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 دو مرز شرقی ایران با افغانستان به دلیل تسلط طالبان بر نقطه مرزی 

با ایران بسته شده است
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گذشت زمان آثار منفی تحریم را از بین می برد؟

تحریم چطوراقتصادها را می کشد؟

مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید

 شوک های مداوم 
به اقتصاد

 جایگاه صنعت روی 
در ایران و جهان

 سمت و سوی 
بازار طال 

دولت هوشمند روی هنر 
سرمایه گذاری می کند

آیــا راه حل واقعی برای حل تورم در کشــور وجود دارد؟ 
هدف گذاری تورم از رشد نقدینگی و حجم نقدینگی آزار 
می بیند و رنج می کشــد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان 
این پول هــا را به روش های مختلــف از دور خارج کرد، 

ممکن نیست . خارج کردن پول ها از دور از طریق...

اســتفاده از فلز روی یکی از نشــانه های توسعه یافتگی 
کشــورها به شــمار می آید. بنابراین ایران بــا دارا بودن 
۹درصد از ذخایر ســرب و روی دنیا، در مســیر توسعه 
یافتگی از دیگر کشورها عقب نمانده و ساالنه ۲۰۰۸ تن 

شمش روی تولید می کند به طوری که نزدیک به...

این روزها قیمــت انس جهانی تحت تأثیر رمز ارزها قرار 
گرفته است. در ماه های اخیر بسیاری از کشورها با کاهش 
تولید ناخالص ملی و درنتیجه منفی شدن رشد اقتصادی 
روبرو شــدند که همین مسئله موجب شد تا قیمت انس 

جهانی سر به صعود گذاشت و نزدیک به دو هزار دالر...

حسین هاشم پور در یادداشتی با عنوان »هر هنرمند یک 
چاه نفت« بر ضــرورت ارزش نهادن به هنرمندان تاکید 
کرده و برخی نتایج حاصل از این نگاه را برشمرده است. 
به بــاور وی هر هنرمند می تواند مانند چاه نفت و حتی 
بیش از چاه نفت برای ایران، ارزش افزوده آفرینی کند و...
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aحسین هاشم پورaمحمد کشتی آرایaحسن حسین نیاaبهاءالدین حسینی هاشمی

ترقی اقتصادی : یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقدینگی های پارک شده 
در بیرون از بورس، آماده بازگشــت شــده اند، گفت: در صورتی که دامنه نوسان از 
معامالت بازار سهام حذف شــود سهامداران با تحلیل و ارزیابی وضعیت شرکت ها 

وارد بازار می شوند و دیگر شاهد کندی نقدشوندگی در بازار نخواهیم بود.
اکثر کارشناسان علت رشد اخیر بورس  را در بازار افزایش قیمت دالر تا کانال بیش 
از ۲٦ هــزار تومان اعالم کردند و معتقد بودند به دلیل وجود رابطه مســتقیم بین 
نرخ ارز و رشــد شاخص بورس، با ورود نرخ ارز به مدار صعودی شاهد اثر مستقیم 

این اتفاق بر معامالت بورس  و سبزپوشی اکثر نمادهای حاضر در بازار هستیم.
نبایــد دخالتی در معامالت بورس صورت بگیرد. عباس آرگون به اقداماتی که باید 
در دولت جدید در حوزه معامالت بازار سهام مورد توجه مسووالن قرار بگیرد اشاره 
کرد و افزود: عدم دخالت در معامالت بازار یکی از مهمترین اقداماتی است که باید 

به طور حتم در دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد،...
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آمادگی نقدینگی های پارک شده خارج از بورس برای 
بازگشت به بازار

 حرکت بورس 
درسایه دالر



محمد مهدی حاتمی - کار دولت دوازدهم به پایان رســیده و حاال دولت سیزدهم، سکان 
اداره کشــور را در حالی به دست می گیرد که وضعیت اقتصادی ایران در وخیم ترین حالت 

خود در دهه های اخیر )حتی با در نظر گرفتن دوران جنگ با عراق( قرار گرفته است.
 با این همه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی در دولت دوازدهم، به تازگی 
با انتشــار گزارشی از شاخص های کالن اقتصادی دولت روحانی، عماًل جمع بندی عملکرد 
اقتصادی دو دولت موسوم به »تدبیر و امید« را منتشر کرده است. این در حالی است که بر 
اساس داده های این گزارش، بخش دیگری از تصویر نگران کننده اقتصاد ایران که دست کم 

به طور رسمی رسانه ای نشده بود، در دسترس قرار گرفته است.
نصف شدن درآمد های ارزی در سال ۱3۹۹

اما این گزارش چه نکاتی دارد؟ مهم ترین نکته این گزارش شــاید مربوط به نصف شــدن 
درآمد های ارزی کشــور در ســال ۱۳۹۹ باشــد که تا پیش از این، تنها به صورت جسته و 
گریخته و غیررسمی اعالم شده بود. در واقع، از سال ۱۳۹۷ به این سو، دولت و سایر نهاد ها 
)همچون بانک مرکزی( گزارشی رسمی و دقیق از درآمد های ارزی کشور را منتشر نکرده و 

این موضوع را محرمانه تلقی کرده اند.
گزارش معاون اقتصادی حسن روحانی نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۹، کل درآمد های 
ارزی کشــور )صادرات نفت، محصوالت نفتــی، گاز، برق، کاال هــای غیرنفتی و خدمات( 
۴۸میلیارد و ٦۱۴ میلیون دالر بوده که نســبت به ســال ۱۳۹۸، معادل ۳۰ درصد کاهش 
داشــته اما نسبت به ســال ۱۳۹۷ کمتر از نصف شده است. عالوه بر این، با در نظر گرفتن 
صادرات نفت، ایران در سال ۱۳۹۹ موفق شده ۱۸.۳ میلیارد دالر نفت صادر کند و این در 
حالی اســت که این میزان صادرات، نســبت به سال ۱۳۹۸ با افت ۳۷ درصدی مواجه بوده 
است. نکته اینجا است که پیش از این، صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ به طور دقیق اعالم 
نشــده بود و ارقامی از ۱.۲ تا ۵ میلیارد دالر توســط این یا آن چهره اقتصادی در مجموعه 
حاکمیت رســانه ای شده بود. )ایران درآمد نفتی ساالنه ۱۲۰ میلیارد دالری را هم در زمان 

احمدی نژاد تجربه کرده است.(
همزمان، صادرات کاال های غیرنفتی هم در ســال ۱۳۹۹ نســبت به ســال ۱۳۹۸ حدود 
۱۱درصد افت داشته است. افت مجموع صادرات ایران )اعم از نفتی و غیرنفتی(، اما به نوبه 

خود موجب شده که واردات کشور از ٦۷ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۱ به ۵۲.۲ میلیارد دالر 
در سال ۱۳۹۸ افت کند و در سال ۱۳۹۹ نیز این رقم به ۴٦.٦ میلیارد دالر کاهش یابد.

در اینجا هم نکته قابل تامل این است که با افت واردات، عماًل تولید در کشور هم تحت تاثیر 
قرار می گیرد، چرا که بخش عمده ای از تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه از خارج از 

کشور است و در نبود این مواد اولیه، تولید داخل هم کاهش پیدا می کند.
گسترش سریع فقر و بیکاری در میان ایرانیان

اما دیگر داده های این گزارش نشان می دهند که در سال ۱۳۹۹، بیش از یک میلیون شغل 
در ایران از بین رفته و متوسط درآمد سرانه کشور از ٦.۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ )به 
قیمت ثابت ســال ۱۳۹۰( به حدود ۴.۹ میلیون تومان در سال گذشته خورشیدی سقوط 
کرده است. به عبارت ساده، )به طور متوسط( تک تک ایرانی ها اکنون فقیرتر از سال ۱۳۹۲ 

هستند.
این، اما در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در ماه های پایانی سال 
۱۳۹۹ در گزارشی به تاثیر همه گیری کرونا بر وضعیت کالن اقتصاد ایران پرداخته و برآورد 
کرده بود که ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با تبعات اقتصادی این ویروس دست وپنجه نرم خواهد 
کرد و مهم تر اینکه کرونا، بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ٦ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ایرانی ها 
را از کار بیکار خواهد کرد. حاال نیمی از سال ۱۴۰۰ هم گذشته و وضعیت همه گیری کرونا 
در ایران اگر بدتر نشــده باشــد، بهتر نشده است. با این همه، ظاهراً قسمت دوم پیش بینی 
مرکز پژوهش های مجلس درست از آب درآمده و بخش بزرگی از مشاغل در بازار کار ایران 
از دســت رفته اند. این در حالی اســت که میان این دو گزارش )گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس و گزارش معاون اقتصادی حســن روحانی(، دست کم در آمار بیکارشدگان در سال 
۱۳۹۹، اختالف آماری وجود دارد. اگر سناریوی بدبینانه را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه 
تعداد شاغالن در بازار کار ایران در مرز ۲۵ میلیون نفر قرار دارد، اکنون یک نفر از هر چهار 
نفر شــغل خود را از دســت داده اند و این، بدترین بحران از این دست در دهه های اخیر در 

اقتصاد ایران است.
دولت های مختلف با اقتصاد ایران چه کردند؟

در این میان، اما مقایسه دولت های مختلف در ایران، تنها بر اساس میزان درآمد های صادراتی 

آنها، نمی تواند به طور دقیق به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد دولت ها در نظر گرفته 
شود. علت هم روشن است: دولت های پیشین، در مواردی موفق شده اند با درآمد صادراتی 

کمتر، دستاورد های اقتصادی بزرگ تری داشته باشند.
به عنوان نمونه، آمار های بانک مرکزی نشــان می دهند که در هشت سال ریاست جمهوری 
هاشمی رفسنجانی، ایران تقریباً ۱۲٦ میلیارد دالر صادرات نفتی داشته که این رقم در دوران 
محمد خاتمی به نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دالر )حدوداً سالی ۲۲ میلیارد دالر( رسیده است.

در دوره ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد با صعود ســریع قیمت نفت و رونق گرفتن 
صادرات محصوالت پتروشــیمی، ایران مجموعاً نزدیک به هشتصد میلیارد دالر از صادرات 

نفتی و غیرنفتی اش درآمد کسب کرد.
دولت حســن روحانی هم تا پایان ۱۳۹۹ شاهد بیش از ٦۲۵ میلیارد دالر درآمد صادراتی 
بود، هر چند که تحریم های بانکی مخصوصاً در سال های آخر ریاست جمهوری او دسترسی 
به بعضی از این درآمد ها را گرفت. این، اما در حالی است که بر اساس آمارها، تولید ناخالص 
داخلی ایران در هشت سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تقریباً یک و نیم برابر 
شــد، در دوران سکان داری خاتمی در دولت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و در هشت سال 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد هم تنها ۱۳ درصد رشد کرد. این در حالی است که از آغاز 
دهه ۱۳۹۰ به این سو، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است )رشد در برخی سال ها 
و افت در برخی ســال ها و در مجموع نزدیک به صفــر(. به این ترتیب، عملکرد روحانی بر 

قوه مجریه، بدترین در میان همتایانش بوده است.

ترقــی اقتصادی : بــا توجه به بحران آب در کشــور بــه ویژه در 
خوزستان و آشکار شدن برخی کاســتی ها در زیرساخت ها، اهمیت 
سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار روزبه روز اهمیت بیشتری می

یابد و شایسته است بدان توجه ویژه ای معطوف شود. سرمایه  هایی که 
به واسطه تقویت همکاری های بین المللی وارد کشور می شود و البته 
دیپلمات ها  نیز می توانند نقش مهمی در جذب ســرمایه گذارها ایفا 
کنند. موسســه آنکتاد، نخستین بار در گزارش سرمایه گذاری ۲۰۱۴ 
الزامات سرمایه گذاری برای اهداف توسعه پایدار را ارایه کرد که شامل 
اهداف ریشه کنی فقر، امنیت غذایی، بهداشت، آموزش، زیرساخت های 
اساسی، کاهش تغییرات آب و هوایی، رشد اقتصادی و کاهش فاصله 
جنسیتی است. بحران پاندمی کرونا تأثیرات مخربی بر اقتصاد جهانی 
گذاشته اســت و تأثیرات آن در تأمین مالی و سرمایه گذاری اهداف 
توسعه پایدار قابل توجه است. درحالی که نیازهای سرمایه گذاری در 
بخش های اهداف توســعه پایدار اهمیت بیشتری پیدا کرده است اما 
جریان سرمایه گذاری به کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است 
و بودجه کشــورها در سراسر جهان تحت فشــار قرار گرفته و بهبود 
اقتصادی ممکن اســت سال ها طول بکشد. در عین حال، همه گیری 
کرونا نشان داد که ســرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار، از جمله 
در زنجیره ارزش تاب آور کشــاورزی و بهداشــت، بیــش از هر زمان 
دیگری اهمیت دارد. در حالی که کشــورها درگیر بحران ســالمت 
هستند و پیامدهای این شــوک به اقتصاد خود را مدیریت می  کنند 
بسیاری از آنها اولویت ها و اســتراتژی های سرمایه گذاری ملی خود را 
دوبــاره ارزیابی کرده و به دنبال راه هایی برای تغییر موقعیت کشــور 

خود به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری هستند. دیپلمات
ها می توانند با حمایت از تالش برای ترویج و تســهیل سرمایه گذاری 
در کشــورهای خود، از جمله در بخش های مربوط به اهداف توسعه 
پایدار، نقش مهمی ایفا کنند. از جمله چالش ــهای پیش رو در جهت 
بسیج سرمایه گذاری برای اهداف توسعه پایدار،  نبود ترویج و تسهیل 
کافی در مورد پروژه های اهداف توسعه پایدار توسط کشورهای میزبان 
ســرمایه گذاری است؛ امری که منجر به عدم تقارن اطالعات می شود 
و در نتیجه شــرایطی ایجاد می کند که ســرمایه  گذاران بالقوه قادر به 
شناسایی پروژه های توجیه پذیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه 
نشوند. آژانس های ترویج سرمایه گذاری نقش اصلی در کاهش این عدم 
تقارن و پیوند عرضه و تقاضای ســرمایه گذاری بازی می کنند. آن ها 
می توانند خط اطالعات پروژه  های قابل ســرمایه گذاری را تهیه و به 
بازار عرضه کنند و ذینفعان را در بخش های مختلف بســیج کنند تا 
سرمایه گذاری را به ســمت پروژه های مرتبط با اهداف توسعه پایدار 
هدایت کنند. این فعالیت ها غالباً به همکاری نزدیک با سایر وزارتخانه ها 
و موسســات دولتی و همچنین نهادهای بخش خصوصی، هم چنین 
حمایت از جانب شــرکای خارجی دارد که می توانند ظرفیت مالی و 
انسانی برای طراحی پروژه ها را فراهم کنند. حضور دائمی در مکان های 
اســتراتژیک بازار خارج از کشور برای جذب ســرمایه گذاران بالقوه 
می تواند برای حمایت از مأموریت آژانس های ترویج سرمایه گذاری در 
جذب ســرمایه از جمله در بخش های اهداف توسعه پایدار مفید باشد. 
برخی از آژانس های ترویج سرمایه گذاری دفاتر خارج از کشور دارند، 
اما بســیاری از کشورها، به ویژه کشورهای کم درآمد، منابع الزم برای 
نگهداشت چنین شبکه هایی را ندارند. در صورت عدم وجود نمایندگی 
برای آژانس  های ترویج ســرمایه گذاری در خارج از کشور، دیپلمات ها 
و رایزنــان بازرگانی می توانند به عنوان رابط برای تســهیل ارتباط با 
سرمایه گذاران بالقوه عمل کنند. این می تواند به عنوان روشی نسبتاً 
مقرون به صرفه و موثر برای ایجاد ورودی و تســهیل ســرمایه گذاری 
برای آژانس های ترویج ســرمایه گذاری و ابزاری جهت بیشینه کردن 

فعالیت های آن ها در خارج از کشور باشد. 

در حالــی که دولت ها در حال اتخاذ اشــکال جدیــدی برای ترویج و 
تسهیل ســرمایه گذاری پس از همه گیری کرونا هستند، بسیاری از 
آن ها برای پشــتیبانی از مأموریت خود به ســفارتخانه های خود در 
خارج از کشــور روی آورده اند. برای مثال در جامائیکا، آژانس  ترویج 
ســرمایه گذاری و وزارت خانه های امور خارجه و تجارت خارجی این 
کشور در زمینه فعالیت های مختلف برای گسترش حوزه جامائیکا در 
بازارهــای بین المللی و افزایش آگاهــی از فرصت های تجاری در این 

کشور همکاری می کنند. 
آژانس  ترویج سرمایه گذاری به نمایندگان خود قبل از شروع ماموریت 
در خارج از کشــور، آموزش های الزم را داده و وبینارهای سه ماهه ای 
را برگــزار می کند تا آن ها را در مورد اســتراتژی های بخشــی به روز 
کند. هم چنین شــبکه ســفارتخانه های خارجی را برای شناســایی 
شــرکت کنندگان در ســه ساالنه مجمع ســرمایه گذاری جامائیکا 
بسیج و پشــتیبانی می کند. دیپلمات ها و رایزنان بازرگانی می توانند 
در چندین مرحله از چرخه ترویج ســرمایه گذاری از جمله شناسایی 
ذینفعان سرمایه گذاری اهداف توسعه پایدار، ترویج بخش ها و پروژه های 
اهداف توســعه پایدار به ســرمایه گذاران هدف، پاســخ به سواالت 
سرمایه گذاران، تسهیل مشارکت، ارائه بازخورد ذی نفعان برای حمایت 

از سیاست گذاری سرمایه گذاری مشارکت کنند. 
دیپلمات ها همچنیــن می توانند از طریق حساس ســازی ذینفعان 
در مورد چالش هایی که کشورشــان برای شناســایی و آماده سازی 
پروژه های سرمایه گذاری توجیه پذیر مواجه هستند، عملکرد ارتباطی 
مهمی داشته باشــند و در توسعه خط اطالعات پروژه اهداف توسعه 
پایدار از شــرکای خارجی و آژانس های سرمایه گذاری خارجی کمک 
بگیرند. برخی از بخش های مرتبط با اهداف توســعه پایدار  از جمله 
بهداشــت، زیرســاخت ها، آب و فاضالب، غذا و کشــاورزی، کاهش 
تغییــرات آب وهوایی و ســازگاری با آن ها  به عنــوان یک اولویت 
سرمایه گذاری برای بسیاری از کشورها در نتیجه همه گیری ویروس 
تبدیل شــده اند. با توجه به خصوصیات متمایز سرمایه گذاری در این 
بخش ها که اغلب شــامل پروژه های با ریسک باال و بلند مدت است 

فعالیت های دیپلمات ها در طول چرخه سرمایه گذاری طیف وسیعی از 
سهامداران را در مقایسه با ترویج سرمایه گذاری مرسوم درگیر خواهد 
کرد. مشارکت موثر دیپلمات ها و رایزنان بازرگانی در ترویج و تسهیل 
ســرمایه گذاری پایدار به منابع و تشویق کافی و همچنین آموزش و 
پشتیبانی برای ایجاد شبکه های مربوطه از ذینفعان سرمایه گذاری در 
داخل و خارج از کشور نیاز دارد. برخی از توصیه های کلی بدین صورت 
می تواند باشد: در مکان های استراتژیک انتخاب شده برای هدف گیری 
سرمایه گذاران خارجی، از جمله سرمایه گذاران اهداف توسعه پایدار، 
ترویج ســرمایه گذاری باید در ساختار ســازمانی سفارت ادغام شود. 
دیپلمات هــا و رایزنان بازرگانــی باید در مورد اهــداف و پروژه های 
خاص ســرمایه گذاری اهداف توسعه پایدار و همچنین مراحل چرخه 
سرمایه گذاری که می توانند در آن مشارکت کنند، آگاهی کافی داشته 
باشند. آموزش دیپلمات ها قبل از اعزام آن ها به خارج از کشور درباره 
کنشگران، روش ها و ابزارهای ترویج سرمایه گذاری امری حیاتی است 
و باید به جنبه های خاص سرمایه گذاری های مربوط به اهداف توسعه 

پایدارتوجه ویژه شود. 
ترویج و تســهیل پروژه های مربوط به اهداف توســعه پایدار نه تنها 
نیاز به تعامل با ســرمایه گذاران بخش خصوصی بلکه به همکاری و 
مشارکت با بسیاری از ذینفعان دیگر همانند آژانس  های سرمایه گذاری 
خارجی، ســازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها، ســرمایه گذاران نهادی 
شرکت  های مدیریت دارایی و گروه  های مهاجران مقیم خارج از کشور 
دارد. شــیوه های استاندارد شــده مانند برنامه های اقدام فردی برای 
دیپلمات ها و طرح های مدیریت ذی نفعان در ســفارتخانه ها ابزارهای 
اصلی برای هماهنگی موثر با ذی نفعان و تداوم خدمات سرمایه گذاری 
توسط ســفارت اســت. بحران کرونا در عملکرد آژانس ــهای ترویج 
سرمایه گذاری در آینده تاثیرات طوالنی تری خواهد داشت. به احتمال 
زیاد، مسافرت های خارج از کشور کاهش می یابد و فعالیت های مختلف 
بازاریابی و تبلیغاتی بصورت آنالین انجام می شود. در این بافتار، نقش 
دیپلمات ها به عنوان نمایندگان کشور برای مالقات با سرمایه گذاران 

بالقوه قابل توجه تر می شود.

شوک های مداوم به اقتصاد
آیــا راه حــل واقعی بــرای حل 
تــورم در کشــور وجــود دارد؟ 
رشــد  از  تــورم  هدف گــذاری 
نقدینگــی و حجم نقدینگی آزار 
می بیند و رنج می کشد و کاهش 
تــورم بــدون اینکه بتــوان این 
پول ها را بــه روش های مختلف 
از دور خارج کرد، ممکن نیست . 
خارج کــردن پول هــا از دور از 
دولتی  دارایی های  فروش  طریق 
که پول ها را جمع و دوباره وارد 
بازار می کند و یا از طریق فروش ارز که بشــود این نقدینگی از سطح 
جامعه جمع آوری و امحا کرد تا دوباره بازســوزی نشود و یا شتاب در 
عرضه و افزایش عرضه که آن هم نیازمند به ســرمایه گذاری اســت، 

ممکن نیست .
بانک مرکزی، برای تورم هدف گذاری کرده بوود ولی کســری بودجه، 
تحریم و رشــد نقدینگی مانع اصلی این هدف گذاری بوده است . باید 
تاکیــد کرد که بانک مرکزی به دلیل حجم نقدینگی زیاد، شــرایطی 
تحریمی، کسری بودجه دولت، استقراض به ناچار دولت و شرکت های 
دولتــی از بانک مرکزی و مهم تر از همه عدم ایفای تعهدات دولت نزد 
بانک مرکزی و بانک ها مجبور شــد، هدف گذاری خود را تعدیل کند . 
پایین آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد که می شــد گفت ۵۰ درصد تورم 

سال ۹۸ بوده است، به این دالیل قابلیت عملی شدن پیدا نکرد .
مــا در عرصه بین المللــی ارتباط بانکی و مــراودات تجاری اقتصادی 
خوبی نداریم و تحریم هســتیم . از سوی دیگر، کشورهای همسایه ما 
که یکی از راه حل های ساده و طبیعی برای بازرگانی و معامالت پولی و 
بانکی هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هایی که در کشورهای 
اطــراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی را تحت الشــعاع قرار داد . 
ادامــه بحران های بین المللی و تحریم ها مهم ترین عواملی ســتند که 
تورم را تشــدید می کننــد . انتظارات تورمی و اخبــار ناامیدکننده از 
تحریم ها رفتار مصرف کننده ها را تشــدید کرد . نوسانات نرخ ارز دیگر 
دلیل محقق نشدن هدفگذاری تورمی است و آنچه باعث فساد و رانت 
شــده همان چند نرخی و دونرخی بودن ارز اســت که باعث شد که 
ارزهایی که در کشــور در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از 
کشور خارج شده و یا به عنوان پس انداز در صندوق خانه ها و در خارج 
از نظام بانکی نگهداری شود . به طوری که یک کسری تصنعی هم در 

بازار ارز ایجاد کرد که باعث تشدید قیمت ها شد .
از طرفی خوشبختانه در کشــورمان با کسری کاال و کمبود کاال و به 
اصطالح با قحطی روبرو نشــدیم و ایران مثل کشــوری چون ونزوئال 
نیســت که کاال در آن نباشــد . بنابراین ما کاال به وفور داریم، اما این 
نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می شود و کشور را دچار 

چالش می کند .

مســئله دیگری کــه در حوزه تورم بایــد به آن اشــاره کرد فروش 
دارایی های دولت از طریق بازار بورس و ســرمایه، اســت؛ به هر حال 
دولت سهامی را به قیمت غیرواقعی آن به مردم فروخت و این پول ها 
را دوباره در جامعه بازتوزیع کرد و بانک ها براســاس کارشان شروع به 
اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردنــد و همین امر باعث ایجاد تورم 

یا تشدید تورم شد .
از طرفی تمام دنیا وقتی در شــرایط مشــابه ایــران یعنی تورم قرار 
می گیرند، نرخ ســود ســپرده را افزایش می دهند تا تقاضا برای پول 
کاهــش یابد و عرضه پول با ســپرده های مردم افزایش پیدا کند و به 
طرف سپرده های پس انداز رود و از حساب های جاری و موقت کاسته 
شــود . این گونه یک آرامشــی در بازار پول به وجود می آید و چنانچه 
این خاکریزها کوتاه شــود، ســیالب ها بازارهای دیگر را دچار مشکل 
می کند و همین مســئله سبب می شود که ترس و وحشت از آینده به 
وجود آید و مردم آن را به یکدیگر منتقل ســازند که قابل مدیریت و 

کنترل هم نیست .
وقتی اقتصادی در شــرایط ثبات نیست هدف گذاری تورمی نمی تواند 
برای آن اقتصاد خیلی معنی داشــته باشد . هدفگذاری تورمی نیازمند 
پیش شــرط های در اقتصاد داخلی و خارجی است . در گذشته هم به 
دلیل آنکه متغیرهــای اقتصادی در اختیــار کنترل گر نبوده و ثبات 
سیاســی اقتصادی وجود نداشته است، کشــور بارها از مسیر رشد و 
توســعه  فاصله گرفته و با انواع تحریم ها و محدودیت ها مواجه شــده 
اســت . بنابراین به نظر می رســد تا وقتی این شــرایط مرتفع نشود، 
اینگونه هدفگذاری خیلی مناســب نباشــد و کنترل تورم به معنای 

واقعی ممکن نباشد .
ازجمله سیاســت هایی که اقتصاددانان کشور بی توجه به ساختارهای 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی متفاوت از کشــورهای 
مبدأ بســیار تأکید کرده اند، سیاســت های پولی ای اســت که برای 
مهار تــورم توصیــه کرده اند . سال هاســت که اقتصاددانان کشــور 
مســئله افزایش نقدینگی را به عنوان علت تامه و اصلی تورم کشــور 
مفروض دانســته و در تمامــی این مدت بانک مرکزی را زیر فشــار 
گذاشــته اند تا میزان نقدینگــی را کاهش دهد . در این راســتا و به 
تقلید از کشــورهای پیشــرفته، بر اســتقالل بانک مرکــزی تأکید 
 نمــوده و آن را یکــی از پیش شــرط های حل مشــکالت اقتصادی 

کشور دانسته اند . 
اگرچه اســتقالل بانک مرکزی در شــرایطی که یک کشور باثبات )از 
جنبه های مختلف( و در حالت تعادل نسبی باشد می تواند بی اعتنا به 
نیازهــای مالی دولت به تنظیم متغیرهای پولی برای مهار بحران های 
اقتصادی ازجمله تورم کمک کند، اما در شــرایط فعلی کشــور بانک 
مرکزی نمی تواند مستقل باشــد . باید الزامات اصلی اقتصاد در احوزه 
کنترل تورم مــورد توجه قرار گیرد تا بتوان بــه هدف گذاری تورمی 

نزدیک شد یا هدف های مناسب تری را طراحی کرد .

 کارشناس اقتصادی
بهاءالدین حسینی هاشمی
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آمار دقیق صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار منتشر شد
نمره »مردودی« دولت روحانی

با استناد به گزارش موسسه آنکتاد 
دیپلمات ها برای جذب سرمایه  گذاری خارجی فعال شوند

دیدگاه

ترقی اقتصادی : ۴۱کشــور در دنیا توســط سازمان ملل و ایاالت 
متحده آمریکا تحریم شده است. افزایش نرخ بیکاری و تورم اثرگذاری 
تحریم بر تورم از طریق نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی، 
و کاهش سطح اشتغال از دیگر آثار منفی تحریم بر اقتصادی ایران 

بوده که در پژوهش های مختلف علمی ثابت شده است.
وودرو ویلسون، رییس جمهور سابق آمریکا گفت :»ملتی که تحریم 
شده اســت، در معرض تسلیم یا محاصره است. این چاره اقتصادی 
صلح آمیز، ساکت و مرگبار را اعمال کنید و نیازی به نیروی نظامی 

نیست«.
پــس از جنگ ســرد، تحریم های اقتصادی به یکــی از مهم ترین 
ابزارهای دولت ها در سیاســت بین المللی تبدیل شد. از اوایل دهه 
۱۹۹۰،  ایاالت متحده آمریکا، اروپا و سایر اقتصادهای توسعه یافته 
بیش از ۵۰۰ بار، تحریم هایی را علیه سایر کشورها به کار گرفتند. در 
واقع تحریم سیاستی بود که باعث می شد این کشورها بدون توسل 
بــه مداخله نظامی، اثر خود را در صحنه جهانی اثبات کنند. تحریم 
ها با اهداف مختلفی اعمال شده است، از منع گسترش سالح هسته 
ای تا ترویج حقوق بشر.  اهداف سیاسی و جاه طلبانه  متنوعی پشت 
تحریم هاســت. هرچند اینطور به نظر می رسد که تحریم به عنوان 
جایگزین اقدام نظامی، گزینه ای صلح آمیز است اما آثار ضدبشری 

آن غیرقابل انکار است.  
اینطور می گویند که آثار تحریم ها کمتر ملموس و محسوس است 
و اثر تخریبی کمتری دارد، درحالیکه در درگیری نظامی آســیب و 
تلفات ملموس برای دو طرف ایجاد می شود. هرچند سیاستمداران 
بهتر می توانند از زایل شــدن یک چهارم تولید ناخالص ملی دفاع 
کنند تا از دســت دادن هزاران نظامی و غیرنظامی، اما در ســطح 
راهبردی و سیاستگذاری، اعمال درد از مسیر تحریم، هدف یکسانی 
بــا عملیات نظامی دارد و آن، ایجاد محرک های یکســان در طرف 

مقابل است، طوری که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.
در ایــران، به عنوان یکی از اقتصادهــای تحریمی جهان، مطالعات 
بســیاری درباره اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور انجام شده است. یک 
پژوهش با بررسی داده های اقتصادی از سال ۵۷ تا ۹۵ ثابت می کند 
که تحریم های اقتصادی قوی، اثری منفی و معنی دار بر حســاب 

سرمایه در کوتاه مدت و بلند داشته است.
یک پژوهش دیگر که در سال ۲۰۱۹ انجام شده می گوید، افزایش 
درجه تشــدید تحریم های اقتصادی فقر مطلق را در ایران افزایش 
داده است. بنابراین نمی توان ادعای تحریم کنندگان مبنی بر عدم 

اثرگــذاری تحریم ها بر مردم را پذیرفت و به دالیل حقوق بشــری 
تحریم های اقتصادی باید لغو شود.

یک بررسی دیگر در سال ۲۰۱۸ از این خبر داد که تحریم های بین 
المللی بر نرخ تورم ســال های ٦۰ تا ۹۳، مستقیم و معنادار بوده و 
این تغییرات از مسیر نرخ ارز و کسری بودجه دولت ایجاد شده است.

یک پژوهش دیگر در همین ســال مــی گوید هرچند تحریم های 
ضعیف، اثر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران داشــت، 
اما تحریم های شدید، به اندازه قابل توجهی میزان صادرات و واردات 

کاالهای تجاری را محدود کرده است.
در سال ۲۰۱۸، دو پژوهشگر اثر تحریم های اقتصادی علیه ایران بر 
واردات کاالهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی را بررسی کردند و 
یافته های آن ها نشان داد از سال ٦۰ تا ۹۲، تحریم های اقتصادی 
چه ضعیف و چه قوی، واردات کاالهای واســطه ای را کاهش داده و 
تحریم های اقتصادی ضعیف بر واردات کاالی سرمایه ای اثر مثبت 
داشــته. هم چنین واردات کاالهای مصرفی در جریان تحریم های 
اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم اقتصادی ضعیف اثری بر واردات 

کاالهای مصرفی نداشته است.
افزایــش نرخ بیکاری و تــورم، اثرگذاری تحریم بــر تورم از طریق 

نقدینگی، دامن زدن به وضعیت رکود تورمی، و کاهش سطح اشتغال 
از دیگر آثار منفی تحریم بر اقتصادی ایران بوده که در پژوهش های 

مختلف علمی ثابت شده است.
هم چنیــن پژوهش های خارجــی درباره اثر تحریــم بر وضعیت 
اقتصادی کشورهای مختلف نشان می دهد تحریم بر نابرابری درآمد 
، فقر و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای هدف اثر دارد. به 
طوری که اعمال تحریم های ایاالت متحده آمریکا ۳.۵ درصد فقر را 
در کشورهای هدف افزایش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 
کشورهای هدف را بیش از ۲ درصد کاهش داده است. این آثار منفی 
در اقتصادهای وابسته به نفت بیشتر است. حتی در مورد روسیه که 
در ســه ماهه آخر ســال ۲۰۱۴، تورم در اقتصاد آن از ۷.٦۸درصد 
به ۹.۵۸ درصد رســید و در ســه ماهه نخست ســال ۲۰۱۵، رقم 
۱٦.۲درصد را ثبت کرد. پیش بینی ها این بود که تورم در دوســال 
آینده در این کشور به ۱۹.۵ درصد هم برسد که از تورم هدفگذاری 

شده بانک مرکزی روسیه، یعنی تورم ۴.۵ درصدی فاصله داشت.
عالوه بر قدرت های اقتصادی، ســازمان هــای بین المللی هم در 
قامت تحریم کننده کشــورها ظاهر می شوند. بررسی وضعیت ۴۱ 
کشــور تحریم شده در جهان نشــان می دهد تحریم های سازمان 

ملل علیه ۱۳ کشور اعمال شده است، درحالیکه تحریم های آمریکا 
شامل ۳۸کشور جهان است. عالوه بر این، تحریم های آمریکا به طور 
متوسط شدیدتر از تحریم های سازمان ملل متحد است چراکه این 
تحریم ها باید توسط پنج عضو شــورای امنیت سازمان ملل تایید 
و تصویب شــود. نکته مهم اینکه تحریم های آمریکا پس از ســال 
۲۰۰۰ از نظر تعداد کشــورهای تحریمی کاهش یافته است. پس از 
حمله تروریســتی در تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، دولت آمریکا 
تحریم های بســیاری را علیه کشــورهایی که از متحدان در جنگ 
علیه تروریسم بودند، لغو کرد. دلیل لغو این تحریم ها هم، که بیشتر 
شــامل تحریم های تسلیحاتی بود، حمایت از این کشورها در برابر 

تروریسم اعالم شده است.
یکی از سنجه هایی که می تواند در بررسی اثر تحریم های اقتصادی 
در تحلیل های سیاسی و اقتصادی موثر عمل کند، شاخص فالکت 
است. این شاخص برای نخستین بار در دهه ۱۹٦۰ میالدی توسط 
اقتصاددانی به نام آرتور اوکان معرفی شده است. پس از اوکان، رابرت 
بارو تالش کرد با این ســنجه،  تصویری از وضعیت آمریکا به رییس 
جمهوری وقت، لیندون جانسون ارائه کند. بنابراین شاخص فالکت 
را توسعه داد. روش محاسبه شاخص فالکت بسیار ساده و مبتنی بر 
حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. 
در دوره های بعدی، به این معادله تولید ناخالص داخلی و نرخ سود 

بانکی هم اضافه شد.
یک بررسی تازه ایرانی، اثر شاخص فالکت در ۴۱ کشور تحریم شده 
از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ را بررسی کرده است. آن ها اثر زمانی تحریم 
های ســازمان ملل و آمریکا بر شاخص فالکت را بررسی کردند و به 
این نتیجه رسیدند که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش اثر تحریم 
ها بر شــاخص فالکت اثری ندارد. آن ها به دولت ها توصیه کردند 
با جدیت بیشتری نقدینگی را مدیریت کنند. رهایی از اقتصاد تک 
محصولی و وابستگی به درآمد حاصل از محصول خاص، حل موانع 
اصلــی در تجارت و ســرمایه گذاری از  توصیه هــای دیگر آنان به 

دولتمردان اقتصادهای تحریم شده است.
برای مطالعه بیشــتر مقاله بررســی اثر زمانی و شدت تحریم های 
ســازمان ملل و ایــاالت متحده بر شــاخص فالکت کشــورهای 
هــدف را بخوانید. این مقاله در نشــریه پژوهش هــای اقتصادی 
در تابســتان ســال ۱۴۰۰ منتشر شــده اســت. ادریس کریمی 
 زهرا فتــوره چی و محمد حســن زاده محمودآباد، پژوهشــگران 

این مقاله اند.

گذشت زمان آثار منفی تحریم را از بین می برد؟

تحریم چطوراقتصادها را می کشد؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰8 - نیمه دوم مرداد ۱4۰۰



ترقی اقتصادی : یک کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
نقدینگی های پارک شــده در بیرون از بورس، آماده بازگشت 
شــده اند، گفت: در صورتــی که دامنه نوســان از معامالت 
بازار ســهام حذف شــود ســهامداران با تحلیــل و ارزیابی 
وضعیت شــرکت ها وارد بازار می شوند و دیگر شاهد کندی 

نقدشوندگی در بازار نخواهیم بود.
اکثر کارشناســان علت رشد اخیر بورس  را در بازار افزایش 
قیمت دالر تا کانال بیــش از ۲٦ هزار تومان اعالم کردند و 
معتقــد بودند به دلیل وجود رابطه مســتقیم بین نرخ ارز و 
رشــد شاخص بورس، با ورود نرخ ارز به مدار صعودی شاهد 
اثر مســتقیم این اتفاق بر معامالت بورس  و سبزپوشی اکثر 

نمادهای حاضر در بازار هستیم.
نباید دخالتی در معامالت بورس صورت بگیرد

عباس آرگــون به اقداماتی که باید در دولت جدید در حوزه 
معامالت بازار ســهام مورد توجه مسووالن قرار بگیرد اشاره 
کرد و افزود: عدم دخالت در معامالت بازار یکی از مهمترین 
اقداماتی اســت که باید به طور حتم در دولت ســیزدهم در 
دســتور کار قرار بگیرد، بازار اکنون به وضعیتی رسیده است 
کــه نباید به هیچ عنوان دخالتــی در آن صورت بگیرد بلکه 
باید اجازه داد تا به صورت خودکار به مسیر خود ادامه دهد.

وی اظهار داشــت: ســال گذشــته به دنبال رشد بی سابقه 
شــاخص بورس، شاهد حضور گســترده مردم به بازار سهام 
بدون هیچگونه آشنایی نسبت به معامالت آن بودیم که این 
اتفاق به هیچ عنوان درســت نیست و به طور حتم منجر به 

ایجاد هیجان در معامالت بازار خواهد شد.
آرگون خاطرنشــان کرد: ســهامداران باید از اتفاقات ســال 
گذشته تجربه بگیرند و برای ورود به بورس و سرمایه گذاری 
در ایــن بازار، تحلیل وضعیت ســهام مختلف را ســرلوحه 

فعالیت خود در بازار سرمایه قرار دهند.
قیمت گذاری کاالها نباید دستوری باشد

نایب رییس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی 
ادامه داد: بحث قیمت گذاری کاالهایی مانند خودرو و فوالد 
که محصوالت آنها در بــورس مورد معامله قرار می گیرد از 
جمله مسایل مهمی تلقی می شود که باید تغییری در روند 
آن صورت گیرد، زیرا به هیچ عنوان نباید قیمت گذاری این 

کاالها به صورت دستوری انجام شود.
وی معتقد اســت که نمی توان قیمــت کاالیی را در بازار به 
صورت دســتوری تعیین کرد و از آن طرف در انتظار ایجاد 
ثبــات در بازار بــود، همچنین بهتر اســت در ابتدا تعریف 
درستی از ایجاد ثبات در بازار میان فعاالن بازار تعریف شود.

آرگون با بیــان اینکه دخالت ها در معامالت بورس و قیمت 
گذاری محصوالت، شــرایط را برای حضور در بورس سخت 
تر خواهد کرد، افزود: عدم دخالت در قیمت گذاری، تسهیل 
فضا برای ورود سهام شرکت به بورس و نیز شفافیت معامالت 
می تواند کمک کننده در بهبود روند معامالت بورس و ایجاد 

ثبات در این بازار باشد.
مشکالت فعلی در معامالت بازار سهام 

نایب رییس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به 
وجود مشکالت فعلی در بازار سهام اشاره کرد و گفت: هر چه 
دخالــت ها در بازار کاهش یابد، معامالت آن بهتر و منطقی 
تر می شــود و به طور حتم از این طریق، بازار بعد از مدتی 

کوتاه به تعادل خواهد رسید.
وی ادامه داد: نظر ما قیمت گذاری کاالها از طریق بورس کاال 
اســت، به شرط آنکه هیچگونه دخالتی در معامالت و قیمت 
گــذاری این کاالها صورت نگیــرد و باید اجازه داد تا قیمت 
گذاری به صورت آزاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.

بــه گفته آرگــون، هر چه بتــوان کاالی بیشــتری را وارد 
بــورس کاال کــرد و قیمــت گــذاری از طریــق مکانیزم 
ایــن بــازار انجــام شــود، کمــک بیشــتری در زمینــه 

 قیمــت گــذاری هــا و شــفافیت در معامــالت صــورت 
خواهد گرفت.

نایب رییس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی 
بــا بیان اینکه بازار ســرمایه باید به طور حتم متناســب با 
شرایط اقتصادی کشور پیش برود، گفت: بورس باید دماسنج 
اقتصادی کشــور باشد و شــاهد تغییرات ایجاد شده اقتصاد 

کشور در تابلوی بورس باشیم.
نوسان، ذات بازار سرمایه است

وی نوســان را ذات بازار سرمایه دانست و گفت: سهامداران 
بایــد این موضــوع را مدنظر خود قرار دهنــد که معامالت 
بورس، بدون نوســان هیچ معنایی ندارد و نشــان می دهد 
که معامالت آن به درستی پیش نرفته است، همچنین بازار 
سرمایه از جمله بازار پرریسکی تلقی می شود که بهتر است 
ســهامداران قبل از ورود خود به این بــازار همه جوانب آن 
را در نظر داشــته باشــند تا کمتر متحمل ضرر و زیان های 

احتمالی در این بازار شوند.
آرگــون با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه از ظرفیت و قابلیت 
زیادی برای رشد برخوردار است، گفت: باید در هر موقعیتی 
از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی دولت و بخش 

خصوصی استفاده کرد تا بتوان از این طریق شاهد طی شدن 
مسیر رشد و صعود شاخص بورس در بازار باشیم.

حذف دامنه نوسان از معامالت بورس
نایب رییس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به 
تغییر دامنه نوســان و تاثیر آن بر معامالت بازار تاکید کرد 
و گفت: در صورتی که ســازمان بورس، دامنه نوســان را از 
معامالت بازار سهام حذف کند سهامداران با تحلیل و ارزیابی 
وضعیت شــرکت ها وارد بازار می شوند و دیگر شاهد کندی 

نقدشوندگی در بازار نخواهیم بود. 
وی ادامه داد: سال گذشــته سهامداران برای خرید سهام با 
مشــکل مواجه بودند اما ابتدای ســال جاری فعاالن حاضر 
در بازار قادر به فروش ســهام خود در بازار نبودند، در حالی 
که با حذف دامنه نوســان شــاهد رفع ایــن معضل در بازار 

خواهیم بود.
ارتقای جایگاه بازار سهام در کشور 

آرگون با اشــاره به اینکه اکنون شــاهد حضور تعداد زیادی 
ســهامدار در بازار هستیم، گفت: آزادســازی سهام عدالت 
توســعه بیشــتر بــازار ســهام و ظرفیتی که بــرای حضور 
سهامداران در این بازار فراهم شده است باعث شد تا جایگاه 

بازار سهام در کشور نسبت به سایر بازار ها ارتقا پیدا کند.
نایب رییس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با 
تاکید بر اینکه بازار ســهام از ظرفیت های زیادی برخوردار 
است و می تواند جایگاه بهتری را در کشور پیدا کند، افزود: 
از ایــن بازار می توان تامین مالــی و نیز نقدینگی حاضر در 
این بازار را به بخش مولد اقتصادی وارد کرد، همچنین روند 
تکمیل پروژه های نیمه تمام نیز با تامین مالی و عرضه اولیه 

در بورس به پایان برسند.
 افزایش وسعت بازار سرمایه نسبت 

به سال های گذشته
وی بــا بیان اینکه اکنون جمعیت زیادی درگیر بازار ســهام 
شــده اند و ظرفیت های خوبی در این بازار برای ســرمایه 
گذاری و پذیرش شرکت ها در بورس فراهم شده است گفت: 
وسعت این بازار بزرگتر از دیگر سال ها شده است، به همین 
دلیل از اهمیت و جایگاه بیشــتری برخوردار اســت و باید 

استفاده حداکثری از آن صورت گیرد.
آرگون با اشــاره به اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها 
در بلندمدت از بازدهی بیشتری را در اختیار سهامداران قرار 
می دهد، افزود: بازار سهام همیشه پررریسک است؛ بنابراین 
سهامداران باید با دید بلندمدت و از طریق دارایی های مازاد 

خود وارد این بازار شوند.

از  از فلــز روی یکــی  اســتفاده 
نشانه های توسعه یافتگی کشورها 
به شمار می آید. بنابراین ایران با 
دارا بودن ۹ درصد از ذخایر ســرب و روی دنیا، در مســیر توسعه یافتگی 
از دیگر کشــورها عقب نمانده و ســاالنه ۲۰۰۸ تن شمش روی تولید می 
کنــد به طوری که نزدیک به ۴۰ هزار تن آن مصرف داخلی و مابقی صادر 

می شود.
صنعت روی چهارمین فلز پرکاربرد کشــور پس از آهن، آلومینیوم و مس 
اســت که ۹۰ درصد منشا تولید آن از کنستانتره و ۱۰ درصد آن از طریق 

بازیافت انجام می شود.
 به طور کلی تولیدکنندگان بزرگ روی دنیا، کشورهای چین با ۳۳ درصد 
کشــور پرو با ۲۸/۱۰ درصد و استرالیا با ۱۰ درصد، رتبه های اول تا سوم 

تولید این محصول را در نمودار جهانی به خود اختصاص داده است.
کشور چین نزدیک به ۵۰ درصد مصرف فلز روی دنیا را به خود اختصاص 
داده و اروپــا و آمریکا در رتبه های بعدی قرار دارند زیرا فلز روی از جمله 
فلزاتی اســت که میزان مصرف ســرانه آن برای هر انســان در طول عمر، 

۲۴۵کیلوگرم برآورد می شود.
براســاس این گزارش؛ سرانه مصرف روی در ایران به ازای هر نفر در طول 
یک سال ۱.۱۴ کیلوگرم ، در کشور چین ۲.۵ ، در کشورهای غربی تقریبا 
۵.۴ و در کشــورهای امریکای شمالی تقریبا ۳.۴ کیلوگرم به ازای هر نفر 

است.
طبق آمار، سال گذشته تولید روی در دنیا حدود ۱۳ میلیون و ۲۱۲ هزار 
تن بوده و ایران درصدد است تا چند سال آینده بتواند تولیدات خود را به 

محدوده ٦۳۰ هزار تن در سال برساند .
طبق این گزارش؛ شرکت )گلن فور ( بزرگترین شرکت سوئیسی بریتانیایی 
و فعــال در زمینه روی، ٦۰ درصد روی دنیــا را به خود اختصاص داده و 
شرکت کالســیمین به عنوان بزرگترین تولید کننده شمش روی در ایران 
در سال گذشته تولید ۳۱ هزار و ۴۳۴ تن شمش روی را به خود اختصاص 

داد.
در حال حاضر بزرگترین معادن ایران در زمینه تولید شمش و روی شامل 
معدن انگوران، مهدی آباد یزد و معادن مربوط به عمارت عراق و ایران کوه 
اصفهان است که معدن مهدی آباد به عنوان دومین یا سومین معدن بزرگ 
دنیا در حال اجرای عملیات مربوط به زیرساخت و تکمیل فاز نخست خود 

پروژه با ٦۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
در توضیح مطلب فوق این نکته حائز اهمیت اســت که معدن مهدی آباد 
٦٦۷ میلیون تن ذخایر معدنی دارد که به طور قطع ذخیره قطعی فلز روی 
در ایــن معدن، ۱۷۰ میلیون تن بوده و می تواند تا ۲۰ ســال آینده، نیاز 

شرکت های داخلی کشور را تامین کند.
چنانکه فاز اول معدن مهدی آباد در ســال جاری به بهره برداری برســد، 
تقریباً امکان تولید ۲۰۰ هزار تن شــمش روی برای کشــور فراهم خواهد 

شد.
امــا در این میــان معدن انگوران نیز که ۳۰ درصد کنســتانتره مربوط به 
داخل کشــور را تامین می کند به سال های آخر عمر خود نزدیک شده و 

به احتمال زیاد ظرف ۱۲ سال آینده تعطیل می شود.
موارد مصرف فلز روی به صورت گالوانیزه )از زنگ زدگی فلزات جلوگیری 
کرده و بیشــترین کاربرد را در صنایع خودروســازی و لوازم خانگی دارد( 
اســت که بیش از ۵۰ درصد آن را به خود اختصاص داده و همچنین آلیاژ 
محتــوی روی و آلیاژ برنز هم ۱۷ درصد مصرف روی را به خود اختصاص 

داده است.

طی ســال های گذشــته روی باالترین قیمت جهانی را به خود اختصاص 
داده بود به طوری که در سال ۲۰۰۷، فلز روی حدود ۴۴۰۰ دالر به ازای 
هر تن معامله شد. اما در سال ۹۸ و با شیوع ویروس کرونا، قیمت روی از 

۲۲۵۰ دالر به ازای هر تن به محدوده ۱۷۵۰ دالر به ازای هر تن رسید.
با توجه به اینکه کشــور چین تا حدودی زیادی توانســت ویروس کرونا را 

کنترل کند، تقاضا برای مصرف فلز روی در دنیا افزایش یافت.
قیمت فلز روی متاثر از ســه فاکتور نرخ بازارهای جهانی، نرخ ارز داخلی و 
تولید و بهره وری اســت که متاسفانه بنا به دالیلی چون کمبود مواد اولیه 

مورد نیاز، شرکت ها با ۴۵ درصد ظرفیت خود مشغول به تولید هستند.
شرکت گلن فور بزرگترین شرکت سوئیســی بریتانیایی و فعال در زمینه 
روی ، پیــش بینی کرده به دلیــل خاصیت ضد زنگ زدگــی ماده روی 
اســتفاده از آن در صنایــع خودرو و لوازم خانگــی افزایش خواهد یافت و 
انتظار می رود در سال ۲۰۲۵ ، شاهد رشد تقاضای  ٦ درصدی استفاده از 
فلز روی نســبت به سال ۲۰۱۹ و رشد ۴۵ درصدی در سال ۲۰۵۰ نسبت 

به سال ۲۰۱۹  باشیم.
بــا توجه به معاهده پاریس و تاکید بر کاهــش تولید گازهای گلخانه ای، 
صنایع به ســمت اســتفاده از انرژی پاک حرکت خواهند کرد و همچنین 
به منظور اصالح در تولید توربین های بادی، میزان تقاضای مس در ســال 
۲۰۳۵ ، ۵۰ درصد افزایش و احتمال اینکه دوباره خاطرات شــیرین سال 

۲۰۰۷ برای فلز روی تکرار شود، بسیار است.

 سال جاری برای صنعت سیمان متفاوت با 
سال های گذشته بود زیرا که در سال های 
قبل مدیران سیمانی ضمن دادن تخفیف به 
خریداران، نســیه فروشی که منجر به عدم 
وصول بخشــی از مطالباتشان می گردید و 
همچنین قیمــت های غیر منصفانه مصوب 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
مندی  رضایت  نتوانســتند  تولیدکنندگان، 
ذیفعان خود از جمله ســهامداران و دولت 
به عنوان مالیات گیرنده و ایجاد شــفافیت 
در نقــل و انقال وجوه فــروش را در بخش 
واقعی اقتصاد فراهم آورند. از ســال قبل به دلیل ســاختار سازی که در بخشی از 
هلدینگ های بزرگ ســیمانی انجام گردید نحوه فروش و نظارت بیشــتر بر چرخه 
فــروش و نقد فروشــی به مرور آغاز گردیــد و در ادامه با تــداوم ورود تعدادی از  
محصول شرکت های تحت پوشش آن ها در بورس کاال موجب شفافیت این تولید 
ملــی که بالغ بر پنج میلیارد دالر ارزش آن در تولید ناخالص ملی می باشــد، کم 
کم راهی را دنبال می نمود که بتواند با بازســازی واحد های موجود نیم نگاهی نیز 
به افزایش ظرفیت ها و طرح توســعه های نیمه تمام در راســتای جهش تولید را 
دنبــال نماید که از یک طرف قطع برق ناجوانمردانه در این صنعت و صنعت فوالد 
بدون رعایت انصاف نســبت به مابقی صنایع، تولید این محصول را به توقف کامل و 
بالتبع برهم زدن مکانیزم عرضه و تقاضا آن هم در فصل پر مصرف)بهار و تابستان( 
را ایجاد نمود و بهانه کمبود و افزایش قیمت را بدســت رانت خوارهای دائمی این 
کاالی اســتراتژیک فراهم نمود. تا با حضور در راهروهای وزارت صمت و جار زدن 
و شــعارهای فریبنده مردم پسند، کماکان بتوانند تداوم فساد و رانت خود را ادامه 

دهند.
چرا معتقدیم ورود سیمان به بورس کاال به اقتصاد ملی کمک می نماید:

۱ رابطه ســیمان با فوالد در کشورهای توســعه یافته حدودا یک به شش چه در 
بخش قیمت کاال و چه در بخش ســرمایه گذاری و در کشــورهای در حال توسعه 
حداکثر یک به ده اســت و این در حالیســت که همواره این رابطه در بخش قیمت 
گذاری در مملکت ما یک به ســی بوده در صورتی که در بخش سرمایه گذاری یک 
به ده انجام می شده و لذا در دهه گذشته به دلیل قیمت گذاری غیر منصفانه هیچ 

طرح توسعه جدیدی در صنعت سیمان انجام نشده است.

۲ مابــه التفاوت قیمت واقعی ســیمان با قیمت فروش رفتــه موجب گردیده که 
انبوه ســازان، بتن سازان، مصالح فروشان، عاملین فروش و مافیای حمل و نقل این 
صنعت، به صورت دســت جمعی از این مابه التفاوت استفاده کرده و ضمن اقدامات 
پول شویانه هیچ گاه نتوانستند تاثیری در کاهش قیمت مسکن حتی با ایجاد طرح 
مســکن مهر را فراهــم آوردند و دولت به عنوان مالیات گیرنــده ۲۵ درصد از این 
رانت را که می توانســت به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت های تولیدی دریافت 
نماید محروم گردید ضمن آنکه تمامی واحد های ســیمانی روز به روز فرســوده تر 
و ســوددهی کمتر نسبت به ارزش ذاتی دارائی های خود مواجه شدند به نحوی که 
توان نقدینگی الزم برای حتی آجر چینی نسوز یک کوره یک میلیون تنی خود، که 

به قیمت امروز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان می باشد را نداشته باشند.

۳ نداشــتن حاکمیت شــرکتی در واحد های تولیدی سیمان به صورت کامل اعم 
از پذیرفته شــده در بورس و یا خارج از بورس فضای کسب و کار در این صنعت را 
به نحوی رقم زده که ناخواسته تمام مجموعه ی شرکت را به سمت و سویی سوق 
می دهد که با شفافیت قیمت گذاری در بورس کاال را مخالفت و یا حتی انگیزه ای 
بــرای خود ایجاد ننماید زیرا که قیمت های مصوب تثبیتی، فضا را برای چانه زنی 
تحویل به قیمت های متفاوت که در آن رانت نهفته است چه برای مدیران ارشد و 
سیستم های فروش و تحویل و توزیع کنندگان به نحوی فراهم می سازد که همواره 

برای خود سرقفلی تصمیم گیری قیمت نهایی را داشته باشند.
۴ بازنده اصلی که دولت در بخش اخذ مالیات اعم از مالیات بر درآمد شــرکت ها 
مالیات بر ارزش افزوده و برگشــت ارز صادرات ســیمان بــه قیمت های صادراتی 
مبتنی بــر قیمت های تثبیتی که معموال انجام می شــود در این مدت بوده و در 
بخش دوم ســهامداران این صنعت که عمدتا صندوق های باز نشستگی، نهادهای 
عمومی، بانک ها و بیمه ها بوده اند که اگر هزینه فرصت ســرمایه گذاری آن ها را 
در ۲۰ ســال گذشته با هر یک از صنایع دیگر مقایسه کنیم مواجه با یک عدم نفع 
ســنگین خواهیم بود و لذا کشف قیمت در بورس کاال در رینگ های ریالی و ارزی 

موجب خواهد شد که:
اوال ســازمان محترم امور مالیاتی می تواند با تعییــن میانگین قیمت های فروش 
رفته شــرکت های سیمانی در واحد های سیمانی در یک استان، نسبت به کتمان 
فروش سیمان توسط سایر واحدها اقدام به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش 

افزوده را مطالبه نماید
ثانیا گمرکات کشــور با تعیین قیمت واقعی ســیمان صادراتی که در رینگ ارزی 
بورس کاال معامله می شود مطالبه گر برگشت این ارز به داخل کشور خواهند شد.

ثالثا ســازمان بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاکید به کلیه ناشــران سیمانی خود 
و هلدینــگ هــای مربوطه برای فروش محصول خود در بــورس کاال اعم از رینگ 
ریالی و ارزی شــفافیت الزم در قیمت فروش و چرخــه گردش فروش را توصیه و 

ملزم می نماید.
رابعا کلیه دســتگاه های نظارتی با ایجاد این شفافیت قیمت توان مقایسه و نظارت 

بر بنگاه های تحت امر خود خواهند داشت.
امیدواریم ضمن بر طرف شدن کاهش تولید ایجاد شده در تولید سیمان در شرایط 
فعلی به خاطر قطع برق با پتانســیل موجود در ظرفیت های سیمان، توسط وزرای 
محترم صمت و نیرو، و توجه خاص به این صنعت مکانیزم عرضه و تقاضای سیمان 
در بازار واقعی و کشــف قیمت واقعــی قیمت در بورس کاال در رینگ های ریالی و 
ارزی، آرامش کامل به ســرعت به اقتصاد کشور برگشــته و حضور ریاست محترم 
جمهور جدید که کامال با فساد و رانت خواری مخالف می باشد با حمایت بیشتر بر 
انجام این فرآیند، این کاالی استراتژیک جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا نماید 
و هیاهوگــری های این رانت خواران در آخریــن مرحله ی بقای عمر رانت خواری 
خود خاتمه پیدا کرده و صرفا به حق خود در بستر کسب و کار با ارزش افزوده ای 
که در انبوه ســازی و یا بتن ســازی ایجاد می نمایند و درصد معقول خدمات ارائه 

شده در خرده فروشی و حمل و نقل این کاال بسنده نمایند. 

در ایــران نیــز از اوایل دهه 
۷۰، بــا تغییر الگوی مصرف 
و نقــش تأثیرگــذار صنعت 
برق در توســعه کشور، لزوم 
تغییرات ســاختاری در این 
صنعت بـــه طـــور جـدی 
براسـاس  شـــد.  احسـاس 
قـانون برنامـه سـوم توسـعه 
اجتمـــاعی،  و  اقتصـــادی 
سـازی  خصوصـــی  بحـث 
صـنعت بـــرق مطـرح شد، 
باوجود برخـی محـدودیت هـا، شرکت های غیر دولتی بـرای بهـره بـرداری 
از تأسیســـات توزیـع و تولیـد تشـکیل شدنـد. عمـده اهـداف تشـکیل 
ایـن نـوع شـــرکت ها، انجـام اصـالحات، کـاهش مقـررات و جداسـازی 
مالکیـت از بهره برداری در این صنعت بوده است. از آنجا کـه سـاختار فعلی 
بـرق ایـران همـواره بـا مشـکالتی از قبیـل غیرکـارا بودن روش قیمـت 
گذاری، سهم ناچیز سرمایه گذاری بخش خصوصی و عدم شفافیت عملکرد 
مـالی در بخـش هـای مختلـف بـوده اسـت، بنـابراین تجدیـد سـاختار 

صـنعت بـرق و رفـع مشـکالت یـاد شـده ضـروری است.  موضوع مهمی 
که باید در نظر گرفته شــود، این اســت که تجدید ساختار دارای دو بعد 
کامال مجزا، ولی مکمل هم شامل خصوصی سازی و ایجاد رقابـت است. در 
تجدید ساختار، »انرژی الکتریکی« یک کاال محسوب می شود و راه اندازی 
بازار برق، عمال مکانیزم داد و ســتد این کاال را شفاف می کند. تجدیـــد 
سـاختار در هـر کشور بستگی به سیاست های داخلی آن کشور داشته و 
دارای یک نسخه واحـد نیسـت و بسـته بـه نوع صنعت برق )دولتی، نیمـه 
خصوصـی، کـامال خصوصـی( و یـا )انحصـاری، نیمـه انحصـاری، رقابتی( 
و یا ترکیبی از آنها متفاوت است؛ ولی نکته قابل توجه ایـن اسـت کـه در 
بیشتر کشـورها ایجاد رقابت و حذف انحصار اهمیت ویژه دارد. در کشور ما، 
ساخت نیروگاه های جدید به دلیل تقاضای فزاینده برق الزام دارد و از سوی 
دیگر نبود تکاپو در ســرمایه گذاری دولتی، استفاده از مدل های مختلف 
برای غلبه بر مشکل تامین مالی را در دستور کار تصمیم گیران دولتی قرار 
می دهد.   یکی از این مدل ها، مدل BOT )ساختبهره برداریانتقال( 
در قالب قراردادهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. در این مدل 
تمام هزینه ها و تامین مالی توســط بخش خصوصی انجام می شود. در 
مقابل بخش خصوصی، حق بهره برداری در یک دوره معین را که از ابتدای 
بهره برداری آغاز شود، داراست. طی این دوره بخش خصوصی انرژی را که 

تولید کرده به دولت می فروشد و در انتهای دوره بهره برداری معین شده، 
نیروگاه را به دولت واگذار کرده و انتقال می دهد.

یکــی دیگر از موارد ورود بخش خصوصی در صنعت برق، احداث نیروگاه 
های کوچک مقیاس اســت. اســتفاده از نیروگاه های کوچک و پراکنده 
مزایای برجســته تری دارند به این نحو که با ایجاد مولدهای مقیـــاس 
کوچـک پراکنـده عالوه بر اینکه بخشی از نیاز جامعه با انرژی برق تأمین 

می شود، بهینه سازی مصرف انرژی نیز محقق خواهـد شـد.  
در ایـن روش میزان راندمان تولید برق به نحو چشـمگیری افـزایش یافتـه 
و از تلفــات انرژی جلوگیری می شــود. در حال حاضر راندمان و بازده در 
تولید متمرکز و نیروگاه های بزرگ بین ۳۰ تا ۴۵ درصد است کـــه این 
رقم در مولدهای مقیاس کوچک به ۸۰ تا ۹۵ درصد می رســد. همچنین 
حــذف تلفات پیک بار به میزان ۳۰ درصد، تلفات انـــرژی به میزان ۱۸ 
درصد و کاهش نیاز به افـــزایش ظرفیـت تولیـدهای متمرکز از مزایای 

دیگر مولدهای مقیاس کوچک است.
در نظر داشته باشید افزایش امنیت صنعت برق به میزان پنج برابـر نیروگـاه 
هـای متمرکز از دیگر مزایای توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک اسـت 
که براساس موضوع پدافند غیرعامل در شرایطی  که یک نیروگـاه بزرگ با 
آسیبی مواجه شـود بخـش مهمـی از تولیـد بـرق دچـار مخاطره می شود 
ولـی در نیروگـاه هـای کوچـک و پراکنـده ایـن مشکل وجود ندارد و به 

راحتی میتـوان انـرژی از دسـت رفتـه را جایگزین کرد.
در ادامه ســرانه مصرف خانگی ایران و کشــورهای همســایه را مشاهده 

می کنیم:

  
بر همین اساس، مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت عنوان ترازنامه انرژی 
سرانه مصرف برق خانگی در ایران معادل ۱۰۵۸ کیلووات ساعت برای هر 
نفر برآورد می شــود. این در حالی است که متوسط جهانی این آمار معادل 
۱۸۲ کیلووات ساعت است. به عبارت دیگر میزان سرانه مصرف برق خانگی 
در ایران ٦ برابر متوسط جهانی و ۷ برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشور 
ترکیه اســت.  همچنین میزان تولید ساالنه برق درکشورهای منتخب به 

شرح زیر است:

نکته بسیار مهم این است که صنعت برق با توجه به رشد مصرف در کشور 
هر روز نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد و اگر از بحران امروز عبور نکند، 
آینده روشنی نخواهد داشت. بی شک رونق تولید، توسعه و پایداری صنعت 
برق می تواند منجر به شــکوفایی اقتصاد کشور شود که الزمه آن سرمایه 
گــذاری بخش خصوصی در این صنعت اســت. در حال حاضر با توجه به 
قیمت گذاری که در صنعت برق اتفاق افتاده است و با توجه به هزینه های 
جــاری این صنعت، در عمل، هیچ انگیزه ای برای ورود بخش خصوصی به 
این صنعت وجود ندارد. در سال های نه چندان دور با توجه به مشوق هایی 
که در این صنعت برای بخش خصوصی وجود داشت، نرخ بازگشت سرمایه 
احداث یک نیروگاه حدود ۳ سال بود که این میزان در حال حاضر به حدود 
۱۰ تا ۱۲ ســال افزایش پیدا کرده است و در نتیجه با عدم سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در این صنعت مواجه هســتیم که آینده صنعت برق را با 
ابهامات زیادی مواجه می کند. همچنین مطالبات نیروگاه ها موضوعی دیگر 
است که باعث شده است جریان کنترل هزینه در این صنعت با مالحظاتی 
روبرو شــود. در حال حاضر مدت زمان وصول مطالبات حدود ۱۰ ماه است 
که با توجه به شرایط تورمی کشور این میزان باید کاهش پیدا کند. ایجاد 
مشوق های مناسب به منظور ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این 
صنعت و ســاخت نیروگاه های کوچک مقیاس در مقصد مصرف، سرعت 
بیشتر در پرداخت مطالبات نیروگاه ها، اصالح قیمت گذاری برق و مطابق با 
واقعیت شدن، اصالح سبک زندگی و استفاده از وسایل کم مصرف از جمله 
راهکارهای مدیریت برق در کشور در جهت افزایش تولید، راندمان و بازدهی 

و تبدیل شدن به فرصت در جهت افزایش اشتغال و تولید در کشور است.

جایگاه صنعت روی در ایران و جهان

تحلیل گر اقتصادی
 حسن حسین نیا

مزایای عرضه سیمان در بورس کاال 

علل کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق


بازارسرمایه 3

آمادگی نقدینگی های پارک شده خارج از بورس برای بازگشت به بازار

حرکت بورس درسایه دالر 
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دیدگاه

کارشناس خبره بازار سرمایه
علیرضا عسگری مارانی

مدیرعامل مرکز مالی ایران
سجاد موحد
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ترقی اقتصادی : تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
که حجم انتشــار اوراق بدهی در سال جاری بیش از ۴۰درصد 
رشد کرده است. با این میزان انتشار اوراق بدهی ارزش کل بازار 
اوراق بدهی به ۳۵۰هزار میلیارد تومان رســید. مطابق بودجه 
ســال ۱۴۰۰، دولت مجاز است امسال ۱۳۲هزار میلیارد تومان 

اوراق بدهی بفروشد.  
طبق گزارش بانک مرکزی در ۳ماهه نخســت امسال ۲۷هزارو 
۴٦۰میلیارد تومان اوراق بدهی منتشــر شــده اســت که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ۴۱.۹درصد رشد 
نشــان می دهد. این اطالعات همچنین نشــان می دهد که در 
چند  ماه گذشته نیز ســرعت انتشار اوراق بدهی افزایش یافته 
اســت؛ به طوری که در خرداد ماه امسال ۱۲هزارو ۷۵۰میلیارد 
تومان اوراق بدهی تازه منتشر شده است. در این مدت همچنین 
حجم انتشار اســناد خزانه اسالمی رشــد چشمگیری داشته 
اســت؛ به طوری که طبق آمار بانک مرکزی در ۳ماهه نخست 
امسال ۲۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی منتشر شده 
که نسبت به ســال قبل ۱۸٦درصد رشد نشان می دهد. اسناد 
خزانه اسالمی، اوراق بهادار با نامی است که دولت برای تسویه 
بدهی های خود به پیمانکاران منتشــر می کند. حجم انتشــار 
صکوک نیز در ۳ماهه نخست امسال با ۷۵درصد رشد به ۲هزارو 

۷۵۰میلیارد تومان رسیده است.
افزایش انتشار اوراق بدهی از این جهت اهمیت دارد که می تواند 
از طریق تأثیر بر پایه پولی مانع از رشد تورم شود. انتشار اوراق 
بدهی توسط دولت ها با هدف مدیریت کسری بودجه و تامین 
مالی پروژه های ملی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی و 
شبکه بانکی سال هاست که در کشورهای توسعه یافته و درحال 
توسعه به کار گرفته می شود. ارزش اوراق دولتی سررسید نشده 

در تعداد زیادی از کشــورها بیشتر از ارزش شرکت های بورس 
اســت و حتی بعضا با تولید ناخالص داخلی کشــورها برابری 
می کند. به  اعتقاد برخی اقتصاددانان، ایران برای دســتیابی به 
رشد اقتصادی باال، باید طی دهه آینده عمق بازار سرمایه یعنی 
مجموع نسبت بازار سهام و بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی 
را از نسبت فعلی به حدود دوبرابر برساند که مستلزم رشد ساالنه 

حدود ۱۰درصد عمق مالی بازار سرمایه است.
به  نظر می  رسد این کار عمدتا از طریق توسعه بازار نوپای اوراق 
بدهی میســر اســت که ظرفیت های زیادی دارد؛ به  ویژه آنکه 
سرعت خصوصی سازی  شرکت های دولتی نیز کند شده است و 

انتشار اوراق بدهی می تواند کمک زیادی به برنامه های اقتصادی 
دولت کند. بازار اوراق بدهی همچنین یک ظرفیت بزرگ دیگر 
نیز دارد و قادر است از طریق تأثیر بر پایه پولی به بانک مرکزی 
در مهــار تورم و اجرای سیاســت های انقباضی کمک کند؛ بر 
همین اساس از چند سال پیش با توصیه های اقتصاددانان حجم 
انتشــار اوراق بدهی افزایش یافته است و ظرف ۵سال گذشته 
ارزش بــازار اوراق تامین مالی بیــش از ۱۵۰۰ درصد افزایش 
یافته است. هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و 
شرکت ها تعهد مالی ایجاد می کند، اما عرضه اوراق بدهی دولتی 
و غیردولتی که به عنوان یک استراتژی پولی و بانکی در دستور 

کار بانک مرکزی است، در سال اخیر روند مثبتی را تجربه کرده 
اســت و رشد معامالت و بازده بازارهای مالی آن نشان می دهد 

انتشار این اوراق با استقبال خوبی مواجه شده است.
آمار ها نشــان می دهد حجم انتشــار اوراق بدهی شرکتی یا 
اوراق بدهی متعلق به بخش خصوصی هم به سرعت در حال 
رشد است، اما با وجود رشــد زیاد، این میزان سهم کمی از 
حجم کل اوراق بدهی را شامل می شود. درواقع با وجود آنکه 
حجم انتشــار اوراق بدهی هر  ماه در حال افزایش است، اما 
همچنان بخش زیادی از ایــن اوراق بدهی متعلق به دولت 
اســت و هنوز شرکت های خصوصی ســهم زیادی از انتشار 

این اوراق ندارند.
اغلب اقتصاددانان به دولت و شــرکت ها پیشنهاد می کنند در 
شرایطی که اقتصاد در رکود است و شرکت ها با مشکالت زیادی 
از جنبه تامین مالی مواجهند با انتشــار اوراق بدهی بخشی از 
منابع مالی شــان را تامین کنند. به اعتقــاد اقتصاددانان دولت 
می تواند با انتشــار اوراق بدهی کســری بودجه های سنگین و 
شــرکت های بخش خصوصی کســری وجوه در گردششان را 

تامین کنند.
در بــازار بدهــی هم انــواع اوراق با سررســیدهای مختلف و 
دارای تضمیــن وجود دارد که می  تواند گزینه مناســبی برای 
سرمایه گذاری بدون ریسک باشــد و نرخ های بازدهی باالتری 
نسبت به سپرده های بانکی ارائه دهد. نرخ سود سپرده یک ساله 
۱٦درصد و نرخ ســپرده ۲ساله ۱۸درصد است و اوراقی که در 
بازار بدهی معامله می شوند به صورت میانگین و تاریخی نرخی 
در حــدود ۲۲درصد دارند که بیش از نرخ ســپرده های بانکی 
اســت و از نقد شوندگی باالیی نسبت به سپرده های ۲ساله نیز 

برخوردارند.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان از افزایش حجم انتشار اوراق بدهی دارد

میانبر دولت برای کنترل نقدینگی و تورم  پیشنهاد عاملیت بانک مسکن 
برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک مســکن با تاکید بر این که برنامه دولت سیزدهم برای تولید 
مســکن تورم زا نیست، گفت: با عاملیت بانک مســکن برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی، برنامه 
ســاخت ساالنه یک میلیون مسکن تسریع خواهد شد. محمود شایان با اشاره به برنامه ساخت 
یک میلیون مســکن در دولت آیت اهلل رئیســی اظهار کرد: به بانک ها این پیشنهاد را داریم با 
توجه شــبکه گسترده شعب بانک مســکن، با تخصصی بودن بان و تجربه کسب شده مسکن 
مهر که پرسنل بسیار متعهد، زحمتکش و صدیق بانک مسکن دارند می توانیم عاملیت پرداخت 

تسهیالت مربوط به ساخت یک میلیون مسکن را برعهده بگیریم.

بانک رفاه به ازای هر سهم ۳۰۴ ریال سود ساخت
ترقی اقتصادی: بانک رفاه کارگران در دوره مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل 
۳۰۴ ریال سود به ازای هر سهم تولید کرد.در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان 
ســهام بانک رفاه کارگران که به ریاست محمد حسین مهدوی عادلی، نظارت محسن سرخو و 
محمد علی همتی و منشــی گری مهرداد محقق زاده برگزار شــد، صورت های مالی این بانک 
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه سال گذشته به تصویب سهامداران رسید.بر اساس این 
گزارش، بانک رفاه کارگران در ســال مالی یادشــده، ۷.۱۰۰ میلیارد و ۸۵۵ میلیارد ریال سود 
خالص تولید کرده و ســود انباشــته پایان دوره این بانک نیز ۱.۵۵۸ میلیارد و دو میلیون ریال 

بوده است.

سپرده گذاران سال ۹۹ بانک ملت تا ۵درصد بیشتر 
سود گرفتند

ترقی اقتصادی: بانک ملت به ســپرده های ســرمایه گذاری مدت دار مشتریان خود در سال 
۱۳۹۹ تا ۵ درصد مابه التفاوت ســود قطعی بیشتر پرداخت کرد.در اتفاقی کم نظیر، این بانک 
موفق شد برای دومین ســال پیاپی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در سال 
۹۹ تا ۵ درصد، مابه التفاوت سود قطعی پرداخت کند.بر اساس این گزارش، عملکرد درخشان 
بانک ملت در جذب منابع، اعطای تسهیالت و کسب سود عملیاتی در سال ۱۳۹۹، این موفقیت 
متمایز را در دومین سال پیاپی برای سپرده گذاران و مشتریان وفادار این بانک در شرایط سخت 

اقتصادی و آثار ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد به ارمغان آورده است.

رشد ۱۷۴ درصدی سود خالص بانک کارآفرین
ترقی اقتصادی: بررسی کارنامه عملکردی بانک کارآفرین در خردادماه سال جاری،در مقایسه 
با خردادماه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد، این بانک در خردادماه با ثبت سود ۲.۴۳٦میلیارد ریالی 
در مقایسه با زمان مشابه سال قبل در سود خالص رشد ۱۷۴ درصدی داشته است.، این بررسی 
ها نشان می دهد که در بخش درآمد تسهیالت و سپرده گذاری نیز رشد قابل توجهی داشته و 
با افزایش٦۵۰۰ میلیارد ریالی ۸۸ درصد رشد را ثبت کرده است.بر اساس این گزارش، در خرداد 
ماه ســال جاری همچنین در بخش درآمد کارمزدی نیز در عملکرد بانک کارآفرین رشــدهای 
دو رقمی ثبت شــده است به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال۹۹ در این بخش رشد 

٦۷درصدی را شاهد هستیم.

بانک مهر ایران و سنت حسنه ازدواج
ترقی اقتصادی: بانک مهر ایران از آغاز سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۹ تعداد ۳۰۳هزار و ۴۹۳ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از ۳۲هزار و ۴۹٦ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بانک مهر ایران در ســال های گذشته به جهت کسب بیشترین سهم از کل تسهیالت پرداخت 
شده قرض الحسنه ازدواج در طرح ضربتی، مورد تقدیر بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

وام خرید خودرو در موسسه ملل پرداخت می شود
ترقی اقتصادی: موسســه اعتباری ملل به منظور تسهیل در خرید خودرو نسبت به پرداخت 
تسهیالت خرید خودرو ایرانی اقدام می نماید.این موسسه در راستای افزایش توان خرید خودرو 
به هم وطنان عزیز و حمایت از تولید خودروی ایرانی، تسهیالت خرید خودروی ایرانی در قالب 

طرح آفاق یک به متقاضیان پرداخت می نماید.

 واگذاری درگاه پرداخت تلفنی 
به کسب و کارها در بانک دی 

ترقــی اقتصادی: بانک دی با هدف توســعه خدمــات در حوزه ســرویس های پرداخت و 
خرید در بســتر تلفــن، اقدام به واگــذاری درگاه پرداخــت تلفنی )TPG( بــه متقاضیان 
می نماید. در راســتای پاســخگویی به نیاز کســب و کارهای مبتنی بر فروش کاال و خدمات 
از طریــق تلفــن و با هدف توســعه خدمات ســرویس های پرداخت و خریــد، بانک دی با 
 راه اندازی زیرســاخت TPG اقدام بــه واگذاری درگاه پرداخت تلفنی به کســب و کارهای 

متقاضی می  کند.

 مشارکت های بانک ایران زمین 
در تولید واکسن کوبرکت

ترقی اقتصادی: درحالی که همه روزه با اخبار منفی درخصوص شرایط حاد کرونا در کشور 
مواجه می شویم، اما ســاخت واکسن های تولید ملی با روند رو به جلویی درحال انجام است. 
در طی همین موضوع، بانک ایران زمین که همواره با فعالیت های اجتماعی خود در سال های 
اخیر زبانزد بوده، مشارکت های چشم گیری نیز در تولید واکسن کوبرکت داشته است.واکسن 
کوبرکت که این روزها به مرحله بهره برداری و تزریق عموم رسیده است، با کمک های داخلی 
از جمله خدمات بانک ایران زمین به اینجا رسیده است. این بانک با ارائه دستگاه های ساخت 
واکســن در راه اندازی خط تولید واکسن کو برکت مشارکت کرده بود که باعث تسریع تولید 

واکسن کرونای ساخت داخل در زمانی مهم و امید بخش بود.

تامین مالی طرح فاضالب آبادان توسط بانک صادرات
ترقی اقتصادی: بانک صادرات ایران طی تفاهم نامه ای با شــرکت آب و فاضالب خوزستان، 
بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح جمع آوری فاضالب شــهر آبادان تخصیص داد.

طی مراسمی با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، جلیل مختار، نماینده 
مردم آبادان در مجلس، امام جمعه و فرماندار ویژه این شهرستان، نخستین تفاهم نامه تامین 
اعتبار بخشی از طرح ساماندهی فاضالب شهر آبادان به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از طریق 

مشارکت بانک صادرات ایران به امضا رسید.

دعوت به جشنواره ۵ ستاره بانک گردشگری
ترقــی اقتصادی: مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس از همه هــواداران این تیم خواســت 
با عضویت در جشــنواره ۵ ســتاره بانک گردشــگری، بــا حمایت های هر چه بیشــتر این 
باشــگاه را یــاری کنند.جعفر ســمیعی گفت: هــواداران پرســپولیس می تواننــد از طریق 
درگاه هایی که بانک گردشــگری به صــورت حضوری و غیرحضوری )آنالیــن( ایجاد کرده، 
کارت هواداری دریافت کنند و با شــرکت در جشــنواره ۵ ســتاره، به باشــگاه پرسپولیس 
کمک کنند.وی افزود: بانک گردشــگری به عنوان اسپانســر اصلی همواره در کنار باشــگاه 
 پرســپولیس بوده و بتازگی نیز به پاس قدردانی از بازیکنان و کادر فنی پرســپولیس از آنان 

تقدیر کرده است.

 استقبال از جشنواره حساب  های قرض الحسنه  
بانک اقتصادنوین

ترقی اقتصادی: نهمین دوره جشــنواره حســاب های قرض الحســنه پس انداز )ریالی( بانک 
اقتصادنوین با استقبال چشــمگیر مشتریان نیک اندیش همراه شده است. آخرین  مهلت، برای 
مشــارکت در این رسم نیکو ، ۲۰ مهرماه سال جاری اســت.در این جشنواره که در بیستمین 
ســالگرد تاســیس این بانک و از ۲۰ فروردین ماه تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار می شــود به پاس 
قدردانی از مشارکت خیرخواهانه هم وطنان عزیز، به قیدقرعه ۲۰ جایزه یک میلیارد ریالی، ۲۰ 
جایزه ۵۰۰ میلیون ریالی، ۲۰ جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به 

سپرده گذاران خیرخواه اهدا خواهد شد.

ترقــی اقتصادی : افزایش خالص مطالبات بانک مرکــزی از بخش دولتی و افزایش 
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و 
فروش ارز غیر نرخ نامه ای مهمترین عوامل رشــد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ 

نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به شمار می روند.
 حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رســید 
که نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ٦.٦ درصد رشد نشان می دهد. الزم به اشاره 
اســت که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته 
بود. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ 
درصد رشــد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه ســال قبل )۳۴.۲ درصد(، ۵.۲ واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد 
۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولي در پایان خردادماه ۱۴۰۰ 
خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتی اســت که بــا ٦۳۳.۰ هزار میلیارد ریال 
افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ )در نتیجه استفاده از تنخواه گردان )خزانه و سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها( و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی(، سهمي فزاینده 
معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات 
بانــک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، اســتفاده دولت از وجوه تنخواه گردان 

)جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال( است.
در خصوص تحوالت مربوط به اســتفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در ســال 
جاری الزم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ )مصوب 
مجلس شورای اسالمی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال( سقف اولیه تنخواه گردان 
خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی )۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال( تعیین و تا ابتدای 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه، هیئت وزیران در جلســه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲٦ و به پیشــنهاد سازمان برنامه و 
بودجه )به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه 
در اجرای ماده )۱۰( قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت و اصالحیه آن مبنی 
بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده )۲۴( قانون 
محاسبات عمومی کشورـ  مصوب سال ۱۳٦٦ـ موضوع ماده )۱( قانون تنظیم بخش از 

مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۰ ـ و با رعایت بند )م( ماده )۲۸( قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(ـ  مصوب سال ۱۳۹۳ـ  و 
سایر قوانین مرتبط( مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان 
یــک واحد درصد افزایش یابد )افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال( و بانک 
مرکزی را موظف کرد در اســرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت 
امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشــور( قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به 
مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز 

تنخواه گردان خزانه )۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال( اقدام کرد.
در خصوص عوامل موثر بر افزایش ســقف مجاز تنخواه گردان خزانه در ســال ۱۴۰۰ 
می توان به چســبندگی هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی 
از درآمدهای دولت )نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل( اشــاره کرد. عالوه بر این، به استناد جز 
)۴( تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است 
برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اســاس درخواســت ســازمان برنامه و 
بودجــه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصــره )۱۴( را )حدود ۳۳.۴ هزار 
میلیارد ریال( به صورت تنخواه در اختیار ســازمان هدفمندســازی یارانه ها قرار دهد 
که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها )به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی 
ایران برای خرید تضمینی گندم( قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول 
سال جاری، از مجموع تنخواه گردان )خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها( به میزان 
۵٦۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توســط دولت مورد استفاده قرار 
گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال )۷۸ درصد( در قبل و ۱۲۳.۲هزار 

میلیارد ریال )۲۲ درصد( در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
یکي دیگر از عوامل موثر بر رشــد پایه پولي در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحوالت خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش )معادل ۸۷.۲ هزار 
میلیارد ریال( نسبت به پایان سال قبل، سهمي فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد 
پایه پولی داشته اســت. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای بوده است.

بررســی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ 
نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه  پول در نقدینگي است؛ به طوری که 
طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه 
پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال 
۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به 
طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در 

سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.
عالوه بر این، در پایان خردادماه ســال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگي به رقم ۷.۳۹۷ 
رســید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگي نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد 
کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، )معادل ۱.۱ درصد(، ۱.۲ 
واحد درصد کاهش نشان می دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 
خردادماه ۱۴۰۰ نســبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در 
پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ )افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها 
به کل سپرده ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰( 
بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان 
ســال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً 
ناشی از تزریق وجوه دولتی )استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان 

خزانه در سال ۱۴۰۰( به بازار پول بوده است.

مســئله ای  اولین 
این  دارد  دولت  که 
اســت کــه توافق 
برجام باید صورت بگیرد که تأثیر زیادی روی قیمت ارز دارد. با 
توافق برجام فروش نفت در حد دو میلیون بشکه صورت خواهد 
گرفت کســری بودجه کم خواهد شد ضمناً سیستم بانکی ما با 
رفع تحریم های ۱۸ بانکی که در دوران ترامپ مورد تحریم قرار 

گرفتند به بازار برمی گردند. شرط اول این است که اف ای تی اف 
مورد تصویب قرار بگیرد آن چیزی که مشخص و مهم است تیم 
اقتصادی دولت به ویژه تعیین رئیس کل بانک مرکزی است که 
مشخصاً در قیمت ارز تأثیرگذار است. چراکه باید شناخت کافی 
روی بانک مرکزی داشته باشد مسائل ارزی را خوب بداند مورد 
وثوق و قبول اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی باشــد که قطعاً در 

نرخ ارز تأثیرگذار است.
رئیس کل بانک مرکزی باید بداند صدور یک بخشنامه یا مصوبه 
در دولت چه تأثیراتی به لحاظ بار تورمی و افزایش نقدینگی دارد. 
به هرحال اســتقالل بانک مرکزی و اهمیت دادن رئیس جمهور 
به بانک مرکزی بازهم در تأمین مالی دولت و کســری بودجه 
تأثیــر دارد. اینکه رئیس کل بانک مرکزی چقدر بتواند مقاومت 
کند با توجه به کســری بودجه ای که در حال حاضر داریم این 
موضوع هم از اهمیت خاصی برخوردار اســت. به نظر می رسد 
اگر برنامه های تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نباشد همین 

مشــکالتی که امروز داریم و در دو سه ســال در دولت کنونی 
داشتیم بازهم کماکان برجا خواهد ماند.

باید دید سیاست ها و برنامه های وزارت بازرگانی چقدر با وضعیت 
تخصیص ارز و منابع ارزی بانک مرکزی می تواند منطبق شود. 
چقدر سیاست های ارزی ما در آینده با هدف یکسان سازی نرخ 
ارز نزدیک می شــود. آنچه مشخص است این است که مقررات 
زدایی، خصوصی ســازی و آزادســازی اقتصاد باید برای فعاالن 
اقتصادی فراهم شــود. بودجه ۱۴۰۰ بر اســاس توافق با برجام 
نوشته شده اما فعاًل هیچ چشم انداز مثبتی در این رابطه مشخص 

نیست.
یکی از مســائل عمده دیگر که در نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت 
در یکی دو ماه آینده زمان بر بودن توافق است که هم در کسری 
بودجــه و هم در تصمیمی که در مفــاد برجام وجود دارد مهم 
است. به هرحال آن چیزی که تحریم کننده های ما مدنظرشان 
بوده این است که آستانه تحمل ما را سخت کنند. هرچقدر زمان 

بیشتر بگذرد آستانه تحمل ما ضعیف تر می شود ما باید با تقویت 
داخلی بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم.

آن چیــزی که بازهم در مورد برنامه هــای تیم اقتصادی دولت 
وجود دارد این است که موضوع تعرفه ها، فروش اوراق، مدیریت 
بازار سهام و بازارهای موازی نرخ ارز و نحوه بازدهی شان به تنهایی 
روی نرخ ارز تأثیرگذار اســت. رکود تورمی موجود خیلی به این 
موضوع آسیب می زند. اگر این موارد درمجموع با هم هماهنگ 
نشــود و این اتفاق نیفتد ما باز با کســری بودجه، تورم و نهایتاً 
افزایش نرخ ارز مواجه هستیم برعکسش هم اگر ما بتوانیم برجام 
را هر چه سریع تر به نتیجه برسانیم و به اف ای تی اف بپیوندیم 
و شــرایط آن را بپذیریم سیستم بانکی ما آزاد می شود و منابع 
ما در خارج از کشور آزاد خواهد شد، درآمد نفتی بیشتر خواهد 
شد و به تبع درآمد حاصل از نفت بیشتر خواهد شد و همچنین 
ما می توانیم به طور آزاد هزینه های گران انتقال ارز، گران خریدن 

کاال و ارزان فروختن کاالهایمان را نداشته باشیم.

مروری بر تحوالت کل های پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰

حجم نقدینگی به ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید

نگاه بازار ارز به ترکیب تیم اقتصادی دولت 

سمت و سوی بازار طال 
این روزها قیمــت انس جهانی تحت 
تأثیر رمز ارزها قرار گرفته اســت. در 
ماه های اخیر بســیاری از کشورها با 
کاهش تولید ناخالص ملی و درنتیجه منفی شــدن رشد اقتصادی روبرو شدند 
که همین مســئله موجب شد تا قیمت انس جهانی ســر به صعود گذاشت و 
نزدیــک به دو هزار دالر افزایش پیدا کرد. با توجه به کاهش ارزش دالر قیمت 
انس تا دو هزار دالر افزایش پیدا کرد بعد از شــروع واکسیناســیون کشورها 
پیش بینی می شــد که مجدداً قیمت انس جهانی با کاهش همراه باشــد؛ اما 
با توجــه به وجود معامالت رمزارزها که به نوعــی می توانیم بگوییم بازار مالی 
بســیاری از کشــورها را تحت تأثیر خودش قرار داده بود با ایجاد نوساناتی که 
در بازار مالی به وجود آورده بود باعث شــد مجدداً قیمت طال و انس جهانی با 
افزایش همراه شــد. در دو سه هفته اخیر ثبات قیمت در بازار جهانی مشاهده 
می شــود. قیمت انس جهانی از کانال ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ دالر در سه ماه گذشته 
در نوســان بوده طبیعتاً تأثیر قیمت انس جهانی در بازار داخلی یکی از عوامل 

اصلی قیمت طال و سکه است.
دومین عاملی که در بازار طال و ســکه کشــور تأثیر می گذارد قیمت ارز است. 
در چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از فعالیت های اقتصادی 
کشــور تحت تأثیر این رویداد قرار گرفت و بسیاری از معامالت کاهش یافت. 

قیمــت ارز هم با توجه به مدیریتی که انجام شــده بود یک مدار ثابتی را طی 
می کرد. نوســانات ارزی به شدت کاهش پیدا کرده بود و قیمت ارز در محدوده 
کانــال ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان در نوســان بود. تا برگــزاری انتخابات قیمت ارز 
همچنان کاهش داشــت و یک نگاه بازار ارز هــم به مذاکرات وین بود که این 
مذاکرات تحت صحبت ها و اقداماتی که در حال انجام بود مثبت ارزیابی می شد 

و همین مسئله موجب شده بود قیمت ارز افزایش پیدا نکند.
با طوالنی شــدن مذاکرات و فرسایشی شدن آن مجدداً قیمت ارز تحت تأثیر 
اخباری که از وین به ایران می رســید مجدداً با نوســانات افزایشی همراه شد 
و درســت یک هفته بعد از انتخابات ریاســت جمهوری مجدداً با فعال شدن 
بازارهــا و افزایش تقاضا در بازار، قیمت ارز افزایش پیدا کرد و نزدیک به کانال 

۲٦ هزار تومان صعود کرد. طبیعتاً نوسانات قیمت 
انس جهانی به انضمام نوسانات قیمت ارز باعث شد 
قیمت طال و ســکه هم تحت تأثیــر این دو عامل 
اصلی با نوســاناتی همراه باشــد. البتــه تقاضا هم 
به عنوان عامل ســوم در این نوسانات دخیل بود. با 
توجه به کاهش ســطح دادوستدها حباب سکه هم 
کاهش پیدا کرده بود و همین موضوع موجب شده 

بود تا قیمت طال و سکه هم کمی ثبات پیدا کند.
از دو هفته قبل که مجــدداً فعالیت های اقتصادی 
شروع شد قیمت طال و ســکه تحت تأثیر افزایش 

قیمت ارز و افزایش تقاضا قرار گرفت. انتظار می رود تا قبل از شروع ماه محرم 
و صفر فعالیت های اقتصادی بازار ســکه و طال همچنان افزایش داشــته باشد. 
قبل از این دو ماه معموالً فصلی اســت که بســیاری از مناسبت های مذهبی و 
مراســم ازدواج در کشور صورت می گیرد و همین باعث رونق بازار طال و سکه 
خواهد شــد )معموالً بازار طال و سکه در ماه محرم و صفر یک مقداری آرامش 
پیدا می کند و تحت تأثیر این دو ماه بسیاری از معامالت کاهش پیدا می کند( 
البته اگر در این مدت محدودیت های کرونایی مجددی اعمال نشود چراکه بازار 
اصلی طالی کشور تعطیل می شود و همین مسئله عاملی برای کاهش مجدداً 
قیمت طال و سکه خواهد شد و معامالت کاهش پیدا خواهد کرد. در محدودیت 
کرونایی اخیر حباب سکه که تا نزدیک ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود 
بــه علت کاهش تقاضا با کاهش همراه شــد و تا 
۱۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. درمجموع سه 
عامل اصلی عرضه و تقاضا، قیمت انس جهانی و 
قیمت ارز تعیین کننده قیمت طال و سکه است و 
باید دید در شــرایط سیاسی و اقتصادی پیش رو 
این ســه عامل تا چه اندازه دچار نوسان خواهند 
شد. در حال حاضر قیمت طال به نسبت بازارهای 
جهانی پایین تر اســت و ایــن موضوع یک عامل 
منفی برای قیمت طالســت چون امکان قاچاق 

طال به خارج از کشور وجود دارد.

اخبارکوتاه

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی
سیدکمال سیدعلی

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
محمد کشتی آرای



ترقی اقتصادی : محمدحسین یوسفی، سرپرست بیمه های زندگی 
بیمه تعاون در گفت و گویی به ویژگی های بیمه نامه زندگی پرداخت 

و از امتیازات جدید این بیمه نامه سخن گفت.
محمدحســین یوســفی با اعالم اینکه بیمه نامه های زندگی جزو 
بیمه نامه های ترکیبی به شــرط حیات و به شــرط سرمایه گذاری 
هست اظهار داشت: در این بیمه نامه، فوت، حادثه و سرمایه گذاری 
مــورد توجه قرار گرفته و ایــن بیمه نامه را ذیل مجموعه بیمه های 

universal قرار می دهد.
سرپرســت بیمه های زندگی بیمه تعاون بیمه تعاون در ادامه گفت: 
تفاوت این بیمه نامه با سایر شرکت های ارائه دهنده در مواردی چون 
اعطای معافیت به بیمه گذار است؛ در این خصوص چنانچه بیمه گذار 
به هر دلیلی فوت کند، شرکت بیمه حق بیمه را تا آخر پرداخت کرده 

و به صورت جاری در می آورد.
وی افزود: همچنین چنانچه بیمه گذار و بیمه شده نیز یکسان نباشند 

مورد معافیت حق بیمه قرار می گیرند.
یوســفی ادامه داد: از موارد دیگر باید به بحــث نقص عضو و از کار 
افتادگی اشــاره کرد که چنانچه بیمه گذار در حادثه ای دچار نقص 

عضو شود، تا یک برابر سرمایه فوت را دریافت خواهد کرد.
سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون اضافه کرد: اگر بیمه گذار و 
بیمه شده نیز یکسان باشد و بیمه گذار از کارافتادگی دائم پیدا کند، 
تا تاریخ اتمام قرارداد یا فوت )برحسب وقوع زمانی( می تواند ۴ برابر 
معادل آخرین دریافتی را از شرکت بیمه تعاون مستمری دریافت کند.

وی افزود: برای ۵ مورد از بیماری های خاص نیز شــرایطی در نظر 
گرفته شده است که بر اساس آن چنانچه به طور مثال، بیمه شده ای 
سقف پرداختی ۵۰ میلیون را انتخاب کرده باشد تا سقف ۲۵۰میلیون 
تومان می تواند غرامت دریافت کند؛ این مهم برای پاندمی ها نیز در 
نظر گرفته شــده و بیمه گذاران، پــس از ۱۴ روز از زمان صدور می 
توانند تا ســقف ۵ میلیون تومان از هزینه های خود را از بیمه تعاون 

دریافت کنند.
به گفته یوسفی حداقل غرامت پرداختی به بیمه شدگان بیمه کرونا 
۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال خواهد بود که براساس 

طرح های انتخابی بیمه گزاران این ارقام متفاوت خواهد بود.
ایــن بیمه نامه که با هدف پشــتیبانی از بیماران کرونایی طراحی و 
ارائه شــده است، دارای ســه طرح برنزی، نقره ای و طالیی است که 
در هر یک از طرح های برنزی، نقره ای و طالیی، یک دســته بندی 
چهارگانه در نظر گرفته شــده که بر این اســاس »بیماران زیر ۵۰ 

ســال بدون بیماری زمینه ای، بیماران زیر ۵۰ ســال دارای بیماری 
زمینه ای، بیماران باالی ۵۰ ســال بدون بیماری زمینه ای و بیماران 
باالی ۵۰سال دارای بیماری زمینه ای« از یکدیگر تفکیک شده اند تا 

خدمت رسانی متناسب با وضعیت بیمه گذار صورت پذیرد.
سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون هم چنین در خصوص مبلغ 
بیمه نامه های ارائه شــده برای بیمه کرونا گفت: حداقل هزینه برای 
صدور بیمه کرونا ۱٦۸ هزار تومان و حداکثر ۵۵۷ هزار تومان است که 
متناسب با شرایط و نیاز بیمه گذار برای او بیمه نامه صادر خواهد شد.

یوســفی با تأکید بر مدت زمان ۳٦۵ روزه پوشــش بیمه نامه کرونا 
گفت: این بیمه نامه نه تنها قابل رقابت با ســایر شرکت های بیمه ای 
ارائه دهنده خدمت به مبتالیان ویروس کرونا است، بلکه با توجه به 
خدماتی که در این بیمه نامه درنظرگرفته شده است می توان آن را 

به نوعی متمایز از تمام شرکت های دیگر دانست.
یوسفی در ادامه از سایر تسهیالتی که در نظر گرفته شده سخن گفت 
و اظهار داشت: اگر افراد درخواست درمان تکمیلی کامل داشته باشند 
هم می توانند خود طرح درمان تکمیلی بیمه تعاون را به صورت مجزا 
و با ۱۵ درصد تخفیف دریافت کنند؛ همچنین بیمه آتش سوزی نیز 
تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان، با تخفیف ۳۵ درصدی و با حق بیمه 
رایگان در سال نخست از دیگر مواردی است که در این بیمه نامه برای 

بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
سرپرســت بیمه های زندگی بیمه تعاون در ادامه به بحث ســرمایه 
گذاری که در این بیمه نامه در نظر گرفته شــده اشاره کرد و گفت: 
این امکان وجود دارد که فرد، سود سرمایه گذاری بیمه زندگی خود 
را به جز افراد سببی و نسبی به سازمان ها و نهادهای خیریه ای نیز 

اهدا کند.
وی در ادامه گفت: همچنین برای این بیمه نامه، جداول ریســکی با 
بیشــترین تسهیل گری در نظر گرفته شده تا بیمه گذاران بتوانند با 

حداقل شرایط از خدمات این بیمه نامه استفاده کنند.
یوسفی به استراتژی های آینده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در نظر 
داریم تا با توجه به آنکه مبلغ پورتفوی مطلوبی را به دست آورده ایم، 
بــر روی افزایش تعداد فروش بیمه نامه تمرکز کنیم تا ضمن انتفاع 
مالی شرکت، در راستای فرهنگسازی و ترویج بهره مندی از خدمات 

بیمه ای و باالخص بیمه زندگی گامی برداریم.
سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون در ادامه افزود: همچنین در 
نظــر داریم بیمه های خدمات خودرویی را نیز به عنوان مزیت دیگر 

بیمه های زندگی به این بیمه نامه اضافه کنیم.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۰8 - نیمه دوم مرداد ۱4۰۰

 ترقی اقتصادی : با برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام بیمه ســرمد 
عملکرد موفق این شــرکت پیش روی ســهامداران قرار گرفت و صورت های مالی سرمد به 

تصویب رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت در دو نوبت برگزار شد و پس از بحث 
و بررسی های فراوان، صورت های مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت 

هیات مدیره مورد بررسی و با اکثریت آراء تصویب شد.
اما در این مجمع که با حضور بیش از ۸۳ درصد سهامداران عمده و خرد برگزار شد، موعد 
هم نشینی با سهامدران و پاسخگویی به آنها بود و فرصتی دست داد تا مدیران عالی سرمد 
کارنامه درخشان شرکت را پیش روی سهامداران ورق بزنند و از موفقیت های سرمد در سال 

۹۹ بگویند.
بر اساس گزارش هیات مدیره بیمه سرمد به سهامداران، این شرکت در سال ۱۳۹۹ با اتخاذ 
تدابیر مناســب از جمله افزایش تعامالت بانک و بیمه ای، توسعه شبکه فروش و راه اندازی 
شــعب در سراســر کشــور و جذب نمایندگان فعال، با تاکید بر انعقاد قرادادهای جدید با 
سازمان های معتبر، درصدد افزایش گستره فعالیت های خود برآمد که نتیجه آن، صدور تعداد 
۳۹۷.۳۵۹ فقره بیمه نامه )در مقایسه با صدور ۳۱۴.۸۱۴ فقره بیمه نامه در مدت مشابه سال 
۱۳۹۸( و حق بیمه تولیدی شــانزده هزار و دویســت و نود و هفت )۱٦.۲۹۷( میلیارد ریالی 
شد. حق بیمه ای که رشد ۷۰ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد و موجب تحقق 
۱۲۸ درصدی اهداف هیات مدیره با توجه به هدف ۱۲.۷۰۰ میلیارد ریالی تعیین شده شد.

جهش بزرگ بیمه ســرمد در حق بیمه تولیدی باعث کسب سهم ۲ درصدی از بازار بیمه 
کشــور در سال ۹۹ شده است که این عدد در سال ۹۸، ۱.٦ درصد بوده است و در کنار آن 
درآمدهای سرمایه گذاری های سرمد با رشد ۱۲۰ درصدی از ۸۴۱ میلیارد ریال در سال ۹۸ 

به ۱.۸۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سرمد که افتخار ارائه خدمات بیمه ای به مجموعه بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار عمده 
را دارد، همواره در جهت بهبود خدمات بیمه ای موفق عمل کرده است تالش کرده گستره 

خدمات خود را به طیف وسیع تری از مشتریان ارائه کند.
بر اســاس گزارش هیات مدیره بیمه ســرمد، رشــد قابل توجه در بیمه های عمر و زندگی 
)%۴۵۲(، مهندســی و انرژی )۱۲۰%( و مسئولیت )۱۰۲%( از دیگر دستاوردهای سرمد در 
ســال ۹۹ بوده است. از طرف دیگر شرکت با حفظ ترکیب ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث 
مازاد و حوادث سرنشــین از پرتفوی در مقابل ترکیب ۳۹ درصدی صنعت، توانسته است به 

ترکیب پرتفوی مناسبی در مقایسه با صنعت بیمه کشور دست یابد.
مدیریت ریســک صحیح از جمله شاخص های تعیین کننده صنعت بیمه است که موفقیت 
شرکت های بیمه را تضمین می کند. کنترل این شاخص در سال ۹۹ از مهمترین برنامه های 
ســرمد بوده است و ردپای آن را می توان در تمدید گواهی استانداردهای ایزو ۳۱۰۰۰ )ویژه 
مدیریت ریســک( ۱۴۰۰ دنبــال کرد. از اینرو با انجام اصالحات اساســی در بیمه نامه های 
مرهونات و عمر مانده بدهکار بانکی و همچنین بیمه نامه های مسئولیت، تغییرات چشمگیری 
را در نســبت خسارت شرکت شاهد هســتیم. از آنجایی که تا پایان اسفند سال ۹۹ نسبت 
خسارت ۴۳ درصد است، اختالف ۱۴ درصدی نسبت خسارت با میانگین ۵۷ درصدی صنعت 
نشان از مدیریت صحیح این شاخص دارد. از طرفی کاهش نسبت خسارت به ۴۷ درصد در 
بخش غیرســهامداری با وجود جذب پرتفوی بی سابقه ۹۳۲.۸ میلیارد ریالی در این بخش 
نشان از مدیریت صحیح ریسک در پذیرش حق بیمه دارد. همچنین بیمه سرمد شاهد رشد 

۴۵ درصدی ظرفیت نگهداری و نیز رشد ۹۰ درصدی در ذخایر فنی بوده است.
از دستاوردهای مهم بیمه سرمد می توان به رشد ۲٦۲ درصدی سود عملیاتی از ۵۰۰ میلیارد 
ریال در سال ۱۳۹۸ به ۱.۸۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ و رشد ۳۱۹ درصدی سود خالص 
از ۴٦۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به ۱.۹۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. سودی 
کــه ۱٦ درصد از آن )معادل ۳۰۰ میلیارد ریال( با تصمیم مجمع عمومی صاحبان ســهام 

شرکت توزیع شد و به هر سهم شرکت ۱۲۰ ریال سود تعلق گرفت.
بیمه سرمد در ســال ۹۹ در حوزه زیرساخت های برنامه ریزی و فناوری اطالعات نیز موفق 
عمل کرده اســت. بومی سازی ســایت بیمه سرمد، ســامانه نرخ دهی بیمه نامه های عمر و 

سرمایه گذاری، سامانه پیگیری شکایات حقوقی، ســامانه استعالم اطالعات بانکی، سامانه 
باشگاه مشتریان ویژه، سامانه درخواست بیمه نامه عمر، سامانه صدور آنالین بیمه نامه کرونا 
سامانه درخواست نمایندگی و راه اندازی سامانه هوش تجاری از اقدامات این شرکت در حوزه 

فناوری اطالعات بوده است.
دســتیابی به این موفقیت ها در حالی به نام بیمه ســرمد به ثبت رسیده است که کشور با 
تحوالت گسترده اقتصادی و سیاسی کشور از جمله شیوع ویروس کرونا، تحریم های فزاینده، 
نوســانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان خرید مردم مواجه بوده و و رقابت 
نزدیک و بعضاً غیرمتعارف شــرکت های بیمه نیز کار برای شرکت های جوان سخت تر کرده 
اســت، اما ســرمدی با تکرار موفقیت های خود در سال ۱۳۹۸ در میان شرکت های صنعت 

بیمه سربلند بوده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد برگزار شد؛

کارنامه درخشان سرمدی ها پیش  روی سهامداران

سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون مطرح کرد:

 استقبال بیمه دی از ایده های نوین بیمه زندگی، گامی برای تقویت فرهنگ بیمه داری
کسب و کار دیجیتال

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه دی با هدف ارتقای خدمات دیجیتالی و ورود به عرصه کسب 
و کار دیجیتال خود، در رویداد »شناسایی شرکت های توانمند )استارت آپها( در صنعت بیمه 
کشور« حضور یافت و به تبادل نظر و ایده با فعاالن این حوزه پرداخت.این شرکت به منظور 
ورود به عرصه بیمه داری نوین و کســب و کار دیجیتال و همچنین بهره گیری از فناوری 
های روز این حوزه، در رویداد »شناسایی شرکت های توانمند )استارت آپها( در صنعت بیمه 
کشور« شرکت کرد و برخی نیازهای فن آورانه خود را جهت شناسایی و دریافت پیشنهادات 
از سوی تیم های شرکت کننده تشریح کرد.در این گردهمایی آنالین که بیش از ۱٦۰ نفر از 
تیم های نوآور حضور داشتند، ۱٦ نیاز فناورانه صنعت بیمه کشور با هدف ایجاد همکاری بین 
شرکت  های دانش  بنیان و خالق با شرکت های بیمه گر مطرح گردید که دو محور نیازمندی 
در حوزه های خلق باشــگاه مشتریان و سازماندهی بازاریابان دیجیتال به شیوه های کارآمد 

توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار بیمه دی ارائه شد.

آغاز عرضه گسترده »بیمه نامه بدنه 
اتومبیل پیمایشی« بیمه سامان

ترقی اقتصادی: مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان با اعالم دریافت مجوز دائمی 
صدور »بیمه نامه بدنه اتومبیل پیمایشی« این شرکت از بیمه مرکزی، گفت: با گذشت دو 
سال از آغاز آزمایشی این پروژه، صدور گسترده این بیمه نامه توسط شبکه فروش به زودی 
عملیاتی خواهد شد.محمد اباذریان با اشاره به سابقه پنج ساله مطالعه و اجرای فاز آزمایشی 
این بیمه نامه، به اهمیت آن در جذب پرتفوی و نیز عادالنه کردن حق بیمه بدنه اتومبیل 
اشاره و خاطرنشان کرد: متناسب شدن حق بیمه بدنه اتومبیل با میزان کارکرد آن، بسیار 
منطقی و در عین حال مطلوب مشتریان است، از این رو شرکت بیمه سامان با دقت نظر به 

این موضوع، بیمه نامه بدنه اتومبیل پیمایشی را طراحی و اجرا کرده است.

بیمه آسیا خبرنگاران را بیمه کرد
ترقی اقتصادی: بیمه آسیا برای پانزدهمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های 
جمعی کشور را تحت پوشــش بیمه حوادث گروهی قرار داد.در اطالعیه ای با تبریک روز 
خبرنگار به تمامی فعاالن عرصه خبر و اطالع رســانی، اعــالم کرد: خبرنگاران حوزه بیمه 
رســانه های جمعی کشــور برای پانزدهمین ســال متوالــی به مدت یک ســال از تاریخ 
۱۴۰۰/۵/۱۷تا ۱۴۰۱/۵/۱۷در مقابل فوت و نقص عضو براثر حادثه و هزینه های پزشــکی 
ناشــی از حادثه تحت پوشش بیمه  حوادث گروهی بیمه آسیا قرار دارند.بنا براین اطالعیه 
بیمه آسیا از سال ۱۳۸٦ و برای تقدیر ، قدردانی وهمراهی در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران 

حوزه بیمه رسانه های جمعی کشوررا تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داده است.

تسریع در پرداخت خسارات حوادث رانندگی
ترقی اقتصادی: از این پــس زیان دیدگان حوادث رانندگی با جلوگیــری از ایجاد اطاله 
دادرسی، خسارات خود را با تشخیص کارشناسان صندوق دریافت می نمایند.در قسمتی از این 
بخشنامه آمده است؛ بمنظور تسهیل و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان و خانواده های 
آســیب دیده حوادث رانندگی و رفاه حال وکاهش مراجعات آسیب دیدگان مشمول تعهدات 
صندوق تامین خسارت های بدنی و با توجه به موا ۳۱، ۳۴ و ۳٦ قانون بیمه اجباری خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ 
و همچنین بند )۱( مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ هیات محترم نظارت صندوق مبنی بر پرداخت 
خسارت اســتحقافی زیان دیدگان مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث و مصوبه مورخ 
۱۴۰۰/۱/۳۱ کار گــروه بازنگری فرآیندها، در صورت احراز حقانیت زیان دیدگان همزمان با 
بررسی پرونده در مرحله رسیدگی در دادسرای عمومی و انقالب؛ ضروری است با حضور موثر 
کارشناسان منتخب صندوق در شعب سراسر کشور در دادسراها )موضوع ماده ۵۰ قانون بیمه 
اجباری شــخص ثالث( نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت پرونده های مشمول تعهدات 
صندوق در این مرحله اقدام و با جلوگیری از ایجاد اطاله دادرسی، از زیان واره به منابع مالی 

صندوق به دلیل افزایش نرخ ساالنه دیات پیشگیری الزم را بعمل آورند.

بیمه ایران »برند محبوب ایرانیان « شد
ترقی اقتصادی: بیمه ایران در هشتمین»جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان« به 
عنوان محبوب ترین برند ایرانی در گروه بیمه حائز رتبه نخست و کسب تندیس زرین برند 
محبوب ایرانی شد.این جشنواره با حضور برند های مختلف ایرانی و بر اساس نظر سنجی و 
آرای هموطنان برگزار شد و شرکت سهامی بیمه ایران در گروه بیمه و در رشته های »بیمه 
بدنه« ، »بیمه  شخص ثالث« و »بیمه عمر و سرمایه گذاری« برای چندمین سال متوالی حائز 
رتبه اول و کسب تندیس زرین برند محبوب ایرانی شد.  جشنواره ملی برند محبوب مصرف 
کنندگان به عنوان گسترده ترین نظرسنجی مردمی در زمینه محبوبیت برندها بستری برای 
شناسایی برندهای محبوب مردم فراهم کرده است تا ضمن شناسایی برندهای خوشنام ایرانی 
توســط مردم، زمینه قدردانی از این برندهای خوشنام و معتبر را فراهم آورد. بدیهی است 
برندهای محبوب منتخب مردم، جایزه اصلی خود را از دست مصرف کنندگان دریافت می 

نمایند و این بزرگترین افتخاری است که یک برند می تواند در بازار کسب نماید.

 سطح یک توانگری مالی بیمه ما
 ۲۰۳ درصد شد

ترقی اقتصادی: با تایید بیمه مرکزی ، توانگری مالی شرکت بیمه »ما« برای دهمین سال 
متوالی با نســبت ۲۰۳ درصدی در ســطح یک قرار گرفت.طبق ارزیابی صورت های مالی 
مصوب ۱۳۹۹، بیمه »ما« در این ســال نیز با کسب نسبت توانگری ۲۰۳ درصد در سطح 
یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار گرفت.بر اساس این گزارش، در متن نامه بیمه مرکزی 
آمده است: »در اجرای ماده ٦ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات 
بیمه )شــماره ٦۹( و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی 
سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال تعدیالت طبق محاسبات صورت گرفته، نسبت توانگری مالی آن 
شــرکت برای سال ۱۴۰۰، معادل ۲۰۳ درصد)سطح۱( مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران است.«

بیمه کوثر در زمره بزرگان صنعت بیمه کشور
ترقی اقتصادی: شرکت بیمه کوثر با توجه به رضایت ذی نفعان، تفویض اختیار و بهره مندی 
از شبکه فروش به عنوان یک شریک مهم و راهبردی در زمره بزرگان صنعت بیمه کشور قرار 
گرفت.مدیرعامل شرکت در جلسه معرفی سرپرستی های برتر و کوشا که با حضور مدیران 
ارشد شرکت و به صورت برخط برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق و تقدیر از همه مدیران و 
کارکنان شرکت، وضعیت فعلی را بسیار امیدوار کننده خواند و تصریح کرد: سال ۹۹ با توجه 
به صورت های مالی تاییدشده توسط نهادهای نظارتی و بی طرف، برای شرکت بسیار خوب و 
پربار بود.مجید مشعلچی فیروزآبادی گفت: طبق سنجش ما، بیمه کوثر در سال گذشته بیش 
از ۸۰درصد از شاخص های مهم را در خود داشت و این نشانگر برنامه ریزی درست و حرکت 
در مسیر برنامه است. خوشبختانه در سال جاری نیز شرایط تا امروز به خوبی پیش رفته است 
و من انتظار دارم با توجه به عملکرد شــش ماهه برای اصالح و تدوین برنامه شش ماهه دوم 

۱۴۰۰ اقدام دقیق صورت گیرد.

 پرداخت سود قطعی به بیمه  های زندگی در 
بیمه ملت

ترقی اقتصادی : شرکت بیمه  ملت سود قطعی مشارکت در منافع بیمه  های زندگی بیمه 
ملت در سال ۹۹ را محاسبه و اعالم کرد. شرکت بیمه ملت از معدود شرکت هایی است که 
در ســال های اخیر همواره باالترین نرخ قطعی سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی و 
ســرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است.این شرکت با تاکید بر آیین نامه ٦۸ شورای 
عالی بیمه، در سال مالی ۹۹، ۳۸ درصد سود قطعی به بیمه گزاران بیمه های زندگی در بیمه 
ملت پرداخت می کند.بنابر این گزارش، محاســبات انجام شده در خصوص سود حاصل از 
عملکرد بیمه های زندگی بیمه  ملت، بیان گر آن است که این شرکت به اندوخته بیمه گزاران 
بیمه های عمر خود برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ درصد سود قطعی پرداخت می کند. این در 
صورتی است که در سال ۹۹ سود تضمینی بیمه های زندگی در صنعت بیمه، حداکثر ۱٦ 

درصد تعیین شده بود.

با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل بیمه آسیا

آغاز به کار کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه
ترقی اقتصادی :مراســم آغاز به کار کانون تازه تأسیس حسابرسان داخلی صنعت بیمه با حضور رییس کل بیمه مرکزی 

مدیرعامل بیمه آسیا، رییس پژوهشکده بیمه و تنی چند از مدیران عامل شرکت های بیمه برگزار شد.
با حضور دکتر ســلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران،  مســعود بادین، نایــب ریس هیأت مدیره و 
مدیرعامل بیمه آسیا، رییس پژوهشکده بیمه، مدیران عامل شرکت های بیمه پاسارگاد، کوثر، باران و تنی چند از مدیران 
بیمه مرکزی، مراســم آغاز به کار کانون حسابرســان داخلی صنعت بیمه در ســالن اجتماعات ساختمان شماره دو بیمه 

مرکزی برگزار شد.
براساس این گزارش، کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه در راستای هماهنگی و تنظیم امور حرفه ای حسابرسی داخلی 
این صنعت تشکیل شده است و اعضای آن، مدیران حسابرسی داخلی کلیه شرکت ها و موسسات بیمه ای کشور می باشد.
همچنین در این مراسم، اعضای هیأت امنای کانون معرفی شدند و احکام خود را از رییس کل بیمه مرکزی دریافت کردند.

گفتنی اســت، محمدرضا عربی مزرعه شــاهی، عضو هیأت مدیره بیمه آسیا و رامین محمدی، مدیر حسابرسی داخلی این 
شــرکت به عنوان دو نفر از اعضای هیأت امنای کانون حسابرســان داخلی صنعت بیمه، احکام خود را از دکتر ســلیمانی 

دریافت کردند.

ترقی اقتصادی :طبــق اعالم بیمه مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران، توانگری مالی بیمه نوین در ســال جاری 

معادل ۱۸۸درصد و در ســطح یک تائید شــده اســت.
طبــق بررســی ها و کنترل انجام شــده از ســوی بیمه 

مرکزی ج.ا.ایران و براســاس صورت های مالی بیمه نوین 
در ســال ۹۹، توانگری این شــرکت معادل ۱۸۸ درصد 
تائید شــده که نسبت به ســال قبل افزایش داشته است. 
بر اســاس این گزارش، ســطح یک توانگــری مالی بیمه 
نوین درســال جاری با نســبت ۱۸۸ درصد در مقایســه 

با نســبت ۱۱۴ درصد در سال گذشــته، از افزایش قابل 
توجهی برخوردار بوده است. همچنین این پنجمین سال 
متوالی اســت که شــرکت بیمه نوین با توجــه به اعمال 
 مدیریت صحیح ریســک، در ســطح یــک توانگری مالی 

قرار گرفته است.

برای اولین بار در کشور توسط بیمه رازی صورت گرفت

رونمایی از طرح جامع بیمه اصحاب رسانه و هنرمندان
ترقی اقتصادی :همزمان با ایام روز خبرنگار و برای اولین بار در کشــور طرح جامع اصحاب رســانه و هنرمندان در جهت 
حمایت از اهالی فرهنگ و هنر در بیمه رازی رونمائی شد. در این مراسم که با حضور مصطفی قمری وفا مدیرکل خبرگزاری 
صدا و ســیما ،مصطفی خادم المله مدیر عامل هنر کارت ، مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی و محســن 
حدادی مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزار گردید ، طرح جامع بیمه اصحاب رســانه و هنرمندان و 
تمبر اختصاصی روز خبرنگار بیمه رازی رونمائی شــد. دکتر علی جباری مدیر عامل بیمه رازی در این مراســم با اشــاره به 
اینکه رســانه ها نماد توسعه همه جانبه و پایدار هســتند و بدلیل مسئولیت اجتماعی خاصشان، همیشه درمعرض خطرات 
گوناگــون می باشــند افزود :صنعت بیمه بعنوان یکــی از نهادهای حمایتی وظیفه ذاتی ایجــاد آرامش فکری برای جامعه 
خبرنگاران را دارد تا دغدغه ریســک های ناشــی از فعالیت خبرنگاری را برای ایشان کمتر و موجب تسریع و تسهیل در امر 
خطیر اطالع رســانی برای ایشان  فراهم گردد. وی تصریح کرد : این بسته بیمه ای عالوه بر تقسیط و تخفیف بیمه شخص 
ثالث و بدنه اتومبیل ، حوادث ، آتش ســوزی و عمر شــامل پوشــش بیمه تجهیزات الکترونیک خبرنگاران نیز میباشد که 
 اهمیت آن با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و لوازم الکترونیک ناشــی از تحریم ها و نوســانات ارز طی ســالهای گذشته 

دو چندان می باشد.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی :کاردگر گفت: در تمام دنیا تکنولوژی پیشــرفت کرده است و 
روزی صنعــت بیمه هم نیازمند این تغییرات بود که با پیشــرفت آن بتواند در 

مسیر رشد و توسعه قدم بردارد.
بیمه مرکزی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته در بخشنامه ای، تمامی شرکت های 
بیمه ای را موظف کرد تا به منظور تســهیل دسترسی بیمه گزاران بیمه شخص 

ثالــث به اطالعات بیمه نامه های خود و ارائه خدمات بیمه ای به آن ها بدون نیاز 
به ارائه نســخه فیزیکی بیمه نامه، از ابتدای خرداد ماه سال جاری اقدامات الزم 
را انجام دهند. بســیاری از کارشناسان، حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث را 
اتفاقــی می دانند که دیر یا زود باید اتفاق می افتاد اما در طرف مقابل برخی نیز 
نگران کار و کاســبی نمایندگان بیمه هستند که غالب آنها امروز صرفا مبادرت 

به صدور بیمه شخص ثالث می کنند و منبع درآمد دیگری غیر از این ندارند.
در همیــن رابطه ابراهیم کاردگــر مدیرعامل بیمه دانــا در گفتگو با پول نیوز 
گفت: حذف بیمه نامه کاغذی در کشــور مشــکلی  برای هیچ بیمه گذاران در 
کشــور ایجاد نکرده است هرچند که بیمه مرکزی از قبل به فکر آسودگی بیمه 
گذاران بوده اســت که این طرح پس از چند ســال به سمت عملی شدن قدم 

برداشته است.
وی افزود: در تمام دنیا تکنولوژی پیشرفت کرده است و روزی صنعت بیمه هم 
نیازمند این تغییرات بود که با پیشــرفت آن بتواند در مسیر رشد و توسعه قدم 

بردارد و بتواند بیمه نامه کاغذی و خرید آن به صورت کاغذی را حذف کند.

مدیرعامــل بیمه دانا ابراز کــرد: حذف کاغد در هر صنعتی موجب پیشــرفت 
آن صنعــت و اقتصاد آن کشــور می شــود که بــا حذف فیزیکــی بیمه نامه 
مــردم می توانند با تکنولوطی های نوین آشــنا شــوند و وقــت خود خود را 
بــرای خریــد بیمه نامــه در نمایندگی های شــرکت های بیمــه تلف نکنند 
 که ایــن کار موجب ســهولت خدمات رســانی و جلوگیــری از مصرف کاغذ 

در کشور می شود.
کاردگر عنوان کرد: از آنجایی که خرید بیمه نامه شخص ثالث در کشور اجباری 
اســت و همه ی مردم موظف به خرید این نوع بیمه نامه هســتند پس حذف 
حــذف فیزیکی این نوع بیمه نامه کمکی به افزایش ضریب نفوذ بیمه نمی کند 
یعنی تغییری در افزایش و یا کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور ایجاد نمی کند.

وی خاطرنشــان کرد: در کشور ما نمایندگان شرکت های بیمه بازوی کمک به 
آن شــرکت بیمه و اقتصاد کشور هســتند، که اگر این نمایندگان حذف شوند 
شرکت های بیمه ضعیف و در آخر از رقابت میان نمایندگان شرکت های دیگر 

حذف می شوند.

مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد:

پیشرفت تکنولوژی، بازوی کمکی اقتصاد کشور

توانگری مالی بیمه نوین افزایش یافت



ترقی اقتصادی : اگر روند کنونی مصرف ادامه پیدا کند، تعرفه ها و قیمت برق اصالح 
نشــود و سرمایه گذاری الزم صورت نگیرد، خطر افزایش شرایط بحرانی صنعت برق و 
حتی ورشکستگی آن جدی است. چالش اصلی صنعت برق ایران تعیین نرخ دستوری 
و انحصار دولتی در زمینه خرید و فروش برق است و نکته عجیب این است که صنعتی 
با وجود تولید و فروش در حال ورشکســتگی باشــد؛ نکته ای که ریشه آن به قیمت 
پایین برق در ایران باز می گردد. در روزهای اخیر و باتوجه به گرم تر شدن هوا، دوباره 
روند افزایش مصرف برق باعث قطع برق در برخی از شهرهای ایران شده و این احتمال 
جدی وجود دارد که با افزایش دمای هوا، بخشی از نیروگاه ها و شرکت های توزیع برق 

توان تامین برق کافی را نداشته باشند.
 به گفته محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر، متوسط قیمت ساالنه فروش 
برق بر اساس نرخ ارز به ۰/۴سنت به ازای هر کیلو وات رسیده  است که نشان می دهد 
ایران دارای ارزان ترین برق دنیاســت و این نرخ پایین ترین قیمت در طول تاریخ پس 
از انقالب به  شمار می رود. این در حالی است که متوسط قیمت جهانی برق ۱۵سنت 

است اما این میزان در ایران به ۰/۴سنت هم نمی رسد.
او در نشســتی با خبرنگاران، گرما و خشکسالی امسال کشور را  که در۵۰ سال اخیر 
بی سابقه بوده و رمزارزهای غیرمجاز را از چالش های صنعت برق در راه تامین برق پایدار 
مردم عنوان کرد و افزود: عالوه بر اینها با کاهش ۷هزار مگاواتی تولید برق نیروگاه های 

برقآبی و در عین حال افزایش مصرف برق بخش کشــاورزی مواجه شــده ایم.  وی 
گفت: دمای هوا در فروردین امســال به طور متوسط ۳ و در تابستان ۵درجه افزایش 
یافت که همین امر موجب شد تا مصرف برق ۵ هزار مگاوات افزایش یافته و در نتیجه 
محدودیت هایی در تامین برق مشــترکان، به ویژه بخش خانگی و صنایع بزرگ ایجاد 
شــود. متولی زاده با اشــاره به افزایش دمای هوا طی روزهــای پیش رو، تصریح کرد: 
احســاس اینکه مردم شــرایط را عادی تلقی کرده و به تبع آن از حساســیت موضوع 
کم شــده و مصرف افزایش یابد، نگران کننده اســت و به منظور جلوگیری از اختالل 
در برق رســانی، همه مردم و حتی صنایع باید مشــارکت کنند. به اعتقاد کارشناسان 
ســاختار اقتصادی صنعت برق کشور نیاز به اصالحات جدی، به ویژه اصالحات قیمتی 
دارد و باید انحصار دولت در خرید وفروش برق کنار گذاشــته شود تا بازار واقعی برق 
شکل بگیرد. مدیرعامل توانیر با اشاره به تولید ۵۴هزار مگاوات برق و مصرف ٦٦هزار 
و ۸۰۰مگاواتی برق در تابستان امســال از ناترازی ۱۲هزار و ۸۰۰مگاواتی خبر داد و 
گفت: خشکسالی بی ســابقه در ایران باعث کاهش ۷۵۰۰مگاواتی تولید نیروگاه های 
برقابی به دلیل کاهش حجم مفید مخازن سدها شد و کاهش بارندگی هم باعث شده 

تا تولید برق نیروگاه های حرارتی هم ۱۱۰۰مگاوات افت کند.
طبــق آمارهــای وزارت نیرو میزان مصرف برق طی دو روز گذشــته بــه ٦۵هزار و 
۷۰۰مگاوات رسیده اســت، درحالی که سال گذشته همین موقع، این میزان ۵۵هزار 

و ۵۰۰مگاوات بوده اســت که افزایش ۲۰درصدی را نشان می دهد. براساس آمارهای 
شــرکت توانیر، ســاالنه ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه در قالب فروش برق با ســوخت 
یارانه ای توزیع می شود، این در حالی است که قیمت تمام شده برق با سوخت یارانه ای 
۱۹۳تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، درحالی که تعرفه تکلیفی فروش برق تنها 
۸۲تومان تعیین شــده است. این اتفاق به خوبی نشــان می دهد که چرا در صنعت 
برق در ســال های گذشته ســرمایه گذاری چندانی از سوی بخش خصوصی صورت 
نگرفته اســت و این صنعت زیان ده محسوب می شود. باتوجه به این شرایط باید دید 
دولت ســیزدهم و وزیر آینده نیرو چه برنامه ای برای اصالح شــرایط اقتصاد صنعت 

برق خواهد داشت؟

ترقی اقتصادی : حد بحرانی، حدی از قیمت کاالی منتخب 
است که نشان می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شده است و 

این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد.
تورم اقالم خوراکی رابطه مســتقیم با سفره مردم دارد. هرکدام 
کــه حد بحرانی و هشــدار را رد کند، به این معنی اســت که 
کاالیی از ســفره مردم حذف شــده و یا به زودی حذف خواهد 
شد. مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار گزارشی بررسی 
روند متوســط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری در تیرماه را 

منتشر کرده است.
طبق این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در ماه 
جاری با ماه قبل نشان می دهد، بیشترین افزایش قیمت ها در 
کاالهای منتخب مربوط به پیاز )۱۴.۰ درصد(، تخم مرغ ماشینی 

)۱۱.٦ درصد( و خیار )۱۰.۳ درصد( است.

همچنین در ۴ قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی اســت و 
بیشــترین کاهش در قیمت ها مربوط به اقالم موز )منفی ۷.۲ 
درصد(، گوجه فرنگی )منفی ۱.۰ درصد(، ســیب زمینی )منفی 

۰.۹ درصد( و گوشت گوسفند )منفی ۰.٦ درصد( است.
 عالوه بر این، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در ماه جاری 
با ماه مشابه سال قبل گویای این است که در یک مورد از اقالم 
خوراکی منتخب، تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین 
افزایش قیمت در اقالم کره پاستوریزه )۱۲۰ درصد(، موز )۹۴.۲ 

درصد( و روغن مایع )۹۲.۳ درصد( مشاهده می شود.
بیشــترین کاهش قیمت مربوط به پرتقال )منفی ۱.۱ درصد( 
و کمترین میزان رشــد در قیمت ها مربوط به اقالم سیب )٦.۷ 

درصد( و رب گوجه فرنگی )۲۰.۳ درصد( است.
کدام اقالم خوراکی حد بحرانی قیمت را رد کرده اند؟

در ادامه این گزارش، جهت بررســی روند تغییرات قیمت اقالم 
خوراکی از ســه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده می شود 

که به این شرح است:
حد مطلوب: حدی از قیمت کاالی منتخب اســت که باتوجه به 
شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف کننده 

قابل قبول به نظر می رســد و کنتــرل قیمت ها در این محدوده 
منجر به کاهش تورم خواهد شــد. این حد بر اســاس افزایش 
ماهانه حداکثر یک درصد بــرای قیمت هر کاال در نظر گرفته 

شده است که برای یک دوره یک ساله ۱۲ درصد خواهد بود.
حد هشــدار: حدی از قیمت کاالی منتخب است که نوسانات 
قیمت از حد مطلوب خارج شــده است و در صورت ادامه منجر 
به افزایش تورم خواهد شــد. این حد بر اســاس افزایش ماهانه 
حداکثــر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شــده 
است که برای یک دوره یک ســاله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور 
قیمت ها از ایــن حد، بیانگر ضــرورت برنامه ریزی خاص برای 

کنترل قیمت هاست.
حــد بحرانی: حدی از قیمت کاالی منتخب اســت که نشــان 
می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شده است و این امر منجر 
به ایجاد تورم جهشــی خواهد شــد. این حد بر اساس افزایش 
ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده 
اســت که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود. در این 
شــرایط اتخاذ تصمیمات ســریع و اقدام عاجل و حتی مداخله 

مستقیم در بازار برای کاهش قیمت ها ضروری است.

بررســی نمودار قیمت اقــالم منتخب در مقایســه با روند 
تغییــرات آن با حدود مطلوب، هشــدار و بحرانی قیمت ها 
نشــان می دهد در تیرماه ۱۴۰۰، متوسط قیمت حدود ۷۱ 
درصد اقالم منتخب شــامل برنج ایرانــی درجه یک، برنج 
خارجی درجه یک، مرغ ماشــینی، شیر پاستوریزه، ماست 
پاستوریزه، پنیر ایرانی پاســتوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره 
پاســتوریزه، روغن مایع، موز، ســیب، پرتقال، لوبیا چیتی، 
عدس و، قند، شــکر چــای خارجی بســته ای فراتر از حد 
بحرانی قیمت ها قرار دارند. در خصوص اقالم مرغ ماشینی، 
تخم مرغ ماشــینی و روغن مایع امتداد شــیب صعودی ماه 
قبل مشــاهده می شــود و افزایش مجدد قیمت این کاالها 

دور از انتظار نیست.
همچنین متوســط قیمــت اقالم خوراکی مانند ســیب زمینی 
و خیار در محدوده هشــدار قرار دارند. متوســط قیمت اقالمی 
مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله یا گاو و گوجه فرنگی در 
محدوده مطلوب هستند. متوسط قیمت اقالمی مانند پیاز و رب 
گوجه فرنگی بهتر از حد مطلوب اســت. در خصوص پیاز، شیب 

قیمت صعودی است.

ترقی اقتصادی : نمره کارآیی نظام نــوآوری ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، که 
گویای عدم موفقیت در بحث تجاری ســازی ابداعات و اختراعات است. هرچند در ایران 
اختراعات و ابداعات زیادی ثبت می شود اما عملکردها در تجاری سازی محصوالت دانش 

بنیان بسیار ضعیف است.
براساس سند چشم انداز، ایران باید تا سال ۱۴۲۵، به رتبه نخست منطقه در اقتصاد دانش 

بنیان برسد. اما چگونه؟
کارآفرینی، خلق ارزش و خلق ثروت شمایلی متفاوت از گذشته یافته است، چراکه فناوری 
همه چیز را در اقتصادها تغییر داده است. مهم ترین نمود اقتصادهای مدرن، اتکای بیشتر 
بر دانش و هرچه عمیق تر شدن ارتباط بین محصول تالش های علمی با اقتصادهاست. به 
همین دلیل، در همه کشورها، نظامی به اسم نظام نوآوری تعریف شده است. نظام نوآوری 
مجموعه ای پیچیده از روابط بین عناصر فعال است که در نهایت به تولید محصول نوآورانه 

منجر می شود. کارآیی نظام نوآوری، در به حداکثر رساندن خروجی های نوآوری است.
اندازه گیری و ارزیابی نظام نوآوری کشورها برای بهبود تخصیص و بهره برداری از منابع و 
در نتیجه، ترغیب و ترویج نوآوری و تجاری سازی آن ضروری است. یک بررسی خارجی 
در سال ۲۰۱۴ از وضعیت نظام نوآوری در ۳۵ کشور نشان می دهد کارآیی این نظام به 
طور عمده به تجاری سازی بستگی دارد. به این معنا که  تولید اختراعات و مقاالت علمی 
از نظر کمی و کیفی کافی نیست و زمانی می توان گفت نظام نوآوری کارآمد است که این 

اختراعات تجاری شود و به تحریک رشد اقتصادی کمک کند.

یک بررسی در سال ۲۰۱۱ نشان داد از بین ۳۳ کشور جهان یعنی ۲۵ کشور عضو اتحادیه 
اروپا و بلغارستان، رومانی، ترکیه، ایسلند، نروژ، سوئیس، ایاالت متحده و ژاپن، بازده 

نوآوری و سیاســت های نوآوری در کشــورهای دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، 
مالت و سوئیس بیش از دیگر کشورها بوده است.

در این پژوهش ها درصد شــاغالن در فعالیت های دانش بنیان از کل 
اشــتغال، درصد صادرات محصوالت با فنــاوری باال از کل صادرات 
محصوالت و درصد صــادرات خدمات دانش بنیان از کل صادرات 
خدمات، به عنوان خروجی های نظام نوآوری در نظر گرفته شده 

است.
در ســال ۱۳۹۴، پژوهشگران ایرانی کارآیی نظام نوآوری در ایران 
و ۱۹ کشــور خاورمیانه را بررسی کردند. یافته های آنان نشان داد 
براســاس شاخص نوآوری جهانی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، ۵ کشور 
در ۴ سال، ۳ کشور در ۳ سال، ۲ کشور در ۲ سال و ۴ کشور در یک 

ســال، به کارآیی نوآوری رسیدند و ٦ کشور در ۴ سال هیچ کارآیی در 
این زمینه ثبت نکردند. در این بین، ایران تنها در ۲ ســال از چهارسال بررسی 

شده به نمره کارآیی نوآوری ۱ رسید.
یک بررسی دیگر در سال ۹٦، کارآیی نظام ملی نوآوری ایران و ۷۳ کشور دیگر 
را در قالب فرایند دو مرحله ای تولید و تجاری سازی دانش ارزیابی کرد. یافته ها 

نشان داد نظام ملی نوآوری ایران در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است که این به معنای 
عدم تحریک رشد اقتصادی از مسیر تولیدات دانش بنیان است.

یک بررسی دیگر تالش کرده جایگاه ایران را در اقتصاد دانش بنیان بر اساس هدفگذاری 
در ســند چشم انداز ۱۴۲۵ در مقایسه با ۱۷ کشور دیگر شناسایی کند. یافته ها نشان 
داد براساس آمار سال ۲۰۱٦، بیشترین تعداد مقاالت علمی و فنی سرانه  متعلق به کره 
جنوبی و ایران بوده اســت اما از نظر ثبت اختراعات سرانه در کشور های کره جنوبی و 
چین باالتر است. ایران در خصوص ثبت اختراعات سرانه، براساس آمار این سال 
در رتبه چهارم و پس از قطر قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه غیر 
از چین، هیچ یک از کشورها نتوانستند از مرحله کارآیی خلق ابداعات و 
اختراعات عبور کنند.  نمره کارآیی نظام نوآوری ایران در وضعیت 
نامطلوبی قرار دارد، که گویــای عدم موفقیت در بحث تجاری 
ســازی ابداعات و اختراعات است. هرچند در ایران اختراعات و 
ابداعات زیادی ثبت می شــود اما عملکردها در تجاری سازی 

محصوالت دانش بنیان بسیار ضعیف است.
پژوهشگران به دولت توصیه کردند با توجه به رابطه مثبت 
و معنی دار شــاخص حکمرانی خوب بر خلــق ابداعات و 
اختراعات و رابطه منفی تعرفه گمرکی با کارآیی نظام ملی نوآوری، 
بر تحریک اقتصاد از مسیر محصوالت دانش بنیان اثر بگذارند. تقویت همکاری 
صنعت با دانشگاه و تسهیل شرایط ارتباط صنعت و دانشگاه، ارزیابی عملکرد 
استادان براساس معیارهایی مثل تعداد مقاالت یا ثبت اختراعات و وزن دهی 
بیشتر به بُعد تجاری ســازی دانش از دیگر پیشنهادها برای رسیدن به رشد 

اقتصادی بیشتر از محل اقتصاد دانش بنیان است.

جایگاه صنعت سیمان در ایران و جهان
طبق آمار و گزارش های موجود؛ تولید ســیمان 
در جهان از ســال ۲۰۱۵ روند بــا ثباتی را طی 
کــرده و در ســال ۲۰۲۰ با وجــود همه گیری 
ویروس کووید ۱۹ و تاثیر آن بر تقاضای کامودیتی در جهان، تنها در حدود ۲.۴درصد 
کاهش یافته و به ۴.۱ میلیارد تن رســیده است که بیانگر اهمیت و کلیدی بودن این 

صنعت در توسعه زیرساخت های اقتصادی است.
طبق پیش بینی های انجام شــده؛ تولید ســیمان تا ســال ۲۰۳۰ با شیب مالیم به 
رشــد خود ادامه داده و به سطح ۴.۸۳ میلیارد تن خواهد رسید. در حال حاضر چین 
بیشــترین حجم تولید ســیمان جهان در ســال ۲۰۲۰ را با ۲.۲ میلیارد تن به خود 

اختصاص داده که نیمی از تولید جهانی این محصول را شامل می شود.
پــس از چین، هند با ۳۴۰ میلیون تن در رتبه دوم و ایران با ٦۸ میلیون تن تولید در 

سال ۲۰۲۰، در جایگاه ششم برترین تولید کنندگان جهان قرار دارد.
با توجه به اینکه صنعت ســیمان از با سابقه ترین صنایع حاضر در بازار سرمایه ایران 
بــه شــمار می رود و در حال حاضــر، ارزش روز این صنعت در بازار ســرمایه بالغ بر 
۱،۰۹۱میلیارد ریال است که وزن ۱.٦ درصدی از ارزش کل بازار را به خود اختصاص 

داده است.
 از  مجموع ۴۴ شرکت طبقه بندی شده در این صنعت،۳۳ شرکت در بورس، ۲شرکت 

در فرابورس و ۸ شرکت پذیرفته شده در بازار پایه، معامله می شوند.
الزم به ذکر اســت؛ عمده تولید سیمان در کشور در اختیار ۵ هلدینگ اصلی است که 
از این میان، ۳ هلدینگ تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و بانک ملی در بازار سرمایه 
پذیرفته شــده اند و هلدینگ ســیمانی غدیر نیز در شرف پذیرش است و در مجموع 
٦۲درصد ظرفیت تولید سیمان کشور )بالغ بر ۵۵ میلیون تن( را شرکت های پذیرفته 

شده در بازار سرمایه تولید می کنند.
شاخص صنعت سیمان از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه مرداد ماه به رشد ۱۵۲ درصدی 
دســت یافت و پس از آن در پی نزولی شدن روند بازار، این شاخص با ۳۸ درصد افت 
نسبت به اوج تاریخی خود مواجه شد و با وجود رشد ۳۳ درصدی پس از اصالح تا به 
امروز همانند ســایر شاخص های بازار ســرمایه در باز پس گیری قله های قبلی ناکام 

بوده است.
در بحــث مربــوط به چالش هــای موجــود صنعت ســیمان بیان ایــن نکته حائز 
اهمیت اســت که مســائلی چون پذیرش و ادامه دار بودن عرضه ســیمان در بورس 
کاال و از بیــن رفتــن واســطه ها، عدم پایــداری در تامین انرژی شــرکت ها، تغییر 
در ســاختار نرخ گــذاری حامل های انــرژی، تغییرات در نــرخ ارز و تورم، وضعیت 
رکود یا رونق حوزه ســاخت و ســاز و سیاســت های دولت جدیــد در این خصوص 
 افزایــش توان صادرات کشــور در بخش ســیمان و کلینکر از چالــش های موجود 

در صنعت سیمان است.

طبق گزارش های به دســت آمده؛ در ســال جاری و با توجه به کافی نبودن افزایش 
نرخ های اعمال شــده در برابر افزایش هزینه ها و افزایش ســهم واسطه ها در توزیع 
ســیمان، انجمن صنفی در تعامل با وزارت صنعت موفق به کسب مجوز عرضه سیمان 
در بورس کاال شــد و به دنبال آن شــرکت ها با پیش قدم شــدن شرکت های تحت 
مدیریــت هلدینگ تامین اجتماعی، محصوالت خود را در بورس کاال پذیرش و عرضه 
کردنــد که به تعادل در بازار ســیمان و از بین رفتن واســطه هــا، و همچنین بهبود 

سودآوری واحدهای تولید کننده منجر شد.
یادآور می شود؛ در پی چالش های ایجاد شده در خصوص قطعی برق تولید کنندگان 
ســیمان در ماه اخیر و کمبود عرضه و رشــد عجیب قیمت ها در بورس کاال، وزارت 
صمــت قصد تجدید نظــر موقت در تصمیم خود در عرضه ســیمان در بورس کاال را 
داشته که بر اساس آخرین خبرها از بررسی این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس، 
بر ادامه عرضه این محصول در بــورس و افزایش تولیدکنندگان حاضر در بورس کاال 

تاکید شده است.
در بحث مربوط به صادرات سیمان و کلینکر، شرکت ها به دلیل ماهیت ذاتی انبارش 
ناپذیری کلینکر، به صادرات محصوالت مازاد بر مصرف داخلی به کشــورهای همسایه 
اقدام می کنند به طوری که پس از ممنوعیت ایجاد شده در کشور عراق جهت واردات 
ســیمان از ایران، کشــورهای افغانســتان، حوزه خلیج فارس، آفریقای جنوبی، حوزه 
آسیای مرکزی و CIS به عنوان مقاصد بعدی ایران در صادرات سیمان، انتخاب شدند.

با نگاهی به دو سال گذشته و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام شده پاکت مصرفی شرکت 
ها افزایش یافته و با توجه به اینکه انرژی مصرفی این شــرکت ها پیش از سال جاری 
به دلیل توزیع یارانه در بخش انرژی کشــور، وزن سنگینی در بهای تمام شده نداشته 
اســت، این مساله منجر به عدم توســعه در بخش انرژی کشور و صنعت سیمان را با 
اخالل مواجه کرد اما پس از حرکت دولت به ســوی تغییر در این ســاختار، از جمله 
افزایش نرخ گاز، ســوخت این صنعت و ارتباط آن با گاز خوراک صنایع پتروشیمی و 
افزایش نرخ برق مصرفی ، انرژی به یکی از فاکتورهای موثر در این صنعت تبدیل شد.

بــا توجــه بــه عرضــه ســیمان در بــورس کاال، بــه نظــر می رســد تغییــر در 
ســاختار بهــای تمام شــده ایــن صنعت، مــی توانــد با نــرخ های فــروش رقم 
 خــورده در بــورس کاال، جبــران و در نهایــت بــه افزایــش ســطح ســودآوری 

تولیدکنندگان سیمان منجر شود.
آینده صنعت ســیمان وابسته به عوامل گوناگون در سطح خرد و کالن است. با توجه 
به تغییر دولت و وعده هایی مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در ۴ سال، جهت 
تحقق حداکثری این وعده نیاز جدی به نهاده های ســاخت و ســاز از جمله سیمان 
در کشور ایجاد خواهد شــد. با توجه به رویکرد اقتصادی دولت جدید، ریسک قیمت 
گذاری دستوری را می توان مهم ترین ریسک پیش روی صنعت سیمان در سال های 
پیش رو ارزیابی کرد. همچنین توافق سیاســی با غرب و بازگشــت به برجام می تواند 
به پتانســیل توسعه زیرســاختی در صنعت و تسهیل صادرات و انتقال ارز و همچنین 
ثبات در نهاده های تولید وابسته به نرخ ارز مانند پاکت، آجر نسوز و گاز سوخت شود.

 به طور کلی می توان گفت سیاســت های اقتصادی دولت جدید تعیین کننده آینده 
این صنعت خواهد بود. در صورت آزادسازی کامل قیمت سیمان و عرضه آن در بورس 
کاال، می توان به ادامه روند ســودآوری امید داشــت اما با عقب گرد به سمت قیمت 
گذاری دســتوری، تداوم رشد سودآوری صنایع از جمله صنعت سیمان با ابهام جدی 

مواجه خواهد شد.
با توجه به افزایش چشم گیر فعاالن بازار سرمایه در سال گذشته و آشنا نبودن سرمایه 
گذاران جدید با مباحث مالی، حســابداری، وضعیت بنیادی و برآوردهای اقتصادی از 
ارزش ذاتی شــرکت های حاضر در بازار سرمایه، نیاز جدی به آموزش عمومی در این 

حوزه احساس می شود.
پیگیری اخبار مربوط به صنعت ســیمان به خصوص در حوزه عرضه کامل محصوالت 
در بورس کاال می تواند بینش خوبی به منظور برآورد ســودآوری شرکت های حاضر 
در این صنعت در اختیار ســهامداران قرار دهد. در همین راستا افراد عالقمند به این 
صنعــت می توانند در دوره جامع تحلیل صنایع که توســط مرکــز مالی ایران برگزار 

می شود، شرکت کنند.

فعال بازار سرمایه
محمدحسین نیاتی

دو مرز شرقی ایران با افغانستان به دلیل تسلط طالبان بر نقطه مرزی با ایران بسته شده است

ضربه طالبان به صادرات ایران
طالبــان به مرزهــای ایران رســیده و بر گمرک هــای مرزی 
افغانستان مسلط شده است، اتفاقی که باعث شد باوجود تجارت 
پررونق میان ۲همسایه در ۴ ماه نخست امسال، مرزهای استان 
سیستان و بلوچستان با افغانستان بسته شود و شاهد افت شدید 
تردد کامیون های تجاری در مرز دوغارون باشــیم. طبق اعالم 
مرزبانی تا زمان بازگشت ثبات و آرامش به این مناطق، صادرات 
کاال از گمرک مرزی میلک و گمشاد در سیستان و بلوچستان 
متوقف خواهد شد زیرا استقرار نیروهای شبه نظامی طالبان در 
استان ها و شــهرهای همجوار با ایران، صادرکنندگان ایرانی را 
با نااطمینانی در ارســال کاال به این کشور مواجه کرده و باعث 
کاهش شــدید تردد کامیون های ایرانی در مرز دوغارون شده 

است. 
پیش از رســیدن طالبان به این منطقه روزانه به طور متوســط 
۱۲۰دســتگاه کامیون حمل بارهای صادراتی از مرز دوغارون 
وارد افغانستان می شد. سخنگوی گمرک ایران گفته است: مرز 
ماهی رود و دوغارون باز و مرز میلک در سیســتان و بلوچستان 
به صورت موقت بسته شده است. به گفته روح اهلل لطیفی، عصر 
روز پنجشــنبه ۱۴مرداد۱۴۰۰ تحوالت و درگیری های داخلی 
افغانستان به سمت مرز های کشــورمان کشیده شد و به دلیل 
ناامنی هایی که در حاشــیه مرز ها بوده اســت فعالیت مرز های 
ایران و افغانســتان موقتا کنار گذاشته شــده است. به گفته او، 
توقف فعالیت در مرز های ایران و افغانســتان تا زمان بازگشت 
امنیــت ادامه دارد و پس از برقــراری امنیت، تجارت از مرز ها 
از ســر گرفته می شود. ســخنگوی گمرک ایران امیدوار است 
که شــرایط در روزهای آینده عادی شود و آرامش به مرزهای 
تجارت ایران و افغانستان در میلک همانند دوغارون و ماهی رود 

بازگردد.
یکی از شرکای اســتراتژیک ایران افغانستان است که همواره 
در طول ۲دهه گذشته یکی از ۵مقصد اصلی صادرات کاالهای 
ایرانی بوده اســت. تا جایی که براســاس اعالم رسمی گمرک 
ایران، در ۴ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۸۰۰هزار تن کاال 
به ارزش ۷۲۸میلیون دالر از ایران به افغانســتان صادر شــده 
است. در یک ماه اخیر، میزان مبادالت تجاری و ترددها در مرز 

میلک، واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران با افغانستان 
به نصف کاهش یافته است. سخنگوی گمرک ایران با اشاره به 
میزان تردد کامیون ها از مرز میلک در روزهای عادی می گوید: 
قبل از متوقف شــدن فعالیت، روزانه از این مرز ۲۰۰ کامیون 
ورودی و ۲۰۰ کامیون خروجی تردد داشــتند که برخی از این 
کامیون ها ترانزیتی بودند که فعال تردد آنها متوقف شده و تمام 
کامیون ها و راننده های ایرانی را از این مرز برگردانده ایم و هیچ 

راننده و کامیون ایرانی در آن سوی مرز باقی نماندند.
حسین ســلیمی، رئیس اتاق مشــترک ایران و افغانستان در 
واکنش به ضربه طالبان به تجارت ایران با افغانستان می گوید: 
وقتی درگیری یا جنگ در یک کشــور برپا می شود، نخستین 
نقطه ای که آسیب خواهد دید تجارت آن کشور است. متأسفانه 
اوضاع آن قدر خراب است که فعال نمی توان به راحتی پیش بینی 
کرد چه اتفاقاتی در انتظار اســت. هنوز برآورد دقیقی از میزان 
خسارات وارد شده به تجار ایرانی نداریم. باید ببینیم این وضع 

چه مدت طول خواهد کشید. او می افزاید: اینکه چه زمانی این 
ثبات بازگردد معلوم نیســت. اما اینکه این آرامش توســط چه 
گروهی فراهم شــود در برقراری روابط اقتصادی چندان تأثیر 
مهمــی ندارد. ســلیمی درباره تغییر حجم صــادرات ایران به 
افغانستان با باال گرفتن جنگ در این کشور می گوید: اگر وضع 
۲هفته اخیر، یک ماه دیگر ادامه پیدا کند ما امسال به ۵۰درصد 
صادرات حجم معمول پیش بینی شــده خودمان به افغانستان 

هم نخواهیم رسید.
او با تأکید بر اینکه درگیری ها در افغانســتان شــدید اســت 
ادامه می دهد: با توجــه به این وضع ما نمی توانیم به ۲میلیارد 
و ۷۰۰میلیون دالری که امســال برای صادرات به افغانســتان 
پیش بینی کرده بودیم برســیم. در ۲هفته اخیر صادرات ما به 
افغانستان به ۱۵درصد میزان صادرات قبلی رسیده است. تقریبا 
از هر ۱۰۰کامیون که پیش از این روزانه به افغانستان می رفتند 

۲یا ۳کامیون موفق می شوند به آنجا بروند.

ایست اجباری صادرات به افغانستان
ادامه ســیطره و نفوذ گروه شــبه نظامی طالبان در استان های 
همجوار با ایران در افغانستان، توقف صادرات کاال از ایران به این 
کشور را تشدید کرده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و افغانســتان، در حال حاضر فعالیت گمرک مرزی میلک 
در استان سیستان و بلوچستان متوقف شده و تردد کامیون های 
ایرانــی از مرز دوغارون نیز به حداقل رسیده اســت. رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و افغانستان از افزایش تعطیلی گمرکات 
شــرقی ایران در پی گسترده شدن حمالت و نفوذ گروه طالبان 

در استان های همجوار با ایران خبر داد. 
سید حسین ســلیمی با بیان اینکه مرز گمرکی هرات از مدتی 
پیش بســته اســت، گفت: در پی اتفاقات چنــد روز اخیر در 
اســتان های همجوار افغانســتان با ایران، مرز گمرکی میلک و 
گمشــاد نیز تعطیل و در حال حاضــر فعالیت گمرک ایران در 
این منطقه متوقف شده است. وی در گفت و گو با روابط عمومی 
اتاق تهران، با تاکید بر اینکه به دنبال بروز اغتشاشــات اخیر در 
استان های هم مرز با ایران در افغانستان در پی نفوذ گروه طالبان 
در این مناطق و تشــدید موج ورود شهروندان افغان به مرزهای 
ایران، فعالیت تعداد بیشتری از گمرکات خروجی ایران در شرق 
کشور، به حال تعلیق درآمده است، افزود: در حال حاضر، تا زمان 
بازگشــت ثبات و آرامش به این مناطق، صادرات کاال از گمرک 
مرزی میلک در سیستان و بلوچستان متوقف شده است. رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به اینکه استقرار 
نیروهای شــبه نظامی طالبان در استان ها و شهرهای همجوار با 
ایران، صادرکنندگان ایرانی را با نا اطمینانی در ارســال کاال به 
این کشور مواجه کرده است، از کاهش شدید تردد کامیون های 
ایرانــی در مرز دوغارون خبر داد و افــزود: آخرین گزارش های 
رسیده نشان می دهد، تردد کامیون های حامل بار صادراتی ایران 
از مــرز دوغارون به ۳ تا ۴ دســتگاه در روز رســیده که عمال، 
صادرات از این مرز را به صفر رسانده است. به گفته سلیمی این 
در حالی اســت که تا پیش از اتفاقــات اخیر، تردد کامیون های 
صادراتی ایران از مرز دوغارون به طور متوسط به ۱۲۰ دستگاه 

در روز می رسید.

آیا دولت سیزدهم برای اصالح اقتصاد برق فکری خواهد کرد؟

صنعت برق گرفتار قیمت گذاری دستوری

متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقالم خوراکی فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند

کدام اقالم خوراکی از حد بحرانی قیمت عبور کرده اند؟

محصوالت دانش بنیان تجاری نمی شود
نظام نوآوری در ایران عملکرد خوبی ندارد

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۰8 - نیمه دوم مرداد ۱4۰۰

دیدگاه



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
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بایدن و دیگر سران دنیا تالش بی خود می کنند

غیبت ایران در شبکه بین المللی گردشگری جهانآیا معجزه زیرساختی چین تکرارشدنی است؟
ترقی اقتصــادی : طبق گزارش اخیری که از ســوی مجله تایم منتشــر شــده 
ایــران جایــی در فهرســت ۱۰۰ مقصــد برتر گردشــگری جهان در ســال ۲۰۲۱ 
نــدارد. ایــن اتفــاق هرچند تکــراری اســت و در کمتر منابــع معتبــر بین المللی 
امــی از ایــران به عنــوان کشــوری بــا جذابیت های گردشــگری دیده می شــود 
 امــا از حیــث نقــش و اهمیــت گردشــگری در اقتصــاد امــروز جهــان، روایتی 

تلخ و معنی دار است.
 مجلــه »تایــم« در گزارشــی، فهرســتی از ۱۰۰ مقصد برتر گردشــگری جهان در 
ســال ۲۰۲۱ منتشــر کرده اســت که در این فهرســت، نامی از ایــران و جاذبه های 
گردشگری کشور نیســت. »تایم« اعالم کرده اســت که برای تدوین این فهرست، از 
شــبکه بین المللی خبرنگاران و همکاران خود در سراســر جهان استفاده کرده و در 
این فهرســت، از شــهر آروکا در پرتغال که طوالنی ترین پل معلــق عابران پیاده در 
جهان را دارد تا قطب جنوب که طی ماه دسامبر امسال )آذرماه ۱۴۰۰( یک خورشید 
 گرفتگــی کامل و نادر را تجربه خواهد کرد، به عنوان مقاصد گردشــگری برتر جهان 

در سال ۲۰۲۱ یاد شده است. 
با این حال، در فهرســت امســال مجله تایم، نامی از ایران در میــان برترین مقاصد 
گردشــگری جهان دیده نمی شود؛ اتفاقی که طی سال های گذشته، در منابع تحقیقی 
معتبر بین المللی نیز تکرار شــده و به رغم وجود جاذبه های گردشــگری در کشــور 

دست کم از حیث دیداری، نام و نشانی از ایران در این منابع دیده نشده است.
عضــو هیات نمایندگان اتاق تهــران که از بنیان گذاران برند گردشــگری علی بابا در 
ایران اســت، از اینکه در فهرســت امسال نشــریه تایم، نامی از ایران نیست، تعجب 
 نمی کند و انتظار برای جاگیری گردشــگری ایران در این دســت از منابع بین المللی 

را نابجا می داند.
وی در گفت و گــو بــا روابط عمومــی اتاق تهران، ابتــدا به این نکته اشــاره کرد که 
راه ورود محققــان و نویســندگان خارجــی از جملــه نشــریه تایم به ایــران برای 
بازدید از اماکن گردشــگری و بازنشــر آن در نشــریات بین المللی، بســته اســت. 
حســینی نژاد، افــزود: تایم یک نشــریه آمریکایی اســت، بنابراین به نویســندگان 
و خبرنــگاران ایــن نشــریه برای ســفر به ایــران ویــزا داده نمی شــود. از این رو 
 تهیــه گــزارش از مناطــق گردشــگری ایران بــرای محققــان این نشــریه، عمال 

غیرممکن است.
وی سپس به اتفاق دیگری از این دست اشاره کرد و گفت: چندی پیش، یکی از فعاالن 
حوزه گردشگری در ایران که تور عشایر در کشور را برگزار می کند، بسیار تالش کرد 
تا بتواند یکی از بالگرها و نویســندگان معروف بین المللی در حوزه گردشگری را برای 
حضور در میان عشــایر و جاذبه های دیدنی آن و روایت مناطق توریســتی در کشور 
بــه ایران بیاورد اما بــه دلیل عدم صدور ویزا، هرگز موفق به این کار نشــد. بنابراین 
نویســندگان و محققان گردشگری بین المللی نمی توانند به ایران بیایند و با بازدید از 
مناطق گردشگری ایران، آن را در رسانه های مجازی و نشریات و منابع تحقیقی خود 

برای جهانیان بازنشر دهند.
عضــو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، به نکته دیگری از غریبگی گردشــگری 
ایران در میان جهانیان اشاره کرد و گفت: امروز متاسفانه کشور ما در شبکه بین المللی 
گردشگری جهان و نقشــه جغرافیایی این بخش از اقتصاد جهانی، عمال وجود ندارد. 
هرچند که در واقعیت، ایران از مقاصد گردشــگری ناب و شــناخته شده ای برخوردار 
اســت اما به دلیل کم کاری ها و عدم تدوین اســتراتژی درست برای معرفی و جذب 
گردشگر، امروز در ذهن یک فرد خارجی و عالقمند به گردشگری، تمایزی بین ایران 

و افغانستان یا سومالی وجود ندارد.

ترقی اقتصادی : در ماه مــارس جو بایدن رئیس جمهور 
آمریــکا از برنامــه  بلندپروازانــه ای پرده برداشــت که بر 
اســاس آن بیش از ۲ تریلیون دالر روی بازسازی و توسعه 
زیرســاخت های کشور ســرمایه گذاری خواهد کرد. بایدن 
هنگام معرفــی این برنامــه که کامال داخلی به حســاب 
می آمد، یک چالش سیاســت خارجــی را نام برد: »رقابت 

جهانی با چین«.
ایــن کامال معنا می دهد: در واشــنگتن که هردو حزب در 
مــورد اوج گیری چین نگران اند نشــان دادن وهم هیوالی 
قدرت و ســلطه پکن می تواند حمایت مردم را از طرحش 

باال ببرد.
 تــرس از چین و تالش برای کپی کــردن موفقیتش فقط 
مختص واشــنگتن نیســت. هند، برزیل و دیگر کشورهای 
عمده در حال توســعه رویای رســیدن به چین را داشتند 
امــا خدمات شــهرِی ازتوان  افتاده، سیســتم های حمل و 
نقل قدیمی، و شــبکه برق ناکافی جلوی بلندپروازی شان 
را گرفــت. برای آنهــا هم رقابت با چین شــاید به معنای 

سرمایه گذاری روی زیرساخت های جدید است.
اما واشــنگتن یک اشــتراک دیگر هم با این کشورها دارد: 
معضل پیدا کردن این که چطور بودجه این سرمایه گذاری ها 
را جــور کند. همین حاال هــم تحلیل گران در مورد عملی 
بودن طرح بایدن ابراز تردیــد کرده اند. او گفته برای پیدا 
کردن بودجه می خواهد افزایش مالیات بر ســود سرمایه را 
بــاال ببرد، مالیات بر ارث جدیــدی وضع کند و اصالحاتی 
در سیســتم جمع آوری مالیات انجام دهد. همه اینها بدون 
تردیــد با مخالفت شــدید جمهوری  خواهان کنگره روبه رو 

خواهد شد و احتمال عملی شدنشان باال نیست.
در این میان ســاختار اقتصادی چین و مکانیسم های مالی 
آنها به طور بنیادین با آمریکا متفاوت است و بررسی تجربه 
چین در سرمایه گذاری در زیرساخت ها به ما ثابت می کند 

که رقابت با چین در این حوزه چقدر دشوار است.
درآمد ســرانه چینی ها تقریبا یک  هفتم آمریکایی هاســت 
و سیســتم های مالــی و بودجــه ای آنها کمتــر از آمریکا 
پیچیدگــی دارد. اما چین توانســت منابعــی را پیدا کند 
که به کمک آنها چشــم انداز اقتصادی اش را به طور کامل 
متحول کرد. کالن شــهرهای مدرن در حال حاضر میزبان 
نیمی از جمعیت چین هســتند و شــبکه های ریلی سریع 
و آزادراه هــای مدرن کل کشــور را ســرویس می دهند و 
شــرکت های پیشــرو چینی در حال رقابت بــا غول های 
بین المللی اند. چین چنین دستاوردی داشته چون توانسته 
بودجه مورد نیاز برای تداوم سطح باالیی از سرمایه گذاری  
را داشــته باشــد. در واقع طی سه دهه گذشــته به طور 
 )GDP( میانگیــن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی

چین صرف ســرمایه گذاری در زیرساخت ها شده است. در 
آمریکا این رقم حدود ۲۰ درصد اســت. حتی کشــورهای 
دارای درآمد متوســط دنیا اوضاع شان از آمریکا بهتر بوده 
اســت و میزان سرمایه گذاری شان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد 

تولید ناخالص داخلی شان بوده است.
بــه همین خاطر اســت کــه تحلیل گران در مــورد طرح 
بایدن برای کپی کردن راه چین تردید دارند. اینجا ســوالی 
کلیدی مطرح می شود: چطور چین توانسته چنین سرمایه   
هنگفتی را فراهم کند آن هم زمانی که دولت ها در سراسر 
دنیا نمی توانســتند ســرمایه طرح های نه  چندان بزرگشان 
را بــدون باالبردن مالیات یا انتشــار اوراق قرضه یا بدهی 

خارجی جور کنند؟
راه حــل چینی توســعه به ایــده ای مرتبط اســت که در 
غرب درســت فهمیده نشــده: دولت چین در مسیر تحول 
از اقتصاد سوسیالیســتی به اقتصاد بازارمحور، با موفقیت 
توانســت از ارزش پنهان زمین  بهره بگیرد. در دوران پیش 
از اصالحات، زمین در چین ارزش تجاری پایینی داشــت 
چرا که هم مالکیت و هم حقوق استفاده از زمین به دولت 
تعلق داشــت. بازار ملک تجاری و مســکونی از اواخر دهه 
۱۹۹۰ در چین جان گرفت، درست زمانی که دولت مسکن 
را خصوصی ســازی و مزایده قطعات زمین را برای استفاده 

تجاری آغاز کرد.

این باعث افزایش بهای دارایی های زمین محور شــد چون 
بازارهــا کم کم ارزش تجاری واقعی آنها را درک می کردند. 
خانواده هــا، شــرکت ها و دولت هــای محلی کــه قطعات 
زمین داشــتند ناگهان متوجه شدند دارایی هایی دارند که 
ارزش شان به سرعت در حال افزایش است. شاخص قیمت 
زمین های تجاری چین نشــان می دهد که میانگین ارزش 
زمین بین ســال های ۲۰۰۴ تا پایان ۲۰۱۷ حدود هشت 
برابر شــده است )بازار ملک روسیه هم در سال های پس از 
فروپاشی شوروی و خصوصی سازی مسکن چنین روندی را 
شاهد بود. بین ســال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹٦ ارزش ملک در 

مسکو ۱۲ برابر شد(.
افزایش قیمت زمین همچنین به دولت های محلی و شهری 
این فرصت را داد تا »ابزارهای سرمایه گذاری دولت محلی« 
)LGFV( را راه بیندازند تا بتواند برای زیرساخت ها بودجه 
جمع کند. این موسسات دولتی می توانستند از زمین هایی 
قبال توســط دولت به عنوان گرویی وام های پرداخت نشده 
ضبط شــده بود به عنوان دارایی استفاده کنند، وام بگیرند 
یا اوراق قرضه جدید منتشــر کنند. همین به آنها پول نقد 
کافی را داد تا بتوانند هر پروژه ای را پیش ببرند: از توســعه 

شبکه برق تا سیستم های مترو.
تا زمانی که ارزش زمین سریع تر از نرخ بهره بانکی یا بهره 
وام دهندگان خصوصی رشــد می کرد، این قرض گیرندگان 

دولتی می توانســتند وام بگیرند تا بدهی های قبلی شان را 
پرداخــت کنند. اما این ترفند تا ابد جواب نمی دهد. قیمت 
زمین همیشــه باال می رود اما برای همیشــه نمی تواند از 
ســرعت افزایش نرخ بهــره جلو بزند، چــون قیمت ملک 
باالخره زمانی به تعادل می رســد. نسل های جدیدتر موقع 
خرید قدرت انتخاب بیشتری دارند و تصمیم می گیرند که 
به اندازه والدین خود پس انداز نکنند. این باعث می شــود 
نرخ بهره سریع تر از قیمت زمین رشد کند. به عالوه میزان 
بازگشــت ســرمایه تعداد زیادی از پروژه های زیرساختی 
دولتی چین در حال کاهش اســت )به دالیل اســتراتژیک 
دولت در حال سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 
مرکزی اســت(. به همیــن خاطر پکن تصمیــم گرفته از 
آزادی عمل LGFVهــا در گرفتن وام کم کند تا معضل 
بدهی های دولت بزرگ تر نشــود. به همیــن دالیل انتظار 
می رود ســرعت سرمایه گذاری دولت چین در زیرساخت ها 

طی سال های پیش رو کم شود.
در نقاط مختلف دنیا بازار قدرتمند ملک از دهه ها  و حتی 
قرن ها  پیش وجود داشت و این یعنی اکثر دولت های دنیا 
فرصت مناسبی را که با اصالحات ارضی در دامن پکن افتاد 

ندارند و نخواهند داشت.
در مورد بایدن هم می تــوان پیش بینی کرد که اگر نتواند 
مالیات ها را باال ببرد مجبور اســت با بدهی بیشــتر هزینه 
طرح های زیرســاختی اش را جور کنــد. در چنین حالتی 
دولت بایدن حتی دارایی  ملموســی هم ندارد که بخواهد 
آن را گرو بگذارد و وام بگیرد و تنها دارایی اش میزان اعتبار 
وزارت خزانــه داری آمریکا در بین مــردم و وام دهندگان 
خصوصی )با فروش اوراق قرضه دولتی( است. این می تواند 
بــه دولت های ایالتــی در آمریکا این فرصــت را بدهد که 
زیرســاخت های خود را نوسازی کنند تا شاید بشود فاصله 
عظیم بــا چین را کم کرد. فرامــوش نکنید که چین طی 
ســال های آتی آرام آرام با همــان محدودیت های مالی ای 
روبه  رو خواهد شــد که دولت های غربی مدت هاست با آن 

دست و پنجه نرم می کنند.
این را که فروش اوراق قرضه احتماال باعث تورم در اقتصاد 
آمریکا و بی ثباتی می شــود، نمی شــود نادیده گرفت، اما 
اوراق قرضــه در آمریــکا اصوال درون و بیرون این کشــور 
اعتبــار باالیــی دارند و شــاید بتوانند مشــابه اصالحات 
ارضــی چین، ســرمایه در اختیار واشــنگتن بگذارند. این 
راه حل یک نقطه  ضعــف دیگر هم دارد: این روش تا زمانی 
جــواب می دهــد که دالر همچنــان ذخیــره ارزی اصلی 
دنیــا باقی بماند. اینکه آیا تالش های پکن و مســکو برای 
 دور زدن دالر، بــه این سیســتم ضربه خواهــد زد یا نه، 

هنوز معلوم نیست.

گزارش

ترقی اقتصادی : از ترافیک کانال سوئز در ماه مارس 
تا ظهور مجــدد مبتالیان کووید در اطراف مرکز اصلی 
صــادرات چین در گوانگــژو در ماه ژوئــن، اختالالت 
لجستیکی تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

شــرکت های چینی کــه می خواهند جهانی شــوند با 
مشــکالت حمل ونقلی مواجه شــده اند. سی ان بی سی 

گزارشی در این باره منتشر کرده است.
دسترســی بــه تولیــدات ارزان قیمــت در خانــه به 
کسب وکارهای چینی در خارج از کشور مزیت می دهد. 
اما اکنون این مزیت به تهدید تبدیل شــده است، چرا 
که همه گیــری و تنش های تجــاری کانال های عرضه 

بین المللی را مختل کرده است.
فنگ شیوئو، معاون بازاریابی بین المللی و مدیرکل آسیا 
و اقیانوسیه شــرکت لوازم خانگی Hisense می گوید: 
بســیاری از کاالها قابل حمل نیستند. او ماه گذشته در 
مصاحبه ای به زبــان ماندارین گفت: هزینه حمل ونقل 

کانتینرهــا پنج برابر شــده و از حــدود ۳ هزار دالر به 
حدود ۱۵ هزار دالر افزایش یافته است. از ترافیک کانال 
ســوئز در ماه مارس تا ظهور مجدد مبتالیان کووید در 
اطــراف مرکز اصلی صادرات چیــن در گوانگژو در ماه 
ژوئن، اختالالت لجستیکی تجارت جهانی را تحت تأثیر 
قرار داده است. الکســاندر کلوز، معاون اجرای عملیات 
 Aiways خارج از کشــور اســتارت آپ خودرو برقی
گفت: آنچه در اروپا و در سراســر جهان در حال وقوع 
اســت را هرج ومرج نمی دانم، امــا اختالالت زیادی در 
سیستم لجستیک وجود دارد؛ بنابراین ما مجبور شدیم 
نوبت هــا را دوباره رزرو کنیم. همچنین مجبور شــدیم 
شــیفت ها را به تأخیر بیندازیم، چرا که هیچ کشــتی 
و کانتینری در دســترس نبود. این مســئله حتماً روی 
کســب وکارها تأثیر می گذارد. به گفته کلوز، برای این 
شــرکت که خودروهای خود را در چین می سازد و به 
اروپا می فروشد، اختالالت باعث شده برخی از صادرات 
دو تا ســه ماه به تأخیر افتد، چرا که خودروها در بندر 

مانده و حمل نشده اند.
آمار شــرکت ها و همچنین داده های رســمی نشــان 
می دهــد که تقاضای خارجی بــرای محصوالت چینی 
همچنان قوی اســت. گمرک در نیمه اول سال گفت: 
صادرات به اتحادیه اروپا نســبت به سال گذشته ۳۵.۹ 
درصد افزایش یافته و به ۲۳۳ میلیارد دالر رسیده است. 
درحالی کــه تعداد محموله هایی که بــه ایاالت متحده 
رفته اســت ۴۲.٦ درصد افزایش یافتــه و به ۲۵۲.۸٦ 

میلیارد دالر رسیده است.
شــرکت لوازم خانگی Hisense که همچنان مشتاق 

به توسعه کســب وکارش در خارج از چین است، سال 
گذشــته در طول همه گیــری ۷.۹۳ میلیــارد دالر از 
بازارهای بین المللی درآمد کســب کرد. این شــرکت 
می گوید هدفش این اســت که تا سال ۲۰۲۵، سهمش 
در بازارهای خارج از کشــور را سه برابر کند و به درآمد 

۲۳.۵ میلیارد دالری برساند.
اما تأخیــر در حمل ونقل آخرین چالشــی اســت که 
شــرکت های چینی در تالش برای رسیدن به بازارهای 

بین المللی با آن روبه رو هستند.
جیمز روت از شرکت مشاوره مدیریت Bain می گوید: 
از حدود ۳۴۰۰ شــرکت چینی که در سطح بین المللی 
فعالیت می کنند، تنها ۲۰۰ شرکت توانسته اند بیش از 
یک میلیارد دالر در خارج از کشور درآمد کسب کنند.

روت با اشاره به ســه برند مشهور بین المللی در سطح 
بین المللی، لنووو، هایرز و هواوی گفت: وقتی تحقیقات 
انجام می شود به نظر می رســد این سه شرکت بیشتر 

شبیه استثنائات واقعی هستند تا شرکتی پیشرو.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و بســیاری از 
اقتصاددانان پیش بینی می کنند که تا چند سال آینده، 
چین از ایاالت متحده پیشــی می گیرد و به بزرگ ترین 

اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد.
ممنوعیت آمازون، مالیات و ســایر ریسک ها در مشاغل 
چینی که در خارج از کشــور فعالیت دارنــد، اخیراً با 
چالش هایی روبه رو شده است. عالوه بر این تجار چینی 
ممکن اســت با هزینه های بیشتری از اجرای سیاست 
مالیاتی جدید اتحادیه اروپا برای کاالهای صادر شده به 

منطقه مواجه شوند.

ترقی اقتصادی : در منطقه خاورمیانه از لحاظ واکسیناســیون کشــورهای امارات 
عربــی متحده با ۷۰ درصد، بحرین با ٦۴ درصد، قطر با ٦۰ درصد، اســرائیل با ۵۹ 
درصد، ترکیه با بیش از ۳۰ درصد، قطر و کویت ۲۲ درصد و عربســتان ســعودی و 

مراکش با بیش از ۲۰ درصد از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردارند.
در تازه تریــن گــزارش، صندوق بین المللی پول رشــد اقتصادی جهان را در ســال 
۲۰۲۱ )٦ درصد( و در ۲۰۲۲ )۴.۹ درصد( برآورد کرده اســت. در این گزارش رشد 
اقتصادی خاورمیانه در ســال ۲۰۲۱ )۴.۱ درصــد( و در ۲۰۲۲ )۳.۷ درصد( براورد 
شــده است. مهم ترین پیشــران رشــد اقتصادی در این منطقه افزایش قیمت نفت 
خواهد بود که در پی افزایش تقاضـــا در ماه های اخیر و با فاصـــله گرفتن اقتصـاد 
جهانی از اوج بحران کرونا رخ می دهد. میانگین قیمت نفت در سال جاری هر بشکه 
٦۸.٦۴ دالر برآورد شــده اســت که ۵٦ درصد نســبت به میانگین قیمت در سال 
۲۰۲۰ رشــد کرده اســت. مرکز پژوهش های اتاق ایران در چهارمین گزارش پایش 
 تحوالت تجارت جهانی، به بررســی تاثیر واکسیناســیون خاورمیانه بر اقتصاد ایران 

پرداخته است.
اما درباره واکســیناســــیون که از منظر گزارش صــــندوق بین المللی پول عامل 
بســیار کلیدی در میزان رشــــد اقتصادی کشورها خواهد بود وضعیت خاورمیانه 
دوگانه اســت. به طور کلی حدود ۱۴ درصد جمعیت جهــان تاکنون به طور کامل 
واکسینه شده اند. در کشورهای پیشرفته میزان واکسیناسیون حدود ۴۰ درصد است 

و در کشورهای در حال توسعه کمی کمتر از ۲۰ درصد جمعیت واکسینه شده اند.

در منطقه خاورمیانه از لحاظ واکسیناســیون کشــورهای امارات عربی متحده با ۷۰ 
درصد، بحرین با ٦۴ درصد، قطر با ٦۰ درصد، اســرائیل با ۵۹ درصد، ترکیه با بیش 
از ۳۰ درصد، قطر و کویت ۲۲ درصد و عربســتان ســعودی و مراکش با بیش از ۲۰ 
درصد از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردارند. در مقابل در سوریه، لیبی و یمن به عنوان 
ســه کشور جنگ زده منطقه وضعیت بســیار بحرانی است. میزان واکسیناسیون در 
ســوریه حدود ۰.۰۵ درصد  است و از میزان واکسیناسیون در یمن و لیبی آمارهای 

دقیقی در دست نیست. 
میزان واکسیناســیون در عراق به عنوان مهم ترین شــریک تجاری ایران در منطقه 
حدود یک درصد اســت. بیش از یک میلیون نفر از جمیعت این کشــور تاکنون به 
کوید۱۹ مبتال شده اند. ظرفیت های دولت برای فاصله گذاری اجتماعی اندک است. 
مهم تر آنکه طیفی از جمعیت این کشور تمایلی به دریافت واکسن ندارند تا جایی که 
اخیراً شــورای فقهی این کشور از لزوم تزریق واکسن و عدم توجه به شایعات فضای 
مجازی ســخن گفته است. در سال ۲۰۲۰ و متاثر از همه گیری کرونا در عراق رشد 
اقتصادی این ک شــور به منفی ۱۰ درصد ر سید. بر مبنای پیش بینی های صندوق 
بین المللی پول رشــد اقتصادی عراق در ســال ۲۰۲۱ )۱.۱ درصد( خواهد بود و در 
ســال ۲۰۲۲ به ۴.۴ می رســد. امیدواری عراق به قیمت باالی نفت در سال جاری 
و وعده حمایت های تجاری و ســرمایه گذاری آمریکا به دولت کاظمی اســت. دولت 
ایاالت متحده وعده داده که حدود ۵۰۰ هزار دوز واکســن از طریق سبدکووکس به 

عراق اهدا خواهد کرد.

محصوالت ساخت چین با مشکالت لجستیکی جدیدی مواجه شده اند

تجارت جهانی زیر تیغ

تزریق واکسن در خاورمیانه چه تاثیری بر اقتصاد ایران می گذارد؟

مسابقه ویروس و واکسن
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ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱5۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
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ترقی اقتصادی: با وجود هشدارهایی که پیش تر 
نیز داده شــده بود اما هنوز هم انگار صدای زنگ 
خطر تعطیلی کتابفروشــی ها به گوش مسئوالن 
نمی رسد و به صدا درآمدن این زنگ ادامه دارد؛ با 
این حال رمقی برای ادامه کار دیگر هم صنفان شان 

باقی خواهد ماند؟
حدود دو ســال می گذرد از زمانی که گفته بودیم 
»برخــی کتاب فروشــی ها پیش تــر می گفتند با 
وضعیت موجود آرزو دارند که مغازه شان را تعطیل 
کننــد و حاال انگار به آرزوی خود می رســند« و 
یادآور لزوم کمک به آن ها شدیم: »کاش در میان 
دیــد و بازدید از کتاب و گرامی داشــت آن، برای 
نجات کتاب فروشی ها نیز دست یاری بلند شود«! 
هر چند آن زمان نه از کرونا خبری بود و نه پیک 

چندم و تعطیلی های اجباری! 
حاال انگار همه چیز دســت به دست هم داده اند تا 
هشــدار برای تعطیلی کتابفروشی ها به یک خبر 
عادی تبدیل شود؛ شاید شــبیه به آمار قربانیان 

ویروس کرونا!
تعطیلی کتابفروشــی ها خبری عادی شــده که 
ایــن روزها در میــان خبرهای دیگر گم شــده 
اســت و کتابفروشــی ها در حالــی یکی یکــی 
کرکره های شــان را پاییــن می کشــند که حتی 
 کمتــر کســی بــه جــز مخاطبان شــان از آن 

باخبر می شود. 
چندی پیش بود که خبر تعطیلی یک کتابفروشی 
دیگر در فضای مجازی دیده شد؛ تنها کتابفروشی 
پاوه در حالی به تعطیلــی رضایت داد که چنین 
نوشت: »متاسفانه یا خوشبختانه تصمیم قطعی بر 
پایان کار کتابفروشــی گرفته شد. البته این مرگ 

مغــزی پیش ترها رخ داده بــود و فقط به زور دم 
و دســتگاه جســدی مانده بود. و اگر دقایقی نیز 
چشم باز می کرد چنان از درد غربت می نالید که 
خواهان مرگی اختیاری بود. چه بسا از همان آغاز 
نیز موجــودی نابهنگام در موقعیــت جغرافیایی 
خود بود. می خواهیم دستگاه اکسیژن را برداریم 
و اعضایــش را هدیه کنیم. اما این موجود یتیمی 
به جا خواهد گذاشت و یتیم نیازهایی چند دارد. 
پس شرایط چنین است: تمامی کتاب ها تخفیف 
۳۰درصد خواهند داشــت. خریدی که بیشــتر 

 از یک میلیون تومان باشــد ارســال نیز رایگان 
خواهد بود. 

لطفــا هیچ کس ناراحت از این نباشــد که گویی 
بر جســدی هجوم می برد. هر چه بیشــتر بخرید 
به من و به کتابفروشــی لطف بیشتری کرده اید. 
غل و زنجیر از پای من خواهید گشود. کتاب های 
کتابفروشــی نیز جــز تکه های کاغذ نیســتند، 
تنهــا زمانی جــان می گیرنــد که در اندیشــه 
 شــما هضم شوند و با شــما یکی گردند و سرود 

زندگی بخوانند.«

حاال کتابفروشی و کافه کتاب گفتگو نیز از تعطیلی 
خود خبــر داده و اعالم کرده اســت: »از ابتدای 
شــروع به فعالیت ما )کتابفروشــی و کافه کتاب 
گفتگو( کشور درگیر بحران کرونا و تعطیلی های 
فــراوان شــد، تعطیلی های چندیــن و چندباره 
بوســتان ها و اعمال محدودیت ها دست به دســت 
هــم داد تا آن طور کــه باید در ارائــه خدمات و 
برنامه هایی کــه پیش بینی کــرده بودیم )مانند 
آیین رونمایی از کتاب، جشن امضا، دورهمی های 

گروهی کتابخوانی و ...( موفق نباشیم.
اما با ایــن وجود با حمایت بیکران شــما مواجه 
بودیم و ســعی کردیم طیف گسترده ای از سالیق 

را پوشش دهیم.
متاسفانه در هفته های گذشــته با اعالم سازمان 
متولــی ملک، مزایده ای برگزار شــد و با افزایش 
چندبرابــری اجاره بهای ملک مواجه شــدیم که 

البته از توان ما خارج بود.
در دوران کرونا به فکرمان هم خطور نمی کرد که 
با این نامالیمت مواجه شــویم، اما تقدیر الهی را 
پذیرفتیــم و از امروز تالش می کنیم برای برپایی 
محیطی جدیدتر با امکانات گسترده تر تا همچنان 

بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.
تا پایــان مردادماه همچنان پذیرای شــما اهالی 
کتــاب خواهیم بود و تمامــی کتاب ها و اجناس 
موجود در فروشــگاه با تخفیف ویــژه به فروش 

می رسد.«
یــک کتابفروش هــم زمانی نوشــته بود: »حس 
ســربازی رو داریم که زیر آتش دشمن، دونه دونه 
می افتنــد...  و  می خورنــد  تیــر   همقطارانــش 

حس تنها شدن.« 

زنگ خطر برای تعطیلی!

جهان  »قدرتهــای   : اقتصــادی  ترقی 
مطبوعات« نوشــته مارتین واکر با ترجمه 
محمد قائد راهی بازار کتاب شد.در معرفی 
ناشــر از این کتاب آمده اســت: بسیاری از 
روزنامه نخوان هــا )و حتی کســانی از میان 
روزنامه خوان هــا(ی دنیا پنهــان نمی کنند 
که بــه مطبوعات اعتمــاد چندانی ندارند. 
اصطالحــات و صفاتی مانند »شــتابزدگی 
ژورنالیســم« و »دید ژورنالیســتی« خالی 
از خوشــامدگویی اند. گرچه رقابت شــدید 
تلویزیون سبب شده مطالب نشریات معتبر به مراتب دقیق تر، عمیق تر و قابل اعتمادتر 
از گذشــته شــود، هنوز هم معموالً ستون های روزنامه هاســت که زیر ذره بین نقادی 
می رود. هر نوشته ای را می توان تا سال های سال زیر و باال کرد، اما از تصاویر تلویزیون، 
هر چند که شــاید تأثیر آنــی نیرومندی بر بیننده بگذارد، معمــوالً چیز زیادی باقی 
نمی ماند. اما کســی که آرشیو روزنامه های صحافی و زردشده را ورق بزند به چیزهایی 
عجیب برمی خــورد که گاهی خاطره انگیزند و گاه اســباب حیــرت: پیش بینی هایی 
که هرگز به تحقق نپیوســت؛ خبرهایی که از پایه نادرســت بــود؛ راهنمایی هایی به 
افراد و حکومت ها که پس از گذشــت زمان بیشــتر گمراه کننده به نظر می رســند؛ و 
بســیاری چیزهای دیگر. پس چه عاملی سبب می شــود اعتبار مطبوعات پابرجا بماند 
و آیا مطبوعات اساســاً اعتباری دارند؟ روزنامه های بزرگ جهان همراه با ایجاد ملت 

دولت های جدید یا در گرماگرم تحوالت بزرگ اجتماعی پا به صحنه می گذارند. بعدها 
کــه دگرگونی جای خود را به ثبــات، و همرزمان قدیمی جای خود را به تازه واردهای 
عرصه سیاست داده اند، روزنامه نگارانی که پیش تر بخشی از ساختار قدرت بودند اکنون 
بیگانگانی عیب جو به شــمار می آیند که آن ها را باید یا ساکت کرد یا از میدان بیرون 
رانــد. در همین حال، مطبوعات گرفتار این معضل هم هســتند که اگر برای نخبگان 
و خواص بنویســند، شــمار آگهی دهندگان کمتر از زمانی خواهد بود که مردم پسند و 
پرتیراژ باشند. بنابراین بسیاری از نویسندگان مطبوعات باید میان سلیقه خود و سلیقه 
عاّمه تعادل برقرار کنند. »قدرتهای جهان مطبوعات« نگاهی اســت به روند پیدایش، 
رشــد، گرفتاری ها و بیم و امیدهای تحریریه دوازده روزنامه بزرگ در پنج قاره جهان. 
کارنامه آن ها در انعکاس تحوالت ایران از جشــن های ۲۵۰۰ ســاله تخت جمشید در 
ســال ۱۳۵۰ تا انقراض سلطنت نیز بررسی شده اســت. این کتاب در ۵۲٦ صفحه با 

قیمت ۱۸۰ هزار تومان در نشر نو منتشر شده است.

»درآمدی بر حکمت و خرد 
کاربردی« منتشر شد

ترقی اقتصادی : درآمدی بر حکمت و خرد کاربردی« نوشــته باری شوارتز و گنث 
شارپ با ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی منتشر شد. در معرفی نشر ترنگ از این کتاب 
آمده اســت: خرد چیست؟ خرد در معنی همان عقل است. در لغت نامه ها برای خرد 
معادل های دیگری هم ذکر شده است: معرفت، حکمت، فضیلت، عقل، دانش، دانایی 
فرزانگــی، دانایی، دانش و مانند آن. در تعریف خرد آمده اســت: خرد برخورداری از 
تجربــه کیفی، دانش و قابلیت قضاوت کردن و در نتیجه عاقل، دانا و خردمند بودن 
اســت. خرد را هوشمندی، زیرکی، برخورداری از منطق و روشن بینی هم دانسته اند. 
در فقــدان خرد، فــرد بی خرد را ابله و احمق می خواننــد. خردمند یا همان حکیم، 
قــدرت تفکر معقــول دارد. به همین علــت، خرد را گاه معادل تفکــر و ترکیبی از 
کارآمدی علم هوش و تجربه دانســته اند. بعضی از لغت نامه ها، خردمندی را توانایی 
قضاوت درست در امور زندگی و رویه و رفتار صحیح انسان در انتخاب مسیر حرکت 
و هدف دانســته اند. و اما خرد یا حکمت عملی، آن مهارتی است که با انسان و امور 
انسانی سروکار دارد. خرد عملی را محاسبۀ درست هدف و مسیر حرکت و به عبارت 
دیگر، انتخاب سنجیده و درســت هدف و مسیر حرکت صحیح برای رسیدن به آن 
دانســته اند. اما خرد عملی به چیزی بیشتر از مهارت نیاز دارد. خرد عملی نه تنها ما 
را به شــناخت دنیای خارج از خودمان هدایت می کند که به شــناخت خودمان  هم 
کمک می کند. با خرد می توان انگیزه ها را ســنجید، شکســت ها را پذیرفت، میزان 
پیشــرفت را محاسبه کرد، کارهای باقی مانده را دسته بندی کرد و دلیل نیاز به آن ها 
را برآورد کرد. حکمت یا خرد عملی در فرهنگ و ادبیات فلســفی ایرانیاِن مسلمان، 
معانــی خاص خــود را دارد. این کتاب خرد عملی را اگرچــه برگرفته از آموزه های 
ارســطو، فیلسوف یونان باســتان، دانســته؛ اما در معنای کاربردی آن در جامعه ای 
مثل امریکا تعریف کرده اســت. نویســندگان آن از شناخته شده ترین دانشمندان و 
کارشناسان در این حوزه اند. نویسندگان معتقدند که انسان باید حکمت و خرد عملی 
را بیشــتر و بیشتر بشناسد تا با داشتن و به کار بســتن آن به خوشبختی و سعادت 
برسد. و اما کتاب، همان طور که گفته شد در مورد جامعه امریکا و حول چند حرفه 
پزشــکی، آموزگاری، بانکداری، وکالت و مانند آن است. بخش مهمی از این کتاب، 
ذکر تجربه ها و آزمایش های اســتادان برجســته روانشناسی و علوم اجتماعی است. 
بخش های پایانی کتاب عمدتاً به تکرار بخشی از یافته های مطرح شده قبلی اختصاص 
داده شده است. تکرار اسامی گاه خسته کننده است. مترجم کوشیده است بخش های 
تکراری را درصورتی که نیاز نبوده حذف کند. برخی اســامی سخت و گیج کننده هم 

حذف شده تا کتاب برای خواننده، ساده تر و قابل فهم تر باشد.

اعالم نامزدهای نهایی جایزه پوشکین
ترقی اقتصادی: نامزدهای نهایی کسب جایزه ادبی خانه پوشکین برای بهترین اثر 
انگلیسی درباره روسیه، معرفی شــدند. به گزارش روزنامه مسکو تایمز، جایزه ادبی 
خانه پوشــکین در لندن که از سال ۲۰۱۳ هرساله به بهترین اثر غیرداستانی که به 
زبان انگلیســی درباره روسیه نوشته شده باشد، اهدا می شود، نامزدهای سال ۲۰۲۱ 
خود را شناخت.  ٦ کتابی که به فهرست کوتاه این دوره از جایزه ادبی خانه پوشکین 
راه یافتند، موضوعات و ژانرهای مختلفی را دربرمی گیرند. به گفته داگالس اســمیت 
برنده اولین جایزه کتاب خانه پوشــکین، فهرست نامزدهای نهایی این دوره از جایزه 
ادبی خانه پوشــکین، از جاسوســی در دوران انقالب )روسیه( تا حکومت دزدساالر 
امروز، از آثار کالســیک ادبی تا افول جنگ ســرد و از برنامه ریزی شهری گرفته تا 
آخرین نفس های حکومت استبدادی استالین، برای هر سلیقه ای چیزی برای عرضه 
دارد. فهرست کوتاه این جایزه ادبی به شرح زیر است: آدم های پوتین نوشته کاترین 
بلتون، داســتان این که والدیمیر پوتین و دوســتانش از کاگ ب چطور در روسیه به 
قدرت رســیدند و گروه جدیدی از الیگارش ها را تشکیل دادند. عامل انسانی نوشته 
آرچی براون، تحلیلی از آن که چطور شخصیت ها و روابط شخصی میخائیل گورباچف، 
مارگارت تاچر و رونالد ریگان بر پایان جنگ سرد تاثیر گذاشت.  دوره متاخر استالین 
نوشــته اوگنی دوبرنکو با برگردان جسی ام. َسِوج، نگاهی به هشت سال آخر زندگی 
استالین و شکل گیری آگاهی امپریالیستی  در روسیه که هنوز زیربنای سیاست های 
این کشور را شکل می دهد.  توطئه الکهارت نوشته جاناتان اشنر، درباره نقشه ای که 
ماموران انگلیس، فرانسه و آمریکا در سال ۱۹۱۸ برای از بین بردن حکومت لنین از 
درون طرح ریزی کردند اما به شکل فاجعه باری شکست خورد.   لئو تولستوی نوشته 
آندِری زورین، یک زندگینامه جدید از تولستوی و مطالعه ای درباره آثارش.   بناهای 
یادبود مسکو نوشــته کاترین زوبویج، داستانی جذاب درباره آسمان خراش هایی که 
در دوران استالین ساخته شدند و این که چطور این ساختمان ها زندگی را در مسکو 
 تغییر دادند. برنده جایزه ۱۰ هزار پوندی امســال طی مراســمی ویژه در ماه اکتبر 

)مهر آبان ۱۴۰۰( اعالم خواهد شد.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

»قدرتهای جهان مطبوعات« 
منتشر شد

ترقی اقتصادی : حسین هاشم پور در یادداشتی با عنوان »هر هنرمند 
یک چاه نفت« بر ضرورت ارزش نهادن به هنرمندان تاکید کرده و برخی 
نتایج حاصل از این نگاه را برشــمرده اســت. به باور وی هر هنرمند می 
توانــد مانند چاه نفت و حتی بیش از چاه نفت برای ایران، ارزش افزوده 
آفرینی کند و دولت هوشــمند دولتی است که دریابد برای شکوفایی و 
توسعه هنر هم باید در زیرساخت ها سرمایه گذاری اصولی انجام داد و از 
همه مهم تر با طرح مشــوق های متعدد بخش خصوصی را مهیای حضور 
در بــازار هنر کند تا آنان بتوانند در گســتره بین المللی برای هنر ایران 
تبلیغ و بازاریابی کنند.  این روزنامه نگار و کارشــناس فرهنگ و هنر در 

یادداشت خود آورده است:
»به یقین مقصودم از »هر هنرمند یک چاه نفت«، این نیســت که به هر 
هنرمند یک چاه نفت دهند؛ سهم هنرمندان مانند همه مردم فقط بوی 
نفت است، همه می دانند برای هنر و هنرمند کسی تره هم خرد نمی کند!

منظــور تیتــرم این اســت که هــر هنرمنــد مــی تواند ماننــد چاه 
نفــت و حتــی بیــش از چــاه نفــت بــرای ایــران، ارزش افــزوده 
 آفرینــی کنــد، فقــط بایــد زمینه دســتیابی بــه چنیــن موقعیتی 

را فراهم آورد.
نهم مرداد، یادداشــتی با تیتر »دولت جدیــد و ویرانه هنر« در یکی از 
رســانه ها منتشــر کردم که با این جمله به اتمام رسید: »هنر نه تنها به 

کمیته امداد نیاز ندارد بلکه خودش چاه نفت است.«
در این مدت برخی مخاطبان عزیز این نگاه مرا به چالش کشیدند، عمده 

نقدها بر دو گزاره استوار است:
یک: بســیاری از دوستان مقایســه هنر و چاه نفت را غیرعقالنی ارزیابی 

کردند و معتقد بودند ارزش نفت صدها برابر هر هنری است!
اکنون قصد دارم جمله خودم را تصحیح کنم »هنر حتی از منظر اقتصادی 
هم بسیار ارزشمندتر از چاه نفت است« ؛ کافی است درآمدزایی هنر در 
کشورهایی را ببینید که چاه نفت ندارند. نفت محصول رو به پایان است 
و از آســیب های سیاســی تاریخی که به کشورمان زده بگذریم از منظر 
زیســت محیطی هم زیان های بسیار به جای می گذارد که دامان نسل 
های بعــدی را نیز آلوده خواهد کرد اما هنر، چشــمه پاک آفرینش بی 

پایان است.
دو: عده ای که شمارشــان اندک نیســت، می گویند وظیفه ذاتی دولت 
سرویس دادن به هنرمند اســت و چرا باید برای استقالل هنر از بودجه 
دولــت، راهکار داد؟ چاه های نفــت در این مملکت به همه تعلق دارد و 
همــه از جمله هنرمنــدان باید از این نعمت برخوردار شــوند. اگر موج 
کره ای ۲۲ ســاله و هنر ترکیه در ۲۰ ســال اخیر را مثال می زنید که 
چگونه با توانمندســازی بخش خصوصی توانســته اند برای کشورشان 
ارزآوری کننــد در ایران چنین شــناخت و زیرســاختی وجــود ندارد، 
 از ایــن رو بر عهده دولت اســت کــه از تولید فیلم تا خرید نقاشــی و 

مجسمه را انجام دهد.
به گمانم این طیف دوستان آب در هاون می کوبند، مثال وقتی کل بودجه 
هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برای همه چندین هزار هنرمند تجسمی 
سراسر کشور با دستمزد دو ســه بازیکن فوتبال درجه دو خودمان برابر 
اســت، امید بســتن به بودجه دولت و تحقق عدالت خــود را گول زدن 

نیست؟
ســه: »هنرمند هم تــراز چاه نفت مــی تواند تولید ثــروت کند« یک 
گزاره توضیحی هم دارد: برای کشــف چاه نفت، اســتخراج، نگاهداری و 
تعمیر آن باید هزینه های هنگفت متحمل شــد، دولت هوشمند دولتی 
اســت که دریابد برای شکوفایی و توســعه هنر هم باید در زیرساخت ها 
ســرمایه گذاری اصولی انجــام داد و از همه مهم تر با طرح مشــوق های 
متعــدد بخش خصوصــی را مهیای حضــور در بازار هنر کنــد تا آنان 
بتوانند در گســتره بین المللی برای هنر ایران تبلیغ و بازاریابی کنند و ... 

نمی گویم اندازه چاه نفت، اما یک میلیونیوم چاه نفت برای هنر و هنرمند 
هزینه شــود هنر ایران می تواند ظرفیت های واالی خــود را عیان کند. 
برخی تئوریســین ها می گویند: حدود ۴۰۰ هزار گالری در جهان وجود 
 دارد کــه از این تعداد ۱۲۰۰ گالــری ۷۵ درصد کل درآمد هنر را از آن 

خود کرده اند. 

درآمــد ناشــی از هنرهــای تجســمی ٦۴ میلیــارد دالر اســت و ۳ 
میلیــارد   ۵۰ گالــری   ۱۲۰۰ یعنــی  جهــان،  گالری هــای  درصــد 
دالر از ایــن درآمــد نصیب شــان می شــود. همــان طور کــه حدس 
 مــی زنید ســهم ایــران از این عــدد، پشــت ممیزها، حوالــی ناچیز 

و اندک است!«

پیشنهادهای فرهنگی به دولت سیزدهم

دولت هوشمند روی هنر سرمایه گذاری می کند


