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رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

7راهبرد و3محوراصلی بازارسرمایه
اولویت های اصلی رئیس کل بانک مرکزی

نظام مالی و بانکی تغییرمی کند ؟

زیان 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان
اقتصاد پر چالش صنعت خودرو

موانع اساسی پیش روی صادرات 
غیرنفتی

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۱۱  
نیمه دوم مهر 1400- قیمت 2000 تومان

کسری بودجه مهمترین عامل افزایش تورم است 

معجزه جبران کسری بودجه 

مشروح این گزارش را در صفحه 4 بخوانید

 درآمد حاصل از صادرات چادرملو، تضمین کننده 
اجرای طرح های توسعه 

کشور نباید از طریق 
استقراض اداره شود

 ابزار دولت برای 
مهار نقدینگی 

پناهگاه امن سرمایه گذاری 
کجاست؟

اقتصاد انرژی و چالش های 
ایران در بازار جهانی

در سنوات قبل، همیشه رشد نقدینگی حداکثر 30 درصد 
بود، اما االن رشــد نزدیک به 40 درصد را مشــاهده می 
کنیم. این رقم پایه پولی وحشتناک است و این وضعیت 
باعث بحران های زیادی می شــود و باید به آن فکر کرد. 

در شرایط فعلی، کار به جایی رسیده که...

کاهش رشــد نقدینگی از حیث کنترل تورم نکته مثبتی 
اســت، اما از باب اینکه امکان تســهیالت دهی بانک ها 
کاهش پیدا می کند اتفاق خوبی به نظر نمی رســد. چرا 
که منابع بانک ها خرج خرید اوراق دولتی شده است و به 

این ترتیب چالش سرمایه در گردش و...

اقتصادی که تورم دارد، مثل کشــوری در شرایط جنگ 
است. همچنین در شرایط جنگ، زلزله و بحران عقل حکم 
می کند که آدم پناه بگیرد، در شــرایط تورمی هم عقل 
حکم می کند که به پناهگاه فرار کرد.به تازگی خبرهایی 

درباره کشف ماینر رمزارز در ساختمان شرکت بورس...

آینده چگونه اســت؟ این پرسش همگانی و نقل مجالس 
حرفه ای و غیرحرفه ای است و ارتباطی به شغل و یا حرفه 
خاصی نداشــته و عارضه های وارده به تمامی کشــورها 
موجب شده تا از منظر کمی و کیفی خود بدان پرداخته 
و اظهارنظر کنند. اما نقش هر یک از عامل های اثرگذار...
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ترقی اقتصادی : تورم و نقدینگی در حال تبدیل شــدن به یک بحران جدی در اقتصاد 
ایران است و پیش بینی می  شــود درصورتی که دولت جلوی رشد 40 درصدی نقدینگی 
را نگیرد و نتواند آن را به محدوده 27درصد میانگین چندســال اخیر، کاهش دهد، حجم 
نقدینگی در پایان مرداد ســال آینده به 5500میلیارد تومان برسد و میزان تورم به اعداد 
عجیبی برســد. البته سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در هفته های گذشته بارها از تیم 
اقتصادی دولت خواسته تا جلوی پیشروی پایه پولی را بگیرند و تورم را کنترل کنند اما به 
اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان این مهم پیچیدگی های بسیاری دارد و به سادگی و سریع 
ممکن نیست اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل جدید بانک مرکزی، قول داده  اند که تورم 
را مهار کنند. اما کسری شدید بودجه دولت و ناترازی بانک ها از یک سو و افت درآمدهای 
نفتی ایران این فرضیه را تقویت می کند که احتماال در ماه های آینده فرصت اصالح شرایط 
وجود ندارد. بانک مرکزی با انتشــار جدیدترین گزیده  آمارهای اقتصادی اعالم کرد؛ حجم 

نقدینگی در پایان مرداد1400 به رقم 3921هزار میلیارد تومان رسید که...
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آیادولتمیتواندتورمراکنترلکند؟

نقدینگی در اقتصاد 
ایران ترمز بریده

دکتر حسین اطمینان، معاون بازرگانی شرکت 
معدنــی و صنعتی چادرملــو در گفت وگو با ما 
ضمن اعالم میــزان صادرات و درآمد ارزی آن 
در شــش ماهه اول امســال به تشریح اهداف 
کلی صادرات چادرملو پرداخت و گفت : کسب 
درآمد ارزی به منظــور تامین مالی طرح های 
توسعه ، دفاع از موقعیت خود در بازار در مقابل 

صادرکنندگان موجود داخلی و منطقه،
بهره مندی از بیشــترین ظرفیــت تولید برای 
افزایش صــادرات،  ارزیابی فناوری های جدید 
در تولید با رویکــرد افزایش بهره وری و تنوع 
تولیدی،افزایش شــهرت  گرید های شــمش 
و برندســازی  بین المللی، ارزیابی گرید های 
جدید برای تولید )تنــوع محصول( و  افزایش 
مشــتریان با رویکرد تنوع بازارهای صادراتی از 
جمله اهداف کاًل صادرات در شرکت معدنی و 

صنعتی چادرملو است .
معاون بازرگانی چادرملو میزان صادرات شمش 
فوالدی چادرملو در نیمه اول امســال را 172 
هزار و 465 تن اعالم کرد وگفت : چادرملو در 
شش ماهه اول سال جاری، بالغ بر 456 هزارو 
261 هزارتن شمش فوالدی تولید کرده است 
که بخش عمده آن از طریق بورس کاال در بازار 

داخلی عرضه شده است.
وی افزود:  میزان درآمد ارزی چادرملو از محل 
صادرات شمش فوالدی بالغ بر 100 میلیون و 
415 هزار دالر بوده است که صرف تامین نیاز 
ارزی اجرای طرح های توســعه شرکت خواهد 

شد .
حســین اطمینان با اعالم این کــه چادرملو از 
جمله شــرکت هایی اســت که زنجیــره  فوالد 
از معــدن تا محصوال نهایــی را در اختیار دارد 
و همــواره نگرش مدیران ارشــد شــرکت در 
راســتای ارزش آفرینی و ایجــاد ارزش افزوده 
در زنجیره فوالداســت، تصریح کرد ، چادرملو 
در اســتراتژی فعالیت های خود ، دســتیابی 
بــه ذخایر جدید معدنــی را در اولویت اهداف 
خود قرار داده اســت. عالوه بر آن شناســایی 
معادن کوچک   از  تامین کنندگان ســنگ آهن 
مقیاس منطقه و یا سایر تامین کنندگان سنگ 

نیز از مهمترین برنامه های چادرملو است .
وی با اشــاره به این که مدیریت جدید شرکت، 
از بدو ورود دســتور موکد بر تهیه و خریداری 
سنگ آهن های موجود در بازار و به ویژه معادن 
کوچک  مقیاس را داده  اســت و ما نیز فرآیند 
خریــد را با اعــالم فراخوان انجــام داده ایم و 
همچنان ادامه می دهیم افزود: خرید ســنگ 
آهن بر اساس عیار آن و طبق نرخ های مصوب 
اعالمی انجام می گیرد چون کنســانتره،گندله 

و آهن اســفنجی را بــا نرخ مصــوب به فروش 
می رسانیم، لذا نمی توانیم سنگ آهن را به هر 

قیمتی خریداری کنیم ، 
مدیر بازرگانی شــرکت چادرملــو همچنین از 
دستوری بودن نرخ ها و ســهمیه ها انتقاد کرد 
و آن را مانعی بر ســرراه ایجاد باالنس عرضه و 

تقاضادر صنایع معدنی کشور برشمرد.
وی معتقــد اســت، بــا نرخ های دســتوری 
توجیه عرضه بســیار پایین اســت و اگر قرار 
بر اعمال نرخ دســتوری برای کنسانتره باشد، 
شــرکت های تولید کننده کنسانتره نیز انتظار 
دارند خرید ســنگ هم دســتوری باشــد، در 
حال حاضرمعدن داران و فروشندگان سنگ آهن 
در تــالش هســتند ســنگ آهن خــود را به 
نرخ جهانی به فروش برســانند ولی ما موظف به 
عرضه محصول با نرخ دولتی هســتیم که خود 
زمینه کاهش درآمدها و لطمه به صنایع معدنی 

کشور است.
اطمینان با تاکید بر این که باید نرخ ها و ضرایب 
اصالح شود و راه دیگری متصور نیست، افزود: 
امــروز قیمت کنســانتره در ایران نســبت به 
قیمت هــای جهانی 10 درصد، گندله 7 درصد 
وآهــن اســفنجی 3 درصد کمتر اســت، لذا 
پیشــنهاد ما اصالح قیمت ها به شکل منصفانه 
و پلکانی با هدف جلوگیری از ورود شــوک به 

بازار است.
مدیــر بازرگانی شــرکت معدنــی و صنعتی 
چادرملــو همچنین بحــث تحریم های فعلی و 
مشــکل خرید تجهیزات را یادآور شد و تصریح 
کرد که نقطه قوت ما،بومی ســازی است که تا 
حدود بســیار زیادی بحث تحریم ها را خنثی 
کرده ایم. به عنوان مثال، در بخش کنســانتره 
و برخی دیگر ازبخش های کارخانجات مربوطه 
به خودکفایی کامل رسیده ایم و تقریبا به خارج 

وابسته نیستیم، بنابراین شرکت چادرملو یکی 
از پیشگامان موفق بومی سازی است.

وی با اعالم این که چادرملو همواره محصوالت 
خود را از طریق بورس عرضه می کنند و اولویت 
را در تامین نیاز هــای کارخانجات داخلی قرار 
داده است، گفت: این شــرکت در حال حاضر 
یک میلیون تن شمش تولید می کند که تمامی 
فروش داخلــی را از طریق بــورس به فروش 
می رســاند و بخشی را نیز با هدف تامین ارز به 

خارج از طریق مزایده صادر می کند.
او از برندسازی محصوالت این شرکت خبر داد 
و گفت: شمش چادرملو در بازارهای جهانی با 
نام CMIC عرضه می شود و صرفا نیز از طریق 

مزایده به فروش می رسد.
اطمینان افزود: این شرکت یکی از موفق ترین 
شــرکت های معدنی و صنعتی کشور است که 
تاکنــون به تمــام تعهدات خــود در خصوص 
تعهدات برگشــت ارز حاصل از صادرات و ثبت 
آن در ســامانه نیما عمل کــرده و از این که در 
این شرایط بحرانی توانسته است بخشی از نیاز 

ارزی کشور را مرتفع سازد، برخود می بالد.
وی تمرکز بر اکتشــاف بــر پهنه های جدید را 
از جملــه مهم ترین اولویت هــا و دغدغه های 
مدیریت ارشد دانست و تصریح کرد در همین 
راســتا اقدام به خرید 8 دستگاه ماشین آالت 
حفاری عمیق کرده ایم که تا کنون 4 دستگاه 
آن وارد کشور و در نقاط هدف مستقر شده اند 
. وی در عین حال تصریح کرد:  چون اکتشافات 
هزینه بر اســت و گاها جذابیــت زیادی برای 
بخش خصوصی ندارد، لذا به نظرمی رسد که باید 
دولت مشوق های زیادی برای بخش خصوصی 
درنظر بگیرد مثال اگر پهنه ای اکتشــاف شــد 
بخــش خصوصی هم در آن مشــارکت کند و 

سهیم شود.
معاون بازرگانی چادرملو همچنین  در خصوص 
معدن D19 نیز گفــت عملیات باطله برداری 
آغاز شده و خوشبختانه از سرعت مناسبی نیز 

برخوردار است . 
وی بــا تاکید بر این کــه چادرملــو در انجام 
اکتشــافات در اقصی نقاط کشور آمادگی دارد 
و    انتظــار دارد اجازه عملیات اکتشــافی داده 
شــود، افزود: امروز اگــر از معادن و پهنه های 
جدید غافل شــویم، چند ســال دیگر شــاهد 
اتمــام ذخایر و درنهایت کاهــش تولید فوالد 
خواهیم بــود که این یک تهدید اســتراتژیک 
برای کشــور اســت. بنابراین بایــد پهنه های 
معدنی کشــور در اختیار تیم اکتشافی معادن 
 قرار گیرد. این مهم راه برون  رفت از تهدیدهای 

فعلی است.



ترقی اقتصادی : بر اساس یک جمع بندی از نتایج روش های مختلف به کار گرفته 
شــده و مقایسه با سایر پیش بینی ها اعم از داخلی و بین المللی، رشد اقتصادی سال 
1400، و در ســناریوی خوش بینانــه 6.2 درصد و در ســناریوی بدبینانه )که البته 

محتمل تر است( 3.4 درصد خواهد شد.
پژوهشــکده آمار در گزارشــی تحلیلی به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی سال 1400 
به تفکیک فصول چهارگانه پرداخته اســت. این گزارش در دو سناریو تحت عناوین 
ســناریوی خوش بینانه و سناریو بدبینانه انتخاب شــده است. در سناریوی بدبینانه 
رشــد اقتصادی با نفت در پایان ســال 3.4 درصد و بدون نفت 2.4 درصد در نظر 
گرفته شده است. در مقابل سناریوی خوشبینانه رشد اقتصادی با نفت را 6.2 و بدون 

نفت 4.2 درصد پیش بینی کرده است.
بانک جهانی خوش بین تر است

بانــک جهانی در گزارش چشــم اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن ســال 2021 
منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این 
گزارش، نرخ رشــد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میالدی به ترتیب 5.6 
درصد و 2.1 پیش بینی شــده است که نســبت به پیش بینی قبلی بانک جهانی در 

ژانویه سال جاری، 1.5 و 0.6 درصد افزایش را نشان می دهند.
بر اســاس پیش بینی جدید بانک جهانی، رشــد اقتصادی ایران در سال های 2021 
و 2022 به ترتیب 2.1 و  2.2 درصد پیش بینی شــده است. این در حالی است که 
این نهاد در ابتدای ســال جاری میالدی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در 
ســال های آتی نزولی خواهد بود. بر اســاس این گزارش، ایران از طریق جهش در 
بخش های صنعتی می تواند در ســال های 2021 تا 2023 بر رشــد اقتصادی خود 
بیفزایــد اما در بخش خدمات به واســطه همه گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد 
رشد با وقفه طوالنی تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال 2023 

به 2.3 درصد خواهد رسید.
در این گزارش به توزیع نابرابر واکســن کووید 19، در جهان تأکید شده که با توجه 
به آن رشــد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بســیاری از 

اقتصادهای درحال  توســعه و نوظهور از این رشــد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار 
می رود تولید در ســال جاری میالدی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، 2.4 
درصد رشد داشته باشد، قیمت های باالتر نفت چشم انداز رشد را برای صادرکنندگان 
نفت تقویت کرده، اما با شــیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، 

این بهبود محدود شده است.
سایه واکسیناسیون بر پیش بینی بانک خاورمیانه از رشد اقتصادی ایران

 Dynamic( بانــک خاورمیانه با اســتفاده از مدل تعادل عمومی پویــای تصادفی
Stochastic General Equilibrium( به پیش بینی متغیرهای کالن اقتصادی 
در بهمن 1399 و اردیبهشــت 1400 پرداخته اســت. داده های مورد استفاده برای 
پیش بینی شــامل داده های فصلی حساب های ملی به قیمت پایه 1390 است که با 
استفاده از این داده ها و با توجه به شرایط تداوم همه گیری بیماری کرونا در کشور 
و این نکته مهم که فرایند واکسیناسیون همگانی در ایران به نسبت سایر کشورها از 
ســرعت به مراتب پایین تری برخوردار است و همچنین با توجه به اینکه افق اقتصاد 
جهانی بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول بهبود یافته سناریوی ارائه شده 
به صورت خروج تدریجی اقتصاد جهان از رکود ناشــی از همه گیری کروناســت به 

پیش بینی پرداخته است.
گزارش صندوق بین المللی پول چه می گوید؟

صنــدوق بین المللــی پول در جوالی ســال 2021، پیش بینی خود از نرخ رشــد 
اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داده که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی جهان 
و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی )طبقه بندی کشورهای خاورمیانه و 
آسیای مرکزی بر اســاس طبقه بندی صندوق بین المللی پول است( در سال جاری 
میالدی به ترتیب 6.0 درصد و 4.0 درصد پیش بینی شده است که نسبت به گزارش 

قبلی آن، تغییر محسوسی مشاهده نمی شود.
بنابــر این گزارش نرخ رشــد اقتصادی در ســال جاری میالدی بــرای اقتصادهای 
پیشــرفته و در حال توسعه به ترتیب 5.6 درصد و 6.3 درصد و برای کشورهای در 

حال توسعه با درآمد پایین نیز 3.9 درصد پیش بینی شده است.

رشد اقتصادی به کجا می رسد؟
بر اســاس یک جمع بندی از نتایج روش های مختلف به کار گرفته شــده و مقایسه 
با ســایر پیش بینی ها اعم از داخلی و بین المللی، رشــد اقتصادی سال 1400، و در 
ســناریوی خوش بینانه 6.2 درصد و در سناریوی بدبینانه )که البته محتمل تر است( 
3.4 درصد خواهد شــد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به 
ترتیب 4.2 درصد و 2.4 درصد خواهند بود. همان طور که مالحظه می شــود رشــد 
بخش نفت )اســتخراج نفت و گاز طبیعی( در سناریو محتمل )بدبینانه( 9.9 درصد 
در ســال 1400، ساختمان 3.7 درصد، صنعت 2.9 درصد و کشاورزی 2.7 درصد و 
بخش های آب و برق و گاز، عمده فروشــی و خرده فروشی، حمل و نقل و انبارداری 
و فعالیت هــای مالی و بیمــه به ترتیب 5.2 درصد، 4.7 درصــد، 3.8 درصد و 5.3 
درصد در ســال 1400 رشد خواهند داشت. چنان چه گشایش بیشتری در مراودات 
بین المللی حاصل شــود به گونه ای که بار تحریم هــای اقتصادی و به ویژه صادرات 
نفت تعدیل شــود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 18.4 درصد و متعاقب 
آثار القایی افزایش درآمد نفت بر ســایر بخش ها می توان انتظار رشد اقتصادی 6.2 
درصدی را برای ســال 1400 داشــت. همان طور که مالحظه شــد بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول رشــد اقتصادی ایران برای ســال 2021 را به ترتیب 2.1 و 

2.5 درصد پیش بینی کرده اند.

ترقی اقتصادی: با فروکش کردن بحران 2 ماهه پیک پنجم 
کرونا، شــاخص مدیران خرید اقتصاد )PMI( ترقی اقتصادی 
: در شهریورماه با جهش 8.96 واحدی )معادل 19.2 درصد( 
به 55.55 واحد رســیده و همه زیرشاخص های آن نیز باالی 

50 واحد ثبت شده اند.
وضعیت شــاخص شامخ کل اقتصاد در شــهریورماه، از فعال 
شــدن اغلب کســب وکارها پس از محدودیت های اخیر کرونا 
در سایه مشکالت بزرگ و شــرایط نامساعد حکایت دارد. به 
طــوری که با فروکش کردن بحران 2 ماهه پیک پنجم کرونا، 
شاخص مدیران خرید اقتصاد )PMI( در شهریورماه با جهش 
8.96 واحدی )معادل 19.2 درصد( به 55.55 واحد رســیده 
و همه زیرشــاخص های آن نیز باالی 50 واحد ثبت شده اند. 
البته همچنان آمارها از تداوم رشــد قیمت خرید مواد اولیه و 
لوازم موردنیاز تولید و شــیب تند افزایش قیمت محصوالت و 
خدمات حکایت دارد و این مسئله می تواند چالش های جدید 

برای تولید و بازار به همراه داشته باشد.
مرکــز پژوهش های اتاق ایران گزارش دوره بیســت و چهارم 
طرح شــاخص مدیران خریــد )PMI( کل اقتصاد و گزارش 
دوره سی و ششم طرح شاخص مدیران خرید )PMI( بخش 
صنعت را بر اســاس اظهارنظر فعاالن اقتصــادی از وضعیت 

بنگاه ها در شهریورماه منتشر کرد.
این دو گزارش از شروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها پس 
از دو ماه محدودیت جدی در پیک پنجم کرونا حکایت دارد؛ 
اما هم زمان مســائلی نظیر افزایش شدید قیمت مواد اولیه و 
لوازم موردنیاز تولید، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، رشد 
قیمت کاال و خدمات و همچنین کمبود شــدید نقدینگی در 
برخــی از بنگاه های اقتصادی نیز به عنــوان تهدیدهای تولید 

باقی مانده است.

رشد جهش گونه شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد 
ایران در شهریورماه 55.55 به دست آمده است که نسبت به 
مردادماه )46.59( افزایش قابل توجه داشــته است و به یکی 
از بیشــترین مقدار خود از ابتدای شــروع طرح رسیده است. 
البته دلیل عمده این افزایش شاخص و زیرشاخص های آن در 
شهریورماه شــروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها در کشور 
بعد از رکود شــدید 2 ماه اخیر )به دلیل تعطیالت ناشــی از 
پیک پنجم کووید و شــرایط سیاسی کشــور( بوده است. در 
شــهریورماه عدد همه زیرشــاخص های اصلی باالی 50 ثبت 
شــده اند. در این ماه شــامخ بخش های خدمات، کشــاورزی 
و صنعت نســبت به ماه قبل بهتر شــده و فقط شامخ بخش 

ساختمان زیر 50 ثبت شده  است.
شــاخص میزان فعالیت های کسب وکار در شهریورماه 57.64 
بعد از دو ماه کاهش پیاپی به بیشترین مقدار خود طی 4 ماه 
اخیر رسیده است. به خصوص که بازگشایی مجدد کسب وکارها 
بعد از پیــک پنجم کووید 19 در افزایش فعالیت ها تأثیرگذار 
بوده اســت بااین حال فعالیت ها در بخش ســاختمان با رکود 

همراه بوده است.
شــاخص میزان سفارشــات جدید مشــتریان )57.43( در 
شهریورماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود از ابتدای 
شــروع طرح رســیده است. افزایش این شــاخص هم که در 
بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده است بیشتر متأثر از 
شرایط بعد از رکود شدید دو ماه قبل و کمتر شدن تردید در 

تصمیم گیری مشتریان است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )52.65( 
نسبت به مردادماه افزایش داشــته و شیب آن اندکی نسبت 
به ماه قبل بیشــتر شده اســت. افزایش این شاخص علی رغم 
کاهش در بخش ســاختمان ناشــی از افزایش اســتخدام در 

بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت است.
شــاخص قیمت خرید مواد اولیــه یا لوازم خریداری شــده 
)80.13( همچنان با شــدت زیــاد در حال افزایش اســت. 
شاخص قیمت مصرف کننده در شهریورماه به 351.1 رسیده 
که نسبت به ماه قبل 3.9 درصد افزایش نشان می دهد. این در 

حالی اســت که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریورماه برای 
خانوارهای کشور به رقم 45.8 درصد رسیده است.

شاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات در شهریورماه 
)62.52( با افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز 
با شــیب بیشتری افزایش یافته و طی 5 ماه اخیر به بیشترین 

مقدار خود رسیده است.
شــاخص میزان فروش کاالها و خدمات نیز )57.64( که طی 
2 ماه اخیر به شــدت کاهش یافته بود بیشترین مقدار 6 ماهه 

اخیر را ثبت کرده است.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی 
در شهریورماه همان طور که پیش بینی می شد شاخص مدیران 
خریــد از حالت رکود شــدید 2 ماه اخیر خارج شــده و اکثر 
فعالیت های کســب وکار، بعد از تعطیالت ناشی از پیک پنجم 
کووید 19، فعالیت خود را مجدداً از ســر گرفتند. هرچند بنا 
به گفته فعاالن اقتصادی همچنان با مشــکالت زیادی اعم از 
افزایش شدید قیمت های مواد اولیه و لوازم موردنیاز و مشکل 
تأمین آن، کمبود شدید نقدینگی و بی ثباتی شدید نرخ ارز و 

کاهش تقاضای مشتریان، دست وپنجه نرم می کنند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت چگونه است؟

بر اســاس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شــاخص مدیران خرید صنعت در شــهریورماه عدد 57.66 
به دســت آمده اســت و بعد از 2 ماه پیاپی رکــود فعالیت ها، 
روند بهبود در فعالیت های بخش صنعت مشــاهده می شــود. 
بااین حال همچنان حدود نیمی از شــرکت کنندگان وضعیت 
را مانند ماه قبل ارزیابی کردند. در بین زیرشاخص های اصلی 
شاخص صنعت، فقط شــاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر 
50 را به ثبت رســانده و سایر زیرشاخص ها باالی 50 بوده اند. 
در شهریورماه همه رشــته فعالیت های صنعتی به جز صنایع 
نســاجی و پوشاک و چرم، عدد شاخص کل صنعت باالی 50 

را ثبت کرده اند.
شــاخص مقدار تولید محصــوالت در شــهریورماه )61.96( 
بیشــترین مقدار خود را طی 4 ماه اخیر به ثبت رسانده است. 
افزایش این شاخص به دلیل بازگشایی صنایع بعد از تعطیالت 

ناشی از پیک پنجم کرونا بوده است.
شــاخص میزان سفارشــات جدید مشــتریان در شهریورماه 

)58.93( افزایش داشــته است و طی 4 ماه اخیر به بیشترین 
مقدار خود رســیده اســت. البته فعاالن اقتصــادی با کاهش 
قدرت خرید مشــتریان و کمبود شدید نقدینگی آن ها مواجه 

هستند.
شــاخص موجودی مواد اولیه در شــهریورماه )48.75( برای 
چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشــی داشــته اســت 
هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده 
است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، دلیل 
اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت اســت. از سوی دیگر 
بســیاری از مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت شــدید همراه 
بوده انــد. )برخی از صنایع مانند پتروشــیمی ها قیمت فروش 
محصوالت خود را به شــدت افزایش داده اند که صنایع وابسته 

در تأمین مواد اولیه داخلی با مشکل روبرو شده اند.(
شــاخص قیمت خرید مــواد اولیه )79.73( در شــهریورماه 
همچنان به شدت در حال افزایش است به خصوص که افزایش 
نرخ ارز از یک ســو و افزایش شــدید قیمت مواد اولیه داخلی 
از ســوی دیگر بر این روند افزایشــی تأثیرگذار بوده اســت. 
اما به علت کاهش ســطح عمومی تقاضــا و کمبود نقدینگی 
از سوی مشــتریان، تولیدکنندگان، قیمت فروش محصوالت 
تولید شــده )56.07( را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه 

افزایش نداده اند.
شــاخص میزان صادرات کاال )51.36( با اندکی افزایش طی 
6ماه اخیر به بیشــترین مقدار خود رســیده اســت. اگرچه 
شــاخص صادرات در صنایع الســتیک و پالســتیک، صنایع 
شــیمیایی و پوشاک و چرم به شــدت کاهش یافته است و به 
اعتقاد فعاالن این حوزه افزایش شــدید قیمت مواد اولیه توان 

رقابت با سایر کشورها را از آن ها گرفته است.
شــاخص میزان فروش محصوالت در شــهریورماه )58.19( 
نســبت به تیر و مردادماه که با افت شدید )به دلیل تعطیالت 
کرونا و تغییرات فضای سیاسی کشور( روبرو شده بود مجدداً 
بهتر شــده اما همچنان بســیاری از تولیدکنندگان از کمبود 
شدید نقدینگی شــکایت دارند که در تأمین مواد اولیه آن ها 
را دچار مشــکل کرده اســت. در شــهریورماه شاخص میزان 
فــروش محصوالت به ترتیب در صنایع چوب، کاغذ و مبلمان 

بیشترین و در صنایع فلزی کمترین مقدار را داشته است.

کشور نباید از طریق استقراض 
اداره شود

در سنوات قبل، همیشــه رشد نقدینگی 
حداکثــر 30 درصــد بود، اما االن رشــد 
نزدیک به 40 درصد را مشاهده می کنیم. 
این رقم پایه پولی وحشــتناک است و این 
وضعیت باعث بحران های زیادی می شود 
و باید به آن فکر کرد. در شرایط فعلی، کار 
به جایی رســیده که کنترل نقدینگی هم 
جواب نمی دهد. براســاس داده های آماری 
بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه 
امسال 3921 هزار میلیارد تومان شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 39.1 
درصد رشد داشته اســت. طی سال های 
اخیر مدام درباره رشد نقدینگی و راه های کنترل آن صحبت هایی به میان آمده است، اما تا 
به حال که مسئوالن موفق نبوده اند. واقعیت این است که علل رشد نقدینگی واضح و روشن 
است. در واقع رشد نقدینگی از محل رشد پول پرقدرت یا همان پایه پولی رخ می دهد. پایه 
پولی هم سه جز دارد: یک جز آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. این مطالبات از محل 
انتشار اسکناس بدون پشتوانه و استقراض دولت و شرکت های دولتی از بانک مرکزی ایجاد 
می شود. اســناد این مطالبات هم در تراز نامه بانک مرکزی قابل مشاهده است. جز دیگر، 
مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست. این وضعیت هم ناشی از اضافه برداشت بانک ها است. 
بانک ها از منابع بانک مرکزی برای تسویه حساب هایشان در اتاق پایاپای استفاده می کنند. 
البته در این باره ضوابطی وجود دارد که بانک ها اجازه ندارند و بانک مرکزی هم نباید اجازه 
بدهد. اما می بینیم با اینکه چنین کاری منع شده، عمال مقابل چشم بانک مرکزی اتفاق می 
افتد. جز سوم و آخر که خیلی مهم است، دارایی خارجی بانک مرکزی است؛ یعنی خالص 
دارایی خارجی که همان دارایی ارزی منهای بدهی ارزی اســت. این بخش اگر رشــد کند، 
نقدینگی هم رشد می کند البته بدون آثار تورمی آن. این سه بخش ترازنامه بانک مرکزی را 
نشان می دهد. به عبارتی بدهی ها و دارایی های بانک مرکزی در این ترازنامه قابل مشاهده 
است. اگر این سه جز رشد نکند، نقدینگی هم رشد نخواهد کرد. اما وقتی مثال بدهی های 
دولت به بانک مرکزی زیاد می شود، یا بدهی های سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش می 
یابد، به معنای ورود پول جدید به چرخه پولی و بانکی است. بانک های ما مثل بانک های همه 
نقاط دنیا براساس ویژگی و کارکردشان مبادرت به دادن اعتبارات مکرر می کنند. اعتباراتی 
که در یک بانک داده می شود، در بانک دیگر به صورت سپرده گذاشته می شود. بانک دوم 
هم به اندازه سپرده قانونی 10،15 درصدی، مقداری از این پول را کنار می گذارد و بقیه اش 
را دوباره وام می دهد. این پول دوباره در همان بانک یا بانک دیگری به سپرده جدید تبدیل 
می شود. این روند همین طور ادامه پیدا می کند و بانک بعدی هم دوباره سپرده قانونی اش 
را از روی این پول برمی دارد و بقیه اش را وام می دهد. در واقع این روند باعث می شود که 
7 برابر پول اولیه، نقدینگی ایجاد شود. البته همان طور که گفتم این وضعیت تنها در کشور 
ما صادق نیست و در تمام کشورها رخ می دهد. سپرده در بانک گذاشته می شود، بانک هم 
مجبور است به این سپرده سود بدهد، بنابراین باید این میزان پولی که نزدش است را سریع 
وام بدهد تا بتواند سود سپرده را تامین کند. اما اگر بانک مرکزی کنترل کافی و الزم و دولت 
هم انضباط مالی داشته باشه و کسری بودجه هم رخ ندهد، وضعیت درست می شود. کسری 
بودجه باعث اســتقراض دولت از بانک مرکزی می شود. از طرفی بانک ها هم چون عطش 
زیاد پول دارند، بیشــتر از سپرده شان خرج می کنند و این خیلی خطرناک و تورم زاست. 
این در حالی است که مشاهده می کنیم با این وضعیت، بانک مرکزی به آنها پاداش و خط 
اعتباری هم می دهد تا آنها بتوانند با وقفه برداشت ها را تسویه کنند. عالوه بر این، شرکت 
های دولتی و خود دولت هم از بانک مرکزی اســتقراض داشــته اند چرا که پایه پولی رشد 
کرده است. در این میان، بانک مرکزی قدرت پاس نکردن چک های دولت را ندارد. به طور 
مثال بانک مرکزی نمی تواند زمانی که چک وزارت بهداشت، وزارت علوم یا هر وزارت خانه 
ای دیگــری که دریافت می کند را پاس نکند. زمانی هم که پاس کند، به همان میزان پایه 
پولی وارد سیستم می کند. این وضعیت دست خود دولت است. خیلی از کشورها بیشتر از 
ما بحران دارند. مثال عراق و افغانستان هم در شرایط اقتصادی بدی به سر می برند، اما بانک 
مرکزی آنها اجازه نمی دهد پایه پولی غیراقتصادی و غیرموجه وارد بازار شود، به همین دلیل 
هم در این کشــور تورم باال مشاهده نمی شود و قیمت دالر افزایش نمی یابد. اما در ایران، 
راحت ترین کار برای بدهی دولت، مراجعه به بانک مرکزی است. این وضعیت تا جایی پیش 
رفته که با رشد زیاد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجهیم. در سنوات قبل، 
همیشه رشد نقدینگی حداکثر 30 درصد بود، اما االن رشد نزدیک به 40 درصد را مشاهده 
می کنیم. این رقم پایه پولی وحشتناک است و این وضعیت باعث بحران های زیادی می شود 
و باید به آن فکر کرد. در شرایط فعلی، کار به جایی رسیده که کنترل نقدینگی هم جواب 
نمی دهد؛ حتی اگر رشد 30 درصد اتفاق افتد، باز به دلیل اینکه شکاف درآمدی ایجاد شده، 
یعنی بین درآمد و هزینه مردم اختالف زیادی وجود دارد، کنترل جواب نمی دهد. مگر اینکه 
دولت به شیوه درست و واقعی خصوصی سازی را پیگیری کند و دارایی اش را بفروشد و پول 
هایی که از این محل ایجاد می شود را امها کند. یا منابع ارزی را توزیع کند و تخصص دهد، 
اما ریالی که به دست می آورد را منجمد کند یا از بین ببرد. دولت باید تنها کشور را از محل 
درآمد ها اداره کنند؛ درآمد هم یعنی گمرگ، مالیات، عواید و منافع دیگر، یا افزایش خالص 
دارایی خارجی و صادرات بیشتر. کشور نباید از طریق بودجه و استقراض از بانک مرکزی اداره 
شود و رونق اقتصادی هم نباید با اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باشد. این روش ها 
خطرناک است و من فکر می کنم که ما به نقطه بحران رسیده ایم و اگر چاره جویی نشود، 
مشکالتی زیادی در آینده گریبان گیر اقتصاد خواهد بود. 4 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در برابر اقتصاد ایران، وضعیت را بدتر می کند و تولید نا خالص ملی را کاهش می دهد، چرا 
که رال  به دالر 30 هزار تومان تقسیم خواهد شد. این بحران ریشه در اتفاقات و مشکالت 
زیادی دارد. یکی از آنها تحریم است که به شدت تاثیر گذار خواهد بود. تحریم ها اجازه نمی 
دهد تراز تجاری کشور مثبت شود. هزینه ریسک مراودات بین المللی بیشتر می شود تجارت 
منطقه و تعامل با کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. وضعیتی که در روند خصوصی ها رخ 
داده هم دخیل اســت. دولت باید اجازه دهد که بخش اقتصادی از بخش دولتی خارج شود 
تا دولت بتواند از این شرکت ها مالیات دریافت کند و منبع درآمدی برایش شود. زمانی که 
شرکت ها توسط دولت اداره شوند، در واقع زیان ده هستند، اما زمانی که واگذار شوند، دولت 

می تواند از آنها مالیات بگیرد و به این ترتیب برای دولت سودده می شوند.

ابزار دولت برای مهار نقدینگی 
کاهش رشــد نقدینگــی از حیث کنترل 
تورم نکته مثبتی اســت، امــا از باب اینکه 
امکان تسهیالت دهی بانک ها کاهش پیدا 
می کند اتفاق خوبی به نظر نمی رسد. چرا 
که منابع بانک ها خرج خرید اوراق دولتی 
شده اســت و به این ترتیب چالش سرمایه 
در گردش و تســهیالت دهی به شرکت ها 
ایجاد خواهد شد. حجم نقدینگی در پایان 
مــرداد1400 به رقم 3921هــزار میلیارد 
تومان رسید. براساس برآورد بانک مرکزی 
رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت 
به مرداد پارسال 39.1درصد، نسبت به پایان 
سال گذشته 12.8درصد و نسبت به تیرماه امسال 2.7درصد بوده است. اما آنچه در میان آمار 
نقدینگی مهم اســت، این است که در این ماه آخر مورد بررسی، رشد نقدینگی کاهنده بوده 
است یعنی عمال دولت با ابزارها و اقالمی که در اختیار دارد و با فشار بر بانک ها برای خرید 
اوراق، توانسته به مقداری جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. به این ترتیب  برخالف چند ماه اول 
سال که رشد نقدینگی مداومی را داشته ایم، در این ماه آخر، این رقم با کاهش مواجه شده 
است. این اتفاق از حیث کنترل تورم نکته مثبتی است، اما از باب اینکه امکان تسهیالت دهی 
بانک ها کاهش پیدا می کند اتفاق خوبی به نظر نمی رسد. چرا که منابع بانک ها خرج خرید 
اوراق دولتی شده است و به این ترتیب چالش سرمایه در گردش و تسهیالت دهی به شرکت 
ها ایجاد خواهد شــد. در این زمینه، دولت باید به موازنه برسد. گویا در گزارشی که اخیرا در 
مجلس ارائه شده، گفته شده است که منابع در دسترسی که کشور بتواند با آن مسیر توسعه را 
دنبال کند، وجود ندارد. بنابراین دولت باید هرچه زودتر واگذاری دارایی و آزادسازی نرخ انرژی 
را در دســتور کار بگذارد. در غیر این صورت مجددا مشابه اواخر دولت قبل، این دولت جدید 
هم مجبور می شود به خلق پول روی بیاورد که خودش به تنهای می تواند پمپ تورم را روشن 
کند. با تمام این توضیحات و روند کاهشی که در نرخ رشد نقدینگی در ماه آخر مورد بررسی 
دیده می شود، به نظر می رسد که دولت این خط سیر کاهش رشد نقدینگی و کنترل آن را 
دنبال کرده، فقط باید دید اهرم این کار چه بوده است. همان طور که گفتم اگر این اهرم، فشار 
به بانک ها برای خریداری اوراق دولتی باشد، در آینده بانک ها با صنایع دچار چالش خواهند 
شد. البته دولت قبلی هم حراج اوراق دولتی را در دستور کار داشت و بانک مرکزی هر هفته 

میزان اوراق به حراج گذاشته شده و فروش رفته را منتشر می کرد. 

 کارشناس اقتصادی
بهاءالدین حسینی هاشمی
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سال 1400 با چه رشد اقتصادی پایان می یابد؟
رشد اقتصادی به کجا می رسد؟

شامخ شهریورماه ۵۵,۵۵ واحد اعالم شد
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عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
شهاب جوانمردی

دیدگاه

ترقــی اقتصادی  : بانک مرکــزی با انتشــار جدیدترین 
گزیده  آمارهــای اقتصادی اعالم کرد؛ حجــم نقدینگی در 
پایان مرداد1400 به رقم 3921هزار میلیارد تومان رســید 
که نشــان می دهد تنها در مردادماه 101هزار و 450میلیارد 

تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است
در شرایطی که تورم و نقدینگی در حال تبدیل شدن به یک 
بحران جدی در اقتصاد ایران است و دولت با کسری بودجه 
گسترده ای رو به روســت؛ مردان اقتصادی دولت سیزدهم 
و در راس آن ها رئیس ســازمان برنامــه و بودجه به دنبال 
تدوین برنامه های جدید برای بهبود شرایط هستند. در این 
بین دولت با آزمون تدوین نخســتین سند بودجه هم رو به 
رو اســت و همه کارشناسان منتظر هستند تا ببینند که این 
برنامــه تا چه اندازه کار آمد خواهد بود و البته واقعی تدوین 
می شود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفته: ســناریوهای گذشته کنار گذاشته شده و بودجه سال 
آینده بدون کســری و اســتقراض از بانک مرکزی و انتشار 

اوراق قرضه بسته خواهد شد.
البته او در شــرایطی می گوید که بودجه باید بدون کسری 
و اســتقراض بسته شود که در ســال جاری دولت به اعتقاد 
کارشناســان با بیــش از 300 هزار میلیارد تومان کســری 
)پیش بینی می شــود تا پایان ســال( رو به رو است و باتوجه 
به اینکه تحریم ها همچنان پا برجاســت و فروش نفت ایران 
وضعیت چندان مناســبی ندارد؛ ســوال این است که با چه 
معجزه ای قرار اســت کســری بودجه جبران شود. کسری 
بودجه در حال حاضــر مهم ترین عامل افزایش پایه پولی و 

نقدینگی و در نهایت تورم محسوب می شود.
مســعود میرکاظمی با اعالم خبر نهایی شــدن بخشــنامه 
بودجه ســال 1401 و آمادگی آن ها برای ارســال به دفتر 
رئیس جمهــور گفت: »آثــار و تبعات مخرب ســناریوهای 

گذشته مشهود است. اثر چنین سناریوهایی جز ایجاد فاصله 
طبقاتــی و هدایت بخش بزرگــی از افراد جامعه به زیر خط 
فقر نبوده اســت.«  کمتر از 2 ماه دیگر قرار اســت نخستین 
الیحه بودجه دولت ســیزدهم تقدیم مجلس شــود، تاکنون 
ستاد تهیه و تدوین بودجه 1401کل کشور 14جلسه برگزار 

کرده است.
میرکاظمی تأکید دارد بودجه ســاالنه باید به نفع همه مردم 

ایران باشــد و نه قشری خاص زیرا به گفته او بین عملکرد و 
برنامه های مصوب در بودجه فاصله و شکاف زیاد ایجاد شده 
و نظام برنامه ریزی را از کارایی انداخته است. او از کارشناسان 
و تصمیم گیرندگان بودجه سال آینده خواسته تا نگاه شان را 
از سطح خرد به سطح کالن تغییر دهند تا به گفته او نتیجه 
تصمیم آنها آثار مثبت برای کل مردم ایران باشــد. سکاندار 
نظــام برنامه و بودجه می گوید: تصمیمات اتخاذ شــده باید 

شــرایط زندگی همه مردم ایران را در دورترین نقاط کشور 
بهبود ببخشــد و شــرایط زندگی رفاهی نامناسب مردم در 

دورترین مناطق ایران برای ما قابل قبول نیست.
میرکاظمی گفته است:»چرخه منفی و معیوب در بودجه ریزی 
باید متوقف شود. دولت هزینه ها را مدیریت کند. استقراض 
از بانک مرکزی و انتشــار اوراق قرضــه و خلق پول راه حل 
نیســت. تداوم چنین سناریویی مشــکالت فزاینده ای برای 
کشــور ایجاد کرده است و براساس مســئولیتی که برعهده 
دارم از تمــام توان خود برای توقف چنین چرخه ای و بهبود 

شرایط استفاده خواهم کرد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه دیروز در حاشــیه جلسه با 
نمایندگان مجلس هم از کســری بودجه به عنوان مشــکل 
اساسی امروز ایران یاد و تأکید کرد: مصارف بودجه در پایان 
ســال 91 حدود 89هزار میلیارد تومــان بوده که در بودجه 
1400به 937هزار میلیارد تومان در سقف اول و 1277هزار 
میلیارد تومان در ســقف دوم افزایش یافتــه یعنی در یک 
دوره 8ساله میزان مصارف بودجه دولت 10برابر شده است. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد دولت سیزدهم به 
 دنبال تبدیل بودجه  نویسی بر مبنای ردیف به بودجه  نویسی 
مبتنی بر برنامه  است و رشــد اقتصادی و ثبات اقتصادی از 

مهم ترین محورهای دولت در اصالح ساختار است.
بانک مرکزی با انتشــار جدیدترین گزیده  آمارهای اقتصادی 
اعالم کرد؛ حجــم نقدینگی در پایان مــرداد1400 به رقم 
3921هــزار میلیارد تومان رســید که نشــان می دهد تنها 
در مردادمــاه 101هــزار و 450میلیــارد تومــان بر حجم 
نقدینگی اضافه شــده اســت، به بیان روشــن  تــر ثانیه ای 
38میلیــون تومــان؛ دقیقــه ای 2میلیــارد و 272میلیون 
 تومــان ، هــر ســاعت 136میلیــارد تومــان و در یک روز 

3هزار و 273میلیارد تومان.

کسری بودجه مهمترین عامل افزایش تورم است 

معجزه جبران کسری بودجه 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱۱ - نیمه دوم مهر ۱400



ترقی اقتصــادی : نمایندگان بخش خصوصــی و نمایندگان 
برخی سازمان های دولتی نظیر ســازمان امور مالیاتی، سازمان 
بــورس و وزارت صنعــت، معدن و تجارت در پنجمین جلســه 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی 
مزایای گواهی ســپرده کاالیی، نسبت به تعمیم استفاده از این 

ابزار مالی به حوزه صنعت تاکید کردند
در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهــران، موضوع اســتفاده از ابزار گواهی ســپرده کاالیی مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت؛ ابزاری که حدود هفت ســال است 
توسط شورای عالی بورس به رسمیت شناخته شده اما به دلیل 
ناهماهنگی دو ســازمان امور مالیاتی و سازمان بورس که هر دو 
زیر مجموعه یک وزارتخانه هســتند، صاحبان صنایع از مزایای 

آن محروم مانده اند.
 در ابتدای پنجمین جلســه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران، فرال  مســتوفی، با اشــاره به اینکه شورای عالی بورس 
»گواهی ســپرده کاالیی« را به عنوان یک ابزار مالی شناسایی 
کرده است، گفت که این گواهی، موید مالکیت افرادی است که 

بر مقدار مشخصی از کاال مالکیت دارند. 
رئیس کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران با بیان اینکه 
تاکنون صرفا کاالهای کشــاورزی توانسته اند از این امکان بهره 
بگیرند، گفت که جلسه امروز کمیسیون به چگونگی استفاده از 

این گواهی در کاالهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.
در ادامه این جلســه، جواد فالح، مدیر توسعه بازارهای فیزیکی 
بــورس کاال، با بیان اینکه گواهی ســپرده کاالیی به عنوان یک 
ورقه بهادار در سال 1393 شناسایی شده است، عنوان کرد که 
این ابزار مالی از تاریخ تصویب تاکنون در مورد کاالهای مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده قابل اســتفاده نبوده اســت. در واقع به 
دلیــل ابهام مالیات بر ارزش افزوده، این روش در مورد کاالهای 
صنعتی کاربرد نداشــته اســت. بنابراین اصالح و روشنگری در 

مورد این مساله با صدور یک بخشنامه الزامی به نظر می رسد.
او توضیح داد: گواهی ســپرده کاالیی، اوراق بهاداری اســت  که 
نشــان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کاالست. بر 
این اســاس، یک انبار مورد تایید بورس کاال شناسایی می شود 
و افــرادی که تمایل دارند، کاال را وارد این انبار می کنند و برای 
آن قبض انبار صادر می شود. پس از آن، این قبض انبار، قابلیت 

معامله در بورس کاال را پیدا می کند.
فالح در ادامه، مزایای گواهی ســپرده کاالیی را مورد اشاره قرار 
داد که ایجاد امکان فروش محصول در سطح خرد، کشف قیمت 

روزانه و تسهیل فروش محصول با نرخ شفاف و رقابتی به صورت 
نقد، کاهــش تضامین مورد نیاز برای عرضــه و فروش کاال در 
مقایســه با بازار فیزیکی، کاهش هزینه های جابجایی محصول 
افزایش نقدشــوندگی کاالهای راکد در انبارها، بسترسازی برای 
راه اندازی قراردادهای آتی، امکان تامین مالی به پشتوانه گواهی 
ســپرده کاالیی از طریق فرآیند توثیق و تســهیل در دسترسی 
به اعتبارات بانکی، جذب مشــارکت فعــاالن بازار مالی در بازار 
کاالیی از طریق اوراق بهادارسازی کاال، کمک به افزایش ذخایر 
استراتژیک کشــور و ایجاد امکان صادرات بر اساس برآورد نیاز 

داخلی بازار از جمله این مزایا بود.
او با اشاره به اینکه ابهام مالیات بر ارزش در مورد این ابزار، مانع 
اســتفاده از آن در کاالهای صنعتی و معدنی شــده است، ادامه 
داد: شــرکت بورس کاالی ایران طی سال های اخیر با همکاری 
ســازمان امور مالیاتی مدل های مختلفــی برای رفع این چالش 
ارائــه کرد که در نهایت مدل انتقال اعتبار مالیاتی بر روی نماد، 
مــورد توافق اولیــه قرار گرفت؛ اما در آخرین جلســه با معاون 
ســازمان امور مالیاتی ابهاماتی با این مضمون که نماد به عنوان 

نوعی مؤدی مالیاتی مجازی قابل پذیرش نیســت و باید شخص 
حقوقی مسئولیت مؤدی بودن را بپذیرد، مطرح شد.

سهم 65 درصدی محصوالت صنعتی و معدنی در بورس کاال
 در ادامــه، مجتبی نقدی، معاون دفتر تأمین منابع مالی وزارت 
صمت طی ســخنانی به سهم 65 درصدی محصوالت صنعتی و 
معدنی در معامالت بازار فیزیکی بورس کاال و رشــد قابل توجه 
حجم معامالت این محصوالت در ســال جاری اشاره کرد. او با 
ارائه توضیحاتی در مــورد پیگیری های وزارت صمت برای رفع 
ابهــام مالیاتی این ابزار، بر امکان بهره منــدی از موجودی انبار 
بنگاه ها از طریق گواهی ســپرده کاالیی برای کاالهای صنعتی 
و معدنــی تاکید کرد. او افزود: در جریان این پیگیری ها، رئیس 
ســازمان امور مالیاتی در مردادماه اعالم کــرد که پیش نویس 

بخشنامه ای تهیه شده و آماده ابالغ است.
در ادامــه، مهدی زمانــی، رئیس اداره دیده بان ســالمت بازار 
ســرمایه نیز عنوان کرد که به دلیل سهولت و معافیت کاالهای 
کشــاورزی از مالیات بر ارزش افزوده، بازار ســرمایه به سمت 
اســتفاده از این ابزار برای کاالهای کشاورزی، سوق پیدا کرده 

و البته ســازمان بورس پیگیری هایی برای اســتفاده از این ابزار 
در مورد کاالهای صنعتی و معدنی به انجام رســانده اســت. او 
افزود: استفاده از گواهی سپرده کاالیی برای محصوالت صنعتی 

 می تواند راه ارتباطی صنعت و بازار مالی را هموار کند.
در ادامــه عباس آرگون، نایب رئیس کمیســیون بــازار پول و 
ســرمایه اتاق تهران، با ابراز تاســف نســبت به اینکه توســعه 
استفاده از گواهی سپرده کاالیی، معطل ناهماهنگی دو سازمان 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد اســت، گفت کــه باید از طرف اتاق 
بازرگانی تهران درخواســت کنیم که رفــع ابهامات این ابزار به 

سرعت انجام گیرد.
در ادامه، نقدی با اشــاره به اینکه رئیس ســازمان بورس، دبیر 
شورای عالی بورس است، عنوان کرد که می توان از این سازمان 
درخواست کرد که موضوع گواهی سپرده کاالیی را در دستورکار 
نخســتین جلسه شورای عالی بورس قرار دهد تا در حضور وزیر 

اقتصاد، تصمیم عاجلی در این زمینه اتخاذ شود.
پس از آن، حســین بلندمیاب که به نمایندگی از سازمان امور 
مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، نیز توضیح داد که برابر 
پیگیری های او، عدم ارســال اطالعات مورد نیاز ســازمان امور 
مالیاتی، دلیل توقف و عدم حصول نتیجه در رفع ابهام این ابزار 
بوده است. این مقام مسئول در ســازمان امور مالیاتی پیشنهاد 
کرد که تفاهمنامه ای میان سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس 
منعقد شــود که به موجب آن، اطالعات مورد نیاز سازمان امور 
مالیاتی در مورد تمام کســانی که تحت قواعد این روش، طرف 

معامله هستند، ارائه شود.
علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس 
کاال نیــز این توضیح را ارائه کرد که مطابق با آخرین نشســت 
برگزار شــده بــا معاون حقوقــی و فنی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی، مشــکل مربوط به تمرکز بر نماد و تعریف شــخصیت 
حقوقی نماد اســت و صالحیت پذیرش نماد در حیطه وظایف 

سازمان امور مالیاتی قرار ندارد.
در نهایت پس از آنکه ســایر اعضــا و میهمانان نیز نظرات خود 
را اعالم کردند، پیشــنهاد شــد که با توجه بــه مزایای فراوان 
ابزار گواهی ســپرده کاالیی صنعتی بــرای تولیدکنندگان این 
محصــوالت، موضوع، از طریــق وزیر اقتصاد به ســازمان امور 
مالیاتی اعالم شــود. همچنین مقرر شــد در صورت اعالم نیاز 
ســازمان امور مالیاتی، انتقــال اطالعات مربــوط به معامالت 
گواهی سپرده کاالیی به سازمان امور مالیاتی از طریق عقد یک 

تفاهمنامه با سازمان بورس انجام گیرد.

اقتصــادی که تــورم دارد، مثل 
است.  در شرایط جنگ  کشوری 
همچنین در شرایط جنگ، زلزله 
و بحــران عقل حکم می کند که 
آدم پناه بگیرد، در شرایط تورمی 
هــم عقل حکم مــی کند که به 

پناهگاه فرار کرد.
به تازگی خبرهایی درباره کشف 
ماینــر رمــزارز در ســاختمان 
شرکت بورس منتشر شده است. 
ماجرایــی کــه صفر تــا صدش 
خطــا بوده اســت، چرا که بازار ماینــر رقیب بازار بورس اســت. بورس 
جایی برای جذب ســرمایه برای اقتصاد اســت و بازدهی طوالنی مدت 
بــرای آن مطرح می شــود، اما حاال خودش به دنبــال راهی دیگر برای 
درآمدزایــی رفته اســت. این اتفاق یعنی بورس بــه جای اینکه هوش و 
حواسش بر اداره بازار سرمایه باشــد، به کسب درآمد از طریق رمزارزها 
 پرت شــده اســت و به این شــکل مردم هم قبول نمی کنند که بورس 

می تواند سودده باشد.
امــا در تحلیــل وضعیــت بازار ســرمایه و حضــور مــردم در آن باید 
گفــت وقتــی بازدهــی بــورس کمتــر از تورم اســت، یعنــی بورس 
ســودده نیســت. به لحــاظ منطــق اقتصاد، فــرض بر این اســت که 
همه رفتارشــان عقالیی اســت، حاال ممکن اســت برخــی هم عقالیی 
 رفتــار نکننــد، امــا فرض بر این اســت که رفتــار همــه از روی عقل 

صورت می گیرد.
تفســیر این جمله این اســت که به لحاظ عقالیی مــردم تمایلی ندارند 
ارزش پولشــان کم شود، راهکار این اســت که به سمت بازار ارز و سکه 
برونــد. آنهایی که وضع بهتری دارند به ســمت بازار مســکن می روند و 
آنهایی که وضع مالی شان خیلی بهتر است پولشان را از کشور خارج می 
کنند. سوال این است که مردم چرا این گونه رفتار می کنند؟ جواب این 
موضوع را مطرح می کند که اگر پولشان به همین شکل رالو در دستشان 
باقی بماند، آب می رود و ارزشــش را از دســت می دهــد. بنابراین این 
عقالیی نیست که پول گوشه ای گذاشته شود، که اگر امروز یک میلیون 
اســت و آخر سال ارزشش به 800 هزار تومان برسد. به این ترتیب، عقل 
حکم می کند که این پول به پناهگاهی امن برده شــود. ممکن است این 
پناهگاه، مســکن، زمین، ســکه و ارز و دیگر بازارهای سودده باشد. حاال 
ممکن اســت یکی از این پناهگاه ها بمباران شــود. البته احتمالش کم 
اســت، اما ممکن است. سال گذشــته هم که مردم پولشان را به پناهگاه 
بورس بردند و با افت ســرمایه شان مواجه شدند. آنها که حرفه ای بودند 
پولشــان را زود از بورس خارج کردند، اما آنها که با ســاز وکار این بازار 

خیلی آشنا نبودند، با ضرر و زیان هایی بعضا زیاد مواجه شدند.

اما اصل مطلب این اســت که اقتصادی که تورم دارد، مثل کشــوری در 
شــرایط جنگ اســت. همچنین در شــرایط جنگ، زلزله و بحران عقل 
حکم مــی کند که آدم پناه بگیرد، در شــرایط تورمــی هم عقل حکم 
می کنــد که به پناهگاه فرار کــرد. این پناهگاه ها در اقتصاد اســمش 
می شــود خرید دارایی. در حال حاضر هــم چون بازدهی بورس کمتر از 
نرخ تورم است، مردم دنبال جایی می روند که بازدهی اش باالتر از تورم 
باشــد. به عنوان مثال، زمانی که مرکز آمار اعالم می کند نرخ تورم 40 
درصــد، مردم به ســمت بازارهایی می روند کــه بازدهی اش باالی 40 
درصد باشــد. پس زمانی که بانک ها ســود 20 درصد می دهند، سپرده 
گذاری در آنها  برای مردم جــذاب نخواهد بود. همچنین به عنوان مثال 
 اگر بازدهی مسکن زیر 40 درصد باشد، مردم باز هم سرمایه شان را آنجا 

نخواهند برد.

ترقی اقتصادی :محدودیت های تأمین برق برای صنایع ســیمان و فوالد در شهریورماه نیز 
باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی های 
غیرفلزی به ترتیب رشــد منفی 1.5 و 2.4 درصد را نســبت به مدت مشابه سال قبل تجربه 
کرده اند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماه های تیر و مرداد تجربه کردند کمتر بوده 
اســت. به عالوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می دهد که تقاضا برای 

محصوالت این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
بعد از کاهش رشــد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در تیرماه و مردادماه که رشد 
این شاخص را به محدوده صفر درصد )نسبت به مدت مشابه سال قبل( رسانده بود، رشد این 
شاخص در شهریورماه )نسبت به مدت مشابه سال قبل( اندکی بهبود داشته و به 1.9 درصد 
رســیده است. پژوهشــکده پولی و بانکی گزارش ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطالعات 

شرکت های بورسی شهریور امسال را منتشر کرد.
محدودیت های تأمین برق برای صنایع ســیمان و فوالد در شــهریورماه نیز باعث رشد منفی 
شــاخص تولید این صنایع شــد، به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی به 
ترتیب رشــد منفی 1.5 و 2.4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده اند. البته 
این رشــد منفی که این صنایع در ماه های تیر و مرداد تجربه کردند کمتر بوده است. به عالوه 
کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساســی نشان می دهد که تقاضا برای محصوالت این 

صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
صنعت محصوالت شــیمیایی در شهریورماه مشابه ماه های اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر 
داشته است. این در حالی است که فروش این صنعت در ماه های اخیر کمتر از تولیدش بوده 
که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. صنعت خودروسازی و قطعات نیز 
کماکان رشد تولید باالی 10 درصد )نسبت به مدت مشابه سال قبل( خود را حفظ کرده است 

و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
بهبود شاخص تولید صنعتی ماهانه

بیش از 270 شــرکت صنعتی پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت 

ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند؛ لذا 
باتوجه به بررسی آمار این شرکت ها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. 
بررسی ها نشــان می دهد که شاخص مستخرج از داده های این شرکت ها هم راستا با شاخص 
تولید صنعتی کل کشور است؛ لذا این شاخص در زمانی که شاخص های رسمی کل کشور با 
تأخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، می تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت 

تغییرات 1 ماهانه صنعت را نشان دهد.
شاخص ها روند رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از شهریور 
97 تا مردادماه 1400  را نشان می دهد. همچنین مقایسه شاخص تولید صنعتی محاسبه شده 
و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار، حاکی از این است که بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی 

در نیمه دوم ســال 1397 و ابتدای سال 1398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم 1398 
صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا انتهای سال 1399 ادامه داشت. در سال 1400 تولید 
صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت ماه به نرخ رشد به 6.8 درصد و 
در خردادماه به رشد 7.7 درصد رسید. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف 
شد و رشد شــاخص تولید در این ماه به 3.1 درصد رسید. آمار تولید شرکت های بورسی در 
مردادماه نیز نشان می دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه 
نیز ادامه پیدا کرده و رشــد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در این ماه به محدوده 
صفر درصد رســید. در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی در 
این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1.9 درصد افزایش پیدا کرد. بررسی شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی نشان می دهد که در 14 ماه اخیر شاخص تولید این شرکت ها در 
بازه 100 تا 105 در نوسان بوده است که نشان می دهد میزان تولید شرکت ها نسبت به سال 

پایه شاخص یعنی سال 1395 رشد محسوسی نداشته است.
براساس این گزارش، نکات مهمی که از بررسی آمار رشد صنایع در تیرماه استخراج می شود 
عبارت اند از اینکه محدودیت هایی تأمین برق صنایع ســیمان و فوالد در شــهریورماه مشابه 
تیرماه و مردادماه باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد. به گونه ای که رشد شاخص 
تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماه تابستان به ترتیب منفی 2.6 
منفــی 8.6 و منفی 1.5 درصد و برای صنعــت کانی های غیرفلزی نیز به ترتیب  منفی 3.6 
منفی 4.4 و منفی 2.4 درصد بوده است. البته کاهش تولید این صنایع در شهریورماه نسبت 

به مرداد و تیرماه کمتر بوده است.
طبق این گزارش، اگرچه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در 
ماه های اخیر روند نزولی داشته اما در شهریورماه کماکان رشد تولید این صنعت باالتر از 10 
درصد بوده است. صنعت محصوالت شیمیایی در شهریورماه مشابه ماه های اخیر رشد مثبت 
نزدیک به صفر را داشته است. رشد تولید صنعت محصوالت دارویی در پنج ماه اخیر به صورت 

متوالی منفی بوده است که این روند از ابتدای سال 1398 بی سابقه است.

 ترقی اقتصادی : رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 7 راهبرد و 3 محور اصلی برنامه های 
کالن بازارسرمایه را در دوره جدید اعالم کرد .

دکتر مجید عشــقی درباره راهبردها و برنامه های کالن بازار سرمایه در دوره مدیریتی جدید 
گفت: همانطور که مقام معظــم رهبری، در بیانیه گام دوم انقالب، محورهای اصلی راه حل 
مشــکالت اقتصادی کشــور را درون زایی اقتصاد، مولد و دانش بنیان شدن، مردمی کردن و 
کاهش تصدی دولت و نهایتا برون گرایی با اســتفاده از تمام ظرفیت های کشور اعالم فرموده 
اند، سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید تالش می کند با این جهت گیری و در نظر قرار 
دادن اهداف کالن خود شــامل حمایت از سرمایه گذاران، ایجاد بازار شفاف، کارا و منصفانه و 

کاهش ریسک فراگیر، سیاست ها و برنامه های خود را تنظیم، اجرا و رصد کند.  
او، تاکید کرد: راهبردها و رئوس برنامه های هیات مدیره جدید سازمان در جلسه شورای عالی 
بورس مطرح و مقرر شد برنامه تفصیلی مزبور در اولین فرصت تهیه و برای طرح در جلسات 

شورای عالی بورس ارائه شود.
دکتر مجید عشــقی با اشــاره به 7 راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید 
مدیریت، اعالم کرد: نخســتین راهبرد، توجه به مکانیزم های مدرن به منظور افزایش نظارت 
عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیش گیرانه و 

متناسب با توسعه بازار خواهد بود. به گفته رییس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصالح قوانین 
و مقررات به سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تامین 
مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد 
شد. دکتر مجید عشــقی، اعالم کرد: تسهیل گری و توسعه زیرساخت های جذب و مدیریت 
ســرمایه خارجی در بازار در کنار  بازمهندســی ساز و کار رسانه ای و نشر اطالعات در بازار و 
تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششــم مورد نظر ســازمان بورس و اوراق بهادار در 

دوره جدید است.
به گفته رییس ســازمان بورس، آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندســی نســل نوین 

زیرساخت های فنی با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.
دکتر عشقی، در تشریح رئوس برنامه های هیات مدیره جدید سازمان بورس، توضیح داد: بر 
مبنای راهبردهای اشاره شده در باال که با در نظر گرفتن اهم چالش های بازار سرمایه تدوین 

شده اند، برنامه هایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته رییس سازمان بورس، نخستین محور رئوس برنامه های هیات مدیره جدید، تمرکز 
بر ماموریت و رســالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه بازار ســرمایه است. او تاکید کرد: این 
برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش سهم تامین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه ها 

از بســتر بازار سرمایه؛ تنوع بخشی و تعمیق بازار سرمایه )در ابعاد بازار، ابزار و نهاد(؛ افزایش 
شفافیت و کیفیت اطالعات منتشــر شده در بازار سرمایه؛ مقررات زدایی، اصالح فرآیندهای 
کاری و افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت 
زیرساخت های فنی؛ تسهیل گری و شفاف سازی صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار 

بدهی و افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد.
دکتر عشقی »حرکت به سمت نظارت هوشمند و فراگیر« را به عنوان دومین برنامه محوری 
هیات مدیره جدید معرفی و اعالم کرد: این برنامه از طریق ارتقای ابزارهای نظارتی متناسب با 
رشد بازار و تکنولوژی؛ ایجاد ساز و کار تعاملی و نظارت عموم سرمایه گذاران )خرد و عمده( 
بر بازار؛ اســتقرار نظام جامع مدیریت ریسک در بازار؛ اصالح نظام حاکمیت شرکتی و حفظ 
حقوق سرمایه گذاران؛ شناسایی و پیگیری فعالیت های متخلفانه و مجرمانه در بازار با استقرار 
سامانه های پایش هوشمند بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و رفع خألهای مقرراتی و تسریع، کارآ 

و اثربخش کردن فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اجرایی خواهد شد.
به گفته رییس ســازمان بورس واوراق بهادار، آخرین محور از رئوس برنامه های هیات مدیره 
جدید با محوریت  »فرهنگ سازی و نظم بخشی به فضای گردش اطالعات در بازار سرمایه« 

به اجرا در خواهد آمد.

او گفت: در اجرای سومین برنامه محوری، پایش و توسعه حداکثری درگاه های رسمی و دارای 
مجوز ارایه اطالعات؛ تدوین برنامه های گسترده آموزشی، ترویج و فرهنگ سازی با استفاده از 
ظرفیت ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاه ها؛ تقویت درگاه های اطالع 
رســانی تخصصی در حوزه بازار ســرمایه و تعامل با فعاالن بازار سرمایه جهت ساماندهی به 

گردش اطالعات در فضای مجازی مد نظر قرار خواهد گرفت.
دکتر عشقی ابراز اطمینان کرد: با اجرای برنامه های باال، به اهداف تعیین شده در حمایت از 

سرمایه گذاران و کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآ دست خواهیم یافت.
رییس ســازمان بورس در عین حــال تاکید کرد: در کنار برنامه های مطرح شــده، با توجه 
به شــرایط موجود، پروژه بزرگ ســهام عدالت با توجه به گستردگی و پیچیدگی های آن با 
بهره گیری از نســل نوین زیرساخت های فنی و تکنولوژی، در دستور کار جدی هیات مدیره 

سازمان خواهد بود.
او با اشــاره به اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف و برنامه هایش برای بازارسرمایه گفت: 
اجرای این برنامه ها بی شــک، بدون اتکا به سرمایه انسانی که در بدنه بازار سرمایه و به ویژه 
در ارکان اصلی بازار، مشغول به فعالیت هستند، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین توجه ویژه 
به سرمایه  انســانی و اصالح ســاختارهای اداری از اولویت های دورن سازمانی هیات مدیره 

جدید است.
رییس ســازمان بورس در پایان، از تمامی فعاالن و ذینفعان بازار سرمایه شامل عموم مردم 
ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران، دستگاه های نظارتی و سیاست گزار درخواست کرد: با ارائه 
رهنمودها، پیشنهادهای خود هیات مدیره جدید را در غنابخشی به برنامه ها و تحقق هرچه 

بیشتر آنها یاری کنند.

ترقی اقتصادی : اقدامات اخیر برای سازماندهی بازار سرمایه مانند برخورد 
با متخلفان ماینینگ در بورس تهران، تغییرات مدیریتی در شــورای عالی 
بورس و سازمان بورس و تاکید بر جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و رفع 
انحصار، نشان دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای تقویت بورس و ارتقای 
جایگاه این بازار در اقتصاد کشور است. به دنبال حمایت های صورت گرفته از 
سوی ارکان دولت نسبت به معامالت بورس، »سید احسان خاندوزی« هفته 
گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی »توییتر« نوشت: انتخاب 
اعضای متخصص و خوشنام برای »شورای عالی بورس« مهمترین حمایت 
دولت از بازار ســرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در این 
توییتر از دستور کار قرار گرفتن اقداماتی مانند توسعه نهادها، رفع انحصار، 

بهره گیــری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیــه، مقابله با قیمت گذاری 
دســتوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام خبر داد که این موضوع 
می تواند از دیدگاه کارشناســان بازار سرمایه، خوش بینی های زیادی را در 

بین فعاالن  بازار نسبت به توجه دوباره دولت به این بازار ایجاد کند.
تقویت بازار سرمایه، اولویت  جدی دولت

حمایت از بورس تنها به مجموعه وزارت اقتصاد، محدود نشــد بلکه سایر 
ارکان دولت نیز حمایت از بورس پرداختند. در این راستا، »محسن رضایی«، 
معــاون اقتصادی رئیس جمهوری در دیدار با اعضای جدید شــورای عالی 
بورس به اهمیت بازار سرمایه برای دولت و شخص رییس جمهوری تاکید 
کرد و گفت: دولت به تقویت بازار سرمایه کمک می کند و از سرمایه گذاران 

خرد حمایت خواهد کرد. باید از تجارب قبلی درس بگیریم و اجازه ندهیم 
رویدادهای تلخ گذشــته دوباره تکرار شــوند. وی با بیان اینکه تا 10 سال 
گذشته 90 درصد تامین سرمایه برای اقدامات و پروژه ها از سوی بانک ها و 
10 درصد را بازار سرمایه تامین می کرد، افزود: امروز سهم بازار سرمایه به 
20 درصد افزایش یافته ولی این سهم هنوز رقم ایده آلی نیست و با توجه به 
ظرفیت باالی فعالیت های اقتصادی در کشور امکان افزایش آن تا 40 درصد 
امکان پذیر است. رضایی هدف گذاری اعضای جدید شورای عالی بورس را 
افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های بزرگ باشد عنوان کرد 
و گفت: اولین شــرط تحقق این هدف ترمیم و تقویت اعتماد مردم به بازار 
سرمایه است، تقویت بازار سرمایه از سیاست ها و اولویت های جدی رئیس 
جمهور و دولت است تا از این طریق اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناسب 
سرمایه گذاری، ترمیم شود. وی گفت: گاهی الزم است سرمایه گذاران خرد 
نیز در هیات مدیره ها نماینده داشته باشند، چرا که شاید از منافع آنان در 

برابر سرمایه گذاران کالن دفاع مناسبی انجام نشود.
نیاز به مقابله با قیمت گذاری دستوری

صحبت های مطرح شده از سوی مقامات دولت سیزدهم در کنار نگاه مثبت 
فعاالن بازار نسبت به اعضای جدید شــورای عالی بورس، سرمایه گذاران 
حاضر در بورس را امیدوار به بازگشــت روزهای مثبت در بازار سرمایه کرد 
که در این میان برخی از فعاالن بازار تاثیر مثبت سخنان اخیر وزیر اقتصاد و 

دارایی بر بازار سرمایه را منوط به انجام برخی از شرایط می دانند.
»عباس آرگون«، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران امروز )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تاثیر اجرای 
اقداماتی مانند جلوگیری از قیمت گذاری دســتوری بر روند بازار سرمایه 
اشــاره کرد و گفت: حمایت های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی 
و معاون اقتصادی رییس جمهوری، حکایت از اجرای اقداماتی قابل اثر در 
معامالت بازار سرمایه دارد. وی اظهار داشت: اکنون یکی از مهمترین مسایل 

مدنظر در اقتصاد کشور و تاثیرگذار بر معامالت بازار سرمایه، موضوع قیمت 
گذاری دســتوری است که وزیر اقتصاد در ســخنان خود خبر از مقابله با 
قیمت گذاری دستوری داده است که سهامداران منتظر اجرای آن هستند. 
آرگون خاطرنشــان کرد: جلوگیری از قیمت گذاری دستوری در بازارهایی 
مانند سیمان و فوالد نیاز به کار هماهنگی دارد و باید تیم اقتصادی دولت 
با هم فکــری یکدیگر تصمیماتی را برای مســاله مربوط به قیمت گذاری 
دســتوری اتخاذ کنند و نیز تالش زیادی را برای رفع آن در اقتصاد کشور 
داشته باشند.نایب رییس پول و بازار ســرمایه اتاق بازرگانی تهران مساله 
قیمت گذاری دستوری را یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور عنوان کرد 
و گفت: اکنون بهتر اســت مجموعه دولت، مشخص کند که چه تصمیمی 
را برای پایان قیمت گذاری دستوری در بازار کاالهای مختلف اتخاذ کرده 
اســت زیرا فقط یک نهاد یا وزارتخانه نمی تواند عدم اجرای آن در کشور را 

به مرحله پایان برساند.

پناهگاه امن سرمایه گذاری کجاست؟

بهبودشاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی

رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

7راهبرد و3محوراصلی بازارسرمایه

عزم دولت سیزدهم برای ارتقای جایگاه بورس 


بازارسرمایه 3

 کارشناس مسائل اقتصادی 
هادی حق شناس

سهم 6۵ درصدی محصوالت صنعتی و معدنی در بورس کاال

محرومیت صاحبان صنایع ازمزایای گواهی سپرده کاالیی
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دیدگاه
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ترقی اقتصادی : علی صالح آبادی که پیش از این به عنوان 
یک شــخصیت بورسی شناخته شده بود به عنوان رئیس کل 
جدید بانک مرکزی در شــرایطی بسیار سخت این مسئولیت 

را برعهده گرفته است.
بعد از 3 ماه گمانه زنی از شروع به کار دولت سیزدهم درباره 
فردی که سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت 
در نهایــت با رای هیات وزیران، علــی صالح آبادی که پیش 
از این به عنوان یک شــخصیت بورسی شناخته شده بود به 
عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد تا هدایت جریان 
مالی و بانکی کشــور را در شــرایطی بســیار سخت برعهده 
بگیــرد. اما اولویت های اصلی که علــی صالح آبادی باید در 

راس کارهایش قرار دهد چیست؟
    کنتــرل تورم: به اعتقاد کارشناســان اصلی ترین و اولین 
اولویت کاری رئیس کل جدید بانک مرکزی سیاست گذاری 
هــای اقتصادی و مالی و بانکی برای کنترل نرخ تورم اســت 
موضوعی که ســامان دهی آن بدون کنترل نقدینگی و پایه 
پولی عمال نشــدنی اســت. طبق گزارش مرکز آمار میانگین 
نرخ تورم ســاالنه خانوارهای شــهری تا پایان شهریور 45.1 
درصد و نــرخ تورم خانوارهای روســتایی 49.1 درصد بوده 
اســت. همچنین نرخ تورم ساالنه به تفکیک استان ها نشان 
مــی دهد که این عدد در مناطق محروم مانند ایالم با 53.1 
درصــد، کهگیلویه و بویراحمد با 50.2 درصد و سیســتان و 
بلوچستان با 47 درصد فاصله معناداری با نرخ تورم در تهران 

با 41.8 درصد داشــته است.میزان نقدینگی در مرداد ماه به 
3 هزار و 921هزار میلیارد تومان رسید که رقم بسیار باالیی 
بوده و رشد سریع داشته و علت اصلی آن هم کسری بودجه 
اســت. طبق آخرین گزارش ها درآمدها و هزینه های کشور 
به هیــچ وجهه با هم همخوانی ندارند و شــاید کمتر از 50 

درصد درآمدهای کشور در5 ماه گذشته حاصل شده و دولت 
مجبور شده عمدتا از تنخواه گردان بانک مکزی استفاده کند 
و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم 
شده است. در این شــرایط انتظار از رئیس کل جدید بانکی 

مرکزی سامان دادن به این شرایط و کنترل تورم است.

    ســامان دهی با بازار ارز: صالح آبادی در شرایطی از امروز 
نخســتین روز کاری خود را در ســاختمان آبــی رنگ بلوار 
میرداماد آغاز می کند که در هفته های اخیر ارزهای خارجی 
به خصوص دالر در نوسان شدید بوده و قیمت آن به بیش از 
28 هزار تومان رســیده است. کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
می گویند هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری نیازمند ثبات در 
بازار اســت و در این بین مسئوالن بانک مرکزی و دولت باید 
با سیاستگذاری درست جلوی نوسانات دائم بازار را بگیرند و 
ثبــات را به بازار ارز بازگردانند. از طرفی ارز ترجیحی چالش 
دیگری است که تخصیص آن جز رانت و فساد حاصلی برای 
اقتصاد نداشته و فعاالن اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی 
انتظار دارند تا با هماهنگی و برنامه ریزی و همکاری با دیگر 

نهادهای دولتی در جهت حذف آن گام بردارد.
    اصالح نظام بانکی: بانک های ایران ســال هاست که دچار 
چالش های اقتصادی هســتند و نشانه عمق این ماجرا را هم 
می توان از ترازنامه آن ها متوجه شــد. به اعتقاد کارشناسان 
یکی از مهم ترین مامویت های رئیس کل جدید بانک مرکزی 
باید خروج بانک ها از شــرایط کنونی و اصالح ساختار نظام 
بانکداری در ایران باشــد در شــرایط کنونی بانک ها خود به 
شــرکت های بزرگ ســرمایه گذاری تبدیل شده اند که این 
یک بیراهه است و اصالح این وضعیت نیازمند عظمی جدی 
اســت که باید دید علی صالح آبادی می خواهد در این مسیر 

حرکت کند.

اولویت های اصلی رئیس کل بانک مرکزی

نظام مالی و بانکی تغییرمی کند ؟  افزایش سقف اعطای تسهیالت از طریق سامانه 
فرابانک ملت

ترقی اقتصادی : با هدف افزایش رضایت مشتریان و ارتقاء سطح خدمات سامانه فرابانک، سقف مبلغ 
تسهیالت قابل ارایه در سامانه مذکور افزایش یافت. در اجرای فاز دوم توسعه سامانه تسهیالت هوشمند 
فرابانک ملت و با هدف جذابیت بخشی به تسهیالت اعطایی در بستر این سامانه، سقف مبلغ تسهیالت 
اعطایی از طریق سامانه فرابانک برای کارت اعتباری و مرابحه بر اساس  رتبه اعتباری گروه های هدف، تا 
دو میلیارد ریال افزایش یافت.بر اساس این گزارش، از این پس سقف تسهیالت اعطایی از طریق سامانه 
فرابانک ملت برای گروه A  و تمام مشتریان حقیقی) طرح تابش( دو میلیارد ریال، سقف تسهیالت برای 
گروه B  یک و نیم میلیارد ریال و برای گروه C و فاقد رتبه یک میلیارد ریال خواهد بود. مدت زمان 

بازپرداخت این تسهیالت نیز بسته به نوع تسهیالت از 36 ماه تا 60 ماه، تعیین خواهد شد.

عملکرد درخشان بانک سینا در کفایت سرمایه
ترقی اقتصادی : دکتر ایمانی در سفر به اهواز و بازدید از شعب این شهر، عملکرد شعب را به لحاظ توازن 
منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیالت، مطالبات غیر جاری و سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار داد 
و از عملکرد درخشان بانک به ویژه در خصوص کفایت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش های سودآفرین 
ابراز رضایت کرد.دکتر ایمانی ضمن قدردانی از تالش همکاران در جهت ایجاد تحول در بانک که منجر 
به موفقیت های چشــمگیر شد، بیان داشت: کفایت سرمایه یک عامل موثر در ارزیابی بانک و وضعیت 
سرمایه گذاری های سودآور است و بانک سینا با عملکرد درخشان و موثر در حوزه تخصیص منابع حتی 
در شــرایط بحران های اقتصادی ناشــی از کرونا، همچون یک بانک استاندارد توانست وضعیت کفایت 
ســرمایه خود را به خوبی مدیریت کند.وی در ادامه افزود: بانک سینا در راستای سیاست های ترسیم 
شده برای حمایت از فعالیت های تجاری و اقتصادی در بخش سرمایه گذاری های ثروت آفرین، سرمایه 
کافی در اختیار دارد و با حمایت سهامداران و سپرده گذاران خود در وضعیت مناسبی قرار گرفته است.

 رونمایی از اولین اپلیکیشن مبتنی 
بر هوش مصنوعی

ترقی اقتصادی : اپلکیشــن پرداخت »فام« مبتنی برهوش مصنوعی است که مجهز به فرمان 
صوتی است که قابلیت پردازش گفتار طبیعی را دارد و هم اکنون در آغاز نیمه دوم سال 1400 
موسسه ملل در تالش است هر روز به قابلیت این اپلکیشن اضافه کند. اپلکیشن پرداخت »فام« 
مبتنی برهوش مصنوعی است که مجهز به فرمان صوتی است که قابلیت پردازش گفتار طبیعی 
را دارد و هم اکنون در آغاز نیمه دوم سال 1400 موسسه ملل در تالش است هر روز به قابلیت 
این اپلکیشن اضافه کند.در فرآیند طراحی این محصول، چند استراتژی برای آینده محصول در 
نظر گرفته شده است. اپلیکیشنی که مبتنی بر هوش مصنوعی است یعنی قسمتی از امکانات 
هوش مصنوعی پیاده سازی شده است که امکان پردازش زبان طبیعی و قوی را فراهم می کند. 

برهمین اساس نیز اپلیکشن فام امکان خدمات دهی به نابینایان را دارد.

حسینی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شد
ترقی اقتصادی : با تصویب هیئت مدیره بانک توســعه صادرات ایران، آقای دکتر ســید علی 
حســینی مدیر عامل این بانک شد.آقای ســیدعلی حسینی دکترای حســابداری از دانشگاه 
تهران،کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی حسابداری از دانشگاه 
صنعــت نفت دارد.مدیر عامل بــورس انرژی، عضویت در هیات مدیره بانک مشــترک ایران و 
ونزوئال، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران سازمان بورس و اوراق بهادار 
عضو کمیته اجرایی تأسیس بورس انرژی، بورس کاال و فرابورس و عضو ناظر هیئت مدیره این 
شــرکت ها، عضو ناظر هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، مدیر بورس منطقه ای کرج طی 
ســال های 1384 تا 1385و عضویت در هیئت مدیره چندین شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی 
طی سال های 1382 تا 1384، از دیگر سوابق مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران است.

بانک رفاه آماده حضور دربخش های مختلف 
اقتصادی استان اردبیل

ترقی اقتصادی : مدیر عامل بانک رفاه کارگران در سفر به استان اردبیل، ضمن دیدار با مسئوالن این 
اســتان، بر آمادگی این بانک برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی استان تاکید کرد. اسماعیل 
هلل گانی در این سفر با استاندار اردبیل دیدار و در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری های متقابل گفت: 
استان اردبیل از ظرفیت های خوب و مناسبی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، گردشگری 
و ... برخوردار اســت که ســرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی به رشد و توسعه استان کمک می 
کند.وی افزود: یکی از برنامه های اصلی بانک رفاه کارگران کمک به حوزه تولید کشور و اشتغال زایی 
به ویژه در مناطق کم برخوردار است و با در اختیار داشتن زیر ساخت ها و توانمندی مناسب، می تواند 

در بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی، فعالیت و اقدامات اثر بخش انجام دهد.

رتبه نخست بانک ملی در پرداخت وام ودیعه مسکن
ترقی اقتصادی : بانک ملی ایران برای حمایت از مستأجران در شرایط بیماری کرونا، بیشترین میزان 
وام ودیعه مسکن در میان سایر بانک ها را پرداخت کرده است.بر اساس آمار اعالمی شادا )شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران( این بانک با پرداخت بالغ بر 91 هزار و 298 فقره وام ودیعه مسکن به ارزش 
بیش از 19 هزار میلیارد ریال ســهم مهمی در کاهش مشــکالت هموطنان داشته است.ضمن اینکه 
بیش از 7 هزار و 500 پرونده به مبلغ بیش از 2 هزار میلیارد ریال نیز تشکیل و به زودی به متقاضیان 

پرداخت خواهد شد.

شرایط دریافت تسهیالت مکمل برای متقاضیان
ترقی اقتصادی : عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن شرایط دریافت تسهیالت 
مکمل خرید مسکن برای متقاضیان را تشریح کرد.محمد حسن مرادی، عضو هیات عامل و معاون 
طرح و برنامه بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، اعالم کرد: 
با افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق نه تنها خانه اولی ها قادر به استفاده از این تسهیالت 
برای خرید مســکن خواهند بود بلکه متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکن و افرادی که 
پیش از این اقدام به دریافت تسهیالت برای خرید مسکن کرده بودند نیز می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند.وی در این باره توضیح داد: خانه اولی ها می توانند پس از قولنامه ملک مورد نظر خود 
به همراه فروشنده و تمام مدارک مالکیتی و هویتی طرفین ) فروشنده وخریدار( به بانک مراجعه 
کرده و اقدام به ارائه درخواســت برای دریافت تسهیالت مسکن کنند.مرادی افزود: عالوه بر این 
افرادی که پیش از این نیز با استفاده از تسهیالت خرید مسکن اقدام به خرید مسکن کرده اند نیز 
می توانند بار دیگر از این تسهیالت استفاده کنند. این افراد در سه گروه طبقه بندی می شوند که 

دریافت تسهیالت برای هر کدام از متقاضیان در این سه گروه شرایط خاص خود را دارد.

 کارنامه درخشان بانک ایران زمین 
در اجرای مسئولیت های اجتماعی

ترقی اقتصادی : پایبند به تعهدات مســئولیت اجتماعی این روزها در برخی از شــرکت ها یا 
بنگاه های اقتصادی در حال فراموشــی اســت و کمتر نهادهایی پیدا می شود که در این راستا 
گام های موثری بردارند. مســئولیت اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و شرکت ها به 
جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احســاس مســئولیت کرده و در این راســتا 
تالش هایی را انجام دهند. شــرکت ها عالوه بر سودآوری، باید در کنار آن به تعهدات اجتماعی 
و زیســت محیطی به ذینفعان مختلف توجه ویژه ای داشــته باشند اما متاسفانه در کشورمان 
تعداد اندک شماری از شرکت های وجود دارند که به مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست 
اهمیــت دهند. بانک ایران زمین نمونه ای از ارگان هایی اســت که از ســال 95 تاکنون همه 
تالش های خود را به کار برده تا با فعالیت های مختلف در این راستا اقدامات موثری انجام دهد.

 مذاکره برای آزادسازی منابع مسدود شده 
بانک دی در چین

ترقی اقتصادی: وزارت امور خارجه نســبت به آزادســازی منابع ارزی مسدود شده بانک دی 
در چین اظهار امیدواری کرد.نادر حســن پور معــاون بین الملل بانک دی با محمدرضا صبوری 
مدیرکل دیپلماســی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه دیدار کرد.در این دیدار صبوری اظهار 
امیدواری کرد با مذاکرات انجام شده با مقامات چینی بزودی منابع ارزی مسدود شده بانک دی 
در بانک Kunlun و Gansu بزودی آزاد خواهد شــد. حسن پور در این دیدار ضمن تشکر از 
مســاعدت و همکاری های مستمر وزارت امورخارجه کشورمان، گفت: بانک دی با بهره مندی از 
نیروهای مجرب و کارآمد، عالوه بر حمایت از منویات مقام معظم رهبری در اجرای شعار سال 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها«، همه تالش خود را برای تأمین منافع خانواده های معظم 

شهداء و ایثارگران بعنوان سهامداران اصلی بانک، بکار گرفته است.

ترقی اقتصادی : تورم و نقدینگی در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی در اقتصاد 
ایران است و پیش بینی می  شود درصورتی که دولت جلوی رشد 40 درصدی نقدینگی 
را نگیرد و نتواند آن را به محدوده 27درصد میانگین چندسال اخیر، کاهش دهد، حجم 
نقدینگی در پایان مرداد سال آینده به 5500میلیارد تومان برسد و میزان تورم به اعداد 
عجیبی برسد. البته سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در هفته های گذشته بارها از تیم 
اقتصادی دولت خواسته تا جلوی پیشروی پایه پولی را بگیرند و تورم را کنترل کنند اما 
به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان این مهم پیچیدگی های بسیاری دارد و به سادگی 
و سریع ممکن نیست اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل جدید بانک مرکزی، قول داده 
 اند که تورم را مهار کنند. اما کسری شدید بودجه دولت و ناترازی بانک ها از یک سو و 
افــت درآمدهای نفتی ایران این فرضیه را تقویت می کند که احتماال در ماه های آینده 

فرصت اصالح شرایط وجود ندارد.
بانک مرکزی با انتشار جدیدترین گزیده  آمارهای اقتصادی اعالم کرد؛ حجم نقدینگی 

در پایان مرداد1400 به رقم 3921هزار میلیارد تومان رسید که نشان می دهد تنها در 
مردادماه 101هزار و 450میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شــده است، به بیان 
روشن  تر ثانیه ای 38میلیون تومان؛ دقیقه ای 2میلیارد و 272میلیون تومان ، هر ساعت 

136میلیارد تومان و در یک روز 3هزار و 273میلیارد تومان.
براســاس برآورد بانک مرکزی، رشــد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد 
پارسال 39.1درصد ، نسبت به پایان سال گذشته 12.8درصد و نسبت به تیرماه امسال 
2.7درصد بود، پیش بینی می شد با این روند فزاینده، حجم نقدینگی در پایان تابستان 
امسال از مرز 4000هزار میلیارد تومان عبور کند. داده های جدید می گوید؛ پایه پولی 
در مردادماه امسال 515هزار و 940میلیارد تومان بوده که با ضریب فزاینده 7.6برابری 
باعث رســیدن حجم نقدینگی به 3921هزار میلیارد تومان شده است. رشد پایه پولی 
به گفته بانک مرکزی در پایان مرداد امســال نسبت به مرداد سال گذشته 42.1درصد 
و نسبت به اسفند پارسال 12.4درصد بوده که نشان می دهد رشد پایه پولی در نتیجه 
استقراض دولت در ماه های خرداد تا مرداد امسال براساس قانون مصوب مجلس از رشد 
نقدینگی سبقت گرفته است. آمارها نشــان می دهد خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 29.3درصد، خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی 207درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 6.8درصد رشد 
کرده است. از کل حجم نقدینگی بی سابقه ایران در پایان مرداد امسال 19.9درصد آن 
پول و 80.1درصد شــبه پول بوده و سهم سپرده های کوتاه مدت بانکی از کل شبه پول 
28.8درصد، سپرده های یکساله 26.6درصد و سپرده های دوساله هم 16.5درصد برآورد 
شده و فقط 6درصد از کل شبه پول به سپرده های قرض الحسنه اختصاص یافته  است.

نشــانه هایی از اســتقراض دولت از بانک مرکزی هم در گزیده های جدید آماری دیده 

می شــود تا جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از 84هزار میلیارد تومان در مرداد 
98به 99هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ســال 99و در آخر مرداد امســال به رقم 
165.5میلیارد تومان رسیده که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67.4درصد و نسبت به اسفند پارسال هم 44درصد 

برآورد شده است.
این گزارش حاکی اســت: در گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تازه های دخل و 
خرج بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، میزان درآمد ارزی کشور از محل 
فروش نفت و فرآورده های نفتی و همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه دولت از بهمن 
سال 97به بعد منعکس نشده اســت. برخی برآوردها نشان می دهد که بودجه امسال 

دولت با کسری دست کم 400هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری هم در جلسه  هیات نمایندگان اتاق با هشدا نسبت 
به رشــد پایه پولی و نقدینگی گفت:» کماکان آمار رشد نقدینگی رو به صعود است و 
در مرداد ماه به 3 هزارو921هزار میلیارد تومان رسید که رقم بسیار باالیی بوده و رشد 
سریع داشته و علت اصلی آن هم کسری بودجه است. طبق آخرین گزارش ها درآمدها 
و هزینه های کشــور به هیچ وجهه با هم همخوانی ندارند و شــاید کمتر از 50 درصد 
درآمدهای کشــور در5 ماه گذشته حاصل شــده و دولت مجبور شده عمدتا از تنخواه 
گردان بانک مکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن 
به تورم شده است. مهم ترین بحثی که مسئوالن دولت باید به آن توجه کنند همین 
بحث کنترل و جلوگیری از رشــد تورم است که اگر در ماه های آینده به همین روال 
ادامه پیدا کند وضعیت بسیار بدی وجود خواهد داشت و نگرانی این است که در همه 

قیمت ها شاهد افزایش باشیم.«

ترقی اقتصادی: وزیر اقتصاد در اولین جلســه با مدیران عامل 
بانک های بورسی و دولتی ، انتظارات دولت از بانک ها را اعالم 

کرد. 
احســان خاندوزی در اولین جلســه با مدیران عامل بانک های 
دولتی و خصوصی با اشاره به لزوم اصالح برخی سیاست ها گفت: 
کمک به تامین مالی تولید، کارآفرینی در اقتصاد و افزایش سهم 
تســهیالت پرداختی به بخش های مولد ، اولین محور انتظارات 
دولت از بانک ها اســت. چرا که رشــد اقتصادی و توسعه پایدار 
بلند مدت بدون توجه به تولید و کارآفرینی محقق نخواهد شد.

وی افــزود: کمــک به رفع موانــع گذر از شــرایط تحریمی و 
رونق تجــارت با ایجــاد تحــرک ارزی ویــژه ، دومین محور 

 اســت که زمینــه آن بــا تغییر رئیــس کل بانــک مرکزی 
فراهم  شد.

این مقام مســئول ادامه داد: تقویت ، نظارت و پایبندی بانک ها 
به مقررات ســومین محور انتظارات اســت. بخــش زیادی از 
نارضایتی های مردم از رعایت نشدن مقررات و مصوبات شورای 
پول و اعتبار است که در برخی از بانک ها نادیده گرفته می شود. 
همچنین حرکت به ســمت دسترســی مردم بــه قراردادهای 
الکترونیک ، امکان رصد نحوه محاسبه سود، جریمه، دیر کرد، 
تضامین و استمهال تسهیالت و ... برای مشتریان باید در دستور 
کار قرار گیرد تا اگر اجحافی نسبت به قرارداد اصلی بانک در حق 
کســی صورت گرفت، بتواند پیگیری و مطالبات حقوقی انجام 

دهد.
خاندوزی گفت: جایگزین کردن شــیوه اعتبارسنجی به جای 
دریافت وثیقــه از متقاضیان تســهیالت از دیگر وظایف بانک 
ها اســت. با عملی شدن این شــیوه، بخش عمده ای از جامعه 
می توانند با توجه به اعتبار حتی اگر وثیقه های باالیی ندارند از 
تسهیالت بانکی بهره مند شوند. عادالنه شدن دسترسی گروه های 
مختلف شغلی به تســهیالت بانکی از مهمترین و فراوان ترین 
درخواست های مردم اســت که باید مورد توجه مدیران بانکی 

قرار گیرد.
وی افــزود: شفاف ســازی صورت هــای مالی و شــرکت های 
زیرمجموعه بانک ها ضــرورت دارد تا مجالی برای توزیع قدرت 

یا نفوذهای اقتصادی و سیاسی نداشته و همه در خدمت منافع 
اقتصادی باشند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مقرر شد دبیرخانه هایی به صورت دائمی در 
وزرات اقتصاد برای تقویت نظارات و پایش مستمر اهداف دولت 
از بانک ها شــکل گیرد. امید است با همگرایی بیشتر وزارتخانه 
و بانک مرکزی ، تعاملی بســیار موفــق در خصوص نظارت بر 
شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادالنه شدن دسترسی به 
تسهیالت حاصل شود. خاندوزی درخصوص مشکالت پرداخت 
وام ودیعه مسکن هم گفت: با توجه به اینکه شان اصلی نظارت 
بر شــبکه بانکی به عهده بانک مرکزی اســت با تقویت نظارت 
ایــن بانک باید پرداخت تســهیالت از طرف همه بانک ها مورد 
قبول قرار بگیرد. گزارشی از عملکرد بانک های دولتی درخصوص 
پرداخت تسهیالت مسکن هم به زودی منتشر و اگر مشکل یا 

اختالفی باشد، حل خواهد شد.

آیا دولت می تواند تورم را کنترل کند؟

نقدینگی در اقتصاد ایران ترمز بریده

انتظارات دولت از بانک ها اعالم شد

ترقی اقتصادی : کارشناس مسائل اقتصادی با اعالم اینکه سه راهکار جبران کسری 
بودجه دولت منجر به افزایش تورم شده ، گفت: تنها اقدام عملی برای کنترل تورم 

، افزایش نرخ سود بانکی است!
کامران ندری با اشاره تورم 46 درصدی تا پایان فصل تابستان، به فرارو گفت: دولت 
برای جبران کســری شدید بودجه در یک سال و نیم گذشته، اقدام به چاپ پول و 

استقراض از بانک مرکزی کرد که نتیجه آن افزایش تورم بود.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکالت بسیار زیادی روبه رو 
اســت، خاطرنشان کرد: به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه 
دوانــده و برای برطرف کردن این موضوع، باید جراحی های عمیقی در اقتصاد ایران 
صورت گیرد، بنابراین صرف اینکه تحریم ها برداشته شود نیز برای کنترل تورم کافی 
نیست، بلکه باید ساختار ناکارآمد بانک ها تغییر کند، صندوق های بازنشستگی اصالح 
شوند، فضای کسب و کار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و 
فســاد و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین رود و مدیریت ناکارآمدی 
اقتصادی نیز اصالح شــود، این ها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر 
اســاس آن ها بتوان بعد از آن انتظار داشــت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی 

گام بردارد.
درحالی که این روز ها تورم به نقطه جوش خود رســیده اســت و رکورد جدیدی را 
از برجای گذاشــته، راهکار های متفاومتی برای مهار آن گفته می شود، در این راستا 
افزایش نرخ بهره یا همان ســود بانکی، مناقشــه برانگیرترین آن هاست، از یک سو 
برخی معتقدند، تنها راه کم دردسر کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است، اما در مقابل 

برخی دیگر به شدت مخالف این موضوع هستند.
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به نظر می رســد دولت جدید قصدی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد، گفت: به 
طور ســنتی معموالً دولت ها برای کنترل تورم نرخ سود بانکی را افزایش می دهند؛ 
این درحالی اســت که این سیاست امروز دیگر جوابگو نیست و تنها در کوتاه مدت 

ممکن است بتواند کارکرد داشته باشد، اما در بلندمدت این سیاست کارایی ندارد.
وی افزود: از سویی همین نرخ سودی که بانک ها باید به مشتریان خود بپردازند نوعی 
خلق نقدینگی اســت که باعث افزایش تورم خواهد شد و این موضوع هزینه بسیار 
زیادی را روی دســت بانک ها می گذارد، بنابراین به اعتقاد بنده این سیاست به نظر 
نمی رسد که اجرایی شود و بانک مرکزی نیز اعالم کرده در حال حاضر لزومی برای 

افزایش نرخ بهره نمی بیند.

آرگون با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی رکود تورمی را تشدید خواهد کرد، 
اظهار کرد: در چنین شرایطی هزینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش خواهد 
یافت و آن ها با مشــکل تامین نقدینگی و ســرمایه در گردش روبرو خواهند شد و 
سطح تولید کشور با کاهش همراه شده و رکود تورمی که در اقتصاد کشور چند سال 

وجود دارد، تشدید می شود.
این کارشــناس مســائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی 
وجود نداشته باشد، کنترل تورم امکان پذیر نیست، اضافه کرد: از طریق رونق تولید 
و تامین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی است که می توان نرخ تورم و نقدینگی را 
به صورت پایدار کنترل کرد، این درحالی است که افزایش نرخ سود بانکی در تضاد 

آشکار با چنین هدفی است.
آیا تورم کنترل خواهد شد؟نرخ سود باید افزایش یابد

اما کامران ندری کارشــناس مســائل اقتصادی با اشــاره به اینکه بر اساس آخرین 
آمار رســمی تورم تا پایان فصل تابستان نزدیک به 46 درصد رسیده است، گفت: با 
توجه کسری شدید بودجه دولت در یک سال و نیم گذشته، دولت برای جبران این 
موضوع روی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی آورد که نتیجه چنین عملی 

نیز افزایش تورم در این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه راهکار های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد، اظهار داشت:اولین 
راهکار در این زمینه افزایش درآمد های مالیاتی به شــمار می رود، اما به دلیل اینکه 
اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد و تورم افسار گسیخته هزینه تولید را باال برده 
در حال حاضر نمی توان مالیات را افزایش داد و یا اینکه پایه مالیاتی جدیدی را اضافه 

کرد، بنابراین این راهکار در حال حاضر 
بــرای جبران کســری بودجه جوابگو 

نخواهد بود.
ندری با اشاره به این مسئله که مردم 
عادی رغبتی برای خرید اوراق ندارند 
افزود: راهکار دوم انتشــار اوراق قرضه 
یا همان بدهی توســط دولت است، 
در این راستا دولت حسن روحانی در 
یک سال و نیم گذشته، با استفاده از 
انتشار اوراق کســری بودجه خود را 
تامین کرد، اما در حال حاضر به دلیل 

تــورم 45 درصدی، مردم عادی رغبتی برای خرید این اوراق ندارند، بنابراین دولت 
باید به صورت تکلیفی بانک ها و نهاد های مالی و شرکت های سرمایه گذاری را ملزم 
به خرید اوراق کند، که باز هم این موضوع می تواند تنها بخشــی از کســری بودجه 

را جبران کند.
این اســتاد دانشگاه اضافه کرد: استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکاری 
است که در دولت های مختلف برای جبران کسری بودجه به کار می رود، چاپ پول 
با افزایش نقدینگی و تورم همراه است، اما معموال دولت های مختلف از آن استفاده 
می کنند، در صورتیکه این مســئله تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد کشور بر جای 

می گذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی 
تنها راهکاری است که می تواند برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: 
در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی اســت، سپرده 
گذاری در بانک ها جذابیت ندارد، اما با افزایش نرخ بهره می توان نقدینگی موجود در 

جامعه را حبس کرد برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.
ندری با اشاره به این مسئله که برخی از کارشناسان معتقدند که با افزایش نرخ بهره 
هزینه تولید در کشور باال می رود تصریح کرد: برخی از کارشناسان اقتصادی همواره 
مخالف افزایش نرخ بهره در اقتصاد هستند، به اعتقاد آن ها با افزایش نرخ بهره هزینه 
تولید در کشور باال می رود و به تبع آن رکود تشدید می شود، این در حالی است که 
برای ایجاد رونق اقتصادی نیز باید استقراض از بانک مرکزی انجام شود، بنابراین در 
دوگانــه کنترل تورم و ایجاد رکود و یا رونق اقتصادی از طریق چاپ پول و افزایش 
تورم، به اعتقاد بنده کنترل تورم اولویت دارد، زیرا در صورتی که رونق اقتصادی نیز 
ایجاد شــود، از طریق افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود که این موضوع 

به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی در ادامــه صحبت هایــش با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ســاختاری با 
مشــکالت بسیار زیادی روبرو اســت، خاطر نشــان کرد: به دلیل ساختار معیوب 
تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشــه دوانده و بــرای برطرف کردن این موضوع، باید 
جراحی های عمیقی در اقتصاد ایران صــورت گیرد، بنابراین صرف اینکه تحریم ها 
برداشته شود نیز برای کنترل تورم کافی نیست، بلکه باید ساختار ناکارآمد بانک ها 
تغییر کند، صندوق های بازنشستگی اصالح شوند، فضای کسب و کار تسهیل شود 
نظام اداری از این حالت فشــل خارج شــود و فساد و رانتی که در 
اقتصاد ایــران نیز وجود دارد، از بیــن رود و مدیریت ناکارآمدی 
اقتصادی نیز اصالح شــود، این ها بخشی از اقداماتی است که باید 
انجام شــود، تا بر اســاس آن ها بتوان بعد از آن انتظار داشــت  

اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.

اخبارکوتاه

زمزمه افزایش سود بانکی



وضعیت اقتصاد ایــران در دهه 1390، بدترین 
وضعیت، دســت کم از سال 1320 تاکنون بوده 
است. بررسی ها نشان می دهند که اقتصاد ایران 
در این دهه تقریباً رشــدی نداشــته و در حالی 
که جمعیت ایران از سال 1390 تا سال 1399 
حدود 12 درصد افزایش داشته است، سهم هر 
ایرانی از کیِک اقتصاِد ایران کوچک تر شده است. 
بــا این همه، ظاهراً پیش بینی ها در مورد آینده 

اقتصاد ایران، حتی بدتر هم هستند.
اقتصاد ایران اکنون بیش از یک دهه اســت که 
در چاله ای افتاده که خروج از آن دشــوار به نظر 
می رســد. برای درک بحران، به این آمار ها نگاه کنید: در حالی که تا سال 1384 خورشیدی 
اقتصاد ایران از منظر تولید ناخالص داخلی هم اندازه اقتصاد ترکیه بود، اقتصاد ترکیه اکنون 
کمابیش 2 برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است.اگر اقتصاِد ما هم در همین بازه زمانی به همین 
اندازه رشــد کرده بود، اندازه اقتصاد ایــران اکنون از اندازه اقتصاد ترکیه بزرگ تر بوده و یکی 
از 15 اقتصاد بزرگ در جهان هم می بود. عالوه بر این، تک تک شــهروندان ایرانی هم اکنون 

حدود 70 درصد ثروتمندتر می بودند.
این، اما در حالی است که بر اساس آمارها، در سرتاسر فاصله سال های 1390 تا 1399 برای 
یک دهه، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. از آن سو، در حالی که باالترین درآمد 
سرانه تاریخ ایران در سال 1355 خورشیدی به ثبت رسیده و پس از انقالب هم باالترین درآمد 
ســرانه در سال 1383 رقم خورده است، درآمد سرانه ایرانی ها ممکن است تا یک دهه دیگر 

به اندازه سال 1383 خورشیدی و تا نیم قرن دیگر )حدود سال 1450 خورشیدی( برسد.
این در حالی اســت که بررســی آمار های مربوط به هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار 
ایران منتشــر می شوند، تصویر ترسناک و نگران کننده ای از آینده کوتاه مدت ایران به دست 
می دهند. بر این اساس، در فاصله سال های 1395 تا 1398 خورشیدی، تولید ناخالص داخلی 
سرانه حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و به عبارت ساده تر، ایرانی ها طی این سه سال، 10 

درصد فقیرتر شده اند. این آمارها، وضعیت سال 1399 را در بر نمی گیرند.
اما چرا چنین بالیی بر ســر اقتصاد ایران آمد؟ پاســخ تا حدی واضح است، اما علت ها را باید 
جداگانه بررسی کرد: جمعیت ایران در طول یک دهه گذشته نزدیک به 9 میلیون نفر )کمی 
بیــش از 12 درصد( افزایش پیدا کــرده، در حال که اقتصاد ایران درجا زده و تنها نزدیک به 
3درصد رشد کرده است. به این ترتیب، سهم تک تک ایرانی ها از کیِک اقتصاِد ایران کوچک 

شده است.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در ســال 1390 خورشیدی، حدود 686 هزار میلیارد تومان بوده 
و اکنون این رقم به 707 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. بر این اساس در طول یک دهه 

گذشته تنها 21 هزار میلیارد تومان به کیک اقتصادی ایران افزوده شده است.
ســهم هر ایرانی از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1399 خورشیدی، حدود 8 میلیون و 
360 هزار تومان اســت که نسبت به شروع دهه 1390، حدود 8.4 درصد کاهش پیدا کرده 
است. از دیگر سو، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 )به قیمت پایه( به حدود 
636 هزار میلیارد تومان رسید که حتی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 90 نیز اندکی 

کمتر است.
اما این حتی تمام ماجرا هم نیست. بر اساس آمار های بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در دهه 1390 تا 1399 در ایران عمدتا منفی بوده اســت. این یعنی در سراسر دهه 
1390 نه تنها سرمایه گذاری جدیدی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت صورت نگرفته، که با 
عدم تزریق سرمایه جدید به بنگاه های و ماشین آالت، ساختار تولید در کشور فرسوده شده 

است. به عبارت ساده، روزهاِی تلخ تر برای تولید هنوز حتی فرا نرسیده اند!
بر اساس داده هایی که مرکز آمارمنتشر کرده، میزان تشکیل سرمایه در کشور طی سال های 

1384 تا 1399 خورشیدی، حدود 18 درصد آب رفته است. در واقع، تحریم ها موجب 
شــده که موتور سرمایه گذاری در ایران خاموش شود و بخش بزرگی 

از سرمایه یا وارد بازار های غیرمولد )ارز، مسکن و طال( شود و 
یا اینکه در قالب فرار سرمایه، سر از ویال ها و خانه های 

مسکونی در کشور هایی مانند ترکیه در بیاورد.
همین آمار ها نشــان می دهند که روند ساالنه 

رشد واقعِی ســرمایه گذارِی بخش خصوصی 
در بازه زمانی سال های 1390 تا 1398 به 
طور میانگین ساالنه 6 درصد کاهش پیدا 

کرده اســت. این یعنی از آغــاز دهه 1390 
بخش خصوصی هر سال کمتر و کمتر به سرمایه گذاری در 
اقتصاد ایران تمایل نشــان داده و سرمایه خود را از اقتصاد 

ایران بیرون کشیده است.
از آن ســو، در ســال 2019 میالدی، ایران جزو شش 
کشور با تورم باالی 25 درصد بود و پس از کشور های 
ونزوئال، زیمباوه، آرژانتین، ســودان جنوبی و ســودان 

باالترین افت ارزش پول ملی را در جهان تجربه کرد.
این در حالی اســت که ظاهراً روند تورم قرار نیست به 

این زودی و به شیوه ای پایدار کنترل شود و در حالی که 
براســاس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه ســال 1400 

تورم نقطه به نقطه به نزدیک 50 درصد رســیده، برخی پیش بینی ها از رشــد 
افسارگسیخته نرخ تورم در ماه های آینده حکایت دارند.

با وجود چنین داده های از اقتصاد کشور طبقه متوسط جامعه که پیشران توسعه همه جانبه 
به شمار می آیند با از هم پاشیدگی  مواجه گردیده که ساالنه از تعداد این گروه کاسته و به 

دهک های فقیر تر جامعه افزوده می شود .
بنابراین اینکه تخریب طبقه متوســط ) با کاهش تولید ناخالــص داخلی و افزایش تورم ( 
بیشــترین آسیب را در این ســال ها در پي داشــته و این طبقه هر روز بیشتر به پایین و 
به ســمت دهک هاي درآمدي اندک رانده شده اســت، جاي تامل و توجه بسیار دارد. این 
سیاست هاي نفي و طرد کردن، طبقه اي را در اقتصاد کشورمان و در بسیاري از اقتصادهاي 
نظیر ایران بخصوص در منطقه شــکل داده که از آن با اصطالح »طبقه متوســط فقیر«یاد 

مي شود.
کاهش تولید ناخالص داخلي به معناي کاهش سودآوري بنگاه هاي اقتصادي در کنار کاهش 
درآمد قابل تصرف خانوارهاســت. کاهش سودآوري بنگاه ها از طریق عدم انجام تعهداتشان 
به بانک ها و بیمه ها و افزایش بدهي ها و عدم تامین مالي براي ســرمایه گذاري و تحقیق و 
توسعه خود را نشان مي دهد. در طرف تقاضا نیز با کاهش درآمدهاي خانوارها بالفاصله 
پس انداز آنان کاهش یافته از این رو کاالهایی همچون بیمه نامه هایی 
همچون عمرو زندگی وحتی آتش سوزی از سبد خرید خانوار 

خارج می شوند . 
در واقع در این وضعیت کاهش ســودآوري بنگاهها 
و درآمدهــاي خانوارها، پس انداز و  تقاضاي کل 
در همه کاالهــای مصرفی و خدماتی کاهش 
مي یابد و اقتصاد دچار رکود مي شــود. در 
این میان طبقه متوســط بعنوان بزرگترین 
و مهمترین بخش جامعه متحمل بیشترین 
آسیب در دوطرف عرضه و تقاضا مي شود )در قالب مالک 
یا مدیر بنگاههاي کوچک و متوســط و در نقش مصرف کننده 
عمده کاالهاي مصرفي وخدماتی (. در مجموع آنکه ذات 
و عملکرد طبقه متوسط  با  امر »توسعه« و توسعه 
صنعتي  سرشته و درهم تنیده شده است  و بدون 
وجود و حضور و مشــارکت این مجموعه در این 
فرآیند، امر توسعه ناممکن و موکول به محال 
اســت. حال که در یک دهه گذشته با چنین 
تکانه های هایی در عرصه اقتصادی و اجتماعی 
روبرو بوده ایم آیا رقابت پذیری و افزایش ضریب نفوذ 
بیمه دربخش بیمه های زندگی و غیر زندگی چطور خواهد بود و اینکه می شود 

به مفهوم توسعه در صنعت بیمه امیدوار بود .

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱۱ - نیمه دوم مهر ۱400

  ترقی اقتصادی : اندیشــمندان توســعه بر این باورند که رویکرد و نگرش توسعه ای 
حاکمان و سیاســت گذاران، فرآیندهای توســعه را از طریق ظرفیت ســازی حداکثری 
ســرمایه های مــادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیــش خواهند راند و نهادهای 
توسعه ای اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همدیگر را پشتیبانی 
 می کنند، بوجود آورده و منجر به هم افزایی و همســویی اهداف عالی توسعه خواهد شد. 

دکتر ابراهیــم کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامــل بیمه دانا در گفتگویی با 
بیان این مطلب اعالم کرد: نهاد بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی پشــتیبان و هم افزا 
در چرخه تکاملی فرآیندهای توســعه اســت که عالوه بر ایجاد و ســازماندهی جریان 
ســرمایه گذاری و تأمین مالی به سمت بخش های تولیدي و صنعتي و به تبع آن بهبود 
رشــد اقتصادي، عدم اطمینان های ناشی از مخاطرات و ریســک هایی که به طور قابل 
توجهی بنیان های اجتماعی و اقتصادی خانواده ها، فضای کسب و کار و مبادالت گسترده 
اقتصادی را تهدید می کند، پوشــش داده و فضای آرامش و ثبات برای جامعه و اقتصاد 
و زمینه حرکت بالنده و پایدار فرآیندهای توســعه در بستر توسعه نهادهای فراگیر را به 

طور معنا داری فراهم می نماید.
وی با تاکید بر اینکه بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک می باشد که به طور وسیعی، تمامی 
ارکان تعامــالت و مبادالت اقتصادی و اجتماعی را در بــر می گیرد، افزود: در این میان 
نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توســعه صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
که متاسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی 

متوقف مانده است.
دکتــر کاردگر اظهار داشــت: در یک نگاه کالن، حاکمیت در حوزه سیاســت گذاری و 
حکمرانی از دو منظر، باید امر بیمه را در ســطح حداکثری )گســترش چتر بیمه برای 

آحاد مردم( فراگیر نماید: اول؛ از منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و 
حکمرانی خوب و دوم؛ از منظر کنترل و مدیریت هزینه های حکمرانی و اثرات خارجی 
)Externality( آن که به ویژه در حوزه ســالمت، امنیت، بحران ها، وقایع طبیعی و.... 

به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر می نماید.
مدیرعامــل بیمــه دانــا اضافه کرد: بر این اســاس دولت ها الزم اســت کــه  بیمه را 
نــه در قالب یک کســب و کار مفید و معقول که خود شــرکت های بیمــه باید آن را 
راهبــری و توســعه دهند، بلکــه در یک ســطح باالتــر و در قامت نهــاد حاکمیت، 
 باید سیاســت گــذاری عمومــی و برنامه ریــزی راهبردی بــرای توســعه فراگیر ب

یمه صورت دهند.
وی در عیــن حال تاکید کرد که البته این بحث جامع نظری خاص خود را دارد که در 
این مقال نمی گنجد ولی اشــارات مذکور، از این باب مطرح شد که سیاست های اتخاذ 
شده در مقاطع مختلف )مثاًل سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و یا شرایط کرونا 
و پســا کرونا(، می تواند ظرفیت های گسترده ای را در سطح حکمرانی و سیاست گذاری 
عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توســعه ای قرار گرفته 
و شــرکت های بیمه با ایجاد ظرفیت های متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه 

نهادینه و قوام یافته نمایند.

تحلیل دکتر کاردگر از سیاست گذاری در بیمه

بیمه نوین رکورد فروش خود را شکستنقش طبقه متوسط جامعه درتوسعه بیمه 
ترقی اقتصادی:  شرکت بیمه نوین موفق شد تا با اجرای استراتژی ارتقای توانمندی  های 
شبکه فروش، بهینه  سازی پرتفوی و مدیریت ریسک، برای نخستین بار طی مدت شش ماه 
بیش از هزار میلیارد تومان پرتفوی کسب کند.این شرکت گزارش عملکرد ماهانه منتهی  به 
شهریور ماه سال جاری را در سامانه کدال منتشر و بر اساس آن طی شش ماه نخست سال 
10.538.998 میلیون ریال پرتفوی کسب کرده است.بر همین اساس بیمه نوین در این بازه 
زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، طی شش ماه نخست سال جاری، رشته بیمه  های آتش سوزی با 195 
درصد و رشته بیمه های باربری با 129 درصد رشد در حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، سهم قابل توجهی از رکورد فروش بیمه نوین را به خود اختصاص داده اند.

معارفه رئیس شعبه تبریزبیمه آرمان
ترقی اقتصادی:  جلســه معارفه رئیس شعبه تبریز بیمه آرمان امروز 10 مهر ماه برگزار 
گردید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی)ایستانیوز(به نقل از روابط عمومی بیمه 
آرمان، آقای فاطمی نامیر به عنوان سرپرست شعبه تبریز بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت 
به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.

جلسه معارفه ایشــان دهم مهر ماه در محل شعبه این شرکت برگزار گردید.مهدی رشید 
پور مدیر امور شــعب و توسعه شبکه فروش بیمه آرمان در این بازدید، ضمن معرفی آقای 
فاطپی نامیر به عنوان سرپرســت جدید، در جلســه با نمایندگان و پرسنل شعبه تبریز به 
بررســی مشکالت و پیگیری امور آن شعبه پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد فروش در 

این جلسه ارائه کرد.

بررسی چابک سازی فرآیند پرداخت خسارت 
بیمه رازی

ترقی اقتصادی:  در چهارمین رویداد »یکشنبه ها با نماینده ها« چابک سازی فرآیند بررسی 
و پرداخت خسارت بیمه نامه های اتومبیل شرکت بیمه رازی پیشنهاد و بررسی شد.چهارمین 
رویداد »یکشنبه ها با نماینده ها« با حضور دکتر ناصرالدین اسالمی فرد- مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه رازی در شعبه تخصصی خسارت بیمه های اتومبیل بیهقی بیمه رازی 
برگزار شــد.در این دیدار، دکتر اسالمی فرد ضمن اطالع از شرایط و آخرین اقدامات شعبه 
بیهقی، با توجه به امکانات و شرایط این شعبه اظهار کرد: با توجه به توانایی کارشناسان و 
مدیریت شعبه بیهقی، این امکان وجود دارد تا چابک سازی فرآیند بررسی و پرداخت خسارت 
در این شعبه انجام شود.وی ادامه داد: اقدامات و دستاوردهای شعبه بیهقی در چابک سازی 
فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه نامه های اتومبیل می تواند الگویی برای دیگر شعب و 
صنعت بیمه باشد.همچنین در این دیدار، سید مجید مقدسی- رئیس این شعبه پیشنهاداتی 

در زمینه ایجاد فرآیند برخط بررسی و ارائه خسارت بیمه نامه های اتومبیل ارائه کرد.

مینا صدیق نوحی مدیر عامل بیمه اتکائی 
سامان شد

ترقی اقتصادی:  انتصاب مینا صدیق نوحی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی سامان 
)ســهامی عام- در شرف تاسیس( برای مدت باقی مانده از دوره دوساله اعضای هیئت مدیره 
آن شــرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.در این ابالغیه 
دکتر ســلیمانی تســریع در تکمیل مراحل مربوط به اخذ پروانه فعالیت شرکت، تالش در 
جهت رفع نیازهای صنعت بیمه به پوشش های اتکایی و استفاده از ظرفیت پذیرش ریسک 
شرکت در جهت تقویت و کمک به بازار بیمه های اتکایی کشور، معرفی افراد واجد شرایط به 
عنوان کارکنان کلیدی جهت احراز صالحیت حرفه ای وفق ساختار سازمانی شرکت، توجه 
به آموزش نیروی انســانی مورد نیاز بارار بیمه های اتکایی، استفاده از فناوری های نوین به 
ویژه نرم افزار های اتکایی مناســب در فعالیت شرکت و هماهنگی با بیمه مرکزی در حوزه 

فعالیت های اتکایی شد.

کسب سطح یک توانگری مالی بیمه سینا
ترقی اقتصادی:  بر اســاس ارزیابی و اعالم بیمه مرکزی، توانگری بیمه سینا برای دومین 
سال پیاپی در سطح یک قرار گرفت. این شرکت در دوران جدید فعالیت خود توانست با در 
پیش گرفتن رویکرد برنامه محوری و اصالح ساختار مالی و سرمایه گذاری، سهم رشته های 
زیان ده را کاهش داده و پرتفوی اقتصادی با نرخ فنی را جایگزین آن کند و اتخاذ این رویکرد 
موجب رشد روزافزون شاخص های عملکردی شد به طوری که بیمه سینا در سال 99 پس 
از شش سال در سطح یک توانگری قرار گرفت و در سال جاری نیز این موقعیت را تثبیت 
کرد.همچنین بر اساس گزارش بیمه مرکزی، نسبت توانگری بیمه سینا برای سال 1400 
معادل 123 درصد اعالم شده، در حالی که این عدد در سال 1399 معادل 115 درصد بود.

 درآمد ناشی از سرمایه گذاری بیمه کوثر 
فراتر از پیش بینی

ترقی اقتصادی:  شرکت بیمه کوثر توانست نزدیک به دو برابر بیش از سود پیش بینی  شده 
ناشی از ســرمایه گذاری ها را در 6 ماهه نخست سال1400 محقق کند.با توجه به بازدهی 
مناسب سرمایه گذاری های بیمه کوثر در 6ماهه نخست سال جاری، انتظار داریم امسال نیز 
همچون گذشته، سوداوری خوبی را در این بخش برای سهام داران شرکت محقق کنیم.نوید 
خاندوزی یاداورشد: شرکت بیمه کوثر سال گذشته سومین شرکت سوداور صنعت بیمه بود 
و در ســال 1399 به واسطه رونق بازار سرمایه عملکرد خوبی را ثبت کرد.نوید خاندوزی با 
اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی قطعی درباره شرایط بازار بورس در 6ماهه دوم سال داشت  
گفت: اگر بازار جریان خوب و نرمالی را داشته باشد امسال هم سال خوبی برای بیمه کوثر در 
این بخش خواهد بود.وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر سرمایه گذاری های خوب و مطمئنی 
را انجام داده است که در عین ریسک پایین، سود مناسبی را نیز به ارمغان خواهد آورد، افزود: 
برگزاری مجامع شرکت های غدیر و نفت وگاز پارسیان در نیمه دوم سال جاری تاثیر بسزایی 

در صورت های مالی شرکت خواهد شد.

 پرداخت سود مشارکت در منافع 
به شبکه فروش بیمه دی

ترقی اقتصادی:  معاون امور مشــتریان و توسعه بازار شــرکت بیمه دی از پرداخت 
سود مشارکت در منافع به نمایندگان و کارگزاران خبر داد. حسن قلندری معاون امور 
مشــتریان و توسعه بازار شــرکت بیمه دی ضمن اعالم این خبر افزود: شرکت بیمه 
دی در راســتای اجرای سیاست توسعه فروش با کیفیت شرکت و رویکرد حمایت از 
شبکه فروش، سود مشارکت در منافع سال 1399 نمایندگان و کارگزاران را واریز نمود.

وی بیان کرد: معتقدیم شــبکه فروش به ویژه نمایندگان، به عنوان مهم ترین سرمایه 
های شــرکت و خط مقدم ارائه خدمات بیمه ای به مشتریان هستند و سعی داریم با 
سیاست های حمایتی و پرداخت های به موقع، در افزایش انگیزه و همچنین نگهداشت 

نمایندگان فعال گام برداریم.

چشم انداز مثبت پیش روی بیمه آسماری
ترقی اقتصادی:  مدیرعامل شرکت بیمه آسماری تاکید کرد که این شرکت با مدیریت 
صحیح ریسک بیمه درمان، توانسته اســت ضمن جلب رضایت حداکثری مشتریان 
خدمات منحصر به فردی در این رشته به مخاطبان ارائه کند.علیرضا یزدان دوست که 
به تازگی حکم ادامه فعالیت خود برای مدت باقی مانده از دوره دو ساله اعضای هیئت 
مدیره را از رئیس کل بیمه مرکزی دریافت کرده اســت با اشاره به این که این شرکت 
از تنوع کافی در خدمات بیمه ای برخوردار اســت، اظهار کرد: با وجود اندازه کوچک 
حجم فعالیت های بیمه آســماری در مناطق آزاد و حتی سرزمین اصلی، متناسب با 
اختیارات و مجوزهای ابالغی از سوی نهاد ناظر بسیار قابل توجه است.او با تاکید بر این 
که مهمترین مزیت رقابتی شرکت بیمه آسماری در بازار بیمه ای کشور، رشته درمان 
است، اظهار کرد: در شرایطی که بیمه تکمیل درمان در بسیاری از شرکت ها نقطه سر 
به ســر را تجربه می کند و در برخی شرکت ها زیان ناشی از آن به یک معضل تبدیل 
شــده است، شرکت بیمه آسماری توانسته است این رشته را تا میزان قابل توجهی به 

سوددهی برساند.

بیمه ایران در باالترین سطح توانگری مالی صنعت بیمه
ترقی اقتصادی: شــرکت سهامی بیمه ایران بار دیگر به ســطح یک توانگری مالی که باالترین سطح توانگری در صنعت 
بیمه کشــور است، رسید.بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران در نامه ای به سید مجید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران 
نسبت توانگری مالی شرکت سهامی بیمه ایران را برای سال 1400 معادل 109 درصد و در »سطح یک« اعالم کرد.گفتنی 
است که شرکت های بیمه ای که در سطح یک توانگری مالی قراردارند، در وضعیت عالی قرار  داشته و نسبت توانگری آنها 
صددرصد یا در مواردی می تواند حتی بیشتر باشد. همچنین، این شرکت ها  برای انجام تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و 
صاحبان حقوق آنها از توانایی خوبی برخوردارند.بیمه ایران با وجود قدرت مالی باال، چند سالی بود که به دلیل معیارهایی و 
نیز با توجه به عواملی چون تکالیف قانونی و تحت شرایط سخت تحریم های ظالمانه اقتصادی، در سطوح پایین تر فهرست 
نسبت توانگری مالی معرفی می شد که با برنامه ریزی صورت گرفته و تالش هدفمند تمامی کارکنان، کارشناسان، مدیران، 
نمایندگان و شــبکه فروش شــرکت در حوزه های مختلف فنی، مالی و  سرمایه گذاری ها، دستاوردهای قابل قبولی بویژه 
در ســالهای 98 و 99 به دست آورد  و به رشد قابل مالحظه ای در تولید حق بیمه، کاهش ضرایب و نسبت های خسارت، 
کســب بازدهی حداکثری در  سرمایه گذاری ها، ســود عملیاتی و . . .  نایل شد تا همچنان  خوشنام وپر آوازه مورد اعتماد 

کامل تمامی هم میهنان باشد. 

بیمه میهن همچنان در سطح یک توانگری مالی
ترقی اقتصادی : شــرکت بیمــه میهن طبق ارزیابی صورت هــای مالی مصوب 
1399، برای سومین سال متوالی همچنان در سطح یک توانگری مالی قرار گرفته 
اســت.بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد در اجرای ماده 6 آیین نامه 
نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسســات بیمه )شــماره 69( و حسب 
بررسی های بعمل آمده بر اساس آخرین صورت های مالی سال 1399بیمه میهن 
این شرکت موفق به کسب »ســطح یک« توانگری مالی مؤسسات بیمه گردید.بر 
اساِس آئین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه، توانگری مالی مؤسسات بیمه دارای 
پنج ســطح است که »سطح یک« باالترین سطح توانگری مالی محسوب می شود 
و مبنای محاســبات آن نیز اطالعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شدۀ 

مصوب مجامع عمومی مؤسســات بیمه است.بیمه میهن در ســال های اخیر تالش کرده است با مدیریت دارایی ها و ایفای 
تعهدات خود، نســبت توانگری مالی خود را در بهترین وضعیت حفظ نماید و اکنون ســه ســال متوالی این نسبت را حفظ 

نموده و توانگری مالی میهن برای سال 1400 همچنان در »سطح یک« قرار دارد. 

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : سلیمانی گفت: وسایل نقلیه ای که بیمه شخص 
ثالث نداشــتند یا به علــت پرداخت نکردن بیمه جریمه شــدند، 

می توانند بدون پرداخت جریمه، خودروی خود را بیمه کنند.
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص جریمه وسایل نقلیه در 
صورت عدم داشتن بیمه نامه اظهار کرد: از 17 مهر تا 6 آبان به مدت 
20 روز همه وســایل نقلیه موتوری مثل موتورسیکلت، خودرو های 

سواری و ماشین آالت کشاورزی که تاکنون بیمه نامه شخص ثالث 
برایشان صادر نشده و یا به دلیل پرداخت نکردن بیمه شخص ثالث 
جریمه شــده اند، طی بخشنامه اعالم شده بخشــیده می شوند. او 
تاکید کرد: همچنین وســایل نقلیه مختلف که تاکنون نتوانستند 
بیمه نامه شــخص ثالث اخذ کنند با اســتناد به این بخشنامه می 
توانند از 17 مهر 1400 تا 6 آبان ماه با مراجعه به تمام نمایندگی ها 

و شعبات شرکت های بیمه ای بدون اینکه جریمه ای پرداخت کنند 
بیمه نامه شخص ثالث دریافت کنند.

رئیــس کل بیمه مرکزی در پایان تصریــح کرد: طبق ماده 2 قانون 
اساســی اگر خودرویی بیمه نامه نداشــته باشد، جریمه می شود و 
اگر اتفاقی پیش بیاید، هیچ نوع خدمتی به صاحبان وســایل نقلیه 
داده نمی شود. به همین دلیل حتما صاحبان خودرو و وسایل نقلیه 

باید سریع تر به شرکت های بیمه ای  برای دریافت بیمه نامه مراجعه 
کنند.

ترقی اقتصادی : مســعود بادین مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بســیج بیمه آسیا 
به نمایندگی از پایگاه های بســیج صنعت بیمه کشور، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس که با حضور وزیر اقتصاد، فرمانده و اعضای شــورای مرکز مقاومت بســیج وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی و فرماندهان حــوزه ها و پایگاه های مقاومت بســیج تابعه این 
وزارتخانه برگزار شــد، در گزارشــی، نقش تاثیرگذار صنعت بیمــه در اقتصاد مقاومتی و 

مدیریت جهادی را تشــریح کرد.  مســعود بادین در این مراسم با اشاره به تأکیدات مقام 
معظــم رهبری بــر اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از  الزامات سیاســت گذاری اقتصادی 
کشــور اظهار داشت: صنعت بیمه در ســال های اخیر و به ویژه امسال، در راستای تحقق 
شــعار»تولید ، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها«  تمام تالش خود را از طریق پوشش ریسک 
هــا و ارائه خدمات به تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی، همراهی با آحاد مردم در بحران 

کرونا و نقش آفرینی در بازار سرمایه، انجام داده است.
 فرمانده پایگاه بســیج بیمه آسیا، اهم اقدامات صنعت بیمه در راستای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را در محورهای مســئولیت اجتماعــی، همگامی با بحران های اقتصادی 
اجتماعی، سیاســی و ریســک های فاجعه آمیز، ارتقاء ظرفیت مجاز نگهداری و ظرفیت 
مجاز قبولی اتکایی شرکت های بیمه، توسعه مشارکت های راهبردی بیمه به منظور ارتقاء 
ظرفیت بیمه گری، افزایش توانگری شــرکت های بیمه، توسعه فضای کسب و کار، ارتقاء 

دسترسی مردم به پوشش ها و خدمات بیمه و بازار سرمایه تشریح کرد.
 وی دربــاره اقدامات صنعت بیمه در زمینه همگامی بــا بحران های اقتصادی، اجتماعی 
سیاسی و ریسک های فاجعه آمیز گفت: صنعت بیمه تا کنون بیش از 1300 میلیارد ریال 

در پوشــش بیماری کرونا پرداخت کرده و محصوالت جدید بیمه ای در ارتباط با درمان 
بیماری کرونا و پوشــش کســب و کارها در مقابل خطرات اپیدمی، سیل، زلزله، و بحران 

های سیاسی ارائه کرده است.
 مســعود بادین، از دیگر اقدامات مهم صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی را افزایش 
ظرفیت بیمه گری و مشــارکت های راهبردی شــرکت های بیمه از طریق افزایش قابل 
توجه ســرمایه شــرکت های بزرگ بیمه ای و ایجاد و گسترش کنسرسیوم های بیمه ای 
برای پوشــش ریسک های بزرگ در سال های اخیر  برشــمرد و گفت: مواجهه با تحریم 
های ظالمانه و موانع بوجود آمده در انتقال ریســک و اخذ پوشش های اتکایی به ویژه در 
صنعت حمل و نقل دریایی و ریسک های فاجعه آمیز، منجر به اتخاذ راهبردها و اقداماتی 
در صنعت بیمه از قبیل تشــکیل کمیته و کارگروه ویــژه مقابله با تحریم صنعت بیمه و 

همچنین تقویت و افزایش ظرفیت بازار اتکایی داخلی کشور شد.
 مدیرعامل بیمه آســیا از اقدامات ارزنده صنعت بیمــه در ارائه خدمات به آحاد مردم را 
اهتمام در پرداخت ســریع و کامل خســارت ها به مردم و واحدهــای تولیدی و صنعتی 

بزرگ برشمرد.

مدت زمان بخشودگی اعالم شد

جریمه بیمه شخص ثالث بخشیده می شود

مدیرعامل بیمه آسیا تشریح کرد

عملکرد صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی

کارشناس اقتصادی
امیر اسماعیل کاظمی  



ترقی اقتصادی :  ایران چطور می تواند به صادرکننده لوازم خانگی تبدیل شــود؟ 
محدودیت خروج سرمایه، بی ثباتی نرخ ارز، سطح حمایت از تولیدات داخلی و سطح 

بروکراسی به ترتیب بیشترین اثر را بر توسعه صادرات غیرنفتی ایران دارد.
در هفته گذشــته ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به ایران خبر ساز شد. این 
هفته رضا فاطمی امین، وزیر صمت اعالم کرده تا 4 سال دیگر، ایران 2 برابر واردات 
لوازم خانگی صادر می کند. به گفته وزیر صمت،  باید تا ســال آینده نسبت صادرات 
به واردات به 50 درصد برســد و معادل 50 درصد واردات قطعات، صادرات داشــته 

باشیم . همچنین این نسبت باید در سال 1402 به یک تراز متعادل و در سال 1404 
حداقل 2 برابر شــود. این به این معناســت که تا پایان عمر دولت سیزدهم، ایران به 
یکی از مهم ترین کشــورهای تولیدکننده لوازم خانگی در منطقه تبدیل شده است. 

اما مسیر چیست و چه مهره هایی در این بازی اثرگذارند؟
توســعه صادرات غیرنفتی، به ویژه در بخش صنایع، متاثر از عوامل مختلفی است و 
ریســک های سیاسی یکی از این عوامل است.  ریسک های سیاسی از جمله عوامل 
اثرگذار بر توســعه صادرات غیرنفتی در کشورهاســت کــه از دهه 1960 در ادبیات 
اقتصادی جهان بررســی شــده اســت. درآغاز، به این دلیل که ریسک های سیاسی 
بیشتر بر کسب وکار شرکت های چندملیتی آمریکایی و سرمایه گذاران در کشورهای 
دیگر اثر می گذاشــت، کمتر کسی به اثر آن بر صادرات توجه می کرد. اما اکنون اثر 
ریســک های سیاسی بر صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است. جنگ ها، کودتاها 
تحریم، ملی شــدن ها، بحران های اقتصادی در سطح بین المللی به طور مستقیم و 
غیرمستقیم بر مبادالت تجاری در کشورهای مختلف اثر می گذارد و این پژوهشگران 
 را بر آن داشــته تا اثر ریسک های سیاسی در کشورهای مبدا و مقصد بر صادرات را 

بررسی کنند.

یک بررسی ایرانی با پرسش از جامعه مدیران و کارشناسان حوزه صادرات بین الملل 
در شرکت های نمونه صادراتی در 5 سال اخیر که مشتمل بر 160 شرکت است، به 
نتایج مهمی درباره ریســک های سیاســی اثرگذار بر توسعه صادرات غیرنفتی ایران 

رسیده است.
این بررســی نشــان می دهد محدودیت خروج ســرمایه، بی ثباتی نرخ ارز ســطح 
حمایــت از تولیــدات داخلی و ســطح بروکراســی به ترتیب بیشــترین اثــر را بر 
توســعه صادرات غیرنفتی ایــران دارد و هم چنین تعرفه های ســنگین بر واردات، 
تحریــم های بانکی کشــور میزبان توســط سیســتم بانکــی بین المللــی و بروز 
 جنــگ یــا حالت جنگــی از مهم تریــن متغیرهای اثرگــذار بر توســعه صادراتی 

غیرنفتی ایران است.
پژوهشــگران توصیه کردند اگــر دولت ها در ایران توســعه صــادرات غیرنفتی را 
در اولویــت قرار داده اند، باید با افزایش روابط سیاســی و اقتصادی با کشــورهای 
کــم ریســک و انعقاد تفاهــم نامه های همــکاری با کشــورهای مختلف به کمک 
 صادرکننــدگان بیاینــد. هم چنین کاســتن از ریســک های سیاســی داخل باید 

در اولویت قرار بگیرد.

ترقی اقتصــادی : ضابطه جدیــد تجــاری و ارزی به 
صادرکننــدگان اجازه می دهد برای رفــع تعهد ارزی خود 
از رویــه واردات در برابر صادرات، کوتــاژ و در اختیار قرار 
دادن ارز صادراتی خود به واردکنندگان اســتفاده کنند که 

جزئیات آن را بانک مرکزی تعیین می کند.
راهکار ارزی دولت ســیزدهم بــرای دور زدن تحریم ها، با 
امضای محســن رضایی، معاون اقتصادی رئیس  جمهوری، 
به وزیران اقتصادی، رئیس  کل بانک مرکزی و مدیران ارشد 
اقتصادی در حوزه  های مختلف ابالغ شــد. محسن رضایی 
هدف از ضوابط جدید را، توسعه صادرات و مدیریت واردات 
اعالم کرده است. او در این چارچوب سازوکار تهاتر نفت با 

کاال را هم تعیین و اعالم کرده است.
ضوابــط جدید ابالغی، سیاســت ارزی و تجاری ایران را با 
هدف دور زدن یا خنثی سازی تحریم ها تغییر می دهد. دولت 
ســیزدهم می خواهد با بهره گیــری از راهکارهای ابالغی از 
تنگناهای تحریم بانکی عبور کند. این قاعده جدید ارزی و 
تجاری، 5هدف مشخص را دنبال می کند؛ نخست: افزایش 
درآمدهای ارزی با توســعه صادرات و کاالهای نفتی، دوم: 
ایجــاد بازارهای جدید برای واحدهــای تولیدی و صنعتی 
سوم: افزایش ســطح مبادالت اقتصادی ایران با کشورهای 
منطقه به ویژه همســایه ها با ایجاد پیوندهای اســتراتژیک 
 چهــارم: آسان ســازی  مســیر واردات کاالهای اساســی 
مواداولیه و واســطه  ای بخش دولــت و در نهایت مدیریت 
واردات و هدایت آن به ســمت توسعه ایران با ایجاد رونق 

در تولید کشور.
هرچنــد در ضوابط جدیــد ابالغ شــده، ابهام هایی درباره 

چشــم انداز میان مــدت و بلندمدت سیاســت های ارزی و 
تجاری دیده می شــود اما در این دستورالعمل تالش شده 
سیاســت های ارزی و تجاری در کوتاه مــدت، برای بهبود 
شــرایط تجاری ایران با کشــورهای هدف و همســایه به 
 روزرسانی شــود. به این ترتیب 3 وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت، جهادکشــاورزی و وزارت بهداشــت از این پس 
ماموریــت دارند تا اولویت های واردات کاالها به کشــور را 
تعیین کنند. طبق ایــن ابالغیه، روش های تامین ارز برای 
واردات کاالها و خدمات شــامل ارز بانکــی، ارز نیمایی و 
ارز هــای صادراتی خواهد بود. بانــک مرکزی رهم موظف 
شده نســبت به تسهیل و تسریع رویه ها، ضوابط و مقررات 
تخصیص، تأمین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی 
ماموریــت دارد با همکاری 2وزارتخانه جهادکشــاورزی و 
صمت در یک ماه آینده دستور العمل رویه واردات به صورت 

اعتباری را آماده سازد.
با توجه بــه ضوابط جدید، از این پــس واردات نهاده های 
کشــاورزی، کاالهای اساســی، مواداولیه، واسطه ای و اجزا 
و قطعــات بخش تولیــد در چارچــوب اولویت های تعیین 
شــده و در قالــب تهاتر )اعم از نفت و غیرنفت( مشــمول 
محدودیت ســقف و ســابقه واردات نخواهد شد. البته اگر 
واردکنندگان خودشــان کاالیی را صــادر کنند، عالوه بر 
معاف بودن از محدودیت ســقف و ســابقه واردات، هنگام 
ثبت ســفارش برای واردات کاال از محل ارز صادراتی خود 
از این امتیاز بهره مند می شــوند که معادل صادرات صورت 
گرفته بر سقف اعتباری شان اضافه می شود تا برای واردات 
نهاده های کشاورزی، کاالهای اساسی، مواداولیه، واسطه ای 

و اجــزا و قطعات بخش تولید اقدام کنند. از ســوی دیگر 
دستگاه های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی 
شامل ســازمان های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و 
اســتاندارد، موظف خواهند بود بدون توجه به پیش  فاکتور 
و ثبت ســفارش، تنها با احراز اصالت کاال، گواهی بهداشتی 
و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند.

یکی از تدابیر دولت برای اطمینان از سالمت مسیر تجارت 
کاالها و رصد جریان آن و ســامان پیدا کردن نظام توزیع 
دل بستن به کارایی سامانه هاست؛ به گونه ای که قرار است 
اطالعات کاالها شامل میزان و ارزش کاالهای ترخیص شده 
از گمرک ها در سامانه جامع تجارت ثبت و میزان مالیات بر 
ارزش افزوده  هم براساس همین اطالعات تعیین شود تا اگر 
ارزش یکی از کاالهای وارداتی پس از ترخیص افزایش پیدا 
کند و دولت بتواند آن را ثابت کند، واردکننده ملزم خواهد 
بود تا مابه التفاوت حقوق از دست رفته دولت را بپردازد. از 
ســوی دیگر 3 وزارت جهادکشاورزی، صمت و بهداشت در 
یک ماموریت جدید باید اولویت های کاالیی و مرحله ثبت 

این کاالها را در سامانه یادشده، مشخص کنند.
البته برای رصد اطالعات کاالهای کشــاورزی و نظارت بر 
جریان کاال در وزارت جهادکشــاورزی، اطالعات ســامانه 
بازارگاه با ســامانه جامع تجارت مبنا خواهد بود. از ســوی 
دیگر همه دســتگاه هایی که در فراینــد واردات و صادرات 
کاال دخیل هستند، باید کل این فرایند را به گونه ای تنظیم 

کنند که عامل انسانی در آن دخالت نداشته باشد.
ضابطه جدیــد تجــاری و ارزی به صادرکننــدگان اجازه 
می دهــد برای رفع تعهد ارزی خود از رویه واردات در برابر 
صــادرات، کوتاژ و در اختیار قرار دادن ارز صادراتی خود به 
واردکنندگان استفاده کنند که جزئیات آن را بانک مرکزی 
تعییــن می کند. ازجملــه تغییرات صــورت گرفته در این 
زمینه، این است که نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات 
به 3کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید 3 وزارتخانه 

صمت، جهادکشــاورزی، بهداشــت و البتــه بانک مرکزی 
صورت می  گیرد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد موظف شده 
بدون تعیین هر قید و شرطی، نســبت به استرداد مالیات 
بــر ارزش افزوده ظرف یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادر 
شده از گمرک اقدام کند، مشروط به اینکه صادرکنندگان 

نسبت به رفع تعهد ارزی شان اقدام کنند.
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواسته 
تا فوری نســبت بــه تســریع در انعقــاد و اجرایی کردن 
موافقتنامه هــای تجــاری و کمرگــی دو یــا چند جانبه با 
کشورهای همسایه و همســو با ایران اقدام کند؛ به گونه ای 
که در ســال آینده این موافقتنامه ها با 11کشــور به اجرا 
درآمده باشــد. البته ماموریت دشــوار رضا فاطمی امین و 
همکارانش در وزارت صنعت این است که بانک های محلی 
و صرافی های مطمئن را در کشــورهای همســایه و همسو 
بــا ایران شناســایی و به بانک مرکزی معرفــی کنند. این 
ماموریــت با هدف ایجاد کانال هــای مالی امن برای انتقال 
ارز و همچنین گرفتن تضمین های مطمئن از طرف مقابل 

برای توسعه تجارت با بانک های ایرانی تعریف شده است.

ترقــی اقتصادی : فربد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو بر این باور اســت که 
قیمت گذاری دســتوری، عدم دسترســی به منابع مالی داخلی و خارجی و عدم 
اعتبارســنجی صحیح از ســوی بانک ها، خودروســازها را ناگزیر به پیش فروش 

خودرو می کند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.
در ســال های اخیر که خودروســازها، مــردم را به بخت آزمایــی برای تصاحب 
خودروهایی به ظاهر ارزان تشــویق کرده اند با انتقادات بسیاری مواجه شده اند. 
ایــن نقدها البته موجب توقف خطاها و اصالح سیاســت ها حتی با تغییر دولت 
نشــده و این صنعت کماکان زیان می اندوزد و بر نارضایتی مشتریانش می افزاید. 
با وجود این، یکی از این شــرکت های خودروســازی به تازگی بیست وچهارمین 

مرحله پیش فروش تعدادی از محصوالت خود را کلید زده و گفته می شــود که 
اختــالف قیمت این محصوالت با آنچه در بازار عرضه می شــود به بیش از 100 
میلیون تومان می رسد؛ یعنی سیاستی که قرار است به طور موقت، عطش تقاضا 
را فروبنشاند، چنین رانتی را میان عده ای توزیع می کند و در عین حال به گفته 

صاحب نظران، مشکالت این صنعت را تشدید نیز می کند.
در همین رابطه، یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه »سیاست پیش فروش 
با نیت تامین مالی شــرکت های خودروسازی دنبال می شود« گفت که توسل به 
چنین شیوه هایی به دلیل عدم دسترسی به شبکه بانکی بین المللی و گرایش به 
روش های غیراســتاندارد تامین مالی صورت گرفته است. شیوه های تامین مالی 

در اقتصاد ایران به گونه ای است که گویی در زمان مارکوپولو به سرمی بریم.
 فربد زاوه در گفت وگو با روابط  عمومی اتاق تهران ادامه داد: مساله این است که 
خودروسازها از مدل استانداردی برای تامین مالی استفاده نمی کنند و بخشی از 
سرمایه خود را به دلیل قیمت گذاری دستوری از داده اند. از این رو، ناچارند برای 
تامین مالی از روش هایی چون پیش فروش استفاده کنند. البته استفاده از منابع 
مالی مشــتری برای تولید، خصوصا در شرایطی که نرخ تورم تا این حد باالست 

روش غلطی بوده و زیان آور است؛ اما ظاهرا چاره دیگری نیست.
 او با بیان اینکه»در فضای کسب وکار، معموال حجم سرمایه بنگاه ها، نهایتا 5 الی 

10 درصد تولیداتشــان را تشکیل می دهد و بخش عمده ای از سرمایه در گردش 
مورد نیاز برای تولیــد از اعتبارات داخلی و بین المللی تامین می شــود« افزود: 
منظور از اعتبارات بانکی، وام نیست؛ بلکه اعتباراتی در قالب فاینانس، ریفاینانس 
و یوزانس در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد. هرچند، تصور سیاستمداران ما 
این اســت که نیازی به ارتباط با شبکه بانکی بین المللی و اعتبارات بین المللی 
نیست و با همین ذهنیت نیز در برابر پذیرش مقررات FATF مقاومت می کنند 

و آن را استعماری می پندارند.
 زاوه گفت:در ســطح داخلی هم گویی، بانک ها باور ندارند که می توانند از طریق 
فاینانــس یک معامله را تامین مالی کنند و متعاقب این رویکرد، اعتبارســنجی 
صحیحــی نیز صورت نمی گیرد. بنابراین، ظاهرا چاره دیگری به جز پیش فروش 
برای خودروســازها باقی نمی ماند. البته آثار بهــره برداری از روش پیش فروش 
نیز آشــکار شــده اســت و یکی از دالیلی که زیان خودروســازان بزرگ تر می 
شــود، همین موضوع اســت. او با بیان اینکه»موضوع قیمت گذاری دســتوری 
که از سوی شورای رقابت بر شــرکت های خودروسازی تحمیل می شود نیز قوز 
باالقوز اســت«تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری، عدم دسترسی به منابع داخلی 
و خارجی و عدم اعتبارســنجی صحیح از سوی بانک ها، خودروسازها را ناگزیر به 
پیش فروش خودرو می کند و این روش هم دائما، زیان آنها را تعمیق کرده است.

اقتصاد انرژی و چالش های ایران در بازار جهانی
آینده چگونه اســت؟ این پرسش همگانی و نقل مجالس 
حرفه ای و غیرحرفه ای است و ارتباطی به شغل و یا حرفه 
خاصی نداشته و عارضه های وارده به تمامی کشورها موجب 
شده تا از منظر کمی و کیفی خود بدان پرداخته و اظهارنظر کنند. اما نقش هر یک از عامل های اثرگذار 
در روند شکل گیری زندگی فردی و اجتماعی آحاد انسانی موجب گشته که این سهم به صور مختلف 
مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. از آنجایی که نفت به عنوان مهم ترین عامل تولید انرژی در زندگی فردی 
و اجتماعی همه انسان ها نقش گذار و یا نقش پذیر است باید گفت که روندهای نوظهور و چشم انداز در 
حال تغییر بازارهای انرژی به ویژه برای کشورهای دارای منابع نفتی و یا بهتر بگوییم اقتصادهای پایه نفتی 
بسیار متفاوت و حتی ناموزون است. هجوم یکسره و بدون وقفه ویروس کرونا موجب شد تا در مراحل 
مختلف، کشورها با اقتصادی جدید و یا نوظهور روبرو شوند. چراکه امروزه تعداد محدودی از دولت ها و 
شرکت ها در سطوح مختلف از عملکرد خود در محیط متالطم و آشفته کسب وکار کنونی راضی هستند.

 در دهه های گذشته برنامه ریزی سنتی که بیشتر بر پایه پیش بینی های قطعی استوار بود تا حدود زیادی 
موجب کسب موفقیت برای سازمان ها می شد، اما هم اکنون این روش کارایی خود را ازدست داده است. 
پیش بینی های قطعی شاید در افق زمانی کوتاه مدت و معینی درست باشند، ولی در میان مدت و بلندمدت 
و با ظهور رویدادهای پیش بینی نشده و غافل گیر کننده همانند هجوم ویروس کرونا، تغییرات پی درپی 
در سیاست های کالن ملی، منطقه ای و نیز بین المللی و از همه مهم تر ناتوانی مدیران و سیاست گذاران 
را برای درک تغییرات نوظهور، آشکار می سازد. این ناتوانی موجب از کار افتادن و غیرقابل استفاده شدن 
استراتژی های تدوین شده براساس پیش بینی های قطعی می شود. در شرایط فعلی و موقعیت های کنونی 
کم نیستند برنامه ریزی هایی که بدون توجه به تغییرات عمیق آینده طراحی می شوند و درنتیجه اهداف 
در نظر گرفته شده در برنامه را محقق نمی سازند. در یک مطالعه میدانی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و 
گاز، آینده را حاصل اندر کنش های چهار مؤلفه سازنده آینده می دانند. این مولفه ها عبارت اند از روندها، 

رویدادها، تصاویر و اقدامات.
روند و رویداد بر دو ویژگی آینده متمرکز هستند. چراکه روند اشاره به پیوستگی تاریخی و زمانی دارد و 
رویداد بر گسستگی تاریخی تأکید می ورزد. روندها تغییرات منظم در داده ها یا پدیده ها در خالل زمان 
هستند و از گذشته آغازشده و تا آینده ادامه می یابند. اما رویدادها برخالف روندها حاصل یک اتفاق یا 
حادثه هســتند که به شدت بر روندها و به طورکلی بر آینده تأثیر می گذارند. تصاویر حاصل برداشت یا 
درخواست افراد و گروه های گوناگون در مورد آینده است و درنهایت اقداماتی که براساس تصاویر بازیگران 

مختلف از آینده شکل می گیرد.
آنچه نگارنده را در بررسی چالش های آینده در حوزه انرژی معطوف داشت باید گفت که نخستین گام 
از مطالعات آینده پژوهی در حوزه انرژی است که شناسایی روندهای نوظهور در بازار انرژی خواهد بود. 
اما درعین حال یکی از الزامات اساسی در تدوین برنامه ریزی های کالن و بلندمدت در این حوزه به شمار 

می رود. تنوع روندها عبارت اند از:
1-روندهای نوظهور در بازار انرژی جهان با تغییرات اساسی در بازارها حتی قبل از بروز بحران مالی و 
بین المللی و عملکرد اقتصادی جهان ناشی از کرونا که در حال وقوع است. البته ناگفته نماند که رشد 
تقاضای انرژی در دهه باعث بهره برداری بیشــتر از ظرفیت های بازار شد، به طوری که هرگونه وقفه در 
عرضه انرژی به دلیل تغییرات آب و هوایی و یا تحوالت ژئوپلیتیکی، افزایش شــدید قیمت نفت و گاز 
را به دنبال داشت. محدودیت های زیرساختی و فنی، افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی و سرمایه گذاری، 
نوسان قیمت ها و هزینه ها و توجه به مقررات زیست محیطی برای استفاده از سوخت های فسیلی نیز بر 
پیچیدگی تصویر آینده جهان افزوده است به طوری که ظهور بازیگران جهانی جدیدی که در بخش انرژی 
و شرایط ژئوپلیتیکی تأثیرگذار هستند، به منزله تهدید جدیدی برای بازیگران فعلی بازار جهانی انرژی 
ازجمله آمریکا به لحاظ کاهش قدرت تأثیرگذاری و ایفای نقش در شکل دهی سیستم آتی بین المللی 

انرژی آن ها بشمار می رود.
چشم انداز در حال تغییر آینده انرژی برای اقتصادهای پایه نفتی دارای پنج روند و محرک تغییر الگوهای 
تقاضا، تغییر گزینه های تأمین و عرضه منابع، نوسانات قیمت و تأخیر در سرمایه گذاری، بازیگران نوظهور 
صف آرایی های جدید و قوانین نوین و تغییرات آب و هوایی اســت. تغییر الگوی تقاضا طبق بیشــتر 

پیش بینی ها، رشد تقاضای انرژی در 25 سال آینده حدوداً بین 40 تا 60 درصد برآورد شده است.
2-اما در حال حاضر تنها میزان انرژی موردنیاز جهان مطرح نیســت، بلکه ترکیب کشــورهای اصلی 
متقاضی و تغییر الگوهای تقاضا نیز بسیار حائز اهمیت است. در این ارتباط بد نیست یادآوری نمایم که 
در دهه های گذشته کشورهای OECD و یا کشورهای توسعه یافته سهم عمده ای از افزایش تقاضای 
انرژی را به خود اختصاص داده بودند، اما طی سال های اخیر و با ظهور قدرت های اقتصادی نوظهور در 
جهان و نیز رشد اقتصادی نسبتاً باالی کشورهای درحال توسعه، بخش اصلی افزایش در تقاضای انرژی 
به این کشورها اختصاص یافته است، به طوری که بیش از 75 درصد رشد تقاضای جدید انرژی بر اساس 
انتخاب این کشورها شکل خواهد گرفت و نوع نیاز آتی این کشورها به حامل های انرژی موجب تغییر 
سهم هر یک از منابع انرژی در سبد مصرفی انرژی جهان خواهد شد. این تغییرات ضمن آن که موجب 
تغییر الگوهای تقاضای انرژی می شود، باعث ایجاد پیوندهای ژئوپلیتیکی جدید بر پایه الگوهای مصرف 

فعلی و نیز افزایش مصرف سوخت های فسیلی و تأثیرات آب و هوایی ناشی از آن خواهد شد.
3-تقاضــای انرژی اولیه در کشــورهای غیر OECD از 6600 میلیون تن در ســال 2010 به حدود 
10800 میلیون تن در سال 2035 افزایش خواهد یافت و این شامل 90 درصد از رشد تقاضای انرژی 
تا سال 2035 خواهد بود. به طورکلی کشورهای غیر OECD درمجموع 54% از تقاضای انرژی جهان 
را در ســال 2010 به خود اختصاص داده بودند که این رقم در ســال 2035 به 64% درصد افزایش 

خواهد یافت
5- لذا تمامی افزایش تقاضا متوجه کشــورهای درحال توسعه و در حدود 10.5 میلیون بشکه در روز 
خواهــد بود که بخش عمده آن به میزان 55 میلیون بشــکه در روز به چین و هند اختصاص خواهد 
داشــت. این موضوع مؤیــد جابجایی بازار نفت خام و انرژی جهانی اســت. ضمنــاً تغییر گزینه های 
تأمین عرضه در دهه نخســت قرن بیست و یکم و باوجود پیش بینی ها در خصوص روند نزولی عرضه 
منابع فســیلی و نگرانی ها از تأمین انرژی جهان و تحوالت گســترده در حوزه فناوری های استخراج و 
بهره برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز حجم مجموع منابع متعارف و غیرمتعارف انرژی جهان را به 
نحو قابل مالحظه ای افزایش داد. این در حالی است که در حال حاضر دسترسی تولید، تبدیل و ارسال 
این منابع به نحو مطمئن مقرون به صرفه و مطابق با رویکردهای زیست محیطی به مقاصدی که نیازمند 
این منابع هستند بسیار هزینه بر است. به طورکلی منابع متعارف نفت و گاز ازنظر جغرافیایی در مناطق 
خاورمیانه آمریکـــای التین و آسیای میانه و قفقـــاز واقع شده اند و باوجود آن نیمکره غربی ازنظر منابع 
ســوخت های غیرمتعارف مانند Shale Oil و یا Oil Sand و منابع گازی غیرمتعارف و ذخایر نفت 
خام فوق سنگین بسیار غنی است، استخراج و پاالیش این گونه منابع چالش بزرگی به خصوص در دوره 
»محدودیت کربن« ایجاد کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که انقالب تولید نفت و گاز در آمریکا 
که ناشی از آغاز تولید قابل توجه از منابع نامتعارف در این کشور است، حداقل تا یک دهه آینده در سایر 
نقاط جهان به وقوع نخواهد پیوست. البته دالیل عمده این امر را می توان توانمندی تکنولوژیکی و فنی 
باالی شرکت های نفتی آمریکایی درزمینه تولید نفت نامتعارف در مقایسه با سایر شرکت ها، تالش این 
شرکت ها برای حفظ حقوق معنوی و عدم اعطای فّناوری استخراج نفت از این میادین به شرکت های 
دیگر، دسترســی به امکانات و تجهیزات پیشرفته و فراوان از سوی شرکت های خصوصی فعال در این 
زمینه و بازارهای مالی فعال برای پشــتیبانی و حمایت مالی جهت توســعه میادین نفتی در آمریکای 

شمالی برشمرد.
6 در ادامه همین مطالعه، اصالحات مربوط به ریسک تمامی فاکتورهای تأثیرگذار بر اجرای پروژه های 
بخش باالدستی نفت اعمال شده و میزان افزایش ظرفیت تولید نفت خام جهان 29 میلیون بشکه در روز 
برآورد شد. بر این اساس نباید نگرانی چندانی در قبال تأمین نفت موردنیاز جهان داشت مگر اینکه میزان 
نرخ رشــد تقاضای نفت خام تا سال 2035 به طور متوسط ساالنه بیش از 6.1 درصد در سال باشد که 
طبق پیش بینی های انجام شده با ادامه بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، زمان بر بودن کامل خروج آمریکا 
از رکود کرونایی و نیز کاهش نسبی نرخ رشد اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای نوظهور در میان مدت، 

تحقق این امر چندان متحمل نیست.
 در جمع بندی و کالم آخر می توان گفت که محتمل ترین چشــم انداز آینده اقتصادهای پایه نفتی که 
آینده ژئوپلیتیکی جهان را می تواند شکل گیری نماید اتحاد بین قاره ای هست. طی دو دهه آتی دو قدرت 
اصلی مجموعه آتالنتیک یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا برای جلوگیری از هرگونه چالش بر هم زننده اقتدار 
اتحاد بین قاره ای، اقدام به یارگیری از قدرت منطقه ای هماهنگ با خود جهت تحکیم اقتدار این مجموعه 
خواهند کرد. البته سایر قدرت های رو به رشد نظیر چین، ژاپن، روسیه و هند هم متحمل ترین سناریو در 
این زمینه برای همکاری متقابل بوده که در طی دو دهه آینده قدرت نمایی خواهند کرد. اما درمجموع 
و در طی دو دهه آینده یکی از دو قدرت چین و یا ایاالت متحده بر جهان مســلط خواهند شد و نبض 
اقتصادهای پایه نفتی و چالش های حاکم بر آن را عهده دار بوده و برای جلب سایر قدرت های جهانی از 

منظر نفوذ تأثیرپذیری انرژی در هدایت اجرایی و عملیاتی خود اقدام خواهند نمود.
جهان برای تأمین بیش از 80 درصد از تقاضای انرژی به ســوخت های فسیلی وابسته است و کاهش 
این وابستگی مستلزم سرمایه گذاری های جدید و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و پرهزینه است. 
البته بااین وجود برخی اتفاقات سال های اخیر بر بهبود روند حرکت جهان به سمت انرژی های کم کربن 
مؤثر بوده است. چراکه براساس پیش بینی های انجام شده مجموع آلودگی های ناشی از انواع حامل های 
انرژی در 15 ســال آینده معادل سه چهارم کل آلودگی های ایجادشده ظرف 110 سال گذشته خواهد 
بود. به عبارت دیگر در عصر حاضر هرگونه برنامه ریزی بلندمدت با رویکرد درون گرایی و انکار نقش سایر 
بازیگران، ناموفق و محکوم به شکست است و پیامدهای منفی قابل مالحظه ای را برای صنعت نفت و گاز 

و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.

کارشناس انرژی 
رضا پدیدار

زیان 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

اقتصاد پر چالش صنعت خودرو
ترقی اقتصادی : آمارها نشان می دهد که میزان فروش خودرو 
نیز در نیمه نخست امسال با 25درصد افزایش مواجه شده است.

 باوجود اینکه میانگین قیمت خودروهای داخلی تحویل کارخانه 
در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 
قابل توجهی داشته است اما همچنان کارخانه های خودروسازی 
زیان ده هســتند. آمارهای تولید خودرو نشان می دهد با وجود 
قیمت گذاری دســتوری، شــرکت های خودرو ســازی  در نیمه 
نخست امسال قیمت فروش محصوالتشان را به تناسب بازار های 
مختلف افزایش داده اند و اتفاقا بیشترین رشد قیمت مربوط به 
محصوالت پرفروش بوده است. این موضوع به رشد 130درصدی 
درآمد حاصل از فروش شرکت های خودرو سازی  در نیمه نخست 
امسال منجر شده است. درآمد شرکت های خودرو ساز در نیمه 
نخست امسال با 27هزار میلیارد تومان افزایش به مرز 50هزار 
میلیارد تومان رسیده است. با وجود این به دلیل اینکه نرخ های 
فروش متناسب با هزینه تمام شــده تولید افزایش نیافته است 
شرکت های خودرو ســاز همچنان زیان ده هستند. گزارش های 
مالی شــرکت های خودرو سازی  نشــان می دهد، زیان انباشته 
این شــرکت ها از مــرز 80 هزار میلیارد تومــان فراتر رفته که 
به زعم کارشناســان علت این موضوع قیمت گذاری دســتوری 
شــورای رقابت اســت. در این بین رئیس ســازمان بورس هم 
خواســتار حذف قیمت گذاری دســتوری خودرو شد. میانگین 
قیمت کارخانه ای خودرو در ایران در نیمه نخســت امســال در 
مقایسه با سال گذشته 70درصد رشد داشته است. در این میان 
گروه خودرو ســازی  زامیاد و ایران خودرو بیشــتر از رقبا قیمت 
محصوالتشان را افزایش داده اند. بیشترین رشد قیمت مربوط به 
پژو 2008بود که البته به تعداد بسیار محدودی تولید شده، اما 
در مجموع قیمت کارخانه ای این محصول 608درصد رشد کرده 

است. در میان محصوالت پرفروش بیشترین رشد قیمت مربوط 
به سمند بوده که قیمتش در نیمه نخست امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 116.7درصد رشد داشته است. سال 
قبل شــرکت ایران خودرو سمند را به قیمت بیش از 60میلیون 
تومان می فروخت که امســال قیمت فروش ســمند از طریق 
کارخانــه با 70میلیون تومان افزایش بــه بیش از 130میلیون 
تومان رسیده اســت. بعد از آن، بیشترین رشد قیمت در میان 
محصــوالت پرفروش مربــوط به خانواده تیبا بــوده که قیمت 
آن 105.7درصد رشــد کرده اســت. قیمت هر دستگاه تیبا در 

سال جاری با 44.5میلیون تومان افزایش به 86.5میلیون تومان 
رسیده است. بعد از این دو گروه بیشترین رشد قیمت مربوط به 
گروه پژو و دنا بوده اســت. شرکت ایران خودرو در نیمه نخست 
سال جاری قیمت تحویل کارخانه را برای گروه پژو 88.2درصد و 

برای دنا 86.6درصد افزایش داده است.
اطالعات مربوط به میزان تولید و فروش خودرو در نیمه نخست 
سال جاری نشان می دهد با وجود کاهش 2.7درصدی تولیدات 
ایران خودرو، حجم تولید خودرو در کشور در نیمه نخست سال 
10درصد رشد کرده است. در 6 ماه اول امسال جمعا 611هزار و 

884دستگاه خودرو تولید شده است که این میزان در مقایسه با 
سال قبل نزدیک به 56هزار دستگاه رشد نشان می دهد. در این 
مدت، شرکت سایپا با 18.7درصد بیشترین رشد تولید را داشته 
اســت؛ به طوری که تعداد تولیدات این شــرکت با 18.7درصد 
رشد به 331هزار دستگاه رسید. پارس خودرو نیز با 17.3درصد 
افزایش تولید به تیراژ تولید 58هزار دستگاه در طول 6 ماه رسید. 
آمارها همچنین نشــان می دهد که میزان فــروش خودرو نیز 
در نیمه نخست امســال با 25درصد افزایش مواجه شده است. 
شــرکت های خودرو ساز در نیمه نخست ســال گذشته جمعا 
482هزار دســتگاه خودرو فروخته بودند که این میزان امسال 
با 121هزار دســتگاه افزایش به 603هزار دستگاه رسیده است. 
بــا وجود افزایش 130درصدی درآمد حاصل از فروش و رشــد 
25درصدی فروش تعداد تولیــد، نامتعادل بودن قیمت فروش 
کارخانــه با قیمت بازار به افزایش زیان انباشــته شــرکت های 
خودرو ســاز منجر شده اســت. به زعم تحلیلگران قیمت گذاری 
دستوری شورای رقابت موجب شده شرکت های خودروساز حتی 
بــا افزایش تولید و فروش نیز نتواننــد زیان های خود را جبران 
کنند. درواقع هرچه شــرکت های خودرو ساز محصول بیشتری 

تولید کنند، زیان آنها نیز افزایش می یابد.
تحلیلگران اعتقاد دارند قیمت گذاری دســتوری شورای رقابت 
موجب شده سایر شرکت های بزرگ ایران نیز به سرمایه گذاری 
در این صنعت و تاســیس کارخانه خودرو سازی  جدید تمایلی 
نداشته باشند؛ زیرا ساخت کارخانه جدید صرف اقتصادی ندارد 
و همین عامل به ایجاد انحصار در صنعت خودرو سازی  منجر و 
موجب شده بعد از گذشــت 5دهه هیچ کارخانه خودرو سازی  
جدیدی تاسیس نشود و محصوالت کارخانه های موجود هم از 

نظر کیفیت رشد نکنند.

می توان 2 برابر واردات، لوازم خانگی ایرانی صادر کرد؟

موانع اساسی پیش روی صادرات غیر نفتی 

راهکاری حل مشکالت ارزی برای تامین کاال ابالغ شد

دست فرمان دولت برای دور زدن تحریم ها

یک کارشناس صنعت خودرو هشدار داد

سیاست پیش فروش،زیان خودروسازها را تعمیق می کند

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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دیدگاه
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گذشته اقتصاد آمریکای التین چطور آینده اش را چراآینده اقتصاد جهان همچنان به اقتصادچین وابسته است؟
روشن می کند؟

اگر فرازونشــیب های مقطعی را کنــار بگذاریم، به این نتیجه 
می رسیم که مواد اولیه ظاهرا در حال ورود به یک سوپرسیکل 
)ابَردوره( از افزایش قیمت هستند .    کشورهای آمریکای التین 

که صادرکنندگان بزرگ موادی مثل فلزات سبز )از جمله مس( هستند قطعا از این وضع سود خواهند برد.
 جنگ های داخلی و طبقاتی، استعمار و فساد سال ها و بلکه قرن هاست که آمریکای التین را درنوردیده و آن 
را تحت تاثیر خود قرار داده است .    اما تاریخ ثابت کرده که سرنوشت اقتصادی این منطقه با یک مسئله     واضح 
گره خورده: قیمت نفت، ســنگ آهن، مس و سایر مواد اولیه. واقعیت این است که قیمت مواد اولیه در جهان 
مدتی رو به کاهش داشت اما از اوایل سال میالدی گذشته دوباره رو به صعود گذاشت .    این در حالی است که 
وضع اقتصادی کشورهای آمریکای التین رو به بهبود نگذاشته است .    در شرایطی که اقتصاد جهانی در سه ماهه 
جاری قرار اســت پنج درصد رشــد کند، اقتصادهای آمریکای التین با انقباض یک درصدی دست و پنجه نرم 
می کنند .    قیمت مواد اولیه را در کنار رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای التین بگذارید و می بینید 
که این خطوط که چندین دهه همراه با یکدیگر حرکت می کردند حاال ناگهان از یکدیگر جدا شده اند .    علتش 
چیست؟ پاسخ این است: همه گیری کرونا و پوپولیسم .     نرخ مرگ و میر در آمریکای التین بر اثر کرونا بسیار 
باال بوده است .    این وضع باعث شده که حمایت از سیاستمداران ضد هیئت حاکمه باال برود؛ آن هم در زمانی 
که تراکم انتخابات در کشورهای آمریکای التین بسیار باالست .    فقط در سال جاری میالدی، یازده کشور در این 
منطقه انتخابات برگزار می کنند .    سال بعد هم برزیل و کلمبیا قرار است انتخابات داشته باشند .    در موارد زیادی، 
به هنگام بروز بحران کرونا سیاستمداران دست راستی بر سر قدرت بودند .    بنابراین در این کشورها نارضایتی 
عمومی ناشی از بحران کرونا می تواند به سود سیاستمداران مخالف آن ها  تمام شود .    در آینده نزدیک در پرو و 
شیلی احتماال سیاستمداران چپ گرا روی کار خواهند آمد و در کلمبیا هم تظاهرات علیه دولت دست راستی 
به بهبود محبوبیت احزاب چپ منجر شده است .    در برزیل نیز نارضایتی شدید عمومی از ژائیر بولسونارو دست 
راستی باعث شده که ایناسیو لوال داسیلوا که چپ است دوباره محبوبیت خوبی به دست بیاورد .    این مجموعه از 
تحوالت سیاسی و حرکت در طیف های چپ و راست باعث شده که برخی سرمایه گذاران درباره آینده آمریکای 
التین نامطمئن شوند و عده ای دیگر نیز این دوران را دوران آسیب پذیری شدید تلقی کرده اند .    واقعیت این است 
که دهه 2010 میالدی دهه ای از دست رفته برای آمریکای التین بود .    به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، رشد 
اقتصادی در کشورهای منطقه کاهش پیدا کرد .    علتش هم این بود که نیمی از صادرات اقتصادهای منطقه به 
همان مواد اولیه مربوط می شد .    در این دوران، سرمایه گذاران خارجی به تدریج از سهام و اوراق آمریکای التینی 
پرهیز کردند و هنوز هم بازنگشــته اند .    بدبینی نسبت به آینده هنوز کامال دیده می شود .    واقعیت این است که 
در درازمدت، قیمت مواد اولیه با سرعتی بیش از تورم افزایش نمی یابد و همین مسئله     باعث شده کشورهای 
آمریکای التین که به شدت به منابع طبیعی شان وابسته اند شرایط خوبی نداشته باشند .     با این حال، در دهه هایی 
که قیمت مواد اولیه رو به افزایش بود، اقتصاد آمریکای التین هم وضع عالی داشت و مثال در دهه های 1970 
و 2000 میالدی سرعت رشد اقتصادی در میان تعداد زیادی از کشورهای منطقه قابل توجه و باال بود .    بنابراین 
اگر به این ماهیت دوره ای )سیکلی( توجه کنیم می توانیم به این نتیجه برسیم که اگر آمریکای التین دارد دهه 
بدی را می گذراند، احتماال دهه خوبی در انتظارش خواهد بود .    دهه 2010 بد بود: سرمایه گذاری در میدان های 
نفتی، معادن و سایر مراکز تولید مواد اولیه کاهش یافت و عرضه کم شد .    اما در دهه پیش رو و با احیای اقتصاد 
جهان، تقاضا برای انواع مواد اولیه نیز افزایش پیدا خواهد کرد .    مهم ترین آن ها  هم موادی خواهد بود که در تولید 
خودروهای برقی و نیز احداث منازل و ساختمان ها به شیوه سبزتر کاربرد دارند. اگر فراز و نشیب های مقطعی را 
کنار بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که مواد اولیه ظاهرا در حال ورود به یک سوپرسیکل )ابَردوره( از افزایش 
قیمت هستند .    کشورهای آمریکای التین که صادرکنندگان بزرگ دانه سویا، فلزات سبز و مواد اولیه دیگر هستند 
قطعا از این وضع سود خواهند برد .    پرو و شیلی به تنهایی تامین کننده 40 درصد از مس دنیا هستند .    رهبرانی 
هم که در منطقه روی کار خواهند آمد درواقع متناســب با شرایط آینده انتخاب خواهند شد .    در همین وضع 
کنونی نیز می توان دید که تصمیم گیری های رهبران منطقه چطور در نحوه مواجهه این کشورها با بحران کرونا 
تاثیر گذاشته است .    مثال آندرس مانوئل لوپز ابرادور رئیس     جمهور مکزیک را در نظر بگیرید که در دوران کرونا 
از خرج کردن ابا داشت و انتقادات زیادی هم نصیبش شد .    اما حاال مکزیک در قیاس با برخی اقتصادهای نوظهور 
دیگر زیر بار بدهی های کم تری رفته است .    بنابراین چاره ای نیست جز اینکه به انتظار بنشینیم و ببینیم رهبران 
منطقه چه تصمیماتی در آینده نزدیک می گیرند .    احتمالش هست که همین بحران کرونا باعث فروکش کردن 

ماجراهای دراماتیک مختلف منطقه شود و اوضاع را برای آینده شفاف تر کند .

بعد از پشــت سر گذاشتن یک ســال و نیم طوفانی 
ایــن روزهــا وضعیــت اقتصــادی در بســیاری از 
کشــورهای جهان رو به بهبود اســت و نگرانی ها در 
باب بیکاری های گســترده دارد جایش را به بررسی 
وضعیت تورم در این کشورها می دهد .    حتی برخی از 
نشســت های بین المللی مثل گروه هفت هم به شکل 

حضوری برگزار شده اند.
امــا مــراودات یک غول بــزرگ اقتصــادی جهان با 
بقیه کشــورها نکته ای اســت که می تواند در آینده 
پســاکرونایی اقتصاد همه دنیا تاثیر بگذارد .    می دانید 

که دارم درباره چین صحبت می کنم .    
یــادم می آید که وقتــی در دهه 1990 به بررســی 
وضعیت اقتصــاد جهان می پرداختیم همیشــه یک 
نگرانی بزرگ را مطرح می کردیم و آن هم وابســتگی 
بیش از حد اقتصاد جهان بــه مصرف در آمریکا بود . 
   در آن زمان، سیاست گذاران آمریکایی تمایل داشتند 
تقاضای داخلی را در سایر کشورهای توسعه یافته )به 
خصــوص آلمان و ژاپن( افزایش بدهند .    بعد از بحران 
مالی آسیا در سال 1997 نیز این طور به نظر می آمد 
که چین توانســته بــه یک موتور جهانــی جایگزین 
تبدیل شــود و خیال همه را از بابت افزایش مصرف 

راحت کند .    
اما حاال می دانیم که تقویت مصرف داخلی در چین به 
یکی از دردسرهای الگوی توسعه این کشور بدل شده 
اســت .    داده های موجود حاکی از آن است که میزان 
مصــرف در چین احتماال هنوز هم کم تر از 40 درصد 
از تولید ناخالص داخلی کل این کشــور است .    در سه 
دهه اخیر، هزینه مربوط به سرمایه گذاری و صادرات 
عمال پیش برنده توان چین بوده است .    نسبت مصرف 
به تولید ناخالص داخلی در چین به شــدت با آمریکا 
تفــاوت دارد .    در آمریکا مصــرف برابر با 70 درصد از 
تولید ناخالص داخلی است، که آن هم بیش از اندازه 
به نظر می رسد .    درواقع چین و آمریکا در این خصوص 

در دو سمت متضاد قرار گرفته اند.
جالب اســت بدانیم که بیست سال پیش حتی میزان 
مصرف داخلی در چین بســیار کمتر هم بود و نسبت 
آن به تولید ناخالص داخلی تقریبا یک ششــم نسبت 
مشابه در آمریکا می شــد .    اما همین تغییراتی که در 

دو دهــه اخیر در اقتصاد چین رخ داده باعث شــده 
که این نســبت تغییر کند و اقتصاد جهانی نیز از این 
مسئله     کامال منتفع شود .    با این حال، افزایش مصرف 
و تقاضــای داخلی در چیــن و تاثیر جهانی آن حتی 

قابلیت آن را دارد که باالتر هم برود .    
پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر نسبت یادشده 
از 40 درصد به 50 درصد برســد، شــرایط مطلوبی 
برای اقتصاد جهانی حاصل خواهد شد .    اگر قرار باشد 
تولید ناخالص داخلی چین تا ســال 2030 میالدی 
به اندازه آمریکا شــود، نسبت 50 درصدِی مصرف به 
تولیــد ناخالص داخلی در چیــن می تواند 4 تریلیون 

دالر دیگر هم به مصرف جهانی بیفزاید .    
رهبــران چیــن بارها از هــدف خود بــرای دو برابر 
کــردن درآمــد خانوارهــای چینی در پانزده ســال 
آینــده صحبت کرده انــد .    این یعنــی تولید ناخالص 
داخلی واقعی )تطبیق یافته با تورم( می تواند ســاالنه 
به صورت متوســط حدود 4.5 درصــد افزایش یابد . 

   با توجه به اینکه جمعیت چین دارد مســن می شود، 
تحقق ایــن هــدف از تحقق هدف دیگــر چین که 
داشــتن رشــد اقتصــادی دو رقمی بوده، آســان تر 
خواهــد بود و راه رقابت چین و آمریکا را نیز هموارتر 
خواهد کرد .    اما اگر نســبت مصرف به تولید ناخالص 
 داخلی در چیــن افزایش نیابد، بعید اســت که این 

هدف محقق شود.
رشــد اقتصادی چین نیز مثل هر کشــور دیگری در 
میان مدت توسط نرخ رشــد تولید و حجم و ترکیب 
نیروی کار تعیین می شــود .    از آنجا که نیروی کار در 
چین دیگر رشــد نمی کند، رشد اقتصادی بیشتر باید 

از افزایش تولید تامین شود.
این جاســت که چین با تضاد بزرگی روبه  رو  می شود . 
   معمــوال پربازده تریــن بخش هــای اقتصــاد عمــال 
 بخش تولید اســت و نــه خدمــات .    در بخش تولید 
دســتیابی به بازدهــی بیشــتر می توانــد راحت تر 
باشــد .    اما قضیه این اســت که چین باید همزمان به 

تقویــت مصرف داخلــی نیز بپردازد؛ کــه به صورت 
خود بــه خود به افزایــش تقاضا بــرای خدمات نیز 
منجــر می شــود .    اینکه چین بتواند ایــن دو وضع را 
 در کنــار یکدیگر کنترل و تقویت کند، کار آســانی 

به نظر نمی رسد .    
در نهایــت، چین اگر بخواهد به صــورت همزمان به 
تقویت مصــرف داخلی و نیز تولیــد داخلی بپردازد 
به تعامل گســترده بــا اقتصاد جهانی نیــاز خواهد 
داشــت .    تنها در این شرایط اســت که هدف پانزده 
سال آینده سیاســت گذاران چینی نیز امکان تحقق 
خواهد داشــت .    اگر این اتفاق نیفتــد، در آینده، هم 
چین ضــرر خواهد کرد و هم بقیه کشــورها .    به نظر 
می رسد که سیاســت گذاران چین حاال می دانند که 
تبعات تصمیمات شــان هم داخلــی و هم بین المللی 
اســت. بنابراین باید دید اقتصاد خود و اقتصاد جهان 
را چطور پیش خواهنــد برد .    این چالش بزرگی برای 

آینده چین است .    

دیدگاه

استراتژیست مدیریت سرمایه گذاری در مورگان استنلی
روچیر شارم مدیرعامل سابق گلدمن ساکز

جیم اونیل

از نظــر خیلی ها جهانی شــدن به مــدت چندین 
دهــه مترادف با آزادســازی فرامرزی بوده اســت . 
   دولت هــا از دهــه 1980 میالدی اجــازه حرکت 
کاالهــا، خدمــات، ســرمایه و داده ها را به شــکل 
فرامرزی صــادر کردند و تنها کنترل های محدودی 
را بر جا باقی گذاشــتند .    ســرمایه داری بازار پیروز 
 شــد و قواعد اقتصادی اش به تمــام جهان تعمیم 

پیدا کرد .    
البتــه جنبه های دیگری از جهانی شــدن هم وجود 
داشت که ارتباط چندانی به سرمایه داری بازار پیدا 
نمی کرد .    جهانی شــدن علم و اطالعات باعث شــد 
دسترســی به علم به شکلی بی سابقه گسترش پیدا 
کند .    فعاالن در حوزه های مختلف به شــکل جهانی 
با هم مرتبط شدند و به نظر می رسید که همه چیز 
جهانــی باقی خواهد ماند .    با این حال، از همان ابتدا 
هم بســیاری از کارشناســان تاکید کردند که فقط 
می تواند  که  سیاست گذاری هاســت  جهانی شــدِن 
در حرکــِت رو به جلوی بازارها تعــادل ایجاد کند . 
   امــا درنهایت، این جنبه های دیگر از جهانی شــدن 
هرگز به پای بعد اقتصادی نرسیدند .    حتی می توان 
گفت که جهانی شدِن سیاســت گذاری ها نیز بسیار 

ناامیدکننده و کم بود .    
آنچه امروز شاهدش هســتیم، به پایان رسیدِن این 
مرحله از جهانی شدن است و دو علت را نیز می توان 
برایش در نظر گرفــت .    اولی به عظمت چالش هایی 
مربوط می شــود که جامعه بین المللی باید آن ها  را 
از ســر بگذراند .    از جمله آن ها  می تــوان به بحران 
سالمت جهانی )کرونا( و نیز بحران گرمایش زمین 

اشاره کرد .    اینکه مسئولیت مواجهه با این معضالت 
بایــد به صورت جهانی و مشــترک پذیرفته شــود 
جای تردیدی ندارد .    دســتاوردهایی که تاکنون در 
این خصوص محقق شــده چندان زیاد نبوده است 
امــا امید به همکاری و حاکمیت مشــترک در این 

خصوص وجود دارد. 
دومین علت هم سیاســی اســت .    در بســیاری از 
کشورهای جهان شاهد شورش به حاشیه رانده شدگان 
هســتیم .    از برگزیــت )رای به خــروج انگلیس از 
اتحادیــه اروپــا( گرفته تا انتخــاب دونالد ترامپ و 
شــورش جلیقه زردها در فرانســه، این موضوع در 

جهان توسعه یافته هم به وضوح دیده شد .    
گروه های مختلــف اجتماعــی نارضایتی های خود 
را به شــکل های مختلف نشــان داده اند و حاال یک 
مســئله     خیلی واضح اســت: جهان به بهشت طبقه 
متوســط رو به باال و ثروتمند بدل شــده اســت؛ 
جایی که فقــط فرزنــدان افراد موفــق می توانند 
موفق شــوند .    درنتیجــه، مردم متعلــق به طبقات 
سیاســت های  حامیــان  اردوگاه  وارد  پایین تــر 
بومی گرای افراطی می شــوند و این جاست که ثبات 
سیاسی که در گذشته توســط جهانی شدن تامین 
 می شــد، کامال از بین مــی رود و حتی توجیهی هم 

برایش باقی نمی ماند.
این تنش بین نیاز بی ســابقه به اقدامات مشــترک 
جهانی و تمایــل فزاینده به بازســاختن گروه های 
سیاســی در پشــت مرزهای ملی حاال به چالشــی 
تعیین کننده برای سیاســت گذاران بدل شده است 
و اصال مشــخص نیســت که چگونه چنین تناقضی 

حل خواهد شد.
پاســکال کانفین رئیس     کمیته امور محیط زیست 

ســالمت عمومی و امنیت غذایــی در پارلمان اروپا 
چنین اســتدالل می کنــد که ما در عصر پیشــرو 
جهانی شــدن قرار داریم .    تصور او بر این اســت که 
مسائلی مانند ســرمایه داری مسئوالنه، فعالیت های 
مالی ســبز، مالیات بستن بر شرکت های چندملیتی 
به خاطر گرمایش زمین و مســائلی از این دســت 
نشــانه  های واضحــی از نوع جدید و پیشــرویی از 

جهانی شدن هستند.
اما بعید به نظر می رســد که نکات ذکرشده توسط 
کانفیــن را بتــوان پیروزی های مهمــی تلقی کرد . 
   درواقع راه حل های ارائه شــده برای این چالش های 
بزرگ هیچ کــدام به نتیجه نرســیده اند و بنابراین 
نمی تــوان اعتبــار حــل و فصــل آن هــا  را نیز به 
جهانی شــدن - حتی از نوع پیشــرو آن- نســبت 
داد .    آنچــه کــه امروز در ســطح جهان شــاهدش 
هســتیم، مجموعه ای از پروژه های سیاســی است 
که کشــورها بــرای تامین منافع خودشــان طرح 
 کرده اند و درواقع ربطی به تصمیمات و اراده جمعی 

و جهانی ندارد .    
بــا این حال، امیدواری ها به آینده هم کم نیســت . 
   مارتین ساندبو اقتصاددان دانشگاه پنسیلوانیا اخیرا 
کتابی نوشت و در آن پیشنهادهایی را برای بازیابی 
تعلق اقتصادی در عیِن باز نگه داشــتن مرزها مطرح 
کــرد .    ایــده او به صورت خالصه این اســت که هر 
کشــوری باید آزاد باشد تا بازار داخلی خود را طبق 
اولویت هایش قاعده مند کند؛ البته به شــرط اینکه 

تبعیضی علیه خارج وجود نداشته باشد . 
   مثال اتحادیه اروپا واردات مرغ شسته شــده با کلر را 
ممنــوع کرده .    اما علتش تولیــد این مرغ در آمریکا 
نیســت؛ بلکه عدم اطمینان به آن محصول اســت . 
   به همین ترتیب، هر کشــوری می تواند واردات الوار 
به دســت آمده از تخریب جنگل ها را ممنوع کند؛ اما 
همین سیاســت را باید در عرصه داخلی هم به کار 
بگیرد .    تنها در این شــرایط است که استانداردهای 
مشــخصی می تواند به صورت جهانی مورد اعتماد و 

توجه قرار بگیرد .    
قرار اســت اتحادیه اروپا موضوعات مشــابهی را در 
زمینــه مالیات های مربوط به آزادســازی کربن نیز 
مورد بررســی قرار دهد و بنابراین احتمالش هست 
کــه عرصه بــرای آزمایش سیاســت های جهانی و 
مشــترک به شــکلی نو در حوزه های دیگر هم باز 
شود .    نتیجه ای که در آینده از این تحوالت خواهیم 
دید این اســت که آیا برنامه هــای دوگانه در زمینه 
»کســب اعتماد طبقــات اجتماعــی در داخل« و 
»مدیریــت معضالت جهانی به صورت مشــترک« 
می توانند به نتیجه برســند یا نه .    درســت است که 
می گوییم جهانی شدن به شیوه قدیم ُمرده است اما 
جهانی شــدن به شــیوه نو ممکن است در بدو تولد 

باشد .    

چالش های پیش روی جامعه بین المللی

جهانی شدن را چطور نجات  دهیم

 منبع: فایننشال تایمز

 اقتصاددان فرانسوی
ژان پیسانی فری



 »نویسنده شجاع جهان« 
معرفی شد

ترقی اقتصادی : یک رمان نویس اوگاندایی توســط »تسیتســی دانگارمبگا« 
نویسنده مشهور زیمبابوه ای به عنوان »نویسنده شجاع جهان« معرفی شد.

به گزارش گاردین،  »کاکونزا روکراباشــایجا« رمان نویــس اوگاندایی که برای 
نگارش رمان »وحشــی های طماع« در زندان شــکنجه شــده بود از ســوی 
»تسیتسی دانگارمبگا« نویسنده مشهور زیمبابوه ای به عنوان »نویسنده شجاع 
جهان «  معرفی شــد. این جایزه بخشــی از جایزه ادبی »پن پینتر« محسوب 
می شود که به نویسنده ای تعلق می گیرد که بتواند در تحقق خواسته »هارولد 
پینتر« یعنی »بیان حقیقت واقعی زندگی و جامعه« تاثیرگذار باشــد. امسال 
این »دانگارمبگا« بود که این نویسنده اوگاندایی را که برای ابراز عقایدش مورد 

آزار و اذیت قرار گرفته است به عنوان »نویسنده شجاع جهان« انتخاب کرد.
»روکراباشــایجا« در رمان »وحشــی های طماع« از فساد شدید در یک کشور 
خیالی ســخن گفته است. او در 13 آوریل 2020 دستگیر و به مدت هفت روز 
زندانی شد و درباره این رمان مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. این نویسنده 
در بخشــی از »جمهوری موز: جایی که نوشــتن خائنانه است«، کتاب جدید 
خود، نوشته اســت: »در آفریقا، وقتی کسی داستانی می نویسد،  بخصوص اگر 
این داستان سیاسی باشــد،  چیزی شبیه به »مزرعه حیوانات« نوشته »جورج 
اورول« ، مقامات کشــور فکر می کنند این کتاب درباره آن ها نوشته شده است. 

البته که هر دیکتاتوری فکر می کند نویسنده قصد دارد او را رسوا کند.« 
»دانگارمبگا« نویســنده ای که نامش در فهرست نهایی جایزه بوکر قرار گرفته 

بود چند ماه پیش به عنوان برنده جایزه »پن پینتر« معرفی شده بود.
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱۱ - نیمه دوم مهر ۱400

ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱50 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

کمتر غزلی می توانیــم از حافظ بزرگوار 
بیابیم که ورِد زباِن مردم نشده و به صورت 
حجِت کالم، ضرب المثل، استعاره، کنایه 
و ... بــه کار برده نشــود، و این را می توان 
معجــزه حافظ نامید، چنــان که این امر 
در مورد ســعدی، موالنا، فردوسی، خیام 
و بســیاری از بزرگان شعر و ادبیات فاخر 
فارســی نیز مصداق دارد و کافی اســت، 
نگاهی به یکی دو غزل حافظ بیندازیم تا 
نفوذ کالم او، در میان عامه مردم، مشخص 

شود:
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هرکسی آن ِدَرَود عاقبت کار که ِکشت

همه کس طالب یارند، چه هشیار چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت درِ میکده ها
مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو چه دانی که پس پرده که خوب است که زشت

نه من از پرده تقوی بدرم افتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دسِت بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی
یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت

این همه لطافت کالم، از دو همشهری شیرازی، طی شش -هفت قرن اخیر، چنان نفوذ 
یافته و راه گرفته که، هر که با ادبیات این دیار سروکار داشته باشد، به یقین با این دو نیز 
سروکار دارد و عجب که در هر سن و سال و مقام و منصب و پایه و مایه و باال و پایینی 
که باشی، هر بار دیوان خواجه و کلیات سعدی را بگشایی و غوری در آن بکنی، به مطلب 
تازه ای می رسی، و این راز مانایی سعدی و فردوسی و خیام و حافظ و موالنا و صائب و ... 

است و زبان آفرینی و کلمه و کالم سازی، هنر آنها.
سال قبل، در همین روز کتبی چند از بزرگان این دیار درباره حافظ را معرفی نمودم و به 
همین امر بسنده می کنم، تا روزگاران، باقی است، این بزرگان زنده اند و از سیه چشمان 
کشمیری گرفته، تا ترکان سمرقندی، به شعر حافظ، می رقصند و می خوانند، چه این 
که دیدم، زنده یاد احمدشــاه مسعود، در واپسین روزها و ساعات عمرش، چگونه حافظ 

می خواند و به سعدی عشق می ورزید، چراکه:
شکرشکن شده اند همه طوطیان هند///از این قند پارسی که تا بنگاله رفته است

ســراغی می گیرم از همشــهری حافظ، ســعدی بزرگوار، و امری که این روزها باعث 
شــادی مردم ایران شده است. اول حکایت سعدی را با هم بخوانیم، تا دریابیم، چگونه 
فرهنگستاِن مردم، کلمه و کالم به ادبیات غنی این سرزمین می افزود و آن گاه مردمی 
که بدون احتیاج به فرهنگســتان، آن هم فقط براســاس دانش و تجربه خود، کلمات 
اســتوار می ساختند و عبارت ماندنی را به کار می گرفتند: گلستان سعدی، باب اول، در 

سیرت پادشاهان:
»یکی در صنعت ُکشــتی گرفتن سرآمده بود. سیصد و شصت بند فاخر بدانستی و هر 
روز بنوعی از آن کشــتی گرفتی. مگر گوشه خاطرش با جماِل یکی از شاگردان میلی 
داشت. سیصد و پنجاه نه بندش درآموخت مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و 
تأخیر کردن. فی الجمله پسر در قّوت و صناعت سرآمد و کسی را در زمان او، با او امکان 

مقاومت نبود، تا به حدی که پیش َملِک آن روزگار گفته بود:
استاد را فضیلتی که بر من است از روی بزرگیست و حق تربیت وگرنه به قوت ازو کمتر 
نیستم و به صنعت با او برابرم. ملک را این سخت دشخوار آمد. فرمود تا ُمصارعت کنند. 
مقامی متسع ترتیب کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران روی زمین حاضر 
شــدند. پسر چون پیِل مســت اندر آمد. به صدمتی که اگر کوهِ رویین بودی، از جای 

برکندی استاد دانست که جوان به قوت از و برتر است.
بدان بنِد غریب که از وی نهان داشــته بود با او درآویخت. پســر دفع آن ندانست بهم 
برآمد. اســتاد به دو دست از زمینش باالی سر برد و فرو کوفت. غریو از خلق برخاست. 
ملک فرمود اســتاد در خلعت و نعمت دادن و پســر را زجر و مالمت کرد که با پرورده 
خویش دعوی مقاومت کردی و بســر نبردی. گفت: ای پادشاه روی زمین، به زور آوری 
بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کشتی دقیقه ای مانده بود و همه عمر از من دریغ 
همی داشــت، امروز بدان دقیقه بر من غالب آمد. گفت: از بهر چنین روزی که زیرکان 
گفته اند: دوست را چندان قوت مده که دشمنی کند تواند. نشنیده ای که چه گفت آن 

که از پرورده خویش جفا دید.
یا وفا خود نبود در عالم

یا مگر کس درین زمانه نکرد

کس نیاموخت علم تیر از من
که مرا عاقبت نشانه نکرد

ســعدی اشاره به »سیصد و شصت بند فاخر« در کشتی دارد و این روزها که قهرمانان 
و پهلوانان ما در نروژ و پایتخت آن اســلو افتخار آفریــده و نام ایران را در پهنه جهان  
پرآوازه تر از همیشه ساخته اند، با هم نگاهی به این اسامی این فنون می اندازیم، تا بیش 
از پیش دریابیم: فرهنگستان مردم، از ذهن وّقاد حافظ و سعدی گرفته، تا مردم کوچه 
و بازار، چگونه کلمه و کالمی می ساختند که با خود، معنا و مفهوم بسیاری را به دنبال 

داشت:
اژدربند، اشکل گربه، بزکش، بند اشتر، پلنگ کش، پلنگ دوسراچه، چنگ کالغ، خرطوم 
پیچ، خرک، دم گاو، ُدم شیر، سر قوچ چپ، سگک، فتح گاو زوری، فیل زوری، کفتر بند 
میمونه، دیوبند حیدری، شــغالک، شتر غلت، عقربک، کف گرگی، شیر غلت، شیر گیر، 
قوچ بند، گاوتاب، گاوتازی، گربه بازی، گرگ بند، گوســفند انداز و گوسفند جمع، که 

تمامی این فنون از اسامی حیوانات و خصوصیات بدنی آنها گرفته شده است.
اما مشاغل:

پنیر تپان، چرخ دوالب، تُنگ شکر، چنارانداز، حصیرمال، حمال بند، حمالی، خمیرک 
خورچین تکان، داس درو، درخت کن، ستاره شمار، فتیله پیچ، حمال بند توخاک، حمال 
بند سرخاک، سر نعلین، قصابی، قصاب شکن، قفل قیصر، قفل بند و سبیل بوس، قیچی 
کنده حصیرمال، کنده حمال بند، کنده خورچین تکان، مســگری، گاُزر وار، مقراضک 

مشک سقا.
و اسامی عجیب، و در عین حال بدیع و کمتر شنیده شده:

هالل و غل و غش، یان باشی هوایی، یان باشی اندرونی، ییالق، یک کت و دو کت، یک 

ضربی و تنگ طراق، نقش زمین، نقاره جنگ، آفتاب و مهتاب، زشــت و زیبا، عوج بند 
کلید قوز پرپر، کنده النگه باخته، گردپا، کرواَمک، کش زدن، یزدی بند، دست در شلوق 
]شــلوغ[. روبین بند، رکبی، زیر گرفتن گیر و واگیر، اختیار کشی، بادیه آسا، بادیه سا 
و خفته، باقوالن، بُخو، بغل گیر، تنگ ایاغ، توشــاخ دستاویز، جناق تو، چنبر شیب بغل 

چنگک از عقب، چهارمیخ، پیش قوز، پیش کاسه، و ... طبق آنچه که:
انصاف پور، غالمرضا؛ تاریخ و فرهنگ زورخانه، و گروه های اجتماعی زورخانه رو، نشــر 
اختران، 352 صفحه وزیری، چاپ اول، 1386، تهران. نوشته، وی اشاره به 371 فن، در 
کشتی دارد و گویا آن یازده فن اضافه بر آنچه که سعدی ذکر می کند، باید فنون، نِلسون، 
سالتو، کنده استانبولی، بغل رومی، بغل رومی بغل پا، بغل رومی توی پا، بغل رومی دو 

دست و ... دانست که همگی فرنگی اند.
لغات »مــن در آوردی« و اصطالحات فرنگی و بیگانه، این روزها به شــدت در فضای 
مجازی، به کار گرفته شــده و رواج دارد و این می تواند موجب افت زبان فارســی شود 
میراثی که اگر از آن نگهبانی نکنیم، نســل آتی ما بــس با آن در آینده نزدیک بیگانه 

خواهد شد.
گاهی شــنیده می شود: زبان فارسی، دچار فقر و ناتوانی است و از پِس نیازهای جدید، 
برنمی آید! باید گفت: خیر، زبان فارســی، ژرفای خاصی داشته و آنانی که این ادعاها را 
مطرح می کنندـ  همانند کســانی که در اواخر قرن گذشــته و اوایل قرن حاضر، اصرار 
فراوانی به تغییر خط فارســی داشتندـ  از وسعت واژگانی زبان فارسی، غافلند و بر آن 

اشراف ندارند.
زنده یاد جعفر شهریـ  که در روز دوشنبه )19 مهرماه( در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
مراسم بزرگداشتی برای او برپا شد و هم چنین، خیابان سپند سابق، منعشب از خیابان 
شهید قرنی را مسمی به نام او کرده اند ـ در صدها شغلی که در مجموعه شش جلدی 
»تهران در قرن سیزدهم« معرفی می کند، این دایره عظیم و دایرۀ المعارف زبان فارسی 
را به معنای کامل آن، در برابر نسل حاضر گسترده است. اصطالحات نجاری و بنایی او 

آن چنان گسترده است که گاهی آدمی دچار حیرت می شود:
»آجر، نیمه، ســقط، ختایی، قزاقی، هّره، َخَرند، پاره، خورده، شفته، ِگل حرامزاده، گچ 
زنده، گچ کشته، رو روگیری، کنج، نبش، بر، لچکی، آستونه، قرنیز، کله درگاه، پاچالقی 
سرسفت، وا افتاده، سینه، لوچ، کونال، طراز، شمشه، زمبه ]زنبه[، تیشه، ماله، قلم، الک 
چشــم بلبلی، سرند، ناوه، کپه، غربیل، ]غربال[، سوراخ مشتو، اروسی، نعل درگاه، مقار 

اسکنه، ُکم، بتونه، رنده، و ...
آیا این زبان الکن و ناقص است و یا این که در روزگار ما، این کلمات مهجور باقی مانده و 

در مقابل هجوم مغول آسا کلمات خارجی، مقاومتی نمی توانند بکنند؟
آنچه که اسباب دلواپسی را فراهم می آورد، این امر است که این گونه کلمات و اصطالحات 
در کتاب های درسی راه نیابند، در صدا و سیما به کار گرفته نشوند، نویسندگان اعتنایی 
به آن ها نداشته باشند، بر در و دیوار شهر، به مناسبت های مختلف دیده نشوند، و خالصه 

نگوییم، تا شنونده ای نیز در کار نباشد.
سعدی و حافظ، بیش از ششصد سال است که زنده اند و:

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، و مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. 
نکویی در این است که عشق به ادبیات فاخر این سرزمین را در دل فرزندانمان، استوار 
ســازیم و در این رهگذر اســت که مردم کوچه و بازار، خود کلمه و کالم می ســازند و 

شیرینی زبان فارسی را هرچه بیشتر می افزایند.
دانش آموزی که با اشــعار سترگ فردوسی، با غزل های حافظ، حکایات سعدی، قصص 
موالنا، ادب و آداب صائب، نغزگویی های خیام، عبرت آموزی های کلیم کاشانی و ... آشنا 
شود، به راحتی زیر بار کلمات »من درآوردی« نمی رود. در این راه بکوشیم. روز حافظ، بر 

دوستداران شعر و ادب پارسی، ُمهنا.

حافظ و فرهنگستاِن مردم آشنایی با عبدالرزاق گورنا، واپسین برنده نوبل ادبیات؛
از زنگبار تا استکهلم

ترقــی اقتصادی : گورنا در کارهای علمی و داســتانی خود تالش کرده اســت از نحوه 
دگرگون شدن همه چیز در دنیا توسط استعمار و مردمی که هنوز در حال پردازش تجربیات 

و زخم های خود هستند، پرده بردارد.
عبدالرزاق گورنا که در زنگبار، مجمع الجزایری در ســواحل تانزانیا، بزرگ شده، هرگز تصور 
نمی کرد که روزی نویســنده شود. او در مصاحبه ای گفت: »هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد. 
این چیزی نبود که وقتی داشتی بزرگ می شدی، بگویی: می خواهم نویسنده شوم.« خیال 

می کرد آدم مفیدی خواهد شد، مثال یک مهندس.
شورش خشونت آمیزی در سال 1964 گورنا را در 18سالگی مجبور کرد به انگلیس بگریزد. 
گورنــای فقیر، ناامید و غریب در دفتر خاطراتش شــروع به نوشــتن قطعاتی درباره خانه 
کرد، سپس نوشــته هایی طوالنی تر و بعد داستان هایی درباره دیگر آدم ها. آن اندیشه های 
پراکنده، عادت به نوشتن برای درک کردن اوضاع و مستندسازی از آشفتگی هایش، سرانجام 
اولین رمانش را شــکل داد و بعد به 9 اثر دیگر ختم شــد. آثاری که به بررسی آسیب های 
برجای مانده از اســتعمار، جنگ و آوارگی می پردازنــد. او گفت: »چیزی که مرا ترغیب به 

تجربه نوشتن می کرد، ایده ازدست دادن جایگاهم در دنیا بود.«
روز پنج شــنبه گورنا جایزه نوبل ادبیات را -که به عنوان معتبرترین جایزه ادبی در جهان 
شــناخته می شــود- به خاطر »بینش بی کم وکاســت و دلســوزانه پیرامون آثار استعمار و 

سرنوشت پناهندگان در شکاف میان فرهنگ ها و قاره ها« دریافت کرد.
گورنای 72 ســاله اولین نویســنده سیاه پوست بعد از تونی  موریســون )1993( است که 
موفق به دریافت این جایزه می شــود و برخی ناظران، انتخاب او پس از ســال ها برگزیدن 
نویســندگان اروپایی و امریکایی به عنوان برنــده را یک اقدام اصالحی به تعویق افتاده تلقی 
کرده اند. او اولین آفریقایی اســت که بعد از بیش از یک دهه این جایزه را به دست آورده. 
پیش از او وله ســوینکا از نیجریه در سال 1986، نجیب محفوظ از مصر در سال 1988 و 
نادین گوردیمر و جان مکســِول از افریقای جنوبی به ترتیب در سال های 1991 و 2003 
برنده این جایزه شدند. دوریس لسینگ نویسنده بریتانیایی-زیمباوه ای نیز در سال 2007 

موفق به کسب نوبل ادبیات شد.
در میان حدس ها و گمان های داغ در آســتانه اعالم برنده امســال، این جایزه ادبی به دلیل 
عدم تنوع برندگان خود مورد انتقاد قرار گرفت. گرتا تورفیل روزنامه نگار در روزنامه سوئدی 
داگنز نی هتر اشــاره کرد که 95 نفر از 117 برنده پیشــین نوبل از اروپا یا امریکای شمالی 

و تنها 16 برنده زن بوده اند. او پرسید: »آیا حقیقتا می تواند همین طور ادامه پیدا کند؟«
گورنا در 10 رمان خود اغلب به مضامین تبعید، هویت و تعلق پرداخته اســت. این رمان ها 
شــامل »خاطره عزیمت«، »راه زائران« و »داتی« می شــود که همگی تجربه مهاجرت در 
بریتانیا را بررسی می کنند؛ »بهشــت«، نامزد دریافت جایزه بوکر در سال 1994، داستان 
پســری در یکی از کشورهای شرق آفریقاســت که زخم خورده استعمار است؛ و »تحسین 
ســکوت« درباره مرد جوانی که زنگبار را به مقصد انگلیس ترک کرده، آنجا ازدواج می کند 
و معلم می شــود. جدیدترین اثر او، »زندگی پس از مرگ« به بررسی اثرات نسلی استعمار 

آلمان در تانزانیا و شکافی که در جوامع ایجاد کرده، می پردازد.
اندرس اولســن، رئیس کمیته اعطای جایزه در نشست خبری روز پنج شنبه گفت: »گورنا 
عمدتا به عنوان یکی از برجســته ترین نویسندگان پسااستعماری جهان شناخته می شود. او 
پیوسته و با شفقت فراوان به فهم اثرات استعمار در شرق افریقا و تاثیر آن بر زندگی افراد 

غربت نشین و مهاجر پرداخته است.«
اولســن اضافه کرد: »شــخصیت های رمان های گورنا خود را در شــکاف بین فرهنگ ها و 
قاره ها، میان آن زندگی که پشــت سر گذاشته  اند و زندگی آینده و در مواجهه با نژاپرستی 
و تبعیض می یابند؛ اما خود را مجبور به ســکوت در برابر حقیقت یا خلق یک زندگی نامه 

جدید برای جلوگیری از نبرد با واقعیت می بینند.«
زبان اول گورنا سواحیلی است؛ اما او انگلیسی را به عنوان زبان ادبی اش انتخاب کرد؛ همراه 
با نثری که کمی به ســواحیلی، عربی و آلمانی می گراید. او از تصاویر و داســتان های قرآن 
اشعار عربی و فارسی، به ویژه »هزارویک شب« در آثارش استفاده کرده است و گاهی مجبور 
به کنارگذاشــتن ناشرانی می شد که می خواســتند منابع و عبارات سواحیلی و عربی را در 

کتاب هایش ایتالیک یا انگلیسی سازی کنند.

او گفت: »ناشران انگلیسی و احتماال امریکایی همیشه می خواهند یک بیگانه را بیگانه جلوه 
دهند. می خواهند واژه هایتان را ایتالیک کنند یا حتا برایشــان واژه نامه درست کنند؛ و من 

با خودم فکر می کنم نه؛ نه؛ نه.«
خبر برنده شــدن گورنا توســط نویســندگان و دانشــگاهیان همکارش -کــه از مدت ها 
 پیــش معتقــد بودنــد آثــار او شایســته مخاطبان بیشــتری اســت- مورد اســتقبال 

قرار گرفت.
معازا منجیســت، رمان نویس اتیوپیایی-امریکایی نثــر او را »تیغ نرمی که به آرامی حرکت 
می کنــد« توصیف کرد. او گفت: »جمالت او به طرز فریبنده ای لطیف اند؛ اما نیروی فزاینده 
آنهــا برایم مثل یک پتــک عمل می کند. گورنا آثــار تزلزل ناپذیــر و در عین حال کامال 
دلســوزانه ای برای مردم شــرق آفریقا نوشته است. او اغلب داســتان هایی آرام از افرادی 
می نویسد که صدایشان شنیده نمی شود؛ اما این اصرار وجود دارد که به آنها گوش دهیم.«

لورا وینترز ســال 1996 در نیویورک تایمز کتاب »بهشــت« گورنا را داستان درخشان و 
غیرمستقیمی پیرامون سن بلوغ نامید و اضافه کرد »تحسین سکوت« اثری است که »رنج 
مردی را که در میان دو فرهنگ گرفتار شده و هرکدام او را به خاطر پیوند با دیگری طرد 

می کند، به طرز ماهرانه ای نشان می دهد.«
امــا علی رغــم آنکه جیلز فودن، نویســنده انگلیســی، از او به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
نویســندگان زنده افریقا یاد می کند، کتاب های گورنا به ندرت با اســتقبال تجاری مشــابه 

برخی از برندگان پیشین جایزه نوبل روبه رو شده اند.
لوال شــونین، مدیر جشــنواره هنر و کتاب اکه در نیجریه گفت انتظار می رود جایزه نوبل 
مخاطبان بیشــتری را در قاره افریقا به ســمت آثار گورنا بکشــاند، جایی که آثار او در آن 
چندان شناخته شده نیست؛ و امیدوار است داستان های تاریخی او نسل جوان را به انعکاس 
عمیق تر گذشــته کشــور خود ترغیب کند. او گفــت: »اگر آگاهانــه و فعاالنه به آنچه در 
گذشــته اتفاق افتاده نگاه نکنیم، چگونه می توانیــم آینده موفقی را برای خود در این قاره 

رقم بزنیم؟«
گورنا در ســال 1948 در زنگبار -که حاال بخشــی از تانزانیاســت- به دنیــا آمد. پس از 
مهاجرت به انگلیس، در 20ســالگی شروع به نوشتن داســتان کرد. او اولین رمان خود با 
عنوان »خاطره عزیمت« را همزمان با نوشتن رساله دکترایش تمام کرد. در دانشگاه کنت 
کنتربری استاد ادبیات انگلیســی و پسااستعماری شد و به تدریس آثار نویسندگانی چون 

وله سوینکا و نگوگی وا تیونگو پرداخت.
گورنا در کارهای علمی و داســتانی خود تالش کرده است از نحوه دگرگون شدن همه چیز 
در دنیا توســط اســتعمار و مردمی که هنوز در حال پــردازش تجربیات و زخم های خود 

هستند، پرده بردارد.
اگرچــه گورنــا از نوجوانــی در تانزانیا زندگــی نکرده؛ اما این کشــور همچنــان منبع 
الهــام اوســت. می گویــد در تخیالتــش ســرزمین مــادری  همــواره خــود را ظاهــر 
می ســازد؛ حتــی اگــر او تعمــدا بخواهد داســتانش در جای دیگــری اتفــاق بیفتد. او 
 گفــت: »الزم نیســت آنجا باشــید تا دربــاره آن مکان بنویســد. تمامــش در بافت های 

وجودتان است.«
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