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گواهی سپرده یورویی؛تعهدی برای دولت بعد
جمع آوری نقدینگی به چه قیمتی؟

تحلیلگران نشریه فوربس عنوان کردند 
  4 عامل رشد انفجاری 

قیمت طال

کووید 19 چه آسیب هایی به نظام 
 تاملی در تعدیل تجارت وارد می کند؟

قراردادهای اجاره

افزایش بهای فروش و اجاره مســکن در کشور خصوصا 
در کالن شهرهایی همچون تهران، تحمل رکود کرونایی 
حادث بر کسب و کارها و گذران ایام جوالن این بیماری 
منحوس را دوچندان کرده اســت. در ایــن میان بازار 
اجاره مسکن که در تاریخ اقتصادی کشور غالبا به عنوان 

بازاری رها شده از حیث نظارت و مدیریت شناخته...

نوســان های ناگهانی نرخ ارز و ریشه آن، از موضوعات 
کهنه در اقتصاد ماست و  سابقه آن به سال های گذشته 
باز می گردد.  دولتمردان در کشــور ما هیچ گاه مسئله 
واقعــی بودن نرخ ارز را باور نکردند و همه دولت ها، چه 
دولت کنونی و چه دولت های گذشته، به شکل تصنعی 

نرخ ارز را پایین نگه داشته اند تا اینکه پس از...

بحث ســپرده گذاری در نظام بانکی با نرخ ســود و نرخ 
بازدهی در بازارهای جایگزین ارتباط دارد و اگر بخواهیم 
وضعیت نرخ ســود را در نظام بانکی رصد کنیم باید این 
دو عامل را موردبررســی قرار دهیم.  در شــرایطی که 
ما اکنون به ســر می بریم بانک مرکزی سقف نرخ سود 

سپرده های مدت دار را 15 درصد و نرخ سود...

عالوه بر نگرانی های بارز در مورد تهدید ویروس کرونا برای 
ســالمتی افراد، نگرانی فزاینده ای در مورد تأثیر اقتصادی 
احتمالی ایــن ویروس وجود دارد. بیمه گــذاران در حال 
بررســی بیمه نامه های خود برای شناســایی پوشش های 
احتمالــی و بیمه گران به دنبال ارزیابی میزان اکســپوژر 

احتمالی ویروس کرونا می باشند...

 آثار شیوع ویروس کرونا 
بر بیمه های انرژی

 داستان کهنه ارز 
در اقتصاد ایران

 افزایش ریسک فعالیت های 
نظام بانکی
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aفاطمه عطاطلبaوحید شقاقی شهریaرضی حاجی اقامیریaوهاب قلیچ

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هفتم- شماره90  
نیمه اول تیر 1399- قیمت 2000 تومان

دمیدن برحباب مسکن با راه اندازی بورس
راه درست حضور مسکن در بورس چیست ؟

سونامی نقدینگی

مشروح این گزارش را در صفحه 4 بخوانید

ترقی اقتصادی : حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 به 
26514.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 7.3 
درصد رشد نشان می دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 
1399 به 3834.7 هزار میلیارد ریال رســیده است که در مقایسه با 
پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان می دهد. آمار و ارقام نقدینگی 
به حساســیت میان منتقــدان عملکرد دولت و دولت تبدیل شــده 
اســت. احتماالً به همین دلیل هم بانک مرکزی به صرافت انتشــار 
آمار مختلف درباره نقدینگی افتاده اســت. در آخرین گزارش بانک 
مرکزی، اعالم شد که بر اســاس محاسبات انجام گرفته توسط اداره 
بررســی ها و سیاست های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی 
به 1399.3.29 به 26514.6 هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به 
پایان سال قبل 7.3 درصد رشد نشان می دهد. همچنین حجم پایه 
پولی در پایان خرداد 1399 به 3834.7 هزار میلیارد ریال رســیده 
است که در مقایسه با پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان می دهد. 
مقایسه آمار رشــد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته )5.3درصد( 

حاکی از آن است که...

صفحه 3

 بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی 
بهار99 را اعالم کرد



داستان کهنه ارز در اقتصاد ایران
نوســان های ناگهانی نرخ ارز و ریشه آن، از 
موضوعات کهنه در اقتصاد ماســت و  سابقه 
آن به ســال های گذشــته باز مــی گردد.  
دولتمردان در کشور ما هیچ گاه مسئله واقعی 
بودن نرخ ارز را باور نکردند و همه دولت ها، 
چه دولت کنونی و چه دولت های گذشته، به 
شکل تصنعی نرخ ارز را پایین نگه داشته اند 
تا اینکه پس از مدتی رکود، فنر رها شــده و 
قیمت افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت 
ارز در هفته های اخیر هم به همین برخورد 

دولت با ارز  باز می گردد.
اشــاره به دالیلی مثل همه گیری کرونا به عنوان عامــل افزایش قیمت ارز، فرار رو به 
جلوِی رییس کل بانک مرکزی برای پوشــش سوء مدیریت هاست و اصرار به بازگشت 
هرچه سریع تر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و فشار به صادرکنندگان هم دلیلی دیگر 
بر این ادعاســت. صادرکننده به طور حتم ارز حاصل از صــادرات را به چرخه اقتصاد 
کشــور باز می گرداند اما نحوه برخورد  بانک مرکــزی با صادرکنندگان  پیامدی  جز 

کاهــش اصل صادرات ندارد. هرچه صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کند، ارز کمتری هم 
به اقتصاد می آید. با اعمال بیشترین فشار به صادرکنندگان، صادرات به کمترین میزان 
می رســد و اگر صادراتی نباشد، ارزی در کار نیست و نرخ افزایش پیدا می کند. دلیل 
اصلی افزایش نرخ ارز عدم دسترسی دولت به منابع ارزی است. دولت ها در سال های 
گذشته با تزریق ارز به بازار یا جلوگیری از واردات، به شکل تصنعی مانع رشد نرخ ارز 
شــده اند. امروز هم دولت با همین روش ها کار می کند با این تفاوت که امروز ارزی 
برای تزریق به بازار ندارد. باتوجه به عدم دسترسی دولت به منابع ارزی، آینده بازار ارز 
غیرقابل تصور و تحمل خواهد بود. عبور نرخ دالر از کانال 20 هزار تومان و رســیدن 
بــه کانال 25 هزار تومان در کوتاه مدت یک بحران جدی برای اقتصاد و اجتماع ایران 
است. این آینده تنها در شرایطی محقق نمی شود که دسترسی دولت به منابع ارزی به 
وضعیت طبیعی باز گردد. یعنی با  کاهش فشار تحریم ها نخست، امکان فروش نفت و 
بازگرداندن ارز حاصل از آن ممکن شود و دوم، فشار ناشی از بازگشت ارز بر صادرکننده 
غیرنفتی کاهش پیدا کند و با اطمینان از اینکه ارز حاصل از کار آن به اقتصاد باز می 
گردد به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کنیم. صادرکننده برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به هیچ فشاری نیاز ندارد و روش ها و سیستم هایی که راه اندازی شده صرفا 
به مشــکالت دامن زده است. برخورد دولت ها با ارز، هیچ گاه به رشد اقتصادی کشور 

منجر نشده است. ارز وسیله ای برای دولت ها برای تداوم شرایط مورد نظر آن هاست. 
زمانی که دولتی ریال کم می آورد، تن به واقعیت نرخ ارز می دهد و تمهیدات کاهش 
تصنعی نرخ ارز را رها می کند و در این شرایط نرخ ارز افزایش پیدا می کند. نکته مهم 
دیگر اینکه، رشد نرخ ارز در شرایط عدم اجرای  تمهیدات کاهش نرخ، به معنای وجود 
ظرفیت های باال رفتن قیمت اســت و این یعنی، نرخ ارز همانی نیست که دولت ها بر 

آن تاکید می کنند.

ترقی اقتصادی : بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شــهر تهران به تفکیک 
متــر بنا در خردادماه ســال 1399 حاکی از آن 
اســت که از مجمــوع 10778 واحد مســکونی 
معامله شــده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 
38.9 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال 
قبــل حدود 0.8 واحد درصــد کاهش یافته و در 
مقابل به ســه واحدهای با قدمت 6 تا 10 و بیش 

از 20 سال ساخت افزوده شده است.
بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مســکن شهر 

تهران در خردادماه ســال 1399 را منتشر کرد. 
طبق این گــزارش، در خردادماه ســال 1399، 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به 10.8 هزار واحد مســکونی بالغ شد که نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبــل 80.1 درصد افزایش 
نشــان می دهد. در ماه مورد گزارش، متوســط 
قیمــت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شــهر تهران 189.5 میلیون ریال بود که 
نســبت به ماه مشــابه ســال قبل 42.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

به نظر می رســد آماری که بانــک مرکزی درباره 
وضعیت بازار مســکن در خردادماه منتشر کرده 
است، به آمار وزارت راه و شهرسازی نزدیک است. 
طبق گــزارش وزارت راه و شهرســازی، »تعداد 
معامالت در خرداد امســال 22 هــزار و 46 فقره 
بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 4.5 درصد 
کاهش و در مقایســه با خرداد 98، 80.3 درصد 
افزایش یافته اســت. همچنین، متوســط قیمت 
هر مترمربع واحد مســکونی آپارتمانی در خرداد 
امســال 17 میلیون و 208 هزار تومان ثبت شده 
که در مقایسه با ماه گذشته 12.1 درصد افزایش 
و در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل، 42.1 
درصد افزایش را نشــان می دهد. متوسط قیمت 
معامله شــده هرمترمربع واحد آپارتمانی در شهر 
تهــران 19 میلیون و 71 هزار تومان ثبت شــده 
اســت.« تنها مشــکل اینجاســت کــه اتحادیه 
مشــاوران امــالک آمار و ارقام ایــن دو مرجع را 
قبول ندارند. چندی پیش، مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک با توجه به آمار 
اردیبهشــت ماه گفته بود که متوســط قیمت 16 
میلیــون و 970 هزارتومانــی بانک مرکزی و 17 

میلیون و 6 هزار و 600 تومانی وزارت راه را برای 
هر مترمربع واحد مسکونی در تهران قبول نداریم.
معامالت نسبت به سال گذشته 80 درصد 

بیشتر شد
بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای مســکونی 
معامله شــده در شهر تهران به تفکیک متر بنا در 
خردادماه ســال 1399 حاکی از آن اســت که از 
مجموع 10778 واحد مســکونی معامله شــده، 
واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.9 درصدی 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذکور در مقایســه با خردادماه سال قبل حدود 
0.8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم 
واحدهای با قدمت 6 تا 10 و بیش از 20 ســال 

ساخت افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق 
مختلف شــهر تهران در خردادماه ســال 1399 
حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر 
تهران، منطقه 5 با ســهم 15.5 درصدی از کل 
معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 
2 و 4 به ترتیب با سهم های 9.1 و 8.8 درصدی 

در رتبه های بعدی قرارگرفته اند. درمجموع 73.3 
درصد از کل تعداد معامالت انجام شــده در شهر 
تهران در خرداد ماه ســال 1399 مربوط به 10 
منطقه شــهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل 
مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 7، 1، 8،11 و 3 ( بوده 
و 12 منطقه باقیمانده 26.7 درصد از کل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.
رشد 42.5 درصدی قیمت

در خردادماه ســال 1399، متوســط قیمت یک 
مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران 
189.5 میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل 
و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب معادل 11.6 و 

42.5 درصد افزایش نشان می دهد.
در میــان مناطــق 22 گانه شــهرداری تهران، 
بیشترین متوســط قیمت یک مترمربع زیربنای 
میلیون  معادل 412.0  معامله شــده  مســکونی 
ریــال به منطقه 1 و کمترین آن با 88.9 میلیون 
ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور 
نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 53.6 

و 47.6 درصد افزایش نشان می دهند.

بحران ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونا، به همراه 
اقدامــات ناگزیری چون 
رعایت قرنطینه و فاصله گــذاری فیزیکی، زندگی اجتماعی را در 
تقریباً تمامی کشــورهای جهان تحت تأثیر قرار داده است. این 
بحران، بیش از آنکه مهم باشــد از کجا سرچشمه گرفته، نوعی 
اضطراب عمومی را پدید آورده است. در واقع، پرسش ها و تردیدها 
درباره زمان کنترل ویروس و مســئله حفظ هم زمان ســالمت و 
درآمد در این دوره ســبب احســاس بالتکلیفی و در نتیجه ابهام 
نسبت به آینده شده است. عموم مردم به درستی در زمینه امنیت 
شــغلی خود در این شــرایط نگرانی دارند و می دانند شکنندگی 
شــرایط اقتصادی موجــب کاهش فرصت های شــغلی، کاهش 

درآمدها و درنهایت کاهش پس انداز می شود.
در چنین وضعیتی، به طور معمول، تمام نگاه ها به دولت، به عنوان 
نقطه اتکا، دوخته می شود و توانایی و ظرفیت آن است که شیوه و 
نتیجه گذر از شرایط موجود را تعیین می کند. اگر دولت بتواند با 
انعطاف پذیری و واکنش مناسب، کارآمدی خود را در عمل نشان 
دهد، نه تنها از بحران عبور می کند، بلکه اعتماد بیشتر شهروندان را 
نیز به دست می آورد. بنابراین سیاست گذاری و عملکرد دولت ها در 
این وضعیت دشوار است که یا پیامدهای اپیدمی را مهار می کند 
و خروج از بحران فعلی را سرعت می بخشد و یا نسبت به توانایی 
مدیریتی دولتمردان بذر تردید کاشــته می شود. جالب آنکه در 
این باره گفته شــده است حکومت های اقتدارگرا واکنش سریع تر 
و موثرتری به شــیوع ویروس کرونا و تالش برای حفظ سالمت 
عمومی داشته اند ولذا در آینده نزدیک شاهد تقویت دولت گرایی و 

تضعیف نظام های لیبرال خواهیم بود.
حال، پرســش مهم درباره آینده ایران اســت و اینکه آیا دولت از 

ظرفیت و توان کافی برای گذر کم هزینه از این وضعیت برخوردار 
است؟ آیا دولت می تواند به تحقق سیاست ها و برنامه هایش امیدوار 
باشد و دست کم بخشی از اعتماد بربادرفته شهروندان را به دست 
آورد؟ اگر چنین نشود، به لحاظ سیاسی چه احتماالتی پیش روی 

کشور قرار دارد؟
پاسخ گویی به پرسش های فوق، پس از مرور واقعیت های اقتصادی 
و اجتماعی ایران، شاید چندان دشوار نباشد. در واقع، درست است 
که شیوع ویروس کرونا آسیب های فراوانی به حوزه کسب و کار در 
سطح جهانی زد و از این جهت میان ایران و سایر کشورها تفاوتی 
نیست، اما بایستی به یاد داشته باشیم که اقتصاد ایران سال هاست 
که درگیر آســیب ها و بحران های جدی تری مانند وابســتگی به 
درآمدهای نفتی، تورم و پیامدهای ناشی از ناتوانی در ایجاد روابط 

اطمینان بخش و پایدار با دنیای خارج است.
برای نمونه، طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم که در سال 1392 
حدود 34/7 درصد بود - در شــرایطی گلخانه ای و به بهای رکود 
اقتصادی - تــا 9/6 درصد در ســال 1396 کاهش یافت، اما در 
ســال 1397 به 31/2 درصد و در ســال 1397 به رقم بی سابقه 
41/2 درصد رســید. همچنین نرخ بیکاری که در سال 1397 به 
12 درصد بالغ می شــد، براساس آمار سازمان ملل متحد در سال 
1398 به 12/8 درصد رسید. البته طبق بررسی مرکز آمار ایران 
میزان بیکاری در ســال 1398 بیش از 1/5 درصد کاهش داشته 
است، اما سایر گزارش ها نشان می دهد نرخ بیکاری در 18 استان 
کشــور در این سال دورقمی بوده است. شاخص فالکت )مجموع 
نرخ بیکاری و تورم( در ایران هم که براســاس بررسی های مرکز 
آمار ایران در سال 1392 به 54 درصد رسیده بود و سپس روندی 
کاهشی داشــت، در سال 1398 به 53/2 درصد افزایش یافت. از 
سوی دیگر، براساس پیوست بودجه سال 1399، ضریب جینی از 

39 واحد در سال 1395 به 39/81 واحد در سال 1396 و 40/93 
واحد در سال 1397 افزایش یافته است.

در نتیجه این اوضاع و احوال اســت که رشــد اقتصادی به طور 
پیش بینی پذیری منفی شــده اســت و در پرتو شرایط داخلی و 
خارجی کشور امید چندانی به بهبود آن هم نمی رود. در حالی که 
اقتصــاد ایران پس از برجام فرصتی برای تنفس پیدا کرد، خروج 
آمریکا از این توافق و فشارهای متعاقب آن، در کنار مشکالت کالن 
و قدیمی ساختار اقتصادی ایران، سبب شد رشد اقتصادی در سال 
1398 به 4/9 - درصد برســد و برای ســال 1399 نیز وضعیت 
بهتری پیش بینی نشده است. اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی 
اغلب چنان بوده اســت که پیشــرفت های دیگر شــاخص های 
توســعه انسانی مانند بهداشت و یا حتی سیاست های حمایتی از 
بازنشستگان را در نظر به حاشیه برده است. ازاین رو نمی توان انکار 
کرد ناآرامی های وســیع دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 واکنشی 
گســترده و صریح به روندهای جاری کشــور به شمار می رفت و 
شــعارهای معترضان هم چیزی جز اظهــار ناامیدی از نیروهای 

سیاسی موجود نبود.
باتوجه به نکات یادشده، می توان گفت هرچند دولت در ماه های 
گذشته کوشیده اســت در همکاری با نهادهای حکومتی چهره 
مقتدر و حمایت گری از خود نشــان دهد و البته غافلگیری سایر 
کشــورها در مواجهه با کرونا نیز برجســته شود، فروکش کردن 
بحران و کاهــش نگرانی عمومی درباره حفظ ســالمت موجب 
می شود مشکالت قدیمی و عمیق داخلی و خارجی باردیگر نمایان 
شود و مسائل معیشــتی اولویت یابد. در اینجا دو عامل ظرفیت 
ساختاری نظام سیاسی از یک ســو و شرایط منطقه ای از سوی 
دیگر تعیین کننده مســیر سیاسی کشــور در سال های پیش رو 

خواهد بود.
پیش از هر چیز، به نظر می رســد تالش برای کنترل بحران های 
چندگانه در ایران که از آنها گاه با عنوان ابربحران یاد می شــود و 
همچنین تالش برای مهار ناآرامی های عمومی پیش رو، به تقویت 
اقتدارگرایی خواهد انجامید. به عبارت دیگر، نظام سیاسی چاره ای 
نخواهد داشــت جز آنکه از کسانی در رده های مختلف مدیریتی 

استفاده کند که ضمن فعالیت برای کاستن از مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی، امنیت و بقای سیستم را اولویت بخشند و به خصوص 
تصویری از همسویی و همراهی سیاسی و ایدئولوژیک نشان دهند. 
ظهور چنین حالتی زمانی برای بقای سیستم ضروری تر می شود 
که انســجام درونی بلوک قدرت آســیب دیده و عمق اختالفات 
سیاســی عیان شــده اســت. در نظم اجرایی برآمده از این گونه 
بحران سیاسی هرچند شاهد افزایش شعارهای توده پسند هستیم، 
ســرکوب فیزیکی هم افزایش می یابد. در این وضعیت احتمالی، 
تمرکــز قدرت در قــوه مجریه صورت خواهــد گرفت و مجلس 
اختیــار و قدرت چندانی نخواهد داشــت؛ حاکمیت قانون بر اثر 
کمرنگ شدن فاصله میان قوای سه گانه در عمل تضعیف خواهد 
شد؛ احزاب سیاسی بیش از گذشته به حاشیه رانده خواهند شد؛ 
و استقالل عمل نهادهای فرهنگی محدودتر خواهد شد. البته قابل 
انتظار است که همزمان دو اقدام متناقض، یعنی تهییج احساسات 
ملی گرایانه و نمایش انعطاف در سیاســت خارجی برای کاهش 
مقطعی فشــارهای بیرونی، نیز صورت گیرد ولی اولویت نخست 

حفظ کنترل نیروهای اجتماعی داخلی است.
در پیش گرفتن چنان سیاســتی نتیجه بخــش خواهد بود؟ در 
کوتاه مدت توده ها منتظر بهبــود خواهند ماند، اما در میان مدت 
بعید است چنین شود، چراکه دولت فرسوده در ایران بیش از آنکه 
راه حل و مایه آرامش باشد، بخش مهمی از مشکل است. به تعبیر 
دیگر، درحالی که تعدد و تراکم مشکالت تقاضا برای مداخله دولت 
را در هر کجای دنیا افزایش می دهد، در ایران این مداخالت اغلب 
دردسرساز اســت و به تشدید بحران ها منجر می شود. درنتیجه، 
می توان حدس زد که با نمایان شدن دیگرباره ناتوانی و شکنندگی 
دولت، دور جدیدی از نارضایتی ها و ناآرامی ها آغاز خواهد شد. با 
توجه به آنکه منطقــه خاورمیانه فعاًل ظرفیت تحمل یک جنگ 
داخلی دیگر را ندارد، نخبگان حاکم تالش خواهند کرد همچون 
گذشته توازنی میان ناآرامی های داخلی و فشارهای خارجی ایجاد 
و نمایش انعطاف در یک  ســو را با نمایش اقتدار در ســوی دیگر 
جبران کنند؛ سیاستی که به دلیل ناهمخوانی با واقعیات اقتصادی 

ایران عمر طوالنی نخواهد داشت.

تاملی در تعدیل قراردادهای اجاره
افزایش بهای فروش و اجاره مســکن در 
کشور خصوصا در کالن شهرهایی همچون 
تهران، تحمــل رکود کرونایــی حادث 
بر کســب و کارها و گــذران ایام جوالن 
این بیماری منحــوس را دوچندان کرده 
است. در این میان بازار اجاره مسکن که 
در تاریخ اقتصادی کشــور غالبا به عنوان 
بازاری رها شده از حیث نظارت و مدیریت 
شــناخته می شود، فشار ســنگینی را بر 
دوش مستاجران وارد کرده است. اهمیت 
این موضوع زمانی بیشتر احساس می شود 
کــه بدانیم بنا به گزارش مرکز آمار بیش 
از 24 درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند. از این رو در پی ایجاد موج نگرانی از 
وضعیت پیش آمده در این بازار، مقامات عالی کشور همچون رییس محترم جمهور به 

طور صریح و موکد خواستار اقدامات اصالحی و جبرانی در این زمینه شده اند.
در این راســتا، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مســکونی برای شــهر تهران تا 25 درصد و برای 
کالنشهرهای دیگر حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شده است. بنا 
به این مصوبه، همه قراردادهای اجاره مسکن در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید 
می شــود. این مصوبه دارای چند تبصره است به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف 
خودشان را درست اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه تخلیه 
کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستاجر دو ماه بعد از 
اعالم رسمی می تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهم ترین تبصره آن است که تمامی 
معامالت باید در سامانه ثبت اسناد امالک و مستغالت کشور ثبت شود و متقاضیان باید 

کد رهگیری دریافت کنند.
ِصرف توجه مقامات مسئول به افزایش غیرباورانه اجاره بها و تالش برای برطرف ساختن 
گوشه  ای از مشکالت مستاجران اقدام پسندیده و ارزشمندی است اما در تحلیل و بررسی 

شرایط حاضر و مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، ذکر چند نکته ضروری است:
اول: مرور روند آماری نحوه تصرف مسکن از سال 93 تا 98 نشانگر این است که طی این 
سال ها درصد تصرف مسکن  ملکی با افزایش بسیار آهسته و ُکند روبرو بوده به نحوی که 
این نوع تصرف در حد فاصل ســال های مذکور 1.4 درصد برای مناطق شهری و 1.39 
درصد برای مناطق روســتایی رشد داشته است. از اینرو گرچه تعداد خانوارهای صاحب 
مسکن افزایش داشته است، اما با توجه به اهداف بلند نظام پس از انقالب اسالمی جهت 
تامین مسکن برای آحاد جامعه، رشد کمتر از یک ونیم درصدی برای چنین بازه زمانی 
بســیار اندک و ناکافی ارزیابی می شود. در این میان، پیگیری بیشتر در به ثمر رسیدن 
سیاست های وضع شده در این حوزه همچون طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی تامین 
مسکن ضروری است. یادآور می شود افزایش بیشتر نرخ تصرف مسکن  ملکی، به صورت 

مستقیم از مشکالت بازار اجاره و افراد درگیر آن خواهد کاست.
دوم: گرچه شاهد رشد اجاره بها در ماه هایی هستیم که کشور درگیر بیماری کرونا بوده و 
مصوبه اخیر را هم ستاد ملی مقابله با کرونا صادر کرده است، اما نباید فراموش کرد که 
بازار اجاره از گذشته و پیش از شیوع کرونا عموما از حیث موردیابی، انعقاد و ثبت رسمی 
قراردادها، تمدید قراردادها، تعیین اجاره بهای اولیه و میزان افزایش آن در دوره های بعد 
و مســائلی از این دســت با چالش و تنگنا مواجه بوده و شرایط فعلی اقتصاد کرونازده 
ایران تنها حجم این مشکالت را افزایش داده است. بنابراین تصور آنکه با کاهش شیوع 
کرونا و بهبود وضعیت کسب و کار، تنگناهای بازار اجاره مسکن به خودی خود برطرف 
خواهد شد تصوری غیرواقعی و بلندپروازانه است. این حقیقت بیانگر لزوم و ضرورت انجام 
اقدامات اصالحی زیربنایی برای افزایش امکان صاحبخانه شدن مستاجران و ساماندهی 

بازار اجاره است.
سوم: براساس اطالعات موجود در رسانه ها، مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
»اجاره بهای واحدهای مســکونی« است. این در حالی اســت که اجاره اماکن تجاری و 
تولیدی نیز از افزایش افسارگســیخته اجاره بهاها بی نصیب نمانده  است؛ از سوی دیگر 
حجم تقاضای خرید و درآمدهای ناشی از فروش محصوالت، تحت تاثیر بیماری کرونا با 
افت جدی مواجه شده و فشار شدیدی به کسبه و تولیدکنندگان وارد آمده است. از این رو 

روشنگری در خصوص دایره شمول مصوبه اخیر ضروری به نظر می رسد.
چهارم: به نظر می رســد ابالغ این مصوبه کمی دیر انجام شده است. چرا که بسیاری از 
تمدید اجاره نامه ها در سه ماه ابتدایی سال انجام می شود و این مصوبه عمال برای تعداد 
زیادی از قراردادهایی که پیش از این با نرخ های سنگین تمدید شده است، کارساز نخواهد 
بود. کما آنکه ابهام ناشی از ذکر مدت »تا سه ماه بعد از کرونا«، درحالیکه چشم انداز دقیق 
و روشــنی از زمان پایان این بالی عالم گیر )حتی نزد اهل تخصص و فن( وجود ندارد 

می تواند بر مشکالت پیش گفته بیافزاید.
پنجم: پس از شیوع بیماری کرونا و وضع محدودیت های اجتماعی، صنف مشاوران امالک 
از رکود حاکم بر خرید و فروش مسکن ضربه دیده است. از اینرو در مصوبه اخیر تاکید 
شده که تمامی معامالت باید در سامانه ثبت اسناد امالک و مستغالت کشور ثبت شود و 
نیاز است متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند. این توصیه می تواند به نوعی حمایت کننده 
کسب و کار مشاوران امالک نیز باشد. اما بنا به اینکه عرفا بخش زیادی از تمدید قراردادها 
به صورت پشت قراردادنامه ای و بدون تشریفات رسمی و مراجعه مجدد به دفاتر مشاورین 
امالک انجام می شود، این احتمال وجود دارد که وضع مصوبه جدید تاثیری بر رونق کسب 

و کار صنف مشاوران امالک نداشته باشد.
ششم: یکی از معضالتی که بر بازار مسکن ایران سیطره یافته، وجود تعداد زیادی مسکن 
خالی از ســکنه اســت. معضلی که برای رفع آن توصیه هایی همچون وضع مالیات بر 
خانه های خالی پیشنهاد شده است. بدیهی است در هر سیاستگذاری اقتصادی نیاز است 
اوال به نظام انگیزشی افراد جامعه هدف آن سیاست و ثانیا به اثرات احتمالی تصمیم اتخاذ 

شده بر موفقیت یا شکست سایر سیاست های موازی توجه شود.
حال با توجه به اینکه صاحبان امالک خالی که تمایل ندارند خود را درگیر قراردادهای 
حقوقی الزام آور و تحدیدی با مستاجران کنند و علیرغم پرداخت هزینه- فرصت اجاره از 
دست رفته، گزینه خالی بودن ملک خود را با طیب خاطر انتخاب کرده اند، آیا مصوبه اخیر 
در خصوص تشدید این محدودیت ها، می تواند نتیجه عکس در سیاست موازِی کاهش 
خانه های خالی از ســکنه برجای بگذارد و حتی بر تعداد این دسته از خانه ها بیافزاید؟ 

سوالی که نیازمند تامل جدی است.
هفتم: در خصوص مالحظات اجرای مصوبه اخیر ســتاد ملی مقابله با کرونا، دو مطلب 
حائز توجه اســت. اولین مالحظه این است که تا پیش از این چنانچه بین صاحبخانه و 
مستاجر، اختالف سلیقه به وجود می آمد و موجر و مستاجر به هر دلیلی، به تکالیف قانونی 
و عرفی خود پایبند نبودند، طرفین به راحتی با عدم تمدید قرارداد برای دوره جدید، به 
دنبال گزینه دیگر برای جایگزینی طرف قراردادی خود می گشتند. این امکان و اختیاری 
اســت که در فرهنگ اجاره داری و اجاره نشینی جامعه نهادینه شده است. اما در شرایط 
فعلی، این فرصت برای موجران به نحو اجباری و برای مستاجران به لحاظ اقتصادی تا 
حدودی سلب شده است. چراکه در طرف موجر به علت منع قانونی مصوبه مذکور و در 
طرف مستاجر، به علت نابسامانی نرخ های اجاره بها و باال بودن هزینه جستجوی مسکن 

استیجاری جدید، امکان فوق الذکر محدود شده است.
از آنجا که تغییر رویه و فرهنگ اجاره داری و اجاره نشینی زمان بر و نیازمند آموزش ها و 
آگاهی بخشــی های اجتماعی است، بعید نیست اثرات و پیامدهای این تغییر به محاکم 
قضایی و تشکیل پرونده های حقوقی سرریز شود. کما آنکه مصوبه اخیر به صراحت بیان 
می دارد »چنانچه مستاجران تکالیف خودشان را درست اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر 
و باید مســتاجر ظرف دو ماه تخلیه کند«. سوال آنست که آیا دستگاه قضایی آمادگی 
پذیرایی از حجم جدیدی از دعاوی حقوقی دارد؟ آیا موجران و مســتاجران دانش کافی 
نســبت به ظرافت ها و فرآیندهای رجوع به دادگاه ها )به نحو مستقل یا از طریق وکال( 
دارند؟ آیا هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی این ارجاعات برای دستگاه قضا و طرفین 
دعوا دیده شده است؟ دومین مالحظه در باب اجرای مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا 
آنست که گفته شده است موجر پس از فروش واحد خود، باید به نحو رسمی به مستاجر 
اعالم کند و مستاجر دو ماه فرصت برای تخلیه واحد دارد. طریقه اعالم رسمی به مستاجر 
که از چه طریق باید باشد، دارای ابهام بوده و نیاز به اطالع رسانی بهتر دارد. به عنوان مثال 
آیا این اعالم رســمی نیازمند کسب امضا و اثر انگشت از مستاجر است یا بیان شفاهی 
در حضور شاهد کفایت می کند؟ روشنگری در این خصوص می تواند از میزان اختالفات 
احتمالی در آینده بکاهد. در پایان بار دیگر با تقدیر از اقدام ارزشمند و دغدغه مندانه ستاد 
ملی مقابله با کرونا در تصویب این مصوبه، پیشنهاد می شود در مالحظات و موارد فوق 
تاملی بیشتری شود تا ارزش و فایده مندی تصمیمات افزون شده و آرامش و نفع جمعی 

بیشتری نصیب جامعه شریف و بزرگ ایران شود.

پژوهشگر مسائل خاورمیانه
سید عبداالمیر نبوی

ترقی اقتصادی : مسعود خوانســاری، رییس اتاق تهران در 
جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران به چهار راهکار در این باره 
اشاره کرده است. به گفته خوانساری »اولین راهکار این است 
که دولت کوچک شــود تا کاهش هزینــه رخ دهد زیرا تمام 
اتفاقاتی که می افتد. اگر دولت بودجه خود را کاهش ندهد هر 

روز با مشکالت بیشتری مواجه می شود«.
اقتصاد ایران به یک بیماری کهنه مبتالســت که همان رشد 
پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم متوالی است. تحلیل گران 
می گویند هیچ بیماری در اقتصاد بدتر از تورم نیست اما ریشه 
این تورم طوالنی در اقتصاد ایران در چیســت؟ باوجود فوران 
درآمدهای نفتی در دوره های مختلف در ســال های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، اقتصاد ایران کمتر از تورم تک رقمی 
بهره برده اســت. کمترین میزان تورم در این سال ها در سال 
64 ثبت شــده کــه آن هم کمتر از پنج درصــد نبوده و 6.9 
درصد اعالم شــده است. تورمی که به بالی جان اقتصاد ایران 
تبدیل شده ناشی از رشد نقدینگی است و نقدینگی هم علتی 
جز کسری بودجه های پی در پی دولت ها و تالش های تورم 

زای آن ها برای جبران آن ندارد.
آمار تازه از جریان رشــد نقدینگی نشــان می دهد پایه پولی 
بــه صورت متوســط در ســال 98 هر ماه 2.4 درصد رشــد 

داشــته که ادامه رشد پایه پولی در سال 99 منجر به کسری 
بودجــه 200 هزار میلیارد تومانی می شــود کــه البته مرکز 
پژوهش های مجلس نیز کســری 185 هــزار میلیارد تومانی 

را برای کســری بودجه در ســال 99 پیش بینی کرده است. 
بنابراین کشــور به طــور ماهانه  با حدود 16 هــزار میلیارد 
تومان با کسری بودجه رو به روست. اما چه راهکارهایی برای 

 کاهش آســیب های این میزان کســری بودجه وجود دارد.
مســعود خوانســاری، رییس اتــاق تهران در جلســه هیئت 
نمایندگان اتاق ایران به چهار راهکار در این باره اشــاره کرده 
است. به گفته خوانســاری »اولین راهکار این است که دولت 
کوچک شــود تا کاهش هزینه رخ دهد زیرا تمام اتفاقاتی که 
می افتــد. اگر دولــت بودجه خود را کاهش ندهــد هر روز با 

مشکالت بیشتری مواجه می شود«.
رییس اتاق تهران گفت: »اگر تأمین کســری از طریق تأمین 
کســری از طریق چاپ اسکناس باشــد باز منجر به رشد پایه 
پولی می شــود بنابراین بهترین راه عرضه اوراق بدهی است و 
بانک مرکزی نیز بایــد آن را با قیمت جذاب برای بازار چاپ 
کنــد. اگر دولت نتواند 4 هزار میلیارد تومان را از طریق اوراق 
قرضه عرضه کند این کســری از طریق رشد پایه پولی آشکار 
می شود و منجر به تورم بیشــتر می شود.  افزایش درآمدهای 
مالیاتی از طریق توســعه پایه های مالیاتی راهکاری دیگر حل 

مشکالت اقتصادی است«.
به گفته خوانســاری، »عرضه ســهام اولیــه در بورس روش 
دیگری است و این روش یکی از راه های جبران کسری بودجه 
اســت که هم بازار بورس وسعت یابد و هم از استقراض بانک 

مرکزی جلوگیری شود«.

راهکارهایی برای کاهش زیان های ناشی از کسری بودجه 

ضرورت کوچک سازی دولت 

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
وهاب قلیچ 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
رضی حاجی اقامیری

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 90 - نیمه اول تیر 1399

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

افزایش 80 درصدی تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 

مردم توانایی خرید خانه نوساز را ندارند؟

کدام مسیر پیش روی دولت در ایران است؟

ایران و کرونا؛ آینده چندان هم مبهم نیست



ترقی اقتصادی : االن که بازار بورس رونق گرفته و بخش مولد 
اقتصاد می تواند از آن بهره مند شود چگونه دولت می خواهد امالک 
را وارد بورس کند؟ در حالی که دولت اعالم می کند زمین زیادی 
برای ساخت و ساز در اختیار ندارد. فروش متری یعنی سوداگری 
مطلق. از طرفی گفته می شود قیمت مسکن با سوداگری افزایش 

یافته بعد فروش متری خود نوعی سفته بازی است.
به گزارش ترقی اقتصادی ، راه اندازی بورس امالک به صورت بورس 
»مستقل امالک« اســت و دولت قصد دارد در این بورس امالک 
مــازاد خــود را از این طریق به فروش برســاند. با افزایش قیمت 
مسکن و کاهش معامالت در بهار امسال عزم دولت برای راه اندازی 
بورس امالک جدی تر شد. حاال با اعالم وزیر اقتصاد دولت به دنبال 
عرضه امالک مازاد دولتی در بازار مستقل امالک است. با توجه به 
گفته های قبلی وزیر اقتصاد در خصوص عرضه امالک مازاد بانک ها 
و دولت در بورس کاال، برخی کارشناســان بازار سرمایه معتقدند 
منظور وزیر اقتصاد عرضه امالک در تابلو مســتقلی در بورس کاال 
بوده اســت، اما سناریوی دوم این است که باید یک بورس جدید 
به عنوان بورس مسکن راه اندازی شود که کارشناسان بازار سرمایه 
با توجه به فراهم بودن زیرساخت های این معامالت در بورس کاال 
و همچنین وجود قانون بــرای عرضه امالک در این بورس صرف 
هزینه و زمان زیاد برای راه اندازی یک بورس جدید در کشــور را 

امری منطقی نمی دانند.
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
راه اندازی بازار بورس امالک توضیح داد که »بحث تشکیل بورس 
امالک، اتفاق تازه ای است که در بازار سرمایه در حال وقوع است. 
ما قصد داریم در کنار امــالک، امتیازات و اموال نیز مورد معامله 
قرار گیرند. در حوزه امالک دو مشــکل اصلی در کشــور ما وجود 
دارد؛ یکی بحث نقدشوندگی و دیگری بحث کشف قیمت است. از 
طریق بورس امالک به دنبال آن هستیم که قیمت منصفانه تعیین 
شــود، دارایی ها نقدشونده باشند و به عنوان ابزار تأمین مالی مورد 

استفاده قرار گیرند.«
همچنیــن علی صحرایــی، مدیرعامــل بورس تهــران هدف از 
راه اندازی بورس امالک را »پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف 
کنندگان« دانســت. به گفته صحرایی »سرمایه گذاری و پس انداز 
ســاالنه در مســکن به صورت متری خواهد بود.« طبق اصل 31 
قانون اساسی دولت موظف اســت برای اقشار کم توانمند جامعه 
مســکن فراهم کند. به نظر می رســد در بورس امالک امتیازات، 
پروژه ها و زمین الزم برای ســاخت و ساز عرضه خواهد شد. اینکه 

راه اندازی بورس تا چه حد برای خانه دار شــدن اقشار کم درآمد 
تأثیر گذار خواهد بود هنوز مشخص نیست. بورس امالک، پنجمین 
بورس کشور است و به گفته مسئوالن بازار سرمایه، »کار تخصصی 
این بورس معامالت دارایی های مالی مبتنی بر امالک برای تأمین 
مالی است.« البته قرار است در بورس امالک آپارتمان هم معامله 
 شود. کارشناســان بر این نکته تأکید دارند که آنچه تحت عنوان 
بورس مســکن مطرح شــده در واقع صندوق های سرمایه گذاری 
زمین و ســاختمان اســت و با بورس امالک و مستغالت که قرار 
است عمدتاً به فروش دارایی های مازاد شرکت های دولتی بپردازد 
تفاوت دارد. بر این اســاس، عرضه امالک در راســتای قانون رفع 
موانع تولید انجام می شــود. طبق این قانون، شرکت های دولتی تا 
پایان امســال فرصت دارند تا امالک و دارایی های مازاد خود را به 
فروش برسانند و در غیر این صورت با مالیات های سنگین مواجه 
خواهند شد. البته کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی در مورد 
تأثیرگذاری راه اندازی بورس امالک در ساماندهی بازار مسکن ارائه 
می دهند. مخالفان طرح معتقدند اینکه با راه اندازی بورس مسکن 
چطور قرار است مسکن متری به فروش برسد یا چطور قرار است 

امالک بزرگ را در قالب ETFها عرضه کرد، مشخص نیست. آنها 
می گویند مسکن، کاالیی مصرفی است و اگر قرار باشد مشکالت 
متقاضیان واقعی مســکن کاهش یابد، باید مشکل اصلی این بازار 
ریشــه یابی و مرتفع شود. عرضه مسکن در بورس، تأثیری در رفع 

مشکالت بخش عرضه مسکن نخواهد داشت.
موافقان اما می گویند با توجه به ارزش مسکن در ایران و نیز حجم 
باالی امالک مازاد بانک، راه اندازی بازاری مســتقل برای مســکن 
که از شــفافیت اطالعاتی برخوردار باشــد، اقدام مناسبی خواهد 
بود . با راه اندازی بورس مسکن، بازاری برای عرضه امالک بزرگ و 
به صورت مشارکتی خواهیم داشت و این اقدام شاید روزنه ای برای 

عرضه امالک مازاد بانک ها بگشاید.
به نظر می رسد با روشن شدن جزئیاتی بیشتر از بورس امالک، در 
خصوص عملکرد این بورس و تأثیر آن بر ساماندهی بازار سرمایه 
می توان نظرات قطعی تری ارائه داد. کمال اطهاری ، کارشــناس 
اقتصاد مســکن بر این باور اســت :مدتی است دولت در نظر دارد 
بورس امالک و مســتغالت را بــا فروش متری و ســازوکارهای 
دیگـــــــــر راه اندازی کند. اصول اولیه اقتصاد این نوع فعالیت 

را نمی پذیــرد. حتی در چهارجوب اقتصاد توســعه هم این بحث 
قابل گفت و گو نیســت. از پیش از انقالب و در برنامه اول توسعه، 
ورود مســکن به بورس به عنوان توصیه بود. در برنامه سوم توسعه 

راه اندازی سیستم رهن ثانویه مطرح شد.
وی افزود :  این نحوه حضور مسکن در بورس است و در همه دنیا 
هم وجود دارد. تنها راه درســت حضور مسکن در بورس هم بازار 
رهن ثانویه اســت. در رهن ثانویه بانک مسکن یا هر بانکی که وام 
مســکن به تولید کننده داده و به صورت اقساطی به مصرف کننده 
منتقل شده اســت، مصرف کننده متعهد است پرداخت را قسطی 
انجام دهد. این یک سیستم تعهدی برای کسب درآمد توسط بانک 

است. اوراق رهن ثانویه بر این اساس منتشر می شود. 
وی در ادامه یادآورشد : به این ترتیب بانک تعهد به پرداخت را در 
سیستم بورس می فروشد. به این ترتیب منابع بانک غنی می شود 
و بانک ها مجبور نیستند از بانک مرکزی استقراض کنند. همچنین 
کسی که می خواهد وام مسکن بگیرد مجبور نیست آورده کالنی 
داشته باشد. این سیستم سالمی در چارچوب اقتصاد نئوکالسیک 
و برای ورود بخش مســکن به بورس اســت.  اطهری تصریح کرد 
:  پس ورود مســکن به بورس اول نهاد ســازی می خواهد. حداقل 
20ســال است که ورود مسکن به بورس به صورت جدی در کشور 
مطرح اســت. اما عملیاتی نشده اســت.در چارچوب طرح جامع 
مسکن در سال 84 جزئیات آن روشن شد. صندوق های پشتیبانی 
از وام کم درآمدها، پشــتیبانی از سکونتگاه های غیررسمی و نظام 
استیجار در طرح جامع مسکن آمده است.اما همه این طرح ها کنار 
گذاشته شد.  این کارشــناس اقتصاد مسکن افزود : االن که بازار 
بورس رونق گرفته و بخش مولــد اقتصاد می تواند از آن بهره مند 
شــود چگونه دولت می خواهد امالک را وارد بورس کند؟ در حالی 
که دولت اعالم می کند زمین زیادی برای ساخت و ساز در اختیار 
ندارد. فروش متری یعنی سوداگری مطلق. از طرفی گفته می شود 
قیمت مسکن با ســوداگری افزایش یافته بعد فروش متری خود 
نوعی ســفته بازی اســت. وی در ادامه گفــت : مزایده امالک در 
بورس برای مصرف نیســت بیشتر برای ارزش دارایی است. به نظر 
می رســد با راه اندازی بورس امالک، بر حباب مسکن دمیده شود. 
زمین هایی که دولت تملک کرده برای ســاماندهی بازار و زمین و 
مســکن و جلوگیری از افزایش قیمت است. طبق ماده یک قانون 
زمین شــهری زمین هایی که دولت تملک کرده برای ساماندهی 
بازار زمین و مســکن و تأمین مسکن کم درآمدها مصرف کند و 

دولت اجازه ندارد این زمین ها را وارد بورس کند.

راه درست حضور مسکن در بورس چیست ؟

دمیدن برحباب مسکن با راه اندازی بورس 


بازارسرمایه 3

ترقی اقتصادی : سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: افرادی که از 
روز 15 خردادماه امسال تا 29 خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام 
عدالت خود اقدام کرده اند، از امروز می توانند 30 درصد ارزش سهام خود را از طریق 

کارگزاری های بورسی به فروش برسانند.
»حسین فهیمی«، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت به شفاف سازی در 
خصوص برخی از ابهامات فروش سهام عدالت پرداخته و گفت: افرادی که از روز 15 
خردادماه امسال تا 29 خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت 

خود اقدام کرده اند، از امروز می توانند وارد فرایند فروش سهم شوند.
وی ادامه داد: کارگزاران براســاس شرایط بازار و وضعیت سهم، سهام این  افراد را در 
بورس یا فرابورس به فروش می رســانند و پول را در روزهای آینده به حساب شبای 

آنها واریز خواهند کرد.
فهیمی در خصوص دالیل تاخیر در فروش سهام سهامداران عدالت افزود: واقعیت این 
است که اطالعات این افراد جدید روز گذشته در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی 

قرار گرفت و از امروز اطالعات آنها بروز رسانی و در اختیار کارگزاران قرار می گیرد.
وی دربــاره افرادی که قبل از 15 خردادماه گذشــته فرم های فروش ســهام عدالت 
خود را تکمیل کرده اما هنوز وجهی دریافت نکرده اند، تاکید کرد: افرادی که شماره 
شبای حساب بانکی آنها صحیح، مورد تایید بانک مرکزی و فعال بوده و شماره تلفن 
همراهشان نیز به نام خود فرد بوده است، تمام وجه را در روزهای اول آزادسازی سهام 

عدالت دریافت کرده اند.
فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شــورای عالی بورس و اوراق بهادار، مشموالن 
ســهام عدالت با ارائه شماره حساب شبای معتبر و فعال و تلفن همراه به نام خود از 
فرایند شناسایی مشتری نزد بازار سرمایه )ثبت نام در سجام، احرازهویت سجام، ارائه 
مدرارک و پرداخت هزینه ...( معاف شدند، افزود: تعدادی از افراد همچنان با مشکل 
شماره تلفن همراه به نام خود روبرو هستند و برای برخی افراد نیز بانک مرکزی شماره 

شبای آنها را تایید نکرده یا حساب بانکی آنها غیر فعال بوده است.
به گفته وی، افرادی هستند که شماره شبای آنها تایید شده اما بیش از 6 ماه است که 

حساب آنها راکد بوده و نمی توان وجه این افراد را به حسابشان واریز کرد.
سخنگوی ســتاد راهبری آزادســازی ســهام عدالت گفت: حفاظت از دارایی های 
مشــموالن سهام عدالت و پس از فروش ســهم، حفاظت از وجوه آنها از اولویت های 
مهم این شرکت است که با وسواس و سختگیری این امر را انجام می دهیم تا دارایی 
سهامداران سهام عدالت تحت هیچ شرایطی در خطر نباشد و این سخت گیری باعث 

بروز تاخیرهایی در خصوص برخی مشتریان کارگزاری ها شده است.
فهیمی درمورد عدم مشــاهده ســبد سهام عدالت ســهامداران در برخی از شرکت 
کارگزاری ها نیز افزود: این شــرکت ها اگر سیستم های خود را بروز رسانی کنند این 

مشکل برطرف می شود.

 توصیه رئیس بورس 
به سرمایه گذاران بورسی

ترقی اقتصادی: رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار ایران گفت: بورس امالک و 
مستغالت شرکت سهامی عام است و بعد از پذیره نویسی به مردم واگذار خواهد شد.

 حســن قالیباف اصل افزود: براساس تفاهم نامه ای که امروز بین اتاق بازرگانی ایران 
حسابرسی، بورس تهران و فرابورس به امضا رسید سعی کردیم، دستورالعمل پذیرش 
را تسهیل کنیم به همین دلیل سازمان بورس از فرایند پذیرش کنار کشید و فرایند 
را به بورس تهران و فرابورس واگذار کرد. وی ادامه داد: با توجه به جلســاتی که در 
اتاق بازرگانی داشتیم قرار شد نرم افزاری تهیه شود تا شرکت های عضو اتاق بازرگانی 

بتوانند از طریق پنجره واحد در بازار سرمایه پذیرش شودند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: بخش خصوصی از روند طوالنی بودن 
پذیرش در بورس گالیه داشتند، برای همین برای کوتاهی فرایند پذیرش این تفاهم 
نامه امضا شــد تا قبل از پذیرش بسیاری از کارها، چون صورت های مالی شرکت ها 
انجام شــود. وی افزود: در بحث بورس امالک مســتغالت قرار است عالوه بر امالک، 
امتیازات اموال نیز معامله شود و در حوزه امالک 2 مشکل نقدشوندگی و کشف قیمت 
داریم. قالیباف اصل اضافه کرد: ایجاد بورس امالک ایده خوبی است، زیرا بسیاری از 
نهاد های دولتی و خصوصی، امالک و اموال زیاد دارند، اما نمی توانند نقد کنند بورس 
امالک به عنوان ابزار تامین مالی خواهد بود. وی با اشــاره به اینکه این بورس امالک 
و مســتغالت شرکت سهامی عام است ادامه داد: این بورس بیشتر با محوریت بخش 
خصوصی اســت و سهام آن بعد از پذیره نویسی، به مردم واگذار می شود و کمک به 
نقد شوندگی اموال می کند. قالیباف اصل درباره دومین ای تی اف دولتی گفت: هنوز 

درخواستی از سوی وزارت اقتصاد به سازمان بورس نیامده است.

بازار سرمایه به کمک دولت آمده است
 جبران کسری بودجه 

با سرمایه های تازه بورس
ترقی اقتصادی : دراین بین و در ماه های گذشته کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به 

افزایش نقدینگی و اثرات آن در رشد تورم در کشور هشدار داده اند
4.5میلیون نفر در عرضه اولیه ســهام سیتا )سرمایه گذاری سیمان تامین( که روز 
چهارشــنبه در بورس اتفاق افتاد، مشارکت کردند؛ حضوری بی سابقه که حتی شاید 
در ســطح بورس های جهان هم رکوردشکنی باشد؛ عددی که به نوعی نشان دهنده 
شرایط هیجانی بازار سرمایه است و بیانگر فعالیت میلیون مردم کشور در بازار بورس 
است.  روح اهلل دهقان مدیرعامل فناوری بورس تهران گفته است:» با توجه به استقبال 
بیش ازاندازه مردم برای خرید سهام عرضه اولیه سیمان تأمین در نماد سیتا1 تعداد 
مشتریان عرضه اولیه نسبت به ســری قبل 50 درصد افزایش یافته است. در عرضه 
اولیه قبلی 2.5 میلیون نفر و در دو عرضه اولیه قبل از آن 3 میلیون نفر مشــارکت 
کردند و امروز بالغ بر 50 درصد رشــد در مشتریان خرید سهام عرضه اولیه سیمان 

تأمین مشاهده شده است.«
اما ریشــه این حضور گســترده را جدای از اینکه اتفاق مثبتی اســت یا منفی ) که 
درنهایت رونق بازار سرمایه البته همیشه مثبت است( باید در رشد عجیب نقدینگی 
در اقتصاد ایران و شــکل گیری موج گسترده ای از حضور مردم در بازار سرمایه دنبال 
کرد. موجی که بخشی از آن در روزها و ماه های گذشته سر از بازار سرمایه درآورده و 
شاخص کل بورس را به بیش از یکی میلیون و 600 هزار واحد رسانده است. همچنین 
بخش دیگری از این موج به بازار طال، ســکه، مسکن و البته ارز برخورد کرده و رشد 

قیمت ها را در این بازارها هم رقم زده است.
دراین بین و در ماه های گذشته کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به افزایش نقدینگی و 
اثرات آن در رشد تورم در کشور هشدار داده اند اما به نظر می رسد که مردان اقتصادی 
دولت نه تنها از این رشــد نگران نیســتند بلکه به دنبال استفاده از این فرصت برای 
جبران کسری بودجه دولت هم هستند. هفته گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش به نگرانی ها نسبت به افزایش نقدینگی و تورم در کشور در اینستاگرام خود 
نوشت:» رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته  
مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمی تواند موجب 
آن تورم باالیی بشود که پیش بینی می کنند، چراکه، بخشی از همین نقدینگی موجود، 
برای تأمین کســری بودجه استفاده خواهد شد. درواقع، فروش دارایی و انتشار اوراق 
دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد 
است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.« رشد شدید نقدینگی در حالی اتفاق 
افتاده که تولید ناخالص داخلی در ماه های گذشــته کاهش یافته و این اتفاق منجر 
خواهد شــد؛ قدرت نقدینگی برای خلق تورم بیشتر شود. البته دولت که تحت تأثیر 
تحریم ها و مشکالت کرونا است و درآمدهایش به دلیل کاهش فروش نفت به شدن 
پایین آمده تصمیم گرفته با هدایت بخشــی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هم 
کسری بودجه اش را جبران کند و هم از بارتورم زایی این نقدینگی بکاهد؛ موضوعی 
که به اعتقاد کارشناسان تنها بروز تورم را برای مدت کوتاهی به تأخیر می اندازد و باید 

منتظر بود تا ناگهان تورم همچون نقدینگی پرواز کند.

فروش سهام عدالت برای همگان آزاد شد

ترقی اقتصادی :در صورت گره خوردن نقدینگی بورس 
با پروژه های نفتــی و تامین مالی این پروژه ها از طریق 
بورس، تهدید ترکیدن حبــاب بورس به فرصت ایجاد 

اشتغال پایدار و رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
تامین مالی پروژه های صنعت نفت در شــرایط تحریم 
همواره یکی از چالش های جــدی دولت و وزارت نفت 
بوده است. در این بین با افت شدید صادرات نفت ایران 
درآمدهای ارزی دولت کاهش چشــمگیری داشته به 
طوری که به گفته کارشناســان مرکــز پژوهش های 
مجلس در حال حاضر نیمی از بودجه دولت کســری 
اســت، در نتیجه امکان تامین مالــی پروژه های کالن 
نفتی توســط دولت وجود ندارد. بــا توجه به اهمیت و 
جایگاه صنعت نفت در ایجاد رونق تولید، اشتغال پایدار 
و رشد اقتصادی به نظر می رسد که حل مشکل تامین 
مالی پروژه های صنعت نفت باید از مسیر دیگری غیر از 
جذب فاینانس خارجی یا اتکا به درآمدهای ارزی ناشی 

از فروش نفت پیگیری شود.
در حــال حاضر میزان نقدینگی موجود در کشــور 
از رقم 2000 هزار میلیارد تومان عبور کرده اســت 
و ورود این ســرمایه عظیم به بازارهــای غیرمولد 
 باعــث تخریــب بازارهایی مانند مســکن، ســکه 
خــودرو و امثال آنها شــده اســت. در صورت گره 
زدن این نقدینگی افسارگســیخته به بخش مولد و 
واقعی اقتصاد کشــور عالوه بر جلوگیری از تخریب 
بازارهای غیرمولد می توان به رشــد اقتصادی کشور 
نیــز کمک کرد. در این بین بازار ســرمایه و بورس 

یکی از ابزارهــای هدایت نقدینگی به بخش واقعی 
اقتصاد است.

مزیت تامین مالی پروژه های صنعت نفت از بورس
1-جلوگیــری از ایجاد حباب در بورس: در حال حاضر 
شاخص بورس در یک روند معیوب در حال رشد است، 
بدین صورت که ارزش سهام برخی شرکت ها از طریق 
تجدید ارزیابی ناشی از تورم و نه رشد اقتصادی افزایش 
می یابد. ارزش سهام برخی دیگر از شرکت ها نیز به دلیل 
ایجاد شوک در بخش تقاضا به صورت حبابی رشد کرده 
اســت. برای مثال در حال حاضر سهام تعدادی از طرح 
پتروشــیمی در بورس عرضه شده اند که این طرح ها با 
توجه به فقدان توجیه اقتصادی هنوز ساخته نشده اند و 
هرگز نیز احداث نخواهند شد، اما مشاهده می شود که 
به دلیل جو روانی ایجاد شــده در بازار بورس و افزایش 
فشار در بخش تقاضا سهام این طرح ها همچنان در حال 

افزایش است.
در نتیجه در شرایط فعلی روند صعودی شاخص بورس 
جز رشد حبابی این بازار در آینده معنایی نخواهد داشت 
و در صورت تداوم این روند در آینده امکان ترکیدن این 
حباب وجود داشته و قطعا بازنده اصلی این اتفاق مردم 
عادی با سرمایه های خرد هستند. کارشناسان معتقدند 
که تنها راهکار جلوگیری از ایجاد حباب در بورس گره 
زدن ســرمایه این بازار با بخش مولد و واقعی اقتصاد از 
جمله صنعت نفت و گاز کشور است. در غیر این صورت 
در آینده ای نه چندان دور شاهد ترکیدن حباب این بازار 
خواهیم بود که تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشــور 

در پی دارد.
2- رشــد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار: به طور کلی 
ورود ســیل نقدینگی فعلی به بازارهای غیرمولد چه از 
بستر بانک و چه از بســتر بازار بورس تفاوتی در نتایج 
حاصله ندارد. یعنی بانک و بورس دو مسیر برای هدایت 
نقدینگی هستند و در صورتی که بر عملکرد آنها نظارت 
و کنترل نشود می توانند نقدینگی فعلی را به بازارهای 
غیرمولد هدایت کننــد. در این صورت ایجاد حباب در 
بازار سکه و یا ایجاد حباب در سهام شرکت های عرضه 
شده در بورس تفاوتی در ماهیت تخریبی آنها بر اقتصاد 

کشور و معیشت مردم ایجاد نمی کند.
شــایان ذکر اســت که در صورت نظارت بر نقدینگی 
موجود در بازار بورس نه تنها از آثار تخریبی آن بر اقتصاد 
جلوگیری می شود، بلکه در صورت ورود این نقدینگی به 
بازارهای مولد همچون پروژه های صنعت نفت می توان 
باعث ایجاد رونق تولید، اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و 

رشد اقتصادی در کشور شد.
3- تامین مالی پروژه های صنعت نفت: در صنعت نفت 
حجم سرمایه گذاری برای احداث واحدهای پاالیشی و 
پتروشیمی بسیار باال بوده و از بازه 300 میلیون دالر تا 
5 میلیارد دالر را شامل می شود. قبل از اعمال تحریم ها 
تامین مالی این واحدها از طریق جذب فاینانس خارجی 
یا استفاده از درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی نفت 
انجام می شــد. با اعمال تحریم هــای نفتی تامین مالی 
پروژه هــای صنعت نفت از مســیرهای قبلی امکانپذیر 
نیست و در حال حاضر بسیاری از این پروژه ها به دلیل 

کمبود منابع مالی متوقف شــده اند. در این راستا بازار 
بورس می تواند یک بســتر مناســب برای تامین مالی 

پروژه های صنعت نفت کشور باشد.
در این راســتا هوشــنگ فالحتیان معاون برنامه ریزی 
وزیر نفت از ثبت اطالعات فنی و اقتصادی 42 شرکت 
متقاضی احداث طرح های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی 
در سواحل کشور با استفاده از سرمایه مردمی خبر داده 
است. همچنین بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی 
پتروشــیمی نیز از احداث 16 واحد پتروشیمی تا اخر 

امسال رونمایی کرده است.
محمدی در این باره توضیح داده اســت: »جهش دوم 
با بهره برداری از 27 طرح در انتهای ســال 1400 انجام 
می شــود و میزان تولید ما را از 66 میلیون تن به 100 
میلیون تن خواهد رســاند. همچنین در سال 99 طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده در نظــر داریم 16 طرح 
پتروشیمی را            احداث کنیم. اما به دلیل مشکالت ناشی 

از شــیوع کرونا از این تعداد 12 طرح تا پایان امســال 
بــه بهره برداری خواهد رســید و 4 طرح دیگر در اوایل 
سال 1400 به بهره برداری می رسد«. در این بین تامین 
مالی این طرح ها قطعا یکی از چالش های جدی در مسیر 

احداث این واحدها است.
در مجموع به نظر می رســد در صورت ورود سرمایه از 
طریق بورس به پروژه های نفتی هم از تخریب بازارهایی 
چون مســکن، ســکه، خودرو و ... جلوگیری می شود، 
هــم امکان ایجاد حباب در بــورس و ترکیدن آن و در 
نتیجه ورشکستگی مردم کاهش می یابد و هم با انجام 
پروژه های صنعت نفت، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار 
رقــم خواهد خــورد. در این بین با توجــه به غیرقابل 
پیش بینی بودن آینده بورس، بهتر است وزارت نفت تا 
اوضاع بورس مناسب است هر چه سریعتر برای تامین 
مالی پروژه های پاالیشی و پتروشیمی موجود از این بازار 

اقدام کند.

ترقی اقتصادی: یک اقتصاددان ضمن بررســی وضعیت اقتصادی کشــور، با تاکید بر 
اینکه رشــد اقتصاد در ایران منفی اســت، اظهار کرد: با توجه به این رشد منفی، رونق 
بازار سرمایه و ارزش معامالتی آن که روزانه به بیش از 10 هزار میلیارد تومان می رسد 
باید حبابی باشد. اگر این چنین نبود رشد اقتصادی منفی نداشتیم. یکی از دالیلی که 
این بازار فعال مورد توجه دولت قرار دارد، این اســت که از این بابت مالیات می گیرد. 

درواقع دولت از هر معامله ای در بازار سهام نیم درصد مالیات می گیرد.
محمود جام ســاز  با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته وظیفه مهمی 
را در توســعه اقتصادی بر عهده دارد، اظهار کرد: به این صورت که زمانی که شرکت ها 
طبق مقررات خاصی در بورس پذیرش می شــوند یا عرضه اولیه دارند، این ســهام  به 
خرید ماشــین آالت، تجهیزات مورد نیاز برای تولید، کشاورزی و... اختصاص داده و در 

نهایت به ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی منجر می شود.
وی با بیان اینکه ایران در ســال های قبل یک کشور بانک محور بوده و به بازار سرمایه 
توجهی نداشــته است، گفت: منظور از کشــور بانک محور این است که همه موسسات 
تولیدی، کشاورزی، خدماتی، کسب و کارها، بنگاه های کوچک و متوسط و...، بخشی از 
ســرمایه گذاری را از بانک ها به صورت تسهیالت بلند مدت دریافت می کنند و درمورد 

سرمایه در گردش هم  از کمک تسهیالتی بانک ها بی بهره نیستند.
بررسی عملکرد بانک ها در کشور

این اقتصاددان ادامه داد: در این شــرایط بانک ها نقش بسیار مهمی را در افزایش تولید 
ناخالــص داخلی ایجاد می کنند. درواقع هدف از جمع آوری ســپرده های خرد مردمی 
و پرداخت بهره به این ســپرده ها، تجمیع این سپرده ها برای اعطای اعتبارات تولیدی 
تجاری و ... است تا آن ها نقش اساسی خود را برای تزریق سرمایه که یکی از مهم ترین 

عوامل تولید است، ایفا کنند.

جام ســاز با بیان اینکه بانک ها در ایران به دو دسته  تجاری و تخصصی تقسیم شده اند 
توضیــح داد: بانک های تجاری وام ها را برای امور تجاری، بازرگانی، صادرات و واردات و 
بانک های تخصصی نیز، مانند بانک های مســکن و کشاورزی و... وام ها را به امور مربوط 

به رشته تخصصی خودشان اختصاص می دهند.
وی با تاکید بر اینکه بانک های کشــور هیچ زمانی وظیفه مذکور را به طور کامل انجام 
نداده اند، گفت: فســادی که در بخشــی از بانک ها حاکم اســت باعث شد منافع خرد 
مردمی که به عنوان ســپرده جمع آوری کردند، در اعطای تسهیالت تحت سلطه عوال 
رانتی قرار بگیرد، از ســوی دیگر بانک ها مبادرت به ایجاد شرکت ها و موسساتی کنند 
که به طور غیر مســتقیم با آن ها در ارتباط هســتند و یا همه سپرده های مردمی را به 

تعداد خاصی از افراد اختصاص دادند.
این اقتصاددان ادامه داد: برخی تسهیالت چند میلیاردی یا چند هزار میلیاردی را فقط 
به برخی افراد خاص می دهند درصورتی که این تسهیالت می تواند بین صدها موسسه 
بخش خصوصی، واحدهای بزرگ و متوسط و کسب و کارها به طور عادالنه توزیع شود 
و در بخش واقعی اقتصاد)بخش خصوصی( که موتور محرکه اقتصاد است، تحرکی ایجاد 
شــود. البته بانک ها درحال حاضر از منابع تهی هســتند. درواقع برای بخش خصوصی 

واقعی منابعی ندارند.
جام ســاز با بیان اینکه در کنار بانک ها بازار ســرمایه هم راه اندازی شــد، اظهرا کرد: 
البته بازار ســرمایه در ابتدا ضعیف عمل کرد و در ســال 1384 شاهد ترکیدن حباب 
ایــن بازار به دلیل اطالعات نامتقارن و مدیریت ناصحیح و اعمال قدرت صاحبان اصلی 
سهام بودیم و تا مدتی بازار سرمایه کشور آنچنان از توجه و رونق برخوردار نبود. گرچه 
تعداد زیادی از موسسات دولتی و خصوصی بورسی شده بودند  اما مردم به دلیل عدم 
شــناخت بازار ســرمایه و همچنین عملکرد گذشــته این بازار، رغبت نمی کردند که با 

سپرده های بانکی خودشان سهم بخرند.
وی با اشــاره کسری بودجه، گفت: کسری بودجه باال اســت. زمانی که تولید ناخالص 
داخلی منفی باشــد، یعنی ســرمایه گذاری در بخش مولد صورت نمی گیرد. زیرا یکی 
از عوامل مهم افزایش تولید ناخالص داخلی ســرمایه گذاری اســت. رشد اقتصادی در 
ســال های 1397 و 1398، منفی بوده و اقتصاد کشــور مجموعا در این دو ســال، 14 
درصد کوچک تر شده است. زیرا سرمایه گذاری صورت نگرفته است، تولید تحلیل رفته 

و اشتغال هم کاهش یافته است.

این اقتصاددان افزود: اگر بازار سرمایه یک بازار سرمایه عمیق بود و وظایف اصلی بازار 
ســرمایه را انجام می داد، پول سهامی که توســط مردم خریداری می شد، باید توسط 
شرکت ها در تولید کارخانه ها و بنگاه ها هزینه می شد. در این شرایط تولید افزایش و در 
نتیجه تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. بنابراین زمانی که با رشــد اقتصادی منفی 
رو به رو هســتیم یعنی سرمایه هایی که در بورس جمع می شود به سمت تولید هدایت 
نمی شود و به بخش هایی مانند طال و دالر می رود یا اینکه در بورس به صورت قمارگونه 

می چرخد. بنابراین بازده سهام در پایان سال منفی خواهد بود.
جام ســاز با بیان اینکه زمانی که ســهام دار وارد بورس می شود، از دو جهت انتظار دارد 
که ســودآوری داشته باشد، توضیح داد: نخست سودآوری به دلیل بازده سهام در پایان 
سال است. هرچه سهام مثبت تر باشد، باید ارزش اسمی در بورس باال رود. دوم از جهت 

خرید و فروش سهام به ارزش اسمی آن.
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد در ایران منفی است، اظهار کرد: با توجه به این رشد 
منفی، رونق بازار ســرمایه و ارزش معامالتی آن که روزانه به بیش از 10 هزار میلیارد 
تومان می رســد، باید حبابی باشــد. اگر این چنین نبود رشد اقتصادی منفی نداشتیم. 
یکی از دالیلی که این بازار فعال مورد توجه دولت اســت و از یک طرف تبلیغات زیادی 
برای جذب ســپرده ها انجام می دهد و از طرف دیگر ســپرده های بانکی را کاهش داده 
اســت، سهام عدالت را آزاد کرده و سهام شســتا که متعلق به تامین اجتماعی است را 
عرضه کرده اســت، این اســت که از این بابت مالیات می گیــرد. درواقع دولت از هر 
معامله ای نیم درصد مالیات می گیرد و درآمد کســب می کند. یکی از علل مهم قدرت 

گرفتن بورس همین مساله است.
این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به اینکه دولت کسری بودجه دارد، درامد نفت محدود 
اســت و پیش بینی شده امسال به دو میلیارد دالر خواهد رسید، درامدهای مالیاتی را 
هم نمی تواند به خاطر کاهش رشد اقتصادی  وصول کند، هم اوراق بدهی منتشر و هم 
از بورس اســتفاده می کند و هدف این اســت حدود 30 هزار تا 50 هزار میلیارد تومان 

از بورس درآمد کسب کند.
به گزارش ایسنا ،وی با تاکید بر اینکه روند بورس در آینده افزایشی نخواهد بود، اظهار 
کرد: در چند روز اخیر ارزش معامالتی بورس در یک روز به 25 هزار میلیارد تومان هم 
رسید اما باز به 12 هزار میلیارد تومان برگشت. زیرا قیمت دالر باال رفت و مردم بخشی 

از سرمایه خود را به دالر تبدیل کردند.

3 مزیت تامین مالی پروژه های صنعت نفت از بورس

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 90 - نیمه اول تیر 1399

خبرکوتاه

روند منفی رشد اقتصادی ادامه دارد 

رونق بورس واقعی نیست 



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 90 - نیمه اول تیر 1399

ترقی اقتصادی : حجــم نقدینگی در هفتــه منتهی به 
1399.3.29 بــه 26514.6 هزار میلیارد ریال رســید که 
نســبت به پایان ســال قبل 7.3 درصد رشد نشان می دهد. 
همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 به 3834.7 
هزار میلیارد ریال رســیده است که در مقایسه با پایان سال 

قبل 8.8 درصد رشد نشان می دهد.
آمار و ارقام نقدینگی به حساســیت میان منتقدان عملکرد 
دولت و دولت تبدیل شده است. احتماالً به همین دلیل هم 
بانک مرکزی به صرافت انتشار آمار مختلف درباره نقدینگی 

افتاده است.
در آخرین گزارش بانک مرکزی، اعالم شــد که بر اســاس 
محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی ها و سیاست های 
اقتصــادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 
به 26514.6 هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به پایان 
سال قبل 7.3 درصد رشــد نشان می دهد. همچنین حجم 
پایه پولــی در پایان خرداد 1399 به 3834.7 هزار میلیارد 
ریال رســیده است که در مقایســه با پایان سال قبل 8.8 

درصد رشد نشان می دهد.
مقایســه آمار رشــد نقدینگی با رقم مشــابه سال گذشته 
)5.3 درصد( حاکی از آن اســت که تحت تأثیر حمایت های 
صورت گرفته از خانوارها و فعاالن اقتصادی در پی شــیوع 
ویروس کرونا و نیز افزایش میــزان تنخواه گردان دولت در 
ســال جاری، رشد نقدینگی در مقایســه با سال گذشته 2 
واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده اســت. 
بانــک مرکزی تأکید کرد که درمجموع با عنایت به افزایش 
رشــد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در 
پــی اجرای برنامه های حمایتی، در ماه های آتی بر اســاس 

چارچوب سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی 
به روند موردنظر و متناسب باهدف تورمی بازخواهد گشت.

چنــد روز پیش هم رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی 
نوشــته بود: »آخرین آمار نقدینگی علی رغم تکالیف قانونی 
تنخواه و هزینه های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد 6.2 
درصدی نقدینگی تا 15 خرداد اســت. با توجه به اقدامات 
در دســت اجرا، پیش بینی می شود رشــد نقدینگی امسال 

به مراتب کمتر از رشد سال قبل بشود.«
دربــاره آمار نقدینگی، بانک مرکــزی، چندی پیش هم در 

گزارشی نوشــته بود: »طی ســال های اخیر هشدار درباره 
رقم »حجم و رشــد نقدینگی«، به حق یکی از پرتکرارترین 
موضوعات موردبحث تحلیلگران و صاحب نظران بوده و این 
موضوع در یک سال اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است. 
همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تالش شــده وضعیت 
در دهه 1390 و دوره دولت یازدهم و دوازدهم ازنظر رشــد 
نقدینگی کاماًل متفاوت از دوره های پیشــین نشــان داده 

شود.«
طبق این گزارش، به طور مشــخص، عنوان می شود که برای 

نمونــه، روزانــه 1000 میلیارد تومان بــه نقدینگی افزوده 
می شــود یا حجم نقدینگی به زودی از 3000 هزار میلیارد 
تومان فراتر خواهد رفت و مواردی ازاین دســت. کسانی که 
بــا تحلیل روند متغیرهای اقتصــاد کالن و به ویژه کل های 
پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت در خصوص تحوالت 
اقتصاد کالن و به ویژه کل های پولی باید براســاس نرخ رشد 
آنها انجام شــود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً 
در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک 

نماد جهت گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.
متوسط رشد نقدینگی دهه 1340 برابر با 16.9 درصد، دهه 
1350 برابــر با 33 درصد، دهه 1360 برابر با 18.4 درصد، 
دهــه 1370 برابر با 27.3 درصد، دهه 1380 برابر با 27.4 
درصد و دهه 1390 )تا ســال 1398( برابر با 26.7 درصد 
بوده است. همچنین، باالترین رشد نقدینگی در ایران مربوط 
به ســال 1353 با نرخ 57 درصد و بعدازآن سال 1385 با 
نرخ 39 درصد و پس ازآن سال 1374 با نرخ 38 درصد بوده 
است. لذا اوالً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه 
1350 اســت و در مرحله بعد دهه هــای 1380 و 1370 و 
بعدازآن دهه 1390 قرار می گیرد و ثانیاً باالترین رشدهای 
ســاالنه نقدینگی در سال های 1353، 1385 و 1374 بوده 

است و پس ازآن سال 1393 قرار می گیرد.
البته رشد نقدینگی در سال 98 در حد 31 درصد و باالتر از 
متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است که به گفته 
بانک مرکزی ناشی از فشــار شدید تحریم صادرات نفت بر 
بودجه دولت و از طریق افزایــش خالص ارزش دارایی های 
خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای 12 درصد سهم 

صندوق توسعه ملی بوده است.

سونامی نقدینگی 
بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی بهار99 را اعالم کرد

ارائه طرح »پیوند رفاه« از سوی بانک رفاه
ترقی اقتصادی: بانک رفاه در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی و ترویج سنت حسنه 
ازدواج طرح "پیوند رفاه" را ارائه کرد.این بانک در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی 
تســهیل و ترویج سنت حسنه ازدواج، حمایت از تولید کنندگان و توزیع کنندگان داخلی در 
ســال "جهش تولید" و حمایت از جوانان برای تأمین لــوازم اولیه زندگی طرح پیوند رفاه را 
ارائه کرد.بر این اساس،کلیه اشخاص حقیقی متقاضی بهره مندی از تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه، پس از ثبت نام در ســامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا و معرفی آن ها 
از ســوی این سامانه به بانک رفاه، می توانند از مزایای این طرح که تسهیالت با کارمزد یک 
درصد اســت برخوردار شوند.گفتنی است، متقاضیان مذکور عالوه بر تسهیالت موصوف، می 
تواننــد 200 میلیون ریال تســهیالت مرابحه با نرخ 15 درصد )کمتــر از نرخ مصوب بانک 
مرکزی ج.ا.ا( در قالب طرح رفاه کاال مشــروط به اینکه 60 درصد حقوق و مزایا کل اقســاط 

تسهیالت دریافتی را پوشش دهد دریافت کنند.

فرصت دوباره برای بدهکاران بانک مسکن
ترقی اقتصادی: بانک مســکن زمان اجرای طرح »میثاق« که با هدف بخشــودگی جرایم 
بانکی مشــتریان اجرا می شــود را تمدید کرد.مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول 
مطالبات بانک مســکن  با اشــاره به اینکه با توجه به شرایط خاص ناشــی از شیوع کرونا و 
ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان به شعب بانک ها، پیش از این نیز اجرای طرح 
میثاق تا پایان خرداد 99 تمدید شــده بود، گفت: با تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات 
بانک مســکن، طرح میثاق برای بخشودگی جرایم بدهکاران این بانک تا پایان تیرماه تمدید 
شــد.به گفته آزادیان، مشتریانی که از ابتدای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه نسبت به پرداخت 
تمام یا بخشی از مانده بدهی خود اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی بابت دیرکرد 

پرداخت مطابق با ضوابط طرح میثاق خواهند شد.

تقدیر وزیر اقتصاد از تالش های بانک ملی
 ETF ترقی اقتصادی: وزیر اقتصاد از تالش های بی وقفه بانک ملی ایران در پذیره نویسی
و خدمات رســانی به مردم و مشتریان تقدیر کردو.در لوح سپاس دکتر فرهاد دژپسند خطاب 
به دکتر محمدرضا حســین زاده مدیرعامل بانک آمده است: »دولت محترم با هدف مردمی 
کردن اقتصاد، تعمیق بازار ســرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد 
و ایجاد مکانیســم دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این 
بازار، باقی مانده ســهام خود در بانک ها و بیمه های مشــمول واگذاری را از طریق »صندوق 
واسطه گری مالی یکم« واگذار کرد و بدین ترتیب افق جدید و متفاوتی برای واگذاری سهام 

دولتی گشوده شد.

برپایی جشنواره دوم سامانه همراه بانک ملت
ترقی اقتصادی: جشــنواره دوم ســامانه همراه بانک ملت با هدف استمرار در ایجاد انگیزه 
در مشــتریان فعال این سامانه و همچنین جذب مشــتریان بالقوه جدید شروع شد.جشنواره 
دوم ســامانه همراه بانک از اول تیرماه شــروع شــده اســت و تا پایان آذرماه سال جاری به 
مدت 6 ماه ادامه خواهد داشــت.تغییرات مربوط به جشــنواره دوم ســامانه بدون تغییر در 
شماره نســخه یعنی سیستم عامل اندروید: 1.2.3 و سیســتم عاملiOS: 1.1.3اعمال شده 
اســت؛ بدین معنــا که نیاز به نصب نســخه جدید ازســوی کاربر  نخواهــد بود.یک جایزه 
ویــژه نقدی بــه ارزش یک میلیارد ریــال در پایان جشــنواره و 500 جایــزه نقدی خرید 
 تلفن همراه هوشــمند هریک بــه ارزش 50 میلیون ریــال به عنوان جوایز این جشــنواره 

تعیین شده است.

ارائه خدمات نوین در اولویت برنامه های بانک سینا
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ســینا در بازدید از شعب اســتان زنجان، گفت: گسترش 
خدمــات بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات نوین، همواره در صدر اســتراتژی ها و اولویت 
برنامه های توسعه ای این بانک قرار دارد.دکتر ایمانی با حضور در جمع همکاران شعب استان 
زنجان گفت: هدف بانک ســینا، تامین نیازها و جلب رضایت مشتریان بر اساس چارچوب ها 
و دســتورالعمل های قانونی اســت و قطعا موفقیت هایی هم که تاکنون در این زمینه حاصل 
شــده، نتیجه تعامل، همراهی و اعتماد این عزیزان به برنامه ها و اقدامات بانک بوده اســت.

وی افزود: در پاســخ به اعتماد مشتریان، بانک سینا برنامه های متعددی را برای حضور موثر 
در نظام بانکی کشــور مدنظر دارد تا بتواند از طریق تحرک بخشــی به ســاختارها و افزایش 
 حجم عملیات بانکی، زمینه ســودآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و ذینفعان 

را فراهم کند.

 رشد ۵0 درصدی تسهیالت اعتباری 
بانک توسعه تعاون

ترقی اقتصادی: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون تســهیالت اعتباری 
بانــک توســعه تعاون در اســتان کرمان بــا 50 درصد رشــد همراه خواهــد بود.حجت اهلل 
مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون پیش از ظهر امروز در جلســه 
اســتانداری کرمان که با حضور معاونین اســتانداری، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
مدیران کل اســتانی و شــرکت های بزرگ اســتان برگزار شد مانده تســهیالت پرداختی و 
امهالی این اســتان در ســال گذشــته را بالغ بر 5700 میلیارد ریال اعالم کــرد و دراین باره 
 گفت: پرداخت این مبلغ زمینه ســاز کمک به ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود در 

حدود 5000 مورد بوده است.

تحول در بانکداری دیجیتال ایران زمین
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ایــران زمین، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و اعضای 
هیئت مدیره هلدینگ ICT بانک ایران زمین، از شــرکت های جامپ و ســابین تجارت آریا 
بازدیــد کردند. فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات این بانک با بیان این که خوشــحالیم 
در ســه ســال گذشــته اســتراتژی بانک بر مبنی بانکداری دیجیتال تدوین شــد و اکنون 
حاکمیت بر اجرای آن تاکید دارد، اظهار داشــت: رویکردبانک ایران زمین براساس بانکداری 
دیجیتال و مفاهیم مربوط به آن تعریف شــده و امروز بعد از گذشت سه سال بسیاری از زیر 
ســاخت های آن در بانک ایران زمین براســاس چشــم انداز 1400 پیاده سازی شده است.

وی بــا بیان این که 15مهر امســال با رونمایی از فرآیند بانکــداری دیجیتال گام موثری در 
 اجرا برخواهیم داشــت بیان کرد: بــا اجرای این فرآیندها 20 ســرویس بانکداری دیجیتال 

به مشتریان ارائه می شود.

مشوق های صادراتی محرکی برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، تاکید کرد: مشــوق های صادراتی 
محرکی برای بازگشــت ارز حاصــل از صادرات خواهد بود.علی صالح آبــادی درباره اظهارات 
اخیــر رییس جمهوری و رییــس کل بانک مرکزی در خصوص لزوم بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات، اظهار داشــت: با توجه به شرایط کشــور و کاهش قیمت و صادرات نفت، ارز کشور 
باید از محل صادرات غیر نفتی تامین شــود و از جمله ضروری ترین اقدامات در کشــور است 
که صادرکنندگان نیز باید در این زمینه کمک کنند تا با بازگشت ارز خود به کشور، ارز مورد 
نیاز کشــور برای واردات از این محل تامین شــود.وی افزود: حال تعهداتی که صادرکنندگان 
دارند باید بخشی به صورت اسکناس، بخشی به صورت حواله در سامانه نیما و مابقی به عنوان 
واردات در مقابل صادرات باشد و جزییات هر یک از سوی بانک مرکزی در بخشنامه ها اعالم 
شده است. به نظر من ضرورت این اقدام واضح است و بدون هیچ بحثی باید ارزهای حاصل از 

صادرات به چرخه تجاری کشور بازگردد.

تراز موسسه اعتباری ملل مثبت شد
ترقی اقتصادی: تراز موسســه اعتباری ملل در خــرداد ماه 112 میلیارد تومان و در 3 ماهه 
335 میلیــارد تومان مثبت بود.موسســه اعتباری ملل در عملکــرد 3 ماهه منتهی به خرداد 
1399، حدود 1007 میلیارد تومان درآمد از تســهیالت اعطایی خود کســب کرد.هم چنین 
جمع ســود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 671 میلیارد تومان 
رسید.گفتنی است تراز این بانک در خرداد ماه 112 میلیارد تومان و در 3 ماهه 335 میلیارد 

تومان مثبت بود.

ترقــی اقتصادی : عبدالناصر همتی در حالی از تصمیم برای انتشــارگواهی 
ســپرده یورویی خبر داده که فشــار دولت بــه این بانک در ســال 96 برای 
پیش فروش ارز به جایی نرســید و این اقدام می تواند منجر به تولد»ســلطان 

یورو«شود!
عبدالناصر همتی 8 تیرماه از تصمیم بانک مرکزی برای انتشــار گواهی سپرده 
یورویی خبر داد و در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی 
بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.

به نوشــته همتی، این اقدام در راســتای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و 
اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت 
هدف 22 درصدی انجام خواهد شــد و بر مبنای آن، قرار اســت بانک مرکزی 
در قالب گواهی یورویی با ســود مشــخص، و با فروش به نرخ بازار، نســبت به 
جمــع آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی 
اســکناس یورویی خود متعهد می شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو 

پرداخت نماید.
این نخســتین باری نیست که دولت حســن روحانی تصمیم به انتشار گواهی 
ارزی می گیرد. بهمن ماه ســال 96 در اوج چالش بــازار ارز نیز بانک مرکزی 
موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، 
مصوبه یکی از جلســاتی بود که از مهرماه سال 96، هفته ای دو مرتبه با حضور 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهــور و بانک مرکزی جهت مدیریت 

بازار ارز برگزار می شد.
این مصوبه که 17 بهمن ماه 96 ابالغ شد، بانک مرکزی را مکلف می کرد ظرف 

دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.
هدف دولت، جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت 
بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طالی کشور 

رقــم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی اهلل ســیف بود که 
بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.

بانک مرکزی از دی ماه سال 95 تا اردیبهشت سال 96 به دستور مقامات ارشد 
جهت پایین آوردن قیمت دالر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، 5 میلیارد 
دالر در بــازار مداخله کرد )قیمــت دالر از 4.170 تومان به 3.710 تومان در 
آســتانه انتخابات کاهش یافت(، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات 
نیــز با تزریق دو میلیارد دالر ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق 
روزانه )بطور میانگین( چند میلیون دالر ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط 

به عطش بازار دامن زد.
در چنان شــرایطی، پیش فروش ارز تیر خالص زدن به ذخایر ارزی کشور بود 

و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.
در همان ایام بود که با دســتور مقامات ارشــد، 50 تن ذخایر طالی کشور در 
قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً 7 میلیون و 600 هزار قطعه 
ســکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیش فروشــی که منجر به زاده شدن »سلطان 
ســکه« شد؛ »وحید مظلومین« تیرماه 97 با دو تن طال در پایتخت دستگیر و 

کمتر از 4 ماه بعد به دار آویخته شد.
همان بحبوحه ســازمان بازرسی کل کشــور اعالم کرد یک شهروند 31 ساله 
در طرح پیش فروش ســکه طال توســط بانک مرکزی، 38 هزار و 250 سکه 
خریده اســت. او برای این خریدها بیــش از 53 میلیارد و 500 میلیون تومان 

پول پرداخت کرده بود.
انتشــار گواهی ســپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار 
است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود 

دارد:
1- این پیشــنهاد با هر ســازوکاری به تصویب شــورای پول و اعتبار برســد، 

سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم 
برای دولت 1400 ایجاد می کند. بنابراین باید با حساســیت و دقت بیشــتری 

درباره آن تصمیم گیری شود.
2- اگرچــه »جمع آوری نقدینگی« هدف قابل قبولی اســت اما نباید فراموش 
کرد در برهه فعلی »عطش بازار برای ارز« بسیار باالست و کم دقتی در انتشار 
گواهی ســپرده یورویی می تواند منجر به تولد »سلطان یورو« در اقتصاد ایران 

شود.
3- شرایط بین المللی )ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریم ها( ایجاب می کند 
دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در 
شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در 
تخصیص ارز )حتی ارز نیمایی( با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده 
اســت و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمی رسد به این زودی ها گشایشی 
در حــوزه کرونا )که منجر به احیای تجارت بین المللی شــود( و تحریم ایجاد 
شــود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشــار گواهی ســپرده یورویی 

گرفته است؟

بحث سپرده گذاری در نظام بانکی با نرخ سود 
و نرخ بازدهــی در بازارهای جایگزین ارتباط 
دارد و اگر بخواهیم وضعیت نرخ ســود را در 
نظام بانکی رصد کنیــم باید این دو عامل را 

موردبررسی قرار دهیم.
 در شرایطی که ما اکنون به سر می بریم بانک 
مرکزی ســقف نرخ سود سپرده های مدت دار 
را 15 درصد و نرخ ســود ســپرده های کوتاه 
مدت را هم 8 درصد ابالغکردهاست. بنابراین 
نظام بانکی که تا ماه های گذشــته تا حداکثر 
22 درصد هم ســود پرداخت می کرد اکنون 

ملزم شده مصوبات شورای پول و اعتبار را که 
ســقف 15 درصد را تعیین کرده، رعایت کند 
تا مردم شاهد کاهش نرخ سود 4 یا 5 درصد 

سپرده های مدت دار باشند.
 این مصوبه در شــرایطی ابالغ شده که نرخ 
بازدهــی بازارهــای جایگزیــن می تواند در 
بانکی  وضعیت ســپرده گذاری در سیســتم 
بســیار مهم و اثرگذار باشــد. پیش بینی من 
است که بازدهی بازارهای سکه، دالر، خودرو 
مسکن و سرمایه در سال 99 بیشتر از بازدهی 
نظام بانکی باشد؛ به ویژه بازدهی بازار سرمایه 
که در این روزها بســیار باالست و ماهیانه تا 
30 تا 40 درصد هم سود می دهد. اگر امسال 
با همین روند حرکــت کنیم و اتفاق خاصی 
نیفتد ممکن است تا پایان سال بیش از 150 

تا 200 درصد هم سود بدهد.
 بــازار خودرو هــم اکنون متالطم اســت و 
احتمــاالً افزایــش ملموســی را در این بازار 
شــاهد باشیم. فشار بر بازار ارز هم زیاد است. 
در مجموع نرخ بازدهــی بازارهای جایگزین 
به مراتب ملموس تــر و باالتر و قابل توجه تر 
از نرخ ســود ســپرده های بانکی است. البته 

درحــال حاضر ایــن موضوع تبعــات تورمی 
نخواهد داشــت زیرا نقدینگی به سمت بازار 
ســرمایه خواهد رفت یعنی ســپرده گذاران 
ســپرده های مدت دارشــان را به سپرده های 
کوتاه مدت تبدیل خواهندکرد و آنرا به سمت 
بازار ســرمایه خواهند برد و بازار سرمایه این 
نقدینگی را فعال جذب می کند ولی در آینده 
اگر بازار ســرمایه به مشــکل بخورد می تواند 
تبعــات تورمی داشــته باشــد. بنابراین 15 
درصدی شدن نرخ ســود جابجایی سپرده ها 
از بلنــد مدت به کوتاه مدت را در نظام بانکی 
به دنبال خواهد داشت که ریسک فعالیت های 

نظام بانکی را بیشتر می کند.
 چــون برنامه ریزی نظام بانکی بیشــتر روی 
ســپرده های مدت دار اســت. وقتی کســی 
ســرمایه گذاری  مدت دار  ســپرده های  روی 
می کند نظــام بانکی می تواند بــه فرد مورد 
نظر تســهیالت دهــد اما روی ســپرده های 
کوتاه مــدت نمی توان تصمیمی گرفت. چون 
صاحب حساب هر زمان که بخواهد می تواند 
موجودی را بیرون بکشــد. سپرده های کوتاه 
مدت دارای نوســان هســتند و نمی توان به 

آن اتکا کــرد. بنابراین اصل برنامه ریزی نظام 
بانکی روی ســپرده های مدت دار است. پس 
طبیعتاً با وضعیت نــرخ بازدهی در بازارهای 
جایگزین ما شاهد تبدیل سپرده های مدت دار 
به کوتاه مــدت خواهیم بــود و این موضوع 
می تواند ریســک باالیی را بــه نظام بانکی ما 
تحمیل کند.  البته بانک مرکزی نرخ ســود 
سپرده های کوتاه مدت را هم از 10 رصد به 8 
درصد کاهش داده. این اقدام به این معناست 
که نظام بانکی برای سپرده های کوتاه مدت 2 
درصد سود خواهد کرد که به نفع نظام بانکی 
است. لذا درست است که تبدیل سپرده های 
بلنــد مدت به کوتاه مدت به ضرر نظام بانکی 
است ولی چون نرخ ســود سپرده های کوتاه 
مدت کاهش پیدا کرده این ضررها تا حدودی 
جبــران می شــود. هرچند ممکن اســت از 
زاویه ای هزینه هــای نظام بانکی افزایش پیدا 
کند اما بایــد این را هم در نظر داشــت که 
نظام بانکی ساالنه بیش از 300 هزار میلیارد 
تومان در اقتصاد ایران سود توزیع می کرد که 
با کاهش نرخ ســود فشار زیادی از روی نظام 
بانکی برداشته می شود که از این جهت به نفع 

نظام بانکی است.
لذا کاهش نرخ سود از چند زاویه قابل تحلیل 
اســت: تبدیل ســپرده های مدت دار به کوتاه 
مدت که ریسک برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
را در نظام بانکــی افزایش می دهد. از طرفی 

دولــت و شــورای پــول و اعتبار نرخ ســود 
ســپرده های کوتاه مــدت را از 10 درصد به 
8 درصد کاهش داده که تا حدودی می تواند 
به نفع نظــام بانکی تمام شــود. چون وقتی 
ســپرده های مدت دار شــما بــه کوتاه مدت 
تبدیل می شود نظام بانکی به جای 10 درصد 

8 درصد سود خواهد داد.
وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند موجب 
می شود فشار بار سودی که باید به سپرده های 
مــردم پرداخت کند کاهــش می یابد. زمانی 
شما با 18 تا 20 درصد سود توزیع می کردید 
اما اکنون با 15 درصد. برخی تصور می کنند 
با ایــن اقدام نقدینگی از نظــام بانکی خارج 
شود که اشــتباه است چون نقدینگی از نظام 
بانکی خارج نمی شــود و چرخــش یا تبدیل 
نقدینگی اتفاق می افتد. گردش ســپرده های 
کوتاه مدت در سیســتم بانکــی افزایش پیدا 
می کنــد. به عنوان مثال اگر در گذشــته ده 
روز طول می کشــید تا ســپرده کوتاه مدتی 
جابجا شــود اما در این روزها که بازدهی در 
بازارهــای جایگزین باالســت این چرخش و 
گردش سپرده های کوتاه مدت بیشتر می شود 
و ورودی و خروجی حســاب های کوتاه مدت 
در حساب افراد حقیقی و حقوقی باال خواهد 
رفت. لذا در مجموع کاهش نرخ سود به ضرر 
نظام بانکی خواهد بــود ولی می تواند به نفع 

کل اقتصاد کشور باشد.

در دوره احمدی نــژاد مســئله هدفمندی 
یارانه ها و آزادسازی نرخ حامل های انرژی 
و البته مســئله پمپاژ نقدینگی، تورم را به 
باالی 40 درصد رســاند و پرداخت یارانه 
نقدی باعث شــد وضعیت قــدرت خرید 
مردم در مقایســه با دوران قبل از پرداخت 
یارانه ها با کاهش مواجه شود. این روند بعد 
از خــروج ترامپ از برجــام و هدف گرفتن 
صــادرات ایران، در این دولت نیز ادامه یافته اســت. افزایــش نرخ ارز به تورم 
می انجامد و معیشــت مردم ســخت تر می شــود؛ در عین حال تولیدکنندگانی 
که متکی به مواد اولیه خارجی، ماشــین آالت و ابزار آالت ســاخت خارج برای 
تولید هســتند، از نوسانات ارزی آســیب جدی می بینند. شتاب قیمت ها مانع 

برنامه ریزی تولید می شــود. به بیان دیگر با شــرایطی کــه افزایش نرخ ارز در 
کشــور پدید می آورد، کاالی ایرانی نیز نمی تواند در این شــرایط اقتصادی به 
دســت مشتری برســد و قیمت آن به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و 
ماشــین آالت به حدی افزایش پیدا می کند که با توان فعلی مشتری همخوانی 
ندارد. به واســطه باال بودن بهای تمام شــده کاالی تولیــد داخل نه فقط قدرت 
رقابت در داخــل برای این کاالها از بین می رود؛ بلکه حتی شــرایط رقابت با 

کاالی خارجی را هم در حوزه صادرات پیدا نخواهد کرد. 
از سوی دیگر رشــد نرخ ارز سویه دیگری دارد و آن ضعیف شدن ریال است و 
اقشار با درآمد ثابت را به شدت متأثر می کند. افزایش دستمزدها در سایه رشد 
ناگهانی نرخ ارز، بی تأثیر می شــود. در عین حال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
کســب و کارها در چند ماه گذشته، بازدهی بخش تولید و خدمات را کاهش داد 
و رشد اقتصاد ایران را منفی کرد. با توجه به شرایط فعلی، کاستن از هزینه های 

غیر ضروری دولت و همه دســتگاه های حاکمیتــی و افزایش بهره وری در کنار 
مبارزه با فســاد، سه اولویت اصلی و فوری برای کنترل شرایط اقتصاد ایران در 

کوتاه مدت است.

گواهی سپرده یورویی؛تعهدی برای دولت بعد

جمع آوری نقدینگی به چه قیمتی؟

تغییرات نرخ سود بانکی چه تغییری در وضعیت بانک ها ایجاد می کند؟

افزایش ریسک فعالیت های نظام بانکی 

اثر افزایش نرخ دالر بر زندگی مردم

 اقتصاددان
وحید شقاقی شهری

 اقتصاددان
مهدی تقوی 

اخبارکوتاه



ترقی اقتصادی : مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در 
دوماهه نخست ســال جاری به ترتیب در حدود 8.6 و 4.2 هزار 
میلیارد تومان است.حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته به ترتیب در حدود 31.4 و 12.2 

درصد رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش بررسی آمار عملکرد شرکت ها و رشته های 
بیمه از نظر »نسبت خسارت« )حاصل تقسیم خسارت پرداختی 
به حق بیمه تولیدی برحسب درصد( در این مدت ارزیابی مطلوبی 
از عملکرد آنها در دسترس قرار نداده و فعالیت واقعی شان را نشان 
نمی دهد، چرا که با گذشت تنها 2 ماه از سال، دریافت کامل حق 
بیمه هــای مربوط به برخی از بیمه نامه هــای صادره در این مدت 
انجام نشــده و این مبالغ تا پایان سال وصول خواهند شد. با این 
وجود، آمار نسبت خسارت در شرکت ها و رشته های بیمه در این 
مدت نشــان می دهد که نسبت خسارت بازار با 8.3 واحد کاهش 
)در مقایسه با دو ماهه اول سال قبل( به 48.7 درصد رسیده است. 
شایان ذکر است در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت های معوق، 
ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی 

شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی شود.
این گزارش می افزاید که پنج رشته  اعتبار، هواپیما، درمان، حوادث 
راننده و پول )به ترتیب با حدود 753.4، 137.8، 126.7، 59.7 و 
56.3 درصد( نسبت خسارتی باالتر از بازار بیمه داشتند و پس از 
آن، نســبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل با 46 درصد قرار دارد که 

پائین تر از سطح بازار بیمه است.
بر همین اساس، نسبت خســارت 13 شرکت بیمه نوین، سامان 
رازی، ملت، پارسیان، سینا، میهن، دانا، سرمد، کوثر، حافظ، آرمان 
و دی باالتر ازسطح بازار بیمه بوده )بین 51 تا 374.2 درصد( که 
بیشــتر متأثر از عملکرد رشــته درمان )البته در دو شرکت بیمه 
آرمان و حافظ به ترتیب به واسطه عملکرد بیمه باربری و شخص 
ثالث-مازاد( و پس از آن نسبت خسارت شرکت بیمه آسیا با 45 

درصد قرار گرفته که پائین تر از سطح بازار بیمه بوده است.
براســاس این گزارش سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی 
و خســارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود 67.2 و 75.1 
درصد بوده اســت. در بررسی سهم شــرکت های بیمه در بازار، 8 

شــرکت  بیمه به ترتیب: ایران 32.8 درصد، آســیا 10.5 درصد، 
دانا 8.6 درصد، پاســارگاد 7.1 درصد، معلم 6.7 درصد، البرز 4.9 
درصد، پارســیان 4.7  درصد و کوثر 3.9 درصد در مجموع 79.3 
درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 20.7 
درصد مابقی حق بیمه، توسط 19 شرکت بیمه دیگر تولید شده 

است.
رشد 903 درصدی حق بیمه تولیدی رشته اعتبار

آمارهای اعالم شــده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد که حق 
بیمه تولید شده در بیمه نامه های اعتبار رشدی 903.37 درصدی 

در دو ماهه نخست امسال داشته اند.
آمارهای عملکرد رشــته های بیمه ای در 2 ماهه نخست امسال 
نشــان می دهند که در رشته بیمه اعتبار 10.535 میلیون ریال 
حق بیمه تولید شــده کــه این رقم تنهــا 0.01 درصد از کل 
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در 2 ماهه نخســت ســال 99 

بوده  است.

با این حال رشد حق بیمه تولیدی در این رشته 903.37 درصد 
بوده که باالترین رشــد را در بین سایر رشته های بیمه ای داشته 
است. در این رشته بیمه ای، شرکت ها و موسسات بیمه در قبال 
دریافت حق بیمه، متعهد می شــوند که در صورت تعویق یا عدم 
پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده، مبلغ اقساط را به بانک ها یا 

موسسات مالی و اعتباری بازگردانند.
از ســوی دیگر طی این مدت 79.373 میلیون ریال برای رشته 
بیمه اعتبار خســارت پرداخت شده که 2021.71 درصد رشد را 
به ثبت رســانده است هرچند که سهم این رشته از کل خسارت 
پرداختی صنعت بیمه برابر با 0.19 درصد بوده است. با این حال 
این رشــته در بین سایر رشته ها، رتبه نخست را در رشد خسارت 
پرداختی نداشته و بعد از بیمه پول در رتبه دوم قرار دارد. نسبت 
خســارت بیمه اعتبار از اول فروردین تا پایان اردیبهشت ماه 99 
نیــز برابر با 753.39 درصد بوده کــه تغییری 397.10 درصدی 

داشته است.

کاهش 8.32 درصدی نسبت خسارت بیمه شخص ثالث
آمارهای منتشــر شده از ســوی بیمه مرکزی نشان می دهند که 
نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد آن 8.32 درصد 

نسبت به مدت زمان سال قبل کاهش یافته است.
شرکت ها و موسسات بیمه در 2 ماهه نخست امسال رقمی معادل 
8 هزار و 600 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده اند که 3هزار و 
333 میلیارد تومان آن مربوط به حق بیمه در رشته بیمه شخص 
ثالث و مازاد بوده اســت و سهم رشته شخص ثالث و مازاد از کل 
حق بیمه تولید شده در 2 ماهه نخست سال 1399 برابر با 38.99 

درصد بوده است.
حق بیمه تولید شــده در این رشته 33.43 درصد بیشتر از مدت 
زمان مشابه ســال قبل است. بیمه مرکزی توضیح داده است که 
بررسی آمار عملکرد شــرکت ها و رشته های بیمه از نظر »نسبت 
خسارت« )حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی 
برحســب درصد( در این مدت ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در 
دسترس قرار نداده و فعالیت واقعی شان را نشان نمی دهد، چرا که 
با گذشت تنها 2 ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط 
به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نشــده و این 
مبالغ تا پایان ســال وصول خواهند شد. با این وجود، آمار نسبت 
خسارت در شرکت ها و رشته های بیمه در این مدت نشان می دهد 
که نسبت خسارت بازار با 3/8 واحد کاهش )در مقایسه با دو ماهه 

اول سال قبل( به 48.6 درصد رسیده است.
صنعت بیمه از ابتدای فروردین  تا پایان اردیبهشت ماه 99 رقمی 
معادل 4.2 هزار میلیارد تومان خســارت پرداخت کرده است که 
ســهم بیمه شخص ثالث از این رقم بیشــتر از 1.2 هزار میلیارد 
تومان بوده است. خسارت پرداختی یک هزار و 287 هزار میلیارد 
تومانی شــرکت های بیمه برای بیمه نامه های صادر شده در بیمه 
شــخص ثالث و مازاد  9.77 درصد بیشــتر از مدت زمان مشابه 
سال قبل است. در دو ماهه نخست امسال سهم خسارت پرداختی 
شــرکت های بیمه به رشته شــخص ثالث و مازاد از کل خسارت 
پرداخت شــده در این صنعت معادل 30.91 درصد بوده است. با 
این حال نسبت خسارت در این رشته طی مدت زمان مشابه برابر 

با 38.61 درصد بوده که 8.32 درصد کمتر از سال قبل است.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 90 - نیمه اول تیر 1399

عالوه بــر نگرانی های بــارز در مورد تهدید 
ویــروس کرونا برای ســالمتی افراد، نگرانی 
فزاینده ای در مورد تأثیر اقتصادی احتمالی 
ایــن ویروس وجــود دارد. بیمه گذاران در حال بررســی بیمه نامه هــای خود برای 
شناســایی پوشــش های احتمالی و بیمه گران بــه دنبال ارزیابی میزان اکســپوژر 

احتمالی ویروس کرونا می باشند.
گســترش ویروس کرونا و تأثیر آن بر قیمت جهانی نفــت می تواند منجر به ایجاد 
ریسک های اضافی در صنعت حمل و نقل دریایی شود. ویروس کرونا در حال حاضر 
بازارهای نفتی را تهدید می کند، زیرا تأثیر زیادی بر سطح تولید صنعتی چین و در 
نتیجه الزامات واردات نفت آن دارد. این امر در بازار جهانی نفت نیز اثرگذار اســت، 
زیرا فروش نفت خام کاهش می یابد و قیمت های پایه سقوط می کنند. طبیعی است 
هنگامی که قیمت نفت خام بی ثبات اســت، قیمت هــای حمل و نقل دریایی برای 
حمل نفت نیز همانند آن باشد لذا معامله گران نفت به دنبال جایی برای نگه داشتن 
نفت تازه تحویل شده )یا در حال تحویل( خود می گردند. این تحوالت اخیر ممکن 

اســت پیامدهایی برای بازار بیمه دریایی داشــته باشد، از جمله 
بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه بدنه کشــتی، بیمه مســئولیت 

معامله  گران نفت، بیمه مســئولیت قانونــی اجاره کنندگان و 
پوشش حمایت و غرامت.

نفت خام اگر برای مدت طوالنی ذخیره شــود، شروع به ته 
نشین شدن می کند. در این  حالت، هیدروکربن های سنگین تر 
ته نشین و تجمیع می شــوند در حالی که هیدروکربن های 

سبک تر به سمت باال می روند، به این ترتیب نفت خام شروع 
به تخریب می کند. این امر می تواند منجر به ادعاهای خســارت 
کیفیت و کســری در نتیجه ایجاد رسوب بیش از حد )لجن( در 

انتهای بار شــود. برخی از مواد تشــکیل دهنده طبیعی نفت خام دارای 
اثرات خورنده هستند لذا نگهداری در دوره های طوالنی می تواند به لوله ها 

و پمپ هایی که با آنها تعامل دارند آسیب برساند بنابراین هنگامی که تانکرها ماهها 
بیکار باشــند- زمانی که کشتی ها دوباره فعال شوند، خسارت هایی به ناوگان کشتی 

)به دلیل رســوب بیش از حد و تخریب( و ماشین آالت )که برای بیکار ماندن برای 
مدت طوالنی طراحی نشده اند( وارد خواهد شد.

منافع مســئولیت حمل و نقل به دلیل کســری یک نگرانی اساسی 
اســت. مســئولیت احتمالی آلودگی محموله هــا یکی دیگر از 
ریســک هایی است که مالکان کشــتی )و کلوپ های پی اند 
آی آنها( با آن مواجه می شــوند. مسئولیت آلودگی تهدید 
دائمی برای تانکرهای باربر اســت و اســتفاده طوالنی 
مدت از کشــتی ها برای ذخیره نفت فقط می تواند خطر 
بــروز یک رویداد آلودگی را افزایــش دهد و اگر انتقال 
کشتی به کشتی انجام شــود، خطرات ناشی از آلودگی 

بیشتر افزایش می یابد.
سقوط قیمت نفت موجب می شود تا زنجیره ای از اتفاقات 
اجتناب ناپذیــر و گاه غیرقابل پیش بینــی برای زنجیره های 
تأمیــن صنعتی و همچنین در سراســر زنجیره ارزش رخ بدهد. 
ایــن امــر منجر به تغییــر در هزینه یابــی و زمان بنــدی پروژه های 
 در حــال انجــام و پیشــنهادی در پروژه های مهندســی، تأمیــن تجهیزات 

و ساخت می شوند.

آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه های انرژی

در دو ماهه 99 محقق شد 

تولید ۸/۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه 
 کشف باند تصادفات ساختگی 

توسط بیمه سینا
ترقی اقتصادی: در پی شــکایت شــرکت بیمه ســینا مبنی بر کالهبرداری با شگرد 
گزارش تصادفات ســاختگی، این پرونده برای رســیدگی تخصصــی در اختیار پلیس 
آگاهی قرار گرفت.3 زندانی پس از آزادی با تشــکیل یک باند و به بهانه مصدومیت در 
تصادف های ساختگی بیش از 2 میلیارد تومان از شرکت های بیمه کالهبرداری کردند 
که مأموران با تحقیقات و بررسی های میدانی موفق به شناسایی افراد کالهبردار شدند 
که با همکاری یکدیگر صحنه های تصادف ســاختگی ایجاد می کردند.این متهمان که 
به تازگی تعدادی ســند و مدرک به شرکت بیمه ارائه کرده و درصدد دریافت خسارت 

بودند با تالش و پیگیری مدیریت حقوقی بیمه سینا دستگیر شدند.

 بیمه پارسیان ۲۵0 ریال سود 
به ازای هرسهم تقسیم کرد

ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت بیمة پارسیان صبح روز شنبه 
31خرداد ماه با حضور بیش از 74 درصد ســهامداران برگزار و صورت های مالی این 
شــرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 به تصویب سهامداران رسید.از نکات مهم 
این گزارش رشد ســودآوری و اندوخته  های درخور توجه در سال 98 بیمه پارسیان 
بود که توسط آقای اویارحسین نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به تفصیل 
شرح داده شــد.ترکیب بهینة پرتفوی، ایفای تعهدات قانونی و آیین نامه ای، همچنین 
شــفافیت صورت های مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت بیمه پارسیان در سال مالی 
مورد اشاره بود.در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارایه 
پاســخ های الزم در مورد بندهای گزارش حسابرس و سؤاالت مطروحه، صورت های 
مالی برای عملکرد منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید و در زمینة میزان تقسیم 
ســود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی الزم بعمل آمد و تقسیم مبلغ250 

ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

گواهی نامه ایزو 9001 بیمه آسیا صادر شد
 ISOترقی اقتصادی: گواهی نامه سیســتم مدیریت کیفیت بیمه آســیا بر مبنای
9001:2015 برای دومین ســال متوالی مورد تأیید قرار گرفت.  در پی انجام موفقیت 
آمیز ممیزی مراقبتی سالیانه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001 
در شــرکت بیمه آسیا و انطباق الزامات این اســتاندارد، گواهی نامه مربوطه برای این 
شــرکت صادر شد.بنا براین گزارش، گواهی نامه سیســتم مدیریت کیفیت بیمه آسیا 
توسط موسسه بین المللی BCI در کانادا صادر شده است. این شرکت در زمینه صدور 

گواهی نامه های استاندارد سیستم مدیریتی ISO فعالیت می کند.

ارتقای رتبه توانگری بیمه دی
ترقی اقتصادی: همایش فصلی مدیــران بیمه دی با حضــور مدیرعامل، معاونین، 
مدیران ســتاد و شعب سراسر کشــور به صورت وبینار و با محوریت »بررسی جایگاه 
شــرکت بیمه دی در صنعت و راهکارهای بهبود و توســعه فروش« برگزار شد.در این 
همایش محمدرضا کشــاورز مدیرعامل بیمه دی با اشــاره به توفیقات شرکت در سال 
گذشــته عنوان کرد: شرکت بیمه دی در سال گذشته با همیاری، تالش و بهره گیری 
از دانش همکاران خود توانســت به یکی از چشــم اندازهای خود که تبدیل به پربازده 
ترین شرکت بیمه در بین شــرکت های بیمه کشور می باشد دست یابد و عزم جدی 
داریم که تبدیل به پدیده محبوب مشــتریان شویم.مدیرعامل بیمه دی ضمن اشاره به 
برگزاری مجمع صاحبان ســهام در ماه جاری، گفت: توفیقات مهمی از جمله، شرکت 
چهارم بیمه به لحاظ ســهم از بازار بیمه ای کشور ، سودآورترین شرکت بیمه در سال 
98 ، دســتیابی به توانگری سطح یک و رتبه برتر بهره وری کل عوامل عناوینی است 
که در کنار سایر نتایج کسب شده، نوید دهنده برگزاری مجمعی در خور برای صاحبان 

سهام در اواخر تیرماه است. 

 پوشش های ارائه شده برای کرونا 
توسط بیمه نوین

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه نوین با توجه به شرایط شیوع کرونا و نیز در راستای 
ارائه خدمات خود مطابق با نیازهای روز مشــتریان، پوشش های بیمه ای متنوعی در 
ارتباط با ابتال به این ویروس ارائه می دهد.این شــرکت بیمار کوید_19 را در "طرح 
ُدّرین" و نیز در پوشــش امراض خاص تکمیلی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود، 
تحت پوشــش قرار داده اســت. "طرح ُدّرین" یک بیمه نامه حوادث انفرادی اســت 
که در آن پوشــش های بیمه ای مختلفی همچون جبران هزینه  های درمانی ناشی از 
بیماری کرونا، پرداخت مســتمری ماهانه به مدت 10 سال در صورت فوت ناشی از 
حادثه بیمه شده، از کارافتادگی،  نقص عضو و نیز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه، 

ارائه می  شوند.

رشد ۶8درصدی حق بیمه تولیدی سرمد
ترقی اقتصادی: رئیس هیئت مدیره بیمه ســرمد گفت: سرمد، در سال 98 رشد 
68 درصدی حق بیمه تولیدی و پرتفوی هزار میلیاردی را محقق کرد که یک کار 
بی نظیر بود.در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی ســاالنه این شرکت، مهندس 
مهدی مهدوی مدیرعامل شــرکت در تشــریح اقدامات شرکت در سال 98 گفت: 
در هفت ســالی که از فعالیت بیمه سرمد می گذرد، شرکت همراه رتبه توانگری را 
کسب کرده است. کسب رتبه یک توانگری در این سال ها در حالی اتفاق افتاده که 
پرتفوی شــرکت هم رشد زیادی داشــته و فروش شرکت افزایش یافته است و در 
این شرایط حفط توانگری باالی شرکت کار بزرگی بوده است.مجتبی کاتب رئیس 
هیئت مدیره نیز در ادامه مجمع عمومی ســالیانه بیمه سرمد درباره دستاوردهای 
بزرگ سرمد در سال گذشته گفت: سرمد، در سال 98 رشد 68 درصدی حق بیمه 
تولیدی و پرتفوی هــزار میلیاردی را محقق کرد که یک کار بی نظیر بود. در حق 
بیمه تولیدی، شــرکت در صنعت بیمه رتبه هفدهم را داشت که امسال قطعاً این 

رتبه ارتقا خواهد یافت.

بسیجیان وزارت جهاد کشاورزی به طرح 
مهردانا پیوستند

ترقی اقتصادی: بیمه دانا و مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی تفاهم نامه 
بیمه ای امضا و رد و بدل کردند.در مراســم امضای این تفاهم نامه که در ســالن 
اجتماعات ســاختمان مرکزی بیمه دانا با حضور دکتر کاردگر، نایب رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل، حسین حسینی قائم مقام مدیرعامل و پیمان فلسفی فرمانده 
مرکز مقاومت بســیج وزارت جهاد کشاورزی برگزار شــد، بیش از 50 هزار نفر از 
بســیجیان این وزارتخانه تحت پوشش خدمات بیمه ای طرح مهردانا قرار گرفتند.

ملک علی عبدالرحمانی رئیس شــعبه هفت تیر کرج بیمــه دانا در این خصوص 
گفت: در راســتای تحقق شعار ســال جهش تولید و به منظور بهره وری بسیجیان 
خدوم و ایثارگر کشــور، شعبه هفت تیر کرج پس از رایزنی های مستمر و موافقت 
مدیران ارشــد ســتادی اقدام به عقــد تفاهم نامه با مقاومت بســیج وزارت جهاد 

کشاورزی در چهار چوب طرح مهردانا کرد .

رشد ۷۷4 درصدی قیمت سهام بیمه 
پاسارگاد

ترقی اقتصادی: عملکرد مطلوب بیمه پاســارگاد ، همراه بــا فضای مثبت بازار 
سرمایه رشد 774 درصدی قیمت سهام ” بپاس ” در طول 15 ماه گذشته رقم زد.  
براساس آمار و اطالعات ثبت شده در سامانه بازار سرمایه قیمت هر سهم “بپاس” 
در ابتدای ســال گذشته پنج هزار 317 ریال معامله می شد در طول سال گذشته 
روند صعودی  را طی کرد و در آخرین روز کاری در ســال گذشته با افزایش 248 
درصدی  به قیمت یک هزار 196 ریال رســید.قیمت سهام بیمه پاسارگاد در سال 
جاری روند پرشتاب تری در پیش گرفت بطوری که در سومین روز تابستان 99 به 

قیمت چهل یک هزار 190 ریال رسید و شاهد رشد 312 درصدی بود .

ترقی اقتصادی : چگونه یک کارگزار شــرکت بیمه ای آلیانز 
مشتریان را ترغیب به انتخاب شرکت آن ها می کند؟

از آن جایــی که بیمه نامه ها جزو خدمات ســخت در عرصه 
فروش به شمار می روند، مردم نیاز دارند تا توسط یک شخص 
یا یک سایت به صورت حرفه ای ترغیب به انجام این کار شوند.
از مشــتریان دعوت کنیــد تا نظرات مثبــت خود را 

بنویسند:
نظــرات کاربران یکی از مالک های مهم تجارت به شــمار می 

روند.
چه در سایت های رسمی و چه در رسانه های اجتماعی نظرات 
مثبت کاربران می تواند سود بسیار عظیمی با باال بردن فروش، 

برای برند شما رقم بزند.
پس زمینه هایی ایجاد کنید که مشــتریان شما نظرات مثبت 
خود را در ســایت و یا شــبکه های اجتماعی شــرکت شما به 

ثبت برساند.
شخصی سازی کنید:

بزرگ ترین برندها به دنبال شخصی سازی هستند.
اگر شــما یک کارگزار کوچک هســتید که به ارائه خدماتی با 

اســتانداردهای باال تعهد داده اید، شخصی ســازی را باید در 
اولویت کار خود قرار دهید.

بعضــی وقت ها مــی توانید در پیام هایی که برای مشــتریان 
خود می فرســتید از نام آن ها در پیام اســتفاده کنید یا برای 
افزایش فروش، عالیق شــخصی مشتریان خود را مورد بررسی 

قرار دهید.
  از وبالگ نویسی بپرهیزید:

وبالگ ها در ذهن عموم مردم بســتری برای ارائه یک محتوای 
معمولی از یک موضوع هستند درحالیکه مردم مطالب وبسایت 

ها را موثق تر و با کیفیت تر می دانند.
 پس برای کم نشدن ارزش مطالبی که ارائه می دهید از وبالگ 

ها استفاده نکنید.
اگرچه ممکن اســت به روز رسانی وبسایت، برای شرکت شما 

هزینه بتراشد اما در بلندمدت نتایج خوبی را در پی دارد.
  بهینه سازی موبایل یک ضرورت است

گوگل باوردارد که بیشــتر کاالهای مصرفی از وبســایت هایی 
خریداری می شــوند که بــر روی موبایل کارآیی دارند چرا که 
مردم بیشــتر خریدهای خود را توســط موبایل خود انجام می 

دهند. 
بنابراین، درباره بهینه ســازی اپلیکشن ها و وبسایت های خود 

بر روی گوشی موبایل بیشتر تمرکز کنید.
  یک ویدئو برای وبسایت خود تهیه کنید:

فراهــم آوردن یک فیلم کوتاه، جــذاب و حرفه ای که به طور 
واضح بتواند شــرکت شــما را معرفی کنــد و نقاط قوت آن را 
پوشــش دهد می تواند رتبه بندی سایت شــرکت شما را در 
گوگل باال برده و بازدید سایت شما را افزایش دهد. ازآن جایی 
که افزایش بازدید در سایت رابطه مستقیمی با افزایش فروش 

دارد، پس این عملی بسیار تاثیرگذار به شمار می رود.
  توییتر را به عنوان یک ابزار تجاری امتحان کنید:

توییتر بستری بســیار عالی برای آگاه کردن مردم از تحوالت 
جدید شرکت شما است.

اما باید در نظر داشته باشــید که از این رسانه اجتماعی برای 
فروش جدی استفاده نکنید.

اگرچه در صورت داشــتن حساب کاربری توییتر، شما عالوه بر 
نظرات مثبت کاربران، با نظرات منفی، انتقادات و ســوال های 
آن ها نیز رو به رو می شــوید و باید خود را برای این مســئله 

آماده کنید.
  کارگزاران شماره تلفن خود را به مشتریان بدهند:

این امر، راهکاری ساده ولی موثر است.
کارگزاران شــرکت خود را تشویق کنید تا شماره کسب و کار 
خود را به مشتریان بدهند و از آن ها بخواهند شماره آن ها را 
به عنوان "کارگزار بیمه" در فهرست مخاطبین خود ثبت کنند.

بدین شکل، شرکت شما همیشه در دسترس مشتریان خواهد 
بود و آن ها احساس امنیت بیشتری می کنند.

   بازاریابی محتوا
با ارائه اطالعاتی که سبب می شــود زندگی روزمره مشتریان 
آسان تر شــود، می توانید تاثیر چشــمگیری بر رابطه خود با 

مشتریان بگذارید. 
بدیــن صورت، طیــف عظیمی از اطالعات بیمــه ای که برای 
مشــتریان شما سودمند است فراهم می شود و شما می توانید 

از این بستر با تبلیغات نامحسوس خدمات خود سود ببرید.
بومی ها و محلی ها را فراموش نکنید:

تبلیغات کاغذی مســتقیم، ممکن اســت بی فایده باشــد اما 
حمایــت از ارایه یک تعداد جوایز تجــاری محلی و بومی می 

تواند در شناساندن برند شما تاثیر خوبی داشته باشد.
به طور مثال اگر می خواهید اسپانســر یک تیم فوتبال محلی 
باشــید، باید حضــور فعــال در آن محل داشــته و آن تیم و 

بازیکنانش را خوب بشناسید و ابتدا نظر آن ها را جلب کنید.
  تمرکــز فعالیت های خود را بــر روی ایده های موثر 

بگذارید:
برخی از روش های بازاریابی در حال رشــد و همه گیر شــدن 

هستند درحالیکه برخی دیگر به کندی رو به جلو می روند.
حتما خود را از روش های بازاریابی که دیگر شــرکت ها از آن 
اســتفاده می کنند مطلع نگه دارید و ســعی کنید متناسب با 
تجــارت خود از جدیدترین روشــهای بازاریابی که کارآیی آن 

قبال تثبیت شده است، استفاده کنید. 

ترقی اقتصادی: بیمه کوثر با پشتوانه سهام داران و بیمه گذاران و با راهبردها و تدابیر 
مناسب تاکنون توانسته است از همه مسایل و موانع عبور کند.

مدیرعامل شــرکت با تاکید بر اینکه کارنامه بیمه کوثر در ارایه تســهیالت، خدمات 
نوین و محصوالت روزامد به مشتریان و ذی نفعان، با پشتوانه سهام داران شرکت بسیار 
درخشان است، افزود: بیمه کوثر توانسته بزرگترین سرمایه و دارایی خود را که اعتبار 

و اعتماد مشتریان است بیش از پیش حفظ کند.
مجید مشعلچی فیروزآبادی، اعتمادســازی و ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مثبت با 
کاربران شبکه های اجتماعی را موجب ارتقای کمی و کیفی خدمات در سراسر کشور 
دانســت و با بیان اینکه بیمه  کوثر با جدیت وارد فضای تکنولوژی و مباحث روز شده 
اســت، گفت: انتظار داریم ارتباطی که بین گروه های اســتارت اپی و بیمه کوثر ایجاد 
شده است آغاز یک همکاری و تالش بلندمدت از سوی ایده پردازان برای ایجاد تحول 

در زمینه بیمه کشور باشد.
مدیرعامــل بیمه کوثــر در ادامه، مدیریــت آگاهانه بر ترکیب فــروش با حضور در 

بازارهای جدید را از جمله مزیت های شــرکت برشــمرد و افزود: بررسی ریسک های 
پیشــنهادی و قبول آن ها براســاس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک، حضور موثر 
در بخش هــای مختلف بیمه های زندگــی و غیرزندگی با اتکا به توان فنی شــرکت 
 و کوشــش برای گســترش بیمه های اشــخاص نیــز از جمله نقاط قوت شــرکت 

محسوب می شود.
مشــعلچی فیروزآبادی با اشــاره به برخی موفقیت ها و دســتاوردهای شــرکت در 
سال گذشــته علی رغم وجود تحریم ها و شرایط نامناســب اقتصادی مردم و به ویژه 
بحران های حاصل از گســترش ویروس کرونا در کشــور، گفت: حفظ ترکیب فروش 
و ســطح توانگری مالی شرکت برای چهارمین ســال پیایی، افزایش حجم حق بیمه 
تولیدی و ارزش ســهام شرکت، قرارگرفتن در ردیف40 شرکت برتر بورس به انتخاب 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و قرار گرفتن شــرکت در بین 100 شرکت برتر ایران 
برای سومین ســال متوالی از جمله دستاوردهایی اســت که در  سال گذشته کسب 

کرده ایم.

وی افزود: امســال نیز به دنبال آن هســتیم که همانند ســال گذشته، ضمن کسب 
رضایــت بیش از 90درصدی در بخــش صدور و بیش از 80درصدی مشــتریان در 
 بخش پرداخت خسارت، رتبه اول تحقق باالترین سود خالص در شش ماهه اول سال 

را کسب کنیم.

مالکان شرکت های بیمه ای بخوانند

توصیه های»آلیانز« برای جذب مشتری بیشتر

مدیرعامل بیمه کوثر تاکید کرد

عبورازموانع با پشتوانه سهام داران

اخبارکوتاه

کارشناس بیمه 
 فاطمه عطاطلب 



خوشه های صنعتی، پیش شرط توسعه پایدار
ترقی اقتصادی : علیرضا کالهی صمدی، عضو کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهران 
نقدینگی را مهم ترین چالش فعلی صنعت ایران میداند و معتقد اســت با توسعه مبتنی بر 
خوشــه های صنعتی می توان صنعت و بخش مولد اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی خارج 

کرد.
اقتصاد ایران که ظرف دو ســال گذشــته درگیر تحریم ها و تبعات ناشــی از آن بود، از 
اسفندماه سال 98 درگیر مهمان ناخوانده ای به نام » کرونا« است که باعث شده تا صنایع 
رکودی بی سابقه را تجربه کنند. در شرایط کنونی چالش تأمین مالی و نقدینگی موضوعی 

است که بنگاه های اقتصادی، به ویژه بنگاه های کوچک و  متوسط درگیر آن هستند.
به گفته مســعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران در  نشست هیات نمایندگان اتاق ایران 
از سال 1390 تا پایان 1398 ارزش افزوده صنعت، منفی بوده و نشان می دهد که رکود در 
کشــور حاکم است. در میان اگرچه دولت سیاست خود را هدایت نقدینگی جهت تقویت 
تولیــد و پایه های اقتصاد مولد اعالم کرده، اما به باور فعاالن اقتصادی، برنامه منســجمی 

برای تقویت تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها وجود ندارد.
علیرضا کالهی صمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفت وگو با » پایگاه 
خبری اتاق ایران« با تأکید بر این نکته که بنگاه های اقتصادی ظرف چند ســال گذشته 
با طوفان نقدینگی مواجه بوده اند و از طرفی، جهش  های نرخ ارز طی چند ســال گذشته 
باعث افزایش نرخ مواد اولیه و در عمل منجر به کاهش ســرمایه در گردش شــرکت ها به 

نصف شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشــاره به شیوع ویروس کرونا که منجر به کند شدن 
آهنگ اقتصاد در کشــور شده است، افزود: متأسفانه در این شرایط شاهدیم که دولت هم 

به تعهدات خود عمل نمی کند و همین امر منجر به اخالل در زنجیره تولیدشده است.
در همین ارتباط، کالهی صمدی پیشنهاد داد تا شرکت های دولتی و خصولتی،  به صورت 
اعتبار شش ماهه در برابر اعتبار اسنادی، کاالهای خود را در بورس عرضه کنند. او توضیح 
داد: اغلب این شــرکت ها حاشیه ســودی باالیی دارند و زمانی که به کدال آن ها مراجعه 
می کنیم، ســودهای عملیاتی شان بیشتر از سود خالصشان اســت که نشان می دهد این 
شــرکت ها منابع عظیم هنگفتی در اختیاردارند که اگر بتوان نقدینگی آن ها را به سمت 

تولید هدایت کنیم، شاهد کاهش اثرات منفی کرونا در زنجیره صنعت خواهیم بود.
او با اشاره انجام سلسله مطالعات صنعتی در مقطعی از زمان در وزارت صنعت، خاطرنشان 
کرد که تولیدات ایران ســطح تنوع ، پیچیدگی و ارزش افزوده پایینی داشته و توضیح داد 
: واقعیت این است که توسعه و رشد صنعتی ما متوازن نبوده است و بر اساس مستنداتی 
هم که در کمیســیون صنایع اتاق تهران جمع آوری شــده است، عمده تولیدات کشور در 
حوزه فلزات پایه و مواد شــیمیایی  و پتروشیمی اســت که ازیک طرف سرمایه بر هستند 
و اشــتغال چندانی ایجاد نمی کنند، از طرف دیگر منجر به ایجاد محدودیت در صادرات 
شــده اند. به طوری که صادرات ما تنها گروه های کاالیی خاص و بازارهای محدودی است. 
به همین دلیل اســت که درنتیجه اعمال تحریم ها یا بروز بحرانی مانند کرونا، صادرات و 

ارزآوری کشور به راحتی دستخوش تغییر می شوند .
کالهی صمدی بروز پدیده ای مانند فرار مغزها را هم ناشــی از همین موضوع دانســت و 
تصریح کرد: زمانی که اقتصاد بر روی صنایع ســرمایه بر با پیچیدگی پائینی متمرکز شور 
عماًل نقش خالقیت به صفر رســانده می شود و در این فضا که نیروی انسانی نقشی ندارد 

درآمد هم سرکوب خواهد شد.
به باور کالهی صمدی، ایجاد خوشه های صنعتی راهکار برون رفت از مشکالت فعلی است.

عضــو هیات نمایندگان اتــاق ایران با تأکید بر اینکه تجربه جهانی ثابت کرده اســت که 
توســعه مبتنی بر خوشه های صنعتی یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه پایدار است 
خاطرنشــان کرد: شرایط فعلی ثابت کرده اســت که پایان عصر نفت نزدیک شده و دیگر 
نمی توان با خیال راحت اطمینان داشته باشیم که با درآمدهای نفتی کشور را اداره کنیم. 
در این شــرایط بازتعریف مفاهیم توسعه با اتکا به خوشه های صنعتی و صنایعی با زنجیره 
تأمین گسترده می تواند زمینه ای شفاف تر و روشن تر برای تغییر سیاست اقتصادی کشور 
باشد. بااین حال در ایران اما هنوز هم در سطح سیاست گذاری و پیاده سازی الگوی توسعه 

خوشه ای، نیازمند حرکت های بنیادی و اصولی تری هستیم.

کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران مطرح کرد:

صادرات محصوالتی که با یارانه تولید شده 
به نفع اقتصاد کشور نیست

ترقی اقتصادی : دولت باید برای جلوگیری از هدر رفت یارانه های پرداختی برای صادرات 
شیرخشــک عــوارض صادراتی در نظر بگیرد تــا یارانه پرداختی به نهاده هــای دامی را از 

شیرخشک صادراتی دریافت کرده و به خزانه کشور بازگرداند.
دبیــر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران علــت اصلی تخصیص یارانه به نهاده های 
تولیدی برای تولید برخی کاالهای اســتراتزیک مانند فــرآورده های لبنیاتی را ثبات قیمت 
و رشــد یا حفظ سرانه مصرف مناسب در همه اقشــار جامعه باالخص در دهک های پایین 
درآمدی را اعالم کرد و افزود: دولت ســاالنه یارانه ســنگینی به تامین خوراک دام تخصیص 
می دهد و دلیل مناســب بودن قیمت لبنیات در کشور ما پرداخت یارانه به نهاده های دامی 
است به طور طبیعی وقتی محصولی با یارانه تولید می شود باید در داخل کشور مصرف شود 
هرچند شخصا پرداخت ارز ارزان قیمت به نهاده های دامی را اشتباه می دانم اما با توجه به  

وجود رویه فوق کاالهای تولیدی با آن ارز باید به مصرف داخلی برسد.
کاوه زرگران وجود مازاد تولیدی در مورد برخی محصوالت لبنی در کشور را ناشی از شرایط 
اقتصادی دانســت و گفت: به دلیل افت قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف لبنیات در کشور 
ما روند کاهشــی پیدا کرده که یکی از دالیل آن قیمت تمام شــده این کاالست ، یعنی علی 
رغم پرداخت یارانه غیر مستقیم برای پایین نگه داشتن قیمت لبنیات باز هم بخشی از مردم 

قدرت خریدشان نسبت به گذشته کمتر شده است.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذای ایران در ادامه تاکید کرد: صادرات دستاورد بزرگی 
اســت اما صادرات محصولی که با یارانه تولید شده و مزیت قیمتی پیدا کرده به نفع اقتصاد 
کشور نیســت. زرگران قیمت شیرخشــک در بازارهای جهانی حدود 2.2 دالر اعالم کرد و 
گفت: متاســفانه شیرخشک ایران کمتر از 2 دالر به فروش می رود و  صادرات آن دستاورد 
صادراتی محســوب نمی شــود و صرفا به علت پرداخت یارانه به مولفه های تولید است که 
این کاال امکان صادرات دارد؛ این شــیر خشک از شــیرخام با قیمت مصوب 2900 تومانی 
تولید می شــود و قیمت تمام شده آن با احتساب ارزش افزوده حدود 20 هزار تومان است. 
صادرکننده آن را کیلویی 40 هزار تومان می فروشد، این  صادرات در حقیقت صادرات یارانه 

است نه صادرات شیرخشک.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ورود مستقیم دولت را سبب ایجاد اختالل در زنجیره های 
تولید و توزیع دانســت و گفت: دولت علوفــه دامی و ذرت را با ارز 4200 تومانی که قیمتی 
غیرواقعــی برای ارز اســت، وارد می کند اما غیرمنطقی تر از ایــن عمل، صادرات محصولی 
اســت که آن را با یارانه تولید کرده ایم. این شیر خشک  سهم أقشار ضعیف از سبد لبنیات  
کشــور است  که به دلیل شرایط اقتصادی قدرت خریدشــان کاهش پیدا کرده و تبدیل به 

شیر خشک شده است.
دبیــرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با تاکیــد بر اینکه کاالیی که برای  مصرف 
داخلی و با پرداخت یارانه تولید می شــود نباید صادر شــود گفت: در این شرایط دولت باید 
برای جلوگیری از هدر رفت یارانه های پرداختی برای  صادرات شیرخشک  عوارض صادراتی 
در نظر بگیرد تا یارانه پرداختی به نهاده های دامی را از شیرخشــک صادراتی دریافت کرده 

و به خزانه کشور بازگرداند.

صنعت
تجارت
و 6

مدت سه سال است 
کــه دولــت دونالد 
ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به سیســتم تجارت جهانی حمله می کند. اکنون ســایر 
کشــورها در حال تخریب تجارت بین المللی هستند. گسترش 
همه گیری کویــد19 1، بیماری ناشــی از ویــروس کرونای 
تازه وارد، فشارهای جدیدی را برای حمایت از تولیدات داخلی 
وارد می کند و سازمان تجارت جهانی )WTO( باید کشورهای 

بیشتری را زیر سلطه خود درآورد.
اگر این روند بدون بررســی رها شود، دنیا ممکن است تجربه 
دهه 1930 را تکرار کند که تولید صنعتی نزدیک به 40 درصد 
کاهش یافت، میزان بیکاری باال رفت و فعالیت اقتصادی برای 
بخش عمده ای از یک دهه بی  رمق شــده بود. سپس همانند 
اآلن، موانع تجاری مشــکلی ایجاد نکرد. قانون تعرفه اسموت 
هاولی]2[ آمریکا باعث رکود بزرگ]3[ نشد و تعرفه  های امروز 
نیــز باعث رکودی بــه نام »رکود کوید 19« نخواهد شــد. اما 
چنیــن موانعی می تواند بر بهبــودی و ترمیم وضعیت تجاری 
تأثیــر بگذارد، به ویژه با توجه به اهمیــت مدرن زنجیره  های 
تأمین بین مرزی. چیزی که امروز اتفاق می افتد تأثیری اســت 
که در شکل  گیری نظام تجاری چند دهه آینده خواهد گذاشت.

تعرفه ها درراه اند
هیچ کــس نباید تعجب کند اگر دولت ترامپ از شــرایط فعلی 
به عنوان مستمســکی برای ایجاد موانع تجاری جدید استفاده 
کند. ترامپ نشان می دهد از ایجاد محدودیت های گسترده تجاری 
در دوران خوب اقتصادی خوشحال است، حتی این محدودیت ها 
با توجه به وجود اعتراضات بنــگاه  های تجاری آمریکا، اعمال 
می کند. تعرفه  های ده ها میلیارد دالری فوالد و آلومینیوم هنوز 
پابرجا است. دولت در ماه فوریه به توافق متارکه موقت با چین 
رسید، اما بیشتر تعرف ه های جنگ تجاری باقی است، به طوری  
که هنوز بیش از نیمی از تجارت دوطرفه را تحت تأثیر قرار داده 
است. اکنون زمان بد اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری در 
راه است. ترامپ به کسی نیاز دارد که تقصیر بیکاری گسترده و 
ورشکستگی  های ناشی از کوید 19 را به گردن او بیندازد. اگر و 
هنگامی که بیگانگان را به عنوان مقصر معرفی کند، قدم طبیعی 

بعدی حمایت بیشتر او از تولیدات داخلی خواهد بود.
سایر کشورها در سه سال اول ریاست جمهوری ترامپ ممانعت -

های چشمگیری از خود نشان داده  اند، به این دلیل که موارد را 
با حمایت نامتناسب از تولیدات داخلی خودشان، تشدید نکرده  
اند. شاید رهبران آن ها منتظر پایان دوره تصدی ترامپ هستند 
به این امید که نظام تجارت قانون محور تا جایی که الزم باشد 
در ایاالت متحــده - معمار و عضو پیشــتاز نظام تجارت- ادامه 
یابد تا به نقش تاریخی خود بازگردند. به اســتثنای چین، سایر 
کشــورها تا حد زیادی به تجاوز و سرپیچی ترامپ از آئین نامه 
ســازمان تجارت جهانی پاســخ ندادند. همچنین آن ها اکثراً با 
اتحاد و همبســتگی عمل کردند و از حمالت لفظی به یکدیگر 
خودداری کردند. اتحادیه اروپا حتی از این فرصت استفاده کرد 
و قرارداد معامالت تجاری جدیــدی را با کانادا، ژاپن، برزیل و 
آرژانتین بست تا خود را به عنوان قهرمان چندجانبه و همکاری-

های بین  المللی نشان دهد.
بااین حال، بیماری همه  گیر کرونا به این اتحاد و همبســتگی 
آســیب وارد کرد.  موانع تجاری در اروپا با سرعت چشمگیری 
گسترش یافت. در ماه مارس، فرانسه و آلمان از فروش تجهیزات 
حیاتی بیمارســتان به خارج از مرزهــای ملی خود، ازجمله به 
ایتالیای بالزده از ویروس کرونا ممانعت کردند. کمیسیون اروپا 
باید سازشــکارانه قدم بردارد: کشــورهای عضو تا زمانی که با 
یکدیگر رفتار خوب داشــته باشند می توانند صادرات تجهیزات 
پزشــکی را برای هرکسی محدود کنند. به این ترتیب، بروکسل 
هماهنگی داخلی را - با هزینــه کردن اقتدار اخالقی در مورد 
چندجانبه گرایی اروپا که تالش کرده بود در عصر ترامپ آن را 

حفظ کند، نجات داد.
حمایت از محدودیت صادرات به دیگر کشــورها هم ســرایت 
کرده اســت: انگلیس، کره جنوبی، برزیل، هند، ترکیه، روسیه 
و ده ها کشور دیگر فروش خارجی تجهیزات پزشکی، دارویی و 
حتی مواد غذایی را محدود کرده اند. اما روش اقتصاد بومی  گرا 
خطراتی هم به همراه دارد که جدی ترین آن ها ممکن است نه 
در دوران ابتــالی این بیماری همه  گیر بلکه بعد از آن و هنگام 

شروع مجدد تولید صنعتی، اتفاق بیفتد.
حمایت از محدودسازی صادرات مسری است

بخش عمده  ای از تولیدات اروپا برای کمک به بهداشت عمومی 
در مقابله با ابتال به ویروس کرونا، به درستی تعطیل شده اند. اما 

نابهنگامــی زمانی این بیماری همه  گیر جهانی ممکن اســت 
موجب این شــود که کشورهای خارج از اروپا اقتصادهای خود 
را زودتر از اروپا بازگشــایی کنند. هنگامی کــه ناگهان صدها 
میلیارد یورو کفش، لوازم الکترونیکی، مواد شــیمیایی و سایر 
کاالهای ارزان قیمت در بندرهای روتردام و هامبورگ دیده می 
 شــوند، مطمئناً صنعت اروپا ســر و صدا راه خواهد انداخت و 
خواســتار تعرفه حمایتی به خاطر این یورش ناعادالنه تجاری 
خواهد شــد. عالوه بر این، چین ممکن است سعی کند اقتصاد 
یــخ زده خود را با دادن یارانه به تولیــد دوباره به پیش ببرد به 
شــیوه  ای که باعث شــود اروپا و ایاالت متحده در وهله اول و 
ســایرین در وهله بعدازاین روند تجارت ناعادالنه شاکی باشند. 
به دلیل این که ایاالت متحده در راســتای جنگ تجاری معموالً 
مانع ورود محصوالت چینی می شوند، بروکسل می تواند یک اقدام 

هدایت کننده مهم برای آینده باشد.
امــا دولت های غیراروپایی نیز بــرای حمایت از صنایع داخلی 
خود تحت فشــار قرار خواهند گرفت و صادرکنندگان اروپایی 
نیز از این گونــه اقدامات در بازارهــای خارجی لطمه خواهند 
دید. شــرکت ها در همه جا می توانند و می خواهند با درخواست 
از دولت هــای خود برای مقابله با رقبای خارجی از طریق پیاده 
کردن انواع مختلف تعرفه  ها، خیالشــان از واردات راحت باشد.  
شرایط سازمان تجارت جهانی برای تعیین تعرفه  های مالیاتی 
بسیار مناسب است. یک صنعت نیازمند آن است که نشان دهد 
صدمه دیده است - نه این که یک مانع سخت مشکالت اقتصادی 
فعلی  اش را روشــن کند. پس ازآن، بحث مشترک صنایع این 
اســت که افراد خارجی باید به دلیل انجــام اقدامات ناعادالنه 

مجازات شوند.
یکی از اصطالحات مربــوط به تعرفه که به زودی وارد گفتمان 
عمومی خواهد شد "عوارض جبران کننده" است. این اصطالح 
تعرفه ضد یارانه را توصیف می کند که برای کم کردن اشــتیاق 
به رقابت ناعادالنه ناشی از مداخله دولت در بازارها استفاده می-

شود. امروز دولت ها چندین تریلیون دالر برای سرپا نگه داشتن 
شــرکت ها اختصاص می دهند. در پی کوید 19، واردات زیادی 
از طرف شــرکت هایی که کمک دولتی دریافت کرده اند وارد 
ســواحل کشورها می شــود. بر اساس قوانین ســازمان تجارت 
جهانی، درصورتی که صنایع داخلی از کشــور خود کمک مالی 
دریافت کننــد یا اینکه اگر در زمان گرفتن یارانه خارجی، این 
یک سیاست اقتصادی معقول به حساب بیاید، از اهمیت چندانی 
برخوردار نیســت. این قوانین اجازه یارانه دادن به هر دو طرف 
را می دهــد و هر دو طرف می تواننــد از تعرفه های ضد یارانه ای 

استفاده کنند، گرچه نتایج آن نامطلوب به نظر می رسد.
درواقع، آن ســناریو گرچه مشکل ساز است ولی بدترین حالت 
نیســت.  برخی از دولت ها ممکن اســت کلیه قوانین سازمان 
تجارت جهانی را نادیده بگیرند، از اقدامات ترامپ در مورد فوالد 
و آلومینیوم تقلید نماینــد و ادعا کنند که واردات باید متوقف 
شود زیرا تجارت تهدیدی برای امنیت ملی آن ها محسوب می-

شود. یا ممکن است آن ها تعرفه را به عنوان یک پاسخ ضروری 
به شــرایط اضطراری بهداشت عمومی توجیه کنند، همان طور 
که بروکســل با کنترل صادرات تجهیزات پزشــکی، عملکرد 

مؤثری داشت.
این دفعه فرق می کند

فقط الزام به هماهنگی سیاسی بین رهبران جهان می تواند مانع 
از حمله به حمایت از تولیدات داخلی در این شرایط غیرعادی 

شود. قوانین سازمان تجارت جهانی در صورت نبود یک برنامه 
دوستانه برای متوقف کردن آن عماًل چنین حمایتی را امکان-

پذیر می کند. اما تاکنون هیچ الزام این چنینی در سیاست جهانی 
تحقق نیافته است. ما این را می دانیم که نتایج اقدام علیه تعرفه  

ها در طول بحران های اقتصادی جهانی، چگونه خواهد بود.
بحران مالی ســال 2008 نیز موجب یک فروپاشــی اقتصادی 
شدید و عمیق شد به طوری که نظام تجارت نوین را مورد تهدید 
قــرار داد. از زمان تخریب اقتصادی  دهــه 1930، این نگرانی 
وجود دارد که مشکالت اقتصادی، منجر به  موانع تجاری خارج 
از کنترل شود. بااین حال، آخرین رکود جهانی سطح حمایتی را 
به طور تکان  دهنده  کاهش داد. بخشی از موانع تجاری به دلیل 
واکنش سیاســت داخلی ایاالت متحده و سایر دولت ها از بین 
نرفــت: برنامه هزینه  های کالن دولت، مداخالت بانک مرکزی 
و انعطاف پذیری نــرخ ارز تضمین کرد که دالر و بخصوص یورو 
بیش ازحــد قوی باقی نمانند. این سیاســت ها با آنچه در »رکود 

بزرگ« اتخاذ شد کاماًل متفاوت بود.
حمایــت از تولیــدات داخلی نیز محــدود بود زیــرا رهبران 
اقتصادهای بزرگ جلوتر از مشــکل بودنــد. در نوامبر 2008  
علیرغم اینکه هنوز از شدت بحران اقتصادی آگاهی چندانی در 
دست نبود، دولت جورج دبلیو بوش رهبران 20 اقتصاد صنعتی 
و مهــم نوظهور را در یک جــی- 20 )گروه 20( جدید دورهم 
جمع کرد، در آنجا حاضران تعهد مهمی را پذیرفتند که: »ما بر 
اهمیت جدی حمایت از تولید و عدم چرخش به ســمت تولید 
داخلی در مواقع عدم اطمینان از وضعیت مالی تأکید می  کنیم. 
در همین راستا، طی 12 ماه آینده، از افزایش موانع جدید برای 
سرمایه گذاری یا تجارت کاال و خدمات، تحمیل محدودیت های 
 )WTO( جدیــد صادراتی یا از اجرای اقدامات تجارت جهانی

که مغایر با محرک های صادرات باشد، خودداری خواهیم کرد«.
 زمان بحران 2008 زمان ســخت و غیر دلخواهی بود. شرکت 
خدمات مالی برادران لمان ورشکســت شد، بخش های مالی و 
بنگاه  های تولید اتومبیل ایاالت متحده نیاز به کمک مالی پیدا 
کردند و میلیون ها آمریکایی ناگهان کار خود را از دست دادند. 
دولت آمریکا در اواسط دوران گذار بود که اوضاع در حال بدتر 
شــدن بود، دولت بوش قصد داشــت پس از هشت سال کاری 
چراغ ها را روشــن کند و دولت باراک اوباما تا 20 ژانویه 2009 

روی کار نمی  آمد.
دولت بوش هم یک اردک لنگ]4[ بود و هم در خارج از کشور 
عمیقــاً منفور. اعتبار بین المللــی ایاالت متحده هنوز به خاطر 
جنــگ با عراق تلوتلو می خورد. به دلیــل پایین آمدن نرخ ارز، 
تنش ها با چین به سرعت افزایش یافت.  حتی تجارت خوب پیش 
نمی رفت، زیرا دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه ماه 
ژوئیه به شــدت با عدم موفقیت مواجه شد. به اعتقاد او، دولت 
آمریکا با برگزاری نشســت واشنگتن بر همه موانع غلبه کرد و 

درنهایت به بقای سیستم تجاری کمک کرد.
بی شک، ناهماهنگی جهانی که دولت بوش در سال 2008 بر آن 

غلبه کرد، با تلخی و بی اعتمادی امروز قابل مقایسه است.
نقطه شروع کم شدت

تاکنون ترامپ در واکنش به کمبود شــدید تجهیزات پزشکی 
حفاظت شــخصی کارکنان بیمارستان  های ایاالت متحده برای 
مقابله با کوید 19، دســتورالعمل  های معمول سوداگرانه خود 
را دنبــال کرده اســت. با این وجود، دولــت از روی لجبازی  تا 
17 مــارس )29 فروردین 99( صبــر کرد تا تعرفه  های جنگ 

تجاری مربوط به دســتگاه  های تنفس مصنوعی و ماســک های 
جراحی وارداتی از چین حذف کند. تقریباً 75 درصد از واردات 
ماســک آمریکا در چین تولید می شود. ده روز بعد، ترامپ یکی 
از مشــاورین عالی تجاری خود به نام پیتر نــاوارو را به عنوان 
رابط تجاری با چیــن و هدایت کننده امور تعرفه منصوب کرد 
تا زنجیره تأمین و سیاســت تجاری مرتبط با کوید 19 را پیش 
ببرد. ســپس دولت تقریباً بالفاصله با استناد به قانون تولیدات 
دفاعی و با محدود کردن صادرات دستگاه های تنفس مصنوعی 
و ماســک های آمریکایی، سیاست گدا و همسایه]5[ بروکسل را 

به سخره گرفت.
در تاریخ 30 مارس، وزرای تجاری G-20 یک نشست مجازی 
داشــتند. آن ها در مورد فشــارهای طرفداران حمایت کننده از 
مصنوعات تولیــد داخل یا اینکه در مورد آنــان چه باید کرد  
حــرف زیادی نزدند. در مقابل، نماینــده تجاری ایاالت متحده 
رابــرت الیتهیزر که یــک بدبین تجاری اســت از این فرصت 
اســتفاده کرد و تقصیر مشــکالت اقتصادی را به گردن بحران 
کوید 19 انداخت: »متأسفانه ما نیز مانند سایرین، در این بحران 
آموختیم که وابستگی بیش ازحد به دیگر کشورها به عنوان منبع 
ارزان قیمــت محصوالت و تجهیزات پزشــکی، برای اقتصاد ما 

آسیب پذیری استراتژیک ایجاد کرده است.«
 فیل هــوگان، عضو هیئت تجاری اتحادیــه اروپا اعتراف کرد 
که بیانیه مشــترک منتشرشده از جلسه G-20 »آن قدر که او 
می خواســت جاه  طلبانه« نبود. اما فرانسه و آلمان برای این که 
حــل انجام امور را به عهده بروکســل انداختند تا حدی مقصر 
بودند. هوگان به جای مقابله با درخواست حمایت، باید توضیح 
دهد که چرا کنترل صادرات تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی 

اتحادیه اروپا به آن بدی نیست که آن ها به آن نگاه می  کنند.
چه کسی قدم جلو خواهد گذاشت؟

حتی اگر ترامپ هرگز نمی  پذیرفت، کوید 19 می توانست نظام 
تجاری را به سختی به چالش بکشد. اما ترامپ سازمان تجارت 
جهانی را کمتر از آنچه که باید باشــد مهیا کرد. برخالف سال 
2008، این بار امیدی چندانی نیست که واشنگتن فوراً رهبری 

را به دست بگیرد.
نجات نظام تجاری قانونمند از بحران حمایت از تولیدات داخلی 
گســترده، نیازمند خالقیت و دوراندیشی درجایی دیگر است.

مشاهده برخی عالئم امیدوارکننده به سختی قابل مشاهده است. 
ترامپ در اواخر سال 2019 سامانه حل وفصل اختالفات تجاری 
سازمان تجارت جهانی را تخریب کرد - در پاسخ، اتحادیه اروپا 
راه کاری را ساماندهی کرد و شماری از اقتصادهای بزرگ خارج 
از ایاالت متحــده را جمع کرد تا چارچوبی برای حل هماهنگ 
اختالفــات ایجاد کنــد. گروهی از اقتصادهــای کوچک تر - به 
رهبری کانادا و اســترالیا - بیانیه ــای ضد حمایتی از تولیدات 
تجاری در ارتباط با کوید 19 منتشر کرده اند که تهاجمی  تر از 

آن است که گروه G-20 بتواند با آن توافق باشد.
ترامپ سازمان تجارت جهانی را کمتر ازآنچه باید باشد 

مهیا کرده است
دولت های اقتصادهای بزرگ باید بیشتر و سریع تر اقدام کنند. 
آن ها نباید اجازه دهند عملکرد نامناسب فعلی واشنگتن آن ها را 
عقب بزند. حداقل، کشورها باید درخواست های بالقوه غیرقابل 
توقف خــود را برای حفاظــت از تولید به شــفاف ترین، دارای 
محدودیت زمانی و کم تحریف ترین ابزارهای نظام سازمان تجارت 
جهانی  )WTO(  ارسال کنند. تعرفه ویژه ای به نام »حفاظ« 
معیارها را اقناع می کند و ممکن است بهترین گزینه باشد. حفاظ  
ها برای مواقع اضطراری اســت که واردات مواج باشد و آسیب 
بیشــتر به صنعت را تهدید کند و نیازی به انداختن تقصیر به 
گردن بیگانگان نباشد. اعمال از یکی از این تعرفه  ها موجب می-

شود سیاست گذاران در موارد مرتبط با کمک هزینه های مالی به 
جریان مبارزه با کوید 19 که بسیاری فکر می کنند » ناعادالنه« 
است - موضوعی که در طول همه گیری بیماری که تقریباً همه 
برای درمان از کمک های دولتی مانند پول بدون پشتوانه استفاده 

می کنند، درنگ نخواهند کرد.
عدم پیش بینی و آمادگی برای درخواست های آینده در حمایت از 
تجارت می تواند فاجعه بار باشد. شروع یک سامانه تجاری از ابتدا 
نه تنها بسیار دشوار بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود زیرا مطمئناً 
بــا یک توقف مواجه خواهد شــد کــه در آن به هیچ وجه هیچ 
ســامانه ای کار نمی کند. اما مانند مبارزه با بیماری های همه گیر 
زیر بال تجارت را گرفتن نمی تواند تنها تالش یک ملت باشد. تا 
زمانــی که این بیماری همه  گیر در همه جا وجود دارد، نگرانی 
هم همه جا وجود دارد.  این مســئله در مورد حمایت از تجارت 

نیز صادق است.

کووید 19 چه آسیب هایی به نظام تجارت وارد می کند؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 90 - نیمه اول تیر 1399

گزارش

عضو ارشد ریجینال جونز  
چاد پی بون

ترقــی اقتصادی : رکود اقتصــادي، کاهش فروش بنگاه هــا و تقاضا هم روی 
سرمایه در گردش اثرات مخربی دارد اتفاقی که در ماه های گذشته به دلیل کرونا 

بیش از قبل شاهد آن هستیم.
یکي از مشــکالت همیشــگي بنگاه های تولیدي که در پایــش مای مختلف از 
صاحبان کســب وکار بدان اشــاره می شود و حاال با شــیوع ویروس کرونا به اوج 
رســیده اســت عدم دسترســي کافي این واحدها به ســرمایه در گردش است. 
به عبارت دیگر همواره بنگاه ها با معضل سرمایه در گردش مواجه هستند که این 
مســئله در پایش محیط کســب وکار مرکز پژوهش های مجلس هم در سال های 

گذشته مطرح شده است.
بنگاه ها به دلیل عدم تطابق زماني درآمدها و هزینه ها نیازمند وجوهي هستند که 
به آن ســرمایه در گردش، گفته می شود که صرف تأمین مواد اولیه و هزینه های 
جاري بنگاه می شــود و نبود آن می تواند چالش های بسیاری را به دنبال داشته 
باشــد و حتی بنگاه اقتصادی را تا ســقوط ورشکســتگی پیش ببرد. به اعتقاد 
کارشناســان دو راه براي از بین بردن این شکاف درآمد- هزینه در چرخه تولید 
وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست دروني بنگاه مانند کاهش سطح موجودي 

انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالي بیروني است. البته 
کاهش موجودي مواد اولیه و انبار در بنگاه های تولیدی ممکن است این واحدها 
را از ســطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه براي بنگاه تلقي 
می شــود، نرخ سود تسهیالت ســرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین 
مالي بیروني اســت. موضوعی که آن هم می تواند بنگاه ها را با چالش مواجه سازد 
کمــا اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهــای تولدی قادر به بازپرداخت 
اقساط بانکی نیستند و این خود به مصادره آن ها از سوی بانک منجر شده است.

عالوه بر این ها رکود اقتصادي، کاهش فروش بنگاه ها و تقاضا هم روی ســرمایه 
در گردش اثرات مخربی دارد اتفاقی که در ماه های گذشــته به دلیل کرونا بیش 
از قبل شــاهد آن هســتیم. توجه به این نکته از آنجایي اهمیت پیدا می کند که 
متغیرهاي اقتصاد کالن حاکي از ورود اقتصاد به شــرایط رکود تورمي از ابتداي 
ســال 1397 و تداوم آن در ســال 1398 و 1399 هستند. اطالعات منتشرشده 
از ســوی مرکز آمار نشــان می دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال 
1396 به واســطه تشــدید نا اطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز )شوک هزینه 
تولید(، ســال 1397 نیز تولید ناخالص داخلي غیرنفتي رشد 13 / 2 - را تجربه 

کرده و به طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد 5 / 6 - درصد در رکود قرار داشته 
گروه های ســاختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفي را تجربه کرده اند و تنها گروه 
کشاورزي رشد مثبتي داشته است. در 9 ماهه سال 1398 و قبل از وقوع شیوع 
ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادي بدون نفت منفي بوده و بخش ساختمان با نرخ 
رشد 6 / 9 درصدي نیز نتوانسته از نرخ رشد منفي اقتصاد بدون نفت جلوگیري 
کند. با در نظر گرفتن این شــوک روی عرضه طبعاً تقاضاي کل اقتصاد نیز دچار 
کاهش شــده است که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصي و سرمایه گذاری 
می توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 
1398 به 6 / 2 - درصد رســیده و نرخ رشــد مصرف خصوصي 6 - درصد بوده 
اســت. کاهش ســرمایه گذاری و همچنین کاهش مصــرف خصوصي حاکي از 
گرفتار شــدن اقتصاد به یک رکود اقتصادي در کنار تورم بوده و سیاست گذاری 
براي حداقل کردن همزمان نوســانات اســمي و حقیقي اقتصاد را به اولویت اول 
سیاســت گذاری اقتصادي تبدیل ساخته است. اما با رکود تورمي، تمایل بانک ها 

به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش هم کاهش خواهد یافت.
دراین بیــن افزایش قیمت مواد اولیه، دســتمزد و نرخ ارز هــم موجب افزایش 
هزینه های جاري بنگاه شــده و تقاضاي تســهیالت ســرمایه در گردش بنگاه ها 
بــه ازاي هر واحد تولید را افزایش داده اســت. ازآنجایی کــه تورم تولیدکننده و 
مصرف کننده برابر نیســت با فشــار هزینه های تولید، بخشي از بنگاه ها، به نقطه 
توقف رسیده و مابقي براي حفظ خط تولید، نیازمند سرمایه در گردش بیشتري 

هستند.

ترقی اقتصادی : دولت در برنامه های تلویزیونی و سخنرانی ها از حمایت سه میلیون 
تومانی به ازای هر نیروی کار در واحدهای تولیدی، وام و تسهیالت مختلفی می گوید اما 
در عمل هیچ تسهیالت مشخصی برای این منظور وجود ندارد. رویکرد واحدهای صنعتی 
و تولیدی در مواجه با بحران کرونا در حال تغییر است. دیگر متقاعد شده ایم که باید با 
این شرایط ضمن رعایت اقدامات پیشگیرانه زندگی کرد. واحدهای تولیدی و صنعتی به 
کار برگشــتند و مانند سابق فعالیت می کنند فقط رفتارهایی مانند دست دادن به طور 

کامل حذف شده و رفتارهای دیگری مانند ضدعفونی کردن محیط و دست ها و همچنین 
زدن ماسک اضافه شده است. رعایت پروتکل هایی که دولت اعالم کرده به هزینه بنگاه 
ها افزوده است. این مسئولیت اضافه ای است که به شرکت ها تحمیل شد درحالیکه برای 
تحویل ســفارش هایشان مجبور بودند تا پایان اردیبهشت ماه با ظرفیت کمتر کار کند. 
واحد های تولیدی، صنعتی و ماشین سازی موظفند بیمه و مالیاتشان را پرداخت کنند 
که  این مسئله موجب شده  در طی زمان برای پرداخت تعهداتشان به نیروهای کار دچار 

مشکل شوند. تاکنون هیچ یک از شرکت ها و واحدهای زیرمجموعه تشکل ما از حمایت 
ها و خدمات دولت برای عبور از بحران کرونا اســتفاده نکرده است. دولت در برنامه های 
تلویزیونی و سخنرانی ها از حمایت سه میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار در واحدهای 
تولیدی، وام و تســهیالت مختلفی می گوید اما در عمل هیچ  تسهیالت مشخصی برای 
این منظور وجود ندارد.  از سوی دیگر واحدها تولیدی در فشارند تا نیروی کاری را تعدیل 
نکنند. به نظر  می رسد صحبت از کمک های مالی، مکانیزم دفاعی دولت است و نمود 
واقعی ندارد.   مدیریت نظام اقتصادی کشــور باید در جهت آرامش دادن به صنعتگران 
حرکت کند اما در اقتصاد ما اینطور نیســت. برای مثــال نظام  وامدهی به تولیدکننده 
صنعتگر را به بدهکار تبدیل کرده و زمینه نگرانی دائمی او را فراهم کرده اســت. اغلب 
حمایت های اعالم شــده از سوی دولت هم  از جنس وام و ارائه تسهیالت است. برخی 

از صنعتگران ما به دالیل مذهبی یا حتی حفظ استقالل، باوری به وام و قرض ندارند.

سرمایه در گردش به یکی از چالش های اصلی بنگاه های اقتصادی بدل شده است
واحدهای تولیدی در جستجوی نقدینگی

مدیر اجرایی انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران مطرح کرد:
حمایت های دولتی نمود واقعی ندارد



ترقی اقتصادی : سهم چین از تولیدات صنعتی جهان اکنون 28 درصد است که این رقم 
با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می کند. این آمارها نشان می دهد 
که چین با وجود بحران کرونا و تنش های تجاری همچنان جایگاه خود را به عنوان کارخانه 

جهان حفظ کرده است.
ساالنه 200 هزار نفر از سراسر جهان برای بازدید از نمایشگاه کانتون )گوانگژو( که بزرگترین 

نمایشگاه تجاری جهان به شمار می رود، به چین سفر می کنند.
اما امسال به دلیل همه گیری ویروس کرونا، نمایشگاه کانتون به صورت کامالً آنالین برگزار 
شــد و در روز 24 ژوئیه )چهارم تیرماه( پس از 10 روز به کار خود پایان داد. اگرچه این 
نمایشگاه مجازی نمی توانست جایگزینی برای نمایشگاه حضوری باشد، اما بار دیگر نشان 
داد که بخش تولید چین تا چه حد قدرتمند است. نمایندگان حدود 25 هزار شرکت که 
اغلب آنها از کارخانه های خود به صورت پخش زنده محصوالتشان را معرفی می کردند، در 
این نمایشــگاه مجازی با کســانی که مایل به خرید این محصوالت بودند، گفتگو کرده و 

اطالعات الزم درباره محصوالت را در اختیارشان می گذاشتند.
ون لی، مدیر تولید جوانی که دســتگاه چمن زنی خودِکششی Z-Green را به مشتریان 
معرفی می کرد، نماینده یکی از شرکت های حاضر در نمایشگاه مجازی کانتون بود. خانم 
جوی، فروشــنده همکار شرکت PKCELL نیز در حالی که انواع مختلفی از باتری های 
لیتیومی قابل شــارژ را در مقابل داشــت، درباره 23 خط تولید اتوماتیک این شرکت به 

مخاطبان توضیح می داد.
شرکت های دیگری نیز این نمایشگاه محصوالتی همچون موتورسیکلت، خودروهای برقی 
دستگاه های قهوه ساز، اسباب بازی و ... را به مشتریان معرفی می کردند. این شرکت ها برای 
معرفی محصوالت خود از طریق پخش زنده، از تجهیزات آماتور اســتفاده کرده بودند و از 
طرفــی ارائه کنندگان توضیحات معموالً زبان انگلیســی را روان صحبت نمی کردند و نور 
صحنه نیز ضعیف بود؛ اما نتیجه کار در نهایت بسیار خوب بود. در نمایشگاه کانتون مشخص 
شده که چین هنوز هم کارخانه دنیاست و حتی در بحبوحه بحران کرونا همچنان قدرت 
صنعتی خود را حفظ کرده است. سهم چین از تولیدات صنعتی جهان اکنون 28 درصد 

است که این رقم با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می کند.
چین به عنوان یک قدرت صنعتی، از دو مزیت عمده برخوردار است. اول اینکه عمق بخش 
صنعت چین با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست و طی سال های اخیر نیز همواره در 
 ،)OECD( حال رشد بوده است. بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در سال 2005 سهم قطعات وارداتی در محصوالت صادراتی چین حدود 26 درصد بود، اما 
این رقم در سال 2016 به 17 درصد رسید. به عبارت دیگر، اکنون بخش بیشتری از قطعات 

مورد استفاده در محصوالت صادراتی چین، در کارخانه های خود این کشور ساخته می شود.
مزیت دوم چین نیز به بازار وســیع این کشــور مربوط می شود. به همین دلیل است که 
شــرکت های آمریکایی از دولت ترامپ می خواهند که در کشمکش های تجاری با دولت 
چین فقط تا آنجا پیش برود که فضای بیشتری در بازار چین برای آنها باز شود، نه اینکه 
فرصت های تجاری آنها در چین به کلــی از بین برود. مطالعات گروه تحقیقات اقتصادی 
»ریکانز رودیوم« نشان می دهد که ارزش ادغام و خرید شرکت های خارجی فعال در چین 
طی 18 ماه اخیر به بیشــترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. حداقل از این 

لحاظ می توان گفت که شرکت های بین المللی بیش از گذشته به چین وابسته شده اند.
همان طور که انتظار می رفت، رکود اقتصادی اخیر به شــرکت های چینی نیز آسیب وارد 
کرده اســت. صادرات این شرکت ها در پنج ماه نخست ســال 2020 در مقایسه با دوره 
مشــابه سال قبل 8 درصد کاهش نشان می دهد. با این حال، شرکت های چینی به لطف 
موفقیت های این کشــور در مقابله با ویروس کرونا، در مقایسه با همتایان خود در اغلب 
کشورهای جهان وضعیت بهتری داشته اند. ازسرگیری زودتر فعالیت های تولیدی در چین 
)در مقایسه با سایر کشورهای جهان( این امکان را برای صادرکنندگان چینی فراهم کرده 
است که سهم بیشتری را از بازارهای جهانی در اختیار بگیرند. در ماه می )12 اردیبهشت 
تا 11 خرداد( سهم کاالهای چینی از بازار کاالهای وارداتی به ژاپن و اروپا به سقف تاریخی 
خود رسید. 30 درصد از کاالهای وارداتی ژاپن در ماه می، کاالهای چینی بودند و در اروپا 

نیز سهم کاالهای چینی از کل کاالهای وارداتی 24 درصد بود.
اما در عین حال، دیگر کشورها که به خوبی از قدرت بخش تولید چین آگاه هستند، معتقدند 
که وابستگی بیش از حد به چین باعث آسیب پذیری آنها در موقعیت های حساس می شود. 
این نکته در اوایل ســال جاری میالدی وقتی کشورها برای خرید ماسک و دستگاه های 
تنفس مصنوعی از چین به شــدت با یکدیگر رقابت می کردند، آشکار شد. در این شرایط 
دولت هــای دیگر –از هند گرفته تا تایوان- ســعی دارند با ارائه وام، زمین و ســایر مزایا 

سرمایه گذاران خارجی را از چین به سمت خود بکشانند.
چنین تالش هایی برای وسوســه سرمایه گذاران خارجی اگرچه در گذشته به ندرت جواب 
داده اســت، اما در شــرایط کنونی به سه دلیل امکان موفقیت آنها بیش از گذشته است. 
اول اینکه صعود چین به باالدست زنجیره تأمین جهانی باعث شده است که شرکت های 
پایین دستی عمالً به کشورهای دیگر رانده شوند. بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک از قبل 
دست کم بخشی از فعالیت های تولیدی خود را به کشورهای جنوب آسیا منتقل کرده اند. 
دوم اینکه تنش های تجاری بین آمریکا و چین بسیاری از شرکت ها را آشفته کرده است. 
شرکت اپل اگرچه هنوز هم بخش عمده قطعات گوشی های آیفون خود را در چین تولید 
می کند، اما در عین حال تأمین کنندگان خود را تشویق کرده است که فعالیت های تولیدی 
خود را در دیگر کشــورها گسترش دهند. ســومین دلیل نیز این است که تعطیل شدن 
کارخانه ها به دلیل شیوع کرونا بار دیگر خطر وابستگی به تنها یک کشور برای فعالیت های 

تولیدی را بیش از پیش مشخص کرد.
نشانه هایی از آغاز موج خروج شرکت های خارجی از چین را می تواند در نظرسنجی اخیر 
بانک سوئیسی UBS از مدیران بیش از 1000 شرکت بزرگ جهان مشاهده کرد. مدیران 
76 درصد از شرکت های آمریکایی، 85 درصد از شرکت های شمال شرق آسیا )ژاپن و کره 

جنوبی( و حتی مدیران 60 درصد از شرکت های چینی اعالم کرده اند که تاکنون بخشی 
از فعالیت هــای تولیدی خود را از چین خارج کرده اند یا در حال برنامه ریزی برای این کار 

هستند.
کیت پارکر، استراتژیســت ارشد بانک UBS، برآورد می کند که احتماالً در سال های آتی 
شــرکت های خارجی 20 تا 30 درصد ظرفیت تولیدی خود در چین را به سایر کشورها 
منتقل خواهند کرد. این انتقال یک شبه رخ نخواهد داد، اما در هر صورت از شدت تسلط 

چین بر بخش تولید جهان خواهد کاست.

ترقی اقتصادی : باوجوداینکه ماه گذشته ترامپ اعالم کرد 
جدایی کامل از چین گزینه سیاسی باقی مانده است، اما به 
نظر می رسد ادغام و وابستگی دو کشور به یکدیگر خصوصاً 

در بخش مالی افزایش می یابد.
 ،)PIIE( طبق گزارش اتاق فکر موسسه بین المللی پترسون
دوری شرکت های چینی از بورس اوراق بهادار امریکا حرکتی 
بی معنی است که نه دسترسی این شرکت ها به بازار سرمایه 
امریکا را ســلب می کند و نه به رشد اقتصادی چین آسیب 
می رســاند. سی ان بی سی در گزارشــی به تنش های جدید 

امریکا و چین پرداخته است.
طبــق این گــزارش، روابط ایاالت متحــده و چین بدترین 
وضعیت خود را طی ده ها سال گذشته می گذارند و به نظر 
می رسد بازار سهام یکی از آخرین جبهه های این جنگ باشد، 
جایی که تنش های زیادی میان دو کشور در آن جاری است.

مجلس سنای امریکا در ماه می الیحه ای را تصویب کرد که 
می تواند شــرکت های چینی را از لیست بورس اوراق بهادار 
ایاالت متحده منع کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا 
از قانون گذاران درخواســت کرد تا راه هایی برای ســخت تر 

کردن نظارت بر این بنگاه ها پیدا کنند.
امــا روش های مختلفی وجود دارد که شــرکت های چینی 
می توانند همچنان سرمایه گذاران آمریکایی را جذب کنند، 
ازجمله از طریق بازار سهام خصوصی و بازار سهام هنگ کنگ.

به گفته متخصصان موسسه PIIE نکته مهم این است که 

بازار سرمایه جهانی است. از لیست خارج کردن شرکت های 
چینی از بــورس ایاالت متحده، باعث عدم دسترســی این 

شرکت ها به سرمایه ایاالت متحده نمی شود.
حدود 230 شرکت چینی –در کل حدود 1.8 تریلیون دالر 
ســرمایه در بازار دارند- که در نــزدک و بورس اوراق بهادار 

نیویورک حضور دارند.
نکتــه مهم این اســت که شــرکت های ســهام خصوصی 
ایاالت متحده مشــغول خریدن شرکت های چینی هستند. 
و   Warburg Pincus شــرکت های  نمونــه  به طــور 
General Atlantic به تازگــی در معاملــه ای شــرکت 
خصوصی چینی com.58  که شرکتی مبتنی بر تکنولوژی 

را در اختیار گرفته اند.
عالوه بر این، تعداد فزاینده ای از شرکت های چینی در لیست 
بورس ایاالت متحده در تالش برای راهیابی به لیست ثانویه 
در هنگ کنگ هستند. لیست های ثانویه معموالً تالشی برای 
دسترســی به بازارهای جدید برای افزایش سرمایه است. از 
طرفی هم بــورس هنگ کنگ، یک مرکز مالی و تجاری در 
آســیا است که برای جذب ســرمایه گذاران بین المللی آزاد 

است.
شرکت های چینی که لیست ثانویه در بورس هنگ کنگ را 
راه اندازی کرده اند شامل بازیکنان اصلی حوزه فناوری ازجمله 

علی بابا، JD.com و NetEase می شوند.
سرمایه گذاران و ساکنان ایاالت متحده که می خواهند در این 

شرکت ها سهم داشته باشند، به راحتی می توانند خریدشان 
را در بــورس هنگ کنــگ انجام دهند. بــه همین ترتیب 
ســرمایه گذاران خارجی که می خواســتند از طریق بورس 
نیویورک روی شرکت های چینی سرمایه گذاری کنند، حاال 

همین کار را در هنگ کنگ انجام می دهند.
مشــکالت موجود در قطع دسترسی شرکت های چینی به 
سرمایه گذاران آمریکایی این نکته را تأکید می کند که چگونه 

دو اقتصاد برتر جهان به یکدیگر وابسته هستند.
به گفته PIIE، باوجوداینکه ماه گذشــته ترامپ اعالم کرد 
جدایی کامل از چین گزینه سیاسی باقی مانده است، اما به 
نظر می رسد ادغام و وابستگی دو کشور به یکدیگر خصوصاً 

در بخش مالی افزایش می یابد.
مؤسسات مالی ایاالت متحده حضور خود در چین را افزایش 
داده انــد، جایی که مقامات قوانیــن را در مالکیت خارجی 
دســت کم گرفته اند. شــرکت های مختلف چینی جوینت 
ونچرها )سرمایه گذاری مشترک( را در چند ماه اخیر افزایش 
داده اند. ماه گذشته شرکت American Express تأیید 
کرد که یک سرمایه گذاری مشترک با چین امضا کرده است.

تمام این موارد باعث شــده که کارشناســان PIIE معتقد 
باشــند جدایی مالی میان ایاالت متحده و چین بعید است. 
بــه گفته آنها باوجود تمام درگیری ها و تنش ها در تعرفه ها 
و محدودیت های ســرمایه گذاری، ادغام چین در بازارهای 

جهانی مالی همچنان به شدت ادامه دارد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هفتم-شماره 90 - نیمه اول تیر 1399

تحلیلگران نشریه فوربس عنوان کردند 

عواقب ژئوپلیتیک  پس ازکرونا 4 عامل رشد انفجاری قیمت طال
ترقی اقتصادی :  این سال برای چین خیلی بد شروع شد. وقتی یک ویروس تنفسی در ووهان شیوع پیدا 
کرد، واکنش اولیه مسئوالن حزب کمونیست مسکوت نگه داشتن قضیه بود. بسیاری پیش بینی کردند که 
این مسئله شاید »چرنوبیل« چین باشد و به این داستان اشاره می کردند که چطور مسکوت نگه داشتن 
فاجعه اتمی چرنوبیل توسط کرملین، باعث شد سقوط شوروی با سرعت بیشتری رخ دهد. کار آن ها اشتباه 
بود. پس از اشتباه اولیه، حزب حاکم چین با سرعت و شدت هرچه تمام تر قرنطینه را در مقیاسی بزرگ اجرا 
کرد. این طور به نظر می رسد که آن تعطیلی موفق از آب درآمد. تعداد موارد گزارش شده جدید کووید-19 
بسیار کاهش پیدا کرده اســت. کارخانه های چینی در حال بازگشایی هستند. پژوهش گران این کشور با 
سرعت هرچه تمام تر مشغول تست واکسن هستند. در همین حال، تعداد فوتی های رسمی این کشور از 

بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا به شدت جا مانده است.
چین این مسئله را به چشم پیروزی می بیند. یک کارزار تبلیغاتی گسترده به توضیح این مسئله اختصاص 
داده شده، که چین به این خاطر توانست این بیماری همه گیر را کنترل کند که دارای یک سیستم سیاسی 
تک حزبی مقتدر است. این کشور در حال حاضر در حال به رخ کشیدن جایگاه خود است، آن هم با دادن 
کیت های تشخیص پزشکی و تقریبا 4 میلیارد ماسک طی ماه مارس. فداکاری های این کشور برای باقی 
کشورهای جهان فرصت خرید تا خود را آماده کنند. بعضی از دموکراسی های غربی  در پاسخ به این بیماری 
به حدی بد عمل کردند که این مسئله نشان می دهد چقدر نظام سیاسی آن ها ضعیف تر از نظام سیاسی 
چین است. برخی افراد که شامل بعضی از تماشاچیان نگران سیاست خارجی در جهان غرب می شوند، به 
این نتیجه رسیده اند که چین پیروز نهایی فاجعه کووید خواهد بود. آن ها می گویند که این پاندمی تنها یک 

فاجعه انسانی نخواهد بود، بلکه یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی از آمریکا به سمت چین است.
این دیدگاه تا حدی به خودی خود ریشه دوانده. دونالد ترامپ، گویا هیچ عالقه ای ندارد که رهبری مبارزه با 
این ویروس را در سطح جهان در دست بگیرد. روسای جمهور پیشین آمریکا بارها رهبری کارزارهای جهانی 
علیه اچ آی وی، ایدز و ابوال را بر عهده گرفته بودند. ترامپ سوگند خورده که دیگر از سازمان بهداشت جهانی 
حمایت مالی نخواهد کرد زیرا به نظر او این نهاد بین المللی به سمت و سوی چین پیش داوری دارد. حاال 
که در کاخ سفید فردی نشسته که در حین ادعای »داشتن قدرت مطلق« می گوید »من هیچ مسئولیتی 

را بر عهده نمی گیرم« چین فرصت بهتری برای بهبود اوضاع به نفع خود دارد.
با این  حال، ممکن اســت چین با موفقیت روبه رو نشود. دســت کم، هنوز نمی دانیم که آیا واقعا کارنامه 
چین در مبارزه با کرونا همان قدر خوب اســت که خود این کشور ادعا می کند، حاال بماند که توان رقابت 
با دموکراسی های شایسته ای چون کره جنوبی یا تایوان را هم دارد یا خیر. کسانی که بیرون از گود چین 
هستند نمی توانند  مطمئن شوند که مسئوالن مرموز این کشور درباره آمار و اعداد راست گفته اند یا خیر. 
یک رژیم اقتدارگرا می تواند به کارخانه ها بگوید که کار خود را آغاز کنند، اما نمی تواند مصرف کننده ها را 
مجبور به خرید محصوالت آن ها کند. مادامی که این پاندمی به حیات خود ادامه می دهد، نمی توان فهمید 
که آیا در نهایت مردم جهان از چین برای کنترل بیماری تشــکر خواهند کرد یا آن را به خاطر ســرکوب 

پزشکانی که در ووهان اولین هشدارها را دادند، مقصر می دانند.
مشکل بعدی این است که پروپاگانداهای چینی معموال خشک بوده و دوست داشتنی نیستند. سخن گوهای 
چینی تنها به ســتایش رهبران خود نمی پردازند، بلکه بسیاری از آن ها با خوشحالی از ناکارآمدی آمریکا 
صحبت می کنند یا حتی تئوری توطئه هایی بسیار عجیبی را درباره این مسئله که این ویروس یک سالح 
بیولوژیکی آمریکایی اســت، راه می اندازند. آفریقایی های حاضر در گوانگژو برای چند روز از خانه هایشان 
بیرون انداخته شدند، در هتل هایی نمی توانستند وارد شوند و پس از آن هم به خاطر خوابیدن در خیابان 
مشکالتی پیدا کردند، زیرا در آن دوره خیلی های فکر می کردند که این افراد آلوده به بیماری هستند. این 

مسئله باعث شد که مشکالتی دیپلماتیک در سرتاسر آفریقا راه بیفتد.
حاال هم احتمال درگیری بین آمریکا و چین باالتر می رود و این اصال چشم انداز جالبی نیست. بهترین راه 
برای مقابله با این بیماری و عواقب اقتصادی آن، همکاری جهانی است. درباره باقی مشکالت نظیر جنایت 
سازمان یافته و تغییرات اقلیمی هم داستان همین طور است. دهه 20 قرن پیش نشان داد که وقتی کشورها 
رو به خودخواهی بیارند چه مشکالتی ایجاد می شود. شیوع بیماری کووید-19 تا این جای کار مشکالت 
زیادی را با خود همراه کرده که اتفاقا ترامپ واقعا مقصر بخشی از آن هاست. این که چین هم چنین چیزهایی 
را بخواهد به عنوان رفتاری ابرقدرتانه جا بزند، نه تنها یک پیروزی نیست، بلکه بیشتر شبیه یک تراژدی 

به نظر می رسد.

ترقی اقتصادی : قیمت جهانی طال در حالی به 
باالترین ســطح خود از سال 2011 رسیده است 
که برخی تحلیلگران می گویند با توجه به شرایط 
کنونی اقتصــاد جهانی، احتمــال صعود طال به 

قله های قیمتی باالتر نیز وجود دارد.
در حالی که طالی جهانی قله های قیمتی جدید 
را یکی پس از دیگری فتح می کند، سرمایه گذاران 
و تحلیلگران بازار طال هرروز گمانه زنی های تازه ای 
را درباره اینکه آیا رالی قیمتی طال همچنان ادامه 
خواهــد یافت یا اینکه بــه زودی روند نزولی آغاز 

خواهد شد، مطرح می کنند.
در این میان تحلیلگران نشریه فوربس معتقدند که 
رشد انفجاری قیمت طال می تواند تحت تأثیر چهار 

عامل زیر همچنان ادامه یابد:
موج دوم شیوع ویروس کرونا

بروز نشــانه هایی از احتمال آغاز موج دوم شیوع 
ویروس کرونا در جهان، باعث تشدید نااطمینانی 
و ریسک گریزی بیشتر در بین سرمایه گذاران شده 
اســت. تعداد موارد ابتال به بیماری کووید-19 در 
جهان به ســرعت در حال افزایش است. اگرچه با 
توجه به ازســرگیری فعالیت هــای اقتصادی در 
اغلب کشــورهای جهان -پس از مدتی تعطیلی 
برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا- انتظار 
می رفت که افزایش نســبی در تعداد موارد ابتال 
به این بیمــاری رخ دهد، اما این افزایش عماًل در 

برخی مناطق از کنترل خارج شده است.
مثاًل در ایالــت تگزاس آمریکا تعــداد مبتالیان 
به کوویــد-19 به حــدی افزایش یافته اســت 
که بیمارســتان ها در آســتانه پر شدن هستند. 

استرالیا اخیراً شــاهد بزرگترین جهش روزانه در 
آمار مبتالیان به بیمــاری کووید-19 بوده و این 
هشــداری برای احتمــال آغاز موج دوم شــیوع 
ویروس کرونا در این کشــور به شــمار می رود. از 
طرفی در انگلیس کــه از لحاظ میزان مرگ ومیر 
بر اثر ابتال به کووید-19 رتبه سوم جهان را دارد، 
روند بازگشــایی اماکن عمومی و رســتوران ها و 
همچنین کاهش محدودیت های ســفر آغاز شده 
است و با این اوصاف در صورت عدم اتخاذ تدابیر 
مناسب احتمال آغاز موج تازه ای از شیوع ویروس 

کرونا در این کشور وجود دارد.
البتــه اخبار مثبت از روند تولید واکســن کرونا، 
فروکش کردن اعتراضات گســترده ]در واکنش 
به قتل یک شهروند سیاه پوست آمریکایی توسط 
پلیــس[ و نیز تالش دولت ها برای مقابله با اثرات 
ویروس کرونــا بر اقتصاد جهانــی می تواند روند 

صعودی قیمت طال را تا حدی کنترل کند.
 احتمال وضع تعرفه های جدید 

بر کاالهای اروپایی
دونالد ترامپ که به دامن زدن به تنش های تجاری 
شهرت دارد، هفته گذشته بحث وضع تعرفه های 
جدید بر کاالهای اروپایی را پیش کشــید. دولت 
ترامپ وضع تعرفه های جدید بر 3.1 میلیارد دالر 
از کاالهای وارداتی از انگلیس، اســپانیا، فرانسه و 
آلمان را در دســت بررســی دارد. اگر تنش ها بر 
ســر این مسئله تشدید شــود و ترامپ از موضع 
خود عقب نشــینی نکند )به عنوان تاکتیکی برای 
قوی نشان دادن خود در آستانه انتخابات ریاست 
جمهــوری آمریــکا(، ســرمایه گذاران احتماالً از 

دارایی های پرریسک بیشتر فاصله خواهند گرفت 
و به دارایی امن )طال( روی خواهند آورد.

با این حال، اگر به هر دلیلی وضع تعرفه های جدید 
بر کاالهای اروپایی منتفی شود و یا سرمایه گذاران 
به این تعرفه ها به چشــم تهدیــدی برای اقتصاد 
جهانی نگاه نکننــد، پیش بینی های خوش بینانه 
درباره تداوم روند صعــودی قیمت طال نیز ناکام 

خواهند ماند.
جنگ تجاری آمریکا و چین

چین کشوری نیست که دست روی دست بگذارد 
و به ترامپ اجازه زورگویی بدهد. تنش هایی که بر 
ســر بحران کرونا بین آمریکا و چین ایجاد شده، 
فاز نخســت توافق تجاری بین دو کشور را بسیار 
شکننده کرده است. چین واردات اقالم کشاورزی 
و طیــور از آمریکا را کاهش داده اســت. ابهامات 
در خصوص آینده توافق تجــاری آمریکا و چین 
افزایــش یافته و بحث احتمال فروپاشــی توافق 
تجاری مطرح اســت. عالوه بر این، چین مواضع 
آمریکا درباره مسئله هنگ کنگ را دخالت در امور 
داخلی خود می داند و از این قضیه به شدت ناراضی 

است.
ســرمایه گذاران بازارهای مالی و کاالهای خام از 
تشــدید تنش های بین دو اقتصاد بزرگ جهان 
به هیچ وجه اســتقبال نمی کند. افت شــاخص 
بازارهای سهام در روزهای اوج تنش های تجاری 
بیــن آمریکا و چیــن پیش از توافــق تجاری، 
شاهدی بر این مدعاست. اگر روابط تجاری بین 
آمریکا و چیــن به وضعیت عادی –یعنی اجرای 
توافق دوجانبه- بازگردد، تأثیرات تنش های اخیر 

بین دو کشــور بر رشــد قیمت طال نیز کاهش 
خواهد یافت.

وضعیت اشتغال در آمریکا
آمار هفتگی تقاضای مستمری بیکاری در آمریکا 
نشان دهنده اوضاع نامناسب بازار کار در این کشور 
است. از طرفی در پی افزایش موارد ابتال به بیماری 
کووید-19 در برخی مناطــق آمریکا، تعدادی از 
فروشگاه ها تعطیل شــده اند و این می تواند روند 
بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا به سطوح قبل از 
بحران کرونا را ُکندتر کند. شــرکت اپل از جمله 
شرکت هایی است که اخیراً فروشگاه های خود در 
مناطقی که به عنوان کانون شــیوع ویروس کرونا 

در آمریکا شناخته می شوند را تعطیل کرده اند.

بــازار کار برای فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و این مســئله 
را می توان به وضوح در سیاســت های اخیر فدرال 
رزرو مشــاهده کرد. فدرال رزرو مصمم است که 
نرخ بهره را همچنان پایین نــگاه دارد و بعید به 
نظر می رسد که در آینده نزدیک اقدام به افزایش 
نرخ بهره کنــد. در انگلیس نیز بانک مرکزی این 
کشور به رغم مشکالت ترازنامه ای خود قصد ندارد 
نرخ بهره را افزایش دهد. نرخ بهره در منطقه یورو 
همچنان منفی اســت و در چین و هند نیز طی 
ماه های اخیر به میزان محسوســی کاهش یافته 
است. نرخ بهره پایین محرک قیمتی خوبی برای 

طال محسوب می شود.

گزارش

اکونومیست گزارش می دهد

چین هنوز هم کارخانه جهان است

چرا عدم دسترسی شرکت های چینی به بورس امریکا بی معنی است؟

امریکا و چین بیشتر ازآنچه فکر می کنید به هم وابسته هستند
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سارا ســالک : چهاردهم تیرماه، به عنوان »روز قلم« 
در تقویم ایران نام گذاری شده است، به همین مناسبت 
گپ وگفتــی با چندتن از نویســندگان انجــام داده ایم 
نویســندگانی که با وجود تمام مشــکالت معیشــتی و 
روزمره هرگز عالقه ای ندارند به بازگشت از راهی که در 
زندگی انتخاب کرده اند، گویا که قلم شان سرنوشت های 

آن ها را نوشته است!
آگاهانه حرفه نویسندگی را برگزیدم

 میرجالل الدیــن کــزازی دربــاره حرفه نویســندگی 
می گوید: نخســت آن است که نویســندگی پیشه  من 
نیســت. خواست من از پیشه کاری است که کسی برای 
مــزد انجام می دهــد. من به پاس دل خود می نویســم 
می ســرایم و می پژوهم. از همین روی اگر فراز و فرودی 
از این دیــد در کار من رخ بدهد، بر این کار چندان اثر 
نمی گذارد. از سوی دیگر به دریغ باید گفت؛ ایران یکی 
از اندک کشورهای جهان است، که کسی نمی تواند برای 

گذران زندگی بر قلم خویش بنیاد نهد.
کمابیش همه کســانی که قلم می زنند کاری و پیشه ای 
دیگر دارند که به پشتوانه آن قلم می توانند زد. از همین 
روی پاســخ روشــنی نمی توانم داد. چند بار همکاران 
پرسیده اند که اگر دیگر بار به جهان بیایم، کدامین شیوه  
زندگانی را برخواهم گزید. بی درنگ همین شــیوه ای را 
که در این زندگی از آن بهره مندم. من آگاهانه این گونه 
از زندگانــی را برگزیــدم. آگاهانه در میان رشــته های 
گوناگون زبان و ادب فارســی را برگزیدم که در دانشگاه 
بیاموزم. در هر ســه رده آموزشــی هم همچنان در این 
رشــته دانش آموخته ام. نوشتن، ســرودن، پژوهیدن و 

خواندن کتاب برایم دلپذیر است.
بهترین هنگام هــای زندگانی ام هنگامی می گذرد که در 
این کار شیرین و دلنشین هستم. نکته ای دیگر کسانی 
مانند من، ناگفته پیداســت که به زمانی فراخ نیاز دارند 
و از ســویی به دلی آســوده و اندیشــه ای آزاد. یکی از 
بخت های بلند من در زندگانی همین اســت که از این 
دو برخوردار بوده ام. زیرا بار کاری را که ناگزیر زندگانی 
اســت، بانوی من بر دوش کشیده است. آن کارهایی را 
که بر پایه آییــن و هنجار مرد خانواده می باید به انجام 
برســاند او به خواست دل و با گرم خویی پذیرفته است 

که انجام دهد. از همین روست که او را در کامکاری های 
من بهره ای است بنیادین.

بهروز غریب  پور؛ نمایشنامه نویس و کارگردان نیز درباره 
نویسندگی و اهمیت قلم در زندگی انسان معتقد است: 
من در  یکی از نمایشنامه هایم به نام » جنگ کور« یک 
مثل را آوردم و آن این بود که چه چیزی است که همه 
چیــز در آن جا می گیــرد. کاراکترها هر کدام چیزی را 
گفتند؛ ولی بعد دیدیم که هیچ جوابی درســت نیست! 
جواب من این بود که: آن قلم است. زمین و زمان، انسان 
و جن و همه چیز عالم در نوک قلم جمع می شــود. این 
فقط یک دیالوگ ساده برای من به عنوان کسی که آن 
را می شنید نبود! همواره وقتی این دیالوگ گفته می شد، 

مرور می کردم بر سرنوشت قلم در زندگی خودم!
او در ادامه افزود: قســم خوردن به قلم در قرآن نشــانه 
اهمیت آن اســت. قلم، نوشــته و کتاب در زندگی بشر 
نقش تعییــن کننده دارد. کتاب آســمانی یعنی قلم و 
جوهر آسمانی نوشــتن جزو الینفک زندگی من است. 
هرگز نشــده اســت بخواهم برگردم از ایــن راهی که 

برگزیده ام.
 مصطفی رحمان دوســت شاعر و نویسنده حوزه کودک 

نیز درباره مشــکالت اهالی قلم در تامین مخارج زندگی 
می گویــد: از جوانی تــا به امروز می دانســتم که هرگز 
نمی شود راه نویســندگی زندگی را تامین کرد. با اینکه 
همیشــه تیراژ کتاب ها یم باال بوده و  317 عنوان کتاب 
دارم! ولی بر زندگی مالی ام هیچ تاثیری نداشــته  است. 
برای زندگــی هرگز متکی به حــق التالیفی نبوده ام. و 
به قولی مثل اکثر هنرمندان »مسافرکشــی فرهنگی« 
کردم؛ یعنی تدریس کردم، کارمند بودم، عضو شوراها و 
جلسات متفاوت بودم و کارهای دیگر، تا چرخ زندگی ام 
را بچرخانم. با این حال در جواب شــما که می پرسید از 
سبک زندگی ام راضی هستم؟ می گویم بله راضی هستم!

محمدامیر نمایشــنامه نویس نیز  درباره تبعات نادیده 
گرفتن اهالی قلم در جامعه می گوید:  همه ما  سربازان 
توسعه هستیم. توسعه ای که اگر  عادالنه باشد تضمین 
کننده امنیت و رفاه و شــکوفایی اســتعدادهای انسانی 
است. توسعه ای که هر قدر هم دانش محور باشد گاه در 
مســیری نیازموده دچار لغزش و خطا و در نتیجه باعث 
ایجاد بحران هایی انســانی می شــود. در این میان نقش 
نویســنده افشای بحران های توسعه در همه ابعاد فردی 
و اجتماعی اســت. بحران هایی که اگر برطرف نشــوند 

کلیت توســعه را  دچــار انحراف و انحطــاط می کنند. 
بحران هایی مربوط به زنان، کودکان، نابرابری  در توزیع 
ثروت، آلودگی زیســت محیطی، آمــوزش و ...  لذا در 
یک توسعه عادالنه و هدفمند مسئوالن و مدیران توسعه 
لزوما هزینه و امکان این افشاگری را فراهم می کنند  تا 
با کســب آگاهی از بحران های ناشی از نا متوازن بودن 
برنامه های توســعه روش های نا کار آمد خود را  اصالح 
و به مســئولیت خود در پیشــبرد عادالنه توسعه عمل 
کنند. بدیهی است که  آزادی بیان و تامین امنیت برای 
نویسنده  اولین شــرط الزم جهت انجام این روشنگری 
اســت و لذا در جامعــه ای که قلم ها خامــوش و زبان 
نویسنده در افشای بحران های دچار لکنت است باید در 
عادالنه بودن توسعه و صالحیت مدیریت آن تردید کرد.

یار احمدی درباره نقش قلم در سرنوشــت شخصی اش 
گفت: خیلی اتفاقی وارد عرصه ادبیات نمایشی شدم. تا 
پیش از آن تحصیالتم در زمینه هنرهای تجسمی بود و 
با ادبیات داستانی  هم تا اندازه ای مانوس بودم. اما روزی 
برحســب اتفاق در روزنامه خواندم که اداره رادیو برای 
تربیت نمایشــنامه نویس آزمونــی برگزار می کند و  من 
هم تصمیم گرفتم در این امتحان شــرکت کنم. روزی 
که برای انجام آزمون به اداره رادیو در میدان ارگ رفتم 
متوجه شدم، تعداد زیادی از فارغ التحصیالن دانشکده 
دراماتیــک که بعضی از آنها را هم می شــناختم در این 
آزمون ثبت نام کرده اند. ناامید شدم و تصمیم گرفتم به 
خانه برگردم. اما تاکسی پیدا نکردم و  تصمیم گرفتم به 

جلسه امتحان برگردم .
از ما خواسته بودند گفت وگویی درباره ماه بنویسیم! من 
گفت وگوی کوتاه یک پرســتار بیمارستان را با  کودکی 
که مادر بیمارش را از دست داده بود نوشتم و از جلسه 
بیرون آمدم.  اصال امیدی به قبولی نداشتم. اما در کمال 
تعجب در این امتحان و مصاحبه پس از آن موفق شدم 
و توانســتم وارد دوره دو ساله آموزش نمایشنامه نویسی 
رادیو بشوم. دوره آموزشی بی نظیری بود. اساتیدی چون 
استاد ســمندریان، اســتاد حکیم رابط ، استاد مهدی 
شــرفی، دکتر پورنامداریان، دکتر نجف دری و تعدادی 
دیگر از اساتید برجســته ادبیات مسئولیت آموزش این 

دوره اموزشی را بر عهده داشتند.

به مناسبت »روز قلم«

وقتی قلم؛ سرنوشت نویسنده را می نویسد

ترقی اقتصادی : مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو با حضور بیش از 97 درصد از سهامداران روز چهارشنبه 4 تیر1399 در حالی در 
محل ســالن تالش، برگزار شدکه به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 
حضور بخشی از سهامداران حقیقی، مشروح جلسه مجمع همزمان از سایت های آپارات و 

کانال تلویزیون مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید.
در این جلســه پس از انتخاب آقای دکتر قنبری نماینده شــرکت ســرمایه گذاری امید 
بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان الســتی نماینده شــرکت توسعه معادن و فلزات و 
شــبانی نماینده شرکت فوالد مبارکه و خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 
بهرامیان نماینده موسسه حسابرسی رایمند و همکاران . مهندس ناصر تقی زاده  به عنوان 
دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت،  گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات 
استخراج ، تولید و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  سال جاری شرکت به اطالع 

حاضران رساند . 
در ادامه جلســه گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد هیات مدیره  صورتهای مالی 
مشــتمل بر ترازنامه ، سود و زیان و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به 
1398.12.29 قرائت و مجمع پس از اســتماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی به 
اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشــت های پیوســت آن 
برای ســال مالی منتهی به 1398.12.29 را تصویب نمود و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد 

تصویب قرار گرفت .
1-در ارتباط با تقســیم ســود ســال مالی منتهی به 1398.12.29 مقرر گردید از مبلغ  
50هزارو 11 میلیارد ریال کل سود شرکت در سال 1398 ، مبلغ 30 هزارو 800   میلیارد 

ریال و به ازای هر سهم 700 ریال  بین سهامداران توزیع گردد.
2 – اعضای هیات مدیره مشابه دوره قبل انتخاب گردیدند .

3 – معامالت مشــمول ماده 129 الیحه اصالحی قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار 
گرفت .

4-حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.
5- روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

6- مجمع مراتب  تقدیر خود را از زحمات هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعالم داشت
بر اســاس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در سخنرانی آغازین 
این جلســه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال 1398 و کسب توفیقاِت 
فراتــر از برنامه ، که آثار آن در صورتهای مالی ، گــزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش 

تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده .
از زحمات آقای مهندس نوریان که مدیرعاملی چادرملو را در سال 1398 به عهده داشتند  
تشــکر و قدردانی کرد و گفت : عملکرد ســال 1398 شرکت در سایه تالشهای بی وقفه 

ایشان ، در معیت سیاستگزاری های هیات مدیره و سعی کلیه کارکنان ، رخ داده است.
وی افزود :اعتقاد داریم ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه 
توسط هیات مدیره ، موجب شده است که این شرکت در سال 1398، چون گذشته نقش 
خود را در زمینه تأمین مواد اولیة صنایع فوالد ایفاء ، و در جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی 

و صنعتی کشور گامهای مؤثری بردارد.
شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 1398 بـا اتخاِذ تدابیر مناسب مشکالِت پیش 

روی را ، تا حد ممکن برطرف نموده و به موفقیت های  چون :
اجرای برنامه هاِی استخراج و تولیِد محصوالت ، فراتر از برنامه.

افتتاح رسمی کارخانه مگامدول احیاء.
استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و 

صنعتی شرکت.
اســتفاده حداکثری از ظرفیت ســاخت داخِل لوازم، تجهیزات و قطعات یدکِی 
مصرفی در مجتمع هاِی تولیدی، به نحوی که در ســال 1398 بالغ بر 4.۶75 قلم 
قطعات و لوازم مصر فی جدید، ساخت داخل شده و تاکنون 2۶.531 قلم  قطعات و 
لوازم یدکی، از منابِع داخلی تأمین و جایگزیِن قطعاِت مشابه ساخِت خارج گردیده 

است.
پروژه های مطالعاتی، تحقیقـــاتی و پـژوهشی بـــا هدِف کـاهِش مصـارف و 
هزینه ها، بهینه سازی و کاهِش مصرف انرژی، استفاده از فـن آوری هـای جدید، 
انـجام اصـالحات در خـطوط تـولید و بومی سازی و ساخت داخل، در سال 1398 

کماکان در دست اجراء بوده و تعدادی از این پروژه ها نیز، خاتمه یافته است.
در سال 1398 دوره هاِی آموزشی کارکناِن امانی و پیمانکاران، به میزان 52.825 

نفر ساعت برگزار گردیده است.
طی ســال 1398 ، در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با دانشــگاه ، دوره های 
کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، در گرایشـهای استـخراج ، فـرآوری  
تولید ، برق و مکانیــک در مجتمع های معدنی و صنعتی ، به میزان 18.450 نفر 

ساعت برگزار گردیده است.

مدیر عامل چادرملو سپس به تشریح عملکرد تولید شرکت در سال 1398 پرداخت و گفت: 
در ساِل 1398 سنگ باطله 52 میلیون و 588 هزارتن و سنگ آهن  معادل 14 میلیون و 

444 هزار تن استخراج شده است.
همچنین ، مقدار 9 میلیون و 662  هزار تن کنسانتره سنگ آهـــن تـــولید شده که  29 

درصد فراتر از ظرفیت اسمی کارخانه ها بود.
در همین ساِل  ، شرکت توانسته است 500 هزارتن انواع سنگ آهن دانه بندی نیز تولید 

کند.
از سوی دیگر 3  میلیون و 622 هزار تن گنـدله،   1 میلیون و 586 هزار تن آهن اسفنجی 

و 1 میلیون و 21 هزار تن شمش فوالدی در سال 1398  تولید شده است .
وی سپس به بیان عملکرد مالِی  ساِل  1398 چادرملو پرداخت و اعالم کرد :

– درآمدها به میزاِن  105.097 میلیارد ریال.

– هزینه ها به میزاِن 55.08۶  میلیارد ریال.
– سود خالص به میزاِن 50.011  میلیارد ریال بوده است .

مهندس تقی زاده یکی از مهمترین موفقیت های چادرملو در سال گذشته را  افتتاح و بهره 
برداری از کارخانة احیاء مســتقیم )آهن اسفنجی( با ظرفیِت 1 میلیون و 550 هزار  تن ، 
عنوان کرد و گفت :با راه اندازی این واحد، آهن اسفنجی کارخانه شمش فوالد شـــرکت، 
تامین و مـــوجب کاهش قیـــمت تمام شده هـر تن فـوالد به میزان 13 میلیون ریال در 

سال 1398 گردید.
مدیرعامل چادرملو در گزارش خود همچنین به طرحها  و  فعالیتهای  سرمایه ای  در دست 

اجرا و طرح های در دست بررسی در  سال 1399  شرکت اشاره کرد و گفت :
D19 عملیات اکتشاف معدن –

با توجه به مجوِز اکتشاِف صادر شده از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد در 
تاریخ 1397.11.28 عملیات اجرایی نقشه برداری اکتشافی ژئوفیزیکی به روش مغناطیس 
سنجی و مقاومت سنجی )IP/RS( پهنة معدنی جدید D19 ، انجام و عملیات مذکور به 

اتمام رسیده و ادامه عملیات اکتشاف تفصیلی پهنه مذکور در دست اجرا می باشد..
دستیابی به تودۀ معدنی ســنگ آهن معدن مذکور ، از بروِز ریسک فقدان ذخیرۀ معدنی 
مناســب جلوگیری خواهد نمود. هزینه های سرمایه ای اســتفاده از این معدِن به میزان 

25.878 میلیارد ریال برآورد شده است.
– طرِح احداِث نیروگاه خورشیدی :

شــرکت نسبت به احداث یک واحد نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی ، به عنوان پایلوت، در 
جوار نیروگاه 500 مگاواتی ســیکل ترکیبی خود در مجتمع صنعتی ، اقدام و اجرای طرح 
مذکور در سال جاری به اتمام خواهد رسید. هزینه سرمایه گذاری در طرح فوق حدودا به 
میزان 7 میلیون یورو خواهد بود. سهم ساخت داخل تجهیزات طرح یاد شده ، با توجه به 

بومی سازی به عمل آمده 40% می باشد.
توســعه نیروگاه مذکور به میزان 100 مگاوات ، به صورت مســتقل و یا مشارکت با سایر 

شرکتها پیش بینی شده است.
 DC کلیة تجهیزات خارجی از جمله پانل های خورشــیدی ، سیستم ردیاب و کابل های

خریداری و به گمرک یا محل اجرای طرح تحویل شده است.
– طرِح احداِث کارخانه گندله سازی شماره 2 :

با توجه به برنامه ریزی های قبلی ، شرکت احداث کارخانه جدید گندله سازی به ظرفیت 
5 میلیون تن در سال را هدف گزاری و عملیات تکمیلی اجرایی آن در سال 1399 تداوم 

خواهد یافت.
این کارخانه در محل مجتمع صنعتی شرکت قرار دارد.

هزینه ســرمایه گذاری طرح فوق مشــتمل بر 85 میلیون یورو و جمعا به میزان 26.771 
میلیارد ریال برآورد شده است.

– طرِح احداِث کارخانه فروآلیاژها :

طرح احداث کارخانه تولید فروآلیاژها )فرومنگنز پرکربن و فروســیلیکومنگنز( با ظرفیت 
50 هزار تن در ســال و با ســرمایه گذاری 20 میلیون یورو، از جمله طرحهای شرکت در 

سال 1399 می باشد.
– تامین سنگ آهن پایدار برای فعالیتهای جاری و توسعه فعالیتها :

 D19 شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو عالوه بر فعالیتهای معدنــی مربوط به آنومالی
، خرید ســنگ آهن از ســایر شــرکتها را عملیاتی نموده و در آینده نسبت به توسعه این 

عملیات اقدام خواهد نمود.
شرکت ، مشارکت در سرمایه گذاری و یا تملیک معادن سنگ آهن جدید را در برنامه های 
خود پیش بینی نموده است. در همین راستا ، واحد اکتشافات در شرکت ایجاد و نسبت به 

پیگیری طرح های مربوط اقدام می نماید.
– مشارکت در ایجاد کارخانه های کنسانتره و گندله :

برای احداث کارخانه های کنســانتره و گندله به ظرفیت 4 میلیون تن در ســال ، موضوع 
تاسیس شرکت جدید با سایر مشارکین در سال 1399 مطالعه شده و فعالیت شرکت جدید 

به زودی آغاز خواهد شد.
– تمهید تسهیل در زیرساخت های حمل و نقل ریلی :

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای تامین پایدار و مطمئن زیرساختهای حمل و نقل 
ریلی ، موضوع ایجاد شــرکت حمل و نقل ریلی بــرای حمل مواد اولیه و محصوالت را در 

دستور کار خود قرار داده است.
 – مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر :

به موجب مصوبه هیات مدیره شــرکت ، موضوع مشــارکت در افزایش سرمایه شرکتهای 
سرمایه پذیر همواره مورد توجه مدیریت بوده است. شرکتهای سرمایه پذیر عمدتا در زمینه 
های معدن و صنایع معدنی وابسته ، تامین و انتقال آب و تامین مالی فعالیت می نمایند. 
طی سال 1398 مبلغ 11.377 میلیارد ریال بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای 

سرمایه پذیر ، پرداخت شده است.
– مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث کارخانه های 

تولید کنسانتره به میزان 12/5 میلیون تن :
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت 
فکور صنعت و هرکدام با مشارکت به میزان 33 درصد موضوع سرمایه گذاری در استفاده 
از ذخائر ســنگ آهن کشور استرالیا و تولید 12/5 میلیون تن کنسانتره را پیگیری و حق 

السهم مشارکین ، مطابق برنامة زمانبندی پرداخت شده است.
ســرمایه گذاری مشارکین در بهره برداری از معدن و تا پایان فاز 1 که کارخانه 5 میلیون 
تنی کنسانتره به بهره برداری خواهد رسید ، به میزان 88 میلیون دالر آمریکا پیش بینی 
شده است. برای اجرای فاز 1 و فازهای 2 و 3 معادل 85 درصد مجموع سرمایه گذاری که 
محدود به مبلغ 960 میلیون دالر آمریکا می باشــد ، از تسهیالت فاینانس کشور استرالیا 

استفاده خواهد شد.
وی افزود : طی سال 1398 بهای تمام شده دارائیهای ثابت شرکت به میزان 4.530 میلیارد 
ریال افزایش یافته است.و هیات مدیره شـرکت با توجه به نیـاز نقـدینگی اجرای طرح ها 
و فعالیتهای اشاره شده ، در آینده نزدیک نسبت به ارائه برنامه افزایش سرمایه از مبلغ 67 

هزار میلیارد ریال به  حداقل 100 هزار میلیارد ریال ، اقدام خواهد نمود.
مدیر عامل چادرملو در ادامه ســخنرانی خــود در مجمع عمومی به طرحها  و  فعالیتهای  
سرمایه ای  بلند مدت آتی اشاره کرد و افزود  : موضوع احداث کارخانه های گندله ، آهن 
اسفنجی ، فوالد و تأسیسات زیربنایی در منطقة آزاد تجـــاری ُمکران واقع در شهرستان 
چابهار )با مشــارکت شــرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر ، فوالد مبارکه( از 

برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.
همچنین در راستای مصوبات هیأت مدیره و در جهت مشارکت با بخشهـــای خصوصی، 
این شرکت اقدام به مشارکت در سرمایة شرکت آهن و فوالد غدیر ایـرانیان بـه میزان 30 
درصد ، شـرکت آهـــن و فوالد ارفع به میزان 44 درصد ، شـرکت صنـایع آهـن و فوالد 
َسرمد اَبرکوه به میزان 65 درصد ، شرکت فوالد شاهرود به میزان 35 درصد و شرکت کاوند 

نهان زمین به میزان 29 درصد سهام ، نموده است.
این شــرکت در اجرای طرح احداث کارخانة تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 30 هزار تن 
در ســال ، به میزان 36 درصد در سهام شــرکت نوین الکترود اردکان ، مشارکت نموده و 

شرکت فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.
سود سهام سرمایه گذاریها در سال 1398و به میزان 6.566 میلیارد ریال ، عمدتاً مربوط به 
شرکت های آهن و فوالد ارفع ، آهن و فوالد غدیر ایرانیان و شرکت تأمین سرمایه امید می 
باشد. الزم به ذکر است با توجه به ترتیب برگزاری مجامع شرکت های آهن و فوالد ارفع و 

غدیر ایرانیان سود عملکرد دو سال شرکتهای فوق در درآمد سال 1398 ارائه شده است.
مشارکت در شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس :

در اجراِی مصوبة مورخ 1392.05.12 هیئت مدیرهِ شــرکت، مقرر گردید، شــرکت 
معدنی وصنعتی چادرملو با خرید 20 درصد ســهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج 

فارس، جهت اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی کشور، مشارکت 
نماید. در حال حاضر میزان مشارکت در سهام شرکت مذکور ، معادل 22/22 درصد 

می باشد.
 شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در تاریخ 92.04.15 به شمارۀ 440907 با سرمایه 
3.000 میلیارد ریال ثبت و در حال حاضر ســرمایه ثبت شــده به مبلغ 40.000 میلیارد 
ریال می باشــد. افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 60.000 میلیارد ریال در مجمع عمومی 

فوق العاده تصویب و در حال تامین می باشد.
موقعیت طرح در استان های هرمزگان، کرمان و یزد واقع و مسیر اجرای طرح، از بندرعباس 

آغاز و پس از عبور از شهرهای سیرجان و کرمان، به شهرستان اردکان منتهی می شود.
هـــدف از اجرای طرح ، شیرین سازی و انتقال آب نمک زدائی شده جهت تأمین بخشی 
از نیـازها و مصارف آب مجتمع هـای تـولیدی در حـال بهره برداری و طرح های توسعه 

شرکت های گل گـهر ، مـس سرچشمه و چادرمـلو و… می باشد.
برای اجرای طرح انتقال آب ، مبلغ 110.000 میلیارد ریال ، هزینه پیش بینی شده است. 
هزینه انجام شده در مجموع طرح فوق و تا پایان سال 1398 بالغ بر 81.458 میلیارد ریال 

)شامل 243 میلیون یورو( می باشد.
طرح آب رسانی از بندرعباس به مســیرهای تعیین شده ، در سه بخش اجراء 

می گردد :
بخش اّول طرح ، از بندرعباس تا مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، بطول حدود  
303  کیلومتر، شــامل خط انتقال لوله به قطر 1.۶00 میلیمتر و با ظرفیت انتقال 
4 مترمکعب در ثانیه بوده و پیشرفت فیزیکی این بخش تا پایان سال 1398 به 
میزان 95 درصد  ، خاتمه عملیات خرداد ماه ســال جاری و مبلغ هزینه شــده 

دراین بخش به مـیزان 39.555 میلیارد ریال می باشد.
بخش دوم طرح ، از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، تا مجتمع مس سرچشمه 
بطول حدود  154  کیلومتر، شــامل خط انتقال لوله به قطر 1.300 میلیمتر و با 
ظرفیت انتقال 2/7 مترمکعب در ثانیه بوده و پیشرفت فیزیکی این بخش تا پایان 
سال 1398 به میزان 82 درصد ، خاتمه عملیات شهریور ماه سال جاری و مبلغ 

هـزینه شده در این بخش به میزان 13.۶27 میلیارد ریال ، می باشد.
بخش ســوم طرح ، از مجتمع مس سرچشمه تا مجتمع صنعتی شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو )محل مجتمع صنعتی( بطول3۶0 کیلومتر و سپس150 کیلومتر 
تا مجتمع معدنی چادرملو می باشــد. خط انتقال لوله به قطر 1.300 میلیمتر و900 
میلیمتر با ظرفیت انتقال 1/5 مترمکعب بر ثانیه پیش بینی شده  است . پیشرفت 
فیزیکی این بخش تا پایان ســال 1398 به میزان 82 درصد ، خاتمه عملیات آذر 
ماه سال جاری و مبلغ هـــزینه شده در این بخش به میزان 11.8۶۶ میلیارد ریال 

می باشد.
همچنین عنوان می دارد ، عملیات طرح احداث تاسیسات یک واحــــد آب شیرین کن ، 
به عنوان فاز اول و از 3 فاز پیش بینی شده ، در شهرستان بندر عباس اجرایی شده است. 
پیشرفت فیزیکی تاسیسات یاد شده ، برای تولید روزانه 600 هزار متر مکعب آب ، در پایان 
سال 1398 به میزان 90 درصد ، خاتمه عملیات خرداد ماه سال جاری و مـبلغ هزینه شده 

در ایـن قســمت به مــیزان 16.410 میــلیارد ریال  می باشد.
منابع تأمین مالی طرح یاد شده ، شامل آورده سهامداران ، اخذ تسهیالت بانکی و وام ارزی 

صندوق توسعه ملّی می باشد.
تقــی زاده در خاتمــه اظهار امیدواری کــرد، با تصویب عملکرد هیأت مدیره شــرکت و 
صورتهای مالی سال 1398، هیأت مدیره شرکت بتواند در ساِل جاری نیز همچون گذشته 
به روند موفقیت ها ادامه داده و در جهت صیانت از منافع سهامداران محترم و مشارکت در 

پیشرفت صنعتی کشور، گامهای مؤثری بر دارد.
وی همچنین از طرف هیأت مدیره شرکت، از کلیة همکاران  بخش های امانی، پیمانکاران 
و ســازندگاِن داخلــی لوازم ، قطعات، ماشــین آالت و تجهیزات که نقــش عمده ای در 
موفقیت های شرکت داشــته اند قدردانی نموده و ابراز امیدواری کرد امیدواریم در اجراِی 
برنامه های آتی، همچون گذشته از رهنمودها و مساعدتهای اعضاء محترم مجمع عمومی 
و تشــریک مساعی کلیة سازمانها و مؤسســاتی که با ارائه خدماِت خود بنحوی در اجراِی 

برنامه های تولیدی شرکت سهیم، می باشند برخوردار باشیم.

افزایش ۷9 درصدی سود خالص سال 1398 نسبت به سال 139۷
تقسیم سود۷0تومانی چادرملو برای هر سهم

او تاوان خنداندن مخاطبان را داد
ترقی اقتصادی : ســیروس گرجستانی در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا )س( در کنار منوچهر حامدی )دیگر بازیگر فقید ســینما( به 

خاک سپرده شد.
در این مراســم که اجرای آن را کامــران ملکی عضو هیات مدیره 
خانه سینما برعهده داشت؛ فاطمه معتمدآریا پیام داد و هنرمندانی 
چــون فاطمــه گودرزی،ابوالفضل پورعرب، افســانه بایــگان و....  
صحبت کردند. پزشک معالج ســیروس گرجستانی ، سید محمد 
طباطبایی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و پسر سیروس 
گرجستانی هم صحبت داشــتند. کامران ملکی عضو هیات مدیره 
خانه سینما در ابتدای مراسم خاکسپاری در سخنانی با ابراز تاسف 
از درگذشت سیروس گرجستانی، به انتشار فیلم های از آثار او که پس از درگذشتش در فضای مجازی 
دست به دست شده بود، اشاره کرد و گفت: بعد از درگذشت ایشان با دیدن بازی های ایشان در فضای 
مجازی در هنگامی که داشتیم به آثار بزرگ، ارزشمند و طنز او می خندیدم، چشمان مان اشکبار بود و 
گریه می کردیم. او گریه کردن با لبخند را به ما آموخت. همانطور که در زندگی اش سعی کرد لبخند 
بر لب همه مردم بیاید و با تمام وجود تالش می کرد در شرایط بسیار اسف بار و ناهنجار که همه مردم 
دچار مشکالتی بودند، لبخند را به سهم و با بضاعت خود بر لبان مردم سرزمینش بنشاند تا قدری از 
اندوه آنان، کاسته شود. او اضافه کرد: هنرمند بزرگی را بدرقه می کنیم. قرار نبود چنین مراسمی برگزار 
شــود. مراسم اطالع رسانی نشــده بود. اگر قرار بود برای هنرمند بزرگی مثل او مراسم تشییع برگزار 
شود، این مراسمیا باید در خانه سینما، خانه هنرمندان یا در تاالر وحدت اتفاق می افتاد ولی به خاطر 
وضعیت بحرانی کشور در بحران کرونا قرار شد مراسمی برگزار نشود. ملکی با اشاره به حضور تعدادی 
از مردم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( افزود:  موسسه هنرمندان پیشکسوت به احترام مردمی 
که خودشان را به قطعه هنرمندان رساندند، این گردهمایی را با تاخیر برگزار کرد و به احترام عزیزانی 
که خود را به قطعه هنرمندان رسانده اند، قرار شد چند تن از هنرمندان در بدرقه سیروس گرجستانی 
صحبت کنند. ابوالفضل پورعرب دیگر هنرمند حاضر در این برنامه در ســخنانی گفت: خیلی سخت 
است که در کنار دوست و رفیق سالیان دور و نزدیک در حالیکه بر زمین خفته از او تعریف کنیم. آنچه 
من باید بگویم، آنچه من باید تعریف کنم، شــما در این ســال ها دیده اید. در واقع تمام عمر تاوان داد 
برای دیدن لبخند شما. با شما گریست و با شما خندید. در ادامه برنامه کامران ملکی به دوستی نزدیک 
منوچهر حامدی و ســیروس گرجستانی اشــاره کرد و افزود: در انجمن بازیگران ایران ارتباط  خوبی 
بین این دو هنرمند وجود داشت. آنان خیلی به هم انس داشتند و رفقای خیلی خوبی بودند و خیلی 
شگفت آور است که االن منوچهر حامدی آغوشش را باز کرده برای رفیق دیرینش. او با اشاره به اینکه 
پســران هر دو هنرمند در این برنامه حضور دارند، از سیاوش گرجستانی دعوت کرد تا سخن بگوید.  
سیاوش گرجستانی با قدردانی از حاضران و کسانی که در فضاهای گوناگون با این خانواده همدردی 
کرده اند، گفت: پدرهمیشــه شعرهایی را که برایش ارسال می شد در اتاقش نصب می کرد و آخرینش 

این بود آنچه از سرگذشت/ شد سرگذشت/ حیف که بی دقت گذشت/ اما گذشت
تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم/ بر در خانه نوشتند درگذشت

او ادامه داد: من و پدرم محرم اسرار یکدیگر بودیم و امشب می رود زیر خاک، فقط دل من مانده و صدا 
و حرف های پدر. سیاوش گرجستانی ادامه داد: آخرین درد دل پدر به روز پیش از فوتش برمی گردد که 
با مخاطبی نابینا در خیابان برخورد کرده بود وایشان با حرفهایش خیلی پدر را احساسی کرده بود. وقتی 

به خانه بازگشت به من گفت این همه سال هیچ چیزی برایم با ارزش تر از احترام از جنس رفاقت نبود.

گزارش


