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زیان کرونا برای اقتصاد جهان 2.7 تریلیون دالر است
4سناریوی بلومبرگ برای آثار 

اقتصادی کرونا

 چرا محدودسازی دامنه نوسان 
 بازار سرمایه در حال گذر بازار سهام لغو شد؟

از شیب تند تاریخی

بازار سرمایه کش��ور به لطف ساختارهای قانونی موجود 
و البته تالش ه��ای مجدانه مدیران آن، در حال گذر از 
یک شیب تند تاریخی است و پشتیبانی دولت برای بازار 
س��رمایه در هر شرایطی الزم اس��ت. بازار سرمایه کشور 
به لطف س��اختارهای قانونی موج��ود و البته تالش های 

مجدانه مدیران آن ، در حال گذر از یک شیب تند...

تح��والت فناورانه صنعت بیم��ه در دنیا که از چند دهه 
پیش آغاز ش��ده بود، امروزه با س��رعت بیشتری درحال 
خودنمایی اس��ت و تصویری از چشم انداز کامال انقالبی 
آن به نمایش درآمده اس��ت. ب��روز این تحوالت در کنار 
تغییر انتظارات مش��تریان و ایجاد مدل های کسب وکار 

دیجیتالی، روند سنتی کسب وکارهای بیمه ...

واپس��ین ماه سومین سال دولت روحانی با خوش یمنی 
روبرو نبود. همان طور که بس��یاری از کش��ورها، درگیر 
ویروس ناخوان��ده کرونا بودند ایران نی��ز در یک حمله 
برق آس��ای این ویروس در تیررس قرار گرفت. ماجرای 
گرفتار شدن بس��یاری از افراد جامعه از بُعد بهداشتی و 

پزشکی مورد نقد و نظر است. اما آنچه در این روزها...

می توان گفت دهه 90 یکی از پرالتهاب ترین دهه ها بعد از 
انقالب به ش��مار می آید که با چالش های اقتصادی فراوان 
همراه بوده اس��ت و یکی از مهم ترین متغیرهای کالن که 
تاثیرگذاری عمیقی بر اقتصاد داشته، کاهش سرمایه گذاری 
و نرخ تشکیل سرمایه در کشور بوده است. دلیل اصلی که 

طی سالیان سال مانع از رشد باالی سرمایه گذاری در...

صنعت بی سرمایه و سال  دشوار 
برای اقتصاد

 دو الزام اساسی 
صنعت بیمه

 دولت، با کسب وکارهای خرد و کالن 
هم َنَفس شود
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به جای کرونا به جان بورس افتاده ایم!
مشروح این گزارش را در صفحه 4 بخوانید

اقتصاد ایران که در نیمه نخست سال ۱۳9۸ به ویژه در تابستان شرایط 
نس��بتا آرام و باثبات��ی داش��ت، از اواخر آبان ماه تاکن��ون وقایع اثرگذار 
بس��یاری را تجربه نموده اس��ت؛ افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از 
آن  ارائه الیحه بودجه با کسری قابل مالحظه به مجلس شورای اسالمی  
ترور س��ردار سلیمانی و حوادث پس از آن، قرار گرفتن ایران در لیست 
س��یاه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و در نهایت شیوع ویروس کرونا 
مواردی بوده اند که در ماه های اخیر بر ش��رایط کش��ور حادث شده اند و 
نتیج��ه آن ها برای اقتصاد ایران افزای��ش نااطمینانی، تحریک انتظارات 
تورمی و افزایش نرخ ارز بوده اس��ت. س��رریز این آثار در انواع بازارهای 
دارایی و کاالیی نیز به صورت افزایش تقاضا و رش��دهای قیمتی پدیدار 
گش��ته اس��ت به ش��کلی که در ماه های آذر تا بهمن تمام��ی بازارهای 
مالی )ش��امل ارز، طال، مس��کن و سهام( رش��د مثبت را تجربه نموده  و 
همگی  آن ها رکورده��ای جدیدی را ثبت نموده اند. در بازارهای کاالیی 
نیز ش��رایط تقریبا به صورت مش��ابه بوده و التهابات بازار خودرو، شاهد 
مناسبی برای تحریک انتظارات در این بازارهاست. هرچند که برخالف 
روند صعودی بازارها و افزایش انتظارات تورمی، نرخ تورم نقطه به نقطه 
اعالم شده توسط مرکز آمار در بهمن ماه برای دومین ماه متوالی کاهش 
یافته اما با توجه به شواهد و نشانه هایی نظیر انتشار رقم مربوط به رشد 

۲۸.۲ درصدی نقدینگی...



 اختصاص درآمد نفت به پروژهای عمرانی در سال 99

بودجه مالیات محور شد
ترقی اقتصادی: هرچند در بودجه 99 همچنان درآمدهای نفتی س��هم دارد، ولی این 
درآمدها قرار اس��ت تنها در پروژه های عمرانی هزینه شود و بودجه جاری بی نیاز از نفت 
باشد. اما برای تأمین بودجه جاری کشور بدون نفت، درآمدهای مالیاتی دولت باید رشد 
قابل توجهی پیدا می کرد. بدین ترتیب دولت بدون اینکه سراغ افزایش نرخ های مالیاتی 
برود، پایه های مالیاتی را گس��ترده تر کرد و دراین میان مالیات برخی از مشموالن را باال 
برد. البته برخی از این اصالحات و تغییرات نیز توسط کمیسیون تلفیق مجلس انجام شد. 
پس از آنکه الیحه بودجه به صحن مجلس رس��ید، اکثریت نمایندگان به کلیات آن رأی 
منفی دادند و بدین ترتیب یک بار دیگر الیحه به کمیس��یون تلفیق بازگشت تا ایرادات 
نماین��دگان را برطرف کند. اما به دلیل ش��یوع کرونا و تعطیلی جلس��ات مجلس، با نظر 
مساعد رهبر معظم انقالب بودجه سال آینده براساس اصل ۸5 قانون اساسی بدون طرح 

در صحن مجلس برای تصویب و تأیید به شورای نگهبان رفت.
مالیات هایی که افزوده شد

عالوه برمسئوالن دولتی، اغلب نمایندگان مجلس نیز با افزایش درآمد مالیاتی و پایه های 
آن موافق بودند. درهمین راستا، طبق تغییراتی که بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق 
داشت، مالیات بنگاه های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی با رشد 9۲ برابری 
از رقم ۱6.5 میلیارد تومان به هزار و 5۱6 میلیارد تومان افزایش یافت. مالیات اشخاص 
حقوقی غیر دولتی نیز از ۳۱ هزار و ۱65 میلیارد تومان به ۲9 هزار و 665 میلیارد تومان 
رس��ید. مالیات شرکت ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی )جمعی خرجی( که 
در الیحه بودجه عدد یک گذاشته شده بود به ۴00 میلیارد تومان طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق رس��ید. البته مالیات حقوق کارکنان بخش عموم��ی و خصوصی با کاهش اندکی 
مواجه ش��د، به طوری که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی از ۷ هزار و ۳00 میلیارد 
تومان به ۷ هزار میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی از۸ هزار و ۳۱9 

میلیارد تومان به ۸ هزار و 5۳ میلیارد تومان کاهش یافت.
سهم مسکن و خودرو از تأمین مالیات

درحالی که سال ها درباره دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بخصوص خانه های لوکس 
بحث می ش��د، کمیس��یون تلفیق مجلس برای نخس��تین بار ۷00 میلیارد تومان از این 
محل درآمد پیش بینی کرد و بدین ترتیب مالیات جدید واحدهای مس��کونی گرانقیمت 
با احتس��اب عرصه و عیان به مالیات ها اضافه ش��د. همچنین درآمد مالیات مستغالت از 
۱60۴ میلیارد تومان به ۴60۴ میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش ۳ هزار میلیارد 
تومانی ناشی از وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است. همچنین این کمیسیون 
900 میلی��ارد تومان هم برای دریافت مالیات از خودروهای لوکس درنظر گرفته اس��ت. 
مطابق بودجه س��ال 99، انواع خودروهای س��واری و وانت دو کابین موجود در کش��ور 
دارای ش��ماره انتظامی ش��خصی به ارزش ۷00 میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات 
بر دارایی س��االنه ش��دند. این مالیات بر اس��اس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد 
محاسبه می شود. خودروها در سال تملک، خودروهای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات 

دولتی، دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، شهرداری ها و بنیادها 
و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی)ره( و مقام 
معظم رهبری، خودروهای تولید ش��ده و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط کارخانجات 
سازنده و مونتاژکننده و خودروهای وارد شده پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، از 
پرداخت این مالیات معاف شدند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه 
خودروهای مش��مول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه 
سال 99 پرداخت کنند.تعویض پالک خودروها و ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب 
این بند برای آنها مالیات وضع ش��ده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل 

مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
ارسال همه تراکنش های بانکی به سازمان مالیاتی

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، بانک مرکزی موظف شده است که اطالعات همه 
تراکنش های بانکی را در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار دهد. بر اس��اس بند الحاقی 9 
الیحه بودجه سال 99 که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تأیید نهایی 
به ش��ورای نگهبان ارسال شده اس��ت، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که 
اطالع��ات همه تراکنش های بانکی به همراه همه اطالعات خوداظهاری ش��ده، به صورت 
فصلی در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار گیرد.اطالعات ارائه ش��ده توسط اشخاص در 

ارتباط با اطالعات اظهار شده قابل استناد است.
 توقف فعالیت کارتخوان های غیرمجاز

ب��ر اس��اس الیحه بودجه س��ال 99 ک��ه به تصویب کمیس��یون تلفیق مجلس رس��یده 
ش��رکت های خدمات پرداخت، بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری غیربانکی مکلف هستند 
حداکثر تا پایان مرداد س��ال ۱۳99 از ادامه فعالیت پر خطر و غیرمجاز حسابهای بانکی 

و پایانه های فروش )اعم از فیزیکی و مجازی( در کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند.
جریمه ۲۵ درصدی تخلف در اعالم »بابت« پرداخت

همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از ابتدای تیر ۱۳99 انجام همه تراکنش های بین 
بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک های 
عادی و رمزدار صادرش��ده در سال ۱۳99 مستلزم اظهار »بابت« توسط پرداخت کننده و 
دریافت کننده اس��ت. ارائه اطالعات خالف واقع یا نقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف 
اس��ت و در صورت کش��ف، متخلف مکل��ف به پرداخت جریمه مع��ادل ۲5 درصد مبلغ 

تراکنش می شود که سازمان امور مالیاتی مسئول وصول این جریمه است.
حذف سه دهک  باالی درآمدی از یارانه در بودجه ۹۹

کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 99 برای شناسایی و حذف سه دهک 
باالی درامدی از فهرست یارانه بگیران موافقت کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف به انجام این کار ش��د.در بند یک تبصره ۱۴ الیحه بودجه سال آینده آمده است: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در 
اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به 

شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک 
به افراد، اقدام کند.

وام ازدواج زوج ها ۱۰۰ میلیون تومان شد
س��قف وام ازدواج ه��ر یک از زوج ها در بودجه س��ال ۱۳99 به 50 میلی��ون تومان )در 
مجموع ۱00 میلیون تومان( افزایش یافت. بر اس��اس تبصره ۱6 الیحه بودجه سال 99 
ب��ه منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی ایران موظف ش��د از محل پس انداز و 
جاری قرض الحس��نه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج به زوج هایی که تاریخ 
عقد آنها پس از اول فروردین 96 اس��ت و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت 
نخست پرداخت کند. بر این اساس تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها 
در س��ال 99 معادل 50 میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت س��اله با اخذ یک ضامن 
معتبر و س��فته اس��ت. پیش از این وام ازدواج برای هر یک از زوج ها ۳0 میلیون تومان 

پیشنهاد شده بود.
درآمد نفتی ایران در سال ۹۹

بر اس��اس بودجه س��ال 99 ایران در س��ال آینده بیش از ۴5 هزار و ۴9۸ میلیارد تومان 
درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی خواهد داشت. 
ب��ا این حال اگر منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات 
گاز طبیعی در سال 99 کمتر از سقف تعیین شده باشد، به دولت این اجازه داده شده تا 

با رعایت قانون، مابه التفاوت را از منابع صندوق توسعه ملی تأمین کند.
همچنین در بودجه س��ال 99، ش��رکت ملی نفت این امکان را دارد تا مطالبات ارزی 
سررس��ید ش��ده خود در بانک های ملت و س��په را با تحویل نفت خام تسویه کند.بر 
اس��اس بودجه س��ال 99، به ش��رکت ملی نفت ایران اجازه داده می ش��ود در صورت 
درخواس��ت بانک های ملت و س��په، در س��قف مطالبات ارزی سررس��ید شده آنها از 
شرکت ملی نفت و خارج از سقف منابع مندرج در قانون بودجه به تحویل نفت خام به 
قیمت روز صادراتی اقدام کند. عالوه براین، در سال آینده وزارت نفت مجاز به انتشار 
۳ میلیارد دالر اوراق مالی اس��المی اس��ت،  در کنار آن بانک های عامل نیز می توانند 
تا س��قف ۳میلیارد دالر تسهیالت ارزی و ریالی به سرمایه گذاران طرح های باالدستی 
نفت اعطا کنند.همچنین در بند دیگری از بودجه س��ال 99 ، بانک های عامل مجاز به 
اعطای تا ۳ میلیارد دالر تس��هیالت به س��رمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و 
نهادهای عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا برای طرح های توسعه ای 

باالدستی نفت و گاز خواهند بود.

ترق�ی اقتص�ادی : موج این بیکاری ها به نظر می رس��د که 
در حال گس��ترش اس��ت و بای��د دولت تا این مش��کل به یک 
بحران اجتماعی- اقتصادی تبدیل نش��ده فکری اساس��ی برای 

آن داشته باشد.
ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و روند رو به رش��د و صعودی 
گسترش آن در تمامی استان ها نگرانی های بسیاری به همراه 
داش��ته و عمال بخش مهمی از جامعه و اقتصاد کشور را تحت 
ش��عاع خود ق��رار داده اس��ت. بخش مهمی از اقش��ار مختلف 
جامعه خانه نش��ین شده اند و بس��یاری از شرکت های دولتی 
و خصوصی کارمندانش��ان را به دور کاری تشویق می کنند اما 
در این بین تولید با چالش های جدی رو به رو شده است زیرا 

کارگ��ران واحدهای تولیدی که با دور کاری نمی توانند به کار 
خود ادامه دهند و از سوی دیگر تقاضا و خرید به شدت کاهش 
یافته و عمال مشتری برای تولیداتی که صورت می گیرد وجود 
ندارد؛ مشکلی که به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط 

بسیار به چشم می آید.
چرخی در بازارهای مختلف از بازار بزرگ تهران گرفته تا مغازه 
های س��طح شهر و پاس��اژهای معروف پایتخت به خوبی نشان 
می دهد که سایه س��نگین کرونا بر کسب و کارها حاکم شده 
و عمال بازارها در آس��تانه به��ار که باید رونق را تجربه کنند به 
خواب زمس��تانی فرو رفته اند. خواب زمستانی که در کنار افت 
شدید کس��ب و کارها خود را در قالب یک مشکل بزرگ دیگر 

هم نشان داده است و آن موج گسترده بیکاری و تعدیل نیروی 
ش��دید واحدهای تولیدی و خدماتی است. بررسی های سایت 
خبری اتاق تهران نش��ان می دهد تعداد زی��ادی از واحدهای 
صنفی، تولیدی، اس��تارت آپی و خدماتی در ۱0 روز گذش��ته 
اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده اند و کشور با موج جدیدی 
از بیکاری رو به رو ش��ده اس��ت. همچنین بخشی از واحدهای 
تولی��دی هم به نیروهای خود اعالم کرده اند که توان پرداخت 
مطالب��ات آن که ش��امل عیدی و حقوق می ش��ود را ندارند و 
تنه��ا می توانند ب��ه آن ها به صورت علی الحس��اب، پرداختی 

داشته باشند.
موج این بیکاری ها به نظر می رسد که در حال گسترش است 
و باید دولت تا این مش��کل به یک بحران اجتماعی- اقتصادی 
تبدیل نش��ده فکری اساس��ی برای آن داش��ته باش��د. مهدی 
خجسته عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی 
کارگران س��اختمانی گفته اس��ت: به دلیل افزایش نگرانی ها از 
ش��یوع ویروس کرونا، فعالیت های س��احتمانی متوقف شده و 
هزاران کارگر فصلی این صنعت که فقیر و دچار عس��ر و حرج 

هس��تند، کنج خانه بیکار نشسته  اند. از دولت در خواست دارم 
که در قالب بس��ته های حمایتی )نقدی و اقالم خوراکی( از این 
قش��ر مستضعف حمایت کند و اجازه ندهد که آنها شب عید را 

با یخچال خالی و جیب بدون پول بگذرانند.«
همچنین صنعت قطعه س��ازی خودرو به عنوان یکی از صنایع 
بزرگ کش��ور که ه��زاران کارگر ب��ه صورت مس��تقیم در آن 
مش��غول به کار هستند هم از ش��یوع کرونا آسیب بسیار دیده 
است و خطر بیکاری گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی این 
صنعت را تهدید می کند. آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان به ایسنا گفت:» این صنعت 
از حدود دو س��ال قبل با غول تحریم و به تازگی با غول کرونا 

دست و پنجه نرم می کند.«
ع��الوه براین ه��ا ویروس کرونا بس��یاری از کس��ب و کارهای 
اینترنت��ی را ه��م با مش��کل رو ب��ه رو کرده اس��ت و عالوه بر 
تعدی��ل نیروی صورت گرفته در ش��رکت علی باب��ا که بازتاب 
های بس��یاری داش��ت؛ تعداد زیادی از اس��تارت آپ ها هم به 

نیروهایشان گفته اند که چاره ای جزء تعدیل نیرو ندارند.

 رونق معامالت در محله های پایین 
و حاشیه های شهر

قیمت مس��کن در دوس��ال گذشته به 
طرز چش��م گیری افزایش یافته است. 
فاصل��ه قیمت مس��کن با ت��وان خرید 
خانوار بیشتر ش��ده، چه برای اجاره و چه برای خرید. همین باعث شد حجم 
معامالت به کمترین میزان ممکن در تاریخ بازار مس��کن  برس��د اما از اواسط 
سال، پس از تیرماه 9۸، رشد سریع قیمت ها در بازار مسکن پایتخت متوقف 
ش��د. تا امروز ب��ازار وضعیت آرامی را طی کرده اس��ت و قیمت های امروز با 

تیرماه فاصله زیادی ندارد.
اما حجم معامالت در چندماه گذشته افزایش یافت و رونقی را در بازار بعضی 
محله های پایتخت ایجاد کرد. بس��یاری از خریدارانی که خود را جا مانده از 
ب��ازار می دیدند در این ماه ه��ا تصمیم به خرید گرفتند و صاحب خانه هایی 
ک��ه در طمع افزایش قیمت انتظار می کش��یدند، به این نتیجه رس��یدند که 
سود بیشتری در آینده نصیب آن ها نخواهد شد و بنابراین تصمیم به فروش 
گرفتن��د. همین زمینه حرکت بازار را در بخش های پایین و متوس��ط تهران 
ایجاد کرد و بنابراین در ش��مال تهران نه رشد معامالت و نه رشد قیمت قابل 
توجهی را ش��اهد نبودیم اما در محله های جنوبی  و متوسط معامله آپارتمان 
های قدیمی رونق گرفت. حاش��یه های تهران هم از این قاعده مستثنی نبود 
به ویژه که در بعضی از ش��هرک های حاش��یه تهران به دلیل تامین امکانات 
زیرس��اختی مثل راه اندازی ایستگاه مترو در هش��تگرد، جذابیت خرید برای 
معامله گران بیش��تر ش��د. همین زمینه رش��د تقاضا در حاشیه تهران و رشد 

قیمت ها را فراهم کرد.
بعضی در مورد معامالت حواش��ی شهرها به نقش دالل ها اشاره می کنند اما 
نمی توان این حرکات را به طور سازمان یافته یا یک توطئه  دید. بازار مسکن 
همیشه دو نوع خریدار داشته است، کسانی که برای مصرف خانه خریده اند و 
کسانی که سرمایه شان را در بخش مسکن حفظ می کنند. باتوجه به کاهش 
نرخ بهره بانکی طبیعی است که بخشی از صاحبان سرمایه به سراغ بازارهای 
مختلف از جمله مس��کن بیایند. دیگر نکته مهم اینکه حجم بازار مس��کن در 
کشور ما بسیار کوچک است. میزان تولید مسکن در سه سال گذشته، ساالنه 
از ۴00 هزار دس��تگاه بیشتر نشده درحالیکه نیاز  به ۸00 تا 900 هزار واحد 
داری��م. میزان تولید در س��ال های 96 و 9۷ باوجود افزایش قیمت، بیش��تر 
نشده و این عامل نگران کننده است. عدم تناسب تولید با نیاز می تواند سیر 
صعودی قیمت ها در بازار مس��کن را حفظ کن��د هرچند انتظار داریم در دو 

سال آینده میزان افزایش قیمت مسکن کم شود.

ترفند تازه مشاوران امالک برای ایجاد موج فروش مسکن

پیش بینی کاهش قیمت واقعی مسکن 
در سال 99

ترقی اقتصادی :کارشناس��ان اقتصاد مسکن معتقدند در سال آینده با توجه 
ب��ه ناتوانی متقاضی��ان مصرفی در پرداخ��ت قیمت های فعلی رای��ج در بازار 

مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت.
کرونا این روزها بازارهای کش��ور را به رکود برده اس��ت؛ اما به نظر می رس��د 
برخ��ی از دالالن و واس��طه گران ب��ا ترفندهای مختلف، س��عی در کش��اندن 
خری��داران از خانه ه��ای خود به بیرون با ترفند »بع��د از عید همه چیز گران 
می ش��ود« دارند. بازار مسکن، نمونه روشنی است که گذر از هر بنگاهی، این 

موضوع را به طور کامل به رخ می کشد.
با این وجود، گزارش های میدانی خبرنگار ما حاکی از یخ زدن خرید و فروش 
و کم رغبتی خریداران برای بازدید خانه ها به دلیل کرونا دارد. در سوی مقابل 
فروش��نده ها نیز اغلب از ترس کرونا، کس��ی را به خانه راه نمی دهند. به گفته 
فعاالن بازار مس��کن، بخش زیادی از ش��هروندان که به صورت خودخواسته و 
ب��رای جلوگیری از ابتال ب��ه این ویروس خود را قرنطینه ک��رده و فقط برای 
رف��ع نیازهای ضروری از خانه خارج می ش��وند، به طور موق��ت تا پایان یافتن 
این ش��رایط و بازگش��ت به وضعیت عادی به لحاظ سالمتی تصمیم گرفته اند 
تقاضای خرید یا فروش مسکن خود را به تعویق بیندازند. شاید همین موضوع 
باعث ش��ده که برخالف روال هر س��اله بازار معامالت مس��کن، حجم خرید و 

فروش مسکن در هفته های پایانی سال با کاهش مواجه شود.
این در ش��رایطی است که بررسی آمار رسمی قیمت مسکن تهران مربوط به 
بهمن ماه امس��ال نش��ان می دهد که در برخی مناطق ۲۲گانه تعداد معامالت 
و قیمت ها به واسطه س��فته بازی و تقاضای سرمایه ای افزایش یافته است؛ به 
ط��وری که در این ب��ازه زمانی قیمت یک مترمربع آپارتم��ان به ۱۴ میلیون 
و ۴05 ه��زار توم��ان افزایش یافت که در مقایس��ه با دی ماه گذش��ته حدود 

۳.۷درصد رشد را نشان می دهد.
از س��وی دیگر، تعداد قراردادهای ثبت  شده در سامانه امالک و مستغالت در 
دومین ماه زمستان صعودی بود و از 9 هزار و 66۴ فقره در دی ماه به ۱۲ هزار 
و ۱۴ فقره در بهمن 9۸ افزایش یافته اس��ت. همچنین ارزش معامالت انجام 
ش��ده در ۳0 روز بهمن به مرز ۱6 هزار میلیارد تومان نزدیک ش��د که حدود 

۳ هزار میلیارد تومان از رقم معامالت اردیبهشت ماه امسال بیشتر است.
بررس��ی روند قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه حکایت از آن دارد در مناطقی 
ک��ه افزایش قیمت اتفاق افتاده، آمار معامالت نیز باالتر بوده اس��ت. به عنوان 
مث��ال در منطقه ۲ متوس��ط قیمت یک مترمربع واحد مس��کونی طی بهمن 
9۸ بالغ بر ۲۱ میلیون و 555 هزار تومان بوده که نس��بت به ماه پیش از آن 
بی��ش از 6.۲ درصد افزایش یافته اس��ت. در این منطقه یک هزار و ۱۸۸ فقره 
قرارداد طی بهمن ماه ثبت ش��د که در مقایس��ه با دیماه امسال ۲6.۷ درصد 

رشد داشته است.

پیش بینی بازار مسکن سال ۹۹
در این ش��رایط، مش��اوران امالک پیش بینی ادمه رکود در بازار مس��کن در 
س��ال آینده را دارند. حس��ام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مش��اوران امالک 
درخص��وص پیش بین��ی وضعیت قیمت مس��کن در س��ال 99 می گوید: بازار 
مس��کن در فروردین ماه س��ال آینده به دلیل تعطیلی بازاره��ا ثبات خواهد 
داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه 

قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد.
به اعتقاد وی، آنچه که مش��خص است، این که افزایش قیمت مسکن در سال 
99 در ح��د زیر خط تورم خواهد بود و این به معنای این اس��ت که اگر خط 
تورم ۳0 درصد باش��د، قیمت مس��کن بس��یار پایین تر از ای��ن عدد یعنی در 
حدود ۱5 تا ۲0 درصد رشد خواهد کرد. از سوی دیگر، حسین عبده تبریزی 
اقتصاددان معتقد است در سال آینده با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در 
پرداخت قیمت های فعلی رایج در بازار مس��کن، کاهش قیمت واقعی مسکن 
س��رعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اس��می مسکن ثابت مانده و یا 
بس��یار کمتر از ن��رخ تورم عمومی افزایش خواهد داش��ت ک��ه در نهایت در 

میان مدت سبب می شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند.

 تحلیل گر بازار مسکن
ترقی اقتصادی :اقتصاد ایران در اس��فندماه با تبعات این میهمان مهدی سلطان محمدی

ناخوانده روبه روش��ده و اس��فندماه، ماه رونق کسب و کارها تبدیل 
به یکی از س��خت ترین ماه های حیات کس��ب وکارهای خرد و کالن 
ش��ده است. برای همین رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، تعاون و اصناف نامه ای به رئیس جمهوری نوشته اند 
و در این نامه خواس��تار حمایت ویژه از بنگاه ها و کس��ب و کارها تا 

شهریور 99 شده اند تا رکود شدید رخ ندهد.
حدود دو ماه اس��ت که اقتصاد جهان درد ش��یوع وی��روس کرونا را 
تحمل می کند؛ و همین ش��رایط باعث ش��ده که شرایط بنگاه های 
اقتصادی بزرگ، کس��ب و کارهای خرد در اغلب کش��ورها چندان 
مساعد نباش��د. طوری که روز گذشته شش نهاد معتبر بین المللی 
همزمان درخصوص آس��یب های جدی ویروس کرون��ا بر اقتصاد و 
ورود اقتصاد جهان به رکودی بی سابقه هشدار دادند.  بیانیه مشترک 
»بانک  جهانی« و »صندوق بین  المللی پول« منتش��ر شد و سازمان 
تجارت جهانی به عواقب این ویروس بر اقتصاد هشدار داد. اما کرونا 
به پیشروی ادامه می دهد. بیش از ۷۳ کشور به کرونا آلوده شده اند. 
ابتالی حدود 5 هزار نفر در کره جنوبی تایید شده در ایتالیا نیز مانند 
ایران، مبتالیان از مرز ۲ هزار نفر گذش��ته اند. ایتالیا و کره وضعیت 
جنگ��ی اعالم کرده اند. در کنار ابعاد انس��انی، وضعیت اقتصادی نیز 
وخیم گزارش می شود. 6 نهاد معتبر نسبت به آسیب های اقتصادی 

کرونا هشدار جدی داده اند.
ب��ه گفته نهادهای اقتصادی چش��م انداز رش��د اقتص��اد جهان، با 
نااطمینان��ی بزرگی مواجه ش��ده اس��ت. OECD می گوید: کرونا، 
اقتصاد جهان را با خطرناک ترین ریس��ک از زمان بحران مالی سال 
۲00۸ تاکن��ون، مواجه  کرده و روس��ای صندوق بین المللی پول و 
بان��ک جهانی نی��ز در بیانیه ای مش��ترک برای کمک ب��ه حل این 
تراژدی انس��انی و چالش های اقتصادی ناش��ی از آن، اعالم آمادگی 
کردند. رئیس سازمان تجارت جهانی هم اعالم کرد که اثرات ویروس 
چین��ی بر اقتصاد جهان، ط��ی هفته های آتی ب��ر داده های تجاری 
نمایان خواهد شد. گروه ۷ نیز پیش بینی کرد که اختاللی جدی در 
فعالیت کسب وکارها رخ دهد. »مک کنزی« شناخته شده ترین شرکت 
مش��اوره مدیریتی در جهان هم معتقد اس��ت که شیوع گسترده تر 
کرونا می تواند افت 0.۳ تا 0.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان 
در س��ال ۲0۲0 را موجب شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده اس��ت که در صورت مهار 
نش��دن ویروس کرونا س��ال ۲0۲0 میالدی، ش��اهد بدترین بحران 

اقتصادی جهان بعد از سال ۲009 خواهیم بود.
اما اقتصاد ایران هم در دو هفته اخیر با تبعات این میهمان ناخوانده 
روبه روشده است. اسفندماه، ماه رونق کسب و کارها تبدیل به یکی 
از سخت ترین ماه های حیات کسب وکارهای خرد و کالن شده است.

طوری که س��یزدهم اس��فندماه رئی��س اتاق ایران ط��ی نامه ای به 
رئیس جمهور با اش��اره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر  اقتصاد 

کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب وکارهای خدماتی 
کوچک و متوس��ط و بنگاه های بزرگ باالدس��تی، ۸ پیشنهاد برای 

جبران بخشی از آسیب ها ارائه کرد.
در بخش��ی از نامه غالمحسین شافعی آمده است: موج این شوک از 
بدنه کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال در 
زمینه تجارت بین المللی به س��اختارهای اقتصاد کالن و بنگاه های 
بزرگ باالدس��تی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد ش��د و 
در نتیجه متغیرهای اقتصاد کالن، همچون رش��د، اشتغال و تورم را 
که به تازگی در مس��یر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده 

بحرانی می کند.
همچنین رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
تع��اون، اصناف نام��ه ای به رئیس جمهوری نوش��تند و در این نامه 
خواستار حمایت ویژه از بنگاه ها و کسب و کارها تا شهریور 99 شدند 
تا رکود شدید رخ ندهد. در راستای حمایت هایی که بخش خصوصی 

نیاز دارد تا ۴0 درصد اقتصاد کشور را زنده نگه دارد.
در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی و 
صاحبان کسب وکارها از استمهال سررسید اقساط تسهیالت و تمدید 
تس��هیالتی که سررسید تس��ویه آنها از بهمن ماه ۱۳9۸ فرا رسیده 
تا کمک به تأمین س��رمایه در گردش با ش��رایط آسان تر و تخفیف 
مالیات��ی گفته اند. اقتصاد با تنگناهایی مواجه اس��ت اما رعایت این 
اقدامات از سوی دولت می تواند بخش مولد اقتصاد را سرپا نگه دارد.  
تاکنون برخی از مسئوالن دست به کار شده اند و سازوکارهایی را به 
این منظور تعریف کرده اند. برای مثال امید علی پارس��ا، رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، مهلت بخشودگی 
جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳9۸ را به دلیل شیوع بیماری کرونا 

در کشور تا پایان خردادماه ۱۳99 تمدید کرد. همچنین، عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها در زمینه استمهال اقساط 
مش��تریان توصیه هایی کرده اس��ت و از بانک ها خواسته که شرایط 
امروز اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه درآمدی 
می شوند، در نظر گرفته و در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط 
وام ها، همراهی الزم را با مش��تریان به عمل آورند و مراعات وضعیت 
آنها را بکنند. حال باید دید که اقدام بعدی تصمیم س��ازان کش��ور 

مربوط به کدام بخش خواهد بود.
در کنار اقدام مس��ئوالن دولتی برخی از فعاالن اقتصادی برای سرپا 

نگه داشتن بنگاه های اقتصادی پیشنهادهایی را ارئه داده اند.
حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداش��تی که در 
»پایگاه خبری اتاق ایران« منتشر شده، پیشنهاد می دهد: برای نجات 
نظام صادرات و واردات کش��ور از بح��ران، به ویژه در بخش صادرات 
باید با یک دیپلماس��ی اقتصادی-بهداشتی فعاالنه، هر چه سریع تر 
پروتکل های بهداش��تی/امنیت زیستی موردنیاز برای صادرات ایمن 
محصوالت ایرانی به مقصد ش��رکای بزرگ تجاری کشور، به صورت 

مشترک با این کشورها، تدوین و به مورداجرا گذاشته شود.
به گفته س��الح ورزی باوجوداینکه دول��ت بابت هزینه های تحمیلی 
ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است؛ باید برای نجات مالی 
بخش خصوصی، اوالً بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در الیحه 
بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیاً، از 
طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی 
برای فعاالن اقتصادی بخش خصوص��ی، به ویژه بنگاه های خدماتی 
خ��رد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاش��ی نش��وند. از 
طرفی بحران بهداشتی با توجه به سکته ای که در گردش مالی بخش 

خدماتی ایجاد کرده، الجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد 
شد؛ لذا ضروری است سیاست گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک 
رویکرد فعاالنه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک 
برنامه جامع برای نقش آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کش��ور در 

مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند
س��الح ورزی تاکید می کند: با توجه به اینک��ه ضربه مهلک عواقب 
اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش 
خدماتی خرد کش��ور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با 
همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای 
بهبود فضای کسب وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد 

کشور اقدام نماید.
همچنین محمود توالیی، رئیس کمیس��یون مالی��ات، کار و تأمین 
اجتماع��ی اتاق ایران در گفت وگو با » پای��گاه خبری اتاق ایران« بر 
ضرورت پایش کس��ب وکارهایی که به واسطه ش��یوع ویروس کرونا 
دچار خسارت شده اند و امکان عمل به تعهدات خود را در این برهه 
ندارند، تأکید دارد و پیش��نهاد می دهد تا دولت دیون مالیاتی ، حق 
بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض کسب وکارهایی را که به دلیل 
همه گیر شدن این بیماری متوقف یا دچار خسارت شده اند، به چند 

ماه بعد معوق کند.
 حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم به روزنامه 
»ایران« گفته است: بخش خصوصی واقعی از سیاست گذاران کشور 
می خواهند به افزایش و تس��ریع دیپلماسی اقتصادی با کشورهای 
دیگ��ر توجه کنند. تجار ای��ران در تبادالت تجاری خود به س��بب 
بس��ته شدن مرزها با مشکل مواجه ش��ده اند و الزم است که دولت 
با رایزنی های کافی و ایجاد پروتکل های بهداش��تی ش��رایط را برای 
تجارت آس��ان کند. ضمن اینکه در فرآیندهای ثبت س��فارش، نقل 
و انتق��االت ارزی و تأمین م��واد اولیه نیز به کمک بخش خصوصی 
بیاید تا اقتصاد کشور ضربه نخورد. همچنین باید پذیرفت همان طور 
که رئیس بانک مرکزی می گوید ش��رایط اقتصادی بنگاه ها چندان 
خوب نیس��ت. لذا نیاز اس��ت که در مورد استمهال سررسید اقساط 
تس��هیالت بنگاه های اقتصادی به طور جدی تری در دستور کار قرار 
گیرد. همچنین به بخشی از واحدهای تولیدی و صنفی که از شرایط 
موجود متضرر ش��ده اند، باید از طریق تخفیف های مالیاتی، تعویق 
پرداخت های آنها به دولت یا پرداخت بدهی های دولت به این بخش 

مورد حمایت قرار گیرند.
کسب و کارهای کوچک و خرد از آسیب پذیر ترین بخش ها هستند و 

این قسمت را نیز باید به طور ویژه مورد پشتیبانی قرار داد.
این روزه��ا بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و سیاس��ت گذاران 
اقتصادی در بوته س��خت ترین آزمون ه��ا قرارگرفته اند؛ باید در کنار 
توجه به مسئولیت اجتماعی از کسب وکارهای کوچک و خرد غافل 
نشد؛ اقتصاد نیاز به حمایت دارد؛ حمایتی که به بقای آنها گره خورده 

است.

 راهکارهایی برای مقابله با کرونا

اقتصاد کرونایی و چشم امید به حمایت دولت

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 86 - نیمه اول اسفند ۱3۹8

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

موج گسترده بیکاری و تعدیل نیرو به دلیل شیوع ویروس کرونا

کرونا هزاران کارگر را خانه نشین کرد



ــد  ــرمايه وارد فصل رونق ش در روزهايى كه بازار س
ــد دولت از تحرك چشمگير  و حتى مقام هاى ارش
بورس در دوره ركود اظهار خرسندى كردند، تصميم 
چهارشنبه شب سازمان بورس و اوراق بهادار، شوك جديد بر اين بازار وارد كرد.بر اساس اين 
تصميم، دامنه نوسان قيمت سهم ها در بورس از 5 درصد به 2 درصد كاهش داده شد.                                                                                               
در نگاه اول اين تصميم را بايد ضلع سوم از پازل سه گانه اى به حساب آورد كه ظرف روزهاى 
اخير، مديران سازمان با انگيزه اعمال كنترل بر بازار اجرا كردند. اقدام اول آنها، توقف و تعليق 
صدور ُكد بورسى براى هزاران شهروند متقاضى سرمايه گذارى در بازار بود و اقدام دوم، تعيين 

حجم مبنا براى هر سهم.
ــت كه اتخاذ كنندگان اين تصميم چه اندازه ابعاد  ــوال اغلب ناظران اقتصادى اين اس حال س
جوانب و پيامدهاى اين تجويز خود را سنجش و پيش بينى كرده اند؟ زيرا ترديد نيست كه 
كاهش دستورى دامنه نوسان قيمت، مثل هر تصميم ديگر واجد«هزينه»هايى است كه مقام 

تصميم گير بايد آمادگى پرداخت آن را داشته باشد.
ــئوليتهايى را بر دوش دست  ــان بورس از دو زاويه پيامدها و مس تصميم به كاهش دامنه نوس
ــاس اقتصادى كشور، اعتبار  اندركاران بورس مى نهد: اول از اين نظر كه در وضع و حال حس
دولت و بلكه نظام درگرو اين قبيل تصميمات مهم اقتصادى است و در صورت شكست تصميم 

قطعا لطمه بر كارنامه و كارآمدى دولت وارد مى شود.
ــهامداران در پى دارد.   دوم، از حيث عواقبى كه اين تصميم در قالب رفتار و عكس العمل س
بالتبع به دليل جمعيت انبوه و ميليونى سهامداران فعال در بازار بورس، تحميل يك تصميم در 
صورتى كه زيانبار باشد مى تواند عكس العمل هاى مختلف جمعيت ذينفع در آن را برانگيزد

اما قبل از پرداختن به چند و چون نتيجه بخشنامه مربوط به دامنه نوسان بورس، الزم است 
ادعاها و توجيهات تصميم گيران را مرور كنيم:

مقام هاى سازمان ظرف دو روز اخير در اظهارات مختلف، اين تصميم را در راستاى حمايت از 
حقوق و منافع سرمايه گذاران خوانده و چند توجيه براى اين تصميم بيان كرده اند:

 اول اين كه مدعى شده اند كه هيجان حاكم بر بازار باعث تورم قيمتى در بسيارى از سهم ها 
شده و نوعى  سودجويى و سفته بازى را دامن زده بود.

دوم، گفته اند كه مديريت سازمان تحت فشار شديد از سوى سازمان ماليات و برخى از مراكز 
ــديد بر  ــت تا به پرداخت ماليات تن دهد يا آنكه يا به كنترل و محدوديت ش دولت قرار داش
بازار اقدام كند. در نهايت مجبور شده اندبراى فرار از دو پيشنهاد مذكور، راه سوم يعنى كاهش 

دامنه قيمت را پيش بگيرند.
شايد اين عجيب ترين بخش تصميم مديران يك بازار بزرگ مثل بورس باشد كه مى گويند 

انها به خاطر سهامداران مجبور شده اند اين تصميم را اتخاذ كنند.
اما نقد كارشناسان بر اين ادعاها:

1-اول بايد ديد كه دو توجيه مذكور دست اندركاران چه اندازه منطبق بر واقعيت است:
ادعاى نخست يعنى وجود هيجان و التهاب در بازار، امرى بديهى و غير قابل انكار است اما اينجا 

بحث بر سر راه و روش درست مقابله با پديده هيجان و جوزدگى در بازار است
اما ادعاى دوم يعنى اعمال فشار «نهادهاى باالدستى»بويژه سازمان ماليات بر بورس و اين كه 
ماليات بگيران، كارگزاران را مجبور به اتخاذ اين تصميم كرده اند، چيزى است كه در خبرهاى 
امروز تكذيب شد. مديران بورس قبل از اين نيز چند بار مدعى شده بودند كه مقابل مميزى 
مالياتى از سهامداران ايستاده اند اما اطالعيه ديروز سازمان مالياتى براى هميشه تكليف اين 

ادعا را روشن كرد.
ــوم و منطقى براى اطمينان يافتن از درستى و فايده مندى يك تصميم كالن  2-روش مرس

اقتصادى اين است كه كارشناسان مراحل و «سير كارشناسى» آن را مى سنجند به اين صورت 
كه آيا يك تصميم اقتصادى مراحل علمى مثل، «نيازسنجى يا نظرخواهى از جامعه هدف» را 
ــت يا نه صرفاً يك فرد يا عده خاص بى نياز از مشاركت فعاالن بازار آن تصميم  طى كرده اس
ــتورى و نه فرايندى اتخاذ و اعالم كرده اند. كامالً طبيعى است كه  ــكل ناگهانى و دس را به ش
يك دليل اصلى نگرانى و بدبينى به تصميم اقتصادى اين است كه آن تصميم بدون پشتوانه 

مطالعاتى و رايزنى نخبگان و مشاركت جامعه هدف اتخاذ شده باشد
در مديريت بازار سرمايه مثل ديگر عرصه هاى مهم اقتصادى، خطرخيزترين رفتار، تصميم هاى 
واكنشى است. يعنى اين كه سياستگذار به جاى آنكه زحمت تدوين و طراحى استراتژى براى 
تعادل بخشى و هدايتگرى در بازار را به جان بخرد صرفاً منتظر اتفاقات مى نشيند و بر حسب 

حوادث روز بخشنامه اى را به اميد كنترل بازار صادر مى كند
2- پديده «هيجان» چاشنى تجارت و خصلت ذاتى يك بازار رو به رشد است اما اين كه چه 
زمانى، هيجان حاكم بر رفتار بازيگران آهنگ حركت بازار را نامتعادل مى كند، در علم اقتصاد 
و بازار سرمايه راهها و مكانيسم هاى مشخص و قانونمند براى مديريت هيجان و بستن راههاى 

سودجويى پيش بينى شده است
ــفند مديران بورس براى اعمال كنترل بر بازار  ــنامه 14 اس 3-يكى از بحث هاى داغ در بخش
جريان فزاينده «نقدينگى» در اين بازار است. شواهد نشان از اين دارد كه مديران بورس از اين 
كه حجم سنگين نقدينگى باعث رشد روزافزون و شتابان شاخص بورس شده، دچار نگرانى و 
هراس شده اند. بويژه انكه قبل از اين صف طوالنى متقاضيان ُكد بورسى در دفاتر كارگزاريها 

باعث نگرانى شده و آنها را به بخشنامه تعليق پذيرش اعضاى جديد واداشته بود.
ــورس از «كاركرد  ــت اندركاران ب ــان در اين باب به تصورات ذهنى دس ــن نقد كارشناس اولي

نقدينگى» و نحوه مديريت جريان پول انبوه برمى گردد.
ــته در دوران ركود و بى اعتمادى مردم به بازارهاى ديگر  ــرمايه ايران توانس  اين كه آيا بازار س
ــهروندان را به خود جلب كند، و در نتيجه قدرت نقدينگى در آن از ديگر  اعتماد و عالقه ش

حوزه هاى اقتصادى پيشى گيرد يك تهديد است؟
ــت كه «مديريت نقدينگى» در بازارهاى مالى و بورس از ويژگيهاى نظامهاى  واقعيت اين اس
مدرن اقتصادى است. در اين نوع نظامها، مديران صاحب تخصص و تجربه افزايش نقدينگى را 

نه يك تهديد بلكه نوعى فرصت و حتى موتور نيرو بخش براى ديگر بازارها مى بينند
برآوردهاى تاريخى و آمارى نيز نشان از اين دارد كه براى اولين بار بازار سرمايه ايران توانسته 

ــرخوردگى شهروندان از بازارهاى ارز، سكه و مسكن و ... اعتماد شمار كثيرى از آنها  بعد از س
را به خود جذب كند

ــتقبال گسترده و حجم سنگين نقدينگى باعث شده در سال 98 وسعت و جغرافياى  اين اس
ــعبه براى كارگزاريها در شهرهاى دور و نزديك داير شود تا  بورس ايران تغيير كند و دهها ش
جايى كه تنها در سال 98 جمعيت چند ده هزار نفرى وارد اين بازار شوند. اما قسمت عجيب 
ــب وسعت گرفتن بازار و افزايش گستره آن متاسفانه در سطح  ــت كه به تناس ماجرا اينجا اس
مديريت بازار ظرفيت سازى الزم ديده نشده و تالشى براى هدايت اين موج نقدينگى يا «عمق 

بخشيدن به بازار» صورت نگرفت 
4- در اين مدت بسيارى از توصيه ها و راهكارهاى پيشنهادى متخصصان و خبرگان بازار براى 

مديريت جريان نقدينگى در بورس از سوى سران سازمان ناديده گرفته شد
اينجا برخى از راهكارهاى پيشنهادى و ناديده گرفته شده را به ياد مى آوريم:

ــان اين مطالبه را كه جزو قوانين كليدى برنامه ششم توسعه است  ــت كارشناس ماهها اس
ــركتهاى بزرگ»  ــهام ش ــزد مى كنند كه براى «عرضه هاى اوليه س به مديران بورس گوش
ــاى بزرگ يكى از  ــد زيرا اين نوع عرضه ه ــازى تالش كنن ــمول قانون خصوصى س و مش
ــه تنها اين مدت اقدامى صورت  ــت اما ن جويبارهاى مطمئن جذب و هدايت نقدينگى اس
ــردن جذابيت عرضه اوليه صورت  ــت بلكه تصميم هايى در جهت انقباض و از بين ب نگرف
ــك بخشنامه اخير در خصوص كاهش دامنه نوسان به 2 درصد نيز از اين  گرفت كه بى ش

دست تصميم ها است
ــناور بود و يا اينكه با ايجاد  ــتفاده از مكانيسم باال بردن سهم ش ــنهادها، اس يكى ديگر از پيش
جذابيت از راه آموزش ، تبليغ و باال بردن نقدشوندگى در يك بازار موازى مانند بازار آتى كاال 

يا اختيار معامله ، مقدارى از اين نقدينگى را هدايت مى كردند.
ــت اندركاران بازار بورس چرا به اين مكانيسم هاى  ــت كه دس ــوال معماگونه اين اس حال س
ــده در نظام هاى مدرن تن نداده اند نه تالشى براى افزايش عرضه  ــناخته شده و تجربه ش ش
اوليه شركتهاى بزرگ و مشمول خصوصى سازى بعمل آوردند و نه به مكانيسم نقد شوندگى 

يا سهم هاى شناور اقبال نشان دادند
ــت اندركاران بورس با خط  4-اما نكته عجيب ماجرا، مغايريت الگوى مديريتى و رفتارى دس
مشى اعالم شده خود دولت است. در حالى كه دولت از ابتداى شكل گيرى خويش هر گونه 
مداخله دستورى در بازار و توسل به روش سركوب قيمتى را نفى كرده و اين مدل مديريتى در 
دولت سابق را منشاء بسيارى از نابسامانيها خوانده است اما متاسفانه ميل به اين نوع تصميم 

ها و رفتارها هنوز در بخشهايى از دولت باقى است
ــان در سالهاى  ــت تصميم ها به صورت كاهش دامنه نوس در حالى كه تجربه ناموفق اين دس

آزموده شد و به از بين بردن جذابيت بازار انجاميد
به نظر ، به موضوع از دست رفتن جذابيت بازار و تجارب ناموفق قبلى آقايان در كاستن از دامنه 

نوسان در سنوات قبل اشاره كنيد بد نيست.
به همين دليل بعد از بخشنامه اخير ستاد مركزى بورس، شمارى از كارشناسان تجربه موفق 
الگوى مديريت فعلى بانك مركزى را يادآورى كردند و سخن اخير رئيس اين مركز را كه در 
اوج پرواز قيمت دالر با صراحت اعالم كرد كه«براى مقابله با هيجان بازار از مديريت هيجانى و 
دستورى استفاده نخواهيم كرد» يا اين سخن او كه هر تصميمى كه باعث بدبينى شهروندان 

صاحب سرمايه و يا فرارى دادن سرمايه از بازار شود خطاى نابخشودنى است
پيدا است كه امثال همتى تجربه اتفاقات خسارت بار سال 82  و 91 در بورس و ارز را پيش 
رو دارند و دريافته اند كه مداخله دستورى دولت مثل يك مسّكن چند روزه است و بعد از آن 

تب و التهاب در بازار و سودجويى فرصت طلبان فزونى مى گيرد .
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به جاى كرونابه جان بورس افتاده ايم!
بازار سرمايه كشور به لطف ساختارهاى 
قانونى موجود و البته تالش هاى مجدانه 
ــيب  مديران آن، در حال گذر از يك ش
ــتيبانى دولت  ــت و پش تند تاريخى اس
ــرمايه در هر شرايطى الزم  براى بازار س

است.
بازار سرمايه كشور به لطف ساختارهاى 
قانونى موجود و البته تالش هاى مجدانه 
ــيب  مديران آن ، در حال گذر از يك ش
ــت.انتظار مى رفت كه  تند تاريخى اس
اين بازار بتواند از گردش نقدينگى بيش 
ــتر استفاده نمايد كه البته دولت هم  ــال بهتر و بيش از 950هزار ميليارد تومانى امس
همراهى الزم در عرضه سهام هاى خود در اين سال طاليى را نكرد و عليرغم تالش 
مديران بازار براى پذيرش شركت هاى جديد در بورس براى مديريت جوالن نقدينگى 
تا اين لحظه سازمان نتوانسته است سهامداران عمده را براى عرضه بيشتر متناسب با 
تقاضا متقاعد كند و در نتيجه هيات مديره چاره كار را در محدود كردن نوسان بازار 
ديده است.البته در برابر ريسك هاى به وجود آمده در خصوص شيوع كرونا ويروس 
ــد حباب گونه خيلى از سهم هاى كوچك و متوسط هم  و تبعات اقتصادى آن و رش

نمى توان سكوت كرد.
من هم مثل هر كارشناس ديگرى موافق محدود كردن بازار نيستم و مطمئنم روش 
و رويكرد دكتر محمدى (رئيس كنونى سازمان بورس) و تيم ايشان هم هرگز چنين 
تفكرى را نمى پذيرد و در دوره سابق كه ما دامنه نوسان را باز كرديم و بعد از سال ها 
به عدد 5 درصد رسانديم ، من شهادت مى دهم كه دكتر محمدى آن وقت در وزارت 
ــت او و در راس آن دكتر طيب  ــى از حاميان اصلى بود كه به يمن حماي ــاد يك اقتص
نيا(وزير وقت اقتصاد) توانستيم ، مخالفان را متقاعد كنيم،اما در برهه كنونى اعتقاد 
دارم كه خود سازمان بورس بايد درباره بازار تصميم بگيرد و نبايد با ساختارهاى قانونى 
ــنامه اى برخورد نمود. بورس ما 52 سال است قدمت دارد و از پشتوانه قانون  ، بخش
بازار اوراق بهادار مصوب 84 و قانون توسعه ابزارها و نهادهاى مالى مصوب 88 و البته 

ساختارهايى كه مرهون ساعت ها فكر و آزمون و خطاست ، برخوردار است.
ــرمايه در هر  ــتيبانى دولت براى بازار س ــورس ما به ثبات مديريتى نياز دارد و پش ب
ــود ولو اين كه آن  ــت و اگر تصميمى در داخل بازار گرفته مى ش ــرايطى الزم اس ش
ــتباه باشد ، خود بازار و باالترين نهاد قانونى آن كه سازمان بورس و اوراق  تصميم اش
بهادار و شوراى بورس است بايد درباره آن تصميم بگيرند ، چرا كه هيچ كسى غير از 
خود اهالى بازار و بازيگران و بازيگردانان آن از رنجى كه بر آن گذشته كه به اين حد 
ــتند. تحوالت اخير بازار سرمايه هر اهل بازارى را نگران آن  ــد ، آگاه نيس از بلوغ برس
مى كند. خوب است، اكنون قدردان موقعيت تاريخى بازار سرمايه ايران باشيم و البته 
قدردان مديرانى كه همواره با فكر بلند خود، دغدغه اى جز صيانت از سرمايه سهامدار 

نداشته اند، حتى با وجود برخى از تصميماتى كه مى توان نقد به آن ها وارد كرد.

بورس انرژى را جدى بگيريم
اقتصاد ايران هم چنان نفتى است. چرا؟ 
اكنون بيش از دو ميليون بشكه نفت خام 
ــور ما يكى  در روز توليد مى كنيم و كش
ــت. با اين حال به  از توليدكنندگان و مصرف كنندگان بزرگ منطقه خاورميانه اس
ــارهاى ناشى از تحريم ميزان صادرات نفت ايران كاهش يافته است. پيش  دليل فش
از  محدوديت هاى امروز، بيش از 2,7 ميليون بشكه نفت در زو صادر مى كرديم اما 
اكنون رقمى كه دولت اعالم كرده و ميانگين فروش مستقيم و غيرمستقيم نفت از 

روش تهاتر 500 هزار بشكه در روز است.
ــور فراهم مى كند اما نكته  ــد اين ميزان فروش فرصت و قدرتى را براى كش هرچن
ــتفاده از ظرفيت بخش خصوصى  مهم ديگر كه زودتر بايد به آن مى پرداختيم، اس
ــت. براساس تصميم شوراى عالى  براى فروش نفت و فرآورده هاى هيدروكربنى اس
ــد وزارت نفت، نفت را در بورس انرژى بفروشد. از  ــه گانه، قرار ش هماهنگى قواى س
آغاز سال 97 تا آغاز هفته پايانى بهمن ماه، تنها يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت 
در بورس انرژى فروخته شد اما در هفته پايانى بهمن ماه، در روز دوشنبه دو ميليون 
بشكه ميعانات گازى 9دالر زير قيمت پايه جهانى، در روز سه شنبه، دو ميليون نفت 
سبك با هفت دالر زير قيمت نفت برنت درياى شمال و روز چهارشنبه دو ميليون 
بشكه نفت سنگين با هشت دالر زير قيمت نفت برنت درياى شمال عرضه شده است.

به نظر من اين فرصت خوبى براى فعاالن اقتصادى است كه با شكستن انحصار دولت 
در فروش و صادرات نفت، براى خريد و صادرات نفت و فرآورده هاى هيدروركربنى 
وارد بورس شوند. هرچند اين كارى بود كه بايد زودتر انجام مى شد اما نبايد از فرصت 
كنونى به راحتى عبور كرد. اگر جريان فروش نفت از طريق بورس انرژى تقويت شود 
ــطح توليد از 2,5 ميليون بشكه در روز تا سقف سه ميليون بشكه  امكان افزايش س
ــش از تحريم ها يعنى 3,7 ميليون  ــقف توليد پي وجود دارد. هرچند در عمل از س
بشكه نفت در روز فاصله يك ميليون بشكه اى داريم اما مى توان با اعتماد به بخش 
خصوصى و عمل نعل به نعل به قانون و مقررات، در فضايى كه انحصار شكسته شده 

به تدريج به اين سقف از توليد و عرضه هم رسيد.

رشد نرخ ارز، بال پرواز 
شاخص كل بازار سرمايه

ــت و شاخص  بورس تهران ركورد شكس
ــد ارتفاع  ــزار واح ــا كانال 500 ه كل ت
گرفت. اين ركوردزنى البته نه تنها ناشى 
ــرمايه بلكه به دليل افزايش نرخ ارز هم بود. در  از افزايش حجم نقدينگى در بازار س
روزهاى گذشته دوباره نام ايران در فهرست سياه اف اى تى اف قرار گرفت و همين به 
نوسان نرخ ارز در بازار انجاميد. نرخ اسكناس سبز و آبى آمريكايى نه تنها در بازار آزاد 
بلكه در سامانه نيما هم تغيير كرد و همين به انتظار تورمى خريداران سهام دامن زد.

با افزايش نرخ ارز انتظار مثبت از آينده درآمد شركت هايى كه يا كاالى خود را صادر 
مى كنند يا به نحوى با صادرات در ارتباطند، در بين معامله گران تقويت شده است. 
قيمت كاالى صادراتى درواقع  متاثر از قيمت جهانى كاال و نرخ ارز در داخل است. 
بنابراين هرچه نرخ ارز رشد كند، سودآورى شركت هاى توليدكننده كاالى صادراتى 
هم بيشتر مى شود. باتوجه به اين مسئله مى توان گفت رشد چند روز اخير شاخص 
كل بر مبناى يك منطق اقتصادى شكل گرفته است و اگر نرخ ارز افت نكند و انتظار 
مثبت از درآمد آتى شركت هاى صادراتى تقويت شود، رشد شاخص كل با اثرپذيرى 
از اين عامل ادامه پيدا مى كند. با اين حال نمى توان از اثربخشى رشد قيمت سهام 
شركت هاى ضعيف هم گذشت كه قيمت سهم آن ها هيچ تناسبى با واقعيت هاى 
ــان ندارد. سهام بسيارى از اين شركت ها در بازار سرمايه حباب زده است و  ذاتى ش

اين حباب هم چنان باد مى شود. 
يكى از روش هاى معمول در بهبود وضعيت كنونى بازار سرمايه افزايش عرضه هاى 
اوليه است اما به نظر من، مكانيزم عرضه اوليه سهام و كشف قيمت سهام در عرضه 
اوليه شركت ها در بورس ما مشكالتى دارد. اگر به وضعيت عرضه اوليه دقت كنيد 
مى بينيد وقتى شركت ها براى اولين بار سهام خود را عرضه مى كنند، چند روزى 
ــهام  ــهام وجود دارد و پس از چند روز ديگر خبرى از آن س صف خريد براى آن س
نيست. از نظر من اين مسئله به خاطر مشكالت مكانيزم عرضه اوليه سهام در بورس 
ــت كه براى هر فردى سهميه خاصى در عرضه اوليه مشخص مى كند و تعداد  ماس

محدودى سهم با ارزش محدودى به افراد تعلق مى گيرد.
ــرمايه با ميزان نقدينگى كه  ــئله ديگر اينكه حجم عرضه هاى اوليه در بازار س مس
ــود، تناسبى ندارد. مگر اينكه سهامداران عمده اين دسته شركت ها  وارد بازار مى ش
ــى از نقدينگى  ــهام خود را عرضه كنند و بخش ــس از عرضه اوليه س ــاى پ در روزه
ــرمايه   ــفانه در عرضه هاى اوليه اخير در بازار س ــود. متاس ــهم ها ش جذب اين س
ــته به اندازه يك شركت و ضوابطى كه هيئت  ــده است و بس چنين روندى طى نش
ــده و در  ــهام عرضه ش ــن كرده، 5 تا 15درصد س ــركت تعيي ــرش براى آن ش پذي
ــده يا محدود بوده است.  ــهامى انجام نش روزهاى آينده يا به طور تقريبى عرضه س
ــرد الزم در جذب حجم باالى نقدينگى  ــرايط در عمل عرضه اوليه كارك ــن ش در اي

در بازار را ندارد.

بازار سرمايه در حال گذر 
از شيب تند تاريخى

 كارشناس بازار سرمايه
سيد حميد رضا علوى

بازار سهام در ماه هاى اخير عملكرد چشمگيرى 
ــال  ــت. طى دوره ده ماهه ابتداى س ــته اس داش
ــدى بيش از 118 درصد  ارزش بورس تهران رش
را ثبت نموده است. در همين دوره ارز 2 درصد، طال 4.5 درصد و مسكن 25 درصد 
افزايش را تجربه نموده اند و اين ارقام به خوبى، بيانگر طاليه دارى سهام در بين انواع 
دارايى هاى مالى است. ارائه ارقام ده ماهه جهت ايجاد امكان مقايسه با ساير بازارهاست 
و بررسى رشد بورس از ابتداى سال تا پايان هفته منتهى به 25 بهمن نشان مى دهد 

كه ميزان رشد بورس باز هم افزايش يافته و به رقم 156 درصد مى رسد.
در مورد داليل رشد بورس در يك سال گذشته، به نظر مى رسد كه بخش اصلى رشد 
ــبت به ساير بازارها به ويژه بازار ارز  ــى از جبران عقب ماندگى اين بازار نس بورس ناش
ــركت هاى بورس به ويژه در گروه هاى  ــت؛ با توجه به آنكه شمار زيادى از ش بوده اس
ــد ارزى دارند و يا محصوالت خود در  ــيميايى، صادرات محور بوده و درآم فلزى و ش
ــانند، افزايش درآمد  ــاس قيمت گذارى با نرخ ارز به فروش مى رس بورس كاال را براس
ــده است. براى  ــهام آن ها ش ــبى در قيمت س ــركت ها منجر به افزايش متناس اين ش
شركت هاى ديگر كه داراى بازار داخلى هستند نيز افزايش قيمت سهام تا حد زيادى 
ــب با نرخ تورم بوده است. در كنار اين موارد مى توان  ــى از تعديل درآمدها متناس ناش
ــيميايى، تجديد  ــه از جمله نفت و محصوالت ش ــد قيمت جهانى كاالهاى پاي به رش
ارزيابى دارايى ها و در نهايت چشم انداز تورمى اشاره نمود كه سبب شده ارزش ريالى 
ــت كه محاسبه ارزش دالرى بازار سهام نشان  ــركت ها افزايش يابد. الزم به ذكر اس ش

مى دهد كه تغيير محسوسى براى بازار سرمايه رخ نداده است.
تغييرات كوتاه مدت بازار سهام طى يك ماه گذشته نيز به شكلى بوده كه بازار سرمايه 
ــان ميانه دى ماه (پس از واقعه ترور  ــدت پرنوس پس از عبور از روزهاى بحرانى و به ش
سردار سليمانى و حوادث پس از آن) در پنج هفته اخير، رشد قابل مالحظه اى داشته 
ــاخص كل تنها در چهار روز  ــپرى شده، ش ــكلى كه از مجموع 23 روز كارى س به ش
ــت.  ــط روزانه 1.2 درصد افزايش يافته اس منفى بوده و در اين 23 روز به طور متوس
ــريع و يكباره، با توجه به عدم بهبود محسوس در فضاى اقتصاد  ــد س در مورد اين رش
ــد كه تنها دو علت  ــور و همچنين متغيرهاى درونى بنگاه ها، به نظر مى رس كالن كش
اصلى وجود دارد؛ اولين علت احتمالى، مساله انتظارات آحاد اقتصادى در رابطه با نرخ 
ــت. با توجه به فيصله يافتن مساله استيضاح ترامپ  ــال آينده اس تورم و نرخ ارز در س
ــارهاى اقتصادى-سياسى اياالت متحده بر كشور (به ويژه پس از  و انتظار تشديد فش
حوادث اخير منطقه) در ماه هاى آينده كه مى تواند با افزايش محسوس نرخ ارز همراه 

شود، انتظارات تورمى و ارزى باعث شده تا افراد به سمت خريد سهام در بورس سوق 
ــان داده كه مى تواند با كمى  ــال اخير نش ــهام در دو س يابند. با توجه به آنكه بازار س
ــود (و حتى بازدهى بيشترى داشته باشد) و  ــبت به نرخ ارز تعديل ش وقفه زمانى نس
برخالف بازار ارز به دور از مسائل كنترلى، نظارتى و امنيتى قرار دارد و معامله در آن 
ــهولت و نقدشوندگى بسيار بااليى برخوردار است، شمار زيادى از سرمايه گذاران  از س
ترجيح داده اند كه با سرمايه گذارى در سهام شركت ها، به صورت غيرمستقيم در بازار 

ارز سرمايه گذارى كنند.
احتمال دوم در مورد رشد اخير بورس، بيش ارزشگذارى سهام يا ايجاد حباب قيمتى 
ــان مى دهد كه قيمت برخى شركت ها در  ــت. محاسبات نش در بخش هايى از بازار اس
ــهامداران رشد زيادى داشته و حتى نمونه هايى  ماه هاى اخير تحت تاثير هيجانات س
ــدهاى حبابى بيش از 500 درصد نيز در بازار سهام وجود دارد. البته اين موارد  از رش
بسيار معدود و غالبا در شركت هاى كوچك هستند اما به نظر مى رسد كه علت اصلى 
ــرمايه قابل مالحظه توسط افراد حقيقى و سهامداران خرد به بازار  اين اتفاق، ورود س
ــهام توسط افراد حقيقى  ــى خالص خريد (خريد منهاى فروش) س ــت. بررس بوده اس
نشان مى دهد كه در پنج هفته اخير، ميزان ورود پول از جانب اين افراد به بازار سهام 
ــط  ــدت افزايش يافته و هر هفته حداقل 1000 ميليارد تومان پول جديد توس به ش
ــده است. با توجه به آنكه دانش تحليلى كم، رفتار هيجانى و  اين افراد به بازار وارد ش
ــهامداران است،  توده وار و افق زمانى كوتاه مدت، از ويژگى هاى رفتارى اين گروه از س

افزايش حضور آن ها مى تواند نوسانات بازار در هر دو جهت را تشديد نمايد.
ــرمايه آن ها  ــهامداران حقيقى و افزايش ميزان س ــترش حضور س در مورد داليل گس
ــهام نسبت به ساير بازارها يكى  ــد كه بازدهى قابل مالحظه س در بازار، به نظر مى رس
ــت. در كنار اين موضوع  ــه اين بازار بوده اس ــرمايه ها ب ــن داليل جذب س از اصلى تري
ــه دنبال عرضه هاى اوليه نيز  ــهامداران حقيقى و ورود افراد جديد ب افزايش تعداد س
ــهام باشد. بررسى تعداد  ــرمايه افراد حقيقى در بازار س ــد س مى تواند يكى از علل رش
شركت كنندگان در عرضه هاى اوليه نشان مى دهد كه اين رقم به تازگى به 1.3ميليون 
نفر رسيده است كه در مقايسه با بيشترين شركت كنندگان سال گذشته رشدى بيش 

از 3 برابر را نشان مى دهد. 
ــكلى است كه  ــركت ها در عرضه هاى اوليه به ش با توجه به آنكه نحوه قيمت گذارى ش
ــك صفر) در مدت كوتاهى نصيب سهامداران مى شود  ــود قابل مالحظه اى (با ريس س
ــده و با  ــاد ذهنيت غيرصحيح از بورس براى افراد تازه وارد ش ــبب ايج اين موضوع س

افزايش ميزان سرمايه آن ها در بورس همراه خواهد بود.

ــال اخير، صرفا تعديل  ــد بورس در يك س به عنوان جمع بندى مى توان گفت كه رش
ــركت ها با نرخ هاى جديد تورم و ارز بوده است. رشد بورس چهار هفته اخير  ارزش ش
ــاى پيش رو بوده  ــى و ارزى جديد براى ماه ه ــو تعديل با انتظارات تورم ــز از يكس ني
ــه دنبال ورود  ــى در بخش هايى از بازار ب ــكل گيرى حباب قيمت ــوى ديگر، ش و از س
ــرمايه هاى جديد  ــم و رفتار هيجانى اين س ــت. دانش ك ــرمايه هاى جديد بوده اس س
ــش دهد. هرچند كه ورود  ــكل گيرى و ريزش حباب قيمتى را افزاي ــد ابعاد ش مى توان
ــده و در  ــرمايه ش ــرمايه مى تواند منجر به افزايش عمق بازار س افراد جديد به بازار س
ــت كه از  ــد اما بايد توجه داش ــته باش ــعه بخش مالى را به دنبال داش بلندمدت توس
ــيار كوتاه مدت (گرايش به سفته بازى) بوده  ــرمايه گذارى اين افراد بس ــو افق س يكس
ــدن ضرر قابل مالحظه توسط افراد  ــاس تجارب تاريخى، متحمل ش و همچنين براس
حقيقى به دليل ناآشنايى با مفهوم ريسك، غالبا به خروج دائمى سرمايه آن ها از بازار 
ــهام منجر خواهد شد. ورود گسترده و بى محاباى سهامداران جديد به بازار سرمايه  س
ــك و  ــش ريس ــعه ابزارهاى پوش با جذابيت هاى مصنوعى عرضه هاى اوليه، عدم توس
ــرمايه در  ــعه بازار س ــتقه نظير فروش تعهدى، از چالش هاى بزرگ توس ابزارهاى مش
شرايط كنونى است. به اين ترتيب به نظر مى رسد كه در كنار توسعه ابزارهاى جديد 
نظير فروش تعهدى جهت دوطرفه نمودن بازار، اعمال برخى اصالحات در فرآيندهاى 
ــورس و اوراق بهادار  ــازمان ب ــط اركان س عرضه اوليه (نظير نحوه قيمت گذارى) توس
ــهامداران تازه وارد  ــدن س ــكل گيرى حباب قيمتى و متضرر ش جهت جلوگيرى از ش

ضرورت دارد.

ــنبه هفته  اواخر روز چهارش
ــته خبرى منتشر شد  گذش
ــه مطابق با  ــر اينك ــى ب مبن
ــه هيات مديره سازمان بورس و اوراق  ششصد و بيست و نهمين جلس
ــان در تمامى نمادهاى معامالتى بازار سرمايه از روز  بهادار، دامنه نوس
شنبه 17 اسفندماه 1398 به 2 درصد كاهش خواهد يافت. اما قبل از 
ــاعت از صدور اين  ــدن اين مصوبه، به نحوى كه هنوز 48 س اجرايى ش
اعالميه نگذشته بود، در روز جمعه خبر ديگرى منتشر شد كه نشان از 
لغو اين مصوبه داشت. جزئيات بيشتر حاكى از آن بود كه وزير محترم 
اقتصاد به دليل لزوم مديريت و تعادل بازارهاى مالى كشور، اين مصوبه 
را منتفى اعالم و تاكيد كرد دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال 
عادى بازگردد. در ادامه نيز شركت بورس اوراق بهادار ضمن تاييد عدم 
تغيير در دامنه نوسان اعالم كرد كه تصميم قبلى هيات مديره سازمان 

بورس و اوراق بهادار مبنى بر كاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قريب 
ــاخص بورس طى دو ماه اخير صورت پذيرفته  به 190 هزار واحدى ش
است كه به نظر تماما چنين رشدى با عوامل بنيادى اقتصاد  همخوانى 
ــرمايه در  ــرمايه گذاران و فعاالن  بازار س ــدارد و لذا ضرورت دارد س ن

سرمايه گذارى هاى خود احتياط الزم را بعمل آورند.
بديهى است اخبار فوق، سواالت متعدد و ابهامات دوچندانى را نه تنها 
ــده اى به عنوان يك  ــاى مالى بلكه براى هر خوانن ــراى فعاالن بازاره ب
ــترس براى  كارگزار اقتصادى كه با توجه به مجموعه اطالعاتى در دس
ــاخته است.  آينده خود برنامه ريزى و تصميم گيرى مى كند، مطرح س
ــه ارزيابى و نقد  ــود ن ــت به آن پرداخته مى ش آنچه كه در اين يادداش
تصميمات هيات مديره سازمان بورس و يا مجموعه واكنش هاى ساير 
ــطح از  ــتگذاران اقتصادى، بلكه واكاوى چرايى اين س مقامات و سياس
ناهماهنگى بين مسئولين اقتصادى و بازارهاى مالى در چارچوب ادبيات 

نظرى و تجربى اقتصاد است.
ــت پويايى هاى بازارهاى مالى متشكل از بازار پول  ــلم اس آنچه كه مس
ــارات از متغيرهاى كالن  ــر تحوالت و انتظ ــرمايه و بيمه تحت تاثي س
ــاد داخلى و بين المللى قرار دارد. هر يك از اين بازارها  اقتصادى در ابع
نيز داراى مقام مربوط به خود است كه عالوه بر اعمال حاكميت و ساير 
ــئول رصد و پايش ريسك هاى مرتبط و اتخاذ  وظايف تنظيم گرى، مس
ــازى تحقق آن ريسك ها  تصميمات مقتضى جهت كنترل و محدودس
ــال 2007  ــت. نگرش كلى تا قبل از بروز بحران مالى جهانى در س اس

ــى را در حوزه  ــه هر يك از مقامات اقدامات ــا بدين ترتيب بود ك عموم
ــخگو و  ــاس همان اختيارات نيز پاس اختيارات خود انجام داده و بر اس
مسئول است. اما بروز بحران مالى اخير نشان داد كه به سبب وابستگى 
ــرمايه گذاران  باالى بازارهاى مالى و تنوع پرتفوى بانك هاى بزرگ و س
ــات بزرگ و يا  ــتراتژيك، هر گونه بى ثباتى مالى در يكى از موسس اس
ــات و بازارهاى  ــه راحتى به ديگر موسس ــاى مالى ب ــى از بازاره در يك
ــرايت مى كند و كليت بخش مالى را با بى ثباتى و بروز بحران  مالى س
ــرايت به بخش  ــى مواجه مى نمايد و حتى در مرحله بعد امكان س مال
حقيقى اقتصاد و اخالل در فعاليت هاى اقتصادى و در نتيجه بروز بحران 
ــت. به همين دليل، مباحث جديدى پيرامون  اقتصادى نيز متصور اس
لزوم اعمال سياست هاى احتياطى كالن عالوه بر سياست هاى احتياطى 
خرد شكل گرفت كه بر اين اساس با تعريف هدف ثبات مالى و پيشگرى 
از ريسك هاى سيستماتيك، شوراها يا كميته هايى تعريف و ايجاد شد 
ــتن ابزارهاى كافى، مسئول دستيابى به  كه بطور ويژه با در اختيار داش

اين هدف و جلوگيرى از بى ثباتى مالى بودند.
بررسى اتفاقات دو سه روز گذشته پيرامون دامنه نوسان نمادهاى بازار 
سرمايه نشان مى دهد كه ذات چنين مشكالت و عدم هماهنگى هايى 
ــران برمى گردد. مقام بازار  ــدان نهاد ثبات مالى در اقتصاد اي نيز به فق
سرمايه به وضوح دريافته است كه خطر شكل گيرى حباب هاى قيمتى 
ــذا اقدام به اتخاذ  ــروز بى ثباتى مالى وجود دارد ل ــرمايه و ب در بازار س
سياست هاى احتياطى نموده است. مقام بازار پول نيز با توجه به سرريز 

نقدينگى مازاد به بازارهاى تحت نظارت خود، مالحظات ديگرى را مد 
نظر دارد. در نهايت نيز مقام خزانه دارى دغدغه هايى از حيث تعامل بين 
بازارهاى مالى و بخش حقيقى اقتصاد را برجسته مى كند. واقعيت اين 
است كه جاى چنين بحث هايى نه در نامه نگارى هاى ادارى و روزانه بلكه 
در جلسات تخصصى و كاربردى كميته ثبات مالى است. اين اقدام باعث 
ــود كه با جلوگيرى از خدشه دار شدن اعتبار مصوبات سازمانى و  مى ش
پرهيز از ايجاد نگرانى بين فعاالن بازار و اقشار مردم، هدف ثبات مالى 
ــاس روش نظام مند حل مساله  ــاختار نهادينه شده و بر اس در يك س

پيگرى و محقق شود.
ــوال نيز مطرح شود كه  ــرايطى ممكن است اين س البته در چنين ش
ــاختار كميته ثبات مالى به چه شكلى بايد تعيين شود.  تركيب و يا س
ــورها در اين حوزه داللت بر آن  ــاير كش مطالعات مختلف و تجارت س
دارد كه ترتيبات سازمانى اين نهادها بطور عمده توسط شرايط خاص 
ــود. عوامل متعددى از جمله حجم اقتصاد و  ــورها مشخص مى ش كش
ــعه  ــطح توس اندازه بازار مالى، تنوع بازارهاى مالى و پيچيدگى آن، س
ــاب سرمايه بين  يافتگى اقتصاد و بازار مالى، نظام ارزى و مبادالت حس
 المللى، ساختار بانك مركزى و اهداف آن، درجه چسبندگى قيمت  ها 
و همچنين عوامل اقتصاد سياسى مانند درجه دموكراسى و حكمرانى 
خوب بر شكل گيرى ساختار نهاد ثبات مالى براى اجراى سياست  هاى 
ــت. بنابراين ممكن است يك «نسخه مناسب  احتياطى كالن موثر اس

براى همه» وجود نداشته باشد.

چرا محدودسازى دامنه نوسان بازار سهام لغو شد؟

رشد اخير بورس و داللت هايى براى سياستگذار

كارشناس اقتصادى 
مهدى هاديان

كارشناس بازار سرمايه
مهدى كرامتفر

مدير عامل بانك آينده 
محمد فطانت

 رييس كميسيون انرژى و محيط زيست اتاق تهران
رضا پديدار

 تحليل گر بازار سرمايه
عليرضا كديور

دوهفته نامه اقتصادى-   فرهنگى
سال ششم-شماره 86 - نيمه اول اسفند 1398
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بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 86 - نیمه اول اسفند ۱3۹8

در  ایران که  اقتصاد 
سال  نخس��ت  نیمه 
ب��ه ویژه در   ۱۳9۸
تابستان شرایط نسبتا آرام و باثباتی داشت، از اواخر آبان ماه 
تاکنون وقایع اثرگذار بسیاری را تجربه نموده است؛ افزایش 
قیم��ت بنزین و حوادث پ��س از آن، ارائه الیح��ه بودجه با 
کس��ری قاب��ل مالحظه به مجلس ش��ورای اس��المی، ترور 
سردار س��لیمانی و حوادث پس از آن، قرار گرفتن ایران در 
لیس��ت س��یاه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و در نهایت 
ش��یوع ویروس کرونا مواردی بوده اند ک��ه در ماه های اخیر 
بر شرایط کش��ور حادث شده اند و نتیجه آن ها برای اقتصاد 
ایران افزایش نااطمینانی، تحریک انتظارات تورمی و افزایش 
نرخ ارز بوده اس��ت. سرریز این آثار در انواع بازارهای دارایی 
و کاالیی نی��ز به صورت افزایش تقاضا و رش��دهای قیمتی 
پدیدار گش��ته است به ش��کلی که در ماه های آذر تا بهمن 
تمامی بازارهای مالی )شامل ارز، طال، مسکن و سهام( رشد 
مثب��ت را تجربه نموده  و همگی  آن ه��ا رکوردهای جدیدی 
را ثب��ت نموده اند. در بازارهای کاالیی نیز ش��رایط تقریبا به 
صورت مش��ابه بوده و التهابات بازار خودرو، ش��اهد مناسبی 

برای تحریک انتظارات در این بازارهاست.
هرچند که برخالف روند صعودی بازارها و افزایش انتظارات 
تورمی، نرخ تورم نقطه به نقطه اعالم شده توسط مرکز آمار 
در بهم��ن ماه ب��رای دومین ماه متوالی کاه��ش یافته اما با 
توجه به شواهد و نشانه هایی نظیر انتشار رقم مربوط به رشد 
۲۸.۲ درصدی نقدینگی در دوره یکس��اله منتهی به آذرماه 
و همچنین تش��دید مشکالت درآمدی دولت در سال آینده 
)ناشی از فشار تحریم ها( که می تواند عواقب نامناسبی برای 
پایه پولی به دنبال داشته باشد، انتظار می رود که تداوم روند 

نزولی تورم در سال آینده با چالش های جدی مواجه شود.
بررس��ی شرایط س��پرده های بانکی در نمونه منتخب نشان 
می دهد که در ماه های اخیر آهنگ رش��د سپرده های بانکی 
افزای��ش یافته به ش��کلی که در بهمن ماه، نرخ رش��د نقطه 
به نقطه س��پرده ها به بیش از ۳0 درصد رس��یده است. این 

نمونه ش��امل بانک هایی اس��ت که به صورت پیوسته اقدام 
به ارائه گزارش��ات عملکرد ماهانه خود بر روی سامانه کدال 
می نماین��د. مجموع مانده س��پرده این ی��ازده بانک )ملت، 
صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، دی، کارآفرین، اقتصاد 
نوین، س��ینا، خاورمیانه و پس��ت بان��ک( در پایان بهمن ماه 
بی��ش از 9۷00 ه��زار میلیارد ریال بوده اس��ت که این رقم 
حدود ۴5درصد از کل سپرده های نظام بانکی است. هرچند 
که نمونه مذکور حدود نیمی از س��پرده های کشور را شامل 
می ش��ود اما مقایس��ه روند آن با روند مجموع س��پرده های 
بانک��ی )تا زم��ان آخرین آمار موجود یعنی آبان ماه( نش��ان 
می دهد که می توان با ضریب اطمینان باالیی از این نمونه به 
عنوان نماینده یا جانشین مجموع سپرده های بانکی استفاده 
نمود. با توجه به آنکه نرخ س��ود س��پرده های بانکی در حال 
حاضر در محدوده ۲0 درصد قرار دارد لذا افزایش نرخ رشد 
سپرده ها به بیش از ۳0 درصد )در کنار اخطارهایی که برای 

رش��د نقدینگی در بر دارد( ناش��ی از آن اس��ت که بازارها و 
فعالیت هایی در اقتصاد و خارج از ش��بکه بانکی وجود دارد 
که نرخ های سود باالیی را نصیب افراد می کند و این سودها 
به تدریج در حال رس��وب در س��پرده های بانکی هستند. به 
عبارت دیگر، سود کسب شده توسط آحاد اقتصادی از طریق 
بازار سهام، مسکن و انواع بازارهای سفته بازی در نهایت وارد 
شبکه بانکی شده و تبدیل به اشکال مختلف سپرده خواهد 
ش��د. توجه به ش��رایط جاری، انتظار می رود که در ماه های 
آینده نیز رش��د س��پرده های بانکی همچنان در سطوح باال 
قرار گیرد. عالوه بر مس��اله افزایش آهنگ رش��د سپرده ها، 
ترکیب س��پرده ها نیز در ماه های اخی��ر در حال تغییر بوده 
است به شکلی که پس از آبان ماه، سهم سپرده های یکساله 
در نمون��ه منتخ��ب ش��روع به کاه��ش نم��وده و در مقابل 
سهم س��پرده های جاری افزایش یافته اس��ت. در این دوره 
چهارماهه، سهم س��پرده های یکساله معادل ۴ واحد درصد 

کاهش یافته و در مقابل س��هم س��پرده های جاری درست 
به همان میزان افزایش یافته اس��ت. این تغییرات به خوبی 
گویای اثر تحریک انتظارات تورمی بر رفتار س��پرده گذاران 
اس��ت و به نظر می رس��د که با کاهش جذابی��ت نرخ فعلی 
۲0 درصدی، بخش��ی از وجوه جهت استفاده از فرصت های 
سفته بازی در بازارهای مختلف، به سمت سپرده های جاری 
حرکت نموده است. در واقع می توان گفت که جابجایی پول 
از سمت س��پرده های مدت دار به سمت سپرده های دیداری 
باعث کاهش نرخ ماندگاری سپرده در نظام بانکی و افزایش 
سیالیت نقدینگی شده است. نتیجه این شرایط نیز افزایش 

سرعت گردش پول، نقدینگی و نرخ تورم خواهد بود.
به عن��وان جمع بندی می توان گفت آمارها نش��ان می دهد 
که در ماه های اخیر از یکس��و نرخ رش��د سپرده های بانکی 
در حال افزایش بوده و از س��وی دیگر ترکیب س��پرده ها به 
نفع س��پرده های جاری در حال تغییر است. علت اصلی این 
امر، تحریک انتظارات تورم��ی در ماه های اخیر و در نتیجه 
کاهش جذابیت نرخ سود سپرده در مقابل انواع فرصت های 
س��وداگرایانه در بازاره��ای مختل��ف اس��ت که بخش��ی از 
س��پرده گذاران را متقاع��د به نگهداری س��پرده های جاری 
جهت بهره برداری از این فرصت ها نموده اس��ت. نتیجه این 
شرایط، افزایش سرعت گردش پول در ماه های گذشته بوده 
اس��ت. از آنجا که تجارب دو سال اخیر نشان داده انتظارات 
)ول��و از نوع بدبینان��ه و غیرواقعی( می توانن��د اثرات جدی 
بر روند بازارها داش��ته باش��ند و وقوع حمالت س��فته بازانه 
می تواند جهش های محسوسی در متغیرهای مختلف ایجاد 
نماید  به نظر می رسد در این شرایط کنترل انتظارات تورمی 
مهمترین اقدامی است که سیاست گذار اقتصادی باید مورد 
نظ��ر ق��رار دهد و ای��ن موض��وع از نظر زمانی، ب��ر هرگونه 
سیاس��ت گذاری پولی و مال��ی ارجحی��ت دارد. عدم امکان 
مدیریت انتظارات تورمی در ش��رایط فعلی و تداوم این روند 
می تواند سیاست گذار پولی را ناگزیر به اعمال سیاست پولی 
انقباضی )افزایش نرخ س��ود س��پرده( جهت کاهش سرعت 

گردش پول نماید.

افزایش سفته بازی در بازار 
سهم سپرده های جاری درنظام بانکی افزایش یافت 

 تاریخ انقضای سپهر کارت های بانک صادرات سه 
ماه تمدید شد 

ترقی اقتصادی: مهلت استفاده از سپهرکارت های منقضی شده بانک صادرات ایران در اسفند 9۸ 
و فروردین 99 به مدت سه ماه بدون نیاز حضوری در شعب تمدید شد.تمامی سپهرکارت های این 
بانک که در اسفندماه سال جاری و فروردین سال 99 تاریخ انقضای آنها به پایان می رسد، بدون 
نیاز به حضور مش��تری در ش��عب بانک، به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر 99 تمدید می شود.

سپهرکارت هایی که تاریخ انقضای درج شده بر روی آنها  9۸/۱۲ بوده به صورت خودکار به 99/0۳ 
تبدیل خواهند شد و کارت هایی که تاریخ انقضای درج شده بر روی آنها 99/0۱ بوده به 99/0۴ 
تغییر خواهد یافت و دارندگان این کارت ها می توانند برای اس��تفاده از آنها و انجام تراکنش های 

اینترنتی، تاریخ تمدید شده را در درگاه های اینترنتی درج کنند.

راه اندازی طرح کاال کارت بانک مهر ایران
ترقی اقتصادی: بانک قرض الحس��نه مهرایران، در راس��تای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به 
منظ��ور تحقق منویات مقام معظم رهبری)مدظله( در خصوص سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
نسبت به طراحی کارت اعتباری کاالی ایرانی اقدام کرد.بانک مهرا یران با راه اندازی طرح »کاال 
کارت« ب��ار دیگ��ر به حمایت تولید کننده و مصرف کننده کاالی ایرانی آمد.در این طرح بانک با 
پذیرندگان کاال و خدمات متعدد قرارداد منعقد می کند به نحوی که با معرفی مش��تری به آنان 
این امکان برای مشتریان بوجود می آید که بتوانند بصورت اقساطی در بازه های زمانی 6، 9 و ۱۲ 
ماهه از پذیرندگان مذکور کاال و خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.بانک قرض الحسنه مهرا 
یران در این طرح، زیرساخت فنی )نرم افزاری و سخت افزاری( ارائه نموده که در آن فروشندگان 
کاال و خدم��ات طرف قرارداد بانک می توانند کاال و خدمات خود را بصورت اقس��اطی در اختیار 

دارندگان کارت بانک قرار دهند.

اعطای 24 هزار میلیارد تومان انواع وام مسکن
ترقی اقتصادی: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان انواع تسهیالت 
بخش مسکن به مشتریان پرداخت شده است.آمار و اطالعات مربوط به پرداخت انواع تسهیالت در 
بهمن ماه امسال توسط این بانک حاکی است: طی ۳0 روز میانی فصل زمستان 6۲ هزار و ۱۲6 
فقره انواع تسهیالت توسط شعب بانک مسکن سراسر کشور به متقاضیان پرداخت شد که ارزش 
کل تسهیالت پرداختی در این ماه رقمی معادل با ۳ هزار و ۴09 میلیارد تومان بوده است.عملکرد 
بانک مسکن در بهمن ماه امسال به لحاظ ارزش کل تسهیالت پرداختی، رشد ۷۷.۴ درصدی از 
خود نشان می دهد. این رشد مدیون دو حوزه بوده است.بر اساس این گزارش بخش قابل توجهی 
از رشد پرداخت تسهیالت در ماه گذشته ناشی از بازگشت تقاضای خرید مسکن به بازار بواسطه 

بازیابی قدرت تسهیالت خرید مسکن بوده است.

صدور انواع ضمانت نامه بانکی در موسسه ملل
ترقی اقتصادی: موسسه اعتباری ملل در راستای بهبود وضع کسب و کار و رونق تولید، شعب 
موسسه نسبت به صدور انواع ضمانت نامه بانکی اقدام می کند.موسسه اعتباری ملل در راستای 
بهبود وضع کسب و کار و رونق تولید، شعب موسسه نسبت به صدور انواع ضمانت نامه بانکی اقدام 
می نمایند. تجار و فعاالن اقتصادی می توانند با شناخت بیشتر ازاین خدمت بانکی، با جایگزین 
نمودن ضمانت نامه در قبال نقدینگی نس��بت به کاهش بلوکه ش��دن سرمایه و استفاده بهینه از 
آن، بازده بیشتری به ارمغان بیاورند. همچنین با عنایت به گستره و تنوع خدمات بانکی، شناخت 
بهتر و بیش��تر این خدمات توس��ط بنگاه های تجاری مسلماً سهولت و روانی بیشتری در چرخه 
امور اقتصادی و بازرگانی آنها ایجاد خواهد نمود. در همین راستا با هدف ارائه خدمات بیشتر به 
مشتریان، انواع ضمانت نامه های بانکی در شعب موسسه اعتباری ملل صادر می گردد. همچنین 
موسسه اعتباری ملل در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات به 

مشتریان، سامانه استعالم ضمانت نامه بانکی را راه اندازی نموده است.

تراز عملیاتی مثبت ۸۸هزارمیلیاردی بانک ملت
ترقی اقتصادی: بانک ملت توانسته با ثبت تراز عملیاتی مثبت ۸۸هزارمیلیارد ریالی طی ۱۱ماهه 
سال جاری به رتبه نخست در میان بانک های بورسی دست یابد.در شرایطی که بسیاری از بانک ها 
با مشکل تراز عملیاتی منفی دست و پنجه نرم می کنند و این موضوع آسیب های بسیاری را به 
نظام بانکی کشور وارد کرده است. بانک ملت موفق شده نه تنها روند صعودی خود را در ثبت تراز 
عملیاتی مثبت حفظ کند بلکه با ثبت تراز عملیاتی مثبت ۸۸000 میلیارد ریالی طی ۱۱ ماهه 
سال جاری موفق شده است نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد رشد را ثبت کند که 

عملکردی بسیار مطلوب است.

ورود ایران کیش به بازارهای نوظهور
ترقی اقتصادی: یکی از شاخه هایی که قرار است در معاونت کسب و کار نوین به آن پرداخته 
ش��ود، بحث س��رمایه گذاری های مش��ترک، ورود به بازارهای نوظهور و جذب ایده استارت آپ و 
نوآوری هاست. شهره آقابابایی معاون کسب و کارهای نوین ایران کیش با بیان این مطلب افزود: 
توان ایران کیش می تواند باعث شود تا بسیاری از استارت آپ ها و ایده ها پا بگیرند، به مرحله 
ظهور برس��ند و در واقع به مس��یر موفقیت خودشان کمک کنند، دراین میان ایران کیش نیز به 
آن ها کمک می کند. هم ما از استارت آپ ها منتفع می شویم و هم آن ها از ما.وی افزود: برای 
آنکه واکنش مناس��ب نس��بت به فضای کسب و کار شرکت در مقابل شرایط بازار نشان دهیم به 
چنین معاونتی نیاز بود، واکنش مناسب نسبت به فضای نشات گرفته از تکنولوژی، فضای رقابتی 
پیرامون مان، قوانین و مقررات و تمام رخدادهایی که می تواند فضای کسب و کار را تحت الشعاع 
قراردهد نیاز وجود دپارتمانی جدید که ماموریت اصلی اش آماده سازی شرکت در برابر تحوالت  

است را ضروری کرد.

اعالم جزییات افتتاح ۵4 شعبه جدید بانک آینده
ترق�ی اقتصادی: جزییات افتتاح 5۴ ش��عبه جدید بانک آینده ب��ه همراه ابالغیه بانک مرکزی 
به مدیرعامل این بانک اعالم ش��د.بانک مرکزی در نامه ای به مدیرعامل بانک آینده اعالم کرد: 
احتراما بازگشت به مکاتبات منتهی به ۱۱ دی ماه 9۸ در خصوص درخواست صدور مجوز فعالیت 
5۴ش��عبه، باقیمانده از محل موافق��ت اصولی صادره این بانک برای ایجاد ۱۱0 ش��عبه از محل 
س��اماندهی تعاونی اعتبار منحله افضل توس که طی نامه های 5 اس��فند سال 96 و ۲6 تیر سال 
گذش��ته به آن بانک ابالغ ش��ده بود، موضوع در جلسه 6 بهمن ماه کمیسیون مقررات و نظارت 
موسس��ات اعتباری بانک مرکزی نیز مطرح و مقرر ش��د در چارچوب تفاهم نامه سه جانبه نحوه 
اجرای مصوبه سران سه قوه در ارتباط با تعاونی اعتبار منحله افضل توس منعقده در 5 اسفند سال 
گذشته نسبت به صدور مجوز فعالیت شعب باقی مانده آن بانک )5۴ شعبه( مشروط به استخدام 

۷ نفر به ازای هر شعبه اقدام شود.

 بانک سینا شایسته درخشش بیشتر 
در نظام بانکی است

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک س��ینا در دیدار با کارکنان ش��هر تبریز، این بانک را شایس��ته 
درخشش بیشتر در نظام بانکی با توجه به برخورداری از ظرفیت ها و انگیزه باالی سرمایه های 
انسانی دانست.دکتر ایمانی گفت: بانک سینا با داشتن سرمایه انسانی باانگیزه، جوان و متعهد در 
کنار تجهیز به زیرساختهای مدرن، پیشرفته و ظرفیت های باالی خدمات دهی، دارای چهره ای 
متمایز در نظام بانکی است و این امتیازات می تواند زمینه ساز درخشش و نقش آفرینی بیشتر 
آن در اقتصاد کشور باشد.وی با بیان آنکه سرمایه های انسانی جزو اولویت های استراتژیک بانک 
سینا است، خاطرنشان کرد: تحول و جهش در فعالیتها و عملکردها بدون سرمایه انسانی تالشگر 
و س��اعی ممکن نیست و خوشبختانه بانک س��ینا با برخورداری از این امتیاز مهم، آماده است تا 
بیش از پیش در کمک به شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور به ویژه در حوزه اشتغال و کارآفرینی 

نقش آفرین و اثرگذار باشد.

رئیس اداره روابط عمومی بانک رفاه منصوب شد
ترقی اقتصادی: طی حکمی از س��وی اس��ماعیل ل�له گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بهرام 
فرهی به س��مت رئی��س اداره روابط عمومی ای��ن بانک منصوب ش��د.فرهی دارای مدرک فوق 
لیس��انس مدیریت فناوری اطالعات اس��ت و پیش از این دارای س��وابق مدیریتی در بانک های 
رفاه، صادرات، دی و قرض الحس��نه مهر ایران و موسس��ه مالی توس��عه بوده است.گفتنی است 
 دکتر س��عیدی رییس سابق این اداره به ریاست اداره مطالعات بازار و طراحی محصول این بانک 

منصوب شد.

ران��ت، باعث یاس و حرم��ان و نا امیدی 
جوان��ان فع��ال و خ��الق ک��ه از ران��ت 
محرومن��د از ی��ک ط��رف، و باعث خود 
ب��زرگ بینی و تنبلی و ب��ی عاری برای 
کس��انی که از رانت برخوردارند، از سوی 

دیگر می شود.
مب��ارزه با رانت خوار مثل مبارزه با بیمار 
اس��ت. در حالی که می بای��د با بیماری 
و زمینه پیدای��ش آن  مبارزه کرد، نه با 
بیمار و کال بهتر اس��ت جوری بهداشت 
رعایت ش��ود ک��ه اصوال بیماری س��راغ 

کسی نیاید.
صحبت دیگری که اخیرا  شنیده شد، بی تاثیری قرار گرفتن ایران در لیست 

سیاه اف ای تی اف در شرایط فعلی بود.
وقت��ی ما درب منزلمان را قفل می کنیم، اگر کس دیگری هم از بیرون قفل 

دیگ��ری بر آن بزند فعال تاثیری ن��دارد، چرا که درب منزل از قبل قفل بوده 
ول��ی تاثیر آن زمانی هویدا می ش��ود که ما تصمی��م بگیریم قفل اولی را باز 
کنیم، آن وقت اس��ت که معلوم می ش��ود که قفلی که دیگران بر در خانه ما 

زده اند، چه تاثیر مخرب و دردسر سازی خواهد داشت.
وقتی گفته می ش��ود که چند نرخی بودن ارز رانت س��از است - باعث فساد 
اس��ت، و از آن گذش��ته کنترل نرخ ها را در بازار واقعی را دش��وار می کند- 
متاس��فانه چندان توجهی به آن نمی شود، وقتی نرخ تورم در کشور بیش از 
۴0 درصد اعالم می شود ولی در کشورهای حوزه دالر کمتر از ۴ درصد است 
این ۳6 درصد تفاضل  راهی ندارد، جز اینکه خود را روی نرخ ارز نشان دهد  
و زمانی که به ضرب تزریق بیش از تقاضا از یک سو، و کنترل مصرف ارز به 
ضرب  ممنوعیت برای واردات از س��وی دیگر، س��عی در نگه داشتن نرخ ارز 
می کنند، این کار  باعث می ش��ود انرژی حاصل از تفاضل نرخ تورم و بهره 

در کشور ما و کشورهای حوزه دالر ذخیره  شود.
از سوی دیگر فروش دالر به قیمت های غیرواقعی و دستوری )بخوانید رانتی( 
فشار به بازار آزاد را مضاعف می سازد و در زمان هایی با اندک بهانه ای مانند 

اع��الم تحری��م ه��ای 
بیشتر یا نپذیرفتن قوانین 
پولی بانکی دنی��ا و یا هر بهانه  
واقعی یا غیرواقع��ی دیگر، فنر فرار 

می کند و قیمت ها از کنترل خارج می شود. 
راه صحیح و پای��دار، کنترل قیمت همواره کنترل نرخ تورم و بهره و کاهش 
حج��م نقدینگی و عدم خلق پول از یک طرف و ایجاد ش��غل از طرف دیگر 
اس��ت، که بهترین راه ایجاد ش��غل، واحد  و واقعی ش��دن قیمت هاست؛ چه 
برای ارز، چه برای حامل های انرژی،  چه کاالها و خدمات دیگر و چه برای 

حقوق ها و چه برای انواع عوارض و مالیات ها.

بانک��ی  نظ��ام  در 
حقیقت  یک  امروزه 
ان��کار  قاب��ل  غی��ر 
وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مش��تریان 
س��نگینی میکند. از انجایی که مشتریان امروز فرصتهای 
بیش��تری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و مدیریت 
مال��ی آنها پیچیده تر ش��ده اس��ت و رواب��ط خالق میان 
مش��تریان و بانکها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت 
خدمات خریداری شده در هنگام خرید، به کیفیت تعامل 

و رابطه بین دو طرف مشتری و بانک بستگی دارد.
ام��روزه در دنیای کس��ب و کار خصوصا نظ��ام بانکی که 
رقابت در آن با س��رعت در حال گس��ترش اس��ت، حفظ 
مشتری و مش��تری مداری مهمترین مساله است. کوچک 
تری��ن غفلت، منجر به نارضایتی و قطع ارتباط با او خواهد 
ش��د. بنابرای��ن در این رابط��ه، زنجیره ای به ن��ام زنجیره 
رضایت، وفاداری و س��وداوری وج��ود دارد و آنچه در این 
زنجیره اثرگزار است س��ه عنصر کلیدی محصول، خدمت 

و کارکنان می باشد.
دراین مس��یر بانک هانیز بیکار ننشس��ته اندو موسس��ات 
مال��ی اقتص��ادی و بانک ها به دنبال ارائه هرچه بیش��تر و 
بهتر خدمات به مش��تریان خود می باشند تا از این طریق 
بتوانن��د از ابزارهای تولیدی، حداکثر اس��تفاده را نموده و 
ضمن رعایت اصل بی بدیل حفظ حقوق مش��تری، بتوانند 
گ��وی س��بقت را از رقبای خود بربایند و ب��ا بهره گیری از 
فناوری هایی که س��اخته دست بشر است، این امکان را به 

مش��تریان خ��ود بدهند که در عرصه اقتص��ادی که دارای 
ریس��ک بس��یار باالیی بوده با خیال آس��وده و در حداقل 
زمان و بدون حضور فیزیکی در یک مکان خاص به تجارت 

بپردازند.
با این وجود و تعهداتی که نظام بانکی در قبال مش��تریان 
خود و عموم مردم و کس��ب و کارها دارد، در تمام شرایط 
س��خت از قبیل آلودگی هوا، سرما و گرمای هوا و .... نظام 
بانکی و همکاران بانکی خط مقدم ارائه خدمت و ایثارگری 
در بحران ها و شرایط سخت هستند و آیا تاکنون توجهی 
شده که اگر هوا آلوده شد برای همکاران نظامی بانکی هم 

آلوده اس��ت؟؟ این روزها کرونا هم آمد و علیرغم ریس��ک 
باالی فعالیت شعب بانکها، جانفشانی های همکاران عزیز 
نظام بانکی را ش��اهد هس��تیم تا مش��کالت مالی مردم و 
صاحبان کسب و کار و مراوادت مالی و اقتصادی رسیدگی 
و مرتفع شود.     کرونا آمد تمهیداتی برای مشکالت کسب 
و کار کشور اندیشیده شد اما برای همکاران نظامی بانکی 
تمهیدات خاصی دیده نش��د و متاس��فانه ش��اهد از دست 
دادن چند ت��ن از همکاران نظام بانکی در کش��ور بودیم. 
بنابراین در این روزها تصمیمات شاید نادرست درخصوص 
ع��دم حضور و همرامی مردم و ازدحام در ش��عب بانک ها 

معضل بزرگی در کشتی سالمت جامعه در خط مقدم دفاع 
از این ویروس موذی بوده اس��ت. لذا می بایست به منظور 
حفظ و ارتقاء سالمت جامعه و پیشگیری از افزایش شیوع 
ویروس کرونا و صیانت از سالمت همه مردم و قطع حلقه 
شکل گیری و گسترش این بیماری، مشتریان عزیز بانکها 
و مردم گرانقدر با همراهی و مساعدت ویژه ای در مواجهه 
با م��راوادت مالی و عدم حضور و ازدحام ش��عبه داش��ته 
باش��ند و با اس��تفاده از خدمات غیر حضوری و بانکداری 
الکترونیک ضامن وصل کردن ارتباط در جامعه ای س��الم 
بانک سالم و مردم سالم باشد. اگرچه تا کنون در روزهای 
آلودگ��ی هوا، برف و یخبندان و .... کارکنان بانک اس��تثنا 
بوده و هس��تند اما این بار صرفا بخاطر خودمان و مردم و 
اینکه این کشتی س��المت و خط مقدم به مقصد برسد از 
ازدحام در ش��عب بانکها پرهیز کنیم تا از افزایش ش��یوع 
کرونا ویروس جلوگیری ش��ود. کارکنان بانکها بخش��ی از 
این جامعه هس��تند و مبتال شدن آنها به مثابه مبتال شدن 

خانواده آنها و انتقال و افزایش بیماری در جامعه است .
از س��وی دیگر از رسانه ها نیز انتظار می رود مثل همیشه 
انتقال پیام و اطالع رس��انی از خدمات و محصوالت نظام 
بانکی را در این ش��رایط س��خت به مردم و جامعه افزایش 
داده و مردم و مش��تریان عزیز نیز با تبعیت از رسانه های 
معتبر داخل��ی، اخبار و اطالعیه ها را پیگیری تا انش��ااهلل 
بتوانی��م ب��ا همراهی و همدلی بیش��تر از ای��ن بحران نیز 

عبورکنیم .
در پایان تس��لیت عرض می کنم مصیبت از دس��ت دادن 
ش��ش تن همکاران خدوم و پرتالش نظام بانکی که بر اثر 
کرونا ویروس از بین ما رفتند و برای خانواده های محترم 
شان ارزوی سالمتی و طول عمر با عزت از خداوند متعال 

مسئلت دارم .

چه کنیم فنر ارز نپرد؟

با دوری، دوستی را ثابت کنیم

رییس اسبق کانون صرافان
علی اصغر سمیعی

 ارسال کمک های بانک پاسارگاد به قم جهت مقابله 
با ویروس کرونا

ترقی اقتصادی: بنا به درخواس��ت دانش��گاه علوم پزشکی قم، هلدینگ نسیم  سالمت پاسارگاد از شرکت های گروه 
مالی پاسارگاد، کمک های پزشکی خود را جهت تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی قم، برای مقابله با ویروس کرونا 
ارسال کرد.هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد در راستای تالش برای افزایش توان مراکز درمانی برای مبارزه با ویروس 
کرونا، تعداد یک هزار دست لباس مخصوص کادر پزشکی cover all برای مقابله با ویروس کرونا و تعداد ۷0 دستگاه 
ترمومتر به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی قم ارسال کرد.بر اساس این خبر، هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد 
در اقدامی دیگر، برای تس��ریع در تش��خیص بیماری کرونا و جلوگیری از ش��یوع این بیماری، اقدام به آماده س��ازی 
پایگاه های تشخیص سیار در شهرستان قم کرده است. به این ترتیب هم وطنانی که با بروز برخی از عالئم، مشکوک 

به ابتال به بیماری کرونا هستند، در کمترین زمان ممکن در این مراکز ویزیت و ابتالی آنها بررسی خواهد شد.

ترقی اقتصادی:بانک ملی ایران در ده ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و 500 هزار فقره تسهیالت در قالب عقود اسالمی به متقاضیان پرداخت کرده است. این تسهیالت در یک 
میلیون و 55۳ هزار و 59۲ فقره به ارزش 95۲ هزار و ۴۱9 میلیارد ریال و در قالب عقود مضاربه، مش��ارکت مدنی، فروش اقس��اطی، جعاله، خرید دین، قرض الحس��نه و... تخصیص داده شده 
است.بانک ملی ایران 6۷ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال تسهیالت در ۸6 هزار و ۱6۲ فقره در قالب عقد مضاربه پرداخت کرده است. در بخش مشارکت مدنی نیز شعب این بانک 5۸ هزار و ۲۷۸فقره 
تسهیالت به ارزش ۲۸۸ هزار و ۳55 میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده اند.پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که در ۱0ماه 

ابتدای امسال، این بانک ۳50 هزار و ۱00 فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۸5 هزار و ۲ میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخته است.

 افتتاح چهارصدوپنجاهمین شعبه 
بانک توسعه تعاون

ترقی اقتصادی:چهارصدوپنجاهمین ش��عبه بانک توس��عه تعاون در محدوده امامزاده حسن تهران گشایش یافت 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون ش��عبه جدید این بانک در محدوده امامزاده حس��ن را افتتاح 
نمود.حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون در مراس��م آغاز بکار ش��عبه امامزاده 
حس��ن اظهار داش��ت: این شعبه به عنوان چهارصدوپنجاهمین ش��عبه این بانک در سطح کشور آماده ارائه خدمات 
بانکی و تخصصی به تعاونگران، فعاالن اقتصادی و عموم مردم می باش��د.وی افزود: مکان یابی این ش��عبه با درنظر 
گرفتن شرایط خاص منطقه و همجواری با بازار و با هدف امکان خدمات رسانی به تعداد زیادی از کسبه مغازه دار 
و اهالی این محدوده صورت گرفته تا این گروه بتوانند به نحو مناسب و شایسته از خدمات و امکانات بانک در حوزه 

عملیات بانکی و اعتباری بهره مند شوند.

اخبارکوتاه

کارشناس اقتصادی
مهدی کرامتفر

مدیر روابط عمومی بانک سینا 
منصور شیخ االسالمی

پرداخت یک میلیون 
و۵۰۰هزارفقره تسهیالت 
عقوداسالمی دربانک ملی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 86 - نیمه اول اسفند ۱3۹8

تح��والت فناورانه صنعت بیم��ه در دنیا که از 
چند دهه پیش آغاز شده بود، امروزه با سرعت 
بیشتری درحال خودنمایی است و تصویری از 
چش��م انداز کام��ال انقالبی آن به نمایش درآمده اس��ت. بروز ای��ن تحوالت در کنار 
تغیی��ر انتظارات مش��تریان و ایجاد مدل های کس��ب وکار دیجیتالی، روند س��نتی 
کس��ب وکارهای بیمه را دچار مش��کل کرده و ش��رکت هایی که نتوانند استراتژی و 
فرآیندهای خود را در بسترهای دیجیتال و متناسب با نیاز مشتریان شخصی سازی 

کنند از صحنه رقابت کنار خواهند رفت
از طرفی، نگاهی به روندهای تاثیرگذار بر صنعت بیمه در جهان از جمله گس��ترش 
  Google. Amazoon  اس��تارت آپ ها برای فروش بیمه، ورود نابیمه گرانی نظیر
 Mobile( ب��ه صنعت برای ف��روش بیمه، ظهور فناوری ه��ای موبایلی Walmar
 Distribution( گسترش کانال های توزیع ،)IoT( استفاده از اینترنت اشیا ،)App
 )Artificial Intelligence( دیجیتالی، به کارگیری هوش مصنوعی )Channel
استفاده از داده های عظیم )Big Data( و... ما را به این نتیجه می رساند که فضای 
صنعت بیمه با س��رعت زیادی درحال رقابتی ش��دن است و حضور رقبای دیجیتال 

کار را سخت تر خواهد کرد.
از این رو، تحول دیجیتال به یک الزام اساس��ی برای شرکت های بیمه تبدیل شده و 
بی شک شرکت هایی که نتوانند خود را با تحوالت دنیای دیجیتال همراه کنند باید 

جای خود را به استارت آپ ها و رقبای دیجیتالی بدهند.
ای��ن تحوالت که معموال با اندک��ی تاخیر صنعت بیمه در ای��ران را تحت تاثیر قرار 
 )aggregators( می دهد طی س��ال های اخیر و با ظهور تجمیع کننده های بیمه ای
و دیگ��ر اس��تارت آپ های فع��ال در حوزه های��ی نظی��ر P۲P )همتا به همت��ا( و... 
ش��رکت های بیمه را با فضای جدیدی از کس��ب وکار مواجه کرده اس��ت. به جرات 
می ت��وان گف��ت صنعت بیم��ه در ایران در طی بی��ش از ۸0 س��ال فعالیت خود با 
چنین چالش��ی از جنس فناوری و تحوالت فناورانه مواجه نش��ده است و این بزنگاه 
تاریخی می تواند نقطه عطفی برای رش��د و توس��عه صنعت بیمه باشد. از همین رو  
پیاده سازی پروژه تحول دیجیتال )Digital Transformation( صنعت بیمه و 
حرکت به سمت بیمه گری باز )open insurance( یکی از نیازمندی های اساسی 
فضای کس��ب وکار بیمه است. الزامی که طی س��ال های اخیر و با گسترش استفاده 

از فناوری های دیجیتال و تلفن های همراه هوش��مند اهمیت خود را بیش��تر نمایان 
کرده است.

 طبق تعاریف، تحول دیجیتال مجموعه ای از تغییرات و تحوالت عمیق س��ازمان ها 
و کسب وکارها؛ در حوزه فعالیت ها، فرآیندها، توانایی ها و مدل های کسب وکار است 
که به آنها اجازه می دهد از فرصت های ناشی از توسعه فناوری و تغییرات ناشی از آن 

استفاده کرده و در راستای استراتژی ها و اولویت های خود بهره بگیرند.
اهمی��ت فناوری های دیجیتال و حرکت به س��مت تحول دیجیتال به قدری اس��ت 
که در س��ال ۲0۱5 بیش از ۳5 درصد شرکت های بیمه روی فناوری های دیجیتال 

به عنوان بخشی از استراتژی کسب وکار خود سرمایه گذاری کرده اند و ۲9 درصد 
نیز به صورت گزینش��ی در بخش��ی هایی از کسب وکار خود بر این 

.)۲0۱5 .Accenture( استراتژی تمرکز داشته اند
به ط��ور کلی تحول دیجیتال، تجربه جذابی برای 

مش��تری ایجاد کرده و کارآترین فرآیندهای 
عملیات��ی را اس��تفاده می کن��د و صدها 

فرصت ب��رای بهب��ود کس��ب وکار با 
اس��تفاده از فناوری ه��ای دیجیتال 

ارائه می دهد.
یکی از مهم ترین اقداماتی که در 
حوزه تحول دیجیتال در صنعت 

بیمه باید ش��کل بگیرد؛ حرکت در مسیر بیمه گری باز است. 
به بیان ساده، بیمه گری باز به معنای ارائه سرویس های بیمه 

 )API( آنالی��ن از طری��ق وب س��رویس های
مختلف اس��ت ت��ا کس��ب وکارها بتوانند در 
س��اده ترین ش��کل ممک��ن س��رویس های 

بیم��ه ای را وارد کس��ب وکار خود کرده و 
ضمن کمک به توس��عه کسب وکارشان، 
زمینه رش��د و توسعه صنعت بیمه را نیز 

فراهم کنند.
دیجیتال��ی ش��دن و حرک��ت در مس��یر 

بیمه گری ب��از از طریق ارائه انواع وب س��رویس های )API( بیمه ای می تواند باعث 
شخصی سازی محصوالت و خدمات، اعطای حق انتخاب به مشتری، یکپارچه کردن 
ارتباط��ات آنالین و آفالین و دسترس��ی ب��ه محصوالت در هر زم��ان و انعطاف در 
فرآیندهای عملیاتی شود و تجربه بهتری را برای مشتری ایجاد کند و از این حیث 

به حفظ وفاداری و افزایش رضایت وی بینجامد.
حرک��ت در مس��یر بیمه گری باز به رغ��م تمامی فواید و ارزش اف��زوده ای که برای 
س��ازمان ها و مشتریان به همراه دارد نیازمند زیرساخت های چابک و به روز فناوری 
اطالع��ات اس��ت. اما به این نکت��ه نیز باید توج��ه کرد که اس��تفاده از فرصت های 
بیمه گری باز، نیازمند نگاهی متفاوت به حوزه فناوری اطالعات و فرآیندهای صدور 
و خسارت است؛ به طوری که مشتری عالوه بر تجربه خرید آسان بیمه نامه بتواند در 

کمترین زمان ممکن خسارت های احتمالی را دریافت کند.
حرکت در مسیر بیمه گری باز این امکان را به بیمه گران می دهد که بتوانند از طریق 
همکاری ب��ا نابیمه گرانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، اس��تارت آپ های حوزه های 
مختلف از جمله گردش��گری، سفر، سالمت و... کانال های توزیع خود را متنوع 
کنند و بتوانند با ارائه سرویس های بیمه ای آنالین به آنها موجبات 
رشد و توسعه صنعت بیمه را فراهم کنند. تجربه ای که در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با 

موفقیت مواجه شده است.
ب��دون ش��ک فن��اوری اطالع��ات یک��ی از 
مهم تری��ن المان ه��ای حرکت در مس��یر 
بیمه گری باز در صنعت بیمه است و در 
ایران یکی از چالش های اساس��ی این 

حوزه به شمار می آید.
بنابرای��ن س��رمایه گذاری در این حوزه 
و توج��ه ویژه رهبران س��ازمان ب��ه آن می تواند ای��ن چالش را به 
ی��ک فرص��ت تبدیل و موجب��ات جهش صنع��ت بیمه را 
فراه��م کند. با قاطعیت می ت��وان گفت در عصر حاضر 
ه��ر توس��عه ای در صنایع مالی و ب��ه خصوص بیمه 
در بس��تر فناوری اطالعات ص��ورت خواهد گرفت 
و ش��رکت هایی ک��ه در این زمینه پیش��رو باش��ند 
می توانند به رهب��ران دیجیتال صنعت بیمه تبدیل 
ش��وند و از فرصت های بی ش��ماری که در این فضا 

ایجاد می شود استفاده کنند.

تحول دیجیتال و حرکت به سمت بیمه گری باز؛

دو الزام اساسی صنعت بیمه

سایه تحوالت کالن اقتصاد برسرصنعت بیمه 
چشم انداز صنعت بیمه در سال 2۰2۰

خدمات درمانی بیمه آسیا در استان تهران 
کامال آنالین شد

ترقی اقتصادی: بیمه آس��یا در پی شیوع بیماری کرونا، به منظور کاهش ترددها 
و جلوگیری از اتالف وقت بیمه گذاران خود، معرفینامه های درمانی را در اس��تان 
تهران به صورت کامال آنالین ارائه می کند.بنا بر دس��تور مدیرعامل بیمه آس��یا و 
با تمهیدات مدیریت بیمه های درمان این ش��رکت، از این پس بیمه شدگان بیمه 
های درمان بیمه آس��یا از هشتم اس��فندماه، می توانند از طریق شماره های تلفن 
همراه099۱۲۷0۳۳90 -099۱۲۷0۳۳9۱-099۱۲۷0۳۳9۲ نس��بت به دریافت 
معرفینامه مراکز درمانی طرف قرارداد غیر آنالین استان تهران اقدام کنند.بنابر این 
گزارش، بیمه شدگان بیمه آسیا می توانند تصویر دستور پزشک معالج، صفحه اول 
دفترچه درمانی و تصویر صفحه اول دفترچه درمانی بیمه ش��ده اصلی، درخواست 
خود را از طریق تلفن همراه و با اس��تفاده از برنامه های فضای مجازی به ش��ماره 
های فوق ارس��ال کرده و تایید صدور معرفینامه خود را دریافت کنند.این گزارش 
می افزاید: مراکز طرف قرارداد آنالین بیمه آسیا ،آماده پذیرش بیمه شدگان بدون 
ص��دور معرفینامه هس��تند و ارائه معرفی نامه از طریق ش��ماره تلفن همراه، برای 

مراکز درمانی غیر آنالین است.
صدور مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس؛

بیمه دانا هم 4.۰۰۰ میلیارد ریالی می شود
ترقی اقتصادی: سازمان بورس اوراق بهادار، مجوز افزایش ۲.500 میلیارد ریالی 
ش��رکت بیمه دانا را صادر کرد.سازمان بورس در اطالعیه ای با عنوان صدور مجوز 
افزایش سرمایه و در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب 
آذرماه ۱۳۸۴(، از بررس��ی تقاضای افزایش س��رمایه و انتشار سهام جدید شرکت 
بیمه دانا )سهامی عام( در این سازمان خبر داد و اعالم کرد که بر اساس رسیدگی 
انجام ش��ده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقّررات مربوط در انتش��ار سهام 
مالحظه نش��ده و افزایش س��رمایه با رعایت قوانین و مقّررات مربوطه، از نظر این 
س��ازمان بالمانع اس��ت.بر اساس این اطالعیه، س��رمایه کنونی شرکت بیمه دانا با 
نماد دانا، ۱.500 میلیارد ریال اس��ت که با انتشار دو میلیارد و 500 میلیون سهم 
یکهزار ریالی معادل ۲.500 میلیارد ریال، س��رمایه این ش��رکت بیمه خصوصی به 
۴.000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی 
سهامداران و با هدف اصالح ساختار مالی و رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی 
مبنی بر حداقل س��رمایه در فعالیت امور بیمه گری اتکایی انجام خواهد ش��د.این 
گزارش حاکی اس��ت، ش��روع پذیره نویس��ی حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز 
امکان پذیر خواهد بود و عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این 
مجوز خواهد ش��د و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنی��ن مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد س��ازمان 
به منظور حصول اطمینان از رعایت مقّررات قانونی و مصوبات س��ازمان و شفافیت 
اّطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین س��ودآوری یا توصیه و سفارش��ی در 

مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، از سوی سازمان نخواهد بود.

 مدرسه سازی بیمه پارسیان 
در سیستان و بلوچستان

ترقی اقتصادی: بیمه پارس��یان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود 
و کمک به هموطنان آس��یب دیده از سیل در استان سیستان و بلوچستان درحال 
س��اخت ۱ باب مدرس��ه در مناطق س��یل زده این استان می باش��د، براساس این 
گزارش، کلنگ اجرای پروژه نیز با حضور مسئولین استانی و مدیران بیمه پارسیان 
به زمین زده ش��د.محل احداث این مدرسه در یکی از روستاهای شهرستان سرباز 
بوده که با اختصاص زمین آن و برپایی مراس��م کلنگ زنی، مراحل احداث مدرسه 
آغاز ش��د تا با تحوی��ل به موق��ع آن، دانش آموزان این منطق��ه از نعمت تحصیل 
محروم نگردند.بیمه پارسیان در سال گذشته نیز اقدام به ساخت ۲ باب مدرسه در 
مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه نمود که با ساخت و تحویل آن به اداره آموزش 
و پرورش اس��تان، هم اکنون دانش آموزان مناطق زلزله زده، در حال تحصیل در 

این مدارس هستند.

یک باند کالهبرداری از شرکت های بیمه 
شناسایی و دستگیر شد

ترقی اقتصادی: با پیگیری ش��رکت بیمه سینا و دس��تور قاطع دادستان کاشان 
یک باند کالهبرداری از ش��رکت های بیمه شناس��ایی و دس��تگیر شد. با بررسی و 
پیگیری ه��ای اداره تحقی��ق مدیریت حقوقی بیمه س��ینا و همکاری دادس��تان و 
پلیس امنیت عمومی شهرس��تان کاش��ان اعضای یک باند چن��د نفره که با ترفند 
تصادفات س��اختگی هش��ت میلیارد ریال از ش��رکت های بیمه کالهبرداری کرده 
بودند شناسایی و دستگیر شدند.پس از ارجاع پرونده به مدیریت حقوقی و بررسی 
از س��وی اداره تحقیق مدیریت حقوقی بیمه س��ینا و انعکاس موضوع به دادستان 
کاشان مشخص شد سرکرده  این باند یک زن و شوهر همراه با یک فرد دیگر هستند 
که با فریب افراد فقیر و بی بضاعت آن ها را به آس��یب رساندن به اعضای بدن خود 
راض��ی می کنند و با ایجاد تصادفات س��اختگی از ش��رکت های بیمه کالهبرداری 
می کنند.الزم به توضیح اس��ت که اعضای این باند از هر فرد فقیر و بی بضاعت که 
با آن ها همکاری می کرد، دو میلیارد ریال سفته به عنوان ضمانت بازگرداندن دیه 
دریافت می کردند.عالوه بر س��رکردگان این باند، هشت فرد دیگر که مرتبط با این 

پرونده بودند دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

 دریافت مجوز قبول اتکایی بیمه کوثر 
از بیمه مرکزی

ترق�ی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران با توجه به بررس��ی 
عملکرد س��ال های گذش��ته ش��رکت در بخش ه��ای بیمه گری، س��وداوری و 
خدمت رس��انی مجوز قب��ول اتکایی را ب��ه بیمه کوثر صادر کرد.این ش��رکت 
هفتمین ش��رکت بیمه ای کشور است که این مجوز را دریافت کرده  است و با 
توجه به س��رمایه  و توانگری مالی پنجمین شرکت قدرتمند بیمه ای کشور در 

ظرفیت قبول اتکایی محسوب می شود.
محسن امیری زاده گفت: پس از دریافت تاییدیه معاونت های نظارت مالی، فنی 
و طرح وبرنام��ه و نیز هیات عامل بیمه مرکزی، مجوز قبولی اتکایی بیمه کوثر 

برای مدت یک سال صادر شد.
وی دریاف��ت ای��ن مجوز را عام��ل گس��تردگی فعالیت بخش اتکای��ی و امور 
بین الملل ش��رکت دانس��ت و افزود: با تبدیل مدیریت اتکایی وامور بین الملل 
ب��ه معاونت و جذب نیروهای متخصص در بخش اتکایی بس��ترهای گس��ترش 
فعالیت در این بخش را فراهم کردیم.معاون اتکایی و امور بین الملل بیمه کوثر 
ب��ا تاکید بر این امر که امیدواریم بتوانیم پرتفوی مناس��بی از محل این مجوز 
به دس��ت آوریم، گفت: دریافت این مجوز نه تنها اعتبار خوبی برای نمانام بیمه 
کوثر به همراه دارد، بلکه موجب می شود که بتوانیم سهم بیشتری هم از فروش 

صنعت بیمه کشور داشته باشیم.

 تمدید اعتبار دفترچه بیمه شدگان 
تا پایان فروردین

ترق�ی اقتصادی: اعتبار دفترچه بیمه ش��دگان تا پای��ان فروردین بدون نیاز 
به مراجعه حضوری تمدید ش��د.محمد ش��ریعتمداری  وزیر تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی در حس��اب ش��خصی توئیتر خود نوش��ت : در جهت رفاه حال بیمه 
شدگان و برای کاهش ضرورت خروج مردم از منزل ، سازمان تامین اجتماعی  
کلی��ه دفترچه ه��ای درمانی که تاپایان بهم��ن اعتبار دارند را ب��دون نیاز به 
مراجعه به ش��عب س��ازمان یا کارگ��زاری ها تا پایان فروردی��ن ۱۳99 تمدید 

اعتبار کرد .

ترقی اقتصادی: سال ۲0۱9 برای اقتصادی ایران در حالی با فراز 
و نشیب های بسیار به پایان رسید که نوسانات گسترده در بسیاری 
از متغیرهای اقتصادی باعث ش��د تا این سال یکی از ملتهب ترین 

سال ها برای اقتصاد ایران باشد.
صنعت بیم��ه نیز که یکی از مهم ترین ارکان در اقتصاد به ش��مار 
م��ی رود از تبعات این التهابات بی بهره نبود به گونه ای که عملیات 
بیمه ای و س��ودآوری ش��رکت های بیمه در این سال از جنبه های 
مختل��ف تح��ت تأثیر ق��رار گرف��ت. حال، ب��ا آغاز س��ال ۲0۲0 
پیش بینی های گوناگونی از چشم انداز اقتصاد کالن کشور و به تبع 
آن از صنع��ت بیمه صورت می پذی��رد. در ادامۀ این گزارش تالش 
می ش��ود چشم انداز صنعت بیمه در سال ۲0۲0 مروری بر تکالیف 
و چالش های موجود بر سر راه این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

بودجه
بودجۀ کش��ور یک��ی از مهم ترین عوامل تأثیرگ��ذار بر اقتصاد کل 
کشور است. در این میان هر یک از صنایع نیز عالوه بر تأثیرگذاری 
از ناحیۀ اقتصاد کالن، مواد و تبصره های منعکس ش��ده در بودجه 
نیز می تواند به طور جداگانه روی صنعت تأثیرگذار باش��د؛ بنابراین 
صنعت بیمه عالوه بر تأثیرپذیری از ویژگی های کالن بودجۀ سال 

99 از برخی تبصره های آن به طور خاص و ویژه تأثیر می پذیرد.
دول��ت در الیح��ۀ بودج��ۀ ۱۳99 کل کش��ور به بیم��ۀ مرکزی و 
مؤسس��ات بیمۀ بازرگانی مجوز انتشار و بهادارسازی تا سقف هزار 
میلیارد ریال اوراق داده اس��ت. در بند )ز( تبصرۀ )5( الیحۀ بودجۀ 
کل کش��ور آمده است: »به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین 
بهادارسازی ریسک های بیمه ای، به بیمۀ مرکزی و مؤسسات بیمۀ 
بازرگانی اجازه داده می ش��ود تا س��قف یک ه��زار میلیارد ریال در 
بازار س��رمایه نس��بت به انتش��ار اوراق بهادار بیمه ای در چارچوب 
قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط 
خود، اقدام کنند«. این موضوع می تواند برای ش��رکت های بیمه ای 
همچ��ون یک شمش��یر دو لبه عم��ل کند. انتش��ار اوراق و جذب 
نقدینگی از یک سو می تواند فرصتی بسیار مناسب برای شرکت ها 

ایج��اد کند تا با س��رمایه گذاری در فرصت های 
س��رمایه گذاری با بازدهی )تعدیل شده 

به ریس��ک( ب��ا نرخ های��ی باالتر از 
اوراق از س��ود آن منتفع شوند. از 
سوی دیگر کسب بازدهی کمتر 

از ن��رخ اوراق می تواند 
موجب��ات زیان ده��ی 

شرکت را فراهم آورد.
همچنین بند مربوط به پرداختی های شرکت های بیمه از محل حق 
بیمۀ اشخاص ثالث در الیحۀ بودجۀ سال 99 نیز تکرار شده است. 
در بند )الف( تبصرۀ ۱0 این الیحه آمده است: »شرکت های بیمه ای 
مکلف اند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمۀ شخص ثالث 
دریافت��ی را طی جدولی که بر اس��اس ف��روش بیمه )پرتفوی( هر 
یک از ش��رکت ها تعیین و به تصویب ش��ورای عالی بیمه می رسد 
به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱60۱۱۱جدول ش��مارۀ 
)5( این قانون نزد خزانه داری کل کش��ور واریز کنند. وجوه واریزی 
شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینۀ قابل قبول مالیاتی 
محسوب می شود.« با این حال این بند در بودجۀ سال های پیشین 
نیز وجود داشت و هزینۀ جدیدی به شرکت های بیمه در این زمینه 

تحمیل نشده است.
موضوع مهم دیگر در زمینۀ ش��رکت های بیمه ای در الیحۀ بودجۀ 
س��ال 99 کل کش��ور، پیش��نهاد ب��رای واگذاری س��هم دولت در 
شرکت های خصولتی است. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر 
دولت به صورت مس��تقیم مالکیت حدود ۱۸ درصدی سهام بیمۀ 
البرز را در اختیار دارد که می تواند در زمرۀ واگذاری های س��ال 99 
قرار گیرد. آنچه مس��لم اس��ت اینکه واگذاری سهام دولت می تواند 
مدیریت این ش��رکت را تا حدود تحت الش��عاع قرار دهد. هر چند 
برخی فروش تمام یا بخش��ی از سهام شرکت بیمۀ ایران را نیز در 
لیس��ت واگذاری های دولت در سال 99 قرار می دهند؛ اما با توجه 
به ماهیت و مأموریت و همچنین وضعیت س��ودآوری این شرکت  

تحقق چنین موضوعی تقریباً غیرممکن به نظر می رسد.
عملیات بیمه ای

بسیاری از شرکت های بیمه ای در حالی سال 9۸ را به پایان می برند 
که در این سال به لحاظ سود و زیانی، عملکرد چندان قابل قبولی به 
ثبت نرسانده اند. این شرکت ها را می توان به دو دستۀ عمده تقسیم 
کرد؛ دس��تۀ نخست ش��رکت هایی هس��تند که در بخش عملیات 
بیمه ای در س��ال های قبل زیان ده بودند و دستۀ دوم شرکت هایی 
هستند که در بخش سرمایه گذاری، عملکرد نه چندان قابل قبولی 
داشتند. هنر اصلی مدیران در شرکت های بیمه ای تشکیل سبدی 
بهین��ه از حق بیمه ه��ای دریافتی در عین رقابت ب��رای دریافت 
حق بیمۀ بیش��تر است. بررسی ها نش��ان می دهد؛ بسیاری از 
شرکت های ناموفق و زیان ده در حوزۀ بیمه گری از ناحیه عدم 
توازن در س��بد بیمه ای زیان ده شده اند. تکیۀ بیش از 
حد بر یک رش��تۀ خاص یا در ی��ک حوزۀ جغرافیایی 
خ��اص از مهم ترین نمونه های عدم توازن در س��بد 
بیم��ه ای شرکت هاس��ت. وق��وع حوادثی همچون 
سیل استان های گلستان، لرس��تان و خوزستان و 
زمین لرزه در مناطقی از غرب و ش��مال غرب باعث شد تا 
برخی شرکت های بیمه مجبور به پرداخت زیان های هنگفت شوند؛ 
موضوعی که تکرار آن در س��ال جدید نیز محتمل اس��ت؛ بنابراین 

تنوع س��ازی سبد بیمه ای به لحاظ رشته و منطقۀ جغرافیایی امری 
بسیار ضروری در عملکرد بیمه ای این شرکت هاست که مدیران در 
س��ال جدید باید در تحقق این امر کوشا باشند. هر چند مسئولیت 
مستقیم سبد دارایی های شرکت به عهدۀ مدیران شرکت است؛ اما 
در بس��یاری از موارد اهداف هلدینگ های باال دستی، سبد بیمه ای 
ش��رکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. چالش مهم دیگر در صنعت 
بیمه، تخفیف های بی مورد و منفی ش��رکت های بیمه به خود است 
موضوعی ک��ه گاه تا حدی پیش می رود که محاس��بات اکچوئری 

صنعت بیمه را نیز نقض می کند.
سرمایه گذاری ها

بخش دیگری از این ش��رکت ها شرکت هایی هس��تند که عمدتاً در 
بخش بیمه ای موفق بوده اند؛ اما در بخش س��رمایه گذاری ها عملکرد 
قابل قبولی نداش��ته اند. این ش��رکت ها هر چند در جذب حق بیمه 
مباحث مربوط به محاسبات اکچوئری و مدیریت هزینه های خسارت، 
عملکرد بس��یار موفقی دارند؛ اما در س��رمایه گذاری حق بیمه های 
دریافتی کارنامۀ چندان قابل قبولی ندارند. بر اس��اس بررسی ها این 
دس��ته از ش��رکت ها عمدتاً سبد س��رمایه گذاری به لحاظ سررسید 
تطابقی با جریان وجوه مورد درخواس��ت از س��وی ش��رکت نداشته 
اس��ت. ع��دم تطابق وزن حق بیمه ه��ای دریافتی در رش��تۀ عمر با 
وزن س��رمایه گذاری های بلندمدت، مشکلی است که در بسیاری از 
ش��رکت های بیمه ای به چش��م می خورد. موضوعی که ممکن است 
تبعات خود را در کوتاه مدت نش��ان ندهد؛ اما در بلندمدت می تواند 
تبعات س��نگینی برای ش��رکت داشته باش��د؛ بنابراین مدیران باید 
هر چه س��ریع تر به ترمیم س��بد س��رمایه گذاری )یا سبد بیمه ای( 
ش��رکت خود اقدام کنند. مشکل عمدۀ دیگر در سبد سرمایه گذاری 
بسیاری از شرکت های بیمه، تخصیص غیر بهینۀ دارایی ها به لحاظ 
ریسک و تنوع بخش��ی است. بررسی ها نش��ان می دهد؛ در بسیاری 
از ش��رکت ها وزن قابل توجهی از س��بد س��رمایه گذاری شرکت به 
 ی��ک دارایی خ��اص )یا گ��روه دارایی خاص( اختصاص داده اس��ت

مثاًل یک ش��رکت بخش عمده ای از دارایی ه��ای خود را در صنعت 
پتروش��یمی سرمایه گذاری کرده اس��ت. این موضوع ممکن است به 
واس��طۀ بازدهی کوتاه مدت این دارای��ی، بازدهی قابل توجهی عاید 
شرکت کند؛ اما تغییر متغیرهای کالن می تواند موجبات زیان ده )یا 
کم بازده( ش��دن صنعت را فراهم آورد. اتکای شدید )یا عدم اتکا( به 
دارایی های ارزمحور، نمونۀ بارزی از این مس��ئله بود که موجب شد 
در س��ال های 9۷ و 9۸ برخی شرکت های بیمه بازده سرمایه گذاری 
بسیار باال )یا بسیار ناچیز و منفی( کسب کنند. هر چند در بسیاری 
از موارد ترکیب دارایی های س��بد س��رمایه گذاری ش��رکت با اعمال 
نظر س��هامداران عمده و بدون در نظر گرفتن منافع، صرفه و صالح 
شرکت مشخص می ش��ود. بازتر شدن دست شرکت های بیمه برای 
سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از تحوالتی 
است که می تواند در سال جدید سبد سرمایه گذاری شرکت ها به تبع 

آن بازدهی آنها از محل سرمایه گذاری ها را تحت الشعاع قرار دهد.

عوامل اقتصاد کالن
ام��ا عاملی که به احتم��ال فراوان صنعت بیمه در س��ال جدید 
را تح��ت تأثی��ر قرار می ده��د، تورم س��نگین در س��ال جاری 
)و احتم��االً س��ال آین��ده( و به تبع آن کاهش ق��درت خرید به 
ویژه در طبقات متوس��ط و پایین جامعه اس��ت. بررسی ها نشان 
می ده��د؛ هزینه ه��ای بیمه ای در س��بد هزینه های بس��یاری از 
خانوار ها )و حتی ش��رکت ها( در مقایس��ه با بسیاری از هزینه ها 
از اولوی��ت کمتری برخوردار اس��ت؛ بنابراین ب��ا کاهش قدرت 
خری��د، هزینه های بیمه از نخس��تین گزینه ها برای صرفه جویی 

در هزینه ها به شمار می روند. 
این موض��وع می تواند به گرایش مردم به س��وی صنعت بیمه و 
ب��ه تبع آن حق بیمۀ دریافتی ش��رکت ها در س��ال جدید تأثیر 
به سزایی داش��ته باشد و موجبات کاهش )یا دست کم کاهشی 
ش��دن روند صعودی( آن را فراهم آورد؛ هر چند این موضوع از 
حیطۀ اختیارات و وظایف شرکت ها و مدیران بیمه خارج است و 

در زمره مسائل اقتصاد کالن قرار می گیرد.
در کنار این موضوع تالش های وسیع صورت گرفت برای قرار دادن 
قراردادهای بیمه ای در لیست فعالیت های معاف از پرداخت مالیات 
ب��ر ارزش افزوده، اما راه به جایی نبرد و ش��رکت های بیمه باید در 
س��ال جدید با این پدیده نیز دس��ت به گریبان باش��ند؛ همچنین 
در س��ال جدید نی��ز به دلیل تداوم تحریم ها ام��کان اتکایی کردن 
بس��یاری از قردادهای بیمه ای سنگین با شرکت های بیمۀ خارجی 
وجود ندارد و کل ریسک مربوط به این قبیل قراردادها باید در نظام 

بیمه ای داخل کشور تحمل شود.
با این همه ش��ناخته شدن رش��ته های جدید بیمه ای نوپا در میان 
بیمه گذاران فرصتی مغتنم و مناسب برای شرکت های بیمه در سال 
جدید اس��ت که عرص��ه را برای مدیران بیم��ه ای در جهت متنوع 

کردن سبد بیمه ای و دریافت حق بیمۀ بیشتر فراهم می کند.
نتیجه گیری

با این تفاس��یر به نظر می رس��د صنعت بیمه در س��ال ۲0۲0 نیز 
همچون س��ال ۲0۱9 دچار تحوالت بالقوۀ زی��ادی خواهد بود که 
برخ��ی از آنها متأثر از تحوالت اقتص��اد کالن و برخی دیگر تحت 
تأثیر اتفاقات خرد و ش��رکتی خواهد بود. آنچه مس��لم است اینکه 
تأثیرپذی��ری از تح��والت کالن اقتصادی و همچنی��ن بروز برخی 
خسارات س��نگین احتمالی از حیطۀ اختیارات و وظایف مدیران و 
ش��رکت های بیمه ای خارج است و اینها ریسک ذاتی صنعت بیمه 
هستند؛ اما بخش عمده ای از تحوالت و دست انداز های احتمالی در 
صنعت بیمه حاصل عملکرد مدیران این صنعت در بیمۀ مرکزی و 
شرکت های بیمه است که با حسن تدبیر به حداقل می رسد. در این 
میان اعمال نظر های گاه و بیگاه س��هامداران عمده و هلدینگ های 
باالدس��تی نیز می تواند تأثیرگذار باشد که اجرای قوانین حاکمیت 
شرکتی از سوی نهادهای ناظر همچون سازمان بورس می تواند این 

ریسک را تا حد زیادی کنترل کند.

ترقی اقتصادی : مدیرعامل ش��رکت بیمه تع��اون بیان کرد: 
انتش��ار لیس��ت بدهکاران بزرگ صنعت بیمه که از سوی بیمه 
مرکزی در حال پیگیری اس��ت ب��ه صنعت بیمه کمک می کند 
ت��ا بتواند مطالبات خود را از بیمه گ��ذاران دریافت کنند و اگر 

شرکت های بیمه ای باش��ند که لیست بدهکاران بزرگ خود را 
اعالم نکنند در نهایت به ضرر خودشان است.

یونس مظلومی در پاسخ به این پرسش که "چرا میزان سرمایه 
گذاری صنعت بیمه در بورس در مقایس��ه با سرمایه گذاری در 
س��ایر حوزه ها ناچیز اس��ت؟" گفت: پولی که نزد شرکت های 
بیمه قراردارد امانت بیمه گذاران بوده و بخشی از آن نیز ذخائر 
حق بیمه اس��ت بنابراین طبیعی است که شرکت های بیمه در 
س��رمایه گذاری های با ریسک باال اقدام نمی کنند و در رشته 

ای از سرمایه گذاری ها حضور پیدا می کنند که ریسک پذیری 
پایین تری دارد.

وی افزود: از س��وی دیگر آیین نامه س��رمایه گذاری هم برای 
این نوع سرمایه گذاری ها یک حد نصاب هایی را تعیین کرده 
است و ش��رکت های بیمه نمی توانند تمام منابع قابل سرمایه 
گذاری خود را به بازار س��رمایه ببرند. مدیرعامل ش��رکت بیمه 
تعاون در واکنش به این سوال که " با توجه به آمار اعالم شده 
۳۴ درص��د نارضایتی بیمه گذاران از ش��رکت های بیمه، چرا 

برخی از ش��رکت ه��ای بیمه به اصالح رون��د حرفه ای خود با 
بیمه گذاران توجهی ندارند؟"  بیان کرد: "اینکه در شرکت های 
بیمه۳۴ درصد اس��ت نمیدانم اما در شرکت بیمه تعاون میزان 

رضایتمندی مشتریان باالی ۸0 درصد است."
ب��ه گزارش چابک آنالین ،مظلومی ادامه داد: بیمه تعاون اولین 
 ISO . ۱00۲ ISO شرکت بیمه ای است که اس��تانداردهای
۱00۴ ک��ه ب��ه موضوع رضایتمندی مش��تریان م��ی پردازد را 

پیاده سازی کرده است.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون:

عدم انتشار لیست بدهکاران بزرگ به ضرر شرکت های بیمه ای است

 خرید غیرحضوری
  و آسان بیمه 

با آرمان 24

اخبارکوتاه

رئیس اداره کسب   وکار دیجیتال بیمه ملت
بهروز آرمان مهر

ترق�ی اقتصادی: ب��ا آرمان ۲۴ غیر حضوری و آس��ان بیمه نامه بخرید.به منظور تس��هیل در 
 خرید آنالین و غیرحضوری انواع بیمه نامه س��امانه فروش اینترنتی بیمه نامه های این ش��رکت 

به آدرس www.armanins24.com  ، در دسترس عموم قرار گرفته است.
کاربران و مش��تریان می توانند با ورود به س��امانه آرمان۲۴، بیمه نامه دلخواه خود را به همراه 
پوش��ش های مورد نیاز در رش��ته های ثالث و بدنه خودرو، آتش سوزی، حوادث انفرادی پس از 

استعالم نرخ بیمه نامه و پرداخت وجه آن به صورت اینترنتی، آنالین خریداری نمایند. 

چنانچ��ه درخواس��ت مش��تری، ب��ه ه��ر دلی��ل، ام��کان عملی ش��دن و یا ص��دور را نداش��ته 
 باش��د؛ در اولی��ن فرص��ت ب��ه مش��تری اطالع رس��انی ش��ده و وج��ه پرداخت ش��ده، عودت 

داده می شود. 
مشتریان همچنین می توانند جهت یادآوری تمدید بیمه نامه های خود، از این سامانه استفاده نمایند.

 شایان ذکر است در آینده نزدیک، امکان درخواست و خرید سایر بیمه نامه ها نیز از طریق این سامانه 
امکان پذیر خواهد شد.



صنعت بی سرمایه و سال  دشوار برای اقتصاد
می توان گفت دهه 90 یکی از پرالتهاب ترین دهه ها 
بع��د از انقالب به ش��مار می آید ک��ه با چالش های 
اقتص��ادی ف��راوان هم��راه ب��وده اس��ت و یکی از 
مهم تری��ن متغیرهای کالن که تاثیرگذاری عمیقی 
ب��ر اقتصاد داش��ته، کاهش س��رمایه گذاری و نرخ 
تشکیل سرمایه در کشور بوده است. دلیل اصلی که 
طی سالیان سال مانع از رشد باالی سرمایه گذاری 
در کشور بوده، وابستگی به درآمدهای نفتی است. 
حتی در دهه ۸0 ک��ه درآمدهای نفتی به باالترین 
میزان خود رس��ید، نه تنها صرف تشکیل سرمایه و 
س��رمایه گذاری در کشور نشد بلکه با اعطای آن به 

واردات کاالهای خارجی عماًل به صنایع داخلی ضربه وارد شد.
 در حال حاضر باوجود تحریم های بین المللی درآمدهای نفتی به حداقل میزان خود رس��یده 
و مناس��بات تجاری تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و ویروس کرونا به شدت بر سرمایه گذاری 
اثر منفی گذاش��ته است. نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که رشد تشکیل سرمایه 
ناخال��ص ثابت در بهار ۱۳9۷، منفی 0.۸ درصد بوده اس��ت، خروج آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم ها نیز با این فصل رقم خورد؛ پس می توان به این نتیجه رس��ید که با گذشت بیش از 

یک سال این نرخ به ویژه در بخش های ماشین آالت و ساختمان به شدت کاهش یافته است.
 کاهش واردات کاالهای س��رمایه ای و کاهش تولیدات کاالهای س��رمایه ای در داخل کشور 
علت کاهش تش��کیل سرمایه در بخش ماشین آالت بوده است. در اصل صنعت ایران صنعتی 
مس��تهلک اس��ت که نیازمند به روزرسانی و تجهیز با ماش��ین آالت با تکنولوژی روز است که 
متأس��فانه محقق نمی ش��ود. صنایعی هس��تند که با تجهیزات فرس��وده چهار دهه گذش��ته 
در ح��ال تولی��د هس��تند و بازدهی و کارای��ی الزم را ندارند. با توجه به اینک��ه اقتصاد ایران 
اقتصاد باز به حس��اب نمی آید بر اساس اصول علم اقتصاد برای ایجاد تعادل میزان پس انداز و 
س��رمایه گذاری می بایست برابر باشند اما در اقتصادهای باز سرمایه به سمتی حرکت می کند 
که نرخ بازدهی خصوصی آن بیش��تر باش��د. با این حس��اب در کش��ور ما پس اندازها غالباً به 
س��مت بازارهای غیرمولد و خدماتی سوق پیدا کرده و نرخ تشکیل سرمایه نسبت به مصرف 
س��رمایه رش��د نداشته است. درواقع اتفاقی که در س��ال ۱۳9۷ شاهد آن بودیم هجوم سیل 
عظیمی از سرمایه های مردم به سمت بازارها سکه و ارز و مسکن بود و شکاف میان پس انداز 
و س��رمایه گذاری را روزبه روز افزای��ش داد به عبارت دیگر به رغم ش��کل گیری پس انداز، همه 

پس اندازهای موجود برای سرمایه گذاری تجهیز نشد.
با توجه به اینکه تش��کیل سرمایه ثابت ناخالص، به عنوان عامل اصلی افزایش بازدهی اقتصاد 
کش��ور محسوب می شود رش��د منفی آن می تواند در بلندمدت و برای بخش صنعت به شدت 
نگران کننده باش��د. با نگاهی به آمار و مقایس��ه با دهه های اخیر روشن می شود که عاملی که 
بیش از همه بر رش��د اقتصادی منفی کش��ور مؤثر بوده، کاهش شدید سرمایه گذاری در دهه 
90 اس��ت. اگر اثر پدیده تحریم را در نظر نگیریم، یکی از مهم ترین عواملی که بر تش��کیل 

سرمایه ثابت اثرگذار فضای کسب وکار است.
بی ثباتی در سیاس��ت ها و تصمیم��ات دولتی و حاکمیتی و تغییر مک��رر قیمت مواد اولیه و 
محصوالت مهم ترین عواملی اس��ت که فعال اقتص��ادی را از پیش بینی وضعیت بنگاه ناتوان 
س��اخته و امکان تشکیل سرمایه را به شدت محدود س��اخته است. با ابالغ سیاست های کلی 
اص��ل ۴۴، انتظاره��ا بر این بود تا خصوصی س��ازی همراه با کاهش حج��م دولت بتواند نرخ 
رش��د سرمایه گذاری را بهبود بخشد اما طرح ها و پروژه ها به دست خصولتی ها افتاد و انگیزه 

سرمایه گذاری بخش خصوصی روزبه روز کمرنگ تر شد.
 از طرف دیگر قوانین حاکم بر نظام بانکی و پیروی از سیس��تم س��رکوب مالی باعث ش��ده 
که سیاس��ت های پولی نتوانند منجر به تشکیل سرمایه ثابت شوند. سیستم سرکوب مالی به 
معنای تعیین دس��توری نرخ سود و تسهیالت تکلیفی است که اگر محدودیت نبود از طریق 
افزایش نرخ س��ود حقیقی این امکان فراهم می ش��د تا جذب منابع افزایش و در بخش تولید 
هزین��ه گردد و با افزایش تولید، اش��تغال افزایش و تورم کاه��ش می یافت. بنابراین عالوه بر 
تحریم های بین المللی، خود تحریمی ها نیز بر ش��رایط فعلی کش��ور اثرگذار هس��تند. آنچه 
مش��خص اس��ت صنعت کشور فرس��وده اس��ت و نیازمند تجهیزات و فناوری است و باوجود 
تحریم های بین المللی و محدود ش��دن درآمدهای نفتی این امر بسیار سخت به نظر می رسد 
و چنانچه چاره ای برای آن اندیشیده نشود سال ۱۳99 سالی بسیار سخت برای تولید کشور 

خواهد بود.

 دولت، با کسب وکارهای خرد و کالن 
هم َنَفس شود

واپسین ماه سومین س��ال دولت روحانی با خوش 
یمنی روبرو نبود. همان طور که بسیاری از کشورها 
درگی��ر ویروس ناخوانده کرون��ا بودند ایران نیز در 

یک حمله برق آسای این ویروس در تیررس قرار گرفت.
ماجرای گرفتار ش��دن بس��یاری از افراد جامعه از بُعد بهداشتی و پزشکی مورد نقد و نظر 
اس��ت. ام��ا آنچه در این روزها طوف��ان به پا کرد، اثرات اقتصادی ای��ن ویروس بر دخل و 

خرج های مردم در عرصه صنعت، تجارت و اصناف بود.
هرچند نهادهای دولت می بایس��ت بحران ه��ای اقتصادی را مدیریت کنند اما دولت تدبیر 
وامید خود از جای جای مشکالت خارجی و داخلی در رنج است و در سال پایانی استقرار 

تاب این چالش جدید را نداشت.
مشکالت ضربه کرونایی به اقتصاد کسب وکارهای ایرانیان در سال پایانی دولت چه بخواهد 
و چه نخواهد فارغ از همه مشکالت بین المللی منجر به مجموعه بی نظمی هایی در دخل 
و خ��رج دولت برای معلق بودن درآمدهای��ش از محل مالیات می انجامد. از آنجایی که در 
تیرماه س��ال 99 مؤدیان مالیاتی مهلت مالیات س��تانی عملکرد سال 9۸ شان می بایست 
انجام شود و یا واریز مالیات های ارزش افزوده توسط مؤدیان انجام شود مشکالت ناشی از 

ضربه نابهنگام این ویروس در جای جای اقتصاد کسب وکارها رخ می نمایاند.
 هنوز پیکر نحیف کس��ب وکارهای م��ردم از وضعیت بی ثباتی ت��ورم در محیط اقتصادی 
س��ال ۱۳9۷ التیام نیافته اس��ت و انتظار می رفت در سال 9۸ با حکمرانی خوِب اقتصادِی 
سیاستمداراِن دولت این درماندگی اقتصادی را کمی بهبود دهند که با همه این مشکالت 
در یازده ماه گذش��ته، ناقوس مش��کل جدید دیگری به صدا درآمد و صاحبان کسب وکار 

خود را آماده نبردی جدید در ماه پایانی سال 9۸ و سال جدید می کنند.
در ای��ن دی��د رس، از دولت تدبی��ر و امید انتظار م��ی رود راه جدی و ف��وری برای کلیه 
کسب وکارها با کمک پارلمان بخش خصوصی فارغ از فوت وقت و به عنوان تصمیمی مؤثر 

و ارزشمند اتخاذ نماید.
آنچه در این ماه پایانی و ماه های آینده تا عادی ش��دن این امواج پرتالطم کرونایی که بر 
اقتصاد صنایع و اصناف سایه انداخته است با تصمیمات به موقع نهاد دولت عادی می شود 

وضعیت مالیات های عملکرد سال 9۸ خواهد بود.
در همین حال، حق بیمه کارفرما به س��ازمان تأمین اجتماعی و مشکالت ناشی از کمبود 

نقدینگی شرکت ها و اصناف که سونامی چک های برگشتی را در پی خواهد داشت.
در سال های گذشته سازمان امور مالیاتی کشور همه اهتمام خود را بکار گرفت که تحول 
و نوگرایی بنیادی را در سیس��تم مالیاتی کش��ور اجرایی کند. اعتمادس��ازی موجود میان 
س��ازمان امور مالیاتی و مؤدی��ان حاصل تالش مدیران و کارکنان این س��ازمان و اعتماد 

مؤدیان به نهاد دولت بوده است.
بنابرای��ن در یک تصمیم انقالبی تنفس مالیاتی ش��رکت ها و اصناف در تصمیم گیری های 
دول��ت و مجل��س ق��رار گی��رد. همان گونه که ش��بانه بر قیم��ت بنزین ب��دون اطالع به 
 مل��ت انج��ام ش��د در ی��ک تصمیم ش��بانه به صنای��ع و اصن��اف عی��دی خاطره انگیزی 

داده شود.
از سوی دیگر، تنفس سه ماهه پرداخت حق بیمه کارفرمایان به تأمین اجتماعی و پرداخت 
وام از صندوق توس��عه ملی با تأیید و فرمان رهب��ر معظم با کمترین بهره و با بازپرداخت 
یک ساله و با نظارت مجلس و پارلمان بخش خصوصی از انتظاراتی است که می تواند این 

بحران اقتصادی را کنترل کند و ضمن آنکه اعتماد عمومی جامعه پررنگ تر شود.
یک بار دیگر، با آفتاب حکمرانی خوب سرمایه های اجتماعی را برای ایران حفظ کنیم.

سرمایه اجتماعی باال نشان دهنده همبستگی بیشتر در عبور از بحران هاست.
و س��خن پایان��ی، در انتخاب��ات دو اس��فند س��رمایه اجتماع��ی کش��ور نش��ان داد ک��ه 
 عنص��ر اعتم��اد در رواب��ط عم��ودی )رابط��ه م��ردم- دول��ت( در وضعی��ت بینابی��ن 

قرار دارد.

صنعت
تجارت
و 6

ترق�ی اقتصادی : چهارشنبه گذش��ته )۱۴ اسفندماه( متن 
بودجه سال 99 کل کش��ور که در کمیسیون تلفیق مجلس 
تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان »قانون بودجه 
۱۳99 کل کشور« به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه 
در قان��ون بودجه جل��ب توجه می کرد مجاز ب��ودن واردات 

خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.
مطابق بند الحاقی ۷ الیحه بودجه س��ال 99، در سال آینده 
واردات خودروهای س��بک و س��نگین )با اولویت خودروهای 
ترکیبی )هیبریدی(( و ماشین آالت معدنی و راهسازی با ارز 

منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
واردات خودروهای س��بک و سنگین که پس از گذشت بیش 
از دو س��ال در قان��ون بودجه اجازه داده ش��ده، م��ا را بر آن 
داش��ت تا در زمینه بند الحاقی ۷ الیحه بودجه و تاثیر آن بر 
رونق واردات خودرو و تعدیل قیمت ها در این حوزه با برخی 

کارشناسان به گفت وگو بنشینیم.
در این زمینه یک اس��تاد دانش��گاه گفت: دولت در سال 96 
و پیش از ش��روع دور تازه تحریم ها، ب��ا جلوگیری از واردات 

خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.
»امیرحسن کاکایی«  افزود: امروز در شرایطی به سر می بریم 
ک��ه صادرات نفت بس��یار کاه��ش یافته و با مش��کالتی که 
ویروس کرونا در س��طح جه��ان به وجود آورد، قیمت نفت تا 
چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای 
ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های 9۷ و 9۸ 

سخت تر می شود.
وی ادامه داد:  مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین 
در بودج��ه 99 می تواند مص��رف ارز را افزایش دهد، زیرا به 
دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات 

خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.
کاکایی بیان داش��ت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش 
قیم��ت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت 
موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش 
۴0 ت��ا 50 درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را 

نخواهد داشت.
وی گفت: لح��اظ کردن چنین تصمیمی ک��ه در بودجه نیز 
گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات 
منفی زیادی خواهد داشت، »شاید هم دولت پیش بینی بهتر 

شدن صادرات را داشته است.«
عضو هی��ات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و 
صنعت با اش��اره به نیاز ناوگان س��نگین حمل و نقل کش��ور 
به نوس��ازی بیش از ۲00 هزار دس��تگاه خودرو، یادآور شد: 
طرح نوس��ازی این ناوگان در سال های گذشته به دلیل نبود 
بودجه الزم انجام نشد و احتمال می رود در این حوزه بتوان 

به واردات پرداخت.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی 

سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و 
تجاری حرکت های خوبی را شاهد بودیم.

کاکایی تاکید کرد:  هر چند معتقدیم ارز باید به جای واردات 
خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط 
تولی��د تخصیص یاب��د، اما با دید مثب��ت واردات خودروهای 
س��نگین و تجاری نیز می تواند در این ش��رایط گزینه خوبی 

باشد.
 وی ی��ادآوری کرد: اینک��ه در قانون بودج��ه 99 به اولویت 
واردات خودروهای هیبرید اش��اره ش��ده، ظاهر قشنگی دارد  
ام��ا باید پرس��ید مگر مش��کل آلودگی تهران و کالنش��هرها 

موضوع خودرو است؟
این اس��تاد دانش��گاه افزود: ام��روز ثابت ش��ده دلیل اصلی 
آلودگی ش��هرها وجود نیروگاه ه��ا و کارخانجات و همچنین 
تردد خودروهای فرس��وده به ویژه اتوب��وس ها و خودروهای 

تجاری سنگین فرسوده است.
وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت 
ارز در اختیار داش��ته، هیچ کس نتوانس��ته جلوی واردات را 

بگیرد.
به گفت��ه کاکایی، حتی با وجود این بن��د قانونی در بودجه، 
محال اس��ت مونتاژکاری خودرو در کش��ور رونق بگیرد، زیرا 
تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه س��ازی را نش��انه 

گرفته است.
وی تاکید ک��رد: بازار واردات خودرو بین دو تا س��ه میلیارد 
دالر پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند 
ت��ورم باالی 50 درصدی را رقم بزند که برای جامعه بس��یار 
خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه 

های مختلف کار کرد.

این کارش��ناس صنعت خودرو، تولید چه��ار مدل خودروی 
جدید از س��وی ایران خودرو و س��ایپا را یادآور شد و گفت: 
اینها موفقیت های بزرگی است که در زمان تحریم ها حاصل 
ش��ده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست گذاری ها 

وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.
در این ارتباط، دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: 
ب��ا توجه به گفته های رئی��س کل بانک مرکزی که »مخالف 
هرگونه واردات بدون انتقال ارز هس��تم«، بعید است این بند 

از قانون بودجه 99 قابلیت اجرایی پیدا کند.
»مه��دی دادفر«  معتقد اس��ت که این یک حرکت نمایش��ی 
برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن 
چالش های��ی همچون افزایش تعرفه ها، س��ختگیرانه ش��دن 
اس��تانداردها، افزایش ن��رخ ارز و افزایش ع��وارض و حقوق 
گمرکی، خ��ودرو نمی تواند با قیمت ارزان به دس��ت مصرف 

کننده برسد.
وی یادآور شد:  امروز فعاالن بازار خودرو و نمایشگاه داران، به 
دلیل افزایش ش��دید قیمت ها از یک طرف و شیوع ویروس 
کرون��ا از طرف دیگر، با تعطیلی گس��تره مواجه ش��ده اند و 

چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.
دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه 
گمرکی را تا حداکثر ۲0 درصد پایین بیاورد و در این صورت 

شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.
این مقام صنفی، در عین حال یادآور ش��د:  خودروی خارجی 
با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش 
نکنیم که واردات خودرو همیش��ه به عنوان ش��اخصی برای 
قیمت گذاری خودروهای داخلی محس��وب می ش��ود و روی 

قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

ترق�ی اقتص�ادی : در میانه همه تلخي هاي این روزها که جامعه را به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا گرفتار کرده و حتي بهار را از تاب و توان انداخته اس��ت، پویش هایي در 
فضاي مجازي و حقیقي براي ایجاد امید و کاهش بار مش��کالت راه اندازي شده است. 
یکي از پیام هاي امید بخش » به خاطر کرونا ببخش« و »به خاطر کرونا فرصت بده« 
اس��ت. ش��ب عید مهم ترین فصل رونق اقتصادي کس��ب و کارها به خصوص کسب و 
کارهاي خرد در کشورمان محسوب مي شود و حاال شیوع ویروس کرونا و ترس درست 
اجتماعي آن براي اینکه افراد در خانه هایش��ان بمانند، باعث شده که امسال شب عید 
بازارها و تولید رمق خود را از دس��ت بدهد و عمال درآمد بس��یاري از کس��ب و کارها 
با افت ش��دید رو به رو ش��ود. بسیاري از فروش��گاه ها و بازارها مشتري ندارند و حتي 
تعطیل کرده اند و تولیدي هایي که طبق روال هر سال باید این روزها شبانه روز تولید 
مي کردند، کار را تعطیل کرده اند. در این بین بخشي از افراد جامعه از بانک ها، صاحبان 
مغازه ها و... خواسته اند باتوجه به این شرایط به کاسبان مغازه ها، صاحبان تولیدي ها و 
کسب و کارها فرصتي براي پرداخت قسط ها، وصول طلب ها و چک هایشان و پرداخت 

اجاره هایشان بدهند.
یکي از کس��به میدان هفت تیر به س��ایت اتاق تهران مي گوید:» هر س��ال این موقع 
مانتوفروش��ي ها و لباس فروش��ي هاي هفت تیر جاي سوزن انداختن هم نبود اما این 
ویروس لعنتي بختک روي زندگي و کاسبي شب عیدمان شده است. باور مي کنید من 
روزي ۳ تا فیش صندوق هم نمي زنم؟ حتي تو فصل هاي رکود و کس��ادي هم ما این 
شرایط را ندیده بودیم. االن سرماه برسد باید ۱0 میلیون تومان اجاره بدهم اما از کجا؟ 

چندتا چک دارم که به امید درآمد ش��ب عید به تاریخ آخر اسفند کشیده بودم و حاال 
نم��ي دانم باید چه کار کنم.« او مي گوید:» نه تنها ما که خیلي از تولیدها هم تعطیل 
کرده اند، وقتي فروش نباش��د، س��فارش هم براي کار نیس��ت، خیلي ها سفارش هاي 

قبلشان را هم کنسل کرده اند.«
نبود عابران پیاده در خیابان ها باعث ش��ده کاسبي دستفروش ها هم سیاه شود. خانم 
جواني که در کنار پیاده راه میدان هفت تیر بس��اط فروش لباس پهن کرده مي گوید: 
»من روزي ۲0، ۳0 هزار تومن هم دشت نمي کنم، کلي جنس از قبل خریده بودم به 

امید شب عید اما حاال من مانده ام با چک ها خرید قبلي.«
در این بین مس��ئوالن دولتي هم به فکر عقب انداختن دو ماهه س��ر رس��ید تسهیالت 
مرتبط با کس��ب وکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا افتاده اند. روز گذشته علي ربیعي 
با اعالم این خبر گفت:» دولت س��تادی را براي رفع مش��کل کس��ب و کارها تش��کیل 
داده تا موضوع را بررس��ی و راهکارهایی را ارائه دهند. برای کاهش فشار بر مردم مقرر 
ش��د سر رس��ید وام های مرتبط با کسب و کارها و برخی دیگر از وام ها، دو ماه به عقب 
بیفت��د.« همچنی��ن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در نام��ه ای به معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری خواس��تار رفع مش��کالت کسب و کارهای خرد آس��یب  دیده از شیوع 
بیماری کرونا ش��ده اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی هم از بانک ها خواسته زمان و نحوه 
وصول اقس��اط وام برخی کسب و کارها را آسان تر سازند تا فعاالن اقتصادی در شرایط 
رکود ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا آسیب کمتری ببینند. عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی با انتش��ار پستی در اینس��تاگرام اعالم کرد: به مدیران بانک ها 

توصیه می کنم، ش��رایط امروز اش��خاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه 
درآمدی می ش��وند؛ درنظر گرفته و درخصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها 

همراهی الزم را با مشتریان به عمل آورده و وضع آنها را مراعات کنند.«
عالوه براین ها حس��ین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت هم 
در نامه ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری خواستار بخشودگی 
مالیات و حق بیمه کارفرمایان در اسفند ماه شده است. او در نامه اش نوشته است: 
»کس��ب و کارهای خرد صنف های تولیدی و خدماتی در نتیجه گس��ترش ویروس 
کرونا دچار آسیب شده  و حتی تقاضا در ماه پایانی سال کاهش یافته که این مسئله 
مردم را در تامین معاش و عقب ماندگی اقساط بانکی نگران کرده و به همین دلیل 
ضرورت دارد تا مالیات همه صنوف )کس��ب و کارهای خرد مشخص( در اسفندماه 
بخشوده شود و اصناف تولیدی و خدماتی از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت 

پوشش معاف شوند.«

ترق�ی اقتصادی : ش��یوع وی��روس کرونا خیلی از مش��اغل 
را تح��ت تأثیر قرار داده اس��ت؛ از اقتص��اد فرهنگ هنر چون 
سینما، تئاتر، موس��یقی تا بازار اغذیه، کسب وکارهای کوچک 
و دس��ت فروش ها تا تجارت برون مرزی. برخی از کارشناس��ان 
معتقد هس��تند. برای همین س��تاد »بررس��ی اث��رات ویروس 
کرونا در تجارت« سیاس��ت های تش��ویقی در بخش »مالیات« 
»اس��تمهال وام های بانکی« و »بیمه تأمین اجتماعی« در نظر 

گرفته شده تا مشاغل ُخرد آسیب دیده از کرونا، نابود نشوند.
ش��یوع کرون��ا در چین س��ال ن��و چینی ه��ا را تحت تاثیر قرار 
داد؛ از تعطیالت��ی که به جای س��فر در قرنطینه به س��ر بردند 
تا س��فرهای چند میلی��ون نفری پیش بینی ش��ده چینی ها به 
کش��ورهای دیگر یا از کش��ورها دیگر به داخ��ل چین همه به 
حاش��یه رانده ش��د و اقتصاد چین روزهای ناخوشی را سپری 
کرد. حاال یک روز مانده به ش��روع کسب وکارهای شب عید، با 
اعالم رسمی وزارت بهداشت کرونا ویروس به ایران هم رسید. 
با ش��یوع کرونا ویروس در ایران اقتصاد کسب وکارهای کوچک 
روزهای دشواری را س��پری می کند. هم زمانی شیوع کرونا در 
ایران با ماه اس��فند که به دلیل ختم ش��دن به تعطیالت سال 
نو، پرتحرک ترین ماه اقتصادی ایران در میان کس��ب وکارهای 
کوچک اس��ت، باعث شده این نگرانی به وجود کرونا شب عید 
امس��ال در ایران معنی خود را از دس��ت بده��د؟ اقتصاد ایران 
در طول ماه های گذش��ته با مشکالت و محدودیت های زیادی 
مواجه بوده، از آغاز دور جدید تحریم های اقتصادی امریکا علیه 
ای��ران گرفته تا برخی تالطم های ب��ه وجود آمده در نرخ ارز و 
شاخص تورم همگی منجر به آن شدند که شرایط اقتصادی در 

برخی بخش ها بسیار دشوار شود.
هرچند بر اساس برآوردهای صورت گرفته از شرایط اقتصادی 
امس��ال ای��ران، در صورت حذف بخش نفت، نرخ رش��د منفی 
سال گذشته جبران ش��ده و به صفر رسیده است اما همچنان 
برای جبران عقب گردهای س��ال قبل، نیاز به تداوم تحرک در 

چرخ های اقتصادی کشور وجود دارد.
برآورده��ا از وضعیت ص��ادرات غیرنفتی ایران نش��ان می دهد 
ک��ه در پایان بهم��ن، میزان این صادرات ب��ه ۴0 میلیارد دالر 
رس��یده و با توجه ب��ه تداوم تحریم ها و تغیی��ر در قیمت پایه 
محصوالت صادراتی، این عدد قابل اعتنا خواهد بود. ولی با عبور 
از س��طح کالن و رسیدن به حوزه کسب وکارهای خرد، شرایط 
متفاوت می ش��ود. کس��ب وکارهایی که میزان درآمد و گردش 
سرمایه شان مستقیماً با میزان خرید و تقاضای مردم در جامعه 
تعریف می ش��ود و اگر این تقاضا کاهش پی��دا کند، نمی توان 
بسیاری از این مش��اغل را برای بلندمدت حفظ کرد؛ وضعیت 
امروز بازار برخی از کس��ب وکارها نشان خوبی برای رونق ندارد 

و همگی نشان از وضعیت ناخوش این کسب وکارها دارد.

کرونا در جان اقتصاد
۲0 روز مان��ده به پایان س��ال ۱۳9۸، ش��یوع کرون��ا ویروس در 
کش��ور بسیاری از مشاغلی که ارتباط مستقیم با تجمع یا تغذیه 
م��ردم دارند را مختل کرده اس��ت. به دنبال اطالعیه ای که هفته 
گذش��ته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شد فعاًل 
تمام برنامه های فرهنگی مانند اکران فیلم، تئاتر، کنسرت و سایر 
برنامه های هنری و حضور در باشگاه های ورزشی، کسب وکارهای 
وابسته به تغذیه مردم، دست فروشی به تعلیق درآمده و تا کاهش 
قطعی خطر ش��یوع، این دستور به جای خود باقی خواهد بود. در 
این شرایط هر روز اخباری از شروع قرنطینه یا عدم قرنطینه برخی 
از ش��هرها به گوش می رسد ولی درنهایت راهکاری که همه روی 

آن اتفاق نظر دارند، ماندن در خانه است.
تاکید مکرر وزارت بهداشت بر لزوم حفظ بهداشت و جلوگیری از 
فعالیت هایی که خطر انتقال کرونا را افزایش می دهد، بخش��ی از 
تذکرها نیز به خوردن و نوشیدن بیرون از محیط خانه اختصاص 
دارد و همین مسئله فعالیت رس��توران ها و کافه ها، سفره خانه ها 
را تحت تأثیر خود قرار داده تا جایی که بخش��ی از آن ها تعطیل 

کرده اند یا عماًل بدون مشتری به کار خود ادامه می دهند.
دست فروش ها و بازاری که شب عید ندارد

کرونا ویروس مهمان ناخوانده ایران اس��ت و ت��رس در کنار این 
ویروس به جان مردم افتاده اس��ت. خیلی از ش��غل ها تحت تأثیر 
حضور ش��وم این مهمان ناخوانده هس��تند و دست فروشی شب 
عید، بس��اط شنبه، سه ش��نبه و جمعه بازارها، بساط کنار خیابان 
تعطیل شده اس��ت. مردم نمی خواهند در تجمع ها حضور داشته 
باشند و همین وضعیت سبب می شود شغل های فصلی بیشتر از 

همه شغل ها آسیب ببیند.
فع��االن بازارهایی مانند لباس، کیف و کف��ش، تجهیزات خانه و 

برخی شغل های خدماتی مانند آرایشگران و... شغل هایی هستند 
که تمام سال را سر می کنند تا در هفته های پایانی سال با افزایش 
فروش، سود مدنظر خود را داشته باشند، موضوعی که امسال به 
شکل قابل توجهی متفاوت شده و با کاهش خریدها و تقاضا برای 
صاحبان این کسب وکارها مشکل ساز شده است. اما در این میان 
آنچه نامشخص است اینکه چه زمانی وضعیت به حالت عادی بر 

خواهد گشت و این بیماری در ایران کنترل خواهد شد.
نسخه حمایتی وزارت صنعت و معدن

کس��ب وکارهای کوچک ب��ه حمایت نیاز دارند؛ ای��ن را صاحبان 
مش��اغل و کارشناس��ان اقتصادی می گویند. برای همین س��تاد 
آسیب شناس��ی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل ش��ده 
که قائم مقام وزیر در امور بازرگانی از آن خبر داده اس��ت. به این 
مضمون که کسب وکارهای کوچک مشمول سیاست های تشویقی 
می شوند. سیاست گذار تجاری کشور از بسته پیشنهادی خبر داده 
ک��ه برای جبران زیان کس��ب وکارهای کوچ��ک از ویروس کرونا 
طراحی شده است. جزئیات بسته پیشنهادی ستاد »بررسی اثرات 
ویروس کرونا در تجارت« حاکی اس��ت، سیاس��ت های تشویقی 
در بخش »مالیات«، »اس��تمهال وام های بانکی« و »بیمه تأمین 
اجتماعی« از س��وی متولیان در نظر گرفته ش��ده تا مشاغل ُخرد 
آس��یب دیده از کرونا، نابود نش��وند. البته این بس��ته تنها شامل 
کس��ب وکارهای ُخرد نیست و سیاس��ت گذار برای آسیب دیدگی 
بخش هایی که در تجارت خارج��ی به دلیل کرونا صدمه دیده اند 

مشوق های مشابهی تعریف کرده است.
ب��ه گفته مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگانی ویروس کرونا باعث آس��یب به کس��ب وکارهای 
کوچک، مانند اغذیه ای ها ش��ده اس��ت و به همین دلیل بس��ته 
ویژه ای پیشنهادش��ده تا بخشی از مالیات، اس��تمهال وام، بیمه 

تأمین اجتماعی و سایر مشوق های تشویقی به این کسب وکارها 
اختص��اص یابد تا آس��یب نبینند. مدرس خیابان��ی افزود: حتی 
بخش هایی که در تجارت خارجی آس��یب دیده اند هم مدنظر قرار 

داده ایم، اگرچه با رایزنی های صورت گرفته مرزها باز می شوند.
مدرس خیابانی درباره وضعیت تورم می گوید و اینکه وجود تورم 
ساختاری در کشور را در شکل گیری تورم کنونی طبیعی است. او 
می گوید: برخی ها چون فکر می کنند ممکن است از ارزش پولشان 
کاس��ته شود سکه و طال می خرند، اما اینکه روغن داغ آن را زیاد 
می کنند اثر فضای ایجادشده از آن سوی مرزهاست، آن هم با اسم 
رمز کمبود، گرانی و نارضایت��ی می خواهند اهداف خود را دنبال 
کنند. به گفته او برای صادرات، مس��یر سبز گمرکی وجود دارد و 
درمجموع صادرات راحت تر انجام می شود، اما سنگ هایی جلوی 
واردات گذاشتیم آن هم به این علت که با توجه به محدودیت منابع 
ارزی باید منابع موج��ود ارزی را اداره کنیم، بنابراین امروز به جز 
واردات کاالهای اساسی و ضروری، مواد اولیه کارخانه ها و قطعات 
و تجهیزات��ی که در داخل تولید نمی ش��ود جل��وی واردات بقیه 

محصوالت را یا گرفتیم یا خواهیم گرفت.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی درباره 
بی کار ش��دن کارگران به علت اثرات س��وء ناشی از ویروس کرونا 
می گوید: به نظرم باید به س��مت کسب وکارهای اینترنتی برویم 
و مش��اغل دیگری را فعال کنیم تا این دوره را پشت سر بگذاریم 
زیرا ش��غل برای مردم مهم اس��ت ضمن اینک��ه باید توجه کنیم 
اولویت ده��ی به صادرات ه��م ظرفیت های خال��ی کارخانه ها را 
پر و هم اش��تغال پایدار را حفظ می کن��د. مدرس خیابانی بابیان 
اینکه در شرایط کنونی حفظ اشتغال مهم تر از رشد اشتغال ملی 
است، گفت: البته در گزارش هایی که ما در وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت داریم تولید در همه رس��ته ها و گروه های کاالیی روند 

افزایشی دارد که این نکته مثبتی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی می گوید: 
بخشی از کسب وکارهای خرد مثل تاکسی ها و پیک های موتوری 
هم از ش��رایط موجود آس��یب دیده و م��ردم می توانند مایحتاج 
عموم��ی خود را از طریق پیک های موتوری و تاکس��ی ها جابه جا 
کنند که هم از عبور و مرور جلوگیری شود و هم این کسب وکارها 

بیش از این آسیب نبینند.
ب��ه گفته م��درس خیابانی، ت��دارک الزم برای ایام پایانی س��ال 
دیده ش��ده و حتی برای ماه رمضان و بازگش��ایی مدارس برنامه 

خاص در نظر گرفته شده و بازار به حال خود رها نشده است.
اگرچه هنوز نحوه حمایت و نحوه تأثیرگذاری بس��ته تش��ویقی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در بهبود وضعیت کس��ب وکارها 
مشخص نیست ولی آنچه مشخص اس��ت اینکه کسب وکارهای 
کوچک، بخش��ی از تجارت خارجی به دلیل بس��ته شدن مرزها 
دست فروش ها، شغل های فصلی روزگار تلخی را سپری می کنند.

بازار شب عید ایران زیر سایه کرونا
از روزهای دشوار کسب وکارهای کوچک تا بسته حمایتی

آزاد شدن واردات خودرو باعث افزایش مصرف ارز و گرانی آن می شود

خودروی وارداتی ارزان تمام نمی شود

روزهاي سخت کسب و کارها و پویش هاي مردمي براي فرصت به فعاالن اقتصادي

سایه کورنا بر تولید و کسب و کار

نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
یلدا راهدار

روزنامه نگار
مجید نیک روان

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 86 - نیمه اول اسفند ۱3۹8
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ترق�ی اقتصادی : صندوق بین المللی پول برای مقابله با آثار 
اقتصادی کرونا تامین مالی اضطراری، مهار فاجعه و بازگرداندن 

اعتماد، افزای��ش برنامه های وام دهی، تنظیم برنامه های جدید 
تامین مالی وتوسعه ظرفیت را پیشنهاد داده است.

تامین مالی اضطراری
اعطای تسهیالت اعتباری فوری و استفاده از سایر ابزارهای 
تامین مالی فوری جز روش های تامین مالی سریع هستند. 
این تس��هیالت می تواند خیلی س��ریع پرداخت ش��ود تا به 
کش��ورهای عضو جهت اتخاذ سیاس��ت ها و انجام اقداماتی 
برای رس��یدگی به ش��رایط اضطراری مانند شیوع ویروس 
کرونا کمک کند. در س��ال ۲0۱6، صندوق بین المللی پول 
از ابزارهای تامین مالی سریع برای کمک به کشور اکوادور 
بع��د از تجربه یک��ی از بزرگترین زمی��ن لرزهاهای جهان 

استفاده کرد.
مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ق��ادر اس��ت کمک 
هزینه هایی را برای تسویه بدهی کشورهای فقیر 
و آس��یب پذیر جه��ت مدیریت فاجعه و آس��یب 

وارده بر سالمت عمومی ارائه کند.
افزایش برنامه های وام دهی موجود

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول می توان��د مح��دود 
برنامه ه��ای فعلی خود را برای برآورده س��اختن 

نیازه��ای فوری و جدید ناش��ی از ویروس کرونا، گس��ترش 
ده��د. صن��دوق بین المللی پول نخس��تین موسس��ه مالی 
بین الملل��ی بود که در س��ال ۲0۱۴ برای کش��ورهای گینه 
لیبریا و س��یرالئون بودجه مازادی را جهت مبارزه با شیوع 

ابوال تامین کرد.
تنظیم برنامه های جدید تامین مالی

صندوق بین المللی پول همچنین قادر است از طریق تنظیم 
 برنامه  های جدید تامین مالی و در قالب اس��تاندارد موجود

از کشورها حمایت کند.
توسعه ظرفیت

ب��ا توجه ب��ه لزوم تغیی��ر مس��یر منابع عموم��ی، صندوق 
بین المللی پول با کشورهای عضو متاثر شده از این ویروس 
از نزدی��ک در ارتباط خواهد ب��ود و در موارد الزم در زمینه 
فعالیت ه��ای آموزش��ی و ارائ��ه کمک های فن��ی، همکاری 

خواهد کرد.

ترقی اقتصادی : سازمان ملل متحد نیز نخستین برآورد 
از خس��ارات ناش��ی از ویروس کرونا بر تج��ارت جهان را 
منتش��ر کرد. اقتصاددانان این س��ازمان اعالم کردند که 
تنه��ا در ماه فوری��ه صادرات تولی��دات کارخانه ای جهان 
افتی 50 میلیارد دالری را ش��اهد بوده اس��ت. همچنین 
سازمان جهانی گردش��گری نیز پیش بینی های خود را از 
توریسم ۲0۲0 تغییر داده و به جای برآورد از رشد تعداد 
گردشگران جهانی افت دست کم یک درصدی را تخمین 
زده است. خسارت اولیه کرونا در کشورهای توریستی در 

گزارش سازمان جهانی گردشگری اعالم شده است.
ویروس��ی که ده ها هزار نف��ر را در جای جای جهان مبتال 
کرده حاال نشانه های بیماری خود را بر اقتصاد جهان نیز 
بروز می دهد تا جایی که سازمان ملل متحد در تازه ترین 
گزارش خود از ظهور نخس��تین نشانه های ابتالی تجارت 
جهان به ویروس کرونا پرده برداش��ته اس��ت. برآوردها از 
حجم خس��ارات ناش��ی از ویروس کووید- ۱9 بر اقتصاد 
جهان از روز چهارش��نبه با انتشار آماری از سوی سازمان 

ملل متحد وارد فاز جدیدی شد.
اقتصاددانان این س��ازمان اعالم کردند که برآوردها نشان 
می ده��د تنها در ماه فوریه ص��ادرات تولیدات کارخانه ای 

جهان افتی 50 میلیارد دالری را شاهد بوده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« 
در یک کنفرانس خبری مش��ترک با حض��ور گروه بانک 
جهانی، کریس��تالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی 
پول اعالم کرد که صندوق های جهانی به پشتوانه سازمان 
ملل متحد می توانند در عوض با ارائه کمکی 50 میلیارد 
دالری ب��ه کش��ورهای کم درآمد و بازاره��ای نوظهور که 
درخواس��ت هایی برای حمایت ارائ��ه کرده اند، این افت را 

جبران کنند.
تحلیل آنکتاد از هزینه های کرونا

داده های اولیه تحلیل ش��ده از س��وی کنفرانس تجارت 
و توس��عه مل��ل متحد )آنکت��اد( حکای��ت از آن دارد که 
راهکارهای کنترل ویروس در چین، جایی که نخستین بار 
ویروس در ماه دسامبر در آنجا گزارش شد، تاکنون »افتی 

اساسی را در تولید« در پی داشته است.
پامال کوک همیلتون که ریاس��ت بخش تجارت و کاالی 
آنکت��اد را بر عهده دارد در این رابطه گفت، انتظار می رود 
بدترین آس��یب ها از این وضعیت به ح��وزه یورو )5/ ۱5 
میلی��ارد دالر(، آمریکا )۸/ 5 میلی��ارد دالر( و ژاپن )۲/ 5 
میلی��ارد دالر( وارد آم��ده باش��د. وی همچنین افزود که 
برای اقتصادهای درحال توسعه ای که بر فروش مواد خام 
متکی هستند، این اثرات می تواند »خیلی خیلی شدید« 
احساس شود. وی افزود: »با فرض بر اینکه این ویروس در 
کوتاه مدت مهار نش��ود، این احتمال وجود دارد که اثرات 
کل��ی آن بر اقتصاد جهان به لحاظ پس رفت و روند منفی 

بسیار قابل توجه باشد.«
این اقتصاددان س��ازمان ملل متحد با اش��اره به شاخص 
خرید تولی��دات کارخانه ای مدیران چی��ن گفت که این 
شاخص به 5/ ۳۷ سقوط کرده است که افتی ۲0 واحدی 
را نش��ان می دهد. این پایین ترین خوانش این شاخص از 

سال ۲00۴ میالدی تاکنون بوده است.
بنا به اظهارات وی، این موضوع همچنین به طور مستقیم 
با صادرات در ارتباط اس��ت و نش��ان می دهد که کاهشی 
۲درصدی در کل صادرات جهان رخ داده است که »اثری 
مواج« با »ق��درت کاهش 50میلی��ارددالری بر صادرات 

جهان« بر جای گذاشته است.
آنکت��اد اعالم کرد از آنجا که اقتص��اد چین تامین کننده 
اصلی محصوالت نهایی موس��وم به کاالهای »واسطه ای« 
مورد اس��تفاده در صنایع بی ش��ماری از مواد ش��یمیایی 
دارویی گرفته تا قطع��ات دوربین های دیجیتال و صنایع 
خودرو اس��ت، نگرانی ها در رابطه با اختالل درازمدت در 
زنجیره عرضه این کش��ور موجب شده است که بسیاری 
از شرکت های سراس��ر جهان »هراس« داشته باشند که 
محصوالت خودش��ان هم به زودی تحت تاثیر این مشکل 

قرار خواهند گرفت.

الس��اندرو نیکیتا، از بخش تج��ارت و کاالهای بین المللی 
آنکتاد نیز در ای��ن رابطه گفت: »بی تردید این ویروس به 
گس��ترش خود ادامه خواهد داد و از کنترل خارج خواهد 
شد و ما نه تنها شاهد تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها در 
چین خواهیم بود، بلکه تعطیلی ها در هندوستان، آمریکا 
و هر جای دیگر جهان هم به وقوع خواهد پیوس��ت و این 

مشکلی بزرگ خواهد بود.«
وی گف��ت: »در نهای��ت اثرات اقتصادی ای��ن ویروس به 
راهکارهایی بستگی خواهد داشت که کشورها برای مقابله 
با ویروس به کار خواهند بس��ت. بنابراین، چین در مقابله 
با ویروس مذکور کار بس��یار بزرگی انجام داده اس��ت، اما 
الجرم تا حدودی اقتصاد را قربانی کرده اس��ت، دست کم 
طی چند هفته نخست اینگونه بوده است. وقتی چین برای 
مقابله با شیوع ویروس از راهکارهایی همچون تعطیلی ها 
و محدودیت حرکت مردم استفاده کرد، که همه بی تردید 

ضروری بودند، استفاده از چنین راهکارهایی اثرات خود را 
بر اقتصاد هم بر جای می گذارد.«

عالوه بر افت سطح تولیدات کارخانه ای، آنکتاد همچنین 
بر کاهش تعداد کشتی های باری که در نیمه نخست ماه 
فوریه ش��انگهای را ترک کردند نیز تاکید کرده است. در 
مدت مذکور تعداد این کشتی ها از حدود ۳00 کشتی در 
هفته به ۱۸0 کشتی در هفته تنزل کرد. البته در نیمه دوم 

ماه فوریه این تعداد به حالت عادی خود بازگشت.
ک��وک همیلتون در ای��ن رابطه گف��ت: »هم اکنون تاثیر 
ویروس بر زنجیره ارزش جهانی حس می ش��ود و احتماال 
تا چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داش��ت. اما اگر وضعیت 
بهبود یابد، به طور مثال ظرف چند ماه آینده، آنگاه اثرات 
درازمدت یا س��االنه ویروس کمی متف��اوت خواهد بود و 
اوضاع بهتر خواهد شد. بنابراین همه چیز بستگی به این 

دارد که در چین چه اتفاقی روی دهد.«
اقتصاددانان آنکتاد در پاس��خ خبرنگاران به این پرس��ش 
آیا کش��ورها ممکن است در واکنش به فشار احتمالی بر 
زنجیره عرضه تولیدکنن��دگان داخلی را جایگزین کنند 
پاسخ دادند که چنین راهکاری در کوتاه مدت موثر نخواهد 

بود.
نیکیت��ا در این رابطه گفت: »چین توانس��ته اس��ت یک 
لجس��تیک عظیم در حوزه حمل ونق��ل ایجاد کند که در 
آن بندرگاه ه��ا خطوط کش��تیرانی و هواپیمایی به واقع 
می توانند آن همه کاال را در مسیرهای ورودی و خروجی 
چین منتقل کنند. حاال و در چنین ش��رایطی، بله شاید 
برخ��ی از صنایع بتوانن��د نوعی تامین کنن��ده جایگزین 
همچون مکزیک یا اروپای شرقی پیدا کنند اما این موضوع 
نیازمند زمان بیش��تر است، چون نه تنها محل تولید باید 
منتقل ش��ود، بلکه زیرس��اخت های مرتبط با لجستیک 
حمل ونقل نیز باید ساخته شوند.« کوک همیلتون نیز در 
این رابطه افزود: »همین بحث وقتی مطرح ش��ده بود که 
رئیس جمهوری آمریکا تصور می کرد تحمیل راهکارهای 
خاص بر برخی از کشورهای خاص می تواند موجب انتقال 
خطوط تولید و بازگرداندن آنها به خاک آمریکا شود. هرگز 
به این آس��انی نخواهد بود چون وقتی ش��رکت ها منتقل 
می ش��وند و دوباره جایابی آنها انجام می ش��ود، چارچوب 
صنایع و لجستیک خود را بازتعریف می کنند، تغییر آنها 

در کوتاه مدت کاری است بس دشوار.«
همزم��ان با برگ��زاری ای��ن کنفرانس خب��ری، صندوق 
بین الملل��ی پ��ول و بان��ک جهان��ی در پیامی مش��ترک 
همبس��تگی خود را در رابطه با شیوع ویروس کرونا اعالم 
کردند. در این بیانیه آمده است: »صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی آماده ایس��تاده اند تا به کشورهای عضو در 
مقابل��ه با این تراژدی انس��انی و چالش اقتص��ادی بر اثر 

ویروس کووید-۱9 یاری رسانند.«

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 86 - نیمه اول اسفند ۱3۹8

زیان کرونا برای اقتصاد جهان 2.7 تریلیون دالراست

 احتماال کارخانه ها در چین تا ماه آوریل 4سناریوی بلومبرگ برای آثاراقتصادی کرونا
به حالت عادی برنمی گردند

چین با کسری تجاری مواجه شد
ترقی اقتصادی: داده های گمرکی روز شنبه نشان داد که میزان محموله های حمل شده به خارج 
از چین در ژانویه و فوریه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ۱۷.۲ درصد کاهش یافته است. این 

کاهش نشانگر شدیدترین سقوط از فوریه ۲0۱9 است.
صادرات چین در ماه ژانویه و فوریه با کاهش مواجه ش��د و واردات هم افت کرد. س��ی ان بی س��ی 

گزارشی درباره تجارت دو ماهه اول چین منتشر کرده است.
طبق این گزارش، صادرات چین در دو ماه اول س��ال به ش��دت منقبض شد. در  واقع از زمانی که 
ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، اختالل گسترده در فعالیت های تجاری، زنجیره تامین عرضه جهانی 
و فعالیت اقتصادی ایجاد ش��د. واردات چین هم کاهش یافته اس��ت، اما بهتر از انتظار تحلیلگران 

بوده است.
این گزارش از وضعیت تجارت چین، به احتمال زیاد ترس از ضعیف ترین رش��د اقتصادی در س��ه 
ماهه اول چین از س��ال ۱990 تا به االن را تقویت می کنند. دولت اقدامات س��خت گیرانه ای برای 
مهار بیماری در نظر گرفته و تولید کارخانه ها فلج ش��ده اس��ت و از طرفی هم کاهش شدید تقاضا 

رخ داده است.
داده های گمرکی روز ش��نبه نش��ان داد که میزان محموله های حمل ش��ده به خارج از چین در 
ژانویه و فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش نشانگر 

شدیدترین سقوط از فوریه ۲0۱9 است.
از طرفی واردات نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته است که بهتر از انتظار بازار و افت ۱5 
درصدی پیش بینی هاس��ت. واردات چین در ماه دس��امبر ۱6.5 درصد رشد داشت که به دلیل فاز 

اول توافق تجاری واشنگتن و پکن بوده است.
ب��رای این دوره چین با کس��ری تج��اری ۷.09 میلیارد دالری مواجه ش��ده که دقیقا برعکس رقم 

۲۴.6میلیارد دالری مازاد تجاری در نظرسنجی هاست.
فعالیت کارخانه با سریعترین سرعت در فوریه منقبض شده است که حتی بدتر از زمان بحران مالی 
جهان اس��ت. یک شرکت تولیدکننده قطعه هفته گذش��ته گزارش داد که با افت شدید سفارشات 

جدید مواجه شده است.
یک نظرسنجی خصوصی دیگر هم انجام شده است که شرایط مشابه وخیم تری را نشان می دهد. 
اگرچه تعداد موارد جدید مبتال به کرونا در چین کاهش یافته است، اما دولت های محلی به تدریج 
اقدامات اضطراری را کاهش می دهند، تحلیلگران می گویند بس��یاری از مش��اغل برای بازگشایی 

مجدد بیشتر از حد منتظر مانده اند و ممکن است تا آوریل تولید به حالت عادی برنگردد.
این تاخیرها باعث تحمیل هزینه بیش��تر برای ش��رکای تجاری عمده چین و ش��رکت هایی که به 

قطعات و اجزای سازنده چینی متکی هستند، می شود.

ترقی اقتصادی : اپیدمی که از استان هوبی در چین کلید خورد، به سرعت در 
حال گس��ترش است. ش��یوع قابل توجهی بیماری در ایتالیا، ایران و کره جنوبی 
زنگ های خطر را به صدا درآورده است. اولین مرگ و میرهای ناشی از کرونا در 

آمریکا گزارش شده است. پیامد اقتصادی این وضعیت چیست؟
 باتوج��ه به رکود در اقتصاد آمریکا، منطقه یورو و ژاپن و کس��ب کمترین میزان 
رش��د در چین، زیان ش��یوع ویروس کرونا برای اقتصاد جهان ۲.۷ تریلیون دالر 

یعنی معادل کل تولید ناخالص داخلی انگلستان است.
این بدترین سناریو از بین چهار سناریویی است که اقتصاددانان در بلومبرگ آن 
را پیش بینی کرده اند. این پیش بینی ها  براساس نقش چین در توزیع مواد به 
س��ایر کشورها و خطراتی که زنجیره عرضه در جهان را تهدید می کند در اندازه 

اقتصاد جهانی، تهیه شده است.
البته با وجود ابعاد ناشناخته اپیدمی این ویروس در جهان، واکنش کسب و کارها 
و دول��ت ها، پیش بینی برای تحلیل گران به طور دقیق ممکن نیس��ت اما چهار 
س��ناریو برای ردیابی آثار احتمالی ویروس بر کشورها و صنایع با توجه به میزان 

بزرگی آن ها تهیه شده است.
تحلی��ل ه��ای بلومب��رگ از نقطه کاه��ش ۸0 درصدی فروش خ��ودرو، کاهش 
۸5درصدی تردد مس��افران از س��طح عادی و رکود تجارت در چین آغاز ش��ده 

است. به عبارت دیگر، جایی که اقتصاد چین در عمل متوقف شده است.
بلومبرگ تخمین می زند که رش��د تولید ناخالص داخلی در س��ه ماهه اول سال 
۲0۲0، ۱.۲ درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند و حتی 
اگر چین تا ماه مارس س��ال جاری میالدی به شرایط عادی بازنگردد، وضعیت از 

این هم بدتر می شود.
 سناریوی اول؛ ضربه سخت به اقتصاد چین 

و سرایت آثار آن به دیگر نقاط جهان
از آنجای��ی که چین س��هم عم��ده ای در اقتصاد جه��ان دارد، همین که خود از 
ش��یوع کرونا متضرر ش��ود، برای کاهش تولید ناخالص داخلی جهان کافی است. 
در س��ال ۲0۱9 چین ۲.۱ تریلیون دالر انواع کاال وارد کرده اس��ت. از قهوه الته 

در اس��تارباکس تا مرغ سرخ ش��ده یام. چین بازار عمده شرکت های چند ملیتی 
اس��ت و البته سهم عمده ای در صادرات گردشگر به دیگر نقاط جهان از سواحل 

آسیای جنوبی تا بوتیک های پاریس دارد.
چین هم چنین بزرگترین تولیدکننده قطعات در جهان است. وقتی کارخانه های 
چین تعطیل ش��وند، ابزارهای ساخت آیفون از اپل گرفته می شود. حتی ساخت 

ماشین آالت ساختمانی هم به قطعات چینی بستگی دارد.
چین فقط به صنایع بزرگ مربوط نیس��ت. توقف در اقتصاد چین مشاغل کوچک 
را هم تحت تاثیر قرار می دهد. در هنگ کنگ، یک طراح جواهر پس از ش��یوع 
کرونا تامین کنندگان دیجیتالی چینی اش را از دس��ت داده اس��ت. آن ها روزانه 
ه��زار حلقه می س��اختند اما ح��اال مجبورند ب��ه روش های پی��ش از تاریخ در 

جواهرسازی بازگردند.
ایست در اقتصاد چین، بازارهای مالی هم را متاثر کرده است. در سال ۲0۱5 که 
ارزش یوآن به ش��دت کاهش یافت، بازارهای مالی شوک زده شد و این تجربه با 
ش��یوع کرونا دوباره تکرار می شود اما در مقیاس بزرگتر. ضربه به بازارهای سهام 
در واق��ع ضرب��ه به دارایی افراد و کاهش اتکای تجارت اس��ت. اگر چین در فصل 
اول س��ال  ۲0۲0 بتواند شیوع بیماری را کنترل کند، و به عنوان کارخانه جهان 
دوباره به زندگی باز گردد، آثار اقتصادی کرونا بر اقتصاد جهان هم مهار می شود. 
یک نظر سنجی نشان می دهد ۸0 درصد کارخانه ها تا پایان فوریه فعالیت خود 
را در چین از س��ر گرفته اند و پیش بینی می شود تا پایان ماه آوریل، شرایط در 

چین به حالت عادی باز گردد.
سناریوی دوم؛ شیوع بیماری اختالل های موضعی ایجاد می کند

در س��ناریوی دوم ف��رض ب��ر این اس��ت ک��ه اقتصاد چی��ن دیرتر ب��ه وضعیت 
ع��ادی ب��از گ��ردد. درواق��ع به ج��ای م��دل V م��دل U  رخ دهد. ل��ی، مدیر 
MADEINCHINA.COM ب��ه بلومبرگ می گوید: حتی اگر کارخانه ها به 
وضعیت عادی باز گردند، بازهم مش��کل حل نمی شود. بسیاری از آنها موجودی 

کافی برای فعالیت ندارند. زنجیره تولید در گروه زنجیره تامین است.
در  ژاپ��ن  و  آلم��ان  فرانس��ه،  ایتالی��ا،  جنوب��ی،  ک��ره  اینک��ه  تص��ور  ب��ا 

  ۲0۲0 س��ال  در  جه��ان  اقتص��اد  رش��د  ش��وند،  متض��رر  وی��روس   ش��یوع 
۲.۳ درصد کاهش پیدا می کند همانطور که بعضی پیش بینی ها از کاهش رشد 

اقتصاد به کمتر از ۳.۱ درصد می گفت.
سناریوی سوم؛ همه گیری کرونا بیشتر شود

بدتر از این؟ در س��ناریوی سوم، میزان شوک ناش��ی از کرونا به اقتصادهای کره 
جنوبی، ایتالیا، ژاپن، فرانس��ه و آلمان بیش��تر تخمین زده ش��ده است. و شوک 
کوچکی هم به دیگر اقتصادها که از آغاز ماه مارس درگیر کرونا ش��دند، در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت مثل ایاالت متحده آمریکا، هند، کانادا و برزیل. این یعنی در 
این سناریو همه ۱0 اقتصاد بزرگ جهان با رکود در فعالیت های اقتصادی رو به 
رو می ش��وند. در این سناریو رش��د اقتصاد جهان در سال ۲0۲0، به ۱.۲ درصد 
می رس��د. منطقه یورو و ژاپن به رکود اقتصادی دچار می شوند و ایاالت متحده 
آمریکا 0.5 درصد از رش��د خود را از دست می دهد. این باعث می شود در سال 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نرخ بیکاری هم افزایش پیدا کند.
سناریوی چهارم؛ همه جهان درگیر می شود

بازهم بدتر؟ در س��ناریوی چهارم، برای تخمین زیان کرونا به اقتصاد جهان، همه 
کشورها با مدل شوک شدید تحلیل شده اند. یعنی همه مثل چین به  افت شدید 
اقتصاد در فصل اول سال ۲0۲0 دچار شوند. در این وضعیت، رشد اقتصاد جهان به 
صفر می رسد. ایاالت متحده آمریکا هم مثل منطقه یورو  و ژاپن دچار رکود اقتصاد 
می ش��ود که به طور حتم انتخابات ریاس��ت جمهوری را تحت تاثیر قرار می دهد. 
اقتصاد چین تنها ۳.5 درصد رشد می کند که بدترین سابقه از سال ۱9۸0 به این 
س��و به شمار می رود. در این س��ناریو، اقتصاد جهان ۲.۷ تریلیون دالر را از دست 
م��ی دهد. پیش بینی های دیگر هم زنگ خطر را ب��رای اقتصاد جهان به صدا در 
آورده اس��ت. OECD پیش بینی خود از رش��د اقتصاد جهان را از ۲.9 درصد به 
۲.۴ درصد کاهش داده و هشدار داده که ممکن است این شاخص کمتر هم بشود. 
گلدمن ساکس پیش بینی کرده که اقتصاد جهان در نیمه اول سال دچار انقباض 
شود. پیش بینی های تازه از رشد اقتصاد چین در فصل اول سال  از 5.۸درصد به 

0.5- درصد رسیده که گویای درجه باالی ابهام و نااطمینانی است.

گزارش

راهکارهایIMFبرای مقابله با آثاراقتصادی کرونا
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ترقی اقتصادی :حاجی فیروز، اولین پیام آور بهار را دست کم گرفتیم. با همان روی سیاه 
به جنگ گرگ زمستان می رفت، خنده و شادی به ارمغان می آورد، با دیو ناامیدی پنجه 
در پنجه می شد و با لباس و زبان سرخ، حرف های مگو می زد. در سال های گذشته، به 
دالیل مختلف، حاجی فیروز را از کارکرد اصلی اش، به نوعی تکدی گری سر چهارراه ها 
تقلیل دادیم. حاال که همان را هم از دس��ت داده ایم، قدر حاجی فیروز از دست رفته را 

بیشتر می دانیم.
روزه��ای کرونایی را می گذرانیم. تصویر دقیقی از به س��ر آمدن زمس��تان کرونا نداریم 
اما امیدواریم که با فرارس��یدن بهار و طلوع خورش��ید گرما، ویروس کرونا به خط پایان 
برس��د و شهرها را از این آرامش یأس آلود برهاند. باز هم بهار قرار است نویدگر روشنی 

و زندگی باشد.
کرونا مثل چین که در زمان تعطیالت سال نوی چینی آمد، در اینجا هم زمان بدی را 
برای آمدن انتخاب کرده است. در آستانه  نوروز ایرانی. شاید همه مردم دنیا نگران ویروس 
کرونا باشند اما در ایران همزمانی کرونا با آغاز فصل بهار و نوروز تحمل مسئله را برای ما 
ایرانی ها کمی مشکل تر کرده است اما این پایان ماجرا نیست. امید داریم که قدرت بهار 

و امیدی که به ارمغان می آورد، بر هر بیماری و ویروسی غلبه کند.
هر س��اله در این روزهای اس��فند، خیابان ها از رفت و آمد مردم شلوغ و بازار خریدهای 
نوروزی داِغ داغ بود. در میان این هیاهوها، حاجی فیروزها هم با دایره زنی و تنبک نوزای 

و رقص و شعرخوانی صدای بلندی بودند بر همهمه  شهرها.
 بنا به سنت های بسیار قدیمی ایرانی، حاجی فیروزها در گروه های دو یا سه نفره در ۱0 
روز آخر سال یا حتی تا روز ۱۳ فروردین با لباسی سراسر سرخ و با صورتی تماماً سیاه 
در کوی و برزن ها می گردند، با صدایی خاص و طنزآلود شعر و آواز سر می دهند. نقالی 

می کنند و با شوخی هایشان مردم را به خنده می آورند.
حاجی فیروز برخالف صورت سیاه و دودی اش، پیام آور بهار پاک و سبز است که در هر 

یک از مناطق کشور، نام و نشان خاص خود را دارد.
به گزارش ایس��نا، بنا به گفته الهه شایس��ته رخ در مقاله »حاجی فی��روز«،  برخی او را 

عمونوروز، ننه نوروز، و بابا نوروز صدا می کنند اما گویا قدیمی ترین اس��م حاجی فیروز 
»آتش افروز« اس��ت که بر اساس توصیف حمداهلل مستوفی سفرنامه نویس قزوینی در 
کتاب شرح زندگانی من، »آتش افروز، در آخرین هفته سال، دست، صورت و گردن خود 
را سیاه می کرد. مقداری خمیر، با تکه ای پنیر و پارچه آغشته به نفت آتش می زد. هریک 
از آتش افروزان مشعل هایی در دست می گرفتند و با ضرب و تنبک و تصنیف خوانی از هر 

دکانی مبلغی دینار دریافت می کردند.
آتش افروز چند مشعل در دست می گرفت. چند مشعل کوچک را در دهان فرو می کرد 
و در دهان خاموش می کرد. دستیار و همراه آتش افروز هم دو تخته در دست داشت که 

آنها را بر هم می کوبید و می رقصید و شاباش می گرفت.«
تاریخچه حاجی فیروز به دوره ساسانیان می رسد اما حاجی فیروز در آن دوران نه تنها 
سیه چرده نبود بلکه مرد خوش سیمایی بود به نام پیروز و خجسته که در ششمین روز 

سال  نزد شاه می آمد و پیام آور نوروز بود.
درباره خاس��تگاه حاجی فیروز اظهار نظرهای متفاوت و گاه متضادی وجود دارد. یکی 
از اظهارنظرهای جالب توجه آن اس��ت که حاجی فیروز ، بازمانده دوره حرمس��راداری 
مدانسته می شود. زمانی که این دوران به پایان می رسد. خواجه های حرم بی سر و سامان 
شدند، به همین دلیل تا مدتی داشتن صورت بی مو و سیاه خود و همچنین با حرکات 
و رقص موجب خنده مردم می ش��دند. به تدریج این س��نت توسط مطرب ها ادامه پیدا 
کرد که با سیاه کردن صورت و پوشیدن لباس سرخ مردم را می خنداند و برای آنها شعر 

های طنز می خواندند.
برخی پای بردگان آفریقایی را به این ماجرا باز کرده و معتقدند که خوانندگان دوره گرد 
ایرانی به تقلید از آنان صورت خود را سیاه می کردند تا نظر مردم را به خود جلب کنند 

و با حرکات و حرف های خود آنها  را بخندانند.
در این میان رضا مرادی غیاث آبادی -پژوهش��گر حوزه باستان شناس��ی- برای تحلیل 
خاستگاه و تاریخچه حاجی فیروز، دست به نمادشناسی زده و معتقد است که سیاهی 
چهره حاجی فیروز نماد سرما و شب های سرد و طوالنی زمستانی است؛ همان طور که 

در شاهنامه فردوسی هم بین زمستان و سرما با سیاهی و گرگ سیاه ارتباط وجود دارد. 
بدین ترتیب حاجی فیروز نماد مبارزه با سرما و سیاهی است.

یکی از قابل تأمل ترین نظرات درباره ریشه تاریخی حاجی فیروز متعلق به مهرداد بهار 
- اسطوره ش��ناس- است.  او حاجی فیروز  را یادآور سیاوش )از شخصیت های شاهنامه 
فردوسی(، می داند و بیان می کند که برای همین چهره سیاه حاجی فیروز، نماد بازگشت 
از جهان مردگان و لباس س��رخ او نماد خون س��رخ س��یاوش و حیات مجدد و شادی 
حاجی فیروز نماد زایش دوباره اس��ت. دقت داش��ته باشیم که حاجی فیروز در گذشته 
یک شخصیت اجتماعی-انتقادی بود که با زبان طنز حرف دل مردم را می زد. به شرایط 
نابس��امان عصر خویش انتقاد می کرد و با ش��وخی و خنده، کنایه های تند و تیزی به 
رفتارهای غلط حکمرانان می زد. برای همین ش��اید بیش از هر زمان دیگری به حاجی 
فیروز نیاز داریم؛ تا مردم رنجور و خسته از بیماری و فشارهای اقتصادی را به خنده آورد 
و در این روزهای کرونایی و در برابر شرایط نابسامان مدیریتی، در قالب شوخی و طنز 
زبان مردم باشد و حرف های مگوی مردم را بگوید. از احتکار ماسک و دستکش توسط 
گروه های قدرت و ثروت اعتراض کند و از نبود مدیریت یکپارچه برای قرنطینه یا کنترل 
رفت وآمدهای برون شهری سخن بگوید. نیاز داریم که حاجی فیروز رو سیاه، تجدیدی ها 

و مردودی های این روزها را در اعطای حقوق مردم نام ببرد و رسوایشان کند.

به چند حاجی فیروز نیازمندیم
 رمان های خواندنی 
برای روزهای کرونایی

روزگار س��ختی را دارد مل��ت م��ا تجربه می کند 
ک��ه اقل کم در تاریخ معاصر نظی��رش را ندیده ایم. 
کرون��ا به جان دنیا و این مل��ت افتاده و هر چقدر 
هم بخواهن��د به مان امیدواری بدهن��د که تا فردا 
و پس ف��ردا کلکش کنده اس��ت و همه از قرنطینه 
خارج می ش��ویم و برمی گردیم به وضع عادی، اما 
خوب می دانیم که این وعده ها باد هواس��ت و تنها 
راه نجات این است که همچنان در قرنطینه بمانیم. 
نه به خاطر خودمان، که کمتر کسی را دیده ام برای 
نجات خودش در قرنطینۀ آپارتمانش مانده باشد. 
همه این خوف را دارند که این ویروس نابکار یکهو 

به جان عزیزترین کسانش بیفتد.
هر کس در این روزگار سخت می خواهد کاری بکند که کمی، ذره ای و به قول مهندسان اپسیلونی 
از ای��ن مرارت تنهایی و در قرنطینه ماندن را کم کند. و ش��اید یک��ی از بهترین راه ها، مطالعه و 
رمان خوانی باش��د و برای گروهی عالقه مند، ش��روع رماِن خوب خواندن، آن هم با برنامه اس��ت. 
س��عی کرده ام برای این روزها تجربه ام را در این س��الیان در اختیار بگذارم و در قدم اول، ۸ رمان 
خوب خارجی را برای مطالعه در روزهای کرونایی پیش��نهاد دهم. می دانم که برای این مجموعه 
پیش��نهادی، نباید از نام هایی مانند کوندرا و کافکا و پروس��ت و س��ارتر و گونترگراس و مارکز و 
هاینریش بل و... گذش��ت. اما سعی کرده ام کتاب هایی پیشنهاد دهم که جذابیت خواندن داشته 
باش��ند و مورد پس��ند همگان قرار گیرند. یک نکته؛ برای این که بیرون نروید، می توانید نس��خه 
الکترونیکی کتاب را از اپلیکیش��ن ها و س��ایت های مطمئن و مجاز خریداری کنید که از نسخه 
کاغذی آن خیلی ارزان تر اس��ت و آن را روی گوش��ی یا کامپیوتر بخوانید. یا نسخه صوتی آن را 
تهیه کنید، گوشه ای روی مبل لم دهید و هندزفری به گوش بزنید و با صدای بهترین صداگذاران 
آن را بشنوید. ولی اگر باز هم اصرار دارید از روی نسخه کاغذی بخوانید، چند انتشاراتی و پخش 
کنن��ده کتاب، در این روزها کتاب را با تخفیف با پیک به آدرس تان می فرس��تند. پس، پیش به 
س��وی روزهای کرونایی و تبدیل این روزها به فرصِت خواندن کتاب های خوب و لذت بخش. در 
روزهای آینده، مجموعه های رمان برتر ایرانی از نسل گذشته و نسل امروز و رمان های عامه پسند 

و... معرفی خواهند شد.
۱- آناکارنینا، نوش�ته لئو تولستوی:   چه تعریفی از تولستوی بزرگ می توان کرد جز این که 
گفت او پیامبر همه داستان نویسان است. همین یک جمله اش کافی است تا بیشتر او را بشناسیم: 
»همه می خواهند بشریت را تغییر دهند، اما هیچ کس به تغییر دادن خودش فکر نمی کند!« در 
تمام آثار این نویسنده می توان این پیام را یافت: ای کاش پیش از آن که دیر شود، بیدار شویم. رمان 
آناکارنینا با درون مایه اجتماعی و عاشقانه اش، بعد از جنگ و صلح بزرگترین اثر اوست. تولستوی در 
رمان آنا کارنینا شرح حال روابط بین خانواده های روسی در طبقه اشراف، در قرن نوزدهم را روایت 
می کند. جالب است بدانید که گرچه این کتاب برای قرون گذشته است، ولی در جامعه امروز ما 
هم، کم نیس��تند مردان و زنانی مش��ابه افراد این کتاب. به همین دلیل کتابی نیست که داستان 
ناآشنایی داشته باشد. اولین جمله کتاب می گوید: »خانواده های خوشبخت همه مثل همه اند، اما 
خانواده های شوربخت هر کدام بدبختی خاص خود را دارند...« بعد از این رمان، دو رمان دیگر او را 

هم باید خواند: »مرگ ایوان ایلیچ« و باالخره »جنگ و صلح«
۲-وداع با اس�لحه، نوشته ارنست همینگوی: چه می شود گفت دربارۀ نویسنده ای که تمام 
عمرش را به ماجراحویی گذراند و هر کدام از آن ها را تبدیل به رمانی کرد فراموش ناشدنی. او در 
جوانی تصمیم به شرکت در جنگ جهانی اول گرفت، اما به دلیل ضعف بینایی رد شد. ارتش را 
متقاعد کرد از او به عنوان راننده آمبوالنس در جنگ استفاده کنند. در میدان جنگ بر اثر آتش 
خمپاره مجروح شد و ۲00 ترکش خورد! او ماجراهای این حادثه و عشقش به پرستار بیمارستان 
محل بس��تری اش را به ش��کل رمان، در کتاب بی نظیر وداع با اسلحه آورده است. اگر از این رمان 
خوش ت��ان آمد، »پیرمرد و دریا«، »زنگ ها برای که به صدا در می آید« و مجموعه داس��تان های 
کوتاهش نیز خواندنی هستند. راستی، ته این ماجراجویی ها هم این جور تمام شد: یک روز که از 

زندگی حسابی خسته شده بود، لولۀ تفنگ دولولش را گذاشت رو شقیقه اش و... تق!
3-شازده کوچولو، نوشته سنت اگزوپری: چه کسی است که نام رمان کوچک شازده کوچولو 
را نشنیده باشد؟ اما با اطمینان می توان گفت خیلی ها آن را نخوانده اند، ولی گاهی با تکه هایی از 
کتاب در دنیای مجازی لذت برده اند. مثاًل این: »شازده کوچولو پرسید: غم انگیزتر از این که بیایی 
و کسی خوشحال نشود چیست؟ روباه گفت: بروی و کسی متوجه نشود!« این کتاب را باید خواند 
و گاهی وقت ها از این دنیای حقیقی لعنتی دور شد و روزی چند بار، بله روزی چند بار که دلت 
گرفت، رفت تا انتهای س��یاره ب6۱۲ و غروب خورش��ید را تماش��ا کرد. سنت اگزوپری نویسنده 
کتاب وقتی هواپیمایش در صحرای آفریقا سقوط کرد، ایده این داستان به ذهنش رسید. این هم 
جمله ای از رمان برای این روزهای ما: »شازده کوچولو از ُگل پرسید : آدم ها کجایند؟ گل گفت: باد 

به این ور و آن ور می بردشان، این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده!«
4-سفر به انتهای شب، نوشته لویی فردینان سلین: این رمان اولین رمان نویسنده اش است 
که خیلی زود معروف و جهانی شد. نویسنده ای با نثر عصبانی و رک که خدابیامرز جالل آل احمد 
خود را مدیون او می دانس��ت و خیلی ها رمان مدیر مدرسه  اش را با الهام از شیوه سلین می دانند. 
یعنی تا این حد رک: »اسب ها خیلی خوشبختند، چون اگرچه آن ها هم مثل ما جنگ را تحمل 
می کنند، اما الاقل کسی از آن ها نمی خواهد ثبت نام کنند و یا وانمود کنند که به کارشان ایمان 
دارند. اس��ب های بیچاره، ولی آزاد! افسوس که شور و اشتیاق کثافت فقط برای ماست!« قهرمان 
این رمان همانند س��لین پزشک و فردی بداخالق اس��ت که همه اش غرغر می کند و عالقه دارد 
حرف هایش را در قالب جمالت قصار بیان کند. اس��م او )فردینان( هم مشابه اسم نویسنده است 
که سفرهای ماجراجویانه اش دستمایه این رمان شده است. »دسته دلقک ها« و »مرگ قسطی« 
از رمان های دیگر این نویسنده هستند. راستی، چارلز بوکفسکی شاعر و نویسندۀ آمریکایی گفته 
اس��ت: »س��فر به انتهای شب بهترین کتابی ا ست که در دو هزار سال گذشته نوشته شده است!« 

درست و غلطش با خودش!
۵-زوربای یونانی، نوش�ته نیکوس کازانتاکیس: این رمان ماجراهای یک جوان نویس��نده و 
روشنفکر یونانی است که برای راه اندازی مجدد یک معدن زغال سنگ راهی جزیره کرت می شود. 
او در راه با مرد 65 س��الۀ مرموزی آش��نا می ش��ود و زوربا چنان تأثیر عمیقی بر نویسنده جوان 
می گذارد که در پایان به درک تازه ای از زندگی و لذت های آن می رس��د. برای این که بدانید زوربا 
کیست، لحظه ای فیلم رقص دیوانه وار آنتونی کویین را در نقش زوربا سرچ کنید و ببینید. »مسیح 
بازمصلوب« و »گزارش به خاک یونان« از کتاب های مشهور و خواندنی این نویسنده هستند. این 
هم جمله ای از زوربای زیرک: » برای آین که آدم بتواند درست و شرافتمندانه فکر بکند، باید آرامش 
داشته باشد و سنی از او گذشته باشد و بی دندان شده باشد. وقتی آدم دندان نداشته باشد، آسان 
می تواند بگوید: بچه ها، خجالت دارد، گاز نگیرید! اما وقتی س��ی ودو دندان س��ر جایش است، چه 

عرض کنم...«
6-ب�رادران کارامازوف، نوش�ته فئودور داستایوفس�کی: نمی ش��ود رمان خوان باش��ی و 
داستایوفس��کی را کش��ف نکرده باشی. بله، داستایوفسکی را باید کش��ف کرد، حال با هر کدام از 
رمان هایش که می خواهد باشد. اما من پیشنهادم برادران کارامازوف است. رمان برادران کارامازوف 
آخرین اثر این نویسنده بزرگ روس است. داستایوفسکی سه سال آخر عمر خود را صرف نوشتن 
آن کرد. به اعتقاد بس��یاری این رمان بزرگ ترین رمان اوس��ت. نویسنده در ابتدای رمان موضوع 
مهمی را بیان می کند و این موضوع مهم، مرگ اس��رارآمیز و دلخراش زمین دار مش��هور فیودور 
پاولویچ کارامازوف است... بگذریم. در این جا هر چه بخواهم از خالصه کتاب بگویم، آب در هاون 
کوبیدن است. باید خودتان بخوانید تا عظمت رمان را دریابید. راستی، »جنایت و مکافات« و »ابله« 

دو رمان مشهور دیگر از او هستند که باید به راستی کشف شان کرد.
7-ناطور دش�ت، نوش�ته جروم دیوید س�الینجر: هر کس از نوجوانی به جوانی گذر کند و 
این رمان را نخواند، شک نکنید ضرر کرده است. هولدن پسر شانزده ساله ای است که در مدرسه 
شبانه روزی تحصیل می کند و از دبیرستان اخراج شده و باید به خانه شان برگردد. تمام ماجراهای 
داستان در سه روزی است که او از مدرسه خارج می شود تا به خانه شان برگردد. او می خواهد تا سه 
روز بعد که نامه مدیر مدرسه راجع به اخراجش به دست پدر و مادرش می رسد، به خانه بازنگردد. 
به همین خاطر، از زمانی که از مدرسه خارج می شود، دو روز را سرگردان و بدون مکان مشخصی 
س��پری می کند و این دو روز سفر و گشت وگذار، نمادی است از سفر هولدن از کودکی به دنیای 
جوانی و از دست دادن معصومیتش در جامعه پُر هرج و مرج آمریکا. و این هم یک جمله طالیی 
از کتاب: »مشخصه یک مرد نابالغ این است که میل دارد به دلیلی، با شرافت بمیرد؛ و مشخصه 

یک مرد بالغ این است که میل دارد به دلیلی، با تواضع زندگی کند!«
8-خوشه های خشم، نوش�ته جان اشتاین بک: مهاجرت می کنند. خوشه های خشم درباره 
زندگی مردم بیچاره ای است که جز امید هیچ چیز دیگری ندارند و در سخت ترین شرایط، سعی 
می کنند دل ش��ان را به چیزهایی خوش کنند که حتی وجود خارجی هم ندارد. اما می دانند اگر 
امیدشان را از دست بدهند، نابود می شوند. خوشه های خشم را بخوانید و ببینید وقتی مردم با هم 
همکاری نکنند و در کنار هم نباش��ند، چه بدبختی هایی بر سر آن ها خواهد آمد. »تورتیال فلت« 
و »شرق بهشت« از رمان های دیگر او هستند. این هم جمله ای طالیی از رمان: »چگونه می توان 
کسی را ترساند که شکمش فریاد گرسنگی می کشد و روده های بچه هایش از نخوردن به پیچ وتاب 

در می آید؟ دیگر چیزی نمی تواند او را بترساند. او بدترین ترس ها را دیده است.«

آد  م های  خوب کتاب می خوانند      
و قهوه می خورند    

کافه کتاب 

 نویسنده
احمد دهقان

ترق�ی اقتص�ادی :کرون��ا... کرون��ا ... 
کرون��ا... ای��ن واژه را از ای��ن روزها بیش 
از ه��ر واژه دیگ��ری می ش��نویم، آن  را 
در گفتگوهای م��ان ب��ه کار می بری��م و 
هر موضوع��ی که حول این واژه نباش��د 
برای م��ان کوچک ترین اهمیتی ندارد. در 
سایه کرونا همه چیز رنگ باخته و گویی 

همه هستی ما به این واژه بند است.
اما در این میان یک اصل مهم را فراموش 
می کنیم، آن زمان که مدام ش��بکه های 
خب��ری را رصد می کنیم یا با دوس��تان 
و اقوام م��ان به صورت تلفن��ی درباره این 
بحران س��خن می گوییم یا آن س��اعات 
طوالنی ک��ه بی صبرانه در فضای مجازی 
گش��ت می زنیم تا تازه تری��ن اطالعات یا 
اظهار نظرها را درباره این مهمان ناخوانده 
به کل کره زمی��ن دریابیم، یک موضوع 
مه��م را فراموش می کنی��م؛ در تمام این 
لحظه های بی ق��راری ما تنها نیس��تیم! 
هس��تند دو گوش تیز و دو چشم نگران 
ک��ه حت��ی کوچک ترین ح��االت چهره 
و ص��دای ما را می بینند و می ش��نوند و 
درک می کنند. ش��اید هم هرگز به روی 
خودش��ان نیاورن��د که چه ولول��ه ای در 
وجودشان برپا می کنیم. ما در این ساعات 
دشوار، ناخواسته به حریم آرامش کودکان 
تع��دی می کنیم و اولین بار نیس��ت که 
چنین کرده ای��م. هر بار که قیمت دالر و 
نفت و طال باال و پایین شده، یا زمانی که 
سوگوار حادثه هواپیمای اکراینی بوده ایم 
روزهایی که ترس از جنگ داشته ایم، در 
تمام این مقاطع سخت، کودکان ناظر ما 
بوده ان��د و خدا می داند در دل ش��ان چه 
گذشته اس��ت. گاه با زبان کودکانه خود 
از این اضطراب ها سخن گفته اند و گاهی 

هم لب فرو بسته اند.
 در این میان آنچه غم انگیزتر و شرم آورتر 
است این است که همین کودکان هراسان 
با تمام دغدغه ها و دلمشغولی شان سوژه 
ویدیوهایی حیرت انگیز در فضای مجازی 
ش��ده اند و واهمه های آنان عموما توسط 
خانواده و نزدیکان خودشان نه تنها جدی 
گرفته نشده بلکه به عنوان تصاویری بامزه 
و مفرح !!!! در فضای مجازی منتشر شده 

است.
این روزها هم ک��ه بحث کرونا مهم ترین 
بحث تمام جهان اس��ت، بار دیگر تصاویر 
ناراحت کننده و هراس��ان چندین کودک 
در فض��ای مجازی ما را بر آن داش��ت تا 
کم��ی از حق��وق تضییع ش��ده کودکان 

بگوییم.
 ش��اید این بحران جهان��ی فرصت بدی 
نباشد برای این یادآوری که ما به عنوان 
بزرگترها ف��ارغ از اینکه کودکی داریم یا 
نداریم، حق نداریم به عنوان خاله، دایی، 
عمه، عمو ی��ا هر عن��وان دیگری حریم 
امن کودکان را خدشه دار کنیم! اگر آنان 
نمی توانند حقوق خ��ود را مطالبه کنند، 
بر ماست که به طبیعی ترین حقوق شان 

احترام بگذاریم.
آنچ��ه در ادام��ه ای��ن نوش��تار پی��ش 
رو داری��د، گفتگوی��ی اس��ت ب��ا عباس 
 جهانگیریان نویس��نده، نمایشنامه نویس 
فیلمنامه نوی��س و پژوهش��گر فرهنگ��ی 

هنری کودکان و نوجوان که درباره حقوق 
کودکان سخن گفته است.

این هنرمند در آغاز گفتگوی خود با ایسنا 
توضیح داد: اول باید این را در نظر بگیریم 
ک��ه یک جوان راه گری��ز از خانه را دارد. 
او می تواند از فضای پر تنش خانه بیرون 
بزن��د ولی ک��ودک نمی توان��د و ناچار به 
تحمل است. در محیط خانه درباره انواع 
تنش ها صحبت می شود؛ بیماری، جنگ 
مسائل اجتماعی، گرانی و ... هر اتفاقی که 
در جامع��ه رخ دهد، در خانه بازتاب دارد. 
در این بین گویی ش��بکه های تلویزیونی 
هم غ��م و غصه را از گوش��ه و کنار دنیا 
ش��کار و به مخاطبان که بخش��ی از آنان 
هم کودکان هستند، منتقل می کنند و به 
این ترتیب فضای خانه ها غمگین و نگران 

می شود.
او با انتقاد از بی توجهی به حقوق کودکان 
خاطرنشان کرد: حتی اخبار ناخوشایند را 
می توان با لحن بهتری منتش��ر کرد که 
ایجاد نگرانی نکند. ما نیازمند روانشناسی 
واژگان، لحن و متن خبر هس��تیم و این 
موارد در دانش��کده ها تدریس می ش��ود 
اما متاسفانه رسانه ها عین مطالبی را که 
تهیه کرده اند، منعک��س می کنند و آنان 
نی��ز مانند خانواده ها ب��ه حقوق کودکان 

توجهی ندارند.
نویسنده رمان نوجوانانه »جنگ که تمام 
ش��د، بیدارم ک��ن« تاکید ک��رد: اعضای 
خانواده باید هر تنشی را که دارند، پشت 
در خانه بگذارن��د و آن را در فضای خانه 
به ک��ودکان منتقل نکنند چراکه کودک 
آس��یب پذیر اس��ت و ظرفی��ت پذیرش 
بسیاری از خبرها را ندارد. بویژه این روزها 
که به دلیل رش��د ش��بکه های اجتماعی 
هم��ه م��ا از صبح تا ش��ب ب��ا خبرهای 
هراس��ناک دمخور هستیم، خبرهایی که 
ب��ه بزرگس��االن نیز آس��یب می زند ولی 

کودکان طبیعتا آسیب پذیرتر هستند.
جهانگیریان یادآوری ک��رد: گاه کودکان 
به ظاهر به ما یا برنامه های خبری گوش 
نمی کنن��د و مثال در اتاق ش��ان در حال 
بازی هس��تند ولی نبای��د فراموش کنیم 
که آنان با تمام وجودش��ان این سخنان 
را می ش��نوند و ای��ن نگرانی ها در ضمیر 
ناخوداگاهش��ان عمل می کن��د و بعدها 
به صورت اختالالت روان��ی یا رفتارهای 
نابهنج��ار خود را نش��ان می ده��د و به 

واکنش های رفتاری تبدیل می شود.
او ک��ه تجربه کار فرهنگی ب��ا کودکان و 
نوجوانان کان��ون اصالح و تربیت را دارد، 
ادامه داد: برخی از فشارهایی که در ضمیر 
ناخودآگاه کودکان انبار می ش��ود ناگهان 
بی��رون می زند و می بینیم یک کودک به 
ظاه��ر آرام، یک دعوای س��اده را به قتل 

تبدیل می کند!
 این پژوهش��گر ک��ودکان و نوجوانان در 
پاس��خ به این پرس��ش ک��ه در برخورد 
با بحران��ی مانند کرونا خان��واده چگونه 
می تواند هم به ک��ودک خود آموزش ها 
و هش��دارهای الزم را بده��د و ه��م او 
را دچ��ار اضط��راب نکن��د؟ پاس��خ داد: 
نمی توانیم بچه ه��ا را از واقعیت دور نگه 
داری��م و باید آنان را آگاه کنیم. فراموش 

نکنیم تربیت، امری است دیداری. وقتی 
کودک��ی می بین��د پدر و م��ادرش دچار 
اضطراب هستند، طبیعتا این فشار به او 
هم وارد می شود و این نگرانی جمعی بر 
او تاثیری منف��ی می گذارد. جهانگیریان 
اضافه کرد: وقتی قرار اس��ت درباره کرونا 
به کودک مان آموزش بدهیم، لحن، کالم 
و حاالت چهره ما بس��یار موثر است و ما 
از این طریق می توانی��م کودک را دچار 
اس��ترس کنیم یا برعکس ب��ه او آرامش 

بدهیم.
جهانگیری��ان ب��ا تاکید ب��ر تقش مهم 
تلویزی��ون در این زمین��ه توضیح داد: 
متاس��فانه بس��یاری از پ��در و مادرها 
نمی دانند چگونه بای��د این موارد را به 
کودک خود آموزش بدهند. بسیاری از 

آنان کوچکترین عالقه ای به روانشناسی 
ک��ودک ندارند و طبیعتا از آگاهی الزم 
در مواردی مانند کرونا که مساله ای تازه 
اس��ت، برخوردار نیستند. در این میان 
نق��ش تلویزیون به عنوان یک رس��انه 
ملی و دیداری، بس��یار مهم است و این 
رسانه باید آموزش های تصویری الزم را 
به کودکان بدهد همانطور که در چند 
روز اخیر آموزش شستش��وی دست را 
بارها از تلویزیون دیده ایم، این رسانه به 
خوبی می تواند با ساخت انیمیشن های 
درس��ت و اصول��ی ک��ه روانشناس��ی 
کودکان را رعایت کرده باش��ند، بدون 
اینک��ه آن��ان را دچار اضط��راب کند، 
توصیه های الزم را به این گروه س��نی 

حساس منتقل کند.

عضو هیت موس��س بنی��اد تئاتر کودک 
متذکر ش��د: مرکز »صبا« که متخصص 
ساخت انیمیشن است، در مواردی مانند 
شیوع ویروس کرونا باید خیلی زود دست 
به کار شود و چندین انیمیشن آموزشی 
مناس��ب برای کودکان بس��ازد و در این 
زمینه حتی بهزیستی نیز باید وارد عمل 

شود.
نویس��نده »هامون و دریا« خاطرنش��ان 
کرد: کرونا ما را غافلگیر کرد ولی هشدار 
و زمین��ه ای بود که اگ��ر در آینده باز هم 
چنین مواردی پی��ش آمد، دیگر غافگیر 
نش��ویم بلک��ه از همین ام��روز با حضور 
آموزش  بهداش��ت،  وزارت  کارشناس��ان 
و پ��رورش، ص��دا و س��یما، متخصصان 
روانشناسی کودکان و ... برنامه های الزم 

را مدون کنیم تا بار دیگر غافلگیر نشویم 
و از همی��ن حاال برای مدیریت و برخورد 
درس��ت در بحران های آینده برنامه ریزی 

داشته باشیم.
عباس جهانگیری��ان در پایان تاکید کرد: 
اف��زون بر کرونا، مس��ایل مختلفی مانند 
گرانی، س��یل ، زلزل��ه و ... وجود دارد که 
فض��ای خانواده ها را ملتهب می کند. این 
فض��ای مضط��رب را با ش��عار نمی توان 
آرام ک��رد و بای��د برای برخ��ورد با همه 
اینها برنامه های آموزشی درستی داشته 
باشیم چراکه بحران یکی از واقعیت های 
اجتناب ناپذیر زندگی است و در این میان 
بهترین کار این است که آموزش های الزم 
را ببینیم تا کودکان و جامعه س��الم تری 

داشته باشیم.

 عباس جهانگیریان درباره حقوق کودکان

حق نداریم آرامش کودکان را به هم بریزیم حتی در روزهای کرونایی!




