
قالیباف توپ را به زمین دولت شوت کرد 

آنچه که باید در بودجه ریزی 
تغییرکند

برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی 
محصوالت بیمه ای 

 صنعت بیمه باید 
دیجیتالی شود
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 تکرار سناریوی اشتباه ارزی 
در بورس کاال

 بهای جبران ناترازی بودجه دولت 
با استفاده از منابع بانک مرکزی
پایه پولی چرا رشد کرد؟

زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی 
خودروسازان در حال انتقال به دولت است

وضعیت عجیب در صنعت خودروسازی!

چگونگی مواجهه بیمه گران با آثار منفی کرونا
 منافع ملی چگونه 

تامین می شود؟
 روند بازار سهام 

و سیاست های پولی کشور
 کانال های فشار 

بر نرخ ارز
 چالش های پیش روی 

»رزم حسینی« 

بر اســاس قاعده عقلی و عرف غالب در جامعه جهانی و 
رویه حاکم در کشور ما، تشخیص و تعیین منافع ملی و 
سیاست های کشور توسط ارکان مدیریتی که در راس آن 
نهاد رهبری و سپس سه قوه قرار دارند، انجام می پذیرد و 

نهایتاً مجلس با تشکیالت مفصل کارشناسی...

شــاخص کل بازار بورس از ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ با شــروع 
رونــدی نزولی از محدوده بیش از ۲ میلیون به محدوده 
یــک میلیــون و پانصد هزار واحــدی در روزهای اخیر 
رســید. در تحلیل افت نسبتاً شدید قیمت سهام و روند 
نزولی بازار بورس طی دو ماه گذشته به دالیل مختلفی...

نقطه تعادلی نرخ ارز که موجب رشــد اقتصاد کشور هم 
بشود و ارز در دســترس اقتصاد را هم فراهم کند یکی 
از چالشــی ترین موضوعات در کشور ما بوده است. البته 
بحث های ارزی و نرخ منصفانــه و میزان مداخله ارزی 

در همه اقتصادهای دنیا یکی از بحث های کلیدی و...

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در شــرایطي سکان  
این وزارتخانه را به دســت مي گیرد که با چند چالش 

جدي روبروست.
۱.گرانــی: چالــش اول، افزایــش قیمت بســیاري از 

کاالهاست؛ از خودرو تا مرغ و تخم مرغ...
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aحسین حقگوaصادق الحسینیaاحمد مجتهدaناصر ریاحی

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هفتم- شماره95  
نیمه دوم مهر 1399- قیمت 2000 تومان

بورس در ماه های پیش رو چطور خواهد بود؟

مصائب حقوقی ها برای بورس 

مشروح این گزارش را در صفحه 4 بخوانید

 دومینوی کرونا، کاهش صادرات، افت 
درآمدهای ارزی و رشد قیمت دالر در داخل کشور

 کرونا چطورقیمت 
دالررا گران کرد؟

ترقی اقتصادی : ازآنجایی که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی اســت و با 
افزایش آن، آثار تورمی رشــد نقدینگی بروز می یابد، یکی از مهم ترین 
آثار شیوع ویروس بر سیاست پولی از کانال افزایش نرخ ارز ظاهرشده 
اســت. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹7 و ۱۳۹8 با رکود تورمی مواجه بود 
و شــیوع ویروس کرونا در پایان سال ۱۳۹8 و سال ۱۳۹۹ چالش های 
اقتصادی کشــور را بیش ازپیش کرد. مرکــز پژوهش های مجلس در 
گزارش  بررســی تحوالت پولی و بی ثباتی در قیمت کاالها خدمات و 
دارایــی ها در ماه های اخیر به تاثیر شــیوع کرونا در نرخ ارز پرداخته 
اســت. طبق این گزارش، ازآنجایی که نرخ ارز لنگــر انتظارات تورمی 
اســت و با افزایش آن، آثار تورمی رشد نقدینگی بروز می یابد، یکی از 
مهم ترین آثار شــیوع ویروس بر سیاست پولی از کانال افزایش نرخ ارز 
ظاهرشده است. شیوع ویروس با بســته شدن مرزها، کاهش تقاضای 
کاالهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، موجب کاهش شــدید صادرات 

نفتی و غیرنفتی کشور شد؛...



ترقی اقتصادی : در شرایطی نمایندگان مجلس 
بــه کلیات طرح کوپــن الکترونیــک رأی دادند 
که مرکز پژوهش های مجلــس به عنوان بازوی 
کارشناســی مجلس در گزارشــی بــا این طرح 
مخالفت کرده و آن را تورم زا اعالم کرده اســت. 
طبق طرح مجلس بــه 60 میلیون ایرانی »یارانه 
اعتبــار خرید« پرداخت می شــود و در مجموع 
۳0هزار میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شــود. البته نکته مهمی که نمایندگان 
مجلــس در طرح کوپن الکترونیک فراموش کرده 
اند کسری بودجه دولت است؛ در حالی که دولت 
هم اکنون با مشــکل منابع رو به رو است، چگونه 

مــی تواند برای کوپن الکترونیک منابع اختصاص 
دهد. نکته ای که مرکز پژوهش های مجلس هم 
به آن توجه کرده است. » از آنجا که ممکن است 
طرح کوپن الکترونیک به احتمال زیاد در سال های 
آینده هم اجرا شــود، باید منابــع مالی این طرح 
واقعی دیده شود و به کسری بودجه بیشتر دامن 
نزند، این منابع از جنس فــروش دارایی نبوده و 
امکان اســتمرار این منابع در سال های بعد وجود 
داشــته باشد و بار سنگین این تامین مالی تا حد 

امکان بر دوش افراد با درآمد باالتر باشد.«
امــا باوجــود مخالفت کلی مرکــز پژوهش های 
مجلــس این مرکــز پشــنهادهایی در 4 بند هم 

برای اصالح طرح پیشــنهاد داده است که شامل: 
» نخســت کمک به تامین کاالهای اساسی اقشار 
استحقاق سنجی،  معیارهای  براســاس  کم درآمد 
دوم پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع 
تصمیم گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه 
از طریق مصوبات مختلف، سوم جلوگیری از رشد 
پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی 
از تأمیــن ارز ترجیحــی و در نهایت ایجاد منابع 

پایدار غیرتورمی بسته معیشتی است.«
همچنیــن مرکز پژوهش های مجلس پیشــنهاد 
داده است با اخذ مالیات یا عوارض از تراکنش های 
بانکی، اصالح نــرخ ارز مبنای محاســبه حقوق 

ورودی گمرکــی شــود و افزایــش یک درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده، منابعی تامین شود تا در 
اولویت به ۳ ملیــون و ۱56 هزار خانواده نیازمند 

تحت پوشــش نهادهای حمایتــی کمیته امداد 
و بهزیســتی و بیش از 4 میلیون خانوار نیازمند 

توزیع شود.

بر اســاس قاعــده عقلی و عــرف غالب در 
جامعــه جهانی و رویه حاکم در کشــور ما، 
تشخیص و تعیین منافع ملی و سیاست های 
کشور توســط ارکان مدیریتی که در راس 
آن نهاد رهبری و ســپس ســه قــوه قرار 
دارنــد، انجام می پذیــرد و نهایتاً مجلس با 
تشــکیالت مفصل کارشناســی و مشورتی 
و مرکــز پژوهش هــا، قوانینــی را تنظیم و 
تصویب می کند که التــزام به آنها و اجرای 
آنهــا متضمن تامین منافع ملی اســت. در 

چنیــن حالتی وظیفه 
اشــخاص  آحاد 

حقیقی و حقوقــی انجام امور خرد مربوط به کار در 
عین رعایت قانون اســت. در چنین مکانیزمی منافع 
ملی تامین می شود و کسی به حقوق دیگری خدشه 

وارد نمی کند.
از سوی دیگر در دولت وزارتخانه های مختلفی وجود 
دارد کــه هر یک مأموریت مشــخصی دارند و برآیند 

فعالیت هــا و نیــل آنها به اهداف باعث می شــود 
اموری به اجرا درآیند که در جهت سیاســت های 
کلی نظام هســتند و منافع ملی را تامین می کنند. 

در چنین مکانیزمی مثاًل وزیر آموزش و پرورش 
حتما ســعی می کند که بیشترین بودجه به 
وزارتخانه متبــوع او اختصاص یابد و وصول 
شــود که آن وزارتخانه بتوانــد به اهداف از 

پیش تعیین شده خود یا حتی بیش از آن دست 

پیدا کند. در اقتصاد نیز طبعاً هر شخص حقیقی یا حقوقی که کسب و کاری را دارد 
مأموریت اول او رســیدن به سود بیشتر است. اگر تشکلی برای آن صنف وجود دارد 
مأموریت آن تشکل دفاع از منافع صنفی و دادن مشورت به دستگاه های تصمیم ساز 
و قانون گذار اســت و نهایتاً فقط اتاق های بازرگانی هستند که می توانند کاًل از منافع 
تمام فعاالن اقتصادی دفاع کنند و مطالباتی در ســطح کالن اقتصاد داشته باشند و 

در تهیه مقررات اصلی مورد مشاوره قرار بگیرند.
حال ببینیم در واقع در کشور ما چگونه عمل می شود، این بار از پایین به باال برویم:

شــرایط به این صورت اســت که مثال کاســب جزء یا فعال اقتصادی شعار می دهد 
که ملی فکر کنیم و این شــعار را تشــکل صنفی 
هم تکــرار می کند و این مســیر رو به باال طی 
می شود. ســوال این است که آیا آن کاسب جزء 
یا هر فعال اقتصادی دیگر و تشــکل مربوطه آنها 
صالحیت تشخیص منافع و مصالح ملی را دارند؟ 
به نظر نگارنده خیر، از استثنائات که صرفنظر کنیم 
اطالعات و دانش محدود این اشــخاص در ســطحی 
نیست که بتوانند مصالح کالن را با توجه به امکانات و 
شرایط موجود تشخیص بدهند. اصل بر این است که 
منافع و مصالح ملی قباًل توســط مسئوالن کشور احصاء 
و به صورت قانون و مقررات ابالغ شــده است و صرفاً رعایت 
قوانین و مقررات توســط آحاد اشــخاص حقیقی یا حقوقی بر 
اساس قاعده عقلی باعث حفظ منافع ملی می شود. این اشخاص 
باید ســود قانونی بیشــتری ببرند و در جامعه ثروت و شغل ایجاد 
کنند و هرچه این سود بیشتر شود، سهم دولت هم از محل وصول مالیات 

و عوارض بیشتر می شود و از محل این درآمد اهداف کالن را پیش می برد.
وقتی کمی باالتر را نگاه می کنیم متوجه می شویم در دولت هم وقتی همه مسئوالن 

وظایــف مربوط به مأموریت خود را انجام دهند بهتر نتیجه می گیریم و لزومی ندارد 
ایشــان هم به تنهایی بخواهند جای رئیس جمهور فکر کنند. مثاًل دیده می شود که 
دستگاهی بیشتر به فکر حمایت از صنعت است در حالی که ماموریت اصلی آن تامین 
خدمات برای آحاد کشــور تعریف شده یا دستگاه دیگری بیشتر به فکر صرفه جویی 
ارزی اســت تا اهداف تعریف شــده وزارتخانه خود؛ دســتگاه دیگری که مسئولیت 
اصلی اش ایجاد زیرســاخت اســت نگران قیمت بلیط هواپیماســت و دستگاهی هم 
دلواپس خودروسازان اســت و نه صنعت. به طورکلی اکثریت مدیران ارشد دولت در 
واقع برای خود یک »رئیس جمهور کوچک« هســتند بدون این که اشــراف کافی به 

امور داشته یا اختیارات الزم برای رئیس جمهور بودن را داشته باشند.
در ســطح تشکل ها یک تشکل به دلیل نگرانی شدید از اسراف در ارز، مخالف هر نوع 
واردات حتی واردات مواد اولیه و ماشــین آالت اســت بدون اینکه صالحیت داشــته 
باشــد و تشخیص بدهد که گاهی تولید در داخل اسراف منابع است و به دلیل ضعف 
کیفیت ممکن است به صنایع زیردستی هم لطمه بزند پس بهتر است مثل طفل از او 
نگهداری و مراقبت شود و هر وقت بالغ شد در مورد منع واردات تصمیم گرفته شود. 
البته در حســن نیت تمام این اشــخاص از فعال اقتصادی و صنفی تا مسئول )به جز 
موارد اســتثنائی( تردید نمی کنم اما بحث در اینجا صالحیت اشــخاص و ماموریت 

تعریف شده ایشان است.
از طــرف دیگر اگر ســه قوه نیز قوانیــن را با دقت اجرا کنند، زودتــر و بهتر منافع 
ملی به دســت می آید. مثال روشــن این امر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
اســت که به جز ایجاد چند شــورا که برعهده اتاق بازرگانی بوده اســت مثل شورای 
گفت وگو، سایر دستگاه ها اعتنایی به آن نکرده اند. چند سال دیگر باید منتظر باشیم 
کــه دادگاه های ویژه محاکمه تجاری راه بیفتــد؟ چقدر باید صبر کنیم که دولت در 
تصمیم ســازی ها و ایجاد مقررات نظر مشــورتی بخش خصوصی را اخذ کند؟ و چند 
دوره دیگر از مجلس باید ســپری شود که تشــکل ها را به عنوان مشاور برای تدوین 
و تصویب قوانین به جلســات کمیســیون های خود دعوت کننــد؟ آیا رعایت قانون 
فقــط مخصوص مردم عادی و بخش خصوصی اســت؟ آیا دســتگاه ها وظیفه ای در 
قبال قوانینی که به هرحال با نظر ایشــان و نهایتاً تصویب مجلس و شــورای نگهبان 
 الزم االجرا شــده اســت ندارند؟ قطعاً پاسخ این است همه دســتگاه ها باید قوانین را 

رعایت و اجرا کنند.

 نقش عدالت اقتصادی 
در مسیر جهش تولید

یکــی از مهم تریــن عواملــی که 
می توانــد تاثیر مهمــی بر تحقق 
بگذارد توجه  تولید  راهبرد جهش 
به مقوله عدالت اقتصادی در سطح جامعه است. جوامعی که این مفهوم را 
بخوبی درک کرده و الزامات و بایســته های آن را پذیرفته اند، توانسته اند با 
اتکا به انواع برنامه ریزی ها و استفاده از ابزار های مختلف نظارتی تا حدود 

زیادی این مفهوم را محقق سازند.
برعکس در جامعه ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد و فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان حقیقی نتوانند از طریق کار و تالش خود به سهم مورد 
انتظار و به حقشــان از ثروت جامعه دســت یابند نوعا انگیزه شان کاهش 
پیدا می کند که این خود می تواند به اقتصاد کالن آن جامعه در بلند مدت 

ضربات مهلکی وارد آورد.
در واقع عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شــد که تمام 
افــراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دســت یابند و اســتفادة 
نادرســت و تبعیض آمیز در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی از 
آن جامعــه رخت بربندد. ضمن آنکه مســووالن مربوطه با ابزار های خود 
بتوانند حقوق نیازمندان را در حد کفاف و استحقاق معمول برای گذران 

زندگی فراهم آورند.
در خصــوص اهمیت توجه به مقوله عدالت اقتصادی بررســی ها نشــان 
می دهد که هیچ مکتب و دیدگاهی نیســت که از عدالت دم نزند و روش 
ســهم بری خود را از ثروت هــا و مواهب جامعه عادالنه تــر از روش های 
دیگــران نداند. اما آنچــه که از متون و آموزه های اســالمی در خصوص 
موضوع مزبور استنباط می شــود این حقیقت است که در در دین مبین 
اسالم اساسا تفاوت ها به رسمیت شناخته شده؛ ولی در عین حال تبعیض 

به عنوان امری مذموم هیچ جایگاهی ندارد.
این نکته از آن جهت حایز اهمیت اســت که اختالف افراد در بهره مندی 
از مواهب الهی گاهی از تبعیض ناشی می شود و گاهی هم از غیر تبعیض 
همانند اختالف افراد در اســتعدادها، پشتکار و. در این میان تفاوت های 
افراد در بهره مندی از مواهب طبیعی و ثروت های جامعه ناشی از تبعیض 
خالف عدالت و ستم و حرام اســت؛ ولی تفاوت های ناشی از اختالف در 

استعداد ها و... قابل قبول و مورد تایید اسالم است.

با عنایت بــه این که در شــرایط فعلی، مفهوم عدالــت اقتصادی آن هم 
براساس آموزه های عمیق اسالمی در کشورمان محقق نشده است و حتی 
از آن فاصله زیادی گرفته اســت )افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی 
در کشور در سال های اخیر و کسب ثروت های نامشروع و بادآورده مبتنی 
بر برخی رانت ها، امضا های طالیــی و فرصت های اقتصادی انحصاری از 
ســوی برخی افراد، گروه ها و جریان های داخلی خود شاهدی سترگ بر 
این مدعاســت(، از این رو راقم این سطور برای تحقق عدالت اقتصادی در 

کشور پیشنهادات زیر را مطرح می نماید:
۱. یکی از راهکار های مهم و امتحان پس داده برای محقق ســازی عدالت 
اقتصادی در کشــور های پیشرو و توســعه یافته، بکارگیری نظام مالیاتی 
توانمند است. نبود یک نظام مالیاتی مترقی در یک کشور موجب افزایش 

روزافزون ثروِت ثروتمندان و افزایش فقر فقرا است. 
این در حالی اســت که وجــود چنین نظامی به علــت دارابودن کارکرد 
توزیعــی اش می توانــد بی عدالتی هــا و نتیجتا نابرابری هــای اقتصادی 
را کاهــش دهد؛ بنابرایــن توجه و تاکید بر توانمندســازی نظام مالیاتی 
کشــور برای رصد فرار های مالیاتی گســترده ای که در وضع فعلی کشور 
بدان دســت و پنجه نرم می کنــد و اخذ مالیات متوازن و متناســب از 
کلیه مشــاغل فعال با اســتفاده از یک نظام آمار و اطالعات شــغلی به 
روز، می بایســت در دســتور کار متولیان و مســوالن مربوطه قرار گیرد 
 تــا از بــروز وضعیت نامتوازن توزیــع ثروت در طبقــات مختلف جامعه 

جلوگیری شود.
۲. از آن جا که معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات نهفته 
است بدین منظور سیاســت گذاران کشور بایستی در بخش های مختلف 
خدماتی )اعم از خدمات آموزشــی، بهداشتی، اقتصادی، زیرساختی و...( 
ســنجه بهره مندی افراد حقیقی و حقوقی از هر خدمت را به درســتی و 
براســاس معیار های مشــخص اندازه گیری نمایند تا بــا اتکا بدان بتوان 
میزان نابرابری یا اســتفاده های بیــش از حد متعارف در ارایه هر خدمت 

را بدست آورد.
۳. سیاســت گذار بایستی مرتبا براســاس اطالعات و آمار دقیق و به روز 
موجود و رصد شــرایط کلی جامعه، فاصله ســهم عوامل تولید از قیمت 
عوامل در بازار با شرط غیر انحصاری بودن را تعیین نماید تا بتواند میزان 
عدالتمندی و بی عدالتی این عوامل را مشــخص نماید. بدیهی است که 
هر چه فاصله ســهم عوامل تولید )برای نمونه دستمزد نیروی انسانی( از 
قیمت بازار و متعارف کمتر باشــد بی عدالتی اقتصادی رخ داده است که 
قطعــا ادامه چنین بی عدالتی می تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و... برای 

کشور داشته باشد.
4. به یاد داشــته باشــیم عدالت اقتصادی در عرصه هــای تولید، توزیع  
مصرف و فرصت ها و خدمات ظهور و بروز می نماید و لذا اســتفاده از هر 
ابزار نظارتی برای مســوولین و متولیان امر که بتوانند عرصه های مزبور را 
به دقت رصد و بررسی کنند بسیار مهم و حایز اهمیت است چرا که بروز 
بــی عدالتی اقتصادی در هریک از ایــن عرصه ها می تواند آثار خود را در 

سایر بخش ها و عرصه ها بخوبی نمایان سازد.
5. شفاف سازی و ایجاد تقارن اطالعاتی برای همگان اعم از کسبه، تجار  
تولیدکننده، مصرف کننده و... در کشــور از واجباتی اســت که علیرغم 
تاکید مداومی که کارشناســان به جایگاه و نقش آن کرده اند، اما تاکنون 
با ســهل انگاری و غفلت سهوی یا عمدی مسووالن به کناری نهاده شده 
است. این در حالی اســت که برای تحقق عدالت اقتصادی الزاما بایستی 
شفافیت اقتصادی و بهره مندی همگان از اطالعات مناسب، به روز و بجا 
در هر زمان و مکانی قابل دســترس باشد تا بتوان ادعا نمود که کشور بر 
مبنای مدل عدالت اقتصادی مدنظر اســالم و معیار های عدالت محورانه 

آن در حال حرکت است.
امید که با توجه ویژه مســووالن و متولیان امر به اجرای عدالت اقتصادی 
ابعاد و شــاخص های آن در سطح جامعه بتوان در سال های آتی در مسیر 

تحقق راهبرد جهش تولید گام های موثری برداشت.

ترقی اقتصادی : بار دیگر با فرا رسیدن فصل ارائه الیحه بودجه 
به مجلس، صحبت از اصالح ساختاری بودجه به گوش می رسد. 
همیــن دو روز پیش بود که نامه محمدباقر قالیباف به حســن 

روحانی در این باره خبرساز شد.
در بخشی از نامه قالیباف خطاب به روحانی آمده است: همانطور 
که مستحضرید ریشه بســیاری از مسائل و چالش های کنونی 
اقتصاد ایران در کاســتی های نظام بودجه ریزی کشــور نهفته 
اســت. بویژه در سالیان اخیر و با تشــدید تحریم های ظالمانه 
آمریکا و کاهش شــدید درآمد های نفتی، کسری بودجه دولت 
و روش های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص های اقتصاد 
کالن کشور بر جای گذاشته است؛ لذا انجام اصالحات ساختاری 
در بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقالب تبدیل 

شده است که در سنوات اخیر به کرات بر آن تأکید داشته اند.
وی همچنین اصالح ســاختاری بودجــه را از مطالبات جدی 
نمایندگان دانسته بود. همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه، در میزگرد 
خبرگزاری مهر درباره اصالحات ســاختاری بودجه گفته است: 
من معتقدم مجلس این قــدرت را دارد که از دولت، اصالحات 
بودجه ای را طلب کند. ممکن اســت تا کنون به دلیل مماشات 
یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق نیفتاده باشــد، اما مجلس 
می تواند به این قضیه ورود کند. مجلس یک دستگاه نظارتی کنار 
خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد 
که حتی می تواند یک رئیس جمهور را بدون طرح عدم کفایت 
و سوال و اســتیضاح و … انفصال دائم از خدمات دولتی کند! 
دیوان محاســبات، می تواند یک محکمه قضائی درست کرده و 

حتی حکم جلب صادر کند.
اصالح ساختاری بودجه یعنی چه؟

اما منظور از اصالحات ساختاری بودجه چیست و آیا در زمینه 
اصالحات ســاختاری بودجــه همانطور که رئیــس مجلس و 

نمایندگان می گویند توپ در زمین دولت است؟
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرارو در این باره 
گفت: بودجه عبارتست از حســاب دخل و خرج دولت. بودجه 
متشــکل از دو بخش اســت یک بخش منابع درآمدی دولت و 
یک بخش دیگر منابع هزینه ای کشور است. منظور از اصالحات 
ســاختاری بودجه یعنی این که منابع درآمدی و بودجه جاری 
کشور باید از محل مالیات ها وسایر درآمد های غیرنفتی باشد. در 

این باره هم اتفاقا مجلس نقش بسزایی دارد.
وی افزود: االن 50 درصد اقتصــاد ایران، معافیت مالیاتی دارد 
که باید حذف شــود. یعنی هر کسی که در این مملکت درآمد 
دارد، باید طبق قانون مالیات بدهد، حاال می خواهد وابســته به 
هر جا باشد و هر قدرتی داشته باشد. اتفاقا مجلس در اصالحات 
ســاختاری نقش بســزایی دارد. ســال گذشــته دولت اصالح 
ساختاری مجموع درآمد را آورد و در برنامه ششم هم آمده که 
منبع بودجه جاری کشــور باید مالیات باشد. اما این که ساختار 
مالیاتی چه باشــد، قوانین و نظام مالیاتی چه باشد، باید تعیین 
شود. این در بخش درآمدی است. همچنین پول نفت باید فقط 
صرف پروژه های زیربنایی و زیرساختی شود. اما متاسفانه خود 
نمایندگان خیلی از پروژه هــای عمرانی را به دلیل گرفتن رای 
ومســایل سیاســی به دولت تحمیل می کنند. چون دید ملی 

نداشته و دید منطقه ای و محلی دارند.
این کارشناس ادامه داد: اصالحات بخش هزینه ای هم این است 
که از هزینه های غیرضرور باید به شدت کاسته شود. این معنی 
و مفهومش این اســت که یک سری هزینه ها غیرقابل اجتناب 
اســت مثال حقوق کارمندان دولت را نمی شود نداد. اما مجلس 

باید جلوی هزینه های غیرضروری را بگیرد. جلوی گســترش ها 
را بگیرد مثال هیچ نیازی نیســت در هر شهرستان یک دانشگاه 
درست شود، وقتی مدرسه درســت و حسابی ندارد. اما پس از 
انقالب در شــهر های درجه سه وچهار دانشگاه ساخته شده که 
نتیجه نفوذ سیاســی است. از گرمسار تا بناب و ملکان دانشگاه 
دارند تا اگر نماینده رای نیاورد بشــود رئیس دانشــگاه. این به 
معنای توسعه علم نیست این به معنای هدر رفت مخارج دولت 
اســت. کسی با ساخت دانشگاه مخالف نیست. بخش خصوصی 
بیاید بســازد. وقتی ما فارغ التحصیالن بیــکار داریم و خیلی ها 
صاحب مدرک و بدون تخصص الزم هســتند چه نیازی است 

به این همه دانشگاه.
وی افزود: مجلــس باید جلوی خیلی از هزینه های غیرضروری 
را بگیرد. مثال االن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
حد یک وزارتخانه شــده است یا دبیرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی همینطور. دبیرخانه شــورای علی انقالب فرهنگی 50 
هزار میلیون تومان اعتبارش اســت. مجلس باید بودجه این ها 
را کاهش بدهد. اگر قرار اســت دبیرخانه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی کار وزارت فرهنگ و ارشــاد را کند، پس در وزارتخانه 
را ببندند؛ بنابراین اصالح ســاختار بودجه دربخش هزینه ای به 
معنای کاستن از هزینه های غیرقابل ضروری است و مجلس در 

این باره نقش بسزایی دارد.
پازوکی اظهار کرد: درسال های گذشته در خیلی از جا ها بودجه ها 
پادار شدند. مثال فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف جذب 
اقتصاد های توسعه یافته غرب می شوند و مدیریت ما نمی تواند 
آن ها را جذب کند، بعد رفتیم در شــهر هایی مانند قم، ارومیه 
تبریز و مشــهد از منابع دولتی دانشگاه صنعتی ساختیم. این ها 
خنده دار اســت. مجلس در این باره می تواند نقش داشته باشد. 
یــا مثال در راه تهران و هراز دوبانــده کردن بزرگراه هنوز پایان 
نیافته، ولی راه آهن تهران-آمل را داریم درست می کنیم آن هم 
بــه خاطر نفوذ یک نماینده تا رای بیاورد؛ بنابراین باید مجموع 
حکومت یعنی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در جهت توسعه و 
پیشرفت کشور بیندیشند. ملی فکر کنند و منطقه ای عمل کنند.

او اضافــه کرد: در مدیریت اقتصادی خیلی مشــکل داریم، اما 
این به اصالح ســاختار ربطی ندارد و می توان ساختار بودجه را 
اصالح کرد و ساختار درآمدی ومخارج دولت را در جهت منافع 
ملی و توســعه و پیشرفت کشور قرار داد. باید در بخش مخارج 

هزینه های غیرضرور کم شود و در بخش پروژه های عمرانی روی 
نیاز های واقعی تمرکز شــود. مثال ما در خیلی جاها زیر ظرفیت 
اشغال تخت، جمعیت داشــتیم، اما بیمارستان ساختیم، چون 
قدرت سیاســی نمایندگان محلی خیلی تاثیر داشته است. بعد 
بین پاکدشت ۲0 کیلومتری پایتخت با تهران غروب ها ترافیک 
شدیدی می شــود، ولی اتوبان ندارد. بعد قرارگاه بین اصفهان و 
شیراز دارد جاده می سازد در حالی که بین این دو شهر در حال 
حاضــر بزرگراهی چهار بانده وجود دارد و برای ســال ها رفت و 
آمد بین این دو شــهر مشکلی ندارد و ترافیکی هم نیست. پس 
باید اولویت ها و نیاز های اصلی را در نظر گرفت. یا در زمان آقای 
احمدی نژاد در قم وکرمانشــاه مونوریل ها را ساختند االن مثل 
آثار تاریخی وســط شهر رها شــدند آن هم با میلیارد ها تومان 
هزینه. مجلس می تواند جلوی این کار ها بایســتد. اصال یکی از 
وظایف مجلس نظارت اســت و در این زمینه تاکنون به شدت 

ضعیف عمل کرده است.
کارشــناس اقتصادی بیان کرد: مجلس بایــد در حوزه اصالح 
ساختار وارد شــود. دولت که الیحه اش را می دهد. اگر مجلس 
بلد است اصالحات را انجام بدهد و اگر راست می گوید اصالحات 
را از خودش شــروع کند. مجلس دارد روز به روز گسترش پیدا 
می کند وکم مانده برسد به میدان شهدا. چهل سال است داریم 
مجلس می سازیم. چه کســی می تواند جلوی مجلس را بگیرد 
جز نمایندگان؟ مجلس باید اول جلوی بودجه خودش را بگیرد. 
همین ســال گذشته رشد بودجه مجلس نسبت به رشد بودجه 
ســایر دستگاه ها بیشــتر بود؛ چرا؟ نهارخوری مجلس چرا باید 
مثل هتل های پنج ستاره باشد، چون اعتبار دارد؛ پول دارد. چرا 
نهارخوری بهترین دانشگاه ما، دانشگاه صنعتی شریف این طوری 
نیســت. در حالی که فرقی ندارد. اگر عدل علی است این به چه 

معناست؟
وی افزود: بودجه دست خود مجلس است. پس مجلس ابتدا باید 
قناعت و اصالح ساختار بودجه را از بودجه مجلس آغاز کند؛ چه 
در بودجه جاری چه بودجه عمرانی اش. همین االن صندوق های 
بازنشستگی ورشکسته هستند. در همین بودجه امسال بیش از 
۹0 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشســتگی اختصاص 
پیدا کرد. یعنی از بودجه جاری ۳80 هزار میلیارد تومانی حدود 
یک چهارم به صندوق های بازنشســتگی کمک شد. نمی شود 
که حقوق بازنشســتگان را ندارد با شعار هم که حل نمی شود؛ 

بنابراین باید از جا های غیرضروری کم کرد.
پازوکی با اشاره به نامه قالیباف به روحانی خاطرنشان کرد: آقای 
قالیباف باید به فکر قوی کردن مجلس باشد. مجلس باید نظارت 
کند. دولت که الیحه بودجه را دســت مجلس می دهد. ببینید 
سال گذشــته الیحه دولت چقدر بود، ولی مجلس قبلی چقدر 
افزایــش داد. آقای قالیباف باید اصالحات را در مجلس به وجود 
بیاورد. مجلس باید ملی فکر کند. هیچ دولتی در پی این نیست 
که برای کشورش هزینه عمده درست کند، البته اگر دولت ملی 

باشد.
وی همچنیــن با توجــه به تأکید برخی نماینــدگان بر احکام 
بودجه ای به عنوان خروجی اصالح ساختار بودجه گفت: احکام 
بودجه ای همان تبصره های بودجه هستند که مجلس می تواند 
هزینه جدید برای دولت به وجود بیاورد یا برعکس بکاهد. همین 

بحث قیر رایگان یکی از این ها بود.
او افــزود: وظیفه مجلــس قانونگذاری اســت. مگر نمی گویند 
نماینده مجلس باید فوق لیســانس باشد. خب این نمایندگان 
که اکثرا مــدرک دارند اگر آگاهی الزم را هــم دارند، باید در 
مقابل درخواســت یا تبصره غیرکارشناســی دولت بایســتند. 
اما تجربه نشــان داده اســت در چهل ســال گذشته، مجالس 
بودجه های زیادی را به دولت تحمیل کردند. بخشــی از بودجه 
را نــه مجلس و نه دولــت نمی تواند کاری کنــد مانند حقوق 
معلم یا بازنشســتگان، ولی بخشی را مجلس می تواند جلویش 
را بگیرد. مثــال وزارت دفاع یــا وزارت کار نمی توانند کارخانه 
داشته باشند؛ بنابراین اصالحات ساختاری در هماهنگی سه قوه 
صورت می گیرد. مجلس یا دولت به تنهایی نمی توانند این کار 
را بکنند. سال گذشته مجلس، چون نمی توانست پروژه جدید به 
بودجه اضافه کند در عناوین ده ها پروژه دست برد و مثال پروژه 
دوخطــی کردن راه آهن تهران-اصفهان را کرد تهران- اصفهان 
-اهواز و همین اضافه کردن اهواز میلیارد ها تومان برای ممکلت 

هزینه تولید کرده است.
این کارشــناس در ادامه تشــریح کرد: اصالح ساختار در منابع 
درآمدی باید به ســمت مالیات ها برود و معافیت های مالیاتی از 
بین برود و از همه مالیات گرفته شــود. دولت هم به مالیات بر 
مجموع درآمد اعتقاد دارد. در بخش مخارج هم باید هزینه های 
غیرضرور کم شود. برای نمونه وزارت رفاه درست شد که کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید که از دولت پول می گیرند 
یک کاسه شوند، اما این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین حذف سازمان های 
موازی از وظایف مجلس است. یا مجلس می تواند قانون بگذارد 
که در مراکز اســتان ها نیازی به خانه های سازمانی نیست. االن 
به خانه های وزارت صنایع دفاع در محله پاسداران که بروید یک 
ســوم شان در تهران خانه دارند، اما آن را اجاره دادند؛ آمدند در 
خانه سازمانی می نشینند. اگر یک سیستم درست باشد می توان 

جلوی رانت و فساد را گرفت.
وی افزود: مجلس می تواند جلوی خیلی از هزینه های غیرضرروی 
را بگیرد. اما انگار آقای قالیباف توپ را به زمین دولت شوت کرده 
است. در حالی که دولت قطعا دنبال این است که هزینه زیادی 
را به بودجه تحمیل نکند، چون منابع درآمدی اش محدود است. 
در ســال گذشته بودجه دولت چقدر بود و مجلس چقدر به آن 
اضافه کرد. مجلس گذشــته تقریبا ۲0 درصد به بودجه دولت 
افزود؛ بنابراین مجلس باید اصالحات را از خودش شــروع کند. 
اصالحات را در مســیر صرفه جویی و منافع ملی پیش ببرد. به 
نظر من رســالت مجلس در این باره بیشــتر است و قطعا هیچ 
دولتی در پی این نیست که مخارج اضافی و بیخود برای خودش 

بتراشد در حالی که درآمد ها محدود است.

قالیباف توپ را به زمین دولت شوت کرد 

آنچه که باید در بودجه ریزی تغییرکند
دکترای مدیریت دولتی 
دکتر رضا طالعی فر

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
ناصر ریاحی

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 95 - نیمه دوم مهر 1399

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با طرحی که در مجلس تصویب شد
آیا طرح کوپن الکترونیک تورم زاست؟

منافع ملی چگونه تامین می شود؟



ترقــی اقتصادی : این روز ها بورس تهران در حال نوســان و 
درجا زدن در کانال یک میلیــون و 500 هزار تا یک میلیون و 
600 هزار واحدی است و تاکنون چندباری نتوانسته این سقف 
را بکشند. این در حالی است که بعد از معروف شدن ارز 4۲00 
تومانــی، به دالر جهانگیری، اظهار نظــر محمود واعظی رئیس 
دفتر رئیس جمهوری در مورد اینکه مقاومت شاخص کل بورس 
در محدوده یک میلیون و 600 هزار واحدی قرار دارد، این روز ها 
اهالی بازار سهام می گویند که شاخص کل توان عبور از مقاومت 

واعظی را ندارد.
 دو ماهی اســت که شاهد فاصله گرفتن شاخص سهام از قله ۲ 
میلیون و 78 هزار واحد و عقبگرد بیش از ۲7درصدی این نماگر 
بودیم. در این میان برخی ســهام حتی تا 70 درصد افت قیمت 
داشتند. از این رو به اعتقاد فعاالن بازار اکنون بسیاری از سهم ها 
در کف های جذاب و زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند 

و بهترین زمان برای ورود به بازار محسوب می شود.
این روز ها فعاالن تاالر شیشه ای نیم نگاهی نیز به تحوالت سیاسی 
آمریکا دارند. جایی که دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه برای 
ریاســت جمهوری آمریکا در حال رقابت بوده و کمتر از یک ماه 

آینده رئیس کاخ سفید برگزیده می شود.
در این میان در صورت انتخاب جو بایدن نامزد دموکرات هر چند 
دالر کاهش خواهد یافت، اما به نظر می رســد خوش بینی های 
سیاســی در کوتاه مدت می تواند رشــد قیمت سهام را به دنبال 
داشته باشــد و در میان مدت کاهش درآمد شرکت های دالری 
بازار )به دنبــال کاهش نرخ دالر(، وضعیت عکســی را بر تاالر 

شیشه ای حاکم کند.
در صورت انتخاب مجدد ترامپ، رشــد ســهام در کوتاه مدت و 
میان مــدت محتمل اســت. از ایــن رو انتخابــات آمریکا با هر 
نتیجــه ای در کوتاه مــدت صعود نماگر های ســهام را به دنبال 

خواهد داشت.
حقوقی ها از بازار نوسان می گیرند

حمید میر معینی کارشــناس بازار ســهام در گفتگو با فرارو با 
اشــاره به اینکه دو عامل اصلی این روز ها مانع از رشــد بورس 
می شوند، اظهار داشــت: اولین عامل عملکرد حقوقی های بازار 

و ســهام داران نهادی است، که مشغول نوسان گرفتن هستند، 
این در حالی اســت که آن ها استراتژی معامالتی درستی ندارند 
و اغلب هم زمانی که نوســان می گیرند، بعد از آن با ضرر وزیان 
روبرو می شــوند، در صورتی که آن ها باید بر اســاس استراتژی 
معامالتی میان مدت و بلند مدت در بازار فعالیت کنند، اما این 

ایام با دید کوتاه مدت در بورس به فعالیت می پردازند.
وی بــا تاکید بــر اینکه حقوقی های بازار بــا توجه به جایگاهی 
که دارند، نباید تنها به فکر کســب ســود به هر قیمتی باشند، 
گفت: بر عملکرد این نهادی ها هیچگونه نظارتی نمی شــود، در 
صورتی که اگر آن ها مورد بازخواســت قــرار می گرفتند، امروز 
وضعیت بازار این نبود، آن ها همیشــه طی این سال ها هر کاری 
که دلشان خواســته انجام داده اند، بدون اینکه به جایی جواب 
بدهند، این در حالی اســت که این اواخر زیاد از طرف مسئوالن 

بورس و برخی از کارشناسان نسبت به عملکرد سهام داران ُخرد 
و حقیقی انتقاد شــده و آن ها را بــه خاطر دید کوتاه مدتی که 

داشته اند، مورد شماتت قرار داده اند.
میرمعینی افزود: اما در معامالت دو روز اخیر قدرت حقیقی های 
خرد را مشاهده کردیم که هر قدر حقوقی ها سهام عرضه کردند، 
در طرف تقاضا حقیقی ها خریدار ســهام بودند، این نیز طبیعی 
است، زیرا که بیشــتر نماد ها با افت بیش از 50 درصدی روبرو 
بوده اند و واقعا برای ســرمایه گذاری به دید میان مدت و حتی 
بلند مدت جذاب شــده اند، اما متاسفانه با کاری که حقوقی ها 
انجــام می دهند، بازار را خراب کرده اند و با عرضه گاه و بی گاه 
سهام، روند بازار را تغییر می دهند و بورس قرمز پوش می شود.

این فعال بازار ســهام با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت ها 
برای سرمایه گذاری بسیار جذاب است، بیان داشت: با توجه به 

این موضوع نیز شاهد هستیم به مرور نقدینگی در حال بازگشت 
به بورس اســت، اما در این بین شــاهد برخی حرکات هستیم 
از جمله اقداماتی که حقوقی ها انجام می دهند، از ســوی دیگر 
در حال حاضر در مورد بازار های مختلف از جمله بازار ســرمایه 
راهبرد مشــخص و بلند مدتی وجــود ندارد و همه چیز در یک 
حالت بالتکلیفــی، ابهام و تعلیق قــرار دارد، البته این موضوع 
نشــات گرفته از فضای کلی اقتصادی کشــور است که منتظر 

مشخص شدن تکلیف انتخابات آمریکا است.
تاثیر انتخابات آمریکا بر عملکرد بورس

این کارشناس بورس ادامه داد: هرچه به زمان برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا نزدیک تر می شویم، فضای احتیاط در 
معامالت بازار ســهام بیشتر می شود و به نظر می رسد، برخی ها 
می خواهند تا زمان مشــخص شــدن، تکلیف این مسئله فقط 
نظاره گر باشــند، از سویی باید این نکته را به معامله گران خرد 
متذکر شد آن ها نیز باید، در معامالت خود دقت کنند، با توجه 
به فضایی که وجود دارد اســیر جو و هیجانی که در بازار وجود 
دارد، نشوند، زیرا ممکن است با مشکل روبرو شوند، این موضوع 
را به خصوص معامله گرانی که به تازگی وارد بازار شده اند، باید 

مدنظر خود قرار دهند.
میرمعینی با اشاره به اینکه دومین عامل عدم رشد پایدار بورس 
طی این روز ها فروش ســهام عدالت اســت، یادآور شد: حجم 
فروش دارایی های سهام عدالت در برخی از گروه های بازار بسیار 
زیاد است و بعضا با عرضه های آبشاری که انجام می شود، قدرت 
رشد را از سهم ها گرفته می شود، با توجه به این موضوع در حال 
حاضر دو مســئله عملکرد حقوقی ها در بــازار و عرضه های غیر 
منطقی که آن ها انجام می دهند و همچنین فروش سهام عدالت 

دو عاملی هستند، باعث عدم رشد بازار سهام شده اند.
وی خاطر نشــان ساحت: اگر کســی به دید میان مدت و بلند 
مــدت به بازار ســهام ورود کنــد، جدا از اینکــه بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا شــود یا ترامپ به سود منطقی دست خواهد 
یافت، چرا که بازار راه خــود را خواهد رفت، جدا از هر موضوع 
دیگر، اما در کوتاه مدت افزایش نرخ دالر و آینده آن و همچنین 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو موضوعی هستند که 

می توانند آینده بازار سهام در کوتاه مدت را رقم بزنند.

بورس در ماه های پیش رو چطور خواهد بود؟

مصائب حقوقی ها برای بورس 
شــاخص کل بــازار بــورس از ۱۹ 
مرداد ۱۳۹۹ با شــروع روندی نزولی 
از محــدوده بیــش از ۲ میلیون به 
محدوده یک میلیــون و پانصد هزار 
واحدی در روزهای اخیر رســید. در 
تحلیل افت نسبتاً شدید قیمت سهام 
و رونــد نزولی بازار بورس طی دو ماه 
گذشــته به دالیل مختلفی از جمله 
حباب قیمتی در برخی سهام، اصالح 
موقتی بازار، کاهش اعتماد سهامداران 
بــه ادامه حمایتهای دولت و ســایر 
ارکان حکومت از ادامه روند افزایشی بازار از جمله اختالف نظر در خصوص عرضه 
صندوق پاالیشی یکم، فروش عمده سهام توسط حقوقی ها، ایجاد ترس و وحشت 
در ســهامداران برای تداوم کاهش قیمتها و تشکیل صف های فروش بزرگ و رفتار 

توده ای سهامداران غیر حرفهای و … اشاره شده است.
یکی دیگر از این دالیل که توســط برخی از افراد مطرح می شود افزایش نرخ سود 
بانکی است. بانک مرکزی از اوایل خردادماه سال جاری با انتشار اطالعیه ای رسمی 
چارچوب جدید سیاستگذاری پولی خود را اعالم کرد. در این چارچوب جدید، بانک 
مرکزی با هدایت نرخ ســود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی مورد هدف 
خود و مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز و تعیین و اجرای داالن نرخ سود 
در جهت کاهش تورم به سمت نرخ تورم هدف حرکت می کند. اما نکته اساسی این 
است که تغییرات نرخ سود طی ماههای گذشته چه به لحاظ ارتباط زمانی و چه به 
لحاظ اثرگذاری بر رفتار سهامداران نمی تواند یک عامل مهم برای روند نزولی بازار 
بورس قلمداد شــود. چرا که بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در 
پایان تیرماه بدون تغییر در سقف سود سپرده های کوتاه مدت عادی )۱0 درصد(، 
سقف سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله را تنها یک واحد درصد افزایش داده 
و از ۱5 به ۱6 درصد رساند. همچنین، سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه و 6 ماهه 
را به ترتیب با ســقف ســود ۱۲ و ۱4 درصد و سپرده های دوساله را با سقف سود 
۱8درصد معرفی نمود. الزم به ذکر است نرخ سود ۱8 درصد به عنوان باالترین نرخ 
ســود قبالً برای انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک ها وجود داشت و در مجموع 
تغییر قابل مالحظه ای روی نرخ سود اتفاق نیافتاده است؛ ضمن اینکه این نرخ با نرخ 

بازدهی اوراق بدهی دولت در بازار بدهی هم نزدیک است.
لــذا، این تغییرات چه به لحاظ زمان تصمیم و انتشــار خبــر آن و چه به لحاظ 
میزان تغییر آن و تأثیر احتمالی آن بر انگیزه ســهامداران )فروش سهام به منظور 
ســپرده گذاری مدت دار با هدف دریافت نرخ سود بانکی حداکثر ۱8 درصدی در 
مقایسه با بازدهی مورد انتظار بازار بورس و سایر بازارها( نمی تواند عاملی برای شروع 
و تداوم روند نزولی بازار ســهام تلقی شود. به عبارت دیگر، اختالف نرخ های سود 
سپرده ها با نرخ تورم و نرخ های بازدهی مورد انتظار سایر بازارهای دارایی در ماه های 
اخیر آن قدر زیاد است که تغییر یک یا دو درصدی آن نمی تواند اثر معنی داری بر 

رفتار پس انداز و سرمایه گذاری سهامداران داشته باشد.
در این راســتا، ضروری اســت که بانک مرکزی با مهار تورم از طریق مدیریت نرخ 
سود و نقدینگی به تقویت ثبات اقتصادی، ایجاد بستر مناسب پس انداز و سرمایه 
گذاری و تقویت رشد واقعی بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنایع و شرکتهای 
بورسی و توسعه واقعی بازار سهام کمک نماید. در مقابل، الزم است سازمان بورس 
و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه تحلیلی درست و واقع بینانه از تحوالت بازار 
سهام - از جمله تبیین دالیل رشد عجیب این بازار در مقایسه با سایر بازارها قبل 
از شــروع روند نزولی آن، از جمله دعوت عمومــی از مردم به حضور در این بازار و 
شکل گیری حرکت دسته جمعی مردم و تشدید تقاضای ناشی از انتظارات کسب 
بازدهی های بسیار باال و در مقابل، عدم گسترش بموقع و متناسب سمت عرضه بازار 
سهام و همچنین دالیل تداوم این روند- ارائه کنند. این امر ضمن کاهش بالتکلیفی 
و ســردرگمی کنونی سهامداران به بازگشت سریع تر اعتماد عمومی به این بازار و 
ترسیم چشم اندازی روشــن و درست از تحوالت آتی بازار نیز کمک خواهد کرد. 
در مجموع، الزم است ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت ها و فرصتهای مناسب 
بازار سرمایه برای تقویت تأمین مالی تولید و افزایش مطلوب سهم این بازار از کل 
تأمین مالی اقتصاد کشــور، از طریق توجه همزمان به عناصر تأثیرگذار در هر دو 
سمت عرضه و تقاضای بازار و پرهیز از حبابی شدن قیمت سهام، مراقبتهای الزم 
در خصوص کارکرد سالم و قوی بازار سهام صورت گیرد. همچنین، با جلب اعتماد 
ســهامداران به توسعه مطلوب بازار از طریق تقویت ساختارهای نهادی، اطالعاتی 
و نظارتی بازار، ضمن پرهیز از مداخالت گســترده در سازوکارهای واقعی بازار و با 
اســتفاده از تجارب موجود، شرایط امن و سالمی برای سهامداری و فعالیت در این 
بازار فراهم گردد. با توجه به مسئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رسیدن 
به هدف نرخ تورم ۲۲ درصدی که مســتقیماً بــر ارزش پول ملی تاثیر می گذارد 
ضروری اســت که سیاســت های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری 
نســبت به سایرسیاست های دولت و بورس اوراق بهادار داشته باشد. زیرادر صورت 
عدم کنترل تورم و افزایش آن، در سایر بازارها از جمله بازار کاال، بازار سرمایه و بازار 
ارز شاهد تبعات منفی آن و تشدید مشکالت وارده بر روند فعالیت آنها خواهیم بود.

 روند بازار سهام 
و سیاست های پولی کشور

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی
احمد مجتهد
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دیدگاه

ترقــی اقتصادی : عرضه خودرو در بورس کاال جدیدترین روش برای فروش خودرو و از بین 
بردن بحث داللی در این بازار به شمار می رود، این طرح در مجلس در حال چکش کاری است. 
در این رابطه برخی از کارشناســان معتقدند، با انجام این کار بازار خودرو سروســامانی خواهد 

گرفت.
 روح اهلل ایزدخواه مســئول کارگروه خودرو کمیســیون صنایع مجلس اعالم کرده اســت که 
وضعیت گرانی خودرو یک بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه شده به مجلس، خارج کردن 
خودرو از یک کاالی ســوداگری و ســرمایه ای به یک کاالی مصرفی است. هم اکنون ظرفیت 
تولید خودرو در ســال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور است و مشکل اصلی در 

سفته بازی و سوداگری است.
وی درمورد عرضه خودرو در بورس توضیح داده است که عرضه خودروی تولید شده در بورس 
بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودرو های تولید داخل 
صرفا از طریق بورس کاال عرضه می شوند و این مکانیزم راحتی است. خریداران خودرو در بورس 
حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم 
به پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام خودرو های سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی 

خودرو های خارجی هم مشمول این طرح می شوند.
به گفته ایزدخواه، هرکس در ســال فقط یک خودرو از یک مدل می تواند از بورس خریداری 
کند. در بورس کاال، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می شود و قیمت پایه را سازمان 

حمایت از مصرف کننده مشخص می کند.
قیمت کشف شده در بورس کاال از قیمت بازار آزاد کمتر خواهد بود

محمدرضا نجفی منش رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و کار و رفع موانع تولید اتاق 
بازرگانی تهران با بیان اینکه کشف قیمت در بورس کاال می تواند تحول بزرگی درصنعت خودرو 
ایجاد کند، اظهارداشــت: قیمت گذاری پایه هر خودرو توسط سازمان حمایت در بورس کاال و 
ســپس کشف قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا می تواند راه موثری برای ساماندهی بازار 
خودرو باشــد، در حال حاضر هم خودروساز و هم مصرف کننده از وضعیتی که بر بازار خودرو 
حکفرما است، ناراضی هستند و به نظر می رسد مکانیزم بورس کاال، راه حل بهتری از شیوه های 

فروش فعلی خودرو باشد.

وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کاال قطعا به نفع دو طرف است، گفت: در حال حاضر 
فاصلــه قیمتی کارخانه تا بازار آزاد در بعضی از خودرو هــای بازار داخل بیش از ۳00 میلیون 
تومان، این مابه التفاوت به جیب دالل می رود و خودروســاز نیز از این وضعیت ناراضی اســت 
مصــرف کننده نیز بــه تبع با این قیمت هایی که وجود دارد، از قــدرت خرید کافی برخوردار 
نیســت، بنابراین نیاز است که تحول بزرگی در عرضه خودرو صورت گیرد، تا این بساط داللی 

که وجود دارد از بین برود.
نجفی منش با اشــاره به لزوم اجرای مکانیزم صحیح برای عرضه محصوالت خودروســازان در 
بورس کاال، عنوان کرد: اگر عرضه خودرو به صورت واقعی و بر اســاس مکانیزم عرضه و تقاضا 
باشد، قدر مسلم قیمت هایی که در بورس کشف می شود، پایین تر از قیمت های بازار آزاد خواهد 

بود و این به نفع مصرف کننده نهایی نیز تمام خواهد شد.
وی با اشــاره به مزایای عرضه خودرو در بــورس کاال، تاکید کرد: به هر حال یکی از معضالت 
فروش خودرو به روش های مختلف بحث نرسیدن خودرو به دست مشتری واقعی بوده است. در 
صورتی که الزامات عرضه خودرو در بورس کاال به طور کامل اجرا شود این مشکل حل خواهد 
شــد. اصوال اصلی ترین مزیت عرضه خودرو در بورس کاال شفافیت آن است. مشخص است که 

چه کسی خودرو خریده و داللی از بین خواهد رفت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: یکی از مهم ترین معضالتی که صنعت 
خودرو با آن روبرو بوده، قیمت گذاری دســتوری اســت، اصوال دولت در هر بازاری که دخالت 
می کند، وضعیت آن بازار متعادل نیســت، قیمت هایی که امروز در بازار آزاد مشاهده می کنید 
حاصل دســتپخت قیمت گذاری شورای رقابت است، درصورتی که اگر بر اساس مکانیزم بازار 
و به شیوه عرضه و تقاضا معامالت خودرو انجام می شد، امروز این وضع بر بازار حکمفرما نبود.

با عرضه خودرو در بورس کاال، شفافیت بر بازار خودرو حکمفرما می شود
اصغرخسروشــاهی نایب رئیس انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران گفت: 
عرضه خودرو در بورس کاال قدم مثبت و موثری نســبت به قیمت هایی است که خودروسازان 
می فروشند و زیان هنگفتی بابت آن می پردازند؛ بنابراین ما هم به عنوان انجمن با این تصمیم 
موافقت کردیم و این تصمیم بهتر از شــرایط فعلی است و ممکن است مرحله گذرا باشد تا به 

یک شرایط تعادل برسیم.

خسروشاهی با اشاره به تاثیر مثبت عرضه خودرو در بورس کاال بر صنعت خودروسازی کشور 
تاکیــد کــرد: در حال حاضر هنوز طرح عرضه خودرو در بورس کاال کامل نشــده و یک طرح 
پیشنهادی است. طبیعتا روی این طرح کار می شود تا تکمیل شود. در طرحی که در کمیسیون 
صنایع مطرح اســت، نواقصی وجود دارد، اما امتیاز طرح این اســت که خودرو به قیمت روز و 

واقعی به دست مشتری می رسد.
وی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس کاال دســت واســطه ها از خودرو قطع خواهد شد و 
سود واقعی به خودروسازان می رسد، افزود: درهمین راستا واسطه ها حذف می شوند وسود تعلق 
گرفته به دست خودروســازان می رسد. به هر حال سودی که در حال حاضر نصیب واسطه ها 
می شــود و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آن بهره نمی برند، به خودروســاز و قطعه ساز 

خواهد رسید.
این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: مهم ترین مسئله که با عرضه خودرو در بورس کاال محقق 
می شود، شفافیتی است که بر بازار خودرو به وجود می آید، در حال حاضر با توجه به مکانیزم 
فروشــی که اجرا می شود برپایه قرعه کشی، احتمال این که متقاضی واقعی خودرو بتوان نیاز 
خود را برطرف کند، خیلی کم است و بسیاری از افراد با شیوه هایی که وجود دارد، به دلیل این 
که خودرو را نیاز ندارند، در بازار آزاد می فروشند و این موضوع باعث آشفته شدن بازار خودرو 
شــده است. اما با توجه به شروطی که در بورس کاال اجرا خواهد شد و همچنین شفافیتی که 
به وجود می آید، خریدار مشخص خواهد بود و دیگر بساط داللی جمع می شود. از سویی دیگر 
این مسئله به ثبات بازار خودرو کمک شایانی خواهد کرد، زیراکه در حال حاضر چنین چیزی 

در بازار وجود ندارد.

ترقی اقتصادی : یعنی وقتی کســری داریم که متغیر مخرجش مبهم و پیچیده و تصادفی 
است، خود کسر می تواند تغییرات شدیدی حتی در اثر شوک های کوچک به یکی از متغیر های 

مخرج داشته باشد و میانگینش هم رابطه سر راستی با متغیر داخل مخرج ندارد!
 ۱( اگر بازار انتظار داشته باشد که »نرخ های بهره« خیلی نزدیک با تورم حرکت کند )یعنی 
نرخ بهره حقیقی حول و حوش صفر باشــد(، تورم اثــر چندانی روی P/E ندارد. چرا؟ چون 
انبساط جریان های نقدی آتی و نرخ تنزیل باال هم دیگر را خنثی می کنند و نهایتا P/E حول 
P/E و حوش همان عددی می ایســتد که توسط صرفه ریسک صنعت تعیین می شود. یعنی

هایی حوالی 5-۱0 متناسب با نرخ رشد حقیقی و ریسک صنایع مختلف.

۲(، ولی اگر جامعه انتظار داشــته باشد که نرخ بهره از تورم عقب بماند، یعنی با وجود تورم 
مثــال ۳0 درصدی، نرخ بهره رســمی از ۲0 درصد تجاوز نکند، در این صورت P/E می تواند 
عدد بزرگی بشــود. چرا؟ چون عامل ها ســعی می کنند از طریق خرید سهام دارایی حقیقی     
مصــرف یا ثروت خود را در مقابل تورم آینده مصون کنند و در نتیجه حاضرند قیمت باالیی 

برای آن پرداخت کنند.
جور دیگری هم که می شود دید این است که رشد اسمی جریان نقدی های آینده با نرخ تنزیل 
 باالتر خنثی نمی شــود و P بیش از E رشد می کند و P/E باال می رود. تحت این فرض دیدن
 P/Eهای حتی باالی ۲0 هم عجیب نیست و کامال سازگار با تئوری اقتصادی و شهود رایج است.

۳( و حاال مهم ترین قســمت قضیه، فرض کنیم در حالت ۲ قرار داریم یعنی جامعه می داند 
که در آینده تورم )ریالی یا دالری( بیش از نرخ بهره است. آیا در این حالت، قیمت های سهام 

همین طور باالتر و باالتر می روند؟ پاسخ »خیر« است!
چرا؟ چون به قول اهالی بازار، سهام این انتظارات را »پیش خور« کرده اند که بیان دیگری از 
توصیف فنی قضیه است:، چون بازار های سهام آینده نگر هستند، همه انتظارات آینده را روی 
قیمت های فعلی منعکس می کنند. یعنی »یک بار« )که می تواند چند ماهی طول بکشــد( 

جهش می کنند و در یک تعادل جدید می ایستند.
پس کی قیمت ســهام به تورم آینده واکنش نشــان می دهد؟ وقتی که خبر جدیدی یا به 
اصطالح »شوک« به تورم انتظاری آینده وارد شود. یعنی باید خبر جدیدی )مثبت یا منفی( 
وارد شود که نیاز به باز-محاسبه قیمت ها باشد. این یکی از خطا های تحلیلی بزرگی بود که به 

نظرم دولت در تشویق مردم به حضور در بازار سهام مرتکب شد.

4( خب پیچیدگی عملی قضیه کجا اســت؟ پیچیدگی این جا است که ما در »مخرج« کسر 
چند تا متغیر کلیدی داریم: »تورم، نرخ بهره، نرخ رشد« و همه این ها در شرایطی مثل ایران 

امروز به شدت تصادفی هستند.
از ریاضیات می دانیم که وقتی متغیر تصادفی در مخرج کســر باشد قضیه خیلی پیچیده تر 
می شود، چون اثرات دیگر خطی نیستند و باید دست به دامان بسط تیلور و نامساوی ینسن 
و الخ شد. ترجمه این حرف یعنی چه؟ یعنی وقتی کسری داریم که متغیر مخرجش مبهم و 
پیچیده و تصادفی است، خود کسر می تواند تغییرات شدیدی حتی در اثر شوک های کوچک 
به یکی از متغیر های مخرج داشــته باشــد و میانگینش هم رابطه سر راستی با متغیر داخل 

مخرج ندارد! 
توضیح غیرفنی: P/E یک نسبت مهم مالی است که نسبت قیمت یک سهم به درآمد دوره ای 

آن را می سنجد.

ترقی اقتصادی : فربد زاوه، کارشناس صنعت و بازار خودرو معتقد است: 
عرضه خودرو در بورس کاال به بهانه ی اینکه افراد کف بازار ناسالم هستند، 
حرفی خنده دار و غیرمنطقی است؛ چراکه اگر معامالت خودرو در بورس 
دست کاری نشود، قیمت خودروها همانی خواهد بود که در بازار است اما 
اگر در این معامالت اعمال نفوذ شود باید منتظر باشیم تا همان سناریوی 

شکست خورده بازار ارز برای خودرو نیز تکرار شود.
هفته گذشته، زمزمه عرضه خودرو در بورس در قالب طرح ساماندهی بازار 
و صنعت خودرو از ســوی محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس اعالم 

شد. طرحی که گفته شده است به زودی به اجرا خواهد رسید و محور اصلی 
آن، عرضه خودرو در بورس کاالی ایران به منظور شفافیت باالی معامالت 
این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی مصرفی است. 
پیش ازاین هم، موضوع ورود خودرو به بورس در شورای رقابت مطرح شد 

اما روی نیاورد.
صحبت از قیمت گذاری خودرو در بورس در حالی مطرح می شــود که به 
گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تا وقتی که عرضه تا این حد محدود 
اســت ورود خودرو به بورس نه تنها نمی تواند مشکل بازار آن را حل کند 

بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت های باالتری در 
بورس کشف شود.

فعاالن و صاحب نظران اقتصادی هم تأکید می کنند که در شــرایط فعلی 
عرضه خودرو به بورس نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه منجر به 

چند قیمتی شدن محصوالت در بازار خواهد شد.
به گفته فربد زاوه، کارشــناس حوزه خودرو، عرضه خودرو در بورس کاال 
هیچ تأثیری در قیمت ها در بازار نخواهد داشت و این پروژه از همین االن 

شکست خورده محسوب می شود.
او در گفت وگو با » پایگاه خبری اتاق ایران« اظهار کرد: عرضه خودرو در 
بورس به بهانه ی این که افراد کف بازار ناســالم هســتند، حرفی خنده دار 
است و منطقی نیست؛ بورس قاعدتاً اگر دست کاری نشود و سازوکار خود 

را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در بورس کاال همانی خواهد بود که 
در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دست کاری 
و اعمال نفوذ کنیم باید منتظر باشــیم تا همان بالیی که بر سر قیمت ارز 
آمده و در حال حاضر بازار چند نرخی اســت، مشابه همین سناریو برای 
خودرو تکرار شود. زاوه تصریح کرد: راهکار حل مشکالت فعلی بازار خودرو 
را نباید در جاده مخصوص جســت وجو کنیم، مشکالت خودرو در همین 
نزدیکی ها و در بانک مرکزی اســت. به باور زاوه، روندی که خودروسازی 
کشــور برای افزایش شمار در پیش گرفته اســت، منجر به افزایش تورم 
می شــود و تا زمانی که دولت و بانک مرکــزی مدیریت تأمین را واگذار 

نکنند، آشفتگی حاکم بر بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشــناس بــازار خودرو همچنین تأکید کرد: طی ســال های اخیر 

هرچند راهکار خصوصی سازی در کشــور برای پرهیز از مشکالت فعلی 
حتی در عالی ترین ســطح مدیریت نظام در قالب اصل 44 ابالغ شد، ولی 
انحراف در اجرای این اصل مشکالت را پیچیده تر کرد. ورود خودروسازان 
و قطعه ســازان به بازار سهام، نه تنها مشکالت را کم نکرد که شرکت های 
بزرگ خودروسازی را با بحران نقدینگی و زیان های شدید مواجه ساخت.

او در پاســخ به این سؤال که مهم ترین اولویت وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت در حوزه خودرو چه باید باشــد، پاسخ داد: نه تنها صنعت خودرو  
بلکه کلیه صنایع به اقتصاددانی نیاز دارد که پیش از هر اقدامی، رویه های 
غلط گذشــته را اصالح کند. متأســفانه در حال حاضــر آنچه در وزارت 
صنعت و در رابطه با صنعت شــاهد هستیم، رفتارهای سلیقه ای مدیران 

و کارشناسان این وزارت خانه است.

بخش عمده ای از افت شــاخص کل در یک ماه 
گذشــته به رشــد غیرمنطقی بازار در نخستین 
ماه های سال جاری باز می گردد. سرمایه گذارانی 
که در ماه های نخست سال با رشد شاخص کل 
به سود باال رسیدند، در اواسط و اواخر تابستان، در 
صف عرضه ایستادند. این گروه از سرمایه گذاران 
تــالش می کردند با فروش ســهام خود پیش از 
آغاز نیمه دوم ســال، ســود کسب شده در نیمه 
نخست ســال را حفظ کنند. هم چنین تحرک 
دیگر بازارهای سرمایه پذیر مثل مسکن، خودرو 
و ارز هم باعث شد نقدینگی در بازار سهام خارج 

شده و به بازارهای دیگر برود.
اکنــون با توجه به افت بازار، رشــد در ســایر متغیرهای کالن اقتصــادی و افزایش قیمت 
مجموعه ای از کاالهای خام در سطح جهانی، می توان گفت 40 تا 50 درصد از سهام عرضه 
در بازار سهام ارزنده است و بازار سهام هم با توجه به این سطح از سهام ارزشمند،  نسبت به 

دیگر بازارها، ارزش خود را حفظ کرده است.
رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی به روال سابق در بازار سهام ادامه دارد و این رفتارها، به 
ویژه در دوره پیش گشایش بازار بروز می کند. رخدادهای ساعات پایانی معامالت یک روز، در 
شکل دهی به رفتار سرمایه گذاران در پیش گشایش روز آینده اثرگذار است. درواقع براساس 
این رخدادها سهامداران یا در صف خرید یا در صف فروش می ایستند نه اینکه سهم خود را 

نگه دارند. بخش عمده ای از رفتار سهامداران حقیقی به سیاست گذاری مسئوالن در بورس 
باز می گردد. تصمیم سیاستمداران در بازگشایی نمادها و بستن آن ها، متوقف نگاه داشتن 
بعضی نمادها یا ممنوع کردن معامالت ســهام در یک روز از تصمیم هایی است که به رفتار 

سهامداران حقیقی شکل می دهد.
بخش دیگر سهامداران بازار یعنی حقوقی ها، مدت زیادی است از فروش سهام منع شده اند. 
بنابراین در طرف فروش شاهد حرکت خاصی از حقوقی ها نیستیم. درواقع رفتار حقوقی ها 
در این مدت خرید و نفروختن بوده اســت که رفتاری یک طرفه است. بنابراین این دسته از 
کنشــگران بازار را نمی توان به اندازه حقیقی ها و رفتارهای هیجان زده آن ها در روند بازار 

موثر دانست.

جزئیات عرضه خودرو در بورس کاال؛ 
خرید پرشرط وشروط دربورس کاال 

اشتباه دولت در بورس چه بود؟

تکرار سناریوی اشتباه ارزی در بورس کاال 

سهم تعیین کننده هیجان در روند بازار سهام

 تحلیل گر بازار سهام
علیرضا کدیور



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 95 - نیمه دوم مهر 1399

لنگر  ارز  نرخ  ازآنجایی که   : اقتصادی  ترقی 
انتظارات تورمی اســت و بــا افزایش آن، آثار 
تورمی رشــد نقدینگی بروز می یابد، یکی از 
مهم ترین آثار شیوع ویروس بر سیاست پولی 

از کانال افزایش نرخ ارز ظاهرشده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹7 و ۱۳۹8 با رکود 
تورمی مواجه بود و شــیوع ویروس کرونا در 
پایان ســال ۱۳۹8 و سال ۱۳۹۹ چالش های 
اقتصادی کشــور را بیش ازپیــش کرد. مرکز 
پژوهش هــای مجلس در گزارش  بررســی 
تحــوالت پولی و بی ثباتــی در قیمت کاالها 
خدمات و دارایی ها در ماه های اخیر به تاثیر 

شیوع کرونا در نرخ ارز پرداخته است.
طبق این گــزارش، ازآنجایی که نرخ ارز لنگر 
انتظارات تورمی اســت و بــا افزایش آن، آثار 
تورمی رشــد نقدینگی بروز می یابد، یکی از 
مهم ترین آثار شیوع ویروس بر سیاست پولی 
از کانال افزایش نرخ ارز ظاهرشده است. شیوع 
ویروس با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای 
کاالهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، موجب 
کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 
شــد؛ تا جایی که تراز تجاری کشور در سال 
۱۳۹8 بــه دلیل تــراز تجــاری منفی فصل 
زمستان، منفی شد. در سال ۱۳۹۹ تا تیرماه 
نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است. البته 
تراز تجاری کشور به دلیل اینکه شامل واردات 
غیررسمی و قاچاق نمی شود برای اندازه گیری 
ناترازی ارزی کشــور حاوی کم برآورد است. 
زیرا ســهم قاچاق )واردات غیررسمی( از کل 

واردات کشــور در حدی اســت که نمی توان 
آن را نادیــده گرفت. نکته دیگر اینکه واردات 
کشــور تقریباً به هسته ســخت رسیده است 
و کاهش بیشــتر آن، موجــب افزایش قاچاق 
خواهــد شــد. بنابراین انتقــال برخی کاالها 
به گروه چهــارم واردات )ممنوعیت واردات( 
نه تنهــا منجر بــه کاهش نیاز ارزی کشــور 
نمی شود، بلکه با فراهم کردن تقاضای ارز در 
بازار آزاد و فشــار برای قیمت ارز آزاد، انگیزه 

منفی به صادرکنندگان برای بازگشــت ارز به 
چرخه واردات رسمی می دهد.

ایــن گزارش ادامه داد: بــا توضیحی که آمد، 
روند صــادرات غیرنفتی در مقایســه با تراز 
تجاری برآورد بهتــری از وضعیت بازار ارز در 
اختیار قرار می دهد. رشــد صادرات غیرنفتی 
و واردات حاکی از کاهش شــدید )نرخ رشد 
منفی دورقمی( از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تیرماه 
است. این در حالی است که واردات )علیرغم 

اینکه واردات غیررسمی را شامل نشده و کم 
برآورد دارد( متناسب با صادرات کاهش نیافته 
است. بدیهی اســت که تراز تجاری منفی به 
معنای کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف 

در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می کند.
طبق یافته های این گزارش، در چنین مواقعی 
که ناترازی تجاری، مقطعی تشــخیص داده 
می شــود، درصورتی که بانک مرکزی ذخایر 
ارز کافی در اختیار داشــته باشــد می تواند 

بــا اســتفاده از ذخایر خــود از افزایش نرخ 
جلوگیری نماید. متأسفانه در سال های اخیر 
به علت سیاست ها و اقدامات دولت در ارتباط 
با تخصیص ارز ترجیحی، برداشت های مکرر از 
صندوق توسعه ملی و... صیانت کافی از ذخایر 
ارزی کشــور صورت نگرفت و بانک مرکزی 
برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ 
تا شــرایط طبیعی، دچار محدودیت شــدید 
منابع شــد. عــالوه بر این، عدم دسترســی 
به منابع ارزی کشــور در کشــورهای مقصد 
صادرات همچون کره جنوبی، ژاپن، عراق و... 
نیز موجب شــد قدرت مداخله بانک مرکزی 
در بازار حواله ارز و تأمین ارز کاالهای اساسی 
کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران 
ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله 

استفاده کند. 
همچنیــن دریافــت این واقعیــت )کاهش 
قدرت مداخله بانک مرکزی( از سوی فعاالن 
بخــش واقعی و ازجمله صادرکنندگان، برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگیزه 
 منفی داد. به طور خالصه، شــیوع ویروس با: 
 ۱. کاهــش صــادرات غیرنفتــی و نفتــی 
۲. کاهــش تقاضــا و به تبع قیمــت فلزات 
محصوالت پتروشــیمی، فراورده های نفتی و 
نفــت در کنار محدودیــت منابع ارزی بانک 
مرکزی، زمینه ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه 
۱۳۹8 با شــتاب بیشتری صعودی شده و در 
شــهریورماه ۱۳۹۹ به ۲7 هــزار تومان هم 

برسد.

دومینوی کرونا، کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی و رشد قیمت دالر در داخل کشور

کرونا چطورقیمت دالررا گران کرد؟  تجلیل از مدیرعامل بانک ملت به دلیل 
حمایت از شرکت های دانش بنیان

ترقی اقتصادی : در گردهمایی تبیین نقش شــبکه بانکی در نظام تامین مالی نوآوری کشــور با حضور 
رییس دفتر و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از مدیر عامل بانک ملت تجلیل شد.  دکتر محمود 
واعظی رییس دفتر رییس جمهوری در جمع مدیران ارشد نظام بانکی و  فعاالن حوزه شرکت های دانش 
بنیان کشــور در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان، اظهار داشت: مشکالت امروز کشور در حوزه 
های مختلف را تنها می توان با کمک نیروی انسانی جوان و متخصص داخلی حل کرد.وی افزود: ما حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان را از ســال ۱۳۹۲ شروع کردیم که در آن زمان هنوز مبحث استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان مثل امروز مورد توجه دولت و جامعه نبود اما هر چه پیش تر رفتیم، اهمیت این 

موضوع بر همگان روشن تر شد و امروز نتایج درخشان حمایت از این حوزه را می بینیم.

 اتصال اولین آزادراه به »بورس« 
با ضمانت بانک مسکن

ترقی اقتصادی: دکتر شایان از انتشار نخستین اوراق آزادراه کشور در بازار سرمایه با همکاری بانک 
مسکن خبرداد.دکتر شــایان مدیرعامل بانک مســکن اظهار کرد: امروز در قالب یک قرارداد، پذیره 
نویســی اوراق منفعت به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال جهت احداث و بهره برداری بخشــی از آزادراه 
حرم تا حرم)آزادراه گرمسار-ســمنان( انجام شــد و ضمانت تعهدات این اوراق بر عهده بانک مسکن 
قرار گرفت.مدیرعامل بانک مســکن در ادامه افزود:در قالب این قرارداد شــرکت احداث، نگهداری و 
بهــره برداری آزاده راه حرم تا حرم به منظور تامین بخشــی از منابع مالی موردنیاز ســاخت قطعه 
گرمسار-ســمنان)از قطعات مربوط به پروژه آزاده راه حرم تا حرم( از طریق واگذاری بخشی از منافع 
حاصل از اســتفاده از ارائه خدمات عوارض آزاده قم-گرمســار اوراق منفعت به میزان ۲ هزار میلیارد 

ریال منتشر کرده است.

بانک صادرات ایران به توسعه راه آهن شتاب داد
ترقی اقتصادی: تفاهم نامه توسعه همکاری و اعطای تسهیالت مالی در حوزه حمل و نقل ریلی به ارزش 
50 هزار میلیارد ریال بین بانک صادرات ایران و گروه مپنا امضا شد.این تفاهم نامه در نشستی با حضور 
مدیرعامل و  مدیران ارشد بانک صادرات ایران و گروه مپنا، به امضای حجت اله صیدی مدیرعامل بانک 
صادرات ایران و عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا رسید که بر اساس آن بیش از 50 هزار  میلیارد 
ریال تسهیالت و انواع خدمات مالی بانک صادرات ایران برای توسعه همکاری و اعطای تسهیالت مالی در 

حوزه حمل ونقل ریلی به گروه مپنا پرداخت خواهد شد.

نشان عالی مدیر سال بازهم به ایران کیش رسید
ترقی اقتصادی: پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش برای دومین بار متوالی نشان عالی مدیرسال را در 
پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال دریافت کرد.این اجالس با حضور عیسی کالنتری معاون 
رئیس جمهور، علی اکبر مونسان وزیر میراث فرهنگی، داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و برات قبادیان معاون وزیر صمت و با رویکرد تجلیل از مدیران موفق و جوان، معرفی مدیران خالق 

در عرصه کارآفرینی برگزارشد.

رفع ۱۵ هزار فقره احتیاجات ضروری توسط بانک ملی
ترقی اقتصادی: در نیمه نخست امسال بیش از ۱5 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری 
توسط بانک ملی ایران به متقاضیان پرداخت شده است. این بانک به منظور رفع احتیاجات ضروری مشتریان 
از محل منابع قرض الحســنه با کمترین کارمزد اقدام به پرداخت تسهیالت می کند و این تسهیالت راهی 

است تا با حفظ و تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه در مواقع ضروری در کنار مشتریان ارجمند باشیم.

 بانک سپه رویای انتقال آب خلیج فارس 
را به واقعیت تبدیل کرد

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سپه از اتمام فاز نخست طرح انتقال آب از سواحل هرمزگان تا اردکان 
خبــر داد و اعالم کرد: با نقش محــوری این بانک، رویای انتقال آب خلیج فارس به مرکز ایران به واقعیت 
تبدیل شــد.محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم این خبر، افزود: برای عملیاتی شــدن پروژه ملی شیرین 
ســازی و انتقال آب خلیج فارس، شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس با سرمایه گذاری سه واحد بزرگ 
صنعتی و معدنی گل گهر، چادرملو و مس سرچشــمه که بانک ســپه سهامدار عمده گل گهر و چادرملو 

است، تأسیس شد.

 تکمیل زیر ساخت های بانکداری دیجیتال 
در بانک ایران زمین

ترقی اقتصادی: مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشــاره به تکمیل زیرســاخت های بانکداری 
دیجیتال وآغاز مراحل اجرایی آن در این بانک گفت: مراحل اولیه توســعه و اجرای بانکداری دیجیتال 
در بانک ایران زمین، در روزهای پنجشــنبه ۲5 لغایت شنبه ۲7 مهر زیرساخت ها ارتقاء و پیاده سازی 
خواهند شــد. سید محمد حسین اســتاد درخصوص ارتقاء و توسعه سیستم های این بانک در روزهای 
انتهایی هفته جاری اظهار داشــت: از حدود 4 ســال گذشته تالش های زیادی در راستای پیاده سازی 
زیرساخت های الزم برای اجرای بانکداری دیجیتال در این بانک پیاده سازی شده است، و بخشی از این 

سیستم ها در روزهای یاد شده اجرایی خواهد شد.

 افزایش خدمات بانکی به نابینایان 
در موسسه اعتباری ملل

ترقی اقتصادی: در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی و مناسب سازی خدمات بانکی 
تعداد شــعبی که در موسســه اعتباری ملل به روشندالن محترم خدمات بانکی ارایه می نمایند 
به ۱0 شــعبه افزایش یافت.ارایه خدمات متنوع بانکی به منظور استفاده راحت و آسان نابینایان 
بدون حضور همراه در ۱0 شعبه این موسسه صورت می پذیرد.در این شعب کلیه فرمهای بانکی 
با خط بریل طراحی و در دسترس می باشند ضمنا در سامانه های نصب شده در این شعب افراد 
نابینا می توانند با اســتفاده از یک دســتیار صوتی و برجسته نگار دارای صفحه کلید و نمایشگر 

بریل فرم های بانکی را تکمیل نمایند.

بانک کارآفرین از طرح تسهیالتی ثمرآفرین رونمایی کرد
ترقی اقتصادی: بانک کارآفرین با هدف تنوع بخشــی به سبد تسهیالتی خود و پاسخگویی به نیازهای 
اقشــار مختلف جامعه، از طرح ثمرآفرین رونمایی کرد. در مراسم رونمایی از جدیدترین طرح تسهیالتی 
این بانک، دکتر علیرضا صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشــاره به ضرورت تنوع بخشی به سبد 
تسهیالت اعطایی تصریح کرد: بانک کارآفرین به عنوان بانکی پیشرو و پیشتاز در صنعت بانکداری کشور، به 
منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان در طیف های مختلف، اقدام به طراحی و ارائه بسته های تسهیالت 

اعتباری نموده است.

خدمات سامانه موبایل بانک رفاه کارگران توسعه یافت
ترقی اقتصادی: بانک رفاه کارگران از توســعه و بهبود خدمات سامانه موبایل بانک خبرداد.در راستای 
توسعه و تکمیل خدمات بانکداری الکترونیکی و در جهت بهینه سازی و بهبود کیفیت سامانه موبایل بانک 
مبتنی بر سیستم عامل Android، ضمن ارتقاء زیر ساخت نرم افزاری سامانه مذکور با هدف سازگاری 
با نسخه جدید سیستم عامل یادشده، امکاناتی نظیر مدیریت ارسال پیامک، پایا دوره ای، پرداخت اقساط 
دوره ای، شــارژ شگفت انگیز ایرانسل، حساب های قابل نمایش در خودپرداز و گزارش چک های واگذار 

شده در این سامانه ایجاد و آماده بهره برداری شد.

"ونوین" اولین چراغ را روشن کرد
ترقی اقتصادی: بانک اقتصادنوین با در نظر گرفتن وضعیت باز ارزی مثبت این بانک در تاریخ 
۳۱ شهریورماه ســال جاری، موضوع منجر به شناسایی 6.۳57.6۲۹ میلیون ریال سود ناشی از 
تســعیر اقالم پولی شــده است.بانک اقتصاد نوین در شفاف ســازی خود آورده است که با توجه 
به نرخ تســعیر اعالم شــده در صورت های مالی پیان ســال ۹8، )۱0۲.000 ریال برای هر یورو 
و ۹0.000 ریــال برای هر دالر( و با در نظــر گرفتن وضعیت باز ارزی مثبت این بانک در تاریخ 
۳۱ شهریورماه ســال جاری، موضوع منجر به شناسایی 6.۳57.6۲۹ میلیون ریال سود ناشی از 
تسعیر اقالم پولی شده و تعیین آثار دقیق تغییرات مذکور بر سود و زیان بانک منوط به تکمیل 
فرآیند تهیه صورت مالی ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۹ و اظهارنظر جسابرس مستقل 

بانک در این خصوص است.

نقطه تعادلی نرخ ارز که موجب رشد اقتصاد 
کشور هم بشــود و ارز در دسترس اقتصاد را 
هم فراهم کند یکی از چالشی ترین موضوعات 
در کشور ما بوده است. البته بحث های ارزی 
و نرخ منصفانه و میزان مداخله ارزی در همه 
اقتصادهــای دنیا یکی از بحث های کلیدی و 
مهم اســت؛ اما در اقتصاد ایران مهم تر است. 
چرا که اقتصاد معاصر ایران اقتصاد نفتی بوده 
و درآمدهای نفتی بخش مهمی از درآمدهای 
ارزی کشور را تشــکیل می دهد. تا دهه ۹0 
درآمدهــای ارزی حاصل از فــروش نفت و 
پترودالر حدود 70 الی80 درصد کل صادرات کشور را شامل می شد اما در ابتدای 
دهه ۹0 به 50-60 درصد و در این اواخر تا ۲0 درصد سقوط کرد و سهم صادرات 
نفتی از کل صادرات در حال حاضر زیر ۱0 درصد است. پس نقش نفت و درآمدهای 
حاصل از آن در اقتصاد کشور کم شده و به تبع آن نقش دولت در قیمت گذاری نرخ 
ارز هم کمتر شده است. پس برخالف گذشته که دولت مالک ارز بوده و می توانست 
قیمت آن را دســتکاری کند؛ در حال حاضر شــبیه به بقیــه دنیا امکان دخالت و 
قیمت گذاری توسط دولت پایین است و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می کند. البته 
اکثــر اقتصادهای نفتی در دنیا وضعیتی مانند قبل از ســال ۹6 ایران دارند. وجود 
امکان برای دولت برای دخالت باعث شده در سالیان متعدد مفهومی به نام بیماری 
هلندی را در اقتصاد ایران شاهد باشیم؛ به این معنی که دولت با دستکاری نرخ ارز 
و تثبیت نرخ ارز با وجود تورم داخلی، ســعی می کرد در کوتاه مدت تورم را کنترل 
کند تا نتیجه اقدامات نادرست خود را بپوشاند و در نتیجه این اقدام، واردات گران 
نمی شد ولی قیمت کاالی مشابه تولید داخل با احتساب تورم باالتر می رفت. دولت 
تورم را به ظاهر کنترل می کرد و با تثبیت نرخ ارز هزینه بی انضباطی مالی خود را 

در کوتاه مدت می پوشاند.
تثبیت نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت باعث می شد تولیدکننده داخلی بعد از مدتی 
 deindustrialization از چرخه کار و تولید خارج شــود؛ این »صنعت زدایی« یا
ناشی از بیماری هلندی است. همین سیاست ها در بلندمدت سبب شد که برندهای 
اصلی و قدیمی صنعت ایران از بین رفتند؛ برندهایی مانند »ارج«، »آزمایش«، »کفش 
ملی«و »کفش بال« و غیره به تعطیلی کشــیده شدند؛ اگرچه تکنولوژی و بهره وری 
نقش مهمی داشت ولی دلیل عمده این شکست سرکوب ارز بود. امروز دولت ارزی 
ندارد که دخالت کند؛ در نتیجه نرخ ارز باالتر می  رود و در جایی می ایســتد که نرخ 
تعادلی  آن اســت. البته من معتقدم که قیمت ۲5 هزار تومان برای دالر گران است 
ولی بخش عمده نرخ ارز در چند ماه گذشته، نرخ تعادلی بوده است. به این معنا اگر 
سال پایه را هر سالی بگیرید که روی ارز فشار نیست؛ با محاسبه اعداد و تعدیل تورم، 
نرخ ارز حول و حوش متوسط ۳ ماه گذشته خواهد بود. این نرخ، غیرمتعادل نیست؛ 
اگر قرار است اقتصاد بدون وابستگی به نفت اداره شود، نرخ ارز با احتساب تورم باالتر 

خواهد رفت. مگرنه باید فاتحه صادرات و ارز ناشی از آن را بخوانید.

کانال اول فشار: کسری بودجه دولت
به نظر می رسد بعد از این نفت در اقتصاد ایران نقش جدی بازی نخواهد کرد؛ برای 
همین دولت باید به جای کنترل نرخ ارز، هدف گذاری تورمی داشــته باشد. الزمه 
هدف گذاری تورمی کنترل بی انضباطی های مالی دولت اســت. بعبارت دیگر، الزمه 
کنترل تورم، کنترل کسری بودجه است؛ تراز شدن بودجه دولت است. باید به این 
اصل مهم توجه شــود که تورم در اقتصاد ایران اگرچه پولی است ولی سیاست های 
پولی نیست که تورم را سبب می شود، بلکه سیاست مالی است که به صورت درون زا 

سیاست انبساط پولی را شکل می دهد و درنتیجه آن تورم به تبع ایجاد می شود.
در اقتصادی که رشــد نقدینگی باالست، رشد قیمت ارز متناسب با آن قابل انتظار 
اســت؛ باید مردم و دولت آن را به رســمیت بشناســند. در چنین شرایطی انتظار 
می رود دولت هزینه های خود را کنترل کند تا رشــد نقدینگی کنترل شود. دولت 
بیش از این نمی تواند ریخت و پاش کند؛ دولت نمی تواند ۲00 هزار میلیارد تومان 
در بودجه 400 هزار میلیارد تومانی کســری داشته باشد. این وضعیت معلوم است 
که باعث انفجار تورمی خواهد شد. دولت بایستی مثل عامل عاقل و بالغ رفتار کند 
و کســری بودجه را کنترل کند. هیچ راه دیگری برای کنترل نرخ ارز جز انضباط 
مالی-بودجه ای دولت وجود ندارد. هر راه دیگری آدرس غلط دادن به اقتصاد است. 
با کســری بودجه عمال چرخه های شوم تورم را در اقتصاد کشور زنده نگه می دارند 
و امکان پایدارسازی رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد. انتهای این چرخه این است 
که همه نرخ های کلیدی در اقتصاد باالتر رود و اقتصاد ایران بی ثبات تر شــود. پس 
کاهــش پایدار تــورم و ثبات نرخ ارز همه از دریچه انضبــاط مالی دولتی، انضباط 
بودجه ای دولت می گذرد. برای کوتاه مدت فروش حداقل ۱50 هزار میلیارد تومان 
اوراق در ســال جاری و 50 الی ۱00 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی راهی 
قابل انجام اســت که متاســفانه با بی تدبیری وزارت اقتصاد با کندی قابل مالحظه 
انجام شــده و دریچه امکان آن در حال بســته شدن اســت. به طوری که تاکنون 
صرفا حدود 50 هزار میلیارد اوراق و کمتر از ۱0 هزار میلیارد تومان شــرکت ها را 
فروخته ایم. این اعداد فاجعه است و در صورت عدم واکنش سریع دولت به تورم های 

باال منجر خواهد شد.
کانال دوم فشار: تحریم و کانال های ارزی

از ســوی دیگر، در بررسی و تحلیل نوسانات اخیر در بازار ارز و حوادث ناشی از آن 
باید به این نکته توجه شــود که ایران کشوری است که در حال حاضر تحریم های 
زیادی را متحمل اســت؛ کانال های ارزی کشور بسته شــده، افزایش های ناگهانی 
دالر در این شــرایط غیرعادی نیست. اما درنهایت قیمت حول و حوش نرخ تعادلی 
نوسان خواهد داشت؛ نرخ تعادلی ۱8-۲۲ تومان خواهد بود. در تعیین نرخ تعادلی 

تورم ســاالنه اثرگذار خواهد بود و نرخ ارز ساالنه نمی تواند ثابت بماند، نرخ تعادلی 
تابع شــرایط کالن اقتصادی خواهد بود و هر ســال متفاوت خواهد بود. پس تاثیر 
برگشــتن یا برنگشتن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و تحریم کوتاه مدت است و 
نوســانات کوتاه مدت صرفا ایجاد می کند. برای این منظور الزم است که رتبه بندی 
صادرکنندگان و پیمان سپاری مشروط جدی گرفته شود. صادرکنندگانی که سابقه 
صادراتی ندارند باید وثیقه های متناســب بگذارند تا اجازه صادرات داشته باشند. به 
این شــکل عدم تعادل ناشی از برگشت ارز به کشور کمتر میشود و نوسانات کوتاه 

مدت کمتر اتفاق می افتد.
کانال سوم: تقاضای سرمایه  گذاری و داغ شدن ریال

در شــرایط تورمی و انتظاری که داریم ریال هر روز در حال داغ شدن است. پس 
سومین پیشــران بازار ارز تقاضای سفته بازانه در بازار است به این معنا که عده ای 
بــا خرید دالر یا هر ارزی ارزش پول خود را حفظ می کنند. برای پاســخگویی به 
این نیاز و حل آن نیازمند اجرای راهکارهایی از جمله پیش فروش برخی کاالهای 
داخلی مثل فوالد، مس و آلومینیوم در قالب مثال اوراق ســلف در ابعاد گســترده 
هستیم زیرا کسی که هر کدام از این ها را خریداری می کند در واقع دالر خریداری 
کرده است و به نفع شرکت های تولیدی داخلی نیز خواهد بود. در کنار این روش 
می توان اوراق ارزی و سپرده های ارزی را هم اجرا کرد. به نحوی که صادرکنندگان 
ارز آینده خود را بتوانند به صورت اوراق ارزی مثال تحویل یکسال بعد بفروشند و 
ارز خود را در یک سال آینده به خریدار اوراق تحویل دهند. به این طریق می توان 
تقاضای ســفته بازانه و سرمایه گذاری را پاسخ بدهیم و از فشار تقاضا روی نرخ ارز 

جلوگیری کنیم.
تعادل ارزی شرط الزم رونق تولید است نه شرط کافی

در شرایط عادی اگر نرخ ارز در تعادل نباشد، برای تولید مضر است؛ اگر نرخ ارز در 
تعادل باشد، شرط الزم تولید است ولی شرط کافی رونق تولید نیست. شرط کافی 
تولید، بهره وری است؛ داشتن الزامات سهولت کسب و کار و محیط مناسب کسب 
و کار اســت. سیاست های انحصاری، سیاســت های مبتنی بر محدود کردن رقابت 
و مجوز و غیره باعث می شــود تولید نتواند در فضای مناســب رشد کند. با وجود 
همه این شــرایط آمارها نشان می دهد در دو سال گذشته کمترین ضربه به بخش 
صنعت در اقتصاد ایران خورده اســت. بهترین رشد در مقایسه با بخش خدمات و 
کشــاورزی، در حوزه صنعت اتفاق افتاده است؛ چون شرط الزم )تعادلی بودن نرخ 
ارز( برقرار بوده و خیلی ها با این شرایط صادر کرده اند. در این شرایط برندهای لباس 
و نساجی ها، چرم و کفش رونق گرفته است. راه غلط برای اقتصاد سرکوب نرخ ارز 

و راه رونق تولید تعادلی شدن نرخ ارز است.

ترقی اقتصادی : آمارها و داده های منتشرشده از سوی بانک 
مرکزی نشان می دهند که علت اصلی رشد باالی پایه پولی در 
سال ۱۳۹8 و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت 
با اســتفاده از منابع بانک مرکزی بوده اســت. بدهی دولت به 
بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است و عمدتاً در قالب تنخواه گردان خزانه 
)موضوع ماده )۱( قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 

مصوب ۱۳80( از بانک مرکزی دریافت شده است.
روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در فصل زمستان ۱۳۹8 
و بهار ۱۳۹۹ صعودی تر از فصل های گذشــته بوده است؛ رشد 
پایه پولی در فصل بهار سال جاری 8.8 درصد بوده، درحالی که 
رشــد فصلی این متغیر در بهار سال ۱۳۹8 معادل ۳.۳ درصد 
و در بهار ســال ۱۳۹7 معادل ۲.۲ درصد بوده است. همچنین 
رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال های 
گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. عالوه بر این رشد 
۳4 درصــدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایــه پولی در ۱۲ ماه 
منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد 
کــه اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه 
۱۳۹۹ شــاهد یک انبســاط پولی بوده و حجــم نقدینگی و 
پایه پولی با شــتابی بیش از گذشته افزایش یافته است. مرکز 
پژوهش های مجلس در بخشــی از گزارش »بررسي تحوالت 
پولــي و بي ثباتي در قیمــت کاالها، خدمــات و دارایي ها در 
ماه هاي اخیر«، روند و نوسانات متغیرهاي پولي را مورد بررسی 

قرار داده است.
طبق این گــزارش، عالوه بر این ترکیب نقدینگی و پایه پولی 
نیز در بهار سال ۱۳۹۹ تغییر کرده است. سهم پول از نقدینگی 
در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد )باالترین نسبت در سال های 

پس از ۱۳۹۱( رســیده و نرخ رشد یک ســاله پول نیز 6۱.5 
درصد)باالترین نرخ رشد پول در سال های اخیر( بوده است. در 
ارتباط با تغییر ترکیب پایه پولی نیز سهم سپرده های دیداری 
بانک هــا نزد بانک مرکزی در پایه پولی افزایش یافته اســت و 
ذخایر اضافی بانک ها در ســه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ با نرخ 
رشد ۱65 درصدی به میزان 58 ه.م.ت افزایش یافته و سهم آن 
از پایه پولی از 6 درصد در پایان اسفندماه ۱۳۹8 به ۱5 درصد 

در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده است.
مرکز پژوهش ها در پاسخ به این سؤال که علت رشد باالی پایه 
پولی در ماه های اخیر چیســت، اعالم کرده است که آمارها و 
داده های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می دهند که 
علت اصلی رشد باالی پایه پولی در سال ۱۳۹8 و بهار ۱۳۹۹ 
جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک 
مرکزی بوده اســت. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه 
ابتدایی سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 
و عمدتــاً در قالب تنخواه گردان خزانه )موضوع ماده )۱( قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳80( از بانک 
مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواه گردان خزانه در سال 
۱۳۹۹ نیز مشــابه سال ۱۳۹8 با اســتناد به ماده )۱0( قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از ۳ به 5.5 درصِد بودجه 
عمومــی دولت افزایش یافت. عالوه بــر این برخی از عملیات 
ارزی دولــت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی شــد 

که عبارتند از:
    برداشــت از منابع صندوق توســعه ملی: بــا توجه به عدم 
نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عماًل امکان وصول 
یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این 
ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر 

افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است.
    تخصیص ارز به قیمت 4۲00 برای واردات کاالهای اساسی: 
با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین 
بخشــی از ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی از محل 
ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته اســت. درصورتی که 
بانــک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقد شــونده خود به 
قیمت نبود و می توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی 
عرضه کند، می توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته 

ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.
رشد باالی پایه پولی در سه ماهه ابتدایی سال )افزایش عرضه 
ذخایر(، در کنار کاهش تقاضای ذخایر که در پی شیوع ویروس 
کرونا اتفاق افتاد، موجب افت شــدید نرخ سود بین بانکی شد. 
عواملی که موجب کاهش تقاضــای ذخایر در بازار بین بانکی 
شد است عبارتند از: ۱. آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت 
تسهیالت حمایتی کرونا به میزان یک سوم تسهیالت پرداختی 
برای مقابله با پیامدهای شــیوع ویروس )حدود 8 ه.م.ت(؛ ۲. 
کاهش تسهیالت دهی بانک ها به دلیل کاهش تقاضای برخی 
از بنگاه ها )کاهش تقاضای ســرمایه در گردش و...( و افزایش 
ریسک نکول تسهیالت )چشــم انداز منفی اقتصادی ناشی از 

شیوع ویروس(.
طبق این گزارش، شیوع ویروس از سوی دیگر به واسطه افزایش 
مخارج دولــت و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشــدید 
کســری بودجه دولت شده اســت و طبعاً پیامد دیگر شیوع 
ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شــدن کســری 

بودجه بوده است.
نرخ ســود بین بانکی تنها طی ســه ماه )از اسفندماه ۱۳۹8 تا 
خردادمــاه ۱۳۹۹( ، از ۱8 درصد به ۹ درصد رســید. کاهش 

شدید نرخ سود بین بانکی اسمی در حالی اتفاق افتاد که تورم 
روندی فزاینده داشــت و نرخ ســود واقعی بین بانکی کاهش 

به مراتب شدیدتری را تجربه کرد.
نرخ ســود اسناد خزانه اســالمی به عنوان شاخص بازده بدون 
ریســک در اقتصاد نیز روندی مشابه نرخ سود بین بانکی طی 
کرد و در خردادماه به ۱4.8 درصد رســید. از تیرماه و در پی 
افزایش نرخ سود بین بانکی نرخ سود اسناد خزانه اسالمی نیز 
مجدداً روند صعودی به خود گرفته اســت و بازده تا سررسید 

برخی از انواع آن، به ۲0 درصد نیز رسیده است.
مرکز پژوهش ها در انتهای این بخش نوشــت: در پایان بخش 
تحلیل متغیرهای پولی، الزم اســت همان طور که تأثیر شیوع 
ویــروس برپایه پولی موضوع بحث قــرار گرفت، به کانال های 
تأثیر شــیوع ویروس بر نقدینگی نیز اشاره شود. توقف برخی 
از رسته های کســب وکار متأثر از شیوع ویروس )نظیر بخش 
گردشــگری( عماًل به معنای عدم امکان بازپرداخت اقســاط 
تسهیالت این کسب وکارهاست. عدم بازپرداخت اقساط که یا 
به علت امهال یا به دلیل عدم امکان بازپرداخت از سوی بنگاه ها 
و خانوارها اتفاق میافتد، عماًل منجر به کند شدن روند محو پول 
خواهد شد. گزیرناپذیری بخشی از رشد نقدینگی که از محل 
پرداخت سود سپرده ها اتفاق میافتد و جذابیت سرمایه گذاری 
در بازار دارایی ها احتمال تداوم خلق نقدینگی همچون گذشته 
را تقویت می کند و این مطلب در کنار کند شــدن محو پول، 

موجب رشد باالتر نقدینگی خواهد شد.

نرخ ارز به کدام سمت می رود؟

کانال های فشار بر نرخ ارز

بهای جبران ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی
پایه پولی چرا رشد کرد؟

اخبارکوتاه

 کارشناس اقتصادی
صادق الحسینی



ترقی اقتصادی : غالمرضا ســلیمانی در »گردهمایی تبیین نقش شــبکه بانکی در 
نظام تامین مالی نوآوری کشــور« گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی ســازی 

محصــوالت نوین آن در گرو همراهی شــرکت های دانش بنیان و حرکت در مســیر 
دیجیتال است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تفاهم نامه ها و همکاری های صنعت بیمه و معاونت 
علمــی ریاســت جمهوری و شــرکت های دانش بنیان تاکید کرد: نظــام تامین مالی 
شــرکت های دانش بنیان بدون بهره وری از خدمات بیمه ای و افزایش ضریب امنیت 
سرمایه گذاری، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر صنعت بیمه نیز به خدمات نوآورانه 

این شرکت ها نیاز اساسی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: بیمه های اعتباری شــرکت های دانش بنیان به زودی راه اندازی 
خواهد شــد و این درحالی اســت که موسســات بیمه ای در کنار بانک ها می توانند 

ضمانت نامه های مالی و اعتباری را صادر کنند.
غالمرضا سلیمانی با اشاره به ضرورت راه اندازی سامانه محصوالت نوین بیمه ای اظهار 
کــرد: صنعت بیمه در موضوع همه گیری ویروس کرونا وارد میدان شــد و با طراحی 
بیمه نامه های ویژه توقف کســب وکار ناشــی از اپیدمی و پاندمــی اجازه نداد فضای 

اقتصاد کشور تهدید شود.
رئیس شــورای عالی بیمه ابراز امیدواری کرد شرکت های دانش بنیان با مشارکت در 
طرح های نوین بیمه ای و ایجاد بستر دیجیتال برای توسعه آن به تقویت ساختارهای 

خدمات اقتصادی کمک کنند. 
وی ســهم شــبکه بیمه جهانی را 6 هــزار و ۲00 میلیــارد دالر و معادل 7 درصد 
از تولیــد ناخالص کشــورها دانســت و افزود: میــزان ســرمایه گذاری های صنعت 
بیمــه کشــور بــاالی ۱00 هــزار میلیارد تومــان اســت و ضریب نفــوذ بیمه به 
 6/ ۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه البته هنــوز بــا اســتانداردهای جهانی 

فاصله داریم.
وی از ضــرورت ســرمایه گذاری 800 میلیاردتومانی صنعت بیمــه در حوزه تکمیل 
زیرســاخت های آی تی صنعت بیمه ســخن گفت و همراهی شرکت های دانش بنیان 
و صنعت بیمــه را از روش های کم کردن این فاصله دانســت و اظهار کرد: ماموریت 
صنعــت بیمه فقط به پوشــش ریســک های شــرکت های نوآور محدود نمی شــود 
 بلکه بــا در اختیار داشــتن بیگ دیتای ارزشــمند، عالقه مند اســت در این حوزه 

سرمایه گذاری کند.
ســلیمانی در پایان ســخنان خــود ابعاد گوناگــون چند طرح نوین بیمــه ای را در 
حــوزه بیمه های زندگی، تامیــن مالی و پس انداز تشــریح کــرد و از صندوق های 
 ســرمایه گذاری و شــرکت های دانش بنیــان درخواســت کــرد تــا در بخش بیمه 

به صورت جدی ورود کنند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 95 - نیمه دوم مهر 1399

ترقی اقتصادی : حجت بهاری فر در مراســم افتتاحیه ســاختمان سپهبد شهید 
قاســم سلیمانی شــرکت بیمه "ما" که با حضور مدیر عامل بانک ملت، رئیس کل 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، هیات عامل و دبیر کل سندیکای بیمه گران 

برگزار شد، ضمن رونمایی از محصوالت جدید بیمه ای، در خصوص عملکرد شرکت 
در سالجاری ابراز امیدواری کرد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شــرکت، تامین نیازهــای همه ذینفعان را ضروری 
دانســت و گفت:فرآیند بهینه ســازی پورتفوی سرمایه گذاری شــرکت با نگاهی 
بلندمدت و پایدار از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه یافته استتا از 

منافع سهامداران و بیمه گذاران زندگی محافظت شود.
بهاری فر تصریح کرد: به یاری خدا از ابتدای برنامه تا کنون به اهداف از پیش تعیین 
شده دســت یافته ایم و انشاهلل این روند برای سال های آینده نیز با موفقیت پیش 
خواهد رفت، عملکرد ســه ماهه شرکت در سال جاری همانگونه که در صورت های 
مالی منعکس شــده است بسیار مطلوب بوده و در سه ماهه دوم نیز با موفقیت و به 
نحو شایسته انجام شده است که گزارش های مالی آن به زودی منتشر خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد:  افزایش سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری با 
ترکیب بهینه و از جمله سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت، ضمن در نظر 
گرفتن ریســک سرمایه گذاری، بازده سرمایه گذاری را نسبت به درآمدهای حاصل 
از سپرده گذاری بانکی به نحو مطلوبی افزایش داده است.با توجه به عملکرد 6 ماهه 

سرمایه گذاری و با در نظر داشــتن مواردی از قبیل پرتفوی بهینه سرمایه گذاری 
وضعیت موجود و برنامه های آتی، پیش بینی می شــود تا پایان ســال رکوردهای 

بی نظیری را در بخش سرمایه گذاری به ارمغان آوریم.
بهاری فر در خصوص افزایش سرمایه شرکت به 4000 میلیارد ریال که با موفقیت 
انجام شــد اظهار داشــت:ما جزو اولین شــرکت های بیمه ای هستیم که موفق به 
انجام فرآیند افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها شده ایم و در 
حال حاضر با ثبت افزایش ســرمایه از ۱500 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال، 
از ســرمایه الزم برای دریافت مجوز بیمه اتکایی برخورداریم که درخواســت صدور 
مجوز فعالیت به بیمه مرکزی ارســال شده و در دست اقدام است، با دریافت مجوز 
اتکایی قبولی از یک سو و با افزایش ظرفیت نگهداری از سوی دیگر، فصلی نوین در 
درآمدهای بیمه ای شــرکت گشوده و انشاهلل منجر به سودآوری بیش از پیش برای 
شرکت خواهد شــد. با اقداماتی که از سال گذشته در خصوص قراردادهای اتکایی 
آغاز کردیم و با توجه به ترکیب بهینه و مطلوب پرتفوی بیمه ای و ضریب خسارت 
مناســب که پایین تر از میانگین صنعت بیمه می باشــد، موفق به افزایش ظرفیت 

نگهداری شرکت شده ایم که تاثیر بسزایی در درآمدهای شرکت خواهد داشت.

با هدف تامین نیازهای کلیه ذینفعان

تداوم بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری بیمه ما

برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی محصوالت بیمه ای 

 تفاهم نامه همکاری بیمه میهن صنعت بیمه باید دیجیتالی شود
با کهنه سربازان دفاع مقدس

ترقی اقتصادی: به منظور ترویج فرهنگ صلح و آرامش و ارج نهادن به مقام شامخ کهنه 
سربازان دوران دفاع مقدس به جهت تامین نیازهای بیمه ای ، سازمان مردم نهاد خانه سرباز 
صلح ایران و بیمه میهن تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به منظور ترویج فرهنگ صلح و 
آرامش و ارج نهادن به مقام شامخ کهنه سربازان دوران دفاع مقدس و سربازان ایران زمین 
به جهت تامین نیازهای بیمه ای این عزیزان، سازمان مردم نهاد خانه سرباز صلح ایران، در 
روز شــنبه 5 مهرماه و پنجمین روز از هفته دفاع مقدس،  تفاهم نامه همکاری بیمه ای با 
شرکت بیمه میهن با حضور امیر سرتیپ احمد دادبین فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش 
تیمســار امیر  حبیب بقایی فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش و جناب سرهنگ رحیمی 
ریاســت محترم اندیشکده ارتش جمهوری اسالمی ایران همچنین، آقای دکتر مصطفوی 
مدیرعامــل بیمه میهن، دکتر حمیدی ریس هیات مدیره، آقای خســروی مدیر بازاریابی 
و ســایر مدیران ستادی بیمه میهن طی مراسمی با شکوه، در محل سالن کنفرانس بیمه 

میهن، به امضا می رساند.

رشد ۲۵ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه سینا
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه ســینا در نشست شــورای مدیران که به منظور بررسی 
عملکرد و برنامه های این شــرکت برگزار شد، از رشــد ۲5 درصدی حق بیمه تولیدی در 
نیمه نخست امســال خبر داد.دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره در 
این نشســت با اشــاره به برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی سال ۱۳۹8 اظهار داشت: 
خوشــبختانه با توجه به کارنامه مطلوب ســال ۱۳۹8 و خروج از زیان ســنواتی، رضایت 
سهامداران عمده حاصل شد و با برنامه ریزی انجام شده در سال جاری نیز مسیر توسعه ای 
با رویکرد دستیابی به حداکثرسازی ثروت سهامداران را ادامه خواهیم داد.وی با بیان اینکه 
حاکم شدن روحیه کارمحوری و پرهیز از حواشی رمز موفقیت بیمه سینا است، اضافه کرد: 
همدلی همه ارکان در صف و ستاد و پشتیبانی همه جانبه از شبکه فروش می تواند اتفاقات 

بهتری را رقم بزند.

بیمه دی به بازار اول فرابورس راه یافت
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه دی توانست با پشت ســر گذاشتن ارزیابی های سازمان 
فرابورس از بازار دوم به بازار اول فرابورس صعود کند.این شرکت با توجه به افزایش سودآوری 
و ارتقای شاخص های مالی و توسعه عملیات، براساس بررسی های سازمان فرابورس و در 
اجرای دستورالعمل »پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار « حائز کلیه معیارهای مورد 

بررسی قرار گرفت و نماد معامالتی شرکت در بازار اول فرابورس پذیرفته شد.

بهره برداری از سامانه مناقصات اکوسیستم 
همراز بیمه رازی

ترقی اقتصادی: مهندس مهدی ملکی معاون برنامــه ریزی ونوآوری بیمه رازی گفت : 
ســامانه مناقصات همراز، دستیاری هوشمند برای شــبکه فروش و ستاد مرکزی شرکت 
بیمه رازی است که به منظور ایجاد سهولت، افزایش دقت و سرعت در کلیه امور مرتبط با 
مناقصات این شــرکت، در بستر اکوسیستم همراز پیاده سازی شده است.وی با بیان اینکه 
همراز اکوسیستمی تحول گرا در صنعت بیمه کشور است که نوآوری در زنجیره ارزش بیمه 
را هدف قرار داده است ، ادامه داد : همراز تالش دارد ، جایگاه خود را به عنوان یکی از معدود 

پلتفرم های بیمه گر دیجیتال در میان شرکت های بیمه کشور تثبیت نماید.

بیمه آسیا از تعطیلی یک واحد بزرگ صنعتی 
جلوگیری کرد

ترقی اقتصادی: چک خسارت آتش سوزی کارخانه رنگ و رزین آرکو در محل استانداری 
آذربایجان شرقی و با حضور مقامات محلی استان، تحویل مدیرعامل این کارخانه شد. در پی 
بروز آتش سوزی گسترده در کارخانه صنایع رنگ و رزین آرکو در آذرشهر استان آذربایجان 
شــرقی، خسارت سنگینی به این کارخانه وارد شد.  بنا بر این گزارش، با توجه به بروز این 
حادثه و احتمال تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی که بیش از ۱50 کارگر در آن مشغول به 
کار بودند، در نخستین روزهای حادثه با دستور و تاکید مدیرعامل بیمه آسیا، بخشی از این 
خســارت به صورت علی الحساب پرداخت شد و این کارخانه دو هفته پس از آتش سوزی 

فعالیت خود را از سر گرفت.  

افزایش ۳۴ درصدی حق بیمه صادره "پارسیان"
ترقی اقتصادی: پرداخت خسارت به بیمه شدگان به نسبت ماه گذشته ۲۹درصد کاهش 
داشته است.شرکت بیمه پارسیان " پارسیان " در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به پایان 
شــهریورماه سال جاری، میزان حق بیمه صادر شده برای بیمه شدگان تحت پوشش خود 
مبلغی بالغ بر ۳.07۹.۹۱7 میلیون ریال گزارش کرده که بیشترین سهم را در این دوره رشته 
بیمه »نفت وانرژی« و »ثالث-اجباری« در اختیار دارد."پارســیان" در این ماه در مقایسه با 
دوره مشابه در سال گذشته به میزان »نفت و انرژی« و »ثالث-اجباری« در اختیار دارد.الزم 
به ذکر است که این شرکت، در این ماه در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته به میزان 
۳5 درصد افزایش را به دنبال داشته و همچنین نسبت به مردادماه افزایشی ۱.۲5درصدی 
را ثبت کرده است.شــرکت بیمه پارسیان در بخش خسارت های پرداختنی در شهریورماه 
سال جاری مبلغی بالغ بر 870.۳۹7 میلیون ریال را به خسارت دیدگان پرداخت کرده که 
بیشترین میزان پرداختی را به رشته بیمه »زندگی-اندوخته« و »ثالث-اجباری« داشته است.

مهر تایید حسابرس بر افزایش سرمایه “بنو”
ترقی اقتصادی: افزایش ســرمایه ۲8۲ درصدی بیمه تجارت نو که پیش از این توســط 
هیئت مدیره مطرح شده بود با تایید حسابرس مستقل یک مرحله دیگر به تحقق، نزدیک 
شد.درحال حاضر سرمایه این شرکت یک هزارو 570 میلیارد ریال است که در دو مرحله 
پس از موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده، به رقم 6 هزارمیلیارد 
ریال خواهد رســید.گفتنی است؛ افزایش سرمایه “بنو” از دو محل سود انباشته و اندوخته 
سرمایه اعمال خواهد شــد تا صرف حفظ سطح یک توانگری مالی، شروع فعالیت قبولی 

اتکایی و افزایش ظرفیت نگهداری، شود.

توانگری مالی بیمه ملت ۸۵ درصد افزایش یافت
ترقی اقتصادی: بیمه ملت سردمدار شرکت های بیمه در»سطح یک« توانگری مالی، طی 
۹ سال متوالی است. بیمه ملت با نسبت توانگری مالی ۲7۹ درصد و افزایش 85 درصدی 
نسبت به سال گذشته، در بین شرکت های بیمه ای حاضر در سطح یک توانگری مالی طی 
۹ سال متوالی، رتبه اول را با اختالف میانگین حدود ۹0 درصد به خود اختصاص داده است.

آخرین گزارش منتشر شده از سوی بیمه مرکزی در خصوص نسبت توانگری شرکت های 
بیمه، حاکی از آن اســت که شرکت بیمه ملت توانسته است نسبت توانگری مالی خود را 
نسبت به سال گذشته 85 درصد افزایش دهد که این مهم بیانگر مدیریت صحیح ریسک و 

نگاه استراتژیک تیم جدید سکاندار این شرکت است.

 بیمه البرزبخشی از خسارت هلدینگ گلرنگ 
را پرداخت کرد

ترقی اقتصادی: در کم تر از یک هفته پس از حادثه آتش سوزی در شرکت پدیده شیمی 
قرن) اکتیو(، بیمه البرز با دعوت از مدیران این شــرکت تولیدی در دفتر مدیرعامل شرکت 
بیمه البرز، چک علی الحساب خسارت به مبلغ صد میلیارد ریال را به بیمه گزار زیان دیده خود 
اعطاء کرد.محسن پورکیانی،  مدیرعامل بیمه البرز ضمن اعطای چک مذکور به پاس قدردانی 
به کارکنان شرکت اکتیو که با اقدام فداکارانه خود در هنگام وقوع آتش سوزی، سبب جلوگیری 
از سرایت آتش به مخازن مواد اشتعال زا شدند، بیمه عمر بیمه البرز اهدا کرد.پورکیانی در دیدار 
با مدیران ارشد شرکت اکتیو که از زیرمجموعه های گروه گلرنگ است با اشاره به این که گروه 
صنعتی گلرنگ از شــرکت های معتبر و از مشتریان وفادار بیمه البرز است، گفت: هم اکنون 
که به دلیل شــرایط  دشوار ناشی از شیوع کرونا و نیاز مبرم مردم به مواد ضدعفونی کننده 
و شوینده، شرکت اکتیو در حال خدمت رسانی به جامعه در این بخش است، بیمه البرز نیز 
وظیفه خود می داند در ســریع ترین زمان ممکن خسارت ناشــی از حادثه آتش سوزی این 

شرکت را پرداخت کند تا به زودی مجددا وارد چرخه تولید و خدمت رسانی به مردم شود.

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل بیمــه تعــاون در کنفرانس آنالین 
»کووید-۱۹ و مدل ســازی در علم مدیریت« که از ســوی دانشگاه 
لیورپول انگلستان برگزار شد، به تشریح چگونگی مدل سازی و اجرای 
طرح بیمه توقف کســب وکار ناشی از اپیدمی )شــیوع کووید-۱۹( 

پرداخت.
یونس مظلومی در این کنفرانس با اشاره به اینکه با شیوع کووید-۱۹ 
بسیاری از مشاغل و کسب وکارها دچار توقف شده و حتی بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی با تعطیلی موقت یا دائمی مواجه شــده اند، اظهار 
داشت: متأسفانه ایران از جمله کشــورهایی است که نرخ باالیی در 
ابتــالی موارد جدید بــه این ویروس دارد و بــه همین دلیل نیز در 
دوره های مختلف توقف هایی در فعالیت برخی رســته های شــغلی 
صورت گرفته است تا شیوع بیماری کاسته شود که این موضوع، منجر 

به بروز مشکالت اقتصادی برای بنگاه های اقتصادی شده است.

وی افزود: شــیوع کرونا ریسک فعالیت های اقتصادی برای بنگاه ها را 
افزایش داده اســت که برای مدیریت این ریسک، بیمه ها می توانند 
نقش بسزایی داشته باشند. به طور کلی، صنعت بیمه به دلیل ماهیت 

پذیرش ریسکی که دارد، به بهبود محیط کسب وکار کمک می کند.
مدیرعامل بیمه تعاون با بیان اینکه در دنیا معموالً توقف فعالیت های 
کســب وکارها در اثر بروز بیماری های فراگیر مشمول بیمه نمی شود 
گفت: در اکثر قراردادهای بیمه توقف کســب وکار، بندهای ممانعت 
ویروسی وجود دارد تا شامل بیماری های گسترده و همه گیر نشود. 
برای مثال شرکت های مهم بیمه دنیا مانند شرکت های زوریخ، مونیخ 
و آکسا چنین ریسکی را پوشش نمی دهند اما شرکت هیسکاس کلیه 
محرومیت های ناشی از عدم دسترسی به دلیل بیماری ها را پوشش 
می¬دهد یا شرکت بیمه سوئیس وقفه های تجاری ناشی از بیماری 

های خاص را پوشش می دهد اما شامل کووید-۱۹ نمی شود.

وی ادامه داد: با این وجود، برای پاســخ به تقاضــای روزافزون برای 
کاهش ریســک و زیان ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی و صدور 
بیمه های توقف کسب وکار ناشی از همه گیری کووید-۱۹، بیمه تعاون 
تالش کرده است تا محصول جدیدی معرفی کند که از آن به عنوان 

»واکسن اقتصادی ویروس کرونا« نام برده می شود.
مظلومی افزود: ایده  اولیه »بیمه توقف کســب وکار ناشی از اپیدمی« 
در اســفندماه ۱۳۹8 مطرح شد. در آن زمان تیمی منسجم متشکل 
از کارشناسان فنی، بیمه اتکایی، مدیریت ریسک و فناوری اطالعات 
روی طراحی محصول جدید متمرکز شدند و سرانجام بعد از مذاکرات 
متعدد با بیمه مرکزی ایران و اخذ مجوزهای الزم، این محصول جدید 
در شــهریور ۱۳۹۹ راه اندازی شد که مورد استقبال صنوف مختلف 

قرار گرفته است.
وی در تشریح ویژگی های بیمه توقف کسب وکار ناشی از اپیدمی گفت: 

در این طرح کسب وکارها بر اساس احتمال تعطیلی و توقف فعالیت 
به دلیل شــیوع بیماری به سه دسته تقسیم می شوند: کم ریسک کم 
با ریســک متوسط و پرریسک که تخفیف ها یا هزینه هایی اضافی بر 
مبنای ریســک هر دسته تعیین شده است. این محصول که به طور 
انحصاری از سوی بیمه تعاون در پاسخ به از دست دادن درآمد ناشی 
از توقف فعالیت در اثر شیوع بیماری کرونا طراحی شده است، واکسن 
اقتصادی کووید-۱۹ نیز نامیده می شود و تقریباً تمام کسب وکارها و 

شرکت های تجاری می توانند از این محصول بهره مند شوند.

با گذشــت بیش از هفت 
در  کرونا  از شــیوع  مــاه 
تحلیل  توان  می  کشــور، 
جامعی از آثار این بیماری 
بیمه  صنعت  عملکــرد  بر 
نتایج یک پژوهش  داشت. 
مرتبط با آثار کرونا بر بیمه 
هــای درمان که توســط 
انجام  شرکت کمک رسان 
شده است نشان می دهد 
بیماری  شــیوع  از  پــس 
کرونــا، میزان مراجعه مردم برای دریافت خدمات پاراکلینیکی  
بســتری، دی کلینیک، سرپایی و دندانپزشــکی به شکل قابل 

مالحظه ای تغییر کرده است.
این مطالعه نشــان می دهد میزان بستری های اساسی پس از 
این ماجرا تغییر فاحشــی نداشته، ولی میزان بستری های غیر 

ضروری به شدت کاهش یافته است.
پیشتر بسیاری تصور می کردند بیماری کرونا به زودی فروکش 
می کند و از این رو بخشی از اقدامات پزشکی خود را به تعویق 
انداختند، ولی متاســفانه این بیمــاری ادامه یافت و در نتیجه 

رفتار مردم نیز تغییر کرد.
اکنون شــرکت های بیمه در رشــته درمان با دو نوع خسارت 

مواجــه اند؛ نوعی که تنها به تعویق افتاده اســت و دیر یا زود 
پرداخت می شــود و نوع دیگری که در اثر تعمیق و تشــدید 

خسارت های به تعویق افتاده، شدت هم گرفته است.
اطالعات شــرکت بیمه آســماری نشــان می دهد که در دوره 

شــیوع کرونا و به ویژه در چهار ماهه نخست امسال 
تقاضا بــرای خرید بیمه هــای درمان افزایش 

پیــدا کرده و حجم عملیــات درمان بیمه 
آسماری نســبت به مدت مشابه سال 

قبل حدود دو برابر شــده است. 
اطالعیه بیمه مرکزی مبنی 

بــر لزوم پوشــش هزینه 
بیماری کرونا توسط بیمه 
نیز  تکمیلی  درمان  های 
بــه تقاضا برای خرید این 

بیمه نامه دامن زد.
به طــور کلــی مــی توان 

از  مــردم  اســتقبال  افزایش 
بیمه های درمان و نیز اســتقبال 

آنها برای دریافت بیمه های مختلف 
به صورت الکترونیکی را از آثار بیماری 

کرونا بر رشته درمان دانست. گرچه فرایند 
صدور بیمه درمان به صورت الکترونیکی کمی 

دشوار است، اما تمدید این بیمه نامه ها تا حد زیادی به صورت 
الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود.

از ســوی دیگر در جریان صدور و تمدید بیمه نامه یا بررســی 
پرونده های بیماران نیز بســیاری از کارکنان صنعت 
بیمــه در معرض خطرند، از این رو فراگیر 
شــدن خدمــات الکترونیکی باعث 
شــد بخش قابل توجهی از این 

مخاطرات کاهش یابد.
در  بیمه  صنعــت  گرچه 
زمینــه فعالیــت های 
چالش هایی  با  آنالین 
بــود  مواجــه  هــم 
بیمه  شــرکت  امــا 
آســماری بــه دلیل 
نرم افزار  از  کــه  این 
بیمه گــری مختــص 
می  اســتفاده  خــود 
کند، راحــت تر به آمار 
و اطالعات دسترسی دارد 
و از این رو بــرای ارائه طرح 
هــای جدید و متناســب با نیاز 
مشتریان نیز مشــکلی ندارد. کما این 

که امیدوارم تا اواخر شهریورماه فرآیند مطالعاتی و تعیین نرخ 
چند طرح جدید انجام شود.

اما فارغ از رشــته درمان، ســایر رشــته ای بیمــه ای نیز از 
ایــن بیماری متاثر شــدند و شــاید بهتر باشــد بگوییم کل 
 اقتصاد کشــور و حتــی دنیــا از تبعات شــیوع کرونا متضرر 

شده است.
ما به عنوان یک شــرکت بیمه ای تالش می کنیم با رشته های 
فعال در ســرزمین اصلی از جمله درمان انفرادی، بخشــی از 
رکود موجود را پوشــش دهیم تا جمع جبری فروش بیمه نامه 
همچنان مثبــت باقی بماند؛ گرچه معتقدم در مناطق آزاد نیز 
ظرفیت های متعددی برای بیمه گران وجود دارد که متاسفانه 

مغفول مانده است.
اکنون حــدود دو دهه از عمر بیمه ها در مناطق آزاد می گذرد، 
ولی هنــوز در بســیاری از حوزه هــا فرآیند فرهنگ ســازی 
می تواند ســبب رشــد شــود. اتفاقاتــی مانند آتش ســوزی 
مجتمــع پردیس ۱ در منطقــه آزاد کیش تواتــر ندارد چون 
 ســطح ایمنــی در این مناطق باالســت، ولی هیــچ رخدادی 

غیرممکن نیست.
امروز که به ســمت مســن شــدن تأسیسات و ســاختارهای 
مناطق آزاد پیــش می رویم، نمونه این اتفاقات ممکن اســت 
بیشــتر پیش بیاید، بنابراین این حوادث همچون زنگ خطری 
 برای حوزه بیمه های آتش ســوزی، مهندســی و مســئولیت 

عمل می کنند.
در این فاز با ترغیب و فعال کردن بخش های تازه ای در مناطق 
آزاد، می توان رکود ناشی از شــیوع کرونا را برای بیمه گران تا 

میزان قابل توجهی جبران کرد.

ترقی اقتصادی: طرح اتوپالس بیمه نوین پس از اجرای موفق خود در ۳0 منطقه از کشور 
در شهرکرد هم اجرایی شد. این شرکت در راستای گسترش  و بهبود خدمات بیمه ای، طرح 
»اتوپالس« خود را در شهرکرد هم راه اندازی کرد.بر اساس این گزارش، طرح اتوپالس بیمه 
نوین به عنوان خدمتی ویژه  برای دارندگان بیمه نامه بدنه اتومبیل این شرکت طراحی شده و 
پوشش   ها و خدمات امدادی متنوعی را به صورت رایگان ارائه می  دهد.خدمات طرح اتوپالس 
به طور کلی شامل پوشش  های بیمه ای ویژه، خدمات امدادی رایگان، امکان انتخاب تعمیرگاه 
توسط بیمه گذار، مراجعه ارزیاب خسارت بیمه به تعمیرگاه بیمه گذار، عدم الزام به مراجعه 

حضوری بیمه گذار جهت استفاده از خدمات بیمه بدنه، پاسخگویی ۲4ساعته و... می  شوند.

ترقی اقتصادی : محصول »بیمه ســه گانه کرونا« که توسط شرکت بیمه سامان 
طراحی شــده است، در یک بسته واحد هزینه بســتری و هزینه بیکاری را جبران 
کرده و در صورت فوت فرد بیمه شــده، مبلغ مشــخصی را با عنوان ســرمایه فوت 
به بازماندگان پرداخت می کند. کرونا یک بیماری اســت که در ســاده ترین حالت 
می توانــد فرد مبتال را با هزینه های قابل توجه درمان مواجه کند، اما در نمونه های 
حاد ممکن اســت کسب و کار افراد را تحت تاثیر منفی قرار دهد و حتی در صورت 
فوت بیمار، خانواده او را با ســختی مواجه کند.در شرایط همه گیری بیماری کرونا 
و نگرانی جامعه نســبت به تبعات آن، بیمه سامان بار دیگر مسئولیت خود در قبال 
اجتمــاع را نمایان کرده و با طراحی »بیمه ســه گانه کرونــا« راهکار آینده نگری 
پیرامون چگونگی تامین هزینه های درمان و نیز جبران کاهش درآمدهای ناشــی 
از اختــالل در فعالیت های اقتصادی را پیش روی عموم مردم قرار داده اســت.این 
بیمه نامه که نشــــانه ی همبستگی شرکت بیمه ســامان با همه هموطنان و نیز 
یک اقدام عملی برای حمایــت از آنها در شــرایط بحــران است، با ارائه بیشترین 
ســقف پوشش بیمه ای، برای رفع دغدغه ها در کنار مردم است و از آنها امیدوارانه 

و مقتدر حمایت می کند.

ترقــی اقتصــادی : بیمــه پاســارگاد در نیمه نخســت ســال جــاری برای 
هر ســهم یــک هــزار و ۳4 ریــال ســود شناســایی کــرد و ســودخالص این 
 شــرکت بــا جهــش 80۲ درصــدی بــه یــک هــزار و 55 میلیــارد تومــان 

رسید.
شــرکت بیمه پاســارگاد صورت های مالی میاندوره ای شــش ماه منتهی به پایان 

شهریور ماه سال جاری )حسابرسی نشده( را منتشرکرد.
براساس این گزارش این شرکت فرابورسی در شش ماه نخست سال جاری دو هزار و 
۱۱۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و 45۹ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران 
را جبران کرد، بیمه پاسارگاد در این دوره زمانی 50 درصد حق بیمه تولیدی خود 
را نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داد اما در بخش جبران خسارت ۳6 

درصد رشد داشته است.
بر همین اساس این شرکت خصوصی ۹۲۱ میلیارد تومان درآمد حق بیمه در این شش 
ماه کسب کرد و هزینه خسارت این شرکت 5۳4 میلیارد تومان اعالم شد درآمد حق 
 بیمه 5۳ درصد و هزینه خسارت 8 درصد نسبت به شش ماه نخست سال گذشته افزایش 

داشته است .

ترقی اقتصادی: بیمه سرمد، بخشی از هزینه های راه اندازی اتاق مانیتورینگ کالنتری ۱0۳ 
گاندی را متقبل شــد.اتاق مانیتورنگ کالنتری ۱0۳ گاندی، برای رصد نقاط مختلف و باال 
بردن ضریب امنیت منطقه، در حال راه اندازی اســت که این کالنتری را به اولین کالنتری 
هوشمند کشور تبدیل می کند.بیمه سرمد در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به امنیت 

شهر تهران، بخشی از هزینه های راه اندازی اتاق مانیتورینگ این کالنتری را تقبل کرد.

از سوی مدیرعامل بیمه تعاون در کنفرانس دانشگاه لیورپول صورت گرفت:

راهکار حمایتی بیمه  تعاون از کسب وکارها در شرایط کرونا

چگونگی مواجهه بیمه گران با آثار منفی کرونا

راه اندازی طرح اتوپالس بیمه نوین در شهرکرد

بیمه سامان ، همراه روزهای سخت کرونایی بیمه سرمد، به جمع خیرین امنیت ساز پیوسترشد ۸۰۲درصدی سود خالص بیمه پاسارگاد

اخبارکوتاه

 مدیرعامل شرکت بیمه آسماری
علیرضا یزدان دوست 



چالش های پیش روی »رزم حسینی« 
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در شــرایطي سکان  
این وزارتخانه را به دســت مي گیرد که با چند چالش 

جدي روبروست.
1.گرانی

چالش اول، افزایش قیمت بســیاري از کاالهاســت؛ از 
خودرو تا مرغ و تخم مرغ. گراني هایي که مســئولیت 
آنها به درجاتي یا در تولید یا توزیع و یا نظارت به وزارت 
عریض و طویل  صنعت ، معدن و تجارت  باز مي گردد.

مهمتریــن ابزار ایــن وزارتخانه براي ســاماندهي این 
وضعیت هم،  نه  امکان بهره گیري از ابزار پولي و ارزي 
و حتــي تعرفه اي که در وزارتخانه ها و  نهادهاي دیگر 
تعیین تکلیف مي شــوند بلکه ابزار  "سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان" 
است که چه ابزار ناکارآمدي. در واقع حدود دو دهه است که صنعت و وزیر متولي آن، نقش 
برجسته اي در تعیین سیاست هاي پولي و ارزي  ندارد و تابع تصمیمات بانک مرکزي، وزارت 
اقتصاد، ســازمان مدیریت و... اســت. نهادهایي که البته هریک به نوبه خود در بند سیاست 
اند و سیاســتمدارها.  رابطه اي که قرار بود معکوس شــود و این سیاســت و سیاستمداران 
باشــند که به اقتصاد یارانه دهند و به توصیه هاي اقتصاددانان گوش سپارند. )"در کشور ما 
سال هاســت که اقتصاد به سیاســت داخلی و خارجی یارانه می دهد. تا کی می خواهیم این 
کار را بکنیم؟ یک دهه برعکس کنیم و ببینیم چه می شــود و از سیاســت داخلی و سیاست 
خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا مشــاهده کنیم مردم زندگی و معیشت شان چگونه خواهد 

شد" –حسن روحاني _۱۳۹۳(
2.کاهش ارزش افزوده صنعت

چالش دوم وزیر جدید صمت، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت در طي دو ســه سال اخیر 
است. این کاهش رشد البته نه فقط در این بخش بلکه در کلیت اقتصاد واقع شده است. اما 
اهمیت صنعت به لحاظ جایگاه و تاثیر آن  به عنوان موتور اقتصاد کشــور  است. رشد ارزش 
افزوده بخش صنعت و معدن طبق آمار بانک مرکزي در طي سال هاي ۹7 و ۹8 به ترتیب به  
7.5- و  ۲.۱ ســقوط کرده اســت و در سه ماهه اول امسال نیز طبق گزارش مرکز آمار رشد 
بخش صنایع و معادن  4/4- درصد و زیربخش صنعت  0.4- بوده است. البته بانک مرکزي 

رشد بخش صنایع و معادن را در این دوره مثبت و رقم   ۲.5 درصد گزارش کرده است. 
اگــر حتي همین رقم بانک مرکزي را مالک و مبنا قرار دهیم که طبق آن  شــاخص تولید 
۱۳ گروه ) با ســهم 8۳ درصدي از کل شاخص ( از ۲4 گروه اصلی در فصل اول سال جاری 
نسبت به فصل اول سال گذشته، مثبت بوده است )صنایع »تولید انواع آشامیدنی ها«، »تولید 
محصوالت الستیکی و پالستیکی«، »انتشار و چاپ« و »تولید داروها و فرآورده های دارویی« 
و نظایر آن(  باز نمي توان چندان خشــنود بود و اطمینان خاطر داشــت. چرا که رشدهاي 
واقع شده عمدتا به واسطه  ممنوعیت هاي وارداتي و افزایش شدید نرخ ارز و کاهش شدید 
تقاضا براي کاالهاي وارداتي بوده اســت . امري که بنظر نمي رســد چندان دوام داشته و با 
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده هاي تولید با کاهش در فصول پائیز و زمستان مواجه شود. 
در واقــع ممنوعیت های وارداتی و خالی شــدن میدان رقابت از رقبــای پر توان خارجی و 
افزایش نرخ ارز و سرمایه ای شدن بسیاری از کاالهای مصرفی تولید داخل و افزایش شدید 

تقاضا برای این محصوالت، عامل اصلي رشدهاي محدود صنعتي  بوده است.  
مشــکل اما، آنجا بروز می کند که تولید صنعتی کشــورمان بخواهد بر اصالت های  واقعی و 
پذیرفتــه شــده جهانی اتکا کند و در بازارهای رقابتی خــود را محک زند و در بازار داخل و 
یا منطقه و جهان با همتایان خود مورد انتخاب و ارزیابي  مشــتریان قرار گیرد. آنگاه بنظر 
مشــکل دو چندان خواهد شــد و سیاســت هاي درون گرایانه فعلي، بحرانی بس سخت را 
متوجه کلیت صنعت و اقتصاد کشور خواهد کرد. صنعتي که البته در صورت رفع تحریم هاي 
خارجي و سو سیاست ها و بگیر و ببندهاي داخلي و در شرایط  فضاي آزاد و رقابتي کارنامه 
اي شایســته خواهد داشت؛ مصداق این مدعا میانگین رشد ۱0.5 درصدي سال هاي برنامه 

سوم توسعه و دوران اصالحات ) 84-7۹ ( است.
3.وزارت صنعت، معدن و تجارت

چالش مهم دیگر وزیر جدید صمت، خود آن وزارتخانه اســت. اینکه وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت فاقد شــرح وظایف قانوني اســت. یعني وجود این وزارتخانه معطوف به یک "ماده 
واحده" مصوب ۱۳۹0.4.۱۱ اســت که در آن صرفا "امکانات، تعهــدات ، اعتبارات ، نیروي 
انســاني و اموال"  وزارتخانه هاي  "صنایع و معادن" و "بازرگاني"  به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منتقل شده است. اما شرح وظایف و اختیارات  این وزارتخانه که ظرف شش ماه  پس 
از تصویب این ماده واحده مي بایســت به تصویب دولت و مجلس مي رســید، حدود ۹ سال 
اســت، بالتکلیف و حتي بالعکس، موضوع تفکیک دوباره این وزارتخانه در دستور کار دولت 
قرار دارد.واضح و آشــکار اســت در کمتر از یک سال باقیمانده تا پایان کار دولت دوازدهم و 
اصــوال روحیه و نگرش اقتصادي حاکم بر آن، نمي توان انتظار حل هیچ یک از چالش هاي 
فوق  اعم از اتخاذ راهبردهاي جدید سیاستي در جهت حاکمیت توسعه صنعتي در گفتمان  
دولت و یا ایجاد فضاي رقابتي و دســت بر داشــتن از خودکفایي و سیاست هاي تعزیراتي و 
یا حتي تعیین تکلیف وزارت صمت را داشــت. تنها مي توان از اینکه وضعیت صنعت از این 
بدتر و ســخت تر و چالش هایش به ابر چالش تبدیل نشــود خشنود، و امیدوار بود شاهد از 
هم گســیختگي بیشتر سیاستي، ساختاري و ســازماني این حوزه کلیدي اقتصاد میهن مان 

نباشیم، به نظر به همین هم باید  قانع بود!

  ۳نکته که آینده بازار خودرو 
به آن بستگی دارد

بازار خودرو غیرقابل پیش بینی تر از همیشــه است و 
تنها نکته  قابل پیش بینــی با توجه به عوامل مختلف 
اثرگذار بر این بازار، بدتر شدن وضعیت است. می توان 
گفت در آینده بی تعادلی قیمت در بازار خودرو تشدید 
می شــود و به دلیل شرایط ابرتورمی و تغییر لحظه ای 
قیمت، سطح تقاضا به کمترین میزان ممکن می رسد. 
در شــرایطی که صبح قیمــت دالر ۲8 تومان و عصر 
همان روز قیمت به ۲۹ هزار تومان می رسد، چطور می 
توان معامله کرد؟ سطح عدم اطمینان در بازار به شدت 
باال رفته و همین به رکود بیشتر در بازار دامن می زند. 
افزایش قیمت خودرو در ماه های گذشــته هم  با رکود 
معامالت همراه بوده است. بازار خودرو آماده واکنش به خبرهای مختلف است و این آمادگی 

در ماه های آینده هم ادامه پیدا می کند.
نکتــه دوم، قیمت خودروهای تولید داخل اســت که در آینده بــازار نقش آفرینی می کند. 
خودروهــای تولید داخل هنوز قیمت واقعی خود را پیدا نکرده اســت چراکه با افزایش نرخ 
دالر، ارزش ریال در کشور پایین آمده است. اگر قیمت دالر را ۲5 هزار تومان در نظر بگیریم 
در یک ســال، ارزش ریال ۱00 درصد کاهش یافته است. متوسط قیمت دالری که در سال 
گذشته در دســترس صنعتگر و تولیدکننده ایرانی بود، در کانال ۱۲ هزار تومان قرار داشت 
و اگر متوسط قیمت به ۲4 تومان هم رسیده باشد، یعنی متوسط قیمت دو برابر شده است. 
باتوجه به تغییر نرخ دالر، وضعیت قیمت خودروهای داخلی هم نامشخص تر از همیشه است.

نکته سوم، وضعیت سازمان های دولتی متولی در صنعت و بازار خودرو است. متاسفانه وزارت 
صمت در این زمینه ضعیف عمل کرده اســت. چهارماه است که این وزارت خانه وزیر ندارد 
درحالیکه باید تصمیم های کلیدی گرفته و اجرا کند. متاسفانه این وزارت خانه، وزارت خانه 
ای نیســت که بدون وزیر بتواند کار خود را ادامه دهد. در این شــرایط بحرانی وزارت صمت 
بدون وزیر رها شــده و در ادامه سلسله مراتب هم، دیگر افراد قادر و حاضر به تصمیم گیری 
نیســتند. در شرایط بحرانی که به گرفتن تصمیم های مهم نیاز داریم، خبری از تصمیم گیر 
نیســت. همه در وزارت صمت مشکالت را محول به بخش و شخص دیگر می کنند. از طرف 
دیگر، مجلسی که هنوز از راه نرسیده، بدون وجود پشتوانه قوی علمی و کارشناسی شروع به 
طرح دادن می کند که آن هم، به دلیل عدم وجود فرصت چانه زنی در فرایند سیاستگذاری 
راه به جایی نمی برد. در فقدان تضارب آراء و برخورد قدرت ها، طرح ها بیشــتر به دســتور 
شــبیه است اما اقتصاد از دســتورهای ما پیروی نمی کند. در شرایط ایده آل، متخصصان و 
افــراد با تجربــه در زمینه مورد مطالعه و حوزه قانونگذاری بایــد عقل های خود را روی هم 
گذاشــته و موضوع را پیش ببرند امــا وقتی این ارکان در فرایند قانونگذاری ضعیف شــود 
پیامدی جز عدم اجرای تصمیم های کلیدی ندارد. متاسفانه آینده باتوجه به این عوامل برای 

بازار و صنعت خودرو سخت تر است.

زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان در حال انتقال به دولت است

وضعیت عجیب در صنعت خودروسازی!
محمد مهدی حاتمی: بازار خــودرو در ایران به وضعیت 
کم سابقه ای رسیده است. در شرایط ممنوعیت واردات هر 
گونه خودروی خارجی به دلیل بــروز بحران ارزی، قیمت 
ارزان ترین خودروی تولید داخل )پراید( در حالی در کانال 
۱۲0 تا ۱40 میلیون تومانی نوسان می کند که آمار ها نشان 
می دهند حدود 70 درصد از شاغلین کشور، »حداقل بگیر« 

هستند.
این به معنی آن است که با دریافتی ماهانه حدود ۲ میلیون 
و 500 هزار تومانی برای شــاغلین مجرد و بدون سابقه کار 
خرید یک پراید با فرض پس انداز مطلق، بیش از 4 ســال 
طول می کشد و این در حالی است که انتظار داشته باشیم 

طی این مدت بار تورم سنگین تر نشود!
وضعیت صنعت خودرو در ایران واقعًا تا چه حد 

خراب است؟
امــا تــداوم این وضعیــت ما را بــه کجا خواهد رســاند؟ 
آمار ها نشــان می دهند با وجود اعطــای مجوز فروش فوق 
العــاده ماهانه ۲5 هزار دســتگاه خودرو به خودروســازان 
خودروســازان بزرگ کشــور همچنان یک میلیون دستگاه 
تعهد معوق دارند. به عبارت ساده تر، خودروسازان در حالی 
برای تحویل فــوری و ۹0 روزه خودرو های جدید ثبت نام 
می کنند که هنوز یک میلیون دستگاه از برنامه تولید خود 
عقب هستند و دود این وضعیت به چشم کسانی می رود که 

پیش از این برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند.
از آن ســو، صورت های مالی خودروسازان بزرگ کشور هم 
شاهد ناترازی هایی هســتند که به سطوح نگران کننده ای 
رســیده اند. آرش محبی نژاد، دبیــر انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه ســازان در اردیبهشــت ماه امسال در 
همین رابطه گفت: "محاســبات ما نشــان می دهد مجموع 
زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان کشور تا پایان سال 
۱۳۹8 به بیش از 55 هزار میلیارد تومان رســیده اســت". 
محبــی نژاد افزود: "از این میــزان، 45 هزار میلیارد تومان 
سهم زیان انباشــته خودروسازان و ۱0 هزار میلیارد تومان 

سهم قطعه سازان است."
زیان انباشــته زمانــی در صورت مالی یک شــرکت ایجاد 
می شــود که مدیران شــرکت نتوانند زیان یک سال مالی 
را در ســال مالی بعدی جبران کنند و به این ترتیب، زیان 

پشِت زیان انباشته شــود. برآورد دقیق و به روزی از زیان 
انباشته خودروســازان تا انتهای نیمه نخست سال ۱۳۹۹ 
وجود ندارد، اما تردید هم وجود ندارد که این زیان ها قطعاً 

افزایش چشم گیری داشته اند.
بدهی های خودروسازان چگونه به ضرر همه مردم 

تمام می شود؟
از آن ســو، به نظر می رسد خودروسازان و وزارت صمت، به 
شکلی حیرت انگیز در حال انتقال ضرر و زیان ناشی از بی 
تدبیری خود به حوزه های دیگر هســتند. برخی داده های 
غیررسمی نشان می دهد که خودروسازان به ازای تولید هر 
یک دســتگاه خودرو ضرر می کنند و این در حالی است که 
قیمت خودرو های تولیــد داخل با توجه به کیفیت آن ها و 

توانایی خرید شهروندان، به شدت ناعادالنه جلوه می کند.
خودروسازان بدهی بسیار ســنگینی به قطعه سازان دارند 
و عالوه بر این، طی ســال های اخیر نیز زیر بار بدهی های 
بسیار سنگین به نظام بانکی کشور رفته اند و این در حالی 
است که بعید است بتوانند تا آینده ای نزدیک این بدهی ها 

را تسویه کنند.
عــالوه بر این، ثبت نام کنندگان خودرو که پیش از این به 

خودروسازان پیش پرداخت داده اند، سود مشارکت دریافت 
می کنند و دیرکرد حتمی خودروســازان در تحویل خودرو 

به مشتریان، بر بدهی های آن ها می افزاید.
بــه این ترتیب، بدهی های انباشــته شــده در یک صنعت 
)خودروســازی( به صنایع و حوزه های دیگر )قطعه سازی 
و نظام بانکی( منتقل می شــود و از آنجا که بسیاری از این 
حوزه های دیگر هم دولتی هســتند، کســری در تراز مالی 
آن ها به کســری بودجه دولت منتقل می شود. امروز حتی 
مردم عــادی هم می دانند که کســری بودجه دولت یعنی 

تورم و کوچک شدن سفره های همه ما.
خودروسازان می خواهند »ماهانه« گران کنند

با این همه، در هفته های اخیر طرحی در مجلس شــورای 
اســالمی با عنــوان »طرح تحول صنعت و بــازار خودروی 
کشــور« اعالم وصول شــده که به نظر می رسد قرار است 
بخش بزرگی از موضوعات مرتبط به بازار خودرو را به شکل 

یک بسته کلی حل و فصل کند.
بــر اســاس این طرح، قرار اســت کشــف قیمــت برخی 
خودرو هــا در ســاز و کار بورس کاال صــورت بگیرد و این 
در حالی اســت که خودرو های هیبریــدی و الکتریکی، از 

شمول قیمت گذاری دســتوری بیرون خواهند بود. با این 
همه، بر اســاس این طــرح، همچنان شــورای رقابت یک 
 قیمت گذاری اولیه )پیش از ورود به بورس کاال( را بر عهده 

خواهد داشت.
بر اســاس این طرح، همچنین الزامات کیفی هم بر قیمت 
گذاری اولیه توســط شورای رقابت تاثیرگذار خواهند بود و 
خودرو های واجد کیفیت، حاشــیه ســود دستوری باالتر و 
خودرو های فاقد کیفیت، حاشــیه سود پایین تری خواهند 
داشــت. از سوی دیگر، قرار است اســقاط به ازای تولید و 
واردات خــودرو دوباره از ســر گرفته شــود و عالوه بر این 
واردکننــدگان قطعات خودرو هم بــه ازای واردات قطعات 
بــا ارزش ارزی بیش از ۲0 هزار دالر، موظف به خرید یک 

واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.
شــورای رقابت ســه ســال پیش از گردونه قیمت گذاری 
خودرو خارج شــد، اما امســال دوباره این مسئولیت را بر 
عهده گرفت. همین چند روز پیش، اما رضا شــیوا، رییس 
این شورا، از بررسی افزایش قیمت خودرو در بازه های زمانی 
ســه ماهه خبر داد. او گفته بود در حالی که خودروسازان 
معتقدند قیمت خودرو باید هر ماه افزایش قیمت داشــته 
باشــد، شورای رقابت قرار اســت هر سه ماه یک بار جلسه 
داشته باشد و افزایش قیمت خودرو ها را به بررسی بگذارد.

آیا »بورس« می تواند بازار خودرو را نجات دهد؟
در این میان، اما طرح بهارســتان نشــینان برای تحول در 
صنعت خودرو شــامل بخش هایی است که برای نخستین 
بار بــه نوعی تعیین قیمــت خودرو را به ســاز و کار بازار 
می سپارد، اما خودروســازانی که همواره طرفدار آزادسازی 
قیمت خودرو بــوده اند، حاال به بخش هایــی از این طرح 

انتقاد دارند.
توضیح اینکه تعیین قیمت خودرو در »بورس کاال« مستلزم 
تعیین یک قیمت پایه برای محصول عرضه شده است. پس 
از آن، قیمت محصول مانند یک حراجی تعیین می شــود و 
در جایی که قیمت پیشــنهادی فروشنده و خریدار یکسان 
باشــد، کشف قیمت صورت می گیرد. با این همه، بر اساس 
طرح مجلس، این همچنان شــورای رقابت اســت که باید 
قیمت پایــه ورود محصوالت خودرویی بــه بورس کاال را 

تعیین کند.

 تحلیل گر صنعت
حسین حقگو

کارشناس بازار خودرو
امیرحسن کاکایی

شــکل  روند  در  اوپک 
گیــری تصمیــم های 
نوســانات  دچار  اخیر 
بســیار شــده و افت و 
را تجربــه  خیزهایــی 
کرده اســت. پرســش 
نخســت، آیا می توان 
گفت با توجه به حضور 
پالســی  اوپک  پررنگ 
ها، اوپــک اثر کمتری 

در بازار نفت دارد؟
از سه سال پیش، اوپکی ها به این نتیجه رسیدند که برای 
اثرگذاری بیشــتر باید اتحاد درونی شــان را تقویت کنند. 
این مســئله در نشســت ۱7۳ اوپک در الجزایر مطرح شد. 
در این نشســت اوپکی ها تصمیم گرفتند با کشورهایی که 
در عرصــه تولید و صادرات نفــت اثرگذارند، اتحاد تازه ای 
ایجاد کنند. در نشست ۱74 اوپک، کشورهای خارج از این 
سازمان که روسیه، مکزیک و نیجریه در راس آن ها بودند، 
این پیشنهاد اوپک را پذیرفته و اوپک پالس را شکل دادند. 
تشکیل اوپک پالس با وجود همه فراز و فرودها، به تقویت 
اتحاد و انســجام بیشــتر اوپک کمک کرده اســت. رخداد 
دیگری که به انســجام بیشتر این کشورها دامن زد، عارضه 
همه گیری کرونا بود که مصرف انرژی های هیدروکربنی را 

در سراسر جهان کاهش داد.

پیــش از کرونا، تزریق منابع مازاد نفت آمریکا و بی تعادلی 
هــا در عرضه، زمینه کاهش قیمت نفــت را فراهم کرد. به 
همیــن دلیل کشــورهای عضو اوپک و اوپک پالســی ها 
تصمیــم به کاهش عرضه نفت گرفتند و اینکه درباره آینده 
عرضه و مصــرف نفت تجدید نظر کننــد. در مجموع ۲۹ 
کشور در جهان نفت تولید می کنند که ۲۳ کشور در اوپک 
و اوپک پالس حضور دارند. این ۲۳ کشــور سطح تولید را 
برای تعادل در قیمت کاهش دادند. برای مثال حجم تولید 
در اوپک در روز به ۳۲ میلیون بشــکه می رسید که آن را 
به ۲۳ میلیون بشــکه در روز رســاند و ۱0 میلیون بشکه 
نفت را از عرضه خود کاســت. در تولیدکنندگان غیراوپکی 
هم میزان عرضه نفت نزدیک به ۱0 میلیون بشــکه کاهش 
یافت. درواقع پیش از همه گیری کرونا  میزان عرضه نهایی 
به ۹۳ تا ۹4 میلیون بشــکه رسید که در نهایت در عددی 
بین 7۹ تا 80 میلیون بشکه در روز بسته شد. پس از همه 
گیری کرونا همکاری کشــورهای عضو اوپک و اوپک پالس 

به تعادل قیمت در بازار نفت کمک کرد.  
پرســش دوم، آیا سال های آینده، ســال های دشوارتری 
برای تولیدکنندگان نفت در جهان باتوجه به تمایل بیشتر 

کشورها به استفاده از سوخت پاک است؟  
تحلیل گران بین المللی دو مقطع زمانی را برای جایگزینی 
ســوخت های تجدیدپذیر با سوخت های هیدروکربنی در 
نظر گرفته اند. مقطع اول، ســال ۲0۳5 و مقطع دوم، سال 
۲050 اســت. اکنون میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر 

در سراسر جهان، سهمی 7 درصدی از سبد انرژی کشورها 
را به خود اختصاص داده و ســهم ســوخت های فسیلی به 
۹۳ درصد می رسد. براساس آخرین مطالعات در دبیرخانه 
اوپک و ســازمان جهانی انرژی و دیگر مراکز تحلیلی جهان 
ســال ۲0۳5، زمان اوج مصرف فرآورده های هیدروکربنی 
است و پس از این ســال، مصرف این فرآورده ها به شدت 

کاهش پیدا می کند. 
نکتــه قابل توجه در این بین، تحلیــل های مخالف درباره 
تولید باتری های ذخیره انرژی اســت کــه تردیدها درباره 
توسعه سوخت تجدیدپذیر را افزایش داده است. این باتری 
ها که در خودروها اســتفاده می شود یا انرژی خورشیدی 
را ذخیره می کند، عمر مشــخصی دارد. برآوردها می گوید 
عمر این باتری ها ۱0 ســال اســت و پس از آن به عنوان 
ضایعات و پسماند به جا مانده و برای محیط زیست سیاره 
خاکی زیان آور است. باتوجه به  همین مسئله، پیش بینی 
ها درباره ســال آغاز روند کاهش پرشتاب مصرف سوخت 
فســیلی مورد تجدید نظر قرار گرفته اســت و اگر قرار به 
کاهش مصرف سوخت فســیلی است، در سال ۲0۳5 این 
رونــد به احتمال زیاد رخ دهد و تا پیش از این ســال روند 
افزایشــی در مصرف سوخت های فســیلی پیش بینی می 
شــود. هم چنین با فروکش کردن بیماری کرونا در جهان 
مصرف فرآورده های نفتی هم افزایش پیدا می کند. پیش 
بینی شده که کرونا در تابســتان سال ۲0۲۱ کاهش پیدا 
کنــد و پس از ایــن، جهان افزایش مصرف ســوخت های 

هیدروکربنی را شــاهد اســت، به طوری که میزان مصرف 
که اکنون در دامنه 80 تا 85 میلیون بشــکه نفت خام قرار 
دارد، به دامنه ۱00 تا ۱05 میلیون بشکه در روز می رسد.

پرسش سوم، باتوجه به پیش بینی ها درباره میزان مصرف 
و تولید نفت در آینده و وضعیت اوپک و اوپک پالســی ها، 
آینده برای ایران در عرصه بین المللی انرژی چگونه است؟

ایران برای اثرگذاری بیشتر در بازار نفت باید فعاالنه تر در 
اوپک حاضر شــود. اقتصاد کشور و روند توسعه آن مبتنی 
بر نفت اســت و هم چنان در چرخه اقتصاد کشور به انرژی 
به عنوان پایه توســعه نیاز داریم. بنابراین باید برای حضور 
پررنگ تــر ایران در اوپک تالش کرد. در آخرین نشســت 
کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کردیم که نماینده بخش 
خصوصی باید در کنار نماینده دولت در نشست های اوپک 
شــرکت کند تا پایگاه ایران در این سازمان حفظ و تقویت 
شــود. باتوجه به طرح های توسعه ای و اسناد همکاری که 
بــرای عملی کردن آن در آینده با دیگر کشــورهای جهان 
برنامه داریم، ســطح تولید منابع انرژی کشور باید افزایش 
پیدا کند. ایران در کشــف میادین نفتی در سال ۲0۱۹ در 
جهان رتبه نخســت را یافت.  با کشــف منابعی به وسعت 
4.۹ میلیارد بشــکه فــرآورده هــای هیدروکربنی، فرصت 
خوبی برای توســعه منابع انرژی در کشور در اختیار داریم 
که عالوه بر رشــد خالص تولید ملی و افزایش درآمد سرانه 
ملی، به تحکیم پایــگاه ایران در نظام اقتصادی منطقه هم 

کمک می کند.

ترقی اقتصادی : هرچند چین و روسیه، از جمله حامیان قدرتمند ایران در مقابل تحریم 
های آمریکا و ماجرای برجام به شمار می روند، اما پیروی آن ها از دستورالعمل های بین 
المللی بانکی و اف ای تی اف، شرایط را برای ایران پیچیده تر کرده است. پدرام سلطانی 
نائب رییس ســابق اتاق ایران و عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با 
سایت اتاق تهران می گوید بیش از یک ماه است که تعامالت ارزی با روسیه محدود به 

میربیزنس بانک شده و بانک های روسی تراکنش های ایران را نمی پذیرند.
 در همکاری بانکی با روس ها، بانک مشــترکی نداریم اما بانک میربیزنس 
معامالت ارزی با این کشــور را تسهیل کرده است. در پستی در فضای مجازی 
اشــاره کردید که بانک های روســی هم تراکنش های مربوط به کار با ایران را 
نمی پذیرند. نخســت اینکه تعامالت ارزی ما با روسیه اکنون در چه شرایطی 
اســت؟ و دیگر اینکه تا چه اندازه می تــوان روی فرصت تعامل ارزی با بانک 

میربیزنس حساب کرد؟
در سال های گذشــته امکان مبادله تجاری با بانک های روسیه با ارزهای مختلف وجود 
داشــت و در اوایل دور تازه تحریم های آمریکا می توانســتیم با یــورو هم کار کنیم اما 
مدت هاست نقل وانتقال پول تنها در قالب روبل روسیه ممکن است. با تشدید تحریم ها، 
بانک های روسیه به تعامل با ارزهای خارجی دیگر کمتر تمایل نشان دادند چراکه ارزهای 
دیگر باید از مسیر بانکهای اروپا و آمریکا می گذشت و برای بانک های روسیه چالش برانگیز 
بود. روبل پول ملی روسیه و کنترل آن در اختیار بانک مرکزی این کشور است. بنابراین 
جریان معامالت روبلی از مسیر بانک میربیزنس با روسیه ادامه داشت و بانک های روسیه 
هم فارغ از اینکه پول مربوط به تجارت با ایران یا مربوط به تراکنش های داخلی روســیه 
است، کار را پیش می بردند. پیش تر بعضی بانک های دولتی روسیه هم با بانک های ایرانی 
کار می کردند. این بانک ها به طور مستقیم با بانک های ایرانی در تعامل بودند اما این تعامل 
به تدریج کم و محدود به میربیزنس شد. اکنون نزدیک به دو ماه است که این بانک ها حتی 

با میربیزنس هم برای تجارت خارجی با ایران همکاری نمی کنند.
 به این ترتیب آیا تجارت ما با روسیه محدود و متوقف خواهد شد؟

صادرات و واردات به روسیه با توجه به این چالش برای بازرگانان ایرانی پیچیده تر می شود. 
این عدم همکاری، به معنای توقف تعامالت ارزی ما با روســیه نیســت و هم چنان در 
مکانیسم پیچیده تری از گذشته با میربیزنس کارها پیش می رود. اگر شرکت های روسی 
در میربیزنس  حســاب باز کنند، می توانند به طور مســتقیم از این حساب با طرف های 
ایرانی همکاری کنند. در غیراینصورت امکان همکاری با ایران نیست چراکه دیگر بانک ها 
بــا ایران کار نمی کنند و برای تعامل با طرف های ایرانی حاضر به پذیرش حواله روبلی از 

میربیزنس نیستند.

 ما تجربه همکاری با کونلون بانک چین را داریم که سرمایه اولیه آن هم از 
محل فروش نفت ایران به چین تأمین شده است. آیا در روسیه امکان راه اندازی 

بانک با سرمایه ایرانی و تسهیل مراودات وجود ندارد؟
این محدودیت فارغ از بحث مالکیت بانک ها مطرح است و مسئله کار با ایران است. درواقع 
این چالش ناشی از عدم پذیرش چارچوب های کارگروه اقدام مالی مشترک است. اف ای 
تی اف به هیچ بانکی نمی گوید با ایران کار نکند بلکه شــروطی را برای بررسی و ارزیابی 
مدارک در نظر می گیرد که در عمل، بانک های خارجی حاضر نیستند دردسرهای آن را 
به جان بخرند. این شــروط، هزینه های اسنادی بانک ها را باال می برد و کدام بانک حاضر 
است برای کار کردن با اقتصادی مثل ایران چنین هزینه هایی را متحمل شود؟ سهم ایران 
در تبادالت مالی و ارزی بانک های روسی سهم کوچکی است. زمانی که این بانک ها نفع 
و زیان همکاری با طرف های ایرانی را سبک و سنگین کنند، به این نتیجه می رسند که 
عطای کار با ایران را به لقایش ببخشند و برای خود دردسر درست نکنند. از سوی دیگر 
در همکاری با ایران ممکن است به عنوان بانک های با ریسک باال شناخته شوند و هزینه 
تعامالت آن ها با شــبکه جهانی بانکی افزایش پیدا کنند. بنابراین اینکه ایران در روسیه 
بانک دیگری ایجاد کند، تفاوتی در پیچیدگی تعامالت ارزی ما با این کشور ندارد، ضمن 
اینکه بعید می دانم بانک مرکزی روسیه در چنین شرایطی اجازه تأسیس بانک جدیدی به 
سهامداری مستقیم اشخاص ایرانی را صادر کند. در ضمن اکنون در همکاری با کونلون 
بانک چین هم شــرایط خوبی نداریم و تعامالت ارزی ما با این بانک سخت تر از گذشته 
انجام می شود. از زمان ورود اسم ایران به فهرست سیاه اف ای تی اف، این بانک تعامالت 
ارزی با ایران را به دارو، تجهیزات پزشــکی، مواد غذایی و چند مورد دیگر محدود کرده 
است و پروسه اسنادی بسیار طوالنی  تر از گذشته شده است. برای اطالعتان یک تراکنش 

مربوط به ایران در حال حاضر در هفت مرحله در این بانک چک و بررسی می  شود.
 تحریم ها تا چه اندازه در ایجــاد محدودیت های بانکی در تعامل با چین و 

روسیه مؤثر بوده است؟
رئیس بانک مرکزی روســیه نزدیک به یک سال پیش در دیداری با رئیس بانک مرکزی 
کشور ما دراین باره هشدار داده  و به آقای همتی توصیه کرده بود که چارچوب های اف ای 
تی اف و دو شرط باقی مانده را بپذیرند وگرنه تعامالت مالی ایران و روسیه سخت خواهد 
شــد. این موضوع ربطی به تحریم ندارد اما می بینیــم که بعضی آن را به تحریم ها ربط 
می دهند و مربوط به اف ای تی اف نمی دانند. این درحالی است که بانک های روسی در 
تعامالت روبلی پاسخگوی بانک های آمریکایی نبودند که به دلیل تحریم ها این تعامالت 
را با ایران محدود کنند. دلیل اصلی این ماجرا عدم پذیرش اف ای تی اف اســت. افرادی 
که محدودیت در تعامالت ارزی را به تحریم نســبت می دهند، می خواهند چه چیزی را 

اثبات کنند؟ استدالل آن ها نشان می دهد حامیان پرقدرت ایران مثل چین و روسیه هم 
به تحریم تمکین کردند و این  ضعف بزرگ تری است.

 در مورد معامالت ارزی با بعضی کشــورها صرافی ها نقش مؤثری دارند. در 
مورد روسیه با توجه به چالش تازه عدم همکاری بانک ها، بیشتر به صرافی ها 

متکی خواهیم شد؟
هنوز میزان پیچیدگی کار با روســیه به اندازه ای نیست که از مکانیسم صرافی ها استفاده 
کنیم و اکنون اگر یک شــرکت روسی در میربیزنس حساب باز کند،  می توانیم با آن ها 
کارکنیــم. درواقع تعامل روبلی با میربیزنس هنوز کم هزینه ترین گزینه اســت و بهتر از 
کار با صرافی هاســت. به ویژه که صرافی ها در روسیه قدرت تعامالت فرامرزی را ندارند و 
نمی توانند جایگزین بانک ها برای تجارت خارجی شوند. به جای صرافی ها  اتکا به شبکه 
مویرگی شرکت های ایرانی گزینه بهتری است. به این معنا که آن ها به عنوان خریدار سوم 
و خارجی کاالیی را از روســیه خریده و به ایران بفروشند. این فرایند البته گران تر تمام 
می شود و هزینه تراکنش ها ممکن است به ۳ تا 5 درصد برسد. همین هزینه ها می تواند 
شــرکت های بزرگ دولتی را از کار با شرکت های ایرانی منصرف کند. برای شرکت های 
بزرگ هم موضوع شبیه بانک هاست و کار با ایران به دلیل ریسکهای اعتبارشرکت به صرفه 
نیست و این شرکت ها عالقه ای به انجام یک کار کوچک و ایجاد نقاط مبهم و تاریک در 
ترازنامه ها و حساب های مالی خود ندارند. بنابراین شرکت های کوچکتر با ایران به کار ادامه 
خواهند داد. تعداد شرکت های کوچک و متوسط روسی که عالقه به همکاری با بازار ایران 

دارند کم نیست و فرصت گشایش حساب برای آن ها در میربیزنس وجود دارد.
 آینده تعامالت تجاری و ارزی ما با روسیه را چطور می بینید؟

باید دید پس از انتخابات آمریکا چه اتفاقی می افتد و تعامالت آمریکا و روسیه چطور پیش 
می رود. در فوریه آینده هم اجالس آتی کارگروه اقدام مالی مشترک برگزار می شود و باید 
دید در آنجا گزارش یا هشداری درباره ایران ارائه می کنند یا خیر. این رویدادها می تواند در 
آینده تعامالت ارزی کشور اثر بگذارد اما به طورکلی، بعید می دانم به سرعت و در کوتاه مدت 
تحولی رخ بدهد. ممکن است شرکت های روس با افزایش فشار، کار با ایران را به صرفه و 
صالح ندانند و در آینده تصمیم بخش اقتصادی روسیه بیشتر از تصمیمات بخش دولتی 

می تواند بر تعامالت ارزی دو کشور اثر بگذارد.

پاسخ به ۳ ابهام درباره آینده انرژی و ایران

سایه سنگین اف ای تی اف بر تعامالت ارزی با روسیه و چین
آینده تعامالت تجاری وارزی ایران باروسیه

رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران
رضا پدیدار
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گفت وگوی IMF با پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد

تنش پکن و واشنگتن حتی با انتخاب بایدن هم از بین نخواهد رفتبه رشد بازار سهام دل نبندید، رشد شاخص ها موقتی است

جنگ فناوری هیچ وقت متوقف نمی شود
ترقی اقتصادی: می توان این طور اســتدالل کرد که تنش های تجــاری، چین را مجبور به 
افزایش ســرمایه گذاری در فنــاوری تولید داخلی کرده و موجب تقویت آن شــده و ترامپ 

ناخواسته با فشار آوردن به چین، این کشور را به سمت خودکفایی سوق داده است.
بــه گفته تحلیلگران، حتی اگر جو بایدن، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری دموکرات ها، در 
انتخابات نوامبر امریکا پیروز شود، تنش های پیرامون فناوری میان ایاالت متحده و چین باقی 

خواهند ماند. سی ان بی سی گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
طبق این گزارش، روابط میان دو غول اقتصادی در سال جاری به طور مداوم بدتر شده است 
چراکه واشــنگتن به طور فزاینده ای غول های فناوری چینی از سازنده تلفن هوشمند هواوی 

تا برنامه اشتراک ویدئوی تیک تاک را هدف قرار داده است.
دولت ترامپ می گوید، هواوی و ســایر شرکت های فناوری چینی می توانند داده های کاربران 
آمریکایی را جمع آوری کرده و به پکن تحویل دهند، ادعایی که تا االن بارها توســط هواوی 

و تیک تاک رد شده است.
تیمور بیگ، اقتصاددان ارشد و مدیرعامل گروه تحقیقاتی DBS می گوید: سناریویی را تصور 
کنید که در آن بایدن رئیس جمهوری امریکا شود، من فکر نمی کنم در مورد مسائل فناوری، 
آنها طور دیگری عمل کنند. ممکن است تنش کمتری ایجاد شود، ممکن است حتی براساس 

قوانین این تنش ها بیشتر شود، اما همچنان باقی خواهد ماند.
در اوایل مــاه اوت، دونالد ترامــپ، رئیس جمهــوری امریکا هرگونه معاملــه ایاالت متحده 
 بــا شــرکت های فنــاوری چینــی از جملــه Tencent و ByteDance را ممنــوع کرد.

Tencent مالک برنامه پیام رسان معروف چینی، وی چت و ByteDance هم شرکت مادر 
تیک تاک است.

طی نامه ای که وزارت بازرگانی ایاالت متحده روز جمعه گذشته منتشر کرد، از هفته گذشته 
ایاالت متحده محدودیت هایی را برای صادرات به بزرگ ترین تولیدکننده تراشــه چین، یعنی 
شرکت SMIC اعمال کرده است. امریکا به استناد به خطرات استفاده از این تجهیزات برای 

اهداف نظامی اشاره کرده است.
بیگ به همین دلیل تأکید کرد: من فکر نمی کنم نتیجه انتخابات ایاالت متحده به خودی خود 

شرایط را برای چین بهتر کند، اما احتماالً باعث می شود که نوسانات کمتری ایجاد شود.
روابط واشنگتن و پکن از ســال ۲0۱8 بدتر شد. وقتی که دولت ترامپ برای کاالهای چینی 
تعرفه هــای میلیارد دالری وضع کرد و پکن هم اقداماتی تالفی جویانه انجام داد. اقداماتی که 

هر دو طرف را به سمت جنگ تجاری طوالنی مدت کشاند.
جمهوری خواهان از برنامه »اول امریکا«ی ترامپ استقبال کردند و اهداف سنتی حزب مانند 
تجارت بی قیدوشــرط را کنار گذاشتند، اما هم زمان بایدن جنگ تجاری با چین را موردانتقاد 
قرار داده اســت. بایدن معتقد اســت که این تعرفه ها به مشاغل و مصرف کنندگان آمریکایی 

صدمه زده است. بااین حال او همچنان خواستار سخت گیری در برابر چین است.
کارشناســان امور بازرگانی معتقدند که بایدن برای ادامه وضع ســخت گیرانه در برابر چین و 

نگه داشتن تعرفه ها بر سر جای خود تحت فشار است.
به گفته بیگ، از یک ســو می توان این طور استدالل کرد که تنش های تجاری، چین را مجبور 
به افزایش ســرمایه گذاری در فناوری تولید داخلی کرده و موجب تقویت آن شــده و ترامپ 
ناخواسته با فشار آوردن به چین، این کشور را به سمت خودکفایی سوق داده است. بنابراین 
در کوتاه مدت به چین آســیبی نمی رســد. اما برای شــرکت هایی مانند SMIC و برخی از 

شرکت های فناوری در کوتاه مدت بسیار مشکل ساز خواهد بود.
به اعتقاد بیگ، ایاالت متحده با حضور چه بایدن یا چه ترامپ، می تواند بگوید که نمی خواهد 
ارتش چین به هیچ ســخت افزار فنی ساخته شــده در ایاالت متحده دسترســی داشته باشد. 
البته این بحث طیف وســیعی از قطعات را شامل می شود و طرح بحث امنیت ملی را دشوار 

خواهد کرد.

ترقی اقتصادی : اقتصاد دنیا در اثر همه گیری کرونا با چالش های زیادی روبه رو شده 
است و نگرانی های زیادی در مورد روزهای آینده هم وجود دارد. اقتصاددانان در مورد 
تأثیــر این بحران روی اقتصاد و تبعات آن روی وضعیت اقتصادی دنیا در ســال های 
آتی دیدگاه های مختلفی دارند ولی اغلب نمی توانند روزهای روشــنی را برای اقتصاد 
دنیا تصور کنند. اخیراً پل کروگمن، نوبلی اســت و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و 
ستون نویس ثابت نیویورک تایمز مصاحبه ای با وب سایت صندوق بین المللی پول انجام 
داد و وضعیت اقتصادی دنیا در روزهای کرونایی را تشریح کرد. او که هم تجربه فعالیت 
در عرصه اقتصاد را دارد و هم یک روزنامه نگار شــناخته شــده دردنیا است می گوید 
نگرانی هــای زیادی برای روزهای آتی دارد و معتقد اســت دنیا با عوامل بحران آفرین 

زیادی دست به گریبان خواهد بود. متن کامل گفت وگوی او را در اینجا می بینید.
 به نظر شما شرایط کنونی اقتصاد دنیا چگونه است و تأثیر همه گیری کرونا 

روی اقتصاد دنیا را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما هنوز در مراحل اولیه بحران قرار داریم و انتظار می رود موج های دیگری از تعطیلی 
فعالیت های اقتصادی و تهدیدهای ویروســی در دنیا وجود داشــته باشد. به نظر من 
وضعیت کنونی بسیار نگران کننده است ولی مسئله مهم سختی هایی است که در آینده 
نزدیک در اقتصاد مشاهده خواهد شد. در ماه های آینده، سختی های زیادی اقتصاد دنیا 
را هدف قرار می دهد. ســختی هایی که از محل تعطیلی دوباره فعالیت های اقتصادی 
ایجاد می شود و بر موج بیکاران در کشورها اضافه می کند. افزایش بیکاران در شرایطی 
که اغلب دولت ها دیگر توان ارائه کمک های مالی یا پرداخت های مســتقیم را به مردم 
ندارند، می تواند مشکالت بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند. تصور کنید در جریان اولین 
موج تعطیلی فعالیت های اقتصادی دولت امریکا بودجه ای برای ارائه وام های کم بهره و 
کمک مالی به کســب وکارهای آسیب دیده در نظر گرفت. برخی از این کمک استفاده 
کردند و نیروهای خود را برای بازه 4 تا 6 ماه اخراج نکردند به این امید که شرایط تا 
6 ماه بعد عادی خواهد شــد. حال که ما در هفتمین سال ماه میالدی هستیم، نه تنها 
اوضاع بهتر نشــده اســت بلکه هرروز اخباری در مورد رکوردهای تازه ابتال به بیماری 
در کشورهای مختلف منتشر می شــود. برخی از کشورها محدودیت های اقتصادی را 
بازگردانده اند و برخی از قرنطینه های جدید صحبت می کنند. پس شرایط نه تنها بهبود 
نیافته بلکه بدتر هم شده اســت. در این وضعیت دولت هم بودجه ای برای حمایت از 
کســب وکارها ندارد و آنها هم چاره ای جــز تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل فعالیت خود 
ندارند. این یعنی افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و بحران بیشتر در اقتصادی که 

هم اکنون هم با چالش های بزرگی دست به گریبان است.
 به نظر شما سیاست تزریق به اقتصاد که توسط دولت ها اجرا شد، سیاست 
درستی بود یا خیر؟ بسیاری بر این باورند که در شرایطی که اغلب دولت های 
صنعتی در دنیا بدهکار هســتند، اجرای این سیاست بر بار بدهی ها افزوده 
است و مشکالت اقتصادی بیشتری را برای نسل های آینده ایجاد خواهد کرد. 

آیا این دیدگاه درست است؟
 بهترین سیاستی که در ابتدای بحران کرونا در دنیا اجرا شد، تزریق به اقتصاد و ارائه 
دســتمزدهای بیکاری در سطح وسیع به افرادی بود که کارشان را ازدست داده بودند. 
این کار باعث شد تا مصرف کاهش پیدا نکند و از فاجعه ای بزرگ جلوگیری شود. البته 
این تزریق ها بیشــتر در کشورهای صنعتی انجام شــد ولی نتوانست از افت نرخ رشد 
اقتصادی و افزایش نرخ ورشکســتگی ها جلوگیری کند. در کشورهای درحال توسعه 
و فقیر دنیا امکانات مالی الزم برای اجرای این سیاســت نبود و به همین دلیل تأثیر 
اقتصادی بحران کرونا روی این کشورها بزرگ تر است. در مورد بدهکاری دولت ها قبل 
از شــروع کرونا هم باید به این مسئله اشاره کنم که نگرانی اقتصاددانان در این مورد 

صحیح اســت ولی در شــرایط فعلی دولت ها چاره ای جز تزریق به اقتصاد و افزایش 
بــار بدهی ندارند. درواقع انتخاب بین تزریق توســط دولت های بدهکار یا عدم تزریق 
اقتصادی توســط آنها، انتخاب بین بد و بدتر بود و تمامی دولت های دنیا گزینه اول را 

انتخاب کردند.
به نظر من حتی در شرایط فعلی هم باید سیاست تزریق به اقتصاد ادامه پیدا کند زیرا 
این تنها ابزار در دســت ما برای مقابله با رکود ناشــی از کرونا و تسریع روند بازسازی 
اقتصادی بعد از شناســایی درمانی برای این بیماری اســت. ولی در اغلب کشورهای 
دنیا دیگر خبری از تزریق های جدید به دنبال ایجاد موج های تازه از بیماری شــنیده 
نمی شود. اگر دولت ها بســته های حمایتی از مردم و کسب وکارها را ارائه ندهند، باید 

منتظر روزهای بسیار سختی در اقتصاد دنیا باشیم.
 در جریان بحران اقتصادی ســال 2۰۰۸ میالدی و در ســال های احیای 
اقتصادی شما بارها در مورد ضرورت تقویت زیرساخت های اقتصادی کشورها 
برای افزایش قدرت آنها در مقابله با شوک های اقتصادی صحبت کردید. به 
نظر شما بحران کنونی با بحران سال 2۰۰۸ چه تفاوت هایی دارد و دنیا برای 
مقاوم تر شدن در برابر شوک های اقتصادی باید از چه سیاست هایی استفاده 

کند؟
به نظر من بحران اقتصادی کنونی بســیار وســیع تر و مخرب تر از بحران سال ۲008 
اســت. برای من تجربه ای تازه اســت که مشاهده می کنم شــرایط به سرعت بحرانی 
می شود و ما تقریباً برای مقابله با این شرایط هیچ ابزاری در اختیار نداریم. این سرعت 
تخریب اقتصادی در تاریخ بی سابقه بوده است و شرایط اقتصادی دنیا هم هرروز بدتر 
می شود ولی مسئله این است که دلیل بحران کنونی مشکالت اقتصادی و سیاست های 

نادرست نبود.
شاید بهتر باشد از وضعیت سال ۲008 شروع کنم. نکته مهم این است که در جریان 
بحران اقتصادی سال ۲008 میالدی ما اجازه تضعیف زیرساخت های مالی و اقتصادی 
را دادیم، ما سیاســت های نادرســت اجرا کردیم، وام های بدون پشتوانه دادیم و بعد 
خانه هایی که با این وام ها خریداری شــده بود را باقیمت خیلی پایین تر برای دریافت 
اصل وام تصاحب کردیم. در این ســال ضعف سیاســت های اقتصادی و بی توجهی به 
اصول تأییدشــده اقتصادی باعث بحران شــد. حتی قبل از آغاز بحران مالی در سال 
۲008 هــم ما اجازه دادیم ســطح بدهی های دولتی با ســرعت افزایــش پیدا کند، 
پیچیدگی های زیادی در فضای مالی دنیا ایجاد شــود و ســطح آسیب پذیری اقتصاد 

افزایش یابد. ما برای حل هیچ یک از مشــکالت چاره ای نیندیشــیدیم و اقتصاد را در 
وضعیتی قرار دادیم که این ضعف های زیرســاختی سرعت تخریب اقتصاد را بیشتر از 
انتظار ما کرده است. شرایط اقتصادی دنیا در سال ۲008 مانند حبابی بود که دیر یا 
زود می ترکید و این اتفاق افتاد. به دلیل همین ضعف های زیرســاختی بود که اصالح 
اقتصاد، خروج از رکود و بازگشت به رشد اقتصادی بعد از بحران سال ۲008 چندین 

سال طول بکشد.
حال در مورد شــرایط کنونی صحبت کنیم. بحران کنونی بزرگ تر از بحران ۲008 
اســت. ســرعت تخریب اقتصاد باالتر است، ســرعت رشــد بیکاری بیشتر است و 
ســرعت کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پولی کشورهای درحال توسعه بیش 
از ســال ۲008 اســت. اما باوجوداینکه بحران کنونی بســیار بزرگ تر و شدیدتر از 
بحران ســال ۲008 میالدی است، یک تفاوت بسیار مهم با آن بحران دارد. این بار 
بی مسئولیتی های ســران اقتصادی دنیا یا تصمیمات نادرست اقتصادی باعث ایجاد 
بحران نشــد بلکه اتفاق غیرمنتظره در حوزه بهداشــت و ســالمت دنیا را با چالش 
روبه رو کرد. این بار ما نمی توانســتیم این بحران را پیش بینی کنیم، شرایط را برای 
عدم وقوع بحران آماده کنیم یا اقتصاد را برای کمتر شــدن شــدت آســیب پذیری 
تجهیز کنیم. این بار در مقابل یک ویروس مهلک ایستادیم و جنگی جهانی را شروع 
کردیم. تمام کشورهای دنیا درگیر شدند و همه با چالش های زیادی روبه رو شدند اما 
یک جنبه مثبت هم وجود دارد. بدون شک با برطرف شدن مشکل همه گیری کرونا، 
شرایط به سرعت به وضعیت رشد بازمی گردد و روند بازسازی اقتصادی سریع خواهد 
بود. ازنظر من رشــد اقتصادی v شکل خواهد بود زیرا دلیل وقوع بحران، ضعف های 

زیرساختی اقتصادی نبوده است.
 در نتیجــه این بحران و تعطیلی فعالیت های اقتصادی شــمار زیادی از 
افراد بیکار شدند. امریکا و بریتانیا باالترین نرخ بیکاری تاریخ خود را تجربه 
می کنند. اما هم زمان ما شاهد رشد بازارهای مالی و افزایش سودآوری فعاالن 
در این بازارها هســتیم. چگونه می توانید این وضعیت دوپهلوی اقتصاد را 

توضیح دهید؟
 عملکرد بازار ســهام تنها تصویــری از طرز تفکر افراد یا تصور آنهــا در مورد میزان 
سودآوری سرمایه گذاری در بازارهای مالی نیست بلکه با تحلیل عملکرد بازار می توان 
نکات مهم تری را دریافت. عملکرد بازار سهام در کشورهای مختلف نشان می دهد که 
سرمایه داران چه گزینه هایی برای سرمایه گذاری در اختیار دارند و در مورد سودآوری 
ســرمایه گذاری در بازارهــای دیگر چه تصوری دارند. در شــرایط فعلی اقتصادی که 
سرمایه گذاری در تمامی بازارها غیرسودده است، تنها سرمایه گذاری سودآور بازار سهام 
است و هجوم سرمایه ها به این بازار است که زمینه را برای رشد ارزش آن فراهم کرده 
است. به عنوان مثال سود اوراق قرضه ده ساله دولت امریکا در شرایط فعلی 0.7 درصد 
اســت که نرخی بسیار پایین تر از نرخ تورم فعلی امریکا است. بنابراین مردم وارد بازار 
سهام می شوند زیرا سودی بیش از 0.7 درصد به دست می آورند و البته ریسک فعالیت 

در این بازار را هم می پذیرند.
مســئله دیگری که بایــد مدنظر قرار بگیرد، نحوه عملکرد ویروس و ســرعت ابتالی 
مردم به بیماری کرونا اســت. بررسی ها نشان داده است در یک ماه گذشته دنیا موج 
تازه ای از بیماری را تجربه کرده اســت و شمار مبتالیان هرروز بیشتر می شود که این 
مسئله اوضاع را سخت تر می کند. افزایش بیماران و چالش های اقتصادی ناشی از آن، 
سودآوری بازارها را کم خواهد کرد ولی شمار زیادی از مردم هستند که تصور می کنند 
اگر درگذشته توانسته اند از سرمایه گذاری در بازار سهام سود کسب کنند، در آینده هم 

شرایط بر همین منوال خواهد بود. به نظر من این ساده لوحی است.

گزارش

اســترالیا  اگر   : اقتصــادی  ترقی 
خواهان کاهش نفوذ چین است باید 
در درجــه اول، مقاصد دیگری برای 
صادرات خــود پیدا کنــد. اما وقوع 
پاندمی کرونا به شدت دست استرالیا 

را در این خصوص بسته است
در ســال ۲0۱4 رئیس جمهور چین 
کــه به عنــوان مهمــان در پارلمان 
استرالیا حضور پیدا کرده بود داشت 
می زد:  امیدوارکننــده ای  حرف های 
»اســترالیا و چین دچار مشــکالت 
تاریخی با یکدیگر نیســتند و تضاد 
منافع اساســی هم ندارند.« او حتی 
پا را از این هم فراتر گذاشــت و ابراز 
امیدواری کرد که این »دو همســایه 
هماهنگ، در روزگار خوب و روزگار 

بد کنار یکدیگر بمانند.«
پنج سال بعد، روزگار بد از راه رسید 
و اولین چیزی کــه اتفاق افتاد، دور 
شــدن شــدید چین و اســترالیا از 
یکدیگر بود؛ آن هم با وجود داشــتن 
مناســبات تجــاری ۱65 میلیــارد 
دالری. روزگار حتــی بدتر هم شــد 
و در مــاه آوریل، اســترالیا در رأس 
کشــورهایی از غرب قرار گرفت که 
بازرسان بین المللی به  اعزام  خواهان 
ووهان برای بررسی علل بروز ویروس 
کرونا در این شــهر بودند. غرور چین 

به شدت از این موضع لطمه خورد.
حــاال وزرای چینی بــه تماس های 

همتایــان اســترالیایی خود پاســخ 
نمی دهنــد و دیپلمات هــای چینی 
نیــز دولــت اســترالیا را عروســک 
می خوانند.  آمریکا  خیمه شــب بازی 
چینی  گردشــگران  و  دانشــجویان 
در اســترالیا می گویند کسی جلوی 
حمــالت نژادپرســتانه بــه آنها در 
اســترالیا را نمی گیــرد. از همه بدتر 
اینکه چیــن تعرفه های فلج کننده ای 
را روی صادرات جو اســترالیا اعمال 
کرده و واردات گوشــت گاو از چند 
کارخانه بزرگ گوشت استرالیا را نیز 

متوقف کرده است.
دارن لیم اســتاد روابــط بین الملل 
و آســیا در دانشــگاه ملی اســترالیا 
می گویــد چیــن عــالوه بــر اینکه 
می خواهد جلوی اقدامات آسیب زننده 
به منافعش توسط استرالیا را بگیرد، 
درواقع دارد طرف ثالث را هم از ورود 
به این مخمصه منع می کند. این در 
حالی است که آمریکا به دنبال جذب 
متحدان ســنتی خود در مواجهه با 
چین اســت اما در عین حال باید با 
بحــران کرونا و نزدیک شــدن زمان 
انتخابات ریاست جمهوری نیز دست 
و پنجــه نرم کند. بــه همین خاطر 
نخست  موریسون  اســکات  که  بوده 
وزیــر اســترالیا به دنبال آن اســت 
که کشــورهای به اصطالح همدل با 
خــودش از جمله ژاپن، هند و برخی 

نوعی  وارد  را  اروپایــی  کشــورهای 
دسته بندی چندجانبه برای مقابله با 

نفوذ چین کند.
اما کســب و کارها در استرالیا لزوماً 
با او هم نظر نیستند. میزان وابستگی 
تجاری اســترالیا بــه چین در قیاس 
پیشرفته جهان  با سایر کشــورهای 
بسیار زیاد است. با این وجود، دولت 
استرالیا به وضوح اعالم کرده که قصد 
دارد بودجه نظامــی خود را افزایش 
دهد و در دریای چین جنوبی جلوی 
نفــوذ چین را بگیــرد. درگیری های 
سیاســی و لفظی دو کشور در مورد 
مسائلی مثل هنگ کنگ نیز با شدت 

ادامه دارد.
اوج گیــری قدرت چین و سیاســت 
خارجــی این کشــور در منطقه، به 
مذاق اســترالیا خــوش نیامده و به 
نظر می رســد که روابــط تجاری در 
شوند.  مواضع سیاسی  قربانی  نهایت 
دارن لیــم در این خصوص می گوید: 
»چین هم از تجارت با استرالیا سود 
زیــادی می بــرد. اما اگر قرار باشــد 
اولویت  الزام آور سیاســی در  مسائل 
قربانی  اقتصادی  منطق  بگیرند،   قرار 

آن خواهد شد.«
بررســی برخی نمونه های مناقشــه 
بین دو کشــور می توانــد موضوع را 
روشن تر کند. مثاًل اینکه استرالیا در 
ســال ۲0۱7 تصمیم گرفت معاهده 

استرداد متقابل با چین را امضا نکند. 
همچنین در ســال ۲0۱8 اســترالیا 
تصمیــم گرفــت جلوی مشــارکت 
شــرکت هوواوی چین در شبکه فایو 
جی خود را بگیــرد. تصویب قوانین 
ضد مداخله خارجی توســط استرالیا 

نیز یکی دیگر از این موارد بود.
با وجود همه اینهــا، افزایش تجارت 
و ســرمایه گذاری بین دو کشور قابل 
مشــاهده بود. صادرات اســترالیا به 
چین از سال ۲0۱6 تاکنون هر سال 
افزایش نشــان داده و در سال مالی 
۲0۱۹ به ۱07 میلیارد دالر رســید. 
این یعنی اســترالیا به شدت به بازار 
چین وابســته اســت؛ به طوری که 
چیــن در ســال ۲0۱۹ حــدود ۳8 
درصد از صادرات استرالیا را به خود 
اختصــاص داد. این رقم نســبت به 
یک دهه پیش، افزایش ۲۲ درصدی 
نشان داده است. بنابراین اگر استرالیا 
خواهان کاهش نفوذ چین است باید 
در درجــه اول، مقاصد دیگری برای 
صادرات خــود پیدا کنــد. اما وقوع 
پاندمی کرونا به شدت دست استرالیا 
را در این خصوص بســته اســت؛ به 
خصــوص به ایــن خاطر کــه رکود 
ناشــی از بحران کرونا به این معنی 
خواهد بود که یافتن مشتری جدید 
برای صادرات اســترالیا بسیار سخت 

خواهد بود.
میــان، مصرف کننــدگان  ایــن  در 
چینی هم در حــال تحریم کاالهای 
نیســتند. حتی صادرات  استرالیایی 
گوشــت گاو اســترالیا بــه چین در 
ســال جاری بســیار باال رفته است. 
در ماه مــی گمانه زنی هایی مبنی بر 
احتمال محدود شــدن واردات زغال 
سنگ از استرالیا مطرح شد اما ظاهراً 
اتفاق جدیدی نیفتاده اســت. تهدید 
به تحریم محقق نشــده و ظاهراً هر 
دو طرف به دنبال آن هســتند که به 
وضعیت تعادل جدیدی در مناسبات 
خود برســند. اما به هر حال طرفین 
می دانند که چیزی در مناسبات شان 
برای همیشه تغییر کرده است. حتی 
کاهش شــدید خرید مسکن توسط 
چینی هــا در اســترالیا هم نشــانی 
از همــان تغییــر روانشــناختی در 

مناسبات دو کشور است.

مناسبات استرالیا و چین چگونه از همکاری تا مرز تحریم پیش رفت؟

اخم های درهم رفته
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ترقی اقتصادی : کشــور چین با جمعیتی بیش از یک ســوم جمعیت جهان تبدیل 
به مهم ترین بازار مصرفی جهان شــده اســت. این واقعیت در عرصه فروش فیلم های 
سینمایی هم بروز پیدا کرده است. در این مقاله ورود کمپانی های بزرگ هالیوودی به 
صنعت فیلم چین و چالش های پیش رو خصوصا در ســایه جنگ اقتصادی سال های 

اخیر بررسی شده است.
 گیشــه سینمای چین در حال تبدیل شــدن به بزرگ ترین گیشه در دنیا است. این 

واقعیت چه تاثیری بر هالیوود و قدرت نرم آمریکا خواهد داشت؟
گله هایی از متجاوزان با قدرت هایی ماورایی، به تاخت به ســوی چین حمله ور شده 
اند. در اثنای این حملههای رعدآسا به پایتخت، یک دختر ساده روستایی به مقاومت 
برخاسته. »موالن«، داستان یک تهاجم است. این فیلم، با سرمایه گذاری ۲00 میلیون 
دالری دیزنی ، بازســازی اســت از داستانی قدیمی به امید فتح بازار چین. به گونهای 
طراحی شده که بیننده آمریکایی و چینی را بر روی صندلی های سینما بنشاند، از طرح 
کلی فیلم بگیرید با آن دراگونی که چینی ها را کمی عصبی کرده تا کمپین تبلیغاتی 

که فیلم را یک شاعرانه ی کالسیک چینی معرفی کرده. 
گیشــه سینمای چین حاال در حدود ۹ میلیارد دالر میارزد و راه چندانی تا گیشه ۱۱ 
میلیــادر دالری آمریکا ندارد. از طرفی، کنترل موفقیت آمیز کرونا در چین و بســته 
شــدن سالن ها در آمریکا، سبب شده تا نگاه ها در هالیوود به این سوی اقیانوس آرام 

خیره شود. 
حتی پیش از کرونا هم اســتودیوهای بزرگ آمریکا به سرمایهگذاران چینی و بازار آن 
چشم دوخته بودند. تنها در بین سال های ۲0۱0 تا ۲0۱۹ درآمد دیزنی از بازار آسیا 

با رشدی دو برابری به ۱۱.5 درصد درآمد ساالنه شرکت رسید.
با این حال، دل بردن از شــرق و غرب، دردســرهایی را هم برای هالیوود ایجاد کرده 
است: کمپانیهای چینی سرمایه را در خاک چین به هالیوود عرضه میکنند و از طرفی 
دستگاه سانسور چین در حال آغشته کردن قدرت نرم آمریکا با خصایص چینی است. 
ســال ۱۹۹4 که »فراری« نخستین فیلم آمریکایی در چین به نمایش درآمد تنها ۱۳ 

درصد از فروش گیشه به خارجی ها تعلق داشت. با تغییر آهسته قوانین، یک دهه بعد 
این سهم به ۲5 درصد رسید. از طرفی همکاری مشترک با کمپانی ها چینی به هالیوود 
کمک کرد تا سهم خود را به 4۳ درصد افزایش داده و زمانهای اکران بهتری را هم به 
دســت آورند. مضاف بر این، تعداد ســالن های این کشور از 4000 در سال ۲005 به 

بیش از 70000 در سالها اخیر رسیده که رقمی چشمگیر است. 
بر اساس آمار Mojo، تا انتهای ۲007 دیگر گیشه چین در اختیار هالیوود قرار گرفته 
بود. از میان ۲5 فیلم پرفروش چین،۱6 تای آن به هالیوود تعلق داشت. از این دوران به 
بعد است که به نقل از پیتر لوهر، مدیر بخش چین کمپانی لجندری، تمام استودیوها 

برای افتتاح دفتر در چین به صرافت افتادند. 
در آن سو، در سال ۲0۱6 کمپانی دالیان واندا، لجندری را به قیمت ۳.5 میلیارد دالر 
خریداری کرد و در افتتاح اســتودیو خود در کیونگادو با پرداخت مبالغ هنگفت ستاره 
هایی همچــون دیکاپریو و نیکول کیدمن را به ضیافت مهمــان کرد. یکی از بزرگان 
هالیوود از این دوره سه ساله به عنوان دوره ای یاد می  کند که همه از گرفتن پول این 
احمق ها خوشــحال بودند دقیقا مثل ژاپنی و عرب هایی که پیش از این برای عکس 

یادگاری با چهره های هالییود مبالغ هنگفتی را پرداخت می کردند. 
اما این رابطه به سرعت در حال تغییر است. استودیوهای چینی بزرگتر و مجهزتر شده 
اند و همکاری با آمریکایی ها باعث پیشــرفت مهارت ها فیلمسازان چینی شده است. 
همزمان با افزایش کیفیت، چینی ها در حال ساخت فیلم در ژانرهایی هستند که پیش 
از این ممنوع بودند مثل ژانر علمی-تخیلی. حاال آسمان سیاست هم ابری شده است 
و بر مشکالت اقتصادی هالیوود در چین افزوده است. تحت رهبری ژی جی پینگ، با 
شعار یک ملت با فرهنگی استوار، سرمایهگذاری چینی ها در آمریکا و بالعکس دشوار 
شده است. تحت قوانین جدید برای همکاری در تولید، حداقل یک سوم سرمایه و تیم 

بازیگری باید چینی باشند. 
در جست  وجوی یک مطالبه

بزرگ ترین نگرانی منتقدان آمریکایی اما، سانسور است. دستگاه سانسور کمونیستها 

نه تنها موضوعات مربوط به تبت، تیانانمن و تایوان را سانسور می کند بلکه داستان 
های مربوط به ســفر در زمان ارواح را نیز ممنوع کرده اســت. فیلم »دزدان دریایی 

کاراییب، سینه مرد مرده« تنها به دلیل وجود ارواح اکران نشد. 
در این میان بزرگ ترین هدف چین از شکل دادن به داستانهای هالیوودی، گسترش 
قدرت داســتان گویی خود ورای مرزها اســت. مهم تر اینکه، شرکتهای چینی بیشتر 
درآمد خود را از ســالن ها کســب می کنند در حالی که استودیوهای آمریکایی از 
حق پخش تلویزیونی، الیســنس بازی و غیره درآمدهای هنگفتی دارند. این واقعیت 
شــرکت های آمریکایی را به نسبت شرکت ها چینی، در شرایط کرونا، در موقعیت 
بهتــری قرار خواهد داد خصوصا که تغیییر رفتار بینندگان احتماال ادامه دار خواهد 

بود.
تاثیر شــبکه های پخش آنالین بر قدرت نرم آمریکا نامعلوم است. یک اثر احتمالی 
این است که شرقیها و غربیها کمتر فرهنگ مقابل را هضم کنند. حتی با وجود اشباع 
نتفلیکس از فیلم های دیگر فرهنگ ها، مردم منابع داخلی ترجیح می دهند که این 
مورد در چین بسیار شدیدتر از باقی کشورها است. اختالط فرهنگی در تصویرسازی 
هنــوز هم پابرجا اســت اما احتماال روزی چین و آمریکا مجبور شــوند تا به صفحه 

نمایش کوچکتر اما ملی خودشان عقب  نشینی کنند.

چین بزرگ ترین گیشه دنیا می شود

هالیوود و معمای چین

ترقی اقتصادی : کتاب »دموکراســی و دعواهای اخالقی« نوشته رابرت بی تلیس استدالل 
می کند هر کدام از ما دالیلی برای حمایت از دموکراسی داریم. حتی هنگامی که دموکراسی 
مرتکــب اشــتباهات اخالقی جدی می شــود. این دالیــل ریشــه در بنیادی ترین تعهدات 

معرفت شناختی ما دارند.
کتاب با یک پرسش آغاز می شود، چرا دموکراسی؟ پرسشی که در پیشگفتار این طور  پاسخ 
داده می شود: »این پرسش اغلب هنگام بحث درباره بسیاری از ارزش های کامال اخالقی از قبیل 
برابری، عزت یا حتی صلح مطرح می شود. در جوامع دموکراتیک کنونی، کشمکش و اختالف 
عمیقی درباره ماهیت دقیق و اهمیت نسبی این ارزش ها وجود دارد. هنگامی که در دموکراسی 
رای گیری می شــود، آنهایی که می بازند، نتیجــه را نه تنها مایوس و ناامید کننده بلکه از نظر 
اخالقی تحمل ناپذیر می بینند. وقتی شهروندان با چنین نتیجه دموکراتیکی روبه رو می شوند 
و آن را تحمل ناپذیر می بینند، چگونه باید واکنش نشــان دهند؛ آیا باید دســت به شــورش 
بزنند یا به دنبال ابزارهای دموکراتیک تغییر اجتماعی باشــند؟ در این کتاب رابرت بی تلیس 
اســتدالل می کند هر کدام از ما دالیلی برای حمایت از دموکراســی داریم. حتی هنگامی که 
دموکراسی مرتکب اشتباهات اخالقی جدی می شود. این دالیل ریشه در بنیادی ترین تعهدات 
معرفت شناختی ما دارند.« کتاب از یک مقدمه و پنج فصل با عنوان های مساله سیاست عمیق، 
علیه سیاست حذف، معرفت شناسی عامیانه، موجه سازی دموکراسی و کمال باوری معرفتی 

تشکیل شده است.
اندیشیدن به دموکراسی

آنچه نویســنده در این کتاب پی می گیرد پیشــنهاد دادن اصلی است که تفاوت چشمگیر با 
دیدگاه های رایج فیلسوفان سیاسی دموکراســی دارد. بسیاری از این فیلسوفان معتقدند که 
دموکراسی نشات گرفته از مجموعه تعهدات اخالقی نظیر آزادی، استقالل، عزت، اختیار است 
اما سیاست دموکراتیک پیشنهادی در این کتاب بیشتر برگرفته از اصول معرفتی است تا اصول 
اخالقی. در حقیقت نویســنده تالش می کند خواننده اش را متقاعد کند که مهم نیســت در 
مورد اخالقیات چه نظری دارد چرا که همانطور که اشاره شد برای تایید سیاست دموکراتیک 
دالیل معرفت شناختی قاطعی وجود دارد. دالیل معرفت شناختی که به سیاست دموکراتیک 
منجر می شود و در باورهای معرفتی موجود ریشه دارند. همانطور که خود او در مقدمه اشاره 
می کند پروژه اش از نگارش این کتاب این است که نشان دهد برای دموکرات بودن چگونه باید 
بیاندیشیم و استدالل کنیم. نویسنده در این مسیر ما را با کارکرد برخی مفاهیم معرفتی از قبیل 
اعتقاد، حقیت، دلیل و ادعا آشنا می کند که به باور او اساسی تر و بنیادی تر از شناخت هستند.

معرفت شناسی عامیانه
یکی از نقطه های تمرکز تلیس در این راه »معرفت شناسی عامیانه« است که او فصل سوم کتاب 
را نیز به آن اختصاص داده است او در تعریف مقصود خود از این امر می گوید: »ادعای اصلی این 
کتاب، این است که معرفت شناسی عامیانه مورد نظر ما تعهد به یک معرفت شناسی اجتماعی 
خاص را شامل می شود که نیازمند نظم اجتماعی و سیاسی دموکراتیک است؛ بنابرایان تعهدات 
معرفتی عمومی ما برای تداوم پایبندی به سیاست دموکراتیک، ضمن داشتن اختالفات عمیق 
و جدی درباره بنیادی ترین تعهدات اخالقی کافی اســت«. مقصود اصلی تلیس این است که 
هنجارهــای معرفتی عامیانه فرد را به »جامعه باز« کارل پوپر، برتراند راســل، جان دیویی و 
دیگران متعهد کند او در شناسایی و تشریح تعهداتی که معرفت شناسی عامیانه را می سازند، 

مدام به مصنوعات فرهنگ سیاسی معاصر نیز ارجاع می دهد.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

برای دموکرات بودن چطور 
بیاندیشیم؟

یکی از عواملی که همواره باعث نگرانی صادرکنندگان بوده اســت، وجود ریسک های سیاسی 
و تجاری در روند صادرات آنها می باشــد چراکه تحقق هر یک از این ریســک ها موجب عدم 
وصول وجه کاال یا خدمات صادر شــده از ســوی آنها می شود. عدم وصول به موقع مطالبات از 
خریــداران خارجی نیز در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و باعث ناتوانی 
وی در ایفــای تعهدات مالــی به اعتباردهندگان داخلی و گاهی اوقات ورشکســتگی کامل وی 

می گردد.
به منظور تشــویق صادرکنندگان به توســعه فعالیت های صادراتی و کاهــش نگرانی آنها در این 
زمینه و ارائه پوشــش های الزم به آنها در مقابل ریســک های سیاســی و تجاری، دولت ها اقدام 
به ایجاد شــرکت های بیمه اعتبار صادراتی می کنند. این قبیل شــرکت های بیمه عمدتاً وابسته به 
دولت و متکی به حمایت های مالی آنها بوده و اغلب ریسک هایی را پوشش می دهند که معموالً 
از ســوی شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و به منظور تامین امنیت مالی 
صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات 
ایران به عنوان تنها شــرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

۴۷ سال پیش تاسیس و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد.
عملکــرد ایــن صندوق در بیــش از ۴ دهه فعالیت آن نشــان می دهد، با توجه به اهمیت توســعه 
صادرات غیر نفتی در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی کشور خصوصاً در 
شــرایط سخت تحریم، صندوق ضمانت صادرات ایران در این سال ها تالش کرده تا با هماهنگی 
نهادهای سیاســت گذاری به خصوص در حوزه صادرات مانند ســازمان توســعه تجارت، بانک 

توسعه صادرات، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی آثار زیانبار تحریم ها را کاهش دهد.
هدف جدی صندوق در سال  های اخیر، افزایش ضریب پوشش صادرات ایران از ۵ درصد به ۱۰ 
درصد معادل متوسط جهانی تا پایان برنامه ششم بوده است که در نهایت موفق به تحقق این مهم 
بــا هدف کاهش آثار تحریم و طراحی ســاز و کار الزم برای مقاومــت صادراتی در برابر آن در 
ســال جاری آن هم ۳ ســال زودتر از برنامه شد چراکه صندوق دستیابی به این هدف را برای سال 
انتهایی برنامه ششم برنامه ریزی نموده بود. بر این اساس چتر پوشش های صادراتی توسط صندوق 
ضمانت صادرات ایران گسترش دو برابری داشت. بدین ترتیب در ۵ ماهه ابتدایی امسال که حجم 
صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دالر بود، صندوق ضمانت صادرات بیش 
از یک میلیارد دالر آن را تحت پوشش قرار داد تا امنیت الزم برای توسعه بازارهای صادراتی در 

شرایط تحریم فراهم گردد.
افروز بهرامــی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین درباره این دســتاورد جدید گفت: 
ضریب نفوذ موسسات بیمه ای اعتبار صادرات کشورهای توسعه یافته ۱۰ درصد و در کشورهای 
در حال توسعه مانند ایران این رقم بین ۴ تا ۵ درصد است که خوشبختانه توانستیم به این استاندارد 
دست پیدا کنیم. هرچند این برنامه ریزی برای سال پایانی برنامه ششم توسعه بود، اما توانستیم زودتر 
از موعــد این هدف را محقق کنیم. با این اقــدام ضریب نفوذ خدمات صندوق ضمانت صادرات 
افزایش قابل توجهی داشته و در حال حاضر همتراز با استانداردهای جهانی در کشورهای توسعه 
یافته، به لحاظ ضریب پوشــش خدمات صندوق نسبت به صادرات ملی شده است و براین اساس 
میان کشورهای اسالمی رتبه اول را کسب نموده و این صندوق مطابق با استانداردهای بین المللی 

در این حوزه حرکت می کند.
عملکرد پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد این نهاد در 
سال ۸۸ بالغ بر ۳۱۵۹ میلیون دالر پوشش ریسک داشته و اگرچه این رقم در طول سال های ۸۹ تا 
۹۳ شاهد افت و خیزها و نوسانات زیادی بود و به ۷۱۷ میلیون دالر کاهش یافت اما سال ۹۴ به بعد 
روند پوشش بیمه ای از سوی آن افزایش یافت و از ۹۱۸ میلیون دالر در سال ۹۴ به 26۰۳ میلیون 

دالر در سال ۹۸ افزایش یافت.
خدمــات قابل ارائــه صندوق ضمانت صــادرات را این گونه مــی توان شــرح داد. ایجاد مزیت 

صادراتــی برای کاالها و خدمات ایرانی با پوشــش بیمه ای صندوق و فراهــم آوردن این امکان 
بــرای صادرکنندگان ایرانی برای فروش مدت دار کاال و خدمــات خود به خریداران خارجی را 
می تــوان از مهم ترین خدمات صندوق ضمانت صادرات برشــمرد. صنــدوق، صادرکننده را در 
مقابل ریســک قصور و عدم بازپرداخت طرف خارجی ناشــی از ریســک های سیاسی و تجاری 
محافظت می کند. از ســوی دیگر تســهیل دسترســی صادرکنندگان به تامین مالــی ارزان قیمت 
صادراتی،صــدور ضمانت نامه های الزم برای مناقصات خارج از کشــور، بیمه مطالبات مدت دار 
صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی، ســرمایه گذاری صادراتی در خارج از کشــور و شناخت 
بازارها و مشــتریان خارجی از طریق ارزیابی ریســک و اعتبارســنجی خریداران خارجی کاال و 
خدمات ایرانی و دسترسی به بانک های اطالعاتی اعتباری ۳۰۰ میلیون شرکت خارجی در سراسر 

دنیا از دیگر خدمات قابل ارائه صندوق ضمانت صادرات است به صادرکنندگان می باشند.
بــر این گــزارش ، صندوق ضمانت صادرات ایــران تالش کرده برای مقابله بــا تحریم ابزارهای 
پوششــی الزم از جمله پوشــش ریســک های اصلی ناشــی از تحریم به ویژه اعمال سیاست های 
اقتصادی که موجب مســدود شدن مطالبات صادرکننده شــود، سلب مالکیت و مصادره و انتقال 
ارز، ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
تولیدکننــدگان صادراتی، صدور ضمانت نامه های مســتقیم مورد نیاز پیمانــکاران برای ورود به 
مناقصات خارجی بجای سیســتم بانکی، گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه و  تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کاال در بورس کاال و انرژی در رینگ صادراتی 

به صورت مدت دار را بکار بندد.
البته صندوق ضمانت صادرات ایران در حوزه بین المللی نیز با حضور فعال به دنبال کاهش اثرات 
تحریم بوده اســت بطوری که عضویــت در اتحادیه بیمه گران اعتبار و ســرمایه گذاری )اتحادیه 
برن(، عضویت در اتحادیه بیمه گران اعتبار و ســرمایه گذاری کشــورهای اسالمی )اتحادیه امان( 
و بانک اطالعاتی خریداران کشــورهای اسالمی، کسب کرســی هیات مدیره اتحادیه امان برای 
سال 2۰2۰-2۰2۱ با اجماع کشورهای اسالمی، مذاکرات با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای 
جانشین محصوالت بانکی با هدف مقابله با تحریم های بانکی، مذاکره برای کاهش ریسک ایران 
و مذاکره با دولت و بانک مرکزی کشــورهای عراق و افغانســتان از طریق وزارت امور خارجه 
و بانــک مرکزی جهت صدور مجــوز برای پذیرش ضمانت نامه های صنــدوق در مناقصات این 

کشورها از عمده ترین اقدامات در حوزه بین الملل بشمار می رود.
صندوق ضمانت صادرات ایران تالش دارد در ســال جاری که ســال پایانی دولت یازدهم نیز به 
شمار می رود، در راستای تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش ضریب پوشش صادرات 
از طریق ارائه حداقل ۳ میلیارد دالر تسهیالت بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی به صادرکنندگان و 
نظام بانکی به منظور توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف 
ازجمله ۱۵ کشــور همســایه به همراه اوراســیا، هند و چین، نقش آفرینی بین المللی و همین طور 
کمک به مقابله با تحریم و تنظیم دیپلماسی اقتصادی و افزایش رضایت مندی صادرکنندگان گام 
بردارد و در این راستا به دنبال طراحی خدمات و محصوالت سفارشی بیمه ای و تضمینی متناسب 
با نیاز روز صادرکنندگان، ارایه خدمات الکترونیک برای تســهیل و دسترســی صادرکنندگان به 
خدمات صندوق و تاسیس شعب خارجی در عراق و افغانستان و مراکز داخلی در شرق، غرب و 

جنوب کشور بر آمده است.
هرچنــد برای دســتیابی به این اهــداف نیازمند حمایت دولــت و الزامات قانونــی برای حمایت 
بیشــتر از تولیــدات صــادرات گــرا از جملــه تقویت تــوان ســرمایه ای صندوق بــرای پذیرش 
ریســک های سیاســی و تجــاری بیشــتر، مســتثنی شــدن قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده بر 
خدمــات صنــدوق، حمایــت و تالش دولت بــرای فرهنگ ســازی بیمه اعتبــار صادراتی، اخذ 
مصوبــات الزم بــرای تخصیــص اعتبار از ســوی صندوق توســعه ملی بــرای برقــراری اعتبار 
خریــدار، اخذ مصوبات الزم از ســتاد تدابیر ویــژه اقتصادی برای ورود صنــدوق به حوزه های 

 جدیــد از جملــه تســهیل واردات مواد اولیــه مورد نیاز بــرای تولیدات صادراتی می می باشــد.
بــه گفته افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ، وظیفه این صندوق، پوشــش 
ریسک صادراتی بوده و تحریم ریســک بیشتری را برای صادکنندگان ایجاد کرده است. لذا در 
شــرایط کنونی خدمات صندوق ضمانت صادرات ارزش بیشتری داشته و مورد استقبال گسترده 

صادرکنندگان قرار گرفته است.
وی با اشــاره به ریسک باالی صادرات در شرایط تحریم، استقبال صادرگنندگان از این صندوق 
را مثبت ارزیابی کرده و گفت: از آنجایی که ریســک های سیاســی و تجاری تاثیرگذار در روند 
صادرات از نگرانی های عمده صادرکنندگان اســت در نتیجه برای رفع این نگرانی و حمایت و 
توســعه فعالیت های صادراتی، شرکت های بیمه اعتبار صادراتی ایجاد شده که به حمایت دولت 

متکی است.
مدیرعامل این صندوق ازجمله خدمات ویــژه صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان را 
ارائــه بیمــه نامه با کارمزدهای تخفیفی عنــوان کرد و گفت: این نوع بیمه نامــه ها بعد از صدور، 
نگرانــی صادرکنندگان را بطرف می نماید. از ســوی دیگر برای خواب ســرمایه صادرکنندگان 

نیز چاره اندیشی شده و اسناد تجاری صادرکنندگان قابل خرید توسط این صندوق شده است.
این صندوق در تازه ترین اقدام خود در تالش برای فعال کردن کارگزاری در 2۱ اســتان و ارائه 
۸۰ درصدی خدمات به صورت آنالین و نیز کاهش بروکراسی های اداری و افزایش شفافیت در 

قالب برنامه های خود، برآمده است. 
هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جاری با توجه به شرایط تحریمی و پاندمی 
کرونــا مصوباتی به منظور حمایت هرچه بیشــتر از صــادرات غیر نفتی و تحــول در فرآیندهای 
حمایت از صادرات و ارز آوری به تصویب رســانده بود که آثار آن در رشد قابل توجه این نهاد 
مشاهده شد. در همین راستا حمایت ویژه از شرکت های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط و 
دانش بنیان و نوآوری های بیمه ای جهت تســهیل خرید دین اسناد صادراتی و حمایت از واردات 
مواد اولیه تولیدکنندگان صادراتی که منجر به صدور کاالهای با ارزش افزوده باال و تحقق شعار 

جهش تولید خواهد شد، در دستور کار این نهاد قرار گرفت.
همچنین با توجه اهمیت تقویت صندوق ضمانت صادرات در شــرایط تحریم، شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش 2۰۰ میلیون یورویی سرمایه این صندوق 

از محل صندوق توسعه ملی را به تصویب رسانده بود.
در مهر ماه سال جاری مدیرعامل این صندوق در این زمینه گفت: با توجه به افزایش ۳۰۰ میلیون 
دالری ســرمایه اولیه صندوق با مصوبه شــورای هماهنگی ســران قوا، عماًل سرمایه این صندوق 
افزایش باالیی داشــته و در حال حاضر تا ۴ برابر ریســک پذیری صــادرات، حمایت خودمان را 

ارتقا داده ایم.
در سال جاری که ایران موفق به اضافه کردن اقالم جدید به سبد صادراتی خود آن هم در شرایط 
تحریم شده بود، صندوق نیز در این بین حمایت های الزم را ارائه نمود. برای نمونه از یک میلیارد 
دالر صادرات بنزین که برای نخســتین بار از ســوی ایران صورت مــی گرفت درحالی که ایران 
همواره واردکننده بنزین بوده اســت، ۴۰ درصد آن بــا حمایت و بیمه صندوق ضمانت صادرات 

انجام شده است.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانت صادرات ایران در ایــن باره گفت: برای اولین بــار در تاریخ ایران 
صــادرات بنزین از نفت خام پیشــی گرفــت و این موضوع در شــرایطی رخ داد که به دلیل بروز 
بیماری کرونا مصرف بنزین در داخل کاهش یافت و اگر این صادرات انجام نمی شد ممکن بود 

پاالیشگاه ها با مشکالتی مواجه شوند.
وی تاکید کرد: در نتیجه می توان گفت اگرچه تحریم اثرات مخرب بســیاری دارد اما در همین 
شرایط می توان فرصت هایی را نیز ایجاد کرد؛ همانطور که در نیمه اول امسال صادرات بنزین به 

عنوان یک محصول جدید در سبد صادراتی ما این فرصت را فراهم ساخت.

نگاهی به فعالیت های صندوق ضمانت صادرات ایران  در۴ دهه گذشته  

ترقی اقتصادی : کرونا با گذشت ۹ ماه از شیوع در کشورمان 
همچنان با اقتدار در حال یکه تازی اســت و زندگی انسان ها را 
دستخوش تغییر کرده است. هنوز هم مشخص نیست که این 
موجود ذره بینی چه زمان کامال دست از سر انسان ها برمی دارد 
و زمیــن را ترک می کند تا بتوان با خیال راحت به عادت های 
خوب قدیمی بازگشــت؛ عادت هایی مثل لذت تماشای دست 
جمعی یک فیلم در سینما، تماشای یک اجرای کنسرت یا تئاتر 

در یک تاالر و رفتن بی دغدغه به یک نمایشگاه هنری.
 از بهمن ماه سال گذشته که شیوع ویروس کرونا در کشور اعالم 
رسمی شد، تقریبا کلیه فعالیت های جمعی از جمله رویدادهای 
فرهنگی و هنری به تناوب تعطیل شدند. در اوایل هنوز امیدی 
برای پایان زودهنگام کابوس کرونا وجود داشت ولی رفته رفته 
این امید از بین رفت تا بشر به مرور به وضعیت پیش آمده عادت 

کند و به اجبار به شرایط جدیدش تن دهد.
تعطیلی کنسرت ها و کالس های آموزشی در مدت ۹ ماه، اهالی 
موسیقی را به یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در ایام کرونا 

بدل و مسیرهای اصلی کسب درآمد این افراد را مسدود کرد.
در بدو امر برگزاری کنســرت های آنالیــن رایگان، کالس های 
آموزشی مجازی و اجرا در پشت بام ها و یا در کنار پنجره خانه 
ها راهی برای شکســتن این سکوت موسیقایی بود اما با پایان 
موج اول کرونا تا حد زیادی از وجه احساســی این فعالیت های 
خودجوش کاسته شــد و به مرور برخی از اجراهای آنالین به 
سمت پولی شدن رفتند. همچنین در بستر اجرای فرم آنالین 

موسیقی، وجه دیگری نمایان شد که امکان جوالن اسپانسرها را 
فراهم می کرد و در حقیقت با نگاه ابزاری به هنر، منافع اقشار 
خاصی را فراهم می ساخت. اجرای موسیقی آنالین در شب اعیاد 
فطر که توســط یک گروه حرفه ای و به واسطه اسپانسر شدن 
یکی از شــرکت های بزرگ تجاری از آن صورت گرفت، نمونه 

بارز این اتفاق بود.
البته در این میان نهادهایی مانند وزارت ارشــاد یا شــهرداری 
هم بودند که تالش کردند با برگزاری رایگان این کنســرت ها 
و پرداخت دســتمزد به هنرمندان به گونه ای تعداد بیشتری از 
افراد جامعه را از فضای موسیقی بهره مند و اجراهای موسیقی 

کالسیک ایرانی، کالسیک و نواحی را هم وارد گود کنند.
در البه الی این اتفاقات و در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا 
در کشور روند نســبتا بهتری را طی می کرد،  بحث بازگشت 
کنسرت ها هم مطرح شد. قرار بود کنسرت ها از عید سعید فطر 
از سر گرفته شوند ولی این تاریخ به یکم تیر موکول شد؛ هرچند 
پیش بینی گران شــدن قیمت بلیط ها بسیاری را نگران کرده 

بود اما مدیرکل دفتر موسیقی در این خصوص اطمینان خاطر 
داده بود که »توافق شده سالن ها برای اجاره بهای خود نسبت 
به ســال گذشــته تا 50 درصد تخفیف قائل شوند و هیچ گونه 
افزایش قیمت بلیط نداشته باشند تا مردم در شرایطی که هم 
بیماری کرونا هســت و هم در مضیقه اقتصادی هستند، برای 
حضور در کنســرت انگیزه داشته باشند.« با این حال وقتی نام 
چهار خواننده وارد سایت بلیط فروشی شد، قیمت بلیط هر اجرا 
از 70 هزار تومان آغاز و تا سقف ۲65 هزار تومان ادامه داشت!

ســاعاتی بعد مدیر یکی از سایتهای بلیط فروشی این اتفاق را 
سوءتفاهمی از ســمت تهیه کنندگان موسیقی خواند؛ چراکه 
وزارت ارشــاد اجازه افزایش قیمت بلیط هــا را برای بعد از ایام 
محرم و صفر صادر کرده بود ولی این اقدام پیش از موعد بود.و 
اینگونه بود که در حالی که تا اواسط ظهر روز ۹ تیر ماه امکان 
خرید بلیط دو کنسرت وجود داشت، کنسرت یک خواننده به 
طور کلی از صفحه ســایت بلیط فروشی برداشته شد و اجرای 

دیگر نیز به لیست رویدادهای »به زودی« پیوست.

کرونا با اهالی موسیقی دست به یقه شده است!


