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ایران بازار صادراتی و وارداتی مهمی برای اغلب همسایگان محسوب نمی شود
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بورس در دولت سیزدهم

پیش بینی جدید ازآینده بورس

 اقتصاد ایران و
»حفره دهه ١۳۹٠« 

دالیل ریزش های ناتمام 
بورس

قفس قیمت گذاری     دستوری 
برای تولید

در پاسخ به نفرت پراکنی 
رسانه ای علیه زبان فارسی

دهــه ۱۳۹۰ دهه خوبی برای اقتصاد ایــران نبوده و این 
تقریبا در تمامِی شــاخصه های اقتصادی کشور در سراسر 
این دهه قابل ردیابی است.  بررسی ها نشان می دهند که 
ایرانی ها طی سال های اخیر به شدت فقیر شده اند و شدت 

این افت درآمد هم به اندازه ای بوده که خروج از آن و...

فضایی کــه این روزها در بازار ســرمایه می بینیم نتیجه  
اهمیت ندادن به مواضع و وعده هایی اســت که انتظارات 
سرمایه گذاران و سهامداران را در ماه های اخیر تغییر داده 
و آنها را به پایــان دوران تحلیل ناپذیری بازار و خروج از 

روند نزولی یکپارچه و خارج از منطق...

قیمت  گذاری     دستوری به یکی از عادات دولت تبدیل شده 
و بــه صورت مداوم، این عادت غلط خود را تکرار می کند. 
گویی دولت تنها مترصد فرصتی است که این نقشه خود 
را برای بازار عملی کند. در واقع، ریشه قیمت  گذاری     های 

دستوری این است که دولت قصد دخالت در اقتصاد...

زبان فارسی میراث معنوی، هویتی و تاریخی همه ایرانیان 
است. زبان فارســی حلقۀ اتصال همۀ اقوام ایرانی است با 
تمام تنوع زبانی و گویشــی که دارد. بی شــک همه اقوام 
ایرانــی در بالندگی و شــکوه و اعتالی این فرهنگ و این 

زبان سهیم بوده اند. زبان ملی تنها رمز وحدت جوامع...
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مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

ترقی اقتصادی : گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از ارزیابی شامخ 
کل اقتصاد ایران )شــاخص مدیران خرید( نشــان دهنده آن است که 
در دی ماه ۱۴۰۰، شــاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ 
منتشر می شود، برای کل اقتصاد به ۴۶.۹۴ واحد رسیده که نسبت ماه 
قبل ۴.۰۱ واحد کاهش داشته است. براساس ارزیابی های صورت گرفته 
کاهش قدرت خرید و نقدینگی و کمبود شــدید تقاضا، از دالیل عمده 

این وضعیت بوده است.
همچنین شــامخ بخش صنعت نیز در این ماه ۵۰.۳۱ واحد محاســبه 
شــده که ۶.۲۲ واحد پایین تر از ماه قبل اســت. در ایــن ماه از میان 
همه مؤلفه های اصلی شامخ بخش صنعت دو شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده اند 
و مابقــی مؤلفه ها باوجود رســیدن به کمترین مقــدار در ۵ ماه اخیر، 

همچنان باالی ۵۰ واحد باقی مانده اند...

صفحه 3

اقتصاد ایران چگونه از رکود خارج خواهد شد؟

 »رکـود« 
 عمیق تر می شود؟  



ترقی اقتصادی : کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هســته ای و ثبات 
بازار ارز در آرامش بازار مســکن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت مسکن هستند 
اما اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته افزایش محسوسی نداشته، با کاهش نیز مواجه نشده 
است. از طرف دیگر رشد تا ۵۰ درصدی قیمت ساخت می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در 

کاهش قیمت خانه عمل کند.
قیمت مسکن در شهر تهران از میانگین ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع شروع می شود و تا 
۷۰ میلیون تومان می رسد. البته در آگهی ها نرخهای پایین تر از متری ۱۵ میلیون تومان اغلب در 

جنوب تهران و باالتر از متری ۷۰ میلیون تومان غالبا در شمال پایتخت دیده می شود.
اگرچه قیمت مسکن در چهار سال اخیر رشد سنگینی داشته و همین مساله به رکود معامالت، 
بخصوص در سال گذشته انجامید، از شش ماهه دوم سال جاری تا حدودی بازار خرید و فروش 
گرم شــده اســت؛ به طوری که در ماههای آذر و دی ۱۴۰۰ به ترتیب ۹۷۷۲ و ۹۸۱۶ معامله 
مســکن در شهر تهران منعقد شــده که به ترتیب ۲۸۲ و ۱۷۹ درصد افزایش را در مقایسه با 

ماههای آذر و دی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.
معامالت در مقایسه با پارسال سه تا چهار برابر شده است

در واقع معامالت به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده که با سطح نرمال حدود ۱۵ هزار معامله فاصله 
چندانی ندارد. همانطور که آمار روایت می کند، خرید و فروش ملک در تهران نســبت به سال 
گذشــته سه تا چهار برابر شده و این در حالی است که قیمتها کاهش چندانی نداشته، هرچند 

افزایش محسوسی نیز ایجاد نشده است.
بررسیها از علت رونق نسبی بازار مسکن به عواملی همچون ثبات بازارهای موازی، تثبیت قیمت 
طال و ارز در یک محدوده مشــخص، ریزش بورس و نگاه به مســکن به عنوان یک دارایی امن 
در برابر تورم می رســد. این در حالی است که به دلیل انجام مذاکرات هسته ای، چشم انداز بازار 
مسکن با ابهاماتی مواجه شده و احتمال می رود با انجام توافق هسته ای قیمت خانه تا حدودی 

کاهش پیدا کند.
اما قیمت ساخت که انبوه سازان رشد آن را طی یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد عنوان می کنند 

می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل کند. افزایش نرخ دستمزد و 
مصالح، حتی بر روی قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن نیز تاثیرگذار بوده است. سال گذشته 
دولت قیمت هر متر واحدهای مسکن دولتی را ۲.۷ میلیون تومان تعیین کرده بود که اخیرا به 

۴.۷ میلیون تومان افزایش یافته است.
افت محسوس سرعت رشد قیمت مسکن

از سوی دیگر گزارش ها نشان می دهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا 
کرده است. طی سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ درصد، 
۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشــد ســالیانه آن به ۲۰ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ 
افزایش سالیانه قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به ترتیب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود. البته 
با وجود آنکه میزان بازدهی بازار مســکن در یک ســال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده، این رقم 
برای بازار ارز ۸ درصد و برای ســکه ۴.۲ درصد بوده است. همین مساله در ترغیب برخی افراد 

برای خرید ملک تاثیرگذار بود.
کارشناســان معتقدند طی ۳۰ سال گذشته بازار مســکن یکی از کم ریسک ترین بازارها بوده و 
به همین دلیل زمانی که ریســک بازارهای دیگر در پی نوسانات اقتصادی افزایش پیدا می کند، 
تقاضای ســرمایه ای در بازار مسکن باال می رود. به نظر می رســد افزایش تمایل برای خرید در 
ماههای اخیر نیز ناشــی از همین مساله باشــد؛ چرا که طرف تقاضا قصد دارد خود را در برابر 
انتظــارات تورمی مصون نگه دارد. حتی کاهش احتمالی قیمت مســکن در آینده می تواند به 
نوعی منعکس کننده شرایط عمومی اقتصاد باشد. بنابراین نگرانی بابت خرید ملک وجود ندارد.

مصطفی قلی خســروی رییس اتحادیه مشــاوران امالکـ  با بیان اینکه مسکن یک دارایی امن 
محسوب می شودگفت: عبارات و جمالت معروفی درخصوص ارزشمندی زمین و مسکن وجود 
دارد. مثال می گویند »خانه را بخر پنج سال نگه دارد، بعد از آن خانه تو را ۵۰ سال نگه می دارد«. 
یــا »زمین بخر که دزد روی آن راه برود اما نتواند آن را بدزدد«. جمله معروف دیگری می گوید 
»اگر مسکن را گران بفروشی، ارزان فروخته ای و اگر گران بخری، ارزان خریده ای«. این عبارات از 
یک طرف امن بودن کاالیی به نام مسکن را نشان می دهد و از طرف دیگر حاوی این نکته است 

که ملک همواره سپری در برابر انتظارات تورمی است.

خسروی درباره پیش بینی آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اگر ثبات بازارهای موازی 
مســکن که هم اکنون وجود دارد ادامه پیدا کند، مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و از طرف 
دیگر دولت بتواند طرح احداث چهار میلیون مسکن در چهار سال آینده را به نتیجه برساند شاهد 
آرامش بازار مســکن خواهیم بود و نگرانی بابت رشد قیمت وجود ندارد. کما اینکه در یک سال 
گذشته تورم بازار مسکن تقریبا صفر بوده و پیش بینی ما این است که در سال آینده ثبات نسبی 

این بازار ادامه پیدا کند.
متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹ میلیون تومان

 بنابرایــن گزارش، طبق اعالم بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰ متوســط قیمت یک متر مربع 
مســکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معامالت انجام شده در این ماه 
۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ 

درصد افزایش را نشان می دهد .
منبع ایسنا  

اقتصاد ایران و»حفره دهه ١۳۹٠« 
دهــه ۱۳۹۰ دهه خوبی برای اقتصاد ایران   

نبوده و این تقریبا در تمامِی شاخصه های 
اقتصادی کشــور در سراسر این دهه قابل 
ردیابی است.  بررسی ها نشان می دهند که ایرانی ها طی سال های اخیر به شدت فقیر 
شــده اند و شــدت این افت درآمد هم به اندازه ای بوده که خروج از آن و بازگشت به 

سطوِح پیشین، می تواند سال ها )حتی شاید دهه ها( زمان ببرد.
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، اما اعالم کرده که می خواهد این وضعیت را 
تغییر بدهد. در این نوشتار، ابتدا نقبی می زنیم به عمق وخامت وضعیت اقتصاد ایران 
در دهه ۱۳۹۰ و سپس به این پرسش می پردازیم که آیا ممکن است با حفظ روند های 

کنونی، دولت سیزدهم بتواند این وضعیت را تغییر دهد یا نه؟
اقتصاد ایران می توانست به اندازه اقتصاد »سوئیس« باشد

اما عمق تخریب وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ چقدر بوده است؟ پاسخ مختصر 
و مفید به این پرسش این است: بسیار زیاد.

متوسط رشد اقتصادی در سراسر سال های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی تقریبا برابر با صفر 
بوده است. )از باب مقایسه، این نرخ برای دهه ۱۳۸۰ خورشیدی حدود ۵ درصد بوده 

است.(، اما این به چه معنا است؟
از ســال ۱۳۳۸ )یعنی ساِل آغازِ ثبت آمار های اقتصادی در ایران به صورت مدون( تا 
پایان سال ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از ۴۴ هزار میلیارد 
به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال )به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶( رسیده است. در واقع اندازه 

اقتصاد ایران طی ۱۷ سال، ۵.۵ برابر شده است.
به گزارش فرارو، اگر قرار بود این اتفاق از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی 
رخ دهد )یعنی تقریبا در فاصله ۱۷ ساله ای که دولت های محمود احمدی نژاد و حسن 
روحانی در ایران بر سر کار بوده اند(، اقتصاد ایران اکنون باید نزدیک به ۸۴۵ میلیارد 
دالر تولید ناخالص داخلی می داشت. )محاســبه بر اساس داده های بانک جهانی، با 

فرض تولید ناخلی داخلی ۱۵۳ میلیارد دالری ایران در سال ۲۰۰۳ میالدی(
با تولید ناخالص داخلی ۸۴۵ میلیارد دالری، اقتصاد ایران امروز می توانست در جایگاه 
۱۸ در جهان باشــد، یعنی پس از اقتصاد »هلند« و قدرتمندتر از اقتصاد هایی مانند 
»سوئیس« )با ۷۵۲ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی(، »ترکیه« )با ۷۲۰ میلیارد دالر 
تولید ناخالص داخلی( و »لهستان« )با حدود ۶۰۰ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی(.

نکته اینجا اســت که تولید ناخالص داخلی ایران در ســال ۱۳۹۹ )با احتساب دالر 
نیمایِی ۲۴ هزار تومانی(، معادل ۱۹۱ میلیارد دالر برآورد شــده و از این نظر، ایران 
پایین تر از »پاکســتان« و تنها کمی باالتر از »عراق« قرار گرفته است. )محاسبات بر 

اساس همان داده های بانک جهانی انجام شده است.(
این داده ها همچنین نشــان می دهند که اقتصاد ایــران اکنون در واقع همان جایی 
ایستاده که نزدیک به ۱۷ تا ۱۹ سال پیش ایستاده بود. به عبارت دیگر، در این فاصله 
زمانی، جمعیت ایران از حدود ۶۵ میلیون نفر به حدود ۸۵ میلیون نفر رســیده، اما 
ابعاد »کیک اقتصاد ایران«، همان اســت که بود. این یعنی به طور متوسط، تک تِک 

ایرانی ها فقیرتر شده اند.
سفره های خالی، خالی و خالی تر

اما رشد فقر در ایران چطور بوده است؟ آمار های منتشر شده توسط نهاد های رسمی 
در داخل ایران نشــان می دهند که اکنون بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر 
خط فقر مطلق )با معیار های قــاره آفریقا( زندگی می کنند. اما منظور از این عبارت 
چیست؟ »خط فقر« یا »آستانه فقر« )Poverty threshold(، طبق تعریف حداقل 
درآمدی اســت که یک انسان باید در طول روز داشــته باشد تا بتواند بدیهی ترین 

ساده ترین و ضروری ترین نیاز های خود را پاسخ بدهد.
بر اساس محاسبات بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، حداقل »مطلِق« این شاخص، معادل 
۱.۹ دالر در هر روز اســت. قید »مطلق« در این تعریف هم به این معنی اســت که 
فرقی نمی کند این ۱.۹ دالر روزانه در کدام کشــور )آمریکا، آلمان یا بورکینافاســو( 

خرج می شود.
به این ترتیب، خط فقر مطلق مطابق تعاریف جهانی، معادل ماهانه ۵۷ دالر )۱.۹دالر 
در هر روز ضرب در ۳۰ روز( اســت. با دالر ۳۰ هــزار تومانی، یعنی هر نفر ایرانی با 
درآمد کمتر از ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، زیر خط فقری معادل خط فقر 
در قاره آفریقا زندگی می کند. بر این اســاس، خانوار دو نفره باید حداقل ۳ میلیون و 
۴۰۰ هــزار تومان و خانوار ۴ نفره باید حداقل ۶ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد 

ماهانه داشته باشند.
)دقت کنید که این تعریف »خط فقر مطلق« اســت و نه »خط فقر نســبی« و این 
یعنی هر ایرانی برای تامین کمترین نیاز های روزانه زندگی خود به ماهانه ۱.۷ میلیون 
تومان درآمد نیاز دارد. این نیاز ها شامل دریافت حداقل کالری روزانه، دسترسی به آب 
و مواردی از این دســت می شوند.( داده های آماری داخلی در مورد جمعیت زیر خط 
فقر چندان دقیق نیســتند، اما همین آمار های جسته گریخته نشان می دهند که در 
سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷.۸ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق )با تعریف باال( 
زندگی می کرده اند. این نسبت تا سال ۱۳۹۶ تغییر قابل توجهی نداشته و در اوج، در 
ســال ۱۳۹۳ به حدود ۱۹.۶ درصد رسیده بود. در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴.۳ درصد و 
در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵.۴ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق )یعنی با 

استاندارد هایی پایین تر از استاندارد های قاره آفریقا( زندگی می کرده اند.
با این همه، در طول ماه های گذشــته، داده های »ســازمان تامین اجتماعی« از این 
حکایت می کرد که دست کم نیمی از ایرانی ها )یعنی دست کم ۵۰ درصد( زیر خط 

فقر مطلق هستند. این یعنی از هر دو نفر، یک نفر.
سقوط به طبقات پایین تر

در این مورد، پژوهش های بســیار معتبری هم انجام شده که می توانند تصویر دقیق 
تری از وخامت سفره خالی ایرانی ها به دست بدهند.

به عنوان نمونه، »جواد صالحی اصفهانی«، استاد دانشگاه »ویرجینیا تک« در آمریکا 
و عضو اندیشــکده معتبر »بروکینگز«، بیش از یک ســال پیش در مقاله ای، تاثیر 
تحریم های اعمال شــده علیه اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۰ میالدی به این سو بررسی 
کرد، پژوهشی که نشان می داد حدود ۸ میلیون نفر ایرانی، از »طبقه متوسط« خارج 
شده و به طبقات درآمدی پایین تر سقوط کرده اند. )به نظر می رسد که از زمان انجام 

این پژوهش تاکنون، وضعیت حتی بدتر هم شده باشد.(
بر اســاس داده های تکان دهنده این پژوهش، از سال ۲۰۱۰ میالدی تا سال ۲۰۲۰ 
میالدی، نرخ فقر در مناطق روستایِی ایران دو برابر شده و در مناطق شهری ۶۰درصد 
رشــد کرده است. این مساله سبب شــده که حدود ۸ میلیون شهروند ایرانی که در 

»طبقه متوسط« دسته بندی می شدند، به »طبقه متوسط پایین« سقوط کنند.
اما فقر، تاثیر خود را به وضوح بر »شــیوه مصرف« نشان می دهد و در این زمینه هم 
داده های آماری هولناک هستند. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، در فاصله سه ساله 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مصرف حقیقی خانوار در ایران کاهشی ۳ درصدی را نشان می دهد.

برای دهک اول درآمدی )فقیرترین هشت میلیون ایرانی(، در فاصله سال های ۱۳۹۵ 
تا ۱۳۹۸، مصرف حقیقی بدون احتساب اجاره بها، حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده 
است و این تازه پیش از آغاز وضعیت بحرانی در سال ۱۳۹۹ است که با شیوع کرونا 
بر وخامت آن افزوده شده است. در سال ۱۳۹۷ و زمانی که وضعیت اقتصادی کشور 
هنوز تا این حد بحرانی نبود، گزارش هایی مبنی بر کاهش تولید زباله در تهران و برخی 

شهر های دیگر منتشر شد.
بر این اساس، در حالی که میانگین تولید روزانه زباله در تهران حدود ۹ هزار تن است 
آمار ها نشــان می دهند در ۹ ماهه ابتدایی ســال ۱۳۹۷، تولید زباله در تهران روزانه 
حــدود هزار تن )حدود ۱۱ درصد( کاهش پیدا کرده که نشــان دهنده افت مصرف 

شهروندان است.
همان زمان، رضا عبدلی، مدیرعامل وقت سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، با اشاره 
به کاهش هزار تنی میانگین تولید پسماند در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال 
قبل از آن گفته بود: باالرفتن قیمت ارز و افزایش قیمت کاال ها تأثیر زیادی بر تولید 
پسماند شهری داشته است که سبب شده شهروندان سنجیده تر و به اندازه نیاز خرید 

کرده و ضمناً در مصرف نیز تا حد امکان کاال را استفاده نمایند.
عالوه بر این، بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز 
خانوار های کشور در سال ۱۳۹۸ در قیاس با سال ۱۳۹۰ )یعنی در یک بازه ۸ ساله( 

حدود ۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
به عبارت ساده تر، ایرانی ها در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط به اندازه نصف سال ۱۳۹۰ 
گوشت قرمز مصرف می کرده اند. )گزارش های دیگری مبنی بر وخیم تر شدن وضعیت 

در ۲ سال گذشته هم موجود است.(

ایـــراناقتصــاد2

پیش بینی بازار مسکن در سال ١۴٠١

محمد مهدی حاتمی

گزارش

ترقی اقتصادی : گزارش مرکز پژوهش هــای اتاق ایران از 
ارزیابی شامخ کل اقتصاد ایران )شاخص مدیران خرید( نشان 
دهنده آن است که در دی ماه ۱۴۰۰، شاخص مدیران خرید 
که در ایران با عنوان شــامخ منتشر می شود، برای کل اقتصاد 
به ۴۶.۹۴ واحد رسیده که نسبت ماه قبل ۴.۰۱ واحد کاهش 
داشته است. براساس ارزیابی های صورت گرفته کاهش قدرت 
خرید و نقدینگی و کمبود شــدید تقاضا، از دالیل عمده این 

وضعیت بوده است.
همچنین شــامخ بخش صنعت نیز در ایــن ماه ۵۰.۳۱ واحد 
محاســبه شــده که ۶.۲۲ واحد پایین تر از ماه قبل است. در 
ایــن ماه از میان همه مؤلفه های اصلی شــامخ بخش صنعت 
دو شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد 
اولیــه، عدد زیــر ۵۰ را به ثبت رســانده اند و مابقی مؤلفه ها 
باوجود رســیدن به کمترین مقــدار در ۵ ماه اخیر، همچنان 

باالی ۵۰ واحد باقی مانده اند.
در جریان اســتخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص 
بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت 
توســعه در حرکت اســت. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد  
به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با 
این شــرایط می توان گفت در دی ماه شامخ کل اقتصاد ایران 
با عدد ۴۶.۹۴ وارد رکود شــده و شاخص بخش صنعت نیز به 

مرز رکود رسیده است. 
وحید شقاقی شهری کارشناس مســائل اقتصادی در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به اینکه با افزایش افســار گسیخته تورم در 
چهار ســال گذشــته، قدرت خرید مردم با کاهش شــدیدی 
روبرو بوده، اظهار داشــت: بــه نوعی می تــوان گفت درآمد 
و هزینــه مردم بــا هم همخوانی نــدارد، در این زمینه طبقه 

متوســط و رو به پایین تنها اقــدام به خرید مایحتاج ضروری 
و کاال های اساســی خود می کنند و خرید ســایر کاال ها را به 
شــدت کاهش داده اند. وی افزود: به تبع این موضوع به طور 
کلی طرف تقاضا در اقتصاد کشــور بســیار افــت کرده و این 
موضوع باعث شده انبار های بنگاه های تولیدی پر شود که این 
موضوع در نهایت باعث کاهش سودآوری آن ها شده که حتی 
موجبات نیمه فعال شــدن و یا تعطیلی کامل آن ها را فراهم 
کرده که موجبات بیکاری عــده زیادی را رقم خواهد زد و تا 

زمانی که قدرت خرید مــردم افزایش پیدا نکند این وضعیت 
ادامه دار خواهد بود. شــقاقی اظهارداشت: قدرت خرید مردم 
در ســال ۱۴۰۰ قیمت به قیمت ثابت و معادل ســال ۱۳۹۰ 
بــوده  یعنی در یــک دهه اخیر قدرت خریــد مردم افزایش 
پیدا نکرده اســت، بنابراین دلیل رکودی که در اقتصاد کشور 
 حکمفرما بوده این اســت که تقاضــای کل در اقتصاد با افت 

بسیار زیادی روبرو بوده است.
این اقتصــاددان تاکید کرد: اگر برجام نیز به نتیجه برســد، 

آن قدر اقتصاد ایران با چالش های فراوانی روبرو است که منابع 
حاصل از آزادســازی پول های بلوکه شده ایران در کشور های 
مختلف نمی تواند صرف افزایش قدرت خرید مردم شود، زیرا 
درحال حاضر کشــور با چالش های فراوانــی از جمله بحران 
صندوق های بازنشستگی، محیط زیست، آب و ناترازی بانک ها 
و... روبرو اســت، بنابراین باید با منابــع حاصل از برجام این 

بحران ها را حل وفصل کرد.
وی ادامه داد: برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج اقتصاد 
از رکــود باید میزان حقوق و دســتمزد کارمندان و کارگران 
بیشــتر از نرخ تورم باشــد، این درحالی اســت که در سال 
جاری با تــورم ۴۹ درصدی روبرو بوده ایم، اما میزان حقوق و 
دستمزد ها تنها ۲۰ درصد افزایش داشته، بنابراین یک شکاف 
۲۲ درصدی وجــود دارد که این موضوع باعث کاهش قدرت 
خرید مردم شده، این مسئله در سال های گذشته نیز رخ داده 
و نتیجه آن نیز امروز رکود تورمی است که در فضای اقتصادی 

کشور رخ داده است.
شــقاقی با اشــاره به اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود 
باید سطح مزد ها افزایش پیدا کند، اضافه کرد: در مرحله اول 
باید ظرف ۴ تا ۵ ســال میزان افزایش دستمزد ها از نرخ تورم 
بیشتر شود و در وهله دوم نیز دولت باید تورم را کنترل کرده 
و منابع الزم برای افزایش حقوق و دســتمزد ها را فراهم کند، 
همچنین بخش خصوصی نیز باید این توان را داشته باشد که 
بتواند چنین کاری را انجام دهد، البته این کار بســیار سخت 
خواهد بود و نیاز به یک برنامه ریزی مدون و مشــخص دارد، 
به طوری که این کار نمی تواند در یک ســال قابلیت اجرا پیدا 
کنــد، حال باید دید که دولت در ایــن زمینه چه اقداماتی را 

انجام خواهد داد.

اقتصاد ایران چگونه از رکود خارج خواهد شد؟  

»رکود« عمیق تر می شود؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱6 - نیمه اول بهمن ۱400

ترقی اقتصادی : رهبر معظم انقــالب در دیدار با تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی بر ضرورت عــدم مداخله دولت در فعالیت های 
اقتصادی تاکید کردند و فرمودنــد:» آمارهای اقتصادی دهه ی۹۰ 
-آمارهای اقتصاد کالن کشــور- حّقاً و انصافاً خرسندکننده نیست: 
آمار مربوط به رشــد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل 
سرمایه در کشور، آمار مربوط به توّرم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ 
اینها خرسند کننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین آالت به هیچ 
 وجه مطلوب نیست،یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که 
اگر مسئولین می توانستند وضعّیت را در جهت این آمارها به شکل 

بهتــری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشــور امروز خیلی بهتر 
بود. خــب، آثار این حقایق در زندگی مردم هــم نمود پیدا کرده. 
اینکه درباره ی معیشــت مردم اظهار نگرانــی میکنیم، مربوط به 
همین چیزها است. عامل این مشــکالت هم صرفاً تحریم نیست؛ 
البّته تحریم بالشک مؤثّر بوده اّما صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهّمی 
ناشــی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کم کاری ها و امثال اینها 
است؛ میتوانســت این  جور نباشد.« باتوجه به نگرانی حضرت آیت 
اهلل خامنه ای نســبت به آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ نگاهی به چند 

شاخص مهم اقتصادی انداخته ایم که در ادامه می آید:
تورم؛ سفره هایی که کوچک شد

روند تورم در دهه ۹۰ نشــان از نوســان ها و افت و خیزهای بسیار 
دارد اما به صورت کلی در این دهه تورم همچون فنری فشرده عمل 
کرده و به اعداد بی سابقه ای در اقتصاد ایران رسیده است. در سال 
های ابتدایی دهه ۹۰ به دلیل فشــارهای تحریم تورم سیرصعودی 
را طی کرد اما با تغییردولت و نگاه امیدوارانه به آینده در سال های 

بین ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روند نزولی شــد و درسال ۹۵ به پایین ترین 
سطح رســید، اما عمر کوتاهی داشت و در نهایت در سال ۹۷ و با 
خروج آمریکا از برجام دوباره روند اوج گیری آن شــروع شــد که 
همچنان ادامه دارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ 
تورم ســاالنه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲,۴ درصد 
رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد 
۳۵,۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خریدیک  »مجموعه کاالها و 
خدمات یکسان«هزینه کرده اند.ارقام مروبط به تورم به وضوح نشان 
می دهد که قدرت خرید و معیشت مردم در طول یک دهه بیش از 

نصف کاهش یافته است.
اقتصادی که رشد نکرد

در شــرایطی میانگین تورم ایران در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۳ درصد 
بوده و ایران شــش سال از ۱۰ ســال این دهه را با تورم باالی ۳۰ 
درصد پشت ســر گذاشته است که شاخص رشد اقتصادی و تولید 

هم وضعیت اصال مناسبی نداشته است. وحید شقاقی  کارشناسان 
اقتصادی با بررســی شــاخص ها و آمارهای اقتصادی اعالم کرده 
اســت در این دوره، میانگین رشد اقتصادی ما منفی ۰,۴۵ درصد 
است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دهه نزدیک به صفر است. طبق 
بررســی شاخص ها نیمی از سال های دهه۹۰ رشد اقتصادی منفی 
گزارش شده و در دو سال، رشد اقتصادی از منفی۶درصد نیز کمتر 

بوده است.
سونامی نقدینگی

رشــد تورم با نقدینگی رابطه بسیار مســتقیم دارد و این به معنی 
آن اســت که وقتی با رشــد شــدید تورم در دهه ۱۳۹۰ رو به رو 
بوده ایم حتما نقدینگی هم به شــدت افزایشــیافته است؛ در واقع 
وقتــی پایه پولی و نقدینگی رشــد می کند تورم هــم در پی آن 
افزایــش مییابد. در بهمن  ســال ۱۳۹۰مجموع نقدینگی کشــور 
کمــی بیش از ۳۳۹ هزار میلیارد تومان بوده اســت که این میزان 
طبــق آمارهــای بانک مرکــزی درآبان ۱۴۰۰ به ۴ هــزار و ۱۶۰ 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت. آخرین آمارها نشان می  دهد 
رشــد نقدینگی در دهه۱۳۹۰ عمدتا باالی۲۰درصد بوده و در دو 
ســال۹۲ و ۹۹، به ســطح ۴۰درصد نیز رسیده است. همچنین در 
 چند ســال گذشته و از جمله سال جاری نیز رشد نقدینگی عمدتا 

باالی۴۰درصد بوده است.  

ترقی اقتصادی : مرکز آمار در تحلیلی به بررســی یک شــاخص جدید در بازار کار 
کرده پرداخته است و تصویری نگران کننده از بازار کار ارائه داده است.

مرکز آمار در تحلیلی به بررســی یک شاخص جدید در بازار کار کرده پرداخته است 
با نام »جریان«. 

نویســنده این گزارش می گوید؛ امروزه اغلب کشــورها شاخص های عمده بیکاری در 
مقاطع زمانی را محاسبه و اعالم می کنند. اما جابه  جایی  های بازار کار که ممکن است 

در داخل این مقاطع زمانی رخ  دهد، در این شاخص  ها بیان نمی  شود.
بر اســاس این تحلیل، بازار کار به طورکلی با اســتفاده از آمار جمعیت فعال، سطح 
اشــتغال و نرخ بیکاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مقایســه این شاخص ها در زمان 
های مختلف، تغییرات بازار کار را طی زمان نشان می دهد. اما جابجایی هایی که در 
داخل این مقاطع زمانی رخ می دهد با این شــاخص ها مشخص نمی شود. به منظور 
آگاهی از جابجایی های داخل مقاطع، آمارهای جریان محاســبه می شــود. آمارهای 
جریــان، همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار افراد 
بیــن دو دوره را ارائه می نماید. بر اســاس این آمارها، احتمال  هــای انتقال، تغییر 

اشتغال، شغل  های ایجاد شده و شغل  های از بین رفته قابل محاسبه است.
هسته ثبات در بازار کار

بر اســاس این تحلیل بیشــترین درصد ثبات وضع فعالیت در گروه مردان و زنان از 
تابســتان ۱۳۹۹ به تابستان۱۴۰۰ با ۹۱,۵ درصد  در بخش »غیر فعال« بوده  است. 
آمار بیشــترین وضع ثبــات در فعالیت برای مردان در دوره مورد بررســی مربوط به 
بخش اشــتغال بوده که ۸۹,۹ درصد را نشــان می دهد. در بخش زنان نیز بیشترین 

میــزان ثبات وضع فعالیت در بخش »غیر فعال« بــوده که در این دوره ۹۴,۹ درصد 
را ثبت کرده است.

 ثبات اشــتغال در بخش خدمات در میان بخش های عمده اقتصادی با ۸۹,۹ درصد  
از تابســتان ۱۳۹۹ به تابســتان ۱۴۰۰  با ثبات ترین بخش بوده است. پس از بخش 
خدمات دومین بخش، گروه کشــاورزی است که ۸۷,۶ درصد را ثبت کرده است. در 
میان بخش های مورد بررســی گروه صنعت با ثبت ۸۵ درصد کمترین ثبات را بخش 

های مختلف به خود اختصاص داده است.
جریان جمعیت ۱5 ساله و بیشتر

جریان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بر اساس وضع فعالیت از تابستان ۱۳۹۹ به تابستان 
۱۴۰۰ نشــان می دهد، جریان نیروی فعال از وضع اقتصادی بیکار به وضع اشتغال با 
۳۷,۲ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. و در حالت بر عکس این 
جریان یعنی جریان افراد شاغل به بیکار فقط سه درصد بوده است. یعنی شاغل شدن 

افراد بیکار بیشتر از بیکار شدن افراد شاغل بوده است.
یــک نکته مهم در تحلیل های مرکز آمار این اســت کــه ۲۴,۶ درصد افراد از وضع 
بیکار به غیر فعال جریان داشــته اند، یعنی  ۲۴,۶ درصد افراد بیکار احتماال به دلیل 
ناامیدی از یافتن کار غیر فعال شــده اند. از ســویی دیگر ۱۱,۴ درصد افراد فعال و 
شــاغل از تابستان سال گذشــته به تابســتان ۱۴۰۰ به وضعیت اقتصادی غیر فعال 

جریال داشته اند.
جریان جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی

جریان جمعیت شاغل پانزده سال و بیشتر از بخش صنعت به بخش خدمات با ۱۱,۲ 

درصد بیشــترین جریان را در میان بخش های مختلف به خود اختصاص داده است. 
و جریان از بخش خدمات به کشــاورزی ۱,۷ درصد را ثبت کرده اســت که کمترین 
مقدار جریان از تابستان ۱۳۹۹ به تابستان ۱۴۰۰ در میان گروه های عمده اقتصادی 

بوده است.
طبق بررســی های صورت گرفته تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات در تابستان 
۱۴۰۰ نسبت به تابستان سال گذشته ۵,۱۳ درصد را به ثبت کرده است. رشد تولید 
ناخالص داخلی بخش خدمات در دوره مورد بررسی بیشتر از بخش های کشاورزی و 
صنعت بوده اســت. بخش  کشاورزی با کاهش ۴,۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی 

بیشترین کاهش رشد را به خود اختصاص داده است. 
پس می توان افزایش جریان افراد شــاغل به بخش خدمات را به رشد تولید ناخالص 
داخلی در گروه خدمات گره زد. و کم بودن جریان افراد شــاغل به گروه کشاورزی را 

نیز به کاهش رشد آن در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۳۹۹ دانست.

نگاهی به ۴ شاخص اصلی اقتصادی در دهه ١۳۹٠

رشد منفی اقتصاد در دهه۹٠

گزارش مرکز آمار از جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی

تصویر نگران کننده از بازار کار در ایران 



ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت تأمین سرمایه تمدن در 
حوزه توســعه خدمات تأمین مالی گفــت: صندوق هیبریدی-

ارزی، اوراق مشــارکت بلند مدت، اوراق بدهی مبتنی بر گواهی 
سپرده کاالیی )ETN( و استفاده از مدل اوراق گواهی ظرفیت 
در ســایر حوزه های انرژی،چهار ابزار پیشــنهادی برای توسعه 
خدمات تأمین مالی هستند که شرکت ها می توانند برای تأمین 

مالی از ان استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت تأمین ســرمایه تمدن؛ بهنام 
محســنی مدیرعامل شــرکت تأمین ســرمایه تمــدن در پنل 
تخصصــی هفتمین کنگره نفت و نیرو بــا موضوع »روش های 
نوین تأمین مالی و ظرفیت های بازار ســرمایه« ضمن بررسی 
کلی وضعیت صنعت نفت و نیرو از منظر تأمین مالی به تشریح 
سوابق شرکت تأمین سرمایه تمدن در حوزه تأمین ملی نفت و 
نیرو و انــواع خدمات مالی در حوزه نفت و نیرو پرداخت که در 

ادامه به بررسی اهم گفته های وی پرداخته شده است.
سرمایه گذاری ۱60 میلیارد دالری وزارت نفت در 

راستای توسعه صنعت نفت
محسنی افزود: بررسی صنعت نفت در ایران نشان می دهد میزان 
تولید نفت کشور در طول سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ دستخوش 
تغییرات زیادی بوده اســت. به گونه ای که علیرغم اینکه تولید 
در سال ۱۳۸۶ به بیش از یک میلیارد و ۴۹۸ میلیون بشکه در 
سال رسیده بود اما پارسال این رقم در کمترین سطح ۱۹ سال 
اخیر قرار گرفت و به ۷۲۶ میلیون بشــکه کاهش یافت و امسال 

پیش بینی می شود تولید به ۹۰۳ میلیون بشکه افزایش یابد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ارائه شــده در وزارت نفت، تا ســال 
۱۴۰۸ باید شاهد افزایش تولید نفت از ۴ میلیون بشکه به ۵,۷ 
میلیون بشــکه در روز و افزایش تولیــد گاز از یک میلیارد متر 
مکعب به ۱,۵ میلیارد متر مکعب در روز باشــیم. سرمایه مورد 
نیاز تخمین زده شده در این برنامه، از سال اول برنامه تا هشت 

سال جمعا ۱۶۰ میلیارد دالر است.
رشد مصرف برق علیرغم توسعه ناچیز این صنعت

وی در بخش دیگری از ســخنرانی خود در بررسی صنعت برق 
کشــور ضمن اشــاره به میزان برق مصرفی گفــت: میزان برق 
مصرفی در کشور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ 
با رشــد ۱۲ درصدی همراه بوده در حالی که کل ظرفیت تولید 
برق کشــور نسبت به سال گذشته به میزان یک درصد افزایش 

داشته است.

ضرورت سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر
به گفته محســنی با توجه بــه اهمیت اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر مانند انرژی خورشــیدی و ظرفیت های جغرافیایی 
موجود این حوزه در کشــور، ضرورت توجه بیشتر فعاالن حوزه 
انرژی بــه ســرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر وســبز 
احســاس می شــود.وی ادامه داد:کل ظرفیت نصب شده انرژی 
های تجدیدپذیر و پــاک برابر ۹۰۴ مگاوات بوده که این میزان 
به اندازه یک درصد از کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کل 

کشور است.
سهم صکوک منتشر شده در حوزه انرژی نسبت به کل 

صکوک منتشر شده
وی پیرامون تأمین مالی صورت گرفته در صنعت انرژی نگاهی 
گذرا به مقایسه حجم صکوک منتشر شده درحوزه انرژی نسبت 
به کل صکوک منتشــره از سال ۱۳۹۶ تاکنون داشت ودرادامه 
سخنانش گفت: ســهم صکوک منتشر شده در حوزه انرژی در 
سال ۱۳۹۷ به نســبت کل صکوک منتشر شده، حجم باالتری 
نسبت به ســال ۱۳۹۶ داشت و به ۱۷ درصد رسید. در حالیکه 
این عدد در ســال ۱۳۹۸ تنها ۱۰ درصد بود و در سال گذشته 

به ۱۶ درصد افزایش یافت، اما امسال این عدد ۹ درصد کاهش 
یافته است .

 وی در بخش دیگری از ســخنرانی خود اشاره ای نیز به صکوک 
منتشــر شــده در حوزه انرژی به تفکیک بخش صنعت داشت 
و گفت: بیشــترین صکوک منتشــر شــده به ترتیب از ســوی 
بخش نفت و گاز )حدود ۵۱ هــزار میلیارد تومان( و بعد از آن 
پتروشــیمی )حدود ۱۸ هزار میلیــارد تومان( در جایگاه دوم و 

برق )حدود ۴ هزار میلیارد تومان( در جایگاه سوم قرار دارد.
مدیرعامل تأمین ســرمایه تمدن صکوک منتشــر شده توسط 
این شرکت در سال ۱۳۹۹ را شــامل صکوک اجاره نفت و گاز 
پارســیان، صکوک اجاره صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سلف 
موازی نفت خام ســنگین صادراتی و سلف آرین ماهتاب گستر 
در حــوزه نفت و انــرژی و اوراق مرابحه وزارت اقتصاد و دارایی 
اوراق مشــارکت شــهرداری های اصفهان، تبریز، تهران و شیراز 

عنوان کرد. 
وی تصریح کرد: صکوک منتشــر شده توســط تأمین سرمایه 
تمدن تــا ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰شــامل مرابحه ایران خودرو 
مرابحه بهمــن دیزل، مرابحه بهمن موتــور، مرابحه عام دولت 

مرابحه کرمان موتور و شهرداری اردبیل می باشد.
سهم 28 درصدی تأمین سرمایه تمدن در عرضه های 

اولیه حوزه انرژی
مدیرعامل شــرکت تأمین ســرمایه تمدن تاکید کرد: شــرکت 
تأمین ســرمایه تمدن در سه ســال اخیر نسبت به عرضه اولیه 
شــرکت های پتروشــیمی تندگویان، نوری و ارومیه اقدام کرده 
است که در این بین حدود ۲۸ درصد از سهم بازار در عرضه های 

اولیه حوزه انرژی به این شرکت اختصاص دارد.
۱0خدمت تمدن برای تأمین مالی

وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود در تشریح انواع روش های 
تأمیــن مالی عنوان کرد: دو نوع تأمیــن مالی وجود دارد یکی 
تأمین مالی ســرمایه ای و دیگری تأمین مالی بدهی که شامل 
اوراق اجــاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق ســلف، اوراق 
مشــارکت و اوراق اســتصناع می شــود. این خدمات از جمله 
خدمات اصلی تأمین ســرمایه تمــدن در حوزه تأمین مالی نیز 

به شمار می رود.
محسنی ســایر خدمات تأمین سرمایه تمدن را ادغام و تملیک 
ارزشــگذاری و ارزیابی اقتصادی، طراحی راهــکار تأمین مالی 
بازارگردانی اوراق و ســهام و قراردادهای آتی، صندوق پروژه و 
 )PDPC( صندوق جســورانه، استفاده از ظرفیت شرکت پروژه

تأمین مالی جمعی و اوراق گام عنوان کرد.
وی افزود: شــرکت تأمین سرمایه تمدن با خلق برند درمانگری 
مالی، با در نظر گرفتن تمامی شرایط شرکت های متقاضی برای 
تأمین مالی، در کنار ارائه و معرفی بهترین راهکار به شــرکت ها 
ســایر نیازمندی ها در خصوص ساختار بهینه فعالیت شرکت را 

نیز مرتفع می کند.
پیشنهادها در حوزه توسعه خدمات تأمین مالی

مدیرعامل شــرکت تأمین سرمایه تمدن پیشنهادهایی را نیز در 
حوزه توســعه خدمات تأمین مالی ارائه کــرد و گفت: صندوق 
هیبریدی-ارزی، اوراق مشارکت بلند مدت، اوراق بدهی مبتنی 
بر گواهی ســپرده کاالیــی )ETN( و اســتفاده از مدل اوراق 
گواهی ظرفیت در ســایر حوزه های انرژی ۴ ابزار پیشــنهادی 
برای توســعه خدمات تأمین مالی هســتند که می توان به آنها 
اشــاره کرد.وی درخصوص میزان افزایش ســرمایه شرکت های 
حوزه انرژی از طریق تأمین ســرمایه تمدن توضیح داد: در سال 
۱۳۹۹ و در حــوزه انــرژی ۵ هزار میلیارد ریــال از طریق این 

شرکت افزایش سرمایه صورت گرفت.

فضایی که این روزها در بازار سرمایه 
می بینیــم نتیجــه  اهمیــت ندادن 
به مواضــع و وعده هایی اســت که 
انتظارات سرمایه گذاران و ســهامداران را در ماه های اخیر تغییر داده و آنها را 
به پایان دوران تحلیل ناپذیری بازار و خروج از روند نزولی یکپارچه و خارج از 
منطق در دوره ای کوتاه مدت امیدوار ساخته بود اما با وجود گذشت چندماه از 
وعده ها، نه تنها عملیاتی نشده که برخی اظهارنظرها و مصوبات حتی جذابیت 
و مزیت نســبی برخی صنایع  کشــور را نیز درهاله ای از ابهام قرار داده است. 
این موضــوع اهمیتی مضاعف پیدا می کند وقتی تمامی ارکان سیاســتگذار و 
حاکمیت اقتصادی در حداکثر میــزان هماهنگی و یکپارچگی با یکدیگر قرار 
دارند اما به جز تکرار مکررات روشن مبنی بر ضرورت اصالحات گاه بدیهی، در 
این مدت هیچ محرک قدرتمند واقعی در راســتای اعتمادسازی وجلب اعتماد 
عمومی برای ورود منابع و ســرمایه ها به سمت بازار سرمایه به اجرا در نیامده 
اســت. جالب اینکه موضوعاتی که محور اصلی وعده ها بوده نادیده گرفته شده 
و به نظر می رســد تداوم  آن در هفته های آتی، تشدید خدشه دار شدن اعتماد 

عمومی  به اظهارات مسئوالن را در سطحی جدید در پی خواهد داشت.
ایــن فضای افت مکرر ارزش ســهام  شــرکت ها و تنهــا گفتاردرمانی  مقامات 
درخصوص تحوالت بازار سرمایه، در کنار مشاهده شرایط تورمی اقالم مصرفی 
خانوار و رشد و بازدهی ســایر بازارهای سرمایه پذیر و ناامیدی سرمایه گذاران 
موجب شده گاه در نمادهایی بیش از ۷۰ درصد کاهش ارزش از سال گذشته را 
داشته باشیم درحالی که عمده متغیرها نظیر نرخ دالر نیما، قیمت های جهانی 
و نرخ فروش محصوالت شــرکت ها جهش های بــا اهمیتی را تجربه کرده اند و 
این موضوع باور تحلیل ناپذیری و بی پشــتوانگی بورس را تقویت می کند. شاید 
ســهام تنها کالس دارایی باشــد که عمدتا در نرخ های کمتر از زمان مشــابه 
سال ۱۳۹۸ درحال معامله است در حالی که تمام متغیرهای اثرگذار شرایطی 
کامال متفــاوت را تجربه می کنند و صرفا بی اعتمادی و جو منفی حاکم برخی 

سهامداران خسته را به خروج  در هر قیمتی تشویق کرده است.
بهبــود فضای حاکم بر بازار به واســطه بدبینی حاکم شــاید اندکی زمان نیاز 
داشته باشد اما هر رخداد مثبت و تحقق هر وعده می تواند اثرگذار باشد. در این 
میان گزارش های۹ ماهه شرکت ها به راحتی می تواندیکی از مهمترین دالیل را 
برای عدم ریزش بیشتر قیمت ها ایجاد کند. شاید از بهمن ماه باید منتظر بود تا 
در کنار تقویت پشــتوانه های بنیادی بازار تحقق برخی وعده ها بتواند رفته رفته 
به تقویت اعتماد سرمایه گذاران منجر شود و با کاهش ابهامات ناشی از بودجه 
برجام و... در صورت عدم افت با اهمیت بازارهای جهانی با افزایش منابع مالی 
فعال و ارزش معامالت در بازار، بتوانیم روزهای بهتری را تا فصل مجامع تجربه 
کنیم. در این بین به دلیل شــرایط نوسانی طبیعتا به تناسب اخبار و اطالعات 
مخابره شــده صرفا خرید در محدوده های جــذاب با توجه به روندهای قیمتی 
می تواند در کوتاه مدت بازدهی جذاب تری را برای سهامداران به ارمغان آورد.

ترقی اقتصادی : در شرایطی که آمار و ارقام نشان می دهد عمق نزول بورس بیش از آن چیزی است که شاخص بورس 
به تصویر می کشد، دامنه نزول هر روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد.

شیب نزول بورس هر روز تندتر می شود تا جایی که دیروز هم شاخص کل با ۲ درصد افت مواجه و ۹میلیارد و ۳۳۰میلیون 

دالر هم از ارزش کل بازار ســهام کاســته شد آن هم در شــرایطی که دولت در تالش است به هر شکل ممکن شاخص را 
صعودی کند و به صف های فروش با سرمایه های جدید پایان دهند. چند روز پیش رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی 
اعالم کرد که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به بورس تزریق خواهد شد و تاکنون ۲.۷ هزار میلیارد تومان 

پرداخت شده است البته این واریزها تاحاال هیچ پاسخ مثبتی در بورس نداشته است.
آمارها نشــان می دهد از زمان آغاز نزول بورس در ۲۰مرداد سال گذشــته تاکنون، ۲۱۷میلیارد دالر از ارزش بازار سهام 
کاسته شده است. دیروز با نزول ۲درصدی شاخص ارزش کل بازار سهام به۲۰۸میلیارد و ۷۵۰میلیون دالر، معادل ۵هزار 
و ۸۴۵میلیون تومان رســید. شــدت نزول بازار سهام در مبادالت دیروز به حدی بود که از مجموع کل شرکت های مبادله 
شده، فقط قیمت سهام ۸۱شرکت رشد کرد و در مقابل ۵۰۰شرکت با افت شدید قیمت مواجه شدند. دیروز قیمت سهام 
۸۵درصد از شرکت های بورس با نزول مواجه شد. اما برای اینکه تصویر روشنتری نسبت به عمق سقوط بورس در ذهنتان 
شکل بگیرد فقط کافی است به برخی از اعداد توجه کنید. طبق اطالعات موجود در طول یک سال گذشته، قیمت سهام 
۵۰۰شــرکت با افت مواجه شده و تعداد شرکت هایی که با رشد مواجه شده اند فقط ۱۲۵شرکت است؛ یعنی در این مدت 
۸۰درصد سهامداران زیان کرده و فقط ۲۰درصد آنها از محل سرمایه گذاری در بورس سود کرده اند. بررسی دقیق تر آمار ها 
نشان می دهد که در این مدت قیمت سهام ۱۸۵شرکت بین ۵۰تا ۸۵درصد افت کرده، یعنی ۳۰درصد از کل سهامداران 
ارزش سهام شان بین۵۰ تا ۸۵درصد افت کرده است. در همین دوره قیمت سهام ۲۱۵شرکت یعنی رقمی معادل ۳۵درصد 

از کل ســهام موجود در بازار با افت ۲۰تا ۵۰درصدی مواجه شده اند و قیمت سهام ۱۰۰شرکت نیز یا رشد نکرده یا اینکه 
تا ۲۰درصد افت کرده اســت. در همین دوره فقط قیمت سهام ۵۰شرکت بین یک تا ۲۰درصد رشد کرده است که جمعا 
معادل ۸درصد از کل سهامداران است.۶درصد از سهامداران نیز توانسته اند بازده ۲۰تا ۵۰ درصدی به  دست بیاورند و فقط 
سهامداران۴ درصد از شرکت ها توانسته  اند بازدهی، بیش از نرخ تورم یعنی بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد به  دست بیاورند. در این 

دوره همچنین سهامداران یک درصد از کل شرکت ها توانسته  اند بیش از ۱۰۰درصد در بورس، سود کنند.
در شرایطی که آمار و ارقام نشان می دهد عمق نزول بورس بیش از آن چیزی است که شاخص بورس به تصویر می کشد، 
دامنه نزول هر روز ابعاد وســیع تری به خود می گیرد. بررســی ها نشــان می دهد که دلیل تشــدید نزول بورس به افزایش 
ریســک های بنیادی بازار سهام و البته بی اعتمادی سرمایه گذاران خرد و کالن به این بازار بازمی گردد. همچنین یکی از 
دالیل تشدید نزول شاخص های بورس، برآورد هایی است که سهامداران از اثر سیاستگذاری های انجام شده در آینده دارند. 
ظرف چند هفته گذشــته، بحث افزایش قیمت ســوخت ، خوراک ، گاز صنایع ازجمله پتروشیمی و فوالد تأثیر عمیقی بر 
معامالت بورس برجای گذاشــته اســت. به زعم کارشناسان؛ این افزایش نرخ که در الیحه بودجه ۱۴۰۱بر آن تأکید شده، 
می تواند به افت سنگین درآمد این شرکت ها منجر شود. همین عامل ظرف هفته های گذشته به خروج گسترده سهامداران 
از سهام این شرکت ها و افت قیمت سهام این شرکت ها در بورس منجر شد. یکی دیگر از ریسک هایی که ضربه زیادی به 

 ویژه در سال جاری به بورس زده، کاهش میزان تولید و فروش شرکت های بورس تحت  تأثیر قطع برق و گاز بوده است.

ترقی اقتصادی : به گفته مرکز پژوهش های مجلس، تحقق منابع ۷۱۰ هزار میلیارد ریالی 
در نظر گرفته شــده از محل واگذاری ها در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تردیدهای مهمی 
روبه رو است. بر همین اساس پیشنهاد اول آن است که )با رعایت آیین نامه داخلی مجلس( 
منابع حاصل از واگذاری در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و مبلغی در حدود ۵۰۰ 

هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شود که تحقق آن محتمل تر است.
در بند »الف« تبصره »۲« الیحه بودجه، موضوع واگذاری ســهام شرکت های دولتی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. دلیل اینکه این بند در الیحه آورده شــده، این است که بر اساس 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی می بایست واگذاری 
شــرکت های دولتی گروه یک ماده )۲( قانون مذکور تا پایان قانون برنامه چهارم توســعه 
)سال ۱۳۹۰( و کلیه واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۳ خاتمه پیدا می کرد که به دلیل عدم 
ختم فرایند واگذاری ها در زمان قانونی، این مهلت هرسال در لوایح بودجه سنواتی تمدید 
می شــود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی واگذاری ســهام و خصوصی سازی را در 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داده است.
طبق این گزارش، ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ به همراه عملکرد هشت ماهه ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ مقایسه 
شــده است. از حدود ۹۶۰ هزار میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عملکرد 
واگذاری ها در هشــت ماهه ابتدایی ســال، حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک 
درصدی را نسبت به میزان مصوب هشت ماهه نشان می دهد. البته این مبلغ ۸ هزار میلیارد 
ریال هم مربوط به دریافت اقســاط واگذاری های سال های گذشته بوده و در هشت ماهه 

ابتدایی سال ۱۴۰۰، واگذاری صورت نگرفته است.
این در حالی اســت که هیئت واگذاری در اولین جلســه خود در ســال جاری که ۲۰ 
اردیبهشــت برگزار شــد، فهرســت واگذاری با تعداد ۱۹۳ بنگاه را به تصویب رســاند. 
همچنین در صورتجلســه ۱۸ مهرماه این هیئت هم مقرر شــد نام شرکت های کشت و 
صنعت و دامپروری مغان، بین المللی مهندســی ایران )ایریتک( و کشت و صنعت نیشکر 

هفت تپه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری سال ۱۴۰۰ درج شود.
براســاس مصوبات جلسات هیئت واگذاری در هشــت ماهه ابتدای سال جاری و براساس 
گزارش ۶ ماهه تفریغ تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، واگذاری 
۱۲ بنگاه تصویب شده که از این تعداد عرضه پنج بنگاه لغو شده )بانک تجارت، بانک ملت 
گوشت یزد، ایران ترانسفو و صنایع آلومینیم جنوب( و هفت بنگاه هم عرضه ناموفق داشته 
اند که عبارتند از: ملی کشــت و صنعت دامپروی پارس، مجتمع صنعتی اسفراین، صنایع 
چوب، فلز، پالستیک و الکترونیک سیماچوب، تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه شهید 

عباسپور، گسترش کاتالیست ایرانیان، پتروشیمی هگمتانه و بانک صادرات.
در بند »الف« تبصره »۲« الیحه بودجه ۱۴۰۱، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی 

حدود ۷۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
بــه گفته مرکز پژوهش های مجلس، تحقق منابــع ۷۱۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته 
شــده از محل واگذاری ها در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تردیدهای مهمی روبه رو است. بر 

همین اســاس پیشنهاد اول آن است که )با رعایت آیین نامه داخلی مجلس( منابع حاصل 
از واگذاری در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد 

ریال برای آن در نظر گرفته شود که تحقق آن محتمل تر است.

ترقی اقتصادی : دولت سیزدهم به طور رسمی در ۱۴ مرداد ماه روی کار 
آمد؛ در آن زمان شاخص کل بورس بر روی کانال یک میلیون و چهارصد 
هزار واحد قرار داشت و طولی نکشید که در بازه زمانی شش ماهه شاخص 
کل بورس با افت هــای پی درپی به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی 

نزدیک شد.
ســیدحمید میرمعینی گفت: بازار ســرمایه درگیر چهار معضل است که 
تعیین تکلیف طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای ســال 
۱۴۰۱ و تورم افسارگسیخته و داغ شدن بازار رمزارزها تهدیداتی هستند 
کــه فضای پیش روی بورس را تحت ِتأثیرخود قرار می دهند. در پی ریزش 
پی درپی شــاخص کل بورس در هفته های گذشته و نزدیک شدن آن به 

کانال یک میلیون و صد هزار واحدی و شــدت گرفتن خروج حقیقی ها از 
بازار ســرمایه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از بسته جدیدی برای نجات 
بورس رونمایی کرد. در این بســته حمایتی ذکر شــده اســت که هزینه 
تمام شده پتروشیمی ها باید پایین نگه داشته شود و نرخ دارایی های ارزی 

گروه های بانکی نیز باید پایین تر محاسبه شود.
دولت ســیزدهم به طور رسمی در ۱۴ مرداد ماه روی کار آمد؛ در آن زمان 
شــاخص کل بورس بر روی کانال یک میلیون و چهارصد هزار واحد قرار 
داشــت و طولی نکشید که در بازه زمانی شش ماهه شاخص کل بورس با 

افت های پی درپی به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی نزدیک شد.
ابراهیم رئیســی درحالی در دولت ســیزدهم در جایگاه ریاست جمهوری 

قــرار گرفت که در دوره کاندیداتوری وی بارها بر به تعادل رســیدن بازار 
سرمایه تأکید ورزید. باوجوداین، کارشناسان در همان مرداد ماه پیش بینی 
کردند که اگر دولت سیزدهم اقداماتی اساسی در زمینه سیاست خارجی و 
همچنین کسری بودجه انجام ندهد روند بورس نزولی خواهد بود. حال اما 
بازار سرمایه نه تنها کماکان با معضالت کسری بودجه و به نتیجه نرسیدن 
برجام دســت وپنجه نرم می کند بلکه چهار معضل همچون سرنوشــت 
طرح حذف ارز ترجیحی، برنامه مالیاتی دولت برای ســال ۱۴۰۱ و تورم 
افسارگسیخته و داغ شــدن بازار رمزارزها بر بی اعتمادی در بازار سرمایه 

دامن زده است.
حمید میرمعینی، کارشــناس بازار ســرمایه در    پاسخ به این  پرسش که 
کنترل دســتوری بازار سرمایه عمل کارشناســانه ای است یا خیر گفت: 
دولت سیزدهم باید به فکر بودجه سال ۱۴۰۱ باشد و دراین راستا به جی ب 
بسیاری از بنگاه و شــرکت های اقتصادی دست درازی کرده و این کار در 
عیناینکه آسان ترین راه برای تأمین کسری بودجه بوده، آسیب زاترین راه 
نیز بوده است؛ زیرا با این کار تولید را تقریباً ناکارآمد خواهد کرد و جریان 

سرمایه گذاری در تولید را غیرقابل توجیه خواهد کرد اما ازطرف دیگر از این 
طریق می تواند به منابعی دست  پیدا کند که بخشی از بودجه خود را تأمین 
کند. وی افزود: می توان گفت بهتر بود دولت به جای اینکه هزینه های تولید 
را باال ببرد و حاشیه سود بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و قیمت گذاری 
دســتوری را در بخش فروش حاکم کند هزینه های خود را کمی کاهش 
می داد و دقت نظر بیشــتری را به خرج می داد؛ زیرا اکثر هزینه های دولت 
در تمام بخش هایی که ممکن بوده رشد پیدا کرده و این درحالی است که 
دولت ها زمانی که می بینند درآمد کافی ندارند در اولین وهله باید هزینه های 
خود را کاهش دهند و این اتفاق نیفتاده اســت و تورمی که وجود دارد به 
شرکت های تولیدی و مردم فشار وارد کرده و ازطرف دیگر بودجه نهادهای 
ناکارآمد نیز چندین برابر شــده و تمام آنچه گفته شــد نشان دهنده عدم 
انسجام و عدم استخدام کارشناسانی برای بررسی درست و تببیین بودجه 
است و متأسفانه ما نمی دانیم که این بحران باید تا کجا ادامه داشته باشد 
و جریان ســرمایه گذاری با مشکل مواجه شود و ازطرف دیگر اشتغال زایی 

کاهش پیدا کند.

افراد متناسب در جایگاه درست نیستند
این کارشــناس اقتصادی دراین خصوص گفت: وجهه دولت خراب است و هر 
جایی که می توانســته به نفع مردم کار کند به ضرر سرمایه گذاران و مردم کار 
کرده و این اتفاقات جریان سرمایه گذاری را غیرقابل توجیه می کند. از بخش های 
مدیریتی بنگاه های اقتصادی گرفته مانند تعیین آقای علی عسگری در صمت 
مدیریت هولدینگ خلیج فارس تا سایر بخش ها افراد ناکارآمد در رأس هستند 
و ناکارآمدی هایی که در شــرکت های دولتی به وجود آمده در نتیجه این اتفاق 
اســت که افراد متناســب در جایگاه درست نیســتند. وی افزود: ازطرف دیگر 
به حقوق هایی که در دســت دولت اســت به صورت یک جانبه نگاه می شود و 
قیمت گذاری کاال و خدمات نیز که به صورت دســتوری توسط دولت صورت 
می گیرد به ضرر مصرف کننده و تولیدکننده است؛ برای مثال در بخش خودرو و 
پتروشیمی این مشکالت در چند سال اخیر توسط دولت ایجاد شده و شخصی 
نیز پاسخگو نیست. بورس نماد عینی نگاه ما به اقتصاد است و نشان دهنده آن 
است که اقتصاد نتوانســته کارکرد خود را درست به جا آورد و تا زمانی که نگاه 

دولت به اقتصاد تغییر نکند مشکالت بازار سرمایه پابرجا خواهد بود.

دالیل ریزش های ناتمام بورس

مدیرعامل مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت
احسان رضاپور

در طول یک سال گذشته، قیمت سهام 5٠٠ شرکت با افت مواجه شده
عمق سقوط بورس چقدر است؟

در الیحه بودجه ١۴٠١، خصوصی سازی چطور ادامه پیدا می کند؟
در 8 ماه ابتدای امسال هیچ خصوصی سازی صورت نگرفته است

بورس در دولت سیزدهم
پیش بینی جدید از آینده بورس
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چهار ابزار جدید برای توسعه خدمات تأمین مالی
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دیدگاه

ترقی اقتصادی : در این بین بخشــی از فعاالن بازار ســرمایه مــی  گویند که بورس به صورت 
دستوری روند صعودی به خود گرفته؛ چراکه ارزش معامالت خرد بازار رشد چندانی را تجربه نمی 

 کند و به سختی از مرز سه هزار میلیارد تومان گذشته است.
در شرایطی که هفته گذشته شاخص کل بورس با ریزش بیش از ۶۸ هزار واحدی رو به رو شد و 
به زیر محدوده یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی رسید اما این هفته سبز شد و امروز توانست باردیگر 
کانال یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی را پس بگیرد و تا ظهر به عدد یک میلیون ۳۰۲ هزار واحد 

برســد. شاخص بورس در طول ۵ روز گذشته مثبت بوده است و حاال سوال اینجاست که آیا این 
رشد ادامه خواهد داشت و امید به بازار سرمایه بازگشته است؟ رییس جمهور روز سه  شنبه هفته 
گذشــته در گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد که دولت برنامه هایی برای نجات بورس دارد و پس 
از اتمام گفت وگوی رییس جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توییتینوشت: »فردا روز یک 
شــروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان شاءاهلل.« بر همین اساس روز چهارشنبه 
هفته گذشته دولت جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه، 
معاون اول رییس جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس سازمان بورس برگزار کرد. در 

نهایت محمد مخبر، معاون اول اقتصادی مصوبه پنج بندی بازار سرمایه را ابالغ کرد.
خاندوزی همان روز گفت: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول 
به ســال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی اســت که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم 

مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات 
بودن فعالیتاقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغییرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه های 
آینده اســت. پس از این مصوبات از روز چهارشنبه بورس روند صعودی گرفت که همچنان ادامه 

دارد.
البته در این بین بخشــی از فعاالن بازار ســرمایه می  گویند که بورس به صورت دستوری روند 
صعــودی به خود گرفته؛ چراکه ارزش معامالت خرد بازار رشــد چندانی را تجربه نمی  کند و به 
سختی از مرز سه هزار میلیارد تومان گذشته است. این کارشناسان شاهد رشد دستوری را ماجرای 
افزایش شــاخص بورس از فردای گفت وگوی تلویزیونی رییس جمهور  و رشــد ۵۱ هزار واحدی 
شاخص کل در عرض دو روز بعد از هفته ها سقوط اعالم می کنند. اما برخی نیز عقیده دارند که 
بازار سرمایه در سطحی از ارزندگی قرار داشته و توانسته به کمک محرک های سیاسی و اقتصادی 

مجددا در مسیررشد قرار گیرد.در این بین جلسات صبحگاهی حقوقی های بزرگ بازار سرمایه در 
شرکت بورس که به نظر می رسد از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتی تداوم 
داشته باشد، این گمانه را مطرح کرده که حمایت های حقوقی ها از سهام طی روزهای گذشته سبب 
رشد شــاخص های کل بورس، هم  وزن و فرابورس شده است که می تواند مقطعی باشد و حتی 

مشکالت در دولت گذشته را تکرار کند.
اگرچه سیگنال های زیادی برای تردید در رشد این روزهای بازار سرمایه ارسال می شود اما نمی توان 
از متغیرهای مثبتی که توانسته اند نشانه هایی از امید را در بازار سرمایه ایجاد کنند غافل شد. یکی 
از این متغیرها که طی هفته های گذشــته قول اصالح آن از سوی دولت داده شده بود، نرخ بهره 
بین  بانکی است. بر این اساس از نیمه دی ماه بدین سو، اهالی بازار سرمایه شاهد کاهش تدریجی 

نرخ بهره بین بانکی بوده اند. 

آیا امید به بازار سرمایه باز گشته است؟
روزهای سبز بورس
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ترقی اقتصادی : در شــرایطی که بانک ها ملزم به پرداخت 
تســهیالت خرد بدون اخذ ضامن شده اند و گزارش ها حاکی 
اســت که برخی بانک ها برای دریافت این وام شــرطی چون 
داشــتن ســپرده نصف مبلــغ وام را پیــش روی متقاضیان 
گذاشــته اند، یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه بانک ها 
به دلیل نداشــتن منابع برای پرداخت این وام حق دارند که 
بهانه بیاورند، گفت: از آنجا که با حذف ضامن تقاضا برای وام 
نیز زیاد می شــود، وزیر اقتصاد پاسخ دهند که آیا به بانک ها 
بــرای پرداخت این وام در جهت تامین منابع اجازه خلق پول 
می دهند و در غیــر اینصورت از چه راهی منابع پرداخت این 

تسهیالت را تامین می کنند؟
کامران ندری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: اینکه بانک ها 
برای دریافت وام بدون ضامن از متقاضیان ســپرده ای با نصف 
مبلغ وام موردنظر می خواهند، در راستای اعتبارسنجی است 
اما اگر این افراد در بانک مربوطه حساب و گردش مالی داشته 
نباشند، نیازی نیســت که بانک ها از مردم ســپرده با مبالغ 

بخواهند.
وی با بیان اینکه مشکل دریافت تسهیالت خرد به پایین بودن 
نرخ بهره نســبت به نرخ تورم مربوط اســت، گفت: زمانی که 
نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر است، متقاضی دریافت وام 
افزایــش می یابد و پیش از این بانک ها بــرای اینکه عرضه را 
با تقاضای وام برابر کنند، موانعی را برای مشــتریان به وجود 
می آورند که یکی از این موانع اخذ ضامن است. اکنون با حذف 
ضامن سوالی که در این زمینه باید از وزیر اقتصاد پرسید این 
اســت که با حذف ضامن از فرآیند پرداخت تســهیالت، چه 
مکانیسمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضای وام پیش بینی 

شده است؟
این کارشــناس اقتصــادی ادامه داد: زمانی کــه تقاضای وام 
افزایش می یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد 
شــود و این ســوال را در ذهن ایجاد می کند که وزیر اقتصاد 
این منبع را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا به سمت خلق پول 
توسط بانک مرکزی می رود که نتیجه ای جز رشد پایه پولی و 
تورم نخواهد داشــت زیرا، وام های خرد سریع تبدیل به تقاضا 

در بازارها می شود و در اقتصاد تورم ایجاد می کند.
ندری افزود: سنگ اندازی برخی بانک ها در نپرداختن وام بدون 
ضامن طبیعی است زیرا می دانند که منابع ندارند و نمی توانند 
وام را پرداخت کنند. زمانی که با تمام بخش های اقتصادی از 
جمله نظام بانکی دســتوری برخورد می شود و مکانیسم های 
طبیعی علم اقتصاد توجه نمی شــود، مشکالتی از این دست 

به وجود می آید.
وی با طرح این سوال از وزیر اقتصاد که با حذف ضامن از وام ها 
اگر مازاد تقاضا ایجاد شد، اجازه خلق پول به بانک ها می دهید 
یا خیر؟ گفت: اگر به این کار اجازه داده شود، باید برای بانک ها 
منابع ایجاد کنید که این منابع را بانک مرکزی با افزایش پایه 

پولی فراهم می کند و در نهایت نقدینگی خلق خواهد شد.
این کارشــناس اقتصادی افزود: اکنون باید با حذف ضامن از 
وام هــا نرخ بهره افزایش پیدا کند کــه مردم هم با مداخالت 
دولت انتظــارات باالیی دارند و از افزایــش نرخ بهره ناراضی 

می شوند. افزایش نرخ بهره تقاضا برای وام های بدون ضامن را 
برابر می کند. چاره ای نیســت وقتی که تورم و نرخ بهره پایین 
دارید، تمایل مردم برای دریافت وام زیاد می شــود که همین 

امر تورم را افزایش می دهد.
واکنش خاندوزی

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه 
هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار در پاسخ 
به سوال ایسنا درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی 
برخــی از بانک ها برای اعطای وام بدون ضامن تاکید کرد: هر 
آنچه که خارج از ابالغیه و بخشــنامه وزارت اقتصاد و هیئت 
مدیره بانک ها در این باره تخلف اســت و هر شــرط اضافی را 
تخلف می دانیم و بانک ها فقط باید شرایط داخل ابالغیه را به 

اجرا برسانند.
وی افزود: تاکنون ۴۰۰ مورد تیم رســیدگی از ســوی وزارت 
اقتصاد برای شــعب متخلف بانک ها ارسال شده است. مصوبه 

وزارت اقتصــاد درباره حذف یکی از شــروط پرداخت وام که 
ضامن باشد، است و اگر فردی حقوق بگیر باشد بانک ها نباید از 

آن ها ضامن دریافت کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که بانک ها حق مسدود کردن اعطای 
تسهیالت را ندارند. خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر 
اینکه منابع جدیدی برای بانک ها در جهت پرداخت وام بدون 
ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه تصمیماتی 

گرفته شده که به زودی اعالم خواهد شد.
وی دربــاره مصوبات جلســه هیئــت مقررات زدایــی افزود: 
مجوزهای اعالنی مشــاغل خانگی آن دســته از مجوزهایی 
هســتند که در درگاه ملی مجوزها ثبت می شوند و متقاضی 
در این درگاه متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد 
بود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشین نیست، به عبارت 
دیگر امضاهای طالیی در این مجوزها حذف خواهد شد. صدور 
مجوزها به صورت برخط خواهد بود و هفته های بعدی نظارت 

توسط کارشناسان انجام می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکــه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط 
به مجوزهای مشــاغل خانگی اعالنی است ادامه داد: مصادیق 
این مجوزهــا مانند پرورش دام و طیــور در مقیاس کوچک 
تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع 
بسته بندی ها، فعالیت های گرافیکی، ترانه سرایی، معرق کاری 

ابریشم بافی، لباس های محلی و... است.
خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه ســامانه وزارت به درگاه 
ملی مجوزها متصل شــود، برای اولین بــار به صورت برخط 

مجوزهای اعالنی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.
وی افزود: با این سازو کار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین 
صدور مجوزها در مسیرهای طوالنی معطل شوند، هر چند که 
در ماه های پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می توانند به 

فعالیت های تولیدی مردم کمک کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مســئله مهم در این زمینه متصل شــدن 
دســتگاه ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن 
۱۸ اســفندماه سال گذشته تصویب شــده و تا ۱۸ اسفندماه 

امسال همه دستگاه ها باید به این سامانه وصل شوند.

سنگ اندازی برخی بانک ها در نپرداختن وام بدون ضامن طبیعی است 

بانک ها پول از کجا بیاورند؟ تولد روابط عمومی دیجیتال؛ به زودی 
ترقی اقتصادی : مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین اعالم کرد: ما تا پایان ســال ۱۴۰۰ روابط 
عمومی دیجیتال را به صورت کامل راه اندازی خواهیم کرد.ســید محمد حسین استاد، نقطه اتصال 
مشــتری و بانک را رسانه های نوین و فضای مجازی دانست و گفت: در حال حاضر دیگر یک مدیر 
روابط عمومی نمی تواند همه ارکان نظام افکار عمومی را در اختیار بگیرد. تک تک اعضای سازمان 
باید مثل یک خانواده بزرگ از مجموعه ای که در آن فعالیت می کنند حفاظت کنند.وی افزود: همه 
رقبا از ابزارهای رســانه ای اســتفاده می کنند تا پیشرفت های یک سازمان موفق را کم رنگ جلوه 
بدهند. این موضوع یک اصل کلی است که در تمام دنیا اتفاق می افتد.استاد در خصوص برند بانک 
گفت: در یک سال گذشته تیم روابط عمومی با حمایت های مدیران ارشد بانک توانست برند بانک 
را بازسازی کند. نمای شعب بانک تغییر کرد و این هویت را به مشتریان ارائه کردیم که ما با خدمات 
جدید و ظاهری بهتر از گذشته در کنار شما هستیم.مدیر امور روابط عمومی خاطر نشان کرد: ما تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ روابط عمومی دیجیتال را به صورت کامل راه اندازی خواهیم کرد. مرکز تماس 
دیجیتال را راه اندازی کردیم و در ماه های آینده در تمام شبکه های اجتماعی پاسخگوی مشتریان 
و به ویژه همکاران در شــعب خواهیم بود.براساس گزارش بنکر، استاد از راه اندازی باشگاه مشتریان 
متفاوت خبر داد و گفت: بزودی باشگاه مشتریان متفاوتی افتتاح خواهد شد و این دفعه قرار است با 
دیدگاه و ایده های جدید و با توجه به ارزش مشتریان خدمات ویژه ای ارائه شود.او با اشاره به تغییر 
فضای کسب و کار و ارائه خدمات به مشتریان گفت: در سالهای اخیر رشد تکنولوژی و رشد استفاده 
شبکه های اجتماعی شرایط جدیدی را در ارائه خدمات به مشتریان ایجاد کرده است، مشتری امروز 
انتظــار دارد خدمات را در همان جایی که حضور دارد دریافت کند، در واقع ما به عنوان ارائه کننده 

سرویس باید سراغ مشتری بریم.

 بخشنامه حذف ضامن در اخذ تسهیالت 
بانک توسعه صادرات

ترقی اقتصادی: بانک توســعه صادرات ایران بخشــنامه داخلی عدم نیاز به ضامن در پرداخت 
تســهیالت خرد برای کارکنان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش هــای دولتی، عمومی 
و خصوصــی را صــادر کرد.این بانــک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ طی بخشــنامه داخلی شــماره 
۲۹۵/۰۷/۰۱۸ / ب ر و در اجرای دســتورات مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
مدیران ارشــد نظام بانکی کشــور مورخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ و همچنین بخشــنامه مورخ ۲۹ 
دی ماه معاون محترم امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتــی، موضوع »عدم نیاز به ضامن در 
پرداخت تسهیالت خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی 
و خصوصی« را به شــعب و واحدهای داخلی خود ابالغ کرد.در این بخشــنامه تاکید شده است 
که مدیریت امور شــعب و بازاریابی )بر اســاس اعالم شعب تابعه( و معاونت اعتبارات در صورت 
وجود جامعه هدف )موضوع بند های ۱ و ۲ در جدول ضمیمه نامه شــماره ۱۸۰۴۹۲/۶۲ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ وزارت امــور اقتصادی و دارایی(، مراتب را در اســرع وقــت جهت اقدام الزم به 

مدیریت امور برنامه ریزی و بهبود روشها اعالم نمایند.

 منابع ویژه بانک ملت برای پرداخت 
تسهیالت بدون ضامن

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملــت از تخصیص منابع ویژه در این بانک برای اجرای طرح 
تسهیل پرداخت تســهیالت خرد به حقوق بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، خبر 
داد.»رضا دولت آبادی« مدیرعامل بانک ملت، اظهار داشــت: پرداخت تسهیالت بدون ضامن در 
چارچوب دستورات ابالغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از امکانات سامانه 
غیرحضوری فرابانک در بانک ملت پرداخت می شــود.دولت آبادی افزود: در راستای تسهیل در 
پرداخت تسهیالت خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی 
و خصوصی که حقوق ایشان از طریق واریز به حساب در بانک ملت پرداخت می شود، مقرر شد 
اعطای تســهیالت مزبور در قالب کارت اعتباری از طریق بســتر سامانه فرابانک ملت و براساس 
ارزیابی رتبه اعتباری )AتاC(، نامه تعهد کسر از حقوق از محل اشتغال و احراز توان بازپرداخت 

تسهیالت از سوی بانک صورت پذیرد.
به گفته مدیرعامل بانک ملت، مدیریت منابع یکی از اصول حرفه ای برای عملیات بانکی پایدار 
است و براین اساس منابعی را به صورت ویژه برای پرداخت این نوع تسهیالت اختصاص داده ایم.

رئیس شعبه موفق بانک دی معرفی شدند
ترقی اقتصادی: ۱۰ رئیس شــعبه بانک دی از سوی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به عنوان 
رؤســای موفق شعب تجلیل شــدند. در دوازدهمین دوره گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک ها و 
مؤسسات اعتباری کشور که با حضور علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران 
ارشد این بانک و  همچنین با حضور مجازی مدیران ارشد بانک های کشور برگزار شد، از ۱۰ رئیس 
موفــق شــعب بانک دی تجلیل به عمل آمــد.در این گردهمایی که با موضوع »آموزش و توســعه 
منابع انســانی شعب« برگزار شد، »بابک عزیزی«، رئیس شعبه مستقل مرکزی بانک دی، »سپیده 
شیربخت«، رئیس شعبه نیاوران، »رامین قاسمی«، رئیس شعبه شریعتی، »زینب محمدزاده«، رئیس 
شعبه میدان ونک، »فتانه ابوالی«، رئیس شعبه آفریقا، »امید امانداد«، رئیس شعبه سهروردی شمالی 
»سیدمحمدحسین قاسمی«، رئیس شعبه وزراء، »علی فاتحی«، رئیس شعبه حافظ، »رضا طوالبی« 
رئیس شعبه توحید و »اسماعیل عالمی نسب«، رئیس شعبه بندرعباس به عنوان رؤسای موفق شعب 

بانک دی انتخاب و معرفی شدند.

تکریم مشتریان؛ مهم ترین وظیفه امروز کارکنان 
بانک سپه

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سپه مشتری مداری را یکی از مؤلفه های مهم وفادارسازی مشتریان 
خواند و تأکید کرد: پاسخگویی دقیق، سریع و توام با احترام به مشتریان در سراسر شعب و واحدهای 
ســتادی را مهم ترین وظیفه کارکنان این بانک در شرایط کنونی است.  آیت اله ابراهیمی در بازدید 
از مرکز ارتباط با مشتریان )۱۵۵۷( با قدردانی از تالش شبانه روزی کارکنان این مرکز گفت: تجمیع 
مشتریان شش بانک و موسسه مالی در قالب یک بانک واحد به نام سپه و اجرای طرح های توسعه در 
حوزه فناوری، نیاز به پاسخگویی مشتریان را در این مقطع چندین برابر کرده است.وی پاسخگویی به 
مشتریان با شکیبایی و احترام را وظیفه تک تک کارکنان بانک در سراسر کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: در چند ما اخیر بانک ســپه به پشتوانه حمایت مشتریان و تالش کارکنان توانست پروژه های 
مهمی در حوزه فناوری اطالعات را عملیاتی کند و همکاران ما در شعب و مرکز ۱۵۵۷ با پاسخگویی 

مناسب به مشتریان در این زمینه نقش مهمی را ایفا کردند.

فرایند پرداخت تسهیالت بدون ضامن به 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک رفاه کارگران فرایند پرداخت تسهیالت بدون ضامن به بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. دکتر اسماعیل للـه گانی با بیان اینکه، در راستای دستورات 
جناب آقای دکتر رئیســی رئیس جمهور محترم به مدیران عامــل بانک ها و تاکیدات وزیر محترم 
امور اقتصادی و دارایی در خصوص تســهیل در پرداخت تسهیالت خرد، پرداخت این تسهیالت به 
بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی آغاز شده اســت، افزود: فرایند پرداخت این تسهیالت کامال 
مکانیزه و به صورت غیرحضوری انجام می شــود و نیازی به حضور بازنشستگان معزز سازمان تامین 
اجتماعی در شــعب بانک رفاه نیست.به گفته وی، این تسهیالت بر اساس اولویت های مربوطه و بر 
مبنای ظرفیت های بانک رفاه کارگران پرداخت می شود.دکتر للـه گانی از راه اندازی سامانه الکترونیکی 
ثبت درخواســت تسهیالت بازنشســتگان خبر داد و گفت: این سامانه در مشــارکت با کانون های 
بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران ایجاد شده است و فرایند پرداخت تسهیالت 

از طریق آن اجرایی می شود.

افزایش چشمگیر پرداخت وام مسکن به متقاضیان
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک مسکن از افزایش ۵۴ درصدی پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
از ابتدای امســال تا پایان دیماه نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.محمود شایان با اشاره 
به برنامه های امسال بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیالت، اظهار کرد: در این بخش عملکرد 
بانک تخصصی بخش مسکن نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشته است.وی توضیح داد: 
تسهیالت پرداخت مشارکت مدنی از ابتدای امسال تا پایان دیماه حدود ۵۴ درصد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته افزایش یافته است.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیالت مشارکت 
به پروژه های عمرانی از جمله آزادراه تهران-شــمال، یادآور شد: در سال جاری برای حدود ۷۵ هزار 
واحد مسکونی تسهیالت ساخت پرداخت شده، در حالی که سال گذشته برای ۴۸ هزار و ۷۶۲ واحد 

وام ساخت مسکن پرداخت شده بود.

ترقی اقتصادی : برابر آمار بانک مرکزی، نســبت تســهیالت 
غیرجاری به مانده کل تسهیالت ایران در سال ۱۳۹۹معادل ۶,۷ 

درصد بوده که این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته و درحال توسعه رقم باالیی محسوب می  شود.

معاونت بررســی های اقتصادی اتاق تهران با استناد به داده های 
بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت مطالبات غیر جاری در شبکه 
بانکی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، مطالبات غیرجاری بانک  ها 
یا همان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در 
مقایسه با تابستان ۱۳۹۹ حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.  
در این گزارش آمده اســت  که مطالبــات غیرجاری بانک  ها از 
ابتدای سال ۱۳۹۸ با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در تابستان 

۱۴۰۰ برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده 
و به ۲۳۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار 
۱۴۰۰ با افزایش ۴,۴ درصدی و در مقایســه با تابستان ۱۳۹۹ 

حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.
 همچنین مطابق با آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ نسبت 
تسهیالت غیرجاری به مانده کل تســهیالت ایران ۶,۷ درصد 
بوده که این رقم درمقایســه با بســیاری از کشورهای توسعه 
یافته و درحال توســعه رقم باالیی محسوب می  شود؛ چنانکه 
در میان کشورهای همسایه و مجاور نیز وضعیت ایران در نسبت 

مذکور در مقایســه با برخی کشورها همانند عربستان سعودی 
گرجســتان و ترکیه مطلوب نیست. ارزیابی ها نشان می دهد که 
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت این کشورها با توجه 
به آمارهای بانک جهانی در ســال ۲۰۲۰ به ترتیب ۲,۲ درصد، 

۲,۳ درصد و ۳,۹ درصد است.
در گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران به این نکته 
اشاره شده است که نسبت مطالبات غیرجاری بانک  ها اهمیت 
زیادی در میان شاخص  های کارکرد درست تامین مالی در یک 
اقتصاد دارد، زیرا بر کیفیت دارایی، ریســک اعتباری و کارایی 
تخصیص منابع به بخش  های تولیدی تاثیر می  گذارد. افزایش 
در مطالبات غیرجاری تاثیر مســتقیمی بر کاهش نرخ رشد وام  
دهی بانک  ها هم در کوتاه  مدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات 
بلندمدت آن به مراتب شدیدتر است. در واقع افزایش مطالبات 

غیرجاری قدرت وام  دهی بانک  ها را کاهش می  دهد.

ترقی اقتصادی : وام خرد تبدیل به ســرمایه نمی شــود و اثربخشی ای هم برای 
مردم ندارد. در واقع وام خرد تنها به بدهی بلندمدت تبدیل می شود. به این ترتیب 
کسی که توان مالی ندارد و از اقشار ضعیف و متوسط به پایین جامعه است، با بدهی 

بیشتر مواجه خواهد شد.
روز گذشته وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک ها گفت اگر بانکی وام بدون ضامن 
نداد، مدیر شعبه را برکنار کنید. احسان خاندوزی از مدیران عامل بانک ها درخواست 
کرد که تا فردا ظهر بخشــنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیالت زیر۱۰۰ میلیون 
تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن ها بتوانند 
از جزئیات و شرایط آن ها آگاه شوند. عالوه براین، شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد 
شــعب نیز در سایت بانک ها درج شــود. آنطور که وزیر اقتصاد گفته، توقع وزارت 
اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن 
طی۴۸ ســاعت پاسخ داده شود. خاندوزی گفت از مدیران عامل بانک ها می خواهم 
تا در صورت ثبت تخلف بانک ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ 
نکنند. البته که وزیر اقتصاد این را هم اضافه کرده می دانم که در ماه های پایانی سال 
با مضیقه مالی روبرو هستیداما سعی کنید تا منابعی در این زمینه تخصیص دهید.

بهاالدین حســینی هاشــمی، کارشناس مســایل بانکی در این رابطه به سایت 
خبری اتاق تهران گفت: اقداماتی از این دست که وزارت اقتصاد در پیش گرفته، 

سیاست دستوری بدون تامین وجه است و کار خطرناکی محسوب می شود که 
برای بانک ها مشــکالت عدیده ای ایجــاد خواهد کرد. در حال حاضر، بانک ها 
وام ضروری و خرد می دهند و شاید با تضمین وام گیرنده برای خودش کفایت 

کنــد، یا وثیقه ای برای حصول اطمینان برای پرداخت بدهی گرفته 
شــود. به گفته او، وضعیت در پرداخت وام به طور کلی آســان تر 
شده است، در گذشته چند ضامن نیاز بود، اما حاال اینطور نیست.
حسینی هاشمی ادامه داد: بانک ها منابع بی نهایت در اختیار ندارند 
که بدون کســر از حقوق، یا چک و سفته بتوانند وام بدهند. چنین 
اقداماتی باعث می شــود که عده ای زیادی به بانک ها ارجاع داده 

شوند،  در حالی که بانک ها منابع کافی ندارند.
از طرفی براســاس صحبت های این کارشناس 
مســایل بانکی، وام های خرد باعث شلوغی در 
اداره حقوقــی بانک ها می شــود و باعث می 
شود آنها نتوانند نسبت به وام های کالن اقدام 
کنند و مانع بر ســر آن ایجاد شود. از طرفی 
تعداد باالی وام گیرندگان خرد، منابع باالیی 
را مــی طلبد اما بانک ها در حال حاضر هم 

با ریسک نقدینگی یا کسری نقدینگی مواجه هستند. حسینی هاشمی تاکید کرد: 
دســتورات اینچنینی باعث می شــود هجوم مردم برای وام افزایشیابد و این ماجرا 

مشکل بانک ها را چند برابر می کند.
همانطور که اقتصاددانان از جمله حســینی هاشمی روی آن اتفاق نظر دارند، 
وام خرد تبدیل به ســرمایه نمی شــود و اثربخشی ای هم برای مردم ندارد. در 
واقع وام خرد تنها به بدهی بلندمدت تبدیل می شــود. به این ترتیب، کســی 
که توان مالی ندارد و از اقشــار ضعیف و متوســط به پایین جامعه اســت، با 
بدهی بیشــتر مواجه خواهد شــد. از طرفی هم اگر او به طور مثال ۵۰ یا ۱۰۰ 
میلیون تومان وام بگیرد، صرف یک هفته آن را برای خرید گوشی موبایل، 
تلویزیونیا مبلمان خانه هزینه می کند و حاال با بدهی بلندمدت مواجه 

خواهد بود.
به گفته حســینی هاشمی این اقدامات باعث می شود که پس اندازی که 
باید صرف اشتغال و کارآفرینی و تولید در کشور شود، تنها صرف هزینه 
و مصرف شود و منابع بانکی را از بین ببرد. او تاکید کرد: با ۵۰ میلیون 
تومان نمی توان کار تولیدی انجام داد و این پول تنها صرف 
هزینه جاری خواهد شد. در حالی که این منابع خرد باید 
به ســرمایه تبدیل شود. سرمایه هم باید به میزان موثر 
باشد تا ایجاد ثروت و درآمد کند. با فرض اجبار وزارت 
اقتصاد به بانک ها بــرای پرداخت وام خرد بدون 
ضامن، فرد وام گیرنده که از اقشــار کم درآمد یا 
متوســط جامعه است، باید بخشی از درآمد یا 
مستمری خود را برای قسط بانک بپردازد.

وضعیت مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی

 نشانه های کاهش قدرت وام دهی بانک ها

تحلیل بهاالدین حسینی هاشمی، از اجبار بانک ها به پرداخت وام خرد و بدون ضامن

نسخه جدید وزارت اقتصاد، مشکالت بانک ها را چند برابر می کند

ترقی اقتصادی : بانک ها بعضا ضمانت ها و مدارکی می خواهند که اذیت کننده 
اســت. بعضی ها می گویند که اختصاص این منابع بانکی به تسهیالت خرد، باعث 
می شــود منابع مورد نیاز برای تولید کاهش یابد، اما به اعتقاد من چنین مشکلی 

پیش نخواهد آمد.
از اول این هفته به دســتور وزیر اقتصاد قرار شــد بانک ها برای پرداخت وام  های 
زیر۱۰۰ میلیون تومانی به افراد واجد شــرایط، ضامن را حذف کنند. به گفته  سید 
احسان خاندوزی  این تســهیالت با هماهنگی و مشارکت مدیران عامل بانک  های 

دولتی تنظیم شده و به عنوان هیات مدیره بانک  ها ابالغ می شود.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران دراین باره به ســایت خبری اتاق 
تهران گفت: در حال حاضر بروکراســی هــای زاید زیادی وجود دارد که باعث آزار 
و اذیت وام گیرنده ها می شــود. حذف ضامن می تواند این روند را تســهیل کند. 
آرگون با اشاره به معوقات بانک ها و رقم های باالی آن گفت: بیشتر معوقات بانک 
ها مربوط به تســهیالت بزرگ است. افرادی که وام های کالن می گیرند به نوعی 
معوقات زیادی دارند و سررسیدشــان گذشته است، نسبت معوقات تسهیالت خرد 

به تسهیالت کالن خیلی کم است.
آرگــون ادامه داد: بانک ها بعضا ضمانت ها و مدارکی می خواهند که اذیت کننده 
اســت. بعضی ها می گویند که اختصاص این منابع بانکی به تسهیالت خرد، باعث 
می شــود منابع مورد نیاز برای تولید کاهش یابد، اما به اعتقاد من چنین مشکلی 

پیش نخواهد آمد.
آرگون همچنین ادامه داد: باید توجه کرد که در حال حاضر با ۱۰۰ میلیون تومان 
کار خاصی هم نمی توان انجام داد. زمانی در ســال ۹۶، ۱۰۰ میلیون تومان حدود 
۱۰، ۱۲ هزار دالر بود، اما االن شــاید به ۳ هزار دالر برســد. بنابراین ۱۰۰ میلیون 
تومــان قدرت خرید چندانی هم ندارد. امــا از طرفی باید دقت کرد که نباید تمام 

جامعه را یکسان دید. مردم مشکالت مختلفی دارند و نمی توان تمام آنها را به یک 
صورت بررسی کرد. ممکن است فردی با ۱۰ میلیون تومان مشکلش حل شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکالت کسری نقدینگی و منابع 
بانک ها گفت: بانک ها هم باید به نوعی به سمت افزایش بهره وری حرکت کنند. 
زیان انباشته بانک ها به دلیلی رخ می دهد و علل زیان دهی برخی از بانک ها باید 
حل شــود. می بینیم که برخی بانک ها بعضا منابعشان را در جای نامناسبی قرار 
داده اند و بازگشــت مورد نظرشان رخ نمی دهد. به هرحال، اگر تحریم ها برداشته 
شــود و قرار باشد سیســتم بانکی ایران به سیستم بانکی جهانی متصل شود، باید 

استانداردهای الزم و کفایت سرمایه با دنیا منطبق شود.
او ادامه داد: بحث افزایش بهره وری و کارایی بانک ها مطرح است. آنها باید هزینه 
تمام شــده پول را پایین آورند. در نیروی انسانی و مدیریت مناسب آن تجدید نظر 
کنند. با توجه به اینکه به سمت بانکداری الکترونیک حرکت می کنیم، بخش عمده 
نیروی انسانی بانک ها نیازمند اصالح است و خدمات جدید باید تعریف شود و در 
این حوزه بانک ها باید مدیریت موثر در منابع داشــته باشند و بتوانند هزینه های 

پول را کاهش دهند.
آنطــور که در گزارش ها منتشــر شــده، در پرداخــت وام ۵۰ میلیــون تومانی 
شــاغالن، بازنشستگان و مســتمری بگیران تنها بایدیک نامه کسر از حقوق ارائه 
کنند. همچنین باید توان بازپرداخت تســهیالت توسط بانک احراز شود. کارکنان 
شــرکت های خصوصی که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می شود و دارای رتبه 
A و B هستند عالوه بر نامه کسر از حقوق بایدیک برگ چک یا سفته ارائه کنند. 
کارکنان شــرکت های خصوصی که رتبه C دارند بایدیک ضامن معتبر و یک برگ 
چک یا ســفته به بانک ارائه کنند. کارکنان شــرکت های خصوصی که حقوق آنها 
نزد بانک مورد نظر اســت یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا ســفته ارائه کنند. 
شــرایط برای دریافت وام های تا ۱۰۰ میلیون تومان کمی متفاوت است. شاغالن، 

بازنشســتگان و مستمری بگیران تنها بایدیک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا 
چک ارائه کننــد. کارکنان بخش خصوصی با رتبه A و B که حقوق آنها به بانک 
مربوطه واریز می شود هم بایدیک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند. کارکنان 
بخــش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق آنها نزد بانک مربوطه واریز می شــود در 
دریافت وام  های۱۰۰ میلیونی بایدیک ضامن معتبر و ســفته یا چک به بانک ارائه 
کنند. آنطور که مشخص است، بانک  های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن 
کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون 
و بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله بانک  هایی هستند که بخشنامه تسهیالت 

آسان به آنها ابالغ شده است.

اخبارکوتاه

مزایا و معایب حذف ضامن برای تسهیالت زیر ١٠٠ میلیون تومان

حذف ضامن، حذف بروکراسی زاید بانک هاست



ترقی اقتصادی : در اوایل ماه ژانویه، این غول بیمه مستقر در آلمان گزارشی منتشر کرد 
که نشان می داد آسیا و اقیانوسیه به عنوان منطقه ای با شکاف بیمه ۸۳ درصدی نسبت 
به میانگین جهانی ۵۷ درصد عقب مانده اســت. تخمین زده شــد که این منطقه در سال 
۲۰۲۱ مجموعا ۵۰ میلیارد دالر خسارت اقتصادی داشته است که تنها ۹ میلیارد دالر آن 

بیمه بوده است.

به گفته یکی از شرکت های بیمه، سیل سال گذشته در استان مرکزی چین، هنان، نه تنها 
تلفات انسانی زیادی به دنبال داشت، بلکه پرهزینه ترین در آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ 
بوده است. آنچه مشخص است، حاال بالیای طبیعی مشکالت صنعت بیمه در آسیا را نمایان 

کرده است. سی ان بی سی گزارشی در این باره منتشر کرده است.
طبق این گزارش، بالیای شــدید آب و هوایی،  فقدان حمایت بیمه ای آسیا در برابر شدت 
فزاینده بالیای مربوط به تغییرات اقلیمی را در مقایسه با سایر نقاط جهان آشکار کرده است.

ارنســت راخ، دانشمند ارشد اقلیم و زمین در گروه Munich Re می گوید: چین بازاری 
است که شکاف بیمه در آن بسیار زیاد است یا فقدان بیمه و پوشش آن بسیار زیاد مشاهده 
می شــود. او در ایمیلی به سی ان بی سی نوشت: پرهزینه ترین بالیای طبیعی سال گذشته 
در آســیا، سیل هنان با خســارت کلی ۱۶,۵ میلیارد دالر بود که تنها ۱۰ درصد آن تحت 

پوشش بیمه بوده است.
در اوایل ماه ژانویه، این غول بیمه مســتقر در آلمان گزارشی منتشر کرد که نشان می داد 
آسیا و اقیانوسیه به عنوان منطقه ای با شکاف بیمه ۸۳ درصدی نسبت به میانگین جهانی 
۵۷ درصد عقب مانده اســت. تخمین زده شد که این منطقه در سال ۲۰۲۱ مجموعا ۵۰ 

میلیارد دالر خسارت اقتصادی داشته است که تنها ۹ میلیارد دالر آن بیمه بوده است.
شکاف بیمه ای به تفاوت پوشش حمایتی بین خسارات اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی و 

خسارت های بیمه شده اشاره دارد.
براســاس برآوردهای Munich Re، دومین فاجعه پرهزینه آسیا، زلزله ۷,۱ ریشتری در 
سواحل شرقی ژاپن در فوریه سال گذشته بود که خسارت هنگفتی به ارزش ۷,۷ میلیارد 
دالر بر جای گذاشــت. در این گزارش آمده است که خسارت بیمه شده تنها ۲,۳ میلیارد 

دالر بوده است که ایجاد شکاف بیمه ای ۷۰ درصدی شده است.

افزایش ریسک برای بیمه گذاران
کلوین کواک، تحلیلگر سرویس سرمایه گذاری مودی گفت: بیشتر آسیا عمدتا در معرض 
طوفان و ســیل قرار دارد. شدت فزاینده چنین فجایعی، بیمه گران و بیمه گران اتکایی را 

تحت فشار قرار می دهد تا ریسک های مرتبط را بهتر مدیریت کنند.
به گفته او در صورتی که آنها نتوانند حمایت اتکایی کافی را کسب یا عامل زیان بالقوه در 
قیمت گذاری محصول خود را تعیین کنند این ماجرا می تواند ســودآوری و سرمایه بیمه 

گذاران را تحت فشار قرار دهد.
کواک ادامه داد، داده های شــرکت بیمه Swiss Re نشــان داد که زیان های بیمه شده 
ناشی از بالیای طبیعی از حدود ۵۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ به حدود ۸۰ میلیارد دالر 

در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
عوامل ایجاد شکاف

یکی از دالیل اصلی مشکل عدم بیمه در برابر بالیای طبیعی در آسیا عدم آگاهی از ارزش 
بیمه است. راخ از Munich Re می گوید: جوامع، موسسات مالی و دولت ها ممکن است 
با مزایای بیمه آشــنا نباشند. در نتیجه آنها بی اطالع هستند که بیمه می تواند به تثبیت 

ثروت یک فرد یا کشور از طریق هموار کردن شوک های اقتصادی کمک کند.
ضریب نفوذ کم بیمه در برخی از بازارهای در حال توسعه هم عامل دیگر این شکاف است. 
این عمدتا به دلیل ســطوح پایین درآمد در دســترس و پس انداز در آن کشورها محدود 

شده است.
به طور مثال، بیمه گران چینی تنها حدود ۱۰ درصد از خسارات اقتصادی ناشی از طغیان 
رودخانه یانگ تســه را در سال ۲۰۲۰ پوشش دادند،  در حالی که در غرب این مقدار برای 

بالیای طبیعی ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱6 - نیمه اول بهمن ۱400

ترقی اقتصادی : در هفتمین روز برگزاری مسابقات فوتسال، با برگزاری مسابقات 
رده بندی و فینال، تیم بیمه تعاون به عنوان قهرمان مسابقات شناخته شد.

مرحله رده بندی و فینال مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی صنعت بیمه از ساعت 
۹:۳۰ صبح روز چهارشــنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ در ســالن مجتمع ورزشــی برق 

آلستوم آغاز شد.
در این مسابقات، تیم های بیمه دی و بیمه کوثر در مرحله رده بندی با یکدیگر به 
مســابقه پرداختند که نتیجه بازی ۰-۰ به اتمام رسید؛ در نتیجه ضربات پنالتی به 
عنوان تعیین کننده برگزیده مسابقات در نظر گرفته شد که تیم بیمه دی با نتیجه 

۵-۴ نتیجه مسابقات را به بیمه کوثر واگذار کرد.
در ادامــه، مســابقات فینال تیم های بیمه تعاون و بیمه آســیا بــا اجرای »جواد 

خیابانــی« و با حضور تنی چند از مدیران فدراســیون فوتبال و صنعت بیمه برگزار 
شــد که در نتیجه آن، تیم بیمه تعاون با نتیجه ۲-۱ بــه عنوان پیروز رقابت های 

فوتسال صنعت بیمه شناخته شد.
در ادامه »یونس مظلومی«، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون با بیان شعار »عقل سالم 
در بدن سالم است« اظهار داشت: فعالیت ما ارائه خدمات مالی است و اینکار نیازمند 

آمادگی ذهنی است که با ورزش می تواند تقویت شود.
وی افزود: همچنین در دنیا مرسوم است که شرکت های بیمه به افرادی که ورزش 
می کنند تخفیف های خوبی می دهند و این نشان دهنده آن است که ورزش، تا چه 
میزان،یاریگر کاهش هزینه های جسمانی می تواند باشد و هم اکنون نیز بسیاری از 

شرکت های بیمه ای در دنیا، حامی تیم های ورزشی هستند.
»علیرضــا محمدعلی« رئیس شــورای ورزش بیمه مرکزی نیز بــا اعالم اینکه در 
نخســتین جشنواره ورزشی صنعت بیمه، ۶ رشته ورزشی که میزبانی هریک با یکی 
از شــرکت های بیمه ای بود برگزار شد، مطرح کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره 
نیــز در روز ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شــد. وی در ادامــه توضیح داد: باید بحث 
توسعه شورای ورزشی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم، چراکه این مهم خود 

عامل ارزشمندی برای معرفی شرکت های بیمه در بین آحاد جامعه است.
محمدعلی با اشاره به حضور ۳۰۰ ورزشکار در جشنواره ورزشی صنعت بیمه اظهار 
امیدواری کرد: ســطح بازی ها باید به قدری افزایش پیدا کند که بتوانیم در سطوح 

عالی تر ورزشی نیز حضور داشته باشیم.
»جواد خیابانی«، گزارشــگر ورزشــی نیز با توجه به حمایت شرکت بیمه تعاون از 
چند تیم فوتبالی اظهار داشت: با توجه به حضور فعاالنه این شرکت در حوزه ورزش 

امیدوارم بازی فوتسالی نیز بین تیم بانوان تعاون و تیم هنرمندان برگزار شود.
»سید امیر حسینی«، دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک نیز به عنوان دیگر سخنران 
مراسم اختتامیه اظهار داشــت: الزم است که ضریب نفوذ بیمه در کشور گسترش 

پیدا کند و این مهم می تواند از طریق ورزش به خوبی انجام شود.
»هادی عبداللهی«، معاون توســعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی نیز در ســخنانی 
مطرح کرد: رســالت ما در صنعت بیمه کاهش ریســک است که در خصوص موارد 
انســانی، این مهم با سالم سازی جسم می تواند صورت پذیرد و سالم سازی جسم 

از طریق ورزش ممکن خواهد بود که این مهم نشان از پیوند بیمه با ورزش دارد.
وی افزود: امروزه ۲۳ هزار کارمند شاغل در صنعت بیمه داریم که حدود ۵۸ درصد 
آنها زیر ۱۰ سال و بالغ بر ۸۵ درصد کارکنان، زیر ۲۰ سال سابقه کار دارند که این 
نشــان دهنده جوان بودن صنعت بیمه است؛ بر این اساس نیاز است تا به وضعیت 

روحی و جسمی کارکنان در صنعت بیمه بیش از پیش توجه شود.
شایان ذکر است که در پایان، »حمید مختاری« از تیم بیمه تعاون با ۹ گل زده در 
مسابقات به عنوان آقای گل و نیز تیم بیمه متقابل کیش به عنوان تیم اخالق مدار 

مسابقات شناخته شده و کاپ مربوطه را دریافت کردند.

مسابقات فوتسال صنعت بیمه به پایان رسید 

 بیمه تعاون قهرمان شد

بالیای طبیعی شدید فقدان حمایت بیمه ای در آسیا را آشکار کرد 

رشد بالیای طبیعی، صنعت بیمه را تحت فشار قرارمی دهد
بیمه آسیا: ۲۴ سال شرکت برتر کشور

ترقی اقتصادی : بیمه آسیا رتبه اول شرکت های بیمه خصوصی گروه موسسات بیمه ای 
شرکت های برتر ایران را در سال ۱۴۰۰ کسب کرد.و بنابر اعالم مرکز رتبه بندی شرکت 
های برتر ســازمان مدیریت صنعتی)IMI ۱۰۰(  بیمه آســیا دربیست و چهارمین سال 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران و در میان ۱۰۰ شــرکت برتر کشور با در نظر گرفتن 
۳۳ شــاخص  از جمله فروش، نقدینگی، ارزش افزوده، بهره وری، رشد سود، ارزش و بازده 
بازار، دارایی و نیروی انسانی، رتبه اول شرکت های بیمه خصوصی گروه موسسات بیمه ای 
شــرکت های برتر ایران را کسب کرد. بنابراین گزارش، در مراسمی که با حضور مسئوالن 
سازمان مدیریت صنعتی و مرکز رتبه بندی شرکت های برتر، مدیران شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی برتر کشور برگزار شد، بیمه آسیا به عنوان شرکت اول بیمه های خصوصی ایران 
معرفی شد. این گزارش می افزاید، بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور 
با توانگری مالی ســطح یک، در ســال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رتبه 
اول گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران را در این رتبه بندی کسب کرده بود. 
گفتنی است پس از بیمه آسیا، به ترتیب شرکت های بیمه پاسارگاد، دانا ، دی، معلم، کوثر  

پارسیان، ملت، نوین و سرمد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
توسط بیمه دی

ترقی اقتصادی : شرکت بیمه دی برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در 
سطح تقدیرنامه دو ستاره شد.دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با حضور فعال 
و گســترده شرکت ها و سازمان های برتر ایرانی و با هدف حمایت از مدیریت مالی حرفه ای در 
باالترین سطح کشوری در سالن اجالس سران برگزار شد.شرکت بیمه دی با عملکرد درخشان 
و کارآمد در بخش شــفافیت مالی و گزارش دهی مناسب اطالعات و همچنین توجه ویژه به 
اثر بخشــی حسابداری در حوزه مدیریت مالی موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران شد.در این دوره که با حضور مقامات ارشد اقتصادی، مدیران مالی برتر کشور 
و همچنین اساتید دانشگاه برگزار شد، مدیریت مالی شرکت بیمه دی از نظر داوران این رویداد 
حائز رتبه شد و محمد عبدالعظیمی مدیر مالی بیمه دی، به نمایندگی، این جایزه را دریافت 
کرد.شایان ذکر است شرکت بیمه دی برای نخستین بار در این رویداد شرکت نموده و با توجه 

به عملکرد شفاف و حرفه ای خود در بخش مدیریت مالی موفق به دریافت این جایزه شد.

فروش بیست و دو هزار میلیارد ریالی بیمه »ما«
ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه »ما« موفق شــد تا با اجرای استراتژی های تبیین شده 
در راســتای بهینه  سازی پرتفوی، مدیریت ریسک، تمرکز بر جذب رشته های کم ریسک 
و ارتقای توانمندی  های شبکه فروش، تا تاریخ سی دی ماه، بیست و دو هزار میلیارد ریال 
پرتفوی کســب کند.  بیمه »ما« بر اساس گزارش عملکرد ماهانه منتهی  به آخر دی ماه 
سال جاری، ۲۱,۵۴۸ میلیارد ریال پرتفوی کسب کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۷۶ درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.این گزارش افزود: در بازه زمانی ده ماهه 
رشته بیمه  های آتش سوزی با ۱۰۱درصد، رشته بیمه های باربری با ۷۷ درصد و بیمه های 
مسئولیت با ۶۳ درصد رشد در حق بیمه نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹، سهم بسزایی از این 

رکورد تاریخی را به خود اختصاص داده اند.

 بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه بیمه ای
 ١٠٠  شرکت برتر ایران را کسب نمود

ترقی اقتصادی : بر اســاس آخرین رتبه بندی صد شرکت برتر ایران )IMI-۱۰۰( که از 
سوی سازمان مدیریت صنعتی اعالم شد، بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمه 
ای و رتبه بیســت ویکم صد شرکت برتر ایران از میان ۵۰۰ شرکت ایرانی را کسب نمود.   
سازمان مدیریت صنعتی برای بیست و چهارمین سال متوالی، رتبه بندی شرکتهای برتر 
ایران را براساس صورت های سال مالی ۱۳۹۹  تهیه نموده است. شاخص های مورد استفاده 
در رتبه بندی IMI-۱۰۰  با توجه به وجود انواع شرکت های تولیدی، خدماتی، بیمه ای 
سرمایه گذاری و بانکها، بر اساس رقم فروش این شرکتها، لحاظ شده است.هدف سازمان 
مدیریت صنعتی از شناســایی، آرایش و تهیه فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور، در کنار 
یکدیگر، ارائه تصویری ساالنه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات 
در آرایش بنگاه های بزرگ کشــور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف است. پویایی 
تداوم و تســریع روند توســعه بنگاههای اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گروی 
شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای اقتصادی بنگاههای کشور است 
و از آنجایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند 
در این فهرســت با مقایسه صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای فراهم 
می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد 
و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه گردد.

بیمه آسماری به اصول مشتری مداری پایبند است
ترقی اقتصادی : همزمان با فرارســیدن دوم بهمن ماه »روز شناخت مشتری«، شرکت 
بیمه آســماری بار دیگر با قدردانی از مشتریان خود، بر پایبندی به اصول مشتری مداری 
تاکید کرد.»مشتری« از ارزشمندترین دارایی های هر سازمان است و شرکت بیمه آسماری 
با شناخت درست از این موضوع، تالش کرده است همه امکانات خود را برای جلب رضایت 
حداکثری مشــتریانش به کار بندد.با پیاده سازی CRM شــرکت بیمه آسماری، همه 
خدمات ارائه شــده به مشتریان رصد شده و از روز آغاز قرارداد تا پایان مهلت قانونی ارائه 
خدمات، ارتباط دو ســویه مشتری و سازمان به طور کامل حفظ می شود.همچنین ایجاد 
کانال های ارتباطی متنوع مانند تلفن، ایمیل، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و... . 
باعث شده است که امکان برقراری ارتباط موثر میان سازمان و مشتریان به بهترین شکل 
ایجاد شــده و مشتری به عنوان یک اصل، حفظ شود.شرکت بیمه آسماری جلب رضایت 
مشتریان کنونی و جذب مشتریان جدید را به عنوان اولویت اساسی خود برگزیده و تالش 
کرده است که با سرمایه گذاری هوشمند در مرکز تماس، در کنار مشتری مداری و تکریم 

مشتری، کیفیت خدمات خود را بیشتر از پیش افزایش دهد.

بیمه  کوثر در بین ١٠٠شرکت برتر کشور
ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه کوثر برای پنجمین ســال متوالی در رتبه  بندی سازمان 
مدیریت صنعتی در بین ۱۰۰ شــرکت برتر کشــور قرار گرفت.با  توجه  به رتبه بندی سال

IMI-۱۰۰ ســازمان مدیریت صنعتی، شــرکت بیمه کوثر با ارتقای ۶رتبه نسبت به سال 
گذشته، در رتبه ۹۲ شرکت های برتر ایران قرار گرفت.مسعود طاهری وسیه  سری با بیان 
اینکه شرکت های برتر ایران در پنج گروه ۱۰۰ شرکتی معرفی شدند که بیمه کوثر در بین 
۱۰۰ شرکت اول کشور قرار گرفت، خاطرنشان کرد: براساس اطالعات سال مالی گذشته و 
با احتساب میزان فروش )درآمد( طبقه بندی شده و پس از آن براساس ۳۳ شاخص دیگر 
شــامل شاخص های اصلی ســوداوری و عملکرد، اندازه و رشد شرکت، بهره وری، صادرات 
نقدینگی، بدهی و بازار با هم مقایســه و رتبه بندی می شوند.وی تالش مضاعف کارکنان و 
برنامه ریزی موثر را یکی از عوامل اصلی فروش بیشــتر و سوددهی باالی شرکت دانست و 
تصریح کرد: اصالح ترکیب پرتفو با توجه به میزان ریســک پذیری، شفافیت مالی و حفظ 

سطح یک توانگری از جمله اقدامات موثر شرکت در سال های گذشته و جاری است.

معاون فنی بیمه های غیرزندگی سرمد منصوب شد
ترقی اقتصادی : با صدور حکمی از سوی رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد، علی حرمتی به 
عنوان سرپرست معاونت فنی بیمه های غیرزندگی این شرکت منصوب و معرفی شد. جلسه 
معارفه علی حرمتی با حضور مهدی مهدوی قائم مقام مدیرعامل، محمدعلی اسدی دستیار 
اجرایی و بازرس ویژه مدیرعامل و معاونان شرکت برگزار شد.قائم مقام مدیرعامل با قدردانی 
و تشکر از خدمات مجید حبیبی معاون سابق فنی بیمه های غیرزندگی گفت: بیمه سرمد در 
هشت سال فعالیت خود تجارب خوبی کسب کرده است و ظرفیت های منحصر به فردی در 
صنعت بیمه دارد.وی با تاکید بر لزوم همگرایی افزود: اگر همگرایی در شــرکت وجود داشته 
باشد می توانیم بهترین بهره را از این ظرفیت ها ببریم و شرکت را در مسیر رشد و توسعه قرار 
دهیم.مهــدوی اضافه کرد: حضور افرادی مانند آقای حرمتــی، انرژی و تجربه جدیدی را به 
مجموعه سرمد تزریق می کند و امیدواریم حضور ایشان، منشا اثرات مثبتی برای شرکت باشد.

علی حرمتی، سرپرست معاونت فنی بیمه های غیرزندگی نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد 
خوب بیمه سرمد در سال گذشته گفت: از زحمات جناب آقای حبیبی و تک تک مدیران فنی 
سرمد تشکر می کنم و امیدوارم که با همفکری و هماهنگی یکدیگر با جدیت و قدرت به پیش 
برویم.وی افزود: باید با در نظر گرفتن ســه شاخص تعهد، دانش و اخالق، راهی را که از سال 

۹۲ در شرکت آغاز شده را ادامه داده و کار ماندگاری در حد نام و آوازه سرمد انجام دهیم.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی :مدیر عامل بیمه ایران بــا تأکید بر ضرورت 
پاسخگو بودن مدیران و مسئوالن و حتی نمایندگان شرکت، از 
راه انــدازی تاالر گفتگو در بیمه ایران و فراهم کردن امکان ارائه 
نظرات و مشــارکت همکاران در رابطه با تمامی مسائل شرکت 
خبر داد. حســن شریفی، در بازدید سرزده ازشعبه مرکزی بیمه 
ایران در استان قم، با بیان این مطلب در دیدار با همکاران شعب 
این اســتان، طی ســخنانی تداوم این بازدیدها با شــکل و فرم 
جدیدتر را از برنامه های جدی و مستمر خود خواند و بر اهمیت 
شبکه نمایندگان به عنوان پیش قراوالن حرکت رو به پیشرفت 

شرکت تاکید کرد.
وی، در ادامــه با قدردانی از تالش هــا و اقدامات ارزنده آقایان 
بختیاری مدیر عامل پیشین، تاجدار رییس هیات مدیره سابق و 
فراشیانی معاون حقوقی شرکت که اخیرا به افتخار بازنشستگی 
نائل آمدند، خواســتار کم شــدن فاصله مدیران و کارکنان شد 
و افــزود: باید اجازه دهیم همکاران و مردم راحت حرفشــان را 

بــه ما بزنندو حرف آنان را بشــنویم. راه انــدازی تاالر گفتگو و 
ایجاد شــرایط و امکان تبادل نظر مستقیم و بدون محدودیت و 
بی واسطه با مشارکت همکاران می تواند گامی بزرگ و موثر در 

نیل به اهداف متعالی شرکت باشد.
مدیرعامــل و رییس هیات مدیره بیمه ایــران، اضافه کرد: باید 
بزودی در هر استانی، متولیان امور بیمه ایران در شعبه مرکزی 
راه اندازی چنین تاالری را بسرعت برنامه ریزی و اجرایی کنند 
تا همه همکاران، بیمه گزاران و هموطنان در این فضا شــرکت 
و مشــارکت داشته باشند. شریفی، در ادامه با تاکید بر اینکه ما 
در پی فروش باکیفیت هســتیم نه بدنبــال گرفتن پرتفو از هر 
طریقــی و به هر قیمتی، گفت: ما بــه دنبال طراحی مدل بهره 
وری جدید و کارآمدی در بیمه ایران هســتیم که بر اساس آن 
به افراد به عنوان ســرمایه انسانی شــرکت هم امتیاز بدهیم نه 
فقط به واحد ذی ربط. مدیرعامل بیمه ایران ســپس عملکرد و 
آمار شــعب استان قم را خوب ارزیابی و اضافه کرد: با این حال، 

ظرفیت اســتان قم برای دســتیابی بیمه ایران به شاخص های 
مطلوبتر بیمه گری در اســتان ببشتر اســت. لذا باید همگی، از 
جمله نمایندگان پر تالش شرکت در این زمینه همت بیشتری 
داشته باشند. وی با اشاره به اینکه استارتاپ های فعال در حوزه 
بیمه شــاید تهدیدی برای نمایندگان محسوب می شدند، ولی 
این تهدید باید تبدیل به فرصت و ارتقای ســطح بیمه گری از 

سنتی به مدرن و به روز شود.
شــریفی اظهار کرد: بنا به برنامه 

ریزی ها، تشکیل یک استارتاپ 
بومی در ســامانه ایــران من 

شــرکت بیمه ایــران هم 
کار  دســتور  در  اکنون 
در  وی  دارد.  قــرار 
ادامه با تاکید بر اینکه 
کار  کم  نماینــدگان 
به  را  نتوانند خود  اگر 

روز و همراه کنند، باید 
از بدنه بیمــه ایران جدا 
شــوند، افزود: رتبه بندی 

نمایندگان شــرکت با جدیت در حال انجام و پیگیری اســت و 
چاره ای نداریم که خودرا به روز کنیم.

مدیر عامل بیمه ایران در پایان بار دیگر از زحمات همه همکاران 
و نمایندگان و مدیران قبلی بیمه ایران تشکر کرد.

بنا به این گــزارش زیارت حرم حضرت معصومه)س(, بازدید از 
ساختمان شــعبه مرکزی استان و همچنین ساختمان  مرکزی 
در حال احداث شــرکت و بازدید از پایانه خسارت استان 
از دیگر برنامه های مدیر عامل و هیات همراه در سفر 

به استان قم بود.
در ایــن ســفر، کارگروه رســیدگی به مشــکالت 
کارکنــان اســتان با حضــور دکتــر خدامی 
معاونت هماهنگی اســتان ها ، شــعب و 
نمایندگــی ها، و آقای افخمی مشــاور 
مدیرعامل در امــور ایثارگران و هیات 
همراه تسکیل شــد. دیدار با مدیرکل 
و کارکنان استان ،جمعی از نمایندگان 
انجمن صنفــی و تعــدادی از همکاران 
 بازنشســته از جمله برنامه های اجرا شــده 

در این سفر بود.

ترقی اقتصادی : نرخ شــکنی غیر فنی که متأســفانه صنعت 
بیمه را فرا گرفته و به اساســی ترین دغدغه بیمه گران تبدیل 
شــده است عواقب و پیامد های نامطلوب و هم برای بیمه گران 

و همه بیمه گزاران رقم می خورد.
قبل از ورود به بحث نرخ شــکنی در صنعت بیمه الزم است با 
واژه نرخ شــکنی و واژ های مشــابه از قبیل دامپینگ و قیمت 
گزاری تهاجمی آشــنا شویم، زیرا در برخی از موارد در صنعت 
بیمــه این واژه ها را به دلیل نزدیکــی به هم، به جای همدیگر 
بکارمی برند، در صورتیکه هر کدام از آن ها بار معنایی مخصوص 
خود را دارند، واژه نرخ شــکنی به معنی کاهش دادن نرخ بیمه 
نامه ها از ســطح تعادل انحصاری به سمت تعادل رقابتی است 
تحلیــل این واژه در این مفهوم با توجه به اینکه محصول بیمه 
از یک ســو به ســبب ویژگی های مانند غیــر فیزیکی، ذهنی، 
ناملموس و نامشــهود بودن و تناســب آن با ریسک بیمه گزار 
محصول پیچیده ای از نظر قیمت گذاری است و از سوی دیگر 
عرضه کنندگان این محصول با استفاده از ابزار قیمت به رقابت 
بــا هم می پردازند و پیچیدگی خاصــی به این رقابت می دهند 
مســلتزم توجه به این پیچیدگی اســت، در نتیجه پدیده نرخ 
شــکنی در صنعت بیمه نتیجه طبیعی ماهیت این بازار بوده و 
عموماً پدیده مخرب، عجیب و خالف منطق اقتصادی این بازار 
نیست در حقیقت رقابت یعنی ارائه خدمات بیمه ای با کیفیت 
و کمیت مطلوب به بیمه گزاران از جمله شکســتن نرخ رقبا به 
شــرطی که پاینتر از نرخ فنی نباشد، زیرا در غیر اینصورت هم 
موجبات ضرر و زیان شــرکت های بیمه گر را فراهم می کند و 
هم برخورد مقام ناظر را براســاس مقررات و ضوابط قانونی به 
دنبال خواهد داشــت و همچنین ضرر و زیان بیمه گزار را هم 
به دلیل بروز مشکالت مالی و عدم امکان ایفای واقعی تعهدات 

توسط شرکت بیمه گر در پی خواهد داشت.
اما مفهوم دامپینگ به این معناست که یک کشور و یا شرکت 
محصوالت خــود را در بازار های صادراتی بــه قیمتی کمتر از 
بازار داخلی خود و یا کمتــر از قیمت عرف بین المللی عرضه 
کنــد، گاهی اوقــات دامپینگ بــا هدف ایجاد فشــار رقابتی 
ســنگین از طریق عرضه زیر قیمت تمام شده به رقبای داخلی 

و تخریــب رقیب صورت می گیرد. معــادل رفتار دامپینگ اگر 
توسط شــرکت های داخلی در بازار داخلی اتفاق بیفتد قیمت 
گزاری تهاجمی نامیده میشــود در این حالت یک شرکت بیمه 
گر که هزینه تمام شــده کمتر، انــدازه بزرگتر و منابع مالی و 
آستانه تحمل بیشــتری نســبت به رقبا دارد، اقدام به عرضه 
محصــوالت خود به قیمتی کمتر از هزینه تمام شــده می کند 
که تداوم آن باعث کاهش قیمــت بازاری محصول و درنتیجه 
ادغام و یا ورشکســتگی سایر شــرکت ها و نهایتاً انحصار یک 
شــرکت بیمه گر خاص می شــود. با نگاه به مفاهیم مطروحه 
و تطبیــق آن ها با آیین نامه های شــورای عالی بیمه و قوانین 
و مقررات داخلــی، براحتی می توان اســتنباط کردکه قیمت 
 گــزاری تهاجمی ممنــوع بوده و بــه عنوان رقابــت مکارانه 

و ناسالم تلقی می گردد.
بــه گزارش پول نیوز، در این نوشــتار وقتی صحبت از مضموم 
بودن نرخ شــکنی می شود منظور نرخ شکنی به مفهوم قیمت 
گزاری تهاجمی و اعمال نرخ غیر فنی در بازار بیمه می باشــد، 
زیرا نرخ شــکنی رقابتی و ارایه نرخ فنی نه تنها مضموم نیست 
بلکــه باعث میشــود بازار ها رقابتی تــر و خالقانه تر در صنعت 
بیمه شــکل بگیرد که به تبع آن شــرکت های بیمه گر مجبور 
بــه کاهش هزینه ها و بهبود کیفیــت محصول و ارایه خدمات 
می گردند و این امر، هــم به نفع بیمه گران و هم به نفع بیمه 
گزاران اســت. اما در حالت نرخ شــکنی غیر فنی که متأسفانه 
صنعت بیمه را فرا گرفته و به اساســی ترین دغدغه بیمه گران 
تبدیل شده است عواقب و پیامد های نامطلوب و هم برای بیمه 
گران و همه بیمه گزاران رقم می خورد که قبل از اشاره به این 
پیامد ها الزم است به طور گذرا دالیل نرخ شکنی غیرفنی را در 
صنعت بیمه بررسی کنیم با توجه به بررسی های صورت گرفته 
و تحقیقات میدانی از جمله دالیل شایع و مهم نرخ شکنی غیر 

فنی در صنعت بیمه عبارت است از:
-تمایل شــرکت های بیمه به تصاحب ســهم بیشــتر از بازار 
موجود، از طریــق کاهش نرخ حق بیمه بجای افزایش کیفیت 

خدمات و یا ارائه محصوالت جدید بیمه ای
-اصرار ســهامداران شــرکت ها و تأکید آنان به مدیران اجرائی 

شــرکت متبوع مبنی بــر هجوم به بازار موجــود و رقبا به هر 
طریق ممکن

-عدم عالقمندی برخی از شرکت های بیمه به خلق محصوالت 
جدید بیمــه ای به دلیل باال بودن هزینه تولید و طوالنی بودن 
فرآینــد طراحی محصوالت جدید بیمه ای و نامشــخص بودن 

نتایج آن.
-عــدم انجام مطالعات علمی در برخی از شــرکت های بیمه و 
بی توجهی بــه واحد تحقیق و توســعه و همچنین عدم اتخاد 

راهبرد مشخص و مطالعات دقیق بازار
-عدم تقبل هزینه های کارشناســی و بررســی واقعی ریسک 
بــا فرض اینکه رقبا ریســک را بررســی و نــرخ را به صورت 

کارشناسی استخراج نموده اند.
-عــدم وجود نرخ گذاری فنی و الکترونیکــی با بهره گیری از 
ســابقه آماری چندین ساله گذشته بیمه گزار و بررسی سوابق 

خسارت بیمه گزار در نزد سایر شرکت های بیمه.
-و ضعیــف بودن فرهنگ بیمه در جامعه و تمرکز بیمه گذاران 
روی حــق بیمه ی کمتر به عنوان مهمترین شــاخص تصمیم 

گیری و انتخاب بیمه گر.
در هر صورت متاســفانه رواج نرخ شــکنی غیرفنی در صنعت 
بیمــه عواقب و پیامد های نامطلوبــی را ایجاد نموده و عوارض 
جبران ناپذیری را میتواند برای صنعت بیمه در پی داشته باشد 
کــه در دراز مدت هم بیمه گران و هم بیمــه گزاران را دچار 

چالش جدی می کند.
از جملــه مهمترین عواقب و پیامد هایــی که میتوان برای این 

موضوع متصور شد عبارت از:
-ورشکستگی شــرکت های ضعیف و تضعیف شرکت های بیمه 

قدرتمند در آینده ی نه چندان دور.
-کاهــش قــدرت مالی شــرکت های بیمه گــر و در نتیجه نا 
اطمینانی بیمه گزاران از امکان جبران واقعی خسارات احتمالی

- هدایــت تقاضای بیمــه گزاران به ســمت خرید محصوالت 
بیمه ای ارزان و در نهایت کاهش اعتماد بیمه گزاران به صنعت 

بیمه
- کاهش توانگری مالی و کاهش نرخ سود و منافع شرکت های 

بیمه گر و سهامداران آنها.
-و طوالنی شــدن فرآیند پرداخت خســارت بیمــه گزاران به 
دلیل کمبود منابع مالی و عدم جبران واقعی خسارت به دلیل 
کمبود نقدینگی شــرکت های بیمه گر و در نتیجه ورود آسیب 
جدی به جایــگاه صنعت بیمه در جامعه. بــا عنایت به موارد 
فوق االشــاره، صنعت بیمه می بایست در اسرع وقت برای برون 
رفت از چالش های نرخ شــکنی غیر فنی چاره اندیشــی نماید 
و با برقراری و ایجاد ضمانــت اجرایی جهت اجرای توافقات و 
تفاهمات صنفی و آگاهی بخشــی و اطالع رسانی به جامعه و 
بیمه گزاران مبنی بر اینکه حق بیمه کمتر شــاخص کیفیت و 
مطلوبیت بیمه گزار نیســت به ایــن واقعیت مهم پی ببرد که 
نظام تعرفه ای در جهان منســوخ شــده و اصرار به برگشت به 
عقب و اعمال نظام تعرفه ای زیبنده صنعت بیمه ایران نیست و 
میتوان با تالش در جهت هم گرایی صنفی و تأکید بر توســعه 
بــازار و آفرینش تقاضا از طریق تولید و خلق محصول جدید و 
همچنیــن درک واقعی از مفهوم رقابــت مبنی بر اینکه رقابت 
صرفاً کاهش نرخ و یا تغییر در شــرایط بیمه نامه نیست بلکه 
در خدمــات دهی هنگام صدور و پرداخت خســارت، برخورد 
صادقانه با مشتری، فرهنگ سازی، ارائه مشاوره بیمه ای و ارایه 
خدمات متمایز و... هم هســت به رقابــت با همدیگر پرداخت، 
لذا باید دســت در دســت همدیگر نهاده و با اعتماد به شبکه 
گســترده فروش اعم از نمایندگان، کارگزاران و استارتاپ های 
بر خط از تداوم نرخ شــکنی و و آســیب بیشــتر صنعت بیمه 

جلوگیری نمود.

مدیر عامل بیمه ایران خبر داد:

تشکیل استارتاپ بومی در سامانه ایران من

نرخ شکنی در صنعت بیمه و پیامد های آن



ترقی اقتصادی : داده های آماری هم نشان می دهند، ایران 
در میان شرکای تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه قرار 
ندارد؛ به دیگر ســخن ایران بــازار صادراتی و وارداتی مهمی 
برای اغلب همسایگان محســوب نمی شود. موقعیت ضعیف 
ایران در بازارهای همســایه، یکی دیگر از عواملی است که بر 

نگرش آن ها در قبال ایران تأثیر می گذارد.
مرکــز پژوهش های اتاق ایران با انتشــار گــزارش »جایگاه 
ایران در دیپلماســی اقتصادی همسایگان« به بررسی عوامل 
ســاختاری و کارگزاری شــکل دهنده به جایــگاه ایران در 

دیپلماسی اقتصادی همسایگان پرداخته است.
طبق ایــن گزارش، به لحاظ ســاختاری همســایگان ایران 
موقعیتــی حاشــیه ای و قاعده پذیر در نظــام تجارت جهانی 
و به طورکلی اقتصاد سیاســی بین الملل دارند. ســهم محیط 
همســایگی ایران در اقتصاد جهانی حدود ۵ درصد اســت. 
شــگفت آنکه این سهم در ۷۰ سال اخیر چندان تغییر نکرده 
اســت؛ به دیگر ســخن این منطقه در یــک وضعیت رکود 
تاریخی قرار گرفته است. اینکه ایران در دیپلماسی اقتصادی 
خود، اولویت نخســت را برای محیط همســایگی قائل شده 
اســت، از این منظر قابل نقد است. به دیگر سخن ایران تنها 
برای تعامل با ۵ درصد اقتصاد جهانی اولویت قائل شده است 
دولت های قاعده پذیر در شــرایطی که ایران با هسته اقتصاد 
سیاسی بین المللی دچار تعارض و تنش می شود، نمی توانند 

پنجره فرصتی باشند.
این گزارش ادامه داد: عامل دیگری که از نظر ســاختاری در 

شکل دهی به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان 
اهمیت دارد آنکه در این محیط »دولت ها« بازیگران کلیدی 
در اقتصاد سیاســی کشورها محسوب می شــوند. تقریباً در 
تمامی کشورهای محیط همسایگی ایران نوعی سرمایه داری 
دولتی حاکم اســت. نقش کلیدی دولت در اقتصاد سیاســی 
همســایگان از آن رو اهمیت دارد کــه تعارضات ژئوپلیتیک 
ایران و این کشــورها به ســرعت بر روابط اقتصادی آن ها با 

ایران اثر می گذارد.
افــزون بر عوامل ســاختاری، از منظر عوامــل کارگزاری و 
نگرش همســایگان بــه روابط اقتصادی و تجــاری با ایران 
می تــوان گفت که کشــورهایی همچون ترکیه، پاکســتان 
امــارات عربــی متحده و ســایر اعضای شــورای همکاری 
خلیج فارس چشــم اندازهای بلندمدتی را برای شــکل دهی 
بــرای ارتقاء جایگاه خود در اقتصــاد جهانی تعریف کردند. 
در هیچ یک از چشم اندازهای طراحی شده توسط طیفی از 

همسایگان ایران، منطقه، در اولویت نخست قرار ندارد. بلکه 
نقش آفرینی در زنجیره های جهانی ارزش و ارتقای موقعیت 
این کشــورها در این زنجیره ها در کانــون توجه قرار دارد. 
داده های آماری هم نشــان می دهند، ایران در میان شرکای 
تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه قرار ندارد؛ به دیگر 
ســخن ایران بــازار صادراتی و وارداتی مهمــی برای اغلب 
همســایگان محسوب نمی شــود. موقعیت ضعیف ایران در 
بازارهای همســایه، یکی دیگر از عواملی است که بر نگرش 

آن ها در قبال ایران تأثیر می گذارد.
ایران همچون همســایگان کلیدی نیازمند نقش آفرینی در 
اقتصاد جهانی و در زنجیره های جهانی ارزش است. محیط 
همســایگی می تواند به عنوان بخشــی از این راهبرد تلقی 
شود. تمرکز بر محیط همسایگی، به معنای تمرکز بر تنها ۵ 
درصــد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیده گرفتن ۹۵ درصد 

دیگر است.

ترقی اقتصادی :اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش شاخص 
مدیران خرید)شامخ( را منتشر کرده که نشان از افت آن و رسیدن 

به پایین ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد.
بر اساس گزارش شــامخ در دی ماه و ارزیابی هایی که از فعاالن 
در بنگاه های اقتصادی منتشر شده، عدد شامخ به پایین ترین حد 
در پنج ماهه اخیر رسیده است. این شاخص در طیفی میان صفر 
تا ۱۰۰ تعریف می شــود و هر چه عدد باالتر از ۵۰ باشد به معنی 
حرکت در مســیر رونق و هر چه پایین تر باشــد به معنی خطر 

رکود است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش دوره بیست و هشتم طرح 
شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد موسوم به شامخ، اعالم 
کرده است که رقم این شاخص در دی ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۹۴ واحد 
رســیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر اســت. در این ماه به جز 
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر 

۵۰ واحد ثبت شده اند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در دی 
۴۶.۹۴ به دســت آمده است و شاخص کل به کمترین نرخ ۵ ماه 
اخیر رسیده است. در این ماه به جز شاخص سرعت انجام و تحویل 
سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده اند. دلیل اصلی 
کاهش شاخص کل در دی ماه آن است که اکثر فعاالن اقتصادی 
در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از 

ماه قبل ارزیابی کرده اند.
شــاخص میزان فعالیت های کســب وکار در آذرماه )۴۷.۰۷( در 
دی ماه کاهش داشــته و کمترین مقدار را طی ۵ ماه گذشــته از 
مردادماه به ثبت رســانده است. این شاخص در بخش خدمات و 
کشاورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با 

رکود بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان )۴۳.۱۴( در دی ماه 
کاهش داشته و طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت 
رسانده است. در دی ماه بسیاری از فعالیت های کسب وکار به دنبال 
کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان 
روبرو بوده اند که البته بخشــی از آن ناشی از سردرگمی در مورد 
نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور بوده است.

شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۳.۸۱( در 
دی ماه طی ۹ ماه گذشــته از فروردین ماه )تعطیالت و اوج شیوع 
کرونا( به کمترین میزان رسیده است. این شاخص به دلیل کمبود 
نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، 

در همه بخش های اقتصادی کاهش یافته است.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی )۴۹.۹۱( 
در دی ماه با نرخ کمتری نســبت به آذر کاهش یافته اســت. به 
عقیده بســیاری از فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش ساختمان و 
خدمات و کشــاورزی، به دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش 
فشار هزینه ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی ممکن به فعالیت 

ادامه می دهند.
شــاخص میزان صادرات کاال یا خدمــات )۴۷.۱۴( همچنان در 
دی ماه به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. بخشی از کاهش 

تقاضای خارجی به دلیل تعطیالت ژانویه و همچنین شرایط آب و 
هوایی بوده است. بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات 
در دی ماه هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر 

کاهش داشته اند.
شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده 
)۵۸.۲۵( نسبت به ماه قبل )۵۵.۳۹( تا حدودی افزایش داشته و 
بیشترین نرخ افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است. 
ادامه روند افزایش قیمت ها و فشــار هزینه های تولید باعث شده 
علیرغم کاهش قیمت مواد اولیه و تقاضا، قیمت فروش محصوالت 
و خدمات افزایش یابد. بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران 
شــاخص قیمت مصرف کننده در دی ۱۴۰۰، بــرای خانوارهای 
کشور به ۳۸۸. ۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش 

نشان می دهد.
شاخص میزان مصرف حامل های انرژی )۶۹.۸۳( طی ۲۸ دوره از 
ابتدای شروع طرح )مهر ۱۳۹۸( به بیشترین مقدار خود رسیده 
اســت که البته به دلیل بروز سرمای شــدید در ابتدای زمستان 
تشدید شــده با این حال بســیاری از فعاالن اقتصادی با معضل 
چند برابر شدن قیمت سوخت و باال رفتن هزینه تولید نیز روبرو 

هستند.

ترقی اقتصادی : طی چند هفته گذشته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجاده ای به  
خصوص »حادثه بهبهان« )باز نشــدن ایربگ خودروها در تصادفی زنجیره ای( موج 

انتقادات از خودروسازان به شدت افزایش یافت.
»ســند راهبردی صنعت خودرو« به صورت زمان بندی شده برای کیفی سازی این 
صنعت تدوین خواهد شــد. رضا فاطمی امین وزیر صمت در برنامه ای تلویزیونی با 
اشــاره به این موضوع گفت:» برنامه راهبردی خودرو در حال تدوین است و وزارت 
صمت منتظر دریافت نظرات کارشناســی بــرای نهایی کردن پیش نویس موردنظر 

است.«
او گفت:» به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعات مربوط می شــود و سهم 
مونتاژ و تولید نهایی ۳۰ درصد است، اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست نباشد 
و خودرو ســاز به موقع پول قطعه  ساز را ندهد، قطعه  ساز نیز به دلیل زیان، کیفیت 
قطعات را کاهش می دهد و خودروســاز هم چــون نمی  تواند خط تولید را متوقف 
کند، همان قطعه بی   کیفیت را اســتفاده می کند.« وزیــر صمت در حالی از روابط 
خودروسازان با قطعه سازان گفته است که هم اکنون برآورد می شود خودروسازان 
بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار باشند و در ماه های گذشته 

شرکت های قطعه سازی بارها از مشکالت نقدینگی و مواد اولیه گالیه کرده اند.

طی چند هفته گذشــته با توجه به وقوع سوانح مرگبارجاده ای به  خصوص »حادثه 
بهبهان« )باز نشــدن ایربگ خودروهــا در تصادفی زنجیره ای( مــوج انتقادات از 
خودروسازان به شدت افزایش یافت. رهبرمعظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دیدار یکشــنبه با فعاالن اقتصادی و صنعتی، از ضعف کیفی خودروهای داخلی 
انتقاد کردند. ایشان با بیان اینکه با وجود حمایت های صورت گرفته، کیفیت خودرو 
خوب نیســت، تاکید کردند: »مردم }از کیفیت خودرو{ ناراضی         اند و درســت هم 
می   گویند و حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به جاست و این صنعت نتوانسته 

رضایت مشتری را جلب کند.«
وزیــر صمت در برنامه تلویزیونی به نوعی دلیل اصلی مشــکل کیفیت خودروهای 
داخلــی را موضوع نقدینگی دانســت. طبق گفته او قطعه  ســازان به دلیل کمبود 
نقدینگی مجبور شــده اند به سمت کاهش کیفیت قطعات بروند و خودروسازان هم 
چون با محدودیت توقف و کاهش تولید مواجه هســتند، چاره ای ندارند جز اینکه 

قطعات موردنظر را استفاده کنند.
هرچنــد طبق اظهارات وزیر صمت، ریشــه اصلی ضعف کیفی خودروها به موضوع 
نقدینگی مربوط می شــود، با این حال او اشــاره ای به دلیل بروز این چالش نکرده 
است. بســیاری از کارشناســان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند آنچه سبب بروز 

بحران نقدینگی در خودروسازی شده، چندین دهه قیمت گذاری دستوری به روش 
های مختلف است که باعث شده شرکت های خودروساز زیان ده باشند. کارشناسان 
معتقدند تا این سیاســت کنار گذاشــته نشــود، چالش نقدینگی خودروسازان و 
قطعه ســازان حل نخواهد شد. در این بین البته موضوع مهم دیگر بهره وری بسیار 
پایین در صنعت خودرو در کشــور و اســتفاده از تجهیزات نسبتا قدیمی است که 
باعث شــده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان یکی از 
مهم ترین نیازهای صنعت خودرو در ایران سرمایه گذاری های خارجی و همکاری 
با شــرکت های خودروساز جهانی است، اتفاقی که به دلیل تحریم ها در سال های 

گذشته با بن بست رو به رو شده است.

قفس قیمت گذاری     دستوری برای تولید
قیمت  گذاری     دســتوری به یکی از عــادات دولت 
تبدیل شــده و به صورت مــداوم، این عادت غلط 
خود را تکــرار می کند. گویی دولــت تنها مترصد 
فرصتی اســت که این نقشه خود را برای بازار عملی کند. در واقع، ریشه قیمت  گذاری     های 
دســتوری این است که دولت قصد دخالت در اقتصاد را دارد و البته در این کار، دو اشکال 
اساسی به دولت وارد است که یکی از آن ها، دخالت در مدیریت واحدهای تولیدی است که 
سیاست  های کلی مقام معظم رهبری مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر ممنوعیت آن 
صراحت دارد؛ به این معنا که دولت تالش می کند که فعاالن اقتصادی و بخش  خصوصی را 
از مدیریت بنگاه های خصوصی سازی  شده کنار بزند و خود باز هم سیطره بر اقتصاد را ادامه 
دهد. این در حالی اســت که تاکنون بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰۰ واحد واگذار شده اند، 
ولی ۱۱ واحد نیز به مشــکل برخورده اند که مســبب آن هم دولت بوده است؛ به این معنا 
که اگر دولت مثل سایر کشورهای دنیا واحدهای تولیدی را واگذار کند و دست از مدیریت 
آن هــا بردارد، به طور قطع، واحدهای تولیدی کار خــود را انجام می دهند و دولت هم به 
مقاصد و منابع درآمدی خود خواهد رسید؛ اما اکنون به دلیل کمبود منابع مالی از یک سو 
و سیاست گذاری های غلط دولتی در بازار از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالش های جدی 
مواجه هستند. به همین دلیل دولت با برهم خوردن عرضه و تقاضا که اتفاقا ناشی از اعمال 

سیاست های غلط است، راه قیمت  گذاری     دستوری را در پیش می گیرد.
نکتــه حائز اهمیت آن اســت که علی رغم تالش دولت برای مانــدگاری در عرصه اقتصاد، 
مدیــران دولتی عالقه  مند به تداوم کار نیســتند؛ چراکه در واقع، آن هــا فاقد برنامه ریزی 
بلندمــدت بوده و اطمینانــی از ماندگاری در مناصب خود ندارنــد. به همین دلیل تالش 
می کننــد که با تصمیمات منطقــی، راه را بر روند طبیعی بــازار و اقتصاد ببندند. این در 
حالی اســت که اگر بخش  خصوصی ســردمدار اقتصاد ایران شــود، به طور قطع خود راه 
مدیریت کردن هزینه و درآمد را داشــته و با توجه به رقابتی که در بازار شــکل می گیرد 
اســتراتژی های تولید و هدف گذاری ها برای تصاحــب بازار را طراحی خواهد کرد. بنابراین 
هیچ گاه کار به هرج و مرج قیمتی نخواهد رســید که دولت در آن بتواند به سیاســت هایی 
همچون قیمت  گذاری     دســتوری رو بیاورد. اما در حال حاضر، به دلیل اقتصاد بیمار ایران 
دولت در قیمت  گذاری     دخالت کرده و باعث هرج و مرج بیشــتر بازار می  شود. حاال در هر 
کاالیی هم باشد، این به   هم  ریختگی به سایر بخش ها ممکن است سرایت کند. بر این اساس 
اســت که دولت هیچ گاه با اجرای سیاست قیمت  گذاری     دستوری و کنترل های این چنینی 
در بازار به نتیجه نرســیده و از قیمت ارز گرفته تا مرغ و تخم مرغ و خودرو، هرجا که وارد 
شده تا بازار را نجات دهد و به آرامش برساند، کار بدتر پیش رفته و گرفتاری های حاشیه ای 

ایجاد کرده است.
به همین دلیل است که واقعا باید به دولت توصیه کرد که هیچ گاه وارد فرآیند قیمت  گذاری     
دســتوری و بگیر و ببند در بازار نشــود؛ چراکه در بسیاری از موارد، دولت به غلط به بازار 
ورود پیدا کرده و تولیدکننده و مصرف کننده را به تنگنا کشــیده اســت. نمونه غالب آن 
هم قیمت  گذاری     دســتوری در خودروســازان و مدیریت این کمپانی های داخلی است؛ به 
نحــوی کــه اگرچه دولت کمتر از ۲۰ درصد در خودروســازی ها ســهم دارد، اما در یکی 
از آن ها ۵کرســی هیئت مدیره و در دیگری ۴ کرســی از ۵ کرســی را تعیین می کند و 
اغلــب، مدیران دولتی را بر روی این صندلی ها می نشــاند. پس آن مدیر دولتی هم حتما 
بایــد منویات دولت اعم از درســت و نادرســت را در این کمپانی ها پیــاده کند و کار به 
جایی می رســد که در برابر تصمیمــات دولتی هم گردن کج کنــد. در حالی که اگر کار 
دســت بخش  خصوصی بود، نه  تنها زیان تولیدکنندگان خودرو این قدر انباشــته نمی شد، 
 بلکه تالش می کرد تا ســال به ســال بر روی رقابتی کردن و بــاال بردن کیفیت و نوآوری 

این حوزه وارد شود. 
نکتــه حائــز اهمیت آن اســت که بــا این سیاســت های غلــط دولت، نه  تنهــا مردم و 
مصرف کنندگان ضرر کرده و ســهام داران متضرر شده اند، بلکه خودروسازان نیز دچار زیان 
انباشته شده و قطعه سازان را هم دچار مشکل کرده اند؛ چراکه درآمدی ندارند که به عنوان 
مطالبات خود به قطعه  ســازان بپردازند. ضمن اینکــه دولت هم از این کمپانی های بزرگ، 
توانایی اخذ مالیات ندارد. از ســوی دیگر، مصرف کنندگان نهایی، دسترسی به محصوالت 
کارخانه ای نداشــته و تنها می توانند خودرو را به قیمت بازار که از ســوی دالالن تعریف 
می شــود، خریداری کنند. ضمن اینکه دولت هم به طرح هایی برای فروش محصوالت خود 

رو می آورد تا عرضه را به بازار با قرعه کشی صورت دهد. 
این جا است که بیش از ۹۰ درصد کسانی که خودرو ثبت نام می کنند و در این قرعه کشی  ها 
برنده می شــوند، آن را برای فروش می خرند تا بتوانند ســود ببرند ولذا کاری که دولت با 
قیمت  گذاری     دســتوری صورت داده، خودروسازان را مکلف می کند که هر خودرویی را که 
به مردم تحویل می دهند، اختالف قیمت چشمگیری را هم در داشبورد آن بگذارند، چراکه 
اکنــون مابه  التفاوت قیمــت خودروها درب کارخانه با بازار آزاد بیــن ۳۰ تا ۱۵۰ میلیون 
تومان اســت و ســود آن را هم دالالن می برند و خودروســازان از آن بی  نصیب هســتند. 
 اکنون خودروسازان کارهای نوآورانه خود را هم تعطیل کرده اند و بر روی تولید هر خودرو 

ضرر می کنند.
اگر به عقب برگردیم، مشــاهده می کنیم دولت در دهــه ۷۰ تصمیم بجایی را اتخاذ کرده 
و گفتــه که قیمت خودرو را حاشــیه بازار تعیین کند و هــر نرخی که برای هر خودرو در 
بازار تعیین می شــود با اندکی کمتر، از سوی خودروساز به فروش برسد. پس فاصله قیمت 
کارخانه با بازار متفاوت نیست و البته مابه  التفاوت این فاصله قیمت کارخانه و بازار، باید به 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می شد. به همین دلیل، قیمت 
هــم در بازار کامال معقول بود و ظرف مدت ۱۳ ســال، قیمت خــودرو بیش از ۱۳ درصد 
افزایش پیدا نکرد و این سیاســت نشــان داد که با تولید و کار، می توان بازار را هم کنترل 
کرد. به خصوص اینکه این روند افزایشــِی آهسته و منطقی قیمت ها، از تورم عقب تر بود و 

خودرو گران نشد. 
پس اگر فارغ از فضای قیمت  گذاری     دستوری، خودروسازان خود، کار را به دست بگیرند هم 
تولید باال می رود و هم قیمت متعادل می شود. پس اگر دولت قرار است که یارانه بدهد باید 
به صورت مستقیم آن را به مردم بدهد یا به تولید کمک کند. این طور نه  تنها کاال به قیمت 
مناسب به دســت مصرف کنندگان می رسد، بلکه تولیدکنندگان پول زنجیره تامین  کننده 
مواد و قطعات خود را هم خواهند داد، بنابراین مسیر همواری پیش روی تولید و بازار قرار 
می گیرد. بر این اساس، توصیه ما به دولت این است که آزادسازی قیمتی را تدریجی انجام 
دهند تا در بازار، با عکس العمل جدی مواجه نشوند. یعنی برای هر گروه کاالیی، کار فاز به 
فاز پیش رود تا مردم هم دچار شوک قیمتی نشوند. در چنینشرایطی وقتی که قیمت  گذاری     
 دســتوری حذف شــود، داللی از بیــن مــی رود و مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به 

جای آن ها منتفع می شوند./ آینده نگر 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
محمدرضا نجفی منش

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اعالم کرد:

3چالش اصلی حوزه معدن
ترقــی اقتصادی :  به دلیل مشــکالت موجود در تولید داخل و ســخت   گیری در 
واردات و همچنین هزینه ها، معادن کشــور برای تامین ماشــین آالت با مشکل رو 

به رو هستند
بزرگترین مشکل حوزه معدن در ایران در حال حاضر عدم دسترسی به ماشین آالت 
روز معدنی و راه سازی است. سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
تهران می گوید:» به دلیل قوانین و ممنوعیت هایی که به اشتباه تصویب شده است 
و دوم قیمت و هزینه های باال، درسال های گذشته فعاالن حوزه معدن نتوانسته اند 
به ماشــین آالت روز معدنی دسترسی داشته باشند و معادن خود را با ماشین آالت 
جدید و بســیار مدرن تجهیز کنند و بهره وری را افزایش دهند. من پیش از این هم 
اعالم کرده ام که به دلیل مشکالت موجود در تولید داخل و سخت   گیری در واردات و 
همچنین هزینه ها، معادن کشور برای تامین ماشین آالت با مشکل رو به رو هستند. 
براساس گزارش سال گذشته خانه معدن تنها معادن کوچک و متوسط نیاز به بیش 

از ۱۱ هزار دستگاه ماشین   آالت معدنی دارند.«
ایــن عضو هیات نماینــدگان اتاق تهــران درباره دیگر چالش هــای حوزه معدن 
می گوید: » در کنار بحث ماشین آالت چالش دیگری که فعاالن حوزه معدن با آن 

مواجه هســتند به تعارض های منافع حاکمیتی مثل محیط زیست و منابع طبیعی 
و... باز می گردد.«

او با اشــاره به اینکه تامین منابع مالی و سرمایه در گردش معضلی است که در تمام 
صنایع و بخش های تولیدی مانند معدن هم اکنون دیده می شــود؛ درباره ســومین 
چالــش اصلی حوزه معدن گفت:» در قوانین معادن ما محدودیت هایی در ارتباط با 
ورود ســرمایه گذاری های خصوصی وجود دارد و سومین چالش اصلی این حوزه به 

مباحث مربوط به عوارض صادراتی و حقوق دولتی معادن باز می گردد.«
ســجاد غرقی با تاکید بر اینکه باید در قوانین مربوط به حوزه معادن بازنگری صورت 
گیرد و فرصت هوشمندســازی و زمینه سازی برای به کارگیری فناوری های نوین و 
ماشــین آالت روز در معادن فراهم شــود، می گوید:» هوشمندسازی باعث افزایش 
بهــره وری معادن خواهد شــد و مزایای بهره مندی دولت از هوشمندســازی معادن 
افزایش میزان تولیــد، افزایش حقوق دولتی قابل وصــول، افزایش عمق معدنکاری 
بهبود امکان ارائه یارانه به تولیدکنندگان واقعی، ردیابی بهینه  تر عملکرد بهره برداران 
و کاهش مشــکالت زیست  محیطی و... اســت. در حال حاضر و در شرایطی که ما از 
ماشــین آالت مربوط به بیش از ۱۵ ســال پیش در معادن استفاده می کنیم شاهد 
اســتفاده از فناوری های نوین در صنعت معدنکاری مانند هوش مصنوعی، روباتیک 

بالک چین و واقعیت افزوده و... هستیم.

ایران بازار صادراتی و وارداتی مهمی برای اغلب همسایگان محسوب نمی شود

دیپلماسی اقتصادی ایران ضعیف است

شامخ دوباره افت کرد

خطر رکود دوباره در اقتصاد ایران

وزیر صمت از تدوین سند راهبردی صنعت خودرو خبر داده است

کیفی سازی صنعت خودرو ایران چگونه ممکن است؟

صنعت
تجارت
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دیدگاه

ترقی اقتصادی : الیاف آکریلیک هم که رکورددار افت تولید اســت، مجموعا در پایان۹ماه 
منتهی به آذر۱۴۰۰ به میزان۱۴۰۰تن تولید داشته که از افت بیش از ۶۹درصدی تولید کشور 

در این محصول خبر می دهد.
جزئیات تولیدات منتخب صنعتی در ۹ماه۱۴۰۰ نشــان می  دهد تولید در ســال ۱۴۰۰ در 
مقایسه با سال ۱۳۹۹ وضعیت سختی را پشت سر گذاشته است. گزارش وزارت صمت از تولید 
کاالهای منتخب صنعتی که به تازگی منتشر شده نشان می دهد تولید گرچه از ناحیه خطر 

کمی خارج شده، اما همچنان نمی توان آن را دور از رکود در نظر گرفت.
این گزارش نشــان می دهد صنایعی که وزن بیشتری در ایجاد ارزش افزوده صنعتی دارند و 
تاثیر آنها بر نرخ رشد صنعتی کشور باالست، در سه  فصل ابتدایی سال با افت و خیزها و چالش 
های بســیاری دســت و پنجه نرم کرده اند. سیمان که می    رفت رکورد نرخ تولید را در سال 
۱۴۰۰ جابه جا کند، به دلیل قطعی برق و گاز تولیدش به حدود ۴۸میلیون تن محدود شده 
و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹معادل۱/ ۹درصد افت کرده است. بخش فوالد نیز دیگر 
صنعتی است که با افت تولید محسوس روبه رو شده است. شواهد آماری گزارش وزارت صمت 
نشــان می دهد کشور در تولید فوالد خام طی۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ افت ۲/ ۲درصدی را 
تجربه کرده و مجموعا ۳/ ۲۱میلیون تن تولید داشــته است. افت تولید در بخش محصوالت 
فوالدی بدتر بوده و به ۸/ ۵درصد می   رسد. ایران در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ تنها ۱۸میلیون 
و ۸۸۴هزار تن انواع محصوالت فوالدی را تولید کرده که به معنی افت یک میلیون تنی تیراژ 

این محصوالت در کشــور است. بخش پتروشــیمی ایران تنها صنعت صادرات   محور و بزرگ 
کشور است که کماکان رشد تولید دارد. رشد این بخش در دوره زمانی مورد اشاره ۳/ ۲درصد 
بوده که موجب شده است مجموع تولید پتروشیمی در کشور به ورای۹/ ۴۶میلیون تن برسد. 
در این بین بیشترین صنعتی که در این مدت رشد داشته صنعت لوازم خانگی است که در سه 
قلم کولرآبی،یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی مجموعا ۳میلیون و ۵۲۵ هزار دستگاه تولید 
داشــته و رشد ۸/ ۱۲درصدی را نسبت به دوره ۹ماه منتهی به آذر ۱۳۹۹ تجربه کرده است. 
رشد چشمگیر تولید ماشین لباسشویی از افزایش رقابت و تیراژ در این محصول خبر می دهد. 
لباسشویی در این دوره زمانی۱/ ۲۶درصد رشد کرده و مجموعا یک  میلیون و ۵۶هزار دستگاه 
تیراژ داشته است. یخچال و فریزر کماکان بزرگ ترین بخش سبد تولیدات لوازم خانگی بزرگ 
در بخــش محصوالت را به خود اختصاص داده اســت. در دوره زمانی فروردین تا آذر۱۴۰۰ 
مجموعا رشــد تولید این محصول ۳/ ۱۰درصد بوده که به بهبود تیراژ تا ســطح یک میلیون 
 و ۶۵۳ هزار دســتگاه منجر شده است. در محصول کولر آبی هم کشور در همین مدت رشد 
۲/ ۳درصدی را تجربه کرده و مجموعا ۸۱۵ هزار و ۶۰۰دستگاه تولید داشته است. در صنایع 
دیگر شرایطیکدست نیست. برای نمونه بخش خودرو به عنوان یکی از صنایع انحصاری داخلی 
که ابعاد بســیار بزرگی دارد، در مجموع با احتساب ماشین   آالت تجاری، کشاورزی و سواری 
چیزی بالغ بر ۷۴۵ هزار دستگاه تیراژ داشته است. در بخش سواری کشور در ۹ماه منتهی به 
آذر۱۴۰۰ رشد تولید۱/ ۲درصدی را تجربه کرده و حدود ۶۷۰ هزار دستگاه تیراژ داشته است. 

در این مدت، بیش از ۲۱هزار دســتگاه انواع خودروی تجاری نیز تولید شده است. کامیون، 
کامیونت و کشــنده با رشــد ۷۵درصدی رکورددار افزایش میزان تولید در ۹ماه منتهی به 
آذر۱۴۰۰ هستند. کل تولید این بخش در این مدت در کشور ۷هزار و ۶۱۲دستگاه بوده است. 
در بخش اتوبوس، مینی   بوس و ون هم کشــور رشد ۷/ ۲۱درصدی را تجربه کرده و ۱۶هزار 
 و ۶۵۰دســتگاه تولید داشته است. تولید کشور در محصول کمباین باال رفته و به لطف رشد 
۴/ ۱۶درصدی، این بخش از صنعت خودرو۵۰۵دستگاه تیراژ داشته است. تولید تراکتور نیز با 
۴/ ۵درصد، به ۱۶هزار و ۴۴۹دستگاه رسیده است. وانت اما تنها رقمی از محصوالت صنعت 
خودرو است که افت تولید داشته و با نزول ۴/ ۵درصدی، مجموعا تیراژ۵۷هزار و ۷۲۰دستگاهی 
داشته است. در بخش روغن، میزان تولید ماهانه همچنان باالست. تولیدیک میلیون و ۵۲۲ هزار 
تن روغن به رشد ۷/ ۳۸درصدی منتهی شده است. عملکرد ماهانه روغن نباتی از ابتدای سال 
تاکنون نشان می دهد این محصول به طور میانگین، ماهانه حدود ۱۶۰ هزار تن تولید داشته 
است.  در بخش تولید پودر شوینده، صنایع آرایشی بهداشتی ایران وضعیت سختی را تجربه 
می کنند، به طوری که در پایان۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰، افت ۱۵درصدی تجربه شده تا کل 
تولید به ۴۰۷هزار تن عقب بنشیند. تولید پودر شوینده در همه سه ماه پاییز روند نزولی داشته 
و هر ماه نســبت به ماه قبل با افت روبه رو شده است. الستیک خودرو دیگر بخشی است که 
افت ۷/ ۳درصدی را تجربه کرده اســت. کل تولید الستیک خودرو در ۹ماه اخیر۱۹۴ هزار و 
۴۰۰تن بوده است.  فیبر کاالیی با افت ۹/ ۷درصدی روبه رو شده و به رغم یک میلیون و ۹۴هزار 
مترمکعب تولید، نســبت به مدت مشابه سال قبل عقبگرد داشته است.  یکی از محصوالتی 
که در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ عقبگرد داشته  الکتروموتور است که با نزول ۶/ ۱۶درصدی 

روبه رو شده و مجموعا تیراژی به میزان۶میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۰دستگاه داشته است.
الیاف آکریلیک هم که رکورددار افت تولید است، مجموعا در پایان۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ به 
میزان۱۴۰۰تن تولید داشته که از افت بیش از ۶۹درصدی تولید کشور در این محصول خبر 

می دهد. در گزارش وزارت صمت از آمار تولید کاغذ اطالعاتی ارائه نشــده، ولی درباره کارتن 
آمارها مشــخص اســت. این محصول در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ مجموعا ۵/ ۱درصد رشد 
داشته تا کل صنایع این بخش، بیش از ۴۱۹هزارتن تولید کرده باشند.  نئوپان کاالیی است 
که از ابتدای امسال تا انتهای پاییز موفق به افزایش تولید و کسب رشد ۷درصدی شده است. 
کل تولید نئوپان در کشــور در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ حدود ۶۵۳ هزار و ۷۰۰متر مکعب 
بوده اســت. روغن صنعتی و موتور تصفیه اول هــم به عنوان محصول مهم، در ۹ماه منتهی 

به آذر۱۴۰۰ به میزان۷/ ۵درصد رشد کرده و از آن بیش از ۵۱۴ هزار تن تولید شده است.
دوده دیگر کاالیی است که مقدار قابل توجهی رشد تولید داشته است. کل تولید دوده در این 
مدت حدود ۱۲۴هزار تن بوده که از رشــد ۸/ ۱۹درصدی در این بخش حکایت دارد.رشــد 
۱۶درصدی نخ فیالمنت پلی استر موجب شده تا این قلم کاال مجموعا تولید خود را در پایان 

آذر۱۴۰۰ به ۲۲۶هزار و۲۰۰تن برساند.
دیگر کاالی مهم لیست، نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی است که به دلیل نزول 
۸/ ۱۵درصدی تولید، روی هم رفته خروجی آن به ۱۷۳ هزار و ۷۰۰تن رســیده اســت. چرم 
که بیش از ۳۳درصد رشــد کرده، در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ حدود ۳۹میلیون فوت مربع 
تولید داشته که این جهش باعث شده این کاال یکی از بهترین عملکردها را بین همه صنایع 
از خود نشان دهد. گزارش وزارت صمت نشان می دهد با توجه به تولید بیش از ۱۰۱میلیون 
و ۲۰۰ هزار جفت کفش و پاپوش، این بخش ۴/ ۱درصد رشد داشته است. رشد ۵/ ۶درصدی 
کاتد مس، افزایش تولید شمش آلومینیوم به میزان۷/ ۲۴درصد و رشد ۱/ ۱۹درصدی شیشه 
جام از دیگر اتفاقات مهمی بود که در بین کاالهای تولیدی صنایع معدنی اشاره به آنها ضروری 
است.  از آن سو، افت تولید چینی بهداشتی، کنسانتره زغال سنگ و آلومینا که به ترتیب معادل 
۴/ ۱۶درصد، ۷/ ۱۱درصد و ۱/ ۰درصد بوده از نکات مهمی است که در گزارش وزارت صمت 

باید به آنها توجه شود.

گزارش ۹ ماهه تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد:

تولید را دریابید
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فرصت ایران در بحران گازی اروپاترکیه به دنبال تصاحب بازار کشور های آفریقایی

ایران می تواند از بحران گازی اروپا استفاده کند
ترقی اقتصادی : به گفته دیده ور، اوکراین مثل شــاهرگ گازی اروپا اســت. به همین 
دلیل هم اروپا و غرب تالش زیادی دارند تا اوکراین به دست روس ها نیفتد. او ادامه داد 
دلیل این اهمیت هم این اســت که تقریبا ۷۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا از خط لوله ها از 

اوکراین عبور می کند.
بحران میان روســیه، اوکراین و اروپا باال گرفته اســت و تحلیلگران زیادی ســناریوهای 
مختلفی درباره قطع جریان گاز روســیه به اروپا را بررسی می کنند. روسیه حدود ۱۰۰ 
هزار سرباز در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده، اما کرملین همچنان قصد تبدیل شدن 
به جمهوری شوروی سابق شدن را رد می کند. آنچه در این میان مهم است، بحران گازی 
اســت که اروپا در این زمســتان با آن رو به رو خواهد بود. ذخایر گاز طبیعی اروپا بسیار 
پایین تر از اســتانداردها و موجودی های معمول است. براساس صحبت های کارشناسان 
بین المللی، اروپا از نظر انرژی به روســیه نیاز دارد و انرژی آنقدر حیاتی اســت که قطع 
کردن عرضه برای هر دو طرف بســیار دشــوار خواهد بود. این در حالی اســت که برای 
چندین ماه، روســیه متهم به ایجاد اختالل در عرضه گاز به منظور افزایش نقش خود به 

عنوان تامین کننده انرژی اروپا در بحبوحه تشدید اختالفات با اوکراین است.
گزارش های بین المللی این طور بیان می کنند که روســیه از گازش به عنوان ســالح 
ژئوپلتیکی اســتفاده می کند،  البته که کرملین این موضوع را هم رد کرده اســت. اکنون 
که تنش های روســیه و اوکراین به اوج خود رسیده است، تحلیلگران انرژی عمیقا نگران 
خطر قطع کامل عرضه به اتحادیه اروپا هستند که تقریبا ۴۰ درصد گاز خود را از طریق 
خطــوط لوله روســیه دریافت می کند و تعدادی زیادی از آنهــا هم از اوکراین عبور می 
کند. حاال در این بحران، اروپا به فکر جایگزینی برای تامین گازش اســت. شــرکت های 
برق اروپایی سفارشــات محموله های گاز طبیعی مایع ارسالی در طول دوره کریسمس و 
ســال نو را بیشــتر از ایاالت متحده و قطر افزایش داده اند. این افزایش تقریبا ۴۰ درصد 
بیشتر از رکورد قبلی در مارس ۲۰۲۱ است. آنچه در این میان مهم است، استفاده ایران 

از فرصتی است که پیش آمده است.
حســن دیده ور، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشــاره به فرصت استفاده ایران از 
بحران گاز اروپا گفت: االن بهترین موقعیت اســت که ایران بتواند از این بحران استفاده 
کند. اروپا واقعا با بحران گاز مواجه اســت و به دنبال راه های جایگزین تامین از روســیه 

است. حتی ایران می تواند از این موضوع در مذاکرات هسته ای هم سود ببرد.
به گفته دیده ور، اوکراین مثل شاهرگ گازی اروپا است. به همین دلیل هم اروپا و غرب 
تالش زیادی دارند تا اوکراین به دست روس ها نیفتد. او ادامه داد: دلیل این اهمیت هم 
این است که تقریبا ۷۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا از خط لوله ها از اوکراین عبور می کند.

ایــن عضو هیــات نمایندگان اتاق تهــران تاکید کرد: ایران می تواند از این شــرایط در 
مذاکرات اســتفاده می کند و فضا و امتیازی به دست آورد. اما اینکه دولت چقدر به این 
ماجــرا فکر می کند و طرف های مذاکره کننده تا چقدر روی این ماجرا می توانند مانور 
دهنــد معلوم نیســت. او ادامه داد: ایران می تواند مذاکره کند تــا گاز مورد نیاز اروپا را 
تامیــن کند. اما روس ها تمایلی به این ماجرا ندارند و اجازه نمی دهند ایران کوچکترین 

راهی به اروپا باز کند.
براســاس صحبت های دیده ور، روسیه حدود ۸۰ میلیارد دالر بابت صادرات گاز به اروپا 
درآمد دارد و طبیعی اســت که نخواهد و اجازه ندهد کشــوری جایش را بگیرد. دیده ور 
ادامه داد: ایران دومین دارنده ذخایر گاز در جهان اســت و دنیا باید بفهمد که این حق 
ماست که از این نعمت خدادادی استفاده کنیم. از طرفی اروپا هم که به شدت به گاز نیاز 

دارد، چرا این همکارییا امتیاز به ایران داده نمی شود؟

محمد مهدی حاتمی:  ترکیه ای که ســکان اداره آن 
به دســت »رجب طیــب اردوغان« و حــزب »عدالت و 
توســعه« افتاده، به دنبال تشکیل یک امپراتوری و شاید 
هــم احیای »امپراتوری عثمانی« اســت. تســخیر بازار 
کشور های آفریقایی هم که از دو دهه پیش توسط ترکیه 
کلید خورده، بخشــی از این پازل است. اما آیا ترکیه ای 
که با مشکالت کم سابقه اقتصادی مواجه است، می تواند 
از پِس قمار تشــکیِل یک امپراتوری بــا جیب خالی بر 

بیاید؟
تاریــخ جهــان نشــان می دهد کــه کشــور هایی که 
»مازاد اقصادی« دارند، ممکن اســت به فکر تشــکیل 
»امپراتوری« بیفتند. این اصل قطعی نیســت، اما عکس 
آن قطعی است: کشــوری که »مازاد اقتصادی« نداشته 

باشد، نمی تواند »امپراتوری« تشکیل بدهد.
مثال ها فراوان هســتند: هخامنشیان اگر ثروتی نداشتند 
کــه بتوانند نیاز های مادی ارتش بزرگ شــان را تامین 

کنند، نمی توانستند فتوحات نظامی داشته باشند.
اســپانیایی ها و پرتغالی هــا را هم تا زمانــی که »مازاد 
اقتصادی« داشــتند، می توانستی در این سو و آن سوی 
جهان )از جمله در آمریــکای جنوبی( ببینی، اما زمانی 

که پولی نبود، امپراتوری این دو کشور هم فروپاشید.
معموال می گویند که قرن بیســت و یکــم دیگر زمانی 
نیســت که کشور ها بتوانند به شــکلی موفقیت آمیز به 
دنبال تشکیل دادن امپراتوری باشــند، اما واقعیت این 
است که کشور های بســیاری به دنبال این کار هستند. 
مثــال، چرا نتــوان وجود ده ها پایگاه نظامــی آمریکا در 
این ســو و آن سوِی جهان را مصداقی از یک امپراتوری 
کامال نوین در نظر گرفت؟ اما ظاهرا کشور های به مراتب 
کوچک تر و با اقتصاد های شــکننده تری هم هستند که 
می خواهند امپراتوری های خودشان را داشته باشند. اما 
طبیعی است که ریسِک داشتِن یک امپراتوری برای یک 
اقتصاد کوچک، به مراتب بیشتر از ریسک این کار برای 
کشــوری مانند آمریکا است که ساالنه چند ده تریلیون 

دالر ثروت تولید می کند.
همان تجربیات تاریخی هم نشان می دهند که کشور هایی 
با اقتصاد شــکننده، پس از آنکه شــعباتی از امپراتوری 
خود را در این ســو و آن سوِی جهان تشکیل دادند، در 
فرآینــدی که »بیش از اندازه بزرگ شــدن امپراتوری« 
)Imperial overstretch( نامیــده می شــود، دچار 
فروپاشی می شوند. ترکیه، تازه تریِن نمونه از کشور هایی 
با اقتصاد شــکننده است که قصد تشــکیل امپراتوری 
داشــته و حاال در پایاِن یک روند چندین ساله، به جایی 
رسیده که منابع اقتصادِی داخلی اش، کفاف هزینه های 
امپراتوری را نمی دهند. اما این روند از کجا شروع شده و 

حاال به کجا رسیده است؟ 
»رجب طیب اردوغان« را بسیاری به »سلطانیسم« متهم 
می کنند. او و حزبش اکنون نزدیک به ۲۰ ســال اســت 
که قدرت را در ترکیه در دســت دارند و طی این مدت 
به شــیوه ای ســلطانی در داخل و خارج از مرز های این 
کشــور رفتار کرده اند. در داخل، پس از کودتای ســال 
۲۰۱۶ میالدی، اردوغان شــروع به تصفیه مخالفانش از 
ِســمت های مهم )در ارتش، دادگاه ها، ادارات دولتی و 

نظام آموزشی( کرد.
 )Expansionism( »و در خارج هم »توســعه طلبی
ترکیه که با سیاست »نوعثمانی گرایی« اردوغانی همراه 
شــده، ترکیه را به دخالت در کشــور هایی مانند لیبی 
سوریه و منطقه قفقاز کشانده است. )منتقدانی هم ایران 
را به همین جنس توسعه طلبی محکوم می کنند.( با این 
همه، ظاهرا نتیجه این سیاست ها برای اردوغان و حزب 
»عدالت و توسعه« در ترکیه معکوس بوده است: اقتصاد 
ترکیه دچار یک آشــوب روزافزون شــده که خود را در 

قالب افت ارزش پول ملی این کشور هویدا کرده است.
عالوه بــر این، محبوبیت این حزب و شــخص اردوغان 
به شــدت افت کرده و حاال همه از پایــان دوران او در 

انتخابات سال ۲۰۲۳ در ترکیه صحبت می کنند.
ترکیه از آفریقا چه می خواهد؟

امــا اجازه بدهید حــاال وارد یکی از مصادیق »توســعه 
طلبِی« اردوغانی بشویم. شواهد متعددی نشان می دهند 
که ترکیه در طول دو دهه گذشــته، به صورت تدریجی 

در حال گسترش نفوذ خود در قاره آفریقا بوده است.
ترکیه در ســال ۲۰۰۵ به عنوان عضــو ناظر »اتحادیه 
آفریقا« )African Union( انتخاب شد و از آن تاریخ 
)که تقریبا همزمان با برآمدن »حزب عدالت و توســعه« 
در »ترکیه« هم بود(، نفوذ در آفریقا را کلید زد. ترک ها 
از دهه ۱۹۲۰ میالدی با مصر ارتباط دیپلماتیک داشتند 
و این کشــور، اساســا زمانی جزئی از خاک »امپراتوری 

عثمانی« بود. 
با ایــن همه، دور جدید گســترش روابــط دیپلماتیک 
ترکیــه با کشــور های آفریقایــی، همین اواخر شــروع 
شــده اســت. بر اســاس گزارش خبرگزاری »آناتولی« 
ترکیه در ســال ۲۰۱۰ میــالدی ســفارتخانه هایی در 
»آنگــوال«، »غنا«، »ماداگاســکار«، »مالــی«، »جزایر 
موریس«، »اوگاندا« و »کامرون« افتتاح کرد. یک ســال 
بعــد، ســفارتخانه های »ترکیه« در »ســودان جنوبی«  
و  »موریتانــی«، »موزامبیک«، »زامبیــا«، »زیمبابوه« 
»گامبیا« افتتاح شــد.در ســال ۲۰۱۲ میالدی، ترکیه 
ســفارتخانه های خود در »گابون«، »نامیبیا« و »نیجر« 
و در ســال ۲۰۱۳ در »جیبوتــی«، »چــاد«، »اریتره« 
 و »گینــه« و در ســال ۲۰۱۴ میــالدی در »بنیــن«  
»بوتسوانا«، »بورکینافاسو«، »کنگو« و »رواندا« را افتتاح 
کرد. ترکیه حاال ۴۳ ســفارتخانه در کشور های آفریقایی 
دارد و اعــالم کرده که قرار اســت تعداد نمایندگی های 
دیپلماتیــک خــود در آفریقا را به زودی بــه ۵۰ مورد 
برســاند، کــه در واقع یعنــی تقریبا تمام قــاره آفریقا. 
 )۵۴ کشــور آفریقایی در »سازمان ملل متحد« نماینده 

رسمی دارند.(
نفوذ از راه های مختلف

اما این تنها تالش های ترکیــه برای نفوذ در قاره آفریقا 
نیســتند. »ترکیــه« همپای گســترش نفوذ سیاســی 
و اقتصــادی خود در کشــور های آفریقایی، شــروع به 
بســط »قدرت نرم« در این منطقــه از جهان هم کرده 
 اســت. ترکیه موسســه ای با نــام »بنیــاد یونس امره« 

)Yunus Emre Institute( دارد کــه به نام یکی از 
شــاعران این کشور نام گذاری شــده و وظیفه آن بسط 
فرهنگ و زبان ترکی در جهان است.اکنون ۱۰ شعبه از 
این موسسه در کشور هایی همچون »نیجریه«، »مصر« و 
»تونس« مشغول فعالیت هستند. )این موسسه شعبه ای 

هم در تهران دارد.(
از آن ســو، »ترکیــش ایرالینز«، بزرگ ترین شــرکت 
هواپیمایــی »ترکیه«، اکنون ۶۱ مقصد در ۴۰ کشــور 
آفریقایی را پوشــش می دهد )مقایســه کنید با خطوط 
هوایی ایران که میزان پوشش دهی کشور های آفریقایی 

در آن ها نزدیک به صفر است(.
ترکیــه همچنین در فاصله ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ 
میالدی، حدود ۲.۵ میلیــارد دالر کمک بالعوض مالی 
به کشــور های آفریقایی اعطا کــرده و در بحران کرونا 
هم مراکز واکسیناســیون رایگان در برخی کشــور های 

آفریقایی دایر کرده بود.
اما شــاید مورد آخر جالب تر هم باشد: ترکیه در جریان 
»عید قربان«، در میان شــهروندان برخی کشــور های 
مســلمان نشین در آفریقا، گوشــت قربانی توزیع کرده 
بود. مشــکل بتوان تصور کرد مردمی که شــکم شــان 
ســیر می شود، ناِم نیکی از شما به یاد نداشته باشند. اما 
چرا ترکیه به دنبال نفوذ در قاره آفریقا اســت؟ از منظر 
اقتصادی، ترکیه انتخاب درستی کرده است. آفریقا آینده 

درخشانی خواهد داشت.
نخســت اینکه تا ۳ دهه آینده، یک نفر از هر 
۴ نفر جمعیت جهان آفریقایی خواهد بود، چرا 
که این قاره باالترین نرخ رشد جمعیت را دارد 

و این نسبت تا مدتی حفظ هم خواهد شد.
وجود منابع معدنی گسترده، جمعیت جوان و 
بازار های مصرفِی رو به رشــد هم مزایای دیگر 
آفریقا هستند که در صورت رفع موانع )سطح 
پایین سواد، مشکالت بهداشتی و خشونت های 
سیاســی(، می توانند آفریقا را به موتور توسعه 
جهــان در دهه های آینده بــدل کنند. عالوه 
بر این، کشــور های آفریقایی نرخ های رشــد 
اقتصادی بســیار باالیی دارند، چرا که با انجام 
هر مورد اصالحات اقتصادی یا سیاســی )مثل 
توســعه شــبکه برق(، کشــور های آفریقایی 
می توانند چندین درصد رشــد داشــته باشند 
و این همان راهی اســت که کشور های توسعه 

یافته، دهه ها پیش پیموده اند.

مثال، پیش بینی شده که »نیجریه« )بزرگ ترین اقتصاد 
در قاره آفریقا(، تنها با توســعه شبکه برق خود می تواند 
چند ده درصد رشــد اقتصــادی را تجربه کند و این در 
حالی اســت که اقتصاد کشــور هایی مانند »آلمان«، در 
مقیــاس طوالنی مدت، ســاالنه تنها یک درصد رشــد 

می کنند.
قمار ترکیه بر سر تصاحب بازارها

اما آیا قمار ترکیه برای نفوذ در میان کشور های آفریقایی 
به نتیجه می رســد؟ پاسخ این اســت که این موضوع به 
عوامل مختلفی بستگی دارد.معروف است که هیات های 
دیپلماتیک ترکیه به هر جا که می روند، تجار و بازرگانان 
ترکیــه ای را هم با خــود همراه می برنــد و محصوالت 

ساخت ترکیه، به سرعت بازار مقصد را قبضه می کنند.
اســتراتژی کاهش نرخ بهــره، یعنی همان اســتراتژی 
نامعمولــی که اردوغان پیشــه کرده تا نــرخ برابری لیر 
ترکیه در مقابل ارز های خارجی را کاهش دهد نیز دقیقا 
در همین راستا در نظر گرفته می شود. در واقع، اردوغان 
گفته بــود که »ترکیه« می خواهد مســیری را برود که 
»چین« قبال رفته بود: کاهش ارزش پولی ملی تا قیمت 
کاال های صادراتی کاهش پیدا کنند و صادرات باال برود.

ترکیــه همین حــاال هم رکــورد صادرات خــودش را 
شکســته و دولت این کشــور اعالم کرده که قصد دارد 
میزان صادرات کاال و خدمات را به ساالنه ۲۵۰ میلیارد 
دالر برساند. )در مقام مقایســه، ایران در بهترین حالت 
)در سال ۱۳۹۰ خورشــیدی( حدود ۱۲۰ میلیارد دالر 
صادرات نفتی داشــته و حاال، مجمــوع صادرات نفتی و 
غیرنفتی ایران، بعید اســت از ۷۰ میلیــارد دالر تجاوز 

کند.(
یکــی از بازار هایی کــه ترکیه قصد تصاحــب آن ها را 
دارد، بازار آفریقا اســت. با این همــه، قمار ترکیه روِی 
دیگری هم دارد: به دنبال کاهش ارزش پول ملی ترکیه 
شــهروندان بسیاری در این کشــور به تله فقر افتاده اند 
و حجم مشــکالتی که روی ســِر دولت برآمده از حزب 
»عدالت و توســعه« آوار شده نیز به شــکلی بی سابقه 

باال رفته است.
از آن سو، کشور های بسیاری )از جمله آمریکا و اتحادیه 
اروپا( با »توســعه طلبی« ترکیه مشــکل دارند و ممکن 
است حجم ســنگ اندازی ها پیِش پای اقتصاد ترکیه را 

افزایش دهند.
باید منتظر ماند و نتیجه را دید، اما یک چیز واضح است: 
بدوِن یک اقتصاد قدرتمند، سودای تشکیل امپراتوری به 

فروپاشی ختم می شود.

گزارش

ترقــی اقتصادی : بــا ورود بــه بازار شــلوغی از 
و  رباتیــک  مشــاوران  فین تــک،  اپلیکیشــن های 
شرکت های مدیریت ثروت ســنتی، از جذابیت های 
هدفمند خود براییک بازار کوچک اما بالقوه پرســود 

استفاده می کند.
ثروتمند شــدن در ســال ۲۰۲۲ چنــد چالش را به 
همراه دارد: چگونه مــی توان تصمیمات مالی گرفت 
و پرتفویــی را مدیریــت کرد که در آن ســهام، پول 
 نقد و امالک و  مســتغالت در کنار ارزهای دیجیتال

NFTها و سهام شرکت های خصوصی غیرنقد شونده 
قرار دارنــد؟ Compound، اســتارت آپ فناوری 
مالی در حال ظهور اســت که از پنجشــنبه مخفیانه 
۳۷میلیون دالر بودجه جمع آوری کرد. این شــرکت 
یکی از انبوهی از شرکت های مدیریت ثروت است که 
مــی خواهند زندگی مالی افراد ثروتمند را آســان تر 
کند. فوربز در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

چه چیزی این شــرکت را کمی متفاوت می کند: این 
شرکت حداقل چهار میلیاردر را به عنوان سرمایه گذار 
جذب کرده است: اگون دوربان، یکی از مدیران عامل 
شرکت ســرمایه گذاری خصوصی Silver Lake با 
 Coinbase تمرکز بر فناوری؛ فرد ارســام، بنیانگذار
و شرکت ســرمایه گذاری ارز دیجیتال؛ سام بنکمن-

 FTX فرید، مدیرعامل شــرکت تجارت ارز دیجیتال
که ۲۹ سال ســن دارد و ثروتمندترین فرد بیست و 
چند ســاله امریکاســت؛ و مکس لوچین، مدیرعامل 
شــرکت »خرید حاال- پرداخت بعدا« Affirm که از 

طریق  SciFi VC سرمایه گذاری می کند.
از  شــلوغی  بــازار  بــه  ورود  بــا   Compound
و  رباتیــک  مشــاوران  فین تــک،  اپلیکیشــن های 
شرکت های مدیریت ثروت ســنتی، از جذابیت های 
هدفمند خود براییک بازار کوچک اما بالقوه پرســود 

استفاده می کند.

جــوردن گونن، مدیرعامل Compound در ایمیلی 
به فوربز گفت: »مدل ســنتی مدیریــت دارایی های 
شــرکت های مدیریت ثروت متاســفانه بــا نیازهای 

افرادی که دارایی غیرنقدی دارند، همسو نیست.«
 Compound ۳۷ میلیون دالر ســرمایه گذاری که
جمع آوری کرده اســت، یک افت در ســبد سرمایه 
گذاری خطرپذیر فین تک اســت. براســاس گزارش 
Crunchbase، سال گذشــته بخش خدمات مالی 
مقصد پیشرو برای سرمایه گذاری خطرپذیر با جذب 
۱۳۴ میلیــارد دالر در مجموع ســرمایه گذاری بوده 
است. این استارت آپ همچنین با رقابت سختی رو به 
رو است: گلدمن ساکس در حال ریختن پول به بازوی 
مالی شــخصی خود یعنــی Marcus، برنامه مالی 
SoFi که اکنون به صورت عمومی معامله می شــود 
 Wealthfront اســت و همین دیروز مشاور رباتیک
اعالم کرد که این شرکت توسط غول بانکی UBS به 

مبلغ ۱,۴ میلیارد دالر خریداری شده است.
به گفته Compound یکی از چیزهایی که شرکت 
در نظر دارد، مدیران و بنیانگذاران سایریونیکورن های 
فیــن تــک ماننــد Coinbase، Plaid، Brex و 

Carta از میان دیگر سرمایه گذاران آن است.
برخالف بسیاری از شــرکت های مدیریت ثروت که 
درصدی از دارایی هایشــان را از مشــتریان دریافت 
می کنند، Compound برای استفاده از پلتفرم خود 
و دسترســی به مشــاوران مالی خود، هزینه اشتراک 

ساالنه دریافت می کند.
این هزینه متفاوت اســت و براســاس نیازهای فردی 
هر مشــتری است: هرچه این نیازها پیچیده تر باشد، 
هزینه آن هم بیشــتر می شود. سخنگوی این شرکت 
می گوید که مدل ســنتی کارمزد دارایی های تحت 
مدیریت »با نیاز مشــتریانی که دارایی نقد شــونده 

ندارند، هماهنگ نیست.«

این چهار میلیاردر در یک استارت آپ فین تک سرمایه گذاری می کنند تا آنها و دیگران ثروتمندتر شوند

ثروت روی ثروت
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ترقــی اقتصــادی :  عیســی امن خانــی، نویســنده ی 
»اگزیستانسیالیســم و ادبیات معاصر ایران« مدعی است کتاب 
»آلبر کامو در ایران« اثر محمدرضا فارســیان و فاطمه قادری 
شایسته ی تقدیر بخش نقد ادبی جایزه ی »جالل« رونویسی از 

کتاب او است.
عیســی امن خانــی، اســتاد دانشــگاه و نویســنده ی کتاب 
»اگزیستانسیالیســم و ادبیــات معاصر ایــران«  در پی اعالم 
برگزیدگان جایزه ی جالل آل احمد، در یادداشتی که در پایگاه 
اطالع رسانی موسسه ی شــهر کتاب منتشر شده نوشته است 
»جایزه ی »جالل آل احمد« )حداقل در حوزه ی پژوهش و نقد 
ادبی( امسال سر و صدای چندانی به پا نکرد و برخالف سال های 
گذشــته آنگونه که باید و شــاید مورد توجه اهالی ادبیات قرار 
نگرفت. بی گمان یکی از دالیل این بی حاشــیه بودن، ناشناخته 
بــودِن نامزدهای نهایی این جایزه بوده اســت. نه آلبر کامو در 
ایران، نه پایداری خاموش و نه روایت شناســی و نقد روایت در 
داســتان های انتخابی معاصر، آثار برجسته ای نبودند و در زمان 
انتشارشان نیز با اقبال پژوهشگران مواجه نشدند. با این حال گویا 
تقدیر جایزه ی جالل این است که همیشه حرف و حدیث هایی 
درباره ی آن و برندگان آن وجود داشــته باشــد. حدیِث امسال 
جایزه ی جالل هم این اســت: بخش های قابل توجهی از کتاب 
انتخاب شده از سوی داوران یعنی آلبر کامو در ایران، رونویسی از 
کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران )عیسی امن خانی 

نشر علمی، ۱۳۹۲( است.
اگر بخش سوم فصل دوم کتاب آلبر کامو در ایران را با بخش 
افسانه ی »ســیزیف« و انعکاس آن بر شــعر شاعران معاصر 
ایرانِی کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران مقایسه 
کنید، خواهید دید که نویســندگان کتاب آلبر کامو در ایران 
)دکتر محمدرضا فارســیان و فاطمه قادری( کلمه به کلمه و 
حتــی به قول عوام واو به واو از کتاب »اگزیستانسیالیســم و 
ادبیات معاصر ایران« رونویســی کرده اند و اینگونه رونویسی 
را به جای پژوهش جا زده اند. اما پیش از پرداختن به اَشــکال 
رونویسی نویســندگان آلبر کامو در ایران، بهتر است با خود 
کتاب نیز اندکی آشــنا شویم. کتاب آلبر کامو در ایران چهار 
فصل دارد. در فصل اول به معرفی نظریه ی پذیرش در ادبیات 
تطبیقی پرداخته و اصطالحات آن مانند افق انتظار شرح داده 
شــده اســت. فصل دوم )از صفحه ی ۳۲ تا صفحه ی ۱۳۸( 
به معرفی آلبــر کامو و آثار او اختصاص دارد. فصل ســوم ـ 
که عنوان آن تقابل اندیشــه ها اســت ـ را باید به سه بخش 
تقســیم کرد: در بخش نخست ترجمه های آثار کامو از سوی 
مترجمان ایرانی معرفی شــده اند، در بخش دوم نویسندگان 
پایان نامه هایی را که درباره ی کامو نوشته شده است، فهرست 
کرده اند و در بخش سوم نیز از اثرگذاری کامو بر نویسندگان 
و شــاعران معاصر ایرانی سخن گفته شده است. آخرین فصل 

هم به دالیل پذیرش کامو در ایران اختصاص یافته است.
آنچه مشــخص اســت اینکه فصل های اول و دوم و بخش های 
اول و دوم فصل سوم گردآوری است و نه پژوهش و تنها بخش 
ســوِم فصِل ســوم و فصِل پایانی کتاب ارزش پژوهشی دارند و 
ظاهراً پژوهشی هستند. درباره ی بخش سوم فصل سوم مفصاًل 
سخن خواهیم گفت اما درباره ی فصل چهارم کتاب همین بس 
که مطالب این بخش، آشــکارا نشــان از ناآگاهی و دانش تُُنک 
نویســندگان آن از تاریخ معاصر ایران دارد. برای اثبات این ادعا 
تنها کافی اســت که به دالیل پذیرش کامــو در ایران نگاهی 
انداخته شود. دالیلی که نویسندگان ناآشنا با تاریخ معاصر ایران 
بر شــمرده اند، از این قرار است: الف( شــکوفایی ژانر رمان ب( 

گرایش و میل عمومی به دانستن و آموختن و پ( سرخوردگی و 
نومیدی حاکم بر مردم و تعالی یافتن تحرک )فارسیان و قادری، 
۱۳۹۹: ۲۸۶- ۲۸۱(. به باور نویسنده ی این سطور این دالیل را 
می توان برای ترجمه ی بسیاری از رمان های معاصر از حاجی بابا 

اصفهانی تا آثار آندره مالرو برشمرد و ... .
از دالیِل بی بنیاِد نویســندگان آلبر کامــو در ایران بگذریم و به 
جایی بپردازیم که رونویســی در آن اتفاق افتاده اســت؛ یعنی 
بخش سوم فصل ســوم )از صفحه ی ۲۶۸- تا صفحه ی ۲۵۴(. 
جایی که در آن نویســندگان از اشــکال تاثیرپذیری شاعران 
معاصر از کامو و به ویژه کتاب اسطوره ی سیزیف سخن گفته اند 
همان جایی که نویســندگان بهتر دیده اند به جای پژوهش، از 
کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران رونویسی کنند. 
رونویسی نویسندگاِن آلبر کامو در ایران را می توان در سه ساحِت 

ساختاری، نمونه ها و توضیحات دسته بندی کرد.
۱( ساختار:

نویسنده ی کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر تاثیرپذیری 
شاعران معاصر از اسطوره ی ســیزیف را به چهار شیوه  تقسیم 

کرده، آنها را اینگونه فهرست کرده است:
الف( شاعرانی که به روایت مجدد و بی کم و کاست این اسطوره 

پرداخته اند )امن خانی، ۱۳۹۲: ۱۲۸(.
ب( شــاعرانی که با در نظر داشتن این اسطوره و درونمایه های 
فلسفی آن به آفرینش نمادهای مشــابه اقدام کرده اند )همان: 

.)۱۳۴
ج( شــاعرانی که اسطوره ی ســیزیف را از بار فلسفی اش خالی 

ساخته، به آن بُعدی اجتماعی داده اند )همان: ۱۳۵(.
د( شــاعرانی که تنها درونمایه های این اسطوره را در شعر خود 

انعکاس داده اند )همان: ۱۴۰(.
نویسندگان کتاب آلبر کامو در ایران نیز دقیقاً همین دسته بندی 
را در کتاب خود آورده و گویا هیچ تغییری در آن الزم ندیده اند:

الف( شاعرانی که به روایت مجدد و بی کم و کاست این اسطوره 
پرداخته اند، همچون مصطفی رحیمی.

ب( شــاعرانی که با در نظر داشتن این اسطوره و درونمایه های 
فلسفی آن به آفرینش نمادهای مشابه اقدام کرده اند.

ج( شــاعرانی که اسطوره ی ســیزیف را از بار فلسفی اش خالی 
ساخته، به آن بُعدی اجتماعی داده اند.

د( شــاعرانی که تنها درونمایه های این اسطوره را در شعر خود 

انعکاس داده اند )فارسیان و قادری، ۱۳۹۹: ۲۵۵(.
اگر دقت کنید مشــاهده خواهید کرد کــه تنها تغییر موجود 
تبدیل »الف« به »أ« است و افزودن عبارت »همچون مصطفی 

رحیمی« به پایان جمله ی اول.
2( نمونه ها:

نکته ی جالب توجه اینکه همه ی نمونه های شعری ارائه شده از 
سوی نویســندگان کتاب آلبر کامو در ایران، دقیقاً همان هایی 
اســت که در کتاب »اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران« 
آمده است. یعنی برخالف نویسنده ی کتاب »اگزیستانسیالیسم 
و ادبیات معاصر ایران« که برای یافتن شــواهد شعری متاثر از 
اسطوره ی سیزیِف کامو، بسیاری از مجموعه های شعری معاصر 
و حتی نشــریه هایی چون ســخن را جســت وجو کرده است، 
نویســندگاِن پخته خوار کتاب »آلبرکامو در ایران« بدون هیچ 
زحمتــی، همان نمونه ها را در کتاب خویش آورده اند؛ به عنوان 
مثال نویسنده ی کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران 
شعر تقدیِر مصطفی رحیمی را به عنوان نمونه ای برای شاعرانی 
که به روایت مجدد و بی کم و کاســت این اسطوره پرداخته اند، 
آورده است؛ نویسندگان کتاب »آلبر کامو در ایران« نیز همین 
نمونه را برای این دســته از شاعران نقل کرده اند. یا نویسنده ی 
»کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران« شعر کتیبه ی 
اخوان ثالث را برای شــاعرانی که اسطوره ی ســیزیف را از بار 
فلسفی اش خالی ساخته، به آن بُعدی اجتماعی داده اند، آورده 
است، نویسندگان »آلبر کامو در ایران« نیز دقیقاً همین شاهد 
را برای این دســته از شاعران معاصر نقل کرده اند. در این میان 
نکته ی عجیب این اســت که نویسندگان »آلبر کامو در ایران« 
هنگام نقل شــعر مصطفی رحیمی و یا اخوان و دیگر شاعران، 
نه به کتاب »اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران« بلکه به 
منابــع اصلی ارجاع داده اند؛ تو گویی که خود این نمونه ها را در 
آثار شــاعران یافته اند؛ چنانکه مثاًل نوشته اند رحیمی، ۱۳۴۰ و 
یا اخوان ثالث ۱۳۸۵ صص ۴۹۴-۴۹۲. نویسندگان »آلبر کامو 
در ایــران« چنان وانمود کرده اند که گویی خود با جســت وجو 
در نشریات و دیوان شاعران، شواهدی برای تاثیرپذیری شاعران 
معاصر از اسطوره ی سیزیف دست و پا کرده اند و در این خصوص 
وامدار کسی نیســتند حال آنکه اینگونه نیســت و آنها تماماً 
پخته خواری کرده و هر چه دارند، از ســفره ی دیگران به عاریت 

گرفته اند.

3( توضیحات
در مورد توضیح اشعار شاعران معاصر نیز نویسندگان کتاب »آلبر 
کامو در ایران« هنری جز رونویسی از خود نشان نداده ند و تقریباً 
همواره از روی توضیحات نویسنده ی کتاب »اگزیستانسیالیسم و 
ادبیات معاصر ایران« رونویسی کرده اند؛ دقیقاً همانند کودکانی که 
از روی سرمشق رونویسی می کنند. دامنه ی این رونویسی تا آنجا 
است که آنها حتی به پرانتزها نیز دست نزده اند و همه را عیناً در 
کتاب خویش آورده اند؛ مثاًل نویسنده ی کتاب »اگزیستانسیالیسم 
و ادبیات معاصر ایران« در معرفی مصطفی رحیمی و در توضیح 

شعر تقدیر مصطفی رحیمی نوشته است:
دکتر رحیمی را ما بیشــتر به سبب ترجمه های خوبی که از آثار 
ســارتر و کامو و برخی دیگر از چهره هــای وجودی و همچنین 
نگارش آثاری چون یأس فلســفی که به بررســی اندیشــه های 
وجودی پرداخته است، می شناســیم. با این حال رحیمی شاعر 
نیز هست )هرچند که چون شــرف الدین خراسانی شاعری فرع 
بر مقام علمی ایشــان بود( او شاعری است که شعرش به خاطر 
درونمایه های فلســفی اش، کمی سنگین تر از حد معمول به نظر 
می رســد. در این شــعرها که دکتر رحیمی برخــی از آنها را در 
مجالتی چون سخن به چاپ رســانده است، مسأله ی طغیان و 
طلوع انسان به خوبی مشهود می باشد )امن خانی، ۱۳۹۲: ۱۲۹(.

توضیحات نویسندگان کتاب آلبر کامو در ایران هم اینگونه است: 
»رحیمی را ما بیشتر به سبب ترجمه های خوبی که از آثار سارتر 
و کامو و برخی دیگــر از چهره های وجودی و همچنین نگارش 
آثاری چون یأس فلســفی که به بررســی اندیشه های وجودی 
پرداخته است، می شناسیم. با این حال رحیمی شاعر نیز هست 
)هرچند که چون شرف الدین خراسانی شاعری فرع بر مقام علمی 
ایشان بود(. او شــاعری است که شعرش به خاطر درونمایه های 
فلسفی اش، کمی سنگین تر از حد معمول به نظر می رسد. در این 
شعرها که رحیمی برخی از آنها را در مجالتی چون سخن به چاپ 
رسانده است، مســئله ی طغیان و طلوع انسان به خوبی مشهود 
است )فارســیان و قادری، ۱۳۹۹ ۶-۲۵۵(.« اگر یکی دو تغییر 
جزئی مانند تغییر »مسأله« به »مسئله« و »مشهود می باشد«، به 
»مشهود است« را نادیده بگیریم تقریباً تمام آنچه نویسندگان آلبر 
کامو در ایران در توضیح معرفی رحیمی و شعر تقدیر نوشته اند، 
رونویسی از توضیحات نویســنده ی کتاب »اگزیستانسیالیسم و 
ادبیات معاصر ایران« اســت. نویسندگاِن امانت دارِ »آلبر کامو در 
ایران« البته همواره به کتاب »اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر 
ایــران« ارجاع می دهند اما آنها چنــان وانمود می کنند که جاِن 
سخن نویســنده ی کتاب »اگزیستانسیالیســم و ادبیات معاصر 
ایران« را گرفته، و آن را به شــیوه ی غیرمستقیم )آنها هیچ وقت 
عبارت نقل شده از کتاب »اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصرـ را 
در گیومه نمی گذارند( آورده اند حال آنکه آنها همه جا رونویســی 
کرده انــد و تقریباً توضیحــات را عیناً نقل کرده انــد. و در پایان 
اینکه رونویسی نویسندگان کتاب »آلبر کامو در ایران« از کتاب 
»اگزیستانسیالیســم و ادبیات معاصر ایران« تنها به کتاب شان 
محدود نمی شــود و آنها ایــن کار را در مقالــه ی خود با عنوان 
»خوانش ابداعی آلبر کامــو در ایران« نیز تکرار می کنند. تقریباً 
نیمی از مقاله ی مذکور که در نشریه ی پژوهش های ادبیات معاصر 
جهان منتشر شده است، رونویسی از کتاب »اگزیستانسیالیسم 
و ادبیات معاصر ایران« اســت. البته آنها این بار )احتماالً به دلیِل 
ضرورت کوتاه نویسی در مقاله( کمی خالقیت از خود نشان داده اند 
و اندکی از رونویسی مطلق فاصله گرفته اند. هرچند که ساختار و 
نمونه ها، اینجا هم همان هایی است که در کتاب اگزیستانسیالیسم 

و ادبیات معاصر ایران دیده می شود./ ایسنا 

انتقاد به کتاب منتخب جایزه ی »جالل«

ترقی اقتصادی : کتاب های »موج ســواری بر فناوری با رعایت برابری« و »حمایت از 
کیفیت مطبوعات از طریق سواد رسانه ای و اطالعاتی« برگزار شد.

در مراسم رونمایی این کتاب ها که با حضور جمعی از مترجمان، استادان و عالقه مندان 
به کتاب های حوزه سواد رسانه و ارتباطات برگزار شد، مرتضی چشمه نور، مدیر مسئول 
انتشــارات پشتیبان، درباره »کتاب موج سواری بر فناوری با رعایت برابری« گفت: این 
کتاب ترجمه »گزارش جامع فناوری و نوآوری ســازمان ملل متحد در ســال ۲۰۲۱« 

است که با نظارت و سرپرستی هانیه عظیم زادگان آماده و منتشر شده است.
معاون انجمن ســواد رســانه ای ایران با اشاره به اینکه سپیده شــایقی ابرغانی، فاطمه 
اســتادحیدرنجار، رزا جباری، تهمینه ولی پور و زهره هزارپیشــه، مترجمان این کتاب 
هســتند، افزود: کتاب »موج ســواری بر فنــاوری با رعایت برابری« مشــتمل بر پنج 
فصل اســت که به ترتیب موضوعات موج سواری بر فناوری، توسعه  سریع در مرزهای 
دیجیتالی، انســان و ماشین آالت در حوزه مشــاغل، نوآوری همراه با برابری و آمادگی 

برای آینده را در بر می گیرد.

او در توضیــح اهمیت انتشــار این کتاب گفت: توســعه  انســانی در دهه های اخیر با 
تغییرات ســریع فناوری و افزایش روزافزون دستگاه ها و خدمات دیجیتالی همراه بوده 
و این ســرعت تغییرات نتیجه »فناوری های پیشــرو« مانند هوش مصنوعی، رباتیک، 

بیوتکنولوژی )زیست فناوری( و فناوری نانو )ریز فناوری( است.
چشــمه نور با بیان اینکه این فناوری ها مزایای بســیاری به همــراه دارند، بیان کرد: 
چنانچه جوامع، توانایی ســازگاری با این پیشــرفت های ســریع را نداشــته باشند، با 

جنبه های منفی و جدی آن روبه رو خواهند شد.
او خاطرنشــان کرد: همزمان کــه نگرانی هایی در خصوص عواقــب خطرناک افزایش 
نابرابری ها در صورت همراه نشدن جوامع با فناوری های پیش رو وجود دارد، رسانه های 

جمعی نیز موجب تشدید شکاف، اضطراب و شک در جامعه می شوند.
چشــمه نور با بیان اینکه ما در عصر فناوری همراه با پیشرفت های چشمگیری زندگی 
می کنیم که بیشــتر در کشورهای توسعه یافته متمرکز شــده است، بر اهمیت دانش 

استفاده از فناوری های پیشرفته تاکید کرد.
مدیر مسئول انتشارات پشتیبان با توضیح اینکه از آغاز اولین انقالب صنعتی و استفاده 
از تکنولوژی و فناوری هر روز شــاهد بیشتر شدن شکاف میان کشورها در بخش های 
گوناگون هســتیم، تاکید کرد: باید با »موج سواری بر فناوری با رعایت برابری« جهانی 

زیباتر برای همه مخلوقات بسازیم.
همچنیــن در این مراســم، هانیه عظیم زادگان، ناظر و سرپرســت گــروه مترجمان 
کتاب های »موج سواری بر فناوری با رعایت برابری« و »حمایت از کیفیت مطبوعات از 
طریق ســواد رسانه ای و اطالعاتی« در سخنانی بر فراگیری مهارت های سواد رسانه ای 
تاکید کرد و سپس گفت: کتاب »حمایت از کیفیت مطبوعات از طریق سواد رسانه ای 
و اطالعاتی« ترجمه »اســناد و گزارشات کمیته متخصصان کیفیت مطبوعات در عصر 
دیجیتال اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰« به قلم مارتینا چپمن و مارکوس اورمن است که 

نیلوفر شیعتی ثابت و پرستو داودی شیرازی  مطلق فرد ترجمه آن را به عهده داشته اند.
عظیم زادگان در ادامه بیان کرد: این کتاب به طور خالصه بیان می کند که روزنامه نگاران 
و اتاق های خبر در مقایســه با کاربــران تولیدکننده محتوا، از چــه معیارهایی برای 

تصمیم گیری استفاده می کنند.
او با اشــاره به اینکه این کتاب مهارت های خبرنگاران و رسانه ها را بر اساس سه هدف 
اصلی، به خصوص در حوزه خدمات رســانه های مطبوعاتــی می داند، افزود: به اعتقاد 
نویســندگان کتاب »حمایت از کیفیت مطبوعات از طریق سواد رسانه ای و اطالعاتی« 
این اهداف به وســیله  مهارت های متفاوتی که ما آنهــا را مهم تلقی و اقتباس کرده ایم 

عرضه می شوند.
عظیــم زادگان توانایــی درک، تحلیــل و ارزیابــی انتقادی و تخصیص و اســتفاده از 
رســانه به شــیوهای تعیین شــده را از اهــداف مدنظر ایــن کتــاب در تولید محتوا 
توســط خبرنــگاران و اتاق هــای خبر عنــوان کرد و گفت: این ســه هــدف ارتباط 
 تنگاتنگی با عملکرد خاص رســانه، ارتباط عمومی و اطالع رســانی برای شــهروندان 

و جوامع دموکراتیک دارند.
کتاب های »موج سواری بر فناوری با رعایت برابری« و »حمایت از کیفیت مطبوعات از 

طریق سواد رسانه ای و اطالعاتی« را انتشارات پشتیبان منتشر کرده است.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

 کتاب هایی در حوزه فناوری کافهکتاب
و سواد رسانه ای رونمایی شد

 در پاسخ به نفرت پراکنی رسانه ای 
علیه زبان فارسی

زبان فارسی میراث معنوی، هویتی و تاریخی همه 
ایرانیان است. زبان فارسی حلقۀ اتصال همۀ اقوام 
ایرانی است با تمام تنوع زبانی و گویشی که دارد. 
بی شــک همه اقوام ایرانی در بالندگی و شکوه و 
اعتالی این فرهنگ و این زبان ســهیم بوده اند. 
زبان ملی تنها رمز وحدت جوامع فارســی زبان و 
عامل یکپارچگی و همبســتگی مردم و سرزمین 
ایران اســت. نفرت پراکنی رســانه ای که همواره 
ســودای تفرقه و تجزیه را در ســر می پروراند و 
هشــتگ »ضد زبان فارســی« به راه می اندازد و 
بیراهه می پیماید و آب در هاون ضالل می کوبد، 
نیــک می داند کــه بزرگترین فارسی نویســان و 
فارسی ســرایان در آذربایجان بالیده اند. قطران تبریزی، نظامی گنجه ای، خاقانی شــروانی تا 
محمدحسین شهریار و حسین منزوی و هزاران ادیب و شاعر که زبان فرهنگی، میهنی و ملی 
آنان فارسی بوده، هرگز بیتی نگفته اند که در آن زبان مادری را معارض زبان ملی خود بدانند.
به تعبیر حکیم نظامی: »همه عالم تن است و ایران دل / نیست گوینده زین قیاس خجل«

زبــان فارســی همواره حلقۀ اتصال فکر و اندیشــه و قلــب ایرانیان و عامــل پیوند عاطفی 
ایران دوستان غیر ایرانی بوده و خواهد بود.

زنده یاد محمدحسین شهریار این پیوند را در اشعار بسیاری سروده است؛ »ترکی ما بس عزیز 
است و زبان مادری / لیک اگر »ایران« نگوید الل بادا این زبان«

ادبیات

ترقی اقتصــادی : نمایش پرچم ایران و چیــن روی بــرج آزادی، در روزهای اخیر با 
حاشــیه هایی در فضای مجازی همراه بوده، بعضا برداشت های سیاسی از آن شده است. 
منتقدان، آرمان هایی از جنس ملی گرایی و استقالل طلبی را یادآوری کرده اند و این رویداد 
را در یکی از مهمترین میادین پایتخت، پرسش برانگیز دانسته اند. اتفاقی که در دیگر سو 
و در نگاه مقابل، با تعابیر فرهنگی همراه بوده و ضمن اشاره به چند مناسبت از جمله آغاز 

سال جدید چینی، برگزاری چنین رویدادی را توجیه پذیر دانسته است.
عصر روز یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰، میدان آزادی تهران پذیرای مراسمی شد که در بخشی 
از آن، پرچم ایران و چین در یک قاب مشــترک از طریق فناوری نورپردازی ســه بعدی 

)Video Mapping( روی ساختمان برج آزادی انداخته و سرود دو کشور نواخته شد.
این اتفاق که به گفته متولیان برگزاری، با اولویت دادن به اهداف فرهنگی برنامه ریزی شده 
بود، در ادامه با انتقادها و طرح دغدغه های ملی گرایانه در فضای مجازی همراه شد و نگاه ها 

را به سمت سیاست، حساسیت ها به کشور چین و قرارداد ۲۵ ساله برد.
مراسم با حضور نمایندگانی از کشــور چین، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت 
 امور خارجه و انجمن دوســتی ایران و چین برگزار شد و چهار هدف برای آن برشمردند: 
۱(آغاز ســال نوی چینی، ۲( پنجاهمین سالگرد دوســتی دو کشور، ۳( شروع بازی های 

المپیک زمستانی و ۴( تبریک فرا رسیدن چهل و سومین دهه فجر انقالب اسالمی.
اما پس از آنکه وزیر امور خارجه کشورمان تصویری از این رویداد را در حساب کاربری اش 
در توییتر بازتاب داد و از این طریق آغاز سال نوی چینی و المپیک زمستانی پکن را به مردم 
این کشور تبریک گفت، واکنش های مثبت و منفی به دنبال آن آغاز شد و برگزارکنندگاِن 

مراسم را نشانه گرفت.
در این میان، سیدعباس عظیمیـ  رییس برج آزادیـ  نمایش پرچم ایران و سایر کشورها را 

بر روی این ساختمان نوستالژیک و استراتژیک، از رویدادهای مرسوم در حوزه 
بین الملل دانست و یادآور شد »پیش از این هم در رویدادهایی دیگر مثل روز 
ملی یا حوادث کشورهایی مثل لبنان، بولیوی، اوکراین و ...، پرچم کشورهای 

مختلف بر روی برج آزادی نقش بسته بود.«
این اظهار نظر می تواند یادآور اتفاقی در بهمن ماه ۱۳۹۸ هم باشــد؛ زمانی 

که در ابتدای شــیوع کرونا و اوج گرفتن بحران این بیماری در چین 
برج آزادی همزمان میزبان تصاویر و شــعارهایی به زبان فارسی و 

چینی بود که بــا عباراتی چون »قوی باش ووهان«، اهداف 
انسان دوســتانه و اتحــاد بین کشــورها را در خاطره 

انگیزترین میدان پایتخت به تصویر کشید و اتفاقا در آن زمان مورد استقبال اکثریت مردم 
هم قرار گرفت. از طرفی نقش بســتن تصاویر پرچم کشورهای مختلف بر روی ساختمان 
های معروف دنیا از طریق ویدیو مپینگ که در بعضا در مناسبت های ملی انجام می شود 
می تواند اتفاقی متعارف با هدف انسجام بخشی فرهنگی و سیاسی کشورها تلقی شود و 
نمونه ای بر این ادعا اقدام کشوری مانند امارات است که سال گذشته در همین روزها اتفاق 
افتاد و ساختمان برج خلیفه برای لحظاتی سراسر به رنگ پرچم چین درآمد. هرچند می 
توان این برداشــت را هم در نگاه منتقدان جست وجو کرد که قرار گرفتن پرچم 
دو کشــور ایران و چین همزمان در یک قاب بر روی برج آزادی، تا حدودی بر 
حساسیت ها افزوده است. با این همه شاید بتوان ماجرای ویدیو مپینگ اخیر برج 
آزادی را با نگاهی فراسیاسی هم ارزیابی کرد و طبق گفته رییس انجمن دوستی 
ایران و چین، اجرای نورپردازی ســه بعدی روی برج آزادی تهران را مســبوق 
به ســابقه دانســت. و البته می توان نگاه دیگری را هم امیدوارانه در این 
میان طلب کرد؛ اینکه اتفاقاتی از این دســت را زین پس پررنگ تر 
از قبل درباره سایر کشورها و مناسبت ها، با اهداف فرهنگی و 

بین المللی شاهد باشیم.

کنکاشی بر تصاویر پرسش برانگیز روی برج آزادی

ترقی اقتصادی : ســعید پورعظیمی درباره شــهرت تصنیف »از 
خوِن جوانان وطن« می گوید: کلماِت عارف از درون و دیدگاِن مردم 
جوشیده، صدق عاطفی دارد، از تجربۀ زیستِی مردمان برآمده و در 
ساختاری هنری به دامان خودشــان برگشته؛ به همین دلیل ورد 

زبانشان شده، شعر به آن ها باورانده که آن خون ها هدر نرفته.
 شــاعران روحیات حساسی دارند و در پی هر حادثه ای به کلمات و 
شــعر پناه می برند، تاریخ و حوادث رفته بر آن را  در قالب کلمات 
بازتولید می کنند و به نســل های بعد می رسانند. کسانی متن های 
پردوام تری تولید می کنند و نوشته های بعضی دیگر حتی در زمان 
خودشــان هم خواننده ندارد و فراموش شده اســت. آفریدن متن 
ماندگاری که بر زبان پیر و جوان، باســواد و بی سواد و خاص و عام 
جاری باشد و مردم همچنان آن را با خود زمزمه  کنند، مصداق »هر 

سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند« است.
 سعید پورعظیمی که برای »تصحیح دیوان عارف قزوینی« برگزیده 
جایزه استاد فتح اهلل مجتبایی شده بود، در گفت وگو  با ایسنا درباره 
زمینه اجتماعی سرایش این تصنیف، شهرتش و استفاده بهار از بند 

»برگردان« این تصنیف در یکی از سروده هایش سخن می گوید.
مشروح این گفت وگو در پی می آید:

زمینه سرایش تصنیف »جوانان وطن« چه بود؟
تصنیف »از خوِن جوانان وطن« عارف قزوینی که در دوران مشروطه 
ســروده شده و بیش از یک قرن از زمان سرودن آن می گذرد، یکی 
از مشهورترین و ماندگارترین تصنیف های این شاعر و تصنیف ساز 

است. زمینۀ سرایش این تصنیف چه بوده؟
بهتر است بگوییم چه ها بوده. تصنیف در حدود سال ۱۲۹۰ شمسی 
در دوره دوم مجلس شورای ملی  به یاد حیدرخان عمواوغلی گفته 
شــده. یک تاریخ خونین زمینه این دست شعرهاست. من تیتروار 
حوادث مهم را می گویم، شما ببینید چه خون ریزی ها و جنایت ها 
و وحشــی گری ها و فجایعی در این حــوادث روی داده: تیر ۱۲۸۸ 
نیروهای مشــروطه خواه به تهــران رفتند و قــوای دولتی و قزاق 

را شکســت دادند و تهران فتح شــد. »مجلس عالــی فوق العاده« 
محمدعلی شــاه را خلع کرد و احمدشاه را به جای او گذاشت. اوایل 
مهرماه هم محمدعلی شاه فرار کرد به روسیه. سال بعد هم ستارخان 
و باقرخان وارد تهران شــدند. مملکت در آتش انقالب و رویدادهای 
ناگزیر بعد از آن می سوخت. اردیبهشــت سال ۱۲۹۰ ساالرالدوله 
برای تصرف پادشاهی رفت به سنندج. تیرماه محمدعلی میرزا برای 
پــس گرفتن تاج و تختش همراه برادرش شعاع الســلطنه به ایران 
برگشــت. ساالرالدوله به مالیر و اراک رفت و درگیری هایی رخ داد. 
بعد محمدعلی میرزا شکست خورد و به گموش تپه فرار کرد. روس ها 
که مخالف حضور شوســتر در ایران بودند روابط دیپلماتیکشان با 
ایــران را قطع کردند و با اولتیماتومی چهل و هشت ســاعته اعالن 
جنگ کردند، ســپس شمال ایران را گرفتند، بعد به قزوین و تبریز 
رفتند و کشتار کردند. آخر پاییز دوباره ساالرالدوله به کرمانشاه حمله 
کرد، مجلس منحل شــد، تبریز زیر پای قزاق ها اشغال شد، مردم 
را کشــتند و ثقۀ االســالم و گروهی از مجاهدان تبریز را دار زدند. 
وقتی عارف می گوید »از خوِن جوانان وطن الله دمیده« یک چنین 
تاریخی پشــت اوست، آینه یک دوران بســیار مهم است، خشم و 
شعف تواَمان است. به نظر من دوره مشروطه مهم ترین دوره تاریخ 
ایران اســت؛ از این نظر که گسل ایجاد کرده. با هیچ دوره ای پیش 
از خود قابل مقایســه نیست، ارکان ســنتی حکومت که قرن ها بر 
یک روال بوده در هم پاشیده، شاه دیگر سایه خدا )ظل اهلل( نیست 
مردم حق ابراز عقیده دارند، قانون می خواهند، پارلمان می خواهند  
عدالت می جویند نه َکَرم، و خیلی فرق است میان عدالت خواهی و 
َکَرم جویی. کلماِت عارف از درون و دیدگاِن همین مردم جوشیده، 
صدق عاطفی دارد، از تجربه زیستِی مردمان برآمده و در ساختاری 
هنری به دامان خودشان برگشته؛ به همین دلیل ورد زبانشان شده 
شعر به آن ها باورانده که آن خون ها هدر نرفته. عارف از زمانه خود جا 
نمانده بود، پیشتاز بود، بعضی پیش بینی هایش که االن قصد ندارم به 

آنها بپردازم به طرز اعجاب آوری محقق شده.

چرا یک بند تصنیف عارف مشهور شد؟
ایــن تصنیف بندهای دیگری هــم دارد که چندان برای مخاطبان 
عام آشنا نیســت و می توان گفت بیشتر چند بند اول این تصنیف 

شهرت دارد.
بله، همین طور اســت. حتی بند اول شــهرت بند دوم را ندارد. این 

تصنیف شش بند است با این آغاز:
هنگاِم می و فصِل گل و گشت و چمن شد 

دربارِ بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابِر کرم خطۀ ری رشِک ُختن شد

دلتنگ چو من مرِغ قفس بهِر وطن شد
و بعد با برگرداِن زیبای

چــه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، ســِر کین داری 
ای چرخ

نه دین داری نه آیین داری )نه آیین داری( ای چرخ
ادامه می یابد. »کج رفتارِی چــرِخ بی دین و آیین« ذهِن خواننده را 
آماده شنیدن مصداقی از »بدکردارِی چرخ« می کند و این مصداق 

در بند دوم  بیان می شود:
از خوِن جواناِن وطن الله دمیده
از ماتِم سروِ قدشان سرو خمیده

در سایۀ گل بلبل از این غّصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

بند اول مثل تشبیب قصاید است. مقدمه چینی است. انگار می خواهد 
کم کم مخاطب را به خود فراخوانَد تا نوبت به حرف اصلی برسد. در 
بند اول می گوید بهار آمده و موسم تفّرج است و تهران )خطۀ ری( 
رشک جهان شده؛ چون آزاد شده؛ اما ای کاش جوانانی که برای این 

فتح بزرگ پیکار کردند در میان ما بودند...
و بعد می گوید: »خوابند وکیالن و خرابند وزیران / بردند به یغما همه 
سیم و زرِ ایران...« و تا انتهای تصنیف کمتر شناخته شده  است، چرا؟  
چون از شــدت عواطف و بار غنایی شعر کاسته شده، درِد شعر در 

همان دو بند اول اســت و ناگهان وارد مصداق های محدود سیاسِی 
آن روز شده ایم. شعر با تصویری زنده  از چشم اندازی پیروزمندانه و 
مناسب شادخواری آغاز شده و با برگرداِن اثرگذارِ »چه کج رفتاری...« 
و بند دوم ضربه نهایی خود را زده و تمام. در بندهای دیگر مردم و 
مبارزان را به ادامه پیکار با خائنین داخلی و بیگانگان تهییج می کند: 
»اندر جلِو تیِر عدو سینه سپر کن« این سطرها قدرِت بند اول و دوم 
را ندارند. البته وقتی عارف این ها را بر صحنه می خوانده یا مردم این 
تصنیف را در روزنامه ها و اعالن ها و بروشورها می خواندند خونشان 
به جوش می آمده. خواندِن پرشــور در کنسرت، قّوت این سطرهای 
برانگیزاننده را چندبرابر می کرده؛ اما طی سال ها، بند اول و دوم در 

خاطرها ماندگار شده.
می توانیم بگوییم این تصنیف همه زمانی و همه مکانی است؟

باید همیشه احتیاط علمی را رعایت کرد. می توان گفت اینکه متنی 
صد سال بعد از آفریده شدن به ما رسیده و همچنان خواننده دارد 
و شور می آفریند و لذت هنری ایجاد می کند یعنی با توفیق همراه 
بوده. بســیارانی با ضرب و زور انواع و اقسام رسانه ها و بوق و کرناها 
کوشیدند یک سطرشان در خاطر مردم بماند؛ اما نشد، نماند. کسی 
چیزی می گوید، چند ســال هم شهرتی کســب می کند، بعد هم 
فراموش می شود. تاریخ و تاریخ ادبیات بی رحمند و بدون کمترین 
تعارف، آثار مبتذل و تکراری و ناهنرمندانه را جارو می کنند. خواص 
و مردم کوچه و بازار این تصنیف را دوســت داشــته اند و این اقبال 
عمومــی، این تصنیف و ترانه هایی دیگــر از عارف و بهار و چندتن 
دیگر را بر دوِش خود تا این زمان آورده. این قبیل آثار جزء الینفک 
فرهنگ ملی ما شــده اند، تاریخ ما شده اند؛ به همین دلیل فراموش 

نخواهند شد. 
عارف این تصنیف را خودش اجرا کرده؟

بله، اواخر تابســتان یا ماه مهر ۱۲۹۰ شمسی / ۱۳۲۹ قمری حزب 
دمکرات ایران کنســرتی در پارک امین الدوله تهــران برگزار کرد، 
مناسبتش هم شکست محمدعلی شاه از مشروطه خواهان بود. عارف 
این تصنیف را در این قسمتی از این کنسرت خواند. نسخه هایی از 
بروشوری که به مناسبت این کنسرت چاپ و توزیع شده بود باقی 

مانده است. 

درباره »از خوِن جوانان وطن« بیشتر بدانیم

مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
اکبر ایرانی


