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راهبری گروهی بنگاه به مجموعه فرآیندها، روشها، رسوم، 
سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح یک 
سازمان)شرکت( اطالق می شــود که در روش اداره آن 

تأثیر می گذارد و موجب دستیابی به اهدافی...

»اســتفاده از پول مجازی و رمز ارزها در سراسر دنیا در 
حال گسترش است و گســترش کاربرد ارزهای مجازی 
نظیر بیت کوین و دیگــر انواع رمزارزهای موجود در بازار 
موسوم به آلت کوین ها می تواند در کنار فرصت های بالقوه، 

تهدیدات مهمی را نیز به دنبال داشته باشد...

پرونده مربوط به مدیرعامل دیوار که به حکم حبس قطعی 
رســید، به دلیل انتشار محتوایی از سوی کاربران تشکیل 
شده که این پتلفرم، قابلیت تشخیص مجرمانه بودن آن را 
نداشته است. ظاهر هیچ یک از این آگهی ها، از مصادیق 

محتوای نامناسب نبوده است...

در بحث منوط شــدن واردات خودرو به صادرات قطعات 
و کاربری ها و خودرو این شــائبه پیش می آمد که واردات 
خــودرو در انحصار چند گروه که آنها تولیدکننده داخلی 
هســتند، گرفتار شــود. اما راه حلی که برای این مشکل 

مطرح کردیم این است که خودروسازان یا...
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  در نشست نمایندگان تشکل های بخش خصوصی 
با رئیس سازمان بورس مطرح شد
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ترقی اقتصادی : دولت می گوید بودجه ســال آینده با هــدف مهار تورم و با فرض 
باقی  ماندن تحریم ها بسته شده است. ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه 
گذشــته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که ثبات اقتصادی، حمایت از تولید 
و تامین معیشــت مردم باید 3 محور اصلی بودجه سال آینده باشد. رئیسی می گوید: 
دولت می خواهد بودجه1401 نه کسری داشته باشد و نه تورم زا باشد و هم اینکه رشد 
اقتصادی را تقویت کند.همچنین مســعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفته که جداول و سیاست های پیشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد تأکید 
رئیس جمهور تنظیم شــده و قرار است پس از تصویب نهایی در دولت به اطالع مردم 

برسد.
در این بین و در شرایطی که هنوز اعداد و ارقام بودجه نهایی نشده است؛ گمانه  زنی ها 
حکایــت از آن دارد که تصمیم نهایی دولت افزایش حداقلی رشــد هزینه های جاری 
کشور به  ویژه حقوق کارکنان دولتی و رشد درآمدهای ریالی بودجه با رویکرد مالیاتی 
خواهد بود و ســازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دولت اعالم کرده که بودجه 
سال بعد بدون کسری بسته شود. اما نکته مهم این است که در شرایطی که کشور با 
تورم بیش از 40 درصد رو به رو اســت آیا دولت می تواند جلوی واکنش های منفی 

کارکنان دولت و در مرحله بعد کارگران به افزایش حداقلی حقوقشــان را بگیرد؟ این 
احتمال قوی وجود دارد که دولت با هدف مهار تورم، رشد حقوق کارکنان بخش دولتی 
را متناسب با نرخ تورم انتظاری افزایش دهد و البته این افزایش یکسان نخواهد بود و 
روش پلکانی اجرا می شود؛ به  گونه  ای که بیشترین رشد حقوق کارکنان بخش دولتی 

شامل حداقل  بگیران خواهد شد.
برخــی خبرهــا حکایت از آن دارد که دولت در بودجه ســال بعــد روی قیمت نفت 
60دالری به ازای هر بشکه حساب کرده و قرار است نرخ تبدیل دالرهای نفتی به ریال 
هم بر مبنای هر دالر 23هزار تومان باشد و افزون بر اینکه سقف فروش نفت ایران در 
بودجه1401 روزانه 1.2میلیون بشــکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم 
با رشــدی 44درصدی از 325هزار میلیارد تومان در سال جاری به 470هزار میلیارد 
تومان در ســال آینده افزایش یابد. در این بین البته کارشناسان تاکید دارند که دولت 
باتوجه به فشــار تحریم ها و احتمال اینکه تحریم ها باقی بمانند باید میزان صادرات 
نفتی و درآمدهای نفتی را واقعی ببیند تا اقتصاد دچار کســری بودجه و چالش های 
بعدی نشود. در این بین به نظر می رسد که دولت باید از همین حاال به نوسانات شدید 
قیمت ارز و رشد آن هم فکر کند زیرا نرسیدن به توافق هسته ای به معنی رشد قیمت 

ارز، سکه، طال، خودرو و... خواهد بود. در این بین یکی دیگر از سوال های مهم ادامه ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی یا پایان دادن به آن است؛ ارز 4200 تومانی در 
سال های گذشته چالش های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است اما دولت و 
مجلس نگرانی های شدیدی نسبت به واکنش های بازار به این حذف دارند و از همین 
رو تاکنون اقدام اساســی برای پایان دادن به ارز ترجیحی صورت نگرفته است، اتفاقی 

که ادامه روند آن به معنی فساد اقتصادی بیشتر است.

ترقی اقتصادی : یافته های یک پژوهش ایرانی نشان می دهد، هم در کوتاه مدت و هم 
در بلند مدت، تنها افزایش نرخ ارز اثر مخربی بر فقر خواهد داشت.

نرخ ارز از متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری است تا جایی که گروهی 
از کارشناسان به ویژه در کشورهای درحال توسعه آن را متغیر لنگر اسمی می دانند. نرخ 

ارز از متغیرهای موثر بر فقر هم شناسایی شده است.
براساس اصل 29 قانونی اساسی، تامین خدمات و حمایت های مالی برای مردم از طریق 
درآمدهای عمومی وظیفه دولت هاســت. در اصل 31 بر داشتن  مسکن متناسب با نیاز 

برای همه افراد با اولویت روستانشینان و کارگران و در اصل 43 بر ریشه کردن کردن فقر 
و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان توسط دولت ها تاکید شده است.

یافته های یک پژوهش ایرانی نشان می دهد، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، تنها 
افزایش نرخ ارز اثر مخربی بر فقر خواهد داشــت. بنابراین دولت ها باید سیاست هایی را 
دنبال کنند که نوســانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در مسیر افزایشی رخ ندهد. دولت 
ها باید سیاســت های پولی و مالی را طوری تببین کنند تا نوســانات نرخ ارز به کمترین 
مقدار برســد. نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست اما اثرات منفی افزایش آن 

می تواند حمایت های دولت را از مســیر پرداخت های انتقالی و غیرمســتقیم به اقشار 
آسیب پذیر کاهش دهد.

همچنین این پژوهش به این نتیجه رســیده که در کوتاه مدت و بلند مدت کاهش نرخ 
واقعی ارز اثری بر کاهش فقر ندارد، چراکه در کشور به ندرت و در سال های اندکی شاهد 
کاهش نرخ بوده ایم. افزایش نرخ ارز در بلندمدت اثر بیشــتری بر افزایش فقر نســبت به 
کوتاه مدت دارد چراکه در کوتاه مدت دولت جهت کاهش فشار بر اقشار کم درآمد بر روی 
برخی کاالها یارانه پرداخت می کند و این خود کاهش قیمت آن دسته از کاالها را در پی 
داشته و اثر کمتری بر افزایش فقر برجای می گذارد. این درحالی است که در بلندمدت به 
علت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی افراد، حتی پرداخت یارانه بر برخی کاالها 

هم این کاهش اثر درآمدی را نمی تواند جبران کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز بر فقر در ایران را بخوانید. این مقاله 

در مجله توسعه و سرمایه در تابستان 1400 منتشر شده است.

ترقی اقتصادی : بخش های صنعت و خدمات بخش های پیشران 
کشور برای خروج از رکود فعلی محسوب می شوند، لذا برنامه ریزی 
برای تحریک این بخش ها می بایست در اولویت قرار گیرد، ضمن 

آنکه تحریک بخش مسکن نقش مؤثری به رشد صنعت دارد.
رشد اقتصادی تقریباً هیچ وقت آن طور که انتظار بود، پیش نرفته 
است. طی سال های رونق و لغو تحریم ها هم آن طور که بایدوشاید 
رشــد در بخش های دیگر اقتصاد به غیر نفت جاری نشــد. حاال 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی در گزارشی به بررسی 

بخش صنعت پیشران رشد اقتصادی ایران پرداخته است.
طبق این گزارش، باتوجه به رشــد کند اقتصاد ایران طی دهه های 
اخیر و در راســتای افزایش رشد اقتصادی، برخی سؤاالت جدی 
بدین شرح قابل طرح است: »کدام یک از زیربخش های اقتصادی 
پیشــران رشــد اقتصادی ایران اســت؟ 2.بخش صنعــت دارای 

بیشــترین پیوندها و ارتباطات با کدام یک از بخش های اقتصادی 
اســت؟ 3.باتوجه به شــرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک بخش 
صنعت نیازمند تحرک کدام بخش ها )و چه پیش نیازهایی( است؟«

این گزارش در پاسخ به این سواالت به یکسری اعداد و ارقام استناد 
کرده است. متوسط رشــد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره 
مورد بررسی، باالتر از رشد سایر بخش های اقتصادی است؛ اگرچه 
سهم این بخش در مقایسه با سهم برخی بخش ها از جمله خدمات 
و نفت، پایین تر است )تحلیل حسابداری(. برای تحلیل دقیق تر باید 
ارتباطات و تاثیرات متقابل بخش ها روی یکدیگر را نیز لحاظ کرد.

براساس یافته های این گزارش، بخش نفت )OIL( دارای بیشترین 
تأثیر اولیه بر رشد اقتصادی است، اما تأثیر آن ماندگار نیست بلکه 
گذرا و میرا است. آنطور که مشخص است تأثیر بخش نفت بر رشد 

اقتصادی پس از دو دوره به سمت صفر میل می کند.

عالوه بر این، بخش صنعت )INDU( و خدمات )SER( به ترتیب 
تأثیر باال و ماندگاری بر رشــد اقتصادی کشور دارند. گفتنی است 
رشد بخش خدمات به شدت وابسته به حجم فعالیت های اقتصادی 
بخش های مولد نظیر رشد بخش صنعت است. بنابراین رشد بخش 
صنعت بخش خدمات را نیز با ســهم بیش از 50 درصد از اقتصاد 
ایــران تحت تأثیر قرار می دهد. بخش ســاختمان )HOUS( و 
کشــاورزی )AGR( نیز در رتبه های بعدی تأثیرگذاری بر رشد 

اقتصادی کشور است.

نکات کلیدی این گزارش هم حاکی از این اســت که بخش نفت 
تأثیرگذاری اولیه باال اما با ماندگاری پایین بر رشد اقتصادی کشور 
دارد که دلیل این امر پیوندهای محدود با ســایر بخش ها و شیوه 
استفاده از درآمدهای نفتی است که حتی در مواردی تأثیرگذاری 
منفی بر بخش تولید داشته است. بخش های صنعت و خدمات به 
دلیل پیوند با یکدیگر دارای تأثیر و ماندگاری باال بر رشد اقتصادی 
کشور هستند، دلیل این امر پیوندها و ارتباطات وسیع این بخش ها 
با سایر بخش های اقتصادی است. با رشد بخش صنعت، خدمات 
متصل به صنعت توسعه می یابند و از سویی بخشی از رشد صنعت، 

مرهون رشد بخش مسکن است.
بخش های صنعت و خدمات بخش های پیشران کشور برای خروج 
از رکود فعلی محسوب می شوند، لذا برنامه ریزی برای تحریک این 
بخش ها می بایست در اولویت قرار گیرد، ضمن آنکه تحریک بخش 

مسکن نقش مؤثری به رشد صنعت دارد.
باتوجه به شــرایط کرونا، واکسیناسیون و کنترل بیماری می تواند 
تأثیــر مثبت و قابل توجهی بر بخش خدمــات بگذارد که در این 
صورت می تواند پیشران رشد اقتصادی برای سایر بخش های کشور 

نیز باشد.

ترقی اقتصادی : سازمان برنامه و بودجه: دولت قبل تنها در مدت 
پنج ماه ابتداي ســال جاري ازهمه ظرفیت بودجه به عبارتي بیش 

از 55 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزي استفاده کرد.
دولت یازدهم که بر سر کار آمد، معتقد بود دولت نهم و دهم باعث 
بروز مشــکالت اقتصادی شده است و دولت جدید باید آواربرداری 
کند. حاال هم که دولت ســیزدهم بر سر کار آمده، همان حرف ها 
دربــاره دولت یازدهم و دوازدهم می زند. به نظر می رســد تا دنیا 
دنیاست، دولت ها در ایران قرار است تقصیرها را تماما گردن دولت 

قبلی بیندازند. حاال سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بدهی ها 
و شاخص های کالن منفی در دولت قبل پرداخته است.

این گزارش نوشــت: دولت سیزدهم در شرایطي روي کار آمد که 
وضعیت شاخص هاي کالن اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادي 
حــدود صفر؛ تورم 45.2 درصدي، افزایش ضریب جیني و رشــد 

شکاف طبقاتي از جمله این میراث است.
این گزارش ادامه داد: متأســفانه دولت قبل تنها در مدت پنج ماه 
ابتداي ســال جاري ازهمه ظرفیت بودجه به عبارتي بیش از 55 
هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزي اســتفاده کرد؛  با توجه 
به ضریب انبســاط پولي تنها از همین محل بیــش از 637 هزار 
میلیارد تومان حجم نقدینگي اضافه شــد؛ در کنار آن نابســاماني 
اضافه برداشــت بانک ها موجب شد حجم نقدینگي به مرز چهار 

هزار هزار میلیارد تومان برسد.
طبق این گزارش، همین بي انضباطي مالي و رهاکردن کشور منجر 
به فشار به معیشــت مردم وکوچک شدن سفره هاي آنان شد. در 

چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفي بوده 
یعني حتي به اندازه اســتهالک هم ســرمایه گذاري نشده است؛ 
متأســفانه به علت معطل گذاشــتن فعالیت هاي اقتصادي و بي 
برنامگي ســرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتي از سال 1390 
هم کمتر شــده که نشان دهنده عمق رکود اقتصادي در این سال 
ها است. اگر کشور شش سال رشد اقتصادي هشت درصدي داشته 
باشد تازه به وضعیت ســال 1390 مي رسیم؛ اگر به این وضعیت 
بدهي سنگین 535 هزار میلیاردي اوراق مالي و 50 میلیارد دالري 
به صندوق توســعه ملي؛ رشــد عجیب بدهي دولت به بانک ها و 
بانک مرکزي در نظر بگیریم؛ مشــخص مي شود استفاده نکردن از 
پول پرقدرت بانک مرکزي در مدتي که از خدمت دولت ســیزدهم 
مي گذرد چه ارزشي دارد. این گزارش که به نظر می رسد جوابیه ای 
به گزارش یک روزنامه است، به نرخ تورم پرداخت و نوشت: شاخص 
کل در آبان 1400 به عدد 373.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 
درصد افزایش داشته است و شاهد تورم ماهانه 2.5 درصدي بودیم 

این در حالي اســت که تورم ماهانه مهر ماه 1400 عدد 3.7 درصد 
بود پس در آبان ماه شاهد کاهش 1.2 درصدي تورم ماهانه بودیم. 
نرخ تورم نقطه اي آبان 1400 عدد 35.7 درصد اســت که نسبت 
بــه همین اطالع در ماه قبل )39.2( کاهش 3.5 درصدي داشــته 
اســت. نرخ تورم ساالنه در آبان 1400 که تغییرات شاخص قیمت 
در 12 ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان مي دهد به 
44.4 درصد رســید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )45.4( 
کاهش یک درصدي داشــته اســت. این گزارش ادامه داد: کاهش 
تورم نقطه اي به معناي کاهش قیمت ها نیست بلکه نشان دهنده 
کندشدن شتاب افزایش قیمت ها و جهت گیري درست سیاست ها 
در کنترل حجم نقدینگي و رشد نرخ تورم است؛ کاهش تورمي که 
رخ نمي داد مگر با عزم دولت در عدم استفاده از پایه پولي و کنترل 
اضافه برداشت بانک ها. در دوراني خطیر فعلي به جاي برخوردهاي 
سیاسي و پوشاندن کارنامه دولت هاي قبل خوب است منافع ملي 

را مسلخ نبرده و بر حل مشکالت مردم تمرکز کنیم.

چالشهایاساسینقدینگیناسالم
راهبــری گروهــی بنــگاه بــه مجموعه 
فرآیندها، روشها، رسوم، سیاستها و قوانین 
ناظــر بر هدایــت و کنتــرل صحیح یک 
سازمان)شــرکت( اطالق می شود که در 
روش اداره آن تأثیر می گذارد و موجب دستیابی به اهدافی همچون  پاسخگویی، شفافیت، 
عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شــود. راهبری گروهــی بنگاه برای بانکها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و در مسائلی از جمله رســیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و 
حداقل فســاد و سوءاستفاده از قدرت و نقدینگی، فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی 
و سالم ســازی و کنترل نقدینگی نقشی مهم ایفا می کند. این راهبری به صورتهای درون 

سازمانی و برون سازمانی در تکمیل یکدیگر عمل می کند.
با گســترش ادبیات راهبری گروهی بنگاه در ســطح جهان، بانکها و نظامهای بانکی که از 
پیچیده ترین بنگاههای اقتصادی می باشند نیز اقدام به تدوین چارچوبهای راهبری گروهی 
بنگاه جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسکهای خود نموده اند. در سیستم اقتصادی و بانکی 
ایران نیز راهبری گروهی بنگاه از اهمیت باالیی برخوردار اســت. بررسی مرکز پژوهشهای 
مجلس )1395( نشــان می دهــد یکي از ابعاد آسیبشناسي نظام بانکي در ایران، بررسي 
چالشهایي است که به مسائل درونبانکي و ساختارهای داخلي و نحوه اداره بانکها مرتبط 
ميگردد. آسیبشناسي نظام بانکي با محوریت مسائل درون بانکي نیازمند شناخت مناسب 
از ساختارهای مطلوب درونسازماني بانک است. ساختار درونسازماني بانک را ميتوان در 
دو بخش الیههای سخت همانند پستهای ارشد مدیریتي هیئتمدیره و هیئت عامل و 
کمیتهها و واحدهای سازماني و الیههای نرم همچون حسابرسي، ریسک، تطبیق، جبران 
خدمات، شفافیت و افشا دانست. حال سؤالي که مطرح است، این است که این ساختار 
سازماني چگونه باید شکل بگیرد تا یک بانک بتواند کارآ باشد، شفاف عمل نماید، و ضمن 
برآوردن حقوق سپردهگذاران، سهامــداران، مشتریان و سایر ذینفعان، تعادل مناسبي بین 
منافع همه ذینفعان برقرار نماید؟ پاسخ به این سؤاالت و ارائه یک چارچوب روشن و هدفمند 

برای این ساختار، توسط مفهومي به نام راهبری گروهی بنگاه صورت ميپذیرد.
آسیبشناسي نظام بانکي در ایران نشان می دهد بسیاری از اختاللها و چالشهای موجود 
بانکها، تخصیص غیرکارآی  پایین  از جمله عدم شفافیت، کارآیي  بانکي کشور  نظام  در 
عدم  بانکي،  مدیران  بین  در  غیرتخصصي  انتصابات  کارآمد،  ریسک  مدیریت  نبود  منابع، 
تأمین حقوق سپردهگذاران و سایر ذینفعان و از همــه مهمتر »نقدینگی ناســالم« برآمده 
از فقدان طراحي و اجرای نظام راهبــری گروهی بنــگاه مناسب در بانکهای کشور است. 
بر اساس مطالعات و تجربههای متعدد در نظام بانکداری، تحقق راهبــری گروهی بنگاه در 
بانکها مهمترین راه برای دستیابي به کارآمدی و اثربخشي شبکه بانکي است و ميتواند 
گام مهمي در جهت اجرای بند »9« سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي؛ یعنــی »اصالح و 
تقویت همهجانبه نظام مالي کشور«، باشد، زیرا هرگونه اصالح نظام بانکي بهعنوان جزء مهم 
نظام مالي در ایران بدون توجه کافي به اصالح ساختارها و فرآیندهای دروني بانکها )اصول 

راهبری گروهی بنگاه( نتیجهبخش نخواهد بود.
راهبری گروهی بنگاه در بانک ها

در سالهای اخیر مسئله نظام بانکي کشور و ضرورت اصالحات بنیادی و اساسي در آن با 
توجه به مشکالت عدیده، به شدت مورد توجه سیاستگذاران، کارشناسان و محافل علمي 
کشور قرار گرفته است. حال سؤال این است که آیا اصالح نظام بانکي کشور از مجرای 
راهبــری گروهی بنــگاه ميتواند بخش زیادی از مشکالت را ریشهیابي کرده و حل کند؟ با 
بررسي استانداردها و تجربه استقرار راهبری گروهی بنگاه در بسیاری از نظامهای بانکداری 
دنیا پاسخ به سؤال فوق مثبت است، زیرا اساساً راهبــری گروهــی بنگاه ابزارهایي را فراهم 
ميکند که مشکالت بانکها به نحو نظاممند و اصولي پیگیری و حل شوند. بر همین اساس 
توجه به استانداردهای راهبــری گروهی بنــگاه در کنار درک و شناخت کافي از مشکالت 
فرآیندهای  و  رویهها، ساختارها  اصالح  با  ایران ميتواند  در  بانکداری  و ساختاری  نهادی 
اداره بانک بسیاری از مشکالت را به نحو دروني حل نماید و البته در این میان سازوکارهای 
نظارتي و مقرراتي نقش مؤثری در پیاده شدن الگوی صحیح راهبــری گروهی بنگاه دارند. 
یکي از اهداف اصلي راهبــری گروهــی بنگاه در حــوزه بانکي توجه به حقوق ذینفعان در 
بانکهاست. سپردهگذاران، سهامــداران و مشتریان از مهمترین ذینفعان و یا به تعبیری 
بهدلیل  نیز  بانکها  ذینفعان  حقوق  تأمین  ميشوند.  محسوب  بانکها  در  حق  صاحبان 
نیازمند  فراوان،  اهمیت  بر  تجاری، عالوه  با شرکتهای  فراوان  تفاوتهای  و  پیچیدگيها 
قواعد خاص و سختگیرانهتر است. از دالیل این اهمیت ميتوان به درجه اهرمي باال و کم 
بودن سرمایه بانکها در تناسب با حجم ترازنامههای آنها در مقایسه با سایر شرکتهای 
دائمي  اعتماد  لزوم حفظ  بدهيها،  و  دارایيها  بین  زماني سررسید  تناسب  عدم  تجاری، 
سپردهگذاران، ابتال به ریسکهای متنوع و نبود شفافیت قطعي در صورتهای مالي بهدلیل 
سرعت باالی تغییر در اقالم ترازنامهای بانکها در مقایسه با سایر شرکتهای تجاری اشاره 
نمود. )شهبازی غیاثی و ترابی فر، 1395( سازمانهای بینالمللي در دنیا، هر کدام از منظری 
به تبیین اصول راهبری گروهی بنگاه مطلوب پرداختهاند. برخي از این اصول، بهصورت عام 
برای همه انواع شرکتها هستند و برخي دیگر همچون کمیته نظارت بانکي بازل بهطور 

خاص برای بانکها تدوین شده است.
کمیته بانکي بال مهمترین سند خود را در خصوص اصول راهبــری گروهــی بنگاه در سال 
2010 منتشر کــرد که بر اساس آن 14 اصل برای راهبــری گروهــی بنگاه در محورهای 
هیئتمدیره  ذیل  تخصصي  کمیتههای  هیئتعامل،  و  هیئتمدیره  همچون  مختلف 
)ریسک، حسابرسي(، شفافیت و... بیان شد. در هر یک از اصول 14 گانه، شرح وظایف و 
یا استانداردهایي الزم الرعایه در آن اصل بیان شده است. این اصول در سال 2015 توسط 

کمیته مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و با اعمال تغییراتي در 13 اصل ارائه شد.
پژوهشــهای انجام شــده در یک دهه ی اخیر مؤید ضعفها و چالشهای اساسی در راهبری 

گروهی بانکهای ایران اعم از دولتی،خصوصی و خصولتی است.اهم این چالشها عبارتند از:
1- چالشهای نهادی و ساختاری در راهبری گروهی بنگاه

2- چالشهای مربوط به ناظران بانکی
3- چالشهای مربوط به بانکهای دولتی

4- چالشهای قانونی
5- چالشهای مربوط به ساختارهای تصمیم گیری بانک ها

تحقق راهبری گروهی بنــگاه و ایجاد یک ساختار سازماني مطلوب برای اداره صحیح بانک 
نیازمند کمیتهها و واحدهایي است که هر کدام بخشي از اهداف و اصول الزم برای آن 
تشکیل  هیئتمدیره  را  بانک  سیاستگذاری  اصلي  محور  آنجایيکه  از  نمایند.  محقق  را 
ازجمله  کمیتهها  انواع  ميگردند.  تشکیل  هیئتمدیره  ذیل  نیز  کمیتهها  این  ميدهد، 
اهداف  از  انتصابات هرکدام بخشي  حسابرسي، مدیریت ریسک، تطبیق، جبران خدمات، 
اداره صحیح بانک بهمنظور حفظ حقوق ذینفعان را بر عهده دارند. هریک از کمیتههای 
مذکور و واحدهای ذیل آن-ها، دارای ساختار، اهداف، وظایف و اصولي هستند که بر اساس 
جایگاهشان در راهبری گروهی بنگاه تعریف و مشخص شده اند. بررسي استانداردها و اصول 
مختلف راهبری گروهی بنــگاه در بانکها بهعنوان چارچوب صحیح اداره بانکها نشان داد 
که این مهم با ضابطهمند نمودن مسئولیتهای مختلف در بانک )اعم از هیئت مدیره، هیئت 
عامل، کمیتهها و واحدهای بانکي، ناظران بانکي( درصدد ارائه قواعد، اصول و سازوکارهایي 
است که از رهگذر سالمت درونبانکي و شفافیت و پاسخگویي به وظایف، سالمت و ثبات 
کل نظام بانکي تأمین گردد. بر همین اساس ضروریست ساختارهای درونبانکي و اداره 

بانکها در ایران نسبت به این استانداردها و اصول مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.
بررســی مسائل نهادی و ساختاری در خصوص الگوهای مالکیتي، نظارت و کنترل و الگوی 
حاکم بر اداره بانکهای کشور نشان میدهــد، قواعد راهبــری گروهی بنگاه در ساختارهای 
مالکیتي رعایت نشده و نظارت بر استقرار راهبــری گروهی بنــگاه با خألهای جدی روبرو 
است؛ همچنین بانکهای دولتي نیز بهدلیل ساختارهای خاص قانوني مربوط به اساسنامه 
خود و مشکالت نهادی در الگوی اداره آنها، با مشکالت بیشتری در استقرار راهبری گروهی 
بنگاه بر اساس اصول و استانداردهای متعارف مواجه هستند. بررسي قوانیني همچون قانون 
تجارت، قانون پولي و بانکي، قانون بانکداری بدون ربا و سایر قوانین موردی در خصوص 
بسترها و قواعد حقوقي مربوط به اصول و ارکان مختلف راهبــری گروهــی بنگاه نشان می 
دهد که زیرساخت و ابزارهای قانوني الزم در این زمینه پیشبیني نشده است و در مواردی 
که حکم قانوني وجود دارد ضمانت اجرا پایین بوده و سازوکار پیادهسازی آن روشن نیست. 
بررسي چالشهای مربوط به مقررات راهبــری گروهی بنگاه نشان می دهد که اگرچه بانک 
مرکزی در راستای پیادهسازی راهبــری گروهی بنــگاه اقدام به ابالغ برخي مقررات الزامي 
مرتبط با بعضي از ارکان راهبــری گروهی بنــگاه و همچنین انتشار مجموعه رهنمودهایي 
در خصوص کنترلهای داخلي و مدیریت ریسک و اصول راهبــری گروهــی بنگاه کمیته 
بال  نموده، اما این مجموعه مقررات و رهنمودها از جامعیت، کارآمدی و ضمانت اجرای 
الزم برخوردار نبوده و منجر به استقرار کامل راهبــری گروهی بنگاه حتي در بین بانکهای 
خصوصي کشور نشده است. در بُعد سازماني و ساختارهای دروني بانکها نیز راهبــری 
گروهی بنگاه با چالشهای زیادی همچون عدم تفکیک ساختارهای تصمیمگیری-نظارتي 
از اجرایي، عدم تفکیک هیئت مدیره از هیئت عامل، ضعــف اثربخشي و نبود استقالل 
کافي کمیتهها و واحدهای راهبــری گروهی بنگاه روبروست. بوميسازی و تطبیق اصول و 
استانداردهای راهبری گروهی بنگاه با قوانین باالدستي و قوانین اصالحشده بانکداری و بانک 
مرکزی و همچنین نظارت مستمر بر پیادهسازی و استقرار راهبری گروهی بنگاه و نظام اداره 

صحیح بانکها از ضروریات اصالح نظام بانکي کشور است.

محمدمهدی مومن زاده
غالمحسن تقی نتاج ملکشاه
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دیدگاه

ترقی اقتصادی : گویند نخستین گام در راهبرد فقرزدایی 
را باید آسیب شناسی به دلیل عدم مشارکت فقرا در فعالیت 
های اقتصادی دانســت و فرصت توانمندی سازی این گروه 

ها را فراهم کرد.
فقر از چالش های مهم در  اقتصاد ایران است. در سال های 
1383 تا 1392، درصد خانوارهای شــهری زیر خط فقر به 
ترتیب 20، 31، 13 و 24 درصد گزارش شــده اســت. این 
ارقام در خانوارهای روســتایی به 28، 30، 10 و 21 درصد 
می رســد. کاهش فقر در ایران به طور عمده از مســیرهایی 
مــل اعطای یارانه، کمک های کاالیی، وام قرض الحســنه و 
تسهیالت تکلیفی دنبال شده است. در قوانین بودجه ساالنه 
و قوانین برنامه های پنج ســاله، کمک به اقشار کم درآمد به 
روش های مختلف تصویب شــده است اما رشد مبالغ صرف 
شــده برای فقر زدایی و افزایش افراد تحت پوشش در طول 
زمان، نشــان دهنده نیاز به داشــتن یک راهبرد ویژه برای 

مبارزه با فقر در ایران است.
بیشتر اســتان های مرزی ایران سهم پایینی از تولید سرانه 
را به خود اختصاص داده اند. شــاخص نسبت سهم از تولید 
ناخالص ملی به ســهم از جمعیت کشور در سال 1394 این 
وعضیت را به خوبی نشان می دهد. انباشتگی فقر در مناطق 
مرز نشــین به دلیل پایین بودن امکان دسترسی به فرصت 
های شــغلی در این مناطق و پایین بودن مشارکت در رشد 
اقتصادی می تواند منشا اصلی مهاجرت و حاشیه نشینی در 

شهرهای بزرگ به ویژه استان تهران باشد.
ســقوط های یک باره در اثر تورم باال، شــوک های ارزی و 
شوک زیســت محیطی )بحران آب در برخی مناطق(، باعث 
احســاس فقر بیش از فقر واقعی می شــود. این نشــان می 

دهد باید به طور همزمان به رشد اقتصادی با انباشتگی فقر 
درآمدی و فقر چند بعدی توجه کرد.

هم چنین  شــاخص فقر چند بعدی در ایران به اســتثنای 
چند ســال، در دهه های اخیر، کاهش یافته است. براساس 
این شــاخص بیش از 60 درصد از خانوارها در سال 1370 
دچــار فقر در ابعاد مختلف بوده اند. در مناطق شــهری در 
ســال های آغازین این دهه، فقر چند بعدی افزایش یافته و 
از 27 درصد در ســال 70 به 41 درصد در سال 73 رسیده 
اســت. این یعنی خانوارها در مناطق شهری، از ابعاد مختلف 

آموزشــی و تغذیه و استانداردهای زندگی دچار فقر بوده اند 
اما پس از آن ســال ها بهبود وضعیت تغذیه باعث شده روند 
شاخص فقر چند بعدی به ثبات نسبی برسد. اما از سال های 
1387 تا 93، این شــاخص دوباره روند افزایش را در پیش 
گرفت و تا پایان این دوره به 32 درصد رســید که از عوامل 
مهم در بروز  آن، اجرای سیاســت هدفمندی یارانه و تحریم 

های اقتصادی بوده است.
یــک پژوهش در ایــران تالش کرده سیاســت های کاهش 
فقر را در مقایســه با کشورهای درحال توسعه دیگر بررسی 

کند. آن ها با بررســی سیاســت های کاهش فقر در ایران و 
دیگر کشــورها می گویند توسعه مسکن ارزان، توسعه بیمه 
بیکاری، ارتقای امنیت غذایی، اعطای کمک هزینه تحصیلی 
مدرنیزاســیون بخش کشــاورزی برای کاهش هزینه تولید 
توســعه منطقه ای، مشــارکت بخــش خصوصی، تخصیص 
بودجه به بخش های مولد و مرتبط با فعالیت های اقتصادی 
توسعه صادرات و توسعه مهارت ها و اشتغال هدفمند از مهم 
ترین وجوه تمایز سیاســت های فقرزدایی دیگر کشورها با 

سیاست های پیاده شده در ایران است.
پژوهشگران می گویند نخستین گام در راهبرد فقرزدایی را 
باید آسیب شناســی به دلیل عدم مشارکت فقرا در فعالیت 
های اقتصادی دانســت و فرصت توانمندی سازی این گروه 
ها را فراهم کرد. از مهم ترین توصیه های این پژوهشــگران 
به سیاســتگذاران، توســعه تولید صادرات محور در فعالیت 
هایی اســت که فقرا در آن شاغلند،  مثل زراعت، دامپروری  

شیالت، استخراج معادن در صنایع کوچک و متوسط.
هم چنین گســترش تبادل اطالعات بیــن تولیدکنندگان 
کوچک و متوســط در زمینه منابــع و فناوری های جدید و 
بــا صرفه، صنایع تبدیلی، بازاریابــی، آموزش نحوه صادرات 
و برندســازی محصوالت تولیدی و تســهیل فرایند صادرات 
و بازپرداخــت مالیات بر ارزش افــزوده برای صادرکنندگان 
مناطــق کمتر برخــوردار از جمله اقدامــات مفید دیگر در 

فقرزدایی است.
برای مطالعه بیشــتر مقاله »بررســی تطبیقی سیاست های 
راهبــرد کاهــش فقــر در کشــورهای درحال توســعه و 
سیاســت های فقر زدایــی ایران« را بخوانیــد. این مقاله در 
نشریه راهبرد اقتصادی در تابستان 1400 منتشر شده است.

تولیدصادراتمحورازراههایمقابلهبافقراست

چرافقرزداییدرایرانبهنتیجهنمیرسد

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱3 - نیمه دوم آذر ۱400



ترقی اقتصادی : نمایندگان تشکل های بخش خصوصی فعال در 
حوزه بازار سرمایه در نشستی با مجید عشقی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، مشکالت و چالش های بازار سهام مانند قیمتگذاری 
دستوری، پذیرش شــرکت ها و استارت آپ ها، دامنه نوسان، عرضه 
سهام، افزایش سرمایه شرکت ها و ... گفتند و راه حل های پیشنهادی 

خود را ارائه دادند.
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، صبح شــنبه 
13آذرماه میزبان مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی بود که برای بیان مشکالت 
کنونی بازار سرمایه و بررسی راه کارهای پیشنهادی، گرد هم آمده 
بودند. در این نشســت که با حضور رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی 
تهران برگزار شــد، مشــکالت اولویت دار بازار سهام مطرح و مورد 
بررسی قرار گرفت و رئیس ســازمان بورس نیز به برخی ابهام ها و 

سوال های حاضران در این نشست پاسخ داد.
محدودیت دامنه نوســان، سیطره دولت بر بازار سهام چه در بحث 
قیمتگذاری دســتوری و چه در مساله عرضه سهام، کاهش شدید 
اعتماد مردم و سرمایه گذاران به بازار، راه سخت پذیرش شرکت ها 
به ویژه اســتارت آپ ها و ... از جمله مســائلی بود که در این جلسه 

مطرح شد.
در آغاز این جلســه، رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهران طی سخنانی، انتظارات و مطالبات فعاالن اقتصادی 
از بازار سرمایه را مطرح کرد. فریال مستوفی با اشاره به اینکه وظیفه 
اصلي بورس، ایجاد مســیري براي تأمین مالي است، گفت: به رغم 
تالش هاي خوبي که در این زمینه انجام شده، نتیجه آن صرفاً ایجاد 
اتوباني براي تأمین مالي دولت بوده و بخش خصوصي سهم کمتري 

از آن داشته است.
مستوفی در ادامه تسهیل تأمین مالی بنگاه های بخش خصوصی در 
بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسالمی و بازبینی مجدد 
فرآیند انتشار اوراق و اصالح روش ها و رویه های موجود را به عنوان 
نخستین درخواســت بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: حرکت 
به سمت هوشمندســازی قراردادهای ارکان، اســتفاده از امضای 
الکترونیک در گزارش ها و مســتندات، تفویض کل فرآیند انتشــار 
اوراق مالی اســالمی به بورس های چهارگانه و تقویت نقش نظارتی 
سازمان بورس و ایجاد تابلویي جداگانه در یکي از بورس ها به منظور 
عرضه اوراق شــرکت هاي خصوصي که به نســبت ریسک باالتري 
دارند از دیگر اصالحاتی اســت که می تواند به بهبود سازوکارهای 

بازار سرمایه کمک کند.
او با اشــاره به ضرورت تســریع در پذیرش شرکت ها و عرضه اولیه 
ســهام و ایجاد مســیر ویژه برای اعضای اتاق بازرگانی گفت: یکی 
دیگر از درخواست های ما هماهنگی با اتاق در نهایی کردن ضوابط و 
دستورالعمل بازار هدف فرابورس به عنوان بستری برای عرضه سهام 

شرکت های دانش بنیان و نوپا قبل از ابالغ نهایی است.
 او در ادامه، لزوم رفع موانع تامین مالی جمعی به عنوان روشی برای 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین مشارکت آحاد 
مردم در بخش حقیقی اقتصاد از طریق ظرفیت شرکت های سهامی 

عام را نیز مورد تاکید قرار داد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین خواستار 
»ساماندهی رتبه بندی اعتباری«، »تامین مالی معادن و تامین مالی 
بخش مســکن در بازار ســرمایه« و »آموزش و ترویج ظرفیت های 

تامین مالی در بازار سرمایه« شد و همچنین بر »پیگیری مشترک 
اتاق و ســازمان بورس در موضوعات مرتبط با حذف قیمت گذاری 
دستوری در محصوالت مختلف« و »اصالح ساز وکارهای جاری در 

خصوص دامنه نوسان« تاکید کرد.
حذف قیمت گذاری در مورد کاالهای پذیرفته شده در بورس

عبــاس آرگون، نایب رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهران نیز عنوان کرد که بر اساس ماده 18 قانون »توسعه 
ابزارهــا و نهادهــای مالی جدیــد«، دولت مکلف اســت کاالهای 
پذیرفته شــده در بورس را از نظام قیمت گــذاری خارج کند اما در 
حال حاضر یکی از مشکالت و معضالت اصلی بازار سرمایه و اقتصاد 
کشور که زمینه ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد کشور 

شده؛ موضوع قیمت گذاری دستوری کاالهاست.
او با بیان اینکه در ســال های اخیر اتخاذ برخی تصمیم های اشتباه 
در این حوزه، با هدف حمایت از مصرف کننده، منجر به مخاطرات 
و مشکالت اقتصادی و اجتماعی شده اســت، ادامه داد: در نتیجه 
این سیاســت، تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصــادی دچار بحران 
شــده اند و نارضایتی عمومی مردم و زیان سهامداران بازار سرمایه 
از دیگر پیامدهای آن بوده اســت. ضمن آنکه، دامنه قیمت گذاری 
به شــیوه دستوری، بسیاری از کاالها و محصوالت از جمله، خودرو 
و صنایع وابسته تا قیر، تایر، سیمان، فوالد و فلزات اساسی، صنایع 
پتروشــیمی، صنایع غذایی، لبنیات، صنعت بیمه و بانکداری را نیز 

در برگرفته است.
 او با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دســتوری یکی از موانع تولید و 
تضعیف کننده تولید اســت، ادامه داد: هدف دولت از قیمت گذاری، 
مهار ســرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم های پرشتاب 
در اقتصاد است؛ اما قیمت گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم 
را نداشــته و این رویه همواره به مثابه ُمسّکنی کوتاه مدت بوده  که 

اثربخشی خود را به سرعت از دست می دهد.
انتقاد از بهره گیری دولت قبل از بازار سرمایه

در ادامه این نشســت و پس از بیان موضوعات از سوی نمایندگان 

بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با بیان اینکه به دنبال ورود خیل عظیم مردم و سهامداران به 
بازار سرمایه طی سه سال اخیر، زیرساخت ها و فرآیندها در این بازار 
متناسب با افزایش سهامداران، توسعه پیدا نکرد، یادآور شد که در 
این دوره، زیرساخت های بورس، متحول خواهد شد و این رویه جزو 

یکی از برنامه های اصلی بازار سرمایه خواهد بود.
مجید عشــقی که همزمان با تغییر و تحــوالت مدیریتی در دولت 
سیزدهم، به ریاست سازمان بورس منصوب شد، با انتقاد از عملکرد 
دولت قبل در بهره گیری از بازار ســرمایه، گفت: طی سال گذشته 
دولت به شــیوه های مختلف فشــار زیادی را به بازار سرمایه وارد و 

اقدام به تامین مالی گسترده از بورس کرد.
به گفته وی، این اقدام دولت در ســال گذشــته موجب شــد بازار 
کشش الزم برای پاسخ گویی به استقبال مردم از این بازار را نداشته 
باشــد و در نتیجه، افزایش قیمت ها در بازار سرمایه و بی اعتمادی 
مردم به این بازار را رقم زد. عشقی سپس از برنامه ریزی برای احیای 
اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه خبر داد و در این رابطه یادآور 
شد که این ســازمان در تالش است تا برای کمک به بازار سرمایه 

مواردی در الیحه بودجه سال آینده گنجانده شود.
رئیس ســازمان بــورس در ادامــه، به موضــوع قیمت گذاری های 
دســتوری اشــاره کرد و با بیان اینکه هم چنان فهرست بلندباالی 
قیمت دســتوری در بازار سرمایه وجود دارد، گفت: بازنگری در این 

رویه، در دستورکار سازمان بورس قرار گرفته است.
وی ســپس با اشــاره به اینکه، عــالوه بر قیمت های دســتوری  
فرآیند های دســتوری از جمله فروش شــرکت ها توسط دولت نیز 
حاکم شــده اســت، افزود: در مواردی مانند پاالیشــگاه ها، فروش 
داخلی و خارجی توســط وزارت نفت انجام می شــود در حالی که 
در بخش صادراتی خود شرکت های بخش خصوصی می توانند این 

کار را انجام دهند.
سیاست باز کردن دامنه نوسان قیمت ها

ئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ابالغ اصول حاکمیت 

شرکتی طی ســال 97 اشاره کرد و یادآور شــد که در این زمینه 
نیــز ایراداتی همچنان وجود دارد که نیــاز به اصالح دارد و در این 
باره از مشــورت و کمک های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد. 
عشــقی همچنین در رابطه با موضوع دامنه نوسان قیمت در بازار 
سرمایه، این توضیح را داد که برخی ابهامات از جمله قیمت گذاری 
در اقتصــاد، تاثیراتی را در ســودآوری شــرکت ها بــه همراه دارد 
بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوســان را حذف کنیم یا آنکه افزایش 
دهیم دامنه تالطمات در این بازار بیشــتر خواهد شــد. وی سپس 
یکی از سیاســت های در پیش روی ســازمان بــورس را باز کردن 
تدریجی دامنه نوســان قیمت ها عنوان کرد و افــزود: برنامه ما در 
این ســازمان این است که دامنه نوسان را با شرکت هایی که ثبات 
بیشــتر و بازیگران بزرگ و بهتری در بازار دارند به تدریج و با یک 
زمانبندی باز کنیم. عشــقی در ادامه این جلســه، با اشاره به آغاز 
بازنگری در ضوابط پذیرش شرکت های استارت  آپی در بازار سرمایه 
گفت: کارگروهی برای تسهیل ضوابط پذیرش استارت آپ ها تشکیل 
شــده اســت. البته اصالح این ضوابط زمان زیادی را می طلبد؛ بر 
همین اســاس، پیشنهاد کردیم که کار پذیرش را با ضوابط موجود 
آغاز کنیم تا به تدریج این ضوابط با همکاری ذینفعان اصالح شود. 
او با بیان اینکه در مورد ســرمایه گذاری روی سهام شرکت های پر 
ریســک فرهنگسازی صورت نگرفته است، ادامه داد: نباید سازوکار 
عرضه ســهام به گونه ای باشد که سهام شرکت های پرریسک میان 

میلیون ها نفر تقسیم شود.
رئیس سازمان بورس در ادامه از تشکیل کارگروه مشترکی با بانک 
مرکزی برای بررسی وضعیت نهاد های مالی و موضوعات مشترک در 
حوزه هایی چون، لیزینگ، محدودیت های تامین سرمایه شرکت های 
کارگزاری و نرخ تســعیر دارایی های ارزی خبر داد و گفت: امسال 
حجم عمده ای از افزایش معامــالت اوراق بدهی در بورس در بازار 
متشکل پولی و میان بانک ها معامله شده است. این به معنای انتشار 
اوراق نیست. در واقع اوراقی که منتشر شده متناسب با بازپرداخت 
اوراق قبلی بوده است. البته حجم اوراق منتشر شده در مقابل حجم 
اقتصاد ایران هنوز اندک است اما به هر حال، باید مراقب باشیم که 

انتشار این اوراق دردسر ساز نشود.
مشاوره کارساز اتاق بازرگانی به بورس

در پایان این نشســت، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، با بیان 
اینکه بورس، یک ســازمان عمومی غیردولتی اســت، گفت: با این 
حال، نفوذ و مداخله دولت در این سازمان بسیار زیاد است به طوری 

که فروش یا عدم فروش سهام در این بازار، دستوری شده است.
خوانســاری ســپس اظهار امیدواری کرد که این معضل بزرگ، با 
مدیریت جدید در ســازمان بورس برطرف شــود. وی همچنین با 
تاکید بر اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی طی تعامل با یکدیگر 
می توانند بخشــی از مشــکالت موجود را برطرف کننــد، افزود: 
اتــاق بازرگانی تهران به عنوان نهاد مشــاور، این امکان را دارد که 
راهکارهای مناســبی برای رفع ایرادات و مشکالت موجود در بازار 

سرمایه ارائه دهد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشــور طی امســال و سال 
آینــده با موانــع و چالش های جــدی رو بهرو خواهد شــد، افزود: 
اتاق بازرگانی به همراه تشــکل های اقتصادی وابســته به این نهاد 
خصوصی، آماده ارائه مشــورت به بازار سرمایه برای عبور از موانع 

است و تالش خواهیم کرد تا مشکالت کاهش یابد.

دریک تعریف ساده، خصوصی سازی 
را می تــوان فرآیند انتقــال مالکیت 
بنگاه ها و شرکتهای دولتی به بخش 
خصوصی دانســت. خصوصی سازی با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی 
کشورها ابداع شد و استدالل مبنایی آن براین نکته استوار بود که بخش دولتی 
همواره به دلیل پایین بودن انگیزه های خلق و تولید ثروت در بدنه مدیریتی با 
کاهش بهره وری و راندمان روبروست. این در حالی است که بخش خصوصی به 
دلیل باال بودن انگیزه ی خلق و تولید ثروت، افزایش بازدهی، بهره وری نیروی 
کار، افزایش کمیت و کیفیت محصول و ظهور تکنولوژی های نوین قادر اســت 
بهتر خلق ثروت نماید. با همین اســتدالل ها، خصوصی ســازی در طول دهه 
1980 و اوایل 1990 در کشورهای زیادی از جهان در دستور کار قرار گرفت.

هر چند خصوصی سازی درکشورهایی همانند چین و کره جنوبی به دلیل حضور 
یک دولت قدرتمند و تنظیم گر باعث رشــد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها 
گردید اما در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر 
به دلیل نبود تنظیم گری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایه های عمومی 
توسط افراد دارای رانت شد. لذا در این کشورها بر خالف گروه اول نه تنها رشد 

اقتصادی پایدار رقم نخورد بلکه بیکاری و فقر نیز تشدید شد.
در کشــور ما، خصوصی سازی از ابتدای ســال 1370 شروع شد و در سالهای 
1370 تا 1375 حدود 332 میلیارد تومان ســهام شــرکتهای دولتی واگذار 
شــد. نکته قابل تأمل اینجاست که در این بازه زمانی - دوره ریاست جمهوری 
مرحوم هاشــمی رفســنجانی - 31 درصد از واگذاری ها به صورت مذاکره ای 
صورت گرفت و عمآًل بخش عمده این ســهام، به برخی نزدیکان و افراد دارای 
نفوذ واگذار شــد که در نهایت به دلیل نداشــتن صالحیت الزم، بخش عمده 
واگذاری ها به ورشکســتگی یا تعطیلی منجر شــد. تــداوم این روند در دولت 
اصالحــات نیز نتایج بغرنجی به بــار آورد که یک نمونه آن در ســال 82 در 
دوران وزارت اســحاق جهانگیری وزیر صنایع رقم خورد و در آن سال شرکت 
رشت الکتریک، یکی از قدیمی ترین کارخانه های کشور به ورشکستگی کشانده 
شــد. )متأسفانه گفته می شود فضای فیزیکی این کارخانه در حال حاضر آغل 
گوسفندان است(. از سال 1384 تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصی سازی 
با ابالغ سیاســت های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری )ره( با در نظر 
گرفتن الزامات تنظیم گرانه دولت و نظارت مجمع تشــخیص با هدف افزایش 
رشد اقتصاد ملی و حضور مردم در عرصه اقتصاد، شکل دیگری به خود بگیرد.

تجربیات موفق جهانی نشــان می دهــد که در نظر گرفتن اهلیت ســرمایه 
دار، گرفتــن ضمانت های الزم برای جلوگیری از فــروش تجهیزات کارخانه، 
جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از مهم ترین الزامات خصوصی 
ســازی است. هرچند در عمل، بســیاری از این الزامات در واگذاری ها در نظر 
گرفته نشــده اند. اگرچه در دولت های نهم و دهم تعطیلی شرکت های واگذار 
شــده کاهش یافت اما باز هم آن نظارت بایسته که از جانب رهبری مشخص 
شده بود، به درستی اعمال نشد. در دولت تدبیر و امید، میزان خصوصی سازی 
کاهش یافت اما حجم فســاد در واگذاری ها )نظیر شرکت آلومینیوم المهدی 
و مجتمع هرمزال در ســال 1393، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 
1394، پاالیش نفت کرمانشــاه در سال 95، هپکو 1395، دامپروری مغان و 
ماشــین سازی تبریز در سال 97 و شرکت توسعه گردشگری در سال 1396( 
با افزایش چشــمگیری روبرو شــد که در نهایت به دستگیری رئیس سازمان 

خصوصی سازی منجر گردید.
بنابراین از شــواهد و قرائن چنین برمی آید که خصوصی سازی در ایران منجر 
به تأمین منافع عمومی و رشــد اقتصادی نشده است و ما از جمله کشورهایی 

هستیم که در زمینه خصوصی سازی ناموفق بوده ایم.
خطای اصلی در فرآیند خصوصی سازی در ایران

اساســی ترین خطایی که خصوصی ســازی در ایران با آن مواجه گردید عدم 
توجه به بخش خصوصی و توســعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامه 
ریزی برای خصوصی ســازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبوده اند و توجه 
نداشــتند که در حوزه های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه 
فعالیت آن در قیاس با شــرکتهای در حال خصوصی سازی به میزانی نیست 
که بتوانند متقاضی اداره این شــرکتها باشــد. بنابراین، نبود بخش خصوصی 
قدرتمند، زمینه های حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این 
شــرکت ها را فراهم آورد. عالوه براین افرادی که هیج گونه صالحیت حرفه ای 
برای بنگاه داری نداشــتند، با ورود به این عرصه پر منفعت مســبب تعطیلی 
بنگاه ها و بیکاری نیروهای کار شــدند. به بیان ساده تر می توان گفت خصوصی 
سازی صرفًآ واگذاری دارایی ها و شرکت های دولت نیست بلکه کمک به توسعه 

بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید و خدمات کشور می باشد.
راهکار اصالح فرآیند خصوصی سازی در ایران

چنان که ذکر شــد، اگرخصوصی سازی در غیاب تنظیم گری دولت و نظارت 
قوای دیگر انجام شود، محکوم به شکست است. در اولین گام اصالحی باید ترمز 
این شــکل از خصوصی سازی را کشــید، اگر قرار بر این باشد که سرمایه های 
مردم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، واگذاری باید با نظارت فعال )نه به 

صورت منفعل و پسینی(، صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود.
در دومین گام، باید به بخــش خصوصی فرصت داد تا با تأمین مالی از طریق 
منابع موجــود در بورس و بانک ها حضور خود در بازارهای گوناگون تولیدی و 
خدماتی را توسعه بخشــد. البته ایجاد تنوع وگستردگی در حوزه های فعالیت 
نباید صرفاً متوجه واحدهای بزرگ باشــد. از آنجایی که 70 درصد صادرات و 
واردات وابسته به تولیدات کوچک است، تقویت بخش خصوصی در این عرصه 

می تواند موجبات کاهش نقش تصدی گرایانه دولت را فراهم آورد.
در سومین گام، تبدیل تولیدات وابسته دولتی به بخشهای کوچک و واگذاری 
ایــن واحدها به چندین تولید کننده یــا تعاونی های مردمی می تواند تبعات و 

اشکاالت مترتب بر روند خصوصی سازی را اصالح نماید.
در آخریــن گام، بایــد به ثبات اقتصــاد کالن توجه کرد که خــود را در عدم 
جهش های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه های مبادله نشان می دهد. 
همچنین باید دقت داشــت که در هیچیک از اقتصادهای پیشرفته بدون ثبات 
در فضای کالن اقتصاد، بخش خصوصی ســالم و غیــر رانتی توان حفظ بقا و 

حیات ندارد.
امید است اکنون که دولت سیزدهم با شعار ایران قوی با رویکرد عدالت محور 
اقتصادی پا به عرصه خدمت گذاشــته اســت، مجموعه ارکان اقتصادی دولت 
بتوانند با مطالعه ی اشــتباهات صورت گرفته در گذشــته و ترسیم فرآیندی 
درســت، تن نیمه جان اقتصاد کشــور را احیا و در فرآیند خصوصی سازی به 

تقویت تولید و اشتغال کشور کمک نمایند.

ترقی اقتصادی : بسیاری از اوقات نوساتی که در ارقام بودجه وجود 
دارد ســبب  تالطم وضعیت شــرکت های سهامی در طول یک سال 
می شــود به همین خاطر دولت به منظــور حمایت از صنایع تولیدی 
حاضر در بازار سرمایه سعی در گرفتن تصمیمات اساسی دارد تا مانع 
تکرار مجدد چنین اتفاقاتی شود. مجید عشقی رئیس سازمان بورس در 
خصوص شبهاتی که در خصوص  اعداد و ارقام مندرج در بودجه 1401 
که مربوط به بازار سرمایه می شود، اظهار کرد: در واقع اعداد و ارقامی 
که اکنون توسط برخی بیان می شود، دقیق نیست زیرا سازمان بورس 
براساس دیدگاه کارشناسان و فعاالن این حوزه در حال رایزنی با دولت 
و مجلس است، تا  تصمیماتی که قرار است اخذ شود به نفع سهامداران 

بازار سرمایه  و شرکت های سهامی تمام شود.
وی افزود:  اکثر اوقات نوســات زیادی کــه در ارقام بودجه وجود دارد 
سبب  تالطم وضعیت شرکت های سهامی در طول یک سال  می شوند  
به همین خاطر دولت به منظور حمایت از صنایع تولیدی حاضر در بازار 
سرمایه ســعی در گرفتن تصمیمات اساسی دارد تا مانع تکرار مجدد 

چنین اتفاقاتی شود.
رئیس ســازمان بورس گفت: برخی از ابهاماتی که در خصوص بعضی 
از اعداد و ارقام حاضر در بودجه مطرح می شــود همانند نرخ خوراک 
پاالیشگاه ها یا حقوق معادن باید در این باره گفت آن ها براساس یک 
فرمول تعریف می شوند به گونه ای که براساس مستندات مندرج این  
اعداد در طول زمان به واســطه نوســاناتی که در  قیمت های جهانی 
وجــود دارد و میزان فروش محصوالت به وجود می آید تغییر خواهند 
کرد، بنابراین چنین اعدادی حتی در صورت اجرا شــدن نمی تواند اثر 

چندانی بر سودآوری نهایی شرکت ها بگذارد.
عشقی در مورد قیمت گذاری دستوری، بیان کرد: متاسفانه در قیمت 
گذاری دســتوری علی رغم آنکه بسیاری از صنایع از چنین مسئله ای 
مســتثنی شــده اند اما هنوز تعدادی از صنایع از جمله خودرو با آن 
درگیر هســتند در چند مدت اخیر شــاهد یک عدم هماهنگی بین 
مســئوالن مربوط در صنعت خودرو بودیم که این بحث رفع شــد و 
اکنون تصمیماتی اتخاذ شــده که قرار است مطابق آن سهامداران و 

شرکت های تولیدی  هردو به یک اندازه منتفع شوند.
رئیس ســازمان بورس در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها، گفت: 

در رابطه با نرخ خوراک یک فرمول مشخص وجود دارد، به گونه ای که 
هرسال نرخ خوراک بر همان اساس تعیین می شود،  نتیجه این فرمول 
به نحوی است که با افزایش یا کاهش قیمت های جهانی یا تغییر قیمت 
در داخل کشــور  تغییر می کند به طور مثال از ابتدای امسال تاکنون 
قیمت نرخ خوراک پاالیشگاه ها افزایش قابل مالحظه ای یافته اند که در 

اصل چنین امری طبیعی است.
عشــقی بیان کرد: در خصوص نرخ ســوخت پتروشیمی ها یا صنایع 
فوالدی گمانه زنی هایی وجود دارد زیرا جداول بودجه هنوز منتشــر 
نشده، اما سهامداران الزم است بدانند که ما به جد پیگیر این امر هستم 
تا تصمیمات اخذ شده آسیبی به سودآوری نهایی شرکت ها وارد نکند.

وی در خصوص برنامه های سازمان به منظور جبران زیان سهامداران 
بیان کرد: اکنون گزارش هشت ماهه شرکت ها در سامانه کدال وجود 
دارد اگر ســهامداران به این ســامانه مراجعه کننــد خواهند دید که 
وضعیت شــرکت ها بسیار مطلوب اســت، عاملی که سبب شده تا ما 
اکنون در بازار سرمایه شاهد کشش های نامطلوب از جانب سهامداران 
باشیم همین ابهاماتی است که توسط برخی از اشخاص مطرح می شود، 
بنده به سهامداران این اطمینان را می دهم که روند سودآوری تا پایان 

سال در  بازار ادامه دار خواهد بود.
رئیس سازمان بورس در خصوص عرضه های اولیه تا پایان سال  گفت: 
اکنون شــرکت ها و صنایع تولیدی زیادی اعالم آمادگی برای عرضه 
ســهام خود در بازار سهام کردند اما عرضه های اولیه در صورتی انجام 
خواهند شــد که بازار سرمایه کشش الزم را داشته باشد زیرا ما نباید 
فشــارهایی را به بازار وارد کنیم که خارج از ظرفیت آن است پس تا 
زمانی که به طور کامل ابهامات رفع نشود و بازار به یک ثبات نرسد به 

طور قطع عرضه ای انجام نخواهد شد.
عشــقی در پایان در خصوص شفافیت صورت های مالی شرکت های 
سهامی، گفت: اکنون در خصوص شفافیت صورت های مالی بانک ها 
کمیته مشــترکی را با بانک مرکزی شکل دادیم تا این مسئله به جد 
بررسی شــود زیرا بخش زیادی از نوســانات بازار سرمایه تحت تاثیر 

اتفاقاتی است که در بانک مرکزی رخ می دهد.
در همین راســتا ، مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر، مهم ترین بحث در 
بودجه 1401 را مرتبط به اعداد و ارقام خواند و به گفت: اعداد و ارقام 

بودجه ای باید نخســت در دولت و سپس در مجلس به صورت دقیق 
کارشناسی، بررسی و در خصوص این اعداد تصمیم گیری های درست 
منطقی و به جایی اخذ شود. نوید خاندوزی این اعداد را مربوط به سه 
موضوع چالشــی و اثرگذار در بودجه 1401 برشمرد و ادامه داد: اعداد 
مرتبط با موضوعاتی همچون گاز که شــرکت های فوالدی، سیمان و 
پتروشــیمی را درگیر می کند، موضوع نخست است. عوارض، مالیات 
و حق بهره برداری از دیگر اعداد با اهمیت در بودجه 1401 اســت که 
در ارتباط با معادن و سایر صنایع مطرح بوده و موضوع سوم، ابهام در 
نرخ ارز است. وی با بیان اینکه هنوز ابعاد بودجه 1401 مشخص نشده 
است، اظهار کرد: به نظر می رسد در این بودجه، نرخ ارز 4200 حذف 
شــود و این موضوع به بازار کمک خواهد کرد. برای دو موضوع دیگر 
یادشده، الزم است سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران و همچنین 
نمایندگان مجلس تالش کنند تا اعداد به سمت منطقی تر شدن پیش 
بروند و با اعالم بودجه 1401، نه تنها به بازار ســرمایه شــوک منفی 
تحمیل نشود بلکه حتی اعالم بودجه 1401 به مثابه یک عامل مثبت 

برای بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه دولت در سال آینده 
نیز کسری بودجه داشته باشد یا نه، ارتباط مستقیمی با نرخ تورم در 
ســال آینده دارد. از طرف دیگر، همــواره در بودجه موضوعاتی لحاظ 
می شود که مورد توجه شرکت های بورسی است. بهره مالکانه معادن 
نرخ حامل های انرژی و مواردی از این دست که شرکت های بورسی به 
طور مستقیم با آن مرتبط هستند، از جمله موارد مورد توجه اهالی بازار 
سرمایه است. به تازگی این موضوع مطرح شده که نرخ گاز صنایع در 
بودجــه 1401 افزایش خواهد یافت و بهره مالکانه نیز با افزایش قابل 

توجهی مواجه می شود.
وی در ارتبــاط با افزایش نرخ حامل های انــرژی در بودجه 1401 و 
تاثیری که بر صنایع بورســی می گذارد، ابراز کــرد: با توجه به اینکه 
دولت قصد دارد بودجه ســال 1401 را بدون کسری ببندد، بی تردید 
به منابع درآمدی دیگر می اندیشد. یکی از این منابع، بحث حامل های 
انرژی اســت. حامل های انــرژی از جمله مباحث مهمی اســت که 
بیشــتر فعاالن اقتصادی به این موضوع توجه ویــژه ای دارند و بر این 
باورند که باید از حالت قیمت گذاری دســتوری خارج و بنا به شرایط 

منطقه ای قیمت گذاری شــود. خاندوزی اظهار امیدواری کرد: بودجه 
در حال بررســی در دولت اســت، سپس به کمیسیون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی واگذار می شود تا بیشتر بررسی و تصمیم نهایی 
در خصــوص اعداد و ارقام بودجه گرفته شــود. امیدواریم با توجه به 
رایزنی های ســازمان بورس با دولــت و همچنین با توجه به جمعیت 
60 میلیونی ســهامداران بورســی، تصمیماتی گرفته شود که منافع 

سهامداران را در پی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱40۱

مدیر ســرمایه گذاری بیمه کوثر با اشــاره بــه پیامدهای حذف ارز 
ترجیحی برای بازار ســرمایه تصریح کرد: حــذف ارز ترجیحی به 
واقعی تر شــدن نرخ ارز و اثر مثبت بر بازار می انجامد. حذف این ارز 
می تواند اقتصاد کشور را واقعی تر کند. رانت هایی که تا پیش از این 
به نوعی در اختیار واســطه ها و دالالن بود، به سمت تولیدکنندگان 
و صاحبان ســهام سوق داده می شــود. به گفته این کارشناس بازار 
ســرمایه، مهم ترین پیامد حــذف ارز ترجیحی، به حاشــیه رانده 
شــدن چشم انداز عجیب و غیرواقعی برخی از سهامداران در ارتباط 
بــا کاهش نرخ ارز اســت و پیش بینی هــای ارزی معقوالنه تری به 
ســهامداران ارائه می دهد. بنابراین، حذف این ارز، به شــفاف شدن 

عملکرد شرکت ها می انجامد.
وی اذعان کرد: طبیعی است با حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل شدن 
آن به ارز نیمایی، شــرکت هایی که از ارز ترجیحی منتفع می شــدند 
افزایش هزینه خواهند داشت. به بیانی دیگر، با افزایش نرخ ارز، هزینه ها 
نیز افزایش می یابد. البته شفاف شدن وضعیت شرکت ها بر اثر حذف 
این ارز در بلندمدت، آثار مطلوبی بر رابطه این شرکت ها با بازار و تحلیل 

و بررسی های سهامداران نسبت به بازار می گذارد.

ترقــی  اقتصــادی : بالتکلیفــی در مذاکرات هســته ای به  
معنــای تداوم تحریم هــا و کاهش مبادالت تجاری شــرکت های 
بــورس به  ویژه شــرکت های صادرات محور اســت و این موضوع 

 در بلندمــدت می توانــد رونــد درآمد زایی شــرکت های بورس 
را تضعیف کند

درشــرایطی بورس در 8 ماهه ابتدایی امسال پایین ترین بازده را 
نســبت به سایر بازارها داشته اســت که به نظر می رسد این بازار 
در روزها و هفته های آینده هم شــرایط چندان مطلوبی نخواهد 
داشــت. به اعتقاد کارشناسان تحوالتی همچون قطعی گاز صنایع 
بزرگ از جمله ســیمان، فوالد و پتروشــیمی ها، انتشار اخباری 
مبنــی بر افزایش قیمت گاز صنایع بــزرگ و از همه مهم تر نبود 
امید )حداقل در کوتاه مدت( نسبت به مذاکرات هسته ای که قرار 

است دوباره از سر گرفته شود؛ بازار سرمایه را با تنش مواجه کرده 
است. دیروز شاخص بورس تهران با افت سنگین 2درصدی مواجه 
شد. روند نزول شاخص بورس تهران هر روز ابعاد تازه  تری به  خود 
می گیرد و به  نظر می رســد قرار نیست روند نزولی شاخص بورس 
به این زودی ها متوقف شــود. یکــی از مهم ترین رویدادهایی که 
دیروز معامالت بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار داد، افزایش نرخ 
گاز تحویلــی به صنعت فوالد، در پیش نویس الیحه بودجه1401 
اســت. دولت پیشــنهاد کرده؛ نرخ گاز تحویلی به صنعت فوالد با 
صنعت پتروشــیمی از 1234تومان به 4100 تومان برسد. برآورد 

می شــود درصورت اعمال چنین نرخ هایی، بــرای تحویل گاز به 
صنعت فوالد، هزینه تمام شده تولید هر تن فوالد به شدت افزایش 
یابد. این موضوع بر کاهش حاشــیه ســود تولیدکننده های فوالد 

اثرات ملموسی برجای می گذارد.
عامل دیگــری که دیروز به افت شــاخص های بــورس و خروج 
دست کم 530میلیارد تومان نقدینگی از بازار منجر شد، قطع گاز 
صنعت سیمان به دلیل افزایش مصرف گاز است. این صنعت که در 
تابستان امسال با قطع برق مواجه شده بود، با کاهش شدید تولید 
و حاال در آستانه زمستان با خطر قطعی گاز مواجه است. تازه ترین 
خبر ها نشان می دهد که گاز 80 درصد از تولیدکننده های سیمان 
به ویژه تولیدکننده هایی که در شــمال کشور مستقر هستند قطع 
شــده و قرار است به جای گاز به این صنایع، مازوت داده شود اما 
فعاالن صنعت سیمان می گویند: قطعی گاز حتی با فرض استفاده 

از مازوت به کاهش تولید در این صنعت منجر می شود.

در کنــار این هــا چالش دیگــر ابهامات درسرنوشــت مذاکرات 
هســته ای است. روز شــنبه روزنامه کیهان اعالم کرد؛ با توجه به 
مواضع آمریکایی ها و اروپایی ها، به  نظر می رســد دور ســختی از 
مذاکرات در وین در پیش اســت و در ســال2021 اتفاق خاصی 
نخواهد افتاد و همه چشــم ها به ســال2022 دوخته شده . برخی 
از رســانه های خارجی ازجمله بلومبرگ نیز هفته گذشته مدعی 
شــده بودند که احتمال شکست در مذاکرات هسته ای زیاد است. 
مخابره چنین خبر هایی در آستانه آغاز مذاکرات هسته ای، در روز 
دوشنبه هفته جاری، پیام مثبتی را به بازار سرمایه نمی دهد. زیرا 
بالتکلیفی در مذاکرات هسته ای به  معنای تداوم تحریم ها و کاهش 
مبادالت تجاری شــرکت های بورس به  ویژه شرکت های صادرات 
محور اســت و این موضوع در بلندمدت می تواند روند درآمد زایی 
 شــرکت های بورس را تضعیف و روند نزولی شــاخص های بورس 

را تشدید کند.

آسیبشناسیخصوصیسازی
درایران
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ترقی اقتصادی : فناوری بالکچین برای سال ها روش های 
مبادله و انتقال را تغییر داده اســت. اما پیامدهای توسعه آن 
 NFT .کمتر در حوزه دارایی های ســنتی دیده شــده است
آغازگــر انقالبــی در این بخش به شــمار مــی رود چراکه 
اســتانداردهای دیجیتال را برای انتقال دارایی های ملموس 

فراهم کرده است.
ســرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، در یک سال اخیر 
بــه توکن های غیرقابل تعویض کــه آن را  NFT می نامند، 
بیشتر تمایل نشان داده اند. باتوجه به رشد 50000 درصدی 
قیمت این توکن ها در 2 ســال، به سختی می توان این نوع 
از ارزهای دیجیتال را نادیده گرفت. هرچند هنوز، بسیاری از 
   JPEG ها را به درستی نمی شناسند و آن ها را باNFT مردم

اشتباه می گیرند.
ویکتور اسماشــکویچ، مدیر تســت مدیا  در سایت کارآفرین 
می نویســد به زبان خیلــی ســاده، NFT دارایی دیجیتال 
بــا ویژگی های منحصــر به فرد اســت. NFTها هر چیزی 
با این ویژگی را شــامل می شــوند، مثل  گربــه ای در بازی 
CRYPTOKITTIES  در دنیای مجازی، یا یک ملک در 
دنیای واقعی. بعضی از NFTها در دســته بندی های خاصی 
مثل زمین، هنر، مجموعه ها، یادگاری ها و کارت های ورزشی 
قرار می گیرند می شــود. اینکه از عبارت غیرقابل تعویض در 
اسم   NFTاستفاده شده یعنی این دارایی دیجیتال منحصر 
به فرد است و قابل جایگزینی با هیچ نمونه دیگری از خودش 
نیست. برای مثال دالر یک دارایی قابل تعویض است، چراکه 
مــی توانیــد آن را با دالر دیگری عوض کنیــد، اما همچنان 

صاحب یک دالر باقی بمانید.
در مقابــل، یــک کارت ویژه برای معامالت خــاص غیرقابل 
تعویض اســت. اگر فــرد آن کارت را بفروشــد، صاحب چیز 
متفاوتی خواهد بود. تعریف NFTها زمانی ساده تر می شود 
کــه به آن ها به عنوان اقــالم در یک مجموعه دیجیتال فکر 
کنید. برای مثال، به جای اینکه یک نقاشی واقعی بگیرید، یک 

فایل دیجیتالی دریافت می کنید.
NFT، بخشــی از شــبکه بالکچین به شــمار می روند. هر 
بالکچینی می تواند NFT داشته باشد اما امروز، بیشتر توکن 
های   NFTدر به عنوان بخشــی از بالکچین اتریم شناخته 
می شوند. اتریوم هم مثل بیت کوین، یک ارز دیجیتال است 
اما بالکچین آن، دارایی های غیرقابل تعویض را هم پشتیبانی 
می کنــد. یک نکته مهم دیگر اینکه NFT، توکن های قابل 
ذخیره در کیف پول های مجازی است ، نمی توان آن را دید 

اما قابلیت مبادله و مصرف را دارد.

چرا باید به NFT توجه کرد؟
فناوری بالکچین برای ســال ها روش هــای مبادله و انتقال 
را تغییر داده اســت. اما پیامدهای توسعه آن کمتر در حوزه 
دارایی های سنتی دیده شده است.  NFT آغازگر انقالبی در 
این بخش به شــمار می رود چراکه استانداردهای دیجیتال را 
برای انتقال دارایی های ملموس فراهم کرده است. این یعنی 
ما با آســان ترین و امن ترین روش ها می توانیم دارای هایی 

ملموس را با کمک فناوری بالکچین بفروشیم.
فروش NFTها در سه فصل گذشته از سال جاری میالدی به 
3.5 میلیارد دالر رسیده است. بیایید نگاهی به چند تراکنش 
اخیر بیندازیــم، the Bored Ape Yacht Club، یکی از 
محبــوب ترین پروژه های آنالین NFT، با قیمت 982.500 
دالر فروش رفت. هم چنین موســس توییتر، جک دورســی 
نخســتین توییت در این شبکه اجتماعی را در قالب NFT با 
قیمتی بیش از 2.9 میلیارد دالر فروخت.NFT  ویژگی های 

دیگری هم دارد که به مزیت های آن ها افزوده است.
نخســت اینکــه ان افی تی ها غیرقابل تقســیم انــد. آن ها 
مثــل صندلی قطارند. شــما نمی توانید بلیــت قطار بخرید 
 و صندلی تان را دیگری شــریک شــوید. هر کس یک بلیت 

و یک صندلی دارد.
دوم، NFT بســیار کم است. توســعه دهندگان می توانند 

NFT ها را محدود کنند. ســوم، بی نظیر بودنNFT تعداد
هاســت. هیچ NFT شبیه به دیگری نیســت. داده های هر 
NFT غیرقابل جایگزینی اســت و این باعــث اعتبار باالی 
آن ها در شناســایی و تاییدشان شــده است. چهارم، مربوط 
بــه مالکیت این ارزهای دیجیتال اســت.  NFT  بر فناوری 
DLT اجرا شــده است که همان دفاتر اشتراکی در ارتباط با 
حساب هاست. خالق اصلی NFT رمز محرمانه حساب را در 
اختیار دارد. هم چنین آن شــخص آزاد است که NFT را به 
هر حسابی منتقل کند. شــفافیت، ویژگی ششم است. دفاتر 
توزیع شده، غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر است. در اینجا سوابق 
مربوط به یک توکن غیرقابل تعویض ثبت و قابل رویت برای 
همه اســت. این یعنی خیال همه از اعتبار یک NFT راحت 
اســت. و آخرین ویژگی اینکه، می توان NFTهای اجرا شده 
در  DLT را با ایجاد ارتباطــات غیرمتمرکز مبادله کرد.غیر 
از این، ســه نکته  دیگر جذابیت سرمایه گذاری در NFTها 

اضافه کرده است.
کمیاب

CryptoPunks، مجموعه ای از شخصیت های پیکسلی بود 
که در ســال 2017 توســط الروا لبز ایجاد شد. این مجموعه 
نشان داد چطور یک مشت پیکسل می تواند به یک قطعه بی 
 CryptoPunks ،همتا و انحصاریِ هنری تبدیل شود. در آغاز

در وب ســایت ردیت به طور رایگان عرضه شد. اما در نهایت 
CryptoPunk #7523”  در حراج خانه ساتبی در ماه ژوئن 
با قیمت 11 میلیون دالر به فروش رسید. این نخستین پروژه  
NFT با موفقیتی بیش از تصورها، و  هم چنین نادرترین و با 

ارزش ترین قطعه هنری در بازار تا امروز بود.
رویکرد بازی گونه سازی

گیم فیکشــن یا بازی گونه سازی یا بازی وارسازی، بخشیدن 
ویژگــی های بازی  به هر فعالیتی اســت کــه این ماهیت را 
ندارد. این قابلیت در NFTهم مورد توجه است و یک قابلیت 
مهــم دیگر هم، مکانیــزم رای گیری جمعی اســت. یکی از 
 Divine سازمان هایی که باید در این زمینه به آن دقت کرد
Anarchy است. پرووژه این شرکت در ماه اکتبر آغاز شد و 
خیلی زود به یک NFT تبدیل شــده است. این هنر عالوه بر 
خیره کننده بودن، براساس نظریه بازی اجتماعی سندباکس 
ساخته شده است که در آن، جامعه به طور فعاالنه در تعیین 
آثار جهان واقعی بر ارز غیرقابل تعویض این شرکت، مشارکت 
مــی کند. عالوه بر این، این ســازمان از حمایت افراد اثرگذار 
در بازار ارزهای دیجیتال در شبکه اجتماعی توییتر برخوردار 
اســت که تالش می کند فاصله بین آنیمه و ارزهای دیجیتال 

را کاهش دهد.
دسترسی

The Bored Ape Yacht Club  در مــاه ژوئــن بــرای 
افزایش ارزش مجموعه ارزهای غیرقابل تعویض خود تصمیم 
تازه ای گرفت و آن ترفند، ایجاد کارت عضویت برای باشــگاه 
دیجیتال بود. این باعث شــد ســرمایه گذارانی که به صرف 
دالرهای بزرگ برای دسترســی به اجتمــاع منحصر به فرد 
ارزهای دیجیتال عالقه داشتند، فرصت بیشتری برای افزایش 
ســرمایه گذاری پیدا کنند. عالوه بر این، این شرکت به طور 
مداوم نقشه راه خود را به روز می کند. براساس آخرین پست 
هایی که BAYC در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، این 
شرکت برنامه دارد باشگاه قایق های بادبانی واقعی را در آینده 
راه اندازی کند و ادعا کرده بســیاری از ستاره های هنری از 
سراســر جهان را جذب می کند. عالوه بر این، باشــگاه های 
خصوصی و سازمان های مخفی هم قرار است توسط دارندگان 

NFT در این مجموعه ایجاد شود.
NFT آینده

وقتــی نوبت به دارایی های مثل   NFTمی رســد، فهمیدن 
اینکه چه دوســت دارد، بخش آسان ماجراست. بخش سخت 
این است که درباره بازار بدانید و اینکه کدام پتلفرم برای شما 

مناسب است.

انقالببالکچیندرعرصهتملکچیزهایخاص

چراNFTتاایناندازهمهماست؟ تاکیدمدیرعاملبانکملیبرحرکت
بهسمتبانکداریجامع

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ملی ایران در نخســتین جلســه پایش و بررسی عملکرد 
واحدهای بانک در تهران تاکید کرد که باید به سمت بانکداری جامع برویم. 

دکتر محمدرضا فرزین در این نشســت که امروز با حضور عباس شفیعی رییس هیات مدیره 
حســن مونسان عضو هیات عامل و معاون شــعب، روسای شعب ادارات امور و شعب مستقل 
برگزار شــد، اظهار کرد: باید بانکداری شرکتی را به طور کامل رصد کنیم و ساختار بانکداری 

سرمایه گذاری و بانکداری ثروت راه اندازی شود.
وی بــا اشــاره بر اهمیت جــذب منابع در بانک اظهــار کرد: واحدها بایــد تمام تالش خود 
را بــرای جــذب منابع به ویژه در ماه های پایانی ســال بــه کار گیرند.مدیرعامل بانک ملی 
ایران با تاکید بر اینکه باید خود را برای اجرای طرح ملی مســکن و ســایر تکالیفمان آماده 
کنیم، تصریح کرد: بانکی منابع خوب خواهد داشــت که تســهیالت خوبــی را نیز پرداخت 
 کنــد. امید داریم به ســطح تعادلی دســت یابیــم که بتوانیم ســهم خود در بــازار بانکی 

را حفظ کنیم.

»نرخسود«پاشنهآشیلاصالحنظامبانکی
کشوراست

ترقی اقتصادی: رئیس هیئت مدیره بانک دی گفت: مهم ترین مشــکل نظام بانکی کشــور 
تعیین نرخ سود به صورت بخشنامه ای است.

غالمرضــا خلیل ارجمندی، رئیس هیئت مدیره بانک دی در بازدید از هشــتمین نمایشــگاه 
بین المللــی بورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی کیش و حضــور در غرفه بانک دی با بیان 
این مطلب افزود: در حال حاضر کشــور با ابرچالش های مهمی در اقتصاد مواجه است که سه 
شاخص تورم، رشــد اقتصادی و اشتغال مواردی هستند که بیشترین دغدغه سیاست گذاران 

پولی را به خود جلب کرده است.
وی گفت: در چنین شــرایطی سیاســت گذار راه بهبود این شــاخص ها را اصالح نظام بانکی 
می دانــد اما ممکن اســت در برخــی از تصمیم ها دچار خطای سیاســت گذاری شــود. به 
عنــوان مثال دخالت بخشــنامه ای در تعیین نرخ ســود بانکی یکی از پاشــنه آشــیل های 
 نظام بانکی ســت و سیاســتگذار ســعی می کنــد با تغییر آن سیاســت های پولــی و بانکی 

را تنظیم کند.

شمسینژادبهعنوانمدیرعاملبانکمهرایران
معارفهشد

ترقی اقتصادی : مراســم معارفه سید سعید شمسی نژاد به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران 
برگزار شد. 

این مراســم بــا حضور جمعــی از نمایندگان ســهامداران از جمله دکتــر حجت اله صیدی 
مدیرعامل بانک صادرات، فرشــید فرخ نژاد رئیس هیأت مدیره بانــک رفاه، رضا صدیق قائم 
مقام مدیرعامل بانک صادرات و همچنین محســن پدرام رئیس هیأت مدیره بانک مهر ایران 
ســلیمان توکلی قائم مقام مدیرعامل بانک مهر ایران و جمعی از رؤســای ادارات کل ستادی 
ایــن بانک همراه بود.شمســی نژاد که به عنوان مدیرعامل بانک مهــر ایران معرفی و منصوب 
شــد، دکترای مدیریت مالــی دارد و تحقیقات مختلفی در حوزه اقتصاد اســالمی، بانکداری 
اســالمی و بانکداری دیجیتال داشته است. وی همچنین پیش از این عضو هیأت مدیره بانک 

قرض الحسنه رسالت بوده است.

باتسهیالتازدواجموسسهاعتباریملل۲۲۹۹نفر
بهخانهبخترفتند

ترقی اقتصادی: موسســه اعتباری ملل 2299 نفــر را با پرداخت مبلغ 730/905/1میلیون 
ریال به خانه بخت فرستاد.این موسسه به منظور ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و فراهم 
نمودن زمینه ازدواج جوانان عزیز از ابتدای سال تا پایان آبان ماه تعداد2299 فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 730/905/1میلیون ریال پرداخت کرد.این گزارش می افزاید: 
در آبان ماه ســال جاری 352 نفربه مبلغ 560/293 میلیون ریال  تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بهره مند شــدند.گفتنی اســت در حال حاضر 640 نفر جوانان عزیز در نوبت پرداخت 

تسهیالت مذکور می باشند.

»احمدی«مدیرعاملبانکشهرشد
ترقی اقتصادی : محمد مهدی احمدی با تصمیم و رای اعضای هیات مدیره، به عنوان مدیر 
عامل جدید بانک شــهر انتخاب شد.اعضای هیأت مدیره توسط سهامداران تعیین می شوند و 
سپس اعضای هیئت مدیره نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام می کنند که با توجه به تجارب 
ارزنده و دانش بانکــی دکتر احمدی ، اعضای هیأت مدیره ؛ تصمیم به انتخاب وی به عنوان 

مدیرعامل بانک نمودند.
شــایان ذکر اســت کــه وی از ســال 1393 تاکنون به عنــوان عضو هیــأت مدیره موظف 
بانــک شــهر و عالوه بــر آن معــاون ارزی و بیــن الملل بانــک و قائم مقامــی مدیرعامل 
را عهــده دار بــوده اســت.دکتر احمــدی ، صالحیــت حرفــه ای و عمومی بــرای تصدی 
 مدیرعاملــی بانــک و ســابقه کار الزم در نظام بانکی ، طبق شــرایط و ضوابط بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران را دارد.

حمایتبانکرفاهازتماماقشارمختلفمردم
ترقی اقتصادی: بانک رفاه کارگران با پرداخت حدود 19 هزار میلیارد ریال تسهیالت در 7 
ماهه ابتدایی ســال جاری در قالب طرح های فعال حوزه اعتباری، به سهم خود سعی کرد تا 
به عنوان یکی از بانک های تجاری کشــور نقش پر رنگ و موثری در راستای حمایت از تولید 
ملی در شــرایط پاندمی کرونا و همچنین تحقق اهداف شعار سال »تولید ملی؛ پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها« ایفا نماید. 
از جملــه طرح های تســهیالتی این بانــک طرح »کرامت« اســت که جامعه هــدف آن را 
مســتمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش ســازمان تامین اجتماعی، تشکیل می دهند. 
بانک در 7 ماهه ابتدایی ســال 1400 بالغ بر 11.582 میلیارد ریال تســهیالت در قالب این 
طرح پرداخت کرده اســت که به واسطه شرایط ویژه ناشی از بیماری کرونا، عموما به صورت 

غیرحضوری پرداخت شده است. 

پرداخت٥۲٣۲۴فقرهتسهیالتازدواجتوسط
بانکملت

ترقی اقتصادی : بانک ملت در 100 روز، بیش از 52 هزار فقره تسهیالت ازدواج به جوانان 
کشــور پرداخت کرده اســت. این بانک در راستای تســهیل ازدواج جوانان و تحقق سیاست 
های دولت در این زمینه، در 100 روز نخســت فعالیت دولت جدید، 52324 فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به ارزش 4572 میلیارد ریال پرداخت کرده است.بر این اساس، بانک 
ملت به منظور دسترســی سریع تر و آســان تر زوج های جوان به این تسهیالت، امکان ثبت 
درخواســت، ارسال،تکمیل مدارک و پیگیری به صورت آنالین از طریق سامانه فرابانک را نیز 

فراهم کرده است.

رشد۲۷۰درصدیاعطایتسهیالت
دربانکتوسعهصادرات

ترقی اقتصادی : تســهیالت پرداختی سال 1400 در شعبه مشهد طی هشت ماهه نخست 
سال جاری مبلغ 2هزار و 588 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

با 975 میلیارد ریال تسهیالت پرداختی، 270 درصد رشد را نشان می دهد.
حامــد گرجســتانی در گفتگــو با  اگزیم نیوز ضمن اشــاره بــه مانده تســهیالت 36 هزار 
میلیارد ریالی شــعبه مشــهد در پایان آبان سال جاری، اظهار داشــت: این شعبه در هشت 
ماهه نخســت ســال 1399 مبلغ 21 هزار میلیارد ریال مانده تســهیالت داشــته که بیانگر 
رشــد 170  درصــدی در این محــدوده زمانی است.گرجســتانی ادامــه داد: همچنین این 
 شــعبه در بخش حوالجات ارزی، رتبه اول دسترســی به اهداف بین شعب را تا پایان خرداد 

سال جاری کسب کرد.

»اســتفاده از پول مجازی و رمز ارزها 
در سراســر دنیــا در حال گســترش 
اســت و گســترش کاربــرد ارزهای 
مجازی نظیــر بیت کوین و دیگر انواع 
رمزارزهــای موجود در بازار موســوم 
بــه آلت کوین هــا می توانــد در کنار 
تهدیدات مهمی  بالقــوه،  فرصت های 
را نیز به دنبال داشــته باشد. واقعیت 
آن است که در یک دسته بندی کلی 
منشأ عمده چالش ها و بعضاً فرصت ها 

به موارد زیر مرتبط است:
الف-تغییر در اکوسیســتم بازارهای مالی  ب- تغییر در اکوسیستم انرژی  ج-  
امنیت اقتصادی و عدم پشتوانه دولتی د- تحت تأثیر قرار گرفتن سیاست های 

پولی به ویژه استقالل و کنترل بانک مرکزی در اقتصاد پول کشور
بنابراین؛ الزم اســت مبتنی بر موارد کلی مورد اشاره، حوزه رمز ارزها را مورد 
مطالعه و مالحظه قرار داده و سیاســت ها و تنظیم گری متناسب با پذیرش یا 

عدم پذیرش کشورها صورت پذیرد.
تعاریف مختلف پول دیجیتال و ارز مجازی

بانــک مرکــزی اروپا )2012(: »یــک ارز مجــازی، نوعی از پــول دیجیتال  
قانون گذاری نشده که توسط توســعه دهنده های خصوصی توسعه داده شده و 
کنترل می شود. نکته قابل توجه این که این پول تنها در میان افرادی که عضو 

این جامعه خصوصی هستند استفاده و پذیرفته می شود.«
کارگروه اقــدام مالی)2014(: »ارز مجازی یک نمایش دیجیتال از  یک ارزش 
است که می تواند به صورت دیجیتال مبادله شود و نقش های واسطه مبادالت، 
مبنای ارزشــگذاری و ذخیره ارزش را داشته باشد. این در حالی است که هیچ 
وجهــه قانونی ندارد و تنها در یک شــبکه خصوصی و منطقه خاص قانونی که 

توسط اعضای آن پذیرفته شده قابل استفاده است.«
کمیته پرداخت ها و زیرســاخت های بازار)CPMI( اما دیــدگاه متفاوت تری 
نســبت به ارز دیجیتــال دارد: »ارز دیجیتال به عنوان هر شــکل الکترونیکی 
پول، یا وســیله مبادله ای که دارای دفتر توزیع شــده و یک سیستم پرداخت 

غیرمتمرکز است.« 
بانک تســویه حساب های بین المللی  )2015(: »ارز دیجیتال یک دارایی است 
که بصورت الکترونیکی ذخیره شده و همان نقش پول فیزیکی به عنوان ابزاری 

برای تسهیل کردن پرداخت ها را ایفا می کند.«

1. آزادی در پرداخــت و دسترســی بین المللی به ویژه در شــرایط تحریمی 
2. هزینــه عملیاتی پایین در معامالت بین المللی 4. ســرعت باال در انتقاالت 
بین المللــی و فرامــرزی 5. عدم امکان خلق پول بی رویــه در اقتصاد  6. عدم 
توانایی دولت ها در مصادره و بلوکه کردن 7. قراردادهای هوشــمند 8. کاهش 
قــدرت تحریم دالری آمریکا علیه اقتصاد ایران . 9. امکان ایجاد رمزینه ارزهای 
منطقه ای و تسهیل در پیمان های پولی دو و چندجانبه 10. تسهیل در جهانی 
شــدن کسب وکارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی 11.عدم امکان جعل و 
چاپ یا انتشــار تقلبی رمزارزها 12. امکان جذب ســرمایه گذاری خارجی 13. 

جلوگیری از خروج ارز از کشور 14. ایجاد پایه های مالیاتی جدید و ...
اما برخی از این مزایا محل بحث و مالحظه و حتی نقد اساسی است؛ به عنوان 
نمونه، در مورد بند یک ؛ وجود رمز ارزها و بهره گیری از آن با خارج ســاختن 
دالر از یــک هژمونی و جهان روایی در عرصه تجارت بین الملل، امکان تجارت 
بــدون نگرانی و ترس از تحریم )بخصوص تحریم های ثانویه ( را فراهم کند، در 
حالی که شــرط اول تجارت اعتماد دو طرف مبادله نســبت به یکدیگر است و 
دقیقا همین موضوع در استفاده از رمزارزها، ایجاد دردسر خواهد کرد، چرا که 
احتمال آن  می رود که شخص وارد کننده به دلیل عدم وجود مستندات قانونی 
و عدم تضمین های بانکی و دولتی ) که در شــرایط اســتفاده از پول های رایج 
فراهم است ( دریافت وجه را منکر شده و یا باوجود دریافت وجه در ارسال کاال 

یا خدمت اهمال نماید و این یعنی »ریسک در تجارت با استفاده از رمز ارز«.
از ســوی دیگر در شرایط استفاده از پول های رایج، با استفاده از ابزارهای بازار 
مشتقه پوشش الزم به دلیل ریسک ناشی از نوسانات ارز صورت می گیرد. حال 
این سؤال مطرح می شود که آیا چنین پوششی در شرایط استفاده از رمز ارزها 
ممکن و فراهم اســت؟! یا می دانیم زمانی دولت ها در نظام مالی و بانکی اقدام 
به مصادره نمودن پول می کنند که امری خالف قانون به مانند پولشویی یا فرار 
مالیاتی صورت گرفته است، حال سؤال این است که آیا عدم امکان مصادره در 
شــرایط استفاده از رمز ارز مزیت محسوب می شود؟! این ها مصادیقی است که 

نقد اساسی بدان وارد است.
البتــه برخی موارد نیز می بایســت با مالحظاتی همراه شــود؛ به عنوان نمونه 
استفاده از رمز ارزها منجر به کاهش هزینه کارمزد انتقاالت و عملیات مالی می 
شــود، نه کل هزینه عملیات. چه بسا بخش مهمی از هزینه های عملیات مالی 
می تواند ریشه در عدم تقارن اطالعات داشته باشد که گمان می رود در شرایط 
بهره گیری از رمز ارزها این مورد پررنگ تر باشــد. در واقع سرعت باالی نقل و 
انتقاالت از این منظر به عنوان مزیت مطرح می شود وگرنه در عملیات معمول 
نقل و انتقاالت مالی با پول های رایج )Fiat Money( نیز سرعت بسیار باالیی 

حاکم اســت. که الزم است توجه کارشناسان و کاربران حوزه رمز ارزها به این 
موارد و مالحظات الزم جلب شود.

)Crypto Currency( بازارهای مالی در اکوسیستم رمزارزها
الــف( بازار ارزهای حاصل از عرضه اولیه )ICO( که در آن کســب ســود از 
طریــق خرید توکن ها یا کوین های عرضه اولیه صــورت می گیرد و البته الزم 
است به مواردی از جمله 1( دشواری ارزیابی فنی پروژه برای مخاطب عام  2( 
نااطمینانــی درباره ظرفیت های تیم پروژه  3( نااطمینانی درباره سرنوشــت و 

آینده رمزارز؛ توجه داشت.
ب( بازار اســپات رمز ارز )Spot Market( یا خرید و فروش رمزارز در بازار 
تســویه آنی رمزارزها که در آن کسب سود از طریق آربیتراژ و معامالت کوتاه 
مدت و نوسان گیری صورت می گیرد و البته الزم است به؛ 1( کسب سود تنها 
از طریق رشــد قیمت 2( عدم انتفاع از کاهش قیمت 3( کســب سود تنها به 

اندازه موجودی سرمایه، توجه شود.
ج( بازار مشــتقات رمــز ارز)Derivatives market( یــا معامله ابزارهای 
مالی توســعه داده شــده مبتنی بررمزارزها که در آن کسب سود از طریق 1( 
موقعیت هــای معامالتی 2( امــکان انتفاع از هرگونه تغییــر قیمت 3( امکان 
اســتقراض و دریافت اعتبــار معامالتی صورت می گیرد. البته بایســتی توجه 
شود که خطر تبدیل اکوسیستم رمز ارز به یک پلتفرم شرط بندی وجود دارد.

رمز پول بانک مرکزی )CBDC( و لزوم استفاده از آن 
رمزپــول بانک مرکزی نســخه دیجیتال پول نقد یا همــان پول های فیزیکی 
هســتند که بانک های مرکزی منتشر می کنند و طراحی آنها شبیه پلتفرم های 
آنالین موجود اســت، با این تفاوت که پولی کــه در قالب پول دیجیتال بانک 
مرکزی نگهداری می شود معادل سپرده ای نزد بانک مرکزی است.ضرورت ورود 
بانک های مرکزی کشــورها را جهت خلق و تولید رمزپول های مختص به خود 
می توان از مطالب بخش های پیشین احصاء کرد، اما به طور مشخص؛ نپذیرفتن 
کریپتوهــای خصوصی به عنوان پول رایج یا واقعی، نبود نظارت و پشــتیبانی 
توسط نهادهای مســئول، نبود پذیرش عمومی به عنوان ابزار پرداخت، امکان 
کاربرد در عملیات تبهکارانه و همچنین نوســانات شــدید در قیمت و ارزش یا 
دارایی ســوداگرانه )قمار( مهمترین دالیل دولت ها برای دخالت در سیســتم 

پرداخت و انگیزه برای خلق است.
به هرحــال فرصت های ارز دیجیتــال بانک مرکزی برای پشــتیبانی از ثبات 
مالــی و پولی را می توان شــامل 1- ســنگ بنایی بــرای پرداخت های برون 
مرزی بهتر 2- رســیدگی به پیامدهای کاهش پول نقد 3- بهبود دسترســی 
و کارایــی پول بانــک مرکزی 4- برآورده کردن نیازهــای پرداخت در اقتصاد 
دیجیتال 5- پشــتیبانی از کارایی، رقابت و نوآوری در پرداخت 6- جلوگیری 
 از خطر شــکل هــای جدید پــول خصوصی 7- پشــتیبانی از چشــم انداز 

پرداخت پایدار دانست.« 

مزایاوچالشهایرمزارز

رشد۴٣درصدینقدینگیتامهرماه
ترقی اقتصادی :بانک مرکزی اعالم کرد که رشــد نقدینگی در مهرماه سال جاری به رقم 8/ 42 درصدی رسیده است 

که البته افزایش آن به دلیل پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است.
 حجم نقدینگی در پایان مهرماه ســال 1400 )معادل 4227 هزار میلیارد تومان( نســبت به پایان ســال 1399 معادل

 6/ 21درصد رشد یافته است.
الزم به توضیح است که 3/ 2 واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه 1400 مربوط به اضافه شدن 
اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی  های بانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی  ها و بدهی  های بانک 
سپه )به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( بوده است که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش 

آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 8/ 42 درصد رسید که 7/ 2 واحد درصد 
از آن مربوط به افزایش پوشــش آماری )اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به 

بانک سپه( بوده است.
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشــش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه 1400 نسبت به پایان سال 
1399 معــادل 3/ 19 درصــد و در دوازده ماهه منتهی به مهرمــاه 1400 معادل 1/ 40 درصد   بود. البته، پس از تجمیع 
اطالعات خالصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطالعات بانک ســپه و تســری آن به ســال های قبل، ارقام مربوط به رشد 

نقدینگی تعدیل خواهد شد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1400 به 4/ 36 درصد رسید، پایه پولی در پایان مهرماه 1400 نسبت 
 به پایان ســال 1399، رشدی معادل 5/ 15 درصد داشــته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل 

)1/ 10 درصد( به میزان 4/ 5 واحد درصد افزایش یافته است.
 در ایــن مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با ســهمی معادل

5/ 8 و 6/ 6 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته  اند.

ازنخستینبانکدیجیتالرونماییمیشود
ترقی اقتصادی : در راســتای برنامه جامع عملیاتی ســال جاری و پیرو بازدیدهای ساالنه مدیران ارشد بانک، معاون طرح و 
برنامه، معاون فن آوری اطالعات، مدیرامور شــعب اســتان ها و مدیرامور روابط عمومی طی سفر به استان شیراز از شعب این 

استان بازدید کردند.
 فرهاد اینالوئی معاون فن آوری اطالعات بانک ایران زمین به شــرح مختصری از فعالیت های آن معاونت در حوزه بانکداری 
دیجیتال پرداخت و بیان کرد: تمامی زیر ساخت های الزم جهت اجرای بانکداری دیجیتال فراهم شده و به زودی از بانک ایران 

زمین به عنوان اولین بانک دیجیتال به معنای واقعی رونمایی خواهد شد.
وی همچنین نقش پرسنل را در پیاده سازی بانکداری دیجیتال مهم، اساسی و کلیدی خوانده و منابع انسانی را فاکتور اصلی 
اجرای این طرح برشمرد.سپس مهران سوادکوهی معاون طرح و برنامه نیز در این جلسه مطالبی را در خصوص طرح های آماده 

اجرا در حوزه اعتبارات، بانکداری دیجیتال و فراهم سازی زیرساخت های الزم بیان کرد.
در ادامه حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها به بررسی وضعیت کلی استان در تمامی زمینه ها پرداخت و افزود: بدون 
شک وجه تمایز و برگ برنده مدیریت منطقه فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد منابع انسانی متعهد، کارامد و دلسوز است.

کنارویی همچنین به تشریح وضعیت حساس کنونی نظام بانکی پرداخت و اهدافی جهت جذب منابع شعب تا پایان آذر 1400 
مشخص کرد.

همچین سید محمد حسین استاد مدیرامور روابط عمومی در خصوص فعالیت های صورت پذیرفته در حوزه روابط عمومی، فعال 
سازی بیش از پیش باشگاه مشتریان، یکپارچه سازی و برندینگ بانک مطالبی را عنوان کرد.

در این جلسه محمود حسن شاهی به شرح مختصری از عملکرد کلی استان، وضعیت پرسنل، وضعیت شعب و اهداف و برنامه 
های آتی استان پرداخت.در ادامه سفر استانی، مدیران ارشد بانک به بازدید حضوری از شعب شیراز و شعبه یاسوج پرداختند. 
در این بازدید ضمن صحبت با تک تک پرسنل، گفتگویی صمیمی با مشتریان حاضر در شعب صورت پذیرفت. عمده مباحث 
مطروحه در این بازدید بررسی عملکرد، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بررسی مشکالت پرسنل و شعب در حوزه منابع انسانی، 

فن آوری اطالعات و ساماندهی شعب بوده است.

اخبارکوتاه

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
یاور دشت بانی 



طبــق قانــون بیمــه 
 1316 ســال  مصوب 
یکی از مواردی که در 
بیمه نامه باید قید شود 
حق بیمه اســت وحق 
بیمه عبارت اســت از 
وجهی کــه بیمه گذار 

به بیمه گر می پردازد.
درعین حال در شرایط 
بیمه  برخی  عمومــی، 
بیمه  اعتبار  نیز  نامه ها 
نامه وتعهــد بیمه گر را منوط به پرداخت اولین قســط حق بیمه 
دانسته و بیمه گذار را مدیون باقیمانده حق بیمه می داند )ماده 3 و 
ماده 7 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی( همچنین در شرایط 
عمومی، بیمه نامه بدنه خودرو نیز تعریف حق بیمه به این شــکل 
تصریح شده است: مبلغی اســت که در بیمه نامه مشخص شده و 
بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه به ترتیبی که 

در بیمه نامه مشخص شده پرداخت کند.
همچنین در شــرایط این بیمه نامه تصریح شــده، قرارداد بیمه با 
تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر منعقد می شود، ولی شروع تامین 
و اجرای تعهدات بیمه گــر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی 
اســت که در بیمه نامه ذکر شــده است چنانچه حق بیمه بصورت 
قســطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده 
حق بیمه را پرداخت نکند بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ کند.

چنانچه بیمه گر، بیمه نامه را فســخ نکرده باشــد درصورت وقوع 
حادثه پرداخت خســارت تابع ضوابط پیش بینی شــده در شرایط 

خصوصی خواهد بود.
از سوی دیگر یکی از موارد اجرا و اعمال قاعده نسبی، قاعده نسبی 
حق بیمه است، بدین ترتیب که در صورت عدم پرداخت حق بیمه 
متعلقه در سررسید های مقرر، بیمه گر حق خواهد داشت در صورت 
بروز خسارت به تناسب حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که 

باید پرداخت می شده خسارت را تقلیل دهد.
با همه ایــن تمهیداتی که از ســوی بیمه گران بــرای الزام بیمه 
گذاران به پرداخت حق بیمه در سررســید های مقرر در بیمه نامه 
آمده وامتیازاتی که بیمه گران در شــرایط رقابت ویا شرایط خاص 
نظیر وضعیت اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا بعنوان تسهیالت در 
پرداخت حق بیمه بصورت اقســاط بلند مدت ویا از دم قسط برای 
بیمه گذاران قایل می شــوند ویا موافقت با استمهال حق بیمه های 

سررسید شده، مطالبات معوق بیمه گران هر ساله افزوده می شود.
این افزایش نگران کننده گاه منجر به هشدار نهاد ناظر در خصوص 
اینکه مطالبات شرکت های بیمه به 32 درصد رسیده نیز شده است.

قبــل از پرداختن به معضل مطالبات شــرکت های بیمه بابت حق 
بیمه های وصول نشــده ویا الوصول ابتدا الزم است تا جریان نقدی 

را تعریف کنیم.
جریان نقدی یا cash flow مقدار خالص پول نقد یا مشــابه پول 

نقد است که به یک کسب وکار وارد و از آن خارج می شوند.
جریان نقدی مثبت نشان می دهد که دارایی های نقدی یک شرکت 
در حــال افزایش بوده و اجازه پرداخت بدهی ها، ســرمایه گذاری 
مجدد در شرکت، بازگرداندن پول به سهامداران، پرداخت هزینه ها 

و ایجاد حائلی در برابر چالش های مالی آینده را می دهد.
جریان نقدی منفی یعنی اینکه دارایی های نقدی شــرکت در حال 
کاهش اســت. جریان نقدی خالص، متفاوت از درآمد خالص است 
درآمد خالص شامل حساب های دریافتنی و سایر مواردی است که 
پولی برای آن دریافت نشده است. جریان نقدی برای تعیین کیفیت 
درآمد شــرکت مورد اســتفاده قرار می گیرد که یعنی، دارایی های 
شرکت چقدر نقد شونده است که می تواند نشان گر این باشد که آیا 
شــرکت می تواند در صورت نیاز برای ایفای تعهدات جاری خود در 

کمترین زمان ممکن از این دارایی ها استفاده کند یا خیر؟

بطور مثال ارزش دارایی زمین اگرچه بسیار باال است، ولی میزان نقد 
شوندگی آن در شرایط بازار فعلی باال نیست.

با این حســاب مشکالت مربوط به کندی جریان نقدی شرکت، در 
شــرکت های بیمه ای که تعهدات آن ها به روز است و باید خسارات 

جاری زیان دیدگان را روزانه تسویه کنند بیشتر نمود دارد.
به عبارت ساده چنانچه جریان ورودی با جریان خروجی برابر نباشد 

شرکت بصورت جدی برای ایفای تعهدات خود تهدید می شود.
از ســوی دیگرچنان که گفته شــد ایفای تعهدات شرکت که غالبا 
بصورت پرداخت خســارت نمود پیدا می کند، از محل وصول حق 
بیمه ها انجام می شــود و مشکل در مسیر وفرآیند وصول حق بیمه 

می تواند شرکت بیمه را در ایفای تعهدات خود به چالش بکشد.
آفت جریان نقدینگی، هر اتفاق یا تصمیمی است که منجر به کاهش 

ورودی نقدینگی در برابر سیل مطالبات حال وآینده سازمان شود.
یکی از مشکالت اساســی که امروزه شرکت های بیمه با آن مواجه 
هستند، مطالبات معوق و انباشت حساب های دریافتنی از مشتریان 
است که بنا به دالیلی از قبیل ورشکستگی بیمه گذاران، بدحسابی 
آن ها و یــا به دلیل ضعف در عملکرد کارمنــدان و نمایندگان، به 

وجود آمده است.
بر این اســاس جلوگیری از رشــد مطالبات معوق و وصول آن ها به 
صــورت بالقوه و بالفعل، باعث ورود به موقع وجوه نقد به شــرکت 
شده، ضمن اصالح روند جریان نقدی، توان برنامه ریزی شرکت های 
بیمــه را در ارائه خدمات و پرداخت خســارت به هنگام و کامل را 
فراهم خواهد کرد. در عین حال عکس این موضوع نیز صادق است.

بدین ترتیب که عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذاران موجب 
کاهش نقدینگی شرکت و افزایش ریسک نقدینگی می شود، چراکه 
شــرکت های بیمه گر برای پرداخت خســارات نیازمند وصول حق 

بیمه از بیمه گذاران خود هستند.
بعالوه شــرکت های بیمه ازعملیــات بیمه گری معموال ســودی 
عایدشان نمی شــود و برای سرمایه گذاری نیز نیازمند ورودی های 

نقدی حاصل از فروش بیمه نامه هستند.
همیــن امر، اهمیت موضــوع دریافت مطالبــات از بیمه گذاران را 
دوچنــدان کرده و عوارض منفی عــدم پرداخت حق بیمه با ایجاد 
اخالل جدی در روند جریان نقدینگی، بقا وحیات یک شرکت بیمه 

را با خطر مواجه می سازد.
اما اینکه مطالبات شــرکت های بیمه ای، چگونه ایجاد می شود باید 
گفت که این مطالبات بعلت حق بیمه معوق بیمه گذاران بدحساب 
یا بدهکار نیست، بلکه گاهی نقش سهامداران در ایجاد این مطالبات 
از طریق عدم تسویه بیمه نامه هایی که شرکت بیمه برای آن ها صادر 
کرده و بدلیل روابط سهامداری موفق به وصول آن ها نمی شود، نیز 
مهم است. درکنار این موضوع، سیاســت های برخی از مدیران در 

راستای فروش حداکثری به هر قیمتی، منجر به افزایش بدهی های 
الوصول شرکت های بیمه ای هم شده است.

عدم برخورد با برخی از افراد در شبکه فروش که حق بیمه را از بیمه 
گذار دریافت کرده، ولی به موقع به شرکت بیمه پرداخت نکرده اند 

نیز از دیگر مشکالت شرکت های بیمه است.
درمرحله بعد، شــرکت بیمه بعد از مدت ها دوندگی ومذاکره با 
نماینده ناگزیر می شود تا برای وصول مطالبات خود با نماینده 
مذکور مدارا کرده، چراکه در اغلب موارد تضامین اخذ شده نیز 
تکافــوی مطالبات را نداده، بناچار پــس از کلی دوندگی، حق 
بیمــه اصلی را با تاخیر فــراوان از نماینده وصول کند که البته 
در این شــرایط تیم وصول مطالبات شــرکت خود ر ا مستحق 
تشویق نیز می دانند. به همین علت، برخی از شرکت های بیمه 
ناگزیر شده اند اقدامات سخت گیرانه تری در مورد شبکه فروش 
بــکار بندند بدین صورت که بالفاصلــه بعد از ایجاد بدهی حق 
بیمه برای پرتفویی که نماینده دارد، از پرداخت کارمزد به وی 
خودداری کرده و حتی در برخی موارد، مجوز صدور بیمه نامه 
را نیزتا تســویه حق بیمه معوق از وی سلب می کنند. البته این 
روش خالی از اشــکال نیســت چراکه در بیشتر موارد، نماینده 
تقصیــری در عدم وصــول وجه حق بیمه نــدارد و بیمه گذار 
بدحسابی کرده است، ولی عواقب ناشی از بدحسابی بیمه گذار 

به نماینده شرکت بیمه نیز تسری پیدا می کند.
لیکــن موثرترین روش برای جلوگیری از بدهــی معوق، کنترل و 
برخورد آن در مبدا است، یعنی جایی که بیمه نامه صادر شده است.

تجربه نشان داده استمهال برای بیمه گذارانی که بد حساب هستند 
و ادامــه بیمه نامه در حالیکه بیمه گذار اقســاط حق بیمه خودر ا 
یکــی بعد از دیگری پرداخت نمی کند، صرفا موجب تورم مطالبات 

شرکت های بیمه خواهد شد.
در این حالت، شرکت بیمه به طمع از دست ندادن پرتفوی با بیمه 
گذار بدحساب و بدهکار، کج دار ومریز رفتار می کند غافل از اینکه 
بررسی سوابق بیمه گذار نشان می دهد که عدم پرداخت حق بیمه 
بعلت مشکالت زودگذر و ناگهانی است یا بیمه گذار با اطالع کامل از 
وضعیت مالی خود با هوشمندی از پرداخت حق بیمه سر باز می زند.

در هر حال باید توجه داشت که قرارداد بیمه عقدی جایز است که 
شرایط مندرج در آن برای هردو طرف قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه 
گذار الزم االجرا است؛ بنابراین متن مندرج در این قرارداد وشرایط 
خصوصی این قرارداد بر شرایط عمومی مقدم است، چنانچه در مورد 
نحوه پرداخت حق بیمه و تکالیف بیمه گذار به صراحت شــروطی 
در بیمه نامه قید شده باشد می تواند در شرایط اضطرار مورد استناد 

قرار گیرد.
مضافا درقانون بیمه، جایی که از حق فسخ بیمه گر صحبت به میان 

آمده اســت )قسمت فسخ و بطالن( اشاره   ای به حق فسخ از سوی 
بیمه گر به علت عدم پرداخت حق بیمه از ســوی بیمه گذار نشده، 
ولی مدتی است که شرکت های بیمه در متن شرایط خصوصی بیمه 
نامه های خود حق فســخ به علت عــدم پرداخت حق بیمه را درج 
می کنندکه البته اینکه تا چه میزان می توان به این شــرایط استناد 

کرد وچه میزان کارایی دارد محل بحث وگفتگو است.
به هرحال، عدم پرداخت حق بیمه، ریســک نقدینگی شرکت بیمه 
را باال برده و عدم محاسبه ریسک نقدینگی توسط ادارات مدیریت 
ریسک یا عدم توجه سازمان به مدیریت ریسک نقدینگی و وصول 
حق بیمه در زمان شرکت در مناقصات و همچنین زمان صدور بیمه 
نامه )شرکت های بیمه معموال در اکچوئری به احتمال وقوع حوادث 

بیمه شده دقت می کنند.
درحالیکه بررسی اطمینان از وضعیت پرداخت حق بیمه نیز بسیار 
مهم است و رقابت برسر پرتفو های زیان ده مانند بیمه تکمیل درمان 
که تعهدات وپرداخت خسارت شرکت های بیمه از همان روز صدور 
بیمه نامه شروع می شود با نرخ های غیر فنی یا صدور بیمه نامه های 
ثالث در شرایط عدم اطمینان از وصول حق بیمه یا بصورت اقساط 
بلند مدت خصوصا برای بیمه گذاران نام آشنا صرفا موجب تشدید 

وضعیت نامناسب ریسک نقدینگی می شود.
در شرکت های بیمه، مدیریت مالی ومدیریت ریسک بمراتب نقشی 

فراتر از آنچه هم اکنون بر عهده دارد می تواند ایفا کند.
به عبارتی، همانقدر کــه رابطه واحد اتکایی با واحد فنی در زمینه 
تهیه پوشــش های الزم در قرارداد های اتکایی حایز اهمیت اســت 
ارتباط واحد مالی ومدیریت ریســک با حــوزه فنی و صدور نیز از 
اهمیت ویژه برخوردار است که معموال کمتر به آن پرداخته می شود.

به همین علت، کمتر شــرکت بیمه ای را می توان یافت که در زمان 
پیش بینی بودجه همزمان با پیش بینی فروش به تفکیک رشــته 
برای تمامی رشــته های فنی و واحد های فــروش خود، به نحوه ی 
وصول حق بیمه نیز به وضوح وآشکارا اشاره کرده باشد، در حالیکه 
حتــی اینکه بیمه نامه ها در چه فصلی صادر شــوند به لحاظ مالی 
از اهمیت برخوردار اســت. )طبق آییــن نامه 58 ذخیره حق بیمه 
عاید نشــده به روش فصلی اســت و در سه ماهه چهارم باید قریب 
هفت هشتم آن به عنوان ذخیره منظور وسپس در صورت های مالی 

منعکس شود(.
اشــراف همکاران صدور و فروش و بازاریابی بر ریســک نقدینگی 
واهمیت آن موجب خواهد شد تاحد زیادی از ایجاد مطالبات معوق 

شرکت های بیمه جلوگیری شود.
منطقی بنظر می رسد که شــرکت های بیمه برای کنترل مطالبات 
خود و جلوگیــری از افزایش بی رویه آن هــا وهمچنین به حداقل 
رساندن آثار سوء رشــد این مطالبات، همچون بانک ها، ذخایر این 
مطالبات را در حساب های خود لحاظ کنندکه این مهم نیز تا کنون 
بصورت آیین نامه مدون الزم االجرا به شرکت های بیمه ابالغ نشده 

است.
از طرفی وجود بانک اطالعاتی قوی ومنســجم نظیر آنچه در شبکه 
بانکی به چشــم می خورد می تواند شرکت های بیمه را در شناسایی 

بیمه گذاران بدحساب کمک کند.
همانطور که در بانک ها افراد بدحساب نمی توانند تسهیالت دریافت 
کنندوجود بانک اطالعات جامع مشــتریان واستفاده از آن می تواند 
ریسک نقدینگی ناشی از جذب بیمه گذاران بزرگ بدهکار را کاهش 
دهــد که الزمه آن عدم تعارف شــرکت های بیمه با این دســته از 
مشتریان وبه اشتراک گذاشــتن اطالعات آن ها در سامانه مربوطه 

است.
اگرچه در این به اشــتراک گــذاردن باید اوضاع اقتصــادی را در 
نظــر گرفت، اما رعایــت حال بیمه گذارانی که بدالیل ناخواســته 
ماننــد وقوع پاندمی کرونا، در پرداخت حق بیمه به شــرکت بیمه 
دچارمشکل شده اند با مشتریانی که ذاتا بد حساب هستند جدا است 
و شــرکت های بیمه قطعا با آسیب دیدگان در شرایط بحران طبق 

معمول مساعدت خواهند کرد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱3 - نیمه دوم آذر ۱400

ترقی اقتصادی : هوشمند سازی صنعت بیمه یک شبه میسر نمی شودرییس کل بیمه 
مرکزی، با تاکیدبراهمیت دقیق بودن قرارداد های بیمه ای اظهارداشــت که قرارداد های 
بیمه ای غیر از این را قبول نخواهد داشت و به عنوان بخش نظارتی صنعت بیمه، به طور 

جدی وارد این قرارداد ها خواهد شد.
»غالمرضا ســلیمانی« در نشست خبری به مناســبت روز 13 آذر، در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران، قــرارداد بیمه را تعهدی بین بیمه گذار و بیمه گــر خواند و گفت: انتظارات 
بیمه گذاران از شرکت های بیمه ای بسیار زیاد است و اگر بخواهیم فقط براساس قرارداد 

عمل کنیم قطعا بیمه گر در زمان ایجاد خســارت یا آن را پرداخت نمی کند و یا با تاخیر 
پرداخت می کند.

وی بــا تاکید بر اهمیت دقت در شــرایط عمومی و خاص عقدقــرارداد بیمه، بیان کرد: 
هنگام عقد قرارداد بیمه که یک معامله معمولی نیست باید آیین نامه ها را درنظر گرفت، 
زیرا اگر قرارداد های صنعت بیمه خوب و کنترل شــده نباشد در زمان پرداخت خسارت 

با مشکل روبرو خواهیم شد.
رییــس کل بیمه مرکزی، اذعان داشــت که بیمه گذاران ممکن اســت در قرارداد های 
بیمه ای به دنبال شــرایط بسیار آسان باشــند که بدون بند های مشخص امضا شود، اما 

اینگونه هم هنگام دریافت خسارت با مشکل روبروخواهند شد.
رییس کل بیمه مرکزی، در پاسخ به پرسش چابک آنالین مبنی براینکه »آیا شرکت های 
بیمــه ای در نوآوری محصوالت خود، موفق شــده اند تا تکلیفی که برگردن آن ها نهادید 
انجام دهند؟«، گفت: شرکت های بیمه ای دررابطه با شعار هر شرکت بیمه یک محصول 
جدید در ســال بســیار فعال شــده اند و به طور دائم محصوالت جدید به بیمه مرکزی 

معرفی می کنند.
سلیمانی، شرکت های بیمه کوثر، سرمد، سامان، تعاون و تجارت نو را از جمله شرکت های 
موفق در عمل به شعار مذکور خواند و گفت: بیشتر شرکت های بیمه ای محصوالت جدید 
خود را به بیمه مرکزی معرفی می کنند و بسیاری از آن ها هم موفق به دریافت مجوز و 

عملیاتی کردن طرح شده اند.

هوشمند سازی بیمه انتظار وزیر اقتصاد است
وی، در واکنش به نکته مطرح شده از سوی چابک آنالین در خصوص گالیه وزیر اقتصاد 
در همایش بیمه در خصوص هوشمند نبودن بیمه، بیان کرد: هوشمند سازی یک انتظار 

است و نکته وزیر اقتصاد گالیه نبود.
رییس کل بیمه مرکزی، اظهارداشت: دولت، نظام و رییس جمهور از صنعت بیمه انتظار 

دارند که هوشمند باشد و هوشمند سازی هم به سادگی میسر نیست.
ســلیمانی، اضافه کرد: هوشمند سازی یعنی حرکت دربستر بالکچین و در حال حاضر 
این مســاله شروع شــده، اما این مساله چیزی نیست که یک شــبه رخ دهد و باید در 
عمل باشــد، به همین دلیل در پلتفورم برنامه ریزی شــده تا در سال 1400 کدیکتا و 
یا دیجیتالی کردن عملیات صدور انجام شــود و در ســال 1401 هم در بخش خسارت 

خواهد بود.
وی، به کروکی الکترونیک اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه کروکی الکترونیکی چیزی 
نیست که بتوان گفت از همین فردا انجام خواهد شد بلکه نیاز به زیرساخت هایی سخت 

افزار، آموزش نیرو های مورد نظر، نرم افزار و جلوگیری از تقلب دارد.
رییس کل بیمه مرکزی، به حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: به 
دلیل ناآگاهی، این مساله با مخالفت و مقاومت همراه بود و حتی بعضی از نمایندگی ها 
و شــرکت های بیمه هم مقاومت کردند، بنابراین هوشــمند ســازی برنامه نیست، بلکه 

یک انتظار است که باید به سمت ان برویم و سیاستگذاران باید افق را بلند تر ببینند.

هوشمندسازیصنعتبیمهیکشبهمیسرنمیشود

بخشودگیجرائمنداشتنبیمهشخصثالثشرکتهایبیمهوچالشیبهنامبدهیمعوقحقبیمه
ترقی اقتصادی: تمامی جرائم مربوط به نداشــتن بیمه نامه شــخص ثالث وسایل نقلیه 
موتوری زمینی در بازه زمانی بیســت روزه از ســیزدهم آذر تا پایان روز دوم دی ماه سال 
1400 بخشــیده می شوند.بیمه مرکزی اعالم کرد:  در راستای ترویج فرهنگ بیمه و با در 
نظر گرفتن شرایط خاص همه گیری ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی اقشار آسیب پذیر 
ناشــی از تحریم های ظالمانه، شرکت های بیمه موظف شده اند تا از دریافت جرایم وسایل 
نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه خودداری کنند.بر اساس این گزارش، تصمیم یادشده 
با پیشــنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت رئیس وقت مجمع عمومی صندوق تامین 
خســارت های بدنی به مرحله اجرا در می آید؛ بنابراین مصوبه، شــرکت های بیمه از تاریخ 
سیزدهم آذرماه تا دوم دی ماه سال جاری، حق دریافت جریمه بند »ب« ماده »24« قانون 
بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ندارند 

و صد در صد جرائم یاد شده بخشیده خواهد شد.

تمدیدقراردادشرکتتوانیربابیمهدی
ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه دی طی قرارداد بیمه ای، عهده دار خدمت رســانی به 
مشترکین برق خانگی و تجاری در سراسر کشور گردید. محمدمهدی عزیزی معاون فنی 
بیمه های اموال شرکت بیمه دی ضمن اعالم این خبر، گفت: این قرارداد با در نظر گرفتن 
اصول حرفه ای گری و مدیریت ریسک با در نظر گرفتن سقف تعهد در پرداخت خسارت 
در طول مدت قرارداد منعقد شــده است و طی آن بیمه دی عهده دار اجرای قرارداد بیمه 
حوادث ناشــی از برق مشترکین خانگی و تجاری ایران گردید.در این قرارداد، بیمه دی با 
همکاری و همیاری شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر(، آماده اجرای قرارداد و خدمت رسانی به مشترکین برق شده است.شرکت بیمه دی 
در راستای تداوم سوددهی و کسب سهم بیشتر از بازار، با حرفه ای گری، سبد پرتفوی خود 

را پربارتر از پیش می کند.

پیامتبریکمدیرعاملبیمهپارسیانبه
مناسبتروزبیمه

ترقی اقتصادی :جایگاه صنعت بیمه بعنوان تکیه گاه مهم اقتصادی و پشــتوانه ای برای 
سرمایه های فردی و تجاری و همچنین حفظ سرمایه های ملی کشورمان بر کسی پوشیده 
نیست و فعاالن این صنعت همواره تمام تالش خود را برای ارائه بهترین خدمات به جامعه 
و القای آرامش و امنیت خاطر اقتصادی در کشور بکار گرفته اند و در این مسیر با تمام توان 
خود ســعی در انجام فعالیت های حرفه ای بیمه گری و ارائه به روزترین خدمات بیمه ای 
دارند.اینجانب 13 آذر ماه روز بیمه را به تمام تالشگران این صنعت تبریک عرض نموده و از 

درگاه خداوند متعال آرزوی سالمتی و سربلندی برای یکایک عزیزان دارم.
 هادی اویار حسین - نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سهعضوخانوادهبیمهکوثربرگزیدهصنعت
بیمهکشورشدند

ترقی اقتصادی : در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه، سه مدیر و کارشناس بیمه 
کوثر، به عنوان کارکنان نمونه صنعت بیمه معرفی شدند و از آنها تقدیر شد. سومین دوره 
معرفی مدیران و کارکنان نمونه صنعت بیمه در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه با 
حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور، غالمرضا سلیمانی امیری رییس کل 
بیمه مرکزی و حمید کردبچه رییس پژوهشــکده بیمه برگزار شد.در این آیین، از شرکت 
بیمه کوثر »حسین عبدالوند، مدیر بیمه های درمان«، »زهرا جافری، مسئول بخش صدور 
استان لرســتان« و »مجتبی رحمانی، کارشناس مسئول سیستم ها و فرآیندهای معاونت 
برنامه ریزی و نوآوری« سه نفری بودند که در بین برگزیدگان قرار گرفتند و به آن ها تندیس 

و لوح تقدیر اهدا شد.

رشداقتصادملیدرگرورشدصنعتبیمه
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه اقدامات تاثیرگذاری در صنعت بیمه 
انجام شده است، گفت: رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور به رشد و توسعه اقتصاد ملی 
منجر خواهد شد.  دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی که به مناسبت روز بیمه )13 
آذر( در برنامه زنده شبکه دوم سیما حضور داشت، گفت: صنعت بیمه خانواده بزرگی دارد 
اما جامعه آنچنان آشنایی نسبت به بیمه های بازرگانی ندارند و این در حالیست که صنعت 
بیمه در ســطح جهانی سهم قابل توحهی از اقتصاد را از آن خود کرده است.وی ادامه داد: 
یکی از ارکان مهم رشــد صنعت در جهان، رشد و توسعه صنعت بیمه است و ایران از این 
قاعده مستثنی نیســت و رشد صنعت بیمه عامل رشد و توســعه اقتصادی کشور است.

مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به اینکه شاید سهم بیمه در ایران اندک است اما خدمات قابل 
توجهی به جامعه، صنایع و حاکمیت داشته است، یادآور شد: محصول صنعت بیمه ایجاد 
امنیت و آرامش خاطر است و برای رشد و توسعه صنعت بیمه نیاز به قوانین توسعه دهنده 
این صنعت دارد و به دلیل آنکه بیمه شخص ثالث اجباری است، این بیمه نامه سهم قابل 
توجهی از پرتفوی صنعت بیمه را با وجود ضررده بودن از آن خود کرده است.جباری بیان 
کرد: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه 2.5 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی است که این 
رقم در میانگین جهانی حدود 7 درصد است و این موضوع نشان از آن دارد که ضریب نفوذ 

بیمه در کشور منطقی و قابل توجه نیست.

تمرکزبرکارحرفهای،برنامهمحوریو
بیمهدارینوین

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه ســرمد گفت: ســرمایه های انســانی، مادی و معنوی 
کم نظیری در شــرکت وجود دارد که باید به بار بنشــیند و با کار حرفه ای و برنامه ریزی 
دقیق، می توانیم موانع ایجاد شــده را برداریم و اوج بگیریم.اولین جلسه شورای مدیران با 
حضور مدیرعامل جدید شــرکت برگزار شد و رشنوادی در این جلسه در فضایی صمیمی، 
برنامه هایش را برای جبران عقب افتادگی و قرار گرفتن سرمد در میان برترین های صنعت 
بیمه تشــریح کرد.مدیرعامل بیمه سرمد گفت: با توجه به اینکه از برنامه های سال 1400 
عقب هســتیم، یقین دارم تیم ســرمد می تواند با تالش بیشــتر و تکیه بر تخصص خود، 
کاستی ها را جبران کند و اتفاقات پیش رو، عیار سرمد را نشان خواهد داد. موقعیت امروز ما، 
یک موقعیت مهم و حیاتی است و باید با کار و تالش، عقب افتادگی ها را جبران کنیم.وی 
در ادامه به یکی از نکات کلیدی در برنامه خود برای ســرمد اشاره و اظهار کرد: بنگاه داری 
نوین در صنعت بیمه و به تعبیری بیمه داری نوین، یکی از وجوهی است که باید آن را جدی 
بگیریم و برای آن برنامه داشته باشیم و برای تحوالت عظیم دنیای امروز آماده باشیم. باید 
بیمه داری سنتی را کنار بگذاریم و در دنیای هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء به نوعی حرکت 

کنیم که از دنیا و تحوالت آن عقب نمانیم. 

مهمترینآثارتحولدیجیتالدرصنعتبیمه
ترقی اقتصادی : دکتر کردبچه در افتتاحیه دومین روز بیست و هشتمین همایش ملی 
بیمه و توسعه گفت: دیجیتال سازی لزوما به معنای حذف فرایندهای آنالوگ  نیست بلکه 
به معنای افزایش درجه اثرگذاری فرایندهای دیجیتال در فعالیت های ســازمان  است.

دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه و رئیس بیست و هشتمین همایش ملی بیمه 
و توســعه، در مراســم افتتاحیه دومین روز همایش، ضمن قدردانی از مشارکت پرشور 
صنعت بیمه  در برنامه های 13 آذر، به ارائه ســخنرانی با محوریت نقش نهاد تنظیم گر 
در بحث تحول دیجیتال پرداخت.رئیس بیست و هشــتمین همایش ملی بیمه و توسعه، 
ضمن اشــاره به مفاهیم تحول دیجیتال در صنعت بیمه گفــت، آنچه به عنوان تحول 
دیجیتال در صنعت بیمه مطرح اســت، همان گذار از فرایندهای آنالوگ به فرایندهای 
دیجیتال به معنای کاهش ســهم انســان در فعالیت ها و افزایش سهم هوش مصنوعی، 
ماشــین و انســان برتر اســت.دکتر کردبچه از شخصی ســازی محصوالت و خدمات، 
هوشمند شــدن عملیات بیمه گری و خســارت، بازاریابی موثر، قیمت گذاری شخصی 
و تبعیضانه، کاهش تخلفات، کاهش هزینه های عملیاتی، بهبود تجربه مشتری، کاهش 
اثر مقیاس در عملکرد شــرکت ها، افزایش منطقه بازاری و ارتقای کارایی به عنوان آثار 
تحول دیجیتال در صنعت بیمه یادکرد و افزود، مطالعه اخیر پژوهشکده بیمه در زمینه 
تجارب کشــورهای پیشرو در حوزه تحول دیجیتال صنعت بیمه، حاکی از آن است که 
اقدامات حمایتی نهاد ناظر این کشورها متمرکز بر سه محور اصلی شامل گفتمان سازی، 

نهادسازی و تنظیم قوانین و مقررات است.

اخبارکوتاه

زمانی حدود  درمقطــع 
90 ســال پیش موضوع 
بیمــه در کشــور مورد 
توجه جدی قرار گرفت و به منظور کاهش وابستگی به شرکت های 
بیمه خارجی و تنظیم سازوکاری برای نظارت بر آنها، شرکت بیمه 

ایران در سال 1314 تأسیس شد.
تأسیس بیمه ایران و توجه به اهمیت وافر بیمه و بیمه گری الزامات 
تهیــه قانون بیمه را فراهم کرد و، چون ایــن قانون برای اولین بار 
تنظیم می شد تالش های صاحب نظران و دلسوزان این حوزه منجر 
به آن شــد که کلیات با اهمیت بیمه ای استخراج و در قالب قانون 
بیمه بصورت بســیار مجمل و در عین حال بسیار کامل در 36 ماده 

در سال 1316 به تصویب مجلس رسید.
در قانون بیمه به تمامی جوانب بیمه گری توجه شــده و تقریبأ به 
تمامی نکات با اهمیت از قبیل تعاریف، الزامات، رشته های مختلف 
بیمه ای، شــرایط قرارداد و فســخ و بطالن آن، مسئولیت بیمه گر 
مسئولیت بیمه گذار، تشدید خطر، انتقال موضوع بیمه، استثنائات 
بیمه ای، تقلب بیمه ای، ورشکســتگی بیمه گر و مرور زمان دعاوی 

اشاره شده است.
حتی غالب اصول بیمه ای از قبیل حد اعالی حسن نیت، نفع بیمه 

پذیر، غرامت، بیمه نامه های مضاعف به شــکلی در 36 ماده قانون 
بیمه دیده شده است.

می توان گفت قانون بیمه، ســنگ زیربنای بیمه کشور است و سایر 
قوانین و آیین نامه ها به شکلی بر ماده های این قانون استوار شده و 

به آن وابستگی دارد.
قوانین مختلف بیمه ای، بیش از صد آیین نامه شــورای عالی بیمه 
و بخشــنامه های متعدد بیمه مرکزی که در طول سالیان به جهت 
تکمیل و تخصصی کردن بیمه گری تنظیم و ابالغ شــده، ارتباط و 
در هم تنیدگی زیادی با قانون بیمه دارند و این وابســتگی شدید و 
اشاره قانون بیمه به مسائل بنیادین و کلیات الیتغیر بیمه، ضرورت 

و امکان بازنگری قانون بیمه را کمرنگ کرده است.
البته قوانین و آییــن نامه های متعددی بر اســاس میزان کاربری 
و اهمیــت آن و با توجــه به متغیر های اثرگذار بر ریســک بیمه و 

مولفه های اقتصادی و اجتماعی به مرور زمان تغییر کرده است.
بعنوان مثــال، قانون بیمه شــخص ثالث تاکنون چنــد بار تغییر 
کرده و آخرین قانون آن مصوب 1395 اســت و در سال جاری نیز 
پیشــنهاداتی جهت تغییر مجدد آن به مجلس شورای اسالمی ارائه 
شــده است یا آیین نامه بیمه های درمان بر اساس نیاز بیمه گذاران 
تغییرات متعددی با شماره آیین نامه های 26-43-64-74 داشته و 

آخرین تغییر اخیر آن آیین نامه 99 است که مصوب سال 98 است.
همچنین غالب آیین نامه هــای دیگر از قبیل بیمه نامه های حادثه 
باربری، اتکایــی، زندگی، نمایندگی بر اســاس مقتضیات زمانی و 

شرایط، تغییرات متعددی داشته و به روز رسانی شده اند.
البته با توســعه بیمه و بیمه گری، اعمال تغییرات در آیین نامه ها 
سخت تر شــده و افزایش تعداد و فعالیت نمایندگان و کارگزاران و 
افزایش اطالعات و توقعات بیمه گذاران، به دلیل متأثر شدن منافع 
هر یک از این ســه ضلع مثلث بیمه گــری )بیمه گر- بیمه گذار- 

نماینده و کارگزار( بازنگری آین نامه ها را پیچیده تر کرده است.
الزم اســت تغییرات آیین نامه ها با نگاهــی جامع تر و با مالحظات 
بیشتر و دقت باالتر و کارشناســی عمیق تر صورت پذیرد تا ضمن 

حفظ حقوق و منافع ذیتفعان، چالش برانگیز نیز نباشد.
از آیین نامه هایی که نیاز به بازنگری دارند یکی آیین نامه شــماره 
21 )شــرایط عمومی بیمه های آتش ســوزی( مصوب سال 1366 
اســت که هم طیف گسترده ای از ساختمان های تجاری و مسکونی 
و کارخانجات صنعتی و انبار ها را پوشــش می دهد و هم با تأسیس 
اخیرصندوق حوادث طبیعی و عملیاتی شدن کامل آن، نقش بیمه 

گران تجاری در این حوزه متأثر خواهد شد.
ضمنأ بیمه نامه آتش سوزی از رشته های بیمه ای است که متأسفانه 

تقلب و تخلف در آن رو به افزایش اســت و با تشــدید مشــکالت 
اقتصادی آمار این قبیل تخلفات و آتش سوزی های عمدی افزایش 

می یابد.
حتی با اثبات عامل انســانی آتش ســوزی، غالبأ بــه دلیل فقدان 
پلیس بیمه و یا قاضی متخصص در امر بیمه درصنعت بیمه کشور  

پرداخت غالب این خسارت ها غیر قابل اجتناب است.
از ســایر مواردی که بعد از فرایند پرداخت خســارت، امکان تأمین 
منافع ذینفعان را فراهم می کند بازیافت خســارت است که علیرغم 
افزایش مصادیق آن در آخرین قانون مصوب شخص ثالث، متأسفانه 
در غالب شــرکت های بیمه ای مغفول مانده است؛ بنابراین بازنگری 
آیین نامه بازیافت )آیین نامه شماره 31 شورای عالی بیمه( و تعریف 
فرایند کامل بازیافت خسارت شاید موجب بهبود عملکرد بیمه گران 

در این راستا شود.
ممکن است تعریف و برقراری آزمون تخصصی بیمه بصورت کتبی 
در آیین نامه 90 شورای عالی بیمه )نحوه احراز صالحیت حرفه ای 
کارکنان کلیدی صنعت بیمه( نیز تا حدودی از اعمال ســلیقه های 
مختلف مصاحبه کنندگان در ایــن زمینه جلوگیری کرده و مفید 
فایده برای صنعت بیمه باشد.دیگر اینکه با وجود توسعه روز افزون 
پروژه های مهندسی، دستگاه ها و ماشین آالت و صنایع مختلف آیین 
نامه شرایط عمومی، رشته های مهندسی در آیین نامه های مصوب 
شورای عالی بیمه به چشم نمی خورد که تنظیم آیین نامه خاص با 

اخذ نظر صاحبنظران این حوزه شاید جزء ضرورت ها باشد.

ضرورتبازنگریجدیدرآییننامههایبیمهای

کارشناس ارشد و فعال بیمه های بازرگانی
 امیرحسین قربانی

رئیس شورای فنی بیمه دانا و تطبیق مقررات
دکتر سید داود حسینی



ترقی اقتصادی : طبق آمارهای موجود، 11درصــد گاز تولیدی در ایران به عنوان 
خوراک پتروشیمی، 9درصد به  عنوان سوخت پتروشیمی، 41درصد در حوزه مصارف 
خانگی، 25درصد در صنعت، 2درصد در کشــاورزی، 4درصد در حوزه های تجاری، 

6درصد در صنعت حمل ونقل و 7درصد در کل زنجیره فوالد مصرف می  شود.
آنچه از قبل پیش بینی می شــد اتفاق افتاد و با رسیدن روزهای سرد سال، قطع گاز 
دامن صنایع بزرگ را گرفت. درتابستان امسال که برق صنایع به  ویژه تولیدکننده های 
ســیمان و فوالد قطع شد، بسیاری از کارشناسان پیش  بینی کردند، در زمستان نیز 
به  دلیل افزایش مصرف گاز و کاهش دما، این صنایع به عالوه برخی دیگر از صنایع، 

ازجمله نیروگاه ها و حتی تولیدکننده های پتروشــیمی، بــا قطع گاز مواجه خواهند 
شــد و حاال صنایع بــزرگ به خصوص تولید کننده های ســیمان با چالش قطع گاز 
مواجه شــده  اند. در طول ســال های اخیر به  دلیل اصــرار دولت ها به قیمت گذاری 
دستوری، سرمایه گذاری کافی برای افزایش تولید گاز انجام نشده است. طبق برآورد 
شورای عالی انرژی، برای اینکه میزان تولید گاز از میادین جدید افزایش یابد تا کفاف 
مصرف را بدهد، باید50 میلیارد دالر ســرمایه  گذاری جدید انجام شود. در تابستان 
امسال هم به  دلیل قطعی برق، میزان تولید سیمان و فوالد با کاهش مواجه و موجب 
رشد قیمت ها شد. طبق آمار های موجود میزان کسری تراز گازی ایران در4  ماه سرد 

زمستان، به 29.9میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
طبق آمارهای موجود، 11درصد گاز تولیدی در ایران به عنوان خوراک پتروشــیمی، 
9درصد به  عنوان ســوخت پتروشیمی، 41درصد در حوزه مصارف خانگی، 25درصد 
در صنعت، 2درصد در کشــاورزی، 4درصد در حوزه های تجاری، 6درصد در صنعت 
حمل ونقل و 7درصد در کل زنجیره فوالد مصرف می  شــود. برای رفع معضل کمبود 
در شــبکه تامین گاز خانگی مسئوالن وزارت نفت گفته اند به اجبار باید گاز صنایع 
قطع شــود. انتظار می رود قطع گاز شــامل حــال تولید کنندگان ســیمان، فوالد، 
پتروشــیمی و نیروگاه ها شود. بیم آن می  رود با افزایش مصرف مازوت در نیروگاه ها، 
به عنوان ســوخت جایگزین گاز، سطح آلودگی هوا هم به  شدت افزایش یابد آن هم 
در شرایطی که به دلیل کاهش بارندگی ها و خشکسالی ها آلودگی هوا در شهرهای 

بزرگ افزایش یافته است.
شــواهد نشــان می دهد که قطعی گاز مانند قطعی برق در تابســتان، ابتدا گریبان 
تولیدکنندگان ســیمان را گرفته است. عباس حســینی، نایب رئیس انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت ســیمان گفته است: »از شــنبه هفته گذشته، همزمان با کاهش 
دمای هوا، قطعی گاز واحدهای ســیمانی آغاز شــده است.« عبدالرضا شیخان، دبیر 
انجمــن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان نیز این موضوع را تأییــد کرده و گفته 
اســت:»وزارت صنعت، قطعی گاز برخی از شرکت های سیمان را در دستور کار قرار 
داده و انجمن صنفی را نیز در جریان قرار داده است. ما به این موضوع اعتراض داریم. 

زیرا قطعی گاز تولید را کاهش می دهد.«
در این بین خبرها نشــان می دهد که فرایند قطعــی گاز به دلیل کاهش دما، بعد از 
صنعت ســیمان به نیروگاه ها هم رسیده اســت. آنطور که روح اهلل متفکر آزاد، عضو 
هیأت رئیســه مجلس اعالم کرده، طبق مصوبه وزارت نفت در تابستان، سهم مصرف 
گاز در نیروگاه های حرارتی تبریز و ســهند، صفر تعیین شــده است. به همین دلیل 
این 2نیروگاه باید روزانه 1.8میلیون لیتر مازوت مصرف کنند. کریم عباس زاده، مدیر 
نیروگاه حرارتی سهند بناب نیز چند روز پیش از قطعی سهمیه گاز این نیروگاه خبر 
داد و گفت: برای تداوم فعالیت خود به اجبار از ســوخت مازوت اســتفاده می کنیم. 
همچنین عباس مقتدایی، نماینده اصفهان درنامه ای به رئیس جمهوری نســبت به 

تبعات استفاده از مازوت در نیروگاه های اصفهان هشدار داد.

ترقی اقتصادی : در حالی که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت تحقق وعده کاهش قیمت 
خودرو را منوط به افزایش تیراژ خودرو اعالم کرده، کارشناسان این صنعت معتقدند، با شرایط 
موجــود امکان افزایش تولید خودرو وجــود ندارد و علیرغم تاکید مقامات دولتی بر روی این 

موضوع، حداقل تا یک سال آینده میزان تولید زیر یک میلیون دستگاه خواهد بود.
وزیر صمت در این رابطه در توییترش نوشــته است: »سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد 
خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی نیست، اما این توئیت با واکنش کاربران همراه شد.« او 
در ادامه نوشته بود: »برنامه دقیقی مبتنی بر 9 طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج 

به سمتی خواهیم رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.«
فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با وجود شرایط فعلی 
نباید منتظر کاهش قیمت خودرو بود، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت کاهش قیمت خودرو 
در منوط به افزایش تولید کرده، این حرف جدیدی نیســت، زیرا که در گذشته بار ها از سوی 
مقامات دولتی چنین اظهاراتی شــنیده شده، اما نکته مهم این است که تنها با حرف قیمت 
خودرو کاهش نخواهد یافت، این درحالیست که به دلیل وضعیت وخیم صنعت خودرو، شرایط 
تحقق افزایش تولید به هیچ عنوان مهیا نیســت و در کوتاه مدت نمی توان چنین انتظاری را 

داشت.
قیمت گذاری دستوری خودرو

زاوه با بیان اینکه برای عدم کاهش قیمت خودرو و همچنین افزایش تولید محصوالت توسط 
شرکت های خودروســازی چند دلیل را می توان برشــمرد، گفت: اولین دلیل قیمت گذاری 
دستوری خودرو است، علیرغم اینکه طی چند ماه اخیر همواره خبر آزادسازی قیمت خودرو 
به گوش رســیده، اما دولت به دالیل مختلف، زیر بــار انجام چنین کاری نرفته، درحالی که 

قیمت گذاری دســتوری تنها زیان را برای خودروســازان به دنبال دارد و برای مصرف کننده 
نیز سودی ندارد.

وی افزود: چرا که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، ســود این گپ 
قیمتی به جیــب دالالن می رود و مصرف کننده واقعی به علت عــدم افزایش تولید خودرو 
نمی تواند در اکثر مواقع در قرعه کشی های خودرو برنده شود و مجبور است برای تامین نیاز 

خود به بازار آزاد مراجعه کند.
این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین اگر قیمت گذاری دستوری از بین برود، دالالن نیز 
از این چرخه حذف خواهند شــد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، در چنین 
حالتی قیمت بسیار پایین تر از بهای فعلی بازار آزاد خواهد بود و خودروسازان دیگر مصوالت 
خود را با زیان تولید نمی کنند، که منفعت این موضوع در افزایش تیراژ تولید و متنوع تر شدن 

بازار خواهد بود.
باال بودن هزینه تولید

زاوه با اشــاره به اینکه باال بودن هزینه تولید دومین دلیل کاهش تیراژ تولید خودرو اســت 
ادامه داد: ادامه تحریم ها تامین مالی خودروســازان را بســیار پیچیده شده، به طوری که این 
موضوع هزینه خودروســازان را با افزایش بســیار زیادی روبرو ساخته، طی سال های گذشته 
خریــد قطعات و مواد اولیه از ســوی خودروســازان بــه صورت اعتباری انجــام می گرفت، 
بــه صورتی که آن ها تنها 10 درصــد مبلغ را به صورت نقد و مابقــی را به صورت اعتباری 
پرداخــت می کردنــد، اما االن به دلیل تحریم ها خودروســازان باید برای تهیــه مواد اولیه و 
قطعــه به صورت نقدی کار کنند، به طوری که نیاز یک ســال خــود را باید به صورت نقد 
خریــداری کنند، که چنین موضوعی باعث شــده آن ها نقدینگی الزم بــرای انجام این کار 

 نداشــته باشند، نتیجه این وضعیت نیز کاهش تولید خودرو است، به طوری که تولید خودرو
در چهار سال گذشته نصف شده است.

این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: خرید اعتباری حتی در مورد قطعه سازان داخلی 
نیز االن به دلیل افزایش هزینه تولید، محقق نمی شود، چراکه آن ها نیز اوضاع مالی شان بسیار 
وخیم اســت، این در حالی اســت که تهیه مواد اولیه از کشور هایی مانند چین نیز به سختی 
انجام می شود، در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد، کسانی که مدعی هستند تحریم ها و 
به خصوص عدم تصویب اف ای تی اف، مشکلی را ایجاد نمی کند، باید به این سوال مهم پاسخ 
دهند که چرا در حال حاضر نقل و انتقال مالی و واردات مواد اولیه قفل شــده و راه حل آن ها 
برای این موضوع چیست، بنابراین برای کاهش قیمت خودرو، باید تحریم ها رفع شود و اف ای 

تی اف نیز به تصویب برسد.
وی خاطرنشــان کرد: این کسانی که در داخل چنین حرف هایی می زنند، متوجه این موضوع 
نیستند که در بحث تولید و در صنایع مختلف مشکالت نقل و انتقاالت مالی، هزینه تولید را 
چند برابر کرده که این موضوع باعث شــده میزان تولیدات نصف شود، به طوری که در حال 
حاضر بسیاری از صنایع کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تولید هستند، بنابراین 
با پابرجا بودن تحریم ها هزینه تولید خودرو و قطعات بسیار باال خواهد بود و خودروسازان قادر 

نخواهند بود که سالی بیشتر از 800 تا 900 هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
عدم توسعه محصول

وی افزود: دلیل سومی که عدم افزایش تولید خودرو را رقم زده، به نوعی مرتبط با عدم توسعه 
محصول توســط خودروسازان است که به صورت مســقیم با تحریم در ارتباط است، چراکه 
ظرفیت تولید داخل نهایتا همین 900 هزار دستگاهی است که تولید می شود، زمانی که تولید 
خودرو در ســال 1.5 میلیون بود، افزون بر این 900 هزار دســتگاه، مابقی خودرو ها مونتاژی 
بود که با مشــارکت شرکت های خارجری تولید می شد، اما به دلیل اینکه آن ها ایران را ترک 
کردند، تولید محصوالت مشترک نیز متوقف شد، بنابراین اگر تحریم ها رفع شود، میزان تولید 

نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین عدم انتقال و دانش تکنولوژی روز خودروسازی دلیل دیگری 
است که باعث افت تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.

دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی سازی واقعی
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: دلیل چهارم نیز مرتبط با دخالت دولت در صنعت خودرو 
و عدم خصوصی ســازی واقعی شرکت های بزرگ خودروساز است، به طوری که اگر مدیریت 
خودروســازان به طور واقعی خصوصی شود آن زمان مدیری که بر روی صندلی ریاست یک 
شرکت خودروسازی می نشیند، برای توسعه فعالیت خود برنامه ریزی می کند و به دلیل ثبات 
مدیریتــی که وجود دارد، می تواند میزان تولید و کیفیت را نیز باال ببرد، اما در حال حاضر به 
دلیل مدیریت دولتی حاکم بر دو شــرکت بزرگ خودروساز چنین موضوعی نمی تواند اتفاق 

بیفتد و نتیجه آن تولید محصوالت بی کیفیت آن هم همراه با زیان است.

نقضغرضدروارداتخودرو
در بحث منوط شــدن واردات خودرو به صادرات قطعات 
و کاربری ها و خودرو این شــائبه پیش می آمد که واردات 
خــودرو در انحصار چند گروه که آنها تولیدکننده داخلی 
هستند، گرفتار شود. اما راه حلی که برای این مشکل مطرح 
کردیم این است که خودروسازان یا عوامل صادراتی آنها این 
اقدام را انجام دهند. البته حالت دوم یعنی عوامل صادراتی 
مورد پسندتر است. به این شــکل تاجری که می خواهد 
خودرو وارد کند، خودش قطعه و کاربری ها را از تولیدکننده 
داخلی می خرد و صادر می کند و در قبالش واردات انجام 
می دهد. طرح واردات خودرو به صورت محدود توسط اتاق 
تهران به مجلس پیشــنهاد شد. مجلس هم آن را قبول و 
منطقی عنوان کرد. این طرح را ما در مهرماه به مجلس بردیم و چند نکته در باب آن مهم است. جامعه 
ما به خودروی خارجی عالقه دارد. گروهی از افراد دوست دارند خودروی خارجی سوار شوند. از طرفی 
هم اگر خودروهای حدود 20 هزار دالر وارد شود، صدمه ای به تولید داخلی کشور نمی رساند و در واقع 
جامعه هدف این دو گروه متفاوت است. اما در عین حال اگر خودروی گران قیمت وارد شود، ممکن است 
بخش دیگر از جامعه واکنش منفی نشان دهند. با بررسی این دو مورد به نظر رسید که جامعه با خودروی 
حدود 35 هزار یورویی برخورد منفی نخواهد داشت. یکی از مشکالت این طرح محل تأمین ارز واردات 
خودرو بود. از همین رو ما بحث تأمین این ارز را از محل صادرات خودرو، قطعات و کاربری های آن در 
نظر گرفتیم و مورد استقبال مجلس قرار گرفت. به این شکل هم صادرات قطعه صورت می گیرد و هم 
واردات خودرو آزاد می شود. در بحث منوط شدن واردات خودرو به صادرات قطعات و کاربری ها و خودرو 
این شــائبه پیش می آمد که واردات خودرو در  انحصار چند گروه که آنها تولیدکننده داخلی هستند، 
گرفتار شود. اما راه حلی که برای این مشکل مطرح کردیم این است که خودروسازان یا عوامل صادراتی 
آنها این اقدام را انجام دهند. البته حالت دوم یعنی عوامل صادراتی مورد پســندتر است. به این شکل 
تاجری که می خواهد خودرو وارد کند، خودش قطعه و کاربری ها را از تولیدکننده داخلی می خرد و صادر 
می کند و در قبالش واردات انجام می دهد. به هرحال اگر خودروساز خودش واردکننده و هم صادرکننده 
باشــد، نقض غرض خواهد بود. نکات کلیدی این طرح عبارت اند از: در این طرح خودروهای خارجی تا 
با حداقل ارزش 25000 هزار یورو یا دالر و تا سقف ارزش 35000 یورو یا دالر با متوسط تعرفه 100 
درصد به صورت محدود توســط ســه گروه از ذی نفعان اصلی حوزه خودرو با این شرایط مجوز واردات 
خواهند گرفت: »مجوز واردات ما به ازای صادرات در حوزه خودرو و صنایع وابســته آن به ســه گروه از 
ذی نفعان یا کارگزاران صادرات - واردات آنها تعلق خواهد گرفت. این سه گروه عبارت اند از خودروسازان، 
قطعه سازان و کاربری سازان خودرو؛ تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات 
در این حوزه تأمین خواهد شد؛ تعرفه واردات بر اساس قیمت خودرو تعیین خواهد شد. قیمت خودروها 
به صورت بازه ای تعریف و تعرفه واردات نیز به صورت بازه ای محاسبه خواهد شد و به صورت کلی متوسط 
تعرفه خودرو 100 درصد برآورد خواهد شد؛ همچنین گروه های هدف مجاز جهت واردات می توانند از 
طبقات موثر و کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلوالن و نیز صنوف و طبقات اقتصادی 
آسیب دیده از کرونا باشند.« این طرح نقاط قوت مختلفی دارد. از جمله اینکه باعث کاهش تورم و التهاب 
بازارهای داخلی ایران، عادی سازی فضای اقتصادی کشور، اقدام در راستای منافع و خواست مردم )رانت 
زدایی( است. بازار خودرو در ایران همواره بازاری تاثیرگذار بر روی دیگر بازارهای مالی کشور بوده است. 
بــا افزایش قیمت خودرو، همواره با افزایش تــورم، افزایش قیمت خودرو و هم چنین التهاب در دیگر 
بازارهای مالی کشــور نظیر مسکن روبرو هستیم. ورود خودرو به کشور براساس طرح ارائه شده امکان 
کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و دیگر بازارهای کشور را ایجاد خواهد کرد. با کاهش تورم و کاهش 
قیمت خودرو و مسکن، ضمن ایجاد آرامش در فضای التهابی بازارها، رضایت در مردم ایجاد و مقداری از 
فشار اقتصادی حاکم بر فضای جامعه کاهش پیدا می کند. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مردم کشور 
با واردات خودروهای خارجی به کشور موافق هستند و آزادسازی واردات خودرو به صورت محدود باعث 
افزایش رضایتمندی و نزدیکی مردم و دولت خواهد شد. با صدور مجوز صرفاً برای فعالین حوزه صنایع 
خودرویی کشور، ایجاد رانت واردات برای گروه های دیگر رفع خواهد شد. البته این طرح نقاط ضعفی هم 
دارد و آن تأمین ارز واردات خودرو است. در شرایط تحریمی و مشکل تأمین ارز در کشور یکی از نقاط 
ضعف واردات خودرو ست و همواره نحوه تأمین و تخصیص ارز در این حوزه مورد سوال و مسئله بوده 
و می تواند به چالشی بزرگ تبدیل شود. براساس طرح ارائه شده باتوجه به تأمین ارز از محل صادرات در 
حوزه خودرو و قطعات این ضعف رفع و کشور را با چالش تأمین ارز واردات روبرو نخواهد ساخت و هم 

چنین یکی از راه های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در شرایط تحریم نیز خواهد بود.

دولتهاچقدردرعدمتحققتوسعهصنعتیمقصربودهاند؟

استراتژیتوسعهصنعتینداریم
ترقی اقتصادی : علی رغم وقوع همه شوک های پیش بینی 
نشده ای که پُردســتاورد بودن برنامه ها را با مخاطره روبه رو 
می ســازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آن قدر شایسته 
نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات 

بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند.
در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی 
ایران، در طراحی »اســتراتژی توسعه صنعتی« کشور ناکام 
ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب 
مانــدن از رقبای منطقه ای )مانند ترکیه(، تداوم و گاه حتی 
تعمیق خام فروشــی، کاهش ســهم بخش صنعت از ارزش 
افزوده اقتصاد )صنعت زدایی زودرس( و تعطیلی یا فعالیت 
زیرظرفیت بســیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو 
شده است. به تعبیر دقیق تر، همه آن مشکالتی که قرار بود 
با برخورداری از اســتراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از 
گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بالی جان اقتصاد ایران 
شــده و هرچند که امواج مخــرب تحریم، به بخش صنعت 
بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در 
اســتفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع 
تحریم هــا نیز )در ابعادی کوچک تر( تحقق رؤیای توســعه 
صنعتی ایران را آرزویی دور از دســت نشــان می داد. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی استراتژی 

توصعه صنعتی در ایران پرداخته است.
طبق این گزارش، آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس 
از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر 
زمان دیگر، دور شــدن از اهداف چشم انداز بیست ساله را )در 
بُعد توسعه صنعتی( حس می کنیم، اما آیا این عقب افتادگی 

روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو 
به افول منجر شده است؟ باگذشت قریب به دو دهه از اولین 
تالش ها برای طراحی اســتراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن 
هســتیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود 
این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور )برنامه های چهارم 
تا ششــم توسعه(، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی 
صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش 
مهم گزارش حاضر این اســت که آیا مشــکل از بی کیفیت 

بودن اسناد تهیه شــده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه 
اجرایی شــدن و گره گشایی به این اســناد نداده است؟مرکز 
پژوهــش ها در گزارش خود این طور جواب داده اســت که 
دالیل بســیاری وجود دارد که باور کنیــم تحوالت بیرونی 
مقصر به وجودآمدن این شــرایط بوده است، وضع تحریم ها، 
عماًل افق برنامه ریزی را محدود و ضرورت های برنامه ریزان و 
متولیان اقتصاد و صنعت کشــور را تغییر داده است. در کنار 
آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه 

دولت، تغییر دوره ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده 
در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی 
و دســت آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی 
محیطی بســیار بی ثبات را ایجاد می کند که می تواند مقصر 
عدم به سرانجام رسیدن تالش های برنامه ای و ازجمله تدوین 

استراتژی توسعه صنعتی باشد.
این موارد همگــی میزانی از حقیقت را با خــود دارند، اما 
جمع بندی گزارش حاضر این اســت که علی رغم وقوع همه 
شوک های پیش بینی نشده ای که پُردستاورد بودن برنامه ها 
را با مخاطره روبه رو می ســازد، اساســاً دستگاه بوروکراسی 
کشــور، آن قدر شایسته نبوده اســت که طرحی متناسب با 
شــرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشــور طراحی 
کنــد. به تعبیــر دیگر، همه کاســتی های موجــود و همه 
تهدیدات بالقوه، ضرورت هایی هســتند کــه برخورداری از 
اســتراتژی را به نظام سیاســتگذاری و برنامه ریزی کشور 
گوشــزد می کنند، این در حالی است که به نظر می رسد که 
در ساختار تصمیم گیری کشــور، طراحی استراتژی چونان 
امــری لوکس و تشــریفاتی در نظر گرفته می شــود و اگر 
مطالعه ای هم انجام می شــود، تحلیل ها و توصیه ها در حد 
کلی گویی ها یا تکرار برخی اقدامات گذشــته خالصه شده و 
طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.

این گزارش ضعف های ســه مطالعه تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف ها عبارتند 
از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل 
وضع موجود، توصیه اقدامات(توالی ها)، سازماندهی، تحلیل 

اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.

باکاهشدمایهواصنایعبزرگباچالشقطعگازروبهروشدهاند

زمستانسردصنایعبزرگ

پیششرطهایمهمکاهشقیمتخودرو

ترقی اقتصادی : داده هــای جدید مرکز آمار ایران نشــان می  دهد 
شــاخص قیمت تولید کننده در فصل تابســتان امسال به 58.9درصد 
رســیده که نسبت به تابستان سال گذشته به میزان 73درصد، کاهش 

14.1 درصدی را نشان می دهد.
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بخش تولید ایران به 
میزان 14 واحد درصد در تابســتان گذشته خبر داد اما در عین حال 
اعالم کرد: قیمت تمام  شــده تولید در تابستان، نسبت به بهار امسال، 
1.6درصد و در یک ســال منتهی به پایان تابســتان امسال، نسبت به  

مدت مشابه سال قبل، 4.6درصد افزایش داشته است.
باال  بودن نرخ تورم تولید به  عنوان شــاخص پیش  نگر، روند نرخ تورم 

کاالهای تولیدی در بخش مصرف را به تصویر می کشد، حاال باید دید 
آیا روند کاهش محســوس هزینه تولید در فصل تابستان در فصل های 
بعدی تکرار خواهد شــد؟ و آیا تورم تولید بــه کانال پایین  تر حرکت 
می کند؟ داده های جدید مرکز آمار ایران نشان می  دهد شاخص قیمت 
تولید کننده در فصل تابستان امسال به 58.9درصد رسیده که نسبت 
به تابســتان سال گذشته به میزان 73درصد، کاهش 14.1 درصدی را 
نشان می دهد. این گزارش نشان می دهد تورم تولید در تابستان امسال 
نســبت به بهار امسال با رشدی 1.6درصدی به 11.7درصد رسیده که 
کمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق به میزان 
یک دهم درصد و باالترین نرخ تورم هم مربوط به بخش کشــاورزی به 

میزان 21.7درصد بوده است.
بــه گزارش مرکــز آمار، باالترین نــرخ تورم نقطه به نقطــه تولید در 
تابســتان امســال را بازهم بخش تولید و انتقال و توزیع برق به میزان 
19درصد تجربــه کرده و در مقابل هزینه تولیــد در بخش معدن در 
تابستان امســال نسبت به تابستان سال گذشــته 101.6درصد رشد 
کرده اســت. افزون بر این نرخ تورم ســاالنه در چهار فصل منتهی به 
تابســتان امسال در بخش تولید ایران به 64.6درصد رسیده که نسبت 
به  مدت مشابه سال قبل 4.6درصد قد کشیده که بازهم کمترین رشد 
هزینــه تولید به بخش تولید، انتقال و توزیع برق به میزان 37.7درصد 
اختصاص داشــته درحالی  که فعاالن بخش معدن ایران شــاهد رشد 

116درصدی هزینه های خود بوده  اند. البته تورم تولید در شرایطی در 
تابســتان کمی بهبود پیدا کرده که آخرین گزارش مرکز آمار از تورم 
آبان ماه هم نشــان می دهد رشــد این نرخ متوقف و شاخص قیمت 
مصرف کننده در این دوره کاهشــی شده است. براساس این گزارش، 
نــرخ تورم نقطه ای در آبــان ماه برابر 35.7 درصد بوده اســت که در 
مقایســه با آبان ماه سال گذشته 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. 
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« با کاهش 14.1 واحــد درصدی به 46.4 
درصد و گــروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش 0.7 واحد 
درصدی به 30.2 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شــهری 35.3 درصد بوده است که نسبت به 
ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشــته است. همچنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 37.4 درصد بوده که که نسبت به ماه قبل 6.5 

واحد درصد کاهش داشته است.

مرکزآمارگزارشمیدهد؛قیمتتمامشدهتولیدچهشرایطیدارد؟

کاهشتورمنقطهبهنقطهتولید

صنعت
تجارت
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دیدگاه

کارشناس خودرو 
محمدرضا نجفی منش

جهانمبهمکسبوکارهایاینترنتیدرایران
پرونــده مربوط به مدیرعامــل دیوار که به 
حکم حبس قطعی رســید، به دلیل انتشار 
محتوایی از سوی کاربران تشکیل شده که 
این پتلفرم، قابلیت تشــخیص مجرمانه بودن آن را نداشته است. ظاهر هیچ یک از 
این آگهی ها، از مصادیق محتوای نامناســب نبوده است. هرجا که پتلفرم با گزارش 
کاربــران یا از طریق دیگری از مجرمانه، نامناســب و غیرقانونی بودن آگهی باخبر 
شــده، آن را حذف کرده  و با کاربر برخورد کرده اســت. شماره کاربر مسدود شده 
و گروه حقوقی دیوار هم گــزارش های الزم در این باره را به نهادهای مرتبط مثل 

پلیس فتا ارائه کرده است.

با این وجود، به دلیل فقدان قوانین مناسب با فضای کسب وکارهای نو، مدیر عامل 
دیوار در دادگاه محکوم شده اســت. این نخستین چالش کسب وکارهای اینترنتی 
مثل دیوار و دیگر پتلفرم ها و اســتارتاپ هاست. هنوز استارتاپ ها نمی دانند باید 
برای شــروع کار از کجا مجوز بگیرند. آیا باید به اتحادیه کســب وکارهای مجازی 
رفت؟ آیا باید به نظام صنفی رایانه ای مراجعه کرد یا باید از ســازمان دولتی دیگر 
مجوز گرفت؟ درواقع، از همان گام نخســت در این زمینه نوعی ســردرگمی وجود 
دارد، چه برســد به قوانین مرتبط با فعالیت این کسب وکارها در مراحل بعدی که 

بروزسانی نشده است.
در ســال های اخیر، تعداد کســب وکارهای اینترنتی که رشد کرده و به میلیون ها 
ایرانی خدمات می دهند، افزایش یافته اســت. اســنپ، تپســی، پتلفرم هایی مثل 
دیجــی کاال و دیوار، شــیپور و باما در حوزه نیازمندی ها کار مــی کنند اما کدام 

قانون متناســب با فعالیت این کسب وکارها تغییر کرده است؟ آیین نامه هایی که 
در این باره صادر شده، بدون دریافت نظر کارشناسی و مشورت با پتلفرم ها به اجرا 

درآمده است.
متاسفانه کسانی بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی نظارت دارند که کمترین درکی 
از شیوه کار این کسب وکار ها ندارند. زمانی که به شعب بازپرسی برای رسیدگی به 
اتهامات می رویم، حتی روی میز قاضی یک رایانه نیست که بتوانیم مجوزهایی مثل 
اینماد را نشان بدهیم. در چنین شرایطی چه انتظاری از قوانین به عنوان ابزار الزم 

برای رسیدگی به مسائل استارتاپ ها و کسب وکارهای اینترنتی داریم؟
در اتحادیه کســب وکارهای مجازی، برای پتلفرم های ثبت آگهی و نیازمندی آیین 
نامه ای آماده کردیم اما این آیین نامه هیچ وقت مصوب نشــد و دســتمان به هیچ 
جایی برای تصویب این آیین نامه نرسید. حتی در این باره مسخره هم شدیم چراکه 

به نظر بعضی، شــیوه نامه کار کسب وکارهای اینترنتی مسئله کم اهمیتی در بین 
دیگر مسائل کشور است. 

مســئوالن  رشد ســریع کســب وکار های نو، استارتاپ ها و شــرکت های دانش 
بنیان را دیده و از اســم این شــرکت ها زیاد استفاده می کنند اما به معنای واقعی 
اهمیتی برای آن ها قائل نیســتند. کســب وکارهای نوپا به اندازه ای در اقتصادها 
اهمیــت دارد که جــا دارد یک وزارتخانه تخصصی برای آن شــکل بگیرد اما هنوز 
حتــی، در حوزه قانونگذاری از حرکت شــتابان اســتارتاپ ها و کســب وکارهای 
مجازی عقب اند. کســی فکر نمی کرد روزی 44 میلیون ایرانی در دیوار حســاب 
کاربری داشته باشــند. این نشان می دهد کســب وکارهای اینترنتی تا چه اندازه 
 ســریع پیش می روند و متناســب با همین سرعت، به تســهیل بسترهای حقوقی 

برای فعالیت خود نیاز دارند.

فعال اکوسیستم استارتاپی
نیما اشرف زاده
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بحراناقتصادیلبنانتاکجامیتواندپیشبرود؟

آیادرآیندهنزدیکشاهدگذرقیمتنفتازمرز1۰۰دالرخواهیمبودعروسخاورمیانهچشمخورد

قیمتنفتسهرقمیمیشود
ترقی اقتصادی : مقایســه قیمت نفت طی هفت ماه ابتدایی ســال جاری نشان  دهنده رشد 45 
درصدی است. رشدی که سبب شد تا نه  تنها زیان تحمیل  شده به بازار در جریان همه گیری کرونا 

جبران شود بلکه رکورد قیمت سه سال اخیر نیز شکسته شود
بعد از ســپری شدن یکی از پرالتهاب  ترین و پرتالطم  ترین سال  ها در تاریخ بازار نفت، از اوایل سال 
جاری روند رشد قیمت در بازار جهانی آغاز شد. این روند که البته با نوسانات زیادی همراه بود سبب 
شــد تا قیمت هر بشکه نفت در اواخر ماه جوالی                                  از مرز 75 دالر بگذرد. شرایطی که از ابتدای سال 
2018 تاکنون در بازار نفت بی  سابقه بود. حال این سوال مطرح است که                                  افزایش قیمت نفت تا کجا 

ادامه پیدا می کند و آیا می                                      توانیم انتظار رسیدن قیمت هر بشکه به مرز 100 دالر را داشته باشیم؟
مقایسه قیمت نفت طی هفت ماه ابتدایی سال جاری نشان  دهنده رشد 45 درصدی است. رشدی 
که سبب شد تا نه  تنها زیان تحمیل  شده به بازار در جریان همه گیری کرونا جبران شود بلکه رکورد 
قیمت سه سال اخیر نیز شکسته شود. در مورد دلیل رشد قیمت نفت در بازار گزارش های مختلفی 
ارائه شــده است. برخی سیاســت  های بخش عرضه را دلیل رشد قیمت نفت می دانند ولی در اغلب 
گزارش  ها رشــد تقاضا عامل اصلی رشــد قیمت معرفی شده است. رشد تقاضا به دلیل افزایش نرخ 
واکسیناسیون و امیدواری مردم دنیا به پایان یافتن بحرانی که                                  جهان را بالغ بر دو سال درگیر خود 

کرده است.
طبق گزارش ارائه  شــده توســط اداره اطالعات انرژی امریکا، انتظار می رود                                  در سال 2021 تقاضای 
نفت 5.4 میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل رشد کند و در سال 2022 هم افزایش 3 میلیون 
بشکه  ای تقاضا در هر روز را نسبت به سال 2021 تجربه کنیم. البته این پیش بینی در شرایطی ارائه 
شد که موج  ها                                     ی تازه همه گیری سویه دلتا در دنیا وجود داشت یا                                  اینکه کشورهای کمی درگیر آن 
بودند. در شــرایط فعلی که اغلب کشــورها درگیر این جهش تازه ویروس هستند، به نظر می رسد 
پیش بینی ارائه  شده توســط اداره اطالعات انرژی امریکا در زمره پیش بینی  ها                                     ی بسیار خوش بینانه 
قلمداد شود.  نکته مهم دیگری که وجود دارد عدم افزایش تولید نفت در کشورهای تولیدکننده نفت 
شیل به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار است. مسئله ای که در شرایط عادی اتفاق می افتد ولی برر

سی  ها                                      نشان داده است که شرکت  های تولیدکننده نفت شیل در شرایط فعلی                                  تمایل و انگیزه ای برای 
آن ندارند و معتقدند رشــد کنونی قیمت نفت می                                     تواند موقتی باشد. با این وضعیت می                                     توان انتظار 
داشت تصمیم اوپک در مورد میزان تولید بیشترین نقش را در                                  عرضه ایفا کند. در سال 2020 و در 
اوج بحران                                  کرونا کشورهای اوپک به همراه روسیه تصمیم گرفتند برای ممانعت از سقوط بیشتر قیمت 
نفت، تولید را کاهش دهند. طی چندین جلســه                                  حجم تولید این کشورها 10 میلیون بشکه در روز 
کاهش پیدا کرد ولی این روند موقتی بود و به تدریج شماری از کشورها اقدام به افزایش تولید کردند. 
هم  اکنون میزان نفت تولیدشده                                  توسط اوپک تنها 5.8 میلیون بشکه در روز کمتر از قبل از همه گیری 
کرونا است ولی اخیرا خبرهایی در مورد تصمیم اوپک پالس در افزایش میزان تولید به گوش می رسد 

که می                                     تواند در بازار تغییرات زیادی ایجاد کند. 

ترقی اقتصــادی : خوش بین هــا فکــر می کردند بــا حضور 
تکنوکرات های لبنان، این کشــور می تواند از بن بســت سیاســی 
موجود خارج شود. اما حتی تکنوکرات ها هم نمی توانند مشکالت 
اقتصــادی را در غیاب اراده سیاســی از جانــب رهبران احزاب و 

گروه های سیاسی حل کنند
لبنان،  کشــوری که زمانی نه  چندان دور تمام جهان عرب به آن 
حســادت می کردند، این روزها در بدترین شرایط به سر می برد و 
ظاهرا نمی توان پایانی برای مصایب امروزی این کشور متصور شد. 
نظام سیاسی لبنان به بن بست رسیده و اقتصاد این کشور هر روز 
وضع بحرانی تری را تجربه می کند. کار به جایی رسیده که رهبران 
لبنان برای تداوم حیات کشــور به کمک های فوری خارجی نیاز 

پیدا کرده اند.
امــا مردم لبنان تا همین اواخر چندان به عمق بحران کشــور پی 
نبرده بودند یا آن را قبول نمی کردند. لبنانی ها مردمان باپشــتکار 
زیرک و کارآفرینی هستند که در دهه های اخیر، دو بحران بزرگ 
اقتصادی را پشــت ســر گذاشتند و همواره نســبت به آینده نیز 
امیدوار بوده اند. اما احتمالش هســت که این بار ســوم، شانس و 

اقبال مثل گذشته با آنها یار نباشد.
ارزش واحد پول لبنان در سال های اخیر دائم رو به کاهش داشته 

و دردســرهای بزرگی را در زندگی لبنانی ها به وجود آورده است. یک مثال ساده 
می تواند موضوع را روشن کند: چند سال پیش یک شاورمای لبنانی )غذای ملی 
لبنان( به قیمت 5000 پوند لبنان یا دو دالر قابل خریدن بود. اما حاال باید برای 
شــاورما 20 هزار پوند داد و تازه ارزش برابری آن با دالر هم کامال تغییر کرده و 

20 هزار پوند حتی با یک دالر آمریکا هم برابری نمی کند.
بــا این حال، لبنانی ها روحیه خوب خود را حفظ کرده اند و در باب هر موضوعی 
جوک هم ســاخته اند. مثال آنها می گویند هر لبنانی در جریان بحران سه راه حل 
پیش رو دارد: یا به بیمارستان حریری برود، یا از فرودگاه حریری بگذرد، یا خود 
حریری را مالقات کند. )رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان مدتها پیش ترور 
شــد.( واقعیت این اســت که لبنان یک پارادوکس بزرگ است؛ سرزمینی پر از 
تناقض و پر ار فرقه و قوم. سرزمینی پر از ثروت و پر از فقر. جایی که لیبرال های 
افراطی و محافظــه کاران افراطی در کنار هم زندگی می کنند و روشــنفکران و 
خواننده هایش به یک اندازه در منطقه شهرت و اعتبار دارند. سخت است تماشای 
مردمی مثل مردم لبنان که در کســب و کارهایشان عملگرا و پربازده بوده اند، اما 

نتوانسته اند همین شرایط را در مورد کشورشان تجربه کنند.
پارادوکس لبنان البته همان قدر که یک دارایی بزرگ است، یک بار سنگین هم 
به شمار می آید. این فضای پلورالیست، پرتنوع و رقابتی، باعث ایجاد نفرت، چند 
قطبی  و درگیری های مختلف نیز شــده است و در عین فلج کردن نظام سیاسی 
لبنان، اقتصاد این کشور را به نابودی کشانده است. این در حالی است که رهبران 
گروه ها و فرقه هــای مختلف در لبنان نیز به چنددســتگی ها دامن زده اند و هر 
گروهی به منافع خودش بیشــتر از منافع کشــور اهمیت داده است. این رهبران 
درواقع خود را بین حکومت و شهروندان قرار داده اند و در موارد زیادی نیز فساد 

و عدم شایستگی شان باعث دردسرهای جدی در امور کشور شده است.
هربار که تنش هــای منطقه ای باال می گیرد، تاثیر آن روی لبنان نیز به شــدت 
احســاس می شــود. این بار لبنان هم از پاندمی کرونا ضربه خورد و هم از انفجار 
بزرگ بیروت در ســال گذشته میالدی. به اینها اضافه کنید بار جنگ با اسراییل 
و همین طور بار آوارگانی را که از ســوریه بــه لبنان آمدند. مجموعه این عوامل 
باعث شــد بیروت موقعیت ممتاز اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خود را در یک 
دهه اخیر از دســت بدهد. درواقع بیروت به کل از شهرهایی مثل دوبی، دوحه و 

امان در جهان عرب عقب ماند.
نتیجه این شد که منابع در لبنان کم تر شد، درآمد کمتری از اتباع لبنانی خارج 
از کشــور به داخل لبنان رسید و اتباع لبنان دیگر به فرصت های منطقه ای برای 
کار و سرمایه گذاری دسترسی زیادی نداشتند. در این میان، نخبگان فاسد لبنانی 
که دست شان از منابع گذشته کوتاه شده بود، راه بقای خود را در این دیدند که 

دارایی های کشــور و جامعه - از جمله مقرری و بازنشستگی بسیاری از مردم- را 
از آن خود کنند. هرچه که اوضاع کشور بدتر شد، آنها بیشتر به قدرت چسبیدند 
و پول بیشتری برای خود برداشتند. به رغم طوالنی شدن دوران بحران و بن بست 
سیاسی، شورش های اجتماعی و زوال اقتصادی در لبنان )که حداقل 9 ماه شد(، 
نخبگان فاسد دست از روند سابق برنداشتند. نتیجه این شد که هر یک از رهبران 
سیاسی لبنان به دنبال منافع خود بیفتند و مکانیسم سیاسی این کشور که برای 

ناظران خارجی غیرقابل فهم هست، وضعیت پیچیده تری پیدا کند.
البته در همین میان هم بودند افراد خوش بینی که می گفتند نباید امید به آینده 
را از دست داد. عده ای معتقد بودند که تکنوکرات های لبنان به زودی از بن بست 
سیاســی موجود خارج خواهند شد و مدیریت امور کشور در همین راستا بهبود 
پیدا خواهد کرد. اما حتی تکنوکرات ها هم نمی توانند مشــکالت اقتصادی را در 

غیاب اراده سیاسی از جانب رهبران احزاب و گروه های سیاسی حل کنند.
عده ای دیگــر نیز امیدوار بودند که کمک و مداخله مســتقیم بین المللی بتواند 
لبنان را نجــات بدهد. آنها معتقد بودند که وقتی پــای کمک خارجی در میان 
باشــد، زمان و نظارت بیشتری در عرصه اصالحات سیاسی به وجود خواهد آمد 
و این باعث خواهد شــد که ابعاد بحران اقتصادی کشور کمتر شود. این دسته از 
امیدواران درواقع به این نکته توجه نکرده بودند که شــمار زیادی از کشــورهای 
فقیر دنیا مدتهاســت که در انتظار کمک بین المللی بسر می برند و این کمک ها 
نیز هر ســال دارد کم تر و کم تر می شود و لبنان در این میان نمی تواند موقعیت 

خوبی برای جذب کمک داشته باشد.
در آخرین کنفرانس بین المللی برای کمک به لبنان تنها 300 میلیون دالر کمک 
جذب شــد. این در حالی اســت که بدهی  لبنان سر به فلک می زند و بالغ بر 93 
میلیارد دالر می شــود. اگر این رقم را در نســبت با تولید ناخالص داخلی لبنان 
بررسی کنیم، وضع لبنان بدتر از سایر کشورهای مقروض به نظر می رسد. درواقع 
کنفرانس های آینده برای جذب کمک به لبنان هم افق روشن تری ارائه نمی دهند 
و احتمالش هست که فشار بین المللی در زمینه انجام اصالحات رادیکال سیاسی 
به خصوص در زمینه انتخابات، بسیار بیشتر از تمایل بین المللی به کمک به این 

کشور باشد.
در همیــن حال، عده ای دیگر به این امیدوارند که اتباع لبنانی شــاغل در خارج 
از کشــور )که تعدادشان زیاد است و وضع شــان هم بهتر از شهروندان در داخل 
این کشور اســت( به نقش آفرینی پررنگ تری در اقتصاد این کشور بپردازند و به 
بهبود حکمرانی قانون در لبنان نیز کمک کنند. اما این مســئله برای کشــوری 
کــه اقتصادی رو به زوال دارد بیــش از اندازه خوش بینانه اســت. ترغیب اتباع 
خارج نشــین به ســرمایه گذاری در لبنان و حتی بازگشت به کشور کار دشواری 

است و صرفا با وعده اصالحات نمی توان آن را محقق کرد.

در آن ســوی طیف اما ناظــران بدبین نیز حرف هــای زیادی در 
خصــوص آینده لبنان دارنــد. برخی از آنهــا معتقدند که رهبران 
گروه های سیاســی مختلف در لبنان برای آن که هواداران خود را 
وفــادار نگه دارند و نفوذ خود را از دســت ندهند، تمایلی به تالش 
برای بهبود اوضاع نشــان نمی دهند. ناظران بدبین می گویند همان 
شرایطی که باعث شد لبنان در سال 1975 به ورطه جنگ داخلی 
بیفتد هنوز هم زنده و آســیب زننده است. هراس اصلی از این است 
که آینده لبنان مثل گذشــته اش شــامل زوال اقتصادی و سپس 

بی ثباتی سیاسی و حتی مناقشه خشونت بار باشد.
شــاید به همین علت بوده که در یک ســال اخیر، روند مهاجرت 
لبنانی هــا به خارج به وضوح افزایش پیدا کرده اســت. بســیاری 
از آنهایــی کــه رفته اند در بیروت بزرگ شــده بودنــد و خاطرات 
جنگ های گذشته در ذهن شان زنده بود. آنها نمی خواستند همان 
خاطرات برای فرزندان شــان هم ترسیم شــود و بنابراین به دنبال 

ساختن آینده ای دیگر رفتند.
آخرین دســته از ناظرانی که درباره آینده لبنان اظهار نظر کرده اند 
را شاید بتوان خوش بین-بدبین ها نامید. آنها امیدوارند که مذاکرات 
هســته ای ایران به یک توافق بزرگ با قدرت های منطقه ای و غربی 
بیانجامد و در همین میان، مصالحه ای سیاســی که به سود لبنان 
باشــد نیز رخ بدهد و به جذب ســرمایه گذاری های بزرگ خارجی از کشورهای 

حاشیه خلیج فارس در لبنان منجر شود.
این نظــر خیلی محتمل نیســت؛ هرچند که در کوتاه مــدت می تواند اوضاع را 
در لبنان کمی آرام کند. البته این مســئله فقط مــدت کوتاهی می تواند انفجار 
آشفتگی در لبنان را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل، راه بهتر برای آینده لبنان 
این اســت که مردم معترض و همین طور فعــاالن جامعه مدنی، توان خود را به 
قدرت سیاســی بدل کنند و این هم از راه تشــکیل احزاب سیاسی غیرفرقه ای 
امکان پذیر اســت؛ چیزی کــه در لبنان امروز وجود ندارد. تردیدی نیســت که 
مجموع توان آنها می تواند وضعیت آشفته سیاسی لبنان را تا حدی تعدیل کند.

البته این کار دشوار اســت و تحققش ممکن است مدت زیادی نیز طول بکشد. 
اما راه میان بری در میان نیســت و راه حلی جادویی بــرای برون رفت از بحران 
هم وجود ندارد. حتی اگر اصالحات هم در لبنان به شــکل موثری انجام بگیرد، 
تضمینی وجود ندارد که این کشور بتواند از زیر بار موانع فرقه گرایی بیرون بیاید 

و راه رفاه و ترقی را در پیش بگیرد. 
این تردیدها به خصوص زمانی قوت می گیرد که به آشــفتگی های منطقه ای نیز 
توجه کنیم و ببینیم که رقابت های سیاسی در ابعاد بزرگ چگونه آینده لبنان را 

همچنان در چنگال خود گرفتار خواهد کرد.
بــا این وجــود، بحران ها فرصت مناســبی بــرای ایجاد تغییر واقعی هســتند. 
بحــران دراماتیک لبنــان درواقع فرصتی برای آنهایی اســت کــه می خواهند 
با وحدت بین خودشــان و جنگیدن برای حفظ کشــور محبوب شــان، راهی به 
ســوی اصالح حکومت داری باز کنند. اگر به چنین شــرایطی برای آینده لبنان 
 امیــد ببندیم آیــا خوش بین های افراطی تلقی می شــویم؟ احتمالش هســت 

اما ایرادی هم ندارد.
آینده نگر/ منبع: الجزیره

گزارش

ترقی اقتصادی : کریســتین الگارد، رییس بانک مرکزی 
اروپا گفت که قیمت های باالتر برای خدمات نشان دهنده 
فرصت های شــغلی خالی در مکان های کاری پرمخاطب 
مانند رســتوران هاست. این تشــخیص درباره امریکا هم 
صدق می کند. به بیان ساده، زندگی هنوز به حالت عادی 

بازنگشته و تورم یک عالمت است.
هیجــان در میان برخی از سرســخت تریــن اقتصاددانان 
چپگرای امریکا غیرقابل انکار است. هر زمان که کشورهای 
دیگر ارقام تــورم را گزارش می دهند، آنها از آن به عنوان 
مدرکی که نشان می دهد افزایش قیمت های امریکا بخشی 
از یک روند جهانی اســت، اســتفاده می کنند. دن بیکر از 
مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاســی در توییترش نوشت: 
»من متنفــرم از اینکه پیروزی افــرادی که الف می زنند 
کــه قانون بهبودی و حمایتی بایدن تورم زا بوده اســت را 
خراب کنــم. اما بریتانیا هم جهش تورمی بزرگی را تجربه 
کرده است، بدون اینکه محرک پولی و مالی داشته باشد.« 
اکونومیست در گزارشی به روند جهانی تورم پرداخته است.

چند روز قبل، پل کروگمن، نوبلیســت اقتصاد، مقایســه 
مشابهی را میان اروپا و امریکا انجام داد. او گفت: »آنچه در 
ایاالت متحده اتفاق افتاده است، عمدتا به سیاست مربوط 
نمی شــود.« این استدالل اگر درست باشد، دارای اهمیت 
اقتصادی و سیاســی فوق العاده ای است. از نظر اقتصادی 
مفهــوم این خواهد بــود که تورم تا حد زیادی از دســت 
مقامات امریکایی خارج شده است. آنها می توانند اقداماتی 

را برای کمک به جریانات روان تر بنادر انجام دهند، اما در 
نهایت امریکا هم مانند همتایان خود در دیگر نقاط جهان 
گروگان اختالالت ناشــی از بیمــاری همه گیر در زنجیره 
تامین جهانی است. از این منظر، بانک های مرکزی باید در 
مورد افزایش نرخ بهره احتیاط کنند چرا که هیچ کمکی به 
افزایش تولید نمی کند و نقطه اصلی مشکالت امروز است. 
از نظر سیاســی هم این ماجرا جو بایدن، رییس جمهوری 
امریکا را از انتقاد دور نگه می دارد. چرا که بســته محرک 
غول پیکری که او در اوایل سال جاری به راه انداخت، باعث 

مشکالت قیمتی امریکا شد.
آیــا این اقتصاددانان حــق دارند؟ آیا تــورم امریکا که در 
حال حاضر به باالترین حد خود در ســه دهه اخیر رسیده 
اســت، جهانی است یا داخلی؟ مورد اولی ساده است. اکثر 
کشورهای ثروتمند، از بریتانیا گرفته تا استرالیا با فشارهای 
مشــابهی رو به رو هســتند. حتی آلمان که به بیزاری از 
افزایش قیمت ها شهرت دارد، شاهد رشد تورم به باالترین 

حد در 28 سال گذشته بوده است.
یکی از وجوه مشــترک این وضعیت، زنجیره تامین مشکل 
دار اســت که همه چیز را از ماشین گرفته تا اثاثیه کمیاب 
تر کرده اســت. یکی دیگر از موارد مشترک، تاثیر طوالنی 
مدت همه گیری کرونا بر بازار کار بوده اســت. 19 نوامبر، 
کریستین الگارد، رییس بانک مرکزی اروپا گفت که قیمت 
های باالتر برای خدمات نشــان دهنده فرصت های شغلی 
خالــی در مکان هــای کاری پرمخاطب مانند رســتوران 

هاســت. این تشخیص درباره امریکا هم صدق می کند. به 
بیان ســاده، زندگی هنوز به حالت عادی بازنگشته و تورم 

یک عالمت است.
ایــن دیدگاه جهانی، بدون شــک مهم اســت. با این حال 
ناکافی اســت: در حال حاضر تورم در امریکا با کمی فاصله 
بیشتر از هر اقتصاد پیشرفته دیگری است. اگرچه شاخص 
قیمــت مصرف کننــده در امریکا در ماه اکتبر نســبت به 
ســال قبل 6.2 درصد افزایش یافت که ســریعتر از سایر 
اقتصادهای ثروتمند بزرگ جهان است. با این حال بهترین 
مقایسه، مقایســه قیمت های امروز نسبت به 24 ماه قبل 
است. بر این اساس، قیمت مصرف کننده در امریکا حدود 
7.5 درصد افزایش یافته اســت. بیش از دو درصد باالتر از 

.G7 هرجای دیگری در کشورهای گروه
 این مســاله به سیاســت های غیرمعمول حمایت از رشد 
امریکا در طول همه گیری اشاره دارد. این وضعیت با چک 
های محرکی که دونالد ترامپ با افتخار امضا می کرد، آغاز 
شــد و با طرح نجات امریکایی جو بایدن، سخاوتمندانه تر 
پیش رفت. براســاس پیش بینی های دفتر بودجه کنگره 
در طول سال های 2020 و 2021، کسری مالی امریکا به 
طور متوسط حدود 14 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده 
 G7 است. این هم مانند نرخ تورم، باالتر از کشورهای گروه
قرار دارد. در این میان فدرال رزرو هم به دلیل سیاست های 
بســیار سســت خود مورد توجه قرار گرفت. دارایی های 
موجود در تراز نامه فدرال رزرو طی دو ســال گذشــته به 
عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، دو برابر شده است.

درجه قابل توجه محرک به توضیح رونق خرده فروشی در 
امریکا کمک کرده اســت. شکی نیســت که بیماری کرونا 
مصرف را از خدمات به سمت کاالها سوق داده است. حتی 
با این وجود، داده های امریکا شــگفت انگیز است. در سه 
ماهه دو مســال 2021، هزینه های مربوط به کاالهای با 
دوام تقریبا یک سوم بیشتر از سه ماهه پایانی سال 2019 
بوده اســت. رقمی که بســیار باالتر از روند قبلی خود و به 
راحتی از افزایش در ســایر اقتصادهای بزرگ پیشی گرفته 

است.
در واقــع، تقاضای جاری امریکا ممکن اســت کمبودهای 
جهانی را تشــدید کرده و به تــورم باالتر در جاهای دیگر 
سرایت کرده باشد. محموله های دریایی را در نظر بگیرید. 
 ظرفیــت بنادر در امریکا در ســه ماهه دوم ســال 2021 
14 درصد بیشــتر از سال 2019 بوده اســت. سایر نقاط 
جهان وضعیت آرام تری را داشته اند: توان عملیاتی در اروپا 
یک درصد کمتر بوده اســت. اما نرخ حمل و نقل در همه 
جا افزایش یافته است، چرا که ظرفیت به تجارت وابسته به 

اقیانوس آرام منحرف شده است.
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ترقی اقتصادی : نویســنده کتاب »زبان در متون نمایشی علی حاتمی« می گوید: حاتمی 
معروف اســت به اینکه می توانست در لحظه با کالم جادو کند، چیزی بنویسد که هیچ کس 

دیگری نمی توانست بنویسد؛ به طوری که بیشتر کالم و دیالوگ هایش شبیه گزین گویه است.
علی حاتمی یک معلم بی استاد و بی شاگرد بود/ زبان ورزی و استخراج حکمت از گفتار روزمره 

از بارزه های سینمای اوست
14 آذر مصادف است با سالروز درگذشت فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده ای که سعدی 
سینمای ایران بود. شاید پربی راه نباشد که از علی حاتمی به عنوان شاعری فیلسوف یاد کنیم 
فیلمنامه نویسی که شخصیت های فیلم هایش را آن چنان نزدیک و باورپذیر خلق می کرد که 
بالکل فراموش مان می شد که دیگر هیچ یک از ما با این زبان سخن نمی گوییم؛ شخصیت هایی 
فیلسوف، حکیم و قابل احترام که پند می دهند.آثار او همواره به سبب ویژگی های خاص زبانی 
مورد توجه منتقدان و پژوهشگران بسیاری در این حوزه بوده است. امیرعطا جوالیی، نویسنده 
مترجم، منتقد ســینما و تئاتر، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر، در کتاب »زبان در 
متون نمایشی علی حاتمی« که از سوی انتشارات افراز به چاپ رسید، به این مساله پرداخته 
است.جوالیی معتقد اســت که علی حاتمی بیش از آن که یک کارگردان به معنی استیلیزه 
حرفه ای غربی اش باشــد، یک ادیب بود و می گوید: »او از گذشته برای یک امر امروزی تغذیه 
می کند. در عین حال به شدت مشخص است که به کالم که ابزار کارش است، عالقه دارد. گاهی 
این تعلق خاطر تا جایی افراطی می شود که احساس می کنید تصویر مطلقا کارکردی هم پای 
کالم در کارهای او ندارد. به خاطر همین است که ما به ندرت مهارت کارگردانی و چیره دستی 
خارق العاده ای در تصویرسازی فیلم ها و سریال های او می بینیم. در عوض معروف است به این که 
ســر صحنه دیالوگ می نوشته و می توانسته در لحظه با کالم جادو کند یا چیزی بنویسد که 

هیچ کس دیگری نمی توانسته بنویسد. بیشتر کالم و دیالوگ ایشان شبیه گزین گویه است.«
شخصیت  مادر در فیلم »مادر« می گوید: »تلخی با قند شیرین نمیشه، شب رو باید بی چراغ 
روشــن کرد«. 25 سال از درگذشت علی حاتمی می گذرد اما هنوز چراغی که او روشن کرده 
بی مرگ می سوزد. علی حاتمی بیش از آن که یک کارگردان به معنی استیلیزه حرفه ای غربی اش 
باشــد، یک ادیب بود و برای این ادیب، به صورت طبیعی سینما ابزار و رسانه پرمخاطب تری 
است تا تئاتر. از کلمات و ترکیب های زبانی بدیع، همچنین احیای اصطالحات قدیمی، یکی از 
ویژگی های بارز در آثار علی حاتمی است. لطفا کمی در این باره و مهارت های زبانی او توضیح 
دهید. مثل هر هنرمندی که از تاریخ به عنوان ابزار داستان گویی استفاده می کند، علی حاتمی 
نیز تاریخ را مستمسکی قرار می دهد تا حرف روز بزند. به همین  خاطر برداشتی که از تاریخ 
دارد، برداشــت وقایع نگارانه یا مورخانه نیست؛ برداشتی هنرمندانه و آزاد است. در نتیجه آن 
بخشی از تاریخ را زیر ذره بین می برد که در درجه اول ممکن است با امروز ما نسبتی برقرار کند 
و در درجه دوم برای ذوق ورزی ادبی خودش در مقام یک نویســنده و ادیب ابزار کافی داشته 
باشد. میانه این دو گرایش بهترین آثار علی حاتمی را به وجود می آورند، و هرجا که این میانه 
و تعادل از بین می رود، کارهای او به یک نوع زبان ورزی تبدیل می شود. فرم طبیعی کلمات در 
کارهای ضعیف تر علی حاتمی به حاشیه می روند، در نتیجه زبان ورزی دست باال را دارد، مثل 
فیلم های »بابا شــمل«، »قلندر« و از کارهای متاخر او »دلشدگان« و تا اندازه ای »مادر«. اما 
هرجا که میانه و تعادل حفظ می شود، اتفاق های درخشانی در کارنامه ایشان رخ می دهد مثل 
»سوته دالن«، »حاجی واشنگتن« و »هزاردستان«. بنابراین آن تعابیر دیروزی در درجه اول 
عالقه شخصی او بوده؛ مثال شما درنظر بگیرید که این همه تعلق خاطر ایشان به دوران قاجار در 
داستان نویس ها و نمایشنامه نویس های ما هم نمونه های مشابه دارد ولی چه می شود که علی 
حاتمی نمایشنامه نویسی را از 22-23 سالگی به کل رها کرده و به سینما کوچ می کند و در 
آن متمرکز می شود تا در سینما از آن دوران محبوبش بگوید. آیا این که ادعا می کرد که کتاب 
بالینی اش »خاطرات روزانه اعتمادالسطنه« بوده، در این ماجرا تاثیر داشته؟ نه لزوما، چون علی 
حاتمی بیش از آن که یک کارگردان به معنی استیلیزه حرفه ای غربی اش باشد، یک ادیب بود و 

برای این ادیب، به صورت طبیعی سینما ابزار و رسانه پرمخاطب تری است تا تئاتر.
 بی حکمت نبود که من در تکمله کتابم دو نمایش نامه را که پیش تر از ایشان منتشر شده و در 

بازار نایاب بود، به عنوان شاهد مثال آوردم که نشان دهم آن زبانی

علیرضا نادری، نمایشنامه نویس برجسته، جمله جالبی دارند. ایشان می گفتند که هرکس که 
می خواهد فیلمنامه بنویسد، خوب است که اول از او یک امتحان امال بگیرند، اگر نمره 10 یا 

12 گرفت اجازه بدهند که فیلمنامه بنویسد.
که قرار است در حکایت ها، مثل ها، متل ها و فولکلوریک ایرانی ریشه داشته باشد، در زبان علی 
حاتمی چه جلوه ای پیدا می کند. و چطور وقتی گام به گام پیش می آید در فرازهای کارنامه اش 
همان نگاه خام جوانی به پختگی تبدیل می شود تا جایی که موفق می شود یک تعادل را بین 
امر دراماتیک نمایشی و امر تاریخی به وجود بیاورد. همچنان حتی در داستان هایی که به دوران 
معاصر نزدیک تر می شــود و یا در دوران پهلوی اول و دوم می گذرد هم آن گرایش قاجارزده 
)قاجارزده را به معنی منفی اش نمی گویم( در کارنامه اش دیده می شود. اگر بخواهم کلی بگویم 
او از گذشــته برای یک امر امروزی تغذیه می کند. در عین حال به شــدت مشخص است که 
به کالم که ابزار کارش اســت، عالقه دارد. گاهی این تعلق خاطر تا جایی افراطی می شود که 
احســاس می کنید تصویر مطلقا کارکردی هم پای کالم در کارهای او ندارد. به خاطر همین 
اســت که ما به ندرت مهارت کارگردانی و چیره دستی خارق العاده ای در تصویرسازی فیلم ها 
و ســریال های او می بینیم. در عوض معروف اســت به این که سر صحنه دیالوگ می نوشته و 
می توانســته در لحظه با کالم جادو کند یا چیزی بنویسد که هیچ کس دیگری نمی توانسته 
بنویسد. بیشتر کالم و دیالوگ ایشان شبیه گزین گویه است. شما را ارجاع می دهم به منازعه 
طول و دراز بین برادر بزرگ و وسطی در فیلم مادر؛ محمدابراهیم با بازی محمدعلی کشاورز 
و جالل الدین با بازی امین تارخ. عمال درام به حاشــیه رفته ولی برای مای مخاطب شنیدن 
این حرف ها خوش آیند است. به چه دلیل؟ به این خاطر که همان بازی با کالم، زبان ورزی و 

استخراج حکمت از گفتار روزمره در کار ایشان بسیار پررنگ است.
درست است که این کلمات، کلمات آن چنان آشنایی در زبان محاوره و عامیانه امروز نیستند 
اما همان طور که به فیلم »مادر« اشاره کرده اید، دیالوگ ها باورپذیرند و معموال مخاطب بعد از 
چند بار دیدن فیلم، باز هم با دیدن آن متاثر می شود. فکر می کنید این قدرت از کجا می آید و 

چه می شود که این شکل از زبان و کلمات را باور می کنیم؟
 علیرضا نادری، نمایشنامه نویس برجسته، جمله جالبی دارند. ایشان می گفتند که هرکس که 
می خواهد فیلمنامه بنویسد، خوب است که اول از او یک امتحان امال بگیرند، اگر نمره 10 یا 

12 گرفت اجازه بدهند که فیلمنامه بنویسد. ما درباره دورانی حرف می زنیم
مثل هر هنرمندی که از تاریخ به عنوان ابزار داستان گویی استفاده می کند، علی حاتمی نیز 

تاریخ را مستمسکی قرار می دهد تا حرف روز بزند.
که در آن سرانه مطالعه چنان به حداقل رسیده که شرم آور است و بسیاری از کارگردان های 
ما مشخص است که هیچ نسبتی با امر فرهنگی و کتابخوانی ندارند. آثار علی حاتمی در تراز 
دیگری تعریف می شود. من به هیچ عنوان روی علی حاتمی و کارنامه اش متعصب نیستم، حتی 
شاید منعکس شدن این حرف در این مصاحبه جالب باشد که اگر بخواهم 5 فیلمساز محبوبم 

را در تاریخ سینمای ایران نام ببرم، نام ایشان در این گروه نیست. اهمیت کار ایشان در مقام 
نویســنده برای من به این معناست که آن قدر پیشینه مطالعاتی غنی ای داشته و در حوزه ای 
کــه مورد عالقه اش بوده ) یک- تاریخ قاجار و دو- حکمت عامه و فولکلور مردم ایران( غور و 
تعمق کرده و بررسی دقیقی داشته که خروجی اش همیشه آن چیزی می شود که شما تعبیر 
)اگر درســت متوجه شده باشــم( دلپذیر را از آثار ایشان دارید. و حتی به نظر می رسد که به 
عنوان یک ایرانی، تنها و تنها مخاطبان ایده آل علی حاتمِی نویسنده باشیم. چون فکر نمی کنم 
ایــن میزان بازی لفظی، فهم او از نوای حروف و نغمه کلمات در کنار هم، تعمد او در چیدن 
حتی المقدورِ آهنگین آن ها کنار هم و استنباط شخصی ای که از آوای زبان فارسی داشت، هیچ 
رقمه به ترجمه راه بدهد. به خاطر همین است که شما یک الگوی عامیانه برداشت یک انسان 
از یک اتفاق در جامعه اطرافش را به فاصله 6 سال در سوته دالن سال 1356 و کمال المک سال 
1362 می بینید که کاراکتر برادر وســطی در سوته دالن با بازی سعید نیک پور، درباره صدای 
قمرالمک وزیری می گوید که »بقیه، اِی می خونن« که تمایز قمر را با دیگر خواننده ها نشان 
می دهد. 6 سال بعد ناصرالدین شاه در فیلم کمال المک با بازی استاد عزت اهلل انتظامی می گوید 
که »عالم هنر مزرعه بالل نیست که هر روز محصول تازه ای بدهد. در کواکب آسمان هم یکی 
می شود ستاره تابناک، الباقی سوسو می زنند«. این دو با هم همسو هستند، مهم نیست که کالم 
یک آدم عامی کفترباز در فیلم اول و شاه مملکت در فیلم دوم چقدر با هم مقارن و هم سنخ 
هستند، مهم این است که علی حاتمی فراتر از اصولی که در درام کالسیک غربی موضوعیت 

دارد، می خواهد یک حرف را به میانجِی زبان ورزی بزند.
من معتقدم که چون غربی ها از چپ به راســت روی کاغذ می نویسند، پس کمپوزیسیون یا 
قاب بندی سینمایی همیشه از چپ به راست تعریف می شود. ولی دلیلی نمی بینم به عنوان یک 
سینماگر شرقی با توجه به خط فارسی که نوشتن در آن از راست به چپ است، کمپوزیسیون را 
این گونه نچینم. با درام مماس می شود، حاصل درخشانی دارد که بهترین فیلمش »سوته دالن« 
مثال آن است. و هرجا زبان ورزی دست باال را دارد، ما احساس می کنیم که شاید اگر کار را از 

روی کاغذ بخوانیم هم لذتی کمتر از دیدن نسخه تصویری آن نبریم.
 با توجه به عالقه وی به آثار تاریخی و اســتفاده از مثل ها، قصه های فولکورو باورهای عامیانه 
ایرانی که نمود آن را در آثار او می توان دید و از بارزه های آثار او به شمار می آید، از تاثیر آن بر 

شخصیت پردازی در آثار او بگویید.
 برای پاسخ به این پرسش دوباره به بحث نوشتار در کار ایشان برمی گردیم. ایرادی که منتقدان 
از اولین نمایِش فیلم ایشان در نوروز سال 1349 به نام »حسن کچل« تا سال 1371 و نمایش 
آخرین فیلمش به نام »دلشــدگان« به ایشــان گرفتند )که یعنی برای 11 فیلم و 3 سریال 
 ایشــان و درواقع برای تمام کارها( این بود که چرا در آثار ایشان شخصیت ها از دربان، کلفت 
نوکر تا وزیر و وکیل و دانشمند و پزشک و شاه مملکت، همه با یک زبان حرف می زنند. بدون 
آنکه بخواهم توجیهی برای کار ایشان پیدا کنم، به نظر می رسد که دوستان یک مقدار خلط 
مبحث می کنند. قرار نیســت کلیه درام هایی را که نوشــته می شود با یک سری اصول ثابت 
بررســی کنیم که حتما شخصیت پردازی مرســوم یا نقطه عطف و گره افکنی و گره گشایی 
داشته باشد. شــخصیت پردازی به آن معنا اصال محوریت موضوعِی کار علی حاتمی نیست. 
در نظر بگیریم که هزاردســتان با نام »جاده ابریشم« و بعد »تهران، روزگار نو« از نسخه 52 
قسمتی تبدیل شد به یک نسخه پخش شده 15 قسمتی که حتی راکورد گریم بازیگرها به ویژه 
جمشید مشایخی، داوود رشیدی و عزت اهلل انتظامی در سه نقش مهم و کلیدی، بارها در طول 
سریال به خاطر تعدد توقف هایی که داشته، به هم خورده. در نتیجه شما نمی توانید متوقع باشید 
که شخصیت پردازی به ســنت درام کالسیک به ویژه درام غربی در کار حاتمی اتفاق بیافتد. 
شــخصیت هایی از آثار او در یاد ما می مانند، مثل مادر در فیلم مادر یا مجید دوکله در فیلم 
سوته دالن با بازی بهروز وثوقی که اتفاقا به سنت ایرانی، قصه گویی شرقی و هزار و یک شبی 
داستان در دل داستان آوردن، و طفره رفتن از الگوی خطی غربی متکی هستند. به این معنا 
شخصیت پردازی در کار حاتمی وجود دارد اما با الگویی که بازتعریفی است از درام غربی. پس 
ما نمی توانیم خودمان را محدود و مقید کنیم به این که چون سینما آورده غربی است، سینماگر 

ما هم باید خودش را محدود کند.

زبانورزیواستخراجحکمتازگفتارروزمرهازبارزههایسینمایاوست

علیحاتمییکمعلمبیاستادوبیشاگردبود

مجله گاردین طبق روال هرســاله در پایان ســال میالدی فهرستی از برترین ها معرفی می کند. این 
مطلب به بهترین  رمان های معمایی سال 2021 می پردازد و به نظر می رسد آخرین رمان های جان 

لوکاره و آندریا کامیلری موفق شدند به این فهرست معتبر راه یابند.
به گزارش گاردین ،  آخرین رمان های جان لوکاره و آندریا کامیلری که هر دو پس از مرگ نویسنده 
خود منتشر شده اند، رمان روان شناختی و سیاه »دختر الف« که اولین رمان نویسنده اش است و موارد 

دیگر در این فهرست گاردین برای برترین آثار معمایی سال 2021 جای دارند.
»سیلِورویو« نوشته جان لوکاره

آخرین رمان کامل لوکاره ماه اکتبر، در هفته ای که می توانست تولد 90 سالگی اش باشد، منتشر شد. 
جولیان الوندسلی، قهرمان داســتان، پس از به دست آوردن ثروت شهر را ترک می کند تا در شرق 
انگلســتان یک کتابفروشی راه اندازی کند؛ جایی که مالقات با یک مهاجر لهستانی عجیب و غریب 
که قبال جاســوس بوده او را به شبکه ای از دسیسه ها می کشاند. شخصیت های داستان شامل چند 
جفت زن و شوهر جاسوس، با اسرار، وفاداری ها، حمایت های حرفه ای و خانوادگی به خطر می افتند 
و هیچ کس، حتا خود سرویس، بی گناه نیست. با چرخش نهایی وقایع، داستان در میان گندکاری ها 
به طرزی شگفت انگیز اما خوشایند به پایان می رسد؛ مو خره ای رضایت بخش برای زندگی حرفه ای 

بهترین نویسنده ژانر مهیج قرن بیستم.
»ریکاردینو« نوشته آندریا کامیلری

آخرین رمان کامیلری از مجموعه داستان های »کارآگاه مونتالبانو«، که در سال 2005 توسط او نوشته 
شــد، در گاوصندوق نگه داری  شد تا بعد از مرگ نویسنده، که سال 2019 اتفاق افتاد، منتشر شود. 
داستان ریکاردینو مثل رمان های قبلی این مجموعه بسیار دوست داشتنی در شهر خیالی سیسیلی در 
ویگاتا می گذرد اما این بار خود نویسنده هم با کارآگاه خسته و بدخلق همراه است و پیشنهاداتش برای 
نحوه تحقیق در مورد مرگ شخصیتی که نام عنوان کتاب از او وام گرفته شده، حتی از خود مونتابلو 

هم دور از ذهن تر است. این رمان سفر آخر شایسته ای برای کامیلری است.
»اولین روز بهار« نوشته نانسی تاکر

»امروز یک پسربچه را کشتم...« از همان خط اول این رمان جسور می دانیم که کریسی هشت ساله 
یک قاتل است. او که از سوی والدینش تا حد تلف شدن از گرسنگی نادیده گرفته می شود، درمانده از 
تغذیه جسمی و روحی است و تمام کارهایش -قلدری در قبال هم کالسی ها، ایجاد مشکل در مدرسه 
و نهایتا خفه کردن استیون دوساله- تالشی دلخراش برای دیده شدن است. راوی داستان، کریسی 
کوچک و فردی است که او در بزرگسالی به آن تبدیل می شود. او از یک واحد امن )اقامتگاهی برای 
بازداشت کودکان خطرناک( آزاد شده، نامش را به جولیا تغییر داده و حاال صاحب فرزند است. تاکر 
موضوعات دشــواری نظیر خشونت، گناه و رستگاری را با چنان شفقت و ظرافت فوق العاده ای مورد 

بررسی قرار می دهد که تا مدت ها پس از صفحه پایانی برای خواننده طنین انداز خواهد بود.
»دختر الف« نوشته ابیگیل دین

یکی دیگر از رمان های فوق العاده که اولین اثر نویسنده  جوانش است و غیرمهیج بودنش آن را قوی تر 
کرد، »دختر الف« اســت. داستان لکس، دختر بزرگ یک متعصب مذهبی که به کمک همسرش، 
فرزندان را چنان وحشــتناک مورد آزار قرار می دهد که خانه شــان به »خانه وحشت« معروف شده 
اســت. ســال ها بعد لکس که حاال در نیویورک وکیل اســت مجبور به مرور گذشته می شود او به 
انگلیس برمی گردد تا بر تغییر بنای خانه به یک مرکز اجتماعی نظارت کند و مجبور است با خواهر 
و برادرهایش ارتباط برقرار کند که هر کدام به شــیوه ای کامال متفاوت نســبت به تجربیات کودکی 
خود واکنش نشان داده اند. این کتاب که یکی از بهترین توصیفات را از دشواری های »ادامه دادن« و 
ناممکن بودن توضیح اتفاقات از سرگذرانده به غریبه ها ارائه می دهد، جذاب و قدرتمند است، با امیدی 

که به سختی به دست آمده است.
مترجم - مهرناز زاوه
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