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طبق اصل 29 قانون اساســی دولت مکلف اســت تا به 
آحاد مردم خدمات درمانی بازنشســتگی، ازکارافتادگی 
و... ارائــه کند اما دولت در حال حاضر بدهکار اســت و 
دســت در جیب ســازمان تأمین اجتماعی کرده است. 
سازمان تأمین اجتماعی می توانست امروز در جایگاهی...

دامنه نوســان به صورت متداول دارای دو نوع ایســتا و 
پویا اســت. محدوده ی نوســان پویا، تغییرات قیمت از 
هر معاملــه به معامله  بعدی را کنتــرل می کند، مانعی 
برای تغییرات لحظــه  ای و ناگهانی قیمت اوراق بهادار 

محسوب می شود. با بهره  گیری از این محدودیت...

کاهش ریســک های سیستماتیک با شکست ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشور، احتمال کاهش 
نرخ ارز در ایران را تقویت کرده اســت با این حال باید 
دید مفروضات الزم برای کاهش نرخ ارز در بازار داخل و  

تنظیم آن با تورم، محقق می شود یا خیر...

اقتصاد ایران سال هاست که با تورم دست به گریبان است. 
باتوجه به تورم مزمنی که اقتصاد ما را گرفتار کرده، شاهد 
این هستیم که ارزش پول ملی کشورمان در مقاطع زمانی 
مختلف مدام رو به کاهش گــذارده و نرخ برابری ارز نیز 

همه ساله در حال تغییر است. اما مسئله کنترل تورم...
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تقابل دولت و مجلس؛ تبعات رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

دومشکل عمده بودجه ۱۴۰۰

مشروح این گزارش را در صفحه 4 بخوانید

نوسان نرخ ارز، برای بانک ها هم خوب نیست

ورشکستگی  
خاموش

ترقی اقتصادی :  در ســه دهه اخیــر، بحران های بانکی 
دامن اقتصاد ایران را گرفته اما به دلیل حمایت های دولت و 
بانک مرکزی، در عمل ورشکستگی بانک ها برجسته نشده 
اســت. از آنجایی که بانک ها نقشی اساسی در تامین مالی 
شــرکت های دولتی و خصوصی ایفا می کنند، ورشکستگی 
آن ها به معنای تضعیف واردات اســت. بنابراین دولت ها در 
همــه ادوار برای حمایت از بانک ها تــاش کردند. در بین 
بانــک های فعال در بورس اوراق بهــادار تهران، زیان بانک 
های شــهر، تجارت، دی صادرات، پارســیان، اقتصاد نوین 
پست بانک گردشگری و قرض الحسنه رسالت روند فزاینده 
 را طی کرده اســت و همین به بی ثباتی در شــبکه بانکی 
دامــن زده اســت. یکی از دالیــل افزایش زیــان بانک ها 
نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی مالی است. بی ثباتی مالی از 

طریق تضعیف توانایی های اقتصادی اثر نامطلوبی...



ترقی اقتصادی : بازار مســکن پایتخت طی ماه های گذشــته به واســطه کاهش 
ریســک های اقتصادی با ریزش قیمت مواجه شده اســت. اثر این ریزش در برخی 

مناطق محسوس و در برخی مناطق نیز کمتر است.
 بر اساس گفته برخی واسطه های ملکی مناطق مصرفی واقع در مرز شمالی و جنوبی 
پایتخت، افت قیمت در این مناطق محســوس بوده به این ترتیب که عموما قیمت 
مســکن در مناطق 9 و ۱۰ به عنوان مناطق مصرفی واقع در مرز شــمالی و جنوبی 

تهران بین 2 تا ۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
ایــن کاهش قیمت در فاصله ماه هــای آذر تا دی در بازار مســکن این مناطق رخ 
داده اســت. ضمن اینکه در ســایر مناطق مصرفی پایتخت )چهار و پنج( که حدود 
2۵ درصد از معامات را به خود اختصاص می دهند، افت قیمت حتی در بســیاری 
از فایل های عرضه شــده طی یک ماه گذشــته تا ۵ میلیون تومان از ســوی برخی 

واسطه های ملکی اعام شده است.
در همین زمینه بررســی برخی فایل های عرضه شده از سوی مالکان نشان می دهد 

برخی مالکان در مناطق مصرفی از قیمت های پیشنهادی خود عقب نشینی کردند.
این افت قیمت ها در حالی اســت که آمار های رســمی نیــز از توقف جهش قیمتی 
مسکن طی دو ماه پایانی آذر ماه گذشته در بازار مسکن حکایت دارد. توقف جهش 
قیمتی مسکن از آبان ماه آغاز شد و قیمت مسکن کمتر از 2 درصد جهش کرد. اما 
در آذرماه آمار رســمی، تورم منفی قیمت را روایت کرد. هر چند در دی ماه باز هم 
میانگین قیمت ها نسبت به آذرماه افزایش یافت، اما این رشد خیلی محدود و کمتر 
از 2 درصد بود. با این حال واســطه های ملکی فعــال در مناطق مصرفی )۴ و ۵( و 
مناطق مصرفی واقع در مرز شمالی و جنوبی پایتخت )9 و ۱۰( ثبات نسبی و حتی 

افت قیمت ها را تایید می کنند.
مهدی سلطان محمدی کارشــناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه 
تعیین قیمت مســکن به متغیر های زیادی بســتگی دارد، اظهار داشت: یکی از این 
مولفه ها نرخ دالر است، در شرایطی که طی دو هفته اخیر نرخ دالر با افزایش نسبی 
روبرو بوده، این مسئله بر روی سایر بازار های سرمایه ای از جمله، طا، ارز، خودرو و 

بورس نیز تاثیرگذار بوده و آن ها را نیز دستخوش نوسان کرده است، اما این موضوع 
نمی تواند در طی چند روز و یا دو هفته بر روی بازار مسکن تاثیر بگذارد. وی افزود: 
در حــال حاضر بــا توجه به اینکه این باال و پایین هــای روزانه جهت عوض می کند 
نمی تواند بر روی بازار مســکن تاثیرگذار باشد، حداقل این روند ها باید برای یک ماه 
برقرار باشد که بتوان اثر آن را روی مسکن دید، عاوه بر نرخ دالر، چرخه های خود 
بازار مســکن، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی، مسائل سیاسی و... نیز همیشه 
بر روی بازار ملک تاثیر می گذارند، بنابراین باید در این زمینه توجه داشــت که برای 
تحلیل بازار مســکن نباید تنها به یک متغییر توجه کــرد، بلکه باید چندین عاملی 
کــه در این زمینه دخیل هســتند را کنار هم تحلیل کرد و به نتیجه گری رســید. 
ســلطان محمدی اظهار داشــت: اثر دالر بر روی بازار مسکن نیز به صورت مستقیم  
نیســت، بلکه به نوعی غیرمستقیم است، در این رابطه ارز به صورت کلی یک متغیر 
کلیدی در اقتصاد ایران به شــمار می رود و زمانی که قیمت دالر شــروع به صعود 
می کند، این ســیگنال به کلیت اقتصاد و همچنین بازار های مختلف داده می شــود 
که وضعیت سیاســی و اقتصادی دارای ثبات نیســت و ممکن اســت در این زمینه 
ریسک های متعددی وجود داشته باشــد، طبعا در چنین شرایطی انتظارات تورمی 
افزایش پیدا می کند و در ادامه نیز ســطح عمومی قیمت ها در تمامی بازار ها جهت 

افزایشی به خود می گیرد.
مسائل سیاسی چه تاثیری بر روی بازار مسکن می گذارد؟

این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: در حال حاضر مهم ترین موضوعی که در رابطه با 
پیش بینی قیمت مسکن می توان به آن اشاره کرد، این است که باید به انتظار نشست 
و مشــاهده کرد که وضعیت برجام، مذاکرات با آمریکا و رفع تحریم ها به کجا ختم 
خواهد شــد، اگر در کوتاه مدت بین ایران و آمریکا مذاکره ای برقرار شــود، این جو 
خوشــبینی که چند وقتی است به وجود آمده همچنان ادامه داشته و رنگ واقعیت 
به خود خواهد گرفت، در چنین وضعیتی انتظارات تورمی تعدیل می شود و به دنبال 

آن نیز تورم را می توان مهار کرد.
وی ادامه داد: اما اگر نه وضعیت تعلیق و ابهام تا زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز 

همچنان به همین منوال ادامه پیدا کند و منازعات سیاسی در سطح کشور همچنان 
وجود داشته باشــد، چشم انداز چندان روشــنی برای کنترل بازار مسکن نمی توان 
متصور بود، از ســوی دیگر این انتظار که مسکن به مانند بازار هایی نظیر ارز، خودرو 
و طا بافاصله واکنش نشــان دهد و مسیر کاهشی را طی کند، چنین چیزی وجود 
ندارد، بلکه در این زمینه طی ســه ماه گذشته از سرعت رشد قیمت مسکن کاسته 
شــده است، هرچند که این سرعت رشــد در برخی مواقع نیز به صفر رسیده است. 
سلطان محمدی یادآور شد: البته ذکر این نکته ضروری است که در برخی از مناطق 
شــهری نیز به دلیل افزایش بسیار افسار گسیخته ای که طی سه سال گذشته شاهد 
آن بودیم، قیمت با کاهش روبرو شــدند، اما این افت قیمتی در قیاس با کاهشی که 
در سایر بازار ها رخ داده، قابل مقایسه نیست، برای ادامه دار بودن این روند همانطور 
که عرض کردم، باید انتظارات تورم همچنان تعدیل شــود و ما شاهد آن باشیم که 
تورم نیز مهار شــود، در چنین صورتی اســت که قیمت مسکن سیر نزولی خود را 
حفط خواهد کرد. این کارشــناس بازار مسکن با اشــاره به اینکه مسکن وارد رکود 
بســیار شدیدی شده است، گفت: در حال حاضر خرید و فروش ها به کمترین میزان 
خود رســیده، از سوی دیگر نسبت به عرضه و تقاضا نیز برابر نیست، زیراکه بسیاری 
از فروشــندگان از ترس کاهش بیشــتر قیمت ها فایل های بیشتری را برای فروش 
عرضــه کرده اند، اما در طرف مقابل خریداران به امید کاهش بیشــتر قیمت ها فعا 
از خرید دســت کشیده اند و منتظر هستند، ببینند، آیا قیمت ها با کاهش بیشتری 

روبرو خواهد شد.

ترقی اقتصادی : شامخ کل اقتصاد ایران در دی ماه امسال 
به ۴8.8۳ واحد رسید که ۱.۰6 واحد نسبت به آذرماه بهتر 
شده اما همچنان با شــیب کمتری از رکود در فعالیت های 

اقتصادی حکایت دارد.
برای اینکه مشخص شــود چندماه آینده وضعیت اقتصاد و 
صنعت به کدام ســمت می رود، کارشناسان شاخص شامخ 
را بررســی می کنند. شاخصی که در همه کشورها به دقت 

بررســی می شــود و تمام زیربخش های آن هم مورد نظر 
کارشناســی قرار می گیرد. البته در برخی کشــورها مانند 
چین، هم شــاخص شامخ دولتی منتشر می شود هم شامخ 
خصوصی کــه تفاوت های مختلفی با هــم دارند. در ایران 
شاخص شامخ هرماه توســط مرکز پژوهش های اتاق ایران 

منتشر می شود.
مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره شــانزدهم طرح 

شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد در دی ماه ۱۳99 
و گزارش دوره بیســت و هشتم طرح شاخص مدیران خرید 
بخش صنعت را منتشــر کرد. اطاعات این گزارش نشــان 
می دهــد در دی مــاه، وضعیت شــامخ کل اقتصاد و بخش 
صنعت در آذرماه نســبت به ماه قبل با اندکی بهبود مواجه 
شــده اما همچنان زیر رقم ۵۰ واحد و در محدوده رکود و 

انقباض قرار دارد.
شــامخ کل اقتصــاد ایران در دی ماه امســال بــه ۴8.8۳ 
واحد رســید که ۱.۰6 واحد نســبت به آذرماه بهتر شــده 
امــا همچنان با شــیب کمتــری از رکــود در فعالیت های 
اقتصــادی حکایــت دارد. در ایــن ماه شــاخص موجودی 
مــواد اولیــه و لــوازم تولید به بیشــترین مقــدار در ۱6 
ماه گذشــته رســیده و شــاخص انتظــارات در ارتباط با 
 میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز رشــد مســاعدی 

داشته است.
بر اســاس اطاعات حاصل از نظرســنجی انجام شــده از 
بنگاه های اقتصادی کشــور، در دی ماه امســال شــاخص 
مدیــران خرید برای کل اقتصاد ایــران ۴8.8۳ واحد اعام 
شــده که هرچند همچنان وضعیت رکود در کل اقتصاد را 
نشان می دهد اما شدت رکود آن نسبت به آذرماه )۴7.77( 

کمتر شده و رو به بهبود است.
در این ماه شــاخص میزان سفارشــات جدید مشــتریان 
)۴۳.99( نســبت به آذر )۴۴.۱۱( نیز کاهش جزئی داشته 
یافته و همچنان تقاضای مشــتریان در کل اقتصاد به سطح 

مطلوب نرسیده است.
از سوی دیگر شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری 
شــده )۴9.۴7( طی ۱6 ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین 

مقــدار خود را به ثبت رســانده که بیشــتر متأثر از میزان 
موجودی در بخش خدمات و کشاورزی است.

همچنین شــاخص انتظــارات در ارتباط با میــزان فعالیت 
اقتصــادی در ماه آینده )6۰.9۵( نســبت به ماه گذشــته 
)۵6.۳8( با شــیب بیشتری افزایش داشته است و بیشترین 
میزان خوش بینی به بهبــود وضعیت در ماه بعد )بهمن( از 

ابتدای شروع طرح بوده است.
در دی ماه امسال، رقم شاخص مدیران خرید صنعت ۴9.79 
محاســبه شده اســت؛ اگرچه همچنان فعاالن اقتصادی در 
بخــش صنعت برای ســومین ماه پیاپی رقــم کمتر از ۵۰ 
را گزارش کرده اند؛ اما این شــاخص روند صعودی داشــته 
و انتظارات اکثر صنایع بــرای بهبود فعالیت در بهمن ماه و 

خروج از رکود، مثبت ارزیابی شده است.
در این ماه شاخص مقدار تولید محصوالت )۴8.6۵( نسبت 
به ماه قبل )۵۰.7۵( تا حدودی کاســته شــده که به نظر 
می رســد همراه با کاهش تقاضا و کمبــود نقدینگی، تولید 

برخی صنایع اثرگذار نیز کمتر شده است.
در این میان شــاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی )۵۳.9۴( نسبت به دی ماه )۵۱.۰( افزایش بیشتری 
داشــته اســت و انتظار می رود فعالیت اقتصادی صنایع در 

ماه های پایانی سال افزایش یابد.
همچنین شــاخص قیمت محصوالت تولیدشــده )۵۰.86( 
هرچنــد قیمــت محصــوالت در این مــاه نیز افزایشــی 
بــوده اما بــه کمتریــن مقدار خــود طی 9 ماه گذشــته 
رسیده اســت. به نظر می رســد کاهش تقاضای مشتریان 
 و کاهــش قیمــت ارز در بــازار در ایــن موضــوع نقــش 

داشته است.

قربانیان بدهی دولت
طبق اصل 29 قانون اساســی دولت مکلف 
اســت تا به آحــاد مردم خدمــات درمانی 
بازنشســتگی، ازکارافتادگی و... ارائه کند اما 
دولت در حال حاضر بدهکار است و دست در جیب سازمان تأمین اجتماعی کرده است. 
سازمان تأمین اجتماعی می توانست امروز در جایگاهی قرار بگیرد که درمان را به صورت 
تقریباً رایگان به مردم ارائه دهد. قانون همه چیز را روشــن کرده است. طلب ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومانِی تأمین اجتماعی از دولت بر اســاس 26 مورد از قوانینی اســت که طی 
سنوات گذشته در مجلس شورای اسامی تصویب شده. برای مثال دولت موظف است 
۳ درصد از سهم بیمه را )عاوه بر سهم بیمه 2۰ درصدی که کارفرما پرداخت می کند( 
پرداخت کند. ۱۵ سال است دولت این مبلغ را پرداخت نکرده است و این بخش بزرگی 
از بدهی انباشته دولت محسوب می شود. یا به طور مثال طبق ماده ۱۰ صنایع نوسازی 
کارگر می تواند با 2۵ سال سابقه کار بازنشست شود و سهم پرداخت ۵ سال باقی مانده 
بین دولت و کارفرما به صورت مســاوی تقسیم می شود. در این مورد نیز کارفرما سهم 
خود را پرداخت کرده ولی دولت هنوز مبلغی بابت این ماده قانونی پرداخت نکرده است 

و این هم تبدیل به بدهی انباشته دیگری شده است.
اگر دولت ها بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت قرار می دادند و سازمان 
این بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بخش های مختلف ازجمله ارز، سکه، بورس 
مسکن و یا به صورت سپرده در بانک با نرخ بهره مرکب یا ساده سرمایه گذاری می کرد 
امروز ســرمایه ســازمان تأمین اجتماعی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بیشتر بود. با این 
سرمایه، دیگر بازنشسته ها دچار مشکاتی نظیر درمان، حقوق و... نبودند یعنی سازمان 
می توانست حقوقی در شأن بازنشستگان را پرداخت کند و درمان هم به صورت تقریباً 
رایگان انجام می پذیرفت. متاسفانه این دســتبردها و دست اندازی ها باعث شده است 
سازمان تأمین اجتماعی نتواند خدمات درمانی قابل توجهی را به بازنشستگان ارائه دهد 

و در بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی هم خدمات قابل قبولی ارائه نمی شود.
امروز به این مشــکات مشــکل بیماری کرونا هم افزوده شــده که به سازمان تأمین 
اجتماعی بیش از چند ده هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. درواقع مبلغی را 
که باید دولت به این بیماری اختصاص می داد و هزینه می کرد سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به 
بخش های دیگر هم خدمات ارائه می کند، به طور مثال بیمارســتان های سازمان تأمین 
اجتماعــی به ۳۰ هزار نفر از بیماران کرونایی خدمــات ارائه کرده اند بدون آنکه ریالی 
از دولت دریافت کنند. متاســفانه شــرایطی پیش آمده است که اگر حادثه ای همچون 
زلزله اتفاق بیفتد، همه ســازمان تأمین اجتماعی را مســئول تامین هزینه ها می دانند 
درصورتی که ســازمان تأمین اجتماعی در قبال بازنشستگانی مسئول است که در آن 
ســرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه حق الناس است و متاسفانه امروز بازنشستگان در 
وضعیت بسیار سختی به ســر می برند، حقوق پایینی دریافت می کنند و بسیار نگران 
هستند. خوشبختانه امسال متناسب سازی دریافتی بازنشستگان انجام شد. کار بزرگی 
بود که به دلیل تورم افسارگسیخته و مهارنشدنی سال جاری، این اقدام بسیار مهم تأثیر 
کمی داشــت و چندان دیده نشد. همه این مشکات از یک سو و از سوی دیگر مشکل 
چانه زنــی دولت وجود دارد. دولت برای فرار از این بدهی مصوبه ای در تاریخ 97/2/۱6 
تصویب کرد که بر اساس آن چون مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به صورت 
بهره مرکب اســت و به دلیل اینکه بهره مرکب در نظام جمهوری اسامی خاف شرع 
است، بنابراین دولت این بدهی را قبول ندارد و پرداخت نخواهد کرد و بر اساس همین 
مصوبه از بدهی قطعی شــده دولت طی سال های 8۳ تا 97 که مبلغ 9۵ هزار میلیارد 

تومان بوده است، 6۰ هزار میلیارد تومان کم کرده اند.
در پایان باید گفت بدهی جاری دولت در سال 99، مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
می شــود که این مبلغ به بدهی معوق ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اضافه می شود. 
وقت آن رسیده که نمایندگان مجلس بدهی های جاری دولت را در بودجه لحاظ کنند و 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند چراکه دیگر توان ادامه این راه وجود ندارد. در 
حال حاضر در سازمان با ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم. این 
وضعیت ارائه خدمات درمانی را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال در سال جاری 
79 قلم از داروها از پوشــش بیمه تأمین اجتماعی خارج شده است که این رویکرد در 

شأن بازنشستگان گرامی نیست.

۲۱ دلیل انحراف در حکمرانی آب

چرا آب، یک چالش تاریخی است؟
ترقی اقتصادی: کمبود آب از چالش های جدی در ســرزمین خشک ایران است اما 
بررســی ها نشــان می دهد آنچه آب را به مســئله ای بحرانی برای کشور تبدیل کرده، 
حکمرانی آب است. چه عوامل حکمرانی آب در ایران را ناکام کرده یا به انحراف کشانده 
اســت؟ کم آبی در ایران را با ورشکستگی آبی هم توصیف کرده اند. آب از دیرباز دلیل 
ســکونت پذیری شهرها و رونق اقتصادی ایران بوده است. کمبود آب می تواند به جمع 
مناطق سکونت ناپذیر در کشور بیفزاید و بحران های سیاسی و اجتماعی را رقم بزند و 
این تهدید در تاریخ ایران بارها محقق شده و بحران آفریده است. با وجود شکل گیری 
دستگاه های دولتی به عنوان متولی آب،  هنوز چالش آب این ظرفیت را دارد تا به بحران 
تبدیل شود و ریشه این ماجرا در حکمرانی نامناسب آب است. اما چه عواملی باعث شده 
حکمرانی آب در ایران شکست بخورد؟ پژوهشگران در یک بررسی  به 2۱ عامل انحراف 

رد حکمرانی آب رسیده اند.
۱.سیاستگذاری در حوزه آب اغلب متاثر از اطاعات و داده های ناقص است.

2.در تصمیم گیری، افراد غیرمتخصص و غیر ذی نفع به حوزه های تخصصی ورود کرده 
اند. بسیاری از طرح ها به دالیل سیاسی ابتدا اجرا می شوند و سپس برای آن ها تاییدیه 

محیط زیستی و اجتماعی تهیه می شود.
۳.فرایند تصمیم گیری در حوزه آب در ایران اغلب شتاب زده و هیجانی و بی توجه به 

منافع بلند مدت است. بسیاری از مدیران برنامه های کوتاه مدت دارند.
۴.انتخاب مدیران غیرمتخصص و ظاهرا متعهد از دیگر دالیل ناکامی است.

۵.بیشتر سیاستگذاران و مدیران از وضعیت منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور 
آگاهی ندارند بنابراین دو چالش برای مطالعه حوزه های آبریز وجود دارد. نخست داده های 

پراکنده، ناقص و کم دقت و در عین حال پرهزینه و دوم مطالعات غیردقیق و متناقض.
6.ورود بدون برنامه بخش اقتصادی در زمینه های تصمیم گیری از دیگر دالیل ناکامی 
اســت. بســیاری از طرح ها بدون آنکه لزوم و ماهیت آن ها تایید شود، صرفا به دلیل 

اعتبارات مالی، بدون آگاهی و تحقیق حمایت شده اند.
7.فقدان شــفافیت و اطاع رسانی در فرایند تصمیم گیری و به عبارت دیگر، خا اصل 
»الزام به بیان دالیل تصمیم های دولتی« د رحوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری های 
آبی، هرگونه دخالت پیش از اقدام توسط سایر ذی نفعان را غیرممکن کرده و امکان طرح 

دعاوی نسبت به این تصمیم ها بسیار سخت شده است.
8.اغلب دولت های گذشــته در ایران برنامه، طرح و استراتژی بلندمدت و اساسی برای 
وضعیت بهبود مدیریت آب کشــور را ارائه ندادند. غالب راهکارها مقطعی، بدون مطالعه 

و هیجانی بوده است.
9.تعداد بیش از حد ذی نفعان به مشکات حکمرانی آب و سیاستگذاری در این حوزه 

افزوده است.
۱۰.مدیریت بخشــی نگر و پاره پاره توسعه باعث شده پروژه های کان در حوزه بدون 

ارتباط با طرح های آمایش سرزمین و مطالعات یکپارچه منابع آب اجرا شود.
۱۱.شــکاف وسیع بین عرضه و تقاضای آب و افزایش جمعیت در مکان های محدود و 

متراکم که به منافع مصرفی فشار آورده است.
۱2.اولویت دادن به جمعیت کثیر شهرنشین به ویژه در مناطقی مثل پایتخت و مراکز 

استان ها و نادیده گرفتن سایر گروه های بهره بردار.
۱۳.عدم تغیی رویه های قضایی در عرصه موضوعات زیست محیطی و مقابله با تخلفات 

و جرائم.
۱۴.بی تفاوتی و بیگانگی میان نهاد دانشگاه و تصمیم سازان در حوزه آب.

۱۵.تقویت بی عدالتی در جامعه و اثرگذاری آن بر شیوه مصرف آب در روستاها.
۱6.عدم مشارکت کنشگران در مدیریت آب به دلیل رفتار پیچیده سیستم های زیست 

بوم اجتماعی.
۱7.سیاست سدسازی که باعث تضعیف منابع آبی کشور شده است.

۱8.توجه به خودکفایی در تولید محصوالتی مثل گندم که باعث فشــار بیش از حد به 
منابع آب شده است.

۱9.کم رنگ شدن حس تعلق و ملی گرایی در کشور.
2۰.عدم مجازات مدیرانی که با تصمیم های اشتباه به چالش آب دامن می زنند.

2۱.عدم آموزش و الگوسازی در رسانه ها.

ترقی اقتصادی : در حال حاضر با توجه به فضایی که کشور 
در آن قرار دارد، رد شــدن بودجه به هیــج عنوان نمی تواند 
توجیه ای داشته باشد، اگر قرار باشد که دولت به دلیل کمبود 
وقت بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند، این موضوع 
آثار و تبعات بسیار بدی را به همراه دارد، زیراکه سابقه چنین 
موضوعی را در گذشــته شاهد بودیم، در این رابطه باید دولت 
و مجلس دست به تعامل بزنند و نقاط قوتی که هریک مطرح 
کــرده اند را در بودجه گنجانده و نقاط ضعف را کنار بگذارند 
و بودجه را نهایی کنند، زیرا که دیگر وقتی نیســت که دولت 

بخواهد از اول الیحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
 مرتضی افقه کارشــناس مســائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
مجلــس خود نیــز راه حلی بــرای اصاح بودجه نــدارد، به 
فرارو گفت: واقعیت این اســت که بیــش از 7۰ تا 8۰ درصد 
درآمد های بودجه وابســته به درآمد های نفتی است و زمانی 
که تحریم ها وجود دارد، اصــاح بودجه نیز نمی تواند دردی 
را دوا کنــد، حال مجلس کلیات بودجه را رد کند، در واقعیت 
اتفاقی نخواهد افتاد، دولت در ســال های گذشته با استقراض 
از بانک مرکزی کســری بودجه خود را جبران کرده، اما خوب 
این موضوع تبعات تورمی بســیار سنگینی را بر پیکره نحیف 

اقتصاد ایران به بار آورده است.
وی افزود: تمام فکر و ذکر آقایان این بود که چهار سال ترامپ 
تمام شود و بعد از آن دموکرات ها روی کار بیایند تا تحریم ها 
برداشــته شــود و از این طریق کشــور بتواند نفت بفروشد و 
درآمد کسب کند، این درحالی است که اگر تحریم ها برداشته 
نشــود، در سال آینده با مشکات بسیار حادی روبرو خواهیم 
شد، از ســوی دیگر به همین دلیل است که دولت در بودجه 
ســال آینده پیش بینی فروش روزانه نفت را دو میلیون ۳۰۰ 

هزار بشکه کرده است.
افقــه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تحقق بند های درآمدی 
بودجه ۱۴۰۰ با تردید جدی مواجه اســت، اظهار داشت: در 
این رابطه بــا مصوبه اخیر مجلس در مــورد پروتکل الحاقی 
و همچنین بازرســی های داوطلبانه به نظر می رسد بازگشت 
آمریکا به برجام را با مشــکل جدی روبرو سازد، از سوی دیگر 
اگر حالت خوشــبینانه را درنظر بگیریم و بایدن در همان روز 
2۰ ژانویه که اولین روز کاری او در قامت رئیس جمهور جدید 
آمریکا اســت، به برجام بازگردد و تمام تحریم ها را نیز بردارد، 

باز هم مســائل زیادی وجود دارد که تحقق بودجه ۱۴۰۰ را 
به محاق خواهد برد، در این زمینه ما نیاز به بازگشت به بازار 

نفت داریم و این مسئله در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.
علی قنبری کارشناس مســائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با 
اشاره به اینکه رد شدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس 
یک کار غلط بود، اظهار داشت: اینکه نمایندگان در کمیسیون 
تلفیق الیجه پیشــنهادی دولت را با تغییرات عمده ای روبرو 
ساختند، اما در مقابل به الیحه ای که در کمیسیون تلفیق به 
تصویب رسیده بود، رای ندادند، جای تعجب بسیاری دارد، به 
نوعی می توان گفت، کار مجلس متناقض اســت و با دید که 

آن ها چه دلیل و توجیهی برای انجام این کار داشتند.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به فضایی که کشــور در آن 
قرار دارد، رد شدن بودجه به هیج عنوان نمی تواند، توجیه ای 
داشــته باشد، اگر قرار باشــد که دولت به دلیل کمبود وقت 
بودجــه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند، این موضوع آثار 
و تبعات بســیار بدی را به همراه دارد، زیراکه ســابقه چنین 
موضوعی را در گذشــته شاهد بودیم، در این رابطه باید دولت 

و مجلس دست به تعامل بزنند و نقاط قوتی که هریک مطرح 
کــرده اند را در بودجه گنجانده و نقاط ضعف را کنار بگذارند 
و بودجه را نهایی کنند، زیرا که دیگر وقتی نیســت که دولت 

بخواهد از اول الیحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
قنبری اظهارداشت: اما یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه 
به شرایط خاصی که حکمفرما اســت، به مانند سال گذشته 
بودجه در مجلس تصویب نشــود و ســران ســه قوا به مانند 
بودجه ۱۳99، بودجه ۱۴۰۰ را نیز تصویب کنند، اما حال باید 
دیــد در روز های باقیمانده تا پایان ســال چه اتفاقاتی در این 
زمینــه رخ خواهد داد، اما بهترین کاری که می توان انجام داد 
این است که دولت و مجلس بنشینند دو یک میز و اختافاتی 
را که بر ســر بودجه دارند، حل و فصل کنند، زیراکه کشــدار 
شدن تصویب بودجه به هیچ عنوان به نفع کشور نیست و هر 

چه زودتر باید تکلیف این موضوع مشخص شود.
دو مشکل عمده بودجه ۱4۰۰

این استاد دانشگاه با اشاره به دو مشکل عمده ای که در بودجه 
۱۴۰۰ وجــود دارد، اضافه کرد: موضوع اول رقم پیشــنهادی 

دولت در مورد میزان صادرات نفت است که بالغ بر دو میلیون 
و ۳۰۰ هزار بشــکه روزانه پیش بینی شده، این درحالی است 
بــا توجه به رقم صادرات فعلی نفــت و همچنین تحریم هایی 
که وجود دارد، چنین اعداد و ارقامی بســیار خوشبینانه است 
و قابلیت تحقق ندارد، در این رابطه دولت به هوای بازگشــت 
آمریــکا به برجام و رفع تحریم ها چنین پیش بینی ای را انجام 

داده است.
وی اضافه کرد: حال اینکه مذاکرات به کجا ختم شود و نتیجه 
چه باشــد، از االن در مورد آن نمی تــوان پیش بینی ای انجام 
داد، اما این امیــدواری وجود دارد که با آمدن بایدن نیز فضا 
برای بازگشــت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها فراهم شــود 
زیراکه مردم امروز در شــرایط بسیار بدی از نظر اقتصادی و 
معیشــتی قرار دارند و هر روز نیز از قدرت خرید آن ها کاسته 
شده و سفر ه های آن ها کوچکتر می شود، بنابراین باید کاری 
کرد که حداقل قدری از این فشــاری که بر روی مردم وجود 
دارد، کاسته شــود. قنبری همچنین در مورد وضعیت حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی در بودجه ۱۴۰۰ نیز یادآورشــد: از همان 
ابتدای امر در فروردین و اردیبهشــت 97 که ترامپ از برجام 
خارج شــد، دولت اعام کرد، به منظور کنترل تبعات افزایش 
قیمــت ارز، قصد دارد به کاال های اساســی ارز ۴2۰۰ تومانی 
اختصــاص داد، تصمیمی که در همان زمان نیز بســیاری از 
کارشناســان بر غلط بودن آن صحه گذاشــتند، اما متاسفانه 
گوش شنوایی وجود نداشت و آن طرح اجرا شد، ثمره اجرای 
این سیاســت طی این سال ها نیز مشخص است، در حالی که 
کاال هایی که دالر ۴2۰۰ تومانی به آن ها اختصاص داده شده، 
قیمتشــان در بازار چندین برابر شده، اما این ارز ها صرف امور 
دیگری شــده اســت. وی ادامه داد: ارز چند نرخی نتیجه ای 
جزء توزیع رانت و ایجاد فســاد، عایــدی دیگری ندارد و این 
موضوعات بار ها به عینه ثابت شــده، بنابراین برای رفاه حال 
مــردم، دولت و مجلس باید کاری کننــد، که آرامش و ثبات 
اقتصادی حکمفرما باشــد و قدرت خرید از دست رفته مردم 
بازگردد و افزایش یابد، در این رابطه حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
و پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز نمی تواند دردی را دوا کند 
و تنها ُمسکنی بیش نخواهد بود، برای درمان این موضوع باید 
کار اساسی و ساختاری انجام شود، در غیر این صورت وضعیت 

معیشتی مردم بهبود نخواهد یافت.

تقابل دولت و مجلس؛ تبعات رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

دو مشکل عمده بودجه ۱۴۰۰

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 99 - نیمه اول بهمن ۱399

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

در بازار مسکن چه خبر است؟
آینده قیمت در بازار مسکن

مردم همچنان عالقه ای به خرید ندارند
اقتصاد در مرز خروج از رکود

 رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران
علی دهقان کیا



کارشناس بازار سرمایه
حمید اسکندری

ترقی اقتصادی :میرمعینی با بیان اینکه این تغییر باعث ایجاد جو 
خوشبینی در بازار شــد، اظهار داشت:می توان گفت که در چند روز 
پیش روز بازار جو مثبتی را سپری خواهد کرد، اما خوب در یک جایی 
بعد از طی کردن رشــد، عرضه ها به تبع آن زیاد خواهد شد، بنابراین 
می توان این نتیجه را گرفت که برای ادامه دار بودن رشــد، بازار تنها 
تغییر دامنه نوسان کافی نیست و باید اخبار مثبت در عرصه سیاسی 
اقتصادی و بین الملل به بازار نیز مخابره شــود، تا بورس بتواند روند 

صعودی خود را ادامه دهد. + +
معامات یکشنبه بازار سهام با انتشار خبری مهم در شامگاه شنبه آغاز 
شــد. در این روز فعاالن بازار ســهام که چند روزی بود در ناامیدی از 
بهبود اوضاع معامات در صف های فروش بست نشسته بودند با خبر 
اعمال دامنه نوسان نامتقارن از روز 2۵ بهمن مواجه شدند. داستان از 
این قرار بود که آخرین جلسه شورای عالی بورس که برای اولین بار با 
حضور ریاست جدید سازمان بورس یعنی محمدعلی دهقان دهنوی 
برگزار شده بود، مقرر شد برای حمایت از بازار سرمایه در شرایط سخت 
فعلی دامنه نوسان معمول که بازه ۱۰ درصدی مثبت و منفی ۵ درصد 
را شامل می شد، به صورت موقت حذف شود و به جای آن دامنه نوسان 

نامتقارن منفی 2 و مثبت 6 درصدی بر معامات سهام اعمال شود.
در معامات روز گذشته بورس با خبر اعمال دامنه نوسان غیرمتقارن 
از روز شــنبه هفته آینده، انگار که کل سهام موجود در بورس به طور 
ناگهانی ارزنده شده باشند، شاهد تشکیل صف های خرید سنگین در 
نماد های مختلف بودیم. درست یک روز بعد از بازار سراسر قرمزرنگی 
که در آن حقوقی ها حدود دو هزار میلیارد تومان سهام را از صف های 

فروش خریدند.
حمید میرمعینی کارشــناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به 
اینکه تغییر دامنه نوسان بورس می تواند در کوتاه مدت روند بازار سهام 
را مثبت نگه دارد، گفت: جدا از این تغییر به دلیل افتی که بازار با آن 
مواجه بود، پیش بینی می شــد، روند تغییر پیدا کند، اما این موضوع 
می توانســت در یک باره مثبت یا منفی ده درصدی رخ دهد، زیرا که 
قیمت ها واقعا ارزنده هستند و برای خرید جذاب، حال این موضوع با 
انتشار خبر تغییر دامنه نوسان مصادف شده و موجبات سبزپوشی بازار 

را فراهم آورده است.
وی افزود: با توجه به اینکه طی چند وقت گذشته ترس از افت بیشتر 
قیمت ها در بازار وجود داشت، همه بیم آن را داشتند که نزول و اصاح 
بورس بیشتر و عمیق تر باشد، برای همین همه به دنبال فروش سهم 
خود بودند و این باعث می شد که یک جو هیجانی و احساسی بر بازار 
حکمفرما شــود، اما تغییر دامنه نوسان تا حدودی این ترس را از بین 
برده و این ســیگنال را به بازار صادر کرده که قضا برای رشد قیمت ها 
حداقل در کوتاه مدت فراهم است، برای همین نیز است که نماد های 
شــاخص ساز روز یکشنبه همگی با اقبال روبرو شدند و با صف خرید 

همراه بودند.
این کارشــناس بازار ســهام اضافه کرد: این تغییر دامنه نوسان و کم 

کردن درصد منفی باعث شد که این پیام به خریداران ارسال شود که 
ریسک خرید سهام کاهش پیدا کرده، البته این نکته را باید متذکر کند 
که این موضوع پدیده صف نشــینی چه صف خرید و چه صف فروش 
را تشدید خواهد کرد و باید دید در صورت زیاد شدن عرضه ها واکنش 

خریداران به این موضوع چه خواهد بود.
میرمعینی با بیان اینکه این تغییر باعث ایجاد جو خوشبینی در بازار 
شــد، اظهار داشت: می توان گفت که در چند روز پیش روز بازار جو 
مثبتی را سپری خواهد کرد، اما خوب در یک جایی بعد از طی کردن 
رشد، عرضه ها به تبع آن زیاد خواهد شد، بنابراین می توان این نتیجه را 
گرفت که برای ادامه دار بودن رشد، بازار تنها تغییر دامنه نوسان کافی 
نیست و باید اخبار مثبت در عرصه سیاسی، اقتصادی و بین الملل به 

بازار نیز مخابره شود، تا بورس بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد.
دامنه نوسان کال باید برداشته شود

تاثیر تغییر دامنه نوســان بر روی ادامه روند صعودی بورساحســان 
رضاپور کارشــاس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تغییر 
دامنه نوسان بورس می تواند به متعادل شدن بازار کمک کند، گفت: 
با توجه به اینکه این محدودیت در درصد های منفی گذاشــته شده، 
می توان گفت، دیگر نوسان گیری از صف فروش و یا دامنه های منفی 
امکان پذیر نیست و بسیاری از افراد دیگر نمی توانند مبادرت به این کار 
کنند، بنابراین مجبور خواهند بود که سهم را نگه دارند که این موضوع 

فروشنده ها را کمتر خواهد کرد.
وی افزود: از ســوی دیگر هیجان و جو منفی که در بازار وجود داشت 
با این مصوبه شــورای عالی بورس حداقل بــرای چندین روز از بین 
خواهد رقت، بازار نیز از این تصمیم کاهش دامنه نوسان منفی استقبال 
کرد چراکه با این کار ریســک خرید کاهــش پیدا می کند و همه به 
خرید ترغیب می شــوند، حال به نظر می رســد در روز های آینده و با 
6 درصدی شدن ســهم های، بعد از چند روز عرضه ها زیاد شود، در 
 آن موقع باید مشاهده کرد، که وضعیت بازار چه سمت و سویی پیدا 

خواهد کرد.
رضاپور اضافه کرد: اینکه همچنان قدرت خریداران بیشتر خواهد بود یا 
اینکه عرضه ها بیشتر خواهد بود، اما باید به این موضوع توجه کنیم که 
افت بورس بسیار زیاد بوده و قیمت ها برای خرید در وضعیت منقطی 
و مناسبی قرار دارند، این در حالیست که تغییر دامنه نوسان این پیام 
را از ســوی مسئوالن و متولیان بازار سرمایه به سهام داران و سرمایه 
گذاران مخابره کرد که بازار پتانسیل صعودی خواهد داشت و ریسک 
این کار کاهش پیدا کرده است. این کارشناس بورس یادآور شد: این 
تغییر دامنه نوسان نمی تواند برای مدت زیادی پایدار باشد، زیراکه بعد 
از رشدی که بازار می کند، احتمال اصاج وجود دارد و ممکن است به 
دلیل دامنه منفی دو درصدی این روند فرسایشی شود، بنابراین برای 
حل این موضوع بورس باید به سمت بازتر شدن دامنه نوسان و افزایش 
حجم مبنا به متعاقب آن برود، اگر چنین مسیری طی شود، می توان 

انتظار داشت که بازار زودتر به تعادل برسد.

کارشناسان بازار سهام بررسی کردند

تاثیرتغییردامنه نوسان بر روند معامالت بورس
 

به صــورت متداول  نوســان  دامنه 
دارای دو نوع ایســتا و پویا اســت. 
محدوده ی نوســان پویــا، تغییرات 
قیمــت از هر معاملــه به معامله  بعــدی را کنترل می کنــد، مانعی برای 
تغییــرات لحظه  ای و ناگهانی قیمت اوراق بهادار محســوب می شــود. با 
بهره  گیری از این محدودیت از نوســان  های شدید قیمتی از یک معامله 
به معامله  بعدی جلوگیری می شــود. بــه عنوان مثال در صورتی که دامنه 
پویای ســهمی یک درصد باشــد و قیمت آخرین معامله برابر ۱۰۰ واحد 
 پولی باشــد، معامله جدید تنها می  تواند در بــازه 99 تا ۱۰۱ واحد پولی 

انجام شود.
دامنه ایســتا بزرگتــر از محدوده ی دامنه  پویا اســت که حدود نوســان 
جلســه  معاماتی را مشــخص می کند. این دامنه معمــوالً حول آخرین 
قیمــت حاصل از حراج در نظر گرفته می  شــود. اگــر فرض کنیم قیمت 
حاصل از جلســه پیش گشــایش )حراج آغازین( برابــر ۱۰۰ واحد پولی 
اســت و دامنه ایســتا ۱۰ درصد باشــد، در طول روز امکان انجام معامله 
بیرون بازه 9۰ الی ۱۱۰ تومان میســر نیســت. به عبارت بهتر در بیشــتر 
بورس  های اوراق از هر دو دامنه ایســتا و پویا به صورت همزمان استفاده 
 می  شــود. به طور معمول هر دو نوع دامنه نوســان بــه صورت درصدی 

بیان می شوند.
با این حال در برخی از بورس ها همچون توکیو و مالزی حد نوسان قیمت 
برحسب واحد پول تعیین می شود. یعنی بجای اینکه دامنه ۵ درصد اعام 
شود ۵۰ واحد پولی اعام می  شود. شایان ذکر است در بیشتر بورس  های 
اوراق  بهادار، دامنه نوسان متناسب با سطح قیمت اوراق بهادار هستند. به 
عبارت بهتر، ســهم  ها بر اساس قیمت طبقه  بندی شده و هر طبقه دارای 

دامنه نوسان خاص خود است.
در شــرایط نامتعارف بازار، بورس  های اوراق بهــادار به منظور حمایت از 
سرمایه  گذاران ممکن اســت اقدام به ایجاد محدودیت  هایی در معامات 
کنند. از جمله این محدویت  ها می  توان به کاهش دامنه نوســان اشــاره 
کرد. کاهش دامنه نوســان توســط بورس  هایی همچون گروه بورس  های 
اوراق بهادار ژاپن، مسکو و امثال آن به صورت متقارن انجام شده است ولی 
کاهش دامنه نوسان همیشه به صورت متقارن انجام نمی  شود و بر اساس 

شرایط خاص هر بازار تعیین می شود.
به عنوان نمونه  ای از کاهش  های نامتقارن بازار می  توان به تغییرات زیر 

در بورس تایوان اشاره کرد:
در ســال ۱97۴ با وقوع بحران نفتی و به منظور جلوگیری از سقوط بازار 
ســهام برای مدت زمان حدود 2 ماه دامنه نوســان از ۵ ± درصد به ۵+ و 

۱- درصد کاهش پیدا کرد؛
در ســال ۱978 با وقوع بحران در بازار سهام، دامنه نوسان برای یکماه از 

۵± به  ۵+ و 2- درصد کاهش پیدا کرد؛
در ســال ۱999 و با وقوع زمین لرزه بزرگ و ترس از ســقوط بازار سهام 
دامنه نوســان به مدت ۱۰ روز از 7 ± درصد به 7+ و ۳.۵ – درصد کاهش 

یافت؛
در ســال 2۰۰۳با ایجــاد تنش  های حاصل از انتخاب ریاســت جمهوری 
برای 7 روز کاری دامنه از 7 ± درصد به 7+ و ۳.۵ – درصد کاهش یافت.
البته کاهش نامتقارن دامنه نوســان محدود به بورس تایوان نیست. بورس 
مالزی نیز در تیرمــاه ۱۳99 برای کاهش آثار مخرب ویروس کرونا، اقدام 

به کاهش نامتقارن دامنه نوسان برای مدت شش ماه به شرح ذیل کرد:
کاهش دامنه ایســتا برای سهام بیشــتر از یک رینگت از ۳۰ ± درصد به 

۳۰+ و ۱۵- درصد؛
کاهش دامنه پویا برای ســهام بیشــتر از یک رینگت از 8 ± درصد به 8+ 

و ۵- درصد؛
کاهش دامنه ایستا برای سهام کمتر از یک رینگت از ۳۰ ± سنت به ۳۰+ 

و ۱۵- سنت؛
کاهش دامنه پویا برای ســهام کمتر از یک رینگت از 8 ± ســنت به 8+ و 

۵- سنت.
بــورس اوراق بهادار تهــران نیز در ماه  های اخیر با ریزش بی  ســابقه  ای 
مواجه شده اســت و شــاخص کل ارزش-وزنی بورس اوراق بهادار تهران 
از قلــه تاریخی خود تا تاریخ ۱8 ام بهمن مــاه ۱۳99 بیش از ۴۵ درصد 

کاهش یافت.
ســازمان بورس و اوراق بهادار با اســتفاده از تجارب ســایر کشورها و به 
منظور حمایت از سهامداران و ایجاد ثبات در بازار، اقدام به تصویب تغییر 
نامتقارن دامنه نوســان کرده است. امید اســت این اقدام منجر به کاهش 

هیجانات و ایجاد ثبات در بازار شود.  

وزیر اقتصاد:
 نگاه های سیاسی 

به بورس آسیب می زند
ترقــی اقتصادی : وزیر امــور اقتصاد و دارایی با تاکید بــر این که نباید 
اخباری که به بازار ســرمایه پالس منفی می دهد منتشر شود، توضیح داد: 
موضوع بحث های سیاســی نیست بلکه نگاه سیاســی به این بازار آسیب 

می زند.
فرهاد دژپسند در حاشیه نشست برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد 
وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: من دیشب در برنامه خبری مفصل توضیح 
دادم و باید ســواالت خود را از آقای دکتر دهقان که دبیر شورای بورس و 

فردی مطلع است بپرسید.
وی در مــورد تغییــر دامنه نوســان تصریح کــرد: قبا پیشــنهاد منفی 
و مثبــت 2 بــرای دامنــه نوســان مطرح شــد امــا رای نیــاورد. این 
 بــار دامنــه نوســان را نامتقــارن کردیــم کــه رای آورد ایــن موضوع 

تصمیم فرضی نیست.
وزیــر امور اقتصاد و دارایی در مورد نــگاه میان مدت و بلند مدت به بازار 
ســرمایه اظهار کرد: بازار ســرمایه از 2۰ مردادماه روندی نزولی در پیش 
گرفــت اما شــاخص کل دوباره از یک میلیــون و 2۰۰ هزار واحد به یک 
میلیــون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت. من از ابتدا بر مطالعه، مشــاوره، 

معامله، دقت، تنوع پرتفو تاکید کردم.
دژپســند با تاکید بر این که خبرنگاران نباید اخبــاری که پالس منفی به 
بازار می دهد را منتشــر کنند، توضیح داد: مباحث اقتصادی اشکالی ندارد 
پالس منفی بحث سیاسی اســت. بازار سرمایه باید کاما حرفه ای باشد و 
هیچ کس نباید با دید سیاســی به آن نگاه کند. اگر بازار حرفه ای باشــد 

ماندگار خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی می گویند اگر تحریم لغو شــود بازار ســرمایه آسیب 
می بیند در حالی که این طور نیســت، زیرا صادرات روان می شود، هزینه 
معاملــه کاهش پیــدا می کند و نرخ بهره بــرداری از ظرفیت فیزیکی باال 
می رود، بنابراین وضعیت شــرکت های بورســی که صــادرات دارند بهتر 

می شود.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در مــورد انتشــار اوراق مکــران کــه 
پیــش از ایــن وعــده داده شــده بــود، اظهــار کــرد: مــن در مــورد 
 همــه چیــز شــرطی صحبــت می کنــم اگــر شــرایط فراهم باشــد 

آن اتفاق می افتد.
دژپســند همچنین در مورد اســامی متخلفان بورســی تصریح کرد: این 

مباحث تخصصی را باید از آقای دهقان بپرسیم.

تجربه تغییر دامنه نوسان در بازار 
کشورهای مختلف
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دیدگاه

ترقی اقتصادی : علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه و معاون توسعه کانون نهادهای 
ســرمایه گذاری ایران، محدودیت دامنه نوســان را عامل »رفتارهای هیجانی« سهامداران طی 
ماه های گذشته عنوان  می کند و  می گوید که این هیجان و عطش سبب شد قیمت برخی سهم ها 

بیش از حد رشد کند.
بر اســاس تصمیمی که شورای عالی بورس در جلســه اخیر خود اتخاذ کرده، دامنه نوسان از 
مثبت و منفی ۵ به مثبت 6 و منفی 2 تغییر یافته و قرار اســت این سیاســت از 2۵ بهمن ماه، 
اجرایی شــود. اما اتخاذ این تصمیم در حالی به ماه های پایانی ســال ۱۳99 موکول شــده که 
صاحب نظران و فعاالن بازار ســرمایه از ماه های گذشته که بازار سهام گرفتار تب وتاب رفتار های 
هیجانی سهامداران شده بود، این پیشنهاد را روی میز گذاشتند که سیاستگذار  با حذف دامنه 
نوسان یا گشوده شدن کف و سقف این دامنه به تعادل بخشی بازار کمک کند. اما حاال که بازار 
سرمایه در اغلب روزها، قرمزپوش بوده، تصمیم جدید شورای عالی بورس این بازار را به چه سمت 

و سویی سوق خواهد داد؟
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بر این باور است که تغییر دامنه نوسان با هدف 
آرامش بخشــی به بازار صورت گرفته و البته از نظر او راهکار بهینه این اســت که  تعیین دامنه 

نوسان به بازارگردانان واگذار شود.
علیرضا توکلی کاشــی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران توضیح داد که سازمان 
بورس در حال حاضر تاش  می کند که آرامش را بر بازار سهام حاکم کند و تصمیماتی که اتخاذ 
 می شود، بیشتر در همین جهت است. منتها اکنون برخی فعاالن بازار و برخی از مشاورانی که به 
مجموعه شورای عالی بورس پیشنهاد ارائه  می کنند و اثرگذار هستند، تصورشان بر این است که 
اگر دامنه نوسان نامتقارن باشد و به تدریج افزایش پیدا کند،  می تواند به بازار کمک کند. در واقع 
آنها معتقدند که اگر به تدریج دامنه نوسان باز شود، بازار به تعادل  می رسد. البته در مورد نحوه 
انجام آن اختاف نظر هایی وجود دارد و در گام اول قرار اســت دامنه نوسان نامتقارن که از یک 

طرف بیش از ۵ درصد است، اجرایی شود.

او با تاکید بر اینکه تعیین دامنه نوسان، باید به نهادهای مالی فعال در بازار و بازارگردانان محول 
شــود، توضیح داد: در این صورت هر بازار گردانی برای نمادهایی که بازارگردانی  می کند، خود 
دامنه نوسان را مشخص کرده  و در همان دامنه، هم بازارگردانی  می کند. بنابراین، هر نماد دارای 
یک بازارگردان متخصص خواهد بود که در مورد آن نماد و ســهم دارای اشراف اطاعاتی است؛ 
حال ممکن است دامنه نوسان یک سهم 8 درصد و سهم دیگر ۱8 درصد باشد. البته تعهدی که 
باید از بازارگردان اخذ شود این است که پارامترهای بازارگردانی را از جمله دامنه نوسان، دامنه 
مظنه و سفارش انباشته را به طریقی تعیین کند که در بازار شاهد صف، چه صف خرید یا فروش 
نباشیم. در واقع اینجا، قیمت مهم نخواهد بود بلکه هر قیمتی که بازارگردان بتواند از آن دفاع کند 
و بازار شاهد صف نباشد، قابل قبول است. با چنین مکانیزمی، بازار به تدریج به تعادل  می رسد و 

از این مقررات خلق الساعه نیز به تدریج خاص  می شود.
 توکلی کاشی ادامه داد: در دو سه هفته اخیر در بازار آمریکا شاهد بودیم که تعدادی از سهامداران، 
روی یک سهم به شدت تمرکز کردند و قیمت این سهم را بیش از ۱۰ برابر رشد دادند و عمده 
این رویداد نیز در سه الی چهار روز رخ داد. البته قیمت این سهم پس از سه تا چهار روز به پایین 
بازگشت. حقیقت این است که اگر یک عدم تعادلی وجود داشته باشد، این عدم تعادل باید خود 
را در قیمت نشان دهد. برای مثال اگر دمای بدن انسان به ۳8 یا ۴۰ درجه برسد، بدون کشف 
دلیل، صرفا تاش برای کاهش این دما مشکلی را حل نمی کند. به بیان دیگر، تبی که ایجاد شده 

نشان دهنده یک عفونت در بدن است و باید این عفونت برطرف شود.
او ادامه داد: موقعی که قیمت ها بیش از حد افزایش پیدا  می کنند یا بیش از حد پایین  می آیند، 
هر دو نشانه یک اتفاق است. این اتفاق ممکن است بنیادی و مربوط به درون شرکت باشد مانند 
افزایش یا کاهش فروش یا ناشی از عوامل غیربنیادی باشد؛ مانند آنچه در آمریکا رخ داد و یک 
عده از سهامداران در جنگ با عده ای دیگر تصمیم گرفتند قیمت را افزایش دهند و این افزایش 
قیمت ارتباطی به شرکت و فروش آن نداشت. ما در بازار خود نیز با این اتفاقات مواجهیم؛ چنانکه 
در تابســتان به دلیل افزایش انتظارات تورمی در میان کل اقشار جامعه، نگرانی عجیبی شکل 

گرفت و همه به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود بودند. آنها بعد از بازار طا و سکه وارد بازار 
ســهام شدند و به دلیل آنکه در بازار سهام ابهامات بیشتر بود، درکی از این نداشتند که قیمت 
۵۰۰ یا 6۰۰ تومانی سهام منطقی بوده یا گران است و طی این مدت، قیمت سهام را بعضا تا 6 

هزار تومان نیز افزایش دادند.
 او با بیان اینکه از مهر ســال ۱۳98 تا مرداد ســال جاری،  شاخص بورس رشد بی سابقه ای را 
تجربه کرد، ادامه داد: اگر  دامنه نوســان وجود نداشــت این حجم از بیش عکس العملی به وقوع 
نمی پیوست.  به واسطه وجود دامنه نوسان، صف های خرید تشکیل  می شد و این هیجان و عطش 
را در میان فعاالن بازار افزایش  می داد و همین رفتار سبب شد،  قیمت سهم بیش از حد افزایش 
پیدا کند. اکنون نیز این هیجان برای خروج از بازار مشــاهده  می شود که همه دارند قیمت ها را 
به سمت اعداد پایین سوق  می دهند؛ به طوری که برخی سهم ها بسیار ارزان شده و زیر قیمت 
معامله  می شود. البته برخی سهم ها هنوز هم در بازار گران هستند اما کلیت بازار در شرایط نرمال 

و ارزان به سر  می برد.

ترقی اقتصادی :مدیر پروژه کارت اعتباری شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی گفت: شرکت ســپرده گذاری مرکزی زیرســاخت ها را آماده 
کرده و پیش بینی می شود قبل از پایان سال برخی بانک ها بتوانند این 

کارت های اعتباری را ارائه دهند.
، سمیه محمدی درباره جزییات و نحوه دریافت کارت اعتباری توسط 
سهامداران عدالت افزود: خرداد سال 99 آزادسازی سهام عدالت به دو 
روش مستقیم و غیر مستقیم انجام و 6۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله 
شد، اکنون سهامداران می توانند سهام خود را در توثیق بانک گذاشته و 

کارت اعتباری دریافت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: توثیق، فرآیندی است که وقتی فرد می خواهد 
تسهیاتی را از بانک ها دریافت کنند در مقابل مبلغ ریالی، وثیقه ای به 
بانک ارائه می دهد که اکنون سهامداران عدالت می توانند با وثیقه کردن 

برگه های سهام خود این تسهیات را دریافت کنند.
محمدی تاکید کرد: اقدام مزبور با هدف ایجاد مشــوق برای نگهداری 
اوراق سهام عدالت و همچنین ارائه تسهیات به کسانی که این برگه ها 

را نگهداری می کنند، ایجاد شده است.
مدیر پروژه کارت اعتباری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی با اشاره به 
اینکه سهامداران عدالت جامعه هدف باالیی دارند، گفت: براساس این 
تدبیر آنها می توانند عاوه بر استفاده از تمام مزیت های سهامداری، با 

نگهداری این اوراق تسهیات اعتباری دریافت کنند.
وی به جمعیت نزدیک به ۴8 میلیون نفری سهامدار عدالت اشاره کرد 
و گفــت: همه این افراد می توانند با طی مراحل قانونی با وثیقه کردن 

همان 6۰ درصد سهامی که آزاد شده، کارت اعتباری دریافت کنند.
محمدی، ارائه کارت اعتباری به ســهامداران عدالت را یک پروژه ملی 
و بســیار بزرگ دانست و گفت: براســاس این برنامه، به همه بانک ها 
اطاع رسانی شده و تفاهم نامه از طرف شرکت سپرده گذاری ارسال شده 
و تــا امروز بیش از ۱۰ بانــک اعام آمادگی کردند و در حال عملیاتی 

ساختن این فرآیند هستند.
مدیر پروژه کارت اعتباری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی در ادامه با 

اشــاره به اینکه متقاضیان دریافت کارت اعتباری در گام اول به شعب 
بانک های مشخص شده مراجعه کنند، گفت: در ابتدا باید احراز هویت 
توســط ســجام انجام شــود که این فرآیند به صورت حضوری و غیر 

حضوری قابل انجام است و سپس اقدام به توثیق سهام می کنند. 
به گفته وی در مجموع همان شرایط عمومی و اختصاصی که هر فردی 
برای دریافت تســهیات باید احراز کند در این خصوص هم باید اجرا 
شــود و جایگزین ضامن در این پروسه اوراق سهام عدالت است. بعد از 
دریافت کارت اعتباری نیز افراد می توانند با مراجعه به فروشــگاه های 

مشخص شده اقدام به خرید کنند.
محمدی گفت: با توجه به دارایی و ارزش ریالی ســهام عدالت افراد که 
تا این لحظه 6۰ درصد آن قابل معامله و آزاد شده و با توجه به قدرت 
بازپرداخت، بانک مشخص می کند فرد چقدر می تواند وام دریافت کند. 

ضمانت در این فرآیند، برگه های سهام عدالت است.
مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بانک ها 
در تاش هستند تا هرچه زودتر این فرآیند را اجرایی کنند و به محض 

آماده سازی زیرساخت ها هر بانکی اعام خواهد کرد.
محمدی افزود: سهامداران دقت کنند که بازپرداخت اعتبارها مهم است 
و چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، سهام عدالت 
آنها توسط بانک به فروش می رسد، وقتی بازپرداخت و اقساط به شکل 
منظم پرداخت شــود، عایدی سهام مثل سود، حضور در مجمع و حق 

رای متعلق به سهامدار است و می توانند از همه آنها استفاده کنند.
مدیر پروژه کارت اعتباری شــرکت سپرده گذاری مرکزی تاکید کرد: 
سهامداران به هیچ عنوان به شکل حضوری برای احراز شرایط دریافت 
کارت های اعتباری مراجعه نکنند، زیرا تمامی فرایندها به شــکل غیر 

حضوری و مراجعه الکترونیکی انجام می شود.
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در چند روز 
گذشته اعام کرد: فرایند اعطای کارت اعتباری دو بانک برای مشموالن 

سهام عدالت نهایی شده است و به زودی عملیاتی می شود.
کاهش سود بین بانکی می تواند به رونق بورس کمک کند ؟

ترقی اقتصادی :یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: نرخ بهره بین بانکی 
که به آن نرخ بهره مرجع گفته می شود می تواند در بازار سرمایه تاثیر 
گذار باشــد و تا حدی باعث رونق در بورس شود، اما هزینه این اتفاق 

تورم باال در اقتصاد است.
ریزش شاخص بورس طی چند ماه اخیر متهمان بسیاری داشته است. 
فعاالن بازار سرمایه عمدتاً دالیلی اعم از تامین کسری بودجه دولت با 
بازار ســرمایه، تخلفات صورت گرفته در بازار و یا سیاست های وزارت 

صمت در خصوص نرخ دستوری فوالد را عنوان کرده اند.
با این همه، اما طی روز های گذشته برخی از کارشناسان بازار سرمایه 
این تــوپ را به زمین بانک مرکزی و نرخ بهره بین بانکی انداخته اند. 

در ماه های ابتدایی سال، نرخ بهره بین بانکی تا زیر ده درصد هم رفت 
اما این نرخ مجددا به 22 درصد هم رسید. برخی فعاالن و کارشناسان 
بازار ســرمایه، اما معتقدند بانک مرکزی می تواند به صورت دستوری 
نرخ بین بانکی را کاهش دهد تا جذابیت بازار سرمایه بیشتر شود. حال 
پرسش اینجاست که به معنای واقعی کاهش سود بین بانکی می تواند 
بــه رونق بازار کمک کند؟ و اگر می تواند باعــث ایجاد حباب در بازار 

می شود یا رونق؟
در این زمینه کامران ندری کارشــناس مسائل اقتصادی می گوید: نرخ 
بهره بین بانکی که به آن نرخ بهره مرجع گفته می شود می تواند در بازار 
سرمایه تاثیر گذار باشد و تا حدی باعث رونق در بورس شود، اما هزینه 

این اتفاق، تورم باال در اقتصاد است.
وی می افزاید: نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال تا زیر ده درصد هم 
رسید و رونقی هم در بازار سرمایه ایجاد شد که نتیجه آن تورمی است 

که در سال 99 شاهد آن هستیم.
ندری تاکید می کند: بنابراین کاهش نرخ بهره ممکن است تا حدودی 
به رونق بازار سرمایه منتهی شود، اما اثر تورم باال در اقتصاد را نمی توان 
نادیــده گرفت. وظیفه بانک مرکزی نیز در وهله نخســت کنترل نرخ 
تورم است. این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح می کند: نرخ سود 
سپرده در اقتصاد ایران به صورت دستوری تعیین شده است. عدم تغییر 
آن به دلیل بخشنامه بانک مرکزی است که بانک ها هم ظاهراً طبق این 
بخش نامه عمل می کنند. برای اغلب مردم که سپرده های خرد دارند 
این بخشنامه رعایت می شود، اما در پشت پرده ممکن است سپرده های 

بیشتر، سود متفاوتی را دریافت کنند.
ندری همچنین توضیح می دهد: نرخ بهره بین بانکی آن هزینه ای است 
که بانک ها در پایان روز وقتی گرفتار کسری می شوند باید برای تامین 
نقدینگی مورد نیاز بپردازند تا دچار مشــکل نشوند. در واقع معاماتی 
کــه مردم در طول روز انجام می دهند باعث جابه جایی منابع از بانکی 
به بانک دیگر می شود در پایان روز تعدادی از بانک ها بدهکار و تعدادی 
بستانکار می شوند که باید با هم تسویه کنند. در این شرایط بانکی که 
کســری دارد منابع را از بانکی که مــازاد دارد را برای کوتاه مدت اخذ 
می کند. نرخ بهره بین بانکی هزینه منابعی است که تامین می کند. اگر 
نتواند این منابع را تامین کند مجبور است هزینه را از جایی مانند بانک 

مرکزی دریافت کند که مشکات بیشتری پیدا می کند.
این کارشناس اقتصادی می افزاید: در این شرایط هر چه نرخ بهره بین 
بانکــی باالتر رود هزینه تامین منابع برای تســویه روزانه افزایش پیدا 
می کند همین موضوع سبب می شود که بانک ها تاش کنند تا خیلی 
بدهکار نشوند. وی یادآور می شود: بانک ها در شرایطی که تامین هزینه 
مالی در معامات بین بانکی پایین باشد می توانند با خلق پول بیشتر 
در اقتصاد سرمایه گذاری کنند. وقتی هزینه بهره در بازار بین بانکی باال 

می رود، تمایل بانک ها برای ســرمایه گذاری در بازار ها به واسطه خلق 
پول کاهش پیدا می کند.

ندری با بیان اینکه وقتی نرخ بهره بین بانکی باال می رود تقاضای بانک ها 
در سایر بازار ها کمتر می شود، اظهار داشت: لذا نرخ بهره بین بانکی نه 
تنها در بازار ســهام که در ســایر بازار ها نیز اثرگذار خواهد بود؛ بنا بر 
این پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی نه تنها به رشد بازار بورس منجر 

می شود که بازار مسکن، ارز، خودرو را نیز با تورم روبرو خواهد کرد.
این اقتصاددان خاطرنشان می کند: کاهش نرخ بهره بین بانکی در ابتدا 
بازار های طا، ارز، مســکن، سهام و... را تحت تاثیر قرار می دهد و تورم 
آن سپس به سایر کاال ها و خدمات سرایت می کند؛ بنابراین، این اتفاق 
تنها به رونق بورس منجر نمی شــود بلکه یک تورم شدید در اقتصاد را 

به وجود می آورد.
 ندری همچنین می گوید: باید ارزیابی دقیقی از این موضوع داشت که 
رونق مد نظر فعاالن بازار ســرمایه از مسیر کاهش نرخ بهره به اقتصاد 
کشور کمک می کند. در ابتدای سال این مسئله تجربه شد و در نهایت 
افرادی که دیرتر وارد بازار ســرمایه شدند با یک ریزش و زیان شدید 

مواجه شدند که به کلیت بازار لطمه زد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: افزایش قیمت سهام اگر بر اساس 
عوامل بنیادی صورت نگیرد و عملکرد شــرکت ها بهبودی پیدا نکند 
پایدار نخواهد بود. اگر بخواهیم بازار ســهام رونق پیدا کند باید ارکان 
اصلی اقتصادی رونق بگیرد. هر نوع رونق دیگر در بازار ســرمایه پایدار 

نخواهد بود و پشت آن یک ریزش رخ خواهد داد.
وی تاکید می کند: در کوتاه مدت کاهش نرخ بهره بین بانکی می تواند 
بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشد، اما قطعاً موقتی خواهد بود؛ و اثر تورمی 
آن در اقتصاد ماندگار است. برعکس بازار سهام که چسبندگی قیمت در 
آن کم است در سایر بازار ها به خصوص کاال و خدمات این چسبندگی 
بیشتر است و وقتی قیمت ها در این حوزه باال می رود به سختی پایین 

می آید.
ندری همچنین یادآور می شود: رونق ابتدای سال بازار سهام پایدار نبود 
و کارشناسان هشــدار داده بودند که به دنبال این افزایش، ریزش رخ 
خواهد داد و صدمات جدی به برخی سهامداران وارد می کند. از سوی 
دیگــر این رونق یکی از عوامل تورم در اقتصاد بود که آن زمان نیز در 

مورد آن صحبت کردیم.
وی می گوید: مسیر صحیح رونق بازار این است که عملکرد شرکت های 
ما به معنای واقعی بهبود پیدا کند. برای بهبود عملکر آن ها باید موانع 
تولید حذف شــود، رابطه ایران با دنیا اصاح شود و مدیریت شرکت ها 
را تغییــر دهیم. ما ضعیف ترین نوع مدیریت در بنگاه های اقتصادی به 
خصوص در بخش دولتی و شبه تجربه می کنیم. اگر این موارد اعمال 

شود رونق در بازار سهام واقعی و پایدار خواهد بود.

تحلیل معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از تعیین دامنه نوسان نامتقارن

تعیین دامنه نوسان به بازارگردانان محول شود

سهامداران عدالت چگونه کارت اعتباری بگیرند؟



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 99 - نیمه اول بهمن ۱399

ترقی اقتصادی : در ســه دهه اخیر، بحران های بانکی 
دامن اقتصــاد ایران را گرفته اما بــه دلیل حمایت های 
دولت و بانــک مرکزی، در عمل ورشکســتگی بانک ها 
برجســته نشــده اســت. از آنجایی که بانک ها نقشــی 
اساســی در تامین مالی شــرکت های دولتی و خصوصی 
ایفــا می کنند، ورشکســتگی آن ها به معنــای تضعیف 
واردات اســت. بنابرایــن دولــت ها در همــه ادوار برای 
حمایــت از بانک ها تاش کردند. در بین بانک های فعال 
در بــورس اوراق بهــادار تهران، زیان بانک های شــهر، 
تجــارت، دی صادرات، پارســیان، اقتصاد نوین، پســت 
بانک گردشــگری و قرض الحسنه رسالت روند فزاینده را 
 طی کرده اســت و همین به بی ثباتی در شــبکه بانکی 

دامن زده است.
یکــی از دالیــل افزایش زیان بانک ها نوســان های نرخ 
ارز و بــی ثباتی مالی اســت. بی ثباتی مالــی از طریق 
تضعیف توانایــی های اقتصادی اثر نامطلوبی بر کســب 

کار بانــک ها دارد و می تواند بــا خلق بحران های مالی 
زمینه ورشکســتگی بانک هــا را فراهم کند. نوســانات 
اقتصــاد کان با بــی ثباتی مالی در بانــک ها در ارتباط 
اســت بنابراین پژوهش های بسیاری در سطح جهان اثر 
بی ثباتی مالی بر کســب وکار بانک ها را بررســی کرده 
اســت. یک بررسی در سال ۱99۰ نشان می دهد حصول 
ســود با افزایش درآمد، کاهش هزینــه بانک ها و تغییر 
نرخ ارز مرتبط اســت. در سال ۱992، یک بررسی نشان 
داد اثر نوســان نــرخ ارز بر عدم ثبات بانک ها مشــهود 
اســت. در سال 97، پژوهشــگران ایرانی اثر نوسان های 
نــرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران از ســال 88 تا 9۳ 
را بررســی کردند. یافته های آنان نشــان داد نوسان نرخ 
ارز بــر بازده دارایی بانک ها اثــر دارد و از عوامل کلیدی 
 در نسبت مطالبات معوق به کل تسهیات پرداخت شده 

بانکی است.
یک پژوهش ایرانی دیگر وضعیت ۳۱ بانک ایرانی از سال 

8۵ تا 97 را بررســی کرده است. نتایج 
یافته های آنان نشــان می دهد با باال 
رفتن نرخ ارز و گذر از آستانه به دست 

آمده، ثبات مالی بانکی روند نزولی را در 
پیش می گیرد. در این بررسی آستانه نرخ 

ارز به دســت آمده به طور تقریبی برابر با 
۴2 هزار و ۴7۵ ریال بوده است.

 نکتــه قابل توجه اینکه این یافته ها ناشــی از 
بررســی وضعیت بانک ها و روند رشد نرخ ارز تا سال 97 
اســت و به طور حتم، پس از ســال 97 و پیچیده شدن 
شرایط اقتصادی کشــور با خروج ترامپ از برجام و رشد 
نرخ ارز و گذر از آن مرز ۳۰ هزارتومان، اوضاع برای بانک 
ها پیچیده تر هم شــده اســت. باتوجه به اینکه بانک ها 
از بازیگران عمده در فضای کســب وکار کشــور به شمار 
مــی روند، بی ثباتی مالی آن ها، برای دیگر بخش ها هم 
چالش برانگیز اســت. عاوه بر ایــن، همه گیری بیماری 

کرونا از اســفندماه سال 98 هم شــرایط را برای کسب 
وکارهــا که بیش از هر منبع دیگری برای تامین مالی به 
بانک ها تکیه کرده اند، دشــوار کرده اســت. باید منتظر 
ماند و دید بررسی ها و پژوهش هایی که وضعیت بانک ها 
در ســال های پس از 97 را بررسی می کند، تا چه اندازه  

بر بحران بانکی صحه می گذارد.

نوسان نرخ ارز، برای بانک ها هم خوب نیست

ورشکستگی خاموش حاکمیت تفکر مدیریت کالن نگر در بانک سپه
ترقی اقتصادی: عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که کرونا اقتصاد را متأثر کرده 
بودتاش های بانک سپه که نشأت گرفته از روح مدیریت کان نگر و حرفه ای این مجموعه است باعث 
شدتا کمک های فراوانی به صنایع صورت گیرد.اصغر سلیمی نماینده سمیرم در مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص اقشار آسیب دیده از کرونا گفت: با شیوع کرونا خیلی از اصناف 
آسیب جدی دیدند و حتی برخی تعطیل شدند، در این میان برخی بانک هاازجمله بانک سپه به موقع 
به داد این اصناف رســید و با پرداخت تسهیات با شــرایط خوب، گوشه ای از آسیب و مشکل آنان را 
برطرف کرد.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیات با 
درصــد پایین به هنرمندان، خبرنگاران، روزنامه نــگاران و خیلی از صنوف دیگر ازجمله اقدامات بانک 
سپه در شرایط کرونایی بود. اصغر سلیمی یادآور شد؛ بانک سپه با حمایت و حضور در پروژه های کان 
اقتصادی و عمرانی حامی آبادانی و توسعه کشور بوده، پروژه آب رسانی خلیج فارس به سیرجان ازجمله 

این طرح ها محسوب می گردد.

قرض الحسنه به بانک کارآفرین می آید
ترقی اقتصادی: جلسه بررسی عملکرد ساالنه بانک کار آفرین و برنامه ریزی اقدامات و برنامه ریزی 
برای ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل بانک کارآفرین برگزار شد.محمدرضا فرزین مدیرعامل 
بانک کارآفرین در این نشست با اشاره به عملکرد کلی بانک در سال 99 گفت: معاونت بانکی یکی از 
اقدامات خوبی بود که در سال 99 انجام شد، در دل این معاونت، بانکداری تجاری، بانکداری شخصی 
و شرکتی شکل گرفت که باید در سال آینده این بخش ها بیشترین فعالیت را داشته باشند.وی ادامه 
داد: بعد از تشــکیل این معاونت و شکل گیری بانکداری تجاری، شرکتی و شخصی در حقیقت بازوی 
اصلی اهداف و تامین منابع بانک بر دوش این بخش است، در همین راستا باید این بخش در سال آینده 
فعالتر شود.مدیرعامل بانک کارآفرین، همچنین با اشاره به گزارش عملکرد معاونت های مختلف و فاصله 
عملکرد تا تحقق اهداف تاکید کرد: معاونت های مختلف هنگامی که برنامه های ساالنه خود را عنوان 
می کنند باید بدانند صفر تا صد اجرای این برنامه بر عهده شان است و برای رسیدن به اهداف باید همه 

توان خود و زیر مجموعه خود را به کار گیرند.

استقبال مردم از صدور کارت هوادارای پرسپولیس
ترقی اقتصادی: بانک گردشــگری از ابتدای تاســیس تاکنون طرح های مهمی را در راســتای ارائه 
خدمات مطلوب به مشتریان، اجرایی کرده است.از جمله این طرح ها می توان به صدور کارت هواداری 
پرسپولیس اشاره کرد که از ابتدای آبان ماه امسال تاکنون برای هزاران نفر از هواداران باشگاه پرسپولیس 
صادر شده است.بانک گردشــگری، حامی اصلی پرسپولیس است و بنابر امضای دومین قرارداد بانک 
گردشــگری با باشگاه پرسپولیس در سال جاری، اسپانسری این بانک تا پایان فصل لیگ برتر فوتبال 
کشور )ســال ۱۴۰۱( ادامه خواهد داشت.صدور کارت هواداری پرســپولیس در سه سطح »همراه«، 
»حامی« و »دوآتیشــه« ادامه دارد که امیدواریم هواداران پرسپولیس با استقبال هر چه بیشتر خود، 

حمایت چشمگیری از باشگاه بزرگ پرسپولیس را رقم بزنند.

موفقیت بانک سینا در تحقق برنامه ها و اهداف
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعبه گلپایگان از تحقق برنامه ها و اهداف با 
اتکا به نیروهای باانگیزه و متعهد بانک خبر داد.دکتر ایمانی با بیان آنکه هدف ما تاش در جهت تأمین 
هرچه بیشــتر رضایتمندی مشتریان گرامی است، خاطرنشان کرد: تاش جمعی و همگرایی کارکنان 
در پیاده ســازی برنامه ها و اهداف پیش بینی شده، بانک سینا را در موقعیت مناسب عملکردی قرار 
داده است.وی اظهار داشت: بانک سینا در مسیر عمل به فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی به ویژه 
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده، رسالت اصلی خود مبنی بر تحقق اهداف و افزایش سودآوری را 
نیز همواره مدنظر قرار داده و بعضاً فراتر از برنامه های پیش بینی شده گام برداشته است.مدیرعامل بانک 
سینا در ادامه ضرورت تاش برای کاهش قیمت تمام شده پول را مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی از 
عوامل مهمی که می تواند به ســودآوری بیشتر و تامین رضایت مشتریان و ذینفعان بانک کمک کند، 
توجه به خدمات غیرمشاع و توسعه این فعالیت ها، همچنین اصاح ترکیب منابع به سمت منابع ارزان 

 قیمت است که می بایست بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

 امیر لعلی مدیر امور روابط عمومی 
و ارتباط با مشتریان بانک دی شد

ترقی اقتصادی: طی حکمی از ســوی برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، امیر لعلی به مدیریت امور 
روابط عمومی و ارتباط با مشــتریان بانک دی منصوب شــد.  لعلی پیش از این مدیریت روابط عمومی 
بیمه تعاون، مدیریت امور بازاریابی و ارتباطات بانک صادرات ایران، سابقه طوالنی مطبوعاتی و مدیریت 

فرهنگی را در کارنامه خود داشته است.

افزایش سن واحدهای مشمول تسهیالت یکم
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک مسکن از یک مصوبه جدید بانک مسکن همزمان با فرا رسیدن دهه 
فجر و سالروز پیروزی انقاب اسامی خبر داد.دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن اعام کرد به تازگی و 
به دنبال یک مصوبه جدید، یک شرط از شروط تعیین شده برای متقاضیان خانه اولی به منظور استفاده 
از تسهیات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیل شده است.وی در این باره اعام 
کرد: همزمان با فرا رســیدن دهه فجر و ســالروز پیروزی انقاب اسامی در بانک مسکن مصوب شده 
است، سقف سنی آپارتمان های مسکونی مشمول استفاده از تسهیات مسکن از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم افزایش یافته است.وی افزود: این میزان افزایش سقف سنی مربوط به واحدهای مسکونی 
که خانه اولی ها قصد دارند تا با استفاده از تسهیات خرید مسکن از محل صندوق یکم اقدام به خرید 
آن ها کنند، معادل ۵ ســال است.شــایان تصریح کرد: به این ترتیب سقف سنی واحدهای مسکونی 
مشــمول استفاده از تسهیات مســکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از 2۰ سال به 2۵ سال 
افزایش می یابد.وی خاطرنشان کرد: افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر امکانپذیر نبوده 
و طرح مذکور صرفا مشمول متقاضیانی است که در گذشته حایز شرایط استفاده از تسهیات حساب 
صندوق پس انداز مسکن یکم بوده ولی تاکنون امکان استفاده از این تسهیات برای آنان فراهم نشده 
است.همچنین این اقدام مربوط به خرید واحدهای مسکونی در بافت های معمولی شهر است و شامل 
واحدهای مسکونی واقع در بافت های فرسوده نمی شود. این در حالی است که متقاضیان خرید واحدهای 

مسکونی واقع در بافت های فرسوده در صورتی که در 

 تامین مالی پنج درصد صادرات غیر نفتی 
در سال آینده

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: این بانک مطابق سال های گذشته، هدف 
تامین مالی ۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشــور را برای ســال۱۴۰۰ تنظیم کرده و ســال آینده 
نیزقرار اســت همراه با افزایش یابــد. علی صالح آبادی گفت: این بانک بــا رویکرد رضایت مندی 
مشــتریان به عنوان بازوی تامین مالی اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور همواره سعی در بهبود 
فضای کسب و کار با تکیه بر پتانسیل صادراتی را دارد.وی اعام کرد: در سال ۱۴۰۰ برنامه تامین 
مالی زنجیره صادرات را برای توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه زنجیره اکوسیستم صادرات در 
دست اقدام خواهیم داشت.وی تصریح کرد: بانک مطابق سال های گذشته و بر اساس شاخص های 
اختصاصی تنظیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف تامین مالی ۵ درصد از صادرات غیرنفتی 
کشــور را برای ســال ۱۴۰۰ تنظیم کرده و سال آینده نیز قرار اســت همراه با افزایش صادرات 
غیرنفتی کشور، تسهیات بانک نیز افزایش یابد. صالح آبادی با بیان اینکه چشم انداز بانک برای ۵ 
سال آینده تبدیل شدن به اگزیم بانک برتر منطقه است، افزود: به همین منظور تمامی اقدامات و 
اهداف راهبردی و سیاســت ها برای نیل به این چشم انداز تدوین شده است.وی اظهار کرد: تدوین 
و اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بانک، یکی از پروژه هایی است که بانک تصمیم دارد در سال 
۱۴۰۰ آن را اجرا کند و در این راســتا سیاســت تبدیل شدن به بانک بهره ور در کشور و به دست 
آوردن جایگاه عالی در زمینه شــاخص های بهره وری در میان بانک های کشور، در برنامه های سال 

آتی بانک تدوین شده است.

پرداخت بیش از ۴۷۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط بانک رفاه 

ترقی اقتصادی: بانک رفاه کارگران در راســتای تحقق شعار سال و»جهش تولید« تا پایان آذر ماه 
سال جاری، بیش از ۴7۳ هزار و 2۰6 میلیارد ریال تسهیات به بخش های مختلف اقتصادی کشور 
پرداخت کرد.این بانک در مسیر تحقق شعار سال و کمک به حوزه اشتغال و جهش تولید از فروردین 
ماه تا پایان آذر ماه ســال جاری، بیش از ۴7۳ هزار و 2۰6 میلیارد ریال تســهیات به بخش های 
مختلف اقتصادی کشــور از جمله بنگاه های کوچک و متوســط، آب و کشاورزی، صنعت و معدن، 

مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و متفرقه پرداخت کرده است.

ترقی اقتصادی : رئیس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه اگر بنای دالر 2۳ 
هزار تومان باشــد، باید این نرخ باز هم کاهش یابد پس نوســان در قیمت ها 
خواهیم داشت؛ گفت: ما مسائل روزمره مردم را به شرایط بازار آزاد نمی توانیم 
بســپاریم؛ ضمن اینکه اگر تحریم ادامه یابد بایــد روی خوراک روزانه مردم 

کنترل بیشتری داشته باشیم.
عبدالناصر همتی اظهارداشت: تغییر در بازار ارز بیشتر روانی است و انتظارات 
باال و پایین می شود. مسووالن باید در اظهارات خود مراقبت کنند و جو روانی 
بر بازار حاکم اســت که برگرفته از مسائل سیاسی و تحریم و مسائل خارجی 
اســت. انتظارات تعدیل و مثبت می شــود و قیمت ارز به زیر 2۰ هزار تومان 

هم خواهد رسید.
او ادامه داد: نگران رشد نقدینگی بودیم و تاش داریم رشد نقدینگی منطقی 
باشد. به سرکوب نرخ ارز اعتقادی ندارم، اما انتظارات تعدیل خواهد شد و نرخ 

ارز به زیر 2۰ هزار تومان می رسد.
همتی در پاسخ به این سوال که دولت نقدینگی خود را چطور تامین کرده و 
آیا این تامین منابع، باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد، افزود: بانک مرکزی 
طرفدار این نیست که قیمت ارز باال بماند تا دولت نقدینگی تامین کند؛ بلکه 

بانــک مرکزی تمام تاش خود را خواهد کرد تا نقدینگی مورد نیاز دولت 
را تامین نماید؛ این در حالی است که سال قبل ۱۵ میلیارد دالر برای ارز 
۴2۰۰ تومانی تخصیص داده شــده که بانک مرکزی 7 میلیارد دالر آن 

را از ذخایر خود تامین کرده است.
رئیــس کل بانک مرکزی با بیان 
را  اینکه همــواره حمایت الزم 
از بازار ســرمایه به عمل آورده 
ام، گفت: از ۱۳ خرداد تا مرداد 
99 نرخ سود بین بانکی افزایش 

داشت، ولی در همان مدت شاهد 
رشــد ۱۰۰ درصدی سهام بودیم؛ 
پس نرخ ســود بین بانکی اگر هم 
افزایــش یافت، بین خــود بانک ها 
بوده اســت؛ اما نرخ ســود سپرده 
برای مــردم از ۱۵ درصــد به ۱6 

درصد رســیده اســت؛ اما ما با توجه به عملیات بازار باز مصمم هســتیم که 
نــرخ بازار بین بانکی را بــه نرخ کریدور یعنی کف ۱۴ درصد و ســقف 22 

درصد برسانیم.

همتی گفت: خرید و فروش اوراق خزانه از سوی بانک مرکزی شامل عملیات 
بازار باز می شــود که زمانی که نرخ بین بانکــی باال رود، بانک مرکزی خرید 
اوراق را انجام می دهد؛ اما اکنون میانگین نرخ بین ۱8 تا ۱8.۵ درصد برســد 
مــا ورود می کنیم و در روز های آینده نیز بــازار بین بانکی را به ۱8 تا ۱8.۵ 
درصد خواهیم رســاند. رئیس کل بانــک مرکزی گفت: اکنون در ماه دهم از 
ســال رشــد ۱8 درصدی پایه پولی را تجربه می کنیم که این علیرغم تحریم 
بســیار کارنامه خوبی است. وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی 
در گفتگو با فرارو با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در رابطه 
با کاهش نرخ ســود بین بانکی و نرخ ارز، اظهارداشت: در مورد نرخ بهره بین 
بانکی باید گفت، زمان هایی که بانک ها به صورت روزانه با کســری تراز روبرو 
می شوند، از بازار بین بانکی، تسهیات دریافت می کنند، این نرخ توسط بانک 
مرکزی تعیین می شــود، عما با این اظهارات این سیگنال به نظام بانکی 
داده خواهد شد که به یکدیگر با نرخی پایین تری تسهیات ارائه دهند.

وی افــزود: طبعا با چنین سیاســتی که بانک 
مرکزی در پیش گرفته، نرخ ســود تسهیات 
اعطایــی نیز کاهش خواهد یافت، در نهایت 
نیز این موضوع ســبب می شــود نرخ سود 
سپرده بانکی نیز کاهش پیدا کند، تمامی 
این اتفاقات بــه خاطر کاهش انتظارات 
تورمی است، طی سه ماه اخیر نرخ ارز 
بــا افت روبرو بوده و بــه تبع آن نیز 
قیمت در بازار های مختلف از جمله، 
ســکه، طا، مسکن، خودرو و... نیز با 
کاهش همراه شــده اســت. در چنین 
وضعیتی نیز تورم ســیر نزولی خواهد داشت و می توان انتظار داشت در سال 
آینده نیز نرخ تورم در حــدود 2۰ تا 22 درصد که همان هدفگذاری تورمی 

بانک مرکزی است، باشد.
شــقاقی اظهار داشــت: این کاهش انتظارات تورمی به دلیل اتفاقاتی اســت 
کــه در انتخابات آمریکا رخ داد که ترامپ کنار رفت و بایدن به کاخ ســفید 

راه پیدا کــرد، در حال حاضر گمانه زنی هایی بســیاری در مورد بازگشــت 
آمریــکا بــه برجام و رفع تحریم ها انجام می شــود کــه در چنین صورتی به 
طــور قطع ســطح عمومی قیمت ها بــا کاهش قابل توجــه ای روبرو خواهد 
شــد، در این راســتا یکی از مهم ترین اقداماتی که می توانــد صورت گیرد، 
 کاهــش نرخ دالر بــه 2۰ هزار تومان اســت که نتایج بســیاری را به دنبال 

خواهد داشت.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به اینکه با رفع تحریم ها منابع ارزی بلوکه شده 
ایران در کشور های مختلف در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت، اضافه 
کــرد: در حال حاضر کنترل نرخ ارز و ثبات آن از اهمیت بســزایی برخوردار 
است، زیراکه ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران به شمار می رود و می تواند 
بر روی بســیاری از موضوعات از جمله تولید اثرگذار باشد، این در حالیست 
کــه هزینه تولید در ایران به دالیل مختلف باال اســت که در این رابطه یکی 
از اهدافی که بانک مرکزی در کاهش نرخ ســود بین بانکی دنبال می کند، با 
توجه به وضعیتــی که به وجود آمده، کاهش هزینــه تامین مالی بنگاه های 

تولیدی است.
وی ادامــه داد: در واقع می توان گفت، بــا توجه به تغییر فضایی که به وجود 
آمــده می توان این انتظار را داشــت که در این اتمســفر جدید بخش تولید 
کشور نیز با یک رونقی همراه شود، زیراکه طبیعتا با کاهش هزینه های تولید 
جذابیــت برای ورود بــه این عرضه افزایش خواهد یافــت و به نوعی کاهش 
هزینه تامین مالی بخش تولید نوعی مشــوق برای جذب سرمایه گذاری های 
جدید به حســاب می آید؛ بنابراین اگر این سیاســت همــراه با رفع تحریم ها 
شــود، بدون شک، می تواند اقتصاد کشــور را از رکود خارج کرده و به سمت 

رونق سوق دهد.
شقاقی همچنین در مورد تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر روی عملکرد 
بورس یادآور شد: یکی از مهم ترین مسائلی که باعث شد در مرداد ماه بعد از 
رشــد فوق العاده ای که داشت، وارد یک اصاح و ریزش شود، همین افزایش 
نرخ ســود بین بانکی بود که به نوعی سیگنالی برای افزایش نرخ سود سپرده 
به حساب آمد، در آن زمان نرخ سود بین بانکی تا 22 درصد نیز افزایش پیدا 

کرد که این موضوع برای بازار سهام بسیار چالش برانگیز بود.

کاهش ریســک های سیســتماتیک با شکســت ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری این کشــور، احتمال کاهش نرخ ارز در ایران را تقویت کرده اســت با 
ایــن حال باید دید مفروضات الزم برای کاهش نرخ ارز در بازار داخل و  تنظیم 
آن با تورم، محقق می شــود یا خیر. هرچند راهبردها و رویکردهای کان ایاالت متحده آمریکا در مواجهه با کشورهای 
مختلف مثل ایران، بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها یکســان اســت با این حال، این دو حزب، در انتخاب روش ها و 

اجرای آن یکسان عمل نمی کنند. همین تفاوت، فرصتی برای ایران است و باید از این فرصت استفاده کرد.

تقویت احتمال بازگشــت ایاالت متحده آمریکا به برجام و حذف فشــار حداکثری که ترامپ آن را دنبال می کرد، زمینه 
افزایش صادرات نفت ایران را فراهم می کند. با افزایش عرضه نفت ایران، اقتصاد کشور این فرصت را دارد تا از وضعیت 
بی تعادلی خارج شــود و به طور حتم، نرخ ارز با بهبود توان بازارســاز به کمتر از 2۰ هزارتومان می رســد. با تحقق این 
فرض است که انتظارات تورمی به سراشیبی افتاده و کاهش پیدا می کند.  با کاهش انتظارات تورمی، و حفظ ارزش پول 
ملی بســیاری از ســرمایه گذاران ارز که پیشتر برای حفظ دارایی خود در بازار ارز سرمایه گذاری کردند، ارز خود را می 

فروشند و همین زمینه کاهش قیمت را فراهم می کند.
یک نکته مهم در این بین عدم تکرار تجربه ســال های گذشــته در دوره های فراز و فرود نرخ ارز است. عرضه بیشتر به 
کاهش قیمت می انجامد اما سرکوب قیمت، اقدامی علیه مکانیسم بازار است. بازارساز باید شرایط نقدینگی و اقتصاد را 
در نظر بگیرد و اجازه بدهد نرخ دالر خود را با تورم تنظیم کند. دامن زدن به هیجان زدگی در بازار به ضرر ثبات است 

و بی ثباتی هم دست فعال اقتصادی را برای برنامه ریزی و آینده نگری می بندد.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان بررسی کرد 

تبعات کاهش نرخ سود و افت قیمت دالر

دالر کوتاه می آید؟

امروزه اســتفاده از تکنولوژی در زندگی انسان دیگر یک 
انتخاب نیســت، بلکه اجبار اســت. تلویزیون، اتوموبیل، 
هواپیما، تلفن همــراه، رایانه و ... همه به اجزای جدایی 
ناپذیر زندگی تبدیل شــده اند و نبــود هر کدام از آنها 

می تواند اختال جدی در امور روزمره ایجاد کند.
گام های بلند پیاده ســازی بانکداری دیجیتال در بانک 
ملیبه گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، این تکنولوژی 
ها هر روز پیشرفته تر می شوند و در نتیجه امکانات تازه 
ای را در اختیــار کاربران قرار می دهند. طبیعی اســت 
که این پیشــرفت ها ناشــی از نیاز کاربران به امکانات 
بیشتر اســت و در نتیجه با این احســاس نیاز، سرعت، 
تنوع و ترکیب تکنولوژی های جدید نیز بیشــتر و دقیق 

تر می شود.
صنعت بانکداری هم از ایــن تغییر و تحوالت بی نصیب 
نبوده اســت. ســالها بود که مشــتریان بانــک ها برای 
انجام ســاده ترین عملیات به شعب مراجعه می کردند 
و بــا انبوهــی از اســکناس، کاغذهــای اداری و صف 
هــای طویل مواجه می شــدند. ارائــه امضاهای متعدد 
مــدارک شناســایی و مراجعات مکرر بــه بخش های 
مختلــف بانک، یک امر عــادی بود و اگر کســی »کار 
 بانکــی« داشــت، مجبور بود یک یا چنــد روز برای آن 

وقت صرف کند.
این تصاویــر کم کم به خاطرات مــی پیوندند، چرا که 
بیــش از 9۰ درصــد تراکنش های بانکــی تنها با چند 
کلیک یا فشــردن دکمه ها از طریق رایانه، تلفن همراه 
و یا ســامانه های بانکی انجام می شود. این روزها کمتر 
کســی برای انجام فعالیت های بانکی معمول به شعب 
مراجعه می کند، چون هیچ کس حاضر نیست برای یک 
انتقال وجه پرداخت قبض و یا پرداخت اقساط تسهیات 
زحمت رفتن به شعبه، نشستن در صف و یا خطر ابتا به 

بیماری های واگیر مانند کرونا را به جان بخرد.
با ایــن وجود هــر روز امکانــات تازه ای بــه خدمات 

غیرحضوری بانک ها افزوده می شــود. تا چندی پیش 
کسی نمی توانســت تصور کند بدون حضور در شعبه و 
مکالمه رو در رو با کارکنان بانک، امکان احراز هویت او 
وجود داشــته باشد. ارائه چند قطعه عکس یا یک سری 
کپی از مدارک شناســایی، از الزامــات انجام امور اداری 
بــود، اما اکنــون امکان »احراز هویــت غیرحضوری« و 
»گواهی امضاء دیجیتال« با اســتفاده از تلفن همراه به 

سادگی فراهم شده است.
با همه این پیشــرفت ها، آیا راه توسعه خدمات بانکی به 
پایان رســیده است؟ قطعاً این طور نیست، چرا که هنوز 
بخشــی از خدمات بانکی به دالیــل متعدد مانند ضعف 
زیرســاخت ها، عدم امکان همسان ســازی فرایندهای 
ســازمانی و نیز عدم اطمینان ارائه دهندگان خدمات به 
پلتفــرم های جدید، همچنان مســتلزم حضور در محل 

است.
واقعیــت این اســت کــه بســیاری از پیشــرفت های 
تکنولوژیــک نــه از طریق خرید و ســاخت محصوالت 
جدید، بلکه تنها با تغییر نگرش ایجاد شــده اند. اکنون 
که هم مشتریان، هم کارکنان و هم مدیران نظام بانکی 
به خدمات بانکداری الکترونیک اعتماد کرده اند، بهترین 
زمان برای توسعه این خدمات به سمت تحقق حداکثری 

بانکداری دیجیتال است.
بانک ملی ایران نیز که همواره در پیاده ســازی خدمات 
»بانکداری الکترونیک« و »بانکداری دیجیتال« پیشــتاز 
بــوده و بســیاری از خدمات متنوع در ایــن حوزه را به 
نظام بانکی معرفی کرده است، اکنون پس از راه اندازی 
ســامانه های پرکاربردی مانند بام، بله، نشان پرداخت، 
ایــوا )با امکان احــراز هویت الکترونیــک(، خودگردان 
و... به دنبال پیاده ســازی ســامانه های تازه ای اســت 
 کــه یک گام فراتــر از خدمات معمول را به مشــتریان 

ارائه دهند.
این ســامانه ها که در آینده نزدیــک رونمایی خواهند 
شــد، بانکداری دیجیتال را به معنای واقعی پیاده سازی 
کرده و پیشــرفت های بزرگی را در این حوزه به نمایش 

خواهند گذاشت.

اقتصاد ایران سال هاست که با تورم دست به گریبان است. 
باتوجه به تورم مزمنی که اقتصاد ما را گرفتار کرده، شاهد 
این هستیم که ارزش پول ملی کشورمان در مقاطع زمانی 
مختلــف مدام رو به کاهش گــذارده و نرخ برابری ارز نیز 
همه ســاله در حال تغییر است. اما مسئله کنترل تورم در 
ســال های اخیر بدل به یکی از معضات اصلی مسئوالن 
اقتصادی کشور شده که باعث شد روند رو به کاهش ارزش 
پول ملی با شــدت بیشتری ادامه داشــته باشد. اما واقعا 
باتوجه به شــرایط موجود برای کنترل تورم و نجات ریال 

چه کار باید کرد؟
پیش از هر چیز باید این را در نظر داشت که همه دولت ها 
موظفند منابع مالی خود را روی درآمدهای پایدار اســتوار 
کنند تا اقتصاد دچار مشکاتی نظیر تورم هم نشود. یکی 
از بهترین منابع درآمدی پایدار اخذ مالیات توسط دولت ها 
اســت که البته از قرن ها پیش هــم مالیات به عنوان منبع 

درآمدی حکومت ها به شمار می رفته است.
متاســفانه از روزی که پول کاغذی رواج یافت و دولت ها 
انتشــار اسکناس را آغاز کردند، مشــکاتی از جمله تورم 
ناشــی از اســتقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد شد که 
ما در ایــران همچنان با این مشــکل مواجهیم. عاوه بر 
استقراض از بانک مرکزی وابستگی بودجه به نفت نیز یکی 
دیگر از مشــکات اســت. به طوری که همواره درآمدهای 
دولت ایران بــه فروش منابع طبیعی متکــی بوده و این 
مســئله به خودی خود می تواند عاملــی برای ایجاد تورم 

باشد و این طور هم شده است.
البته وقتی صحبت از منابع طبیعی می شود، نباید موضوع 
را فقــط به نفت خاصه کرد، بلکــه معادن و... هم در این 
زمــره قرار می گیرند، چراکه همگی به عنوان منابع ناپایدار 
برای دولت ها به حســاب می آیند و همین مســئله باعث 
شده هر سال با پدیده کسری بودجه مواجه باشیم، چراکه 
درآمدهای منابع طبیعی، به ویژه نفت ارتباط مستقیمی با 
روابط و شــرایط سیاســی دارد. با وجه به تاثیر این موارد 
بــر نرخ نفت، درآمدهــای مالیاتی بایــد جایگزین چنین 

درآمدهای ناپایدار و تورم زایی شــود تــا دولت مجبور به 
استقراض از بانک مرکزی نشود.

اقتصاد هر کشــوری اندازه ای دارد که تعیین کننده میزان 
درآمد دولــت از محل مالیات اســت. دولت هــا نیز باید 
هزینه های خود را به انــدازه مالیاتی که امکان تامین آن 
وجــود دارد، در نظر بگیرند. البته گاهــی مانند آنچه در 
ایران شــاهد هستیم ظرفیت مالیاتی کشور باالتر از حدی 
اســت که توسط دولت گرفته می شــود که می توان آن را 

افزایش داد.
در کل می تــوان بــه ایــن تعبیــر رســید کــه دولت ها 
نمی توانند پاشــان را از گلیم شــان فراتر بگذارند و حد و 
مرز هزینه کــرد دولت ها هــم دقیقا همیــن درآمدهای 
مالیاتی اســت. اگر دولتی چنین خطایی را مرتکب شود، 
به احتمال بســیار زیاد تبدیل به یک دولت بدهکار مانند 
یونان و ترکیه می شــود کــه اقتصاد کشــور را در آینده 
نه چنــدان دور بــه زمین خواهد زد. از ســوی دیگر برای 
 کاهش کســری بودجه دولت باید هزینه هــای دولتی را 

کاهش دهد.
اگر دولت ها به اندازه نیاز اقتصاد کشور فعالیت کنند، قطعا 
مشکلی به نام کسری بودجه نیز ایجاد نمی شود؛ به عبارت 
دیگر وقتی دولت ها تصمیم به انجام اقداماتی فراتر از حد 
توان درآمدی کشــور می گیرند، مجبور به تهیه پول از هر 
منبعی می شوند که ســاده ترین راه نیز انتشار پول توسط 
بانک مرکزی است. در این بین همچنان موضوع استقال 

بانک مرکزی مطرح است.
باوجود اینکه بســیاری درباره بانک مرکزی مســتقل داد 
ســخن می دهند، مفهومی با این مضمون در عمل وجود 
خارجی ندارد. اســتقال بانک مرکزی در هیچ کشــوری 
به معنــای واقعی کلمه وجــود ندارد. البته ممکن اســت 
صحبت از بانک مرکزی مســتقل مطرح باشد اما این نهاد 
هم زیرمجموعه ســاختار حاکمیتی کشورهاســت. هیچ 
دولتــی اجازه نخواهد داد بانک مرکزی سیاســت هایی را 
در تضاد با سیاست گذاری های کان کشور اتخاذ کند، اما 
اگر دولت ها دســت بانک مرکــزی را در اتخاذ تصمیمات 
تخصصی باز بگذارند، ممکن اســت مســئله انتشار پول و 

رشد پایه پولی هم کنترل شود.

گام های بلند پیاده سازی بانکداری دیجیتال  راه نجات ریال

اخبارکوتاه

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
عباس آرگون

اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی عزتی

مدیرعامل بانک ملی ایران
محمد رضا حسین زاده



ترقی اقتصادی : تنوع محصوالت بیمه ای و امکان دسترسی آناین به آنها یک روش میانبر 
در توسعه صنعت بیمه به شمار می رود.

غامرضا سلیمانی که در آیین اعطای پروانه کارگزاری های آناین و در حضور معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور، ســخن می گفت با اعام این مطلب افزود: صنعت بیمه ماموریت 
پوشــش ریســک و کاهش هزینه های مبادله را بر عهده دارد و بهره گیری از فناوری های 

نوین انجام این مسئولیت ها را تسریع می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با تبریک دهه فجر انقاب اسامی و قدردانی از حضور دکتر سورنا 
ستاری بر اهمیت تعامل صنایع کشور و فن آوران تاکید کرد و گفت: صنعتی که در مسیر 
توســعه حرکت می کند، رفتارهای سنتی را برنمی تابد و باید جای خود را به رویکردهای 

نوین بدهد.
وی از صدور کد یکتا برای چند رشــته بیمه ای خبر داد و خاطرنشــان کرد: ارائه خدمات 
غیرحضوری در مراحل مختلف از صدور تا پرداخت خســارت در باالرفتن ضریب نفوذ بیمه 

تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت.
رییس شورای عالی بیمه با تشریح فعالیت ها و دستاوردهای صنعت بیمه در دولت دوازدهم 
و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی، اظهار داشت: ایران به لحاظ ضریب نفوذ بیمه در 
منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار است و در صورت شتاب بیشتر برای توسعه بیمه های 

زندگی، دستیابی به هدفگذاری هفت درصدی، دور از دسترس نخواهد بود.
وی افزود: برای تسریع در تحول گرایی و تحول در سرعت بخشی به فرایندهای بیمه ای به 

خدمات شرکت های دانش بنیان، نیاز جدی داریم.
سلیمانی در همین راستا ادامه داد: مسیر توزیع خدمات برتر از فناوری های روز می گذرد و 
صنعت بیمه برای جمع آوری داده های گسترده باید خود را به این فناوری ها تجهیز کند.

گفتنی است در این آیین، معاون علمی و فناوری رییس جمهور از دکتر سلیمانی به عنوان 
مدیری تحول گرا یاد کرد و افزایش سطح همکاری بین دو مجموعه معاونت علمی ریاست 

جمهوری و بیمه مرکزی را خواستار شد.
اقتصاد نفتی تهدیدی برای توسعه ملی به شمار می رود

ایجاد تحول در بخش های گوناگون نظیر صنایع و خدمات بدون پشــتوانه فرهنگ تحول 
گرایی، امکان پذیر نیست.

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور در آیین اعطای پروانه کارگزاری های آناین بیمه با 
اعام این مطب افزود: توســعه یک امر نرم افزاری به شــمار می رود و نگاه ما به این مقوله 

نگاهی فرهنگ محورانه است.
ستاری با تاکید بر ضرورت دسترس پذیری در بخش خدمات الکترونیکی، خاطرنشان کرد: 
ارائه خدمات ارزان و آســان استارت آپ ها به مردم توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و 

صنعت بیمه باید به گونه ای برنامه ریزی کند که خرید بیمه نامه در سبد نیازهای روزمره 
مردم قرار گیرد.

وی با اشــاره به این موضوع که با هیچ روشــی نمی توان جلوی خاقیت و نوآوری ایستاد، 
تصریح کرد: اگر دسترســی مردم به محصوالت بیمه ای آســان شود، هدفگذاری های این 

صنعت با شتاب بیشتری محقق می شود.
معاون رئیس جمهور از صدور مجوز برای کارگزاری های آناین به عنوان یک اتفاق تاریخی 
یاد کرد و گفت: بی تردید نام تمامی سیاستگذاران و مدیرانی که در تسهیل این فرایند نقش 

دارند در حافظه تاریخی صنعت بیمه می ماند.
ستاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکات ناشی از تکیه اقتصاد کشور به 
ذخایر نفتی، اظهار داشت: گسترش اقتصاد نفتی بخشی از فرهنگ توسعه ای را تهدید می 

کند که باید برای برون رفت از این بحران تاش کنیم.
وی از دانشگاه ها به عنوان محیطی برای تغییر رفتارهای اجتماعی و افزایش سطح تعاملی 
در جامعه یاد کرد و گفت: تغییر رفتار نهادهای اقتصادی در کاهش یا افزایش شــتاب روند 
توسعه نقش مهمی دارد که در این میان نقش دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

ستاری از طراحی بیمه نامه های متناسب با نیازهای مجموعه های دانش بنیان با همکاری 
بیمه مرکزی خبر داد و افزود: حمایت از فناوری های نوین و فناوران خاق یک نوع سرمایه 

گذاری برای آینده به شمار می رود و باید نگاه هزینه ای را حذف کنیم.
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور در پایان از تاش های بیمه مرکزی و صنعت بیمه 
قدردانی کرد و در همین راســتا سرمایه گذاری بیشتر و حمایت قدرتمندتر صنعت بیمه را 

از استارت آپ ها خواستار شد.
شایان ذکر اســت در این نشست پروانه پنج کارگزاری آناین توسط معاون رییس جمهور 
و همچنیــن رییس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیــران عامل صنعت بیمه به کارگزاران 

آناین اعطا شد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 99 - نیمه اول بهمن ۱399

ترقی اقتصادی : مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی: تحول دیجیتال فرصت دیروز، الزام 
امروز و رمز بقایی برای فردا اســت؛ به عبارت دیگر اگر این رویکرد در شرکت های بیمه در 

دستور کار قرار نگیرد در واقع به معنای پایان پیدا کردن یک کسب وکار است.
 با توجه به تغییراتی که در همه ارکان زندگی صورت گرفته است، تحول دیجیتال به عنوان 
بخش جدایی ناپذیر زندگی تبدیل شده است و افراد یا هر یک از کسب وکارها اگر این تحول 
را قبول نکنند بازنده میدان هستند. بیمه رازی در گفت وگو با مدیران دیجیتال خود، سراغ 
دومین مدیر دیجیتال، وهاب جوادی، مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی رفته است. وهاب 
جوادی در این گفت وگو به توسعه و راهبری بازار در بیمه رازی و همچنین مفهوم و تعریف 

تحول دیجیتال می پردازد.
جوادی با توجه به تجربه ۱۰ ســاله خود در حوزه بازاریابی و مارکتنیگ در صنعت بیمه، از 
فعالیت های توســعه و راهبری بازار در بیمــه رازی می گوید: »بیمه رازی در پنج حوزه این 
بخش فعالیت دارد که یکی از این حوزه ها بازاریابی شرکتی B2B است. این حوزه بیشتر بر 

روی مذاکرات شرکتی و تعامل باشخصیت های حقوقی و مناقصات متمرکز است. یکی دیگر 
از حوزه های فعالیتمان بازار سازی است، عقد تفاهم نامه بیمه ای و ایجاد بازارهایی که شبکه 
فروش از آن ها استفاده می کنند. یکی دیگر از حوزه های نیاز بازار داری است، در واقع در این 

حوزه به حفظ و نگهداری مشتریان ویژه خودمان پرداخته می شود.«
او در ادامه افزود: »تحقیقات بازار یکی دیگر از حوزه های فعالیت ما است که در این حوزه به 
رصد رقبا، النچ محصول، بررسی عملکرد شرکت، شاخص های تأثیرگذار در سهم بازار و نهایتاً 
بازخور نظر مشتریان از سرویس و خدمات بیمه رازی پرداخته می شود. آخرین و مهم ترین 
حوزه فعالیت ما فروش خرد و اسمی ها است. در این حوزه برای دو میلیون و پانصد مشتری 
حقیقی خودمــان برنامه ریزی می کنیم. با اســتفاده از cross selling و upselling در 

تکنیک های بازاریابی در تاش هستیم سبد بیمه ای مشتری را گسترده تر کنیم.«
جوادی در پاســخ به ســؤال مفهوم تحول دیجیتال و اینکه این تحول چه تأثیری بر روی 
روندهای بازاریابی در صنعت بیمه دارد نیز گفت: »تحول دیجیتال فرصت دیروز، الزام امروز و 
رمز بقایی برای فردا است؛ به عبارت دیگر اگر این رویکرد در شرکت های بیمه در دستور کار 

قرار نگیرد در واقع به معنای پایان پیدا کردن یک کسب وکار است.«
مدیر توســعه و راهبری بازار بیمه رازی با اشاره به روندهای آینده بازاریابی در صنعت بیمه 
تصریح کرد: »با دو دیدگاه می توان این روندها را نگاه کرد. اول اینکه خود بیمه بر اســاس 
تغییر رفتار خود مصرف کننده و بیمه گذارها نیاز دارد به روز شود و وقتی که آن کسب وکارها 
دچار تحول دیجیتال می شوند این تغییرات هم به صنعت بیمه نفوذ پیدا می کند و ما باید 

برای نیازها و دغدغه های جدیدی که در بازار ایجاد شده پوشش بیمه ای طراحی کنیم.«
جوادی در پاســخ به این ســؤال که تاکنون چه بخش هایی از اقدامات مدیریتی با تأکید بر 
توسعه و ارائه خدمات دیجیتال برای مشتری بوده است گفت: »ما با کمک مدیریت فناوری 
اطاعات و مدیریت توسعه کسب وکار دیجیتال در بیمه رازی یک سری ابزار تهیه کردیم که 

وارد این کارزار بشــویم. از جمله ی این ابزارها سامانه مناقصات بیمه رازی است که ما از آن 
به عنوان سامانه اکوسیستم مناقصات همراز بیمه رازی نام می بریم. در این سامانه مؤلفه هایی 
که برای اثربخشی و موفقیت در یک مناقصه نیاز است از جمله سرعت، دقت و کشف نرخ و 
دیتا فراهم شده است. در بازاریابی ابزارهایی همچون کنترل بودجه، مشاهده وضعیت فعلی 

شکاف بودجه ای و ترکیب پورتفو در فرایند بازاریابی بسیار مورد نیاز است.«
او معتقد است که BI )هوش مصنوعی کسب وکار(، یکی دیگر از ابزارهایی است که مدیریت 
کسب وکار دیجیتال بیمه رازی، این شرکت را به این ابزار مجهز کرده است. یکی از اقدامات 
مهم بیمه رازی در راســتای CRM و مشتری مداری تشکیل بستر همراز بود. اکوسیستم 
همراز در واقع مرکز ارتباط با مشتریان بیمه رازی است. جوادی با اشاره به جایگاه اکوسیستم 
همراز نسبت به سایر رقبا فعال در حوزه ارائه خدمات دیجیتال گفت: »اکوسیستم همراز بیمه 
به دنبال الکترونیکی کردن صدور بیمه نامه ها یا حتی به دنبال الکترونیکی کردن سرویس های 
خدمات پس از فروش هم نیســت. در واقع اکوسیستم همراز یک راه حل است. مشتریان ما 
در بحث بیمه به طور دائم به مشاور نیاز دارند. در بیمه رازی برای اینکه از دومینو نرخ شکنی 
فاصله بگیریم و یک سهم بازار ثابتی از مشتریانی که تمرکز بر روی کیفیت خدمات دارند، 
داشته باشیم یک اکوسیستم تشکیل دادیم. در اکوسیستم همراز در واقع ارزش افزوده هایی 
برای مشتریان خودمان تأمین می کنیم که در آن زنجیره ارزش مشتری خود را تأمین کرده 
باشیم.« او در ادامه افزود: »بیمه رازی به دنبال سهم بازار هشتاد هزار میلیارد تومانی روتین 
صنعت بیمه نیســت، بلکه با تکیه بر فناوری اطاعات و رویکرد تحول دیجیتالی که دارد به 
دنبال بازار ســازی جدیدی است. یکی از این ســرویس هایی که در بیمه رازی وجود دارد 
نرخ دهی هوشمند در رشته هایی مثل آتش سوزی منازل مسکونی است. ما حتی حاضریم این 
ابزار را نه تنها در اختیار شبکه فروش خودمان بلکه در اختیار شبکه فروش صنعت بیمه قرار 

دهیم که بتوانیم کمک کنیم کمی صنعت بیمه بهبود پیدا کند.«

تاثیر تحول دیجیتال بر صنعت بیمه

صنعت بیمه با خدمات آنالین به جذابیت های جدیدی دست پیدا می کند

روش میانبردرتوسعه صنعت بیمه
  تصویب افزایش سرمایه ۲۳۴ درصدی 

بیمه دی 
ترقی اقتصادی: گزارش توجیهی افزایش ســرمایه شرکت بیمه دی از رقم 2۵۰۰ میلیارد 
ریال به 8۳۵۰ میلیارد ریال به تصویب هیات مدیره رسید. با توجه به تاکید مجمع عمومی 
عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳99/۰۴/۳۱ مبنی بر بررسی افزایش سرمایه شرکت بیمه 
دی، موضوع در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت و مقدمات افزایش سرمایه از جمله ارزیابی 
مجدد دارایی های ثابت )شــامل زمین و ساختمان( شرکت فراهم شد. این افزایش سرمایه 
به منظور تقویت بنیه مالی، ارتقای توانگری مالی، بهبود ساختار مالی برای نگهداری بیشتر 
ســرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی 
شرکت با هدف کاهش سهم واگذاری اتکایی اختیاری و افزایش سهم نگهداری و همچنین 
افزایش ظرفیت این شرکت در قبول ریسک بوده و سبب افزایش سودآوری و بازدهی فعالیت 
شــرکت خواهد شد.در همین راستا هیات مدیره شــرکت در تاریخ ۱۳99/۱۱/۰۱ گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه شرکت بیمه دی از مبلغ 2۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ 8۳۵۰ میلیارد 
ریال )معادل 2۳۴ درصد( که ۱۴۴ درصد آن از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان 
و 9۰ درصد آن از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین خواهد شد، را مورد تصویب 

قرار داده و به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پیشنهاد نموده است.

تحقق اهداف سالیانه بیمه سرمد در ۱۰ ماهه
ترقی اقتصادی: با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله افزایش تعامات بانک و بیمه ای، توسعه 
شبکه فروش و تاکید بر انعقاد قرادادهای جدید با سازمان های معتبر از جمله کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، سازمان فنی و حرفه ای، صنایع شیر ایران، جهاد دانشگاهی، سازمان ملی 
کتابخانه های کشور، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد برکت و آستان قدس رضوی، با تولید حق 
بیمه ای بیش از ۱2.۰۰۰ میلیارد ریال و ضمن ثبت رشــد 6۰ درصدی حق بیمه تولیدی 
و 2۵ درصدی در تعداد بیمه نامه صادره، موفق گردید اهداف سالیانه هیئت مدیره شرکت 
را محقق نماید.مجتبی کاتب رئیس هیات  مدیره شرکت بیمه سرمد گفت:  با اتخاذ تدابیر 
مناســب از جمله افزایش تعامات بانک و بیمه ای، توسعه شبکه فروش و تاکید بر انعقاد 
قرادادهای جدید با سازمان های معتبر از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان فنی 
و حرفه ای، صنایع شــیر ایران، جهاد دانشگاهی، سازمان ملی کتابخانه های کشور، وزارت 
راه و شهرسازی، بنیاد برکت و آستان قدس رضوی، با تولید حق بیمه ای بیش از ۱2.۰۰۰ 
میلیارد ریال و ضمن ثبت رشد 6۰ درصدی حق بیمه تولیدی و 2۵ درصدی در تعداد بیمه 

نامه صادره، موفق گردید اهداف سالیانه هیئت مدیره شرکت را محقق نماید.

برگزاری رویداد ارائه نیازهای فناورانه 
صنعت بیمه

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه میهن از برگزاری رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنعت 
بیمه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد.دکتر رضا مصطفوی با اعام این خبر 
گفت: امروز صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ در جامعه نیازمند بهره گیری از تمامی 
ظرفیت هــا به خصوص در حوزه نوآوری و فناوری اســت که این امر با توجه به جایگاه و 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها امکانپذیر است، کما اینکه از مدت ها پیش 
نیز استارت آپ ها برای تسهیل امر صدور بیمه، به کمک شبکه فروش صنعت بیمه آمده اند.
وی افزود: از آنجایی که شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اقتصاد کشور و نیز توسعه 
همه جانبــه صنایع ایفا می کنند، ما نیز قصــد داریم در صنعت بیمه با بهره مندی از توان 
این شرکت ها ضمن توسعه این صنعت، میزان ضریب نفوذ بیمه را در میان مردم افزایش 
دهیم، از اینرو الزم است یک هم افزایی و بهم رسانی میان صنعت بیمه و شرکت های دانش 
بنیان ایجاد شــود تا ضمن ارائه نیازهای فناورانه خود در این بخش، با توانمندی های این 

شرکت ها نیز بیشتر آشنا شویم.

 بهبود فروش و کاهش نسبت خسارت 
بیمه سینا

ترقی اقتصادی: آمارها و گزارش ها نشــان دهنده بهبود فروش و کاهش نسبت خسارت 
بیمه سینا در سال جاری است و تاش می کنیم در مدت باقی مانده تا پایان سال نیز این 
مسیر را با قّوت ادامه دهیم. رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا اشاره به اهمیت و ظرفیت 
باالی اســتان خراسان رضوی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه اظهار کرد: مشهد به لحاظ 
فرهنگ بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل ما نخستین شعبه تخصصی 
بیمه عمر را نیز در این شــهر تاســیس کردیم و امیدواریم با همت و تاش شبکه فروش 
فعال این شهر و استان شاهد توسعه روزافزون بیمه در این منطقه باشیم.طبق این گزارش 
مدیرعامل بیمه سینا در جمع همکاران و نمایندگان شعبه شیروان، گزارشی از فعالیت های 
شــرکت در سال جاری ارائه و تصریح کرد: آمارها و گزارش ها نشان دهنده بهبود فروش و 
کاهش نسبت خسارت در سال جاری است و تاش می کنیم در مدت باقی مانده تا پایان 

سال نیز این مسیر را با قوت ادامه دهیم.

رشد ۲٦درصدی بیمه های زندگی نوین
ترقی اقتصادی: شرکت بیمه نوین به رشد 26 درصدی در حق بیمه  های زندگی طی ۱۰ 
ماه نخست سال جاری دست یافت.بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده این شرکت که 
با نماد »نوین« در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت است، بیمه نوین موفق شده است 
از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه، حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی نوین خود را 
26درصد افزایش دهد.بر همین اساس این شرکت بیمه ای در ۱۰ ماه نخست سال جاری 
۱۱.۵68.7۰۰ میلیون ریال حق بیمه تولید کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 
به ۴۰درصد رشــد دست یافته و تا پایان دی ماه سال گذشته، 8.2۵8.26۰ میلیون ریال 

حق بیمه تولید کرده است.

 تقدیر بیمه مرکزی از نقش بیمه »ما« 
در ترویج فرهنگ

ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران از نقش شرکت سهامی بیمه »ما« 
در ترویج و نهادینه ســازی فرهنگ بیمه در جامعه تقدیر و تشــکر کرد.مصطفی زندی 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در نامه ای خطاب به داود شکری 
، مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه »ما« اعام کرد: همراهی در رویدادهای فرهنگی از 
نشانه های رویش بلوغ سازمانی و درک اهمیت حرکت جمعی و پرهیز از رفتارهای جزیره 
ای و کم اثر است.وی به نقش ارزشمند بیمه »ما« در اجرای حرفه ای برنامه ملی »زنگ 
بیمه« اشــاره کرد و تشریک مساعی در تمامی پروژه های فرهنگ سازانه صنعت بیمه را 

مایه مباهات و امتنان دانست .

 تداوم حضور بیمه دانا 
در هیات مدیره اتکایی امین

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه دانا بار دیگر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت بیمه 
اتکایی امین انتخاب شد.در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه اتکایی امین که 
با حضور سهامداران برگزار شد، نسبت به انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
با رأی گیری از سهامداران اقدام شد که در نتیجه شرکت های سهامی بیمه ایران، شرکت 
بیمه آسیا ، شرکت بیمه دانا و سرمایه گذاری های خارجی ایران به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره انتخاب شدند.شــرکت های بیمه البرز و ســرمایه گذاری صبا تأمین نیز به 

عنوان دو عضو علی البدل هیاًت مدیره انتخاب شدند.

»بیمه سایبری« بیمه ملت در راه است
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه ملت از ورود این شــرکت به حوزه پوشــش ریسک های 
ســایبری با ارائه محصول »بیمه ســایبری« به بیمه مرکزی برای بررسی و تایید خبر داد.
اسماعیل دلفراز با بیان این که امروز مسائل مرتبط با حوزه های سایبری بر همه ابعاد زندگی 
ما ســایه افکنده است، گفت: طبیعی است که چنین دامنه گسترده ای از فعالیت، به کنترل 
ریسک با استفاده از پوشش های بیمه ای نیاز دارد.وی افزود: پوشش های بیمه ای این محصول، 
گسترده است و می تواند تا حد قابل توجهی ریسک  های این حوزه را پوشش دهد.دلفراز با بیان 
این که این بیمه نامه اکنون در بیمه مرکزی در حال بررسی است، اظهار امیدواری کرد تا پیش 

از پایان سال جاری تاییدیه آن از نهاد ناظر دریافت و فروش آن برای سال آینده آغاز شود.

ترقی اقتصادی : مدیرعامل جدید بیمه ایران: انســجام ســازمانی 
توجه به سامت مالی و اخاق حرفه ای اولویت کاری من خواهد بود.

بختیاری مدیرعامل جدید بیمه ایران نیز در این مراســم از حســن 
اعتماد مجموعه وزارت اقتصاد تشــکر کرد و گفت: مایه افتخار است 
که به خانه خودم برگشتم و از این بابت خداوند متعال را شکرگزارم 
و در واقع این جلســات تذکری جدی به همه ماست تا بدانیم آنچه 
ماندنی است ذات اقدس الهی است و تنها خوبی ها می ماند، امیدوارم 

این آمدن و رفتن ها مفید و مؤثر باشد.
وی توجه به ارزش ها را یکی از اولویت های مهم خود دانست و افزود: 
شناخت بسیار خوبی از بدنه بیمه ایران، منابع و نیروی انسانی باتجربه 
آن دارم و امیدوارم با استفاده از امکانات، نشان تجاری بیمه ایران را 

که ارزش زیادی در آن نهفته است ارتقا دهیم.
مدیرعامل جدید بیمه ایران با اشــاره به ۱۰ اولویت مهم ذکر شده 
در حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اولین گام انسجام 
ســازمانی، رفاقــت و باهم بودن و مبنا قرار دادن کار اســت و آنچه 
اهمیت دارد ارزش هایی اســت که بایــد تعیین کنیم و به دنبال آن 
انسجام بر اســاس قوانین و توجه به سامت مالی و اخاق حرفه ای 
است و امیدوارم عاشقانه کار کنیم و برای مملکت خود مفید و مؤثر 

باشیم.
رئیس هیئت مدیره بیمه ایران بر اهمیت توجه به جایگاه این شرکت 
تاکید کرد. تاجدار رئیس هیئت مدیره بیمه ایران نیز در این مراسم با 
قدردانی از اقدامات دکتر رضایی گفت: با همدلی و همکاری اعضای 

هیئت مدیره بیمه ایران که همگی عضو خانواده این شرکت هستند 
تصمیمات خوبی اتخاذ شده و در راستای حاکمیت شرکتی و اجرای 

آن هدف ما حفظ منافع ذی نفعان بوده است.
وی برای مدیرعامل جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: در این شرکت 
باید توجه داشته باشیم که افزایش حق بیمه و کاهش نسبت خسارت 
هدف نیســت بلکه توجه به جایگاه شرکت مهم تر از تولید حق بیمه 
است و آن را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین توجه به اهمیت جایگاه 

بیمه ایران بسیار مهم و باارزش است.
در ابتدای این مراســم رضایی مدیرعامل ســابق بیمه ایران درباره 
اقدامات صــورت گرفته این شــرکت در دوران تصدی خود گفت: 
برنامه های راهبردی در حوزه ایجاد نقدینگی، کاهش زیان انباشــته 
ارتقای سطح توانگری شرکت، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
ســاماندهی اماک، ایجاد پروژه های ساختمانی و دیجیتالی کردن 
صدور و پرداخت خســارت و همچنین ایجاد پایانه های خسارت در 

سراسر کشور صورت گرفته است.
بیمه ایران پشتوانه صنعت بیمه است

ســلیمانی در این مراســم ضمن قدردانی از زحمات محمد رضایی 
مدیرعامل پیشین بیمه ایران در خصوص حل مشکات زیان انباشته 
این شــرکت و همکاری برای رفتن به سمت دیجیتالی شدن بیمه 
نامه گفت: بیمه ایران پیشانی صنعت بیمه بوده و موفقیت آن نقش 

موثری در جایگاه صنعت بیمه کشور دارد.
ســلیمانی، افزود: بیمه ایران در پانزده ماه گذشته اقدامات خوبی در 

خصوص حل مشــکات ذخایر مالی و ساختار مالی انجام داده است 
که بیانگر تاش های مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت است.

وی بــا اشــاره بــه بیــش از ۳۰ تقاضــا برای تاســیس شــرکت 
بیمــه گفت: صنعــت بیمــه در آینده از رشــد خوبــی برخوردار 
 خواهــد بــود و اقبال ســرمایه گذاران و بیمه گذاران بــه این حوزه 

بیشتر خواهد شد.
رییــس کل بیمه مرکزی در ادامه گفــت: هنوز ظرفیت های بالقوه 
زیادی در صنعت بیمه مغفــول مانده که پرداختن به آنها در تغییر 
جایگاه بیمه در کشور بسیار موثر خواهد بود و فضای رقابتی بیشتری 

را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند.
وی خاطر نشــان کرد: با توجه به بانک سرمایه انسانی زبده موجود 
در بیمه ایران و همســو بودن آن با اهداف دولــت، انتظار ما از این 
شرکت به مراتب بیشتر از سایر شرکت های بیمه است و امیدواریم 
با مدیریت جدید بتواند گام های موثری در گسترش صنعت بیمه و 

سوق به سمت دیجیتالی نمودن بیمه ها بردارد.
معمارنژاد:بیمه ایران به سمت دیجیتالی شدن جرکت کند

معاون وزیر اقتصاد: بیمه ایران برای ماندگار شــدن باید به ســمت 
تحول دیجیتالی حرکت کند.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه بختیاری بعنوان 
مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به سابقه 8۵ ساله 
این شــرکت گفت: انتظارات زیــادی از بیمه ایران در جهت اعتای 
صنعت بیمه داریم که ازجمله آن ها تدوین برنامه مدون راهبردی ۴یا 

۵ ســاله است که قابلیت به روزرسانی و چابک سازی سازمانی را نیز 
داشته باشد تا در جهت اهداف و راهبردها حرکت کرده و از آن برای 

الگوسازی در شرکت استفاده گردد.
معمارنژاد تصریح کرد: بیمه ایران یک بنگاه اقتصادی است که دولت 
نگاه سودآوری به آن ندارد اما باید روش هایی اتخاذ گردد تا فعالیت 
این شــرکت منجر به زیان نیز نگردد و حتمــاً برنامه خروج از زیان 
باید برای آن تدوین گردد بنابراین تدوین مدل کسب وکار برای این 

موضوع اهمیت بسزایی دارد.
معــاون وزیر اقتصاد و دارایی هوشــمند ســازی و دیجیتالی کردن 
صنعت بیمه را یکی از برنامه های وزیر امور اقتصاد و دارایی برشمرد 
و تأکید کرد: اگر بیمه ایران بخواهد در صنعت بیمه کشــور ماندگار 
شود باید به سمت دیجیتالی شدن و تحول دیجیتالی حرکت کند و 
منظور از این امر تدوین و بهبود مدل کسب وکار شرکت و فرآیندها، 
استفاده از ابزار نوین و فن آوری های نوین در فعالیت های شرکت است 
و باید به سمت به کارگیری هوش مصنوعی در ارائه نرخ ها و مدیریت 

ریسک حرکت نماییم.

ترقــی اقتصادی : با رونمایی از بیمــه زندگی بیمه تعاون 
نخســتین واحد تخصصی بیمه های زندگی در شــهر رشت 

افتتاح شد.
با حضور نمایندگان مجلس شــورای اســامی، مدیرعامل و 
مدیران ارشد بیمه تعاون، مدیران ارشد اجرایی استان گیان 
و نمایندگان بیمه تعاون در استان، نخستین شعبه تخصصی 

بیمه های زندگی در شهر رشت افتتاح شد.
در این واحد تخصصی که در طبقه فوقانی شعبه بیمه تعاون 
در شهر رشد قرار دارد، خدمات مشاوره ای و فروش بیمه های 
زندگی انجام شده و دوره های آموزشی مربوطه نیز در همین 

واحد صورت می گیرد.
همچنیــن از محصول بیمه زندگی بیمه زندگی نیز رونمایی 
شــد. بیمه زندگی بیمه تعاون، یک بیمــه عمر با خدمات و 
پوشــش های متنوع اســت. بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری 
بیمه تعاون جزء بیمه نامه های مختلط اســت و جامع ترین و 
کامل ترین بیمه نامه عمر در صنعت بیمه محســوب می شود. 
این بیمه نامه عمر شــامل بیمه نامه درمان تکمیلی، پوشش 
بیمه ای آتش ســوزی منزل یا محل کار برای مدت یکسال به 
صورت رایگان نیز هســت. از ویژگی های دیگر این بیمه نامه 

آن اســت که در صورت ازکارافتادگی بیمه شده، بیمه تعاون 
تــا چهار برابر حــق بیمه تا پایان قــرار داد به وی پرداخت 

خواهد کرد.
همچنین در صورتی که بیمه گذار در اثر حادثه ای فوت کند، 
این بیمه نامه حالت جاری پیدا کرده و از بین نمی رود و حق 
بیمه توســط شــرکت بیمه تعاون به جای بیمه گذار مرحوم 
شده پرداخت می شود تا وراث از مزایای این بیمه نامه بتوانند 

استفاده کنند.
از ســوی دیگر، درصــورت ابتــای بیمه گذار بــه ویروس 
کرونا، تا ســقف ۵۰ میلیون ریال بیمه گذار تحت پوشــش 
درمان قرار می گیرد. ســقف پرداخت خسارت در اثر حادثه 
در ایــن بیمه نامه یــک میلیارد تومان اســت. همچنین در 
ایــن بیمه نامه پرداختی بــرای درمان پنــج بیماری خاص 
از جمله ســرطان )به جز ســرطان پوســت(، جراحی قلب 
باز، ســکته قلبی، ســکته مغزی و پیوند اعضای اصلی بدن 
تا ۵۰ میلیون تومان و هزینه پزشــکی بر اثــر حادثه نیز تا 
۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت. حداقل مبلغ 
 پرداختــی بیمه گذار برای خرید بیمه نامه زندگی بیمه تعاون 

۵۰ هزار تومان است.

ترقی اقتصادی : مدیر بیمه های مهندسی و رشته های خاص بیمه 
سامان از ارایه محصول جدید این شرکت با عنوان »بیمه تلفن همراه« 
به بازار خبرداد. مدیر بیمه های مهندســی و رشته های خاص بیمه 
سامان از ارایه محصول جدید این شرکت با عنوان »بیمه تلفن همراه« 
به بازار خبرداد و گفت : گوشــی های موبایــل امروزه به بخش جدا 
نشــــــدنی از زندگی و کاربسیاری ازمردم تبدیل شده است که با 
بهبود کارایی و گسترش امکانات این دســـتگاه ها، میزان اسـتفاده 
ازآنها نیز افزایش یافته اسـت به صورتی که به عضوی جدایی ناپذیر 
از زندگی ما تبدیل شده اند. محمد رضا آقاجانی افزود : سایق مردم 
تغییرکرده و تلفن های هوشمند و اینترنت تقاضاهای جدیدی ساخته 
اســت، بیمه سامان دراین شرایط تاش می کند ، با ارائه محصوالت 
جدید پاسخگوی این تقاضا باشد وبه موازات تسهیل خرید خدمت و 
صدور بیمه نامه ، تاش میکند ، فرآیند پرداخت خسارت نیز با سهولت 
انجام گیرد و رضایت حداکثری مشتریان فراهم شود.  آقاجانی با بیان 
اینکه اخیراً قیمت های تلفن همراه در رده های مختلف افزایش داشته 
است ، افزود : اگر دستگاه تلفن همراه درمعرض آســـیب هایی چون 
ضربه ، آبدیدگی ، آتش سوزی و حتی نوسانات برق قرارگیرد استفاده 
از دســتگاه را غیر ممکن می سازد. وی گفت : این موضوع باعث شد 
تا بیمه ســامان محصول جامع بیمه ای که ریســـک های احتمالی 
درانتظار این ابزار را پوشــش دهد را طراحــی و برای جلب رضایت 

جامعه به بازار عرضه نماید.  مدیربیمه های مهندسی سامان با اشاره 
به اینکه پوشــش بیمه موبایل ها بخشی از نگرانی کاربران را از بین 
می برد ، توضیح داد : آبدیدگی و نم زدگی، نوســانات برق و االتصال 
کوتاه ، ضرب خوردگی و شکســتن ، آتش ســوزی و انفجار، سیل و 
طوفان ، سرقت با شکست حرزتعهدات بیمه گر دراین بیمه نامه است 
.  آقاجانی جبران هزینه های تحمیل شــده هرکدام از این ریسک ها 
به بیمه گذار و درعین حال تنوع محصوالت و سهولت عملیات صدور 
را مزیت های بیمه تلفن همراه سامان عنوان کرد و افزود : خســارات 
وارد تجهیزاتی که مطابق نظر رســمی مراکز تخصـصــــی و معتبر 
خدمات فنی تجهیزات الکترونیک، قابل تعمیرنیستند، جبران خواهد 
شد .  وی با اشاره به اینکه ، بیمه گذاران به این نکته که پوشش بیمه 
نامه فوق با مفهوم گارانتی متفاوت است ،توجه نمایند. اظهارداشت : 
موارد تحت پوشش گارانتی مشمول بیمه نامه نمی شود و بیمه نامه 
جایگزین گارانتی نیست ، بلکه تکمیل کننده آن و مازاد پوشش های 
آن می باشد .  آقاجانی خسارت کلی دراثر سرقت با شکست حرز را 
نیز جزو پوشش بیمه نامه اعام کرد ودرباره نحوه اعام خسارت یاد 
آورشد : بیمه گذاران می توانند از طریق بارگذاری فرم درسایت بیمه 
سامان ، اعام خسارت نمایند وبرای ارایه وسیله آسیب دیده درتهران 
به مراکزرسیدگی به تجهیزات الکترونیک و درشهرستان ها به شعب 

بیمه سامان مراجعه نمایند. 

توسط مدیر عامل جدید بیمه ایران صورت گرفت

تشریح اولویت های کاری بیمه ایران

همزمان با افتتاح نخستین واحد تخصصی بیمه های زندگی؛

محصول بیمه زندگی بیمه تعاون رونمایی شد
مدیر بیمه های مهندسی و رشته های خاص بیمه سامان:

بیمه تلفن همراه به بازار آمد

اخبارکوتاه



حذف مجوزها، تجربه خوب در روزگار کرونا
 تسهیل فضای کســب وکار در روزگار کرونا هم به 
مسیر خود ادامه داده اســت. در کمیته ای در اتاق 
بازرگانی تهران روند پیشــرفت کار در این زمینه را 
پیگیری کردیم. یکی از موثرترین اقدام ها در یک ســال اخیر حذف مجوزها بوده اســت. در 
دوره همه گیری کرونا، دولت دست واحدهای تولیدکننده ماسک و الکل و گان را باز گذاشت 
تا نیاز داخل تامین شود. این واحدها بدون دریافت مجوز محصول خود را تولید کرده و عاوه 
بر نیاز داخل به صادرات هم رســیدند. این تجربه نشــان داد حذف مجوزها تا چه اندازه در 
سرعت بخشیدن به فرایند تولید و صادرات اثرگذار است. همین تجربه را برای حذف بسیاری 

از مجوزها در فرایند راه اندازی کسب وکار دستمایه قرار دادیم.
باوجود حرکت های خوبی که در این زمینه ایجاد شده، بخشی از تاش های بخش خصوصی 
معطوف به رفع مشــکات جدید شده اســت. درواقع بخشی از چالش ها را در فضای کسب 
وکار رفع می کنیم اما با تصمیم های دولت چالش های تازه ای ایجاد می شود. از جمله این 
چالش ها بخشنامه های بانک مرکزی  و تعیین مهلت دوماهه برای ترخیص اجناس وارداتی 
بــود. در بخش خصوصی انرژی زیادی را برای اقنــاع تصمیم گیرندگان صرف کردیم و پس 
از لغو این تصمیم، به نقطه ای بازگشــتیم که بودیم. هم چنین در زمینه صدور کارت های 
بازرگانی هم چالش هایی ایجاد شــده که جز مزاحمت در فضای کسب وکار ماهیت دیگری 
ندارد. براساس تصمیم جدید تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت سپرده شده  و در استان 
ها برای تمدید کارت مسائل تاریخی را دنبال می کنند. برای مثال به من که درسال ۵6 فارغ 
التحصیل شدم می گویند کد رهگیری مدرک تحصیلی ام را تحویل بدهم یا اینکه چرا شماره 
ثبتی و کد پستی در سند کارخانه قید نشده است. هم چنین در زمینه تعامل سازمان تامین 
اجتماعی و مالیات با کســب وکارها چالش های تازه ای داریم که با بازگشــت آن ها تازه به 
نقطه ای که بودیم می رسیم، نه اینکه بهتر شویم. از جمله این چالش ها بررسی تراکنش های 
مالی اســت. درحالیکه باید تنها تراکنش های بعد از ســال 9۵ بررسی شود سازمان مالیاتی 

تراکنش های پیش از این سال را بررسی می کند

صنعت شوینده و پاک کننده و پیش بینی 
بازار جهانی آن

ترقی اقتصادی: آمارهای جهانی، از افزایـــش فـــروش محصـــوالت شــوینده لبــاس و 
رشــد بــازار آن در ســال هــای آتــی حکایت دارد .

شــــرکت مشــاوره ای کانتــــار در پیش بینی های خود از بازار  اعام کرده است: بیـش 
تریـن درآمـد محصـوالت شـوینده مراقبـت خانـه و لباسشـویی بـرای سـال 2۰2۱ مربـوط 

بـه امریـکا بـا درآمـد 26 میلیـارد دالر خواهد بود.
در ایــن گزارش،  چین با درآمد ۱7 میلیارد دالر در ردیف دوم قرار گرفته اســت. همچنین 
پیش بینی درآمد شـوینده مراقبت خانه و لباسشـویی در سـال 2۰2۱ برای ایران 2 میلیارد 

دالر است .
در حـال حاضـر بیشـترین انـدازه بـازار بـرای مصـرف مـواد شـوینده داخلـی و هـم بـرای 
تولیـــد شـوینده خانگـی مربـوط بـه آسـیا و اقیانوسـیه است و دو کشـور هنـد و چیـن از 

نظـر تقاضـا و عرضـه در آسـیا و اقیانوسـیه رهبـر بـازار هسـتند.
تغییـر سـبک زندگـی و پرمشـغله شـدن افـراد خانـواده و زمـان کمتـر بـرای فعالیـت هـای 
خانگـــی همـراه بـا افزایـش فـروش ماشـــین لباسشـویی در کشـورهای در حـال توسـعه 

محـرک اصلـی ایـن بخـش در بـازار خواهد بود.

 تجارت خارجی ۱۰ ماهه 
به ۵۹ میلیارد دالر رسید

ترقی اقتصادی : رییس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه امســال 
به وزن ۱22 میلیون تن و ارزش ۵9 میلیارد دالر ثبت شد که این رقم نسبت به عملکرد ماه 

گذشته )آذرماه( افزایش قابل توجهی دارد.
مهدی میراشــرفی با اشاره به ســیر صعودی مبادالت تجاری در شرایط تحریم، افزود: حجم 
تجارت خارجی ایران با کشــورهای جهان در ۱۰ ماهه 99 بالغ بر ۱22 میلیون و 8۰۰ هزار 

تن به ارزش ۵8 میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر رسید.
وی افزود: ســهم صادرات از این میزان 9۴ میلیــون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 
6۳ میلیون دالر و ســهم واردات 28 میلیون و 2۴9 هزار تــن به ارزش 2۰ میلیارد و 6۳9 
میلیون دالر بود. وی خاطرنشــان کرد: صادرات کاالهای غیرنفتی در این مدت از لحاظ وزن 
و ارزش به ترتیب با ۱7.7 و 2۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شد، اما 
در مقایســه با ماه قبل از آن، یعنی آذر ماه افزایش داشته و پیش بینی می شود که این روند 

در ماه های بهمن و اسفند سال جاری با رشد بیشتری همراه باشد.
رییــس کل گمــرک ایران تصریح کرد: در بخش واردات نیــز از نظر وزنی 2 درصد و ارزش 

۱۵.۵ درصد کاهش داشته ایم.
میراشرفی اضافه کرد: مقاصد صادراتی ایران در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب چین با 22 میلیون 
و 8۰۰ هــزار تن بــه ارزش هفت میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر، عــراق با 22 میلیون و ۳۰۰ 
هــزار تن به ارزش 6 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۱2 میلیون و 8۰۰ 
هزار تن به ارزش ســه میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر، ترکیه با پنج میلیون و 7۰۰ هزار تن به 
ارزش دو میلیارد دالر و افغانســتان با پنج میلیــون و 8۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و 

9۰۰ میلیون دالر بودند.
وی افزود: این پنج کشــور در مجموع 69 میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش 2۱ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیــون دالراز ایران کاال وارد کردند که از نظر وزن 7۳.۵ درصد و از نظر ارزش 76 
درصد صادرات را دربرمی گیرد. رییس کل گمرک ایران پیرامون کشورهای مبدأ واردات کاال 
به ایران، گفت: آمارها نشــان می دهد به ترتیب چین با دو میلیون و 9۰۰ هزار تن به ارزش 
هفــت میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر، امارات متحــده عربی با چهارمیلیون و ۱۰۰ هزار تن به 
ارزش هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، ترکیه با چهار میلیون تن به ارزش ســه میلیارد و 
۴۰۰ میلیــون دالر، هند با یک میلیون و 9۰۰ هزارتن به ارزش یک میلیارد و 8۰۰ میلیون 

دالر و آلمان با 966 هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر قرار گرفته اند.
وی توضیح داد: پنج کشــور یادشــده در مجموع ۱۳ میلیون و 9۰۰ هزار تن به ارزش 2۱ 
میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر کاال به ایران صادر کردند که این رقم ۴9 درصد از وزن و 7۱.6 

درصد از ارزش کل واردات کشور در ۱۰ ماهه 99 را به خود اختصاص دادند.
معاون وزیراموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: 69 درصد از کل واردات کشــور در این مدت 

)۱۰ ماهه( مربوط به کاالهای اساسی به وزن ۱9 میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود.
وی تاکید کرد: امسال از ۱۱ آبان تا ۳۰ دی ماه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاالی اساسی 

به ارزش 9 میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر )روزی ۱۰۱ هزار تن( وارد کشور شد.
رییس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد:  ۱۰ ماهه 99 به میزان پنج میلیون و 8۰۰ هزار تن 
کاال از قلمرو جمهوری اســامی ایران ترانزیت شــده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

9.۵ درصد کاهش نشان می دهد.
بــه گزارش ایرنا، تیرماه امســال بر اســاس تصمیم دولت و بعد از ســفر معاون اول رییس 
جمهوری به استان هرمزگان دستوراتی مبنی بر ترخیص فوری کاالها اباغ شد که در نیمه 

آبان ماه به اجرا در آمد.
همچنین در این مدت میزان قابل توجهی کاال از گمرکات سراسر کشور ترخیص شده اند، اما 
به دلیل اینکه همچنان واردات و صادرات کاال به شکل بی وقفه انجام می شود، اقام مختلف 
در انتظار تخصیص ارز به کاالهای باقی مانده در گمرکات کشور اضافه شده اند وبا این وجود 

بنابراعام ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روند ترخیص و صادرات ادامه خواهد داشت. 

رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران
محمد رضا نجفی منش 

اقتصاد ایران ۱۲درصد کوچک شد

نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز
ترقی اقتصادی :مســعود خوانســاری به وضعیت تراز حساب 
سرمایه اشــاره کرد گفت: طی سال ۱۳9۰ تا ۱۳98، حدود 9۰ 

میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است.
مســعود خوانساری در نشســت هیأت نمایندگان که با حضور 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی برگزار شد، به 
شاخص تورم اشاره کرد که در طول بیش از چهار دهه گذشته، 
به جز چهار ســال، همواره دو رقمی بوده و از این حیث ایران به 
همراه هشــت کشور دیگر، در میان 9 کشــور با تورم دو رقمی 

جهان ایستاده است.
نایب رئیس اتاق ایران رشــد فزاینده نقدینگی در کشور طی ۱۰ 
سال اخیر را مورد گوشزد قرار داد و گفت: در حالی نقدینگی در 
سال ۱۳9۰ رقمی معادل با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بود که این 
میزان در 9 ماهه امســال به ۳.۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده 

و مانند بهمن خانمان براندازی، اقتصاد کشور را تهدید می کند.
خوانساری در ادامه، وضعیت درآمد ملی سرانه به قیمت های ثابت 
ســال ۱۳9۰ را نیز بحرانی عنوان کرد به طوری که این شاخص 
به طور میانگین رشد ساالنه منفی ۵ درصد را تجربه کرده است.

به گفته وی، بر اســاس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، در 
حالی درآمد ملی سرانه طی سال ۱۳8۳ رقمی معادل ۵ میلیون 
و 76۰ هــزار تومان بود که این میزان امروز به ۴ میلیون و 7۴۰ 
هزار تومان رســیده و به این ترتیب، طی دهه اخیر، ۳۵ درصد 
مردم کشــور یا نزدیک به چهار دهک از جامعه به زیر خط فقر 

هدایت شده اند.
رئیــس اتاق تهــران در ادامــه، روند تولید ناخالــص داخلی به 
قیمت های ثابت ســال ۱۳9۰ را یادآوری کرد که تا سال ۱۳9۰ 
این روند صعودی بود و طی دهه 9۰، در دو مرحله روند بلندمدت 
تولید به ســطوح پایین تر تنزل کرده در حالی که اگر روند رشد 
بلندمدت ســال ۱۳8۳ تا ۱۳9۰ ادامه می یافت، تولید ناخالص 
داخلی ایران در ســال ۱۳99 باید به حــدود 8۰۰ هزار میلیارد 
تومان و در صورت ادامه مســیر رشد ســال های 8۳ تا 96، باید 

حدود 7۰۰ هزار میلیارد تومان می بود.
خوانساری گفت: اقتصاد ایران طی دو سال اخیر حدود ۱2 درصد 

کوچک شده است.
بیان آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور، موضوع دیگری بود 
که رئیس اتاق تهران به آن اشــاره کرد. به گفته خوانساری، در 
حالی طی سال ۱۳9۱ اقتصاد کشور شاهد رشد منفی 7.7 درصد 

بود که طی سال های 97 و 98 نیز رشد منفی اقتصادی کماکان 
تداوم پیدا کرد و به ترتیب به منفی ۵.۴ و منفی 6.۵ درصد رسید.
خوانساری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی کشور اشاره 
کرد که طی ســال های 97 تا 99 و بنا بر آمارهای بانک مرکزی 
و محاسبات کارشناسی، رشد منفی را تجربه کرده است. به گفته 
وی، اثر منفی صادرات کاالها و خدمات در رشــد اقتصادی طی 

تابستان 97 تا تابستان 99 قابل توجه است.
نایب رئیس اتاق ایران سپس به کسری بودجه دولت طی دست کم 
شش ســال اخیر اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که 
طی 9 ماهه امســال، 8۳ درصد واگذاری اوراق دارایی ها معادل 
۱2۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های دولت شده و مابقی آن 
به بنگاه ها رسیده اســت و این در حالی است که این اتفاق، به بار 

بدهی دولت طی سال آینده اضافه خواهد کرد.
وی سپس به سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی اشاره 
کرد که از ســال ۱۳8۳ در مسیر نزولی قرار گرفته به طوری که 
طی این سال تا ۱۳98، افت 9 واحد درصدی سهم سرمایه گذاری 

در تولید ناخالص داخلی در کشور اتفاق افتاده است.
خوانســاری همچنین روند نزولــی ســرمایه گذاری واقعی در 
کشــور طی ســال های ۱۳8۳ تا ۱۳98 را مورد گوشزد قرار داد 

که به گفته وی، طی ســال ۱۳98 برابر 98 هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در کشور به ثبت رسیده که طی ۱۵ سال اخیر، 
کمترین رقم بوده اســت. وی همچنین به میانگین رشــد منفی 
6 درصدی ســاالنه سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های 

۱۳9۰ تا ۱۳98 اشاره کرد.
روند رشد موجودی سرمایه، از دیگر شاخص هایی بود که رئیس 
اتاق تهران در ادامه به آن اشــاره کرد و به گفته وی، طی ســال 
۱۳98، استهاک از انباشت سرمایه گذاری سبقت گرفت و برای 

اولین بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه، منفی شد.
به گفته خوانساری، کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی 
نیز توفیقی نداشته و بر اساس آمارها، طی سال 2۰۱9 میادی، 
پایین ترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 

رقم خورد.
وی سپس به وضعیت تراز حساب سرمایه اشاره کرد و یادآور شد 
که طی سال ۱۳9۰ تا ۱۳98، حدود 9۰ میلیارد دالر سرمایه از 

کشور خارجی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران پس از بیان این آمارها، در توصیف 
وضعیت فعلی اقتصاد کشــور به این نکته اشاره کرد که اقتصاد 
ایــران کوچک شــده، فقر افزایــش یافته، به تضعیف ســطح 

اســتانداردهای زندگی دامن زده شده، سرمایه گذاری و تجارت 
که محرک اصلی رشــد اقتصادی در کشور است به پایین ترین 
میزان خود رسیده، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و تعامل 

با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده است.
خوانســاری، نبود ثبــات اقتصادی، دو نرخی بــودن ارز، تورم و 
رکود اقتصــادی، همچنین فقدان تصویری شــفاف از وضعیت 
فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام 
امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب وکار و نیز غیرواقعی بودن 
متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل های 
انرژی را جدی ترین چالش های فعلی در اقتصاد کشور عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه اســتفاده از ذخایر گازی 
کشور اشــاره کرد و گفت: در سال 2۰۱9 در حدود 86 میلیارد 
دالر به عنوان یارانه انرژی پرداخت شــده است و با این شرایط 
ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می پردازد. اگر 
بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام 

ذخایر آبی خواهد شد.
وی ســپس، به بیان برخــی از الزامات اصاح مســیر پیش رو 
در اقتصاد کشــور اشــاره کرد و در این رابطــه، پذیرش و باور 
واقعیت های اقتصادی از سوی تمامی ارکان تصمیم گیر اقتصادی 

و اجتماعی کشور را ضروری دانست.
خوانساری افزود: گفت وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت 
با مردم باید به اجــرا درآید در حالی که یکی از الزامات کنونی، 
عزم سیاســی برای تغییر و اصاح امور اســت. برای گزیر از افق 
غبارآلود پیش رو که نگرانی همه ماست، باید اقدامات شجاعانه ای 

انجام دهیم.
خوانســاری در این رابطــه همچنین بر واقعی شــدن نرخ ارز، 
نرخ ســود بانکی و بهای حامل های انرژی تاکید کرد و عاوه بر 
هدف گذاری برای دســتیابی به تورم تک رقمی، تقویت تعامل با 

اقتصاد جهانی را ضروری دانست.
رفع موانع محیط کســب وکار برای سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی و نیز، پذیرش تأثیر بخش خصوصی در توســعه کشور 
و البته تســهیل و کمک به شــکل گیری فعالیت های اقتصادی 
مبتنی بر فناوری هــای نوین، از دیگر راهکارهایی بود که رئیس 
اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران و در 
حضور رئیس مجلس شــورای اسامی برای برون رفت از شرایط 

نامساعد اقتصادی کشور، مطرح کرد.

ترقی اقتصادی : طبق گزارش مرکز پژوهش ها 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با شرایط روز 
و فضای حاکم بر محیط های اقتصادی و کسب وکار 
فعلی جامعه در صورتی می تواند دقیق، مفید، مؤثر 
و رضایت بخش باشــد که کل مفاد آن را در قالب 
یک واحد و سیســتم متعامل و منطبق بر شرایط 
دانســت؛ بنابراین اولویت اصلــی در این خصوص 
اطاع از وضعیت اجراشــدن مواد بیست ونه گانه 

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.
»طرح اصاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار« با امضای ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اســامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم 
شــده اســت. آنچه بامطالعه این طرح به دســت 
می آید، این اســت که طراحان طــرح با توجه به 
مقدمه توجیهی بر آن هســتند تا با بهروز کردن 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار کمک کنند 
تا رتبه کشــور ازنظر شاخص های کسب وکار ارتقا 
یابــد. مرکز پژوهش های مجلس هم به اظهارنظر 

کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.
طبــق این گــزارش، طراحان معتقدنــد که رتبه 
سهولت فضای کســب وکار هزینه سرمایه گذاری 
را کاهش داده و ســرمایه گذاری را مقرون به صرفه 
می کند و عاوه بر آن تا زمانی که کشــوری نتواند 
رتبه خود را ارتقــا دهد نه تنها امکانی برای جذب 
سرمایه ندارد بلکه سرمایه های داخلی را نمی تواند 

حفظ کند.
متأسفانه بسیاری از مسئوالن و نمایندگان و برخی 
از کارشناسان، تصور می کنند مفهوم بهبود محیط 
کسب وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص های 
بین المللی کســب وکار و به طور مشخص شاخص 
ســهولت انجام کســب وکار بانک جهانی اســت. 
درحالی که محیط کسب وکار ابعاد متنوعی دارد که 
گزارش های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی 
فقط به بخشــی از آن ها می پردازد و این اشــتباه 
برداشــت به خصوص اگر در سیاســت گذاری هم 
اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب وکار 

واقعی منجر شــود. اما نکته بســیار مهم تر که با 
ماحظه محتوای طرح به نظر می رسد، عدم ارتباط 
مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی 
است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط 
کســب وکار، رفع موانع تولید و ســرمایه گذاری و 
فراهم کردن بستر رشد کسب وکارهاست اما مواد 
پیشــنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصاح 
نظــام انتخاباتی تشــکل های اقتصــادی، اصاح 
فرایندها، هزینه ها و نحوه رســیدگی به تخلفات 
کارکنــان نظام اداری و اصاح فرایندهای خدمات 
بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و 
در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی 
قانون ارتقای ســالمت نظام اداری و مقابله با فساد 
و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند 
اما به طور مســتقیم با بهبود محیط کسب وکار و 
افزایش تولید و ســرمایه گذاری در کشور ارتباطی 
نداشــته و صرفاً ناظــر به رفع مشــکات عموم 

شهروندان در زمینه های مختلف هستند.
این گزارش نوشــت: طرح موردبررســی باهدف 
بهــروز کــردن قانــون بهبــود مســتمر محیط 
کســب وکار و ارتقای رتبه ایران در شــاخص های 
جهانی کسب وکار ارائه شده است؛ حال آنکه احکام 
پیشنهادی طرح، ارتباطی باهدف و محتوای قانون 
بهبود مســتمر محیط کسب وکار یعنی رفع موانع 
تولید و سرمایه گذاری ارتقای امنیت سرمایه گذاری 
ندارد و بررســی های مرکــز پژوهش های مجلس 
نشــان می دهد تأثیرگذاری قانون مذکور بر رشد 
تولید و سرمایه گذاری در کشور نیازمند پیگیری و 
نظارت بر اجرای آن است و نه اصاح قانون. آن هم 
در خصوص قانونی کــه در اجرا، با موانع مختلفی 
مواجه شده است. سؤال مهم این است آیا تصویب 

قانون جدید می توانــد به حل معضات دراین باره 
بینجامد؟ و آیا موارد بیان شــده باوجود مشخص 
نبودن نحوه ارتباط آنها با شاخص های کسب وکار 
نهایتاً به بهبود رتبه ســهولت انجام کســب وکار 
منجر می شود؟ پاسخ، منفی است. به طورکلی، این 
پیش فرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد 
قانونی بــرای اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب 
برســند؛ درحالی که باید بر اجرای قانون و اِعمال 

مؤثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد.
از سوی دیگر، تدوین پیش نویس یک قانون خوب 
کــه مفاد آن قابل اجرا باشــد و بتوانــد به اجرای 
مفادی از قوانین اجرانشــده پیشــین کمک کند  
نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی 
دقیق و مشــورت با همه نهادهای ذیصاح است. 
 پیش نویــس قوانینــی مانند طرح موردبررســی

ضعیف و پرایراد اســت. درصورتی که هدف از ارائه 
چنین طرح هایی بهبود محیط کسب وکار و فراهم 
ساختن شــرایط رقابتی مناسب و به وجود آوردن 
امکان دسترســی مناسب، شفاف و البته قانونمند 
بــرای فعاالن متقاضی دریافت کننــده خدمات از 
کلیه دســتگاه های اجرایی و نهادهــای مربوطه 
باشد اصاحات پیشنهادشده به هیچ عنوان وافی به 

مقصود نیست.
نکتــه قابل تأمل دیگر در گزارش مرکز پژوهش ها، 
برداشت نادرست از یکســان بودن اصاح محیط 
کســب وکار با ارتقای رتبه کشور در شاخص های 
بین المللی کسب وکار اســت. لحاظ نشدن عوامل 
مهم و تأثیرگذار محیط کســب وکار در شــاخص 
ســهولت انجام کســب وکار بانک جهانی می تواند 
سیاســت گذار را از اصاحــات اساســی محیط 
کســب وکار غافل کند و لذا نمی توان به شاخصی 

اتکا کــرد که احتمال خطــا در اطاعات مبنایی 
شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصاحات 
صوری و نمایشــی برای ارتقای رتبه در آن وجود 
دارد؛ مضافاً اینکه اصاحات مندرج در طرح مطابق 
مطالب ذکرشــده در باال دارای ابهام بوده و احکام 
پیشــنهادی ربطی به تولید و سرمایه گذاری و به 
هدف و محتوای قانون بهبود محیط کســب وکار 
نداشته و مربوط به عموم شهروندان هستند و باید 
ذیل قوانینی مانند ارتقای ســالمت نظام اداری یا 

قانون نظام صنفی بررسی شوند.
به طورکلــی طبق گزارش مرکــز پژوهش ها، این 
قانون با شــرایط روز و فضای حاکم بر محیط های 
اقتصادی و کســب وکار فعلــی جامعه در صورتی 
می تواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایت بخش باشــد 
که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیســتم 
متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت 
اصلی در این خصوص اطاع از وضعیت اجراشدن 
مواد بیســت ونه گانه قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار است که الزمه آن گزارش های نظارتی 
دقیق و منطبق بر واقعیت توســط دســتگاه های 
مســئول و دریافت گزارش هــای آن ها در صحن 
کمیســیون مربوطه، پیگیری و نظارت نمایندگان 
محترم اســت تا بتوان براســاس آسیب شناســی 
دقیق قانون، نکات اصاحی جدید براساس برخی 
پیشنهادهای کارشناسی بدان اضافه کرد، بر همین 
اساس پیشنهاد می شود کلیات طرح فوق رد شود 
و به جد پیشنهاد می شود به جای قانون گذاری در 
این حوزه، نظــارت و پیگیری در خصوص اجرای 
احکام فعلی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
به منظور رشــد تولید و ســرمایه گذاری در کشور 

موردتوجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

ترقی اقتصادی : صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از ســد قراردادهای 
متوقفی بگذرد که در ســاختار کنونی نظام حقوقــی و قراردادی صنعت برق، باتکلیف 

مانده اند.
صنعت برق ایران از آغاز روند توســعه داخلی آن تا رســیدن به باالترین سهم صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش های استراتژیک اقتصادی کشور بوده است 
که نه تنها زیرســاخت رشد اقتصادی کشــور را فراهم کرده است، بلکه با شکل دهی به 
همکاری بخش عمومی - خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز 
بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه ای کشور بوده است. صنعت 
برق علی رغم این گذشته پرافتخار با چالش های اساسی و بنیادینی مواجه شده که نه تنها 
از رشــد پرشتاب گذشــته جامانده است بلکه با رکود مســتمر داخلی و از دست دادن 
ظرفیت های رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است، به نحوی که شاهد »کسری 
بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی«، »انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی« 

و »توقف بسیاری از طرح های توسعه ای« آن هستیم.
اگرچه در طول ســال های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق 
صورت پذیرفته و بخشی از مشکات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری 
دارایی ها و بدهی های مالیاتی برطرف شــده اســت اما بهدلیل عدم اصاح ساختاری و 
نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن شده 
است. به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحب نظران، دولتمردان و فعاالن بخش 
خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شــده است و به عنوان مهم ترین راهبرد 
توســعه ای صنعت برق، اصاح اقتصاد این صنعت مطرح است. البته اصاح اقتصاد برق 
محدود به تغییر قیمت حامل های انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصاحاتی ساختاری 
در نظام قیمت گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه گذاری و تسویه مطالبات 
بخش خصوصی اســت. این اصاحات باید به شــکلی انجام شــوند که جریان درآمد و 
هزینه های صنعت برق متوازن شود و سرمایه گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند.

همچنین صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرح های توسعه ای خود دارد 

که به موانع آن در این گزارش به صورت مجمل اشاره شده است. این چالش هم با استفاده 
مؤثر از ابزارهای مالی از قبیل تخصیص »تسهیات از محل منابع صندوق توسعه ملی«، 
»عرضه اوراق مشارکت و صکوک ارزی« و »پوشش ریسک های سرمایه گذاری« و از طریق 
گسترش فضای مالی طرح های عمرانی صنعت برق و توسعه روند سرمایه گذاری در این 

صنعت قابل حل به نظر می رسد.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی های 
انباشت شــده وزارت نیرو است؛ این بدهی ها، عاوه بر آن که بخش خصوصی این صنعت 
را تضعیف کرده، عماً مانعی برای جذب ســرمایه های بخش خصوصی به صنعت شده 
اســت. ادامه روند فعلی، عاوه بر آنکه موجب از دســترفتن ظرفیت های ملی تولیدی و 
صادراتی این صنعت که طی چند دهه به دست آمده است، می شود، به بیکاری هزاران نفر 
نیروی شاغل در این شرکت ها منجر خواهد شد که می تواند عواقب اجتماعی گسترده ای 

 داشتهباشد.
گروه دوم از معضات صنعت برق ایران ریشــه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به 
دلیل این ســاختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعــت، قراردادهای میان کارفرمایان 
دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به صورت یک جانبه تنظیم می  شود به نحوی که تمامی 
زیان های ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل 
می کند. این مســئله موجب توقف تعداد قابل توجهی از طرح ها در صنعت برق شده که 
نتیجه آنها کاهش پایداری شــبکه به دلیل ضعف در بهینه ســازی یا تکمیل خطوط و 

تجهیزات انتقال و توزیع و در نهایت بروز یا تشدید خاموشی هاست.
حل مشکاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد بیش از هرچیز 
نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی گری، شــفافیت و یکپارچه ســازی ساختار حقوقی 
وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن و شفاف سازی نظام حکمرانی شرکت های توزیع است. 
همچنین ملزم کردن شــرکت های دولتی و دســتگاه های اجرایی برای »تبعیت از یک 
قرارداد تیپ« به شکلی که جبران هزینه های ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین 
دو طرف تسهیم کند و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فی مابین دولت و بخش 

خصوصی صنعت برق شود، مهم ترین مطالبه بخش خصوصی است.
به عاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد 

که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، باتکلیف مانده اند.
گروه سوم چالش های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش 
کرد که صنعت برقی که امروز با چالش های متعددی دســت به گریبان اســت، تا همین 
چند سال پیش بزرگ ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز هم سهمی 
قابل توجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی اســت که بر اساس 
چشــم انداز بیست ساله کشور، در سال ۱۴۰۴ ایران عاوه بر تبدیل شدن به هاب انرژی 
منطقه می توانســته است به صادرات ۱7 میلیارد دالری برســد. اما متأسفانه همه این 
ظرفیت ها که سال ۱۳9۴ ایران را به صادرات 2/۵ میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی 

رساند، به کمتر از ۵۰۰ میلیون دالر افت کرده است.
بهره مندی از پتانسیل صنایع باالدستی که از یارانه های بی شمار پنهان و آشکار برخوردار 
بوده و تولیداتی بر پایه منابع ملی کشــور دارند، به منظور تأمین مواد اولیه شرکت های 

تولیدکننده تجهیزات، هم بدون شک تأثیری قابل توجه در جهش تولید خواهند داشت.
امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته است که اگر اجماع ملی برای رفع 
چالش های آن شکل نگیرد ظرفیت های خود را به شکل بازگشت ناپذیری از دست خواهد 
داد و مجبور خواهد شد همچو سال های پیش از انقاب اسامی، برای رفع نیازهای خود 
و ساخت وساز طرح های زیرساختی از مستشاران و  شرکت های خارجی طلب یاری کند 
و خوداتکایی که به واسطه مجاهدت چنددهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده 

است از دست برود.

محیط کسب و کار باالخره بهبود می یابد؟

آخرین وضعیت صنعت برق بررسی می  شود
تهدیدها و فرصت  های صنعت برق ایران

صنعت
تجارت
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رنج جهان از بیکاری مهاجران

بزرگترین چالش دولت بایدن تنوع فعالیت های اقتصادی، مانع حاشیه نشینی
بزرگ ترین چالش پیش روی بایدن در کوتاه مدت همه گیری کرونا و در بلندمدت روابط با چین است. به همین 
منظور زاویه گیری با چین یکی از معیارهای اصلی تعیین تیم امور بین المللی اوست. در این میان افرادی که 

همراه بایدن در تیم اوباما همکاری می کردند بیشترین شانس را برای سمت های کلیدی دارند.
گرچه تقریبا آنتونی بلینکن گزینه اصلی هدایت وزارتخانه امور خارجه آمریکاست اما دیگر گزینه ها را هم هنوز 
می توان بررسی کرد و جدای از آن کارنامه و جهت گیری بلینکن را هم بهتر شناخت. هفت سال پیش سوزان 
رایس، مشاور امنیت ملی وقت دولت اوباما، عنوان کرد که آمریکا به دنبال »الگویی جدید برای روابط قدرت های 
بزرگ دنیا« با چین اســت. این حرف های او مشابه عبارتی بودند که شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین، 
استفاده کرده بود تا از طریق آن روابط مطلوبش با آمریکا را توصیف کند: »نوعی جدید از روابط ابرقدرت ها«. 
کمتر از یک ســال بعد هم رایس و هم اوباما دیگر از این عبارت اســتفاده نکردند زیرا متوجه شدند که شی 
خیلی قصد کنار آمدن با آن ها را ندارد. در حال حاضر خانم رایس و معاون آن زمانش یعنی آنتونی بلینکن، از 
چهره های اصلی برای به دست گرفتن وزارت امور خارجه دولت جو بایدن هستند. برخی از مورد اطمینان ترین 
مشاوران اوباما در مورد چین، به دنبال این هستند که از این فرصت ثانویه هم بهره ببرند. این بار آن ها توهمی 
درباره رهبر چین ندارند. بایدن استفاده بسیار زیادی از تیم کارمندان اوباما برای مسائل مربوط به چین خواهد 
کرد. عمده این افراد به احتمال زیاد از یک مکتب ســنتی از سیاســت خارجی می آیند که حاکی از تکیه به 
متحدان، داشتن معاهدات و نهادهای چندجانبه است. این گروه از افراد اساسا تفاوت هایی عمده با تیم چین 
ترامپ دارند. نگرانی هایی درمورد حفظ کنترل سنا توسط جمهوری خواه ها ممکن است شانس رایس را پایین 
بیاورد زیرا آن ها به هیچ وجه از او دل خوشی ندارند. بسیاری از آن ها او را مقصر اصلی چیزی می دانند که از نظر 
آن ها شکست سیاست اوباما مقابل چین بود. آن دسته از جمهوری خواهان که مقابل چین گارد اصلی را دارند، 
ترجیح می دهند وزارت خارجه به بلینکن برسد که او هم مدت زیادی همکار و دستیار بایدن بوده است. یک 
کاندیدای دیگر که کمتر از رایس جنجال برانگیز است، کریستوفر کونس نام دارد، سناتور دموکرات میانه رویی 
که مانند بایدن از ایالت دلویر می آید.  مشاوران بایدن می گویند که دیدگاه همه این سه نفر که گزینه هایی بالقوه 
برای وزارت امور خارجه آمریکا به حساب می آیند، طی دو سال اخیر نسبت به چین سخت تر شده است و این 
مسئله راجع به دیگر اعضای سازوکار امور خارجه واشنگتن هم صادق است. سال گذشته رایس موضعی بسیار 
سفت و سخت درباره هواوی گرفت و از کانادا خواست که این غول ارتباطی را از شبکه ۵جی خود بیرون نگه 
دارد. بلینکن گفته اســت که بعضی فرضیات درباره ارتباط گرفتن با چین تا این جا اشتباه از آب درآمده اند. با 
این حال او گفته است به عنوان فردی که به توافق های بین المللی مانند کنترل اسلحه یا معاهدات اقلیمی باور 

دارد، قطعا جا برای همکاری وجود خواهد داشت.
 گزینه های دیگر

اگر بلینکن به وزارت خارجه نرسد، احتماال سمت مشاور امنیت ملی را به او بسپارند. این پست کاخ سفیدی 
بسیار مناسب اوست زیرا او سال هاست که با بایدن همکاری می کند. این امکان هم وجود دارد اگر رایس به 
وزارت نرسد، پست مشاور امنیت ملی را به او بسپتارند زیرا این پست نیازمند تایید سنا نیست. هنوز روشن 

نیست که آیا او سمت قدیمی خود را قبول خواهد کرد یا خیر.
تیم قدیمی اوباما از گرفتن پست های ارشد دیگر اطمینان دارند. میشل فلورنی، معاون وزیر دفاع در دوره اوباما 
به احتمال زیاد رهبری پنتاگون را به دست بگیرد. او در ابتدای تابستان در مقاله ای عنوان کرده بود که آمریکا 
باید در آسیای شرقی مانورهای نظامی بیشتری داشته باشد تا به متحدانش در آن منطقه حمایت خود را نشان 
دهد. الی راتنر یکی از محبوب ترین افرادی که دموکرات است و موضعی سفت و سخت ضد چین دارد ممکن 
است در پنتاگون کنار خانم فلورنی قرار بگیرد. تا این جای کار که روشن شده جنت یلن، رئیس فدرال رزرو در 
دولت اوباما که پیش از آن  هم نایب رئیس این نهاد بود، وزارت خزانه داری را رهبری خواهد کرد و این خبر تا 
همین  حاال با واکنش های مثبت فراوانی روبه رو شده است. وزارت خانه دیگری که در رابطه با چین بسیار مهم 
اســت، وزارت تجارت آمریکاست که صادرات و واردات را کنترل کرده و لیست سیاه کمپانی هایی که نباید با 
آن ها مبادله کرد را در اختیار دارد. برخی رهبران صنعت فناوری که چشــم به بازار چین دوخته اند، کسی را 
در این وزارتخانه می خواهند که اندکی کارها را ساده تر کند. مگ ویتمن، مدیر عامل سابق شرکت اچ پی، که 
یکی از بزرگ ترین شرکت های فناوری جهان است و کارهای زیادی در چین انجام می دهد یکی از چند نفری 
اســت که برای این کار در نظر گرفته شــده اند. چنین انتخاب های باعث خشنودی غول هایی می شود که در 
سیلیکون ولی فعالیت می کنند. کوین وولف، که در دوران اوباما بر کنترل های صادراتی نظارت می کرد هم گزینه 
مطرح شده ای است که رابطه ای نسبتا خوب با شرکت های فناوری دارد و احتماال دست کم ریاست اداره صنعت 

و امنیت را در وزارتخانه تجارت آمریکا بر عهده بگیرد. 
ترجمه: نسیم بنایی / اکونومیست

ترقــی اقتصادی : یکــی از مهم تریــن روش ها برای 
کاهش و حذف حاشیه نشــینی، تنوع بخشی به فعالیت 
های اقتصادی برای رشــد درآمدزایی ســاکنان روستاها 
و حاشــیه شهرهاســت. فراهم کردن فرصت های شغلی 
گوناگــون و ایجاد ثروت و بهبود اســتانداردهای زندگی 
مهاجران روســتایی که در جست وجوی شغل به شهرها 
می آیند، یکی از مهم ترین کارها برای کاستن از حاشیه 

نشینی است.
بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی می کنند و 
پیش بینی می شود تا سال 2۰۵۰ این رقم به 68 درصد 
برســد. پیش بینی ها نشان می دهد با تغییرات تدریجی 
ِمحل ســکونت از مناطق روســتایی به شــهری، تا سال 
2۰۵۰، 2.۵ میلیــارد نفر دیگر به جمعیت شهرنشــینان 

جهان اضافه شود.
ســازمان ملل در پیش بینی در ســال 2۰۱8 اعام کرده 
انتظار می رود جمعیت جهان تنها در چند کشور متمرکز 
شــود که هند، چین و نیجریه را شــامل می شــود. این 
کشــورها از سال 2۰۱8 تا 2۰۵۰ به سهمی ۳۵ درصدی 
از کل جمعیت جهان می رســند. تا ســال 2۰۵۰، ۴۱6 
میلیون نفر به جمعیت شــهری هنــد، 2۵۵ میلیون نفر 
به جمعیت شــهری چین و ۱89 میلیون نفر به جمعیت 
شــهری نیجریه اضافه می شــود. جمعیت شهری جهان 
به ســرعت از 7۵۱ میلیون نفر در ســال ۱9۵۰ به ۴.2 
میلیارد در سال 2۰۱8 رسیده است و  آسیا با وجود سطح 
شهرنشینی به نسبت پایین، سهم  ۵۴ درصدی و پس از 
آن، اروپا و آفریقا هر کدام با ســهم ۱۳درصدی، جمعیت 

شهری جهان را در خود جای داده اند.
حاشیه نشینی و فقر شــهری در کشورهای توسعه یافته 
و توســعه نیافته، از پیامدهای رشد شهرنشینی است. به 
همین دلیل مجامع بین المللی در کنار آمار رو به رشــد 
شهرنشینی در جهان، از افزایش آمار حاشیه نشین ها هم 

می گویند. سازمان ملل متحد اعام کرده تا سال 2۰۳۰، 
تعداد حاشیه نشــینان در سراسر جهان به 2 میلیارد نفر 
می رســد. تخمین ها نشــان می دهد 88۱ میلیون نفر 
در کشــورهای درحال توســعه در آلونک ها زندگی می 
کنند، درحالیکه این رقم در ســال ۱99۰، 689 میلیون 
نفر بوده اســت. بیشــترین حاشیه نشــین ها در آفریقا 
زندگی می کنند. بیش از ۵6 درصد از حاشــیه نشــین 
ها ســاکن این قاره اند و پــس از آفریقا، جنوب و جنوب 
شرق آسیا در سکونت حاشیه نشین ها رکوردار است. ۴۳ 
درصد از جمعیت شهری در کشورهای درحال توسعه در  
مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند و سهم کشورهای 

کمترتوسعه یافته از حاشیه نشینی ۵۴ درصد است.
اما در ایران اوضاع چگونه اســت؟ آمار دقیقی از حاشــیه 
نشــینی در ایــران وجود نــدارد اما سرشــماری وزارت 
بهداشــت در سال 2۰۱۵ نشان می دهد بیش از ۱۰ هزار 
و 28۰ نفر در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.

*حاشیه نشینی ایرانی
حاشیه نشــینی در ایران از ســال های ۱۳۰۰ و به طور 
مشــخص پس از ســال ۱۳۳2، پس از اجرای طرح های 
عمرانِی متکی به نفت در ایران آغاز شد. این طرح ها زمینه 
مهاجرت روستاییان و به حاشیه رانده شدن کشاورزان را 
فراهم کرد. تا سال  9۵، ۳۴ درصد از جمعیت کل کشور 

در حاشیه شهرها اســتقرار یافت و روز به روز به حاشیه 
نشینان اضافه شد. کان شــهرهایی مثل تهران، مشهد، 
آذربایجان غربی، شــیراز، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و 
کرج و هم چنین شــهرهای میانی مثل سنندج، زاهدان 
بندرعباس، سیستان و بلوچستان با پدیده حاشیه نشینی 

دست و پنجه نرم می کنند.
در ســال های پس از انقاب، جنگ و در ادامه، شــرایط 
اقتصادی پس از آ» مثل تولید پایین، عدم توازن در عرضه 
و تقاضا و افزایش نقدینگی، تورم، هراس از سرمایه گذاری 
و تولیــد و از همه مهم تر افزایش ســریع جمعیت یعنی 
افزایش بیش از 2۰ میلیونی جمعیت ایران در هفت سال، 

به حاشیه نشینی دامن زد.
مهاجرت به عنوان اصلی ترین عامل رشد حاشیه نشینی 
از ســال ۱۳۵8 تا ۱۳69 افزایش یافتــه  و همین باعث 
شده حاشــیه نشینی در کشور در این سال ها رشد کند. 
روند مهاجرت از ســال 69 تا 79، با شــیب مایم ادامه 
یافته اســت که به معنای حرکت خزنده حاشــیه نشینی 

در ایران است.
پژوهشــگران پیشــنهاد کردند دولت ها بــرای کاهش 
سرعت توسعه حاشیه نشــینی نیاز اقتصادی افراد ساکن 
در نواحی روســتایی را بــرآورده کنند. یکی از مهم ترین 
روش هــا برای کاهش و حذف حاشــیه نشــینی، تنوع 
بخشــی به فعالیت های اقتصادی برای رشــد درآمدزایی 
ســاکنان روســتاها و حاشیه شهرهاســت. فراهم کردن 
فرصت های شــغلی گوناگــون و ایجاد ثــروت و بهبود 
اســتانداردهای زندگی مهاجران روستایی که در جست 
وجوی شغل به شهرها می آیند، یکی از مهم ترین کارها 
برای کاســتن از حاشیه نشینی است. هم چنین دولت ها 
باید کاهش اختاف دســتمزد مناطق شهری و روستایی 
 و کاهش نرخ کرایه مســکن را برای کاهش شهرنشــینی 

در نظر بگیرند.

گزارش

ترقی اقتصادی : هایتس اهیر و داویده فرچری از کارشناسان صندوق بین المللی 
پول در مقاله ای مشترک با پروفسور نیکاس بلوم استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد 
به بررســی اثرات نااطمینانی در اقتصادهای بزرگ جهان بر اقتصاد ســایر کشورها 

پرداخته اند.
با شروع بحران کرونا در اوایل سال 2۰2۰ نااطمینانی در جهان به سطح بی سابقه ای 
رسید و با وجود گذشت حدود یک سال از آن زمان همچنان در سطح باالیی باقی 

مانده است.
شــاخص نااطمینانی جهانی –که هر ســه ماه یک بار منتشــر می شــود و سطح 
نااطمینانی اقتصادی و سیاسی را در ۱۴۳ کشور جهان اندازه گیری می کند- نشان 
می دهد که اگرچه نااطمینانی در جهان نسبت به نقطه اوج آن در ابتدا همه گیری 
کووید-۱9 در سه ماهه نخست سال 2۰2۰ حدود 6۰ درصد کاهش یافته است، اما 

همچنان ۵۰ درصد باالتر از میانگین آن در بازه ۱996 تا 2۰2۰ است.
رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان مانند آمریکا و اتحادیه اروپا که به صورت 
سیستمی اداره می شوند، نقش بسیار مهمی در فعالیت اقتصادی در سایر کشورهای 
جهــان ایفا می کند. آیا همین در خصــوص نااطمینانی جهانی نیز صدق می کند؟ 
مثًا با توجه به افزایش وابســتگی متقابل کشورها نسبت به دهه های گذشته، آیا 
باید انتظار داشــته باشیم که نااطمینانی های حاصل از انتخابات آمریکا، برگزیت و 
تنش های چین-آمریکا به دیگر کشــورها نیز سرایت کند و نااطمینانی در اقتصاد 

آنها را نیز افزایش دهد؟
برای پاســخ دادن به این ســؤال، ما )هایتس اهیر، داویده فرچری و نیکاس بلوم( 
 )uncertainty spillovers( شاخصی را ساخته ایم که میزان سرریز نااطمینانی
از اقتصادهای سیســتمی -شامل اقتصادهای عضو گروه 7 به اضافه چین- به سایر 
کشــورهای جهان را اندازه گیری می کند. ما به ویژه از اطاعات منتشــر شــده در 
گزارش های واحد اطاعات اقتصادی اکونومیســت که ۱۴۳ کشــور را از سه ماهه 
نخست سال ۱996 تا سه ماهه چهارم سال 2۰2۰ پوشش می دهد، برای تشخیص 
ســرریز نااطمینانی از اقتصادهای سیســتمی به سایر کشــورهای جهان استفاده 

کرده ایم.
سرریز نااطمینانی از هریک از اقتصادهای سیستمی با توجه به فراوانی استفاده از واژه 
»نااطمینانی« در کنار واژه های مرتبط با آن اقتصاد )کشــور( خاص در گزارش های 
واحد اطاعات اقتصادی اکونومیست اندازه گیری شده است. ما )هایتس اهیر، داویده 
فرچری و نیکاس بلوم( برای هریک از کشــورها و دوره ها ســه ماهه به طور خاص 

تعداد مواردی کــه واژه های »نامطمئن«، »نااطمینانی« و »نااطمینانی ها« در کنار 
واژه های مرتبط با آن کشــور مشاهده شده اند را بررسی کردیم. واژه های مرتبط با 
یک کشــور خاص شامل نام آن کشور، نام رؤسای جمهور آن، نام بانک مرکزی آن 
)مثًا فدرال رزرو آمریکا(، نام رؤسای بانک مرکزی آن و نام رویدادهای مهم مرتبط 

با آن کشور )مثًا واژه برگزیت( می شود.
برای دســت یافتن به شــاخصی که اقدام مقایسه بین کشــورها را فراهم کند، ما 
)هایتــس اهیر، داویده فرچری و نیکاس بلوم( داده های خام حاصل از شــمارش 
تعداد واژه های مذکور در هریک از گزارش های واحد اطاعات اقتصادی اکونومیست 
مقیاس بندی کردیم. افزایش عدد شــاخص نشان دهنده افزایش سرریز نااطمینانی 

است و کاهش آن نشان دهنده کاهش سرریز نااطمینانی است.
نتایج نشــان می دهد که ۱( نااطمینانی در اقتصادهای بزرگ و سیستمی جهان بر 
نااطمینانی در دیگر کشــورها تأثیرگذار است و 2( نااطمینانی در آمریکا و انگلیس 
بیــش از نااطمینانی در ســایر اقتصادهای بزرگ جهان بر کشــورهای دیگر تأثیر 

می گذارد.
نمودار زیر میانگین نســبت نااطمینانی جهانی مرتبط با آمریکا به کل نااطمینانی 
جهانی را به تصویر می کشــد. این نمودار نشان می دهد که نااطمینانی های مرتبط 
با آمریکا طی چند دهه اخیر اثر چشــمگیری بر نااطمینانی در سراســر جهان ایفا 

کرده اند.
به عنــوان مثال، در بازه 2۰۰۱ تا 2۰۰۳ نااطمینانی های مرتبط با آمریکا حدود 8 
درصد در نااطمینانی در ســایر کشورها نقش داشته است. در ۴ سال اخیر )دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ( اثر نااطمینانی های مرتبط با آمریکا بر نااطمینانی 
در سایر کشورها حدود به طور متوسط حدود ۱۳ درصد بوده و در نقطه اوج آن به 

حدود ۳۰ درصد رسیده است.
نااطمینانی های مرتبط با انگلیس و خروج این کشور از اتحادیه اروپا نیز طی ۴ سال 
اخیر به طور متوســط ۱۱ درصد بر نااطمینانی در سایر کشورها نقش داشته و این 
اثر در نقطــه اوجش )ضرب االجل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( از ۳۰ درصد نیز 

فراتر رفته است.
در پایان، نســبت نااطمینانی های مرتبط با دیگــر اقتصادهای بزرگ جهان به کل 
نااطمینانی جهانی نشــان می دهد که سرریز نااطمینانی از کشورهای کانادا، چین، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن به سایر کشورها جهان، در مقایسه با سرریز نااطمینانی 
از آمریکا و انگلیس کمتر اســت. البته در ســال های اخیر چین یک استثناء بوده 
است؛ هرچند بخش زیادی از نااطمینانی های مرتبط با این کشور ناشی از تنش های 

تجاری آن با آمریکاســت. با این حال، باید اذعان کرد که اگرچه سرریز نااطمینانی 
از کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن به دیگر کشورهای جهان نسبتاً محدود 
اســت، اما نااطمینانی در این کشــورها اثرات منطقه ای قابل توجهــی دارد؛ مثًا 
نااطمینانی در اقتصاد آلمان بر اقتصادهای اروپایی تأثیرگذار است و نااطمینانی در 

چین و ژاپن نیز چندین اقتصاد دیگر آسیایی را تحت تأثیر قرار می دهد.

ترقی اقتصادی : علی رغــم تحریم های مختلف امریکا 
علیه ایــران، هند در بیشــتر موارد هــم در دولت های 
دموکــرات هم در دولت های جمهوری خواه، معافیت های 
الزم را به دســت آورد. اما برخــاف حوزه تجارت انرژی 

 CAATSA اعطــای معافیت تحــت
پیچیده تر اســت، چراکه نگرانی ها مهم 
اســتراتژیک و دفاعی امریــکا را درگیر 

می کند.
دهلی نو با خرید سیستم دفاعی موشکی 
روســی چند میلیــارد دالری می تواند 
تحریم های ایاالت متحده علیه خودش را 
به جان بخرد، امــا این امر منافع امریکا 
در منطقه را هم به خطر می اندازد. فوربز 

گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
اکتبــر 2۰۱8، در جریــان دیدار پوتین 
رئیس جمهوری روسیه از هند، این کشور 

 ۴۰۰-S موافقت کرد که پنج سیستم دفاعی زمین به هوا
روســی به قیمت تقریباً ۵.۴ میلیــارد دالر را خریداری 
کند. سیستم دفاعی S-۴۰۰ یکی از پیشرفته ترین توافق 
روســیه به عنوان یکی از تأمین کننده عمده تســلیحات 

دفاعی هند طی چند دهه گذشته بوده است.
مقامات آمریکایی مدعی هستند این معامله هند با روسیه 
نقض قانون مقابله با دشــمنان آمریــکا از طریق تحریم 

CAATSA است.
این قانون سال 2۰۱7 با حمایت قاطع دو حزب تصویب 
شــد. براســاس این قانون هم تحریم های گسترده علیه 

مسکو اعمال شد. براســاس این قانون تحریم های ثانویه 
علیه هر کشــوری که معامات تعریف شــده بیش از ۱۵ 
میلیارد دالر با بخش های دفاعی یا اطاعاتی روسیه داشته 

باشد، اعمال می شود.

کنگره، CAATSA را تا حدی برای گسترش اقدامات 
تنبیهی موجود علیه مســکو در پاسخ به دخالت روسیه 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری 2۰۱6 ایاالت متحده 
طراحی کرد. اگرچه این قانون بعد اصاحیه داشــت که 
معافیت های محدود هم شامل می شد. اما بعید است این 

معافیت ها شامل خرید S-۴۰۰ و کشور خاص باشد.
از همان ابتــدا مقامات آمریکایی مخالفت خود با معامله 
S-۴۰۰ را بیــان کــرده بودند. ادعای آنهــا دقیقاً نقض 
CAATSA اســت و بنابرایــن می توانــد تحریم های 

ایاالت متحده علیه هند را تحریک کند.

دربــاره این اقــدام هند نظــرات متفاوتی وجــود دارد. 
هند چندین ســال اســت رابطه دفاعی با روســیه دارد. 
تصمیم گیرندگان آمریکایی طی ســال های گذشته هند 
را تشویق کردند که در تأمین کنندگان تسلیحات دفاعی 
خود تنوع بدهد. آمریکا هند را تشــویق کرد 
که محصــوالت آمریکایی بخــرد و آرام آرام 

وابستگی اش به روسیه را کاهش دهد.
باوجــود اعام نظــر آمریکایی هــا، دهلی نو 
تاکنــون اعام کرده اســت که قصــد ندارد 
توافقنامه S-۴۰۰ را کنار بگذارد و قصد دارد 
این معامله با روســیه را تا پایان سال جاری 
به طور کامل اجرایی کند. از دیدگاه هند، هیچ 
کشور دیگری اجازه ندارد خط مشی سیاست 
خارجی یا سیســتم دفاعی برای هند تعیین 

کند.
ایــن در حالی اســت که به نظر نمی رســد 
 CAATSA تصمیم واشــنگتن برای اعمال تحریم های
بر ترکیه که متحد ناتو هم بود، تأثیری داشته باشد. ترکیه 
ماه دسامبر تصمیم گرفته بود S-۴۰۰ از روسیه خریداری 

کند.
طی چندین ســال گذشته، هند معافیت های مختلفی را 
از طرف امریکا دریافت کرده است، یکی از این معافیت ها 
خرید نفــت از ایران بوده اســت. ازنظــر تاریخی، هند 
واردکننده عمده نفت ایران با توجه به تقاضای گســترده 
انرژی اش بوده اســت. بنابراین در موقعیتی آشــنا میان 

امریکا و یکی از دشمنان آن قرار گرفت.

کارشناسان صندوق بین المللی پول پاسخ می دهند

نااطمینانی در اقتصادهای بزرگ چگونه سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد؟

هند ممکن است با تحریم های امریکا مواجه شود

آمریکا بر سر دوراهی تحریم یا معافیت برای هند
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ترقی اقتصادی :مســئول پنج دوره رأی های مردمی 
جشــنواره فجر تاکید می کند: در سال های قبل تاش 
شد ســیمرغ مردمی جشــنواره فجر استقال و هویت 
خود را داشته باشد و میزان دخل و تصرف به کمترین 
میزان برســد، اما استنباط اشــتباه از شفافیت، امکان 

تقلب را به وجود می آورد
بدر سال های قبل خانه سینما مسئول انجام رأی گیری 
در ســینما های مردمی بــود، ولی با توجه به ســامانه 
تدارک دیده شــده برای بلیت فروشی، شیوه رأی گیری 
هم تغییر کرد و برعهده ســامانه سمفا زیرنظر سازمان 

سینمایی قرار گرفت.
پیش تر تهیه کننده »ابلق« از بروز مشــکل و وجود باگ 
در سیســتم رای گیری جشــنواره انتقاد کرده بود که 
البته برخی از این اشکال ها با پیگیری دست اندرکاران 
جشــنواره برطرف شدند و ســاعتی قبل هم تاکید شد 
که آرای ناصحیح حذف می شــوند، اما با این حال این 
سوال همچنان مطرح است که آیا امکان دخل و تصرفی 
خارج از روال عادی در رأی گیری جشنواره وجود دارد 

یا خیر؟
در ایــن باره علی آشــتیانی پور که به مدت پنج ســال 
عهــده دار رأی هــای مردمی جشــنواره فیلــم فجر با 
مسئولیت خانه سینما بود و سال قبل تاکید داشت که 
آخرین دوره کاری خود را در این سمت انجام داده و به 
دلیل ســنگینی این مسئولیت دیگر حاضر نیست آن را 
بپذیرد، ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه سیمرغ مردمی 
جشــنواره فیلم فجر می گوید: »شفافیت« آن است که 
اســناِد قابل دفاع برای ارائه به معترض ها وجود داشته 
باشــد و آنچه در دوره های قبل بویژه ســال قبل انجام 
شــد، بیشــترین میزان دقت و اعتبار و کمترین میزان 

دخل و تصرف را داشت.
او درباره حاشــیه های رأی های تماشــاگران جشنواره 
امســال در ســینما های مردمی و اینکه گفته می شود 
تاثیرگــذاری در رأی ها در ســال های قبل هم محتمل 
بوده، چون کار به شیوه اینترنتی انجام می شد، توضیح 
داد: از جزئیات آنچه امســال انجام شــده کامل مطلع 
نیســتم که بخواهم دفاع کنم یا رد، ولی درباره گذشته 
می توانم بگویم که ســال های قبل یکی از ویژگی هایی 
که ســعی کردیم وجود داشته باشــد و از آن مراقبت 
هم می کردیم، این بود که دخل و تصرف را به شــدت 
پایین آوردیم و آماری را که می گرفتیم در ســبد های 
مختلف قــرار می دادیم و آنچه در اصطاحاً »پاک ترین 
سبد« می نامیدیم، ماک آمار نهایی محسوب می شد و 
دقیقا شامل رأی هایی می شد که بیننده ی کامًا بدون 
ذهنیت، بدون تاثیرگذاری و وابستگی به فیلم توانسته 

بود رأی دهد. البته بقیه آمار را هم داشــتیم، ولی سال 
گذشته خوشبختانه آن قدر تاثیرگذاری کم شده بود که 

آمار سبد پاک ما با بقیه رای ها یکسان بود.
آشــتیانی پور در پاسخ به اینکه این شــیوه چه بوده و 
اگــر دخل و تصرف در کمترین حد بــوده چرا ابراهیم 
حاتمی کیا برای فیلم »خروج« آن همه اعتراض داشت؟ 
گفت: توضیح پروســه کار بســیار مفصل است و مجال 
گفتن آن در اینجا نیســت، اما اعتراض آقای حاتمی کیا 
بخاطر تصور اشتباهی بود که ایشان داشتند. من همان 
زمان پاســخ دادم و خواســتم بیایند تا به طور کامل و 
شــفاف برایشان توضیح داده شــود. بعد ها برای برخی 
دیگر هم گفتم که اگر ایشــان و دوســتان دیگر بیایند 
و ایــن اســناد را ببیننــد متوجه می شــوند که چقدر 

قضاوتشان اشتباه بوده است.
او تاکید کرد: ارزشــی که ســیمرغ مردمی پیدا کرده 
حاصل دل نگرانی و دل مشغولی هایی بود که ما داشتیم 
و در تمام پنج سالی که در این حوزه مسئولیت داشتم 
با همراهی خانه سینما و دوســتان دیگر سعی کردیم 
این جایزه استقال خود را داشته باشد که هیچ کس از 
مســئوالن یا صاحبان اثر و یا حتی مردم نتوانند بر آن 
تاثیر گذارند، چون من خودم هم پخش کننده بودم، هم 
تهیه کننده و هم ســینمادار. همه چیز را می شناختم و 
می دانستم کجا، چه کسی می تواند تاثیر بگذارد. ما همه 

راه ها را بسته بودیم تا به یک مجموعه رفتار قابل اعتماد 
برســیم که حداقل برای خودمان حجت باشد و انصافا 
هم، از میان مسئوالن یا صاحبان آثار نه کسی خواست 

و نه کسی توانست در رأی ها تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: اگر نگرانی هایی که ما داشــتیم و در این 
سال ها از بابت آن ها پیشگیری هایی را می کردیم، امسال 
اتفاق نیفتاده باشــد پروســه رأی گیری کاما می تواند 
قابل تصرف باشد. من درباره شیوه رأی گیری جشنواره 
امسال نمی توانم قضاوتی کنم، چون در جریان جزئیات 
نیســتم، اما آنچه ما انجام می دادیم حاصلش این شــد 
که این ســیمرغ مردمی هویت پیــدا کرد و مخاطب و 
صاحــب فیلم را به این باور رســاند که این جایزه حائز 
ارزش و تاثیر زیادی در روند اکران اســت. من دوست 
داشتم این استقال حفظ شــود تا تحت تاثیر قضاوت 

نابجا قرار نگیرد.
آشتیانی پور درباره اینکه شیوه امسال و اعام رأی های 
کلی طبق تاکید رییس سازمان سینمایی برای شفافیت 
بوده است و آیا این شفاف سازی به معنای کسب آرای 
مطمئن نیز خواهد بود؟ گفت: ســال قبل هم این بحث 
مطــرح بود و آقای انتظامی روی آن تاکید داشــت. در 
همان زمان ما هم تاکید داشتیم که اینجا بحث منفعت 
مطرح اســت. اگر منفعِت مِن فیلمســاز این باشد که 
سیمرغ مردمی را به دست بیاورم ممکن است هر گونه 

دخل و تصرف در رأی ها انجام دهم چرا که در شــرایط 
عادِی فعالیت ســینماها، تاثیر سیمرغ مردمی حداقل 
۱۰ میلیارد تومان بر فروش اســت و اگر فیلمی جایزه 
بهترین اثر از نگاه تماشــاگران جشــنواره را می گرفت، 
می توانســت زمان خــوب اکران بگیــرد، پخش کننده 
قــدرت مانور خوبی پیدا می کرد و ســینما ها هم برای 

اکران ترغیب می شدند.
ولی وقتی شفاف سازی را از زاویه ای که دوستان اشاره 
می کننــد، نگاه کنیم در واقع فرصتــی را می بینیم که 
امکان تقلب ایجــاد می کند، یعنی اگــر من به عنوان 
صاحب فیلــم بدانــم جایگاهم در رأی هــای مردمی 
کجاســت، تاش خود را برای اول شدن انجام خواهم 
داد؛ بنابراین بر اســاس مشــخص بــودن آراء در طول 
جشــنواره، رقابــت نابرابری میان دو فیلم برتر شــکل 
می گیــرد در حالی که اگر میزان روشــن بودن جایگاه 
خود را ندانند حتــی اگر برای تاثیرگذاری تاش کنند 

هم، آن قدر نمی توانند موفق باشند.
وی تاکید کرد: ما شفافیت را در سامتی اجرا می دیدیم. 
شفافیت این نیست که من بگویم شما نفر دوم هستید 
و بعد شــما »بدانید« که دوم هســتید و اگر یک تاثیر 
کوچک بگذارید می توانید اول شوید. درواقع من با این 
اطاعات استعداد شــما را برای رسیدن به جایگاه اول 
تحریــک می کنم. البته شفاف ســازی در رده های آخر 
تاثیری ندارد، ولی بین فیلم های اول و دوم شــرایط را 
کاما تغییر می دهد و اگر این اتفاق بیفتد برای صاحب 
اثر ســهل و ممکن است که همه را فریب دهد و رأی ها 
را تحت تاثیر قرار دارد؛ بنابراین این شفافیتی که از آن 
صحبت می شود اســتنباط غلط ایجاد می کند، چرا که 

بستر خراب شدن کار را به وجود می آورد.
به گزارش ایسنا ،او ادامه داد: شفافیت زمانی معنا پیدا 
می کند که اسناد، معتبر باشد و هر کسی اعتراض داشت 
اسناد و اطاعات قابل رویت را به او ارائه کنید. آنچه ما 
فکر می کردیم پنج ســال برایش خون جگر خورده ایم، 
برای این بود که فقط کســانی تأثیر داشــته باشند که 
بیننده بی واسطه هســتند و کسانی که حتما در سالن 
نمایش فیلم حضور دارند. هر کســی که می توانست در 
رأی ها تاثیر بگذارد از سبد رأی ها خارج می شد و نتیجه 
نهایی چیزی بود که با چشــم بسته می توانستیم قسم 
بخوریم پاک اســت. در پروسه شــفافیت، وجود اسناد 
معتبر باید برای مسئوالن اهمیت داشته باشد، چون به 
هر حال از میــان صاحبان فیلم ها یک نفر که جایزه را 
می گیرد راضی است و بقیه ناراضی و این که آن یک نفر 
چنان صاحب حق باشد که خدای او هم راضی باشد، از 

هر چیزی باید بیشتر اهمیت داشته باشد.

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو 
هیات مدیــره چادرملو در گفت و گو با ما 
با اشــاره به اینکه : مســئولیت اجتماعی 
شــرکتها تکلیفی اســت که آنها را مجاب 
می سازد در فضای کسب و کار خود به آن 
عمل کنند تا پاســخگوی انتظارات جامعه 
باشندتاکید کرد : از طرفی نباید فراموش 
کرد شرکت ها،  مسئولیت های بزرگی نیز 
در قبال کارکنان. ســهامداران. مشتریان 
تأمین کننــدگان. و تمامــی ذینفعان بر 
عهده دارند. و باید نسبت به هر دو بخش 

به تعهدات  خود عمل کنند .
وی افزود: در بحران اخیر ناشــی از شیوع 
بیمــاری کرونا شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو  از  اواخر ســال ۱۳98 همزمان  
اقدامات آموزشی برای پیشگیری از فراگیر 
   HSE شدن این بیماری ها  در واحدهای
مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو را 
آغــاز کرد و در ســریعترین زمان و بدون 
فوت وقت و با نظــارت مدیران هر بخش 
با تشکیل ســتاد مقابله با بحران اقدام به 
آموزش ، و تدابیر ایمنی و بهداشتی برای 
مقابله بــا این بیماری بصورت گســترده  

ادامه یافت .
همچنین بــا اقدامات ســختگیرانه ،همه 
پرســنل اعم از کادر رســمی و نیروهای 
بازگشــت ازمرخصی  پیمانــکاری هنگام 
وپیش ازشروع کار ملزم به انجام آزمایش 
خون و معاینات پزشکی هستند ودرصورت 
برخورداری از ســامتی کامل اجازه ورود 
به مجتمــع ها داده  می شــود وچنانچه 
عایم ویروس کرونا درآنها مشــاهده شود 
بــدون اســتثناء باهزینه شــرکت، تحت 
درمــان قرارمیگیرند به همین منظور تیم 
های پزشــکی در هر دو مجتمع استقرار 
یافتند و تمامی پیمانکاران نیزمکلف شده 
اند هزینه درمان پرســنل وخانواده آنهارا 

متقبل شوند . 
مهندس تقی زاده از دیگر اقدامات چادرملو 
برای مقابله با گســترش بیماری کرونا را 

تجهیز نقاهتگاه اضطراری شــهراردکان با 
۱۰۰ تخت برای قرنطینه بیماران مبتا به 
ویروس کرونا، سازماندهی ۱۵ اکیپ های 
مکانیزه ومجهز به لوازم ووسایل ضدعفونی 
کننده با هماهنگی ستادهای محلی واعزام 
این گروها بــه شــهرهای اردکان، عقدا، 
میبــد، بهاباد  و روســتاهای مجاور برای 
ضد عفونی کردن اماکــن عمومی همراه 
با دهها دســتگاه تانکر،آمبوالنس وماشین 
آالت مجهز به وسایل ضدعفونی کننده،  و  
هزاران عدد ماسک ودستکش وتوزیع آن 
بین شــهروندان وپاکسازی اماکن عمومی 

عنوان کرد .
وی گفــت:  در مجمــوع بیــش از 222 
میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال کمک  نقدی 
و غیر نقدی برای مقابله با کرونا  به مراکز 
نظارتی و پزشکی استان یزد و شهرستان 
اردکان به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه 

و درمان مبتایان، اهدا شده است.
مدیــر عامــل چادرملــو با بیــان اینکه : 
هرســازمانی ملزم اســت تا در جهت حل 
مشــکات، مسائل و بهبود کیفیت زندگی 
کارکنــان، و رفع برخی نیازهای اجتماعی 
، فرهنگی و زیســت محیطی جامعه متاثر 
از فعالیتش  همت گمارد افزود:  شــرکت 
چادرملــو تاش نمــوده عاوه بــر انجام 
تعهدات خــود در چارچــوب قوانین کار 
نســبت به کارکنــان، اعــم از کارگران و 
کارشناســان ومدیران، بخشی از نیازهای 
رفاهی و اجتماعی و فرهنگی آنها را تامین 
نماید بطور نمونه از فروردین ماه امسال تا 
کنون  به تمامی پرسنل شاغل در چادرملو 
) بالــغ بر 7 هزار نفــر( در ۳ نوبت کمک 
هزینه معیشت پرداخت شــده و در نگاه 
دراز مدت نیز با  تاســیس شرکت تعاونی 
مسکن  قرار است  برای تمامی کارگران و 
کار کنان  فاقد مســکن شاغل در مجتمع 
های معدنی و صنعتی در شهرســتانهای 
اردکان و بهاباد مســکن مناســب ساخته 
شــود، این اقدام در راستای تامین امنیت 

شغلی و آرامش روانی کارگران تاشگر که 
نقش عمده ای در امر تولید واقتصاد کشور 

دارند انجام می گیرد.     
  وی تصریح کــرد: در عین حال تنها در 
سال گذشــته بالغ بر  2۴۰ میلیارد ریال 
حمایــت مالــی چادرملو به شهرســتان 
اردکان، در راســتای مسئولیت اجتماعی  
در زمینه های علمی آموزشی- بهداشتی- 
فرهنگی- مذهبی - ورزشــی- محرومیت 
زدایی، خدمــات و فعالیت های اجتماعی 
کمک های باعوض به مراکز  فرهنگی - 
هیات های ورزشــی - صندوق های قرض 
الحسنه - مساجد - مدارس - انجمن های 
خیریه - مراکز علمی و آموزشی - کمیته 
امدام امام خمینی و سازمان منابع طبیعی 

اهدا شده است  . 
  مهنــدس ناصر تقــی زاده در ادامه این 
گفت و گو افزود : ســازمانهای  مسئولیت 
پذیــر و متعهد، پیــش از بروز معضات و 
مشکات و پیش از آنکه درخواستی از آنها 
شــود باید بر مبنای اصول تبیین شده در 
دورنمای توســعه خود، در برابر بحرانهای 
آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره 

بیاندازد پیش بینــی های الزم و اقدامات 
عملی انجام دهند. 

بر این اســاس شــرکت چادرملو با اعتقاد 
راســخ در تحقق این امــر از جمله ارتقاء 
شــاخص های زیســت محیطی نه تنها با 
رعایت الزامــات مصرح در قانــون  برای 
کاهــش آالینده هــای ناشــی از فعالیت 
واحدهای تولیــدی و صنعتی خود اقدام 
کــرده، بلکه تدابیری فراتر از وظایف برای 
پیشــگیری از بحرانهای آتی را نیز اتخاذ 
نموده اســت . ازجمله این اقدامات حیاتی 
پیــش بینی بحران آینده کشــور به ویژه 
مناطق کویری در تامین آب بوده اســت 
. این شــرکت همراه با دو شرکت گل گهر 
و مس سرچشمه  با تدبیری دور اندیشانه 
از چند سال پیش اقدام به عملی ساختن 
طرح شــیرین ســازی آب خلیج فارس و 
انتقال به مناطق مرکــزی ایران از جمله 
اســتان یزد و شهرســتان اردکان نموده 
اســت و برای اجرای این طرح عظیم ملی 
و اســتراتژیک ،  ۱72 هزارمیلیــارد ریال  

سرمایه گذاری پیش بینی شده است.   
یکی دیگر از اقدامات چادرملو که با هزینه  

بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریالی اجرا شده، 
ســاخت نیــروگاه ۵۰۰ مگاواتی ســیکل 
ترکیبــی در شهرســتان اردکان با هدف 
تامین نیاز برق مصرفی واحد های صنعتی 
مســتقر در ایــن منطقه و ســایر مصرف 
کنندگان کشــور بوده که به اتمام رسیده 
ودر حال حاضر در مدار شــبکه سراسری 
برق قرار گرفته اســت . و هم اکنون یک 
نیــروگاه ۱۰ مگاواتی خورشــیدی نیز در 
مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی ساخته و 

بزودی به بهره برداری می رسد.
همچنیــن یکی از طرح هــای بزگ و زیر 
بنایی توسعه بخش چادرملو پروژه احداث 
تصفیــه خانه فاضــاب شــهر اردکان و 
انتقال بخشــی از آن بــه مجتمع صنعتي 
چادرملواست. این طرح  تاثیر قابل توجهی 
در ارتقاء ســطح بهداشت ساکنین شهر و 
نیز جلوگیری ازهدر رفت آب دارد، این در 
حالی اســت که چادرملو برای اجرای این 
طرح در اردکان مبلغ  ۱9۳9 میلیارد ریال 
هزینه کرده است . نباید فراموش کرد این 
پروژه های زیر بنایــی که منافع آن برای 
عامه اســت اقداماتی فراتر از وظایف یک 

شرکت صنعتی است . 
مدیــر عامل چادرملو در خصوص اقدامات 
زیست محیطی این شرکت نیز گفت : در 
مجتمع صنعتــی چادرملو در اردکان یزد 
بیــش از ۳۰۰  هکتار باغ میــوه و 2۱8 
هکتار درختکاری از گونه های غیر مثمر و 
مقاوم در شرایط کویری ایجاد شده است 
. بدلیل اســتفاده از تجهیزات غبار گیر و 
فیلترهاي کیســه اي- در کارخانه گندله 
سازی اردکان میزان ذرات آالینده  بشدت 
کاهــش یافته و باالترین تمهیدات کاهش 

آالینده گی اتخاذ شده است.
وی افــزود: در مجتمع معدنی هم بالغ بر 
8۵ هکتار فضای سبز با گونه های مختلف 
درخــت و گیاهان مقــاوم در کویر ایجاد 
شــده و برای حفظ حیات وحش کویر نیز 
اقداماتی چون  ایجاد آبشــخور- ســاخت 

ابنیه بــرای محیط بانــان پناهگاه حیات 
وحش دره انجیر و نی بــاز- همکاری در 
تامین نیروی محیــط بان منطقه -  بهره 
برداری از آب شــور چاله ساغند و تصفیه 
آن و جایگزیــن بــا آب شــیرین بهاباد -  
اجراي برنامه جداسازي زباله هاي خانگي 
شامل پســماندهاي آلي ، شیشه و کاغذ 
)ازمبدا تولید(- اســتفاده از سیســتم تر 
در کارخانجات فراوری ســنگ آهن جهت 
کاهــش ورود ذرات گرد و غبار به محیط 
بیرونــی و پایــش های دوره ای زیســت 

محیطی انجام شده است .
همچنیــن طرح  ایجاد کمر بند ســبز در 
حاشــیه جاده - عقدا تــا اردکان به طول 
حدود۳۰ کیلومتر را در دست اقدام داریم 
که تاثیر قابل توجهی در تلطیف هوا و زیبا 
سازی مســیر خواهد داشت . ضمن اینکه 
برای بررســی و پایش آالینده های فصلی 
شهرســتان اردکان چادرملو پیشگام شده 
اســت و با تقبل هزینه اجــرای این طرح 
از مسئوالن شهرستان درخواست کرده ایم 
تیم کارشناســی خبره با هدف شناسایی 
منشاء آلودگی ها کار تحقیقاتی این طرح 

را آغاز کنند .
اقدام مهم دیگری که در حال اجراســت 
ســاخت دی کلینیک بهاباد اســت . این 
مرکز بهداشتی بدلیل مجاورت شهر بهاباد 
با مجتمع معدنی چادرملو، برای اســتفاده 
پرســنل و شــهروندان این منطقه بسیار 

حیاتی است .
یاد آوری می شــود در اجاس سراسری 
مسئولیت پذیری اجتماعی و اخاق حرفه 
ای، که دیماه امســال در دانشــگاه الزهرا 
برگزار گردید، ضمــن  تقدیر از  مهندس 
ناصر تقی زاده مدیــر عامل و عضو هیات 
مدیــر چادر ملــو به پاس خدمــات موثر 
و ارزنــده ایشــان در ایفای مســئولیت 
اجتماعی، تندیس ویــژه این اجاس نیز 
به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا 

گردید .

سیمرغ حاشیه دار جشنواره فیلم فجر شفاف است؟

مسئولیت اجتماعی، پیشران توسعه پایدار

گام های بلند چادرملو در زمینه مسئولیت اجتماعی 

بئاتریس وب، نمای تمام قد یک سوسیالیست ضد مارکس
سرمایه داری اصالح پذیر است

ترقی اقتصادی  : درست پس از مرگ مارکس در لندن، انجمن فابیان با رویکردی اصاح طلبانه و غیرانقابی 
جهت از بین بردن تدریجی نظام ســرمایه داری و برپا کردن نظام سوسیالیســتی تشکیل شد. چهره های 

شناخته شده این انجمن جرج برنارد شا، سیدنی وب و بئاتریس وب بودند.
مارتا بئاتریس پاتر، که به دلیل ازدواجش با سیدنی وب در سرتاسر جهان با نام بئاتریس وب شناخته می شود 
جامعه شــناس و اقتصاددان سوسیالیست بریتانیایی و یک فعال اجتماعی بود. او که یکی از بنیان گذارهای 
مدرســه اقتصادی لندن بود در شکل گیری فابیانیسم و صورت بندی مفهوم »چانه زنی جمعی« تاثیر بسیار 
زیادی داشــت. پیش از این که وارد این دو حیطه تاثیر او در اندیشه اقتصادی و اجتماعی شویم، بهتر است 
اندکی با پس زمینه فعالیت او و همسرش آشنا شویم. سعید رهنما در یادداشتی تحت عنوان »سوسیالیسم 
مارکسیســتی در بریتانیا« این زوج را چنین معرفی می کند: »سیدنی وب، اقتصاددان، مصلح سوسیالیست 
و پایه گذار مدرســه  عالی اقتصادی لندن، از جوانی ضمن تحصیل شــبانه و کار، به فعالیت های اجتماعی و 
عدالت خواهانه پرداخت. ســیدنی با برنارد شــا آشنا شد، و شــا او را با انجمن تازه تاسیِس فابیان آشنا کرد. 
سیدنی در یکی از سخنرانی هایش با همسر و همکار آینده اش بئاتریس پاتر آشنا شد. این ازدواج از هر جهت 
موقعیت سیدنی وِب را بهبود بخشید. بئاتریس به رغم آن که از یک خانواده  ثروتمند بود و ارثیه  هنگفتی به 
او رسیده بود، به زندگی زحمتکشان و تاش برای بهبود زندگی آن ها سخت عاقه مند بود، و کتاب »جنبش 
تعاونی در بریتانیا« را تالیف کرده بود. به زودی هر دو با همکاری و هم فکری یکدیگر در میان فعاالن مترقی 
انگلستان هرچه بیش تر مطرح شدند. از اولین کار های مشترک شان، دو جلد کتاِب »تاریخ اتحادیه گرایی« و 
»دموکراسی صنعتی« )کتابی که بعدا لنین آن را به روسی ترجمه کرد( بود. سیدنی تحت تاثیر افکار جان 
استوارت میل و اگوست کنت و اقتصاددانان کاسیک بود. با سوسیالیسِم مارکسی سخت مخالف بود و معتقد 
بود که سوسیالیسم هیچ پایه  ِعلمی چه در اقتصاد و چه اخاقیات ندارد، بلکه نظریه  یک ساختار اجتماعی 
اســت که با سعادت بشــر همخوانی دارد. زمانی که در ۱88۵ به عضویت انجمن فابیان در آمد، به تدریج از 
مخالفتش با سوسیالیسم بریتانیایی دست برداشت. فاصله گرفتِن فابیان ها از مارکسیسم هم، به گفته ی وولف، 
تا حدی تحت تاثیر نظرات وِب بود. وی در یک سخنرانی در ۱886 گفت »من خود را سوسیالیست می خوانم، 
چرا که آرزو دارم که این تمایل سرمایه دار را که از سرمایه تنها به نفع خودش استفاده کند، از بین ببرم.« به 
نظر او انتخاب بین مالکیت عمومی سرمایه و اخاقی کردن سرمایه داری، برای سوسیالیست ها بحثی باز است. 
در ۱9۱۴ سیدنی و بئاتریس وِب به حزب کارگر پیوستند و به  سرعت در سلسله  مراتب حزبی باال رفتند. در 
۱922 سیدنی با حمایت فدراسیون معدنچیان در انتخابات پارلمان برنده شد و در دو دولت کارگر به وزارت 
رسید، و سرانجام عضو مجلس اشراف شد.« درست پس از مرگ مارکس در لندن، انجمن فابیان با رویکردی 
اصاح طلبانه و غیرانقابی جهت از بین بردن تدریجی نظام ســرمایه داری و برپا کردن نظام سوسیالیستی 
تشکیل شد. چهره های شناخته شده این انجمن جرج برنارد شا، سیدنی وب و بئاتریس وب بودند. این انجمن 

بعدها در شکل  دادن به حزب کارگر بریتانیا تاثیر بسیار زیادی داشت.
 اتحادیه و چانه زنی جمعی

چانه زنی جمعی فرایندی از مذاکره بین کارفرمایان و گروهی از کارمندان است، با هدف رسیدن به دستمزد 
شــرایط، مزایا و دیگر وجوه حقوقی کارگران. منافع کارمندان عمدتا توسط نماینده های اتحادیه کاری که 
کارمندان عضو آن هســتند، بیان می شــود. توافق هایی جمعی که از طریق این مذاکرات به دست می آیند 
معموال مقیاس حقوق ها، ســاعات کاری، آموزش، بهداشــت و ایمنی، اضافه کاری، سازوکار انتقادی و حق 
مشــارکت در کارهای شــرکت را تعیین می کنند. عبارت »چانه زنی جمعی« برای اولین بار در سال ۱89۱ 
توسط بئاتریس وب وضع شد. وب در آن زمان مشغول ایجاد زمینه روابط صنعتی در بریتانیا بود. این عبارت 
در ادبیات وب به توافق ها و مذاکرات که از زمان وجود اتحادیه ها از قرن هجدهم ایجاد شده بودند، اشاره دارد. 
برخی یافته های تجربی نشــان می دهند که اعضای اتحادیه و دیگر کارگرانی که از طریق چانه زنی جمعی 
نمایندگی می شوند در کشورهای صنعتی تقریبا ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر از همتایان خود که چنین وضعیتی 
ندارند، در تعیین دســتمزدها موفق تر هستند. از سوی دیگر یافته ها نشان می دهد که اتحادیه یک گرایش 
عمومی به برابر کردن توزیع درآمد، مخصوصا بین نیروی کار ماهر و غیرماهر دارند. تقریبا چیزی بین ۰.2 تا 
۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به شکل »رفاه ازدست رفته« مربوط به اتحادیه ها است و این نسبت بسیار 
شبیه به رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در بازار محصوالت است. این نوع دیدگاه های بئاتریس وب 
باعث شد که او در زمینه های دیگری نظیر توسعه نظریه تعاونی هم چهره ای شناخته شده باشد. او در سال 
۱89۱ کتابی با عنوان »جنبش تعاونی در بریتانیای کبیر« نوشت که در این زمینه تاثیر بسیار زیادی داشت.

گزارش


