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وحشتازکسریبودجه؛یافته
علماقتصادیاباوریایدئولوژیک

ضوابطوروداستارتآپها
بهبورسبازدارندهاست

نقاطکوراستقالل
بانکمرکزی

عدمحمایتازکسبوکارهای
کوچکمصداقبیعدالتیاست

در ســال های اخیر بحث های داغی از حرام بودن تا خط 
قرمز دولت در مورد پدیده شــوم و منفی و منفور کسری 
بودجه دولت و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است. در 
ســال های اخیر بحث های داغی در مورد پدیده شــوم و 

منفی و منفور کسری بودجه دولت و...

مدیرعامــل فرابورس ایران در پنجم آذرماه، اعالم کرد که 
ضوابط خاص  اســتارت آپ ها برای ورود به بازار ســرمایه 
تدوین شــده و در ســازمان بورس نیز به تصویب رسیده 
اســت؛ این ضوابط که قرار است، مبنای تعیین صالحیت 
شرکت های فناوری محور برای ورود به بازار سرمایه باشد...

طی ســالیان گذشــته مباحثات مختلفــی در خصوص 
استقالل بانک مرکزی مطرح بوده است و با وجود تاکیدات 
فراوان صاحب نظران دولتمردان اهمیت این مقوله را نادیده 
گرفته اند. شواهد نشان می دهد که گروهی با الهام از نظریه 

تقاضای موثر کینز و به خصوص با اعتقاد بر لزوم...

 در سال های گذشــته تالش هایی برای آنچه »حمایت از 
تولید داخلی و تولیدکنندگان« خوانده می شــود، صورت 
گرفته اســت. در گفتمان رایج، بنگاه  تولیدی به بنگاه ها و 
شرکت هایی اطالق می شود که دارای پروانه تولید هستند. 

پروانه ای که دریافت آن برای یک جوان تازه وارد...
صفحه 6صفحه 4صفحه 3صفحه 2

aمهراد عبادaحیدر مستخدمین حسینیaفرزین فردیسaتیمور رحمانی

ترقی اقتصادی : نخســتین الیحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس 
یازدهم رســید. الیحه ای که حاوی نکات قابل توجهی اســت. اولین 
نکته حذف تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعــاالن اقتصادی بود. 
عــالوه بــر آن افزایش ۶۲ درصــدی مالیات، افزایــش ۵ درصدی 
هزینه های جاری دولت در ســال ۱۴۰۱، افزایش دو سال به حداکثر 
سن بازنشســتگی، افزایش ۱۰ درصدی متوســط حقوق کارکنان، 
حــذف اختیار مجلس از تعیین ســقف وام ازدواج و واگذاری آن به 
دولــت و افزایش ۵ درصدی جریمه های رانندگی از دیگر نکاتی بود 
که مورد توجه قرار گرفت.  اما نکته ای که سر وصدای بیشتری ایجاد 
کرد اعالم نــرخ برابری دالر ۲۳ هزار تومانی بــود. برخی از فعاالن 
رســانه ای و کارشناسان اقتصادی به اشاره به تعیین نرخ برابری دالر 
روی ۲۳ هزار تومان مدعی اند که دولت سیزدهم بودجه سال آینده 

را به سرنوشت برجام گره زده است...

صفحه 3

مهمترین عیب الیحه بودجه سال آینده عدم شفافیت است

پسِ پشت 
بودجه1401



ترقی اقتصادی: مطالبه کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد کارگری برای مناطق 
یا صنایع مختلف در کشــور براســاس این ماده قانونی روی میز شورای عالی کار قرار 
گرفته اســت، اما در مقابل کارگران که سال هاســت بر اجرای بند ۲این ماده قانونی 
یعنی تعیین حداقل مزد متناســب با هزینه معیشــت خانوار کارگری تأکید دارند، 
می گویند ضمــن فراهم کردن زیرســاخت و اطالعات موردنیاز بــرای اجرای مزد 

منطقه ای، باید کل این ماده قانونی و بندهای آن اجرایی شود
آخرین دور مذاکرات مزدی شــرکای اجتماعی برای تعیین حداقل مزد کارگران در 
ســال ۱۴۰۱همچنان به مبحث مزد منطقه  ای اختصاص دارد. این ایده ای است که 
از طرف گروه کارفرمایی مطرح شــده است. در مقابل طرف کارگری نیز تمرکز خود 
را بر متناسب  سازی مزد و هزینه معیشت گذاشته و اعالم می کند حتی اجرای مزد 
منطقه ای نیازمند تعیین هزینه معیشت مناطق مختلف و متناسب سازی حداقل مزد 
هر منطقه با هزینه معیشــت در آن منطقه خواهد بود. کارفرمایان چند سالی است 
که بنا به تفسیری از ماده ۴۱قانون کار، پیگیر اجرای مزد منطقه ای و صنایع هستند، 
اما طرف کارگری اجرای کامل ماده ۴۱، یعنی متناسب ســازی مزد و هزینه معیشت 
را گام نخست برای اجرای مزد منطقه ای اعالم می کند و در شرایط فعلی با اعتقاد به 
نبود مطالعات کارشناســی و زیرساخت موردنیاز برای اجرای مزد منطقه ای و صنایع 
اجرای این الگو را امکان پذیر نمی داند. در این میان، طرف کارفرمایی اصرار دارد اگر 

اجرای مزد منطقه ای امکان پذیر نیست، این موضوع را دولت اعالم کند.

براساس ماده ۴۱قانون کار، شــورای عالی کار همه  ساله موظف است میزان حداقل 
مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشــور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم 
اعالمــی بانک مرکزی به گونه ای تعیین کند که حداقل مزد بدون آنکه مشــخصات 
جســمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شــده را مــورد توجه قرار دهد 
به اندازه ای باشــد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوســط آن در مراجع رسمی 
اعالم می شود، تأمین کند. مطالبه کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد کارگری برای 
مناطق یا صنایع مختلف در کشــور براســاس این ماده قانونی روی میز شورای عالی 
کار قرار گرفته اســت، اما در مقابل کارگران که سال هاســت بــر اجرای بند ۲این 
ماده قانونی یعنی تعیین حداقل مزد متناسب با هزینه معیشت خانوار کارگری تأکید 
دارند، می گویند ضمن فراهم کردن زیرساخت و اطالعات موردنیاز برای اجرای مزد 
منطقه ای، باید کل این ماده قانونی و بندهای آن اجرایی شــود و صرفاً تمرکز بر یک 

جزء از آن را رد می کنند.
در همین زمینه رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار با اشاره 
به مباحث مطرح شــده درباره مزد منطقه ای در کمیته دستمزد شورای عالی کار به 
همشــهری گفته است: در سال گذشــته نیز طرف کارفرمایی بر این موضوع تأکید 
داشت، اما به دلیل نبود اطالعات مستند و مستدل در این زمینه، مقرر شد مطالعات 
پژوهشــی در این زمینه انجام شــود که وزارت کار و وزارت اقتصاد برای آن اعالم 
آمادگی کردند و درنهایت مؤسســه عالی پژوهش تأمیــن  اجتماعی برای انجام این 

مأموریت انتخاب شد. 
فرامرز توفیقی گفته اســت: درجلســات امسال کمیته دســتمزد مشخص شد که 
همچنــان پژوهش ها برای اجــرای مزد منطقه ای کامل نیســت؛ ضمن اینکه گروه 
کارگــری در مورد روش تحقیق در پژوهش های مزد منطقه ای نقدهای جدی دارد و 
به نظر نمی رسد حداقل در سال جاری مقدمات اجرای این موضوع فراهم باشد. طرف 
کارفرمایی سال هاست که پیگیر اجرای مزد منطقه ای است و نماینده کارفرمایان در 
شــورای عالی کار دلیل این پیگیری را تأثیر حداقل مزد بر کسب وکارهای کوچک و 

خدماتی عنوان می کند.

ترقی اقتصادی : در تبصره ۱۴ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
در خصوص هدفمندی یارانه ها پیشــنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه جدید در ســال آینده بــه مردم در ازاء 
اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصالح نرخ کاال های اساسی، 

دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم آمده است.
 دولت برای سال بعد تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جزء 
برای دارو و گندم حذف کند، از سویی منابع حاصل از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار 
می گیرد که در این رابطه دولت می تواند بین ۱۵۰ هزار تومان 

تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.
مرتضی افقه کارشــناس مســائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
افزایش مبلغ یارانه نقدی تجربه شکست خورده ای در اقتصاد 
ایران محســوب می شود، گفت: در سال ۸۸ یک بار این اقدام 
صورت گرفت که به بهانه هدفمند کردن یارانه ها آزادســازی 
قیمت ها انجام شــد و مبلغ ۴۵ هزار تومان به مردم پرداخت 
شــد در حالی که هنوز بعــد از بیش از ۱۲ ســال این مبلغ 
ثابت مانده، اما تورم چندین درصد رشــد کرده است، در حال 
حاضر نیز دولت قصد دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاال های 

اساســی را با دالر ۲۳ هزار تومانــی در بازار عرضه کنند و در 
مقابل آن یارانه نقدی ۱۵۰ هزار تومانی به مردم بدهد.

وی افزود: درحالی که به نظر بنده این کار شاید در کوتاه مدت 
بتوانــد قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما با به توجه تورم 
افســار گســیخته ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، به مانند 
همان اتفاقی که بر ســر یارانه ۴۵ هزار تومانی آمد این بار نیز 
این اتفاق تکرار خواهد شــد و یارانه ۱۵۰ هزار تومانی بعد از 

یکی، دوسال ارزش خود را از دست خواهد داد.
افقه با اشــاره به اینکه افزایش نرخ ارز در بودجه به ۲۳ هزار 
تومان خود تورم زا خواهد بود، اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی با یک موج تورمی روبرو خواهیم بود، بنابراین پرداخت 
یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به هیچ عنوان نمی تواند قدرت خرید 
مردم را افزایش دهد، این درحالیســت کــه نقدینگی و تورم 
در چند ســال اخیر با افزایش بســیار زیادی روبرو بوده، در 
مقابل، اما با ثابت ماندن حقوق و دستمزد سفره مردم هر روز 

کوچک تر از گذشته شده است.
افقه اضافه کرد: درحال حاضر دولت به دلیل اینکه با کســری 
بودجه شدیدی روبرو بوده، در تامین ارز با مشکل مواجه شده 
بنابراین دولت برای کاهش فشار تنگنای ارزی، تحصیص دالر 
۴۲۰۰ تومانی را قطع کرد، اما باید توجه داشــت این موضوع 
تبعات تورمی دارد و دولــت باید به این موضوع توجه زیادی 
کند، زیرا یارانه ۱۵۰ هزار تومانی نمی تواند کفاف هزینه های 

کمرشکن مردم را نخواهد داد.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو 
با اشاره به اینکه اضافه کردن یارانه نقدی تورم زا است، گفت: 
دولت بــا توجه به احکامی که در بودجه ســال آینده تدوین 
کرده، عمال در حال ارسال سیگنال تورمی است، تنها افزایش 

نرخ تســعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱، به ۲۳ هــزار تومان، خود 
می توانــد موج تورمی ایجاد کند، زیرا تمامی حقوق و عوارض 
گمرکی و همینطور تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد اولیه 
و کاال های اساســی با نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه خواهد شد 
و تمام این ها هزینه تمام شــده تولید کاال در کشور را افزایش 

خواهد داد.
دانشمند اظهار داشــت: با توجه به اینکه دولت دخل و خرج 
خود را کاهش داده و به نوعی بودجه انقباضی بســته شــده، 
عماًل تمامی منابع سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی به صفر 
رســیده و هیچگونه بودجه برای رونق تولید و افزایش اشتغال 
در نظر گرفته نشده، در چنین شرایطی رشد اقتصادی به هیچ 
عنوان امکان پذیر نیســت، بنابراین رکود تورمی نیز در سال 

آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه دولت برای افزایش قدرت خرید مردم 
را اشــتباه رفته است، افزود: این رویکرد، غلط همچنان تکرار 
می شود، در حالیکه اگر ما بخواهیم به مردم یارانه بدهیم چه 
به صورت نقــدی و چه به صورت غیرنقــدی در قالب کارت 
اعتبــاری خرید، عماًل ایــن کار تولید را کنــار می زند و این 
سیگنال را به جامعه می دهیم که به سمت کار تولیدی نروند.
این کارشــناس اضافه کــرد: این درحالی اســت، برای اینکه 
بتوانیم وضعیت معیشــتی مردم را به صورت پایدار و اساسی 
درست کنیم باید تورم را کنترل کرد، نه اینکه به مردم یارانه 
بدهیــم، در این زمینه، تنها راه کنترل تورم، نیز تقویت تولید 
اســت، چراکه توزیع یارانه نقدی شــاید در کوتاه مدت موثر 
باشــد، اما اگر تولیــد محور سیاســت گذاری های دولت قرار 
بگیرد، قدر مســلم، قدرت خرید مردم از راه درست و اصولی 

بهبود خواهد یافت.

وحشتازکسریبودجه؛یافتهعلم
اقتصادیاباوریایدئولوژیک

در سال های اخیر بحث های داغی از حرام 
بودن تا خط قرمز دولــت در مورد پدیده 
شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت 
و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است. در سال های اخیر بحث های داغی در مورد پدیده 
شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است، به گونه 
ای که از ریاســت محترم سازمان برنامه و بودجه نقل شده است که تدوین بودجه با وجود 
کسری حرام است یا روسای محترم جمهوری در زمان های مختلف فرموده اند که ما بودجه 
را طوری تدوین کرده ایم که منجر به افزایش پایه پولی نشــود و مواردی از این دست . هم 
در مورد مفهوم دقیق اقتصادی کسری بودجه اشکال جدی وجود داشته است، هم در مورد 
میزان کسری بودجه به مفهوم متعارف و نسبت آن با اندازه اقتصاد درک ناصحیح متداول 
شده است و هم در مورد اثرات زیانبار اقتصادی آن و از جمله تورم مبالغه شده است. آنچه به 
نظر می رسد این است که فضای تحلیلی موجود در مورد کسری بودجه تقریبا به طور کامل 
متاثر از نوعی باور ایدئولوژیک اســت )که کسری بودجه را شر مطلق می داند( و نه مبتنی 

بر تحلیل محض علم اقتصاد.
نخست نگاهی به مفهوم کســری بودجه و نحوه محاسبه آن داشته باشیم. آنچه به عنوان 
مفهوم سنتی کسری بودجه محاسبه می شود، مجموع تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای است 
که بیان دیگر آن مابه التفاوت درآمدهای دولت)با احتســاب درآمد حاصل از فروش نفت و 
گاز( و کل هزینه های دولت)به مفهوم سنتی مجموع هزینه های جاری و عمرانی( می باشد. 
درکی سطحی از وضعیت اقتصاد ایران و رابطه دولت و اقتصاد و بویژه رابطه دولت و بخش 
مالی اقتصاد کافی اســت که بدانیم مفهوم فوق از کسری بودجه تصویر دقیقی از عملیات 
مالی دولت و بخش عمومی به دست نمی دهد. دلیل آن است که تمام تکالیفی که در قالب 
ســند بودجه یا حتی خارج از سند بودجه توســط دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل 
می شود، از نظر ماهیت تفاوتی با کسری بودجه ندارد، زیرا از دو حالت خارج نیست. حالت 
اول آن اســت که آن تکالیف منجر به ایجاد مطالباتی از ســوی نظام بانکی بر عهده دولت 
می شود و در ترازنامه بانکها باقی می ماند تا اینکه دولت نهایتا از طرقی مانند تهاتر بدهی 
دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی، این گونه تعهدات منجر به رشــد نقدینگی 
را همســازی )accommodate( می کند. حالت دوم آن است که نظام بانکی با انجام آن 
تکالیف با کمبود منابع روبه رو می شود و چون منشاء مشکل مصوبات دولت و مجلس بوده 
است نهایتا به بانک مرکزی فشار وارد می شود که با بانکهای مربوطه کنار آمده و نیاز آنها 
به ذخایر را همسازی )accommodate( نماید. لذا، در هر دو حالت اشاره شده بدون آنکه 
دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض کرده باشد و قانون را نقض کرده باشد، عملیات مالی و 
دستور خرج کردن دولت و مجلس سبب افزایش پایه پولی می شود. از آنجا که این دستور 
خرج کردن ناشی از تکالیف و مصوبات و خلق پول حاصله، در اصل محصول تصمیم گیری 
بخش دولتی)دولت و مجلس( بوده اســت، از نظر ماهیت و پیامد اقتصادی هیچ تفاوتی با 
کسری بودجه ندارد. لذا، ارقام کسری بودجه که معموال مبنای تحلیل و نقد قرار می گیرد 
چون شامل این موارد نمی شود، نوعی کم برآوردی از عملیات مالی دولت و کسری بودجه 
یا ناترازی بخش دولتی ارائه می کند. همچنین، هنگامی که بانکها و موسســات اعتباری 
غیر دولتی بدون نگرانی از ورشکســتگی و بسته شدن فعالیت، اقدام به انباشت ریسک در 
ترازنامه)دادن تسهیالت و خرید دارایی فاقد بازدهی کافی برای پوشش هزینه های تامین 
منابع بانک( خود می نمایند و تساهل مقرراتی با آنها در پیش گرفته می شود، آن گاه توان 
خلق پول به عنوان یک حق حاکمیتی در اختیار بانکها قرار گرفته است و حق الضرب که 
متعلق به دولت و حاکمیت است، در اختیار بانکها قرار گرفته و مانند آن است که کسری 
بودجه دولت با انتشــار پول تامین شده است. نکته دیگر که بویژه در سال های اخیر و در 
دوره تحریم اهمیت یافته است و اسم کسری بودجه بر روی آن نیست و در محاسبه کسری 
بودجه گنجانده نمی شود، موضوع فروش ارزهای مسدودی ناشی از فروش نفت و ارزهای 
مسدودی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی است. در این مورد، اگر مثال یک میلیارد دالر 
ارز مســدودی به بانک مرکزی واگذار شــود و معادل ریالی آن از بانک مرکزی گرفته شود 
مطابق تعریف، کسری بودجه به حساب نمی آید و استقراض از بانک مرکزی محسوب نمی 
شود)این موضوعی است که بویژه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بسیاری از مقامات دولتی تاکید 
می کردند که کســری بودجه نداشته اند و از بانک مرکزی قرض نکرده اند(.  گرچه طبق 
تعریف این واگذاری ارز مسدودی کسری بودجه و استقراض محسوب نمی شود، اما تا زمانی 
که این ارزها مسدود است، مطلقا تفاوتی با کسری بودجه و پیامدهای پولی شدن کسری 
بودجه ندارد. اگر به این نکات توجه کنیم و تعریف تعمیم یافته ای از کسری بودجه فراهم 
کنیم، مقدار کسری بودجه بسیار بیش از آنچه است که در محاسبات متداول ذکر می شود.

نکته دوم آن است که ذکر ارقام کسری بودجه به شکل متعارف آن از نظر فنی واجد اشکال 
است. مثال برای ســال ۱۴۰۰ گفته شده است که کسری بودجه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان است. واضح است که عدد کسری بودجه با توجه به اینکه اصطالحا به صورت 
اسمی یا به قیمت جاری منتشر می شود و حتی رشد کسری بودجه بدون ارتباط دادن آن 
به رشد بقیه متغیرها و بویژه اندازه اقتصاد گمراه کننده و غیر قابل استفاده است. اگر نسبت 
کســری بودجه به تولید ناخالص داخلی اســمی عدد بزرگی نیست و بویژه اگر این نسبت 
افزایش نیابد، صحبت از زیاد بودن کسری بودجه از نظر فنی اشتباه است. به همین ترتیب 
اگر رشد کسری بودجه از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر باشد، حتی مقدار کسری 
بودجه و رشــد آن بســیار قابل توجه باشد، به هیچ وجه نشانه وخیم شدن اوضاع از ناحیه 
کســری بودجه نیست. یکی از اشکاالت عمده مرتبط با تحلیل کسری بودجه و بسیاری از 
متغیرهای اقتصاد کالن همین موضوع است که کسری بودجه بدون مخرج و بدون بررسی 
نســبت آن به یک متغیر نشــان دهنده تحول اندازه اقتصاد، مورد توجه قرار گیرد. در آن 
صورت، حتی اگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ درصد افزایش 
یافته باشــد با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته 
اســت، کســری بودجه باالی ۱۴۰۰ به خودی خود عدد غیرعادی محسوب نمی شود. در 
حالت کلی تا زمانی که رشد بدهی دولت که بیانی دیگر از کسری بودجه است، کمتر از رشد 
تولید ناخالص داخلی اسمی است، به شرطی که دولت بتواند با انتشار اوراق بدهی کسری 

بودجه خود را تامین کندف کسری بودجه نگران کننده نیست.
نکته ســوم مربوط به پیامدهای کسری بودجه است. مطابق آنچه در نوشته ها و گفته های 
غالب اقتصاددانان و حتی مســئولین دولتی دیده می شــود، هیچ پدیده اقتصادی به اندازه 
کسری بودجه وحشتناک و زیانبار تلقی نمی شود. بنابراین، نگرشی از نوع سیاه و سفید در 
مورد کســری بودجه در ایران مشاهده می شود، به این ترتیب که وجود کسری بودجه شر 
اســت و فقدان کسری بودجه خیر است. در این نگرش، منشاء تمام مشکالت و بویژه تورم، 
کسری بودجه است. آن گاه، جلوگیری از کسری بودجه به معنی خالص شدن از شر تورم و 
سایر مشکالت اقتصاد کالن است. واضح است که این نحوه نگاه کردن  از نوع سیاه و سفید، 
از تجزیه و تحلیل علم اقتصاد گرفته نشده است و بیشتر یک باور ایدئولوژیک است. مطابق 
تحلیل های علم اقتصاد، تا زمانی که دولت به توازن بودجه بین دوره ای خود پایبند اســت 
در برخی دوره ها می تواند کسری بودجه داشته باشد و در عوض در برخی دوره های دیگر 
مازاد بودجه داشته باشد، به گونه ای که در بلند مدت کسری بودجه وجود نداشته باشد یا 
حداقل اسباب ناتوانی دولت در مدیریت بدهی هایش نشود. همچنین، تحلیل های اقتصاد 
کالن تاکید دارد که دولت در تدارک کاالها و خدمات عمومی و همچنین در مقابله با مرحله 
رکودی سیکل های تجاری، ممکن است ضروری باشد که برای مدتی کسری بودجه تجربه 
نماید و در چنین شرایطی، کسری بودجه نه تنها شر مطلق نیست بلکه می تواند اسباب خیر 
باشــد و سبب افزایش رفاه اجتماعی شود. لذا، آنچه در ایران مساله ساز است، صرف وجود 
کسری بودجه نیست بلکه این موضوع است که برای انجام هزینه هایی کسری بودجه ایجاد 
می شود که ماهیت تدارک کاالهای عمومی ندارد و مشکل این است که کسری بودجه امری 
دائمی است و نه برای مقابله با رکود. نکته تکمیلی که در مورد کسری بودجه الزم است ذکر 
شــود، تاکید روی پولی کردن یا پولی نکردن کسری بودجه است. می دانیم که یک نتیجه 
روتین و کلیشه ای وجود دارد داّل بر اینکه اگر کسری بودجه پولی شود اسباب تورم است و 
اسباب شر اما اگر کسری بودجه پولی نشود و از طرق دیگری مثل فروش اوراق تامین شود 
اسباب تورم و اسباب شر نیست. واضح است که این تحلیل کلیشه ای هم سراپا محل اشکال 
اســت. آنچه که باید تاکید شود، آن است که دولت باید در بلندمدت نسبت کسری بودجه 
خود به تولید ناخالص داخلی و لذا نسبت بدهی دولت)در قالب اوراق بدهی( به تولید ناخالص 
داخلی را در حدی نگه دارد که دولت از نظر مالی دچار ناپایداری نشود. به عبارت دیگر، باید 
دولت به گونه ای نسبت کسری بودجه خود به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی های خود 
بــه تولید ناخالص داخلی را مدیریت نماید که قادر به پازپرداخت بدهی های خود از طریق 
درآمدهای آتی مالیاتی و از طریق تجدید ساختار بدهی های خود در قالب انتشار اوراق بدهی 
جدید برای بازپرداخت بدهی های قبلی در نرخ بهره مناسب باشد و دولت در معرض بحران 
بدهی)ناتوانی از انتشار و فروش اوراق با نرخ بهره های متعارف( قرار نگیرد. البته همانطور که 
اشاره شد، کسری بودجه به مفهوم عامی که در باال اشاره شد، مد نظر است. این بدان معنی 
اســت که به جای تکالیف به نظام بانکی  توسط دولت و مجلس، باید تمام آن دستور خرج 
کردن ها در ارقام هزینه بودجه منعکس شود. تمام آنچه که گفته شد، بدان معنی است که 
دولت دخل و خرج بلندمدت خود را در راستای تامین کاالهای عمومی و مقابله با نوسانات 
اقتصاد کالن طوری تنظیم می کند که به عنوان یک عامل اقتصادی دارای توانگری مالی باقی 

بماند و به این ترتیب هیچ مداخله ای در امور سیاست پولی نداشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
تیمور رحمانی

ایـــراناقتصــاد2

پیشنهادکارفرمایاندرجلسهشورایعالیکار
مزدمنطقهایمیتوانداجراییشود؟

یارانه۱۵۰هزارتومانیدربودجه۱۴۰۱دردیرادوامیکند؟
یارانه۱۵۰هزارتومانیباطعمتورم!

دیدگاه

ترقــی اقتصادی : نخســتین الیحه بودجه 
دولت ســیزدهم بــه مجلس یازدهم رســید. 
الیحه ای که حاوی نکات قابل توجهی اســت. 
اولین نکته حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به فعاالن اقتصادی بــود. عالوه بر آن افزایش 
۶۲ درصــدی مالیــات، افزایــش ۵ درصدی 
هزینه هــای جــاری دولت در ســال ۱۴۰۱، 
افزایش دو ســال به حداکثر سن بازنشستگی، 
افزایش ۱۰ درصدی متوسط حقوق کارکنان، 
حــذف اختیار مجلــس از تعیین ســقف وام 
ازدواج و واگــذاری آن بــه دولت و افزایش ۵ 
درصدی جریمه هــای رانندگی از دیگر نکاتی 

بود که مورد توجه قرار گرفت.
 اما نکته ای که ســر وصدای بیشــتری ایجاد 
کــرد اعالم نرخ برابــری دالر ۲۳ هزار تومانی 
بود. برخی از فعاالن رســانه ای و کارشناسان 
اقتصادی به اشــاره به تعیین نرخ برابری دالر 
روی ۲۳ هــزار تومــان مدعی انــد که دولت 
ســیزدهم بودجه ســال آینده را به سرنوشت 

برجام گره زده است.
عبــاس عبدی یکــی از این چهره ها اســت. 
او معتقد اســت که دولت فــرض را بر توافق 
گذاشــته، از همین رو نرخ برابری دالر را ۲۳ 
هزار تومان تعیین کرده اســت. او می گوید که 
اگر توافقی حاصل نشود چنین نرخی بیش از 
یک تصور و خیال نخواهد بود.  چرا که همین 
حاال هم نرخ دالر در بازار به به باالی ۳۰ هزار 

تومان رسیده است.
مرتضی افقــه، اقتصاددان نیز یادداشــتی در 
روزنامه اعتماد منتشــر کرده و اعتقاد دارد که 

بودجه سال آینده میل به رکود دارد.
مهدی پازوکــی، اقتصــاددان در مورد نکات 
برجســته الیحه بودجــه ۱۴۰۱ در گفتگو با 
فــرارو گفــت: مهم ترین عیــب الیجه بودجه 
ســال آینده عدم شفافیت آن است و به نوعی 
می شــود گفت که غیرشــفاف ترین بودجه در 
تاریخ بودجه نویسی است. در حال حاضر تمام 
ردیف ها در یکدیگر ادغام شده اند. مثال بودجه 

تمام دانشــگاه ها در وزارت علوم گذاشته شده 
و بودجه دانشــگاه های علوم پزشکی به وزارت 
بهداشــت اضافه شده اســت. در حال حاضر 
رقم کلی بودجه دســتگاه های اجرایی بزرگ 
کشور مشخص شــده و خبری از ریز جزئیات 
بودجه نیســت. او می گویــد: در نظام بودجه 
ریزی حتی قبل انقالب هم به این شــکل بود 
که شــما با بودجه مداد نمی توانستید خودکار 
بخرید، این یعنی ریز مواد هزینه. متاســفانه 
االن کاری صــورت گرفته که کســی متوجه 
نشــود بودجه ها به شکل شفاف چگونه توزیع 
شده است. در حال حاضر بودجه نهاد ریاست 
جمهوری گلوبال شده است، یا شورای نگهبان 
سال گذشته ردیف کمک داشت. اما االن شما 
نمی دانید که شــورای نگهبــان همچنان این 
ردیف را دارد یا خیر. چون همه را در شــورای 

نگهبان ادغام کرده اند.
او معتقد اســت که هر چه سیستم غیر شفاف 
باشــد به ضرر مردم و به نفــع کالهبرداران و 

دالالن خواهد بود و از آن فساد بیرون خواهد 
آمد.

پازوکــی همچنیــن عقیده دارد کــه بودجه 
براســاس توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات 
نوشته شده است. او در استدالل خود می گوید 
که وابستگی این بودجه به نفت بسیار افزایش 
یافته اســت. مــا در صورتــی می توانیم نفت 
بفروشــیم که در واقع تفاهم صــورت گرفته 
باشــد. درآمد صندوق توسعه ملی که یکی از 
منابع درآمد بودجه اســت در صورتی افزایش 

پیدا می کند که نفت بفروشیم.
این اقتصاددان افزود: سیســتم برخالف برنامه 
ریزی آمایش ســرزمین که گفتــه اند بودجه 
براساس آن نوشته شده است، به سمت تمرکز 
گرایی رفته است. تنها یک سری از پروژه های 
ملی را به اســتان های داده انــد که این اتفاق 

خوبی است و من با آن موافق هستم.
او می گویــد که بودجه ۱۴۰۱ اقتصاد ایران به 
سمت دولتی شــدن پیش می برد و این یکی 
از عیب هــای بزرگ آن اســت. بودجه رشــد 
شــرکت های دولتی باالی ۶۰ درصد اســت و 
واگذاری شــرکت های دولتی به شدت کاهش 
یافته اســت. آمار هــا می گوید کــه واگذاری 
شــرکت های دولتی در سال جاری ۲۵۵ هزار 
میلیارد تومان بوده، اما این رقم در سال آینده 
با کاهــش جدی به ۷۱ هــزار میلیارد تومان 
خواهد رســید. این نشــان می دهد که آقایان 
دوست دارند که اقتصاد به سوی دولتی شدن 

پیش برود.
پازوکی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای 
رشد هشــت درصدی با بودجه ســال آینده، 
گفت: امکان رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد یک 
رویا اســت. چرا که ما باید ابتدا فضای کسب 
و کار را درســت کنیم، با بودجه که نرخ رشد 
باال نمــی رود؛ بنابراین بودجه یکی از ابزار ها و 
شاخص ها اســت. عالوه بر این ما باید انضباط 
مالی و پولــی  را بر اقتصاد ایران جاری کنیم. 

اما این بودجه نشان دهنده انضباط نیست.
ایــن اقتصــاددان افــزود: همچنیــن بودجه 
صداوســیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
شورای نگهبان نسبت به سال گذشته افزایش 
پیدا کرده اســت. البته بحث این نیســت که 

بودجه پیشین اشــکالی نداشته، قطعا بودجه 
قبل ایراداتی داشــته اســت، امــا این بودجه 
به مراتب ایرادات بســیار بیشــتری دارد. من 
امیــدوارم که مجلــس از دولــت بخواهد که 
بودجه را شفاف کند و مردم بدانند که بودجه 

ریزی به چه شکلی صورت گرفته است.
او به تبعات شــفاف نبودن بودجه هم اشــاره 
کرد و گفت: در صورتی که ردیف ها مشــخص 
نباشد و ادغام شود، دستگاه اجرایی هر کاری 
می تواند با بودجه انجام دهد. از طرفی با ادغام 
ردیف ها نظارت هم به مراتب سخت تر خواهد 
شــد. یکــی از انتقاداتی کــه دولت های قبل 

می شد این بود که به بودجه نظارت نکردند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین اظهار 
داشــت: نکته قابل توجه اینجاست که دولت 
ســیزدهم ایرادات بســیاری به برنامه ششم 
توســعه دولــت روحانی می گرفــت، اما حاال 
یکی از بند های تبصره های بودجه این اســت 
که برنامه ششم توسعه یک سال تمدید شود. 
این در حالی اســت که برنامه ششــم توسعه 
در ســال ۱۴۰۰ به پایان می رسد و حاال قرار 
اســت که در ســال آینده هم ادامه پیدا کند. 
این نشــان می دهد که دولت جدید بی برنامه 
اســت؛ و گرنه باید ابتدا برنامه هفتم توسعه را 

ارائه می دادند.
پازوکــی افزود: از طرفی دولت ســیزدهم در 
بودجه ۱۴۰۱ انتشــار اوراق بدهی را کاهش 
داده، امــا از آن طــرف اســتفاده از منابــع 
صندوق توســعه ملی را سه برابر افزایش داده 
است، یعنی وابســتگی به نفت. در بند فروش 
فرآورده های نفتی ۹ درصد ذکر شــده است، 
امــا در بند دیگر اســتفاده از منابع حاصل از 
صندوق توســعه ملــی را ۳۰۰ درصد افزایش 

داده اند.
او یادآور شد: عالوه بر این درآمد های مالیاتی 
۶۲ افزایش پیدا کرده است و با توجه به تورم 
بــاالی چهل درصد به نظر مــن تحقیق پذیر 
اســت. امیدوارم دولت به ســوی اســتفاده از 
سیســتم مالیاتی کارا پیش برود و هزینه ها را 
کاهش دهد. اما متاسفانه هزینه های دولت به 
دلیل اینکه بودجه شفاف نیست، قابل مشاهده 

نیست.
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ترقی اقتصادی : بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد این الیحه 
در چند بخش می تواند روی بازار سرمایه اثر گذار باشد که مهم ترین 
آن ها شامل بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به بورس و افزایش نرخ 
گاز برخی صنایع است که اثرات منفی خواهد داشت. همچنین حذف 
ارز ترجیحی برخی صنایع هم در این بین می تواند تاثیرات مثبتی بر 
روند بازار ســرمایه بگذارد. البته دولت در شرایطی الیحه بودجه را به 
مجلس تحویل داده که در روزهای گذشــته بورس از شرایط مناسبی 

برخوردار نیست . 
طبق ارقام الیحه بودجه، نرخ گاز سوخت صنعت پتروشیمی، پاالیشی 
فوالد و یوتیلیتی ۱۰۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده، این 
نرخ فقط برای صنعت سیمان ۱۰درصد نرخ خوراک درنظر گرفته شده 
است. با تغییر فرمول، قیمت گاز، به عنوان سوخت، تا ۲۵سنت افزایش 
خواهد یافت. این موضوع می تواند حاشــیه ســود شرکت هایی را که 
مشمول افزایش نرخ هستند، به ویژه تولیدکننده های فوالد را با کاهش 
محسوسی مواجه کند. هزینه انرژی، برای هر تن فوالد، از مرحله گندله 
تا شــمش، با گاز، ۲۵سنت و با برق ۲سنتی ۱۰۷دالر در هر تن است 
یعنی اگر قیمت گاز ۲۵سنت باشــد، برق هم به مرور تا ۵ سنت باال 
مــی  رود که در نهایت هزینه انرژی را به ۱۳۶دالر می رســاند. هر تن 
فوالد، ۲۷۴دالر هزینه مواد و ۱۷۶دالر هزینه تبدیل، خواهد داشــت 
که با مالیات ۱۵درصدی و هزینه های فروش، سود خالص هر تن فوالد 
کمتر از ۳۰دالر می شود و این می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و 
صادرات در حوزه فوالد و کاهش شدید درآمدهای ارزی می شود.عالوه 
براین ها کارشناسان می گویند افت ارزش بازار شرکت های فوالدی و 
پتروشیمی ها درآمد، صندوق های بازنشستگی را که سهامدار اصلی این 
شرکت ها هستند، تحت فشار قرار می  دهد و آن ها در پرداخت حقوق 

بازنشسته ها با مشکل مواجه می شوند.
اما در ســوی دیگر مهم ترین مولفه مثبت بودجه، برای بازار سرمایه، 
حذف ارز ترجیحی برخی صنایع است. حذف ارز ترجیحی، به آن دسته 
از شرکت های بورس، که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، این امکان را 
می  دهد که بتوانند نرخ محصوالتشان را افزایش دهند و حاشیه سود 
این دسته از شرکت ها افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر با توجه به 
اینکه نرخ تسعیر دالر در الیحه بودجه سال آینده ۲۳هزار تومان درنظر 
گرفته شــده و با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما به ۲۴هزار تومان 
رسیده، شرکت های صادرات محور فعال در بورس، می توانند به بهبود 
عملکرد خود امیدوار باشند. این خبری مثبت برای بازار سرمایه تلقی 
می شود. هم اکنون شرکت های صادرات محور در راهبری بورس نقشی 

مؤثر و پررنگ دارند.
 بر بورس  اثرات بهره مالکانه

براساس بودجه سال ۱۴۰۰ )سال جاری( حق انتفاع دولت در معادن و 

بهره مالکانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده این عدد با 
۴ برابر شدن به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

بررســی های الیحه بودجه در حوزه معدن نشان می دهد درآمدهای 
دولتی از حق انتفاع دولت در معادن و بهره مالکانه ۴ برابر شــده است 
اتفاقی که به معنی فشار بیشتر بر فعاالن اقتصادی بخش معدن است. 
موضوعی که بر بازار سرمایه و بورس هم می تواند اثرات منفی داشته 
باشد. براســاس بودجه سال ۱۴۰۰ )سال جاری( حق انتفاع دولت در 
معادن و بهره مالکانه  ۱۰ هزار  میلیارد تومان بود که برای سال آینده 
این عدد با ۴ برابر شدن به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته 
در این بین برخی از کارشناسان هم معتقدند باتوجه به صادرات محور 
بودن مواد معدنی و رسیدن قیمت ۳۰ هزار تومان، افزایش حق انتفاع 
دولت در معادن و بهره مالکانه برای فعاالن کسب و کارهای این حوزه 

مشکالت چندانی ایجاد نمی کند.
معادن کشــور بر اســاس مالکیت پروانه بهره برداری، باید نســبت به 
پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و 
بهره مالکانه )حق انتفاع(. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال 
۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق 
دولتی هســتند و حســب ماده یک قانون مزبور -با اصالحات صورت 
گرفته در ســال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت اســت از: »سهم دولت 

که ناشــی از استخراج، بهره    برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد 
معدنی« از ســوی دیگر بهره مالکانه عبارت است از مبلغی که دارنده 

پروانه بهره  برداری از بهره بردار دریافت می کند.
باوجود رشــد قیمت دالر و افزایش درآمد شرکت های معدنی، اما در 
نهایــت افزایش حق انتفاع دولت در معــادن و بهره مالکانه به کاهش 
حاشیه سود واحدهای معدنی می انجامد و نگرانی فعاالن بازار در این 
خصوص به جا و جدی اســت. در این بین برخی از کارشناســان هم 
معتقدند ممکن اســت درآمد ۴۰ هزار میلیــارد تومانی از حق انتفاع 
دولت در معادن و بهره مالکانه در زمان بررسی بودجه در مجلس حتی 
افزایش پیدا کند که این موضوع چالش فعاالن حوزه معدن را جدی تر 
هــم خواهد کرد. عالوه بر این ها افزایش حق انتفاع دولت در معادن و 
بهره مالکانه می تواند روی سهام شرکت های معدنی بزرگ اثرات منفی 

داشته باشد و در سطح کالن تر روی بورس تاثیر بگذارد.  
بودجه 1401 به نفع بورس است؟

در همین راســتا ، ولید هالالت با اشــاره به الیحه بودجه سال آینده 
اظهــار کرد: به طور کلی و به غیر از یک الی دو مورد الیحه بودجه به 
نفع بازار ســرمایه بوده و سرمایه گذاری در بازار های موازی را سرکوب 
می کند. برای مثال معافیت مالیاتی که روی سپرده های بانکی اشخاص 
حقوقی بود لغو شده است و همین موضوع می تواند تمایل این اشخاص 

به سرمایه گذاری در بازار سرمایه را بیشتر کند.
تضعیف بازار های موازی

ایــن تحلیلگر بــازار ســرمایه با تاکید بــر این که الیحــه بودجه 
ســرمایه گذاری روی بازار های موازی را تضعیف می کند به مالیات 
نقل و انتقال ســهام اشــاره کرد و گفت: از طــرف دیگر پیش بینی 
شده اســت که مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت سهام 
تزریق شــود و این صندوق پول را به بــازار تزریق می کند. در واقع 
در این شرایط خروج همیشگی پول را نخواهیم داشت این در حالی 
اســت که مبلغ آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و می تواند به 

نقدشوندگی بازار کمک کند.
هالالت اظهار کرد: نرخ تسعیر ارز در الیحه ۲۳ هزار تومان دیده شده 
و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف شــده است که این دو اتفاق به شفافیت 
در اقتصاد کمک می کند. از طرف دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع 

چند صنعت مختلف است که نماد های کمی هم در بازار ندارد.
تنها نقد به الیحه بودجه

وی با تاکید بر این که به طور کلی الیحه بودجه برای کلیت بازار سرمایه 
مطلوب اســت عنوان کرد: تنها نقدی که می توان به الیحه وارد کرد 
قیمت گاز است چرا که فرمول قیمت گذاری در ایران قیمت گاز اروپا را 
هم در درون خود دارد و این در حالی اســت که قیمت گاز در اروپا بنا 
به دالیل سیاسی به شدت باال رفته است. همانطور که ذکر شد فرمول 
گاز در ایران براســاس قیمت گاز در سطح جهان و همچنین در بازار 
داخلی بوده و از آنجایی که بخشــی که در اروپا اســت به شدت رشد 
کرده میانگین قیمت را باال برده اســت. در واقع فرمول تعیین قیمت 

مشکل دارد.
تاثیر بودجه بر چند نماد فوالدی

هالالت ادامه داد: گفته شده که گاز صنایع فوالد و سوخت پتروشیمی 
برابر با این قیمت باشــد که این موضــوع روی چند نماد فوالدی در 
بازار ســرمایه تاثیــر دارد و شــرکت ها زیان ده می شــود همچنین 
پتروشــیمی هایی که مصرف ســوخت باالیی دارند ۵۰ درصد از سود 

خود را از دست می دهند.
وی با تاکید بر این که قیمت گاز روی دو صنعت بزرگ که روی شاخص 
اثر زیادی دارد تاثیر می گذارد، گفت: مجلس شورای اسالمی باید این 

فرمول را اصالح کند.
این کارشــناس بازار ســرمایه در پایان تاکید کرد: به طور کلی تعداد 
نماد هایی که از الیحه بودجه سال آینده تاثیر مثبت می گیرند بسیار 
بیشــتر از نماد هایی است که تاثیر منفی می گیرند، اما متاسفانه بازار 
ســرمایه در شرایطی اســت که به اخبار منفی وزن بیشتری می دهد 
و از نظر روانی نیازمند حمایت است بنابراین قیمت گاز حتما باید در 

مجلس شورای اسالمی اصالح شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در پنجم 
آذرماه، اعالم کرد که ضوابط خاص 
 اســتارت آپ ها برای ورود به بازار 
ســرمایه تدوین شده و در سازمان بورس نیز به تصویب رسیده است؛ این 
ضوابط که قرار اســت، مبنای تعیین صالحیت شرکت های فناوری محور 
برای ورود به بازار ســرمایه باشــد، از جنبه هایی قابل نقد بوده و نیازمند 
اصالح اســت؛ نخست از این باب که در بخش هایی دچار کلی گویی شده 
و ممکن اســت زمینه اعمال ســلیقه را فراهم کند و در بخش هایی نیز 
بازدارنده بوده و موجب دلســردی فعاالن  اســتارت آپی در مورد ورود به 

بازار سرمایه خواهد شد.
در بند نخســت این ضوابط، به این نکته اشــاره شــده است که شرکت 
متقاضی پذیرش باید طرح کســب وکار تأیید شــده توسط هیات مدیره 
را که حاوی اطالعاتی نظیر فروش و ســودآوری، سرمایه گذاران خارجی 
جریانات نقدي ورودي و خروجي اســت به فرابورس ارائه کند و این سند 
پس از درج نماد معامالتی در سامانه رسمي افشاي اطالعات شرکت هاي 
ثبت شــده نزد سازمان انتشــار می یابد؛ اما ترکیب سهامداران باالدست 
در شــرکت ها معموالً در دســترس نبوده و افشــای  آن در کدال ممکن 
است، اثرات تحریمی برای شرکت هایی که اقدام به جذب سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی کرده اند، به همراه داشته باشد. این از آن مواردی است 
که ممکن اســت مشکل ایجاد کند و باید با دقت بیشتری به آن پرداخته 

شود.
همچنین بر اساس آنچه در بند ۲ این دستورالعمل مورد اشاره قرار گرفته 
اســت، در مواردی که به تشخیص هیات پذیرش ساختار مالکیت شرکت 
متقاضی نیاز به اصالح داشــته باشد، ســهامداران عمده شرکت متقاضی 
پذیرش موظفند ســاختار مالکیت را اصالح کنند. در این بند به مصادیق 
اشــاره نشده و این کلی گویی ممکن اســت که مشکالتی را در درازمدت 

ایجاد کند.
در بند ســوم پیش بینی شــده اســت که پیش از عرضــه اولیه، حداقل 
۵۰درصد از سهم سهامداران عمده به تشخیص هیات پذیرش با دریافت 
وکالت فروش از ســهامداران عمده به نفع فرابــورس ایران وثیقه گذاری 
شود. این وثیقه ها به عنوان ضمانت اجرایی تعهدات مندرج در این ضوابط 
خواهد بود. مساله مهم این اســت که به دلیل ماهیت این شرکت ها، در 
بســیاری از مواقع، امکان توثیق ۵۰ درصد از ســهام غیرممکن است. لذا 
پیشنهادی که وجود دارد این است که برخی شرکت ها که وضعیت بلوغ 
بهتری داشته یا چشم انداز سودآوری باالیی دارند، از این قاعده مستثنی 
شــوند و همچنین تعیین ســقف زمانی برای توثیق سهام و شفاف شدن 
مصادیقی که نیازمند وثیقه است، می تواند به کاهش نگرانی  استارت آپ ها 

در مورد این بند از ضوابط کمک کند.
در بنــد چهارم هم بحث تایید صالحیت اعضای هیات مدیره و معیارهای 
تایید صالحیت حرفه ای ســهامداران مطرح شده و ضرورت دارد که این 
معیارها نیز به صورت شــفاف مشخص شــود. شفاف سازی در این زمینه 
از آن جهت حائز اهمیت اســت که کلی گویی، موجبات اعمال ســلیقه و 
برخوردهای موردی را فراهم می کند. در واقع، مانند سایر نهادهای مالی 
که معیارهای تایید صالحیت حرفه ای مدیران آنها مشــخص است، بیان 

شفاف معیارها در این زمینه، از ابهامات آتی جلوگیری می کند.
در بند ششــم، شــرکت متقاضی پذیرش ملزم شــده که تعهدی مبنی 
بــر رعایت الزامــات حفاظــت از داده و گواهینامه امنیت ســامانه ها و 
زیرســاخت های فنی اطالعاتــی را از مرجع کارگروه ســاماندهی مراکز 
نوآوری و رویداد های کارآفرینی ارائه کند. مســاله مهمی که وجود دارد 
این اســت که همه باید نســبت به حفاظــت از داده و اطالعات کاربران 
اهتمــام بورزند. اما در هیچ جای دنیا نمی تــوان در حوزه های نرم افزاری 
مشــکالت امنیتی را به صفر رساند و تالش ها بیشتر معطوف آن است که 
این مشــکالت به صفر نزدیک شود. اما آنچه در این ضوابط نگاشته شده 

ممکن است، سد راه فعالیت  استارت آپ ها در کشور شود.
همچنین در بند هشــتم پیشــنهاد شــده اســت که عالوه بر ارزشیابی 
دارایی شــرکت های  اســتارت آپی توســط نهادهای مالی، ارزش گذاری 
توســط کارشناسان رسمی دادگســتری نیز صورت گیرد. این بند از آن 
جهت دارای ایراد اســت که بخش عمده ای از دارایی های شــرکت های 
 اســتارت آپی از جنس دارایی های نامشهود بوده و در مورد ارزش گذاری 
این دارایی ها، مقررات قابل اســتنادی وجود ندارد. از سوی دیگر، تجربه 
کارشناسان رسمی دادگســتری در حوزه قیمت گذاری بیشتر مبتنی بر 
ارزش دارایی هایــی فیزیکی، مانند ماشــین آالت، مواد اولیه و مواردی از 
این دســت است و روش هایی که کارشناسان رسمی برآن مسلط هستند 
کمتر در مورد شرکت های استارت آپی و فناوری محور قابل استفاده است.
 در بند سیزدهم این دستورالعمل، شرکت متقاضی پذیرش باید تا حداقل 
۹۰ درصــد از وجوه حاصل از عرضه اولیه به تشــخیص هیات پذیرش را 
در قالب افزایش ســرمایه از محل ســلب حق تقدم یا در طرف حســاب 
جاری ســهامداران جهت اجرای طرح ها ی توسعه به شرکت تزریق کند 
و تعهدی مبنی بر رعایت این موضوع از ســهامداران عمده دریافت شود. 
شایســته بود که برای اعمال ایــن ضابطه، تفکیکی میان شــرکت های 
استارت  آپی در نظر گرفته می شد؛ چرا که بخشی از این شرکت ها بیشتر 
تمایل دارند که از مکانیزم بازار ســرمایه برای خروج های مقطعی برخی 
از ســهامداران استفاده کنند. در واقع، افزایش سرمایه از محل سلب حق 
تقدم، موضوعی اســت که وقتی قید ۹۰ درصدی روی آن گذاشته شود 
ممکن است از تمایل برخی شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه بکاهد. به 
بیان دیگر، آنها عالقمند هستند که در برخی مقاطع، برخی سهامدارانی 
که در مراحل اولیه ســرمایه گذاری کرده اند، از ســهامداری خارج شده و 
ســهامداران جدید وارد شــوند و از این طریق، خون تازه ای در رگ های 

شرکت جریان پیدا کند.
بنــد چهاردهم، نیز اشــاره دارد که ســهام شــرکت متقاضــی پذیرش 
صرفــا توســط ســرمایه گذاران حرفه ای قابــل معامله اســت. احتماال 
ســازمان بورس بــا در نظر گرفتن مالحظاتی بر معامله ســهام توســط 
ســرمایه گذاران حرفه ای تاکید کرده اســت. اما این الــزام باید با تعیین 
بازه زمانی همراه باشــد و پس از ســپری شــدن این بازه، امکان معامله 
برای ســایر ســهامداران و حتی عموم مــردم فراهم شــود. نکته دیگر 
اینکــه الزم اســت در مــورد تعیین نســبت ۵۰ درصــدی دارایی های 
 نامشــهود به کل دارایی ها که در این بند قید شــده، بررســی بیشتری 

صورت گیرد.
در بند شانزدهم هم به این نکته اشاره شده است که سهامداران، اعضای 
هیات مدیره و افراد کلیدی شــرکت متقاضی باید تعهدی مبنی بر عدم 
ایجاد و اشتغال در شــرکت مشابه همزمان و تا سه سال بعد از خروج از 
شــرکت متقاضی به فرابورس ایران ارائه دهند. اما تعیین این قاعده برای 
حوزه های نوآورانه که ســرعت خلق ایده و ســرعت پرورش ایده در آن 
باالســت، ممکن است فرآیند توســعه ایده های جدید را با کندی مواجه 
کند. پیشنهاد ما کاهش این بازه سه ساله و تعیین ضوابط دقیق تر است.
همچنین در بند هفده، حضور کارشناس مستقل در حوزه  استارت آپی به 
انتخاب مدیرعامل فرابورس ایران را در جلســات هیات پذیرش با موضوع 
پذیرش شــرکت های  اســتارت آپی الزامی اعالم کرده است. آنچه در این 
بخش الزامی به نظر می رســد، آن است که مشخصات کارشناس مستقل 
در حوزه  استارت آپی مشــخص شود تا بعدا افرادی که صاحب صالحیت 
نیستند به بهانه مختلف از ســوی نهادهای و ارگان های غیرتخصصی به 

این بخش تحمیل نشوند.

محمد مهدی حاتمی-  تعداد طرفداران ســرمایه گذاری در بورس در ایران تغییرات عجیبی 
را پشــت سر گذاشته اســت: تا همین چند سال پیش فقط حرفه ای ها در بازار سرمایه حضور 
داشتند؛ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، دفاتر پیشخوان دولت پر از شهروندانی بود که می خواستند 
وارد بازار سرمایه بشوند و در نیمه دوم همان سال، بورس دوباره به روزهاِی )به نسبت( خلوت 

خود برگشت.
در مورد اینکه چرا چنین اتفاقاتی افتاد، می توان ساعت ها حرف زد یا صفحه ها یادداشت نوشت. 
با این همه، در مورد اینکه آیا اساسا سرمایه گذاری در بورس تهران ارزشش را دارد یا نه، بسیار 
کم گفته اند و کم شــنیده ایم. در این مطلب، بر اساس یک شاخص معروف )به نام »شاخص 
بافِت«( و به زبان ساده، به این اشاره می کنیم که شاید سرمایه گذاری در بورس تهران از اساس 

اشتباه بوده باشد.
بورس تهران در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸ و در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، جهشی را تجربه کرد 
که در طول نیم قرن تاریخ فعالیتش تجربه نکرده بود: ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه )شاخص 
کل( تا نیمه مردادماه سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲ میلیون واحد رسید، حال آنکه همین شاخص، تا 
پایان سال ۱۳۹۶ خورشیدی کمتر از ۵۰ هزار واحد بود. به عبارت ساده، بازدهی بورس تهران 

در عرض حدود ۲ سال و نیم، حدود ۴۰ برابر افزایش پیدا کرد.
با این همه، خیلی زود )چنانچه بســیاری پیش بینی می کردند و در مورد حبابی شدن بورس 
هشــدار می دادند( ورق برگشــت. بازدهی بورس تهران از نیمه مردادماه سال ۱۳۹۹ در مسیر 
معکوس قرار گرفته و شاخص کل، حدود ۸۰۰ هزار واحد افت کرد، افتی که بزرگ ترین سقوط 

در بازدهی تاریخ بورس ایران لقب گرفت.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه می گویند بورس تهران اکنون به محلی جذاب برای سرمایه 
گذاری بدل شــده، چرا که با افت ارزش ریال در برابر دالر، ارزش دالری بازار کاهش پیدا کرده 
است. با این همه، ماجرا را شاید بتوان از زاویه ای دیگر هم دید و در آن صورت، سرمایه گذاری 

در بورس تهران می تواند خطرناک هم باشد.
بر این اساس، برخی شواهد نشان می دهند بورس تهران، همین حاال هم حباب دارد. این حباب، 
امــا با آنچه که معموال از یک »حباب اقتصادی« )Economic Bubble( مراد می شــود، تا 
حدی تفاوت دارد. اما اندازه حباب بازار ســرمایه ایران اساســا چقدر است و این موضوع تا چه 

اندازه نگران کننده است؟
»شاخص باِفت«: در بورس حواس مان به چه چیزی باشد؟

برای اینکه ببینیم بورس تهران حباب دارد یا نه، باید یک شــاخص را معرفی کنیم که از قضا، 
 .)Warren Buffett( »یادگاری اســت از یکی از معروف ترین بورس بازاِن جهان: »وارن بافِت
»بافِــت« اکنون با حــدود ۱۰۰ میلیارد دالر ثروت، دهمین فرد ثروتمند در جهان محســوب 
می شود و این در حالی است که تا چند سال پیش، همیشه جزو ۳ نفر ثروتمند در جهان رده 
بندی می شد. موضوع جالب در مورد او، اما این است که »بافِت« بخش عمده ثروتش را مدیون 
سرمایه گذاری در سهام است و بر خالِف ابرثروتمندانی همچون »ایالن ماسک«، »جف بزوس« 

یا »بیل گیتس«، خودش شرکت مطرحی در حوزه های فناورانه یا نوآورانه ندارد.
 Market( »به صورت ساده، نســبت »ارزش بازار )Buffett indicator( »شــاخص بافِت«
capitalization( را به »تولید ناخالص داخلی« )GDP( نشان می دهد و به این وسیله، وجود 

حباب در کلیت یک بازار سرمایه را بررسی می کند.
منظور از »ارزش بازار« یک شــرکت، به صورت ســاده این است که اگر بخواهیم آن شرکت را 

همین امروز بخریم یا از نو بسازیم، چقدر باید هزینه کنیم. مثال، ارزش بازار هر یک از دو شرکت 
»اپل« و »مایکروسافت« اکنون حدود ۲ تریلیون دالر است، به این معنی که اگر کسی بخواهد 
این شرکت ها را بخرد، یا چیزی شبیه به آن ها ایجاد کند، امروز باید ۲ تریلیون دالر هزینه کند.
به عنوان یک مثال، بر اساس داده های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ارزش بازار شرکت 
»پتروشــیمی خلیج فــارس« )که با نماد »فارس« در بورس تهران حضــور دارد و بزرگ ترین 
شرکت بورســی ایران هم هست(، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. این یعنی امروز، برای 
ایجاد یک شرکت مشابه »پتروشیمی خلیج فارس« باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

صورت بگیرد.
»تولیــد ناخالص داخلی« هم مجموِع پولِی تمامــی تولیدات کاال و خدمات در یک اقتصاد، در 
طول یک بازه زمانی )معموال یک ساله( را نشان می دهد. به عبارت دیگر، »شاخص بافِت« زمانی 
منطقی خواهد بود که نســبت »ارزش بازار« کل شرکت های حاضر در بازار سرمایه، تقسیم بر 

»تولید ناخالص داخلی« یک کشور، عددی کمتر از یک را نشان بدهد.
چرا بورس تهران »خطرناک« شده است؟

بر اساس اطالعاتی که در سایت »مرکز پردازش اطالعات مالی ایران« موجود است، ارزش بازار 
تمام نماد های مندرج در بورس تهران، اکنون به حدود ۵.۹ هزار هزار میلیارد تومان )یا به عبارتی 
حدود ۵۹۰۰ تریلیون تومان( می رسد. مجموع ارزش بازار شرکت های فعال در »فرابورس« هم 
به حدود ۱.۱ هزار هزار میلیارد تومان )یا به عبارتی حدود هزار و ۱۰۰ تریلیون تومان( می رسد. 
به این ترتیب، تمام شرکت هایی که در بازار سرمایه ایران حضور دارند و تعداد آن ها اکنون حدود 
۷۵۰ شــرکت است، بر روی هم ارزش بازاری در حدود ۷ هزار تریلیون تومان دارند. به عبارت 
ســاده، این یعنی اگر بخواهیم تمامِی این شرکت ها را همین امروز دوباره از نو تاسیس کنیم، 
به حدود ۷ هزار تریلیون تومان ســرمایه نیاز داریم که بــرای اقتصاد ایران عددی »بی نهایت 

بزرگ« است.
با احتســاب دالر ۲۴ هزار تومانی )یا دالر »نیمایی«(، این رقم معادل تقریبا ۲۹۱ میلیارد دالر 
اســت. با این حساب و کتاب، بازار ســرمایه ایران در ردیف ۳۰ بازار سرمایه بزرگ در دنیا قرار 
می گیرد و ارزش دالری آن از بازار سرمایه در کشور هایی مانند »ترکیه«، »لهستان«، »اتریش« 
و »فنالند« بزرگ تر اســت. اما این عدد چقدر بزرگ اســت؟ کل طرح ساخت ۴ میلیون واحد 
مســکونی در دولت ســیزدهم )که از وعده های انتخاباتی رئیسی بوده است( نیاز به حدود ۶۰ 
میلیارد دالر سرمایه دارد. از طرفی، برآورد شده که ایرانی ها، در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دالر 
ارز و طال در منازل شان نگه داری می کنند. )حدود ۹.۴ میلیارد دالر در قالب طال و حدود ۴۰ 

میلیارد دالر در قالب ارز های خارجی(
آیا این اعداد منطقی هستند؟

یک نکته مهم این است که سقوط ارزش »ریال« در مقابل ارز های خارجی، موجب افت ارزش 
دالری بورس تهران هم شــده و اگر نرخ برابری »ریال« در برابر »دالر« را تغییر بدهیم، ارزش 

دالری بورس تهران هم تغییر می کند.
مثــال، اگر همین حاال دولت بتواند )به فرض محال و به هر طریقــی( قیمت دالر در بازار آزاد 
ایران را به ۱۰ هزار تومان برساند، ارزش دالری بورس تهران هم ۲.۷ برابر شده و به حدود ۷۰۰ 
میلیارد دالر می رســد. در این صورت، ارزش کل بازار ســرمایه ایران، از ارزش کل بازار سرمایه 
کشور هایی مانند »روسیه« و »ایتالیا« هم باالتر می رود. بنابراین، عدد محاسبه شده در باال کامال 

به نرخ برابری ریال در برابر ارز های خارجی وابسته است.

دقیقا به همین دلیل اســت که ارزش بازارِ بورس تهران، بر اســاس محاسبات »بانک جهانی« 
)The World Bank( حدود ۱.۲ تریلیون دالر تخمین زده شــده، که بر مبنای نرخ دالر و 
شــاخص کل بورس تهران در سال ۲۰۲۰ میالدی )سال ۱۳۹۹( محاسبه شده است. این عدد، 
امروز بدون اعتبار به نظر می رســد، چرا که »بانک جهانی« همین چندی پیش تولید ناخالص 
داخلی ایران را بر اســاس »نرخ ارز نیمایی« به روزرســانی کرده و بر این اساس، GDP ایران 

به حدود ۱۹۰ میلیارد دالر کاهش پیدا کرده که کمتر از کشور هایی مانند »پاکستان« است.
بورس تهران چقدر حباب دارد؟

با این توضیحات، آیا بورس تهران حباب دارد؟ پاسخ این است که بله، اما این حباب آن اندازه 
بزرگ نشده که به همین زودی بترکد. »شاخص بافِت« برای بورس تهران، اکنون حدود ۱.۵۳ 
واحد )یا ۱۵۳ درصد( است و این یعنی، ارزش بازار تمام شرکت هایی که در بازار سرمایه ایران 

حضور دارند، ۱.۵۳ برابر بزرگ تر از تمام تولیدات اقتصادِی ایران در طول یک سال است.
این عدد قاعدتا باید کوچک تر از یک باشد، چرا که اندازه »اقتصاد ایران« قطعا بزرگ تر از اندازه 
و ارزش »شرکت های حاضر در بازار سرمایه ایران« است. به این ترتیب، بورس تهران دست کم 

۵۳ درصد حباب دارد.
نکته، اما اینجا اســت که »شاخص بافِت« برای برخی بازار های سرمایه در دیگر کشورها، حتی 
بزرگ تر هم هست و این یعنی بازار سرمایه در برخی کشور ها حبابی تر از بازار سرمایه ایران است. 
به عنوان نمونه، داده های »بانک جهانی« در سال ۲۰۲۰ میالدی نشان می دهند که بازار سرمایه 
»هنگ کنگ« با »شــاخص بافِت« ۱۷.۷ برابری، حبابی ترین بازار سرمایه در جهان بوده است. 
رتبه دوم )البته با محاسباتی که اکنون بی اعتبار هستند( از آِن بازار سرمایه ایران است، آن هم 
با »شاخص بافِت« معادل ۶.۳ برابری. )همان طور که در باال نشان دادیم، با محاسبات دقیق تر و 
به روزتر این شاخص اکنون حدود ۱.۵۳ برابر است.( بازار سرمایه در کشور هایی مانند »عربستان 
ســعودی«، »سوئیس«، »آمریکا«، »کانادا« و »کره جنوبی« هم حباب دارد. )»شاخص بافِت« 
برای این بازار های سرمایه، به ترتیب معادل با ۳.۴ واحد، ۲.۷ واحد، ۱.۹ واحد، ۱.۶ واحد و ۱.۳ 
واحد اســت.( به این ترتیب، باید نگران حبابی بودن بازار سرمایه در ایران بود، اما این مشکلی 
نیست که خاِص ایران باشــد و اگر بازار سرمایه با افزایش تعداد شرکت ها و »افزایش شناورِی 
سهام« )به معنی افزایش سهام عرضه شده از سوی شرکت های حاضر در بورس( گسترش پیدا 
کند، این مشکل را می توان به سرعت حل کرد. با این حال، بورس تهران در هر حال حبابی است 
و این نه به این سهم یا آن سهم، بلکه به کلیت بازار سرمایه بر می گردد. بر این اساس، می توان به 
شرایطی فکر کرد که تحت تاثیر عوامل بیرونی، حباب بورس بترکد. در آن صورت، سرمایه های 

بسیاری، بیش از آنچه تاکنون رخ داده، به باد خواهند رفت.

ترقی اقتصادی : یکی از آســیب های جدی خصوصی ســازی در 
ایران در سال های اخیر و البته سال ۹۹، نوع رویکرد دولت به مسئله 
خصوصی ســازی اســت. هدف دولت در اغلب سال ها کسب درآمد 
از محل واگذاری ها و جلوگیری از افزایش کســری بودجه ناشی از 

پرداخت های مکرر به شرکت های دولتی بوده است.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد دستیابی به روند توسعه 
یافتگی بدون حضور دولت به عنوان نهاد اثرگذار امری غیرقابل انکار 

است اما این موضوع که دولت چگونه و به چه میزان در عرصه های 
مختلف اقتصادی دخالت کند،  مهم اســت. به همین دلیل بررســی 
روند میزان و تغییرات حجم دولت از مولفه های مهم در روند توسعه 
کشورهاست. از نظر اقتصادی برای اندازه دولت شاخص های مختلفی 
مطرح اســت. نسبت کل مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی یکی 
از متداول ترین شــاخص هایی است که برای بررسی اندازه دولت در 
نرظ می گیرند. به طوری که هزینه های دولت  از جمع هزینه های 
مصرفی و ســرمایه گذاری و یا براساس طبقه بندی بودجه از جمع 

اعتبارات تملیک دارایی های سرمایه ای و مالی به دست می آید.
بررســی بخشی از اقتصاد که تحت کنترل دولت بوده از سال ۱۳۸۷ 
تــا ۱۳۹۶، به طور میانگین بالغ بر ۶۶.۷ درصد بوده اســت. این در 
حالی اســت که در سال های مورد بررســی، اندازه دولت را بیش از 

۷۴ درصد برآورد کرده اند. در سال های پایانی دولت دوازدهم، اندازه 
دولت طی ســال های ۹۷ تا ۹۹،  به طــور میانگین به ۴۶.۱ درصد 
رسیده اســت که کاهش این میانگین هم مرهون افزایش واگذاری 

در سال ۱۳۹۹ است.
واگذاری در قالب عرضه ســهام شرکت ها در بازار سرمایه به مردم 
یکی از روش های واگذاری موسســات دولتی و کوچک شدن اندازه 
دولت اســت. این روش در ســال های پایانی دولت دوازدهم انجام 
شده است. از دیگر راه های کاهش اندازه بنگاه ها در ایران، واگذاری 
بنــگاه های دولتی به نهادها و ارگان هاســت. بنگاه های دولتی در 
فرایند زمان بــر و پرهزینه انجام واگذاری ها، در قالبی دیگر دوباره 
به بخــش عمومی واگذار می شــود. این وضعیت نــه تنها اهداف 
مورد نظر خصوصی ســازی را محقق نمی کنــد بلکه اثرات منفی 

به مراتب شــدیدتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. موسسات 
و نهادهای عمومی غیردولتی اغلب شــامل بنیادها و نهادهای ارائه 
کننده خدمات عمومی و اجتماعی هســتند که از نظر نحوه ارتباط 
بــا دولت متفاوت اند. گروهی از این نهادها از دولت کامال مســتقل 
اند، برخی دیگر ضمن داشــتن استقالل نسبی از دولت،  برای انجام 
وظایف خود متکی به کمک های دولت هســتند و برخی دیگر هم 
نهادها و موسساتی هستند که تا حد زیادی تحت کنترل دولت بوده 
و مدیران آن ها از سوی مقامات دولتی عزل و نصب می شوند. این 
یعنی با وجود خصوصی سازی،  هم چنان این سازمان ها در مدیریت 

دولت باقی می مانند.
یکی از آســیب های جدی خصوصی ســازی در ایران در سال های 
اخیر و البته ســال ۹۹، نوع رویکرد دولت به مسئله خصوصی سازی 
است. هدف دولت در اغلب سال ها کسب درآمد از محل واگذاری ها 
و جلوگیری از افزایش کسری بودجه ناشی از پرداخت های مکرر به 
شــرکت های دولتی بوده است. هم چنین صرف منابع مالی ناشی از 
اجرای خصوصی سازی برای تادیه بدهی های دولت موضوعی است 

که متاسفانه اقتصاد ایران را درگیر کرده است.

ضوابطوروداستارتآپها
بهبورسبازدارندهاست

کارشناس اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال
فرزین فردیس

»شاخصبافِت«برایبازارسرمایهایرانحدود۱/۵۳است
بورستهرانچقدرحبابدارد؟

واگذاریبهانگیزهتامینکسریبودجهدرستاست؟
خصوصیسازیاشتباه،بدترازبد
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ترقی اقتصــادی: نیاز واردات کاالی اساســی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در شــرایطی به ۱۸ میلیارد دالر افزایش یافته که یک 
حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال 
را نمایــان می کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به 
بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دالالن و واسطه ها به 
نظر می رســد ۱۴۰۰، ســال پایانی جوالن این رانت هنگفت 
در چرخه اقتصادی ایران باشــد. به گزارش ایســنا، زمانی که 
دالر، نرخ ۵۰۰۰ تومان  را در نوروز ۱۳۹۷ یعنی همین حدود 
ســه سال پیش ثبت کرد آنقدر این نرخ ها برای بازار ارز ایران 
عجیب بود که واکنش های متفاوتی را به همراه داشت، دولت 
که از چند ماه قبل نتوانســته بــود به هر دلیلی کنترل کافی 
بر بازار ارز و ســکه داشته باشــد، اقدامات عجیبی انجام داد 
کــه از جمله  آن حراج ســکه های بانک مرکزی با نرخ حدود 
۱.۲میلیون تومان بود و در نهایت ۶۰ تن از ذخایر طالی ایران 

را در شرایط تحریمی به حراج گذاشت.
اعالم شبانه کار خود را کرد

در بازار ارز اتفاق خاص دیگری افتاد آن هم اعالم شبانه حذف 
تمامی نرخ های بــازار و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه 
امــور ارزی بود، تا جایی که با وجود فعالیت بازار ارز از طریق 
صرافی هــا و دالالن، دولت مبادلــه ارز در  بازار آزاد را قاچاق 
اعــالم  کرد و همین اقدام دســتوری کافی بود تا با ثابت نگه 
داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی 
رو به افزایش رفته و فضا برای سواستفاده هر روز بیشتر از قبل  
باز شــود؛ به طوری که با خبرهایی از افزایش حجم واردات و 
یا فساد ارز ۴۲۰۰ همراه شد، بر این اساس طولی نکشید که 
دولت برای اصالح دست به محدود کردن واردات و راه اندازی 
ســامانه نیما برای تامین ارز کاالهایی کرد که از ارز ترجیحی 
کنار گذاشته شده بودند، زد و از آن زمان تا کنون چرخه ارزی 
ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰، سامانه نیما و بازار آزاد بوده است.

لیست کوتاه شد ولی دالر گران تر
ماجرا نه تنها به همین ســه نرخ ختم نشد بلکه از همین جا 
شروع شــد؛ از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز  ۴۲۰۰ تومانی در 
حال پرداخت است، گرچه از حجم کاالهای مشمول به تدریج 
کم شد و پراخت برای عموم کاالها به هفت قلم  رسیده است 
ولی در این بین  نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا بیش 
از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و همین  باعث شده هر بار بر 

رانت آن افزوده و سنگین تر شود.
اختالف ۷000 تومانی در سال ۹۷

یک حساب و کتاب سرانگشتی در مورد رانت ارز ترجیحی در 
ســال های اخیر قابل توجه است، گزارش دقیقی از تامین ارز 
واردات در ســال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست 
ولی  اگر متوســط نرخ دالر را بر اســاس  ارقام بانک مرکزی، 
حــدود ۱۱ هزار تومــان در نظر بگیریم در هــر دالر حدود  
۷۰۰۰ تومانی اختالف است که با مجموع ارز تامین شده عدد 

هنگفتی خواهد شد.
رانت 120 هزار میلیاردی در سال ۹۸

در بودجــه ۱۳۹۸ دولت پیش بینی اختصــاص ۱۴ میلیارد 
دالری ارز ۴۲۰۰ داشت،  در سالی که متوسط نرخ دالر حدود 
۱۳ هزار تومان بوده است و تفاوت حداقل ۸۰۰۰ تومانی دارد 
در ایــن حالت در ۱۴ میلیارد دالر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومانی دولت پرداختی داشته است.  
200هزار میلیارد در سال ۹۹

در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت دالر حدود ۲۳ هزار تومان بوده 
و اختالف ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومانی در هر دالر ۴۲۰۰ دارد، در 

این ســال حدود ۱۱ میلیارد دالر ارز ترجیحی پرداخت شده 
که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده اســت، 
رقمی که در گزارش تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات 

منتشر شد هم مورد اشاره قرار گرفته بود.  
رانت هر دالر 4200 به متوسط  20 هزار تومان رسید

برای امســال هم در کل،  هشــت میلیارد دالر مصوب شده 
بود که ظرفیت آن در در نیمه اول تمام شــد ولی طبق اعالم 
سازمان برنامه  و بودجه،  تا پایان سال به دلیل افزایش قیمت 
در بازار جهانی و افزایش واردات به جهت خشکســالی داخلی 

نیاز به  واردات ۱۸ میلیارد دالری با ارز ۴۲۰۰ است.
در این شرایط اگر امسال متوسط قیمت دالر را ۲۵ هزار تومان 
در نظر بگیریــم اختالف حداقل ۲۰ هزار تومان در هر دالر و 
مجمــوع رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت 

ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.
صدها هزار میلیاردی که رفت

بر این اساس در فاصله شــروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا 
پایان امســال حداقل ۶۰۰ هزار میلیــارد تومان رانت وجود 
داشــته و همان یارانه پنهانی است که دولت بر اساس قانون 

برای تامین کاالهای اساســی پرداخت کرده است، رقم قابل 
توجهی که حتی سازمان برنامه و بودجه گفته بود می توانسته 
دالرش را بجای ۴۲۰۰ تومان با نرخ بازار بفروشــد و کسری 
بودجه را تامین کند ولی بــه دلیل تبعات تورمی آن را قطع 

نکرده است.
اما اینکه ایــن ارقام کالن تا چه اندازه بــه تعادل قیمتی در 
زندگی مردم کمک کرده موضوعی اســت کــه در اظهارات 
مسئوالن دولت قبل و فعلی و حتی برخی نمایندگان مجلس 
بارها تاکید شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی  رسد 
و دستخوش سواســتفاده هایی بوده اســت، حتی مسئوالن 
اذعــان کرده اند کاالهای وارداتی بــا ارز ترجیحی از بازار آزاد 
ســردرآورده اســت. با این حال هیچ گاه مسئولی به صراحت 
نگفــت که  کانال های این عدم تعادل و نرســیدن این یارانه 

سنگین به محل هدف  کجاست؟
 تبعات تورمــی از دالیلی بود که  از دولت تا مجلس با اینکه 
ظاهرا مخالف ادامه پرداخت بودند، مانع حذف چند قلم آخر 
دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ می دانستند و گرچه در دو سال اخیر 
تعداد زیادی از کاالهای اساســی از لیست ارز ترجیحی کنار 
رفته بود ولی انگار کسی نخواست پایان دهنده مانده آن بوده 

و مسئولیتش را بپذیرد.
بعد از حذف مهم تر است

به هر ترتیب الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشــان از اقدام دولت برای 
حــذف ارز ۴۲۰۰ دارد و آن طــور کــه میرکاظمی- رئیس 
ســازمان برنامه و بودجــه- به صراحت اعالم کرده امســال 
ســال آخر تامین ارزترجیحی است، وی منتقدانه ارز ۴۲۰۰ 
را نامعادله ای در اقتصاد دانســته و تاکیــد کرده که دلیلی 
بــرای اینکه دولت ارز با این نــرخ را در بازار ریخته و دالالن 
و واســطه ها از آن سواستفاده کنند وجود ندارد در حالی که 

می تواند استفاده بهتری داشته باشد.
براین اساس با همه رانت ها و فسادهایی که سال ها ارز ۴۲۰۰ 
به چرخه اقتصادی ایران آورد، ولی در شــرایط کنونی تورمی 
اینکه  ارز دولتی از این پس چه طور مورد استفاده قرار خواهد 
گرفــت و درآمد هنگفت آن که از محــل فروش همین ارز با 
نرخی نزدیک به بازار اســت چگونه بکار گرفته خواهد شــد 
که خود عامل تورم دیگری نباشــد و کمترین آسیب متوجه 
معیشت مردم باشد، می تواند از حذف آن پراهمیت تر باشد.

نگاهیبه2سالتخصیصارزترجیحی

رانت ۳۶0 هزار میلیاردی؛ آخرین َپرسه های ارز4200! شفافیتاصلراهبردیبانکقرضالحسنهمهرایران
ترقــی اقتصادی : یکی از دالیــل اصلی افزایش چشــمگیر تعداد مشــتریان و منابع بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، اقدامات این بانک برای شفاف سازی درباره عملکرد خود است.این بانک 
سعی کرده شفافیت را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان الزامی اساسی مد نظر قرار دهد و در 
این راســتا اقدامات مختلفی را انجام داده است.اکنون که به تازگی چهاردهمین سالروز تأسیس 
این بانک را پشــت سر گذاشــته ایم، اقدامات این بانک در راستای شفاف سازی عملکرد خود را 
مرور می کنیم.نخســتین و مهم ترین مورد انتشار مداوم و به موقع صورت های مالی است. بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به طور مســتمر صورت های مالی حسابرسی نشده خود را هر سه ماه 
یک بار روی وب ســایت خود قرار می دهد. همچنین صورت های مالی حسابرسی شده بانک نیز 
به محض تصویب شــدن از سوی مجمع عمومی روی وب سایت بانک قرار می گیرد؛ به طوری که 
اکنون صورت های مالی حسابرســی شده سال های گذشته و صورت های مالی حسابرسی نشده 
 )www.qmb.ir( ســه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال جاری از طریق وب سایت این بانک

در دسترس عموم قرار دارد.

پیروزیحقوقیبانکملیدربرابرشرکتآلمانی
ترقی اقتصادی : دیوان دادگستری اروپا اقدام شرکت مخابراتی »دویچه تلکام« در قطع دسترسی 
اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ به بهانه بیم از تحریم های ثانویه آمریکا را ناموجه 
دانســت. دیوان دادگستری اروپا امروز سه شنبه ۲۱ دســامبر )۳۰ آذرماه( اقدام شرکت مخابراتی 
»دویچه تلکام« در قطع کردن اینترنت شــعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را مردود خواند.شبکه 
دویچه وله آلمان گزارش داد، پیرو شــکایت بانک ملی ایران از شــرکت دویچه تلکام به دلیل قطع 
کردن اینترنت شــعبه بانک ملی ایران در هامبورگ، دیوان دادگســتری اروپا که مقر آن در کشور 
لوکزامبورگ اســت، استدالل شرکت آلمانی مبنی بر اینکه از بیم تحریم های ثانویه آمریکا اقدام به 
قطع اینترنت شــعبه بانک ملی ایران در هامبورگ کرده اســت را غیرموجه خواند و تأکید کرد که 
شــرکت های اروپایی تنها در صورتی اجازه دارند برای اجرا نکــردن قراردادهای خود با طرف های 
ایرانی به تحریم های ثانویه آمریکا اســتناد کنند که مشــخص شود در صورت اجرای این قراردادها 

پیامدهای سنگین اقتصادی در انتظارشان خواهد بود.

تحققاهدافطرحتحولبانکایرانزمین
ترقی اقتصادی : طرح تحول در بانک ایران زمین در چند ســال اخیر به اجرا درآمده و با تدوین 
نقشه راه اهداف تعیین شده در این طرح محقق شده است.در این رابطه مهران سوادکوهی معاون 
طرح و برنامه این بانک درخصوص تغییرات ایجاد شــده در بانک ایران زمین می گوید: براســاس 
مدل های تحول، تغییراتی که در بانک ایجاد شــده اســت تغییرات بنیادی است. تغییرات بنیادی 
یعنی تغییرات عمده ای که به بانک، ســازمان، نهادسازی، فرآیند و ساختاری ارائه می کند که این 
تحوالت باعث می شود تغییرات دوره بعد سریع تر صورت گیرد.وی افزود: در طرح تحول به سامانه 
شــعب، بهبود ترکیب منابع، نرخ موثر، بهای تمام شــده و اصالح ساختار دقت و برنامه ریزی شد 
و نهایتا همه این موارد در ســطوح مختلف ارائه و همراه با آن حوزه های کســب وکاری بانکداری 
شــرکتی و بانکدار دیجیتال نیز راه اندازی شد. سوادکوهی تعریف مفهوم ارزش مشتری را در طرح 
تحول پراهمیت بیان کرد و افزود: ارزش مشتری همان مشتری محوری است که همه موارد پیرامون 
آن طراحی و برنامه ریزی می شود. سوادکوهی گفت: با تدابیر صورت گرفته موضوع ارزش مشتری 
و تفاوت نحوه ارائه خدمات و رفتار با هر مشــتری مصوب و اجرایی شد که مزیت رقابتی محوری 

این بانک خواهد بود.

تعلقنشانعالیمدیرسال۱۴۰۰بهمدیرعاملبانکدی
ترقی اقتصادی : نشــان عالی مدیر سال ۱۴۰۰ به برات کریمی، مدیرعامل بانک دی اعطا شد. 
در ششــمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر ســال که با حضور سید محمد حسینی، معاون 
امور مجلس رئیس جمهور، ســید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، هادی قوامی، معاون حقوقی وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی 
نمایندگان و اعضای هیئت علمی دانشــگاه های کشور در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد 
نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۰ به پاس خدمات ارزنده در نظام بانکداری و اقتصادی کشور و مدیریت 
بنــگاه بزرگ اقتصادی،به برات کریمی، مدیرعامل بانک دی تعلق گرفت.از اهداف این گردهمایی 
می توان به انسجام و اقتدار ملی برای احیای امید در مردم، ایجاد انگیزه برای نیل به موفقیت در 
قشــر مدیران موفق و پویا، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی و ارائه راهکارهای نوین در پیشبرد 
اهداف اقتصاد مقاومتی، انتقال تجارب و آگاهی از عوامل موفقیت و شکســت مدیران و بنگاه های 
تولیدی و صنعتی، بررســی فرصت ها و چالش های توســعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت 
ایران و نقش آن در توسعه پایدار و ارائه راهکارهای ملموس و انجام پذیر در توسعه کّمی و کیفی 

مدیریت جهادی اشاره کرد.

موسسهمللازافزایشسرمایهتافروشسهام
شرکتهایتابعه

ترقی اقتصادی : موسسه ملل در ماه های اخیر تحوالت زیادی را تجربه کرده است. افزایش سرمایه 
فروش برخی از دارایی ها در قالب ســهام و درامد مناســب از عملکرد بانکی نشان از بهبود روزافزون 
شرایط بانک دارند.موسسه اعتباری ملل که این روزها درگیر افزایش سرمایه ۱۰ هزارمیلیاردی خود 
برای بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک های موجود، استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود 
افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت های سودآوری و حفظ توان رقابت پذیری در صنعت بانکداری بوده 
و مجوزهای الزم را اخذ کرده است، در حوزه سودآوری و کسب درامد نیز شرایط خوبی را پشت سر 
می گذارد.این موسسه در پایان سال ۹۹ موسسه ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که قرار است به ۲۰ هزار 
میلیارد ریال برســد همچنین شایان ذکر است که کفایت سرمایه بانک ۱،۴۵ درصد است که با این 

افزایش سرمایه رشد جهشی خواهد داشت.

تجلیلازبانکرفاهدراستانداردهایایمنی
ترقی اقتصادی :  اقدامات توســعه ای بانک رفاه کارگران در زمینه رعایت اســتانداردهای ایمنی 
تجهیز و نوسازی سیســتم های اعالن و اطفاءحریق، مورد تجلیل قرار گرفت.در سومین جشنواره 
برترین های آتش نشانی شــهری و صنعتی و فعاالن حوزه آتش نشانی در سال ۱۴۰۰ که با حضور 
ســازمان های فعال کشــوری در حوزه ایمنی و اطفاءحریق در محل سالن همایش های هتل الله 
تهران برگزار شد، بانک رفاه به عنوان یکی از سازمان های پیشرو، موفق و تاثیرگذار در زمینه رعایت 
استانداردهای ایمنی، تجهیز و نوسازی سیستم های اعالن و اطفاءحریق، معرفی و مورد تقدیر قرار 
گرفت.بر اســاس این گزارش، شرکت های وابسته به ســازمان هواپیمایی کشور، شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره(، فرودگاه بین المللی مهرآباد، شــرکت های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی 
خودروسازان و... از جمله سازمان ها، شرکت ها و نهادهای حاضر در جشنواره برترین های آتش نشانی 

شهری و صنعتی و فعاالن حوزه آتش نشانی در سال ۱۴۰۰، بودند. 

مشتریمداریدرراساهدافبانکسینااست
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســینا در سفر به استان آذربایجان شرقی بر لزوم افزایش تعامل 
بــا مشــتریان و ارائه خدمات مطلوب در جهت رضایت مندی آنان تاکید کــرد و آن را از محورهای 
عملیاتی بانک دانســت.دکتر ایمانی در بازدید از شعب شهر تبریز، ضمن قدردانی از تالش همکاران 
صف و ستاد منطقه، گفت: محصوالت بانک سینا در راستای کاهش هزینه های مشتریان طراحی و 
برنامه ریزی شده و معرفی بهینه این خدمات از سوی همکاران می تواند زمینه رضایت مندی هر چه 
بیشتر مشتریان را فراهم کند.مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر ضرورت تالش جهت توسعه سهم بازار 
بانک در اســتان آذربایجان شرقی تصریح کرد: بانک سینا برنامه های متعددی در راستای گسترش 
کسب و کار در بازارهای کشور دارد و در زمینه های مختلف از جمله تعامل با شرکت های حقیقی و 

حقوقی پیشتاز است.

بانکسپهچابکترودیجیتالمیشود
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســپه با صدور پیامی ضمن گرامیداشــت ۲۵ آذرماه روز ملی 
پژوهش، نهادینه ســازی تفکر پژوهش محوری را عامل پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور دانست.
به نقل از بانک ســپه؛ در پیام دکتر آیت اله ابراهیمی آمده است: امروزه تغییرات مداوم و روزافزون 
مدل های کسب وکاری ناشی از تحوالت فناورانه، موجبات دگرگونی در سبک زندگی و ارزش آفرینی 
برای ذی نفعان را فراهم کرده است. در این میان، نقش و اهمیت »پژوهش« به  عنوان بستری برای 
نیل به پیشــرفت و توسعه همه جانبه، بیش ازپیش نمود یافته است.سازمان ها و بنگاه های اقتصادی 
در مســیر توســعه نوآوری و بهبود توان رقابت پذیری در جهت حصول اهــداف، به مقوله تحقیق 
به عنوان یک راهبرد اساســی نگریسته و زمینه الزم برای نهادینه سازی و جاری سازی تفکر پژوهش 

محوری در تمامی سطوح سازمانی را مطمح نظر قرار داده اند.

ســالیان  طــی 
مباحثات  گذشته 
در  مختلفــی 
استقالل  خصوص 
مرکــزی  بانــک 
بــوده  مطــرح 
با وجود  و  اســت 
فــراوان  تاکیدات 
ن  ا حب نظــر صا
دولتمردان اهمیت 
این مقوله را نادیده 
گرفته اند. شــواهد نشــان می دهد که گروهی با الهام از نظریه 
تقاضای موثر کینز و به خصوص با اعتقاد بر لزوم هماهنگی کامل 
بین سیاســت های پولی و سیاست های مالی تاکید بر استقالل 
بانک مرکزی را مورد تردید قرار داده اند و استقالل بانک مرکزی 
را به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانع رشد و توسعه 

اقتصادی می دانند.
انتقاد مهمی که به استقالل بانک مرکزی وارد می شود، این است 
که بانک مرکزی مستقل می تواند سیاست هایی را اتخاذ کند که 
هماهنگ و یا در راستای سایر سیاست های دولت نباشد که در 
این حالت موجب اتالف منابع ملی می شود. همچنین از دیدگاه 
حکومت های مردم ســاالر یا دموکراتیک نیز استقالل سازمانی 
که رییس آن به انتخاب جامعه نبوده و در عین حال خواســتار 
نظارت همه جانبه و تســلط زیاد بر سیاست های پولی است که 
تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کل کشور دارند، چندان توجیه پذیر 

نیست و با اصول دموکراسی همخوانی ندارد.
افزون بر این به اعتقاد مخالفان اســتقالل بانک مرکزی اعطای 
استقالل بیشتر به بانک مرکزی می تواند بهانه ای در دست دولت 
باشد تا با مقصر شمردن بانک مرکزی از زیر بار مسوولیت اجرای 

سیاست های نادرست اقتصادی شانه خالی کند.
کارشناسان نشان داده اند که یک بانک مرکزی مستقل و پایبند 
به ممانعت از بروز تورم، نوســانات و بی ثباتی در میزان تولید را 
افزایــش می دهد. به عقیده وی کاهش تورم توســط یک بانک 
مرکزی مســتقل به قیمت بروز اختالل در بخش تولید حاصل 

می شود. چون بخش پولی در اقتصاد بخش غیرواقعی و در تولید 
یک بخش واقعی اســت، به نظر می رسد در صورت وجود یک 
چنین ارتباطی پذیرفتن اختالل در بخش غیرواقعی منطقی تر 
باشــد. به عقیــده وی یک بانک مرکزی مســتقل و تورم گریز 
نمی تواند به میزان کافی نوســانات اقتصــادی را روی تولید و 
بیکاری کاهش دهد. اما وی بیان می کند ایجاد یک بانک مرکزی 
مستقل می تواند موجب کاهش نوسانات سیاسی و اثرات آن بر 
روی اقتصاد شود. بنابراین اثرات کلی استقالل بانک مرکزی روی 

نوسانات تولید مبهم است.
زیــرا از طرفی باعث افزایش و از ســمت دیگر باعث کاهش آن 
می شــود. اما بر اساس برخی یافته ها، انتخاب یک بانک مرکزی 
مستقل به عنوان سیاستگذار پولی در کشور دو مزیت دارد. اول 
آنکه متوســط تورم را کاهش می دهد و دوم آنکه آن دســته از 

نوسانات تولید که ریشه سیاسی دارند را حذف می کند.
هماهنگی میان سیاست های اقتصادی یکی از نقاط کور و مبهم 
در بحث استقالل بانک مرکزی است. مدافعان ایجاد بانک های 
مرکزی مستقل قبول دارند که بحث استقالل به مفهوم جدایی 
اهــداف بانک مرکزی از اهداف کالن و به ویژه بلندمدت اقتصاد 
نیست. اما این نکته که این هماهنگی به چه نحو می تواند صورت 

عملی به خود گیرد، به روشنی مشخص نیست.
رفتار یک بانک مرکزی مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی 
قابل پیش بینی تر اســت. چنین بانکی ثبات اقتصادی را بهبود 
بخشیده و عامل ریســک را در نرخ بهره واقعی تقلیل می دهد. 
به بیان دقیق تر، بانک مرکزی مســتقل، اقتصــاد را در مقابل 
چرخه هــای تجاری سیاســی به خاطر محدود کــردن اعمال 
نفوذهای قبل از انتخابات بر سیاست پولی و نیز تقلیل شوک های 
پس از انتخابات محافظت می کند. بانک مرکزی باید از اعتبار و 
شهرت مناسبی برخوردار باشد. بانک مرکزی که نتواند مردم را 
متقاعد سازد که در مورد مبارزه با تورم جدی است با نرخ تورم 

باالیی مواجه می شود.
تبدیل بانک مرکزی به ســازمانی که وظیفه و شهرت آن حفظ 
ثبات قیمت ها باشــد، وسیله ای اســت که دولت به کمک آن 
می تواند تعهد خود را در قبال حفظ ثبات قیمت ها اســتحکام 
بخشد. استقالل بانک مرکزی می تواند موجب ارتقای اعتبار آن از 

دید مردم و عامالن اقتصادی شود. این افزایش اعتبار می تواند به 
نوبه خود باعث شود هزینه های تورم زدایی کاهش پیدا کند، زیرا 
اعتبار باالی بانک مرکزی موجب می شــود که انتظارات تورمی 

شکل نگیرند.
از جملــه مــوارد دیگری که در منافع اســتقالل بانک مرکزی 
آورده می شــود، این است که بانک های مرکزی مستقل قادرند 
سیاست های صحیح تری را نسبت به بانک های مرکزی وابسته 

تنظیم و اجرا کنند.
سیاست های پولی مستقل نیز به نوبه خود دارای آثار مثبتی در 

متغیرهای اقتصاد کالن است.
به عبارت دیگر وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی 
مصون باشــد با اعمال سیاست های پولی صحیح بهتر می تواند 
تورم را مهار کند، تا حد زیادی از کســری بودجه دولت بکاهد، 
به رشــد تولید ملی سرعت بخشــد و نرخ بهره را نیز به تعادل 

نزدیک تر کند.
بنابراین با توجه به اینکه وظایف بانک مرکزی از محدوده دوره 
زمامداری یک دولت یا یــک حزب فراتر می رود و به طور کلی 
جهت گیری سیاست های پولی در دوره یک دولت یا یک حزب 
می تواند آثار منفی بر دوره ها یا دولت های بعدی داشــته باشد 
بانک مرکزی باید برای مقابله با فشارهای سیاسی از جانب دولت 
برای اعمال سیاست هایی که می توانند در بلندمدت موجب تورم 

شوند، استقالل کافی داشته باشد.
تعداد زیادی از مطالعــات و تحقیق ها به هزینه های تورم زدایی 
اشاره کرده اند. تعهد بانک مرکزی به ثبات قیمت ها می تواند از 
این هزینه ها بکاهد. ثبات قیمت ها همچنین برای توســعه یک 
بازار سرمایه محلی الزم است، جایی که دولت و افراد با آرامش و 

اطمینان در بلندمدت قرض بگیرند.
تهیه سرمایه بین المللی و کسب سرمایه های خارجی در صورتی 
می تواند رشد کند که تعهد بانک مرکزی به امر ثبات قیمت ها 
در عمل مشاهده شود. استقالل بانک مرکزی باعث شفاف شدن 
و استحکام سیاست های پولی کشور می شود و موجبات تفکیک 
سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری مالی را فراهم می کند و باعث 
محدود شدن دامنه تاثیرگذاری سایر نهادها و شوراهای موازی بر 

روند تصمیم گیری های سیاست های پولی می شود.
اســتقالل بانک مرکزی، مســوولیت پذیری این نهــاد در قبال 
تصمیمــات و تدابیر پولی را افزایش می دهد و باعث بازگشــت 
اعتماد بخش خصوصی به سیاســت های پولی و اعتباری کشور 

می شــود و از این طریق می تواند بر آینده و سرنوشت بانکداری 
خصوصی ایران تاثیر مثبت بسزایی داشته باشد.

در ارتباط با تعامل بانک مرکزی با دولت، استقالل بانک مرکزی 
روابط و مناســبات میان دولت با بانک مرکزی را شفاف می کند 
و درجه وابستگی دولت به این نهاد را کاهش می دهد. همچنین 
استقالل بانک مرکزی، فشار برای عزل و نصب سیاسی مدیران 
در سیستم بانکی را از بین می برد و باعث تقویت دید بلندمدت 
و حذف دید کوتاه مدت رهبران سیاسی نسبت به سیاست های 
پولــی و حتی مالی می شــود. اســتقالل بانک مرکــزی، در 
حداقل سازی بی انضباطی مالی دولت موثر است و زمینه برقراری 
شدیدترین محدودیت های قانونی برای تامین مالی هزینه های 
عمومــی از طریق اعطای اعتبار بانک مرکزی به دولت را فراهم 

می سازد.
در خصــوص پیامدهای اقتصادی اســتقالل بانک مرکزی نیز 
می توان گفت استقالل بانک مرکزی می تواند زمینه توسعه بازار 
پول را فراهم کند و در محدود کــردن دامنه فعالیت بازارهای 
غیرمتشکل پولی موثر است و همچنین باعث تخصیص بهینه 
منابع می شود. استقالل بانک مرکزی به این نهاد اختیار می دهد 
کــه اهرم ها و ابزارهای پولی، یعنی نرخ بهره، نرخ تنزیل مجدد، 
انتشــار اوراق قرضه و تغییر نسبت سپرده قانونی را به گونه ای 

متعارف استفاده کند.
در خصــوص عملکرد تورمی نیز اســتقالل بانــک مرکزی، در 
کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم موثر است و به طور 
غیرمســتقیم در کنترل انتظارات تورمی نقش دارد. اســتقالل 
بانک مرکزی، در مهار هزینه های جاری دولت هم موثر اســت 

و مسوولیت دولت را در قبال هزینه های خود افزایش می دهد.
همچنین اســتقالل بانک مرکزی جایگاه این نهاد را نزد افکار 
عمومی شفاف تر می کند و احساس مســوولیت آن را در قبال 
انتشــار گزارش های آماری و صحت اطالعات منتشــره بیشتر 
می کند و باعث ارتقای ســطح اعتبار این نهاد و نظام بانکداری 

کشور در محافل پولی و موسسات بین المللی می شود.
اســتقالل بانک مرکزی می تواند حتی در تعدیل نرخ ریســک 
اعتباری کشور موثر باشــد و رتبه اعتباری کشور را ارتقا دهد. 
با اســتناد به منافعی که اســتقالل بانک مرکزی برای ساختار 
اقتصــادی کشــور به همــراه دارد می توان اســتدالل کرد که 
تجدیدنظر سیاســتگذاران در نوع نگاه خود به این مساله امری 

ضروری و اجتناب ناپذیر است

نقاطکوراستقاللبانکمرکزی

بایــد توجه داشــت ســرمایه  گذاری بر 
بــازار ارزهــای رمزنــگاری ماننــد هر 
سرمایه  گذاری  ای ،   مزایا و معایب خود را 
دارد. سرمایه  گذاری های  کمی به اندازه ارز رمزنگاری  شده میان فعاالن بازار اختالف 
نظر دارد. در حالی که برخی از مردم متقاعد شده  اند که جهان را تغییر خواهد داد ، 

  برخی دیگر به شدت معتقدند که سقوط می  کند و از بین می  رود.
حتی کارشناسان نمی  توانند در مورد اینکه آیا این یک سرمایه  گذاری خوب است یا 
خیر به توافق برسند. برخی از میلیاردرهای مشهور مانند ایالن ماسک و مارک کوبن 
از ارزهای رمزنگاری  شــده حمایت کرده  اند. امــا دیگران ،   مانند وارن بافت و چارلی 
مانگر ،   مدت  هاســت که از آن انتقاد کرده اند.این درست است که ارز رمزنگاری  شده 
بی  ثبات است - همان طور که در سال گذشته باال و پایین  های  زیادی در بازار دیده 
 CRYPTO:( شده است- اما چند دلیل وجود دارد که من همچنان روی بیت کوین

BTC( و اتریوم )CRYPTO: ETH( سرمایه  گذاری کردم.
این می  تواند اتفاق بزرگ آینده باشد

هیچ کس نمی  داند ارزهای رمزنگاری  شــده در آینده چگونه خواهد بود، به همین 
ترتیب نظریه شکســت ارزهای رمزنگاری نیز می  تواند درســت باشد. اما همچنین 
می  تواند روزی مفید واقع شــود و صنایع مختلف را متحول کند. حتی اگر خود ارز 
رمزنگاری  شده به یک روش پرداخت استاندارد در سراسر جهان تبدیل نشود ،   راه  های 

 دیگری برای موفقیت آن وجود دارد.
بــه عنوان مثال ،   از فناوری پایه و اســاس بالک چین ارزهای رمزنگاری  شــده زیر 
اســتفاده کنید. بالک چین اتریوم ،   به ویژه ،   محل بســیاری از برنامه  ها از جمله امور 

مالی غیر متمرکز و توکن  های  غیر قابل تعویض اســت. هر دو شبکه اتریوم و بیت 
کوین همچنین میزبان قراردادهای هوشمند هستند ،   که می  توان به آن ها توافق نامه  
های  دیجیتالی نیز گفت و این قراردادها می  توانند به طور بالقوه انقالبی در صنعت 

قانونی ایجاد کنند.
همه این برنامه  ها تا حدودی نیاز به استفاده از ارز رمزنگاری  شده دارند. اگر هریک از 
آن ها به طور گسترده ای پذیرفته شود ،   اتریوم و بیت کوین - و کسانی که روی آن ها 

سرمایه  گذاری کرده  اند - خواهند برد.
  ممکن است پشیمان شوم که روزی سرمایه  گذاری نکرده  ام

ارز رمزنگاری  شــده یک ســرمایه  گذاری ریسک  پذیر اســت و برخی از کارشناسان 
پیش  بینی می  کنند که یا موفقیت بزرگ خواهد داشت یا شکست بزرگی ،   بدون هیچ 
حد وســطی. وقتی این دو گزینه را در نظر می  گیرم ،   ترجیح می  دهم ریسک کنم تا 

اینکه چیز بزرگی را از دست بدهم.
قبل از سرمایه  گذاری ،   به همه نتایج احتمالی فکر کردم. من می  توانم در حال حاضر 
ســرمایه  گذاری کنم و یا با دریافت ســودهای زیاد موفق شوم یا در صورت شکست 

ســرمایه  گذاری خود را از دســت بدهم. یا می  توانم 
سرمایه  گذاری نکنم و هیچ پولی از دست ندهم اما 

بازده بالقوه سودآور را نیز از دست بدهم.
به طور شــخصی ،   ترجیح می  دهم از دســت 
دادن پول رنجم بدهد تا اینکه با حسرت عدم 
ســرمایه  گذاری در صورت رشد ارزهای رمزپایه 

زندگی کنم. البته هیچ کس نمی  داند که این ارزها 

آیا واقعا موفق خواهد شد یا خیر. اما اگر چنین شود و من تصمیم به خرید آن نگیرم 
  احتماالً برای مدت طوالنی از این تصمیم پشیمان خواهم شد.
بقیه نمونه کارهای من محکم است

نمی  توان انکار کرد که ارز رمزنگاری  شده یک سرمایه  گذاری خطرناک و بسیار ناپایدار 
اســت و در این مرحله بسیار سوداگرانه است. در حالی که معتقدم شانس موفقیت 

وجود دارد ،   اما می دانم که این چیز مطمئنی نیست.
به همین دلیل ،   من فقط مبلغ کمی را سرمایه  گذاری کرده ام که به راحتی می  توانم 
آن را از دســت بدهم ،   و بقیه سبد سهام من از ســرمایه  گذاری  های  بلندمدت قوی 
تشکیل شده اســت. به این ترتیب ،   اگر سرمایه  گذاری  های  رمزنگاری  شده من خوب 
عمل نکنند ،   کل مجموعه  ام را از بین نمی  برد. و با ادامه سرمایه  گذاری مداوم در زمینه  
های  خارج از ارزهای رمزنگاری  شــده ،   می  توانم اطمینان حاصل کنم که پس  انداز 
من در طول زمان بدون توجه به آنچه بازار ارزهای رمزنگاری انجام می  دهد ،   افزایش 
پیدا می  کند.با انجام اقدامات احتیاطی مناسب ،   می  توانید هنگام سرمایه  گذاری در 
ارزهای رمزنگاری شــده ریسک خود را کاهش دهید. با این حال ،   این سرمایه  گذاری 
مناســب برای همه نیست و این 
درنظر  با  نیســت.  مشکلی 
گرفتن ترجیحات شخصی 
ریسک ،   تصمیم   تحمل  و 
گیــری بــرای انتخــاب 
 مناســب شــما راحت  تــر 

خواهد بود.

اخبارکوتاه

اقتصاددان 
حیدر مستخدمین حسینی

دلیلمنبرایسرمایهگذاریرویارزهایرمزنگاریشده

کریپتوخطرناکاست،برایهمینآنرامیخرم
ترجمه متین دخت والی نژاد 

کتی بروکمن -  کارشناس ارز دیجیتال



ترقی اقتصادی : مالکان خودرو با خرید بیمه نامه شــخص ثالث 
هرســال درصدی را به ۳ســازمان اورژانس، ســازمان راهداری و 
حمل ونقل و نیروی انتظامی پرداخت می کنند تا صرف فرهنگسازی 

و کاهش تعداد تصادفات رانندگی شود.
حاال ۲مشــتری جدید هم اضافه شــده اند، در 

الیحه بودجــه ۱۰۰۰میلیارد تومان به 
رقم حق بیمه های شــخص ثالث 

اضافه شــده تا به ۲ســازمان 
صــدا و ســیما و جمعیــت 
هالل احمــر پرداخت شــود. 

ایــن تصمیم با واکنــش و انتقاد 
صریح بیمه مرکزی مواجه شده است. 

بیمــه مرکزی اعالم کــرده  این دو نهاد 
هیچ ماموریت قانونــی در زمینه کاهش 

تصادفات رانندگی ندارند.
 حاال نوبت نمایندگان مجلس 

است که جلوی افزایش حق 
بیمه شخص ثالث را بگیرند 

زیرا بیم آن می رود با 
میــزان  افزایــش 
تحمیلی،  عــوارض 

نه تنها شــرکت های بیمه 
توان پرداخت بــه موقع و دقیق 

خســارت به مالکان خودروها را نداشــته 

باشند بلکه صنعت بیمه هم بر اثر این تصمیم با بحران ورشکستگی 
مواجه شود.

غالمرضــا ســلیمانی، رئیس کل بیمــه مرکزی در 
نامه ای به وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر متن 
پیشنهاد شده از سوی بیمه مرکزی 
و وزارتخانه یادشــده برای 
ســهم  تکلیف  تعیین 
ثالث  شــخص  بیمه 
در بودجه سال آینده 
نام  حذف  خواســتار 
جمعیــت هالل احمر 
و ســازمان صــدا و 
فهرســت  از  ســیما 
از  اســتفاده کنندگان 
مبلغ عوارض حق بیمه 
شــخص ثالث شده و 
اعالم کرد: فعالیت این 
مصرف  با  ســازمان  دو 
عوارض حق بیمه شــخص 
ثالــث ارتباط محتوایی ندارد زیرا 
آنها به صورت مستقیم و عملی، فعالیتی 
انجــام نمی دهنــد که بــه کاهــش تصادفات و 

مرگ ومیر منجر شود.
او با اشــاره بــه افزایش ۱۰۰۰میلیــاردی مبلــغ پرداختی از 

شــرکت های بیمه از اصل حق بیمه پرداختی مردم در بودجه سال 
آینده تأکید کرد: درخصوص برنامه های فرهنگسازی و آگاهی بخشی 
برای کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه های متعددی به ســفارش 
بیمــه مرکزی ایــران و شــرکت های بیمه و با پرداخــت هزینه و 
قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما در حال انجام است که به قدر 
مکفی موضوع فرهنگســازی را پوشش می دهد و به مصرف مقادیر 
بیشــتر نیازی نیست. رئیس کل بیمه مرکزی همچنین یادآور شده 
است: حق بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت 
خســارت به زیان دیدگان مصرف می شــود و بــه همین منظور از 
مردم گرفته می شــود و کســر مبلغ ۵هزار میلیارد تومان از درآمد 
شرکت های بیمه به معنای کمبود منابع برای پرداخت خسارت است 
که به نارضایتی گسترده بیمه گذاران این رشته، ورشکستگی مالی 
شرکت های بیمه و یا افزایش حق بیمه ها و تورم در این بیمه اجباری 
منجر خواهد شــد در نتیجه افزایش این مبلغ برای تأمین کسری 
بودجه سایر دستگاه ها، از محل حقوق بیمه گذاران، به صالح نخواهد 
بود. بیمه مرکزی پیشنهاد کرده به جای ۵هزار میلیارد تومان سال 
آینده ۴هزار میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث پرداختی، 
به حساب خزانه واریز شود تا در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، نیروی انتظامی و ســازمان اورژانس قــرار گیرد تا صرف 

کاهش تصادفات و مرگ ومیر شود.
از زمان قانون برنامه چهارم توســعه همه ســاله مبلغی از حق بیمه 
شخص ثالث، به خزانه واریز می شود و همین مسئله باعث افزایش 

هزینه پرداختی مردم شده است.
همه وزیران اقتصاد در گذشــته قول داده بودند هزینه های اضافه و 

تحمیلی بر حق بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه را کاهش 
دهند. حاال نه تنها این وعده محقق نشده بلکه قرار است سال آینده 
۱۰۰۰میلیارد تومان دیگر بر این مبلغ اضافه شــود، تصمیمی که 
بیمه گریزی را تشــدید خواهد کــرد و به دلیل باال رفتن حق بیمه، 
برخی اقشار ضعیف ممکن است تصمیم بگیرند تا وسیله نقلیه خود 

را بیمه نکنند که ریسک باالیی را متوجه جامعه خواهد کرد.
انتقاد بیمه مرکزی از محل مصرف اعتبارات بیمه شخص ثالث

غالمرضا ســلیمانی، رییس بیمه مرکزی اظهار کرد: در بودجه سال 
آینده برای بودجه صدا و ســیما و هالل احمر هم استفاده از بیمه 
شخص ثالث دیده شده است؛ به طوری که ۵۰۰ میلیارد تومان سهم 

این بخش ها است.
غالمرضا سلیمانی در مراســم »رونمایی از سامانه های الکترونیک 
خدمات رســانی صندوق  تأمین خســارتهای بدنی، در راســتای 
پرداخت، تســهیل و تســریع  در حمایت از آسیب دیدگان سوانخ 
رانندگی « با انتقاد از محل مصرف اعتبارات بیمه شخص ثالث بیان 
کرد: متاسفانه بیمه شخص ثالث به جای اینکه به مجروحان برسد، 
صرف بخش های دیگر می شود به طوری که ۳۰ درصد از این مبلغ 

خارج از شرکت های بیمه است. 
وی افزود: در بودجه ســال آینده برای بودجه صدا و سیما و هالل 
احمر هم استفاده از بیمه شخص ثالث دیده شده است به طوری که 

۵۰۰ میلیارد تومان سهم این بخش ها است. 
رییس بیمه مرکزی تصریــح کرد: این به معنای افزایش حق بیمه 
که دست در جیب مردم کردن است و از سوی دیگر با گران شدن 

بیمه، فرار بیمه مردم افزایش پیدا می کنند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
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ترقی اقتصادی : عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری با بیان 
این که اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان باعث ایجاد اختالل 
در روابط بیمه گــران داخلی و خارجی به ویژه در حوزه بیمه های 
اتکایی شده است، اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر این شرایط به 

نفع صنعت بیمه تغییر کند.
عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری با بیان این که اعمال تحریم 
های ظالمانه علیه کشورمان باعث ایجاد اختالل در روابط بیمه گران 
داخلی و خارجی به ویژه در حوزه بیمه های اتکایی شده است اظهار 
امیدواری کرد هر چه زودتر این شــرایط به نفع صنعت بیمه تغییر 

کند.
لطف اهلل نکوئی با تاکید بر این که بیمه گران ایرانی در همه بخش 
هــا و از جمله بیمه های اتکایی به روزرســانی دانش و اطالعات را 
نیازمندند، افزود: پوشش اتکایی برای بیمه نامه های صادره از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار اســت و باید روش های نوین این حوزه به 

درستی شناسایی و عملیاتی شود.
او نگرانی از احتمال وقوع حوادث بزرگ مانند زلزله و آتش ســوزی 
های مهیب را در شرکت های بیمه، همیشگی خواند و با بیان این که 
از وقوع این ریسک ها گریزی نیست، گفت: تنها راه حل جلوگیری از 

تحمیل خسارت های بزرگ به شرکت های بیمه گر در هنگام وقوع 
حوادث فاجعه آمیز، توزیع درست ریسک و داشتن بیمه نامه اتکایی 

با کیفیت است.
عضو هیات مدیره شــرکت بیمه آسماری همچنین با بیان این که 
متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد منازل مسکونی کشور تحت پوشش بیمه 
آتش ســوزی هستند، این شرایط را برای کشور حادثه خیزی چون 
ایران بسیار نامطلوب خواند و خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه گر 
می توانند پشتوانه بسیار خوبی برای بیمه گزاران خود در زمان بروز 
خســارت باشند.نکویی به لزوم به روز رسانی خدمات بیمه ای قابل 

ارائه به مشتریان نیز اشاره کرد و با بیان این که فرهنگ بیمه همراه 
با افزایش خدمات بیمه ای توسعه می یابد، اظهار کرد: باید مزایای 
بیمه برای مردم به درستی تشــریح شود و آنها بدانند که خدمات 

بیمه گران، تنها به چند محصول بیمه اتومبیل محدود نمی شود.
لطف اله نکوئی، عضو هیات مدیره شــرکت بیمه آسماری یکی از 
پیشکســوتان صنعت بیمه و از صاحب نظران در حوزه بیمه اتکایی 
است. او با سابقه بیش از ۵۰ سال فعالیت در صنعت بیمه که ۳۰سال 
آن در بیمه مرکزی بوده اســت، بیش از ۲۰ ســال این رشته را در 

دانشگاه های معتبر کشور تدریس کرده است.

لزومبهروزرسانیدانشوخدماتبیمهایدرایران

عوارضبیمهشخصثالثعاملیبرایبیمهگریزیمردم

دیوارکوتاه بیمه شخص ثالث
بیمهدیموفقبهکسبمقاماولدررسیدگی

بهشکایاتشد
ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی ج.ا.ا، شرکت بیمه دی را به سبب عملکرد مناسب در فرآیند 
رسیدگی به شکایات، شایســته ی کسب مقام اول در این زمینه دانست.کاظم فیروزپوری 
بندپی مدیرکل بازرســی، حسابرســی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی ج.ا.ا طی 
دیداری از بیمه دی، موفقیت این شرکت در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های خسارت 
و نیز کاهش زمان رسیدگی به شکایات بیمه ای را قابل تحسین قلمداد کرد.وی با اشاره به 
این نکته که میانگین زمان رسیدگی به شکایات در بین شرکت های بیمه ای، ۱۰ روز کاری و 
در بیمه دی ۳ روز است، فرآیند تعریف شده در این شرکت را، بسیار مؤثر و کارآمد توصیف 
کرد و آن را الگوی مناســبی برای سایر شرکت های بیمه ای ارزیابی نمود.مدیرکل بازرسی 
بیمه مرکزی همچنین افزود: تنها ۰۵/۱ درصد از کل شکایات بیمه ای ثبت شده، مربوط به 
بیمه دی می باشد که نسبت به سهم صدور بیمه نامه و خسارات پرداختی این شرکت از بازار 

بیمه، در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

رونماییسرمدازسامانهصدورآنالین
بیمهشخصثالث

ترقی اقتصادی: بیمه ســرمد از اولین و تنها ســامانه صدور آنالین بیمه شخص ثالث، با 
قابلیت دریافت هم زمان کد یکتا رونمایی کرد. یعقوب رشــنوادی مدیرعامل این شرکت 
در نشست سراسری مدیران و روسای شعب بیمه سرمد که در تهران برگزار شد، از اولین 
سامانه صدور آنالین بیمه نامه شخص ثالث با قابلیت صدور همزمان کد یکتا رونمایی کرد. 
این ســامانه، اولین و تنها ســامانه آنالین صدور بیمه نامه شخص ثالث در کشور است که 
با همکاری بیمه ســرمد و شرکت فناوران راه اندازی شده اســت.با رونمایی از این سامانه 
منحصربه فرد، همه مشــتریان می تواند پس از درخواست صدور بیمه نامه شخص ثالث و 
پرداخت وجه، به صورت آنالین این بیمه نامه را به همراه کد یکتا دریافت کنند. ســامانه 
صدور آنالین بیمه شخص ثالث سرمد، به صورت آنالین با سامانه سنهاب بیمه مرکزی در 
ارتباط است و مشتریان می توانند پس از صدور بیمه نامه، استعالم کد یکتای بیمه خود را 

از بیمه مرکزی دریافت کنند.

بیمهدانا۳2۵میلیاردریالخسارتپرداختکرد
ترقی اقتصادی: بیمه دانا مبلغ ۳۲۵ میلیارد ریال خســارت به شرکت تولیدی مهراصل 
در تبریز پرداخت کرد.میرهاشــم سیدی رئیس شعبه استاد شهریار تبریز در این خصوص 
گفت: متعاقب اعالم خسارت آتش سوزی در سالن بسته بندی شرکت تولیدی مهراصل در 
مرداد ماه سال جاری، با هماهنگی مدیریت بیمه های آتش سوزی نسبت به اعزام یک تیم 
کارشناسی متشــکل از کارشناسان ارزیاب بیمه مرکزی و کارشناسان رسمی دادگستری 
به محل حادثه اقدام و توســط ایشان نسبت به ارزیابی و تعیین میزان خسارت بیمه گذار 
مذکور اقدام گردید.وی افزود: در نهایت پس از تایید میزان خسارت قابل پرداخت از سوی 
مدیر عامل، چک خســارت مذکور به مبلغ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سیصد و بیست و 
پنج میلیارد ریال( در تاریخ ۲۰ آذر ماه جاری توسط اینجانب در محل شرکت مهر اصل به 
ایشان تحویل شد و بیمه گذار مذکور رضایت کامل خود را از عملکرد بیمه دانا اعالم کرد .

سهم۱۱.7درصدیبیمهآسیاازبازاربیمه
ترقی اقتصادی: مسعود بادین، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در دیدار 
با حجت االسالم امیر حسین شاهانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان های بسیج 
اقشــار و وزارتخانه ها و ادارات کشــور با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یکی از الزامات سیاســت گذاری اقتصادی کشور، اقدامات صنعت بیمه 
در راســتای تحقق این سیاست گذاری ها را بسیار موثر، کارآمد و ارزشمند توصیف کرد.  
مدیر عامل بیمه آســیا در این دیدار که با حضور اعضای شورای فرماندهی پایگاه مقاومت 
بســیج بیمه آسیا برگزار شد، عملکرد بیمه آسیا را در سه سال گذشته نمادی از مدیریت 
بحران خواند که با روحیه جهادی مدیران، کارکنان و شبکه فروش به انجام رسید. مسعود 
بادین در ادامه این دیدار، گزارشی از عملکرد درخشان بیمه آسیا در سال جاری ارائه داد و 
گفت:بیمه آسیا براساس آمارهای ۵/۸ ماهه امسال توانسته است ضمن کسب ۱۱.۷درصد 
بازار بیمه، بیش از کل تولید ســال۱۳۹۹را محقق سازد. این در حالی است که هنوز بیش 
از سه ماه تا پایان سال باقی است و امیدواریم که در این مدت عملکرد خیره کننده ای از 
تالش و کوشش خانواده بزرگ بیمه آسیا در صنعت بیمه به نمایش گذاشته شود و رکورد 

های جدیدی در عملیات بیمه گری بیمه آسیا به ثبت برسد.

استقاللیهاتحتپوششبیمهتعاونقرارگرفتند
ترقی اقتصادی: با امضای قراردادی میان باشگاه استقالل و بیمه تعاون، این باشگاه تحت 
پوشــش بیمه تعاون قرار گرفت.با امضای یک قــرارداد میان مصطفی آجورلو، مدیرعامل 
باشــگاه اســتقالل و یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، این شرکت به عنوان حامی 
باشــگاه استقالل همکاری خود را با آبی پوشان پایتخت آغاز کرد.طبق این قرارداد اعضای 
باشگاه استقالل شامل بازیکنان، مربیان، کادر اجرایی، پزشکی، رسانه و تدارکات تیم و تمام 
کارکنان اداری باشگاه اســتقالل به همراه خانواده   هایشان تحت پوشش بیمه های درمان 
تکمیلی، عمر و حوادث بیمه تعاون قرار می گیرند.بر اساس این قرارداد، ساختمان باشگاه 
استقالل و مسئولیت مدنی این باشگاه مجموعا بر اساس توافق به عمل آمده میان مدیران 

عامل باشگاه استقالل و بیمه تعاون تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند.

بیمهرازیجزءسهبیمهگربرترخاورمیانه
قرارگرفت

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه رازی به عنوان تنها نماینده از ایران در بین سه نامزد دریافت 
جایزه بهترین بیمه گر آسیایی MENA Award ۲۰۲۲ معرفی شده است.  شرکت بیمه 
رازی- اولین شــرکت بخش خصوصی صنعت بیمه ایران به عنوان تنها نماینده از ایران به 
 Levant +( عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین بیمه گر آســیای مرکزی و خاور نزدیک
central asia( جایزه بیمه MENA انتخاب شــده اســت. شرکت بیمه رازی به دلیل 
آنکه در سه موئلفه )افزایش درآمد در بازه زمانی سال های ۹۹-۹۸(، )افزایش سهم بازار( و 
)حاکمیت شرکتی با تاکید بر استراتژی های درونی شرکت و نوآوری با تاکید بر پیش رو در 
نوآوری( باالترین امتیازها را از آن خود کرده است در این دوره از جایزه بیمه MENA به 
عنوان تنها نماینده از ایران در بین سه نامزد نهایی جایزه بهترین بیمه گر آسیای مرکزی و 

خاور نزدیک قرار گرفته است.

راهاندازیسامانهفروشالکترونیکی
»اینوینپالس«

ترقی اقتصادی: در راستای توسعه فروش غیرحضوری، شرکت بیمه نوین سامانه فروش 
الکترونیکی محصوالت بیمه ای خود را راه اندازی کرد.این سامانه »ای نوین پالس« نام دارد 
و فرآیند خرید محصوالت بیمه نوین از طریق این سامانه به سهولت و بدون نیاز به مراجعه 
حضوری بیمه گذار به دفتر نمایندگی یا شعب قابل انجام است.سامانه »ای نوین پالس« به 
آدرس www.enovinplus.com  به طور اختصاصی جهت ارائه محصوالت و خدمات 
بیمه نوین برای مشــتریان طراحی شده اســت.فرآیند خرید از طریق »ای نوین پالس« 
کامال بر اساس نیاز مشتری در حوزه خرید الکترونیکی، طراحی شده است. از قابلیت های 
این ســامانه فروش الکترونیکی، امکان انتخاب نماینده، کارگزار یا شعبه توسط بیمه گذار 
پشتیبانی ۲۴ ساعته تلفنی و همچنین امکان رویت و چاپ گواهی بیمه نامه صادر شده در 
پنل کاربری بیمه گذار است. همچنین در صورت درخواست بیمه گذار، اصل بیمه نامه نیز 

چاپ و تحویل می گردد.

پرداختخسارتبهداشتوسطبیمهالبرز
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه البرز ۴۵۰ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی به شرکت 
بهداش پرداخت کرد.شــرکت شیمیایی بهداش واقع در شهرک صنعتی لیا قزوین چندی 
پیش  دچار حادثه آتش سوزی شد که بالفاصله پس از وقوع حادثه و در کم تر از ۲۴ساعت 
کارشناسان ارزیاب خسارت بیمه البرز به محل اعزام شدند و پس از انجام مراحل کارشناسی 
اولیه مبلغ دویســت میلیارد ریال به صورت علی الحساب از سوی بیمه البرز به زیان دیده 
خســارت پرداخت شــده بود و مابقی مبلغ خســارت نیز پس از اتمام مراحل کارشناسی 

پرداخت شد.

اخبارکوتاه

اولین قدم برای تعریف اهداف مدیریت ریســک  
تعریف چشــم انداز مشترک برای سازمان است 
و پس از مشــخص شدن چشــم انداز مشترک 

سازمانی ، اهداف کلی مدیریت ریسک باید تعریف شود .
 در حالی که یک بیانیه چشم انداز سازمانی اغلب بعنوان یک آرزو برای سازمانها هست لیکن 
اهداف و مقاصد می بایستی آنچه را که باید توسط سازمان انجام شود به زبان ساده توصیف 
نماید و بطور کلی آنچه که توســط سازمان قابل اجرا باشــند باید تحت مبحث استراتژی 

تجاری سازمان تعریف شوند .
بعنوان مثال برخی از اهداف رایج مدیریت ریسک که توسط شرکت ها برای ساختار دهی به 

فرآیند ارزیابی مدیریت ریسک )ERM( انتخاب می شوند شامل موارد زیر هستند .
    درک مشــترک از ریسک در حاشیه عملکرد چند جانبه گرایانه واحدهای تجاری ایجاد 
کنند بطوری که بتوان ریسک را با رویکرد هزینه مقرون به صرفه و اقتصادی مدیریت کرد .

    حصول یک فهم بهتر از ریسک برای ایجاد مزیت رقابتی سازمان در بازار
    ایجاد و توســعه تاب آوری برای سازمان جهت پاسخگوئی موثر بمنظور کاهش احتمال 

وقوع بحران و ریسک های فاجعه آمیز
    دست یابی به صرفه جوئی در هزینه ها از طریق مدیریت بهینه منابع سازمانی

    تخصیص بهینه منابع جهت حصول اهداف مدیریت ریسک که باید با استراتژی تجاری 
سازمان یا شرکت سازگار بوده و از آنها حمایت نماید .

بنابراین با عنایت به موارد فوق مدل کســب و کار ســازمان یک مبحث مهم برای مدیریت 
ریسک سازمان است . مثاًل بازارها و جغرافیایی که شرکت در آن کسب و کار میکند را هدف 
قرار می دهد و محصوالت و خدمات را که به بازارها ارائه می کند و شبکه و کانال هایی را که 

در بازارها به آن دســت یابی پیدا میکند و در نهایت ویژگی های که محصوالت و خدمات را 
از دید مشتریان متمایز می نماید مشخص می کند .

ریســک های تجاری ســازمان در مورد فرآیندهای پردازش مواد اولیه و تبدیل آن به کاال 
و خدمات ، اســتخدام و نگهــداری و آموزش نیروی کار در ســازمان و تعامالت مرتبط با 
ســهامداران و ذینفع ها و کلیه امور سازمان به عنوان عناصر ذاتی هستند بنحوی که وقتی 
شرکت یا سازمان اســتراتژی خود را اجرا می کند به تبع آن پتانسیل عدم اطمینان جهت 
رســیدن به آن نیز ایجاد شــده و افرایش می یابد بنابراین اهداف و استراتژی های کسب و 
کار سازمان زمینه را برای درک ریسک هائی که شرکت در فرآیندهای عملیاتی با آن مواجه 

خواهد شد را فراهم مینماید .
موسســه کنترل داخلی Coso  این نکته را با ایجاد تعیین اســتراتژی و هدف گذاری در 
ســازمان بعنوان بخشــی از چارچوب ارزیابی مدیریت ریسک )ERM( تایید کرده است و 
عنوان می نماید در هنگام تعریف اهداف و مقاصد مدیریت ریســک ســازمان باید سئواالت 

چالش برانگیز و مهم را مانند موارد زیر طرح  و به آنها پاسخ داده شود :
اهداف و استراتژی کسب و کار سازمان چیست ؟  اهداف مالی سازمان چیست؟ بعنوان مثال 
آیا ســودآوری باشــد و یا افزایش درآمد و اندازه آن ؟  چه ارزش هایی را میخواهیم ایجاد 
و تقویــت کنیم ؟ چه بازارهایی را باید انتخاب کنیم ؟ بدنبال چه موقعیت نســبی در بازار 
هســتیم ؟ مدل کسب و کارها برای برنده شدن در بازارهای انتخاب شده مان چیست ؟  با 
چه رخدادهایی احتمالی خاصی در آینده روبرو هســتیم ؟  آیا این رویدادها مرتبط هستند 
؟  اســتراتژی ها ، بازارها و درآمدها و جریان نقدینگی ســازمان تا چه اندازه برای تحقق در 

آینده حساس هستند ؟
موسســه Coso  بطور گســترده ERM ) ارزیابی مدیریت ریسک ( را بعنوان یک فرآیند 

اثرپذیر در تنظیم استراتژی سازمان تعریف می کند تا پتانسیل رخدادها را که بر فرآیند کار 
مدیریت سازمان اثرگذار هست را نشان دهد .

نمای کلی بوسیله موسسه Coso برای استفاده در فرآیند ERM  ضرورت دارد در هشت 
عنصر زیر بیان گردیده است :

محیط درونی : این عنصر موجودیت مدیریت ریســک موسســه ، اشتیاق ریسک ، اشتباه 
هیات رئیسه ، تعهد به ارزش های اخالقی و ارزیابی اختیار و مسئولیت را بیان می کند .

تنظیم اهداف : اهداف با میل ریســک موجود که ســطح مستعد ریسک برای موجودیت 
سازمان را اداره می کند تا رویدادها ، ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک مشخص شود .

شناسائی رویداد : مدیریت رویدادهای مثبت و منفی که بر توانائی سازمان در رسیدن به 
استراتژیها و اهداف تعیین شده تاثیر می گذارد .

ارزیابی ریسک : این عنصر کمیت و کیفیت های رسیدن به اهداف را مدیریت می کند .
فعالیت کنترلی : مدیریت سیاســت ها و روشها را در همه سطوح و در همه وظایف بیان 

می دارد تا تضمین کند که پاسخ ریسک ها حتماً اجرا شده اند .
ارتباطات و اطالعات : ارتباطات موثر به سمت پایین جریان یافته و در سطوح سازمان نیز 

باال می رود و گزارش ارتباطات برای تحول مدیریت ریسک امر حیاتی است .
پاسخ ریسک: مدیریــت می خواهد با هدف کاهش پیامد ریسک ، استعدادهای ریسک را 
مطلوب کرده و برنامه ریزی پاسخ ریسک ، سیاست توسعه را مدیریت می نماید و در همین 
راستا تکنیک های اجتناب ، انتقال ، کاهش و پذیرش ریسک از مصادیق پاسخ ریسک است .

نظارت : فعالیت های جاری و یا مجزا کردن ارزیابی در ارائه و وظیفه عناصر مدیریت ریسک 
موسسه و کیفیت عملکردشان در طول زمان را در سازمان بهبود می بخشد .

با توجه به دوعامل احتمال تحقق و اثر ریسک ، بطور کلی هر ریسکی در یکی از چهار سطح 
۱- ریسک با اهمیت بسیار زیاد )Major(  ۲- ریسک با اهمیت زیاد )High(  ۳- ریسک 
با اهمیت متوســط )Medium(  ۴- ریسک با اهمیت کم )Low(  بشرح جدول زیر قرار 

می گیرد .

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت بیمه سامان با تاکید بر این که »تحول دیجیتال« فقط 
استفاده از فناوری و صدور آنالین بیمه نامه نیست، گفت: تحول دیجیتال مسیری برای توسعه 
صنعت بیمه در داخل وخارج ازکشور است. احمد رضا ضرابیه در پنل »تحول دیجیتال و شبکه 

فروش، فرصت ها و چالش ها« که در بیســت و هشتمین همایش بیمه و توسعه برگزار شد با 
بیان این که در شرایط تورمی کنونی، شرکت ها باید به دنبال راهکارهای موثر برای حفظ ارزش 
دارایی خود باشــند، اظهار کرد: داشــتن درآمد ارزی، بهترین راه حفظ دارایی است و » تحول 
دیجیتال« راهکاری برای نفوذ به بازار بین المللی و در نتیجه کسب درآمد ارزی است. او با اشاره 
به این که صنعت بیمه دنیا در حوزه تطبیق با تحول دیجیتال از سایر صنایع عقب تر است، تاکید 
کرد که بیمه گران ایرانی می توانند از این فرصت استفاده کرده و دست کم برای رونق بازار بیمه 
در عراق، ترکیه ، ارمنســتان و کشورهای اورآسیا، بکوشند تا از آن محل، خودشان نیز منتفع 
شوند. ضرابیه داشتن اعتماد به نفس را مهمترین الزام حضور در بازارهای بین المللی خواند و 
با بیان این که صنعت بیمه کشورمان از نظر دانش و سرمایه انسانی، به مراتب وضعیت بهتری 
نسبت به بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای منطقه دارد، گفت: بدون شک بیمه گران ایرانی 

می توانند صادرات خدمات بیمه ای داشته باشند و از این محل شرایط مطلوبی برای خود ایجاد 
کنند.  وی تحول دیجیتال را در ارتباط مستقیم با عوامل فروش صنعت بیمه خواند و با تاکید بر 
این که نمی توان به بهانه تحول دیجیتال، شبکه فروش کنونی را از میان برداشت، خاطرنشان 
کرد: جایگاه شبکه فروش، امن است و باید با قدرت حفظ شود. او همچنین به ظهور بازیگران 
جدید در عرصه صنعت بیمه در قالب اینشورتک ها اشاره کرد و با بیان این که هزینه تبلیغات 
آنها از محلی خارج از صنعت بیمه تامین می شود، گفت: این تجربه نشان می دهد همه تحوالت 
ساختاری در صنعت نیاز به سرمایه گذاری داخلی ندارد و می توان از ظرفیت های بیرونی نیز به 
این منظور بهره گرفت. مدیرعامل شرکت بیمه سامان افزود: ارزیابی های ما نشان می دهد که 
تنها ۱۵ درصد تحول دیجیتال در گروی فناوری و استفاده از تکنولوژی است، اما ۸۵ درصد آن 

در گروی فرایند انجام کار، فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی است.

ترقی اقتصادی: ســید مجید بختیاری در کارگاه آموزشــی »حال خــوب« که با حضور 
معاونین و مدیران در محل باشگاه ایران زمین برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: بزرگ 
ترین ســرمایه برای یک شرکت ، نیروهای انسانی اســت. به همین جهت توجه به موضوع 
آموزش و ارتقای ســطح دانش فنی همکاران، بســیار حائز اهمیت است و همه بخش های 
ســازمان بخصوص دفتر آموزش وپژوهش با همکاری سایر بخش ها برای ارتقای توانمندی 
های علمی و روزآمد شدن افراد، برنامه های مختلفی تدوین نموده اند که یکی از آنها همین 
کارگاه آموزشــی اســت تا به شکل مطلوب تری زمینه دســتیابی به بهزیستی و شادکامی 

همکاران عزیز فراهم گردد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بازارهای مالی)ایســتانیوز(، مدیر عامل در ادامه افزود: حال 
خوب یعنی چــه؟ همه ما در زندگی روزهای متفاوتی را می گذرانیم. گاهی زندگی مطابق 
میل ما پیش می رود و گاهی با چالش های زیادی مواجه هســتیم. آنچه که در این میان 
اهمیت دارد این اســت که چیزی باالتر از حرمت و جایگاه انسان نداریم . بنابراین  باید در 
حال و احوال همکاران خود دقت داشــته باشــیم. در پاسخ به این سوال که چه کاری از ما 
برای رسیدن به این هدف) حال خوب ( برمی آید؟ باید بگوییم که در زندگی ماشینی امروز 
داشــتن حال خوب یکی از بزرگترین دغدغه ها و آرزوهای ما شده است. امیدوارم برگزاری 
این دوره ها که بر اســاس برنامه ریزی انجام شده برای تمام کارکنان شرکت در نظر گرفته 

شده ،  بتواند نتایج خوبی داشته باشد و حال خوبی برای همه ما ایجاد کند.

مدیــر عامل ونایب رئیس هیات مدیره با اشــاره به هماهنگی وهارمونی خوب شــرکت در 
پیشبرد اهداف عالیه آن تاکید کرد : انگاره های ذهنی سازمان، چیزهایی است که به پایش 
بســته شــده وحاضر نیســت آنها را رها  کند. ما نیاز داریم که حال خود و سازمان را تغییر 
دهیم. بنابراین همه اجزا باید تغییر نگرش دهند. همه ما باید با همنوایی، یک ساز مشترک 
بزنیم .در اینجا برای یادگیری دورهم جمع شــدیم، دو راه بیشتر برای انتخاب نداریم، یکی 
از آنها  اخبار و حوادث بد وناگوار اســت  که موجب گرفتاری ما خواهد شد ولی انتخاب ما 
حال خوب  از طریق آموزش به جای شــکوه و شکایت است . هدف ما داشتن سازمانی پویا  

شاد وشجاع است .
عبدالصمد خدامی مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش نیز در این جلســه گفت : بر اســاس 
تاکیدات مدیرعامل  و با عنایت به رویکرد توســعه ای حاکم بر فضای شــرکت، از این پس 
دوره های آموزشی با نگاه پرورشی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. بر این اساس دوره »حال 
خوب«  برگرفته از تئوری انتخاب و مشتمل بر شرح انواع نیاز، نحوه عمل ماشین رفتارانسان 
پرتگاه های انســانی، کنترل گری و انتخاب، دنیای مطلوب، موانع شادی و راهکارهای شاد 
زیســتن با تدریس دکتر ســید فرزاد حســینی، مربی )Coach( بین المللی به مدت ۸ تا 

۱۰جلسه برنامه ریزی گردیده که به تدریج برای همکاران شرکت عملیاتی خواهد شد .
وی در ادامه افزود: در مرحله نخست، این دوره آموزشی، برای معاونین، مدیران کل ستادی 
و معاونین آنها، برنامه ریزی شده و جلسه اول آن، روز چهارشنبه ۱۷خرداد ماه سال جاری 

در محل باشــگاه شهرک ایران زمین برگزار گردید. همچنین سایر جلسات با اطالع رسانی 
قبلی به صورت مجازی و در ساعات ابتدایی شب )دوجلسه درهفته( به گونه ای اجرا خواهد 
شــد که امکان بهره برداری مفید و اثربخش برای همه همکاران  و نیز اعضای خانواده آنها 

از این دوره ها فراهم گردد .
خدامی در پایان با استقبال ازحضور گرم همه همکاران بیمه ایران دراین دوره خاطر نشان 
کرد : با مشارکت فعال همه عزیزان در این دوره آموزشی، قطعا با ارتقای کیفیت ارتباطات 

خانوادگی و شغلی، شاهد بروز حس و حال بهتری در فضای شرکت خواهیم بود.

اهدافاساسیمدیریتریسکدرسازمان

مدیرعاملبیمهسامانعنوانکرد:
تحولدیجیتال،مسیریبرایتوسعهصنعتبیمه

مدیرعاملبیمهایراناظهارداشت:

بزرگترینسرمایهیکشرکت،نیروهایانسانیاست

معاون فنی شرکت بیمه ایران
ترجمه / احمد صفرزاده 



ترقــی اقتصادی : تغییرات اقلیمی ضعف های اقتصادی مبتنی بر اســتخراج نفت 
و شــیوه های کشاورزی ناپایدار را آشــکار می کند. براساس مطالعه ای که در سال 
۲۰۱۹ در مجله علمی نیچر منتشــر شد، با گرم تر شدن سیاره زمین در اواسط قرن 
ایران احتماال دوره های طوالنی تری از دمای شــدید و همچنین دوره های خشک و 

سیل های مکرر را تجربه خواهد کرد.
زاینده روز خشــک شده اســت. رودخانه ای که شــهر تاریخی اصفهان را به نمادی 
فرهنگی تبدیل کرده و در طول امپراتوری ایران، دوبار پایتخت بوده اســت. اما حاال 

زاینده رود آب ندارد. بلومبرگ در گزارشــی به بحران آب در ایران پرداخته اســت. 
اعتراض کشاورزان در چند هفته گذشــته در اصفهان و درگیرها در تابستان امسال 
در خوزســتان، جایی که دهه ها بهره برداری نفت، تاالب ها را خشک کرده و خاک 

حاصلخیز را از بین برده مصداق همین بحران آب است.
این گزارش نوشــت که بحران طوالنی مدت بر ســر کمبــود آب که حاصل دهه ها 
توسعه صنعتی کنترل نشده است حتی می تواند توافق هسته ای را تحت شعاع قرار 
دهد. طاهره، فعال محیط زیســتی می گوید: »آب آشامیدنی ما بی کیفیت تر شده 
اســت و کشاورزان معیشت خود را از دست می دهند. نمی توانم بوی نسیمی را که 
زمان کودکی هنگام رفتن به مدرسه از رودخانه بلند می شد را فراموش کنم. اکنون 

فقط می توانم آن را در رویاهایم احساس کنم.
تغییرات اقلیمی ضعف های اقتصادی مبتنی بر استخراج نفت و شیوه های کشاورزی 
ناپایدار را آشــکار می کند. براســاس مطالعه ای که در سال ۲۰۱۹ در مجله علمی 
نیچر منتشــر شد، با گرم تر شدن سیاره زمین در اواســط قرن، ایران احتماال دوره 
های طوالنی تری از دمای شــدید و همچنین دوره های خشــک و سیل های مکرر 

را تجربه خواهد کرد.
این در مورد بسیاری مکان ها صادق است، اما تاثیر آن به ویژه در ایران شدید خواهد 
بود. به گفته محققان بدون تدابیر انطباق پذیری متفکرانه برخی از نقاط کشور ممکن 

است در آینده با قابلیت سکونت محدود مواجه شوند.
اخبار بحران آب ایران همه جا هســت. خبرگزاری های دولتی هرروز مطالبی درباره 
کاهش شــدید بارندگی، خرابی ســدها و تخلیه ذخایر آب های زیرزمینی و سطحی 
منتشر می کنند. خبرگزاری فارس هشدار داده است که اکنون بیش از ۳۰۰ شهر و 

شهرستان با تنش آبی حاد مواجه هستند.
هواشناســان دولتی تخمین زده می شود که ۹۷ درصد کشور تحت تاثیر خشکسالی 
قرار دارد، در حالی که برخی تحلیلگران می گویند ۲۰ میلیون نفر مجبور شده اند به 

شهرها نقل مکان کنند، چرا که زمین برای کشاورزی بسیار خشک است.
بســیاری از سدها در سال جاری تبخیر بی سابقه ای را ثبت کرده اند که باعث قطع 
برق در اوج یکی از گرم ترین تابســتان های ثبت شده تاکنون بوده است. بارش برف 
که ۷۰ درصد آب زاینده رود را تشــکل می دهد که بین ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ 

تقریبا ۱۴ درصد کاهش یافت.
تغییــر اقلیمــی پیامدهای تصمیمات قبلی دولت را تشــدید می کنــد. البی گری 
سیاستمداران محلی پس از انقالب، اصفهان را به قطب اصلی فوالدسازی تبدیل کرد 
که باعث افزایش آلودگی و فشار بر منابع آبی این شهر بوده است. سپس آب زاینده 
رود از دو دهه قبل، بعد از اینکه مهندســان آب را برای پشــتیبانی از کارخانه های 

صنعتی یک شهر بیابانی دیگر منحرف کردند، شروع به ناپدید شدن کرد.

ترقی اقتصــادی : وزیر صمت:اصالح ســاختار بازارها از 
طریق بورس  کاال آغاز شــده و ایــن کار می تواند از طریق 
کاهش تــورم تولید کننده به کاهش تورم مصرف کننده نیز 

کمک کند.
با افتتاح بازار معامالت آتی مس و گواهی سپرده میلگرد و 
مس در بورس کاال، نخستین گام برای آن چه وزارت صمت 
اصالح ســاختار بازارهای مواد اولیه تولید اعالم کرده است 
روز گذشته برداشــته شد. به  گفته وزیر صمت، این اصالح 
ســاختار برای ۲۵کاال آغاز شده اســت. در این بین رئیس 
سازمان بورس هم از آمادگی بورس  کاال برای عرضه خودرو 
و دیگر کاالها خبر داده اســت. » به وزیر صنعت پیشنهاد 
کرده ام محصوالتی را که مشــمول قیمت گذاری دستوری 
نیســتند در بورس عرضه کنند تا قیمت ها رقابتی شــود و 
اختالف قیمت هــا کاهش یابد.« مســئوالن وزارت صمت 

معتقدند تحول جدید می تواند به کاهش تورم تولید کننده و 
در نهایت نزولی شدن منحنی تورم مصرف کننده منجر شود.

قیمت گذاری دستوری یکی از مشــکالت بازارهاست، این 
موضوع در طول ســال های گذشته در زنجیره عرضه کاالها 
پیچیدگی فراوانی ایجاد کرده و حتی در موارد بسیاری، به 
تشکیل بازار سیاه منجر شده است. قیمت گذاری دستوری 
در طول سال های گذشته، همزمان به منافع تولید کننده ها 
و مصرف کننده ها آسیب زده و موجب شده قیمت ها با نرخ 
واقعی کشف نشــوند. حاال آنطور که وزیر صنعت می گوید 
قــرار اســت روش تعیین قیمت ها در مــورد کاالهای پایه 
که ماده اولیه تولید بســیاری از کاال هاست، از طریق اوراق 
بهادارســازی تغییر کند و با این روش قیمت های واقعی از 
طریق بورس کاال کشــف شــود. بر همین اساس از ابتدای 
هفتــه جاری، معامالت آتی مس، در بورس کاال آغاز شــد. 

دیــروز هم با آغاز معامالت گواهی ســپرده مس و میلگرد 
قدم دیگری برای اصالح ساختار بازار کاالهای پایه برداشته 
شــد. قرار است این روش کشــف قیمت در مورد دست کم 

۳۰محصول دیگر اجرا شود.
وزیر صمت هم دیروز در آییــن افتتاح معامالت آتی مس 
و گواهی ســپرده میلگرد و مس در بورس کاال گفت: اصالح 
ســاختار بازارها از طریق بورس  کاال آغاز شــده و این کار 
می توانــد از طریق کاهش تــورم تولید کننــده به کاهش 
تــورم مصرف کننده نیز کمک کند. رضــا فاطمی امین در 
این باره توضیح داد: در اقتصاد ایران، مشــکالت ساختاری 
زیادی داریم که یکی از این مشــکالت، کارکرد نامتناسب 
بازارهاســت، به همین دلیل در وزارت صنعت قصد داریم 
تا ســاختار بازارها را به گونه ای اصالح کنیم که هم به سود 

تولید کننده و هم به نفع مصرف  کننده باشد.

او افزود: از ۳۰گروه کاالی پایه که مشــمول سهمیه بندی 
بوده اند تاکنون ســهمیه بندی ۲۰گروه کاال حذف شــده 
و از ۱۰گــروه کاالی باقی مانده هم به ســرعت، ســهمیه  
بندی زدایی خواهد شــد، انتظار داریم نتیجه این اقدام در 
کاهش نرخ تورم تولید کننده نمایان شــود. به گفته او، برای 
مدیریت بازارکاالهای پایه، ۲۵ ابزار طراحی شده که تاکنون 

۳ابزار آن افتتاح شده است.

عدمحمایتازکسبوکارهایکوچک
مصداقبیعدالتیاست

 در سال های گذشته تالش هایی برای آنچه »حمایت 
از تولید داخلی و تولیدکنندگان« خوانده می شــود، 
صورت گرفته است. در گفتمان رایج، بنگاه  تولیدی به 
بنگاه ها و شرکت هایی اطالق می شود که دارای پروانه تولید هستند. پروانه ای که دریافت آن برای 

یک جوان تازه وارد به فضای کسب وکار، مصداق عبور از هفت خان رستم است.
البته بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، به رغم ایجاد اشتغال 
پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند؛ به این دلیل که پروانه تولید ندارند 

و تولیدکننده به حساب نمی آیند.
این گروه از شرکت های کوچک و متوسط، طیف وسیعی از خدمات و کاالها را برای مردم تامین 
می کنند و بیش از همان تولیدکنندگان بزرگ دارای پروانه تولید، با چالش های محیط کسب وکار 

دست به گریبان هستند و این بی عدالتی محض است که از آنها حمایت نشود.
دریافت تســهیالت اکنون به رانت بزرگی تبدیل شــده و هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به 
دریافت آن نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت های بزرگ تولیدکننده سرازیر 

می شود.
 همچنین، شرکت های کوچک و متوسط، در مواجهه با سازمان بیمه و تامین اجتماعی، متحمل 
آسیب های بیشتری می شوند و قادر به توجیه این سازمان بزرگ و نامنظم نیستند و به تعبیری 
زورشان به این سازمان نمی رسد. اما شرکت ها و پیمانکاران بزرگ ظاهرا، کمتر از این ناحیه دچار 

مشکل می شوند.
ایــن بخش از فعال اقتصادی همــه روزه با قوانین متغیر و در مواقعــی، متضاد وزارت صمت و 
وزارت بهداشت مواجه شده و رفع و رجوع آثار وضع این ضوابط جدید، برای این طیف از کسب 
وکارها به نســبت ســایر شرکت های بزرگ سخت تر بوده اســت. در عین حال، قراردادهای یک 
طرفه شرکت های بزرگ دولتی با شرکت های کوچک و متوسط را هم باید به مجموعه مشکالت 
صاحبــان این بنگاه ها افزود. بنابراین، حمایت واقعی باید از این بخش از جامعه اقتصادی صورت 
گیرد. آنها که کارآفرین واقعی هستند، شغل ایجاد کرده و مالیات خود را نیز می پردازند و گویی 

برای جامعه نیز مفیدتر هستند.
اگرچه، مســائل مالیاتی این شرکت ها گاه به مشــکالت بغرنجی تبدیل می شود. این شرکت ها 
به دلیل عدم برخــورداری از تجربه کافی و عدم بهره گیری از مدیران مالی، بعضا با چالش های 
بســیاری در این حوزه دست و پنجه نرم می کنند. همچنین وجود بازار گسترده خرید و فروش 
غیررسمی ) فروش بدون فاکتور همراه با ارزش افزوده ( مانع بزرگی برای شرکت های شناسنامه دار 

کوچک و متوسط به شمار می آید.
 به هر روی، کسب وکارهای کوچک و متوسط، از پتانسیل باالیی برای ایجاد رشد و توسعه پایدار 
در کشــور برخوردارند. از این رو به جای شعار حمایت از تولید باید به طور واقعی از جوانانی که 
وارد این عرصه می شوند حمایت کرد. شرکت هایی چون ایران خودرو و سایپا یا شرکت های عظیم 
فوالدی و.. نیازی به حمایت ندارند. یا به عبارت بهتر، ایران خودرو و سایپا مهاجرت نمی کنند؛ اما 
این جوانان کارآفرین به دلیل رو    به رو شدن با مشکالت غیرقابل تحمل، سودای مهاجرت را در سر 

می پرورانند و البته جایگزینی این نیروها و نخبگان در کوتاه مدت غیر ممکن است.
نکتــه حائز اهمیت دیگر آنکه همه فعاالن حوزه کســب وکار، تولیدکننده نبوده و همه بازیگران 
اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان باید با یک چشــم نگریســته شوند؛ اگرچه 
تولیدکنندگان نیز طی این سال ها به طور واقعی مورد حمایت قرار نگرفته اند اما این مرزبندی ها 

باید حذف شود و حمایت ها به سایر بخش ها نیز تعمیم پیدا کند.

سیاستهایارزیوتجاریکشور
هماهنگمیشوند

ترقی اقتصادی : کارگروه مشــترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی 
سیاســت های ارزی و تجاری کشــور و هدایت ارز حاصل از صادرات به ســمت چرخه تجاری و 

تولیدی کشور تشکیل شد.
افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین 
ارز کاالهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشــور و همچنین اصالح فرآیندهای تجاری به 

منظور تسهیل رویه های مربوطه از اهداف تشکیل این کارگروه مشترک است.
بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشــاره شده در این کارگروه 
دو موضوع »واردات اعتباری در سامانه نیما« و »رفع محدودیت کاالهای وارداتی در رویه واردات 

در مقابل صادرات خود« را به تصویب رساندند.
بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند.

همچنیــن محدودیت در کاالهای وارداتی مجاز برای صادرکننــدگان  از طریق رویه واردات در 
مقابل صادرات خود برداشــته خواهد شد. بر اساس این گزارش، دکتر فاطمی امین وزیر صنعت 
معدن و تجارت و همچنین دکتر صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در نخستین جلسه این 
کارگروه مشــترک ضمن تاکید بر تســهیل رویه های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به 
هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور، از برگزاری هفتگی کارگروه 
مشترک و عملیاتی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کشور تاکید کردند.  دو طرف 
در این نشست همچنین بر حمایت از واردکنندگان کاالهای خرد نیز تاکید کردند و تشکیل این 

کارگروه را موجب بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور ارزیابی  کردند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
مهراد عباد

دولتبرنامهایبرایوارداتخودرودرسالآیندهندارد

چشم اندازخاکستری واردات خودرو در1401
ترقی اقتصادی : اگــر برجام احیا شــود، انتظار می رود 
درآمدهای ارزی کشــور به خصوص از مســیر فروش نفت 
افزایــش یابد که این موضوع نگرانی هــا بابت کمبود ذخایر 
ارزی را کاهــش می دهد و می تواند به ازســرگیری واردات 

برخی کاالها از جمله خودرو منجر شود.
در شرایطی که در ماه های گذشته گمانه زنی های بسیاری 
برای از ســرگیری واردات خودرو )با شــرایط خاص( وجود 
داشت حاال بررســی های بودجه سال آینده نشان می دهد 
کــه دولت درآمدی برای گمرکی از محل واردات خودرو در 
نظر نگرفته و این به معنی آن است که به احتمال بسیار باال 
دولت برنامه ای برای واردات خودرو در سال آینده ندارد. در 
این بین مصوبه آزاد ســازی واردات خودرو در قبال صادرات 
نیز به ســد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلی نظام خورده اســت. با کنار هم قرار دادن این خبرها به 
نظر می رسد ازسرگیری واردات خودرو فعال اجرایی نخواهد 
شد. به اعتقاد برخی از کارشناسان در حوزه واردات خودرو 
سیاســت کلی کشــور در حال حاضر و باتوجه به تحریم ها  
ممنوعیت واردات خودرو در راســتای مدیریت منابع ارزی 
اســت. عالوه بر این هــا بعید به نظر می رســد با توجه به 
مخالفت هیات عالی نظارت، نماینــدگان مجلس انگیزه ای 

برای بــه جریان انداختــن دوباره موضــوع واردات خودرو 
داشته باشــند. در این بین موافقان واردات خودرو معتفدند 

با ازسرگیری واردات خودرو، اوال نوعی رقابت در بازار شکل 
می گرفت و بخشی از شــهروندان می توانستند خودروهای 

روز دنیا را اســتفاده کنند و ثانیــا قیمت در بازار وارداتی ها 
شکسته می شــد و ثالثا، دولت نیز می توانست از این ناحیه 

کسب درآمد کند.
امــا اتفاقی که می توانــد این ســناریو را تضعیف و واردات 
خــودرو را اجرایــی کند، لغو تحریم اســت. در حال حاضر 
مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است که البته 
مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا برجام احیا 
و تحریم لغو می شود یا کشور کماکان در تحریم باقی خواهد 
ماند. اگر برجام احیا شــود، انتظار می رود درآمدهای ارزی 
کشــور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این 
موضوع نگرانی ها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش می دهد 
و می توانــد به ازســرگیری واردات برخــی کاالها از جمله 
خودرو منجر شود. اصل ممنوعیت واردات خودرو در خرداد 
۹۷، به دلیل تحریم کشــور از سوی آمریکا در نتیجه خروج 
این کشور از برجام و در راســتای مدیریت منابع ارزی بود  
بنابراین اگر تحریم نباشــد و روند ورود ارز به کشور عادی 
شود، دست دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باز خواهد 
شــد. همچنین مخالفانی مانند هیات عالی نظارت بر حسن 
اجرای سیاســت های کلی نظام نیز احتماال در برابر واردات 
خودرو در پساتحریم از موضع فعلی خود کوتاه خواهند آمد.

رشدصنعتیکنترلنشدهبحرانآبکشورراتشدیدکرد

بحرانآبدرایرانادامهدارد

نخستینگامبرایاصالحبازارمواداولیهتولیدبرداشتهشد

تالشوزارتصمتبرایکاهشتورمتولیدکننده

ترقی اقتصادی : ما می توانیــم تولیدات صادرات گرا در حوزه لوازم 
خانگی داشــته باشیم و هم اکنون هم داریم اما میزان صادرات ما اصال 

در حد و اندازه ظرفیت های کشور نیست
دبیرکل ســابق انجمن لــوازم خانگی می گوید صنعــت لوازم خانگی 
ایران ظرفیت و توان تبدیل شدن به یکی از صنایع اصلی برای توسعه 
اقتصادی کشــور را دارد اما تاکنون از ایــن توانایی آن چنان که باید 
اســتفاده نشــده و زمینه های جهش آن فراهم نشــده است. حبیب 

اهلل انصــاری می گوید:» صنعت لوازم خانگی باتوجه به گســتردگی و 
تنــوع محصوالت در بخش های لوازم انرژی بــر، غیرانرژی بر و قطعه 
سازان جزء رشته های شتاب دهنده صنعتی و توسعه دهنده اقتصادی 
کشورها محسوب می شود و جزو کاالهای اساسی زندگی روزمره مردم 
است و چنین صنعتی خوشبختانه از نظر کیفیت سازی و نگاه مشتری 
و حتی اســتانداردهای جهانی موقعیت خوبی در کشــور ما پیدا کرده 
اســت؛ کارخانه های تولید لوازم خانگی در کشورمان امروز توجه ویژه 
ای بــه بخش های آر ان دی و تحقیق و توســعه دارند و مدیران این 
مجموعــه ها به دنبال تولید محصوالت بروز و با کیفیت و اســتاندارد 
جهانی هســتند اما در مسیر تحقق اهدافشــان چالش هایی دارند که 

حل آن ها باید مورد توجه قرار گیرد.«
او در ادامــه می گوید:» یکی از چالش های اصلی صنعت لوازم خانگی 
ایران، باال بودن قیمت تمام شــده محصوالت اســت و این باعث شده 
که قیمت تولیدات لوازم خانگی در کشــور ما رقابتی و متعادل نباشد؛ 
اما چرا؟ برای اینکه مثال کارخانه های فوالدســازی با قیمت باال مواد 
اولیه را می فروشند و از طریق بورس تولیدات خود را عرضه می کنند 
در شــرایطی که کارخانه های فوالدسازی باید نیاز کارخانه های لوازم 
خانگی را به صورت مســتقیم به آن ها بفروشــند و مازاد تولیداتش را 

در بورس عرضه کند. برای عرضه پتروشیمی و... هم باید همین اتفاق 
بیفتد. االن شــاهدیم که برخی از افراد واســطه، فوالد و... را در بورس 
خریداری می کنند و بعد با هر قیمیتی که دوســت داشــته باشند به 
کارخانه تولیدی لوازم خانگی می فروشــند و کارخانه ها هم چاره ای 

جز خرید ندارند.«
انصاری در ادامه به کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی اشــاره کرده و 
می گوید:» در گذشــته خرید مواد اولیه از سوی واحدهای تولیدی به 
گونه ای بود که خرید انجام می شــد و چند ماه بعد وجه پرداخت می 
شد اما حاال برعکس شده است؛ واحدهای تولیدی باید مبالغ عجیب را 

پرداخت کنند و بعد می توانند مواد اولیه را دریافت کنند.«
او با اشــاره به اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم خانگی در کشور از 
نظر کمی و کیفی می تواند جواب گوی بازار داخل اســت، می گوید:» 
برخی از قطعات و مواد اولیه در داخل تولید نمی شوند یا امکان تولید 
) از نظر صرفه اقتصادی و...( ندارند مثل موتور یخچال یا برخی از ورق 
های خاص و... که ناگزیر باید از کشورهای دیگر وارد شوند اما در مسیر 
واردات کارخانه ها و واحدهای تولید با انواع مشکالت رو به رو هستند 

و معموال این کار با کندی صورت می گیرد.«
»بروکراسی و طوالنی بودن پاسخ دستگاه های دولتی به درخواست های 

واحدهای تولیدی« چالش دیگری اســت که انصاری مطرح می کند و 
می گویــد که واحدها معموال باید هفته ها و مــاه ها پیگیری کنند تا 
جوابی به آن ها از ســوی وزارتخانه یا یک دستگاه دولتی داده شود و 
این موضوع باعث می شــود کار واحدهای صنعتی با سختی و کندی 
پیش برود. او همچنین تعامالت بانک ها با واحدهای صنعتی از جمله 
واحدهای تولید لوازم خانگی را یکی دیگر از مشــکالت می داند و می 
گوید:» بانک ها در کشــور ما کار بانــک داری را رها کرده و در حال 
حاضــر بنگاه داری مــی کنند. واحدهای تولیدی بــرای گرفتن وام و 
تســهیالت بانکی با چالش زیادی رو به رو هســتند و معموال بانک ها 
وثیقه های ســنگینی درخواست می کنند که تولید کنندگان از عهده 

آن بر نمی آیند.«
دبیرکل ســابق انجمن لوازم خانگی با اشــاره به اینکه ریشــه درخت 
صادرات تولید اســت، ادامه داد:» ما مــی توانیم تولیدات صادرات گرا 
در حوزه لوازم خانگی داشته باشــیم و هم اکنون هم داریم اما میزان 
صادرات ما اصال در حد و اندازه ظرفیت های کشــور نیســت؛ ایران از 
نظــر جغرافیایی در منطقه ای بســیار ویژه قرار دارد و با ۱۵ کشــور 
همسایه است و در مسیر کریدور شمال و جنوب جای گرفته است ولی 
درحال حاضر از این ویژگی ها به دلیل ضعف هایی که وجود دارد بهره 

نبرده ایم که یکی از آن ها نوســانات ارزی است. وقتی دائم قیمت های 
ارز تغییر می کند و عمــال تولیدکننده باید مواد اولیه را با قیمت های 
مختلف خریداری کند و همین موضوع باعث بی ثباتی در قیمت تمام 
شده محصول می شــود. یک تولیدکننده برای صادرات و... باید توان 

برنامه ریزی برای ۶ ماه و یک سال آینده خود را داشته باشد.«    
او از تعرفه هم به عنوان مشکل دیگری در صنایع لوازم خانگی نام برد 
و ادامــه می دهد:» همان گونه که گفتم بعضی مواد اولیه و قطعات را 
کارخانه ها بایــد واردکنند و تعرفه این کاالها باید کاهش پیدا کند تا 
به راحتی از ســوی تولیدکنندگان وارد شود و خطوط تولید با مشکل 
رو به رو نشوند. بررســی تعرفه و تصمیم گیری درست در اصالح این 

موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.«
دبیرکل ســابق انجمن لوازم خانگی به قاچاق لوازم خانگی هم اشــاره 
کرده و می گوید:» شــاهدیم که مســئوالن اعالم می کنند و خبر می 
دهند که کاالهای قاچاق را توقیف کرده اند و قاچاق چی را هم گرفته 
انــد اما نکته مهم و هدف این اســت که اجــازه ندهند که این کاالی 
قاچاق وارد بازار شــود. متاســفانه می بینیم که کاالهای قاچاق بعد از 
مدتی که در انبارها باقی می ماند به اســم های مختلف مثل واگذاری 
به مناطق محروم، ســازمان های دولتی و... عمال وارد بازار می شــود؛ 
خواســته فعاالن صنعت لوازم خانگی از مسئوالن این است که بعد از 
توقیف کاالی قاچاق در حوزه لوازم خانگی و... آن ها را از بین ببرند و 

اجازه ورود آن ها را به بازار ندهند.«  

بررسیمهمترینچالشهایصنعتلوازمخانگی
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دیدگاه

عباسآرگون،ازمولدسازیداراییهایدولتمیگوید

مولدسازیپروژههاینیمهتمامدولتی
میتوانددرآمدزاباشد

ترقــی اقتصادی : دولت می تواند برای پروژه هــای عمرانی نیمه تمام، منابع بخش 
خصوصی را جذب کند تا این پروژه ها مولد شوند. به هرحال حتی با وجود نیمه تمام 
بودن، ســرمایه پای این پروژه ها خوابیده است. از طرفی مولد سازی آنها باعث اشتغال 

زایی و ارزش افزوده بیشتر می شود.
چندی پیش وزیر اقتصاد اعالم کرد که »پیشنهاد جدی ما برای جبران کسری بودجه 

در سال ۱۴۰۰ تمرکز کردن بر فروش اموال مازاد دولت است.«
در این جا دو موضوع متفاوت مطرح است: اول فروش و دیگری مولدسازی اموال مازاد 
دولت. بحث مولد سازی با فروش دارایی، مجزا از هم هستند. باید دید که تا چه زمانی 
دولت می تواند از محل فروش دارایی، کســری بودجه اش را جبران کند. این راه حل 

تنها به صورت مقطعی و کوتاه مدت جوابگو است، چرا که این دارایی ها باالخره روزی 
تمام می شود.

بحث اصلی باید به ســمت تعادل بودجه از طریق درآمد پایدار باشد. اما می بینیم که 
دولت ها بیشتر به فکر استقراض، انتشار اوراق بدهی یا فروش دارایی هایشان هستند. اما 
تمام این موارد روزی تمام می شود و بدهی ها هم سررسید دارد و روزی باید هم رقم 
اصلی و هم سودش پرداخت شود. این موارد همگی راهکار کوتاه مدتی است که می تواند 
آثار تورمی هم داشــته باشد. اما در اصل برای نداشتن کسری بودجه باید درباره بخش 
هزینه ها احتیاط کرد، انضباط مالی داشت و چابک سازی دولت صورت بگیرد. به این 
ترتیب دولت باید از یک سو به دنبال کاهش هزینه ها و از سوی دیگر به دنبال درآمد 
پایدار و مستمر باشد. در حال حاضر وضعیت رکود اقتصادی حاکم است، دولت به جای 
فشار بر بنگاه هایی که مشغول به کار هستند باید معافیت های مالیاتی را کاهش دهد 
و به فکر افزایش پایه های مالیاتی باشد. به این ترتیب فرار مالیاتی هم به حداقل برسد. 

صادرات غیرنفتی و تسهیل این روند هم می تواند کارساز باشد.
حاال در این میان مولد ســازی دارایی های دولت هم راهکار مناسبی است. دولت باید 
آماری منتشر کند که چه میزان پروژه نیمه تمام دارد. در حال حاضر منابع دولت پای 

این پروژه های نیمه تمام خوابیده است، اگر همین پروژه ها که گاها برخی از آنها سالیان 
سال است نیمه تمام مانده به بهره برداری برسد، هم به بازدهی می رسد و هم دولت می 

تواند آن را با ارزش افزوده باالتر بفروشد.
دولت باید دارایی های راکد و پروژه های اقتصادی نیمه تمام که قابلیت واگذاری دارد را 
احصا، قیمت گذاری و واگذار کند. به این شکل نقدینگی هم وارد کار می شود. واگذاری 
یا بحث مولدســازی پروژه های عمرانی می تواند به شکل ساز و کار سهامی و افزایش 
سرمایه باشد. دولت در این پروژه ها سهم دارد و به طور مثال ۵۰ درصد در آنها هزینه 
کرده است. حاال آورده اش را قیمت گذاری کند و بخش خصوصی می تواند از طریق بازار 
ســرمایه این پروژه ها را تکمیل و آماده بهره برداری کند. به این ترتیب ظرفیت سازی 
و توسعه صادرات رخ می دهد و دارایی غیرمولدی که دولت از آن نگهداری می کند به 

درآمد تبدیل می شود.
دولت می تواند برای پروژه های عمرانی نیمه تمام، منابع بخش خصوصی را جذب کند 
تا این پروژه ها مولد شــوند. به هرحال حتی با وجود نیمه تمام بودن، سرمایه پای این 
پروژه ها خوابیده اســت. از طرفی مولد سازی آنها باعث اشــتغال زایی و ارزش افزوده 

بیشتر می شود.

البته باید دید که بازار هم کشش این اقدامات را دارد یا خیر. تمایل فروشنده همیشه ۵۰ 
درصد کار است، باید دید که سمت تقاضا هم توانایی یا عالقه ای به خرید یا مشارکت 
دارد یا خیر. اگر عرضه غیرمتعارف باشد، باعث افت قیمت ها می شود. دولت باید براساس 
تقاضــای بازار، عرضــه ها را 

انجام دهد.
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سیاستاقتصادیتازهاردوغانترکهارافقیرترخواهدکرد

چراچینمنبعنگرانیبرایآمریکاست؟اشکاالت مدل اقتصادی »اردوغان«

رقابتپایانناپذیر
ترقی اقتصادی : چین حوزه هایی مثل هوش مصنوعی و روبوتیکز را که زمانی در غلبه آمریکا بودند حاال 
به شــدت مورد توجه قرار داده و این توضیحی برای اقدامات اخیر دولت بایدن در جهت تقویت توســعه 

صنعتی در آمریکا و حتی خرج کردن گسترده در این حوزه است.
چین دهه ها برندی از سیاست های اقتصادی به شیوه برنامه ریزی مرکزی را دنبال می کرد که به نظر آمریکا 
مفرح و جالب می آمد. درواقع آمریکا مشکلی نداشت که فقط بنشیند و این شیوه را تماشا کند. اما بعد از 
تحول مهمی که پکن از پانزده سال پیش آغاز کرد، اوضاع تغییر کرده است. حتی کار به جایی رسیده که 
مدتی است واشینگتن در خصوص اهداف و تاکتیک های پکن احساس خطر می کند و در موردشان هشدار 
می دهد. شاید علت را بتوان به سادگی این طور بیان کرد: چین دارد از رویکردهایی که قبال توسط آمریکا 

اجرا می شدند استفاده می کند و این دردسر بزرگی برای آمریکاست.
برنامه ریزی مرکزی اقتصاد به شــیوه چینی زمانی روی تولید کشاورزی و کارخانه ای متمرکز بود؛ یعنی 
درست شبیه اتحاد جماهیر شوروی. در چین معمول بود که از برنامه های پنج ساله استفاده شود. اما حاال 
منابع چین دارند به سمت پژوهش های علمی پایه ای که کاربردهای صنعتی دارند جریان پیدا می کنند. 
آمریکا حق دارد که نگران باشد.چین حوزه هایی مثل هوش مصنوعی و روبوتیکز را که زمانی در غلبه آمریکا 
بودند حاال به شدت مورد توجه قرار داده و این توضیحی برای اقدامات اخیر دولت بایدن در جهت تقویت 
توســعه صنعتی در آمریکا و حتی خرج کردن گسترده در این حوزه است تا مثال رقابت پذیری آمریکا در 
عرصه تولید نیمه رساناها و سایر تکنولوژی های مهم روز افزایش یابد. جو بایدن در سخنرانی اش در ماه ژوئن 
امســال به وضوح گفت: »چندین دهه بی اعتنایی و عدم سرمایه گذاری باعث شده در موقعیت پایین تری 

نسبت به برخی کشورها از جمله چین قرار بگیریم و از صنایع و تکنولوژی های جدید عقب بمانیم.«
جالب اینجاست که این همان مسیری بوده که آمریکا خودش آغازش کرده بود. درواقع چین با الگوبرداری 
از آمریکای قرن بیستم به سرمایه گذاری و تاسیس مراکز تحقیقاتی عظیم مثل انستیتو ملی سالمت، آژانس 
تحقیقات پیشرفته دفاعی و نیز اداره ملی هوا و فضا پرداخت. پروفسور بری ناتون استاد دانشگاه کالیفرنیا 

در سن دیه گو در این خصوص می گوید: »چین می خواهد اولین اقتصاد بازارِ دولت محور در دنیا باشد.«
وقتی برنامه های پنج ساله مائو زدونگ در سال ۱۹۵۳ آغاز شد، تمرکز روی تولید اولین خودرو چین، اولین 
جت و اولین پل مدرن روی رودخانه یانگ تسه بود. بعد از شکست فاجعه بار برنامه »گام بلند به جلو« که 
ناکامی در توسعه کشاورزی و فوالدسازی را به نمایش گذاشت، سنت برنامه ریزی اقتصاد همچنان در چین 
ادامه یافت و البته توانست در درازمدت چین را به مرکز تولید و جذب سرمایه گذاری تبدیل کند. درست 
است که سیاست صنعتی چین متمرکز بر اشتغال زایی و رشد در داخل بوده، اما در سطح بین المللی نیز 
به کسب وکارهای زیادی سود رسانده است. از نظر پروفسور ناتون، بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که 
چین اختصاص هزینه به مگاپروژه های صنعتی را بیشــتر مورد توجه قرار داد. آنچه که شــی جین پینگ 
می خواهد به جهان نشــان دهد، قدرت صنعتی و تکنولوژیکی در کنار قدرت سیاسی است. کار به جایی 
می رسد که دولت پولش را در بخش های جهانی شده ای مثل خودروسازی می گذارد و حتی قوانین را برای 
تحقق هدفش متعادل می کند. چین حاال حتی به دنبال پیشرو شدن در حوزه های آینده محور مثل محاسبه 
کوانتومی و به چالش کشیدن کشورهای غربی در این زمینه است. جفری ساکز اقتصاددان دانشگاه کلمبیا 
معتقد است کاری که چین دارد انجام می دهد، نباید آمریکا را برآشفته کند چون پیشبرد تکنولوژیک در 
اهداف هر دو کشور به صورت واضح مورد توجه قرار داشته است. یک مثال از سودرسانی بخش دولتی به 
توسعه تکنولوژیک در بخش خصوصی آمریکا را می توان در ابداعاتی جست وجو کرد که در جریان تحقیقات 
دولتی آمریکا در زمینه جی پی اس به دســت آمد و ســپس شرکت اپل در ساخت آیفون از آن ها استفاده 
کرد. چین نیز درواقع از الگوی مشابهی استفاده کرده است. در این میان، پروفسور ناتون معتقد است که 
االن زود است که در مورد جواب دادن الگوبرداری چین از آمریکا در عرصه ابداعات صنعتی قضاوت کنیم. 
شکی نیست که چین در مسیر قدرت گیری تکنولوژیک و اقتصادی بیشتر قرار دارد؛ اما از آنجا که ارزش ها 
و اصــول در دو جامعــه آمریکا و چین تفاوت زیادی با هم دارند، باید در خصوص آنچه که در آینده پیش 
خواهد آمد محتاطانه صحبت کنیم. در این میان، کریستوفر جانسون تحلیل گر مسائل اطالعاتی در آمریکا 
می گوید دولت این کشــور هنوز مطمئن نیســت که صرف هزینه های زیاد در حوزه ابداعات تکنولوژیک 
صنعتی برایش می ارزد یا نه. چون احتمال دارد که این تحقیقات به نتیجه خاصی نرسند. اما چینی ها از 
قبل به این نتیجه رسیده اند که چنین سرمایه گذاری هایی برایشان می ارزد؛ و بنابراین در آینده نیز همین 

روش را ادامه خواهند داد. 

ترقی اقتصادی :  لیر ترکیه از زمانی که بانک مرکزی آن 
کشــور نرخ بهره را در اوایل سال جاری کاهش داد در حال 
ســقوط آزاد بوده اســت. واحد پول ملی ترکیه بیش از ۵۰ 
درصــد از ارزش خود را در برابر دالر امریکا از دســت داده 
است و نرخ تورم ســاالنه در ماه گذشته از ۲۱.۳ درصد نیز 

گذشت.
به گزارش میدل لیســت؛ »رجب طیــب اردوغان« رئیس 
جمهــوری ترکیه تاکید می کند که کاهــش نرخ بهره برای 
اقتصاد کشورش بسیار سودمند است. با این وجود، اردوغان 
دقیقا از این وضعیت چه می خواهد؟ پاسخ را ممکن است در 
آن چه بــا عنوان »مدل اقتصادی تازه: دالیل و مزایای آن« 
توســط »جمیل ارتم« مشاور ارشد اقتصادی او نوشته شده 
و در هفته جاری توســط »میدل ایست ای« به دست آمده 
بتوان یافت. پیام اصلی در این طرح ارائه شده توسط »ارتم« 

استقالل اقتصادی است.
او بار ها تاکید کرده که در حین اجرای یک سیاســت مالی 
مبتنی بر نرخ بهره باال با توصیه های صندوق بین المللی پول 
غیرممکن اســت که ترکیه از نظر اقتصادی بتواند مســتقل 
شود. ارتم ادعا می کند که سیاست نرخ بهره باال باعث ایجاد 
دور باطلی از صادرات کم، اشــتغال کم تر، واردات بیش تر و 
بدهی خارجی رو به رشــد و کشــوری با وابستگی خارجی 
بیش تر شده است که دوباره به نرخ های بهره باالتر نیاز دارد 

و یک دور تسلسل باطل را تکرار می کند.
او در جلســه ارائه طرح خود گفته است: »در نتیجه، کشور 
کســری بودجه باالیی دارد و وابســته به جریان ورود پول 
در کوتاه مدت اســت که خود باعث افزایش بدهی خارجی 
می شود. این مدل اقتصادی به دلیل وابستگی خارجی زمینه 
را برای حمالت اقتصادی علیه اقتصادمان فراهم می سازد«.

مشــاور ارشــد اقتصادی اردوغان می گوید از جمله مزایای 
نرخ بهره پایین تر آن اســت که صادرات را افزایش و واردات 
را کاهش می دهد و منجر به رشــد بیش تر با اشتغال باالتر 
می شــود. او معتقد اســت صادرات ترکیه با لیری که ارزش 
آن کاهــش یافته رقابتی تر خواهد شــد. ارتم می افزاید: »ما 
به جای ورود پول در کوتاه مدت ســرمایه گذاری مســتقیم 

خارجی را تشــویق می کنیم و منابع مالی خارجی را تثبیت 
می کنیــم. به ایــن ترتیب ما به کشــوری قوی تــر تبدیل 
 می شــویم که از خــود در مقابل شــوک های مالی خارجی 

محافظت می کند«.
او با ارائه نمونه هایی از ســالیان اخیــر درباره دوره هایی که 
ارزش لیــر کاهش یافت از زمان تظاهــرات پارک گزی در 
ســال ۲۰۱۳ میالدی، کودتای ۲۰۱۶ تا تحریم امریکا علیه 
ترکیه در ســال ۲۰۱۸ میالدی به دلیل بازداشت شدن یک 
کشیش و در سال ۲۰۱۹ به دلیل عملیات نظامی ترکیه در 
سوریه اســتدالل می کند که تحوالت ژئوپولیتیک می توانند 
به عنوان ابزاری برای اقتصاد های مبتنی بر وابستگی خارجی 

مورد استفاده قرار گیرند.
از ماه آگوســت، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را از ۱۹ 
درصد به ۱۴ درصد کاهــش داده و در همان حال صادرات 
ترکیه در نوامبر افزایشــی ۳۳ درصدی داشــت و به ۲۱.۵ 
میلیارد دالر رسید. نرخ بیکاری در ماه اکتبر نسبت به مدت 

مشــابه ســال قبل حدود دو درصد کاهش یافته و از ۱۳.۱ 
درصد به ۱۱.۲ درصد رســیده است و تولید ناخالص داخلی 
در ســه ماهه سوم ســال ۲۰۲۱ میالدی هفت درصد رشد 

کرده است.
بــا این وجود، سیاســت اقتصادی دولت ترکیــه کماکان با 
اســتقبال ســرمایه گذاران مواجه نشــده، زیرا نرخ تورم را 
افزایش می دهد. انتظار می رود این رقم در سال جاری به ۲۶ 
درصد برســد. ارتم می گوید ترکیه یکی از باالترین نرخ های 
بهره در جهان )۱۴ درصد( را دارد و ســایر کشور ها از برزیل 

تا بریتانیا این نرخ را زیر ۱۰ درصد نگه داشته اند.
هم چنین، دولت ترکیه بر روی ورود گردشــگران و هزینه 
کردن بیش تر آنان در آن کشــور از ماه مارس به این ســو 
حســاب باز کرده و معتقد است تاثیر شیوع کرونا بر سفر تا 
حد زیادی از بین خواهد رفت. ورود گردشگران در سه ماهه 
ســوم سال ۲۰۲۱ به ترکیه نسبت به سال پیش از آن ۱۴۳ 
درصد افزایش یافته و به ۱۳.۶ میلیون نفر رســیده اســت. 

گردشــگران در این بازه زمانی ۱۱.۳ میلیارد دالر در ترکیه 
هزنیه کردند.

بــا این وجود، کارشناســان هشــدار می دهنــد که کاهش 
ارزش لیر بار ســنگینی را بر دوش شهروندان عادی ترکیه 
می گذارد و اکنون آنــان در بحبوحه افزایش قیمت ها برای 
تامین مخارج زندگی خود با مشــکل مواجه هستند. قیمت 
نان تنها در ماه گذشــته افزایشــی ۲۵ درصدی داشــته و 
صف های طوالنی مردم خارج از نانوایی های یارانه ای متعلق 
به شــهرداری های محلی ایجاد شــده اند. قیمت آرد ظرف 
مدت یک ســال ۳۰۰ درصد افزایش داشــته در حالی که 
قیمت سایر اقالم اساسی مانند شیر و پنیر به دلیل افزایش 

هزینه ها ۴۷ درصد افزایش قیمت داشته اند.
حتی پیش از آن که اردوغان روز پنجشنبه حداقل دستمزد 
را ۵۰ درصد افزایش دهد نیز قدرت خرید دائما در برابر دالر 
امریکا کاهش یافته، زیرا ترکیه کشوری است که بسیاری از 
اقالم ضروری از جمله وسایل نقلیه و سوخت را وارد می کند. 
بیش از ۴۲ درصد از کارگران ترکیه حداقل دستمزد رسمی 
را دریافت می کنند. ماه گذشــته، برای نخستین بار در یک 
دهه اخیر این دســتمزد به زیر ۳۰۰ دالر رســید و در حال 

حاضر ۴۲۵۳ لیر )۲۵۲ دالر( است.
این برآورد ها حاکی از آن اســت که هــر کارگری که کم تر 
از ۱۳ هزار لیره درآمد داشــته باشد فقیر محسوب می شود. 
این در حالی اســت که قیمت مسکن در ماه اکتبر نسبت به 
زمان مشــابه در سال گذشته افزایشی ۴۰ درصدی داشته و 
از آن زمان تاکنون به طور مســتمر بــا افزایش مواجه بوده 
و قیمت هــا تقریبا روزانه تغییر می کننــد. قیمت خودرو نو 

و دست دوم نیز با افزایشی ۵۰ درصدی مواجه بوده است.
نکتــه دیگر آن که ترکیه بــرای گاز طبیعی و نفت به منابع 
خارجی به ترتیب به میزان ۹۹ و ۹۳ درصد وابســته است. 
بر اســاس داده های تجارت خارجی، ترکیه ۴۱ میلیارد دالر 
برای واردات انرژی در ســال ۲۰۱۹ پرداخت کرده است. در 
ســال ۲۰۲۱ میالدی، با ادامه افزایش مصرف ترکیه قیمت 
جهانی نفت و گاز طبیعی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته 

است.

گزارش

ترقی اقتصادی : علیرغم عدم قطعیت های ایجاد شــده توسط همه گیری کووید 
۱۹، افزایش موقعیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا حد زیادی با میانگین 

افزایش ساالنه طی ۵ سال گذشته مطابقت دارد.
شــرکت خودروساز ژاپنی، کارخانه ای مونتاژ در مکزیک می سازد. یک شرکت نرم 
افزار ایتالیایی، دفتر فروشــی در کنیا افتتاح می کند تا با خدمات خود بازار کنیا را 
به دست آورد. یک شرکت بزرگ معدنی استرالیایی، شرکتی کوچکتر در آنگوال راه 
اندازی می کند. همه اینها، نمونه هایی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند 
که در آن تصمیم تجاری برای گرفتن سهم یا حضور در یک شرکت توسط سرمایه 
گذار خارج از مرزهای آن گرفته می شــود. صندوق بین المللی پول در گزارشــی 
برترین دریافت کنندگان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را معرفی کرده 

است.
 Coordinated( طبق آخرین نتایج نظرسنجی هماهنگ سرمایه گذاری مستقیم
Direct Investment Survey( ایــن صندوق، ده کشــور برتر دریافت کننده 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تا پایان سال ۲۰۲۰، ایاالت متحده، هلند، 
لوکزامبورگ، چین، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیس، ایرلند و آلمان بوده اند. 

مجموعه موقعیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی گزارش شده ۲.۲ تریلیون 
دالر یا ۶ درصد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

علیرغم عدم قطعیت های ایجاد شده توسط همه گیری کووید ۱۹، افزایش موقعیت 
های ســرمایه گذاری مستقیم خارجی تا حد زیادی با میانگین افزایش ساالنه طی 

۵ سال گذشته مطابقت دارد. 
این افزایش از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ با افزایش در اروپا و آسیا پاسیفیک انجام شد. 

در اروپا، بریتانیا و آلمان به ترتیب با ۱۸ و ۱۵ درصد در صدر لیست قرار دارند.
در آســیا و پاســیفیک این افزایش عمدتا توسط چین انجام شــد. در واقع، چین 
بیشــترین افزایش گزارش شده را در سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در 
سراسر جهان نشان داده است. در عین حال، موقعیت های سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در آفریقا نسبت به سال ۲۰۱۹ اندکی کاهش یافته است. این وضعیت هم 

به دلیل موقعیت های پایین تر در نیجریه بوده است.
ایاالت متحده امریکا به عنوان بزرگترین دریافت کننده ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در سال ۲۰۱۹، جایگاه رهبری را به خود اختصاص داد و این موقعیت را در 
سال ۲۰۲۰ هم تثبیت کرد که عمدتا ناشی از سرمایه گذاری مستقیم باالتر ژاپن، 

آلمان و هلند بوده است.
این ســه اقتصاد با یکدیگر، بیشــترین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

ایاالت متحده را در سه سال گذشته به خود اختصاص داده اند.
قلمروهای کم مالیات مانند هلند، لوکزامبورگ، هنگ کنگ، ســنگاپور و ایرلند در 
بین سرمایه گذاران مستقیم و اقتصادهای سرمایه پذیر باقی ماندند. آنها همچنان 
مقاصد جذابی برای انواع مختلف ســرمایه گذاری از جمله نهادهایی با هدف خاص 
)شــرکت های تابعه ایجاد شده توسط شــرکت های مادر در کشورهای مناسب و 
راحت( بودند. نظرســنجی هماهنگ شده سرمایه گذاری مستقیم تنها نظرسنجی 
از موقعیت های ســرمایه گذاری مستقیم خارجی است که ساالنه توسط صندوق 
بیــن المللی پول انجام می شــود. پایــگاه داده، اطالعات دقیقــی در مورد روابط 

سرمایه گذاری مستقیم دو جانبه بین اقتصادها ارائه می کند. هدف آن ارائه توزیع 
جغرافیایی سرمایه گذاری مســتقیم داخلی و خارجی در سراسر جهان است تا به 

درک بهتر از گسترده جهانی سازی کمک کند.

ترقی اقتصادی : در اســپانیا نزدیک به ۲۰ درصد از مساحت کشور دچار بیابان زایی 
شده است. عالوه بر کشاورزی افراطی، گاهی استخراج معدن نیز به این مشکل دامن 

زده است و حاال این زمین ها حتی برای دامپروری هم مناسب نیستند
موج گرما و آتش ســوزی های متعدد جنگل ها که تابستان امسال منطقه مدیترانه را 
درنوردیــد، باعث شــد اروپایی ها درس تلخی در خصوص خطــرات تغییرات اقلیمی 
بگیرند. اما این تازه اول ماجراســت: یکــی از بزرگ ترین خطراتی که پیش روی این 

منطقه قرار دارد و نشانه هایش هم ظاهر شده، بیابان زایی است.
بیابان زایی یا تبدیل شــدن زمین های کشــت پذیر به بیابان اغلــب پدیده ای غیرقابل 
بازگشت است. یکی از وسیع ترین نمودهای این پدیده امروزه در اسپانیا دیده می شود؛ 

به طوری که تقریبا یک پنجم از مساحت این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.
الیاس ســیمیوناکیس از دانشگاه متروپلیتن منچســتر که در این حوزه کار می کند 
معتقد اســت بیابان زایی را باید یکی از چهار خطر بزرگ محیط زیستی امروز و آینده 
جهان در کنار تغییرات آب و هوا، از بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی قرار داد. از آنجا 
که بشــر برای زندگی و تغذیه خود دارد به صورت نامحدود از منابع استفاده می کند 

باید منتظر فرسودگی آن ها هم باشد.
اما وقتی از بیابان زایی حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟ بیابان زایی در درجه اول با 
فرســایش زمین و تبدیل زمین های کشت پذیر به زمین غیرحاصلخیز شروع می شود. 
معموال افراط در کشاورزی و سیل بندی باعث و بانی این وضع است. اسپانیا نیز دقیقا 
همین وضعیت را تجربه کرده اســت. کشــاورزی در اسپانیا در ابعاد گسترده صنعتی 
انجام شده و این مســئله باعث شده که وضعیت خاک در مناطق مختلف این کشور 
رو به افول بگذارد. دولت اســپانیا هم وارد مرحله هشــدار در این خصوص شده و در 
نظر دارد یک اســتراتژی ملی برای مقابله با بیابان زایی را به اجرا بگذارد. مناطقی در 
جنوب شــرقی و شرق اسپانیا جزو مناطقی در اروپا هســتند که بیشترین آسیب را 
دیده اند. یک دلیلش جدایی این مناطق از مناطق معتدل تر و کوهســتانی در شمال 

این کشور است.
اما بیابان زایی در اروپا مختص به اسپانیا نبوده و در یونان و ایتالیا نیز در حال رخداد 
اســت. همچنین مناطقی در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله فلسطین و موزامبیک 
و همین طور مناطق مختلفی در غرب آمریکا با مشــکالت مشــابهی روبه رو شده اند. 
از یک ســو گرمایش زمین باعث افزایش موارد آتش ســوزی جنگل ها شده و از سوی 
دیگر، همین آتش سوزی ها باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک شده اند. تابستان های 

بسیار گرم، خاک را به غبار بدل می کند و باران های سیل آسا نیز آن را می فرساید.
در اســپانیا نزدیک به ۲۰ درصد از مســاحت کشــور دچار بیابان زایی شــده است. 

عــالوه بــر کشــاورزی افراطی، گاهی اســتخراج معــدن نیز به این مشــکل دامن 
زده اســت و حاال این زمین ها حتی برای دامپروری هم مناســب نیســتند. تصاویر 
 ماهــواره ای حتی پیش بینی هــای بدتری هم در خصــوص بیابان زایی در اســپانیا 

به دست داده اند.
گابریل دل باریو پژوهشــگر این حوزه در آلمریای اسپانیا در توصیف اوضاع می گوید: 
»انگار در یک ســیاهچاله افتاده ایم.« او توضیح می دهد کــه برخالف تصور عمومی 
بیابان زایی به معنی پیشــروی صحرا نیســت؛ بلکه اســتفاده بیش از اندازه از منابع 
طبیعی و خاک منطقه حاصلخیز است که آن را به نابودی می کشاند و بیابان می سازد. 
جالب اینجاست که برخی از مناطق که در اسپانیا دچار این وضع شده اند یا بیابان زایی 
در آن ها در حال پیشرفت است، شکل خشک ندارند و برخی حتی پوشش گیاهی نیز 

دارند. اما این فقط ظاهر ماجراست.
به نظر می رســد که اهداف توسعه اقتصادی اســپانیا در بروز این وضع بی تاثیر نبوده 
است. کشاورزی صنعتی باعث شده درآمد اسپانیا از بخش کشاورزی تقریبا به میزان 
۵۰ درصد در دهه منتهی به ســال ۲۰۲۰ افزایش نشــان دهد. اما کشاورزی به این 
شکل صنعتی عمال مصرف آب هفت برابری نسبت به خانوارها دارد و تبعات زیادی به 
جا می گذارد. الگوهای پیش بینی که در دانشگاه الیکانته اسپانیا ساخته شده اند نشان 
می دهند که ظرف شــش دهه آینده، اســتان کوردوبا در اسپانیا دیگر قادر به کشت 

گندم و آفتابگردان و سایر محصوالت نخواهد بود.
در بخش تولید روغن زیتون نیز اســپانیا پیشــرفت زیادی داشته و صادراتش شهرت 
جهانی دارند. اما ممکن است درختان زیتون نیز در آینده در برخی مناطق اسپانیا بار 
ندهند. علتش کاشــت بی رویه و بوته ای شدِن درختان است. در همین حال، مسئله 
محدود بودن ذخایر آب به چالش هولناکی برای آینده کشاورزی در اسپانیا بدل شده 
اســت مثال در منطقه اندلس، کشاورزی تقریبا هشتاد درصد از آب مصرفی منطقه را 
تشکیل می دهد. تالش هایی برای کاهش مصرف آب هم صورت گرفته اما ناکافی بوده 
است. مثال از روش های آبیاری جدیدتری استفاده شده و با این حال، شکی نیست که 

هنوز هم این روش ها آینده دار و پایدار نیستند.
یک ضرب المثل قدیمی اســپانیایی می گوید هرچه بیشــتر آب بدهی میوه  شیرین تر 
می شود. اما این روزها دیگر اسپانیا نمی تواند به همان روش قبل به کشاورزی گسترده 
ادامه بدهد. ســودآوری در این حوزه به زودی از قله خود گذشــته و مشخص نیست 
که اســپانیا چگونه در آینده می تواند با منابع محدود و نیز خطر بیابان زایی، همچنان 

در این مسیر باقی بماند. 
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ترقی اقتصادی : نصراهلل حدادی ضمن اشاره به علل، عوامل و 
چگونگی برپایِی جشن های باستانی، به ویژه »یلدا«، آن را »شب 
خانواده ایرانــی« خواند و به توضیحاتی درباره خطرات از بین 

رفتِن سنت ها پرداخت.
این پژوهشگر تاریخ درباره تاریخچه »شب یلدا« این طور توضیح 
داد: زندگانــی ایرانیان در قرون و اعصــار مختلف، یکنواخت 
بوده است.  مردم به مجرد این که شب می رسید و از آن جایی که 
نور و روشــنایی وجود نداشت، نمی توانستند فعالیتی کنند و 
دچار شب ُمردگی می شــدند. زمانی که زمستان فرامی رسید، 
این ُمردگی مزید بر علت می شــد؛ روزها کوتاه، شــب ها بلند 
و ســرماهای استخوان سوزی بود که با برف و باران های بسیار 
سنگین، راه های ارتباطی را قطع می کرد و مردم مجبور بودند 
در نیمه اول سال برای نیمه دوم بیاندیشند. آن ها مواد غذایی 
و سوخت ذخیره می کردند، تا خودشان را برای زمستان و نبود 
آن چه از زمین رستنی  است، آماده کنند. در فصول گرم سال 
درختان به بار می نشینند، سرسبزی پدید می آید و مردم بدون 
 دغدغه زندگی می کردند، اما در نیمه دوم سال، وضعیت طوِر 

دیگری بود؛ مواد غذایی کم و کمتر می شد.
او افزود: شاید در حال حاضر به دلیل گرم شدِن زمین و تغییر 
اقلیم باشــد که دیگر از آن سرماهای سخت، برف و باران های 
سنگین و یخبندان های طوالنی که حداقل سه ماهِ آذر، دی و 
بهمن طول می کشید، خبری نیست. در تهران قدیم، در آذرماه، 
به قدری هوا ســرد و یخبندان بود که افــراد در یخچال های 

طبیعی  یخ درست می کردند.
مردم به فکِر روِز مبادا بودند

حدادی درباره اقدامات گذشتگان در جهِت جلوگیری از رکود 
زندگــی چنین شــرح داد: مردم در زندگی همــواره از نوعی 
هراس و نبود امنیت رنج می بردنــد و به فکِر روزِ مبادا بودند. 
طبیعی است که برای این روزِ مبادا، روش های مختلفی برای 
گرم کردِن خانه و اندوختِن مواد غذایی داشتند؛ خشک کردن 
شــور و نمک سود کردن، مربا درســت کردن، منجمد کردن 
و... از این دســت اقدامات بود. این تکاپــو برای گذراِن فصوِل 
سرد، در شهرهای سردسیِر کشور رواج بیشتری داشت. برای 
مثال در اغلب شهرهای گرمسیری، نوروزخوانی رایج نبود، اما 
در شــهرهای سردســیر، نظیر آذربایجان، این سنت به شکل 
»تکم چــی« حلول پیدا کرده بود. تمام این کارها به این خاطر 

بود که ســرما مردم را آزار می داد. روز که به پایان می رســید 
شــب ُمردگی مستولی می شد و به بیکاری و سکون در زندگی 

دامن می زد. همین مسئله افراد را به ایجاد تنوع وامی داشت.
قومی مترصِد جشن و پایکوبی

این پژوهشگر درباره جشن های مختلف ایرانیان باستان چنین 
گفت: جشــن های مختلف ایرانیان در فصول مختلف ســال 
که به مناســبت تغییر اقلیم و آب وهــوا به وجود می آمد، برای 
شــکرگزاری به درگاه خداوند برگزار می شد؛ »جشن گندم«، 
»جشن  انار«، »جشن انگور«، »جشن خربزه« و... از این دست 
بزم ها بودند. »جشن آتش«، »جشن آب«، »چهارشنبه سوری«،  
»جشن آبریزگان«، »جشن مهرگان« و... نشان دهنده این است 
که ایرانیان در گذشــته به مناســبت های مختلف برای تغییر 
مذاق زندگی، جشــن های مختلفی می گرفتند. مفّصل بودِن 
مراســم عقد و عروســی در تاریخ ایرانیان نیز به همین دلیل 
بوده است. دورهمی برای »شب یلدا« هم چنین مبنایی داشت 
و بهانــه ای بود برای تغییر و تنــوع و خوددلداری برای گذر از 
سختی ها. طبق باورِ گذشــتگان، بر اساس تقویم جاللی، این 
شب بلندترین شب سال است و از فردای آن، خورشید تغییر 
وضعی خود را آغاز می کند و دقیقه به دقیقه بر طول روز افزوده 

می شــود. بعد از یلدا، کشت زمســتانی می توانست آغاز شود. 
نکته  قابل اشاره این است که در شمارش فصول سال، »اسفند 
فروردین و اردیبهشت« ماه های بهار بودند. تابستان را »خرداد 
و تیر و مرداد« تشکیل می داد، پاییز را »شهریور، مهر و آبان« و 

زمستان »آذر، دی و بهمن« را شامل می شد.
»شب چّله« شب خانواده ایرانی  است

او به طور اختصاصــی به مقوله »یلــدا« و »زندگی« این طور 
پرداخت: »جشــن یلدا« جشن زندگی و استقبال از روشنایی 
بود. »شب یلدا« یا در اصل »شب چلّه« شب ایرانی و خانواده 
ایرانی است که به گونه ای به استقبال از نوروز بزرگ می رود. در 
این شــب مردم گرد هم می آمدند تا زندگی را از سر بگیرند. 
ایرانیان از دیرباز نقطه وصل هرچیز را جشــن می گرفتند؛ غم 
و شادی، شب و روز، سفید، سیاه، امید، ناامیدی. بدین صورت 
که اگر فــردی از دنیا می رفت، دیگران برای تســلّی دادن به 

بازماندگان به خانه متوفی می رفتند.
همه چیز به زواِل سنت ها ارتباط دارد؛ از آپارتمان ها تا 

گسست روابط اجتماعی
حدادی درباره حاِل ناخوش سنن ایرانی این طور بیان کرد: 
حتــی در فرهنــِگ معماری تاریخی نیــز چنین مفاهیمی 

منتقل می شــد. امــروزه انســان را به قواره ســاختمان ها 
می کنند، اما در گذشــته خانه ها بر اساس نیاز افراد ساخته 
می شدند. کیان خانواده ایرانی سخت مورد تهدید قرار دارد 

و در حال از بین رفتن است. 
به وضوح می توان دید که خانواده هــا فاقد عّمه، عمو، خاله 
و دایی هســتند و به تبــع، عموزاده، خالــه زاده، عّمه زاده و 
دایــی زاده دیگر معنایی ندارند. اگر خانــواده ایرانی از بین 
بــرود، تمامی آداب و رســوم نیز از بیــن می روند. »یلدا« 
شــب خانواده ایرانی بود و حکمت آموزی، شاهنامه خوانی، 
ســعدی خوانی، حافظ خوانی، نقِل داستان از قول بزرگ ترها 
یــا حتی نقل هــای خانوادگــی مانند شــوخی و خنده، از 
دستاوردهای آن. بسیاری از گذشتگان یلدا را تا سحر بیدار 
می ماندند تا تولد دوباره خورشید را به تماشا بنشینند. ایران 
یک میلیون و ۶۴۸هزار کیلومتر مساحت دارد و هیچ دلیلی 
ندارد ایــن میزان زندگی مردم در آپارتمان جای بگیرد. در 
دورترین شهرســتان ها نیز دیده می شــود که دیگر اثری از 
خانه ها با معماری سنتی وجود ندارد و آپارتمان ها جای شان 
را گرفته اســت. این یکی از دالیل گسست روابط اجتماعی 
در ایران اســت. اصرار بر این مدل با زندگی ایرانی منطبق 
نیســت و باعث نابودی بســیاری از آداب و رسوم ایرانی، از 

جمله شب یلدا خواهد شد.
یلدا و گیسوی دراِز یار

نصراهلل حدادی پژوهشــگر حوزه تاریخ و باستان شناسی در 
پایان به ریشه شناسی واژه یلدا اشاره کرد و گفت: چنان چه 
به ادبیات ایران نگاه کنیم، می بینیم هیچ گاه از یلدا با عنوان 
»جشــن« یاد نشده اســت، بلکه در تمثیل هایی، قیرگون و 
دراز بودِن شب را به »گیسوی یار« پیوند داده اند. در کتاب 
»زین االخبار« گردیزی و دیگر آثار تاریخی به »شــب چلّه« 
اشــاراتی شده است. در ادبیات شــاعران نیز نام یلدا بیشتر 
با مفهوم »شــب« گره خورده تا »جشــن«. در کتاب »آثار 
الباقیه« ابوریحان بیرونی اشــاراتی به این مطلب شده است. 
بسیار شنیده شــده که نام »یلدا« ریشه ای ُسریانی دارد، اما 
به گفته رشــید کاکاوند، این کلمه ریشه ای عربی دارد و از 
واژه »میالد« وام گرفته شده است. واژه »میالد« در عربی، با 
»مهرداد« در فارســی انطباق معنایی دارد؛ هردو به معنای 

تولد و زایش هستند.

جشن »یلدا« از کجا می آید؟

ترقی اقتصادی : کتاب صوتی 
»داســتان های  کلی  عنوان  با 
شــد.  رونمایی  مالی«  ســواد 
این کتاب مبحث  داستان های 
ســواد مالی را به کــودکان و 

نوجوانان آموزش می دهد.
 مراســم رونمایــی ۲۳ کتاب 
»داســتان های ســواد  صوتی 
مالــی« تولید شــده توســط 
اکادمی هوش مالی، سه شــنبه ســی ام آذر در شــب یلدا با حضور منصور ضابطیان، آزاده 

مؤیدی فرد، فاطمه امینی و حامد مدرس برگزار شد.
۲۳ کتاب صوتی داســتان های ســواد مالی با صدای جمعی از بهترین صداپیشگان کودک 
و نوجوان همچون احســان کرمی، آزاده مؤیدی فرد، فاطمــه امینی، حامد مدرس، مهیار 
مجیب، بهرام ســروری نژاد، نازنین مهیمنی، فاطمه خدابنده لو، ندا نوری، ســیمین براتی 
پدرام محمدی و... به کارگردانی حامد زحمتکش، به صورت نمایش صوتی آماده شده و از 

طریق فیدیبو قابل دسترسی است.
منصور ضابطیان مجری و برنامه ساز رادیو و تلویزیون در این مراسم گفت: قصه گویی مهم ترین 
ابزار آموزش ســواد مالی به کودکان و نوجوانان به شمار می رود چرا که هم ذات پنداری آنها 
با قهرمانان قصه ها باعث می شود کودکان و نوجوانان خود را در موقعیت های گوناگون تصور 
کنند و تجربه های گسترده تری به دست آورند. در اغلب داستان های سواد مالی یک مساله 

و مشکل مالی وجود دارد و فرزند خانواده آن مساله را حل می کند.
وی افزود: نکته جالب درباره این مجموعه داستان های سواد مالی این بود که در اغلب این 
داســتان ها، یک مساله و مشکل مالی وجود دارد و این فرزند خانواده است که آن مساله را 
حل می کند. یعنی اوالً کودک متوجه موضوع هست و دوماً با تالش و هوش خود آن را حل 
می کند. کودکانی که این گونه آموزش می بینند اعتماد به نفس باالتری خواهند داشت و به 
جای آنکه پشت سد بیکاری و مسائل اقتصادی جامعه جوانی شان را از دست دهند، راه حلی 

برای خود و جامعه پیدا می کنند.
حامد مدرس یکی از صداپیشــگان این مجموعه کتاب های صوتی نیز در این مراسم گفت: 
کاش این آموزش ها در دوران کودکی در اختیار ما و نسل ما قرار گرفته بود. آشنا شدن با 
ارزش پول، نحوه خرج کردن، شــیوه برنامه ریزی برای پول، انتخاب شغل مناسب و کسب 
درآمد از جمله موارد مهمی اســت که کودکان با خواندن یا شــنیدن این داســتان ها فرا 

می گیرند.
وی افزود: خانواده ها تاثیر بسیاری در یادگیری سواد مالی در کودکان دارند، اما پیش نیاز آن 
این است که خانواده ها سواد مالی را یاد بگیرند. سواد مالی موضوعی نوپا در کشور است و 
شروع این حرکت جدی و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه جای خوشحالی فراوان 
دارد و امیدوارم آکادمی هوش مالی بتواند به صورت تخصصی و بدون مداخله های مرســوم 

به حرکت ارزشمند خود ادامه دهد.
فاطمه امینی یکی دیگر از صداپیشــگان مجموعه کتاب هــای صوتی نیز گفت: یادگیری 
رفتارهای مالی تا حد زیادی در خانواده ها صورت می گیرد و این نوع آموزه ها همیشــه در 

ذهن افراد باقی می ماند.
آزاده مؤیدی فرد یکی دیگر از صداپیشــگان مجموعه کتاب های صوتی نیز در این مراســم 
تاکید کرد: یکی از ویژگی های کتاب های ســواد مالی استمرار شخصیت ها و رشد گام به گام 
آن ها در راستای رسیدن به هدف است. کودکان از خواندن این داستان ها حس خوشایندی 

خواهند داشت چراکه احساس دلگرمی می کنند.
حامد زحمتکش کارگردان مجموعه کتاب های صوتی سواد مالی نیز گفت: خانواده ها عالقه 
دارند فرزندان شــان آینده خوبی داشــته باشــند و این آینده بیش از آنکه در گروی وضع 
اقتصادی خانواده باشــد، وابســته به مهارت های کودکان در مدیریــت بعد مالی زندگی و 
ایستادن روی پای خودشان است. رفتارها و نگرش های مالی افراد بیش از هر جا، در خانه 
شکل می گیرد. پس این موضوع، اهمیت یادگیری سواد مالی توسط خانواده ها و فرزندان مان 

را دوچندان می کند.
این کارگردان گفت: جمعی از بهترین صداپیشگان کشور در این کار بزرگ حضور داشتند 
که از جمله آنها می توان به احســان کرمی، آزاده مؤیدی فرد، فاطمه امینی، حامد مدرس 
مهیار مجیب، ندا نوری، سیمین براتی، پدرام محمدی، بهرام سروری نژاد، نازنین مهیمنی 
سحر آقاسی، محمد نوحیان، رسول قنبری، مهرداد مصلحی، ملیحه مقیمی، زهرا خوش نظر 

و تسال کمالی اشاره کرد.

یککتابچشمنوازبرایآموزشفلسفه
ترقی اقتصادی : کتاب »فلسفه، ساده و زیبا: 
درآمدی تصویری بر فلسفه« نوشته داگالس 
برنهام و دیگران با ترجمه شهاب الدین عباسی 

توسط انتشارات مان کتاب منتشر شد.
انتشارات مان کتاب، »فلســفه، ساده و زیبا: 
درآمدی تصویری بر فلسفه« نوشته داگالس 
برنهام و دیگران و ترجمه شهاب الدین عباسی 
را در ۱۶۴ صفحه و بهــای ۱۳۸ هزار تومان 

منتشر کرد.
در معرفــی ایــن کتاب باید اشــاره کرد که 
کتابخوانان در چند ســال اخیر از کتاب های 
مصــور آمــوزش فلســفه اســتقبال خوبی 
»سرگذشــت  همچون  کتاب هایی  کرده اند، 
فلســفه« براین مگــی و »کتاب فلســفه«. 
»فلسفه، ساده و زیبا« نیز کتابی است مصور 
درباره فلســفه، اما با دو کتاب یادشده متفاوت است. این اثر هم می تواند اولین قدم برای 
آشــنایی جدی با فلسفه باشد هم کتاب مکمل آن دو اثر. »فلسفه، ساده و زیبا« رویکرد 

و حرف های تازه ای دارد.
در دو دهه اخیر، کتاب های درخوری با رویکرد تلفیق متن و عکس برای آموزش فلســفه 
ترجمه و منتشــر شــده اند. از جمله می توان به دو نمونه موفق اشــاره کرد: »سرگذشت 
فلسفه« نوشــته براین مگی )ترجمه حسن کامشاد، نشــر نی( و »کتاب فلسفه« نوشته 
ویل باکینگام و دیگران )ترجمه شــهاب الدین عباســی، نشر نخستین(. »فلسفه، ساده و 
زیبا« نیز کتاب مصور آموزش فلســفه است که ترجمه آن در انتشارات مــــــاِن کتاب 
منتشــر شده است. »فلسفه، ساده و زیبا« سه ویژگی اساسی منحصربه فرد دارد و به این 
ترتیب می توان آن را مکمل خوبی برای کتاب های یادشده دانست: اول، روزآمدی مطالب 
و پرداختن به مســائل معاصر فلســفه مثل »زنانگی« و »حقــوق حیوانات«؛ دوم، اتخاذ 
رویکرد موضوعی به فلسفه )در مقابل رویکرد تاریخی(؛ و سوم، پرداختن به فلسفه شرق 
در کنار فلســفه غرب. نیز طراحی های ســاده اما کاربردی کتاب در خدمت فهم درست 

فلسفه قرار می گیرند.
در پشــت جلد کتاب این متن آمده است: »فلسفه، ســاده و زیبا کتابی است چشم نواز و 
خواندنی درباره یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای بشر. فیلســوفان می کوشیدند، در میان 
همه پیچیدگی های جهان، حقایقی ســاده و نظمی نهان بیابند. تالس - نخستین فیلسوف 
غرب - غرق در زیبایی آسمان پرستاره می شد و ارسطو می گفت هر انسانی بنا بر طبیعت 
خود در جســت وجوی معرفت است. سیسرون هم فلســفه را راهنمای زندگی می دانست. 
در طول تاریخ، هزاران فیلســوف و اندیشمند بر دستاوردهای فلسفی افزودند و کتاب های 
بی شمار به جا گذاشتند و دیری نگذشت که فلسفه خود به دنیایی پیچیده و هزارتو مبدل 
شد. فلسفه، ساده و زیبا می کوشد، در میان این پیچیدگی ها و فراز و نشیب های نفس گیر 
تصویری ساده و دیدنی از سیر اندیشه ها و مفاهیم فلسفی به نمایش بگذارد. کتاب حاصل 
کار گروهی از فیلســوفان و هنرمندان نوآور اســت، کاری تازه از انتشــارات هنری پرآوازه 

دورلینگ کیندرزلی.«

آدمهایخوشبختکتاب
میخوانندوقهوهمیخورند

2۳کتابصوتیدرحوزهسوادمالیرونماییشد؛کافهکتاب

داستانهاییکهسوادمالیرابه
کودکانآموزشمیدهند

ترقی اقتصادی: رئیس امور فرهنگ سازمان برنامه و بودجه می گوید بودجه ۱۴۰۱با 
رویکرد نظارت پذیر کردن دســتگاه های فرهنگی نوشته شده و نظارت علمی بر آنها را 

محقق می کند و کمتر از دو درصد کل بودجه کشور است.
در فصل تنظیم و تقدیم الیحه بودجه توســط دولت به مجلس در یکی دو دهه اخیر 
اعتراض رســانه ها به بودجه فرهنگی کشــور که در کل چیزی حدود ۵/۱ تا دو درصد 
کل بودجه را دربر می گیرد، بدل به ســنتی فراگیر شده است. آوردن نام برخی نهادها 
و مؤسســات غیردولتی در ردیف های اصلی جداول بودجه کشور و پاسخگو نبودن آنها 

نسبت به چگونگی مصرف و هزینه کرد بودجه محل اصلی اعتراض رسانه ها بود.
دولت ســیزدهم در نخستین الیحه بودجه ای که به مجلس ارائه کرد، ابتکار ویژه ای را 
برای تنظیم بودجه فرهنگی به کار برد و همه آن مؤسســات خاص را ذیل ۹ دستگاه 
اصلی فرهنگی کشور آورد. این ابتکار امکان نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه هر نهاد و 
مؤسسه ای را فراهم می آورد. همچنین این ابتکار قدمی در راه یکپارچه سازی مدیریت 
فرهنگی کشــور است، امری که در مسئله بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ که دستور 

ویژه رهبر معظم انقالب به دولت سیزدهم بود، نیز تأثیر مهمی دارد.
در موضوع بودجه فرهنگی امسال با هادی جعفرنژاد رئیس امور فرهنگ، گردشگری و 

ورزش سازمان برنامه و بودجه به گفت وگو نشستیم.
جعفرنژاد درباره علت تجمیع بودجه فرهنگی در ۹ دستگاه اصلی فرهنگ کشور گفت: 
سازمان برنامه و بودجه امسال تصمیم گرفت یکپارچه سازی و هدفمند سازی بودجه 
را مــورد توجه قرار دهد. به عبارتی ســازمان تصمیم گرفت در مرحله اول بودجه ها را 
متمرکز و برای هر بخشی یک متولی تعریف و تعیین کند تا در نهایت اعتبارات متمرکز 

در دستگاه اصلی باشد و سایر دستگاه ها ذیل آن دستگاه اصلی دیده شوند.
بودجه 1401 نظارت علمی بر دستگاه های فرهنگی را محقق می کند

وی ادامه داد: همچنین تعیین شــد که مســئوالن دستگاه های اصلی برای تخصیص 
بودجه به نهادها و مؤسســات ذیل خود اختیار داشته و در مقابل این اختیار پاسخگو 
باشند، تا در نهایت متناسب با این روند بتوان شاخص های کالنی را تعریف و بر مبنای 
آنها نظارت علمی را محقق کرد. با این دو هدف تصمیم گرفته شــد که کل بودجه با 
چنین نگرش و رویکردی تدوین شود. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه برای همه 

حوزه های مختلف دستگاه های اصلی را مشخص کرد.
سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت بودجه های فرهنگی را متمرکز و برای هر بخشی 
از حــوزه فرهنگ یک متولی تعریف و تعیین کند تــا در نهایت اعتبارات متمرکز در 

دستگاه اصلی باشد و سایر دستگاه ها ذیل آن دستگاه اصلی دیده شوند
جعفرنژاد در ادامه به معرفی دســتگاه های اصلی فرهنگ کشور از نظر سازمان برنامه 
و بودجه پرداخت: در جلســات مختلف کارشناســی، ۹ دستگاه به عنوان دستگاه های 
اصلی شناسایی شدند. بالتبع سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری و وزارت ورزش و جوانان، نخستین دستگاه ها بودند. بجز 
اینها سازمان صدا و سیما نیز به عنوان دستگاه اصلی شناسایی شد. همچنین سازمان 
تبلیغات اسالمی برای اینکه بتواند مرجعیت دستگاه های دینی را برعهده داشته باشد به 
عنوان دستگاه اصلی شناسایی شد. شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی حوزه های 
علمیه، شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان و شورای سیاستگذاری 

حوزه های علمیه خواهران نیز به عنوان دستگاه های اصلی شناسایی شدند.
وی ادامه داد: ســایر دستگاه های فرهنگی در الیحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۰ دستگاه 
بودند، در الیحه ۱۴۰۱ ذیل این ۹ دستگاه اصلی قرار گرفتند تا هم تمرکز مسئولیت و 

اختیارات وجود داشته باشد و هم قابلیت تعریف شاخص های کیفی و نظارتی بر این مبنا 
به دســت آید. مرحله دوم تنظیم الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای دستگاه های فرهنگی 
تعییــن برنامه های کالن هر دســتگاه اصلی بود بگونه ای کــه تفکیک مأموریت های 
دســتگاه های اصلی در تنظیم الیجه بودجه ۱۴۰۱ این بود که برای دستگاه های اصلی 
تعدادی برنامه های کالن تعریف شد و اعتبارات بر مبنای آن برنامه ها تخصیص یافت. 
بنابراین سال آینده در قبال پیشرفت این برنامه ها و با توجه به سنجه ها و شاخص هایی 

که تعیین شده، دستگاه های اجرایی باید در قبال تحقق آن شاخص ها پاسخگو باشند.
به بودجه چه دستگاه هایی بودجه فرهنگی می گویند؟

رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این 
گفت وگو درباره تعریف دستگاه های فرهنگی از نظر این سازمان اشاره کرد: در سازمان 
برنامه، متناسب با تقسیم بندی کالن دولت، بخش های متعددی تعریف شده است. به 
عنوان مثال مجلس شورای اسالمی برای خود یک تقسیم بندی دارد و کمیسیون هایی 
که در حوزه های مختلف دارد دســتگاه های مختلف دولت را ذیل آنها تقســیم بندی 
می کنند. ســازمان برنامه و بودجه نیز طبقه بنــدی اختصاصی خود را دارد که بعنوان 
مثال امور فرهنگ، ورزش و گردشگری متولی برنامه بودجه حدود ۷۰ دستگاه اجرایی 
است. همه دستگاه های فرهنگی، کلیه نهادهای دینی، به همراه نهادهایی که مرتبط با 
امور ورزش و گردشــگری و حوزه رسانه هستند، به همراه حوزه دیپلماسی فرهنگی و 
حوزه های پژوهشــی در عرصه فرهنگ، ذیل امور فرهنگ، ورزش و گردشگری تعریف 
می شوند و مراد سازمان برنامه و بودجه از دستگاه فرهنگی و امور فرهنگ این حوزه ها 

هستند.
جعفرنــژاد در ادامه حوزه های اصلی فرهنگ را به این ترتیب نام برد: حوزه فرهنگ به 
معنای عام وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دستگاه های تابعه اش است. حوزه دین و 
مذهب یعنی سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه علمیه قم و سایر نهادهای مرتبط با فرهنگ 

دینی را شامل می شــود. حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و 
حوزه ورزش شامل وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و 
پارالمپیک و ورزش دانشجویی و کارگری، حوزه های اصلی مورد 
توجه ما هســتند. حوزه دیپلماسی فرهنگی نیز شامل نهادهایی 

می شود که در حوزه فرهنگ بین الملل فعالیت دارند و حوزه تحقیق 
و پژوهش در حوزه فرهنگ نیز شــامل دانشگاه ها و پژوهشکده هایی است 
که ذیل دستگاه های فرهنگی تعریف شده اند. مثاًل دانشگاه تقریب مذاهب، 
دانشــگاه اهل بیت، پژوهشکده میراث فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و 

ارتباطات و... مجموعه این ردیف ها که حدود ۷۵ ردیف در بودجه امســال است 
در ســازمان برنامه به عنوان بودجه دستگاه های فرهنگی یاد می شود و آمارهایی که 

توســط ما مبنی بر افزایش یا کاهش بودجه فرهنگی اعالم می شود، درباره بودجه این 
۷۵ ردیف است.

سایر دستگاه ها که بودجه سال قبل بالغ بر ۷۰ دستگاه می شدند در الیحه ۱۴۰۱ ذیل 
این ۹ دستگاه اصلی قرار گرفتند تا هم تمرکز مسئولیت و اختیارات وجود داشته باشد و 

هم قابلیت تعریف شاخص پذیری و نظارت پذیری بر این مبنا به دست بیاید
این مقام مســئول در سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به این نکته که برخی 
نهادهای دیگر هم ســرفصل ها و اعتبارات فرهنگی دارند، اما ذیل بودجه فرهنگ قرار 
نمی گیرنــد، گفت: به عنوان مثال معاونت فرهنگــی وزارت علوم هم بودجه فرهنگی 
دارد، اما حوزه دیگری تعریف می شــود. همچنین ردیف هایی که ذیل ســازمان بسیج 

مستضعفین وجود دارد، نیز در سرجمع بودجه های فرهنگی تعریف نمی شود. به عبارت 
دقیق تر تنها بودجه دستگاه هایی که مستقیماً مأموریت فرهنگی دارند، به عنوان بودجه 

فرهنگی اعالم می شوند.
اگر نوسانات ارزی پیش بیاید، نهادهای دیپلماسی فرهنگی چاره ای جز 

کاستن تعداد نیرو و کاهش برنامه ندارند
جعفرنژاد در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ به این سوال که: »بودجه نهادهای 
حوزه دیپلماســی فرهنگی در الیحه به صورت بودجه ریالی دیده می شود، اما آنها باید 
ریال را به ارز تبدیل کنند و معموالً درصد نوسانات ارزی در بودجه این سازمان ها لحاظ 
نمی شود. به همین دلیل چند سالی است که نهادهایی مانند جامعةالمصطفی و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی در تأمین بودجه ارزی خود دچار مشکل می شوند. باال رفتن 
مدام نرخ ارز در طول ســال باعث می شود تا عماًل بودجه های آنها به نصف و شاید هم 
کمتر تنزل پیدا کند. برای سال ۱۴۰۱ نیز پیش بینی شده که قیمت ارز افزایش داشته 
باشد، برای حل این معضل چه مشکلی اندیشیده شده است؟« گفت: از سالی که نرخ 
تسعیر ارز محاسبه شد و قرار شد معادل ریالی هزینه های ارزی و یورویی در بودجه قرار 
بگیرد، دیگر سازمان برنامه و بودجه برای هیچ دستگاهی اعتبار ارزی منظور نمی کند و 
سال هاست که حتی وزارت امور خارجه هم مانند سایر دستگاه های اجرایی بودجه اش 

را به ریال دریافت می دارد.
عدد بودجه فرهنگی کشــور ۱۹۶۰۰ میلیارد را با هر شاخصی که در نظر بگیرید، کم 
است. اگر نیازهای بخش فرهنگ را مدنظر قرار دهید بودجه باید افزایش چشمگیری پیدا 
کند و اگر هم ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی کشور را مدنظر قرار دهیم، باید بودجه 

فرهنگ را افزایش جدی دهیم
وی افزود: نیاز و مصرف اصلی دســتگاه ذیربط متناســب با میانگین قیمتی است که 
برای دالر یا یورو در بودجه تصویب می شود. به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۰ معادل 
ریالی دالر ۱۴ هزار تومان پیشبینی شده بود، نیاز سازمان فرهنگ 
و ارتباطات با توجه به تعداد مامورانی که در خارج از کشــور دارد، 
محاسبه شده و آن ضربدر میانگین پیش بینی شده قیمت ارز در 
الیحه بودجه می شــود و عدد به دست آمده به ریال در اختیار 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات قرار می گیــرد. با این اوصاف اما 
ممکن اســت در طول ســال به دلیل جهش در نرخ ارز بودجه 
سازمان هایی از این دست دچار مشکل شود. به هر حال بودجه 
این دستگاه ها پیش بینی شده و در آن مقطع زمانی با میانگین 
قیمت ارز، مصوب شــده و طبیعتاً اگر قیمــت ارز افزایش پیدا کند، 
بودجه آن نهاد دچار مشــکل می شود و این مساله یکی از آسیب های حوزه دیپلماسی 

فرهنگی ماست که مسئوالن باید برای آن تدبیر ویژه ای بیاندیشند.
رئیس امور فرهنگ، گردشــگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: راهکاری 
که فعاًل وجود دارد، صرفه جویی است، چرا که قانون بودجه و امکان تغییر اعداد و ارقام 
دستگاه ها وجود ندارد و قانون نهایتاً تا ۱۰ درصد افزایش اعتبار مصوب را آن هم برای 
حقــوق و مزایا، اجازه می دهد و نص صریح قانون افزایشــی بیش از این را رد می کند. 
بنابراین اگر دســتگاه های دیپلماسی فرهنگی دچار مشــکل گرانی ارز شوند، بیش از 
۱۰درصد نمی توان اعتبارشان را افزایش داد و آنها چاره ای جز صرفه جویی ندارند. ممکن 
است این اتفاق منجر به تعدیل نیرو شود و به ماموریت برخی از مامورانی که این نهادها 

در خارج دارند، خاتمه داده شود و کارها با نیروهای حداقلی پیش برود.

بودجهدستگاههایفرهنگیچگونهتعیینمیشود؟

ترقی اقتصادی :رئیس گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، »شهر هوشــمند« را پایه و اساس »هوشمندسازی 
گردشگری« عنوان کرد و گفت: مقصد و شهری که زیرساخت های 
ارائه هوشــمند خدمــات در آن تکمیل شــده، می توانــد ادعای 

»گردشگری هوشمند« داشته باشد.
گردشــگری هوشــمند )smart tourism( را می توان به عنوان 
یک پیشروی منطقی از حوزه گردشگری الکترونیکی دانست؛ این 
خط سیر پیشرفت با بکارگیری گسترده از رسانه های اجتماعی و 
شــبکه های مجازی ادامه دار شده و به سوی شرایطی خالقانه تر و 
پویاتر پیش می رود تا جایی که صنعت گردشگری بتواند اطالعات 
گردشــگران و ارائه کنندگان خدمات را تشــخیص ،پردازش و به 

سرعت منتقل کند.
گردشگری هوشــمند اساســا یک گام متمایز در تحول فناوری 
اطالعات و ارتباطات در گردشــگری اســت که به موجب آن ابعاد 
نظارتی و فیزیکی گردشــگری وارد حوزه دیجیتال شــده و سطح 
جدیدی از هوشمندی در سیستم های گردشگری به دست می آید.

نظریه پردازان حوزه مدیریت معتقدند »گردشــگری هوشــمند 
مجموعــه ای از فعالیت های یک مقصد گردشــگری اســت که 

وظیفه تهیه، جمــع آوری و پردازش داده های به دســت آمده از 
زیرساخت های فیزیکی، روابط اجتماعی و منابع سازمانی )دولتی 
و خصوصی( را بر عهده دارد و این داده های پردازش شده با تلفیق 
فناوری هــای نوین، تجربیاتی با ارزش تجــاری با ارزش را برای 

گردشگران فراهم می آورد.
در گردشگری هوشمند، فناوری یک زیرساخت چندگانه به حساب 
می آید و صرفا یک سیستم اطالعاتی مجزا نیست، بلکه فناوری های 
محاسباتی هوشمند متنوعی را شامل می شود که آگاهی کاملی از 
دنیای واقعی به گردشــگران ارائه می دهد و به آنان کمک می کند 
تا تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنند که در نهایت این تصمیمات 
عالوه بر بهینه سازی فرایندهای تجاری و عملکرد مناسب، سفر را 

برای آنها آسان تر، ارزان تر و رضایت بخش تر می کند.
برای زندگی در »شهرهای هوشمند« باید آماده شویم

ناصر رضایی در گفت وگــو باایرنا درباره الزامات هوشمندســازی 
گردشگری اظهار داشت: فرهنگ سازی اولین ضرورت برای گسترش 
و ترویج هر پدیده ای اســت؛ توسعه پدیده های هوشمند و ورود به 
حوزه هــای نوین مبتنی بر فناوری های نو در زندگی روزمره، بدون 
فرهنگ سازی و آموزش، جامعه و روابط اجتماعی را مختل می کند.

رئیس گروه گردشگری پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اظهار داشت: 
خواه و ناخواه پدیده های نوین به زندگی و جامعه وارد می شــود و 
ما تعیین کننده زمان ورود یا عامل ممانعت از آن نیســتیم، بلکه با 
توجه با شتاب و سرعت توسعه ارتباطات، به ناچار باید برای پذیرش 
این تحوالت، به روز، مجهز شده و برای ورود و زندگی در شهرهای 

هوشمند آماده شویم.
در نظام برنامه ریزی، توســعه هوشمندســازی به ویژه شــهرهای 
هوشــمند، عمر طوالنی ندارد و اصطالحی جدید است و بر مبنای 
توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات و تبادل و پردازش سریع حجم 
زیاد داده ها در جهان شکل گرفته است. گردشگری هوشمند هم در 

همین بستر در حال رشد و توسعه است.
رضایی گفت: گردشــگری هوشــمند محصولی وارداتی اســت و 
مفاهیم و ابزارهای آن در کشــورهای پیشرفته و صنعتی بنا نهاده 
شده و مانند همه موج های توسعه، سایر کشورها در مسیر آن قرار 
می گیرند و به همراســتایی با این روند و بهره برداری از این فرایند 

ناچار هستند.
رئیس گروه گردشــگری پژوهشــگاه میراث فرهنگی تصریح کرد: 

مهمتریــن الزامات و ضرورت های گردشــگری هوشــمند در دو 
گروه نرم افزار و سخت افزاری قرار می گیرد؛ در بخش اول، آموزش 
مهمترین موضوع است، حتی قبل از توسعه مدیریت ابتدا در فرایند 
آموزش اختصاصی، باید مدیران کارا و توانمند پرورش یافته و وارد 

عرصه شوند تا این فضای نوین را اداره کنند.
هوشمندســازی گردشــگری یعنی فضای صفر تــا صد صنعت 
گردشــگری از انتخاب مقصد، نحوه ســفر، دریافت برنامه سفر و 
دریافت خدمات و اطالعات در مقصد با دسترسی آسان و ارزان در 

کمترین زمان انجام شود
رضایی افزود: در بخش نرم افزاری گردشگری هوشمند همزمان باید 
دســتگاه های ناظر وجود داشته باشند که بر فعالیت ها نظارت )نه 

کنترل( شود، عالوه بر این فضای رقابتی در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشــان کرد: در بخش دوم سخت افزاری، هوشمندسازی 
گردشگری به مجموعه ای از زیرساخت ها ثابت و سیار نیازمند است. 
در زیرســاخت ثابت باید برنامه های مختلف مانند رزواسیون بلیت 
جابه جایی، اقامت در هتل، بازدید اماکن، رمزینه های پاسخ سریع 

)QR code( برای ارائه اطالعات، طراحی شود.
عضو هیات علمی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: 
در حوزه هوشمندسازی گردشگری مطالعات میدانی و ترجمه های 
خوبی انجام شــده اســت، در بعد مفاهیم از دیگران خیلی عقب 
نیستیم و زیرساخت ها و روبناهای مورد نیاز آن هنوز به طور کامل 

آماده سازی یا پیاده سازی نشده است. 

رئیسگروهگردشگریپژوهشگاهمیراثفرهنگی:

شهرهوشمندپایهواساسهوشمندسازیگردشگریاست


