
ترقی اقتصادی: مســعود خوانســاری رئیس اتاق تهران در جریان 
جســله هیات نمایندگان اتــاق تهران به وزیر اقتصاد پیشــنهاد داد 
بروکراســی حاکم بر پذیرش ورود شــرکت ها به بورس کاهش پیدا 
کند. او هفته پیش به فرهاد دژپســند گفت:» خوشبختانه این روزها 
شاهدیم رونق خوبی در بازار سرمایه به وجود آمده است؛ در سه ماهه 
ابتدایی امســال نزدیک یک میلیون 400 هــزار نفر عالوه بر موضوع 
سهام عدالت، وارد بورس شده اند. پیشنهاد ما در ارتباط بارونق بیشتر 
بورس این اســت که بروکراســی حاکم بر پذیرش ورود شرکت ها به 
بــورس باید کاهش پیــدا کند؛ حداقل زمانی که اآلن یک شــرکت 
بخواهد وارد بورس شود کمتر از یک سال نیست. اگر این بروکراسی 
برداشته شــود و شرکت های خصوصی ســریع تر بتوانند وارد بورس 

شوند، قدم مثبتی خواهد بود.«
برای پی بردن به بروکراســی و مراحل پر پیچ و خمی که رئیس اتاق 
تهران به آن ها اشــاره کرد؛ نگاهی به قوانین پذیرش شــرکت ها در 

بورس داریم:
شرايط كلی پذيرش شركت ها در بورس چیست؟

شرکت باید در ایران ثبت شده و داراي تابعیت ایراني باشد.
شرکت باید سهام عام باشد.

شرکت باید داراي سهام عادي بانام داراي حق رأي باشد و 100درصد 
بهاي اســمي آن پرداخت شده باشــد و هیچ گونه امتیاز خاصي براي 

سهام داران شرکت وجود نداشته باشد.
تبصره : شــرکتي که داراي ســهام با شــرایط ویژه باشد، در صورت 
تائید هیأت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شوراي بورس، قابل پذیرش 

خواهد بود.
حداقل دو سال از تاریخ بهره برداري شرکت گذشته باشد.

حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار 
کمتر از 10 سهام دار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس 
از پذیرش بــه 75 درصد کاهش یابد. به عــالوه حداکثر ظرف مدت 
شــش ماه از تاریخ درج و تا زماني که نام شرکت در تابلو دوم بورس 

درج شده، بایستي حداقل 500 سهامدار داشته باشد.
تبصــره : در مورد شــرکت هاي دولتي که طبق مقــررات قانوني و 
در اجراي سیاســت خصوصی سازی، ســهام آن ها بایستي از طریق 
بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شــود، رعایــت این بند در زمان 
پذیرش الزامي نیســت. شرکت هاي یادشــده موظف اند ظرف مدت 
 شــش مــاه از تاریخ پذیرش شــرایط خــود را با مقــررات این بند 

تطبیق دهند.
مجموع ســهام متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شرکت های 
دولتي موضــوع ماده 4 قانون محاســبات عمومي کشــور، نباید از 
49 درصد سهام شــرکت بیشتر باشــد. تبصره : شرکت های دولتي 
مذکور در این بند موظفندحداکثر ظرف مدت دو ســال از تاریخ درج 
نام شــرکت در فهرســت نرخ هاي بورس، وضعیت خود را با شرایط 
فوق الذکر تطبیق دهند.شــرکت باید در دوره متوالي ســودآور بوده 
و امكان ســودآوري آن در آینده وجود داشــته باشد و زیان انباشته 
نداشته باشد. نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائي ها، از 

حد مناسب برخوردار بوده و از 30 درصد کمتر نباشد. 
درصورتی که نســبت مذکور از حداقل تعیین شــده در این بند کمتر 
باشد، لیكن به تشخیص هیأت پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد 
باید نســبت حقوق صاحبان ســهام به دارائی های ثابت – به قیمت 

تمام شده – حداقل از 50 درصد کمتر نباشد.

اساس نامه شركت بايد طوري تنظیم شده باشد كه به تشخیص 
هیأت پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد

شــرکت باید داراي نظام حســابداري مطلوب باشــد و به تشخیص 
هیأت پذیرش، در مورد شرکت های تولیدي، روش حسابداري قیمت 
تمام شده )حســابداري صنعتي( استقرار داشته باشد. به عالوه دفاتر و 
حساب های شرکت باید بر اساس استانداردهاي حسابداري مصوب در 
کشور، نگهداري شود.     شــرکت متقاضي پذیرش باید گزارش های 
حسابرســي دو دوره مالي متوالي پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید. 
این گونه گزارش ها بایســتي توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه 
حسابداران رســمي ایران که واجد ویژگی های خاص مصوب شوراي 

بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.
    براي شــرکت های فعال در تاالر فرعي کــه متقاضي ورود به تابلو 
دوم تاالر اصلي هستند، عالوه بر دارا بودن شرایط فوق، سهام شرکت 
و میزان فعالیت آن شــامل حجم دادوســتد و گردش ســهام آن در 
شش ماهه منتهي به زمان ورود، به تشخیص دبیر کل سازمان بورس 
اوراق بهــادار تهران، باید از وضعیت مطلوبي برخوردار باشــد. در غیر 
این صورت، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت پذیرش گزارش شود.
شرايط اختصاصی پذيرش شركت های موجود در بازار اول 

تابلوی اصلی:
1- وجود حداقل شناوری سهام %۲0

۲- دارا بودن حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 1,000 میلیارد 
ریال

3- وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
4- عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه

5- مطلوبیت انتخاب سیســتم حســابداری به لحــاظ مالی و بهای 
تمام شده

۶- ســودآوری در 3 دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و دارا 
بودن چشم اندازی روشن ازلحاظ سودآوری

7- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها %30
8- تائید صورت های مالی توســط حسابرس معتمد سازمان بورس و 

اوراق بهادار
9- عــدم وجود محكومیت قطعی کیفری بــرای اعضای هیئت مدیره 

و مدیرعامل
10-  عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر بااهمیت بر صورت های مالی

-11 صورت های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی 
یا عدم اظهارنظر توسط حسابرس

شرايط اختصاصی پذيرش شركت های موجود در بازار اول 
تابلوی فرعی:

1- وجود حداقل شناوری سهام %15
۲- دارا بودن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت 500 میلیارد ریال

3- وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
4- عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه

5- مطلوبیت انتخاب سیســتم حســابداری به لحــاظ مالی و بهای 
تمام شده

۶- ســودآوری در ۲ دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و ارائه 
چشم اندازی روشن ازلحاظ سودآوری

7- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها %۲0
8- تائید صورت های مای توســط حسابرس معتمد سازمان بورس و 

اوراق بهادار
9- عدم وجود محكومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

10-  عــدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثــر بااهمیت بر صورت های 
مالی

11- صورت های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی 
یا عدم اظهارنظر توسط حسابرس

اما اگر همه این شــرایط وجود داشــته باشــد تازه مسئوالن شرکت 
می توانند برای پذیرش شــرکت در بورس اقدام کنند و حاال نوبت آن 
رســیده است که مدارک الزم را ارائه بدهند که خود آن نیز کاری پر 

داستان است.
 ارائۀ مستندات و مدارک جهت بررسی 

درخواست پذيرش اوراق بهادار
مــاده ۲5- متقاضی پذیرش باید فرم درخواســت پذیرش خود را به 
انضمام مدارک زیر در قالب برگه های بورس بر اساس تابلوی موردنظر 

از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:
1ـ پرسشنامه پذیرش؛

۲- امید نامه؛
3- رسید پرداخت حق پذیرش؛

4- صورت  های مالی ساالنه مربوط به حداقل سه دورۀ مالی منتهی به 
تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک ســال باشد، به همراه 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛
5- ارائه آخرین صورت های مالی میان دوره ای شامل صورت های مالی 

شش ماه حسابرسی شده و صورت های مالی سه ماهه؛
۶- گزارش پیش بینی عملكرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده 
به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در 

خصوص اطالعات مزبور؛
7- گــزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل 

برای دو دوره مالی اخیر؛
8- صورت جلســات مجامع عمومــی برای حداقل دو ســال اخیر و 
روزنامه های رسمی مربوط به آگهی آن ها در صورت وجود الزام قانونی

9- برنامۀ کســب وکار )Business Plan(، برای حداقل ســه سال 
آینده و بر اساس برگه های بورس؛

10- آخریــن اساســنامه ثبت شــده منطبق بــا اساســنامه نمونه 
شــرکت های پذیرفته شــده در بورس، مصوب هیئت مدیرۀ سازمان، 
 کــه کلیــه تغییــرات قبلی مصــوب مجامــع عمومــی فوق العاده 

در آن اعمال شده باشد؛
11- هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در 

روزنامه رسمی و آگهی های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت؛
1۲- فهرســت و مشخصات دارندگان اطالعات نهانی شرکت، موضوع 
تبصرۀ یک ماده 4۶ قانون بازار اوراق بهادار بر اساس فرم های سازمان؛

13- یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه های تشخیص 
مالیات5 سال گذشته؛

14- مصوبه  مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام مبنی بر موافقت با 
پذیرش اوراق بهادار در بورس؛

15- تأییدیۀ حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل های داخلی 
شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع 

سهامداران به صورت یكسان  باشد،
1۶- آخریــن نمودار ســازمانی مصوب به همراه شــرح مختصری از 

ساختار نیروی انسانی،
17- سایر اطالعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش.

تبصــره: در فرم درخواســت پذیرش، باید قید گــردد که متقاضی با 
آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواســت خود را به 

بورس تسلیم کنند.
به اعتقاد کارشناســان برای رونق بیشتر بورس مدیران بازار سرمایه و 
دولت باید نســبت به قوانین بورس تجدید نظر کنند و با ساده سازی 
آیین نامه ها راه را برای حضور بیشــتر شرکت ها و پذیرش آن ها در 

بازار سرمایه هموار سازند.

اردیبهشت  ماه  اگر 
را بــه عنــوان آغاز 
پوســت انــدازی و 
تحول در بازار سرمایه ایران ثبت کنیم، خرداد ماه، دوره 
نوســان در آهنگ حرکت بورس به حساب می آید. افت 
و خیزهــا و منفی و مثبت شــدن شــاخص در این ماه 
نشــانه روشنی از این واقعیت است که بازار سرمایه بعد 
از انتقال به فاز جدید، هنوز شــاکله و هویت خود را باز 

نیافته است.
نكته مهم این اســت که »پدیده نوســان« اگر چه جزو 
ویژگــی ذاتی بازار اســت اما چنانكه دامنه نوســان در 
صورتی که از حالت معقول و منطقی خارج شود، به »بی 
ثباتی و عدم تعادل« منجر می شــود. بر همین اســاس 
بزرگان علم اقتصاد می گویند که رشــد و توســعه بازار 

فقط در سایه وجود »تعادل« دوام می یابد.
نوســانی که در روزهای اخیر بازار بورس را در بر گرفت 
موجب نگرانی و سردرگمی سرمایه گذاران و سهامداران 
خرد و کالن بازار شد و ترس از تكرار و تداوم این نوسان 
بر ذهن همه فعاالن بازار ســایه افكنده است. اما اشكال 
کار کجاســت و چه چیــزی ریتم شــفافیت و حرکت 
منطقی بازار را بر هم زده و شــفافیت و پیش بینی آن 

را دشوار می کند؟
اولین مشــكل این است که رقم اعالم شده برای »رشد 
شــاخص کل« دیگر مثل گذشــته بیان کننده واقعیت 
درون بازار نیســت. البته این مشــكل از دوران ریاست 
قبلی ســازمان بورس به طور جدی مطرح شد و بحث و 
مجادله زیادی بر سر این که »رشد شاخص« چه میزان 

واقعی یا حبابی هست، درگرفت.
در دوره مدیریت فعلی ســازمان، عدد رشــد »شاخص 
کل« همچنان به عنوان مالک پیشرفت بازار لحاظ می 
شود. حال آنكه واقعیتها چیز دیگری را نشان می دهد؛ 
تا جایی که اکثریت تحلیلگران مالک واقعی رشد بازار را 
»شاخص هم وزن« در نظر می گیرند نه »شاخص کل«.

ممكن است رشدهای جهشی و پروازهای چند 10هزار 
واحدی شــاخص موجب خرســندی مدیــران دولت و 
مجلس باشد یا در تریبون های عمومی مثل صدا و سیما 
میزان رشد شاخص کل هر روز به عنوان نشانه تحول در 
بازار سرمایه مطرح شود اما واقعیت آن است که چنانكه 
عددهای شــگفت انگیز رشد بورس و رکوردشكنی های 
آن  ریشــه در واقعیت نداشته باشد، خطر حبابی شدن 

بازار را به بار می آورد.
حال این ســوال مطرح می شود که چه باید کرد تا بازار 
جوان بورس ایران، در ورطه حبابی شدن گرفتار نشود؟ 
بــه عبارت دیگر بــرای آنكه »شــاخص«، وظیفه ذاتی 
خودش را به عنوان »قطب نمای راستین حرکت بازار« 

به درستی انجام دهد چه راههایی وجود دارد؟
یــک راهكار مشــخص کــه از مدتها قبــل در محافل 
اقتصادی مطرح شــده، این اســت که شــاخص کل از 
انحصار و مونوپل چند ســهم بزرگ اثرگذار خارج شود 

و رشــته وابستگی که به نادرســتی از سالها قبل میان 
شاخص با چند ســهم مدعی بازار برقرار شده گسسته 

شود.
واقعیت این اســت که بخش عمــده ای از حبابی بودن 
 رشــد شــاخص از اینجا ناشی می شــود که از گذشته

در نظر ســازمان چند سهم و شــرکت عمده با عنوان 
پرطمطراق »شــاخص ساز« سرنوشــت شاخص را رقم 
می زنند. به طور مثال ۲4 خرداد در مراجعه به ســایت 
ســازمان بورس می شــد دریافت که از رشد 35 هزار 
واحدی،  قریب ۲5 هزار واحد آن برگرفته از رشد چند 
سهم مذکور اســت، در حالی که »شــاخص هم وزن« 
میزان رشــد بــازار را 10 هزار واحد نشــان می داد اما 
شــاخص کل میزان رشــد بازار را 35 هزار واحد نشان 
می داد. پدیده حباب دقیقا در همین نقطه رخ می دهد 
که عدد 35 هزار واحد نمایانگر رشــد همه شــرکتها و 

سهم های بازار نیست.
حال برای خروج از این وضعیت و واقعی کردن شاخص 
به عنوان مالک تصمیم گیری ســهامداران چند راهكار 
مطرح اســت که بازارساز و سیاســتگذار باید آنها را در 

پیش گیرند:
1-راهكار نخســت این است که به داســتان »انحصار 
چند نماد بزرگ بر شــاخص« پایان داده شــود. تدبیر 
عدالــت و عقالنیت نیــز حكم می کند کــه این رویه 
تبعیض آمیز که رشــد شــاخص از رشــد چند ســهم 
پاالیشــی یــا صنعتــی معدل گیری شــود، منســوخ 
شــود. در این راستا ســازمان بورس می تواند به جای 
شاخص کل، »شــاخص هم وزن« را که نشانگر واقعیت 
 رشــد کل سهم ها اســت به عنوان معیار ارزش گذاری 

اعالم کند.
۲- راهكار دوم این است که نهاد سیاستگذار، محدودیتی 
که دســت و پای سهم ها را بسته، بردارد  و اجازه دهد 
هر ســهمی ارزش یا عــدم ارزش و کیفیت واقعی خود 
را در نظــر معامله گران نمایان کنــد. برای تحقق این 
هدف می توان نوســان پنج درصد را برای همیشــه از 
بورس ایران حذف کرد. اینگونه ارزش قیمتی ســهم ها 
واقعی می شــوند و در اصالح بازار نیــز قیمتها ریزش 
مناســبی خواهد داشــت و حباب قیمت به این راحتی 

شكل نخواهد گرفت.

هفت خان پذیرش شرکت ها در بورس

بروکراسی بورسی 
 پیشنهاداتی برای واقعی کردن 

شاخص بورس
کارشناس بازار سرمایه 
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رشد بورس رونق تولید را رقم می زند ؟

 سری که  بدون 
کاله ماند

 سایه تهدید حذف 
فیزیکی بیمه نامه ها 

برسرصنعت بیمه
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همزمان با افزایش تقاضا در بازار لوازم خانگی 
قیمت ها به اوج رسیده

هیاهو در بازار لوازم خانگی

بانک جهانی پیش بینی کرد: 
اقتصاد ایران و جهان کوچک می شود

چرایی باالرفتن قیمت ارز و سکه
 اسب سرکش تورم قیمت ارز

مهار می شود

صفحه 6
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صفحه  4

وخامت حال اقتصاد کالن
بانک مرکزی رشد اقتصادی 98 را مثبت اعالم کرد

 هفت خان پذیرش شرکت ها 
در بورس

بروکراسی بورسی

 تناقض در رفتار 
دستگاه های دولتی

امسال از طرف مقام معظم رهبری سال جهش تولید 
نام گذاری شــده است. به طور حتم نقش شرکت های 
دانش بنیان در تحقق شــعار سال غیرقابل انكار است. 
اما بــرای جهش تولید و اثربخشــی هرچه بیشــتر 
شــرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور یک سوال 

جدی مطرح است... 

مســعود خوانســاری رئیس اتاق تهران در جریان جســله هیات 
نمایندگان اتاق تهران به وزیر اقتصاد پیشنهاد داد بروکراسی حاکم 
بر پذیرش ورود شرکت ها به بورس کاهش پیدا کند. او هفته پیش 
به فرهاد دژپســند گفت:» خوشــبختانه این روزها شاهدیم رونق 
خوبی در بازار ســرمایه به وجود آمده اســت؛ در سه ماهه ابتدایی 
امســال نزدیک یک میلیون 400 هزار نفر عالوه بر موضوع ســهام 

عدالت، وارد بورس شده اند. 
پیشنهاد ما در ارتباط بارونق بیشتر بورس این است که بروکراسی 
حاکم بر پذیرش ورود شــرکت ها به بورس باید کاهش پیدا کند؛ 
حداقل زمانی که اآلن یک شــرکت بخواهد وارد بورس شود کمتر 
از یک ســال نیست. اگر این بروکراسی برداشته شود و شرکت های 
خصوصی ســریع تر بتوانند وارد بورس شــوند، قدم مثبتی خواهد 
بود.« برای پی بردن به بروکراســی و مراحــل پر پیچ و خمی که 
رئیس اتاق تهران به آن ها اشــاره کــرد؛ نگاهی به قوانین پذیرش 

شرکت ها در بورس داریم:...

مواجهه بنگاه های اقتصادی بــا تنگنای اعتباری در 
تأمین مالی ســرمایه گذاری و ســرمایه در گردش، 
از معضالت و مشــكالت دیرینه مدیریت بنگاه های 
اقتصادی در ایران اســت. بازار پول در ایران به دالیل 
متعــدد، همواره با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه 

بوده است...

محصوالت صنایع غذایی با همه گیری کرونا در ایران از 
ناحیه مصرف داخل ضربه نخورد. بیشتر مردم از کاالی 
فله و آزاد به مصرف کاالی بسته بندی و صنعتی روی 
آوردند. اما از این فصل به بعد آسیب های کرونا در این 
صنعت نمود می کند. صنایع غذایی ایران ظرفیت  تولید 

را با نگاه به صادرات دراز مدت افزایش داده است...

چند روزی اســت که فضای رســمی و غیر رســمی 
شبكه های اجتماعی پر شــده است از کلیدواژه »طرح 
ازدواج اجبــاری«؛ موضوعــی که عالوه بــر اینكه در 
کانال های ســرگرمی مستمســک ســاختن لطیفه و 
محتواهای طنز گوناگون قرار گرفته اســت، در فضای 

جدی تر نیز منتقدانی پیدا کرده است...

 طرح »ازدواج اجباری« 
شایعه ای که همه باور کردیم

 نقش بازار سرمایه 
در تحقق جهش تولید

 کمین کرونا برای صادرات 
مواد غذایی ایران
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بانک مرکزی تنها نهاد اثرگذار بر تورم نیست

کاهش تورم شدنی است؟
 ترقی اقتصادی : یک هفته پس از اعالم تورم هدف گذاری شــده برای ســال جاری 
بانک مرکزی به تشــریح جزییات اقدامات خود پرداخته است. بانک مرکزی تورم ۲۲ 
درصدی را برای ســال 99 تعین کرده اســت و اعالم کرده در آینده نرخ تورم را بیشتر 
کاهش می دهد. بازه نوســان تورم مورد نظر هم ۲ درصد تعیین شده است و اگر تورم 
بدون دخالت بانک مرکزی در نرخ ســود و بازار پــول در همین بازه تغییر کند، بانک 

مرکزی سیاست های پولی خود را تغییر نمی دهد.
بانک مرکزی هم چنین اعالم کرده سیاســت تازه دولت برای جبران کســری بودجه، 
یعنی فروش دارایی ها و انتشار اوراق بدهی که به معنای جمع کردن نقدینگی موجود 
در اقتصاد است، به کاهش فشار تورم کمک می کند. نظارت بر ترازنامه بانک ها و ثبات 
بازار ارز از اقدامات تكمیل کننده برای کاهش نرخ تورم است. هم چنین بانک مرکزی 

برای کاهش انبساط پول برنامه ریزی کرده است.
در این برنامه قرار است نرخ سود سیاستی نقش اصلی را به عنوان متغیر اثرگذار بر تورم 
ایفا می کند. نرخ ســود می تواند از بانكی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ 
های سود در شــبكه بانكی بهم نزدیک هستند. اصطالحا این نرخ ها، نرخ سود خرده 
فروشــی نامیده می شــوند. بانک مرکزی این  نرخ ها را تعیین نمی کند. اما، بانكها در 
بازار بین بانكی با بانک مرکزی در تعامل هســتند. در واقع بانكها، هر روز،  بر اســاس 

وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانكی 
هســتد که می توانند با یكدیگر مبادالتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. 
اما اگر در این مبادالت که اصطالحا با نرخ های ســود بین بانكی انجام می شــود، نرخ 
ســود بین بانكی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، 
بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانكی را به نرخ سود 

سیاستی نزدیک می کند.
تحلیل گران تورم ۲۲ درصدی را با توجه به شــرایط کنونی اقتصاد کشور قابل تحقق 
نمی دانند چراکه ســهم اثرگذاری بانک مرکزی بر متغیرهــای موثر  تورم به میزانی 
نیســت که چنین هدفی را محقق کند.  برای مثال وحید شقاقی شهری در گفت وگو 
بــا خبرآنالیــن در این باره گفت:»یكی از علل تورم در کشــور مازاد تقاضای کاالهای 
مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی گرد و یک بخشی از این امر 
نیز از میزان واردات سرچشــمه می کند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می گذارد 
نوسانات ارزی است. البته نوســانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و 
واردات کشــور است. در این میان یكی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست های 
پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه 
می شویم نمی دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی می تواند داشته باشد که 

نهایتا به کنترل تورم منجر شــود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، 
معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند«.

بانک مرکزی امیدوار اســت با کاهش سطح انبساط پول بر تقاضای کل در اقتصاد اثر 
گذاشــته از میزان تورم بكاهد. هرچند بانک مرکزی اعالم کرده سیاست های پولی به 
دلیل شوک ناشی از همه گیری کرونا تا مدتی به طور اجتناب ناپذیر انبساطی خواهد 

بود  اما در نهایت سطح آن کاهش پیدا می کند.

ترقی اقتصادی : جذب سرمایه خارجی در ایران 
منبع محور بوده و به ندرت وارد تولیدشده است. 
به لحاظ توزیع بخشــی، عمده ســرمایه خارجی 
در منابــع اولیه و در حقیقت بخــش نفت خام 
واردشــده و به لحاظ روش ســرمایه گذاری غالباً 
به شــكل ترتیبات قراردادی )شامل بیع متقابل، 

BOT و...( است.
مقدار و میزان ورود ســرمایه خارجی به ایران در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است، 
به گونه ای که طبق گزارش آنكتاد ســهم ایران از 
جذب ســرمایه خارجی ورودی در ســال ۲018 
تنها در حدود 0,3 درصد جریان ورودی سرمایه 
خارجی جهان است. اگرچه پس از تصویب قانون 
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران 
در سال 1381، روند متفاوتی در جذب FDI در 
ایران آغازشده، اما بیشترین میزان جذب سرمایه 
خارجــی ایران فقــط در حــدود 5 میلیارد دالر 
در سال ۲017، بوده اســت. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشــی به تحلیل و بررسي وضعیت 
جذب ســرمایه گذاري مستقیم خارجي در ایران 

پرداخته است.

جذب سرمایه خارجی در ایران منبع محور بوده 
و به ندرت وارد تولیدشــده است. به لحاظ توزیع 
بخشی، عمده ســرمایه خارجی در منابع اولیه و 
در حقیقت بخش نفت خام واردشــده و به لحاظ 
روش ســرمایه گذاری غالبــاً به شــكل ترتیبات 
قراردادی )شــامل بیع متقابل، BOT و...( است. 
طبق گزارش ســازمان سرمایه گذاری اقتصادی و 
فنی  در ســال ۲01۲ بخش معدن )شامل معدن 
باالدســت نفت و گاز و صنایــع معدنی و صنایع 
مرتبط( همانند ســال های گذشــته بخش پیش 
رو در جذب ســرمایه گذاری های خارجی بوده و 
ســهم 7۶ درصدی خود را حفــظ کرده و قریب 
به 3,5 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده 
اســت. بخش خدمات برای نخستین بار با جذب 
38۲ میلیون دالر در سال ۲01۲ از بخش صنعت 

پیشی گرفته است.
مســئله جذب اندک FDI در ایران که مســائل 
سیاســی و فضای بین المللی نیز بر آن تأثیرگذار 
بوده است، همواره مطالعاتی برای تشویق و تأکید 
بر فواید و جوانب مثبت FDI را در ایران در پی 
داشــته است. اما در پژوهش ها به ندرت به مسئله 

کیفیت جــذب FDI در ایران پرداخته شــده و 
راهكارهای دســتیابی به بهترین نتایج از جذب 
اندک ســرمایه خارجی ورودی در ایران مغفول 
مانده اســت. در ادامه به مطالعات محدود در این 

زمینه اشاره می شود.
ســلیم و همــكاران در تحقیقــی میدانــی به 
بررســی انگیزه های ســرمایه گذاری خارجی در 
ایــران پرداخته انــد. نتایج تحقیق آن ها نشــان 
می دهد کــه عامل دسترســی به بــازار، اولین 
انگیــزه ســرمایه گذاران خارجی بوده اســت که 
از عامل بعدی یعنی دسترســی بــه منابع ارزان 
فاصلــه قابل توجهی دارد. البته بــا لحاظ کردن 
شــرکت های نفتی و پتروشــیمی کــه در نمونه 
آماری این تحقیق کمتر حضورداشته اند، می توان 
گفت در شرایط فعلی عمده انگیزه سرمایه گذاری 
خارجــی در ایران براســاس دسترســی به بازار 
و منابــع اولیه ارزان بوده اســت. همچنین نتایج 
تحقیــق دیگری از این محققین نشــان می دهد 
FDI در ایران تأثیر مســتقیمی بر فعال شــدن 
کانال های مختلف ســرریز فناوری نداشته است، 
ولی افزایش توانمندی های فناورانه شــرکت های 
ســرمایه پذیر نقش میانجی در فعال شــدن دو 
مسیر ســرریز یعنی اثر مشاهده و آموزش داشته 
است. از سوی دیگر نمی توان ازنظر دور داشت که 
سیاست شــرکت های خارجی برای بهره مندی از 
بازار ایران در وهله اول، صادرات کاال و یا اعطای 
لیســانس بوده است و اساســاً کمتر به تولید و 
ســرمایه گذاری در ایران ورود پیداکرده اند. البته 
در بخــش خدمات با توجه به همزمانی مصرف و 
تولید و عدم امكان صادرات، شرکت های خارجی 

بیشــتر اقدام به ورود به بــازار ایران کرده اند که 
نمونه هایــی از آن در بخــش خرده فروشــی و 

ارتباطات قابل مشاهده است.
عامری در بررسی نوع تكنولوژی مورد بهره برداری 
در عملیات باالدســتی در صنعــت نفت به این 
نتیجه دســت یافته که خصلت مهارتی و تجربی 
بودن تكنولوژی مســتفاد در این صنعت موجب 
شــده مالكان آن بــرای حفــظ و تثبیت برتری 
رقابتی خود با توســل به رازداری مانع انتقال آن 
شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری 

کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده کرد.
در مقاله درخشــان و تكلیف نشان داده شده که 
اتكا بر ســرمایه گذاری های خارجی در چارچوب 
قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، 
راهكار مناســبی برای انتقال و توســعه فناوری 
در بخش باالدســتی صنعت نفــت ایران نبوده و 
نخواهد بود، مگر آنكه اوالً رشــد دانش بنیادین 
و دانــش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشــور 
زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه 
آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای 
تنظیم گر با اهــداف نظارت، مدیریــت و بهبود 
کارایی در بازار فناوری توانســته باشد زمینه های 
مناســبی فراهم آورد که بتــوان از ظرفیت های 
جــذب به نحو مؤثری بهره برداری کرد. همچنین 
بر این نكته تأکید شــده است که شناخت دقیق 
بازیگران بازار فناوری و درک فرایندهای تضعیف 
شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های 
خدمــات نفتــی در انتقال و توســعه فناوری در 
بخــش باالدســتی نخســتین گام در طراحــی 
فناوری  در سیاســت گذاری های  بهینه  الگوهای 

نفتی در کشور است. به رغم محوریت پیمانكاران 
در شناســایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به 
توسعه فناوری های مناســب و انتقال این نیازها 
به توســعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این 
نكته توجه شــده است که محدودیت منابع مالی 
برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و 
نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب 
اقتضا می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری 
کاراتر شــوند و نقش مؤثرتــری در مدیریت این 
بازار ایفا نمایند. نشــان داده شــده است که این 
نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با 
اهداف بخش باالدســتی نفت بوده و اثر ســرریز 
به برخــی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند 
می تواننــد جریان انتقال توســعه فنــاوری را به 
ســمتی هدایت کنند که همســو با راهبردهای 

توسعه صنعتی کشور باشد.
همچنین نوروزی در مقالــه ای به واکاوی ضعف 
انتقال فنــاوری در صنعت نفت ایــران و میزان 
اثربخشــی قراردادهــای نفتــی در ایــن زمینه 
می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عالوه 
بر فقــدان انگیزه کافی در شــرکت های دهنده 
فناوری، مشــكالت مربوط بــه ضعف در ظرفیت 
جذب برای اکتســاب فناوری در داخل کشــور 
نیز از عوامل مؤثر بر مشــكالت انتقال و توســعه 
فناوری در ایران اســت. ضمــن اینكه با توجه به 
حضور بازیگران متعدد در بازار فناوری در صنعت 
نفت، حاکمیت رویكرد سنتی به انتقال و توسعه 
فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی و قرارداد 
با شــرکت های نفتی بین المللی، زمینه مناسبی 

برای توسعه فناوری در ایران نیست.

ترقی اقتصادی : رهبران کشورها عموما تمایل دارند از کووید 19 به 
عنوان دشمن خودشان یاد کنند. این صرفا یک ژست به حساب می آید 
اما در جهان واقعی از جهاتی حق با آن ها است. میزان بدهی های دولتی 
در کشورهای ثروتمند به سطوحی رسیده که آخرین بار در سال 1945 
و بعد از آشــوب جنگ جهانی دوم به آن حد رســیده بود. درحالی که 
 اقتصاد به ســمت فروپاشــی گام برمی دارد، دولت ها برای ســرپا نگه 
داشتن شرکت ها و خانواده ها، میلیون ها چک می نویسند. این چک ها 
قرار است در دوره تعطیلی، کســب وکارها را زنده نگه دارد. به صورت 
هم زمان شاهد تعطیلی کارخانه ها، مغازه ها و دفترهای کاری هستیم و 
این یعنی دیگر خبری از درآمدهای مالیاتی هم برای دولت ها نیست. 
امكان دارد مدت ها از کووید 19 بگذرد و دیگر خبری از آن نباشــد اما 
عواقب آن بر روی اقتصاد برای دولت ها باقی خواهد ماند.  اتفاقات نادری 
در میان دولت ها در حال رخ دادن اســت. دولت آمریكا امسال کسری 

15درصدِی تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانده است. اگر شرایط به 
همین شــكل ادامه پیدا کند این رقم باالتر هم خواهد رفت. صندوق 
بین المللی پول می گوید بدهی تولید ناخالص داخلی در کشــورهای 
ثروتمند جهان با افزایش ۶تریلیون دالری به ۶۶تریلیون دالر در پایان 
سال جاری می رسد. این یعنی از 105درصِد تولید ناخالص داخلی به 
1۲۲درصِد تولید ناخالص داخلی؛ که افزایشی بی سابقه و بدتر از بحران 
بزرگ اقتصادی است. اگر تعطیلی ها طوالنی تر شوند، این بار بر دوش 
اقتصادها و دولت ها و هم سنگین تر می شود. مدیریت این وضعیت برای 
جوامع غربی می تواند دهه ها زمان بگیرد.  در اقتصاد کمتر سوژه ای به 
اندازه بدهی دولتی اهمیت دارد. در میدان تایمز در نیویورک، بیلبوردی 
وجود دارد که به آن ساعت بدهی دولتی می گویند. این تابلو که سال 
1989 نصب شــده، به صورت لحظه به لحظه میزان بدهی دولت را در 
آمریكا نشان می دهد و این روزها فعال تر از همیشه شده و برای خطری 

بزرگ هشدار می دهد. کمی پیچیده به نظر می رسد اما کشوری که تا 
این اندازه مردم را در جریان بدهی هایش قرار می دهد یعنی به خودش 
بدهكار است. شــهروندان هم به راحتی می توانند میزان این بدهی را 
مشاهده کنند. میزان بدهی خیلی باالست اما آن چه اهمیت دارد هزینه 
رســیدگی به آن اســت. تا زمانی که نرخ بهره پایین باشد، این هزینه 
همچنان پایین خواهد بود. آمریكا در ســال ۲019 دقیقا 1.8درصد از 
تولیــد ناخالص داخلی خود را صرف ســود بدهی کرد، کمی کمتر از 
هزینه ای که ۲0 ســال پیش کرده بود. ژاپن هم در ســال ۲019 هم 
بدهی دولتی به اندازه ۲40درصد از تولید ناخالص داخلی خود داشت اما 
تصور می شد این وضع ادامه پیدا نمی کند. کشورهایی که پول خودشان 
را چاپ می کنند، بانک های مرکزی می توانند با خرید اوراق، نرخ بهره را 
پایین نگه دارند. این همان کاری است که در چند هفته اخیر هم زیاد 
شاهد آن بوده ایم. حاال دیگر خطر تورم وجود ندارد، به ویژه از وقتی که 
قیمت نفت هم سقوط کرده است. اکثر تحلیل گران می گویند دولت ها 
دیگر به صورت شــتابزده و یا هیجان زده وام نمی گیرند و بدهی به بار 

نمی آورند. اما وضعیت اقتصادی آن ها را وادار به این کار خواهد کرد. 
در مواجهه با بحران 

راه گریــزی وجود ندارد، دولت ها باید قــرض کنند و این می تواند به 
تهدیدی جدی برای آن ها در آینده ای نه چندان دور تبدیل شود. آمریكا 

به پشتوانه دالری که در دنیا استفاده می شود، وضعیت بهتری خواهد 
داشــت. اما دیگر کشــورهای ثروتمند جهان از این موهبت برخوردار 
نیستند. ایتالیا یكی از آن کشورهاســت که با کوهی از بدهی مواجه 
شــده و عضویت در اتحادیه اروپا هم این کشور را محكوم می کند در 
همین وضعیت بماند. همه این ها منجر به بروز نگرانی در این منطقه 
شده است.  خبر خوب این است که بازارهای مالی نشان می دهند نرخ ها 
تا دهه ها پایین خواهد ماند. اما هنوز چیزی درباره این ویروس و اثرات 
آن نمی دانیم. به همین دلیل است که نمی توانیم آینده چندان دوری 
را هــم پیش بینی کنیم. برخی تحلیل گران می گویند باید صبر کنیم 
تا این ویروس به پایان راه خود برســد، آن وقت می توانیم وضعیت را 
بررســی کنیم.  دولت ها باید مشعل به دست قدم در راه بگذارند. هیچ 
ضمانتی برای موفقیت در این شــرایط وجود ندارد. بحران بدهی برای 
اقتصاد، ســمی و کشنده است. زندگی کردن در شرایطی که بدهی به 
اوج خود رسیده، بسیار سخت و عصبی کننده است. تامین بودجه مورد 
نیاز هم برای دولت ها به چالشی جدی تبدیل می شود و طبیعی است 
که نتوانند واکنش ها درســت و معقولی داشته باشند. به همین دلیل 
است که می گوییم بخش عمده ماجرا به خود دولت ها مربوط می شود، 
اگر بتوانند واکنشی معقول داشته باشند، می توانند به آینده هم امیدوار 

باشند. در غیراینصورت، زیر کوه بدهی دفن خواهند شد.

کوه یخ
چنــد روز پس از اینكه سرپرســت 
مرکــز پژوهــش هــاي مجلس در 
گزارشــي تفضیلي نمایندگان دوره 
جدید این نهاد را در جریان اوضاع و 
احوال بس نامساعد اقتصادي کشور 
قــرار داد،  وزیر اقتصاد ســعي کرد 
در همین جمع تــا حدي  تصویري 

مثبت تر از اوضاع ترسیم کند.
از جملــه مــوارد مشــترک مذکور 
در گــزارش هر دو این مســئوالن 
حاکمیتــي ،  وضعیــت و جایــگاه 
کشورمان در فضاي  کسب و کار بود. در حالیكه وزیر اقتصاد از بهبود  »رتبه 
ایران در فضای کســب و کار از 15۲ به 1۲7« خبر داد  و اینكه پنجره واحد 
تشــكیل شده است و »همین االن 55 درصد مجوزهایی که صادر می شود در 
درگاه ملی« انجام مي شــود و... سرپرست مرکز پژوهش هاي مجلس موضوع 
را عمیق تر کاوید و نشــان داد  که هر چند  ایران در مولفه کســب و کار در 
رتبه 1۲7 جهان  قرار دارد اما در همین شــاخص در منطقه بیســتم هستیم  
و تنها لبنان و عراق و افغانســتان و  سوریه و یمن وضعیتي بدتر از کشورمان 
دارند و  جایگاه کشورمان در نماگر  »شروع کسب و کار«  در همین شاخص 

، رتبه 178 در بین 190 کشور جهان است.
به همین ترتیب  رتبه کشــورمان در  شــاخص »رقابت پذیري« جایگاه 99 
ام  در بیــن 140 کشــور جهان و17 ام  از ۲0 کشــور منطقه و تنها قبل از 
تاجیكستان،  پاکستان و یمن  است. در همین شاخص رتبه ایران  در  »بازار 
کار« رتبه 140 یعني بدترین وضعیت در جهان اســت و از نظر ثبات اقتصاد 
کالن و بازار کاال در ته جدول )رتبه هاي 134 و 133 ( قرار دارد. در شاخص 
حقوق مالكیت کشــورمان در جایگاه 103 در بین 1۲9 کشــور قرار دارد و 
همچون  شــاخص هاي قبــل،  اندکي باالتر از لبنان و پاکســتان و یمن در 

منطقه جا خوش کرده است.

 در همین گزارش ارایه شده از سوي سرپرست  مرکز پژوهش ها به سه عامل 
»غیر قابل  پیش بیني بودن و تغییرات مواد اولیه و محصوالت« ، »دشــواري 
تامیــن مالي از بانک ها« و »بي ثباتي سیاســت ها و قوانین ناظر بر کســب 
و کار« به عنوان مشــكالت اصلي صاحبان کســب و کار  اشــاره شده است. 
مشــكالتي که مانند سایر مشكالت محیط کســب و کار  به رفتار و عملكرد 

حاکمیت باز مي گردد. 
چرا که اصوال محیط کســب و کار چیزي جز مجموعه سیاســت ها، شرایط 
حقوقی، نهادی و مقرراتی  حاکمیتي نیســت که بر فعالیت های کسب وکار 
ســیطره دارند.  ثبات اقتصاد کالن، کیفیت زیرســاخت های کشور، کیفیت 
دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امكان دسترسی به 
اطالعات و آمار، فرهنگ و کار و .. از جمله این مواردند که مدیران و صاحبان 
بنگاه ها نمي توانند آنها را تغییر دهند و بهبود بخشــند و ساماندهي آنها در 

حوزه  اختیار دولت هاست.
در بخش ابتدایي همین گزارش از ســوي  سرپرست مرکز پژوهش ها اعداد 
و ارقامي از شــاخص هاي اقتصادي  عنوان  مي شود که علت وضعیت ناگوار 
محیط کسب و کار  را قابل فهم تر مي سازد.  مواردي همچون : متوسط نرخ 
صفردرصدي رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا سال 1398،  نرخ متوسط 
بلند مدت  تورم ۲0 درصدي،   روند نزولي تشكیل سرمایه از سال 1390 به 
بعد و  حتي رشد منفي ۲/۲ درصدي این انباشت در بخش هاي نفت و گاز و 

صنعت و معدن و و ساختمان و ارتباطات و...
به نظر مي رســد وقتي مشكل چنین حاد و بلند مدت است، نباید معضل را 
در حد چند رتبه و جایگاه و باال و پائین شدن در جداول آماري و امتیاز دهي 
آنچنانكه مورد عالقه بورکرات هاســت،  تنزل داد.  بلكه باید با ژرف نگري در 
صحت و ســالمت ســاختارهاي فكري و نظري   و مدل و الگوهاي راهبردي  
اقتصادي و مباني تصمیم گیري و سیاســتگذاري و ساختارها و سازوکارهاي 

اجرایي شک کرد و کوه یخ را دید. 
در یک نگاه اجمالي مي توان انگشــت را  به ســوي عدم بهره گیري از علم 
اقتصاد و حاکمیت آزمون و خطا در سیاستگذاري هاي اقتصادي، عدم تنظیم 
صحیح قواعد و مناســبات حاکمیتي در ربط با فعالیت هاي بخش خصوصي 
و غلبــه تمام عیار نگرش دســتوري و دولتي بجاي نظــام عرضه و تقاضا و 
مبتنــي بر رقابت و نیز حاکمیت مدل هاي درونگرایانه  خودکفایي و حمایت 
از تولیدات داخل و... نشــانه رفت و براي بهبود آنها تالش نمود. تالشــي که 
عزمي حاکمیتي و در راس  آنها  عزم دولت و مجلس را مي طلبد و نمي توان 
گناه ایــن وضعیت و رتبه ها  و ارقام ترســناک  اقتصادي را در کارنامه یک 

قوه و نهاد نشاند.

تناقض در رفتار دستگاه های دولتی
امســال از طرف مقــام معظم رهبری 
ســال جهــش تولید نام گذاری شــده 
اســت. به طور حتم نقش شرکت های 
دانش بنیان در تحقق شعار ســال غیرقابل انكار است. اما برای جهش تولید و 
اثربخشــی هرچه بیشتر شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور یک سوال 
جدی مطرح اســت. آیا در برنامه ریزی های کالن کشور و در وزارت خانه های 
مختلف یكپارچگی در تصمیم گیری ها وجود دارد؟ متاسفانه در طرح ریزی 
های کالن کشــور یكپارچگی الزم وجود نــدارد و وزارت خانه های مرتبط با 
هماهنگی الزم در این زمینه عمل نمی کنند. بسیاری از صاحبان کسب وکار 
از این چندگانگی در تصمیم گیری ها خسته شده و ترجیح می دهند سرمایه 
شــان را در  زمینه های کم دردسرتری مثل واسطه گری به کار بگیرند و به 

دیگر بازارها وارد شوند.
 در بین کسب وکارهای مختلف، تنها شرکت هایی با بنیه مالی قوی می توانند 
در برابر فشارهای ناشــی از تناقض رفتار دستگاه های دولتی و ناهماهنگی ها 
تاب آورند. شــرکت های دانش بنیان که بیشتر از جمله شرکت های کوچک و 
متوســط به شمار می روند،  از عدم یكپارچگی در تصمیم گیری ها آسیب می 
بینند. برای اهرم قرار دادن شرکت های دانش بنیان و عبور از بحران اقتصادی 
امروز، هماهنگی در ســازمان های مختلف دولتی و نهادهای مختلف حكومتی 
ضروری اســت. در شــرایط کنونی به تالش جدی دولت برای صیانت و حفظ 
کسب وکارهای موجود نیاز داریم و چه راهی بهتر از  باال بردن سطح هماهنگی 
دســتگاه های دولتی در رفتار با کسب و کارهای دانش بنیان. نكته مهم دیگر 
در بهبود اثربخشــی شــرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران استفاده از هم 
افزایی عمومی است. شــرکت های دانش بنیان و تشكل های مرتبط در واقع، 
مجموعه ای از متخصصان و نخبگان است که می تواند در عرصه های مختلف 
پیشنهادهای عملیاتی ارائه کند. از جمله در حوزه هایی مثل مالیات و بیمه که 
نوآوری در آن می تواند به همه کسب وکارها در اقتصاد ایران را نفع برساند.  

اثر پذیری  از  ترقی اقتصادی : تحلیــل های کارشناســی 
بخش های مختلف اقتصاد از اقتصاد کالن می گوید و اینكه تا 
وضعیت شاخص های کالن اقتصاد رو به بهبودی نرود، دیگر 
راه حل ها کمكی به حفظ وضعیت موجود با وخیم تر نشدن 

آن نمی کند.
نوســان بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسكن هم چنان 
ادامه دارد. طبقات اجتماعی در ایران در حال دگردیسی است 
و طبقه متوسط در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. راه حل 
دولــت برای بهبود وضع اقتصاد کشــور به طور جزیره ای در 
حال اجراســت. برای مثال تالش برای افزایش عرضه در بازار 
مسكن، جلوگیری از رونق سفته بازی و واقعی سازی تقاضا در 
بازار خودرو از جمله این اقدامات است با این حال تحلیل های 
کارشناسی از اثر پذیری بخش های مختلف اقتصاد از اقتصاد 
کالن می گوید و اینكه تا وضعیت شاخص های کالن اقتصاد 
رو بــه بهبودی نرود، دیگر راه حل ها کمكی به حفظ وضعیت 

موجود با وخیم تر نشدن آن نمی کند.
مرکز آمار در گزارشی رشد اقتصاد کشور در سال 98 را اعالم 
کرده اســت. بر این اساس اقتصاد ایران در سال گذشته بدون 
احتساب درآمدهای نفتی 0,۶- درصد و با احتساب درآمدهای 
نفتی 7- درصد رشــد کرده است. در بین بخش های مختلف 
اقتصاد رشــد گروه کشــاورزی 3 درصد بــوده اما گروه های 
صنایع و معادن و خدمات رشــدهای منفی را ثبت کرده اند. 
رشــد گروه صنایع و معادن در سال گذشته 14,7- درصد و 
گروه خدمات 0,3- درصد بوده اســت. امــا رییس کل بانک 

مرکزی در پســتی اینســتاگرامی به نقل از معاونت اقتصادی 
بانک مرکزی، رشــد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 98 را 
مثبت اعالم کرده است. به نوشته همتی رشد اقتصادی بدون 
نفت ایران 1,1 درصد بوده اســت. رشــد بخش کشاورزی در 
گزارش بانک مرکــزی 8,8 درصد، گروه صنعت و معدن ۲,3 
درصــد و خدمات 0,۲- درصد بوده که بیشــتر متاثر از کرونا 
به رشــد منفی رسیده است. هم چنین به علت کاهش درآمد 

نفت، رشــد این بخش 38,7- درصد بــوده که در نتیجه آن، 
رشد اقتصادی با نفت به ۶,5- درصد می رسد. 

بررسی وضعیت شاخص های کالن اقتصاد در دهه 90 نشان 
می دهد از آغاز این دهــه اقتصاد ایران به اهداف پیش بینی 
شده نرسیده و آنچه ثبت شده ناکامی از تحقق اهداف و عقب 
گردها بوده اســت. بررسی ها نشــان می دهد درحالیكه نرخ 
رشــد اقتصادی در برنامه های پنجم و ششم توسعه 8 درصد 

تعیین شده بوده، از ســال 91 تا 98، متوسط رشد اقتصادی 
کشــور نزدیک به صفر بوده  و این شاخص از 8,3- درصد تا 
14 درصد در نوســان بوده است. تشكیل سرمایه ثابت از سال 
1390 تا 98 روندی نزولی داشــته که برای رشــد اقتصادی 
کشــور در ســال های آینده هشــداری بزرگ است. انباشت 
سرمایه در بخش های نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان 
و ارتباطات از ســال 1391 منفی شده است. از سال 1390 تا 
139۶، به طور متوســط در سال، ۲,۲ درصد از میزان سرمایه 
انباشت شــده در این بخش ها کم شده است درحالیكه رشد 
ساالنه این بخش ها از سال 1383 تا 1390، به طور متوسط 
5,3 درصد بوده اســت. هم چنین متوســط نــرخ  تورم بلند 
مدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲0 درصد بوده است. درحالیكه 
کشــورهای دنیا معضل تورم را حل کرده اند و متوســط نرخ 
تورم در سال ۲018 در جهان، ۲,4 درصد بوده ایران در کنار 
کشــورهایی مثل ونزوئال، زیمباوه و آرژانتین از باالترین تورم 
ها در اقتصاد را ثبت کرده و در رتبه چهارم از منظرتورم قرار 
دارد. هم چنین بررســی روند درآمد سرانه در دهه 90 نشان 
دهنده نزول مســتمر این شاخص اســت. از سال 90 تا 98، 
درآمد سرانه در ایران 34 درصد کاهش یافته و افزایش درآمد 
اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 90، 
یک سوم کاهش یافته است. تحلیل های رسمی می گوید اگر 
رشــد 8 درصدی در اقتصاد از ســال 99 به بعد محقق شود، 
دســت کم به ۶ سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه 

سال 90 بازگردیم.

بانک مرکزی رشد اقتصادی 98 را مثبت اعالم کرد

وخامت حال اقتصاد کالن

تحلیل گر اقتصادی
حسین حقگو

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 89 - نیمه دوم خرداد 1399
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بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران 5 میلیارد دالر در سال 2017 بوده است

چرا سرمایه گذار خارجی وارد کشور نمی شود؟

دولت ها بعد از این بحران با کوهی از بدهی مواجه می شوند

بدهی بعد از بیماری

عضو مجمع تشكل های دانش بنیان ایران
سید عادل امامی



ترقی اقتصادی : این روزها صحبت از رشد بورس و هجوم نقدینگی 
به بازار ســرمایه نقل محافل اقتصادی شــده است. یک روز عبور 
شاخص از مرز یک میلیون واحد به تشدید این هیجان دامن می زند 
و عده ای نگران پایداری این وضعیت هستند و از حباب در بورس 
می گویند؛ برخی هم منتقد رفتار دولت در عرضه های سیاسی در 
بــورس، که به این هجوم هیجانی دامــن می زند. از این فرصت و 
ظرفیت پیــش آمده در بازار ســرمایه بخــش خصوصی چگونه 

می تواند استفاده کند؟
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران می گوید: 
ظرفیت بســیار بزرگی در بازار سرمایه به وجود آمده است ولی به 
نظر می رســد بخش خصوصی نتوانسته از این فرصت بهره کافی 
را ببرد. در کشــورهای توســعه یافته عمدتاً تامین مالی بنگاه های 
بزرگ در بازار سرمایه انجام می شود و بانک ها بیشتر به تامین مالی 
شــرکت های کوچک و متوســط می پردازند. اما در ایران وضعیت 

برعكس است.
صالحی ادامه می دهد: شــرکت های بزرگ به دلیل داشتن دارایی 
زیاد و توان البی، بیشــترین اســتفاده را از منابع بانكی برده اند و 
شــرکت های کوچک و متوسط عماًل نتوانسته اند استفاده چندانی 
از ایــن منابع ببرند. حاال انتظار می رود بخش خصوصی با تكیه بر 

شفافیت از این فرصت تاریخی استفاده کند.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران می گویــد: باید بتوان در این 
روزهــا چالش های پیش روی بخش خصوصــی را در حوزه تأمین 
مالی از بازار سرمایه برطرف کرد؛ البته در سال های گذشته بورس 
چون گستردگی و عمق کافی نداشته در تامین مالی بنگاه ها ناتوان 
بوده اســت. اما حاال به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای اولین 
بار این فرصت ایجاد شــده که بازار ســرمایه نقش بیشــتری در 

تامین مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ برعهده گیرد.
به گفته صالحی اســتفاده از ظرفیت بــورس نه تنها باعث کاهش 
فشار بر بانک ها و هدایت منابع آنها به سمت شرکت های کوچک 
و متوسط می شود، بلكه به مدیریت بهتر ریسک سرمایه گذاری و 

افزایش شفافیت در بنگاه های بزرگ هم کمک خواهد کرد.
او تصریح می کند: با تصمیم بخش خصوصی و ورود به بازار سرمایه 
و بورس، نقدینگی موجود در بازار ســرمایه به سمت رونق تولید 
و رشد اقتصادی ســوق داده می شود و وضعیت بهتری از مصرف 
نقدینگی در کشور ایجاد می شود. در چنین شرایطی جلوی خیلی 

از ریسک ها گرفته می شود.
بــه گفته صالحی تابه حال بنگاه های اقتصادی در ایران بانک محور 
بوده و برای تامین منابع مالی خود به بانک ها رجوع می کردند ولی 
با فرصت پیش آمده در بازار ســرمایه آنهــا می توانند در رویه های 
سابق خود تجدیدنظر کنند. البته باید موانع موجود مانند وضعیت 
تضامیــن تغییر کند؛ که برای آن باید بخش خصوصی با فرابورس 

ایران و دیگر سیاست گذارها وارد مذاکره شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: یكی از بزرگترین 
مشــكالت اقتصادی به دلیل نبود یا کژکارکردی نهادها است؛ اگر 

در نهادهایی مانند رتبه بندی در کشــور فعال باشد، هر واحدی بر 
اساس ظرفیت و رتبه مشخص خود می تواند از بازار سرمایه و بازار 
مالی استفاده کند؛ در اینجا قدرت البی گری و رانت موضوعیت و 

اهمیت خود را از دست می دهد.
به گفته صالحی بازار ســرمایه به واســطه اتكا به حجم وسیعی از 
منابع مالی خرد از طریق توســعه مشــارکت عموم مردم و با اتكا 
به ابزارهای نوین، توان تأمین  مالی باالیی دارد که می تواند کمک 
شــایانی به اجرای پروژه های عظیم در کشور داشته باشد. منابع 
سرگردان نیز به بازار سرمایه هدایت خواهند شد، مشروط بر آنكه 
معرفی ظرفیت های این بازار به عموم افراد جامعه از ســوی دولت 

دنبال شود.
او تاکید می کند: به نظر من باید فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
ابزارهای نوین مالی را بشناســند، از کارکــرد آن اطالع یابد و در 
عمل از آن بهره بگیرند. معتقدم که بخش خصوصی واقعی خیلی 
از تحــوالت ابزارهای مالی نوین را نمی شناســند و آنها را به کار 

نمی گیرند.
صالحــی ادامه می دهد: برای اثربخشــی بیشــتر بازارهای پول و 
ســرمایه در تأمین مالی تولید، الزم است از ظرفیت های نهادهای 
مالی موجود در بازار پول و ســرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده 
شود. سال هاست گفته می شود طرح تحول نظام بانكی کشور، در 
دستور کار قرار دارد ولی خبری از اجرای آن نیست. البته در دنیا 
ابزارهای نوینی در این بخش به کار گرفته شــده اســت که ما از 
آنها غافل بوده ایم. باید سعی کنیم فرصت بازار سرمایه را غنیمت 

بشماریم و سرمایه این حوزه وارد اقتصاد تولیدمحور شود.
رشد بازار سرمايه فرصتی برای رشد و رونق بنگاه های 

تولیدی است
عضو شــورای عالی بورس می گوید: باید نقدینگی موجود در بازار 
سرمایه به سمت رونق تولید ســوق داده شود و آرایش بهتری از 
مصرف نقدینگی در کشــور ایجاد شــود. از طرفی باید بنگاه های 
اقتصادی سیستم، ســاختار و الزامات خود را اصالح کنند تا این 
فرصت را از دست ندهند. سرعت رشد بازار سرمایه به قدری است 

که با این نظام مدیریتی سابق نمی توان به پای آن رسید.
عضو شــورای عالی بورس می گوید: دولت با مســائل و مشكالت 
زیادی در حوزه کســری بودجه مواجه اســت، از سویی به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و از سویی دیگری به دلیل تحریم و کاهش 
درآمدهای نفتی این مشكالت عمیق تر شده است. در این شرایط 
فروش ســهام دولتی در بازار سرمایه راهكاری است که دولت در 
پیش گرفته است. دولت تصمیم گرفته سهام برخی از شرکت های 
دولتی را واگذار کند، بخشــی از دلیل اصلی یا محرک اصلی این 
واگذاری مســئله کســری بودجه و عدم دسترسی به منابع کافی 

برای هزینه های جاری است.
سعید اســالمی بیدگلی می افزاید: این تصمیم دولت ممكن است 
زمینه ســاز عملیاتی شدن شعار چندین ســاله دولت ها مبنی بر 
کوچک ســازی و چابک سازی هم بشود. از سعید اسالمی بیدگلی 

طرفی حجم نقدینگی در کشــور با نرخ ۲5 درصد رشــد می کرد 
و این نرخ در ســال گذشته به 30 درصد رســیده بود. ورود این 
نقدینگی به هر بازاری می توانســت تورم باالیی به همراه داشــته 
باشــد.به گفته او درنهایت دولت تشــخیص داد که بازار سرمایه 
می تواند ضربه گیر اصلی اقتصاد ایران باشد. البته اگر در بلندمدت 
فكری به حال نرخ رشــد نقدینگی نشــود، این نقدینگی باالخره 
گریبــان یكی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری 
بخشی از سهام شرکت های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم 

مشكل کسری بودجه خود را حل کرده است.
عضو شــورای عالی بورس معتقد است: درمان اقتصاد ایران بدون 
تحمل درد امكان ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ 
دولت ضمن واگذاری مســتقیم سهام با راهكاری مثل ETF باید 

سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.
برخی از تبعات فروش ســهام دولتی می گویند، این تبعات چقدر 
جدی است؟ اسالمی بیدگلی پاسخ می دهد: ما مسائل را تا زمانی 
که به بحران تبدیل نشــود، حل نمی کنیم. در زمان بحران ممكن 
اســت راهكارهایی در نظر گرفته شــود که به درد زمان آرامش 
نخورد. دولت نمی تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر 
کند که مســائل زیرســاختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام 
تصمیم گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم گیری در شرایط 

فوریت کیفیت تصمیم گیری در زمان فراغت را ندارد.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینكه آیا اقتصاد ایران تحمل 
شــوک ناشــی از تصمیم های عجوالنــه را دارد؟ می گوید: اگر ما 
به وضعیت امروز اقتصاد ایران و گره های اساســی آن رســیدگی 
نكنیم، حتماً روزی این مشــكالت به حالت انفجار خواهد رسید؛ 
ما جز معدود کشــورهای جهان هستیم که چهار دهه است تورم 
دو رقمی را تجربه می کنیم. نهادهای حاکمیتی در کســب وکارها 
دخالت می کند. نرخ رشد نقدینگی با استانداردهای جهانی تفاوت 
معنــاداری دارد. محدودیت بین المللی در حوزه واردات و صادرات 
وجــود دارد و همه این ها بقیه مشــكالت اقتصادی و اجتماعی را 

عمیق تر می کند.
او ادامه می دهد: اآلن مسئله معیشت سه دهه کم درآمد از مشكالت 
اساسی کشور اســت؛ این مسائل اجازه تصمیم گیری عاقالنه را از 

سیاست گذار می گیرد.
بــه گفته اســالمی  بیدگلی نبــود برنامه بلندمدت سیاســی در 

کشــور سبب شــده که رفتارهای دولت ها در دوره دوم عمر خود 
اصالح گرانــه نباشــد؛ آن هــا در دوره چهارســاله اول رفتارهای 
پوپولیستی در پیش می گیرند و در دوره دوم این رفتارها یا اصالح 
نمی شود و یا رفتارهای هیجانی در پیش می گیرند. این تجربه تلخ 

ما از سیاست گذاری اقتصادی دولت ها در ایران است.
او تصریــح می کند: این وضعیت نشــان می دهد کــه موضوع به 
جناح ها هم ربطی ندارد بلكه عدم تحزب و برنامه ریزی بلندمدت 

موجب آن مشكالت رد حوزه اقتصاد شده است.
عضو شــورای عالی بورس ادامه می دهد: در ســال های گذشــته 
اقتصاد وابسته به نفت بوده است؛ از سوی دیگر به دلیل مشكالت 
اجتماعی دولت ها شــجاعت اصالحات اصلی را ازدست داده اند. در 
10 سال گذشته ما درگیر افزایش قیمت انرژی بوده ایم. علی رغم 
هشــدار و توضیح کارشناســان دولت ها دراین باره با تأخیر عمل 
کرده یا تصمیم گرفته اند. آن ها می دانستند این تصمیم برای آن ها 
چالش ایجاد خواهد کــرد و زمانی که به فوریت افتادند با بدترین 

شكل تصمیم گرفتند و چالش اجتماعی را تشدید کردند.
او بــه وضعیت بنگاه های واگذارشــده اشــاره می کنــد: برخی از 
بنگاه های دولتی شش برابر استاندارد جهانی نیروی انسانی دارند. 
این کارخانه اگر واگذار شــود مالک خصوصی اجازه دارد 10 هزار 
نفر از نیــروی کار را برای افزایش بهره وری خود اخراج کند و اگر 
این کار را انجام دهد این تصمیم به معضل دیگری تبدیل خواهد 
شــد. اسالمی بیدگلی معتقد است: تصمیم گیری در کشور دشوار 
کرده است اما باید با سیاست گذاری درست چتر معیشتی را تغییر 
داد؛ معضل اجتماعی اجازه تصمیم گیری به سیاست گذار نمی دهد. 
باید به این نكته توجه شود که اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد و 

این جراحی قطعاً بدون تحمل درد ممكن نیست.
او به وضعیت امروز ســاختار اقتصادی کشــور اشــاره می کند: با 
همین پازل قدرت درست به همین نقطه تعادل یا وضعیت فعلی 
می رسیم. اگر شــیوه بنگاهداری، نحوه حضور در اقتصاد، دخالت 
دولت و حاکمیت در اقتصاد موجود باشد حتماً نقطه تعادل همین 
وضعیت امروز ماســت و تغییر و اصالح چندانی در آن رخ نخواهد 
داد. او معتقد اســت: برای اصالح وضع موجود اقتصاد کشور باید 
پازل قدرت را در اقتصاد تغییر دهیم تا سیاســت گذاری ها تغییر 
کنــد. عزم جدی باید برای تغییر پازل قــدرت در نظام اقتصادی 

کشور باشد.

رشد بورس رونق تولید را رقم می زند ؟

سری که بدون کاله ماند 
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مواجهه بنگاه های اقتصادی با تنگنای 
اعتباری در تأمین مالی سرمایه گذاری 
و ســرمایه در گــردش، از معضالت و 
مشــكالت دیرینه مدیریت بنگاه های 
اقتصادی در ایران اســت. بازار پول در 
ایران بــه دالیل متعدد، همواره با مازاد 
تقاضــا و کمبــود عرضــه مواجه بوده 
اســت. عدم تعادلی کــه در مواجهه با 
شــرایط اقتصادی و سیاســی ابتدای 
دهه  1390 )رکــود تورمی و تحریم( 
موسوم به بیماری هلندی تشدید شده 
و محدودیت تامین مالی و منابع ارزان 
جهت تسهیالت مالی و اعتباری را به عنوان یكی از مهم ترین موانع توسعه و پیشرفت 

بنگاه های اقتصادی و بازدارنده توسعه کارآفرینی تبدیل کرده است.
در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان »جهش تولید« نامگذاری 
شده است، نقش و اهمیت بازارهای پولی و مالی در تأمین، مدیریت و هدایت منابع 

مالی به سمت بخش های مولد اقتصاد، بیش از پیش اهمیت دارد.
اساســاً طریقه تامین مالی به چند صورت است؛ شامل سرمایه گذاری های مستقیم 
دولت و نهادهای حاکمیتی، سرمایه گذاری های خارجی و تامین مالی از طریق بانک ها 
موسسات مالی و اعتباری، انتشار اوراق قرضه و نهایتاً بازارسرمایه که عمدتاً بانک ها به 
عنوان اولین گزینه برای تامین مالی بوده اند. الزم به ذکر است که عامل تعیین کننده 
رشــد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلیGDP، نرخ سرمایه گذاری و تامین 
مالی اســت؛ بنابراین دست یابی به افزایش تولید، جز با افزایش میزان سرمایه گذاری 
و تســهیل فضای کسب و کار امكان پذیر نیست. افزایش سرمایه گذاری هم مستلزم 
تجهیز و تامین منابع مالی داخلی و خارجی بلندمدت و کوتاه مدت از طریق بازارهای 
مالی )بازار پول و سرمایه( است. در صورت برخورداری صنایع از نقدینگی و سرمایه در 
گردش کافی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات زیادی را در راستای 

جهش تولید انجام دهند.
متاسفانه نظام مالی مسلط بر بازار مالی ایران، به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، نظام 
بانک محور بوده است. با توجه به مازاد تقاضای مستمر اعتبارات بانكی و نقدینگی باالی 
کشور، بی شک نظام بانكی در اجرای وظیفه  کارکردی اش یعنی در تجهیز و تخصیص 
منابع مالی، همواره مشكالت جدی داشته است. در واقع، ابزارهای مهم در اختیار نظام 
بانكی برای تجهیز منابع که همانا نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیالت است، عماًل 
بانک ها نقشی در تعیین آن ندارند؛ به طوری که در بررسی آمارهای اقتصادی سالیان 
اخیر، نرخ سود حقیقی سپرده های بانكی منفی بوده است. در این میان بانک مرکزی 
هم به عنوان سیاستگذار ارشد سیاست های پولی و نظام اقتصادی کشور، همواره در 

تالش برای ایجاد تراز مالی-اقتصادی در بانک هاست.
بــه طور کلی از مهمترین مشــكالت اصلی بانک ها در تجهیــز منابع مالی می توان 
به محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناســب نرخ ســود سپرده ها با نرخ تورم، تداوم 
تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 
اشــاره کرد. همچنین با توجه به این که بانک ها در ایران صرفاً به واسطه گری مالی 
نمی پردازند و بخشی از منابع جذب شده را به سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
وابسته شان سوق می دهند، عماًل بنگاه های اقتصادی مستقل، در تأمین منابع مالی 
با کمبود منابع مواجه می شوند. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به 
تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت های بانكی ضروریست از تأمین مالی بانک 
محور به تأمین مالی بورس محور حرکت کرده و باید به ســراغ تامین مالی از سوی 

بازارهای سرمایه رفت.
هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی متعدد آن می تواند 
بسیار کمتر از تأمین مالی از مسیر نظام بانكی باشد. از طرفی مزیت دیگر تأمین مالی 
از طریق بازار سرمایه به کارگیری سرمایه های خرد مردمی است که ظرفیت سرمایه 
های راکد در اقتصاد را فعال و از هدایت به سمت بازارهای غیرمولد که عمدتاً مبتنی 
بر واسطه گری و سفته بازی اســت، جلوگیری خواهد کرد. بازارهای پول و سرمایه 
می توانند مكمل یكدیگر باشــند و توامان به تجهیز منابع مالی بپردازند. با توجه به 
این کــه فعالیت های تولیدی عمدتاً نیازمند زمان هســتند و فرآیندی طوالنی دارند 
بنابراین نقش بازار سرمایه در تجهیز و انتقال منابع مالی به فعالیت های سرمایه گذاری 

و توسعه ای بسیار حائز اهمیت است.
به یقین، بازار ســرمایه در شرایط کنونی اقتصاد کشور یک فرصت طالیی محسوب 
می شود که می توان از این ظرفیت عظیم برای مردمی سازی اقتصاد، ایجاد شفافیت 
و توســعه عدالت در اقتصاد و همچنین انجــام اصالحات اقتصادی به منظور تحقق 
اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده کرد. با توجه به نقش بازار سرمایه در 
جهش تولید، بازار ســرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع مالی 
به ســوی سرمایه گذاری مولد داشته باشــد. برای بهبود تجهیز منابع مالی از طریق 
بازار ســرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و 
با ثبات، اصالحات سیاستی می تواند مسیر حرکت به سمت تامین مالی بورس محور 
را هموارتر کند. اقداماتی نظیر شناسایی و برطرف کردن موانع توسعه و تعمیق بازار 
سرمایه، تداوم حمایت نهاد های حاکمیتی از بازار سرمایه و تدوین قوانین باالدستی 
به منظور حمایت از این بازار و جذب ســرمایه های خارجی، خروج دولت و بانک ها 
از بنگاه داری وعرضه ســهام مالكیتی و مدیریتی شان در بازار سرمایه، فراهم کردن 
امكانات الزم نظیر تنوع ابزارهای مالی و ایجاد شــبكه گسترده معامالت و همچنین 
تقویت زیرساخت های فناوری و تكنولوژی الزم به منظور شبكه سازی میان سرمایه 
گذاران و ســرمایه پذیرها و ارائه آموزش های الزم و فرهنگ سازی مناسب، می تواند 

کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.

آیا راه اندازی بورس مسکن امکان پذیر است؟

فروش متری مسکن در بورس
ترقــی اقتصادی : درحالی که یک مــاه از امضای تفاهم نامه بیــن وزارت راه و 
شهرسازی و ســازمان بورس برای تأمین مالی پروژه های مســكن از طریق بازار 
ســرمایه می گذرد که مسئوالن وزارت راه و شهرســازی امیدوارند در فاز اول این 
همكاری ها منابع الزم برای ســاخت هزار واحد مســكونی از طریق بازار سرمایه 
تأمین شــود. محمــود زاده، معــاون وزیر راه و شهرســازی اعالم کــرده امكان 
خریدوفروش سهام مســكن که تحت عنوان خرید متری مسكن شناخته می شد 
در بازار ســرمایه ایجادشده است. البته برای اجرایی شدن این موضوع و راه اندازی 
بورس مسكن باید قوانین و آیین نامه هایی در سازمان ملی زمین و مسكن، شرکت 
عمران شــهرهای جدید و شــرکت بازآفرینی صورت گیرد که به گفته مسئوالن 

وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در جریان است.
اما مســئوالن وزارت راه و شهرســازی چرا به دنبال ایجاد بورس و حضور در بازار 
ســرمایه هستند؟ به اعتقاد کارشناســان رکود در بازار مسكن از یک سو، افزایش 
دائم و با سرعت زیاد قیمت ها از سوی دیگر و البته نبود منابع کافی در وزارت راه 
و شهرســازی برای اجرای پروژه هایی همچون مسكن ملی باعث شده تا مسئوالن 
این وزارتخانه به فكر تأمین ســرمایه از بورس باشــند. اما این اقدام در حالی رخ 
می دهد که میانگین قیمت هر متر مسكن در ماه جاری در پایتخت به 17 میلیون 
تومان رسیده است؛ عددی که نشان می دهد بسیاری از جمیعت کشور باید آرزوی 
خانه خریدن را از ذهنشان خارج کنند و در بهترین حالت ممكن شاید بتوانند در 

حاشیه شهرهای بزرگ یا کوچک خانه دار شوند.  
اما آیا بورس مســكن اجرایی است و می تواند راهكاری برای خروج مسكن از رکود 
باشــد؟ کارشناسان مســكن معتقدند مردم عادی از بورس مسكن و خرید سهام 
متری زمین در بورس اســتقبال چندانی نخواهند کرد و راه اندازی بورس مســكن 
بیشــتر فضا را برای بانک ها و بخش های شــبه دولتی باز می کند تا روی پروژه های 
انبوه سازی مسكن سرمایه گذاری کنند و درنهایت موضوع به نفع شرکت های دولتی 
و شــبه دولتی و بانک ها به پایان می رســد و بانک ها را به سمت بنگاه داری بیشتر 
هدایت می کند. رئیس اتحادیه مشاوران امالک مصطفی قلی خسروی هم دراین باره 
گفته اســت:» مســكن مانند دیگر کاالها مثل آهن، سیمان، پالستیک و غیره که 
خصوصیات ثابتی دارند نیســت. با توجه به خاصیت ناهمگن بودن مسكن در هیچ 
کجای دنیا بورس بازار مسكن وجود ندارد. فقط شاید بتوان پروژه های مسكونی در 
حد انبوه مثل پروژه های ســازمانی که از یک تیپ و مشخصات ثابت برخوردارند را 
بتوان وارد بورس کرد که آن هم بعید اســت که تأثیر قابل توجهی بر قیمت مسكن 

داشته باشد.«

نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید

صبا نوبری: پس از اینكه خبر وضع مالیات بر سود 
سپرده   ها تكذیب شــد و بازار سرمایه هم به روند 
صعودی برگشــت، یک نماینــده مجلس که طرح 
این موضوع از اظهارات وی آغاز شد، می گوید این 
موضوع را سفته بازانی برجسته کردند که به دنبال 

کاهش قیمت ها در بازار بودند.
ایــن خبر بــه دنبال انتشــار یک توییت توســط 
سید احســان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری 
شمیرانات و اسالمشــهر در مجلس یازدهم مطرح 
شــد. او در توییــت خود از امضای طــرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه بــرای کنترل ســوداگری در 
بخش هایــی مثل ملک و خــودرو در مجلس خبر 
داده بــود. این موضوع موجب تــرس فعاالن بازار 
ســرمایه شــد و حتی حجم عرضه در آن روز در 

بازار افرایش یافت.
اما در ادامه و پس از بحث های فراوان، نمایندگان 
مجلــس این خبر را تكذیب کردنــد. پورابراهیمی 
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در 
این رابطه گفت: "مجلس شورای اسالمی بنا ندارد 
بر روی ســهام و ســپرده های بانكی مالیات وضع 
کند. اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه, بخش 
امالک و مستغالت است و بحث خودرو هم فعاًل در 
دســتور کار ما نیست. مالیات بر عایدی سرمایه از 
فعالیت های سوداگری جلوگیری می کند و مسیر 

حرکت بازار ســرمایه, جذب نقدینگی برای ایجاد 
سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است."

وزیــر اقتصاد هم اعالم کرد که این وزارتخانه هیچ 
برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی ســرمایه در 
بورس ندارد و باید به گونه ای عمل شود که عرضه 
سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر ادامه یابد . 
به نظر می رســد پس از انتشار این اخبار اطمینان 
به بازار سهام بازگشت و شرایط دوباره عادی شد.

در این رابطه نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه 
گفت: ایــن خبر باعث شــد تا از رونــد صعودی 
پرشــتابی که بازار سهام طی یک هفته گذشته در 

پیش گرفته بود کاسته شود و بازار اصالح شد.
 اقلیت سفته باز اين خبر كذب 

را منتشر كردند
در این رابطه خاندوزی ضمــن توضیح اینكه این 
طرح مربــوط به خودرو و امالک بوده اســت، در 
صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: "همه می دانند 
هنوز نه کمیســیون تشكیل شــده و نه جزییات 
بحث شــده و به دلیل مقدمات اطالعات اقتصادی 
تــا اجرای چنین طرحی فاصله زیــادی داریم. اما 
صبح 19 خرداد پول های هوشمندی که سودهای 
کالن کســب کرده اند با تمرکز صرف بر مســاله 
بورس که اصال برجســته نشــده بود خواستند تا 
فضایی علیه طرح به دنیــا نیامده ایجاد کنند. آن 

اقلیت تالش کردند اکثریت کم آگاه را بترسانند تا 
با کاهش برخی قیمت هــا در قیمت پایین بخرند 
و بعــدا در قیمت باال بفروشــند. بنده و همكارانم 
حتما بر عدم ورود شــوک به فضای اقتصاد ایران 
و حمایــت از بورس و بانک حســاس خواهیم بود 

اما انشــاهلل مسیر این اصالح مهم که 
جزو عقب ماندگی های کشور، عامل 
کاهش سوداگری و موجب حرکت 
نقدینگی به ســمت تولید است را 
ادامه خواهیــم داد.وی همچنین 
از مردم خواست تا اسیر جوسازی 

اقلیت سفته باز نشوند.
در نهایــت بــا تكذیب مســئوالن 

مشخص شــد که برنامه ای برای 
وضع مالیات در بازار سهام وجود 
ندارد و دولت حمایت خود را از 

بازارسرمایه را ادامه خواهد داد.
ضرورت اخذ مالیات از 

خريد وفروش سهام
در این رابطه مرتضی زمانیان، 

در  اقتصادی  کارشــناس 
گفت وگو بــا خبرنگار 

گفت:  اقتصادآنالین 
بســیار  اواخر  این 

می بینیم که از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان 
ابزاری برای جلوگیری از ســفته بازی و سوداگری 
یاد می شــود اما در شــرایطی که دولــت نیازمند 
درآمد مالیاتی اســت آنچه اهمیت بیشتری دارد 
نقش این نــوع مالیات در تامین کســری بودجه 
اســت.  وی با تاکیــد بر موضــوع عدالت در اخذ 
مالیات ادامه داد: فرض کنید که هرکسی مشغول 
کاری است باید مالیات پرداخت کند چرا کسی که 
در بورس فعالیــت می کند باید از پرداخت مالیات 
بر عایدی معاف باشد؟ آیا یک معلم یا پرستار برای 

معافیت از مالیات شایســته تر است یا کسی که در 
بورس فعالیت می کند؟

این کارشــناس افــزود: به همین خاطــر به نظر 
می رسد چه از لحاظ عدالت مالیاتی و چه از لحاظ 
وضعیت وخیم کســری بودجه کشــور، اخذ این 

مالیات الزم و ضروری است.
وی در پاســخ به این پرســش که اخذ مالیات از 
سهام ممكن است باعث افت بازار شود، خاطرنشان 
کرد: درســت اســت که ما باید از بورس مراقبت 
کنیــم تا افت نكند و نباید شــوکی بــه بازار وارد 
شــود اما ایــن ادعا که مــا برای 
بــورس مالیات وضع  از  حمایت 
نكنیم اشتباه است زیرا باید مثل 
همه بخش هــا از آن مالیات اخذ 
 شــود حتی اگر مانع رشــد آن 

بشود.
زمانیــان در رابطه بــا مهم ترین 
چالش طــرح مالیات بــر عایدی 
این طرح  فعــال  ســرمایه، گفت: 
مشــخصا با موضوعیــت طال و ارز 
مطرح شده است و مهم ترین نقص 
آن می تواند نظام شناســایی باشد. 
به  نظر می رســد مسئله هنوز خام 
است زیرا ما نیازمند یک نظام 
و درآمدها  مبادالت  رصد 
پشتوانه  که  هســتیم 
طرح  ایــن  اجرای 

باشد.

آبان 1384، وزارت رفاه آئین نامه اجرایی افزایش 
ثروت خانوارهــای ایرانی را از طریق گســترش 
ســهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت 
به هیئت دولت پیشــنهاد داد و در بهمن 1384 بــا تغییراتی به تصویب هیئت دولت 
رســید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶0 شرکت دولتی تشكیل شده 

بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.
درحالی که در ابتدا قرار بود ســهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد  
اما درنهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون 
ایرانی یک میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده 11 آئین نامه فوق، مقرر شد از 
محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود. 
دراین بین، مشــموالن تخفیف دار شــامل خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی 

مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف 50 درصدی بهره مند می شدند.
اولین ســود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت 
به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395 
دولت پروژه به اصطالح آزادســازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 
10 ســال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطالع رسانی بسیار 
ناکارآمد و ضعیف به ســهامداران عدالت اعالم کرد با مراجعه به ســامانه سهام عدالت 

نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.
بر اساس اطالعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی اطالعی و عدم 
شفافیت سیاست های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه رو شد و تنها چند هزار نفر 
از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ گونه 
زمان بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی 
دیگر، ســوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری 
تورم و شاخص بورس و دالر، سود این شرکت ها تنها نیمی از بدهی مشموالن را پوشش 

داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است.
بخشی از موضوع این داستان به قیمت گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت های 

پیش از سررسید به مشموالن مربوط می شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.
در ایــن مقطع دولت با حدود 40 میلیــون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار 
تومان بابت تســویه سهام عدالت خود به دولت بدهكار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون 
اغراق واکنش دولت، بزرگ ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. 
پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530هزار تومان 
از بدهی ها را پوشــش داده اســت و اکنون سازمان خصوصی ســازی با تعیین و تمدید 
چندین بــاره مهلت ها از مردم خواســت تا بدهی 470 هزارتومانی خود را بابت ســهام 

عدالت به دولت بپردازند.
آخرین مهلت در مهر 139۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ گونه 
چشم اندازی برای زمان آزادسازی و امكان نقل وانتقال سهام اعالم ننموده بود. بنابراین 
مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعالم ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی 
از پرداخت بدهی نكردند. یعنی مردم نمی دانستند که چرا برای سهامی که سال هاست 

برایشان منفعتی ایجاد نكرده، باید مبلغی به حساب دولت واریز کنند.
دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص ســهام عدالت 
یعنی ســال 1384، از دارایی هایشان کاست. درحالی که بر اســاس آئین نامه واگذاری 
بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی گرفته 

اســت. درحالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و 
مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در 
آن زمان ارزش ســهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می گردید، اما دولت 
بــه بهانه بدهی حدود 470 هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی های ســهامداران عدالت 
را از آن خــود کرد. درحالی که رقم بدهــی تنها معادل 10% دارایی های هر فرد بوده و 
دولت در بدترین حالت می بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی ها 
بكاهد. در حقیقت دولت در ســال 139۶ طلب خود را برمبنای قیمت های سال 1384 
برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شــود، بهت آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی 

ایران رقم خورده است.
درحالی که کل طلب دولت حدود 18 تا ۲0 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود، ارزش 
روز دارایی هایی که دولت به بهانه بدهی های ســهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش 
از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود که باید هرچه ســریع تر به حســاب مردم 
بازگردد. به بیان ســاده تر، هر یک میلیون تومان سهام تعلق گرفته به مردم ایران، امروز 
بیش از 15میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی 
در ســال 9۶، یک دوم ســهام هر فرد )به قیمت ســال 84( را از دست او خارج کرده، 
درحالی که در ســال 9۶، نیم میلیون تومــان تقریباً یک دهم ارزش دارایی هر فرد بوده 
اســت. حال دولت، نیمی از سهام عدالت 40 میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و 
هر فرد به جای آن که از فروش سهام خود بیش از 15 میلیون تومان عایدی داشته باشد 

تنها حدود 8 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. 
دولت باید امین مردم باشــد، نه دســت در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی اطالعی 
مــردم سوءاســتفاده کند. پیشــنهاد ما این اســت: میزان برداشت شــده از حســاب 
هر شــخص، باید بــه او بازگــردد و تنها مبلغ حــدوداً نیم میلیون تومــان به قیمت 
ســال 9۶ از حســاب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. ســرمایه 300 هزار 
 میلیــارد تومانی 40 میلیون ایرانــی را تا حصول نتیجه و احقــاق حق مردم پیگیری 

خواهیم کرد.

مالیات بر عایدی سهام می تواند کسری بودجه دولت را کاهش دهد

حمایت از بورس یا بی عدالتی در اخذ مالیات؟

کارشناس بازار سرمایه  
امین شاكری

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 89 - نیمه دوم خرداد 1399

دیدگاه

چرا سهام عدالت مردم نصف شد 

کارشناس اقتصادی
سیدمحمد بحرينیان 
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ترقی اقتصادی :عبدالناصر همتی رئیس  بانک مرکزی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت درباره دالیل افزایش قیمت ارز، 
اظهار کرد: صادرات جمهوری اســالمی ایران در فروردین و 
اردیبهشت کاهش شدید پیدا کرد، اما صادرات مجدد برقرار 
شــده است. برگشت ارز در سامانه نیما هم مشكل پیدا کرد 
اما مــا 4 میلیارد و 500 میلیون دالر برای واردات کاالهای 

اساسی تامین ارز کرده    ایم.
وی در آن مصاحبــه گفته بود: "هــرگاه قیمت دالر کاهش 
می   یابد، دولت آمریكا و رســانه   های حامــی این دولت جو 
روانی ایجــاد می کنند که تحریم هــای جدید و بزرگ تری 
اعالم خواهد شد که اینها اقدام جدیدی از سوی آنها نیست. 
در حــال حاضر روند درآمد نفتی ما مثبت اســت و درآمد 
غیرنفتی بهتر شــده و جو سازی رســانه ای آمریكا به نتیجه 

نمی رسد."
آیا آنچه همتی در مورد توفیق دولت در مهار اسب سرکش 
تورم قیمت ارز می گوید عین واقعیت است یا فقط بخشی از 
آن؟ چه عوامل دیگری می تواند در این آشفته بازار ارزی که 
روزی دولــت وعده برگرداندن آن را به 1۲ هزار تومان داده 
بود بعد از چند صباح توقف روی 15 هزار تومان از 18 هزار 

تومان باالتر رفت تا بازهم فشار بیشتر به کشور وارد شود؟
 دکتر وحید شــقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
و اقتصاددان بــا بیان اینكه عوامل متعــددی در این تورم 
مهارناشدنی ارز که در واقع دالر هم شاخص عمده آن است 
دخیل اســت،  می گوید: در واقع مسئله ارز و قیمت واقعی 
آن در اقتصادی با مختصات ایران تا زمانی که کشور درگیر 
تحریم های ســنگین تحمیلی نشده بود چندان حساسیت زا 
نبود، اما حال به سوژه هر روزه مردم و دغدغه تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان و مصرف کنندگان بدل شده است.
شــقاقی با بیان اینكه وقتی ارز از ســبد دارایی مردم خارج 
شــده باشد آنها عمدتا به سمت کاالهای با دوام دیگر مانند 
مســكن می روند و هنگامی که این بازار برای آنها دست به 
نقد نباشــد رو به ارز و ســكه روی خواهند  آورد، می گوید: 
در واقع تا زمانی که مســئله ارز ایران با روال مدیریت علم 
اقتصــاد و منطق آن رفع و رجوع نشــود، این چرخه و دور 

باطل ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی با بیان اینكه در واقع 
نرخ دالر بــه ۲ عامل و متغیر کلیدی اتصــال دارد که آن 
هم تراز ارزی کشــور و همچنین رشد نقدینگی در جامعه 
اســت می افزاید: در مورد تعیین نــرخ ارز هم در واقع باید 
بین تــورم بین المللی که 5 درصد اســت و تورم داخل که 
عمدتا ۲0 درصد بوده است تعادل و توازن برقرار می شد که 
در ســال های بعد از برجام و تــورم 15 درصدی، نرخ ارز به 
اجبار ثابت نگه داشــته شد که عاقبت آن انفجار این قیمت 

در دوران حساس و دشوار کنونی است.
وی با بیان اینكه در کنار این مســئله تــا زمانی که امكان 
تقویت تراز ارزی ایران فراهم نشــود هرگونه بحثی در مورد 
کاهش قیمــت ارز و حتی مهار آن در ادامــه راه بیهوده و 
شــعاری خواهد بود تصریح می کند: در واقع تراز ارز هم به 
ارز حاصل از صادرات و میران واردات رســمی و غیررسمی 

وابستگی مستقیم دارد.
شــقاقی با بیان اینكه تــا چندی پیش کــه اعمال برخی 
سختگیری های قضایی برای اصرار در بازگشت ارز صادراتی 

رخ نــداده بود و قیمت ارز ســامانه نیمایــی هم حدود 15 
هزار تومان نگه داشــته شــده بود حجم انبوهی ارز هم به 
کشور بازنگشته بود، می افزاید: همه اینها در حالی است که 
خوشــبختانه ایران بدهی خارجی سنگینی جز 10میلیارد 
دالر با سررسید اقســاط بلندمدت ندارد، در غیراین صورت 
کشــور ما هم مانند ونزوئال دچار بحران فروپاشی اقتصادی 
شــده بود و کشورهای طلبكار هم که به هیچ وجه مماشات 

نمی کردند.
این کارشــناس اقتصادی کشــورمان با بیان اینكه در سال 
گذشــته 40میلیارد دالر صادرات غیرنفتــی و 4۲ میلیارد 
دالر واردات شــد که 15 میلیارد دالر هم واردات به صورت 
غیررســمی یا قاچاق است، می افزاید: این در حالی است که 

نفت هم به میزان برنامه ریزی شده قبلی فروخته نشد.
وی با بیان اینكه در کنار این عوامل شــیوع کرونا در ایران 
و جهان نیز مزید بر علل قبل شد و این ویروس هم موجب 
کاهش30 درصدی صادرات غیرنفتی و بســته شدن مرزها 
گردید که تا امروز هم در تمام موارد به روال عادی بازنگشته 

اســت، می گوید: این را بگذارید در کنار 30 درصد هم افت 
قیمت نفت که بازهم در اثر شیوع کرونا به علل قبل و خاص 

اقتصاد ایران اضافه شده است.
شــقاقی با بیان اینكه افت قیمت جهانی نفت در کنار نفتی 
کــه ایران به دلیــل تحریم ناگزیر به فــروش آن با قیمت 
7 تــا 10 دالر زیر قیمت اوپک بوده اســت به عوامل موثر 
در آشــفته شــدن تراز ارزی ایران انجامیده خاطرنشــان 
می کنــد: ضمن اینكه دولت آمریكا از اســفندماه و پس از 
مدتی تحریمهای ســنگین علیه نفت و گاز ایران صادرات 
پتروشیمی جمهوری اسالمی ایران را نیز که حدود یک سوم 
صادرات ایران را شامل می شد به فهرست تحریمهای جدید 

اضافه کرده است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی در انتقاد از تحلیل ها 
و محاســبات خطای همتی در بانک مرکزی که افزایش ۲ 
ماهه قیمت ها در بورس را موجب خرســندی و جمع شدن 
نقدینگی در بازار می دانستند، می افزاید: این در حالی است 
که ســهام، طال، سكه، ارز و یا خودرو و مسكن در یک سبد 
دارایی هستند و تورم یک مورد از آنها منجر به تداوم ثبات 
قیمت سایر عوامل نخواهد شد. در واقع چگونه انتظار می رود 
وقتی شــاخص بازار سرمایه بدون رشــد باالی اقتصادی و 
صادراتی شرکت های بورسی از فروردین 97 تا امروز بیش از 
10برابر شــده است، فعاالن سایر بازارها تماشاگر این ماجرا 
بمانند و به افزایش قیمت کاالهای سایر اجزای سبد دارایی 

مردم دست نزنند!
شــقاقی توجیهات اخیر رئیــس کل بانک مرکــزی را در 
وعده هایی دوباره برای کنترل یا تعدیل قیمت ارز را آن هم 
تا زمانی که جامعه به اطمینان خاطری از بازگشت کشور به 
شــرایط عادی مانند رونق صادرات و بهبود تراز ارزی نرسد، 

بی تاثیر برشمرد.
وی در عین حال بر این نكته هم تاکید کرد که متاســفانه 
مســئوالن و تصمیم گیران کشــور ما بدون دوراندیشی در 
شــرایط عادی بازارســازی صادراتی را برای تولیدات ایرانی 
نادیــده گرفتند تا در کنار عوامل غیراقتصادی امروز فشــار 
مضاعف و ســنگینی به تمام منابع مالی ایران و متعاقب آن 

آسایش و آرامش حداقلی مردم ما نیز وارد آید.

اسب سرکش تورم قیمت ارزمهار می شود
چرایی باالرفتن قیمت ارز و سکه 

 رونمایی از نسخه جدید نرم افزار »ریما« 
بانک صادرات 

ترقی اقتصادی: نسخه جدید )1.3( نرم افزار تولید رمز یكبار مصرف )ریما( بانک صادرات ایران 
برای سیســتم عامل ios و اندروید با شــش تغییر عرضه شد.»تغییر ترتیب نمایش کارت ها«، 
»تعریف نام برای کارت ها«، »ویرایش نام کارت ها در فهرست نمایش کارت ها«، »ارجاع به رمز 
یكبار مصرف تولید شده در زمان کلیک بر روی کارت مورد نظر در فهرست کارت ها«، »حذف 
کارت در لیســت نمایش کارت ها« و » تغییر کلمه عبور« تغییرات نســخه 1.3 نرم افزار تولید 
رمز یكبار مصرف »ریما« بانک صادرات ایران است.نسخه جدید نرم افزار تولید رمز یكبار مصرف 
www.bsi. :ریما( بانک صادرات ایران از بخش »تازه ها« سایت بانک صادرات ایران به نشانی(

ir  قابل دریافت است. استفاده از رمز یكبار مصرف بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی از 
ابتدای دی ماه 98 الزامی شــد و دارندگان کارت های بانک  صادرات ایران می توانند با مراجعه 
به ســایت این بانک، نرم افزار »ریمــا« را بر روی تلفن همراه خود نصب کرده و با اســتفاده از 

دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران رمز یكبار مصرف را فعال کنند.

 ثبت درخواست فروش سهام عدالت 
در موسسه اعتباری ملل

ترقی اقتصادی: ثبت درخواســت فروش ســهام شرکت های بورســی و فرابورسی متعلق به 
دارندگان سهام عدالت در کلیه شعب موسسه اعتباری ملل انجام می گردد.در راستای تسهیل 
اجرا و پیشــبرد سیاستهای کالن کشور در خصوص سهام عدالت، موسسه اعتباری ملل نسبت 
به دریافت "درخواســت فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام 
عدالت" اقدام  می نماید.این گزارش می افزاید، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که با ورود به 
سایت معرفی شده توسط سازمان خصوصی، مدیریت سهام خود را به صورت )مدیریت مستقیم( 
انتخاب نمودند می توانند با مراجعه به یكی از شــعب موسسه اعتباری ملل درخواست فروش 

سهام عدالت خود را ثبت نمایند.

تشریح اولویت های صندوق قرض الحسنه شاهد
ترقی اقتصادی: دکتر اســالم کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحســنه 
شاهد در جلسه ای با حضوران مدیران و کارشناسان مدیریت های مالی و اعتبارات صندوق بر 
ارائه خدمات مطلوب، شــفاف و تســریع در پرداخت تسهیالت به اعضاء تاکید کرد.دکتر اسالم 
کریمی افزود: اولویت ما در صندوق ارائه خدمات مطلوب و البته شفاف به اعضا است به همین 
دلیل باید از تمامی ظرفیت های مادی و معنوی برای رســیدن بــه این اهداف در چهارچوب 
قوانیــن و مقررات بهره کامل را ببریم.مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحســنه 
شــاهد گفت: در راســتای ارائه خدمات مطلوب برنامه هایی در حال پیگیری و اجرا اســت که 
از مهمترین آنها می توان به الكترونیكی کردن این خدمات اشــاره کرد تا در آینده ای نزدیک 
شــاهد دریافت خدمات بدون حضور و مراجعه اعضاء در مناطق باشــیم.دکتر اسالم کریمی در 
ادامــه افزود: از همه همكاران به ویژه در مدیریت های مالی و اعتبارات می خواهم با تمام توان 
خود ضمن سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، پاسخگوی سواالت و ابهامات احتمالی اعضاء باشند 
تا همانگونه که اشــاره شد در کنار ارائه خدمات مطلوب، شــفاف سازی این خدمات را نیز در 

دستور کار قرار دهیم.

رشد ۳۴1 درصدی عملکرد بانک سینا
ترقی اقتصادی: عملكرد بانک سینا در سال 98 و ابتدای سال 99 سبب جذابیت سهام بانک 
شــده و این در حالی اســت که بهبود عملكرد بانک در ماه دوم نیز ادامه داشــته و تراز مثبت 
بانک و ســودآوری آن تداوم پیدا کرده است.بررسی ها نشان می دهد قیمت سهام این بانک از 
4000ریال در ۲5 اســفند 98 به رقم 10800 ریال در نیمه نخست اردیبهشت ماه رسیده که 
علت رشــد نزدیک به ســه برابری آن در عملكرد بانک سینا نهفته است.در صورت سود وزیان  
حسابرسی نشده بانک برای سال 98  آمده است که این بانک بالغ بر 340 درصد رشد سودآوری 
داشته  و سود تحقق یافته بانک  از رقم 39 ریال در پایان اسفند 97 به رقم 17۲ ریال در پایان 
ســال 98 رسیده است.در واقع  ســود خالص بانک از رقم 35 میلیارد ریال به یک هزار و 7۲3 
میلیارد ریال رسیده است.عالوه بر این، تسهیالت و سپرده بانک نیز وضعیت جالب توجهی را در 

پایان سال 98 تجربه کرده و تراز مثبت خوبی را ثبت نمود.

بانک ملت مجوز افزایش سرمایه گرفت
ترقی اقتصادی: بانک ملت از دریافت مجوز بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه از محل 
مازاد ناشــی از تجدید ارزیابی امالک ) زمین و سرقفلی محل کسب ( از مبلغ 50،000 میلیارد 
ریال به مبلــغ ۲۲1،8۲3 میلیارد ریال خبر داد.بانک ملــت از دریافت مجوز بانک مرکزی در 
خصوص افزایش ســرمایه از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی امالک ) زمین و سرقفلی محل 
کســب ( از مبلغ 50،000 میلیارد ریال به مبلغ ۲۲1،8۲3 میلیــارد ریال خبر داد.بانک ملت 
می تواند با برگزاری مجمع فوق العاده ، ســرمایه اســمی 5 هزار میلیــارد تومانی را به بیش از 

۲۲,1هزار میلیارد تومان برساند.

 احراز هویت سجام را با همراه بانک مهر ایران 
انجام دهید

ترقی اقتصادی: بانک قرض الحســنه مهر ایران امكان انجام فرآیند احراز هویت ســجام را از 
طریق نرم افزار همراه بانک خود فراهم کرده است.افرادی که می خواهند در بورس فعالیت کنند 
الزم اســت برای دریافت کد بورسی، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و کار احراز هویت 
ســجام را انجام دهند، اما بانک قرض الحســنه مهر ایران امكان انجــام این فرآیند را از طریق 
نرم افزار همراه بانک خود فراهم کرده اســت.احراز هویت حضوری سجام در ابتدا از طریق دفاتر 
خدمات پیشخوان دولت انجام می شد، اما بعد از مدت ها به دنبال افزایش تقاضا برای دریافت 
کد بورســی و نیز ازدحام جمعیت در این دفاتر، بانک قرض الحســنه مهر ایران نیز این امكان 
را بــر روی همراه بانک خود فراهم کرد. هموطنان می توانند با مراجعه به ســایت بانک قرض 
الحسنه مهر ایران به نشانی http://www.qmb.ir نسبت به نصب و راه اندازی این اپلیكیشن 

اقدام کنند.

خدمت جدید بانک مسکن به طرح ملی خانه سازی
ترقی اقتصادی: بانک مسكن عالوه بر پرداخت تسهیالت ساخت به دو طرح ملی خانه سازی 
مسولیت تامین مالی پروژه های زیربنایی این طرح ها را نیز پذیرفت. طرح مسكن مهر و طرح 
اقدام ملی تولید مسكن دو طرح بزرگ خانه سازی هستند که اولی از اواخر دهه 80 با مقیاس 
۲ میلیون و 300 هزار واحد مســكونی و دومی با مقیاس بیش از یک میلیون واحد مســكونی 
در ســال 9۶ تعریف شدند. البته در طرح اقدام ملی تولید مسكن فعاًل ساخت 400 هزار واحد 
مسكونی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.بانک مسكن تا کنون بیش از 40 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت ساخت به طرح مسكن مهر پرداخت کرده است و در طرح اقدام ملی 
تولید مســكن که سال گذشته شكل عملیاتی به خود گرفت نیز این بانک قرار است نسبت به 
پرداخت تسهیالت برای ساخت 140 هزار واحد مسكونی اقدام کند.در این مقطع بانک مسكن 
در کنار حمایت مالی-اعتباری از ساخت واحدهای مسكونی طرح های دولت، برای تامین منابع 

مورد نیاز پروژه های زیربنایی این دو طرح نیز بسته مالی مشخص در نظر گرفته است.

 ETF انجام نیمی از عملیات پذیره نویسی 
در بانک ملی ایران

ترقی اقتصادی: مدیرعامــل بانک ملی ایران اعالم کرد که نیمی از عملیات پذیره نویســی 
صندوق سرمایه گذاری مالی یكم در نظام بانكی توسط این بانک انجام شده است.دکتر محمد 
رضا حســین زاده با اشاره به پروژه بزرگ و پر مخاطب »پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
مالی یكم« موسوم به ETF، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، ما عزم خود را جزم 
کردیم تا این خدمت فقط به صورت غیر حضوری ارائه شود.وی با بیان این که زیرساخت ها و 
ســامانه های عملیات غیرحضوری بانک ملی ایران در سال های اخیر به خوبی ارتقا یافته است 
اظهار کرد: بام، بله، ایوا و وب ســایت بانک ملــی ایران به عنوان درگاه های منتخب در فروش 

ETF به متقاضیان خدمت رسانی کردند.
مدیرعامــل بانک ملی ایران ادامه داد: به رغم عدم ارائه خدمات حضوری در این زمینه، ســهم 
بانک ملی ایران از کل تعداد ثبت نام شــدگان در شــبكه بانكی به منظور خرید ETF بیش از 

5۲ درصد بود.

ترقی اقتصادی : معاون اســبق بانک مرکزی می گوید اگر بازار ســرمایه به 
روند کنونی خود ادامه دهد امكان دارد تا نقدینگی بیشــتری هم جذب آن 
شــود ولی به نظر نمی رسد این بازار امكان مقاومت داشته باشد و اگر دولت 
مدیریت مناســبی را در پیش نگیرد با اولین تكانه ها احتماال با فرار نقدینگی 

به سوی بازار ارز مواجه شویم.
در حالی که شاخص سهام بازار سرمایه در کشور به افزایشی بی سابقه دست 
یافته اما نرخ ارز نیز افزایشــی تدریجی را تجربه می کند. نگرانی بسیاری از 
کارشناسان از زمانی است که شاخص سهام در بورس به هم بریزد چرا که در 
این صورت نقدینگی انباشت شده در این بخش می تواند با سرعتی چشمگیر 

در بازار ارز وارد شده و نوسانات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد کند.
در همین رابطه ســید کمال ســید علی ، کارشــناس اقتصادی، در رابطه با 
وضعیت بازارهای کشــور به خبرآنالین گفت: مســاله این است که مجموع 
بازارها یا در کنار هم رشــد می کنند و یا افت. به این اعتبار باید گفت رشــد 
بازار سرمایه باید خود را در بازارهای دیگر کشور نشان دهد. به ویژه این امر 
در میان مدت خود را به وضوح نشــان می دهــد. درنتیجه بازاری چون بازار 
سرمایه وقتی رشد 100 درصدی را تجربه کرده افزایش قیمت ارز اصال غیر 

طبیعی نیست.
او افزود: این مهم در حالی رخ داده که با کاهش نرخ ســود ســپرده بانكی 
عمال نقدینگی بیشــتری در بازار آزاد شد و به ســمت بازار سرمایه حرکت 
کرده اســت که البته اثرات خود را به جا گذاشته است. همچنین هم اکنون 
در بحث منابع ارزی نیز دچار مضیقه است و اکنون حتی نقل و انتقال ریال 

را هم کنترل می کند.
ســید علی تاکید کرد: این جوانب بیانگر آن است که تمایل به سمت سفته 

بازی ارزی کاهش داشته و تنها اگر در بازار سرمایه ریزشی رخ دهد احتماال 
بــا هجوم برخی از فعــاالن بورس به بازار ارز مواجه شــویم چرا که در بازار 
ســرمایه فعاالن غیر حرفه ای فراوانی آمدند که طبعا با ریزش نگران شــده 
و بــرای حفظ قدرت خرید خود دارایی های خــود را تبدیل به ارزهای دیگر 

خواهند کرد.
معاون پیشــین رییس کل بانک مرکزی افزود: همان طور که گفتم بازارها بر 
یكدیگر اثر می گذارند و بر این اســاس می تــوان ادعا کرد تا حدودی بازارها 
دنباله رو یكدیگر خواهند بود. با این همه حســن ماجرا این اســت که وقتی 
بانک مرکزی هدفگــذاری تورم ۲۲ درصدی را اعالم می کند می تواند از این 

دنباله روی هم برای کنترل قیمتها استفاده کند.
ســید علی گفت: به هر حال اکنون نقدینگی کشــور بیش از پیش به بازار 
سرمایه معطوف شــده و این بخش بیشترین نقدینگی کشور را جذب کرده 
اســت. به همین دلیل فكر می کنم ریزش شــاخص سهام عمال می تواند به 

افزایش نوسانات در بازارهای دیگر و به خصوص بازار ارز ایران منجر شود.
وی خاطرنشــان ساخت: در شــرایط فعلی باید امیدوار باشیم شرایط کشور 
از نظر سیاســی بهبود یابد و تا انتخابات امریكا مسئوالن بهتر است رفتاری 
محتاطانه را در پیش بگیرند. اکنون عمال دو ســال از خروج امریكا از برجام 
می گذرد و چنانچه ماههای آینده نیز بدون تنش مدیریت شود ممكن است 
وضعیت ارزی کشــور دگرگون شــود. در رابطه با فــروش نفت هم با وجود 

تحریم ها فعال قیمت رو به افزایش است.
این کارشــناس اقتصادی گفت: همیشه وقتی نرخ یک کاال دو ماه افزایش را 
تجربه کند دیگر به قیمت ســابق بر نمی گردد و نرخ ها پایدار می شــود مگر 
اینكه وقایع جهانی تغییر کنند مثال امریكا به برجام بازگردد. از ســوی دیگر 

برخــی هم معتقدند اگر دولت آینده هم همســو با مجلس شــود به کاهش 
تنش میان قوه مجریه و مقننه اثرگذار اســت. در این صورت احتماال تصمیم 
گیری در مورد اف ای تی اف هم با دشواری کمتر و بدون کشمكش سیاسی 

صورت گیرد.
سید علی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتماالت آتی تغییر نرخ ارز در کشور 
تاکید کرد: اگر در بازار سرمایه ریزش رخ ندهد نقدینگی بیشتری جذب این 
بخش خواهد شــد. با این همه به باور من بازار ســرمایه این طور که نشان 
می دهد بازار مقاومی نیســت. مگر اینكه دولت مدیریت بهتری داشته باشد 
و عرضه را طوری افزایش دهد که نقدینگی موجود در بازار در تمام بخشــها 
برود. او تصریح کرد: باید شــرایط را بــه گونه ای ترتیب داد که صادرات غیر 
نفتی کشــور رشد کند. افزایش اخیر نرخ ارز باید خود را در این بخش نشان 
دهد. اکنون وضعیت کشــاورزی بهبود یافته و کاهش نرخ ارز امكان صادرات 
بیشــتری را فراهم کرده است. حتی در بخش پوشاک هم گرانی ارز واردات 
را محدود کرده است و اگر ما بتوانیم 50 میلیارد دالر صادرات داشته باشیم 

جایگزین خوبی برای نفت پیدا کردیم.

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش از آغاز حرکت بانک مرکزی در مسیر اصالح 
نظام کارمزد خبــر داد و گفت: وضعیــت نظام کارمزد 
نمی توانــد با مدل فعلی ادامه پیــدا کند و باید وضعیت 

کارمزد اصالح شود.
پیمان طبری  با اشــاره به اینكه بانک مرکزی بر اصالح 
وضعیــت نظام کارمزد و ایجاد تغییرات در آینده نزدیک 
تاکید دارد، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی تالش بسیار 
زیادی دارد که وضعیت نظام کارمزد را ســر و ســامان 

بدهــد و نظام کارمزد در کشــور اصالح شــود که این 
موضوع را آغاز کرده اســت؛ اعتقاد دارم که باید تعادلی 
میان بانک و شرکت های پرداخت الكترونیک ایجاد شود 
و بدیهی است که وضعیت نظام کارمزد نمی تواند با مدل 

فعلی ادامه دار باشد.
مدیرعامــل شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش ادامه 
داد: بایــد به نحوی ســرویس های ارزش افزوده همراه با 
کارمزد که مناسب شهروندان هم باشند برای شرکت های 
پرداخــت الكترونیــک و بانک هــا ایجاد شــود تا مدل 
درآمــدی تغییر و درآمدهای جدید تــا حدی جایگزین 
درآمد شــاپرکی شــود؛ بر همین اساس ضروری است تا 
پذیرنده ها و دارندگان کارت کارمزدهایی را بابت خدماتی 

که دریافت می کنند، بپردازند.

وی در خصوص ضرورت حرکت به ســوی خدمات دارای 
کارمزد اظهار داشــت: دریافت خدمــت موجودی یكی از 
انواع خدمات مناســب دارای کارمزد است که با توجه به 
درآمد بازیگران شــبكه بانكی و پرداخــت از آن رضایت 
دارنــد و شــهروندان نیــز از آن اســتفاده می کنند. یک 
دارنــده کارت به راحتی موجــودی می گیرد و کارمزد آن 
را پرداخت می کند،  می تــوان با همراهی بانک مرکزی و 
ایده های متعدد امثال این نوع تراکنش ها ر ایجاد کرد که 
درآمد مناســبی را برای بازگیران حوزه پرداخت با تایید 
دارنــده کارت به همراه خواهد داشــت که برای بانک ها و 
شــرکت های PSP عالی خواهد بود؛ در همین راستا نیز 
نیاز اســت تا بانک مرکزی باید بــا حمایت از این موضوع 
نســبت به ایجاد فرهنگ دریافت خدمات همراه با کارمزد 

اقــدام کند. طبری تاکید کرد: تغییــرات در نظام کارمزد 
مشكل اســت و می توان خدمات دارای کارمزد ایجاد و به 
نوعی فرهنگ کارمزد را ایجاد کرد؛ امیدواریم این موضوع 

از سوی بانک مرکزی در اولویت پیگیری شود.
به گزارش ایبنا ،مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش درباره تغییر کارت به کارت به حســاب به حساب 
گفــت: سیســتم کارت به کارت به حســاب به حســاب 
تغییر خواهد داشــت و خدمت حساب به حساب نیز وارد 
اپلیكیشن های پرداخت مانند پات از ایران کیش می شود 
و با توجه به اینكه تا به امروز شرکت های PSP از کارت به 
کارت و کارمزد آن درآمد خاصی نداشتند، انتظار می رود 
تا با مــدل جدید بتوان بــا همكاری بانک هــا به راحتی 

درآمدی ایجاد کرد.

رییس کل بانک مرکزی از لزوم وصول 
مطالبات بانكی با حفظ روند کار بنگاه 
های اقتصادی گفته اســت. پیشتر هم 
رییــس قوه قضاییه بــه لزوم وصول مطالبات بانكی پرداخت و اشــاره کرد که 
نباید این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی منجر شود. اما چگونه؟

هنوز راهكارهای عملیاتی و اسناد کارشناسی در باره روش های وصول مطالبات 
که بنگاه های اقتصادی را به تعطیلی نكشــاند، اعالم نشده است. برای وصول 
مطالبات بانكی در شرایط همه گیری کرونا بدون تعطیلی بنگاه های اقتصادی 
به کار کارشناســی مفصلی نیاز اســت چراکه شرایط هر صنف با صنف دیگر و 
هر تولیدکننده با تولیدکننده دیگر متفاوت اســت. با همه گیری کرونا، تولید 
در بعضی بنگاه ها رونق گرفته  و فرصتی برای کسب درآمد و سود بیشتر مهیا 
شــده اما بعضی واحدها هیچ درآمدی کسب نكردند که سودی دریافت کنند و 

از آن سود بدهی خود را بپردازند.
خاموش شدن یک کوره فعال در یک کارخانه و دوباره روشن کردن آن، هزینه 

بیشتری نسبت به خاموشی ابتدا به ساکن آن وارد می کند. واحدهای تولیدی 
بسیاری مصداقی از این مثالند چراکه عالوه بر کرونا از تحریم و تورم باالی 30 
درصــد هم رنج می برند. هر یک از این عوامــل به تنهایی می تواند یک بنگاه 
اقتصــادی را از گردونه فعالیت خارج کند. پیــش از کرونا، بنگاه ها برای بقا از 
تســهیالت بانكی استفاده کردند اما امروز بازپرداخت آن، حتی با وجود تنفس 
و مهلت دشوار اســت و مصلحت کشور نیست که بدون کار کارشناسی، به فاز 
وصول مطالبات بانک ها وارد شــویم. بدون کار کارشناســی، وصول مطالبات 
ظلم اســت.  بعضی واحدهای صنفی مثل رستوران ها و گل فروشی ها بیش از 
دیگر واحدها آســیب دیده اند و بعضی مشــاغل مثل مشاغل مرتبط با صنعت 
ســاختمان به طور کلی متوقف شــده اســت. در مقابل تولید شوینده و مواد 
ضدعفونی کننده رونق گرفته اســت. با توجه به این تفاوت واضح آیا می توان 
برای همه کســب وکارها یک حكم داد و همه را به یک چشم دید؟ نكته مهم 
تر اینكه همه گیری کرونا در نامناسب ترین زمان ممكن به سراغ کسب وکارها 

آمد یعنی دوماهی که بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ثمر می رسد.

در اسفندماه بسیاری از کسب و کارها حساب ها را صفر می کنند یا برای عدم 
انتقال هزینه قراردادهای جدید به ســال بعدی، در ماه پایانی سال قرارداد می 
بندند. در چنین ماه مهمی کســب وکارها به ســد کرونا خوردند و بسیاری از 
شرکت ها به گردش مالی الزم نرسیدند. این درحالی است که اسفند، ماه بیش 

از یک چهارم گردش های مالی شرکت ها رقم می خورد.
اکنون مسئوالن از وصول مطالبات می گویند اما به روش های خود اشاره نمی 
کنند. در این شــرایط به پا در میانی حاکمیت برای نجات کســب وکارها نیاز 
داریم تا مثل دیگر دولت ها در دیگر کشــورها  به کمک کســب وکارها بیاید. 
حاکمیــت فقط به دریافت کردن نیســت و گاهی هم بایــد پرداخت کرد. در 
کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در دو جلســه موضوعات مرتبط با اثر 
کرونا بر کســب وکار و جهش تولید را بررســی کرده ایم و مشكالت واحدهای 
تولیــدی همراه با راهكار برای رایزنی به رییس اتاق تهران ارائه شــده اســت. 
امیدواریم پیشــنهادهای پارلمان بخش خصوصی در شرایط کنونی برای حفظ 

اشتغال و صنعت در کشور از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد.

سیدعلی:کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نوسان بازار ارز را افزایش داد

تاثیر بورس بر نوسان نرخ ارز چیست؟

حساب به حساب بر روی اپلیکیشن های پرداخت قرار خواهد گرفت

PSP احتمال افزایش درآمد شرکت های

مشکالتی که وصول مطالبات بانکی ایجاد می کند 

اخبارکوتاه

رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران
محمدرضا زهره وندی



ترقــی اقتصادی: فعــاالن صنعــت بیمه، بخــش خصوصی و 
نمایندگی هــای فــروش بیمه بــا انتقاد از حــذف فیزیكی صدور 
بیمه نامه شــخص ثالــث تاکید می کنند این طــرح می تواند با به 
تعطیلی کشــاندن هزاران نمایندگی فروش و بیكاری هزاران نفر، 

ادامه فعالیت صنعت بیمه را نیز به چالش بكشاند.
بیمه مرکزی در ۲7 اردیبهشــت ماه بخشنامه ای را مبنی بر حذف 
بیمه نامه فیزیكی شــخص ثالث ابالغ کرد که انتقادات گســترده 
فعاالن صنعــت بیمه به ویژه نمایندگی های بیمــه ها را به دنبال 

داشته است.
 بر اساس این بخشــنامه، به شرکت های بیمه ای تاکید شده است 
که کلیه بیمه نامه های شخص ثالث خود را پس از دریافت کد یكتا 
از بیمه مرکزی ایران صادر کرده و لینک دریافت نسخه قابل چاپ 
بیمه نامه را از طریق ارســال پیامک، کــد یكتا، آدرس الكترونیكی 
صفحه اســتعالم اصالت بیمه نامه از بیمه مرکزی ایران و نیز از آن 

شرکت را به بیمه گذاران خود اعالم کنند.
بخش دیگری از این ابالغیه که حاشــیه ساز شده، حذف بیمه نامه 
فیزیكی است؛ در این بخشــنامه تاکید شده است که شرکت های 
بیمــه ای کلیه فرآیندهای صــدور و پرداخت خســارت بیمه نامه 
شــخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه نامــه، اعمال تخفیف 
عدم خسارت و رســیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه 

بیمه نامه فیزیكی انجام دهند.
بــه نظر فعاالن صنعت بیمه، این بخشــنامه دارای ابهامات زیادی 
بــوده و بدون مشــورت با فعــاالن این صنعــت، بخش خصوصی 
و نمایندگی ها تهیه شــده که اجــرای آن می تواند لطمات جبران 
ناپذیــری را به صنعت بیمه وارد کرده و ده ها هزار دفتر نمایندگی 

بیمه را به تعطیلی بكشاند.
67هزار نماينده بیمه در معرض تهديد

»رامین جهانگیــر« رئیس انجمن صنفی نماینــدگان بیمه ایران  
استان تهران و رئیس شورای همانگی انجمن های صنفی کارفرمایی 
مستقل نمایندگان بیمه ایران در نشستی با خبرنگاران در واکنش 
به این تصمیم گفت: با وجود افزایش وتاســیس  شرکت های بیمه 
و راه اندازی بیمه های خصوصی، متاسفانه هیچ محصول  بیمه ای 
جدیدی به بازار  معرفی نشــده که این موضوع، باعث عدم رشــد 

ضریب نفوذ این  صنعت شده است.
وی بــا انتقاد از طرح حذف فیزیكی کارت بیمه نامه ثالث در برهه 
ای که هنوز توفیق قابل ذکری در مسئله فروش آنالین بیمه شخص 
ثالث به دست نیاورده ایم ، افزود: هنوز زیرساخت الزم برای فروش 
بیمه نامه از درگاه نمایندگان بیمه بوجود نیامده و داری  مشكالت 

فراوانی می باشد.
وی اضافه کرد: فروش آنالین بیمه شــخص ثالث، بدون مشــورت 
اولیه با منتخبین  نمایندگان شرکت های بیمه اتخاذ شده است که 
در صورت مشورت، آنها می توانستند پیشنهاداتی برای اجرای بهتر 

این طرح ارایه کنند.
رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران اســتان تهران  گفت: 
پیشــنهاد می کنیم که نماینده ای از طرف کل تشكل های صنفی 
نمایندگان  شرکت های بیمه در شورای عالی بیمه در شرایط کنونی 
که پشتیبانی قانونی نداریم ، بدون داشتن حق رای عضویت داشته 

باشد تا بتواند نظرات کارشناسی را در این شورا ارایه نماید.
جهانگیر بــا بیان اینكه این تصمیمات ناگهانی معیشــت بیش از 
۶7 هزار نماینده بیمه در سراســر کشور را تحت تاثیر قرار می دهد  
افزود: بیمه مرکزی بسیار شتابزده و بدون تعامل با شبكه نمایندگی 
به عنوان صاحبان اصلی پرتفوی حق بیمه تولیدی،  وارد مســئله 
اجرا شده است. وی با بیان اینكه با این تصمیم مشخص نیست که 
جایگاه شــبكه نمایندگی در صنعت بیمه کجاست؟ افزود:  صنعت 
بیمه دارای سه ذی نفع اصلی )شــامل بیمه گذار، بیمه گر و شبكه 
نمایندگی( اســت که بار اصلی افزایش ضریب نفوذ در کشــور بر 
دوش شــبكه نمایندگی قرار داردو تا زمانیكه منافع این سه گروه 
محقق نگردد و زیر ساختهای الزمه بوجود نیاید و همچنین با نهاد 
های بیرونی ذیربط، هماهنگی الزم بعمل نیاید امكان حذف فیزیک 
میســر نیســت ،به عبارتی در صورت جمع کلیه شرایط الزم و به 
منظور حفظ حقوق همه ذینفعان ،اجرای این طرح باید به صورت 

پلكانی و در مراحل مختلف به تدریج صورت گیرد.
رئیس شورای هماهنگی انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان 
مستقل بیمه ایران یادآور شد: با وجود افزایش تورم و افزایش افسار 
گســیخته هزینه های نمایندگان در ســالیان اخیر، میزان کارمزد 
نمایندگان و هزینه صدور بیمه نامه ها نه تنها افزایش نیافته بلكه 
کاهش هم یافته اســت. که در سالهای نه چندان دور جمع کارمزد 
و هزینه صدور  بیمه نامه شــخص ثالــث 15 و حوادث راننده 33 
درصد بود.در حالی که در حال حاضر درآمد ثالث به کمتر از نصف 
و حوادث راننده به کمتر از یک پنجم کاهش یافته اســت که باید 
توجه داشــت این میزان ، سود خالص نیست و پس از کسر هزینه 
ها درآمد خالص به مراتب پایین تر اســت ، بطوری که طبق اعالم 
شرکتهای بیمه بیش از 70 درصد نمایندگان صنعت بیمه زیر خط 

فقر هستند. 
وی با بیان اینكه هزینه های روزانه شرکت های بیمه از طریق جریان 
نقدینگی فروش بیمه شــخص ثالث تامین می شود، گفت: بیش از 
85 درصد از صدور کل بیمه نامه ها توســط نمایندگان بیمه انجام 

می شود. 

جهانگیر ادامه داد: فروش آنالین بیمه شخص ثالث در حالی مطرح 
اســت که در هیچ جای دنیا فروش شــرکت های بیمه توسط خود 

شرکت بیمه و صد البته توسط بیمه گزار انجام نمی شود.
وی با اشــاره به تعهدات پیچیده مربوط به فروش بیمه نامه گفت: 
خرید بیمه نامه با خرید بلیت هواپیما یا سفارش غذا متفاوت است 
زیرا کار فروش بلیت هواپیما با نشستن هواپیما در مقصد به پایان 
می رسد، امادر صورت صدور بیمه نامه  برای بیمه گر حداقل یكسال 

تعهد ایجاد خواهد شد.
 رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران با انتقاد از عدم نظارت 
بر کار اســتارت اپ های بیمه ای گفت: اســتارت اپ های بیمه ای 
فــروش بیمه را با حق بیمه ای کمتر از  نمایندگان در ســایت ها 
اعالم و انجام می دهند که این موضوع خود خالف ماده 9 آیین نامه 

83 است. 
وی از احتمال تخلف در صورت فروش بیمه نامه شاخص ثالث اشاره 
کــرد و افزود: نمایندگی در زمان فــروش، کار نظارت را هم انجام 
می دهد، اما در صورت فروش آنالین، امكان نظارت نماینده ها وجود 

نداشته و در نتیجه امكان تخلف افزایش می یابد.
احتمال تعطیلی دفاتر بیمه

»علی طهماسب میرزا« نایب رییس انجمن شرکت های بیمه آسیا 
نیز گفت: طرح فروش آنالین باعث حذف دفاتر نمایندگی و بیكاری 

ده ها هزار نفری شاغالن این بخش می شود.
وی افزود: نمایندگی ها از طریق ارتباط گیری در خالل فروش بیمه 
شــخص ثالث می توانند ســایر محصوالت بیمه ای را نیز به مردم 

معرفی کرده و به فروش برسانند.
نایب رییس انجمن شرکت های بیمه آسیا اضافه کرد: اما با فروش 
آنالین بیمه نامه، فعالیت اقتصادی دفاتر بیمه با مشكل مواجه شده 
و شــاید ناچار به تعطیلی آنها شوند، زیرا ضریب نفوذ سایر رشته ها 

بسیار پایین است.
لزوم نظارت بر فروش بیمه نامه توسط استارتاپ ها

»مجتبی تقی پور« عضو هیات مدیره انحمن صنفی نمایندگان بیمه 
ایران اســتان تهران و دبیر شــورای هماهنگی انجمن های صنفی 

کارفرمایی مستقل نمایندگان بیمه ایران گفت: براساس قانون)ماده 
۶۶ قانون تاســیس بیمه مرکزی جمهمری اســالمی ایران و بیمه 
گری(، تنها موسسات بیمه، کارگزاران و نمایندگان حق ارائه بیمه 
را دارند، این در حالی است که استارت اپ ها نیز بدون نظارت اقدام 

به این کار می کنند.
وی با بیان اینكه در صورت جمع شــرایط الزم مخالفتی با فروش 
آنالین بیمه نداریم، اضافه کرد: در بخشــنامه جدید بیمه مرکزی 
بــا اعالم حذف فیزیک بیمه نامه شــخص ثالث فروش اینترنتی از 
پرشمول ترین بیمه نامه که بیمه شخص ثالث است شروع شده  که 

جای سوال و ابهام دارد.
تقی پور  به فروش آنالین بیمه توســط اســتارت اپ های بیمه ای 
بدون داشــتن مجوز اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر استارت 

اپ های بیمه ای بدون داشتن مجوز اقدام به فروش بیمه کرده اند.
تقی پور افزود: سال گذشته، در نشستی در بیمه مرکزی با استارت 
اپ ها قرار شد که آنها در قالب کارگزاری اقدام به ارائه قیمت های 

مقایسه آنالین انواع بیمه بدون دخالت در روند صدورکنند.
وی با بیان اینكه ارائه آنالین قیمت های مقایسه بیمه نامه تا قبل از 
اخذ مجوز ، خالف قانون بوده است، اضافه کرد: براساس آیین نامه 
83 دادن تخفیف از محل کارمزد خالف است ولی سوال این است 
که چه طور اپلیكیشــن های بیمه برای فروش، تخفیف می دهند و 

برخوردی با آنها نمی شود.
وی تصریح کرد: مشكلی با فعالیت استارت اپ های بیمه ای نداریم 

اما عملكرد آنها باید شفاف و مبتنی بر قانون باشد.
وی اظهار داشــت: اکنون 3,۲ درصد از محل فروش بیمه شخص 
ثالث کارمــزد و 4 درصد بابت صدور پرداخت می شــود و این در 
حالی است که هزینه اداری برای بیمه ثالث حدود 1۲درصد است.

تقی پور با اشاره به برخی از اقدامات خالف قانون استارت اپ ها ادامه 
داد: حق بیمه ابتدا و در زمان صدور باید به حســاب بیمه گر واریز 
گردد اما این در حالیست که  استارت اپ های بیمه ای  حق بیمه را 
۲4 ساعت پس از صدور بیمه نامه یا حتی مدت بیشتری به حساب 

شرکتهای بیمه واریز می کنند.
مشکالت حذف بیمه نامه فیزيکی

»رضا یداللهی« رییس کانون نمایندگان بیمه البرز نیز گفت: شخص 
ثالث بیشترین ســهم و درآمد را برای نمایندگان بیمه دارد که در 
صورت فروش آنالین توسط شرکت ها، سهم درآمدی نمایندگی ها 

که ده ها هزار نفر در آنها شاغل هستند افت زیادی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مشكل و مخالفتی با فروش آنالین بیمه نداریم، اما 
باید زیرساخت های آن فراهم شده و امكان دسترسی نمایندگی ها 

برای فروش آنالین به طور کامل فراهم شود.
رییس کانون نمایندگان بیمه البرز با اشــاره به گالیه مردم از  
عدم ارایه بیمه نامه فیزیكی شخص ثالث گفت: در طرح جدید 
قرار اســت که بیمه نامه فیزیكی حذف شده و نسخه اینترنتی 
آن در تلفن همراه قابل دسترس باشد که برای مردم مشكل ساز 

خواهد شد.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم  فاقد تلفن هوشمند بوده و همچنین 
این موضوع برای آنها شــفاف سازی نشده به همین دلیل گاهی به 

نمایندگان بیمه اعتراض می کنند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 89 - نیمه دوم خرداد 1399

ترقی اقتصادی: مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از راه اندازی 4شعبه 
استانی دیگر تا پایان امسال خبر داد و گفت: با تاسیس این شعب تمامی استان های 
کشــور تحت پوشش خدمات مســتقیم صندوق تامین خسارات بدنی قرار خواهند 

گرفت.
صندوق تامین خســارت های بدنی، علی جباری که در آیین گشــایش شــعبه این 
صندوق در اســتان زنجان ســخن می گفت، با اعالم مطلب افزود: خوشبختانه نگاه 
مثبــت حاکمیت به خدمات اجتماعی و انگیزه باال برای افزایش ســطح رفاه مردم، 
زمینه ی حرکت شــتابناک صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه را فراهم کرده 

است.
وی از مــردم زنجان به عنوان مردمی والیتمدار و پایبند به اصول اعتقای و اخالقی 
یاد کرد و افزود: حضور مقامات ارشد صنعت بیمه و سیاست گذاران و تصمیم سازان 
این صنعت در استان زنجان را نشانه اهمیت خدمات رسانی صندوق، توصیف کرد و 
افزود: کاهش تردد برای دریافت خدمات، سرعت بخشی به فرایند پرداخت خسارات 
و حفظ کرامت انســانی مردم شریف استان زنجان از انگیزه های اصلی تاسیس این 

شعبه به شمار می رود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارات بدنی با تشریح فعالیت های 5 سال اخیر صندوق 
تامین خســارات بدنی و صنعت بیمه از پرداخت ۶0 هزار میلیارد ریال به ذینفعان 

خبر داد و گفت: ماموریت اصلی ما برقراری آرامش و افزایش ضریب امنیت در کشور 
است و تالش می کنیم این مسیر را با گام های بلندتری طی کنیم.

وی با برشمردن مأموریت های اجتماعی مجموعه صندوق تامین از همكاری صنعت 
بیمه و دولت قدردانی کرد و اظهار داشــت: سرعت در امر خدمات رسانی از 

اولویت های جدی ما به شمار می رود و در همین راستا با افتخار اعالم 
می کنم که در حال حاضر هیچ زندانی بدهكار دیه ناشی از حوادث 

رانندگی در زندانهای کشور وجود ندارد.
جباری آمــار دریافت کننــدگان خدمات از صنــدوق تامین 

خســارت های بدنی را در طول پنج ســال گذشته بالغ بر 
134 هزار فقره اعالم کرد و گفت: ارائه خدمات الكترونیک 
بدون نیاز به حضور زیان دیدگان از برنامه های توســعه ای 

و زیرســاختی صندوق تامین خسارات بدنی به شمار می رود و 
بی تردید با در پیش گرفتن این سیاســت، روند ارائه خدمات با 

سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.
بر اســاس این گزارش علی جباری با قدردانی از حضور مقامات ارشد 

اســتانی و همچنین اعضای هیات عامل بیمــه مرکزی مدیران عامل صنعت 
بیمه و مسئوالن ذیربط اعالم کرد: با گسترش فعالیت های صندوق تامین خسارات 

بدنی در کنار خدمات بیمه ای نمره این صنعت به عدد بیست نزدیک خواهد شد.
در ادامه این نشست غالمرضا ســلیمانی رییس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی 
از راه اندازی سرپرســتی صندوق تامین خســارت بدنی در اســتان زنجان، فعالیت 
درخشــان این صندوق را نتیجه همگرایی اهالی صنعت بیمه دانســت و 
گفت: ارائه خدمت بی منت، ســریع و دقیق در راس سیاســت های 
بیمه ای اســت و همچنان در مسیر تسهیل گری و سرعت بخشی 

به خدمات بیمه ای تالش خواهیم کرد.
وی رضایت دریافت کنندگان خدمات این صندوق را نشــانه 
بارز توفیق سیاســت گذاران و مجریان آن دانست و گفت: 
مردم ایران شایســته بهترین ها هستند و صنعت بیمه 
نیز باید تمامی توان خود را در این مسیر به کار گیرد.

گفتنی اســت در این آیین گشــایش شعبه صندوق 
تامین خســارت های بدنی اســتان زنجــان، معاون 
اســتاندار، معــاون رئیس کل دادگســتری اســتان  
دبیرکل ســندیكای بیمه گــران ایران و تنی چنــد از مقامات ملی 
و اســتانی با قدردانی از راه اندازی این شــعبه در اســتان زنجان به طرح 

دیدگاه های خود پرداختند.

با راه اندازی چهار شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی تا پایان سال 99

پوشش خدمات مستقیم صندوق تامین خسارات بدنی در کل کشور

 عملکرد بیمه البرز سایه تهدید حذف فیزیکی بیمه نامه ها برسرصنعت بیمه
در بیمه نامه های آتش سوزی

ترقی اقتصادی: آمار عملكرد بیمه البرز از ابتدای ســال مالی تا پایان اردیبهشت ماه 99 
نشــان داد که رشته آتش سوزی ســهمی 14 درصدی در حق بیمه تولیدی و سهمی دو 
درصدی در خسارت های پرداختی داشته که نشان دهنده عملكرد مطلوب شرکت در این 
رشته بیمه ای است.شرکت بیمه البرز در دوماهه امسال 4,۲۶1 میلیارد و 884 میلیون ریال 
حق بیمه در انواع رشــته های بیمه ای تولید کرده و 1,577 میلیارد و 315 میلیون ریال 
نیز به بیمه گزاران خود خسارت پرداخت کرده است.به گزارش نقدینه ، در عین حال بیمه 
البرز در یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری موفق به تولید ۲,798میلیارد 
و 817 میلیون ریال حق بیمه شده و 1,147 میلیارد و 993 میلیون ریال نیز به زیان دیدگاه 

خسارت پرداخت کرده است.

بیمه دی یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره 
ارزش گروه مالی دی است

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک دی، ضمن بازدید از شعبه کیش بیمه دی، شرکت بیمه 
دی را یكــی از مهم ترین حلقه  های زنجیره ارزش گروه مالی دی دانســت. برات کریمی 
مدیرعامل بانک دی در بازدید از شــعبه کیش بیمه دی ضمن گفت و گو با همكاران این 
مجموعه خواستار یكپارچگی استراتژیک گروه مالی دی و بهره مندی از ظرفیت های شرکت 
های تابعه در جذب مشتریان شــد.بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک دی گفت: یكی 
از قراردادهای بزرگ و موفق در صنعت بیمه کشــور، عقد قرارداد بیمه درمان خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران با بیمه دی است که این قرارداد از یک سو نشانه اعتماد مجموعه معظم 
بنیادشهید و امور ایثارگران به بیمه دی و از سوی دیگر حاکی از  اعتبار و قدرت بیمه دی 
در انجام امور بیمه ای است.وی افزود: این سطح از اعتماد عمومی به بیمه دی یک سرمایه 
اجتماعی ارزشــمند برای گروه مالی دی است که امیدواریم با همت و تالش همكاران این 
مجموعه شــاهد ارتقای روزافزون جایگاه بیمه دی در صنعت بیمه کشور و بهبود کیفیت 

خدمات به جامعه بزرگ ایثارگری باشیم.

افزایش۴9 درصدی سود خالص بیمه پارسیان
ترقی اقتصادی: ســود خالص شرکت بیمه پارسیان در سال 98 نسبت به سال 97 با 49 
درصد جهش رو به رو شــد.بیمه پارســیان با نماد پارسیان و سرمایه 4,000 میلیارد ریال، 
اطالعات و صورت های مالی مقطع منتهی به ۲9 اسفندماه 98 را منتشر کرد که بر اساس 
آن سود خالص این شرکت بورسی، از 7۶۶ میلیارد و 554 میلیون ریال به 1,144 میلیارد 
و ۲۶۶ میلیون ریال افزایش یافته که نســبت به سال 97 رشدی 49 درصدی را نشان می 
دهد.بر اساس این گزارش، جمع دارایی هایی پارسیان در سال 97 معادل 35,555 میلیارد 
و 504 میلیون ریال بوده که با رشدی 31 درصدی به عدد 4۶,۶۲4 میلیارد و 595 میلیون 
ریال در پایان سال گذشته رسیده است.بر این اساس، حجم حق بیمه تولیدی) قبولی اتكایی( 
بیمه پارسیان نیز 38 درصد نسبت به سال 97 بیشتر شده و از عدد ۲0,۶۶1 میلیارد و ۶۲0 

میلیون ریال به عدد ۲8,53۶ میلیارد و ۶87 میلیون ریال افزایش یافته است.

 دامنه خدمات رسانی بیمه سامان 
گسترده تر شد

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه سامان دامنه خدمات رسانی خود را به ذینفعان و زیاندیدگان 
توسعه داد، به گونه ای که اکنون بیمه گذاران این شرکت در شهر اراک نیز می توانند برای 
ارتباط هر چه بیشــتر به شعبه شرکت مراجعه کنند.به تازگی بیست و سومین شعبه این 
شرکت در شهر اراک تاسیس شده است.بیمه سامان گرچه تمرکز خود را بر توسعه روزافزون 
خدمات الكترونیكی در حوزه فروش و خدمات رسانی قرار داده است، لیكن به منظور ارائه آن 
بخش از فرایندها که همچنان نیازمند حضور فیزیكی در شعب و نمایندگی های این شرکت 
است، فراهم آوردن امكان دسترسی سریع به مراکز خدمات الزامی است.شرکت بیمه سامان 
در کنار خدمات بر خط خود، مشتریان سنتی را نیز حفظ کرده و اجازه نخواهد داد در روند 

خدمت رسانی به آنها اختاللی ایجاد شود.

افتتاح مجتمع تخصصی بیمه گذاران بزرگ 
شرکت بیمه کوثر

ترقی اقتصادی: مجتمع تخصصی بیمه گذاران بزرگ بیمه کوثر با حضور مدیرعامل 
معاونان و مدیران شــرکت و با هدف خدمت رســانی متمایز بــه بیمه گذاران بزرگ 
افتتاح شــد.مدیرعامل شــرکت در آیین افتتاح این مجتمع ویژه با تاکید بر اهمیت 
بیمه گــذاران بزرگ بیمه کوثر، افــزود: ایجاد مجتمع ویژه بــرای بیمه گذاران بزرگ 
شرکت، نشــان دهنده تالش ما در تكریم ارباب رجوع و توسعه فرهنگ بیمه در کشور 
است.مجید مشعلچی فیروزآبادی با بیان اینكه بیمه کوثر می تواند با استفاده از نیروی 
انسانی متخصص و استقرار سیســتم های جدید، باالترین درجه رضایت  بیمه گذاران 
را به دســت آورد، افزود: رضایت مشــتریان و تكریم آن ها هــدف اصلی ما و ضرورت 
امروز صنعت بیمه کشور است.وی راه اندازی مجتمع ویژه بیمه گذاران بزرگ شرکت را 
محصول خوش نامی شرکت و نگاه مبتكرانه مدیران بیمه کوثر دانست و افزود: افتتاح 
ایــن مجتمع را به فال نیک می گیریــم و امیدواریم که این کار موجب رضایت  هر چه 

بیشتر بیمه گذاران و ذی نفعان شرکت شود.

 افتتاح شعبه آمل بیمه سینا 
با حضور مدیرعامل

ترقی اقتصادی :شــعبه آمل بیمه سینا با حضور دکتر رضا جعفری مدیرعامل و نایب رئیس 
هیأت مدیره، جمعی از مدیران ارشد و همچنین شهردار و رئیس شورای شهر آمل افتتاح شد. 
دکتر رضا جعفری در مراسم افتتاح این شعبه با اشاره به لزوم توسعه شعب برای ارائه هرچه 
بهتر خدمات به مردم و بیمه گذاران گرامی در نقاط مختلف کشور اظهار داشت: با توجه به 
نیازسنجی صورت گرفته و حجم باالی سفرها در محور هراز و استان مازندران، نیاز به مرکزی 
برای ارائه خدمات بیمه ای در این منطقه کامالً محسوس بود و تأسیس این شعبه با همین 
هدف صورت گرفت تا خدمات بیمه در کمترین زمان ممكن ارائه شــود.وی با بیان اینكه 
مبنای ما در بیمه سینا بر کارمحوری و خالقیت و توسعه فعالیت هاست، بیان داشت: با افتخار 
اعالم می کنم که در سال جدید توانستیم زودتر از موعد به هدف گذاری سهم سه درصدی 
از بازار بیمه کشــور دســت پیدا کنیم و البته این افزایش با متوازن سازی و اعمال مدیریت 
ریسک و اصالح ترکیب پرتفوی انجام خواهد شد تا نسبت خسارت ما تحت کنترل قرار گیرد.

بیمه آرمان سودده شد
ترقی اقتصادی: اختتامیه جشنواره فروش دوماه آخر سال 98 شرکت بیمه آرمان با حضور 
مدیریت عامل، رییس هیات مدیره، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد.در ابتدای این 
مراسم کامبیز  پیكارجو، مدیر عامل بیمه آرمان ضمن آرزوی موفقیت برای خانواده بیمه 
آرمان و همچنین فعاالن صنعت بیمه، از شبكه فروش و فعاالن و همچنین دست اندرکاران 
معاونت بازاریابی و فروش بخاطر برگزاری موفق این جشنواره قدردانی کرد.مدیرعامل بیمه 
آرمان در ادامه اظهار داشــت: شرکت از ســال 98 وارد یک دوره  بازسازی شده و اقدامات 
بسیاری را انجام داده که منجر به ساختارسازی، برنامه ریزی تشكیالت  شده است.پیكار جو 
تاکید کرد: بیمه آرمانی که در دو سال گذشته با زیان عملكرد روبرو بوده است در سال 98 

توانست از شرایط زیان ده  بیرون آمده  و به سود عملیات برسد.

سود 200 ریالی بیمه پاسارگاد برای هر سهم
ترقی اقتصادی: طبق مصوبه مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان سهام ؛ شرکت بیمه 
پاسارگاد به ازای هر سهم ۲00 ریال سود داد.مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه پاسارگاد با 
حضور بیش از 79/8 درصد سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی در ساعت 10روز سه شنبه 
۲0 خرداد ماه سال 1399 در محل شرکت بیمه پاسارگاد با رعایت پروتكل های بهداشتی 
برگزار شد.با توجه به ابالغیه شماره 050/440 /ب/98 مورخ 1398/1۲/۲۶ سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطالع 
ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر 15 نفر شخص 
حقیقی یا حقوقی برگزار شود امكان پذیر می باشد ، امكان حضور مجازی سهامداران از طریق 

مراجعه همزمان به پایگاه اطالع رسانی شرکت بیمه پاسارگاد فراهم شد.

ترقــی اقتصادی: رییس کل بیمه مرکزی گفــت: میزان پرداخت 
خسارت در بیمه های شخص ثالث نســبت به حق بیمه دریافتی به 
103 درصد رســیده و بر این اساس صدور بیمه نامه های راننده محور 

در دستور کار است.
غالمرضا سلیمانی امیری اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد عامل 
70 درصد تصادفات رانندگی، انسانی بوده و 30 درصد مربوط به سایر 

مسائل مانند ناایمن بودن جاده ها است.

وی افزود: باال بودن سهم خطای انسانی در تصادفات جاده ای اهمیت 
فرهنگ ســازی در این حوزه را نشان می دهد و از این رو راننده محور 

شدن بیمه نامه ها از امسال اجرایی می شود.
رییس کل بیمه مرکزی ضریب پرداخت خسارت در مجموع رشته های 
بیمه ای را در ایران 89 درصد و در سایر کشورها ۶0 درصد برآورد کرد 
و گفت: ســود شرکت های بیمه ای در ایران خیلی زیاد نیست ولی در 
کشورهای پیشرفته، ســود بیمه ها حتی بیشتر از بانک ها بوده و این 

بیمه ها هستند که اقدام به تاسیس بانک می کنند.
ســلیمانی امیری اظهار داشــت: سطح و ضریب پوشــش بیمه ای، 
نشان دهنده رشد و توسعه یافتگی جامعه، جذب سرمایه گذاری، آرامش 
و اطمینان برای خانواده ها و مســؤوالن جامعه بوده و ضریب پوشش 

بیمه ای، ارتباط مستقیم با سطح توسعه یافتگی دارد. وی خاطر نشان 
کرد: نظام بیمه ای، سیستمی است که می تواند به اقتصاد کشور کمک 
کند و جامعه ای که شــرکت های بیمه ای در آن قوی باشــد مدیران 

راحت تر مدیریت می کنند.
وی یادآور شد: بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو، جزو رشته های مهم 
بیمه ای هســتند اما رشته های دیگر از جمله بیمه زندگی و تكمیلی 
درمان نیز بســیار مهم هستند زیرا بیمه گرها در بیمه زندگی با حفظ 
کرامت انســانی، اندوخته کالنی در هنگام بازنشســتگی که از محل 

سرمایه های ُخرد شخص، پس انداز شده به وی پرداخت می کنند.
ییس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از زنجان 
به عنوان استان صنعتی و کشاورزی و با حجم سرمایه گذاری گسترده 

انتظار می رود در صنعت بیمه که یكی از شاخص های توسعه یافتگی 
است نیز رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی داشته باشد که در عمل 

اینگونه نیست و علل آن باید بررسی شود.
وی افزود: ظرفیت بالقوه بیمه ای در استان زنجان باال است که با رشد 

فعالیت های بیمه ای می توان از آن استفاده کرد.
رییس کل بیمه مرکزی بــه منظور افتتاح نمایندگی صندوق تامین 
خسارت بدنی به استان زنجان سفر کرده است. منابع صندوق تامین 
خسارت بدنی از محل درصدی از بیمه نامه های شخص ثالث پرداختی 
صاحبان خودرو تامین می شــود و در زمان وقوع تصادفاتی که مقصر 
حادثه فاقد بیمه نامه باشد یا در دسترس نباشد، از محل این منابع به 

زیان دیدگان حوادث جاده ای پرداخت می شود.

ترقی اقتصادی : آمارهای مقدماتی منتشــر شــده از عملكرد صنعت بیمه در سال 
98 نشــان می دهد که شــرکت های بیمه در سال گذشــته رقمی معادل 59.1 هزار 
میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده اند که رشــدی 35.8 درصدی نسبت به سال 97 

داشته است.
بر اساس آمارهای مقدماتی منتشر شده، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی 
به ترتیب در حدود 59.1 و 33.3 هزار میلیارد تومان اســت و بدین ترتیب رشد حق 
بیمه تولیدی و رشــد خسارت پرداختی نسبت به ســال گذشته به ترتیب در حدود 

35.8 و 18.۲ درصد است.
همچنین در بررســی سهم شرکت های بیمه در بازار، 9 شرکت  بیمه به ترتیب: ایران 
31.4 درصد، آســیا 10.۲ درصد، دانا 8 درصد، دی 8.۶ درصد، پاسارگاد 5.5 درصد، 

البرز 5.3 درصد، پارســیان 4.8 درصد، کوثر 4.1 درصد و معلم 4 درصد، در مجموع 
حدود 80.1 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 19.9 درصد 
مابقی حق بیمه، توسط ۲0 شرکت بیمه دیگر تولید شده است که احتمال دارد سهم 
شرکت های بیمه پس از حسابرســی صورت های مالی آنها نسبت به آمار اولیه تغییر 

اندکی داشته باشد.
در ادامه این گزارش، نســبت خســارت بازار با حدود 8.4 واحد کاهش در مقایسه با 
ســال قبل 5۶.3 درصد اعالم شده که در محاسبه این نسبت )حاصل تقسیم خسارت 
پرداختــی به حق بیمه تولیدی برحســب درصد(، مبالغ خســارت های معوق، ذخایر 
حق بیمــه، کارمزد شــبكه فروش و هزینه های اداری- عمومی شــرکت های بیمه در 

نظر گرفته نمی شود.

در سال  1398، سه رشــته بیمه ای  درمان، حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد )به 
ترتیب با 73.9، 73.1  و ۶7.4 درصد( نســبت خســارتی باالتر از بازار بیمه داشتند. 
بر اســاس این گزارش، در سال گذشته حدود 80.7 میلیون بیمه نامه صادر و حدود 
۲3.9 میلیون فقره خســارت پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 
14.3 درصد افزایش و 51.7 درصد کاهش داشــته است. شایان ذکر است، کاهش در 
تعداد موارد خســارت پرداختی به دلیل کاهــش )55.3 درصدی( این تعداد در بیمه 
درمان با ســهم عمده )87.1 درصدی( از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده 

است.
در ادامه سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه 
به ترتیب حدود ۶8.۶  و ۶۶.1 درصد اعالم شــده است. همچنین سهم 3 رشته بیمه 
شــخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود 34.5، ۲۲.9 و 14.7 درصد از 

پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور است.
به گزارش ایســنا ، سایر اطالعات تكمیلی مشتمل بر عملكرد صنعت بیمه به تفكیک 
رشــته های بیمه و چكیده عملكرد بازار بیمه نیز به این شرح قابل بهره برداری است. 
شایان ذکر اســت تا قبل از بسته شدن صورت های مالی شرکت های بیمه برای سال 

مالی مذکور، این آمار جنبه اولیه )مقدماتی( دارد.

رییس کل بیمه مرکزی:

ضریب خسارت بیمه شخص ثالث به 10۳ درصد رسید

گزارش عملکرد صنعت بیمه منتشر شد؛

تولید 59.1 هزار میلیارد تومان حق بیمه در سال 98

اخبارکوتاه



کمین کرونا برای صادرات مواد غذایی ایران
محصوالت صنایع غذایی بــا همه گیری کرونا در 
ایران از ناحیه مصرف داخل ضربه نخورد. بیشــتر 
مردم از کاالی فله و آزاد به مصرف کاالی بســته 
بندی و صنعتی روی آوردند. اما از این فصل به بعد آسیب های کرونا در این صنعت نمود 
مــی کند. صنایع غذایی ایران ظرفیت  تولید را با نگاه به صادرات دراز مدت افزایش داده 
اســت اما به دلیل چالش های ناشی از همه گیری کرونا در ارسال محصول به کشورهای 
مختلف، زیان می بیند. صنایع غذایی ایران برای توســعه صادرات به عراق و افغانستان و 
کشورهای سی آی اس  برنامه ریزی کرده اما متاسفانه همه راه ها برای رسیدن به هدف 

بسته شده است.
در کمپیــن نفس برای حفظ فرصت های صادراتی در بازار کشــورهای همســایه تالش 
کردیم. هرچند در داخل با همكاری های انجام شده و حمایت اتاق در زمینه امهال مالیات 
به نتیجه خوبی رســیدیم اما در مورد مرزها، عدم همكاری کشــورهای همسایه از جمله 

عراق و ترکیه تالش های کمپین نفس را به نتیجه موثر نرساند. 
در بــازار داخل هم چنان محصوالت صنایع غذایی مورد اســتقبال مردم اســت و حتی 
درباره عرضه محصوالت جدید هم مشــكلی نداریم. پیشتر در مقاطعی براساس سیاست 
های دولت واردات بســیاری از محصوالت خارجی آزاد شده بود که اکنون این محصوالت 
در بازار عرضه نمی شــود و جایگزین های داخلی دارد. تولیدکنندگان داخلی می توانند 
محصــوالت جدید را با توجه به تقاضای بازار، نیاز مردم و البته قدرت خرید خانوار تولید 
کنند. حضور محصوالت خارجی در بازار داخل به شرکت های ایرانی ایده تولید محصوالت 
تازه را داده اســت که با تقاضای مشتری داخلی ســازگارتر است. برای محصوالت خاص 
صنایع غذایی در ایران همیشه تقاضای ثابتی وجود دارد که هرچند در سال های گذشته 

از محل واردات تامین می شد اما اکنون از سوی صنایع داخلی پاسخ داده می شود.

5میلیون نفر ثبت نام برای خرید خودرو نشانه چیست؟

سونامی بی مهار نقدینگی
ترقــی اقتصادی : ثبت نام 5 میلیون نفر برای حضور در قرعه کشــی پیش خرید خودرو به 
نظر می رســد رکوردی جهانی باشد که شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا می توانند 
آن را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند. طبق اعالم مســئوالن تا روز گذشــته در طرح 
جدید ثبت نام و قرعه کشــی خرید خودرو بیــش از 5 میلیون نفر ثبت نام کرده اند به عبارتی 
در شــرایط فعلی به ازای هر ۲00 نفر یک خودرو در فرآیند قرعه کشی وجود دارد. اما نكته 
جالب این اســت که این جمعیت انبوه متقاضی خرید خودرو در 5 روز این رکورد را از خود 
به جای گذاشــته اند یعنی هرروز یک میلیون و هر ســاعت حدود ۲08 هزار نفر با مراجعه به 
سایت دو خودروساز اعالم کرده اند که توان خرید خودرو را دارند. عالوه بر این ها نكته جالب 
دیگر آن اســت که حدود نیمی از ثبت نام کنندگان یعنــی ۲.5 میلیون نفر متقاضی خرید 
پــارس tu5 بوده اند؛ خودرویی که قیمت کارخانــه ای آن در حال حاضر 85 میلیون تومان 
در ســایت های مختلف اعالم شده اســت، اعدادی که اگر آن ها را در هم ضرب کنیم به عدد 
۲1۲50000000000 ) ۲1 هزار و ۲50 میلیارد تومان( می رســیم و نشــان از یک بیماری 
بزرگ اقتصادی در کشــور دارد؛ ابر نقدینگی. نكته ای که باعث می شــود باوجود انتقادهایی 
که همیشــه از سوی مردم نســبت به کیفیت خودروهای ایرانی وجود دارد 5 میلیون نفر به 
فكر خرید و ثبت نام بیفتند. نقدینگی در کشــور ما به یک ابر چالش بدل شده و طبق اعالم 
رسمی عدد آن در آستانه ۲500 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که بیانگر انبوهی از 
پول های سرگردان در اقتصاد کشور است که همچون سونامی دائم عمل می کنند و موج های 
بلند آن همیشه بازارهای مختلف را در هم می شكند. سونامی که چند ماه در بورس شاهدش 
هســتیم و شــاخص کل را به بیش از یک میلیون واحد می رساند و روزی بعد از بازار سرمایه 
خارج و ســكه را 7 میلیون و 500 هزارتومانی می کند و حاال هم به نظر می رسد می خواهد 

سر از بازار خودرو دربیاورد.
کارشناســان اقتصادی در سال های گذشــته بارها و بارها نسبت به رشد نقدینگی در کشور 
هشدارهای جدی داده اند اما به نظر می رسد یا گوش شنوایی برای آن وجود ندارد یا کنترل 
آن با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و شــاخص هایی همچون تورم باال و... برای مسئوالن 
ممكن نیســت. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران که در چند سال گذشته بارها نسبت به 
رشــد نقدینگی هشدار داده است در آخرین جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع 
معادن و کشاورزی تهران بازهم نسبت به رشد نقدینگی در کشور هشداری جدی داد و بابیان 
اینكه نقدینگی کشــور به دو هزار و 470 میلیارد تومان رســیده است، گفت: این نقدینگی 
همانند بهمنی اســت که هر جا قصد رفتن داشته باشد، می تواند آنجا را تخریب یا احیا کند 
همان طور که اکنون اثرات ورود آن به بازار سرمایه را شاهد هستیم. او افزود: افزایش قیمت 
طال، ســكه، ارز و خودرو اثرات افزایش نقدینگی اســت؛ این در شرایطی است که در بودجه 
ســال 99 کســری بزرگ 1۲0 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است که با توجه به وقوع 
پدیده کرونا و کاهش بی ســابقه قیمت نفت، شرایط سختی در مقابل اقتصاد ایران قرارگرفته 
است. به اعتقاد کارشناسان بهمن نقدینگی عالوه بر بی ثباتی بازارها می توانند ضربه ای بسیار 
ســخت به اقتصاد وارد کند که جبران پذیر نباشــد و به نظر می رسد که هر چه سریع تر باید 

چاره ای اساسی برای آن اندیشید.
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ترقی اقتصادی : وزارت صمت با دســتور مستقیم معاون اول رئیس جمهور از ماه های 
ابتدایی امسال و باوجود کرونا به دنبال تدوین بسته حمایت از صادرات در سال جاری 

بود
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشــته اعالم کرد بسته حمایت از 
صادرات تا پایان خردادماه ابالغ می شــود و در آن اعتبــارات موردنیاز صادرکنندگان 
برای حضور در نمایشگاه های خارجی در نظر گرفته شده است. البته این بسته حمایتی 
در شــرایطی قرار است ابالغ شود که کرونا بخش های مختلف اقتصاد از تولید گرفته تا 

صادرات را با مشكالت بســیاری روبه رو کرده و عماًل نمایشگاه های جهانی چند ماهی 
است تعطیل شده اند و بســیاری از صادرکنندگان هم به دلیل محدود شدن ترددها در 
مرزهای زمینی، دریایی و هوایی با چالش های جدی مواجه و برای پیشبرد کارهایشان 

نیازمند کمک های دولتی هستند.
ســال گذشته بســته حمایت از صادرکنندگان در ســال 1398 دو ماه مانده به پایان 
ســال ابالغ شد که اعتراضات بسیاری را به همراه داشت و حاال دولت در تالش است با 
ابالغ ســریع تر بسته حمایتی روش سال قبل خود را اصالح کند؛ تجار و صادرکنندگان 
می گویند بسته حمایت از صادرات در عمل سال گذشته کار آیی نداشت؛ زیرا از یک سو 
کرونا از اسفند کشــور را فراگرفت و از سوی دیگر منابع حمایت از صادرکنندگان هم 

دربسته مشخص نبود.
رییس کنفدراســیون صادرات ایران محمد الهوتی بهمن ســال گذشته به ایسنا گفته 
بود: »فعاًل منابع مالی اجرای بســته حمایت از توســعه صادرات غیرنفتی تعیین نشده 

و مشــخص نیست چه بخشی از این بسته امكان اجرایی شــدن تا پایان سال را دارد. 
متأســفانه در شرایطی که این بسته در بودجه ســال 1398 در نظر گرفته شده بود اما 
درنهایت در روزهای ابتدایی بهمن ماه و در شــرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان ســال 
باقیمانده، ابالغ شد و به همین دلیل احتماالً اجرای آن با ابهاماتی روبه رو خواهد بود.« 
او معتقد اســت تأخیر در نهایی شدن ابالغ بســته حمایت از صادرات غیرنفتی، زمان 
استفاده از این بسته را برای صادرکنندگان بسیار محدود می کند و به همین دلیل اگر 
بناســت حمایتی صورت گیرد، باید در ماه های ابتدایی سال، منابع و شرایط استفاده از 

این بسته نهایی شود.
برای جبران این شــرایط وزارت صمت با دستور مســتقیم معاون اول رئیس جمهور از 
ماه های ابتدایی امســال و باوجود کرونا به دنبال تدوین بســته حمایت از صادرات در 
سال جاری بود؛ بسته ای که به نظر می رسد آماده شده و طی هفته آینده ابالغ می شود. 
حمید زادبوم، رییس ســازمان توسعه تجارت درباره جزییات این بسته گفته است:» در 

ســال جاری بسته مشوق های صادراتی، با حدود ۶00 میلیارد تومان اعتبار، در بودجه 
سال 99 در نظر گرفته شده است. با حمایت سازمان برنامه وبودجه مقررشده تا در سال 
99، بسته حمایتی و مشــوق های صادراتی در سه ماهه ابتدای سال جاری تدوین شده 

و حتی تنخواهی نیز در این حوزه به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص یابد.«
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای 
تصویب بســته حمایت از صادرات امیدواریم منابع مالی این بســته منجر به توســعه 
صادرات شــود. یک بخش اعتبارات ریالی صندوق توســعه ملی اســت که هنوز مبالغ 
اعالم نشــده اما به محض اعالم آن را دربســته حمایت از صادرات لحاظ خواهیم کرد. 
یک بخش از منابع مالی بســته حمایت از صــادرات هم مربوط به ۶00 میلیارد تومان 
مشــوق صادراتی است که در بودجه سال 99 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 
با تصویب بســته حمایت از صادرات در تالش خواهیم بود منابع آن را صرف توســعه 

زیرساخت های صادرات در مرزها، بنادر و مراکز تولید کنیم.«
البته همه جزییاتی که معاون وزیر صمت اعالم کرده در شرایطی است که فعاالن بخش 
خصوصی و صادرکنندگان کشــور می گویند در سال های گذشته بسته های حمایت از 
صادرات در عمل نتوانســته اســت به صورت واقعی تحقق پیدا کند به صورتی که مثاًل 
در ســال 1397 برای بســته حمایت از صادرات حدود 1۲00 میلیــارد تومان منابع 
پیش بینی شــده بود ولی درنهایت آنچه به طور عملیاتی تخصیص داده شد تنها حدود 

۲0 میلیارد تومان بود.

ترقی اقتصادی : براســاس گزارش مرکز پژوهای اتــاق ایران، تولید 
خودرو ایران تحت تسلط مدل های فرانسوی، چینی، کره ای و داخلی از 
رده خارج شده یا خارج از استاندارد جهانی قرار دارد. از کل یک میلیون 
و 443 هزار خودرو تولیدشده در سال 139۶ )پیش از تحریم ها(، سهم 
خودروهای فرانســوی ۶11 هزار دستگاه )با ســهم 4۲ درصد از کل(، 
خودروهای داخلی 337 هزار دســتگاه )۲3 درصد(، خودروهای کره ای 
)عمدتاً پراید( ۲59 هزار دستگاه )18 درصد( و خودروهای چینی ۲۲4 

هزار )1۶ درصد( است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در بولتن بررســی مسائل روز اقتصادی به 
بررسی وضعیت تولید و صادرات خودرو در ایران و جهان پرداخته است.

بر اساس گزارش اولیه آمده در این بولتن، تولید جهانی انواع خودرو 9۶ 
میلیون دستگاه در سال ۲018 میالدی با میانگین رشد ساالنه 3 درصد 
در دو دهــه اخیر بود. تولید جهانی خودروهای ســواری کاماًل متمرکز 
است، 5 کشور تولیدکننده اول )چین، ژاپن، آلمان، هند و کره جنوبی( 
۶3 درصد و 10 کشــور اول 79 درصد تولید جهانی را بر عهده دارند. در 

دو دهه اخیر رشــد تولید خودرو در کشورهای توسعه یافته خودروساز 
منفی یا پایین و در کشــورهای درحال توســعه خودروساز مثبت یا باال 
است. پنج برند )خودروساز( قدرتمند جهانی خودرو برحسب تولید، به 
ترتیب تویوتا، فولكس واگن، هیوندایی، جنرال موتورز و فورد هســتند 
کــه با تولید ســاالنه 4۲ میلیون خودرو 43 درصد بــازار جهانی را در 
اختیاردارند. برندهای معــروف ژاپنی، اروپای غربی، آمریكایی و کره ای 
80 درصــد از تولیــد خودرو جهان را به خود اختصــاص می دهند، اما 
نزدیک به نیمی از افزایش خودرو در دو دهه اخیر مربوط به تولید سایر 
برندها می شــود. ویژگی های مهم و اصلی صنعت خودروسازی جهانی 
نوآوری و فنآوری محور بودن، تشكیل زنجیره های تولید جهانی و سلطه 

برندهای جهانی است.
در حوزه صادرات، زنجیره عرضه جهانی خودروســازی به صورتی عمق 
و تكامل یافته اســت که فقط اقتصادهای معدودی از تراز تجاری ارزی 
مثبت بــاال در گروه خودرو برخوردار بوده و فقط 9 کشــور دارای تراز 
تجاری بیش از 10 میلیارد دالر هســتند. بــه عبارتی صادرات خودرو 

منشاء تأمین ارز خارجی مهم تعداد کمی از اقتصادهاست. تراز تجاری 
گروه خودرو کشورهای خودروساز آلمان 13۶، ژاپن 13۶، مكزیک 74 
کره جنوبــی 47، چک ۲۲ و تایلند ۲0 میلیارد دالر در ســال ۲018 
میالدی بود. اقتصادهای توسعه یافته بیش از 70 درصد صادرات جهانی 
خودرو و قطعات و اجزاء را به عهده دارند، اما در ســال های اخیر رشــد 

صادرات آنها منفی شــده است و تعدادی از کشورهای 
درحال توســعه بــه موتور محرکه رشــد تجارت 

خودروســازی مبدل شده اند. هرچند که تعداد 
محدودی از کشــورهای جهان تولیدکننده و 
صادرکننده خودرو هستند، اما کشورهایی که 
درگیر تولید و صادرات قطعات و اجزاء خودرو 
هســتند به مراتب بیشتر است. سهم حدود 40 
درصدی قطعات و اجزاء از تجارت گروه خودرو 
اهمیــت آن در زنجیره عرضــه جهانی خودرو 

نشان می دهد.

در ادامه این گزارش به بررســی تولید خودرو در ایران پرداخته شــده 
است. اولین آمارهای تولید )و/یا مونتاژ( خودرو در ایران به سال 1347 
با میزان تولید 17 هزار دستگاه خودرو سواری )شامل 1۲ هزار دستگاه 
پیكان( برمی گردد و تولید خودرو به 119 هزار دستگاه در سال 135۶ 
بالغ شد. تولید خودرو پس از انقالب، در اثر وقوع جنگ با عراق به سرعت 
کاهش پیدا کرد و به 11 هزار دســتگاه خودرو سواری در سال 13۶8 
رســید. در طی دهه های هفتاد و هشتاد شمسی تولید خودرو سواری 
در ایران شتاب گرفت و با رشد میانگین 18 درصد از 49 هزار دستگاه 
در ســال 1370 به یک میلیون و 41۲ هزار دســتگاه در ســال 1390 
صعود کرد. اعمال تحریم های نفتی و بانكی موجب شد که تولید خودرو 
ســواری به کمتر از نصف به میزان 788 و ۶۲5 هزار دستگاه به ترتیب 
در ســال های 1391 و 139۲ ســقوط پیدا کند. پس از رفع 
تحریم ها تولید خودرو ســواری به 1,۲۶ و 1,44 
میلیون دســتگاه به ترتیب در سال های 
افزایــش یافت  1395 و 139۶ 
که با خروج آمریــكا از برجام 
و اعمال تحریم های این کشور 
تولید خودرو ســواری به 884 
هزار دســتگاه در سال 1397 

کاهش پیدا کرد.
بر این اســاس، در دوره 9۶-

135۶ تولید خودرو ســواری از 119 به 1410 هزار دســتگاه افزایش 
پیدا کرد. دو خودروســاز بزرگ ایران خودرو و سایپا حدود 90 درصد 
تولیــد انواع خودرو کشــور را بر عهده دارند. ســهم تولید خودروهای 
ســواری از کل تولید خودرو جهان 74 درصد و ایران 94 درصد است 
که نشان می دهد ســهم خودروهای تجاری و عمومی از تولید خودرو 

ایران پایین است.
براســاس گزارش مرکز پژوهای اتاق ایــران، تولید خودرو ایران تحت 
تسلط مدل های فرانســوی، چینی، کره ای و داخلی از رده خارج شده 
یا خارج از اســتاندارد جهانی قرار دارد. از کل یک میلیون و 443 هزار 
خودرو تولیدشده در سال 139۶ )پیش از تحریم ها(، سهم خودروهای 
فرانسوی ۶11 هزار دستگاه )با ســهم 4۲ درصد از کل(، خودروهای 
داخلی 337 هزار دســتگاه )۲3 درصد(، خودروهــای کره ای )عمدتاً 
پراید( ۲59 هزار دســتگاه )18 درصد( و خودروهای چینی ۲۲4 هزار 
)1۶ درصد( اســت. در این سال، تولید برحســب برندهای خودرو به 
ترتیب شــامل پژو با 455 هزار دستگاه )و ســهم 3۲ درصد از کل(، 
پراید با ۲۲3 هزار دستگاه )15 درصد(، تیبا با 187 هزار دستگاه )13 
درصد( و ســمند با 107 هزار دستگاه )4.7 درصد( است. بیش از ۲0 
مدل خودرو چینی در ایــران مونتاژ )یا تحت عنوان قطعات منفصله( 
وارد می شود. در سال ۲017 میالدی ایران سومین پایگاه جهانی تولید 
خودرو با برند پژو در جهان به میزان 444 هزار دستگاه پس از فرانسه 
)کشور مادر پژو( و اسپانیا با به ترتیب 1138 و ۶41 هزار دستگاه بود.

ترقی اقتصادی : گرانی، قیمت های وحشــتناک، چند قیمتی بودن وسایل، نداشتن 
خدمات پس از فروش و البته کمبود کاال بازار لوازم خانگی را با آشفتگی روبه رو کرده

 هیاهو شــاید بهتری کلمه باشد که برای توصیف شرایط این روزهای بازار لوازم خانگی 
بتوان به کار برد. گرانی، قیمت های وحشــتناک، چند قیمتی بودن وســایل، نداشتن 
خدمات پس از فروش و البته کمبود کاال بازار را با آشــفتگی روبه رو کرده که مشخص 

نیست پایانش کجاست و چرا کاری برای سامان دهی آن صورت نمی گیرد؟
مشــتریانی که بعد از چند مــاه کرونازدگی برای خرید به بــازار لوازم خانگی مراجعه 
می کنند حاال با عددهایی روبه رو می شــوند که نه تنها چشمانشان را گرد می کند بلكه 
این سؤال را در ذهنشان ایجاد می کند که چه اتفاقی افتاده و چطور شد که قیمت یک 
ماشین لباسشــویی خارجی معمولی به بیش از ۲0 میلیون تومان رسید و قیمت یک 
لباسشــویی ایرانی یک باره 1۲ میلیون تومان شد؟ چرا تلویزیون سامسونگ با امكانات 

روز و هوشمند بین 10 تا 30 میلیون تومان قیمت داشته باشد؟
اما در پاسخ به این سؤال فروشــندگان لوازم خانگی بی ثباتی بازارها، افزایش تحریم ها 
رفتن نمایندگی های خارجی از کشــور، قاچاق بودن کاالهــا و کمبود در بازار و البته 
افزایــش قیمت دالر را دلیل اصلی گرانی ها عنوان می کننــد و تولیدکنندگان داخلی 

هم می گویند به دلیل شــرایط اقتصادی، تحریم، نبود مواد اولیه و چندین ماه زیان به 
دلیل کرونا چاره ای جز گران کردن کاالهایشــان نداشته اند. کرونا در روزهای گذشته 
عجیــب مرز قیمت ها را در بــازار لوازم خانگی تغییر داده اســت به صورتی که قیمت 
یک ماشــین لباسشــویی بوش که قبل از کرونا 10 تا 11 میلیون تومان بوده حاال به 
بیش از ۲0میلیون تومان رســیده اســت. اما این رشــد قیمت ها برای تولیدات ایرانی 
هم رخ داده اســت به صورتی که قیمت اجاق گاز حــدود 10 درصد، یخچال، تلویزیون 
لباسشــویی ۲0درصد و ظرف شــویی و جاروبرقی ۲5 درصد رشد داشته اند. هم اکنون 
قیمت یک یخچال سایدبای ســاید ایرانی در بــازار  1۲ میلیون تومان و گران ترین آن 
حدود ۲۲میلیون تومان اســت و سایدهای خارجی هم از ۲5 میلیون تومان تا بیش از 
50 میلیون تومان قیمت دارنــد. در حال حاضر قیمت یخچال معمولی ایرانی بین دو 
میلیون و 100 هزار تومان تا 1۲ میلیون اســت و نرخ فریزر تنها نیز از ســه میلیون و 

100 هزار تومان تا ۶ میلیون و 500 هزار تومان است.
عــالوه بر این چالش ها یكی از مشــكالت اصلی خریداران در بــازار امروز لوازم خانگی 
چند نرخی بودن و چنددستگی کاالها است که مشخص نیست خریداران اصاًل چگونه 
می تواند آن را راســتی آزمایی هم کند. درواقع هر مغازه در بازارهای لوازم خانگی مثل 

امین حضور قیمت خودشان را دارند و هرکدام هم یک توجیه برای قیمتشان و تفاوتش 
بــا اجناس دیگر مغازه ها دارند؛ یكی می گوید بــه دلیل گارانتی اصل جنس او گران تر 
اســت، دیگری می گوید گارانتی اصل دروغ اســت و ما جنسمان چون از بانه )لب مرز 

به صورت قاچاق( آمده ارزان تر هست و..
اما این هیاهوها در بازار لوازم خانگی در شرایطی به وجود آمده که تقاضا به دلیل افزایش 
خریدهای جهیزیه بعد از چند ماه خانه نشینی و عقب افتادن مراسم ها ازدواج اوج گرفته 

و بخشی از فروشندگان لوازم خانگی هم شرایط را مناسب دیده اند.

ایران، هشــتمین  اتاق  پژوهش های  مرکز  اقتصادی:  ترقی 
دوره شــامخ کل اقتصــاد را با نشــانه هایی از امیــدواری و 
خوش بینــی فعاالن اقتصادی به اتمام رکود منتشــر کرد. در 
این گزارش، شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ماه 50,17 واحد 
محاسبه شده که نسبت به ماه قبل 77,93 درصد بهبود یافته 
است. کاهش تبعات کرونا یكی از دالیل عمده این بهبود بوده 
است. زمانی که شامخ به باالی 50 واحد برسد نشان از توسعه 
و رشد دارد. اما شامخ زیر 50 نشانگر رکود و کسادی در بازار 
اســت. حاال بعد از چندماه که شامخ کل زیر 50 واحد بود، در 
اردیبهشــت ماه به باالی 50 واحد رســیده است. به نظر می 

رسد چشم انداز بهتری پیش روی اقتصاد است.
در گــزارش شــامخ کل اقتصــاد ، شــامخ کل اقتصــاد در 
اردیبهشــت ماه 50,17 واحد و شــامخ بخش صنعت ۶3,۲1 

واحد محاسبه و منتشر شده است.
بررسی آمارها نشان می دهد در شــامخ کل اقتصاد، وضعیت 
نامناســب شــاخص موجودی مــواد اولیه خریداری شــده 
)37,1۲( به همراه افزایش قابل توجه در شــاخص قیمت مواد 
اولیه )89,05( نشان دهنده مواجه شدن بنگاه های اقتصادی با 

مشكالت فراوان در تأمین مواد اولیه است.
بعد از بازگشایی کسب وکارها در اردیبهشت ماه علی رغم بهبود 
وضعیت تولید در بخش صنعت و ســاختمان، به دلیل تبعات 
ناشــی از ویروس کرونا رکود در بخش خدمات و کشــاورزی 
همچنان وجــود دارد که به دلیل کاهــش فعالیت ها در این 
بخش شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی با 

افت روبرو بوده است.
همچنین در شــامخ بخش صنعت، عدد شــامخ از ۲8,0۶ در 
فروردین به ۶3,۲1 واحد در اردیبهشــت رســیده اســت که 
نشان دهنده رونق قابل توجه فعالیت های این بخش نسبت به 
فروردین اســت. البته بخشی از این افزایش مربوط به کاهش 
زیــاد فعالیت ها در فروردین ماه به دلیل ایام نوروز و تعطیالت 

اجباری بنگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.
شــاخص میزان تولید محصوالت )71,9۲( در بخش صنعت 
بعد از دو ماه رکود، با شروع دوباره فعالیت ها در اردیبهشت ماه 
نشــان دهنده رونق در این بخش اســت. همچنین شــاخص 
میــزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انســانی )5۶,۲4( یا 
شروع فعالیت در بخش صنعت نسبت به ماه گذشته )4۲,7۲( 

افزایش داشته است.
بررســی ها نشان می دهد با آغاز به کار دوباره بنگاه های بخش 
صنعت در اردیبهشــت ماه رونق نســبی در این بخش صورت 
گرفته به دنبــال افزایش تولید میزان اســتخدام نیز افزایش 

داشــته است. فقط مشكل عمده در بسیاری از زیر بخش های 
صنعــت تأمین مواد اولیه و افزایــش قابل توجه در قیمت آن 

است.
شامخ كل اقتصاد بهتر شد

بررسی نتایج شــامخ کل در ایران، بهبود نسبی وضعیت کلی 
تولید در مقایسه با فروردین ماه را نشان می دهد. اکثر بنگاه های 
اقتصادی شرکت کننده در طرح شــامخ به جز موجودی مواد 
اولیه خریداری شــده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی 
انســانی، وضعیت بقیه مؤلفه های اصلی شــامخ اردیبهشــت 
را نســبت به فروردین ماه بهتر ارزیابی کرده اند. بهتر شــدن 
وضعیت تولید در شــامخ کل اردیبهشت ماه به دلیل افزایش 
تولید در بخش صنعت و ســاختمان بوده اســت درحالی که 
در بخــش خدمات همچنــان رکود وجــود دارد. افزایش در 
شاخص سفارش ها جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز 
بیشــترین تأثیر را از بخش صنعت داشته است. از سوی دیگر 
با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص قیمت خرید مواد اولیه 
و به دنبال آن شاخص قیمت محصوالت یا خدمات بیشترین 
مقدار خود را طی 8 ماه اخیر از شروع طرح به ثبت رسانده اند.

تبعات ناشی از ویروس کرونا به دلیل نوع فعالیت ها در بخش 
خدمات و ســروکار داشــتن فعاالن این حوزه با جامعه، این 
بخش را بیشــتر از ســایر بخش ها آســیب پذیر کرده است. 
نتایج نشــان می دهد که بــا تعطیلی بنگاه هــای این بخش 

میزان ســفارش ها و ارائه خدمات همچنان در رکود )کاهش 
فعالیت ها( به ســر می برند اما نســبت به فروردین ماه کاهش 

کمتری نشان می دهد.
شامخ صنعت و بهبود كسب و كارها

بسیاری از بنگاه های اقتصادی به ویژه در بخش صنعت بعد از 
تعطیل شــدن به دلیل شــیوع ویروس کرونا و تعطیالت عید 
نوروز در فروردین ماه، فعالیت های خود را هم زمان با بازگشایی 
کســب وکارها در اردیبهشت ماه از سر گرفتند. نتایج داده های 
حاصــل از طرح شــامخ در اردیبهشــت ماه حاکــی از بهبود 
وضعیت کســب وکارها در بخش صنعت نسبت به فروردین ماه 
است. شاخص کل صنعت با عدد ۶3,۲1 افزایش قابل توجهی 
نســبت به فروردین ماه داشته است که این به دلیل شروع به 

کار دوباره تولیدکنندگان حوزه صنعت است.
شــاخص تولید در بخش صنعت با عدد 71,9۲ نشان دهنده 
آن اســت که با بازگشایی کسب وکارها در این بخش و شروع 
بــه کار دوباره کارگاه های صنعتــی وضعیت تولید صنعت در 
اردیبهشــت ماه رونق داشته اســت. بعد از تعطیلی بنگاه های 
تولیــدی در فروردین مــاه اکثــر کســب وکارهای صنعتــی 
فعالیت هــای خود را در اردیبهشــت ماه از ســر گرفتند و به 
همین دلیل عدد شــاخص تولید افزایش قابل توجهی نسبت 

به فروردین ماه دارد.
شاخص سفارش های جدید در اردیبهشت ماه ۶5,85 به دست 

آمده که افزایش قابل توجهی نســبت به فروردین ماه داشــته 
است و ازآنجاکه این شــاخص بیشترین وزن را در شامخ کل 
دارد، بنابراین مهم ترین زیرشــاخص اســت. باالی 50 بودن 
این شــاخص نشان دهنده این است که ســفارش های جدید 
بیشتر از قبل است و این بدان معنی است که تقاضا در آینده 
نزدیــک افزایش خواهد یافت. بر همین اســاس عدد ۶3,1۲ 
برای انتظارات تولید فعاالن اقتصادی نشان می دهد که بیشتر 
صنایع انتظار بهبود وضعیت کسب وکار را در خردادماه دارند و 
برای بخش صنعت تقریباً مانند اردیبهشت ماه رونق فعالیت ها 

پیش بینی می شود.
شاخص میزان صادرات کاال )4۶,۲5( نسبت به فروردین ماه 
)3۲,31( به میزان تقریبی 14 واحد بهتر شــده اســت اما 
همچنان بــا رونق فاصله دارد. مشــكالت مربوط به نقل و 
انتقاالت مالی ناشی از تحریم ها، محدودیت های حمل ونقل 
بــه دلیل کووید 19 و بســته بودن مرزهــا از دالیل عدم 
افزایــش مورد انتظار میزان صادرات بــه مرز رونق در این 

ماه است.
شاخص موجودی مواد اولیه )43,5۲( همانند ماه های گذشته 
کمترین عدد را در بین ســایر مؤلفه های شامخ دارد. در اکثر 
صنایع کمبود مواد اولیه به دلیل مشــكالت ناشــی از تأمین 
ارز یا عــدم ترخیص از گمرکات باعث شــده تا موجودی به 
پایین ترین ســطح خود رسیده و از ســوی دیگر به علت باال 
رفتن قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شــده محصوالت نیز باال 
رود. درنتیجه پیش بینی می شــود طــی ماه های آتی به دلیل 
کمبود مواد اولیه موردنیاز، زمان تحویل ســفارش ها با مشكل 
روبرو شــده و افزایش یابد. کم شدن موجودی انبار و مشكل 
در تأمین مواد اولیه موردنیاز از خارج از کشور، تولیدکنندگان 
را با مشــكل مواجه کرده اســت و نگرانی آن ها را بابت اینكه 
نتوانند به تعهدات خود در قبال سفارش های جدید مشتریان 

عمل کنند به دنبال داشته است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه 8۶,87 همراه با ضعیف شدن 
روزافزون برابری قدرت خرید ریال ایران نیز منجر به افزایش 
هزینه های تولید و درنتیجه افزایش شاخص قیمت محصوالت 
تولید شــده )۶۶,44( شده اســت. افزایش نرخ تورم )۲9,8 

درصد( در اردیبهشت ماه نیز مؤید همین موضوع است.
با ازسرگیری فعالیت های بنگاه های بخش صنعت در این ماه، 
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز به 
رقم 5۶,۲4 رســیده اســت و به معنی آن است که بنگاه های 
صنعتی، تعداد بیشتری نیروی انسانی را نسبت به فروردین ماه 

به کار گرفته اند.

امید به بهبود اقتصاد
شامخ اردیبهشت ماه از 50 واحد عبور کرد

بسته حمایت از صادرات به زودی ابالغ می شود

مشوق های صادراتی به دست صادرکنندگان می رسد؟

بررسی و مقایسه تولید و صادرات خودرو در ایران و جهان

سهم خودروهای چینی در بازار ایران چقدر است؟

همزمان با افزایش تقاضا در بازار لوازم خانگی قیمت ها به اوج رسیده

هیاهو در بازار لوازم خانگی 

کارشناس صنعت 
احمد فرشچیان

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 89 - نیمه دوم خرداد 1399
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ترقی اقتصادی : ســازمان توســعه و همكاری اقتصادی 
گزارشــی منتشر کرده که نشــان می دهد به دنبال شیوع 
گسترده کرونا، تولید ناخالص جهان در سال ۲0۲0 منفی 
۶ درصد خواهد بود که نشــان دهنده شدیدترین رکود یک 

قرن اخیر است.
ســازمان توســعه و همكاری اقتصــادی )OECD( ، روز 
گذشته گزارشــی درباره تاثیرات همه گیری کووید-19 بر 

تولید ناخالص جهان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در صورتی که موج دوم ویروس کرونا 
در جهان شــكل نگیرد، رشد اقتصادی امسال جهان منفی 
۶ درصد خواهد بود. در ســناریویی دیگر با در نظر گرفتن 
شیوع بیماری در موج دوم، رشــد اقتصادی به منفی 7.۶ 

درصد کاهش می یابد.
 )OECD(اقتصــادی توســعه  و  همــكاری  ســازمان 
می نویســد:»همه گیری کوویــد-19 یک بحران ســالمت 
جهانی اســت کــه در حافظــه جمعی ما هیچ ســابقه ای 
نداشــته اســت. این بحــران، اقتصــاد را به شــدیدترین 

رکود یــک قرن اخیــر فرو برده اســت و خســارت های 
 بســیار عظیمی بــه سالمت،اشــتغال و رفاه مــردم وارد 

کرده است.«
گزارش این ســازمان نشان می دهد که کشور »انگلستان« 
بیشتر از تمام کشورهای جهان آسیب اقتصادی دیده است. 
پیش بینی می شــود که رشــد اقتصادی این کشور امسال 

منفی 11.5 درصد باشد.
جالب آنجاســت کــه چین به عنوان منشــا ویروس کرونا 
نسبت به دیگر کشورهای جهان، کمترین تاثیر را از بحران 
ویروس کرونا در تولید ناخالص خود خواهد دید. ســازمان 
همكاری و توســعه اقتصادی، پیش بینی می کند که رشد 
تولیــد ناخالص داخلی در ســال ۲0۲0، منفی ۲.۶ درصد 

باشد.
اینفوگرافیــک زیر که از پایــگاه  داده پردازی استاتیســتا 
بــه فارســی برگردانــده شــده،پیش بینی این ســازمان 
کشــورها  قوی تریــن  از  برخــی  اقتصــادی  رشــد   از 

را نشان می دهد.

ترقی اقتصادی :  اقتصاددانان پیش بینی می کنند صادرات چین در ماه های آینده با 
توجه به گرفتاری کشورهای توسعه یافته در بحران کرونا کاهش پیدا کند.

تقاضای خارجی برای کاالی چینی در ماه می افت کرده است. این نشان می دهد با وجود 
گــزارش های مثبت از بهبود فعالیت های اقتصادی داخلی در چین پس از همه گیری 

کرونا، دومین اقتصاد بزرگ جهان هم چنان متاثر از این بیماری است.
فایننشال تایمز نوشت، دومین اقتصاد بزرگ جهان این روزها با کاهش شدید قیمت مواد 

اولیه مثل نفت خام به دنبال ترمیم منابع اســتراتژیک خود است درحالیكه تنش های 
تجاری با ایاالت متحده آمریكا هم بیشتر می شود. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
گمرک چین نشــان می دهد صادرات این کشور هم کاهش یافته و چین هنوز از  کرونا 

صدمه می بیند.
کشــورهای آسیای جنوب شــرقی، اصلی ترین خریداران کاالی چینی اند. واردات این 
کشورها در ماه گذشته یک درصد کاهش یافته درحالیكه در آوریل 8 درصد رشد را ثبت 
کرده بود. صادرات چین در پنج ماه نخست سال جاری میالدی به اتحادیه اروپا و آمریكا 
به ترتیب یک و 11 درصد کاهش یافته است. در پنج ماهی که کشورهای غربی در تقالی 

غلبه بر کرونا و شروع فعالیت های اقتصادی بوده اند.
به طور کلی صادرات چین در ماه گذشته 1,4 درصد رشد کرده است. این میزان در ماه 

آوریل 8,۲ درصد بوده و فصل اول سال جاری میالدی به 13,3 درصد رسیده است.
اقتصاددانــان پیش بینی می کنند صادرات چین در ماه های آینده با توجه به گرفتاری 

کشورهای توسعه یافته در بحران کرونا کاهش پیدا کند.
واردات نفت خام و دانه سویا در ماه گذشته در چین به ترتیب ۲1 و ۲8 درصد رشد کره 
است. چین تالش می کند با تقویت ذخایر استراتژیک خود را برای رویایی با ایاالت متحده 
آمریكا در آینده آماده کند. خرید کاالی خارجی توســط چین در ماه گذشته 13 درصد 
رشد کرده است. هم چنین واردات سنگ آهن و مس  در ماه گذشته در چین 3,5 و ۲1 
درصد رشد کرده اســت. بخش عمران در چین به طور کامل بهبود یافته هرچند دیگر 

بخش های اقتصاد این کشور گرفتار پیامدهای کروناست.

»ترقی اقتصــادی : وقتی بــازار تعطیل شــد، هرچه 
می دانســتم پایان گرفت.« این جملــه را برایان کایونگو با 
ناراحتی می گوید. کایونگو فروشنده قطعات یدکی در شهر 
کامپاالی اوگاندا است. پیش از این که به خاطر کووید-19 
تعطیلی زندگی را در بر بگیرد، او بیشــتر وقتش را در شهر 
می گذراند. دانسته های او درباره شمع خودرو بود، و نه بذر 
گیاه، اما در حال حاضر مشــغول کاشــتن لوبیا و ذرت در 
قطعه زمینی است که در روستایی نزدیک اجاره کرده. همه 
در حال کندن زمین هستند؛ حتی آن جوانانی که با غرور 
رویشان را از کشاورزی برگردانده بودند، حاال باید به حكومت 

زمین تن بدهند.
کایونگو بیشــتر نگران وضعیت تغذیه است، تا این ویروس. 
در داشــتن این نگرانی، او تنها نیست. برنامه غذای جهانی 
ســازمان ملل هشــدار می دهد که تعداد افراد واقعا گرسنه 
که بیشترشــان هم در آفریقا هستند، ممكن است در سال 
جاری ۲ برابر شود. بانک جهانی پیش بینی می کند که تولید 
کشــاورزی در آفریقای جنوب صحرا چیزی در حدود 3 تا 
7درصد کاهش یافته و واردات غذا هم 13 تا ۲5 درصد افت 
می کند، که میزان این واردات وابســته به آسودگی جریان 
تجاری است. با این حال غذای زیادی در جهان وجود دارد. 
اگر این پاندمی موجب گرســنگی شــود، مشكل اصلی از 

سیاست گذاری هاست و نه بذر گیاهان.
بدترین ســناریوی ممكن، تكرار بحــران غذای ۲007-08 
است، یعنی زمانی که دولت های جهانی با احتكار قوت غالب 
باعث شــدند قیمت ها باال برود. آفریقا بیش از یک چهارم 
غالت خــود را وارد می کند. عمــده برنجی که غنا مصرف 
می کند از ویتنامی وارد می شود که در حال حاضر صادرات را 
محدود کرده. برنج هندی که بار کشتی شده و راهی سنگال 

و بنین است هم در حال حاضر در بسیاری از باراندازها اسیر 
شده اســت. در حالت عادی، چندین کشور آفریقایی غربی 
بیش از نیمــی از درآمد صادراتی خــود را بابت خرید غذا 
هزینه می کنند. با افت قیمت کاالهای خود این کشــورها و 
تضعیف ارز ملی آن ها، قدرت خریدشان حتی نسبت به قبل 

هم کاهش می یابد.
نیمه روشن ماه

خوشبختانه سیســتم های غذای جهانی در حال حاضر در 
وضعیتی بســیار متفاوت نسبت به بحران سال ۲007-08 
قرار دارند. این نكته را دیوید البرد از موسســه پژوهشــی 
سیاست های بین المللی غذا )آی اف پی آرآی( به ما می گوید. 
در آن زمان محدودیت هــای صادراتی تقریبا 11 درصد از 
کالری جریان یافته در بازارهای جهانی را مسدود می کرد. 
در پاندمــی کنونی، همان اقدامات تنها 3 درصد از منابع را 
تحت تاثیر خود قرار داده اند. قیمت نفت در سال ۲007 به 
شدت در حال رشــد بود، اما در حال حاضر فروشنده های 
نفت حتی قادر به فروش آن نیســتند. ذخایر غذایی جهان 
سطح بســیار باالیی دارند. قیمت برنج باال است، اما نه در 
ســطح بحران. مردم آفریقای جنوبــی می توانند تا حدی 
مصرف خود را به سمت ذرتی بچرخانند که در داخل خاک 

خودشان پرورش یافته.
کووید-19 آســیب اصلــی را به جیب مردم زده اســت. در 
شهرهای آفریقایی میانگین هر خانوار تقریبا نیمی از هزینه 
خود را به غذا اختصاص می دهد. آن بودجه به شدت کاهش 
پیدا کرده زیرا اقتصادها در حال ســقوط هستند و تعطیلی 
ایجاد شــده به خاطر پاندمی به درآمد بسیاری از کارگران 
آسیب جدی وارد کرده است. آی اف پی آر آی تحمین می زند 
که بیش از 80 میلیون آفریقایی، که عمدتا در شهرها زندگی 

می کنند، شاهد این مســئله خواهند بود که درآمدشان به 
سطحی پایین تر از 1,9 دالر در روز برسد.

بســیاری از دولت ها ســعی کرده اند از طریق دادن غذا، یا 
تنظیــم قیمت به این وضعیت کمک کنند. اما مشــكالتی 
هویدا شده اند. در اوگاندا چهار مسئولی که باید به توزیع این 
غذا نظارت می کردند به دلیل این که مشــكوک به باال بردن 
قیمت غذا بودند، دستگیر شــدند. در کیبرای کنیا، پلیس 
مجبور شــد به ســوی مردمی که برای دریافت غذا هجوم 
آورده اند، گاز اشــک آور شــلیک کند. دادن پول نقد بسیار 
ســاده تر بود، زیرا این امكان وجــود دارد که آن را از طریق 

گوشی همراه برای آن ها ارسال کرد.
به هر حال برخی از مردم آفریقا نگران هستند که در صورت 
تداوم این وضعیت از گرسنگی بمیرند. این اتفاق نخواهد افتاد. 
بسیاری از کشورهای آفریقایی خیلی زود تعطیل کردند تا 
بتوانند به سرعت هم به کار برگردند. سیاست گذارانی که در 
این قاره و قاره های دیگر فعالیت می کنند، باید جریان مواد 
غذایی را متصل نگه دارند. حواس آن ها باید باشــد که یک 

شوک بی سابقه تبدیل به بحران گرسنگی نشود.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هفتم-شماره 89 - نیمه دوم خرداد 1399

بانک جهانی پیش بینی کرد: 

کرونا و پایان شرکت  های سنتیاقتصاد ایران و جهان کوچک می شود
در کمتر از چند روز تقریبا هر روندی که می شــد به سرعت 
دیجیتال شود مجازی شده است: افراد به کمک ویدئوکنفرانس 
در جلسات جدی کاری شرکت می کنند و پزشكان به همین 
ترتیب بیماری را تشخیص می دهند و درمان را آغاز می کنند. دژهای باستانی کسب وکارهای سنتی در حال 
فروپاشــی اند: بازار بورس نیویورک طبقه معامالتش را تعطیل کرده و خرید و فروش ها کامال آنالین شده 
است. تحوالت یكی دو ماه اخیر در حوزه کسب وکار کمتر از انقالب نیست: ادارات به کارکنانشان دستور 
داده اند که از خانه دورکاری کنند، دانشگاه ها به طور کامل به آموزش آنالین روی آورده اند، رستوران ها به 
جز سفارش گرفتن آنالین و ارسال غذا چاره ای ندارند و کارخانه های اتومبیل سازی تولید را متوقف کرده اند. 
ما در حال تماشای سریع ترین دگردیسی سازمانی در تاریخ شرکت های مدرن هستیم. بله، درست است که 
شرکت ها پیش از این هم با بحران های بزرگ مالی فراوانی دست و پنجه نرم کرده اند: از رکود بزرگ سال 
۲008 تا حباب دات کام اوایل دهه ۲000. و اکثر این شرکت ها توانسته اند در برابر مشكالتی مثل جنگ ها، 
حمالت تروریستی، غافلگیری های انتخاباتی و بیماری های واگیردار قبلی تاب بیاورند. اما هیچ گاه مثل حاال 
اقتصاد جهان با چنین شكلی از شوک روبه رو نشده بود. کرونا شكاف عمیق میان کسب وکارهای دیجیتال و 
فیزیكی را اثبات می کند و این روند را تشدید می کند. کرونا بر ماهیت کارکردن به طور عمیقی تاثیر خواهد 
گذاشت. البته دگردیسی دیجیتالی که امروز می بینید از مدت ها پیش آغاز شده است. شرکت ها سال هاست 
به طور فزاینده ای به سمت هسته ای دیجیتال حرکت می کنند که روی نرم افزار، دیتا و شبكه های دیجیتال 
بنا شده است. این شكل از ساز و کار شرکتی نیامند معماری عملیاتی کامال جدید است. از موسسه مالی 
Ant Financial )وابســته به علی بابا( گرفته تا فیس بوک، شرکت دیجیتال نو در رقابت با شرکت های 
سنتی سه مزیت اصلی دارد: با هزینه پایین تر تولید بیشتر انجام می دهد، گستره تولیدی متنوع تری دارد و 
بر بهبود و ابداع متمرکز است. رقابت با چنین شكلی از شرکت حتی برای غول های سنتی هم دشوار است. 
آنها نمی توانند با این شرایط جدید خود را وفق بدهند. کرونا اما با اضافه کردن بُعد چهارم به رقابت سنتی/

دیجیتال اوضاع را برای شرکت های سنتی سخت تر کرد: کار مجازی! امروز نه فقط رابطه میان شرکت و 
مشتریانش در حال دیجیتال شدن است، که رابطه میان شرکت و کارکنانش هم دیجیتالیزه می شود. در 
نتیجه، دفاتر کمتر از قبل اهمیت خواهند داشــت. کار کردن از خانه نه فقط امكان پذیر است، که عموما 
برای طرفین جذاب تر هم هســت. نیاز به مجازی شــدن کار به خاطر کرونا نه فقط دگردیسی دیجیتال را 
سرعت می بخشد، که تفاوت ها هم میان افراد و هم میان شرکت ها را عمیق تر می کند. در کمتر از چند روز 
تقریبا هر روندی که می شد به سرعت دیجیتال شود مجازی شده است: افراد به کمک ویدئوکنفرانس در 
جلسات جدی کاری شرکت می کنند و پزشكان به همین ترتیب بیماری را تشخیص می دهند و درمان 
را آغاز می کنند. دژهای باســتانی کسب وکارهای سنتی در حال فروپاشی اند: بازار بورس نیویورک طبقه 
معامالتش را تعطیل کرده و خرید و فروش ها کامال آنالین شده است. با این همه گروهی از کسب وکارها 
و روندها همچنان نیازمند حضور فیزیكی افرادند: مثل هتل ها، ماشین فروشی ها یا بقالی ها. یا مثال اوبر با 
وجود هسته کامال دیجیتال خود همچنان نیازمند افراد است تا تاکسی ها را برانند. همین طور آمازون که 
فروشگاه دیجیتال به حساب می آید اما به ده ها هزار نفر کارگر نیاز دارد تا در انبارها کار کنند یا کاالها را به 
مقصد برسانند. نكته اینجاست که قبل از این دیجیتال شدن یک کسب و کار باعث تقویت توان رقابتی اش 
می شد، اما کرونا باعث شــده دیجیتالیزه شدن فرق بین مرگ و زندگی شود. شكاف دیجیتال شكاف در 
جامعه را عمیق تر خواهد کرد. شرکت هایی که نتوانند یک شبه دیجیتال شوند حتما عقب خواهند افتاد 
و کارکنانشــان را در معرض ریســک ها فزاینده مالی و فیزیكی قرار خواهند داد. این شكاف نه فقط میان 
شــرکت ها، که در درون شرکت ها هم به وجود خواهد آمد. در آمازون که یكی از موفق ترین شرکت های 
دیجیتال دنیا به حساب می آید، کارگران انبارها در مواجهه با سختی کار در دوران کرونا شروع به اعتراض 
کرده اند. شكاف میان دیجیتال و غیر دیجیتال عمیق تر خواهد شد. کسب و کارهایی مثل آموزش به راحتی 
می توانند دیجیتال شوند پس به کار خود ادامه خواهند داد، اما ورشكستگی و اخراج کارکنان در کارهایی 
که دیجیتال شدن در آنها آسان نیست شدت خواهد گرفت. در ۲۶ مارس وزارت کار آمریكا اعالم کرد طی 
یک هفته 3.3 میلیون آمریكایی فرم بیكاری پر کرده اند که در طول تاریخ این کشــور بی سابقه است. در 
چنین لحظات شكننده ای، جامعه باید اذعان کند که اقتصاد فقط به کمک شرکت های دیجیتال نمی تواند 
به حرکت خود ادامه دهد و ما به شرکت های فیزیكی هم نیاز داریم. اما نه شرکت های سنتی فیزیكی. آیا 

آنها خواهند توانست خود را از آینده ای که سریع تر از حد معمول رسیده نجات دهند؟

ترقــی اقتصادی: بانک جهانــی در گزارش 
جدید خود از دورنمــای اقتصادی جهان نرخ 
رشــد اقتصادی ایران و جهان در سال جاری 
میالدی را به ترتیب منفی 5,3 درصد و منفی 

5,۲ درصد پیش بینی کرد.
بانــک جهانی در جدیدترین گــزارش خود از 
دورنمای اقتصادی جهان پیش بینی قبلی خود 
از نرخ رشــد اقتصادی ایران و دیگر کشورهای 

جهان را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد.
در این گزارش که اولین گزارشی است که بانک 
جهانی پس از وقوع بحــران کرونا از دورنمای 
اقتصادی جهان منتشــر می کند، نرخ رشــد 
اقتصادی ایران منفــی 5,3 درصد پیش بینی 
شده است. این در حالی است که بانک جهانی 
در گزارش قبلی خود که اوایل ژانویه )اواســط 
دی ماه 98( منتشر شد، پیش بینی کرده بود که 
با تخلیه شدن اثر تحریم های آمریكا که طی دو 
سال پیاپی )۲018 و ۲019( نرخ رشد منفی را 
برای اقتصاد ایران رقم زده بود، در سال جاری 
میــالدی اقتصاد ایران از حالــت نزولی خارج 
خواهد شد و ثبات نسبی را تجربه خواهد کرد. 

بانک جهانی در بخشی از این گزارش با اشاره 
به اینكه ایران بیشــترین آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 را در بین کشــورهای خاورمیانه و 
شــمال آفریقا دارد، منفی شدن احتمالی نرخ 
رشــد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی 
را ناشــی از تأثیرات نامطلوب شــیوع بیماری 
کوویــد-19 بر مصرف داخلی و بخش خدمات 

)از جمله گردشگری( دانسته است.
البته ســایر کشــورهای منطقه نیز از تأثیرات 
مخرب بیماری همه گیــر کووید-19 در امان 
نبوده اند. بر اســاس پیش بینــی جدید بانک 
جهانی، نــرخ رشــد تولید ناخالــص داخلی 
منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا در ســال 
جاری میالدی منفــی 4,۲ درصد خواهد بود 
که البته کشورهای صادرکننده نفت در منطقه 
بیشترین ســهم را از این رشد اقتصادی منفی 
خواهند داشــت. تولیدکننــدگان نفت نه تنها 
همچون دیگر کشــورهای منطقــه و جهان از 
بحران کرونا زیان خواهند دید، بلكه از کاهش 
شدید قیمت نفت –که با وجود روند صعودی 
اخیر همچنان فاصله قابل توجهی تا ارقام سال 

گذشته دارد- نیز متضرر خواهند شد.
در گزارش جدیــد بانک جهانــی، از بیماری 
همه گیر کووید-19 و محدودیت های وضع شده 
در کشــورهای مختلف برای مهار آن که عماًل 
بســیاری از کســب وکارها را در جهان مختل 
کرده و معیشت میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار 
داده، به عنوان عامــل کاهش قابل توجه تولید 
ناخالص جهان طی ســال جــاری میالدی نام 
برده و تأکید کرده اســت: »هم زمان با افزایش 
تلفات انســانی بر اثر همه گیــری کووید-19، 
خســارات اقتصادی نیز کاماًل مشهود است و 
این وضعیت نمایانگر بزرگترین شــوکی است 
 کــه اقتصاد جهان طــی چندین دهــه اخیر 

تجربه کرده است.«
با توجه به شــرایط موجــود، بانک جهانی در 
گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصاد جهانی را 
منفی 5,۲ درصد پیش بینی کرده است که این 
رقم در مقایسه به نرخ رشد پیش بینی شده در 
گزارش قبلی بانک جهانی، کاهش چشمگیری 
نشــان می دهد. بانک جهانی در گزارش قبلی 
خــود که پیــش از آغاز بحــران جهانی کرونا 

منتشر شده بود، نرخ رشد تولید ناخالص جهان 
را ۲,5 درصد پیش بینی کرده بود.

بانک جهانی تاکید کرده است که رکود عمیقی 
که بر اثــر بحــران کرونا در اقتصــاد جهانی 
ایجاد شــده اســت، احتماالً از طریق کاهش 

ســرمایه گذاری، تضعیف ســرمایه انسانی )به 
دلیل افت اشــتغال و کاهش کیفیت تحصیل( 
و از هم گسیختن تجارت جهانی و زنجیره های 
تأمین، تأثیرات بلندمدت و پایداری از خود بر 

جای خواهد گذاشت.

دیدگاه

کرونا، عامل مهلک ترین ضربه اقتصادی قرن

وقتی جهان غرب هنوز گرفتار کروناست

صادرات دومین اقتصاد جهان کاهش می یابد

غذا به اندازه کافی وجود دارد؛ مسئله رساندن آن به دست مردم است
مسابقه تغذیه آفریقا

استاد ام بی ای در مدرسه کسب وکار هاروارد
ماركو يانسیتی
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ترقی اقتصادی:  با وجود اینكه درهای مكان های فرهنگی بواســطه شــیوع ویروس 
ناخوانده کرونا از ماه ها قبل به روی مخاطبان بسته شده است اما هنر در شكل و شمایلی 

نوین به زندگی خود برای بودن در کنار مردم ادامه می دهد.
زمــان زیادی از ظهور بیماری جدید کرونا که سرنوشــت جهان و روند زندگی روزمره 
مردمان آن را بعد از قرن ها دچار دگرگونی کرده، نگذشته است؛ این بیماری که  با شیوع 
گسترده به جهان راه یافته است نخست از چین سر بر آورد و موجب شد تا انسان برای 

ادامه حیات در قرن بیست و یكم دست به خلق دنیایی نوین بزند.
ویروس کرونا به دلیل سرعتی که در انتقال دارد و به راحتی از فردی به فرد دیگر و حتی 
از طریق اجسام در بدن میهمان می شود در همان آغاز، تعطیلی را به دنیا عرضه کرد 
هر جایی که این ویروس جدید قدم گذاشت تجمعات تعطیل و قرنطینه و خانه نشینی 

شرط اصلی حیات شد.
ایران نیز از جهان مســتثنی نماند و روزهای نخستین اســفندماه با ورود این ویروس 
ناشناخته جهانی، تاریخی جدید برای کشور رقم خورد و برای سالمت و کنترل شیوع 

این ویروس خانه نشینی اولویت مردمان شد.
به غیر از ممنوعیت تردد و تجمع در مكان های عمومی، از نخســتین فضاهایی که با 
تعطیلی مواجه شــدند فضاهای هنری بودند؛ با ابالغ اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی تمام مكان های عرضه هنر درهای خود را به روی مخاطبان بستند و هنرمندان 
مانند تمام مردم و مشاغل مجبور شدند در خانه بنشینند و با ادامه این وضعیت به دنبال 

راه هایی جدید برای خلق و عرضه هنر خود باشند اما داستان هنر به اینجا ختم نشد.
هنر عرصه ای اســت که از روزگاران دور برای خود جایگاهی در میان آدمیان دست و 
پا کرده اســت و در هر دوره و قرنی براساس سازگاری با محیط، باز هم به زندگی خود 
ادامه داده و هر روز مورد توجه تر از گذشته خودنمایی کرده است و به همین دلیل بسته 
شدن درهای هنر به روی تماشاگران، مخاطبان و دنبال کنندگان عرصه های مختلف 
هم نتوانســت این بخش را از زندگی بازدارد و هنرمندان و آنان که دانش و توانایی در 
این زمینه دارند با به خرج دادن خالقیت این بار از فضای اینترنتی بهره جسته و عرضه 

هنر را آغاز کردند.
نخستین گام ها را موسیقی در فضای مجازی برداشت و با پخش آواز و نواختن تک نفره 
به خانه های مردم راه یافت و با توجه به اســتقبال مردم قرنطینه شده جهان و تبدیل 
شدن به کنسرت های تک نفره یا چند نفره، گاه ساعت های طوالنی نه تنها سرگرمی 

برای جهانیان به ارمغان آورد بلكه آنها را برای ادامه خانه ماندن ترغیب کرد.
 افراد مشهور دنیا بدون دریافت هزینه ای با کنسرت های رایگان از طریق صفحه های 
تلفن های همراه با مخاطبان ارتباط برقرار کردند و موجب شدند حال و هوای دیگری 
رقم بخورد، ایرانیان نیز همین مسیر را طی کردند، بنابراین اولین هنری که با مردم همراه 
شد از کانال برگزاری کنسرت هایی در اسفندماه بود که به مدت 10 شب به طور مداوم 

و بعد از آن به صورت پراکنده برای ساعاتی با مردم همراه شدند.
و بعد از آن تئاتر بود که پا به میدان فضای مجازی گذاشت و در ایام نوروز سال 99 به 
مدت 10 شب با اجرای نمایش های زنده تالش کرد تا بتواند راهی به زمان خانه نشینی 
مردم پیدا و مسیر را برای انتشار اجراهای فیلم تئاترها هموار کند و به این ترتیب این 
بخش از هنر نیز با استقبال مردمی پررنگ تر شد و با گذشت چهارماه از آغاز کرونا در 
ایران اجراهای مونولوگ به صورت زنده و انتشــار فیلم تئاترهای اجراهای قدیمی تر به 

روالی عادی تبدیل شده است.

در این میان ســینما به عنوان هنر هفتم از قاعده سازگاری با شرایط قرنطینه جهانی 
و خانه نشــینی ها عقب نماند و با اســتقبال مردم از وی او دی ها و تماشــای سریال 
های شبكه نمایش خانگی اکران آنالین را جایگزینی برای درهای بسته سینما به روی 

مخاطبان کرد.
بر اساس شرایط جدید فیلم سینمایی خروج به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به عنوان 
پیشــرو در مسیر آنالین شدن سینماها در کشور بر روی وی او دی ها برای تماشا قرار 
گرفت و با استقبالی چشمگیر مواجه شد و مسیر را برای تماشای فیلم های سینمایی 

دیگر هموار کرد و به ترتیب هر روز فیلم های جدیدی گام در این مسیر نهادند.
بدین ترتیب هنرها از طریق فضای اینترنت با مخاطبان خود ارتباط برقرار کردند تا شاهد 
باشیم این روزها هنر به شكل دیگری به حیات خود ادامه می دهد و در تالش است تا 
روز به روز خالقیت های بیشــتری را برای بودن در چنین شرایطی از خود نشان دهد 

اما این همه ماجرا نیست.
این روزها در جهان جشــنواره های هنری به صورت آنالین برگزار و میزبان میلیون ها 
انسان در سراسر جهان می شوند و حتی به دلیل نوع زیست تازه بشر خالقیت هایی نیز 
دیده می شود که برخی از آنها برگزاری نخستین دوره های جشنواره های قرنطینگی و 
آنالین است که شامل ارسال عكس و فیلم در شاخه های آماتوری و حرفه ای در زمینه 

های مختلف را شامل می شود.
به این ترتیب هنر نشــان داد که هرگز و در هیچ شــرایطی نه تنها به دست فراموشی 
ســپرده نمی شــود بلكه به دلیل ذات مردمی بودنش صحنه را ترک نخواهد کرد و در 
کنار نه مردم یک سرزمین که در کنار جهانیان می ایستد تا به مقاومت آنها کمک کند.

هنر بعد از گذر از قرن ها همچنان پویاتر از گذشته زنده مانده و حاال در شرایط جدید 
جهانی باز هم خود را با تغییرات ســریع وفق داده اســت و با شكلی نوین در بیست و 
یكمین قرن از تمدن آدمیان در میان مردم زندگی می کند و با وجود اینكه این عرصه 
ذاتی جمعی دارد به دلیل نیاز بشــر به وجودش، برای ارتقای روح و راهی برای گذر از 

تلخی بحران ها همچنان به راه خود ادامه می دهد.

شکل جدید حیات هنر در پساکرونا

ترقی اقتصادی : چاپ تازه چهارمین جلد از کتاب »تاریخ فلســفه« 
اثر فردریک چارلز کاپلســتون با ترجمه غالمرضا اعوانی به تازگی راهی 

بازار شده است.
این کتبا در نهمیــن چاپ خود در 4۶4 صفحه با قیمت 45 هزار تومان در 

انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: کتاب »تاریخ فلسفه« اثر فردریک 
چارلز کاپلســتون یكی از برجســته ترین آثار کالســیک در زمینه تاریخ 
فلســفه  است که در 11 جلد به نگارش درآمده است. کاپلستون فیلسوف و 
تاریخ نگار بریتانیایی در فاصله سال های 1944 تا 1974 مجموعه نه جلدی 
»تاریخ فلســفه« را تألیف می کند و با انتشار آن به شهرت می رسد. او که 
سابقه تدریس در دانشگاه های آکسفورد شایر و دانشگاه گریگوری را دارد، 
در کنــار تألیف ایــن اثر و نیز بازخوانی و بســط آرای توماس آکویناس با 
انجام مناظره ای درباره وجود خداوند با برتراند راسل در 1948 نیز معروف 

شده است.

ایــن مجموعه نه جلدی در انتشــارات علمی و فرهنگی 
با همراهی مترجمانی چون ســیدجالل الدین مجتبوی 
عبدالحسین آذرنگ، اسماعیل سعادت، داریوش آشوری 
غالمرضا اعوانی، ابراهیم دادجو، بهاءالدین خرمشاهی و 
امیرجالل الدین اعلم به انجام رســیده است. جلد چهارم 
این مجموعه به بررســی وضعیت فلسفه غرب از دکارت 
تا الیب نیتز اختصاص دارد که با ترجمه غالمرضا اعوانی 

منتشر شده است.
این کتــاب درباره بخش قابل توجهی از تاریخ فلســفه 
غــرب در دوران پیش از ظهــور کانت بحث می کند که 

به دوره ظهور نظام های فلسفی عقل گرا مشهور است.
در بخشــی از مقدمــه فصــل اول از اين كتاب 

می خوانیم:
غالباً گفته می شــود که فلســفه جدید بــا دکارت یا با 

فرانسیس بیكن در انگلســتان آغاز شده است. شاید مستقیماً آشكار نباشد 
کــه با چه توجیهی لفظ »جدید« به تفكر قرن هفدهم اطالق می شــود اما 
اطالق این لفظ به وضوح متضمن آن اســت که میان فلسفه قرون وسطی و 
دوره مابعد آن شكاف و فاصله ای وجود دارد و نیز هر یک واجد خصوصیات 

مهمی است که دیگری فاقد آن است.
فیلســوفان قرن هفدهم مســلماً بر آن بودند که انقطاع و 
فاصله ای میان ســنت های فلســفی گذشته و آن چه خود 
درصــدد پرداختن بــه آن بودند وجود دارد. کســانی از 
قبیل بیكن و دکارت کاماًل اقناع شــده بودند که در حال 
درافكندن طرحی نو در فلســفه اند…به آســانی می توان 
فهمیــد که چگونــه فیلســوفانی که تحت تأثیــر آرمان 
روش ریاضی بودند به این نتیجه رســیدند که کاربرد این 
روش در حوزه فلســفه می تواند به کشــف حقایق تاکنون 
ناشناخته مانده درباره واقعیت منتهی می شود. به هر جهت 
برای ارزیابی اهمیت دکارت در جســت وجوی یقین و نظر 
او به ریاضیات به عنوان نمونه استدالل، شایسته است که 
احیای شكاکیت را که یكی از جنبه های بارز تفكر رنسانس 

بوده است مد نظر داشته باشیم.

آد  م های  خوب کتاب می خوانند   و قهوه می خورند   کافه کتاب 

ترقــی اقتصادی : ســازنده ی موســیقی متن 
مجموعــه »پدرســاالر« بــا بیان اینكــه »بدون 
شــک راهنمایی های محمــد علی کشــاورز به 
ســاخت موســیقی این مجموعه کمک بسیاری 
کــرد«، درباره ی خاطراتــش از این هنرمند فقید 
چنین یــادآور می شــود: در آن دوره برای تولید 
مجموعه های تلویزیونی وســواس بیشتری وجود 
داشت. در صحنه هایی از سریال استاد کشاورز در 
کنار حوض قدم می زد و صدای تار پخش می شد 
و به طور کلی ترکیب موسیقی های این مجموعه 
بسیار هماهنگ با ســكانس های سریال طراحی 

شده بود.
محمدعلی کشاورزـ  بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
ـ روز گذشته در سن 90 سالگی از دنیا رفت. این 
هنرمند از اوایل خرداد ماه به دلیل عارضه کلیوی 

در بیمارستانی در تهران بستری شده بود.
اکنون به بهانه درگذشت این پیشكسوت بازیگری 
تصمیم گرفتیم با بهرام دهقانیار، آهنگساز موسیقی 
متن مجموعه ماندگار »پدرساالر« که در سال های 
137۲ تا 1374 تولید و پخش شــد، گفت وگویی 

داشته باشیم. دهقانیار درباره جریان همكاری اش 
با مجموعه »پدرســاالر« به ایســنا چنین گفت : 
کارگردان ســریال، پیرو آثاری کــه در آن زمان 
برای شبكه دو ساخته بودم، با من تماس گرفت و 
گفت که باتوجه به تسلطی که در موسیقی ایرانی 
دارم و پیشــتر هم با آثارم آشــنا شده، تصمیم به 
دعوت از من برای ساخت موسیقی گرفته است. در 
نتیجه برای ســاخت موسیقی سریال »پدرساالر« 
بخش هایی از چند قسمت اول را که فیلم برداری 
شده بود، به من نشان دادند. من هم بالفاصله وقتی 
صحنه ها را دیدم، با الگویی که مرحوم کشاورز به 
عنــوان یک پدر مقتدر ارائــه داده بودند، تمی در 
ذهنم شــكل گرفت که بعدها در موسیقی تیتراژ 
پیاده شــد. او ادامه داد: در همان لحظه با پیانویی 
که در آنجا بود، ایده ای که در ذهنم شكل گرفت را 
برای مرحوم خواجویی )کارگردان سریال( نواختم. 
از ایشان سوال کردم که آیا چنین فضای صوتی که 
در موسیقی چهارگاه ایرانی باشد را برای این سریال 
مناسب می بیند که با آن موافقت کردند. از آنجایی 
که مرحوم خواجویی پیشتر از حضور استاد محمد 

علی کشاورز در این سریال به من خبر داده بودند، 
خیلی دوست داشــتم که نظر ایشان را نیز درباره 
ایده موسیقی متن سریال بدانم. قرار گذاشتیم که 
وقتی طرح تیتراژ را تمام کردم، مرحوم خواجویی 
به همراه مرحوم کشاورز بیایند و کار را بشنوند. این 
بهانه ای شد تا من سعادت دیدار مرحوم کشاورز را 
در خانه خودم داشته باشم. به محض اینكه صدای 
تیتراژ از اســتودیوی من پخش شد، دیدم که سر 
خود را باال آورد، بلند شد و مرا بوسید و بغل کرد 
و گفت که »به تو تبریک می گویم. این خود جنس 
و موسیقی است که می خواستیم. با این موسیقی 
که ســاختی، کاراکتر مرا در این سریال به خوبی 

تعریف کردی.«
این آهنگســاز افزود: این تعریف ها بســیار برایم 
جذاب بود؛ زیرا در آن ســال ها به تازگی از آلمان 
بازگشــته بودم و این تشویق ها خیلی می توانست 
برایم تعیین کننده باشد. این دیدار، فرصتی شد که 
طی ضبط پروژه، دو بار دیگر هم آقای کشــاورز را 
مالقات کردم که حدود دو ـ ســه ساعت مهمان 
مــن بودند و درباره قطعاتی کــه کار کرده بودم و 

ایده های آن پروژه با هم صحبت کردیم. ایشان هم 
برای من از کار خودشــان و آهنگسازان موسیقی 
فیلم که از دهه 40 به بعد از نزدیک دیده بودند و 
روش کار آنها برایم خاطراتی را تعریف کردند که 
این صحبت ها در آن زمان و حتی کارهای بعدی ام 

خیلی به من کمک کرد.
دهقانیار در ادامه چنین یادآور شد: »این جریانات 
گذشت تا اینكه سریال پخش و با استقبال بسیار 
خوبی از ســوی مخاطبان مواجه شد؛ البته در آن 
زمــان همانند امروز امكانات ماهــواره ، اینترنت و 
تكثر کانال های تلویزیونــی نبود؛ در نتیجه مردم 
با دقت بیشتری ســریال ها را تعقیب می کردند و 
عوامل ســاخت سریال با دقت باال انتخاب و کارها 

با کیفیت بسیار خوبی ساخته می شد. تقریبا پس 
از ســه ماه پخش این مجموعه، جشنی در یكی از 
پارک های شمال تهران گرفته شد. به یاد دارم که 
وقتی استاد کشــاورز می خواستند به روی صحنه 
بروند، دســت مرا گرفتند و با خود به روی ســن 
بردند که در آنجا اظهار لطف فرمودند و از موسیقی 
من بسیار تعریف کردند. من هم به عنوان کسی که 
با عشق و امید به ایران بازگشته بود، با انگیزه بسیار 
بیشتری به فعالیت موسیقی خود ادامه دادم. البته 
در سال های بعد دو یا سه بار با هم تلفنی صحبت 
کردیم و یک بار هم در یكی از جشــن های خانه 
سینما مرا دیدند و به شوخی گفتند که پدر ساالر 

به اینجا بیا و کنار من بنشین!«

خاطرات آهنگساز »پدرساالر« از محمدعلی کشاورز

» پدرساالر« اینجا بیا و کنار من بنشین! 

ترقی اقتصادی: عباس جهانگیریان می گوید: کار ادبیات آموزش غیرمســتقیم است 
و اگر دختر یا پســری قبل از این که وارد رابطه عاطفی شــوند، کتاب هایی درباره این 
ماجراها بخوانند و با این مسائل آشنا شوند تا حدودی می تواند جلو این وقایع را بگیرد.

این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایســنا، در پی اتفاقی که برای 
»رومینا، دختر 14ساله تالشی« رخ داده است و کشته شدن او به دست پدرش، درباره 
پرداختن به مسائل نوجوانان و نقش ادبیات در جلوگیری از خشونت های خانگی اظهار 
کــرد: واقعه رومینا چهار ضلع دارد؛ یک ضلعش خود رومیناســت،  ضلع دیگر مردی 
اســت به نام بهمــن، یک ضلع هم  پدرش و یک ضلع هم جامعــه، این ها از هم جدا 
نیستند.  قبل از این که درباره ادبیات بگوییم باید درباره آموزش و پروش بگوییم، زیرا 
بچه های ما از هفت سالگی پشت میز و نیمكت آموزش و پرورش می نشینند. اتفاقی که 
باید در آموزش و پروش ما بیفتد این اســت که  آموزش و پرورش باید خود را نو کند 
و از  شــیوه های سنتی آموزش دست بكشد. االن مفهوم سواد عوض شده و یادگیری 
مهارت های زندگی  در اولویت اســت. بچه ای در سن رومینا چیزی از زندگی، عشق و 
رابطه عاطفی نمی داند. این بچه کجا باید با این مفاهیم آشنا شود؟ بخشی را در خانواده 
و بخشــی هم در آموزش و پروش. اما آموزش و پروش ما تعریف درستی از آموزش و 
پرورش ندارد، تعریف آن ها از آموزش و پرورش ادامه شیوه سنتی است که در کشور ما 
از  زمان دارالفنون بوده و گاهی اتفاق هایی افتاده و محتوا را کمی تغییر داده اند، اما باز 
هم سنتی است و مفهوم عوض نشده است. او افزود: شیوه آموزش از نظر ما بهره مندی 
از تئاتر و موسیقی است؛ این که از  امكانات هنری و بصری برای انتقال مفاهیم آموزشی 

اســتفاده کنیم. بحث ما فقط رومینا نیست؛ ما هر هفته چند خودکشی و قتل داریم. 
رومینا بخشی از ماجرا است که بُلد شده، اما در همین مدت چهار قتل ناموسی دیگر 
اتفاق افتاده است. فكر می کنم نویسنده ها، روان شناسان و جامعه شناسان  می توانند با 
مســئوالن آموزش و پروش گفت وگو کنند و تعریف خودشان را از آموزش و پرورش 
به  آن ها ارائه بدهند، البته باید گوش شــنوایی در آموزش و پرورش باشد  که این ها را 

جمع بندی کند و تغییر و تحولی در نظام آموزشی به وجود بیاورد.
جهانگیریان ســپس با اشــاره به گسترش خودکشــی در بین نوجوانان و خودسوزی 
دختران در ایالم، گفت: قبل از ادبیات، قوه  قضایه، وزارت بهداشت، بهزیستی و تلویزیون 
نقش مهمی در  آموزش مهارت های زندگی به بچه ها و خانواده ها دارند.  یک دختر  یا 
یک پسر باید بداند بهداشــت روابط اجتماعی و  بهداشت روان چیست تا اگر در یک 
رابطه شكست خورد دست به خودکشی نزند، اگر کسی به او توجهی کرد عاشق نشود 
و دنبالش نرود. این ها مسائلی است که باید در آموزش و پرورش مطرح شود. زمانی در 
تلویزیون مجموعه ای درباره پیشــگیری از جرایم کار می کردیم، یک مجموعه مستند 
آموزشــی داشتیم و به مردم می گفتیم چه کار کنند که دچار جرایم نشوند.  از طرف 
دیگر قوه قضاییه نباید این پرونده ها را ببندد. در هیچ جای دنیا این پرونده ها را مختومه 
اعالم نمی کنند بلكه آن ها را در اخیار روان شناســان و جامعه شناســان قرار می دهند  
تا  مطالعات آسیب شناســی داشته باشند. مثال چه عواملی باعث ایجاد قتل شد؟ چه 
عواملی باعث شد رومینای 9ساله وارد رابطه عاطفی شود؟ بعد این  مسائل وارد ادبیات  
و هنرهای دیگر شــود تا آن ها از منظر خودشــان  بر روی این مسائل کار و آن ها را به 

مفاهیم آموزشی تبدیل کنند. 
 او در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دختر یا پسری قبل از این که وارد رابطه عاطفی شوند، 
کتاب هایی درباره این ماجراها بخوانند و با این مســائل آشــنا  شوند این تا حدودی 
می تواند جلو این وقایع را بگیرد. نمی خواهم بگویم ادبیاتی داریم که پیشگیری از این 
اتفاق ها در آن هست اما در  آینده می توانیم داشته باشیم. ژان پیاژه می گوید: »تربیت 
امری  گفتنی و شــنیدنی  نیســت بلكه مفاهیم تربیتی از طریق تصویر وارد حافظه 
می شــود، ســپس آن جا پاالیش  شــده  و به ضمیر ناخودآگاه می رود و تأثیر تربیتی 
ماندگار می شــود«، پس اگر ادبیات بر روی مفهومی کار کند و بچه ای چنین چیزی 
را در کتاب بخواند  ســعی می کند اشــتباهی را که شخصیت آن داستان کرده است، 

نكند. بچه با خود می گوید چون آن شــخصیت فالن کار را کرده، این بال سرش آمده 
ممكن است بالفاصله بعد از خواندن کتاب چنین چیزی را نگوید، اما این تصویر ذهنی 
در ناخودآگاهش ثبت می شــود و در درازمدت به عمل تبدیل می شود.  من داستانی 
درباره خودکشــی نوشته ام که هنوز ناتمام است؛ این داستان روایت دختری است که 
می خواهد خودکشــی کند و با خود می گوید، من چرا به دنیا آمده ام. این دختر با یک 
نویسنده از طریق کتاب هایش آشنا می شود. این نویسنده کم کم این دختر را به زندگی 
عالقه مند می کند  و به او  می فهماند که همه این دنیا چیزی نیست که تو فكر می کنی. 
او پنجره های کوچكی برای این دختر باز می کند و تفكر، شــخصیت و زاویه دید این 
دختر به زندگی تغییر می کند. دختر به جایی می رســد که  با خود می گوید من چرا 
می خواستم خودکشی کنم، چقدر احمق بودم! این جمله »من چقدر احمق بودم« را 
همه کسانی که یک روز قصد خودکشی داشتند و نجات پیدا می کنند به کار می برند.

نویسنده »سایه هیوال« درباه این که چگونه می توانیم  از طریق ادبیات خشونت خانگی 
را کاهش بدهیم، گفت: زمانی که فیلم »خانه پدری« کیانوش عیاری را در جشنواره 
فجر دیدم، همان  موقع بحث هایی درباره فیلم شكل گرفت. من نیز در رمان »جنگ 
که تمام شد بیدارم کن« به این موضوع پرداخته بودم و  در آن جا قتل ناموسی اتفاق 
می افتد اما توســط برادران. شغل  و میزان سواد پدر رومینا  را نمی دانم اما احساس 
می کنم کســی که در روستا زندگی می کند باید آدم زحمت کشی باشد و البته  افكار 
بســته  و متعصبی دارد  که با عنوان غیرت تعریف می شــود. ممكن است چند عامل 
دســت به دست به دست هم بدهند و این خشــونت شكل بگیرد؛ مثال ممكن است 
برادر  این آدم فیلم و عكســی نشــان بدهد و بگوید »تو غیرت داری؟ این دختر تو  
آبروی ما را برده اســت.«  این جمالت می تواند این پدر را تحریک کند که دست به 
چنین عملی بزند. به نظرم پدر رومینا به تنهایی قاتل نیست، بلكه قاتل جامعه است. 
شون اوکیسی - نمایشنامه نویس ایرلندی - جمله خوبی دارد که می گوید: »به راستی 
مجرمان بیرون  زندانند.«  یكی از مجرمان که بیرون از  زندان اســت می تواند کسی 
باشــد که پدر را به ســمت جنایت سوق داده اســت، جامعه ای که روی این آدم کار 
نكرده است.  قبال در خانه های بهداشت برای روستاییان درباره مسائل مختلف کالس 
می گذاشتند و بر روی بهداشت روانی و جسمی آن ها کار می کردند اما این خانه های 

بهداشت کم کم تحلیل رفتند.

نقش ادبیات در مسئله »رومینا«

 طرح »ازدواج اجباری« 
شایعه ای که همه باور کردیم

چنــد روزی اســت که فضای رســمی و غیر رســمی 
شبكه های اجتماعی پر شده اســت از کلیدواژه »طرح 
ازدواج اجبــاری«؛ موضوعــی که عالوه بــر اینكه در 
کانال های ســرگرمی مستمســک ســاختن لطیفه و 
محتواهای طنز گوناگون قرار گرفته است، در فضای جدی تر نیز منتقدانی پیدا کرده است. طرحی 
که در عالم واقع وجود خارجی ندارد و اساساً در مجلس نیز چنین موضوعی مطرح نشده است. اما 
اصل ماجرا چه بوده است و این هیاهو چگونه به راه افتاده است؟ متنی با عنوان »قانون دوازده گانه 
برای تســریع و شتاب ازدواج« اولین بار در ســال 1397 بدون داشتن نام نویسنده در یک سایت 
منتشر شده بود و یک رسانه اخیراً آن متن را بازنشر داده است. اما چگونه می شود که در هزاره سوم 
و عصر جامعه شبكه ای و در زمانه ای که امكان راستی آزمایی انواع محتواهای رسانه ای وجود دارد؛ 
بازهم شایعات، فیک نیوزها و اخبار دارای اطالعات غلط و گمراه کننده ما را به گونه ای اسیر خود 

می کند که واقعیت را علی رغم ظاهری شفاف، نادیده گرفته و در شیپور محتوای غلط می دمیم؟!
مساله اینجاست که ســرریز یا انفجار اطالعات، عصر حاضر را نه فقط به دوران فراوانی داده که به 
عصر اطالعات گمراه کننده یا حتی ضداطالعات تبدیل کرده اســت. ما امروز باید بدانیم علی رغم 
تصور قبلی که فراوانی اطالعات می تواند منجر به آگاهی بیشــتر شــود؛ این موضوع در واقعیت 
مصداق دیگری یافته است و عماًل ناآگاهی نسبت به چگونگی شكل گیری اطالعات همچنین اخبار 

جعلی و ربات های خبرســاز می تواند مخاطب را گمراه کند. 
اخبار و اطالعات گمراه کننده اساســاً برای نیل به هدفی 
از پیش تعیین شــده منتشر می شوند تا ضمن مهندسی 

افكار عمومی در موضوعی خاص، از یک مساله 
مهم در قالب های گوناگون اعتبارزدایی شده 

و در نهایت افكار عمومی دچار بی تفاوتی 
شــده و در مورد اصــل یک موضوع مهم 
واکنش های دقیق نشــان ندهند. اساساً 

ســازندگان این دست از محتواها گاهاً پا را 
یک گام جلوتر نهاده و ضمن حساســیت 
زدایی از موضوعات مهم، حساسیت سنجی 

نیــز انجــام می دهند و نتایج حاصــل از آن 
هر چه باشــد نیز مورد اســتفاده برای طرح 

ریزی رســانه ای بعدی آنها قرار می گیرد. 
در ایــن میان اما مخاطبان و رســانه های 

جریان اصلی نقشــی حیاتی ایفا می کنند. 
چنانچه رســانه های اصلی حاق موضوعات را 

شفاف ســازی و اطالع رســانی نكنند و جریانات 
رسانه های اجتماعی بر آتش اطالعات گمراه کننده بدمند، 

مخاطب فاقد مهارت تجزیه و تحلیل محتواهای رسانه ای در دامن انواع محتواهای 
فاقد اعتبار افتاده و خود نیز در چرخه بازنشــر اطالعات گمراه کننده نقش آفرینی می کند. آنچه 
می تواند به عنوان دیواری بلند در برابر اخبار و اطالعات نادرســت و گمراه کننده رسانه ها، مردم و 
مسووالن را مصون نماید، تجهیز به دانش و مهارت سواد رسانه ای و اطالعاتی است. مهارتی که به 
مخاطبان می آموزد بررسی »منبع« دارای اهمیت برای پذیرش یا عدم قبول یک محتواست و آنها 
را در راستای کشف »منبع معتبر« یاری می رساند. به مخاطبان می آموزد به محض قرار گرفتن در 
معرض یک محتوا نباید اصل را بر صحت تام و تمام آن بگذارند و باید آن را از سه رسانه معتبر و 

اصلی نیز راستی آزمایی کنند.
مخاطبان دارای ســواد رســانه ای می دانند شــایعات دارای چه نشانه هایی هســتند و از فوریت 
بخشی های ساختگی داخل متون رسانه ای آگاه هستند. مخاطبان دارای سواد رسانه ای می دانند در 
عصر سرریز اطالعات احتمال ساخت محتوای فریبنده که احساسات آنها را برانگیخته سازد، زیاد 
است و مخاطب اساساً به عنوان کاالیی جهت کسب سود )چه اقتصادی و چه سیاسی و فرهنگی 
و…( تلقی می شود و از این رو فاصله و نسبت خود را با رسانه به درستی تنظیم می کنند. مخاطبان 
دارای ســواد رسانه ای می دانند کثرت اطالعات و فراوانی پخش یک محتوا لزوماً به معنای صحیح 
بودن آن نیز قلمداد نشده و هر محتوایی بدون ارجاع مشخص به منبع معین، فاقد اعتبار الزم است.

به هر روی در زمانه ی فیک ها و شایعات رسانه ای به سر می بریم، بستر مناسب توسعه این دست از 
اطالعات نیز شبكه های اجتماعی هستند. امكان و ابزاری که این روزها فراگیر شده و حتی برخی 
مواقع از رســانه های اصلی نیز سبقت می گیرد و همین ســبقت نیز بازار اخبار دروغ را علی رغم 
زیســت در عصر شفافیت، داغ می کند تا جایی که موضوعی در عالم واقع وجود خارجی ندارد اما 
برایش میزگرد برگزار می کنند، در تاکسی و مترو همه درباره اش صحبت می کنند و عده ای نیز به 
لطیفه هایش می خندند. این وضعیت یعنی ســواد رسانه ای منجر به خرد و تربیت رسانه ای از نان 

شب هم واجب تر است.

امیر اسماعیلی مطرح کرد؛
 روزنامه مجازی 

تهدیدی که به فرصت تبدیل شد
ترقی اقتصادی : سردبیر روزنامه صبح نو 
ورود مطبوعات به دنیای مجازی را تبدیل 
تهدیــِد اقتصادی به فرصِت دیده شــدن 
دانســت و گفت: اصالت روزنامه نســبت 
به مطبوعــات مجازی مقدم اســت. امیر 
اسماعیلی سردبیر روزنامه صبح نو با اعالم 
اینكه رســانه های کاغذی در حال تجربه 
کردن حیاتی جدید هستند که البته بسیار 
سخت هم هســت، گفت: روزنامه هیچگاه 
نمی میــرد و بنده به این گفته ایمان دارم. 
دنیا می داند یكــی از مراجع اصلی برای آگاهی دادن، مطبوعات کاغذی اســت. روزنامه همواره 
دارای اصالت و اعتبار و حائز اعتبار منبع بوده که به راحتی به دست نیامده است. بنابراین روزنامه 

هیچگاه از بین نخواهد رفت ولی شكل، ظاهر و فرایند تولید آن، دائماً در حال تغییر است.
اصالت روزنامه همچنان پابرجاست

اسماعیلی از شوک عظیم و وحشتناکی که سال گذشته گریبان مطبوعات را گرفت سخن گفت و 
بیان کرد: قیمت کاغذ بالیی عجیب و غریب بر سر مطبوعات آورد و حتی هیچ کاغذی در دسترس 
ما نبود. روزنامه های بسیاری این شرایط را تجربه کردند و امروز هنوز هم شرایط عادی نشده است.

به گفته این فعال مطبوعاتی کم شدن تیراژ روزنامه ها یكی از عواقب این آسیب بود که هنوز جبران 
نشده ولی در عین حال منجر به توجه جدی روزنامه ها به فضایی دیگر برای نشر شد و آن محملی 
نبود جز فضای مجازی. در حال حاضر کمتر روزنامه ای است که در فضای مجازی یا حوزه مولتی 
مدیا حضور نداشته باشــد. این فضا به عنوان سایه ای از روزنامه فعال است ولی همچنان اعتبار و 

منبع اصلی اصالت آن به روزنامه باز می گردد.
كاغذ روزنامه نگاران را خانه نشین كرد

اسماعیلی تحریم و مسئله کاغذ را موجب کوچک شدن تحریریه بسیاری روزنامه ها دانست و افزود: 
امنیت شغلی بسیاری روزنامه نگاران به خطر افتاد؛ هرچند این امنیت پیش از این وجود نداشت 
ولی بعد از ماجرای کاغذ بسیاری روزنامه نگاران را خانه نشین کرد. ورود ویروس منحوس کرونا به 
کشــور مسئله فروش، روزنامه را با مخاطره جدی روبرو کرده است؛ از طرفی کم شدن آگهی های 
دولتی و بحث هایی که بر سر آگهی ها وجود داشت، بر این ساز و کار سایه افكند. اسماعیلی معتقد 
است این ساز و کار اندکی اصالح شده ولی همچنان به تغییر اساسی نیاز دارد اما فضا را به جایی 

رساند که روزنامه ها به منابع دیگر درآمدزایی فكر کردند.
وضعیت مطبوعات قابل دفاع نیست

در ادامه ابراهیم بهشتی، دبیر سیاسی روزنامه ایران وضعیت اقتصادی روزنامه ها را نامناسب توصیف 
کرد و افزود: خبرنگاران و مدیران این رسانه ها با این واقعیت تلخ مواجهند که دالیل متعددی دارد.

آگهی از گذشــته کانال درآمدزایی برای روزنامه ها بوده که امروز این مؤلفه به وضعیت جامعه 
مبتنی شده است؛ بنابراین هرچه شــرایط اقتصادی جامعه رو به افول بگذارد، به همان میزان 
اقتصاد روزنامه ها دستخوش تغییر می گردد. در این شرایط آگهی کاهش یافته یا حذف می شود. 
از طرفی وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه با میزان فروش نســبت مســتقیم دارد. بهشــتی 
معتقد اســت در دوره کنونی از شمار افراد روزنامه خوان کاسته شده و از نظر اقتصادی، جذب 
آگهی روزنامه ها با افت روبرو می باشد و این مسائل دست بدست هم داده تا وضعیت اقتصادی 

مطبوعات قابل دفاع نباشد.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه ای
معصومه نصیری
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