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بازارداغ حراج آثارهنری درتهران
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ارزش کل بازار سهام از مرداد پارسال 2۰۰میلیارد دالر نزول کرده است

زیان های بی انتهای سرمایه گذاران در بورس

 نتایج ناکارآمد شدن 
مولفه های اقتصادی

 بررسی اثر مالیات 
بر صنایع بورسی 

تداوم مهجوریت محیط زیست 
در بودجه های ساالنه

چرا بحران انرژی امسال 
متفاوت است؟

وضعیت کشــور در حال حاضر مانند گذشــته نیست که 
بتواند مدام نفت بفروشــد و پولش را بــه اقتصاد تزریق 
کند. زمانی جمعیت کشــور 30، 40 میلیون بود و اداره 
آن سخت نبود، اما االن با جمعیت 85 میلیون نفری باید 

اصالحاتی در اقتصاد انجام داد. حتی تجربه...

اول دی ماه ۱400 دولت سرانجام لیست مواد خام و نیمه 
خامی که در صورت صادرات مشــمول قانون مالیات های 
مستقیم می شوند را ابالغ کرد؛ پیش از این صادرات تمام 
کاالها معاف از مالیات بود. یکی از ریسک های بازار سرمایه 
ایران این قانون بود که می توانست سود آوری شرکت ها...

بررســی الیحه بودجه ســال ۱40۱ کل کشور در بخش 
محیط زیست، نشــان از افزایش۲3 درصدی بودجه این 
بخش دارد؛ اما سهم امور محیط زیست در بین سایر امور 
ده گانه نظیر ســالمت، رفاه اجتماعی، آموزش و ... تنها ۲ 
درصد است؛ بنابراین از این حیث، بودجه محیط زیست...

همچنان که بحران کمبود ذخایر انرژی برای زمستان اروپا 
به نقطه حساس خود نزدیک می شود، افزایش بهای انرژی 
در نقاط مختلف دنیا به افزایش تورم منجر شده و خانه ها 
و کارخانه ها و روند احیای اقتصاد پس از کرونا از این روند 

ضربه خواهند خورد: خانه ها سرد خواهند ماند و...
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  این فقر، ماندگار است
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ترقی اقتصادی : کوتاهی دوران جوانی، احساس بی ارزشی، درماندگی، به دیگران متکی بودن و 
خود را کم شمردن از ویژگی های دیگر فرهنگ فقر است که در شرایط تورمی تقویت می شود.

با ۱00 هزار تومان چی میشــه خرید؟«.  این تورم است که تعیین می کند، با ۱00 هزارتومان 
معادل 3 دالر و 800 ســنت، چه می توان کرد. تورم، یعنی کم شــدن ارزش پولی که در جیب 
دارید. پولی که با تصمیم سیاستگذاران به اندازه ای عرضه می شود که از ارزش می افتد. سال 
۱400، سالی که آغاز آن با عبور از نقدینگی 4000 هزار میلیارد تومانی همراه بوده، شامل تورمی 

است که هیچگاه در اقتصاد ایران تجربه نشده است.
در فروردین ماه سال جاری،  نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای کل کشور ۲.5 درصد افزایشیافت  
و به 38.9 درصد رسید.  نرخ تورم نقطه ای در نخستین ماه سال جاری تنها 0.5 درصد از 50 
درصد کم داشــت. به این معنا که کل خانوارهای کشور به طور میانگین 49.5 درصد بیشتر از 
فروردین ۱399 برای خرید مجموعه کاال و خدمات یکسان در فروردین ماه سال ۱400 هزینه 
کردند. درهمین ماه تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 63.۱ درصد بود. رقم اعالم شده توسط 
مرکز آمار برای نرخ تورم در اردی بهشــت ماه برای خانوارهای کل کشور 46.9 درصد بود. نرخ 
تورم نقطه ای اردیبهشــت ماه ۱400 در مقایسه با ماه قبل ۲.6 واحد درصد کاهش یافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۲.0 واحد درصدی 
به 6۱.۱ درصد رسید. هم چنین در خردادماه سال جاری، نرخ تورم برای کل خانوارهای کشور 
به 47.6 درصد رســید  و در گروه خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات، تورم 6۲.3 درصدی 
ثبت شد. نرخ تورم نقطه ای در تیرماه سال جاری، روی رقم 43.6 درصد ایستاد و این تورم در 
گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها و دخانیات، با کاهش 5.4 درصدی، به 56.9 درصد رسید. در 
مردادماه سال ۱400، کل خانوارهای کشور به طور میانگین نسبت به مرداد سال ۱399، 43.۲ 
درصد بیشتر برای خرید کاالها و خدمات یکسان هزینه کردند. هم چنین در گروه خوراکی ها  

آشامیدنی ها و دخانیات، رقم تورم نقطه ای 58.4 درصد عنوان شد. در شهریورماه سال جاری 
تورم نقطه ای، به 43.7 درصد رسید و نرخ تورم نقطه ای در گروه کاال و خدمات هم 6۱.6 درصد 
گزارش شــده است. در مهرماه ســال جاری هم چنین، نرخ تورم نقطه ای 39.۲ درصد گزارش 
شده است. این تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی ها، بیش از 60 درصد است. هرچند این تورم 

۱.۱ درصد در مهرماه کاهش یافته اما به 60.5 درصد رسیده است.
در هفت ماه گذشــته از ســال جاری، تورم نقطه ای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها برای کل 
خانوارهای کشــور، غیر از  دوماه ماه، در پنج ماه بیش از 60 درصد گزارش شــده است. همین 
باعث شــده زنگ ها برای رســیدن تورم بــه مرحله بحران به صدا در بیایــد. بعضی از فعاالن 
اقتصادی و کارشناســان می گوینــد اقتصاد ایران می رود تا تورم ســنگینی را تجربه کند اما 
بایــد گفت اقتصاد ایران  هم اکنــون این تورم کابوس وار را زندگی می کند. کابوســی به نام 
»هرچه می دوم، نمی رســم«. کاهش قدرت خرید خانوار، کوچک شــدن ســفره های مردم، 
تنگنای بیشتر کسب کارها در بخش خصوصی و فشار بیشتر برگرده دولت به عنوان بزرگترین 
کارفرمای کشــور، بخشــی از وضعیت بحرانی تورم در اقتصاد ایران است. تورم نه فقط از منظر 
اقتصادی، بلکه از منظر انســانی ریشه بسیاری از بحران های اجتماعی، از جمله طالق، کاهش 
جمعیت و بروز مشــکالت روانی اســت. یک بررســی کیفی در ایران نشان می دهد تورم های 
لجام گســیخته در اقتصاد کشورمان به هفت آســیب در جامعه جوان  انجامیده است. بحران 
انگیزه، بزرگســالی زودرس، عطش پول، غلتیدن در ابهــام و روزمرگی، عادی پنداری، قناعت 
پیشــگی و ناهنجاری تعاملی، هفت بحرانی اســت که تورم در جامعه جوانان به آن دامن زده 
اســت. عادت کردن کنشگران اجتماعی به تغییرات مستمر و سیال به ناهنجاری های مختلف 
از جمله گســیختگی تعامالت اجتماعی مــی انجامد.  عادت به زندگی در ابهام، ســردرگمی 
 بالتکلیفی، بی انگیزکی و حذف فراغت از چالش های جدی ناشــی از تورم در اقتصادهاســت. 

افزایش ظاهری ثروت، تجربه ای اســت که طبقات باالتر از افزایش تورم دارند. در همین حال، 
طبقه ای نوکیسه سر بر می آورد. اما از سوی دیگر، فرهنگ فقر هم تقویت می شود که به توجه 
شدید به زمان حال و اکنون دامن می زند. این فرهنگ با چشم پوشیدن موقت از بعضی چیزهای 
خوشایند به دلیل چیزهای خوشایند بزرگتر در آینده همراه است. شرایط تورمی این فرهنگ را 
تقویت می کند. مردم در شرایط تورمی به آینده فکر نمی کنند و تالش آن ها معطوف به رفع 
نیازهای آنی اســت. این نگرش ضد توسعه آسیب های اجتماعی دامن می زند. کوتاهی دوران 
جوانی، احســاس بی ارزشی، درماندگی، به دیگران متکی بودن و خود را کم شمردن از ویژگی 
های دیگر فرهنگ فقر است که در شرایط تورمی تقویت می شود. تورم، فرهنگ و زندگی فردی 
نســل جوان را برهم می زند. ابعاد اجتماعی تورم، چه بسا نگران کننده تر از ابعاد اقتصادی آن 
است. راه حل های اقتصادی شایددر کوتاه مدت و بلند مدت، تورم را آرام کند اما  آسیب های 

اجتماعی ناشی از تورم در نسل ها، تا مدت ها زندگی زنجیره ای از انسان ها را متاثر می کند.

ترقی اقتصادی : نکته مهم در گزارش های منتشره از سوی بانک 
مرکزی و مرکز آمار، عدم انتشار شاخص فروش بخش صنعت است. 
ازطرفی، مهم ترین ضعف این آمارها به روز نبودن اطالعات منتشره 
از جهت وقفه سه ماهه در انتشار داده ها، متوقف شدن انتشار آنها و 

نداشتن تواتر ماهیانه است.
اینکه آمار و اطالعات در ایران به شدت کم و ناقص است، موضوعی 
اســت که همه اقتصاددانان روی آن توافق دارند. حتی یکسری از 
شاخص ها که در بیشتر کشورها سنجیده می شود مانند انتظارات 
تورمی در ایران اصال ســنجیده نمی شــود. بعضــی آماری هم که 
منتشر می شــود، از سازمانی به ســازمان دیگر متفاوت است. در 
این میان، شــاخص تولید صنعتی که به روزترین شــاخصی است 
که از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد منتشــر می شــود، در بررسی 
وضعیت اقتصاد کشــور از اهمیت باالیی برخوردار است. دسترسی 
به شاخص های تولید ماهیانه به دلیل ارتباط شدید تغییرات سطح 
تولیــد صنعت و ســیکل های اقتصادی، تعیینیــا پیش بینی نقاط 

چرخش سیکل های تجاری بسیار مورد اهمیت است.
در حال حاضر آمار رسمی ماهیانه تولید، فروش و قیمت صنعت را 
هیچ یک از مراجع آماری تهیه نمی کند و تنها آمارهای در دسترس 
در بخش صنعت، شــاخص تولید کارگاه های صنعتی بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران اســت که با تأخیر ســه ماهه پــس از پایان هر 
فصل و به صورت فصلی منتشــر می شود و همچنین شاخص قیمت 
صنعت را به صــورت فصلی، مرکز آمار و ماهیانــه را بانک مرکزی 
منتشــر می کند. نکته مهم در گزارش های منتشــره از سوی بانک 
مرکزی و مرکز آمار، عدم انتشــار شــاخص فــروش بخش صنعت 
اســت. ازطرفی، مهم ترین ضعف این آمارها وقفه سه ماهه در انتشار 
داده ها )شــاخص تولید بانک مرکزی و مرکز آمار و شاخص قیمت 
مرکز آمار( و بعضاً متوقف شدن انتشار آنها )شاخص قیمت ماهیانه 
بانک مرکزی( و نداشــتن تواتر ماهیانه اســت. در این راستا، مرکز 
پژوهش های مجلس تهیه و انتشــار شــاخص های تولید، فروش و 
قیمت شــرکت های پذیرفته شده در بورس را به صورت ماهیانه در 
دســتور کار خود قرار داده اســت که نتایــج آن می تواند رهنمون 
مناســبی برای سیاســتگذاران برای پایش وضعیت بخش حقیقی 
در اقتصاد ایران باشــد. با استفاده از این شاخص می توان وضعیت 
صنعت در آینده را پیش بینی کرد و همچنین انتشار آن می تواند در 
پژوهش های دانشگاهی،ســازمان بورس و صنایع وابسته به صنعت 

مورداســتفاده قرار گیرد. برای محاسبه این شاخص از گزارش های 
ماهیانه شرکت های بورسی اســتفاده می شود. شرکت های بورسی 
براساس استانداردها و توصیه های ذکر شده در تهیه شاخص تولید 
صنعتــی در حــال حاضر برحســب Rev ISIC  4به 36 صنعت 
تفکیک شده اند. براساس دستورالعمل جدید نحوه افشای اطالعات 
از سویناشــران بورسی و فرابورسی، شــرکت های تولیدی گزارش 
ماهیانه فعالیت خود را )که شامل عملکرد تولید و فروش به تفکیک 
اقالم محصوالت می شود( با وقفه پنج روز کاری از انتهای ماه منتشر 
می کنند. محاســبه شاخص تولید، فروش و قیمت صنعت براساس 
شــرکت های صنعتی بورسی و ایجاد ســری زمانی این شاخص ها 
به صــورت ماهیانه گام اولیه در تحلیل وضعیت صنعت اســت، در 
گام های بعدی می توان با استفاده از سری زمانی موجود برآوردی از 
وضعیت صنعت در آینده نیز ارائه داد. همچنین باتوجه به زیرساخت 
روش محاســبه شــاخص، در صورت نیاز وضعیــت هر صنعت در 
زیربخش های اصلی می تواند مورد بررســی قرار گیرد و تحلیل های 

دقیق تری از وضعیت صنعت ارائه شود.
طبق گــزارش مرکز پژوهش هــا، در ایران آمارهــای بخش تولید 
صنعــت را به صورت فصلی دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
همچنین شــاخص قیمت صنعت را به صــورت فصلی مرکز آمار و 

ماهیانه بانک مرکزی منتشر می کنند.
۱ .طرح کارگاه های بــزرگ صنعتی )اداره آمارهای اقتصادی بانک 

مرکزی(: بانــک مرکزی به دلیل نیاز به اطالعات دقیق 
و منظــم از تولیدات صنعتی کشــور، در 

ســال ۱34۱ بــرای نخســتین بار 
آماری  بررســی  طرح 
صنعتی  کارگاه هــای 
را بــه نــام صنایــع 
مورد  بــه  منتخــب 

از  اصلی  هدف  گذاشت.  اجرا 
اجرای طرح آمار صنعتی، بررســی تغییرات 

کوتاه مــدت )بــا تأکیــد بر دوره ســه ماهه( 
متغیرهــای مهم فعالیت هــای صنعتی مانند 
تولید، قیمت اشتغال و تشکیل سرمایه است. 
جامعه آماری این طرح شامل همه کارگاه های 
صنعتی با بیش از ۱00 نفر کارکن در سراسر 

کشــور بوده که فعالیــت آن طبق طبقه بندی صنعتی اســتاندارد 
بین المللی)ISIC( به عنوان فعالیت صنعتی شناســایی شده و در 
۲4 رشــته فعالیت مختلف منتشر می شود. طرح کارگاه های بزرگ 
صنعتی در هر دوره ســه ماهه بررسی شــده و نتایج آن در هرسال 
به صورت ســه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ســالیانه گزارش می شود. 
آمارهــای موردنیاز این طرح از طریق مراجعه مســتقیم در تهران 
و 78 شــهر دیگر به همه کارگاه های صنعتی کشور )کارگاه هایی با 
۱00 نفر کارکن و بیشتر( و تکمیل پرسش نامه جمع آوری می شود. 
نکته مهم این اســت که این آمار از ســال ۱397 به بعد منتشــر 

نشده است.
۲ .طرح کارگاه های صنعتی ۱0 نفر کارکن و بیشتر )دفتر طرح های 
آماری مرکز آمــار ایران(: مرکز آمار ایران نیــز طرح آمارگیری از 
کارگاه هــای صنعتی ۱0 نفر کارکن و بیشــتر را از ســـال ۱35۱ 
به صورت ســالیانه به جز سال های ۱356 و ۱357 در سراسر کشور 
اجرا کرده اســت. این طرح به منظور شـــناخت ســاختار صنعتی 

کشور، فراهم آوردن زمینه اطالعاتی مناسب برای برنامه ریزی های 
توســعه صنعتی و ارزیابی نتایج اجرای ایــن برنامه ها و نیز اتخاذ 

سیاست های اقتصادی صحیح اجرا می شود. 
جامعه آماری طرح شامل تمام کارگاه های صنعتی با بیش از ۱0نفر 
کارکن در سراســر کشور بوده که در سال ۱397 شامل بـــیش از 
۲9 هــزار کارگاه صنعتــی باالی ۱0 نفر کارکن اســت. نتایج این 
طرح دو ســال پس از آمارگیری منتشر می شود و آخرین طرح در 
دسترس در سایت مرکز آمار مربوط به سال ۱397 است. شاخص 
تولید صنعتی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز کامال با یکدیگریکسان 
نیستند و به دلیلیکسان نبودن منابع مورد بررسی به صورت کامل 

دارای هم حرکتی و همبستگی نیستند.
3 .طــرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده و مقدار تولید محصوالت 
صنعتی )دفتر شاخص های قیمت مرکز آمار ایران(: مرکز آمار ایران 
در راســتای انجام وظایف قانونی خود از سال ۱375 اجرای طرح 
آمارگیری از قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی را شــروع کرده 
اســت. طرح مذکور از ســال ۱375 تا نیمه اول ســال ۱39۱، بر 
اساس ســال پایه ۱375، به صورت ماهیانه اجرا و نتایج آن منتشر 
شــده است. از نیمه دوم ســال ۱39۱ تاکنون، این طرح به صورت 
فصلی در حال اجراست. این شاخص در سال های ۱390 و ۱395 
مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییر ســال پایه داشته است. در این 
طرح آمارگیران با مراجعه مستقیم به حدود ۲490 کارگاه صنعتی 
نمونه در سراسر کشور، اقدام به جمع آوری قیمت های فروش 

۱040 محصول صنعتی می کنند.
باتوجه بــه اینکــه نتایــج طــرح آمارگیــری طرح 
کارگاه های صنعتی ۱0 نفـر کارکن و بیشتر )دفتر 
طرح های آماری مرکز آمار ایران( با تأخیر دوساله 
منتشر می شود، در این طرح عالوه بر آمارگیری از 
قیمت تولیدکننده از مقدار تولید تولیدکننده نیز 
اطالعات جمع آوری می شود و در حساب های ملی 

فصلی مورداستفاده قرار می گیرد.
4 .طرح محاسبه شــاخص بهای تولیدکننده )دفتر 
شــاخص بهــای تولیدکننــده بانک مرکــزی(: بانک 
مرکــزی به منظــور تکمیل اطالعات شــاخص قیمت ها، طرح 
محاســبه شــاخص بهای تولیدکننــده را برای اولین بار از ســال 
۱374 برپایه ســال ۱369 تهیه و اجرا کرده اســت و در سال های 

 ۱383،۱376 و ۱390 مــورد تجدیدنظــر )تغییــر ســال پایــه( 
قرار گرفته است.

جمع آوری اطالعــات مربوط به قیمت کاالها و خدمات مشــمول 
بررســی شــاخص بهای تولیدکننده در ایران در همه شــهرهای 
مورد بررســی با مراجعه مســتقیم آمارگیران ثابت، رسمی، محلی 
و کارآزمــوده اداره آمار اقتصادی بانک مرکــزی به تولیدکنندگان 
این قبیل کاالهــا و خدمات از طریق مصاحبــه صورت می پذیرد. 
درواقع آمارگیــران اقتصادی این اداره هر ماهــه به حدود ۱۲۱۱ 
منبــع اطالع مراجعه و قیمت جاری بیش از 3644 مظنه از کاالها 
و خدمات را پرســش کرده و درصورتی که قیمت کاال یا خدمتی در 
ماه قیمت گیری نسبت به ماه گذشته افزایشیا کاهش داشته باشد، 
دالیل این نوســان، بررســی و ثبت می شود. این شاخص را از سال 

۱397 بانک مرکزی منتشر نکرده است.
نکته مهم در گزارش های منتشــره از ســوی بانک مرکزی و مرکز 
آمار، عدم انتشــار شــاخص فروش بخش صنعت اســت. ازطرفی 
مهم ترین ضعف این آمارها به روز نبودن اطالعات منتشره از جهت 
وقفه سه ماهه در انتشار داده ها، متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن 

تواتر ماهیانه است.
درخصوص شــاخص های مرتبط با بخش صنعت در سال های اخیر 
نیز شاخصی تحت عنوان شاخص مدیران خرید )شامخ( توسط اتاق 
بازرگانی به صورت ماهیانه تهیه و منتشــر می شود. نحوه محاسبه 
این شــاخص متفاوت با شاخص های مقداری بوده و صرفاً برمبنای 
پرســش از بنگاه درخصوص مقایســه کیفی )بهتر، بدتر و تغییری 

نکرده( ماه فعلی با ماه قبل، شاخص تولید را استخراج می کند.
ازایــن رو باتوجه به مســئله کمبود اطالعات بــه روز در مورد این 
بخــش و نبود شــاخصی که عملکــرد بخش حقیقــی اقتصاد و 
بخــش صنعــت را با وقفــه ای کمتــر و تواتر باالتر نشــان دهد، 
مرکــز پژوهش های مجلس به تدوین شــاخص و انتشــار ماهیانه 
 نتایــج آن در قالب سلســله گزارش های ماهیانه اقــدام می کند. 
در ایــن گزارش ها با اســتفاده از اطالعات شــرکت های صنعتی 
بورســی )که اطالعات تولید و فروششــان را به صورت ماهیانه و با 
وقفه چندروزه از انتهای ماه در بورس منتشــر می کنند( شاخصی 
از وضعیت تولید و فروش شــرکت های پذیرفته شده در بورس در 
کشــور ارائه می شــود که می تواند جایگزین نزدیک و مناسبی از 

شاخص های کل صنعت باشد.

 نتایج ناکارآمد شدن 
مولفه های اقتصادی

وضعیت کشور در حال حاضر مانند 
گذشته نیست که بتواند مدام نفت 
بفروشد و پولش را به اقتصاد تزریق 
کند. زمانی جمعیت کشــور 30، 40 میلیون بود و اداره آن سخت نبود، اما 
االن با جمعیت 85 میلیون نفری باید اصالحاتی در اقتصاد انجام داد. حتی 

تجربه کشورهای همسایه هم می تواند در این زمینه کمک کند.
نرخ ارز و تک نرخی کردن آن مهمترین اقدامی اســت که دولت باید انجام 
دهد. حاال با توجه به تقدیم الیحه بودجه، بحث حذف ارز ترجیحی به میان 
آمده است. اما در این میان، دولت باید نقش رگوالتوری داشته باشد و هم 
کمک کند تا چــرخ تولید بچرخد و هم به مصرف کننده کمک کند تا بار 

افزایش قیمت روی دوششان سنگینی نکند.
باالخره باید پذیرفت که در یک گذار و جراحی اقتصادی در کشور، طبیعی 
اســت که مشکالتی رخ دهد و همچنین نیاز باشــد که دهک های پایین 
مورد حمایت قرار بگیرند تا اقتصاد به مرحله رقابتی شــدن برســد و همه 
اقشــار جامعه بتوانند از این وضعیت بهره مند شوند و کسب و کارها ایجاد 
و رونــق بگیرند. اما بهره وری و رونق اقتصادی در طول زمان رخ می دهد. 
در واقع دولت ها در همه جای جهان این مســیر را طی می کنند. در دوره 
ای که دهک های پایین جامعه به کمک نیاز دارند، آنها به کمک می آیند، 
این اقدامات حتی در کشورهای توسعه یافته و مانند امریکا که لیبرال ترین 
کشور دنیاســت هم رخ می دهد. در مقاطعی از بحران، آنها با کمک های 

نقدی و غیرنقدی به کمک مردم می آیند.
آنچه در این میان مهم اســت، این است که اجازه دهیم، تصمیمات درست 
در زمان دقیقش گرفته شــود. در واقع به تعویــق انداختن تصمیمات در 
اقتصادی بیمار و در حالی که به شــدت تحریم هســتیم و دولت درآمدی 

ندارد، به صالح نیست.
تمام اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی و مســئوالن می دانند که چند نرخی 
بودن ارز، فســاد آور است. حاال این نرخ چه نرخ ترجیحی و 4۲00 تومانی 
باشد، چه نیمایی. وقتی ارز تک نرخی شود، نظارت روی آن دقیق تر است 

و تولید هم بهتر می تواند به فعالیت خود برسد.
امــا همان طــور که گفتم، در این گذار شــاید نیاز باشــد که دهک های 
پایین و آســیب پذیر کمک ریالی دریافت کنند. دولت منابع ریالی دارد و 
مــی تواند در بودجه، ردیفی بــرای آن در نظر بگیرند و بعد به دهک های 
مشــخص که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و قطعا در این 
گذار آســیب خواهند دید، کمک کنــد. البته که در حال حاضر هم قدرت 
خرید آنها به شــدت پایین آمده اســت. دولت باید برای اقشار آسیب پذیر 
نگاه جبرانی داشته باشد. قشر متوسط و کم درآمد باید اقتصاد مولد آینده 
شوند. اصالحات دولت در اقتصاد باعث می شود که دهک های پایین روی 
زانوی خود بایســتند. ما باید اقتصادی تعریف کنیم که همه بتوانند در آن 
به رونق برســند. اما چرا اینگونه نمی شود؟ چون مسئوالن طی زمان های 
مختلــف مولفه های واقعی اقتصاد را ناکارآمد کــرده اند و خروجی ندارد. 

اقتصاد باید کارآمد شود.
اما با این حال، نکته این است که تا دولت بخواهد اصالحات را انجام دهد، 
در مقطعی از زمان تا اقتصاد رقابتی شــود، این مشــکالت وجود خواهند 
داشت. بعد از اینکه اقتصاد رقابتی شد، کیک اقتصادی بزرگ تر می شود و 
تولید ناخالص داخلی باال می رود و ســرانه افراد هم افزایش مییابد. به این 
ترتیــب قدرت خرید مردم باال می رود، ارزش پول حفظ می شــود و تورم 
هم کنترل خواهد شد. اما باز هم تاکید می کند بازه زمانی و یکسری پیش 
نیازها در این میان مطرح اســت. به طور مثال نمی شود با ارز چند نرخی 

اقتصاد برتر منطقه شویم و رشد اقتصادی باال داشته باشیم.
وضعیت کشــور در حال حاضر مانند گذشته نیســت که بتواند مدام نفت 
بفروشــد و پولش را به اقتصاد تزریق کند. زمانی جمعیت کشــور 30، 40 
میلیون بود و اداره آن ســخت نبــود، اما االن با جمعیت 85 میلیون نفری 
باید اصالحاتی در اقتصاد انجام داد. حتی تجربه کشــورهای همســایه هم 
می تواند در این زمینه کمک کند. ترکیه زمانی وضع اســفباری داشته، اما 
همیشــه ارز کشورش تک نرخی بوده است. شــاید ارزش لیر باال و پایین 
بــرود، اما همچنــان یک نرخ دارد. در همیــن دوره ای که ارزش لیر افت 
کرد، صادرات ترکیه ۲5 درصد افزایشیافت. اما همین اتفاق در ایران باعث 
افزایش صادرات نشد. چرا که سیاست های چند نرخی، دستوری و دولتی 

و قیمت گذاری های تحمیلی به اقتصاد ضربه زده اند.

کارشناس اقتصادی 
حمیدرضا صالحی

ایـــراناقتصــاد2

چرا هرچه می دویم، نمی رسیم؟
تورم ناشناس

عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بخش صنعت کامل و دقیق سنجیده نمی شود
مشکلی به نام نبودن آماردراقتصاد ایران

دیدگاه

ترقی اقتصادی : جمعیت زیر خط فقر مطلق از ســال 9۲ تا 
96، به ۱5 درصد رسید اما از سال 96 تا 98 یعنی در دو سال 
به 30 درصد افزایش یافته است. اکنون و در سال ۱400 خط 
فقر به بیش از ۱۱ میلیون تومان رســیده است درحالیکه که 

حقوق یک کارگر در کشور کمتر از 4 میلیون تومان است.
شکل و شــمایل فقر امروز در اقتصاد ایران، به فقری شباهت 
دارد که خروج از آن پس از مدتی برای افراد ممکن نیســت. 
پیامدهــای اجتماعی فقری که جامعه نتواند در طوالنی مدت 
از آن خارج شــود، زنگ های هشدار را برای سیاستگذاران به 

صدا درآورده است.
آمارها تصویری دهشــتناک از فقر و حاشیه نشینی در ایران 
ترسیم می کند. مرکز پژوهش های مجلس می گوید در دهک 
های اول و دوم، احتمال اینکه خانوارها بتوانند وضعیت خود را 
بهبود ببخشند بسیار اندک است. در دهک های اول تا سوم، با 
وجود اشــتغال سرپرستان خانوار کاهش ارزش دستمزدها به 
فقر آن ها دامن زده اســت. هرچند مشاغل سرپرستان خانوار 
در دهک های اول تا ســوم،  بیش از چندهزار شغل است اما 
در دهک نخســت شهری، تنها هفت موقعیت شغلی سهم 65 
درصدی از اشــتغال دارد و این به معنای عمیق شدن فقر در 

دهک هایی با تنوع مهارتی پایین است.
نتایج پژوهش های رســمی نشان می دهد جمعیت زیر خط 
فقر از سال 96 تا 99 دوبرابر شده است. براساس گزارش های 
معاونت رفــاه اجتماعی وزارت تعاون، کار ور رفاه اجتماعی تا 
ســال 99، ۲6 میلیون نفر از جمعیت کشــور در فقر مطلق 
زندگــی می کردند. براســاس این بررســی خط فقر ســرانه 
یک خانوار  ســه نفره، ۲  میلیــون و 758 هزار تومان و برای 
خانواده هــای چهارنفره این رقم 3 میلیون و 385 هزار تومان 

برآورد شده است. 
این گــزارش می گوید   با توجه به اینکه خط فقر در ســال 
99 بــا افزایش38 درصدی به یک میلیون و ۲54 هزار تومان 
رسیده بود انتظار می رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع 
گسترده کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار 
کار، تعداد افرادی کــه در فقر مطلق زندگی می کردند از ۲6 
میلیون نفر به حدود 30 میلیون نفر برســد.  اینیعنی  حدود 

۱0 میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می کنند. و از هر ســه 
ایرانییکنفر زیر خط فقر قرار دارد.

برآورده ها نشان می دهد از سال ۱380 تا ۱398، 33 درصد 
از جمعیــت ایران زیر خط فقر قرار گرفتــه اند و خط فقر از 
980 هزار تومان در سال ۱390 به ۱0 میلیون تومان در سال 
۱399 رسیده است. به گفته رییس کمیته امداد، از سال 80 
تا 98 یعنی در ۱8 ســال، هزینه های خانوار ۲۲ برابر شــده 
است. همچنین سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل 
کشــور برابر با ۲0 درصد بوده و مقدار این شــاخص در طول 

دوره مورد بررسی بیش از ۲7 برابر شده است.
جمعیــت زیــر خط فقــر مطلــق از ســال 9۲ تــا 96، به 
۱5 درصــد رســید امــا از ســال 96 تــا 98 یعنــی در دو 
ســال به 30 درصد افزایشــیافته اســت. اکنون و در ســال 
۱400 خــط فقر بــه بیــش از ۱۱ میلیون تومان رســیده 

 اســت درحالیکه کــف حقوق یــک کارگر در کشــور کمتر 
از 4 میلیون تومان است.

در این ســال ها سهم شــهرها از جمعیتی که در فقر مطلق 
زندگی مــی کنند، ۱5.5 درصــد بوده اســت. فاجعه بار تر 
اینکهیک سوم از روســتاییان ایرانی در این ۱8 سال، در فقر 
زندگی کرده اند و این به معنای تشــدید مهاجرت از روستاها 

به شهر و رشد حاشیه نشینی است.
حاشیه نشینان

آمارهــای متفاوتی از تعداد حاشــیه نشــینان در ایران اعالم 
شده اســت با این حال، هیچ مســئول و کارشناسی بحرانی 
بودن وضعیت حاشــیه نشینی در کشــور را انکار نمی کند. 
فرشادمومنی، اقتصاددان می گوید» کشور در ده زمینه آسیب 
پذیر شده که یکی از آنها، حاشیه نشینی است؛ در حال حاضر 
میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲5 درصد کل جمعیت کشور 

در حال عبور اســت«. هم چنین وزیر کشور سابق،  رحمانی 
فضلی در سال 95 از حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر در کشور 
و وجود ۲ هزار و 700 محله حاشــیه نشــین خبر داده است. 
محله هایــی که  امروز تعداد آن ها بیــش از 3 هزار مورد و 

جمعیت آن هم بیش از ۱۱ میلیون نفر برآورد می شود.
حاشیه نشــینی از پیامدهای مســتقیم تعمیق فقر در ایران 
اســت. فقری که طی ســال ها با بروز شوک های مختلف در 
اقتصاد ایران عمیق تر شــده است. پس از سال 97، خط فقر 
شتابان اوج گرفته است. تورم تنها ارزش دستمزد سرپرستان 
خانــوار در دهک های پایین جامعــه را تهدید نمی کند بلکه 
بــا دوچندان کردن ارزش دارایی ثروتمندان، زمینه تبعیض و 
ناآرامی های اجتماعــی را تقویت می کند. افزایش نارضایتی 
های اجتماعی، افزایش بزهکاری، کاهش نرخ ازدواج، افزایش 
طــالق، کاهش جمعیت بهره ور و فقدان بهره مندی حداقلی 
از اســتانداردهای زندگی، از پیامدهای مســتقیم افزایشفقر 
است. فقری که مقابله با آن، به سیاست های متمرکز و برنامه 
ریزی در ســطح کالن نیاز دارد. رشــد حاشیه نشینی، بیش 
از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشــور را در مناطق آســیب زا 
در مقابــل بالیای طبیعی و بحران هایی مثل زلزله و ســیل 
قرار داده اســت. به گفته محمد ســعید ایزدی، معاون اسبق 
وزیر راه و شهرســازی » ۱۱ میلیون)حاشیه نشین( به اضافه 
هشت میلیون در بافت های فرســوده زندگی می کنند. بالغ بر 
۲0 میلیون از جمعیت کشــورمان در نقاطی زندگی می کنند 
که با کوچک ترین بحران طبیعی مثل زلزله، طوفان و سیل با 

مخاطرات شدید مواجه می شوند«.
در ایــن بین کرونــا هم به بحرانی تر شــدن فقــر در ایران 
کمک کرده  اســت. معاون وزیر بهداشــت در ســال جاری 
اعالم کرد 6۱۲ هــزار نفر به دلیل تامیــن هزینه ای درمان 
بــه زیر خط فقر رفتــه اند چراکه هزینه های ســالمت کمر 
شــکن شــده اســت. به این ترتیب در ســال ۱400، بحران 
فقــر می رود تــا مدت ها ماندگار شــود و  مــی توان گفت 
در جمع بحران های امروز ایران با پســابحرانی دشــوار، فقر 
 حــرف های زیادی بــرای گفتن و هزینه هــای زیادی برای 

گرفتن دارد.

این فقر، ماندگار است  

سایه سنگین فقر پایدار براقتصاد ایران

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱5 - نیمه دوم دی ۱400



ترقی اقتصادی : به  دنبال تداوم نزول سنگین شاخص بورس بازده سرمایه گذاری 
در بورس در ســال  جاری به صفر رســید. روند نزولی بازار سهام که از مرداد ماه 
پارسال تاکنون آغاز شده از ابتدای هفته جاری شتاب بیشتری گرفته است  طوری 
کــه از ابتدای هفته جاری تا دیروز ارزش بازار ســهام بیــش از ۱40هزار میلیارد 
تومان نزول کرده اســت. همزمــان بعد از ۲ســال ارزش کل بازارفرابورس نیز به 
زیر ۱000هزار میلیارد تومان نزول کرده اســت. داده های آماری نشــان می دهد؛ 
ارزش کل بازار ســهام از مرداد ماه پارســال تاکنون ۲00میلیارد دالر نزول کرده 
اســت و از  4۲5میلیارد دالر در ۲0مرداد ماه پارسال به ۲۲5میلیارد دالر در دی 
 ماه امســال رسیده است.  این نزول اما از هفته جاری و همگام با افت قیمت دالر 
شتاب بیشــتری گرفته و به روند خروج نقدینگی از بازار سهام دامن زده است. با 
شتاب گرفتن این روند نزولی در مبادالت روز گذشته میزان بازده سرمایه  گذاری 

در بورس به صفر رسید.
 آمار ها نشــان می دهــد؛ همگام با افت 5درصدی قیمــت دالر از اواخر هفته قبل

تا دیروز، شــاخص بورس هم ۲.۲درصد افت کرده و به همان ســطحی باز گشت 
که در ابتدای ســال بود.  اینکه بازده ســرمایه گذاری در بورس درپایان مبادالت 
دیروز به صفر رســید،یعنی ســرمایه گذارانی که از اول امســال تاکنون در بورس 

ســرمایه گذاری کرده اند نه فقط هیچ سودی به  دست نیاورده اند، بلکه با توجه به 
نرخ رشــد تورم با زیان هم مواجه شــده  اند. همچنین شاخص قیمت هم  وزن که 

میزان رشــد قیمت سهام شرکت ها را به دقیق  ترین شــکل محاسبه می کند در 
این مدت ۲3.۱درصد افت کرده اســت،یعنی ســهامدارانی که از هیچ شرکتی در 
بورس سود ساالنه دریافت نکرده اند به  طور میانگین ۲3.۱درصد زیان کرده اند.  با 
احتساب نرخ تورم 43درصدی، میزان زیان واقعی سهامداران، در ۲95روز سپری 
شده از ســال جاری، به 66درصد می رسد. در همین مدت قیمت طال و دالر بیش 
از ۱0درصــد و میانگین قیمت هر مترمربع مســکن در شــهر تهران ۱۱.۱درصد 

افزایشیافته است.
در ایــن بین نزول مداوم شــاخص کل بورس از مرداد پارســال تاکنون ریســک 
ســرمایه گذاری در بازارســهام را افزایش داده و به خروج هــزاران میلیارد تومان 
پول از بازار ســهام منجرشــده اســت. آمار های مربوط بــه ارزش معامالت خرد 
نیــز بر افزایش شــتاب خروج پــول از بورس مهــر تأیید می  زنــد. طبق آمار ها  
ارزش روزانــه معامالت خرد از پاییز امســال تاکنون هر روز کمتر شــده اســت 
و روز دوشــنبه به کمترین میزان در ۲ ســال گذشته رسید. ســرمایه گذاران در 
مبــادالت دیروز بورس جمعا ۲هزار و635 میلیارد تومان داد و ســتد انجام دادند 
 که این میزان دســت  کــم 70 درصد کمتــر از میانگیــن ارزش معامالت خرد 

در شهریورماه است.

اول دی ماه ۱400 دولت سرانجام 
لیست مواد خام و نیمه خامی که 
در صورت صادرات مشمول قانون 
مالیات های مستقیم می شــوند را ابالغ کرد؛ پیش از این صادرات تمام 

کاالها معاف از مالیات بود.
یکی از ریسک های بازار سرمایه ایران این قانون بود که می توانست سود 
آوری شــرکت ها را در سال ۱400 مورد هدف جدی قرار دهد؛ اکنون با 
توجه به ابالغ این قانون به نظر می رسد مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد 
نشــده و نخواهد شد. این قانون با شعار حمایت از نیاز داخل ابالغ شده 
است. تولید عمده مواد خام و نیمه خام توسط شرکت های بازار سرمایه 
بیشتر از نیاز داخل اســت و چاره ای جز صادرات آنها نیست، بنابراین 
تاحدودی مشــخص بود این قانون به گونــه ای خواهد بود که اثر قابل 
توجهی در شرکت های بازار ســرمایه نگذارد. با این حال قانون مذکور، 
پیش از شــفاف ســازی نهایی، یکی از عوامل نگرانــی و افزایش صرف 
ریســک مورد انتظار سرمایه گذاران)کاهش P/E( در چند ماه اخیر به 

شمار می رفت، که مرتفع شد.
از منظــر ارزش بازار؛ زنجیره فوالد از معــدن تا نورد بزرگترین صنعت 
بازار ســرمایه ایران اســت و پس از آن صنعت پتروشیمی قراردارد )با 

حذف هلدینگ ها(.
صنعت فوالد: در لیســت اعالمی توســط دولت نــام محصوالتی نظیر 
سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن به چشم می خورد 
ایــن در حالی اســت کــه در حال حاضــر تقریبا تمامــی محصوالت 
تولید شــده معادن بزرگ نظیــر گهرزمین، گلگهــر، چادرملو، صبانور 
و... در داخــل کشــور مصرف شــده و درآمد فروش ایــن محصوالت 
شــامل مالیات بوده اســت و با این مصوبــه تغییــری در مالیات آنها 
ایجاد نمی شــود. ) در مورد شــمش فوالد این نگرانی وجود داشت که 
به عنــوان محصول نیمه خام تلقی گردد و شــامل مالیات شــود؛ که 
احتمــاال به دلیل مازاد ۲0 میلیون تنی تولید نســبت بــه نیاز داخل 
 چاره ای جز صادرات آن نبوده و همچنــان از معافیت مالیاتی صادرات 

برخوردار است(
صنعت پتروشــیمی: در این ابالغیه نام محصوالتــی نظیر اتان ، اتیلن  
پروپیلــن به چشــم می خورد که ایــن موارد به صــورت داخلی و بین 

مجتمعی معامله شده و صادرات ندارند.
صادرات LPG یا همان پروپان و بوتان شامل مالیات شده است که ۲5 
تا 30 درصد فروش پتروشــیمی خارک را شامل می شود که درصورت 
اخذ مالیات می تواند تا 6 درصد از ســود این شرکت کاسته شود که اثر 

محسوسی به شمار نمی رود.
پلــی پروپیلــن و پلی اتیلــن ترفتاالت نیــز در محصــوالت اولفینی 
شــامل مالیــات بر صادرات گشــته اســت. ایــن محصوالت بیشــتر 
 فــروش داخلی دارند و ســود آوری جم پیلن و پتروشــیمی تنگویان 

را درگیر نمی کند.
عــالوه بر این در لیســت مورد نظر محصــوالت آروماتیک مانند بنزن، 
پارازایلین، اورتوزایلین به چشــم می خورد که مهم ترین شرکت بورسی 
مربوط به این محصوالت؛ پتروشــیمی نوری است که تقریبا 30 درصد 
از فروش شرکت، شــامل فروش صادراتی این محصوالت است با توجه 
به حاشیه ســود قابل توجه این محصوالت، چیزی در حدود ۱0 تا ۱5 

درصد از سود این شرکت می تواند کاهش یابد.
پیش از این فعاالن بازار سرمایه نگران دیدن نام محصوالتی مانند اوره، 
متانول و پلی اتیلن ها در لیســت مالیات مواد خام و نیمه خام صادراتی 

بودند که از نام این محصوالت در این لیست خبری نیست.
صنایع پاالیشــی: نام محصوالتی در صنعت پاالیش به چشم می خورد 
نظیــر مازوت و حالل ها و ... مازوت کــه محصولی زیان ده بوده و اصال 
شــامل مالیات نمی شــود. سایر محصوالت نیز وزن بســیار کمی را در 

فروش صادراتی پاالیشگاه ها دارند.
صنعت مس: با توجه به این که در شــرکت ملی مس فروش کنسانتره 
صادراتی بسیار ناچیز بوده و صرفا کاتد مس صادر می کند اثری در سود 

آوری این شرکت ندارد.
صنعت روانکارها: دو محصول مهم اکســترکت، و روغن پایه مشــمول 
مالیات بر صادرات شــده است که باتوجه به اراقام مندرج در صورتهای 
مالی شــش ماهه شــرکت های نفت پارس، ایرانول و بهران کمتر از ۱0 
درصد از ســود کاهش خواهد داشــت و برای نفت ســپاهان ۱0 تا ۱5 

درصد از سود کاهش پیدا می کند.
صنعــت ســرب و روی: عمــده فــروش اکثر شــرکت های ســرب و 
روی بازار ســرمایه شــامل فروش شــمش ســرب و روی می شود که 
صادرات آن معاف از مالیات اســت. اما شــرکت بامــا عمده فروش آن 
صادرات کنســانتره ســرب و روی است که شــامل مالیات شده است 
 و پیش بینــی می شــود ایــن اتفاق باعــث کاهش ۲0 درصدی ســود 

این شرکت شود.
صنعت سیمان: صادرات کلینکر ســیمان نیز شامل مالیات بر صادرات 
شده است، شرکت های ســیمانی نزدیک دریا و مرزهای کشور تنها راه 
صادرات سیمان مازاد کشــور را در صادرات کلینکر می دیدند که طبق 
این مصوبه شــامل مالیات شــده اســت، با توجه به مشکالت صادرات 
سیمان و باالبودن ظرفیت تولید داخل، ایجاد مالیات بر صادرات کلینکر 
غیر منطقی به نظر می رســد با این حال فروش صادراتی این محصول 

شامل مالیات شده است. 
ایــن موضوع بســته بــه وزن کلینکــر صادراتــی در شــرکت ها در 
 برخــی 0 درصــد و در برخی ۱0 تا ۱5 درصد از ســود شــرکت ها را 

کاهش می دهد.

ترقی اقتصادی : نخســتین انتقادی که کارشناســان به پیش 
نویس جدید قانون بورس وارد می کنند مجوز سرک کشیدن در 
تمامی وجوه فعالیت حرفه ای، نیمه حرفه ای و حتی غیر حرفه ای 

بازار سرمایه از سوی مسئوالن بورس است
در روزهایی که بازار سرمایه در شیب تند نزول قرار دارد و رنگ 
قالــب روزهایش قرمز بوده و طبق گــزارش ها ارزش معامالت 
آن به کف رســیده و هر روز شاهد خروج بیشتر سهامداران به 
خصوص سهامداران خرد است؛ مسئوالن سازمان بورس و دولت 
در تالش هستند تا با تغییر رویه ها و قوانین بورس را از روزهای 
ســخت عبور دهند. در همین راستا مســئوالن بورس از چند 
روز پیش پیش نویس قانون جدیــد بازار اوراق بهادار جمهوری 
اســالمی ایران را پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه 
به صورت عمومی منتشــر کردند که با واکنش های بسیار رو به 
رو شد. نگاهی به جزئیات متعددی که در این پیش نویس وجود 
دارد به خوبی نشــان می دهد که در راســتای بهبود وضعیت و 
ارتقای جایگاه بــازار اوراق بهادار در اقتصاد ایران اگرچه قدمی 
رو به جلو برداشته شده اما بی   توجهی به بسیاری از زوایای بازار 
ســرمایه، می تواند منافع فعاالن بورس را با خطر مواجه سازد و 
در نهایت به فرار ســرمایه بورس و بی اعتمادی بیشتر شود آن 
هم در شرایطی که در طول یک سال و نیم گذشته این بازار در 

سراشیبی بوده است.
نخستین انتقادی که کارشناســان به پیش نویس جدید قانون 
بورس وارد می کنند مجوز ســرک کشــیدن در تمامی وجوه 
فعالیت حرفه ای، نیمه حرفه ای و حتی غیر حرفه ای بازار سرمایه 
از ســوی مســئوالن بورس اســت؛ اینکه در عمل به بهانه نظم 
دهی به بازار ســهام؛ آزادی افراد و در برخی از موارد حاکمیت 
ســهامداران بر دارایی آنها نقض می شــود. برای مثال در بند 
4ماده ۲9 قید شده که انتشار اگهییا اعالم پذیره نویسییا عرضه 
عمومی اوراق بهادار بدون مجوز ســازمان بورس مشمول حبس 

تعزیری درجه سوم )بین5 تا ۱0 سال( است. این در حالی است 
که تمامی اشخاص عادی فعال در بازار نه فقط در ایران بلکه در 
تمامی دنیا اقدام به چنین کاری می کنند. به نظر می رســد که 
در این قانون مشــخص نشده که منظور دقیق از چنین فعالیتی 
چیســت و آیا این مساله می تواند افراد عادی را )که در عمل از 
تریبون   های شــخصی خود در فضای مجازی اقدام به ارائه این 
اطالعات و در واقع بازنشر آن می کنند( در امر جرم انگاری شده 

درگیر کند یا نه.
همچنینیکی دیگر از نــکات منفی در پیش نویش تعیین زمان 
بندی های غیرمنطقی و نشدنی است. مثال در ماده ۲7 از لزوم 
ایجاد بستر الکترونیکی برای تسریع و تسهیل اجرای مصوبات و 
تصمیمات سازمان در فرآیندهایی نظیر ثبت تاسیس و تغییرات 
ناشــران اوراق بهادار، نهادهای مالی و غیره،  ظرف 6 ماه سخن 
به میان آمده اســت و ســوال این اســت: آیا زیرساخت ایجاد 
چنین مواردی فراهم شــده اســت؟ یا در ماده ۲8 مقرر شــده 
آیین دادرسی هیات داوری ظرف مدت 3 ماه ارائه و به تصویب 
شورا برسد. این در حالی است که آیین های دادرسی و قوانین و 
مقررات عموما دارای بندهایبســیاری هستند که هرکدام از آنها 
نیاز به مطالعه و مداقه فراوان دارد و به ثمر نشستن آنها نیازمند 

امکان سنجی دقیق است.
البتــه در مقابل انتقادها نکات مثبتی هم در پیش نویس وجود 
دارد برای مثال در نخســتین ماده از پیش نویس درباره ترکیب 
شورای عالی بورس مقرر شده از سوی کانون سهامداران حقیقی 
نماینده  ای در شورای عالی بورس حضور داشته باشد که پیش 
از این وجود نداشت و این مساله به این معناست که عزم قانون 
 گذار برای حمایت از سهامداران حقیقی در چارچوب یک کانون 
جداگانه هم تراز با سایر کانون های موجود وجود دارد. دوم آنکه 
با توجه به کاستی   های پیشــین جایگاه وزیر اقتصاد در معرفی 
برخی از اعضای شــورای عالی بورس، ایــن امر به خود اعضای 

شــورا واگذار شــده که با توجه به تضاد منافع احتمالی دولت 
با بورس قدمی رو به جلو اســت. در بحث ارتقای شــفافیت نیز 
مقرر شده تمامی اعضای شورا میزان سهامداری خود و اشخاص 

وابسته را در بدو انتصاب به رئیس قوه قضائیه اعالم کنند.
یکــی از نکات پر رنگ موجود در پیش نویس طرح اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار افزایش جایگاه بورس های کاالیی و دوری گزینی 
سیاستگذار از پافشاری بر قیمت گذاری دستوری است. آن طور 
که در ماده ۱4 این پیش نویس آمده تمامی شرکت های وابسته 
و تابعه به وزارتخانه ها، صندوق های بازنشســتگی و شرکت های 
بورســی و غیر بورســی موظف به فروش کلیه کاالهای تولیدی 

خود در بورس کاال هستند و عدم پایبندی به این ماده به منزله 
تضییع حقوق عمومی خواهد بود. در ادامه این ماده گفته شده 
که به منظور حمایت از بازار مشــتقه کاالیی هزینه های فعالیت 
در این بازار هزینــه قابل قبول مالیاتی خواهد بود که خود این 
نیز امر مثبتی اســت. عالوه بر این ها در مــاده ۱5 نیز اینطور 
ذکر شــده که تمامی فرآورده های نفتی بــه منظور صادرات و 
تمامی خوراک   های پاالیشــگاه   ها باید از طریق بورس انرژی به 
فروش برسد. بر اساس این ماده قیمت گذاری دستوری بر روی 
کاالهاییاد شده موضوعیت نداشته و مبنای کشف قیمت عرضه 

و تقاضا خواهد بود.

ترقی اقتصادی : بازار سرمایه درگیر سیگنال های مثبت و منفی است که بازار را به صحنه 
چالش میان خریداران و فروشــندگان تبدیل کرده است، اما در وضعیت فعلی فروشندگان 

برنده این جنگ شده اند.
 بورس در روزهایی که اوج ناامیدی ســهامداران خرد را پشــت سر می گذارد، اما همچنان 
کورســوهای امیدی برای بازگشت به دوران رونق را می توان از اطراف بورس مشاهده کرد. 
عوامل بنیادی و تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی نشان می دهد، بازار در بهترین حالت خود 

قرار گرفته و تنها نیاز به یک شوک مثبت و البته قوی برای بازگشت به دوران رونق دارد.
در هفته های گذشــته، تعداد روزهای نزولی بازار نســبت به هفته  ها و ماه های قبل بیشتر 
شده است. هر چند که از شدت ریزش بازار کاسته شده، اما اکثر نمادها در وضعیت کاهش 
قیمت هســتند و این مساله تا حدود زیادی سبب خروج سهامداران خرد و حقیقی از تاالر 

شیشه ای شده است.
با توجه به اتفاقات و رخدادهای داخلی و خارجی، در هفته های گذشــته و مخصوصا هفته 
گذشــته بازار به دو بخش سهم های ریالی و دالری تقسیم شده است. سهم های ریالی در 

حال رشد و سهم دالری در حال ریزش بوده اند.

با افزایش احتمال احیای برجام و مخابره اخبار مثبت از وین، قیمت دالر در بازار با افت مواجه 
شــده و همین مساله سبب ریزش بورس در بخش سهم های دالری مانند پاالیشگاهی ها و 
کامودیتی محورها شد، اما در دیگر سو، اخباری مانند حذف ارز 4۲00 تومانی، رویکرد دولت 
در بودحه سال ۱40۱ در حمایت از بورس، قیمت سهم  های ریالی بازار سهام مانند گروه های 

خودرویی و بانکی رشد کرد.
امــا نکته قابل توجه در این زمینه مربوط به قیمت ســهام بر می گردد. قیمت ســهم ها در 
وضعیت فعلی همان اعدادی اســت که این نمادها در زمانی که شاخص کل بورس در کانال 
800 هزار واحدی قرار داشــت. این مساله نشــان می دهد، شاخص کل با تغییرات قیمتی 
سهم ها حرکت نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، شاخص کل با تغییرات قیمت 
ســهام حرکت نکرده و با اینکه برخی نمادها در یک ســال و نیم گذشته بیش از 70 درصد 
کاهش یافته اند، شــاخص کل بورس در این مدت کمتر از 30 درصد افت کرده است. یعنی 
در روزهایی که تقریبا 70 درصد شــرکت ها با افت قیمت مواجه هستند، شاخص کل تغییر 
اندکی داشــته است. هفته پیش رو هفته پر خبری برای بورسی می تواند باشد. گزارش های 
دوره  ای 9 ماهه شرکت  ها رفته رفته منتشر خواهد شد و باید دید بازار به این گزارش  ها چه 
واکنشــی نشان خواهد داد. برخی از کارشناسان معتقدند که حساسیت بازار به گزارش  های 
مالی کم شــده و روندهای کالن اقتصاد ایران و چشــم انداز تحریم  ها برای معامله  گران و 

فعاالن اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در مقابل برخی دیگر از کارشناســان معتقدند که در تحلیل نهایی ارزش بازاری شرکت  ها 
به سمت ارزش ذاتی آنها میل خواهد کرد و تغییرات قیمت سهام شرکت  هایی که سودآور 

بوده  اند نمی  تواند در بلندمدت نزولی باشد.
شــرایط بازار در ماه  های اخیر نشــان داده که تصمیمات دولت و ریســک  های آن بیش از 
هر عامل دیگری بر بورس تأثیر داشــته است. تداوم خروج پول حقیقییکی از نشانه  های بی 
 اعتمادی سهامداران به بازار است. فرار سرمایه از بازار سهام و کوچ آن به بازارهای دیگر حتی 

در روزهای رشد شاخص هم مشاهده شده است. دخالت های دولت در سال 99 در بورس، 
یکی از تلخ ترین سال های بورس را در ذهن های سهامداران حقیقی ایجاد کرد.

بســیاری از کارشناســان و ســهامداران معتقدند بورس با کمبود نقدینگی مواجه است و 
تصمیمات حمایتی دولت می  تواند به تزریق نقدینگی و رشد قیمت  ها منجر شود. به عبارت 
دیگــر، بورس برای رشــد به جذب نقدینگی نیاز دارد و ســهامداران حقیقی در صورتی به 
سرمایه  گذاری در بورس اقدام می کنند که چشم انداز مثبتی را از بازار سرمایه دریافت کنند.

در چنین شــرایطی احیای برجام، آزادسازی بخشــی از درآمدهای بلوکه شده دولت و لغو 
برخی از تحریم  ها می  تواند تا حدودی انتظارات معامله  گران را به سمت رونق بورس سوق 
دهد. بنابراین در هفته پیش رو نگاه بورســی  ها به اخبار سیاســی، اخبار گزارش  های میان  

دوره ای و همچنین اخبار مربوط به بودجه سال آینده خواهد بود.
در مقابل تحلیل  گران بنیادی منتقد مداخالت دولت هستند و معتقدند، تزریق نقدینگی به 
بورس مشــکالت بازار را حل نمی کند. دولت باید به اصالح روندهای معیوب اقتصاد ایران و 
متغیرهای کالن بپردازد و تنها در صورتی بازار سرمایه به ثبات می  رسد که دولت از شوک 

درمانی دست بکشد.
با وجود تحریم  های اقتصادی، تالطمات ارزی، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته نمی  توان 
انتظار داشــت که بازار سرمایه عملکرد با ثباتی داشته باشد و آنچه به عنوان حمایت از بازار 
سرمایه یا حمایت از سهامداران مطرح می  شود تنها تزریق نقدینگی و شوک درمانی است.

با این شرایط و وجود دو مدل دیدگاه مختلف در زمینه ورود و حمایت دولت به بازار سرمایه 
به نظر می رســد بهترین مدل حمایت از بورس ایجاد بســتر مناسب و کاهش ریسک های 
سیاســی و تصمیم گیری بر مبنای عدم دخالت مستقیم بر بازار سرمایه باشد. با این شیوه 
می توان امیدوار بود، بورس نیز مانند همه بازارهای مالی دیگر، به راه خود به روش منطقی 
ادامه دهد و این مســاله ســبب خواهد شد سهامداران نیز پول های پارک شده خود را وارد 

بورس کرده و مشکل نقدینگی آن نیز برطرف شود.

 بررسی اثر مالیات 
بر صنایع بورسی 

کارشناس بازار سرمایه
امین امیری

پیش نویس قانون جدید بازار اورا ق بهادار کار آمد است؟

نگاهی به زوایای مثبت و منفی پیش نویس قانون جدید بورس

گزارش ۹ ماهه شرکت ها باعث رشد بورس می شود؟
بورس در روزهای ناامیدی سهامداران خرد 
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ارزش کل بازار سهام از مرداد پارسال 2۰۰میلیارد دالر نزول کرده است

زیان های بی انتهای سرمایه گذاران در بورس

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱5 - نیمه دوم دی ۱400

دیدگاه

ترقی اقتصادی : دبیرکل انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه تبادل اطالعات در بورس کاال به 
 صورت شــفاف تر و کشف قیمت نیز براساس عملکرد مکانیسم بازار و در فضایی رقابتی انجام 
می شــود، گفت: انجام مبادالت در این بازار به دلیل حذف واســطه ها، شفافیت و قانونمندی 
به شــدت در کاهش هزینه معامالت اثرگذار است.  »پیمان مولوی« در رابطه با بورس کاال و 
جایگاه آن در اقتصاد کشــور اظهار داشت: قبل از اصالح اصل 44 قانون اساسی، تصور غالب 
در کشــور این بود که در اقتصاد ایران بســترهای الزم برای شکل گیری اقتصاد رقابتی وجود 
ندارد. وی بیان داشــت: با رویکردهایی که در اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی اتخاذ 
شــد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کشور به گونه ای انجام شد که نقش دولت در اقتصاد 
کمرنگ شود و این رویکرد در قوانین برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت. دبیرکل انجمن 
اقتصاددانان گفت: پس  از آن نیز تالش شد تا با حذف یک سلسله امتیازات و انحصارها، فضا 
برای ورود بخش خصوصی به عرصه رقابت های اقتصادی بیشــتر شود تا اقتصاد رقابتی شکل 
بگیرد و در سایه آن کارایی افزایشیابد. مولوی افزود: بر این اساس، سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساســی تصویب و ابالغ و متعاقب آن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصویب 
شــد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: با حرکت کشور به سمت رقابتی کردن اقتصاد، 
تشکیل برخی از زیرساخت ها که بسترساز اقتصاد رقابتی است موردتوجه قرار گرفت که تشکیل 
بورس های کاال از جمله آن هاست. وی اظهار داشت: بی شک تشکیل هرکدام از بورس ها مانند 

بورس کاال و بورس  انرژی، به وجود بسترها و مکانیسم خاص خود نیاز دارد که در این سال ها 
و با وجود فراز و نشــیب های خاص اقتصاد ایران، شاهد توسعه بورس های کاالیی و به تبع آن 
رشد رقابت در میان صنایع هستیم. مولوی در ادامه افزود: شاید بتوان یکی از کارکردهای اصلی 
بورس های کاالیی در کنار کشــف نرخ های شفاف و عادالنه و همچنین ارائه ابزارهای مناسب 
برای مدیریت ریســک ناشی از نوســان قیمت را تسهیل فرآیند عرضه محصوالت و کاالهای 
تولیدی بخش های مختلف اقتصاد دانست. دبیرکل انجمن اقتصاددانان بیان داشت: بورس های 
کاالیی نقش مهمی در مدیریت و کنترل ریسک، فراهم کردن منابع مالی برای تولیدکنندگان و 
کمک به برنامه ریزی و مدیریت شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده کاالها ایفا می کنند. این 
بورس ها به طور عمده فضایی رقابتی و آزاد برای قیمت گذاری منصفانه کاالها فراهم می کنند 
و رانت های موجود در بازارهای غیررسمی و غیر شفاف را از بین می برند. وی ادامه داد: بررسی 
روند پیدایش و تکامل بورس های کاال در جهان حکایت از آن دارد که ظهور و گسترش فعالیت 
این گونه بازارها در عرصه اقتصاد کشــورها از قرن ۱9 به بعد به دنبال پاسخگویی به برخی از 
نیازهای اقتصادی و در بســیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کاالها بوده اســت. 
به عبارت دیگر، وجود برخی مشکالت در بازار کاال و به تبع آن نوسان قیمت کاالها در کنار برخی 
از نارســایی ها و ناکارآمدی های بازار سنتی، از مهم ترین عواملی بوده که موجب پدیدار شدن 

بورس های کاال در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف شده است

ترقی اقتصادی: نظام مالی کشور ها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته 
باشــد. در کشور های توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی 
مبتنی بر اوراق بهادار در این کشور ها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشور های در حال 
توســعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی 
فراگیــر عمل می کنند و شــرکت ها برای تامین نیاز های خود تا حــد زیادی به نظام بانکی 
وابسته اند. در ایران نیز مانند اغلب کشور های در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است 
و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما )به عنوان تنها نهاد بازار سرمایه در ایران(، با وجود 
این که از یک پیشــینه 30 ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران 
پیدا نکرده اســت. به طور کلی عواملی که باعث عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را 

می توان به صورت زیر بر شمرد:
۱- ضعف ســاختار تشــکیالتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مســتقیم دولت و 

سازمان های دولتی به ویژه بخش پولی در این سازمان.
۲- شفاف نبودن و کمبود اطالعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس.

3- ضعــف و عدم پویایی در مقررات، و ضرورت بازنگــری در قوانین و مقررات موثر در این 
سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.

4- ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران.

5- عدم تفکیک بازار های دسته اول و دسته دوم سهام و فقدان بازار های فرعی و ضرورت ایجاد 
بازار های جداگانه جهت معامالت سهام.

6- عدم استفاده از ابزار های متنوع مالی و فقدان بورس های کاال در بازار سرمایه ایران.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت 
توســعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکالت و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس 
اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود. در همین رابطه پیمان حدادی کارشناس ارشد 
بازار سرمایه در این خصوص اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در اصالحات قانون بازار سرمایه 

دیده نشده، اصالح بخشی از موارد قانون تجارت است.
وی افزود: افزایش سرمایه شرکت ها معموال در پروسه زمانی طوالنی انجام می شود؛ بنابراین 
باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد، این سرمایه اضافه شده نسبت به برآورد اولیه، چندان 
نمی تواند کارآیی داشته باشد و سهامداران هم نمی توانند از سهام اضافه شده در مدت زمان 

کوتاهی استفاده کنند.
 این کارشــناس بازار ســرمایه مطرح کرد: همچنین می توانیم موردی به این قانون مبنی بر 
ســهامی عام شــدن کارگزاری ها اضافه کنیم؛ به شکلی که مانند شرکت های تامین سرمایه 
بخشــی از سهام خود را در بازار ســرمایه عرضه کنند و مردم هم در این نهاد مالی سهامدار 

باشند؛ چون قابلیت بازدهی معقول دارند.

دبیرکل انجمن اقتصاددانان اعالم کرد:
ماموریت بورس کاال برای تقویت اقتصاد رقابتی

تنگنا های بازار سرمایه در ایران چگونه حل می شود؟
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ترقی اقتصادی : رئیس انجمن صنفی فناوری های نوین مالی 
ایران گفت: سیاســت گذاری حاکمیت در حوزه مالی همیشه 
به صورت زیرســاخت هاییکپارچه و متمرکز انجام شده است. 
غیرمتمرکز بودن دارایی های رمزارز، سیاســت گذاری در این 

عرصه را با چالش ایجاد کرده است.
،  رمزارز )Cryptocurrency( یکی از انواع ارز مجازی است 
که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن اســتفاده شده است و 
معموالً به صورت غیرمتمرکز اداره می شود. نخستین بار در دهه 
90 میالدی، فناوری زنجیره بلوک یا همان بالکچین معرفی 
شــد و در سال ۲009 پس از وقوع بحران عظیم اقتصادی در 
جهان، رمزارز غیرمتمرکزی به نام بیت کوین براساس فناوری 
زنجیره بلوک توســط فرد یا گروهی ناشــناس با نام مستعار 

»ساتوشی ناکاموتو« پا به عرصه تجارت های پنهان گذاشت. 
رمزارزها به همان ســرعت که در جهان شــناخته شدند، در 
ایران نیز رشد کردند و با اقبال رو به رو شدند. مردم این روزها 
بیش از گذشته به خرید و فروش رمز ارزها روی آورده اند، اما 
در حوزه قانون گذاری هنوز ابتدای مسیر هستیم. نبود قوانین 
درباره رمزارزها و رویکردهای متفاوتی که در این حوزه وجود 
دارد، باعث شده ســاماندهی در این عرصه با کندی رو به رو 

شود.
رویکرد حاکمیت به رمزارزها، رویکرد خوبی است

»محمدمهدی شریعتمدار« رئیس انجمن صنفی فناوری های 
نویــن مالی ایــران در گفت وگوی اختصاصی بــا ایرنا درباره 
قانون گــذاری در حوزه رمزارزها گفــت: در حوزه رمزارزها در 
کشــور باید به این نکته توجه کرد که مقررات گذاری برعهده 

دولت و سیاست های کلی نیز برعهده شوراهای عالی است.
وی افزود: یکی از مسائلی که باعث رنج صنایع می شود، وجود 
تناقض در نگاه این سه بخش به رمز ارزها است. سیاست های 
باالدســتی معموال رویکرد توسعه ای و روشــنگرانه دارند اما 
زمانــی که به الزامــات اجرایییا عملیاتی می رســند، معموال 
نگاه و نظارت به ســمت کنترلی شدن می رود و در عمل آن 

سیاست های باالدستی ناکارآمد می شود.
رئیس انجمن صنفــی فناوری های نوین مالــی ایران درباره 
ضرورت ساماندهی رمزارزها در کشــور، افزود: به ساماندهی 
رمزارزها امیدوار هستم و فکر می کنم با توجه به شرایط کنونی 
مشکالت در آینده رفع شــوند. زیرا اطمینان دارم در صورت 
برخورد ســلبی با رمزارزها، ریســک های بزرگتری به وجود 

خواهد آمد.
شریعتمدار تصریح کرد: نبود قانون یکی از چالش های اصلی 
در این قضیه اســت، اکنون یک مصوبــه هیات وزیران و یک 
مصوبه شــورای عالی مبارزه با پولشویی که به تصویب هیات 

وزیران نرسیده، در حوزه رمزارزها وجود دارد.
وی بــا تاکید بــر این که در حوزه اســتخراج رمز ارز چندین 

مصوبه در وزارت صمت وجود دارد، گفت: سیاست های کلی و 
جهت گیری نظام برنامه های توسعه ای است ما حتییک مصوبه 
محرمانه که توســط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده 
نیز در حوزه دارایی های دیجیتال داریم. این ها نشان می دهد 
کــه رویکرد حاکمیت رویکرد خوبی اســت امــا زمانی برای 
اجرایی شــدن به نهادهای اجرایی می رسد، آن ها با نگرانی ها 
و منافعی که در این حوزه دارند، پیشــرفت امور را با مشکل 

مواجه می کنند.
نگاه دستگاه های اجرایی، به شدت کنترلی است

این مقام صنفی تاکید کرد: نوع نگاه دســتگاه های اجرایی اما 
به این مسائل متفاوت است و آن مقرراتی که در الیه اجرایی 
مصوب می کنند به شــدت کنترلی اســت. دستگاه ها معموال 
ریســک را به صفــر نزدیک می کنند تا هیــچ اتفاق غیرقابل 
پیش بینی رخ ندهــد. مقررات کنترلی، همراه با جزئیات زیاد 
مانعی برای توســعه هستند. دلیل این که اقتصاد دیجیتال در 
ســال های گذشته به صورت متوالی بین سه تا 6 درصد رشد 
داشته، دلیلش این بوده که تنظیم گری خیلی شدید نبوده و 
حاکمیت و نهاد مجری، دخالت شدید در فرایند رشد اقتصاد 

دیجیتال نداشته اند.
شــریعتمدار تصریح کرد: در این برهــه زمانی ما به قوانین و 
مقررات حداقلی برای پوشــش ریســک ها برای به رسمیت 
شــناختن بازار رمز ارزها نیاز داریم. در کشور ما اکنون دارایی 
دیجیتال، دارایی به حســاب نمی آید. حتی اگر حتی این قدم 
را برداریم و دارایی دیجیتال را دارایی بدانیم، کفایت می کند.

وی دربــاره رویکرد دولت بر بازار رمــز ارزها تاکید کرد: نگاه 

دولت و حاکمیت در واقع از چند طیف تشــکیل شده است. 
نــگاه برخی نهادها خوب و رو به پیشــرفت اســت و برخی 
کنترل گر هستند و نگاه امنیتی دارند. به همین دلیل نمی توان 
گفت که نگاه اصلی حاکمیت چیســت اما به نظر می رسد که 

اکنون نگاه یکپارچه ای به مقوله رمز ارزها وجود ندارد.
مجلس »رمزارز« را دارایی می داند

رئیس انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران تاکید کرد: 
در این میان، نظر مجلس مشــخص است. نه این که موافق و 
مروج حوزه رمز ارزها باشــد اما معتقد است که رمز ارز وجود 
دارد و آن را نــوع دیگری از دارایی می داند. نگاه کمیســیون 
اقتصادی نیز این است که باید در این زمینه قانون گذاری شود.

شریعتمدار درباره نگرش شــوراهای عالی به رمز ارزها گفت: 
شورای عالی مبارزه با پولشویی نگاه فوق العاده محتاطانه ای به 
رمزارزها دارد، در مقابل نگاه شورای عالی فضای مجازی باز و 
تنظیم گرانه است. بانک مرکزی نیز به دلیل وظیفه ذاتی خود 
نگرانی هایی دارد و این طبیعی است. بانک مرکزی مسئولیت 
بیشتری دارد و همین مســئله باعث شده نگاه دقیق تری به 

منافع و مضرات این بخش داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنــون عــادت حاکمیت، توســعه 
زیرســاخت هاییکپارچه و متمرکز مانند زیرساخت پرداخت، 
پولی، بانکی و مخابراتی بوده است. اما اکنون رمزارزها خالف 
رویهیکپارچه ســازی و به صورت غیرمتمرکز توسعه یافته اند. 
این خالف عادت است و به همین دلیل مسائلی را رقم می زند 

که باید آن ها را حل کرد.
رئیس انجمن صنفــی فناوری های نوین مالــی ایران درباره 

ضرورت ســاماندهی رمزارزها در کشــور افزود: به ساماندهی 
رمزارزهــا امیدوار هســتم و فکر می کنم با توجه به شــرایط 
کنونی مشــکالت در آینده رفع شوند. چرا که اطمینان دارم 
در صورت برخورد سلبی با رمزارزها، ریسک های بزرگتری به 

وجود خواهد آمد.
شریعتمدار درباره دارایی های ایرانیان در بازار رمزارزها گفت: 
در پیمایشــی که از 6 هزار نفر انجام شده، دارایی های مردم 
ایران در صنعت رمز ارز ۲ دســته است. عده ای دارایی خود را 
در کیف پول شخصی و پلتفرم های خارجی رمزارز و عده دیگر 
در پلتفرم های داخلــی نگهداری می کنند. بیش از 3 میلیون 
اکانت در پلتفرم های ایرانی و به همین اندازه نیز اکانت کیف 
پول  خارجی و داخلی فعال اســت. بر اساس آمار تخمین زده 

می شود که هر اکانت مربوط به ۲ تا ۲.5 نفر است.
امکان تهدید دارایی ها وجود دارد

وی تاکید کرد: بخشــی از مردم، دارایی خود را در کیف پول 
شخصی خود نگهداری می کنند و حاکمیت نمی تواند نظارت 
یا رصدی بر این دارایی داشــته باشد. بخش دیگری از مردم 
دارایــی خود را روی پلتفرم هــای خارجی نگهداری می کنند 
کــه ریســک های تحریمی شــامل آن می شــود و این برای 
دارایی مــردم یک تهدید جدی اســت. حاکمیت باید تا حد 
ممکن پلتفرم های ایرانی را کم ریسک کند تا ایرانیان بتوانند 
دارایی خود را روی کیف پول های شخصییا پلتفرم های ایرانی 
نگهداری کنند. البته این کار عالوه بر نظارت و قانون گذاری، به 
آموزش نیز نیاز دارد. شریعتمدار افزود: ایرانی ها اکنون با چند 
ریسک مواجه هستند که با حداقل نظارت و تنظیم گری قابل 
پوشش است. این کهیک کتابچه صفر تا ۱00 برای تنظیم گری 
در حــوزه رمزارزها ایجاد کنیم و بگوییم همه چیز باید با این 
پیروی از این دستورالعمل پیش برود، در دنیا شیوه منسوخیبه 
حساب می آید، اکنون دنیا به سمت کاهش ریسک ها حرکت 
کرد  است. وی افزود: حاکمیت نباید در این زمینه تصدی گری 
کنــد، چرا که در این صورت از کار اصلی خود که ریل گذاری 
و هدایت کسب وکارها اســت دور می ماند. از طرف دیگر باید 
توجه داشــت که حاکمیــت، بی قانونی در این حــوزه را نیز 
در پیش نگیــرد. توصیه بین المللی این اســت که حاکمیت 
ریسک ها را پوشش دهد و با حداقلی ترین الزامات در این بازار 
رقابت و امنیت ایجاد کند. این مقــام صنفی افزود: ابزارهای 
مالی مانند رمزارزها، ابزار حفظ و انتقال ارزش هستند و مردم 
ما نیز به همین جهت از این بازار استقبال کرده اند. نمی توان از 
این رویکرد جلوگیری کرد، این نیازی است که درمردم وجود 
دارد و اگر با این نیاز، سلبی برخورد کنیمیا راهکارهای درستی 
برای آن در نظر نگیریم، راهکارهای غیررسمی در شبکه های 
اجتماعی و صرافی های غیررســمی به وجود می آید و دارایی 

مردم را تهدید می کند.

مجلس »رمزارز« را دارایی می داند

ساماندهی بازار رمزارزها برای حفظ دارایی مردم افزایش سقف انتقال وجه در بانک سامان 
ترقی اقتصادی : بانک ســامان از افزایش سقف مبلغ دستور پرداخت پایا به ۱00 میلیون تومان و 
کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا به 50 میلیون تومان خبر داد.در راستای اجرای دستورالعمل بانک 
مرکزی، بانک ســامان از افزایش سقف دستور پرداخت پایا و کف دستور پرداخت ساتنا خبر داد. بر 
اساس دستورالعمل بانک مرکزی، این اقدام باهدف متمرکز سازی انتقال وجوه کالن در سامانه ساتنا 
و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت های سامانه یاد شده، از روز شنبه ۲5 دی ماه اجرایی خواهد 
شــد.الزم به ذکر است که بر اساس این دســتورالعمل کف مبلغ دستور پرداخت های بین مشتری 
ساتنا، از ۱50 میلیون ریال به 500 میلیون ریال، افزایش خواهد یافت و همچنین سقف مبلغ دستور 
پرداخت های پایا، از 500 میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش می یابد.

 حضور پررنگ بانک سپه 
در توسعه استان هرمزگان

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســپه از نقش راهبردی و هدفمند ایــن بانک در کمک به 
توسعه بخش های مختلف اقتصادی و حل مشکالت مردم خبر داد.دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر 
یک روزه خود به استان پهناور هرمزگان ضمن بازدید از شعب این بانک در نقاط دوردست استان 
با مدیران چند واحد تولیدی- صنعتی مهم و راهبردی پیرامون  راه های گســترش همکاری های 
دوجانبه دیدار و گفت وگو کرد.مدیرعامل بانک سپه در بازدید از مجموعه آب شیرین کن بندرعباس 
به ضرورت مشــارکت نظام بانکی کشور در حل چالش های راهبردی استان ها اظهار داشت: بانک 
ســپه به منظور تأمین آب شرب شــهرها و روســتاهای و واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در 
اســتان های کرمان، هرمزگان و یزد اولین گام عملی را با موفقیت برداشته است.وی افزود: بانک 
ســپه آماده است تجربه های شرکت های زیرمجموعه خود در زمینه انتقال و شیرین سازی آب از 

خلیج فارس به فالت مرکزی را در اختیار عالقه مندان برای حضور در این عرصه قرار دهد.

افزایش2.۵ برابری سرمایه بانک گردشگری
ترقی اقتصادی : میزان ســرمایه بانک گردشــگری از 6000 میلیارد ریال به ۱5000 میلیارد 
ریال معادل ۲.5 برابر افزایشیافته است.افزایش سرمایه  ۱50درصدی بانک گردشگری، شهریور 
ماه امســال و پس از اخذ مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در اداره ثبت شــرکتها، به ثبت رســیده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشــگری، افزایش سرمایه بانک که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده تیرماه سال 99 با 
حضور اکثریت ســهامداران مصوب شد، در جلسه مذکور با موافقت سهامداران، افزایش سرمایه 
بانک از مبلغ 6 هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱5 هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تصویب 
رســید.با ثبت افزایش سرمایه فوق الذکر، سرمایه شرکت به مبلغ ۱5000 میلیارد ریال منقسم 
به ۱5 میلیارد سهم عادییک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده است، رسید و ماده مربوطه 

در اساسنامه نیز اصالح شده است.

رشد12۳ درصدی تسهیالت دهی موسسه ملل
ترقی اقتصادی : مانده تســهیالت اعطایی موسسه ملل در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 
۲7 هزار میلیارد تومان رســید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۲3 درصد 
رشــد داشته است.موسسه اعتباری ملل که با سرمایه ثبت شده یک هزار میلیارد تومانی و نماد 
»وملل« در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت اســت گــزارش ماهیانه منتهی به پایان آذرماه 
۱400 را منتشــرکرد.براین اساس این شرکت توانســت در آذرماه 499 میلیارد تومان درآمد از 
محل تسهیالت اعطایی درآمد کسب کند و در مقابل به سپرده گذاران 46۱ میلیارد تومان سود 
اختصاص داد تا در مجموع درآمد تسهیالتی آن در 9 ماه نخست سال جاری به رقم چهار هزار 
و ۱۱9 میلیارد تومان برسد و همچنین سود پرداخت به سپرده گذاران این موسسه به سه هزار 
و956 میلیارد تومان رسید و حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱63 میلیارد تومان بود.موسسه 
ملل در این دوره زمانی 4۱ درصد بیشــتر از دوره مشــابه ســال قبل درآمد از محل تسهیالت 
اعطایی کســب کرد و همچنین ۱08 درصد بیشــتر از دوره مشابه سال قبل سود پرداخت کرد. 
این شــرکت بورســی در پایان آذرماه سال گذشته دو هزار و 9۱4 میلیارد تومان درآمد از محل 
تسهیالت اعطایی کسب کرده بود و یک هزار و 905 میلیارد تومان هم سود پرداخت کرده بود.

محیط زیست در اولویت مسئولیت  بانک ایران زمین
ترقی اقتصادی : مســئولیت های اجتماعی در موسسات و شرکت های بخش خصوصی تقریبا 
در اکثر کشــورهای جهان به یکی از سیاست های موسســات به شمار می رود که در حوزه های 
مختلفی همچون حفظ محیط زیســت، مدرسه ســازی و کمک به اجرای برنامه های عام المنفعه 
صــورت می گیرد موضوعی که در بانک ایران زمین نیز به صورت گســترده در حال اجرا بوده و 
مدیران به همراه کارکنان این بانک از تمام ظرفیت های خود برای تحقق اهداف مســئولیت های 
اجتماعی بهره می گیرند.بررســی ها از اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی بانک 
ایران زمین نشــان می دهد در ســالجاری این بانک در پویش »هیچ جا خونه  خوِد آدم نمیشه« 
شــرکت کرده و محتوای آموزشی و اثرگذار در حوزه پیشگیری از کرونا، ضرورت در خانه ماندن 
چگونگی گذران وقت، برنامه ریزی برای انجام اقدامات ســودمند اقتصادی و اجتماعی در خانه 
تشــویق و جلب همکاری مردم بــرای ماندن و ایجاد محیطی جــذاب و تاثیرگذار در خانه در 
اختیار گروه های مردمی قرار داده است. همچنین بانک ایران زمین در مقام یکی از حامیان مهم 
محیط  زیســت در کشور، در سال ۱395 ضمن اعالم فراخوان پویش محیط  زیستی برای زندگی 
همین- یک- زمین- را- داریم با هدف پاکســازی محیط  زیســت از انواع آلودگی،یک مسابقه 
جذاب عکاســی و نقاشــی نیز با محوریت حفاظت از محیط  زیســت برگزار کرده و برای نفرات 
برگزیده جوایز نفیســی در نظر گرفت. همچنین در ادامه این مسیر کمپین محیط  زیستی »یک 
قطره کمتر« را اجرا کرده که از شــهریور۱397 کلید خورده و هدف فرهنگ ســازی در زمینه 

مصرف صحیح آب را پیگیری می کند.

سرمایه گذاری بانک ملت در خط لوله تابش
ترقــی اقتصادی : مدیرعامــل بانک ملت گفت: در پــروژه خط لوله انتقال ســوخت تابش 
300میلیون یورو معادل 9 هزار میلیارد تومان توســط بانک ملت ســرمایه گذاری خواهد شد.  
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت در مراســم امضاء قرارداد تامین مالی خطوط لوله انتقال 
فرآورده نفتی تابش اظهار داشــت: نقش صنعت نفت در اقتصاد کشــور بســیار کلیدی است و 
به همین دلیل ضرورت دارد نظام بانکی توجه خاصی به این صنعت داشــته باشــد.وی گفت: 
بانک ملت بیشــترین ســهم را در ســرمایه گذاری در ابرپروژه های صنعت نفت داشته و تامین 
مالی۱0 ها پروژه را انجام داده اســت. به عنوان مثال پروژه پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با 
تامین مالی۱.4 میلیاردیورویی بانک ملت انجام شد.دولت آبادی افزود: همچنین در تامین مالی 
پروژه های پاالیشــگاه نفت شازند، تهران، بندرعباس، تبریز، آبادان و الوان نیز نقش بانک ملت 
قابل توجه بوده اســت. مدیرعامل بانک ملت گفــت: در حال حاضر مراودات مالی بانک ملت با 
شــرکت پاالیش و پخش فرآورده نفتی برقرار اســت و تاکنون ۱8 میلیاردیورو در این صنعت 

سرمایه گذاری کرده ایم.

افزایش بیش از ٨۰۰ درصدی سرمایه بانک رفاه
ترقی اقتصادی : افزایش بیش از 800 درصدی ســرمایه بانک رفاه کارگران در سازمان ثبت 
اســناد و امالک کشور،به ثبت رسید.بر اساس آگهی تغییرات این بانک در اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران، سرمایه بانک رفاه کارگران از مبلغ ۲3.3۲6.000 میلیون ریال به 
مبلغ ۱9۲.689.000 میلیون ریال منقسم به تعداد ۱9۲.689.000.000 سهم یک هزار ریالی 
با نام، از محل مطالبات حال شــده ســهام داران و آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
افزایشیافت.بر اســاس این گزارش، ثبت رسمی افزایش بیش از 800 درصد سرمایه بانک رفاه 
کارگران، در تاریخ این بانک بی سابقه و نقطه عطفی در تاریخ فعالیت های آن محسوب می شود.

الزم به ذکر اســت، با ثبت رسمی افزایش سرمایه، بانک رفاه کارگران به یکی از بانک های برتر 
کشور از منظر کفایت سرمایه تبدیل شده است.

رونمایی از طرح های کارت هدیه جدید بانک دی
ترقی اقتصادی : ۱ طرح جدید »کارت هدیه« بانک دی رونمایی شــد.به منظور تنوع بخشی 
و پاســخگویی به تقاضاهای مشتریان، کارت های هدیه جدید در ۱۱ طرح با موضوعات تحویل 
ســال نو، اعیاد و مناسبت های مذهبی و ملی نظیر روز پدر، روز معلم، روز مادر و کارت کودک 
با طرح ها و رنگ های متنوع در کلیه شــعب بانک دی در دســترس مشتریان قرار گرفته است.

همچنین تعدادی کارت هدیه با موضوع ترویج فرهنگ ایثار نیز در اختیار شعب بانک دی قرار 
گرفته اســت.با ارائه این کارت ها تعداد طرح های کارت هدیه بانک دی به 49 عدد رســید که 

امکان انتخاب بیشتر برای مشتریان و متقاضیان را فراهم آورده است.

ترقی اقتصادی : در اجرای پایلوتیک طرح پلتفرم مورد نظر 
به صورت مقدماتی و در مقیاس کوچک اجرا و بررســی شده تا 

امکان پذیری آن ارزیابی شود.
پس از ۲ سال کار از سوی کارشناسان به گفته مسئوالن بانک 
مرکزی نمونه پایلوت آزمایشــی رمز پــول بانک مرکزی آماده 
شده است ولی احتماال عملیاتی شدن آن در سال آینده صورت 

خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفته است 
این شرکت حدود ۲سال روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک 
مرکزی کار مستمر انجام داده و هم اکنون نمونه پایلوت رمزپول 
توسط این شرکت آماده شده است. سیدابوطالب نجفی در این 
رابطه گفته است:مسئله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم 
دیجیتال نیســت بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و 
ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مسئله نیازمند مطالعات 
ســنگین اســت. چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی صالح 
 آبادی گفته بــود: »موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در 
دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل های 
مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی 

راه اندازی خواهد شد.«
رئیــس واحد بالکچین این شــرکت نیز اعالم کــرده رمزپول 

رقیبی برای بیت کوین نیســت و هدف بانک مرکزی، ارائه پول 
هوشــمند به شهروندان اســت. به گفته وی کاهش هزینه های 
چاپ و اسکناس، هوشمندسازی ردگیری پول، توسعه فراگیری 
ســرویس دهی مالی در ســطح جامعه و ارائه ابزار مورد نیاز در 
راستای توســعه اقتصاد دیجیتال از مهم ترین مزایای رمز پول 
بانک مرکزی اســت. مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک 
با اشــاره به اینکه در ماه های پایانی سال با فشار تراکنش های 
صنعت بانکی مواجه بودیم که بایستی مدیریت شوند، گفت: »در 
دو ماه پایانی ســال حدود 35 درصد به تعداد تراکنش ها افزوده 
می شود و باید ســرویس ها را از نظر امنیت، پایداری وعملیات، 
مدیریت کنیم. براین اساس اجرای پایلوت رمزپول به سال آینده 

موکول خواهد شد.«
در اجــرای پایلوتیک طرح پلتفرم مورد نظر به صورت مقدماتی 

و در مقیاس کوچک اجرا و بررســی شــده تا امکان پذیری آن 
ارزیابی شــود. تولید رمز پول بانک مرکزی از دولت قبل شروع 
شده بود. پیش از این عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک  
مرکزی در یادداشتی درباره رمزپول بانک مرکزی نوشته بود:» در 
سال های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی 
و رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شــده است. خصوصا 
نحوه تنظیم گری رمز ارزها، و نســبت آنها با سیاســت گذاری 
پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه اســت. طی دو سال 
گذشته، تشکیل جلسات بررســی و قاعده گذاری در باالترین 
سطوح سیاســت گذاری های اقتصادی جهان در باره رمز ارزها 
بارها تکرار شــده اســت و الگوی مواجهه با اینپدیده، با اهداف 
متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. ازجمله اهداف بانک های 
مرکزی مختلف، افزایش کنترل در خصوص انتقال اعتبار، بین 
المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیســتم پولی 
اســت. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هم با بررسی این 
روند جدید جهانی و متمرکز شــدن بر الگوهای مختلف در پی 
انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه 

سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.«

رمز پول بانک مرکزی در مرحله آزمایشی

رمز پول بانک مرکزی چیست؟

ترقی اقتصادی : دبیر کمیســیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول 
مطالبات بانک ها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیالت 
دهــی بانک ها را تحت تاثیرقرار می دهد و در آخر به ضرر بخش های تولیدی تمام 

می شود.
طرح جدید مجلس در حمایت از تولید در ابتدا با نام »طرح حمایت از کارخانجات 
و واحدهای صنعتی و تولیدی« وارد صحن علنی مجلس شــد و در جلســه هشتم 
دی ماه امسال دو فوریت بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رسید اما در بازنگری بعدی توسط کمیسیون صنایع به »طرح دو فوریتی جلوگیری 

از تعطیلی واحدهای تولیدی« نام گرفت. 
در این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین آالت، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه 
و محصوالت کارخانجــات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از 
خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت 
بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه گذاران واحدهای تولیدی 
ناشــی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آالت در گمرکات کشور و 
یــا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یــا بروز اختالل در فعالیت های تولیدی و یا 
تعطیلی این واحدها شود، ممنوع است و به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات 
و واحدهای تولیدی، دســتگاه های ذیربطیا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به 
اتهامات اقتصادی، از بازداشــت موقت و حبس مدیرانیا ســرمایه گذاران واحدهای 
تولیدی که منجر به بروز اختالل یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری 
کرده و با تعییــن تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجــازات حبس با اقدامات 
تامینی و توســعه ای متناســب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلییا احداث واحد 

تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند. 
در این زمینه، علی نظافتیان- دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد: اقداماتی نظیر توقیف، ضبط و تملک 
ماشــین آالت واحدهای تولیدییا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختالل 
در فعالیت های تولیدی این واحدها شــود، از جمله صالحیت های انحصاری و ذاتی 
قوه قضاییه اســت و مجلس براســاس اصول و مبانی قانون اساسی و اصل تفکیک 
قوا، نمی تواند قوه قضاییه را از اعمال صالحیت های قانونی خود منع یا محروم کند. 
از سوی دیگر، پیشنهاد دهندگان این طرح، باید نحوه وصول مطالبات بستانکاران 
واحدهــای تولیدی از جمله بانک ها را در طرح مورد نظر به صورت شــفاف تعیین 
کنند تا معامالت اقساطی و اعتباری به بخش تولید و پرداخت تسهیالت و تعهدات 
بانکی به آنان ریســک بســیار باالیی برای بانک ها وموسسات تولیدی و همچنین 

برای ســایر اشخاصی که با واحدهای تولیدی اعتباری کار می کنند، نداشته باشد و 
ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات از آنان طرح شود.

طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل اعطای تسهیالت
وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل با در قانون تسهیل اعطای تسهیالت 
بانکی است، افزود: از سوی دیگر، در این طرح فرض نمایندگان آن است که پدیده 
وصــول مطالبات منتهی به تعطیلــی واحدهای تولیدییا وقفه در تولید می شــود 
درحالیکه چنین نیست و بسیاری از این واحدها قبل از تملیک نهایی توسط بانک ها 
غیر فعال هستند. ضمن آنکه از نظر حقوقی، وصول مطالبات بانک ها از طریق دوایر 
ثبت یا با رای مراجع قضایی، در نهایت تغییر مالکین آن واحدهای تولیدی را دربر 
خواهد داشت و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد نمی کند و صاحبان جدید 
آن واحد تولیدی بدهکار )بســتانکاران( می توانند براساس قرارداد مدیریت، واحد 
تولیدی فعال و تملیک شده را در اختیار مدیران فعلی قراردهند زیرا ادامه تولید در 
توان تخصصی و کارشناسی بانک ها نیست و آنها موظفند واحدهای تملیکی را در 

مهلت قانونی به فروش رسانند وگرنه مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.
نظافتیانیکی از ایرادهای اساسی طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای 
تولیدی را افزایش بی ســابقه مطالبات معوق بانک ها دانســت و گفت: مفاد طرح 
مزبور موجبات ایجاد تعارض های متعدد میان متون قانونی کشــور را فراهم خواهد 
ســاخت برای مثال مغایرت و ایجاد تخصیص و نســخ در متــون قوانین کنونی از 
قبیــل قانون جدید صدور چک، قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور قانون آئین دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی کیفری و حتی قوانین 
تجارت و مجازات اسالمی از جمله تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدین سان 
که طرح مورد اشــاره با حذف و زایل ســاختن کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در 
اختیار بستانکاران پرداخت بدهی اشخاص به  نظام بانکی کشور را صرفاً به توصیه ای 

اخالقی مبدل خواهد ساخت.
چالش های طرح مجلس برای بانک ها و تولید

وی افزود: متاســفانه ایرادهای حقوقی و ســاختاری طرح مورد نظر به حدی است 
که در صورت برطرف نشدن این ایرادها، بخش تولید و شبکه بانکی کشور را دچار 
چالش های اساسی می کند و موجب افزایش مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری 
می شود. باید توجه داشت که در صنعت بانکداری نمی توان مصالح تسهیالت گیرنده 
را بر مصالح ســپرده گذار مقدم دانست و سپرده گذار را از حقوق قانونی و دریافت 
ســود بانکی محروم ساخت. یکی از ایرادهای اساسی طرح مورد بحث آن است که 
ناظر به مصالح و منافع برخی از تســهیالت گیرندگان اســت و به حقوق شرعی و 
قانونی سپرده گذاران و تعهدات مالی بانک ها در مورد پرداخت سود علی الحساب و 

سود قطعی به سپرده گذران توجه نشده است.
افزایش مطالبات معوق بانک ها

دبیر کمســیون حقوقی بانک ها و موسســات اعتباری خصوصــی ادامه داد: حفظ 
اســتقالل ذاتــی قوه قضاییــه و مراجع قضایی در رســیدگی به دعــاوی و فصل 
خصومت هــا و همچنین حفظ اصل تفکیک قوا و مداخله نکردن قوه مجریه یا قوه 
مقننــه در صالحیت های ذاتی محاکم و مراجــع قضایی و توجه به آثار اجرای این 
طرح در افزایش مطالبات معوق بانک ها و همچنین رعایت حقوق شــرعی و قانونی 
سپرده گذاران در کنار حقوق قانونی تسهیالت گیرندگان از جمله مباحث مهم در 

اصالح طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
او افــزود: به همین  جهت انتظار از مجلس آن اســت که در این طرح، راهکارهای 
قانونی نحوه وصول مطالبات معوق بانک ها از واحدهای تولیدی را مشخص کند تا 
ریسک پرداخت تسهیالتیا تعهدات بانک ها به بخش تولید به شدت افزایش نیابد و 
با شفاف سازی نحوه وصول مطالبات معوق بانک ها از واحدهای تولیدی، راهکارهای 
مناســبی برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها ارائه دهند. در کنار آن 
نیز بانک مرکزی مســئول اجرای آیین نامه اجرایی طرح مورد اشاره تعیین شود تا 
با مصوبه شورای پول و اعتبار، انواع تسهیالت و تعهدات مشمول این طرح، شرایط 
بهره مندی از امتیازات قانونی این مصوبه توسط ذینفعان و به ویژه شرایط واگذاری 

و فروش واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک ها مشخص شود.

اخبارکوتاه

حمایتی که به ضرر تولید تمام می شود!

انتقاد بانکی ها به طرح مجلسی ها



ترقی اقتصــادی : هماهنگی بین متخصصان صنعت بیمه و نــوآوران فناور محور 
با بهــره گیری از مولفه های آینده پژوهانه، رشــد ظرفیت های بیمه ای را به دنبال 

خواهد داشت.
دکتر غالمرضا سلیمانی که در مرکز نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری سخن 
می گفت با اعالم این مطلب افزود: اســتقبال چشمگیر فناوران جوان و اعالم آمادگی 
شــرکت های دانش بنیان برای ورود به فعالیت های بیمه ای از ظرفیت باالی رشــد 

این صنعت در کشور حکایت دارد.
رئیــس کل بیمه مرکــزی با اعالم این خبــر که فرایند صدور مجوز برای شــرکت 

های دیجیتالی بیمه، مراحل  نهایی خود را می گذراند، خاطرنشــان کرد: اســتقبال 
شرکت های فناور در صنعت بیمه عالوه بر گسترش بازار در تسهیل فرایند ارزیابی ها 

و پرداخت خسارات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی بر تقویت تعامل بین بخشی در صنعت بیمه و دستگاه های دیگر خبر داد و اظهار 
داشــت: کمبود درآمد و ناپایداری منابع بیمه های پایه در کشور، لزوم استقرار نظام 
جامعه بیمه های مکمل نظیر تامین آتیه و زندگی و مکمل بازنشستگی را یادآور می 

سازد که از جمله طرح های ملی محسوب می شوند.
رئیس شــورای عالی بیمه از تأخیر در روند پرداخت خســارات به عنوان یک رویکرد 
غیر توســعه ای بیمه یاد کرد و افزود: شــرکت های دانش بنیان با تسهیل فرایندها 
می توانند بر روند ارزیابی سنتی، نقطه پایان بگذارند و برای پروژه همگانی سازی به 

عنوان یک شتاب دهنده عمل کنند.
وی در پایان به تشــریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه پس از همه گیری ویروس 
کرونــا پرداخت و تصریــح کرد: بعد از اپیدمی کووید۱9 قــدرت طراحی محصوالت 
بیمه ای افزایشیافته و بازارهای تازه ای به روی بیمه گران گشوده شده است که شرکت 

های فناور باید از این ظرفیت عظیم بهره برداری کنند.
گفتنی اســت در پایان رویداد تبادل فناوری و صنعت بیمه، تفاهم نامه های متعدد 

همکاری بین بیمه گران و شرکت های دانش بنیان  به امضا رسید.
تالش صنعت بیمه برای رساندن نفوذ بیمه در کشور از ۲.۶ به میانگین دنیا

دبیر کل ســندیکای بیمه گران ایران گفت: در هدفگــذاری های صورت گرفته قرار 
اســت ضریب نفوذ بیمه کشور از ۲.6 درصد به  درصد که میانگین ضریب نفوذ دنیا 

است، برسد.
ســید محمد کریمی در رویداد تبادل فناوری صنعت بیمه  با بیان اینکه در مدیریت 
جدیــد 4 وظیفــه برای مدیران تعریف شــده اســت، افزود: »هدایــت و راهبری«، 
»برنامه ریزی«، »ســازماندهی« و »نظارت« از جمله وظایف یک مدیر است، ولی در 

رویکردهای جدید یک وظیفه جدید به آن اضافه شــده که عبارت است از »نوآوری 
و خالقیت«.

وی نوآوری را عاملی دانست که انسان با بهره گیری از امکانات می تواند راهکارهایی 
را برای توسعه ارائه دهد و اظهار کرد: جوانان کشور و شرکت های دانش بنیان از این 
ویژگی برخوردار هســتند و بر این اساس  با تشکیل معاونت فناوری در نهاد ریاست 

جمهوری اقدام به استعدادیابی و پرورش جوانان شده است.
کریمی با اشــاره به نقش ابزارهای مالی برای حمایت از توانمندی شرکت های فناور 
و جوانان نوآور، خاطر نشــان کرد: صنعت بیمه در کشــور سابقه 80 ساله دارد و در 
ســال های اخیر قوانین مترقی برای این صنعت تدوین و تصویب شــده اســت و در 
هدفگــذاری های صورت گرفته در این صنعت قرار اســت ضریــب نفوذ بیمه از ۲.6 

درصد به 7 درصد برسد.
دبیــرکل ســندیکای بیمه گران ایران عــدد 7 برای ضریب نفوذ بیمه در کشــور را 
میانگین ضریب بیمه در دنیا دانســت و افزود: در کشــور امریــکا ضریب نفوذ بیمه 
 ۱۲، در ژاپن 8، در کره ۱۱ و در انگلســتان ۱۱ اســت و ما باید تالش کنیم تا این 

عدد محقق شود.
وی اســتفاده از سیســتم های دیجیتالی و اینترنت اشیا را در تحقق این هدفگذاری 
موثر دانســت و یادآور شد: بر این اســاس به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار 
اســت صنعت بیمه کشور به سمت هوشمندسازی و استفاده از سامانه های هوشمند 

حرکت کند.
کریمــی، بالکچین را از جمله فناوری های قابــل کاربرد در صنعت بیمه عنوان کرد 
و گفت: در حال حاضر 80 هزار نماینده در کشــور داریم که باید به گونه ای برنامه 
ریزی شــود و همگرایی میان آنها ایجاد شود که مشارکت شرکت های دانش بنیان 
موجب بروز اختالل در این صنعت نشود که در این زمینه از شرکت های دانش بنیان 

درخواست داریم تا پیشنهادات خود را ارائه دهند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱5 - نیمه دوم دی ۱400

ترقی اقتصادی : بیمه آسیا در سه فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی 
مثبت چهار هزار و700 میلیارد تومان را ثبت کند که نســبت به دوره مشابه سال 

گذشته شاهد رشد 48 درصدی بود.
براســاس تازه ترین گزارش فعالیت شرکت بیمه آسیا، منتهی به پایان آذر ماه سال 

۱400، این شــرکت توانســت در نه ماه سال جاری هشت هزارو 8۱0 
میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که نســبت به دوره مشابه سال 

گذشــته بیش از45 درصد رشد داشته است و همچنین در این 
دوره زمانــی، چهار هزارو ۱۱0 میلیارد تومان خســارت بیمه 
گذاران این شــرکت را جبران کرد که نســبت به دوره مشابه 
سال گذشته 4۲ درصد افزایش را نشان می دهد. بنابراین، این 
شرکت بیمه بورســی در این دوره نه ماهه، توانست از رکورد 
۱۲ ماه ســال گذشته عبور کرده و 4۲8 میلیارد تومان بیشتر 

ازکل سال ۱399 حق بیمه تولید نماید.
بیمه آسیا در طی این دوره زمانی، عالوه برافزایش 45 درصدی 
حق بیمه ای تولیدی خود، که نشــان دهنده مدیریت مطلوب 
در بخش بازاریابی و گسترش نفوذ این شرکت در بازار بیمه ای 
کشور است، دربخش پرداخت خسارت هم توانست با کنترل و 

مدیریت صحیح ریسک، میزان افزایش خسارت نسبت به تولید حق بیمه را کاهش 
دهد. میزان رشــد پرداخت خســارت در این دوره زمانی 4۲ درصد است که نشان 
می دهد حق بیمه تولیدی  این شــرکت 3 درصد بیشــتر از خسارت پرداختی رشد 
کرده اســت. این موضوع منجر به کاهش بیش از یک درصدی نسبت خسارت این 
شــرکت شد؛ به نحوی که نسبت خســارت به حق بیمه از 47.7 درصد در 
پایان آذر ۱399 به 46.6 درصد در پایان آذر ماه ۱400 کاهش یافت.

بیمه آســیا توانست در این دوره، سطح یک توانگری مالی با نسبت 
 ۱33 درصــد و مجوز قبولــی اتکایی داخلــی را از بیمه مرکزی 

اخذ کند.
رشد قابل توجه در شاخص های مالی و بیمه گری؛ افزایش سهم 
از بازار بیمه، مدیریت مطلوب ریسک و کاهش قابل توجه نسبت 
خسارت، تحقق کامل برنامه عملیاتی و سرمایه گذاری های بانکی 
و بورسی و ذخایر فنی و همچنین تایید گواهینامه ایزو 900۱  از 

اتفاقات خوب بیمه آسیا در این دوره نُه ماهه بود.
از دیگــر اقدامــات در خور توجه در این دوره مــی توان به تمرکز 
بــر فروش بیمه هــای زندگی از طریق ارائــه محصوالت جدید و 
تقویت شبکه فروش با جذب نمایندگان ویژه، پرداخت سود 38.۲ 

درصــدی به بیمه گذاران در بیمه های عمر و پس انداز، امضای تفاهم نامه با بانک 
ملت و سازمان امور مالیاتی، تمدید قرارداد مرکز خدمات حوزه های علمیه کشورو 
ســازمان گمرک، تمدید پوشش بیمه ای بیش از ۱۲ هزار نفر از بومیان و ساکنین 
جزایر کیش و هندورابی، افتتاح شــعبه های جام جم اردبیل، شعبه شهید رجایی 
ارومیه، شــعبه بهشهر، ســاختمان جدید بیمه آسیا در اســتان قزوین وآغاز پروژه 
ساختمان شعبه شــهر قم، دریافت تندیس غرفه برتر در هشتمین نمایشگاه بانک 

بورس، بیمه و خصوصی سازی کیش)اینوکس۲0۲۱( اشاره کرد.
بیمه آســیا هم چنین در راســتای قدردانی از تالش گروه »حامیان ســالمت« در 
خصوص مقابله و پیشــگیری از گســترش ویروس کرونا، در قالب طرح »حس«به 
گروه »حامیان ســالمت« شامل پزشکان، پیراپزشــکان، پرستاران و کلیه کارکنان 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی، برای خرید بیمه های عمر و پس انداز تســهیالت 
ویژه ارائه کرد. در همین راســتا به منظور تسهیل در ارائه خدمات پزشکی در خانه، 
اقدام به طراحی پوشــش جدید مســئولیت ارائه خدمات پرستاری در منازل تحت 
بیمه نامه مســئولیت حرفه ای پیراپزشــکان کرد.هم چنین بیمه آسیا برای ایفای 
نقش حمایتی از پوشش های بیمه ای مرتبط با خانواده، بیمه نامه کرونا با پوشش 
خانواده را عرضه کرد و تا ســقف سرمایه ۲ میلیارد ریال هزینه های بیماری کرونا 

را تحت پوشش قرار داد.

 با رشد ۴٨ درصدی در ۹ ماهه 1۴۰۰ 

ثبت تراز مثبت ۴۷۰۰ میلیارد تومانی بیمه آسیا

رئیس کل بیمه مرکزی در رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه : 

نقش آینده پژوهی دیجیتال در توسعه صنعت بیمه 
سوئیس، پشتیبان1۰۰ درصدی بیمه تعاون

ترقی اقتصادی : شرکت اسیست اینترنشنال سوئیس پشتیبان بیمه های مسافرتی بیمه 
تعاون شد.شرکت اسیست اینترنشنال سوئیس، پشتیبان ۱00 درصدی بیمه های مسافرتی 
بیمه تعاون شــد.بر این اساس بیمه گذاران بیمه های مسافرتی بیمه تعاون می توانند به 
هرکشــوری که تمایل دارند ســفر کرده و از پشتیبانی کامل این شرکت برخوردار باشند.

شایان ذکر است که شرکت بیمه تعاون از دوم مرداد ۱395 با مجوز بیمه مرکزی مجاز به 
صدور بیمه نامه مســافرتی برای مسافران شده و از مرداد ۱396 با صدور اولین بیمه نامه 
در محل دفتر نمایندگی سفارت تاجیکستان در مشهد مقدس فرایند صدور این بیمه نامه 

را آغاز کرده است.

 خدمات ویژه وب اپلیکیشن بیمه سرمد 
برای مشتریان

ترقی اقتصادی : وب اپلیکیشــن بیمه ســرمد که در تمامی پلتفرم ها در دسترس است 
خدمات ویژه ای را به مشتریان عرضه می کند.وب اپلیکیشن ویژه این شرکت برای سهولت 
مشتریان در تمامی پلتفرم های تلفن همراه و رایانه ها در دسترس است و تمامی مشتریان 
می توانند از طریق پلتفرم های IOS، Android و Windowds از خدمات آن استفاده 

کنند.
این وب اپلیکیشــن در کنار خدمات صدور آنالین بیمه های شــخص ثالث، آتش ســوزی  
حوادث انفرادی، حوادث ورزشی در خانه، پوشش کرونا و کرونا پالس، خدمات متنوعی به 
مشتریان ارائه می کند. در بخش امور بیمه ای، مشتریان بیمه سرمد با واردکردن کدملی و 
تاریخ تولد خود، به لیست بیمه نامه های جاری و وضعیت مالی آنها، لیست هزینه های درمان 
پرداختی )شــامل مبلغ درخواســتی و مبلغ واریزی، زمان پرداخت وجه و...(، پوشش های 
درمان تکمیلی افراد تحت تکفل و خسارت های غیر درمان دسترسی خواهند داشت و از ریز 
پوشش های بیمه درمان خریداری شده خود نیز مطلع می شوند.همچنین مشتریان بیمه 
سرمد، می توانند از طریق این وب اپلیکیشن، اطالعات و نشانی تمامی مراکز صدور و مراکز 
درمانی طرف قرارداد این شرکت را مشاهده کنند و از طریق نقشه آنالین، نزدیک ترین مرکز 
درمانی مورد نظر خود را پیدا کرده و با اپلیکیشن های مسیریاب، بهترین مسیردسترسی به 

این مراکز را دریافت کنند.
اســتعالم اصالت بیمه نامه نیز،یکی از خدمات وب اپلیکیشن سرمد است که مشتریان بر 
اساس کد یکتا، شماره بیمه نامه،یا کد VIN، استعالم اصالت بیمه نامه خریداری شده خود 
را دریافت می کنند. این وب اپلیکیشن، قابلیت دارد که استعالم تخفیف بیمه شخص ثالث 

را نیز در اختیار مشتریان قرار دهد.
یکی از قابلیت های مهم دیگر این وب اپلیکیشن، درخواست بیمه نامه عمر است، به صورتی 
که افراد از طریق وب اپلیکیشن، نرخ بیمه عمر و سرمایه مورد نظرشان را استعالم و بررسی 
می کنند و پس از آن می توانند درخواست بیمه نامه عمر خود را در سامانه به ثبت برسانند.  

حسن شریفی مدیر عامل بیمه ایران شد
ترقی اقتصادی : سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای 
حســن شریفی را به ســمت مدیرعامل بیمه ایران و داریوش محمدی و سید محمدناصر 
مبرقعی را به سمت اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.خاندوزی در حکم انتصاب 
مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران بر اولویت های  استقرار کامل سیستم جامع بیمه 
گری، اتخاذ سازوکار مناسب برای وصول مطالبات، بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های 
شرکت به منظور افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و استفاده هر چه بهتر از ذخایر شرکت و 
مولدسازی دارایی ها  و پیاده سازی بیمه گری دیجیتال در راستای توسعه اقتصاد هوشمند 
تأکید کرده اســت.بر اساس این گزارش، ساماندهی شعب و نمایندگی ها و دفاتر خارج از 
کشور، تدوین و پیگیری برنامه خروج از زیان دهی شرکت، افزایش تنوع خدمات بیمه ای در 
راستای ارائه خدمات بهینه، آسان و سریع به آحاد جامعه و متناسب نمودن ترکیب پرتفوی 
و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک و استفاده از منابع بیمه به سمت تأمین مالی اقتصاد 
و بازار سرمایه از دیگر اولویت های برنامه مورد تأکید وزیر اقتصاد در دوره جدید مدیریت 

شرکت سهامی بیمه ایران است

 فروش۹ماهه بیمه کوثر 
از ۴هزارمیلیارد تومان گذشت

ترقی اقتصادی : حق بیمه  تولیدی شــرکت بیمه کوثر در 9 ماه سال ۱400، با 50درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه ســال قبل، به مبلغ 4هزارو۱65 میلیارد تومان رسید.طی این 
مدت، از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر، سهم رشته های غیرزندگی 
به ترتیب 85 و 86 درصد، و سهم بیمه های زندگی به ترتیب ۱5 و ۱4 درصد بوده است. در 
این مدت، رشته های مهندسی، انرژی، درمان و باربری شرکت بیشترین رشد فروش را نسبت 
 به مدت مشابه سال گذشته، در میان ســایر رشته ها داشته اند.مسعود طاهری وسیه سری 
گفت: نسبت خسارت بیمه کوثر در 9ماه سال جاری 49.4درصد بوده است.وی خاطرنشان 
 کرد: خوشبختانه در سه ماهه سوم سال ۱400 به نتایج مهمی از جمله صدور مجوز فعالیت 
بیمه کوثر در منطقه عسلویه، دریافت گواهینامه ایزو 3۱000 نسخه ۲0۱8 و کسب جایزه 

طرح فروش بیمه نامه بدنه سفری در یازدهمین جشنواره ملی بهره وری دست یافتیم.

آغاز جشنواره زمستانه بیمه پارسیان
ترقی اقتصادی : بیمه پارســیان، همزمان با شروع فصل زمستان، جشنواره فروش ویژه 
بیمه های آتش سوزی و مسئولیت را با عنوان جشنواره زمستانه ۱400 ، برگزار می نماید. 
در این جشــنواره در بیمه های آتش ســوزی، 50% تخفیف جهــت خرید بیمه نامه  های 
آتش سوزی مسکونی، صنعتی و غیرصنعتیو 40% تخفیف دربیمه نامه های آتش سوزی 
اصنافارایه می گردد.همچنین کلیه بیمه گزارانی که بیمه نامه  های مسئولیت مدنی کارفرما 
درقبال کارکنان صنعتی، تولیدی، خدماتی، عمرانی، ساختمانی و مسئولیت مدنی بیمه گزار 
ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه پارسیان را خریداری  نمایند، می توانند از تخفیف 

35% این جشنواره بهره مند شوند. 

بیمه “ما” تراز مثبت 1۵۹ درصد را ثبت نمود
ترقی اقتصادی : بیمه ما در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور به سود خالص حدود ۲98میلیارد 
تومانی )معادل 744 ریال به ازای هر سهم( دست یافت که رشد ۲4درصدی نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته نشــان می دهد.بیمه ما در آذر ماه ۱400به میزان۲64میلیارد تومان 
حق بیمه جدید صادر کرد. با این وجود این رقم 8 درصد بیشــتر از حق بیمه صادر شده 
این شــرکت در آبان ماه ۱400 است )این عدد در ماه گذشته حدود ۲48 میلیارد تومان 
بوده اســت(. شرکت در این ماه تراز مثبت %۱59 را ثبیت نمود. در سبد محصوالت بیمه 
ما، بیمه آتش ســوزی، با حدود 8۲ میلیارد تومان، بیشترین سهم از حق بیمه های صادر 
شده را به خود اختصاص داد. بیمه زندگی- غیر اندوخته دار با 43.5 میلیارد تومان در رده 
دوم جای گرفت و بیمه شخص ثالث، رده سوم را با 36 میلیارد تومان متعلق به خود کرد.

بیمه ما در آذر ماه ۱03 میلیارد تومان خســارت پرداخت کرد که این مبلغ نسبت به آبان 
ماه ۱400، 3 درصد کاهش یافته است. میزان حق بیمه صادره بیمه ما از ابتدای فروردین 
تا پایان آذر ماه امسال با رشدی7۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر یک هزار 
868 میلیارد تومان برآورد شده است )این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود یک هزار 

و 89 میلیارد تومان بوده است(.

آریانپور مدیر عامل بیمه میهن شد
ترقــی اقتصادی : انتصاب رســول آریانپور به عنوان مدیرعامل شــرکت ســهامی بیمه 
میهن)ســهامی عام( برای مدت باقی مانده از دوره دوساله اعضای هیئت مدیره آن شرکت از 
ســوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.در این ابالغیه دکتر سلیمانی 
خواســتار تدوین برنامه پنج ساله شرکت مشتمل بر اهداف شــرکت، راهبردهای خروج از 
وضعیت فعلی و توســعه فعالیت های شرکت، تفکیک امور اجرایی و مدیرتی شرکت از امور 
ســهامداری و رعایت اصول فنی در نرخ و شــرایط قراردادهای بیمه ای به ویزه قراردادهای 
منعقده با ســهامداران وابسته، برنامه ریزی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی مجرب و 
کارآمد، تکمیل کارکنان کلیدی شــرکت و معرفی افراد واجد شرایط جهت احراز صالحیت 
حرفــه ای، پیگیری جدی در خصوص انطباق ســرمایه پرداختی شــرکت با مصوبه مورخ 
۲6/0۲/۱400 هیات وزیران در مهلت زمانی مقرر،  جدیت در وصول و تعیین تکلیف مطالبات 
شرکت به ویژه مطالبات از  شرکت های خودروساز و سهامداران وابسته و بررسی بدهی های 
شرکت و تعیین تکلیف آنها به ویژه عوارض قانونی، تعهدات و خسارت های زیاندیدگان شد.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بیمه صادراتی 
می تواند جایگزین LC شود، گفت: در حال حاضر در حوزه اوراسیا، 
افریقا و آمریکای جنوبی سیســتم شــبه سوئیفتیا اجرا شده و یا در 

دست اجرا قرار دارد.
علیرضا پیمان پاک، با اشاره به اینکه ضمانت صادرات از جمله مسائل 
مورد توجه ماست، اظهار کرد: در حال حاضر نقل و انتقال ارز چالش 
اصلی نیســت، زیرا صراف با یک هزینه ای از هر جای دنیا می تواند 

ارز را بگیرد و بفرســتد دقیقاً مثل کاری که در این ماه ها انجام شد. 
البته این کار هزینه دارد و باید فرایند آن تسهیل شود، اما هم اکنون 

مشکل اصلی ما سیستم اسناد اعتباری و ال سی است.
معــاون وزیر صمت گفت: در حال حاضــر اکثر صادرکنندگان ما به 
صورت اعتباری کار می کنند به این شــکل که صادرکننده یا کاال را 
به کشور ایکس می فرستد و بعد ارز را می گیردیا اول ارز را می گیرد 
و بعد کاال را ارسال می کند، تضامین این اقدام در دنیا با ال سی حل 

شده و ال سی هم بر پایه سوئیفت است.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه ما به دنبال 
ابزار هایی بــرای جایگزین کردن ســوئیفت هســتیم، اظهار کرد: 
ساده ترین ابزار جایگزین سیستم صندوق ضمانت صادرات است که 
تقویت خواهد شــد. این صندوق با صندوق متناظر در کشور ایکس 
قرارداد می بندد و از طریق این قرارداد صادرکنندگان دو کشور بیمه 
می شوند؛ بنابراین بیمه صادراتی به عنوان یکی از راهکار های تضمین 

صادرات، به راحتی جایگزین ال سی می شود.
پیمان پاک گفت: به عنوان نمونه ممکن است صادرکننده کاال را به 
مشتری تحویل دهد، اما در مقابل پولی دریافت نکند، در این صورت 

می تواند با ارائه اسناد به صندوق ضمانت صادرات پول بگیرد و بیمه 
نیز خسارت را بدهد.

وی با اشــاره به نحوه پیاده سازی سیستم شبه سوئیفت نیز تصریح 
کرد: سیســتم شبه ســوئیفت به این صورت اســت که دو بانک در 
دو کشــور روی پول محلی کد هایی را تعریف می کنند که می تواند 
جایگزین ســوئیفت شود، از این طریق خود به خود ال سی به وجود 

می آید.
به گفته رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران، در حال حاضر در 
حوزه اوراسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی سیستم شبه سوئیفتیا اجرا 

شده و یا در دست اجرا قرار دارد.

ترقی اقتصادی : حســین کریمخان زند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد 
سامانه پرداخت خسارت اتومبیل به صورت آنالین خبر داد و گفت: اکنون خسارت های اتومبیل 
در بیمه نوین با فراهم ساختن زیرساخت هایی در برخی مناطق به صورت آنالین و بدون نیاز 
به مراجعه مشــتری پرداخت می شــود و در نظر داریم که گستره این خدمت به تمامی نقاط 
کشور تسری یابد. هم زمان با سالروز تأسیس شرکت بیمه نوین، نشست صمیمانه مدیرعامل با 
کارکنان و اعضای شبکه فروش شعبه مشهد با هدف تبین رویکردها، بررسی چالش ها، بازنگری 
فرآیندها و ارائه راه کارهای الزم برگزار شــد و کیک شــانزده ســالگی این شرکت نیز توسط 

قدیمی ترین کارمند شعبه مشهد بریده شد.
حســین کریمخان  زند؛ مدیرعامل این شرکت در میان اعضای شبکه فروش و کارکنان شعبه 
مشهد با اشــاره به نقش مهم شبکه فروش در شرکت های بیمه ای گفت: گسترش، توسعه و 
ارتقای خدمات بیمه ای در هر شرکتی از سوی نمایندگان و شبکه فروش آن امکان پذیر است.

وی در ادامه افزود: از نمایندگان به عنوان ستون اصلی هر شرکت بیمهیاد می شود چرا که حرفه 
نمایندگی بیمه شغلی ارزشمند و دارای جایگاه باالیی است که نقش آنها در اطمینان بخشی و 
ایجاد اعتماد عمومی به این صنعت در جامعه و توسعه خدمات بیمه  غیرقابل انکار است. همین 
نگاه ساختاری در فرهنگ است که نمایندگی بیمه را به یک شغل بلند مدت که نباید بینشی 

کوتاه مدت نســبت به آن داشت، تبدیل کرده است. کریمخان  زند همچنین با بیان اهمیت 
تعامل و همفکری سازنده بین کارکنان و اعضای شبکه فروش شرکت گفت: همفکری و تعامل 
سازنده بین کارکنان و اعضای شبکه فروش بیمه نوینیک نیاز اساسی و حیاتی در دست یابی به 
اهداف توسعه ای در شرکت است. نیاز دیگر برخورداری از آموزش هاینوین بر اساس جدیدترین 
مباحث روز دنیا در صنعت بیمه، به عنوان یکی از ارکان اصلی در تقویت نیروی انسانی در هر 

دو حوزه است که خوشبختانه زیرساخت های پیاده سازی آن مهیا شده و در حال اجراست.
نائب رئیس هیأت مدیره بیمه نوین در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص 

عملکرد شــعبه مشهد تصریح کرد: امروز شرکت بیمه نوین در شهر مشهد 
جایگاه قابل قبول و شناخته شده ای دارد و به مراکز مهم صنعتی، تجاری 
و اقتصادی این شهر خدمات بیمه ای ارائه می کند که این امر نتیجهتالش 
کارکنان و تمامی اعضای شبکه فروش در ارائه خدمات با کیفیت بیمه ای 

به بیمه گذاران در این شهر است.
وی با تأکید بر اهمیت بهســازی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی در شرکت 
خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در سال های اخیر در بیمه نوین 

با جدیت پیگیری شــد، ساماندهی خسارت ها و بازنگری در فرآیندهای اجرایی 

شــرکت بود که امروز نتیجه آن تسهیل در تمام امور خدماتی و پرداخت خسارت در شرکت 
است که عالوه بر افزایش ســطح رضایت بیمه گذاران و زیان دیدگان به ارتقای سطح اعتماد 

مشتریان منجر شده است.
مدیرعامل بیمه نوین با بیان آنکه یکی از استراتژی های اصلی بیمه نوین ایجاد بینش مشتری 
محوری است، گفت: در شرکت بیمه نوینیکی از استراتژی های اصلی، ایجاد فرهنگ سازی در 
شبکه فروش و کارکنان در راستای ارائه و طراحی سیستم خدمات بیمه ای منطبق با نیاز روز 
مشتری و بیمه گذاران در لحظه صدور و پرداخت خسارت است. این اعتقاد که تعامل کارکنان 
بیمه نوین با بیمه گذاران باید مبتنی بر چارچوب اســتاندارد برمبنای ارتباطی برخواســته از 
احترام و خدمت رسانی مطلوب باشد یکی دیگر از بینش های اصلی در بیمه نوین است که در 
واقع با رعایت این اصول است که می توان به ایجاد سیستم مدیریت مشتریان مبتنی بر خلق 

ارزش پایدار امیدوار بود.
حســین کریمخان  زند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد سامانه 
پرداخــت خســارت اتومبیل به صــورت آنالین خبــر داد و گفت: اکنون 
خسارت های اتومبیل در بیمه نوین با فراهم ساختن زیرساخت هایی در 
برخی مناطق به صورت آنالین و بدون نیاز به مراجعه مشتری پرداخت 
می شــود و در نظر داریم که گســتره این خدمت به تمامی نقاط کشور 
تسرییابد. گفتنی است، در بخش  های دیگری از این نشست، رئیس شعبه 
مشهد، مدیر امورشعب، نمایندگان و کارگزاران و نمایندگان موفق بیمه 
نوین نیز به ارائه تجربیات خود و بیان برخی راه کارهای اجرایی در راستای 

ارتقای عملکرد شرکت پرداختند.

ترقی اقتصادی :بیمه دی در راســتای توســعه شبکه فروش 
بیمه های زندگی مطابق آئین نامه 96، اقدام به طراحی و پیاده 
سازی ساختار فروش و بازاریابی چند سطحی نموده تا با فراهم 
سازی زیر ساخت الزم زمینه فعالیت بیشتر نمایندگان جنرال 
و تخصصی بیمه های زندگی را در قالب ســازمان فروش فراهم 

آورد.
شــرکت بیمه دی با بیش از ۱7 سال سابقه فعالیت در صنعت 
بیمه کشور از طریق جذب نیرو های متخصص و اتخاذ راهبردی 
مدرن و برنامه ریزی دقیق در حال ارائه خدمات بیمه ای متنوع 
به اقشــار مختلف جامعه بوده و در همین راستا در حال حاضر 
با ۲.500 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده و همچنین تولید حق 
بیمه سالیانه بیش از 40.000 میلیارد و برخورداری از باالترین 
ســطح توانگری در صنعت بیمه )ســطح ۱ توانگری با نسبت 
۲4۱( از منظر سهم بازار حائز جایگاه چهارم در بین33 شرکت 

فعال در این صنعت می باشد.
در حال حاضر بیش از دو میلیون بیمه شــده در سراسر کشور 
که قریب بــه 30 در صد بازار بیمه درمان تکمیلی را شــامل 

می شــوند، خدمات بیمه ای خود را از شرکت بیمه دی دریافت 
نمــوده و به همین منظور، این شــرکت زیر ســاخت فناوری 
مناســبی را از طریق همکاری گسترده با مراکز طرف قرار داد 
)بیش از 7.000 مرکز( به گونه ای فراهم نموده اســت که بیمه 
شدگان بدون نیاز به معرفی نامه کتبی، خدمات درمانی خود را 

به صورت آنالین از این مراکز دریافت می دارند.
همچنین، در ســال ۱398 به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی 
شــرکت بیمه دی به عنوان رتبه نخســت در گروه موسسات 
بیمه ای و رتبه ای و رتبه ســی و هفتم در بین صد شرکت برتر 
ایرانی برگزیده گردید و از منظر دو شاخص فروش و بهره وری 
کلیه عوامل در بین تمام شرکت های ایرانی در سال های۱398 

و ۱399 در جایگاه اول قرار گرفت.
شــرکت بیمه دی )سهامی عام( در ســال ۱383 با اخذ مجوز 
رســمی از بیمه مرکزی ایران و شــورای عالی بیمه، با شماره 
ثبــت ۲4۱5۱۱ در اداره ثبت شــرکت های تهــران به منظور 
ارایه خدمات بیمه ای در رشته های مختلف به ثبت رسید. این 
شــرکت با بهرمندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت 

بیمه و همچنین گســترش شبکه فروش خود در تمامی نقاط 
کشور با ســر لوحه قراردادن شعار تعهد، تخصص و نوآوری به 
طور مستمر سعی مطلوب به بیمه گذاران خود را نموده است.

ماموریت شرکت بیمه دی برای ایجاد اطمینان و آرامش خاطر 
جامعه با راهکار های نو از راه جبران یا کاهش مخاطرات اســت 
همچنین چشــم انداز این شــرکت پدیده محبوب مشتریان و 

پربازده ترین شرکت صنعت بیمه است.
در همین رابطه بیمه دی در راســتای توســعه شــبکه فروش 
بیمه های زندگی مطابق آئین نامه 96، اقدام به طراحی و پیاده 
سازی ساختار فروش و بازاریابی چند سطحی نموده تا با فراهم 
سازی زیر ساخت الزم زمینه فعالیت بیشتر نمایندگان جنرال 
و تخصصی بیمه های زندگی را در قالب ســازمان فروش فراهم 

آورد.
یکی از قابلیت های این ســاختار انعطاف پذیــری قابل توجه 
آن اســت، به نحوی که زمینه رشــد و پیشرفت نمایندگان در 
ســاختار توام با رشــد عملکرد آن ها فراهم بــوده و به راحتی 

می توانند به سطوح باالیی سازمان هدایت شوند.

همچنیــن امکان جابه جایی نمایندگان و تغییرات در ســطوح 
ســازمان بر اساس خط مشی های تدوین شده امکان پذیر بوده 
و در طراحی این ســاختار ســعی گردیده تمامی کاستی های 
سیستم های موجود در صنعت مرتفع گردد. عالوه بر این، بهره 
مندی از پاداش های تشــویقی در خصــوص جذب و مدیریت 
نماینــدگان جدیــد از قابلیت های مهم و جذاب این ســاختار 
می باشــد. این ســامانه از ابتــدای آذر در ســامانه بیمه گری 
بیمه های زندگی پیاده سازی شده و کلیه شبکه فروش امکان 

بهره مندی از ساختار جدید سازمان فروش را دارا می باشند.

بیمه صادراتی جایگزین  LC می شود

تحقق اهداف بیمه نوین در سایه تعامل کارکنان و شبکه فروش 

ایجاد سامانه پرداخت خسارت اتومبیل به صورت آنالین

با فراهم سازی زیر ساخت الزم

توسعه شبکه فروش بیمه های زندگی بیمه دی



ترقی اقتصادی : پژوهشــکده پولی و بانکی گزارش داده، در آذرماه امســال 
همچون 6ماه گذشته میزان تولید در شــرکت های صادرات محور روند نزولی را 

طی کرده است.
گــزارش جدید پژوهشــکده پولی و بانکی نشــان می دهد ســطح تولید در میان 
شرکت های صنعتی در آذرماه امسال بهبود پیدا کرده؛ با این حال شاخص تولیدات 
صنعتی هنوز در محدوده منفی 0.۲ درصد اســت. در ایــن میان صنایع صادرات  
محور همچنان با بیشــترین میزان کاهش تولید مواجــه اند. روند کاهش تولید ۲ 
صنعت داروســازی و پتروشیمی در آذرماه بیش از سایر صنایع بوده است. براساس 
گزارش بانک مرکزی از تولیدات صنعتی شــرکت های بورسی روند تولید در میان 
کارخانه های صنعتی که ماه قبل به منفی 0.7درصد رسیده بود در آذرماه به منفی 

0.۲درصد رسیده است.
این آمار نشــان می دهد روند تولید در ایران در یک ماه گذشــته اندکی بهبود پیدا 
کرده است، ولی با این حال هنوز سطح تولید در ایران منفی است. با درنظر گرفتن 
موجودی انبار کارخانه ها می توان گفــت احتماال این روند منفی در ماه های آینده 
هــم ادامه خواهد یافت. طبق اطالعات پژوهشــکده پولــی و بانکی موجودی انبار 
کارخانه ها از خردادماه تا آذرماه امســال روند افزایشی داشته؛ به این معنا که حتی 
با وجود کاهش تولید، بخشــی از تولید این کارخانه ها انبار شــده است. این اقدام 
از مهرماه روندی فزاینده گرفته؛ به  طوری که در آذرماه شــاخص موجودی انبار از 

بیشترین افزایش در یک  سال اخیر برخوردار شده است.
پژوهشکده پولی و بانکی گزارش داده، در آذرماه امسال همچون 6ماه گذشته میزان 
تولید در شرکت های صادرات محور روند نزولی را طی کرده است. طبق این اطالعات 
از آبان ماه ســال گذشته، برخالف دوره قبلی، رشــد تولید صنایع صادرات محور، از 
رشــد تولید سایر صنایع، پایین  تر بوده است. این اختالف در ماه های اخیر به مرور 
افزایشیافته؛ به طوری که رشد شرکت های صادرات محور از مهر تا آذر به طور متوسط 

8واحد درصد کمتر از رشد سایر صنایع بوده است.
آمارها نشــان می دهد روند تولید کاالهای مصرفی نیــز در 6ماه اخیر نزولی بوده؛ 
به  طوری که رشــد ۱3 درصــدی تولید کاالهای مصرفی در خردادماه امســال به 
3.3 درصد در آذرماه رســیده اســت. یکی از مهم ترین دالیل افت تولید کاالهای 
مصرفی وابستگی خطوط تولید این کاالها به واردات مواداولیه از سایر کشور هاست. 
این اطالعات حاکی اســت بســیاری از صنایع به دلیــل محدودیت های تحریم ها 

و..نتوانســته اند مواد اولیه مورد نیاز خــود را وارد کنند و این موضوع به افت تولید 
کاالهای مصرفی منجر شــده اســت. یکی از مهم  ترین صنایعی که به این دلیل با 
کاهش تولید مواجه شــده صنعت دارو سازی  است که در کنار صنایع پتروشیمی با 

بیشترین میزان کاهش تولید در آذرماه مواجه شده  است.
در میان صنایع صادراتی، بیشترین افت تولید مربوط به گروه محصوالت شیمیایییا 
شــرکت های تولید کننده محصوالت پتروشیمی بوده اســت. آمار ها نشان می دهد 
موجودی انبار تولید کننده های پتروشــیمی در پاییز امســال 8.7درصد و فقط در 
آذرماه 7.4درصد رشــد کرده اســت. یکی از دالیل کاهش تولید در این شرکت ها 
شروع فصل ســرما و کاهش خوراک گاز تحویلی به پتروشــیمی ها بوده است. در 
طول چند ماه گذشــته به دلیل کمبود گاز، حجم گاز تحویلی به این صنایع کاهش 

یافته است.
در ایــن میان این گزارش نشــان می دهد رونــد تولید در برخــی صنایع بهبود 
یافته اســت؛ به طور مثال در گروه فلزات اساســی اگرچه ســطح تولید در آذرماه 
همچنــان منفــی بوده اســت، اما ایــن روند منفــی کمرنگ تر شــده و از منفی 
6.5درصــد در آبــان  ماه به منفی ۲.9 درصد رســیده اســت. قطعــی گاز صنایع 
فوالدی می تواند مهم  ترین دلیل ادامه دار بودن رشــد منفی در این صنعت باشــد. 
در آذرماه امســال همچنیــن روند تولید در صنعت خودرو ســازی  هم 9.3 درصد 
رشــد کرده اســت. با این حال رشد  این صنعت هنوز نتوانســته زیان انباشته این 
 صنعــت را جبــران کند و صنعــت خودرو ســازی  همچنــان زیان ده ترین صنعت 

در ایران است.

ترقی اقتصادی : اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد یکی از 
مراحلی اســت که باید در بسته جامع اصالح ساختار زنجیره فوالد کشور 
انجام شود. اصالح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت های محصوالت کل 
زنجیره )از طریق عرضه در بورس کاال و کشــف قیمت(، اصالح عوارض و 
تعرفه های صادرات و واردات و حمایت از صادرات محصوالت زنجیره فوالد 
از دیگر اقدام هایی اســت که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب 

پذیری صنعت فوالد کشور به حداقل برسد.
در الیحه بودجه دولت، قیمت گاز طبیعی افزایشیافته است. اما این افزایش 
چه تاثیری در زنجیره تولید در کشور خواهد گذاشت؟ مرکز پژوهش های 
مجلس در بررســی الیحه بودجه ۱40۱ تأثیر افزایش قیمت گاز طبیعی 
را روی ســودآوری صنایع فوالد بررســی کرده اســت. براساس بند »ج« 
بصره »۱4« الیحه بودجه ســال ۱40۱ کل کشور، سوخت مجتمع های 
پتروشیمی، پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فوالد و 
مصارف مربوط به یوتیلیتی شــامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ 

خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی ها و واحدهای سیمانی و سایر صنایع 
برابر ده درصد )۱0 درصد( نرخ مذکور که براســاس جزء »4« بند »الف« 
ماده )۱( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت )۲(تعیین می شــود، محاسبه خواهد شد. حدود 944 هزار میلیارد 
ریال درآمد ناشــی از اجرای این ردیف پیش بینی شده است. آنچه در این 
میان مهم اســت،  این اســت که حجم قابل توجهی از گاز تولیدی کشور 
در زنجیره تولید فوالد مصرف می شــود؛ این میزان در ســال 99 بیش از 
۱۱ میلیارد مترمکعب بوده است که بخش عمده آن در واحدهای احیای 
مستقیم به منظور تولید آهن اسفنجی استفاده می شود. براین اساس، درآمد 
حاصل از اصالح قیمت گاز طبیعی در صنایع احیای فوالد، حدود ۲00 هزار 
میلیارد ریال از ردیف گفته شــده خواهد بود که برای مصارف پیش بینی 
شده در جدول تبصره »۱4« الیحه بودجه سال ۱400 هزینه خواهد شد. 
حاال برای بررســی تأثیر افزایش قیمت گاز بر سوددهی واحدهای تولید 
فوالد در کشــور فرض شده است که ســایر هزینه ها و همچنین قیمت 

محصول نهایی ثابت باشــد. قیمت گاز در صنعت فوالد در ســال ۱400 
براساس بند»ط« تبصره »۱« قانون بودجه افزایشیافت و برابر 30 درصد 
قیمت گاز خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی محاسبه شد. به این 
ترتیب، میانگین این مبلغ در 6 ماهه اول امسال حدود 79۲8 ریال به ازای 
هر مترمکعب محاســبه شده است. این در حالی است که بنا بر پیشنهاد 
الیحه بودجه سال ۱40۱ و همچنین قیمت فعلی گاز طبیعی )حداقل ۱0 
سنت به ازای هر مترمکعب( قیمت گاز برای این واحدها به حدود 30 هزار 

ریال به ازای هر مترمکعب خواهد رسید.
بررسی ها نشان می دهد که اجرای این بند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری 
این واحدها دارد، که نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می کنند. همچنین 
عوامل مختلفــی چون جانمایــی واحدهای صنعتی، میــزان دارا بودن 
حلقه های مختلــف زنجیره ارزش، نوع محصول تولیدی و میزان صادرات 
محصول بر کاهش ســود واحدهای فوالدی اثرگذار اســت. افزایش سایر 
هزینه های تولید در ســال آینده مانند قیمت برق، آب، حقوق و دستمزد 
نیروی انســانی، هزینه های تعمیرات و نگهداری و... موجب خواهد شد تا 
حاشیه ســود واحدهای فوالدی کشور نسبت به میزان محاسبه شده هم 
کاهش یابد. بدیهی است که شــرکت هایی مانند مجموعه فوالد مبارکه 
اصفهان به دلیلدارا بودن بخش عمده ای از زنجیره ارزش تولید و همچنین 
ارزش افزوده باالی محصول تولیدی در این واحد صنعتی )انواع ورق های 

فوالدی( دارای حاشیه ســود باالتری نسبت به عموم واحدهای صنعتی 
فوالدی کشــور خواهد بود. حاال مرکز پژوهش ها در پیشــنهادی عنوان 
کرده است که تالش چند نســل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور 
موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فوالد کشور به سطحی از بلوغ 
صنعتی و مدیریتی برسد. از طرفی دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با 
نرخ هاییارانه ای، همواره یکی از مشوق های سرمایه گذاری در بخش فوالد 
کشور بوده است، اما مشوق های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد 
نمی توانند بدون محدودیت زمانی و همیشــگی باشند، زیرا موجب افت 
پیوســته بهره وری و درنتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی 
می شــوند. با توجه به گذار بخش فوالد کشــور از دوره رشد و نمو اولیه 
و دســتیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می رود استمرار توسعه و 
تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق ها و حمایت های دولتی نیز 
امکان پذیر باشد. این گزارش با پیشنهاد افزایش قیمت سوخت واحدهای 
تولید فوالد در الیحه بودجه ســال ۱40۱ موافق است. اما اصالح قیمت 
حامل های انرژی نیز باید با یک برنامه مشخص و به صورت تدریجی و از 
پیش اعالم شده انجام شود تا تولیدکنندگان بتوانند با تمهیدات مدیریتی 
و فنی، تاب آوری صنعت خود را نسبت به اصالح قیمت حامل های انرژی 
افزایش دهند. از طرفی اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد یکی 
از مراحلی است که باید در بسته جامع اصالح ساختار زنجیره فوالد کشور 

انجام شود. اصالح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت های محصوالت کل 
زنجیره )از طریق عرضه در بورس کاال و کشــف قیمت(، اصالح عوارض و 
تعرفه های صادرات و واردات و حمایت از صادرات محصوالت زنجیره فوالد 
از دیگر اقدام هایی اســت که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب 
پذیری صنعت فوالد کشور به حداقل برسد. بدون نگاه جامع به لزوم تنظیم 
گری زنجیره فوالد کشــور، اصالحات مقطعی و بخشی حامل های انرژی 
موجب آسیب هایجدی به صنعت فوالد، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات و 

آشفتگی بازار داخلی خواهد شد.

 تداوم مهجوریت محیط زیست 
در بودجه های ساالنه

بررســی الیحه بودجه ســال ۱40۱ کل کشور در 
بخش محیط زیست، نشــان از افزایش۲3 درصدی 
بودجه این بخش دارد؛ اما ســهم امور محیط زیست 
در بین سایر امور ده گانه نظیر سالمت، رفاه اجتماعی، آموزش و ... تنها ۲ درصد است؛ بنابراین 
از این حیث، بودجه محیط زیســت در مقایســه با بودجه سال۱400 تغییری نداشته است. با 
وجود آنکه میزان تحقق اهداف این حوزه در سال گذشته به علت کمبود اعتبارات قابل توجه 
نبوده، افزودن مقداری بر رقم بودجه ســال گذشته گره گشا نیست، چرا که این افزایش صرفا 

تکافوی پرداخت حقوق و دستمزد را خواهد داد.
ضمن آنکه، بررسی عملکرد هشت ماهه سال های۱400 و ۱399 حاکی از تخصیص3۱ درصد 
بودجه محیط زیســت بوده اســت. به همین دلیل، عماًل برنامه ها معطل مانده و فعالیت قابل 

توجهی برای نیل به اهداف صورت نگرفته است.
اما از مهم ترین نکات مثبت الیحه بودجه ۱40۱ در بخش محیط زیســت  می توان به دو مورد 
شــامل تعیین ردیف اعتباری برای تکمیل تجهیــزات و حمایت از محیط بانان و نیز اختصاص 
ردیف اعتباری برای پایش بر خط آلودگی زیســت محیطی اشــاره کرد و البته سه نقطه ضعف 
کلیدی آن، مغایرت برنامه ســازمان محیط زیست با اهداف ششم توسعه، عدم جبران کمبود 
بودجه ســازمان در مقایسه با سایر دستگاه ها و اســتانی کردن اعتبارات احیای تاالب ها است. 
همچنین تعداد فصول امور محیط زیست در الیحه بودجه سال ۱40۱ از سه فصل به دو فصل 
کاهش یافته اســت و کمترین میزان ســهم اعتبارات از کل بودجه امور ده گانه به امور محیط 
زیست اختصاص یافته است. تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور ده گانه طی سالیان اخیر 
بیانگر درک اهمیت محیط زیســت بوده اما تخصیــص اعتبارات کم به این حوزه، فعالیت های 

مفید برای حفظ محیط زیست را کاهش داده است.
در بودجه ۱40۱ فصل اعتباری جدیدی با نام فصل حفاظت از محیط زیست گشوده شده که 
به نوعی تجمیع شــده فصول کاهش آلودگی و حفاظت از گونه های زیستی در بودجه ۱400 
اســت. در الیحه۱40۱، معادل 99 درصد اعتبارات به این فصل کلی تخصیص داده می شود و 
ســهم فصل تحقیق و توســعه از کل اعتبارات بودجه از ۱3درصد به 9 درصد کاهش یافته که 

نشان دهنده عدم اعتقاد به تحقیق و توسعه است.
بر اســاس گزارش های سازمان محیط زیســت برنامه های این سازمان در الیحه ۱40۱ شامل 
پایش و مدیریت آالینده های محیط زیســت، حفاظت، احیا و به سازی زیست بوم ها، برنامه های 
آموزشی، ارتقاء مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست و البته فصل تحقیق و توسعه در امور 
محیط زیست شامل برنامه آموزشــی، توانمندسازی و ارتقاء مشارکت های مردمی در حفظ و 

بهسازی محیط زیست است.
در الیحه پیشنهادی بیشتر تغییرات شکلی اتفاق افتاده است و کلیات الیحه تفاوت چندانی با 

قانون بودجه سال گذشته ندارد.
یکی دیگر از چالش های الیحه ۱40۱ حذف برخی ردیف های اعتباری امور تخصصی و تجمیع 
آن در ردیف های دیگر اســت که مسلماً باعث خواهد شــد به این موارد بودجه کمتری تعلق 
گیــرد؛ برای مثال می توان به حذف ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها، احیای  هامون و انزلی و 
دریاچه های استان فارس اشاره کرد که نحوه هزینه کرد در مورد این منابع آبی به استانداری ها 

واگذار شده و عماًل اختیار سیاست گذاری و مدیریت سازمان محیط زیست سلب شده است.
همچنین اعتبارات صندوق ملی محیط زیســت که مقرر بود، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده 
در اختیار این صندوق قرار گیرد، نیز طی ســال گذشــته تأمین نشــده اســت؛ با وجود این 
اعتبارات این صندوق در الیحه۱40۱، حدود 4۲ درصد رشد داشته است. از نکات حائز اهمیت 
الیحه۱40۱در نظر گرفتن ۲0 درصد از درآمد ناشــی از اجرای قانون هوای پاک برای صندوق 

ملی محیط زیست است.
از سوی دیگر در الیحه۱40۱ تعدادی از طرح ها و اهداف کالن بدون رسیدن به نتیجه مطلوب 
از ردیف هــای بودجــه ای این الیحه حذف یا ادغام شــده اند. چنانکه با توجــه به لزوم اجرای 
برنامه هایی در سطح ملی و منطقه ای و تعیین متغیر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان 
یکی از اولویت های اجرای برنامه ششــم، مصوبه هیئت وزیران در خصوص ســند اقتصاد کم 
کربن به عنوان پیوست برنامه ششم توسعه، ذیل برنامه های مدیریت و کنترل تغییرات اقلیمی 
لحاظ نشده است، در صورتی که این امر به عنوان تعهد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.

در الیحــه بودجه ۱40۱ اعتبارات تملک دارایی و مالی ســرمایه ای فصل )منابع آب( و )فصل 
آب و فاضالب( نسبت به ۱400 به ترتیب حدود یک درصد کاهش و ۲۱.7 درصد رشد داشته 
اســت. با این اوصاف اعتبارات ســایر برنامه های ذیل فصل منابع آب از جمله برنامه مهندسی 
رودخانه ها و ســواحل و برنامه بهبــود بهره برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشــته اما 

اعتبارات برنامه های تامین آب و عرضه آب رشد داشته است. 
در حالی که وقوع کم آبی و خشکســالی های متعــدد در دو دهه اخیریا به عبارت دیگر بحران 
آب از یک طرف به همراه وقوع برخی ســیل ها در سال های اخیر و همچنین کمبود اعتبارات 
با توجه به شــرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده حساسیت بودجه ریزی 
برای بخش آب مضاعف شود. در واقع، بیشترین سهم در این الیحه ابتدا مربوط به برنامه عرضه 
آب و ســپس مربوط به تامین آب اســت و در الیحه ۱40۱ توجه بیشــتر تامین و عرضه آب 
شرب است و توجه و اعتبارات کمتری برای حوزه بازچرخانی آب لحاظ شده است. در خصوص 
طرح های آبیاری تحت فشار از سال ۱39۱ تا ۱398 اعتبارات زیادی به این بخش تعلق گرفته 
امــا در حال حاضر این روش آبیاری تفاوت چندانی با آبیاری ســطح ندارد و عمالً هزینه  های 
انجام شــده کارآیی الزم را نداشته اند و نیاز است که ترویج روش های نوین آبیاری مورد توجه 
قرار گیرد. در این خصوص باید روندهای تخصیص بودجه و هدفگذاری درباره روش های آبیاری 

تحت فشار تغییر کند که در این الیحه نشانی از آن نیست.
در نهایــت اینکه، ســهم اعتبــارات بخش آب در الیحه بودجه ۱40۱ نســبت به ســال قبل 
کاهش داشته اســت، در صورتی که باتوجه شرایط کشور نیاز بود که سهم این بخش افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
مهراد عباد

شامخ کل اقتصاد در آذرماه به ۵۰,۹۷ واحد رسید

خوش بینی بنگاه های اقتصادی کاهش یافت
ترقی اقتصادی : در آذرماه ۱400، شاخص مدیران خرید که در 
ایران با عنوان شامخ منتشر می شود، برای کل اقتصاد به 50.97 
واحد رسیده که نسبت ماه قبل 0.۱ واحد کاهش نشان می دهد و 
کمترین نرخ در 4 ماه اخیر است. همچنین شامخ بخش صنعت 
در این ماه 56.53 واحد محاســبه شده که 0.58 واحد پایین تر از 

ماه قبل است.
اقتصاد هنوز هم بی ثبات اســت، شامخ آذرماه نشان می دهد که 
امید بنگاه ها نســبت به آینده کاهش یافته اســت. در تازه ترین 
گزارش شامخ که از ســوی مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر 
شده، فعاالن اقتصادی از نوسان و رشد قیمت ارز و کمبود شدید 

نقدینگی در حوزه تولید گالیه کرده اند.
در آذرماه ۱400، شــاخص مدیران خرید کــه در ایران با عنوان 
شامخ منتشر می شود، برای کل اقتصاد به 50.97 واحد رسیده که 
نسبت ماه قبل 0.۱ واحد کاهش نشان می دهد و کمترین نرخ در 
4 ماه اخیر است. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه 56.53 

واحد محاسبه شده که 0.58 واحد پایین تر از ماه قبل است.
نظرسنجی های انجام شده از فعاالن اقتصادی حاکی از این است 
که ادامه رکود و نابســامانی قیمت های بازار ارز و کاهش قدرت 
خرید بر روی انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی اثر منفی گذاشته 
و شرکت ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود 
نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شــده اند. از سوی دیگر، به 
عقیده اکثر فعاالن اقتصادی به دنبال نابســامانی شدید در ثبات 
قیمت ارز و سایر هزینه های تولید، امکان پیش بینی و برنامه ریزی 
برای ماه های آینده وجود ندارد و نمی توانند هیچ افق برنامه ریزی 

برای ادامه فعالیت ها طی ماه های آینده متصور باشند.
شامخ کل اقتصاد کمتر از ماه قبل

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشــده( بــرای کل اقتصاد ایران در 
آذر 50.97 به دســت آمده اســت و رشد شاخص کل به کمترین 
نرخ 4 ماه اخیر رســیده اســت. در این ماه به جز شاخص مقدار 
تولید محصوالت و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه های 
اصلی زیر50 ثبت شــده اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در 
آذر ناشــی از رکود در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی 

بوده است.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در آذرماه )53.۱3( طی4 
ماه اخیر کمترین رشــد را داشته اســت. این شاخص در بخش 
ســاختمان به دنبال اثرات فصلی با رکود و کاهش شدید همراه 

بوده است.
شاخص میزان سفارشــات جدید مشــتریان )48.0( در آذرماه 
کاهش داشته اما شــدت کاهش آن اندکی نسبت به آبان کمتر 
بوده اســت. در آذرماه بخش ســاختمان به دلیل اثرات فصلی با 
کاهش شدید تقاضا روبرو بوده است. بخش خدمات نیز به دنبال 
افزایش قیمت ها و کمبود شــدید نقدینگــی با کاهش تقاضای 

مشتریان روبرو بوده اند.

شــاخص موجودی مواد اولیهیا لوازم خریداری شده )46.49( در 
آذر افزایش داشته است. این شاخص که در بخش های ساختمان 
و خدمات و کشاورزی کاهش زیادی داشته است به عقیده فعاالن 
اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )48.74( در 
آذرماه کاهش داشته است. هم زمان با افزایش هزینه های بنگاه ها 
این شــاخص به ویژه در بخش خدمات و کشــاورزی و بعد از آن 

ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
شــاخص میزان صادرات کاال یا خدمــات )47.77( همچنان در 
آذرماه نیز کمتر از 50 است و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش 
روبرو بوده اســت. شدت کاهش این شــاخص به ویژه در بخش 

صنعت بیشتر هم بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیهیا لوازم خریداری شده )8۲.0۱( 
همچنان در حال افزایش بوده اما از شــدت افزایش آن نسبت به 
ماه قبل کاسته شده است. کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث شده 
تا تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات نتوانند متناسب با 
میزان افزایش هزینه های خــود، قیمت محصوالت و خدمات را 
افزایش دهند به طوری که شاخص قیمت محصوالت تولیدشدهیا 
خدمات ارائه شــده )55.39( علی رغم افزایش شدید هزینه ها به 
کمترین مقدار خود طی۲0 ماه گذشــته رسیده است. بر اساس 
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در 
آذر ۱400، نرخ تورم ماهانه در آذر به ۱.7 درصد رســیده که در 
مقایسه با همین آمار در ماه قبل 0.8 درصد کاهش داشته است.

شاخص میزان مصرف حامل های انرژی )67.88( طی۲7 دوره از 
ابتدای شروع طرح )مهر 98( به بیشترین مقدار خود رسیده است. 

هم زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعاالن 
اقتصادی با افزایش باالی قیمت سوخت روبرو هستند.

شــاخص انتظارات برای ماه آینــده )56.03( طی9 ماه اخیر به 
کمترین مقدار خود رســیده اســت. کاهش در انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادی نسبت به ادامه فعالیت ها در ماه آینده به ویژه در 

بخش خدمات و کشاورزی مشهود است.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی در 
آذر، ادامه رکود و نابسامانی قیمت های بازار ارز و کاهش قدرت 
خرید بر روی انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی اثر منفی گذارده 
و شرکت ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود 
نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شــده اند. ازآنجاکه تأمین 
مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز اکثر شــرکت ها، به شدت به نرخ 
ارز وابســته است، تا ثبات در بازار ارز صورت نگیرد فعالیت های 
اقتصادی همچنان با رکود و مشکالت مرتبط روبرو خواهند بود.

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت چطور 
پیش رفته است؟

بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شــاخص مدیــران خریــد صنعــت در آذرماه عــدد 56.53 
به دســت آمده اســت. به اعتقاد اکثر فعاالن بخش صنعت، نرخ 
رشــد فعالیت ها اندکی کمتر از ماه قبل اســت. در آذرماه همه 
زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت، عدد باالی50 را به ثبت 
رســانده اند و شاخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیت ها به جز 
صنایع فرآورده های نفت و گاز، صنایع پوشاک و چرم، باالی50 
بوده و همچنین در صنایع الستیک و پالستیک و صنایع غذایی 

نیز عدد شاخص 50 بوده است.

شاخص مقدار تولید محصوالت در آذرماه )58.84( نسبت به آبان 
رشد کمتری داشته است که دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای 

مشتریان و کمبود نقدینگی است.
شــاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در آذرماه )53.33( 
نســبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبرو بوده 
است. کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث 

شده تا تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد.
شــاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه )5۲.60( برای اولین بار 
طی7 ماه گذشته از اردیبهشت ماه افزایش داشته است. با این حال 
همچنان شرکت ها با مشکل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ 
ارز و نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هســتند و 
صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و فراورده های نفت و گاز با 

کمبود مواد اولیه روبرو بوده اند.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی در آذرماه 
)53.78( نسبت به دو ماه اخیر کمتر شده است. افزایش مستمر 
هزینه های تولید از قبیل قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی می تواند 

بر کاهش میزان استخدام تأثیرگذار باشد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار )5۲.8۲( نسبت به ماه 
قبل افزایش داشته اســت، به نظر می رسد با کمتر شدن سطح 
تقاضا و کاهش شاخص فروش، موجودی کاالها در انبارها افزایش 

یافته است.
شــاخص قیمت محصوالت تولیدشــده )55.0۲( در آذرماه به 
کمترین مقدار 6 ماهه خود رســیده و با توجه به اینکه شاخص 
در آبان افزایشــی بوده، در آذر به دنبال کمتر شــدن سفارشات 
و پایین بودن قدرت خرید، متناســب با هزینه های تولید افزایش 

نیافته است.
شــاخص میزان مصرف حامل های انرژی )64.5۱( به دلیل سرد 
شــدن هوا از یکســو و افزایش تولید از سوی دیگر، علی رغم باال 
رفتن قیمت سوخت همچنان در مقادیر باالی خود قرار دارد. اکثر 
فعاالن اقتصادی از تأثیر باال رفتن قیمت ســوخت در هزینه های 
تولید با توجه به محدودیت هایی که برای افزایش قیمت محصول 

دارند، شکایت دارند.
به طورکلی در آذرماه، اکثر صنایع با رشــد کمتری نسبت به آبان 
روبرو بوده اند و افزایش قیمت هزینه های تولید مانند قیمت انرژی 
و مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصوالت طی ماه گذشته 
شــده بود با توجه به کاهش قدرت خرید مشــتریان بر کاهش 
ســطح تقاضا اثر گذاشته اســت. به عقیده اکثر فعاالن اقتصادی 
به دنبال نابســامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه های 
تولید، امکان پیش بینی و برنامه ریزی برای ماه-های آینده وجود 
ندارد و نمی توانند هیچ افق برنامه ریزی برای ادامه فعالیت ها طی 
ماه های آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شرکت ها با 
مشکالتی که صنایع باالدست مانند پتروشیمی ها در تأمین مواد 
اولیه و صنایع پایین دست مانند خودروسازی ها در پرداخت بدهی 

و تعهدات خود، برایشان به وجود آوردند، روبرو هستند.

سطح تولید در کشور همچنان منفی است

دالیل افت تولید کاالهای مصرفی

با افزایش قیمت گاز طبیعی، حاشیه سود صنایع فوالدی کاهش می یابد

صنایع فوالدی بدون یارانه انرژی دوام می آورند؟

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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دیدگاه

ترقی اقتصــادی : نایب رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران مــی گوید مهم ترین 
مشکالتی که هم اکنون صادرکنندگان با آن رو به رو هستند در حوزه نقل و انتقاالت 
مالی است. مهراداد عباد می گوید:» صادرکنندگان بعد از صادرات به دلیل تحریم ها 

و FATF به سختی می توانند درآمدهایشان را به کشور برگردانند. 
عــالوه بر این صادرکننــدگان با موانع داخلی زیادی هم رو به رو هســتند؛ مثال در 
ســه سال گذشــته صادرکنندگان با سیاست های ارزی ســختگیرانه مواجه شدند 
که بســیار هم تغییر کرد؛ البتــه در آخرین اصالحاتی که صــورت گرفته و نظرات 
بخشــی خصوصی هم تقریبا اعالم شــده، اتفاق های خوبی رخ داده اســت اگرچه 

 که همین سیاســت ها هــم باز قابل اصالح و بهبود در جهت تســهیل و تســریع 
در امر صادرات است.«

او در ادامه می گوید:» اگر توافق هسته صورت گیرد و گشایش های جدید رخ دهد 
و ایران FATF را هم بپذیرد، شــرایط مالی کشــور حتما بهتر خواهد شد و در این 
شــرایط نیاز است یک بازنگری روی برگشــت منابع و ارزحاصل از صادرات صورت 

گیرد.«
او در پاســخ به این ســوال که چگونه باید صادرکنندگان را تشــویق به ادامه کار و 
تالش کرد، می گوید:» تحریم ها در ســال های گذشــته خیلی روی صادرات اثرات 

منفی گذاشــت و باعث شد خیلی از مشتریان کاالهای ایرانی؛ تولیدکنندگان جدید 
در دیگر کشورها را پیدا کنند و خریدهایشان را از فروشنده های جدید انجام دهند؛ 
در واقع شــرکت ها و افرادی هم که مشتری کاالهای ایرانی بودند کار پرریسکی را 
انجام می دادند؛ حاال شــما باتوجه به این چالش های اساســی توجه داشته باشید 
که بخشــی از فعاالن اقتصادی ایران با ابتکار عمل و تالش و ریسک بسیار همچنان 
صــادرات انجام می دادند و این بزرگی کار این افراد را نشــان مــی دهد اما اینکه 
برای تشــویق آن ها به ادامه مســیر چه باید کرد به نظر پاســخ این است که کاری 
به کار آن ها نداشــته باشیم و اجازه بدهیم که کارشــان را پیش ببرد و چوب الی 
 چرخ کســب و کارشــان نگذاریم و به جای مانع زدایی پیش رویشــان موانع جدید 

ایجاد نکنیم.«
عباد با بیان اینکه صادرکنندگان در دوران تحریم ها و فشارهای جهانی با درآمدهای 

ارزی اقتصــاد ایران را از تنگناهای جدی نجات دادند، می گوید:» بی ثباتی و صدرو 
دســتورالعمل های متعدد و متضاد با هم در ســال های گذشته آسیب های جدی 
بــه کار صادرکنندگان وارد کرد؛ مثال یک کاالیی را ناگهان و یک شــنبه صادراتش 
را ممنوع یا آزاد می کردند یا ســختگیری هــای عجیب در خصوص صادرات انجام 
مــی دادند، اقداماتی که عمال صادرکنندگان را در بالتکلیفی و ناامیدی قرار می داد. 
ثبات اقتصادی و سیاســتییکی از مولفه های مهم برای مدیر هر کسب و کاری است 
و وقتیمدیری نتواند برنامه ریزی کند و تصمیم بگیرد، عمال نمی تواند در کســب و 
کار خود موفق شود. به اعتقاد من در سال های گذشته تحریم های خارجی و تحریم 
های داخلی به همراه تصمیمات خلق الساعه دست به دست هم داد تا صادرکنندگان 
ایران با چالش های جدی رو به رو شوند و مهم ترین تشویق صادرکنندگان این است 

که این موانع حذف شود.« 

به جای مانع زدایی،موانع جدید ایجاد نکنیم
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صندوق بین المللی پول به اقتصادهای نوظهور برای تشدید سیاست های فدرال رزرو هشدار داد

انگلیس بدون مهاجران نمی تواند کاهش رشد جمعیت خود را جبران کندریسک های اقتصادی درکمین بازارهای نوظهور

چرا بریتانیا به مهاجران بیشتری نیاز دارد؟
ترقی اقتصادی : مهاجرت برای چندین دهه منبع کلیدی رشد جمعیت در بریتانیا بوده 
اســت، اما ریدی کاشیاپ، جمعیت شناس دانشگاه آکســفورد معتقد است که مهاجرت 
نقش مهم تری در آینده ایفا خواهد کرد. او می گوید: با توجه به سناریوی تیره و تار مرگ 
و میر و برآوردهای کاهشی بازبینی شده درباره نرخ باروری و رشد جمعیت، مهاجرت به 
تازگی برجســته تر شده است. همه اینها به این معناست که دولت هایی با سیاست های 

ضد مهاجرتی در آینده دچار دردسر می شوند.
آمــار جمعیــت بریتانیا تصویــر واضحی را نشــان می دهد. نــرخ باروری، کــه تعداد 
فرزاندانــی را یــک زن در طــول زندگــی خــود خواهد داشــت را در نظــر می گیرد 
به ۱.65 رســیده اســت. پیــش بینی های امیــد به زندگی هــم به طــور فزاینده ای 
 بدبینانــه هســتند. اکونومیســت در گزارشــی بــه وضعیــت جمعیتــی انگلیــس 

پرداخته است.
داده های منتشــر شده در ۱۲ ژانویه توسط اداره آمار ملی )ONS( تخمین می زند که 
جمعیت در دهه منتهی به ۲030 تنها 3 درصد رشــد خواهد داشــت. در دهه منتهی به 
۲0۲0 هم رشــد 7 درصدی رخ داده اســت. در همین حال، تعداد افراد 85 سال و باالتر 
به شدت افزایش خواهد یافت. در اواسط دهه ۲0۲0 کمتر از ۲ میلیون نفر در این گروه 
ســنی قرار دارند. پیش بینی ها نشــان می دهد که تا سال ۲045 این رقم به بیش از 3 

میلیون نفر خواهد رسید.
مانند ســایر کشــورهای ثروتمند، زنان فرزندان کمتری دارند: پس از اوج شدید پس از 

جنگ جهانی دوم، نرخ باروری کاهش یافته است.
نســل بزرگ جمعیتی که ناشی از نرخ زاد و ولد پس از جنگ جهانی دوم بود، برجمعیت 
شناسی بریتانیا و فراتر از آن تاثیر می گذارد. در ژاپن این نسل که متولدین بین ۱947 
تا ۱949 بوده اند، به پیری ســریع کشــور کمک کرده اند: تقریبا 30 درصد از جمعیت 

ژاپن، باالی 65 سال سن دارند.
کاهش ســرعت افزایش امید به زندگی هم روی رشــد جمعیت بریتانیا تاثیر می گذارد. 
پیش بینی های انجام شــده از ســال ۲0۱۲ به طور پیوســته امید بــه زندگی در بدو 
تولــد را کاهش داده و مدام مورد بازنگری قرار داده اســت )اندازه گیری میانگین تعداد 
ســال هایی که افراد فراتر از ســن فعلی خود زندگی می کنند(. برای متولدین ۲0۲5، 
 آخریــن امیــد به زندگی پیش بینی شــده ۲.۱ ســال کمتر از پیش بینی انجام شــده 

در سال ۲0۱۲ است.
این جمعیت با رشد آهسته و سالخورده شدن، هزینه هایی را در بر خواهند داشت. پیش 
بینی می شود تعداد افراد بالغ در سن بازنشستگی به ازای هر هزار نفر در سن کار از ۲80 
نفر در اواســط دهه ۲0۲0 به 34۱ نفر در سال ۲045 برسد. سایر کشورهای ثروتمند با 
نســبت های بدتری رو به رو هستند. پیش بینی می شود که میانگین اتحادیه اروپا برای 

همین معیار از 340 در سال ۲0۱9 به 590 در سال ۲070 افزایش یابد.
هرچقدر هم تمایلی به این کار وجود نداشــته باشند، کشوهای دارای جمعیت سالخورده 

باید به فراتر از مرزهای خود نگاه کنند.
مهاجرت برای چندین دهه منبع کلیدی رشــد جمعیت در بریتانیا بوده است، اما ریدی 
کاشــیاپ، جمعیت شناس دانشگاه آکسفورد معتقد اســت که مهاجرت نقش مهم تری 
در آینــده ایفا خواهد کرد. او می گوید: با توجه به ســناریوی تیــره و تار مرگ و میر و 
برآوردهای کاهشــی بازبینی شده درباره نرخ باروری و رشد جمعیت، مهاجرت به تازگی 
برجســته تر شده است. همه اینها به این معناســت که دولت هایی با سیاست های ضد 

مهاجرتی در آینده دچار دردسر می شوند.

ترقی اقتصادی : صنــدوق بین المللی پول با اشــاره به 
خطرات ناشــی از افزایش ســریع تر از حد انتظار نرخ بهره 
فدرال رزرو و شــیوع مجدد کوویــد ۱9 گفت: اقتصادهای 
نوظهــور باید برای دوره های بالقــوه تالطم اقتصادی آماده 

شوند.
صندوق بین المللی پول گفت: اقتصادهای نوظهور باید برای 
افزایش نرخ بهره آمریکا آماده شــوند، این صندوق هشــدار 
داد که حرکت ســریع تر از حد انتظار فدرال رزرو می تواند 
بازارهای مالی را متزلزل کند و باعث خروج سرمایه و کاهش 
ارزش پــول به خارج از این کشــورها شــود. رویترز بر این 

اساس گزارشی منتشر کرده است.
صندوق بین المللی پول گفته است که انتظار دارد رشد قوی 
ایاالت متحده ادامه یابد و تورم احتماال در اواخر سال تعدیل 
شود. این وام دهنده جهانی قرار است پیش بینی های جدید 

اقتصاد جهانی را ۲5 ژانویه منتشر کند.
در این بیانیه آمده اســت که تشدید تدریجی سیاست پولی 
ایاالت متحده احتماال تاثیر کمی بر بازارهای نوظهور خواهد 
داشــت و تقاضای خارجی تاثیر افزایش هزینه های تامین 

مالی را خنثی می کند.
اما تورم دســتمزد در سراســر ایاالت متحــده یا تنگناهای 
عرضه پایدار می تواند قیمت ها را بیش از حد انتظار افزایش 
دهد و انتظارات تورمی ســریع تر تقویت شود. وضعیتی که 
باعث می شــود نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایاالت متحده 

سریع تر افزایش یابد.
صندوق بین المللی پول با اشاره به خطرات ناشی از افزایش 
ســریع تر از حد انتظار نرخ بهره فدرال رزرو و شیوع مجدد 
کووید ۱9 گفت: اقتصادهای نوظهــور باید برای دوره های 

بالقوه تالطم اقتصادی آماده شوند.

جیمز بــوالرد، رئیس فدرال رزرو ســنت لوئیس این هفته 
گفــت: فــدرال رزرو می توانــد در ماه مارس نــرخ بهره را 
افزایش دهد که زودتر از آنچه انتظار می رفت، خواهد بود و 
اکنون برحسب نیاز موقعیت خوبی برای برداشتن گام های 

تهاجمی تر در برابر تورم است.

مقامــات ارشــد صنــدوق بین المللــی پول مــی گویند: 
افزایــش ســریع تر نــرخ بهــره فــدرال رزرو مــی تواند 
بازارهای مالی را متزلزل کند و شــرایط مالی را در ســطح 
جهانی ســخت تر کنــد. این تحوالت می توانــد با کاهش 
تقاضای ایــاالت متحده و تجــارت همراه باشــد و ممکن 
 اســت منجر بــه خروج ســرمایه و کاهــش ارزش پول در 

بازارهای نوظهور شود.
در ایــن بیانیه آمده اســت که بازارهای نوظهــور با بدهی 
عمومی و خصوصی باال، مواجه های ارزی و تراز های پایین 
تر حساب جاری قبال هم شــاهد جابه جایی بیشتر ارزهای 

خود نسبت به دالر آمریکا بوده اند.
این صندوق گفــت: بازارهای نوظهور با فشــارهای تورمی 
قوی تر یا نهادهای ضعیف تر باید ســریعا اجازه دهند ارزش 

ارزهایشان کاهش یافته و نرخ های بهره را افزایش دهند.
ایــن صندوق، از بانک های مرکزی خواســت تا برنامه های 
خود را برای تشــدید سیاســت ها به طور واضح و پیوسته 
ابالغ کنند و همچنین گفت کشــورهایی که سطوح باالیی 
از بدهی با ارزهــای خارجی دارند، باید در صورت امکان به 

دنبال محافظت از قرار گرفتن در معرض آن باشند.
دولت ها همچنین می تواننــد برنامه هایی را برای افزایش 
منابــع مالی از طریق افزایش تدریجــی درآمدهای مالیاتی 
بازنگری در بازنشســتگی و یارانه ها و ســایر اقدامات مورد 

توجه قرار دهند.

گزارش

ترقی اقتصادی : دو ســوم ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان و حدود دو 
سوم تجارت بین المللی با دالر انجام می شود. نهاهایی مثل صندوق بین المللی 
پــول و بانک جهانی هم با اتکا بــه دالر، فعالیت های خود را پیش می برند. آیا 

این روند تغییر می کند؟
نقــش بیــن الملللی دالر، از ویژگی هــای مهم اقتصاد جهانی در ســال های 
پیــش از جنگ جهانی دوم اســت. دالر در جایگاه پرطرفدارترین ذخیره ارزی 
جهان بیشــترین میزان مبادالت جهان را به خود اختصاص داده است. به طور 
تقریبی دو سوم ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان و حدود دو سوم تجارت 
بین المللی با دالر انجام می شود. نهاهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی هم با اتکا به دالر، فعالیت های خود را پیش می برند.
نقش بین المللی دالر به عنــوان ذخیره ارزی به تثبیت جایگاه جهانی آمریکا 
در عرصه اقتصادی و سیاســی کمک کرده اســت. متغیرهایی مثل استحکام و 
برتری اقتصادی، توان باالی سیاســی و نظامی، نظــام حقوقی با ثبات و مورد 
اعتماد باعث شــده با وجود پایین بودن نســبی میزان بهــره دالر، گرایش به 
آن در ســطح جهانی گســترده شــود. این فرصتی بی نظیر برای آمریکاست 
 کــه به کانون بــزرگ جــذب کاال، خدمات و ســرمایه های دیگر کشــورها 

تبدیل شده است.
درحال حاضر آمریکا بزرگترین بدهکار در ســطح جهان اســت. هژمونی باالی 
دالر با وجود امتیازاتی که برای آمریکا داشــته، باعث کسری موازنه تجاری آن 

شــده است که بر ادامه ســلطه آمریکا اثر می گذارد. با کاهش نسبی هژمونی 
اقتصادی آمریکا، برخی کشــورها تالش می کننــد جایگزین منطقه ای برای 
دالر پیــدا کنند. بــرای مثال اتحادیه اروپا تالش کــرده ارزش های خود را با 
یورو جایگزین کنند و تشــکیل بلوک های ارزی منطقه ای در آسیا و آمریکای 
جنوبی و .. هم دور از انتظار نیســت. با این حال براساس داده ها سهم یورو از 
کل ذخایر ارزی جهان تنها ۲0 درصد اســت کــه در مقابل آن، دالر با تفاوت 

بسیار، سهم 63 درصدی را از آن خود کرده است.
از دیگر رقبای دالر آمریکا در چند ســال اخیر،یوان چین اســت. چین تالش 
مــی کند نفوذ خــود را از طریق طرح یک کمربند، یک جاده گســترش دهد 
تا توانایی های رهبری جهانی مورد نیاز داشــته باشــد. هرچند چین براساس 
شــاخص تولید ناخالص داخلــی، دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت اما برای 
نیل بــه موقعیت ســلطه و هژموین این کافی نیســت و به شــرایط دیگری 
هم نیاز اســت. بنابرایــن تحلیلگران می گویندیوآن برای به چالش کشــیدن 
 دالر آمریــکا بــه زمان بیشــتری نیــاز دارد با این حــال روند بیــن المللی 

سازییوان چین ادامه دارد.
یــک بررســی ایرانی دربــاره ادامه هژمونــی دالر آمریکا براســاس تحرکات 
چین و اتحادیه اروپا، به این نتیجه رســیده اســت کــه اراده و تولید کاالهای 
عمومــی از جانب آمریکا در کوتــاه مدت و میان مدت، بــر هژمونی دالر اثر 
دارد. این پژوهشــگران مــی گویند هژمونــی دالر با توجه به ایــن عامل، با 

فــراز و فرودهایی ادامه پیدا مــی کند اما در بلندمدت، امکان شــکل گیری 
 نظــام پولی متکثر چنــد ارزی و تبدیــل دالر به ارزی در میان ســایر ارزها 

وجود دارد.

همچنان که بحران کمبود ذخایر انرژی برای زمســتان 
اروپا به نقطه حســاس خود نزدیک می شــود، افزایش 
بهــای انرژی در نقــاط مختلف دنیا بــه افزایش تورم 
منجر شده و خانه ها و کارخانه ها و روند احیای اقتصاد 
پس از کرونا از این رونــد ضربه خواهند خورد: خانه ها 
ســرد خواهند ماند و کارخانه ها خاموش خواهند شد. 
اما اینکه این زمســتان ما وارد بحران همه جانبه انرژی 
شــویم هنوز معلوم نیست. اینیکی به بخت و اقبال دنیا 
بستگی دارد: اینکه زمســتان امسال اروپا و دیگر نقاط 
دنیا چقدر ســرد باشد و رقابت بر سر نفت و گاز چقدر 

جدی شود.
این البته مشکل جدیدی نیست و جهان هر سال با آن 
دست و پنجه نرم می کند اما بحران انرژی اروپا نشان از 
وضعیت بی ثبات آینده دارد: دنیایی که هم مجبور است 
جلوی استفاده از سوخت های آالینده را بگیرد تا بحران 
تغییــرات اقلیمی زمین را نابود نکند، و هم انرژی پاک 
کافــی در اختیار ندارد تــا بتواند خودش را گرم کند و 

موتور کارخانه هایش را روشن نگه دارد.
چه شــده که واردکنندگان گاز طبیعی در اروپا مجبور 
شده اند گاز را 6 برابر قیمت سپتامبر ۲0۱9 بخرند؟ چه 
شده که قیمت گاز برای واردکنندگان آسیایی  از 3 سال 
پیش تا حاال 4 برابر شــده است؟ چرا بهای زغال سنگ 
سر به فلک گذاشته است و این ها چه تاثیری روی بهای 

برق مصرفی دارد؟
فقــط در انگلیــس طــی ده ســال گذشــته قیمت 
عمده فروشی الکتریسیته۱0 برابر شده است. در اسپانیا 
افزایش شدید بهای برق تیتر اول روزنامه هاست و مردم 
چندین بار به همین خاطــر به خیابان ها ریخته اند. در 
آلمان قیمت برق از نقطه اوج ســال ۲008 باالتر رفته، 

به همین خاطر کارخانه ها از میزان تولید کاســته اند و 
قیمــت محصوالتی که برای تولیدشــان به برق زیادی 
نیاز اســت - مثل آلومینیوم - به شدت باال رفته است. 
در انگلیــس تعداد زیــادی از شــرکت های کوچک تر 
تولیدکننده الکتریســته ورشکســته  شــده اند و                      دولت 
مجبور شده به شــرکت ها اجازه دهد قیمت گاز و آب 

و برق مصرف کنندگان خانگی را باال ببرند.
بحران چطور به وجود آمده و چرا این بار متفاوت است؟ 
چند عامل به طور همزمان باعث شرایط اخیر شده اند.

۱. آب و هوای متفاوت
طییک ســال گذشــته مــا بــا شــرایط آب و هوایی 
بی سابقه ای روبه رو بوده ایم که باعث شده روی عرضه و 
تقاضای گاز تاثیر جدی بگذارد. زمستان سال پیش در 
نیمکره شرقی - به خصوص                      آسیا - سردتر از سال های 
گذشــته بود و بعد شــاهد بهاری با سرمای غیرمعمول 
در اروپــا بودیم. همه این ها تقاضــا برای گاز طبیعی را 
باال برد تا خانه ها گرم بمانند. سرمای بی سابقه تگزاس 
باعث شــد این منطقه نتواند گاز کافی تولید کند و در 
ماه فوریه شــاهد کاهش گاز صادراتی آمریکا به آســیا 
بودیم. بعد از آن شــاهد گرمای بی ســابقه ای در چین 
اروپــا، آمریکاو دیگر نقاط دنیا بودیم که این هم نیاز به 
گاز برای تولید الکتریسته را باال برد چون مردم مجبور 

بودند تمام مدت روز کولرها را روشن نگه دارند.
۲. بحران در تولید انرژی های جایگزین

مشکل اینجاست که امسال دیگر منابع جایگزین تولید 
الکتریســته هم اوضاع خوبی نداشــته اند. امسال اروپا 
شاهد دوران های طوالنی بادهای ضعیف بود و این باعث 
شد توربین های بادی نتوانند برق کافی تولید کنند. به 
همین خاطر تقاضا برای گاز و زغال  ســنگ باال رفت و 
تا کم کاری انرژی های تجدیدپذیر جبران شود. مشکل 
دیگر این بود که امســال آلمان مجبور شد سه نیروگاه 
قدیمــی برق اتمی خود را تعطیــل کند و میزان تقاضا 

برای سوخت های فسیلی در این کشور باال رفت. در این 
میان بحران خشکسالی در چین و آمریکای التین باعث 
کاهش تولید الکتریســته از نیروگاه های برق آبی شد و 

دولت ها دوباره چاره ای جز خرید گاز بیشتر نداشتند.
۳. روند احیای پس از رکود کرونا

احیــای اقتصادی از دوران رکود کرونــا هم در اروپا و 
هم در آســیا قوی بوده و کارخانه ها، شرکت ها و کسب 
و کارها با قدرت به روال ســابق برگشــته اند و تشــنه 
انرژی اند. میزان مصرف گاز طبیعی در چین طی شش 
ماه اول امســال در مقایسه با دوره مشابه سال پیش۲5 
درصد افزایش داشــته و چین را تبدیل به بزرگ ترین 
واردکننــده LNG جهــان کرده اســت )قبــال ژاپن 

بزرگ ترین واردکننده بود(.
4. وضعیت تولید گاز در روسیه

با وجــود افزایش قیمت و تقاضــا در بازارهای جهانی، 
گازپروم شرکت گاز دولتی روسیه گاز بیشتری را روانه 
خط لوله اروپا نکرده اســت. البته روسیه طبق تعهدات 
بلندمدت خود عمل می کند اما می تواند با ارســال گاز 
بیشــتر پول بیشتری به جیب بزند. اینجا معلوم نیست 
روســیه نمی تواندیا نمی خواهد گاز بیشتری تولید کند. 
بــه هر حال چندین تولیدکننده گاز در نقاط دیگر دنیا 
هم با مشکالت کهنه شدن تجهیزات تولید روبرو هستند 

و همین باعث شده گاز مورد نیاز اروپا تامین نشود.                                            
5. قوانین محیط زیستی سفت و سخت تر

اروپایی هــا در تعهد خود بــه مقابله بــا تغییرات آب 
و هوایــی، و حرکت خود به ســمت انرژی های پاک تر 
مجبور شده اند روی استفاده از زغال سنگ سخت گیری 
بیشــتری کنند و مالیات ســنگین تری بر شرکت های 
مصرف کننده زغال ســنگ ببندند. حاال که گاز کمیاب 
شده، شــرکت ها مجبورند برای استفاده از زغال سنگ 
بیشتر، جریمه بیشتری بدهند و این باعث افزایش بهای 

الکتریسیته تولیدی آن ها                      شده است.
در نتیجــه مخازن ذخیره گاز طبیعی اروپا امســال به 
پایین ترین حد خود طی دهه اخیر رسیده اند. در شرایط 
طبیعــی، حاال ذخایــر باید پر می بودند تــا اروپا برای 
زمستان آمادگی داشته باشــد. به همین خاطر روسیه 
امســال دســت باال را خواهد داشــت و در صورتی که 
زمستان ســختی را تجربه کنیم مسکو می تواند شرایط 
خود را به اروپایی ها دیکته کند. حاال به خصوص                      روسیه 
می تواند بگوید ســنگ اندازی آمریکا و اوکراین در روند 
بهره برداری و اســتفاده از خط لولــه جدید انتقال گاز 
طبیعی نورد اســتریم۲ - از روسیه به آلمان - به ضرر 
کل قاره تمام خواهد شــد و آن ها                      باید شرایط کرملین 
را بپذیرند. به هر حال ســال های پیش رو ســال های 
پرتنشــی در حوزه انرژی خواهد بــود. هم مجبوریم از 
سوخت های فسیلی فاصله بگیریم تا زمین گرم تر نشود 
هم مســیر حرکت به سمت انرژی های سبزتر سنگالخ 
خواهد بود. بدون تردید سیاســتگذاران در این حوزه ها 

سال های سختی را پیش رو خواهند داشت.

در رقابت دالر با یوان چین و یورو در اتحادیه اروپا

هژمونی دالر پایان می یابد؟

چرا بحران انرژی امسال متفاوت است؟

بنیان گذار دانشکده اقلیم شناسی دانشگاه کلمبیا
جیسون بُرداف
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سال هشتم-شماره ۱۱5 - نیمه دوم دی ۱400

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

ترقی اقتصادی : روند رشد قیمت آثار هنری در حراج تهران 
بســیار شگفت انگیز بوده کافی است در نظر داشته باشید که 
مجموع فروش آثار در نخستین حراج در خرداد ۱39۱ تنها دو 
میلیارد تومان بوده و اثری از پرویز تناولی 570 میلیون تومان 
بفروش رســیده بود و مجموع فروش آثار در اخرین حراج به 

۱58 میلیارد تومان رسیده است
حراج تهران بعد از پشت ســر گذاشتن چند فصل سخت به 
دلیــل کرونا عصر جانی دوباره گرفت و با مجموع فروش ۱58 
میلیارد و 890 میلیون تومان رکود جدیدی برجای گذاشــت 
زیرا برای اولین بار به بیش از ۱00 میلیارد تومان رسید و گران 
ترین حراج برگزار شــده تاکنون در ایراننام گرفت. فروش این 
دوره حراج نسبت به دوره چهاردهم تقریبا 3 برابر شده است. 
چهاردهمین دوره حراج تهران با مجموع فروش 4۲ میلیارد و 
7۱8 میلیون تومان به پایان رسیده بود که بسیار کم رونق بود 
زیرا رقم فروش در مقایسه با حراج سیزدهم هم به کمتراز نصف 
رسیده بود. پیش از این بیشترین رقم مجموع فروش در حراج 
تهران مربوط به دوره ســیزدهم با  87 میلیارد و 94۲ میلیون 
تومان بود. در پانزدهمین دوره 80 اثر از 60 هنرمند در حراج 
شرکت کرده بودند و اثر پرویز تناولی به عنوان گران ترین اثر 
با رقم ۱4 میلیارد و 600 میلیون تومان چکش خورد. این اثر 
با عنوان »شــاعر نشسته« با کمینه و بیشینه۱۲ـ ۱4 میلیارد 
تومان پیشتر از برگزاری حراج قیمت گذاری شده بود. مجسمه 
ساخته تناولی در ســال ۱388 به صورت تک نسخه در ابعاد 
58×53×۱4۲ سانتی متر با متریال برنز خلق شده است. پیش 
از این لقب گران ترین اثر حراج متعلق تابلوی »خاطرات امید« 
از آیدین آغداشــلو به قیمت۱۲ میلیارد تومان بود که در دوره 

سیزدهم چکش خورد.
در پانزدهمین حراج تهران اثر حســین زنده رودی متعلق به 
سال ۱35۲ از گران ترین ها بود و به قیمت۱۱ میلیارد تومان 
فروخته شــد. همچنبن در این دوره باز هم آثاری از سهراب 
سپهری از گران ها بود و اثری از او که در دهه ۱340 خلق و در 
کتاب »نقاشی ها و طرح های سهراب سپهری«به چاپ رسیده 
با قیمت6 میلیارد تومان فروخته شد. تابلوی نگارگری سه لته  
»شکار آبی آسمان« اثر رضا درخشانی که در سال ۱393 هم 

در سومین حراج تهران ارایه شده بود، 3 میلیارد و 800 میلیون 
تومان فروش رفت.

در حراج پانزدهــم تهران اثر بدون عنوان منوچهر یکتایی که 
با ابعــداد ۱00 در ۱۱0 و تکنیک رنگ روغن روی بوم خلق و 
سال ۲0۱7 در حراج ساتبیز لندن و در سال ۱397 در نهمین 
حراج تهران ارائه شــده است، 3 میلیارد و 800 میلیون تومان 
به فروش رســید. تابلوی نقاشی خط »یزدان« اثر سیدمحمد 
احصایی که با تکنیک رنگ روغن و ورق طال روی بوم در سال 

۱398 خلق شده است، 3 میلیارد و 400 میلیون تومان چکش 
خورد. این اثــر در مارچ ۲0۲۱ در حراج بونامز لندن )آنالین( 
ارایه شــده بود. اثر مســعود عربشــاهی در ابعاد ۱55×۱55 
ســانتیمتر،۲ میلیارد و ۲00 میلیون تومان فروش رفت و اثر 
بدون عنوان محسن وزیری مقدم با تکنیک رنگ روغن و شن 
روی بــوم،  ۲ میلیارد و 700 میلیون تومان چکش خورد. اثر 
بدون عنوان صــادق تبریزی هم که از تکنیک اکریلیک روی 
بوم در خلق آن بهره گرفته شــده، به قیمت۲ میلیارد تومان 
به فروش رسید. ثر دیگری از این هنرمند با عنوان »سقاخانه« 
که در دهه ۱360 خلق شــد، هم یک میلیارد و 800 میلیون 

تومان چکش خورد.
همچنین اثر غیرحجمــی ژازه تباتبایی که در پنجمین حراج 
تهران نیز حضور داشــت، یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
فروش رفت. از ژازه تباتبایی اثــری دیگر با عنوان »درویش« 
)مجسمه فلزی( ۲ میلیارد و 600 میلیون تومان چکش خورد. 
اثر حجمی فلزی این هنرمند هم 550 میلیون تومان به فروش 
رســید. در جریان پانزدهمین حراج تهران، تابلوی »پهلوانان« 
اثر قاسم حاجی زاده که در حراج کریستیتز دوبی و هشتمین 

حراج تهران حضور داشته، یک میلیارد تومان فروش رفت.
در این دوره از حراج تهران 30 اثر به قیمت بیش از یک میلیارد 
تومان چکش خورد که این نشان دهنده رونق حراج های هنری 
است. در سال های گذشته به صورت کلی روند رشد قیمت آثار 
هنری در حراج تهران بسیار شگفت انگیز بوده کافی است در 
نظر داشته باشید که مجموع فروش آثار در نخستین حراج در 
خرداد ۱39۱ تنها دو میلیارد تومان بوده و اثری از پرویز تناولی 

570 میلیون تومان بفروش رسیده بود.

برای نخستین بار مجموع فروش حراج تهران به بیش از 100 میلیارد تومان رسید

بازارداغ حراج آثارهنری درتهران

ترقی اقتصادی : مجله نیویورکر به رســم هرساله و با نزدیک شدن به سال میالدی 
جدید بهترین آثار داستانی و مستند سال را اعالم کرده است.

 معموالً در روزهای پایانی ســال میالدی بســیاری از مجــالت و روزنامه های معتبر 
فهرســتی از بهترین کتاب های چاپ شــده در طول ساِل گذشته را به مخاطبان خود 

معرفی کرده است.
بــه اعتقاد مجله نیویورکر به عنوان یکی از معتبرترین مجالت ادبی در کشــور آمریکا 

کتاب های زیر بهترین  های حوزه داستان و مستند در یکسال گذشته هستند:
»دوُگل« نوشته جولیا جکسون

ژنرال »شــارل دوُگل« رئیس جمهور ســابق فرانســه یکی از چهره های اصلی مبارزه 
فرانسوی ها علیه اشــغالگری نازی ها در دوران جنگ جهانی دوم بود. جکسون در این 
کتاب بیوگرافی از دوُگل، جزئیات بیشتری از شخصیت این چهره سیاسی نظامی سابق 
کشور فرانســه را به تصویر می کشد. در این کتاب دست نوشــته ها، خاطرات، و منابع 

تاریخی موجود در آرشیو کشور فرانسه در اختیار مخاطبان کتاب قرار گرفته است.
»ِسگو: یک رمان« نوشته مریسه گونده

داستان این کتاب در سال  ۱797 میالدی در پادشاهی ِسگو اتفاق می افتد که مردمان 
این کشور توسط عامالن حکومت و کشیشان مذهبی اداره می شوند. به تدریج مقاومتی 
در قاره آفریقا برای احیای فرهنگ این قاره شــکل می گیرد. در راس قانون گذاری این 
کشور پادشاه به همراه چهار فرزند خود قرار دارند. نویسنده می گوید داستان این رمان 

بر اساس حوادث واقعی نوشته شده است.
»بوهمیا باالیی: کتاب خاطرات« نوشته هایدن هررا

والدین هایدن هررا بیش از پنج بار ازدواج کرده اســت و به نوعی بیشتر از نگهداری از 
فرزندانشان به سرنوشت و تفریح خود فکر می کنند. وقتی نویسنده تنها سه سال سن 
داشــت، والدینش جدا می شوند و او به همراه خواهرش به نیویورک مهاجرت می کنند 
تا با مادر و البته ناپدری شان زندگی کنند. آنها تنها در ایام تابستان می توانند پدرشان 
را مالقات کنند. آنها مجبورند با بچه های همســایه  دنیای خیالی خود را بســازند که 

نامش را »بوهمیا باالیی« گذاشته اند.
»زنده باد پست هورن« نوشته ویجیدیس جورت ترجمه شارلوت بارسلوند

الینور 35 ساله مشاور رسانه  ای در زندگی شخصی و کاری خود خیلی احساس خوبی 
ندارد و اخیراً دچار افســردگی شــده اســت و برای خروج از این وضعیت به دفترچه 
خاطراتش پناه می برد که چشــمش به زنی می افتد کــه نمی تواند نامش را به خاطر 
بیاورد. وقتی همکارش یک شبه ناپدید می شود، کارهای جدیدی به او سپرده می شود 
که زندگی اش را وارد مرحله جدیدی می کند. او برای مالقات اتحادیه کارگران پســت 

کشور نروژ به این کشور سفر می کند.
»آزاد: یک کودک و یک کشور در پایان تاریخ« نوشته لی یپی

یپی ۱۱ ســاله در کشور آلبانی تحت حکومت نظام کمونیســتی نمی تواند آینده ای 
را تصور کند که از پیش تعیین شــده اســت. وقتی مجبور است به تندیس و مجسمه 
جوزف استالین وفادار باشد، با اعدام های جدید در جریان تظاهرات دانشجویی روبه رو 
می شود. کمونیســم نمی تواند آرمان شــهری را که وعده اش را داده است، برای مردم 
فراهم کند. یپی در این کتاب ســواالتی مهم درباره رابطه هویت و ارزش، سیاســت و 

شخصیت انسان ها و هزینه های آزادی مطرح می کند.
»آشفتگی« نوشته جوی ویلیامز

»کریستن« شــخصیت اصلی داستان در سن نوجوانی خود قرار دارد و مادرش اعتقاد 
دارد دارای نیروی خارق العاده ای اســت چون از مرگ به زندگی بازگشته است. او نمی  
تواند دوران تحصیل خود را در مدرســه با موفقیت سپری کند و وقتی مادرش ناپدید 
می شود راهی سفری می شود که او را با ساکنانی آشنا می کند که آنها را دختر بزرگ 
خطاب می کنند. با همراهی این گروه تصمیم می گیرد با افرادی مبارزه کند که دشمن 

طبیعت و محیط زیست هستند.

»عشق دیوانه: مقدمه ای بر اُپرا« نوشته ویون شواتزر
در این کتاب تاریخچه  کاملی از هنر خوانندگی اُپرا از سال های ابتدایی شکل گیری آن 
در ســال ۱607 میالدی تا دوران معاصر ذکر شــده است که نوعی سفرنامه هنری به 
تاریخ اُپراست. شوارتز موسیقی دان و منتقد هنری در این کتاب برای خوانندگان خود 

نکات مهمی از آهنگسازی در اپرا و مشاهیر این حوزه را در دسترس گذاشته است.
»تام استاپِرد« نوشته هرمیون لی

اســتاپِرد یکی از چهره های معاصر بریتانیا در رشته فیلم نامه و نمایش نامه است که به 
ایجاد آثاری خالقانه با تمرکز و توجه به زبان شناسی مشهور است. وی همچنین برنده 
جوایزی همچون جایزه اسکار بهترین فیلم نامه غیراقتباسی شده  است. نویسنده در این 
کتاب بیوگرافی زندگی استاپرد را از دوران تولدش در چکسلوواکی و فرار خانواده اش از 
حکومت نازی ها به کشورهای سنگاپور و هند و بازگشت به انگلیس روایت کرده است.

»رمان ۱۱، کتاب ۱8« نوشته داگ سولستاگ ترجمه اسویر لینگستاد
جورن هانسن خزانه دار محترم شهر است که در سن 50 سالگی قرار دارد و در اینجای 
داستان از همسر و دو پسرش جدا شده است تا با همسر جدید خود در شهری کوچک 
زندگی کند. با گذشتن زمان رابطه جدیدشان نیز به سردی می گراید و زندگی او چهار 
ســال در تنهایی سپری می شود. مجبور می شــود وارد مرحله جدیدی از زندگی خود 

همراه با خطرات و درگیر شدن با انسان های خطرناک شود.
»وصله کار: زندگی در میان لباس ها« نوشته کلیر ویلکاکس

ویل کاکس ســال ها به عنوان نگهبان موزه ویکتوریا اند آلبرت در راهروها و اتاق های 
تاریــک همراه همکارش از لباس های قدیمی محافظت کرده اســت ولی در این کتاب 
تحقیقاتش در صنعت ُمد و لباس را با داستان زندگی خصوصی خود در میان لباس ها 

را ترکیب کرده است و معجونی داستانی از تاریخچه این صنعت ساخته است.
»تئاتر سابت« نوشته فیلیپ راث

فیلیپ میلتون راث یکی از بزرگترین رمان نویســان یک قرن گذشــته کشــور آمریکا 
محســوب می شود که در این رمان داســتانی کمیک درباره شخصیتی به نام »میکی 
ســابت« به عنوان یک قهرمان حماســی تعریف می کند. این شخصیت از یک نقاش 
یهودی الهام گرفته شــده است که عروســک گردان تئاترهای شبانه است که با مرگ 

معشوقه اش دچار دگرگونی های شخصیتی می شود.
»گرما« نوشته دنیل شرل

کتابی نوگرا درباره تغییرات آب و هوایی اســت که شرل بر خالف کتاب های دیگر که 
درباره راهکارهای حل معضل آن صحبت کرده اســت. در این کتاب درباره این مسئله 
بحث شــده اســت که چگونه آینده با وجود مشکالت اقلیمی قابل تصور است و اینکه 
این مشــکل چه تاثیری بر روابط بین انســان با دیگر عناصر موجود در کائنات خواهد 

گذاشت.
»برادران و نگهبانان« نوشته جان ادگار وایدمن

در این کتاب سرنوشــت دو برادر به تصویر کشیده می شود که یکی نویسنده ای موفق 
و دیگری دزدی فراری اســت که اتهام قتل نیز به جرم هایش اضافه می شــود. در واقع 
وایدمن در این داستان به نوعی به بیان خاطراتش از برادرش می پردازد که در سیستم 

زندان های آمریکا محکومیت حبس ابد خود را سپری می کند.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

 بهترین آثار 2۰21 کافهکتاب
از دیدگاه نیویورکر 

ترقی اقتصادی : اســماعیل عفیفهـ  تهیه کننده سریال »جیران«ـ  در گفت وگویی با 
ایسنا به اظهارات و ادعاهای ســازندگان مجموعه دیگری با موضوع ناصرالدین شاه با 
عنوان »آهوی من مارال« پاسخ داد و توضیحاتی را در چند بند در این زمینه ارائه کرد.

عفیفــه در ابتدای این گفت وگو تایید می کند که ســازندگان »آهوی من مارال« برای 
تهیه کنندگی این سریال در بدو امر به وی پیشنهاد داده  بودند که او نپذیرفته است و در 
ادامه ماجرا را اینگونه تشریح می کند: در مهر ماه ۱396 آقای غفارزاده سه طرح فیلمنامه 
برای من ارسال کردند. سپس جلسه ای حضوری با ایشان داشتم که در آن جلسه گفتند 
برای یکی از طرح ها )آهوی من مارال( ســرمایه گذار پیدا کرده اند و بنا شد جلسه ای با 
سرمایه گذار مذکور داشته باشــیم. چون دیدم ماجرا دارد جدی می شود و چون طرح 
مورد نظر آقای غفارزاده به نظرم ضعیف می آمد تصمیم گرفتم یکی از فیلم های آقای 
غفارزاده را ببینم و متاسفانه فیلمی که دیدم حتی از طرح مارال، هم ناامیدکننده تر بود. 
به نظرم با سیاق فیلمسازی ایشان و با طرح به شدت ضعیفی که داشتند امکان نداشت 
بتوانند ســریال قابل عرضه ای بسازند؛ بنابراین در جلسه بعدی به نماینده سرمایه گذار 
اعالم کردم که تمایلی برای همکاری در این پروژه تحت هیچ ِسَمت و عنوانی ندارم و 
خیلی روشــن گفتم که این طرح با این کارگردان به سرانجام نمی رسد چون نمی شود 

هم فیلمنامه ضعیف باشد و هم فیلمساز.
این تهیه کننده اظهاراتش را اینگونه ادامه می دهد: تمام این نشست ها و جلسات ظرف 
کمتر از یک ماه انجام شــد )از دریافت طرح ها تا اعالم انصراف بنده کال حدود بیست 
و پنج روز(. ضمنا من این عدم تمایل برای حضور در پروژه را مستقیما به اطالع آقای 
غفارزاده نیز رســاندم. بعدتر ایشــان یک بار هم در بهمن ماه همان سال )96( به من 
گفتند یک سرمایه گذار خارجی برای »آهوی من مارال« پیدا کرده اند و از من خواستند 

تهیه کنندگی کار را بپذیرم که باز بنا به دالیل پیش گفته نپذیرفتم.
عفیفــه تاکید می کند که ارتباطش با طرح »آهوی من مارال«، فقط منحصر به ســه 
جلسه ای بوده است که با افراد فوق الذکر داشته و ابدا قراردادی با هیچکس نبسته است 
و اضافه می کند: یعنی شفاهی شروع شد و شفاهی تمام شد. باید در نظر داشت مطالعه 
و بررســی فیلمنامه های متعدد یک روند معمول در حرفه تهیه کنندگی است و ِصرف 

مطالعه این فیلمنامه ها من و هیچ تهیه کننده ای را متعهد به ساختن آنها نمی کند.
تهیه کننده سریال »جیران« که سابقه همکاری با حسن فتحی را در سریال هایی چون 
»میوه ممنوعه«، »زمانه« و »در مسیر زاینده رود« دارد، در ادامه این گفت وگو به سریال 
»جیران« و روند ســاخت این پروژه اشــاره می کند و یادآور می شــود: »مدتی بعد، از 

آنجایی که آقای فتحی از ساخت سریال »شهرزاد« فارغ شده بودند و من سرمایه گذاری 
عالقمند برای تولید یک سریال نمایش خانگی پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم دنبال 
فیلمنامه باشیم. بعدتر و در آبان ماه سال ۱397 بود که فیلمنامه سریال »جیران« نوشته 
احسان جوانمرد که در همان ایام سریال موفق »بانوی عمارت« را در حال پخش داشت 

به دستم رسید که مورد تایید آقای فتحی و من قرار گرفت.«
عفیفه سپس با بیان اینکه »طبعاً من آگاه بودم »طرح آهوی من مارال« که یک سال 
و اندی قبل تر به من ارائه شده نیز به مقطعی از زندگی ناصرالدین شاه می پردازد اما به 
دالیل زیر ارتباطی بین این دو پروژه نمی دیدم که بخواهم به خاطر آن سابقه )یعنی آن 
سه جلسه ای که برای ارزیابی کار آهوی من مارال گذاشته بودم( از تولید سریالی جذاب 

و ارزشمند به نام »جیران« صرف نظر کنم«، سپس این دالیل را چنین برمی شمارد:
»۱ـ خالصــه طــرح »آهوی من مارال« به زندگی ناصرالدین شــاه در ســنین پیری 
می پرداخت، در حالی که سریال »جیران« به زندگی ناصرالدین شاه و سوگلی محبوبش 

جیران در اوایل سلطنت او می پردازد.
۲- ســریال »جیران«، بر اساس وقایع، شخصیت ها و مستندات تاریخی نوشته شده و 
شخصیت های تخیلی کار نیز ربطی به آنچه که در خالصه طرح »آهوی من مارال« آمده 

بود ندارند. در مقابل »آهوی من مارال« اساساً داستانی تخیلی دارد.
3- همه نویسندگان از حق برابر برای استفاده از شخصیت ها و وقایع تاریخی در نگارش 

داستان و نمایشنامه و فیلمنامه برخوردارند.
4- طرح مفصل »جیران«، در سال 9۱ نوشته شده و در سال 93 به آقای مجید موالیی 
برای تولید سریال ایمیل شده که ضمن موجود بودن مستندات موثق از جمله مکاتبات 
ایمیلی، شخص آقای مجید موالیی و افرادی دیگر نیز به عنوان شاهد این واقعیت روشن 

را تایید کرده و می کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر فاصله زمانی اســت که بین مطالعه طرح آقای غفارزاده و ارائه 
سریال »جیران« به وزارت ارشاد توسط اینجانب وجود دارد. همانگونه که پیشتر اشاره 
کردم خالصه طرح »آهوی من مارال« مهر 96 به دســت من رســید و پروانه ساخت 
»جیران« اواخر تیر 98 صادر شد. یعنی چیزی حدود ۲۱ ماه بعد از اینکه من خالصه 
طرح آقای غفارزاده را مطالعه کردم. حاال پرسش من این است که مطالعه خالصه طرح 
یک قصه درباره فالن شــاه مرا تا چند ســال گرفتار و آلوده می کند و تا کی حق ندارم 
قصه ای درباره آن شــاه کار کنم؟ تا آخر عمر؟ تا دو ســال؟ تا یک سال؟ تا شش ماه؟ 
دقیقا چقدر؟ پاسخ این سوال و قوانین مربوط به حقوق مولف و مصنف در مورد منابع 

تاریخی مورد استفاده نویسندگان روشن است. فارغ از مسائل پیش گفته آقای غفارزاده 
شکایتی علیه پروژه »جیران« به شورای داوری آیفیک ارائه کردند. راِی شورا به من ابالغ 
شد که بنا بر آن پروژه جیران می بایست دو مورد مشخص را مراعات کند. اول اینکه تا 
اردیبهشت سال ۱400 سریال جیران را منتشر نکند و دوم شباهت های احتمالی بین 
فیلمنامه ها را حذف نماید. ما به هر دو بند رای داوری عمل کردیم. سریال تا اردیبهشت 
سال جاری منتشر نشد و کارشناس پرونده آقای فرهاد توحیدی نیز بعد از مطالعه کامل 
و مقایسه دو فیلمنامه صریح و روشن و قاطع اعالم کرد که هیچ شباهتی بین آنها وجود 
ندارد. بنا بر این هر دو ســریال به کار ادامه دادند و با توجه به کوتاه تر بودن فیلمنامه 
پیش بینی می شد سریال »آهوی من مارال« زودتر از »جیران« برای پخش آماده شود. 
همین اتفاق هم افتاد. چندین ماه است بنا به ادعای خود سازندگان سریال مذکور، هفتاد 
درصد از پانزده قسمت کار آماده است؛ اما چرا پخش نمی شود؟ پاسخ همانی است که 
بنده در سال 96 بعد از ارزیابی فیلمنامه و توانایی کارگردانی آقای غفارزاده پیش بینی 
کرده بودم. همان زمان به نماینده ســرمایه گذار اعالم کردم که با توجه به متن ضعیف 
و عدم توانایی کارگردان و کم تجربگی وی در سریال ســازی این پروژه با این کارگردان 
عاقبت خوبی ندارد. در حال حاضر هیچ پلتفرمی حاضر نشده است »آهوی من مارال« را 
عرضه کند. مشکل آقای غفارزاده و تهیه کننده محترمشان شباهت داستان »جیران« به 
فیلمنامه آنها نیست بلکه مشکل این است که سریال بی کیفیتی تولید کرده اند که روی 
دستشان مانده و حاال با هزینه گزافی که مدعی آنند و با بدهی انباشته ای که به عوامل 
کار دارند می خواهند با متهم کردن ســریال »جیران« فضا را آلوده کرده، و به رسانه ها 
آدرس اشتباهی داده و از پذیرش مسئولیت شکستشان در ساخت یک سریال ضعیف 
شانه خالی کنند. اگر قصه آقای غفارزاده خوب بود و ارزش کار کردن داشت چرا من باید 
حداقل دو بار جواب رد به اصرار ایشان برای تهیه کنندگی این سریال در نمایش خانگی 
بدهم؟ آن هم در سال 96 که بسیاری از تهیه کنندگان به دنبال چنین فرصتی بودند. 
سریال »جیران« پخش و این ماجراها تمام می شود اما به فرض حتی اگر سریالی به نام 
»جیران« وجود نداشته باشد، باز هم مشکل سریال »آهوی من مارال« حل نخواهد شد 

چون مشکالت این سریال درونی است و ربطی به »جیران« ندارد.«
به گزارش ایسنا، سریال »جیران« به کارگردانی حسن فتحی قرار بود جمعهـ  ۲4 دی 
ماهـ  منتشــر شود اما به دالیلی که از سوی پلتفرم پخش کننده )فیلیمو( »مالحظات 
ممیزی از ســوی ساترا« اعالم شد، حداکثر تا هفته آیندهـ  اول بهمن ماهـ  پخش آن 

به تاخیر افتاد.

اسماعیل عفیفه: مشکل »آهوی من مارال«، »جیران« نیست

ترقی اقتصادی : باراک اوباما، رییس جمهور ســابق ایاالت متحده 
آمریکا اعتقاد دارد کتاب های پیشــنهادی این مطلب بهترین های 

چاپ شده در سال ۲0۲۱ میالدی هستند و ارزش خواندن دارند.
به گــزارش ایبنا به نقل از بوک ریوت، بــاراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا برای عالقه اش به کتابخوانی شهرت فراوانی دارد و معموالً در 
روزهای پایانی سال میالد کتاب های پیشنهادی خود را به مخاطبان 

و عالقمندانش معرفی می کند:
ماتریکس نوشته لورن گروف

ماری شخصیت اصلی داستان دختری است که به شدت به خانواده 
و خواهرانش عالقه دارد و زندگی خود را وقف وطن و البته خانواده و 
خواهرانش کرده است. او در دوره ای متولد شد که زنان برای حقوق 
خود مبارزه می کنند و او مجبور است در کنار خانواده برای حمایت 

از اعتقادات دینی و انسانی مبارزه کند.
چطور کلمه گذشت نوشته کلینت اسمیت

اســمیت در این کتاب ارزشمند تاریخچه ای از برده داری در کشور 
آمریــکا به مخاطب خود ارائه می کند که کمتر در کتاب های دیگر 
تاریخی شــبیه آن نوشته شده است. او در این کتاب به این مسئله 
پرداخته اســت که در واقع برده داری محوریت و مرکز تمام تاریخ 

کشور آمریکاست و نباید به فراموشی سپرده شود.
»بزرگراه لینکلن« نوشته آمور تاولز

در ســال ۱954 امت واتسوِن ۱8 ســاله  بعد از گذشت یک سال 
محکومیتش در زندان به نبراســکا محل تولد خود بازمی گردد که 
می بینــد مادرش خیلی وقت پیش از آنجا رفته و پدرش نیز از دنیا 
رفته است. بانک زمین کشاورزی آنها را مصادره کرده و او همراه تنها 

برادر 8ساله اش راهی غرب می شود.
»کودک نامرئی: فقر، بقا و امید در یک شهر آمریکایی« 

نوشته اندره الیوت
داســتان کتاب ماجرای زندگی دختری است که روح سرکش و نا 
آرامش دچار چالش هایی مثل فقر، بی خانمانی و نژادپرســتی در 
آمریکای زمان خود می شــود. این کتــاب در واقع روایتگر زندگی 
»دســانی کوتس« یکی از کودکان حاشیه منطقه بروکلین در شهر 
نیویورک است که می تواند خودش را به راس شرکتی بزرگ تولید 

کننده آب معدنی برساند.
»هارلم شافل« نوشته کولسون وایتهد

رای کارنی، شــخصیت اصلی داستان فروشنده ای موفق در خیابان 
۱۲5 در شــهری اســت که همســایه ها به او و خانواده  اش احترام 
می گذارند. او و همسرش الیزابت منتظر بچه دومشان هستند ولی 

در این میان خانواده همسرش با ازدواج و سطح زندگی آنها موافق 
نیستند.

»سرزمین فاخته« نوشته آنتونی دوئر
شــخصیت اصلی داستان دختری ۱3 ســاله به نام »آنا« است که 
والدینش را از دســت داده و مجبور اســت در خانــه زنی که برای 
کشیشــان لباس های روحانی می دوزد، کار کند و روزگار بگذراند. 
او در این شرایط سخت تصمیم می گیرد درس بخواند. در کتابخانه 
شهر با کتابی به نام »آتون« آشنا می شود که درباره پرنده ای صحبت 

می کند که می تواند به سرزمین آرزوها در میان آسمان پرواز کند.
 »این روزهای گرانبها« نوشته آن پچت

در آخرین کتاب نویســنده مشــهور آمریکایی یک آشنایی اتفاقی 
روایت شــده است که به دوستی منجر می شود و نشان می دهد که 

برای شناخت خود باید از نزدیکان شروع کرد. 
دیگر کتاب های پیشنهاد شده توسط باراک اوباما به قرار زیر هستند:

»گریه در اچ مارت« نوشته میشل زائونر
»پس لرزه ها« نوشته نادیا اووسو
»چهارراه« نوشته جاناتان فرانزن

»آهنگ های عاشقانه دی بویس« نوشته هونوری جفرز
»کشور زیبا« نوشته کیان جولی وانگ

»شب هنگام خون ها سیاه هستند« نوشته دیوید دیوپ
»سرزمین اعداد بزرگ« نوشته ته پینگ چن
»امپراتوری درد« نوشته پاتریک رادن کیف

»پروژه درود مری« نوشته اندی ویر
»وقتی از درک جهان دست می کشیم« نوشت بنجامین الباتوت

»زیر یک آسمان سفید: ماهیت آینده« نوشته الیزابت کولبرت
»چیزهایی که به آب دادیم« نوشته اریک نگوین

»دنیا را پشت سر بگذار« نوشته رومان عالم
»کالرا و خورشید« نوشته کازوئو ایشی گورو

»شیرینی آب« نوشته ناتان هریس
»صمیمیت« نوشته کتی کیتامورا

کتاب های پیشنهادی باراک اوباما در سال 2۰21

ترقی اقتصادی : محمدعلی بهمنی، شاعر و غزلسرا تاکید دارد که 
راز ماندگاری و جذابیت ترانه های افشــین یداللهی، از دل برآمدن 
آنهاست که از اعماق جان وی و در قالب اتفاقی ناگهان در وجودش 

خلق شده اند.
افشین یداللهی، از شاعران و ترانه سرایان متبحر و صاحب نامی بود 
که با گذشت پنج سال از درگذشتش هنوز نه تنها جامعه فرهنگی 
بلکه تمام عالقه  مندان هنر و ادبیات ایران ســوگوار وی هستند و 
ترانه  هایش هنوز بوی تازگی و آشــنایی می دهد. یداللهی در طول 
عمر ارزشــمندش توانســت در عرصه ادبیات و شــعر پنج اثر به 
یادماندنی به نام های »امشب کنار غزل های من بخواب«، »روزشمار 
یک عشق«، »جنون منطقی«، »حرف هایی که باید می گفتم و ... تو 
باید می شنیدی« و »مشتری میکده ای بسته« را به یادگار بگذارد؛ 

او ترانه سرای تیتراژ بسیاری از سریال های تلویزیونی 
ماندگار از جمله »شب آفتابی«، »مسافری از هند«، 
»خوش رکاب«، »فقط به خاطر تو«، »کمکم کن«، 
»غریبانه«، »شــب دهم«، »خط شــکن«، »میوه 
ممنوعه«، »مدار صفر درجــه«، »تبریز در مه« و 

»معمای شاه« بود. فرارسیدن ۲۱ دی ماه، سالروز تواد وی بهانه ای 
شد تا در گفت وگویی کوتاه با محمدعلی بهمنی، شاعر و غزلسرای 
کشورمان نگاهی مختصر به شیوه هنرآفرینی مرد ترانه های ماندگار 
بیندازیم. بهمنی با تاکید بر شــیفتگی درونی و دانش فوق العاده 
افشــین یداللهی در حوزه شعر و ترانه اظهار کرد: این ویژگی، هر 
شــاعر و ترانه ســرایی را ماندگار می کند و به شعر و ترانه اش جان 
می دهد. در زمان درخشــش یداللهی کارهای برجسته و موفق در 
حوزه ترانه کم داشــتیم و آثار وی نســبت به ترانه و شعر دیگران 
بســیار فاخرتر بود. ارزش هنری آثــارش تا جایی بود که وقتی به 
اثرش نگاه های غیرمنصفانه و حاشــیه ای می شــد، خود پاسخی 

نمی داد و دیگران برای حمایت و دفاع از وی پیشقدم می شدند.
این غزلسرا ادامه داد: افشین یداللهی نیازی به واژه سازی تعمدی 
نداشت و شعر و ترانه به منزله اتفاقی در جانش خلق 
می شــد و به زبان می آمد. وی شــاعری برجسته و 
خالق بود، ذهنی فوق العاده سیال و خالقی داشت 
که واژه ها را به زیبایی در کنار هم می نشــاند و در 

لحظه و بی تکرار می سرود.

ترقی اقتصادی : شورای نویسندگان اروپا در آخرین گزارش خود 
آماری از تاثیر مســتقیم و غیر مستقیم ویروس کرونا بر فعالیت و 
حرفه نویسندگان و مترجمان در کشورهای عضو این شورا منتشر 
کرده اســت. به گزارش پابلیشینگ پرسکتیو، شورای نویسندگان 
اروپــا در آخرین گــزارش خود آمــاری از تاثیر مســتقیم و غیر 
مســتقیم ویروس کرونا بر فعالیت و حرفه نویسندگان و مترجمان 
در کشــورهای عضو این شورا منتشر کرده اســت. این شورا سال 
گذشته در گزارشی مشابه نوشته بود که بسیاری از نویسندگان به 
خاطر شیوع ویروس کرونا دارای مشکالت بسیاری از نظر معیشتی 
و حرفه ای هستند. شورای نویســندگان اروپا که دفتر مرکزی آن 
در شــهر بروکسل پایتخت کشــور بلژیک قرار دارد، در واقع یک 
سازمان حمایتی وابسته به کمیسیون فرهنگ اتحادیه اروپاست که 
46 ســازمان و موسسه مطبوع از 3۱ کشــور عضو این اتحادیه در 
زیرمجموعه آن فعالیت می کنند. این شورا در گزارش قبلی خود از 
وضعیت سخت نویسندگان خبر داده بود و در این گزارش به طور 
آماری و نســبی تاثیر کرونا را بر معیشت نویسندگان بررسی کرده 
اســت. شورای نویســندگان اروپا که پیش از این تا سال ۲0۱0 با 

نام »کنگره نویسندگان اروپایی« فعالیت می کرد در آخرین گزارش 
خود از نارضایتی اکثر نویسندگان و ناشران قاره اروپا به خاطر شیوع 
ویروس کرونا نوشته اســت و اعالم می کند حدود 77درصد تمام 
نویســندگان ساکن این کشورها به خاطر کرونا با چالش معیشتی 
روبرو بودند. طبق آمارهای این شورا درآمد نویسندگان پاره وقت در 
سال های شــیوع ویروس کرونا در قاره اروپا حدود ۱5 تا ۲5درصد 
کاهش پیدا کرده است و این درصد کاهش درآمد برای نویسندگان 
تمام وقت 30 تا 40 درصد بوده اســت. از میان کشورهای اروپایی 
تنها ۲0 کشور بودجه های حمایتی از نویسندگان و ناشران در نظر 
گرفته و بیشتر ناشران به طور متوسط بین 8 تا ۱8 ماه کتاب های 
خود را با تاخیر چاپ کردند. بر اساس این گزارش متوسط دستمزد 
نویسندگان در سال های گذشته تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و 
قرنطینه های سراسری در اکثر کشورهای اروپایی کاهش محسوسی 
داشــته است و به خاطر غیرحضوری برگزار شدن اکثر کالس های 
درس در مدارس و دانشگاه ها، ناشران و نویسندگان آکادمیک نیز با 
خسارات قابل توجهی برخوردار شدند. حدود 70درصد از این ناشران 

می گویند به خاطر کرونا دچار خسارت شده اند.

محمدعلی بهمنی در زادروز زنده یاد افشین یداللهی مطرح کرد:
ترانه، اتفاقی در وجود افشین بود

بررسي تاثیر پاندمیک بر وضعیت معیشت اهل قلم؛
کرونا نویسندگان را فقیر کرد


