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نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی است

موج افزایش قیمت مسکن در راه است؟

مهم ترین عامل اثرگذار بر بورس ۱۴۰۰

نجات صنعت لوازم خانگِی ایران، با دو ابزار اقتصادی

دولت و »حمایت گرایی« در بازار لوازم خانگی

نظاِم برنامه ریزِی مرکزی در چین رویکرد اقتصادی این کشور 
را تغییر داد

»اژد های زرد« دنده معکوس می کشد

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۰4  
نیمه دوم اردیبهشت 1400- قیمت 2000 تومان

روح بازار آزاد را خدشه دارنکنیم

تداوم شوک درمانی در بورس

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

خبریازلغوتحریمهانیست،
نرخارزدرسراشیبیکاهش

نشانه های 
دستکاری در بازار 
ترقی اقتصادی : استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت در صدد است 
تا نرخ ارز را هر چند دســتکاری شــده در آخرین روز های حضور خود کم 
کند و با نرخ کم به دولت بعدی بسپارد، اما دولت بعدی با توجه به کسری 
بودجه باال و نقدینگی بزرگی که ایجاد شــده قطعا مشــکالت مختلفی را 
پیش رو خواهد داشت. این روز ها کاهش یا افزایش نرخ ارز به غیر از اینکه 
دورنمــای اقتصاد و فعالیت فعاالن اقتصادی را با چالش های بزرگی مواجه 
کرده، این شــائبه را ایجاد کرده که دولت و بانک مرکزی در هشــت سال 
گذشــته تا چه اندازه عامل دستکاری و تغییر نرخ ارز بوده اند؟ نقش آن ها 
در بــه هم ریختگی بازار و قیمت ارز و تبعاتی که اقتصاد و زندگی مردم را 
به چالش کشــید، چقدر اســت و چرا در حالی که هنوز خبری از لغو کلیه 
تحریم ها نیســت، نرخ ارز در سراشیبی ســقوط قرار گرفته است؟ آلبرت 
بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران به چند پرســش 
خبرنگار دانشجو دراین باره پاسخ داده است که در ادامه مشاهده می کنید...

چرا ایرانیان خریدار 
رمزارز شدند؟

روابط عمومی ، هنر و 
توسعه ی فرهنگی

روابط عمومی ها شاهرگ اصلی 
سازمان های پساکرونایی

روابط عمومی سنتی در 
دوران کرونا  قرنطینه شد

باال بودن مقدار ســرمایه سرگردان در کشور و نبود بازار 
مناسب برای ســرمایه گذاری مطمئن در اقتصاد تورمی 
ایران، دالیل اصلی استقبال عمیق مردم از رمزارزهاست. 
با این حساب هجوم مردم برای خرید رمزارزها قابل درک 

است، اما ریشه ماجرا کجاست؟ اگر بخواهیم موضوع...

تاریخ مدنیت، با شــکل گیری نهادهــای اجتماعی آغاز 
می شود. اما در طول تاریخ، نهاد هنر همواره متأثر از دو 
نهاد سیاست و اقتصاد بوده است. به دیگر معنا، اندیشه، 
مذهب، فرهنگ، عادات وآداب مردم، توسط هنرمندان 

ترویج نمی شده، مگر آن که هزینه ی آن را حاکمان...

وضعیــت جهان پس از کرونا ، اگرچه با مســکن هایی 
مانند واکسن در پی کم کردن آمار مرگ و میر است اما 
تا چندین سال آینده بر نوعی از سبک زندگی تاکید می 
کند که شــاید بخشی از تغییرات عمده در جامعه را در 

دنیا به اثبات برساند...

ظهور شبکه های اجتماعی و رسانه های تعاملی تحوالت 
عظیم فرهنگــی را در عصر کنونی ایجــاد کرده و تاثیر 
گســترده در ایجاد تغییرات در زندگی بشــر به ویژه در 
توسعه روابط انسانی داشته است .حضور علم ارتباطات در 

کنار سایر علوم به صورت میان رشته ای مانند...
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ترقی اقتصادی : این روز ها همزمان با کاهش قیمت 
دالر در بازار آزاد، قیمت، ســکه، طال و خودرو نیز با 
ریزش همراه بوده، این در حالی اســت که مســکن 
تنها بازاری است که دیرتر از سایر بازار ها به تحوالت 
مخصوصــا در حــوزه ریزش قیمت واکنش نشــان 
می دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند، مسکن 
نیز سالجاری آرام خواهد بود و از سرعت فزاینده رشد 

قیمت مسکن خبری نخواهد بود.
تنها نکته نگران کننده ای که در حال حاضر در بازار 

مســکن وجود دارد این اســت که نرخ رشد سرمایه 
گذاری در بخش مســکن چند سالی است که منفی 
بوده و این مســئله به هیچ عنوان مطلوب نیســت 
به بیان دیگر در چند ســال گذشــته میزان عرضه 
جوابگــوی تقاضا نبوده و همیــن عامل یکی از علل 
اصلی رشد قیمت مسکن در سالیان اخیر بوده، این در 
حالیست که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، در یک 
سال آینده، احتمال اینکه با یک موج افزایش قیمت 

دیگر در بازار مسکن روبرو باشیم، وجود دارد.

مهدی روانشــادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به 
اینکه وضعیت تولید مســکن در کشور طی یک دهه 
اخیر روند بســیار نزولی به خود گرفته است، اظهار 
داشت: تعداد صدور پروانه های ساختمانی در طی این 
سال ها همواره با شــیب نزولی همراه بوده و این امر 
نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در یک دهه 
اخیر در بخش مسکن رشد منفی را تجربه کرده، طبعاً 
چنین وضعیتی بــر روی عرضه و تقاضا و همچنین 
قیمت مسکن اثر گذاشته و باعث رشد بی رویه قیمت 

خانه در طی این سال ها شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه این ســال ها ســرمایه گذاری 
بلندمــدت در بخش های مولد اقتصادی با ریســک 
بسیار زیادی همراه بوده است، گفت: با توجه به اینکه 
پروژه های انبوه ســازی مســکن نیز همواره حداقل 
بین یک و نیم تا ســه سال زمان نیاز دارد تا به بهره 
برداری برسد، ریسک چنین کاری با توجه به نوسانات 
اقتصادی طی سه سال اخیر بسیار زیاد بوده و همین 
هم باعث شده که عمالً پروژه های انبوه سازی ساخت 
مســکن با کاهش بسیار زیادی روبرو شود، زمانی که 
ریســک سرمایه گذاری بســیار باال باشد، کمتر فرد 
حاضر می شود که سرمایه خود را به خطر انداخته و 
وارد کاری شود که ممکن است با ضرر و زیان برای او 
همراه شود. روانشادنیا با بیان اینکه طی سه سال اخیر 
قیمت مسکن بیش از ۶ برابر شده است، یادآور شد: 

هزینه تمام شده ساخت مسکن نیز کم و بیش همین 
رشد ۶ برابری را تجربه کرده، اما با توجه به گستردگی 
و تنوع آیتم های دخیل در قیمت تمام شــده مسکن 
برخی ها کمتر از ۶ برابر و برخی هم بیشتر از ۶ برابر 
با رشد همراه بوده اند، مصالح ساختمانی، فوالد، آهن، 
گچ، ســیمان، دســتمزد کارگر و .. همگی طی این 
ســال ها با افزایش بسیار زیادی روبرو بودند و به تبع 
چنین موضوعی قیمت تمام شده مسکن در مقیاس 
بزرگ و پروژه های انبوه سازی با افزایش بسیار زیادی 

همراه می شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: فضای کسب و کار در 
بخش مسکن نیز بســیار وضعیت بدی دارد و فردی 
که می خواهد یک پروژه انبوه ســازی را کلید بزنند، 
برای شروع ســاخت و ساز باید از نهاد های مختلفی 
مجوز های مربوطه را اخذ کند که همین موضوع باعث 
می شود وقت زیادی از انبوه ساز گرفته شود و همین 
عاملی می شود که او حتی عطای این کار را به لقایش 
ببخشــند و سرمایه خود را در بازار های دیگری نظیر 
سکه، طال و دالر وارد کند و یا تنها به خرید و فروش 
ملک بپردازد و سود بی دردسری کسب کند، بنابراین 
ما اگر می خواهیم صنعت ســاختمان و وضعیت بازار 
مسکن سروسامان بگیرد باید فضای کسب و کار را در 

این زمینه بهبود ببخشیم. 
این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: با وجود چنین 

مشکالتی گفته می شــود که در ساخت وساز مسکن 
سود بسیار خوبی برای کســی که در این وادی قدم 
بگذارد می تواند وجود داشــته باشــد، اما اصوالً این 
منفعت تنها به جیب کســانی می رود که با مقاصد 
سوداگرانه و سودجویانه در بازار حضور پیدا می کنند 
و بــه نوعی به صورت موقت در بازار حضور دارند، اما 
کسی که کسب و کارش ساخت و ساز است و سرمایه 
خود را در بخش ساختمان سرمایه گذاری کرده و به 
صورت مداوم در این صنعت حضور دارند با مشکالت 
بســیار زیادی در سه سال گذشته دست و پنجه نرم 

کرده است.
روانشادنیا با اشاره به نرخ رشد منفی سرمایه گذاری 
در بخش مســکن طی سال های گذشــته، تصریح 
کرد: چنین عاملی باعث می شــود که عرضه در بازار 
با کاهش روبرو شــود، این در حالیست که ما همین 
االن ســاالنه به طور متوسط به ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی نیازمندیم، در حالی که تنها ۵۰۰ هزار 
واحد آن محقق می شــود، بنابرایــن در حالت عادی 
تقاضا بر عرضه برتری دارد، در این راستا اگر فکری به 
حال شرایط صنعت ساخت وساز نشوند، یکی دو سال 
آینده دوباره با یک موج قیمت افزایش قیمت مسکن 
روبــرو خواهیم بود، زیرا که با افزایش تقاضا و کمبود 
عرضه به صورت خودکار قیمت ها دوباره آماده جهش 

خواهند شد.

ترقــی اقتصادی : تأثیر کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران در ســال 
1399 به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ریزش شاغالن و انصراف 
جویندگان کار منجر شده و نرخ بیکاری از این محل به 9.۶ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
در ســال 1399 با به هم ریختن مناسبات اقتصاد ایران تحت تأثیر 
کرونا و انتظارات منفی ایجاد شــده در اثر تحریم، نرخ مشــارکت 
اقتصادی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری به قیمت خروج بخشی از 

شاغالن و بیکاران از بازار کار تک رقمی شده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری 
در سال گذشته به دلیل کاهش ۲.۸ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی 
9.۶ درصد بوده است. همچنین در این سال بیش از یک میلیون نفر 

از جمعیت شاغلین کشور کاسته شده است.
بررســی نرخ بیکاری افراد 1۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که 9. ۶ 
درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص، نسبت به 
ســال قبل )139۸(، 1.1 درصد کاهش یافته است. در سال 1399 
به میزان ٤1. 3 درصد جمعیت 1۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت 

به سال قبل )139۸( ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
ریزش یک میلیون نفری شاغالن

جمعیت شاغلین 1۵ ساله و بیشتر در سال 1399، برابر با ۲3 میلیون 

و ۲۶3 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر 
کاهش یافته است. بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشــان می دهد که در ســال 1399، بخش خدمات با ٤9. 3 درصد 
بیش ترین سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با 33. 3 درصد و کشاورزی با 1٧.٤ درصد 

قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان 1۵ تا ۲٤ ســاله حاکی از آن اســت که ۲3. ٧ 
درصد از فعاالن این گروه سنی در سال 1399 بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات ساالنه نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت 

به سال قبل )139۸( ۲.3 درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 1۸ تا 3۵ ساله در سال 1399 نشان 

می دهد کــه 1۶. ٧ درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار 
بوده اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد این نرخ نسبت به سال 139۸، به میزان 1.۲ درصد کاهش 

یافته است.
بررســی سهم جمعیت 1۵ ســاله و بیش تر دارای اشتغال ناقص 
در ســال1399 نشان می دهد که 9. ۵ درصد جمعیت شاغل، به 
دالیل اقتصادی )فصل غیــر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار 
با ســاعت بیش تر و...( کم تر از ٤٤ ســاعت در هفته کار کرده و 
آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که 3٤.٤ 
درصد از شــاغلین 1۵ ســاله و بیش تر، ٤9 ساعت و بیش تر در 

هفته کار کرده اند.

»فرصت خدمت من در این دوره در وزارت صمت 
کوتاه است و لذا فرصت برای اینکه این وزارتخانه 
پیر و با ساختار بی انگیزه را تبدیل به یک سازمان 
نوپا، کوچک و کــم کارمند کنم در این فرصت 
کوچک به هیچ وجه امکان پذیر نیســت و... « 
)رزم حســیني- وزیر صنعت ، معدن و تجارت  

.)99/1۰/۲۲
بررســي عملکرد مقامي همچون وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت که  ماه هاي مســئولیت او به 
انگشــتان دو دست هم نمي رســد، به نظر کار 
بي معنایي است. آن هم در این دیار که مسئوالن 
با چند ســال و شاید چند ده سال سابقه هم به 
ماهي مي مانند که از زیر دست منتقد لیز مي خورند و امکان عیارسنجي  عملکرد آنان سخت 

دشوار.
اما در حد این یادداشــت کوتاه و با نگاهي خوش بینانه به بعضي از گفته هاي ایشــان در کل 
مي توان چنین قضاوت کرد که وزیر صمت به لحاظ فکري و در قالب گفتار، اگر چه شاید تمایل 
بیشتري به اقتصاد آزاد و رقابتي دارد اما این تمایل و گرایش آنچنان قدرتمند و پایدار نیست 
که در مقابل الگو و ساختار و سازوکارهاي مبتني بر اقتصاد دستوري که در منظومه حاکمیتي 

کشور  امري جا افتاده و نهادینه شده  است ، توان مقاومت داشته باشد.
بطور مثال آقاي رزم حســیني هنگام کســب راي اعتماد مجلس،  از  یک سو  از  انحصار در 
خودرو بشدت انتقاد کردند و اینکه در این حوزه »رقابت پذیری نداریم که این باعث باال رفتن 
قیمت تمام شده می شود« ) جلسه راي اعتماد مجلس ( و از سوي دیگر از  »تنظیم و مدیریت 

بازار همراه با نظارت و کنترل آن با کوتاه کردن دست دالالن و واسطه گران« دفاع نمودند  و 
اینکه رفتار این افراد  سبب »افزایش بی رویه قیمت کاالها« ) همان(  مي شود که سخن غیر 
کارشناســي است.   یا مثال از عدم واردات پارچه به سبب وجود تولید در داخل  دفاع کردند و 
»تقویت توان و تولید داخل و عرضه مناســب در بازار را از اولویت های وزارت صمت « )رسانه 
ها- 1٤۰۰/۲/1۸(. عنوان نمودند و از سوي دیگر »از فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولید 
مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به منظور صادرات محصول باکیفیت و مطابق استانداردهای 
جهانی به بازارهای هدف« سخن گفتند ) رسانه ها- 1٤۰۰/۲/۵ (. این در حالي است که بقول 
معروف هر رفتي، یک آمدي دارد و نمي توان درهاي کشــور را به روي کاالهایي بست و توقع 
داشت کشورهاي دیگر براي کاالهایمان مان فرش قرمز پهن کنند. آنهم با توجیه »وجود تولید 

داخلي«. چرا که تقریبا  کمتر کاالیي  را مي توان یافت که در کشورمان تولید نشود!
همچنین  ایشــان از یک سو عنوان مي کنند که »به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم اما 
به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و 
اعتقاد دارم که باید از ابزارهای بازار مانند تعرفه های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار 
اســتفاده کرد« ) رسانه ها99/11/۲۰(.  از سوي دیگر »با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ 
کاال در کشور محدود و حتی تحریم شده است« عنوان مي کنند» این محدودیت ها برای رونق 
تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریم ها لغو شود، محدودیت واردات این کاالها ادامه خواهد 

یافت«)رسانه ها- 99/1۲/۲(.
ایشــان همچنین در جایي »با تاکید بر اینکه به دنبال حذف امضاهای طالیی و امتیازات ویژه 
هســتم« تصریح مي کنند:»بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت 
گذاری دســتوری نبوده ام و نیســتم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری 
نیســتم« و ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز عنوان مي کنند و 
خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار »یک تصمیم انقالبی در خصوص حذف 

ارز ٤۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز« مي شــوند) رســانه ها - 1۰/1 ( اما  از سوي دیگر  »پشت 
مصوبه قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال«) ایسنا- 99/1۰/1٧ (  مي ایستند. این در 
حالي اســت که طبق قانون قیمت کلیه کاالهایی که در بازار بورس پذیرفته می شوند، باید بر 

اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
 ریشــه  ایــن گفتار و رفتار  متضاد و متناقــض را مي توان در فقدان یــک راهبرد مصوب و 
الگوي توســعه صنعتي مشخص در کشــورمان  دانست که نه فقط وزیر صمت بلکه کل نظام 

سیاستگذاري و اجرایي را همچون کشتي بي لنگر هر دم به ساحلي مي کشاند.
طي چند دهه الگوي غالب توســعه اي در کشــورمان الگو هاي »خودکفایي« و »جایگزیني 
وارادت«  بوده که بشــدت وابســته به حوزه سیاست و  نظام قدرت  و در جهت محدود کردن 
ارتباط با جهان بوده است.  در اثر حاکمیت  این الگوها، هزینه تولید قیمت محصوالت  افزایش 
یافته و توان رقابتي  خود را از دست داده و گران تمام مي شوند  و با انواع حمایت ها و ایجاد 
دیوار تعرفه اي و...  سعي مي شود این تولید گلخانه اي سر پا بماند. از سوي دیگر به سبب نیاز 
به ارز خارجي و بعضا وجود مازاد تولید، اقدام به صادرات مي شــود.  صادراتي عمدتا مبتني بر 
مواد خام و کمتر فراوري شده و با فن آوري پایین،  به سبب در اختیار نداشتن دانش و تکنولوژي 

روز، به بازارهاي بي ثبات  منطقه اي.
بــه نظر اما علیرغم وضعیت عیني فوق به ســبب ارتقا آگاهي هاي عمومي و تغییرات محیط 
پیراموني  تداوم الگوي فوق ناممکن و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي  امري گریزناپذیر 
است و نمي توان با چند اصالح در سطح یک وزارتخانه و دستگاه اجرایي و یا سخناني مغایر با 

بدیهیات علم اقتصاد، انتظار حل ابر چالش هاي پیش رو را داشت.
چنانکه وزیر صمت در جایي با اشاره به نظرسنجي انجام شده از 9۰۰ فعال اقتصادي عنوان مي 
کند : »بیشــترین و مهم ترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کالن 
اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و 
مربوط به سایر دستگاه ها و وزارتخانه هاست«. ایشان همچنین در سخناني دیگر عنوان مي کند 
: »گرانی و تورم یکی از مشکالت کشور است که ریشه آنها ناشی از رشد نقدینگی، افزایش نرخ 

ارز و کاهش سرمایه گذاری تولید خواهد بود«.

نقش شوراها درتوسعه اقتصاد روستایی 
1- عمومــا وقتــی صحبت از شــوراها 
می شــود ذهن هــا معطوف به شــورای 
شهرها و کالنشــهرها می شود. گو اینکه 
روز شــوراها، -اختصاص به کالنشهرها و شهرهای بزرگ دارد. انگار نه انگار که 
در جای جای پهنه سرزمینی کشور و در روستاهای دور و نزدیک با جمعیت های 
کم و زیاد، شــوراهایی در تالش برای خدمت به جامعه محلی هستند. شورای 
اسالمی روســتاها اهمیت بسیاری در مدیریت و آینده روستاهای سرزمین مان 
دارند. مجموعه شــورا و دهیار در سرنوشت روستا تاثیرگذار بوده و با مجموعه 
نگرش هــا- دیدگاههــا، تصمیم گیری هــا و تعامالت درون و بــرون از جامعه 
روســتایی، زمینه ســاز برخی از  تحوالت جامعه روســتایی )در وجه مثبت یا 
منفی( هستند. در تاثیرگذاری شورا و دهیاران در روستاها همین بس که آنان 
می توانند بعنــوان حافظان و صیانت کننــدگان از منابع آب و خاک و محیط 
زیســت ســرزمین مان عمل کنند یا در نقطه مقابل به تخریب بیشــتر منابع 

محیطی دامن زنند.
۲- در ســال جدید که انتخابات ریاســت جمهوری و شوراها را در پیش داریم 
جنب وجوش ها در شورای روستاها را نیز شاهد هستیم و برخی از آحاد جامعه 
روســتایی با انگیزه های گوناگون سعی در شرکت در انتخابات دارند. اگرچه در 
اینجا هم اخبار عمدتا پیرامون لیســت اصولگرایان و اصالح طلبان، مستقلین و 
متخصصین شهری و رقابت جناح های سیاسی برای تصاحب صندلی های شورا 
بویژه در شهرهای بزرگ و کالنشــهرها است. ظاهرا در شورای اسالمی روستا 
جنب وجوش انتخاباتی مشابه شــهرها حکمفرما نیست. اما در مقیاس محلی، 
اتفاقا در بســیاری از روستاها، گروهها و افراد بدنبال رقابت برای انتخاب شدن 
هستند. بویژه آنکه روستاهای ســرزمین مان از تنوع و گوناگونی قومی، زبانی، 
فرهنگی بســیاری برخوردار اســت و همین انگیزه های مضاعفی برای حضور 
و ثبت نام در انتخابات شــوراهای روســتا و به حاشــیه راندن رقبای محلی و 
یارکشــی ها دستِ کم در برخی از روستاهای کشــورمان -که این تنوع و تضاد 
به اوج خود می رســد- دارد. این تنوع در نگاه اول نوعی ظرفیت و فرصت برای 
حضور دیدگاهها و نگرش های مختلف در شــورای روســتاها است اما باید از 
اختالفات بین گروههای مختلف ســاکن در محالت روستا، دعواها و بگومگوها 
و دعوای حیدری- نعمتی  دســت برداشته و از این تنوع در مسیر درست بهره 
ببرند. جامعه روستایی و عشــایری ما با تنوع فرهنگی، قومی و زبانی بسیاری 
مواجه اند و بعضا در یک روســتا محالت روســتا با همین تغییرات از هم جدا 

می شوند.
3- طبق اظهارات مسئولین ستاد انتخابات کشور، با ثبت نام بیش از ۲٤۰ هزار 
نفر رکورد ثبت نام شــوراهای روســتا در این دوره )اواخر فروردین ماه 1٤۰۰( 
شکسته شد. در دوره چهارم حدود ۲۲۰ هزار نفر و در دوره پنجم حدود ۲3٤ 
هزار نفر ثبت نام کرده بودند. این امر نشــان دهنده آمادگی بیشتر داوطلبین 
برای رقابت در این عرصه از انتخابات در روستاهای کشور با مقاصد و انگیزه های 
گوناگون دارد. بر طبق آمار اعالم شــده تا پایان روز ششــم ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شــوراهای اســالمی روســتا، 93 درصد ثبت نام کننــدگان انتخابات 
شــوراهای اسالمی روستا، مرد و ٧ درصد زن بوده اند. 9درصد ثبت نام کنندگان 
انتخابات شــوراهای اسالمی روستا دارای ســابقه ایثارگری و ۲٧ درصد سابقه 
عضویت در شــوراها را دارند. بیشترین گروه سنی ثبت نام کنندگان تا پایان روز 
ششم مربوط به گروه سنی 3۶ تا ٤۵ سال بوده است. نوع ثبت نام نیز ٤ درصد 
با اســتفاده از تلفن همراه، ۸ درصد رایانه شــخصی، 1٧ درصد از طریق دفاتر 

پیشخوان و ٧1 درصد با مراجعه به بخشداری ها بوده است.
این اطالعات اولیه از ثبت نام کنندگان نکته مهمی را نشان می دهد و آن اینکه 
زنان و دختران روســتایی مشارکت اندکی در رقابت شورای روستاها دارند. در 
مباحث توسعه موضوع جنسیت بســیار مهم است و جامعه محلی برای بهبود 
اوضاع زیســت و معیشت و آینده خود نیازمند حضور آحاد مردم از جمله زنان 
و دختران روستایی است. به نظر می رسد هنوز باورها و عرف و سنت در جامعه 
روســتایی غلبه دارد و زنان و دختران روستایی از سوی جامعه محلی پذیرش 
الزم را ندارنــد که از چارچــوب نقش های خانوادگی بــه در آیند و در عرصه 
های دیگر حضور فعاالنه تری داشــته باشند. چه خوب بود که مشخص می شد 
که تعداد ثبت نام تحصیلکردگان روســتایی، میزان تحصیالت آنان، تعداد افراد 
باتجربه و استخوان ُخرد کرده، انگیزه های اصلی ثبت نام کنندگان شورا، تعداد 
روســتاهایی که در دوره فعلی به دلیل به حد نصاب نرسیدن از وجود شورای 
روســتایی بی بهره اند یا تعداد روستاهای بی دهیار یا دهیار موقت و... نیز اعالم 

شود تا شناخت و آگاهی از شوراهای روستا بیشتر شود.
٤- نکته بســیار مهم انگیزه ها و دغدغه ها و مقاصد روســتاییانی اســت که در 
انتخابات شوراها ثبت نام کرده و با انتخاب شدن در ٤ سال حضور خود بدنبال 
آن هستند. احتماال بسیاری نسبت به آینده سکونتگاه خود دغدغه دارند. یا این 
تــوان و ظرفیت را در خود می بینند که بتوانند کارهای ولو کوچک و گام های 
اولیه برای آبادانی و بهبود امور روســتای خود بردارند. احتماال برخی نیز دنبال 
منفعت هــای آنی و زودگذر و مورد خواســت گروههای قومی، قبیله ای، زبانی 
خود باشند. آنچه که مهم است ماهیت هم افزایی یا خنثی کنندگی این مقاصد 
و انگیزه ها اســت. باتوجه به تنوع و گوناگونی که در بسیاری از روستاها وجود 
دارد اگر این انگیزه ها و رقابت ها در راســتای اهداف توســعه و مورد خواست 
جامعه محلی بکار گرفته شــود، ابعاد مختلف توســعه روستایی را همزمان به 
پیش خواهد برد اما اگر ثمره این رقابت ها و مقاصد، اختالف نظر و تفرقه و ستیز 

پنهان و آشکار در جامعه روستایی باشد، ماهیت ضدتوسعه ای غلبه می یابد.
۵- پرســش مهم این است که باالخره اولویت شوراهای روستا چه باید باشد و 
بایدها و نبایدهای اعضای شــوراها چیست؟ در وهله اول شوراها باید نسبت به 
محیط زیســت و معیشت و زندگی و منابع آب و خاک که بدان وابسته هستند، 
دغدغه داشته باشــند. حفظ این منابع به مانند نان شب برای روستاها واجب 
اســت. هرچه بتوانند پایــداری و حفاظت و صیانت بهتر و بیشــتری از منابع 
محیطی ســرزمین آبا و اجدادی خود داشته باشند، آینده بهتر و مطمئن تری 
برای روســتا و روســتاییان رقم خواهند زد. دوم اینکه با توجه به شــکنندگی 
اقتصاد و چالش اقتصاد ملی و روستایی، برای اقتصاد روستایی حتما برنامه ریزی 
جدی داشــته باشند. یکی از پاشنه آشیل های برنامه ریزی و توسعه روستایی، 
معیشت روســتا و کسب و کار و درآمدزایی و... اســت. اگرچه این حوزه جزء 
وظایف اصلی و حتمی شــوراها و دهیاران نیست اما اقدامات و برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های آنان در آینده اقتصاد روســتا تاثیرگذار است. جذب سرمایه 
از مهاجرین روستایی ساکن شــهرها، حمایت قانونی، حقوقی از کارآفرینان و 
جوانان روســتایی و شناســاندن ظرفیت ها و فرصت های روستا برای همگان 
از جمله اقداماتی اســت که می تواند برای حل مســائل اقتصاد روستایی بکار 
آید. امروز شــوراها در کنار ترمیم و ارتقای رابطه دولت با روســتاها بایستی به 
سمت تعریف رابطه موثر با بخش خصوصی، سرمایه گذار، کارآفرینان، مهاجرین 

روستایی ساکن شهرها، جوانان و زنان و دختران تصیلکرده حرکت کنند.
۶- در برخی از روســتاها ممکن است انتخابات شوراها در یک روال معمولی و 
عادی پیگیری شود و چه بسا رقابت خاصی را نیز شاهد نباشیم اما در برخی از 
روستاها ماجرا به دالیل مختلف فرق می کند. این آسیب وجود دارد که رقابت 
در برخی از روستاهای بزرگ و پیرامون کالنشهرها و در برخی نواحی )مناطق 
شمالی یا مناطق روستایی خوش آب و هوا و جاذب توریست( که زمین ارزش 
بیشــتری دارد، به سمت تغییر کاربری و تخریب بیشــتر محیط روستا پیش 
برود. احتماال رقابت برای انتخابات شوراها در این سنخ از روستاها بیشتر است. 
گروههای مختلف ســعی در ورود به شــورا و بهره برداری از منافع پیدا و نهان 
آن می کنند. بیم آن می رود آن آسیب هایی که در شورای شهر شهرها دیده 
می شــود و متاسفانه مسبوق به سابقه نیز هســت به این روستاها نیز تسری 
یابد و جامعه روســتایی و منابع محیطــی آن را تهدید کند. تغییر در محدوده 
طرح هادی روســتا، تالش برای تبدیل روستا به شــهر، تغییر کاربری اراضی، 
گسترش ساخت وساز، ایجاد اماکن تفریحی، فراغتی ناسازگار با بافت اقتصادی 
و اجتماعی روستا و... برخی از مهمترین فرصت ها- زمینه هایی )به زعم ثبت نام 
کنندگان( است که تنور انتخابات شــوراهای اسالمی روستاها را گرم و رقابت 

برای تصاحب شورای روستا و دهیاری برای ٤ سال آتی را بیشتر می کند. 

ترقی اقتصادی : اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت 
در صدد است تا نرخ ارز را هر چند دستکاری شده در آخرین 
روز هــای حضور خــود کم کند و با نرخ کــم به دولت بعدی 
بســپارد، اما دولت بعدی بــا توجه به کســری بودجه باال و 
نقدینگی بزرگی که ایجاد شــده قطعا مشــکالت مختلفی را 

پیش رو خواهد داشت.
ایــن روز ها کاهش یا افزایش نرخ ارز به غیر از اینکه دورنمای 
اقتصاد و فعالیــت فعاالن اقتصادی را بــا چالش های بزرگی 
مواجه کــرده، این شــائبه را ایجاد کرده کــه دولت و بانک 
مرکزی در هشت سال گذشــته تا چه اندازه عامل دستکاری 
و تغییــر نرخ ارز بوده اند؟ نقش آن ها در به هم ریختگی بازار 
و قیمت ارز و تبعاتــی که اقتصاد و زندگی مردم را به چالش 
کشــید، چقدر اســت و چرا در حالی که هنوز خبری از لغو 
کلیه تحریم ها نیست، نرخ ارز در سراشیبی سقوط قرار گرفته 

است؟!
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
به چند پرســش خبرنگار دانشجو دراین باره پاسخ داده است 

که در ادامه مشاهده می کنید.
هفته گذشــته نرخ دالر نســبت به روز هــای قبل تا 
حدودی کاهش یافت، اما به تدریج به روز های قبل خود 
بازگشت، ضمن اینکه برخی علت ارزانی دالر را مسائل 
سیاســی برجامی و نشست وین و دخالت های دولت و 
بانک مرکــزی می دانند، کدامیک از این موضوعات در 

کاهش نرخ ارز موثر و محتمل تر است؟
هر کســی در ایران، اصال در عالم و آدم همه می دانند که نرخ 
ارز در کشور ماحصل دست کاری دولت و بانک مرکزی است 
یعنی مســوول اصلی تعیین نرخ ارز در ایــران دولت و بانک 
مرکزی اســت، لذا اینکه نشست وین تا چه اندازه روی تغییر 
نرخ ارز تاثیر گذاشــته هم یک موضوع قابل بحث اســت، اما 
چون در حال حاضر نتیجه خاصی از نشســت برجام و توافق 
وین به صورت رســمی ابالغ و منتشر نشده نمی توان به طور 

قطع این موضوع را ماحصل نتایج برجامی دانســت، بنابراین 
آنچه محتمل تر اســت دخالت های خود دولت و بانک مرکزی 

در تعیین نرخ ارز است که گاه افزایش و گاه کاهش می یابد.
اما دولتی ها و رئیس بانک مرکزی هر گونه دستکاری تعمدی 
در کاهــش نرخ ارز را رد کرده اند، در ایــن باره چه تحلیلی 

دارید؟
ببینید این سخنانی که آقای همتی می گوید تعجب آور است 
چرا که وی همکار ماســت، اقتصاد خوانده است معلوم نیست 
چرا از اینکه نرخ ارز دستکاری نمی شود دفاع می کند. مشخص 
است که نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی دستکاری می شود. 
مگر می شــود نرخ ارز به یک باره از ٤ هزار تومان به 3۲ هزار 
تومان برســد بعد کم کم درکانال ۲۵ هزار تومان قرار بگیرد، 
ظرف دو سه روز نزدیک ۲۰ هزار تومان شود و دوباره به تدریج 

به سمت قیمت های باال برگردد؟ آقای همتی باید درباره روند 
تغییرات نرخ ارز توضیح دهند که چه عواملی موجب افزایش 
نرخ ارز شــده و اینک ارز را کاهشــی کرده است؟ مگر اتفاق 
 خاصــی در عرصه اقتصاد یا سیاســت رخ داده که ارز اینگونه 

باال و پایین می شود؟
اما دولتی ها مســائل سیاســی و برجام را عامل این 

موضوع می دانند، نظر شما چیست؟
اگر اتفاق خاصی افتاده باشــد، مثال دالر های بلوکه شــده ما 
آزاد شــده باشد. رونقی در اقتصاد از نظر اشتغال و بهبود رفاه 
اجتماعی ایجاد شود، نفت بیشــتری فروخته شود، دالر های 
نفتی با برداشــته شــدن تحریم های بانکی به دست ما برسد 
آن زمان می توان گفت مسائل برجامی در اقتصاد ما تاثیراتی 
گذاشته، اما اکنون اتفاق خاصی نیفتاده که نرخ ارز را کاهش 

دهد. از ســوی دیگــر با نگاهی به تابلــوی صرافی بانک ملی 
متوجه می شــوید که خود بانک مرکزی چه عامل مهمی در 

اعمال تغییرات در نرخ ارز است.
خود بانک مرکزی اجازه نداد که نرخ ارز در همان قیمت های 
کاهش یافته باقی بماند، به این دلیل که بانک مرکزی اراده ای 
برای این موضوع ندارد، بنابراین مشــاهده کردیم که نرخ ارز 
که احتمال می رفت به زیر ۲۰ هزار تومان برسد باز هم به نرخ 

۲1 هزار تومان برگشت.
آیا می تــوان این احتمــال را داد کــه کاهش روند 
نــرخ ارز در روز های آتــی و در هفته هــای پایانی 
 کار دولــت می توانــد یک کار سیاســی باشــد تا 

یک اتفاق اقتصادی؟
این هم می تواند یک تحلیل درســت باشــد، به این دلیل که 
احتماال دولت درصدد اســت تا نرخ ارز را هر چند دستکاری 
شــده در آخرین روز های حضور خود کم کند و با نرخ کم به 
دولت بعدی بســپارد. این یک کار سیاســی است، اما دولت 
بعدی با توجه به چالش هایی که در پیش رو دارد، مثل کسری 
بودجه باال و نقدینگی بزرگی که ایجاد شــده قطعا مشکالت 
مختلفی را در پیش رو خواهد داشــت که این مشکالت روی 

نرخ ارز تاثیر می گذارد.
به هر حال نباید یادمان برود که سیاست دولت آقای روحانی 
یعنی افزایــش نرخ ارز به هر دلیلی بــرای تامین بودجه یا... 
به شــدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. سیاســتی که 
تولید را در گوشــه رینگ قرار داد و ضربه فنی کرد. سیاستی 
کــه کلیــه بازار های ما را بــه هم ریخت، نــان و معاش را از 
زندگی و ســفره مردم بیرون کشید و خسارت های بزرگی به 
اعتماد عمومی و رشــد و توسعه اقتصاد در میان مدت و بلند 
مدت وارد کرد، لذا اتخاذ سیاســت های درســت برای اقتصاد 
و تعییــن نرخ ارز یک ضرورت اســت چرا که هر اشــتباه و 
 قصــور یا تعمدی دراین موضوع به ضــرر کلیت اقتصاد ایران 

تمام می شود.

خبری از لغو تحریم ها نیست ، نرخ ارز در سراشیبی کاهش 

نشانه های دستکاری در بازار  

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰4 - نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰۰

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی است

موج افزایش قیمت مسکن در راه است؟ 

 ریزش اشتغال در تنگنای تحریم و کرونا

چرا مسئوالن منفعل و منتقد مي شوند؟

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محمدمهدی ضیاءنوشین

 تحلیل گر اقتصادی
حسین حقگو



 

اساسا صندوق های  کاالیی کشاورزی 
با اســتفاده از منابع خود که از طریق 
واگــذاری واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق به ســرمایه گذاران جمع  می 
شــود، پرتفو ایجاد می کند و اقدام به 
ســرمایه گذاری در حوزه اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالهای کشــاورزی -نظیر 
زعفران، زعفران پوشــال، زیره سبز و 
پسته- می کند. عمده این منابع نیز که 
حداقل ٧۰ درصد می شود در گواهی 
خواهد  سرمایه گذاری  کاالیی  سپرده 
شد. همچنین ســرمایه گذاران با خرید واحدهای این صندوق های کاالیی به جای 
سرمایه گذاری مستقیم در محصوالت کشاورزی در صندوقی که به صورت تخصصی 
در اوراق بهادار مبتنی بر آن محصوالت فعالیت می کند، سرمایه گذاری می کنند. این 
منابع که برای ســرمایه گذار منافع مالی به همراه خواهد داشت، برای کشاورز و یا 
تولیدکننده نیز از طریق ایجاد نقدینگی، مزایایی دارد. به این ترتیب که کشاورزان و 
تولیدکنندگان بدون وثیقه گذاری و عرضه مستمر محصول به منابع مالی دست می 
یابند که راه رسیدن به آن آسان بوده و مجالی برای فعالیت های توسعه ای فراهم می 
کند. اکنون دو صندوق کاالی کشاورزی با دو نماد معتبر سحرخیز و نهال در بورس 
کاالی ایران ایجاد شــده که این صندوق ها به نقدشوندگی بیشتر معامالت بخش 
کشاورزی و روند استانداردسازی محصوالت کمک می کنند اما مهمتر از آن بهبود 
شرایط نقدینگی کشــاورز و کاهش داللی هاست. در مورد صندوق های راه اندازی 
شده، قرار است که این ابزارهای مدرن از طریق تامین منابع مالی مورد نیاز، از خام 
فروشــی محصوالت به ویژه در زعفران نیز جلوگیری کنند. چراکه هر ساله به علت 
کمبود نقدینگی، کشاورزان مجبور هستند که در همان ابتدای فصل، کاالی خود را 
بدون هیچ ارزش افزوده ای به فروش برسانند. به این ترتیب در ابتدایی ترین حلقه که 
همان فروش گل های زعفران است، تعجیل می شد و تعادل بازار بهم می ریخت. این 
عامل اجازه توســعه و حرکت صنعت به سمت مکانیزاسیون را هم نمی داد اما حاال 
به واسطه این صندوق ها می توان نوسانات بازار این محصوالت را به حداقل رساند. 
به این ترتیب که کشاورزان و دارندگان کاال، محصولشان را به انبارهای مورد پذیرش 
بورس کاال تحویل داده، گواهی سپرده دریافت کرده و هر زمانی که قیمت قابل قبول 
بود، اقدام به فروش کنند؛ صندوق های کاالیی روی این گواهی ها ســرمایه گذاری 
می کنند و موجب توسعه و افزایش عمق این معامالت می شوند که اثرات مطلوب 
این اقدام به حمایت کشاورزان و تولید منجر می شود. به عبارت بهتر، صندوق های 
کاالیی کشاورزی با اســتفاده از سرمایه های سرگردان به بازار کشاورزی عمق می 
بخشد. به این ترتیب با توسعه بیشتر این صندوق ها در بورس کاال هم کشاورز و هم 
ســرمایه گذار سود می برد و حتی در این ساختار صنایع وابسته به محصوالت نیز 
منتفع می شــوند. از طرف دیگر، هدف بورس کاال که توسعه ابزارها و فعالیت های 
مبتنی بر ابزارهای تعریف شــده برای گسترش معامالت است، با ایجاد شفافیت و 
کشف قیمت های منطقی در حوزه کشاورزی به شیوه ای مطلوب محقق می شود. 
در پایان اینکه به نظر می رسد با بهره گیری صحیح از ابزارهای مالی بورس کاال از 
جمله صندوق های کاالیی و آشــنایی کشاورزان با این ابزارها، مجالی برای توسعه 
صنعت کشاورزی، کاهش حجم واردات و خودکفایی در برخی از محصوالت، حرکت 
به سمت تولید کمی و کیفی با استفاده از فناوری های روز و سیستم های مکانیزه و 

کاهش حضور دالالن در این بخش از اقتصاد فراهم می شود.

 توسعه گواهی سپرده کاالیی 
با رفع ابهام مالیاتی

 رفع ابهام مالیاتی از گواهی ســپرده 
کاالیی، اقدامی قابل تحســین بود که 
ســال 99 به ثمر نشست. با این اتفاق 
دیگر گواهی ســپرده کاالیی مختص 
کاالهای کشــاورزی نخواهد بود و با 
پیگیــری بورس کاال احتمــاال از این 
به بعــد با این گواهی می تــوان برای 
خریــد و فروش محصوالت دیگر مثل 
محصوالت پتروشیمی،  نفتی، صنعتی و 
... هم اقدام کــرد. اما این ابزار مالی تا 
چه اندازه برای بورس کاال مهم است و 
چه کارایی ها و مزایایی می تواند با خود 
همراه داشته باشد؟ این گونه ابزارها، بازار معامالت واقعی کاال را شفاف کرده و با انتشار 
اوراق ســپرده کاالیی و معامالت روزانه آن، کشف قیمت ها به شکل بهینه انجام می 
شــود. به عبارت بهتر، ابزارهایی مانند گواهی سپرده کاالیی که باعث می شوند تعدد 
و تکثر در خریداران و فروشندگان کاال ایجاد شود و حجم متقاضیان خرید و فروش 
کاال افزایش یابد، کمک بسزایی به بازار اصلی کاال می کنند. از سویی گواهی سپرده 
کاالیی به همراه ابزارهایی از جمله قراردادهای آتی و کشــف پریمیوم که در بورس 
کاال فعال هستند، برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سوپاپ اطمینان محسوب 
می شوند زیرا برای تولیدکننده این اطمینان را ایجاد می کنند که محصول را فروخته 
و می تواند فقط در خصوص نحوه تولید محصول فکر کند چرا که دیگر دغدغه پیدا 
کردن بازار برای فروش محصول خود را ندارد. البته آن سوی معامله هم از این ماجرا 
منتفع خواهد شد، زیرا خریدار می داند که کاالی مورد نظر خود را خریده و می تواند 
برنامه ریزی اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود را براســاس اینکه محصول را در 
اختیار دارد، پیش ببرد و طبق آن برنامه حرکت کند. به عبارتی این گونه ابزارها بسیار 
موثر بوده و به رونق تولید محصول کمک می کند و باعث کاهش ریسک تولید و عرضه 
محصول خواهد شد.  نکته ای که نباید در این میان مغفول بماند، نگاه به چشم انداز 
گواهی سپرده کاالیی و محصوالت احتمالی آن است به طوریکه راه اندازی و ارائه یک 
ابزار توسط بورس، فقط گام نخست محسوب می شود و غیر از ارائه ابزار، باید فرهنگ 
معامالت و ســرمایه گذاری در آن را به خریداران و فروشندگان کاال آموزش داد و آن 
ها را به انجام این معامالت ترغیب کرد. بعضی از این ابزارها باید روی کاالهای جدید 
تجربه شوند تا سازوکار درستی برای آنها طراحی شود. به عبارتی باید در مدت زمان 
طوالنی تری روی آن کار و سرمایه گذاری های الزم انجام شود تا مردم نیز نتایج خرید 
و فروش کاال، سود و زیان و برنامه ریزی های اقتصادی درسِت آن را دیده و پس از آن 
تصمیم گیری کنند و جذب شوند. بورس کاال در کشورهایی که زودتر این رویه را آغاز 
کرده اند، تبدیل به بورسی پیش رو شده و این در حالی است که آن دسته از کشورهایی 
که دیرتر پیوسته اند، از قافله عقب مانده اند. این ابزارهای موثر، فارغ از اینکه چه زمانی 
شروع شده و چه رویه ای را طی کرده اند، باید مخاطب داشته باشند و برای جذب آن 
تالش کنند چرا که تعداد مخاطبان بیشتر، باعث اثرگذاری اقتصادی در ابعاد گسترده 
خواهد بود. بی شک این رویه مشمول مرور زمان خواهد شد اما هر زمان این کار انجام 
شود، قطعا گام مثبتی خواهد بود و اثرگذاری خود را نشان خواهد داد.  در این زمینه، 
رفع ابهام مالیاتی که سال گذشته به نتیجه رسید، قطعا به این روند کمک خواهد کرد 
چرا که تا پیش از این،  ابهام های موجود در پرداخت مالیات برای کاالها تبدیل به مانعی 
برای معامله با گواهی سپرده کاالیی شده بود اما امروز معامالت ثانویه گواهی سپرده 
مشــمول مالیات نیست و این اتفاق، نقطه ای جذاب برای استقبال از این ابزار است.  
یکی دیگر از مزایای توسعه بازار معامله کاالها با گواهی سپرده این است که می توان 
امید داشت که کم کم روش های قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته و به جای دیکته 
کردن قیمت ها،  کشف قیمت به کمک این ابزارها انجام شود. وجود چنین ابزارهایی 
و مورد استفاده قرار گرفتن وسیع آن، می تواند مانع از قیمت گذاری دستوری شود و 
کاستی های موجود در این زمینه را بهبود بخشد چراکه در این بستر، ما با یک بازار از 
پیش برنامه ریزی شده دقیق روبرو هستیم که به سوی سرمایه گذاری با چینش مثبت 
حرکت می کند و قابل برنامه ریزی اســت. به عبارتی در بازار گواهی سپرده کاالیی، 
حرکات ناگهانی و ریسک باال رفتن نرخ ارز کم شده و نگرانی خریداران و فروشندگان 
را کاهش می دهد. با توسعه گواهی سپرده کاالیی می توان امیدوار بود که تصمیم های 
لحظه ای خلق الســاعه کمتر گرفته شوند یا اگر هم گرفته می شوند تاثیری سطحی 
و موقت در بازار بگذارند تا در نهایت شــرایط تعمیق بورس های مختلف در ایران به 

خصوص بورس کاال فراهم شود.

ترقــی اقتصادی :  با رشــد شــاخص کل بــورس در ماه های ابتدایی ســال 99 و 
رکوردشــکنی روزانه آن، بازار سرمایه صدرنشــین بازدهی در بین بازار های دیگر شد. 
این صدرنشــینی در حالی رخ داد که با دعوت مســووالن از مردم برای سرمایه گذاری 
در بورس طی ۵ ماه اول ســال 99، هجوم نقدینگی و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه 
در کشــور باعث جهش شاخص و ورود به کانال ۲ میلیون واحدی شد. با این حال این 
رشــد ادامه دار نبود و روند نزولی بازار از مرداد آغاز شد و این ریزش با وجود تصمیم ها 
و مصوبات متعدد سیاســت گذاران بورسی بعد از گذشت بیش از 1۰ ماه همچنان ادامه 
دارد و حتی مصوبه جدید سران قوا که تصویب بسته پیشنهادی 3+٧ سازمان بورس و 
اوراق بهادار بود هم تا به امروز نتوانســته است لباس قرمز از تن شاخص بورس بیرون 

بکشد و آن را سبزپوش کند.
در ایــن شــرایط بســیاری از ســرمایه گذاران از تاثیــر عوامل مختلــف اقتصادی و 
غیراقتصادی بر بازار ســرمایه در سال 1٤۰۰ سخن می گویند؛ عواملی، چون انتخابات 
ریاســت جمهوری، سرنوشــت برجام و تحریم های اقتصادی، تصمیمات سیاست گذار 
متغیر هــای کالن اقتصادی، قیمت های جهانی، نرخ تــورم و نرخ ارز. پیش تر طی یک 
نظرســنجی این عوامل را به رای ٧۰ کارشناس بورسی و ۲۵۰ سهامدار گذاشته است 
که در این بین نرخ ارز و انتخابات ریاســت جمهوری از دیدگاه کارشناســان و مسائل 
غیراقتصادی )سیاســی( از دیدگاه سهامداران بیشــترین اثر را بر بازار سرمایه در سال 
1٤۰۰ خواهند داشــت. بســیاری از کارشناســان معتقدند اکنون نمی توان پیش بینی 
دقیقی برای بازار سهام در سال پیش رو داشت چرا که دولت در حال تغییر است و باید 
منتظر سیاســت های اقتصادی دولت جدید بود. آنان یکی از عوامل تاثیرگذار بر آینده 
بورس را انتخابات ریاســت جمهوری دور سیزدهم می دانند و معتقدند بعد از مشخص 

شدن نتیجه انتخابات تکلیف بازار هم معلوم می شود.
علیرضا تاج بر، کارشــناس بازار ســرمایه: اکنون بورس عوامل درون زای بســیار خوبی 
دارد و پتانســیل بسیار خوبی برای رشد بازار فراهم اســت از جمله این موارد، عوامل 
بنیادی مثل نرخ ارز، نرخ کامودیتی ها، فروش شرکت ها و گشایش هایی است که از رفع 
تحریم ها حاصل شده و در آینده بهتر هم خواهد شد. اما آنچه اکنون مانع رشد و صعود 
بازار شده یک برون زاست که همان انتخابات ریاست جمهوری دور سیزدهم است. آنچه 
از شواهد و قرائن پیداست احتماال تصمیم بر این است که انتخابات به عنوان یک نقطه 
عطف برای گشایش های اقتصادی کشور شناخته شود و برای همین است که اکنون با 

همه اتفاقات خوبی که برای بازار افتاده است، بورس رمق چندانی ندارد و سرمایه گذاری 
بسیار کمی در آن انجام می شود.

اکنون سرمایه گذاران اعتماد چندانی به بازار سرمایه ندارند و این را می شود از صف های 
ســنگین فروش که هر روز در بازار وجود دارد، فهمید. به عقیده من شتاب دهنده بازار 
ســهام انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و تا نزدیک انتخابات اتفاق خاصی در بازار 
نمی افتــد. اگر دنبال صعود بورس هســتیم باید ببینیم در زمــان انتخابات چه اتفاقی 
می افتد و چه کسی با چه تیم و برنامه های اقتصادی سکان دار دولت سیزدهم می شود. 
اکنون به جز انتخابات، ســایر عوامل اثرگذار بر بورس در یک ســطح اثر دارند و االن 
در بهترین شــرایط خود هستند و ما تا پایان ســال اثر آن ها را می بینیم، اما اکنون به 
خاطر ابهاماتی مانند نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری با عدم اقبال سرمایه گذاران در 

بازار مواجه هستیم.
متاســفانه با سیاست هایی که در پیش گرفته شــد مردم اعتماد خود را نسبت به بازار 
ســرمایه از دســت دادند. اکنون اعتماد ســرمایه گذاران خرد کــه مهم ترین بازیگران 
بازار ســرمایه هســتند خدشه دار شده اســت و این اعتماد به راحتی هم بازنمی گردد. 
بازگشــت این اعتماد به زمان نیاز دارد. معقتدم این زمان تا دو ماه آینده طول بکشــد 
و ســرمایه گذاران آهسته به سمت بازار گرایش پیدا کنند. متاسفانه با خدشه دار شدن 
اعتماد مردم نســبت به بازار سرمایه االن شاهد این هســتیم که سرمایه های خرد در 
بازار های دیگر سرمایه گذاری می شــود که اصال به نفع سرمایه گذار نیست. امیدوارم با 
سیاســت هایی که در آینده مسووالن در پیش خواهند گرفت ســریع تر این اعتماد از 
دســت رفته به بازار بازگردد و تمهیداتی اندیشیده شــود که بورس جذابیت الزم را به 
دســت آورد تا شــاهد خروج ارز بیش از این از کشور نباشیم. ما قبال اگر نگران خروج 
پول از بازار ســرمایه بودیم االن نگران خروج پول از کشــور هســتیم که می بینیم از 
طریق رمزارز ها یا خرید ملک در کشــور های دیگر از کشور ما خارج می شود؛ بنابراین 
باید تمهیداتی اندیشــید که هرچه سریع تر اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه 

برگردد.
مصطفی صفاری، کارشــناس بازار ســرمایه: مطمئنا عوامل سیاسی و غیراقتصادی در 
نیمه اول ســال 1٤۰۰ اثر پررنگی بر بازار سرمایه خواهند داشت. اما در نیمه دوم سال 
وضعیت تغییر می کند و این بار عوامل اقتصادی و سیاســت هایی که دولت جدید برای 
بازار سرمایه در پیش می گیرد )از جمله افزایش تقاضا و نقدینگی در بازار( اثر مهم تری 

بر بازار خواهند گذاشــت؛ بنابراین سال 1٤۰۰ برای بازار سرمایه دو قسمت دارد و باید 
امســال را برای این بازار به دو نیمه تقســیم کرد و هر دو نیمه را در جایگاه خود مورد 
بحث و تحلیل قرار داد. در نیمه اول عواملی مثل انتخابات ریاست جمهوری و سرنوشت 
برجام اثر مهم تر و پررنگ تری خواهند داشت و در نیمه دوم سال سیاست های اقتصادی 

و عملکرد دولت جدید نسبت به بازار سرمایه بر بازار اثر بیشتری خواهند داشت.
آنچه مســلم است با مشخص شــدن کاندیدا های انتخابات ریاســت جمهوری و اعالم 
مواضع اقتصادی آنان برای بازار ها از جمله بازار ســرمایه، همه چیز شــفاف تر می شود. 
از ســوی دیگر سرنوشت برجام و رفع احتمالی تحریم ها هم اثرش را بر بازار می گذارد. 
خرداد برای بازار ســرمایه زمان تعیین کننده و مهمی است و در خرداد خیلی از عوامل 
تعیین کننده خواهند بود. گرچه اجرای این سیاســت ها در نیمه دوم ســال که دولت 
مســتقر می شود اثر خود را خواهد داشت. در این شــرایط آنچه به سهامداران توصیه 

می شود صبر و پرهیز از شتاب زدگی و رفتار های هیجانی در بازار است.
ســهامداران باید در این شــرایط صبور و منتظر باشــند که هم عوامل سیاسی و هم 
عوامل اقتصادی کمی روشــن تر شــود و بعد تصمیم بگیرند که در بــازار بمانند یا نه. 
متاســفانه فروشی که از سمت سهامداران االن در بازار اتفاق می افتد به نظر می رسد با 
تحلیل های غیراقتصادی اســت و از ترس نشات می گیرد. در حالی که سهامداران باید 
کمی صبورتر باشــند. بازار سرمایه همان طور که از روز اول گفتیم دارای ریسک است 
و بازار کوتاه مدت نیســت و بلندمدت اســت بنابراین کســی که وارد این بازار می شود 
باید این مســائل را در نظر داشــته باشد و بداند نباید در کوتاه مدت از بازار انتظار رشد 

داشته باشد.

پیــش از این وقتی یک 
ســازمان و نهادی قصد 
فروش اموال مازاد خود 
باید مزایده  را داشــت، 
هــای کاغــذی برگزار 
می کرد و این شیوه در 
برخی از مواقع فســاد و 
رانتی به دنبال داشــت 
کــه موجــب بدنامــی 
و  نهادها  هــای  مزایده 
بانــک ها شــده بود. از 
جمله آنکه در مزایده ها به شــیوه خصوصی تنها از چند خریدار 
دعوت می شــد و مجال دخالت های نادرست در نحوه واگذاری 
امالک شــکل می گرفت. عالوه بر ایــن، زمان بر بودن برخی از 

واگذاری ها در شیوه های عمومی، روند را آنقدر طوالنی می کرد 
که گاهی این عرضه اموال به موعد مقرر نمی رسید.

اما مهمترین مســاله همان اصالت و حاکمیت عرضه و تقاضا بر 
کشــف قیمت امالک و کاالهاســت که مزایده های کاغذی در 
برخی از موارد از این اصل دور می شــدند و گاها رانت از همین 
عدم شــفافیت در تعیین قیمت مناسب نشات می گرفت. از این 
نظر می توان گفت که بورس کاال با فضای شفافی که در اختیار 
سیســتم های مزایده قرار می دهد، می تواند به برچیده شدن 
بساط رانت و فساد و یا تقلیل مواردی از این دست کمک کند.

در معامالت مزایــده بورس کاال، فرصت و امکان چانه زنی های 
پیش از مراسم به حداقل می رسد. قیمتی به صورت کارشناسی 
اعالم می شــود و ملک و یا کاال به خریداری فروخته می شــود 
که باالترین نرخ را اعالم می کند. تمام مشــخصات معامالت نیز 
معین است. بنابراین بر این مساله توجه می شود که رقابت میان 

خریداران برقرار باشــد و اموال مازاد به مناسب ترین قیمت در 
اختیار خریدار واقعی قرار گیرد. 

در این صورت هم از منافع فروشــنده که اغلب موارد دولت و به 
نوعی بیت المال اســت، حفاظت می شود و هم خریدار، مالک 
کاال و ملک مازاد فروخته شــده با کمترین دغدغه و آسان ترین 
شیوه می شــود. ضمن آنکه در این روش به چاالکی دولت نیز 
کمک خواهد شد. این شــیوه به خصوص برای بانک ها کارکرد 
بزرگی خواهد داشــت؛ بانک ها که از بنگاه داری منع شده اند، 
از این کانال می توانند مزایده اموال مازاد خود را برگزار کنند و 
در فضایی شفاف اموال خود را به دارایی های مولد تبدیل کنند.
در این خصوص مساله مهم اینجاست که نهادها در حال حرکت 
از بنگاه داری به ســمت ایجاد دارایی های مولد هستند و خوب 
اســت که این کار در فضای شفاف بورس کاال رقم بخورد؛ یکی 
از کارکردهای بورس در جهان ایجاد شفافیت است و توسعه این 

اقدام به شفافیت اقتصاد ایران نیز کمک خواهد کرد.
تنها حساســیت و نگرانی در خصوص عرضــه امالک در بورس 
کاال باید این باشد که مزایده ها به معنای واقعی کلمه به دور از 
دخالت های نابه جای بیرونی و برخاسته از سازوکارهای عرضه 
و تقاضا و رقابت باشــد تا کشــف قیمت واقعی در بستر بورس 

کاال انجام شود. 

کارشناس ارشد بازار سرمایه
محمدعلی احمدزاده اصل

ترقی اقتصادی : یک کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
تورم انتظاری تا حدودی با روشــن شدن افق های سیاسی آرام تر 
می شــود، گفت: با خودداری از حرکات هیجانی و ورود تقاضای 
سفته بازانه به بدنه بازارها می توان در کوتاه مدت و میان مدت مانع 

از شوک های تورمی و انتظاری در بازار شد.
 معامالت بورس ســومین هفته اردیبهشت ماه را با وجود خوش 
بینی های ایجاد شــده در زمینه مصوبات سران قوا با روند نزولی 
آغاز کرد و مانند دیگر اقدامات انجام شــده برای بهبود وضعیت 
بازار با واکنشــی کوتاه مدت نســبت به اخبار خــوش در زمینه 

حمایت از بازار همراه شد. 
اکثر کارشناســان علت وجــود بی توجهی معامــالت بورس به 
تصمیمات اتخاذ شــده را عدم اعالم زمان رســمی برای اجرایی 
شــدن آن می دانند و معتقدند تا زمانی کــه اقدامات مدنظر به 
مرحله اجرایی نرسند نمی توان شاهد تاثیر آن در بازار و بازگشت 

معامالت به مدار صعودی باشیم.
بــه دنبال اظهارنظرهای مطرح شــده از ســوی فعــاالن بازار و 
بی توجهی بازار به تصمیمات اتخاذ شــده، روز ســه شنبه )۲1 
اردیبهشت ماه( معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر خوشی را 
برای حمایت از معامالت بورس اعالم و تصمیمات جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت را ابالغ کرد که بر اساس آن،  مصوبات 
مربوط به ســه بند نخست بســته حمایتی از بازار سهام تعیین 

شده است.
طبق این ابالغیه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی، ظرف مدت سه هفته نسبت به 
فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی حساب صندوق 
توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

واریز کند.
همچنین مقرر شــده اســت که به منظور حمایت از تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشــنامه ها و مصوبات 
ممنوعیت اعطای تســهیالت برای خرید ســهام به شرکت های 

سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری ها اقدام کند.
از دیگــر مصوبات این ابالغیه، ســرمایه گذاری در خرید ســهام 
شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه است که جزو مصادیق 
ســرمایه گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع 

خارجی تلقی می شود.
انتشــار این خبر، خوش بینی هایی را نسبت به روند بازار ایجاد 
کرد و کارشناســان معتقد بودند که انجام چنین اقدامی از سوی 
دولت، حکایت از حمایت دوباره ارکان حاکمیت نســبت به بازار 
ســرمایه دارد که این موضوع می تواند اعتمادهای از دست رفته 
را برای ورود نقدینگی ها به این بازار بازگرداند و شــاهد بازگشت 

شاخص بورس به مدار صعودی باشیم.
در کنار ابــالغ این مصوبات مهم، خبر دیگــری در زمینه تغییر 
دوباره دامنه نوســان و بازگشــت آن به دامنه مثبت و منفی پنج 
در بازار منتشر شد که براســاس وعده های داده شده قرار است 
دامنه نوســان از امروز )شنبه( از مثبت ۶ و منفی دو به مثبت و 

منفی پنج تغییر کند.
در ابتدا این تصمیم سازمان بورس با توجه به وضعیت فعلی بازار 
با اعتراض های زیادی از ســوی ســهامداران همراه شد و اعالم 
کردنــد که به دلیل تداوم روند نزولی شــاخص بورس با اجرایی 

شــدن تغییر دامنه نوسان ضرر و زیان های سنگینی شامل حال 
سهامداران می شود و بهتر بود تا در وضعیت فعلی چنین اقدامی 

به مرحله اجرا نمی رسید.
به دنبال مطرح شــدن چنین صحبت هایی از سوی سهامداران 
اکثر کارشناســان نظری واحد را نســبت به ایــن تصمیم گیری 
ســازمان بورس داشــتند و معتقد بودند این تصمیم در موقعیت 
مناســبی اتخاذ شده است و ســبب تعیین تکلیف و جمع آوری 
صفوف فروش می شود زیرا قیمت ها همیشه تا مرحله ای مشخص 
اصالح می شــوند و روند نزولی آنها نمی توانــد تا نهایت ادامه دار 
باشــد؛ بنابراین تغییر دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج اقدامی 

مثبت بود که می تواند به طور حتم بازار را به تعادل برساند.
تصمیمات جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر دامنه 
نوسان به مثبت و منفی پنج درصد از جمله اقداماتی بود که نشان 
می دهد دولت و ســازمان بورس همه تالش خود را برای حمایت 
از این بازار به کار گرفتند و به دنبال آن هستند تا هر چه زودتر با 
کاهش هیجان های موجود در معامالت و ایجاد اعتماد برای ورود 

به این بازار، رونق دوباره ای را به این بازار ببخشند.
مسایل تاثیرگذار بر تعیین نرخ ارز

وی با اشــاره به تاثیر حجم نقدینگی بر نــرخ ارز گفت: با توجه 
به اینکه نقدینگی می تواند تاثیرگذار بر نرخ ارز باشــد؛ بنابراین 
سیاســت هایی که منجر به انبساط نقدینگی می شوند، تاثیرگذار 
بــر نرخ ارز هم خواهند بود. امیرباقری با اشــاره به اینکه ممکن 
است به لحاظ تکنیکالی بعد از گشایش ها و توافقات صورت گرفته 
در حوزه سیاســت خارجی فشار فروشی در کلیت بازار ارز ایجاد 
شــود، افزود: حجم نقدینگی با این اتفاق افزایش پیدا می کند و 
به روند افزایشــی خود ادامه خواهد داد، به طور طبیعی در آینده 
در صورت شــتاب این شیب افزایشــی با افزایش نرخ ارز همراه 

خواهیم بود.
به اعتقاد این کارشــناس بازار ســرمایه، یکی از مسایلی که باید 
مورد توجه قرار گیرد جلوگیری از سیاست سرکوب نرخ ارز است 
که در این زمینه باید اجازه داده شــود تا نــرخ ارز از دل بازار و 

عرضه و تقاضای واقعی نشات بگیرد.
وی خاطرنشــان کرد: بازار انتظــار تورمی و حجم نقدینگی را در 

تعیین نرخ ارز دخیل می کند؛ بنابراین باید گاهی و هر چند سال 
یکبار با جهش قیمتی نرخ ارز مواجه باشیم.

امیرباقری اظهار داشــت: یکی از مهمتریــن نکاتی که می تواند 
کانال معقول، مطمئن و بلندمدت را برای نرخ ارز ترســیم کند و 
فعاالن اقتصادی را از شــوک های ارزی در امان نگه دارد موضوع 

کنترل تورمی و پرهیز از سیاست دستوری نرخ ارز است.
بازار سرمایه، نخستین بازار تاثیرپذیر از انتخابات ریاست جمهوری

این کارشناس بازار ســرمایه به انتخابات ریاست جمهوری ایران 
و تاثیر آن بر معامالت بازار ســهام اشــاره کرد و افزود: ماه آینده 
در حوزه داخلی با انتخابات ریاست جمهوری ایران روبرو هستیم 
که  شــخص رییس جمهوری با توجه به سیاســت های مالی که 
در اختیــار دولت قرار دارد می تواند تاثیرگذار بر نرخ بهره و تورم 

اسمی باشد.
 وی تاکید کرد: به طور حتم سیاســت هایی که رییس جمهوری 
بعدی در حوزه قیمت گذاری دستوری، کنترل قیمت ارز، کنترل 
نقدینگی و حرکت به ســمت بازار باز دنبــال می کند، می توانند 

تاثیر قابل توجهی را بر معامالت بازار سرمایه داشته باشند.
امیرباقری با بیان اینکه اکنون برنامه کاندیداهای رییس جمهوری 
با جزییات بیان نشــده اســت و فقط به استراتژی بلندمدت خود 
بســنده کرده انــد، تاکید کــرد: در ابتدا بایــد در روزهای آینده 
مشــخص شود که چه افرادی در انتخابات شرکت می کنند و چه 
برنامه ای برای بخش کالن اقتصاد و سیاست ایران خواهند داشت، 
زیرا بازار سرمایه نخســتین بازاری خواهد بود که از این موضوع 

تاثیر می پذیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد در حوزه 
سیاســت خارجی امیدهایی در وین زنده شده باشد و در کنار آن 
رییس جمهوری هم از شکســته شــدن تحریم ها در کشور خبر 
داده اســت، گفت: این مسایل منجر به روشن شدن افق سیاسی 
می شــود و با گشایش افق سیاســی بحث انتظار تورمی و شوک 
ارزی از ســر اقتصاد ایران باز خواهد شــد، این عوامل وابسته به 
عوامل بنیاد اقتصادی ایران است که در راس آنها حجم نقدینگی 

وجود دارد.
 وی اظهار داشت: تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل روانشناسی 

- اجتماعی است تا حدودی با روشن شدن افق های سیاسی آرام تر 
می شود و از حرکات هیجانی و ورود تقاضای سفته بازانه به بدنه 
بازارها خــودداری می کند که این موضوع می تواند در کوتاه مدت 

و میان مدت مانع از شوک های تورمی و انتظاری در بازار شود.
ریسک متغیرهای فعلی بر روند بازار سهام

امیرباقری با اشــاره به اینکه اکنون متغیرهای فعلی ریســک به 
نســبت زیاد و ابهام سنگینی را بر بدنه بازار وارد می کنند، گفت: 
این امر باعث شــده است تا تقاضای سنگینی در بازار ظاهر نشود 
مگر در برخی از ســهام بنیادی که قیمت های جهانی به صورت 

اهرمی به کمک آنها می آید.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در میان مدت و بلندمدت اتفاقات 
رخ داده یک ســال اخیر بر بدنه بازار و از طرفی چشــم اندازهای 
سیاســی و اقتصادی آتی تاثیر خود را به صورت مستقیم بر بدنه 

بازار سرمایه می گذارند.
وی با بیان اینکه راه صنایع و ســهام از یکدیگر جدا می شــوند و 
در بازار حرکت جمعی سهام که منتج به حرکت سنگین شاخص 
شــود را شــاهد نخواهیم بود، گفت: به احتمال زیاد مســیر یک 
صنعت با صنعت دیگر جدا می شــود که این موضوع نویدبخش 

پیش روی بازار به سمت تحلیل محوری شدن خواهد بود.
 امیرباقری ادامه داد: ســرمایه گذاران بایــد در بازاری که عمده 
حرکت آن بر اســاس تحلیل اســت از دید تحلیــل و با توجه به 
پارامترهــای حاضر و آتی در حوزه سیاســی و اقتصادی اقدام به 

سرمایه گذاری کنند.
بازار سرمایه همچنان در راس توجه ارکان حاکمیت

این کارشناس بازار سرمایه به مصوبات سران قوا و  تاثیر مثبت آن 
بر روند بازار  اشاره کرد و گفت: مصوبات سران قوا نشان می دهد 
که همچنان بازار سرمایه در راس توجه ارکان حاکمیت قرار دارد 
دلسردی سهامداران از سرمایه گذاری در بورس و انتظار آنها برای 

کسب سودهای سنگین در بازار باید اصالح شود.
وی ادامه داد: ســهامداران باید دید خود برای کسب سود از این 
بازار را از کوتاه مدت به میان مدت و بلندمدت تغییر دهند و روش 
تحلیل خود را از تورم محور به سود محور سوق دهند زیرا در این 

صورت می توان از فرصت های آتی بازار استفاده کرد.
 امیرباقری با بیان اینکه نکته قابل توجه در زمینه مصوبات سران 
قوا تصمیم گیری های ضروری برای بازگشــت عقالنیت به بازار و 
پرهیز از هیجان در بازار اســت، افزود: امکان دارد این اقدامات به 
دور از تزریق مســتقیم نقدینگی به بازار باشد و از جنس اقدامات 
تشــویقی و حمایتی باشــد که به طور طبیعی این اقدام بســیار 

مطلوب تر از تزریق مستقیم نقدینگی به بدنه بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تزریق مستقیم نقدینگی 
از طرف دولت به بازار در تضاد با روح بازار آزاد اســت، گفت: این 
اقدام ممکن است در کوتاه مدت با تاثیر مثبت بر روند بازار همراه 
باشــد اما در میان مدت و بلندمدت تــا زمانی که روندها در بازار 
شکل نگیرد ورود این نقدینگی در بدنه بازار بی تاثیر خواهند بود.

بــه گفتــه وی، اقدامات تشــویقی و حمایتی ســهامداران برای 
ســرمایه گذاری در بورس در میان مدت به بهبود روند، بازگشت 
عقالنیت به بازار و جلوگیری از هیجان در بازار کمک خواهد کرد.

امیرباقری ادامه داد: بهتر است سهامداران نسبت به این مصوبات 
خوش بین باشــند و تا حــدودی انتظارات خــود را با واقعیات 

اقتصادی مطابقت دهند.

روح بازار آزاد را خدشه دارنکنیم 

 صندوق های کاالیی و رونق بازار تداوم شوک درمانی در بورس 
و تولید کشاورزی

مهم ترین عامل اثرگذار بر بورس ۱۴۰۰ 

واگذاری امالک زیر چراغ شفافیت بورس کاال


بازارسرمایه دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی3

سال هشتم-شماره ۱۰4 - نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰۰

دیدگاه

 کارشناس ارشد بازار سرمایه
مصطفی امید قائمی

کارشناس اقتصادی و حسابرس معتمد بورس
عباس هشی 



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰4 - نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰۰

ترقی اقتصادی : »نبود قانــون، رگوالتوری و نظارت 
از جملــه چالش هــای اصلی حوزه ارزهــای دیجیتال 
محسوب می شــود« در سال های گذشــته، رگوالتور 
ترجیح داده اســت که تنها به بیان هشــدار اکتفا کند. 
او با اشــاره به اینکه مردم جلوتــر از رگوالتور در حال 
ورود بــه بازار رمزارزها هســتند، ادامه داد: رمزارزها به 
دلیل شفافیت قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند

نشست مشترک دو کمیســیون »بازار پول و سرمایه« 
و»اقتصاد نــوآوری و تحول دیجیتــال« اتاق تهران به 
بررســی موضوع رمزارزها در کشور اختصاص پیدا کرد. 
در این جلســه براســاس یک گزارش آماری اعالم شد 
کــه احتماال حدود 1۲ میلیــون ایرانی صاحب رمز ارز 

هستند.
دو کمیسیون»بازار پول و ســرمایه« و»اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال« اتاق تهران طی نشســتی مشترک 
به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور 
پرداختند. فعاالن بخش خصوصی حاضر در این جلسه 
اغلــب بر این عقیده بودند که دولــت باید از رفتارها و 
سیاســت های ســلبی دست بکشــد و با وجود گرایش 
گسترده مردم به ســرمایه گذاری در این بازار واقعیت 
ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگوالتور را ایفا کند. 
اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور 
داشــتند که اعالم کردند که نگرش مثبت و یکنواختی 
در مــورد رمزارزها در کشــور وجود نداشــته و دولت 

نگرانی هایی در این زمینه دارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع 
رمز ارزها اشــاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و 
وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون 
 دانــش کافــی و در نظر گرفتن مبانی ســرمایه گذاری 
رفــت و آمد عجوالنــه ای به بازارهای مختلف داشــته 
باشند و الزم اســت که مسئوالن تدبیری اساسی برای 
مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند. او با اشاره به 
اینکــه پیش از این، مردم بــرای حفظ ارزش پول خود 
به سراغ شرکت های هرمی، موسســات مالی غیر مجاز 
بازار ســکه و ارز و بورس رفته اند، ادامــه داد: در حال 
حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شــفافیت بازار سرمایه 
نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج اســت. 
مســتوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل 
وجود تحریم های داخلی و خارجی، مردم می ترسند در 
ســرمایه گذاری های بلند مدت مشــارکت کنند. رئیس 
کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران با اشاره به 
ریسک ســرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون 
دانش کافی و مشکالتی که برای برخی صرافان ارزهای 
دیجیتال طی ماه های اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد 

را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.
پیشنهاد نخست او این بود که بانک مرکزی، صرافی های 
مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با 
معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری 
از طریق این صندوق ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب 
شوند. پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این 
حــوزه بود و او گفت که اتاق تهــران می تواند اقدام به 

برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه کند.
در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشــی 
دربــاره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش 
گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲1 
بــه ۲٤۶۰ بیلیون دالر رســیده و ارزش کل بازار بیت 
کوین طی همین مدت 111۰ بیلیون دالر برآورد شده 
اســت. همچنین تعــداد رمزارزهای پذیرش و لیســت 
شــده در صرافی های معروف دنیا تا 1۵ آوریل ۲۰۲1 
عدد٤٧۰1 را نشــان می دهد. در حالــی که تعداد رمز 

ارزها در سال ۲۰13 تنها ۶۶ عدد بود.
او با بیان اینکه»بازیگران و ذینفعان یک سیســتم مالی 
پولی، مردم، دولت و کســب وکارها هستند« ادامه داد: 
در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشــه جلوتر از بقیه 

حرکت کرده اند. بر اســاس پژوهشی که شرکت مشاوره 
مدیریت ایلیــا روی ۵۶۰۰ نفــر از جمعیت 1۸ تا ۶۵ 
ساله کشور به انجام رسانده است، 31 درصد از پرسش 
شــوندگان ادعا کرده اند که در حال حاضر صاحب رمز 
ارز هســتند. ۶ درصد اعالم کرده اند که پیش از این از 
چنین دارایی برخوردار بوده اند. ۶3 درصد هم گفته اند 

که هیچ گاه رمز ارز نداشته اند.
 او بــا بیــان اینکه »۶۲ درصــد مردمی کــه رمز ارز 
خریداری کرده اند، در شش ماه اخیر وارد بازار شده اند 
و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا 
1۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شــود« توضیح 
داد: ٧٧درصد از دارندگان رمز ارز، اعالم کرده اند که به 
قصد ســرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار 
شده اند. 1۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل 
و حرفه خود برشمرده اند، 3 درصد به دلیل حمایت از 
تکنولوژی ، 3 درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک 
درصد به دلیل جابه جایی بین المللی پول و یک درصد 

برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده اند.
فردیس در ادامه به موقعیت کســب وکارها در این بازار 
پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کســب و کارها اعالم کرده 
انــد که رمزارز خود را از طریق پلــت فرم های خرید و 
فروش آنالین به دســت آورده انــد. ۵درصد از طریق 
صرافی فیزیکی، ٤ درصد از طریق استخراج،یک درصد 
در ازای فــروش محصوالت و خدمات و ۲ درصد هم از 
طریق دریافت از دوســتان و اقوام صاحب رمز ارز شده 

اند.
او با اشــاره به کــوچ ۵۰ میلیون دالر ســرمایه از پلت 
فرم های داخلی در 9۰ ســاعت به دنبال ابالغ بخشنامه 
شــاپرک به شــرکت های پرداخت یار گفت: بررسی ها 
نشــان  می دهد کــه ۲.۵ میلیون حســاب کاربری رمز 
ارز در صرافــی های داخلی وجود دارد که با احتســاب 
کارکــرد چهار یا پنج به یک، حدودا دوازده میلیون نفر 
در ایــران رمز ارز دارند. فردیــس در ادامه بزرگ ترین 
دغدغــه مردم و کســب و کارها در حوزه رمــز ارزها را 
بالتکلیفی مســایل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم 
امنیت و کالهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و مالحظات 
شــرعی عنوان کرد. او با بیــان اینکه دولت و حاکمیت 
اکنــون در مرحله انکار و فردا در مرحله حســرت قرار 
خواهد گرفت، چند پیشــنهاد را خطاب به دولت ارائه 
کرد که»ایجاد آگاهی و آموزش های زیربنایی«،»ایجاد 
حــس آرامش در فضای عمومی جامعه برای اســتفاده 
از رمــز ارزها«،»اجــرای مصوبه کمیســیون اقتصادی 
دولت و ســندهای پیشــنهادی مورد اجماع سه تشکل 
بخش خصوصی«،»تقویــت و تســریع رگوالتوری حوزه 

فناوری بالکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس«،»ایجاد 
یک ســاختار فنی و حقوقی مشــابه شاپرک یا شتاب« 
»ایجاد پروتــکل های قضایی مربوطه«و»به رســمیت 
شناخته شدن دارایی های دیجیتال در کشور« از جمله 

این پیشنهادات بود.
در ادامه این جلســه، مهــدی معصومی اصفهانی، عضو 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تالش های 
این کمیســیون در دوره پیشین هیات نمایندگان برای 
به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال اشاره کرد و اینکه 
در آن زمان به وزارت صمت پیشــنهاد شد که یکی از 
ارزهای مورد اســتفاده در گشــایش ال ســی، ارزهای 
دیجیتال باشد که البته مورد توجه قرار نگرفته است. او 
در ادامه با اشــاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادالت 
خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، گفت 
که شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند. در 
ادامه این جلسه، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز با بیان 
اینکه »نبود قانون، رگوالتوری و نظارت از جمله چالش 
های اصلی حوزه ارزهای دیجیتال محســوب می شود« 
ادامه داد: در سال های گذشــته، رگوالتور ترجیح داده 
است که تنها به بیان هشــدار اکتفا کند. او با اشاره به 
اینکه مــردم جلوتر از رگوالتور در حــال ورود به بازار 
رمزارزها هســتند، ادامه داد: رمزارزها به دلیل شفافیت 

قابل ردیابی بوده و ابزار پولشویی نیستند.
رضا طبیب زاده نیز با تاکید بر اینکه ارزهای دیجیتالی 
می تواند تحول ایجاد کنند، خواستار بررسی نقاط ضعف 
و قوت و انجام مطالعات تکمیلی توســط کمیسیون در 

این زمینه شد.
کشور ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای 

دیجیتال را دارد؟
علیرضا توکلی کاشــی، معاون توســعه کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران با اشاره به اینکه »تایید بیت کوین 
توســط یک مقام دولتي، ممکن اســت، ریسک بسیار 
باالیي به همراه داشــته باشــد«این پرســش را مطرح 
کرد که اگر بیت کوین رســمي شود و برای مثال امکان 
معامله آن در جایي مانند بورس یا توســط یک صندوق 
ســرمایه گذاري و یا یک کارگــزاري دیجیتال یا حتي 
شــبکه بانکي مجاز اعالم شود، در صورت سقوط ارزش 
بیت کوین چه کســی پاســخگو خواهد بود و آیا کشور 

ظرفیت پذیرش این امر را دارد؟
عباس آرگون، نایب رئیس این کمیســیون نیز ضرورت 
قاعده منــد کردن معامالت رمز ارزها و نیز جلوگیری از 
ضرر و زیان ســرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشــاره 
به اینکه کشــور با یک پدیده نوظهور مواجه شده است، 

گفت: الزم اســت، سیاست گذاران ازحالت انفعال خارج 
شــوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه گذاران 

را فراهم می کند.
 افشین کالهی، عضوکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران هم با اشــاره به اینکه موضوع رمز 
ارزها برای بخش بزرگی ازحاکمیت مصداق اتاق تاریک 
اســت، ادامه داد: موضوع ارزهــای دیجیتال در حوزه 
فناوری جا افتاده اســت و الزم اســت که این گفتمان 
در سایر حوزه ها نیز شکل بگیرد. او با تاکید بر ضرورت 
توســعه آموزش ها در زمینه ارزهــای دیجیتال گفت: 
مشــکل بزرگی که وجود دارد، این اســت که معموال 
در ایران تصمیم گیری ها براســاس تخلفات و استثنائات 
صورت می گیرد و شایسته نیست که کالهبرداری ها به 
موضوع رمزارز پیوند بخورد. از این رو، انتظار این است 
که دســت کم در مورد ارزهای دیجیتال سیاستگذاری 

ها بر مبنای روش های سلبی انجام نگیرد.
 در ادامه حسن ســامانی پور که به نمایندگی از بخش 
ارزی بانک مرکزی در این نشســت حضور یافته بود، با 
اشــاره به مصوبه سی ام مهر ســال 1399 هیات دولت 
گفت: طبق ایــن مصوبه رمزارزهای دســته اول برای 
واردات قابل اســتفاده خواهد بود. البتــه برای اجرایی 
شــدن این مصوبه نیاز اســت که برخی موانع برطرف 
شود. او افزود: ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی 
در این زمینه تدوین و ابالغ شــود. سامانی پور در ادامه 
با اشاره به نگرانی هایی که در دولت نسبت به رمزارزها 
وجود دارد، گفت که هرکس دلســوز این کشــور است  

این نگرانی ها را درک می کند.
مصطفــی نقی پور، دبیــر انجمن فین تــک نیز به این 
نکته اشــاره کرد که دوره برخورد های ســلبی سپری 
شــده و دولت ها در حال حاضر به همکاری روی آورده 
اند. او در ادامه با اشــاره به تجربه برخی کشــورها در 
زمینه معرفی رمزارز با پشــتوانه بانــک مرکزی، گفت 
که در ســال 139٧ بــا وجود ســیگنال های متناقض 
ایــران نیــز از یک رمــز ارز رونمایی کرد کــه تاکنون 
هیچ خروجی نداشــته اســت. نقی پور در ادامه از ارائه 
یک ســند پیشنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها در 
کشــور توسط تعدادی از تشــکل های بخش خصوصی 
به کمیســیون اقتصادی دولت ســخن گفــت و اینکه 
سرنوشــت این سند مشخص نیســت. او گفت: فضای 
داخلی نسبت به موضوع رمزارزها مبهم است؛از یک سو 
وزارت نیرو، قیمت برق را دو برابر کرده و از سوی دیگر 
قوه قضاییه، در حال تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاست. 
این وضعیت ما را به ســمت اســتفاده از منافع ارزهای 
دیجیتــال نمی برد. نقی پور همچنیــن ابراز امیدواری 
کــرد که نهاد دولت از رفتارهای ســلبی در این زمینه 
دســت بکشــد. محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام 
های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه »مخاطرات 
مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از 
این وضعیت خارج شــویم« ادامه داد: در کشور دیدگاه 
مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک 
 طیف کامــال موافق و طیف دیگــر مالحظات جدی را

 مطرح  می کنند.
او در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه سند 
پیشــنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات 
بســیاری حول آن برگزار شده، گفت که ریسک مبادله 
رمزارزها چنان زیاد اســت که هیچ یک از ارکان بخش 
خصوصی نمی تواند این ریسک را بپذیرد. در حال حاضر 
خالی فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش 
خصوصی چه راهــکاری دارد؟ مانی یکتا تاکید کرد که 
بخش خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه ها نداشته 

باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.
در ادامــه این جلســه، پس از آنکه ســایر حاضران نیز 
دیدگاه هــای خود را مطرح کردند و مقرر شــد که این 
جلســات برای دســتیابی به یک اجمــاع در خصوص 
ارزهای دیجیتال و انعکاس آن به نهادهای ذیربط ادامه 

پیدا کند.

مردم همیشه جلوتر از دولت حرکت می کنند

خداحافظی با رفتارهای سلبی در مورد رمزارزها  نحوه محافظت از کسب وکار در برابر پول شویی
پول شویی فرآیندی است که برای به دست آوردن منافع 
ناشایست ناشی از اقدامات مجرمانه از طریق سیستم های 
مالی پیشــرفته انجام می گیرد تا منشأ غیرقانونی آنها را 
پنهان کرده و به نظر برســد که آنها از طریق درآمدهای 
قانونــی تأمین شــده و در نتیجه قابل مصرف هســتند. 
پول شــویی می تواند تقریباً با هر جرمی مرتبط باشــد و 
درآمد قابل توجهی از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اســلحه، 
زورگیری، کاله برداری، تجارت داخلی، فرار مالیاتی و سایر 

جرائم به دست می آورد.
البتــه باید توجه داشــت که گاهی اوقــات از روش های 
پول شــویی برای پنهان کردن غیرقانونــی وجوه کاماًل 
قانونی اســتفاده می شــود. به عنوان مثال مواردی مانند موضوع طالق آقای مدیرعامل ثروتمند برای 
فرار از پرداخت مهریه همســرش به ذهن خطور می کند! و یا تمایل ســازمان های دولتی به دور زدن 

محدودیت های هزینه با تغییر مکان یا استفاده مجدد از منابع وجود دارد.
فرآیند پول شویی شامل این سه مرحله اساسی است که در اصطالح بانکی معروف هستند:

جایگذاری - قرار دادن پول نقد غیرقانونی به طور فیزیکی در بانک ها یا خرید کاال با آن ... مانند کاالی 
هنری، فلزات گران بها، امالک و مستغالت، سنگ های قیمتی یا جواهرات و غیره.

الیــه گذاری - عمل تفکیک عواید حاصل از منشــأ جنایی آنها از طریــق حرکات پیچیده ای مانند 
انتقــال، تبدیل پول نقد به ابزار مالی، فروش کاالهای بــاارزش مانند کاالهای هنری، فلزات گران بها 
سرمایه گذاری در امالک و مستغالت و شرکت های صدف ساز دریایی نیز یک ابزار معمول الیه گذاری 
هستند. پوسته ها مالکان ذینفع را از طریق قوانین محدودکننده رازداری بانکی در خارج از کشور پنهان 
می کند. ادغام - قانونی جلوه دادن ثروت حاصل از عواید غیرمجاز. استفاده از وجوه سپرده گذاری در 
مؤسســات مالی خارجی به عنوان وام برای وام های داخلی یک روش موردعالقه اســت. ترفند دیگر 
صورتحساب بیش ازحد یا تولید فاکتورهای دروغین کاالهایی است که ادعا می شود در خارج از مرزها 
فروخته می شوند. روش های زیادی برای پول شویی وجود دارد به شکلی که تجارت مورداستفاده در آن 

حتی کوچک ترین شکی باقی نمی گذارد. مثاًل:
ســپرده بزرگی برای سفارشی در نظر گرفته می شــود و بعداً لغو می شود، جریمه ای که ممکن است 
پرداخت شــود و مانده موجودی را با دالرهای تمیز و عادی بازپرداخت می کند. این نوع کاله برداری 
توسط پول شویی هایی استفاده می شود که مبلغی منظم را برای خرید کارمندان خود در نظر می گیرند 

تا در این معامله تبانی کنند.
سایت های حراج آنالین توسط پول شویی ها برای مشروعیت بخشیدن به پول نقد استفاده می شود. 
یکی دیگر از کاله برداران یک مورد را لیســت می کند، پول شــویی برای آن هزینه اضافی پرداخت 
می کند که پیشــنهادهای رقابتی را شامل نمی شود و فروشنده محصول اضافه پرداخت را از طریق 
PayPal دریافت می کند و معامله جعلی پول از طریق یک منبع قانونی شســته می شــود و دو 

کاله بردار سود را به روشی از پیش تعیین شده تقسیم می کنند.
از مشاغل کوچک اغلب برای پول شویی استفاده می شود، به ویژه آن دسته از مشاغل که به طورمعمول 

مقدار زیادی پول نقد دریافت می کنند و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- شرکت های فروشنده

-کارواش
-رستوران ها

-مبادالت ارزی
-گالری های هنری

-لباسشویی
این نوع مشاغل مدارک زیادی برای جعل ندارند که اجرای آن را بسیار ساده تر می کند.

در گذشــته برای انجام بیشتر طرح های پول شــویی مجبور بودید به تبانی دیگران اعتماد کنید؛ اما 
این روزها ما با پول نقد اینترنتی، بانکداری و لذت ناشــناس EFT ها و نقل وانتقال های بانکی روبرو 
هستیم. ابزار پیشرفته رمزگذاری، تکانه های پول شویی را با سرعت نور تسهیل می کند! و حجم گسترده 
معامالت حقوقی را سبب می شود و بنابراین نظارت را به چالشی بزرگ برای صنعت مالی و نهادهای 

نظارتی تبدیل می کند.
تشــخیص اینکه قوانین بانکی کدام کشور صالحیت رسیدگی به معامالت مرزی را دارد اغلب دشوار 
است. اینترنت، بانک های فراساحل و شرکت های پوسته ای محیطی مناسب برای »الیه گذاری« فراهم 
می کنند. تالش برای یافتن یک ردیابی حسابرسی در میان باتالق موجودات مجازی، تقریباً غیرممکن 

است.
بسیاری از کشــورها قوانین پنهان کاری دارند که از دستیابی به هرگونه اطالعات جلوگیری می کند. 
بانک های پوسته ای برای دسترسی به پول شــویی ها در سیستم بانکی برخی از کشورها درعین حال 

عایق کاری آنها را از رعایت مقررات، تشکیل داده اند.
 smurfing خریدهای کاله برداری بزرگ در ایاالت متحده با وجوه غیرقانونی که از طریق روشی به نام
شسته می شود، انجام می شود. Smurfing گاهی اوقات به عنوان ساختار شناخته می شود. هم توطئه 
کنندگان ســپرده های کوچک )زیر 1۰ هزار دالر( را به چندین حســاب با عنوان متفاوت در چندین 
بانک ایاالت متحده واریز می کنند. این معامالت به گونه ای طراحی شــده اند که توجه را به خود جلب 
نکنند، بنابراین پرونده های گزارش فعالیت مشکوک )SAR( را برای هشدار مقامات از قصد احتمالی 
مجرمانه تحریک نمی کنند. اقالم خریداری شده با این وجوه )به عنوان مثال، تجهیزات سنگین و غیره( 
را می توان با قیمت تورم برای خریداران خارج از کشور حمل کرد. پول و سود شسته شده سپس بین 

شرکا تقسیم می شود.
از زمــان امضای قانون میهن پرســتی ایاالت متحده آمریکا در ۲۶ اکتبــر ۲۰۰1، به دولت اختیارات 
فوق العاده ای داده شــده اســت تا فعالیت های غیرقانونی مورداستفاده برای تأمین بودجه تروریسم را 
متوقف کند. حتی قبل از 11 ســپتامبر، قانون دقیقی در تالش برای تنظیم پول شــویی بود، اما در 

مقایسه با قانون میهن پرستی ایاالت متحده، بسیاری کمرنگ بود.
-قوانین گزارشگری مالی سعی در جلوگیری از پول شویی دارد.

در سال 19٧۰، به عنوان بخشی از قانون رازداری بانکی، بانک ها و سایر مشاغل موظف شدند معامالت 
مربوط به مبالغی بیش از 1۰، ۰۰۰ دالر )پول نقد یا دارنده قابل معامله( را که به این حساب پرداخت 
می کند یا از حســابداری ایاالت متحده خارج می کند، گزارش کنند. گزارش مذکور در فرم معروف به 
۸3۰۰، درواقع رمز دکمه داغی برای سازمان امور مالیاتی است. در سال 199٤، قانون رازداری بانک 
اصالح شــد تا از فروش دستورهای نقدی یا چک های صندوق دار برای بیش از 3۰۰۰ دالر جلوگیری 
کند، مگر اینکه هویت خریدار تأیید شود. در این روش میلیون ها گزارش فعالیت مشکوک )SAR( و 

سایر سازوکارهای گزارشگری هرساله ثبت و ضبط می شوند.
-مؤسسات مالی خط اصلی دفاع در برابر پول شویی هستند

نهادهای مالی ما خط اصلی دفاع در برابر این جنایت مخرب هســتند. خط مشــی »مشتری خود را 
بشناســید« برای بانک ها بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شــود که معامالت مشکوک از طریق 

فرم های ارائه شده توسط دولت به نیروی انتظامی گزارش می شود.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده همچنین سازمان های مالی ایاالت متحده را ملزم می کند تا اطالعات 
خاصی در مورد معامالت انجام شــده در کشورهایی که به عنوان پناهگاه های اصلی پول شویی معرفی 

می شوند، ثبت کنند.
شــما نیز بخشــی از تالش های ملی حفاظت برای جلوگیری از پول شــویی هستید. شاید شما فکر 
می کردید که پول شویی فقط انتقال های بانکی از طریق سیستم بانکی جهانی است. نه، تجارت شما 

نیز می تواند به راحتی به بخشی ناخواسته از این فرآیند تبدیل شود.
بنابراین شما، کسبه کوچک، برای شناسایی و جلوگیری از پول شویی چه کاری می توانید انجام دهید؟ 
بیایید بگوییم شما مثاًل یک جواهرفروش هستید، یا یک گالری هنری، یک فروشنده عتیقه فروشی یا 

.CPA یک شرکت کوچک
هنگام معامله با مشتریان خود، ممکن است بخواهید از خود سوا التی از این قبیل بپرسید:

آیا من واقعاً این مشــتری را می شناســم؟ آیا منبع معتبری وی را ارجاع داده است یا منشأ مبهم یا 
ناشناخته ای دارد؟ اگر یک مشتری جدید به ظاهر مرفه ناگهان از درب اتوبوس در آستان شما بیفتد، 
باید زنگ های خطر را بشنوید! به خصوص اگر او هر روز در میان توقف کند تا جواهرات به ارزش 9٧۵۰ 

دالر با پول نقد یا چک مسافرتی بخرد.
آیا من واقعاً معامله پیشنهادی این مشتری را می فهمم و آیا راحت می توانم آن را انجام دهم؟ آیا این 

معامله با توجه به آنچه من در مورد مشتری و تجارت وی می دانم منطقی است؟
آیــا این روش معمول و عرفی انجام چنین معامله ای اســت یا گره هــای عجیب وغریب در آن وجود 
دارد؟ چــرا یک غریبه کاماًل پیشــنهاد می دهد که پول زیادی را بــرای مثال در تجارت کوچک من 

سرمایه گذاری کند؟
آیا سوابقی وجود دارد که برای محافظت از خود بایستی نگهداری کنم؟ چیزی به نام مستندات زیاد 

وجود ندارد.
چه ابزارهای فناوری ممکن اســت به من کمک کند تا از مشارکت در طرح های پول شویی جلوگیری 

کنم؟
چه کاری می توانم انجام دهم تا خودم را در جریان آخرین ترفندها قرار دهم؟

باال بودن مقدار ســرمایه ســرگردان 
در کشــور و نبود بازار مناســب برای 
ســرمایه گذاری مطمئــن در اقتصاد 
تورمی ایران، دالیل اصلی اســتقبال عمیق مردم از رمزارزهاست. با این حساب 
هجوم مردم برای خرید رمزارزها قابل درک است، اما ریشه ماجرا کجاست؟ اگر 
بخواهیم موضوع را عمیق بررسی کنیم، باید به پاییز سال 9۸ برگردیم؛ زمانی 
که به زعم بســیاری از بزرگان بازار سرمایه، سیکل صعودی بازار تمام شده بود، 

اما تداوم هجوم نقدینگی به بازار عماًل اجازه اصاًل و ثبات قیمتی به آن نداد.
به صورت عمومی، رشــدهای اساســی بازار ســرمایه در ایران، نه از محل رشد 
اقتصادی که از محل تورم هســتند، بدیــن معنا که در طی تاریخ، هر بار ریال 
تضعیف شــد، بازار سرمایه شاهد رشــد بوده و هر زمانی شاهد تقویت ریال یا 
ثبات ارزش آن بودیم، سرنوشت بازار سرمایه عمدتاً رکود بوده است؛ چراکه در 
شرایط تورم، قیمت گذاری سهام شرکت ها بر اساس دالر انجام می شود و همین 

موضوع به رشد قیمت سهام در بازار سرمایه دامن می زند.
 تغییرات نرخ دالر در بین سال های 9۶ و 9٧ شباهت چشم گیری به سال های 
9۰ و 91 داشــت و رشد بازار سرمایه در سال های 9٧ و 9۸ نیز از منطق رشد 
بازار در ســال های 91 و 9۲ الگوبرداری می کرد. دقیقــاً همین موضوع، دلیل 
اصلی آن اســت که می گوییم کار بازار ســرمایه در پاییز سال 9۸ تمام بود؛ اما 

سیاست گذاری اشتباه، اقتصاد را به قهقرای جدیدی هدایت کرد.
قدرت ســرمایه سرگردان در آن زمان باعث شد تصمیماتی مانند فروش سهام 
دولت برای جبران کسری منابع، مبتنی بر ادامه دار شدن سیکل صعودی بازار 
گرفته شــود که این تصمیمات به رشــد بازار تا آغاز دوران کرونا دامن زد: در 
ظاهر این یک مســئله برد-برد بود، اما در باطن نمی توانست چیزی به جز یک 
طرح از پیش شکســت خورده باشــد؛ چراکه در پس ایــن ماجرا، رکود تورمی 

سنگینی در کمین نشسته بود.
ماجرا ساده اســت: اگر پول مردم را در بازار ســرمایه بلوکه کنیم، پولی برای 
گردش در بازار کالســیک وجود نخواهد داشت و کاهش گردش مالی در بازار 
کالســیک به رکود این بازار منجر می شود. در بازار سرمایه نیز همین اتفاق رخ 
می دهد. در ســال 9۲ و پس از شکست بازار در دی ماه، اقتصاد ایران در رکود 

طوالنی فرورفت و این بار نیز همان اتفاق رخ داد.
در ســال 9۲ و پس از شکست بازار، ما چشــم انداز برجام را داشتیم و همین 
مســئله باعث شد قیمت ارز در کشور دچار تالطم اساسی نشود و رکود حاکم 
بر کشــور در هیبت رکود باقی بماند؛ اما در پاییز ســال 9۸، در حالی تصمیم 
برای اجرایی کردن طرح سال 9۲ در بازار سرمایه اتخاذ شد که ایران در تحریم 
بود و ایده صحیحی برای خروج از برجام وجود نداشــت. در پاییز 9۸، اقتصاد 
ما در شــعله های تحریم می سوخت و چشم انداز روشــنی برای رفع تحریم ها 
وجود نداشت؛ چراکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت ایاالت متحده آمریکا، 
در پایان دور اول ریاســت جمهوری خود بود و نه تنها اکثریت مردم ما به تک 
دوره بودن او اعتقادی نداشتند، بلکه مسئولین کشور نیز که تمام سیاست های 
کالن اقتصادی سیاسی کشور را بر اساس کنار رفتن او از قدرت پایه ریزی کرده 
بودند، مانور سیاســی کافی روی این مسئله ندادند و دوران پساترامپ را برای 
مردم به تصویر نکشــیدند؛ بدین ترتیب، دالر بــار دیگر در کانال صعودی قرار 
گرفته و شــرایط آبســتن حادثه بود؛ حادثه ای که رخ داد و بدترین شکل بازار 

سرمایه را به چالش کشید.
با جدی شدن اپیدمی کرونا در بهمن 9۸، سؤالی که بارها پرسیده شد این بود 
که آیا بازار ســرمایه ایران نیز سرانجام بازارهای بزرگ دنیا را دارد؟ پاسخ ساده 
بود: ذات بازار ما، کوچک ترین شــباهتی به ذات بازارهای بزرگ جهانی ندارد. 
بازار ما بر پایه تورم استوار است و بازارهای بزرگ جهانی بر پایه رشد اقتصادی. 
سقوط بازارهای بزرگ جهانی از این محل قابل درک بود که رشد اقتصادی این 
کشــورها زیر سؤال رفته بود؛ اما بازار ســرمایه در اقتصاد متورم ایران، قطاری 

بدون ترمز بود که با سقوط ریال هر روز قله جدیدی را فتح می کرد.
در این دوره، نرخ برابری دالر به ریال بار دیگر در ســرباالیی وحشــتناکی قرار 
گرفت؛ چراکه اقتصاد نفت محور ایران به زعم کســانی که بر سیاســت گذاری 
ترامپ متمرکز بودند در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود و رشد نرخ برابری دالر 
به ریال یک سیاست ضروری برای زنده ماندن اقتصاد ایران. حال بازار سرمایه 
را ماننــد بازی فوتبال تصور کنید: 9۰ دقیقه وقت قانونی در پاییز 9۸ به پایان 
رسید و بازی تا بهمن 9۸ در دو وقت اضافه 1۵ دقیقه ای ادامه پیدا می کند اما 
بار دیگر تنور تورم زبانه می کشد و یک 9۰ دقیقه جدید آغاز می شود. بزرگان و 

دولتمردان تصمیم گیرنده و سیاست گذار، در حالی سهام میفروختند و شادانه 
بر طبل می کوبیدند که بازار ســرمایه هرلحظه به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیک تر 
می شــد. بازاری که یک سیکل صعودی کامل را گذرانده و بدون سپری کردن 
یک ســیکل نزولی اساسی، دوباره وارد صعودی جدید شــده بود، مسلماً باید 
شکســت می خورد و به یک رکود تورمی سنگین که روی کاغذ، تنها سناریوی 

موجود بود، ختم می شد.
ریشــه ماجرای رمزارزها و اســتقبال ایرانیان از این بازار دقیقاً همین جاست: 
رکود تورمی وحشــتناکی که در ســال 99 به کشــور تحمیل شد، سرمایه ای 
که از بازار کالسیک خارج شــد تا در بازار سرمایه بلوکه شود و بازار موازی ای 
که برای ســرمایه گذاری وجود دارد، اما بومی نیست. یکی از مقامات مرتبط با 
بازار ســرمایه، میزان خروج ســرمایه از بورس به منظور ورود به بازار رمزارزها 
را 1۵۰ هــزار میلیارد تومان عنوان می کند. البته نگارنده این یادداشــت تحت 
هیچ شرایط سرمایه گذاری پول بی سواد در رمزارزها را توصیه نمی کند، چراکه 
همان طور که این پول در بازار داخلی زخم خورد و سوخت، در هر بازار دیگری 
به خصوص بازارهای مالی دوطرفه، نیز قابل اشــتعال است. ذات پول بی سواد، 
عجول بودن آن است و بازار سرمایه جایی است که پول از معامله گران کم صبر 
به معامله گران صبور منتقل می شــود. پول بی سوادی که راهی بازار رمزارزها 
شــده اســت، دقیقاً همان رفتاری را پیش رو گرفته که در بازار سرمایه داخلی 
از خود نشــان می داد؛ ازاین رو روشنگری در مورد این بازار بیش ازپیش اهمیت 

پیدا کرده و باید به تفصیل به آن پرداخت.

چرا ایرانیان خریدار رمز ارز شدند؟

دیدگاه

 مدرس علوم بانکی
مهرداد حاجی زاده فالح

 تحلیلگر بازارهای مالی
فرشید شجاع



ترقی اقتصادی : مدل مدیریتی درصنعت بیمه کشــور به عوامل 
مختلفــی چون " مدل بازار ، قوانین و مقررات ، توجه مســووالن 
ارشــد به حوزه بیمه گــری ، نوع محصــوالت و عرضه و تقاضای 
بازار بســتگی دارد . اما نکته قابل تامل اینجاست ، آیا مدیر توانگر، 
مدیری اســت که توان پاســخگویی به تقاضای بازار ، بیمه گذار ، 
ســهامدار، دولت، بیمه مرکزی و ســایر نهادهای ناظر ، پرسنل و 
شــبکه فروش را داشته باشد ؟ یا مدیری است که با درک درست 
از مدل بازار و شــناخت فضای کسب و کار، مدل مدیریتی مناسب 
را الگو قراردهد؟ به راســتی بازار بیمه ایران چگونه بازاری است ؟ 
و کدام مدل مدیریتی مناســب فعالیت درآن اســت؟  محمدرضا 
کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی  در گفتگویی به این سئواالت 

پاسخ می دهد. 
    مدیرعامل شــرکت بیمه دی درپاســخ به این پرسش “که بازار 
بیمه کشورمان چگونه بازاری است و فعالیت در آن براساس کدام 
مدل مدیریتی اســت؟ ” گفت: واژه بازار در متون علمی، باالخص 
اقتصاد خرد، همان مفهوم قدرت بازار اســت؛ کــه در واقع مبّین 
توانایــی و اقتدار یک بنــگاه اقتصادی در افزایــش قیمت، میزان 
محصول یا خدمت خود است به طرزی که در اثر این افزایش، سود 

حاصل از آن نیز افزایش یابد.
    محمد رضا کشاورز درتحلیل بازار بیمه کشور بر مبنای  همین 
تعریف ، اظهار داشت :  در بازاربیمه کشور حدود 33 شرکت بیمه 
ای فعالیــت می کنند که یک بیمه دولتی ۶ / 3۵ درصد از ســهم 
بازار را در اختیار دارد و ٤ / ۶٤ درصد باقیمانده از سهم بازار، میان 
ســایر شرکت ها ، تقسیم شده اســت ،  این موضوع گواه آن است 
که بیش از یک ســوم صنعت بیمه در اختیار دولت و مابقی آن در 

اختیار شرکت های غیردولتی است.
    وی افزود : درچنین شرایطی، رقابت در جهت نیل به یک هدف 
مشــترک نیست و بازیگران شرکت های بیمه برای بهبود وضعیت 
و افزایش ســود خویش با یکدیگر به رقابت می پردازند و قیمت و 
کیفیت محصول یک بیمه گر، بر فروش و سود سایر رقبا مؤثر است 
و همین سیاست ها می تواند موجب تحریف نتیجه و یا تصمیم به 

همکاری بین بیمه گران شود .
    کشاورز با بیان اینکه توجه به امرشرایط یا قدرت بازار و عوامل 
مؤثر بر شــکل گیری عرضه  و تقاضا بســیار مهم است. گفت : از 
حیث تعداد عرضه  کنندگان و خریداران خدمات بیمه ای، شرایط 
ناظــر بر این بازار نه انحصاری و نه رقابت کامل اســت. و در رابطه 
بــا موانع و دواعی ورود و خروج بیمه گران غیر دولتی به این بازار 
نیــز می توان گفت که ورود و خروج صرفاً بر پایه عوامل اقتصادی 
بنا شــده اســت و ماهیت آن را به بازارهای رقابت کامل نزدیکتر 

کرده است.
    مدیرعامــل بیمه دی تاکید  کرد : البته از بعد عدم انطباق نیز 
در این بازار، شرکت های بیمه از نظر اندازه و حجم با یکدیگر برابر 
نیســتند و برخی از آنها بسیار بزرگ اند، در حالی که سایر شرکت 

ها ممکن اســت کوچک باشــند و لذا ســهم کمتری از بازار را در 
اختیار داشته باشند.

    کشــاورز ادامه داد : همچنین از حیث وابســتگی متقابل عرضه 
کنندگان محصوالت بیمه ای به یکدیگر و توجه به شــرایط بیمه 
گــران می توان گفت کــه در این بازار، بیمه گــران از تصمیمات 
یکدیگــر تأثیر می پذیرند و این تصمیمات شــامل تصمیم درباره 
قیمت و ویژگی محصوالت اســت. زیرا در بازار رقابت کامل، بیمه 
گران تصمیمات، سیاســت ها و عکــس العمل های رقبا را در نظر 
نمی گیرند و بنابراین در آن بازارها، تصمیم گیری ها مستقل است، 
اّما در بازار رقابت ناقص شــرکت های بیمه قادر به تصمیم گیری 

مستقل نیستند.
    وی وجود محصوالت همگن و مشــابه یکدیگر در صنعت بیمه 
را موجــب  توجه به عکــس العمل های قیمتــی و رصد ویژگی 
محصــوالت بیمه ای در بین بیمه گران  دانســت و گفت : هرگاه 
بیمــه گری قیمت محصــول خود را کاهش دهد، ســایر رقبا هم 
همین اســتراتژی را اتخاذ می کنند در نتیجه ســود شرکت های 
بیمــه کاهش می یابــد و  در مقابل، اگر شــرکت بیمه ای قیمت 
محصــوالت بیمه ای خود را افزایش دهد، ســایر رقبا قیمت را به 
منظور کسب بیشتر سهم بازار ثابت نگه می دارند و شرکت مذکور 
خریداران خود را از دست خواهد داد و از آن جایی که در این بازار 
عدم محدودیت ظرفیت تولید را داریم ، بنابراین بازارما  از این نظر، 
به رقابت برتراند  Bertrand Competition نزدیک تر اســت؛ 
زیرا در این مدل، ابتدا بنگاه ها قیمت کاالی خود را پیشــنهاد می 
دهند و ســپس متقاضیان خدمات بیمه ای، با توجه به قیمت ها 
میــزان محصول را تعیین می کنند.  مدل برتراند بر خالف الگوی 
رقابت کورنــو ( Cournot Competition ) اســت که در آن 

رقابــت کنندگان، میزان محصــوالت را اعالم می کنند و قیمت با 
توجه به تقاضا و تعداد کل محصوالت تعیین می شود.

    کشاورزیادآورشد: یعنی در مدل برتراند، قیمت اساس آن است 
ولی مدل کورنو بر مبنای میزان محصول اســتوار اســت. لذا از آن 
جایی که تعادل مدل برتراند با شرط همگنی کاالها، مشابه تعادل 
مدل بازار رقابت کامل اســت، بازار بیمه ایران از این حیث به بازار 
رقابت کامل نزدیکتر اســت و مناقشــه اصلی تغییر عرضه و تقاضا 

برای تعیین مقدار و نوع محصوالت و خدمات است.
    مدیرعامــل بیمــه دی یکــی از اصلی تریــن مباحث عرضه را  
بررسی و تعیین میزان سهولت و دسترسی خریداران به محصوالت 
عرضه شده، یا همان شبکه فروش عنوان کرد و افزود: وجود بستر 
دیجیتال در این حوزه، در حال تغییر تمام معادالت این حوزه است 
به گونه ای که پیش بینی می کنم در یک دهه آینده فضای کسب 

و کار در صنعت بیمه به کلی دستخوش تغییرات بنیادی شود.
    کشاورز ادامه داد : موضوع فعالیت در بستر دیجیتال از اهمیتی  
باالیی برخوردار است که شرکت های پیشرو در این حوزه را دارای 
مزیت نسبی کرده است. در شــرایط کنونی شاهد آن هستیم که 
شــرکت بیمه ای که امکانات و منابــع قابل توجه خود را مصروف 
دیجیتال ســازی کســب و کار خود کرده اســت، از مزیت نسبی 
برخوردار است و همین ویژگی ممکن است به افزایش قدرت بازار 
او در ســطح خرد و افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح کالن منجر 
شــود.     او با اشاره به سهم کنونی 3 درصدی بازار بیمه از تولید 
ناخالص داخلی گفت : شایســته است بازار بیمه در مقایسه با سایر 
بازارهای مالی، عقب ماندگی های خود را جبران کند ،هرچند وفق 
آخرین داده های آماری، میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در 
سال 1399 ، معادل ۸1 هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال 

139۸ ، 3۶ درصد رشد داشته و یشترین رشد در هشت سال اخیر 
را شاهد بوده است.

    کشاورز با اشاره به الزامات نهادهای معتبر همچون انجمن بین 
المللی ناظران بیمه IAIS   گفت : مدل مطلوب مدیریتی درسطح 
کالن برمبنای اقتضائات و الزامات حاکمیت شــرکتی اســت ،  بر 
اســاس آخرین نسخه اصول اساســی بیمه  منتشر شده در نوامبر 
۲۰19 ، مبحث مهم حاکمیت شــرکتی و ضرورت استقرار آن در 
شرکت های بیمه تشــریح شده است. گرچه آیین نامه شماره 93 
شورای عالی بیمه به این موضوع داللت دارد، ولی به نظر می رسد 
حلقه مفقود در شرکت های بیمه، عنایت و نظِر به اصول حاکمیت 

شرکتی است.
    مدیرعامــل بیمه دی گفت : اصول حاکمیت شــرکتی ، روابط 
میان مدیریت، هیئت مدیره، ســهامداران و سایر ذینفعان شرکت 
را ســامان می دهد و همچنین فراهم آوری ســاختاری به منظور 
تنظیم اهداف شرکت و دستیابی به روش های آن اهداف و نظارت 
بر عملکرد را ایجاد می کند. زیرا وفق ســند فوق الذکر حاکمیت 
شرکتی در مؤسسات بیمه، به سیستم های  ساختارها، سیاست ها 
و فرآیندها اشــاره دارد و بر کســب و کار مؤسسه بیمه مدیریت و 
نظارت منطقی و معقول دارد   و حقوق کلیه ذینفعان را به رسمیت 

شناخته و از آن محافظت می کند.
    کشاورز تصریح کرد : در واقع اغلب شرکت ها در دنیا، تالش می 
کنند سطح باالیی از حاکمیت شرکتی را در خود مستقر کنند، برای 
بسیاری از سهامداران، صرفا ســودآوری یک شرکت کافی نیست 
بلکه اهدافی همچون شفافیت، انصاف، راستی، مسئولیت پذیری و 
پاســخگویی که اهداف حاکمیت شرکتی نیز هست، از اهمیت در 
خور التفات و اعتنایی برای ســهامداران و ذینفعان برخورداراست.     
او با اشــاره به اینکه باید انگیزه کارکنان و شرکای تجاری شرکت 
بیمه از طریــق آگاهی از فرهنگ محیــط کار، رفتارهای اخالقی 
واقدامات صحیح حاکمیت شــرکتی، به سطح مطلوب افزایش یابد 
، یادآورشــد : در واقع، حاکمیت شرکتی، مجموع های از قوانین و 
کنترل های شفاف را ایجاد می کند که در آن سهامداران، مدیران 
و ذینفعــان، در تالش برای ایجاد انگیزه مناســب در محیط کار، 
در کنار هم قرار می گیرند. حاکمیت شــرکتی، وجود کنترل های 
داخلی  مناسب شامل مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی، اکچوئر 
داخلی و واحــد تطبیق مقررات را تضمین می کند و از این حیث 
اســت که برای ارکان یک شــرکت بیمه ای وظایف، مسئولیت و 

اختیارات را در نظر می گیرد.
    محمد رضا کشاورز افزود : بنابراین در سطح خرد درون شرکتی 
هر یک از واحدها باید برای خود برنامه اســتراتژیک داشته باشند 
و تمــام آنها در خدمت برنامه و هدف اصلی یعنی همان حاکمیت 
شــرکتی باشند،البته در شــرایط کنونی دنیا بحث مهم حاکمیت 
شــرکتی خوب مطرح اســت که به نظر می رسد با شرایط کنونی 

صنعت بیمه تطابق حداکثری ندارد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۰4 - نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰۰

ترقی اقتصادی :نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا بر ضرورت تدوین نظام 
اعتماد سازی در شرکت های بیمه تاکید و اعالم کرد: این امر می تواند به عنوان راهبرد 
و خطی مشــی اصلی برای ارتقای شــرکت در عرصه رقابت و پیشبرد و اعتالی اهداف 

درون سازمانی و برون سازمانی مطرح شود.
ابراهیم کاردگر در گفتگویی با اشاره به اهمیت نظام اعتمادسازی در صنعت بیمه اظهار 
داشت: کسب و کار بیمه که مبادله دارایی های نامشهود است، بخش عمده ای از ریسک 
ها و مخاطرات جامعه را در ســطوح مختلف پوشش داده است و به عنوان نهاد پشتیبان 
مالــی در عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی نقش آفرینی کرده و یکی از مهم ترین 

نقاط اتکا و مأمن جامعه است.
وی افزود: بدیهی اســت بخش عمده ای از نظام اعتماد سازی جامعه بر عهده نهاد بیمه 
اســت و صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام مالی، رابطه دوسویه ای با اعتماد دارد 

به طوری که هم بر آن اثر گذاشته و هم اثر می پذیرد.
مدیرعامل بیمه دانا گفت: بسترسازی برای اعتماد به عنوان عنصر اصلی و پویا در تقویت 
سیســتم های اقتصادی و مالی و ارزشمندترین سرمایه اجتماعی، بسیاری از هزینه های 

مبادالتی ناشــی از ریســک های اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و مشکل اطالعت 
نامتقارن، مخاطرات اخالقی و انتخاب نامســاعد را در بازار بیمــه به طور قابل اعتنایی 

کاهش می دهد.
کاردگر با اشاره به اینکه در واقع اعتماد، کلید اصلی برقراری ارتباط با مشتری و محرک 
آن برای اســتفاده از محصوالت و خدمات ســازمان هاســت، افزود: یکی از مهم ترین و 
حتی شــاید بنیادی ترین گام برای برقراری تعامل دیالکتیک و دو سویه میان مشتریان 
و صنعت بیمه، در گام اول اعتماد ســازی و در گام بعدی حفظ و تداوم در یک فرآیند 
زمانی اســت. شــاید بتوان ادعا کرد بخش عمده ای از عقب ماندگی اقتصادی در برخی 
کشــورها ناشی از عدم اعتماد عمومی در سطح گسترده است. شواهد زیادی وجود دارد 
که نشــان می دهد بین اعتماد و عملکرد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 
و میزان باالی اعتماد عمومی، فضای رقابت، همکاری و بهبود محیط کســب و کار را به 

طور فزاینده ای مهیا و ارتقاء می بخشد.
به گفته وی، اعتماد می تواند به عنوان عامل مهم، عالوه بر توسعه سایر متغیرهای رشد 
درون زا، ارزش هــا و نام تجاری شــرکت های بیمه را که نمــاد اعتماد و مزیت رقابتی 

آنهاست، به طور قابل اعتنایی متعالی نماید.
مدیرعامل بیمه دانا در پایان ســخنان خود اظهار داشــت: اگر بنیان نظام اعتماد سازی 
در شــرکت های بیمه پایه گذاری و در بلندمدت نهادینه شود، بی شک بسترهای الزم 
برای توسعه پایدار و همه جانبه ایجاد شده و منجر به ارزش آفرینی و کاهش ریسک در 
حوزه های مختلف شــده و ظرفیت های گسترده ای را برای فراگیری خدمات بیمه ای 

و ضریب نفوذ بیمه ایجاد خواهد کرد

کاردگر تاکید کرد:

ضرورت تدوین نظام اعتمادسازی در شرکت های بیمه

فضای کسب و کار در صنعت بیمه در حال تغییرات بنیادی است

دیجیتالی شدن مسیر توسعه صنعت بیمه 
 اعتماد دوباره خانواده بزرگ کمیته امداد 

به بیمه سرمد
ترقی اقتصادی : قرارداد خدمات بیمه ای میان کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
بیمه سرمد برای دومین سال تمدید شد.در جلسه ای با حضور دکتر مجتبی کاتب 
رئیس هیات مدیره این شــرکت و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( قرارداد خدمات بیمه ای میان این دو مجموعه امضا شد. با امضای این 
قرارداد، خانواده بزرگ کمیته امداد، برای دومین ســال تحت پوشش بیمه سرمد 
قرار گرفت.دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره، ضمن ابراز خرسندی از حسن 
اعتماد مرتضی بختیاری و مدیران کمیته امداد به مجموعه ســرمد گفت: خانواده 
بزرگ کمیته امداد در خط مقدم کمک به محرومان و مســتضعفان جامعه اســت 
که از اهداف بزرگ و متعالی انقالب اسالمی بوده است. بسیار خرسندم که شرایط 
فراهم شــد تا مجموعه بیمه سرمد، در مســیر خدمت رسانی به این مجموعه قرار 

گیرد و سهمی در کمک به قشر محروم کشور داشته باشد. 

مجوز افزایش سرمایه بیمه دی صادر شد
ترقی اقتصادی : تقاضای افزایش ســرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه دی 
)سهامی عام( در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه مواردی 
حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام مالحظه نگردید، طی 
اطالعیه ای این ســازمان انجام افزایش سرمایه شرکت بیمه دی را بالمانع دانست.
بر اســاس این اطالعیه، افزایش ســرمایه 1٤3 درصدی این شرکت از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی ها  از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۸٤ میلیارد ریال 
به منظور اصالح ســاختار مالی بیمه دی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار گرفت.همچنین اختیار  افزایش ســرمایه از مبلغ ۶۰۸٤ میلیارد ریال به مبلغ 
۸33٤ میلیارد ریال و  از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی به 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه دی داده شد تا هیئت مدیره به مدت ۲سال 
بتواند پس از اخذ مجوز های الزم از  سازمان بورس و بیمه مرکزی ج.ا.ایران نسبت 

به عملی نمودن آن اقدام نماید.

 سرمایه بیمه رازی 
به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رسید

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شرکت بیمه رازی با اعالم افزایش سرمایه این شرکت 
گفت: بیمه رازی با ثبت سرمایه ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال جزو سه شرکت اول صنعت 
بیمه قرار می گیرد.دکتر جباری در آســتانه عید سعید فطر خبر افزایش سرمایه 
و ارتقای ســطح توانگری شرکت را بعنوان مژده به خانواده بزرگ رازی اعالم کرد 
و با اشــاره به اینکه بیمه رازی مجوز افزایش ســرمایه ۶۰۰ درصدی را از سازمان 
بورس و بیمه مرکزی ایران گرفته است ، گفت : کسب این توفیق و دستاورد بزرگ 
در راستای تحقق بخشــی به چرخش ها، اهداف و راهبردهای شرکت بیمه رازی 
می باشــد که بر اساس برنامه ریزی اولیه صورت گرفته در هنگام قبول مسئولیت 
اینجانب در بیمه رازی، افزایش ســرمایه شرکت یکی از قدم هائی زیر بنایی برای 
اوج و جهش بیمه رازی در صنعت بیمه برداشــته شــد. ایشان در ادامه با تبیین 
چگونگــی انجام این موضوع بــا اهمیت که طی یک پروســه کوتاه مدت صورت 
گرفته است را حاصل تالش و هماهنگی ســهامداران عمده، اعضای هیات مدیره  
مدیرعامل و مدیران ستادی دانست.وی گفت: هدف اصلی ما انجام افزایش سرمایه 
تا 3۰۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان اولین شــرکت بیمه ای بوده است و در حقیقت 
انتظار ارکان بیمه رازی، افزایش ســرمایه شــرکت تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد 
تومان می باشد که این امر با همین تالش و پیگیری به فضل الهی در آینده نزدیک 

محقق خواهد شد.

بیمه سامان اعضای فدراسیون کشتی را تحت 
پوشش بیمه درمان قرار داد

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه سامان، قرارداد بیمه درمان تکمیلی با فدراسیون 
کشــتی را امضا کرد.بر اســاس این قرارداد، ۶۵۵ نفر از اعضای فدراسیون کشتی 
تحت پوشــش بیمه درمان تکمیلی این شــرکت قرار گرفتند.مدت قرارداد بیمه 
درمان شــرکت بیمه سامان با فدراسیون کشتی، یکسال است.شرکت بیمه سامان 
یکی از کاملترین و جامع ترین خدمات را در حوزه بیمه درمان ارائه می دهد. عدم 
تعلق مالیات به بیمه تکمیلی، پرداخت بخش قابل توجهی از هزینه های بســتری 
در بیمارســتان، پرداخت هزینه عمل های جراحی خــاص و پرداخت هزینه های 
تشخیصی، پاراکلینیکی و هزینه های جراحی های سرپایی از جمله پوشش های این 
بیمه نامه است.همچنین دارندگان بیمه نامه درمان شرکت بیمه سامان می توانند 
هزینه های زایمان، نازایی و ناباروری، دندان پزشکی وهزینه درمان عیوب انکساری 

چشم را دریافت کنند.

سود بیمه پاسارگاد ۳۳۲ درصد رشد کرد
ترقی اقتصادی : ســود هر سهم شرکت بیمه پاســارگاد در پایان سال با رشدی 
33۲ درصــدی افزایش از ۵۸1 ریال در ســال مالی 9۸ به ۲۵۰۸ ریال در ســال 
مالی 99 رســیده و این شــرکت ســودی بالغ بر ۲۵ هزار و ۵99 میلیارد و ٤٤1 
میلیون ریال شناســایی کرده اســت. صورت های مالی سود و زیان بیمه پاسارگاد 
به مدیرعاملی معصوم ضمیری در ســال مالی منتهی به 3۰ اسفند 1399 البته به 
صورت حسابرسی نشده نشان می دهد که حق بیمه صادره این شرکت رشدی ۵٤ 
درصدی داشته اســت. همچنین درآمد شرکت یادشده در سال گذشته نسبت به 
سال قبل آن با افزایشی 3۶ درصدی مواجه شده است.این گزارش می افزاید: درآمد 
حق بیمه ســهم نگهداری بیمه پاسارگاد در ســال گذشته با رشدی ٤۰ درصدی 
نسبت به سال قبل آن بالغ بر 1٧ هزار و ۲9٧ میلیارد و 1۲۲ میلیون ریال برآورد 
شده است. این در حالی است که خسارت پرداختی شرکت در بازه زمانی یادشده 
رشدی 31 درصدی داشته است.سود عملیاتی بیمه پاسارگاد در سال گذشته بالغ 
بر ۲1 هزار و ۶۶٤ میلیارد و ٧٤9 میلیون ریال برآورد شــده که نســبت به سال 
99 رشدی ٤39 درصدی را نشان می دهد. نکته مهم اینکه درآمد شرکت از محل 
ســرمایه گذاری ناشی از ذخایر فنی بالغ بر 19 هزار و ٧۵۸ میلیارد و ٤۵۶ میلیون 

ریال اعالم شده است.

تداوم صدر نشینی بیمه آسیا در شرکت های 
بیمه بازار سرمایه

ترقی اقتصادی : بیمه آســیا در ســال1399 با 1۸درصــد از مجموع حق بیمه 
تولیدی 1٤ شرکت حاضر در بازار سرمایه رتبه اول خود را تداوم بخشید و رکورد 

های جدیدی بر جای گذاشت.
 در سال 1399، بیمه آسیا با 1۸ درصد از مجموع ٤۶۶ هزار و 9۲٧میلیارد و 13۲ 
میلیون ریال حق بیمه تولیدی 1٤ شرکت حاضر در بازار سرمایه، ۸3 هزار و ۸۲۰ 

میلیارد و ۶1 میلیون ریال حق بیمه را به خود اختصاص داد.
 بنابر این گزارش، کل خســارت پرداخت شــده توسط این 1٤ شرکت ۲٤٧ هزار 
و ۸۵ میلیارد و ٧۰1 میلیون ریال بوده که ســهم بیمه آســیا برابر با 1۸.۶ درصد 

معادل ٤۵ هزار و 9۵۲ میلیارد و ۸3۶ میلیون ریال است.
 این گزارش تصریح می کند، در سال1399 سهم رشته بیمه درمان از کل فروش 
1٤ شرکت یادشده ۲۵.۸ درصد بود، در حالی که رشته بیمه درمان تنها 1۶ درصد 
از کل فروش بیمه آســیا را به خود اختصاص داده اســت. همچنین در این سال  
1۶.3 درصد از کل فروش بیمه آســیا در رشــته بیمه بدنه بوده است در حالی که 

میانگین فروش این رشته در میان 1٤ شرکت بیمه، ۸.٧ درصد است.
 این گزارش نشــان می دهد در رشــته بیمه بدنه خودرو نســبت خسارت به حق 
بیمــه تولیــدی در مجموع 1٤ شــرکت ٤۲.۵ درصد ارزیابی می شــود در حالی 
کــه این نســبت در خصوص بیمه آســیا 39.۲ درصد اســت. همچنین میانگین 
نســبت خســارت به حق بیمه تولیدی در رشــته بیمه درمان در بین 1٤ شرکت 
 ٧۲.9 بــرآورد شــده اســت در حالی کــه در خصوص بیمه آســیا این نســبت 

به ٧۰.۸ درصد می رسد.

اخبارکوتاه

 ترقی اقتصادی : تخصیص مبلغ 3۰۰ ریال سود به ازای هر سهم به تصویب سهامداران حاضر در 
مجمع بیمه پارسیان رسید.  مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام این شرکت منتهی به سال 
مالی 1399/1۲/3۰ صبح روز یکشنبه مورخ 1٤۰۰/۰۲/۲۶ با حضور ۸9.۵٤ درصدی سهامداران 
برگزار و صورت های مالی این شرکت به تصویب سهامداران رسید. براساس این گزارش با اطالع 
رســانی قبلی این شرکت بیمه بورسی، طبق پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، این مراســم به صورت پخش زنده و با حضور ۸9.۵٤ درصدی ســهامداران 
برگزار شد و سهامداران بطور کامل در جریان مصوبات آن قرار گرفتند. این مراسم  ابتدا نسبت به 

انتخاب رییس مجمع، نّظار و منشي جلسه اقدام و پس از استقرار هیأت رییسه مجمع و نمایندگان 
بیمة مرکزي جمهوري اسالمي ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس، گزارش عمکرد 
و فعالیت هاي شــرکت در سال 99 توســط مدیرعامل ارایه گردید. نکته مهم این گزارش حفظ 
ســودآوری و اندوخته های درخور توجه سال 99 بود که توسط هادی اویار حسین نایب رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل تشریح شد. ترکیب بهینة پرتفوي، ایفاي تعهدات قانوني و آیین نامه اي، 
شفافیت صورت هاي مالي و همچنین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانه 
از نکات مثبت عملکرد شرکت بیمه پارسیان در سال مالي مورد اشاره بود. در پایان پس از قرائت 

گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت و پس از ارایه پاسخ هاي الزم در مورد بندهاي گزارش 
حسابرس و سؤاالت مطروحه، صورت هاي مالي برای عملکرد منتهي به 1399/1۲/3۰ به تصویب 
رســید و در زمینة میزان تقسیم سود عملکرد ســال مالي مذکور نیز بحث و بررسي الزم بعمل 
آمد و تقسیم مبلغ3۰۰  ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید. 
همچنین شرکت تدوین و همکاران به عنوان حسابرسو بازرس قانونی اصلی و شرکت هوشیار مفید 
به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل در سال مالی آتی و روزنامه های دنیای اقتصاد و 

اطالعات به عنوان روزنامه های رسمی شرکت جهت درج آگهی های این شرکت انتخاب شدند.

ترقی اقتصــادی : :رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ســرویس 
استعالم اصالت بیمه نامه عالوه بر سازمان های مرتبط مانند ناجا 
و قــوه قضائیه، در اختیار کلیه بیمه گزاران نیز قرارداده شــده و 
درپرتال بیمه مرکزی هم قابل دسترسی است تا مراجعه حضوری 
افرادبه شرکت های بیمه ای کاهش پیدا کند. همچنین مهم ترین 
مزیت این است که از تمام تخلفاتی که پیش از این با با مخدوش 
کردن بیمه نامه در این رشــته انجام می شــد، جلوگیری شده و 

می شود.
غالمرضا ســلیمانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقداماتی که 
سال گذشته به اجرا رسید، تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث 
طبیعی بود، اظهار داشت: ایده تاسیس صندوقی برای بیمه اماکن 
پس از چندین ســال بررسی در دولت و مجلس شورای اسالمی 
با پیگیری مســتمر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی 
درنهایت در ســال گذشــته به تصویب مجلس و تایید شــورای 

نگهبان رسید.
وی با بیان اینکه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 

برای جبران خســارات وارد شــده به واحدهای مسکونی بر اثر 
حوادث طبیعی عملیاتی شده است، گفت: واقعیت این است که 
کشــور ما در معرض انواع حوادث طبیعی قرار دارد و هر ســاله 
با وقوع این حوادث عالوه بر صدمات بدنی خســارات مالی قابل 
توجهی به اموال و دارایی های مردم وارد می شــود که جبران آنها 
مشــکالت متعددی را برای اقشــار مختلف، دولت و نظام ایجاد 

می کند.
رییس شورای عالی بیمه درباره نحوه عملکرد این صندوق ادامه 
داد: براساس برنامه تنظیم شده صدور این بیمه تا مبلغ مشخصی 
که توسط دولت تعیین می شود برای تمام منازل مسکونی الزامی 
اســت و مالکین می توانند برای مازاد بر مبلغ تعهد شده از سوی 
این صندوق از شــرکت های بیمه بازرگانی بیمه تکمیلی حوادث 

طبیعی خریداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه حداکثر حق بیمه این پوشــش هر ساله در 
قانون بودجه توســط مجلس تعیین می شود، افزود: تمامی حق 
بیمه اقشار کم درآمد یعنی افرادی که تحت پوشش کمیته امداد 
و ســازمان بهزیستی هستند و بخشــی از حق بیمه سایر اقشار 

توسط دولت تامین و پرداخت می شود.
رییس کل بیمه مرکزی درباره الکترونیکی شدن برخی از خدمات 
در صنعت بیمه گفت: الکترونیکی کردن ارایه محصوالت بیمه ای 
از جمله ایجاد کد یکتا برای صدور بیمه شخص ثالث، بیمه آتش 
ســوزی و بیمه حمــل و نقل در کل کشــور از دیگر اقدامات به 
اجرا رسیده در سال گذشته بود که این برنامه ها از طریق سامانه 
نظــارت و هدایت الکترونیکی بیمه به نام ســنهاب طراحی و در 

سطح صنعت بیمه عملیاتی شده است.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد این سامانه ادامه داد: عملکرد 
این ســامانه به این گونه اســت که اطالعــات الزم برای نظارت 
بیمه مرکزی در تمام رشته های بیمه و از تمام شرکت های بیمه 
دریافت شده و انطباق عملیات بیمه گری مانند صدور و پرداخت 
خسارت به صورت مکانیزه توسط سامانه کنترل می شود. بر این 
اساس اگر عملکرد شرکت براساس اطالعات صحیح باشد، کدیکتا 
به عملیات مورد نظر داده می شــود که نشــان از پذیرفته شدن 
اســت. اما اگر کد یکتا از طرف سامانه سنهاب به عملیات انجام 
شــده داده نشود، شرکت مجاز به ادامه کار نبوده و باید عملیات 

را اصالح کند.
سلیمانی با اشاره به اینکه اســتفاده از این سامانه عالوه بر آنکه 
باعث کاهش قابل توجه مصرف و گردش کاغذ شده و زیرساخت 
الزم برای ارائه خدمت بیمه شــخص ثالث در فضای مجازی و به 
کمک کارگزاری آنالین را فراهم می کند، گفت: سرویس استعالم 
اصالــت بیمه نامه عالوه بر ســازمان های مرتبط مانند ناجا و قوه 
قضائیه، در اختیار کلیه بیمه گزاران نیز قرارداده شــده و درپرتال 
بیمه مرکزی هم قابل دسترسی است تا مراجعه حضوری افرادبه 
شرکت های بیمه ای کاهش پیدا کند. همچنین مهم ترین مزیت 
این است که از تمام تخلفاتی که پیش از این با با مخدوش کردن 

بیمه نامه در این رشته انجام می شد، جلوگیری شده و می شود.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به پوشش بیمه های زندگی برای 
نزدیک 3۰ میلیون بیمه شده، اظهار داشت: سهم بیمه های زندگی 

از بازار صنعت بیمه به 1۵.۵ درصد افزایش یافته  است.

وی تاکید کرد:  بیمه های زندگی یکی از شاخص های مهم توسعه 
در جهان محســوب می شوند که رشد پرتفوی 1۵.۵ درصدی در 

سال گذشته نشان از حرکت به سمت توسعه است.
وی ادامه داد: براساس اهداف برنامه ششم توسعه، شاخص افزایش 
ســهم بیمه های زندگی )نســبت حق بیمه تولیدی بیمه های 
زندگی به کل حق بیمه بازار( مد نظر قرار گرفت که طبق گزارش 
عملکرد منتشــره این نسبت در سال گذشــته به 1۵.۵ درصد 
رســیده است. هر چند این عدد با اهداف برنامه ششم برای سال 
1399 فاصله دارد اما با توجه به چالش های کشور در سال مذکور 

عدد قابل قبولی به نظر می رسد.
سلیمانی با اشاره به مزیت های حذف بیمه نامه فیزیکی شخص 
ثالث و صدور بیمه نامه شــخص ثالث الکترونیکی گفت: حذف 
نســخه فیزیکی بیمه نامه شــخص ثالث و حوادث راننده برای 
حرکت به ســمت دولت الکترونیک بوده و یکی از آثار اجرای آن 
تســریع در فرایندهای صدور بیمه نامه شــخص ثالث و حوادث 
راننده است و پس از این نیاز به ارائه الشه فیزیک بیمه نامه قبلی 

برای صدور بیمه نامه جدید نیست.
وی افــزود: از دیگر نتایــج اجرای این اقــدام، کاهش مراجعات 
حضوری متقاضیان برای انجــام اقداماتی مانند صدور بیمه نامه 
شــخص ثالث و حوادث راننده است که در دوران شیوع ویروس 
کرونا، اقدام موثری در حفظ ســالمت مردم محســوب می شود. 
همچنین یکی از مهم ترین نتایج این اقدام،  کاهش تقلبات بیمه ای 
در زمینه صدور بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده مانند 

مخدوش کردن نسخه فیزیکی بیمه نامه و ... است.

بیمه پارسیان اولین شرکت برگزارکننده مجمع عمومی ساالنه در صنعت بیمه

سلیمانی: جلوی تقلبات و تخلفات بیمه ای گرفته شد



ترقی اقتصادی :  مهمترین مشکل در راه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
نبود ضمانت های اجرایی و یا اقدامات الزام آورســت. در مواردی دستورالعمل های اجرایی 
هنوز تدوین نشــده اند. در راستای اجرای مصوبه هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی و 
برنامه راهبردی دوره نهم اتاق ایران در سال 1399، نخستین گزارش پایش اجرای قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1399 با همت مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و 
پایش اصل ٤٤ مرکز پژوهش های اتاق ایران و با همکاری معاونت های اتاق ایران و برخی 
دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار، با رویکردی نوین طراحی، تهیه شده است.
از زمان تصویب این قانون در بهمن مــاه 139۰ تاکنون، گزارش های نظارتی مختلفی از 
عملکرد اجرای این قانون توســط نهادهای گوناگــون به ویژه مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی تهیه و انتشار یافته اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد )عمدتاً 
فرایندی( از دستگاه های اجرایی مرتبط به صورت شفاهی یا کتبی و جمع بندی آن در قالب 
سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا شده و اجرا نشده به همراه ارائه تحلیل ها و مستندات 
فرایندهای اجرایی مربوط بوده اســت . حاال اتاق ایران اولین گزارش خود را منتشر کرده 
که فرآینده اجرایی، موانع و مشکالت را محمدرضا دوست محمدی، رئیس مرکز آمار اتاق 
ایران در  گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« تشریح می کند. گزارشی با عنوان »پایش 
احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار« توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر 
شده؛ این گزارش براساس چه پارامترهایی آماده شده است؟ نظرسنجی از فعاالن اقتصادی 
چه جزئیاتی داشــت؟  دراین گزارش سعی شــده تا براساس دستورات یا احکامی که در 
قالب ۲9 ماده قانون برای دستگاه های اجرایی، اتاق ها و شورای گفتگو تکلیف شده، ابتدا 
شاخص هایی تعریف شوند و بعد از دو طریق نسبت به دریافت اطالعات در زمینه عملکرد 
این شاخص ها اقدام شود. در روش نخست، با استفاده از اطالعات عملکردی دستگاه های 
اجرایی و ســایر نهادها به صورت مستقیم که در قالب ارسال پرسشنامه ویژه هر سازمان 
طراحی و برای تکمیل به آنها ارسال شد و در مرحله دوم با استفاده از نظر خبرگان حوزه 
کسب وکار و تکمیل پرسشنامه توسط ایشان در نظرسنجی از فعاالن اقتصادی سعی شد تا 
در مورد 3۰ حکم از احکام ۵3گانه قانون به صورت مستقیم سوال شود تا در مورد میزان 
اجرا و یا موفقیت در رســیدن به اهداف قانون، ســواالتی به صورت گزینه های 1۰گانه از 
»کامال موافقم« تا »کامال مخالفم«، پرسش شود. عالوه بر آن ٤ پرسِش باز نیز در مورد اینکه 
چه موادی از قانون باید اصالح، حذف و یا اضافه شوند و همچنین دالیل عدم موفقیت در 
رسیدن به اهداف قانون و در انتها راهکارهای پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون پرسیده 
شد. درنهایت با تلفیق اطالعات مربوط به شاخص های عملکردی و نظر خبرگان، جمع-
بندی در مورد اینکه به چه میزان قانون اجرا شده و به اهدافش رسیده، گزارش داده شد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از مهم ترین قوانین مرتبط با محیط 
کسب وکار کشور است؛ این قانون در ۱۰ سال گذشته چقدر توانسته به اهداف 

خود برسد؟
باید عرض کنم که در ابتدای این بررســی، براساس مواد قانون، 1٤ هدف برای اجرای آن 
تعریف شد و سعی شد تا احکام قانونی متناظر با هریک از اهداف را پایش نموده و درنهایت، 
میزان دســتیابی به اهداف را تعیین کنیم. براساس محاســبات انجام شده تا پایان سال 
1399، نزدیک به۶۰درصد از اهداف اجرایی این قانون محقق شده است. البته این میزان 
به طور متوسط است و در برخی اهداف میزان موفقیت حدود ۲۰ درصد و در برخی اهداف 
نیز تا هشتاد درصد به موفقیت دست یافته ایم. نکته حائز اهمیت در پایش اتاق ایران آن 
است که، وزن احکام قانون با نظر خبرگان در محاسبات اعمال شده تا سهم اجرای اهداف 

مهم تر در آن دیده شود و تمامی احکام با یک درجه از اهمیت در محاسبات وارد نشوند.
آیا این قانون در بهبود شرایط کسب وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر 

بوده یا خیر؟

مســلما در کشور ما، عوامل متعددی وجود دارند که به طور مستمر بر فضای کسب وکار 
تأثیر می گذارند و ما نمونه هایی از آنها را در قالب پایش ملی محیط کســب وکار به طور 
فصلی بیان می کنیم. براساس آنچه که از این گزارش نتیجه می شود که حاصل گزارش های 
عملکرد و نظر خبرگان است، نقش این قانون در بهبود محیط کسب وکار غیرقابل انکار است 
و تا ۶۰ درصد نیز به اهداف خود رســیده است. اما اینکه ما مقیاس های مشخصی داشته 
باشیم تا بتوانیم به طور مستقیم میزان اثربخشی این قانون را در بهبود فضای کسب وکار 

محاسبه کنیم تا حدودی دشوار است.
در این میان نگاهی به ارزیابی های داخلی و خارجی بی فایده نیســت. از نگاه شاخص های 
بانک جهانی و به طور مشــخص شــاخص های DOING BUSINESS ما موفقیت 
زیادی در بهبود محیط کسب وکار کشورمان در سال های اجرای این قانون نداشته ایم و در 

آخرین ارزیابی در گزارش سال ۲۰۲۰ نیز رتبه 1۲٧ را کسب کرده ایم.
البته از منظر شاخص های رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، اوضاع تا حدودی بهتر شده 

است هرچند که هنوز با جایگاه واقعی کشورمان فاصله زیادی داریم.
 از منظر شاخص های داخلی نیز، شاخص ملی محیط کسب وکار که توسط اتاق ها محاسبه 
می شود، حرکت کند و روبه بهبود محیط کسب وکار را از سال 139۵ را نشان می دهند. هر 
چند که در سال 139٧ این حرکت به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور با وقفه مواجه 
شد ولی عدد شاخص در زمستان 1399 با میزان ۵.۸۰ بیانگر آن است که علی رغم شیوع 
گسترده ویروس کرونا و تبعات سنگین آن بر کسب وکارها از انتهای سال 139۸ و همچنین 
تحریم های گسترده ای که کشــور با آنها مواجه شد، برآیند داخلی عملکرد دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادهای مرتبط با کسب وکار کشور در سمت صحیحی حرکت می کند و 
اگر این موانع به وجود نمی آمد، در شرایط بهتری نیز قرار داشتیم. با این حال نباید از این 
نکته غافل شد که عوامل داخلی نقش بیشتری در بهبود فضای کسب وکار کشور دارند و 
علی رغم همه مشکالت تحمیل شده به کشور از خارج، ریشه بسیاری از مشکالت ایجادشده 

برای فضای کسب وکار به ویژه در بخش نهادی آن، در داخل کشور است.
مانع اصلی در مسیر اجرای این قانون در کجاها دیده می شود؛ دولت و مجلس و 

وقوه قضاییه در این حوزه چه باید بکنند؟
مهمترین مشکل در راه اجرای این قانون، نبود ضمانت های اجرایی و یا پیش بینی اقدامات 
الزام آور برای اجرای آن است. البته در برخی موارد آیین نامه ها و یا دستورالعمل های اجرایی 
مورد نظر در قانون هنوز تدوین نشده اند و یا اگر هم تدوین شده اند ابه دالیل متعدد اجرا 
نشــده اند. موارد بسیار محدودی هم داریم که اصوال، اراده ای از سوی مجریان قانون برای 
اجرا وجود ندارد. البته به نظر می رسد که در برخی موارد هم، احکام قانون متناسب با توان 
اجرایی مجریان و واقعیت های حاکم بر روابط سازمان ها و نهادهای مختلف تدوین نشده 
است.در هر صورت، مهمترین راهکار برای  اجرای هرچه بهتر این قانون، تعامل و همکاری 
کامل تمامی ذینفعان قانون برای دستیبابی به اهداف آن است. دولت و قوه قضاییه باید به 
انجام وظایف مقرر در قانون متعهدتر عمل کنند و مجلس نیز باید بر نظارت جدی تر به 
اجرای قانون و اصالح نقاط ضعف آن همت گذارد. البته در متن گزارش به صورت تفصیلی 

به هریک از این موارد پاسخ داده شده است.
از اهداف این قانون تسهیل شروع کسب وکار بوده است؛ رتبه ایران در این 

حوزه چگونه است؟
براســاس نتایج حاصل از این پایش، میزان موفقیت در دستیابی به این هدف حدود ۲٧ 
درصد اســت که از مواردی اســت که در آن ضعف های زیادی داریم. البته اقدامات بسیار 
خوبی در ســال های گذشته در کشور انجام شــده ولی کافی نبوده اند. شاهد آن نیز رتبه 
کشورمان در این شاخص در بین کشورهای جهان براساس گزارش بانک جهانی است  که 
متاسفانه نزدیک به 1۸۰ است. متاسفانه مقاومت دستگاه های اجرایی در حذف مجوزها و 

مقررات دست و پاگیر فراروی کسب وکارها از یک سو و از سوی دیگر ماشین تولید مقررات 
در کشــور به گونه ای است که اقدامات اصالحی انجام شده نمی توانند در مقابل این موج 

سهمگین ایجاد بی ثباتی در کشور اثرگذاری الزم را داشته باشند.
در اجرای این قانون برای اتاق ایران چه وظایفی در نظرگرفته شده بود و به کجا 

رسیده است؟
به طور مشــخص ٤ حکم از  ۵3 حکم  موجود در قانون برای اتاق ها تعریف شــده اند که 
میزان موفقیت اتاق ها در اجرای این احکام نزدیک به ۸۰ درصد بوده است. البته اتاق ایران 
به عنوان دبیرخانه شورای گفتگو نیز وظایفی به عهده اش گذاشته شده که تا حد زیادی 
نیز به این وظایف عمل نموده است. با این حال میزان رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد 
اتاق ها و شــورای گفتگو در اجرای احکام مختلف یکسان نیست و به طور متوسط حدود 

۶۰ درصد است.
در یک نگاه کلی، عمده مواد قانون بهبود، در صورت اجرای کامل دارای کارایی و اثربخشی 
هستند و مشکل اصلی در اجرا نشدن درست آنهاست. البته در این گزارش به طور تفصیلی 
درباره مشــکالت مواد قانون بحث شده ودر نهایت هم پیشنهاد شده تا با همفکری همه 

ذینفعان قانون برای اصالح و بازنگری در برخی مواد قانون اقدام شود.
کدام بخش این قانون نیاز به بازنگری دارد و چرا؟

در یک نگاه کلی، عمده مواد قانون بهبود، در صورت اجرای کامل دارای کارایی و اثربخشی 
هستند و مشکل اصلی در اجرا نشدن درست آنهاست. البته در این گزارش به طور تفصیلی 
درباره مشــکالت مواد قانون بحث شده و درنهایت هم پیشنهاد شده تا با همفکری همه 

ذینفعان قانون برای اصالح و بازنگری در برخی مواد قانون اقدام شود.
برنامه اتاق ایران در ارتباط با پایش قانون در آینده چیست و چه اقدامات 

دیگری در دستور کار دارد؟
چهار قانون مهم در ارتباط با محیط کسب وکار در کشور طی سال های اخیر تصویب شده اند 
که از جمله مهمترین آنها قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است. البته 
وظیفه قانونی هم در مورد ارائه گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون براساس بند د 

ماده 91 همان قانون بر عهده اتاق ها گذاشته شده است.
بنابراین اتاق ایران عالوه بر ادامه انتشــار گزارش های پایش قانون بهبود، در ســال جاری 
انتشــار اولین گزارش پایش قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ را نیز در دستور کار 
خود دارد و با دریافت بازخورد از انتشــار گزارش پایش قانون بهبود و قانون اجرای اصل 
٤٤، بنا دارد به تدریج در مورد پایش اجرای دو قانون دیگر یعنی قانون  رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 

کشور و حمایت از کاالی ایرانی، نیز اقدام نماید.

ترقی اقتصادی : اســتاد دانشــگاه تهران، تقویت کارآفرینان از 
طریق پرهیز سیاست گذار از تصویب مقررات خلق الساعه و حمایت 
از مالکیــت بخش خصوصی را تنها راهکار تغییر فضای اجتماعی 
و اقتصادی کشــور می دانــد. چگونه می تــوان از تجربه تاریخی 
کارآفرینــان ایرانی برای تغییر فضای جامعه اســتفاده کرد و چه 
سیاســتی را باید انتظار داشت؟  اســتاد دانشگاه تهران می گوید: 
همواره این بحث مطرح بوده است که چه کسانی می تواند فضای 
موجود جامعه را تغییر دهند؟ مروری تاریخی بر تجربه کارآفرینان 
ایرانی در برهه های مهم تاریخی در جامعه ایران نشــان می دهد 
که چگونه آنان توانســته اند از وضعیت های پیچیده و گردنه های 
خطرناک اقتصاد و جامعه ایران را عبور دهند. علی اصغر سعیدی 
می افزاید: »جوزف شــومپیتر« معتقد بود که کارآفرینی چیزی 
نیست جز نوآوری – یعنی معرفی ترکیب جدیدی از منابع تولید 
که وقتی بااعتبار و اعتماد ترکیب شــوند جریان ایستای زندگی 
اقتصادی )زندگی در جامعه و اقتصاد سنتی و راکد( را بر هم می زند 

و طرح جدیدی را ایجاد می کنند. براساس این تعریف کارآفرینان 
شرایط موجود را تغییر می دهند. تغییر شرایط در وضعیت بحرانی 
چگونه ممکن است؟ سعیدی پاســخ می دهد: کارآفرینان در هر 
بخش اقتصــادی و حتی اجتماعی نوآور اســت و همین نوآوری 
می تواند فضای موجود را تغییر دهد. کارآفرین تنها انباشت سرمایه 
انجام نمی دهد بلکه با تبدیل سرمایه متغیر به سرمایه ثابت رشد 
پایدار را با تخصیص بهینه تولید ازجمله ثبات دستمزدها و منضبط 
کردن تولید رشــد ایجاد می کند. به گفته ســعیدی کارآفرین، 
سازمان اجتماعی کار را مرتباً دگرگون می کند تا کارایی و بهره وری 
را افزایش دهد. بنابراین تنها کارآفرینان می توانند فضای اجتماعی 
و اقتصادی موجود را تغییر دهند. چه مصداق هایی از تجربه تاریخی 
را می توان بیان کرد؟ سعیدی در پاسخ به این سؤال می گوید: در 
اوایل دهه 13۰۰ شمسی وقتی فضای یاس اجتماعی حاکم بود و 
کشور دستخوش آشوب بود و کمتر کسی حاضر بود کاری انجام 
دهد »عطاءالملک دهش« مهندسی که درس هایش را در ایران و 

هندوســتان خوانده بود و مردی فعال و خوش فکر بود با زحمت 
زیاد و سرمایه کم درصدد واردکردن کارخانه پارچه بافی برآمد و با 
مسافرت به آلمان و اقداماتی که الزم بود اسباب و لوازمات کارخانه 
را تدریجاً وارد کرد یاحاج محمدحســین کازرونی کارآفرینی بود 
که ســواد چندانی نداشت اما فعال و باهوش بود و دارای امالک و 
مســتغالت زیاد و تجارتخانه و شرکت های متعدد بود. این دو نفر 
با یکدیگر به جایی رسیدند که کارخانه »وطن« را تأسیس کردند 
و لبــاس مدارس و مأمورین دولت را بــا تولیدات پارچه وطنی از 
کارخانه وطن دادند و نیز برای خرید پارچه احتیاجات ارتش کمک 
بزرگی کردند و کارخانه آن ها توانست به کار خود ادامه دهد. بعد از 
این ها دیگران هم به میدان آمدند و کارخانه ها دیگری در اصفهان 
دایر شــد. سعیدی ادامه می دهد: در ســال 13۲۰ در شروع ورود 
متفقین به ایران شهر اصفهان مرکز صنعتی ایران و خاورمیانه شده 
بود. در این سال ها افراد دیگری از کارآفرینان وطن دوست نیز در 
اوج یاس اجتماعی وارد شده بودند و با کمک یکدیگر چهره اقتصاد 
ایران را تغییر دادند. اگرچه توسعه اقتصادی در نیمه دوم حکومت 
رضاشاه صورت گرفت و هر چه دولت بیشتر مستقر می شد بهتر 
می توانست سیاست های خود را اجرا کند اما بدون وجود کارآفرینان 
کشور را از بحران و یاس اجتماعی بیرون نمی رفت. زندگی تک تک 
کارآفرینان نمودی از تالش برای برون رفت از یاس است. او تصریح 

می کند: بعد از کودتــای ۲۸ مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد 
مصدق بار دیگر فضای یاس بر ایران حکم فرما شد. در این دوره نیز 
کارآفرینان بودند که بر جو سنگین اجتماعی غلبه کردند و نهضت 
صنعتی ایران را پایه گذاری کردند. سعیدی، جامعه شناس اقتصادی 
می گوید: بارها کارآفرین ها توانســته اند به خروج کشور از رکود و 
یاس اجتماعی کمک کنند؛ حتی زمانی که بازاریان پول های خود 
را از بانک ها خارج کرده بودند و حاضر نبودند دیناری سرمایه گذاری 
کنند و نگران مصادره اموال خود بودند، این کارآفرین ها بودند که 
راهنمایی عالیخانی و با شناختی که از کارآفرینان داشت، آن ها را به 

سرمایه گذاری تشویق کرد و کشور از رکود رهایی یافت.
ســعیدی معتقد اســت: باید از تجارب تاریخی کارآفرینی درس 
گرفت؛ عدم اطمینان به وضع مقــررات صادرات و واردات و وضع 

عوارض خلق الساعه، به اقتصادی لطمه می زند.
او تصریح می کند: باید اولین نکته ای از رئیس جمهور، سیاست گذار 
و قانون گذار درخواســت کرد این باشــد کــه از تصویب قوانین 
خلق الســاعه خودداری کنند؛ وقتی دولــت از تصویب مقررات و 
قوانین خلق الساعه خودداری کرد، قوانین را تثبیت کرد و از مالکیت 
خصوصی حمایت کرد و در عمل اصل اسالمی » الناس مسلطون 
علی اموالهم « را اجرا کرد، آن وقت کارآفرینان به صحنه می آیند و 

مشکالت هم حل می شود.

 مصایب شرکت های تکنولوژیک 
در دوران پساکرونا

ترقی اقتصادی: یک ســال اخیــر برای خیلی ها پر از تجربیــات دردناک و تنهایی های 
عمیــق به خاطر بحــران کرونا بــود. در بخش تکنولــوژی اما فضا کامــال متفاوت بود. 
ســودی که شــرکت های تکنولوژیک در جریان این بحران به دســت آوردند به شــکل 
غیرمنتظــره ای زیــاد بود. ســیلیکون ولی همــواره متخصــص در تکنولوژی هایی بوده 
کــه با تعامــل اجتماعی چهره به چهره رقابــت می کرده اند؛ اما آن رقابت در یک ســال 
 اخیــر کمرنگ تــر از همیشــه شــد. علت واضح اســت: چــاره دیگری جز اســتفاده از  

اکثر آنها نبود.
دیه گو کامین اســتاد اقتصاد در دانشگاه دارتموت که در زمینه میزان پذیرش تکنولوژی 
تحقیــق می کند می گویــد: »پاندمی کرونا به ما اجازه داد کــه گزینه های مختلفی را که 
هیچ وقت انگیزه یا جرات آزمایش کامل شــان را پیــدا نکرده بودیم، واقعا آزمایش کنیم. 
ما آلترناتیو زیادی در اختیار نداشــتیم، پس به یادگیری از راه دور، کنفرانس های مجازی 
بزرگ و حتی تفریح از طریق گزینه های دیجیتال توجه نشــان دادیم. درواقع با دیدگاهی 

مثبت وارد آزمایش اینها شدیم.«
شــرکت های بزرگ حوزه تکنولوژی که اینها را برای ما ممکن کردند - مثال زوم، اسلَک، 
دورَدش، نتفلیکس و آمازون- در شــرایطی که اقتصاد در حال زوال بود توانستند بهترین 
دوران خــود را تجربه کنند. می دانیم که باالخره در زمانی در آینده، اوضاع به حال عادی 
برخواهد گشت. در آن صورت آنچه که رخ خواهد داد هنوز برای صنعت تکنولوژی چندان 
قابل حدس و شناســایی نیست. وقتی ارتباطات انسانی مثل دوران کرونا این قدر محدود 
نباشــد، چه بالیی بر سر ابزارهای ارتباطی همین انسان ها در دوران پاندمی خواهد آمد؟ 
آیــا آنها ارزش خود را در زندگی ما حفظ خواهند کــرد؟ چند فرضیه را می توان در این 

خصوص مطرح کرد.
ابزارهای تعاملی باقی می مانند: پاتریک والریونز تحلیل گر تکنولوژی در موسسه جی ام پی 
در پاســخ به این ســوال که کدام تکنولوژی های دوران کرونا حتی در دوران پســاکرونا 
نیــز با ما باقــی خواهند ماند، نکته جالبی را مطرح می کند. او به شــرکت داکیوســاین 
اشــاره می کند، یک شــرکت مطرح در حوزه نرم افزار که امکان امضای مجازی معتبر را 
فراهم کرده اســت. رشد سریع شــرکتی مثل داکیوساین به این معنی است که پیشرفت 
در حوزه ای صورت گرفته که در آن، بازگشــت به عقب بی معنــا خواهد بود. اگر افراد به 
این نرم افزار اطمینان کرده باشــند و کارشــان هم ساده تر شده باشد، اطمینان خود را به 
این تکنولوژی حتی در دوران پســاکرونا نیز از دســت نخواهند داد. شــرکت داکیوساین 
 احتماال تازه در اول راه پیشــرفت خود است و می تواند در این مسیر بسیاری از امور دیگر 

ما را هم آسان کند.
از نظــر والریونز، نمی توان همین حرف را در مــورد پلت فرم های ارتباط تجاری مجازی و 
ویدیو کنفرانس مثل زوم و اســلک زد. از نظر او، این پلت فرم ها توانستند کارهایی بیشتر 
از انتظار ما انجام بدهند، اما یک ســال کار از راه دور باعث شده ایرادها و محدودیت های 
آنها هم بیشــتر به چشــم بیاید. واقعیت این اســت که بعضی از امور شرکتی بدون این 
 پلت فرم هــا و در فضای حضوری واقعی کامال آســان تر انجام می گیرنــد و وقت کم تری 

تلف می شود.
در دوران پاندمــی کرونــا کــه لــزوم رعایــت فاصلــه اجتماعــی اینقــدر زیــاد بوده 
طبیعتــا چــاره ای جز توســل بــه پلت فرمــی مثــل زوم وجود نداشــت. امــا برخی 
کاربــران مثــل کاربــران مدارس یــا کســب و کارهای کوچــک در دوران پســاکرونا 
 ترجیــح خواهنــد داد از ایــن نــوع پلت فرم هــا عبــور کننــد و بــه حالــت عــادی 

خود برگردند.
تاثیر شبکه ای باقی می ماند: استفاده از پلت فرم فیگما به عنوان ابزار طراحی در کلود مثال 
جالبی برای توضیح موضوع اســت. فیگما باعث شده فرستادن دائمی فایل های پی دی اف 
و ذخیره دائمی اطالعات و اشتراک آنها وارد پروسه آسان تری شود و همه افراد حاضر در 
پروژه بتوانند از طریق یک مرورگر تحت وب روی یک بوم دیجیتال مشترک اما واحد کار 
کنند. این یعنی کار برای آنها آسان تر شده و بنابراین این تکنولوژی در آینده هم می تواند 

همراه و مورد استفاده گسترده ما باشد.
تفریــح دیجیتــال در خطــر می افتــد: کامین معتقد اســت که سرنوشــت اســتفاده 
مــا از تکنولــوژی در دوران پســاکرونا در برخــی حوزه هــا مثــل تفریحــات قطعا با 
اوضــاع امروزمــان فرق خواهد داشــت. از نظــر او، مــا در دوران کرونا صرفــا مجبور 
بوده ایــم که برخــی تفریحات دیجیتــال را بپذیریم و بــه قولی به آنها راضی شــویم. 
 امــا در دوران پســاکرونا هیــچ دلیلی بــرای محدودکردن مــا به ایــن تفریحات باقی 

نخواهد ماند. 
مردم دوباره به ورزشــگاه ها و سینماها و جشن ها بازخواهند گشت و مجبور نخواهند بود 
به تماشای آنالین سریال ها یا شرکت در کنسرت آنالین یا الیو اینستاگرامی افراد مشهور 
بســنده کنند. این یعنی ابزارهای تکنولوژیک در این حوزه هم باید به فکر چاره باشند و 
نوآوری های جدیدی ارائه بدهند. در میان تکنولوژی هایی که در دوران کرونا مورد استفاده 
 مــا بودند، بعضی قطعا خواهند ماند و بعضی قطعــا خواهند رفت؛ فقط باید دید موفق ها 

کدام ها خواهند بود.

وضع تهران، اصفهان و سمنان از همه استان ها بهتر است
رشد ناعادالنه اقتصاد دانش بنیان در کشور

ترقی اقتصادی : توزیع بخشــی از منابع اعتباری بودجه های ساالنه برای کاهش فاصله 
اســتان ها در شاخص اقتصاد دانش بنیان، حرکت جمعی کشور به سمت فناوری و دانش 
محوری را تســهیل می کند و ضامن کاهش نرخ بیکاری در اســتان های مختلف کشور 

است.
اقتصاد دانش محور را موج ســوم اقتصاد می دانند که پــس از موج اقتصاد صنعتی بروز 
کرده  و آغازی بر سرمایه گذاری بر دانش، یادگیری و تحقیق و توسعه است. این موج در 
اقتصاد با  تاکید بانک جهانی و ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی، بر اهمیت دانش و 

نقش کلیدی  آن در رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم، قوت گرفته است.
بخش عمده ای از رشد اقتصادی کره جنوبی مرهون سرمایه گذاری بر نهاده دانش است. 
هم چنین ثروت خلق شــده در دره سلیکون هم نمودی از اقتصاد دانش بنیان و اهمیت 

آن است.
در ایران هم پیاده ســازی مناســبات اقتصاد دانش بنیان، مثل دیگر کشــورهای درحال 
توسعه اهمیت یافته است.  اهمیت اقتصاد دانش بنیان  برای ایران دو چندان است چراکه 
ساختار اقتصاد ایران به تولید کاالهای منبع گرا و دارای فناوری سطح پایین وابسته شده 
است. درآمدی های اندک و ناپایدار، جز جدانشدنی چنین ساختار اقتصادی است و تغییر 

این ساختار تولیدی ناکارآمد، نیازمند برنامه ریزی است.
پژوهشــگران در یــک بررســی ظرفیت توســعه اقتصاد دانــش بنیان در اســتان های 
مختلــف ایران را بررســی کــرده اند. یافتــه های آ»ان نشــان می دهد اســتان تهران 
در انباشــت سرمایه های مادی و انســانی مثل شــرکت های دانش بنیان، جذب نیروی 
 کار دارای مدرک ارشــد ودکتری و زیرســاخت های فناوری اطالعــات وارتباطات دارای 

شرایط خاص در کشور است. 
هم چنین این اســتان در شــاخص های ورودی و خروجی علم وآموزش وضعیت مناسب 
تری نسبت به سایر استان ها دارد. تشابه و عملکرد مطلوب استان های قم و سمنان هم 
از دو مولفه تحقیق و توسعه و زیرساخت های مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات نشات 
می گیرد. البته اســتان سمنان در رابطه با صنایع با فناوری باالی نیز، پیشروست. وضیت 
استان اصفهان از نظر انباشت مناسب نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان یکی از ارکان 
مهم اقتصاد دانش بنیان قابل توضیح است. این استان از نظر اعضای هیئت علمی و تعداد 
محققان مشــغول به فعالیت در واحدهای تحقیق و توسعه کارگاه های صنعتی، جایگاه به 
نسبت خوبی دارد. بنابراین استان های تهران، اصفهان و سمنان، از استان های پیشرو در 

منظر اقتصاد دانش بنیان است.
باتوجــه به این یافته ها پژوهشــگران توصیــه کردند برنامه ریزان اقتصــاد دنش بنیان 
برای کاهش فاصله اســتان هــا از نظر ظرفیت های توســعه این اقتصــاد تالش کنند. 
توزیــع بخشــی از منابع اعتباری بودجه های ســاالنه بــرای کاهش فاصله اســتان ها 
در شــاخص اقتصــاد دانش بنیان، حرکت جمعی کشــور به ســمت فنــاوری و دانش 
 محوری را تســهیل مــی کند و ضامــن کاهش نرخ بیکاری در اســتان هــای مختلف 

کشور است.

نجات صنعت لوازم خانگِی ایران، با دو ابزار اقتصادی

دولت و »حمایت گرایی« در بازار لوازم خانگی
ترقی اقتصادی : بازار لوازم خانگِی ایران ســال ها در تســخیر 
برند های خارجی بوده و این در حالی اســت که بروز شوک های 
ارزی در ســال های اخیر و توامان شــدن کاهــش قدرت خرید 
مصرف کننده ایرانی با افزایش قابل توجه نرخ ارز های خارجی و 
تحریم های ثانویه آمریکا علیه اقتصاد ایران، موجب شده برند های 
خارجــی در این بازار، یک به یک از ویترین فروشــگاه های لوازم 

خانگی حذف شوند.
بازار لوازم خانگی ایران، با وجود توانایی تولید طیفی از محصوالت 
)از تلویزیون گرفته تا یخچال و ماشین لباس شویی(، سال ها در 
قبضه برند های خارجی بود. ســرکوب نرخ دالر توسط دولت های 
ایران در ٤ دهه گذشته موجب شده بود که لوازم خانگی خارجی 
به راحتی و با قیمت های مناســب در بازار ایران موجود باشند و 
این در حالی بود که ایران، از دهه 13٤۰ خورشــیدی به این سو 
توانایی تولید بســیاری از لوازم خانگی )تحت برند هایی همچون 

»ارج«( را داشت.
بروز شــوک های دالری در یک دهه اخیر و آخریِن آن ها از سال 
139۶ به این سو، اما به تدریج به خروج این شرکت ها از بازار ایران 
ختم شد. قیمت، اما تنها متغیر تاثیرگذار بر خرید برند های ایرانی 
یــا خارجِی لوازم خانگی نبود و همزمانی آزاد شــدن فنر قیمت 
دالر، با اعمال فشــار های تحریمی علیه بازار ایران هم همراه شد. 
به این ترتیب، شــرکت هایی همچون LG و Samsung، تحت 
فشار تحریم و کاهش فروش به دلیل از دست رفتن قدرت خرید 

مشترِی ایرانی، بازار ایران را تقریباً به طور کامل ترک کردند.
در این میان، شــواهد نشــان می دهند که خروج شــرکت های 
خارجی، واقعاً به نفع تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی تمام شده 
و این شرکت ها موفق شده اند جای خالی برند های خارجی را پر 
کنند و حتی قدم در راه صادرات هم بگذارند. به عنوان نمونه، بر 
اساس آمار های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 11 ماهه سال 
1399، حدود یک میلیون و 1۰۰ هزار دستگاه تلویزیون، نزدیک 
به ۲ میلیون دستگاه یخچال و فریزر، حدود یک میلیون دستگاه 
کولر آبی، و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه ماشین لباس 

شویی در داخل کشور تولید شده است.
اکبــر پازوکی، دبیر انجمن صنفی توزیع کننــدگان لوازم خانگی 

تهران هم چندی پیش در مورد اوج گیری تولید لوازم خانگی در 
داخل به ایرنا گفت: طی سال های 139۸ و 1399، به دلیل خروج 
شرکت های کره ای از کشورمان و نبود محصوالت آ نها، دوران اوج 
گیــری قیمت لوازم خانگی در بازار بــود. او ادامه داد: با این همه 
امروز حتی در صورت لغو تحریم ها، دیگر نیازی به واردات کاالی 

کامل لوازم خانگی نیست، بلکه نیاز ما فناوری و تجهیزات است.
پازوکی با اشاره به موفقیت شرکت های داخلی در پر کردن جای 
خالی شــرکت های خارجی در صنعت لوازم خانگی در دو ســال 
گذشته، گفت: ایران در این صنعت هنوز مونتاژکار است و و موتور 
بُردها، لوازم الکترونیکی و دیجیتالی و بسیاری دیگر از تجهیزات 
مورد نیاز در این صنعت، هنوز هم از خارج وارد می شوند و این در 
حالی اســت که بیش از ٧۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز در داخل 
تامین می شــود. دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان لوازم خانگی 
تهران با یادآوری اینکه امروز چینی ها برای شــرکت های بزرگی 
همچون »بوش« آلمان قطعه تولید می کنند، ادامه داد: ما نیز باید 
به بنگاه های کوچک و متوســط بها داده و از آن ها حمایت کنیم، 

اما مشروط به اینکه واردات فناوری را در دستور کار قرار دهند.
دولت و »حمایت گرایی« در بازار لوازم خانگی

در ایــن میان، امــا با افزایش فروش لــوازم خانگی تولید داخل، 
زمزمه هایی هم مبنی بر لزوم حمایت دولت از این حوزه به گوش 
رسید، چرا که یکی از گروه های کاالیی با بیشترین میزان ارزبرِی 

وارداتی، همین گروه کاالیی لوازم خانگی است.
حمایت گرایِی دولتی از تولید لــوازم خانگی ایرانی، اما به دلیل 
ماهیت این کاالها، هم قابل اجرا بود و هم نیاز به استفاده گسترده 
از منابع نظام بانکی نداشت. بر این اساس، از آنجا که لوازم خانگی 
در گــروه »کاال های بادوام« )Durable goods( قرار می گیرند 
بانک ها می توانند با تقســیط و تســهیالت دهی، مشوق هایی به 
خریداران بدهند که به جــای خرید لوازم خانگی خارجی، لوازم 

خانگی ایرانی بخرند.
زمزمه اجرای این طرح در ســال های گذشته بار ها به میان آمده 
اما تقریباً هر بار یا اجرایی نشده، یا به درستی اجرایی نشده است. 
از جمله، دولت قرار بود به پشتوانه سهام عدالت، کارت های خرید 

اعتبــاری لوازم خانگی ایرانی به افراد بدهد و یا همین کارت های 
اعتباری را به پشتوانه یارانه ها )مشابه وام کرونایی که به پشتوانه 

یارانه ها به افراد داده شد( اختصاص بدهد.
»حمایــت گرایی« از برخی صنایع، راهکاری اســت که خوب یا 
بد، توســط بسیاری از دولت ها در جهان انجام می شود و حاال که 
خروج برخی شــرکت های خارجی از بازار ایران عماًل این فرصت 
را به وجود آورده که تولید به داخل منتقل شود و در واقع رقیبی 
وجود نداشته باشد، دولت آینده ایران هم می تواند وارد فاز حمایت 

گرایی از صنایعی همچون صنعت تولید لوازم خانگی شود.
آیا »لیزینِگ« لوازم خانگی هم می تواند یک راه حل مناسب باشد؟

اما در نهایت، باز هم مشکالت نظام بانکی کشور مانع از پرداخت 
تسهیالت به خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان شد. اما تجربه 
جهانی نشان داده که این مشکل هم به واسطه برخی شرکت های 
واسطه گر قابل حل است. این شرکت های واسطه گر، شرکت های 

لیزینگ هستند.
قرارداد »لیزینگ« )Lease Contract( نوعی از قرارداد اســت 
که در قالب آن، یک شرکت، مالکیت یک کاالی بادوام را پس از 
تکمیل فرآیند پرداخت اجاره )یا اقساط( به مستاجر )یا پرداخت 
کننده قسط( واگذار می کند. به عبارت ساده تر، سرمایه گذار، با 
استفاده از ســرمایه خود کاالیی با دوام )معموالً ملک، خودرو یا 
کاال های بادوامی همچون لوازم خانگــی( را خریداری می کند و 
آن را به صورت اجاره در اختیار دیگری قرار می دهد و با پرداخت 

آخرین قسط اجاره، مالکیت به مستاجر انتقال پیدا می کند.
این قرارداد های مالی در ایران وجود داشــته و دارند و برای خرید 
خودرو و کاال های بادوام مورد استفاده قرار می گیرند. با این همه 
از آنجا که شــرکت های لیزینگ، هم به ســرمایه و هم به ساز و 
کاری مشابه بانک ها نیاز دارند تا از بازگشت سرمایه شان اطمینان 
حاصل کنند و این ســاز و کار ها حتی به طــور کامل در اختیار 

بانک ها هم قرار ندارند.
با این همه، یک اصالح جزیی در قوانین می تواند زمینه شکل گیری 
و توسعه شــرکت های بزرگ لیزینگ را ایجاد کند. عالوه بر این 
اعطای کارت های اعتباری هم در شــرایط کنونــی می تواند به 

پشتوانه دارایی سهام عدالت و نیز یارانه افراد انجام شود.

ریشه بسیاری از مشکالت نهادی فضای کسب وکار است

تغییر فضای اجتماعی و اقتصادی با حمایت از کارآفرین ها ممکن می شود

 راه تقویت کارآفرینان

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۰4 - نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰۰

گزارش



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هشتم-شماره ۱۰4 - نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰۰

نظاِم برنامه ریزِی مرکزی در چین رویکرد اقتصادی این کشور را تغییر داد

خارجی ها به دنبال خأل     خاورمیانه»اژد های زرد« دنده معکوس می کشد
جــو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا احتماال در عرصه 
سیاست خارجی دو مسئله مهم را دنبال خواهد کرد: یکی 
بحث در خصوص بازگشــت به توافق هسته ای با ایران و 
دیگری مذاکره در خصوص مناقشه اسراییل و فلسطین. این اولویت ها احتماال باعث آزردگی برخی از 
متحدان مهم آمریکا در عربستان سعودی و اسرائیل خواهد شد و در عین حال، آمریکا را از توجه به یک 

مسئله مهم دیگر بازخواهد داشت و آن هم نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه است.
چیــن در چارچوب برنامه تریلیــون دالری بزرگ خود یعنی »یک کمربند، یک جاده« یا همان جاده 
ابریشم جدید، ســرمایه گذاری های عظیمی در بندر گواتر پاکستان در خلیج فارس انجام داده و یک 
پایگاه نظامی نیز در جیبوتی و در دروازه دریای سرخ تاسیس کرده است. چینی ها حتی برنامه دارند 
که در منطقه جنوبی تری در دریای سرخ یعنی در بندر سودان پایگاه بسازند و در منطقه ای نزدیک به 
گواتر یعنی جیوانی در پاکستان )نزدیک به مرز ایران( تاسیسات دریایی احداث کنند. حتی احتمالش 
هست چین در برخی بنادر اسراییل از جمله حیفا و اشدود فعال شود. از سوی دیگر، افغانستان می تواند 
در آینده نزدیک به کریدوری برای وصل کردِن مناطق غربی چین به پاکســتان و دریای عمان تبدیل 
شــود. چین بزرگ ترین شریک تجاری برای کشورهایی مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
اســت، میلیاردها دالر در مصر سرمایه گذاری کرده و با ایران نیز توافقنامه استراتژیک بزرگی به امضا 
رســانده است. برخالف تصمیم گیرندگان در واشینگتن )که مناطق مختلف جهان را بر اساس اهمیت 
مورد نظر خودشــان طبقه بندی کرده اند(، استراتژیست های چینی روش دیگری را در پیش گرفته اند 
و به صورت ارگانیــک در مورد جغرافیای جهان فکر می کنند. آنها می دانند که در جهاِن کوچک تر و 
به هم متصل تِر کنونی باید راه های الزم برای همکاری مناطق و قاره های مختلف را پیدا کرد و آن را به 
جریان انداخت. درواقع چینی ها به این نتیجه رسیده اند که سیستم جاده ای، ریلی و بندری که دارند 
در چارچوب برنامه یک جاده، یک کمربند می سازند می تواند روزی در آینده، موقعیت  و دسترسی شان 
را در اروپا و آسیای شرقی و حتی در شرق آفریقا افزایش دهد. چینی ها در این راه به دنبال آن نیستند 
که طرف کشور خاصی را بگیرند. آنها با کشورهایی مثل ایران، عربستان سعودی و اسراییل که منافع 
متضادی دارند کار می کنند. در عین حال به شــدت روی جنبه پول ســازی و تجاری فعالیت هایشان 
متمرکز هستند. جغرافیای کالسیکی که می شناختیم، در نظر چینی ها با جهان پست مدرن ترکیب 
شده و البته پول و ارتباطات در آن نقش مهمی دارند. در قرون گذشته، مهم ترین هدفی که انگلیس از 
سیاست خارجی خود دنبال می کرد این بود که اجازه ندهد هیچ قدرت دیگری در قاره اروپا دست باال 
را پیدا کند. به همین ترتیب، تصور می شد که آمریکا نیز هدف مشابهی داشته باشد و مثال اجازه ندهد 
قدرت دیگری در اوراسیا و آفریقا به قدرت زیادی دست پیدا کند. اما حاال چین با پروژه جاده ابریشم 
جدید خود توانســته قدرت آن را بیابد که آمریکای شمالی را از لحاظ اقتصادی و نظامی مورد تهدید 
قرار دهد. مقابله با این وضع احتماال چالشی بزرگ برای دولت جو بایدن خواهد بود. آنچه که آمریکا در 
دهه های اخیر در خاورمیانه انجام داده، جنگ های پرهزینه و پرتلفات در عراق و افغانستان بوده است. 
حاال و با نقش آفرینی چین و روســیه، عدم تعادل شدیدی در عرصه نفوذ در خاورمیانه ایجاد شده که 
برای واشــینگتن خوشایند نیست. روسیه هم به مانند چین در جهت افزایش نفذ خود تالش کرده و 
مثال پایگاه های خود در سوریه را گسترش داده و یک مرکز لجستیک نیروی دریایی را در سودان )در 
دریای ســرخ( تاسیس کرده است که راه ارتباطی مهمی بین دریای مدیترانه و اقیانوس هند به شمار 
می آید. جالب اینجاســت که تا همین چند سال پیش، برخی استراتژیست های آمریکایی همچنان به 
قدرت گرفتــن چین بی اعتنا بودند و بنابراین تعجبی ندارد که آمریکا بازی قدرت در خاورمیانه را این 
طور واگذار کرده باشد. حتی دولت جو بایدن هم تاکید کرده که قصد دارد تمرکز اصلی خود را روی 
همکاری با اروپا و نیز منطقه اقیانوس آرام و هند قرار بدهد. این شرایط، خأل استراتژیک در خاورمیانه را 
واضح تر خواهد کرد. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که منطقه اقیانوس آرام و هند درواقع پوشاننده 
محیط اطراف مرزهای دریایی خاورمیانه است و بنابراین، تمرکز روی یک منطقه بدون توجه به دیگری 
اصوال امکان پذیر نخواهد بود. آیا جو بایدن هم مثل فرانکلین روزولت و جورج بوش و دیگران به دنبال 
نقش آفرینی در خاورمیانه خواهد بود یا واقعا این نقش را کاهش خواهد داد؟ این پرسشــی اســت که 

به تدریج جوابش را خواهیم گرفت/منبع: وال استریت جورنال- ترجمه آینده نگر  

ترقی اقتصادی : چین، بســیار زودتر از آنچه پیش بینی 
می شد در حال فتح جایگاه نخسِت اقتصادی در جهان است 
و ظاهــراً همه گیری کرونا هم این رخــداد را جلو انداخته 
اســت. این، اما در حالی است که نظاِم برنامه ریزی مرکزی 

در چین، با یک تغییر مسیر قابل 
در شرایطی که اقتصاد جهان زیر ضرِب ویروس کووید-19 
قرار گرفته و نه فقط اقتصاِد کشور ها که درآمد شرکت های 
چنــد ملیتی را هم تحت فشــار قرار داده اســت، خیلی ها 
می پرســند چرا چین توانسته این فشــار ها را تا حد زیادی 
در مورد اقتصــاد خود کنترل کند. در واقع، کار تا آنجا باال 
گرفتــه که برخی معتقداِن به »تئــوری توطئه« می گویند 
دولت چین پشــِت ویروس کرونا بوده و این ویروِس دست 
ســاخته، اساساً برنامه ای بوده برای آنکه چین، خیلی زودتر 
از آنکه همه فکر می کردند، بــه ابرقدرت آینده جهان بدل 

شود.
بــا این همه، شــواهد زیادی وجود ندارد که نشــان بدهد 
همــه گیرِی کرونا، کار چینی ها بوده باشــد. هر چند دائماً 
تصاویری در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
که نشــان می دهد چینی ها ماسک نمی زنند یا در تجمعات 
شــرکت می کنند و...، اما با توجه به فشاری که همه گیری 
کرونا حتی به اقتصاد چین هم وارد کرده، دست ساز بودن 

ویروس بعید به نظر می رسد.
چین از منظر رســانه ای کشــور آزادی نیســت و بنابراین 
نمی توان انتظار داشــت دقیقاً مشــابه کشــور های غربی 
داده های متعددی در مورد نحــوه مدیریت همه گیری در 

این کشور نیز این سو و آن سو پخش شود.
از طرف دیگر، اگر این ویروس دســت ساخته چینی ها بود، 
پیش از آنکه عامه مردم متوجه موضوع بشوند، باید از سوِی 
دولت ها و سیاستمداراِن کشور های غربی در این مورد سر و 

صدا به پا می شد، که در واقع نشده است.
در هر حال، اما یک چیز واضح اســت: ضربه اقتصادی وارد 
شــده به اقتصاد چین به دلیل همه گیری کرونا، احتماالً با 
ضربه وارد شده به اقتصاد هایی همچون آمریکا و اقتصاد های 
اروپایی مســاوی نبوده و به مراتب کمتر بوده است. اما این 

یکی را دیگر چگونه می توان توجیه کرد؟
سرمایه گذاری روی خود

رمز این موفقیت در اقتصاد چین، یک چیز بیشــتر نیست: 
ســرمایه گذاری روی خود. چهاردهمین برنامه پنج ســاله 
توســعه چین که قرار اســت بازه زمانی سال های ۲۰۲1 تا 
۲۰۲۵ را در بــر بگیرد و از قضا همین اواخر هم به تصویب 
کنگره ملی خلق چین رســیده، تفاوت های مهمی با سیزده 

برنامه پیشین در این کشور دارد.
بر اساس بخش هایی از این برنامه، چین باید تا سال ۲۰۲۵ 
در زمینه برخی فناوری های »های تک« در جهان ســرآمد 

باشد و از کشور های دیگر در این زمینه جلو بزند. مهم تر از 
این موضوع، اما این است که چین قصد دارد بر خالف سنت 
چنــد دهه اخیر خود، به جای تکیه بر بازاِر جهان به عنوان 
محملی برای صادرات کاال هــای چینی، به تأمین نیاز های 
بازار بزرگ داخلی خود بپردازد و در واقع، سهم صادرات از 

تولید ناخالص داخلی )GDP( خود را کم کند.
در همین زمینه، چهاردهمین برنامه توســعه ۵ ساله چین 
تاکید می کند که این کشــور بایــد در زمینه فناوری هایی 
در حــوزه هوافضا، تولیــد مواد نیمه رســانا، پردازنده های 
رایانه ای، هوش مصنوعــی و فناوری های دارویی، خودکفا 
بشود. بر این اساس، این کشور قرار است ٧ درصد از تولید 
 ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توســعه در این زمینه ها

اختصاص بدهد.
اقتصادی با دو »چرخه«

مهم تریــن و متفاوت تریــن بخِش این برنامه ۵ ســاله، اما 
تاکیدی بی سابقه بر »درون نگر« شدن اقتصاد چین است. 
 Dual( »چینی هــا می خواهند اقتصادی »دو چرخــه ای
Circulation( ترتیــب بدهند که یــک چرخه آن تاکید 
بر بازار یک میلیــارد و ٤۰۰ میلیون نفری داخلی و چرخه 
دوم آن هم بازاِر خارجــی خواهد بود که چین همین حاال 
هم با صادرات کاال های ارزان قیمِت خود آن را قبضه کرده 
اســت. به عنوان نمونه، شرکت قطارسازی CRRC چین، 
ابتدا کار خود را با تولید برای بازار داخلی شروع کرد و حاال 

صدرنشین شرکت های قطارسازی در دنیا شده است.

ایــن، اما در حالی اســت که توجه به بــازار داخل به جای 
بــازار خارج، حتی پیش از شــروع همه گیــری کرونا هم 
در محافل سیاســِی چین مطرح شــده بــود. در واقع، نه 
فقــط چینی ها، که بســیاری از کشــور های دنیــا، وارد 
 روندی شــده اند کــه می تــوان آن را »جهانــی زدایی«

 )Deglobalization( نامید.
به عبارت ساده تر، بسیاری از کشور های جهان متوجه شده 
اند که اتصــال بیش از اندازه اقتصاد های شــان به اقتصاد 
جهانی، فارغ مزایای آن، می تواند مشــکالتی هم به دنبال 
داشته باشد. ســاده تریِن این مشکالت این است که ایجاد 
محدودیت برای شــرکت های بین المللــی و چندملیتی به 
دلیل اختالفات سیاسی، می تواند راه تجارت و اقتصاد را هم 

سد کند. اما چگونه؟
چین ۱۸۰ درجه تغییر مسیر می دهد

چین در طول یک دهه گذشــته، اصلی ترین برنده »جهانی 
شــدن« )Globalization( بــوده و موفق شــده پس از 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰1، به درون 
نظام تجــارت آزاد جهانی راه پیدا کنــد. در واقع، تصمیم 
گیران سیاست چین، حتی در دهه 19۸۰ هم معتقد بودند 
این کشور باید از زنجیره های تامین جهانی استفاده کند تا 

بتواند قدم در راه صنعتی شدن و انباشت سرمایه بگذارد.
با این همه، همین تصمیم گیران سیاسی در چین مدت ها 
اســت به این نتیجه رســیده اند که این مدل از توســعه 
نمی توانــد چین را به صورت تمــام و کمال به یک اقتصاد 

توسعه یافته و با درآمد باال بدل کند. به طور خاص، بحران 
مالی ســال ۲۰۰۸ این درس را بــه چین داد که باید بیش 
از توجه به خــارج، توجه خود را به بازار بزرگ داخلی خود 
معطوف کند و رشد خود را از طریق »گردش پولی داخلی« 

تامین کند.
شوک دیگری که به چینی ها وارد شد، تالش آمریکا، به ویژه 
در دولــت ترامپ، بر وارد کردن چین به یک جنگ تجاری 
بود. دولــت ترامپ با وضع تعرفه های متعدد بر واردات کاال 
از چین )که چینی ها معتقد بودند خالف قوانین »ســازمان 
تجارت جهانی« اســت(، تالش داشت تا رای آمریکایی های 

دوآتشه را از آن خود کند.
در زمینه انتخابات، تیر ترامپ به ســنگ خورد، اما چینی ها 
دست کم به این نتیجه رسیدند که ممکن است برخورد هایی 
از این دست با رشــد جایگاه چین در جهان، شدت بگیرد. 
آن ها البته حق هم داشــتند: در ماه های گذشــته، اتحادیه 
اروپا برای اولین بار از سال 19۸9 به این سو، تحریم هایی را 
علیه برخی شــهروندان چینی وضع کرد و چین هم متقاباًل 

برخی شهروندان اروپایی را تحریم کرد.
اما این بدترین اتفاق ممکن نبود: ســه سال پیش، در سال 
۲۰1۸، »وانژو منگ«، نایب رئیس شرکت چینِی »هواوی« 
در کانادا دســتگیر شــد و بر اســاس گفته هــای مقامات 
کانادایی، این اقدام با فشــار آمریــکا و به دلیل آنچه نقض 
تحریم های آمریکا علیه ایران از سوی »هواوی« اعالم شده 

بود، صورت گرفت.
چیــن، برای رفع مشــکل عدم توازن ســاختاری و تقویت 
تقاضــای داخلی چند اقــدام را در دســتور کار قرار داده 
اســت. در قــدم اول، چین پس از ســال ۲۰۰۵ اجازه داد 
که واحد پولی اش در مقابل دالر آمریکا تقویت شــود و از 
دیگر سو، بازار محافظت شده خود را در راستای تعهداتش 
 به ســازمان تجارت جهانی )WTO( به روی شــرکت های 

خارجی باز کرد.
از دیگر سو، دولت چین نه تنها واردات را، به ویژه در مورد 
کاال های واسطه ای و سرمایه ای آزاد کرد، بلکه به خارجی ها 
اجازه داد در بازار های مالی این کشور سرمایه گذاری کنند. 
عالوه بر این، چین با نرخ رشد اقتصادِی بسیار باال در طول 
1۵ سال گذشته، دائماً ظرفیت زیرساخت های خود )اعم از 

ریل، جاده، اتوبان و بنادر( را گسترش داده است.
با این همه، این را هم نباید از نظر دور داشــت که با وجود 
توجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد، چین هرگز به ســمت 
ایزوله شدن نرفته است. کاماًل برعکس، چین همچنان یک 
عضو فعال در تجارت و اقتصاد جهانی باقی مانده اســت، اما 
به این نتیجه هم رســیده که برای سرشــاخ شدن با قدرت 
کنونی اقتصادِی جهان )آمریکا( باید کمی هم در الک خود 

فرو برود.

دیدگاه

رئیس بخش ژئوپلیتیک در انستیتو تحقیقات سیاست خارجی
رابرت کاپالن

ترقی اقتصادی : به گفته کارشناســان بزرگ ترین خطر بازنشستگی زودهنگام این 
اســت که پس اندازهای شما باید بیشتر دوام بیاورد. ترک زودهنگام نیروی کار بسته 
به میزان پس انداز شــخصی ممکن است فشــار بیشتری به سبد سرمایه گذاری وارد 

کند.
پس از یک ســال دســت وپنجه نرم کردن با پاندمی کرونا، بســیاری از افرادی که 
بعــد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده بودند، تغییراتی در برنامه های بازنشســتگی 
خــود ایجــاد کرده اند. مری آن ســرژانت ۶۵ ســاله بیــش از 1۵ ســال به عنوان 
تکنســین داروخانه در بیمارســتان آنا جاکز در نیوبورپورت ماساچوســت کار کرده 
اســت. او قصد نداشــت تا یکی دو ســاله آینده بازنشســته شود، اما فشــارها به او 
به عنــوان کادر درمــان در خط مقدم پاندمی باعث شــد ماه دســامبر بازنشســته 
 شــود. سی ان بی سی گزارشی درباره رشد بازنشســتگی زودتر از موعد در ایام کرونا 

منتشر کرده است.
ســرژانت در رسیدن به بازنشستگی زودهنگام تنها نبوده است. حدود ۲۸.۶ میلیون 
از متولدان بعد از جنگ جهانی گفته اند که در ســه ماه ســوم سال ۲۰۲۰ به دلیل 
بازنشســتگی از نیروی کار خارج شــده اند. کل این افراد در امریکا ٧1.۶ میلیون نفر 
اســت. به این ترتیب بازنشستگی های ســال ۲۰۲۰، 3.۲ میلیون نفر بیشتر از کسانی 
بوده است که در سال ۲۰19 بازنشسته شده بودند. در حالی که تقاضای بازنشستگی 
سرژانت به دلیل قرار داشتن در کادر درمان بود، اما همسن و سال های او در سراسر 

کشور به ویژه زنان، تمایل به بازنشستگی زودتر از موعد دارند.
طبق نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک، امریکایی هایی که انتظار داشتند بعد از  

۶٧ سالگی هم کار کنند، در ماه مارس به 3۲.9 درصد کاهش یافته اند.
به گفتــه کارشناســان بزرگ ترین خطــر بازنشســتگی زودهنگام این اســت که 
پس اندازهای شــما باید بیشتر دوام بیاورد. ترک زودهنگام نیروی کار بسته به میزان 

پس انداز شخصی ممکن است فشار بیشتری به سبد سرمایه گذاری وارد کند.
ســرژانت با محاســبه میزان درآمد و پس انداز تصمیم به بازنشستگی پیش از موعد 
رسید. او پول بدهی خانه خود در ماساچوست را به طور کامل پرداخت کرد و آخرین 

پرداخت اتومبیلش را هم سه سال پیش انجام داده بود. او چند کار دیگر برای زمان 
بازنشســتگی خود انجام داده بود که حاال بتواند با خیال راحت در خانه بماند. اما با 

این حال، بسیاری از کارگران مسن به اندازه او خوش شانس نیستند.
گزارشــی از مرکز بودجه و اولویت های سیاست گذاری نشان داد که تنها کمی بیش 
از نیمی از خانوارهای دارای کارگر ۵۵ تا ۶٤ ســاله حساب بازنشستگی داشته اند که 

ارزش متوسط آن هم 13٤ هزار دالر بوده است.
حاال اگر افراد زودتر از موعد بازنشسته شوند، یعنی زودتر از آنچه فکر می شد، حقوق 
بازنشســتگی دریافت خواهند کرد. آنهایی که تا سن بازنشستگی کامل به کار ادامه 

می دهند،  باالترین پرداخت را دریافت می کنند.
عالوه بر این، یکی دیگر از هزینه های قابل توجه بازنشستگی، هزینه های مراقبت های 
بهداشــتی است. زوجی ۶۵ ساله ممکن است ۲9۵ هزار دالر برای بازنشستگی بدون 

مراقبت های طوالنی مدت هزینه کنند.

ترقی اقتصادی : جریان ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی جهان در ســال ۲۰۲۰ با سقوط سنگین 3۸ 
درصدی نســبت به سال ۲۰19 به ۸٤۶ میلیارد دالر 

رسیده است.
داده های ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان 

می دهد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان 
در سال ۲۰۲۰ با سقوط سنگین 3۸ درصدی نسبت 

به سال ۲۰19 به ۸٤۶ میلیارد دالر رسیده است.
داده های ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان 
می دهد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان 

در سال ۲۰۲۰ با سقوط سنگین 3۸ درصدی نسبت 
به سال ۲۰19 به ۸٤۶ میلیارد دالر رسیده است.

در گزارش این ســازمان آمده اســت: پاندمی کرونا 
باعث شده است ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
به طور پیوســته کاهش یابد و به پایین ترین ســطح 
خود از ۲۰۰۵ تا کنون برســد. در سال ۲۰۲۰ میزان 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی تنها 1 درصد تولید 
ناخالص داخلی جهان بود که این پایین ترین نسبت از 

1999 تا کنون به حساب می آید.
در سال گذشته جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی 
)اف دی آی( در اکثر کشورهای جهان سقوط کرد. در 
اتحادیه اروپا اف دی آی با سقوط سنگین ٧۰ درصدی 
روبرو شد. اف دی آی در کشورهای جی ۲۰ با سقوط 
۲۸ درصدی مواجه شــد در حالی که سرمایه گذاری 
این کشــورها در کشــورهای دیگر ٤3 درصد سقوط 

کرد.
چین برای دومین بار از آمریکا جلو زد و به بزرگترین 
مقصد ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در جهان 
تبدیل شــد. چین و آمریکا به ترتیــب ۲1۲ میلیارد 
دالر و 1٧٧ میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی جذب 
 کردنــد. هنــد و لوکزامبــورگ در رتبه هــای بعدی 

قرار گرفتند.

رشد بازنشستگی زودتر از موعد با شیوع پاندمی رابطه مستقیم دارد

هزینه بازنشستگی با کرونا بیشتر شد

کرونا سرمایه گذاری جهان را به پایین ترین سطح ۱۵ ساله رساند
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ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱5۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

روابط عمومی سنتی در دوران کرونا  قرنطینه شد
ظهور شــبکه های اجتماعی و رســانه هــای تعاملی 
تحوالت عظیم فرهنگی را در عصر کنونی ایجاد کرده 
و تاثیر گســترده در ایجاد تغییرات در زندگی بشر به 
ویژه در توســعه روابط انسانی داشته است .حضور علم 
ارتباطات در کنار ســایر علوم به صورت میان رشته ای 
مانند علوم پزشــکی ،حقوق ، روانشناسی و... نیز این 
علوم راباجهش درخدمت رســانی به بشرمواجه کرده 
اســت واین تاثیرگذاری حاکی ازاهمیت علم ارتباطات 
وفناوری اطالعات اســت که روابط عمومی نیزبخشی 
ازاین علم به حساب می آید . تبین راهکارهای تحقق 
ارتباطــات وروابط عمومی دردوران کرونا توانســت به 
اهداف روابط عمومی در این دوران کمک های شایانی 
بنماید. روابط عمومی دیجیتال قســمتی اساسی از راهکارهای موفق روابط عمومی امروز است که 
همواره برای ترویج و حمایت از یک شــرکت مهم بوده است.  روابط عمومی دیجیتال )DPR( به 
اســتفاده از فناوری های دیجیتال و اجتماعی برای مدیریت آگاهی و درک، شهرت یک شرکت و 
ســازمان از طریق نفوذ هدفمند در رسانه های دیجیتال می پردازد. روابط عمومی دیجیتال عبارت 
از ترکیب روابط عمومی ســنتی با بازاریابی محتوا، رسانه های اجتماعی و جستجو است. به عبارت 
دیگــر در روابط عمومی دیجیتال متون تولیدی و محتوای مــورد نظر از فرمت معمولی چاپی به 
فرمت صفر و یک تبدیل می شوند. به طور خالصه روابط عمومی دیجیتال تولیدمحتوا،ذخیره سازیو 
انتقال آن به صورت دیجیتال اســت، محتوا مانند روابط عمومی ســنتی است اما قابلیت جستجو 
برای مطالب وجود دارد. اصول روابط عمومی کامال یکســان اســت و تفاوت آن با روابط عمومی 
دیجیتــال این اســت که در روابط عمومی دیجیتال مخاطبان برای یــک دوره ی طوالنی از زمان 
هســتند، چرا که توزیع ها مانند چاپ های سنتی نیســت. آمار نشان می دهند که میلیونها نفر در 
ایران به صورت روزانه از اینترنت استفاده می کنند، به این معنی که شما می توانید اخبار را بیشتر و 
سریع تر از همیشه گسترش دهید. روابط عمومی دیجیتالی می تواند اطالعات ارزشمندی پیرامون 
برنامه ها و فعالیت های ســازمان ارائه دهد. روابط عمومی دیجیتال از رسانه های معمولی بازاریابی 
دیجیتال به منظور مدیریت اعتبار خود اســتفاده می کننــد. تبدیل اخبار به مکالمات و دور زدن 
رســانه ها و صحبت با مخاطبان هدف آنالین به صورت مســتقیم است. ما می توانیم از رسانه های 
اجتماعــی، وبالگ ها، بررســی ها و محتوا برای ایجاد گفتگو و مکالمات اســتفاده کنیم. به عنوان 
مثال اگر شما تولیدکننده یک پروژه ابتکاری جدید هستید، روابط عمومی دیجیتال به این معنی 
اســت که عالوه بر این که این نوآوری را در رســانه هایی مثل روزنامه، مجالت و غیره به اشتراک 
می گذارید آن را در وب ســایت خود نیز آپلود کنید و از طریق کانال های رسانه های اجتماعی آن 
را ترویج بدهید. در نتیجه شــما نتیجه کار خود را با دوســتان و افراد هم سان در صنعت خودتان 
به اشــتراک می گذارید و مشــتریان بالقوه بدســت خواهید آورید. روابط عمومی دیجیتال که بر 
مبنای تکنولوژی های جدید و همین طور شناخت مخاطبان حرکت می کند می تواند نشان دهنده 
مسیر درست در این هیاهوی رسانه ساالر و تکنولوژیکی باشد. با استفاده از روابط عمومی آنالین 
می توان مخاطبان را شــناخت، به دسته های مختلف تقسیم شــان کرد و برای رفتار با هر دسته، 
اســتراتژی های متفاوت اعم از تکنیک ها )فردی( و تاکتیک ها )جمعی( به کار بست. اگر روزگاری 
شــرکت های غول آسا و کاربردی مثل نوکیا از چرخه رقابت خارج شدند فقط به این دلیل بود که 
لحظه ای از شناخت جامعه هدف و خواسته هایشان غافل شدند و برای همیشه فرصت های طالیی 
که داشتند را از دست دادند. بنابراین می توان گفت DPR یا همان دیجیتال پی آر حلقه گمشده 
کسب و کارهای امروزی است که می تواند ضامن پیشرفت و ماندگاری برندها باشد. خالصه اینکه 
روابط عمومی دیجیتال تولید محتوا، ذخیره ســازی و انتقال آن به صورت دیجیتال اســت، محتوا 
مانند روابط عمومی ســنتی است اما قابلیت جســتجو برای مطالب وجود دارد. روابط عمومی ها 
در دوره کرونا تعطیل نبود چون ابزار اصلی کارشــان وب ســایت و رسانه های اجتماعی است. از 
طرفی دیگر ما شاهد کمتر شدن تبلیغات در رسانه ها و کاهش توزیع روزنامه های چاپی بودیم و 
در عوض تبلیغات در وب ســایت ها و شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کرد. همچنین ارتباطات 

دیجیتال رونق گرفت. 

مدنیــت،  تاریــخ 
شــکل گیری  بــا 
اجتماعی  نهادهای 
اما  آغاز می شــود. 
در طــول تاریــخ، 
نهاد هنــر همواره 
نهاد  دو  از  متأثــر 
اقتصاد  و  سیاست 
به  اســت.  بــوده 
دیگر معنا، اندیشه، 
مذهــب، فرهنگ، 
وآداب  عــادات 
مردم، توسط هنرمندان ترویج نمی شده، مگر آن که هزینه ی آن را 
حاکمان یا ثروتمندان پرداخت کرده باشند. تاریخ بشریت، سرشار 
از مصنوعات هنری و تولیدات فرهنگی است که همسو با مناسبات 
نهادهای سیاســی و اقتصادی خلق شده و ظهور یافته اند.در واقع 
بنیان یافتن ســاختمان های عظیم، سرودن حماسه های منظوم 
خلق نقاشــی های بی نظیر یا تراشیدن تندیس هایی رفیع، تجلی 
ارزش ها و اعتقاداتی اســت که در پَس اشــاعه ی آن ها، مناسبات 
سیاســی و اقتصادی جریان داشــته و حمایت  مالی گردانندگان 
چرخه ی سیاســت و اقتصاد در آن ها، قابل َرد گیری است.میراث 
برجای مانده  از ادوار مختلفبشــری، شــاهد و گواهی انکار ناپذیر 
بر این مدعاســت که از جمله ی آن، می توان بههنر باشکوه عصر 
رنسانس در اروپا اشاره نمود.هنری که یا با کمک کلیسا ویاتحت 

حمایت خانواده های قدرتمند ایتالیایی، مانند خاندان »مدیچی« 
شکل گرفته است.نقاشی»شــام آخر« اثر»لئوناردو داوینچی« یا 
نقاشی سقف کلیسای سیستین اثر »میکالنژ«نمونه هایی بی بدیل 

از این دوره اند.
اما در حال حاضر و با توســعه ی اقتصادی در عصر پســاصنعتی، 
مؤسســات مالــی از مرز کشــورها گذر کرده و طــی تجمیعی 
استراتژیک، به شرکت های فراملیتی بدل شده اند.این شرکت ها که 
گاه، بخش عظیمی از ثروت چند کشور یا یک منطقه را در اختیار 
دارند، برای تبلیغ محصوالت خود، به ابزارهای هنری و رســانه ای 
متوسل شــده و نقش به سزایی در تولید آثار هنری و محتواهای 
فرهنگی دارند. حاالگر چنین نهادهــای مالی و اقتصادی، روابط 
عمومی های خویش را مأمور انجام این مهم کرده باشند که اغلب 
نیز، چنین است، پس می توان دریافت در جهان امروز که مرزهای 
اقتصادی و هنری در حال جابه جایی است، روابط عمومی ها، دارای 

چه جایگاه ویژه و مهمی در حوزه ی فرهنگ و هنر هستند.
گرچه امروزه، نقش روابط عمومی ها در مقبولیت برندها و ماندگار 
نمودن آن ها، امری بدیهی به نظر می رسد. اما فعالیت آن ها، لزوماً 
به معنای ســازنده بودن آن ها نیســت. گاهی این تأثیر، روندی 
معکوس و منفی داشــته و موجب تخریــب جایگاه ذهنی برند، 
نزد عموم مردم می شود.یکی از این موارد مخرب، حضور پیوسته 
و همیشــگی برندها در عرصه ی تبلیغات عمومی اســت.گاهی 
برندهایثروتمند در تالش هســتند تا با انتقال پیام های بی شمار 
فضــای زندگی مخاطبان خود را، تصــرف نمایند. پیام هایی که 
گاه به ســبب تکراری بون در مفهوم یا فقــدان ارزش افزوده ی 

محتوایی، موجب دلســردی و دلزدگی مخاطبشــده و نه تنها 
محبوبیتی در بر ندارند، بلکــه موجب تنزل برند، نزد مخاطبان 

خود می شوند.
چنانچــه اصلی ترین وظیفه ی روابط عمومی هــا را انتقال پیام به 
مخاطبان و نیز، بررســی دامنه ی بازخورد آن پیام بدانیم، بدیهی 
اســت هرچه پیام شــکلی هنرمندانه تر بیابد، میــزان نفوذ آن 
گستردگی بیشتری داشــته و ماندگاری آن در اذهان مخاطبان 
افزون تر خواهد بود. از این رو، به نظر می رسد روابط عمومی مؤثر 
می بایست همواره طی همکاری با اصحاب فرهنگ و با بهره مندی 
از بیانی بدیع و خالقه، ارزش های برند خود را به مخاطب ارائه و یا 
یادآوری نماید. در این میان، روابط عمومی ها می توانند راهکارهایی 
را در پیــش گیرند که نه تنها از هدر دهی منابع مالی ممانعت به 
عمــل آید، بلکه بر محبوبیت آن ها نیــز، افزوده گردد. از جمله ی 
این اقدامات، حمایت مالی از تولیدکنندگان فرهنگی و خالقان آثار 
فاخر هنری اســت. هنر امری مانا در ذهن آدمی اســت و هر نوع 
آموزش یا تبلیغی که با هنر آمیخته باشد، تأثیرگذاری افزون تری 
در پی خواهد داشت. از این رو، روابط عمومی ها می توانند با چنین 
اقدامــات حمایتی، ضمن اشــاعه ی هنر و ارتقاء ســطح عمومی 
فرهنگ، مانایی برند خود در اذهان و افکار مخاطبان را تســریع 

بخشند.
از دیگر سو، پذیرش مسئولیت های اجتماعی از جانب شرکت ها و 
برندها،می تواند امکانی را برای روابط عمومی ها فرآهم سازد تا طی 
اقداماتیدر همین راستا، ضمن سود بخشی به جامعه ای که در آن 
به فعالیت اقتصادی مشغول هستند، محبوبت و مقبولیت خویش 

را نیز افزایش بخشند. کاهش میزان آلودگی، کاهش میزان مصرف 
انرژی، کاهش تولید کربن، کاشت درخت وکمک به پژوهش های 
زیســت محیطی،اموری در همین رابطه اند که ضمن انجام آن ها 
می تواند از طرق هنری و فرهنگی نیز تبلیغ و ترویج گشته و ارتقاء 

جایگاه ذهنی برند را به همراه داشته باشد. 
اما به نظر می رسد شرکت های بیمه ای به سبب ماهیت اقتصادی 
خود، می بایست بیش از دیگر بنگاه های مالی،به اقدامات فرهنگی 
و به کارگیری زبان هنری توجه و تسلط داشته باشند.زیرا فروش 
محصوالت بیمه ای همواره با نوعی آموزش به خریدارانهمراه بوده و 
این شرکت ها می بایست با ایجاد ارزش، انگیزه و باور در مخاطبان 
بالقــوه، آن ها را به خریداران بالفعل تبدیل نمایند.برندهای بیمه، 
می بایست با توسعه ی مرزهای فرهنگ سازمانی و اجتماعی، نسبت 
به ارزش آفرینی فرهنگی کوشا بوده و اذهان عمومی را نسبت به 
پذیرش بیمه آماده نمایند.به دیگر معنا، همچنان که امروزه برای 
ـَــه یک انتخاب، بلکه یک احتیاج است. برای  شهروندان، بیمه ن
ـَه یک انتخاب  شرکت های بیمه ای نیز، بهره مندی از بیان هنری، ن

بلکه یک ضرورت تلقی می گردد.

روابط عمومی ، هنر و توسعه ی فرهنگی

وضعیــت جهان پــس از کرونا ، اگرچه 
با مســکن هایی مانند واکســن در پی 
کم کردن آمار مرگ و میر اســت اما تا 
چندین ســال آینده بر نوعی از سبک 
زندگی تاکید می کند که شاید بخشی 
از تغییرات عمده در جامعه را در دنیا به 

اثبات برساند.
یکی از مهمترین تغییراتی که شاید بعد 
از کرونا نیز بازگشــت نخواهد داشــت، 
تغییر شــکل ســازمان ها و بــه ویژه 
خدمات رســانی الکترونیک آنها است. 
بــه نحوی که تمایل بــه دیدار حضوری و پیگیری فردی برای بســیاری از امور 
برای همیشه جای خود را به شکل گیری پیشخوان های الکترونیک خواهد داد.

در این شرایط قاعدتا با کمرنگ شدن فیزیک ادارات، به شرایط تازه ای در حوزه 
مدیریت روابط عمومی ها بر خواهیم خورد. با کمرنگ شــدن امنیت مراســم و 
دیگــر برنامه های رفاهی که معموال روابط عمومی ها عهده دار آن بودند؛ روابط 

عمومی های زیادی کارکرد خود را از دست داده و می دهند.
خــودش  همــه  از  بیــش  پســاکرونایی  هــای  ســازمان  در  آنچــه  امــا 

ایــن اســت کــه کل پیکــره  بــه ســاختار ســازمان تحمیــل کــرده  را 
 ســازمان در پیشــخوان مجــازی آن تبدیــل بــه یــک روابــط عمومــی 

پیشرفته است.
به عبارتی همه پرسنل سازمان برای اعالن ها، پیگیری ها، جوابگویی ها، رفت و 
آمدها و ... تقریبا هر کاری که با مخاطب دارند و مخاطب با آنها درگیر است نیاز 

به یک سری از مهارتهای روابط عمومی الکترونیک دارند.
شــاید برای دســتیابی به  بهترین الگوی روابط عمومی ایده آل ســازمان های 
پســاکرونایی قدری زود باشــد اما حتی طرح این موضوع که روابط عمومی در 
ســازمانی که تماما تبدیل به مجموعه ای از سلول های ارتباطی شده و مستقیم 
تریــن ارتباط را با مردم دارد ، دقیقا باید کجا بایســتد؟ باید در مجامع علمی و 
مدیریتی مورد تحقیق قرار بگیرد و فراتر از اینکه بخواهیم برای برخی مشــاغل 
کنونی روابط عمومی که تحــت تاثیر کرونا عمال هیچ خروجی ندارندکارآفرینی 
کنیم تا شغل این افراد از دست نرود .در این خصوص باید جایگاه مناسبی برای  

روابط عمومی در سازمان های الکترونیک در نظر گرفته شود.
تغییر شــکل روابــط عمومی در ســازمان پســاکرونایی یکی از توابــع تغییر 
شــکل کل ســازمان اســت. ســازمان ها در فضــای کرونایی ) چه در شــکل 
بحرانــی اش و چه از لحــاظ غیرحضوری بودنش(  باید تا حــد امکان کوتاه تر 
و تخت تر ، واکنش ســریع تر و بی واســطه تر باشــند و شــاید در این شرایط 

نقش مدیــران میانی تا حدی تضعیف شــود. به عبارتی از نظــر مدیریتی ، ما 
از ســازمانی بلنــد با رده هــای مختلــف مدیریتی رفتــه رفته به ســازمانی 
 شــبکه ای شــبیه ســازمان های صنایــع خالق و اســتارتاپ هــا مثل گوگل 

و آمازون می رسیم.
از منظر دیگر برخی از سازمان های دوران پساکرونا عمال تبدیل به یک سازمان 
روابط عمومی بزرگ شده است. در این زمان روابط عمومی ها به عنوان مدیران 
ارتباطی که توانایی ارتباط با واســطه با مخاطب را از پیش داشته اند، می توانند 
به عنوان رهبران ســازمان کل همکاران خود را برای چنین وضعیتی یاری کنند 
و شــکاف ها و مســائلی که در این بین پیش می آید را با مهارت ارتباطی خود 
بهبود بخشــند و در فواصل سلولهای سازمانی که از یک ساختار هرمی به شکل 

شبکه ای در آمده قرار بگیرند.
البته در این شــرایط کم هم نیستند روابط عمومی هایی که چون جای خود را 
در شرایط جدید نمی دانند عمال به بخش زائد و قابل حذف سازمان ها و نهادها 

تبدیل می شوند.
ســازمان های پســاکرونایی کارشــان هر چه باشــد ، یــک نهــاد ارتباطاتی 
هســتند و شــکل شــان شــبیه رســانه هاســت و روابــط عمومی هــا نیز 
 بــرای ایــن ســازمان ها بایدبســیار قــوی عمــل کننــد و جایگاهشــان را 

به تثبیت برسانند.

روابط عمومی ها شاهرگ اصلی سازمان های پساکرونایی

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه دی
سید فرید میر موسوی کارشناس متخصص مدیریت ارتباطات و روابط عمومی

مهرناز بنی فضل

 مدیر روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی
دکتر ناصرالدین اسالمی فرد
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