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با رسیدن ضریب جینی به 0.4 در گزارش مرکز آمار ایران

افزایش شکاف طبقاتی خانوارهای ایرانی 

مشروح این گزارش را در صفحه 6 بخوانید

وضعیت گسل های تورمی 
در 1400

 نقش بورس کاال 
در بازار سیمان

آینده بازار نفت و سهم 
ایران از صادرات

بازار افغانستان برای ایران 
سراب است ؟

 بررســی ها نشــان می دهد پایه پولی در 4 ماه نخست 
امســال بالغ بر 12 درصد رشــد داشته اســت، این در 
حالیست که در بازه زمانی مشابه در سال 99 این متغیر 
پولی تنها 2.8 درصد رشد داشته است. بررسی ها نشان 

می دهد رشد پایه پولی در 4 ماه نخست امسال...

 بــورس کاال به عنوان نهادی منســجم برای دادوســتد، 
توســعه بازار و رشــد اقتصادی جوامع به شمار می رود. 
عملکرد مناســب آن می تواند تأثیرات بسزایی در تولید، 
توزیع و مصرف داشته باشد که درنهایت منجر به افزایش 

رفاه اقتصادی جامعه می شود. بورس کاال...

اگــر اعضای اوپــک پالس تضمین بدهند کــه در زمان 
بازگشــت بشکه های نفت ایران، برای کشور گنجایش باز 
می کنند، باز هم اتفاق مثبتی اســت. اما اگر این افزایش 
ماهانه 400 هزار بشکه تا آخر سال ادامه پیدا کند و بعد 
هم برجام احیا شود و جایی برای بشکه های نفت ایران...

در حال حاضر خیلی از کشــورها به تکنولوژی های نو رو 
آورده اند و از طریق گازهای فشــرده پروژه های صنعتی 
خــود را جلو می برند و خیلی کمتر دیگــر انتقال گاز از 
طریق لوله کشــی انجام می شــود. انتقــال گاز از طریق 

لوله کشی، هزینه خیلی باالیی دارد. هزینه تعمیرات...
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aمهراد عبادaمحمدعلی خطیبیaعرفان میرزاییaشهریار صادقی

ترقی اقتصادی : میزان مطالبات قطعه ســازان از خودروسازان که در پایان سال 
گذشته کمتر از 30میلیارد تومان بود، در پایان مرداد ماه امسال به 36هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. در شــرایطی که وزیر جدید صمت قول تولید سه میلیون 
خودرو در کشــور را داده اســت تازه  ترین آمارها نشــان می دهد صنعت خودرو 
با مشــکل حتی روز را شــب می کنــد و طبق تازه ترین آمارهــا رقم بدهی های 
خودروسازان تنها به قطعه ســازان تا پایان مرداد امسال به 35 تا 36هزار میلیارد 
تومان رســیده است. کاهش شدید نقدینگی و افزایش حجم زیان انباشته و بدهی 
معوق خودروسازان موجب شــده ایران  خودرو و سایپا شیوه های تازه تامین مالی 
مانند خرید دیــن، اوراق گام و تفاهمنامه را جایگزین مراودات خود با نظام بانکی 
و زنجیــره تامین قطعات خود کنند، اما قطعه ســازان این روش های تامین مالی را 
مصداق انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه  سازی  تلقی می کنند و نسبت به 

شکل گیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور هشدار می دهند؛...

صفحه 2

خودروسازان بدهی خود به قطعه سازان را چگونه پرداخت می کنند؟

بحران بدهی در 
صنعت خودرو



ترقــی اقتصادی : دفتر مطالعات رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مجموعــه گزارش های جدید خود درباره »فقر چندبعدی« برای اولین بار به بررســی »فقر 

انرژی و آب« در ایران پرداخته است.
بر اساس تعریف بانک توسعه آسیایی، فقر انرژی عبارت است از: »فقدان انتخاب های کافی 
در دسترســی به خدمات انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، با کیفیت عالی، ایمن و سازگار 
با محیط زیســت برای حمایت از توسعه اقتصادی و انسانی« و دفتر مطالعات رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون تالش کرده بر مبنای این تعریف تصویری از فقر انرژی و آب در ایران ارائه دهد.

بر مبنای این مطالعه، در ارتباط با شــاخص هایی که میزان دسترســی به آب، برق و گاز را 
مورد ســنجش قرار می دهند، ایران در سال 2018 مطابق با آمار منتشرشده از سوی بانک 
جهانــی در وضعیتی باالتر از متوســط جهانی قرار دارد، به طوری که در دسترســی به برق 
شــهری متوسط کشوری 100 درصد بوده درحالی که در همان سال متوسط جهانی 89.5 

درصد بوده است.
استفاده 2 درصد از جمعیت کشور از سوخت جامد برای خوراک پزی

در این بررســی برای بررســی ایمنی و ســازگاری با محیط زیست، شــاخص نوع سوخت 
خوراک پزی مدنظر قرار گرفته اســت. خانوارها نباید برای پخت وپز یا تأمین گرمایش منزل 
از ســوخت جامد مانند کود حیوانی، محصوالت کشــاورزی، بوته هــا، چوب، زغال چوب و 
زغال سنگ استفاده کنند و اســتفاده از سوخت جامد، فقر انرژی محسوب می شود. بر این 
اساس درمجموع 2 درصد از جمعیت کشور از این نوع سوخت استفاده می کنند. استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان، بیشترین استفاده از سوخت زغال 

چوب و نفت سفید را دارند؛ همچنین در مناطقی از استان های سیستان، مرکزی، خراسان 
شمالی و فارس از زغال چوب برای پخت وپز استفاده می کنند.

دسترسی مناطق شهری و روستایی ایران به آب؛ باالتر از متوسط جهانی
متوســط جهانی دسترسی به آب بر اساس گزارش ســازمان بهداشت جهانی برای مناطق 
شهری 85.14 درصد و برای مناطق روستایی 53 درصد، حال آنکه متوسط کشوری در ایران 
بر اساس آمار منتشرشده از سوی شرکت آب و فاضالب کشور، برای مناطق شهری 99.82 

درصد و برای مناطق روستایی 75.95 درصد است که باالتر از متوسط جهانی بوده است.
هزار و ۱90 روستا هنوز فاقد برق هستند

در بخش برق نیز بر اســاس آمار منتشرشــده از ســوی توانیر 100 درصد مناطق شهری 
برق رسانی شــده اند و تنها هزار و 190 روستا فاقد برق هستند که از این تعداد 250 نقطه 
تا پایان سال 1400 برق رســانی خواهند شد. در ارتباط با عدم برخورداری از گاز داده های 
به روز جهانی موجود نیست و در داده های هزینه درآمد مرکز آمار ایران متوسط کشوری عدم 
برخورداری از گاز در مناطق شهری 5.47 درصد و در مناطق روستایی 27.47 درصد است.

استان قم ثروتمندترین خانوارها را به لحاظ سهم مصرف انرژی دارد
برای ســنجش مقرون به صرفه بودن انرژی، از دو شاخص سهم هزینه انرژی از سبد هزینه 
خانوار و یارانه انرژی استفاده شده است. اگر خانواری 10 درصد از درآمد خود را صرف خرید 
انرژی برای پخت وپز، گرمایش و سرمایش خانه خود کند، این خانوار دچار فقر انرژی است. 
در ایران سهم انرژی از سبد مصرفی خانوار در سال 1398 در حدود 4 درصد بوده است که 
این امر ناشی از قیمت پایین حامل های انرژی به علت یارانه پرداختی به آنها است. همین طور 

در سال 1398 سهم انرژی در سبد خرید تنها 3.57 درصد از خانوارهای ایرانی بیش از 10 
درصد بوده اســت. نتایج حاکی از آن است که استان کرمان با 11 درصد و استان سیستان 
و بلوچســتان با 9.11 درصد بیشــترین میزان و اســتان قم با 0.3 درصد کمترین میزان 
خانوارهای فقیر انرژی به لحاظ سهم انرژی از کل هزینه خانوار را دارا هستند. هرچه دهک 
درآمدی باالتر باشد، درصد کمتری از خانوارها دچار فقر انرژی هستند، یعنی درصد کمتری 

از خانوارها هستند که سهم انرژی از هزینه شان باالتر از ده درصد است.
استان کرمان بدترین استان در شاخص فقر انرژی

درمجموع، مهم ترین مشــکل در خصوص فقر انــرژی و آب در ایران، عدم وجود تصویری 
مشخص از وضعیت کیفیت و ایمنی انرژی در نقاط کشور و همچنین عدم امکان محاسبه 
دقیق میزان بهره مندی هر خانوار از یارانه انرژی است. در رده بندی استانی استان کرمان در 
4 شاخص از 5 شاخص فقر انرژی، وضعیت بدتری از متوسط کشوری داشته است، پس ازآن 

استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با عدد 3 قرار دارند.

ترقی اقتصــادی : باوجود تخصیــص ارز 4200 تومانی به واردات 
کاالهای اساســی )اقالم خوراکی و دارویی( شــاهدیم که تورم اقالم 

خوراکی بیشتر از اقالم غیرخوراکی بوده است
مرکــز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 1400 را 42.4 درصد 
برآورد کرده اســت؛ اما همین نهاد می  گوید رشــد قیمت 38 قلم از 
53 قلــم خوراکی مورد مصرف خانوارها در این مدت باالی نرخ تورم 
نقطه به نقطه بوده است. همچنین اگر مالک نرخ تورم نقطه به نقطه، 
گروه کاالهای خوراکی و آشــامیدنی باشد، دست کم 20 قلم کاالی 
خوراکی رشد قیمتی باالتر از نرخ تورم 56.8 درصد گروه خوراکی ها 
و آشامیدنی ها را تجربه کرده اند و میانگین شاخص قیمت خوراکی ها 
خرید و فروش شده  اند. همچنین در این مدت تورم اقالم غیرخوراکی 
36.1 درصد بوده اســت یعنی حدود 20.7 درصد کمتر از تورم اقالم 

خوراکی. همچنین در این بین نکته عجیب این اســت که بخشی از 
اقالم خوراکی که کاالی اساسی محسوب می شوند از ارز دولتی 4200 
تومانی اســتفاده می کنند. در واقع این ارز تخصیص داده می شــود 
که این کاالهای اساســی گران نشوند اما عمال اتفاق دیگری رخ داده 
است. هفته گذشته مسعود خوانســاری رئیس اتاق تهران در جلسه 
هیات نماینــدگان اتاق تهران اعالم کرد:»در4ماهه ابتدایی امســال 
میزان تخصیص ارز برای واردات 15 میلیارد دالر اعالم  شده است که 
4.6 میلیارد دالر آن ارز 4200 تومانی و سوبســیدی بوده است یعنی 
حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه  ای بوده اســت که از این محل 
به کاالهای اساسی )اقالم خوراکی و دارویی( تخصیص پیداکرده است. 
البته آمارهای جالبی از سوی مرکز آمار منتشرشده که نشان می دهد 
تورم 5 ماهه خوراکی ها و آشــامیدنی ها 58.4 درصد بوده اســت در 
شرایطی که تورم اقالم غیرخوراکی که ارز 4200 هم استفاده نکرده اند 
36.1 درصد بوده است.یعنی اگرچه ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساسی و اقالم خوراکی پرداخت شده است ولی میزان تورم آن بیشتر 
از کاالهایی بوده است که ارز سوبسیدی نگرفته اند و این نشان می دهد 
که ارز 4200 تومانی به جر تخریب اقتصاد، رانت و فســاد در جامعه 
هیچ اثری نداشــته و نخواهد داشــت. من کماکان همچون 6 سال 

گذشته از این تریبون اعالم می کنم که تنها راه نجات کشور تک نرخی 
شدن ارز4200 تومانی است. اگر می خواهیم از رانت و فساد جلوگیری 
کنیم باید ارز تک نرخی شــود و قیمت واقعی خود را داشــته باشد و 
کمک های دولت هم باید از طریق یارانه ای مستقیم به صورت هدفمند 

به قشری که نیازمند هستند، پرداخت شود.«
براساس آمارهای مرکز آمار هویج، گوجه  فرنگی، نخود و هلو به  ترتیب 
باالترین رشد قیمت را در مرداد امسال نسبت به شهریور پارسال تجربه 
کرده و رشــد قیمت  آنها باالتــر از 100درصد بوده و هویج با جهش 
قیمت 224 درصد یکه  تازی کرده اســت. تازه ترین آمار رسمی نشان 
می دهد در مردادماه امسال و درگروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به  ماه قبل مربوط به هویج فرنگی با 70.5درصد 
قــارچ با 14.7درصد و گوجه  فرنگی با 9.9درصد بوده درحالی  که در 
این مدت سیب  زمینی با 4.9درصد و بادمجان با 4.1درصد افت قیمت 
مواجه شده است. درگروه نان و غالت اما برنج ایرانی درجه یک رشد 
قیمت 3.4درصدی در مرداد نســبت به تیرماه امسال داشته و پس از 
آن شیرینی خشک و رشــته  آش قرار دارد که 2.5درصد گران  شده 

است.
عالوه بر این ها یافته های مرکز آمار نشــان می  دهد در گروه گوشت 

قرمز، سفید و فرآورده های آن ها باالترین رشد قیمت در مرداد نسبت 
به تیرماه امسال مربوط به ماهی قزل آال با 8.9 درصد، مرغ با 7.2درصد 
و گوشت گاو یا گوساله با 6.6درصد بوده و در گروه لبنیات، تخم  مرغ 
و انــواع روغن هم باالترین قیمت به تخم  مرغ با 8.9 درصد، ماســت 
پاستوریزه با 5.6درصد و شیر پاستوریزه با 5.4درصد اختصاص داشته 
است. این در شرایطی است که قیمت روغن نباتی جامد در  ماه گذشته 

نسبت به تیرماه 2.3درصد ارزان شده است.
بیشترین رشــد قیمت ماهانه در گروه میوه و خشکبار اما مربوط به 
قیمت پرتقال با جهشــی 39.5 درصدی اختصاص داشــته و سیب 
خوراکی هم رشــد قیمت 8.2 درصــدی را ثبت کرده درحالی که در 
مرداد امسال نسبت به تیرماه گذشته لیموترش 14.1درصد و هندوانه 
9.8درصد ارزان شــده است. هویج شاید برای نخستین بار صدرنشین 
رشــد قیمت ها در بین همه اقالم خوراکی شده است، آن هم به لطف 
شیوع کرونا و شیوع این موضوع که نوشیدن آب هویج به درمان کرونا 
کمک می  کند. در مرداد امســال قیمت هویج 70.5درصد رشد کرد 
درحالی  که درهمین مدت قارچ 14.7درصد و گوجه  فرنگی 9.9درصد 
گران شــد. در عوض قیمت ســیب  زمینی 4.9درصــد و بادمجان 

4.1درصد کاهش یافت.

ترقی اقتصــادی : اقتصاد ایران دهه ها اســت با 
چالش هــای گوناگونی دســت و پنجه نرم می کند 
که بسیاری از آن عوامل ساختاری و بسیاری دیگر 

ناشی از نوع مدیریت و سیاست های اجرایی است.
 اقتصاد ایران دهه ها اســت با چالش های گوناگونی 
دست و پنجه نرم می کند که بسیاری از آن عوامل 
ساختاری و بســیاری دیگر ناشی از نوع مدیریت و 
سیاست های اجرایی اســت. با این حال، این روز ها 

اقتصاد ما بیش از پیش با بیم و امید آغشته است.
از زمــان روی کار آمدن دولــت تدبیر و امید، یک 
بار تحریم های اقتصادی برداشــته شــد و تاثیر آن 
بر اقتصاد کشــور ملموس بــود. هرچند این اتفاق 
دوام زیــادی نیاورد و ایران بار دیگر به مدار تحریم 
پیوســت، اما همین مدت کوتاه هم نشــان داد که 
تحریم ها نقش مهمی در ســالمت اقتصادی کشور 

دارند.
حاال با تغییــرات بین المللی امیــد آن می رود بار 
دیگــر مذاکرات برجامی آغاز شــود. در این گفتگو 
می خواهیم به این موضوع بپردازیم که رفع احتمالی 
تحریم های ایران در ســال 1400 چــه تاثیری بر 
ســاختار اقتصاد کشور و سیاست های پولی و ارزی 
بانک مرکزی خواهد گذاشــت. آیــا بانک مرکزی 
همچنان باید سیاســت انقباضی خود را ادامه دهد؛ 
حذف صفــر از واحد پولی چــه جایگاهی در این 
معادله دارد؟ در مجموع آیا در ســال 1400 شاهد 
 بازگشت ارزش به پول ملی خود خواهیم بود یا خیر؟

تقویــت ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی هر 
کشوری از جمله ایران است، هر چند در سال های 
اخیر و با افزایش فشــار ها و تحریم های همه جانبه 
در جنگ اقتصادی نابرابر بر علیه ملت، کاری دشوار 
بوده است، اما روند امیدوار کننده تقویت ارزش ریال 
در چند ماهه اخیر در ســال جاری، نشان از عزم و 
برنامه ریــزی بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول 

ملی دارد.
برآیند یک ســال اخیر تا به امروز، نشــان از ثبات 
نســبی و رو به کاهش نرخ ارز بــه عنوان مولفه ای 
اثرگــذار در ارزش پولــی ملی دارد. بــه گونه ای با 
وجود فشــار حداکثری دولت آمریکا بر نظام بانکی 
کشــور، دالر آمریکا نه تنها بــا جهش نرخ در بازار 
ایران مواجه نشــد، بلکه با افت 10 هزار تومانی در 

هفته های اخیر همراه شده است.
این ثبات و روند کاهشی نرخ ارز که منجر به تقویت 
نسبی ارزش پولی ملی کشورمان شده است، حاصل 
برنامه ریزی و تالش کارشناسان و بدنه تخصصی و 

فنی بانک مرکزی است.
به عنوان نمونه با تشــدید تحریم های اقتصادی در 
ســال 97 تا به امروز، بانک مرکزی کشورمان اقدام 
به کنترل جریــان نقدینگی و مبــادالت پولی در 
بســتر نظام بانکی کرده است، سیاستی که در گام 
نخست مانع از رشد افسارگسیخته نرخ ارز در بازار 
شــد و در ادامه با کنترل ترازنامه بانک های کشور  
سیاست های پولی بانک مرکزی در مسیر اثرگذاری 

قرار گرفتــه که از آثار مثبت آن می توان به کنترل 
رشد نقدنیگی در اقتصاد اشاره کرد. همچنین برنامه 
ریزی برای بازگشــت ارز هــای صادراتی به چرخه 
اقتصادی، از دیگر برنامه های مثبت بوده اســت که 
وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل نسبی 

رسانده است.
در ایــن میان، کارشناســان اقتصادی با اشــاره به 
اقدامات بانک مرکزی در مسیر تقویت ارزش پولی 
ملی، به لزوم حمایت دستگاه های مرتبط اقتصادی 
از برنامه های بانک مرکزی برای میل به تورم هدف 
گذاری شــده، تاکید دارند. زیرا مسلما کنترل تورم 
در بازه تعیین شــده توسط بدنه کارشناسی و فنی 
نظام بانکی، منجــر به تقویت قدرت خرید و ارزش 
پول ملی می گردد. برنامه ای که با گذشت چند ماه 
از اعالم آن، به طور نسبی در مسیر خوبی قرار دارد 
و نشانه آن، در کاهش تورم ماهانه مسکن در آذرماه 
و افت نرخ دالر به کانال بیســت و دو هزار تومانی 

نمایان است.
یکی دیگر از مواردی که به طور مشخص بر کنترل 
جریــان تورم در اقتصاد ایران موثر اســت، کاهش 
هزینه تولید در کســب و کار های کوچک و بزرگ 
است. همچنین تســهیل فضای کسب و کار و رفع 
موانع تولید، به طور مشــخص بر رشد اقتصادی و 

تقویت ارزش پول ملی اثرگذار است.
به گفته کارشناســان اقتصادی، هرگونه استقراض 
از بانک مرکزی توســط دولت ها، منجر به رشــد 

پایه پولی و افزایش تورم می شــود که در نهایت، به 
کاهش ارزش پول ملی منجر می شــود. در نتیجه 
این اهرم کلیدی و موثر در تقویت ارزش پول ملی 
در یکی و دو ســال اخیر با تالش های بانک مرکزی 
به خوبی مدیریت شــده اســت و ضرورت دارد در 
ماه های آینده نیز، با توجه به کســری بودجه دولت 
مورد توجه قرار گیرد و از مسیر انتشار اوراق بدهی 

کسری بودجه تامین شود.
در مجموع، با توجه به جنــگ اقتصادی آمریکا بر 
علیه ملت ایران، ضــرورت تقویت ارزش پول ملی، 
اهمیت ویژه ای دارد. به گفته کارشناسان اقتصادی، 
این موضوع نه از طریق تضعیف دالر و ارزپاشــی، 
بلکه از طریق تقویت رشــد اقتصادی و تولید ملی، 
کنترل جریان نقدینگی و تورم و حمایت قوای سه 
گانــه و نهاد های مرتبط، از تصمیمات پولی و ارزی 
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاســت گذار در نظام 

پولی و ارزی کشور، حاصل می شود.
اسماعیل افشار کارشناس امور اقتصادی گفت: پول 
ملی کشورمان در حال حاضر از ارزش و اهمیت الزم 
برخوردار نیست که عوامل مختلفی بر این موضوع 
تاثیر گذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل 
بررسی اســت. اولین عامل مهم و تعیین کننده در 
ارزش پول ملی یک کشــور، توان تولید در جامعه 

است.
وی افــزود: ارزش پــول ملــی در جامعــه ای که 
بتوانند تولیدات رونق زیادی داشــته باشد و با این 

تولیدات قادر به تامین نیاز های مردم کشــور خود 
باشــد و از طرفی هم صادرات خوبــی نیز صورت 
بگیرد کــه از طریق صادرات ارز به دســت بیاورد، 
قدرتمنــد خواهــد بود. مثل کشــور چیــن که با 
گذشــت زمان توان تولید خود را به خوبی افزایش 
 داده و در نتیجــه قــدرت پول ملــی آن نیز زیاد 

شده است.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: تنها تولیدات در 
افزایش قدرت پول ملی یک کشور تاثیرگذار نیست 
بلکــه نرخ تورم نیز در کشــور ها و ارزش پول ملی 
آن ها تاثیرگذار اســت. به عنوان مثال، نرخ تورم در 
کشور ژاپن طی 20 سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر 
بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن 

نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.
افشــار ابراز کرد: متاسفانه طی 50 سال اخیر، نرخ 
تورم در ایران به استثناء سال 69 که زیر 10 درصد 
بود، همواره یک نرخ دو رقمی بوده اســت درحالی 
که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود 3 درصد است 
و این مســئله از عوامل کاهش ارزش پول ملی در 

ایران است.

وضعیت گسل های تورمی در1400
شهریار صادقی- بررسی ها نشان می دهد پایه پولی در 4 ماه نخست امسال بالغ بر 
12 درصد رشد داشته است، این در حالیست که در بازه زمانی مشابه در سال 99 این 

متغیر پولی تنها 2.8 درصد رشد داشته است.
بررسی ها نشان می دهد رشد پایه پولی در 4 ماه نخست امسال با 4 ماه نخست سال 
99 اختالف فاحشی دارد، به بیان دیگر رشد پایه پولی از فروردین ماه تا تیر ماه امسال 
در قیاس با سال گذشته بسیار باالتر بوده است. این رخداد در مورد رشد حجم پول نیز 
تکرار شده است با این تفاوت که رشد حجم پول در 4 ماه نخست سال گذشته بسیار 
باالتر بوده است. در مورد متغیر نقدینگی نیز بایستی گفت که رشد در سال 1400 در 

مقایسه با سال 99 تغییر محسوسی نکرده است.
 از آنجایی که این متغیر ها متغیر های تورم ساز بوده و پیشنگری برای تورم محسوب 
می شوند، از مقایسه رشد متغیر های پولی در 4 ماه نخست سال جاری و سال گذشته 
می توان متوجه شد که تورمی که در ادامه 1400 رخ می دهد تا چه اندازه با تورم 99 
شباهت خواهد داشت. در این گزارش به بررسی دقیق تر رشد متغیر ها تورم ساز در 

1400 و 99 پرداخته شده است.
افزایش بالغ بر ۱2 درصدی پایه پولی

حجم پایه پولی در ابتدای سال 1400 حدود 458 هزار میلیارد تومان بوده است، این 
رقم در پایان ماه چهارم سال 1400 به 517.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابر 
این پایه پولی در چهار ماه نخست سال 1400، 12.8 درصد رشد داشته است. این در 

حالیست که رشد 4 ماهه نخست در سال 99 تنها 2.8 درصد بوده است.
رشــد ماهانه پایه پولی از ابتدای ســال تا کنون دائما در حال نوسان بوده و حرکتی 
سینوسی داشته است، به بیان ساده تر روند رشد ماهانه از ابتدای سال تا کنون یک ماه 
صعودی و برای ماه بعدی نزولی بوده است. رشد ماهانه این متغیر پولی در اردیبهشت 
ماه جاری حدود 6 درصد برآورد شــده است، این درصد رشد ماهانه برای پایه پولی از 

ابتدای سال 99 تا کنون بی سابقه بوده است.
چرایی تفاوت رشد 4 ماهه سال 99 و ۱400

دولت در ابتدای سال گذشته تصمیم گرفت تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار 
اوراق قرضه تأمین کند. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی نقش کارگزار فروش 
اوراق را بر عهده دارد که در نتیجه پول های گرفته شده از بانک ها و نهادهای نزد همین 
نهاد خواهد بود تا دولت)خزانه داری( آن را دریافت کند. دولت در آن مقطع زمانی برای 
مدتی پول خود را از بانک مرکزی دریافت نکرد که در نتیجه سپرده های دولت دولت 
نزد بانک مرکزی افزایش یافت که این عمل باعث کاهش خالص بدهی های دولت به 

بانک مرکزی می شود.
از آنجایی که یکی از اجزای تشــکیل دهنده پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی 
کاهش بدهی های دولت در آن برهه زمانی باعث کاهش در پایه پولی شد، به بیان دیگر 
علت پایین بودن رشــد 4 ماهه نخست سال 99 برای پایه پولی کاهش شدید)منفی 
5.3 درصد( این متغیر در تیر ماه همان ســال اســت. برای اثبات این مدعا می توان 
رشد 3 ماهه نخست سال 99 اشاره کرد، رشد پایه پولی در این بازه زمانی 8.6 درصد 
بوده است. که با رشد 9.2 درصدی پایه پولی در سه ماهه نخست سال 1400 تفاوت 

چندانی ندارد.
رشد نقدینگی در ۱400

حجم کل نقدینگی از 3 هزار و 476 هزار میلیارد تومان در پایان ســال 99 به 3 هزار 
و 820 هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه 1400 رســیده اســت، بر این اساس رشد 
4ماهه این متغیر تورم ساز در سال جاری 9.9 درصد برآورد می شود. افزایش نقدینگی 
از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در امسال نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته است، 

به طوری که رشد نقدینگی در بازه زمانی مشابه در سال99، 10.8 درصد بوده است.
چنانچه رشــد 0.4 درصدی نقدینگی در فروردین ماه را کنار بگذاریم، میانگین رشد 
ماهانه این متغیر پولی در محدوده 3 درصد قرار دارد. به بیان دیگر رشد ماهانه نقدینگی 
در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه جاری صعودی یا نزولی نبوده و روند مستقیمی داشته 
اســت. پایین بودن رشد ماهانه در فروردین ماه در تمامی سال گذشته نیز مسبوق به 

سابقه بوده است و علت این رخداد را می توان تعطیالت نوروز دانست.
رشد 8 درصدی پول در 4 ماهه نخست ۱400

حجم پول در پایان ســال 99 حدود 690 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در 
انتهای تیر ماه امسال به 750 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد کل حجم اسکناس، 
مسکوکات و حساب های جاری در 4 ماه نخست سال 1400، 8.5 درصد برآورد می 
شود. این در حالیست که در سال گذشته در همین بازه زمانی رشد حجم پول 30.1 
درصد بوده اســت. رشد باالی حجم پول در 4 ماه نخست سال گذشته به دلیل رشد 
باالی این متغیر در تیر 99 بوده است. علت رشد بالغ بر 10 درصدی پول تنها در یک 
ماه، بازدهی باالی بورس و خارج شــده پول ها از حساب ها بلند مدت بانکی به نیت 

سرمایه گذاری در بورس بوده است.
رشد ماهانه حجم پول در فروردین ماه 1400 منفی 4 درصد به ثبت رسیده است که 
این رشد ماهانه به یکباره با جهش 9 درصدی به 5 درصد در اردیبهشت ماه رسید. از 
اردیبهشت تا تیر ماه رشد ماهانه حجم پول در مدار نزولی قرار گرفته است که از این 

حیث با رشد ماهانه در بازه زمانی مشابه در سال قبل تفاوت دارد.
حجم پول و انتظارات تورمی

شبه پول و حجم پول دو رکن تشکیل دهنده نقدینگی هستند، شبه پول به دلیل اینکه 
در حســاب های بلند مدت بانکی قرار دارد نسبت به حجم پول قدرت نقد شوندگی 
کمتری دارد. زمانی که رشد حجم پول باال می روند اینگونه تلقی می شود که انتظارات 
مردم از تورم در آینده باال رفته است. زمانی که مردم احساس کنند تورم در آینده باال 
خواهد بود، جذابیت نرخ سود سپرده های بانکی برایشان پایین می آید و از همین رو 
پول های خود را از حساب های بلند مدت بانکی خارج کرده تا بتوانند با سرمایه گذاری 
آن در بــازار های دیگــر از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. به عنوان مثال در 
آذر ماه 99 که انتخاب شدن بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعی شد، با 
کاهش انتظارات تورمی در جامعه ایران رشد ماهانه حجم پول در آذر به نزدیکی صفر 

درصد رسید.
انتظارات تورمی آرام گرفته است؟

با توجه به اینکه رشد 4 ماه نخست حجم پول در سال جاری)8.5 درصد( تفاوت زیادی 
با رشد حجم پول در بازه زمانی مشابه سال 99)30.1 درصد( دارد، آیا انتظارات تورمی 
بهبود یافته اســت؟ رشد حجم پول در 7 ماه نخست سال 99 بسیار باال بود تا جایی 
که رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در مهر همان سال با 88 درصد رسید. افزایش 
بازدهی نجومی بورس در تابستان و همچنین افزایش تورم انتظاری ناشی از گمانه زنی 
ها بر انتخاب شدن ترامپ در انتخابات آمریکا ار دالیل خارج شده پول از حساب های 
بلند مدت بانکی و افزایش حجم پول در بازه مذکور بوده اســت. چنانچه بخواهیم بر 
اساس آمار انتظارات تورمی در چهار ماه نخست امسال با مهر 99 مقایسه کنیم، بایستی 

گفت انتظارات تورمی تعدیل و کاهش یافته است.
 اما اگر بنا باشد با ماه ها پایانی سال 99 مقایسه کنیم بایستی گفت انتظارات در 1400 
تغییر محسوسی نکرده است.  این نکته بنا به آمار های منتشر شده تا پایان تیر 1400 
گفته شــده است و ممکن است در ماه ها آتی با توجه به مسائل بین المللی و داخلی 

روند انتظارات تغییر کند.
افزایش رشد شبه پول در ۱400

رشد 4 ماه نخست امسال برای شبه پول 10.2 درصد به ثبت رسیده است، رشد شبه 
پول در بازه زمانی مشابه در سال گذشته 6.8 درصد برآورد شده است. بررسی ها نشان 
می دهد رشــد ماهانه این متغیر پولی در 4 ماه نخست سال 1400 روندی صعودی 
داشته است، به گونه ای که از رشد ماهانه 1.6 درصدی در فروردین ماه به 3 درصد در 
تیر رسیده است. حجم کل سپرده های بلند مدت بانکی در پایان اولین ماه از تابستان 

1400 حدود 3 هزار و 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
    هزار هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی در یک سال

ضریب فزاینده یا خلق نقدینگی توســط بانک از تقســیم حجم نقدینگی به حجم 
پایه پولی به دســت می آید. ضریب فزاینده در پایان تیر ماه 1400 به رقم 7.383 
رســیده است. به بیان ساده تر هر ریالی که توسط بانک مرکزی چاپ پول یا خلق 
اعتبار صورت می گیرد، به ازای آن 7.3 ریال خلق نقدینگی در نظام بانکی انجام می 
شود. بررسی ها نشان می دهد خلق نقدینگی توسط بانک ها کاهش یافته است. به 
طوری که ضریب فزاینده از 7.681 در دی ماه 99 به 7.383 در تیر 1400 رسیده 
اســت. البته ضریب فزاینده در تیر و خرداد امســال نسبت به اردیبهشت ماه کمی 
افزایش یافته اســت. اما به طور کلی این ضریب در سال 1400 نسبت به سال 99 

کاهش یافته است.

ایـــراناقتصــاد2

استان کرمان بدترین استان در شاخص فقر انرژی
نقشه فقر انرژی و آب در ایران

کدام کاالهای خوراکی بیشترین و کمترین تورم را داشته اند؟
هویج امپراطور تورم مرداد

تورم معیشت مردم را نشانه گرفت

گزارش

ترقی اقتصادی : بررســی مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال 
گذشته، ضریب جینی خانوارهای کل کشور با افزایش نسبت به سال 

98، به بیش از عدد 0.4 رسیده است.
مرکــز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود ضریب جینی خانوارهای 
ایرانی در سال 99 را منتشر کرده است. ضریب جینی شاخصی برای 
محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. در جایی که همه درآمد 
یکسانی دارند، ضریب جینی صفر خواهد بود. ضریب جینی یک یا 
صددرصد هم حداکثر نابرابری را نشــان می دهد. مثال در جمعیت 
مشــخصی که فقط یک نفر کل درآمد را داشــته و بقیه هیچ چیز 
ندارنــد، ضریب جینی تقریباً یک خواهد بود. بنابراین باال بودن این 
ضریب در کشــور به عنوان شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و 

نابرابری درآمدی در نظرگرفته می شود.
بر این اســاس، گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد ضریب جینی 
خانوارهای کشور در سال گذشته به 0.4006 رسیده که در مقایسه 
با ســال قبل از آن، 0.0014 افزایش یافته اســت. همچنین میزان 
نابرابری در میان خانوارهای شــهری به نسبت خانوارهای روستایی 
بیشتر بوده به شکلی که ضریب جینی خانوارهای شهری با 0.0008 
افزایش بــه  0.3835 و ضریب جینی خانوارهای روســتایی هم با 

0.0051 افزایش به 0.3590 رسیده است.
در ســال 99 در کل کشــور، سهم بیســت درصد کم  درآمدترین 
جمعیت 0.0583 درصد و سهم بیست درصد پردرآمدترین جمعیت 
0.4744 درصد بوده اســت. نســبت ده درصد پردرآمدترین به ده 

درصد کم درآمدترین جمعیت 13.96 بوده اســت. همچنین نسبت 
20 درصد پردرآمدترین به 20 درصد کم درآمدترین در این ســال 
8.13 بوده اســت. در این بررسی نسبت 40 درصد پردرآمدترین به 

40 درصد کم درآمدترین جمعیت هم 4.32 بوده است. به عالوه در 
کل کشور در سال گذشته شاخص پالما به 1.96 و شاخص تیل به 

0.2721 رسیده و شاخص اتکینسون  0.2379 بوده است.

در مناطق شهری نیز در سال 99، سهم بیست درصد کم درآمدترین 
جمعیت 0.0639 درصد و ســهم پردرآمدترین جمعیت 0.4624 
درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پردرآمدترین جمعیت 
به ده، بیست و چهل درصد کم درآمدترین جمعیت به ترتیب 12.2 
، 7.24 و 3.99 اســت .شاخص پالما 1.78 و شاخص تیل 0.2499 

بوده و شاخص اتکینسون هم 0.2175 بوده است .
در مناطق روســتایی هم در این ســال، سهم بیســت درصد کم 
درآمدترین جمعیت 0.0683 درصد و سهم پردرآمدترین جمعیت 
به 0.4406 درصد بوده اســت. نســبت ده، بیســت و چهل درصد 
پردرآمدترین جمعیت روســتایی به ده، بیســت و چهل درصد کم 
درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب 10.54 ، 6.45 و 
3.63  بوده است. شاخص پالما در مناطق روستایی در سال گذشته 
،  1.56 و شــاخص تیــل در این مناطق 0.2161 بوده و شــاخص 

اتکینسون 0.1930 بوده است.
همچنین در ســال گذشته مناطق شهری استان اردبیل با کمترین 
میزان نابرابری و مناطق شــهری استان سیســتان و بلوچستان از 
بیشترین میزان نابرابری در میان خانوارهای خود برخوردار بوده اند. 
به شــکلی که ضریب جینی در استان اردبیل 0.2579 و در استان 
سیستان و بلوچســتان 0.4570 بوده است. در این سال در مناطق 
روســتایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان خوزستان با رقم 
0.2409 و بیشترین در استان چهارمحال و بختیاری با رقم  03621 

بوده است.

با رسیدن ضریب جینی به 0.4 در گزارش مرکز آمار ایران

افزایش شکاف طبقاتی خانوارهای ایرانی 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱0 - نیمه دوم شهریور ۱400



ترقی اقتصادی : عبدالرضا شــیخان دبیر انجمن ســیمان 
می گوید: اگرچه فروش ســیمان در بورس کاال در هیچ جای 
دنیا رواج ندارد، اما با توجه به شــرایط بازار ایران، اســتفاده 
از بــورس کاال برای تعیین نــرخ و فروش محصول می تواند 
مثبت باشد. همزمان با افزایش فشارها به دولت برای خروج 
سیمان از بورس کاال، روز گذشته وزارت صنعت به چالش ها 
پایان داد و با صدور ابالغیه ای هر نوع معامله ســیمان خارج 
از بورس کاال را ممنوع اعالم کرد. اسد اهلل کشاورز، معاون امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ابالغیه ای به روسای 
ســازمان صنعــت و معدن و تجارت 31 اســتان اعالم کرد: 
هرگونه خرید و عرضه ســیمان خــارج از بورس کاال ممنوع 
بوده و کلیه واحدهای تولیدکننده ســیمانی که تاکنون در 
بورس پذیرش نشده اند باید ظرف 2هفته در بورس پذیرش 
و اقدام به عرضه محصول کنند. براســاس این ابالغیه تمامی 
مصرف کنندگان سیمان سراسر کشور نیز باید ظرف 2هفته 
اقدام به دریافت کد بورســی کنند. ایــن اتفاق در حالی رخ 
مــی دهد کــه از حدود یک مــاه و نیم پیش بــا قطع برق 
کارخانه های سیمان به دلیل کمبود برق در کشور به یکباره 
قیمت سیمان رشــدی چند برابری را شاهد بود و این گونه 
شــد که دولت برای کاهش قیمت سیمان عرضه سیمان در 
بورس کاال را کلید زد. اما از ســوی دیگر عرضه ســیمان در 
بورس کاال و شکستن بخشی از قیمت باعث شده افرادی که 
در این بین با واســطه گری سود بسیاری حاصل می کردند 
به مخالفت با عرضه ســیمان در بــورس کاال بپردازند.  در 
طول چند سال گذشــته به دلیل مشکالتی که برای صنعت 
ســیمان به وجود آمده بود یک شــبکه گسترده از واسطه ها 
شکل گرفته بود که کنترل بازار سیمان را در اختیار داشت. 
ایــن گروه حتی از طریق سیســتم حمل و نقل نبض تولید و 

فروش برخی از کارخانه های سیمان را در اختیار گرفته بود و 
با خرید مدت دار سیمان از کارخانه ها با قیمت هایی که خود 
تعییــن می کردند، بخش عمده درآمــد را نصیب خود کرده 
بــود و قیمت های بازار نیز عمدتا تحت نفوذ این واســطه ها 
بود، اما از زمان عرضه ســیمان در بورس کاال بســاط دالالن 
برچیده شد و به این موضوع منجر شد که نفع اصلی، نصیب 
تولید کننده ها و مصرف کننده ها شــود. به همین دلیل اغلب 
مدیران کارخانه هــای تولید کننده ســیمان در گفت وگو با 

رســانه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم رضایت خود را از 
عرضه سیمان در بورس کاال اعالم کرده بودند.

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در گفت و گو با سایت 
انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفته است:» اگرچه فروش 
ســیمان در بورس کاال در هیچ جای دنیــا رواج ندارد،  اما 
با توجه به شــرایط بازار ایران، اســتفاده از بورس کاال برای 
تعیین نرخ و فروش محصول می تواند مثبت باشــد. ظرفیت 
اســمی صنعت سیمان کشور حدود 88 میلیون تن محصول 

در سال اســت، اما حداکثر تقاضای داخلی و صادراتی برای 
ســیمان در بازار داخل به 65 تا 70 میلیون تن محصول در 
سال می رســد. به این ترتیب این بازار با هیچ کمبودی روبه 
رو نیست. در این شــرایط عرضه و فروش سیمان در بورس 
کاال و کشــف قیمت در این بازار در عین حال که به مصرف 
کننده زیان نمی رساند می تواند به منطقی شدن قیمت نیز 
کمک کند. در عیــن حال این بازار را نیز پویا کند. اما برای 
گســترش این نحوه معامالتی باید ابتدا قوانین حاکم بر آن 
مشخص شــود. به عنوان مثال تعیین شود هر شرکتی ملزم 
اســت چه میزان از محصول تولیــدی خود را در بورس کاال 
عرضه کند یا اگر در بازه زمانی رشد تقاضا به افزایش قیمت 
سیمان منجر شود، وزارت صمت چه برخوردی خواهد کرد. 
آیا در زمان رونق بازار و رشــد قیمت ها همچنان مسووالن 

اجازه تعیین نرخ در این بازار را می دهند«
در این بین رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس نیز از دولت 
خواسته است در برابر فشار ها در خصوص لغو عرضه سیمان 
در بورس کاال ایســتادگی و مر قانون را اجرا کند. محمدرضا 
پورابراهیمی با بیان اینکه مخالفت برخی افراد با حذف داللی 
و واسطه گری و عرضه محصوالت در بورس کاال به دلیل رانتی 
است که طی سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت به دست 
آورده انــد، گفته اســت: » در مدت کوتاهی که ســیمان در 
بورس کاال عرضه شده است، شــاهد صدور چندین هزار کد 
خریدار برای ســیمان هستیم تا از این پس مصرف کنندگان 
در سراسر کشور به جای مراجعه به افرادی خاص، خودشان 
به طور مستقیم از تولیدکننده، ســیمان بخرند. فعاالن بازار 
ســرمایه هیچ چیزی غیر از اجرای مر قانون نمی خواهند؛ مر 
قانون نیز مشــخص بوده و آن، خارج شدن کاالها از شمول 

قیمت گذاری دولتی پس از ورود به بازار سرمایه است.«

 بــورس کاال به عنــوان نهادی 
منسجم برای دادوستد، توسعه 
بازار و رشــد اقتصادی جوامع 
به شمار می رود. عملکرد مناســب آن می تواند تأثیرات بسزایی در 
تولید، توزیع و مصرف داشــته باشــد که درنهایت منجر به افزایش 
رفاه اقتصادی جامعه می شــود. بورس کاال تجلی گاه خواســته های 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان اســت و در این بازار اســت که 
همه فعــاالن بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شــفاف 
و قانونمند مطرح می کنند، فلذا یکــی از مهم ترین اهداف و اثرات 
بورس کاال کشــف شــفاف قیمت کاالها بر اســاس تعامل و تقابل 

عرضه و تقاضا و نیاز بازار است.
در 27 تیرمــاه 1389 در حالی ســیمان برای اولین بار وارد بورس 
کاال شــد که تا پیش از آن، صنعت ســیمان محلی برای کســب 
ســود دالالن بود و قیمت گذاری دســتوری موجب شد تا نه تنها 
تولیدکنندگان بلکــه مصرف کنندگان نیز جزو متضرران اصلی آن 
باشــند؛ در این بین برخی افراد با استفاده از رانت و با سوءاستفاده 
از این شــرایط، اقدام به خرید ســیمان با قیمت دستوری از درب 
کارخانه کرده و با قیمت آزاد به مصرف کننده می رساندند که سود 

عظیمی عاید آن ها می شد.
در آن دوره بخــش عمده ای از ســیمان تولیدی کشــور توســط 
افــرادی خــاص خریداری می شــد و این موضوع حاکــی از رانت 
بزرگــی بود که در قیمت گذاری دســتوری وجــود دارد بنابراین 
 تصور اینکه این افراد به راحتی از این ســود چشــم پوشــی کنند 

دور از ذهن است.
دالل هــا و مافیــای بــازار ســیمان تالش زیــادی بــرای توقف 
عرضــه ســیمان در بــورس کاال طــی ســالیان گذشــته انجام 
دادنــد و در مــواردی نیــز موفــق بودند، بــه عنــوان مثال در 
 ســال 91 ســیمان بــه غایــب همیشــگی تابلــوی معامــالت 

تبدیل شده بود. 
مســئوالن و کارشناســان دلیل اصلی توقف معامالت ســیمان در 
بــورس کاال طــی آن دوره را نرخ گذاری دولتی و تعیین ســقف 
قیمتی در این بــورس عنوان می کنند که نتیجــه آن عدم تمایل 
تولیــد کننــدگان به عرضــه در بــورس کاال و تمایــل به فروش 
آن بــه قیمت های باالتــر در بازار ســیاه بود. اما پــس از کش و 
قوس هــای فراوان، در نهایت ســیمان در بورس کاال عرضه شــد. 
با ایــن حال دیری نپایید که همراهی دولــت با دالل ها موجب به 
 گوش رســیدن مجدد زمزمه هایی مبنی بر توقف عرضه ســیمان 

در بورس کاال شد.
بورس کاال، بازاری رقابتی است و باید شرایط به گونه ای مهیا شود 
که تمامی سیمان تولیدشده از طریق بورس به دست مصرف کننده 
برسد چراکه در ساختار سنتی و غیرشفاف، این دالالن هستند که 
ســود اصلی را به جیب می زنند و مصرف کنندگان نیز با رشدهای 

عجیب قیمتی مواجه می شوند. 

در حالی که عرضه ســیمان در بورس به شــفاف ســازی و حذف 
دالالن کمک می کند، اما وزارت راه و شهرسازی و صمت به شدت 
دنبال قیمت گذاری دستوری هستند؛ نکته جالب ماجرا همراهی و 
همصدایی بخشی از بدنه دولت به ویژه وزارت صمت است که به جای 
 اینکه حامی تولید باشــد با دالالن همراه شده تا آن ها به منفعت از 

دست داده خود برسند.
آن هــا معتقدند این صنایع شــبکه توزیع ســنتی خــود را دارند  
همچنین بر این باور هستند که عرضه سیمان در بورس واسطه گری 
و گــروگان گرفتن مردم برای دریافت پول اســت و باعث افزایش 
قیمت خواهد شــد، در حالی که قیمت سیمان در بازار با عرضه و 
تقاضا مشــخص می شــود و هر زمان که عرضه کم و تقاضا افزایش 

یابد قیمت ها رشد خواهد کرد.
مشخص نیســت چرا متولیان وزارت صمت از شفاف سازی واهمه 
دارنــد، آیا پای منفعتی در میان اســت که ســخت به دنبال ادامه 

قیمت گذاری دستوری هستند؟
سیاســتی که وزارت صمت درباره فوالد نیز چنــد ماه قبل پیش 
گرفت و با مخالفت زیادی روبه رو شــد و در نهایت از موضع خود 

عقب نشینی کرد.
هــر چند گمــان می رفــت پــس از عرضــه ســیمان در بورس 
این موضــوع خاتمه یافته باشــد، اما ســود رانت نهفتــه در این 
صنعت موجب شــد تــا دالالن و رانــت خواران دســت از تالش 
 برندارنــد و رایزنی های خود برای حذف ســیمان از بورس کاال را 

ادامه دهند.
در این میان بی تدبیــری وزارت نیرو در تأمین برق بخش خانگی 
نیز به کمک دالالن و رانت خواران آمد و این وزارتخانه برای جبران 
کمبود برق بخش خانگی در اقدامی عجیب و یک شاهکار مدیریتی 
برق کارخانه های تولید ســیمان را قطع کرد. قطع برق عماًل تولید 
ســیمان را تحت تأثیر قــرار داد و موجب کاهــش حجم تولید و 
به دنبــال کاهش عرضه در بورس شــد و همین موضوع با توجه به 

تقاضای موجود قیمت را باال برد.
دالالن کــه در انتظار فرصت برای خارج کردن ســیمان از بورس 
بودند ایــن موضوع را بهتریــن فرصت و بهانه خوبــی برای مانور 
 دادن یافتنــد و بــا اســتفاده از عناصــر خود بــه افزایش قیمت 

سیمان دامن زدند.
با توجه به اینکه رونق ســاخت و ســاز در بخش مســکن یکی از 
اولویت های دولت جدید اســت، الزم اســت برای تعدیل هزینه ها 
و تســهیل و تســریع ســاخت مســکن، دســت دالالن از بــازار 
مصالح ســاختمانی به خصوص فوالد و ســیمان قطع شــود. حل 
مشــکالت و موانع ســاخت انبوه مســکن نیز بــدون قطع کردن 
دســت ســوداگران ممکن نیســت و این امر صرفاً از طریق عرضه 
 در بورس کاال ممکن اســت که باعث حــذف پدیده رانت و داللی 

از این فرایند می شود.

از آنجا که حسابرســی صورت هــای مالی  ادامه 
طبیعی فرایند گزارشگری مالی است ، حسابرسی 
ارزش منصفانه و برآوردهای حســابداری ناشی از 
آن از نقطه نظر فنی و تکنیکی چالش اصلی حرفه نیز خواهند شــد. نقطه ضعف اصلی 
و چالش واقعی گزارشــگری مالی در کشــورمان، در آینده نزدیک ، گزارشــگری مالی 
ارزش های منصفانه و برآوردهای حسابداری مبتنی بر ارزش ارزش منصفانه خواهد بود 
و به تبع آن از آنجا که حسابرســی صورت های مالی، ادامه طبیعی فرایند گزارشــگری 
مالی است ، حسابرسی ارزش منصفانه و برآوردهای حسابداری ناشی از آن از نقطه نظر 
فنی و تکنیکی چالش اصلی حرفه نیز خواهند شــد. اهمیت موضوع به حدی است که 
عدم توجه جدی به آن، هرگونه برداشــت تقلیل گرایانه )reductional( و دست کم 
گرفتن آن که متاســفانه رویه و رویکرد غالب نهادهای صف اول همانند سازمان بورس، 
سازمان حسابرســی و جامعه حسابداران رسمی است می تواند در کنار عدم شناخت و 
درک اهمیت ابعاد سیاســی و اقتصادی ، علمی و فنی آن به تحریف وسیع صورت های 
مالی و اطالعات حسابداری و هرج و مرج در گزارشگری مالی منجر شده و نتیجه طبیعی 
آن  خدشــه به  اعتبار حرفه اعم از حســابداری یا حسابرســی و هدر رفتن بسیاری از 
دستاوردهای آن در تمام سطوح اعم از گزارشگری مالی، حسابرسی و اعتبار دانشگاهی 
باشــد. اگر بخواهیم عوامل موثر در این چالــش را طبقه بندی کنیم می توانیم به علل 

زیر اشاره کنیم :
الف( محدودیت ذاتی در عرصه عمومی: عرصه عمومی شامل اقتصاد ، سیاست و ... چه 
در بلندمــدت ، یا میان مدت و حتی کوتــاه مدت فاقد ثبات الزم و پیش بینی پذیری 

قابل اتکا در تمام جنبه های کمی و کیفی آن اعم از پیش بینی انواع نرخ های رشد و 
تورم و ارز و ... و همچنین روال مقررات گذاری و اداری است  از اینرو تمام برآوردهای 

مبتنی بر ارزش منصفانه همیشه با چالش قابلیت اتکا مواجه است.
ب( نبود نهادها، ســازمان ها و تشــکیالت دانش محور حرفه ای مســتقل برای جمع 
آوری، تدویــن و انتشــار اطالعات و داده های پایه ای ســاده و مرکب در زمینه هایی 

نظیر نرخ های تورم، بهره ، ارز ، نرخ های رشد و نظایر آنها در سطوح و چشم اندازهای 
مختلف ) ســطوح خرد وکالن، فصلی، ســاالنه، رشته ای ، منطقه ای و ...( انجام پیش 
بینــی هــا و برآوردهای متکی بر مدل ها و متدهای علمی پذیرفته شــده و داده های 
معتبر برای استفاده ذینفعان و از جمله گزارشگران مالی، ارزیابان، تحلیل گران، اعتبار 

دهندگان و سرمایه گذاران و ...
ج( نبــود نهادهای حرفه ای و امــروزی ارزیابی: نبود اســتانداردها و موازین علمی و 
حرفه ای ارزیابی و حاکمیت ســلیقه و برداشت های شخصی در ارزیابی انواع دارایی ها 
کــه منجر به هرج و مرج طوالنی مــدت در امر ارزیابی و حاکمیت ترجیحات و اغراض 
شخصی و در نتیجه تحریفات وســیع در انجام برآوردهای حسابداری مبتنی بر ارزش 
منصفانه شــده اســت )به عنوان نمونه می توانیم، به عدم کفایت بسیاری از وثیقه های 
ارزیابی شده در اعتبارات اعطایی و اشتباهات وسیع فنی در ارزیابی شرکت های واگذار 

شده اشاره کنیم(
د( کوتاهی حیرت انگیز جامعه حرفه ای حسابرســی کشــور اعم از سازمان حسابرسی 
و اعضای جامعه حســابداران رســمی در رعایت و اجرای احکام استاندارد حسابرسی 
540 که برای حسابرســی برآوردهای حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه تکلیف شده 
اســت. در این زمینه خاص گفتنی بسیار زیاد اســت و در این مجال فقط به ذکر این 
نکته بســنده می شــود که از نظر اکثریت قریب به اتفاق حسابرسان، تا کنون ، بودن و 
دیدن گزارش کارشــناس رســمی به عنوان روال عرفی برای تامیــن الزامات مقرر در 
استاندارد کافی تشخیص داده شده و این غفلت خود به خود به تحریف پنهان و آشکار 

صورت های مالی منجر شده و خواهد شد.

ترقی اقتصادی : زمانی که منابع تحت مدیریت نهادهای مالی 
قابل توجه باشــد، بخشــی از دارایی ها صرف سرمایه گذاری در 
بازار بدهی و ســرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خواهد شد 
و این امر، ضد تورمی بودن بازار ســرمایه در اقتصاد کشــور را 

نشان می دهد.
یک کارشــناس بازار سرمایه در پاســخ به این پرسش که بازار 
ســرمایه عاملی برای ایجاد تورم اســت یا خیر؟ بازار سرمایه را 
به دو بازار بدهی و ســهام تقســیم کرد و به سناگفت: دولت در 
بازار بدهی، تامین مالی چشــمگیری انجام داده و به جای قرض 
از بانک مرکزی، بخــش قابل توجهی اوراق خریداری کرده و از 

ایجاد تورم در کشور جلوگیری به عمل آورده است.
نوید قدوســی درباره تامین مالی دولت در بازار بدهی افزود: اگر 
بازار بدهی فعالی در کشور وجود نداشت، بی تردید، تامین مالی 

از بازار سرمایه با وسعت زیاد امکان پذیر نبود.
وی درباره چگونگی توســعه بازار بدهــی و کمک بورس به این 
بازار، توضیح داد: همزمان با رونق بازار سرمایه، افراد بیشتری در 
این بازار حضور یافته و با در نظر گرفتن شــرایط بازار، عالقمند 
به ســرمایه گذاری دارایی خــود در اوراق با درآمــد ثابت و/ یا 

صندوق های با درآمد ثابت و سهام هستند .
وی اضافه کرد: ســرمایه گــذاران با در نظــر گرفتن میزان 
ریســک پذیــری بــازار، دارایــی های خــود را بــه دلیل 

 شــناوری، جابجا کــرده که این امــر تعــادل و رونق بیش 
از پیش بازار را به دنبال داشته است.

قدوســی با اشاره به اینکه رونق بازار سهام جذب منابع بیشتری 
برای سرمایه گذاری به دنبال دارد، اظهار کرد: رونق بازار سهام 
ضمن توســعه نهادهای مالی باعث توســعه شرکت های تامین 
سرمایه، صندوق های ســرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان 
می شود و رشــد قابل توجه منابع در اختیار یا دارایی های تحت 

مدیریت آنها را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: زمانــی که منابع تحت مدیریت نهادهای مالی 
قابل توجه باشــد، بخشــی از دارایی ها صرف سرمایه گذاری در 
بازار بدهی و سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خواهد شد.

این کارشــناس بیان کرد: مکانیزم یاد شده تاثیر چشمگیری در 
توســعه بازار بدهی و کمک به تامین مالی داشته و این امر، ضد 

تورمی بودن بازار سرمایه در اقتصاد کشور را نشان می دهد.
به گفته قدوســی؛ توســعه بازار بدهی، بســتر مالی برای بازار 

سرمایه فراهم کرده و روند ایجاد تورم  را محدود خواهد کرد.
وی در بخــش دیگر صحبت های خود به بازار ســهام به عنوان 
بخش دوم بازار ســرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سهام بخشی از 

بازار سرمایه است که به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود.
وی دربــاره بازار اولیه اذعان داشــت: در بازار اولیه، تامین مالی 
جدید برای شــرکت ها در قالب عرضه های اولیــه و/ یا افزایش 

سرمایه از محل آورده نقدی انجام می شود.
قدوســی عنوان کرد: در بازار اولیه، شرکت ها با تامین بخشی از 
منابع مورد نیاز خود از ســوی سهامداران، منابع به دست آمده 
را صرف پروژه های توســعه ای می کنند و هر اندازه بازار سرمایه 
رونق داشته باشد، زمینه برای عرضه های اولیه بزرگ تر نیز وجود 

خواهد داشت.
وی در ادامــه به مکانیزم افزایش ســرمایه به عنوان بخش دوم 
بازار اولیه اشــاره کرد و گفت: یکی از مکانیزم افزایش ســرمایه 
از محل آورده نقدی اســت، به طوری که هــر اندازه بازار رونق 
بیشــتری داشته باشد، از افزایش ســرمایه ها استقبال بیشتری 
شــده و وجوه مربوط به حق تقدم ها به حســاب شرکت واریز و 
شــرکت ناشــر حق تقدم ها می تواند منافع بیشتری را تامین و 

صرف طرح های توسعه ای کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در بازار اولیه، منابع سهامداران 
خرد به ســهامداران عمده منتقل و منابع تجمیع شــده صرف 
طرح های توســعه ای شــده و این امر بخش عرضه را تقویت و 

تاثیر ضد تورمی بازار سرمایه را نشان می دهد.
وی با اشــاره به بازار ثانویه، گفت: بازار ثانویه جایی است که در 
آن ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی و ســهام، از قبل منتشر 
شده  و خرید و فروش می شوند و سرمایه گذاران، اوراق بهادار را 
به جای شــرکت صادر کننده از دیگر سرمایه گذاران خریداری 

می کنند. قدوسی افزود: حجم معامالت در بازار ثانویه، نسبت به 
بازار اولیه بسیار بیشتر است؛ زیرا این بازار با هدف انجام معامله 
اوراق منتشــر شده در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقد شوندگی 

آنها، ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک رونق بازار ثانویه آثار مهمی برای 
بازار بدهی و بازار اولیه به دنبال دارد و زمانی که بازار ثانویه پویا 
باشــد، بازار بدهی توســعه یافته و زمینه برای عرضه های اولیه 
بزرگ تر با تامین مالی از محل افزایش ســرمایه و آورده نقدی 

فراهم می شود.

ترقی اقتصادی :بورس به حرکت در مســیر صعودی ادامه می دهد و حاال شــاخص کل 
پردامنه ترین رالی صعودی در یک سال اخیر را رقم زده و بیش از 40درصد از آخرین کف 

ثبت شده در سومین روز خردادماه فاصله گرفته است.
هرچند هنوز ســهامداران خاطره ستیم. در این میان برخی از کارشناسان از فتح مجدد 
قله دومیلیونی پیش از پایان ســال 1400 سخن می گویند و برخی دیگر موانع و چتلخ 
سقوط و تخلیه حباب سال 99 را فراموش نکرده اند، اما به نظر می رسد شاهد بازگشت آرام 
ســرمایه های فراری به این بازار هالش هایی بر سر تداوم این مسیر حداقل در کوتاه مدت 
می بینند. در این میان بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نشان می دهد هرچند در حال حاضر 
قیمت سهم ها در بورس تهران از ارزش ذاتی خود منحرف نشده اند، اما چالش های مهمی 
بر سر امکان تداوم رشد، پیش روی سهامداران خواهد بود. در چنین شرایطی استراتژی 
سرمایه گذاری فعال و رصد فرصت ها بر اساس تحوالت بنیادی، رمز موفقیت در ماه های 

باقی مانده از سال جاری خواهد بود.
در حالی که شــاخص بازار سهام از کف روز سوم خرداد ماه حدود 5/ 41 درصد باال آمده 
و پردامنه ترین رالی صعودی یک ســال اخیر را به نمایش گذاشته است، سهامداران هنوز 
خاطره سقوط بازار پس از ترکیدن حباب سال گذشته و کاهش بیش از 47 درصدی این 

متغیــر از اوج 19 مرداد ماه 99 را از یاد نبرده اند. اکنون، برخی از کارشناســان از امکان 
لمس دوباره ســقف شــاخص دو میلیونی تا پیش از پایان سال سخن می گویند و گروه 
دیگری رشد اخیر را موجب ایجاد تطابق نسبی قیمت با ارزش ذاتی در اکثر سهام ارزیابی 
کرده و تداوم این مسیر را در کوتاه مدت با چالش ارزیابی می کنند. برای داوری بین این 
دو دیدگاه، باید به عوامل بنیادی رجوع کرد تا مشــخص شود از منظر آن ها سناریو های 
پیش روی بورس تهران چگونه است. بدین منظور عوامل مورد اشاره در چهار دسته بررسی 
شده است. حدود دو سوم از وزن ارزش بازار شرکت های بورسی مربوط به صنایعی است که 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم از رشد نرخ ارز و قیمت های جهانی کاال منتفع می شوند. در 
سال جاری، قیمت سهام بخش مهمی از شرکت های پتروشیمی، معدنی و فلزی، از سقف 
سال گذشته عبور کرده و بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه گذاران ساخته است. یکی از 
شــاخص های مناسب برای ارزیابی میانگین رفتار قیمتی مواد خام بر اساس نرخ تحویل 
 Bloomberg Commodity( »روز شــاخص موسوم به »بلومبرگ کامودیتی اسپات
Spot Index( است. ترکیب مواد موجود در شاخص مزبور هر چند تطابق دقیق با وزن 
کامودیتی های موثر بر شــرکت های بورس تهران ندارد، اما به منظور سنجش اوضاع بازار 
کاال راهگشاست و می تواند نشانه های پیش یاب از رشد یا افت احتمالی را برای سهامداران 

شرکت های ایرانی آشکار سازد. نمودار شماره یک نشان می دهد که شاخص مزبور از کف 
ابتدای سال گذشته، )مقارن با آغاز شیوع پردامنه کرونا(، تا قبل از افت 5 درصدی اخیر 
حدود 80درصد رشد داشته است. در حال حاضر، با نزدیک شدن رقم شاخص به محدوده 
500 واحد نشــانه های اولیه از ضعف و تمایل به کاهش قیمتی پدیدار شده است. اهمیت 
ســطح 500 واحدی در این است که نه تن ها باالترین رقم شاخص در کل تاریخ به شمار 
می رود، بلکه دوبار یکی در ســال 2008 و یک بار در ســال 2011 مانع از رشــد بیشتر 
شــده اســت. فارغ از وضعیت نمودار، از منظر بنیادی نیز فشار های تورمی اخیر و قوت 
بازار اشــتغال در غرب به طور کلی و در ایاالت متحده به طور خاص، بانک های مرکزی را 
به عقب نشینی از سیاست های جسورانه انبســاط پولی متمایل کرده است. در مهم ترین 
نمونه، بر اســاس پیمایش های موجود، اکثریت تحلیلگران در وال استریت اکنون انتظار 
دارند تا برنامه کاهش خرید اوراق بدهی توســط فدرال رزرو تا قبل از پایان سال میالدی 
آغاز و تا اواســط سال آینده خاتمه یابد. اقدام مزبور، در صورت تحقق، یکی از مهم ترین 
موتور های پیشــران تورم کاالیی در جهان را تضعیــف خواهد کرد. تلفیق این موضوع با 
برخورد شــاخص کاالیی بلومبرگ به مقاومت تاریخی ایــن احتمال را تقویت می کند که 
باالترین نرخ های کامودیتی در سیکل کنونی به لحاظ زمانی پشت سر ما قرار گرفته باشد و 

از اینجا به بعد، مسیر پُر نوسان با اصالحات مقطعی پیش روی بازار ها باشد.
رشــد نقدینگی 25 درصدی و تورم 20درصدی میانگین در سال حکایت آشنایی برای 
اقتصاد در ایران در سه دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی نشانه ها در دو سال اخیر 

حکایت از فاصله گرفتن این دو متغیر مهم از سطوح تاریخی دارد.

حسابدار رسمی
ناصر محامی

نقش بورس کاال در بازار سیمان 

 پژوهشگر
عرفان میرزایی

چشم اسفندیار گزارشگری مالی در ایران

بورس، بازاری که برای اقتصاد کشور تورمی ایجاد نمی کند

تاثیر ضد تورمی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور

پیش بینی متفاوت از بورس تا پایان 1400
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آیا عرضه سیمان در بورس کاال به بازار آرامش می دهد؟

سامان دهی بازار سیمان
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ترقی اقتصادی : درحالی که نظام بانکی ایران به لحاظ امکانات 
ســخت افزاری رتبه باالیی دارد؛ اما در تأمین اعتبار کالن نظیر 
وام مسکن و تأمین اعتبار خرد مانند کارت های اعتباری عملکرد 
ضعیفی داشته است. دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در قالــب مجموعه گزارش های فقر چندبعدی، برای 
اولین بار به بررســی وضعیت »فقر استفاده از خدمات مالی در 
ایران« پرداخته است. بر مبنای این بررسی، درحالی که ایران به 
لحاظ امکانات سخت افزاری نظام بانکی یعنی امکاناتی همچون 
تعداد شــعبه، ATM، دســتگاه POS و برخورداری افراد از 
حساب بانکی، در رتبه های باالی فهرســت کشورها قرار دارد 
اما سیستم بانکی کشور نتوانســته نیازهای مالی افراد را برای 

هموارسازی هزینه های آن ها در طول زمان برطرف کند.
سیستم بانکی هم در تأمین اعتبار کالن افراد نظیر وام مسکن 
و هم در تأمین اعتبار خرد افراد ازجمله ارائه کارت های اعتباری 
عملکرد ضعیفی داشته و همین موضوع باعث شده است تا افراد 
برای هر نیاز خرد به اعتبار، دوباره به بانک مراجعه کرده و گرفتار 

مسیر پرپیچ وخم تأمین وثایق و تضامین شوند.
شــواهد نشــان می دهد ایران در رتبه هفتاد و پنجم گسترش 
کارت های اعتباری در دنیا اســت و این باعث شده تا خانوارها 
برای تأمین اعتبار، نیازمند دریافت تسهیالت از بانک باشند. در 
نتیجه این امر، ایران از نظر دریافت تسهیالت هم در دنیا در رتبه 
نهم قرار دارد. عالوه بر این، نسبت وام مسکن به ارزش مسکن 
در ســال 98، 18 درصد بوده که تنها 20 درصد از سهم بدهی 
خانوار را در این سال تشکیل داده است. نسبت پایین وام مسکن 
به ارزش مسکن و سهم پایین وام مسکن در سبد بدهی خانوار 
نشــان می دهد که نیاز به تأمین مالی کالن هم از سوی شبکه 

بانکی فراهم نشده است.
فقر استفاده از خدمات مالی چیست؟

اما »فقر اســتفاده از خدمات مالی« چیســت و در این بررسی 
چگونه مورد ســنجش قرار گرفته است؟ در هر کشوری مفهوم 
»فقر اســتفاده از خدمات مالی« با میزان شمولیت مالی، قابل 
رصد اســت. شــمول مالی به معنای دسترسی بزرگ ساالن به 
انواع مختلف خدمات مالی مناسب و استفاده مؤثر از آن ها است. 
این خدمات مالی در دو ســطح پایه و سطح ثانویه قابل بررسی 
هستند که برای هر سطح، شاخص های مشخصی تعریف شده 

است.
 رتبه اول ایران در برخورداری افراد 

از حساب سپرده بانکی
در ســطح پایه، داشتن حساب برای پس انداز پول و همین طور 
خدمات مالــی مرتبط به دریافــت و پرداخت های مالی رصد 

می شود. شاخص های داشتن حساب عبارت اند از:
    درصد افراد باالی 15 سال که داشتن یک حساب )متعلق به 
خودشان یا مشترک با سایر افراد( را در یک نهاد مالی رسمی یا 

از طریق موبایل گزارش داده اند.
حساب های سپرده به ازای هر هزار بزرگ سال

بر مبنای بررســی این شــاخص ها، ایران وضعیت مطلوبی در 
بین کشــورهای جهان دارد. در شاخص مهم نفوذ بانکی که بر 
اساس درصد افراد باالی 15 سال دارای حساب بانکی سنجیده 
می شود، ایران با 94 درصد در سال 2017 رتبه بیست و پنجم 
دنیا را به خود اختصــاص داد. البته طرح یارانه نقدی در ایران 

نقش گسترده ای در برخورداری از حساب بانکی برای گروه های 
مختلف جامعه داشــته اســت. همچنین ایران با تعداد 7 هزار 
و 637 حســاب به ازای هــر هزار نفر بزرگ ســال، رتبه اول را 
در دنیا دارد؛ البته باال بودن شــاخص تعداد حســاب های افراد 
می تواند بیان کننده نوعی آشفتگی در بازار پولی و بانکی کشور 
هم باشــد که در ردیابی حساب ها و پول شویی موضوع مهم و 

چالش برانگیزی است.
POS رتبه دوم ایران در برخورداری از دستگاه های

شــاخص های خدمات مالی مرتبط به دریافت و پرداخت ها هم 
ازاین قرار هستند:

    شعبه ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگ سال
    دستگاه ATM به ازای هر 100 هزار نفر بزرگ سال

    دستگاه های POS به ازای هر 100 هزار نفر بزرگ سال
    درصد افراد جوان بین 15 تا 25 سال که از طریق موبایل یا 

اینترنت به یک حساب دسترسی دارند.
    درصــد افراد جوان بین 15 تا 25 ســال که در یک ســال 
گذشته از اینترنت برای پرداخت صورت حساب و یا خرید آنالین 

استفاده کرده اند
بر اساس نتایج این بررسی، ایران در شاخص های دسترسی به 
شــعب بانکی و دستگاه ATM به ترتیب رتبه بیست و چهارم 
و سی و سوم دنیا را دارد. طبق آمار صندوق بین المللی پول در 
سال 2018 به ازای هر 100 هزار بزرگ سال در ایران، 37 شعبه 

بانک و 88 دستگاه ATM وجود دارد.
 در دسترسی به دســتگاه های POS نیز ایران رتبه دوم را در 
جهان دارد. تعداد زیاد دستگاه های POS به علت ارائه رایگان 
خدمــات پرداخت و در نظر گرفتــن آن به عنوان یک خدمت 
عمومی است که هزینه باالیی به بدنه بانکی کشور تحمیل کرده 
است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مقررات سخت گیرانه ای 
برای جابه جایی پول وجود داشته و کارت به کارت و یا داشتن 
دســتگاه POS با محدودیت مواجه اســت. بر اساس گزارش 
بانک جهانی در ســال 2017 در زمینه خدمات دیجیتال، 52 
درصد افراد جوان بین سن 15 تا 25 سال، از طریق موبایل و یا 
اینترنت به یک حســاب دسترسی دارند و 49 درصد جوانان از 

اینترنت برای پرداخت صورت حساب و یا خرید آنالین استفاده 
کرده اند. در هر دو شاخص خدمات دیجیتال وضعیت ایران باالتر 
از متوســط جهانی است. به طورکلی از منظر سطح پایه شمول 
مالی، وضعیت خانوارها در ایران مطلوب اســت و مشکل اصلی 

شمول مالی در ایران مربوط به سطح ثانویه است.
رتبه نامطلوب ایران در استفاده از بیمه نامه های عمر و 

غیر عمر در جهان
در سطح ثانویه، دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی و 
همچنین استفاده از محصوالت بیمه رسمی مورد توجه است. 
در بررســی محصوالت بیمه تنها شاخص افراد دارای بیمه نامه 
به ازای هر هزار نفر بزرگ سال، در دو دسته بیمه های عمر و غیر 
عمر در نظر گرفته شده است. صندوق بین المللی پول در سال 
2018 مجموع بیمه نامه های عمر و غیر عمر به ازای هر هزار نفر 
بزرگ سال در ایران را هزار و 14 مورد گزارش کرده است که در 
بین کشورهایی که این شاخص را گزارش کرده بودند، وضعیت 
مطلوبی را نشان نمی دهد.در بررسی سطح دسترسی به اعتبارات 

نهادهای مالی رسمی، این شاخص ها در نظر گرفته شده اند:
    درصد افراد باالی 15 ســال در 4 دهک پایین درآمدی و 6 
دهک باالی درآمدی که از مؤسسات مالی وام دریافت کرده اند.

    سهم 30 درصد کمتر بهره مند رفاهی از کل تسهیالت
    درصد افراد باالی 15 ســال که از طریق خانواده و دوستان 

وام دریافت کرده اند
    درصد افراد باالی 15 سال که دارای کارت اعتباری هستند

    نسبت اعتبار مصرف کننده به هزینه های مصرف کننده
    نســبت بدهی خانوار به درآمد خانوار یا نسبت بدهی خانوار 

به تولید ناخالص داخلی
    سهم وام مسکن در بدهی خانوار

    نسبت وام به ارزش مسکن
    نسبت تسهیالت به سپرده ها

    نسبت تسهیالت قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه.
فقط 9 درصد ایرانی ها موفق به استفاده از کارت های 

اعتباری شده اند
در برخی شــاخص های ســطح ثانویه، همانند دسترسی افراد 

باالی 15 ســال به تسهیالت مؤسســات مالی رسمی زیر نظر 
بانک مرکزی، وضعیت مطلوب اســت. در این شــاخص ایران 
دارای رتبه نهم بوده و از متوسط کشورهای OECD هم باالتر 
است، اما این تصویر دقیقی از وضعیت تسهیالت در ایران نیست. 
درواقع پایین بودن شــاخص نسبت بدهی از بخش رسمی، به 
درآمــد خانوار از عــدم کفایت مقدار این تســهیالت حکایت 
دارد. این شــاخص در سال 1398 برای ایران حدود 13 درصد 
محاسبه شــده، درحالی که مقدار این شاخص در کشورهای با 
درآمد باال به صورت متوسط باالی صددرصد است. برای نمونه 

بیشترین مقدار برای کشور دانمارک با عدد 240 درصد است.
افراد برای هموارســازی هزینه ها در طول زمــان نیاز دارند تا 
هم زمان از طریق تسهیالت و اعتبارات، هزینه امروز را با درآمد 
فردا مطابقت دهند. وضعیت ایران در شــاخص های شمولیت 
مالی مرتبط با استفاده از کارت های اعتباری وضعیت مطلوبی 
نیســت، فقط 9 درصد افراد در ایران موفق به استفاده از کارت 
اعتباری شده اند. ایران رتبه 75 را در این شاخص داشته و حتی 
مقدار آن پایین تر از متوسط جهانی است؛ از طرفی، به دلیل نبود 
داده کافی، وضعیت ایران در موضوع اعتبارات قابل رصد نیست.

51 درصــد افراد در ایران به جای بخش رســمی از بخش غیر 
رســمی وام دریافت کرده اند. عدم کفایت میزان تســهیالت و 
اعتبارات از بخش رسمی باعث شده است که سهم بخش غیر 
رسمی در سبد بدهی خانوار ایرانی باال باشد. در ایران 51 درصد 
افراد باالی 15 ســال از خانواده و دوستان وام دریافت کرده اند 
که در این شــاخص ایران بعد از کشور نپال و عراق رتبه سوم 
دنیا را دارد. باال بودن ســهم بخش غیر رسمی در سبد بدهی 
خانوار از ضعف بخش رســمی در تأمین اعتبارات و تسهیالت 
حکایت دارد و معموالً میزان این شــاخص در کشورهای کمتر 

توسعه یافته باالست.
سهم وام مسکن از کل بدهی افراد  20 درصد و نسبت 

آن به ارزش مسکن فقط ۱8 درصد است
در بسیاری از کشورهای دنیا، وام مسکن اصلی ترین وامی است 
که شبکه بانکی به خانوار پرداخت می کند. سهم وام مسکن از 
کل بدهی افراد در کشــور آمریکا 69 درصد و در کانادا حدود 
50 درصد اســت؛ در ایران مقدار این شــاخص در سال 1398 
در حدود 20 درصد محاسبه شــده است. نسبت وام مسکن به 
ارزش مسکن به طور متوسط در کشورهای OECD، 70 درصد 
گزارش شــده و در ایران این شاخص در سال 1398 در حدود 

18 درصد محاسبه شده است.
نکتــه دیگری که در ســطح ثانویــه وجــود دارد، عدم توزیع 
مناســب میزان دسترســی به خدمات و منابع بانکی به لحاظ 
جغرافیایی و دهک های درآمدی اســت. بر اســاس داده های 
تســهیالت فردبه فرد پایگاه اطالعات رفــاه ایرانیان، در هر دو 
تفکیک دهکی و جغرافیایی نابرابری مشــهود اســت. شاخص 
مانده تســهیالت از تمرکز بســیار باالی دسترســی به منابع 
مالی در اســتان تهران حکایت می کند، به نحوی که 63 درصد 
از کل تســهیالت مربوط به اســتان تهران است و استان رتبه 
دوم یعنی اصفهان تنها 3.8 درصد از کل تســهیالت را به خود 
اختصاص داده اســت. در اســتان تهران میزان دسترسی افراد 
 در 4 دهــک پایین درآمدی بســیار پایین )حــدود 1 درصد( 

گزارش شده است.

رتبه اول ایران در برخورداری افراد از حساب سپرده بانکی

 رشد 41۷ درصدی سپرده های  وضعیت بانکداری و خدمات مالی در ایران
قرض الحسنه بانک دی

ترقی اقتصادی : ســپرده های قرض الحسنه مشتریان بانک دی در سال 99 شاهد رشد 417 
درصدی بوده است.بررســی گزارش عملکرد این بانک در ســال گذشــته نشان می دهد که با 
برنامه ریزی های انجام شــده و ارائه خدمات متنوع عالوه بر رشــد ســپرده های قرض الحسنه 
مشــتریان، در همین دوره زمانی سپرده های مدت دار مشتریان نیز شاهد رشد 32.8 درصدی 
بوده است.همچنین در سال 1399، درآمدهای ارزی بانک دی نیز شاهد 113 درصد رشد بوده 
است. بانک دی با ارائه خدمات جدید بانکی و گسترش شبکه تماس خود در سراسر کشور، موفق 
شــده است رضایت مشتریان خود را به دست آورد و با توسعه خدمات غیرحضوری و استفاده از 
خدمات بانکداری الکترونیک گام های بزرگی برای افزایش سهم خود از بازار مالی برداشته است.

واکسیناسیون جاماندگان بانک ایران زمین
ترقی اقتصادی : واکسیناسیون کارمندان بانک ایران زمین که در نوبت های گذشته موفق به تزریق 
نشده بودند عصر روز گذشته در محل باغ موزه دفاع مقدس انجام شد.مراسم واکسیناسیون پرسنل بانک 
ایران زمین عصر روز گذشته با حضور مجید رضی زاده معاون مالی و پشتیبانی و سید محمد حسین 
استاد مدیر امور روابط عمومی و مهدی اسماعیلی بصیر رییس اداره دبیرخانه هیئت مدیره بانک ایران 
زمین در مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.رضی زاده در این مراسم بابیان 
این موضوع که ســالمت همکاران ما در بانک ایران زمین از اولویت های تعیین شده است ،بیان کرد: 
به همکاران خوبم توصیه می کنم همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی از سالمتی خود و خانواده 
هایشان محافظت کنند.در این مراسم استاد ضمن اعالم رضایت از اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل 
نظام بانکی کشور گفت : در حال حاضر تمامی پرسنل بانک ایران زمین دوز اول واکسن را تزریق کرده 

و به تدریج در هفته های آینده همکاران واکسینه کامل خواهند شد.

 بانک ها به محل تأمین کسری 
بودجه دولت تبدیل شده اند

ترقی اقتصادی : ریشه مشکالت اقتصاد ایران در نظام بانکی نیست، بلکه مشکالت نظام بانکی 
معلول فضای کلی اقتصاد کشور است.غالمرضا خلیل ارجمندی، رئیس هیئت مدیره بانک دی با 
بیان این مطلب افزود: اگر نگاهی کلی به نظام پولی داشته باشیم، در تمام این سال ها نظام بانکی 
بزرگتر از بازار ســرمایه بوده و بار اصلی تأمین سرمایه بر عهده نظام بانکی بوده است. از سویی 
قوانین بانکی به روز نشــده و از دیگر بخش های کشــور عقب مانده است.  وی ادامه داد: الیحه 
اصالح نظام بانکی در چهار دولت معطل مانده و دلیل معطلی هم این است که می خواهیم اصالح 
را از جایی آغاز کنیم که اشتباه است.وی افزود: بحث استقالل بانک مرکزی یا قانون بانکداری 
بدون ربا مشــکل نظام بانکی کشور نیستند. ریشه ای ترین مشکل اقتصاد کشور حجم نقدینگی 
است و تورم هم بخش عمده اش محصول همین حجم نقدینگی است. وقتی کسب وکارها مشکل 
دارند، بانک ها به دلیل عدم بازپرداخت تسهیالت گرفتار دارایی سمی می شوند. مشکالت منجر 

به ناترازی بانک ها و ریشه آن را باید در وضعیت کالن اقتصادی جست وجو کرد. 

با تسهیالت بانک ملی ایران خانه دار شوید
ترقی اقتصادی : پرداخت تســهیالت خرید مســکن در نظام بانکی سالها فقط توسط یکی از 
بانک ها امکان پذیر بود،  تا این که بانک ملی ایران توانست با ورود به این حوزه،  نه تنها فضا را 
رقابتی کند، بلکه پرداخت تسهیالت در این بخش را نیز ساده تر و در عین حال سریعتر کند.  با 
وجود این که دولت ها همواره تامین مسکن مردم را یکی از اولویت های اساسی خود قرار داده 
و به روش های مختلف تالش کرده اند خرید سرپناه را تسهیل کنند، اما استفاده از منابع بانکی 
انفرادی هنوز هم در این راه نقش مهمی ایفا می کند.روش های مختلف غیربانکی برای دریافت 
تســهیالت خرید مسکن وجود دارد، اما بسیاری از مردم همچنان عالقه مندند منابع مورد نیاز 
خود را از طریق نظام بانکی تامین کرده و در یک روش مطمئن، بانک را در خرید مسکن شریک 
کنند.بانک ملی ایران با شناخت درست بازار و نیز طراحی محصولی دقیق به این منظور، از اواخر 
ســال 1396 طرح ویژه مسکن را رونمایی کرد و توانست نظر بخش قابل توجهی از متقاضیان 

دریافت تسهیالت مسکن را به خود جلب کند.

پشتیبانی بانک صادرات ایران از تولید 
ترقی اقتصادی : بانک صادرات ایران با صدور بالغ بر 679 هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی 
ریالی، زنجیره مالی بخش قابل توجهی از بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور طی 17 ماه اخیر 
را تامین کرد.این بانک از ابتدای ســال 99 تا پایان مردادماه 1400 با صدور بیش از 679 هزار 
میلیارد ریال اعتبارات اســنادی ریالی نقش عمده ای در تامین زنجیره مالی واحدهای تولیدی 
طی 17 ماه مذکور بر عهده گرفته که توســعه فروش اعتباری و فرهنگ نســیه فروشــی بین 
بنگاه های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه، جایگزینی با اعتبارات ارزی، استفاده بهینه منابع 
داخلی در شرایط ســخت اقتصادی، استمرار تولید و تثبیت و افزایش سطح اشتغال مهمترین 
دســتاوردهای آن بوده است.این بانک در سال 99 بالغ بر 399 هزار میلیارد ریال و در پنج ماه 
ابتدای سال 1400 بیش از 280 هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی برای حمایت از تامین 
زنجیره مالی بنگاه های اقتصادی کشور صادر و سهم عمده ای در کاهش هزینه تولید و رفع نیاز 

به گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ایفا کرده است.

 جوایز جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانک سینا

ترقی اقتصادی : جوایز ممتاز پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا 
با هدف قدردانی از نیت خیر هموطنان گرامی در جهت ترویج ســنت پســندیده قرض الحسنه 
اعالم شد.  این بانک با محور قراردادن اقتصاد اسالمی و اهتمام بر پیشبرد اهداف تدوین شده به 
عنوان بانکی خوشنام و با قدمت طوالنی، در کنار فعالیت های اقتصادی خود همواره انجام رسالت 
های اجتماعی را نیز مد نظر قرار داده اســت.بر این اساس و به منظور قدردانی از خیر اندیشان 
و ســپرده گذاران گرامی، جوایز پنجمین دوره از جشــنواره حساب های قرض الحسنه بانک با 
رویکرد ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید و حمایت از تولید و اشتغال در کشور، شامل 10 
جایزه کمک هزینه خرید خودرو ایرانی 1.000.000.000 ریالی، 36 کمک هزینه تهیه جهیزیه 
500.000.000 ریالی، 36 کمک هزینه خرید صنایع دســتی 100.000.000 ریالی، 536 سکه 
نیم بهار آزادی و بیش از 14 جایزه 5.000.000 ریالی تعیین شده است.گفتنی است تمامی نیک 
اندیشــان و خیرین، جهت مشارکت در این امر خیر می توانند تا 31 شهریور ماه 1400 نسبت 
به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود به مبلغ حداقل 100 هزار تومان اقدام کنند و شانس 

برنده شدن خود را افزایش دهند. هر 50 هزار تومان در هر روز یک امتیاز محاسبه خواهد شد.

 10004:2018 ISO نگاه پرداخت گواهینامه 
و ISO 10002:2014 را گرفت

ترقی اقتصادی : شــرکت نگاه پرداخت موفق شد استانداردهای طراحی، برنامه ریزی و اجرای 
فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشــتریان و رسیدگی به شکایات را اخذ کند.نگاه پرداخت 
در راســتای تحقق اصل مشتری مداری و توجه به رضایت مندی مشــتریان اقدام به اخذ این 
استانداردها کرد. ردگیری و رفع مشکالت مشتریان ناراضی از اولویت های این شرکت است و از 
این طریق می کوشد کیفیت ارائه محصوالت و خدمات خود را ارتقا دهد.این گواهینامه از سوی 
نماینده رسمی شــرکت SmartNexus در ایران که وظیفه ارزیابی، ممیزی و پایش مستمر 

شرکت های دریافت کننده استاندارد را بر عهده دارد، به شرکت نگاه پرداخت ارائه شد.

رصد پروانه های ساختمانی برای پرداخت تسهیالت 
ترقی اقتصادی : رصد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های مناطق مربوط به هر 
شعبه، به منظور مدیریت پروژه ها برای پرداخت تسهیالت مسکن، یکی از وظایف اصلی شعب 
می باشــد.همزمان با هفته بانکداری اسالمی، دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در 
سفر خود به استان آذربایجان شرقی ، ضمن بازدید از شعبه مرکزی تبریز، از پروژه های مجتمع 
مسکونی 1446 واحدی آیمان و پروژه مجتمع مسکونی 98 واحدی ارغوان رشدیه تبریز، شرکت 
ســرمایه گذاری مســکن نیز بازدید و بر رصد پروانه های ساخت صادره توسط شهرداری ها به 
منظور جذب مشــتریان جدید و مدیریت پروژه ها برای پرداخت تسهیالت ساخت تاکید کرد.

دکتر شایان تمرکز زدائی را یکی از اولویت های اصلی کاری خود در بانک مسکن عنوان کرد و 
از تفویض اختیارات در زمینه های مختلف به مدیریت ها خبر داد و افزود: سیاست اخیر بانک 
این است که مجموعه ستاد بانک در خدمت صف و شعب قرار گیرد و در این خصوص هر یک 

از وظایف بخش ستادی بانک می تواند به استانها و شعب تفویض شود.

تفاوت پول هــای دیجیتال با رمزارزهایی 
مثل بیت کوین و اتریوم است. در پول های 
دیجیتال، خبری از عدم تمرکز نیســت و 
همه داده های ذخیره شده و دست یک سیستم و متمرکز است. این تمرکز را نمی توان 
در تعریف عمومی که از بالکچین وجود دارد، یافت. به همین دلیل، رمزارزهای ملی مثل 

یوآن، دالر یا ریال دیجیتال متفاوت از رمزارزهای کنونی است.
ایجاد پول دیجیتال یا رمزارز ملی، موضوع تازه ای در اقتصاد جهانی نیســت. چین و 
آمریکا از ســال های پیش ایجاد یوآن و دالر دیجیتال را بررسی کردند. بنابراین تمایل 
بانک مرکزی ایران به ایجاد ریال دیجیتال، دور از ذهن نبود. با این حال، نمی توان پول 

های دیجیتال ملی را رمزارز دانست چراکه به طور کلی، فناوری بالکچین توسط بانک 
های مرکزی، به شیوه ای متفاوت در این زمینه به کار گرفته می شود.

در تاریخ پول، بروز هر فناوری تغییراتی را ایجاد کرده است. مدت هاست که در اقتصادها 
از پول فیزیکی و فیات فاصله گرفتیم. عابربانک ها ایجاد شدند، دسترسی به حساب های 
بانکی از راه دور ممکن شد و شرایط تبادالت مالی در بستر اینترنت به طور کلی، متفاوت 
از قرن های گذشــته است. این روند درحال پیشرفت است و اکنون فناوری بالکچین، 
فرصتی را برای بانک ها فراهم کرده تا هزینه های مازاد برای انتقال پول را کاهش داده 

و زمان انتقال را کمتر کنند.
نکته مهم در این بین، تفاوت پول های دیجیتال با رمزارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم 
است. در پول های دیجیتال، خبری از عدم تمرکز نیست و همه داده های ذخیره شده 
و  دســت یک سیســتم و متمرکز است. این تمرکز را نمی توان در تعریف عمومی که 
از بالکچین وجود دارد، یافت. به همین دلیل، رمزارزهای ملی مثل یوآن، دالر یا ریال 

دیجیتال متفاوت از رمزارزهای کنونی است.
 حاکمیت ها از مزیت هایی که در فناوری بالکچین وجود دارد به نفع خود اســتفاده 
می کنند. به این ترتیب نظارت ها شدیدتر می شود. این امکان برای بانک های مرکزی 
ایجاد می شود تا هرجای جهان که هستید، پول شما در کیف پول های دیجیتال قفل 
کنــد. دولت آمریکا از چرخــش دالر فیات در هر نقطه از جهان به طور کامل بی خبر 
است، اما زمانی که دارایی مردم در قالب پول دیجیتال ملی در کیف پول های دیجیتال 
قرار بگیرد، این امکان برای دولت ها وجود دارد تا همه تعامالت مالی را رصد و در زمان 

ممکن آن را بلوکه کنند. در این سیســتم ها همه کیف پول های دیجیتال شناسایی 
شده است. امکان دریافت مالیات و رصد هر نوع تراکنش برای بانک های مرکزی ایجاد 

می شود.
باتوجه به نیاز به تشــدید نظارت ها در فضای پولی و مالی ایران، بانک مرکزی کشور 
ما هم از مدت ها پیش پروژه ایجاد پول دیجیتال ملی را کلید زده اســت. اما اطالعات 
چندانی به طور عمومی از این پروژه منتشر نشده است. مشخص نیست بانک مرکزی 
از کدام یک از ابزارهای این فناوری به نفع شفافیت مالی استفاده می کند اما می توان 
گفت در ساختار نامتعادل اقتصادی، ابزارهای فناوری به ساماندهی اوضاع کمک نمی 

کند.
اقتصاد در کشور ما به سه بخش تقسیم می شود. بخش نخست، اقتصاد دولتی است 
که مجموع شــرکت های دولتی را شامل می شــود. بخش دوم، اقتصادی است که 
با عنوان خصولتی هم از آن یاد می شــود اما من به آن اقتصاد وابسته به دولت می 
گویم. این اقتصاد، پاشــنه آشیل کشور ماست. این بخش قدرت دارد، ثروت دارد و 
ارتباطات دارد. هرجا منافعی ایجاد شود، این بخش در اولویت است. کم سهم ترین 
و کــم بهره تریــن بخش در اقتصاد ایران بخش خصوصی اســت، که اگر امکانی به 
طور محدود فراهم شــود، می تواند از آن امکان اســتفاده کند. تا زمانی که ساختار 
اقتصاد کشــور به این شکل است، هیچ صنعتی در ایران به معنای واقعی اش شکل 
نمی گیرد و هیچ پروژه ای، حتی ارز دیجیتال ملی، منافعی را که باید، عاید اقتصاد 

کشور نمی کند.

تفاوت رمز ارزهای ملی با بیت کوین 

ترقی اقتصادی : یک کارشــناس پولــی و بانکی در 
پاسخ به اینکه چرا تاکنون تســهیالت مسکن نتوانسته 
نقش کارآمد و موثری در خانه دار کردن اقشــار هدف و 
نیازمندان واقعی ایفا کند، گفت: تســهیالت مسکن باید 
نه در قالب تسهیالت خرید، بلکه باید در قالب تسهیالت 

ساخت ارائه شود.
 احمد قدســی در تشــریح این موضوع گفــت: چرا که 
تسهیالت خرید مســکن تحریک تقاضا می کند، بدون 
اینکه عرضه مسکن به آن سرعت افزایش پیدا کند و این 

موجب افزایش قیمت می شود.
وی با بیان اینکه وقتی تســهیالت خرید ارائه می کنند، 
به دلیــل اینکه حجم دارایی های موجــود و واحدهای 
مســکونی موجود محدود است، تزریق پول جدید به آن 
بخش موجب می شــود که حباب شکل بگیرد و قیمت 
ها افزایش پیدا کند. بنابراین تســهیالت نباید به صورت 

خرید باشد و باید در قالب ساخت ارائه شود.
عدالت در توزیع تسهیالت

قدســی همچنین با بیان اینکه تسهیالت مسکن باید در 
پهنه کشور و به فراخور نیاز به صورت روستایی و شهری 
پرداخت شود و تمرکز بر یک منطقه نباشد، اضافه کرد: 
پرداخت تســهیالت صرفا در یــک نقطه خاص منجر به 

افزایش قیمت زمین در همان نقطه می شود.
وی با تاکید بــر اینکه در زمینه توزیع تســهیالت باید 

مالحظات مربوط به عدالت مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: چون اکنون سیســتم بانکی مــا منابع را در برخی 
نقــاط خاص در کشــور متمرکز می کنــد که این خود 

نابرابری را افزایش می دهد.
تسهیالت بلندمدت

این کارشــناس پولی و بانکی در ادامــه بیان کرد: نکته 
بعدی این اســت که تسهیالت مســکن باید با نرخ بهره 
معقول و به صــورت بلندمدت تخصیص یابد. مردم نمی 
توانند وام هــای 300 یا 400 میلیون تومان را در طول 
سه چهار ســال پرداخت کنند و توان مالی آن را ندارند 
و اقســاط دریافتی باید متناسب با توان بازپرداخت افراد 
باشــد. وی با تاکید بر اینکه دوره بازپرداخت تسهیالت 
مسکن باید طوالنی مدت باشد، گفت: این وام ها حداقل 
باید در بازه زمانی 15 ســاله به متقاضیان ارائه شــوند؛ 
همانطور که در دیگر کشورها وام های 30 ساله به افراد 
می دهند.  متاسفانه در ایران به دلیل معضل تورم، بانک 
ها زیر بار تســهیالت بلندمدت با نرخ پایین نمی روند، 
چرا که باعث زیان دهی آنها می شــود. با این حال حتی 
اگر این تســهیالت کم بهره نباشد، اما حداقل بلندمدت 

باشد تا بتواند در بخش مسکن اثرگذار باشد.
ارائه تسهیالت کم بهره

قدســی شرط چهارم در ارائه تســهیالت مفید در بخش 
مسکن را ارائه تسهیالت کم بهره برشمرد و افزود: ترجیحا 

اگر این وام ها نرخ بهره پایینی داشــته باشد، مردم فشار 
کمتری برای بازپرداخت اقســاط متحمل خواهند شــد. 
در صورت تحقق این شــروط، تسهیالت مسکن منجر به 
حرکت و تحول در تولید مسکن در کشور خواهد شد. وی 
در عین حال با تاکید بر اینکه باید سیاســت گذار تمرکز 
خــود را روی این اصل قرار دهد که تســهیالت بانک ها 
وارد تســهیالت غیرمولد نشود، گفت: به طور نمونه نباید 
به مصارفی که تاثیری در تولید ناخالص داخلی ندارد و یا 
منجر به ایجاد ارزش افزود نمی شود، تسهیالت اختصاص 
یابد. یعنی وقتی به یک دارایی تسهیالت داده شود، چون 
آن دارایی محدود است، این صرفا موجب افزایش قیمت 
می شود و نباید این اتفاق بیفتد. به طور مثال چون زمین 

محدود اســت، وقتی در یک نقطه خاصی از کشور به آن 
بخش تسهیالت ارائه شــود، منجر به افزایش قیمت آن 

حوزه می شود.
ارائه تسهیالت مرحله ای

قدســی در عین حال با اشاره به یک راهکار دیگر در این 
بخش عنوان کرد: اگر تسهیالت مسکن به صورت مرحله 
ای پرداخت شود، در این صورت آن شخصی که تسهیالت 
گرفته، اگر فعالیت مولد یعنی ســاخت مســکن را انجام 
ندهد، نمی تواند مرحله بعدی تسهیالت  را دریافت کند 

و طبیعتا این انحراف در تخصیص به حداقل می رسد.
نظارت بر محل مصرف تسهیالت

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: نکته آخر این است 
که چون درنهایت تســهیالت بــه متقاضی پرداخت می 
شــود و اوست که تصمیم می گیرد با این پول چه کاری 
را انجام دهد، سیاست گذار نمی تواند روی مصارف این 
تسهیالت نظارت کاملی را اعمال کند. اما دست کم می 

تواند بر تسهیالت کالن و بزرگ نظارت کند.
وی با بیان اینکه تعداد تســهیالت خرد بسیار زیاد است 
و میلیون ها تســهیالت خرد پرداخت می شود که نظارت 
بر تمام آنها از عهده نهاد مســئول خارج اســت، افزود: اما 
می توان بر تسهیالت کالن و میلیاردی این نظارت را اعمال 
کرد. همچنین بانک ها باید بر تسهیالتی که به شرکت ها و 

تشکیالت وابسته به خود می دهند، نظارت کنند.

اخبارکوتاه

 تحلیل گر رمزارز
محمدرضا شرفی

شروط اثربخشی وام مسکن



ترقی اقتصادی :  با توجه به وجود مشکالت اقتصادی و چالش های 
ایجاد شــده در زندگی مردم، امروزه خرید بیمه نامه آتش سوزی در 
اولویت های اولیه زندگی قــرار ندارد. البته، یکی از چالش های مهم 
شــرکت های بیمه، عدم اطالع کافی بیمه گزاران درخصوص شرایط 

و خدمات بیمه ای است که شرکت های بیمه می توانند ارائه کنند.
همچنین بسیاری از افراد نمی دانند که می توانند با حق بیمه  ایبسیار 
اندک، سرمایه و دارایی های خود را تحت پوشش قرار دهند و جبران 
زیان های وارد به دارایی های خود را برعهده شرکت هایبیمه بگذارند. 
در اینجا الزم است کارگزاران و نمایندگان بیمه و رسانه ها برای افراد 
جامعه، این مساله را جا بیاندازند که کمترین خدمات دریافتی از یک 
شــرکت بیمه، برخورداری از خیالی آسوده و احساس امنیت است. 
به عبارتی، حتی اگر خطری متوجه مورد بیمه شــده نباشد، بازهم 
بیمه گزار نگرانی نخواهد داشت و این ریسک بصورت بالقوه به بیمه گر 

منتقل شده است.
گفتنی است اجباری شدن تهیه بیمه نامه شخص ثالث کمک شایانی 
به جا افتادن نیاز به تهیه این بیمه نامه درجامعه کرد. برهمین اساس، 
همانطور که نیاز به داشــتن بیمه درمان و بیمه شخص ثالث، امروزه 
برای افراد بســیاری موضوعی بدیهی شده و خود را ملزم به تهیه آن 
می کنند، شــاید زمان آن فرارســیده که خرید بیمه نامه های آتش 
ســوزی برای واحدهای مســکونی، تولیدی، اداری و تجاری و... نیز 

الزامی شود. 
در همین رابطه با حســن پوراسکندری، مدیر بیمه های آتش سوزی 

شرکت بیمه تعاون گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:
 به عنوان اولین ســوال بفرمایید چرا بیمه آتش سوزی در 

جامعه با اقبال چندانی روبه رو نیست؟
متاســفانه بیمه نامه های اختیاری مانند بیمه آتش ســوزی، به علت 
اجباری نبودن و بخشــی هم عدم آگاهی جامعه از شرایط این بیمه 
نامه، چندان مورد استقبال عمومی قرار نمی گیرد. از طرفی تصورمردم 

این اســت که با توجه به تورم مداوم، حق بیمه آتش ســوزی بسیار 
باالست. درصورتیکه اوال افراد از پوشش های گسترده بیمه آتش سوزی 
مطلع نیســتند و از طرف دیگر این حق بیمه بسیار اندکبوده و اصال 
ضرر مالی به بیمه گزار تحمیل نمی شود. البته ماهمواره درصدد آن 
هستیم که از طریق شرکت و شبکه فروش و با تبلیغات مناسب ، در 

جهت آگاهی بخشی در خصوص این نوع بیمه نامه گام برداریم.
امیدواریــم در آینده ای خیلی نزدیک و بــا عزم جدی و همگانی و 
الزامی شدن بیمه آتش سوزی، شاهد این باشیم که تمامیواحدهای 
مســکونی و اصناف در کل کشور تحت پوشش این بیمه قرار گیرند. 

البته بحث بیمه صندوق بالیای طبیعی برای واحدهای مسکونی چند 
وقتی است از آغاز شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 

 خطرات بیمه آتش سوزی را ذکر کنید.
در بیمه های آتش سوزی خطرات به دو دسته خطرات اصلی و تبعی 
تقســیم بندی می شــوند. خطرات اصلی شامل           آتش سوزی، 
صاعقه و انفجار می باشــند و به تبع خطرات اصلی ، خطرات اضافی 
مانند سیل، زلزله، طوفان ، ترکیدگی لوله های آب، سرقت باشکست 
حرز، شکست شیشه و بســیاری خطرات دیگر با توجه به نیاز بیمه 

گزار، محل و نوع فعالیت ایشان قابل ارائه می باشد.

 میزان سرمایه ای که می بایست در بیمه آتش سوزی تحت 
پوشش قرار گیرد ، به چه صورتی است؟ 

بیمه گذار می بایست اموال خود را به ارزش روز بیمه نماید تا در زمان 
بروز خسارت مشــمول ماده 10 قانون بیمه نشود. باتوجه به شرایط 
تورمی که در کشــور وجود دارد ، ما همیشه به بیمه گزاران خود این 
پیشنهاد را می دهیم که اموال خود را درصدی بیشتر از سرمایه  واقعی 
) قیمــت روز(، بیمه کنند تا در صورت فراموش کردن اعالم افزایش 
ســرمایه به بیمه گر و عدم صدور الحاقیه افزایشــی و در زمان بروز 

خسارات احتمالی، بیمه گزار دچار بحران نگردد. 
 شــرکت بیمه تعاون تا چه حد قادر بــه ارائه تخفیف به 

مشتریان بیمه آتش سوزی است؟
براساس قوانین موجود در صنعت بیمه، نرخ حق بیمه و شرایط بیمه 
آتش ســوزی تقریبا مشخص شده است. شــرکت بیمه تعاون با در 
نظر گرفتن قوانین موجود و شــرایط رقابتی در بازار، سابقه حضور و 
وفاداری بیمه گذار در بیمه تعاون، شرایط ایمنی محل، حجم پرتفو 
بیمه گذار، نحوه پرداخت حق بیمه، عدم ســابقه خسارت در سنوات 
قبــل و موارد دیگر، می تواند تخفیفــات قانونی و قابل توجهی را به 
مشتریان خود ارائه نماید. بعضا با برگزاری جشنواره های مناسبتی و 

یا فصلی شرایط بسیار مناسبی را برای مشتریان ارائه میدهیم.  
 حداقل و حداکثر زمان پرداخت خسارت در شرکت چقدر 

است؟
در شــرکت بیمه تعاون با توجه به دید مثبتی کــه مدیرعامل این 
شــرکت، نســبت به این قضیه دارند و در جلسات متعدد با مدیران 
شــرکت تاکید بر تسریع در امر بررســی و پاسخگو بودن و پرداخت 
به موقع خســارات دارند تمام تالش مان بر این است که خسارات در 
کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پس از تکمیل مدارک از سوی بیمه 
گذار، سریعاً پرداخت خسارت صورت پذیرد تا بیمه گذار مفهوم واقعی 

خدمات پس از فروش را لمس و درک نماید.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱0 - نیمه دوم شهریور ۱400

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه کوثر به منظور کاهش ریســک سرمایه  گذاری و افزایش 
بازده اندوخته بیمه  های زندگی، صندوق سرمایه  گذاری بیمه زندگی را راه اندازی کرد.

ســرمایه گذاری اندوخته های ناشــی از بیمه های زندگی در قالب ســرمایه گذاری این 
صندوق می تواند عالوه بر سود تضمین شده در آیین نامه بیمه مرکزی، با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور و غیرقابل پیش بینی بودن آن، با جلوگیری از کاهش ارزش اندوخته و 

ایجاد ارزش افزوده، منافع بیمه گذاران را تامین و به فیش دوم آنان تبدیل کند.
نوید خاندوزی با اشــاره به شفافیت و انعطاف پذیری بازارهای مالی و پولی کشور گفت: 
ما با ترکیب بیمه های زندگی و بازار اولیه و ثانویه ســرمایه، طرح جدیدی ابداع کردیم 
که بیمه گذاران با شرکت در این طرح، عالوه بر بهره مندی از پوشش های بیمه ای بتوانند 

از امتیازات سرمایه گذاری در دارایی های مختلف نیز منتفع شوند.
وی با بیان اینکه ســود این صندوق با توجه به شــرایط اقتصادی و نوســانات بازارهای 

مالی دســتخوش تغییرات خواهد شد، گفت: اطمینان می دهیم بیمه کوثر با بهره گیری 
از متخصصان و خبرگان بازارهای مالی و انتخاب یک ســبد بهینه سرمایه گذاری، تالش 

می کند بیشترین سود را با کمترین ریسک نصیب بیمه گذاران خود کند.
مدیر اقتصادی و ســرمایه گذاری بیمه کوثر این محصول را یک طرح پیشرو و مطابق با 
محصوالت روز بیمه ای در ســطح دنیا دانست و افزود: این طرح با همکاری معاونت فنی 
بیمه های زندگی، معاونت فروش و درآمد بیمه گری و معاونت فناوری اطالعات و توسعه 

زیر ساخت شرکت بیمه کوثر به نتیجه رسیده است.
خانــدوزی ضمــن اعالم پیاده ســازی و جاری شــدن این طرح در آینــده ای نزدیک 
عنــوان کرد: اســتقبال هرچه بیشــتر از این طــرح، در کنار رفع نیازهــای بیمه ای و 
 ســرمایه گذاری بیمه گــذاران، می توانــد به صنعت بیمــه و بازارهای مالی کشــور نیز 

کمک شایانی کند.

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بیمه های زندگی

با چالش های ایجاد شده در اقتصاد؛ 

 بیمه پارسیان طرح ماندگار در شهر بیمه آتش سوزی ازسبد خرید مردم خارج شد 
را آغاز کرد

ترقی اقتصادی: جشنواره بیمه های خودرو بیمه پارسیان با عنوان »طرح ماندگاری در 
شهر، همیاری کنترل کرونا« آغاز شد. این شرکت با هدف تکریم مشتریان و همچنین 
با توجه به شــرایط کنونی در خصوص مراقبت های کنتــرل ویروس کرونا و کاهش 
ترددهای بین شهری، »طرح ماندگاری در شهر، همیاری کنترل کرونا« با شرایط ویژه 
پرداخت حق بیمه به صورت نقد و اقســاط ، با نرخ ویژه و اســتثنایی بیمه پارسیان را 
برگزار می کند.در این طرح که تا پایان آذرماه 1400 ادامه خواهد داشــت انواع خودرو 
ســواری که فقط تردد درون شهری داشته باشند با پرداخت 50 درصد حق بیمه می 
توانند بیمه بدنه خریداری نمایند.عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالع از شرایط 
خرید اقساطی بیمه نامه بدنه به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور 
مراجعه نمایند. همچنین مرکز ارتباط با مشتریان بیمه پارسیان به شماره 8259 -021 

پاسخگوی سواالت مشتریان عزیز خواهد بود.

 تعهد بیمه ایران به انجام 
مسئولیت های اجتماعی 

ترقی اقتصادی: بیمه ایران در شــرایط سخت پاندومی کرونا نسخه دلتا، با همکاری 
وزارت بهداشت اقدام به تهیه یک دستگاه سی تی اسکن برای مهار این بیماری نمود.

شرکت سهامی بیمه ایران در چارچوب ایفای مسئولیت های اجتماعی خود به ویژه در 
دوران ســخت شیوع کرونا و تالش همگانی برای مهار آن، یک دستگاه سی تی اسکن 
به وزارت بهداشــت اهدا کرد.با توجه به مفاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و شرکت بیمه ایران برای مشارکت این شرکت در طرح  خرید 
یک دستگاه سی تی اسکن که در شرایط تشدید بحران همه گیری کرونا بسیار حیاتی 
می نماید، هیات مدیره بیمه ایران با خرید و اهدای دستگاه مذکور موافقت کرد.به این 
ترتیب، بنا به مصوبه هیأت مدیره بیمه ایران، هزینه خرید یک دستگاه سی تی اسکن 

تولید داخل کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

 سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا 
با نسبت 133 درصد، تایید شد

ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سطح یک توانگری مالی سال 
بیمه آســیا در سال 1400 را با نسبت133درصد تایید کرد.  سطح یک توانگری مالی 
بیمه آسیا در سال 1400 با نسبت 133 درصد در مقایسه با نسبت 120 درصد در سال 
1399 افزایش 13واحدی  را نشان می دهد. بنابر این گزارش، بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری مالی 
موسسات بیمه)شماره 69( و براساس صورت های مالی سال1399، سطح یک توانگری 
مالی سال 1400بیمه آسیا را مورد تاییدقرار داد. این گزارش می افزاید، تدبیر مدیریت 
ارشــد و همدلی کارکنان بیمه آسیا از یک سو و از سوی دیگر، ارایه طرح های جدید 
بیمه ای، ارتقای نظارت ها، افزایش و بهبود چشــمگیر ترکیب پرتفوی، کاهش نسبت 
خسارت، توسعه کمی و کیفی شبکه فروش، بهینه سازی نیروی انسانی وسرمایه گذاری 
هدفمند، موجب شد تا بیمه آسیا توانگری مالی خود را در سطح یگ حفظ کند و آن را  

با 13واحد افزایش، به 133 درصد ارتقا بخشد.  

رشد 95 درصدی حق بیمه تولیدی بیمه »ما« 
ترقی اقتصادی: براساس گزارش منتشره در سامانه کدال ، شرکت  بیمه »ما« در پایان 
مرداد ماه سال 1400، مبلغ 9.330 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد و این در حالی 
است که نسبت خسارت این دوره ، تنها 28درصد می باشد. شرکت بیمه »ما« ضمن 
تالش برای افزایش سهم خود از بازار ، همواره با تصمیم های عملیاتی مناسب و کنترل 
ریسک ، ترکیب پرتفوی خود را به بهترین شکل مدیریت و 9.330  میلیارد ریال حق 
بیمه تولید کرده است.بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی در پایان پنج  ماهه اول 
سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 95 درصد رشد داشته و تا این مقطع زمانی 
فراتر از برنامه های پیش بینی شده ســال 1400 پوشش داده شده است.این گزارش 
افزود: با برنامه های مدون، اقدامات الزم جهت کنترل نسبت خسارت در رشته های بیمه 
ای صورت گرفته است و در نتیجه این اقدامات،  سهم رشته های سودده و کم ریسک 

در مجموع  65درصد از کل پورتفوی پنج  ماهه 1400  می باشد.

سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه آرمان 
برای دومین سال متوالی

ترقی اقتصادی: با تاییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ا توانگری مالی شرکت بیمه آرمان برای 
دو سال متوالی با نسبت 243 درصد در سطح یک قرار گرفت. طبق ارزیابی و کنترل 
انجام شده صورت های مالی ســال 1399، بیمه آرمان با کسب نسبت 243 درصد 
در سطح یک توانگری مالی برای سال 1400 و وضعیت مطلوب قرار گرفت.بر اساس 
ایــن گزارش در متن نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده اســت.در اجرای ماده 6 آیین نامه 
نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه )شماره 69( و حسب بررسی 
و کنترل انجام شده، براساس صورت های مالی سال 1399 و پس از اعمال تعدیالت 
طبق محاســبات جداول پیوست، به اســتحضار می رساند، نسبت توانگری مالی آن 
شرکت برای ســال 1400 معادل 243 درصد)سطح یک(، مورد تایید بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران است

 بیمه سامان همچنان در »سطح یک« 
توانگری مالی

ترقی اقتصادی: طبق اعالم بیمه مرکزی، شــرکت های بیمه ای که نســبت توانگری 
آنها برابر100 درصد و بیشــتر بوده و در ســطح یک قرار دارنــد، برای ایفای تعهدات 
خود درمقابل بیمه گذاران از توانایی کافی برخوردارند ودراین میان شرکت  بیمه سامان 
توانسته  رکورد تثبیت نسبت توانگری مالی را در 9 سال پیاپی از آن خود کند.بررسی 
ارزیابی های فنی شــرکت بیمه سامان نشان می دهد که این شرکت توانسته در سال 
1400، نسبت توانگری مالی خود را به عدد 269 درصد برساند.این شرایط نشان می دهد 
که بیمه سامان بار دیگر در سطح یک توانگری مالی قرار گرفته است. سطوح نظارت بر 
توانگری مالی موسسات بیمه در پنج سطح زیاد به کم دسته بندی می شود، اما بیمه 
سامان اکنون در بهترین سطح توانگری مالی قرار دارد که نشان از وضعیت با ثبات، قابل 
اعتماد و اتکا درحوزه مدیریتی این شرکت است. شرکت های بیمه در اجرای مقررات 
مصوب شورای عالی بیمه )آیین نامه شماره 69(، موظف اند توانگری مالی خود را پس 
از حسابرسی صورت های مالی ساالنه، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس 
قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. بیمه مرکزی سپس این گزارش را بررسی و نظر خود 

را درباره توانگری مالی اعالم می کند

بررسی مشکالت شبکه فروش بیمه رازی
ترقی اقتصادی: در راســتای سیاســتهای نماینده محوری مدیرعامل بیمه رازی و 
چرخش های اســتراتژیک این شرکت ، اولین نشست یکشنبه ها با نماینده ها برگزار 
شد.در اولین جلســه بازدید روابط عمومی با نماینده ها که با حضور دکتر ناصرالدین 
اسالمی فرد مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی در دفتر خانم مریم ستوده 
واقع در منطقه ســعادت آباد تهران صورت پذیرفت مشکالت شبکه فروش و راهکارها 
بررسی شد.در این جلسه که دو ساعت به طول انجامید مباحثی از جمله تبلیغات ، حدود 
اختیارات نمایندگان ، آموزش های تخصصی نمایندگان ، پرداخت کارمزد مورد بررسی 
و تحلیل قرار گرفت.گفتنی است خانم مریم ستوده فارغ التحصیل رشته بیمه از دانشگاه 
عالمه طباطبائی تهران است که از سال 82 با شعبه مرکزی شرکت بیمه رازی همکاری 
دارد.وی با 4 پرسنل و در دفتر ملکی پرتفوهای متعددی از جمله چند هلدینگ ، شرکت 
دارویی و حوزه های تخصصی باربری فعالیت موثری در شرکت بیمه رازی داشته است.

ترقی اقتصادی :پس از عزل تاجگردون از مدیریت بیمه سرمد، بانک 
صادرات به عنوان ســهامدار عمده این بیمه تالش می کند با برگزاری 
زودهنگام مجمع عمومی این بیمه، اعضای هیئت مدیره بیمه سرمد را 
تغییر دهد. موضوع رد اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون در جریان انتخابات 

مجلس یازدهم، یکی از پرونده های پر ســر و صدای سال گذشته بود. 
پیــش از آن تردیدها درباره رد و تاییــد صالحیت تاجگردون قبل از 
برگزاری انتخابات یکی از موضوعات بحث برانگیز در فضای سیاســی 
کشــور بود. پس از رد اعتبارنامه تاجگردون توسط نمایندگان مجلس 

یازدهم، وی با فاصله اندکی به مدیریت بیمه سرمد منصوب شد. حدود 
60 درصد از سهام بیمه ســرمد متعلق به بانک صادرات و 40 درصد 
آن مربوط به ســهامداران خرد و دیگر ســهامداران از جمله صندوق 
بازنشســتگی صدا و سیما است.  اما پس از انتشار خبر فیش حقوقی 
نجومی غالمرضــا تاجگردون مدیرعامل بیمه ســرمد در خبرگزاری 
فارس در کنار افشای تخلفات مربوط به وی در زمان بررسی اعتبارنامه 
نمایندگان، تاجگردون از مدیریت بیمه سرمد کنار گذاشته شد. پس از 

برکناری تاجگردون، هیئت مدیره بیمه ســرمد از وی به دلیل بعضی 
تخلفات شــکایت کردند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد.  حجت اهلل 
صیدی مدیرعامل بانک صادرات با ارسال نامه ای به تاریخ 26/03/1400 
به مراجع ذیصالح حقوق و مزایای نجومی تاجگردون را قانونی دانست. 
پس از آن نیز بانک صادرات به دلیل داشــتن سهام مدیریتی در بیمه 
ســرمد، تالش کرد با برگزاری زودهنگام مجمع عمومی هیئت مدیره 

بیمه سرمد را عزل و هیئت مدیره دیگری را جایگزین کند.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : مدیر عامل صندوق تامین خســارت های بدنی 
از تاســیس کارگروه دائمی تحول و نوسازی استراتژیک در صندوق 
تامین خسارت های بدنی خبرداد و گفت: با اجرای تحول و نوسازی 
اســتراتژیک در این صندوق، خدمت رسانی به زیان دیدگان حوادث 
رانندگی و ریلی کشور به 53 روز کاهش یافته است.   مجید بهزاد پور 
مدیر عامل این صندوق، در جلسه هم اندیشی با مدیران، هدف اصلی 
از تاســیس کارگروه دائمی تحول و نوسازی استراتژیک در صندوق 

تامین خســارت های بدنی را افزایش رضایت مــردم و ارباب رجوع 
کاهش هزینه های اداری و  زمان رسیدگی به خسارات زیان دیدگان 
اســتقرار نظام های نوین بهبود مدیریت، مهندسی مجدد تشکیالت 
و بهبود ســاختارهاي سازماني در راســتای چابک سازی و افزایش 

بهره وری است.
بهزادپور، ایجاد واحد های مســتقل اســتراتژیک ســازمانی، توسعه 
هماهنگی های برون ســازمانی، مهندسي مجدد، تجزیه و تحلیل و 
طراحي سیستم ها و  همچنین فرآیند های عملیاتی صندوق، توسعه 
فــن آوري اداري و اجراي برنامه هاي تحقق دولت و میز الکترونیک 
خدمت را از دیگر اهداف اصلی برشــمرد و اظهارداشت: ارتقای سطح 
کیفی برنامه هاي جامع نیروي انساني، تدوین برنامه هاي آموزشي و 
سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزي الزم در راستای ارتقای 
آن از دیگر اهداف تاسیس کارگروه دائمی تحول و نوسازی استراتژیک 

در صندوق تامین خسارت های بدنی به شمار می رود.
این مقام مســؤول، برنامه ریزي و انجام اقدامات الزم براي شایســته 
ســاالري در انتخاب مدیران و کارکنان، هماهنگي به منظور اجراي 
برنامه هاي ارزشیابي عملکردکارکنان، ایجاد داشبورد آمار و اطالعات 
اداري، مدیریتي و نیروي انساني، همچنین تدوین و اجراي برنامه هاي 
فرهنگ ســازي و ایجاد بستري مناسب براي کاهش تصادفات جاده 
ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه های شخص ثالث را در جامعه از دیگر 

برنامه های تحولی این صندوق اعالم کرد.
دبیر هیات نظارت و مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی، خاطر 
نشان کرد: تا کنون با اصالح فرآیند هایی همچون رسیدگی به دعاوی 
زیان دیدگان در مرحله دادســرای انقالب اســالمی، زمان رسیدگی 
پرونده زیان دیدگان با انجام طرح قضا زدائی از متوســط 533 روز به 

53 روز کاهش یافته است.

وی، تصریح کرد: با طراحی و واگذاری ســامانه ماده 13 نســبت به 
افزایش تعامل با شــرکت های بیمه در راستای استقرار نظام ارسال 
پرونده الکترونیک و کاهش زمان رسیدگی به خسارت زیان دیدگان 

گام های موثری برداشته شده است.
بهزادپور، تشــکیل میز های خدمــت الکترونیک همچون معاضدت 
حقوقی، پاســخگویی و پیگیری پرونــده را از جمله اقدامات کلیدی 
خود از زمان تصدی بر صندوق تامین خســارت های بدنی ذکر و از 
راه اندازی بخش تشــکیل پرونده الکترونیک در سال جاری خبر داد.  
بهزاد پور، مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، در پایان ابراز 
امید واری کرد: با انجام 40 برنامه عملیاتی در قالب برنامه نوســازی 
استراتژیک تبیین شده در سال 1400 بتوانیم شاهد تحولی عظیم و 
کلیدی در خدمات رسانی صندوق تامین خسارت های بدنی به زیان 

دیدگان حوادث رانندگی و ریلی کشور باشیم.

ترقی اقتصادی : درحالی که تولید حق بیمه رشته پول در 4 ماهه اول امسال 41 درصد رشد 
نشان می دهد ، طبق گزارش سالنامه بیمه مرکزی ایران نرخ رشد تولید حق بیمه رشته پول در 
سال 98 منفی 27.8 درصد بوده و خسارات پرداختی آن با 443 درصد ، ضریب خسارت رشته 
پول را به 54.4 درصد رسانده است . در»بیمه پول« ، انواع وجوه نقد مانند اسکناس، مسکوکات 
و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع چک، سفته، اوراق قرضه و سکه های طال تحت پوشش بیمه 
قرار می گیرند. بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه پول تعهد می کند، زیان هایی که بر اثر بروز 
سرقت )مسلحانه( و حادثه )آتش سوزی، انفجار، سیل و ...( به پول موجود در صندوق )بانک ها 
مؤسسات مالی و...( یا در حال جابه جایی وارد می شود، جبران کند. حال می خواهد این پول در 
گردش باشد یا در صندوق . این سوال پیش می آید ، چرا تولید حق بیمه پول تنها در 4 ماهه 
اول امســال بیش از 41 درصد رشد دارد ؟ آیا بانک ها ریسک پول در گردش و یا در صندوق 
خود را به شرکت های بیمه ای که سهامدارشان هستند ، واگذار می کنند ؟ یا این ریسک با 

مدیریت درست از مجموعه مالی آنها خارج می شود ؟
 بیمه مرکزی ایران عملکرد چهار ماهه بازار بیمه کشور را اعالم کرد . در این گزارش ، میزان 
حق بیمه تولیدی در چهار ماهه منتهی به تیرماه امسال 31 هزار و 700 میلیارد تومان بوده 
است که در مقایسه با چهار ماه ابتدای سال 99 به میزان 45.7 درصد افزایش داشته و مبلغ 
خسارت پرداختی صنعت بیمه در دوره یاد شده 14 هزار و 800 میلیارد تومان اعالم شده است 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد دارد.
در گزارش بیمه مرکزی آمده است ، حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه غیر از سه رشته 
بیمه بدنه اتومبیل ، درمان و پول با 37.7، 23.4 و 41 درصد رشد ، باالتر از رشد بازار بیمه با 
45.9 تا 192.3 درصد بوده است، که در مجموع با سهم عمده 75.3 درصد از کل، رشد حق 

بیمه تولیدی بازار در حدود 45.7 درصد را رقم زده است.
رشد رشته پول چرا ؟

درحالی که تولید حق بیمه رشــته پول در 4 ماهه اول امسال 41 درصد رشد نشان می دهد 
، طبق گزارش ســالنامه بیمه مرکزی ایران نرخ رشد تولید حق بیمه رشته پول در سال 98 
منفی 27.8 درصد بوده و خسارات پرداختی آن با 443 درصد ، ضریب خسارت رشته پول را 

به 54.4 درصد رسانده است .

در”بیمه پول” ، انواع وجوه نقد مانند اســکناس، مســکوکات و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع 
چک، ســفته، اوراق قرضه و ســکه های طال تحت پوشــش بیمه قرار می گیرند. بیمه گر در 
چارچوب شــرایط بیمه نامه پول تعهد می کند، زیان هایی که بر اثر بروز سرقت )مسلحانه( و 
حادثه )آتش ســوزی، انفجار، ســیل و...(  به پول موجود در صندوق )بانک ها، مؤسسات مالی 
و...( یا در حال جابه جایی وارد می شود، جبران کند. حال می خواهد این پول در گردش باشد 

یا در صندوق .
به عبارتی ، بانک ها و موسســات برای انتقال پول به شــعب و یا مقصدهای مختلف در داخل 
شــهرها و بین شهرها در سراسر کشــور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش سوزی، انفجار و 
دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه احتیاج به بیمه وجوه در راه دارند. همچنین بانک ها و موسسات 
موجودی نقدی خود مانند وجه نقد و اوراق بهادار و مســکوکات را در تمام مدت شبانه روز در 
مقابل خطرات و حوادث ناشــی از دزدی ، آتش سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و 
اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می کنند. این سوال پیش می آید ، چرا تولید حق 
بیمه پول تنها در 4 ماهه اول امســال بیش از 41 درصد رشد دارد ؟ آیا بانک ها ریسک پول 
در گردش و یا در صندوق خود را به شــرکت های بیمه ای که سهامدارشــان هستند ، واگذار 

می کنند؟ یا این ریسک با مدیریت درست از مجموعه مالی آنها خارج می شود ؟
در بخش دیگری از گزارش بیمه مرکزی ، نسبت خسارت بازار دراین دوره با 1.9 واحد کاهش 
در مقایســه با 4 ماهه نخست سال گذشته به 46.6 درصد رسیده که در محاسبه این نسبت 
مبالغ خسارت های معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی 

شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی شود.
با این وجود، بررســی آمار عملکرد شرکت ها و رشته های بیمه از حیث “نسبت خسارت” در 
ایــن مدت چهار ماهه نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آن ها را در دســترس قرار داده و 
دستاورد های واقعی آن ها را نشان بدهد. بر اساس این گزارش، رشته های کشتی با 734 درصد، 
درمان با 95.4 درصد و بدنه اتومبیل با 56.9 درصد نســبت خســارتی باالتر از بازار را به خود 
اختصاص داده اند. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه 

به ترتیب حدود 69 و 75 درصد بوده است.
این گزارش می افزاید ســهم سه رشته بیمه شــخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 

35.6، 17.9 و 15.8 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار به شمار می رود که البته سهم 
شــرکت ها و رشــته های بیمه در دوره های زمانی کمتر از یک سال معموالً با تغییرات زیادی 
همراه اســت. در این مدت حدود 20.7 میلیون بیمه نامه صادر و 15.2 میلیون فقره خسارت 
پرداخت شده است و تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به چهار 

ماهه اول سال قبل، به ترتیب 4.7 و 19.9 درصد رشد داشته است.
بر اســاس همین گزارش، رشد 4.7 درصدی تعداد بیمه نامه صادره به واسطه رشد این تعداد 
در اکثر رشته های بیمه بین 4.2 تا 200 درصد بوده که در مجموع با سهم 33.7در بازار بیمه 

با کاهش در تعداد بیمه نامه های صادره رو به رو شده اند.
گزارش چهارماه نخســت ســال جاری بر این نکته تاکید دارد کــه عملکرد صنعت بیمه در 
رشــته های زندگی، آتش ســوزی، بدنه اتومبیل، حوادث و حوادث راننده در رشد تعداد بیمه 
نامه های بازار به طور ویژه تاثیر بیشتری دارد به نحوی که تعداد بیمه نامه های صادره آن ها در 
مجموع با 60.9 درصد سهم از کل، در مقایسه با چهار ماهه نخست سال گذشته به ترتیب 18 

20.8، 4.2، 6.6 و 0.9 درصد رشد داشته است.
برابر اعالم بیمه مرکزی رشد 19.9 درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل 
رشد 21.2 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده 94.1 درصد از تعداد خسارت های 

پرداختی بازار بیمه بوده است.

اجرای تحول و نوسازی استراتژیک در صندوق تامین خسارت های بدنی

عملکرد چهارماهه بازار بیمه منتشر شد

چرا تولید حق بیمه رشته پول رشد 41 درصدی دارد ؟

شکایت هیئت مدیره بیمه سرمد از تاجگردون به دادستان کل کشور



ترقی اقتصادی : حذف قیر تهاتری یا همان قیر بودجه که زمزمه های آن در مجلس 
به گوش می رسد، نگرانی هایی را برای قیرسازان و واحدهای تولیدی این بخش ایجاد 
کرده است. آنان معتقدند که طبق محاسبات انجام شده، به قیرسازان نه تنها از محل 

قیر تهاتری رانتی داده نشده بلکه واحدهای تولیدی قیر در تنگنا قرار دارند.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درصدد است تا اصالح ساختار توزیع قیر 
تهاتری را در دســتورکار قرار داده دهد تا آنطور که عنوان شده، موانع احتمالی از سر 

راه توزیع این کاالی عمرانی برداشته شود.
بــه گزارش روابــط عمومی اتاق تهران، عضــو هیات مدیره اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی در خصوص روند اجرایی قیر تهاتری، ابتدا به ماهیت چنین شــیوه 
در پیش گرفته شده برای توزیع این محصول نفتی اشاره کرد و گفت: قیر بودجه یا قیر 
تهاتری بر این اساس است که دولت نفت خام را به پاالیشگاه ها تحویل و با وکیوم باتوم 
تهاتر می کنــد، در عین حال وکیوم باتوم به واحدهای تولیدی قیر تحویل و در مقابل 
قیر دریافت می کند. اگر هم در مقابل آن اوراق قرضه یا پول پرداخت شود که بعنوان 

قیر بودجه از آن یاد می شود.
وحید شــیخی با بیان اینکه بر اساس بودجه سنوات گذشــته، دولت به میزان چهار 
میلیــون تن وکیوم باتوم بــرای تهاتر با قیر در نظر می گرفت که در بهترین شــرایط 
عمرانی کشــور حداکثر قیر تحویلی به میزان 5/3 میلیون تن بود، افزود: فرمول تهاتر 
قیر و وکیوم باتوم توســط کارگروه قیر وزارت نفت مشــخص شده بود و تمامی مبالغ 
مربوط به قیر تهاتری در محاسبات دولت و دستگاه های اجرائی لحاظ می شد، بنابراین 
در طــی این مراحل، واگــذاری رایگان قیر وجود نداشــت و تهاتر صورت می گرفت. 
همچنیــن قبل از تحویل قیر بودجه یا تهاتری به پیمانکاران راهســازی، بهای آن در 

صورت وضعیت ها لحاظ می شد.
وی در رابطه با پیشنهاد حجم دو میلیون تن برای قیر بودجه، توضیح داد: میزان قیر 
بودجه نباید زیاد باشد تا مازاد آن وارد بازار نشده و مورد معامله قرار نگیرد. تقاضای ما 
از مراجع مربوطه این بود که تا سقف دو میلیون تن قیر را برای بودجه اعمال کنند و 
قانون گذار نیز تمرکز خود را به تسهیل در تامین ماده اولیه یا پول مربوط به دو میلیون 

تن قیر بودجه معطوف کند، به این ترتیب، با کاهش 50 درصدی ایجاد شده نشت آن 
در بازار صادراتی نیز تا حد زیادی کنترل خواهد شد و عالوه بر این، دست دستگاه های 
اجرائی از قیر مازاد بر پروژه های عمرانی خالی خواهد ماند و دیگر نمی توانند قیر مازاد 

را به فروش رسانده و از فساد احتمالی گسترده در این بخش جلوگیری خواهد شد.
عضو هیــات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هــای نفتی در ادامه، در خصوص 
موارد مطرح شــده برای رانت حاصل از قیر تهاتری، گفت: بر اســاس صورتجلســه 
نحوه قیمت گذاری قیر در کارگروه وزارت راه و شهرســازی، هزینه های تولید و سود 
شــرکت های قیرساز برابر 36/1 لحاظ شده اســت اما وزارت راه این میزان را 34/1 با 
شــرکت های قیرساز طرف قرارداد خود تهاتر کرده اســت. به عبارت دیگر، اگر 134 
کیلوگرم وکیوم باتوم داده شــود 34 کیلوگرم از آن ســود غیرخالص قیرساز است که 
طبق محاســبات این میزان حدود 5/25 درصد برآورد می شود. از این میزان 9 درصد 
هزینه مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وکیوم باتوم از سوی قیرساز به نیابت 
از دستگاه اجرائی می شد، 2 درصد پرتی و ضایعات و 5/6 درصد مربوط به هزینه های 
تولید اســت، 2 درصد مالیات عملکرد و همچنین یک درصد هزینه حمل وکیوم باتوم 
اســت که در نهایت با کســر این اعداد حدود 5 درصد ســود خالص از 5/25 درصد 
موجود، باقی می ماند بنابراین، اگر سود 5 درصدی را در کنار 170 هزار تن مطالبات 
وکیوم باتوم که از ســال 1397 تا به امروز به شرکت های قیرساز تحویل داده نشده در 
نظر بگیریم، رانت قیر برای شــرکت های تولیدی قیر منطقی به نظر نمی رسد. شیخی 
افزود: بنابراین عالوه بر اینکه به شرکت های قیرساز رانتی داده نشده بلکه با این میزان 
ســود و عدم پرداخت مطالبات، به این بخش از تولید کشور ظلم نیز وارد شده است، 
در حالی که اگر رانت و ســود 36 درصدی به قیرســازان تعلق می گرفت 80 درصد 

واحدهای تولیدی قیر طی 7 سال گذشته تعطیل نمی شدند.
این تولیدکننده قیر در خصوص تبعات حذف قیر تهاتری، افزود: برچســب فســاد به 
قیر تهاتری، فرافکنی اســت که نتیجه آن حــذف تحویل وکیوم باتوم تهاتری بود و از 
طرفــی نیز، باعث ورود نیاز حــدود 2 میلیون تنی وکیوم باتوم برای تامین قیر بودجه 
به بورس شــده و رقابت  و قیمت تأمین قیر داخلی و صادراتی را افزایش داده اســت. 

به گفته شــیخی، پاالیشگاه ها، وکیوم باتوم را در بورس کاال گرانتر می فروشند و برای 
بورس نیز کمیســیون بیشتری از محل 2 برابر شــدن حجم معامالت و افزایش نرخ 
وکیوم باتوم ایجاد شده اســت. بنابراین، برنده واقعی حذف قیر تهاتری پاالیشــگاه ها و 

بورس کاال هستند.
عضــو هیات مدیــره اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفتی در ادامه پیشــنهاد 
بخش خصوصــی فعال در حوزه قیر برای اصالح این رویه مطرح کرد و گفت: در وهله 
اول، قیمــت وکیوم باتوم که در حال حاضر هر 15 روز یکبار تعیین می شــود به روال 
گذشــته و هر ماه یکبار بازگردد چرا که وکیوم باتوم ماده اولیه اســت نه محصول که 
سریعاً قابل فروش باشد، از طرفی نیز تولید و فروش آن زمان بر است و تنش های ناشی 
از تعیین قیمت های پی درپی باعث زیــان تولیدکنندگان و تجار در عقد قراردادهای 

فروش قیر و بی اعتمادی بازارهای صارداتی به ایران می شود.
دوم اینکــه، با توجه بــه قوانین IMO2020 فروش نفت کوره با ســولفور باال دیگر 
مشابه گذشته نیست و فروش آن با تخفیف های بسیار زیاد از سوی وزارت نفت انجام 
می گیرد که باعث از بین رفتن ســرمایه های عظیم کشــور می شود. بنابراین، وزارت 
نفت و پاالشگاه ها بجای تبدیل وکیوم باتوم به نفت کوره ساالنه به میزان یک میلیون 
تن وکیوم باتوم بیشــتری به بخش قیرسازی تحویل دهند تا هم رقابت های 10 تا 15 
درصدی وکیوم باتوم در بورس از بین برود و از طرفی، این محصول برای اســتفاده در 

داخل و صادرات از مزیت  حجم قابل اتکا و قیمت با ثبات برخوردار شود.

ترقی اقتصادی :  ایران در ســال 2019، حــدود 28 میلیارد 
دالر با کشــورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای 
تجارت داشته است. سهم کشورهای این توافق در صادرات ایران 
55.3 درصــد و در واردات ایران 31.1 درصد بوده اســت. حدود 
36 درصد کاالهــای وارداتی ایران نیز )بــه ارزش 14.5میلیارد 
دالر( از کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای 

صورت گرفته است.
موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای، موسوم به »مشارکت اقتصادی 
جامــع منطقه ای« توافقــی برای گســترش و تعمیق تعامالت 
آســه آن با استرالیا، چین، ژاپن، کره و نیوزیلند است؛ کشورهای 
شرکت کننده در این مشارکت اقتصادی حدود 30 درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهانی و 30 درصد از جمعیت جهان را تشکیل 
می دهند. هدف این توافقنامه ایجاد یک مشارکت اقتصادی مدرن، 
جامع، باکیفیت باال، سودمند و متقابل است که گسترش تجارت 
و ســرمایه گذاری منطقه ای را تســهیل کرده و به رشد و توسعه 
اقتصادی جهانی کمک می کند؛ ذیل این موافقت نامه فرصت های 
شــغلی و تجاری متنوعی برای مردم این منطقه و شرکایشــان 
ایجاد خواهد شــد. پیش بینی می شود مشارکت اقتصادی جامع 
منطقــه ای، 186 میلیــارد دالر به اقتصاد جهــان اضافه کند. از 
ویژگی های اصلــی این توافق می توان به نوین، جامع و باکیفیت 
بودن در کنار ســودمندی متقابل آن برای طرفین توافق اشــاره 
کرد. هرکدام از این ویژگی ها می توانند به شــکل منحصربه فرد 

و کارآمــدی به ارتقای تــوان تجاری ایران کمــک کنند؛ البته 
برخورداری از مزایای این ویژگی ها منوط به همکاری فعال ایران 
و پذیرش قواعد این توافق است. موسسه مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی، گزارشی در این باره منتشر کرده است.
طبق این مطالعه، فرصت های پیش روی ایران از این قرار اســت: 
قرارگرفتن ژاپن، چین و کــره جنوبی در کنار یکدیگر ذیل یک 
توافق اقتصادی منطقه ای برای نخستین بار، این فرصت ژئوپلیتیک 
را برای ایران مهیا کرده اســت که از امکان تنوع روابط اقتصادی 
و تجاری با سایر کشورهای آسیایی در قالب یک بلوک اقتصادی 
برخوردار شــود. درعین حال فرصت های گسترده این توافق برای 
چین در راســتای حرکت به سمت موازنه سازی در نظم جهانی 
مستقر و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود ذیل توافقات تجاری نیز 
می تواند فرصت مغتنمی برای ایران باشد؛ چرا که چین بزرگ ترین 
شــریک تجاری ایران اســت و بیش از یک چهارم )25.6 درصد( 
تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کشــور چین صورت می گیرد. 
این توافقنامه توانایی و فرصت تأثیرگذاری و تنظیم استانداردها 
و مقــررات تجاری چندجانبه منطقه ای را به چین می بخشــد و 
به مشــاغل و شرکت های چین قدرت رقابت باالیی را می بخشد؛ 
کسب قدرت رقابت پذیری باالتر شرکت های چینی به شکل غیر 
مستقیمی مســیر همکاری ایران با چین را هموارتر خواهد کرد 
و ادامه نیز فرصت های بیشــتری را جهت همکاری با کشورهای 
توافقنامه مشــارکت اقتصادی جامع منطقه ای در اختیار کشور 
قرار خواهد داد. این توافقنامه درعین حال امکان سرمایه گذاری و 
تجارت بین اعضا را عمدتاً با کاهش موانع غیرتعرفه ای در تجارت 
کاالها و خدمات تقویت می کند. با درنظرگرفتن این اقدامات در 
راستای تسهیل دسترسی به بازار هر یک از طرفین، وضعیت چین 
در زنجیره تأمین منطقه ای و جهانی تقویت می شود و راه صعود 

چین در زنجیره ارزش جهانی را هموار می کند؛ این مزیت نیز در 
صورت ورود به روابط اســتراتژیک با چین، فرصت ورود ایران به 

زنجیره های ارزش چین محور را بیش ازپیش مهیا خواهد کرد.
نقــش محدودکننــده تحریم ها هم به این صورت عنوان شــده 
اســت که تحقق اهداف فوق نیازمند رفع موانع تحریمی است و 
در صورت استمرار تحریم ها نمی توان به ایجاد روابط استراتژیک 
اقتصادی با کشورها ذیل این بلوک اقتصادی امید چندانی داشت؛ 
هرچند که در چشم انداز بلندمدت می توان از امکان شکل گیری 
زنجیره های تأمین آســیایی در راستای برخورداری از تعرفه های 
ترجیحی در کنار تغییر مســیر تجارت کشورهای عضو به سمت 
رقبای تجاری ایاالت متحده، و فراهم شدن مقدمات کاهش نقش 
آمریکا در تنظیم قواعد تجارت سخن گفت، اما درنظرگرفتن این 
امــکان به عنوان یک فرصت در دســترس در کوتاه مدت، دور از 

واقعیت فعلی حاکم بر قواعد اقتصادی بین المللی است.
این مطالعه درباره اثرات دامنه دار توسعه همکاری با کشورهای 
منطقه موردنظر نوشــته اســت: توافقنامه مشارکت اقتصادی 
جامــع منطقــه ای باتوجه به حجــم تولید ناخالــص داخلی 
کشــورهای عضو به بزرگ تریــن موافقت نامه تجارت ترجیحی 
جهان تبدیل خواهد شــد و حــدود 28.7 درصد فعالیت های 
اقتصادی جهان را بر اســاس ارقام سال 2019 شامل می شود. 
این توافقنامــه از نظر تجارت کاالها )تنها بعد از اتحادیه اروپا( 
دومیــن بلوک تجاری بزرگ جهان خواهد بود که تقریباً 27.8 
درصد تجارت جهانی کاالها را پوشش می دهد و از نظر جمعیت 
نیز در رتبه یک جهان قرار خواهد داشت؛ بنابراین این توافق به 
شکل قابل توجهی بزرگ تر از سایر توافق های منطقه ای موجود 
محسوب می شود و همکاری با آن می تواند اثرات دامنه داری را 

برای ایران به ارمغان بیاورد.

*وضعیت تجارت کشورهای عضو با تاکید بر تجارت ایران
کل حجم تجارت کاالیی کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی 
جامع منطقه ای در ســال 2019، حدود 10.4 هزار میلیارد دالر 
بوده اســت )27.5 درصد تجارت کاالیی جهــان(. از این حجم 
تجارت، میــزان 5.5 هزار میلیــارد دالر )52 درصد( مربوط به 
صادرات و 4.9 هزار میلیــارد دالر )48 درصد( مربوط به واردات 
بوده اســت. همچنین بررسی ها نشان می دهد که بخش تجارت 
درون گروهی کشــورها عضــو توافقنامه نیز قابل توجه اســت؛ 
به طوری که در ســال 2019 معــادل 4.6 هزار میلیارد دالر کل 
حجم تجارت آنها به صورت درون گروهی بوده است. از این حجم 
تجــارت، میزان 2.4 هزار میلیارد دالر مربــوط به واردات و 2.1 
هزار میلیارد دالر مربوط به صادرات بوده اســت. بر اســاس این 
داده ها، حدود 49.9 درصــد از کل واردات و 39.5 درصد از کل 
صادرات کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای از 
طریق تجارت درون گروهی تأمین می شود. ایران در سال 2019، 
حدود 28 میلیارد دالر با کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی 
جامع منطقه ای تجارت داشته است. سهم کشورهای این توافق 
در صــادرات ایران 55.3 درصــد و در واردات ایران 31.1 درصد 
بوده است. حدود 36 درصد کاالهای وارداتی ایران نیز )به ارزش 
14.5میلیارد دالر( از کشــورهای توافقنامه مشــارکت اقتصادی 
جامع منطقه ای صورت گرفته است. بررسی ترکیب سبد صادراتی 
ایران به منطقــه بیانگر دو نتیجه مهم اســت اول اینکه تمرکز 
صــادرات ایران به منطقه مذکور بر مهم تریــن گروه های کاالی 
صادراتی کشور است؛ بنابراین منطقه مذکور جاذب صادرات ایران 
هســتند و دوم اینکه تمرکز صادرات در بیشتر گروه های کاالیی 
 عمده صادراتی تنها بر کشــور چین بوده و بازار ســایر کشورها 

مغفول مانده است.

اگر اعضــای اوپک پالس تضمین بدهند که 
در زمان بازگشت بشکه های نفت ایران، برای 
کشــور گنجایش باز می کنند، باز هم اتفاق 
مثبتی است. اما اگر این افزایش ماهانه 400 
هزار بشکه تا آخر سال ادامه پیدا کند و بعد هم برجام احیا شود و جایی برای بشکه های 
نفت ایران در بازار نباشــد، قیمت ها در بازار نفت دوباره با کاهش مواجه خواهد شد. بازار 
نفــت مدام درگیر تحوالت کوتاه مدت و بلندمدت اســت. االن هم توفان آیدا در امریکا و 
خلیج مکزیک، تأثیری کوتاه مدت بر بازار می گذارد و می گذرد. ایاالت متحده برای کاهش 
خســارت، یکســری از چاه های نفتی را تعطیل کرده و گاز را بسته است. این اتفاق روی 
قیمت ها تأثیر می گذارد، اما وقتی توفان تمام شد و تولید به روال قبل برگشت، بازار هم به 
شرایط قبلی خود برمی گردد. به این دلیل که این مسائل کوتاه مدت هستند، خیلی رویشان 
تاکید نمی شود، در واقع باید روی مسائلی که تأثیری بلندمدت روی بازار نفت می گذارند، 

تکیه کرد. مسئله بلندمدت هم به نشست ها و تصمیم های اوپک پالس برمی گردد. اوپک 
پالس تصمیم گرفته که هر ماه حدود 400 هزار بشکه تولید خود را افزایش دهد تصمیمی 
که به اعتقاد من، درست نیست. چرا که اگر قرار باشد هر ماه 400هزار بشکه به تولید نفت 
اوپک پالس اضافه شود تا کاهش تولید در زمان همه گیری کرونا، پوشش داده شود، دیگر 
چه بر سر قیمت ها خواهد آمد. ایران باید به عنوان عضوی از اوپک با این تصمیم مخالفت 
می کرد، اما ما هم موافق این تصمیم بودیم. می دانید که در نشست های اوپک حتی یک 
رای منفی هم اثرگذار اســت. در این میان کشــور امارات متحده عربی مخالفت هایی را 
مطرح کرد که آن هم درباره افزایش سهمیه کشورش بود. بعد از شروع همه گیری، قیمت 
نفت به شــدت کاهش یافت و حتی معامالت آتی تا محدوده منفی هم رسید. برای حل 
این مشــکل، اوپک پالس تصمیم گرفت تا میزان تولید را به میزانی کاهش دهد تا بازار 
متعادل شود. همین کاهش تولید هم کارساز واقع شد و قیمت ها دوباره مسیر صعودی را 
طی کرد. اما حاال ما مشــکل بازگشت به بازار را داریم. ما نباید با افزایش 400هزار بشکه 

در روز تا جبران کاهش 5 میلیون بشــکه ای اوپک پالس موافقت می کردیم. این موضوع 
به ویژه برای ایران که می خواهد بشکه هایش را دوباره روانه بازار کند، اتفاق خوبی نیست. 
حاال امیدواریــم دولت جدید در اوپک فعال تر عمل کند. باید به این موضوع توجه کنیم 
که منافع ایران این طور ایجاب می کند که بازار قوی باشد تا اگر بشکه های نفت ایران به 
بازار برگشــت، این بازگشت به ســرعت رخ دهد و باعث مازاد عرضه در بازار نشود. حتی 
اگر اعضای اوپک پالس تضمین بدهند که در زمان بازگشــت بشکه های نفت ایران، برای 
کشــور گنجایش باز می کنند، باز هم اتفاق مثبتی است. اما اگر این افزایش ماهانه 400 
هزار بشکه تا آخر سال ادامه پیدا کند و بعد هم برجام احیا شود و جایی برای بشکه های 
نفت ایران در بازار نباشد، قیمت ها در بازار نفت دوباره با کاهش مواجه خواهد شد. این در 
حالی است که قبل از این تصمیم اوپک پالس، مبنی بر افزایش 400 هزار بشکه در روز، 
قیمت ها همین طور رو به افزایش بود و حتی پیش بینی می شد نفت دوباره به 100 دالر 
در هر بشکه برسد. اما در این میان ایاالت متحده به اوپک فشار آورد تا اینکه باالخره اوپک 
تولید را افزایش داد. حاال هرچقدر افزایش تولید وجود داشته باشد، امید به افزایش قیمت 
 کمتر می شــود. اگر این روند تا آخر سال اجرایی شود، خیلی امیدی به قیمت های باالتر

 نمی توان داشت.

بازار افغانستان برای ایران سراب است ؟
از کشــورها بــه   در حــال حاضــر خیلــی 
تکنولوژی های نو رو آورده اند و از طریق گازهای 
فشرده پروژه های صنعتی خود را جلو می برند و 
خیلی کمتر دیگر انتقال گاز از طریق لوله کشی 
انجام می شــود. انتقال گاز از طریق لوله کشی، 
هزینه خیلــی باالیی دارد. هزینــه تعمیرات و 
نگهداری زیادی هــم در ادامه باید برای آن در 
نظر گرفت و از طرفی هم شــرایط منطقه کاماًل 
بحرانی است. هر آن احتمال درگیری بیشتری 
میان افغانستان و پاکستان می رود. اگر هم قرار 
باشد، ایران در پاکســتان لوله کشی انجام دهد 

بازهم خطرات زیادی برایش وجود دارد.
بحــث انتقال گاز به پاکســتان و هند دوباره داغ شــده، آن هم به دلیل ســفر وزیر 
امور خارجه پاکســتان به افغانســتان، ازبکستان و ایران بوده اســت. به نظر می رسد 
پاکســتانی ها فعالیت هایشــان درباره پروژه انتقال گاز را مجددا شروع کرده اند. البته 
این قرارداد خیلی ســال پیش نوشته شده است. سال 2002 آغاز شد و قرار بود سال 
2014 به بهره برداری برســد. اما همچنان این اتفاق نیفتاده اســت. البته که ایران به 
تعهدات خودش عمل کرده و خط لوله را از عســلویه تا مرز پاکستان ادامه داده است. 
ولی به خاطر تحریم ها و فشاری که امریکا به دیگر کشورها آورد و کنار کشیدن برخی 

کشورها از جمله هند از پروژه، ادامه کار معلق ماند.
در عیــن حال، به صورت موازی، پاکســتان قــراردادی به نام تاپــی را امضا کرده که 
طبق آن، انتقال گاز از طریق ترکمنســتان انجام بگیرد و به پاکســتان و هند برســد. 
این تهدیدی برای ایران اســت. البته قرارداد ایران با پاکســتان ظاهراً به نسبت باقی 
قراردادهای بین المللی، سفت وســخت بسته شــده و جریمه های سنگینی هم برایش 
گذاشته شده است. اما با حال، این ریسک وجود دارد که پاکستان از پروژه کناره گیری 
کند، مخصوصاً با فشــاری که امریکا روی این قضیه می آورد.  البته پاکستان در ظاهر 
دلیل تعلیق در پروژه را مســائل مالی و فاینانس اعالم کرده اســت، در دوره ای هم از 
ایران درخواســت وام 500 میلیون دالری داشت، اما ایران آن را رد کرد، چرا که هند 
-که ادامه این پروژه خط لوله گاز اســت و از پاکســتان قرار اســت لوله کشی به هند 
انتقــال پیدا کند- یک طرفه آن را ملغی کرده بود. بنابراین در حال حاضر، این قرارداد 
بی تکلیف اســت و معلوم نیســت که واقعاً این کار ادامه پیــدا کند یا خیر. از طرفی 
هم ایران کلی هزینه کرده و این خط لوله را تا مرز پاکســتان کشــیده است. البته که 
پاکستان برای ادامه لوله کشی در مرز خود، از روسیه و ایران درخواست کمک داشته 
است. حاال باید به این مسئله هم توجه کرد که چون بیشتر مراکز صنعتی پاکستان در 
شرق این کشور قرار دارد، به این صورت نیست که بعد از مرز بتوانند این خط لوله را 

به اتمام برسانند، آنها باید تا شرق این کشور لوله کشی را ادامه دهند.
در نگاهی کلی، بازار پاکســتان و افغانستان، بازار بزرگی برای گاز نیست و به نوعی در 
کشورهای همسایه، این ترکیه اســت که بیشترین میزان مصرف را دارد. همچنین با 
اینکه صادرات گاز ایران به عراق انجام می شــود، اما شــرایط موقتی است و هر لحظه 
اگــر ایران به قراردادهــا و توافق های بین المللی اش برنگردد، ممکن اســت عراق هم 
قراردادهای ســه ماهه واردات گاز را دیگر تمدید نکند. در نتیجه مشــکلی بزرگ در 
صادرات گاز ایران ایجاد خواهد شــد. ایران االن رتبه ســوم و چهارم صادرات گاز در 
دنیا را دارد، اما ترکمنســتان و قطر با ســرمایه گذاری های خارجی که جذب کرده اند، 
می توانند جایگاه خود را ارتقا دهند و هر لحظه امکان دارد جایگاه ایران را به دســت 

آورند.
همانطور که پیشــتر هم گفتم، قرار بود این خط لوله به چین هم انتقال پیدا کند، اما 
درســت مثل پاکستان مرکز صنعتی چین هم در شــرق این کشور قرار دارد و خیلی 
شــرایط سختی است که این مقدار لوله کشی انجام شــود تا این پروژه به شرق چین 
برســد. البته که در همین وســط راه هــم مانده اند و اینکه بتواننــد به چین هم گاز 

برسانند، بحث بزرگی است.
ایــن موضوع را باید در نظر بگیریم که انتقــال گاز در این دوره و زمانه کمی پیچیده 
اســت. در حال حاضر خیلی از کشــورها به تکنولوژی های نو رو آورده اند و از طریق 
گازهای فشــرده پروژه های صنعتی خود را جلو می برند و خیلی کمتر دیگر انتقال گاز 
از طریق لوله کشــی انجام می شود. انتقال گاز از طریق لوله کشی، هزینه خیلی باالیی 
دارد. هزینــه تعمیرات و نگهداری زیادی هم در ادامــه باید برای آن در نظر گرفت و 
از طرفی هم شــرایط منطقه کاماًل بحرانی اســت. هر آن احتمال درگیری بیشــتری 
میان افغانســتان و پاکستان می رود. اگر هم قرار باشــد، ایران در پاکستان لوله کشی 
انجام دهد، بازهم خطرات زیادی برایش وجود دارد. البته ایران قصد داشــت از طریق 
افغانســتان هم این کار را انجام دهد. ولی فکر نمی کنم با این شــرایطی که به وجود 
آمده، چنین اتفاقی رخ دهد. البته خوش بینی هایی هم وجود دارد که با روی کار آمدن 
طالبان شاید این پروژه ادامه پیدا کند. اما به گمان من برعکس است و با وجود طالبان 
انتقال گاز از طریق افغانســتان نمی تواند انجام شود. از طرفی هم افغانستان، کشوری 

کوهستانی است و لوله کشی در آن بسیار سخت خواهد بود.
در این میان فرصتی وجود دارد که پیمانکاران ایرانی نباید آن را نادیده بگیرند. آن هم 
اجرای این لوله کشی در پاکستان است. االن باتوجه به درخواست کمکی که از ایران و 
روسیه و چین شده اســت، امیدوارم شرکت های ایرانی بتوانند بخشی از این پروژه را 

انجام بدهند. این طور شاید از لحاظ مالی هم بحث فاینانسش راحت تر باشد.
همان طــور که گفتم ایران باید انتقال گاز حتی در داخل کشــور را از این سیســتم 
ســنتی انتقال گاز لوله ای به ســمت تکنولوژی های جدید ببرد. اگر بتوانیم در بحث 
فشرده ســازی ال پی جی و ال ان جی فعال تر و قوی تر شــویم، ما پتانسیل بسیار باالیی 
خواهیم داشــت. االن همه دنیا به این قضیه روی آورده انــد و از این تکنولوژی برای 
انتقال گازشــان اســتفاده می کنند. اما ایران مثل همه تکنولوژی هــای دیگر، از این 

تکنولوژی هم عقب مانده است.
به اعتقاد من شــرکت ملی نفت باید سرمایه گذاری زیادی انجام دهد تا بتواند به این 
تکنولوژی برســد. البتــه این تکنولوژی، تکنولوژی های تکی نیســت و می توان به آن 
دســت یافت. از طرفی هم ما بخشــی از این تکنولوژی را داریم. اما سرمایه گذاری در 

بعضی بخش ها باید انجام شود تا بتوانیم در این حوزه قوی تر عمل کنیم.
از طــرف دیگر با کشــف میدان گازی در خزر فرصتی برای انتقــال گاز ایران به اروپا 
 پیش آمده اســت. االن کشــورهای حوزه سی آی اس، کشورهای شــمال دریای خزر 
همگی به شــدت در حال سرمایه گذاری هستند و شاید در چند سال آینده، گاز جای 
نفــت را بگیرد. البته پله بعــدی اش روی انرژی های پاک تر مثل انرژی های هیدروژنی 
اســت که ما خیلی از آن عقب هستیم. همه کشورها برای صد سال آینده برنامه ریزی 
کرده اند، اما ما برای ده ســال آینده هم برنامه ریــزی نداریم. از طرف دیگر، در بحث 
انتقال گاز به افغانســتان، ظاهراً طالبان مذاکرات را با ترکمنســتان شــروع کرده و با 
چراغ ســبزی که امریکا به آنها نشــان داده، به دســت آوردن بازار افغانستان توسط 
ایران، سرابی بیش نیست. چرا که احتمال اینکه افغانستان بخواهد در آینده گازش را 
از طریق ترکمنســتان تامین کند، خیلی بیشتر از این است که بخواهد از طریق ایران 
تامیــن کند. باتوجه به روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد جناب مهندس اوجی که 
رویکردی بیشــتر گازی دارند، احتماال پروژه هــای این بخش راحت تر جلو می رود. اما 
برای هرچه قوی تر حاضر شدن، باید دیپلماسی اقتصادی  ما فعال تر شود، آن هم برای 
اینکه این قرارداد که بســته شــده و این همه هم برایش هزینه شده به بن بست نرسد 
-به هرحال کلی هزینه شــده و این خط لوله تا لب مرز کشیده شده است. به نظر من 
توافقات بین المللی راهکار این ماجرا است. از طرفی برای بحث های فاینانس و مالی اش 
ما نیاز داریم که اف ای تی اف تصویب شود. اگر آن تصویب نشود، فکر نکنم بتوانیم هیچ 
قرارداد بین المللی را با هیچ کشوری داشته باشیم. باید روی این دو حوزه، به خوبی کار 
کنیم. در انتها، من همچنان به دو راهکار جدید برای بخش گاز، تاکید می کنم. اولی 
اســتفاده از تکنولوژی های جدید برای انتقال گاز و فشرده سازی انتقال آن، دومی هم 
اســتفاده از فرصت پروژه لوله کشی در پاکستان است. پیمانکاران ایرانی در این حوزه 
خیلی قوی هستند. آنها تقریبا 80 درصد ایران را لوله کشی کرده اند به راحتی می توانند 

این کار را در پاکستان انجام دهند.

خودروسازان بدهی خود به قطعه سازان را چگونه پرداخت می کنند؟

بحران بدهی در صنعت خودرو
ترقی اقتصادی : میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 
که در پایان ســال گذشــته کمتر از 30میلیارد تومان بود، در 

پایان مرداد ماه امسال به 36هزار میلیارد تومان رسیده است.
در شرایطی که وزیر جدید صمت قول تولید سه میلیون خودرو 
در کشــور را داده است تازه  ترین آمارها نشان می دهد صنعت 
خودرو با مشــکل حتی روز را شب می کند و طبق تازه ترین 
آمارها رقم بدهی های خودروسازان تنها به قطعه سازان تا پایان 
مرداد امســال به 35 تا 36هزار میلیارد تومان رســیده است. 
کاهش شــدید نقدینگی و افزایش حجم زیان انباشته و بدهی 
معوق خودروسازان موجب شده ایران  خودرو و سایپا شیوه های 
تــازه تامین مالی مانند خرید دیــن، اوراق گام و تفاهمنامه را 
جایگزیــن مراودات خود با نظام بانکی و زنجیره تامین قطعات 
خود کنند، اما قطعه سازان این روش های تامین مالی را مصداق 
انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه  سازی  تلقی می کنند 
و نســبت به شکل گیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور 
هشدار می دهند؛ بحرانی که صنعت خودرو و قطعه  سازان را با 

چالش های جدی تری مواجه خواهد کرد.
خرید دین یا ایجاد بدهی یکی از شیوه های تامین مالی از نظام 
بانکی اســت. این شیوه از 3 سال پیش در صنایع خودروسازی 
و قطعه سازی  رایج شده، اما استفاده از این شیوه برای پرداخت 
مطالبات قطعه ســازان از نیمه دوم سال گذشته رواج بیشتری 
یافته اســت. حاال برخی قطعه ســازان از توقف پرداخت نقدی 

مطالبات خود و تحمیل زیان این شــیوه تامین مالی به صنعت 
قطعه ســازی  خبر می دهند. در این شــیوه چک های مدت  دار 
خودروســازان به بانک ها ارائه شــده و قطعه  سازان در توافق با 
بانک ها با درصدی تنزیل که از 18 تا 25درصد در نوسان است، 

مطالبات خود از خودروســازان را دریافت می  کنند. استفاده از 
این روش که از چند ســال قبل به  عنوان شیوه ای برای تامین 
مالی خودروســازان در دستور کار قرار گرفت، از مهر و آبان ماه 
سال گذشته به اصلی ترین روش پرداخت این مطالبات تبدیل 

شده است. در روش خرید دین، قطعه سازان یا از محل مطالبات 
خود از خودروســاز و بنابر صورت های مالی مشــخص و اعتبار 
اسنادی مورد تأیید بانک نسبت به دریافت تسهیالت با سپردن 
وثیقه الزم اقدام می کنند یــا اینکه بانک ها چک های مدت دار 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان را با تنزیل یا سپرده گذاری 
18تا 25درصدی و در ازای دریافت ضمانت الزم از قطعه سازان 
نقد می کنند. وضع زمانی بحرانی می شــود که چک خودروساز 
نقد نشود و نظام بانکی برای دریافت مطالبات خود سراغ چک 

تضمین یا وثیقه ارائه شده قطعه ساز برود.
در این بیــن مازیار بیگلــو دبیرانجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو در گفت وگویی اعالم کرده اســت: میزان 
مطالبات قطعه سازان از خودروسازان که در پایان سال گذشته 
کمتــر از 30میلیارد تومان بــود، در پایان مرداد ماه امســال 
به 36هزار میلیارد تومان رســیده اســت. کاهــش نقدینگی 
خودروســازان موجب گرایش آن ها به شیوه تامین مالی خرید 
دین شده است. اکنون 30تا 40درصد مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان به این شیوه پرداخت می شود. او گفته است: باید 
بپذیریم فعال پولی نیست تا خودروساز به قطعه ساز بدهد؛ زیرا 
خودروســازان به دلیل قیمت گذاری دســتوری ناچار به فروش 
محصوالت خود با 60درصد قیمت تمام شده هستند و به همین 
دلیــل ماهانه در ایران خودرو 2هزار میلیارد تومان و در ســایپا 

هزار میلیارد تومان زیان توزیع می شود.

انتقاد عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از پیامدهای یک تصمیم در مجلس

بورس و پاالیشگاه ها برنده حذف قیر تهاتری

موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

ایران وارد زنجیره های ارزش منطقه ای می شود

آینده بازار نفت و سهم ایران از صادرات 
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این کشورها باالترین رتبه را در رقابت دیجیتال دارند

آیا اروپا همچنان در عرصه رشد اقتصادی از چین و آمریکا عقب خواهد ماند؟شکاف دیجیتال درمیان کشورها رو به افزایش است

خودمختاری و بطالت هایش
 نمی دانیــم چین و اروپا کدام شــان راحت تــر می توانند 
جایگزینی برای شراکت تجاری خود پیدا کنند .  اما حجم 
تجارت آنها نشان می دهد که وابستگی نسبتا متقابلی دارند 

و این یعنی به سودشان است که از سیاست های تجاری رادیکال علیه یکدیگر بپرهیزند.  
مدت زیادی است که اروپا در عرصه رشد اقتصادی از غول های اقتصادی دنیا - یعنی آمریکا و چین- 
عقب مانده است و نشانه های زیادی حاکی از آن هستند که وزن نسبی اروپا در عرصه اقتصاد جهانی 
دارد با ســرعت رو به کاهش می گذارد .  پرســش کنونی این اســت که چنین وضعیتی چقدر اروپا را 

آسیب پذیر کرده است و روی آینده اتحادیه اروپا چه تاثیری خواهد گذاشت؟
بگذارید از آمار و ارقام شــروع کنیم .  در ســال 1989 میالدی یعنی وقتی که پرده آهنین فرو افتاد، 
کشورهایی که اتحادیه اروپای امروزی را تشکیل می دهند و همچنین انگلیس در مجموع تشکیل دهنده 
27.8 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بودند .  سهم آمریکا در این میان 22.2 درصد و سهم چین 

تنها 4 درصد بود و این کشور قدرت اقتصادی به شمار نمی آمد.
سی سال جلو بیایید .  حاال اتحادیه اروپا در کنار انگلیس تشکیل دهنده 16 درصد از تولید جهانی است 
و هنوز اندکی از آمریکا با 15 درصد سهم جلوتر است .  اما تغییر بزرگی در وضعیت چین رخ داده است 
و اقتصاد این کشور توانسته غربی ها را پشت سر بگذارد و سهم 18.3 درصدی از تولید ناخالص داخلی 

را به خود اختصاص بدهد.
پاندمی کرونا این روند را حتی تشدید هم کرده است .  اقتصاد آمریکا به رغم آن که رکود کوتاه مدتی را 
تجربه کرد، در مسیر آن قرار دارد که سطوح تولید را در همین سال جاری میالدی به وضعیت پیش 
از رخداد بحران کرونا برگرداند .  از آن ســو هم بازده اقتصادی چین احتماال در سال 2021 در مقایسه 
با ســال 2019 میالدی ده درصد باالتر خواهد بود .  اما اگر وضعیت اروپا را بررسی کنیم می بینیم که 
اتحادیه اروپا حتی در بهترین حالت هم نمی تواند زودتر از سال 2022 میالدی به سطحی مشابه رشد 

تولید ناخالص داخلی خود در زمان پیش از کرونا بازگردد .  
به صورت اصولی، احیای اقتصاد چین و آمریکا خبر خوبی برای اروپا است .  صنایع در اروپا و به خصوص 
در آلمان، از رشــد تقاضا از سوی دو اقتصاد بزرگ جهان سود می برند .  با این وجود، وزِن رو به کاهِش 
اروپا در قیاس با آمریکا و چین پرسش های جدی در خصوص توانایی این اتحادیه برای پیشبرد منافع 
اصلی اش را برمی انگیزد .  وقتی سرمایه گذاران چینی در بنادر و زیرساخت های مهم دیگر در اروپا و به 
خصوص در کشورهایی مثل بلژیک، یونان و اسپانیا سرمایه گذاری کردند، مخالفت هایی برانگیخته شد 

اما به نظر می رسید که اروپا بیشتر مصمم است منافع اقتصادی خودش را حفظ کند.
این در حالی است که وابستگی اروپا به آمریکا به خصوص در مسائل امنیتی هم مخالفان زیادی دارد 
اما سر و صدای آنها بلند نیست .  با این وجود، همان طور که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 
نیز اعالم کرده بود، اروپا تا ابد نمی تواند برای تامین امنیتش روی آمریکا حســاب کند .  حتی صداها 
برای افزایش »خودمختاری استراتژیک« اروپا و کاهش وابستگی اش به قدرت های خارج اروپا نیز بلندتر 
شده است. اما همه وابستگی ها ضرررسان نیستند و اگر وابستگی یک طرفه باشد باید آن را دردسرساز 
دانست .  مثال موضوع صادرات و واردات را در نظر بگیرید .  در عرصه تجارت بین المللی، آیا واردکننده به 
صادرکننده وابسته است یا برعکس؟ اگر همین مورد اتحادیه اروپا و چین را بررسی کنیم می بینیم که 
اتحادیه اروپا )غیر از انگلیس( در سال 2020 میالدی کاالهایی به ارزش 468 میلیارد دالر از چین وارد 
کرده است- یعنی بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا .  در مقابل، کاالهایی به ارزش 203 میلیارد دالر را 
نیز به چین صادر کرده است .  ما نمی دانیم کدامیک از این دو طرف راحت تر می توانند جایگزینی برای 
شراکت خود پیدا کنند .  اما حجم تجارت آنها نشان می دهد که وابستگی نسبتا متقابلی دارند و این یعنی 

به سودشان است که از سیاست های تجاری رادیکال علیه یکدیگر بپرهیزند .  
حتی در زمان دونالد ترامپ نیز موضوع مشابهی مطرح شد .  ترامپ تهدید می کرد که تعرفه های سنگین 
بر کاالهای اروپایی خواهد بست .  اما عمال شرکت های آمریکایی برای صادرات کاالهای خود به بازار اروپا 
وابسته بودند و آمریکا در موقعیتی نبود که برنده جنگ تجاری گسترده با اروپا باشد .  نتیجه اش این شد 

که ترامپ هم دست برداشت .  

ترقی اقتصادی : چین تالش جامعی را برای کارآفرینی و نوآوری پیاده کرده 
اســت. با ابتکار عمل »چین 2025« این دولت از 10 بخش کلیدی که هدف 
آنها تبدیل شدن به رهبری جهانی است، حمایت می کند. کشورهای دیگر هم 
چشــم انداز بلندپروازانه ای برای آینده دیجیتــال خود تدوین کرده اند: ویتنام 
می خواهــد اقتصاد دیجیتالی اش تا ســال 2030، 30 درصد از تولید ناخالص 

داخلی را به خود اختصاص دهد.
همه گیری کووید 19 نشان داده است که فناوری های دیجتال نه تنها پیشرفت 
یا عدم پیشــرفت کشورها را تعیین می کند، بلکه میزان توانایی آنها در حرکت 
در زمان های سخت را هم مشخص می کند. فناوری های دیجیتال به طور موثر 
نه تنها آموزش و کار را از مدارس و ادارات به خانه منتقل کرده اند، بلکه راه های 
کارآمدتری برای ســازماندهی فرایندها در شرکت ها و دولت ها ارائه می دهند. 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشــی کشــورهایی که در رقابت دیجیتال سرآمد 

هستند را معرفی کرده است.
فناوری های جدید مانند چاپ ســه بعدی، واقعیت افزوده و مجازی، حسگرها، 
هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و روباتیک همچنین می توانند هر صنعتی 
را دچار اختالل کنند. رقابت کشــورها در این فناوری ها تعیین می کند که آنها 

در دهه های آینده چقدر آباد خواهند بود.
در این زمینه، ما نحوه رقابت کشــورها در ســه سال گذشــته را مورد تجزیه 
و تحلیــل قرار داده ایم. در نســخه جدیــد Digital Riser Report رقابت 
دیجیتالی 140 کشــور تجزیه وتحلیل شــده و رتبه بندی جهانی برای آن ارائه 

شده است.
ما نشان می دهیم که کدام کشورها موقعیت خود را ازدست داده  و کدام کشورها 
عملکرد خوبی داشته  و موقعیت خود را نسبت به همتایان خود ارتقا داده اند. ما 
همچنین آنچه را که می توان از بهترین ها آموخت را برجســته کرده و اقدامات 
سیاســی ای را که باعث موفقیت کشورها در عرصه رقابت دیجیتال می شود را 

مطرح کرده ایم.
در گروه هفت، کانادا توانست بیشترین پیشرفت را از نظر رقابت دیجیتال نسبی 
بین ســال های 2018 تا 2020 داشته باشد. این وضعیت باعث می شود که این 
 کشــور برترین رتبه Digital Riser را در این گروه داشــته باشــد. برعکس  
ژاپن و آلمان بیشــترین کاهش را در این گروه داشــته اند. ایتالیا هم توانست 
موقعیــت خود را در گروه هفت از آخرین مکان در ســال قبل به مقام دوم در 

سال 2021 ارتقا دهد.
در گــروه 20 هم رتبه پویایی قوی نشــان می دهد کــه دو ابرقدرت دیجیتال 
جهانی در چه شرایطی قرار دارند. چین در رقابت دیجیتال، رشد قابل توجهی 
داشــته اســت، در حالی که ایاالت متحده در همین بازه زمانی شکست هایی 

داشته است.
ســه کشــور برتر Digital Risers در گروه 20، چین، عربستان سعودی و 

برزیل بوده اند و هند و ژاپن و آلمان در رده های آخر قرار دارند.
این گزارش تغییراتی را که کشــورهای جهان در رقابت دیجیتال خود در ســه 

سال گذشته مشاهده کرده اند را تجزیه و تحلیل و رتبه بندی کرده است.
این شــاخص توســط دو فاکتور اصلی رقابت دیجتیال، اکوسیستم کشورها و 
طرز فکر آنها براساس داده های گزارش رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع 

جهانی اقتصاد منتشــر می شــود و همچنین پشــتیبانی از داده های ارائه شده 
توسط بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات اندازه گیری می شود.

 Digital Riser دو تفاوت عمده میان گزارش رقابت پذیری جهانی و گزارش
وجــود دارد. ابتدا در حالــی که گزارش رقابت پذیــری جهانی، رقابت پذیری 
کلی کشــورها را تجزیه  تحلیل می کند، گزارش Digital Riser تنها رقابت 
دیجتیالــی آنها را تجزیــه و تحلیل می کند. دوم اینکــه در حالی که گزارش 
رقابت پذیری جهانی تغییرات را در بازه زمانی یک ســاله تجزیه و تحلیل می 
کند، گزارش Digital Riser وضعیت کشــورها در سه سال گذشته را نشان 

می دهد.
به این ترتیب در این گزارش، دو عامل تجزیه و تحلیل شــده است، اول میزان 
پیشــرفت کشورها نسبت به همتایان جهانی آنها در سه سال گذشته و بهترین 

شیوه برتر Digital Riser در منطقه یا گروه کشورها.
کشورهایی که برنامه های جامعی را با اهداف بلندپروازانه دنبال می کنند

بــه عنوان مثال، چین تالش جامعی را بــرای کارآفرینی و نوآوری پیاده کرده 
اســت. با ابتکار عمل »چین 2025« این دولت از 10 بخش کلیدی که هدف 
آنها تبدیل شدن به رهبری جهانی است، حمایت می کند. کشورهای دیگر هم 
چشــم انداز بلندپروازانه ای برای آینده دیجیتــال خود تدوین کرده اند: ویتنام 
می خواهــد اقتصاد دیجیتالی اش تا ســال 2030، 30 درصد از تولید ناخالص 
داخلــی را به خود اختصاص دهد. مجارســتان هم هدف خــود را برای تبدیل 

شــدن به یکی از 10 کشور پیشــرو در زمینه فناوری های دیجیتال در اروپا تا 
پایان دهه تعیین کرده است.

Digital Risersهــای موفــق هم ابتکارات مشــخصی را بــرای حمایت از 
 Repubblica اهدافشــان مشــخص کرده اند. به عنوان مثال، ایتالیا برنامه
Digitale را آغــاز کــرده که برنامه جدیدی برای غلبه بر شــکاف دیجیتالی 

ترویج دیجیتالی و تقویت مهارت های دیجیتالی در میان شهروندان است.
آنها بر کارآفرینی تمرکز می کنند

بــه عنوان مثال، برزیل تالش های مختلــف دولتی و خصوصی را برای تحریک 
 InovAtiva Brasil، کارآفرینی در کشــور آغاز کرده و برنامه هایــی مانند

StartOut Brasil  را در نظر دارد.
در مصر، دولت از توســعه شش پارک فناوری برای تقویت نوآوری و کارآفرینی 
رونمایی کرده اســت. همچنین دولت کانادا بیش از 1.2 میلیارد دالر به برنامه 
موسوم به »ابرخوشــه های نوآوری« برای تسریع نوآوری های تجارت محور با 

پتانسیل انرژی بخشیدن به اقتصاد سرمایه گذاری کرده است.
با این حال گزارش مجمع جهانی اقتصاد شکاف فزاینده ای را در سرعت تحول 
دیجیتال نشــان می دهد. در اروپا تحوالت در دو سطح ادامه دارد. همانطور که 
در گزارش سال گذشته مشخص است، فرانسه پیشرفت قابل توجهی در زمینه 
رقابــت دیجیتال خود انجام داده، در حالی کــه آلمان در همین بازه زمانی به 

میزان قابل توجهی ضرر کرده است.

گزارش

 اقتصاددان آلمانی 
کلمنس فوست

ترقی اقتصادی : موانع زیادی برای توسعه و 
ترویج ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی وجود 
دارد که از جمله آن، محدودیت های اســتفاده 
از انرژی، نوســان ها و پیچیدگــی های بازار 
است.اما بعضی همچنان پافشــارانه باور دارند 
مزایای فناوری به اندازه ای است که خیلی زود 
 ایــن ارزها به جریان اصلــی در بازارهای مالی 

تبدیل می کند.
پــی پل، بیش از 2 دهه اســت که پی پل  در 
زمینه خدمــات پرداخت آنالیــن فعالیت می 
کند. تعــداد کاربران این برنامه اکنون به بیش 
از 403 میلیون نفر می رســد. بنابراین، انتشار 
خبر امکان نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال 
در پی پل برای کاربران انگلستان، در 23 اوت 
امسال، بازار رمزارزها را دچار نوسان کرد. بیت 
کوین پس از انتشــار این خبر،  بــه باالترین 

قیمت در سه ماه گذشته رسید. 
اما آیا می توان نوســان ناشــی از خدمات تازه 
پــی پل را آغــازی بر اوج قیمــت بیت کوین 
در نظــر گرفت یا رشــد قیمــت کنونی، یک 
نوســان کوتاه مدت دیگر در تاریــخ پرفراز و 
 نشــیب بازار ارزهــای دیجیتــال و پول های 

غیرمتمرکز است؟
متیو اســپارکس در ســایت نیو ساینتیســت 
می نویسد کاربرانی که در ایاالت متحده آمریکا 
بــا پی پل، ارز دیجیتال خریده و نگهداری می 
کنند، نســبت به دیگر کاربران، دوبار بیشــتر 
از پی پل اســتفاده کرده انــد. خوزه فرناندز از 
مدیران پی پل، بر این اساس می گوید:»انتظار 

داریم ارزهای دیجیتال در طوالنی مدت نقش 
مهمی در پرداخت های کاربران ایفا کند«.

اقبال عمومی نســبت به بیــت کوین و دیگر 
ارزهــای دیجیتــال در حال رشــد اســت اما 
عده محدودی این ارزهــای را می خرند. یک 
بررســی در اوت سال 2019 نشــان داد تنها 
3 درصــد از مردم در انگلســتان، ارز دیجیتال 
خریــداری کردند. ایــن رقم در ژوئیه ســال 
2021 به 8 درصد رســیده است. فراهم کردن 
امــکان خرید ارزهای دیجیتــال با یک کلیک 
نقــش موثــری در افزایش این رقم داشــته، 
اما مســئله در این بــازار تنها خرید نیســت. 
 مــردم به راهی بــرای خرج کــردن این ارزها 

هم نیاز دارند.
شــرکت های بزرگــی مثل مایکروســافت و 
خودروسازی تسال، بیت کوین را به عنوان ابزار 
پرداخت پذیرفتــه اند. هم چنین بعضی خرده 
فروشــی ها مثل کافی شاپ ها و سوپرمارکت 
های بزرگ یا فروشندگان سخت افزار، ارزهای 
دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت قبول کرده 
اند. همین باعث شــده بعضی کشورها رویکرد 
خود را به پرداخت بــا ارزهای دیجیتال تغییر 

دهند.
در انگلســتان، کاربران پی پــل امکان خرید 
کاال و خدمات با ارزهــای دیجیتال را ندارند، 
آن هــا تنها می توانند ایــن ارزها را در پی پل 
بخرند، بفروشــند یا نگهدارند. امــا در ایاالت 
متحــده آمریکا، این شــرکت امــکان خرید 
کاال و خدمات بــا ارزهای دیجیتــال را برای 

کاربــران فراهم کرده اســت. این امکان، باعث 
شده بســیاری از خرده فروشی ها بدون ایجاد 
تغییــری خاص یــا خطری در فراینــد انتقال 
ارزهــای دیجیتــال را در ازای کاال و خدمات 
 از مــردم بپذیرند و در پی پــل، آن را به دالر 

تبدیل کنند.  
اما در انگلســتان ماجرا متفاوت اســت. کارول 
الکساندر، از اساتید دانشگاه ساسکس می گوید: 
»خطر اســتفاده از ارزهای مجــازی به دلیل 
امــکان دســتکاری گســترده در آن توســط 

بازیگران بزرگ بازار، باالست«.
گــروه های کوچک می توانند به نوســان های 
بزرگ در ارزش رمزارزها دامن بزنند. به همین 
دلیل در بخش خدمات مالی ســنتی، مقاومتی 
درباره توســعه پرداخت ها بــا این ارزها وجود 
دارد. اگر بیــت کوین را به طور مســتقیم به 
عنوان وســیله پرداخت دریافت کنید، ممکن 
اســت پیش از تبدیل، ارزش آن به شدت افت 

کند.
الکســاندر به همین دلیل می گوید:»نمی توان 
روزی را تصــور کــرد که پرداخت بــا ارزهای 
دیجیتــال به جریان اصلــی در بازارهای مالی 
تبدیل شده است. اول باید دستکاری هایی که 

در بازار می شود را شناخت«.
ارز دیجیتال، برپایه سســیتم های غیرمتمرکز 
مالی کار می کند بنابراین نظارت بر آن بسیار 
مشکل است. بسیاری از شرکت های ثبت شده 
در این باره، به شــدت مورد نظارت قرار گرفته 
اند. در ژوئیه، مقامات مالی انگلستان با تصویب 
قوانینــی فعالیت بایننس، یکــی از بزرگترین 
صرافــی های رمزارز را در این کشــور محدود 

کردند.
همچنــان موانع زیادی برای توســعه و ترویج 
ارزهــای دیجیتــال در بازارهــای مالی وجود 
دارد کــه از جملــه آن، محدودیــت هــای 
اســتفاده از انرژی، نوســان هــا و پیچیدگی 
هــای بــازار اســت. بنابراین می تــوان گفت 
راه طوالنــی تا تبدیــل رمزارزها بــه جریان 
 اصلی در بازارهای مالی و فضای کســب وکار 

وجود دارد.
اما بعضی همچنان پافشارانه باور دارند مزایای 
فناوری به اندازه ای اســت که خیلی زود این 
ارزها به جریان اصلی در بازارهای مالی تبدیل 
می کند. مزایایــی مثل توان حفظ ارزش برابر 
تورم، درجه پویایی، نرخ تبدیل پایین و امکان 

پرداخت های بزرگ.

باتوجه به خدمات تازه پی پل برای معامله و نگهداری رمزارز

ارز دیجیتال در بازارهای مالی نقش اول را به دست می آورد؟
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ترقی اقتصادی : رییس هیأت مدیره یکــی از انجمن های حرفه ای 
گردشــگری گفت: گره کوری که با پراندگی متولیان گردشــگری و 
انشقاق و شکاف در تشــکل های خصوصی ایجاد شده، فقط به دست 
رییس جمهور باز می شــود، حتی مجلس هم نمی تواند این گره را باز 

کند.
محمد بهمنش که همزمان ریاست هیأت مدیره انجمن حرفه ای دفاتر 
گردشگری خراسان جنوبی و ریاست هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
مســافرت هوایی این اســتان را به عهده دارد، به ایســنا گفت: اصرار 
داریم قوانینی که در برنامه پنجم و ششــم توسعه مصوب شده است و 
آیین نامه هایی که توسط هیأت وزیران مصوب شده است، از جمله ماده 
25 آیین نامــه اجرایی ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری 
تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت  آن ها به درستی و کامل اجرا 
شود. این قوانین یا اجرا نمی شود، یا درست و کامل اجرا نمی شود. در 
زمان ریاست آقای سلطانی فر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
مصوبه ای صادر شد که مطابق آن، »سازمان )وقت( میراث فرهنگی و 
گردشگری دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تأسیسات 
گردشــگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در 
تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این 

آیین نامه را تهیه و با تأیید رییس سازمان ابالغ می کند.«
او افــزود: تا آن زمان، اصناف مرتبط با گردشــگری در چارچوب ماده 
131 قانون، از وزراتخانه های دیگری مثل وزارت کار مجوز می گرفتند 
امــا با صدور دســتورالعمل ماده 25 آیین نامــه اجرایی ایجاد، اصالح 
تکمیــل، درجه بنــدی و نرخ گذاری تاسیســات گردشــگری، جوامع 
حرفــه ای متعددی در حوزه هــای بومگردی، هتلداری، گردشــگری 
سالمت، گردشــگری الکترونیک، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان 
گردشــگری تشکیل شد، درحالی تشــکل های صنفی دیگر به صورت 

موازی همچنان فعال بودند.  
او دربــاره علت تشــکیل همزمان دو انجمن برای دفاتر مســافرتی و 
هوایی در اســتان های مختلف از جمله در اســتان خراسان جنوبی ـ 
حوزه مســؤولیتی خود ـ با توجه به مخالفتی که با انشقاق )شکاف و 
پراکندگی( در تشکیالت خصوصی دارد، اظهار کرد: یک دفتر خدمات 
مســافرتی همزمان باید از ســازمان هواپیمایی، وزارت گردشگری و 
ســازمان حج و زیارت مجوز داشته باشــد تا بتواند فعالیت کند و این 
یک پارادوکس تلقی می شــود. حاکمیت باید تکلیــف خود را با این 
موضوع روشــن کند؛ چرا یک شرکت باید از چند وزارتخانه و سازمان 
مجوز بگیرد و برای هر مجوز هم باید ماه ها چه بســا سال ها دوندگی 

کند؟ کجای دنیا چنین سیستمی برقرار است!؟
بهمنش ادامه داد: ابتدا باید متولی مشــخص شــود. از نظر ما وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی متولی گردشگری است. 
در قانون هم صراحتا آمده اســت. ضمــن این که در تمام دوران کرونا 
سازمان هواپیمایی هیچ کمکی به دفاتر خدمات مسافرت هوایی نکرد 
همین طور ســازمان حج و زیارت. البته که گردشــگری هم در سیکل 

معیوب افتاده و برخی مدیران، خود را از مشــکالت مبرا می کنند. به 
هر حال، ضرورت دارد دولت یک بار برای همیشــه تکلیف ما را روشن 
کند. تا متولی واحد برای گردشگری مشخص نشود نمی توان به نتیجه 

رسید.
او بیان کرد: علت فعالیت دو صنف همزمان در این اســتان و بسیاری 
دیگر از استان ها این است که سازمان هواپیمایی، جوامع حرفه ای را که 
از وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مجوز گرفته اند 
قبول ندارد و به آن ها خدمات نمی دهد. از آن طرف، وزارتخانه میراث 
فرهنگی و گردشــگری به تشــکیالتی که از سازمان هواپیمایی مجوز 
دارنــد، خدمات و اختیــارات نمی دهد و از آن هــا حمایت نمی کند. 
بنابرایــن ملغی کردن هر یک از این دو تشــکیالت، برای آژانس های 
اســتانی مشکل ایجاد می کند. حتی با ســازمان حج و زیارت هم که 
جلســه داشــتیم کوتاه نیامد. به هر حال منافعی در این بخش وجود 
دارد که حاضر نیســتند دست بردارند. این میان شرکت  قطارهای رجا 
و وزارت بهداشــت را هم اضافه کنید که هر یک ساز خود را می زنند. 
یک ســرمایه گذار و یک فعال اقتصــادی چطور می تواند همه انرژی و 
سرمایه خود را بگذارد و همزمان با چند دستگاه کار کند، درحالی که 

هیچ یک از آن ها مجوز دیگری را قبول ندارد.
وی افزود: فرآیند کسب مجوز از وزارت بهداشت بسیار طوالنی و پیچیده 
است؛ دو سال و شش ماه برای گرفتن این مجوز وقت گذاشتم، دست 
آخر متوجه شــدم بین وزارتخانه های گردشگری و بهداشت اختالف 
وجود دارد و کال راه را اشــتباه آمده ام. وزارت بهداشت خود را متولی 
گردشگری سالمت می داند و مستقل مجوز صادر می کند، اگر از طریق 
ایــن وزارتخانه اقدام نکنیم هیچ خدماتی به ویژه در بیمارســتان های 
دولتی به دفاتر خدمات مســافرتی ارائه نمی کند. از آن طرف، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزهای وزارت بهداشت 

را تایید نمی کند. پارادوکس بدی است.
او با اشــاره به تشکل های مختلفی که از ســال 1394 براساس ماده 

25 آیین نامــه اجرایی ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری 
تاسیســات گردشــگری و نظارت بر فعالیت  آن ها، تشکیل شده اند و 
برخی مداخالت بخش دولتی در ســال های اخیر در راه اندازی جوامع 
حرفه ای و تشــکل های خصوصی گردشــگری، اظهار کرد: ما با هیچ 
شــخصی مشــکل و دشــمنی نداریم، اما تا وقتی حاکمیت در بخش 
خصوصی دخالت کند، این مشکل حل نخواهد شد. راه حل این قضیه 
آن اســت که بخش دولتی دیگر در انتخابات صنفی مداخله نداشــته 
باشد و به جبر، نماینده ای را تحمیل نکند. با این رفتارها نه تنها تشکل 
حرفه ای شــکل نمی گیرد که انشقاق روز به روز بیشتر می شود. ما این 
گله را به آقای مونســان ـ وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی ـ هم داشتیم. جریان تشکیل جوامع حرفه ای در زمان 
ایشــان تا ســال 1398 خوب پیش می رفت، اما یک باره دخالت ها و 
تحمیل ها از ســوی این وزارتخانه در تشکیالت خصوصی شروع شد. 
آقای ضرغامی هم اگر بخواهد راه مســؤوالن قبلــی را پیش برود، تا 
زمانی که قانون نصفه و نیمه اجرا شــود، نه به نتیجه می رســیم و نه 

مشکل حل می شود.
رییس هیأت مدیره انجمن حرفه ای دفاتر گردشگری خراسان جنوبی 
با اشــاره به قانون تشــکیل جوامع حرفه ای با مجوز سازمان )وزارت( 
میراث فرهنگی و گردشــگری )یا همان ماده 25 آیین نامه تأسیاست 
گردشگری(، افزود: اگر این قانون را تصویب کرده اند، چرا درست اجرا 
نمی شود؟ اگر ایراد دارد چرا آن را اصالح و برطرف نمی کنند؟ اگر این 
قانون را سازمان وقت و سپس وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به 
همه استان ها ابالغ کرده، چرا فقط در یک سری از استان ها اجرا شده 

است؟ چرا برخی مدیران جلو اجرای آن را گرفته اند؟
او در پاسخ به این پرســش که با توجه به این که گفته شد سازمان ها 
و وزارتخانه های دیگر، تشــکل هایی را که از سازمان یا وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری مجوز گرفته اند قبول ندارند و از خدمات محروم 
می کنند، چگونه مــاده 25 آیین نامه اجرایی ایجــاد، اصالح، تکمیل 
درجه بندی و نرخ گذاری تاسیســات گردشــگری را می توان اجرا کرد 
گفت: از رییس دولت درخواســت می کنیم به تشتت تولی گری ها در 
گردشــگری و انشقاقی که در تشکل های خصوصی پیش آمده است با 

توجه به قوانین و مصوبه های موجود پایان دهد.
او اظهار کرد: ما در کشور با قانون های نانوشته، قدرت ها و البی گری ها 
مواجهیــم. وقتــی در قانون یک متولی برای گردشــگری مشــخص 
شــده اســت، چرا دیگران به خود اجــازه اظهارنظــر می دهند؟ اگر 
دســتگاه ها و وزارتخانه های مختلف با این قانون مشــکل دارند با ما 
)بخش خصوصی( که یک بار مجوز گرفته ایم، کاری نداشــته باشند و 
مشکل شــان را با وزارتخانه حل کنند. به خاطر همین قوانین نصفه و 
نیمه و پارادوکس ها، 5450 دفتر خدمات مســافرتی در سراسر کشور 
سرگردان و گرفتار شــده اند و مثل توپ پینگ پنگ مدام بین اداره ها 
ســازمان ها و وزارتخانه های مختلف پاس داده می شــوند. این سیکل 

معیوب تا ِکی قرار است ادامه داشته باشد؟

گره ای که نه ضرغامی می تواند بازکندنه مجلس

ـ  کتــاب »-بدون   : اقتصــادی  ترقی 
اینســتاگرام  چگونه  اینســتاگرام  فیلتر: 
شد« نوشته ســارا فرایر و ترجمه رسول 
فیروزی و تهمینه نصراللهی توســط نشر 
مون منتشر شد. نشر مون کتاب »-بدون 
ـ فیلتر: اینســتاگرام چگونه اینســتاگرام 
شد« نوشته ســارا فرایر و ترجمه رسول 
فیروزی و تهمینه نصراللهی را با شمارگان 
هزار نسخه، 397 صفحه و بهای 89 هزار 
تومان منتشــر کرد. این کتاب به روایت 
نشان  برای  اســت  نویسنده اش کوششی 
دادن آنچــه در اینســتاگرام رخ داد. در 
نهایت با مطالعه این کتاب می توان به این 
دانش رســید که تصمیم های شرکت های 
شبکه های اجتماعی تا چه حد می توانند 
بر کیفیت زندگی انسان ها تاثیر بگذارند. سارا فرایر توانست با بنیان گذاران اینستاگرام 
و همچنین صدها نفر از کارکنان قدیمی و جدید اینســتاگرام و کارکنان شرکت های 

رقیبش گفت وگوهایی را انجام دهد. 
کارکنان اینســتاگرام هم بدون آگاهی مدیران شــرکت، حرف هــای صریح خود را به 
نویســنده کتاب منتقل کرده و ریســک نقض توافق نامه های ســخت گیرانه شــرکت 
در زمینه افشــا نکردن اطالعات را که در زمان اســتخدام امضــا کرده بودند، به جان 
خریدند. البته نویســنده این کتاب را به صورت روایی و از زاویه ســوم شــخص آگاه 
از همه اطالعات نوشــته و برای حفــظ امنیت افرادی که اطالعاتشــان را در اختیار 
او گذاشــته بودند، مســتقیما به اینکه چه کســی کدام اطالعات را در اختیارش قرار 
داده اشــاره ای نکرده اســت. در این کتــاب به روایت ماجرای پشــت پرده خریداری 
اینســتاگرام توسط فیسبوک هم به تفصیل پرداخته شــده است و حتی آن دسته از 
کارکنان اینســتاگرام که پس از تغییر مالکیت این شرکت با زاکربرگ جلسه داشتند، 
متن گفت وگوهای خود با بنیانگذار فیســبوک را در اختیار ســارا فرایر قرار دادند و او 
توانســت به اطالعات ذی قیمتی برای نگارش کتاب خود دسترســی پیدا کند. کتاب 
13 فصــل به ترتیــب با این عناوین دارد: »اینفلوئنســر بزرگ«، »اســم رمز پروژه«، 
»آشــوب موفقیت« »غافل گیری«، »تابستان برزخی«، »سریع پیش بروید و همه چیز 
را فتح کنید« »سلطه«، »ســلبریتی جدید«، »پیگیری آنچه در اینستاگرام ارزشمند 
است«، »مســئله اســنپ چت«، »بلعیدن«، »خبرهای جعلی دیگر«، »مدیرعامل« و 
»هزینه تملک«. ســارا فرایر گزارشــگر فناوری بلومبرگ نیوز اســت. جوایزی گرفته 
و خبرهای دســته اولــی که تهیه می کند باعث شــده در زمینــه تصمیمات تجاری 
فیســبوک، اینســتاگرام، اســنپ چت و توییتر و تمام برنامه هایی که با تصمیماتشان 
بر آینده خود و جامعه جهانی تاثیر می گذارند، کارشــناس شــناخته شود و به شهرت 
 برســد. فرایر با بلومبرگ بیزینس ویک و تلویزیون بلومبــرگ همکاری مداوم دارد و 

در سانفرانسیسکو زندگی می کند.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

حقایق پشت پرده اینستاگرام به 
روایت خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ


