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بازار پول، برنده بازارها در ۱۴۰۰

 هزینه جا به جایی پول به نفع 
کاسبان تحریم

وزیر اقتصاد اعالم کرد :

 خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی

خطر صنعت زدایی از اقتصاد در پی افزایش درآمدهای نفتی
هشدار در خصوص بیماری هلندی

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره ۱۱9  
نیمه دوم اسفند 1400- قیمت 2000 تومان

مانع پیش روی ایران خودرو و سایپا برای خصوصی شدن

خصوصی سازی به بن بست رسیده است؟

سرنوشت »پوتین« و »اردوغان« 
چگونه به یکدیگر گره خورد؟ 

حرکت بازار سرمایه بر نوار 
توافق در مقایسه با ۸ سال پیش

 نقش هوش مصنوعی 
در آینده صنعت بیمه 

 استقبال بخش خصوصی 
از حذف ارز ترجیحی

جنگ در اوکراین، که تقریبا به یقین طوالنی و فرسایشی 
خواهد شــد، به تدریج عواقب اقتصادی خود را هم نشان 
می دهــد. در ایران، چنان که پیش بینی می شــد، قیمت 
گوشــت رکورد شکسته و افزایش قیمت گندم )و بسیاری 

محصوالت غذایِی وابسته به آن(، افزایش قیمت روغن...

با توجه به در جریان بودن مذاکرات برجامی، در نوشــتار 
زیر به بررســی اثر تاریخی این رویداد بر بازار ســرمایه و 
تحلیل شــرایط فعلــی صنایعی که میتوانــد متاثر از این 
موضوع شــده اند، پرداخته شده اســت. توافق هسته ای 

برجام طی چند مرحله و به صورت توافق ژنو در...

قدم هایی که در مسیر توســعه جهان دیجیتالی با طمانینه 
برداشــته می شــد و چشــم اندازی 50 ســاله برای ظهور 
فناوری های نوین و تغییرات بنیادین در کســب و کارها را به 
تصویر می کشید، با ظهور کووید19 شتابی چشم گیر داشت، 

به طوری که بسیاری از صاحب نظران امروزه بر این باورند...

موضوع حذف ارز 4200 تومانی یا ماندگاری آن در اقتصاد 
ایران این روزهــا موضوع بســیاری از بحث ها در محافل 
کارشناسی و تصمیم سازی است. اکنون تجربه ای سه ساله 
پشت ســر سیاســت گذاران در حوزه تصمیم گیری برای 

حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد و در این مسیر...
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مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

ترقی اقتصادی : صندوق بین المللی پول همچنین گفت که 
خســارت اقتصادی تهاجم روســیه به اوکراین قابل توجه است، 
بســیاری از بنادر و فرودگاه ها بسته شده و زیرساخت ها ویران 
شــده اند. به گفته این صندوق، اگرچه ارزیابی دقیقی نیازهای 
مالی اوکراین در حال حاضر دشوار است، اما واضح است که این 
کشور به دلیل حمله روسیه با هزینه های بازسازی قابل توجهی 
مواجه خواهد شــد. صندوق بین المللی پول )IMF( روز شنبه 
هشــداد داد که تهاجم روســیه به اوکرایــن و تحریم های بین 
المللی ناشی از آن، »تاثیر شــدیدی« بر اقتصاد جهانی خواهد 
داشــت، این صندوق همچنین گفت که در نظر دارد درخواست 

قبلی اوکراین برای تامین مالی 1.4 میلیارد دالری... 

   هشدار صندوق بین المللی پول درباره عواقب جدی 
 برای اقتصاد جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین 

 اقتصاد جهان 
زیر تیغ جنگ



ترقی اقتصادی : دســتمزد های جدید تا چه مدتی از سال پاسخگوی هزینه های 
زندگی خواهد بود؟ این ســوال مشترکی است که عموم مزدبگیران از مجرد گرفته 
تا متاهل با آن مواجهند؛ خواه کارگر مشــمول قانون کار باشند یا در یک گوشه ای 

از بازار کار مشغول کارباشند.
حاال همه دو چیز را می دانند یکی اینکه برای سال 1401 حداقل درآمد ماهانه یک 
کارگر نباید از 5.۷ میلیون تومان کمتر باشد و دیگری اینکه که این رقم حداقلی به 
خودی خود از ســبد معیشت ۸.۷ میلیون تومانی که مبنای مذاکرات شورای عالی 

کار قرار گرفت؛ دست کم دو میلیون تومان عقب تر است.
اگر به مســئله احتمال تکرار جهش های تورمی اتفاق افتاده در ســالیان گذشته را 
هم بیفزاییم؛ پر واضح اســت که در وضع موجود اعالم افزایش ۳۸ تا 5۷ درصدی 

دستمزد سال 1401 نمی تواند برای کارگران خبری، خوشحال کننده باشد.
علیرضا حیدری، فعال کارگری و عضو کمیته حقوق و دســتمزد خانه کارگر در این 
باره به اقتصاد 24 می گوید: مصوبه افزایش دســتمزد های سال 1401 نمی توانست 
چیزی بیشــتر از این باشد؛ اعضای کارگری نهایت تالش خود را کردند، اما از اینجا 

به بعد هیچ کس نمی تواند تضمینی در برابر اثر بخشی این افزایش بدهد.
وی می گویــد: با سیاســت نامعلومی که دولــت در رابطه با حــذف ارز ترجیحی، 
افزایش درآمد های مالیاتی و در یــک کالم بودجه انقباضی و ریاضت اقتصادی که 
درپیش گرفته شــاید تاثیر افزایش مزد صورت گرفته در همان هفته های نخستین 
فصــل بهار خاتمه یابــد؛ به بیان دیگر قبــل از آنکه خانوار هــای مزدبگیر متوجه 
 تاثیر افزایش قدرت خریدشــان بشــوند؛ در زندگی روزمره خــود با ابعاد جدیدی 

از آثار فقر مواجه شوند.

حیدری ادامه می دهد: در زندگی خانورا های کارگری فاصله میان دخل و خرج یک 
جبر تاریخی است؛ واضح است که حتی اگر برای سال 1401 اتفاق اقتصادی بدی 
بــرای عموم مردم نیفتد بازهم کمتر کارگر حداقل بگیری قادر خواهد بود تا درآمد 

5.۷ میلیون تومانی خود را به ســبد 9 میلیون تومانی معیشت 
نزدیک کند.

وی می افزاید: حتی اگر همــه چیز مطلوب و تحت 
کنترل باشــد بازهم برای ســال بعد شاهد افزایش 

قیمت هــا خواهیم بود و یعنی از یک مقطع 
زمانی به بعد افزایش دســتمزد ها کارکرد 

خود را به مرور از دست خواهد داد.
وی بــا یــادآوری اینکه در بــازار کار ایران 

عمده کارگران بدون طرح طبقه بندی مشاغل 
و مزایای مزدی مربوط به آن مشــغول کارند؛ 
حتی اگر فرض کنیــم که در وضعیت موجود 
کارگاهــی با پرداخت مزیــای اضافه کاری و. 
هیچ مشــکلی ندارد بازهــم درآمد یک کارگر 
ســاده هرگز به سبد معیشــت نخواهد رسید 
و این یعنــی خانوار های مزدبگیر باید به اتکای 
داشته های خود، شانس سرپرستانشان در یافتن 

فرصت شــغلی جبرانی و بازبینی جدی تر 
مدیریت هزینه هایشــان از عهده مخارج 

یک ســال پیشرو بربیایند. حیدری در خاتمه می افزاید: از سال 9۷ به این سو دیگر 
همه می دانیم که در پس هر افزایش مزدی می تواند دست کم یک نوسان اقتصادی 
نفس گیر باشد که به فقر شدید مردم منجر می شود؛ خواه این قضیه عامل بیرونی 
داشــته باشــد یا از جایی در داخل جامعه ناشی شود؛ در هر صورت 
نمی توان خــوش بین بــود و روی وعده های اقتصادی 

مسئوالن حساب کرد.
بر اســاس این گزارش پرونده افزایش دستمزد های 
ســال 1401 کارگران زودتــر از موعدی که معاون 
وزارت کار مد نظر داشــت؛ بســته شد. قرار 
بود این اتفاق شــامگاه شــنبه بیست و یکم 
اســفند ماه باشــد، اما حاال این اتفاق دو روز 
زودتر افتاده اســت؛ در این میان، اما انگار طنز 
تلخی هــم اتفاق افتــاده اســت؛ 5.۷ میلیون 
تومانــی که به عنوان حداقل دســتمزد ماهانه 
یــک کارگر تعیین شــده اســت بــه صورت 
محسوسی از سقف مالیاتی 5.۶ میلیون تومانی 
تعیین شــده برای حقوق بگیران بیشتر 
اســت و به بیان دیگر برای سال آینده 
عموم کارگران قرار است به عنوان مالیات 
 دهنــده، تامین کننــده مخارج 

دولت باشند.

ترکیه، یکی از اصلی ترین بازندگان جنگ در اوکراین

سرنوشت »پوتین« و »اردوغان« 
چگونه به یکدیگر گره خورد؟ 

جنــگ در اوکراین، که تقریبــا به یقین 
طوالنی و فرسایشی خواهد شد، به تدریج 
عواقب اقتصادی خود را هم نشان می دهد. 
در ایران، چنان که پیش بینی می شــد، قیمت گوشت رکورد شکسته و افزایش 
قیمت گندم )و بســیاری محصوالت غذایِی وابسته به آن(، افزایش قیمت روغن 
و نیز افزایش قیمت تخم مرغ، در راه اســت.در کشور های دیگر، عمدتا آن ها که 
واردکننده انرژی هستند، وضعیت می تواند وخیم تر هم بشود. قیمت گاز در اروپا 
همین حاال تقریبا ۳0 درصد افزایش پیدا کرده است. از طرفی، در حالی که نرخ 
تورم در کشــور هایی مانند آلمان رکورد شکسته، افزایش قیمت انرژی می تواند 

رکورد هایی از این دست را باز هم جا به جا کند.
دوِد تحریم در چشِم جهان

تحریم های اقتصادی علیه روســیه که دامنه آن ها هر روز وســیع تر می شــود و 
ابعادی کم ســابقه به خود گرفته اند، به زودی اقتصاِد خوِد کشــور های تحریم 
کننده را هم متاثر خواهد کرد. مثال، تولیدکنندگان پوشــاک در ایتالیا، ســاالنه 
نزدیک به یک میلیارد دالر صادرات تنها به روســیه داشــته اند و حاال باید قید 
این درآمد را بزنند. شــرکت های نفتی )مانند BP در بریتانیا( و نیز شرکت های 
هواپیمایی )همچون »بوئینگ« و »ایرباس«( هم بازار روســیه را ترک کرده اند 
و از همیــن حاال اذعان کــرده اند که از این بابت ضــرر خواهند کرد. همزمان 
تحریم ها و کلیت تنِش نظامی بر ســِر اوکراین موجب شــده که قیمت نفت به 
آستانه بشکه ای 120 دالر برسد که از سال 200۸ میالدی به این سو بی سابقه 

بوده است.
اصلی تریــن متضرر نفت 120 دالری هم چین، و پــس از آن هند، ژاپن و کره 
جنوبی هستند و این در حالی است که افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش قیمت 
انرژی در این کشورها، می تواند دیر یا زود به بقیه اقتصاد های جهانی هم سرایت 

کند و رکود اقتصادی در جهان را تشدید کند.
مورِد خاِص ترکیه

در این میان، اما یک کشــور هم هســت که ناخواسته، به شــدت از جنگ در 
اوکراین متضرر خواهد شــد: ترکیه. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 
در ســال های اخیر روابط دوستانه ای با والدیمیر پوتین برقرار کرده بود و به این 
ترتیب، حتی شــماتِت »ناتو« و آمریکا را هم به جان خریده بود. ترکیه قرار بود 
از روسیه سامانه دفاع موشکی اس-400 بخرد و بر سِر این موضوع، آمریکا حتی 
ترکیه را تهدید به تحریم کرد. در عمل تحریم هایی هم وضع شد و ترکیه حتی 
از برنامه توســعه جنگنده های اف-۳5 آمریکایی کنار گذاشته شد. عالوه بر این 
روس ها در اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری های سنگینی داشته اند و هزاران شرکت 
در این کشــور تاسیس کرده اند. در سال های اخیر و پس از اعالم اعطاِی اقامت 
از طریق خرید ملک به ارزش 250 هزار دالر در ترکیه، نام شــهروندان روســیه 
همواره در میان شــهروندان کشور هایی به چشم می خورد که بیشترین ملک را 
در ترکیه خریداری کرده اند. عالوه بر این ها، رجوع به آمار گردشــگران ورودی 
به ترکیه هم نشــان می دهد که روس ها، با حفظ جایگاه نخســت در چند سال 
اخیــر، بخش بزرگی از چرخ دنده هاِی صنعت گردشــگری ترکیه را به گردش 

در می آوردند.
بر این اساس، در چند سال اخیر )بدون احتساب افت گردشگراِن ورودی به دلیل 
همه گیرِی کرونا( همواره بین 1۳ درصد تا 15 درصد از گردشــگران ورودی به 

ترکیه را شهروندان روسیه تشکیل می دادند.
جنگ اوکراین و جنگ اردوغان

اما حاال همه این روز های خوش ممکن است پایان پیدا کنند. ترکیه تحت فشار 
آمریکا و »ناتو« اعالم کرد که تنگه های »بسفر« و »داردانل« را بر اساس پیمان 
»مونترو« برای عبور و مرور کشــتی های نظامی مسدود می کند. روسیه متضرر 
اصلِی این ماجرا بود، اما مســکو از این بابت از ترکیه تشــکر هم کرد، شــاید به 
این دلیل که با این اقدام ترکیه، »دریای سیاه« شاهد حضور ناوگان کشتی های 
»ناتو« نخواهد بود، حال آنکه روس ها عمال »کریمه« را در دســت دارند و حاال 
تنها قدرتی هســتند کــه در این ناحیه ناوگان نظامِی آمــاده به جنگ دارند. با 
ایــن همه، افت ارزش »روبل«، واحد پول روســیه در نهایت به ضرر ترکیه تمام 
خواهد شد. »روبل« روسیه تا این لحظه بین ۳0 تا 40 درصد در مقابل دالر افت 
داشته و این روند ممکن است ادامه دار باشد. به این ترتیب، اگر محدودیت های 
احتمالی برای شــهروندان روس را هم در نظر بگیریم، ترکیه ممکن است بخش 
بزرگی از ۷ میلیون گردشــگر روس را که هر ســال به ترکیه سفر می کردند، از 
دســت بدهد. )در باب مقایسه، ایران در زماِن اوج، تقریبا همین مقدار گردشگر 
خارجی داشت، در حالی که مجموع گردشگران خارجی در ترکیه به ساالنه 50 
میلیون نفر می رســد.( قدرت خرید شهروندان روس برای خرید ملک در ترکیه 
هم کاهش پیدا می کند و جدا از این، شــرکت های روســی در خاک ترکیه هم 
ممکن است به نحوی وارد فهرست تحریم های اروپا شوند، حتی اگر خوِد ترکیه 

در مقابل فشار ها برای تحریِم این شرکت ها مقاومت کند.
رکوردشکنی تورم در ترکیه

همزمان، ترکیه واردکننده ســه محصولی است که روس ها در اختیار دارند: گاز، 
نفــت و گندم. قیمت گاز و نفت قطعا صعــودی خواهد بود و در روز های آینده، 
تحریم احتمالِی صنعت گاز روســیه ممکن اســت قیمت گاز در جهان را هم به 
شــدت باال ببرد. همزمان، از آنجا که روســیه و اوکراین هر دو در فهرســت ۷ 
تولیدکننــده بزرگ گندم در جهان قرار دارند، افزایش قیمت این محصوالت هم 
ترکیه را به شــدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. )در این مورد، ایران و ترکیه هم 
مسیر هستند، اما ایران دست کم این مزیت را دارد که واردکننده انرژی نیست.(
مرکز آمار ترکیه هم به تازگی گزارش داده که نرخ تورم ســاالنه در ترکیه طی 
ماه فوریه به 54.44 درصد رســید که باالترین رقم طی دو دهه گذشــته بوده 
است. روزنامه »دیلی صباح« ترکیه هم گزارش داده که با توجه به تهاجم نظامی 
روســیه به اوکراین، انتظار می رود نرخ تورم در ترکیه باز هم افزایش پیدا کند. 
به این ترتیب، ترکیه احتماال یکــی از بازندگان اصلی جنگ در اوکراین خواهد 
بود. رجب طیب اردوغان روِی دوستی با کشوری قمار کرده که حاال مورد خشِم 
»ناتو« و آمریکا قرار گرفته و این ممکن اســت سرنوشت »اردوغان« و »پوتین« 

را به نحوی به یکدیگر گره بزند.

ایـــراناقتصــاد2

افزایش حداقل دستمزد کارکرد خود را در بهار از دست خواهد داد؟

محمد مهدی حاتمی

گزارش

ترقی اقتصادی : صندوق بین المللی پول همچنین گفت که 
خسارت اقتصادی تهاجم روســیه به اوکراین قابل توجه است، 
بســیاری از بنادر و فرودگاه ها بسته شده و زیرساخت ها ویران 
شــده اند. به گفته این صندوق، اگرچه ارزیابی دقیقی نیازهای 
مالی اوکراین در حال حاضر دشوار است، اما واضح است که این 
کشور به دلیل حمله روسیه با هزینه های بازسازی قابل توجهی 

مواجه خواهد شد.
صنــدوق بین المللی پول )IMF( روز شــنبه هشــداد داد که 
تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم های بین المللی ناشی از آن، 
»تاثیر شــدیدی« بر اقتصاد جهانی خواهد داشت، این صندوق 
همچنین گفت که در نظر دارد درخواســت قبلی اوکراین برای 
تامین مالــی 1.4 میلیارد دالری را تا اوایــل هفته آینده برای 
تصویــب به هیئت مدیره برســاند. فوربز دراین باره گزارشــی 

منتشر کرده است.  
صندوق بین المللی پول خاطرنشــان کرد که این بحران باعث 
افزایش شــدید قیمت های انرژی و مواد غذایی شده است که 
 به ویــژه خانواده های فقیر در سراســر جهان را تحت فشــار 

قرار می دهد.
IMF همچنین گفت که خســارت اقتصادی تهاجم روسیه به 
اوکراین قابل توجه است، بســیاری از بنادر و فرودگاه ها بسته 
شده و زیرساخت ها ویران شده اند. به گفته این صندوق، اگرچه 

ارزیابی دقیقــی نیازهای مالی اوکراین در حال حاضر دشــوار 
اســت، اما واضح است که این کشــور به دلیل حمله روسیه با 

هزینه های بازسازی قابل توجهی مواجه خواهد شد.
یکی از تحریم های اعمال شــده علیه روســیه، محدود کردن 

دسترسی بانک های روسی به سامانه پیام رسان مالی بین المللی 
سوئیفت است.

اخراج روســیه از ســوئیفت می تواند پیامدهای منفی ای برای 
شــرکای تجاری کلیدی روســیه در برداشته باشــد، از جمله 
کشــورهای اروپایی ممکن است در پرداخت هزینه واردات نفت 

و گاز روسیه که به آنها متکی هستند با مشکل مواجه شوند.
همانطور که صندوق بین المللی پول در بیانیه اش به آن اشاره 
کرده اســت، تاثیر اقتصادی جنگ در پس زمینه تورم سریع و 
قیمت انرژی که ماه هاست در حال افزایش بوده، رخ می دهد.

در این میان، شاخص داوجونز 200 واحد افت کرد تا چهارمین 
هفته متوالی افت خود را در روز جمعه به پایان برساند، در حالی 
که قیمت نفت همچنان ســر به فلک کشیده و 120 دالر در هر 

بشکه معامله شده است.
تحلیلگران روز جمعه هشدار دادند که امریکایی ها انتظار دارند 
قیمت بنزین در هفته های آتی باالتر باشد، پس از اینکه قیمت 
ها در ایاالت متحده به باالترین حد طی 10 سال گذشته رسید. 
همچنین گلدمن ساکس روز جمعه در یادداشتی اعالم کرد که 
افزایش قیمت نفت خطر کلیدی تورم برای ایاالت متحده است 
و پیــش بینی کرد که قیمت ها می توانــد تا 150 دالر در هر 
بشکه برسد. قیمت گندم روز پنجشنبه به باالترین حد خود در 

14 سال گذشته رسید.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره عواقب جدی برای اقتصاد جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین  

اقتصاد جهان زیر تیغ جنگ

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱9 - نیمه دوم اسفند ۱400

این روز ها  ایــران  اقتصاد   : ترقی اقتصادی 
به شــدت منتظر توافق وین است. توافقی که 
می تواند سرنوشــت بازار ها را به شدت تحت 
تاثیر قرار دهد هرچند که برخی کارشناسان 
معتقدند متغیر های دیگری نیز در این مسئله 

دخیل هستند. اقتصاد ایران
مذاکرات احیای برجام به روز های پایانی خود 
نزدیک است. خبر هایی حاکی از آن است که 
توافق هسته ای به زودی انجام می شود و البته 
وزیــر امور خارجه نیــز در آخرین اظهاراتش 
دســتیابی به یــک توافق خــوب را نزدیک 

دانسته اســت. وی در پاسخ به این که چقدر 
لغو تحریم ها را نزدیک می بینید و آیا طرفین 

به توافق می رسند؟
گفت: آن چه که مربوط به جمهوری اسالمی 
ایران هســت و ابتکارات فعالی که ایران روز 
میز مذاکره قرار داده ما به یک توافق خوب و 

دست یافتنی بسیار نزدیکیم.
در این میان، اما خبر های منتشر شده از وین 
به سرعت با واکنش بازار های اقتصادی همراه 
شد. خبر چند روز گذشته رویترز در خصوص 
نگاشته شدن متن توافق دالر هرات را شبانه 

به عدد 25 هزار تومان رســاند. هر چند باید 
دید طی روز های آینده بازار چه واکنش های 

جدیدتری نشان خواهد داد.
اما سوال اینجاست که برجام دقیقاً چه اثراتی 
بر بازار هــا و روند اقتصاد خواهد گذاشــت؟ 
برخی معتقدند به نتیجه رســیدن مذاکرات 
وین سبب می شود قیمت دالر به شدت نزول 
کند و حتی عدد های کمتر تا 20 هزار تومان 

را لمس کند.
در عین حال کمیل طیبی در پاسخ به پرسشی 
مبنی براینکه در صورت محقق شــدن برجام 
نرخ دالر تا چه حد کاهش پیدا می کند، گفت: 
داشته  مشــخصی  پیش بینی  نمی توانیم  »ما 
باشــیم که در صورت تحقق احیای برجام و 
رفع تنش ها و مشکالت سیاسی، نرخ دالر چه 
قدر می شود. البته همانطور که اشاره کردید، 
بار روانی در بازار ارز و ســایر بازار ها از جمله 
سکه، طال و... وجود دارد. با این حال، احیای 
برجــام حتی مقداری هم بــه بهبود وضعیت 
بازار ســهام کمــک می کند، امــا نمی توانیم 
پیش بینــی کنیم که نرخ ارز چه میزان پایین 

می آید.«
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان درباره علت 
امکان پذیــر نبــودن پیش بینی نــرخ ارز در 
صورت احیای برجام، عنوان کرد: »مهم ترین 
دلیلش این اســت که ما تورم باال و دورقمی 

داریم که بین 40 تا 50 درصد است. از طرف 
دیگر، وقتی این نرخ تورم را داریم، انباشــت 
تــورم به وجــود می آید و مــدام ارزش ریال 
کاهــش پیدا می کند، به دنبــال آن ریال هم 
قــدرت خریدش را در مقابل ســایر ارزها، به 
ویژه ارز های قوی از دســت می دهد؛ بنابراین 
آن انتظاری که وجود دارد که نرخ ارز کاهش 

پیدا کند، اتفاق نمی افتد.«
در عین حــال برخی کارشناســان دیگر هم 
ماننــد مرتضی افقه معتقدنــد که متغیر های 
داخلــی اقتصاد اثرگذار تر از برجام هســتند. 
افقه می گوید: من آنچنان امیدوار نیســتم که 
بازار هــای اقتصادی پس از احیــای برجام با 
کاهش قیمت روبه رو شوند. چراکه مشکالت 
اقتصادی کشور طی سال های اخیر آنچنان به 
مسائل بیرونی ربطی نداشته و عمده موانع و 

مشکالت به مسائل داخلی باز می گردد.
وی افــزود: ســاختار های ضــد تولید و ضد 
توسعه، ساختار های معیوب اداری استخدامی 
و مجموعه ای از عوامل طی این سال ها مانع از 
استفاده کامل از ظرفیت های انسانی و منابع 
طبیعی کشور شده اســت؛ بنابراین آنچه که 
باعث شــده ما از ظرفیت ها اســتفاده نکنیم 

موانع داخلی بوده است.
این اقتصاددان ادامه داد: بدون شــک افزایش 
موانع داخلی باعث شد تا میزان آسیب پذیری 

ما در مقابل تحریم ها بیشــتر شود؛ بنابراین 
اکنــون اگــر تحریم ها بــه طور کامــل لغو 
شــود به ســرعت نــرخ ارز کمی کاهشــی 
 خواهد شــد، اما این نرخ به سرعت بار دیگر 

افزایش می یابد. 
افقه گفت: من معتقدم قیمت ها پس از احیای 
برجام سقوط نمی کنند، اما می توان گفت که 
شــرایط اقتصاد پــس از برجــام از این بدتر 
نخواهد شد و از آن پس بهبود شرایط بیشتر 
وابسته به رویکرد مدیریتی دولت خواهد بود.

این اقتصاددان با اشــاره به شــرایط اقتصاد 
پس از امضای قطع نامه 59۸ اشاره کرد و در 
این بــاره گفت: وضعیت اقتصاد پس از برجام 
همانند شــرایط پس از امضای قطع نامه 59۸ 

نخواهد شد. 
چراکــه ریزش های احتمالــی که باید پس از 
برجــام اتفاق می افتاد در ایــن مدت مذاکره 
اتفــاق افتــاده و بــار هیجان کاهــش یافته 
اســت. پس من گمان نمی کنم نرخ ارز کمتر 
از 2۳تومان کمتر شــود. این در حالی اســت 
کــه در همین کانال هم دالر بیشــتر میل به 
افزایش خواهد داشت. اکنون در عمل اتفاقی 
رخ نداده و نوســانات قیمت به دلیل هیجان 
اســت، همانطور که اشــاره کــردم می توان 
امیدوار بود که شــرایط اقتصاد پس از برجام 

بدتر از اکنون نشود.

ترقی اقتصادی : نماینده مجلس دهم تاکید کرد: برخی از منابع، از قبل خرج شده و 
پولی برای بازگشت به کشور وجود ندارد.

آنطور که پیداســت و می توان حدس زد تعیین تکلیف برجام و مذاکرات وین مصادف 
اســت با آزاد شدن پول های بلوکه شــده ایران که در ظاهر می تواند حالل بسیاری از 
مشــکالت و گره های اقتصادی کشور باشــد اما اینکه دولت هم این پول را به همین 

منوال و با همین هدف هزینه کند اما و اگر های بسیاری دارد.
نماینده مجلس دهم و عضو یکی از کمیسیون های اقتصادی آن دوره از مجلس در این 
باره معتقد اســت: »پولی وجود ندارد که بخواهیم برای هزینه کردن آن تصمیم گیری 
کنیم. این طلبی که آزاد می شود تماما صرف بدهی های ایران خواهد شد«. در همین 

رابطه گسترش نیوز با این نماینده مجلس دهم گفتگو کرده است:
میرزایی اظهار کرد: ما به ازا و ما به التفاوت برخی از این پول ها را دولت قبال از بانک 
مرکزی گرفته اســت و برداشت من این اســت که جزء ذخایر بانک مرکزی محسوب 
می شــود. اما اینکه بانک مرکزی به منابع اش در خارج از کشور دسترسی دارد یا نه به 
مداخله موثر تر بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی کشــور کمک می کند. به هر حال 
برخی از منابع از قبل خرج شده و پولی به عنوان بازگشت به کشور وجود ندارد.  البته 
احتمال دارد پای همان منابعی در میان باشــد کــه دولت معادلش را از بانک مرکزی 

معادلش نگرفته است.
میرزایی ادامه داد: دولت می تواند بخشی از پول های آزاد شده را بیاورد و در کنار آن 
به بخشــی از تعهداتش عمل کند. در موارد زیادی دولت با پیمانکاران قرارداد بسته و 

اینکه بتواند به منابعش دسترســی داشته باشــد  و از آن برای پرداخت پول طلبکاران 
استفاده کند به خارج شدن شرایط از این حالت انجمادی کمک می کند و پیمانکار هم 

به منابعی دست پیدا می کند که می تواند کاری جدید را با آنها شروع کند.
تسویه حساب ریالی دولت با بانک مرکزی

نماینده مجلس دهم خاطر نشــان کرد: آنطور که بنده مطلع هستم و حقیقت هم دارد 
پولی که از آن صحبت می شــود در زمان های گذشته توسط دولت هزینه شده است 
و دولــت ما به ازای این مبلغ را از بانک مرکزی ریال گرفته اســت اما اتفاقی که با رخ 
دادنش گشایش ایجاد می شود این است که ما بتوانیم در نتیجه احیای برجام صادرات 
نفت خود را از ســر بگیریم،  به خریداران تخفیف ندهیم، با قیمت آزاد نفت بفروشیم 
و به پول آن دسترســی داشته باشیم. همین موضوع دست دولت را برای مداخله تاثیر 
گذار در بازار باز می کند. مثال در بحث نهاده های دامی و در واردات کاالهای اساســی 
و در ارتباط با اینکه بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز را در اختیار صنایع خودروســاز 

بگذارد تا واردات قطعات یدکی صورت بگیرد. این نکته بسیار کمک کننده است.
واردات تزئینی در شرایط تحریمی

وی ادامه داد: واردات در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرد چراکه ارز نداشتیم تا 
پرداخت کنیم و واردات انجام شود. کاری که امروز و در شرایط تحریمی انجام می گیرد 
و نام آن واردات مواد اولیه اســت؛ جنبه تزئینی دارد و این اقالم نباید وارد کشور شود. 
مبلغ قابل توجهی هم نیســت و حتی به صورت قاچاق  هم وارد می شــود.  اگر دولت 
ارز داشــته باشد و بتواند در اختیار صنایع قرار بدهد تا قطعات و مواد اولیه وارد کنند 

می توان تکانی به تولید بدهد.
پول های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است

میرزایی تاکید کرد: به نظر من اصال پول قابل برگشتی که برای آن کیسه بدوزیم وجود 
ندارد و  بخشــی از این پول ها را دولت هزینه کرده اســت و امروز این پول  جزئی از  
منابع بانک مرکزی محسوب می شود ، بانک مرکزی با دسترسی به این منابع می تواند 
در بازار مداخله کند و ارزش پول ملی را تقویت کند. درواقع باید به یاد داشــته باشیم 
دولت از بانک مرکزی پول گرفته و همه پول های بلوکه شده به نوعی بدهی دولت به 
بانک مرکزی محســوب می شــوند. عمده این منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات 

گازی اســت و این مورد در بودجه سال بعد دیده شــده است. همین می تواند دست 
دولت را باز کند و با تکیه بر آن می تواند کســری بودجه ســال آینده را جبران کند تا 

بودجه دولت 1401 بدون کسری باشد.
بهترین دوره فروش نفت

وی در پایان گفت: در ادوار گذشــته وقتی بودجه بســته می شد اما و اگر هایی وجود 
داشــت. امروز هم اما و اگرها به قوت خود باقی هستند اما فعال برآورد ها نشان می دهد 

نرخ نفت خام در بازار با کاهشی ناچیز همراه خواهد بود.
برآورد ها نشــان می دهد نرخ در حدود بشــکه ای ۸5 تــا 90 دالر می ماند. البته دولت 
قیمت 100 دالری را پیشــنهاد کرده و مجلس روی ۷0 دالر دســت گذاشته است تا 
بلکه بخشــی از کسری بودجه سال آینده را به این صورت جبران کنند. سهم صندوق 
توسعه ملی از صادرات نفت را »مطلق« نکرده اند. پیشنهاد دولت واریز 20 درصد بود اما 
رهبری گفتند طبق برنامه 40 درصد  باشد. همین امر موجب شد بخشی از درامد های 
دولت کاهش پیدا کند و مجلس محاســبات فروش نفت را عوض کرد و به ۷0 درصد 
رســاند. اگر برجام احیا شــود و بتوانیم در روز دو میلیون بشکه صادرات داشته باشیم 
مشــکلی نخواهیم داشت چون روی دریا و خشکی ذخایر بسیاری داریم. بهترین زمان 

فروش نفت مربوط به زمان آقای روحانی و سال های 9۶ بود.
نزدیک به دو میلیون و 400 هزار  بشکه نفت صادر می کردیم. اگر بتوانند آمار را به دو 
میلیون بشکه برسانند به افزایش درامد های دولت کمک خواهد شد. اگر این محاسبات 
درســت از آب در آید و توافق انجام شــود و صادرات نفت از سر گرفته شود و بتوانیم 
بعد از ســه ماه نزدیک دو میلیون بشــکه صادر کنیم و از طرف دیگر دسترسی به ارز 
صادراتی تسهیل شود و مانع نداشته باشیم بودجه سال آینده با کسری همراه نخو اهد 

بود و  رشد اقتصادی ما در سطح پیش بینی شده محقق می شود.

برجام دقیقاً با اقتصاد ایران چه می کند؟

پیش خور شدن پول های بلوکه شده ایران



ترقی اقتصادی : وثیقه بودن سهام دولتی دو شرکت ایران خودرو و 
سایپا باعث شده است تردیدهایی در رابطه با واگذاری آنها به بخش 
خصوصی به وجود آید. بررسی ها نشان می دهد این مشکل مانع غیر 

قابل رفعی پیش روی دولت نیست.
سید ابراهیم رئیســی، رییس جمهور در پی نارضایتی های عمومی 
از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی چهارشــنبه هفته گذشته به 
صورت سر زده و بدون اطالع قبلی از بزرگترین شرکت خودروساز 

ایرانی بازدید کرد.
بازدیدی که در نهایت منجر به تصمیماتی شد که در فضای خبری 
به ۸ فرمان رئیسی مشهور شد. یکی از اصلی ترین و راهبردی ترین 
تصمیمــات اتخاذ شــده پس از این بازدیــد در رابطه با مالکیت و 
مدیریت دو شرکت خودروساز داخلی بود: »واگذاری مدیریت دولتی 
شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه 

آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.«
این اولین بار نیست که یک مقام عالی رتبه دولتی سخن از واگذاری 
و خصوصی سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به میان می آورد. 
در سالهای گذشته نیز بارها این موضوع مطرح و در مقاطعی حتی 
منتهی به کاهش میزان سهامداری مستقیم دولت شده بود. اما در 

نهایت هیچ گاه مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار نشده است.
بررســی ها حاکی از آن است که در حال حاضر 10.۸ درصد سهام 
ایران خودرو و 1۷.۳ درصد ســایپا متعلق به ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایع ایران )ایــدرو( یا نماینده دولت در شــرکت های 

خودروسازی است. 
بــه عقیده اکثر کارشناســان حــوزه خودرو و حتی کارشناســان 
اقتصادی اصلی ترین دلیل ناکارآمدی و زیان ده بودن این دو شرکت 
مدیریت دولتی اســت و تا مادامی که دولت بر این دو شــرکت با 
تمسک به مالکیت بخشی از سهام مدیریت کند، حال و روز صنعت 

خودروسازی به همین منوال خواهد بود.

ولی افتاد مشکل ها
با وجود اینکه غیر دولتی شــدن ایران خودرو و ســایپا مورد وثوق 
رئیس جمهور، کارشناســان خودرویی و اقتصادی اســت اما یک 

مشکل بزرگ در این مسیر پیش روی دولت قرار دارد.
به گفته حسین قربان زاده رییس ســازمان خصوصی سازی: سهام 
دولت در ایران خودرو و ســهام دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ 
بنابرایــن ابتدا باید این وثیقه ها آزاد شــود تا امــکان واگذاری آن 
فراهم آید. قربان زاده در این باره گفته است: »در سال های گذشته 
متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه سهام 

باالسری را خریده اســت؛ بنابراین بخش عمده ای از سهام سایپا و 
ایران خودرو توسط خود شــرکت خریداری شده است و پولی که 
باید صرف بهره وری و کارایی می شــده تسهیالت گرفته شد، سهام 
شرکت خریداری شده است و در عمل مجمع و هیئت مدیره با هم 

یکی شده اند.«
وی در پاســخ به این پرســش که آیا ســهام دولت در 2 شــرکت 
خودروســاز در مهلت تعیین شــده ۶ ماه از ســوی رئیس جمهور  
واگذار و خصوصی می شود؟ گفت: »این دو شرکت باید وثیقه خود 
را تغییر دهد یا آزاد کند تا مقدمات خصوصی سازی فراهم شود.«

بنابراین گزارش تا مادامی که سهام دولتی این دو شرکت نزد بانک 
باشد امکان واگذاری آنها وجود ندارد از سوی دیگر با توجه به زیان 
بودن این دو شــرکت فشــار مالی جهت پرداخت این بدهی ها نیز 

نتیجه در بر نخواهد داشت.
خصوصی سازی به بن بست رسیده است؟

اینطور که پیداســت می توان از دو مسیر نسبت به خصوصی سازی 
این دو باشــگاه قدم برداشــت؛ ابتدا اینکه وزارت صمت یا سازمان 
خصوصی ســازی اقدام به شناسایی میزان ســهام خریداری شده 
شرکت های مادر )ایران خودرو و سایپا( توسط زیر مجموعه هایشان 

کند و پس از این اقدام به فروش این سهم ها کند.
در یک نگاه اجمالی به نظر می رســد شــرکت های سرمایه گذاری 
ســمند، گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو در ایران خودرو 
و شــرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در ســایپا از شرکت های زیر 
مجموعه ای شرکت های مادر هستند که البته سهامدار شرکت اصلی 

نیز هستند و سهام آنها قابلیت واگذاری دارد.
مســیر دوم این است که اساسا سهام دیگری به عنوان وثیقه ایران 
خودرو و ســایپا در نظر گرفته شود. این یعنی به جای اینکه صرفا 
سهم های دولتی وثیقه تسهیالت بانکی باشند، سهم های دیگر این 

وظیفه را بر عهده بگیرند.
در این باره اســماعیل غالمی معاون اســبق سازمان خصوصی در 
گفت وگویی رسانه ای با بیان اینکه اگر مسووالن به دنبال واگذاری 
این دو شــرکت خودروسازی هستند باید تالش کنند تا تسهیالت 
را پرداخــت و وثیقه آنهــا را آزاد کنند، ادامــه داد: »در این میان 
افرادی هستند به دلیل اینکه عالقه ای به واگذاری سهام دو شرکت 

خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.«
وی اظهار داشت: »همچنین در این زمینه می توانند سهام دیگری 
را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه 

آزاد کنند.«

بــا توجه بــه در جریــان بودن 
مذاکرات برجامی، در نوشتار زیر 
به بررسی اثر تاریخی این رویداد 
بر بازار ســرمایه و تحلیل شرایط فعلی صنایعی که میتواند متاثر از این 

موضوع شده اند، پرداخته شده است.
توافق هسته ای برجام طی چند مرحله و به صورت توافق ژنو در ۳ آذر 
1۳92، تمدید توافق ژنــو در ۳ آذر 9۳، توافق لوزان در 1۳ فرورودین 
1۳94، انعقاد قرارداد برجــام در 2۳ تیر 1۳94 و اجرای برجام در 2۷ 

دی ماه 1۳94 عملیاتی گردید.
درزمــان توافق ژنو وضعیت کلی بازار ســرمایه بدلیــل افزایش نرخ ارز 
و انتخابات ریاســت جمهوری صعودی بــود. در دیگر مقاطع بجز دوره 
اجرای برجام، بازدهی ناشــی از رویداد در دو ماه قبل از واقعه پیشخور 
شــده و پس از آن بازدهی بازار و صنایع مرتبط با برجام نزولی بود. طی 
آن دو سال، صنایع ریالی از بیشترین بازدهی برخوردار بودند . البته باید 
این نکته را در نظر داشــته باشــیم که طی آن دوره، همزمان با ریزش 
قیمت نفت و کامودیتی ها، شــاهد ثبــات نرخ ارز و در مقطعی افزایش 
نرخ ســود بانکی نیز بودیم که ســبب گردید که صنایع دالری در میان 

صنایع با بازدهی باال قرار نگیرد.
در آن مقطــع، از میان صنایع مرتبط با برجــام، صنایع حمل و نقل و 
خودرو در میان صنایع با بیشترین بازدهی قرار داشتند . البته بخشی از 
بازدهی مثبت گروه خوردو و شاخص در سال1۳94 ناشی از جو افزایش 

سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی شرکتهای این گروه در آن زمان بود.
در مقطع فعلی، در مورد گروه حمل و نقل ، با برداشــته شــدن تحریم 
ها، شرکتهای حمل و نقل در زمینه حمل و نقل بین المللی و همچنین 
عملیات کانتینری با افزایش فعالیت و ســودآوری مواجه خواهند شــد. 
از آنجائیکه بخش عمده ای از درآمد این شــرکتها مبنای دالری دارد، 
با جبــران کاهش حدود 50درصدی عملیات ناشــی از رفع تحریم ها، 
میتوان چشــم انداز مناســبی از افزایش درآمد و ســودآوری برای این 

گروه متصور بود.
در مورد گروه خودرو باید این نکته را در نظر داشــت که برخالف سال 
92 که گروه خودرو برخالف سهام دالری رشد قیمتی چندانی را تجربه 
نکرده بود اما در رشد سالهای اخیر بازار، همگام با سهام دالری و حتی 
در مقاطعی بیش از آنها هم رشد نمودند . همچنین باید در نظر داشت 
که ممکن است ورود شــرکای خارجی به صنعت خودرو زمانبر باشد و 
حتی جنس این شــرکتها متفاوت از شــرکای خارجی دوره قبل باشد. 
بنابراین جبران کاهش تولید حدود ۳0درصدی نسبت به تیراژ سال9۶ 
ممکن اســت زمانبر باشــد اما از دیگر ســو به دلیل اختالف قیمتهای 
کارخانه ای و بازار،  واقعی شــدن نرخ هــای کارخانه ای و کاهش این 

اختالف، میتواند برای شرکتها سود آوری ایجاد کند.
در مورد گروه بانکی نیز برقراری ارتباطات بین المللی مستلزم زیرساخت 
ها و پیش نیازهایی اســت که ممکن است در کوتاه مدت محقق نشود. 
البته تسعیر ارز با نرخ های نزدیک به نرخ نیما و مباحث مالیاتی مرتبط 

با آن، می تواند پتانسیل سودآوری این گروه در افق کوتاه مدت باشد.
از دیگــر گــروه هایی کــه میتواند  از جــو برجام متاثر گــردد، گروه 
هــای مرتبط با عملیات پیمانــکاری و حفاری می باشــند  که با رفع 
موانــع بیــن المللــی و رونق اقتصــادی داخلی ناشــی از گشــایش 
 هــا و همینطــور افزایــش بودجــه عمرانــی، میتوانــد مــورد اقبال 

بازار قرار گیرند.
در مورد شرکتهای صادرات محور نیز برداشته شدن تحریم ها، میتواند 
عــالوه بر کاهش ریســک انتقال وجوه و کاهــش تخفیف در نرخ های 
فــروش، در بلندمدت موجب ورود تجهیزات ســرمایه ای و انجام طرح 
های توســعه شــود. ضمن اینکه در صورت ثبــات در متغیرهای کالن 
اقتصادی و سیاســی و با کاهش ریسک سیستماتیک، ضریب قیمت به 

درآمد شرکتها نیز افزایش خواهد یافت.

ترقی اقتصادی :یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: ادامه دار شدن جنگ روسیه و اوکراین 
از یک طرف و امضای توافق برجام از سوی دیگر همچنین تحریم اروپا علیه روسیه، فرصت 

طالیی برای رشد بازار سهام ایران را فراهم می سازد.
»عباسعلی حقانی نسب« به فرصت های جنگ روسیه و اوکراین برای بازار سرمایه ایران اشاره 
کرد و اظهار داشــت: با توجه به شرایط جنگ روســیه و اوکراین، اگر توافق برجام زودتر به 
امضا برســد زمینه ایجاد شرایط مناســب برای پتروشیمی ها و نیز فروش نفت کشور فراهم 

خواهد شد. 
وی اظهار کرد: البته ایران همیشه در شرایط خاص قرار داشته است، بدین معنا که در زمانی 
شاهد وجود تحریم در کشور نبودیم، قیمت نفت پایین بود و در زمان تحریم نیز قیمت نفت 

با افزایش شــدید همراه شد و قادر به فروش نفت نبودیم، اگر این توافق صورت بگیرد عمال 
یک شرایط طالیی برای کل اقتصاد ایران به ویژه بورس و بازار سهام ایجاد خواهد شد، دلیل 
آن هم این اســت که تحت تاثیر عدم وجود تحریم و افزایش قیمت نفت باید از این فرصت 
استفاده کرد. حقانی نسب تاکید کرد: اگر توافق صورت نگیرد، ممکن است تشدید تحریم ها را 
به همراه داشته باشد که این اتفاق به صنعت پتروشیمی  آسیب وارد خواهد کرد ولی براساس 

شواهد به نظر می رسد در روزهای آینده توافق برجام به امضا برسد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: جنگ اوکراین باعث افزایش نرخ کامودیتی ها و نفت 
و گاز شــده که عماًل شرایط خوبی برای صنعت پتروشیمی  ایران به وجود آورده است، البته 
باید به این نکته توجه داشــت که وقتی غربی ها بانک مرکزی یا بعضی از بانک های روســیه 
را تحریم می کنند باعث کاهش فروش نفت روســیه می شوند چراکه نمی تواند پول فروش را 
از طریق شــبکه بانکی دریافت کند، این اتفاق زمینه کاهش فروش و افزایش قیمت انرژی 

را فراهم می کند. 
وی ادامه داد: ضمن اینکه خود روسیه هم وقتی می بیند غرب نفت و گاز این کشور را تحریم 
نمی کند عماًل برای اینکه به غرب فشار وارد کند فروش خود را کاهش می دهد تا به آنها ضربه 

بزند و اینجا فرصت طالیی برای ایران بوجود می آید.
حقانی نســب اظهار داشــت: از طرفی بحث هایی وجود داشــت که با امضای برجام و توافق 
احتمــاال قیمت دالر کاهش پیــدا  کند ولی با افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی عمال نه تنها 
این اثر خنثی می شــود بلکه در مجموع حتی اگر دولت تصمیم به ارزپاشی بگیرد تا قیمت 
ارز کمی  کاهش پیدا کند، این اقدام به نفع بازار سرمایه خواهد بود و مشکلی برای این بازار 

ایجاد نخواهد کرد.
این کارشــناس ارشــد بازار ســرمایه در پاســخ به اینکه اگر برجام و توافق صورت بگیرد و 

جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دار شود، فکر می کنید شرکت های پتروشیمی  چقدر از این 
فرصت ها می توانند بهره ببرند؛ توضیح داد: اگر توافق صورت بگیرد، روسیه در باتالق اوکراین 
فرو برود و تحریم های اروپا علیه روسیه تداوم داشته باشد، حداقل در یک دوره ۶ ماهه با باال 

بودن قیمت انرژی مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: از آن طرف دولت، نفت زیادی در حدود 100 میلیون بشکه نفت در کشتی ها 
و بنادر و محل های مختلف ذخیره دارد که به طور قطع با احیای برجام آنها را با قیمت خوبی 
می تواند بفروشــد و درآمد باالیی کسب کند؛ در کنار این موضوع پتروشیمی ها هم به طور 

قطع با قیمت های خوبی می توانند محصوالت خود را بفروش برسانند.
حقانی نســب افزود: با توجه به اینکه در بودجه هم برای خوراک پتروشــیمی ها به ویژه گاز 
ســقف تعیین شده است، به نظر می رسد از ماه آینده اثرات افزایش فروش با قیمت باالتر را 

در پتروشمی ها شاهد خواهیم بود.
این کارشــناس ارشد بازار ســرمایه  ادامه داد: به تبع افزایش قیمت نفت و گاز، محصوالت 
پتروشــیمی  پایه نفتی و گازی افزایش پیدا می کند و با توجه به اینکه ۶0 درصد محصوالت 
پتروشیمی  کشــور صادرات محور هستند شاهد تاثیرگذاری آن بر ارزش پتروشیمی ها و در 

نهایت رونق بازار سرمایه خواهیم بود.
حقانی نســب تصریح کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که با رفع تحریم ها، دولت 
باید تحریم های داخلی را هم برطرف کند که به نظر می رسد در این زمینه باید مسایلی مانند 

کاهش نرخ بهره مورد توجه قرار بگیرد که در این شرایط باید اتفاق بیافتد.
این کارشــناس ارشــد بازار ســرمایه در پایان گفت: این تحریم ها باید برطرف شود تا سال 
آینده بتوانیم حوزه تولید به ویژه صنعت پتروشــیمی  را گسترش دهیم که به تبع آن ارزش 

دارایی های پتروشیمی ها رشد می کند و شاهد اثرات مثبت آن در بازار بورس خواهیم بود.

 حرکت بازار سرمایه بر نوار توافق 
در مقایسه با ۸ سال پیش

 کارشناس بازار سرمایه
سید محمد تقی پورمقیم

با ادامه دار بودن جنگ روسیه و اوکراین

فرصت طالیی رشد بازار سهام ایران
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مانع پیش روی ایران خودرو و سایپا برای خصوصی شدن

خصوصی سازی به بن بست رسیده است؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱9 - نیمه دوم اسفند ۱400

دیدگاه

ترقی اقتصادی : نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار به اســتقبال 
سازمان بورس از حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: حمایت های دولت سیزدهم 
در قانون بودجه از بازار سرمایه و نیز برخی از نامه نگاری های رییس جمهوری تاثیر زیادی 

بر بهبود روند معامالت بورس ایجاد کرد.
 اختصــاص ارز 4200 تومانی به منظور حمایت از اقشــار ضعیــف جامعه که در دولت 
دوازدهم به کار گرفته شد از نخستین روزهای اجرایی شدن با حاشیه های زیادی از سوی 
فعاالن بازار همراه شد و از همان ابتدا استفاده از این ارز را نوعی زمینه سازی برای ایجاد 

رانت و داللی در کشور عنوان کردند.
با وجود اعتراضات گسترده برای به کارگیری ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور، اما این 
طرح در کنار دیگر اقدامات اشــتباه دولت قبل و تحت تاثیر پیگیری های مکرر مسووالن 

آن دوره اجرایی شد و ضربه های مهلکی به پیکره اقتصاد کشور وارد کرد.
دولت ســیزدهم از زمان آغاز به کار خود در کنار تصمیمات اتخاذ شــده، پیگیری های 
زیادی را در راســتای حذف ارز 4200 تومانی انجام داد که در ادامه چنین فعالیت هایی، 
رییس جمهوری در نخســتین روزهای آبان ماه و نیز در برنامه گفت وگوی تلویزیونی با 
مردم در خصوص حذف ارز 4200 تومانی، اعالم کرد: تا امروز جلسات متعددی در ستاد 
اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت 
هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شــد. شــاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دالل 
رفت. باید این موضوع طوری اصالح شــود که پول در جیب مردم  برود و در سفره مردم 

ظاهر شود.
آیت اهلل »سید ابراهیم رییسی« تاکید کرد: »این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام 
نخواهیم داد و مردم را نســبت به آن بی اطالع نخواهیم گذاشــت و شوک به بازار ایجاد 

نخواهیم کرد. همه جوانب ســنجیده می شــود به طوری که بازار و مردم در جریان این 
تصمیم قرار می گیرند.«

اعالم چنین خبری از سوی رییس جمهوری خوش بینی های زیادی را در بین مردم برای 
حذف هر چه سریع تر ارز 4200 تومانی ایجاد کرد و اکثر اقتصاددانان و فعاالن حاضر در 
بازار سرمایه این اقدام را نقطه امیدی برای بهبود حتمی فعالیت شرکت های تولیدی و نیز 

سهام آنها بازار سرمایه کشور اعالم کردند.
اکنون با وجود گذشــت حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت ســیزدهم، »آیت اهلل رییسی« 
توانســت به بخشی از وعده های داده شــده خود در مناظره های ریاست جمهوری جامه 
عمل بپوشــاند و آنها را به مرحله اجرا برساند. همچنین حذف ارز 4200 تومانی از دیگر 
اقداماتی اســت که مسووالن حاضر در دولت فعلی اجرای آن را تا زمان اجرایی شدن به 
جد پیگیری کردند و اکنون طبق صحبت های انجام شده شاهد حذف 100 درصدی آن 

از اقتصاد کشور هستیم.
به دنبال چنین اقداماتی، در الیحه بودجه 1401 که در 15 آذر ماه امسال تقدیم مجلس 
شــورای اسالمی شــد، ارز 4200 تومانی حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شد، البته 
دولت برای جبران آن و حمایت از معیشت خانوارها منابعی در بودجه را پیش بینی کرده 

تا با پرداخت آن در قالب نقدی یا غیرنقدی قدرت خرید مردم را جبران کند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت صبح روز 15 اسفندماه در بررسی 
الیحه بودجه ســال آینده، حذف ارز 4200 تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای 
جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی از طریق کاالبرگ الکترونیکی یا از 

طرق جایگزین اقدام شود.
براســاس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه ســال آینده که مجلس در دو روز 

گذشته تصویب کرد، به دولت اجازه داده می  شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 
)1۸( جــدول مصارف تبصره )14( این قانون را از طریــق تامین منابع مابه التفاوت ارز 
ترجیحــی برای واردات کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشــکی اختصاص 
دهد. چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از ســبد ارز ترجیحی حذف کند، باید پیشــتر 
ترتیبــات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساســی را از طریق کاال 
برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام 
رســانده باشــد، به طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 

1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
حذف ارز 4200 تومانی زمینه ساز ایجاد شفافیت در فعالیت شرکت ها

با توجه به انجام چنین اقدام مثبتی در دولت سیزدهم، برخی از نگرانی ها در بین فعاالن 
بازار ســرمایه ایجاد شــد و به دنبال ارزیابی دقیق از تاثیر چنین اقدامی در بازار سرمایه 
هســتند که در این زمینه »محسن خدابخش«، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار امروز )سه شــنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: حذف ارز 

4200 تومانی زمینه ساز ایجاد شفافیت در فعالیت شرکت ها است که این امر به طور حتم 
می تواند به نفع شفافیت در بازار سرمایه باشد.

وی اظهار داشت: از این اقدام دولت سیزدهم در راستای حذف ارز 4200 تومانی استقبال 
خواهیم کرد و می تواند اقدامی مثبت در اقتصاد کشور باشد که به مراتب تاثیر خود را در 

حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه خواهد گذاشت.
خدابخش ادامه داد: اعتقاد ما این است که اگر قرار است یارانه ای به منظور حمایت از اقشار 
ضعیف جامعه به افراد تعلق گیرد باید این یارانه ها به صورت مستقیم و به دهک هایی که 

مستحق دریافت آن هستند، پرداخت شود.
نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شرکت ها باید بدانند که به 
چه نحوی فعالیت اقتصادی خود را ســاماندهی کننــد و در قوانین هم آمده که اگر قرار 
است محصوالت شرکتی شامل قیمت گذاری دستوری شود، دولت باید طبق قانون ضرر 

و زیان شرکت ها را جبران کند.
وی اعالم کرد: سازمان بورس بیشتر به دنبال اجرای این قانون است تا شرکت ها بتوانند به 

صورت شفاف فعالیت کنند و اقدامات آنها در راستای منافع سهامداران باشد.
به گفته خدابخش، حذف ارز 4200 تومانی با توجه به اینکه در راستای شفافیت فعالیت 

شرکت ها است با استقبال بازار سرمایه مواجه خواهد شد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به حمایت های دولت سیزدهم از 
بازار ســرمایه اشاره کرد و افزود: حمایت های انجام شده از قانون بودجه در خصوص بازار 
ســرمایه و نیز نامه رییس جمهوری در راستای بهبود روند معامالت بورس بود که انجام 

چنین اقداماتی تاثیر زیادی را هم بر روند معامالت بازار سرمایه گذاشت.
وی اظهار داشــت: بازار ســرمایه به دنبال این اســت که پیش بینی پذیر شود و زمینه 
ایجاد شــفافیت را فراهم کند تا شرکت ها بتوانند فعالیت خود را از طریق آن و براساس 

سیاست های خود انجام دهند.
خدابخش خاطرنشان کرد: نامه ها از ســوی دولت نشان دهنده حمایت دولت سیزدهم از 
بازار سرمایه است که این اتفاق می تواند به عنوان اتفاقی مثبت در دولت فعلی تلقی شود.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

استقبال سازمان بورس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

ترقی اقتصادی : بــا توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در راســتای 
برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران 
هم زمان با برگزاری همایش ســازمان خصوصی ســازی در اردیبهشت 
1401، نشســتی با هدف بررسی مسائل مشترک واگذاری های چالشی 

پیشنهادها و راهکارها برگزار شد.
این جلســه به همت اتاق ایران و با همکاری ســازمان خصوصی سازی 
و پژوهشــکده امور اقتصادی برگزار و مقرر شــد برای تکمیل موضوع و 
رســیدن به یک جمع بندی جامع، نشست دیگری با حضور نمایندگان 

کلیه دستگاه های مربوطه برگزار شود.
در این بین محســن عامری، مدیر دبیرخانه شــورای گفت وگوی دولت 
و بخــش خصوصی با بیان این مطلب که برای برگزاری این جلســه با 
همکاری مرکز پژوهش های اتاق ایران برنامه ریزی شــده اســت، گفت: 
همواره اتاق ایران و به ویژه شورای گفت وگو درگیر مسائل مربوط به روند 
واگذاری ها بوده اســت و پرونده های متعددی در این مورد به دبیرخانه 

شورای گفت وگو ارجاع شــد. به دنبال آن جلساتی هم در صحن اصلی 
شورا برگزار و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

به باور او الزم است برای حل مشکالتی که فضای سرمایه گذاری کشور را 
مخدوش کرده است، راهکاری اتخاذ شود تا روند واگذاری ها بهبود پیدا 

کند و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ترغیب شود.
در نشست بررسی مسائل مشترک واگذاری های چالشی، فرصتی فراهم 
شد تا سرمایه گذارانی که در این پروسه حضور داشتند به بیان تجربیات 

خود درباره روند واگذاری ها بپردازند.
در این بین انعقاد قراردادهای یک طرفه از سوی سازمان خصوصی سازی 
و بی توجهــی به نظرات طرف دیگر قرارداد که در اینجا بخش خصوصی 
است به عنوان یکی از ایرادات اساسی مطرح شد. در عین حال بی توجهی 
به نص صریح قانون از سوی سازمان خصوصی سازی و هیات داوری که 

در ارتباط با واگذاری ها کار می کند، مورد انتقاد قرار گرفت.
همچنیــن نمایندگان بخش خصوصی از بی اعتماد شــدن نســبت به 

روندهای تعریف شــده در قانون و در نهایت اجتناب از ورود به پروســه 
واگذاری هایی که توســط سازمان خصوصی ســازی انجام می شود، خبر 
دادند. به باور فعاالن اقتصادی به هر دلیل در برابر خصوصی سازی واقعی 
مقاومت می شــود، بنابراین تا زمانی که چنین رویکــردی وجود دارد، 

نمی توان نسبت به خصوصی سازی در ایران امیدوار بود.
تعیین تکلیــف بدهی واحدهای واگذار شــده که از قبــل باقی مانده 
ارزش گذاری واقعی دارایی های واحدهای واگذار شده، اجازه بهینه سازی 
نیروهای انســانی واحدهای واگــذاری، تعریــف دادگاه های تخصصی 
و بی طــرف برای هیات های تجدیدنظر و ارائه شــفاف و دقیق اطالعات 
واحدهای واگذاری، مهم ترین مطالباتی بود که در این نشســت از سوی 

بخش خصوصی مطرح شد.
در ادامه عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری پرونده  واحدهای واگذار 
شــده از اتاق ایران خواست تا در راســتای حمایت از فعاالن اقتصادی 
پررنگ تر عمل کند. بر اســاس اظهارات او اگر هیــات داوری رای صادر 
کند نمی تواند برای تایید و اجرای آن از سوی دادگاه کاری انجام دهد. در 
این رابطه اتاق ایران باید وارد عمل شــود و مجدانه پیگیر حل مشکالت 

بخش خصوصی باشد.
این مقام مســئول در ادامه به برخی چالش ها در روند واگذاری ها ناشی 
از عدم همکاری دستگاه ها و ســازمان هایی که مالک واحد واگذار شده 

بودند، اشاره کرد. میرکوهی از ناتوانی سازمان خصوصی سازی در پیگیری 
موضوعات و تکمیل روند واگذاری و از طرفی ارزیابی های ناقص از دارایی 

واحدهایی که برای واگذاری منظور شده اند، انتقاد کرد.
طبق اظهارات میرکوهی، عدم اجرای قوانین و تشریفات خصوصی سازی 
علت بخــش عمده ای از چالش های ایجاد شــده اســت و این موضوع 
ارتباطی با ســرمایه گذار ندارد. بخش دیگر مســائل به متن قرادادهای 
خصوصی سازی برمی گردد. 90 درصد این متن به نفع یک طرف قرارداد 
اســت. شاید این توجیه آورده شود که هدف، دفاع از حقوق مردم است؛ 
اما این اســتدالل قابل دفاع نیست. او همچنین از نبود ساختار مشخص 
و دستورالعمل دقیق درباره روند فسخ قراردادهای واگذاری سخن گفت. 
به باور این مقام مســئول، قانون مترتب بر واگذاری ها باید اصالح شود و 
آیین نامه های اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گیرد چراکه ابهاماتی در این 

بخش وجود دارد و موجب اختالف نظر شده است.
میرکوهی از کلیه دستگاه های متولی درخواست کرد: اگر اجرایی شدن 
سیاست های اصل 44 به ویژه خصوصی سازی مالک عمل است، ضرورت 
دارد نشست های تخصصی با حضور دستگاه های متولی برگزار شود تا به 

سرانجام موثری در این حوزه برسیم.
محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در این رابطه تصریح 
کرد: رســیدگی به موضوع واگذاری ها در همایش پیش روی ســازمان 

خصوصی سازی، پیشنهادی بود که از طرف اتاق مطرح شد و مورد توجه 
قرار گرفت. چراکه اتاق ایران معتقد اســت وضعیت واگذاری ها به بخش 
خصوصی به گونه ای شده که روند سرمایه گذاری در ایران را دچار مخاطره 
کرده و در همین ارتباط مذاکراتی بین رئیس اتاق ایران با روســای سه 
قوه صورت گرفته است. بر اساس اظهارات او با توجه به اهمیت موضوع 
و جامعیتی که دارد قرار اســت نشســت دیگری برای تکمیل موضوع و 

رسیدن به یک جمع بندی جامع برگزار شود.

دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام برنامه ریزی کند

چالش های خصوصی سازی در ایران 



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱9 - نیمه دوم اسفند ۱400

ترقی اقتصادی : با وجود رفت وآمد دو دولت در سال 1400 
نرخ ارز تغییر چندانی نکرد و از حدود 25 هزار تومان شــروع 
شــد و حال در کانال 2۶ هزار تومان به پایان می رســد. با این 
حال، تورم و مذاکرات برجام تاثیرات خود را به صورت نوساناتی 

پی درپی بر نرخ دالر گذاشت.
درباره بــازار طال دو عامل پایین بودن قــدرت خرید مردم و 
کاهــش تقاضا مانعی در برابر افزایش جدی نرخ طال شــد. با 
وجــود اینکه بازارها در ســال 1400 روند رکودی طی کردند 
امــا همچنان فعالیت های ســوداگرانه جذابیــت خود را برای 

سرمایه گذاران حفظ کرده است.
براســاس آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تحوالت اقتصاد 
کالن، حجم نقدینگی در پایان دی ماه 1400 معادل 4501.5 
هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1۳99 معادل 
29.5 درصد رشــد یافته است. برخی از کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد به دلیل اینکه در ایران نرخ صفر مالیات بر ســرمایه 
وجــود دارد، وقتــی نقدینگی خلق یا ســرعت گردش پولی 
ایجاد می شود، بیش از ۸0 درصد میزان نقدینگی به بازارهای 
ســوداگرانه و غیرمولد هدایت می شــود. به این ترتیب، رکود 
اقتصادی ســال جاری نیز مانع تزریق سرمایه به بازارهایی که 
هم از تورم تاثیر می گیرند و هم بر تورم تاثیر می گذارند، نشد.

بازارها در رکود
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت 
بیان کرد: امســال بازارها یک رونــد رکودی را طی کردند. در 
اقتصاد ایران بازارها با یکدیگر حرکت می کنند و وقتی اقتصاد 
بــه رکود مــی رود، روند تمامی بازارهــای مرتبط نیز رکودی 
می شــود. در این میان، بازار پول و بدهــی به عنوان یک بازار 
بدون ریســک یا کم ریسک استثناست، چراکه شرایط بازدهی 
تضمینــی دارد اما بقیه بازارها، بازارهای ریســکی به شــمار 
می روند. در ســال 1400 برخی از بازارها زیانده بودند و برخی 
دیگر مقدار کمی ســوددهی داشتند اما آنها نیز خیلی با رشد 

معناداری روبه رو نبودند.
بی اعتمادی به بازار سرمایه

وی افزود: واقعیت این است که پس از ایجاد بی اعتمادی نسبت 
به بازار سرمایه، این بازار عمال وارد فاز رکود و با خروج سرمایه 
مواجه شد. همسو با آن نیز شاهد رکود در بازار مسکن که یک 
بازار بسیار بزرگ است، بودیم. بازارهای ارز و طال نیز از ابتدای 

سال 140، تغییرات معناداری نداشتند.
به گفته این کارشــناس اقتصاد، شــرایط برجــام، اخبار آن 
و واکنش هــای مثبت و منفی که در پی داشــت، باعث ایجاد 
نوســاناتی می شد اما در کل بازدهی خیلی باالیی در بازارهای 
ارز و طال وجود نداشــت. البته وضعیــت در بازار پول و بدهی 
متفاوت بود. حقانی نسب ضمن بیان مطالب یادشده در نهایت 
معتقد اســت با وجود اینکه نرخ بهره واقعی منفی است، بازار 
پول و بدهی، سود تضمینی خود را به همراه داشته و به نوعی 

برنده سال 1400 در بین بازارها بوده است.
رشد سرسام آور نقدینگی

این کارشــناس اقتصاد گفت: در ســال 1400 نقدینگی رشد 
زیادی داشــت اما بانک مرکزی و دولت برای باال نگه داشتن 
نرخ بهره، بخش عمده ای از نقدینگی را منجمد و حبس کرده 
و تورم آن را به دوره های آتی انتقال دادند. تورم امســال ناشی 
از رشد نقدینگی امسال نبوده، بلکه رشد نقدینگی امسال اثرات 

تورمــی خود را با باال نگه داشــتن نرخ بهره بــه آینده انتقال 
داده است.

سیاست های پولی انقباضی
حقانی نســب گفت: در سال جاری سیاست پولی مهم دولت و 
بانک مرکزی، انقباضی بود. از یک ســو دولت نرخ سود سپرده 
بانکی و نرخ بهره را در بازار پولی باالی 20 درصد نگه داشــت 
و از ســوی دیگر در بازار اوراق بدهی بــورس، اوراق  خود را با 
نرخ های موثر 21، 22 و 2۳ درصد فروخت و منابع بخش های 

گوناگون را جذب کرد.
این کارشــناس اقتصاد افزود: در واقع دولت  به خاطر کســری 
بودجه ای که داشــت و نمی خواســت بخشــی از آن منجر به 
افزایش پایه پولی شــود، با انتشــار اوراق، سیاســت انقباضی 
پولی را در پیش گرفت. در ادامه، به دلیل اتخاذ سیاســت پولی 
انقباضــی، تمام بازارهای تولیدمحور و بازارهایی که در رشــد 
تولید کاال و خدمات تاثیرگذار بودند به رکود رفتند. نکته اصلی 
این اســت که مردم می بینند حجم نقدینگی به شدت افزایش 
پیدا می کند اما دولت با نرخ بهره باال سرعت گردش نقدینگی 

را به شدت کاهش داده است.
رشد شاخص فالکت

این کارشناس اقتصاد گفت: مجموع حجم نقدینگی و سرعت 
گردش نقدینگی اســت که اثرات رونــق و رکود دارد. باوجود 
اینکــه حجم خلق نقدینگی باالیی داشــتیم اما چون توزیع و 
ســرعت گردش نقدینگی خیلی پایین بوده، نه تنها نقدینگی 
اثرات رونق را به بازارهای اقتصادی ایران نیاورده، بلکه به دلیل 
نرخ بهره باال، این نقدینگی منجمد شده، سرعت گردش آن به 
شــدت پایین آمده و رکود را به دنبال داشته است. با این نرخ 
بهره باال تنها شــاخص فالکت اقتصادی رشد کرده و شاخص 

فالکت اقتصادی نیز همان رکود تورمی است.
وی اضافه کرد: یک دلیل رکود اقتصادی ســال 1400 این بود 
که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ما باوجود اینکه در ماه های 
اول رشــد داشت اما در فصل های بعدی با کاهش مواجه شد و 
از ســوی دیگر، تورم هم باالی 40 درصد بود. به دلیل منجمد 
کردن این نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ بهره باال عمال اثرات 

تورمی افزایش نقدینگی به سال های آینده منتقل شده است.
ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد

وی تصریح کرد: ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند ارز و 
طال به این شدت که در حال حاضر شاهد هستیم، کامال به ضرر 
اقتصاد تمام می شــود. در اقتصاد دنیا، مکانیسم  سیاست های 
مالیاتی و مالی به گونه ای است که اگر نقدینگی خلق می شود، 
سرعت گردش آن را افزایش می دهند و این سرعت گردش هم 

در بازارهای مولد ایجاد می شود.
حقانی نســب با بیان اینکــه با توجه به مکانیســم مالیات بر 
عایدی ســرمایه های غیرمولد، گردش پول در حوزه های تولید 
و ســرمایه گذاری توسعه پیدا می کند،  گفت: اگر روند تشکیل 
ســرمایه در بخش های مختلف ایجاد شــود در نهایت رشــد 

اقتصادی را به همراه دارد.
وی افزود: این درحالی اســت که در ایران بخش تولید، مالیات 
می دهد و در مقابل، سوداگری، معاف از مالیات است؛ بنابراین 
حجم عظیمــی از نقدینگی وارد بازارهایــی مانند ارز، طال و 

مسکن می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه

این کارشــناس اقتصاد اظهارکرد: متاســفانه طرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه غیرمولد، بیش 10 سال است که در مجلس 
خاک می خورد. پس از مدتی هم متوجه می شوند این طرح با 

منافع خودشان همخوانی ندارد و آن را کنار می گذارند.
وی افــزود:  بنابراین می توان گفت، چــون در ایران نرخ صفر 
مالیات بر ســرمایه وجود دارد، وقتی نقدینگی خلق یا سرعت 
گردش پولی ایجاد  شــود، بیش از ۸0 درصد این نقدینگی به 

بازارهای سوداگرانه و غیرمولد هدایت می شود.
وی افزود: اگر می خواهیــم اقتصاد را از رکودتورمی دربیاوریم 
و به ســمت رونق اقتصادی حرکت کنیــم، قدم اول باید اخذ 

مالیات از فعالیت های سوداگرانه تورمی غیرمولد باشد.
اصالح اجرای بانکداری اسالمی

این کارشــناس اقتصاد افزود: از ســوی دیگر نیز رویه بانک ها 
در اجرای بانکداری اســالمی باید اصالح شود. بانک ها به جای 
سپرده ســرمایه گذاری، باید گواهی صندوق تسهیالت بانکی 

درست کنند و به مردم بدهند. اگر این رویه در اجرای بانکداری 
اســالمی اصالح شود، شرایطی ایجاد خواهد شد که نقدینگی 
خلق شده به سمت فعالیت های تولیدی و افزایش عرضه کاالها 

هدایت شود.
انتظارات تورمی نرخ ارز را جابه جا کرد

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهارکرد: 
از ابتدای ســال تا کنون، متغیرهــای کالن اقتصادی از جمله 
کسری بودجه و افزایش نقدینگی و پایه پولی، تاثیر خود را بر 
نوسانات بازار ارز گذاشته اند اما بیشتر انتظارات تورمی بوده که 

نرخ ارز را جابه جا کرده است.
ســیدعلی ضمن بیان این مطلب افزود: نرخ ارز در 2، ۳ سال 
گذشته از 1۸ تا ۳2 هزار تومان نوسان داشته است. دلیل اصلی 
ایجــاد انتظارات تورمی در یک ســال اخیر، مذاکرات برجام و 

اخبار و واکنش ها نسبت به آن بوده است.
ثبات نسبی نرخ طال

سیدعلی گفت: نرخ طال در سال جاری نیز دستخوش نوسانات 
زیادی نشــد. نرخ طال تحت تاثیر دو عامــل، نرخ بین المللی و 

نوسانات ارزی است.
در واقــع آنچه درباره نرخ دالر حکــم می کند بر نرخ طال نیز 
تاثیر می گذارد. وی افزود: افزایش نرخ طال نیز در روزهای اخیر 
به دلیــل انتظارات جنگ و تورمی که در جهان به وجود آمده و 
اتکای بیشتر ارزهای نقدی به طالست، چراکه طال همیشه در 

مواقع بحران و جنگ، اتکای سرمایه گذاران بوده است.
تخلیه حباب بورس

ســیدعلی گفت: در بازار سرمایه نیز حباب ایجادشده در حال 
تخلیه اســت. اگر ثباتی ایجاد شــود و اشــخاص حقیقی به 
بورس بازگردند و انتظارات به ســمتی برود که جدا از بازدهی 
خود ســرمایه که قیمت آن افزایش پیدا می کند، ســوددهی 
ســهامداران از صنایع و کارخانجات ایجاد شود، بورس هم به 

جایگاه مناسب خود خواهد رسید.
وی افزود: تجربه نشان داده نباید افرادی که از وضعیت بورس 
و ســهام شناخت کافی ندارند براســاس اطالعاتی که منتشر 
می شــود وارد بورس شــوند، چراکه متحمل ضررهای زیاد و 
غیرقابل جبران می شوند. این کارشــناس اقتصاد تاکید کرد: 
نکته بازار ســرمایه این اســت که توجه داشته باشیم فرهنگ 
ســهامداری در کشور با دریافت ســود و بازدهی صنایع پیوند 

بخورد.
سخن پایانی

کارشناســان اقتصاد معتقدند اگرچه سال 1400 بازارها روند 
رکودی طی کردند اما بازار پول و بدهی بیشــترین سوددهی 
را داشته اســت. روند ایجاد شده در بازار سرمایه باعث خروج 
ســرمایه و انتقال آن به دیگر بازارها شد اما بازارهای ارز و طال 

نیز در سال جاری نوسانات چشم گیر و معناداری نداشتند.
 بــه عالوه اینکه متغیرهای کالن اقتصادی از ابتدای ســال تا 
کنون تاثیر خود را بر نوســانات بازار ارز گذاشته اند اما بیشتر 
انتظارات تورمی بوده که نرخ ارز را جابه جا کرده اســت. با این 
حــال، مذاکرات برجام و انتظارات تورمــی تاثیرات خود را بر 
نوســانات بازارها گذاشت. درکنار تمام موارد یادشده، معافیت 
مالیاتی بازارهای سوداگرانه و اقتصاد تورمی دو عاملی هستند 
که باعث شده بخش عظیمی از نقدینگی ایجادشده به  بازارهای 

سوداگرانه تزریق شود.

بازار پول، برنده بازارها در ۱۴۰۰ مدال ملی مدیریت روابط عمومی به سپه رسید 
ترقی اقتصادی : در نخستین جشــنواره ملی مردم داری ایران که در هجدهمین کنفرانس 
بین المللــی روابط عمومی برگزار شــد، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ســپه مدیر برتر و 
حائز مدال ملی این جشــنواره شد.بر اساس رای هیئت داوران، محمود نکونام رئیس اداره کل 
روابط عمومی بانک ســپه، به عنوان مدیر برتــر روابط عمومی معرفی و مــدال ملی مدیریت 
روابط عمومــی را از »هجدهمیــن کنفرانــس بین المللی روابط عمومی ایران« و »نخســتین 
جشنواره مردم داری ایران« کسب کرد.بر اساس این گزارش کمیته داوری »نخستین جشنواره 
مردم داری ایران« اقدامات، خدمات الگوساز و باکیفیت معرفی شدگان به این جشنواره را در دو 
بخش »مدال های روابط عمومی ایران« و »جوایز ویژه روابط عمومی ایران« بررسی و برگزیدگان 
آن را معرفی کرد.شایان ذکر است کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و نخستین جشنواره 
مردم داری ایــران به عنوان مهمترین رویداد قدردانی  از خدمــات حرفه ای روابط عمومی ها با 
هدف ارتقای تصویر سازمانی روابط عمومی ها، تبادل تجارب، شناسایی و معرفی خالقیت های 
حرفه ای  و بسترســازی برای توســعه فعالیت های تخصصی روابط عمومی های کشــور توسط 
موسسه کارگزار روابط عمومی )KPRI(، انجمن متخصصان روابط عمومی ایران )IAPRS( و 
انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی )IMPRPA( در مرکز همایش های سازمان 

مدیریت صنعتی سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی برگزار شد.

 خروج از بنگاهداری 
استراتژی قطعی بانک ملی است

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که خروج از بنگاهداری، استراتژی 
قطعی این بانک اســت، گفت: خروج بانک ملی ایران از بنگاهداری، گزینشــی نیست و بانک با 
جدیت و برنامه ریزی، بنگاه های خود را واگذار خواهد کرد.  دکتر محمد رضا فرزین در مراسم 
تودیع و معارفه مدیران ارشــد شــرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با بیان این که خروج 
بانک ها از بنگاهداری، توســط شخص رئیس جمهور دنبال می شود، اظهار کرد: سیاست بانک 
ملی ایران شــرکت داری نیســت، بلکه خلق بنگاه و واگذاری آن به بخش خصوصی چابک و 
توانمند اســت.وی با تاکید بر این که بانک ملی ایران بر اســاس استراتژی جدید خود، ورود به 
فرایندهای ارزش آفرین و توســعه ای را در دســتور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: بنگاه 
داری، بانک را وارد حاشیه می کند و انرژی و وقت مدیران ارشد بانک را برای پاسخگویی های 

متعدد هدر می دهد، در حالی که اساسا بنگاهداری با روح بانکداری نیز همراهی ندارد.

جزئیات قرعه کشی بانک رفاه اعالم شد
ترقی اقتصادی : بانک رفاه کارگران مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی و ترکیب اولیه جوایز 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز در سال 1400 را اعالم کرد.ترکیب و تعداد جوایز 
ســی و ششــمین دوره قرعه کشی   حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی این بانک 
مربوط به دوره اول فروردین ماه تا 29 اســفندماه 1400 اعالم شــد.بر اساس این گزارش، جوایز 
ارزنده این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز شامل 140  فقره جایزه ویژه 
نقدی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، 1040 فقره کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل 
هر یک به ارزش 500 میلیون ریال، 2040 فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش 

100میلیون ریال و۶400 فقره کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش 50 میلیون ریال است.

 پرداخت ۲ میلیون فقره تسهیالت ارزان  قیمت 
در بانک سپه

ترقی اقتصادی : بانک ســپه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، حدود 2 میلیون فقره 
تسهیالت خرد و ارزان قیمت معادل ۸9۸ هزار و 500 میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط 
پرداخت کرده اســت.آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشــت: تسهیالت اعطایی 
خرد و ارزان قیمت بانک ســپه طی 11 ماه اخیر در مقایســه با سال گذشته 50 درصد رشد 
نشــان می دهد.وی افزود: تســهیالت ارزان قیمت بانک سپه در این مدت به اشخاص حقیقی 
و حقوقی، صاحبان کســب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا و اشخاص آسیب پذیر جامعه 

پرداخت شده است.

ترقی اقتصادی : کارشناس بانکی گفت: تسهیالت تکلیفی موجب خلق نقدینگی 
و رشــد تورم و در نتیجه افزایش فشــار بر مردم خواهد شــد. یوســف کاووسی 
کارشناس بانکی درباره تاثیر تسهیالت تکلیفی در قالب الیحه بودجه برای بانک ها 
گفت: ارائه تسهیالت براساس اهداف تعریف شده بانک مرکزی، پروژه های بزرگ 
را در برنمی گیرد. برهمین پایه چنانچه تکلیف مجلس خالف این موضوع باشــد 
سیاســت فوق را خدشه دار می ســازد و یا تحت تاثیر قرار می دهد. وی افزود: این 
کار در واقع فشــار به سیستم بانکی است و بر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها 
می افزاید. اساســا همین مسئله باعث شد که رئیس کل نامه ای را به رهبرانقالب 
بنویســد و در آن نامه تاکید کند چنانچه تکالیف به بانک ها در حوزه تسهیالت 
خارج از امکانات نظام بانکی باشد موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانک ها 
خواهد شــد. این کارشناس بانکی در ادامه یادآور شد: تکالیف بانک نباید بیش از 
حد باشد و درصورتیکه بنا است کاری در این زمینه صورت گیرد الزم است تا توان 
و سیاســت بانک ها مورد توجه باشد، تکالیف بیش از توان دردسرساز خواهد شد. 
بانک ها چنانچه درصدد برآیند تا از سر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند موجب 
خلق نقدینگی و فشار بر مردم خواهند شد. کاووسی ادامه داد: موضوع فوق مسئله 
بسیار مهمی است که بانک مرکزی تا االن درباره آن مقاومت کرده، مجلس هم باید 
دقت به خرج دهد، زیرا چنانچه غیر از این عمل شود سیاست های تامین سرمایه 

در گردش و فعال کردن واحد های تولیدی با سرمایه کم به نتیجه نخواهد رسید، 
زیرا مبالغ مورد نیاز آن ها تحت الشــعاع این مســئله قرار می گیرد. از طرف دیگر 
نقدینگی هم بیش از اندازه تزریق خواهد شــد و در نهایت به بانک مرکزی فشار 
وارد می آید. وی درباره تاثیر تسهیالت تکلیفی در اضافه برداشت بانک ها و افزایش 
تورم بیان کرد: عالوه بر موارد اشاره شده در باال باید این نکته مورد توجه قرار گیرد 
که درصورتیکه تسهیالت تکلیفی به بانک ها اجبار شود، باید این پول از بازار بین 
بانکی تهیه شــود که درصورت عملیاتی نشدن آن نهایتا از بانک مرکزی برداشت 
خواهد شد که در کنارقرمز شدن ترازنامه بانک ها، خلق پول هم ایجاد می شود و 
در نهایت افزایش نقدینگی در حد انفجار قرار می گیرد. تورم نیز در چنین شرایطی 
در وضعیتی باالتر از شــرایط فعلی قرار خواهد گرفت. کاووســی ضمن تاکید بر 
ناترازی بانک ها در نتیجه چنین تکالیفی افزود: ناترازی بیش از آنچه اکنون وجود 
دارد، خواهد شد. بیشتر مشکالت به ناترازی بانک ها ارتباط دارد و با اجرایی شدن 
این کار مجلس، بر میزان ناترازی افزوده می شــود و زمانی که تراز مثبت نباشــد 
بانک های ایران نخواهند توانست با استاندار های جهانی فعالیت داشته باشند، زیرا 
حتی درصورتیکه بحث سیاسی برطرف شود، ریسک کار با چنین بانکی باال است 
که خســارت آن هم باز به مردم می رسد. امید می رود پس از نامه رهبری مجلس 

در مصوبات کمیسیون تلفیق که خالف مصوبات دولت است، تجدید نظر شود.

پدیــده ای بنــام ارزهای 
پرچمداری  بــا  دیجیتال 
بیت کوین چندسالی است 
که بر ســر زبان ها افتاده 
است. به خصوص از نیمه دوم سال گذشته که مردم از بورس کشور دچار 
زیان های بزرگ شده و به دنبال راهی برای فرار از غول تورم بوده اند. بازار 
رمزارزها با ماهیت غیر متمرکز و بدون محدودیت دامنه نوســان بوجود 
آمده است. اگر با دید  »یک شبه ره صدساله رفتن« میخواهید وارد این 
بازار شوید می بایست همین ابتدا این حقیقت را بپذیرید که شما به طور 
حتم برایند مثبتی نخواهید داشت و سرمایه تان برباد خواهد رفت. برای 
ورود به هر بازاری اگر بدون دانش اقدام به سرمایه گذاری کنید شما وارد 
بازی قمار شده اید؛ ثروتمند شــدن در این بازار نیازمند دانش، انگیزه، 

پشتکار و صبر است.
رمزنگاری چیست؟

رمزنگاری واژه ای  است که از زمان مصر باستان، در حکومت ها برای حفظ 
امنیت اطالعات به وجود آمد. در طی زمان، فرایند رمزنگاری نیز همگام 
با دانش بشر ارتقا یافت، تا جایی که در سال 1992 به همت اریک هیوز 

تیم می و جان پیلمور پروژه به نام سایفرپانک استارت خورد. سایفر پانک 
ها با تمرکز بر روی فرایند رمزنگارِی غیرمتمرکز و با انتشار بیانیه ای با 
مضمون رمزنگاری اعالم داشــتند: »حریم خصوصی در دنیای امروزی 
و عصــر تکنولوژی و الکترونیک یکی از نیازهــای ضروری و انکارناپذیر 
جامعه ای آزاد اســت. حریم خصوصی چیزی نیست که فرد بخواهد کل 
دنیا آن را بدانند و حفظ آن به معنای پنهان کاری نیســت. پنهان کردن 
مسئله ای بدین معنا اســت که هیچ کس از آن مطلع نشود. درحقیقت، 
داشــتن حریم خصوصی قدرت انتخابی برای افراد اســت تا آن گونه که 

می خواهند، خود را به دنیا معرفی کنند.«
ایــن جنبش در واقع شــروعی بر مبادالت، مکاتبــات و تراکنش های 
غیرمتمرکز شد و بنیاد دنیای بالکچین و بیت کوین را بنا نهاد تا اینکه 
در ســال 200۸ فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، با انتشار 
مقاله ای خبر از تولید ارزی دادند که غیرمتمرکز، همتا به همتا، با قابلیت 

شفاف بودن نقل و انتقاالت و ازلحاظ تعدد به صورت محدود است.
 شاید باخود بگویید خب این »محدود بودن« 

دیگر چه مزیتی است ؟!
درواقع همین ویژگی اســت که بیت کوین را از تورم نجات داده و مانند 

سایر ارزها امکان چاپ یا تکثیر را از ان سلب کرده است. بی نهایت بودن 
یک ارز یعنی بی ارزشــی و شروعی بر تورم آن. بیت کوین یک ارز قابل 
استخراج است. یعنی تعداد مشخصی از آن )21 میلیون عدد( وجود دارد 
که این تعداد توسط دستگاه هایی به اسم ماینر استخراخ می شوند و در 
دسترس استخراخ کنندگان آن قرار میگیرند. مسلم است که این تعداد 
با شــرایط و ضوابط معین تا حدود سال 2140 میالدی به اتمام خواهد 
رسید و پس از آن بیت کوین هایی استخراج شده در گردش خواهند بود.

بالکچین چیست؟
حتما نام فناوری بالکچین را شــنید اید؛ فناوری ای که دلیل  پایداری، 
توسعه و امنیت رمزارزهایی مانند بیت کوین است. بالکچین امکان ارتباط 

مستقیم و بدون واسطه در هر تراکنش را فراهم می آورد.
درواقع بالکچین سیســتمی اســت که از به هم پیوســتن زنجیره وار 
کامپیوترهای مشــترک شــبکه که هریک از این کامپیوترها نقش یک 
گیرنده یا فرستنده یک تراکنش را برعهده دارند تشکیل شده است؛ به 

هر کامپیوتر یا فردی که از این سیستم استفاده کند نود گویند.
هدف از خلق بیت کوین، حذف واسطه ای به اسم بانک در تراکنش های 
مالــی روزمره بود. از جمله راه های مرســوم درآمدزایــی از این دنیای 
دیجیتالی زیبا، می توان به اســتخراج، خرید و فروش، سرمایه گذاری و 

تولید برخی از رمزارزها اشاره کرد.

صفر تا صد ارزهای دیجیتالخسارت تسهیالت تکلیفی در نهایت به مردم می رسد

ترقی اقتصادی : کسب وکارهای مختلف در ایران با چالش های گوناگون 
روبه رو هســتند. یکی از مهم ترین چالش ها خصوصــا برای کارخانه ها و 

کارگاه های تولیدکننده بحث تامین مالی است.
برنامه اصلی دولت رونق تولید و اشــتغال آفرینی است. در این راستا نیاز 
داخلی تامین می شــود و صادرات نیز رونق می گیــرد. همچنین دولت 
خواستار تامین بخشی از سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان توسط بانک ها 
است. این موضوع در اقتصاد کشور مورد بحث است و باید مشخص شود 
که آیا بانک ها توان پاســخ دهی به نیاز تولیدکنندگان را دارند یا خیر. در 
این راستا گفتگویی با یکی از فعاالن صنعت بانکی کشور داشتیم. در ادامه 

همراه ما باشید.
علی اشــرف افخمی؛ مدیرعامل ســابق بانک صنعت و معدن در گفتگو 
با گســترش نیوز گفت: در خصوص ایــن موضوع که بخش های مختلف 
اقتصــادی از جمله تولید، بازرگانی و خدماتی بــرای ایجاد و راه اندازی و 
تداوم فعالیت خود، به سرمایه اعم از سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش 
نیاز دارند، تردیدی نداریم. البته انتظار تامین کسری منابع فقط از طریق 
بانک ها رویکرد درســتی نیست. باید به تجربیات موفق دنیا نگاه کوتاهی 

بیندازیم.
افخمی اظهار کرد: کشــورهای توسعه یافته، شــرکت ها، کارآفرینان و یا 
فعــاالن اقتصادی برای تأمین مالی و رفع نیاز ســرمایه، فقط به بانک ها 
مراجعه نمی کنند. راه های متنوعی مثل تامین مالی از بازار سرمایه وجود 
دارد. بســیاری از شرکت ها برای توسعه سرمایه گذاری خود چه در زمینه 
افزایــش تولیــد و یا عرضه محصول جدید به بــازار و یا به منظور تغییر 
تکنولوژی برای بقــاء در بازار و افزایش ظرفیت رقابت پذیری به ابزارهای 
گوناگونی به جز بانک مراجعه می کنند. در چنین زیست بومی )اکوسیستم( 
روش های نوین تجهیز منابع مانند انتشار اوراق اسالمی، معرفی مدل های 
استارت آپ )کســب وکارهای نوپا( و ونچر کپیتال )سرمایه گذاری های 

جسورانه( نیز مورد توجه است.

بانک ها ساده ترین و پر چالش ترین راه برای تامین مالی
وی افزود: مدل انتشــار اوراق خاص مانند صکوک، عقود اسالمی متنوع 
و مناســب و یا جلب سرمایه از شرکای جدید )افزایش سرمایه و IPO یا 
همان عرضه اولیه سهام جدید(، راهکارهای مرسوم و متداولی است که در 
کشــورهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه بسیار رایج شده است. معموالً 
این کارها را بانک های سرمایه گذاری )Investment Banks( طراحی، 
ســامان دهی و اجرا می کنند. کشوری مثل مالزی در ۳ دهه اخیر پیشتاز 
چنین روش های نوآورانه ای بوده اســت و در زمینه بانکداری اســالمی و 

به کارگیری ابزارهای اسالمی خیلی موفق عمل کرده است.
مدیرعامل ســابق بانک صنعــت و معدن تاکید کرد: بر اســاس گزارش 
موسســات رتبه بندی معتبر جهان مانند مودیز و فیچ، سهم بازار مالزی 
در انتشــار اوراق صکوک حدود 40 درصد بازار جهانی در ســال 2020 
بوده اســت. قابل ذکر اســت که طبق گزارش بانک مرکزی مالزی، در 5 
ســال گذشــته حدود 420 میلیارد دالر صکوک، یعنی به طور متوسط 
ســالی ۸4 میلیارد دالر اوراق صکوک توســط مالزی منتشر شده است. 
کل صــادرات ایران اعم از نفتی و غیرنفتــی رقمی در حدود همین رقم 
صکوک منتشر شده است! ضمناً بد نیست نگاهی به عملکرد تجهیز منابع 
از بازار سرمایه در کشور خودمان بیندازید. به نظر می رسد که به طور جدی 
دنبال چنین روش هایی نیستیم. هنوز ساده ترین راه یعنی رفتن به سراغ 
بانک ها را انتخاب می کنیــم. ظاهراً با مقوله های متنوع تجهیز منابع که 
کمی چالش هم به همراه دارد بیگانه هســتیم. تا به امروز برای استفاده 
از تجربیات موفق تالشــی نکرده ایم. افخمی خاطرنشان کرد: عرض بنده 
خطاب به دولتمردان، فعاالن اقتصادی، بازیگران بازار پولی و سرمایه این 
است که نباید بانک ها را به عنوان تنها منبع تأمین مالی بخش های اقتصاد 
بدانیم. منابع بانک های ما محدود اســت و به لحاظ ســاختاری نیز دچار 
کاستی هایی در مقایســه با استاندارهای جهانی هستند. نسبت کفایت 
سرمایه بانک های ما غالباً تناسبی با استانداردهای بازل ۳ ندارند و بعالوه 

نرخ بازدهی اغلب آن ها به دارائی هایشــان بسیار نازل است. در عین حال 
سودآوری شان نیز پائین است. نگاهی به عملکرد مالی منتشره اخیر توسط 
بانک ها داشته باشیم، حکایت از زیان دهی و زیان انباشته سنگین بسیاری 
از بانک ها دارد. یکی از علل اصلی این ســاختار معیوب، مداخله بیش از 
اندازه تصمیم سازان و تحمیل دستورات غیرعلمی متصدیان سیاسی در 
امور حرفه ای است. در واقع تجربه نشان داده است که اعمال سیاست های 
دستوری به بانک ها و دیگر بخش های اقتصاد مثل قیمت گذاری کاالها، به 

هیچ وجه جوابگو نیست.
پول پاشی غیرمفید با وام بدون ضامن

وی افزود: دو موضوع مهم بعدی توانایی بانک ها در پرداخت تســهیالت 
فرزندآوری و همین طور پرداخت وام بدون ضامن است اما منابع بانک ها 
محدود است. سیاست های دستوری جواب نمی دهد. یک نمونه از مداخله 
غیرحرفه ای که با مبانی علمی هم هیچ تناسبی ندارد، تحمیل »پرداخت 
وام بدون ضامن« است که به نظر بنده نوعی پول پاشی غیرمفید است که 

نتیجه اش، زیان بارتر کردن ساختار مالی بانک ها است.
این فعال صنعت بانکداری در ادامه ضمن اشاره به گالیه تولیدکنندگان از 
نحوه پرداخت وام  و تسهیالت گفت: حرف فعاالن اقتصادی درست است 
که نرخ ســود و نحوه بازپرداخت با شعار حمایت از تولید مناسب نیست. 
لکن از منظر بانک ها نیز خوب است به روی دیگر سکه، نگاهی بیندازیم. 
بانک هم مثل هر واحد تولیدی یــک بنگاه اقتصادی خدماتی و کاالیی 
قیمت تمام شــده دارد. لذا نمی توان انتظار داشت خدماتش را به قیمت 
پایین تر از قیمت تمام شده بفروشد. مگر بنگاه های تولیدی، محصولشان 
را ارزان تر از قیمتی که برایشــان تمام شود می فروشند؟ بدیهی است اگر 
واحد تولیدی و یا بانک چنین روشی را در پیش بگیرند، حتماً ورشکست 
می شوند. اشکال کار کجاست؟ به صورت مختصر باید به این موضوع اشاره 
کرد که اقتصاد ایران دارای اشکاالت ساختاری است. گزاره های مختلفی 

در این خصوص وجود دارد.

افخمی ضمن اشاره به این گزاره ها اظهار کرد: اقتصاد ایران با تورم مزمن 
روبرو اســت. رکود هم چاشنی آن شده اســت. تولید ناخالص داخلی ما 
کوچک و کوچک تر شده است. از حدود 420 میلیارد دالر طی سال های 
اخیــر به کمتر از 200 میلیارد دالر در ســال 2021 افت کرده و درآمد 
کشورمان کم و فاقد رشد است. قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی مردم 
روز به روز آب می رود. بازار صادراتی با ثبات و رو به رشدی نداریم. فضای 
کســب وکارمان باز نیســت. اندازه بانک های ما )به لحاظ میزان سرمایه( 
خیلی کوچک اســت و هم زمان به علت وجــود تحریم های ناعادالنه، به 
بازارهای مالی جهان هم دسترســی نداریم.وی افــزود: هزینه مبادله و 
جابجایــی پول به علل مختلف ازجمله تحریم ظالمانــه و اِف اِی تی اِف 
بسیار باال، غیرمتعارف، به سود کاسبان تحریم، به ضرر کشور و منافع ملی 
است. ســاختار اقتصادی غالب کشور، اقتصادی دولتی و خصولتی است. 
رقابت ها چه در بازار داخلی و چه در بازار بین المللی خیلی معنادار نیست. 
قیمت گذاری ها دستوری است. به سرمایه گذاری و ایجاد کار مولد نه تنها 
کم توجهی می شود بلکه شاهد خروج و فرار سرمایه از کشور هستیم. مع 

االسف زمینه رانت جوئی و سفته بازی جایگاه واالیی دارد.
مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن تاکید کرد: اقتصاد کشور، سیاسی 
و تا حدی شرطی شــده است. با رصد عکس العمل بازار بورس، تغییرات 
نرخ ارز، مسکن و طال و ... یافتن پاسخ به گزاره های باال می تواند تا حدی 
راهکارها را مشخص سازد.این مدیر نظام بانکی خاطرنشان کرد: برای برون 
رفــت از این تنگناها باید نظام تصمیم ســازی و تصمیم گیری مان را که 
خود به چالش بزرگی در پیش روی ما تبدیل شــده است، به طور اساسی 

بازنگری نماییم اما به زبانی ســاده باید راه تعامل سازنده 
با جهان را در پیش بگیریم. از حضور در بازارهای جهانی 

نهراسیم. به امر تربیت مدیران حرفه ای 
اهتمــام بورزیم. بــه برخی از این 

راهکارها در کتاب اخیرم تحت 
عنوان »معمای توســعه، تجربه 

مالزی«  و  ماهاتیــر 
اشاره کرده ام.

افخمی پیرامون 
اصــرار دولت و 

بانک مرکزی برای کاهش نرخ ســود گفت: نرخ ســود بانک ها نمی تواند 
دستوری باشــد. به عوامل مختلفی بخصوص به وضعیت، ساختار، بنیه 
اقتصــادی و همچنین نرخ تورم بســتگی دارد. در کشــورهایی که نرخ 
تورمشان پائین است، نرخ سود بانکی هم نازل است. در یک دهه گذشته 
به نرخ سود بانکی در کشورهای اروپائی، آسیای جنوب شرقی و خاور دور 
نــگاه کنید. نرخ ها غالباً زیر 4 درصد و در مواردی نزدیک به صفر درصد 
است. وقتی وضعیت سود سپرده بانکی در آن کشورها را بررسی کنیم به 
این نتیجه می رسیم که سود پرداخت شده بانک ها به سپرده مردم زیر 2 
درصد و یا حتی تعدادی از کشــورها نرخ سود منفی دارند. در نتیجه اگر 
شــما پول خود را در بانکی به صورت سپرده، بگذاری، چیزی مثاًل حدود 
نیم درصد در سال از شما کارمزد نگهداری پولتان را می گیرند.وی افزود: 
بسیاری از مردم ایران، حتی به نرخ سود سپرده کمتر از 20 درصد در سال 
هم راضی نمی شوند. اینجا شما تفاوت استراتژی را متوجه می شوید؛ یعنی 
در کشور ما، برخی از مردم عالقه دارند که بدون اینکه کار کنند، پول را 
در بانک بگذارند و درآمد کسب کنند. در حالی که در کشورهای با اقتصاد 
قوی، کسب درآمد از طریق سپرده گذاری در بانک و کسب سود بدون کار 

کردن توصیه نمی شود و جایز نیست. 
پول باید به ســوی کارهای مولد ســوق داده شــود. جهت این رویکرد 
همســو با حفظ منافع بلندمدت ملی است و مردم به تقویت بنیان های 
اقتصادی، زیرســاخت ها و افزایش تولیدات و صادرات هدایت می شوند. 
تفاوت استراتژی توسط سیاست گذاران و دولت مردان به سالمت اقتصاد 
کمک می کند و کار کردن ارزش قلمداد می شــود. تنبلی، ســفته بازی 
آربیتــراژ و رانت جوئی مذموم اســت. بقول ســهراب 
سپهری »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید«. 
مدیرعامل ســابق بانک صنعت و معدن تاکید کرد: اگر 
با اتخاذ اســتراتژی درست، دستور دادن را 
جایگزین کاهش نرخ ســود کنیم، راهکار 
تقویت اقتصاد و اصالح ســاختار را پیش 
بگیریم، ســود بانکی هم به تبع کاهش نرخ 
تورم و افزایش قدرت خرید مردم، روندی کاهنده خواهد 
داشــت. این روند موجب ایجاد چرخه مثبت در وضع تولید کشــور و در 

نهایت سعادت مردم خواهد گردید.

اخبارکوتاه

معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی
امیدساعی

مقایسه نرخ سود بانکی ایران و کشورهای اروپایی

هزینه جا به جایی پول به نفع کاسبان تحریم



ترقی اقتصادی : وزیر اقتصاد در مراســم معارفه رئیس کل جدید 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران ،خروج بیمه مرکزی از بیمه 
گــری اتکایی را یکی دیگر از مطالبات خــود، عنوان کرد که حتما 

باید رخ دهد.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در مراسم معرفی »مجید بهزاد 
پور« به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، با 
اشاره به پشت سر گذاشتن پنجاهمین سالگرد تأسیس بیمه مرکزی، 
ابراز امیدواری کرد، این مقطع، نقطه عطف و منشاء تحول و تسریع 

در حرکت رو به جلوی آن باشد.
وی در این مراسم با تقدیر از زحمات و تالش های  بی شائبه غالمرضا 
سلیمانی ریاست پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، برای 

ریاست جدید این بیمه  آرزوی توفیق کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه، دســتور کار تحول صنعت بیمه 
کاماًل روشــن است، اظهار داشــت: ما باید بیشتر بر موانع و سرعت 
بخشی به حرکت در مسیر این »دستور کار« و اتفاقی که همه منتظر 
وقوع و تحقق آن هستیم، تمرکز کنیم؛ هدفی که چه به لحاظ نظری 

و چه عملی، برای مدیران صنعت بیمه کشور روشن است. 
وی »قانون تأسیس« را به عنوان یکی از ارکان همه قوانین بیمه ای 
کشور، مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به 
دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت های سریع صنعت 
بیمه در جهان و ناچار از این اعتراف می شویم که اصالح قانون، حتماً 

یکی از لوازم حرکت سریع تر این صنعت در کشور است. 
خاندوزی افزود: امیدوارم این جزو اقداماتی باشــد که در دستور کار 
مدیــران صنعت بیمه قرار بگیرد و بیمه مرکزی نیز باید با اخذ نظر 
از صاحــب نظران و مدیران بیمه ای خبره در این حوزه، مبتکر این 

امر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، حرکت در راســتای تحقق بیمه دیجیتال در 
حوزه »اجرا« را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد که تأثیر آن بر 
شاخص های صنعت بیمه روشن است اما با این وجود، متأسفانه، تا 

کنون دارای سرعت مطلوبی نبوده است.
وی تصریح کرد: البته گاهی مواقع، تکنولوژی، خود را بر ما تحمیل 
کرده است، اما ما نباید این را به پای برنامه ریزی های آگاهانه خودمان 
بنویسیم و تأکید من این است که باید بسیار سریع تر از گذشته در 

این مسیر حرکت کنیم. 
خانــدوزی تأکید کرد: من پیشــتر هم گفته بــودم؛ عدم اتصال به 
ســامانه های اطالعاتی کشور، بسیار برای صنعت بیمه کشور زیانبار 
اســت و این در حالی اســت که اگر اراده جدی برای استفاده از این 
ظرفیت های اطالعات اقتصادی در کشور، وجود داشته باشد، تحقق 

آن کاماًل در دسترس خواهد بود. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به تشــریح مطالبات وزارت 
اقتصاد از بدنه مدیریتــی صنعت بیمه و به طور ویژه، بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان قاعده گذار این صنعت، پرداخت.
وزیر اقتصاد، »تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه« 
را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش 
های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی 
خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی 
را تهیه کنند که مشخص کند، کار »نظارت های مؤثر« در این صنعت 

چقدر پیش رفته و کدام مسیر ها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

خانــدوزی محور دیگر مطالبات خود را »قاعده گذاری صنعت بیمه 
بدون شــرایط تعارض منافع« عنوان کرد و گفت: شما بهتر از من، 
مواردی را بخاطر می آورید که در ســنوات گذشته؛ تعارض منافعی 
بین سیاســت گذاران و تصمیم ســازان، اعمال کنندگان و مجریان 
تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد 
هم موجب شــده اســت، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال 

مقررات کند.
وی در ادامه، »تحقق کامل حاکمیت شرکتی« را به عنوان یکی دیگر 
از مطالبات خود از صنعت بیمه مورد تأکید قرار داد و افزود: البته از 
نظر من، مهم تر از پیاده ســازی حاکمیت شرکتی، مدیریت کردن 
تعارض منافع بین بیمه مرکــزی و مجموعه های تحت نظارت آن 
است که این هم خود می تواند به اثر بخشی بیشتر موضوع »نظارت« 

کمک زیادی کند.
وزیر اقتصاد »خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی« را یکی دیگر 

از مطالبات خود عنوان کرد که حتما باید رخ دهد.
وی یادآور شــد: البته شاید وضعیت امروز، متأثر از شرایط تحریمی 
کشــور، تا حدی ناگزیر و شــاید حتی تدبیر خوبی بوده باشد، اما با 
نگاه به آینده و رو به جلو، حتماً باید مســئله خروج بیمه مرکزی از 

مسئولیت های تصدی گری و اتکایی در دستور کار قرار گیرد.
خانــدوزی »اصالح پرتفوی کل صنعت بیمه« را یکی دیگر از محور 
های مطالبات خود از صنعت بیمه و یکی از شاخص هایی عنوان کرد 
که اهمیت آن از شاخص های دیگر مثل ضریب نفوذ بیمه، به هیچ 

وجه کمتر نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، مثاًل باید سهم بیمه 
های زندگی را افزایش می دادیم افزود: اســتقرار یک کمیته فقهی، 
ذیل بیمه مرکزی برای حل مســائلی از قبیل بیمه تکافل از جمله 

اقدامات مهم مورد نیاز در این راستا محسوب می شود.
وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم پایبندی هر چه بیشتر اهالی 

صنعت بیمه کشــور به »اخالق حرفــه ای« از مدیران صنعت بیمه 
خواست، عمل به این قاعده نانوشته را هر چه جدی تر مد نظر قرار 
دهنــد و اجازه ندهند، معدود نقاط تاریــک، زحمات خانواده بزرگ 

بیمه ای کشور را مخدوش کند.
 نظارت در صنعت بیمه با استقرار 
سامانه بیمه گری هوشمند می شود

رئیس کل جدید بیمه مرکزی با بیان اینکه سرمایه گذاری هوشمندانه 
در بازار سرمایه و انتشــار اوراق بیمه ای از جمله راهکارهای تقویت 
بنیان های صنعت بیمه، گفت: با اســتقرار سامانه بیمه گری و تغییر 
شــیوه های نظارتی می توان به ارتقای سطح صنعت بیمه در کشور 

امیدوارتر بود.
 مجید بهزادپور در مراسم معارفه خود با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه 
و قدردانی از رئیس کل پیشین نهاد ناظر صنعت بیمه، اظهارداشت: 
استقرار حاکمیت شرکتی و پرهیز از مداخله گری در امور غیرمرتبط 

از جمله برنامه هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت نــوآوری در ارائه محصوالت، 
هوشمندسازی خدمات و بیمه گری مبتنی بر تنوع ریسک ها سخن 
گفت و افزود: کوتاه شــدن فرایند صــدور مجوزها از اولویت های 
بیمه مرکزی اســت که به تقویت ساختاری صنعت بیمه منتهی 

خواهد شد.
بهزادپور با اشــاره به اهمیت فراوان سرمایه های انسانی در پیشبرد 
اهداف کالن اقتصادی کشــور، تصریح کرد: در کنار توسعه صنعت 
بیمه باید حفظ امنیت فعاالن شــبکه فروش و توجه به معیشــت 

کارکنان این صنعت نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شــورای عالی بیمه، حمایت از بیمه گران را مهمترین اولویت 
نهاد ناظر توصیف کرد و افزود: مبارزه با فساد، تبانی و تبعیض از دیگر 
اولویت هایی است که در بستر ظرفیت های قانونی دنبال خواهد شد.

وی با قدردانی از خدمات غالمرضا سلیمانی امیری رئیس کل سابق 

بیمه مرکــزی در دوران تصدی بر نهاد ناظــر صنعت بیمه، گفت: 
حفظ و ارتقای دســتاوردهای گذشته با نگاه تحول گرایانه به آینده 

از مولفه های اصلی دستیابی به توسعه پایدار است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید ویژه بر ضرورت همدلی و همراهی 
تمامی نهادها، مدیران، صاحبنظران و کارشناسان بیمه ای در ارتقای 
این صنعت، تصریح کرد: با وجود فعالیت های مســتمر برای بازیابی 
جایگاه صنعت بیمه هنوز بســیاری از ظرفیت های بیمه ای مغفول 

مانده که باید احیا شود.
وی با تشــکر از ریاســت محترم جمهوری، هیات محترم دولت و 
قدردانی از اعتماد مقام محترم وزارت، اظهار داشت: اندازه فعلی این 
صنعت با وجود حجم باالی ریسک هایی نظیر حوادث طبیعی، سوانح 
جاده ای و گســتردگی مباحث درمانی در شان این صنعت نیست و 

باید گسترش یابد.
بهزاد پور در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ابعاد بزرگ 
صنعت بیمه و تاکید بر برخی از آمارهای قابل توجه مانند ســرمایه 
گــذاری در حد 150 هزار میلیارد تومان، ســرمایه در حد 40 هزار 
میلیــارد تومان و فروش و درآمــد در حد 100 هزار میلیارد تومان، 
گفت این شرایط در حد اقتصاد کشور نیست و در این زمینه نیاز به 

توسعه جدی وجود دارد.
بهزادپور در ادامه بر لزوم بهره گیری از مولفه های شریعت اسالم برای 
توســعه بیمه گری در جامعه تاکید کرد و گفــت: با حمایت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بهره گیری از قابلیت مشاوره و کارشناسی، 
راه اندازی کمیته فقهی و تاسیس شرکت بیمه تکافل در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
بهزادپور، ســرمایه گذاری هوشمندانه در بازار سرمایه و انتشار اوراق 
بیمه ای را از جمله راهکارهای تقویت بنیان های صنعت بیمه دانست 
و افزود: با استقرار سامانه بیمه گری و تغییر شیوه های نظارتی می توان 

به ارتقای سطح صنعت بیمه در کشور امیدوارتر بود.
صنعت بیمه مستحکم، اما شکننده است

صنعت بیمه رسالت آرامش بخشی به جامعه را بر عهده دارد و ایفای 
این وظیفه سنگین جز در سایه امنیت بیمه گران امکان پذیر نخواهد 
بود. دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران در این مراسم با اعالم این 
مطلب افزود: تامین امنیت معیشــتی بیمه گران در روند توســعه 
خدمات رسانی به بیمه گذاران از درجه اهمیت باالیی برخورد است.

دکتر سید محمد کریمی با اشاره به آمادگی صنعت بیمه برای بازیابی 
جایگاه این صنعت در اقتصاد کالن کشور، خاطرنشان کرد: صنعت 
بیمه از سرمایه های غنی انسانی و منابع ارزشمند مالی سود می برد 
و در صورت توجه بیشتر به این صنعت، ضریب امنیت و اطمینان در 

کشور به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در عین حال صنعت بیمه را 
ظریف و شــکننده توصیف کرد و افزود: حفظ آرامش اجتماعی 
در گرو تقویت آسایش بیمه گران است که خوشبختانه این امر 
در سال های اخیر به لطف مدیران و کارکنان این صنعت تحقق 

یافته است.
وی پوشــش تمامی ریســک های کوچک و بزرگ در کشــور را از 
توانمندی باالی صنعت بیمه دانســت و گفــت: در بحث بودجه تا 
حدودی به صنعت بیمه جفا شده و انتظار داریم نگاه مجموعه های 

دولتی و حاکمیتی به این صنعت، مهربانانه و منصفانه تر باشد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱9 - نیمه دوم اسفند ۱400

وزیر اقتصاد اعالم کرد :

 اهدا جوایز ویژه ای به بیمه گزاران خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی
خوش حساب بیمه پارسیان

ترقی اقتصادی : جوایز ویژه ای به بیمه گزاران خوش حساب بیمه پارسیان اهدا خواهد 
شد.این شرکت به پاس همراهی و قدردانی از بیمه گزاران خوش حساب بیمه های زندگی 
و همچنین تکریم مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری، جشنواره نوبهار زندگی پارسیان 
را با جوایز ویژه آغاز کرد.بر اساس این گزارش، در این جشنواره که از تاریخ 10 اسفند ماه 
ســال جاری تا پایان فروردین ماه 1401 برگزار می گردد به بیمه گزاران خوش حســاب 
بیمــه های زندگی که در بــازه زمانی 1 فروردین ماه 1400 تــا ۳1 فروردین ماه 1401 
اقــدام به پرداخت حق بیمه نموده اند و فاقد حق بیمه معوق باشــند به قید قرعه جوایز 
ویــژه ای اهدا می گردد.بیمه گزاران بیمه های زندگی می توانند جهت اطالع از شــرایط 
طرح و نحوه کســب امتیاز در این جشنواره با شــعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در 
 سراسر کشور تماس حاصل فرمایند و یا با مراجعه به سایت رسمی شرکت بیمه پارسیان 

به آدرس www.parsianinsurance.ir از شرایط این جشنواره اطالع یابند. 

 پرداخت دیه ۴۳ میلیارد ریالی 
در یک حادثه رانندگی

ترقی اقتصادی : بیمه آرمان در یک حادثه رانندگی 4۳ میلیارد ریال معادل 4 میلیارد 
و ۳00 میلیون تومان به یکی از مشــتریان در استان یزد غرامت پرداخت کرد. مجید قلی 
پور مدیر عامل بیمه آرمان با اعالم این خبر گفت: شــرکت بیمه آرمان در راستای تحقق 
یکی از سیاســت های خود در خصوص لزوم مشتری مداری و تامین آرامش بیمه گذاران 
در یک پرونده خســارت اتومبیل، 4۳ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.شایان ذکر است 
این خسارت بابت دیه یکی از زیاندیدگان حادثه رانندگی که در وضعیت نباتی به سر می 
برد طبق توافق صورت گرفته به خانواده وی در استان یزد پرداخت شد.گفتنی است طبق 
سیاست پیش رو، پرداخت خسارت های معوقه در دستور کار اکید مدیریت شرکت بیمه 

آرمان قرار گرفته است.

حضور بیمه نوین در شانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت ساختمان سنندج

ترقی اقتصادی : همزمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، 
شعبه سنندج شرکت بیمه نوین با حضور در این نمایشگاه، در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان کردستان، غرفه F 25، به معرفی محصوالت، خدمات و طرح های بیمه ای 
خود و ارائه راهنمایی های الزم به مراجعه کنندگان می پردازد.شانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان در ســنندج از 10 تا 1۳ اسفند، از ساعت 15 الی 21 در حال برگزاری 
است.در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سنندج، عالوه بر بیش از 52 
شرکت تولیدی فعال در زمینه های صنایع مختلف ساختمانی، از ۶ استان مختلف کشور، 
هیأت تجاری از اقلیم کردستان عراق نیز حضور یافته اند.گفتنی است، کارشناسان شرکت 
بیمه نوین به عنوان تنها شرکت بیمه ای حاضر در این نمایشگاه، ضمن میزبانی تنی چند 
از مقامات حاضر، از جمله معاون اســتانداری، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و همچنین رئیس شــهرک های صنعتی استان کردستان، به عرضه خدمات و محصوالت 

بیمه ای ویژه خود در زمینه فعالیت های ساختمانی به عالقه مندان می پردازند.

تقدیر از مدیران بیمه ایران 
ترقی اقتصادی : آیین ســالروز تاسیس سندیکای بیمه گران ایران، با حضور سیدمحمد 
کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران، اعضای شورای عمومی، اعضای هیات رئیس کارگروه 
های تخصصی و شــورای هماهنگی استان ها به صورت آنالین در سالن جلسات سندیکا 
برگزار شد.در این مراسم از تالش ها وخدمات ارزنده شعله نوری مدیر کل بیمه های اتکایی 
بعنوان دبیر برگزیده کارگروه های تخصصی ، حجت اله فلکیان مدیر کل استان گیالن، علی 
قطبی راوندی مدیرکل استان مرکزی و مجتبی آخوندی مدیرکل استان اصفهان  بعنوان 
اعضای برتر هیات رئیســه شورای هماهنگی استان ها  تقدیر و تشکر به عمل آمده و لوح 

تقدیر به آنها اعطا شد.

 تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی 
در مجمع فوق العاده بیمه سرمد

ترقی اقتصادی : مجمع عمومی فوق العاده بیمه سرمد با حضور ۸۷ درصد سهامداران 
تشــکیل شد.مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برای افزایش سرمایه با حضور بیش 
از ۸۷ درصد از صاحبان ســهام، ســاعت 11 روز یکشنبه 15 اسفند برگزار شد.در این 
مجمع که به ریاست احمد فاضلی، رئیس هیأت مدیره بیمه سرمد برگزار شد، با توجه 
به مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2500 میلیارد 
ریال بــه ۷500 میلیارد ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابــی دارایی ها، مطالبات حال 
شــده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته مورد موافقت صاحبان سهام قرار گرفت.

افزایش ســرمایه 200 درصدی بیمه ســرمد به منظور حفظ توانگری مالی و افزایش 
ظرفیت قبولی ریسک این شرکت به تائید اکثریت سهامداران رسید، تا افزایش سرمایه 
در مرحله اول از مبلغ 2500 میلیارد ریال به مبلغ 4۸00 میلیارد ریال رســیده و در 
مرحله بعدی از مبلغ 4۸00 میلیارد ریال به مبلغ ۷500 میلیارد ریال از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدی )2500 میلیارد ریال(، سود انباشته )200 میلیارد 
ریال( در اختیار هیات مدیره قرار گرفت تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار و بیمه مرکزی و ظرف مدت حداکثر دو ســال از تاریخ برگزاری مجمع، نسبت 

به عملی کردن آن اقدام نمایند.

معرفی مدیر جدید سرپرستی استان 
خوزستان بیمه کوثر

ترقی اقتصادی : مراســم معارفه سیدمحســن ترابی پورهمدانــی به عنوان مدیر 
جدید سرپرستی استان خوزستان با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران 
شرکت بیمه کوثر برگزار شــد..ابوالفضل آقادادی مدیرعامل بیمه کوثر، در آغاز این 
مراسم با تسلیت شهادت امام موسی کاظم)علیه السالم( و قدردانی از زحمات حسین 
دربندی، سیدمحســن ترابی را به عنوان مدیر جدید سرپرستی خوزستان معرفی و 
خاطرنشــان کرد: رضایت مشتریان و ســودآوری دو هدف اصلی بیمه کوثر است و 
انتظار داریم سرپرســتی استان خوزســتان با تحقق اهداف و ارتقای شاخص های 
عملکردی از طریق تالش بیشتر و انسجام تیمی به رتبه های باالتر در شرکت دست 
پیدا کند.در ادامه این جلسه حجت االسالم خنجری رییس عقیدتی سیاسی شرکت 
نیــز ضمن تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع در بیمه کوثر خاطرنشــان کرد: امام 
موســی کاظم علیه السالم می فرماید اگر دو روز مومن مانند هم باشد زیانکار است. 
بنابراین همان گونه که کلیت بیمه کوثر در مســیر رو به رشــد قرار دارد امیدواریم 
همکاران و نمایندگان ما در سرپرســتی خوزســتان نیز برای ارتقای بیشتر در همه 

زمینه ها تالش مضاعفی به کار بندند.

آغاز طرح جدید فروش ترکیبی بیمه های 
اتومبیل و آتش سوزی بیمه آسیا

ترقی اقتصادی : بیمه آســیا در راستای ارائه خدمات بهینه به مردم و با هدف تقویت 
بازار بیمه، طرح فروش ترکیبی بیمه نامه های شــخص ثالــث، بدنه اتومبیل و منازل 
مســکونی را آغاز کرد. بر اساس طرح جدید فروش ترکیبی بیمه آسیا، متقاضیان بیمه 
بدنه خودرو در گروه سواری، اتوکار و بارکش در صورت داشتن بیمه نامه شخص ثالث یا 
آتش سوزی، می توانند از 10 تا 20 درصد تخفیف »مضاعف« بهره مند شوند. بنابراین 
گزارش، همچنین این دسته از متقاضیان در صورت دارا بودن بیمه شخص ثالث یا بدنه 
اتومبیل می توانند برای منازل مســکونی خود، بیمه نامه آتش ســوزی بیمه آسیا را  با 
تخفیف ها و تسهیالت ویژه خریداری کنند. این گزارش می افزاید: بر اساس طرح جدید 
فروش ترکیبی بیمه آســیا، خریداران بیمه شخص ثالث نیز در صورت دارا بودن بیمه 
بدنه یا آتش ســوزی منازل مسکونی، از تسهیالت خرید و تخفیف های ویژه این بیمه 
نامه برخوردار می شوند. گفتنی اســت، طرح فروش وترکیبی بیمه آسیا تا اردیبهشت 
1401 ادامه دارد و کلیه شعب و نمایندگی های بیمه آسیا در سراسر کشور، آماده ارائه 

محصوالت بیمه ای این طرح جدید هستند.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت بیمه آرمان، با اشاره به جای خالی بانک بیمه در ایران، 
گفت: بسیاری از بیمه ها در دنیا با تاسیس بانک از داده های آنها استفاده می کنند اما درایران 

کمتر از این امر داده استفاده می شود.
بهاره تاجر باشی،  مجید قلی پور افزود:درصنعت بیمه از داده، هوش مصنوعی و سیستم های 
پیشــنهادگر به کمترین نحو ممکن استفاده می شــود و صنعت بیمه از بانک داده به عنوان 

بزرگترین مرکز ذخیره اطالعات استفاده نمی کند.
وی،گفت: بیمــاری کرونا نوع فعالیت در بازار بیمه را متحول کرد وکرونا به  تکامل دیجیتال 

سرعت بخشید.
قلی پورافزود: کســانی دردنیای کسب و کار امروز باقی می مانند که بتوانند خودرا به بهترین 

شکل با تحوالت عصر دیجیتال منطبق کنند.
مدیر عامل شــرکت بیمه آرمان، تصریح کرد: براساس یک بررسی برروی لیست فورچون  به 
عنوان  500 شــرکت برتر دنیا که دوســوم GDP آمریکا را هم همین شــرکت ها تشکیل 

می دهند، انجام شد،دردهه گذشته یکسری از این شرکت ها از لیست خارج شدند.
قلی پور،ادامه داد: یکی از مهم  ترین دالیل حذف شرکت ها ازاین لیست و حتی ورشکستگی 

شرکت ها عدم توجه آنها به مفهوم دیجیتال و اقتضائات عصر دیجیتال بوده است.
وی، با بیان جمله ای از بیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، که گفته »درگذشته ماهی های بزرگ 
ماهی های کوچک را می خوردند اما دنیای امروز دنیایی اســت که ماهی ســریع ماهی کند را 

می خورد«، افزود: اگر شرکت های بیمه ای نتوانند براساس اقتضائات زمان، خود را تغییر بدهند 
درآینده نزدیک محکوم به شکست هستند و یکی از این اقتضائات به دلیل وجود کرونا دردنیا 

همین تحول دیجیتال است.
مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، خاطرنشان کرد که تحول دیجیتال در دهه آینده این قابلیت را 

دارد که 100 تریلیون دالر ارزش برای جامعه جهانی به وجود بیاورد.
قلی پور، مدعی شد که درصنعت بیمه ایران برخی از شرکت ها اسیر رقابت های کاذب شدند و 
سعی می کنند که با نرخ شکنی در بازار، کار بدست بیاورند و افزود که برخی ازشرکت ها رفتن 
به سمت فضاهای جدید را رها کرده اند و در این بین با پذیرش ضرر فعالیت می کنند و به دنبال 

اقیانوس آبی خود نمی گردند.
وی، اظهارکرد: اگرهمه شــرکت های بیمه بخواهند به بقای خود ادامه دهند ناچار هستند که 
به سمت طرح ها و فضاهای جدید بروند که یکی از این طرح های جدید طراحی بیمه مبتنی 

بر بیمه کرونا است.
مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، با پذیرش این موضوع که سرعت رو به رشد شرکت های بیمه ای 
در زمینه دیجیتالی شدن اصال قابل مقایسه با نظام بانکی نیست، افزود: صنعت بیمه در زمینه 
فین تک به نسبت نظام بانکی ضعیف است و همه شرکت های بیمه ای تا حدود زیادی در این 
حوزه ضعف دارند. قلی پور،تصریح کرد: باید ازهرشرکتی به نسبت استطاعت آن شرکت انتظار 
داشت اما درکناراین مسائل، قوانین رگوالتوری هم وجود دارد شاید اگر قوانین نظارتی مقداری 

تعدیل شود و شرکت ها در ارائه  طرح راحت تر باشند به شرکت ها کمک می شود که بتوانند 
کارهای جدید داشته باشند.

قدم هایــی که در مســیر 
با  دیجیتالی  توسعه جهان 
طمانینه برداشته می شد و 
چشم اندازی 50 ساله برای ظهور فناوری های نوین و تغییرات بنیادین 
در کســب و کارها را به تصویر می کشــید، با ظهور کووید19 شتابی 
چشم گیر داشت، به طوری که بسیاری از صاحب نظران امروزه بر این 
باورند که جهان در آستانه یک انقالب و چرخش پارادایمی است. این 

چرخش بر پاشنه فناوری هوش مصنوعی در حال وقوع است.
نشانه های این چرخش استراتژیک از زمان ورود گوشی های هوشمند 
و گجت های پوشیدنی در زندگی بشــری و تبدیل شدن آن به یک 
عادت همیشگی و حتی سبک زندگی قابل ردیابی است، اما آنچه این 
عرصه را برای کســب و کار به یک چالش جدی در آینده نه چندان 
دور بدل می سازد، ناهماهنگی و عدم وجود چابکی الزم برای همگام 

شدن با سرعت شتابنده این تغییرات است.
پیش از این دست یافتن به اطالعات، نقطه قوت و حتی گاهی مزیت 
رقابتی یک شرکت محسوب می شد، اما امروزه روزانه حجم عظیمی 
از داده در شــبکه های مجازی و اجتماعی توسط کاربران به اشتراک 
گذاشته می شود و به عقیده اینجانب آنچه در آینده می تواند به عنوان 
شایستگی کلیدی شــرط بقای کسب و کار در عرصه رقابت فزاینده 

باشد، مدیریت این کالن  داده هاست.
در واقع از طریق تجزیه و تحلیل کالن داده ها تشــخیص ترجیحات 
مشتریان کار بسیار آسانی اســت که با هزینه بهینه، استراتژی های 
آتی کســب و کار را مشــخص می کند و برنامه ریزی برای محتوای 
تولیدی و رسانه های انتخابی با توجه به پرسونای مشتری را سهل تر 

از گذشته کرده است.
در حقیقت فناوری در این بخش در خدمت کســب و کار اســت تا 

به مدیریت هزینه بپردازد. در ســال گذشته نیز روابط عمومی بیمه 
رازی از طریق تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی به صورت هدفمند 
به شناسائی مخاطبان و طراحی محتوای مطلوب آن ها به آمار ۸00 
میلیون بار بازدید دســت یافت که رکورد توجه انتخابی را به همراه 
داشــت. در دنیای نوین روابط عمومی، برقراری تعامالت هوشمند از 
طریق رابطه انسان- ماشین مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین های 
یادگیرنده از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طور مثال رابط کاربری 
هوشمند IUIs محلی برای مواجهه کاربران با فناوری  های نوین است 
که موقعیــت مدیران آینده روابط عمومــی را در مدیریت چگونگی 
تعامالت با شبکه دینفعان خود تحت تاثیر قرار می دهد. حتی به نظر 
اینجانب طراحی رابط کاربــری از الزامات روابط عمومی در مدیریت 
دیجیتالی آینده نه چندان دور به حســاب می آید، چرا که از طریق 
این مهم، تجربه کاربر بهبود خواهد یافت که بیشترین تاثیر خود را بر 

عملکرد سازمان دارد.
صد البته در این مسیر نیز بیمه رازی گام هایی برداشته و تالش کرده 
اســت تا با بهبود رابط کابری خود و تناسب آن با هویت برند، تجربه 
کاربرانی که با ســامانه های این شــرکت در ارتباط هستند را بهبود 
ببخشد که خروجی آن نیز در میزان افرادی که به تعامل با بیمه رازی 

از طریق فضای دیجیتالی پرداخته اند، مشهود است.
اینجانــب معتقدم آینده متعلق به افرادی اســت که نبض تغییرات 
فناوری را در دست دارند و همراه با این تغییرات به استقبال چرخش 

استراتژیک صنایع در عصر دیجیتالی شدن می روند.
هوش مصنوعی بــرای آینده صنایع از جمله بیمه و به تبع آن دوایر 
ســازمانی مانند روابط عمومی، نه یک هزینه که سرمایه گذاری امن 
برای رهبری بازار است. افق دید شرکت بیمه رازی نیز مبتنی بر بینش 

عالمانه در زمینه این تغییرات و همگامی با آن است.

ترقی اقتصادی : از ســوی بیمه مرکــزی گزارش تحلیلی آمار 
عملکــرد صنعت بیمه در 11ماه منتهی به بهمن ســال 1400 

منتشر شد.
بر اساس آمار اعالمی اداره کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی 

بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی طی 11ماه سال جاری 
۸/ ۳۸درصد رشد داشته است.

همچنین مبلــغ حق بیمه تولیدی و خســارت 
پرداختی بــه ترتیب در حــدود 5/ 100 و 1/ 
54هــزار میلیارد تومان اســت. براســاس این 
گزارش، تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت 

پرداختی نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۸/ ۳۸ و 2/ 45درصد 
رشــد بوده است. میزان حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه )بین 2/ ۳درصد در بیمه 
نفت و انرژی تا ۳/ ۷2درصد در بیمه باربری( زمینه رشد ۸/ ۳۸درصدی حق 

بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است.
البته این میزان غیر از بیمه پول اســت که با 9/ 4درصد کاهش 
حق بیمه و ســهم ناچیز 0۳/ 0درصــد از پرتفوی بازار را 
به خود اختصاص داده اســت. نسبت خسارت بازار با 4/ 
2واحد افزایش در مقایسه با 11ماه نخست سال گذشته 
به حدود ۸/ 5۳درصد رســیده اســت. البته در محاسبه 
این نســبت )حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق  بیمه 

تولیدی برحسب درصد( مبالغ خسارت  های معوق، ذخایر حق  بیمه، کارمزد شبکه فروش 
و هزینه های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی  شود.

بررســی آمار عملکرد شرکت ها و رشــته های بیمه از حیث »نســبت خسارت« در این 
مدت 11 ماهه نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دســترس قرار دهد و فعالیت 
واقعی شان را نشان بدهد. براساس این گزارش ۳ رشته   درمان )با ۳/ 10۶درصد(، کشتی 
)با 5/ ۸4درصد( و بدنه اتومبیل )با ۷/ 54درصد(، نســبت خســارتی باالتر از بازار بیمه 
داشتند. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به 

ترتیب ۶/ ۶۸ و ۷/ ۷0درصد بوده است.
در بررســی سهم شــرکت های بیمه در بازار، 9 شــرکت   بیمه در مجموع 1/ ۷۸درصد 
از حــق بیمه تولیدی بازار را بــه خود اختصاص داده و 9/ 21درصــد مابقی حق بیمه، 
توســط 19 شرکت بیمه دیگر تولید شده است. سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، 
 درمــان و زندگــی به ترتیــب ۸/ ۳4، ۳/ 1۸ و 1۶درصد از پرتفوی حــق بیمه تولیدی 

در بازار است.

در قیاس با نظام بانکی

سرعت اندک شرکت های بیمه ای دردیجیتالی شدن

نقش هوش مصنوعی در آینده صنعت بیمه 

رشد ۳۸ درصد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه

مدیر روابط عمومی بیمه رازی
دکتر ناصرالدین اسالمی فرد



ترقــی اقتصادی : توافق هســته ای حتما فرصت های جدیــد زیادی را برای 
اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد و درآمدهای نفتی کشــور را افزایش می دهد اما 
چالش اصلی این است که زیرســاخت های کشور برای بهره بردن ازاین شرایط 

فراهم نیست.

آمارهای رســمی نشان می دهد که بخش زیادی از صنایع کشور سال 1400 را در 
رکود و ســختی سپری کردند و حاال در این شــرایط باید خود را برای شروع سال 
جدیدی آماده کننــد؛ اما باتوجه به این وضعیت نیازهای اصلی صنایع چیســت؟ 
هرویک یاریجانیان نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن اتاق تهران می گوید: 
»در حال حاضر صنایع ما متاســفانه از کمبود نقدینگــی رنج می برند و همچنان 
یکی از چالش های اساسی آن ها تامین نیروی انسانی است. همچنین صنایع ما با 
مشکالت بسیار زیادی برای تامین مواد اولیه درگیر هستند و نگرانی بسیاری نسبت 

به تامین مواد اولیه در ماه های آینده دارند.«
او در ادامه می گوید:»عالوه براین ها به دلیل مشکالت تحریم ها و ضعف دیپلماسی 
اقتصــادی درحال حاضر ما بازارهای صادراتی زیــادی در اختیار نداریم و بازارهای 
صادراتی کشــور به شدت محدود است و این موضوع باعث شده که تولیدکنندگان 

برای صادرات محصوالتشان با مشکالت زیادی مواجه شوند.«
یاریجانیــان با تاکیــد بر اینکه باید بازارهــای صادراتی ایران توســعه پیدا کند و 

صادرات غیرنفتی به اولویت کشــور بدل شود، می گوید:» به اعتقاد من برای بهبود 
شــرایط واحدهای تولیدی باید صادرات تولیدات صنعتی ایران افزایش پیدا کند و 
این موضوع نیازمند حضور در بازارهای جدید و فعال شــدن دیپلماســی اقتصادی 
اســت. اگرصادرات افزایش یابد با رونق تولید رو به رو خواهیم شد و می بینیم که 
واحدهای صنعتی با ظرفیت کامل به کارشــان ادامه می دهند و بخشــی از مشکل 
نقدینگی هم حل می شــود. البته دراین بین باید مشــکل کمبود نیروی انسانی را 
هم برطرف کرد. هم اکنون به دلیل مشــکالت اقتصادی و حقوق و مزایا، کارگران 
تمایل چندانی به کار کردن ندارند و بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکل جذب و 
کمبود نیروی انســانی رو به رو شده اند. به نظرم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید با راهکارهایی دستمزدهای کارگران را افزایش دهد تا کارگران تمایل بیشتری 

به کارکردن داشته باشند.«   
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که اگر 
مذاکرات هســته ای به نتیجه برســد آیا فضای کســب و کار و صنعت کشور برای 

استفاده از این فرصت فراهم است یا خیر؟ می گوید:» توافق هسته ای حتما فرصت 
های جدید زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد و درآمدهای نفتی کشور 
را افزایش می دهد اما چالش اصلی این اســت که زیرساخت های کشور برای بهره 
بردن ازاین شــرایط فراهم نیست. امروز کشــور ما از نبود زیرساخت های مناسب 
رنج می برد و این مشــکل شــامل همه نوع زیرســاخت از قوانین مربوط به جذب 
ســرمایه گذار خارجی گرفته تا قوانین گمرکــی، مالیاتی، تامین اجتماعی، چالش 
های آموزشی و... می شود. در نظر داشته باشید که زیرساخت های کشور زنجیروار 
به هم وصل هســتند و با هم ارتباط دارند. مثال توســعه اقتصادی کشور به مدرسه 
ســازی مرتبط است، زیرا مدرسه خوب است که نیروی انسانی مناسب برای آینده 
کشور تربیت می کند و دانشگاه درجه یک است که متخصص کارآزموده از آن فارغ 
التحصیل می شود و این ها وقتی کنار هم قرار بگیرند به صورت دومینووار حرکت 
می کنند و به توسعه کشور منجر می شوند. به نظرم باید در بهبود زیرساخت های 

کشور از نظر کیفی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.«

پروژه های صنعت نفت نسبت به اهداف خود 
دارای انحراف هستند، محدودیت های مصوب 
پروژه ها به خصوص حدود زمانی و هزینه ای 
رعایت نمی شود، دوباره کاری در پروژه ها مشاهده می شود، مضاعف بر اینکه اصوالً کمتر 
دانشی از اجرای این پروژه ها در بدنه صنعت رسوب می کند، که این ها مبین عدم موفقیت 

و تبیین استراتژی های دوران گذار در پروژه ها هستند
با توجه به تحوالت و رویکردهای جدیدی که بر نفت و انرژی هیدروکربوری در حال گذار 
است باید گفت که اســتراتژی هایی برای دوران و شرایط گذار می توان برای کشورهای 
صادرکننــده نفت که بخش عمده  ای از بودجه کشورشــان را به خود اختصاص می دهد 
مد نظر قرار داد. موضوعات متعددی همچون پیک تقاضای نفت، از دســت دادن سهم 
بازار، تغییر ترکیب ســبد انرژی، کاهش سرمایه  گذاری ها و عواملی این چنین، از مواردی 
هستند که اهمیت و داشتن اســتراتژی در دوران گذار را دوچندان می کنند. استراتژی 
اول می تواند به موضوع تالش برای حفظ بازار از طریق آزادســازی منابع هیدروکربوری 
جهت صادرات تکیه داشته باشد و جایگزینی تجدیدپذیرها با فسیلی در بخش داخلی و 
اســتراتژی دوم می تواند به سرمایه  گذاری در تولید و بازاریابی فرآورده های نفتی و گازی 
در بازارهای مصرف به جای صادرات نفت و گاز در بازارهای داخلی و خارجی تکیه داشته 
باشد و در نهایت استراتژی سوم به متنوع  سازی اقتصاد که باز هم بخشی از آن به صادرات 
نفت و گاز و سرمایه  گذاری در سایر بخش های پربازده مثل صنایع تولیدی، کشاورزی، و 
بخش خدمات جهت متنوع  سازی منابع درآمدی دولت تکیه دارد. در کل به نظر می رسد 
کشــورهای صادرکننده نفت و گاز راهی جز »متنوع  ســازی صادرات حامل های انرژی« 
ندارند و با توجه به رشد بخش گاز و اهمیت پیدا نمودن موضوع اقلیم می تواند فرصتی 
خوب برای این کشورها رقم زند. در خصوص ایران موضوع حفظ سهم بازار نفت و حتی 
افزایش آن، صادرات فرآورده های نفتی و بخش پایین دســتی به خصوص پتروشیمی و 
حداکثرسازی استفاده از ظرفیت خطوط لوله صادراتی گاز به شرطی که مصرف داخلی را 
کاهش دهیم می تواند گزینه خوبی در مقایسه با LNG باشد که فعالً هزینه و تکنولوژی 
آن را نداریم. نکته  ای که می بایست به آن اشاره شود در مطالعات اخیری است که چنانچه 
موضوع فشــار حداکثری بر ایران از جانب آمریکا مطرح باشد احتماالً تمرکز بر گرفتن 
بازارهای هدف، خطوط لوله انتقال گاز موجود مثل عراق، ترکیه و ارمنستان خواهد بود و 
این موضوع می بایست در دیپلماسی انرژی کشور مد نظر قرار گیرد. امروزه، بخش اعظم 
منابع مالی برای توسعه اقتصاد ایران، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل درآمدهای 
نفتی است و به طور کلی صنعت نفت به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های اقتصادی 
کشور، دارای دو فعالیت اصلی شامل اجرای پروژه ها و امور بهره برداری است. بنابراین در 
بخش فعالیت های پروژه ای، این صنعت شاهد اجرای تعداد زیادی از طرح ها و پروژه های 
بزرگ است. با این وجود، شواهد و اطالعات نشان می دهد که درصد قابل توجهی از این 
پروژه ها از حیث دستیابی به اهداف و رعایت محدودیت های زمان، هزینه و کیفیت دچار 
نقصان هســتند. همچنین رصد و ممیزی بسیاری از پروژه ها بیانگر برخورد با خطاهای 
تکراری و عدم اســتفاده از تجربیات گذشته است. متاسفانه این مشکالت، به تبع خود 
زیان های بسیاری را برای کشور به همراه داشته است. از آن موارد می توان به ایجاد فرصت 
برای همسایگان جهت استحصال از مخازن مشترک، آلودگی محیط زیست، و ضررهای 
مالی مســتقیم ناشی از دیرکردهای زمانی در پروژه ها اشاره کرد. پروژه های صنعت نفت 
نسبت به اهداف خود دارای انحراف هستند، محدودیت های مصوب پروژه ها به خصوص 
حدود زمانی و هزینه  ای رعایت نمی شــود، دوباره  کاری در پروژه ها مشــاهده می شــود  
مضاعف بر اینکه اصوالً کمتر دانشی از اجرای این پروژه ها در بدنه صنعت رسوب می کند 

که این ها مبین عدم موفقیت و تبیین استراتژی های دوران گذار در پروژه ها هستند. در 
حل این مســئله فراگیر، راه  حل های موردی و موقتی نظیر اجرای دوره های آموزشــی، 
استفاده از مشاورین مدیریت پروژه، تجهیز غیر متمرکز شرکت ها به طور جداگانه و غیره 
انجام شده است که به نظر این حرکات پراکنده مثمر ثمر واقع نشده اند. لذا الزم است از 

زاویه  ای زیربنایی و بنیادی به این مسئله پرداخته شود:
1- چه عواملی در موفقیت پروژه های صنعت نفت و گاز در دوران گذار مؤثر هستند؟

2- کدام خطوط راهنما می توانند مدیران ارشــد صنعت نفت را در مسیر اجرایی موفق 
پروژه ها کمک و هدایت کنند؟

۳- چه نقاط قوت و ضعف و کدام فرصت ها و تهدیدها بر پروژه های صنعت نفت و گاز در 
دوران گذار مترتب هستند؟

4- اهم استراتژی های راهبری در این دوران برای پروژه های نفت و گاز کدام اند؟
در این  بــاره باید عرض کنــم که در ادبیات تحقیق، در زمــره عوامل موفقیت پروژه، به 
فاکتورهایــی نظیر مأموریت پروژه، حمایت مدیران ارشــد، شــفافیت و واقع گرایی در 
اهداف، برنامه  ریزی منســجم، ایجاد ارتباطات مؤثر بین تیم پروژه و ذی نفعان، کارکنان 
کافی، مدیریت تغییرات، وجود مدیریت مناســب در پروژه ها، تخصیص مؤثر و به  موقع 
منابع، بودجه کافی، پیمانکاران، مشاوران، ثبات راهبردها، وجود تجربیات قبلی، و سطح 
پیچیدگی و اندازه پروژه اشاره شده است. در گام اول این مبحث می توان نتیجه  گیری کرد 
که عوامل کلیدی موفق برای بخش باالدستی صنعت نفت و گاز در مهم ترین شرکت های 
موفق دنیا شامل راهبردهای سازمانی، شایستگی های کلیدی و عوامل موفقیت صنعت 
هستند. در پژوهشی میدانی در سال 2019، ارتباط بین عملکرد پروژه و موفقیت پروژه 
بررســی شده است. آن ها ضمن بررسی تأثیر عوامل رهبری، نیروی انسانی، سیاست ها و 
راهبردها، مشارکت، منابع و شاخص های کلیدی عملکرد، بدین نتیجه رسیدند که نیروی 
انسانی به همراه شاخص های کلیدی عملکرد، بیشترین تأثیر را در موفقیت پروژه دارند. 
در حالی که تأثیر سیاست ها و راهبردها در موفقیت پروژه، در اولویت باال قرار نمی گیرد. با 
توجه به وابستگی اقتصاد ملی ایران به اقتصاد نفت و فرآورده های هیدروکربوری می توان 
گفــت در حوزه صنعت نفــت ایران در امور معدودی به عوامل موفقیت پرداخته شــده 
اســت. در شــرایط حاضر و برای عبور از این شرایط به دوران گذار از نفت باید سه عامل 
شایستگی نیروی انسانی، قدرت مالی و توانمندی فنی را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت 
پروژه های باالدســتی صنعت نفت معرفی کرد و در تداوم فعالیت ها در دیگر زمینه های 
رشد و توسعه مورد بهره  برداری مستقیم قرار گیرند. همان گونه که پیش تر ذکر شد، مرور 
ادبیات موضوع نشان می دهد که تحقیقات محدود و معدودی در خصوص شناخت عوامل 
موفقیت های نفت و گاز و اســتخراج استراتژی های نیل به موفقیت مبتنی بر این عوامل 

انجام شده است و لذا الزم است که بر این مبحث تمرکز 
نمود تا بتوان به زمینه های رشد و توسعه در بستر 

نوآوری دســت یافت. در ایــن موقعیت و برای 
حفظ دستاوردهای علمی و توسعه  ای حاصل 
از اســتراتژی های دوران گــذار از نفت، الزم 
است نگاهی به راهکارهای علمی و تاییدشده 
در ســاختاردهی نظرات و ایده های خبرگان 
در پژوهش های علمــی و مرتبط با پروژه ها 
توجهی کامل را معطوف داشت. امروزه دانش 

مدیریت پروژه در مجموعه هایی از حوزه ها گسترش یافته 
که اهم آن ها را می توان در زمینه های زیر بیان داشت:

مدیریت محدوده، مدیریــت یکپارچه، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت 
مدیریت منابع انسانی، مدیــریت ریسک، مدیریت بحران، مدیریـــت تدارکات، مدیریت 

تغییرات، مدیریت پیکــره  بندی )اقالم پروژه ای(، مدیریت ارتباطات و مدیریت دانش.
در گام بعدی و براساس پژوهش های مدیریت راهبــردی سایر عوامل مدیریتی را می توان 

به شرح زیر بیان داشت:
مدیریت دعاوی، مدیریت پیمان، مدیریــت راهبردی، مدیریت ایمنی، مدیریت محیط 
زیست، مدیریت امنیت، مدیریت مالی، مهندسی مالی، مهندسی ارزش، مدیریت ارزش 
کسب شده، مدیریت عملکرد، مدیریت ذی نفعان و مدیریت اختتام. ذکر این مطلب مهم 
است که بررسی حاضر معطوف به کسب موفقیت درشرایط گذار از افت است که موجب 
آرامش خاطر و پایداری در حفظ وضعیت موجود و نیز آینده  نگری برای جریان توســعه 
و حفظ ســطح نگهداشت باشد. براساس این دیدگاه ها باید گفت که در یک نگاه کلی یا 
یک سیستم کلی برای موفقیت باید به مجموعه ای از عوامل توجه جدی کرد که به آن ها 
 Key Success Factor )KSF( عوامــل موفقیت می گویند. عوامل کلیدی موفقیت
نیز بخشــی از عوامل موفقیت هســتند که برای برنده بودن در عرصه صنعت و تجارت، 
شــرکت باید حائز آن ها باشــد. بنابراین، عوامل کلیدی موفقیت معدود بوده و معموالً 
از پنج عدد تجاوز نمی کنند. بد نیســت در این جا یادآوری کنم که در ادبیات مدیریت 
راهبردی، یکی از متداول ترین روش ها برای شناسایی استراتژی ها، تکنیک Swot است. 
طی این تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی شناسایی شده و بر این 
اســاس، راهبردهایی پیشنهاد می گردد. هریک از راهبردها ممکن است در یکی از چهار 
 SO (Strength – Opportunity( قرار گیرند نــوع WT یا ST. WO. SO نــوع
 راهبردهایی هســتند کــه نقاط قوت را به ســوی جذب فرصت هــا هدایت می کنند. 
نوع )WO )Weekness Opportunity به راهبردهایی اشاره دارد که به موجب آن ها 
از فرصت ها استفاده می شود تا نقاط ضعف جبران شوند. نوع ST راهبردهایی هستند که 
نقاط قوت را به سوی دفع تهدیدها هدایت می کنند. نوع WT نیز راهبردهایی هستند که 

به موجب آن ها نقاط ضعف پوشش داده می شود تا از تهدیدها دوری شود.
در جمع  بندی این فرآیند و برای توجه به فرآیندهایی در اســتراتژی های دوران گذار 
از نفت برای تغییر در ترکیب ســبد انرژی و یا کاهش سرمایه  گذاری ها، ضمن حفظ 
ســه مرحله قبلی که از نظر گذشت الزم اســت کلیات فرآیندی این مهم مبتنی بر 
کســب توافق گروهی و اســتفاده از نظرات گروه خبرگان حوزه نفت و انرژی استوار 
شده و بدین منـــظور تکنیک گــروهی و همچنین دستیابی به توافق جمعی را در 
مراحــل کلی روش تحقیق در این حوزه حســاس و پراهمیت مورد توجه قرار داد و 

مطابق آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
با رعایــت روش فوق و توجه به نمــودار ارزیابی حوزه های 
فعالیت می توان بدون بروز حســارات احتمالی از دوران 
گــذار عبور کــرد و ضمن حفظ ســرمایه های 
ارزشــی موجود نسبت به زمینه  ســازی برای 
فرآیندهــای جایگزینی همچون متنوع  ســازی 
فعالیت ها بــه ویژه صــادرات حامل های انرژی 
اقدامات الزم را به انجام رساند. روش پیشنهادی 
یکی از بهتریــن و اثرگذارتریــن مکانیزم  های 
تعیین  شــده در دنیای توســعه  یافته اســت که 
دارای یک نگرش نظام  مند از حوزه های دانشــی 
و اجرایی و عملیاتی در فرآیند تکاملی انرژی در 
جهان اســت. الزم به توضیح است که نمودار 
فوق دارای یک اســتاندارد جهانی است که به 
خودی خود نگرش نظام  مند اجرایی و عملیاتی را 

با مشارکت و همفکری گروهی به دست آورده است. 

 استقبال بخش خصوصی 
از حذف ارز ترجیحی

موضوع حذف ارز 4200 تومانی یا ماندگاری آن در 
اقتصاد ایران این روزها موضوع بســیاری از بحث ها 
در محافل کارشناســی و تصمیم سازی است. اکنون 
تجربه ای سه ســاله پشت سر سیاســت گذاران در حوزه تصمیم گیری برای حذف ارز 4200 
تومانی وجود دارد و در این مســیر، اتاق بازرگانی و تشــکل های تخصصی کشور چالش های 
ماندگاری ارزهای رانتی در اقتصاد ایران را هشدار داده اند؛ اما بنا به دالیلی، دولت همواره از 
حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران سر باززده و البته نگرانی هایی را نیز در این خصوص 
مطرح می کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به حذف دالرهای رانتی نزدیک 
شده و آن گونه که در محافل کارشناسی و جلسات تخصصی دولت و بخش  خصوصی صحبت 
به میان می آید هدف اصلی آن اســت که در گام اول، ارزهــای 4200 تومانی برای واردات 
نهاده های دامی، روغن و دانه های روغنی حذف شــده و تنها گندم و دارو که از حساســیت 

بسیار باالیی در اقتصاد ایران برخوردار هستند، ارز یارانه ای دریافت کنند.
آمارهای رســمی منتشرشده از ســوی دولت نشــان می دهد که در هفت ماهه ابتدای سال 
جاری، دولت بالغ بر 11 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی و دارو 
اختصاص داده که حســاب سرانگشتی در رابطه با آن، حکایت از پرداخت حداقل 240 هزار 
میلیارد تومان یارانه ارزی در کشور دارد. در مقابل این اعداد و ارقام، قیمت کاالهای اساسی 
که با این ارزها وارد کشــور شده اند نیز ظرف ماه های گذشته نوسانات بسیار باالیی داشته و 
مردم و به خصوص اقشــار آسیب پذیر کشور را با چالش های جدی مواجه ساخته است. حاال 
دولت تصمیم گرفته تا در گام اول، بخشــی از این یارانه را حذف کند و البته مالحظاتی که 
در حاشــیه این تصمیم وجود دارد، زمان دقیق اجرای آن را در هاله ای از ابهام فرو می برد. 
امــا به هر حال دولت تالش دارد تا با برقراری تعامل نزدیک با بخش  خصوصی فعال در این 
حوزه، از تبعات حذف این ارزها کم کرده و شــرایط را برای تامین مطمئن و پایدار کاالهای 

اساسی فراهم کند.
در چنین شرایطی، فعاالن اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور 
عالوه بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران، یک تصمیم بســیار بزرگ و عاقالنه 
به شــمار می رود، اهمیت اجرای آن را نیز از حساســیت دوچندانی برخوردار می سازد که بر 
اساس آن، دولت باید به مجموعه راهکارهای عملیاتی و دقیقی که فعاالن اقتصادی و بخش 
 خصوصــی برای مدیریت فضای بازار پس از حذف ایــن ارزهای دولتی ارائه می دهند، توجه 
کافی صورت دهد. نکته حائز اهمیتی که حساســیت در نحوه اجرای چنین تصمیم بزرگی را 
چند برابر می کند، فاصله قیمتی است که هم اکنون میان ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی که 
یکــی از محل های تامین ارز مورد نیــاز واردکنندگان این کاالها در آینده خواهد بود، وجود 
دارد و این در شــرایطی است که اتاق های بازرگانی و فعاالن اقتصادی درست در زمان هایی 
خواســتار حذف ارزهای دولتی از اقتصاد ایران شده بودند که فاصله قیمتی میان نرخ دولتی 
با ارز آزاد زیاد نبود؛ اما متاســفانه در دولت گذشــته این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. در 
حالی که اگر در آن زمان، ارز 4200 تومانی از واردات کاالها به صورت کامل حذف می شد، 
به طور قطع فشــار کمتری از این بابت بــه مصرف کنندگان وارد می آمد و مردم کمتر تحت 

تأثیر تورم ناشی از این تصمیم قرار می گرفتند.
امــا اکنون هم که عزم دولت جدی اســت، فعاالن اقتصــادی و تامین کنندگان کاال که طی 
سنوات گذشــته در این حوزه نقش آفرینی کرده اند، حتماً در کنار دولت تالش خواهند کرد 
تــا این طرح بزرگ، به خوبی اجرایی و عملیاتی شــود و در  عین حال، آســیب کمتری به 
مردم از محل تغییر نرخ ارز واردات کاالهای مورد نیاز آن ها وارد گردد. در این میان حساب 
سرانگشــتی نســبت به آنچه که از محل آزادســازی نرخ ارز کاالهای اساسی باید به عنوان 
یارانــه میان مردم توزیع شــود، حکایت از آن دارد که میزان یارانــه پرداختی از این محل 
در مدت ۷ ماه گذشــته و با محاســبه نرخ ارز بازار آزاد، 244 هــزار میلیارد تومان بوده که 
ســرانه آن حدود 400 هــزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود. طبیعی اســت که دولت در 
بودجه ســال آینده 150 هزار میلیارد تومان یارانــه گندم و نان در نظر گرفته و البته گندم 
هــم مطابق با اعالم دولت قرار نیســت که در فاز اول، از دریافــت ارز 4200 تومانی محروم 
شــود. اما با این شــرایط باید به این نکته اشــاره کرده که بهترین روش این است که گندم 
بــا قیمتی معادل ۷.500 تومان از ســوی دولت خریداری شــده و یارانــه مرتبط به آن، به 
آرد تعلق گیرد. در واقع، قرار اســت که دولت گندم را از کشــاورز ۷.500 تومان خریداری 
کند و با احتســاب 1.000 تومان به عنوان هزینه حمل و آســیابانی، آرد آن ۶40 تومان به 
خبازی ها برســد، اما بهتر اســت که نرخ گندم نرخ آزاد باشد. این در حالی است که در حال 
 حاضر یکی از نقاط ضعف این اســت که باید آزادسازی نرخ گندم هم صورت گرفته و یارانه 

به آرد یا نان تعلق گیرد.
در نهایت، اگر قرار باشد که هدفمندی یارانه ها اجرا شود، باید طرح را به نحوی اجرا کرد که 
مردم ناراضی نباشند؛ پس باید یارانه فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده می شود به 
مردم ارائه شــود تا طرح با موفقیت اجرایی شود و به هدف خود که فسادزدایی است، برسد. 
ضمن اینکه اگر قرار اســت که کمتر از یارانه ای کــه دولت به ارز ترجیحی می دهد به مردم 
پرداخت کند و در مقابل هم کاال گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و 
قادر به خرید کاالهای اساسی نیستند؛ ضمن اینکه در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد 
شــد. ضمن اینکه باید نقدینگی بنگاه های فعال در این حوزه تأمین شود چراکه با حذف ارز 
ترجیحی ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری ها 4 تا 5 برابر خواهد شد. 
پس دولت باید ســرمایه در گردش را تأمین کند تا تقاضا در کشــور از بین نرود و در عین 

حال چرخ تولید نیز بچرخد.
از ســوی دیگر، یکی از اصلی ترین خواســته های بخش خصوصی در تمام سال های گذشته، 
سهم بری عادالنه تمام بخش ها از سیاست گذاری های حمایتی و اجرایی بوده است. متاسفانه 
در ســال های گذشته بارها مشاهده شــده که برخی بخش های مهم در اقتصاد و کشاورزی 
کشــور عماًل نادیده گرفته شــده اند؛ این در حالی اســت که علی رغم اینکه صنایع تبدیلی 
بخش مهمی از زیرساخت های کشاورزی کشور را تشکیل می دهند، اما در سال های گذشته 
حلقه های نخست مانند کشاورزی و باغداری حمایت های بیشتری دریافت کرده اند و صنایع 
تبدیلی در بســیاری از این برنامه ها عماًل نادیده گرفته شده اند. انتظار ما از دولت سیزدهم، 

تغییر در ساختار این تصمیم گیری ها است.
در این میان به نظر می رسد تداوم رابطه مستمر میان دولت و بخش خصوصی می تواند بخش 
مهمی از این خواســته ها را به تصمیم گیران منتقل کند و اگر وزیر کشــاورزی و معاونانش 
جلســات مســتمر خود با بخش خصوصی را ادامه دهند، می توان انتظار داشت که فراموش 
شدن بخش هایی از تولیدکنندگان کشور، کمتر دیده شود. به هر حال، دولت سیزدهم قصد 
تداوم اجرای این سیاســت را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، ســرمایه شــرکت های فعال در 
صنایع تبدیلی چهار تا پنج برابر خواهد شد و در این بستر امکان بهره برداری از منابع افزایش 
می یابد. از ســوی دیگر دولت در رابطه با برخی کاالهای کشــاورزی اقدام به قیمت گذاری 
دســتوری می کند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، شــرایط تولیدکننده و هزینه هایی که 
در فرایند تولید متحمل می شــود، نادیــده می ماند و منجر به افزایش فشــار به این بخش 
می شــود. از این رو امیدواریم دولت با درک دقیق این شرایط، سیاست های خود را بر اساس 

واقعیت های اقتصادی تعریف کند. 

خطر صنعت زدایی از اقتصاد در پی افزایش درآمدهای نفتی

هشدار در خصوص بیماری هلندی
کارشناس اقتصادی 

کاوه زرگران

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
رضا پدیدار

ترقی اقتصادی : با توجه به افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و 
ذخایر ارزی کشور، کارشناسان نسبت به بروز پدیده صنعت زدایی 

از اقتصاد و وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت هشدار می دهند.
هرچند آخرین باری که نفــت این قیمت را در دنیا تجربه کرده 
بود، ســال 200۸ بود، ولی رکورد درآمد نفتی ایران در سال 90 
با رقم 11۳ میلیون دالر خورده شــد. میزانی که به گفته رستم 
قاسمی، وزیر نفت وقت، رکورد دار درآمد نفتی در تاریخ جمهوری 
اســالمی نام گرفت. هرچند پس از آن سال در سال 91 با وجود 
باال بودن قیمت نفت، به دلیل تشدید تحریم ها، درآمد نفتی 44 
درصد کاهش پیدا کرد. هنوز میزان دقیقی از فروش و درآمد نفتی 
ایران در سال جاری مشخص نیست ولی مسئولین وزارت نفت و 
بانک مرکزی از افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و ذخایر ارزش 

کشور خبر داده اند.
هشدار در خصوص بیماری هلندی

با وجود اینکه افزایش درآمدهای نفتی در ظاهر یک اتفاق مثبت 
برای هر اقتصاد هر کشــوری اســت، ولی کارشناسان اقتصادی 
نســبت به بروز پدیده و خطری به نــام صنعت زدایی یا بیماری 

هلندی در اقتصاد هشدار می دهند.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تالش می کند رابطه 
بین اســتفاده بی رویه از منابع طبیعی )معادن نفت و گاز، طال و 
نظایر آن( و رکود ناشــی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح 
دهد. واژه ای که اولین بار در سال 19۷۷ توسط مجله اکونومیست 
برای توصیــف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشــف گاز 

طبیعی در دهه 19۶0 به کار گرفته شد.
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور 
بر اثر عوامل فصلی )درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره( به 
صورت ناگهانی افزایش می یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم 
بــا تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. 
درآمد کشــور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می شود. این 
تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها 
و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کاالهای مختلف می شود 
و اگر ایــن افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شــود، عرضه 
جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد 

در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد.
در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت ها وارد 

عمل می شود و از ســوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد 
تعادل در بازار عرضه و تقاضا می کند. این رویه در مدت نه چندان 
زیادی، باعث می شود هزینه تولید کاالها در داخل افزایش یابد و 
بخش صنعت امکان رقابت با کاالهای وارداتی را نداشته باشد که 

به این فرایند »صنعت زدایی« هم گفته می شود.
تعیین قیمت ارز مناسب برای صنعت زدایی

در همیــن رابطه، مجید شــاکری در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
می گوید: هنگامی که پایه تورمی و هزینه ها در کشور افزایش پیدا 
می کند، اما با فروش گســترده نفت قیمت ارز پایین نگه داشته 
می شــود کم کم واردات به صرفه تر از تولید می شــود و صنعت 
زدایی رخ می دهد. البته الزم به توضیح است که اصطالح بیماری 
هلندی برای کشــورهایی به کار می رود که در یک دوره کوتاهی 
درآمد ارزی سرشــاری پیدا می کنند و برای همه کشورهایی که 
درآمد ارزی دارند، از جمله کشــورهای نفتی که درآمد طوالنی 

مدت نفت دارند باید احتیاط شود. ولی به طور کلی می توان گفت 
نــرخ ارز از یک حدی که پایین تر میاید می تواند مانع از موفقیت 

برخی محصوالت صنعتی شود.
شاکری در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از صنعت زدایی 
در اقتصاد کشور پس از افزایش درآمدهای نفتی جلوگیری کرد 
تصریــح می کند: در قدم اول باید ببینیم چه قیمتی می خواهیم 
برای ارز بگذاریم. پــس از مدت ها بانک مرکزی این اختیار را به 
دست میاورد که بتواند در کوتاه مدت خودش کنترل کننده نرخ 

ارز باشد.
وی اضافه می کند: با توجه به اینکه می دانیم پس از توافق تقاضای 
واردات قابل توجهی خواهیم داشــت و پس از آن مجدداً احتمال 
افزایش قیمت ها وجــود دارد بانک مرکزی باید یک کف قیمتی 
بــرای ارز تعیین کنــد و از آن دفاع کند تــا در بلندمدت بتواند 

قیمت ها را کنترل کند.

 خطر صنعت زدایی از اقتصاد 
در پی افزایش درآمدهای نفتی

شــاکری اضافه می کند: ضمناً برای حفظ آن حداقلی از تشکیل 
سرمایه ثابتی که با هدف صادرات و به دلیل ارز گران ایجاد شده 
و اثــر »جی« آن، یعنی آن فاصلــه ای که میان افزایش نرخ ارز و 
بهبود صادرات، گذشــته است، الزم است قیمت ارز از یک حدی 

پایین تر نیاید.
این کارشــناس اقتصادی ادامه می دهد: نکته بعدی این است که 
ما هرچند نمی توانیم بودجــه ارزی را از ریالی به طور کامل جدا 
کنیم، ولی رفتن به این ســمت قابل توجه است و یک فرایندی 
خواهد داشــت. البته این اقدام اینگونه نیست که با یک شرکت 
داخلی یا خارجی نفت را تهاتر کنیم، زیرا آن هم چون در سرانجام 
هزینه کردی ریالی دارد، باید به ریال تبدیل شود و موضوع فرقی 

نمی کند.
شــاکری تصریح می کند: نکته سوم این اســت که حتی اگر به 
هیچکدام از این موارد توجه نشــود، اگر خروجی توافق این شود 
که شــما می خواهید 20 میلیارد دالر نفت بفروشید، این معادل 
500 هزار میلیارد تومان پایه پولی است که از بازار جمع می شود 

و تقریباً به اندازه کل بازار بین بانکی است.
طبعاً با توجه به نیاز سیســتم به ذخایر باید مجدداً تزریق شود 
و این قبض و بســط پایه پولی با چه مکانیسمی انجام می شود و 
آیا در این فرایند ترجیحاتی مبنی بر مثاًل بهبود ترازنامه بانک ها 
یا اجرای سیاســت های هدایت اعتبار را انجام خواهند داد یا خیر 
موضوع مهم دیگری است که حتی اگر آن فرایند صنعت زدایی هم 
شکل گرفت از این طرف قدمی در راستا تشکیل سرمایه ثابت یا 

درگیری صادراتی برداشته شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم ســرمایه گذاری در زیرساخت ها به 
منظور عدم وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به نفت گفت: ما باید به 
جای توسعه متوازن، بدین معنا که تمام کشور به یک اندازه توسعه 

یابد از کریدورهای توسعه ای بهره بگیریم.
الزم به ذکر است توسعه زیرساخت های صنعت نفت و گاز کشور، 
به طوری که کشور را از وابستگی به خام فروشی نفت کم کند، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و در این شرایط ارزی نباید از آن 
چشم پوشی شود. اقدامی که می تواند راهبرد کشور را از دور زدن 
تحریم ها در آینده به خنثی سازی تحریم ها در آینده تبدیل کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران از مشکالت تولید می گوید:

بازارهای صادراتی ایران محدود است

گذار از نفت با کدام استراتژی؟
انحراف از مسیر

صنعتو
تجارت 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۱9 - نیمه دوم اسفند ۱400

دیدگاه
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چین هدف تولید ناخالص داخلی خود را برای سال ۲۰۲۲، 5.5 درصد تعیین کرد

جنگ اوکراین چطور روی قیمت نفت تاثیر می گذارد؟چین سال 2۰22 را هم با رشد اقتصاد سپری می کند؟

آماده برای جهش بیشتر قیمت نفت
ترقی اقتصادی : قیمــت نفت و گاز به 
شــدت افزایش یافت، به طوری که هر دو 
شــاخص اصلی نفت امروز در باالی 110 
دالر معامله می شــوند که نشــان دهنده 
افزایش 15 درصدی بیشــتر نســبت به 

هفته گذشته است.
دو هفتــه پیش که قیمــت نفت به 100 
دالر نزدیک شــد، ماکیج کوالچکوفسکی 
، مدیــر صنعــت نفــت و گاز از پلتفرم 
انــرژی، مواد، زیرســاخت مجمع جهانی 
اقتصادی درباره تاثیرات بر تورم و عوامل 

کلیدی تعیین کننــده قیمت نفت، چگونگی تاثیر قیمت ها بــر اقتصاد جهانی و پیامدهای 
انتقــال انرژی توضیح داد. او گفت هیچ کس گوی پیشــگویی نــدارد و یک هفته بعد از آن 
 روســیه جنگی را در اوکراین آغاز کرد. مجمع جهانی اقتصاد، گفتگویی با کوالچکوفســکی 

منتشر کرده است.
تاثیر حمله روسیه به اوکراین بر قیمت نفت چه بوده است؟

قیمت نفت و گاز به شــدت افزایش یافت، به طوری که هر دو شــاخص اصلی نفت امروز در 
باالی 110 دالر معامله می شوند که نشان دهنده افزایش 15 درصدی بیشتر نسبت به هفته 
گذشــته است. در حال حاضر، صادرات انرژی مشــمول تحریم روسیه نیست. اروپا به دنبال 
جایگزین هایی اســت و گزارش ها حاکی از آن اســت که پاالیشــگاه ها باید از مصرف نفت 
روسیه خودداری کنند. در عین حال، روسیه همچنان می تواند با ارائه تخفیف هایی در حدود 

15 تا 20 دالر،  بازاری برای اکثر تولیدات خود بیابد.
بدیهــی اســت که جنگ همچنان به افزایش فشــار در سیســتم ادامه می دهــد. برخی از 
تحلیلگــران می گویند که خطر اختالل در عرضه هنوز به طور کامل قیمت گذاری نشــده و 

باید برای افزایش بیشتر آماده باشیم.
از سوی دیگر، کشورهای OECD، ۶0 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود به بازار 
آزاد می کنند که معادل 12 روز صادرات روســیه اســت. هدف از این حرکت، کاهش فشار 
قیمت است، با این حال، همانطور که تاریخ نشان داده است، چنین اقداماتی فقط تاثیر کوتاه 
مدت و محدودی بر قیمت ها دارند. آنچه امروز از ذخایر آزاد می شــود، باید در آینده نزدیک 

دوباره پر شود.
این چه تاثیری بر قیمت انرژی مصرف کننده خواهد داشت؟

باز هم پیش بینی اینکه وضعیت و بازارها به کدام ســمت می روند، دشوار است، با این حال 
به نظر می رســد که ما برای دوره ای از قیمت های باالی انرژی که ناشی از جنگ و ترکیب 

با عوامل بنیادی بازار است، آماده هستیم.
قیمت های باال در قبوض گاز، گرمایش و برق به مصرف کنندگان به مصرف کنندگان منتقل 
می شود. قیمت باالی انرژی هم به افزایش هزینه تقریبا همه کاالها و خدمات کمک می کند 

و انتظارات تورمی را بیشتر می کند.
برخی از دولت ها ممکن اســت تدابیری را برای کاهش فشــار از روی مصرف کنندگان ارائه 
دهند. در بســیاری از کشــورها مالیات بر گازوئیل و بنزین بیش از نیمی از قیمتی است که 
مصرف کنندگان در پمپ ها پرداخت می کنند، بنابراین به وضوح فضایی برای اقدام دولت ها 

وجود دارد.
بــا ایــن حــال، تمــام )یــا تقریبــا تمــام( ایــن هزینــه هــا بــه مصــرف کننــدگان 
 می رســد و متاســفانه بــه نظــر می رســد کــه مــا در یــک دوره طوالنی انــرژی گران 

هستیم.  

ترقــی اقتصادی : به گفته لی، چین نــرخ بیکاری را در 
شــهرها تا 5.5 درصد و شــاخص قیمت مصرف کننده را 
حدود ۳ درصد در نظر گرفته اســت. او اضافه کرد که این 
کشــور قصد دارد بیش از 11 میلیون شــغل جدید شهری 

ایجاد کند، این رقم مشابه سال گذشته است.
همزمان با برگزاری نشســت ســاالنه پارلمان، چین هدف 
رشــد تولید ناخالص داخلی را »حــدود 5.5 درصد« برای 
ســال 2022 اعالم کرد. سی ان بی سی گزارشی در این باره 

منتشر کرد.
نخســت وزیر، لی کچیانگ، در یک ســخنرانی صبح شنبه 
به وقت محلی این رقم را افشــا کرد. غیرمعمول نیست که 
هدف تولید ناخالص داخلی رســمی تقریبی باشــد. سایر 
اهداف اقتصــادی که لی برای اشــتغال و تورم اعالم کرد، 

مشابه سال گذشته بود.
با این حال، او گفت: نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص 
داخلی در ســال جاری 2.۸ درصــد خواهد بود که کمتر از 
۳.2 درصد سال گذشته اســت. او انتظار دارد درآمد مالی 
در ســال 2022 رشــد کند و اینکه دولت بتواند از ســود 
شرکت های دولتی استفاده کند و اجازه دهد هزینه ها بیش 
از 2 تریلیــون یوان )۳1۶.5 میلیارد دالر( در ســال 2022 

نسبت به سال 2021 افزایش یابد.
وزارت دارایــی چین در گزارش جداگانه ای که روز شــنبه 
در مورد بودجه ملی ســال منتشر شــد، اعالم کرد: انتظار 
می رود کل مخارج دولت مرکــزی برای بودجه عمومی با 
14.۳ درصد افزایش در سال جاری به 1۳.40 تریلیون یوان 
برســد. این شــامل برنامه هایی برای افزایش ۷.1 درصدی 

هزینه های دفاعی هم می شود.
به گفته لی، چین نرخ بیکاری را در شــهرها تا 5.5 درصد 
و شــاخص قیمت مصرف کننده را حدود ۳ درصد در نظر 
گرفته اســت. او اضافه کرد که این کشور قصد دارد بیش از 

11 میلیون شــغل جدید شهری ایجاد کند، این رقم مشابه 
سال گذشته است.

او گفــت: تحلیل جامع از پویایی در حال تحول در داخل و 
خارج از کشور نشان می دهد که امسال کشور ما با خطرات 

و چالش های بیشــتری رو به رو خواهد شد و ما باید برای 
غلبه بر آنها تالش کنیم.

ســخنان پایانی لی شــامل بیانیه ای در مورد اینکه چگونه 
چین صحنه را برای بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست 
چین آماده خواهد کرد، بود. این نشســت که در پاییز پیش 
بینی می شود، قرار است رییس جمهور شی جین پینگ را 

برای سومین دوره ریاست جمهوری اعالم کند.
طرح های محرک

اقتصاددانان به طور گسترده انتظار داشتند که هدف تولید 
ناخالص داخلی حدود 5 درصد یا کمی باالتر تعیین شــود. 
آنهــا خواهان جزییاتی در مورد برنامــه های محرک برای 

اقتصادی هستند که به طور قابل توجهی کند شده است.
هدف رشــد تولید ناخالص داخلی »حدود 5.5 درصد« در 
حد باالی از انتظارات اســت. در گــزارش جداگانه ای روز 
شنبه، آژانس برنامه ریزی اقتصادی ملی گفت: دستیابی به 

این هدف نیازمند تالش های سخت است.
بــه گفته لی، نرخ مبادله یوان به طور کلی در یک ســطح 
تطبیقی و متعادل ثابت نگه داشــته خواهد شــد. یوان در 
چند هفته اخیــر، در برابر دالر آمریکا به باالترین حد خود 

در چهار سال اخیر تقویت شده است.
رشد اقتصادی چین در سه ماه چهارم کاهش یافت و نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل 4 درصد افزایش یافت این در 

حالی است که رشد کل سال ۸.1 درصد شد.
این کشــور تنها اقتصاد بزرگی بود که در سال 2020 رشد 
کرد، در حالی که بقیــه جهان با همه گیری ویروس کرونا 

دست و پنجه نرم می کردند.

گزارش

در  مســکن  قیمت   : اقتصادی  ترقی 
ترکیه در ســه ماهه سوم ســال جاری 
1۳ .2 درصد افزایش داشــت . همچنین 
نرخ فقر در دوران کرونا به باالترین حد 
خود در یک دهه اخیر رســید و علتش 
این بود که دستمزدها در ترکیه اصال با 

تورم همخوانی نداشت
رجب طیــب اردوغان رئیــس جمهور 
ترکیه به کاهش نرخ بهره عالقه زیادی 
دارد؛ حتی اگر این سیاســت به تشدید 
نابرابری ها در کشــور بینجامد و به قشر 
کم درآمد کــه پیش تر به او رای داده اند 

ضربه بزند .
در شــرایطی که در اکثــر نقاط جهان 
بحث احیای اقتصادهــا در دوران پس 
از کرونــا و کنترل تورم در میان اســت 
اردوغان به این نتیجه رســیده که تنها 
راه حل بــرای احیای رشــد اقتصادی 
ترکیه و همین طور افزایش محبوبیتش 
برای انتخابات سال 202۳ این است که 

نرخ بهره را کاهش دهد .
حاال صادرکننــدگان و غول های بخش 
امالک وضعی بســیار بهتر از گذشــته 
پیــدا کرده اند اما ارزش لیــر ترکیه به 
شــدت کاهش یافتــه و قیمــت مواد 
غذایی و همین طور اجاره ها به شــدت 
افزایش یافته اســت . شکاف طبقاتی در 
ترکیه در هیچ جا به اندازه بازار مسکن 
در اســتانبول قابل مشــاهده نیســت . 
با وام های  ســرمایه گذاران حاال قادرند 
کم بهره تر بــه خرید امالک بیشــتری 

بپردازند .
در حومــه گوک تــورک اســتانبول که 
زمانــی خلــوت و بی هیاهو بــود حاال 
ویالهای بســیار لوکس ســاخته شده 
که بــا قیمتی باالی یــک میلیون دالر 
فروخته می شوند . این در حالی است که 

تا چند سال پیش، این جا پر از آلونک ها 
و خانه های کوچک و کم امکاناتی بود که 
اقشــار کم درآمد جامعه در آن زندگی 
می کردند . اما حاال ســاخت و سازها در 
منطقه وســیعی در حال انجام است و 
حتی به نزدیک جنگل هــا و دریاچه ها 
هم کشیده شده است . در نتیجه، قیمت 
مســکن در استانبول ســر به فلک زده 
است . در همین منطقه گوک تورک حاال 
می توان رســتوران های ُمد روز را یافت؛ 
در حالی که ساکنان قبلی و فقیر منطقه 
حتی برای خرید هیزم هم به مشــکل 
برخورده اند چون قیمتش در یک ســال 

اخیر دو برابر شده است .
نداشــتن مســکن حاال به یک مسئله 
بــزرگ اجتماعــی در ترکیــه تبدیل 
شده اســت . قیمت مســکن در ترکیه 
در ســه ماهه سوم ســال جاری 1۳ .2 
درصــد افزایش داشــت . همچنین نرخ 
فقر به باالترین حــد خود در یک دهه 
اخیر رســیده اســت . در دوران پاندمی 
کرونــا بیش از 1 .۶ میلیون نفر دیگر در 
ترکیه به زیر خط فقر کشــانده شدند . 
علتش این بود که دســتمزدها اصال با 

تورم همخوانی نداشت . به همین دلیل 
برخــی از خانوارها برای تامین نیازهای 
اولیه مثل سرپناه و غذا با مشکل جدید 

مواجه شده اند .
با این حــال، اردوغان بــه برنامه خود 
برای افزایش رشد اقتصادی در دو سال 
منتهی به انتخابات امید بســته اســت . 
این در حالی اســت کــه اقتصاددانان 
نســبت به موفقیت این برنامــه او ابراز 
تردید کرده اند . لیر ترکیه که در ســال 
2020 میالدی شاهد کاهش ارزش 20 
درصدی در برابر دالر بود، امســال برای 
نهمین ســال پیاپی دچار کاهش ارزش 
شد . لیر در میان واحد پول اقتصادهای 

بازار نوظهور بدترین عملکرد را داشت .
بانک  حاال شــهاب کاوجی اوغلو رئیس 
مرکزی ترکیه اعالم کرده که برنامه های 
بیشــتری برای کاهش نرخ بهره نیز در 
راه اســت و این بازتابی است از ادعای 
اردوغــان مبنی بر اینکــه علت افزایش 
تــورم، باال بودِن نرخ بهره بوده اســت . 
البته از برخی جنبه ها حرف او درســت 
اســت . در حال حاضر، تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان در ترکیــه وضع خوبی 

دارند چون با پایین بودن دستمزدها در 
داخل، قادر بوده انــد اجناس ترک را با 
بازارهای خارج  در  رقابتی تــری  قیمت 
بفروشند . پیش بینی شده که رشد تولید 
ناخالص داخلی ترکیه در ســال 2021 
بالــغ بر ۸ .9 درصد باشــد . صادرات نیز 
امسال برای اولین بار در تاریخ ترکیه به 
بیش از 200 میلیارد دالر خواهد رسید .
اما تمام این دســتاوردها به قیمت فشار 
بیشــتر بر طبقه کم درآمد حاصل شده 
است و توزیع درآمدی در ترکیه نابرابرتر 
از قبل شده است . نابرابری ها به خصوص 
روی جوانان تاثیر منفی شدیدی گذاشته 
است و بیکاری در بین جوانان ترکیه به 
باالی 20 درصد رســیده است . از نظر 
گولدم آتابای اقتصاددان موسسه گلوبال 
سورس پارتنرز در اســتانبول، وضعیت 
کنونــی می تواند در آینــده هزینه های 
سیاسی هنگفتی برای اردوغان و حزبش 
به همراه داشــته باشد . آن ها در گذشته 
در دوران شــکوفایی اقتصاد ترکیه قادر 
بوده اند امتیازهای سیاسی از بابت رشد 
اقتصادی ترکیه کسب کنند . اما در چند 
ســال اخیر اوضاع تغییر کرده است . در 
سال 2019 وقتی پاندمی کرونا رخ داد، 
ترکیه در آســتانه رکود بود و حاال این 
خطــر وجود دارد که اقتصــاد ترکیه تا 
زمان انتخابات آینــده هم وضع بهتری 
پیــدا نکند . البته هنوز رقیب سیاســی 
قدری بــرای اردوغان وجود نــدارد . با 
این حال، سال های پررونق اقتصادی در 
دوران اردوغان دیگر ســپری شده است 
و به نظر می رســد که جوانان ترکیه در 
آینده نزدیک نمی توانند به ایجاد تحول 
واقعی در اقتصاد امیــد ببندند یا از آن 
اســتفاده کنند و ایــن یک خطر بزرگ 

سیاسی برای آینده اردوغان است .
منبع : بلومبرگ

فشار تورم بر قشر حامی حزب حاکم ترکیه به  شدت باال رفته است

اردوغان چطور ثروتمندان را ثروتمندتر می کند؟

ترقی اقتصادی : خرید نفت چین از روسیه در ماه دسامبر، از خرید نفت این 
کشــور از عربستان سعودی پیشی گرفت. شــش روز قبل از شروع لشکرکشی 
روســیه قراردادی چند ساله برای فروش 100 میلیون تن زغال سنگ به چین 

را امضا کرد، قراردادی به ارزش بیش از 20 میلیارد دالر.
در حالــی که روســیه در اوکرایــن ویرانی به بار می آورد، مســکو یک متحد 
اقتصادی قدرتمند برای کمک به مقاومت در برابر تحریم های غرب دارد: چین. 
نیویورک تایمز در گزارشــی به افزایش روابط اقتصادی روسیه و چین در حین 

حمله به اوکراین پرداخته است.
خرید نفت چین از روسیه در ماه دسامبر، از خرید نفت این کشور از عربستان 
ســعودی پیشی گرفت. شش روز قبل از شــروع لشکرکشی، روسیه قراردادی 
چند ســاله برای فروش 100 میلیون تن زغال ســنگ بــه چین را امضا کرد، 
قراردادی به ارزش بیش از 20 میلیارد دالر.  و ســاعاتی قبل از اینکه روســیه 
بمباران اوکراین را آغاز کند، چین با وجود نگرانی در مورد بیماری های گیاهی 

و نباتات با خرید گندم روسی موافقت کرد.
در بازگشــت به دهه 1950، زمانی که مائو تســه تونــگ از نزدیک با جوزف 
اســتالین و سپس نیکیتا خروشــچف همکاری می کرد، چین دوباره به روسیه 
نزدیک می شــود. همانطور که ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نســبت به چین 

محتاط شــده اند، رهبران پکن به این نتیجه رسیده اند که بهترین چشم انداز 
ژئوپلیتیکــی آنها در پیوند قدرت صنعتی عظیم خــود با منابع طبیعی عظیم 

روسیه است.
معامالت اخیر مواغذایی و انرژی تنها آخرین ســیگنال از همســویی اقتصادی 
چین و روسیه است. شــی یینونگ، استاد روابط بین الملل دانشگاه رنمین در 
پکن گفت: آنچه تاکنون رخ داده اســت، تنها آغازی برای توسعه طلبی روسیه 
به زور و حمایت اقتصادی و مالی چین از روســیه است. این به این معنا نیست 
که چین به طور مستقیم از توسعه طلبی حمایت می کند، این تنها این معنی 
را دارد که پکن به شــدت احساس نیاز به حفظ و تقویت مشارکت استراتژیک 

با مسکو دارد.
ایــاالت متحده و اتحادیه اروپــا امیدوارند که تحریم ها، روســیه را مجبور به 
تجدیدنظر در سیاســت هایش کند. اما وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه 
چین، روز جمعه در نشســت خبری گفت: چین با استفاده از تحریم ها مخالف 
اســت. تحریم ها هرگز راه حل موثری برای حل مشــکالت نیستند. امیدوارم 
طــرف های ذی ربط همچنان برای حل مشــکل از طریق گفتگو و مشــورت 

تالش کنند.
همزمان، حمله روسیه به اوکراین با نقض اصل حاکمیت ملی که رهبران چین 
آن را مقدس می دانند، یک معضل دیپلماتیک ناخوشــایند را به چین تحمیل 
کرده اســت. آقای شــی و والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه روز جمعه 
تلفنی با هم گفتگو کردند. چین در بیانیه رســمی اعالم کرد که آقای شــی از 
روسیه در مذاکره برای توافق با اوکراین حمایت می کند، موضعی که پوتین هم 

از آن حمایت کرد، مشروط به این که اوکراین شرایط او را بپذیرد.
تا پیش از این، بسیاری از واردات انرژی و مواد غذایی چین از طریق دریاهایی 
انجام می شــد که توسط نیروهای دریایی ایاالت متحده و چین در آنها گشت 
زنــی می کردند. اما رهبران چین اخیر با احتمال دیگری متمرکز شــده اند و 
هزینه های نظامی در ســال گذشــته، 4 برابر بیشتر از سایر هزینه های دولت 

رشد داشته است.
چین و روســیه نزدیک به 2۷00 مایل مرز مشترک دارند و در سال های اخیر 
چین به بزرگترین منابع واردات روســیه و بزرگترین مقصد صادرات این کشور 
تبدیل شــده است. به این ترتیب روسیه یک شریک ژئوپلتیکی طبیعی و ذاتی 

برای چین محسوب می شود.
تحریم های اولیه غرب علیه روســیه بر محدود کردن صادرات فناوری و اعمال 
مجازات های مالی متمرکز شده است. در حال حاضر، مقامات ایاالت متحده از 
هدف قراردادن کاالهای مصرفی، محصوالت کشــاورزی و انرژی اجتناب کرده 

اند تا به مردم عادی آسیب نرسد و از تشدید بیشتر تورم جلوگیری کند.
چیــن، تولید کننده غالب لوازم الکترونیکی، ماشــین آالت و ســایر کاالهای 
تولیدی در جهان است و آنها را در ازای غذا و انرژی به روسیه عرضه می کند.

قبل از حمله به اوکراین، چین و روسیه روابط اقتصادی خود را تقویت کردند

جنگ با پول چینی ها
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ترقــی اقتصادی : یــک مــدرس ارتباطات گــزارش های 
نژادپرستانه برخی گزارشگران غرب در جهت حمایت از اوکراین 
را ریشه دار در تاریخ روزنامه نگاری غرب می داند و معتقد است: 
اساسا سیستم رسانه ای غرب بر اساس ارزش های مادی مبتنی 
بر برتری نژاد سفید بنیاد گذاشته شده است. اگر پوشش خبری 
غرب از وقایع دنیا را مشــاهده کنید، می بینید که خواسته یا 
ناخواســته این نوع استانداردهای دوگانه در آنجا نهادینه شده 

است.
پــس از جنگ در اوکراین ویدئوهایی از گزارشــگران غربی در 
فضای مجازی دست به دست شد که مخاطبانشان را به حمایت 
از مردم اوکراین فرا می خواندند و نکته اینجاست که این دعوت 
به حمایت، با به کار بردن الفاظ صریح نژادپرستانه انجام می شد.
بر همین اســاس ایسنا این مســاله را با محمدرضا نوروزپورـ  
مدیرعامل ســابق ایرنا و مدرس روزنامه نگاری ـ به گفت وگو 
گذاشت که وی در ابتدای سخنانش اظهار کرد: در گزارش هایی 
که از اوکراین توسط برخی از خبرنگاران و گزارشگران غربی ارائه 
شده، ما خیلی صریح و واضح با نوعی از استاندارد دوگانه مواجه 
هستیم که به رغم شعارهای دهن پُرکنی که کشورهای غربی 
درخصوص برابری انسان ها و دوری از نژادپرستی و گردش آزاد 
اطالعات بدون تبعیض می دهند، مسائلی رخ می دهد که ناشی 

از روش تربیتی امپراطوری رسانه ای غرب است.
نوروزپور ادامه داد: اساسا سیستم رسانه ای غرب بر اساس ارزش 
های مادی مبتنی بر برتری نژاد سفید بنیاد گذاشته شده است. 
اگر پوشش خبری غرب از وقایع دنیا را مشاهده کنید، می بینید 
که خواسته یا ناخواسته این نوع استانداردهای دوگانه در آنجا 
نهادینه شــده است. اینکه برخی از گزارشگران به صراحت می 
گویند که »اینجا یک کشور جهان سوم نیست... اینجا اروپاست« 
یا »جایی که در حال بمباران است سوریه و عراق و افغانستان 
نیست ... یک کشور پیشــرفته ارپایی است« اینها همه ریشه 
در نوع تربیت و نگاه نهادینه شــده در امپراطوری رســانه ای 
غرب است که مبتنی بر ارزشــگذاری های مادی است. یعنی 
جان یک انســان غربی سفیدپوست، از جان یک انسان جهان 
سوم در خاورمیانه ارزش بیشــتری دارد و این ارزش گذاری و 
برتری که به یک انســان در بستر خبر داده شده در اثر سال ها 
برجسته ســازی است که در پوشش رســانه های غرب صورت 

گرفته است. این کارشناس رسانه با اعتقاد بر اینکه گزارش های 
نژادپرستانه در غرب سابقه تاریخی دارد، اظهار کرد: صد سال 
پیش هم می توان رگه هایی از این استانداردهای دوگانه را در 
پوشش خبری آنها دید. در پوشش خبری مرتبط با سرخپوستان 
آمریکا، روزنامه های آمریکا این استانداردهای دوگانه را نسبت 
به اخباری که مربوط به سرخپوستان یا سیاهپوستان یا بعدها 

درخصوص مسلمانان بود، اعمال می کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: این برجســته سازی خبری که سال 
های ســال در نوع روزنامه نگاری غرب صورت گرفته، انســان 
غربی را به نادرست دارای ارزش و اعتبار بیشتری کرده است و 
متاسفانه نوع پوشش خبری هم که در حمله به اوکراین مشاهده 
شد، به رغم اینکه جنگ در هر کجای دنیا که رخ دهد، ناپسند 
اســت، در هر شکل آن محکوم شده اســت چه در خاورمیانه 
چــه در اروپا یا آمریکا باشــد، ولی می بینیم که رســانه های 
غربی نسبت به وقوع جنگ و جنایت در کشورهای خاورمیانه 

ارزشگذاری که باید کنند، نکردند و نمی کنند و ارزشگذاری که 
الزم اســت انجام نمی دهند؛ اما در خصوص اوکراین ما شاهد 
تالش بسیار از ســوی امپراطور رسانه ای غربی برای برجسته 
ســازی این موضوع بودیم و اتفاقی که در اوکراین افتاده را جدا 
از اتفاقات ناگواری می دانند که در گوشه کنار دنیا می افتد. اگر 
مقایسه کنید، می بینید که سالهاست مردم یمن زیر شدیدترین 
بمباران و حمالت سعودی هستند اما نه این جنگ برجسته شد 
و نه برایش ارزشــگذاری شد و نه احساسات مردم تحریک شد 
و نه تصاویر قربانیان آن برجسته شد. ریشه این اتفاقات همه به 
تربیت و ارزشگذاری مادی برمی گردد که در امپراطوری رسانه 

ای غرب وجود دارد.
نوروزپــور در همین زمینه اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم 
به این سو، آمریکا بیش از 10 الی 12 جنگ در گوشه کنار دنیا 
به راه انداخت و دخالت های نظامی که داشــت و با کودتاهای 
بعضاً خونین دولت ها را ســرنگون کرد، هیچ گاه با این نوع از 

محکومیت گسترده جهانی در رسانه ها مواجه نبوده. نوع رفتار 
رســانه های غربی با یک رویداد همتا و مشــابه دوگانه است. 
آمریکایی ها جنگ به راه می اندازند، روسی ها هم جنگ به راه 
می اندازند. آمریکایی ها این ظرفیت و توانایی را داشتند که همه 
ی ابزارها و امکانات رســانه ای خودشان را علیه رقیب سیاسی 
شــان در سراسر دنیا به کار بگیرند و این ها همه نشان دهنده 
ی استانداردهای دوگانه ای است که در جهان غرب حاکم است.
این مدرس ارتباطات با اشاره به دوگانگی استانداردهای رسانه 
ای غرب در قبال اوکراین، گفت: بسیاری از منتقدان رسانه ای 
غرب در فضای مجازی و در رسانه های جایگزین نسبت به این 
رویکرد و نوع پوشــش اعتراض کردند، چیزی که در گذشــته 
شــاهد آن نبودیم یا صداهای مخالــف در آن کم بود. یکی از 
خوبی های توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی این است 
که صداهای مختلف هم شنیده می شود. از جمله نمایان کردن 
نژادپرستی در موضوع جنگ اوکراین، خیلی هم در همین جهان 
غرب لب به اعتراض گشــودند و این نوع پوشــش رسانه ای را 
محکوم و تقبیح کردند. چیزی که در گذشــته کمتر شاهد آن 
بودیم. در حال حاضر هر کســی در هر جای دنیا که باشد یک 
کنشگر ارتباطی است و فقط گیرنده پیام نیست. لذا آن چیزی 
که ما شــاهد بودیم در استاندارد دوگانه و نژادپرستی در رسانه 
های غربی اتفاق تازه ای نبود. بلکه نکته تازه این بود که خیلی 
هــا به این موضوع پرداختند و بــه آن اعتراض کردند و این از 
برکات توسعه فناوری ارتباطی و اطالعاتی فضای مجازی است 

که صداهای مخالف را هم به گوش ما رسانده.
نوروزپور در پایان با اعتقاد بر اینکه رسانه در روایت رویدادها باید 
بی طرف باشد، گفت: رسانه ای که سوء بگیرد، جهت گیری و 
سمت گیری نسبت به رویدادها داشته باشد، رسانه ی معتبری 
نیست یا رسانه ای است که حتما مبتال به استانداردهای دوگانه 
است. لذا ارزشگذاری برای جان انسان ها در رسانه کار ناپسندی 
اســت. همه انسان ها جانشان شریف است و یک رویداد زشت 
در هر شرایطی زشت است. ما باید جنگ در هر نقطه ای از دنیا 
را محکوم و تبعات زشــت آن را برای ایجاد بازدارندگی به طور 
یکسان برجسته کنیم کنیم و نباید از آن سوءاستفاده سیاسی 
کنیم. رســانه باید ارزش های خبری اش مبتنی بر هنجارهای 

اخالقی و ارزش های انسانی و جهانشمول باشد.

جان انسان ها را در رسانه ارزشگذاری نکنید

نگاهی به رفتارهای نژادپرستانه گزارشگران در غرب

ترقی اقتصــادی : دکارت تازه ترین مجلد 
از مجموعه راهنمای سرگشــتگان، نوشــته 
جاســین اســکیری و ترجمه مهدی قنبری 
توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

تازه تریــن مجلــد از مجموعــه راهنمــای 
سرگشــتگان انتشــارات علمــی و فرهنگی 
کتابی درباره دکارت به قلم جاسین اسکیری 
و ترجمه مهدی قنبری اســت. این کتاب با 
شمارگان هزار نسخه و بهای ۷4 هزار تومان 

روانه بازار اندیشه ایران شده است.
رنه دکارت در ۳1 مارس 159۶ در منطقه ای 
به نام الهایه در نزدیکی شهر تور فرانسه از خانواده ای بورژوا متولد شد. او در سال 1۶1۶ 
از دانشگاه پوآتیه مدرکی در رشته حقوق مدنی و شرعی دریافت کرد. در سال 1۶۳9 کار 
بر روی نخستین متن فلســفی مهمش، یعنی »تأمالت در فلسفه اولی« را آغاز کرد و در 
سال 1۶41 اولین ویراســت این کتاب مهم را به زبان التینی منتشر ساخت. دیگر کتاب 
مهم او یعنی »اصول فلسفه« نیز در سال 1۶44 به زبان التینی منتشر شد و هر دو کتاب 
با برگردان به زبان فرانســه در ســال 1۶4۷ دکارت را به جامعه خوانندگان عام فرانسوی 
شناســاند. آخرین اثر او نیز به نام »انفعاالت نفس« در ضمِن مباحثه با شــاهزاده الیزابت 
بوهمی شکل گرفت. دکارت سرانجام در 11 فوریه 1۶50 در زمانی که به دعوت شاهزاده 

کریستینا برای طرح و تعلیم فلسفه به سوئد رفته بود، در اثر ذات الریه جان سپرد.
شرح و بسط زندگی و آثار دکارت که نقطه عطف تاریخ فلسفه در قرن هفدهم به حساب 
می آیند، در اثر جاســتین اسکیری )200۸( محّل توجه قرار گرفته است. دکارت و برخی 
دیگر از فیلســوفان آغاز قرن هفدهم تصمیم گرفتند که از سنت َمدرسی-ارسطویی علم 
و فلســفه که قرن ها پذیرفته شده جهان غرب بود بگسلند و طرحی نو دراندازند؛ طرحی 
نــو به ویژه در دو حوزه ردکردن بنای معرفت ارســطویی به صرِف ورودی های حســی و 
دیگری تمرکز بر تبیین تجربی و اســتقرایی و بر پایــه علل مادی پدیدارهای فیزیکی به 
جای علل غایی؛ طرحی نو که با تخریب خانه های پیشــینی فلسفه و علم باستان، در پی 
بنانهادن نظامی ریاضی گون و سلسله وار بود که بر پایه بدیهیات استوار و بی شک، به جای 
آنکه معرفت های پیشین را مثل ارســطو بازگو و واکاوی کند، شخص را به سوی معرفت 
علمی جدید و کشــف حقایق تازه راهبر شود. این نظام معرفتِی دکارتی که می کوشید تا 
حّد ممکن قطعیت ریاضیات را به سایر علوم و معارف فلسفی هم تعمیم دهد، کارنامه ای 
بلند و زبانی بعضاً پیچیده دارد. از این روی بازخوانی آن آرا با زبانی ساده تر برای نوورودان 
ضروری به نظر می رسد. این کاری است که جاستین اسکیری در کتاب خود کرده است؛ او 
کوشیده است که این کارنامه بلند و نسبتاً پیچیده را به زبانی علمی و تا حّد ممکن ساده 

برای خواننده ناآشنا با دکارت بیان کند.
جاســین اسکیری مســیر پیش گفته را در کتابش برای سرگشتگان به اقتضای مجموعه 
کتاب های »راهنمای سرگشــتگان« در هشت فصل سامان داده است. این هشت فصل با 
توضیحات رسا و نقل قول های مســتقیم از دکارت، تصویر نسبتاً جامعی از کلیت اندیشه 
و کوشــش های او را برای خواننده فراهم می کند. این هشت فصل به ترتیب عبارت اند از: 
روش؛ ذهن و تصور؛ متافیزیک؛ دین؛ معرفت؛ فیزیک؛ ماهیت انســان؛ و نهایتاً احساسات 
انفعاالت و اخالق. در هر کدام از فصل های پیش گفته َســرعنوان مهم ترین اندیشــه های 

دکارت در آن شاخه مّدنظر عرضه می شود.
مجموعه راهنمای سرگشتگان، مجموعه ای علمی و در عین حال عمومی برای عالقه مندان 
آشنایی با متفکران بزرگ  است. انتشارات علمی و فرهنگی مجلدات دیگری از این مجموعه 
را نیز منتشر شده که مجلداتی درباره سقراط، افالطون، ارسطو، برکلی، کواین، کیرکگور، 

الک، لوتر و... می شود.

 »سه رئیس جمهور روحانی« 
به کتابفروشی ها آمد

ترقی اقتصادی : کتاب »ســه رئیس جمهور روحانی« نوشــته حمیدرضا اسماعیلی 
توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد

 کتاب »ســه رئیس جمهور روحانی« نوشــته حمیدرضا اســماعیلی، بخشی از تاریخ 
اندیشــه سیاسی ایران در ســه دهه نخست پس از انقالب اسالمی اســت. این اثر با 
پرداختن به اندیشــه سیاسی ســه رئیس جمهور روحانی، از سال های 1۳۶0 تا 1۳۸4 

فضای کلی آن سه دوره را نیز بازتاب داده است.
از ویژگی های کتاب حاضر این است که اندیشه را بر اساس شرایط زمانه و بافت تاریخی 
آن مطالعــه کرده و در نهایت نیز با لحاظ کردن تفاوت های موجود، به مقایســه آن ها 
با یکدیگر پرداخته اســت. پژوهش حاضر، در امتداد بررســی اندیشه سیاسی نیروهای 
مذهبی ایران، از مشــروطه به این ســو، قرار دارد و از این جهت نگاهی نیز به تحوالت 

اندیشه سیاسی نیروهای مذهبی در دوران پیش از انقالب اسالمی داشته است.
موضوع اصلی کتاب حاضر تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه و عقاید سیاسی سه 
رئیس جمهور روحانی در سه دهۀ نخست جمهوری اسالمی در ایران است و می کوشد 
با بررســی منابع و آثار موجود، اندیشه و آرای سیاسی آنان را در این مسئلۀ تدوین و 

آن ها را با یکدیگر مقایسه کند.
»سه رئیس جمهور روحانی« نوشتۀ حمیدرضا اسماعیلی در 50۸ صفحه، با جلد سخت 

و با قیمت 125 هزار تومان منتشر شد.

»سواالتی درباره خدا« کتاب شد
نویــد کرمانی روزنامه نگار و نویســنده آلمانــی ایرانی تبار، به تازگــی کتابی با عنوان 

»سواالتی درباره خدا« منتشر کرده است.
»کرمانی معتقد اســت که قرآن منبع خوبی برای زندگی مســلمانان است.  او در این 
کتاب به دختر 12 ســاله اش، آموزه هایی از قرآن و اسالم می  دهد و تالش کرده است 
تــا نه تنها به دخترش، بلکه به تمام مخاطبان یــادآوری کند که ایمان به خدا، باعث 

سعادت انسان و تجلی روح افراد می شود.
کرمانــی در اثر جدیدش تالش کرده تا دنیا را از دیدگاه یک مســلمان برای دخترش 
توصیف کند. سال ها پیش، طاهر بن جلون، شاعر و نویسنده مراکشی، کتابی پرفروش 
در سطح بین المللی منتشر کرد که مشابه کتاب جدید کرمانی بود. بن جلون در کتاب 
خود »پدر، بیگانه کیســت؟« علیه بیگانه هراسی فزاینده در فرانسه نوشت. کرمانی نیز 

در اثر جدیدش به اسالم هراسی در جامعه آلمان پرداخته است.
نوید کرمانی، اهل کلن اســت و ریشــه ایرانی دارد. او مدعی اســت که برای تقریب و 
احترام فرهنگ ها و مذاهب می جنگد. این نویســنده، کتاب »سواالتی درباره خدا« را 
به خاطر وصیت پدرش نگاشــته اســت. پدر کرمانی از او خواسته بود که اسالم را به 
فرزندش بیاموزد. اما او در اثر جدید فراتر از خواســته های پدرش عمل کرده اســت. 
کرمانی در این کتاب، از یک ســو به معرفی اســالم و از سوی دیگر به بررسی تطبیقی 

اسالم با سایر ادیان جهان به ویژه مسیحیت پرداخته است.
نویسنده آلمانی ایرانی تبار درباره آموزش اسالم به دخترش می گوید: »آزادی عقیده و 
انتخاب، مستلزم داشتن دانش کافی است. اگر فردی درک درستی از دین ندارد، آزاد 
نیست که از آن رویگردان شود. در واقع افرادی که در یک جامعه آزاد زندگی می کنند 

باید بتوانند از آزادی برای رشد خود استفاده کنند.«
کرمانی در کتاب »ســواالتی درباره خدا« به دخترش تاکید کرده اســت که ایمان به 
خدا، باعث ســعادت انسان و تجلی روح افراد می شود. همچنین او این نکته مهم را به 
همه مخاطبانش یادآورده شــده که قرآن از نظر ادبی، متن بی نظیری دارد. به اعتقاد 
او، از دیگر ویژگی های مهم قرآن این است که بر تفکر تاکید زیادی کرده است و همه 
انســان ها را با یکدیگر برابر می داند. به اعتقاد او، اسالم گرایان و استراژیست های غربی 
در دو جبهه جداگانه تالش می کنند تا اســالم را به عنوان دشمن جهان نشان دهند. 
این نویسنده خواستار تبادل متقابل گروه های مذهبی در فضاهای عمومی و خصوصی 

است. کتاب او در هر صفحه یک چالش جالب برای جوانان و بزرگساالن دارد.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

 »راهنمای سرگشتگان« کافهکتاب
به »دکارت« رسید

ترقی اقتصادی: اســماعیل امینی از »شگفتی های نوشتن در صفحات فضای 
مجازی« می گوید و به بررسی انواع کامنت ها در این فضا می پردازد.

این شــاعر، پژوهشگر و مدرس زبان و ادبیات فارسی در یادداشتی که در این 
زمینه در اختیار ایســنا قرار داده، آورده اســت: »نوشــتن در صفحات فضای 
مجازی، به خاطر سرعت و ســهولت و مزایای دیگرش خیلی دل نشین است. 
یکی از مزیت هایش این اســت که »بی مرز« اســت؛ چه در انتخاب موضوع و 

زبان و چه در گستره انتشار و خوانندگانش.
اما یکی از شگفتی های نوشتن در فضای مجازی که گاهی سرگرم کننده است و 
گاهی کالفه کننده این است که هر جور خواننده ای گاهی با نام و تصویر واقعی 
و گاهی با هویت پنهانی و تصویر ســاختگی، زیر نوشته تو چیزی می نویسند. 

این نوشته ها شامل گونه های مختلف اســت. در این یادداشت، تأملی دارم بر 
برخی از این گونه های نوشــتن زیر نوشته اصلی که در اصطالح فضای مجازی 

می شود »کامنت گذاری«.
1- نوشــته های تبلیغاتی اعم از تبلیغ شــغلی یا فکری و سیاسی بدون ارتباط 

با نوشته اصلی.
2- نوشته های موظفی مواجب بگیران سایبری و گروه های فشار از سلطنت طلب 
و ضدانقالب آن ســوی اقیانوس ها تا صیانت طلبان این سوی آب ها از بحر خزر 

تا خلیج فارس.
۳- نوشــته هایی که تالش می کنند با طرح پرسش های بیهوده، نوشته اصلی 
را به حاشــیه بکشــانند و با مجادالت دنباله دار، حرف خودشــان را به کرسی 

بنشانند.
4- مخاطبانــی که خیال می کنند همه بایــد در محدوده فکری و ذوقی آن ها 
بیندیشــند و بنویســند، بنابراین بدون توجه به نوشــته اصلی، از نویســنده 

می خواهند که مطابق میل آن ها بنویسد.
حرف هایی از این دست:

- تــو که نگران خط و زبان فارســی هســتی، کاش درباره حقــوق و عیدی 
کارمندان هم چیزی می نوشتی.

- راستی چرا به جای شــعرخوانی، از بازداشت شدگان تظاهرات بازنشستگان 
نمی نویسی؟

- چرا درباره جنگ اوکراین و یمن و سودان و تایوان و لیبی نمی نویسی و فقط 
غرق شعر و بالغت و دستور زبان هستی؟

5- مخاطبانی که خیال می کنند فضای مجازی کالس درس و جلسه پرسش 
و پاسخ است.

یا نوشته هایی از این دست:
برایم سیر مطالعاتی تعیین کنید.

برایم موضوع پایان نامه پیشنهاد کنید.
پایان نامه ام را می فرستم اشکاالتش را بنویسید.

چند شعر می فرستم برای نقد و نظر
مجموعه شعرم را می فرستم تا پس از بررسی به یک ناشر معتبر معرفی کنید 

که چاپش کند.
۶- از همه شــگفت تر و کالفه کننده تر، مخاطبانی هستند که با روحیه تفتیش 
و بازخواست، نویسنده را تحت فشار قرار می دهند که چرا این را نوشتی؟ چرا 

این گونه نوشتی؟
این جماعت شــگفت و عصبی اگر به مقصودشان نرسند، از کوره درمی روند و 

ناسزا می گویند.
۷- یک جماعــت دیگر هم  که نیروهای ســازمان یافته محافل پیدا و پنهان 
قدرت، ثروت و چهره های مطرح )سلبریتی ها، برندها و برخی اصناف( هستند، 
به محــض آن که چیزی خالف میل کارفرمایان آن ها بنویســی، مثاًل از یک 
خواننده انتقاد کنی، یا خطاهای یک کتاب تست کنکور را متذکر بشوی، یا از 
بی انصافی و رفتار بد یکی از مشــاغل انتقاد کنی، این جماعت سازمان یافته و 
کف بر لب می آیند و عربده می کشند و فحاشی می کنند تا نویسنده را عصبی، 

کالفه و خاموش کنند.«

شگفتی های نوشتن در فضای مجازی!

در ســال های اخیر، به تعداد بالگرها و اینفلوئنسرهای کتاب در 
ایران با هدف معرفی و کمک به بازار نشر در شبکه های اجتماعی 
افزوده شده اما رفتارهای بازاری و جریان سازی های دروغین، آفت 

این اقدامات است.
در ســال های اخیر و با گسترش کارکرد شبکه های اجتماعی در 
فضای مجازی، شــاهد رونق گرفتن بــازار بالگری در حوزه های 
مختلف بوده ایم؛ با یک جســت و جوی ساده در اینترنت، با انواع 
و اقسام بالگری و بالگرهای فعال در هر حوزه مواجه می شویم؛ از 
بالگر خوزه الیف استایل گرفته تا فود بالگرها و بیوتی بالگرها و...
رشد و توسعه بالگری در ایران نیز قابل توجه بوده و در این میان، 
بالگرهــای فعال در بازارهای فرهنگی؛ از جمله بازار کتاب نیز در 
چند سال اخیر، توانسته اند به حوزه کاری خود رونق ببخشند. در 
ایــن میان، بالگری کتاب با وجــود این که یک بحث تازه متولد 
شــده و جوان اســت، اما در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی 
در صفحات مجازی رو به رو بوده اســت. بوک بالگرها پســت های 
متعددی را در صفحات خود قرار می دهند؛ از جمالت نویسندگان 

معروف تا معرفی و پیشنهاد کتاب، پادکست  و ...
با کمی بررســی، درمی یابیم که اکثر بالگرهــای فعال در حوزه 
کتاب، جوان و البته خانم هســتند؛ اما سؤال اینجا ست که واقعا 
بالگر کتاب کیست و بالگری کتاب، چه ویژگی هایی باید داشته 
باشد؟ و مهم تر این که بالگری و اینفلوئنسری در حوزه کتاب چه 

تفاوتی با هم دارند؟ 
بالگرهای فیک و تخریب ناشران رقیب!

رعایت فضــای اخالقی و دور بودن از تخریب شــاید در فضای 
اینســتاگرام یک آرزو باشــد اما شــاید دلیل حضور نداشــتن 
یــا کمرنگ بودن فعالیت بســیاری از اهالی حرفــه ای کتاب و 
متخصصان حوزه نشــر در این فضا به پــاره ای از بی اخالقی ها 
برگردد. محمدحسین متولی، مدیر انتشارات هوپا و برج معتقد 
است تعدادی از بالگرهای کتاب در فضای مجازی و اینستاگرام 
فیک هســتند و در این زمینه این طور توضیح داد: »تعدادی از 
این بالگرهای کتاب از سوی ناشران ماموریت دارند که به صورت 
غیر مستقیم ناشران رقیب را تخریب کنند و این مساله اکنون در 

فضای مجازی زیاد شده است.«
این ناشر که خودش کارشناسی بازایابی در فضای مجازی دارد؛ به 
ایبنا گفت: »بالگرهای کتاب فیک با اکانت های متفاوت و جعلی و 
تویئت های هدفمند، وارد صفحه یک ناشر می شوند و او را تخریب 
می کنند. به عنوان مثال؛ ناشر، کتاب تازه منتشر شده خود را در 
صفحه خود می گذارد -کتابی که شاید تازه در مرحله انتشار هم 

باشد- و بالگرهای فیک با حمله به صفحه ناشر، کتاب را تحریف 
یا تخریب می کنند یا درباره کتابی که  هنوز منتشــر نشده، نقد 
می نویسند . این مســائل به هیچ وجه اخالقی نیست.« او معتقد 
اســت؛ بالگرهای فیک به یک ناشر یا مرکز پخش خاص، متصل 
هستند و بر اساس ماموریت خود رقبا را در فضای مجازی تخریب 
می کنند. متاسفانه این روزها، »کتابسازی« یکی از آسیب زا  ترین 
اتفاقات در صنعت نشــر است. ناشــر نماها که به آن ها »ناشران 
دکه ای« هم گفته می شــود، صدمات فراوانــی را به این حوزه و 
فعاالنش وارد می کنند؛ آن ها ممکن است تازه کار هم نباشند؛ اما 
با انتشار کتاب های پرفروش ناشران دیگر، کتاب های زرد و حتی 

تک کتاب، خودشان را در بازار نشر نگه دارند.
مدیر انتشــارات هوپا و برج گفت: »چند سال پیش یکی راه های 
فروش دکه ای این بود که به سراغ بالگرهای کتاب فیک می رفتند 
و آن ها برایشــان کتاب می نوشتند یا ترجمه می کردند.« متولی 
معتقد است؛ این ناشران بیشتر به سمت اینفلوئسنرها و بالگرهای 

کتاب برای تبلیغ می روند.
 او درباره همکاری ناشران،بالگرها و اینفلوئنسرهای کتاب اظهار 
کرد: »باید توجه داشــت تبلیغ کتاب یک ناشر برند از سوی یک 
اینفلوئنسر غیرفرهنگی؛ می تواند ضدتبلیغ هم باشد؛ زیرا فائور های 
این اینفلوئنســرها لزومــا اهل کتاب نیســتند و در کنار تبلیغ 
محصوالت دیگر، کتاب هم تبلیغ می کنند. ناشران مطرح و برند 
برای تبلیغ کتاب نمی توانند سراغ هر اینفلوئنسری بروند زیرا تبلیغ 

آن ها حکم ضدتبلیغ را برای کتابشان دارد.« 
تبلیغ هیجانی کتاب، ممنوع!

فاطمه پیرمحمدی،  یکی از بالگرهای جوان است که دانشجوی 
فیزیک است و چند سالی است به واسطه فعالیت در یک آژانس 
ادبی و قبل تر؛ به دلیل کســب رتبه در مسابقات نقد ادبی؛ جذب 
بالگری کتاب شده است. او در این زمینه به ایبنا گفت: »یک بالگر 
کتاب باید بازار نشــر و کتاب را بشناسد، با ژانرهای مختلف ادبی 
آشــنایی داشته باشد و حداقل اطالعاتی را از جهان نشر بداند تا 

بتواند مخاطبان خود را به خوبی، هدایت کند.«
مهری شهریاری 45 سال دارد و یک صفحه به نام لک لک بوک 
که کتابفروشی آنالین است را در اینستاگرام مدیریت می کند. او 
معتقد اســت؛ اکثر صفحه هایی که در فروش کتاب موفق اند، بر 
پایه جریان سازی و موج سواری روی جریان های ایجاد شده، کتاب 
می فروشند و شــرایطی را فراهم می کنند که مخاطب حتی اگر 

کتابی نیاز ندارد، باز هم آن را خریداری کند.
او بــا انتقاد از فعالیت اینفلوئنســرهای کتاب در زمینه تبلیغات 

هیجانی برای فروش کتاب افزود: »این که اینفلوئنســر به دروغ 
بگوید کــه فقط پنج جلد از یک کتاب باقی مانده، تا مخاطب را 
برای خرید تحریک کند، اصال فعالیت فرهنگی نیست و نباید به 

خاطر سود و فروش کتاب، تبلیغ غیر واقعی کرد.« 
پیرمحمدی ادامه داد: »متاسفانه تعدادی از اینفلوئنسرهای کتاب 
با موج سازی و جریان سازی های برپایه ی دروغ؛ کتاب های ناموفق 
را هم وارد فهرســت خرید مخاطبان می کنند و هدفشان صرفا 
به دست آوردن سود بیشتر است؛ اما این کار برای افرادی که تازه 
می خواهند به مطالعه و کتاب رو بیاورند، آســیب های فراوانی به  

همراه دارد و مسیر اشتباهی است.«
بالگرهای تخصصی کتاب باید رفتار و گفتار صادقانه ای در معرفق 
کتاب ها از خود نشان دهند. وی در این زمینه می گوید: »بالگر 
کتاب باید قوانین تبلیغات کتاب را بشناسند و منصفانه کتاب را 
معرفــی کند و نقاط قوت و ضعف کتاب را همزمان مطرح کند و 
صرفا برای کسب درآمد، از نقاط ضعف کتاب چشم پوشی نکند.«

هر پُست ۱00 هزار تا ۱0 میلیون تومان
تعداد الیک و مشــاهده پست هایی که اینفلوئنسرهای کتاب در 
شبکه های اجتماعی، در جذب مشتری و گرفتن سفارش آگهی، 
اهمیت زیادی دارد.  شهریاری در این باره گفت: »مدت زمان قرار 
دادن آگهی در صفحات اینفلوئنســرهای کتاب، 24 ساعت است 
و قیمت دریافت آگهی در صفحات ایفلوئسنرهای کتاب از 100 
هزار تومان شروع می شود و تا بیش از یک میلیون تومان متغیر 
است. این رقم بر اساس تعداد مخاطبان پیج های مختلف، تعیین 

می شود و گاهی به 10 میلیون تومان در ماه هم می رسد.«
در بالگری اما داســتان متفاوت اســت. بالگرهای کتاب عموما 
کارشان معرفی کتاب با شیوه های متداول است اما برخی از آن ها، 

وقتی تعداد فالوئر هاشــان باال می رود، به فکر درآمدزایی 
هــم می افتنــد و به فــروش کتاب در 
صفحه خود هم می پردازند. درحالی که 
اینفلوئنسرها از ابتدا، رویکرد اقتصادی 
دارند و عموما وارد بحث فروش کتاب 
از طریق صفحات خود نمی شــوند؛ 
بلکه از طریق دریافت آگهی  و هزینه 

تبلیغ، کسب درآمد می کنند.
بررسی ها نشان داد؛ سهم بالگرهای 
کتاب از فروش اینترنتی یک کتاب 
حــدودا 15 درصد از قیمت کتاب ها 
است. هر چند بیشتر بالگرهای کتاب 

دغدغه فرهنگی دارند اما به نظر می رســد،که بالگری کتاب در 
مقابل اینفلوئنسری در فضای مجازی، چندان پولساز نیست.

ناشــران پرکار و معروف، با مراکز پخش بــزرگ کار می کنند و 
چندان نیازی به اینفلوئنســرها و بالگرها برای تبلیغ کتاب خود 
ندارند؛ هرچند که آن ها هم ممکن اســت وارد این حوزه بشوند 
اما معموال ناشران تازه تاسیس تر مشتری آن ها می شوند. شهریاری 
در این زمینه گفت:»بیشتر ناشران غیرمطرح هستند که در ازای 
معرفی و فروش کتابشــان از طریق بالگرها و اینفلوئنســرهای 
کتاب؛ درصدی را به بالگرها یا فروشندگان آنالین کتاب پرداخت 
می کنند.« همچنین، نویسندگان نوپا سهم قابل توجهی در ارتباط 
با بالگرها و اینفلوئنسرها به خود اختصاص می دهند که این مسأله 

نیز قابل فهم و توجیه است.
استفاده ازتجربیات بالگرهای غیر ایرانی

مقایســه صفحات بالگرهــای ایرانی و غیرایرانی مــا را به نکات 
جالبی می رســاند و به نظرمی رسد برای حرفه  ای شدن باید با از 
نکات مثبت و خالق معرفی کتاب  در صفحات خارجی هم بهره 
برد. پیرمحمدی، مدرک زبان انگلیسی دارد و گاهی به صفحات 
بالگرهای غیر ایرانی کتاب هم سر می زند. معتقد است: »متاسفانه 
بالگرهای ایرانی، برخالف بالگرهــای خارجی، وقتی وارد حوزه 
فروش کتاب می شوند -و حتی اینفلوئسنرهایی که آگهی فروش 
کتاب دریافت می کنند- بیشــتر روی جنبه های تجاری عناوین 
متمرکز می شوند و بحث معرفی حرفه ای و منصفانه کتاب کمتر 

مورد توجه آن ها قرار می گیرد.«
این بالگر کتاب می گوید: »تفاوت دیگر این اســت که بالگرهای 
خارجی برای معرفی کتاب و فضاســازی متناســب با محتوای 
اثر در صفحه اینســتاگرام خود بیشتر هزینه می کنند، صفحات 
آن ها گرافیک باالتری دارد، عکس های حرفه ای و با کیفیت تری 
در صفحات خود می گذارند و از تناســب رنگ لباس و کتاب در 

صفحات خود بهره می برند.«
به نظر می رسد؛ بالگری کتاب در ایران به فضایی حرفه ای و تعیین 
استانداردهای مناســب نیاز دارد تا مخاطبان در دنیای متنوع و 
پرتنوع عناوین کتاب ها گم نشــوند. انتخاب کتاب، به یقین نگاه 
حرفه ای می خواهد و بالگرهای کتاب برای انتخاب 
آثار باید تخصص و دقت الزم را داشته باشند.

در این میان، حضور نویسندگان، ناشران و 
کتاب بازهای اهل کتاب و کتاب خوان  های 
حرفه ای و اســتادان کتابداری می توانند 
این فضا را حرفه ای تر کند. سالم ســازی 
فضای مجازی و جلوگیری از تخریب ها 
و سوءاســتفاده ها نیز مساله ای است که 
باید به آن توجه شود؛ از سوی مخاطبان 
و عالقه منــدان به کتاب، هم از ســوی 

مسئوالن و ناظران صنفی.

اینفلوئنسری کتاب و شیوع بی اخالقی ها

 بالگرهای »فیک« ناشران رقیب را تخریب می کنند


