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نحوه حمایت از دهك هاي آسیب پذیر جامعه در برابر نوسان هاي ارزي  

پايان ارزجهانگیری 

 سـال 
بال تکلیفی

 پول های منجمد 
در راه بازار سرمایه

 آیا بورس شانسی برای 
حال و روز بهتر دارد؟

چرا دولت ها در سیاست گذاری 
اقتصادی خطا می کنند؟

ســال ۱۴۰۰ درحالی رو به پایان اســت کــه موضوعات 
متعددی را پشت ســر گذاشــته ایم. یکی از مسائل مهم، 
پایان یافتــن دولت دوازدهــم در مردادماه ســال جاری، 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور 

کشور برای چهار سال آینده بود که در این انتخابات...

سهم مالیات دربودجه سال ۱۴۰۱ سهم قابل توجهی بوده 
و نزدیــک به ۴۰ درصد بودجه عمومی دولت قرار اســت 
از محل اخذ مالیات تأمین شــود. در واقع این ســهم در 
سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۶۲ درصد 

افزایش یافته است...

بازار ســهام از ابتدای شروع به کار خود در دهه ۴۰ مسیری 
پر فراز و نشــیب را طی کرده است؛ از آن روزها که تغییرات 
قیمت ها بر روی تخته ها با گچ نوشته می شدند تا به امروز که 
سیستم ها و داده ها با کامپیوتر سر و سامان پیدا می کنند، 

تحوالت بسیاری رخ داده است اما آنچه در طول...

مرور آیین نامه ها و بخشنامه های صادرشده توسط دولت ها 
نشــان از تعارض و تناقض های بســیار دارد. به خصوص با 
ورود بــه عصر تحریم های جدید و فشــار محدودیت های 
تجارت خارجی و محدودیت تراکنش های مالی بین المللی، 

تعدد دستورالعمل هایی که عمر آن ها کوتاه و...
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ترقــی اقتصادی : حلقه تنگ تحریم های نفتــی، بانکی و تجاری طی 
سال های گذشــته درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و چرخ اقتصاد 
کشــور را از مدار خارج کرده اســت. این روند دولت ها را به سمت پایه های 
درآمدی دیگری از جمله مالیات ها و عرضه اوراق سوق داده و طی سال های 
گذشــته نقش این دو منبع را برای تامین مالی دولت در بودجه های ساالنه 
پررنگ کرده اســت. در این میان عرضه اوراق نســبت به مالیات ســتانی، 
مسیری هموارتر و قابل دسترس تر بوده و از همین رو انتشار و عرضه اوراق 
طی دو سال گذشته شدت گرفته است. مشتریان این اوراق که از طریق بازار 
سرمایه عرضه می شوند طی سال های گذشته عموما بانک ها و شرکت های 
 دولتی بوده اند. با این حال اما از سال گذشته و پس از ریزش های بازار سهام 
اهالی این بازار نیز به جمع مشتریان پر و پا قرص اوراق بدهی با سود تضمینی 
پیوســته اند تا از این مسیر نه تنها زیان بازار ســهام را جبران کنند بلکه با 
دریافت ســود تضمینی دســت کم همپای تورم حرکت کنند. بررسی آمار 

خریداران اوراق دولتی به ویژه...

بازار سرمایه سال آینده چه حالی خواهد داشت؟

سايه سنگین اوراق 
برسر بازارسرمايه



ترقی اقتصادی : نکته مهم دیگری که در بازار مســکن وجود دارد رشــد عجیب اجاره 
بهاست؛ کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در بخش زیادی از مناطق 

تهران اجاره خانه ۲ تا 3 برابر شده است
میزان افت تعداد معامالت در ۱۲منطقه بیش از میانگین شهر بوده و جالب اینکه از منظر 
میانگین قیمت فقط 8 منطقه کمتر از میانگین شهر رشد کرده اند. در بهمن ماه، با وجود 
کاهش ۱3.۱درصدی تعداد معامالت مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن ۰.۴ 
درصد افزایش پیدا کرد؛ اما بررسی جزئیات این بازار به تفکیک مناطق ۲۲گانه حاکی از 
این اســت که در این ماه میزان افت تعداد معامالت در ۱۲منطقه بیش از میانگین شهر 
بوده و جالب اینکه از منظر میانگین قیمت فقط 8 منطقه کمتر از میانگین شــهر رشــد 
کرده اند. در بهمن امسال، 8 هزار و 53۲ معامله در بازار مسکن تهران انجام شده که این 
تعداد ۱3.۱درصد کمتر از ماه قبل اســت. نکته قابل  توجه اینکه از میان مناطق ۲۲گانه 
شــهرداری تهران، فقط تعداد معامالت مسکن در منطقه ۶حدود 5 درصد نسبت به دی  
ماه افزایش پیدا کرده است و ۲۱منطقه دیگر بدون استثنا با کاهش خرید و فروش مواجه 

بــوده  اند. از منظر قیمت نیز گرچه در این ماه میانگین یک مترمربع زیربنای مســکونی 
در شــهر تهران کمتر از ۰.۴درصد رشــد کرده؛ اما رشد قیمت در ۱۴منطقه از میانگین 
شــهر فراتر رفته و فقط به  دلیل پایین بودن تعداد معامالت، قدرت اثرگذاری چندانی بر 

قیمت میانگین نداشته  اند.
بررســی مناطق ۲۲گانه شــهرداری تهران بــه تفکیک میزان تغییر تعــداد معامالت و 
میانگین قیمت در بهمن ۱۴۰۰حاکی از این اســت که در این ماه، منطقه ۱9با کاهش 
3۱.۲درصدی تعداد معامالت نســبت به ماه قبل، کسادترین بازار مسکن را تجربه کرده 
و در مقابل منطقه ۶به عنوان تنها منطقه ای که با رشــد تعداد معامالت در شــهر تهران 
مواجه بوده، توانســته افزایش 5.5درصدی تعداد معامالت را تجربه کند. بررسی وضعیت 
مناطق ۲۲گانه از منظر قیمت نیز حاکی از این است که در بهمن ماه، منطقه ۱5با کاهش 
۲.۱درصدی میانگین قیمت، رکورددار بیشــترین افت قیمت مســکن بوده و در مقابل 
منطقه ۱۶با افزایش ۱.8درصدی میانگین قیمت، باالترین افزایش را تجربه کرده است. 
در این بین نکته مهم دیگری که در بازار مســکن وجود دارد رشد عجیب اجاره بهاست؛ 

کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در بخش زیادی از مناطق تهران 
اجاره خانه ۲ تا 3 برابر شده است و این نشان می دهد که بخش زیادی از اجاره نشینان 
شــهر تهران در ســال و ماه های گذشــته مجبور به جا به جایی و تغییر مناطق زندگی 

خود در تهران شده اند. 

سال بال تکلیفی 
ســال ۱۴۰۰ درحالــی رو بــه پایــان 
را  متعــددی  موضوعــات  کــه  اســت 
پشت ســر گذاشــته ایم. یکی از مســائل 
مهــم، پایان یافتن دولــت دوازدهم در مردادماه ســال جاری، برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور کشور برای چهار سال آینده بود که در این 
انتخابات، رئیس سابق قوه قضاییه به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور انتخاب شد 
و به دنبال آن، شــاهد تغییرات گسترده مدیریتی در دو قوه، به خصوص در مدیران 
دستگاه های دولتی بودیم. تعلیق برخی از فعالیت   ها و بالتکلیفی ها طی سال، ناشی 

از این امر بود.
 سال ۱۴۰۰ درحالی رو به پایان است که موضوعات متعددی را پشت سر گذاشته ایم. 
یکی از مســائل مهم، پایان یافتن دولت دوازدهم در مردادماه ســال جاری، برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری و انتخاب رئیس جمهور کشور برای چهار سال آینده بود 
که در این انتخابات، رئیس ســابق قوه قضاییه به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور 
انتخاب شــد و به دنبال آن، شاهد تغییرات گسترده مدیریتی در دو قوه، به خصوص 
در مدیران دســتگاه های دولتی بودیم. تعلیق برخی از فعالیت   ها و بالتکلیفی ها طی 
ســال، ناشی از این امر بود. همچنین شــیوع گسترده کرونا )پیک پنجم( در اواسط 
ســال، موجب افزایش مبتالیان و بستری ها و مرگ ومیر باالی مردم شد که پس از 
استقرار دولت جدید، اقدامات ارزشمندی در راستای تامین واکسن از منابع داخلی 
و خارجی صورت گرفت و به دنبال آن، واکسیناسیون گسترده مردم جامعه و کاهش 

تلفات انسانی صورت گرفت.
از دیگر مســائل مهمی که اقتصاد کشور، همچون سال های گذشته، در سال جاری 
با آن روبه رو بــود، موضوع تحریم   های ظالمانه علیه کشــورمان بود که بخش   های 
مختلف اقتصاد و مردم جامعه را با چالش   ها و مشــکالت جدی مواجه کرد. البته در 
ســال جاری، دولت قبلی و در ادامه، دولت سیزدهم برای رفع محدویت   ها و احیای 
برجام، مذاکرات مختلفی انجام دادند که کماکان در جریان اســت و تاکنون منتج 

به نتیجه نشده است.
در ســال جاری به دلیل کاهش فشــار حداکثری آمریکا علیه کشورمان و همچنین 
روند گســترده واکسیناسیون جامعه جهانی، تجارت خارجی کشور توام با رشد بود، 
به طوری که حجم تجارت خارجی در ۱۱ماه سال جاری به 9۰میلیارد دالر رسید که 
در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته، شاهد افزایش 38درصدی ارزش صادرات 
و رشــد ۱۲درصــدی ارزش واردات در کارنامه ۱۱ماهه تجــارت خارجی بوده ایم. 
همچنین با افزایش قیمت و میزان صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشــور نســبت 
به ســال گذشته بهبود یافت. از دیگر موضوعات می توان به حضور باانگیزه و پررنگ 
مسووالن اقتصادی دولت جدید برای شناسایی و چاره جویی مشکالت کشور اشاره 

کرد که نیازمند مشورت بیشتر با بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی است.
یکی از موانع تولید که موجب کاهش و تضعیف تولید و ســرمایه گذاری در کشــور 
می شود، قیمت گذاری دســتوری است؛ چراکه تولید بیشتر، زیان بیشتر را به دنبال 
دارد، به طوری کــه کیفیــت تولیــدات و محصــوالت را کاهش می دهــد، تولید را 
غیر اقتصادی می کند و مانع بســیار بزرگی در مسیر سرمایه گذاری، ایجاد و توسعه 
بنگاه های اقتصادی در بخش های تولیدی وصنعتی اســت. رفاه و بهبود معیشــت 
مردم در تولید و اشــتغال بیشــتر است و پایدار ســازی اقتصاد در گرو تولید است. 
قیمت گذاری دستوری در بازار تقاضای هیجانی ایجاد می کند؛ مثل تقاضای خودرو 
در سال های اخیر. قیمت گذاری دستوری به نوعی تحریم داخلی صنایع است و تنها 
برنده آن، شــبکه واسطه   گری اســت و موجب فربه   تر شدن دالالن، تشدید اختالف 

طبقاتی و افزایش بیکاری می شود.
افزایش بی   رویه نقدینگی، همیشه یکی از چالش   های کشور بوده و تاثیرات منفی بر 
اقتصاد کشور گذاشته است. با توجه به اینکه حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بسیار 
بیشــتر است، به تورم و افزایش قیمت ها منجر شده و به  دنبال آن تولید تحت تاثیر 
قرار می گیرد. تورم موجب افزایش ســطح عمومی قیمت ها، کاهش مســتمر ارزش 
پول ملی و قدرت خرید و رفاه مردم شــده که از مهم ترین مشکالت اقتصادی مردم 

و از عمده ترین چالش های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی بوده و است.
عملکرد نامناسب دولت، دخالت های بی مورد و فراهم نبودن زیرساخت های الزم، از 
جمله برق موردنیاز صنایع، باعث متضررشــدن سهامداران و فعاالن بازار سرمایه و 
از بین رفتن اعتماد ســهامداران به این بازار شد و از ظرفیت های بازار سرمایه برای 

تامین مالی و هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی استفاده نشد.
به منظور اصالح امور در ســال های پیش رو برای نیل به رشــد و توسعه اقتصادی، 
نیازمند اتخاذ تصمیمات ســخت در ارکان کشــور برای تغییر ریل اقتصاد کشــور 
هستیم؛ در غیر این صورت، عمل به سیاق گذشته به نتایجی بهتر از آنچه امروز واقع 
شــده است، منتج نخواهد شد. در این زمینه می توان به مواردی از جمله حذف ارز 
ترجیحی، تک نرخی کردن ارز و اصالح و سامان دهی یارانه های پنهان، کنترل تورم، 
مدیریت نقدینگی کشــور، هدایت منابع مالی از بخش های غیر مولد به بخش مولد 
اقتصادی و مولد کردن دارایی های راکد با اســتفاده از ظرفیت های بازار ســرمایه، 
رفع قوانین مخل کســب وکار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات و سیاستگذاری های 
اقتصادی و کاهش نااطمینانی و افزایش قدرت پیش بینی پذیری برای فراهم کردن 
بســتر سرمایه گذاری بیشــتر در کشــور با تکیه بر بخش های مغفول ظرفیت های 

داخلی اشاره کرد. 
همچنین پرهیز از قیمت گذاری دســتوری و حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف 
و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصوالت بر اســاس 
ســازوکار بازار موجب می شــود که از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا که 
منصفانه ترین معادله اقتصاد اســت، بتوان منابع را به طور بهینه به بخش   های مولد 
و واقعی اقتصاد تخصیص داد. دوری از سیاسی کردن فعالیت های اقتصادی، تدوین 
برنامه ها منطبق بر واقعیت ها، برنامه محــوری، بهره برداری از فناوری های روز دنیا، 
توسعه دیپلماســی اقتصادی، اســتفاده از دانش روز مدیریت در دنیا برای ارتقای 
بهره وری، کوچک و چابک ســازی دولت و توسعه بیشــتر بخش خصوصی از دیگر 

مواردی است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
 

رئیس اتاق بازرگانی ایران
غالمحسین شافعی 

ایـــراناقتصــاد2

2۱منطقه از 22 منطقه تهران با کاهش فروش مسکن رو به رو شده اند

رکود مسکن با وجود رشد قیمت ها

دیدگاه

ترقــی اقتصادی : با مصوبه هاي مجلــس، ارز ترجیحي با نرخ 
۴۲۰۰ توماني به پایان راه خود رسیده و از سال آینده دیگر وجود 
نخواهد داشــت. نمایندگان مجلس دو مصوبه مهم داشتند. اول 
اینکه تکلیف ارز با نرخ ترجیحي را مشــخص کردند. دوم، نحوه 
حمایت از دهک هاي آسیب پذیر جامعه در برابر نوسان هاي ارزي.
در مصوبــه اول که متعلق به »جزء ۲ بند الحاقي تبصره ۱ الیحه 
بودجــه« بود، بانک مرکزي فقط مجاز شــد که با نرخ ســامانه 
معامالت الکترونیکي )ets( عملیــات تخصیص، فروش، تهاتر یا 
مبادله منابع ارزي حاصــل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازي، 
فرآورده هاي نفتي و گازي و ســایر منابــع را انجام دهد. در واقع 
بانک مرکزي مجاز شــد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ 

درصد کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکي اقدام کند.
مصوبه دوم، به نوعي متصل به ایــن مصوبه بود. زماني که دیگر 
خبري از تخصیــص ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني نبود، با مصوبه اول 
مجلــس، نرخ ترجیحي براي ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ســامانه 
معامالت الکترونیکي تبدیل شــده اســت. نرخ این ارز در زمان 
نوشــتن این گزارش )۱۴ اسفندماه( حدود ۲۴9۰۰ تومان است. 
رقمــي نزدیک به نرخ بازار آزاد که حدود ۲55۰۰ تومان اســت. 
در مصوبــه دوم، مجلس به دولت اجــازه داد تا 9 میلیارد دالر را 
براي »تامین کاالهاي اساسي، دارو و تجهیزات مصرفي پزشکي« 
اســتفاده کند. در واقع این رقم ارزي بــا نرخ »ترجیحي« ارز به 

صورت »ریالي« در اختیار دولت قرار مي گیرد.
 بدین ترتیب، فصل جدیدي از ارز چندنرخي گشــوده شده است. 
جایي که با شوك نزدیک به 5۰۰ درصدي در رقم ارز ترجیحي، 
باید در انتظار تبعات گســترده این شوك در بازار کاالي مصرفي 
بود. معموال الیحه بودجه تقدیم شده توسط دولت، در کمیسیون 
تلفیق بررســي کننده بودجه دچار تغییراتي مي شود که شاید در 
نهایت به برنامه ریزي هاي پیشــین دولت ها آســیب بزند. اما در 
ایــن مورد خاص، مجلــس که عمده کرســي هاي آن در اختیار 
اصولگرایان تندرو است؛ با بخشي از نظرات دولت »همسو« بوده 
اســت. حتي اگر شــعار این مجلس، »حمایت از معیشت مردم« 
باشــد؛ در عمل چیزي که اتفاق افتاده، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوك 
قیمتي تا سطح ۲۴9۰۰ تومان است.  دولت در الیحه پیشنهادي 
ارز ۴۲۰۰ تومانــي را حذف کــرده بود و به جاي آن حدود ۱۷8 

هزار میلیارد تومان یارانــه ریالي اختصاص داده بود که ۶۶ هزار 
میلیــارد تومان آن بــراي جبران حــذف ارز ترجیحي کاال هاي 
اساسي و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز براي خرید تضمیني گندم و دارو 
اختصاص پیدا مي کرد. اما مصوبه مجلس، یارانه ریالي دولت را به 
۲5۰ هزار میلیارد رسانده تا به گفته نایب رییس کمیسیون تلفیق 
مجلس »میزان یارانه حمایتي در هر ســه حوزه حمایت نقدي، 

خرید تضمیني گندم و دارو افزایش پیدا کند.«
با در نظر گرفتن این موضوع که ارز ترجیحي با نرخ دیگري براي 
ســال آتي ادامه پیدا مي کند، رقم یارانه نقدي در سال بعدي نیز 
همــان ۴5 هزار و 5۰۰ نفر به ازاي هر نفر خواهد بود. محســن 
رضایي، معاون اقتصادي رییس جمهور در آذرماه و پس از تقدیم 
الیحــه بودجه به مجلس گفته بود که رقم یارانه نقدي از ابتداي 
دي ماه دو برابر مي شود که این اتفاق رخ نداد. دولت در زمان ارایه 
الیحه بودجه ارز ترجیحي را حذف و اعالم کرده بود که به جاي 
ارز ترجیحــي مبلغ یارانه از ماهي ۴5 هزار و 5۰۰ هزار تومان به 

۱۱۰ هزار تومان افزایش مي یابد و حتي مطرح شده بود که کارت 
نان به مردم داده شــود تا بر اثر حذف ارز اقشــار ضعیف جامعه 
آسیب نبینند. اما مجلس در مصوبه خود عنوان کرد که ۶۶ هزار 
میلیارد توماني که براي جبران حذف ارز ترجیحي در بودجه سال 
آینده اختصاص داده شده است، به  شکل »کارت اعتباري« خرید 
کاال در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت. به گفته محمدرضا 
میرتاج الدیني، نایب رییس کمیســیون تلفیــق مجلس، دولت و 
بانک مرکزي در حال آماده ســازي زیرساخت ها براي اختصاص 
یارانه اعتباري براي جبران حذف ارز ۴۲۰۰توماني هســتند، اما 
هنوز میزان ریالي یارانه اعتباري براي هر فرد مشــخص نشــده 

است و دستورالعمل اجرایي آن باید از سوي دولت اعالم شود.
احتماال منظور نایب رییس کمیســیون تلفیــق مجلس از کارت 
اعتباري هماني است که ابراهیم رییسي نیز وعده پرداخت آن را 
در آذرماه داده بود؛ وعده اي که هیچگاه عملي نشــد. با حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني، کاالهاي اساســي با نرخ ارز ETC وارد مي شوند. 

بنابراین مجلس براي اینکه اقشــار آســیب پذیر از شــوك هاي 
قیمتي ضربه نخورند، از مکانیســم کارت اعتباري استفاده کرده 
اســت. کارت اعتباري، یک کارت الکترونیکي است که جایگزین 
»کوپن« کاغذي در دهه ۶۰ مي شــود. این کارت، براساس سرانه 
مصرف با قیمت هاي ترجیحي در اختیار مردم قرار خواهد گرفت 
تا در مسیر مصرفي بتوانند با قیمت هاي ترجیحي کاالهاي شان را 
خریداري کنند. افراد کم درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباري 
هســتند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو 
سطح انجام مي شود. معادل ریالي اقالم و کاالهاي اساسي در این 
کارت واریز مي شــود و دارندگان آن براي خرید کاالي اساسي به 

مراکز معرفي شده مراجعه مي کنند.
داستان ارز با نرخ ترجیحي ۴۲۰۰ تومان از ۲۰ فروردین ۱39۷ 
آغاز شــد. جایي که پس از سلسله نوســان هاي قیمتي بازار ارز 
اســحاق جهانگیري معاون اول وقت دولت روحاني در یک برنامه 
تلویزیوني عنوان کــرد که »نرخ دالر براي تمام فعاالن اقتصادي 
و براي رفع همه نیازهاي قانوني، نیازهاي مســافران، دانشجویان 
و محققــان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.« در زمــان اعالم این نرخ  
قیمــت دالر در بازار آزاد حدود ۶۶۰۰ تومان بود و حاال به حدود 

۲55۰۰ تومان رسیده است.
بعدها، دولت روحاني ایــن ارز ترجیحي را براي واردات کاالهاي 
اساسي پیش  بیني کرد. سیاســتي که به رانت خواري میدان داد. 
تا همین اواخر که مشــخص شد دولت، اصال ارز با نرخ ترجیحي 
ندارد که به واردات اختصاص دهد و منابع ارزي را با نرخ ارز بازار 
نیمــا تامین کرده و با نرخ ارز ترجیحي در اختیار واردکننده قرار 
مي دهد و این مابه التفاوت را به شــکل چاپ پول، تامین مي کند. 

اتفاقي که در نهایت به تورم مافیایي دامن زده است.
دولت آقاي رییســي یک بار در آبان ماه سال جاري تالش کرد با 
ارســال یک الیحه دو فوریتي، ارز ۴۲۰۰ را حذف کند. اما نه دو 
فوریت این الیحه و نه حتي یک فوریت آن در صحن مجلس راي 
نیاورد و الیحه پس گرفته شــد. اما حرکت نهایي در بودجه رخ 
داده است. مهم ترین سند مالي دولت در سال آینده که قرار است 
اجرا شــود. رییس جمهور پیش از این گفتــه بود که دولت قصد 
اقدامات شوك آور در اقتصاد ندارد. اما به نظر مي رسد روي کاغذ 

این اتفاق شوك بزرگي در قیمت کاالهاي اساسي ایجاد کند.

نحوه حمایت از دهك هاي آسیب پذیر جامعه در برابر نوسان هاي ارزي  

پايان ارزجهانگیری 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱8 - نیمه اول اسفند ۱400

ترقی اقتصادی : طبق آمار های مرکز آمــار همچنان میزان تورم 
دهــک اول جامعه یعنی خانواده های کم درآمد ۴۴درصد اســت، اما 
تورمــی که گروه های پردرآمــد در دهک دهم تحمل می کند ۴۰.5 

برآورد می شود.
در شرایطی که در طول ماه های گذشته فاصله تورمی بین گروه های 
کم درآمد و ثروتمند در حال افزایش بود، تازه ترین داده های مرکز آمار 
نشان می دهد در بهمن ماه برای دومین ماه متوالی فاصله تورمی بین 

این دوگروه در سطح 3.۶درصد باقی مانده است، با این حال هنوز تا 
نقطه ثبات فاصله هست و فقرا همچنان در حال تحمل فشار های تورم 
بیشتری هستند، اما درصورتی که روند فعلی تداوم یابد، انتظار می رود 

فاصله تورمی فقرا و ثروتمندان در ماه های آینده کمتر شود.
جمعیت کشور براساس هزینه و درآمدهای افراد به ۱۰قسمت مجزا 
تقســیم بندی می شود که طبقات ثروتمند در دهک های نهم و دهم 
و طبقات کم درآمد در گروه های پایین قرار می گیرند. آمار ها نشــان 
می دهد از 3ســال پیش و همزمان با شــتاب گرفتن ســرعت تورم، 
گروه هایی کــه در طبقات کم درآمد طبقه بندی می شــدند با تورم 
بیشتری مواجه بودند و اثرات تورمی، سبد معیشتی آنها را بیشتر از 
ثروتمندان تحت تأثیر قرار داده بود. این موضوع به ویژه در مورد مواد 
و محصوالت خوراکی در بین طبقات کم تربرخوردار نمود عینی تری 
داشــت، زیرا ســبد مصرفی طبقات کم درآمد با دهک های پردرآمد 
تفاوت زیــادی دارد. به بیان دیگر عموما بخش بیشــتری از درآمد 

طبقات فقیر شامل هزینه های خوراك می شود. در مقابل، ثروتمندان 
سهم کمتری از هزینه هایشان را به تامین خوراك اختصاص می دهند. 
به تعبیر دقیق تر، دهک اول در سبد هزینه ای خانوارها باالترین سهم 
را برای مصارف خوراکی دارد. در چنین شــرایطی تازه ترین گزارش 
مرکز آمار نشــان می دهد ارقام مربوط بــه فاصله تورمی دهک های 

درآمدی برای دومین ماه متوالی به ثبات رسیده است.
مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد فاصله تورمی دهک اول 
تا دهم یعنی افراد کم درآمد و پردرآمد در بهمن ماه امسال در سطح 
3.۶درصد ثابت مانده اســت؛ در دی ماه نیز این فاصله تورمی همین 
میزان بود. این ارقام نشــان می دهد برخالف ماه های قبل که فاصله 
تورمی بین این دو گروه در حال رشد بود، در طول ۲ماه گذشته این 

نسبت به ثبات رسیده است.
همچنین فاصله تورمی در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به 
ماه قبل ۰.۴واحد درصد و در بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمات 

۰.8درصد کاهش داشــته اســت. این آمار نشان می دهد در صورت 
تداوم این روند در ماه های آینده می توان انتظار داشت فاصله تورمی 
بین طبقات کم درآمد و پردرآمد ترمیم شود و بهبود یابد. با این حال 
باید به این نکته توجه کرد که همچنان فاصله تورمی این دوگروه زیاد 
است و همچنان طبقات کم درآمد تورم بیشتری را تحمل می کنند، 
اما این روند که در طول ماه های گذشته رو به رشد بود، اکنون متوقف 

شده است.
طبق آمار هــای مرکز آمار همچنان میزان تــورم دهک اول جامعه 
یعنی خانواده های کم درآمد ۴۴درصد است، اما تورمی که گروه های 
پردرآمــد در دهک دهم تحمل می کند ۴۰.5 برآورد می شــود. این 
شکاف تورمی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد باید در ماه های آینده 
جبران شود. به نظر می رسد آنچه می تواند شکاف تورمی این دو گروه 
را کمتر کند، ثبات در هزینه تامین خوراکی ها و آشامیدنی هاســت 

که نقش زیادی در معیشت و هزینه طبقات کم درآمد ایفا می کند.

ســال ۱39۴ و در دوره ریاســت آقای مهندس 
جاللپور، عضویت در شورای جهانی آب از طرف 
مرکز به ریاســت اتاق ایران پیشنهاد شد. پس از 

طی مراحل قانونی، شخصیت حقوقی رئیس اتاق ایران عضو شورای جهانی آب شد.
پس از عضویت در شورای جهانی آب، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 
در راستای مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود و آگاهی اذهان عمومی در مورد مسئله آب کشور 

ابتکار پایه گذاری و برگزاری مراسم ساالنه بزرگداشت روز ملی آب را ارائه کرده است.
در برگزاری این مراســم و تعیین تاریخ این رویداد، از طرفی در ســنت های کهن و قدیمی 
نیاکانمان کنکاش شــد و آیین باشکوه »نوروز آب ها« که ایرانیان باستان هر ساله در روز ۱3 
اسفند به کنار چشمه ها و رودها می رفتند و با برپا کردن مراسم خاصی، عطر و گالب در آب ها 
می افشــاندند، مد نظر قرار گرفت. از طرف دیگر با توجه به مصادف شدن »روز جهانی آب»با 
۲ فروردیــن )۲۲ مارس( و تعطیالت نوروز در نهایت روز ۱3 اســفند برای برگزاری همایش 

بزرگداشت روز ملی آب انتخاب شد.
دبیرخانه همایش بزرگداشــت روز ملی آب از ســال ۱39۴ با شعار ملی »نجات آب، ضرورت 
ملی، رسالت جهانی« در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران آغاز به کار 
کرد که سازمان های دیگر از جمله شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، دفتر آب و خاك جهاد کشاورزی، بخش مراتع و آبخوانداری سازمان جنگل ها و مراتع 
دفتر آب و خاك و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست و شبکهٔ سازمان های مردم نهاد 
سازمان آموزش و پرورش، مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی، سازمان نقشه برداری 
کشــور و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و برخی از سازمان های بین المللی از جمله 
دفتر فائو در ایران، دفتر منطقه ای و کمیسیون ملی یونسکو نیز با دبیرخانه همکاری داشتند. 
به منظور انطباق روز ملی با روز جهانی محورهای همایش هر ســاله متناســب با شعار روز 
جهانی آب انتخاب می شــود که از سال ۱39۴ )۲۰۱۶( به ترتیب محورهای »آب و اشتغال« 
»پســاب ها« )۲۰۱۷(، »آب و طبیعــت« )۲۰۱8(، »آب برای همه« )۲۰۱9(، »تغییر اقلیم« 
)۲۰۲۰( و »ارزش آب« )۲۰۲۱( انتخاب شده و امسال نیز )۲۰۲۲(، »آب زیرزمینی« در نظر 

گرفته شده است.
آب های زیرزمینی بزرگ ترین منابع آب شیرین جهان بوده و برای حیات انسانی و همچنین 
توسعه اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک همانند ایران ضروری هستند. حدود ۲ میلیارد 
نفر از مردم جهان، تعداد زیادی از کشاورزان و صاحبان صنایع برای تأمین آب مورد نیاز خود 
به منابع آب زیرزمینی وابســته اند. در ایران، 5۴ درصد از برداشت ها برای مصارف اقتصادی و 

شرب از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود.
در پی اضافه برداشــت های انجام شــده از آب های زیرزمینی، این منابع حیاتی در بسیاری از 
مناطق جهان، از جمله استرالیا، خاورمیانه، چین، ایاالت متحده آمریکا، هند، آفریقای شمالی و 
جنوب اروپا با افت تراز مواجه شده اند. کاهش سطح آب های زیرزمینی منجر به کاهش آبدهی 
چاه ها و افزایش هزینه های پمپاژ، کاهش کیفیت آب، خشک شدن تاالب ها، فرونشست زمین 
و دیگر اثرات منفی بر روی محیط زیست و اثرات اجتماعی شده است. کشور ایران نیز از این 
امر مستثنی نبوده و برداشت بی رویه آب از آب های زیرزمینی از مسائل اساسی کشور در بخش 
آب به شمار می آید. وابستگی شدید اغلب مناطق ایران به منابع آب زیرزمینی، رشد جمعیت و 
رشد روزافزون تقاضای منابع آب، برداشت بی رویه و بیش از توان ظرفیت مخازن آب زیرزمینی 
از یک طرف و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی کشــور و وقوع خکسالی های پی در پی و پدیده 
تغییر اقلیم از طرف دیگر باعث شــده است طی دهه های گذشته فشار زیادی بر آبخوان های 
آب زیرزمینی وارد شود؛ به طوری که تعداد چاه های محفوره از سال ۱35۰ تاکنون حدود ۱8 
برابر و از ۴۷ هزار حلقه به 8۴9 هزار حلقه افزایش یابد که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از 

چاه های حفر شده غیرمجاز است.
حفر بی رویه چاه ها، منجر به برداشــت و تخلیه بیش از ۱35 میلیارد مترمکعب از منابع آب 
زیرزمینی و همچنین افزایش تعداد دشت های ممنوعه و بحرانی از ۲۲ دشت در سال ۱3۴5 
به ۴۱۰ دشت )از مجموع ۶۰9 دشت( در حال حاضر شده است. یکی از اثرات شوم این اضافه 
برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی، بروز پدیده فرونشت آبخوان است. براساس بررسی ها، 
احتمال فرونشست در آبخوان های استان های همدان، خراسان رضوی، کرمان، تهران، اصفهان و 
اراك بیشتر از سایر استان ها می باشد. فرونشست زمین، بسیاری از زیرساخت های حیاتی کشور 

را تهدید می کند و می تواند منجر به خسارت های اقتصادی، حیاتی و اجتماعی گسترده ای شده 
و پایداری سرزمین را تهدید کند.

با بررسی روند تحوالت قانونی بهره برداری از آب های زیرزمینی مشخص می شود که به تدریج 
دخالــت و اختیارات دولــت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گســترش 
یافته اســت؛ اما تمهیدات حقوقی و احکام و قوانین صادر شده در این زمینه و تورم قوانین و 
دستورالعمل ها، تا امروز نتوانسته اند مانع روند برداشت از مخازن ارزشمند آب زیرزمینی ایران 
شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز 
بهره برداری قرار دارد و به وضوح رانت های اقتصادی به این حوزه وارد شده است، دیگر نمی توان 
تصویب قانون را راه حلی برای صیانت از باقی مانده آب های زیرزمینی در فالت ایران و جلوگیری 

از دست درازی بیشتر به این منابع با ارزش، دانست.
وجود ابرچالش بحران آب در کشور و روند رو به گسترش این بحران در کشور، هیچ تردیدی 
را برای اصالح رویکردهای مدیریتی بخش آب کشــور باقی نگذاشته است. اگرچه برنامه ها و 
راهکارهای مختلفی برای مدیریت این بحران تدوین و یا اجرایی شــده اند، اما شواهد موجود 
حکایت از ناکافی بودن و یا اثربخشی اندك آن ها دارد. پروژه های تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
مصوب سال ۱393 شورای عالی آب کشور و عدم اثربخشی آن ها به استناد گزارش ها، شاهدی 
بر این ادعاســت. از جمله دالیل این امر، ساختار نامناسب و نامطلوب تدبیر و حکمرانی آب، 
حاکمیت بیش از نیم قرن مدیریت دولتی، نگرش های نادرست منطقه ای، بخشی و محلی و 
عدم مشارکت بهره بردارن و بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و مدیریت و فقدان یک برنامه 

منسجم و نظام مند ملی مبتنی بر واقعیت های اجتماعی و اقتصادی کشور است.
با توجه به پیچیدگی های موجود در مسائل مربوط به آب، به کارگیری یک راه حل به تنهایی 
نمی تواند برای رویارویی با چالش آب مؤثر باشــد و به این منظور، الزم اســت مجموعه ای از 
راهکارها مانند: بازتخصیص هوشمندانه و تدریجی آب برای کلیه بخش های مصرف، تخصیص 
آب صرفه جویی شــده به محیط زیســت، توجه به ردپای آب، تحویل آب بر اساس آب قابل 
برنامه ریزی و متناســب با ظرفیت های اکولوژیکی، تمرکز بــر افزایش بهره وری آب در کلیه 
بخش های مصرف، کاهش ضایعات، تعادل بخشــی آب های زیرزمینی، اصالح ساختار آب بر 
مبنای استقرار نظام تدبیر مناسب آب و فعال سازی دیپلماسی آب است. نکته مهم متوقف کردن 
فوری تمام طرح های ســرمایه گذاری نیمه تمامی است که منابع آبی در دشت های بحرانی را 

تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

اثربخشی هرچه بیشتر راهکارها از طریق مشارکت همگانی میسر خواهد بود. شاید به کارگیری 
برخی از این راهکارها و همچنین ایجاد تغییرات در سیستم فعلی مدیریت آب در کوتاه مدت 
هزینه بر بنظر برســد، ولی باید در نظر داشت که اثرات منفی دراز مدت عدم بکارگیری آن ها 
بسیار بیشتر خواهد بود. بنابراین، یا باید موانع موجود در مدیریت پایدار منابع آب را برطرف 
کرد و در مسیر مدیریت پایدار منابع آب کشور گام برداشت و یا هزینه سنگین مدیریت ناپایدار 

خسارات و ضایعات جبران ناپذیر و ویرانگر پس از آن را در آینده پرداخت کرد.
 لیکن فارغ آمدن از بحران آب کشور، سه پیش شرط به شرح ذیل دارد:

۱-وجود یک نقشــه راه جامع که مورد وفاق عمومی اعم از مســئوالن، ذی نفعان، خبرگان و 
دلسوزان که در آن نقش همه گروه ها بطور شفاف تعیین شده باشد.

۲-توجه به زمان و پرهیز از به کارگیری راهکارهای تکراری و تکرار اشــتباهات گذشته: الزم 
است راهکارهای درست مبتنی بر آسیب شناسی دقیق و نگاه سیستماتیک به همه بخش های 
مؤثر در آب )همان گونه که مطرح شد بسیاری از مسائل بخش آب مربوط به خارج از این بخش 

است( شناسایی شده و به درستی نیز اجرا شوند.
3-وجود اراده کافی در سطح نهادهای مرتبط از یکطرف و در سطح ملی از طرف دیگر.

این همایش هر ساله از نظرات مفید و سازنده کلیه گروه های اثرگذار و اثرپذیر در حوزه آب، در 
کنار فرهیختگان داخلی و خارجی بهره مند می گردد. از جمله می توان به پیام ریاست محترم 
جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اســالمی، رئیس محترم شورای جهانی آب، نماینده 
محترم فائو در ایران، دبیر کل محترم یونسکو و ... در سال های برگزاری این همایش اشاره کرد.
از برنامه هــا و اقدامات مهم این همایش، معرفی چهره های خدمتگزار به آب کشــور اســت 
که در راســتای ارتقای مدیریت منابع آب در طول یک ســال گذشته اقدامات ارزنده ای انجام 
داده اند. انتخاب این چهره ها با شناســایی افراد مؤثر در طول یکسال گذشته از بین خبرگان، 
دانشــگاهیان، کشاورزان، صنعت گران، خیرین، چهره های فرهنگی و هنری صورت گرفته که 
پس از تأیید کارگروه داوری نهایی می گردد. اتاق ایران در تالش است ضمن تشویق و تقدیر از 
این خدمتگزاران و با اشاعه فرهنگ استفاده بهینه از آب در جامعه، زمینه بکارگیری از خدمات 
ارزشمند آن ها را فراهم کند. این حرکت اثرگذار از اولین سال برگزاری همایش تاکنون ادامه 
داشــته و بعنوان برندی برای اتاق ایران شــناخته شده اســت. بررسی ها نشان داده است که 
بروندادهای این همایش تا کنون اثرات مثبتی در اذهان عمومی خاص ذینفعان و ذیمدخالن 

آب کشور داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد: 

شکاف تورمی بین دهك اول و دهم چقدر است؟

مدیریت حوزه آب، نیازمند تدوین نقشه راه جامع



ترقی اقتصادی : حلقه تنگ تحریم های نفتی، بانکی و تجاری طی 
ســال های گذشته درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و چرخ 
اقتصاد کشور را از مدار خارج کرده است. این روند دولت ها را به سمت 
پایه های درآمدی دیگری از جمله مالیات ها و عرضه اوراق سوق داده 
و طی سال های گذشته نقش این دو منبع را برای تامین مالی دولت 
در بودجه های ســاالنه پررنگ کرده است. در این میان عرضه اوراق 
نسبت به مالیات ستانی، مسیری هموارتر و قابل دسترس تر بوده و 
از همین رو انتشار و عرضه اوراق طی دو سال گذشته شدت گرفته 
است. مشتریان این اوراق که از طریق بازار سرمایه عرضه می شوند 
طی ســال های گذشته عموما بانک ها و شرکت های دولتی بوده اند. 
 با این حال اما از ســال گذشــته و پس از ریزش های بازار ســهام 
اهالی این بازار نیز به جمع مشتریان پر و پا قرص اوراق بدهی با سود 
تضمینی پیوسته اند تا از این مسیر نه تنها زیان بازار سهام را جبران 
کنند بلکه با دریافت ســود تضمینی دست کم همپای تورم حرکت 
کنند. بررســی آمار خریداران اوراق دولتــی به ویژه در عرضه های 
اولیه اوراق، نشان از افزایش نقش آفرینی اهالی بازار سهام در خرید 
اوراق دارد. به عنوان مثــال در تازه ترین مرحله حراج اوراق بدهی 
دولت، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط سهامداران 
حقیقی و حقوقی خریداری شــده است. این در حالی است که کل 
عرضه اوراق در سی و سومین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی، ۶/5 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. نکته جالب توجه این است که در 
این مرحله بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی سفارش خریدی 
ثبت نکرده بودند. گفتنی اســت در سه مرحله گذشته در مجموع 
دولت 9/۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته که 95 درصد از 

آن در بازار سرمایه فروخته شده و تنها پنج درصد اوراق را بانک ها 
و موسســات مالی خریداری کرده اند. بر اساس اطالعیه های وزارت 
اقتصاد، حداکثر و حداقل نرخ بهره اوراق فروخته شده بالغ بر ۲۱/۷ و 
۲۱/۴ درصد بوده است که این میزان در قیاس با بازدهی بازار سهام 
طی ماه های گذشــته فاصله قابل توجهی را نشان می دهد. از همین 

رو به نظر می رســد در صورتی که بازار ســهام تحرك تازه ای را در 
سال آینده رقم نزند و دولت نیز همچنان با کمبود درآمد روبرو باشد 
سایه اوراق بر ســر بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد. به ویژه آنکه 
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیســیون اقتصادی مجلس نیز به 
تازگی از ناترازی 5۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سخن گفته است.

طی ۱8 ماه اخیر فشــارهای زیادی به بازار ســرمایه وارد شد که 
مهم ترین مشــکل و فشــار عرضه اوراق دولتی بود. سال 99 و در 
روزهای اوج بازار فشــار این عرضه ها در بازار به چشم نمی آمد اما 
با کاهش ورود پول به بازار پس از ریزش های مردادماه ســال اخیر 
تامین مالی دولت از طریق اوراق منجر به ایجاد ریسک های فراوانی 
برای بازار سرمایه شد که نتیجه آن جذب پول از بازار سهام و کوچ 

نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک بدهی بود. 
نتایج فروش اوراق در دولت های دوازدهم و سیزدهم در نهایت منجر 
به ایجاد نگاهی منفی و بدبینانه نسبت به فروش اوراق دولتی دست 
اول و دوم در بازار ســرمایه شده است. طبق این موضوع اکنون نیز 
در بحبوحه تصویب بودجه ۱۰۴۱، اهالی بازار سرمایه با حساسیت 
فراوان، سهم اوراق از تامین مالی سال آینده را دنبال می کنند. طی 
مصوبه جدید بودجه  ای مجلس، نمایندگان با انتشــار اوراق مالی 
اسالمی از سوی شرکت های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان 
در ســال ۱۴۰۱ موافقت کرده اند. همچنین دولت مجاز شده است 
تا ســقف 8۶ هزار میلیارد تومان انواع اوارق مالی اسالمی را منتشر 
و عرضه کند. این میزان جدا از عرضه اوراق شــهرداری ها و بخش 
عمرانی است. بر همین اساس به نظر می رسد در صورتی که دولت 
نتواند هزینه های خود را از منابع دیگر تامین کند، همچنان ریسک 
عرضه اوراق را بر ســر بازار سرمایه نگه خواهد داشت. این در حالی 
است که با وجود ارزندگی بازار، تحلیلگران رشدهای شارپی چندانی 
را در ســال آینده برای بازار سهام پیش بینی نمی کنند و از همین 
رو همچنان اوراق دولتی با سود تضمینی بدون ریسک می تواند به 

عنوان رقیبی جدی برای بازار سرمایه نقش آفرینی کند.

ســهم مالیات دربودجه ســال ۱۴۰۱ 
سهم قابل توجهی بوده و نزدیک به ۴۰ 
درصد بودجه عمومی دولت قرار است 
از محل اخذ مالیات تأمین شــود. در واقع این سهم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 

۱۴۰۰ چیزی حدود ۶۲ درصد افزایش یافته است.
  طبق قانون جدید، از ســال آینده ســپرده های بانکی مشمول مالیات می شوند، 
بنابراین دولت درنظر دارد در طرح اخذ مالیات از ســپرده گذاری شرکت ها از طرق 
مختلف، تأمین مالی را که درست هم هست به خوبی اجرایی کند. اخذ مالیات در 
همه کشورها یک منبع درآمد برای دولت ها محسوب می شود اما در کشور مشکالت 
فرارمالیاتی و نداشتن اطالعات کافی نسبت به همه مؤدیان حقیقی و حقوقی وجود 
داشته و این امر باعث شده که بجز مواردی همچون حقوق بگیران، فرارهای مالیاتی 

جدی در کشور رخ بدهد.
درعین حال، اخذ مالیات از سود سپرده ها در سایر کشورها دارای سابقه ای دیرینه 
بوده اما در کشــورهایی همچون ایران تا کنون اجرایی نشــده، اما تناسب و نحوه 
پیاده ســازی آن در شرایط فعلی بسیار مهم است. در شــرایط کنونی، بسیاری از 
شــرکت های معظم و بــزرگ، بجز طرح های توســعه ای منابع خــود را در قالب 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در سیســتم بانکی با نرخ سود ترجیحی 

سرمایه گذاری کرده اند.
در گذشته، در بازار غیرمتشکل پولی کم و بیش اتفاق می افتاد که مؤسسات با هدف 
جذب منابع بیشتر، با شکستن مقررات حاکم بر سودهای دستوری یا اعالمی، سعی 
کردند که جذب ســپرده را مدنظر داشته باشند که این رفتار باعث شد تا بازارهای 
دیگرهم دچار اختالل شــوند. جالب تر اینکه بعضی از مؤسسات اعتباری که وجوه 
بانکی را تجهیز می کردند، خود با نرخ های دیگر در ســایر بانک ها ســرمایه گذاری 

می کردند که با این اقدام واسطه گری صرف، رخ می داد.
دریافت مالیات از سود سپرده ها در شرایط کنونی با توجه به نرخ سودی که شورای 
عالی پول و اعتبار اعالم کرده و کمتر از نرخ تورم است، می تواند شرایط سودآوری را 
برای برخی از این شرکت ها تحت تأثیر قرار دهد. چون عدد سپرده گذاری بنگاه ها در 
نظام بانکی بسیار زیاد بوده و حتی برخی از مجموعه های اقتصادی بزرگ باالی ۱۰ 
هزار میلیارد تومان نزد بانک ها سپرده گذاری دارند و ازاین محل هم، تأمین درآمد 

خوبی به صورت درآمد غیرعملیاتی کسب کرده اند.
هدف از اخذ مالیات از سپرده های بانکی، این است که دولت بتواند بخش تولید و 
درعین حال، بازار بدهی را در حوزه بازار سرمایه تقویت کند.   یکی از راحت ترین و 
اولیه ترین راه حل ها برای هدایت پول هایی که از بانک ها خارج می شوند هدایت به 

سمت بازار بدهی و بازار سرمایه است.
در حال حاضر نرخ های بازار بدهی باالتر از سیستم بانکی بوده وگاهی تا ۲۴ درصد 
هم رسیده است. دولت هم به این امر فکرکرده واز آن طرف می تواند در بازار بدهی 
تأمین مالی کند. در این صورت، دولت از یک سو توانسته از محل اخذ مالیات درآمد 
کســب کرده و از سوی دیگر توانســته وجوه را به سمت بازار بدهی هدایت کند و 
فضا را برای توســعه بازار بدهی هم فراهم کند. اخذ مالیات از سپرده های بانکی از 
ســال آینده، بی شک ایده مناسبی بوده اما باید برخی چالش ها را در این مسیر مد 

نظر داشت.
اخذ مالیات از سپرده های بانکی از سال آینده، روی خروج وجوه از بانک ها تأثیرگذار 
است و باعث می شود که قدرت ارائه تسهیالت بانک ها تا حدودی کاهش پیدا کند.

قدرت وام دهی بانک ها با خروج پول اشخاص حقوقی کاهش می یابد و حتی نقش 
بانک ها درحوزه تأمین مالی، تحت تأثیر قرار می گیرد. واقعیت این است که اقتصاد 
کشور، یک اقتصاد بانک پایه بوده و اقتصاد بازار سرمایه پایه نیست، در این راستا، بار 
اصلی تأمین مالی بسیاری از بنگاه های تولیدی بر دوش نظام بانکی است و بانک ها 

با تجهیز منابع این کار را انجام می دهند.
در شرایط فعلی، اگر قرار است که اقتصاد کشور به سمت توسعه بازار سرمایه حرکت 
کند، اوالً باید زیرساخت های الزم درخصوص بازار سرمایه و بازار بدهی فراهم شود 

که البته، شرایط حاکم بر بازار نسبت به گذشته به مراتب بهتر است.
ثانیاً، بهتر اســت که این اتفاق به مرور رخ دهد تا بتوان بتدریج نقش بانک ها را در 
این مسیر کمتر کرد و در عوض، نقش بازار سرمایه و بازار بدهی را برای تأمین مالی 
حوزه تولید افزایش داد. در حال حاضر نرخ اسمی تأمین مالی در بانک ها حدود ۱8 
درصد بوده، درحالی که دربازار ســرمایه، نرخ تأمین مالی در بازار بدهی بیش ازاین 

اعداد است.
تقویت بازار بدهی در بازار سرمایه در شرایط فعلی نیازمند اصالح نرخ ها بوده، در غیر 
این صورت، هزینه تأمین مالی را در کشور افزایش می دهد. در این مسیر، باید منابع 

از بازار پول به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
ناگفته نماند که در راستای اجرای اخذ مالیات از سپرده ها، ممکن است که مجموعه 
بانک های غیردولتی و خصوصی یا نیمه خصوصی به نحوی و با ابزارهایی تالش کنند 
که با حفظ ســپرده این قانون را دور بزنند که در این صورت بازار غیرمتشکل پولی 
توســعه پیدا می کند. این احتمال وجود دارد که مجموعه بانکی برای حفظ وجوه 
سپرده گذاری شده اشخاص حقوقی از روش های نامتعارف استفاده کنند یا در عمل 
دیتاها را کتمان کنند که نه تنها باعث می شود که اخذ مالیات از سپرده های بانکی 
موفق نشود بلکه دچار روند غیرشفاف بودن هم شویم. بنابراین در جمع بندی باید 
گفت که اخذ مالیات از ســپرده های بانکی، طرح خوبی بوده و می تواند به حرکت 
کشور در مسیر اقتصاد شفاف و بازار پایه کمک کند وهمچنین بازار بدهی را تقویت 
کند و زمینه را برای تأمین مالی شرکت های خصوصی و حتی دولتی از بازار بدهی 
فراهم کند. این طرح، شــرایطی را فراهم خواهد کرد که دولت تأمین مالی خود را 

بدون چاپ پول و بدون افزایش پایه پولی انجام دهد.

ترقی اقتصادی : مدیرعامل فرابورس ایران به تصمیمات اتخاذ شــده در زمینه تغییر دامنه 
نوسان اشاره کرد و گفت: حذف کامل دامنه نوسان در بازار سرمایه با توجه به تبعات منفی 

آن به هیچ عنوان قابلیت اجرایی شدن ندارد.
مســووالن حاضر در بازار سرمایه بعد از نوسانات ایجاد شده در بازار به دنبال راه حلی برای 
بهبود وضعیت بازار بودند که اعمال برخی از تغییر و تحوالت را راه حلی مناســب برای این 
اتفاق عنوان کردند و به دنبال تصمیمات اتخاذ شــده، شــورای عالی بورس در بهمن سال 

۱399، دامنه نوســان را از منفــی پنج تا مثبت پنج درصد به منفــی ۲ تا مثبت ۶ درصد 
تغییر داد.

در این زمینه طی چند وقت گذشــته »مجید عشقی«، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شــده برای دامنه نوسان 
بورس اعالم کرد: این موضوع اکنون و در وضعیت فعلی بازار ســرمایه مورد بحث اکثر فعاالن 
این بازار است، بنابراین در تالش هستیم که تا قبل از پایان سال برنامه ریزی های الزم را در 

زمینه دامنه نوسان انجام دهیم.
وی خاطرنشــان کرد: به دنبال آن هستیم تا برنامه ای میان مدت برای دامنه نوسان ارائه شود 
و به مرور اقدامات الزم برای اصالح دامنه نوســان را در دســتور کار قرار دهیم. بعد از ایجاد 
نوســانات مختلف در روند معامالت بازار سرمایه، تصمیمات زیادی برای تغییر دامنه نوسان 
اتخاذ شــد و در این میان عده ای معتقد بودند که بهتر اســت به منظور جلوگیری از طوالنی 
شــدن نوسان بازار و نیز کاهش ضرر و زیان سهامداران، اقدامات الزم به منظور تغییر دامنه 

نوسان اعمال شود.
عشقی همچنین گفته بود: راه های مختلفی برای برداشتن دامنه نوسان وجود دارد و ممکن 

است این کار را ابتدا برای شرکت های بزرگ تر در دستور کار قرار دهیم.
اکنون و با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال هنوز تصمیمات نهایی درخصوص دامنه 

نوسان اتخاذ نشده است.
در این پیوند، »میثم فدایی«، مدیر عامل شرکت فرابورس با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ 

شده درخصوص حذف دامنه نوسان در معامالت بورس اشاره کرد و افزود: تاکنون هیچ بحثی 
از حذف کامل دامنه نوسان در بازار مطرح نشده است.

وی گفت: حذف کامل دامنه نوسان در بازار سرمایه با توجه به تبعات منفی آن به هیچ عنوان 
قابلیت اجرایی شدن ندارد، بنابراین تاکنون هیچگونه بحثی در مورد آن انجام نشده است.

فدایی با اشاره به اینکه دامنه نوسان باید پیش بینی پذیر باشد و به هیچ عنوان امکان حذف 
یک باره آن وجود ندارد، اظهار داشت: در بازارهای شفاف تر و عمیق تر باید دامنه نوسان بیشتر 
باشد، در مقابل برای بازارهای غیرشفاف به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران باید 

دامنه نوسان کمتری در نظر گرفته شود.
مدیرعامل فرابورس ایران از بررســی اجرای دامنه نوســان پویا و ایستا در بازار سرمایه خبر 
داد و اضافه کرد: در دامنه نوسان پویا، قیمت سهام شرکت ها متناسب با آخرین قیمت تغییر 
می کند و هر ساعت یک بار یا هر پنج دقیقه یکبار عددی که برای دامنه نوسان در نظر گرفته 

شده با تغییر همراه می شود.
وی ادامه داد: در کنار آن در دامنه نوســان ایستا قیمت سهام در کل یک روز معامالتی یک 

میزان مشخصی نوسان خواهد داشت.
عرضه سرخابی ها در فرابورس

فدایی در پاسخ به سوالی درباره برنامه عرضه های اولیه فرابورس تا پایان سال، گفت: اکنون 
براساس تصمیمات اتخاذ شده به غیر از عرضه سهام سرخابی ها، هیچ برنامه ای برای عرضه 

اولیه جدید وجود ندارد.

پول های منجمد در راه بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه
محمد سجاد سیاهکار زاده

مدیرعامل فرابورس ایران:

امکان حذف کامل دامنه نوسان در بورس وجود ندارد


بازارسرمایه 3
بازار سرمایه سال آینده چه حالی خواهد داشت؟

سايه سنگین اوراق برسربازارسرمايه 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱8 - نیمه اول اسفند ۱400

دیدگاه

ترقی اقتصادی : در شــرایطی که متغیرهای اقتصادی کشور از 
جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشــد اقتصادی و سرمایه گذاری در 
وضعیت نامناســبی قرار دارد، چند سالی است شاهد گره خوردن 
اقتصاد کشور به نتایج برجام هستیم؛ به طوری که هر از چند گاهی 
با انتشار اخبار مثبت درباره نتایج مذاکرات، نرخ ارز و قیمت ها در 
بازار کاهش می یابد و در مقابل با انتشــار اخبار منفی از مذاکرات، 
بازار پول و ســرمایه کشور به ســرعت به آن واکنش منفی نشان 

می دهد.
به گزارش بنکــر، اخیرا نیز زمزمه های از پایان مذاکرات به گوش 
می رسد و از طرفی شاهد جنگ در اوکراین نیز هستیم. جنگی که 
گفته می شــود تا حدی می تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. در 
همین راســتا با یکی از اقتصاددان های کشور به گفتگو نشستیم. 

همراه باشید:
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز اظهار 
کرد: شواهد امر حاکی از آن است کاری که تیم برجامی انجام می 
دهد، بیشــتر برای مذاکره برای حذف تحریم های افرادی خاص 
در ایران اســت. یعنی هنوز به تحریم های مربوط به کل کشــور 
نرسیده اند و این خوش بینی ها بیشتر در مورد حذف نام اشخاص 

از لیست تحریم است. اگر روال همین باشد از این نمد هیچ کالهی 
گیــر اقتصاد ایران نخواهد آمد. مگر آنکــه در بلند مدت یک تیم 
اقتصادی بعد از رفع تحریم افراد به دنبال آغاز مذاکرات برای رفع 

کل تحریم شود.
وی ادامه داد: افزایش قیمت نفت هر چقدر باشد چشم انداز مثبتی 
نخواهیم داشت زیرا کشوری همانند ایران، اصوال مدیرانش رویکرد 
اقتصادی ندارند و در آمد نفتی بیشتر به سمت هزینه و خرج تراشی 
می رود. به همین علت افزایش قیمت نفت می تواند تورم زا باشــد. 
هرچند که همین افزایش قیمت نیز کافی نیست. زیرا تا در کشور 
جریــان FATF حل نشــود، دالرهای نفتی بــه داخل نمی آید، 
مگرآنکه بتوانند در مذاکــرات در قبال دالرهای نفتی اجازه تهاتر 
بگیرند که این امر برای اقتصاد ایران جالب نیست. ساختار تهاتری 
در تمام دنیا مدت ها است که منسوخ شده و این امر برای کشوری 

همچون ایران خیلی بد است که تهاتر برایش خوش بینانه باشد.
این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا برای قیمت 
ارز می شود چاره ای اندیشید؟ اظهار کرد: بنده به آزادسازی قیمت 
ارز اعتقاد دارم. زیرا دولت منابع ارزی الزم را اکنون در اختیار دارد. 
مشکلی که ارز در ایران دارد، ضعف مدیریت اقتصادی است. همین 

باعث می شود که ارزش پول ملی مدام ریزش می کند. در همین 
حال، دولت کماکان به دنبال ایجاد اقتصاد دستوری است. این امر 
برای کنترل قیمت ارز کار جالبی نیست. مگر اینکه با یک رویکرد 

اقتصادی به جریان نگاه کنند.
حیدری افزود: با توجه به ســناریوهای یادشده می توان بازارهای 
ســرمایه گذاری را در چند خط این گونه تحلیل کرد: هموراه در 
روزهای پایانی سال شاهد تورمی سنتی در کشور هستیم که علت 

آن افزایش نقدینگی در جامعه است.
در همین راســتا پیش بینی می شود که در بخش فروش مسکن، 

یک رکود نسبی را شاهد باشیم و در رهن و اجاره مسکن، افزایش 
قیمــت ها را در پیش خواهیم داشــت. در بازار دالر جز در برخی 
مواقع، شــایعات و اخبار برجامی یا اصالح زمانی  ) توقف قیمت در 
یک بازه زمانی( ایجاد می کند. اما درکل روند دالر در سال آینده، 

صعودی خواهد بود.
در بازارهای طال و ســکه پیش بینی می شــود که در سال آینده 
شاهد افزایش قیمت باشیم. اما بازار سرمایه به خصوص بازار سهام 
در ســال آینده از نظر ســفته بازی پر رونق خواهــد بود اما برای 

سرمایه گذاری جذاب نخواهد بود.
وی در مورد تاثیر جنگ روســیه و اوکراین بر اقتصاد ایران اظهار 
کرد: به نظر بنده این امر یک رویای خوشــبینانه ای بیش نیست. 
اوکراین برای روسیه از نظر اســتراتژیکی همانند خوزستان برای 
ایران اســت و حاال حاالها روسیه دســت بردار اوکراین نیست. اما 
اینکــه آیا این تنش برای گاز ایران منفعتی دارد یا خیر، باید گفت 
که در حد شــایعه بله اما از نظر اقتصادی خیر. چون صنایع نفت و 
گاز ایران در چند دهه اخیر به خاطر تحریم ها از لحاظ فناوری در 

منظقه عقب است.
به همین علت ایران نمی تواند تحت هیچ شرایطی با این سیستم 
مدیریت اقتصادی جایگزین هیچ یک از کشــورهای منظقه بشود، 
 بلکه این احتمال وجود دارد که در سال های آینده از حجم تبادالت 

نفتی و گازی ایران هم کاسته شود.

وضعیت بازارهای مالی در ۱۴۰۱

ذی  رابطه  کــه  قوانینــی 
نفعان را با یکدیگر مشخص 
می کند بایــد به گونه ای 
باشــد که مسائل نمایندگی را در بازار ســرمایه حل و فصل کند و 
این امر منجر خواهد شد که اطمینان به بازار سرمایه افزایش یابد.

زمانی که دیده می شود عضوی از هیئت مدیره و کارمندان شرکتی 
رانت های اطالعاتی دارند و از شــما که ماه ها برای کســب آگاهی 
تالش کرده اید اطالعاتشان بیشتر است احساس پایمال شدن حق 
می کنید چراکه شــما تحقیق کردید و اطالعات به دست آورده اید 
در صورتی که آن اشخاص با رانت اطالعات به دست آورده اند و این 

گونه اتفاقات منجر به دل ســرد شدن سرمایه گذاران خواهد شد و 
کارایی بازار سرمایه را کاهش خواهد داد.

از طرف دیگر زمانی که بحــران های اقتصادی به وقوع می پیوندد 
دولت ها اقداماتی را صورت می دهند همان طور که در ســایر نقاط 
دنیا نیز شاهد آن هســتیم به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا 
حجم نقدینگی بیش از ۲۰ درصد در یک ســال گذشته رشد کرده 
است منتهی اقتصاد این کشور با تورم های دو رقمی دست و پنجه 
نــرم نمی کند و پول آن نیز جهان روا و دارای ثبات اســت و ما به 
ســادگی نمی توانیم با کسری بودجه جدی و تورم های دو رقمی به 

حمایت از بازار سرمایه بپردازیم و دولت ما در نهایت می تواند با ساز 
و کارهایی ماننــد صندوق تثبیت و تخصیص منابع ناچیز در جهت 

بهبود بازار سرمایه قدم هایی بردارد.
بورس آینه اقتصاد ما اســت اما خیلی از داســتان ها و اتفاقاتی که 
در بورس شــاهد آن هستیم مربوط به قوانین آن است و این قوانین 
عاصی کننده اســت و همیــن قوانین عملکرد بورس را به شــدت 
تضعیف می کنند و فعالیت در آن را بسیار نگران کننده خواهد کرد. 
افزایش قیمت ها در سال گذشته منجر شد تا تمام سهم ها در صف 
خرید باشند و زمانی که سهامداران این صف ها را می دیدند به این 

فکر فرو می رفتند که چرا وارد صف خرید نشــوند در حالی که اگر 
دامنه نوســان وجود نداشــت صفی نیز دیده نمی شد و اطالعات و 
اخباری که به طور لحظه ای منعکس می شــود بعد از گذشت یک 
روز انگیزه ای برای سهامدار نمی ماند که سهمی را خریداری کند.

این سازو کارها منجر شد بورس ما با شدت عجیب غریبی رشد کند 
و با شــدت عجیب غریب تری بریزد و در وهله اول باید این قوانین 
اصالح شــوند و در سطح کالن تر نیز در اقتصاد با تورم دو رقمی و 
نرخ سرمایه گذاری پایین و نرخ رشد اقتصادی پایین نمیتوانیم توقع 

بورس پر رونقی را داشته باشیم.

بازار سهام از ابتدای شروع به کار خود در دهه ۴۰ 
مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده است؛ از آن 
روزها که تغییرات قیمت ها بر روی تخته ها با گچ 
نوشته می شدند تا به امروز که سیستم ها و داده ها با کامپیوتر سر و سامان پیدا می کنند، 
تحوالت بسیاری رخ داده است اما آنچه در طول این چند دهه همواره پای ثابت فعالیت بازار 

یاد شده بوده است فاصله بسیار زیاد این بازار با معیارهای کارایی بوده است.
در سال 98، 99 شاهد رشد بی سابقه در بازار سرمایه بودیم و در هیاهو آن روزها دولتمردان 
و حتی شخص رئیس جمهور از مردم دعوت جدی کردند که سرمایه های خود را به این بازار 
بیاورند. گذر زمان نشان داد که این تصمیم دولت و دعوت مردم به بازاری که در ماهیت آن 
ریســک قرار داشت و نیازمند دانش های حداقلی سرمایه گذاری بود کاری بسیار غلط بوده 
اســت. حمایت منطقی از بازار سرمایه باید به گونه ای باشد که به سرمایه گذاری و به طور 
دقیق تر به تولید کمک کند و مانع ایجاد رانت برای قشر خاصی از سهامداران و یا نهادهای 
حاکمیتی دارای انحصار در بازار سرمایه شود چراکه بدون شک مردم عادی هزینه رانت ها و 

اختیارات ویژه را می دهند.
بازار سهام از ابتدای سال جاری تاکنون روزهای سختی را پشت سرگذاشته است. این بازار در 
حالی به آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ نزدیک می شود که روند تحوالت آن به جز چند دوره 
خیلی کوتاه هیچ نشانی از رونق نداشته است. بانگاهی به تحرکات شاخص کل از ابتدای سال 

تا همین چند هفته قبل می توان دریافت که با وجود نارضایتی فعاالن بازار سرمایه از وضعیت 
فعلی آنچه در طول ماه های اخیر اتفاق افتاده اســت بخشی از روند طبیعی بازار است. بازار 
ســهام پس از یک ریزش قابل توجه نسبت به کف ثبت شده در طول یک سال اخیر اندکی 

باالتر قرار گرفته است و دیگر خبری از صف فروش های سنگین و پر تعداد در آن نیست.
در این میان، روند مذاکرات احیای برجام نشــان می دهد نزدیک شدن مواضع طرف غربی 
به طرف ایرانی روندی رو به جلو را سپری می کند و این در حالی است که در کلیت اقتصاد 
کشور، کاهش ریسک های انتظاری در صورت دستیابی به یک توافق تازه می تواند بازارهایی 
را که تاکنون برای رشــد قیمت ها هیچ پشــتوانه ای به جز تورم نداشته اند، با اثرات منفی 

مواجه کند.
به عبارت دیگر در چنین شرایطی ریسک متناسب با آنکه حاصل مذاکرات چه باشد از قیمت 
دارایی ها تخلیه خواهد شد؛ با این حال به نظر می آید در این میان بورس از بخت بهتر برای 
رفع اثرات کاهشــی قمیت ها برخوردار باشد. بورس اوراق بهادار تهران را باید رکورددار دوره 

های طوالنی و فرسایشی رشد و افت یکپارچه دانست.
در این بازار وجود چهار مساله هجم مبنا، کمبود نقدینگی فعال و همچنین دامنه نوسان در 
کنار فقر قابل مالحظه تحلیل موجب شده است روندهای رشد و افت شاخص در بورس ایران 
طوالنی شود و همچنین به صورت گروه سهمی یا کل بازار باشد که از نشانه های بارز نبود 

کارایی باال در بازار سرمایه است.

کارشناســان معتقدند که دولت بــه عنوان بزرگترین فعال اقتصادی کشــور دارای امکانت 
گسترده ای در بازار سرمایه است که می تواند به سادگی با کنترل برخی از عوامل و با ایجاد 
گشایش در خصوص موضوعات آزاردهنده بازار سرمایه شرایط رشد بازار را فراهم کند. در کنار 
حساسیت دولت باید توجه کرد در اقتصاد بازدهی بازارها عموما تابع دو مساله رشد اقتصادی 
و تورم است که در دراز مدت موجب همگرایی بازدهی بازارهای به سمت میانگین می شود.

در این میان رشــد شدید تورم در یک سال اخیر و همچنین عدم رشد بازار سرمایه در برابر 
بازدهی بازارهای موازی از جمله ارز، طال، امالك و مســتغالت موجب شــده است به لحاظ 
همگرایی بازار سرمایه به رغم رشد شدید نقدینگی، تورم و افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها 

و رشد فروش شرکت های صادرات محور که سال جاری رکوردهای تاریخی سودآوری را بعضا 
لمس کرده اند موجب افزایش امیدواری ها شده است.

بازار سرمایه جزئی از اقتصاد کشور است و اساسا در بلندمدت امکان ناپذیر است که نقش های 
مختلف اقتصاد ناکارا و دارای عملکرد غیربهینه باشــد اما بازار سرمایه می تواند رشد و رونق 
داشــته باشد به همین دلیل است که بخشــی از فعاالن بازار سرمایه بر این باور هستند که 
تصمیمات در بخش واقعی اقتصاد باید به نوعی باشــد که آثار رونق آن در بازار ســرمایه نیز 
پدیدار باشد و از همین طریق مردم بتوانند از منافع ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد بهره 

برده و در بورس سود کنند.
سیاست گذار نباید به گونه ای رفتار کند که به بخش واقعی اقتصاد ضربه بزند اما انتظار داشته 
باشد در بلند مدت رونق بازار سرمایه حفظ شود. آنچه در بورس تهران طی یک الی دو سال 
قبل رخ داده نوعی از دخالت بی حد و حصر دولتی اســت که هم در شــدت گرفتن افزایش 
قیمت ها موثر بود و هم در نهایت با افزایش دخالت های غیرکارشناسی توانست این بازار را به 

کوره پولسوزی سرمایه های مردم تبدیل کند.
در حوزه بازار ســرمایه تاکنون تاکید بسیاری بر افزایش ســود مالی شده است با این حال 
مســاله ای که چندان مورد توجه قرار نگرفته بهبود سطح این سواد در میان تصمیم گیران 
و سیاست گذاران است. فعاالن و سرمایه گذاران بازار سرمایه از دولت انتظار دارند با در نظر 
گرفتن منافع بازار در اعمال تصمیمات اصولی و منطقی از ایجاد ریسک های بی مورد در بازار 
خودداری کنند. همچنین مسئوالن بازار سهام نیز از تغییرات دائمی بازار سهام بپرهیزند که 
ریســک کمتری به سرمایه گذاران تحمیل شود و تالش شود قوانین تعیین شده برای بازار 
ســهام جامع باشد که سرمایه گذاران بتوانند تصمیمات بلند مدت جهت ورود به این بازار و 

سرمایه گذاری در آن اتخاذ بکنند.

در چه صورت اعتماد به بازار سرمایه برمی گردد؟

آیا بورس شانسی برای حال و روز بهتر دارد؟

کارشناس اقتصادی
میثم رادپور

تحلیلگر اقتصادی
مجید سلیمی بروجنی



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱8 - نیمه اول اسفند ۱400

ترقی اقتصادی: آخرین گزارش بانک  مرکزی از تحوالت پولی 
کشــور، از کنترل سرعت رشــد پایه پولی و نقدینگی حکایت 
دارد و به دلیــل اینکه تورم معلول این دو متغیر بوده، کنترل 
رشــد تورم نیز اتفاق افتاده و در آینده نیز می تواند ادامه پیدا 
کند. رشــد ماهانه پایه پولی در دی ماه برابر با ۱،۲ درصد بوده 
که در ۲۴ماه اخیر جزو پایین ترین رشــدها محسوب می شود. 
رشــد ســاالنه پایه پولی در دی ماه )35درصــد( نیز در ۷ماه 
اخیر پایین ترین رشد به حســاب می آید. از طرفی آمار نشان 
می دهد که برخالف بازه های قبلی از بهمن ۱399 به بعد پایه 
پولی و نقدینگی از الگوی مشــابهی پیروی کرده و همگرایی 
داشته اند. از همین رو اســت که در آمارها شاهد افت سرعت 
رشد ساالنه و ماهانه نقدینگی هســتیم. تورم انتظاری نیز به 
طور محســوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی 
دولت سیزدهم  امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش 
از ۱۰میلیارد دالر بیشتر شده است. این موضوع نشان می دهد 
کــه قدرت بانک مرکزی در ماه های آینده برای کنترل خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی )جزئی از پایه پولی( باال بوده 
و همچنان می توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب 

آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.
رشــد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی  به دی ماه ۱۴۰۰ به 35،5 
درصد رســیده و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ نســبت  به 
پایان سال ۱399، رشدی معادل ۲3،8 درصدی داشته است. 
همچنین طبق آمارها؛ رشــد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه 
تا پایان دی ماه امســال 9،8 درصد بوده است. )رقم پایه پولی 
از 5۱۷ هزارمیلیــارد تومان)همــت( به 5۶8همت رســیده.( 
همچنین مقایسه ماهانه رشد پایه پولی نشان می دهد که رشد 
پایه پولی برای پایان دی ماه سال جاری که در حدود ۱،۲ درصد 
ثبت شــده در ۲۴ماه اخیر بی ســابقه بوده و تنها رشد ماهانه 
شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در 
آخرین گزارش خود از تحوالت پولی کشور تصریح کرده: »در 
دی ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط 
دوازده  ماهــه، نقطه به نقطه و ماهانه شــاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی با کاهــش همراه بودند. همچنین در این ماه 
کلیه زیرگروه های اصلی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به استثنای زیرگروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« با کاهش در 
تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش 
قابل توجه تورم ماهانه، ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر 
زیرگروه »مســکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« بواسطه 
ضریــب اهمیتی باالی آن در شــاخص بهــای مصرف کننده 
همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی ماه به خود اختصاص 
داد. در زیرگــروه اختصاصی کاال، عمده کاهش تورم ماهانه را 
کاالهای بادوام که نوســانات قیمت آنها همبســتگی باالیی با 

نوســانات بازار ارز دارد، تجربه نمودند.« بی شــک پایه پولی و 
متعاقبا خلق و رشــد نقدینگی ناشــی از آن مهم ترین عامل 
تورم مزمن در کشــور بوده و به جرأت می توان عنوان کرد که 
میانگین تورم تاریخی کشــور )حدود ۲5درصد( تماما معلولی 
از دو متغیر مذکور بوده اســت. بنابراین کاهش آهنگ رشــد 
ســاالنه و ماهانه پایه پولی می تواند مزیدی بر کاهش سرعت 
تورم نیز باشــد. در ۲۴ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی 
۲،۶ درصد بوده که رشــد ماهانه دی ماه با ۱،۲درصد دو برابر 
کمتر از این مقدار بوده و نشــان از کاهش ســرعت رشد پایه 
پولی دارد. در آمارهای ساالنه نیز رشد پایه پولی در یک ساله 
منتهــی به دی ماه ۱۴۰۰ در حدود 35درصد بوده که این رقم 
نیز پایین ترین رشد ساالنه ثبت شده در ۷ماه اخیر است. رشد 
ساالنه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب 3۷، 3۶ و 
3۷درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه های ابتدایی دولت 
تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و 39درصد بوده است. 
در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث ساالنه و 
چه ماهانه نکته امیدوارکننده ای است که بررسی جزئیات آن 
بیشتر می تواند به سیاست ها و پیش بینی های آتی کمک کند.

قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی 
کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی 
روی نقدینگی دقت کنیم. این دقت نشان می دهد که هرچند 
در بلندمدت ســرعت رشــد پایه پولی و نقدینگی همگرایی 
باالیــی با هم دارند اما در کوتاه مــدت به دلیل اثرات نامتقارن 
پایه پولی ممکن اســت کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی 

منتج نشود. درواقع اگر بدانیم رشد پایه پولی از چه منشأ بوده 
بهتر می توانیم به این نتیجه برســیم که آیا باید منتظر کنترل 
نقدینگی و متعاقباً تورم باشیم یا خیر؟ پایه پولی یا به عبارت 
رایج آن پول پرقدرت، پولی اســت که توسط بانک مرکزی و 
به  اعتبار قــدرت حکمرانی خلق می شــود. منابع تأمین پایه 
پولــی؛ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی 
بخــش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
و خالص ســایر اقالم است. پول خلق شده از این راه به صورت 
اسکناس و مسکوك در شــبکه بانکی یا در دست اشخاص یا 
سپرده های دیداری و قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی مصرف 
می شود. بر اساس آخرین ترازنامه ای که بانک مرکزی در پایان 
آذرماه منتشر کرده، رشــد 38درصدی و ساالنه پایه پولی در 
آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب ناشــی از خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی، خالص سایر اقالم بانک مرکزی و مطالبات بانک 
مرکزی از بانک ها بوده است. به طور دقیق تر حدود 5۰درصد از 
رشد 38درصدی پایه پولی را خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکــزی )همان تبدیل دالر و قرار دادن ریال دراختیار دولت( 
و 3۰درصــد را نیز خالص ســایر اقالم بانــک مرکزی توضیح 
می دهد. درآمد صادراتی در ده ماهه سال جاری ۱۰میلیارد دالر 
بیشتر از مدت مشــابه سال قبل بوده و این بدین معنی است 
که قــدرت بانک مرکزی در کنترل بخش »خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی« از پایه پولی مناسب است؛ اما در مورد 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید مراقب بود که موتور رشــد 
پایه پولی از این بخش همچنان روشن نماند. همان گونه  که در 

نمودار مشاهده می شود از بهمن ۱399 به بعد نرخ رشد ماهانه 
پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشــابهی پیروی کرده و با هر 
بار کاهش رشــد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه 
بوده ایــم. بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود تصریح 
کــرد: »حجم نقدینگی در پایان دی ماه ســال ۱۴۰۰ )معادل 
۴5۰۱۴،۶ هزارمیلیارد ریال( نســبت به پایان ســال ۱399 
معادل ۲9،5 درصد رشــد یافته اســت. الزم به توضیح است 
که ۲،۴ واحد درصد از رشــد نقدینگــی در ده ماهه منتهی به 
دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل 
دارایی ها و بدهی های بانک مهــر اقتصاد به اطالعات خالصه 
دفتــرکل دارایی ها و بدهی های بانک ســپه )بواســطه ادغام 
بانک های متعلق به نیروهای مســلح در بانک ســپه( می باشد 
و فاقد آثار پولی اســت. عالوه بر این، نرخ رشــد نقدینگی در 
دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ به 39،8 درصد رسید که 
۲،۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور 
بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری 
مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان 
ســال ۱399 معادل ۲۷،۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به 
دی ماه ۱۴۰۰ معادل 3۷،۲ درصد می بود.« به صورت جزئی تر 
نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱،۶ درصد 
بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر 
داشته ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد 
ساالنه نقدینگی بیش از ۴۱درصد محاسبه شده که در دی ماه  

به زیر ۴۰درصد رسیده است.
هنگامــی که از رابطه میان پایه پولــی و نقدینگی و تحوالت 
آنها صحبت می شــود، باید متغیر ضریــب فزاینده پولی مورد 
توجه قرار گیــرد. این متغیر به لحاظ آماری نشــان می دهد 
که هر واحد پول خلق شــده به وســیله بانک مرکزی تا چه 
حد توســط سیستم بانکی بسط پیدا می کند و حاصل تقسیم 
نقدینگی بر پایه پولی اســت. از آنجا کــه این ضریب فزاینده 
تابع شــرایط ساختاری سیستم بانکی و اقتصاد است، در طول 
زمان رفتار متفاوتی از خود نشــان می دهد. بر اســاس آمارها 
ضریب فزاینده در دی ماه سال جاری بیش از میانگین دو سال 
اخیر بوده و به حدود ۷،9 واحد رسیده است. این بدین معنی 
اســت که سیســتم بانکی هر یک واحد پایه پولی خلق شده 
را بــه ۷،9 واحد نقدینگی تبدیل می کند. این موضوع نشــان 
می دهد که ســوای از قدرت بانک مرکزی در کنترل پایه پولی 
و نقدینگی، بخش بزرگی از افســار نقدینگی دراختیار بانک ها 
بوده و سیســتم بانکی است که تعیین کننده نهایی نرخ رشد 
نقدینگی در یک ســال اســت، اما بانک مرکــزی می تواند با 
 استفاده از ابزارهای سیاستی خود این قدرت سیستم بانکی را 

باال و پایین کند.

امیدواری ها به کنترل رشد نقدینگی

از خلق پول بانک ها غافل نباشیم پرداخت ۴۶۰ فقره تسهیالت ُخرد آسان در بانك دی 
ترقی اقتصادی : در یک ماه گذشــته، ۴۶۰ فقره تســهیالت خرد آسان به مشتریان بانک 
دی پرداخت شــد.با گذشــت نزدیک به یک ماه از آغاز طرح پرداخت تسهیالت خرد آسان 
به مشــتریان، ۴۶۰ پرونده متقاضیان بررســی و تســهیالت متناســب پرداخت شده است.

تسهیل در شــرایط پرداخت تســهیالت خرد یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده اســت که در همین راســتا به شــعب تأکید شده موضوع 
پرداخت تســهیالت خرد برای کارکنان شــاغل، بازنشستگان و مســتمری بگیران بخش های 
دولتی، عمومی و خصوصی بزرگ که بانک عامل پرداخت آن ها بانک دی اســت و همچنین 
خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران را مدنظر قرار دهند و متناسب با منابع، درخواست ها را 

بررسی و با رعایت مقررات، تسهیالت مورد نظر را پرداخت کنند.

لزوم توجه و حمایت از هلدینگ های بزرگ
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: این بانک آمادگی الزم جهت 
همکاری با شــرکت »ومعادن« در راستای تسهیل سرمایه گذاری های معدنی را دارد.سیدعلی 
حســینی در نشست هم اندیشی با مدیران عامل شــرکت »ومعادن« با اشاره به ظرفیت های 
بین المللی بانک توســعه صادرات ایران و ارائه خدمــات متنوع و متعدد مالی در حوزه های 
تولیدی وصادراتی، اظهار داشــت: این بانک همواره در راســتای تسهیل سرمایه گذاری های 
معدنی از طریق ایجاد کانال های مالی و اعطای تسهیالت ارزی در بخش معدن پیشگام بوده 
است.وی در ادامه یادآور شد: کارخانه کک طبس با افتتاح اعتبار اسنادی بالغ بر 3۱ میلیون 
یورو توسط بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی و به بهره برداری رسیده است.در ادامه این 
نشست، امیرحسین نادری مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره 
به رشــد ارزش کامودیتی ها در سال های گذشته، بر لزوم تقویت روابط اقتصادی با کشورهای 

همسایه از طریق توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن این کشورها تاکید کرد.

بانك مسکن در آستانه سوددهی
ترقی اقتصادی: فاضلیان گفت: با روندی که بانک مسکن در پیش گرفته به احتمال فراوان 
از وضعیت زیان ده خارج شــده و در ســال جدید وارد مرحله سوددهی  می شود.سید محسن 
فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن، در تشریح عملکرد ساالنه بانک مسکن، از روند رو به 
رشد و بهبود وضعیت مالی و عملکرد بانک طی ۲ سال گذشته خبر داد.این عضو هیات مدیره 
بانک مســکن با بیان اینکه عملکرد بانک در سال ۱399 نسبت به سال 98 در سطح مطلوب 
بوده، اظهار داشــت: کاهش زیان خالــص از ۱۰.5هزارمیلیارد ریال ســال ۱398 به 8 هزار 
میلیارد ریال زیان خالص در پایان ســال ۱399 از جمله نقاط مثبتی است که روند صعودی 
عملکرد بانک مســکن را نشان می دهد.وی عوامل مختلفی را در کاهش زیان بانک تاثیرگذار 
دانســت و گفت: کل درآمد بانک مسکن در سال 98 حدود ۱۲5 هزار میلیارد ریال بوده که 
این رقم با افزایش ۲8 هزارمیلیارد ریالی در طی سال ۱399 به مبلغ ۱53 هزار میلیارد ریال 
در پایان ســال ۱399رسیده است و این نشان می دهد در دوره مدیریت آقای شایان بر بانک 
مســکن، زیان انباشته بانک با سرعت باالیی کاهش یافته است. این در حالی است که عمده 
افزایش درآمد بانک به مبلغ ۲5 هزار میلیارد ریال، مربوط به افزایش درآمد مشــاع در بخش 

مسکن است و مابقی آن به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال، مربوط به درآمد غیرمشاع است.

ویژگی شاخص بانك سینا مشتری مداری است
ترقی اقتصادی: :مدیرعامل بانک ســینا در مراســم افتتاح شــعبه جدید این بانک در شهر 
گرگان، مشــتری مداری و خوش نامی را از ویژگی های شاخص بانک سینا برشمرد و تاکید 
کرد این رویکرد باید در بانک نهادینه شــود.دکتر ایمانی شــناخت نیازهای مشتریان و ارائه 
خدمــات با کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن را مهم قلمداد کرد و افزود: برای ایجاد ارزش 
افزوده در بانک الزم است ارائه خدمات بر حسب نیازهای مشتریان طراحی و سازوکار مناسبی 
در سطح شعب و ستاد برای عملیاتی سازی آن به وجود آید.وی تصریح کرد: عالوه بر طراحی 
خدمات مناســب، باید ابزارها و فرایند های بانکی نیــز در حوزه بانکداری الکترونیک تقویت 
شــود؛ زیرا که بانکداری در حال عبور از مرحله ســنتی است و اکنون ابزارهای پرداخت های 
الکترونیک وارد عرصه صنعت بانکی شــده اند.دکتر ایمانی در ادامه گفت: گسترش مفاهیم و 
ابزارهای بانکداری الکترونیک و دیجیتال، تاثیر بســزایی در سرعت اتصال، سهولت استفاده و 
اعتماد به زیرساخت ها و نرم افزارهای بانکی دارد و موجب رضایتمندی مشتریان می گردد.

گزارش عملکرد بانك ملت منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰
ترقی اقتصادی: بانک ملت با انتشــار گزارش فعالیــت منتهی به پایان بهمن ماه ۱۴۰۰، از 
عملکرد خود در شــاخص های مهم عملیاتی رونمایی کرد.گزارش های مالی منتشر شده در 
ماه جاری حکایت از آن دارد، جمع درآمد تســهیالت بانک ملت تا بهمن ماه ۱۴۰۰ با رشــد 
۶3 درصدی نســبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ 3۴۰.8۴5 میلیارد ریال به مبلغ 
55۶.۷85 میلیارد ریال رســیده است.از ســوی دیگر مازاد درآمد تسهیالت اعطایی به سود 
پرداختی به سپرده گذاران با رشد ۴3 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ 
۱58.۲۶9 میلیارد ریال به  مبلغ ۲۲۶.۲۱۰ میلیارد ریال رســیده است که این رقم باالترین 
تراز عملیاتی ثبت شــده بین تمام بانک های بورســی کشور است.در بخش تراز عملیاتی نیز 
تحقــق مبلغ ۲5.۱۷۰ میلیارد ریال تراز مثبت عملیاتی ماهیانه و مجموع ۲۲۶.۲۱۰ میلیارد 
ریال، حاصل عملکرد تحســین برانگیز بانک ملت در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ بوده است. بانک 
ملت با اختالف ۱۲۱ درصدی نســبت به بانک دوم و با اختالف ۷۶9 درصدی نسبت به بانک 

سوم قرار دارد، موفق شده گوی رقابت را از همه بانک های بورسی برباید.

سامانه »پل« در بانك ایران زمین فعال شد
ترقی اقتصادی: سامانه پرداخت لحظه ای )پل(در اینترنت بانک ایران زمین فعال شد.این 
ســامانه با نظارت بانک مرکزی، تســویه پرداخت های لحظه ای با حجم انبوه و مبالغ ُخرد 
را در هر ســاعتی از شبانه روز فراهم می کند.همچنین، انتقال وجه در آن به صورت آنی و 
بر اساس شماره حساب انجام شــده و مشتریان می توانند با امنیت بیشتر و کارمزد کمتر 
نســبت به سامانه های ساتنا و پایا، انتقال وجه انجام دهند.برهمین اساس، مشتریان بانک 
ایران زمین که اینترنت بانک خود را فعال کرده اند، می توانند توســط ســامانه پل در هر 
ساعتی از شبانه روز وجوه مورد نظر خود را تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال انتقال دهند.شایان 
ذکر است که با توجه به انتقال آنی وجوه در این سامانه، امکان لغو تراکنش وجود نداشته 
و ضروری اســت که کاربران اینترنت بانک ابتدا نســبت به اســتعالم شماره شبای مقصد 

اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به انجام انتقال وجه اقدام کنند.

ترقی اقتصادی : رئیس  کل بانک مرکــزی با بیان اینکه 
شــاخص عملکرد بانک های قرض الحســنه در مقایســه با 
بانک هــای دیگر مشــخص می کند این بانک هــا در ثبات 

مناســب  تری قرار دارند، افزود: در تالش هســتیم با کمک 
به این دو بانک، فرهنگ قرض الحسنه را بیشتر ترویج دهیم.

دکتــر صالــح آبــادی در گفتگو بــا رادیو اقتصــاد گفت: 
اقدامــات  ویــژه  ای بــرای مقــررات و نظــارت بــر روی 
صندوق هــای قرض الحســنه در حــال اجراســت تا ضمن 
 نظام منــد  کردن آنهــا از بــروز مشــکالت احتمالی برای 

نظام پولی جلوگیری شود.
رئیس  کل بانک مرکزی با اشــاره به بررســی الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد: اگر 
نمایندگان مجلس در تدوین بودجه ســال ۱۴۰۱ دقت در 
توازن را رعایت کنند و ناترازی بودجه  ای نداشــته باشیم، 

قطعا با همکاری سایر حوزه ها در اقتصاد کالن شاهد ثبات 
و آرامش خواهیم بود.

وی با اشــاره به راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی 
گفت: این سامانه در مرحله اول مختص تامین ارز مسافرتی 
اســت و در حال حاضر این ســامانه فقط برای ارائه ارز به 
مسافران طراحی شده و در آینده نزدیک با برقراری ارتباط 
با وزارتخانه های دیگر برای کلیه منقاضیان ارز، دسترسی و 

خدمات ایجاد خواهد خواهد شد.
دکتر صالح آبادی ادامه داد: متقاضیان ارز با مراجعه به این 
سامانه کلیه مدارك خود را بارگذاری کرده و با تعیین زمان 
و محل دریافت ارز، بدون نیاز به صف و اتالف وقت ارز مورد 

نیاز خود را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: هدف از راه انداری این سامانه در راستای فرهنگ 
مشتری مداری و حفظ رعایت شئون شهروندان و جلوگیری 

از حضور فیزیکی آنان در صف های طوالنی است.
رئیس کل بانک مرکزی ثبات و آرامش در بازار ارز را در گرو 
درآمدها وعرضه مناســب ارز در کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: بازار متشــکل ارزی با رشــد ۲۰۷ درصدی در امسال 
به رقم ۱ میلیــارد و ۶۲۰ میلیون دالری در معامالت خود 
رسید. دکتر صالح آبادی افزود: ارزش تجارت خارجی نیز با 
رشد 38 درصدی نسبت به سال گذشته به 9۰ میلیارد دالر 
رســید و در سامانه نیما نیز بیش از ۲۶ میلیارد دالر عرضه 
به ثبت رســاندیم که در مجموع ۶۶ درصد نســبت به سال 
گذشته رشد داشته است؛ برهمین اساس نسبت به پایداری 

و بهبود شاخص های اقتصادی در سال آتی امیدواریم.

ترقی اقتصادی: در حالی قیمت دالر پشت چراغ قرمز مذاکرات وین قرار دارد 
که پیش بینی های مختلفی درباره نرخ آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و سال 

آینده مطرح می شود.
»ســرانجام دالر در پایان سال چه می شود و سال آینده اقتصاد کشور با چه نرخ 
دالری خواهد گذراند؟« این سوال در شرایطی در ذهن بسیاری از کسبه و تجار 
و فعاالن اقتصادی مطرح می شود که دالر در کانال ۲۶ هزار تومان قرار دارد و به 
باور برخی تحلیلگران و کارشناســان، قیمت آتی دالر به تصمیمات وین بستگی 
دارد. در این شــرایط، در حال حاضر قیمت دالر پشت چراغ قرمز مذاکرات وین 
قرار دارد و پیش بینی های مختلفی درباره نرخ آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ 
و ســال آینده مطرح می شــود. علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز در 
تازه تریــن اظهارنظر گفته؛ در شــرایطی قرار داریم کــه وضعیت بازار ارز خوب 
متعادل و روان اســت. به اعتقاد وی، می توانیم بگوییم در یکی از بهترین شرایط 
از لحاظ ذخیره ارزی هستیم. علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایــران در همین رابطه می گوید: مهم ترین عامل تاثیرگذار در خصوص نرخ دالر 
مساله روانی برجام است که به اعتقاد دولتمردان، به روزهای پایانی رسیده است. 
در عین حال، تحوالت روسیه یک مقداری در هاله ای از ابهام قرار دارد که ممکن 

است معادله را از حالت روان خارج کند.
وی می افزایــد: من فکر می کنم با فرض این که حتی برجام هم نهایی نشــود و 
طول بکشد، استراتژی دولت روی تنظیم نرخ دالر است و ماکسیسم شاهد نرخ 

دالر ۲8 هزار تومان باالتر نخواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ دالر در سال آینده تصریح 

می کند: با توجه به انتظارات تورمی و مشــکالت تورمی، به نظر نمی رســد دالر 
بیشتر از 3۰ هزار تومان در ۶ ماه اول سال تنظیم شود.

ســعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز می گوید: درباره نرخ دقیق 
تا پایان ســال پیش بینی هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲5 هزار و 
5۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رســد، 

می توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم عقب نشینی کند.
وی عنوان می کند: باز هم باید تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل 
پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از 
یک دوره ثبات دولت می تواند با مابه التفاوت به دســت آمده از بازار و فروش ارز 
برنامه هایی همچون ایجاد رقابت در بخش های صنعت و تولید، کاهش تدریجی 
رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخالت در نظام قیمت گذاری و از همه مهم تر 
مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر است که به 

تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور آغاز خواهد گشت.
اصغر ســمیعی، رییس اســبق کانون صرافان نیز می گوید: وقتی درباره قیمت 
برای ســال جدید ســوال می شود، باید مشخص شــود که از کدام قیمت حرف 
می زنیم. آیا از قیمت واقعی که می باید باشــد، با توجه به واقعیت های اقتصادی 
گفتگو می شــود؟ یا از قیمتی که تصمیم گیران اقتصاد کشــور آن را ابداع و به 

بازار تحمیل می کنند؟
وی می افزاید: ما در ذهن تصمیم گیران اقتصاد کشــور، که یا تحت تاثیر بازی ها 
و جوســازی ها، یا بنا به مصالحی، قیمت را به صورت دســتوری به بازار تحمیل 
می کنند نیستیم. ولی اگر اســاس را علم اقتصاد و نرخ های موجود درباره تورم 
و بهره و بیکاری در کشــور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دالر در نظر بگیریم، 
می توانیم نرخ دالر برای شــروع در ســال جدید را حدود 35 هزار تومان برآورد 

کنیم.

ترقی اقتصادی: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: 
استفاده از رمزپول ملی یعنی با فناوری مورد استفاده در رمزارزها 
و به طور خاص با تمرکز بر بالکچین، همان اسکناس یا پولی که 
در دســت مردم است، به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار 
گیرد.  رمزارز مدت هاست در دنیا پا گرفته و یکی دو سالی  است 
که در ایران نیز از آن اســتقبال شــده است. رمزارزهایی که در 
ابتدا با مخالفت بسیاری از دولت ها از جمله ایران مواجه شدند 
و هیچگاه قانونی نشــدند اما به مرور با توسعه این بازار و اقبال 
گسترده مردم، این نتیجه حاصل شد که رمزپول ملی با همان 
کارکرد رمزارز رایج در دنیا با اندکی تفاوت، برای هر کشــوری 
ایجاد شود. برهمین اساس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نیز با هدف ساماندهی این بازار و همچنین استفاده آسان مردم 
از پول دیجیتال، تصمیم گرفت رمزریال را وارد اقتصاد کشــور 
کند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مقررات آن در شورای 

پول و اعتبار تصویب شده و به زودی نیز عملیاتی خواهد شد.
در همیــن باره مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا با اشــاره به اینکه رمزپول 
ملی در دنیا پدیده ای فراگیر است، اظهار کرد: بانک های مرکزی 
پیش از این رمزارزها را نادیده گرفته بودند و بعد از مدتی به آن 

توجه کردند و البته در حال حاضر نیز که بازار رمزارزها در حال 
توسعه بیشتری هستند به طور جدی وارد این حوزه شده اند. 

وی با بیان اینکه از ســوی دیگر اخبار محدودیت اســتفاده از 
رمزارزها در کشورهای مختلف دنیا هم شنیده می شود، تصریح 
کرد: کشورهایی مانند چین، روسیه و امریکا نیز محدودیت هایی 
را در نظــر گرفته بودند اما یکــی از واکنش هایی که بانک های 

مرکزی دنیا به رمزارزها نشان دادند بحث رمز پول ملی است. 
محرمیان ادامه داد: استفاده از رمزپول ملی یعنی با فناوری مورد 
استفاده در رمزارزها و به طور خاص با تمرکز بر بالکچین، همان 
اســکناس یا پولی که در دست مردم است، به صورت دیجیتال 
در اختیار عموم قرار گیرد. حال ســوالی که مطرح می شود این 
است که وقتی ما بانکداری الکترونیک داریم، پس چه نیازی به 
این رمزپول است؟ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: 
ایران در شــمول مالی )Financial inclusion( در رنکینگ 
جهانی دارای رتبه »خیلی خوب« است و درصد موفقیت ما در 
این بخش، درحدود 93درصد است که عدد بسیار باالیی است 
اما درمورد رمزپول، نکته ای که وجود دارد ایجاد و اســتفاده از 
open money است که قدرت برنامه نویسی در پول را برای 
ما فراهم خواهد کرد که در نهایت در حوزه های مختلف از جمله 

نظارت، کسب و کار و همچنین سیاست های پولی نوآوری ایجاد 
می کنــد.  وی افزود: در این صورت مــا قادر خواهیم بود پولی 
عرضه کنیم که به طور هوشــمند تشخیص دهد در چه حوزه 
ای ورود کنــد و در کجاها خیر؛ چه بســا بتواند تقلب ها را هم 
به صورت هوشمندانه تشخیص دهد. در حالی که با اسکناسی 
که اکنون در اختیار داریم این امکان میســر نیست، به عنوان 
مثال اگر یک اســکناس از جیب دارنــده آن روی زمین بیفتد 
و نفر دیگری آن را بــردارد قابلیت پیگیری از حالت خود پول 
وجود ندارد، مگر اینکه شواهد دیگری وجود داشته باشد؛ اما در 
رمز پول ملی قابلیت برنامه نویسی وجود دارد که هم می تواند 
 smart contract کسب وکارهای جدید ایجاد کند و هم بحث
یا قراردادهای هوشمند در این میان رونق می گیرد و در نهایت 

نیز پیوند پول با حوزه های دیگر را شاهد خواهیم بود.  
به گفته محرمیان، در حوزه تســهیالت و سیاست های پولی و 
نظارت هم می شــود اقداماتی انجام داد کــه تا به حال قادر به 

انجام آن نبودیم.
وی تصریــح کرد: در حال حاضر در حدود 9۰ بانک مرکزی در 
دنیا این موضوع را در دســتور کار دارند و ما نیز جزو پیشروها 
هســتیم. چند بانک مرکزی در حالت پایلوت هســتند و مثال 
چین اعالم کرده بود که در المپیک زمســتانی قرار است یوآن 
دیجیتال را رونمایی کند. ما هم در همین راستا در حال حرکت 
هســتیم و مفتخرم که بگویم متخصصان کشورمان تکنولوژی 
 ای را توســعه دادند که قابلیت و سهولت استفاده برای مردم را 

به همراه دارد. 

بهبود شاخص های اقتصادی در سال آینده

معاون فناوری های نوین بانك مرکزی مطرح کرد؛پیش بینی نرخ دالر در سال ۱۴۰۱
مزایای رمز ریال ملی چیست؟

ترقی اقتصادی : معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص ترفند جدید مجرمان 
ســایبری با ترفند ارســال پیامک » انســدادکارت بانکی به علت عدم ثبت در 

سامانه شاپرك«هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشــایی معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور هشدار داد 
: مجرمان ســایبری با ترفند ارســال پیامک با عنوان کارت بانکی شما به علت 
عدم ثبت در ســامانه شاپرك مسدود خواهد شــد مترصد کالهبرداری مالی از 

هموطنان هستند.
سرهنگ پاشایی در تشریح این خبر به فارس اظهار داشت : بر اساس رصدهای 
صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان مشخص 
شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلت فرم مجرمانه در قالب ارسال پیامک 
با ســوء استفاده از نام و اعتبار سامانه شاپرك بانک مرکزی مبنی بر ثبت کارت 
های بانکی هموطنان در ســامانه امنیت شاپرك مشــروط به مراجعه لینک یا 
پیوند درج شده در پیامک و نصب اپلیکیشن جعلی با نام شاپرك و ثبت کارت 
بانکی در اپلیکیشن مذکور و ارسال اخطار دروغین غیر فعال شدن کارت بانکی 

در صورت عدم مراجعه به لینک ارســال شده مترصد 
کالهبرداری از هموطنان هستند.

وی در تشریح شــگرد این کالهبرداران بیان داشت : 
ترفند این مجرمان ســایبری دقیقا شبیه ترفند ابالغیه 

های قضایی ســامانه ثنا و سامانه پرداخت سود سهام عدالت 
بوده و با توجه به آگاهی بخشــی هموطنان نســبت به شیوه 
های کالهبــرداری قبلی این بار افراد کالهبــردار در اقدامی 

جدید به سراغ سامانه شاپرك بانک مرکزی رفته اند.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشــور ادامه داد : عموم 

مردم باید ضمن حفظ هوشیاری مراقب شگرد این افراد 
کالهبردار باشــند و همواره این آگاهی وجود داشته 
باشند که تمامی ابالغیات و اطالع رسانی در خصوص 

بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن 
های پوششــی صورت خواهــد گرفت و هیچ 

ســازمان و نهاد دولتی از طریق شــماره تلفن های شخصی با 
اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با 

کاربران خود اقدام نخواهد کرد.
وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه دانش رســانه ای 
هموطنان با همکاری و تعامل بســیار ســازنده رسانه 
ملی و خبرگزاریها رسمی و معتبر کشور با پلیس 
فتــا افزایش پیدا کرده و همین امر باعث کاهش 
وقوع جرایم گردیده اســت، خاطرنشــان کرد : 
cyberpolice. وب سایت پلیس فتا به آدرس
ir مرجعــی کامــل از اخبــار، اطالعــات و 
آموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران با 
راهنمایی های  آن هــا می تواننــد  به  مراجعه 
الزم را دریافــت نمایند و در صــورت نیاز نیز 
می توانند گزارش موارد مشــکوك را در ســامانه 
پاســخگویی فوریت های ســایبری و 
 شماره تلفن ۰9۶38۰ با همکاران ما 

در میان بگذارند.

اخبارکوتاه

کالهبرداری جدید از حساب های بانکی



B۲C و   B۲Bتحول دیجیتــال درصنایــع
در جنبه های مختلفی نمــود پیدا می کند، 
ازجمله اهدافی که تحول دیجیتال در سازمان 
دنبال می کند، می توان به افزایش/ بهبود بهره وری عملکرد، کاهش هزینه ها، سرعت 
باال، کاهش خطاها، بهبود تجربه مشــتری، نوآوری در ارائه خدمات و محصوالت و در 

نهایت نوآوری در مدل کسب و کار اشاره کرد.
در صنایع B۲C که مشــتری نهایی،افراد هستند، تمرکز بیشتر بر مشتری، تجربه او و 

ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه است. 
بنابراین درقلب تحول دیجیتال، مشــتری و داده های مرتبط با مشــتری، شــاه کلید 
موفقیت اســت.  هرچند که درســال های اخیر یکی از روندهایی که در زمینه تحول 
دیجیتال که اتفاقا درصنایعی مانند بیمه موضوعیت دارد، مطرح شــده اســت، تحول 

دیجیتال زمینه محوراست.
تحول دیجیتال زمینه محور که با نام بازاریابی زمینه محور هم عنوان می شود، به این 

معنی اســت که سازمان، محصول درست را در زمان و مکان درست، به روشی صحیح 
به مشتری درست پیشنهاد می کند.

واژه - درســت- یا صحیح در تعریــف فوق به این حقیقت داللت دارد که بر اســاس 
الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری ماشــین و داده هایی که از مشــتری کسب و 

تحلیل کردیم، می دانیم  مشتری در چه حالت روحی/ تصمیم  گیری قرار دارد؟
در چه جغرافیای به سر می برد؟ چه نیاز های دارد؟ این نیازها در چه زمانی باید تحقق 

پیدا کند؟ و بهترین پیشنهاد ما برای او چیست؟ 
بهبود تجربه مشتری 

مشتریان معموال به یاد شرکت های بیمه نمی افتند،این مشکل فقط در ایران نیست و 
جهانی اســت. سوال اینجاست که با وجود احتمال تصادف، جراحات جسمی در هنگام 
فعالیت های بدنی که جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره ما هستند، چرا مشتریان سراغ 

شرکت های بیمه نمی روند؟ 
به این ســناریوی فرضی دقت کنید: شــما قرار اســت به پیک نیک یا کمپ خارج از 

شهر بروید.
پیامی از شرکت بیمه دریافت می کنید که پیشنهاد جذابی برای بیمه خودرو  و سایر 

مسافران برای زمانی که در کمپ هستید، ارائه کرده است. 
شما این محصول را دقیقا مناسب با نیازهای خود می بینید.

طبق تحقیقات انجام شده بالغ بر ۷۰ درصد احتمال دارد که این بیمه نامه را خریداری 
کنید.

دراین مرحله ، کاری به پشت صحنه این پیشنهاد نداریم. 
ولی سوال اینجاســت که آیا در این سناریو برای مشــتری تجربه خوبی ساخته شده 

است؟
موانع اجرای تحول دیجیتال زمینه محور در ایران

واضح است برای مثالی که ذکر شد و مثال هایی از این دست، نیاز به زیر ساخت هایی 
داریم. 

اولین زیر ســاخت، نیاز به جمع آوری داده های مشــتریان بــه عنوان یک موجودیت 
مرکزی است. 

متاســفانه در ایران به دلیل اینکه تمرکز بیمه ها به روش سنتی، بر رشته های خاص 
بیمه ای نظیر بیمه بدنه خودرو و بیمه آتش سوزی بوده و واحدهای بازاریابی به صورت 
جزیره ای فعالیت داشــته اند، مشتری اغلب به صورت یک موجودیت واحد از دیدگاه 

همه این رشته ها دیده نشده است. 
البته ممکن اســت برخی ازنمایندگی های فروش بر مبنای شــناختی که از مشتری 
خود کســب کرده اند، در زمینه های مناسبی سایر محصوالت بیمه ای را به مخاطب 
خدمات خود معرفی کرده باشــند و او این خدمات را خریداری کرده باشــد، ولی در 
اینجا منظور سیستمی شدن این دیدگاه دربازاریابی و فروش برای همه مشتریان و به 

صورت خودکار است . 
پس اولین مانع در این مســیر، ایجاد این دیدگاه بین شرکت های بیمه ای برای دیدن 
مشتری به صورت یک موجودیت واحد است که می توانند خدمات و محصوالت را در 

اطراف این هسته بچینند. 
این امر به جز فرهنگ سازی، نیاز به بازنگری اساسی سیستم های اطالعاتی و فرآیندی 

در صنعت بیمه دارد. 
از سوی دیگر، نیاز به همکاری و مشارکت شرکت های فراهم کننده خدمات نیز دارد. 
تعریف نحوه همکاری، تســهیم اطالعات و مســائلی نظیــر API از چالش های این 

مذاکرات خواهد بود.
گام بعــدی، پاالیش داده هــا و انجام فرآیند های علوم داده برای اســتخراج بینش و 

نتایج مطلوب است. 
این گام  نیز با چالش های جدی در زمینه مهارت و منابع انسانی مرتبط خواهد بود. 

نهایتــا دســتیابی و اجرایی کردن الگوریتم های بهینه بازاریابــی زمینه محور، مرحله 
بعدی خواهد بود.

چالش تحول دیجیتال
هرچنــد الکترونیکی کــردن محصوالت وخدمات فعلی بیمــه ای را می توان در زمره 
فعالیــت های تحول دیجیتال قلمداد کرد، ولی محــدود کردن پروژه ها به این موارد، 
اشــتباه است. درتحول دیجیتال به دنبال مدل های نوآورانه ارائه خدمات و محصوالت 

به مشتری با مشارکت سایر اکوسیستم ها هستیم.
در این میان، تحول دیجیتال زمینه محور از مهم ترین اقدامات است.

بنابراین در حال حاضر چالش تحول دیجیتال، بر هم زدن زیر ساخت های فعلی است 
که مبتنی بر رشته های بیمه ای هستند.

چالش دیگر ایجاد بنایی نو در سیســتم ها و فرآیند هایی است که تمرکز آن به جای 
رشــته بیمه ای، بر مشــتری باشــد. عبور ازاین چالش ها، نیازمند به سرمایه گذاری، 

صبوری، استفاده از متخصصین، مشارکت جمعی و مدیریت مدبرانه خواهد داشت.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱8 - نیمه اول اسفند ۱400

 فروش ۱۱۱ هزار میلیارد ریالی بیمه آسیاچالش های تحول ديجیتال درصنعت بیمه
در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰

ترقی اقتصادی : بیمه آســیا در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با تولید ۱۱۱ هزار میلیارد 
ریال حق بیمه، نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۴9.۴ درصد رشد داشته است.

بزرگ ترین بیمه خصوصی کشــور با تحقق برنامه عملیاتی خود ۱۱۱ هزار میلیارد 
ریال حق بیمه تولید کرده اســت که رشد ۴9.۴ درصدی را نسبت به سال گذشته 
نشان می دهد. بیمه های مهندسی با ۱۷8.8 درصد، بیمه های باربری ۶۷.۲ درصد 
و بیمه های عمر و حوادث با 58.۴ درصد بیشــترین رشد تولید حق بیمه را داشته 
اند.بنابــر این گزارش، هم چنین تعداد بیمه نامه های صادره در رشــته بیمه های 
درمانی 553.9 درصد و بیمه های انرژی ۶5.3 درصد رشــد را نشــان می دهد.این 
گزارش می افزاید، با پرداخت بیش از 5۶ هزار میلیارد ریال خســارت در ۱۱ ماهه 
امســال ۴5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. با توجه 
به ریسک سنجی و نظارت دقیق بر پرداخت خسارت ها، نسبت خسارت با کاهش 

نسبت به مدت مشابه به 5۰.8 درصد رسیده است.

منع همکاری با اپلیکیشن سکه
ترقی اقتصادی : مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی طی 
نامه ای فعالیت بیمه ای اپلیکیشــن ســکه را غیر مجاز اعــالم کرد.محمد جواد 
آقاجری در این نامه شرکت های بیمه را از هر گونه همکاری با این اپلیکیشن که 
با تبلیغات گســترده در فضای مجازی اقدام به فعالیت بیمه ای غیر مجاز و عرضه 

بیمه نامه نموده است، منع کرد.

جایزه زرین یازدهمین اجالس رضایت 
مشتری در دستان بیمه کوثر

ترقی اقتصادی : شرکت بیمه کوثر در یازدهمین اجالس سراسری رضایت مندی 
مشــتری با رای هیئت داوران، جایزه زرین را به خود اختصاص داد.این اجالس در 
راســتای اهداف کالن اقتصادی کشــور و نیل به خودکفایی توسط فعاالن عرصه 
تولید و صنعت و خدمات با حمایت ســازمان برند و بهره گیری از دانش و تجارب 
استادان و مشاوران برجسته کشورمان در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.
احمدرضا عصاری با اشــار به حضور شرکت ها، ســازمان ها و نهادهای خصوصی، 
عمومی و دولتی در این اجالس خاطرنشــان کرد: این رویداد که امسال با رویکرد 
جهــش تولید و با هدف تقدیر از مدیران پاســخگو و مشــتری مدار برگزار شــد، 
شــرکت کنندگان عالوه بر اشــتراك دیدگاه ها، توانمندی ها و راهکارها با یکدیگر، 
در یــک رقابت جدی اما دوســتانه، عملکرد خود را در معرض بررســی و قضاوت 
متخصصان و کارشناســان قرار دادند که در پایان شرکت بیمه کوثر توانست لوح 

زرین اجالس را کسب کند.
وی در تشــریح محورهای این اجالس گفت: شناخت و بررسی چالش های کسب 
و کار، آشــنایی با متدهای جهانی CRM، بکارگیری ارتباط صحیح با مشتری و 
مشــتری محوری، آشــنایی با تکنیک های جهانی تعامل با مشتریان و ذینفعان در 
امر صنعت تولید و تجارت و بنگاه های اقتصادی تولیدی و خدماتی، تبیین جایگاه 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان، راهکارهای افزایش سهم بازار با تاکید بر کرامت 
مشــتری، بررســی چالش های ارکان مدیریتی و روابط بین کارکنان و مشتریان 
به عنوان یکی از منابع اصلی ســازمان، بررســی انعکاس صدای مشتری در تامین 
نیازهای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و ســازماندهی مناسب بازارهای عرضه و 
تقاضا بر اســاس رقابت بنگاه های تجاری محورهــا و موضوعات اصلی این اجالس 

را تشکیل می داد

 بیمه ایران تندیس رضایتمندی مشتریان 
را دریافت کرد

ترقی اقتصادی : شــرکت ســهامی بیمه ایران تندیس رضایتمندی مشــتری را 
دریافت کرد.یازدهمین اجالس سراســری رضایتمندی مشتری در سالن همایش 
های صدا و  ســیما با حضور مدیران دولتی، اساتید دانشگاه ها و  مدیران شرکتهای 
  پیشــرو در این حوزه برگزار و تندیس رضایتمندی مشــتری بــه بیمه ایران اهدا 
گردید.حســن نظری معاون برنامه ریزی و نوآوری در حاشــیه این مراسم اظهار 
داشت : بزرگترین سرمایه بیمه ایران ، اعتماد مردم به این شرکت است وکارکنان 
و مدیران بیمه ایــران، با ارائه خدمات نوین وطرح های بیمه ای از جمله خدمات 
پرداخت خســارت الکترنیک، صدور آنالین بیمه نامه، خســارت ســیار و خدمات 
بی شــمار دیگر، به این اعتماد بی نظیر پاســخ گفته و در راستای خدمات پس از 
فــروش گام های موثری برای جلب رضایت بیمه گذاران ومشــتریان برمی دارد.
نظری هدف بیمه ایران را ارائه خدمات بهینه و جلب رضایت حداکثری مشــتریان 
بر شــمرد و تاکید کرد : بیمه ایران با گســترده ترین شبکه فروش و خدمات و با 
استفاده از پیشــرفته ترین زیرســاخت های فناوری اطالعات ، بعنوان بزرگترین 
شــرکت بیمه کشــور و منطقه با برخورداری ازباالترین توانگــری مالی ، بدنبال 
سیاســت هرایرانی دســت کم یک بیمه نامه بیمه ایران است ودر تالش است تا 
 به شــکل های گوناگــون در زمان وقوع حادثه در کمتریــن زمان ممکن تعهدات 

خود را انجام دهد.

سرمایه بیمه پارسیان افزایش یافت
ترقی اقتصادی : با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه این شرکت به ۱3 
هزار میلیارد ریال طی دو مرحله افزایش یافت.براســاس این گزارش، همانگونه که 
قباًل اعالم شــده بود، مجمع عمومی فوق العاده بیمه پارســیان صبح امروز مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۰3 با حضور اکثریت ســهامداران )بیش از ۷۷ درصد( بصورت همزمان 
حضــوری و آنالین و بــا رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار و با موافقت 
اکثریت ســهامداران مقرر گردید سرمایه شرکت بیمه پارسیان طی مرحله اول با 
۱۴۰ درصد رشد به ۱۲هزار میلیارد ریال افزایش یابد.بیمه پارسیان به عنوان یکی 
از بزرگترین شرکت های بیمه کشور همواره در سطح یک توانگری مالی در صنعت 
بیمه قرار داشته و امیدوار است این افزایش سرمایه نیز به رشد و سودآوری هرچه 

بیشتر شرکت بیانجامد و سهامداران از منافع آن بهره مند شوند.

ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه »ما« شد
ترقی اقتصادی : ابراهیم کاردگر به عنوان مدیرعامل جدید بیمه »ما« منصوب 
شــد.با انتخاب هیات مدیره و تایید بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، دکتر 
ابراهیم کاردگر در جایگاه مدیرعاملی بیمه »ما« قرار گرفت.بر اســاس این گزارش 
در جلســه هیأت مدیره بیمه »مــا« با حضور دکتر صادق رئیــس هیأت مدیره، 
دکتــر توکل نایب رییس هیأت مدیره و دکتر بهاری فر، محمد جعفریان باباکندی 
و منوچهــر کبیری بــه عنوان اعضا هیات مدیره، دکتــر ابراهیم کاردگر به عنوان 
مدیرعامل جدید بیمه »ما« انتخاب و معرفی شــد.این گزارش افزود: دکتر کاردگر 
دارای کارشناســی ارشــد اقتصاد و دکتری اقتصاد اســت. وی پیش از این، نایب 
رییس هیات مدیــره و مدیرعامل بیمه دانا، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه آســیا، عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران و رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه اتکائی امین بوده است.

آسیا، ایران و البرز باالترین دارنده سهم 
بیمه باربری در صنعت بیمه

ترقی اقتصادی : بررســی سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که در بین 
3۰ شــرکت بیمه ای، شرکت های بیمه آسیا، ایران و البرز به ترتیب باالترین سهم 
از بازار بیمه کشور در رشته بیمه باربری را به خود اختصاص داده اند.براین اساس 
شرکت بیمه آسیا با ۷/۲۶ درصد بیشترین سهم از رشته بیمه باربری را در اختیار 
دارد و شــرکت های بیمه ایران و البرز به ترتیب با ۶/۱9 و 8/8 درصد در رتبه های 
بعدی قرار دارند.در این بین شرکت های بیمه امید، حافظ و ایران معین به ترتیب 
با ۱/۰، ۲/۰ و ۲/۰ درصد کمترین سهم از رشته بیمه باربری را در بین 3۰ شرکت 

بیمه ای به خود اختصاص داده اند.

خدمات متمایز بیمه سرمد برای پوشش ریسك پتروشیمی ها
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه سرمد گفت: این شرکت، با مشارکت در طرح بزرگ پتروصاد، برای فعاالن اقتصادی در حوزه نفت، گاز 

و پتروشیمی خدمات متمایز و ارزنده ای را به ویژه در زمینه پوشش ریسک ارائه می کند.
نشســت تخصصی تشــریح ظرفیت های بانک صادرات ایران و شرکت های تابعه در اعطای تســهیالت ریالی و ارزی و ارئه خدمات به 
شرکت های پتروشیمی در قالب طرح پتروصاد، در نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی برگزار 
شد. یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد در این نشست تخصصی با اشاره به اقدامات این شرکت برای خدمت رسانی به مجموعه ها 
و سازمان های بزرگ کشور و نقشه راه بیمه سرمد برای نقش آفرینی بیش از پیش در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، گفت: 
شرکت بیمه سرمد، به عنوان یکی از شرکت های خوشنام و برتر صنعت بیمه که برای چندمین سال متوالی موفق به اخذ سطح یک 
توانگری مالی شده است، به بیمه گذاران بزرگی مانند بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان تامین 
اجتماعی و شــرکت های بزرگ خدمات بیمه ای ارائه می کند. وی افزود: شرکت بیمه سرمد، با مشارکت در طرح بزرگ پتروصاد، برای 
فعاالن اقتصادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خدمات متمایز و ارزنده ای را به ویژه در زمینه پوشش ریسک ارائه می کند. مدیرعامل 
بیمه سرمد خاطر نشان کرد: ما به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح پتروصاد، در کنار شرکت های تابعه بانک صادرات ایران که در این 
طرح حضور دارند، خدمات ارزان تر، سریع تر، مطمئن تر و باکیفیت تری به مشتریان ارائه می کنیم که در واقع شرایط منحصر به فردی 
برای فعاالن اقتصادی به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد خواهد کرد. رشنوادی با ذکر این نکته که استفاده از بیمه در طرح های 
بزرگ صنعتی، هزینه نیست و باید به عنوان سرمایه گذاری قلمداد شود، خاطرنشان کرد: بیمه سرمد صرفا به قصد سود وارد این طرح 
نشده، بلکه به دلیل رسالتی که به عهده مجموعه بانک صادرات ایران و مجموعه شبکه بانکی گذاشته شده و ما نیز قصد مشارکت در 
این زمینه را داریم، تالش خواهیم کرد تا به خلق ارزش برای اقتصاد کشور و همه ذی نفعان کمک کنیم. وی افزود: قصد داریم در صنایع 
باالدستی و پایین دستی، فراساحلی، داخلی و خارجی برای بیمه گذاران حوزه صنعت پتروشیمی، خدماتی را طراحی و اجرایی کنیم که 
برای آنها ارزش ایجاد کند و قراردادهای بیمه ای، عالوه بر پوشش ریسک در فعالیت های اقتصادی آنها، بتواند به صورت قرارداد تسهیم 
مشــارکت در منافع، حداکثر تاثیرگذاری را برای بیمه گذاران فراهم کند. امیر یوســفیان نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران، 
محمد وطن پور مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر و محمودرضا گشاده رو مدیرعامل شرکت صرافی سپهر صادرات نیز در این نشست 

ابعاد مختلف طرح پتروصاد را تشریح کردند.

سازمان های بیمه گر نیازمند منابع جدید هستند
ترقی اقتصادی : معاون بیمه و خدمات ســالمت سازمان بیمه ســالمت ایران گفت: برای پوشش بیمه ای داروهایی که به 

تازگی افزایش قیمت داشته اند باید منابع جدید به سازمان های بیمه گر اختصاص پیدا کند.
مهدی رضایی افزود: منابع اعتباری ســازمان بیمه گر در ابتدای هر ســال مشخص شده و ثابت است، به عبارت دیگر منابع 
ســازمان های بیمه گر به شــکلی نیست که در طول سال بتواند متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه حق بیمه هر 

ساله تعیین شده و متناسب با میزان تورم، نرخ حق بیمه تغییر نمی کند.
وی اظهار داشت: باید هزینه ها پیش بینی و طبق قانون هر ساله سهم سازمان های بیمه گر در هر بخش مشخص شود؛ در 
بخش دارو، ســازمان های بیمه گر طبق مصوبه هیات دولت متعهد بودند که ۱5درصد افزایش قیمت دارو و بار مالی دارویی 

را متعهد شوند، خوشبختانه این تعهد توسط سازمان بیمه سالمت انجام شده و حتی بیش از ۲ برابرآن اعمال شده است.
رضایی تاکید کرد: ِســیر افزایش قیمت دارو توسط کمیسیون قیمت گذاری در سازمان غذا و دارو، همچنان رو به تزاید بوده 

است؛ به طوری که قیمت بیش از 53۶ قلم دارو در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد: حدود ۴5۰ قلم از 53۶ قلم دارویی تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار گرفت و تاکید شده است، تا زمانی که منابع جدیدی برای سازمان های بیمه گر تعریف نشده امکان پوشش بیمه 
ای داروی جدید فراهم نیست، اما در نهایت پس از پیگیری ها در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت مقرر شد که سازمان های 
بیمه گر، عضو کمیســیون قیمت گذاری دارو شوند، ضمن اینکه صرفا دارویی افزایش قیمت پیدا کند که سازمان های بیمه 
گر متعهد به پوشش بیمه ای آنها شود. به گفته وی، همچنین برای افزایش قیمت دارو منابع اعتباری در نظر گرفته شود؛ لذا 
با این تصمیمات موضوع اختالفی میان سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر در بحث قیمت گذاری دارو حل خواهد شد.

بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو نیز چندی قبل در پاســخ به این سوال که افزایش قیمت دارو چگونه اعمال می شود 
گفته بود، افزایش قیمت  دارو با هماهنگی بیمه ها و سازمان غذا و دارو انجام می شود.

وی افزود: افزایش قیمت دارو ســاالنه اتفاق می افتد و در حال رایزنی با ســازمان و برنامه و بودجه هستیم تا آن اقالم دارویی 
که افزایش قیمت داشته اند و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند، توسط بیمه ها حمایت شوند.

اخبارکوتاه

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل بیمه رازی با اشــاره به اینکه 
ســرمایه انســانی ســرمایه اصلی هر سازمان اســت، گفت: 
عملگرایی نتیجه چرخش های استراتژیک در بیمه رازی است.

دکتر علــی جباری در گفت وگو با فارس، بــا تاکید بر اینکه 
صنعت بیمه در پشــتیبانی از رفاه و آرامش جامعه از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت، گفت: به روز بودن در صنعت بیمه 
جزء جدانشــدنی این صنعت است و ســازمان های چابک به 

سرعت به تغییرات محیطی پاسخ سریع و صحیح می دهند.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: بیمه رازی در راستای 
بقا و رهبری بازار در شــرایط کنونی تمرکززدائی را به عنوان 
اصل حیاتی در نظر گرفته و در چرخش های استراتژیک خود 
با کاهش ارتفاع سازمانی، شعبه محوری و نماینده محوری را 

جایگزین ستاد محوری شده است.
او بــا اشــاره به اینکه 9۰ درصد اختیارات ســتاد به شــعب 
واگذار شــده است، یادآور شد: شعار زدگی و فاصله از نگرش 
پراگماتیک به برنامه، دام پیاده ســازی برنامه استراتژیک در 

سازمان ها به حساب می آید.
جباری خاطرنشــان کرد: بیمه رازی با رویکردی عملگرایانه 
جهــت تحقــق تمرکززدایــی و افزایــش چابکی ســازمان، 
برنامه های کیفی توســعه آموزشــی شــبکه فروش در کنار 
برنامه های انگیزشی، مدلی جامع از توسعه سرمایه هوشی را 

طراحی و اجرایی کرده است.
مدیرعامل بیمــه رازی افزود: طراحی نظام جامع آموزشــی 
پرداخت سود مشارکت در منافع به شعب و طرح جامع درمان 

تکمیلــی ویژه و ممتــاز نمایندگان برای صیانت از ســالمت 
ایشــان در دوره فراگیری کووید۱9 بخــش کوچکی از طرح 

جامع شعبه و نماینده محوری در این سازمان بوده  است.
او گفــت: همچنیــن برای اجتنــاب از رویکرد ســتادمحور، 
برنامه های تعاملی مشارکتی با نمایندگان جهت بررسی شرایط 
حاکم در شــبکه فروش و بهره برداری بیشتر از استعدادها و 
تجارب آن ها طراحی و اجرا شد که میزان انگیزش و همراهی 
بدنــه عظیم فروش با اهداف کالن و یکپارچه ســازی نگرش 

سازمانی به چشم انداز را به همراه داشته است.
جباری تاکید کرد: رویکرد نوین در بیمه رازی ســبب شــده 
تا این شــرکت از میانگین صنعت در رشــد فروش برخی از 
رشته ها پیشی گرفته و رشد حدود ۲۰۰ درصدی در برخی از 

بازه های زمانی را تجربه کند.
مدیرعامل بیمه رازی در انتها گفت: سرمایه انسانی، تجارب و 
ایده های آنان در کنار روحیه همدل و یکپارچه، سرمایه اصلی 

هر سازمان به حساب می آید.

ترقی اقتصادی :مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به مزیت  »بیمه فراگیر 
خانواده ایرانی« گفت: بیمه زنان خانه دار و دانشجویان را رونمایی کردیم و به تدریج به 
سراغ سایر اقشار نیز خواهیم رفت و امکان بهره مندی از بیمه فراگیر را فراهم می  کنیم.

میرهاشــم موســوی در این باره اظهار کرد: مکلف شده ایم که پوشش بیمه همگانی را 
برای آحاد جامعه گســترش دهیم. کار در این زمینه آغاز شده است و در ابتدای اجرای 

برنامه، بیمه فراگیر خانواده ایرانی، بیمه زنان خانه دار و دانشجویان را رونمایی کردیم.
وی افزود: به تدریج به ســراغ ســایر اقشار نیز خواهیم رفت و امکان بهره مندی از بیمه 

فراگیر را فراهم می کنیم.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی با بیــان اینکه تــالش می کنیم بــا توجه به 
ظرفیــت هــای خوبی که برای همــه آحاد جامعه فراهم می شــود؛ مــردم بتوانند به 
خوبــی از این امکان بهره مند شــوند، اظهار کرد: برخورداری از این نوع پوشــش های 

بیمــه ای در زمانی که فرد شــاغل نیســت، جزو ســوابق بیمه ای تلقی شــده و اگر 
 فرد در آینده اشــتغال به کار داشــته باشــد این ســوابق نیز به مدت زمان اشتغالشان 

افزوده می شود.
موسوی با اشاره به مزیت  بیمه فراگیر خانواده ایرانی، گفت: سه نرخ ۱۲، ۱۴ و ۱8 درصد 
برای برخورداری از بیمه زنان خانه دار و دانشجوبان در نظر گرفته شده که ۲ درصد حق 

بیمه از سوی دولت و مابقی از سوی بیمه شده پرداخت می شود.
وی افزود: این ۲ درصد را قبال هم برای بیمه مشاغل آزاد داشته ایم که برای زنان خانه دار 

هم برقرار شده است.
بــه گفتــه مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی، بــا توجه به ارائه خدمــات به صورت 
غیرحضوری، درخواست و برقراری این بیمه به صورت غیرحضوری و از طریق مراجعه به 

درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است.

ترقی اقتصادی :مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، از ارائه تسهیالت 
حمایتی، بیمه های تامین اجتماعــی و تکمیلی، تقویت اقتصاد هنر 
پیگیــری معافیت مالیاتی هنرمندان، افزایش اعضا تا 9۰هزار عضو و 
عملیاتی کردن صدور ۷۲هزار کارت هنر برای تحقق عدالت فرهنگی 

خبر داد.
سیدمجید پوراحمدی با تشریح فعالیت ها، اقدامات و عملکرد صندوق 
اعتباری هنر به ویــژه در دولت مردمی طی چند ماه اخیر به عنوان 
اقدامات کوتاه مدت اظهار داشت: موضوع حمایت از هنرمندان و رفع 
مشکالت و دغدغه های این قشر فرهیخته و ایجاد زمینه هایی برای 
حمایت و برطرف کردن مســائل آنها به عنوان وعده داده شــده در 

ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم و دکتر محمد مهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در این وزارتخانه، همواره به عنوان 
اولویت در دســتور کار قرار گرفت و باجدیت تا به امروز دنبال شده و 

بسیاری از وعده ها نیز محقق شدند.
مشــاور وزیر فرهنگ در ادامه بااشاره به  ارائه تسهیالت و بسته های 
حمایتی در سه نوبت طی ماههای گذشته و ادامه آن در ماههای آینده 
از جمله موارد حمایتی از اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه عنوان کرد 
و گفت: در مرحله اول همزمان با شــب یلدا مبلغ یک میلیون تومان 
به حســاب تمامی اعضای دارای کارت هنر واریز شد. مرحله دوم نیز 
بزودی تا قبل از پایان اسفندماه جاری به مبلغ یک ونیم میلیون تومان 

به حساب اعضا به عنوان عیدی واریز خواهدشد.
پوراحمدی در ادامه زمان پرداخت و واریز مرحله ســوم  بسته های 
حمایتی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به 
احتمال زیاد همزمان با شب میالد امام حسن مجتبی)ع( عنوان کرد 
وگفت: دراین مرحله هم یک میلیون تومان به حساب اعضای دارای 

کارت هنر واریز می شود.
بــه گفته وی، واریزی این مبلغ بــرای برخی هنرمندان دارای درجه 
یک هنری که حدود 8۶۶ نفر هستند کمی بیشتر از سایر اعضاست.

چراکه آنها پیشکســوت و دارای کهولت سن هستند. از طرفی سابقه 
مســتمر آموزش و تربیت شاگرد و هنر آموز دارند و بعضا نیز صاحب 

سبک هستند لذا به پاس قدردانی از یک عمر تالش هنری این قشر 
فرهیخته مبلغ واریزی آنها کمی بیشتر از دیگر اعضاست.

مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاســخ به اینکه آیا مرحله 
چهارمی هم وجود دارد؟ پاسخ داد: همه تالش دولت و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این است تا منابعی برای درنظر گرفتن مرحله چهارم 

بسته حمایتی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه محقق شود.
پوراحمدی درعین حال یادآورشد: با مجموع تالش های صورت گرفته 
و در حــال پیگیری، امیدواریم طی خرداد یــا تیرماه ۱۴۰۱ واریزی 

مرحله چهارم نیز تقدیم اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه گردد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درپاسخ به اینکه میزان مبالغ درنظر 
شــده کم بوده؟ تصریح کرد: این اقدام برای نخستین بار در این دوره 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دولت مردمی صورت گرفته و 
سابقه مشابه پرداختی در دوره های قبل وجود نداشته است برمبنای 
سیاســت عدالت فرهنگی خدمات صندوق بدون هرگونه تبعیض به 

تمامی اعضا فارغ از زمینه فعالیت، محل فعالیت و... تعلق می گیرد.

عملگرایی نتیجه چرخش های استراتژیك در بیمه رازی

چگونه از بیمه فراگیر خانواده ایرانی استفاده کنیم؟

بیمه بیکاری هنرمندان وعده ای که محقق شد

کاهش اعتراضات هنرمندان به بیمه گر تکمیلی 

مشاور و محقق تحول دیجیتال
مصطفی مرشدی



ترقی اقتصادی : در ســال های گذشــته همیشه در ماه پایان سال شاهد بودیم که 
شــورای پول و اعتبار منابعی را به شــرکت های خودروســازی برای پرداخت بدهی 

هایشــان به قطعه سازان و تامین هزینه هایشــان پرداخت می کرد اما این اتفاق در 
سال جاری هنوز رخ نداده است و این جای نگرانی دارد

شرکت های قطعه ساز با چالش جدی تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای 
کارگران در شب عید رو به رو هستند. نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه ســازی و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می گوید: 
»اولویت اصلی امروز صنف خودرو تامین نقدینگی برای هفته های پایان ســال است 
در حال حاضر شــرکت های قطعه سازی به شــدت گرفتار تامین نقدینگی هستند؛ 
واحدهای قطعه ســازی با مطالبات بســیار کالنی رو به رو هســتند و طلب هایشان 
پرداخت نشده آن هم در شرایطی که در هفته های پایانی سال قرار داریم و واحدها 
و کارخانه ها باید حقوق و مزایا و عیدی پایان ســال کارگرانشان را پرداخت کنند و 
از ســوی دیگر این شــرکت ها باید با پیمانکاران و فروشندگان مواد اولیه هم تسویه 

حساب کنند؛ اما نقدینگی در اختیار ندارند.«
او در ادامه می گوید:» در ســال های گذشته همیشه در ماه پایان سال شاهد بودیم 
که شــورای پول و اعتبار منابعی را به شرکت های خودروسازی برای پرداخت بدهی 
هایشان به قطعه سازان و تامین هزینه هایشان پرداخت می کرد اما این اتفاق در سال 
جاری هنوز رخ نداده اســت و این جای نگرانی دارد؛ بهتر اســت هرچه زودتر فکری 
برای حل این مشکل صورت گیرد و پرداخت انجام شود تا مشکالت واحدهای صنعت 

خودرو و قطعه سازی حل شود.«
نجفی منش می گوید:» شــرکت های قطعه سازی حدود ۴5 هزار میلیارد تومان از 
خودروسازان مطالبه دارند که حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان آن به بیش از ۱۲۰ 
روز قبل یعنی ۴ ماه پیش باز می گردد و این مشکل عمده شرکت های قطعه سازی 
اســت و چالش دیگر این است که بخشــی از مطالبات شرکت های قطعه سازی در 

ماه های گذشــته به صورت خرید دین پرداخت شده و شرکت ها هم از بانک مبالغی 
دریافــت کرده اند اما بانک ها ۱۰ تــا ۲۰ درصد مبالغ را بلوکه و پرداخت نمی کنند 
که رقم سنگینی است. باتوجه به نظر رئیس کل بانک مرکزی که این اتفاق را خالف 
قانون دانســته اند حداقل انتظار شرکت های قطعه سازی این است که در هفته های 
پایانی سال به بانک ها تکلیف شود که مبالغی که بلوکه شده را آزاد سازند و این می 

تواند در این شرایط به ده ها واحد قطعه سازی کمک مهمی باشد.«
ایــن عضو هیــات نمایندگان اتاق تهــران می گوید:» بیــش از 5۰۰ هزار کارگر در 
بخش صنعت قطعه ســازی فعالیت می کنند که االن نیازمند این هستند که حقوق 
و مزایای پایان ســال آن ها تامین شــود؛ آن ها در ماه های گذشــته کار کرده اند و 
به وقت تعهدات شــرکت ها به خودروســازان را برآورده کرده اند و حاال چشم انتظار 

مطالباتشان هستند.«

ترقی اقتصادی : طی دی ماه ۱۴۰۰، شــاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی 
با کاهش ۱.5 درصدی و شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی با کاهش ۲۷.5 

درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند.
تحلیل روند رشــد بخش صنعت از جنبه های مختلــف، عاملی کلیدی در تحلیل 
های ُخرد و کالن اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد اســت. 
شــاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش 
های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شــاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده 
قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس به صورت ماهیانه شــاخص تولید، فروش 
و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای 
اقتصاد ایران که تحوالت زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوك های 
وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد 
رصد قرار گیرد؛ این درحالی اســت که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی 

و با تأخیر ارائه می شود.
براساس این گزارش، طی دی ماه ۱۴۰۰، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی 
با کاهش ۱.3 درصدی و شــاخص تولید شرکت های معدنی بورسی با افزایش 9.۶ 

درصدی نســبت به ماه مشابه ســال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین ۱5 رشته 
فعالیت صنعتی بورســی پنج رشته فعالیت رشــد منفی و ۱۰ رشته فعالیت رشد 
مثبت را تجربه کرده اند. در این ماه بیشــترین ســهم در کاهش شــاخص تولید 
شرکت های صنعتی بورســی متعلق به رشته فعالیت های »شیمیایی )بجز دارو(«، 
»غذایی و آشــامیدنی بجز قند و شــکر«، »ســایر کانی های غیرفلزی«، »چوب و 

کاغذ« و »ماشین آالت و تجهیزات« بوده است.
طی دی ماه ۱۴۰۰، شــاخص فروش شــرکت های صنعتی بورســی با کاهش ۱.5 
درصدی و شــاخص فروش شرکت های معدنی بورســی با کاهش ۲۷.5 درصدی 
نســبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شــدند. به عبارتی از بین ۱5 رشته فعالیت 
صنعتی بورسی هشت رشته فعالیت رشد منفی و هفت رشته فعالیت رشد مثبت را 
تجربه کرده اند. در این ماه بیشــترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به 
رشته فعالیت های »شیمیایی )بجز دارو(«، »ماشین آالت و تجهیزات«، »غذایی و 
آشــامیدنی بجز قند و شکر«، »سایر کانی های غیرفلزی«، »فلزات پایه«، »چوب و 

کاغذ«، »منسوجات« و »کک و پاالیش« بوده است.
در دی ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی ۱.9 درصد 

افزایــش یافت، رشــد نقطه به نقطه آن به ۶3 درصد رســید و همچنین، میانگین 
سالیانه ۱۰۶ درصد افزایش یافته است.

براساس داده های بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه 
عــدد 5۰.3۱ را نشــان مي دهد. به اعتقــاد اکثر فعاالن بخش صنعت، نرخ رشــد 

فعالیت ها به کمترین مقدار 5ماهه اخیر رسیده است.
شاخص مقدار تولید محصوالت در دی ماه 5۰.5۴ بوده که نسبت به آذرماه کاهش 
داشته و طي پنج ماه اخیر از مردادماه به کمترین مقدار خود رسیده است که دلیل 
اصلي آن کاهش شــدید تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگي است. شاخص میزان 
فروش محصوالت در دیماه ۴5.۶3 بوده که کمترین مقدار 5ماهه خود از مردادماه 
را ثبت کرده، به عقیده فعاالن اقتصادی کاهش قدرت خرید و نقدینگي و شــرایط 

نابسامان قیمت ارز باعث سردرگمي مشتریان برای تصمیم در خرید شده است.
به طور کلي در دی ماه، برخالف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان پیش بیني 
رونق و بهبود شــرایط را داشــتند، اکثر صنایع به دلیل کاهش شــدید سفارشات 
ناچار به کاهش تولید شــدند. همه صنایع با افزایش چندبرابری قیمت گاز روبه رو 
بوده اند که به همــراه نگراني از افزایش مالیات ها، برایشــان برنامه ریزی با در نظر 

گرفتن قدرت خرید جامعه بســیار دشوار شــده است. صنایع وابسته به محصوالت 
پتروشــیمي ها باز هم در زنجیره تأمین مواد اولیه خود با مشــکل روبه رو هستند و 
خودروسازی ها نیز با ادامه روند پرداخت نکردن تعهدات خود، قطعه سازان را دچار 
مشــکل کرده اند. همچنیــن پرداخت بدون نظارت یارانه بــه دارو و مواد غذایي با 
ناکارآمــدی زیادی صورت مي گیرد و درنهایت به جای تأمین مایحتاج مردم، صرف 

صادرات مي شود.

اما شــرایطی که االن به وجود آمده در 
کوتاه مدت حتمــا تاثیراتی بر تعامالت 
و قیمــت ها خواهد گذاشــت. روســیه 
از ابتدای ســال میالدی جدید اساســا طرح ریزی برای محدودیت کردن اندازه 
صــادرات خود به وجود آورده بود. تا جایی که اطالع دارم، برای صادرات گندم و 
غالت ســقف تعیین کرد. االن که جنگ شده به نظر می رسد این اقدام، با تدبیر 
بوده، چرا که شــرایط جنگ و بعد از آن غیرقابل پیش بینی بوده و روســیه می 

خواسته ذخایرش در سطح باالتری قرار بگیرد.
جنگ روســیه و اوکراین به طور کلی بر تجارت مــواد غذایی در تمام دنیا تاثیر 
خواهد گذاشت. در ایران شاید وضعیت متفاوت باشد. صادرات کشاورزی و مواد 
غذایی ایران به روسیه و اوکراین زیاد نبوده است، اصل موضوع واردات ما در این 
حوزه ها از این دو کشور است. بنابراین صادرات با مقیاس بزرگ و تعیین کننده 
ای نداشــته ایم. البته که در طول سال های گذشته وضعیت بهتر و بیشتر شده 
و با توجه به شرایطی که برای اوراسیا فراهم شده و تفاهم نامه های کاری ای که 
برای تجارت ترجیحی داشــته ایم، شــرایط بهتری به وجود آمده است. در حال 

حاضر هم که مساله صادرات فلفل ها اگرچه با تاخیر زیاد، اما حل شده است.
در این میان، مهمترین موضوع در تعامل ما در حوزه کشــاورزی با غالت، سویا 
و گندم اســت. این دو کشــور با هم یک چهارم صادرات دنیا را انجام می دهند. 
بنابراین نقششان در تعیین قیمت ها و در دسترس بودن این کاالها مهم است به 

عالوه که به ما نسبت به کشورها و تامین کننده های دیگر، نزدیک تر هستند.
عالوه بر این، ایران در هر دوی این کشــورها به ویژه در روسیه و برخی دیگر از 
اعضای اوراســیا، می تواند کشاورزی فراســرزمینی داشته باشد. می توان از این 
برنامه ها به درستی اســتفاده کرد. در خود اوکراین هم کشاورزی فراسرزمینی 
وجود دارد. کشورهای حاشــیه خلیج فارس از این فرصت ها استفاده کرده اند. 
آنها از ظرفیت، خاك حاصلخیز، آب مناسب و به اندازه کشورهایی مانند اوکراین 
برای امنیت غذایی بهتر ســرزمین خود استفاده می کنند. به هرحال، هم ایران 
و هم کشورهای حوزه خلیج فارس، پتانسیل جدی برای کشاورزی فراسرزمینی 
با توجــه به محدودیت های جغرافیایی و آبی دارنــد. در زمینه واردات از محل 
تولیدات که به صورت رسمی انجام می شود هم این دو کشور با توجه به موقعیت 

مهم در بازار جهانی مطرح هستند و مطرح خواهند بود.
اما شــرایطی که االن به وجود آمده در کوتاه مدت حتما تاثیراتی بر تعامالت و 
قیمت ها خواهد گذاشت. روسیه از ابتدای سال میالدی جدید اساسا طرح ریزی 
برای محدودیت کردن اندازه صادرات خود به وجود آورده بود. تا جایی که اطالع 
دارم، برای صادرات گندم و غالت ســقف تعیین کرد. االن که جنگ شده به نظر 
می رسد این اقدام، با تدبیر بوده، چرا که شرایط جنگ و بعد از آن غیرقابل پیش 

بینی بوده و روسیه می خواسته ذخایرش در سطح باالتری قرار بگیرد.
وضعیــت آنهایی که از محل اوکراین تجارت دارند، تا جایی که دیده می شــود 
محدودیت های رفت و آمدی و تجاری به شدت افزایش پیدا کرده است و عمال 

رفــت و آمد و حمل و نقل دچار گرفتاری اســت. بنابراین کمبودهایی در آینده 
پدید خواهد آمد و قیمت ها باالتر خواهد رفت. البته چون همه کشورها در حوزه 
غالت و کاالهای اساسی ذخایری نگه می دارند، تاثیر این اتفاقات بالفاصله نشان 

داده نمی شود اما آهسته آهسته بروز خواهد کرد.
به نظر می رســد، در زمینه اوکراین و روســیه، این تنش در کوتاه مدت به یک 
جمع بندی می رســد و سر و ســامانی می گیرد، اما اگر جنگ برای بلند مدت 
ادامه داشــته باشد، به اعتقاد من حتما می توان تصور کرد که گرفتاری بیشتری 
در همه جای دنیا با باال رفتن قیمت اتفاق افتد و ما هم به نوبه خودمان آســیب 
می بیینم. حتی اگر منبع تامین جدید وارداتی پیدا کنیم، اما در نهایت مجبوریم 

قیمت های باالتری را بپردازیم.

چرا دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی 
خطا می کنند؟

 مرور آیین نامه ها و بخشنامه های صادرشده توسط دولت ها 
نشــان از تعارض و تناقض های بسیار دارد. به خصوص با 
ورود به عصر تحریم های جدید و فشــار محدودیت های 
تجارت خارجی و محدودیت تراکنش های مالی بین المللی، تعدد دستورالعمل هایی که عمر آن ها کوتاه 
و عمق آن ها سطحی بود، بیشتر شد.  در اقتصادهای غیرنفتی و آزاد که درآمد ملی متکی به سودآوری 
بخش خصوصی است، به طور خودکار شاهد هستیم که خطای دولت ها هر روز کمتر می شود؛ چراکه 
مکانیزم تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت ها، در راستای بخش خصوصی پویا و در تعامل با جهان 
قرار دارد. ولی در اقتصادهایی نظیر ما که سهم بخش خصوصی کمتر از ۱5 درصد از اقتصاد ملی است، 
این دولت ها هســتند که بر همه زوایای اقتصاد ســیطره دارند و به دلیل محدود بودن دایره مشورت 
گیری ها و ضرورت رعایت حداکثری مؤلفه های کنترلی بر بخش خصوصی، احتمال گرفتار شدن آن ها 
در خطاهای کالن و خرد بیشتر است. توجه به این نکته نیز ضروری است که عدم دوراندیشی در تعیین 
رویکردها و استراتژی ها و خطای فاحش در وضع قانون، عالوه بر اینکه موجب مردم آزاری و سلب حقوق 
مردم می شــود، سبب افزایش جرم و تبهکاری و تالطم در اقتصاد و سرمایه گذاری می شود. دردآورتر 
اینکه پیامد خطا در سیاست گذاری و اجرا، چیزی نیست که به زودی قابل جبران باشد و ممکن است 

عواقب یک خطای استراتژیک دهه ها با مردم همراه شود.
اما دالیل خطای دولت ها، موضوعی است که بیش از این ها باید مورد توجه و آسیب شناسی قرار گیرد 

تا بتوانیم از میان همه تحلیل ها، راه نجات اقتصاد کشورمان را بیابیم
شاید یکی از دالیل را باید نقش کم رنگ تشکل های تخصصی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی 
دانست. این معضل ریشه در بی اعتمادی دولت ها به فعاالن اقتصادی و نگاه بدبینانه به بخش خصوصی 
دارد. دلیل دوم را باید اظهارنظرهای غیرکارشناســی از سوی افرادی دانست که هرچند در امور دیگر 
متخصص هســتند ولی در این موضوع، حتی از مردم عادی هم عامی تر هستند. گرفتاری دیگری که 
اقتصاد کشورمان به آن مبتال است، نفوذ مباحث سیاسی به حیطه اقتصاد و تالش برای راندن اقتصاد 
بر مدار دستورهای باال به پایین است. سوءاستفاده از شعارها و آرمان ها، دیگر روزنه ای است که برخی ها 
از آن برای خودشان منبع درآمد و برای اقتصاد کشور گرفتاری درست می کنند. چنانکه شاهد هستیم 
که برخی دولتمردان تالش کردند فعالیت تخصصی یک عده افراد شناســنامه دار، ســابقه دار و دارای 
کارنامه های قابل قبول در حوزه تجارت خارجی را از دستشان بگیرند و به بهانه حمایت از تولید، به یک 
سری افراد دیگر بدهند که تخصصشان، کار دیگری است. این یک خطای استراتژیک و ناگوار است که 
عالوه بر ایجاد التهاب و نوســان در فضای کسب وکار، موجب اتالف منابع ملی کشور و از دست رفتن 
فرصت ها می شــود. تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده، هریک باید به کار اصلی خود بپردازند و در 
مسیر تخصصی خودشان فعالیت کنند و برای کشور، در حوزه ای که تخصص و مهارت و کارایی دارند، 
ارزش آفرینی کنند. اگر به بهانه حمایت از تولید، افراد متخصص در تجارت خارجی که سال ها تجربه و 
سابقه دارند را از گردونه خارج شوند، شاهد خطاهای فاحش و ایجاد رانت های اقتصادی متوالی خواهیم 
بود. متأسفانه افرادی وارد گردونه تصمیم سازی اقتصادی می شوند که تصور می کنند می توانند اقتصاد 
را با دستور و بخشنامه پیش ببرند. به عبارت صریح تر، این افراد نمی خواهند اقتصاد را به عنوان یک علم 
و دانش به رسمیت بشناسند و با واقعیت های آن کنار بیایند. مدیران مبتال به بیماری اقتصاد دستوری 
که متأسفانه کم هم نیستند، تالش می کنند که بدون رعایت مختصات اقتصادی، برای آن ریل گذاری 
کنند. این در حالی اســت که با صدور دستورالعمل و بخشــنامه، فقط می توانند واقعیت ها را به طور 
موقــت کتمان کنند. رانت خواهی و رانت جویی و فرصت طلبی های ناروا را هم باید به مؤلفه های باال 
در ریشه یابی دالیل تشدید خطاهای سیاست گذاران و مجریان اقتصادی اضافه کرد. واقعیت این است 
که کســب وکار برخی افراد به گونه ای شکل گرفته که جز از طریق سهم گیری از رانتی که در دولت ها 
تولید می شود، امکان حیات و ادامه زندگی ندارند و دقیقاً همین گروه ها هستند که دائم تالش می کنند 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها به گونه ای تنظیم شوند که پنجره های برای ورود و خروج فرصت ها برایشان 
باقی بماند. آن ها با ارائه آدرس ها غلط به دستگاه های دولتی، بر بقای رانت و سهم خواهی خود تأکید 
می کنند. سخن پایانی آنکه وضع بخشنامه های نادرست و گرفتار کردن مردم در حلقه های ناکارآمدی، 
آفتی است که اقتصاد کشورمان به آن مبتال شده و تا زمانی که ریشه های تناقض های اقتصادی در میان 
مسئوالن از بین نرود، نمی توانیم شاهد شکوفایی و پویایی اقتصادی باشیم و دولت جدید باید هرچه 

زودتر اندیشه ای برای حل این معضل ریشه ای کند.

رئیس مجمع واردات ایران
علیرضا مناقبی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
حسن فروزان فرد

شروط خصوصی سازی خودروسازان
ترقی اقتصــادی : یک کارشــناس صنعت خــودرو گفت: 
زیرمجموعه خودروســازان، بیشترین سهام خودروسازان را در 
اختیــار دارند، به همین دلیل واگذاری آن مهمتر از ســهامی 

است که متعلق به سازمان گسترش است.
چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی ســرزده از یکی از 
شرکت های خودروسازی، 8 دستور برای تحول در این صنعت 
صادر کرد؛ یکی از این دســتورات مربــوط به »تعیین تکلیف 
واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو 

و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی« بود.
در این رابطه رســول سلیمانی کارشــناس صنعت خودرو در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلی ترین مساله این است 
که دولت به این نتیجه رســیده باشد که می خواهد این کار را 
انجام دهد و در حد شــعار نباشد زیرا در این صورت می توان 

موانع و مشکالت در مسیر را حل کرد.
وی افزود: اگر دولت اراده واقعی داشــته باشــد قطعاً واگذاری 
مدیریت خودروســازها به بخش غیردولتی عملیاتی می شــود 
وگرنــه می توان بهانه های مختلفی بــرای عدم اجرای این کار 

را آورد.
 زیرمجموعه خودروساز 

سهام خودروساز را گرفته است
سلیمانی گفت: به عنوان نمونه بحثی مطرح می کنند در مورد 
اینکه سهام خودروسازها در وثیقه بانک هاست اگر اراده کافی 
وجود داشته باشد قابل حل است؛ می توانند سهام های دیگری 
را وثیقــه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار ســهام دریافت 

می کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: عالوه بر آن ســهام 
چرخه ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه 
خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از 

واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ای درو( اســت مهم تر است زیرا میزان آن سهام بیشتر 

است.
وی افزود: سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار 

دارد ۱۷ درصد اســت ولی ۴۰ درصد ســهام سایپا در اختیار 
زیرمجموعه خودش اســت اگر این ۴۰ درصد به شکل بلوکی 
به بخش خصوصی واگذار شــود، این شرکت قابلیت خصوصی 
سازی دارد. اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این 

کار را انجام دهد.
دولت بحث تنظیم گری را تقویت کند

ســلیمانی گفت: از ســویی دیگــر دولت باید بحــث تنظیم 
گــری را تقویــت کند زیــرا شــرکت دولتــی در مواجهه با 
خریــداران و مصرف کنندگان یک ســری مســائل را رعایت 
می کند که شــرکت خصوصی شــاید رعایت نکند. همچنین 
 در بحــث خریــد قطعه هم بایــد مدیریت دقیق و درســتی 

صورت گیرد.
وی در خصوص دخالت دولت در انتخاب مدیران شــرکت های 
خودروســاز، تصریح کرد: اگر خودروســازها به صورت واقعی 
خصوصی ســازی شــوند، دیگر مدیران شــرکت ها با دخالت 

انتخاب نمی شوند بلکه سهامداران این کار را انجام می دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید توجه داشت که 
خروج دولت از صنعت خودروی کشــور، منجر به افزایش بهره 

وری شرکت های خودروساز هم می شود.
وی در مورد تعیین زمان ۶ ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری 
شــرکت ها، اظهار کرد: اگر قرار باشــد فرایند واگذاری هر دو 
شرکت بزرگ خودروسازی با هم انجام شود، به فرجام رساندن 
آن سخت می شود اما می توانند زمینه را برای واگذاری یکی از 

شرکت ها در ۶ ماه آتی آماده کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی می گوید

قطعه سازان برای پرداخت حقوق شب عید کارگران نیازمند نقدینگی هستند

شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی با کاهش 27.5 درصدی مواجه شد

وضعیت شرکت های صنعتی و معدنی بورسی خوب نیست

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت مواد غذایی

صنعتو
تجارت 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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دیدگاه

ترقی اقتصادی : جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت نشــان می دهد که در 9 ماهه 
امســال بیشــترین تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات 
 اعتبــاری بــه بخش خدمــات و صنعــت و معــدن پرداخت 

شده است.
طبق ایــن آمار در 9 ماهه امســال در مجموع بیش از ۲۰۱9 
هزار میلیارد تومان تســهیالت از ســوی بانک ها و موسســات 
اعتبــاری به بخش های کشــاورزی، صنعت و معدن،  مســکن 
و ســاختمان، بازرگانی، خدمات و ســایر بخش هــای متفرقه 
پرداخت شــده که نســبت به تســهیالت ۱۲۱9 هزار میلیارد 

 تومانــی در مدت مشــابه ســال قبــل ۶5.5 درصــد افزایش 
داشته است.

در این میان تســهیالت پرداختی بــه بخش صنعت و معدن با 
افزایش ۶8.۷ درصدی در 9 ماهه امســال، به ۶۱۰ هزار و 8۲۰ 
میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیالت در 9 ماهه سال 

گذشته 3۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
ســهم تســهیالت پرداختــی بانک هــا و موسســات اعتباری 
بــه بخش صنعــت و معدن از کل تســهیالت پرداخت شــده 
بــه بخش هــای کشــاورزی، صنعــت و معــدن،   مســکن و 
ســاختمان، بازرگانی، خدمات و ســایر بخش های متفرقه در 

 9 ماهه ســال گذشــته ۲9.۷ درصد بوده که امســال این رقم 
به 3۰.۲ درصد رسیده است.

این در حالی اســت که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک 
مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت 
تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت 
 و معدن از تســهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه 

حداقل ۴۰ درصد باشد.
کاهش سهم بازرگانی از تسهیالت بانکی

همچنین تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش بازرگانی نیز در در 9 ماهه سال گذشته حدود ۲۲۱ هزار 
میلیارد تومان بــوده که با ۴۰.5 درصد افزایش به ۲۲۱ هزار و 
۶3۰ میلیارد تومان در مدت مشــابه سال جاری رسیده است. 
با این حال ســهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی به 
بخش های یاد شــده از ۱8.۲ درصد در 9 ماه ســال ۱399 به 

۱5.۴ درصد کاهش یافته است.

در این میان بیشــترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در 9 ماهه امسال 
ســهم ۴۱.8 درصدی از کل تســهیالت پرداختــی را به خود 
اختصاص داده که معادل 8۴3 هزار و ۶8۰ میلیارد تومان بوده 
که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷5.3 درصد افزایش 

داشته است.
بعــد از بخش خدمات، صنعت و معــدن و بازرگانی، به ترتیب 
بخش کشاورزی و مســکن ۷.3 و 5.۲ درصد از کل تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده اند. البته 
تســهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 
۷۴.8 و 5۱ درصد نســبت به 9 ماهه ســال گذشــته افزایش 
 داشته و به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد و ۷۰5 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

بیشترین تسهیالت بانکی به کدام بخش رسید؟
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پیروز میدان نبرد: عقب نشینی از اقتصاد کاال محور

راه حل های خودروسازان برای تأمین قطعاتبحران روسیه - اوکراين و امنیت غذايی جهان
شــرکت جنرال موتورز هم گفته است که روی این فکر 
کار خواهد کرد که با شــرکت های تولیدکننده قطعات 
مثــل »کوالکوم«، »اس تــی ام« و »اینفینیــون« رابطه 
برقرار کند تا ریزکنترل کننده های خود را طوری توسعه بدهند که بتوانند اگر قباًل فقط یک کار را برای 
خودرو انجام می دادند، در حال حاضر چندین کار مختلف را با هم توسط یک قطعه انجام دهند. یکی از 
سخنگویان شرکت »جنرال موتورز« می گوید: »ما داریم تالش می کنیم اکوسیستمی بسازیم که مقاوم تر 

و ترمیم پذیرتر و همچنین در دسترس تر باشد و قابلیت توسعه پذیری را هم داشته باشد.«
شرکت های خودروسازی جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با کمبود نیمه رساناها در سطح بازارهای 
جهانی هســتند، چه برای این کار چیپ های رایانه ای را مستقیماً از تولیدکنندگان بخرند، چه خودروها 
را تغییر بدهند، چه آن ها را بدون قطعات ناموجود بســازند. این کمبود، که مربوط می شود به مشکالت 
طرف عرضه و افزایش تقاضا برای کاالهای الکتریکی مصرفی در دوران همه گیری ویروس کرونا، به شدت 
به صنعت خودروســازی ضربه زده است و میلیون ها وسیله نقلیه در سراسر جهان به علت اینکه قطعات 
مهم خودرو پیدا نمی شــود تولید نشــده اند. با ادامه پیداکردن این مشکل بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار 
می رفت، خودروسازان از جمله شرکت دایملر و فولکس واگن مجبور شده اند در استراتژی های تولید خود 
تجدید نظر کنند. تولیدکنندگان خودرو معموالً قطعات را از تأمین کنندگانی مثل »بوش« و »کنتیننتال« 
می خریدند، تولیدکنندگانی که به این سمت رفته اند که قطعات را از تأمین کنندگانی در حلقه های دورتر 
زنجیره تأمین بخرند. آندرج بورکاکی، یک از شرکای ارشد مؤسسه مک کنزی، می گوید که در برخی موارد 
این اتفاق منجر به کمبود شفافیت در کسب وکارها شده است. او می گوید: »این اشتباه است که آدم فکر 
کند دو انتخاب بین دو تأمین کننده قطعات دارد درحالی که واقعیت این است که هردوی آن ها چیپ هایی 

دارند که در یک کارخانه ساخته شده اند.«
طبق گفته مارکوس شافر، مدیر خرید شرکت دایملر، این وضعیت دارد تغییر می کند. این شرکت سازنده 
خودروهای مرسدس بنز یک خط مستقیم ارتباطی با تأمین کنندگان قطعات الکترونیکی ایجاد کرده است 
که شامل تأمین کنندگان ورقه های نازك سیلیسیومی در تایوان است. دایملر با این شرکت در نمایشگاه 
بین المللی خودرو در آلمان که در ماه ســپتامبر برگزار شــد ارتباط برقرار کرد. رئیس شرکت »فولکس 
واگن«، هربرت دیس، نیز از »شراکت استراتژیک« صحبت کرده که شرکتش با تولیدکنندگان در آسیا 
شــروع کرده است. استفان براتزل، از مؤسسه مرکز مدیریت خودروسازی، می گوید که با در نظر گرفتن 
اهمیت چنین استراتژی هایی در صنعت خودروسازی، باید با تأمین کنندگان قطعات الکترونیکی و رایانه ای 
به شــکلی متفاوت از گذشته رفتار شــود. او می گوید: »وقتی شما با شرکت های چیپ سازی مثل دیگر 
تأمین کنندگان برخورد می کنید، می بینید که مشکالتی ظهور می کند و ناچار می شود که ارتباط با آن ها 
را متوقف کنید.« بورکاکی که شــریک مؤسسه »مک کنزی« است گفته است شرکت های خودروسازی 
باید سرمایه گذاری مستقیم در تولید در بخش قطعات خودرو را مد نظر داشته باشند یا اینکه قراردادهای 
طوالنی تری ببندند که بازه زمانی آن ها بیش از ۱8 ماه می شود. او می گوید: »چیز زیادی از این توافق ها و 
قراردادها هنوز پیاده سازی نشده است.« در میان مدت، شرکت های خودروسازی نقش شان را برای کمک 
به تولیدکنندگان قطعات ایفا می کنند تا آن ها بتوانند زنجیره شکسته تأمین قطعات را دوباره به هم وصل 
کنند و آن را اصالح کنند. آنت دانیلسکی، مدیر امور مالی شرکت فولکس واگن، می گوید که این شرکت 
دارد سعی می کند فضاهایی را برای کنترل کل زنجیره خودروسازی و همچنین کنترل بخش های مختلف 
خودروها فراهم کند. او می گوید: »اگر ما نرم افزارها را تغییر بدهیم، می توانیم از نیمه رســاناهای کمتری 
استفاده کنیم و همان کارایی سابق را به دست بیاوریم. این کار گاهی نیاز به زمان بلندتری برای رسیدن 
به هدف دارد چون نهادهای نظارتی صنعت خودروسازی در آن مداخله می کنند ولی حوزه هایی هست که 

می توانید تغییرات را خیلی سریع تر در آن ها ایجاد کنید.«
شرکت دایملر در حال طراحی جدیدی برای کنترل بخش های مختلف خودرو است. مدیر خرید شرکت 
دایملر، شافر، می گوید که این شرکت به جای اینکه از چیپ های رایانه ای بخصوصی استفاده کند، در حال 
طراحی قطعات جایگزینی است که بتواند همان کارایی را داشته باشد و همان وظایف را انجام دهد. شرکت 
تســال نیز در حال بررســی کردن چنین جایگزینی ای در نظام مدیریت و تولید خود است. این شرکت 
نرم افزارهای داخلی خود را در طی سه ماه دوباره برنامه نویسی کرده است و بنابراین کمتر از چیپ هایی 
استفاده می کند که در بازار کمیاب هستند. این کار به این شرکت خودروسازی آمریکایی امکان داده است 
که بحران کمبود قطعات را خیلی راحت تر از سایر شرکت های خودروسازی مدیریت کند. منبع: رویترز

ترقی اقتصادی : تجربه نشــان داده کــه اقتصادهای 
کاال محــور در مواقع بحرانی همچــون جنگ و تهاجم 
با آســیب های زیادی رو بــه رو می شــوند؛ موضوعی 
 کــه کشــورها را در دفاع از این قبیــل اتفاقات )تحریم 
جنگ و ...(  قدرت می بخشــد توجه و تمرکز به اقتصاد 
تکنولــوژی محــور و خدمات محور اســت. جنگ اخیر 
روســیه و اوکراین نمونه واضحی از وابستگی دنیا به کاال 
هــا و مواد اولیه ای چون نفت و گاز این کشــور اســت؛ 
کارشناســان اقتصادی معتقدند جنگ روسیه و از طرفی 
دیگــر اعمال تحریم ها بر آن به عنوان مبدا بســیاری از 
کاالهای استراتژیک مانند گندم و گاز، پیامدهای مخربی 

بر جهانی خواهد داشت.  
با آغاز تهاجم روســیه به اوکراین و بــروز واکنش های 
مختلف، بازارهای جهانی نیز به این اتفاق واکنش نشان 
دادنــد؛ به طوریکه نفــت، گاز و طال با جهش قیمتی رو 
به رو شــدند و بورس ها نیز روزهای سرخی را پشت سر 

گذاشتند.
به دنبال این اتفاق، موضوع تحریم روسیه از طرف دولت 
آمریکا و در پاســخ به عملیات نظامی روسیه در اوکراین 
مطرح شــده اســت. امریکا و متحدانش مجموعه ای از 
تحریم های ســنگینی را برای این کشــور در نظر گرفته 
اند که طیف وســیعی داشته و از تحریم بانک ها خطوط 
کشتیرانی روسیه تا توقیف دارایی روس ها در کشورهای 
خارجی و حتی شرکت ها و شــخصیت هایی حقیقی را 

در برمی گیرد.
اما کارشناســان معتقدند اعمال تحریم های سنگین بر 
روســیه، پیامدهای جهانی به ویــژه در حوزه انرژی در 
پی خواهد داشــت؛ چرا که روســیه در ابعاد مختلفی از 
تامین کنندگان بزرگ مواد اولیه و انرژی محســوب می 
شــود، به طوریکه حدود یک پنجــم گندم دنیا و بخش 
مهمی از نفــت بازارهای جهانــی و گاز طبیعی اروپا را 

تامین می کند.
همانطور که اشــاره شد، با توجه به این که روسیه دارای 
ذخایر عظیم مس اســت، تنش های موجــود به دنبال 
جنگ اخیر و افزون بر آن تحریم های در نظر گرفته شده 
برای روســیه، می تواند در بهره مندی بازارهی جهانی به 
منابع برخی فلزات اساســی و استراتژیکی چون مس و 
آلومینیوم اثرگذار باشــد؛ موضوعی که به دنبال خود بر 
صنایع مهمــی چون خودرو، تجهیــزات حمل و نقل و 

الکترونیک موثر است.
از آنجایی کــه گرمایش زمین در حال افزایش اســت، 
اقتصادهای پیشــرفته جهان به دنبــال جایگزین برای 

انرژی های فسیلی هستند و از این رو تقاضا برای مصرف 
مــواد اولیه در جهــت تولید باطری های خورشــیدی و 

خودروهای برقی افزایش یافته است.
در نظــر داشــته باشــید کــه روســیه از بزرگتریــن 
تولیدکنندگان نیکل و پالتین محسوب می شود و نیکل 
در بازار خودروهــای برقی و فوالد ضدزنگ کاربرد دارد. 
بنابراین تقاضا برای این مواد بیش از گذشته وجود دارد.
کارشناســان اقتصــادی معتقدند که تشــدید تنش ها 
بیــن دو کشــور روســیه و اوکراین به عنــوان یکی از 
بزرگ تامین کنندگان غــذا، احتماال خریداران غالت به 
خصــوص گندم، ذرت و روغن آفتابگــردان را مجبور به 
جســت وجو برای جایگزین کردن آنها می کند. موضوعی 
که خریداران غالت را به فکر ایجاد کشور جایگزین برای 

تامین این مواد غذایی کرده است.
بــه گزارش رویترز، کارشناســان هشــدار می دهند که 
ناآرامی هــا می تواند قیمت هــای جهانی مــواد غذایی 
را کــه در حــال حاضــر بــه باالترین ســطح خود در 
چند ســال اخیر رســیده اســت، باز هم افزایش دهد. 
بنابــر آمار موجود این دو کشــور حــدود ۲9 درصد از 
صــادرات جهانی گنــدم، ۱9 درصــد از ذرت جهان و 

 8۰ درصد از صــادرات جهانی روغــن آفتابگردان را به 
خود اختصاص داده اند.

فین زیبل، اقتصاددان و کارشــناس تجارت محصوالت 
کشاورزی در بانک ملی استرالیا، به رویترز گفت: اختالل 
در عرضــه از منطقه دریای ســیاه بر دسترســی کلی 
جهانی تاثیر خواهد گذاشت. موضوعی که خریداران در 
خاورمیانه و آفریقــا را به دنبال منابع جایگزین خواهند 
برد. داده های حمل و نقل موسســه ریفینیتیو نیز نشان 
می دهــد که حدود ۷۰ درصد از صادرات گندم روســیه 
در ســال ۲۰۲۱ به تاجران در منطقه خاورمیانه و آفریقا 

فروخته شده است.
افزون  بر این، شاخص سبد غذایی فائو )سازمان خواربار 
و کشــاورزی ملل متحد( حاکی از آن است که با شروع 
همه گیری کرونا، قیمت ســبد غذای خانوار در جهان رو 
به افزایش است. این شاخص در ماه های جدید، هم سطح 
میزان سال ۲۰۱۱ شــده است که با اضافه شدن جنگ 
روسیه و اوکراین، می تواند موضوع نگران کننده ای برای 

امنیت غذایی جهان باشد.
از آنجایــی که صــادرات نفت و گاز در اقتصاد روســیه 
نقش مهمی ایفا می کند. کشــف میادین جدید نیز در 

این راســتا از اهمیت زیادی برخوردار است. در حالیکه 
این کشــور از تکنولوژی پیشــرفته برای کشف میادین 
نفتــی )به خصوص در مناطق ســخت مانند ســیبری( 
برخوردار نیســت و از این منظر شدیدا نیازمند آخرین 

تکنولوژی های غربی در این زمینه است.
بــا توجه به ایــن موضــوع و عمدتا کاال محــور بودن 
اقتصاد روســیه، باید در نظر داشــت کــه این موضوع 
یعنی اقتصــاد کاال محور تــا چه میزان مــی تواند در 
 مقابــل اقتصــاد خدمــات محــور و تکنولــوژی محور

آسیب پذیر باشد.
چنــدی پیش )ســنا( در گزارشــی ارزش بــازار ۱۰۰ 
شــرکت برتر دنیا را مورد بررســی قرار داد که بر اساس 
آن شــرکت های فناوری و خدمات محــور در راس این 
فهرســت قرار دارد؛ به طوریکه بزرگترین شــرکت های 
بورســی جهان نیز به این دســته از شرکت ها اختصاص 
یافته اســت؛ در حالیکه بررسی ها نشــان می دهد بازار 
ایران عمدتا بر پایه کامودیتی ها بنا شــده است و به نظر 
می رســد تاکنون نگاه جدی به استفاده از فنآوری های 

روز در این زمینه نداشته است.
بنابر آمار موجود، از ۱۶ کشــوِر دارای شــرکت هایی که 
در رده بندی ۱۰۰ شرکت برتر جهان قرار دارند، ایاالت 
متحده ۶5 درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص 
داده است. نکته قابل توجه در این میان، اینکه بیشترین 
ســهم ارزش بازار ایاالت متحده مربوط به شــرکت های 
»تکنولوژی محور« اســت؛ شرکت های خدمات محور و 
شــرکت های خدمات بهداشتی با اختصاص 5۲ درصد از 
حجم تاپ ترین شرکت های این لیست نیز، به ترتیب در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند.
همچنین در نظر داشــته باشــید که در لیســت ۱۰۰ 
شرکت برتر جهان، دو شــرکت جهانی تکنولوژی محور 
 Alibaba Group Holding( چینــی یعنی علی بابا
Limited( و تِنِســنت )Tnecent( که در زمینه هایی 
چــون ارائه خدمات شــبکه های اجتماعی، رســانه های 
گروهی، تجــارت الکترونیک، آنتی ویروس ها و ... فعالیت 
می کنند، عنوان تاپ ترین شرکت ها را از میان این دسته 
از شــرکت ها یعنی تکنولوژی محورها به خود اختصاص 

داده اند.
افزایش ارزش بازار چین به شــرکت های معروف فناوری 
و مصرف کننده محدود نمی شــود؛ دومین صنعت بزرگ 
این کشور که به ۱۰۰ شرکت برتر کمک می کند، »امور 
مالی« اســت که زمانی با ارزش تریــن بخش در ایاالت 

متحده به شمار می رفت.

گزارش

 تحلیل گر حوزه فناوری
کریستین آمان 

جذابیــت رقابــت و رویارویی بــا چین یا 
قدرت هــای دیگر و حرکت بــر لبه تیغ به 
سمت مناقشات مختلف نیز همچنان برای 
دولت بایدن به قوت خود باقی است .                         این را 
در مواضع تیم سیاست خارجی بایدن مثال 
در مواضع آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه 
آمریکا و جک ســالیوان مشاور امنیت ملی 

می توان مشاهده کرد 
یک ســال از ریاســت جمهوری جو بایدن 
می گذرد و در این مدت توانسته ایم خطوط 
سیاســت خارجی او را بخوانیــم: او برای 
هر کســی که حرفی و مطالبه ای داشــته 
باشــد پاســخی در نظر گرفته .                         مثال او به 
واقع گراهایــی که به دنبــال تعادل قدرت 
بیشــتر در جهان بوده اند، نشــان داده که 
بحث مقابله با چیــن را از طریق همکاری 
با گروه چهارجانبه کشورهای هند، استرالیا 
ژاپن و آمریــکا دنبال می کند .                         او همچنین 
بــرای ضربه زدن بــه چیــن، وارد معاهده 
امنیتی زیردریایی با متحدان انگلیســی و 
استرالیایی اش شده و حتی شرایط ضعیف 
عقد ایــن معاهده هم باعــث ناراحتی اش 

نشده .                        
بایــدن بــرای جهانی گراهــای لیبرال هم 
پاســخ های زیادی در چنته داشــته: او با 
نهادهــای جهانی دوباره وارد مراوده شــد .                         
به سازمان تجارت جهانی و معاهده پاریس 
برای مقابله با تغییرات اقلیمی پیوســت و 

تعهدات آمریکا به پیمان ناتو را احیا کرد .                        
او همچنین به طرفداران خویشــتن داری 
در مواجهــات نظامــی آمریــکا در جهان 
این طور پاسخ داد که قصد دارد جنگ های 
طوالنی مدتی را که آمریکا درگیرشان بوده 
کنار بگذارد و به همین بهانه از افغانســتان 
خارج شــد .                         رئیس جمهور آمریکا کارهای 
دیگــری هم کرده تا حامیان دموکراســی 
و حقوق بشــر را راضی کنــد .                         مثال اینکه 
می خواهد کنفرانس دموکراسی را میزبانی 

کند و ناقضان حقوق بشر را تحریم کند .                        
این همه مثال زدم تا بگویم در ظاهر این طور 
به نظر می رسد که هرکسی به خواسته خود 
در دولت بایدن رسیده .                         اما واقعیت این است 
که هنوز هیچ کس به هیچ هدفی نرسیده 
اســت .                         آنچه اســاس جهان بینی بایدن را 
تشکیل می دهد اصال قابل تشخیص نیست 
و به همین سیاق، قابل اجرا هم نخواهد بود .                        
البته چهره هایی مثل ریچارد هاس رئیس 
شــورای روابط خارجی چنین اســتدالل 
می کنند که او واقعا دارد برنامه  مشــخصی 
را پیش می برد؛ برنامه ای که خیلی شــبیه 

به همان سیاســت »آمریکا، اولویت اول« 
اســت که دونالد ترامپ پیاده اش کرده بود .                         
البتــه بایدن این سیاســت را جور دیگری 
بسته بندی کرده است .                         جاشوا شیفرینسون 
استاد دانشــگاه بوستون و استیون ورتهایم 
عضو ارشــد موسســه کارنگــی مدعی اند 
کــه دکترین بایــدن را بایــد »واقع گرایی 
پراگماتیــک« بنامیم .                         از نظــر آن ها، او در 
حال دنبال کــردن اهداف آمریکا در جهانی 
بســیار رقابتی است و هرجا که الزم ببیند، 
مســیر خود را عوض می کند تا آن اهداف 

را محقق کند .                        
اگر بحث ارزش ها در سیاســت خارجی را 
در نظر بگیریم، می بینیــم که بایدن روی 
دموکراســی تمرکز زیــادی دارد .                         آن طور 
که جاناتان تپرمن ســردبیر ســابق مجله 
فــارن پالســی می گوید، بایــدن جهان را 
به شــکل منازعه ای میان دموکراسی ها و 
دیکتاتوری ها می بیند و سیاســت خارجی 
کشــور را بر همان مبنا پیــش می برد .                         اما 
بایدن در عین حــال می خواهد به صورت 
همزمــان روی زیرســاخت ها و سیاســت 
صنعتی در داخل آمریکا نیز سرمایه گذاری 
کند تا رضایت طبقه متوسط را به دست بیاو
رد .                         بایدن در این راستا به این نتیجه رسیده 
که قدرت انجام چانه زنی و مصالحه در مورد 
مســائل مختلف را پیدا کرده و قرار است با 
همین ویژگی به عنوان یک سیاســتمدار 

آمریکایی شناخته شود .                        
اما مشکل این جاست که اگر رئیس جمهور 
آمریــکا بخواهد بــدون اینکــه چارچوب 
مشــخصی در سیاســت هایش دنبال شده 
باشــد، از این هــدف به آن هــدف بپرد، 
دردســرهای بزرگی درســت خواهد شد .                         
مهم ترینش این است که اولویت ها به شدت 
مبهم می شوند و راهی برای پیشبرد اهداف 
باقی نمی ماند .                         مثال اگر قرار باشــد برخی 
شهرهای آمریکا به خاطر مدیریت نامناسب 
و تغییرات اقلیمی زیر آب بروند و میلیون ها 
آواره زیست محیطی داشته باشیم، واقعا بُرد 

یا باخت در مواجهه با چین اهمیت خودش 
را از دســت خواهد داد .                         یعنی اصال چنین 
موضوعی در اولویت نخواهد بود .                         اگر پاندمی 
بزرگ تری نسبت به کرونا رخ بدهد چطور؟ 
آیا باز دعواهای سیاسی در اولویت خواهند 

بود یا باید به مصیبت بزرگ تر بپردازیم؟
واقعیت این است که زمانش فرارسیده که 
از تفکر به شــیوه قرن بیستمی دست بردا
ریم .                         دو دهه از پنجاه سال فعالیت سیاسی 
عمومــی جو بایدن در دوران جنگ ســرد 
طی شده و ده ســالش هم در دهه ۱99۰ 
گذشــته که آمریکا در آن یک ابرقدرت به 
شــمار می آمد .                         هرچه امــروز درباره رقابت 
بین قدرت ها و دموکراسی و مسائل مشابه 
می شنویم همان مسائلی است که در قرن 
بیستم مطرح شدند و مورد توجه قرار گرفت
ند .                         در آن دوران، هیچ چیز به اندازه مسائل 
دفاعی و دیپلماسی برای کشورها مهم نبود .                         
اما آیا در قرن بیست و یکم هم لزوما وضع 

جهان همین است؟
پارادایم هــا و دکترین های  چارچوب هــا، 
آن دوران بــرای چالش های قرن بیســت 
و یکــم کافی به نظر نمی رســند .                         به تفکر 
جســورانه تری برای مواجهه با چالش های 
قرن بیســت و یکم نیاز اســت و آن تفکر 
مبتنی بر فاصله گرفتن از حکومت هاست؛ 
چه ابرقدرت باشــند و چه نباشــند؛ چه 
دموکراتیک باشــند و چه نباشند .                         اکنون 
زمان آن رســیده که مردم در اولویت قرار 
بگیرند .                         ما در ســیاره ای با جمعیت هشت 
میلیــارد نفری زندگــی می کنیم؛ و اینکه 
در همین ســیاره، ۱95 کشــور به شکل 
مصنوعی از یکدیگر جدا شــده اند اهمیت 

کمتری دارد .                        
اینکــه چنین دیدگاهی چگونــه به دولت 
بایــدن ربط پیدا می کند در مســئله چین 
قابل توضیح است .                         دولت او انتظار دارد که 
امروز در یک جبهه )مثال جبهه تجاری( با 
چین سرشاخ شود و رقابت کند اما فردا در 
یک جبهه دیگر )مثــال مقابله با تغییرات 

اقلیمی( وارد همکاری موثر با چین شــود .                         
این همان چیزی است که بیشتر به تظاهر 
در عرصه سیاسی شبیه است .                         بهتر آن است 
که اولویت های همکاری )با هر کشــوری( 
درمورد مســائل جهانی در وهله اول روشن 
شود و سایر رقابت ها در اولویت قرار نداشته 

باشند .                        
این رویکرد همان چیزی اســت که زمانی 
اســمش را جهانی گرایــی )گلوبالیســم( 
گذاشته بودیم .                         البته اسم خوبی هم نیست 
چون به جهانی شدن )گلوبالیزیشن( شباهت 
زیادی دارد .                         اما جهانی گرایی واقعا مفهومی 
نزدیک تر به محلی گرایی )لوکالیسم( است؛ 
چون این مســئله که هر فرد در جهان در 
کدام نقطه از نقشــه بــه دنیا آمده اهمیت 
کمتــری پیــدا می کنــد و فقــط نقش و 
ســهم آفرینی اش در جهان است که مورد 
توجه قــرار می گیرد .                         این رویکرد، بیشــتر 
مبتنی بر مردم است؛ نه حکومت ها .                         و البته 
روی حل مشکل به شکل جهانی هم تمرکز 
زیادی دارد .                         این رویکرد تظاهر نمی کند که 
دولت ها وجود ندارند یا اهمیت ندارند؛ بلکه 
ایده اصلی ژئوپلیتیک یعنی اولویت داشتِن 

رقابت بین کشورها را زیر سوال می برد .                        
جهانی گرایی همچنین به این ایده اشــاره 
دارد کــه مقامات دولتی عمــال بازیگرانی 
هســتند کــه یا باعــث ایجاد مشــکالت 
جهانی شــده اند و یا در تــالش برای حل 
این مشــکالت هســتند .                         اگر قــرار بر این 
باشــد که آن ها به عنوان حالل مشکالت 
جهانــی نقش آفرینی کنند، چــاره ای جز 
همکاری شــان با شــرکت ها و شبکه های 
جهانی شهرها، گروه های مدنی، گروه های 
دینی، دانشمندان و غیره باقی نخواهد ماند .                         
درواقع آن ها فقط کاتالیزور یا کمک کننده 
به شــکل گیری این تحوالت نیستند بلکه 
بازیگران اصلی عرصه سیاســت جهانی به 

شمار می آیند .                        
بایدن گاهی در همین مسیر در حال حرکت 
است .                         مثال او در ســخنرانی اش در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 
فهرستی بلندباال از مشکالت جهانی را ارائه 
داد؛ از مشکالت مربوط به سالمتی و پاندمی 
گرفته تا تغییرات اقلیمی و فساد و بی عدالت
ی .                         اما از نظر من، بزرگ ترین دستاورد او در 
عرصه سیاست خارجی تاکنون این بوده که 
نرخ ۱5 درصدی مالیات برای شرکت های 
جهانی را مورد تاکید قرار داد و این یعنی که 
شرکت ها موظف اند حداقل سهم خودشان 
را برای نفع عمومی جهانی بپردازند؛ پولی 
که می تواند صــرف کارهای مختلفی مثل 
جاده سازی شود و به همه شهروندان سود 

برساند .                        

چرا دکترین دولت بایدن برای دنیا جواب نمی دهد؟

نگاه قرن بیستمی به مسائل قرن بیست و یکمی
رئیس موسسه افکارسنجی نیو امریکا

آن ماری اسالتر
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ترقی اقتصادی : اخوان با همه رنج ها و عسرت هایش، انسانی 
واقعی بود. چهره اش را می شــد دید و شناخت. معترض بود، 

افسرده و گاه شیدا بود، تلخ بود، اما خودش بود...
دهم اســفند، نودوســومین زادروز مهدی اخوان ثالث است؛ 
برگزیــده نخســتین دوره جشــنواره بین المللی شــعر فجر 
در بخــش ملی و میهنــی، خالق شــعرهای ماندگاری چون 

»زمستان« و »آخر شاهنامه«، متخلص به »م.امید«.
به اذعان کارشناســان و منتقــدان ادبی، آثــار اخوان نقش 
پررنگی در ســیر رو به جلوی شعر معاصر پس از نیما داشت. 
سروش مظفرمقدم، نویســنده و منتقد اهل مشهد، اخوان را 
بســیار متاثر از فردوسی بزرگ می داند و در عین حال تصریح 
می کند: »به دلیل حشــر و نشر و معاشرت با شاعران نیمایی 
-ازجمله شــخص نیما یوشــیج که اخوان بسیار با او محشور 
بود- ذهنیت نو و مدرن در اخوان شکل گرفته بود و این باعث 
شد که بن مایه های ادبیات کهن را با شیوه های نو در بازگفتن 

و بازسرایش، با هم تلفیق کند...«
مهــدی اخوان ثالث، یکی از چهره های اصلی شــعر معاصر و 
از نام آوران ادبیات معاصر ملی بوده اســت. شما این جایگاه را 

چطور ارزیابی می کنید؟
اخــوان ثالث جایگاه ویژه ای در شــعر معاصر ملی ما دارد که 
به نظر من این جایگاه را هم مرهون تالش، اســتعداد، سواد و 
خالقیــت خودش بوده و هم مرهون آن تکیه گاه محکمی که 
در ادبیات کالســیک ما و پیشینه شــعر و حتی نثر ادبی ما 
وجود داشته است؛ یعنی احاطه و اشراف او بر این بن مایه های 
ادبــی ایران؛ البته بــه عالوه دانش ادبی، زمــان و مکانی که 
اخوان در آن قرار داشــت، شرایط و مقطع تاریخی که در آن 
می زیســت نیز بسیار مهم اســت که از اوخر دهه ۲۰ شروع 
شــده و تا دهه ۶۰ ادامه دارد که دهــه ۶۰ عمال پایان دوره 
زندگی اخوان اســت. او آن دوران طالیــی را درك کرد و در 
آن حضور فعال داشــت و می شود گفت که تمام این مولفه ها 
شامل پیشینه ادبی، بن مایه ها، شرایط زمانی و مکانی و البته 
حساســیت های شخصی اخوان باعث شد که این جایگاه را به 
دست بیاورد. من فکر می کنم نقشی که اخوان در این شرایط، 
خصوصــا در کودتای ۲8 مرداد ایفا کرد، بر ارج، قرب و ارزش 
ادبی اخوان افزود، به ویژه آنکه از ســال 3۲ تا سال ۴۰ و ۴۱ 

دوران تثبیت اخوان است.
شــعر اخوان از زبان آرکائیک، و فضــای آثارش به دوره های 
کالسیک رجعت دارد. از این منظر، شعر اخوان چه میزان در 

پیشبرد جریان مدرن شعر فارسی سهم داشته است؟
اخــوان زبان آرکائیک دارد و گاهــی اوقات که نگاه می کنیم 

به یاد قصاید، قطعات و آثار گران ســنگ ادبیات کالســیک 
می افتیم، و آن ها را در ذهن زنده می کند؛ خصوصا آن فخامت 
و طنین حماسِی آثاِر ســبک خراسانی. اخوان به شدت تحت 
تاثیر فردوســی  بزرگ بود و این مســاله مهمی است. اما یک 
مســاله وجود دارد؛ در عین حال که اخوان از چنین ذهنیتی 
برخوردار اســت، به دلیل حشر و نشــر و معاشرت با شاعران 
نیمایی، از جمله نیما یوشــیج که اخوان بســیار با او محشور 
بود، ذهنیت نو و مدرن در اخوان شکل گرفته بود و این باعث 
شد که بن مایه های ادبیات کهن را با شیوه های نو در بازگفتن 
در بازســرایش، با هم تلفیق کند. می شود گفت که با نگاهی 
که او از ســبک نیمایی وام گرفته و درونی کرده بود، به عالوه 
نگاه حماسی خودش و تم های سبک خراسانی، در هم آمیخته 
شده و یک پدیده تازه در شعر معاصر فارسی ظهور کرد. بله، 
به نظر من اخوان در شــعر مدرن فارســی سهم بسیار بزرگ 
و بســزایی دارد به این جهت که نقطه پیوند و تالقی ادبیات 

کالسیک و نو بود و توانست این ها را با یکدیگر ترکیب کند.
یکی از ویژگی های بارز اخوان )و هم قطارانش( واقعی بودنشان 
است؛ یعنی نقش بازی نمی کند و شعر، عین زندگی اوست. با 
این تعبیر موافقید؟ اگر بله، این بارزه چقدر در تبیین جایگاه 

اخوان در تاریخ ادبیات معاصر تاثیر داشته؟
اخــوان ثالث، شــاملو، نادرپور، فروغ، و.. روشــنفکران دوران 

خاصی هســتند. به گونه ای فرزند زمانه خویشتن اند و حتی 
پیش و بیش از شــاعر یا هنرمند بودن، انســان های معاصر 
دوران خودشان هستند. با همه رنج ها، دردها، تاثرات انسانی 
و تاثیراتــی که از محیط شــان می گیرند و البته اثربخشــی 
فرهنگی شــان بر محیط. بگذارید واضح تر بگویم؛ در گذشته، 
خصوصا دهه چهل و پنجاه خورشیدی آدم ها مجال و موقعیت 
بروز و ظهور هویت حقیقی انسانی شان را داشتند. آدم ها مثل 
دوران ما چند چهره، پیچیده و متناقض نبودند. احساساتشان 
را به آســانی بیان می کردند و تاثرات انسانی شان خوار نبود و 
از سوی جامعه به سخره گرفته نمی شد. در آن دوران اخالق 
انســانی چنین ســقوط نکرده بود. هنوز انســان به رسمیت 
شــناخته می شد و انســان ها اعم از مردم عادی و هنرمندان 
حق ابراز عقیده داشــتند. به هــر روی از این حیث آدم های 
آن دوران واقعی تــر زندگی می کردند. زیســت انسانی شــان 
غنی تر و عمیق تــر و البته محترمانه تر بــود. در مورد اخوان 
 بزرگ هم همین اســت. اخوان با همه رنج ها و عسرت هایش 
انسانی واقعی بود. چهره اش را می شد دید و شناخت. معترض 
بود، افســرده و گاه شــیدا بود، تلخ بود، اما خودش بود. این 
حس هــای واقعــی و آدم های قابل رویت و شــناخت، مجال 
مــی داد تا ادبیاتی ملموس و به قــول خود اخوان »خون دار« 
خلق شود. شعر اخوان خونریزی دارد چراکه شخصیت اش را 

بی پرده می توانیم ببینیم. چراکه او این مجال را داشته است.
اخوان در آثارش، ذاتــی قصه گو و نقال گونه دارد. این ویژگی 
را در شــعر اخوان و نسبتش با سبک و سیاق سبک خراسانی 

چطور ارزیابی می کنید؟
بله اخوان قصه گوســت. از ظرفیت های نقالی هم سود می برد 
اما بیشــتر قصه پرداز اســت تا نقال. صالبت و شکوه و طنین 
حماسی سبک خراســانی در آثارش به خوبی دیده می شود. 
و البته ویژگی بارز شــعر اخوان فقط این نیســت. اصلی ترین 
ویژگی شعر او، استفاده از کهن الگوهای حماسی-اسطوره ای 
ایرانی با تمرکز ویژه بر منطقه خراسان بزرگ است؛ یعنی وارد 
کردن یا کاربست اسطوره در امروز. اخوان با زیرکی و درایت، 
درصــدد بازپرداخت این نگاه کهن اســت. نگاهی که جزئی 
از ناخودآگاه جمعی ماســت و می توانــد به مثابه تمثیل های 
امروزین به کار گرفته شــود یا وجهی نمادین یابد. کار اخوان 
این اســت که در بستر زبانی ســخت مولّد و زاینده با گستره 
واژگانی باور نکردنی، این دو مفهوم، یعنی دیروز و امروز را به 
یکدیگــر متصل می کند. خرده فرهنگ و خرده روایت را احیا 
می کند و قراردادی تازه با خواننده اش می بندد. او توانســته از 
مفاهیم تکراری و گاه دســتمالی شده آشنایی زدایی کند و با 

این خرق عادت، سپهر مفهومی تازه و تاثیرگزاری بیافریند.
به نظر شما، نسل جدید شاعران و نویسندگان، چه ویژگی ای را 
باید از زیست ادبی امثال زنده یاد اخوان ثالث، الگو قرار دهند؟

ســوال دشواری است. شــاعران و نویســندگان جوان امروز، 
یا الاقــل خیلی از آن هــا، فاقد هویت و فردیت شــاعرانه یا 
هنرمندانه هســتند. تقصیر خودشــان هم نیســت. شرایط 
اجتماعی ما وخیم اســت. بدون تعارف می گویم. این شرایط، 
اجازه نمی دهد شخص هنرمند هویت فردی یا اجتماعی خود 
به عنوان هنرمند بازیابی کند و دارای اعتماد  به نفســی برای 
گفتن یا حتا چگونه گفتن شــود. مسایلی همچون فشارهای 
اجتماعی و.. باعث مســخ بسیاری از وجوه شخصیتی هنرمند 
جوان می شــود. ما می توانیم از امثال اخوان ثالث، شــهامت 
اخالقی، خویشتن شناســی، ســلوك فردی و جسارت تجربه 
کردن و حتی اشــتباه کردن را بیاموزیم. می توانیم با نگاهی 
بسیط تر به گذشته و حال، هویت هنری مان را بازتعریف کنیم. 
این ها بســیار دشوار است اما نشدنی نیست. اخوان ها با رنج و 
خون دل این مراحل را ســپری کردند. قطعا ما هم می توانیم. 
چنته ما آنقدرها هم خالی نیست. الاقل تجربه های نسل های 
گذشته توشه راهمان است. شاید زندگی و سلوك اخوان یکی 
از بهترین نمونه ها باشد. عنقا صفتی و عزت نفس و عرق ریزان 
روح اخوان حقیقتا هنوز هم برای شخص من انگیزاننده است.

مهدی اخوان ثالث يک انسان واقعی بود

ترقی اقتصادی : کتاب »فلسفه شکسپیر« نوشته کالین مک گیل با ترجمه کیهان بهمنی از 
سوی نشر سیب سرخ روانه بازار کتاب شده است.

مک گیل در این کتاب با رویکرد نقد فلســفی و با نگاهی به چهار تراژدی مهم شکسپیر شامل 
هملت، اتللو، مکبث و شاه لیر به واکاوی مفهوم دانش، و شک و نیز بررسیماهیت »خود« و کیفیت 

علیت از دیدگاه فلسفه می پردازد.
کیهان بهمنی مترجم این اثر گفت: در فلسفه ی شکسپیر: کشف معنا در پس نمایشنامه، مک گین 
به شــکلی نظام مند خوانش فلسفی / ادبی خود را از شــش نمایشنامه ی مشهور شکسپیر در 
ژانرهای گوتاگون ارائه داده اســت. نکته مهم در این اثر به کارگیری رویکرد فلســفی است که 
غالباً رویکردیبرتر و جامع در نظر گرفته می شود زیرا از همین رویکرد انتقادی می توان به عنوان 
پشــتیبانی برای رویکردهای انتقادی دیگر همچون رویکردهای جامعه شناختی، روانشناختی و 
حتی مردم شناختی بهره گرفت. در تعریفی ساده، رویکرد نقد فلسفی در ادبیات به شیوه ای گفته 
می شود که منتقد تالش می کند تا با استفاده از بعضی مفاهیم فلسفی شناخته شده، به کشف 

درونمایه های پنهان یک اثر بپردازد.
وی افزود: به دلیل اهمیت ویلیام شکســپر در ادبیات جهان، و به دلیل بعضی نظرات مبنی بر 
پیچیدگی آثار شکسپیر به دلیل خصوصیت قابلیت سلبی که برای اولین بار توسط جان کیتس 
به شکســپیر نسبت داده شد، این گونه به نظر می رســد که دیدگاه شکسپیر نسبت به جهان 
داســتان هایش نگاهی کامالً بی طرف و عاری از هر نوع ایدئولوژی است. اما مک گین با استفاده 
از همین رویکرد فلســفی تالش کرده است تا ثابت کند علی رغم وجود چنین ادعای، همچنان 
می توان فلسفه فکری نویسنده را به نحوی در آثار او جست وجو کرد. بهمنی همچنین درباره شیوه 
نوشتاری این کتاب عنوان کرد: نویسنده ابتدا به معرفی سه مفهوم فلسفی مورد نظر خود پرداخته 
اســت که به ترتیب عبارتند از: آگاهی و شک، خود و علیت. پس از طرح دیدگاه های فالسفه ی 
مختلف در باب این درونمایه ها، نویسنده به بررسی تک تک این درونمایه ها در شش اثر شکسپیر 
که عمدتاً آثار شناخته شده تری هستند پرداخته است. در ادامه نیز و در پنج بخش پایانی کتاب 
بار دیگر با اســتفاده از همین درونمایه ها به بررسی موضوعی آثار یاد شده و چند نمایشنامه ی 
دیگر پرداخته است. موضوعاتی که در بخش های پایانی کتاب مطرح می شوند مواردی همچون 
جنســیت، روانشناســی، اخالق، تراژدی و نبوغ شکسپیر هستند. این بخش ها نیز با استفاده از 
همان مفاهیم مطرح شده در بخش های ابتدایی به نحوی بسط یافته اند که کلیت کتاب مبدل 
به اثری منســجم و یک خوانش فلسفی / آکادمیک از آثار شکسپیر شده است. کالین مک گین 
فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه آکسفورد است. از این محقق و نویسنده مقاالت بسیاری 
در زمینه فلســفه و فالســفه در مجالت معتبری همچون نقد کتاب نیویورك، نقد کتاب لندن 
نیوریپابلیک و نقد کتاب نیویورك تایمز چاپ شده است. مک گین تاکنون در دانشگاه های لندن، 
آکسفورد و راتجر به تدریس فلسفه پرداخته است و در حال حاضر استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه 

میامی است. انتشارات سیب سرخ این کتاب را با قیمت ۱۰8 هزار تومان منتشر کرده است.

»پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا« 
رونمایی شد

در نشســت رونمایی کتــاب »پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا« علیرضا حســن زاده پدیده 
»چرخــش قــرن« را بحران قرن بیســت ویکم خواند و ظهور همه گیــری، جنگ های متعدد و 
تقابل های تمدنی و سیاسی را از نتایج این پدیده و بهترین پاسخ به آن را نوزایی فکری و فرهنگی 
برشــمرد. حسن بشیر نیز بر اهمیت این کتاب در موضوعاتی چون تاب آوری در برابر کرونا، ابعاد 
هستی شناختی پاندمی و تأثیر آن بر آموزش و... تأکید کرد. همچنین حسین میرزایی توضیحات 
این کتاب بر اَشــکاِل تازه فعالیت در دوره قرنطینــه و همه گیری کرونا بر عرصه های فرهنگی و 

هنری را بررسی کرد.
 نشســت رونمایی از کتاب »مجموعه مقاالت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های 
میراث فرهنگی و گردشــگری، صنایع فرهنگی خالق و هنرهای سنتی« از سوی دو پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری با سخنرانی »حسن بشیر« 
استاد دانشگاه امام صادق)ع(، »سیداحمد محیط طباطبایی«، رئیس ایکوم، »سیدمحمد بهشتی« 
عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، »حسین میرزایی«، استاد دانشگاه تهران، »نگار 
داوری اردکانی« استاد دانشگاه شهید بهشتی، »علیرضا حسن زاده« عضو هیئت علمی پژوهشکده 
مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و »رضا تسلیمی طهرانی« عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و به دبیری »مصطفی اسدزاده« عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر 

و ارتباطات و مدیر روابط عمومی این پژوهشگاه برگزار شد.
کتاب »مجموعه مقاالت همایش بین المللی کرونا« با حجم ۱۰8۰ صفحه از سوی دو پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است. در مراسم 
رونمایی از این کتاب نخست حسن بشیر به مرور کل کتاب در سخنرانی خود پرداخت و گفت: 
این کتاب دارای ارزش های مختلفی ست، از جمله نگاه به آثار منفی و مثبت کرونا به طور هم زمان. 
در کتاب با توجه به ظهور یک همه گیری جدید، مفاهیم جدیدی هم خلق شده، همچون مفهوم 
بسیار جالب بیناآیینی. بیشــتر مقاالت این کتاب دارای ارزش علمی و پژوهشی هستند. استاد 
دانشــگاه امام صادق)ع( اظهار کرد: این کتاب در پنج بخش شــامل مقاالت فارســی، فرانسوی 
انگلیســی و ترکی استانبولی و نیز گزارشی از ۷3 پیش نشست برگزارشده در همایش بین المللی 
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کروناســت که در این نشســت ها بیش از ۲3۶ محقق داخلی و 
خارجی درباره ظهور این بیماری کرونا و همه گیری آن، سخنرانی کرده اند؛ بررسی کرونا در ترکیه  
افغانستان، آمریکا، فرانسه، یونان، هند، افغانستان و... ازجمله این نشست ها بوده است. مقاالت این 
کتاب بر پایه محورهای اصلی همایش نوشته  شده اند و موضوعاتی چون تاب آوری در برابر کرونا 
ابعاد هستی شناختی پاندمی، سیاست گذاری های حمایتی در حوزه اقتصاد در دوره پاندمی، تأثیر 
پاندمی بر آموزش، گسترش فضای مجازی و کارکردهای نوین آن در عصر پاندمی، گردشگری و 
همه گیری و... بحث شده است. علیرضا حسن زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی که 
کتاب یادشده به کوشش او و مصطفی اسدزاده منتشر شده است، نیز بیان کرد: متأسفانه در آغاز 
قرن بیست ویکم با پدیده ای روبه رو هســتیم که این پدیده در کتاب »چرخش قرن« نام گرفته 
که با ظهور همه گیری، جنگ های متعدد و تقابل تمدنی و سیاســی همراه اســت و خود باعث 
روایت های آپوکالپتیک از جهان می شود. او توضیح داد: بهترین پاسخ به یک بحران نوزایی فکری 
و فرهنگی ســت. این کتاب را هم در همین چارچــوب باید دید. کتاب مجموعه مقاالت با تالش 
فراوان در کمتر از ۱۰ ماه بعد از همایش، آماده انتشار شده و در بین کتاب هایی که تاکنون درباره 
کرونا منتشر شده، بیشترین کار گروهی و همراهی اندیشمندان را دربر داشته است؛ یعنی تعداد 
نویســندگانی که در ۷9 مقاله در این کتاب از ایران و سایر کشورهای جهان  چون فرانسه، آلمان 
آمریکا، هند، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، یونان، ایتالیا و غیره حضور دارند بسیار برجسته است 
و به عبارت دیگر، یکی از مفصل ترین کتاب ها با موضوع همه گیری ویروس کروناست. این کتاب، 
اولین کتاب در پاسخ به کرونا در سال ۲۰۲۲ است که چاپ شده و بر پایه رویکردی میان رشته ای 
و تخصصی ست. این کتاب چهارزبانه است؛ فارسی، انگلیسی، فرانسوی و ترکی استانبولی زبان های 
آن اند که از این نظر هم در دنیا کمتر کتابی به چهار زبان منتشــر شده اســت. کتاب به بررسی 
موضوعات مهمی چون هویت، پویایی تاریخی، نقد سیاســت گذاری های دوره کرونا، گفتمان ها 
آینده پژوهی و غیره می پردازد. رضا تسلیمی تهرانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات از اهمیت درك نو و گفتمانی جدید در پاسخ به بحران هایی چون کرونا سخن گفت و 
ظهور زیست قدرت جدید در جهان و پزشکی شدن تعامالت انسانی را در دوره کرونا به بحث نهاد.
تســلیمی بیان کرد: این کتاب در بخشی با عنوان »پزشک فیلسوف، پزشکی در ایران باستان و 
مسئله همه گیری« نیز به گفتمان پزشــکی و مسئله همه گیری پرداخته است. بخش پساگفتار 
یا موخره کتاب نیز با مقاله »انسان شناســی در دوره کرونا«، نوشــته ســهیال شهشهانی، استاد 
انسان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تدوین شده است. نگار داوری اردکانی نیز از تأثیر کرونا بر زبان 
و سیاست های زبانی در این دوره و چگونگی کاربرد زبان در نزد سیاست مداران جهان در برخورد با 
کرونا گفت. او به تحلیل پدیده »چندزبانگی« در دوره کرونا پرداخت. پس از داوری اردکانی، محیط 
طباطبایی با اشــاره به جایگاه موزه ها در این کتاب، و رویکرد میراثی و فرهنگی کتاب با تمرکز 
بر مقدمه »ژاله آموزگار« اســتاد اسطوره شناسی دانشگاه تهران، اهمیت کتاب یادشده را از چند 
جهت به بحث گذاشت؛ حضور برجسته محققان علوم میراثی در پاسخ به یک بحران، در چشم انداز 
پاسخ گفتمانی به یک بحران در سطح ملی محلی و جهانی، نقد سیاست گذاری های دوره کرونا و 
آسیب شناسی نظام های گفتمانی این دوره در جدال با هم، تولید امید و گشایش چشم اندازهای 
جدید در پاسخ به یک تهدید. طباطبایی مجدداً گفت: کتاب »مجموعه مقاالت همایش پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی کرونا« در ۱۰۴۶ صفحه به کوشــش علیرضا حسن زاده و مصطفی اسدزاده 
و با مقدمه و مؤخره ای از ژاله آموزگار و ســهیال شهشهانی، به صورت مشترك از سوی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است. و این تالش 
نشان می دهد که فعاالن حوزه میراث فرهنگی نسبت به کرونا بی تفاوت نبوده اند و عاملیت آن ها در 

تولید و تألیف این کتاب اثبات می شود.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

 کتاب »فلسفه شکسپیر« کافهکتاب
منتشر شد

ترقی اقتصادی : سینما از جمله تفریحات ارزان و فراگیر در سراسر دنیاست؛ 
در کشــورمان هم ســینما جزء ارزان ترین تفریحات محســوب می شود اما با 
نزدیک شدن به سال جدید، زمزمه گران شدن این سرگرمی به گوش می رسد؛ 

آن هم بیشتر از 5۰ درصد!
سینما جایی اســت که مردم حدود ۲ ساعت در آن حضور می یابند و سرگرم 
می شوند؛ می خندند؛ می گریند و احتماالً چیزی یاد می گیرند. سینما از جمله 

تفریحات ارزان و فراگیر در سراسر دنیاست.
در کشــورمان و در حال حاضر، سینما هم جزء ارزان ترین تفریحات محسوب 
می شــود اما با نزدیک شدن به سال جدید، زمزمه گران شدن این سرگرمی به 
گوش می رســد؛ آن هم بیشتر از 5۰ درصد! برخی هم می گویند نهایت سقف 
بلیت ۴۰ هزار تومان تعیین خواهد شد که به فرض صحت، باز هم مبلغ باالیی 

به نظر می رســد. البته در این میان مبالغه هایی انجام می گیرد مبنی بر اینکه 
قیمت ســینما معادل یک بســته چیپس و پفک اســت، و به این نکته توجه 
نمی کنند که خانواده ها در شرایط بغرنج معیشتی، تنقالتی همچون چیپس و 

پفک را از سبد غذایی خود حذف می کنند.
محرومیت از توسعه کمی و کیفی سینما، عامل خسارت

مبالغه دیگری که صورت می گیرد این اســت که نرخ فعلی بلیت ســینما در 
ایران را )معادل حدوداً یک یورو ( با دیگر کشــورهای جهان مقایسه می کنند. 
این در حالی است که فرانسه با داشتن بیشترین تعداد سالن در اروپا )نزدیک 
به ۶ هزار ســالن(، نرخ بلیتش به طور متوســط ۷ یورو است. فراموش نکنیم 
کمترین درآمد ماهانه در فرانســه به طور متوســط حدود 35۰۰ یورو اســت، 

بنابراین سینما یکی از تفریحات ارزان برای مردم فرانسه محسوب می شود.
از ســوی دیگر بلیت 3۰ هزار تومانــی فعلی حدود یک صدم حداقل حقوق در 
ایران محسوب می شود، بنابراین تفریح ارزانی نیست. آن کارگر اگر دارای یک 
خانواده 3 نفره باشد، باید فقط ۱۲۰ هزار تومان برای تماشای یک فیلم هزینه 
کنــد. هزینه رفت و آمد و تنقالت هم به این عدد اضافه می شــود. بنابراین با 
افزایش قیمت بلیت سینما، امکان تماشای فیلم در سالن سینما را از بسیاری 

خانواده ها گرفته می شود.
این در حالی است که رهبر انقالب هنر سینما را بالشک یک هنر برتر می دانند 
و درباره آن گفته اند: احســاس می کنم که خسارت عظمایی از قَِبل محرومیت 

از توسعه کّمی و کیفی در این رشته مهم هنری بر جامعه ما وارد می شود.
هجرت عالقه مندان سینما به شبکه نمایش خانگی؟

از ســوی دیگر، با گســترش اینترنت و رونق VODها و ســامانه های آنالین 

تمایــل خانواده هــا به تماشــای آثار شــبکه نمایش خانگی بیشــتر شــده 
اســت. چون با خرید اشــتراك یک ماهه یا بیشــتر، به صدها فیلم و سریال 
 دسترســی خواهند داشت و بسیار ارزان تر از تماشــای فیلم در سالن سینما 

تمام می شود.
البته که هیچ نوعی از تماشای فیلم، جایگزین حضور در سالن سینما نمی شود 
و حس تماشــای دسته جمعی فیلم در سالن تاریک سینما با تماشای فیلم در 
منزل و روی صفحه نمایشــگر قابل مقایسه نیست، اما تجربه نشان داده که با 
رشــد قیمت ها و کوچک شدن سفره مردم، اولین کاالهایی که از سبد خانواده 

حذف می شوند، کاالهای فرهنگی و هنری هستند.
یارانه سینمایی، آری یا خیر؟

به نظر می رسد سیاســت اعمال یارانه هم درست نباشد، چرا که تجربه نشان 
داده است که رانت های اینچنینی، به درستی توزیع نشده و به انحراف کشیده 
می شــود. اما راه حل چیست؟ پاســخ به این پرسش ساده نیست، چرا که هم 
باید رضایت سالنداران را جلب کرد، هم به نحوی عمل کرد که سینما از سبد 
فرهنگی خانواده  ها حرف نشــود. شاید بد نباشــد تجربه کشورهایی همچون 
فرانســه را در این مورد رصد کرد؛ و دید در ایام شــیوع کرونا چه راهکاری را 

برای سرپا نگه داشتن سینما به کار بسته اند؟
شــاید بد نباشــد بدانیم در ســال ۱398 هر یک یورو کمــک و یارانه ای که 
دولت فرانســه به بخش ســینمایی کرده، منجر به ۲۲ یــورو تولید اقتصادی 
و بازگشــت آن شــده اســت)+(. بنابرایــن اگر قرار اســت یارانــه ای هم از 
 ســوی سازمان ســینمایی به صنعت ســینما تزریق شــود، باید به بازگشت 

آن هم فکر کند.

شلیك به قلب سینما با گرانی بلیت!

دیگر  روز  »چنــد 
نو  بــا آغاز ســال 
دوبــاره هزینه های 
کاغذ، چاپ و صحافی، یکی دوپله باالتر خواهد نشســت؛ اما 
با این حــال، معتقدم کتاب خوان های جامعه همچنان رو به 
افزایش اند. کتاب خوان ها برای رسیدن به کتاب مطلوبشان 
راه هــای مختلفی دارند؛ یــا دیجیتالــش را می خوانند یا 
کاغــذی اش را می خرند و یا امانــت می گیرند. کتاب یک 
کاالی ضــروری برای خیلی از زندگی هاســت که هرگز از 
ســبد خریدشان حذف نخواهد شــد. کتاِب خوب را مردم 
می بینند، می خرنــد و می خوانند؛ حتی اگر بایکوتش کرده 

باشند. پس بازار کتاب همیشه رونق دارد.
اگر دولت دست از اقتصاد کتاب و ناشران بردارد، و همه ی 
ناشران، به طور یکسان، هزینه های خود را از بازار آزاد تأمین 
کنند، در کوتاه مدتی کم تر از شــش ماه، بازار رقابت ســالم 
برای تولید کتاب خوب و ارزان تر برای فروش بیش تر شکل 
می گیــرد و نرخ کتاب، به تعادلی می رســد که خوانندگان 
آن نیز ســبد خرید خود را در میان این بازار آســوده خاطر 

تأمین می کنند.

مســئوالن جدید خانه ی کتاب، کــه در دولت تازه، توزیع 
کاغذ تعاونی را به دســت گرفته اند، متأســفانه دچار اشتباه 
محاســباتی و عملکردی شــده و با توزیع نادرســت کاغذ 
تعاونــی در میان قشــر خاصی از ناشــران، ایــن »رقابت 
اقتصادی« را تبدیل بــه »رقابت رانتی« کرده اند. با این کار 
هم کمر تاجران و واردکنندگان کاغذ را شکســته اند و هم 

سر ناشران بیگانه و آشنا را. چطور؟
اختالف قیمت کاغذ تعاونی، با کاغذ آزاد، در هر بند، بیش 
از چهار برابر اســت. ناشری که کاغذش با ۱3۰ هزار تومان 
تأمین می شود، با ناشــری که کاغذش با 55۰ هزار تومان 
تأمین می شــود، نباید قیمت مشــابهی روی کتاب هایشان 
بگذارنــد. بر فرض این که ناشــر برخــوردار از حمایت های 
دولتی، کتاب خود را متناسب با هزینه ها و کاغذ تعاونی اش 
نرخ گذاری کند، آیا ناشــران نابرخوردار می توانند نرخ های 
خود را به نرخ های آنان، که هزینه هایی چهار برابر کم تر از 

آنان داشته اند برسانند؟
نتیجه ی این دســت رانت پردازی و مدیریت نادرسِت منابع 
مالی، پرورش یافتِن مجموعه ای از ناشــران دوپینگی است 
که دیگر فعاالِن نابرخوردار عرصه ی نشر را وادار به رقابت با 

این دوپینگی ها می کند. طبیعی است که ناشران ضعیف تر، 
توان رقابت با ناشران دوپینگی را نخواهند داشت. حاال اگر 
این رقابت در میان چند ناشــر هم سو ایجاد شده باشد، که 

نتیجه مشخص تر است.
متولیــان امر اگر می خواهند رونقی به صنعت نشــر بدهند 
نخست باید این دست حمایت ها را که شاید بیشتر »صنعت 
مســکن« را رونق دهد تا »صنعت نشــر« را، رها کنند. اگر 
هم می خواهنــد با این روش ادامه دهند، امکانات را به طور 
عادالنه و متناسب تقســیم کنند تا کاغذهای دولتی راهی 
بازار ظهیراالســالم نشود و به امنیت شــغلی و سرمایه ای 

واردکنندگان آسیب نزند.
اما بهتــر از آن، این اســت این هزینــه ی از بیت المال را 
عموم مصرف کنندگان جامعه دریافت کنند. در این دســت 
برنامه ریــزی و ســهمیه بندی فرهنگــی، به جــای اینکه 
کتاب هایی خــاص یــا گروه هایی خاص حمایت شــوند، 
جامعه ی کتابخوان بیشتر تقویت می شود و این بازار کتاب 
اســت که شــلوغ تر از گذشته می شــود. طبیعی است این 
تخصیص و بخشــش ناعادالنه ی بیت المال، هرگز محصول 

انسان ساز و تشکیالت ساز تحویل جامعه نخواهد داد.

عهدمانا البته خود را ناشر ضعیفی نمی داند و با وجود این که 
از این دســت حمایت های دولتی کاماًل بی بهره است، یکی 
از مؤثرترین و موفق ترین ناشــران ایران اســت که با تکیه 
بــر روش خاص خود در فروش کتــاب از طریق »مقرهای 
کتــاب«، بنیان تــازه ای در ایجــاد شــبکه ی کتابخوانان 
گذاشــته اســت و در این زمینه بدون بخل ورزی و صرفاً با 
هــدف ترویج معارف و فرهنگ اســالمی، حتی کتاب های 
 ناشــران دوپینگی را نیز در چرخــه ی توزیع خود حمایت 

کرده و خواهد کرد.
امــا دوســتانه و برادرانه توصیه می کنم: صنعت نشــر را با 

دوپینگ های ناشیانه، بیمار نکنید.«

ترقی اقتصادی : رئیس باشگاه نوروز یونسکو گفت: نظامی 
در میان پنج قله رفیع زبان فارســی قرار دارد و باید جز 

شاخص های مهم هویت فرهنگ ایرانی برشمرده شود.
ســیداحمد محیط طباطبایی با اشاره به جایگاه حکیم 
نظامی اظهار داشت: نظامی از شاخص های مهم هویت 
فرهنگ ایرانی به شــمار می آید زیــرا او یکی از پنج 
قله زبان و ادب فارســی اســت که آثارش از نظر وزن 
و ســازماندهی ادب فارســی اهمیت جهانی دارند و 
جهانبینی او نکته ای بســیار مهم در میراث بشــری 

است. 
این پژوهشــگر و مورخ افزود: یکــی از مهمترین 
پدیده هــای فرهنگی هویت ملــی ایرانی، زبان و 
ادب فارســی است. زبان فارســی با ویژگی ها و 
مشــخصات منحصربه فرد خــود در میان تمام 

زبان های دنیا سرآمد است. 
وی ادامه داد: زبان فارسی مبتنی بر نظم و نثر بوده و قدیمی ترین 
آثار به دست آمده از فارســی دری، شعر است. از این منظر 
فارســی گویان و فارسی نویسان به شــعر مطلب خود را ارائه 
می دادند و این با هر مکتب دیگری که دارای شــاعر است و 

شعر تفاوت دارد.
حکیم نظامی از شاخص های مهم هویت فرهنگ 

ایرانی است
محیط طباطبایی تاکید کرد: شــاعری در هر 
زبانی مختصات خود را دارد اما زبان فارســی 
آهنگین و مبتنی بر موسیقی و شعر است برای 

همین می بینیم در این زبان، فردوسی طوسی، حماسه سرا و تراژدی نویس 
بزرگی است و یا سعدی یا مولوی تفسیر قرآن را بیان می کنند.

این پژوهشگر ادبی یادآور شــد: نظامی گنجه ای نه تنها شاعر است بلکه از 
زبان شعر برای بیان مفاهیم مهم فرهنگی و دیدگاه و جهانبینی اش استفاده 

می کند.
 وی اظهار کرد: آثار نظامی بیانگر مهمترین داستان هایی است که در ادبیات 
فارســی به جا مانده که قدیمی تر از آثاری اســت که در اروپا به این پدیده 

پرداخته اند.
محیط طباطبایی گفت: مهمترین ویژگی نظامی از منظر میراث فرهنگی آن 
است که همه پدیده ها را ایرانی کرده و با ایرانی کردن آنها در وفاق و همدلی 

و همبستگی گروه های فرهنگی تالش موثر داشته است.

ضربه رقابت رانتی در توزیع کاغذ در بازار نشر

حکیم نظامی از شاخص های مهم هویت فرهنگ ایرانی است

نویسنده و مدیر انتشارات عهدمانا
رضا مصطفوی


