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1.فقــدان ابزارهــاى مدیریــت اقتصاد در زمــان وفور 
درآمدهــاى نفتى ، وقتى اســم مالیات به میان مى آید 
نسبت به آن خوشحال و خوش بینم. خوشحالم از اینکه 
درآمدهاى حاصل از فــروش منابع طبیعى نفت، به هر 
دلیلــى که محل بحث ما در اینجا نیســت، کاهش پیدا 
کرده  و این باعث توسعه سازوکارهاى اقتصادى توسعه...

تقریباً از نیمه دوم سال 1398 شرایط بازار سرمایه ایران 
در معــرض متغیر جدیدى تحت عنوان حجم ســنگین 
سرمایه گذارى اشخاص حقیقى تازه وارد به این بازار قرار 
گرفت که موجب افزایش شــدید نرخ رشد بازار سرمایه 
شــد به نحوى که هر روز احتمال سقوط این بازار را نیز 

افزایش داده است و تحلیلگران بسیارى به...

بر اســاس آنچه که از یادداشــت هاى رئیس کل بانک 
مرکزى در خصوص رشــد «کل هاى پولى» در سه ماهه 
نخست سال 1399 مستفاد مى شود حجم نقدینگى در 
سه ماهه ســال 1399 معادل حدود 180 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت که به معنى رشــد 33 الى 
34 درصدى نقدینگى در دوازده  ماهه منتهى به پایان...

مجلس یازدهم براى نشــان دادن جــدى بودن خود در 
میدان اقتصاد در همان روزهاى نخست فعالیت فرماندهان 
اقتصاد یعنى رئیس بانک مرکزى، وزیر اقتصاد و دارایى و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه را به صحن مجلس کشاند و 
آنها براى روشن شدن وضعیت کالن اقتصاد و نشان دادن 

ابعاد ماجراى بزرگ تحریم و نیز تبرئه خود،...

خروج صادرکننده واقعى 
از صحنه رقابت

بیچاره سهامدار 
محترم آخر
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راه درست هدایت 
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چگونه نقدینگى موجود در بورس 
را به نفع تولید استفاده کنیم
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راه آرام شدن واقعى بازار ارز
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مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید

ترقــى اقتصادى : بورس هــر روزه میزبان میلیارد هــا تومان نقدینگى 
اســت که به این بازار ســرازیر مى شــود، این در حالى است که برخى 
از کارشناســان اقتصادى معتقدند تا زمانى که این نقدینگى قدرتمند 
جذب بخش تولید کشور نشود و یا این اینکه در تامین مالى بنگاه هاى 
تولیدى مورد استفاده قرار نگیرد، مى تواند اثرات بسیار مخربى در اقتصاد 
کشور به همراه داشته باشد.  محمدرضا پورابراهیمى رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس مى گوید: تفاوت معنادار قیمت بازار و ارزش ذاتى سهام 
شــرکت هاى بورسى موجب نگرانى اســت. به بیان دیگر روند افزایشى 
در بازار بورس اگر نامتناســب با شاخص هاى ســودآورى، عملکردى و 
اقتصادى کشــور باشــد باید در مورد آن ابراز نگرانى کرد. وى با بیان 
اینکه در هفته هــاى اخیر، روزانه حدود 1000 تا 1500 میلیارد تومان 
منابع نقدى جذب بازار سرمایه شده است، ادامه داد: این حجم نقدینگى 
درصورت عدم جذب در بازار ســرمایه مى توانست اثرات منفى بر حوزه 

اقتصادى کشور داشته باشد، اما به سمت بازار سرمایه هدایت شد.
رئیس کمیســیون اقتصادى در مجلس تصریــح کرد: اگر منابع مذکور 
با واقعیت هاى اقتصادى مبنى بر تشــکیل شرکت ها، ایجاد فرصت هاى 
سرمایه گذارى و ســودآورى همخوانى داشته باشد، بزرگترین موفقیت 
کشــور و بازار سرمایه به دست مى آید، در غیر این صورت تهدید جدى 

به حساب مى آید...

چند صباحى اســت که شاهد التهاب در بازار فوالد هستیم و برخى اقدامات به این 
التهاب دامن زده است. بیشتر فعاالن  بازار قیمت هاى دستورى را عامل اصلى این 
آشوب در بازار و افزایش افسارگسیخته قیمت ها دانسته و برخى دیگر قیمت هاى 
فعلى را نتیجه ابطال معامالت توسط معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مى دانند و معتقندند اگر روند اینگونه ادامه یابد قیمت ها بیش از این افزایش یافته 
و فشار خود را بر مصرف کننده نهایى بیشتر مى کند. ترقى اقتصادى در این رابطه 
به ســراغ دو تن از اعضاى هیئت مدیره انجمن فوالد رفته ونظرات آنها را پیرامون 

اتفاقات حوزه فوالد جویا شده است که در ادامه از نظر مى گذرد:
ابطال معامالت بورس کاال را از نقش آفرینى خود بازداشت

نادر سلیمانى عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت و گو با 
ترقى اقتصادى درخصوص وضعیتى که بازار فوالد امروز پیدا کرده و به عقیده ایشان 
قابل پیش بینى نیز بود گفت: از اسفند ماه سال گذشته ابطال معامالت در بورس با 
هدف تعادل در بازار کلید خورد. در واقع فلسفه و استراتژى ابطال معامالت توسط 
معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت، کنترل قیمت ها در بازار بوده است.

وى افــزود: در آن زمان انجمن تولیدکنندگان فوالد با این اســتراتژى مخالف کرد 
و اعالم داشــت زمانى که معامالتى بدون بررســى کارشناســى ابطــال مى گردد، 
ناخودآگاه عطشــى در تقاضا ایجاد خواهد شــد و درنتیجه در هر هفته که معامله 
اى باطل اعالم مى شــود در هفته بعد از آن، قیمت باطل شــده هفته قبل مبناى 
قیمت براى معامالت خواهد شــد. لذا افزایش مداوم قیمت ها ســبب ابطال پى در 

پى معامالت شد.
ســلیمانى ادامه داد: از اینرو مســئله ابطال معامالت، بورس کاال را از نقش آفرینى 
خود بازداشت. یعنى بورس کاال با هدف شفاف سازى قیمت ها و محلى براى تالقى 
عرضه و تقاضا، شــکل گرفته بود اما زمانى که عنصر خارجى با نام ســقف قیمت و 

ابطال معامالت در آن ورود پیدا کرد پس نقش محورى آن از بین مى رود.
وى تصریح کرد: بنابراین مسئله شفافیت قیمت در وهله اول آسیب دید و در وهله 
بعدى، عطش وافر تقاضا در پى ابطال معامالت ایجاد شــد. این دو موضوع به طور 
همزمان سبب ایجاد رانتى گسترده در بازار شد و عطش در صنایع پایین دست که 
شــمش را براى تولید محصول نورد تحویل مى گرفتند باقى گذاشــت و زمینه اى 
براى افزایش قیمت در محصوالت نهایى نیز شد. در همان زمان انجمن اعالم داشت 
که ابطال معامالت به این شیوه روش صحیحى براى کنترل قیمت در بازار نبوده و 

صرفا افزایش تقاضا ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت ها نیز مى شود.
ســلیمانى در توضیح تکمیلى این موضوع اظهار داشت: بخشى از آن چیزى که در 
بازار مشــاهده مى شود در واقع ناشى از فضاى روانى است که در اثر تقاضاى کاذب 

به دلیل ابطال معامالت ایجاد شد.
وى با اشــاره به رانت گســترده ایجاد شده در فضاى فوالد کشــور ناشى از ابطال 
معامــالت گفت: زمانى که قیمت هاى واقعى موجود در بورس به جهت آنکه خارج 
از سیســتم و مکانیزم قیمت گذارى وزارت صمت مى باشد، سرکوب شده و ابطال 
مى گردد عمال شــاهد ایجاد رانتى در بازار هستیم که عامل ورود مصرف کنندگان 

غیــر واقعى در بورس کاال خواهد شــد و متضرر اصلى ایــن اتفاق در اولین مرحله 
تولیدکننده و بعد از آن مصرف کننده نهایى است.

تغییر ضرایب زنجیره بر التهاب بازار مى افزاید
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد درباره افزایش افسارگســیخته 
قیمــت هاى فوالد در بازار آزاد نیز چنین توضیح داد: براى این افزایش چشــمگیر 
قیمت ها در بازار آزاد دو دلیل مى توان ذکر کرد که اولین آن همین موضوع ابطال 
معامالت بود که تاثیر خود را گذاشــت و على رغم تصمیم سرپرست وزارت صمت 
مبنــى بر گرفتن اختیارات از حوزه معدنى و انتقال آن به حوزه بازرگانى وزارتخانه، 
همان دوره ســه ماهه کافى بود تا شــاهد افزایش 100 درصدى قیمت ها در بازار 
باشــیم. دومین دلیل که عرصه جدیدى را براى افزایش دوباره قیمت ها همزمان با 
فضاى روانى ابطال ها ایجاد کرد، موضوع ضرایب زنجیره فوالد و ضرایب پایه بود. 

وى این موضوع را چنین تشــریح کرد: در فروردین و اردیبهشــت امسال معاونت 
معدنى وزارت صمت از 4 تشکل درخواست کرد تا براساس سودآورى زنجیره فوالد 
قیمت هاى خود را تعیین و اعالم نمایند و در این بین انجمن فوالد اعالم داشت که 
بحث کارشناسى این موضوع انجام شده و بهترین راهکار تعیین قیمت پایه شمش 
براســاس 83 درصد قیمت فوب خلیج فارس ضربدر ارز نیمایى مى باشد و در این 
صورت ســایر حلقه هاى زنجیره نیز به تناسب آن از تصمیم مذکور منتفع خواهند 
شد. این تصمیم اگرچه در ابتدا با مخالفت تشکل هاى معدنى مواجه شد اما باالخره 
دکتر اســماعیلى به این نتیجه رسید که شــاید بهترین راهکار تغییر قیمت پایه از 
83 درصد فوب به 95 درصد فوب خلیج فارس باشد. لذا این مسئله گرچه به لحاظ 
کارشناســى، فوالدى ها را قانع نمى کرد اما در نهایت تغییر در ضرایب پایه انجام 
شد و از اینرو کل زنجیره از سنگ آهن گرفته تا آهن اسفنجى از این تغییر ضرایب 
به صورت طبیعى منتفع شــدند. اتفاق بعدى این بود که پس از تغییر ضرایب پایه، 
درخواســت تغییر ضرایب زنجیره نیز مطرح گردید که این مســئله به شدت مورد 
مخالفت انجمن فوالد قرار گرفت اما چون مباحث آن به نتیجه نرســیده بود چون 
فضاى روانى افزایش قیمت در زنجیره فوالد وجود داشت از اینرو تاثیرات خود را بر 

بازار گذاشت و موجبات افزایش قیمت را در بازار ایجاد کرد.
پس قیمت هایى که در اثر ابطال معامالت افزایش داشــته و منجر به تغییر ضرایب 
قیمت هاى پایه شده بود، درگیر اثرات روانى ناشى از تغییر ضرایب زنجیره و احتمال 
افزایــش ضرایب شــد و مجددا قیمت هاى زنجیره اى 35 تــا 60 درصد باال رفت.

وى در خاتمه گفت: به عقیده من اگر موضوع ضرایب زنجیره اى از دســتور خارج 
نشــود و مسئله آن حل نشــده باقى بماند تاثیرات خود را کماکان در بازار خواهد 
داشــت کما اینکه به طور هفتگى قابل مشاهده است که در مقاطع رشد 10 تا 15 
درصد و حتى در برخى موارد تا 30 درصد نســبت به قیمت پایه اتفاق مى افتد و 
اگر این ضرایب رسما تغییر یابد قطعا به این قیمت هاى فزاینده و رو به باال، 50 تا 

55 درصد افزوده خواهد شد. 
ضمــن آنکه قیمت هاى داخلى 120 درصد فوب خلیج فارس خواهد کرد. در واقع 
تغییر ضرایب قیمتى در شرایط فعلى در زنحیره فوالد نه تنها افزایش لجام گسیخته 
قیمت ها را در بازار در پى خواهد داشــت بلکه با توجه به سهم باالى شرکت هاى 
فوالدى در بازار ســرمایه، این اقدامات غیر کارشناسى باعث التهاب در بازار سرمایه 
خواهد شــد که این موضوع قطعا با اســتراتژى دولت در حمایت از بازار ســرمایه 

مغایرت دارد.
ســید رضا شهرســتانى عضو هیئت مدیره فوالد ایران نیز در گفــت و گو با ترقى 
اقتصــادى با بیان اینکه در قیمت گذارى صنایــع فلزى معموال از نرخ هاى جهانى 
الگوبردارى مى شــود گفت: به عبارت دیگر در کل دنیا فلزات با اختالف جزئى که 
ناشــى از هزینه هاى حمل و گمرك مى باشد معامله مى شوند و هر چه ارزش فلز 

باالتر مى رود، این اختالف جزئى تر و کمتر مى گردد.
وى افزود: درمورد فوالد نیز باید شــاهد تبعیت قیمــت ها از نرخ هاى بین المللى 
باشــیم اما برخالف این موضوع، سیاست هایى از سمت وزارت صمت تحمیل شد. 
وزارت صمت مدعى اســت که قصد دارد قیمت فوالد به عنوان کاالیى استراتژیک 
را که به دســت مصرف کننده نهایى مى رسد، پایین نگه داشته و به بهاى پایین به 
آنــان عرضه نماید. از اینرو قیمت ارز نیما مالك عمل قرار گرفت و وزارتخانه اعالم 
داشت نرخ هاى داخلى 5 تا 10 درصد پایین تر از حاصل ضرب ارز نیمایى در نرخ 
هاى صادراتى باشد. بنابراین اختالف قیمت قابل توجهى به جهت آنکه نرخ ارز نیما 

بروز نشده بود در قیمت هاى فوالد به وجود آمد.
شهرستانى ادامه داد: تمامى عوامل مذکور سبب شد قیمت هاى موجود در بازار و با 
نرخ هاى معامالتى در بورس حداقل 30 درصد اختالف داشته باشد. همین مسئله 
انگیزه عرضــه در میان تولیدکنندگان را کاهش داد و در مقابل منجر به عطش در 
بازار شــد و چون اختالف قیمت بازار آزاد و بورس باال رفت در نتیجه شــاهد رانت 

خواهیم بود.

وى در ادامه صحبت هاى خود گفت: تعیین کف و سقف قیمت در بورس، زیر سوال 
بردن مکانیزم بورس کاالســت چراکه مکانیزم بورس تعیین قیمت از طریق عرضه 
و تقاضاســت درحالى که با تعیین کف و ســقف این مکانیزم را زیر سوال برده ایم. 
از ســوى دیگر تعیین این کف و سقف سبب مى شود مشتریان بدانند چه نرخى را 

ارائه دهند که برنده معامله شوند. 
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کرد: در چنین شــرایطى 
هر آنچه که در بازار عرضه شود به دلیل قیمت هاى پایین تر از بازار آزاد، تقاضا را 
به شــدت باال مى برد. در چنین شرایطى شاهد ابطال گسترده معامالت در بورس 
کاال از ســوى معاونت معدنى وزارت صمت به جهت باال بودن قیمت ها نســبت به 
آنچه که در ذهن آنان مى گذشــت، بودیم که ایــن موضوع وضعیت را بدتر کرد و 

عطش بازار را شدیدتر کرد.
وى گفــت: به اعتقاد من رانتى که در بازار فوالد اتفاق افتاده چشــمگیر اســت و 
سیاســت هاى غلط در حوزه ورق منجر به احداث واحدهایى شــد که تنها با هدف 
جذب ســهمیه و خرید از بورس و استفاده از رانت ایجاد شده، روى کار آمده بودند 
در حالى که برخى واحدها به واســطه همین سیاســت هاى غلــط، با پایین ترین 
ظرفیت در حال کار بودند. در خصوص شمشــه و بیلــت نیز چون برخى به دنبال 

منافع خود هستند، مایلند که قیمت هاى شمش پایین نگه داشته شود.
شهرســتانى تصریح کرد: به عقیده من عرضه هــا در بورس کاال نباید به هیچ وجه 
دســتورى باشــد بلکه عرضه و تقاضا باید کامال آزاد گردد و اولویت اول را صادرات 
قرار دهیم تا ارز مورد نیاز کشــور تامین گردد و از طرفى اجازه دهیم قیمت ها به 
نرخ هاى جهانى نزدیک شود. در این صورت حتى با باال رفتن نرخ ارز در کشور، به 
طــور اتوماتیک، قیمت هاى داخلى 5 تا 10 درصد زیر قیمت هاى صادراتى خواهد 

ایستاد و بازار به تعادل مى رسد.
وى ادامه داد: نکته دیگر این اســت که باید الگوبرداریمان در فوالد از بازار ســایر 
کشورها باشد یعنى زمانى که قیمت ها نوسان زیادى دارد و بر فرض مثال 5 درصد 
رشــد روزانه خود را به ثبت مى رساند تنفس چند دقیقه اى به معامالت داده مى 
شــود و بعد از چند مرحله تنفس، در نهایت معامــالت به روزهاى بعد منتقل مى 
شــود و از ابطال آن جلوگیرى مى گردد تا بدین ترتیــب هیجان بازار را کنترل و 

متوقف کنند.
این عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در خاتمه اظهار داشــت: نکته آخر این اســت 
که در چشــم انداز 1404 قرار اســت به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد دست 
یابیم و ظرفیت اســمى کنونى فوالد 38 میلیون تن و تولید امســال به 30 میلیون 
تن خواهد رسید اما براى رسیدن به رقم چشم انداز خألهایى در کنسانتره، گندله و 
آهن اسفنجى و از همه مهم تر اکتشافات و تولید سنگ آهن و زیرساخت هاى حمل 
جاده اى و ریلى داریم. لذا باید حمایت هایى صورت گیرد تا سرمایه گذاران در این 
بخش ها ســرمایه گذارى نمایند و سود عادالنه اى ببرند بنابراین در صورت وجود 
اقتصاد آزاد شــاهد حضور این سرمایه گذاران خواهیم بود و چون رقابت سالمى در 

بازار شکل مى گیرد پس قیمت ها متعادل خواهد شد.

التهاب بازار فوالد چه زمانى فروکش مى کند؟



ترقى اقتصادى:  مدتــى پیش مرکز آمار ایران 
چکیده نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار در سال 
1398 را منتشــر کرد که طبق آن نرخ مشارکت 
اقتصادى جمعیت 15 ســاله و بیشــتر از 44.5 
درصد در ســال 97 به 44.1 درصد در سال 98 
کاهش یافته بود. تعداد جمعیت بیکاران 15 ساله 
و بیشتر کشور در سال 1398، دو میلیون و 893 
هزار و 588 نفر گزارش شده است که این تعداد 
در مقایسه با ســال 1397 کاهشى 404 هزار و 
390 نفــرى را تجربه کرده اســت. با این کاهش 

جمعیت بیکاران، نرخ بیکارى نیز از 12.2 درصد 
در ســال 1397 به 10.7 درصد در سال 1398 

کاهش یافته است.
راهکارى به غیر از بهبود و توســعه بخش واقعى 

اقتصادى نداریم
وحید شقاقى اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این 
باره گفت: اشــتغال و متعاقب آن بیکارى ارتباط 
مستقیم به رشد سرمایه گذارى و رشد تولید دارد. 
در اقتصادى که بخش واقعى اقتصاد با مســایل 
عدیده مواجه است اشتغالى شکل نمى گیرد و هر 

چه اشتغال باشد کاذب است. اطالعاتى که مرکز 
آمار در این باره مى دهد مى گوید وضعیت مناسب 
است و حتى نرخ بیکارى کمتر شده، اما اشتغال 
به معناى واقعى زمانى شــکل مى گیرد که تولید 

به معناى واقعى شکل بگیرد.
او افزود: با توســعه بخش هاى غیرمولد، اشتغال 
کاذب در جامعه ایجاد مى شــود. االن حدود یک 
دهه اســت رشد ســرمایه گذارى در کشور منفى 
است؛ بنابراین اشتغال واقعى هم شکل نمى گیرد 
و هر آنچه در اشــغال مى بینید اشتغال غیرواقعى 
و کاذب اســت. ماحصل بیکارى و شــکل گیرى 
اشتغال کاذب، هم چالش هاى اقتصادى و مسایل 

اجتماعى است.
وى ادامــه داد: بحــث به تاخیر افتــادن ازدواج 
اقتصادى  فرصت هاى  اتالف  اخالقى،  مشــکالت 
به دلیل از دســت رفتن فرصــت جوانى نیروى 
کار، افزایش هزینه ها بابت از دســت دادن نیروى 
کار جوان و در پى آن مواجه شــدن با مشکالت 
عدیده در سالمندى و افزایش نومیدى در جامعه 
از جملــه پیامد هاى اجتماعى بیکارى هســتند. 

وقتى نمى توانیم به موقع اشــتغال را براى قشــر 
جوان فراهم کنیم با از دست دادن زمان بهره ورى 
اقتصادى و سرمایه انسانى را از دست مى دهیم و 

این تبعات منفى در جامعه خواهد داشت.
این اقتصاددان درباره این که چه راهکارى در این 
باره وجــود دارد، بیان کرد: راهــکارى به غیر از 
بهبود و توســعه بخش واقعــى اقتصادى نداریم. 
بخش عمده اقتصاد ایران عمال غیرمولد و با تکیه 
بر بازار هاى مالى و پولى است و متاسفانه چندان 
به بخش واقعى اقتصادى توجه نشــده اســت. تا 
زمانى که فضاى کســب و کار بهتر نشــود ثبات 
وامنیت اقتصادى شــکل نگیرد ســرمایه گذارى 
شکل نمى گیرد. تا زمانى که سرمایه گذارى شکل 
نگیرد تولید شــکل نمى گیرد و اشــتغال ایجاد 

نمى شود.
بخش مسکن در رفع بیکارى به کار گرفته شود

ایــرج رهبرى دیگر کارشــناس اقتصادى در این 
باره گفت: همه ســعى مى کنند به نحوى مسئله 
اشــتغال را حل کننــد و دولت خــط مقدم آن 
اســت و مســئولیت اولیه را دارد و باید هر گونه 

امکانى را فراهم کند تا مسئله اشتغال حل شود. 
قوانین خوبى هم در این زمینه داریم. رفع موانع 
کسب وکار و قانون مستمر کار را داریم که دولت 
مى تواند از این قانون ها استفاده کند. براى رونق 
اشــتغال تولید، صنعت و مســکن ومعدن را باید 
به کار بگیرد. به خصوص بخش ساختمان خیلى 
مى تواند در امر اشتغال کمک باشد. متاسفانه در 
بخش مسکن وســاختمان دولت در این سال ها 
فعالیتى نداشــته و اقــدام موثرى انجام نشــده 
اســت. موتور محرکه اقتصاد کشور مسکن است 
و مى تواند در امر اشــتغال کمک کند اگر به آن 
بپردازنــد. وى افــزود: تبعات بیــکارى به تاخیر 
افتــادن ازدواج و باال رفتن ســن ازدواج که حاال 
به باالى 35 سال رفته است. سرخوردگى جوانان 
و به انحراف کشیدن جوانان، فراهم شدن زمینه 
ســوء اســتفاده از آنان، به چالش کشیدن آبرو و 
بقاى نظام است. ساماندهى اشتغال تکلیفى است 
که قانون اساسى برعهده دولت گذاشته است که 
اشغال را براى همگان تامین کند تا درآمدى براى 

آحاد مردم ایجاد شود.

ترقى اقتصادى : بانک مرکزى در گزارشــى نوشت تاکنون 7 
مرحله اوراق بدهى دولت حراج شده و حدود 36 هزار میلیارد 
تومان کسرى بودجه دولت از این محل تأمین شده بدون آنکه 
نقدینگى جدیدى خلق شود. برنامه تأمین مالى کسرى بودجه 
دولــت از طرق حراج هر هفته توســط بانــک مرکزى برگزار 
مى شــود و اوراق دولت به بانک ها و نهادهاى مالى غیر بانکى 

فروخته مى شود.
هنوز اجماعى بر ســر رقم کســرى بودجه مطرح نشده است. 
البته همه بر سر اینکه رقم آن باالى 100 هزار میلیارد تومان 
اســت توافق دارند. چندى پیش وزیر امور اقتصاد و دارایى در 
واکنش به اعالم مرکز پژوهش هاى مجلس درباره کسرى 180 
هزار میلیارد تومانى بودجه در ســال جارى گفت: «اکنون در 
ابتداى ســال قرار داریم و تنها پیش بینــى عدم تحقق مطرح 
است و براســاس پیش بینى ما عدد اعالمى مرکز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسالمى صحیح نیست. برآورد ما نسبت به عدم 
تحقق درآمدها طى امسال آن هم در بدبینانه ترین شرایط 140 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
حاال بانک مرکزى مدعى اســت که 36 هــزار میلیارد تومان 
کســرى بودجه دولت بدون خلق نقدینگى جدید تأمین شد. 
بانک مرکزى در گزارشى نوشت: «در راستاى دستیابى به هدف 
تورمى اعالمى و در چارچوب سیاست گذارى جدید پولى، بانک 
مرکزى تالش مى کند با مدیریت نقدینگى در جامعه و هدایت 
آن به ســمت متقاضیان بخش واقعــى همچون دولت، ضمن 
تأمین نیاز آنها از رشــد کنترل نشده نقدینگى جلوگیرى کند. 
بر همین اســاس این بانک در چارچــوب اجراى عملیات بازار 
باز که در آن اعطاى تســهیالت به بانک ها منوط به اخذ وثیقه 
اســت، به دولت کمک کرده تا کسرى بودجه خود را از طریق 

انتشار اوراق بدهى و فروش آنها به بانک ها و نهادهاى مالى غیر 
بانکى تأمین کند. در این روش که «حراج اوراق بدهى دولت» 
نام دارد، دولــت از منابع موجود در بازار پــول تأمین مالى و 
از مراجعه به بانک مرکــزى و دریافت پول پرقدرت خوددارى 
مى کنــد. در این چارچوب تاکنون 7 مرحله اوراق بدهى دولت 
حراج شــده و حدود 36 هزار میلیارد تومان کســرى بودجه 
دولت از این محل تأمین شــده بــدون آنکه نقدینگى جدیدى 
خلق شــود. برنامه تأمین مالى کســرى بودجه دولت از طرق 
حراج هر هفته توســط بانک مرکزى برگزار مى شــود و اوراق 
دولت به بانک ها و نهادهاى مالى غیر بانکى فروخته مى شــود. 
در این سازوکار بانک مرکزى حراج را برگزار کرده، دولت برنده 
حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و درنهایت وجه 

حراج به حساب خزانه واریز مى شود.»
صحبت ها درباره رقم کســرى بودجه متفاوت اســت. اگرچه 
دى ماه ســال 98، همان زمان که دولــت الیحه بودجه اش را 
تقدیم مجلــس کرد، مرکز پژوهش هاى مجلس در گزارشــى 
کســرى بودجــه 99 را 131 هزارمیلیاردتومان اعالم کرد. در 
بخشــى از این گزارش آمده بود: «همان مســیرى که توسط 
دولــت درباره الیحه بودجه ســال 1398 طى شــد، در مورد 
الیحه بودجه ســال 1399 هم در پیش گرفته شــده است. در 
الیحــه بودجه ســال 1398 دولت و مجلس بــه بیش برآورد 
درآمدهــاى نفتى پرداختنــد (با این اســتدالل که این بیش 
برآوردى، توسط دشمنان به معناى قدرت کشور درفروش نفت 
و عدم تحریم پذیرى تفســیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن 
شد که در ماه هاى ابتدایى سال، کسرى بودجه قابل پیش بینى 
گریبان گیر دولت شــد و دولت براى رفــع این چالِش خود، از 
مسیر شوراى هماهنگى سران سه قوه وارد عمل شد و بودجه 

مصوب مجلس را اصالح کرد.»
در ادامه این گزارش با عنوان «کســرى بودجه و آثار و تبعات 
آن» نوشته شــده بود: «در الیحه تقدیمى دولت کسرى بودجه 
قابل توجهــى به دلیل بیش برآورد منابع وجود دارد. مهم ترین 
ســرفصل هاى مرتبط بــا این موضوع در الیحــه عبارت اند از:

1/در حال حاضر الیحه بودجه ســال 1399 با فرض صادرات 
یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در 
نظر گرفتن ســهم 20 درصد براى صندوق توسعه ملى دولت 
مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان (48 هزار میلیارد تومان قالب 
واگذارى دارایى هاى ســرمایه اى و 30 هزار میلیارد تومان در 
قالب اســتقراض از صندوق) از منابع نفتى استفاده شده است. 
با توجه به میزان فروش نفت در یک ســال گذشته و با فرض 
میانگین صــادرات نفت حدود 600 هزار بشــکه در روز (و با 
فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملى)، از این محل بودجه 
با 38 هزار میلیارد تومان کســرى مواجه خواهد بود.2/با فرض 
فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد 
صندوق توســعه ملى، کل درآمد ارزى سهم دولت حدود 9,5 
میلیــارد دالر خواهد بود. لذا منابع ارزى کافى براى اختصاص 
بــه واردات کاالهاى اساســى (10,5 میلیارد دالر اعالم شــده 
توسط دولت با نرخ دالر 4200 تومان) وجود ندارد. پیش بینى 
مى شود براى اجراى این سیاســت حمایتى نیز حدود 8 هزار 

میلیارد تومان کســرى وجود داشــته 
باشــد (این معضل در سال جارى نیز 
وجود داشته و احتماالً از محل ایجاد 
بدهى به بانک مرکزى یا استفاده از 

ذخایر ارزى بانک مرکزى در 
حال تأمین اســت.) 3/یکى 
منابع  تأمیــن  محل هاى  از 
دولت در الیحه، مولدسازى 
که  است  دولت  دارایى هاى 

رقمى حــدود 49 هزار میلیارد 
اســت.  پیش بینى شــده  آن  بــراى  تومان 

با توجه به عملکرد بســیار پایین ردیف هاى مشــابه در سال 
جارى و سال هاى گذشته، به نظر نمى رسد این ردیف عملکرد 
قابل توجهى داشته باشــد. شایسته ذکر شود در قانون بودجه 
ســال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیــارد تومان منابع از 
محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینى شــده است. 
مطابق گــزارش عملکرد مالــى دولت در 7 ماهه اول ســال 
1398، عملکرد ایــن ردیف 187 میلیــارد تومان (معادل 7 
درصد از اعتبــار مصوب هفت دوازدهم) بوده اســت. این در 
حالى است که مطابق با مصوبه شــوراى هماهنگى اقتصادى 
قوا باید عالوه بر 4,4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده 
در بودجــه، حدود 10 هزار میلیارد تومــان دیگر نیز از محل 
مولدســازى دارایى هاى دولت درآمد ایجاد شود. با عنایت به 
عملکرد گذشــته دولت در این رابطه و احتمال فروش 8 هزار 
میلیارد تومــان اوراق صکوك اجاره (موضوع جزء «2» تبصره 
د بند «12» به نظر مى رســد حــدود 38 هزار میلیارد تومان 
کســرى منابــع از این محل وجود خواهد داشــت و این عدد 
صرفــاً به عنوان یک رقم تراز کننده منابع و مصارف در بودجه 
درج شده اســت.4/در تبصره 4 الیحه بودجه و خارج از سقف 
رقــم ماده واحده بودجه، حدود 3,4 میلیــارد یورو مصارف از 
محل استقراض از صندوق توسعه ملى در نظر گرفته شده است 
که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود. باید توجه داشــت که با فروش نفت معادل 
600 هزار بشــکه در روز ورودى صندوق توســعه ملى در 
ســال آینده حدود 3 میلیارد دالر است.» با شمردن 
این موارد، گزارش مرکز پژوهش هاى نتیجه 
گرفت که مجموع این موارد حاکى از وجود 
حدود 131 هزار میلیارد تومان کســرى در 
منابع الیحه است که این رقم هم بدون در 
نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در 
نظر گرفته شــده در الیحه و سایر عدم 
تحقق هاى احتمالى در سایر منابع 

بودجه است.

سد مالیات در برابر سوداگران
1.فقدان ابزارهاى مدیریت اقتصاد در 

زمان وفور درآمدهاى نفتى 
وقتى اســم مالیات به میان مى آید 
نسبت به آن خوشحال و خوش بینم. 
خوشحالم از اینکه درآمدهاى حاصل 
از فروش منابــع طبیعى نفت، به هر 
دلیلــى که محل بحث مــا در اینجا 
نیســت، کاهش پیدا کــرده  و این 
باعث توسعه ســازوکارهاى اقتصادى 
توســعه یافته در کشور ما براى حل 
وفصل مشکالت اقتصادى شده است. 
مى بینیم که با محدود شــدن دسترسى به درآمدهاى نفتى دولت و مجموعه 
حاکمیت در اندیشــه اســتفاده از ابزارهاى شناخته شده در اقتصاد کالن براى 
اصالح امور اســت. این روزها دولت مثل گذشته، به دنبال استفاده از ابزارهاى 
درآمدى که در اختیار داشت نیست و راه حل مشکالت را در خرج کردن پول 
نمى بیند. در واقع این پول دیگر در اختیار دولت نیســت که براى حل مشکل 
مســکن از وام مسکن خبر بدهد و تحرك مسکن را در  پول پاشى جست وجو 
کند. در گذشــته به دلیل وفور درآمدهاى نفتى این مســیر هاى هیجانى بود 
که از ســوى دولت ها دنبال مى شد. از جمله اجراى طرحى مثل مسکن مهر 
براى رونق تحرك و اشــتغالزایى در بخش مســکن. دولت با در اختیار داشتن 
پول زیاد زمین و تســهیالت الزم براى اجراى این طرح را فراهم کرد اما امروز 
چنین منابعى در اختیار دولت نیست و براى اجراى چینن راه حل هایى بودجه 
کافى وجود ندارد. این مســئله از نظــر من به عنوان یک فعال اقتصادى بخش 
خصوصى که با مفاهیم اقتصاى آشنا هستم یک نکته مثبت است. اینکه دولت 
دریافته اولین راه آخرین راه نیست و لزوما نباید با تزریق منابع به کمک آمد. به 
عنوان رییس کمیسیون مبارزه با فساد که این رویه دولت ها را یک عامل موثر 
در توســعه زیرساخته هاى فساد در کشــور مى دانم هم، از رویکرد تازه دولت 
خوشحالم. در پول پاشــى و طرح هاى هیجانى زمینه اى براى بروز رفتارهاى 
حرفه اى وجود ندارد. موقعیت ها درســت شناسایى نمى شود و با شکل گیرى 
رانت براى گروه هاى خاص، آثار منفى در اقتصاد نمود پیدا مى کند که در 50 

سال گذشته در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم.
مالیات حرفه اى در دنیا به خوبى اســتفاده مى شود تا زمینه رفتارهاى سفته 
بازارانه در بازارهاى مختلف از جمله بازار ملک از بین برود. در بیشتر کشورهاى 
توســعه یافته مالیات یک ابزار جدى در مقابله با ســوداگرى است. درصد قابل 
توجهى از ســود حاصل از فروش در این کشــورها به عنــوان مالیات به خزانه 
دولت ها مى رود تا در مدت زمان کوتاه مثل یک سال، یک واحد بیش از یک 
بار خرید و فروش نشــود. به این ترتیب توجیهى در خرید وفروش کوتاه مدت 
واحدهاى مســکونى وجود ندارد. مالیات از ابزارهاى اقتصاد کالن است که مى 
تواند در سیاســت هاى انبســاطى و انقباضى به کمک حاکمیت ها بیاید. ما از 
این ابزار در کشــور خود به دالیل مختلف از جمله نقض مدیریت اقتصاد کالن 
استفاده نکردیم. مالیات در ایران اجرا نشده تا دولت ها بیشتر پاسخگوى مردم 
و انتظارات آن ها باشــند. دسترسى به منابع جوشــان و خروشان نفت باعث 
شــده دولت ها اســتفاده از ابزارهاى مالیاتى را کنار گذاشــته و بیشتر به اتکا 
به درآمدهاى ناشــى از فروش منابع طبیعــى روى بیاورند. اکنون اما خبرى از 
درآمدهاى نفتى نیســت و وقت استفاده از ابزارهاى شناخته شده اقتصادى در 

مدیریت اقتصاد کالن براى اصالح امور فرارسیده است.
2.پول ها به بازار سرمایه مى رود

اصــل توجه دولت به ابزارهاى مالیاتى مثبت اســت. مالیات صرفا ابزارى براى 
جمع آورى منابع ریالى از مردم و تامین هزینه هاى دولت نیســت. مالیات یک 
ابزار سیاســتى در دست حاکمیت ها براى تهییج و سرعت بخشیدن به فعالیت 
ها یا کم کردن سرعت و بعضا متوقف کردن بعضى فعالیت ها در اقتصادهاست. 
ما در ایران سابقه زیادى در استفاده سیاستى از این ابزار نداریم اما به نظر مى 
رســد دولت با توجه به شرایط کنونى اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده که از 
این  ابزار براى هدایت جریان نقدى اســتفاده کند. وضعیت بازار سرمایه دولت 
را در اجراى این تصمیم مصمم کرده اســت تا مردم را به هر ترتیب از ذخیره 
ســرمایه در بخش هاى دیگر از جمله مسکن دور کند و مالیات یکى از ابزارها 
براى تحقق این هدف اســت. جریان هاى نقدى به دلیل افزایش ریســک در 
بازارهاى ارز و طال به بازار مسکن تمایل بیشترى نشان مى دهد اما سرمایه ها 
در این بخش به طور پراکنده به کار مى رود و نفعى براى تولید ندارد. استفاده 
از ابزارهاى مالیاتى در بازار مســکن مردم را به این نتیجه مى رســاند که بهتر 
منابع خودشــان را در جایى مثل بورس سرمایه گذارى کند. بازارى که درآن 
مالیاتى از آن ها نمى گیرند و نقدشــوندگى خوبى هم نسبت به وضعیت بازار 
مسکن دارد. ابزار مالیاتى بدون طرح ریزى هاى پیچیده اى که براى مردم قابل 
فهم نیست مى تواند به نفع عموم جامعه عمل کند و به نفع اقتصاد کشور است. 
اصل ماجراى مالیات بر خانه هاى خالى را باید به فال نیک گرفت به ویژه که در 
سال 99، بازار مسکن یک بازار کم فروغ نسبت به سال هاى 97 و 98 است و 
مشکل تامین مسکن براى عموم طبقه متوسط به پایین پابرجاست. بسیارى از 
واحدهاى ساخته شده معطل مانده و براى عرضه به مصرف کننده استفاده نمى 
شود و اعمال مالیات بر خانه هاى خالى مى تواند به رونق بازار هم کمک کند. 

3.سدى مقابل تقاضاى سوداگرانه 
مالیات بر خانه هاى خالى مى تواند تقاضاى ســفته بازانه در بازار مســکن را 
کاهــش دهد و به کاهش اجاره بها هم کمک مى کند. وقتى خالى ماندن خانه 
هزینــه اى بر دوش صاحب ملک اســت، چرا با اجــاره آن عالوه بر حذف این 
هزینه درآمدزایى نکند؟ صاحبــان خانه هایى انگیزه رهن و اجاره آن را ندارد 
که به دنبال فروش آن در کوتاه مدت هستند و با تقاضاى سوداگرانه وارد بازار 
شده اند. این سوداگران اگر بدانند که باید براى خالى نگه داشتن خانه مالیات 
پرداخــت کنند، به دنبال فرصت اجاره مى روند. طبقه متوســط و پایین تر از 
متوســط که درآمد قابل تصرف آن ها کاهش یافتــه و با توجه به همه گیرى 
کرونا از مشــکالت اقتصــادى آن رنج مى برند، از این تحول ناشــى از اجراى 

مالیات بر خانه هاى خالى استفاده مى کنند. 
4.در شرایط فساد، قانون باز هم جواب مى دهد

قانون براى همه یکســان است؟ براى قدرتمندان قانون مثل تار عنکبوت است 
و براى فرودســتان مثل میله هاى فوالدى. هیچ سیاســت و قانونى در فضاى 
فســاد آلود در کوتاه مدت بــه اهداف اصلى خود نمى رســد و آثار حرفه اى 
آن قابل مشــاهده نیست. مقاومت شــدیدى در مقابل قوانین جدید وجود داد 
چراکــه پیش از آن قانون افرادى از یک خــالء قانونى درآمد زایى مى کردند. 
اجــراى طرح مالیات بر خانه هاى خالى هم متاثر از فضاى فســاد خواهد بود. 
بعضى در برابر این قانون مقاومت مى کنند. این مقاومت ها  به طور مســتقیم 
باعث اخالل در اجراى قانون مى شود یا کاهش اثرگذارى آن را به دنبال دارد. 
از دیگر پیامدهاى این مقاومت ها شــکل گیرى اجاره نامه هاى غیررســمى و 
صورى با اتکا به روابط زیرزمینى است اما به طور حتم، استفاده از ابزار مالیاتى 
براى کاهش خانه هاى خالى در بلند مدت موثر اســت. در بلند مدت است که 
مکانیزم هاى کنترلى و ســامانه ها یکپارچه شده و پیشرفت مى کنند.  پیوند 
بخش ها در بلند مدت زمینه خطاکارى را کمتر مى کند.  نگاه کنیم به ماجراى 
نظارت بر حســاب هاى بانکى که 10 ســال پیش در چه جایگاهى بود و االن 
در چه جایگاهى اســت. موضوع فرارهاى مالیاتى پیشتر در چه سطحى مطرح 
بود و االن در چه ســطحى اســت. هنوز هم فرار هاى مالیاتى بزرگ داریم اما 
امکان آن نســبت 10 سال گذشته کمتر شده است چراکه سامانه هاى نظارت 
و کنترل در بلند مدت به یک دیگر پیونده خورده و عمل مى کند و در مقابل، 
هزینه هاى دور زدن قانون هم بیشــتر شــده است. در مورد طرح مالیات خانه 
هاى خالى هم این نکته مطرح اســت. بسیارى به دنبال اجاره نامه صورى مى 
روند تا مشمول این مالیات نشوند اما یک فرد به عنوان صاحب مجموعه اى از 
امالك براى دور زدن قانون به دردسر مى افتد نه اینکه مثل گذشته با آرامش 

خیال احتکار کند. 

ترقى اقتصــادى : ما ارز را بایــد در رابطه بــا تحوالت و 
ساختار هاى داخلى اقتصاد مورد بحث قرار دهیم. ارز به عنوان 
متغیرى عمل کرده که دســتورى بوده و یک حالت آمرانه از 
باال داشته است و همه دستگاه ها مسابقه گذاشته بودند سهم 
بیشــترى از مواهب نفتى به دست آورند اقتصاد ما هم سنتى 
خام فروش، نفت فروش و غیرمبتنى بر خالقیت و درستکارى 

بلکه مبتنى بر رانتخوارى است.
بهنام ملکى اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: در بحث کنترل 
نرخ ارز باید به دو مسئله داخلى و خارجى توجه کرد. مسئله 
خارجى تحریم است و مسئله داخلى این است که ما کشورى 
تک محصولى هســتیم تا پیش از این، نفت مى فروختیم و با 
دســت گشاده خرج مى کردیم. سال ها این وابستگى نیز ادامه 
داشته اســت. اقتصاد ما کارى به درون خود نداشته و عمدتا 
بیرونى بوده اســت. نفت خــام را مى فروخته و خرج مى کرده 
اســت حاال به دلیل تحریم این رابطه به هم ریخته است و ما 
چیز هاى دیگر را جایگزین نفت کردیم که متاسفانه بخشى از 
ایــن صادرات جدید هم وضع بهترى نســبت به نفت ندارد و 

هنوز هم سهم خام فروشى در صادرات ما باال است.
وى افــزود: ما ارز را باید در رابطه با تحوالت و ســاختار هاى 
داخلــى اقتصاد مورد بحث قرار دهیــم. ارز به عنوان متغیرى 
عمل کرده که دستورى بوده و یک حالت آمرانه از باال داشته 
است و همه دستگاه ها مسابقه گذاشته بودند سهم بیشترى از 
مواهب نفتى به دست آورند اقتصاد ما هم سنتى، خام فروش 
نفت فروش و غیرمبتنى بر خالقیت و درستکارى بلکه مبتنى 

بر رانتخوارى است.
این کارشــناس اقتصادى ادامــه داد: االن وضع به هم ریخته 
اســت. دولت و بخش عمومى با چندهزار نفر نیروى مزدبگیر 
مواجه هستند که فعالیت شان ربطى به تولید و کارآیى ندارد. 
قیمت ارز هم باال رفته اســت و برخى فعالیت ها تولیدشــان 
توجیه پذیر شــده و برخى که به ارز وابسته بودند تولیدشان 
دچار سکته شده اســت. مسلم است ما باید سیاست هایى که 

موجب ارزخورى مى شود را کاهش بدهیم.
وى بیان کرد: اما به نظر مى رسد هر گونه سیاست دستکارى 
در سیســتم ارزى بایستى اثراتى بر اقتصاد داشته باشد و یک 
اصلى مدنظر باشــد که هر برنامه اى بــراى تخصیص ارز باید 
پیوست ضد فساد و رانت هم داشته باشد. نرخ هاى دستورى، 
چون تاکنون پیوســت ضد فساد نداشتند باعث شدند نرخ ارز 
افزایش پیدا کند و نرخ فساد و رانتخوارى در کشور ما عمیق 
شــود. براى مثال وقتى دو ســال پیش بحث جنگ اقتصادى 
پیش آمد فریاد زدیم کارت هوشمند کاالى اساسى را به مردم 
بدهند تا همین سیســتمى که براى بنزین اعمال شــد براى 
کاال هاى اساســى اعمال شود. بر این اساس افراد مى توانستند 
ماهیانه نیاز هاى مواد غذایى از گوشت، مرغ و لبنیات و بنزین 

را تامین کنند. دولت با ایــن کار میزان کاال ها وخدمات را با 
برنامه تنظیم مى کرد و مابقى جا ها نرخ آزاد را اعالم مى کرد.

او افزود: االن بســیارى از بنگاه هاى تولیدى ما وابسته به نرخ 
ارزى هســتند که به آن ها تخصیص داده شــده اســت. ولى 
صاحب صنعتى را دستگیر مى کنند به جرم این که این شائبه 
وجود دارد ارز تخصیص داده شــده را آزاد فروخته است؛ این 
یک برنامه ضد رانت نیســت. زمانى مى توانســتیم این کار را 
کنیم که مقدار ارز تخصیص داده شــده روشــن بود و مقدار 
کاال ها هم در قالب کارت هوشــمند به افــراد تخصیص داده 
شــده بود، ولى این اتفاق نیفتاد و حجم کالنى نزدیک به 18 
میلیارد دالر ارز از کشور خارج شد. در حالى که برآورد ها نشان 
مى دهند نصف این مقدار هم به مصرف مردم نرسید. ارز هایى 
بودند که وارد نشدند یا ارز هایى بودند که خارج فروخته شدند 
یا کاالیى هم اگر وارد شــد بالفاصله از مرز هاى کشور خارج 
شــد، چون سیســتم تخصیص ارز، نظام مند و سیستماتیک 
نبود. تخصیص ها شــفاف نبود. اینکه چه کســانى ارز گرفتند 

و نتایجش چه شد نامشخص است.
این اســتاد دانشگاه خاطرنشــان کرد: نباید در پى آنارشیسم 
در نظام ارزى باشــیم. نظام ارزى باید مدیریت شده و برنامه 
ریزى شــده باشد. ارز را باید به چیزهایى تخصیص بدهیم که 
توان تولیــد ملى ما را ارتقا مى دهــد. در حالى که حاال حتى 
در باره کاالى اساســى در مواردى به ســرکوب کردن تولید 
داخلى مانند غالت منجر شــده اســت. این گونه نرخ گذارى 
دستورى که چندان پشتیبانى کارشناسى رویش نیست باعث 
شده ســرکوبگرى قیمت ها پیش بیاید و موجب فرار منابع از 

فعالیت هاى ضرورى به سمت غیرضرورى شده است.

وى در ادامــه گفت: اگر در بخش هاى صنعتى کشــش وجود 
دارد باید دست از ســرکوبگرى برداریم دلیل ندارد به عده اى 
بــدون ضابطه ارز بدهیم به برخى ندهیم این دو گانگى ایجاد 
مى کند. افراد را فاسد مى کند تا دنبال ارتشا بروند تا ارز را به 
هر قیمتى به دســت بیاورند و مدیران ذیربط فاسد مى شوند، 
چون با شــرایط دوگانگى رو به رو مى شــوند. یک جایى که 
ظرفیت تولید اســت عرضه کشــش پذیر اســت آنجا باید به 
حال خود رها شود موانع تولید برداشته شود با افزایش تولید 

مسئله حل مى شود.
او افزود: جا هایى که عرضه کشــش ندارد و خشــکى عرضه 
اســت باید دید علت چیســت. شــاید، چون فضاى ادارى و 
کســب و کار ما نامطلوب اســت. آمار ها این را نشان مى دهد 
هر چند وزیر اقتصاد مى گوید بهتر شــده امیدوایم این طورى 
باشــد، اما شاخص ها نشــان مى دهد در نظام ادارى ما فساد 
قابل مالحظه اى وجود دارد کــه کار ها به روال خودش انجام 
نمى شــود. هزینه هاى پنهان تحمیل مى کند اگر ما دنبال این 
باشــیم که نرخ ارز را کاهش بدهیــم و تعدیل کنیم باید اول 
موانع تولید را از ســرراه برداریم. قانون اصالح فضاى کسب و 
کار را اجرایى کنیم. اجراى این قانون راهکار دقیقى نیاز دارد.
او در تشــریح ایــن راهکار بیــان کرد: باید به ســازمان ها و 
دســتگاه هایى که بودجه مى گیرند اعالم شــود اگر توانستند 
فضاى کســب و کارشــان را اصالح کنند بــه همان میزان از 
بودجه بیشتر اســتفاده مى کنند و پاداش هم مى گیرند و اگر 
نتوانستند فضاى کسب و کار را اصالح کنند بودجه شان قطع 
مى شود. ما باید راهکار روشــنى در نظر بگیریم تا دستگاه ها 
چه مدیران و چه پرســنل براى انجام وظایف خود سرو دست 

بشــکنند وقتى ایــن کار را انجام ندهیم آن هــا دنبال منافع 
شخصى خود مى روند و در ساعت ادارى کار هایى ضد مرام یا 
ماموریت خود انجام مى دهند و به جاى رفع مشــکل، مشکل 
ایجــاد مى کنند تا منافع خود را حداکثر ســازند. حاال هم با 
توجه به تورم شدید و افزایش بى رویه نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملى، نظام انگیزشى کارکنان پایین تر آمده است، اما اگر 
این سازوکار اجرا شــود و به مدیران و کارکنان دستگاه ها در 
قبال عمل به وظایف، بر اســاس شاخص ها پاداش داده شود 

این مشکل رفع مى شود.
وى افزود: درباره شــرکت هاى تولیدى نیز برخى از سهام باید 
به مدیران و کارکنان وکارگران داده شــود. اگر پرسنل بنگاه 
تولیدى در آن ســهیم شوند وقتى ببینند اگر خوب کار کنند 
ارزش سهام بیشــتر مى شود انگیزه مشارکت جویى آن ها باال 
مى رود. باید سیســتم دستمزد به کارمزد تغییر کند. باید دید 
افراد چه قدر نفع مى رســانند طبق آن دستمزد به آن ها تعلق 
قرار بگیرد. اگر بنگاهى زیان مى دهد هم باید رسیدگى شود.

ملکى اظهــار کرد: در زمینه خارجى نیز باید گشــایش هایى 
ایجاد شــود تا مبادالت ارزى و پولى مــا با جهان خارج حل 
شــود. قرارداد هاى دو یا چندجانبه با کشــور هایى که رابطه 
خوب با آن ها داریم ببندیم تا مبادالت پولى بهتر شــود و در 
داخل نیز مشارکت پذیرى را بیشــتر کنیم. اگر این کار ها را 
انجام دهیم اقتصاد به سامان مى شود. هدف ما هم باید تولید 
وصادرات دانش محور نه خام محور باشد. صادرات خام محور 
صادرات کلیه فروشى است این هم مثل نفت است اقتصاد ما 

را محتاج مى کند و رانتخوارى را گسترش مى دهد.
او افزود: بودجه هم باید انضباطى شود. دستگاه هاى که توجیه 
اقتصادى ندارند بودجه شــان باید قطع شود نمى شود بودجه 
غیرانقباضى ببندیم و توقع داشته باشیم نرخ ارز کاهش یابد. 
پرسنل دستگاه ها باید مشارکت جو شوند در غیر این صورت 
بایــد تغییراتى صورت بگیرد. حقــوق و مزایاى باالى مدیران 
ارشد به خاطر شرایط کشور و کاهش درآمد ها لغو شود. صرفا 
به 200 میلیون پاداش نمایندگان اشاره نمى کنم که به خاطر 
هزینــه ادارى اســت، اما این هزینه هایى کــه برخى تحمیل 
کردند باید شــفاف شــود و چه داوطلبانه چــه غیرداوطلبانه 

برخى از حقوق و مزایاى افراد سطوح باال تعدیل شود.
ملکى اضافه کرد: همچنین باید مالیات بر ســوداگرى تصویب 
شــود. در عین حال مالیات بر تولیــد و صادرات دانش بنیان 
کاهــش پیدا کند. اگر این اقدامات صورت بگیرد و مدیریت ها 
بر اســاس کارآمدى، تخصص و تجربــه و تحصیل ضابطه مند 
شوند مى توان امیدوار بود با انسجام و چابک سازى و هوشمند 
سازى بخش دولتى و عمومى شاهد اصالح قیمت ارز و تقویت 
ارزش پول ملى باشــیم، اما اگر این اقدامات صورت نگیرد با 

حفظ وضع موجود آینده امیدوارکننده نیست.

دولت براى کنترل نرخ ارز چه باید بکند؟

آنارشیسم در نظام ارزى جواب نمى دهد

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
حسن فروزان فر
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دیدگاه دیدگاه 

کارشناسان اقتصادى پاسخ مى دهند؛
پیدا و پنهان نرخ بیکارى

36هزار میلیارد تومان؛ حجم حراج اوراق بدهى دولت
بخشى از کسرى بودجه پوشش داده شد

ى وجود داشــته 
 سال جارى نیز 
 از محل ایجاد 
یا استفاده از 

ى در 
3/یکى 
منابع 
سازى 
که  ت 

ر میلیارد 
اســت.  ش بینى شــده 

تومان خواهد بود. باید توجه داشــت
600 هزار بشــکه در روز ورودى
میلیار ســال آینده حدود 3
این موارد، گزارش
گرفت که مجموع
حدود 131 هزار م
منابع الیحه است
80 هز گرفتن نظر
نظر گرفته شــ
تحقق هاى
بودج



ترقى اقتصادى : بورس هر روزه میزبان میلیارد ها تومان نقدینگى 
اســت که به این بازار سرازیر مى شــود، این در حالى است که برخى 
از کارشناسان اقتصادى معتقدند تا زمانى که این نقدینگى قدرتمند 
جذب بخش تولید کشور نشود و یا این اینکه در تامین مالى بنگاه هاى 
تولیدى مورد اســتفاده قرار نگیرد، مى تواند اثرات بســیار مخربى در 

اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
 محمدرضا پورابراهیمى رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس مى گوید: 
تفاوت معنادار قیمت بازار و ارزش ذاتى ســهام شــرکت هاى بورسى 
موجب نگرانى اســت. به بیان دیگر روند افزایشــى در بازار بورس اگر 
نامتناسب با شاخص هاى سودآورى، عملکردى و اقتصادى کشور باشد 

باید در مورد آن ابراز نگرانى کرد.
وى بــا بیان اینکه در هفته هاى اخیــر، روزانه حدود 1000 تا 1500 
میلیارد تومان منابع نقدى جذب بازار ســرمایه شده است، ادامه داد: 
این حجم نقدینگى درصورت عدم جذب در بازار سرمایه مى توانست 
اثرات منفى بر حوزه اقتصادى کشــور داشته باشد، اما به سمت بازار 

سرمایه هدایت شد.
رئیس کمیسیون اقتصادى در مجلس تصریح کرد: اگر منابع مذکور 
با واقعیت هاى اقتصادى مبنى بر تشکیل شرکت ها، ایجاد فرصت هاى 
سرمایه گذارى و سودآورى همخوانى داشته باشد، بزرگترین موفقیت 
کشور و بازار سرمایه به دست مى آید، در غیر این صورت تهدید جدى 

به حساب مى آید.
راهکار کنترل نقدینگى در بورس

على دینى ترکمانى کارشــناس مسائل اقتصادى در گفتگو با فرارو با 
اشــاره به اینکه در بازار ســهام با دو بازار اولیه و ثانویه روبرو هستیم 
گفت: بازار اولیه بورس، به منظور تامین مالى شــرکت هاى بورسى و 
فرابورسى است، در این رابطه در حال حاضر که دولت مشغول عرضه 
ســهام خود در بازار سهام است، باید به این نکته مهم توجه شود، که 
صرف عرضه سهام، مهم نیست، بلکه آن چه اهمیت دارد این است که 
منابع حاصل از فروش سهام باید در راه فعالیت هاى مولد اقتصادى و 

سرمایه گذارى هاى بخش واقعى اقتصاد صرف شود.
وى افزود: اینکه دولت بیاید با عرضه سهام شرکت هاى بزرگ نقدینگى 
فراوانى را جذب بازار ســهام کند و از این طریق این دارایى هاى خود 
را بفروشــد، تنها یک بعد قضیه است، دولت این منابع را نباید صرف 

امور جارى کند، زیرا کسانى که سهام شرکت هاى دولتى را خریدارى  
کرده اند، بعد از پایان یک سال توقع سود سازى دارند، اما اگر با مدیریت 
نادرســت تنها این نقدینگى جذب شود و در امور مواد سرمایه گذارى 

نشود، در آینده مى تواند مشکالت بسیار زیادى را به بار آورد.
دینى ترکمانى با تاکید بر اینکه اگر این منابع حاصل از فروش سهام 
شــرکت هاى دولتى صرف امور مولد نشــود، تنها تولید نوعى بدهى 
خواهد کرد، اظهار داشــت: هر چند که این نــوع از جذب نقدینگى 
عوارض و مشکالت اســتقراض از بانک مرکزى و چاپ پول را ندارد، 
اما به هر حال موضوعى اســت که در آینده مى تواند مسئله ساز باشد، 
بنابراین یکى از استراتژى هایى که دولت باید در این زمینه دنبال کند 
این است که منابع حاصل از فروش سهام شرکت هایى دولتى تنها براى 

جبران بخشى از کسرى بودجه دولت تامین نشود.
این کارشــناس مسائل اقتصادى بیان داشــت: بازار ثانویه بورس نیز 

محلى است که ســرمایه گذاران خرد به داد وستد سهام شرکت هاى 
بورسى و فرابورسى مى پردازند، این روز ها نیز با توجه به تبلیغاتى که 
در رسانه هاى مختلف انجام مى شود در مورد بازدهى فوق العاده بورس 
نسبت به بازار هاى موازى آن و همچنین حمایت دولت از بازار سهام، 

نقدینگى بسیارى زیادى جذب این بازار مى شود.
وى اضافــه کرد: اما باید این نکته را توجه کرد که این بازار باالخره تا 
یک زمانى با این روند مثبت روبرو اســت و تا ابد که نمى توان چنین 
رویه اى را شــاهد بود، بنابراین سرمایه گذارانى که به تازگى در بورس 
حضور پیدا کرده اند، باید به این نکته توجه کنند که به بازار پر ریسکى 
وارد شده اند و باید خیلى مراقب سرمایه هاى خود باشند تا دچار ضرر و 
زیان نشوند، زیرا که سابقه بحران هاى بازار هاى مالى مختلف در دنیا یا 
حتى در بورس ایران نیز وجود دارد. مهدى افضلیان کارشناس بورس 
با اشاره به اینکه از سال 98 شاهد پمپاژ نقدینگى به بازار سهام هستیم 

گفت: این مسئله دو دلیل عمده دارد، اول اینکه با حمایتى که دولت 
از بورس به عمل آورده و همچنین تشویق مردم به سرمایه گذ ارى در 
بازار سهام، شاهد گسیل شدن سیل عظیم نقدینگى به بورس هستیم، 
دوما نیز به دلیل تبلیغاتى که رسانه ها از بازدهى باالى بورس نسبت به 
سایر بازار هاى انجام داده اند، مردم براى حفظ ارزش دارایى هاى خود 

بسیار بیشتر از گذشته خواهان حضور در بورس هستند.
وى افزود: درحــال حاضر بازار هاى موازى نیــز قابل رقابت با بورس 
نیستند، به عنوان مثال هر چند که مسکن رشد بسیار خیره کننده اى 
را در سه ماه ابتدایى سال پشت سر گذاشت، اما االن معامالت چندانى 
در آن انجام نمى شود و داراى ریسک زیادى است، همچنین ارز، سکه 
و طال نیز درست است که با رشد زیاد قیمتى همراه شدند، اما بازدهى 
آن ها به هیچ عنوان قابل مقایســه با بورس نیســت، بنابراین در بین 
بازار هاى دارایى در حال حاضر بورس به اولین انتخاب سرمایه گذاران 
با توجه به بازدهى باالى آن تبدیل شــده است. افضلیان همچنین در 
مورد اینکــه چه راهکارى مى توان به کار گرفــت تا از این نقدینگى 
فراوانى که بورس مى آید در جهت تامین مالى شــرکت هاى بورسى 
و رونق تولید اســتفاده کرد، اظهار داشت: بهترین راه حلى که در این 
زمینه وجود دارد، افزایش ســرمایه از محــل آورده نقدى و مطالبات 
اســت که شرکت ها مى توانند آن را انجام دهند و با اعطاى حق تقدم 
به ســهام داران خود از ســرمایه هاى آن ها در جهت تامین مالى خود 

استفاده کنند.
این کارشــناس بازار سهام بیان داشت: از این طریق هم نقدینگى که 
به بورس وارد مى شــود به سمت بخش تولید کشور هدایت مى شود 
و این مى تواند بسیار موثر باشــد و هم دیگر بنگاه هاى تولیدى براى 
تامین سرمایه در گردش و نیاز هاى مالى خود دیگر الزم نیست که با 
بهره هاى سنگین به سمت اخذ تسهیالت از نظام بانکى بروند و براى 

خود خلق بدهى کنند.
وى ادامه داد: بازار ســرمایه در حال حاضر از ظرفیت بسیار خوبى 
برخوردار است تا شــرکت هاى حاضر در این بازار بتوانند نسبت به 
تامین مالــى خود اقدام کنند، بنابراین بــا توجه به جو مثبتى که 
نسبت به بازار سرمایه وجود آمده، مى بایست شرکت ها و بنگاه هاى 
تولیدى از این مسئله نهایت استفاده را کرده و نسبت به تامین مالى 

خود اقدام کنند.

چگونه نقدینگى موجود در بورس را به نفع تولید استفاده کنیم

راه درست هدایت نقدینگى در بورس 
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از نیمه دوم ســال 1398  تقریباً 
شــرایط بــازار ســرمایه ایــران 
جدیــدى  متغیــر  معــرض  در 
ســنگین  حجم  عنــوان  تحــت 
حقیقى  اشخاص  ســرمایه گذارى 
تازه وارد بــه این بازار قرار گرفت 
که موجــب افزایش شــدید نرخ 
رشد بازار ســرمایه شد به نحوى 
کــه هر روز احتمال ســقوط این 
بازار را نیز افزایش داده اســت و 
پیش بینى  به  بسیارى  تحلیلگران 
آینده این بازار پرداختند و هشدارهاى الزم را داده اند ولى کو گوش شنوا؟ 
متاســفانه جذابیت قمار ســود افسانه اى آنقدر باال هســت که فعًال کمتر 
شــخصى به این واقعیت محتوم توجه کند و فعًال شاخص بازار، حبابش را 
مى افزاید و ... نهایتا الجرم هر کس که باالتر نشست، استخوانش سخت تر 

خواهد شکست!
در این مقال روى ســخنم با نهاد محترم ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس 
و اوراق بهادار) اســت که نهایتاً مســئول این رشد بى رویه است چون فردا 
روزى که این حباب متکى بر افزایش بى رویه نرخ ارز (دالر، یورو و ســایر 
پول هــاى جهان روا) مثًال با یک تصمیم سیاســى مرتبط بــا ارز بترکد و 
همچنین به دلیل عدم تحقق ســود تقسیمى متناســب با سرمایه گذارى 
ســرمایه گذاران کم تحمل (مســن ها، بدهکارها، کم درآمدها و ...) بخشى 
از این تازه واردها بخواهند در صف عرضه بایســتند باید پاســخگوى این 
زیان هاى سنگین باشد. شاید ســازمان بورس امیدوار است با ابزار "توقف 
نماد" از ســقوط سنگین قیمت ســهم ها جلوگیرى کند ولى چند نماد را 

مى توان متوقف کرد و تا چه زمانى؟!
مى دانید که قیمت ســهم بسیارى از شرکت ها بسیار بیشتر از ارزش ذاتى 
آنها شــده است و این شرکت ها که مجاز به انتشــار و افشاى آنها نیستم 
مطابق تئورى "از سهامدار قبلى ساده تر" به سهامدار محترم بعدى واگذار 

مى شوند و بیچاره سهامدار محترم آخر!
مســتحضرید که ســرمایه گذاران با امید کســب دو منفعت وارد خرید و 

سرمایه گذارى در شرکت ها مى شوند:
1- سود تقسیمى

2- افزایش قیمت سهام
در مورد سود تقسیمى مى دانید که اغلب شرکت هاى فعال در بازار سرمایه، 
سال هاســت که سود مناسبى استحصال و توزیع نمى کنند و مواردى  هم 
که به تقســیم سود مى رســند عمًال متناســب با قیمت بازار سهم نیست 
و ســرمایه گذاران انفرادى (همین عزیزان حقیقــى تازه وارد) نهایتاً از این 

ناحیه متضرر مى شوند.
امیدوارى دوم یعنى افزایش قیمت ســهم نیــز بنابر تجربهى تکرارى بازار 
ســرمایه ایران یک امیدوارى شکننده اســت و بارها و بارها تازه واردهاى 
محتــرم را داغ کرده بود به نحوى که بازار را با زیان ترك کردند ولى جاى 
تعجب اینجانب که حافظه شان آنقدر ضعیف است که پس از مدتى مجدداً 
فریب منافع افسانه اى را مى خورند و حتى با استقراض زیاد بخش عمده اى 

از داشته ها و نداشته هاى خود را وارد این مهلکه مى کنند!
در خاتمــه ضمن تاکید بــر اتخاذ رفتار عقالیى به تــازه واردهاى محترم 
به نهاد محترم ناظر بر بازار ســهام هشــدار مى دهم به عواقب این دمیدن 
در قیمت هاى سهام اندیشه شــود و با مقررات گذارى مناسب، سرعت آن 
را تنظیــم کند تا مبادا ســفته بازان محترم و نامحترم بازار این ســازمان 

شیشه اى را به لبه پرتگاه هدایت کنند.

کمبود عرضه و نبود نظارت،
2 مشکل اصلى بازار فوالد

ترقى اقتصادى : رضا محتشمى پور معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس 
کاالى ایران در برنامه چوب خط شــبکه تلویزیونــى افق به دالیل ایجاد 
التهاب در بازار فوالد اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر کمبود عرضه مواد 
اولیه فوالد در بورس کاال باعث ایجاد التهاب در بازار شــده که ریشــه این 

اتفاق به نداشتن متولى براى تنظیم بازار فوالد برمى گردد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بــورس کاالى ایران با بیان اینکه کاهش 
عرضه ها در بورس را بارها در گزارش ها و جلسات به نهادهاى متولى اعالم 
کــرده ایم، افزود: امروز میزان کف عرضه محصوالت در بورس رعایت نمى 

شود اما هیچ نهادى پاسخگو نیست.
او در پاسخ به پرسش مجرى برنامه که متولى بازار فوالد چه نهادى است؟ 
گفت: صفر تا صد مدیریت بازار فوالد با وزارت صمت اســت اما متاســفانه 
مصوبه هاى پى در پى طى دو ســال گذشــته نشان مى دهد که به دلیل 
توان البى باالى برخى شرکت ها، هر قاعده اى که براى بازار فوالد گذاشته 

مى شود در زمانى کوتاه، دستخوش تغییر مى شود.
محتشمى پور اظهار داشــت: دلیل این ادعا، تغییرات عجیب مصوبات در 
حوزه بازار فوالد اســت. از تاریخ یکم مرداد سال 97 تا پایان آن سال، 11 
مصوبه، در کل ســال گذشته 19 مصوبه و در همین 4 ماهه امسال حداقل 
10 مصوبه از سوى ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت براى تنظیم بازار ابالغ 
شده است که نتیجه آن، سردرگمى فعاالن بازار و تالطم بوده است؛ شاید 
جالب باشــد بدانید در همین سه ســال، براى بازار محصوالت پتروشیمى 
در ســال نهایت دو مصوبه ابالغ شــده که آن دو مصوبه نیز به درخواست 

انجمن هاى مرتبط بوده است.
دلیل ابطال برخى معامالت

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالى ایران با تاکید بر این پرسش 
که چرا نظارت و پیگیرى در مقابل عرضه هاى اندك محصوالت فوالدى در 
بورس کاال انجام نمى شود؟ گفت: فعاالن بازار فوالد در هفته هاى گذشته 
شــاهد ابطال برخى معامالت از سوى بورس بوده اند، که عامل اصلى این 
موضوع عدم نظارت وزارت صمت بر میزان عرضه هاى اندك بوده اســت. 
موضــوع دوم نیز ثبت قیمت هاى نامتعارف اســت، وقتــى در روز عرضه 
شمش فوالد در بورس کاال، این محصول در بازار آزاد 7355 تومان در هر 
کیلو قیمت دارد اما با احتســاب مالیات بر ارزش افزوده در بورس به باالى 
7700 تومان مى رسد، آیا بورس باید اجازه این قیمت سازى که به واسطه 

عرضه اندك و تقاضاى پر حجم ایجاد شده را بدهد؟
محتشــمى پور در پایان به نامه سعید عمرانى معاون قضایى دادستان کل 
کشور به اســحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: 
عدم عرضه مواد اولیه صنعــت فوالد و نبود نظارت در این حوزه به اطالع 
متولیان امر رســیده و امیدواریم به زودى براى تحقق جهش تولید، شاهد 

رشد حجم عرضه ها و آرامش بازار فوالد باشیم.

بیچاره سهامدار محترم آخر

بــازده روزانه بــورس اوراق 
بهادار تهران را می توان یک 
سري زمانی در نظر گرفت 
و با اســتفاده از مدل هاي موجود، به تحلیل این سري زمانی پرداخت. 
حال با توجه به ویژگی هاي توصیفی و توزیعی، مانا بودن این ســري 
اثبات می شود، در نتیجه می توان مدلى علمى به نام مدل نیمه مارکوف 
پنهان را که به صورت گسترده در تحلیل و پیش بینی سري هاي زمانی 
کاربرد دارد، براي تحلیل این سري به کار برد. با استفاده از این مدل، 
الزامی به در نظر گرفتن پیش فرض هایی مانند دو رژیمی بودن، محدود 
کردن دوره ها به داشتن حداقل و حداکثر زمان اقامت یا سایر معیارهاي 
محدودکننده نیست. به بیان دیگر، این مدل رژیم هاي بازار و همچنین 
مــدت زمان اقامت در هر رژیم را به طور همزمان شناســایی می کند. 
در همین زمینه، میثم رافعى و مهین شــکرى تحقیقى انجام داده اند 
کــه حاصلش را در مقاله اى با عنوان «تحلیل وضعیت هاي بازدهی در 
بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل هاي نیمه مارکوف پنهان» در شماره 4 
سال 21 فصلنامه «تحقیقات مالى» دانشگاه تهران منتشر کرده اند. این 
پژوهشــگران در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که بورس اوراق 
بهادار تهران، بیش از نیمی از زمان بررسی شــده را در حالت میانه به 
سر برده و محتمل ترین حالت پس از حالت هاي خرسی و گاوي ورود 
به حالت میانه و استمرار این حالت است و کمابیش هیچ گاه از حالت 
خرسی مستقیما وارد حالت گاوي نشده است. همچنین احتمال ورود 
از حالت میانه به حالت خرسی تقریبا سه برابر احتمال ورود از حالت 
میانه به حالت گاوي است. حالت خرسى مربوط به وضعیت کسادى و 

حالت گاوى مرتبط با شرایط رونق بازار است.
بورس اوراق بهادار را می توان نهادي عمومی، شــامل شبکه اي آزاد از 
خریداران و فروشــندگان سهام شــرکت ها یا مشتقات آن ها دانست. 
این نهاد نه تنها نقش بسزایی در تأمین نقدینگی شرکت ها براي انجام 
طرح هاي توسعه اي آن ها و در نتیجه رشد اقتصادي بازي می کند، بلکه 
با ایجاد بســتري مناسب، نقدشوندگی دارایی هاي اشخاص را افزایش 
داده و سبب تسهیل در امر تبادالت تجاري می شود. با توجه به نحوه 
عملکرد بازار ســرمایه، این بازار نیز مانند سایر بازارها در اقتصاد ، در 
وضعیت هاي مختلفی مانند رونق، رکــود و میانه قرار می گیرد. حال 
تشخیص وضعیت بازار و همچنین ارائه تعریفی مبتنی بر اصول آماري 
از این وضعیت، عاملی تعیین کننده براي بازیگران و نقش آفرینان حاضر 
در بازار اســت؛ به طوري که می توان ادعا کرد که این تشخیص، تأثیر 

بسزایی در تصمیم گیري ها و همچنین راهبردها حضور دارد.

در نگاهی کلــی، منظور از رونق (بازار گاوي) وضعیتی اســت که در 
آن، افزایش در میزان فعالیت ها و رشد در شاخص هاي عملکردي بازار 
مشــاهده می شود. به دیگر ســخن، بازار گاوي بازاري است که در آن 
میانگین بازدهی روزانه شرطی به طور چشمگیري بزرگ تر از صفر است 
و درصد بازدهی مثبت از درصد بازدهی منفی بزرگ تر اســت. این در 
حالی اســت که در حالت رکود (بازار خرســی) بازار با کسادي و افت 
قیمت مواجه می شــود و اقتصاد رو به تضعیف شدن است، همچنین 
میانگین بازدهی روزانه شــرطی کمتر از صفر است و درصد بازدهی 
منفــی، بزرگ تر از درصد بازدهی مثبت اســت. حالت دیگري از بازار 
را می توان متصور شــد که بازار احتمالی (سفته بازي) نامیده مى شود 
و پایدارترین حالت بازار اســت. با وجود این، بیــان و ارائه تعریفی از 
وضعیت بازار بســیار ضروري است زیرا سرمایه گذاران براي زمان هاي 
کســادي و رونق بازار، راهبردهاي متفاوتی را براي کم کردن ریسک 
سرمایه گذاري پیشــنهاد می کنند. براي مثال، در زمان کسادي بازار 
یا همان بازار خرســی، سرمایه گذاران پیشنهاد می کنند که به محض 
افزایش قیمت ها ســهام بخرید و زمانی که قیمت ها به بیشترین حد 

خود رسید، آن ها را بفروشید.
با توجه به نکات بیان شده، شــناختی از دوران رونق و کسادي که بر 
مبناي آن بتوان راهبرد مشخصی را براي ایفاي نقش در بازار سرمایه 
انتخاب کرد، بسیار ضروري است. در این پژوهش، پیداکردن حالت هاي 
پنهان کنترل کننده بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران، در 
کانون توجه قرار گرفته است و با به کارگیري مدل نیمه مارکوف پنهان 
تحت سه حالت توضیحی براي نوســان هاي بازدهی روزانه ارائه شده 
اســت. همچنین با اســتفاده از الگوریتم خاصى وضعیت هاي پنهان 
متناظر با بازدهی روزانه برآورد شده و در نهایت، با استفاده از الگوریتم 
دیگرى از ســه وضعیتی که بازار ســرمایه ایران با آن مواجه می شود 
رمزگشایی شده اســت. مدل مارکوف پنهان، اولین بار براي استنباط 
درباره فرایندهاي پنهان بر اســاس مشــاهدات معرفی شد و در حال 
حاضر دامنه کاربرد این مدل به سرعت در حال گسترش است. دو دلیل 
مهم براي این مسئله وجود دارد: اول اینکه این مدل از لحاظ ساختار 
ریاضی بســیار قدرتمند است و به همین دلیل، مبانی نظري بسیاري 
از کاربردها را شــکل داده اســت. دوم اینکه مدل مارکوف پنهان اگر 

به صورت مناسبی ایجاد شود، کاربردهاي بسیاري دارد.
در بررســى هاى اولیه، محققان ســه راه براي تعریــف وضعیت بازار 
پیشنهاد دادند. در نخستین طبقه بندي از بازارهاي افزایشى و کاهشى 
دادند و ماه هاي افزایشی را که نزدیک به ماه هاي بازار خرسی بودند، در 

دسته بازار خرسی طبقه بندي کردند. در دومین طبقه بندي از بازارهاي 
بــاال و پایین، ماه هایی را که بازده مثبت بود ماه هاي باال و ماه هایی را 
که بازده منفی بود ماه هاى پایین نامیدند. در ســومین طبقه بندى از 
ماه هاى شایان توجه باال و پایین سه گروه وجود دارد: ماه هایی که بازار 
به طور محسوسی به سمت باال حرکت می کند، ماه هایی که بازار به طور 
محسوســی به سمت پایین حرکت می کند و ماه هایی که بازار حرکت 

محسوسی به سمت باال یا پایین ندارد.
با آنکه نظریه هاى بســیاري براي توضیح وضعیت بازار وجود دارد، در 
عمل، سرمایه گذاران تمایل دارند که وضعیت بازار را دلخواهانه تعیین 
کنند. در این حالت، ممکن است نتایج مختلفی براي یک بازار در یک 
دوره ثابت به دســت آید. در مستندات علمی موجود، تعریف وضعیت 
بازار به طور شایان توجهی متفاوت است. برخى محققان بازارهاى گاوى 
/ خرســى را دوره هایی با حداقل سه ماه متوالی از بازده مثبت / منفی 
تعریف می کنند. برخى دیگر از محققان در صدد پاســخ به این سؤال 
برآمدند که کدام حالت هاي پنهانی، توزیع متغیر زمان بازار سرمایه را 
تغییر می دهد و با استفاده از مدل نیمه مارکوف پنهان سه حالته، توزیع 
متغیر زمان را تشریح کردند. همچنین با استفاده از الگوریتم خاص به 
رمزگشایی توالی پایه اي از حالت هاي پنهان پرداختند و در نهایت نشان 
دادند که مدل نیمه مارکوف پنهان سه حالته، در مقایسه با دوحالته و 

مدل نیمه مارکوف دوحالته و سه حالته، عملکرد بهتري دارد.
با توجه به نقش محوري بورس در حمایت از صنعت و تجارت کشور، 
دانستن وضعیت این بازار براي تعیین راهبردهاي مربوطه، بسیار حائز 
اهمیت است. منظور از «وضعیت» یک تعریف ریاضی است که از آمار 
و ارقام موجود استخراج می شود و می توان بر اساس آن راهبرد مطلوبی 
را برنامه ریزي کرد. در این پژوهش تالش شــد که براساس مؤثرترین 
تکنیک هاي آمــاري، یعنی زنجیره نیمه مارکوف پنهــان، تعریفی از 
وضعیت بازدهی روزانه در بازار ســرمایه ایران ارائه شــود. شایان ذکر 
اســت که مدل مارکوف پنهان ابزاري است که در تحلیل و پیش بینی 
ســري هاي زمانی کاربرد گســترده اي دارد و در تجزیه و تحلیل انواع 
سري هاي زمانی موفق بوده است. با این تفاسیر و بررسی در مطالعات 
گذشــته، تاکنون به اســتفاده از مدل نیمه مارکوف پنهان در سري 
زمانی شاخص کل بورس اشاره اي نشده و عموم پژوهش هاي پیشین 
قابلیت اســتفاده مدل هاي مارکوف و مارکوف پنهان را در این زمینه 
تأیید می کنند. همچنین با توجه به مدل نیمه مارکوف پنهان، به طور 
خالصه ابتدا مشخص شد که بازار می تواند در سه حالت قرار گیرد که 
حالت هاي خرسی، گاوي و میانه نام گذاري شدند، سپس براي هر یک 

تعریفی بر مبناي شاخص هاي آماري ارائه شد.
دستاوردهاى تحقیق: عمدتا در وضعیت میانه

با بررســى تطبیقى نتایج به دســت آمده پژوهش، مى توان دید که 
از ســال 1387 تا 1389 بازار اغلب وضعیت میانه داشــته است و 

میانگین روزانه بازده در ســطح صفر بوده و اختالف چشــمگیرى 
بین میانگین بازدهى روزانه و بازدهى روزانه (واریانس) نبوده است. 
در ادامه، از اواخر ســال 1389 بازار وارد دوره رونق شــده است اما 
طوالنى ترین دوران رونق مربوط به سال هاى 1391 تا 1392 است 
که در این بازه، شــاخص بورس رشد چشــمگیرى داشته است. از 
اواخر ســال 1392، بازار وارد دوران هاى خرســى و میانه متمادى 
مى شــود و گاهى حالت خرســى بر بازار حاکم مى شود. اولین بازه 
زمانى گاوى که در اینجا به تطبیــق زمانى آن مى پردازیم، مربوط 
به ســال 1398 اســت. بورس اوراق بهادار تهران در این بازه زمانى 
با رشــد 80 درصدى مواجه بوده است که خواست سیاسى دولت، 
فشار نقدینگى و روند خصوصى سازى را مى توان از جمله دالیل آن 
دانست. در این پژوهش، از اواسط سال 1391 تا اواخر سال 1392 
دوران رونق شناسایى شده است که با یک بررسى تاریخى به تطبیق 
این دوره با زمان جهش نرخ ارز مى توان رسید. برخالف دوران رونق 
قبل، رونق ایــن دوره عموما مربوط به افزایــش قیمت ها در کلیه 
بخش ها از جمله سیمان و فوالد و پتروشیمى است. برخالف دوران 
گاوى ذکرشده، دوران خرسى و میانه از اوایل سال 1393 شروع شد 
و به جز مقاطعى کوتاه از دوران خرســى در اواخر سال 1394، این 
دوران تا اوایل ســال 1397 ادامه پیدا کرد. با وجود این، از ابتداى 
سال 1397، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوران رونق پس از ادوار 
میانه و رکود متوالى شد و صاحبان نقدینگى بسیارى را جذب خود 
کرد که این موضوع نیز در رمزگشــایى انجام شده به وضوح مشاهده 
مى شــود. با توجه با اینکه زمان اقامت در مدل نیمه مارکوف پنهان 
با تابع توزیع زمان اقامت کنترل مى شــود، محتمل ترین حالت پس 
از هــر دو بازار خرســى و گاوى حالت میانه اســت و پس از حالت 
میانه احتمال خرسى شــدن بازار تقریبا ســه برابر گاوى شدن بازار 
است. همچنین پس از حالت خرسى، تقریبا بازار وارد رونق نشده و 

کمابیش همیشه به حالت میانه وارد شده است.

ترقــى اقتصــادى : بــا کاهــش قیمــت دالر در بــازار آزاد و حرکــت آن بــه ســمت 
کانــال 20 هــزار تومــان، ایــن ســوال ذهــن بســیارى از فعــاالن بــورس را بــه خــود 
مشــغول کــرده، آیــا در آســتانه شــاخص 2 میلیون واحــدى، بــورس با اصــالح مواجه 

خواهد شد؟
عباسعلى حقانى نسب کارشناس بازار سهام با تاکید بر اینکه از ابتداى سال تاکنون جریان ورود 
نقدینگى به بورس بســیار هوشمند و قدرتمند بوده اســت، اظهار داشت: بر همین اساس این 
نقدینگى یکى از دالیل عمده اى است که موجب شده بورس تا امروز بازدهى تاریخى را برجاى 
بگذارد، حال، اما با توجه به کاهش قیمت دالر مى توان پیش بینى کرد که از میزان رشد بورس 

کاسته خواهد شد.
وى افزود: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنى بر شناور سازى حداقل 25 درصد سهام شرکت هاى 
حاضر در بورس، شــرکت هایى که سهام آزاد و قابل معامله آن ها در بورس زیر 25 درصد است، 
ملزم شــدند که این استاندارد را رعایت کنند، به طور قطع این مسئله مى تواند عرضه سهام در 
نماد هاى کوچک را افزایش دهد، که این مسئله مى تواند احتمال درجا زدن نماد هاى بورسى را 

بیشتر کند.
حقانى نسب اظهار داشت: اما به دلیل تعهد دولت براى حمایت از بازار سرمایه مى توان گفت، این 
عرضه ها کنترل شده خواهد بود و به احتمال زیاد باعث افت قیمت سهام شرکت ها نخواهد شد، 

بر همین اساس نباید در این رابطه زیاد اظهار نگرانى از سوى فعاالن بورسى بیان شود، به دلیل 
اســتقبال بیش از حد مردم از بورس، خیلى زودتر این ها باید افزایش شناورى سهام شرکت ها 

اجرایى مى شد، اما متاسفانه این اقدام خیلى دیر انجام شد.
کشف هویت لیدر بازارها

این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه نماد هاى شاخص ساز با یک رشدخیره کننده تقاضا هاى 
بسیار زیادى را متوجه خود ساختند، اضافه کرد: با توجه به بازدهى باالى این دسته از نمادها باید 
گفت، از این به بعد آن ها به صورت متعال حرکت خواهند کرد و دیگر رشــد مداوم را نمى توان 
براى آن ها متصور شد، از سویى دولت نیز با توجه به اینکه قرار است سهام خود را در این نماد هاى 
شاخص ساز از طریق صندوق هاى ETF عرضه کند، به این نتیجه رسیده، که قیمت سهام این 
شــرکت ها به اندازه کافى رشد کرده و بر همین اساس قرار است دومین صندوق دولتى شامل 
سهام شرکت هاى ایران خودرو، سایپا، فوالد مبارکه اصفهان و صنایع ملى مس ایران عرضه در 

مردادماه عرضه شود.
وى افزود: در مورد تاثیر کاهش قیمت دالر بر روى بازار ســهام نیز مى تواند گفت، بســیارى از 
پیش بینى ها حاکى از آن است که دالر در محدوده 20 هزار تومان تثبیت خواهد شد، اما حتى 
بــا این نرخ باز هم جذابیت بورس باقى خواهد ماند و مى توان تا پایان ســال همچنان به ادامه 
روند رو به رشــد بورس امیدوار بود، اما نکته مهم این اســت که دیگر از رشدى که در این چهار 
ماه ابتدایى سال رخ داد، دیگر خبرى نخواهد بود و از این به بعد معامالت بازار سهام متعادل تر 
از گذشــته دنبال خواهد شد، ضمن اینکه عرضه ها نیز با افزایش بیشترى همراه خواهد بود که 
این مســئله مى تواند باعث دســت به دست شدن سهام شــود، که در نهایت به نفع ادامه رشد 

بازار سهام خواهد بود.
آیا سرعت رشد بورس کاسته خواهد شد؟

فردین آقا بزرگى کارشــناس بازار ســهام با اشاره به اینکه هرچه به شاخص دو میلیون واحدى 
نزدیک مى شویم، عرضه ها در بورس بیشتر مى شود، گفت: این روند طبیعى است، زیرا که بسیارى 

از سهام داران در سود هاى باالى 100 درصد قرار دارند و براى همین موضوع نیز اقدام به شناسایى 
سود مى کنند، طى چهار ماه گذشته شاخص کل نزدیک به یک میلیون واحد رشد کرده که این 

مسئله در تاریخ 50 ساله بورس بى سابقه است.
وى افــزود: دیگر از یک جایى به بعد تحلیل در بازار ســهام جوابگو نبود و این قدرت نقدینگى 
و همچنین افزایش مدام نرخ ارز بود که شــاخص را تا ایجا باال کشیده است، اما االن نیز شاهد 
هستیم در دو، سه هفته اخیر بسیارى از نماد هاى کوچک و متوسط یا با اصالح قیمتى مواجه 
بودند یا اینکه درجا زده اند، این در حالى است که نماد هاى بزرگ و شاخص ساز با توجه به خبر 

عرضه سهام آن ها در صندوق ETF دولتى یک رشد شارپ را تجربه کردند.
آقابزرگى ادامه داد: از سوى دیگر این مسئله که دولت از این نماد ها حمایت مى کند تا با اینچنین 
رشدى همراه باشند، نیز از سوى برخى کارشناسان و فعاالن بازار گفته شده، از سوى دیگر به نظر 
مى رسد یکى از مبنا هاى اصلى توجیه رشد شتابان بورس، یعنى ارزش جایگزینى شرکت ها نیز به 
نقطه اشباع خود رسیده و با توجه به قیمت هاى سهام اکثر شرکت هاى بورسى و فرابورسى دیگر 

چنین توجیهاتى نمى تواند در مورد افزایش قیمت ها در بورس مصداق داشته باشد.
این کارشــناس بازار ســهام اضافه کرد: با توجه به فضایى که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد 
بورس همچنان با فاصله پربازده ترین بازار سرمایه اى کشور است و بازار هاى موازى از قبیل سکه، 
طال، ارز، خودر و ومســکن توان رقابت با بورس را ندارند، بر همین اساس شاهد هستیم که در 
شــش ماه گذشته نقدینگى به بازار سهام پمپاژ شده و این روند بى وقفه ادامه داشته باشد، قدر 

مسلم تا زمانیکه این جریان ورودى ادامه داشته باشد، روند کلى بورس نیز صعودى خواهد بود.
به گزارش فرارو ؛ وى یادآور شــد: اما باید به این نکته اشــاره کرد که در ادامه روند رشد بورس 
کند تر از ابتداى سال تاکنون خواهد بود، که این امر طبیعى است و چنین مسئله اى نیز از قبل 
قابل پیش بینى بود، زیرا که هیچگونه توجیهى ندارد که سهام به صورت بى وقفه با رشد شتابان 
همراه باشد، زیرا این رشد داراى بنیاد اقتصادى نیست و تنها با تکیه بر ورود نقدینگى در بورس 

همچنان ادامه داشته است.

بازار بورس ایران: سرنوشت چگونه رقم مى خورد؟

کارشناس ارشد مالى
غالمحسین تقى نتاج
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دیدگاه دیدگاه 

سایه بازار ارز بر بازار سرمایه 
آیا روند حرکتى بورس متوقف مى شود؟ 

 مهین شکرى
میثم رافعى 
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ترقى اقتصادى : رییس کل بانک مرکزى درباره نوســانات 
اخیر بازار ارز توضیحاتى را در صفحه شخصى اش در فضاى 
مجازى ارائه کرد. همتى در حالى که عنوان سخنى با مردم 
عزیز و فعاالن محترم اقتصادى را براى نوشته خود برگزیده 
تاکید کرده است: این روز ها بنا به دالیلى که مشخص است 
و قبال نیز اعالم کرده بودم، بازار ارز دچار نوسان شده است. 
با اقدامات در دســت اجرا به تدریج و در روز هاى آینده بازار 

ارز آرام خواهد شد.
وى گفته اســت: این تصور که بانــک مرکزى و دولت براى 
کنترل بازار ارز اقدامى نمى کند یا اینکه تصور مى شود براى 
تامین کســرى یا دالیل دیگر، نــرخ ارز را باال مى برند، بى 

اساس و یک برداشت و تصور کامال اشتباه است.
رئیس کل بانک مرکزى ادامه داد: دســتورالعمل جدید در 
خصوص نحوه برگشــت ارز به چرخه اقتصــاد و تامین ارز 
واردات کشــور چند روزى است عملیاتى شده است. در این 
دســتور العمل، عمال زمینه اى براى ایجاد تراکم غیرعادى 
تقاضا و نیز سوء استفاده از آن باقى نمى ماند. به همین دلیل 
در مقاطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخى صادرکنندگان 
براى عرضه ارز خود، برخى ســودجویان در صدد فروش ارز 

به واردکنندگان با نرخ هاى نامتعارف بوده اند.
همتى اعالم کرد: به واردکنندگان محترم توصیه مى کنم که 
چند روزى را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج نیاز 
خود را از سامانه نیما تامین کنند. از صادرکنندگان محترم 
نیز انتظار مــى رود در فرصت چند روزه باقیمانده از فرصت 
ایفاى تعهد، ارز هاى خود را با نرخ هاى منطقى در بازار عرضه 

کنند تا خریدار الزم را داشته باشد.
چرا دالر تا مرز 26 هزار تومان رفت؟

سید کمال ســیدعلى معاون اســبق ارزى بانک مرکزى با 
اشــاره به اینکه به اینکه نزدیک شــدن نرخ ارز در سامانه 
نیما به قیمــت دالر در بازار آزاد کار معقولى اســت که از 
سوى بازارساز ارز انجام مى شود، گفت: زمانى که قیمت ارز 

در بازار آزاد باالى 20 هزار تومان اســت، اما سامانه نیما با 
فاصله معامله مى شــود، این مسئله ایجاد دو مشکل مى کند 
اوال تفاوت ایــن دو نرخ، ایجاد رانــت مى کند که برخى را 
وسوسه کرده تا ارز نیمایى خریدارى کرده و در بازار آزاد به 
فروش برسانند، بنابراین از بین بردن این رانت، یا کم کردن 

جذابیت آن بسیار حائز اهمیت است.
وى افــزود: دوما با فاصله بین این دو نــرخ صادرکنندگان 
راغب نیســتند که با قیمت پایین تر دالر خــود را به ریال 
تبدیل کنند، در این رابطــه تمامى بحث هایى که در مورد 
عدم بازگشــت ارز هاى حاصل از صادرات نیز این چند وقت 
گذشــته مطرح شده، دلیل عمده آن همین فاصله بین نرخ 
آزاد و نیمایى اســت، حال با این اقدام بانک مرکزى به نظر 
مى رســد، صادرکنندگان با تمایل بیشــترى ارز خود را در 

سامانه نیمایى عرضه کنند.
ســیدعلى اظهار داشــت: در مورد افزایش نرخ ارز که حتى 
کانال 26 هزار تومان را نیز لمس کرد، طى روز هاى گذشته 
چند اتفاق افتــاد، در درجه اول صادرکنندگانى که باید ارز 
خود را اظهار کنند، به دلیل اینکه براى انتقال آن با مشکل 
روبرو شــدند، براى اینکه با مشکالت قضایى عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات مواجه نشــوند، از بازار آزاد دالر تهیه 
مى کنند و آن را تحویل مى دهند، همین مســئله تقاضا را 

افزایش مى دهد.
ایــن کارشــناس بــازار ارز بیــان داشــت: در درجه دوم 
واردکنندگانى که در سامانه نیما ثبت سفارش خود را ثبت 
کردنــد و تقاضاى آن ها براى تخصیص ارز نیز مورد موافقت 
قرار گرفته اســت، به دلیل کمبــود ارزى که بانک مرکزى 
دارد، اعطاى ارز به آن ها زمان بر اســت، بنابراین آن به دلیل 
تعهدات خارجى که براى خرید کاال دارند، مجبور هســتند 
از بازار آزاد خریــد کنند تا تعهد خود را عمل کنند، تا بعد 
از آن نیز ایــن ارز نیمایى را جایگزیــن آن کنند، بنابراین 
این وضعیت بازهم تقاضــا را در بازار آزاد را با فزونى همراه 

مى سازد. وى با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها در بازار هاى 
موازى از جمله بورس سیگنال مستقیم به بازار ارز مى دهد 
اضافه کــرد: تا زمانى کــه وضعیت بورس این گونه باشــد 
نمى توان انتظار داشــت که دالر ثبات بلند مدتى را تجربه 
کنــد، زیرا که این گپــى که بین بازار هــاى مختلف ایجاد 
مى شــود، باالخره باید جبران شود، به بیان دیگر وقتى که 
یک بازارى شــروع به حرکت مى کند، ســایر بازار هاى نیز 

همین روند را طى خواهند کرد.
 سه مشکل عمده بازار ارز

سیدعلى با اشاره به کاهش قیمت ارز یادآور شد: با توجه به 
اینکه سررســید بازگشت ارز حاصل از صادرات پایان تیرماه 
بود، بنابراین انتظار مى رفت که ارز تغییر روند بدهد، از سوى 
دیگر به نظر مى رســد برخى از دارایى ها و طلب هاى ارزى 
خارجى کشور نیز در حال بازگشت است که این مسئله نیز 
در این موضوع تاثیرگذار بوده اســت، این در حالى است که 
ما به صورت کلى با این وضعیت اقتصادى و سیاسى در بازار 
ارز با مشکالت مهمى روبرو هستیم که آن ها باید حل شوند.
معاون اســبق ارزى بانک مرکزى تصریح کرد: مشــکالتى 
شــامل تحریم هاى نقل و انتقال مالى که بسیار کار را براى 
تجار و امر صادرات و واردات مشکل کرده، مسئله طلب هاى 
خارجى که بالغ بر میلیارد ها دالر اســت و دست آخر عدم 
بازگشــت ارز هاى حاصل از صادرات که حدود 27 میلیارد 

دالر اســت، باعث شــده که در داخل با کمبود ارز طى این 
چند ماهه روبرو باشیم، حال اگر دولت بتواند در این زمینه 
به خصوص مورد دوم و سوم اقدامات موثرى را انجام دهد و 
ورود ارز به صورت اسکناس به کشور را شتاب بخشد، قطعا 
به نیاز هاى واقعى موجود در بازار پاســخ داده خواهد شد و 

دالر قدرى آرام مى گیرد.
 این کارشــناس بازار ارز با تاکید بر اینکه دالر در شــرایط 
تحریم به هیچ عنوان شــرایط مناســبى را تجربه نخواهد 
کرد، گفت: اگــر بخواهیم صریح حرف بزنیــم، باید گفت، 
در آبــان ماه بر اســاس پیش بینى هایى که انجام شــده به 
احتمــال 70 درصــد جو بایــدن، ترامــپ را در انتخابات 
ریاســت جمهورى آمریکا شکســت خواهــد داد، اگر این 
موضوع محقق شــود، بعد از آن بایدن بر اســاس سخنانش 
به برجام بازخواهد گشــت و این مسئله ورود ارز به کشور را 

تسهیل خواهد کرد.
وى خاطر نشان ســاخت: در چنین حالتى تجربه قطعنامه 
598 و پایــان جنگ دوباره تکرار خواهد شــد و ارز حداقل 
در همــان لحظه اعالم چنین خبــرى کاهش 50 درصدى 
را تجربــه خواهد کرد، به بیان دیگر مــا نیاز به تکرار اثرى 
هماننــد قطعه نامه 598 و پایان جنگ داریم، که بازار ارز به 
طــور واقعى آرام بگیرد، در غیــر این صورت روند ارز با این 

وضعیت در بلند مدت افزایشى خواهد بود.

پایان تحریم 
راه آرام شدن واقعى بازار ارز 

ساعتچى مدیر روابط عمومى 
بانک توسعه صادرات شد

ترقى اقتصادى: مینا ســاعتچى با حکم دکتر على صالح آبادى مدیر عامل بانک توســعه 
صادرات به سمت مدیر روابط عمومى این بانک منصوب شد.در حکم مدیر عامل بانک توسعه 
صادرات آمده اســت، با عنایت به ســوابق، تجارب و تخصص جنابعالى به موجب این حکم به 
سمت رییس اداره کل روابط عمومى و بین الملل منصوب مى شوید.امید است با استعانت از 

خداوند متعال در تحقق اهداف بانک موفق و موید باشید.

بانک پاسارگاد491ریال سود براى هر سهم 
شناسایى کرد

ترقى اقتصادى: مجمع عمومى عادى سالیانه و فوق  العاده بانک پاسارگاد سال مالى منتهى به 
29 اسفند سال 1398، در تاریخ 31 تیر سال 1399 در محل ساختمان مرکزى بانک پاسارگاد 
برگزار شد. در این مجمع که با حضور بیش از 68 درصد از سهامداران به صورت حضورى و بیش 
از 500 نفر از ســهامداران به صورت مجازى برگزار شــد، مجید قاسمى به عنوان رئیس جلسه، 
صادقى مقدم و على اکبر امین تفرشــى به عنوان اعضاى هیأت رئیسه و صدیقه نعیمیان به عنوان 
منشى جلسه انتخاب شدند.در ادامه ى این مجمع  ضمن تصویب صورت هاى مالى بانک پاسارگاد 
و معامالت مشــمول ماده 129 قانون تجارت توسط ســهامداران، مبلغ 50 ریال به عنوان سود 
نقدى تصویب شــد که پس از مهرماه ســال جارى قابل پرداخت خواهد بود.الزم به ذکر است 
بانک پاسارگاد مبلغ 491 ریال سود به ازاى هر سهم محقق کرده است که پس از کسر 15 درصد 
از آن بابــت اندوختــه قانونى، 5 درصد به عنوان اندوخته احتیاطى و 267 ریال به عنوان ســود 
تسعیر ارز، در نهایت 10 درصد از سود باقى مانده معادل 50 ریال به ازاى هر سهم تقسیم شد.

جشن سودآورى بانک صادرات ایران 
در مجمع سالیانه

ترقى اقتصادى: مجمع عمومى عادى ســالیانه ســال مالى منتهى به 29 اســفندماه سال 
1398 بانــک صادرات ایران با حضور اکثریت ســهامداران، 31 تیر ماه 99 به صورت آنالین 
و بــا رعایت پروتکل هاى بهداشــتى برگزار شــد و صورت هاى مالى بانک بــه اتفاق آرا مورد 
تصویب قرار گرفت.در این مجمع که با حضور بیش از 57 درصد سهامداران بانک برگزار شد 
سازمان حسابرسى به مدت یک سال به عنوان بازرس و حسابرس قانونى بانک و روزنامه هاى 
کثیراالنتشار  اطالعات و دنیاى اقتصاد براى درج آگهى هاى مربوط به مجامع عمومى برگزیده 
شدند.براساس صورت هاى مالى حسابرســى شده منتهى به پایان سال 1398 سود هر سهم 
بانک صادرات ایران با افزایش 109 درصدى به 14 ریال رسید. در پایان این سال سود خالص 
بانک نیز با همین میزان افزایش به دو هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافت.بر این اســاس 
مجموع کل سپرده هاى بانک صادرات ایران در پایان سال 98 با بیش از 36 درصد افزایش از 

دو هزار و 320 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

آغاز جشنواره قرض الحسنه بانک سینا
ترقى اقتصادى: همزمان با سى و پنجمین سالروز تاسیس بانک سینا، چهارمین جشنواره قرعه 
کشى حساب هاى قرض الحســنه پس انداز این بانک با هدف ترویج سنت نیک قرض الحسنه 
آغاز شــد.در راستاى قدردانى از نیت خیر ســپرده گذاران و به منظور ایجاد زمینه هاى افزایش 
مشــارکت عمومى و گسترش سنت الهى قرض الحسنه، چهارمین جشنواره قرعه کشى حساب 
هاى قرض الحســنه پس انداز این بانک برگزار مى شود.در این جشنواره که دربرگیرنده حساب 
هاى افتتاح شده از 1 مهرماه سال 1398 تا پایان شهریورماه سال 1399 است، جوایز ارزنده اى 
نیز به قید قرعه به برندگان اهدا خواهد شد.جوایز چهارمین جشنواره حساب هاى قرض الحسنه 
پس انداز بانک سینا شامل 5 جایزه ویژه 1 میلیارد ریالى، 35 کمک هزینه تامین مسکن هر یک 
به مبلغ 350 میلیون ریال، 35 کمک هزینه خرید خودرو ایرانى هر یک به ارزش 250 میلیون 
ریال، 35 کمک هزینه خرید کاالى ایرانى هر یک به ارزش 100 میلیون ریال و میلیاردها ریال 

جوایز نقدى دیگر است.

ادغام چند شعبه بانک مسکن براى افزایش بهره ورى
ترقى اقتصادى: مدیر امور اســتان ها و بازاریابى بانک مسکن از استمرار اجراى برنامه بهینه سازى 
شعب در سالجارى از طریق انحالل و ادغام تعداد دیگرى از شعب بانک مسکن به منظور ارتقاى کارایى 
آنها خبر داد.محمود الرى ، با اشــاره به ادغام چند شعبه دیگر بانک مسکن اظهار داشت: در راستاى 
اجراى برنامه عملیاتى بانک با هدف افزایش بهره ورى و کارایى شــعب، سه شعبه دیگر ادغام شدند.

وى با بیان اینکه سه شعبه ستارخان تهران، میدان پارس نازى تهران و شهید انصارى قزوین به تازگى 
ادغام شدند، گفت: یکى از تکالیف مجمع بانک مسکن به دستور وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع 
ادغام شعب ناکارآمد است.الرى با تاکید بر اینکه در راستاى تکلیف دولت براى ارتقاى بهره ورى شبکه 
بانکى، بانک مسکن به استان ها تکلیف کرده تا اموال مازاد خود را به اداره ساختمان بانک اعالم کنند 
افزود: امالك مازاد جزو ســرمایه هاى راکد بانک محسوب مى شــوند و باید با پیگیرى هاى مجدانه 
تالش کنیم تا این سرمایه هاى راکد به چرخه اقتصادى و اعتبارى بانک بازگردند.مدیر امور استان ها 
و بازاریابى بانک مسکن با اشاره به اینکه استمرار برنامه بهینه شعب بانک با هماهنگى مدیریت ها هر 
ساله در دستور کار قرار دارد، گفت: در طى سال گذشته نیز بالغ بر 44 شعبه و 5 باجه منحل شدند.

نرخ جدید سود سپرده هاى بانک رفاه اعالم شد
ترقى اقتصادى: نرخ جدید سود على الحساب سپرده هاى سرمایه گذارى بانک رفاه اعالم و 
در تمامى شعب این بانک اجرایى شد.به استناد نامه مدیریت کل مقررات مجوزهاى بانکى و 
مبارزه با پولشویى بانک مرکزى ج.ا.ا، نرخ جدید سود على الحساب انواع سپرده هاى سرمایه 
گذارى مدت دار در این بانک شــامل: ســپرده ســرمایه گذارى کوتاه مدت عادى 10 درصد 
سپرده ســرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، ســپرده سرمایه گذارى کوتاه 
مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه گذارى بلندمدت یکساله  16درصد و سپرده 

سرمایه گذارى بلندمدت دو ساله 18درصد است.

افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز 
بانک ملى با «بام»

ترقى اقتصادى: مشــتریان بانک ملى ایران مى توانند با افتتاح حســاب قرض الحسنه پس 
انداز بانک ملى ایران با استفاده از سامانه «بام» در قرعه کشى این دوره از حساب ها شرکت 
کنند. اکنون این امکان وجود دارد که مشتریان بدون مراجعه به شعب، حساب قرض الحسنه 
پس انداز افتتاح کرده و موجودى آن را تغییر دهند.در روزهایى که ویروس کرونا شیوع پیدا 
کرده و شــعب بانک ها از مســتعدترین مکان ها براى ابتال به این بیمارى است، بهترین راه 
اســتفاده از خدمات بانکى، به کارگیرى سامانه هاى بانکدارى اینترنتى از جمله «بام» است.

افرادى که پیش از این در بانک ملى احراز هویت شده اند، مى توانند تنها با مراجعه به سامانه 
«بام» و تکمیل اطالعات الزم در بخش «خدمات حساب»، حساب تازه اى را افتتاح کنند.

 بانک ایران زمین حامى تولید کنندگان داخلى
ترقى اقتصادى: مدیریت و معاونت شعب استان کرمان بانک ایران زمین با مدیرعامل کارخانه 
صنعتى قطعه گســتر کرمان دیدار و گفتگو کردند.قاســم خواجویى مدیر شعب استان کرمان 
بانک، با اشــاره به هدف این بانک در جهت حمایت پیشــرفت و رونق تولید داخلى و کاالهاى 
ایرانى گفت: بانک ایران زمین آمادگى کامل براى ارائه انواع ضمانتنامه ها، گشــایش اعتبارات 
اسنادى و خدمات نوین بانکى به تولید کنندگان داخلى را دارد.در پایان طرفین تصمیماتى در 

راستاى گسترش روابط فى مابین بین بانک ایران زمین و قطعه گستر کرمان اتخاذ کردند.

سرمایه بانک گردشگرى 2.5 برابر شد
ترقى اقتصادى : جلســه مجمع عمومى فوق العاده بانک گردشــگرى با حضور بیش از 57 درصد 
سهامداران در محل سالن اجتماعات بانک برگزار شد.در این جلسه که به صورت زنده (آنالین) برگزار 
شد، با موافقت سهامداران، افزایش سرمایه بانک از شش هزار میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد ریال از 
محل آورده نقدى به تصویب رسید.مدیرعامل بانک گردشگرى در این جلسه، با ارائه گزارش عملکرد 
هیات مدیره گفت: هدف از برنامه استراتژیک بانک که تدوین، ابالغ و به اجرا گذاشته شد،   پاسدارى 
از دارایى ها، افزایش بهره ورى، بهبود فرایندها، ارتقاء کیفى خدمات، ایجاد محصوالت جدید بود که 

همه در سرلوحه فعالیت ها بود تا این بانک در نظام پولى و بانکى در یک جایگاه ویژه قرار گیرد.

ترقى اقتصادى : بر اســاس اعالم بانک مرکزى، در راستاى دستیابى به هدف 
تورمى اعالمى 22 درصدى و در چارچوب سیاســتگذارى جدید پولى، این بانک 
تالش مى کند با مدیریت نقدینگى در جامعه و هدایت آن به ســمت متقاضیان 
بخش واقعى همچون دولت، ضمن تامین نیاز آن ها از رشد کنترل نشده نقدینگى 
جلوگیرى کند، در این چارچوب تاکنون 7 مرحله اوراق بدهى دولت حراج شده و 
حدود 36 هزار میلیارد تومان کسرى بودجه دولت از این محل تامین شده بدون 

آنکه نقدینگى جدیدى خلق شود.
برنامــه تامین مالى کســرى بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توســط بانک 
مرکــزى برگزار مى شــود و اوراق دولت به بانک ها و نهاد هــاى مالى غیر بانکى 
فروخته مى شود. در این سازوکار بانک مرکزى حراج را برگزار کرده، دولت برنده 
حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب 

خزانه واریز مى شود.
على دینى ترکمانى اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه راهکار دولت براى کنترل 
نرخ تورم انتشــار اوراق بدهى است، گفت: قرار اســت تا پایان سال دولت 150 
هزار میلیارد تومان اوراق بدهى چاپ کند، اما به دلیل اینکه نرخ این اوراق براى 
مردم جذاب نیســت، به نظر مى رسد در خوشبینانه ترین حالت تنها یک سوم از 
این اوراق به فروش رود، از ســویى اگر این موضوع محقق شود، دولت با توجه به 
کسرى بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانى با وجود فروش این اوراق بدهى 
مجبور مى شــود دوباره به استقراض از بانک مرکزى و چاپ پول روى بیاورد که 

نتیجه این امر نیز دوباره افزایش حجم نقدینگى و رشد پایه پولى خواهد بود.
خریدار اوراق بدهى، بانک ها هستند

کامران ندرى کارشناس امور بانکى با اشاره به اینکه فروش اوراق بدهى از سوى 
دولت باید مورد ارزیابى دقیق قرار گیرد، اظهار داشــت: بهترین حالت این است 
که این اوراق در بازار اولیه بورس به حراچ گذاشــته شود و مردم نیز این اوراق را 
پذیره نویسى کنند، اما با توجه به نرخ بهره منفى که در اقتصاد وجود دارد، عمال 

از این اوراق در بین عموم مردم استقبالى نشده است.
وى افزود: زمانى که شما بازارى مانند بورس دارید، که هر هفته میانگین حداقل 
10 درصد بازدهى خالص دارد، بعد با این نرخ تورم وحشــتناك مردم بر اساس 
کدام منطق اقتصادى باید بیایند، اوراقى بگیرند با ســود هاى سالیانه 18 یا 20 
درصد، بنابراین در چنین شــرایطى طبیعى است که مردم به سمت خرید اوراق 
بدهى و قرضه نروند، با توجه به این موضوع بانک مرکزى مجبور شد از سر اجبار 

خود اقدام به برگزارى حراج براى فروش این اوراق کند.
ندرى با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد بانک ها خریدار عمده این اوراق هســتند، 
گفــت: براى جلوگرى از خلق نقدینگــى و افزایش پایه پولى از طریق چاپ پول 
شــرایط ایده آل این بود که این اوراق در بورس به فروش رود، اما با توجه به این 
دلیلى که ذکر کردم، بانک مرکزى به دلیل اینکه دولت از طریق افزایش پایه پولى 
اقدام به جبران کسرى بودجه نکند، این اوراق را حراج کرده و بانک ها نیز خریدار 
بودند، اما آن ها نیز، چون خود خلق کننده پول هستند، به طور قطع با خرید این 

اوراق نقدینگى را افزایش خواهند داد.
این اقتصاددان بیان داشــت: اما نکته مم اینجاســت که خلق نقدینگى توســط 
بانک ها خیلى ضررش کمتر اســت تا اینکه دولــت بخواهد پایه پولى  را افزایش 
دهد، چرا که این مســئله موج هاى تورمى بســیار شــدیدى را به دنبال خواهد 
داشــت، بنابراین مى توان گفت بانک مرکزى در یک شــرایط اضطرار این حراج 

را برگزار کرد.
نــدرى با تاکیــد بر اینکه با نرخ تورم حداقل 41 درصــدى که بانک مرکزى در 
ابتداى ســال اعالم کرد، نرخ ســود 18 درصدى هیچ تناسبى با آن ندارد، اضافه 
کرد: در شرایطى که تورم افسار گسیخته شده و نرخ ارز نیز همچنان عصیان گرى 

مى کند، نرخ هایى که بانک مرکزى براى ســود سپرده هاى بانکى اعالم مى کند 
هیــچ دردى را دوا نخواهد کرد، اگر بخواهیم این مســئله را ساده ســازى کنیم 
باید بگوییم، آخرین نرخ تورمى که اعالم شــد به طور رسمى 41.2 درصد است 
و جدیدترین نرخ ســود سپرده، باالترین آن مربوط به سپرده هاى 2 ساله با نرخ 

18 درصد است.
معماى نرخ بهره منفى در بانک ها

وى ادامه داد: به عبارت دیگر اگر کسى بخواهد پول خود را در بانک بگذارد، بعد 
از دو سال 18 درصد سود به او تعلق مى گیرد، درحالى که در همین ابتدا به دلیل 
فاصله 23 درصدى بین نرخ ســود ونرخ تورم، 23 درصد از ارزش پول مشــترى 
بانک کم مى شود، حال اگر او بخواهد پول خود را دو سال در بانک بگذارد، با این 
وضعیتى که ارزش ریال دارد و این مســیرى که طى مى کند، شاید دیگر پول او 
یک چهارم ارزش امروز خود را نداشته باشد، بنابراین در چنین وضعیتى به دلیل 
نرخ ســود واقعى ســپرده گذارى در بانک که منفى است، گذاشتن پول در بانک 

براى مردم هیچگونه جذابیتى نخواهد داشت.
این کارشناس مســائل اقتصادى با اشاره به اینکه سود هاى نجومى که مردم هر 
روزه در بورس کسب مى کنند، نوعى جدیدى از خلق نقدینگى است، یادآور شد: 
اتفاقا این نوع از نقدینگى بســیار هوشمند و قدرتمند است و مى تواند از بورس 
خارج شــده و تورم بیشــترى را بیافریند، این در حالى است که این قیمت هاى 
نامتعارف امروز بازار سهام، داراى اثرات میان مدت و بلند مدت است که االن قابل 

رویت نیست، از سویى عواقب چنین پدیده اى بسیار جبران نا پذیر خواهد بود.
نــدرى تصریح کرد: از ســوى دیگر بانک ها نیز هــر روز در حال خلق نقدینگى 
هســتند، به عبارت دیگر زمانى که بانک ها به مشــتریان خود تســهیالت اعطا 
مى کنند یا سود سپرده آن ها را مى دهند خلق نقدینگى مى کنند، از سوى دیگر 
بانــک مرکزى نیز با خود به نوع دیگرى بــه افزایش نقدینگى دامن مى زند، این 
مســئله در شرایطى است که بار ها کارشناسان این هشدار را داده اند که وضعیت 
نظام بانکى به هیچ عنوان مناسب نیست و این سیستم نیازمند تغییرات بنیادین 
است، اما متاسفانه مشاهده مى شود، همان روال قبلى با شتاب بیشترى در حال 

پیگیرى است.

بر اســاس آنچه که از یادداشــت هاى رئیس کل 
بانک مرکزى در خصوص رشــد «کل هاى پولى» 
در سه ماهه نخست سال 1399 مستفاد مى شود 
حجم نقدینگى در ســه ماهه سال 1399 معادل 

حدود 180 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 
که به معنى رشد 33 الى 34 درصدى نقدینگى در 

دوازده  ماهه منتهى به پایان خرداد 1399 است.
شــاید برخى بر این باور باشــند که بخش قابل 
توجهــى از این تحوالت، متاثر از مســاعدت هاى 
دولت و بانک مرکزى در زمینه مواجهه با بیمارى 
کروناســت، اما با توجه به حجم مازاد بسیار باالى 
ذخایر در بازار بین بانکى، به نظر مى رسد که هنوز 
آثار کامل افزایش پایه پولى از محل مساعدت هاى 
کرونا بر نقدینگى تخلیه نشده و احتمال افزایش 
نقدینگى با همین روند فعلى همچنان وجود دارد.

حال، سئوال اساســى این است که چرا على رغم 
عدم تخلیه پایه پولى بر نقدینگى، همچنان رشد 
نقدینگى باالست. کارشناسان فعال در این حوزه 

دالیل مختلفى را براى این رشد باال اعالم مى کنند 
(که اعطاى تسهیالت به اشخاص حقیقى و حقوقى 
جهت ورود به بازار ســرمایه یکى از آنهاست) که 
بنده نیز حداقل با آنها مخالف نیستم؛ ولى از نظر 
من بخش قابل توجهى از رشــد نقدینگى در سه 
ماهه نخست را باید در عدم محو نقدینگى منبعث 
شده از استمهال تســهیالتى گسترده در شبکه 
بانکى جستجو کرد که ریشــه در مساعدت هاى 
شــبکه بانکى در فرایند مواجهه بــا بحران کرونا 

داشته است. به چه معنى؟
 بــه این معنى کــه هر گونه اعطاى تســهیالت 
توسط یک بانک به یک تسهیالت گیرنده به معنى 
بستانکار کردن سپرده هاى آن شخص است (شارژ 
کردن یا ثبت اعداد مثبت در حساب سپرده اى) که 

روى دیگر آن، افزایش نقدینگى است.
در مقابل، هر گونه بازپرداخت تسهیالت از سوى 
تسهیالت گیرندگان در سررســیدهاى مرتبط با 
قراردادهاى تســهیالتى به معنــى بدهکار کردن 
ســپرده هاى بخش غیردولتى است (حذف کردن 
اعداد از حساب سپرده اى ســپرده گذاران) که به 

معنى کاهش نقدینگى و یا محو نقدینگى است.
 بنابراین، رشد نقدینگى نتیجه دو فرایند سرعت 
خلق و ســرعت محــو نقدینگى اســت. طبیعتاًٌ 
هم راســتا با واقعیت هاى اقتصاد ایــران در طول 
دهه هاى گذشــته، همواره سرعت خلق نقدینگى 

بسیار بیشتر از سرعت محو آن بوده است.
همه ما مى دانیم که در ســه ماهه نخســت سال 
جارى، خلق نقدینگى از مسیر اعطاى تسهیالت 
جدید، ثبت سود سپرده ها، شناسایى درآمدهاى 
موهومى و سایر عوامل موجود در سمت دارایى هاى 

ترازنامه بانک ها، سرعت باالیى داشته است.
در مقابل، به دلیل اســتمهال گســترده صورت 

گرفته در ســه ماهه نخســت 99، ســرعت محو 
نقدینگى (بدهکار کردن ســپرده ها) بسیار اندك 
بود؛ بدین معنى که نه اصل و نه ســود مترتب بر 
بخش قابل توجهى از تســهیالت اعطایى توسط 
تسهیالت گیرندگان تسویه نمى شد. بنابراین رشد 
نقدینگى در سه ماهه نخست سال جارى از روند 

بلندمدت خود اندکى فراتر رفت.
 البته این نکته را هم باید ذکر کنم که سیاست گذار 
عــالوه بر اینکــه باید رصدکننده حجم و رشــد 
نقدینگى باشــد، باید روند سرعت گردش پول را 
که نشان گر اثرگذارى انباشت نقدینگى (و نه رشد 
آن) بر قیمت کاالها و خدمات اســت، همواره مد 

نظر قرار دهد.
در غیاب رشد متناسب تولید ناخالص داخلى، باال 
بودن رشد شــبه پول خود نشانه اى از تورم آینده 
اســت، تا چه زمانى؟ زمانى که این شبه پول در 
حال تبدیل به پول است. اینجاست که پاى سرعت 

گردش پول به میان مى آید.

دردسر نرخ بهره منفى در بانک ها
بانک ها جذابیتى ندارند 

دالیل رشد نقدینگى

کارشناس مسایل پولى و بانکى
محمود نادرى

امکانات متنوع همراه بانک موسسه ملل
ترقى اقتصادى: در راســتاى توســعه خدمات بانکدارى الکترونیک و تســهیل در ارایه خدمــات بانکى به کلیه 
کاربران، خدمات بانکى متنوع در همراه بانک ملل ارایه مى گردد.با نصب همراه بانک ملل کلیه مشتریان مى توانند 
بــا امنیت کامل کلیه نیازمندیهاى بانکى خود را با حداقل زمــان انجام دهند.خدماتى که با همراه بانک ملل مى 
توان از آن بهره برد بدین شــرح مى باشــد.انتقال وجه بین بانکى کارت به کارت، ساتنا، پایا - مدیریت پرداخت 
حســاب به حســاب - مدیریت کارتها - مدیریت رمز دوم پویا - پرداخت قبوض - صورتحساب بر اساس حساب 
و کارت. مشــتریان مى توانند براى فعال سازى و اســتفاده از خدمات همراه بانک ضمن مراجعه به یکى از شعب 

موسسه اعتبارى ملل در سراسر کشور و تکمیل فرم درخواست فعالسازى خدمات همراه بانک را انجام نمایند.

مدیرعامل  فرزیــن  محمدرضا  دکتــر  اقتصادى:  ترقى 
بانــک کارآفریــن از کاهش نرخ ســود تســهیالت به 9 
درصد بــراى حمایت از کســب وکارهاى آســیب دیده از 
کرونــا ویــژه شــرکت هاى دانش بنیان متوســط و بزرگ 
در ایــن بانــک خبــر داد.دکتــر فرزین در مراســم آغاز 
مرحلــه ســوم حمایت از کســب  وکارهاى آســیب دیده 
از کرونــا ویــژه شــرکت هاى دانش بنیــان متوســط و 

بــزرگ با اعالم این مطلب تاکید کرد: با حمایت صندوق نوآورى  نرخ ســود تســهیالت به شــرکت هاى دانش بنیان 
را از 12 درصد به 9 درصد کاهش داده ایم تا در شــرایط فعلى حمایت بیشــترى از این شــرکت ها صورت گیرد.وى 
همچنین تصریح کرد: بانک کارآفرین در جهت عمل به رســالت خود در توســعه کارآفرینى، در بخش سرمایه گذارى 
نیز مشــارکت خواهــد کرد. همچنین طى قراردادى که بین بانک کارآفرین و این صندوق منعقد شــده، بخشــى از 
منابع داخلى بانک به حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان اختصاص خواهد یافت. خوشــبختانه به نظر مى رســد این 
صنــدوق کــه با هدف حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان ایجاد شــده، در مراحل اولیه تامین منابع مالى توانســته 

به خوبى عمل کند.

اختصاص 16.5هزار میلیارد ریال اعتبارکرونایى در بانک سپه
ترقى اقتصادى: مدیرعامل بانک ســپه به تشریح اقدامات موثر بانک سپه با محوریت بخش اعتبارى در خصوص 
حمایت از اشــخاص و واحدهاى آسیب دیده ناشــى از ویروس کرونا پرداخت.محمد کاظم چقازردى از جمله این 
اقدامات را اعطاى تسهیالت قرض الحسنه ده میلیون ریالى به یارانه بگیران مشمول عنوان کرد و گفت: بانک سپه 
به منظور افزایش قدرت خرید و نقدینگى متقاضیان کم درآمد و یارانه بگیر، نسبت به واریز چهار مرحله وام قرض 
الحسنه ده میلیون ریالى به حساب یارانه بگیران آسیب دیده ناشى از ویروس کرونا مطابق فهرست اعالمى از سوى 
ســازمان هدفمندســازى یارانه ها به تعداد یک میلیون و 479هزار و456 نفر در مجموع به مبلغ 14 هزار و 794 

میلیارد و 560 میلیون ریال اقدام کرده است.

اخبارکوتاهاخبارکوتاه

اعطاى تسهیالت 
به شرکت هاى دانش بنیان 

در بانک کارآفرین



ترقى اقتصادى : پژوهشــکده بیمه طى گزارشى ضمن اعالم روند تغییرات ضریب نفوذ 
بیمه از سال 1350 تا 1396، تورم و بى ثباتى اقتصادى را مهم ترین مانع بر سر راه افزایش 

این شاخص در کشور اعالم کرد.
از آن جــا که حق بیمه و تولید ناخالــص داخلى رابطه مثبت و فزاینــده دارند، با بزرگ 
شــدن اقتصــاد، ضریب نفوذ بیمــه نیز افزایش مى یابــد اما افزایش و رشــد مثبت آن 
لزوما به معناى گســترش صنعت بیمه در کشــور نیســت زیرا کاهــش تولید ناخالص 
داخلى و رشــد نرخ هاى حق بیمه (بیش از تورم) نیــز مى تواند منجر به افزایش ضریب 
نفــوذ بیمه گــردد. ضمن آن کــه صنعت بیمه با تاخیر نســبت به تحــوالت اقتصادى 
واکنــش نشــان مى دهد و آثــار رکود اقتصادى بــر صنعت بیمه با یــک وقفه طوالنى 
ظاهر مى شــود، بــه طور کلى ضریب نفوذ بیمه در کشــورهاى توســعه یافته بیشــتر 

از سایر کشورها است.
تحلیل داده هاى اقتصادى ایران و داده هاى بین کشورى نتایج مشابهى داشته و بیانگر آن 
اســت که ضریب نفوذ بیمه با متغیرهاى اقتصاد کالن از جمله تورم، بى ثباتى اقتصادى 

درآمد سرانه و عوامل نهادى در ارتباط بوده است.
بر پایه نتایج این گزارش، ضریب نفوذ بیمه در کشــورهاى مورد بررســى در بازه زمانى 

1990 تــا 2017، بین0,44 تا 8,22درصد قرار دارد و متوســط آن 3,24درصد اســت. 
متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران طى این دوره برابر با  0,97درصد است که با میانگین 
جهانى اختالف چشــمگیرى دارد و نشــان  مى دهد که بین فضاى اقتصاد کالن ایران با 

کشورهایى که ضریب نفوذ 7درصد دارند فاصله بسیار زیادى وجود دارد.
بر اســاس نتایج این گزارش، آنچه موجب اختالف چشــمگیر بین ضریب نفوذ بیمه در 
ایران و ســایر کشورهاى داراى ضریب نفوذ 7درصد شده است در چهار مورد زیر خالصه 

مى شود:
1.تفاوت درآمد ســرانه: درآمد سرانه در دوره مورد بررسى براى ایران 6000 دالر و براى 

کشورهاى با ضریب نفوذ بیمه 7 درصد حدود 40000 دالر است.
 2.بى ثباتى درآمد سرانه اســمى و حقیقى: بى ثباتى درآمد سرانه اسمى و حقیقى براى 
ایران به ترتیب 60 و 16 درصد و براى کشــورهاى با ضریب نفوذ 7درصد به ترتیب 28 

و 10درصد مى باشد.
3.تورم و تغییرپذیرى تورم: در دوره مورد بررســى، متوســط تورم و تغییرپذیرى آن در 
ایران به ترتیب 20 و 9 درصد و در کشــورهاى با ضریب نفوذ بیمه 7درصد، به ترتیب 3 

و 2 درصد بوده است.
   4.عوامل نهادى: در این دوره کیفیت عوامل نهادى در ایران 3,7- و در کشــورهاى با 

ضریب نفوذ 7درصد حدود 8 مى باشد.

دوهفته نامه اقتصادى-   فرهنگىبازاربازاربیمـــهبیمـــه5
سال هفتم-شماره 91 - نیمه دوم تیر 1399

ترقى اقتصادى : رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران گفت 
که براى توســعه بیمه نامه هاى اعتبار در کشور نیاز به ارزیابى 
و رتبه بندى درست مشتریان است که زیر ساخت این موضوع 
در کشور وجود ندارد یکى از ابزارهاى مهم، غیراز پشتوانه مالى 
و ذخائر کافى، تجزیه و تحلیل درست ازاعتبار بیمه گذار است 

که این مسئله در کشور به شدت ضعیف است.
رسول تاجدار ، دالیل عدم توسعه بیمه نامه اعتبار در کشور را 
اینگونه بیان کرد:  بنیه مالى شرکت هاى بیمه اى بسیارضعیف 
است و جمع حقوق صاحبان سهام در کل صنعت بیمه به یک 
میلیارد دالر نمى رســد،از طرفى بیمه نامه هاى اعتبار هم به 
شدت متکى به ذخایر کافى و حقوق صاحبان سهام براى ایفاى 

تعهدات هستند.

وى، با اشــاره به فقدان زیرساخت ها و نرم افزارهاى الزم براى 
توســعه بیمه نامه هاى اعتبار، اظهارکرد: شــرکت هاى بیمه 
اى براى فروش بیمه نامه هاى اعتبارنیازمندارزیابى مشــترى 

هستند  که این موضوع نیازبه نرم افزار و دسترسى به اطالعات 
آن بیمه گذار دارد که این بخش در کشــور به شــدت ضعیف 
است. رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ایران،تصریح کرد: چند 
سالى است که شــرکت رتبه بندى اعتبارى کار بسیار خوبى 
را براى امتیاز دادن و رتبه بندى مشــتریان شــروع کرده اما 
زیرســاخت یک درجه بندى پیشرفته که بتواند تمامى عوامل 
را درارزیابــى و رتبه بندى افراد و شــرکت ها اعم از حقیقى و 
حقوقى داشــته باشد درکشــور جود ندارد که این خود پایه و 
اســاس اعتبار است. تاجدار،بیان کرد: زمانى که یک شخصیت 
حقیقى یا حقوقى به شــرکت بیمه اى مراجعه مى کند ، یکى 
از ابزارهاى مهم غیر از پشــتوانه مالى و ذخائر کافى،  تجزیه و 
تحلیل خوب از اعتبار بیمه گذار است که این باید غیر از بحث 

کیفى و کمى باشد که این مسئله در کشور بسیار ضعیف است.
وى،ادامه داد: یکى دیگر از دالیل عدم توســعه بیمه نامه هاى 
اعتبار این اســت که تبــادل اطالعات بیــن نهادهاى مالى و 

نهادهاى موثر در این موضوع به شدت ضعیف است.
رئیس هیات مدیره شــرکت بیمــه ایران،با بیان اینکه صنعت 
بیمه یک صنعت وارداتى اســت، گفت: تقویت نیروى انسانى 
مفید و موثــرى براى صنعت بیمه انجام نشــده و درآموزش 
نیروهاى انسانى سرمایه گذارى درستى انجام داده نشده است 
و از لحاظ علوم بیمه اى ازکشــورهاى دیگر عقب تر هستیم و 

دراین زمینه سرمایه گذارى مناسبى انجام ندادیم .
تاجدار با بیان اینکه شــرایط کنونى اقتصادى نیز تاثیر زیادى 
بر توســعه بیمه نامه هاى اعتبار مى گــذارد، افزود: نهاد ناظر 
درســال هاى اخیر به شدت فعال بوده و نگرانى هایى دارد که 
به حق است و محدودیت هایى را در آیین نامه هاى اعتبار به 

وجود آورده است.

زیرساخت توسعه بیمه نامه هاى اعتبار درکشور وجود ندارد

پژوهشکده بیمه منتشر کرد؛

استارت آپ الیف دانا، تحولى نوین موانع اصلى افزایش ضریب نفوذ بیمه
در صنعت بیمه کشور

ترقى اقتصادى : طرح ماندگار حمایت الیف دانا با داشتن نماد اعتماد الکترونیک طالیى از 
وزارت صمت و اخذ مجوز نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و تمبر ملى در وب 
سایت Lifedana.ir رونمایى شد.  به گفته دکتر طاهرى مجرى طرح، در اواخر سال 1396 
کارهاى مطالعاتى طرح مذکور با حمایت شرکت بیمه دانا و حضورجمع کثیرى از اعضاى هیات 
علمى  دانشگاهاى معتبر کشور  آغاز و در سال جارى پیاده سازى و اجرا مى شود.در این طرح 
شخص متقاضى پس از مراجعه به درگاه الکترونیکى و ثبت نام و شرکت در آموزشهاى آنالین 
علوم مورد نیاز در سال اول ، از بیمه عمر و بازنشستگى بدون پرداخت حق بیمه و به صورت 
رایگان بهره مند مى شوند و مادامى که بعنوان معرف در طرح فعالیت نمایند نیازى به پرداخت 
وجه بیمه عمر و بازنشستگى نخواهد داشت. همچنین براى پذیرفته شدگان در آموزش هاى 

مذکور مدرك دانشگاهى معتبر (قابل استعالم و ترجمه) صادر خواهد شد.

بیمه باران به ازاى هر سهم 5 ریال سود 
نقدى کنار گذاشت

ترقى اقتصادى: مجمع عمومى عادى ســالیانه شــرکت بیمه زندگى باران براى سال مالى 
منتهى به 29 اسفند 1398،  روز شــنبه 28 تیر1399 برگزار شد.بر اساس این گزارش،سود 
خالص این شرکت در سال مالى منتهى به 29 اسفندماه سال 98 معادل 55645 میلیون ریال 
و سود نقدى بابت هرسهم هم  5 ریال اعالم شد.درحال حاضر، علیرضاهادى ، بهرنگ اسدى، 
سید افضل موسوى، محمدرضا مدیرى و بابک جهان آرا درترکیب هیات مدیره شرکت بیمه 

زندگى باران حضور دارند.

برگزارى مجمع عمومى صندوق تامین 
خسارتهاى بدنى

ترقى اقتصادى: با تائید سازمان حسابرسى کل کشور و مجمع صندوق ، براى ششمین سال 
پیاپى صورت هاى مالى بدون بند شرط تصویب شد.، صورتهاى مالى منتهى به 29 اسفند 98 
که توسط ســازمان حسابرسى مورد بررسى و حسابرسى قرارگرفته بود، براى ششمین سال 
متوالى بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصویب مجمع  عمومى قرارگرفت .بدین ترتیب 
صندوق تامین خســارتهاى بدنى جزء نهادهاى شفاف در حوزه عملکردى در بین سازمانهاى 

کشور طبقه بندى گردید.

تخصیص سود 450ریال به ازاى هر سهم کوثر
ترقى اقتصادى: در مجمع عمومى عادى ســاالنه صاحبان سهام بیمه کوثر براى سال مالى 
منتهى به 1398/12/29 با احتساب سرمایه جدید 3هزارو528میلیارد ریالى، به ازاى هر سهم 
450ریال سود نقدى مصوب شد.مجمع به صورت برخط و باحضور امیرهوشنگ جنگى، رییس 
مجمع؛ حسین جعفرى و یاسر على دادى، ناظران مجمع؛ مصطفى مقصودى، منشى مجمع؛ 
مجید مشعلچى فیروزآبادى، مدیرعامل شرکت؛ نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهاردار، بیمه 
مرکزى و بازرس قانونى شرکت و نیز جمعى از سهام داران برگزار شد.بر پایه این گزارش، سود 
سهام مصوب سهام داران حقیقى شرکت که داراى کد سجام هستند، از طریق شماره حساب 
اعالم شــده در سامانه سجام، توسط شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویه وجوه 
(ســهامى عام) از تاریخ 1399/05/21 الى 1399/06/13 پرداخت خواهد شــد و سهام داران 
حقیقى که در ســامانه سجام ثبت نام نکرده اند نیز، باید ظرف مهلت قانونى در سامانه سجام 

ثبت نام کنند تا سود سهام آن ها واریز شود.

بیمه تعاون حامى 
ویژه انجمن بهره ورى ایران شد

ترقى اقتصادى: بیمه تعاون حامى ویژه انجمن بهره ورى ایران شــد، دکتر مظلومى نشان 
سیمین گرفت.جلسه و نشست مشترك مهندس کالنترى مدیرعامل انجمن بهره ورى ایران 
و دکتر مظلومى مدیرعامل بیمه تعاون صبح امروز هفدهم تیرماه در محل شرکت بیمه تعاون 

برگزار شد و نشان سیمین این انجمن به عنوان حامى ویژه به دکتر مظلومى اهدا شد.

طرح ویژه بیمه آرمان براى شناورها
ترقى اقتصادى: سرپرســت مدیریت بیمه هاى باربرى، کشــتى و هواپیماى بیمه آرمان با 
اشــاره به شرایط پوشش هاى بیمه اى این شــرکت به مالکان شناورها، درخصوص مشاوره 
هاى تخصصى به این مالکان اعالم آمادگى نمود.مازیار شفیعى سرپرست مدیریت بیمه هاى 
باربرى، کشــتى و هواپیماى این شــرکت اطالعات تکمیلى درباره پوشش بیمه هاى بدنه و 
ماشین آالت شناورها، مسئولیت مالک شناور، مسئولیت در قبال آلودگى محیط زیست ناشى 
از ســوخت شناور، پوشش مسئولیت در قبال برداشت الشه شناور مغروقه و سایر پوشش ها 
حسب درخواست بیمه گذاران و بررسى شرایط توسط بیمه گر توضیحات تکمیلى ارائه کرد.

مازیار شــفیعى با اعالم اینکه شرکت بیمه آرمان در حال حاضر ظرفیت بالقوه مناسبى براى 
جذب پوتفوى بیمه هاى شناورها به صورت تخصصى دارد افزود: همچنین با توجه به اجبارى 
بودن پوشش بیمه اى به منظور اخذ مجوز خروج شناورها در بنادر مختلف، این مهم فرصت 

مناسبى براى توسعه پورتفوى بیمه شناورها است.

حضور مدیرعامل بیمه سینا در شعبه تبریز
ترقى اقتصادى: مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه ســینا و هیأت همراه با سفر به 
استان آذربایجان شرقى ضمن بازدید از شعبه تبریز با چند تن از بیمه گذاران بزرگ این استان 
دیدار و گفت وگو کرد.دکتر رضا جعفرى در جمع همکاران و نمایندگان شعبه تبریز، گزارشى 
از فعالیت هاى شرکت در یک ســال گذشته ارائه و تصریح کرد: در سال گذشته توانستیم با 
کمک همکاران صف و ســتاد، اقدامات مهمى از جمله رشد سرمایه گذارى ها و کسب بازده و 
سود مطلوب، انضباط بخشى مالى و تقویت کنترل هاى داخلى، اصالح ساختار شرکت منطبق 
بر اساسنامه حاکمیت شرکتى، شفافیت ذخایر، وصول مطالبات معوق و تزریق منابع مالى به 

شعب براى تسریع در پرداخت خسارت هاى معوق را به انجام برسانیم.

افزایش سوددهى سهام بیمه سامان
ترقى اقتصادى: بیمه سامان در دوره 12 ماهه منتهى به 29 اسفند ماه 1398، به ازاى هر 
سهم خود 599 ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر 
سهم 315 ریال اعالم شده بود، از افزایش 90 درصدى برخوردار است.بیمه سامان با سرمایه 
یک هــزار و 750 میلیارد و 500 میلیون ریال، صورت هاى مالى 12 ماهه دوره مالى منتهى 
به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسى نشده منتشر کرد.بیمه سامان در دوره یاد شده، 
مبلغ یک هزار و 48 میلیارد و 736 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 
599 ریال سود به ازاى هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 

از افزایش 90 درصدى برخوردار است.

بیمه "ما" همچنان در سطح یک توانگرى مالى
ترقى اقتصادى: شرکت بیمه "ما" براى نهمین سال متوالى در عالى ترین سطح توانگرى مالى 
قرار گرفت.طبق ارزیابى صورت هاى مالى مصوب 1398، بیمه "ما"  در این سال  نیز با کسب 
نسبت توانگرى 184 درصد در سطح یک توانگرى و وضعیت مطلوب قرار گرفت.این گزارش 
حاکى از آنســت که  بر اساس اعالم بیمه مرکزى، شــرکت بیمه "ما" از سال 1390 تاکنون 
توانسته است سطح یک توانگرى مالى را در بین شرکت هاى بیمه کسب کند.بنابر این گزارش 
شرکت هاى داراى سطح یک توانگرى مالى، شرکت هایى هستند که براى ایفاى تعهدات خود 

در مقابل بیمه گزاران از توانایى کافى برخوردارند.

رشد ارزش سهام بیمه نوین
ترقى اقتصادى: سهم بیمه نوین با تحقق بازدهى مثبت حدود 49درصدى در جریان معامالت 
خرداد ماه امســال بازار سرمایه، ماه پر سودى را براى ســهامداران خود رقم زد. ارزش سهام  
بیمه نوین در گروه بیمه طى معامالت خرداد ماه بورس با پیگیرى روند صعودى و رشــد 49 
درصدى از قیمت 8049 ریال به محدوده قیمتى 12061 ریال  افزایش یافته است.بر اساس 
این گزارش، ســهام بیمه نوین در ابتداى خردادماه سال جارى تعداد 13 میلیون و 755 هزار 
سهم به مبلغ  110میلیارد ریال و در پایان خردادماه، تعداد یک میلیون و 332هزار سهم به 
ارزش 16 میلیارد ریال مورد داد و ســتد قرار گرفته است که این نشان از نقد شوندگى سهم 

شرکت مذکور مى  باشد.

ترقى اقتصادى : جدیدترین گزارش موسســه سوئیس رى (گزارش سیگما) با اشاره 
به تاثیر بحــران ویروس کرونا و رکود اقتصادى جهانى پیش بینى کرده که حق بیمه 

تولیدى رشته زندگى در سال هاى 2020 و 2021 معادل 4.5 درصد کاهش یابد.
 جدیدترین گزارش موسســه سوئیس رى (گزارش ســیگما) از تحوالت صنعت بیمه 
جهان در ســال 2019 و پیامدهاى پاندمى کووید 19 براى این صنعت منتشــر شد. 
بر اســاس اعالم سوئیس رى، در ســال 2019 و تا قبل از شیوع کووید 19، حق بیمه 
تولیــدى صنعت بیمه در جهان با رشــد 2.9 درصدى (با حــذف اثر تورم) از 6 هزار 
میلیارد دالر گذشــت و به نزدیک 6.3 هزار میلیارد دالر رســید. بدین ترتیب ضریب 

نفوذ جهانى بیمه به 7.23 درصد افزایش یافت.
ســهم بازارهاى پیشــرفته از این مقدار حق بیمه باالى 81.5 درصد و سهم بازارهاى 
نوظهور 18.5 بود که 9.8 واحد درصد از ســهم بازارهــاى نوظهور مربوط به صنعت 
بیمه چین اســت. در حالى که رشد حق بیمه هاى تولیدى بازارهاى پیشرفته از 3.5 
درصد ســال 2018 به 2.1 درصد در ســال 2019 کاهش یافته ولى این شاخص در 
بازارهاى نوظهور از 1.9 درصد سال 2018 به 6.6 درصد در سال 2019 افزایش پیدا 

کرده است.
رشــد حق بیمه تولیدى چین نیز که در ســال 2018 برابر 1.8 درصد بود، در سال 

2019 به 9 درصد جهش یافته اســت. رشد حق بیمه تولیدى جهان در سال 2019 
مدیون رشــد بیمه هاى غیرزندگى در بازارهاى پیشــرفته و رشد بیمه هاى زندگى و 

غیرزندگى در بازار بیمه چین است.
براســاس گزارش سیگما، در ســال 2019 ســهم بیمه هاى زندگى از کل حق بیمه 
تولیدى جهان 46.3 درصد شــد که حاکى از کاهش قابل مالحظه  ســهم بیمه هاى 
زندگى نســبت به روند بلندمدت خود اســت (الزم به ذکر اســت که سهم بیمه هاى 
زندگى در سال هاى گذشته بین 55 تا 65 درصد در نوسان بوده است). بدین ترتیب 
ضریــب نفوذ بیمه هاى زندگــى که غالبا باالتر از بیمه هاى غیرزندگى بود به ســطح 
3.35 درصد رســید. ضریب نفوذ بیمه هاى غیرزندگى در سال 2019 به 3.88 درصد 

افزایش یافت.
ضریب نفوذ کل بیمه در بازارهاى پیشــرفته طى 10 ســال گذشــته نســبتا ثابت 
باقى مانده اســت. اما این شــاخص در بیمه هاى زندگى روند کاهشى و در بیمه هاى 
غیرزندگى روند افزایشــى داشــته که در ســال 2019 نیز این روند برقرار بود. دلیل 

عمده افزایش ضریب نفوذ بیمه در بیمه هاى غیرزندگى رشد بیمه هاى درمان است.
ســوئیس رى بخش زیادى از گزارش امســال خود را به پیامدهاى پاندمى کویید 19 
براى صنعت بیمه اختصاص داده است. برآورد سوئیس رى این است که با فرض بسیار 

محتمل وقوع شــدیدترین رکود اقتصادى بعد از دهه 1930 در پى شــیوع بیمارى 
کووید 19، در ســال 2020 تقاضا براى بیمه بخصــوص در بیمه هاى زندگى با افت 
شدیدى مواجه خواهد شد. کاهش تقاضا در بیمه هاى زندگى با حذف اثر تورم حدود 

6 درصد و در بیمه هاى غیرزندگى 0.1 درصد برآورد مى شود.
بنا به برآورد ســوئیس رى بحران کووید 19 ســبب 4.5 درصد کاهش در حق بیمه 
تولیدى رشــته زندگى در سال هاى 2020 و 2021 خواهد شد که اثر آن 1.5 درصد 
انقباض در کل صنعت بیمه جهان اســت. دلیل این افت در بیمه هاى زندگى، کاهش 
بخش پس اندازى بیمه هاى زندگى به جهت افزایش بیکارى و کاهش درآمدهاســت. 
در بیمه هاى غیرزندگى نیز بیشــترین آسیب به رشته هاى مربوط به اتومبیل، تجارت 

مسافرت و بنگاه ها خواهد خورد و بیمه هاى اشخاص آسیب کمترى خواهند دید.

ترقى اقتصادى :حبیــب میرزایى معاون 
توسعه بازار و شبکه فروش بیمه پاسارگاد 
بیان کرد: شیوع ویروس کرونا همانند هر 
حادثــه  بزرگ عمومى، بــر صنعت بیمه 

تاثیرگذار بود.
با اراده قوى و عــزم ملى هر تهدیدى را 
مى تــوان به فرصت تبدیل کرد، اگر همه 
با هم نکات اساسى جهت حفظ سالمت 
خود و دیگران را رعایت کنیم مى توانیم 
در زمینه مدیریت کرونا در شرایط فعلى 

و پــس از این بحــران تهدیدها به فرصت 
تبدیل کنیم.

حبیــب میرزایى معاون توســعه بازار و شــبکه فــروش بیمه 
پاســارگاد ، بیان کرد: شــیوع ویروس کرونا همانند هر حادثه  
بــزرگ عمومى، بر صنعت بیمه تاثیرگــذار بود. آنچه که براى 
شــرکت بیمه پاســارگاد رخ داد هم تهدیــد و هم فرصت بود 

، اما مدیران ارشــد شرکت تالش کردند همه 
تهدیدات را به فرصــت تبدیل نمایند. در این 
دوران، شــبکه گســترده فروش بــه آموزش 
گســترده در فضــاى مجــازى روى آوردند و 
آموزش هــاى مورد نیاز شــبکه فروش و حتى 
مشــتریان را در بســتر فضاى مجازى برنامه 
ریزى و اجرا کردند. ایشان در خصوص  فعالیت 
سازمان فروش و انگیزه فروش غیر حضورى در 
دوران شیوع کرونا گفت: سازمان فروش اقدام 
به پیگیرى و وصول اقســاط معوق مشــتریان 
کرد. در اســفند ماه وصولى حق بیمه شــرکت 
بیمه پاســارگاد در بخش حق بیمه عمر و تأمین آتیه افزایش 
قابل توجهى داشــت.  میرزایى در زمینه گســترش ابزارهاى 
نوین و فعالیت اســتارتاپ ها در ارائه خدمات غیرحضورى بیمه 
پاســارگاد به سازمان فروش اظهار کرد: شرکت بیمه پاسارگاد 
در حــال حاضــر  از دو نرم افزار «ســایبان» و «عمر و تامین 

آتیه» استفاده مى کند که ســایبان  بر بخش بیمه هاى اموال 
و مســئولیت تمرکز دارد و در این حوزه خدمات پس از فروش 

ارائه مى کند. 
هــر دو این نرم افزارها به صورت تحت وب کار مى کنند. نکته 
اى که باید به آن توجه کرد این اســت که استارتاپ هاى فعال 
در بخــش عرضه محصوالت بیمه اى فعالیت مى کنند. شــروع 
کار این ها با این روش بود که با نمایندگان برخى از شــرکت 
هــاى بیمه قرارداد همــکارى منعقد مى کردند  و بر اســاس 
توزیع جغرافیایى اگر سفارشــى از یک بیمه گذار در اینترنت 
دریافت مى کردند به نزدیک ترین نمایندگى ارجاع مى دادند، 
نمایندگى بیمه نامه صادر و تحویل بیمه گذار مى شد. یکى از 
درخواست هاى این استارتاپ ها این است که خدمات بیمه گرى 
را از طریق وب سرویس دریافت کنند. باید یک وب سرویس به 
این اســتارتاپ ها داده شود تا بتوانند بصورت آنالین بیمه مورد 

نیاز را عرضه و صادر نمایند. 
این در حالى اســت که این اســتارتاپ ها ابتدا مجوز فعالیت 

در بــازار بیمه نداشــتند و البتــه بیمه مرکزى اخیــرا به این 
نتیجــه رســیده تا آن هــا را بصــورت یک کارگزار رســمى 
آنالین به رســمیت بشناســد و اگر از بیمه مرکزى مجوز الزم 
را بگیرند بســتر الزم براى ارائه وب ســرویس به آن ها فراهم 
مى شــود. برخى از شــرکت هاى بیمه بصورت غیر رســمى 
وب ســرویس در اختیار این اســتارتاپ ها قــرار دادند، بیمه 
پاســارگاد در چارچــوب مقررات چنانچه هر یک از اســتارت 
آپ ها مجوز الزم را اخذ نمایند وب ســرویس در اختیار آن ها 

قرار مى دهد.
بــه گــزارش بانکدارى ایرانــى ،حبیب میرزایــى در خصوص 
نظرســنجى از مشــتریان درخصوص ارزیابى کیفیت خدمات 
بیمه شــرکت اظهار کرد: نظرســنجى هاى بیمه پاسارگاد از 
طریق بخش مدیریــت تحقیقات بازار انجام مى شــود. اخیرا 
یک نظرسنجى در حوزه کارکردها و ویژگى هاى نرم افزارهاى 
بیمه گــرى انجام و نتیجه آن گزارش شــد. در همین راســتا 
نظرســنجى از مشــتریان ، همکاران و شــبکه فروش هم در 
دست بررســى اســت که به تدریج اجرایى خواهد شد. هدف 
ما این است که صداى مشترى شنیده شود و به ارکان شرکت 

منعکس و خواسته هاى آن ها تأمین گردد. 

ترقــى اقتصادى :نیــاز اصلــى کشــور، دســتیابى به اطالعــات آزاد شــفاف 
جامعــه  در  را  اطمینــان  و  آرامــش  توانــد  مــى  کــه  اســت  بى واســطه  و 

نهادینه کند.
دکتر غالمرضا ســلیمانى در بازدید از موسسه رســانه اى دنیاى اقتصاد با اعالم این 
مطلب افزود: به نسبت تغییر رویکرد اطالع رسانى ابزار رسانه نیز تغییر کرده و مردم 
براى دریافت اخبار از مبادى رســمى، منتظر نمى مانند و از رسانه هاى جیبى خود 

بهره مى گیرند.
رئیس کل بیمه مرکزى با بیان این مطلب که رشــد صنعت بیمه با شــاخص اطالع 
رسانى ارتباط معنادارى دارد، تصریح کرد: همانگونه که دقت در انتشار اخبار صحیح 
مى تواند بنگاه ها را از آســیب مصون نگاه دارد به همان میزان نشــر اطالعات غلط 

مى تواند به ارکان یک صنعت لطمه وارد کند.
دکتر ســلیمانى با تشریح آخرین دستاوردهاى صنعت بیمه بر لزوم فراگیرى خدمات 

محصــوالت بیمه اى در کشــور تاکید کــرد و گفت: صنعت بیمــه در بخش عرضه 
محصــوالت محدودیتى نــدارد و در صورت وجود تقاضا شــاهد افزایش ضریب نفوذ 

بیمه خواهیم بود.
وى افزایش تقاضا براى خرید بیمه نامه ها را در گرو فعالیت  هاى رســانه اى و تبلیغى 
صنعت بیمه دانست و نسبت به ضرورت آموزش خبرنگاران خبره در این حوزه تاکید 

کرد.
رئیس شــوراى عالى بیمه در بخش دیگرى از ســخنان خود اقتــدار نظام بیمه اى را 
مقدمه اى براى صرفه جویى ملى ارزیابى کرد و گفت: عملکرد صنعت بیمه در روزهاى 
تحریم و اســتفاده از روش هاى مهار آسیب هاى تحریمى توسط این صنعت به نوعى 

ضمانت بنگاه دارى و بخش هاى تولیدى و تجارى کشور به شمار مى رود.
وى رشــته بیمه هاى زندگى را در دو بخش ســرمایه گذارى و خدمات درمان، قابل 
تامــل توصیف کرد و اظهار داشــت: در حــال حاضر حدود 65 درصــد از مردم در 

کشــورهاى پیشــرفته از مزیت بیمه هاى زندگى برخوردارند و متاسفانه این عدد در 
کشور ما چندان قابل توجه نیست.

گزارش سیگما پیش بینى کرد؛ در سال هاى 2020 و 2021

کاهش 4.5 درصدى فروش بیمه هاى زندگى

تبدیل تهدیدهاى کرونا به فرصت در بیمه پاسارگاد

دکتر غالمرضا سلیمانى:

مردم به رسانه هاى جیبى خود اعتماد دارند

بیمه  شرکت  :مدیرعامل  اقتصادى  ترقى 
البــرز در پیامى 28 تیرماه، شــصت و 
شرکت  این  تاســیس  ســالروز  یکمین 
را تبریــک گفــت. محســن پورکیانى، 

مدیرعامل این شــرکت با صدور پیامى شصت و یکمین سالگرد تاسیس بیمه البرز را به 
همه کارکنان، نمایندگان، مشــتریان و سهام داران این شرکت تبریک گفت.متن پیام به 
شرح زیر است: بیست و هشتم تیرماه یادآور تاسیس بیمه البرز است. نهالى که شصت و 
یک ســال قبل کاشته شد، اکنون درختى تنومند و مستحکم است که با تکیه بر دانش، 

تخصص، حرفــه اى گرى و به کارگیرى فناورى هاى نوین اعتماد مشــتریان را بیش از 
پیــش به خود جلب کرده اســت ؛ بدون تردید با همت و تالش همــه اعضاى خانواده، 
بیمه البرز بالنده تر از گذشــته در مسیر رشد و اعتالى صنعت بیمه و اقتصاد کشور گام 

برخواهد داشت.

بیمه البرز 
62ساله شد

اخبارکوتاهاخبارکوتاه



خروج صادرکننده واقعى از صحنه رقابت
مجلس یازدهم براى نشــان دادن جــدى بودن خود 
در میــدان اقتصاد در همان روزهاى نخســت فعالیت 
فرماندهــان اقتصاد یعنى رئیس بانــک مرکزى، وزیر 
اقتصاد و دارایى و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به 
صحن مجلس کشاند و آنها براى روشن شدن وضعیت 
کالن اقتصاد و نشان دادن ابعاد ماجراى بزرگ تحریم 
و نیز تبرئه خود، آمارهایى را اعالم کردند که در میان 
آنها آمارهاى ارزى بیش از سایراطالعات به چشم آمد.

برآیند حرف هاى سیاستگذاران اقتصادى کشور و نیز 
معاون اول در هفته هاى اخیر این بود که دلیل اصلى 
رشد شتابان نرخ دالر در بازار آزاد، اوال سقوط در آمد 
ارزى حاصل از صادرات نفت خــام  و ثانیا عدم اجراى تعهدات ارزى صادرکنندگان بوده 

است.
این گزارش مربوط به میزان ارزهاى برگشــت نشــده که از ســوى رئیس بانک مرکزى 
27میلیارد دالر اعالم شــد و تا دو روز دیگر باید مطابق با دســتور دولت به شبکه نیمایى 

فروخته شود موجى از مجادله ها برانگیخته است که هنوز ادامه دارد. 
صادرکننــدگان و نیز برخــى از مدیران و اعضاى تشــکل هاى گوناگون با شــجاعت از 
صادرکنندگان اصیل حمایت کرده و سیاســت هاى غیرکارشناسى و یکسویه نگرى مبتنى 
بر منافع دولت را عامل اصلى وضعیت موجود دانســته اند. آنها نســبت به اراده دولت که 
خود را مالک ارزهاى صادراتى مى داند و از صادرکنندگان مى خواهد با قیمت دولت ساخته 
ارزهاى خود را به بانک مرکزى بفروشند، انتقاد کرده و مى گویند سیاست هاى ارزى دولت 

راه را براى ورود کسانى که دنبال رانت ارزى بوده اند هموار کرده است. 
حال و در آســتانه پایان مهلت دولت و سخت گیرى هاى بى منطق و بى پایان بانک مرکزى 
در روزها و ماه هاى آینده، احتماال چند رخداد مهم در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد که وقوع 

هرکدام از این رخدادها جاى تاسف خوردن دارد. 
اتفاق بسیار با اهمیت و میان مدت این است که صادرکنندگان باسابقه، حرفه اى و شناخته 
شــده دربازارهاى بین المللى، براى حفظ آبرو و اعتبار خود و اجتناب از اینکه انگ خیانت 

بخورند از حرفه صادرات کناره گیرى کنند.
این روزها بیش از هرزمان دیگر مى شــنویم که صادرکننــدگان را نباید کارمندان بانک 
مرکزى تلقى کرد وآنها را وادار کرد با این همه دردسرهایى که به دلیل سیاست خارجى 
در فــروش کاال و انتقال ارز پدیدار شــده کاال صادر کننــد و آن گاه ارزها را به ارزانترین 

قیمت در شبکه اى بفروشند که منافع دولت را تامین مى کنند. 
این یکى از بزرگترین رخدادهاى احتمالى در مقوله صادرات اســت که مى تواند به انزواى 
صادرکنندگان اصیل منجر شــده و بازار صادرات ایران را در اختیار فرصت طلبان بى ریشه 

بیندازد.
 پیامــد منفى دیگر این اســت که گروهى از صادرکنندگان که به هر دلیل نتوانســته اند 
ارزهــاى صادراتى را برگردانند براى صیانت از اعتبار و آبــروى حرفه اى خود به بازار ارز 
مراجعــه کرده و با باالترین قیمت هاى موجود ارز از بازار ارز تهیه کنند و به بانک مرکزى 
بدهند و گریبان خود را از دســت دولت خالص کنند و همین مساله مى تواند به افزایش 

قیمت دالر منجر شده و این بازار را به بدترین روزهاى دهه هاى اخیر برساند. 
این رفتارهاى دولت با صادرکنندگان درحالى رخ مى دهد که آنها در پدیدار شدن کسرى 
بودجه و ســقوط در آمدهاى ارزى دولت نقش وسهمى نداشت اند و این اتفاقات خارج از 

حیطه اراده و قدرت آنهاست.
کاش بانک مرکزى به جاى انداختن توپ رشــد شــتابان نرخ ارز به زمین صادرکنندگان 

و بدنام کردن صادرکنندگان راه را براى شرایط عادى شدن درامدهاى ارزى باز مى کرد.
یادمان باشــد صادرکنندگان در این روزهاى ســخت ایران مى توانند بخشى از گرفتارى 
بزرگ اقتصاد و سیاســت در ایران را با تجربه و اعتبار انباشــت شده خود برطرف کنند و 
دور کردن آنها از فعالیت مولد و توســعه صادرات غیرنفتى کشــور به بهانه هاى ساختگى 

یک مصیبت بزرگ خواهد بود.

کاهش امکان برنامه ریزى در اقتصاد 
نوسان هاى نرخ ارز و سیاست هاى ارزى دولت در دو 
سال گذشــته زمینه بروز مشکالت جدى در بازگشت 
ارز صادراتى را فراهم کرده است. نوسان نرخ ارز باعث 
شــده هزینه هاى صادرکننده افزایش پیدا کند و بى 
نظمى در اقتصاد کالن کشــور عاملــى موثر در بروز 
این نوســان هاســت. نکته دیگر اینکه شرایط خاص 
صادرکنندگان ایرانى از ســوى دولت و بانک مرکزى 
کمتر دیده مى شــود. ارتباطات خریدار و فروشنده یا 
نوع کاالى صادراتى که ممکن است در خارج از کشور 
انبار شــود، در نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
موثر اســت با این حال این نکات کمتر دیده مى شود 
و بى توجهى به آن رقم زننده رخدادهاى ناخوشایندى براى بخش بازرگانى کشور است.

نحوه برخورد دســتگاه هاى دولتى با فعاالن اقتصادى در همه حوزه به روند نامیمونى در 
اقتصاد کشور تبدیل شــده است. دولت هر سال متناسب با شرایط خود و بدون توجه به 
عوامل اثرگذار بر بروز مشکالت با بخشى از اقتصاد به طور سلبى برخورد مى کند. روابط 
دولت یک ســال با  واردکنندگان و سال دیگر با صادرکنندگان چالش برانگیز مى شود و 
همه این چالش ها در نهایت به ســرخوردگى فعــاالن اقتصادى مى انجامد. تصمیم هاى 
خلق الســاعه و ناگهانى دولت و تعیین ضــرب االجل براى فعاالن اقتصادى براى عمل به 

تعهدات در شرایط تحریم به ناامیدى فعاالن اقتصادى دامن مى زند.
امیــد و امکان برنامه ریــزى از عناصر اصلى در حرکت فعال اقتصادى اســت. اما اکنون 
رفتارهــاى دولت بــه ناامیدى ها دامن زده و امــکان برنامه ریــزى را از فعال اقتصادى 
ســلب کرده اســت.دولت امکان برنامه ریزى در اقتصاد را به کمترین سطح رسانده است. 
صادرکنندگان در همه حوزه ها از جمله  اوراســیا، عراق و افغانستان با مشکالت دست و 
پنجه نرم مى کنند. مطالبه جدى فعاالن اقتصادى در این شرایط زمینه سازى براى امکان 
برنامه ریزى اســت. از دولتمردان مى خواهیم تضمین بدهند که قوانین تجارت  و تولید 
کشــور شش ماه تغییر نمى کند. سازگارى با بخشــنامه هاى متعدد در کوتاه مدت براى 
بازرگانان و تولیدکنندگان زجرآور شده است و به خستگى و ناامیدى ها دامن زده است.

صنعت
تجارتتجارت
و تتتتتت6

ضرورت جذابیت زدایى از بخش هاى غیرمولد

راه ورود نقدینگى به بخش تولید 
ریشــه هاى  از  یکى 
چالش هاى  اصلــى 
اقتصــادى ایران که 
عمدتاً در زمینه قیمت ها رقم خورده، ناشــى از رشد نقدینگى 
اســت. آمار سال گذشــته نشــان مى دهد که 28 درصد رشد 
نقدینگى داشــته ایم و بیش از 2400 هزار میلیارد تومان حجم 
نقدینگــى اقتصاد ایران بوده اســت که بخشــى از این میزان 
نقدینگى، سرگردان است. به این صورت که بین بازارهاى دالر، 
طال، سکه، مســکن و... جابه جا شده است. نسبت نقدینگى به 
تولید ناخالص داخلى تقریباً 110 درصد بوده درحالى که رشــد 
اقتصادى و سرمایه گذارى کشور منفى بوده است. شرایط موجود 
و افزایش 30 درصدى نقدینگى در اسفندماه نشان مى دهد که 
امسال نیز تورم باالیى را تجربه خواهیم کرد. گرچه شاید آقاى 
همتــى به عنوان رئیس کل بانک مرکزى تــورم 20 درصدى را 
هدف گذارى کرده باشــد اما واقعیت هاى اقتصادى ایران آن را 
نشان نمى دهد. میانگین رشد نقدینگى در 40 سال اخیر 20 تا 
25 درصد و رشد اقتصادى 4 درصد بوده که این موضوع نشان 
مى دهد رشــد اقتصادى کشور متناسب با رشد نقدینگى نبوده 
اســت. عمده خلق نقدینگى در نظام بانکــى از دهه 80 به بعد 
انجام شده و بانک ها براى حل مسئله ناترازى منابع خود دست به 
خلق نقدینگى زده اند. بانک ها براى اینکه بتوانند سود سپرده هاى 
گذشــته خود را بدهند، با پیشــنهاد نرخ هاى سود باال اقدام به 
جذب سپرده گذار جدید کرده اند و همین عامل موجب شد که 

دست به خلق نقدینگى و رقابت براى افزایش نرخ سود بزنند.
البته باید این موضوع را در نظر داشت که نقدینگى هم مى تواند 
متغیر خوب و هم بد باشد. اگر ساختارهاى اقتصادى به نحوى 
باشد که نقدینگى را هضم کند مى تواند به تحرك بیشتر اقتصاد، 
توسعه، تولید و درنهایت رونق اقتصادى کمک کند درست مانند 
خوردن غذا که در صورت هضم درست مى تواند موجب تحرك 
اندام هاى داخلى بدن شــود. اما اگر ساختار اقتصادى نتواند این 
نقدینگــى را هضم کند، مى تواند به تــورم در بازارهاى مختلف 
دامن بزند. بنابراین تا زمانى که رشــد نقدینگى ما با رشد تولید 
همخوانى و هماهنگى نداشته باشد ما درگیر تورم در حوزه ها و 

دارایى هاى مختلف خواهیم شد.
علت اینکه ســاختارهاى اقتصادى ایران تورم زا شده و کارآمدى 
الزم را ندارد این اســت که رشد نقدینگى جذب اقتصاد نشده و 
همــواره در بازارهاى موازى جریان داشــته و این موضوع تورم 
در بازارها و دارایى هاى مختلف را به وجود آورده اســت. یکى از 
راهکارهاى جلوگیرى از افزایش نرخ تورم، خاموش کردن موتور 
تولید نقدینگى در اقتصاد کشور است. اگر با همین وضعیت رشد 
نقدینگى ادامه داشته باشد نسبت نقدینگى به تولید به عدد 130 
درصد در پایان ســال جارى خواهد رسید که این موضوع باعث 
خواهد شــد که نقدینگى به جاى یک عامل مثبت به یک عامل 

مخرب ایجادکننده تورم تبدیل شود.
رشــد نقدینگى در تمام این ســال ها منجر بــه تولید، افزایش 
ســرمایه گذارى و افزایش عرضه کل اقتصاد نشده بلکه موجب 
مازاد تقاضا در اقتصاد شده است یعنى نقدینگى به دست مردم 
رسیده ولى این عرضه متناسب با تقاضا نبوده است. مازاد تقاضا 

هم عامل اصلى تورم در اقتصاد است و به یکى از بازارها سرایت 
مى کند. روزى بازار ارز، طال و در مقطعى خودرو یا بازار سرمایه 
را دگرگون مى ســازد. زمانى مى تــوان دید مثبتى به نقدینگى 
داشت که موجب رشد سرمایه گذارى و به تبع آن رشد تولید در 
اقتصاد کشور شود. ضریب فزاینده نقدینگى هم اکنون به حدود 
7 رســیده و این در حالى اســت که تا قبل از سال 1390 این 
ضریب فزاینده 4 بــود. ضریب فزاینده نقدینگى 7 یعنى اینکه 
هر یک تومان نقدینگى که سیستم بانکى خلق مى کند در پایان 

سال 7 برابر مى شود و به 7 تومان مى رسد.
بنابراین ابتدابه ساکن باید به این سؤال پاسخ داده شود که اقتصاد 
ما براى رشــد سرمایه گذارى و تولید به چقدر نقدینگى نیازمند 
است تا متناسب با آن نقدینگى ایجاد شود. ساختارهاى اقتصاد 
کالن باید به نحوى اصالح و طراحى شود که این نقدینگى جذب 
سرمایه گذارى شود. این شیوه مى تواند عرضه کل را افزایش دهد. 
هرچقدر عرضه کل افزایش یابد، مى تواند تقاضا را پوشش دهد 

و جلوى مازاد تقاضا را بگیرد و به رشــد تولید و سرمایه گذارى 
منجر شــود. در چنین برهــه اى برنامه ریزى هاى کالن مدیران 
اقتصادى ما باید طورى طراحى شود که رشد نقدینگى متناسب 
با رشد اقتصادى را هدف گذارى کنند و به جریان نقدینگى جهت 
بدهند. باید بررسى شود این نقدینگى به کدام بازارها واردشده 
است. اصالحات باید در راستاى ایجاد سرمایه گذارى باشد تا در 
کشور فضاى کسب وکار مساعد شود و زمینه رقابت پذیرى مهیا 
شود تا نقدینگى به ســمت بخش هاى مولد در اقتصاد حرکت 

کند.
مهار بخش غیر مولد و جذاب کردن بخش مولد راهکار هدایت 
نقدینگى به سمت تولید است. نقدینگى با زور و فشار به سمت 
جریان مولد حرکت نخواهد کرد. باید سیاست گذارى ها به نحوى 
باشــد که بخش غیر مولد تحت کنترل باشد و بسته شود. باید 
بتوانیم براى این بخش ریســک باال ایجاد کنیم و سودآورى آن 
را کاهش دهیم. در مقابل بخش مولد را سودآور کنیم و ریسک 
آن را کاهــش دهیم و امنیت ایجاد کنیم تا جریان نقدینگى را 
که سال هاســت از بخش مولد به سمت بخش غیرمولد حرکت 
کرده تغییر دهیم چراکه جریان فعلى موجب ایجاد ســوداگرى 
در اقتصاد شــده و پیامدهاى تورم زاى خود را طى ســال هاى 
متمادى به جا گذاشــته اســت. باید بخش غیر مولد و بازارهاى 
ســوداگرى مانند طال، ارز، مسکن و واردات را با ابزارهایى مثل 
مالیات و تعرفه غیرجذاب و پرریســک کرد و در مقابل، بخش 
مولد و تولید را با ابزارهایى مثل حمایت یارانه اى، کاهش مالیات 
و بهبود محیط کســب وکار جذاب و کم ریسک کرد. همچنین 
براى جلوگیرى از رشد نقدینگى، باید گام هایى براى حل ناترازى 
بین بدهى ها و دارایى هاى نظام بانکى برداشته شود. نباید اجازه 
بنگاه دارى به بانک ها داده شــود. هنگامى که بانک ها بنگاه دارى 
مى کننــد به دلیل عدم تخصص کافــى در این زمینه، بنگاه ها 
ورشکسته مى شوند و بخش بیشترى از دارایى هاى بانک ها بلوکه 
مى شــود. اصالحات ساختارى باید طورى باشد که نقدینگى به 
جریان سالم اقتصاد هدایت شود که این هم هنر مدیریتى اقتصاد 
کشور براى اصالحات ســاختارى در بهبود فضاى کسب وکار و 

سرمایه گذارى است.

دوهفته نامه اقتصادى-   فرهنگى
سال هفتم-شماره 91 - نیمه دوم تیر 1399

دیدگاهدیدگاه

اقتصاددان
وحید شقاقى شهرى

ترقى اقتصادى : براي حل مســأله نوســانات ارزي به جاي راهکارهاي موردي 
باید به مشکالت ریشه اي اقتصاد ایران را حل کرد. تورم مزمن از جمله مشکالت 
اساســى است که ریشه بســیاري از عدم تعادل ها و نوسانات قیمتى است. البته  
تورم  مزمن خود ریشــه در مســائلى نظیر عدم انظباط مالى دولت و کســري 
بودجه متوالى دولت ها که پدید آورنده رشــد باالي نقدینگى  هســتند دارد. به 
اعتقاد کارشناسان در چنین شرایطى سرکوب قیمت ها و اعمال محدودیت هاي 
دســتوري بر بازار ارز نتیجه اي  جز ایجاد آرامش مصنوعى در کوتاه مدت ندارد. 
بعالوه، سرکوب قیمت ها در بلند مدت موجب برهم زدن تعادل بازارها به عنوان 
عامل بازدارنده اي براي رشد تولید مى شود. در چنین شرایطى استفاده صحیح  
از ابزارهاي پولى و مالى به عنوان راهکاري بلند مدت براي اصالح ساختار تأمین 

مالى بودجه دولت و مقابله با رشد افسار گسیخته نقدینگى توصیه مى شود.
اســتفاده از ظرفیت بــازار بدهى براي تأمین مالى دولــت، واگذاري دارایى ها و 
طــرح هاي عمرانى دولت به بخش خصوصى، فروش اموال مازاد بان کها، اصالح 
نرخ ســود سپرده گذاري، استفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه و توسعه ابزارهاي 
آتى مبتنى بر داراییهاي فیزیکى (ارز، طال و ســایر فلزات گران بها) و ... از جمله 

مؤثرترین راهکارهاي ممکن پیشرو هستند.
مرکز مطالعات بازرگانى وابســته به وزارت صمت در چنین شرایطى 5 پیشنهاد 
را براى عبور از شــرایط کنونى، حل مشــکالت تولید ناشــى از چالش هاى ارز 

و ســامان دادن به بازار بى ثبات ارائه داده اســت. « 1- در شــرایط اقتصادي 
نرمال،دخالت مستقیم دولت براي تعیین نرخ ارز در بازار پیشنهاد نمى شود. در 
شــرایط تحریمى نیز به تدریج باید از روند دخالت مستقیم دولت کاسته شود و 
سازوکارهایى فراهم شود تا  نظام بازار به سمت رقابتى شدن حرکت کند. چراکه 
تعیین قیمت برآمده از تعادل یک بازار ســامان یافته معموال همراه با بیشترین 

کارایى و کمترین اتالف منابع است.
2-از یک ســو، ارزبري تولید ملى باعث مى شود با افزایش نرخ ارز و لذا افزایش 
قیمت کاالهاي سرمایه اي و واسطه اي وارداتى هزینه تولید داخلى افزایش یابد. 
از ســوي دیگر، اجراي کارآمد سیاســت تعیین نرخ ارز ترجیحى نیازمند صرف 
هزینــه و انرژي قابل توجهى براي نظارت اســت. لذا براي شناســایى و اولویت 

بندي صحیح موارد مصرف ارز ترجیحى، بررســى جامع اطالعات مربوط به 
تولیدکنندگان، عاملین بازار ارز و نیروهاي اثرگذار بر آن ها ضروري 

است.
3-در شرایط تحریمى و نااطمینانى بازارها، تولیدکنندگان عالوه 

بر مســأله تأمین ارز با مسائل مهم دیگري نظیر کندي روند ثبت 
ســفارش کاال و نقل و انتقاالت بانکى و غیربانکى مواجه هســتند. لذا در 

کنار تسهیل موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي تجارت کاالهاي ضروري، اتخاذ 
سیاســت هاي اعتباري در راســتاي تأمین  گردش سرمایه مورد نیاز بنگاه 

هاي تولیدي  به  گونه اي که  فساد  رانت خواران و سودجویان در حاشیه اجراي  
سیاست هاي  تنظیمى  به حداقل ممکن برسد، پیشنهاد مى شود.

4- گره زدن سیاست هاي اصالح قیمت ها به سیاست هاي تأمین رفاه اجتماعى 
(پرداخت هاي انتقالى دولت) موجب پیچیدگى بیشتِر امِرسیاستگذاري مى شود. 
بنابراین  پیشــنهاد مى شود سیاســتگذاري در هریک از این دو حوزه با اهمیت 
بــه صورت جداگانه و با درنظر گرفتن شــرایط ویژه هریــک از حوزه هاي مهم 

اقتصادي و اجتماعى انجام شود.
5-براســاس تئوري برابري قدرت خرید، نرخ ارز متناســب بااختالف نرخ تورم 
داخل و خارج اســت، لذا به سیاســتگذاران اقتصاد کالن به خصوص نهاد بانک 
مرکزي به عنوان نهاد سیاســتگذار پولى پیشنهاد مى شود که براي حفظ ارزش 
پول ملى و جلوگیري از نوسانات شدید نرخ ارز به جاي شیوه مدیریت دستوري 

به راهکارهاي کنترل تورم توجه بیشتري داشته باشند.»
به اعتقاد کارشناسان اقتصادى نظارت صحیح بر رشد نقدینگى، نرخ سود بانکى 
سیاســت هاي اعتباري ... و از جمله موارد اساســى بــراي کنترل نرخ 
تورم است. بعالوه براي حل مشــکالت ساختاري تورم 
نیــز باید راهکارهاي مقتضى در دســتور کار 
قرار گیرد. چرا که در صورت حل مشــکالت  
پیشــروي  تولید (عدم  دسترســى  به  
تکنولوژي  پیشــرفته،  بهره وري پایین 
عوامل تولید، مشــکالت تأمین  مالى 
و  ...)، بیــن عرضه و تقاضاي داخلى 
تعادل بهتري برقرار شده و فشار براي 

افزایش قیمت ها کمتر مى شود.

ترقى اقتصادى : گزارش اخیر بانک مرکزى از نماگرهاى 
فصلى که بعد از دو سال منتشرشده است نشان مى دهد که 
اقتصاد ایران به دلیل فشــار گسترده تحریم هاى آمریکا در 
رکود فرورفته است تا جایى که رشد اقتصادى مثبت ایران 
در ســال هاى 95 و 96 با شروع تحریم ها در سال 97 و 98 

منفى شده است. 
طبــق ایــن آمارهــا اقتصــادى ایــران در ســال 1395 
بــا 12,5 درصــد و در ســال 96 بــا 3,7 درصــد رشــد 

مثبــت مواجه بوده اســت، اعــدادى که در ســال 97 به 
منفــى 5,4 و در ســال 98 بــه منفى 6,5 درصــد تغییر 

پیدا کرد. 
دراین بین گزارش ها بانک مرکزى نشان مى دهد که صنعت 
نفت بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده و جداى از کاهش 
شــدید تولید و کاهش صادرات که البته در گزارش آمارى 
از آن منتشرنشــده، نکته مهم کاهش شــدید ارزش افزوده 
بخش نفت و گاز ایران از تابســتان سال97 به بعد است که 
نشان مى دهد روند سرمایه گذارى در این بخش استراتژیک 
اثر منفى گذاشــته اســت. میزان ارزش افزوده صنعت نفت 
در ســال هاى 95 تا 98 به ترتیب 61,6، 0,9، منفى 18,1 

و منفى 38,7 است.
جذب سرمایه گذارى و به روز نبودن فّناورى یکى از مشکالت 

مهم کنونى صنعت نفت و گاز ایران است، بیژن زنگنه وزیر 
نفت ایران صبح امروز نکته بســیار مهمى درباره برداشــت 
از میدان مشــترك آزادگان بیان کرد. او گفت:« با ضریب 
بازیافــت فعلى در میدان آزادگان جنوبى، از مجموع حدود 
27 میلیارد بشکه ذخیره نفت درجاى این میدان، تنها یک 
و نیم میلیارد بشکه قابل برداشت است؛ یعنى 25,5 میلیارد 
بشکه بدون استفاده مى ماند و این ناشى از ضعف تکنولوژى 
است.» عالوه بر این شاخص تشــکیل سرمایه ثابت بخش 
دولتى در بخش ماشین آالت در سال97 حدود 19,6درصد 
کمتر از ســال96 و در ســال98 نیــز 10,8درصد کمتر از 

سال97 بوده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت وزیر نفت گفت: قراردادى از ســوى 
میدان مشــترك گازى فرزاد B به زودى با شــرکتى ایرانى 

امضا مى شود. االن هیچ کشــورى حاضر به امضاى قرارداد 
با ما نیســت.» او درباره اثرات توافق 25 ساله ایران و چین 
روى صنعت نفت هم گفت:« این یک قرارداد نیســت بلکه 
یک توافق بلندمدت است و همکارى در توسعه صنعت نفت 
در بخش باالدستى و پایین دستى است و ایران با هر کشور 
دیگرى به جز رژیم اشــغالگر قــدس در این حوزه حاضر به 

همکارى است.
البته دراین بین شــیوع ویروس کرونا هم شــرایط را نه تنها 
در ایــران که در صنعت انرژى جهان وخیم تر کرده اســت 
تا جایى که مرکز تحقیقات مشــاوره اى ریســتاد انرژى در 
گــزارش جدید خود اعــالم کرد پروژه هــاى جدید بخش 
نفــت و گاز بیــش از 75 درصــد در 2020 کاهش یافته و 
به 47 میلیارد دالر رسیده اســت چون شرکت هاى انرژى 
هزینه هاى خود را در اکتشــاف و تولید به خاطر همه گیرى 

ویروس کرونا پایین آورده اند. 
همچنین فاتــح بیرول رئیس آژانــس بین المللى انرژى از 
آینده سرمایه گذارى در حوزه انرژى ابراز نگرانى کرده است 
و گفته:« سرمایه گذارى در بخش انرژى به میزان 20 درصد 

و معادل 400 میلیارد دالر کاهش یافته است.»

راهکارهایى براى سامان دادن به بازار ارز و کنترل تورم
بى ثباتى ارزى و چالش هاى تولید

ارزش افزوده در صنعت نفت به شدت کاهش یافته است
صنعت نفت زیر فشار تحریم ها

 نایب رئیس اتاق ایران
حسین سالح ورزى
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ترقى اقتصادى : چند روزى است که انعقاد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین، بحث هاى 
فراوانــى را به دنبال داشــته و در این بین مخالفان و موافقان به بیان اســتدالل هاى خود 
پرداخته اند، این درحالیست که طى سالیان گذشته صنعت خودرو یکى از صنایعى بوده که 
چینى ها در آن حضور پررنگى داشته اند، حال مسئله اى که مطرح مى شود این است که با 
اجرایى شدن این قرارداد، همکارى هاى خودرویى ایران و چین به کدام سمت خواهد رفت.

مرتضى افقه اقتصاددان با اشاره به اینکه از نظر اقتصادى قرارداد بلندمدت بین ایران و چین 
نمى تواند، معامله اى برد-برد براى طرفین باشد، به فرارو گفت: با توجه به این که ما سه سال 
اســت که در تنگناى اقتصادى قرار داریم، به طور قطع شرایط یکسانى براى انعقاد قرارداد 
وجود ندارد، از ســوى دیگر در چنین شرایطى چین نیز از وضعیت ما آگاه است و به طور 
قطع امتیازات بیشترى را نسبت به گذشته طلب کرده است. وى افزود: اگر این قرارداد در 
کوتاه مدت بسته مى شد و تا زمانیکه ما در شرایط سختى داریم، به نفع ما بود، اما االن که 
این قرارداد مدتش 25 سال است، نمى توانیم بگوییم که 100 درصد این قرارداد به نفع ما 
است، اینکه حال بگوییم، چون چین تنها از ما نفت مى خرد، بعد ما بیایم چنین قراردادى با 
آن ها ببندیم، به اعتقاد بنده چنین مسئله اى از نظر اقتصادى نمى تواند براى ما منافع زیادى 
را تامین کند. افقه با اشاره به اینکه نفع این قرارداد براى ما فروش نفت به چین با دردسر هاى 
کمترى است، گفت: اما در مقابل بازار هاى ما پر مى شود از کاال هاى چینى آن هم نه کاالى 
درجه یک، بلکه درجه ســه یا چهار، از سویى گفته مى شود چین مى خواهد 480 میلیارد 
دالرد زیرساخت هاى مختلف ایران سرمایه گذارى کند و، چون کشور نیاز به سرمایه گذارى 
خارجى و جذب آن دارد، بنابراین این مسئله بهترین فرصت است، اما این تنها یک طرف 

قضیه است که نگاه مى شود.
قرارداد با چین هم نمى تواند اوضاع صنعت خودرو را عوض کند

فربدزاوه کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امضاى قرارداد بلند 
مدت میان ایران و چین براى صنعت خودرو نمى تواند فرصتى را فراهم کند، اظهار داشت: 
این مســئله تنها به چین مرتبط نمى شود، بلکه با سایر قرارداد هایى که در این سال ها در 
صنعت خودرو با شرکاى خارجى بسته شد نیز مربوط مى شود، نکته اصلى و مهم این است، 
تا زمانیکه این قرارداد ها با وضعیتى فعلى صنعت خودرو بســته شود، هیچگونه تاثیرى در 
بهبود عملکرد این صنعت نخواهد داشت. وى افزود: مهم ترین ایراد ساختارى که بر صنعت 
خودرو وارد اســت، انحصار قلمداد مى شــود، با توجه به اینکه دولت از تصدى گرى در این 
صنعت دست بر نمى دارد، سال ها است شاهد درجار زدن صنعت خودرو هستیم، حال اگر 
خودروسازان آلمانى و ژاپنى نیز بیایند، تا زمانى که بستر براى فعالیت محیا نباشد، اتفاقى 
رخ نخواهد داد، بنابراین شــاه بیت پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت خودرو از بین رفتن 
"انحصار دولتى" و "حکمفرمایى فضاى رقابتى" است. زاوه تاکید کرد: حال چینى ها بیایند با 
ایران قرارداد بلند مدت و استراتژیک با ایران به امضا برسانند، این مسئله نمى تواند در صنعت 
خودرو تاثیر بگذارد، در زمان برجام نیز خودروسازان چینى زودتر از اروپایى ها به ایران آمدند، 
اما وقتى که تحریم هاى آمریکا علیه صنعت خودرو وضع شد، شرکت هایى مانند برلیانس 
چانگان، جک، و... رفتند و تنها یک شرکت چرى آن هم به دلیل اینکه خودروسازان دولتى 
چین اســت در ایران به صورت نصفه و نیمه باقى ماند، و گرنه همه آن ها همزمان با ســایر 

خودروسازان خارجى از ایران خارج شدند.

ترقى اقتصادى :تغییر در شــیوه بازگرداندن ارز صادراتى و حذف گزینه واردات در برابر 
صادرات براى رفع تعهد ارزى که در بســته سیاست نحوه برگشــت ارز صادراتى در سال 
99 از ســوى بانک مرکزى اعمال شــده، واردکنندگان را نیز بــه مانند صادرکنندگان در 
تنگنا و بالتکلیفى دیگرى قرار داده است. به گفته علیرضا مناقبى عضو هیات مدیره مجمع 
عالى واردات، دســتورالعمل جدید بانک مرکزى، واردات قانونى را از بین خواهد برد.  بسته 
سیاستى تازه بانک مرکزى در خصوص نحوه برگشت ارز صادراتى در سال 99، عالوه بر آنکه 
صادرکنندگان را نسبت به آینده صادرات کشور نگران کرده، واردکنندگان را نیز در وضعیت 
ســرگردانى فرو برده است. بر اساس آنچه که از متن این بسته سیاستى بر مى آید، مکانیزم 
واردات در مقابل صادرات که یکى از شــیوه هاى رفع تعهد ارزى بود، به طور کامل برچیده 
شــده و صادرکنندگان ملزم به فروش ارز صادراتى خود به صورت حواله در سامانه نیما و 
اسکناس در سامانه سنا شده اند. علیرضا مناقبى، عضو هیات مدیره مجمع عالى واردات، با 
اعالم اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزى، منجر به کمرنگ تر شدن واردات قانونى خواهد 
شــد و گفت: با این اقدام که مســئوالن بانک مرکزى آن را کلید زده اند، ارز از چرخه افراد 
قانون مدار و فعاالن اقتصادى شناســنامه دار خارج شده و قاچاق بال و پر بیشترى خواهد 
گرفت. وى افزود: متاسفانه هنوز دولتمردان ما نمى دانند که ارز به دست آمده از صادرات، 
هیچ کارایى و کاربردى به جز مصرف شدن براى واردات ندارد، وگرنه ارز با منشاء صادرات 
وقتى به داخل کشور بیاید چه کارایى مى تواند داشته باشد. مناقبى صدور بسته سیاستى 

جدید بانک مرکزى در خصوص نحوه برگشت ارز صادراتى در سال 99 را، صرفا دور کردن 
اذهان مردم از برخى واقعیت ها و ناکارآمدى ها عنوان کرد و گفت: در طول سال هاى اخیر، 
از انواع و اقســام بخشنامه ها و دستورالعمل ها از سوى دولت رونمایى شده حال آنکه هیچ 
یک از این تصمیمات، بهبودى در وضعیت اقتصادى کشــور ایجاد نکرده و امروز به وضوح 
شاهد بدتر شدن محیط کسب و کار و کوچک  تر شدن سفره مردم هستیم. عضو هیات مدیره 
مجمع عالى واردات افزود: طى دست کم دو سال اخیر، چندین فهرست ممنوعیت واردات 
از ســوى دولت ابالغ شــد، اما همان کاالهاى ممنوعه امروز به وفور در بازار داخل موجود 
است. بنابراین، دولتمردان یا مسیر درست را نمى دانند که چیست یا آنکه آدرس به اشتباه 
مى دهند. مناقبى سپس به آنچه که ارز 4200 تومانى بر سر تولید و اقتصاد کشور آورده است 
اشاره کرد و گفت: با گذشت نزدیک به دو سال از پیدایش ارز دستورى 4200 تومانى، امروز 
نه تولیدکننده راضى است و نه مردم نتایج شیرینى از این تدبیر بر سفره هاى خود چشیده اند 
اما همچنان دولت بر ادامه این سیاست اصرار دارد و این روزها نیز شاهد لجام گسیختگى در 
بازار ارز هستیم. به گفته این فعال اقتصادى، صادرکننده اگر ارز صادراتى خود را به نرخ گران 
عرضــه کند، قطعا کاالى صادراتى مورد نیاز خود را نیز در داخل باید گران خریدارى کند 
که با توجه به رقابت شدید در بازارهاى صادراتى، این رویه اصال به سود صادرکننده ایرانى 
نیست. بنابراین، این تصور دولتمردان که صادرکنندگان به دنبال این هستند که ارز صادراتى 

خود را با نرخ باال در بازار عرضه کنند، از اساس اشتباه است.

واکنش به بسته سیاستى بازگشت ارز صادراتى در سال 99
قاچاق جاى واردات قانونى را مى گیرد

آیا "صنعت خودرو ایران" چینى مى شود؟



ویروس کرونا به هر کشور یا منطقه اى که هجوم مى برد، حقایق تلخى را درباره آن کشور یا 
منطقه برمال مى کند و آمریکاى التین که این روزها به کانون شیوع ویروس کرونا بدل شده 

است، بیش از هر زمان دیگرى خود را با این حقایق تلخ روبه رو مى بیند.
شــیوع ویروس کرونــا در آمریکاى التین بــا عمیق ترین رکودى که تاکنون کشــورهاى 
درحال توســعه و اقتصادهاى نوظهور جهان به خود دیده اند، همراه شــده اســت. صندوق 
بین المللى پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادى جهان پیش بینى کرده است 
که تولید ناخالص داخلى منطقه آمریکاى التین در ســال جارى میالدى در مقایسه با سال 
گذشته 9,4 درصد کاهش خواهد یافت؛ این در حالى است که صندوق بین المللى پول میزان 

افت تولید ناخالص داخلى کل اقتصادهاى نوظهور جهان را 3 درصد پیش بینى کرده است.
اثــرات ویران کننده اقتصادى و اجتماعى بحران کرونــا در آمریکاى التین وقتى دردناك تر 
مى شود که بدانیم اقتصاد این منطقه در دو دهه نخست قرن حاضر نیز عملکرد ضعیفى داشته 
است. در طول این دو دهه سرمایه گذاران همواره امیدوار بودند که اقتصاد کشورهاى آمریکاى 
التین نیز همچون دیگر اقتصادهاى نوظهور جهان در مســیر شکوفایى را گام بردارد، اما در 
نهایت همه این امیدها تبدیل به یأس شد و اینک با شیوع ویروس کرونا حتى دستاوردهاى 

کوچک منطقه آمریکاى التین طى این دو دهه نیز در حال از دست رفتن است.
اگرچه اقتصاد کشــورهاى منطقــه آمریکاى التین چندان همگن نیســت، اما ویژگى هاى 
مشــترکى در اقتصاد این کشــورها وجود دارد که موجب شده است کشورهاى این منطقه 
جزو آسیب پذیرترین کشورهاى جهان در برابر بحران کرونا باشند. در برخى کشورهاى منطقه 
محدودیت هاى ســختگیرانه اى به اجرا درآمده است. مثًال دولت پرو در اقدامى عجیب کلیه 
معادن این کشور را تا اطالع ثانوى تعطیل کرده است؛ این تصمیم در حالى اتخاذ شده است 
که بخش معدن مهم ترین بخش اقتصاد پرو به شــمار مى رود و این یکى از دالیلى است که 
صندوق بین المللى پول نرخ رشــد اقتصادى پرو در سال جارى میالدى را منفى 14 درصد 
پیش بینى کرده سات. در عین حال، وجود شهرهاى بزرگ و متراکم از یک سو و نرخ باالى 
فقر و اشــتغال عمده جمعیت منطقه در بخش غیررســمى اقتصاد باعث شده است که از 
اثربخشــى محدودیت هاى در نظر گرفته شــده براى مهار ویروس کرونا در آمریکاى التین 
کاسته شود. بزرگ بودن اقتصاد غیررسمى در منطقه آمریکاى التین و ضعف دولت هاى این 
منطقه، دسترسى خانوارها و کسب وکارها به حمایت هاى دولتى را محدود کرده و روند نزولى 
اقتصاد منطقه را شــدت بخشیده است. عالوه بر این، الف زنى پوپولیست ها و شنیده نشدن 

صداى کارشناسان در بزرگترین اقتصادهاى منطقه، بر شدت مشکالت افزوده است.
شــرایط اقتصادى ناپایدار کشورهاى منطقه آمریکاى التین پیش از آغاز بحران کرونا نقش 
مهمى در تشدید اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد این منطقه داشته است. بسیارى از کشورهاى 
منطقه با گام هایى لرزان و لنگان وارد دهه سوم قرن بیست ویکم شدند. نرخ رشد اقتصادى 
منطقه آمریکاى التین –بدون در نظر گرفتن ونزوئال که اقتصادش در سال هاى اخیر سقوط 
فاجعه بارى را تجربه کرده اســت- در سال هاى 2018 و 2019 به ترتیب 1,8 و 0,8 درصد 
بوده است. در آغاز سال جارى میالدى یعنى حتى پیش از شیوع ویروس کرونا در آمریکاى 
التین، اقتصاد آرژانتین و مکزیک وارد رکود شــده بود و اقتصاد بسیار از کشورها منطقه از 

جمله برزیل، که پس از پشت سر گذاشتن بحران هاى سیاسى و اقتصادى در سال هاى 2015 
و 2016 در حال تجدید قوا بود، در شرایط شکننده اى قرار داشت.

با ورود به هزاره جدید، جهش خیره کننده فرصت هاى سرمایه گذارى در اقتصادهاى نوظهور 
جهان نیز آغاز شــد، تجارت بین المللى با تصاعد هندسى رشــد کرد، قیمت کاالهاى خام 
به شــدت افزایش یافت و اقتصادهاى نوظهور و درحال توســعه با اعتمادبه نفس بیشترى در 
عرصه هاى جهانى ظاهر شدند. در دهه نخست قرن بیست ویکم، سرانه درآمد واقعى (بر مبناى 
برابرى قدرت خرید) در اقتصادهاى نوظهور با نرخ اعجاب آور 4,6 درصد در سال رشد کرد که 
این رقم 4 برابر نرخ رشد ساالنه اقتصادهاى پیشرفته جهان بود. به نظر مى رسید که شکاف 
درآمدى بســیار بزرگى که در قرن بیستم بین کشورهاى پیشرفته و سایر کشورهاى جهان 

شکل گرفته بود، در قرن جدید بسته خواهد شد.
اما آمریکاى التین در دو دهه اخیر نشــان داد که از این جهش خیره کننده جا مانده است. 
در دهه اول قرن جارى نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلى منطقه آمریکاى التین به طور 
متوسط 1,9 درصد در سال بود و در دهه دوم نیز این رقم به تنها 0,5 درصد در سال رسید 
یعنى بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادهاى نوظهور جهان و حتى کمتر از نرخ رشد اقتصادهاى 

پیشرفته.
به جز مکزیک، کمتر کشورى در منطقه آمریکاى التین از فرصت هاى سرمایه گذارى در حد 
دیگر اقتصادهاى نوظهور جهان برخوردار بوده است. اگرچه پس از بحران بدهى و تورم نجومى 
دهه هــاى 1980 و 1990 میالدى، کیفیت حکمرانى –به ویــژه در حوزه اقتصاد کالن- در 
کشورهاى آمریکاى التین به میزان قابل توجهى بهبود یافته است، اما معضالتى همچون فساد، 
جرم و نوسانات سیاسى باعث شده است که جذابیت این کشورها براى سرمایه گذاران کمتر 

از سایر اقتصادهاى نوظهور جهان باشد.
در انتظار آینده

آمریکاى التین که در ســال هاى اخیر خطر دچار شدن به یک بحران بدهى جدید را کامًال 
احســاس مى کرده است، تاکنون موفق شــده از این بحران دورى کند. خطوط سواپ ارزى 
فدرال رزرو (بانک مرکزى آمریکا) براى مکزیک و برزیل، آنها را در برابر مشــکالت ناشــى 
از کمبود دالر ایمن ســاخته اســت. خطوط اعتبارى صندوق بین المللى پول براى شــیلى 
کلمبیا، مکزیک و پرو نیز فشار بر اقتصاد این کشورها را کاهش داده است. بانک هاى مرکزى 
کشــورهاى آمریکاى التین توانســته اند با کاهش نرخ بهره، نوعى تکیه گاه براى اقتصاد این 
کشورها در برابر آسیب هاى اقتصادى ناشى از شیوع ویروس کرونا بسازند، بدون اینکه موجب 

فرار سرمایه شوند.
با این حال، به هیچ وجه نمى توان این واقعیت را انکار کرد که حتى ســالم ترین اقتصادهاى 
منطقه آمریکاى التین نیز باید مسیر بسیار سختى را براى بازگشت به حالت نرمال طى کنند. 
صندوق بین المللى پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلى منطقه آمریکاى التین در سال 2021 
را 3,7 درصد پیش بینى کرده اســت که در مقایســه با نرخ رشد پیش بینى شده براى کل 
اقتصادهاى نوظهور جهان (5,9 درصد) رقم چندان قابل توجهى محسوب نمى شود. از طرفى 
اگر کووید-19 در آینده نزدیک مهار نشــود، بسیار بعید است که این پیش بینى ها در سال 
آینده محقق شوند. عالوه بر این، دستاوردهاى منطقه در زمینه کاهش نابرابرى و فقر اکنون 
در معرض خطر است؛ بانک جهانى هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکاى 
التین ممکن است در سال جارى میالدى 23 میلیون نفر افزایش یابد و به نظر نمى رسد که 
سیاست هاى دولت هاى منطقه کمکى به رفع این مشکالت بکند. در سال گذشته کشورهاى 
بولیوى، شیلى، کلمبیا و اکوادور شاهد شکل گیرى اعتراضات خیابانى گسترده بودند و اکنون 

نظام سیاسى این کشورها ممکن است بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد.
براى آمریکاى التین بحران کووید-19 یک شــوك دوطرفه اســت: یک تراژدى دردناك به 
خودى خود و یک پایان قطعى بر فرصت رشــدى که این منطقه نتوانست در دو دهه اخیر 
از آن استفاده کند. آینده اقتصادى و اجتماعى آمریکاى التین به این بستگى دارد که مردم 
منطقه بپذیرند که در آینده نیز فرصت هاى دیگرى پیش روى آنها قرار خواهد گرفت و البته 

دولت هاى منطقه باید تالش بیشترى براى بهره گیرى از این فرصت ها انجام دهند.
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جهان گیرى بیمارى ها مهم ترین مراکز مدرنیته را هدف گرفته است

بى نانى از کرونا سخت تر استآینده کالنشهرها بعد از کووید-19
عالقــه شــدید نارندرا مؤدى نخســت وزیــر هند به 
تصمیمات ناگهانى و نمایشــى این بار دارد جان اقشار 
کم درآمد این کشور را مى گیرد. این سناریو یک بار در 
ســال 2016 و با حذف ناگهانى اســکناس هاى رایج در این کشور صورت گرفت و یک بار دیگر هم 
در اجراى غیرمترقبه مالیات ملى روى کاالها و خدمات خودش را نشان داد. در هر دو مورد، کسب 
و کارهاى کوچک که رشــد اقتصاد هند به آنها وابستگى زیادى دارد بیشترین ضربه را خوردند. اما 
تبعات دو مورد باال در قیاس با تصمیم مؤدى براى قرنطینه کامل هند هیچ است. نخست وزیر هند 
زمانى قرنطینه کامل را اعالم کرد که در سطوح پایینى دولت هیچ گونه آمادگى وجود نداشت و به 
همین جهت، ضربه اى عظیم و بى سابقه به اقتصاد هند و قشر فقیر این کشور وارد آمد؛ یعنى همان 
کســانى که به صورت روزمزد امرار معاش مى کردند و از مناطق روســتایى فقط براى کار به شهرها 
آمده بودند. تخمین زده مى شود که قرنطینه ناگهانى هند از روز 24 مارس باعث شد بیش از 120 
میلیون نفر شــغل و درآمدشان را از دست بدهند و نیمى از جمعیت 1.38 میلیارد نفرى این کشور 

هم به ورطه گرسنگى و فقر شدید بیفتند.
مدت کوتاهى پس از اعالم قرنطینه، نیرماال ســیتارام وزیر دارایى هند اعالم کرد دولت یک بســته 
حمایتى به ارزش 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلى را براى کمک به اقشار کم درآمد اختصاص داده 
است. این برنامه عمدتاً متمرکز روى ارائه سهمیه غذا به فقرا، ارائه کمک نقدى ناچیز به زنان دارنده 
حساب بانکى مخصوص و ارائه وام هاى کوچک به کشاورزان بود. این در حالى است که بیش از نیمى 

از زنان از اقشار کم درآمد هند اصًال حساب بانکى ندارند.
مســئله دیگر این است که چنین تدابیرى از سوى دولت هند اصًال نمى تواند اختالل شدید در روند 
تولید و زنجیره هاى تأمین در این کشور را حل کند. حتى تصمیم دولت براى ارائه سهمیه دو ماهه 
غالت به اقشــار کم درآمد هم خیلى دیر گرفته شــده است. منتقدان دولت نارندرا مؤدى مى گویند 
ضربه ناشى از تصمیم اولیه دولت بر قرنطینه کامل، رشد اقتصادى هند را به شدت کاهش خواهد داد.

یک ناکامى دیگر دولت هند نیز که در آینده اقتصادى این کشــور تاثیرى منفى خواهد گذاشــت، 
بى توجهى به نیاز دولت هاى ایالتى این کشور به پول در دوران کرونا بوده است. دولت هاى محلى و 
ایالتى تمام منابع خــود را در این دوران صرف کرده اند اما دولت مؤدى همچنان تصمیم گیرى هاى 

خود را به شکل مرکزمحور انجام مى دهد و بارى از روى دوش دولت هاى ایالتى برنداشته است.
جالب اینجاســت که حتى در شرایط کنونى، اقشار کم درآمد هند همچنان به مؤدى و ناسیونالیسم 
هندوى او اعتماد دارند و این یعنى از لحاظ سیاسى، او مى تواند خودش را نجات بدهد. این اقشار به 
یاد نمى آورند که درســت در ماه هایى که کشور باید براى ورود کرونا آمادگى پیدا مى کرد، دولت او 
در حال سرکوب اقلیت هاى دینى بود. اما اگر تبعات اقتصادى بحران کرونا و تصمیم گیرى هاى دولت 
به تدریج غیرقابل بازگشــت و گسترده شود، کارت پیروز سیاسى مؤدى نیز از دستش خارج خواهد 

شد. این آینده اى پرتنش براى مؤدى و حامیان سیاسى اش نیز خواهد بود. 
منبع: بلومبرگ

االن تقریبــا جالب 
اما  مى رسد  نظر  به 
مارس  ماه  اوایل  در 
که من در یــک مهمانى در منهتن نیویورك بــودم، آدم ها از 
دست دادن با هم خوددارى مى کردند اما خیابان ششم منهتن 
هنوز پرازدحام بود. همان طور که نوشــیدنى و تنقالت تعارف 
مى کردند و ما خیره شــده بودیم به نورهاى روشــن برجى از 
شیشــه و فوالد، یک جوان بیست وچندســاله، از آن هایى که 
صبح تا شــب دارد در وال اســتریت مى دود و کار مى کند، به 
من نزدیک شد. درگوشــى گفت: «من دارم مى روم فلوریدا تا 
منتظر بنشینم این داستان تمام بشود. حس مى کنم آنجا کمتر 

شلوغ پلوغ است.»
در آن زمان، من کامال متوجه چنین ضرورتى نشــده بودم. اما 
حاال روشن شده است که کوویدـ19 چالش بزرگى را براى یکى 
از پدیده هاى مهم دنیاى مدرن ایجاد کرده اســت: کالنشهرها. 
مراکز بزرگ شهرى حاال به تله بیمارى همه گیر تبدیل شده اند. 
طبق تحقیقات یواخیم بوك پژوهشــگر، نیویورك، شلوغ ترین 
شــهر بزرگ آمریکا، نزدیک به 23 درصد کل موارد فوت ناشى 
از ویروس کرونا را شــامل مى شــود. لندن نیز 23 درصد موارد 
فوت در بریتانیا را دارد؛ مادرید نزدیک به 32 درصد و استکهلم 

حتى بیشتر.
در بیشــتر بیمارى هاى همه گیر، تراکم جمعیت دشمن جان 
مردم بوده اســت. آبراهه لندن در امتداد رودخانه تیمز ساخته 
شــد تا پس از مرگ هزاران نفر که براثر همه گیرى طاعون در 
ســال 1854 در این شهر رخ داد، براى لندن سیستم فاضالب 
مدرنى ســاخته شــود. ارتباط طاعون با آب آلوده توسط جان 
اســنو تشخیص داده شد؛ پزشکى که نمودار درختى بیمارى را 
حوالى پمپ آب سوهو گرفته بود. سپس مفهوم «باغ شهر» ابنزر 
هووارد پیش آمد که مى گفت در اطراف خط راه آهن فضاى سبز 

درست شود.
گاتمن سال ها پیش اصطالح کالنشهر را براى رجوع به تحولى 
جدید در شــمال شرقى آمریکا به کار مى برد. او معتقد بود که 
شمال شرق آمریکا شــاهد یک توسعه عجیب است. مجموعه 
به هم پیوسته اى از مادرشهرها حومه ها و مناطق وابسته به آن ها 
گسترش مى یابد. این مجموعه متشکل از شهرهاى بزرگى مثل 
بوستون، نیویورك، واشنگتن، فیالدلفیا و بالتیمور مى شود که 
از طریــق خطوط زمینى، آبى و هوایى به هــم مربوط اند. این 
جدیدترین شکل سکونت شهرى است که در قرن بیستم پدید 
مى آید و تمایز شهر و روستا از بین مى رود. بنیاد شناختى فرد 
نوع کالن شهرى در شدت یافتن تحریکات عصبى نهفته است 
که خود ناشــى از تغییر سریع و بدون وقفه محرك هاى بیرونى 
و درونى است. کالنشــهر از آدمى به منزله موجودى تمیزگذار، 
آگاهى به مراتب بیشــترى را طلب مى کند تا زندگى روستایى. 
در روســتا آهنگ حرکت زندگى و تصاویر ذهنى حسى آشناتر 
و موزون تر اســت. حیات انسان در کالنشهر خصلت پیچیده اى 
پیدا مى کند. او با مفر خود واکنش نشــان مى دهد نه با عواطف 
و احساســات خود. ســلطه عقل و حســابگرى در شهر به رغم 
احساس و عواطف رشــد مى کند و در همه جا ریشه مى دواند. 
بدین سان کالنشــهر همواره جایگاه اقتصاد پولى بوده و تمرکز 

مبادله اقتصادى و رونق تجــارت، اصالت فردى را کنار مى زند 
و نســبت به آن بى اعتنا مى شود. فرد با همه کسانى که مجبور 
اســت با آن ها روابط اجتماعى داشته باشد حسابگرانه برخورد 
مى کنــد و چنین برخوردى با انواع روابط اجتماعى خودمانى و 
صمیمى که در روســتا رواج دارد مغایر است. کالنشهرها مرکز 
تحول فرهنگ مدرن و ســلطه «روح عینى» بر «روح ذهنى» 
است یعنى همه چیز در زبان دفن و حقوق و تولید و هنر و اشیا 
محیط خانگى و ماشینى تجسم یافته است و آن را با پیشرفت 
فرهنگى فرد ناهماهنگ ساخته است. به عبارت دیگر، تناسب 
دهشتناکى بین پیشــرفت هاى فنى و پیشرفت فرهنگ فردى 
مالحظه مى شــود. از یک ســو، زندگى براى شخص بى نهایت 
ساده و آسان مى شود و از طرفى، جریان زندگى ماشینى او را با 
خود مى برد و زندگى اش بیشتر از محتواهاى غیر شخصى آکنده 
مى شود و فرد در جست وجوى هویت و یکتایى خویش است که 

کمتر آن را به دست مى آورد.
اما سؤال                          اینجاست که آیا بعد از شیوع ویروس کرونا، حومه هاى 
شــهر جذابیت بیشــترى پیدا کرده اند؟ ما قبال عادت داشتیم 
زندگى در یــک جعبه کفش تنگ را تحمل کنیم تا بخشــى 
از صحنه کسب وکار باشــیم. اما اگر فاصله گیرى اجتماعى این 
صحنــه را بر هم زده باشــد و اگر دفاتر کارى خالى باشــد و 
افراد چهار روز در هفته از خانه شــان کار کنند، دلیل کمترى 
وجود دارد براى اینکه آلودگى، جرایم و کار شــاق و طاقت فرسا 
را تحمل کنیم. شــهرها تقریبا یک شبه از جایى براى رویاها و 
بلندپروازى ها تبدیل شدند به نمادهاى خوفناکى از مرگ ومیر. 
ثروتمندان به حومه هاى شهر عقب نشینى کردند، درست مثل 

کارى که در اروپاى زمان طاعون سیاه کردند.
تا حاال که همیشه شهرها به وضع قبلى بازگشته اند. نیاز به انجام 
معامــالت، تحویل کاالها و مبادله افکار به طور اجتناب ناپذیرى 
استعدادها و پول هاى نقد را در شهرها به خود جلب کرده است. 
مشاغل به سمت شهرها حرکت کرده اند و مردم همراه با مشاغل 
به شهرها رفته اند. یکى از شگفت انگیزترین تصاویر بحران کنونى 
در ترمینال اتوبوس هاى بانکوك دیده شــد که 80 هزار نفر از 
مردمى که اخیرا بیکار شــده بودند آنجا جمع شده بودند تا به 
استان هاى خود بازگردند. هنوز این تغییر و تحوالت ادامه دارد.

در اقتصادهایى که متکى به بخش خدمات هستند، شاید کار از 
شــهرهاى حومه اى براى شرکت ها ارزان تر تمام شود. با قابلیت 
دیجیتال کار از خانه، شــاید نیازى نباشد افراد براى رسیدن به 
یک شغل مکان اقامت خود را تغییر دهند. آ ن ها شاید خانه اى به 
اندازه یک جعبه کفش را ترجیح بدهند به اینکه هفته اى یک یا 
دو روز مسیر طوالنى ترى را براى حاضر سر کار طى کنند. حتى 
پیش از شــیوع ویروس کرونا هم، فاصله کشنده خانه تا محل 
کار براى تصمیم گیرى درباره زندگى در کالنشهرها به مولفه اى 
کمتر اساسى تبدیل شده بود. جمعیت پاریس ، نیویورك، پکن 
و شــانگهاى قبل از همه گیرى بیمارى هم کاهش یافته بود، تا 
حدى به این دلیل که اجاره هاى باالى مسکن عمال داشت مردم 

را تنبیه مى کرد و آن ها را به حاشیه هاى شهر مى راند.
پیامد غیرمنتظره این وضعیت ممکن است روى اندازه خانواده 
اثر بگذارد. شــهرهاى بزرگ و موفق بــراى بچه آوردن جاهاى 
سختى اند. ســنگاپور، توکیو، هنگ کنگ، شانگهاى و پکن که 

برخــى از گران ترین شــهرهاى جهان اند، بخشــى از کمترین 
نرخ هاى تولد را در جهان دارند. اگر زوجین بتوانند از شهر خارج 
شــوند و دست شان به یک حیاط برســد بدون اینکه موقعیت 
کارى شان را قربانى کنند یا خودشان را به ورشکستگى بکشانند 
آن موقع شــاید تصمیم بگیرند که یک خانواده تشکیل دهند. 
مهاجرت جمعى به حاشیه شهرها یا شهرهاى حومه اى مى تواند 
فاصلــه جغرافیایى بین مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها با نوه ها را 
معکوس کنــد، به خصوص در مناطق آســیایى. همان طور که 
بحران همه گیرى کوویدـ19 روى بسیارى از افراد مسن که تنها 
زندگى مى کنند اثر منفى داشته و زندگى را براى آن ها سخت تر 
کرده، این امید را نیز به وجود آورده که به تدریج نسل ها به سوى 

یکدیگر کشیده مى شوند تا نزدیک تر به هم زندگى کنند.
نمى تــوان گفت که امکان گریز از ماشــین دروگر سرنوشــت 
که شــهرها را با داس خود یک به یک درمى نوردد وجود ندارد. 
ســنگاپور و هنگ کنگ در مهار ویروس موفق بوده اند و این کار 
را با سیستم ردگیرى و پایشى انجام داده اند که امتحان خود را 
در همه گیرى سارس در سال 2003 نشان داده بود. سنگاپور از 
ماه ژانویه سفر افراد از داخل چین به این کشور را ممنوع کرده 
بود و قوانین سفت وسختى براى کنترل ابتال وضع کرده بود که 
حتى اجازه داده بود کسانى که قرنطینه را مى شکنند به زندان 
محکوم شــوند. در آینده، امن ترین شهرها آن هایى خواهند بود 
که بیشترین نظارت را بر شهروندان خود خواهند داشت. اما این 
شرایط نظارتى در شهرهاى کشورهاى غربى که به آزادى بیان 
و رفتار بیشــتر اهمیت مى دهند، به سادگى نظر مردم را جلب 
نخواهــد کرد. نگرش هاى نســل زد (Z) در این میان مى تواند 

سرنوشت ســاز باشد. نسل زِد که با نام هاى نسل نت 
و نســل اینترنت نیز شناخته مى شود، نام گروهى از 
مردم اســت که از اوایل دهــه 2000 تاکنون متولد 

شده اند.
تمایــل به گمنــام باقى مانــدن مدت هــا یکى از 
خصلت هاى زندگى در کالنشهرها بوده است. مردم 

به این شهرها نقل مکان مى کنند تا از شهرهاى کوچک که همه 
از کار هم سر درمى آورند رها شوند. اما همه گیرى کنونى فضایى 
را به وجود آورده که باید افراد بیشــتر به هم متصل مى شوند. 
توســعه گروه هاى محلى بــراى حمایت از افراد آســیب پذیر 
همســایگانى را به هم نزدیک کرده اســت که هرگز تا پیش از 
ایــن روزها یکدیگر را ندیده بودند. افرادى که به شــهرها آمده 
بودند تا از تنگ نظرى هاى فضاى دوران کودکى خود دور شوند، 
اکنون به ســرعت جوى را مى سازند که فقط مى توانم آن را یک 
نوع روستا توصیف کنم. وضعیت اجتماعى اى که اکنون درست 
شــده مطمئنا پایدار خواهد ماند چون شما نمى توانید کسى را 
که زمانى به او کمک کرده اید یا او به شــما کمک کرده اســت 

نادیده بگیرد.
اگر همه گیرى سبب شود سؤال                          درباره اینکه ارزش زندگى چقدر 
است پیش آید، در پاسخ باید گفت که همه شهرها به یک اندازه 
وضعیت خوب یا بدى ندارند. شرکت مشاوره «باین» در گزارشى 
که در سال 2016 با عنوان «هزینه رو به کاهش فاصله» منتشر 
کرد، پیش بینى کرد که شــهرهایى با مراکز داراى فضاى سبز 
ـ  ـ مثل نیویورك، پاریس، لندن و سانفرانســیکوـ  و پیــاده روـ 
احتمــاال جذابیت خود را بــراى جوانــان و ثروتمندان حفظ 
مى کنند. این گزارش همچنین پیش بینى کرده که خانواده هایى 
با درآمد میانگین به سوى مناطق خارج از شهر کشیده مى شوند 
که رویشان «روستاهاى جدید» نام گذاشته اند؛ مناطق مسکونى 
با هزینه پایین و فضاى ســبز و تسهیالت رفاهى فرهنگى که با 

مراکز شهرهاى بزرگ 60 کیلومتر فاصله دارند.
منبع: فایننشال تایمز
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ترقى اقتصاد   ى د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتى تهران توزیع مى گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس وابسته با سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال 83فعالیت خود 
را آغاز کرد :

مهمترین هدف شــرکت اطالع رسانى و خدمات بورس، "گسترش فرهنگ ســرمایه گذارى در دارایى هاى مالى" است. این مهم، در قالب 
برنامه هاى متعددى از جمله برنامه هاى ذیل، پیگیرى مى شود:

طراحى، پیاده سازى و راه اندازى سازوکارهاى مناسب و متعدد اطالع رسانى در بازار سرمایه
انتشار کتب، مجالت، نشریات الکترونیک، لوح هاى فشرده و سایر انواع بسته هاى آموزشى مکتوب، الکترونیک، دیدارى و شنیدارى

برگزارى دوره هاى آموزشى عمومى و تخصصى در حوزه بازار سرمایـه
برگزارى آزمون گواهینامه هاى حرفه اى سازمان بورس و اوراق بهادار

برگزارى نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهاى تخصصى
شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس با انتخاب شعار "با ما بورس را بشناسید"، تمام توان خود را به کار بسته است تا از کلیه ظرفیت هاى 
موجود در راستاى تحقق هدف ترسیم شده که همانا، توسعه فرهنگ سرمایه گذارى در دارایى هاى مالى است، بهره گیـرد. در همین راستا 

به صورت اجمالى عملکرد شرکت از سال 97تا 15تیرماه امسال را مورد بررسى قرارداده ایم که در ادامه مى خوانید . 
برگزارى آزمون هاى گواهینامه هاى حرفه اى بازار سرمایه

پس از برگزارى چندین دوره از آزمون هاى گواهینامه هاى حرفه اى به صورت کتبى و روند افزایش چشــم گیر اســتقبال از این آزمون ها در 
ســطح کشور، از مهرماه سال 1393 آزمون ها به صورت الکترونیکى در شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس برگزار مى شود.در حال حاضر 
این آزمون ها با 7 عنوان اصول بازار سرمایه، معامله گرى بازار سرمایه، تحلیلگرى بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار، مدیریت نهادهاى 
بازار سرمایه، ارزشیابى اوراق بهادار وکارشناسى عرضه و پذیرشدر مرکز آزمون الکترونیک برگزار مى شود و امکان برگزارى هم زمان 71 نفر/

آزمون را دارد که مسلماً فرصت بهره بردارى بیشتر براى سایر آزمون هاى مرتبط با بازار سرمایه یا سایر آزمون ها، با هدف درآمدزایى و بازگشت 
سرمایه راه اندازى مرکز آزمون وجود خواهد داشت.

جمعسال 99سال 98سال 97موضوعردیف

11010950269تعداد عنوان آزمون1

4,5666,0722,23912,877تعداد داوطلبان2

عملکرد برگزارى دوره هاى MBA بازار سرمایه
هدف از برگزارى این دوره، تربیت نیروى انسانى متخصص و کارآمد در بازار سرمایه است.

ساختار و سرفصل هاى دوره MBAبازار سرمایه به گونه اى طراحى شده که پاسخگوى نیازهاى فزاینده بازار سرمایه در خصوص تربیت نیروى 
انسانى متخصص، کارآمد و آشنا به مسائل روز بازار سرمایه باشد. همچنین مدارك دوره به تائید شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس(وابسته 
به ســازمان بورس و اوراق بهادار) خواهد رسید. اعطاى گواهینامه هاى حرفه اى“اصول بازار سرمایه“ و ”تحلیلگرى بازار سرمایه“ مشروط به 

دریافت معدل باالى 17 در دورهمى باشد.

جمعسال 99سال 98سال 97موضوعردیف

3444تعداد مجریان1

4307دوره ها2

60630123دانشجویان ورودى3

0066دانشجویان فارغ التحصیل4
مجریان برگزارى: سازمان مدیریت صنعتى، دانشگاه خوارزمى، دانشگاه عالمه طباطبایى و دانشگاه الزهرا

معرفى برگزارى دوره DBA بازار سرمایه
هدف از برگزارى این دوره، گسترش مرزهاى دانش و آگاهى به همراه توانمندسازى مدیران است.یکى از باالترین سطوح آموزشى مدیریت 
براى مدیران است. این دوره با تمرکز بر شیوه هاى کاربردى و عملیاتى مدیران را قادر مى سازد تا در حوزه  بازار سرمایه در سازمان که نیاز به 
مدیریت داشته باشد را در سطح عالى هدایت و رهبرى کنند. همچنین مدارك دوره به تأیید شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس(وابسته به 
سازمان بورس و اوراق بهادار) خواهد رسید. اعطاى گواهینامه هاى حرفه اى «مدیریت نهادهاي بازار سرمایه» و «مدیریت سبد اوراق بهادار» 

مشروط به دریافت معدل باالى 17 در دورهمى باشد. 
عملکرد کمیته راهبرى آموزش بازار سرمایه

بنابر دســتورالعمل برگزارى دور ه هاى آموزشــى بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، دبیرخانه کمیته راهبرى 
آموزش بازار سرمایه در شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس مستقر مى باشد. از اختیارات این کمیته:پیشنهاد سیاست گذارى، برنامه ریزى 
و اولویت بندى فعالیت هاى آموزشــى به هیئت مدیره ســازمان؛ارزیابى و بازنگرى فعالیت هاى آموزشى در حوزه بازار سرمایه؛بررسى شرایط 
متقاضیان و اعطاى موافقت اصولى برگزارى دور ه هاى آموزشى بر اساس گزارش دبیرخانه کمیته؛بررسى و تأیید دوره هاى آموزشى پیشنهادى 
توسط متقاضى بر اساس گزارش دبیرخانه کمیته؛طراحى و پیشنهاد سرفصل هاى آموزشى دوره هاى عمومیو تخصصى متناسب با سطوح 

مخاطبین مى باشد.

سال موضوعردیف
97

سال 
98

سال 
جمع99

1214228تعداد صدور مجوز موافقت اصولى1

1929654تعداد صدور مجوز تمدید موافقت اصولى2

125521203849تعداد صدور مجوز براى برگزارى دوره ها3

812323تعداد جلسات کمیته راهبرى4
 

عملکرد دیپلم بورس
به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایى تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 27763 ت/444 مورخ 1371/9/28 (ماده 17 و 20) و با عنایت 
به تفاهم نامه منعقدشــده فى مابین ســازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش مورخ1390/6/1،رشته 
مهارتى بورس و اوراق بهادار در سال 1392 با کد ملى آموزش شغل 4312-45-001-1 تحت عنوان استاندارد پذیرش سفارش خریدوفروش 
اوراق بهادار و با عنوان شغلى قابل احراز: متصدى پذیرش سفارش خریدوفروش اوراق بهادار، تألیف و ایجاد شد. از اهداف برگزارى این دوره: 
آشنایى با ابعاد، ساختارها و کارکردهاى بازار سرمایه به منظور جذب اقشار و گروه هاى مختلف به بازار سرمایه اقدام به دریافت سفارش هاى 

خریدوفروش مشتریان و انتقال آن به کارگزاران بازار سرمایه است.

سال موضوعردیف
97

سال 
98

سال 
جمع99

13152222تعداد هنرستان هاى مجرى1

3333دوره ها(پایه دهم ، یازدهم ، دوازدهم)2

129140337606دانشجویان ورودى(پایه دهم)3

0122110232دانشجویان فارغ التحصیل(پایه دوازدهم)4
برگزارى نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

1-نمایشگاه یازدهم سال 1397
در نمایشگاه یازدهم 16 رویداد توسط مدیریت آموزش و فرهنگ سازى برگزار گردید.رویدادهاى برگزار شده در نمایشگاه یازدهم عبارت اند از :

1-1- برگزارى ICM Talk– 3 اجرا
1-2-برگزارى کارگاه هاى آموزشى بین المللى در حوزه بازار سرمایه – 4 کارگاه
1-3-برگزارى کارگاه هاى آموزشى داخلى در حوزه بازار سرمایه – 10 کارگاه

1-4-برنامه ریزى و برگزارى تور بازدید دانشجویان سراسر کشور – 685 دانشجو
1-5-برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه- ششمین دوره

1-6-برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از فعال ترین  نهادهاى مالى بازار سرمایه- سومین دوره
1-7- برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از شفاف ترین  ناشران بازار سرمایه- سومین دوره

1-8-برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از برترین هاى دیپلم بورس- اولین دوره
1-9- برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از برترین هاى  MBA بازار سرمایه -اولین دوره

1-10-اجراى مسابقات بورس کاپ
1-11-برگزارى فین تک دانش آموزشى – 4 مدرسه

1-12-طرح ریزى و برگزارى تاالر فرهنگ بازار سرمایه – با 4 زیر رویداد
1-13-طرح ریزى و برگزارى غرفه کودك و نوجوان – با حضور بیش از 1000 دانش آموز

1-14-برگزارى انعقاد تفاهم نامه هاى همکارى فراسازمانى – 5 تفاهم نامه
1-15-رونمایى از اپلیکیشن فى و معرفى محصوالت آموزش و فرهنگ سازى

1-16-مدیریت غرفه شــرکت اطالع رســانى و خدمات بورس – با طراحى الیت باکســها ، طراحى کاتالوگ معرفى شــرکت و توزیع آن و 
پاسخگویى به مخاطبین

2-نمایشگاه دوازدهم سال 1398
در نمایشگاه دوازدهم 17 رویداد توسط مدیریت آموزش و فرهنگ سازى برگزار گردید. رویدادهاى برگزار شده در نمایشگاه دوازدهم عبارتند از :

1-2- برگزارى ICM Talk– 4 اجرا

2-2-برگزارى کارگاه هاى آموزشى بین المللى در حوزه بازار سرمایه – 4 کارگاه
3-2-برگزارى کارگاه هاى آموزشى داخلى در حوزه بازار سرمایه – 15 کارگاه

4-2-برنامه ریزى و برگزارى تور بازدید دانشجویان سراسر کشور – 1200 دانشجو
5-2-برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه- هشتمین دوره

6-2-برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از فعال ترین  نهادهاى مالى بازار سرمایه- چهارمین دوره
7- 2- برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از شفاف ترین  ناشران بازار سرمایه- چهارمین دوره

7-2-برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از برترین هاى دیپلم بورس- دومین دوره
8-2- برنامه ریزى و برگزارى مراسم تجلیل از برترین هاى  MBA بازار سرمایه -دومین دوره

9-2- اجراى مسابقات بورس کاپ – آتى و سهام
10-2- برگزارى فین تک دانش آموزشى – 40 تیم دانش آموزى دختر و پسر

11-2- طرح  ریزى و برگزارى تاالر فرهنگ بازار سرمایه – با 5 زیر رویداد
12- 2- طرح ریزى و برگزارى غرفه کودك و نوجوان – با حضور بیش از 1500 دانش آموز

13-2- برگزارى انعقاد تفاهم نامه هاى همکارى فراسازمانى – 2 تفاهم نامه
14- 2- طرح ریزى و برگزارى مسابقات عمومى بازار سرمایه
15-2- طرح ریزى و برگزارى مسابقات تخصصى دانش مالى

16-2-  مدیریت غرفه شــرکت اطالع رســانى و خدمات بورس – با طراحى الیت باکس ها ، طراحى کاتالوگ معرفى شــرکت و توزیع آن و 
پاسخگویى به مخاطبین. 

3-نمایشگاه سیزدهم سال 1399
تا تاریخ تهیه این گزارش در سال 1399 به دلیل مشکالت کرونا نمایشگاه برگزار نشده است.

4- چاپ و انتشارفصلنامه پیک بورس
فصلنامه پیک بورس ویژه کودکان گروهســنى 8 تا 13 ســال با اهداف ارتقاى ســوادمالى کودکان؛ تقویت آینده نگرى مالى؛افزایش دانش 
وآگاهى عمومى کودکان درحوزه بازارسرمایه؛توســعه مهارت هاى فردى،مدیریت مالى شــخصى ویادگیــرى مفاهیمى همچون پس انداز، 
ریسک،سرمایه گذارى و …؛ شناخت کلى بازارهاى مالى وکارکردهاى آن؛ تقویت روحیه کارآفرینى وتفکراقتصادى،ارزش آفرینى وتولیدثروت 

و بسیارى اهداف مالى دیگر براى کودکان توسط شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس تولید و منتشر مى شود.
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3317شماره هاى منتشر شده1

9,2008,000017,200تیراژ2
الزم به ذکر است در سال 1399 به دلیل مشکالت کرونا اولین شماره چاپ نگردید و فایل آن در شبکه هاى مجازى و سایت شرکت منتشر 

شده است. 
طرح ریزى و برگزارى لیگ ستارگان بورس

پرورش نیروى کارماهریکى ازالزمه هاى هرکسب وکارى است. به همین منظورنیازاست که نیروى کارماهردرکناردانش تخصصى،مهارت هاى 
الزم راهم داشته باشد. درسرى مسابقات معامالت حرفه اى لیگ ستارگان بورس،شرکت اطالع رسانى وخدمات بورس درتالش است باسنجش 
توانایى دانشجویان رشته هاى مرتبط بامباحث مالى)مدیریت،حسابدارى،اقتصادوسایررشته هاى مرتبط(،جامعه دانشگاهى رابا بازارسرمایه آشنا 

نماید و همچنین مهارت هاى موردنیازبراى فعالیت دراین بازاررابه جامعه هدف خودیعنى دانشجویان بشناساند. 

سال دورهردیف
برگزارى

تعداد تعداد تیم هاى شرکت کننده
نام تیم هاى برتردانشجویان

جمعخارجىداخلى

1396دوره اول1
1001050مردادماه

1- دانشگاه الزهرا
2- دانشگاه عالمه 

طباطبایى
3- دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسى

دوره دوم2
1397

14 تیر 
تا 15 
شهریور

34034165

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه خوارزمى 
(MBA بازار سرمایه)

3- دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد تهران شرق

دوره سوم3
1398

20 تیر تا 
5 شهریور

58563247

1- دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد تهران شرق

2- دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسى
3- دانشگاه ایالم

 1025107462جمع
طرح ریزى و برگزارى مسابقات الگوریتمى بازار سرمایه

اهداف برگزارى این ســرى از مسابقات تالش جهت رسیدن به اســتانداردهاى جهانى؛مشارکت بیشترنخبگان حوزه هاى فناورى اطالعات 
ومالى دربازارسرمایه؛گسترش وبسط مفاهیم نوین بازارسرمایه به جامعه؛معرفى فرصت هاى شغلى فعاالن حوزه معامالت الگوریتمى درسطح 

کشور؛معرفى قابلیت هاى نرم افزارى و ابزارهاى معامالتى نوین به افرادجامعه و ارتقاى دانش حرفه اى فعاالن بازارسرمایه است.

سال برگزارىدورهردیف
تعداد تعداد تیم هاى شرکت کننده

شرکت کنندگان
تعداد 

چالش هاى 
مسابقه جمعخارجىداخلى

دوره 2
اول

1397
15 دى تا 20 

بهمن
20020604

دوره 3
دوم

1398
21 دى 30 

بهمن
27027813

470471417جمع
طرح ریزى و برگزارى مسابقات فین تک دانش آموزى

«مســابقه فین  تک دانش آموزى»، یک رویداد فرهنگ سازى با رویکرد تکنولوژى  هاى مالى است.با توجه به ضرورت و اهمیت فرهنگ سازى 
مفاهیم مالى از سنین پایه، این رویداد توسط شرکت اطالع  رسانى و خدمات بورس با طرح ایده هایى نو، خالقانه و هوشمندانه بین دانش آموزان 
دوره متوســطه برگزار مى  شود که دانش  آموزان، ضمن یادگیرى اصول اولیه کارآفرینى و کسب وکار و آشنایى با بازارهاى مالى، ظرفیت ها و 
کارکردهاى آن، در حوزه هاى مختلف فین  تک با یکدیگر به رقابت مى  پردازند.هم زمان، کارگاه هاى آموزشــى جهت آشــنایى دانش آموزان و 
یادگیرى علمى مطالب برگزار مى شــود که اهم این کارگاه ها عبارت اند از: آشــنایى با بازارهاى مالى؛ مدل کسب وکار؛ خالقیت و بازاریابى؛ 

اعتبارسنجى و نمونه اولیه؛ نحوه ارائه مؤثر. 
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2204برگزارى رویداد1
86014مدرسه2
2242610485دانش آموز3

برنامه ریزى و برگزارى کارگاه ها/همایش ها و سمینارهاى بازار سرمایه
شــرکت اطالع رسانى وخدمات بورس در راستاى رسالت آموزش وفرهنگ ســازى«آموزش عمومى»، «تخصصى»، «داخلى» و «بین المللى» 
راجهت انتقال مفاهیم به عموم مردم در برنامه خود قرار داده است. ازسال 1397 براى اولین باراین شرکت،آموزش هایى باموضوع تخصصى 
بین المللى برگزارنموده اســت. عالوه بر این کارگاه هاى حضورى بررســى قابلیت هاى سرمایه گذارى در بازار سرمایه در شهرها و استان هاى 
مختلف ایران مثل تهران، لرستان، گیالن، ایالم، کرمانشاه، شاهرود و... برگزار شده است. حتى در دوران کرونایى شرکت دست از تالش براى 
آموزش مردم برنداشت وآخرین همایش آنالین در این دوران به صورت غیرحضورى و آنالین با موضوع بررسى قابلیت هاى سرمایه گذارى در 

بازار سرمایه براى عموم برگزار گردید.

یف
موضوعرد
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جمعبین المللىداخلىبین المللىداخلىبین المللىداخلىبین المللىداخلى

تعداد شهر 1
111311013114برگزار شده

تعداد کارگاه ، 2
464943201427149همایش، سمینار

2,2963005,31515731607,9274578,384تعداد مخاطبین3

تولید و نشر محتواى آموزشى و فرهنگ سازى
12-1-اینفوگرافیک ها

درراســتاى فرهنگ ســازى عمومى وآشــناکردن مردم باکارکردهاوابزارهاى بازارسرمایه،پوســترهاى اینفوگرافى بااستفاده ازتکنولوژى 
واقعیت افزوده طراحى شده است. بااینفوگرافى هاى بازارسرمایه وبااستفادهازتلفن همراه مى توان به راحتى به مفاهیم واصول بازارسرمایه 
دسترســى داشــت. عناوین بعضى از پوســترها:ابزارهاى تأمین مالى ومدیریت ریســک؛معرفى کاربردابزارهاى تأمین مالى بازارسرمایه 
براى سرمایه پذیران؛شــماى کلى بازارســرمایه؛تحوالت بازارســرمایه ایران؛مرکزارتباط بورس؛نقشه استراتژیک ســازمان بورس واوراق 
بهادار؛فرصت هاى سرمایه گذارى؛صندوق هایســرمایه گذارى؛معرفى بورس هاى کاالیى؛صندوق هاى کاالیى قابل معامله؛بازارسرمایه دانش 

بنیان؛حق تقدم استفاده ازتسهیالت مسکن.
12-2-موشن گرافیک ها

شــرکت اطالع رســانى و خدمات بورس در راســتاى توســعۀ فرهنگ ســرمایه گذارى و با هــدف آموزش و فرهنگ ســازى به صورت 
تأثیرگذاروجذاب درکوتاه  ترین زمان ممکن به عموم مردم، بااستفاده از تکنولوژى روز، اقدام به تولید موشن گرافیک در حوزة بازار سرمایه 
نموده اســت. به عنوان مثال موشــن گرافیک «سجام» جهت معرفى و آموزش نحوة ورود و ثبت نام در سامانه براى دریافت کدبورسى از 

اقدامات ارزشمند در این حوزه است. 
12-3-بورس مدیا

IGTV پیج اینستاگرام بورس مدیا باهدف ارتقاى سواد مالى در حوزه بازار سرمایه تعریف شده است. محتواهاى این پیج در قالب تصویر و
مى باشد که استفاده از مطالب بارگذارى شده براى عموم آزاد است. 

12-4-کمپین هاى هفتگى
یکى از اقدامات مؤثر در جهت فرهنگ سازى در بازار سرمایه آشنایى سهامداران و مخاطبان بازار سرمایه با مفاهیم و چگونگى رفتار در این 
بازار مالى است. از این جهت از شنبه تا چهارشنبه در قالب 5 برنامه روزانه تحت عناوین سواد مالى، یکشنبه هاى اطالع رسانى، دوشنبه هاى 

آموزشى، سه شنبه هاى فرهنگ سازى و چهارشنبه هاى کتابخوانى به فراگیرى موضوعات و مباحث مبتال به بازار پرداخته مى شود.
12-5-فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى

با توجه به جایگاه شبکه هاى اجتماعى در جهت انتشار محتواهاى تولید شده براى گستره عظیم مخاطبان، اداره آموزش و فرهنگ سازى 
تمامى تولیدات خود اعم از متن، پوستر، ویدیو و پادکست را در شبکه هاى اجتماعى تحت مدیریت این اداره وایرال مى کند.

12-6-زنگ بورس
براى آشــنایى با مفاهیم بازار سرمایه به شکل کاربردى،محتواى چندرسانه اى زنگ بورس توسط شرکت تولید شده است.در زنگ بورس 

آموزش بورس در قالب، تصویر، متن، موشن گرافیک و پادکست صوتى مى باشد.
12-7-سواد مالى

امروزه آگاهى درخصوص ابزارهاى مالى،یکى از ارکان الینفک زندگى بشــر و پیش نیاز رشــد اقتصادى درهرکشورى است. هرچه سطح 
سوادمالى افرادیک جامعه بیشترباشد،رونق مبادالت مالى وسطح رفاه افرادآن جامعه نیزافزایش مى یابد،بدین منظور شرکت اطالع رسانى و 
خدمات بورس به عنوان متولى آموزش وفرهنگ سازى وبازوى اجرایى سازمان بورس واوراق بهادار،درراستاى ارتقاى سوادمالى فعالیت هایى 

راارائه نموده است که ازطریق سایت شرکت دراختیارعموم قرارگرفته است.
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016145206تعداد متن سواد مالى1
13– نرم افزارها و سامانه هاى آموزشى و فرهنگ سازى

13-1-آى آر وکس(تاالر مجازى)
تاالرمجازى بورس ایرانwww.irvex.irفضایى جهت آموزش،تمرین وآمادگى ورودبه بازارواقعى بورس رافراهم آورده اســت. عالقه مندان 
ایــن امــکان رادراختیاردارند تابتوانند آموزش هاى متنوعى ببینند و ســپس آن ها را تمرین نمایند.دراین ســامانه محتویات متنى،صوتى 
وتصویرى متنوعى براى افراد درســطوح مختلف دردسترس اســت ونهایتاً افرادمى توانندنسبت به عضویت درسامانه شبیه ساز بورس ثبت 
نام نموده وبااعتباراولیه مجازى که دراختیارایشان قرارمى گیرد،بدون پول و ریسک ودرشرایطى واقعى،سرمایه گذارى دربورس راتجربه کنند. 
تاالرمجازى بورس ایران درحال حاضریکى ازاصلى ترین ابزارهاى آموزش ســرمایه گذارى درکشوراست که تمامى عالقه مندان درهرسطحى 

مى توانندازامکانات آموزشى پیش بینى شده روى این سامانه بهره ببرند.

سال 99سال 98سال 97عنوان

186,506352,418159,130تعداد دفعات معامالت تاالر (دفعه)

2,1935,838451حجم معامالت کل تاالر (میلیون سهم)

3,9327,6072,397ارزش معامالت کل تاالر (میلیارد ریال)

1,662,003,016,001,583,252تعداد بازدید از تاالر (میلیون بازدید)

30,59347,25333,757تعداد کاربران عضو تاالر در همان سال

426,586472,515506,113تعداد کاربران تاالر از ابتداي تأسیس تا پایان سال
13-2-سایت بورس مدیا

پایگاه اینترنتى بورس مدیا با هدف به اشــتراك گذاشــتن محتواهاى مختلف آموزشى و فرهنگ سازى بازار سرمایه (اعم از محتواهاى 
چندرســانه  اى، صوتى، تصویرى، انیمیشن، متن، نمایشنامه، فیلم، مصاحبه، نشست تخصصى و عمومى و هر آنچه که با هدف ارتقاى 
سواد مالى در حوزه بازار سرمایه انجام مى پذیرد) طراحى شده است. محتواهاى این وب سایت و اپلیکیشن توسط شرکت اطالع رسانى 
و خدمات بورس، ارکان و ســایر نهادهاى مالى بازار ســرمایه ایران، تولید و با تخصیص سطح دسترسى در این پایگاه بارگذارى خواهد 
شــد. استفاده از مطالب بارگذارى شــده به صورت رایگان براى عموم مردم آزاد است و امکان به اشتراك گذاشتن محتواها به صورت 
لینــک و در قالب پالگین در وبســایت هاى دیگر ازطریق کاربران امکان پذیر اســت. از ویژگى هاى «بورس مدیا»، دارا بودن نســخه 

اپلیکیشن اندروید وIOSاست.

جمعسال 99سال 98سال 97موضوعردیف

027942321تعداد کلیپ بارگذارى شده1

0956101ساعت کلیپ بارگذارى شده2

005050تعداد پست اینستاگرام3

تعداد کاربران سایت بورس 4
0012,64812,648مدیا

تعداد دنبال کنندگان 5
0016,80016,800اینستاگرام

13-3- سهمانه
ســهمانه با هدف آشنایى بیشتر و شبیه ســازى محیط خرید و فروش در قالب مسابقه براى عالقه مندان به حضور در بازار سرمایه 
کشــور و با توجه به نیازها و دغدغه هاى نهادهاى نظارتى مبنى بر ورود هوشــمندانه ســهامداران به بازار ســرمایه کشور طراحى 
و برنامه ریزى شــده اســت. مخاطبین ســهمانه را همه افرادى شامل مى شــوند که آشنا به بازار ســرمایه و خرید و فروش سهام 

هستند. 
14– پایگاه اطالع رسانى بازار سرمایه(سنا)

سال 99سال 98سال 97موضوعردیف

 16,93018,284تعداد اخبار منتشر شده1

 7.57.7امتیاز ضریب نفوذ سنا2

 1,7621,200جایگاه سنا در رتبه بندى الکسا3

(CRM)15– مرکز ارتباط بورس

جمعسال 98سال 97موضوعردیف

26,00039,80065,800تماس تلفنى1

9,12119,42628,547اطالعات ثبت شده شرکت و اشخاص حقیقى2

25,60039,10064,700مورد کارى ایجاد شده3
16– چاپ و نشر آثار بازار سرمایه

جمعسال 98سال 97موضوعردیف

91100191تعداد آثار چاپ شده1

33,45738,59372,050تعداد جلد کتب فروش رفته2

9,26715,93625,203مبلغ خالص فروش(میلیون ریال)3

نگاهى به عملکرد شرکت اطالع رسانى و خدمات بورس
از سال 1397 تا 1399(15تیرماه)


