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آماده باش برای استفاده 
ازریال دیجیتال

 رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
در اسفندماه به منفی 1.4 درصد رسید

رشد منفی شاخص تولید صنعت

صفحه 7
افول اقتصاد جهان

 چرخ تولید خودروسازان 
لنگ می زند

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال نهم- شماره ۱2۱  
نیمه دوم اردیبهشت 1401- قیمت 5000 تومان

جدال بورس با بالتکلیفی برجام و رشد تورم

روابط عمومی و مدیریت 
شایعات سازمانی

مسئولیت اجتماعی و نقش 
کلیدی روابط عمومی

پوست اندازي کنش 
روابط عمومي ها 

 روابط عمومی 
روایتگر

بررســي مکالمات نشــان مي دهند حدود دو سوم زمان 
مکالمات به موضوعات اجتماعي اختصاص دارند که بیشتر 
آنها مي توانند شــایعه ایجاد کنند. شاید یکی از مهم ترین 
پدیــده های فرهنگی و اجتماعی مبتال به ســازمان ها که 

تجزیه  و تحلیل آن  هم با بی توجهی نسبی...

در جهان امروز یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سرمایه های 
هر ســازمان، که به افزایش اعتماد عمومی و بهبود جایگاه 
برنــد و ارزش ویژه آن کمک می کند؛ ســرمایه اجتماعی 
اســت. شاید بتوان گفت که در قلب این سرمایه اجتماعی 

استراتژی ها و رویکردهایی قرار دارد...

روابط عمومی یا هنر هشــتم مهمترین رکن دنیای مدرن 
در عصر ارتباطات محسوب مي شود، این بخش از سازمان 
از ســویي مدعی العموم نزد مدیران و از سویي دیگر وکیل 
مدافع ســازمان نــزد مردمند و همین امر نیــز فعالیت و 

کارکرد را تا حد زیادي پیچیده و سخت کرده است...

 »روابط عمومی یک فرایند ارتباطی اســتراتژیک است که 
روابط دوجانبه بین سازمان ها و عموم ایجاد می کند.«

بی تردیدکارآمدی یک روابط عمومی بســتگی تام به نوع 
نگاه گرداننده آن با محیط فعالیت و فضای اجتماعی حاکم 

دارد . از این رو باید گفت روابط عمومی...
صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

aحسین طالبیaمینا ساعتچیaدکتر ناصرالدین  اسالمی فردaمحمد مظفر خرمی

صفحه 3

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

ترقی اقتصادی : »به نظر من دولت در شرایط کنونی به عنوان 
بازیگــری که می داند بازارســاز و بازارخراب کــن )در بازار های 
مختلف( کیســت، باید اراده خود را در سامان دادن به وضعیت 
اقتصادی کشــور نشــان دهد. اراده ای جدی که با هدف کنترل 
مثبِت فضای اقتصادی ایران و مقابله با حرص سوداگری، بایستی 
عملیاتی شود.«  مساله اقتصاد، و چالش ها و بحران های مرتبط با 
آن، در سال های اخیر به یکی از مهمترین مسائل در دو ساحِت 
حکمروایی ایران و زندگی عادی مردم این کشــور تبدیل شده 
است. در این راستا، به طور خاص پس از خروج دولت »ترامپ« 
از توافق برجام )در ســال ۲۰۱۸( و تحمیِل تحریم های گسترده 
علیه کشورمان در قالب »کارزار فشار حداکثری«، اقتصاد ایران 

با شوک ها و بحران های قابل توجهی رو به رو شده است...

راه حل رهایی 
از شرطی شدگِی 

اقتصاد ایران

 آیا طوفان تورمی شدیدتری 
در راه است؟

رئیس بیمه مرکزی خبر داد : هوشمند کردن 
نظارت ها در صنعت بیمه

 معرفی محصوالت بیمه 
در حوزه فناوری اطالعات
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ترقی اقتصادی : در گزارش صندوق بین المللی پول به 4 عامل 
اصلی اشاره شــد که باعث می شود رشد اقتصادی جهانی در سال 

جاری کمتر از پیش بینی های قبلی باشد.
 آخرین برآورد صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی از افزایش 
سریع قیمت مصرف کننده در سال جاری برای کشورهایی توسعه 
یافته و در حال توســعه حکایت دارد؛ هرچند این پیش بینی ها از 

درجه باالیی از عدم قطعیت برخوردار است.
حمله روســیه به اوکراین احتماال تاثیر طوالنــی  مدتی بر کاالها 
خواهد داشت و قیمت نفت و گاز را در سال جاری افزایش می دهد؛ 
تاثیر این جنگ بر صعود بهای مواد غذایی در سال آینده به مراتب 
باالتر خواهد بود که این موضوع می تواند تبعات اقتصادی نامطلوبی 
برای اغلب کشورها و به خصوص کشورهای با درآمد کمتر داشته 

باشد.  

عقبگرد رشد اقتصادی در سال 2022
به گزارش اکوایران، در گزارش صندوق بین المللی پول به 4 عامل 
اصلی اشاره شــد که باعث می شود رشد اقتصادی جهانی در سال 

جاری کمتر از پیش بینی های قبلی باشد.
* جنگ در اروپای شــرقی افزایش قیمت کاالها را تشــدید کرد. 
در ســال ۲۰۲۱ بهای انرژی و مواد غذایی صعودی قابل مالحظه 
داشــت که این موضوع به افزایش تورم در ســال گذشته میالدی 
دامن زد. عرضه نفت و گاز ظرف ســال گذشــته میالدی به دلیل 
سال ها کاهش ســرمایه گذاری و عدم اطمینان ژئوپلیتیک کاهش 
داشت؛ به این ترتیب بهای محصوالت گروه انرژی در سال گذشته 
صعودی قابل مالحظه داشــت که این موضــوع از صعود تورم در 
کشورهای اروپایی و تا حدی ایاالت متحده آمریکا حمایت کرد. در 
عین حال ظرف سال گذشته تغییرات آب و هوایی در دنیا از میزان 
برداشت محصوالت کشاورزی کاست که این موضوع نیز سیگنالی 
افزایشــی برای بازارها بود؛ در عین حال در ســال ۲۰۲۱ قیمت 
کودهای شــیمیایی نیز متاثر از صعود نرخ انرژی افزایش داشت و 
این موضوع نیز از رشد قیمت مواد غذایی حمایت کرد و به تقویت 

تورم جهانی منجر شد.
* افزایش تقاضا برای کامودیتی ها در ســال گذشته میالدی متاثر 
از سیاســت های حمایتی اقتصادهای پیشرفته افزایش یافت. این 
افزایــش تقاضا در حالــی به وجود آمد که شــیوع کرونا تعطیلی 

کارخانه ها، محدودیــت های بندری، ازدحام حمل و نقل، کمبود 
کانتینــر و غیبت کارگــران را به همراه داشــت و این موضوع به 
محدودیت در عرضه منجر شد. به این ترتیب سیاست های حمایتی 
دولت هــا با تقویت تقاضا در زمان محدودیت عرضه به صعود تورم 
منجر شــد. با کنترل نســبی شــیوع کرونا در دنیا ظرف ماه های 
پایانی ســال ۲۰۲۱ انتظار می رفت کــه محدودیت های عرضه در 
سال جاری میالدی کاهش داشته باشد و قیمت ها دستخوش افت 
نرخ شــوند، اما جنگ روسیه و اوکراین اختالل در بخش عرضه را 

تشدید کرد و از این منظر زمینه صعود تورم جهانی را رقم زد.
* در حالــی که ظرف ســال گذشــته میالدی تقاضــا در بخش 
بازارهای کاالیی معطوف بود، امســال شــاهد انتقال این تقاضا به 
بخش خدمات هســتیم. محدودیت های کرونایی در ســال ۲۰۲۱ 
باعث شد تا فعالیت حضوری مختل شود و تقاضا به بخش کاالیی 
معطوف شــود، در این شــرایط ایجاد اختالل در بخش عرضه به 
افزایــش قیمت کاالها کمک کرد. البته در ســال گذشــته بهای 
خدمات نیز شــروع به رشد کرد، اما الگوی مخارج به وضعیت قبل 
از بحران بازنگشت و همچنان تورم در بخش کاالیی برجسته تر بود. 
با کاهش شــیوع کرونا تقاضا برای خدمات افزایش خواهد داشت 
و انتظــار می رود که تورم کلی به جایی که قبل از شــیوع ویروس 

کرونا در آن بودیم بازگردد.
* شــیوع کرونا باعث شــد تا محدودیت جــدی در نیروی کار به 

وجود آید. اگرچه شــیوع کرونا در اغلب نقاط دنیا به میزان زیادی 
کنترل شــده اما همچنان در برخی اقتصادهای پیشرفته همچون 
ایاالت متحــده آمریکا و بریتانیا محدودیــت در نیروی کار وجود 
دارد. کمبود کارگران در صنایع باعث افزایش دســتمزدها شــده 
اســت، البته تورم باعث شده تا به واقع درآمد کارگران زیاد نشود. 
در همین حال، همه گیری کرونا باعث کاهش مشارکت نیروی کار 
در اقتصادهای پیشــرفته شد. به نظر می رسد این تغییرات مربوط 
به بازنشســتگی های زودهنگام و عدم تمایل یا ناتوانی کارگران به 
بازگشــت با ادامه ویروس کرونا باشــد. برخی از کارگران ساعات 
کمتــری کار می کنند. البته صندوق بین المللــی پول انتظار دارد 
که با کاهش تبعات ویروس کرونا عرضه نیروی کار در سال جاری 
افزایش داشــته باشــد، اما همچنان تاثیرات این ویروس بر بخش 
اشــتغال باقی خواهد ماند و بعید اســت که نرخ دستمز به میزان 

قابل توجهی کاهش داشته باشد.
رالی صعود تورم در سال 2022 ادامه دار می شود

صنــدوق بین المللی پــول انتظار دارد که تورم بیــش از آنچه در 
گذشته پیش بینی می شــد در سال ۲۰۲۲ باال بماند. این صندوق 
پیش بینی می کند که تورم مصرف کننده در اقتصادهای پیشــرفته 
حدود ۸.7 درصد باشــد، با این وجود رشــد اقتصادی نیز در این 
کشــورها مطلوب باقــی بماند. پیش بینی این نهاد از رشــد تولید 
ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور برای سال ۲۰۲۲ 

حدود 5.7 درصد اســت که این رقم بیشــترین میزان رشد تولید 
ناخالص داخلی ظرف 3۸ ســال گذشته خواهد بود. این نهاد مالی 
انتظار دارد که تورم در سال ۲۰۲3 به ۲.5 درصد و در سال ۲۰۲4 

به 6.5 درصد کاهش داشته باشد.
نکتــه حائز اهمیــت در صعود تــورم ســال ۲۰۲۲ اثرگذاری بر 
جمعیت های آســیب پذیر، به ویژه در کشورهای کم درآمد خواهد 
بود. در این شرایط اخذ تصمیمی که به ایجاد تعادل میان تورن و 

رشد اقتصادی منجر شود حائز اهمیت خواهد بود.
در حالــی که انتظارات پایه صندوق بین المللی پول از کاهش تورم 
در سال جاری حکایت داشت، احتماال تورم به دالیل مختلف باالتر 
از برآوردهای قبلی خواهد بود. جنگ روســیه و اوکراین تعادل در 
عرضه و تقاضا در بازارهای کاالیی را بر هم خواهد زد و این موضوع 
از باال ماندن تورم در این ســال حمایــت می کند. به عالوه جنگ 
و شعله ور شدن مجدد شــیوع کرونا می توانند اختالالت عرضه را 

طوالنی تر کند و بر هزینه های تولید بیفزاید.
در این شــرایط کارگــران به دنبال افزایش دســتمزد برای حفط 
قــدرت خرید خود هســتند، بنابراین احتماال دســتمزد اســمی 
برای جبران تورم مصرف کننــده افزایش پیدا می کند. اما افزایش 
دســتمزد لزوما قدرت خرید کارگران را باال نمی برد، این افزایش 
 دستمزد اگر به افزایش تورم منجر شود می تواند فشارهای تورمی 

را بیشتر کند.

ترقی اقتصادی : علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه 
افزایــش می یابد، تقاضا برای خرید کاال و خدمات نیز رشــد می کند، بنابراین با توجه به 
اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کاال های اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت ها نیز 
افزایش پیدا می کند، از ســوی دیگر افزایــش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش 
روبرو می سازد که نتیجه آن رشد قیمت کاال های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد 

بود.
بر اساس آمار های رسمی تا پایان سال ۱4۰۰، نقدینگی از مرز 4.75۰ هزار میلیارد تومان 
عبور کرده و با توجه به اینکه ماهانه حدود ۱7۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تولید 
می شود، به نظر می رسد تا پایان اردیبهشت ماه سطح نقدینگی از مرز 5 هزار هزار میلیارد 

تومان عبور خواهد کرد.
به گزارش فرارو، دولت ها همواره سعی می کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر 
درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل 
قبول برخوردار و به ســمت تولید هدایت کند، می تواند پیامد های مثبتی از نظر رشــد 
اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.اما عدم کنترل و هدایت 
نقدینگی، رشــد لجام گســیخته تورم را به دنبال دارد، مقدار نقدینگی نباید آن قدر باال 
باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص های کالن اقتصای همچون »نرخ رشد 

اقتصادی« برقرار کرد.
وحید شــقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه که مهار نقدینگی در 
دولت ابراهیم رئیســی نیاز به انجام اصالحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات بسیار سخت 
دارد، به فرارو گفت: مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط 
مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی های 

بســیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف، نســبت درآمد به هزینه، کسری شدید 
بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.

وی افزود: برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش 
اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی در جامعه تزریق کرده ،که نتیجه 
آن نیز رشــد سرســام آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی 
دولت باید از دســت درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مســتقیم و چه به غیر 

مستقیم اجتناب کند. و این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه حجم نقدینگی در حال حاضر نزدیک به 5 هزار 
هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی به بازار های مختلف سرکشی 
می کند و التهابــات مختلفی را پدید می آورد، بنابراین افزایــش قیمت هایی که در بازار 
کاال های اساسی و مایحتاج ضروری مردم می بینیم، ریشه در بی انضباطی های مالی دولت 

و همچنین دست درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارد.
سیل افزایش نقدینگی؛ آیا طوفان تورمی را شدیدتری در راه است؟چرا 

نقدینگی روز به روز بیشتر می شود؟
علی قنبری کارشــناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نقدینگی در 
آســتانه عبور از مرز 5.۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: دالیل زیادی در این 
رابطه وجود دارد در وهله اول، کســری شدید بودجه دولت باعث ایجاد مشکالت بسیار 
زیادی شده که دولت برای رفع این موضوع، اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کرده 
که خروجی آن نیز افزایش نقدینگی خواهد بود، الزم به ذکر اســت که چاپ پول هم در 

دولت قبلی و هم در دولت فعلی انجام شده است.
وی افزود: در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه 

با اقداماتی که طی چهار سال اخیر بانک مرکزی انجام داده ارزش ریال به شدت تضعیف 
شــده که یکی از دالیل آن چاپ پول اســت، در حالی که دولت می توانست برای کاهش 
کسری بودجه خود از راهکار های متفاوتی مانند کاهش هزینه های اضافی، حذف ریخت 
و پاش ها در بودجه و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی اســتفاده کند، اما متاسفانه در 
شرایط بدترین و پرهزینه ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته شده که 

طبیعتا تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
قنبری با تاکید بر اینکه ماهانه ۱7۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه پمپاژ می شود 
اظهار داشــت: نزدیک به 7۰ هزار میلیارد تومان از این عدد مربوط به ســود اوراق قرضه 
دولتی اســت که دولت برای جبران کســری بودجه خود منتشر کرده، در مقابل بیش از 
6۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان 
اســت، در چنین فضایی حدود ۱3۰ هزار میلیارد تومــان از نقدینگی موجود در جامعه 

توسط دولت تولید می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در جامعه یکی از علل 
اصلی افزایش قیمت ها از ابتدای ســال تاکنون بوده است، اضافه کرد: متاسفانه زمانی که 
نقدینگــی در جامعه افزایش می یابد، تقاضا برای خرید کاال و خدمات نیز رشــد می کند 
بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کاال های اساســی متناسب نیست 
به تبع قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند، از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و تورم طبیعتاً 
هزینه تولید را با افزایش روبرو می ســازد که نتیجه آن، رشــد قیمت کاال های اساسی و 

مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی نیز مزید بر 
علت شده تا وضعیت اقتصادی کشور به این روز درآید، ادامه داد: این ناکارآمدی موجبات 

آن را فراهــم آورده که روز به روز از قدرت خرید مردم کاســته و ســفره آن ها کوچکتر 
شــود، در چنین شــرایطی تا زمانی که افراد کارآمد، توانا و متخصص انتخاب نشــوند و 
سیاســت گذاری های درستی اتخاذ نشود، به هیچ عنوان وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد 

یافت، بنابراین باید نخست، ساختار ها اصالح شود تا وضعیت تغییر پیدا کند.
قنبری با اشــاره به اینکه متاسفانه بودجه سنواتی با اشــکاالت بسیار زیادی روبرو است 
خاطرنشان کرد: در حالیکه طی دو سال گذشته شعار ایجاد اصالحات ساختاری در بودجه 
داده شد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی رخ نداد، بلکه در مقابل، شاهد افزایش بودجه 
نهاد هایی بودیم که کارکردی نداشــتند و در شرایط کسری بودجه باید منابع آن ها قطع 
می شــد، اما چنین کاری انجام نشد، طبیعتا در این شرایط دولت با چاپ پول و افزایش 
نقدینگی در جامعه، این کســری بودجه را جبران کرده، و تا زمانیکه چنین تفکراتی در 

کشور حاکم باشد، افزایش حجم نقدینگی و رکوردزنی مدام آن اجتناب ناپذیر است.

فقر با چاشنی سیاست 
ایــران سال هاســت که  اقتصاد 
گرفتار تفکر دولتمردانی شده که 
به انتخاب مسیر نادرست در حوزه 
سیاســتگذاری انجامیده است. کسانی که در همه دولت های بعد از انقالب در 
مسند قدرت بوده اند جامعه را از مسیر پیشرفت به انحراف کشانده اند و باعث 

شده اند که قطار اقتصاد ایران در یک مسیر نادرست به حرکت در بیاید.
در این مسیر نادرست هر تالشی به بن بست خورده و دست اندرکاران در باتالقی 
که ســاخته اند بیش از پیش فرو رفته اند و بدیهی است که سیاستگذاری های 
نادرست دولت ها، گســترش فعالیت های دولت و بزرگ شدن اندازه دولت را 
اجتناب ناپذیر می کند. دولتمردان نیز از درک و شناخت واقعی مسائل عاجزند 
و با خطاهایی که در حوزه سیاستگذاری مرتکب می شوند بهشتی برای افراد 

ناآگاه از واقعیت های اقتصادی و سیاسی فراهم می کنند.
افرادی که در چنین شــرایطی قدرت سیاسی را در دست دارند هم در مسیر 
نادرســت حرکت کرده اند و هم در مســیر یادشــده از منافع و موهبت های 
اقتصادی بهره مند شده اند. سهم مردم از این موضوع نیز هدررفت منابع کشور 
و به فالکت کشاندن جامعه بوده است. هرچند مقامات مسوول از آسیب های 
اجتماعی آگاهی کافی دارند اما راهکار آنها برای عبور از این شرایط این است که 
از موقعیت فقیر شدن کشور به نفع خود بهره ببرند و اینجاست که باید بگوییم 
فقر در ایران سیاســی شده اســت. این همان شرایطی است که موجب شده 
مردم فرصت پرداختن به مسائل سیاسی و انتقاد به سیاست های دولتمردان را 
نداشته باشند و همه تالش آنها تنها صرف تامین معیشت خود و فرزندانشان 
شود. بنابراین فقیر شدن مردم یک موهبت الهی برای دست اندرکاران دولتی 
است که بتوانند ریشه مشکالت را در خارج از حوزه سیاستگذاری خود ببینند و 
به مردم نیز بقبوالنند که سیاست های آنان تنها تالش برای حمایت از معیشت 
آنهاست. در حقیقت سیاسی کردن فقر به دولت این امکان را می دهد که حوزه 
نفوذ خود را در اقتصاد گسترده تر کند و در امور اقتصادی بیش از پیش مداخله 

و در عین حال موقعیت خود را مستحکم تر کند.
تالش های دولت برای برقراری تعامل با دنیای غرب هم اگرچه از دید بسیاری 
مثبت ارزیابی می شود اما واقعیت این است که اگر منابعی در اختیار کشور قرار 
گیرد، این منابع در مســیرهایی که به تامین منابع دولت و گروه های دولتی 
بینجامد هزینه خواهد شد نه تامین رفاه مردم و افزایش استانداردهای زندگی.

بنابراین با وجود چالش های زیاد اقتصاد ایران از قبیل تورم، فقر، بیکاری و نبود 
سرمایه گذاری و تکنولوژی تولیدی، منابعی که از خارج برسد در اختیار دولت 
قرار می گیرد نه مردم و جامعه و این راهی است برای گسترش حوزه نفوذ دولت 
در اقتصاد و تداوم سیاســت های مداخله گرایانه دولت برای رفع ظاهری فقر و 
کاهش آسیب های اجتماعی. بنابراین فقیر کردن مردم، سیاسی کردن فقر و 

گسترش حوزه نفوذ دولت است که در چهار دهه گذشته دنبال شده است.
همزمان با این وضعیت نیز جامعه به ســمت قهقرا رفته، فقر گسترش پیدا 
کرده و گرفتاری های روزانه مردم بیشــتر شده تا دیگر فرصتی برای آموزش 
و مطالعه و انتقاد از عملکرد دولت برایشان باقی نماند. بنابراین مدیرانی که 
در موقعیت کاری هستند را می توان به دو گروه ناآگاه و فاسد تقسیم کرد و 
هیچ یک از دو گروه یاد شــده نه تنها نمی توانند کمکی به پیشرفت، توسعه 
و آبادانی کشــور کنند بلکه اقتصاد را به جایی رسانده اند که یک روز مساله 

تورم مطرح می شود،
یک روز مســاله سیســمونی گیت و یک روز دیگــر دالر ترجیحی. تا زمانی 
که ســاختار نظام تصمیم گیری در ایران اصالح نشود مشکالت و چالش های 
اقتصادی به اشکال مختلف پدیدار می شوند و بنابراین بسیار ساده انگارانه است 
که تصور کنیم اقتصاد ایران نمی تواند در این شرایط به سمت بهبود و شکوفایی 
حرکت کند. باید این واقعیت را بپذیریم که همواره گرفتار مساله نان، تورم و 
گرانی بوده ایم و بخش قابل توجهی از مردم به سمت فقر کشیده شده اند و قشر 
متوسط نیز از بین رفته اند. افرادی که بر مسند قدرت هستند نیز همان هایی 
هستند که کشور را به گروگان گرفته اند و در این شرایط به جای بهبود شرایط 

باید خودمان را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی در آینده آماده کنیم.

 اقتصاددان
محمدقلی یوسفی
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رالی ادامه دار صعود تورم

آیا طوفان تورمی شدیدتری در راه است؟

دیدگاه

ترقی اقتصادی : »به نظر من دولت در شرایط کنونی به عنوان 
بازیگــری که می داند بازارســاز و بازارخراب کــن )در بازار های 
مختلف( کیســت، باید اراده خود را در ســامان دادن به وضعیت 
اقتصادی کشــور نشــان دهد. اراده ای جدی که با هدف کنترل 
مثبِت فضای اقتصادی ایران و مقابله با حرص سوداگری، بایستی 

عملیاتی شود.«
مساله اقتصاد، و چالش ها و بحران های مرتبط با آن، در سال های 
اخیر به یکی از مهمترین مسائل در دو ساحِت حکمروایی ایران و 

زندگی عادی مردم این کشور تبدیل شده است.
در این راســتا، به طور خاص پس از خــروج دولت »ترامپ« از 
توافق برجام )در ســال ۲۰۱۸( و تحمیِل تحریم های گســترده 
علیــه کشــورمان در قالب »کارزار فشــار حداکثــری«، اقتصاد 
ایران با شــوک ها و بحران های قابل توجهی رو به رو شده است. 
شــوک هایی که موجب جهش قیمــت ارز، و ایجاد تورم فزاینده 
در بازار هــای مختلف مالی و بویژه در کاال های اساســی و مورد 
نیاِز زندگی روزمره مردم کشــورمان شده اند. در این چهارچوب 
بســیاری از ناظران و تحلیلگران از »شرطی شدِن شدید اقتصاد 
ایران« به ویژه در رابطه با اخبار مرتبط با حوزه سیاست خارجی 
ایــران خبر داده و حتی حمالت گســترده ای را علیه دولت وقت 
ایران )دولت »حســن روحانی«( ابراز می داشتند و معتقد بودند 
که این دولت در تشــدید این مساله، بواسطه سیاست های خاص 
خود در حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی، نقش قابل توجهی 

بازی کرده است.
بــا این حــال، »ابراهیم رئیســی«، ســیزدهمین رئیس جمهور 
کشــورمان در دوران کارزار انتخاباتی خــود و به طور خاص در 
مناظرات انتخاباتی به این مساله اشاره کرد که تمام تالش دولت 
احتمالــی خود را بر مهار تورم و تخفیف رونِد شــرطی شــدگی 
اقتصاد ایران و وابســتگی آن به تحــوالت بیرونی و خارجی قرار 

خواهد داد.
مســاله ای که حداقل تا به امروز که قریب به یک ســال از عمر 
دولــت وی می گذرد، چندان محقق نشــده و همچنان بازار های 
مالی مختلف کشورمان با نوسان های بعضا قابل توجهی رو به رو 
هستند. از این رو، ســوال های زیادی در مورد این موضوع وجود 
دارند که آیا اساســا راهی جهت خالصی اقتصــاد ایران از آنچه 
شــرطی شدِن آن ذکر می شــود، وجود دارد؟ آیا دولت سیزدهم 
در این رابطه طرح و نقشــه عملیاتِی مشــخصی را از خود نشان 
داده است؟ و در نهایت اینکه آیا حقیقتا تاثیر مذاکرات هسته ای 
ایران با غرب و حصول توافق با کشور های غربی، آنطور که بعضی 

می گویند، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهد شد؟
در این راســتا، فرارو در گفتگو با »آلبرت بغزیان«، دکترای علم 
اقتصاد و اســتاد دانشگاه تهران، به بررســی پرسش های مذکور 
پرداخته است. مشروح گفتگو با آلبرت بغزیان را در ادامه مطالعه 

فرمایید.
اقتصاد ایران در سال های اخیر شرایط پرنوسان و مملو از 
تنشی را سپری کرده است. در این چهارچوب، بسیاری از 
شرطی شدگِی اقتصاد و وابسته شدن آن به مسائل متعدد 
بیرونی به ویژه مســاله تحریم ها و مذاکرات اتمی با غرب 
سخن می گویند. به نظر شما محرک های اصلی این شرطی 
شدِن اقتصادی چه هستند؟ آیا راهی جهت برون رفت از 

این وضعیت وجود دارد؟
اقتصاد ایران در یک سال اخیر شرایط خاصی را تجربه کرده است. 
البته که پیشــتر نیز ناآرامی و بی ثباتــی در فضای اقتصاد وجود 

داشــت و مردم به صورت جدی قیمت مواردی نظیر ارز و دیگر 
اجنــاس را دنبال می کردند، با این حال، اینطور نبود که همچون 
شرایط کنونی بگوییم افزایش قیمت ها »بی دلیل« هستند. بله در 
ســال های اخیر توافق برجام به هم خورد و تحریم ها ســنگین تر 
شــدند و نرخ ارز تا بیش از 3۰ هزار تومــان جهش کرد، با این 
حال، از اول سال تاکنون که نَه تحریم ها سنگین تر شده اند، و نه 
تغییری در فضای توافق حاصل شــده و اساسا نمی توان گفت که 
ما با محوریت مذاکرات وین شــاهد افزایش قیمت ها بوده ایم. در 

بحث ارز نیز همین مساله قابل مشاهده است.
با این حال، بســیاری به طرح این سوال می پردازند که حقیقتا 
چه اتفاقی افتاده و چرا قیمت ها مدام باال می روند؟ در پاسخ باید 
به دو اتفاق عمده اشــاره کرد: اول، عدم نظارت و اعتنای دولت 
بر/ به شــرایط اقتصادی کنونی کشور است. این بدان معناست 
که انگار حتما باید صدای مردم به دلیل شرایط اقتصادی و گران 
شدن ها در بیاید تا دولت در مواردی نظیر قیمت کاال ها وارد کار 
شــود. درواقع، تا زمانی که آستانه اعتراض مردم پُر نمی شود و 
دست به اعتراضی نمی زنند، هیچ مسوول اقتصادی هم در مورد 
مساله به صورت جدی صحبت نمی کند. از این منظر، حتما باید 
یــک جهش )در قیمت ها( رخ دهد تا مســووالن ابراز نگرانی و 

اقدام کنند.
دوم، مرتبط با بحث »طمع« و »میل به ســوداگری« اســت. در 
این چهارچوب، سوداگران هر مرتبه به یک کاال مثال مثل گوجه 
فرنگی، گوشــت، میوه ها و همچنین دیگر اقالم حمله می کنند و 
با اقدامات مخرب خود، موجب جهش قیمت ها در آن ها می شوند 
)نمونــه بارز آن نیز افزایش اخیر قیمت گوجه فرنگی به 4۰ هزار 
تومان است(. در این چهارچوب مثال می بینیم که قمیت ارز پایین 
می آید، اما اتفاقی در قیمت خــودرو نمی افتد با این حال، وقتی 
قیمــت ارز باال می رود، قیمت خودرو حتــی بیش از آن افزایش 
پیدا می کند. همه این ها نشان می دهند که در بحث »توزیع« ما 
مشکالت اساسی داریم و به طور خاص دالالن و واسطه گران در 
آن نقشــی پررنگ دارند و در واقع، طمِع تمام نشدنی این گروه 
عمال اقتصاد ایران را با چالش هایی جدی رو به رو کرده است. در 
این چهارچوب اینطور به نظر می رســد که برخی در حال »بازی 

کردن با بازارها« هستند. زمانی کاالیی کمیاب می شود، و دوباره 
به قدر زیاد می شود که عمال قیمت ها می شکنند.

جدای از این ها، دولت نیز باید بداند که اساســا بازی آن با نرخ 
ارز، شوخی بردار نیست و بایستی با برنامه، به مدیریت آن بپردازد. 
اکنون من نوعی آشفتگی را در این رابطه در مورد عملکرد دولت 
شاهد هستم. دولت مجموعه ای از سیاست ها را اتخاذ می کند مثال 
در مورد نگهداری ارز و یا تخصیص ســهمیه ساالنه ارز به مردم 
کشــور، با این حال، این سیاست ها در عرصه عمل هیچ دستاورد 
عینی را از خود به نمایــش نمی گذارند. البته که دیگر رویه های 
اقتصادِی جاری در کشــور نیز نشــان می دهند که بانک مرکزی 
نَه یک »سیاست ارزی« روشــن و نَه یک »سیاست ضدتورمی« 
مشــخص دارد. بــه نظر من این ایده که از ســوی بانک مرکزی 
مطرح می شود که می گویند ما سعی داریم قیمت ها افزایش پیدا 
نکنند به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی درستی نیست. یکچنین 
سیاســتی باید فعاالنه »کاهِش قیمت کاالهــا« را دنبال کند. به 
هر حال، سهم بیشتری از مردم توانایی خرید بسیاری از اقالم را 
ندارند و صرفا عده ای هســتند که با سوداگری های خود، در حال 

رقم زدن بخش بزرگی از عرصه اقتصادی ایران هستند.
تا چه حد شــرایط اقتصادی جاری کشور را ناشی از عدم 
حصولی توافق جدیــد در چهارچوب مذاکرات اتمی وین 
و تداوم یافتن تحریم ها و موانع علیه اقتصاد کشــورمان 

ارزیابی می کنید؟
تردیدی نیســت که تحریم ها و محدودیت های ناشــی از آن ها 
آســیب های جدی را به اقتصاد کشورمان وارد می کنند. »تحریم 
از نظر ریاضی یک قید است برای تابِع هدفی که می خواهد بهینه 
شود«. از این منظر، هر چه شــما در شرایط تحریمی امیدواری 
بدهید و نتیجه عکس را شــاهد باشید، به تدریج مساله به نحوی 
پیش خواهد رفت که می گوییم حتی اگر تحریم ها لغو شوند نیز 

در فضای اقتصادی کشور اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
با ایــن حال به نظر من به نتیجه رســیدن مذاکرات می تواند بر 
اقتصاد کشــور اثر مثبت بگذارد. با این همــه، نتیجه منفی این 
مذکرات و به بن بســت رسیدِن آن، شرایطی را ایجاد می کند که 
پیشــتر نیز وجود داشته است. از این رو، اقتصاد چندان هم نباید 

به ســمت وخیم تر شــدن حرکت کند. از این منظر، اینکه مثال 
گفته شــود، چون مذاکرات به نتیجه نرسید، در فضای اقتصادی 
کشور فالن اتفاق ها رخ داد، به نظر من چندان واقع بینانه نیست. 
باید توجه داشته باشــیم که شرایط معادله اتمی ایران به نحوی 
نیست که مثال بگوییم وقتی مذاکره به نتیجه برسد، کلیِت مساله 

)پرونده هسته ای ایران( تمام خواهد شد.
خیر، امکان دارد چند ســال دیگــر جمهوریخواهان بار دیگر به 
کاخ سفید بازگردند و توافق جدید احتمالی را نیز مخدوش کنند. 
با این همه، به نظر من دولت در شرایط کنونی به عنوان بازیگری 
کــه می داند بازارســاز و بازارخراب کن کیســت، باید اراده خود 
را نشــان دهد. اراده ای جدی که با هــدف کنترل مثبت فضای 
اقتصادی کشــور و مقابله با حرِص ســوداگری بایستی عملیاتی 

شود.
ایا به نظر شما دولت »ابراهیم رئیسی« از فلسفه و چشم 
انداز اقتصادی مشــخصی برخوردار است؟ مساله ای که 
نمود های عینی خود را به صورت میدانی و عملی نیز نشان 

دهد.
به نظر من خیر. من تاکنون نتوانسته ام نوشته و یا متنی از دولت 
»ابراهیم رئیسی« و تیم اقتصادی وی پیدا کنم که اوال نگوید که 
مثال مــن ویرانه ای تحویل گرفتم و یا تاکید نکند که به اصطالح 
بانیاِن وضع موجود نباید طلبکار باشــند. به هر حال تصمیماتی 
پیشتر اتخاذ شده که در بحث افزایش نقدینگی و کسری بودجه، 
تا حد زیادی تاثیرات خود را گذاشته اند. باید توجه داشته باشیم 
که بر اســاس قواعد اقتصادی، بســیاری از تاثیرات ذکر شده، با 
گذشــت زمان، تاثیرگذاری کمتــری را از خود به جا می گذارند. 
اکنــون »انتظارات تورمــی« از دوران به اوج رســیدِن خود در 

سال های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته اند.
از ســویی باید توجه داشته باشیم که اساســا تولید ما به اندازه 
تقاضای ما باال نیســت. مجموعه این مســائل به همراه اخبار گاه 
و بیــگاه در مورد حذف یا عدم حذف ارز 4۲۰۰ تومانی و یا مثال 
واردات خودرو در حجمی مشــخص و یا عدم صدور مجور برای 
انجام گرفتن این واردات، نشــان می دهند که خیر، دولت برنامه 

مشخصی جهت مدیریت صحنه اقتصادی کشور ندارد.
با توجه به شرایط جاری اقتصادی کشور، چشم انداز های 

آتی اقتصاد ایران را چگونه می بینید؟
من اساس انسان بدبینی نبودم. با این حال، با توجه به این مساله 
که مشخص نیست رئیس تیم اقتصادی دولت فعلی کیست چشم 
انداز روشــنی نیز وجود ندارد. به نظر من »وزیــر اقتصاد« باید 
رئیس ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و یا رئیس تیم اقتصادی 
آن باشــد. اوست که سیســتمی فکر می کند. وزیر صمت، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه و معان اول رئیــس جمهور و امثالهم، 
صالحیت علمی کافی را جهت مدیریت عرصه اقتصادی کشــور 
ندارند. حتی بانک مرکزی نیز در این زمینه مناســب نیست، زیرا 

سمِت منافع خود را می گیرد. 
از ایــن رو، وزیر اقتصاد باید تمامی این هــا را جمع کند و نوعی 
هماهنگی در دستورکار ها و سیاست های اقتصادی کشور را ایجاد 
کند. با این حال، اینکه افراد مختلف با ِسمت ها و در موقعیت های 
گوناگون، در مورد مسائل اقتصادی کشور اظهار نظر می کنند، به 
هیچ وجه درست نیســت. اقتصاد کشور یک متولی می خواهد و 
دیگران می توانند بیایند و در جلســات شرکت کرده و نظر خود 
را بدهند. با این حال، همانطور که گفته شــد، متولی بایســتی 

واحدباشد.

راه حل رهایی از شرطی شدگِی اقتصاد ایران

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال نهم-شماره ۱2۱ - نیمه دوم اردیبهشت ۱40۱



ترقی اقتصادی : بازار سرمایه در سایه بالتکلیفی مذاکرات برجام 
با تردیدهای جدی برای صعود مواجه اســت؛ باوجوداین، به دلیل 
باال رفتن قیمت ارز در بازار آزاد و رشد ادامه دار تورم، این بازار نیز 

خود را در روند صعودی حفظ کرده است.
شــاخص کل بــورس تهران در ســه هفته گذشــته در محدوده 
۱.5 میلیون واحد در نوســان بــوده و در غیاب پول های پرقدرت 
معامالت کم عمق و بااحتیاطی را تجربه می کند. ازنظر فعاالن بازار 
ســرمایه، این بازار همچنان به واسطه بالتکلیفی مذاکرات احیای 
برجام در فاز احتیاط قرار دارد؛ اما هم زمان نمی تواند نســبت به 

موج های تورمی و همچنین رشد نرخ ارز بی تفاوت باشد.
در سال جاری، بازار ســرمایه از یک سو با خبر فروش دارایی های 
گروه خودرو و همچنین مقدمه ســازی برای واگذاری ســهام دو 
خودروســاز بزرگ آغاز به کار کرده و از ســوی دیگر با توجه به 
جهش قیمت نفت، شــاهد رشــد تقاضا روی گروه پتروپاالیشی 
بوده اســت. در این میــان عزم دولت برای حــذف ارز ترجیحی 
نیز به تحرکات مثبت در گروه غذایی منجر شــده؛ اما درمجموع 
همچنان می توان گفت این بازار باوجود مشهود بودن بهبود تقاضا 
برای عبور از محدوده مقاومتــی یک میلیون و 55۰ هزار واحد با 

تردیدهای جدی مواجه است.
در معامالت امروز بازار ســرمایه، معامالت ســهام پتروپاالیشــی 
بیشترین اثرگذاری روی رشد شــاخص کل را داشته و نمادهای 
شــپنا، شبندر، پارســان، تاپیکو و شــتران حدود ۸ هزار واحد از 
مجموع رشــد ۱۲ هزار واحدی شــاخص کل بــورس را به خود 

اختصاص داده اند.

همچنین آن دســته از نمادهای گروه ســرمایه گذاری که ســهم 
قابل توجهی از پرتفوی آنها به گروه پتروپاالیشــی اختصاص دارد، 
در معامالت امروز نیز با اســتقبال سرمایه گذاران مواجه بوده؛ اما 
همچنان به واســطه ضعــف طرف تقاضا، معامــالت این گروه نیز 

نسبت به روزهای اوج بورس کم عمق و شکننده است.

در این میان، نگرانی ســهامداران شرکت های بورسی انرژی بر با 
محدودیت های قطع برق، به خصوص در گروه های فوالد و سیمان 
که دیر یا زود باید شــرایط تولید خود را برای تأمین انرژی بخش 
خانگی تغییر دهند، مشهود است اما این مسئله نیز به دالیلی فعاًل 

نتوانسته روند مثبت و صعودی سهام این گروه ها را تغییر دهد.

بازار ســرمایه، باوجوداینکه شاهد بهبود تقاضا و بازگشت به روند 
صعودی است؛ همچنان به دلیل بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام 
با چالش های جدی روبروست و به عقیده فعاالن قدیمی بازار، این 
وضعیت باعث شده پول های بزرگ همچنان تماشاچی بازار باشند 
و به ندرت در ابعاد بســیار کوچک وارد معامالت شوند درحالی که 
اگر پیروزی یا شکست مذاکرات احیای برجام مشخص می شد بعد 
از یک دوره گذار، این پول های بزرگ نیز تعیین تکلیف می شدند 

و روند بازار سرمایه واقعی تر می شد.
ازنظر کارشناســان بازار ســرمایه، احیای برجام گرچه در بهترین 
شرایط قادر است با تعدیل نرخ ارز در اقتصاد ایران، در کوتاه مدت 
به اصــالح بورس منجر شــود؛ اما درنهایت با بهبود چشــم انداز 
صادراتی شــرکت های بورســی، این بــازار وارد رونــد صعودی 
پایدارتری خواهد شد. در مقابل اما، شکست مذاکرات برجام حتی 
اگــر در کوتاه مدت منجر به اصالح هیجانی بازار شــود، در ادامه 
می تواند به شرط نبود تهدید بی ثباتی، وارد روند صعودی پرقدرتی 
شــود که البته دلیل آن هم عمدتاً پیش خور کردن تورم انتظاری 
اقتصــاد ایران از محل جهش نرخ ارز در بازار آزاد و رشــد قیمت 

کاالهای اساسی، مصرفی و سرمایه ای خواهد بود.
بررسی دیدگاه ها و نظارت فعاالن بازار سرمایه در گروه های بورسی 
حاکی از این اســت که آنها بیش از آنکه خواســتار صعود قیمت 
ســهام به هر قیمتی باشند، خواســتار تعیین تکلیف ریسک های 
بازار و مهیا شدن شرایط برای رشد با ثبات و قابل پیش بینی بازار 
هستند و بر همین اساس، از احیای برجام و بازگشت اقتصاد ایران 

به عرصه اقتصاد بین الملل استقبال می کنند.

امــروزه بــه علــت ادامــه 
و  ویــروس کرونا  همه گیری 
و روسیه  اوکراین  بین  جنگ 
اغلب کشــورهای جهان درگیر تورم های باال شــده اند. عالوه بر این 
در حال حاضر سیاست های کلی آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین 

اقتصادهای جهان بر بازارها اثر گذار خواهد بود.
با توجه به نرخ تورم باال در این کشــور، در حال حاضر فدرال رزرو 
سیاســت های انقباضی را در دســتور کار خود قرار داده و تصمیم 
گرفته اســت نرخ بهره را افزایش دهد؛ اما نکته بســیار مهم در این 
تصمیم، افزایش تدریجی نرخ بهره است، زیرا فدرال رزرو آگاه است 
اگر نرخ بهره به یکبار افزایش پیدا کند تاثیر بسیار مخربی بر اقتصاد 

خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره با ســرعت باال به دنبال خود شــوکی به نام ایجاد 
رکود در جامعه به همراه دارد. موضوعی که ســبب شــده تا فدرال 
رزرو دوباره مجبور شــود این بار سیاست های انبساطی را در دستور 

کار خود قرار دهد.
از سوی دیگر کشور ما با ترکیه در زمینه های گوناگون اقتصادی در 
حال رقابت اســت و اردوغان با کاهش نرخ بهره تمام تالش خود را 
به کار گرفته است تا بازارهای صادراتی را در دست بگیرد، بنابراین 
اگر ما به یک باره نرخ بهره را افزایش دهیم عماًل بازارهای مشــترک 
را از دست داده ایم، موضوعی که ممکن است عواقب جبران ناپذیری 

برای ما به دنبال داشته باشد.
اثر افزایش نرخ بهره به یک باره و به سرعت، تنها به موارد ذکر شده 
خالصه نمی شــود، زیرا نرخ بهره بــاال می تواند به ایجاد بیکاری در 

حد وسیعی منجر شود.
افزایش نرخ بهره به معنای ســرکوب تقاضا از ســوی مردم است و 
در نتیجه بر میزان فروش شــرکت ها تاثیرگذار خواهد بود تا جایی 
که مدیران شــرکت های خصوصی ترجیــح می دهند از تعدیل نیرو 
اســتفاده کنند؛ اما با توجــه به اینکه رویکرد شــرکت های دولتی 
متفاوت بوده و نیروی انســانی موجود در این شرکت ها بیش از حد 
مجاز اســت، دولت همواره نشــان داده که اعتقادی به تعدیل نیرو 
نــدارد و در نتیجه زمانی که فروش این شــرکت ها با کاهش مواجه 
شــود، برای پرداخت حقوق کارکنان مجبور بــه چاپ پول خواهد 
شد؛ راهکاری که به ایجاد تورم مضاعف در آینده منجر خواهد شد.

از ســوی دیگر، بورس بخش مهمی از اقتصــاد بازارهای مالی را در 
برمی گیرد. براین اساس دیگر نمی توانیم به این بازار به دید حضور 
اقلیــت افراد جامعه نگاه کنیم. زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کند 
بدون شــک دولت نمی تواند تمهیداتی برای شرکت های حاضر در 
بورس در نظر بگیرد و در نتیجه سهام و میزان سودآوری شرکت ها 
کاهش پیدا می کند، عاملی که سبب جذب عموم مردم به سرمایه 

گذاری در بازارهای مخرب خواهد شد.
همانطور که مشاهده کردید، رشد سریع نرخ بهره به دنبال افزایش 
تورم مانند از چاله به چاه افتادن است و این موضوع بر زندگی تمام 
افراد تاثیر خواهد گذاشــت. به عنوان مثــال، هزینه دریافت وام ها 
افزایش پیدا خواهد کرد و افرادی که قصد خرید مســکن و خودرو 
و یا کارآفرینی را داشــته باشــند با مشکالت بســیار جدی مواجه 
خواهند شد. توصیه می شود در زمان هایی که انتظارات تورمی شکل 
می گیرد، دولــت با افزایش »تدریجی« نرخ بهــره به صورت کوتاه 

مدت مانع از عدم تعادل در اقتصاد شود.

تصمیم های خلق الساعه آفت اصلی 
بازار سرمایه است

ترقی اقتصــادی : آرگون، عضو هیــات نماینــدگان اتاق ایران 
می گوید: تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه بخشی 
از دخالت هایی اســت که اگرچه در کوتاه مدت می تواند باعث رونق 

بازار شود، اما در در بلندمدت حتما آسیب رسان خواهد بود.
عضــو هیات نمایندگان اتــاق ایران درباره وضعیت بازار ســرمایه 
می گوید: دخالت های دولت و سیاســت های خلق الساعه بزرگترین 

آفت بازار سرمایه است.
عباس آرگون، در گفت وگو با »اتــاق ایران آنالین« می افزاید: بازار 
ســرمایه را باید در بازه زمانی بلندمــدت و کوتاه مدت تحلیل کرد. 
در هر دو این تحلیل ها باید نقش دولت، سیاســت گذاری و نظارتی 
باشد نه دخالت. البته ممکن است در برخی حوزه ها، نیاز به حمایت 
دولت باشــد ولی آنچه بیشتر از همه مهم است، نقش نظارتی است 
نــه حمایت. مثال دعوت دولت از عامه مــردم برای حضور در بازار 
ســرمایه و بعد از آن رها کردن بازار خطایی بود که در دوره قبلی 

انجام شد.
او ادامه می دهد: اما آنچه مهم اســت اینکه بازار ســرمایه در ایران 
ظرفیت بســیار باالیی دارد؛ اگر اعتماد عمومــی به بازار برگردد و 
نظارت درســتی بر این بازار انجام شــود، حتماً فرصت رشد خوبی 

خواهد داشت.
آرگون معتقد اســت: در کنار کاهش دخالت دولــت در بازار، باید 
وضعیت بورس در ایران با بورس دنیا همخوانی و مطابقت داشــته 
باشد، در آن صورت می توان انتظار داشت که این بازار سرپای خود 

خواهد ایستاد.
به گفتــه آرگون دخالت های گاه وبیگاه دولــت باعث کاهش اعتماد 
عمومی شده است. درحالی که بازار سرمایه در ایران ظرفیت خوبی 
برای جذب و هدایت منابع به ســمت تولید و بخش مولد اقتصاد را 
دارد. بازار ایران 6۰ میلیون ســهامدار دارد و اگر مدیریت مناسبی 
در این بازار صورت بگیرد، حتماً بازار سرمایه در ایران آینده خوبی 

خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتــاق ایران می گوید: دخالت مثبت و منفی 
دولت در بازار ســرمایه، پیش بینی پذیری بــازار را از بین می برد. 
تزریق پول از صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه بخشی از همین 
دخالت هاست که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت باعث رونق بازار 
شود، ولی حتماً در بلندمدت آسیب رسان خواهد بود. بازار باید برای 
بازه زمانی طوالنی پیش بینی پذیر باشــد. از قیمت گذاری دستوری 
تــا وضع عوارض صادراتی همه و همه می تواند این قدرت را از بازار 

بگیرد.
آرگــون تأکید می کند: اگر ایــن روندها اصالح شــود، بازار بدون 
تزریق نقدینگی هم رشــد خواهد داشــت وگرنه با ادامه دخالت ها 
دستورالعمل های آنی و مقررات ضد بازار، هیچ حمایتی در بلندمدت 

باعث رونق و ادامه روند مثبت در بازار سرمایه نخواهد شد.
به گفته آرگون اگرچه تزریق پول به بازار ســرمایه به قصد حمایت 
انجام می شــود ولی واقعاً همه سیاســت ها باید در یک مسیر انجام 
شود. سیاســت های متناقض همدیگر را خنثی می کند. حمایت از 
بازار و قیمت گذاری دستوری سیاست متناقضی است که درنهایت 
به اعتماد ســهامدار لطمه می زند. تصمیم خلق الساعه آفت اصلی و 

هر روزه بازار سرمایه است.

البته صندوق توســعه ملی در شرایطی برای حمایت از بورس واریزهای جدید انجام داده 
است که بخشی از کارشناسان می گویند دخالت های دولتی و به  طور مثال حتی صحبت 

از بسته          های حمایتی از بازار سهام در قالب تزریق نقدینگی، دستکاری بازار است
در حالی که امید باردیگر در هفته های گذشته به بورس بازگشته است و شاخص کل عدد 
یــک میلیون و 5۰۰ هزار واحد را رد کرده و به صورت نوســانی بین یک میلیون و 53۰ 
تا یک میلیون و 56۰ هزار واحد در حرکت اســت مسئوالن صندوق توسعه ملی خبرهای 
خوش تازه ای را اعالم کرده اند که می تواند به اوج گیری دوباره بازار سرمایه منجر شود. 
صندوق توسعه ملی اعالم کرده است که طی توافقی که با بورس داشته، موانع واریز پول 
به صندوق تثبیت بازار رفع و به تازگی دو قسط با مجموع ۱3۰۰ میلیارد تومان پرداخت 
شده است. اعالم صندوق توسعه ملی بیانگر پایان مناقشه چند ماه اخیر بین این صندوق 
و صندوق تثبیت بازار در رابطه با واریز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی است که  قرار بود 
در راستای حمایت از بازار سرمایه به صورت مرحله ای به بورس تزریق شود. این در حالی 
است که در دی ماه سال گذشته با واریز قسط 65۰ میلیارد تومانی، صندوق توسعه ملی 
اعالم کرد که تا آن زمان در مجموع ۲.7 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار واریز 
شــده و قرار است مابقی نیز در اقســاط 65۰ میلیارد تومانی و از محل ریال بازپرداخت 

تسهیالت صندوق توسعه ملی در بانک ها، پرداخت شود.

مدتی بعد مســئوالن بورس اعالم کردند که با وجود وعده  داده شده برای پرداخت منابع 
صندوق توســعه ملی به صورت مرحله ای به صندوق تثبیت  بازار، این اقدام هنوز اجرایی 
نشده است. صندوق توسعه ملی اما دلیل این توقف را عدم ورود بورس به امضای قرارداد 
مربوطه اعالم و تاکید کرد که در این حالت از لحاظ حقوقی امکان ادامه پرداخت نیست. 
اختالف به اینجا ختم نشد و بورس اعالم کرد که قرارداد منصفانه و دو طرفه نیست. البته 
آنها به اینکه بخشی از پرداخت پول از محل شخص ثالث تعیین شده نیز اعتراض داشتند؛ 
این در حالی اســت که قرار است 5۰۰۰ میلیارد تومان از این پول از محل طلب صندوق 
توسعه ملی از وزارت اقتصاد تسویه شود. با این حال صندوق توسعه ملی تاکید داشت که 
هم بورس و هم وزارت اقتصاد در جریان جزئیات این قرارداد که در هیات امنای صندوق 

توسعه ملی نیز مصوب شده، بوده اند.
به هر صورت اعالم صندوق توســعه ملی نشــان می دهد که روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه 
ســال جاری با حل اختالف دو طرف، واریز اقســاط 65۰ میلیارد تومانی آغاز و دو قسط 
به صورت یکجا )۱3۰۰ میلیارد تومان( پرداخت شــده است که این روند تا تسویه مبلغ 
تعهد شــده، ادامه خواهد داشت. باوجود این تحول اما بررسی عملکرد بورس در دو ماهه 
گذشته نشان می دهد با وجود رشــد ۲6درصدی شاخص کل بورس اما حقیقی ها هنوز 
به این بازار روی خوش نشــان نداده اند و خروج پول از تاالر شیشــه ای هرچند با سرعت 

کمتر اما ادامه داشته است.
البته صندوق توســعه ملی در شرایطی برای حمایت از بورس واریزهای جدید انجام داده 
است که بخشی از کارشناسان می گویند دخالت های دولتی و به  طور مثال حتی صحبت 
از بســته          های حمایتی از بازار ســهام در قالب تزریق نقدینگی، دســتکاری بازار است و 
نتیجه         ای در پی ندارد. تنها سه  ماه به دو ساله شدن ریزش بورس در سال ۹۹ مانده است 
روزهایی که شــاخص بورس از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

واحد ریزش کرد.

ترقی اقتصادی : با ظهور اتوماســیون این تصور پیش آمد که نقش 
حسابداران در شرکت ها به تدریج کمرنگ خواهد شد و از بین خواهد 
رفت . اما آمار اداره کار آمریکا حاکی از آن است که در فاصله سال های 
۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۹ میالدی، فرصت های شــغلی برای حســابداران و 

حسابرسان به میزان چهار درصد افزایش نشان خواهد داد 
کــم پیش می آید که دو کلمه »حســابدار« و »آینده« در یک جمله 
کنار هم بیایند . اما اجازه دهید اینجا به نقل قولی از بیل گیتس ارجاع 
دهیم که تاکید می کند وقتی درباره آینده حســابداری حرف می زنیم 
معموال تغییراتی را که در دو ســال پیــِش رو رخ خواهند داد زیادی 
جــدی می گیریم و تغییراتی را که در ده ســال پیِش رو رخ خواهند 
داد اصال جدی نمی گیریم . واقعیت هم همین است . شرکت ها در باب 
برنامه های آینده شان به اندازه  کافی به حسابداران خود تکیه نمی کنند 
و شــاید نقش آن ها   را به اندازه کافی مهم نمی شمارند . اما حسابداران 

می توانند خبرگانی باشــند که آینده شــرکت را تضمین کنند و یا به 
عکس، باعث عقب ماندن آن بشوند . عدم توجه به نقش حسابداران در 
پیشرفت های سریع آینده چیزی نیست که شرکت ها تحمل ریسکش 

را داشته باشند .
قضیه این اســت که معموال به حسابداران به چشم افراد محافظه کار و 
سنتی نگریسته می شــود که قرار است حساب همه چیز را به دست 
داشــته باشــند . مثال اینکه آن ها   گزارش های مالی مربوط به عملکرد 
گذشته شرکت ها را تدوین می کنند و بنابراین نمی توانند نقش خاصی 
در تعیین آینده شرکت ها داشته باشند . اما تحول بزرگی که در عرصه 
مالیه در ســال های اخیر رخ داده این اســت که روی حســابداران به 
شکل دیگری حساب می شود؛ یعنی آن ها   جزو دارایی های استراتژیک 
شرکت به شمار می آیند و در عملکرد آینده شرکت نقش اساسی دارند . 
یک علت مهمش را باید پیشرفت تکنولوژیک به شمار آورد . ابزارهای 
مالی پیشــرفته امروزی دائم در حال بهبود و رشــد هستند و هر روز 
گزینه های بیشتری برای استفاده از مینی بوت ها، اتوماسیون، یادگیری 
ماشــینی و هــوش مصنوعی به عرصه حســابداری اضافه می شــود . 
همچنین محاسبات کلود، حسابداری خودکار و تکنولوژی بالک چین 
باعث شده که حسابداران حس کنند نقش متفاوتی در آینده شرکت ها 

در انتظارشان است .
با ظهور اتوماســیون این تصــور پیش آمد که نقش حســابداران در 

شــرکت ها به تدریج کمرنگ خواهد شد و از بین خواهد رفت . اما آمار 
اداره کار آمریکا حاکی از آن اســت که در فاصله ســال های ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۹ میالدی، فرصت های شــغلی برای حسابداران و حسابرسان به 
میزان چهار درصد افزایش نشــان خواهد داد . اینکه چرا حســابداران 
همچنان در شرکت ها و آینده آن ها   نقش خواهند داشت دالیل واضحی 
دارد؛ از جمله اینکه حسابداران با استراتژی ها و حقه های کسب و کار 
شرکتی آشنا هستند و معموال می توانند حدس بزنند چه تصمیماتی 
در آینده شــرکت به سود خواهد انجامید و ضرر از کجا حاصل خواهد 
شد . از ســوی دیگر، آن ها   همیشــه باید خود را در باب قوانین مالی 
به روز نگه دارند و ساختارهای سرمایه، نسبت های مالی و سایر مسائل 
مهم در عرصه مالیه را بشناســند . پس وقتی ابزار مالی جدیدی وارد 
بازار شــود راحت تر از دیگران می توانند بر آن مسلط شوند . نکته دیگر 
هم این اســت که از آن جا که همه امور عملکرد شــرکت از زیر دست 
حسابداران می گذرد، آن ها   قادر به تشخیص نقاط پرریسک هستند و 
احتماال می توانند موقعیت های کم خطرتر برای آینده را هم در همین 

مسیر تشخیص دهند .
با این حال، از آن جا که حرفه حســابداری دارد با ســرعت به سمت 
دیجیتال شــدن پیش می رود، ســازمان های مالی و محاســباتی باید 
ســرمایه گذاری گســترده تری در ابزار و تکنولوژی های به روز داشته 
باشــند . آینده حســابداری کامال دیجیتال اســت و روش های سنتی 

حسابداری احتماال در آینده جایی نخواهند داشت . یکی از واضح ترین 
تغییراتی که در عرصه حســابداری آینده رخ خواهد داد، این اســت 
که بوت ها بخشــی از وظایف سنتی و وقت گیر حسابداران را به عهده 
خواهند گرفت و روند امور حســابداری به همین دلیل تسهیل خواهد 
شــد . جالب این جاست که تا همین پنج ســال پیش این تصور وجود 
داشــت که با پیشــرفت تکنولوژی و به خصوص اتوماسیون، احتمال 
کنار گذاشته شدن حســابداران از امور شرکتی بسیار زیاد خواهد بود 
و به پدیده حســابدارِی صرفا دیجیتال خواهیم رسید . اما در سال های 
بعد به تدریج مشخص شد که اتوماسیون تکمیل کننده و تسریع کننده 
کار حســابداران اســت و نه جایگزین کار آن ها . البته در انقالبی بودِن 
تحوالت دیجیتال هیچ شــکی نیست . واقعیت این است که بیگ ِدیتا 
به منبع بسیار غنی و بزرگی برای افزایش بازدهی شرکت ها بدل شده 
است . اما اگر کسب و کاری بخواهد واقعا پتانسیل استفاده از ابزارهای 
دیجیتال را محقق کند، این نکتــه را درخواهد یافت که نمی توان به 
یک باره تمام روش های قبلی را کنار گذاشــت . روش های سنتی - مثال 
در عرصه حسابداری- جای خطاهای انسانی زیادی را باقی می گذاشت؛ 
اما با اســتفاده از تکنولوژی های جدید می توان این احتمال را بســیار 

پایین آورد .
بخشــی از پیش بینی ها در مورد آینده حسابداران در جهان دیجیتال 
این است که آن ها   به تدریج در جایگاه مشاوره و تعیین استراتژی مالی 
در شرکت ها باال خواهند رفت . با این حال، نباید فراموش کرد که الزمه 
تضمین این آینده، روی خوش  نشــان دادن بــه ابزارهای تکنولوژیک 

جدید در عرصه مالی خواهد بود .
 منبع: فوربز

ترقی اقتصادی : سهامداران در آینده نزدیک می توانند با مراجعه به سامانه های بانکی درخواست 
وثیقه گذاری سهام خود را ثبت کنند.

فرصت وثیقه گذاری سهام برای دریافت وام از طریق بانک ها برای سهامداران فراهم شده است. آنها 
در آینده نزدیک می توانند با مراجعه به سامانه های بانکی درخواست خود را ثبت کنند.

به گفته معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی، اگر سهامداری در سجام ثبت 
کرده باشد، می تواند سهم خود را وثیقه و از بانک تسهیالت اخذ کند.

در این زمینه باید اپلیکشن و سامانه ای بانکی ایجاد شود که برخی از بانک ها به این سامانه متصل 
شده اند و امید می رود تا پایان فصل بهار تمام شبکه بانکی به این سامانه متصل شوند.

محمد حسنلو با اشــاره کرد: زیرساخت این کار از سوی شرکت سپرده  گذاری مرکزی آماده شده 
و سمت دیگر کار یعنی بانک ها باید این زیرساخت و سرویس را ارائه دهند و فکر می  کنم تا پایان 

فصل بهار این اتفاق رخ دهد.
او همچنین گفت: سهامدار برای اخذ وام می تواند به بانک مربوطه در شهر و محله خود مراجعه کرده 

و حتی از طریق اپلیکشن بانک مربوطه سرویس مورد نظر را انتخاب کند.
به گفته حسنلو، در هفته آینده برنامه آزمایشی وثیقه سازی سهم را در جهت ارائه تسهیالت خواهیم 

داشت که با رفع اشکاالت پیش  بینی نشده، به صورت واقعی اجرا می شود.
الزم به ذکر است که 6 اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیالت خرد 
تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان را با استفاده از وثایق بورسی و غیربورسی شامل سهام، اوراق بدهی 

اموال عینی و سیم کارت، به بانک ها ابالغ کرد.
این دستورالعمل، با هدف تمهید شرایط تسهیل بهره مندی متقاضیان از تسهیالت خرد از رهگذر 

استقرار نظام وثیقه گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شد.
از ســوی دیگر، عشقی، رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز، از امکان توثیق سهام به صورت 

الکترونیکی و با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد.
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، اطالعات را به بانک ها ارائه می دهد و سهامدار باید با مراجعه به 

اپلیکیشن بانک، اقدامات مربوط به وثیقه سهام و نیز دریافت وام انجام دهد.

با پیامک OTP )یکبار مصرف(، ســجام سهامدار احراز هویت شده و اگر OTP درست وارد شد، 
سهام قابل وثیقه سهامدار در اپلیکیشن بانک نمایش داده خواهد شد.

پس از این مرحله، ســهامدار می تواند سهام  مدنظر خود را برای وثیقه انتخاب و تعداد سهامی که 
قصد وثیقه گذاری دارد را وارد کند.

این درخواست مانند سیستم پرداخت شاپرک، سهامدار را به سمت سامانه های شرکت سپرده گذاری 
هدایت می کند. در این بخش، درخواست  بانک به کاربر نمایش داده می شود و با OTP سجام احراز 
اختیار انجام می شود تا هویت سهامدار و نیز میزان سهامی که قرار است به عنوان وثیقه گذاشته 

شود را تایید کند.
کارمزد وثیقه را ســهامدار باید پرداخت کند و اگر این کار موفق آمیز باشد، درخواست وثیقه ثبت 

می شود.
در انتهای روز معامالتی و پس از اعمال معامالت، درخواست سهامداران در سامانه پس از معامالت 

اعمال می شود و روز کاری بعد نتیجه این درخواست در اختیار بانک ها قرار می گیرد.
سهامدار باید نسبت به این موضوع مطلع باشد، سهامی که به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیالت 
بانکی تعیین می شــود، در شرکت سپرده گذاری به حالت فریز درآمده و سهامدار تا پایان تسویه 

تسهیالت خود نمی تواند آن را بفروش برساند.     

افزایش ناگهانی نرخ بهره چه اثری 
بر بورس دارد؟

کارشناس اقتصادی
نوید رجایی

حمایت صندوق توسعه ملی از بورس و واریزهای جدید

چقدر به این روزهای بورس باید امید داشت؟

چرا تکنولوژی هنوز جای حسابداران را نگرفته است؟

حسابداران در شرکت ها ماندنی اند

نحوه وثیقه گذاری سهام برای گرفتن وام مشخص شد


بازارسرمایه 3

جدال بورس با بالتکلیفی برجام و رشد تورم

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال نهم-شماره ۱2۱ - نیمه دوم اردیبهشت ۱40۱

دیدگاه

ترقی اقتصادی : یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: با حذف ارز 
4۲۰۰ نه تنها حاشیه ســود برخی شرکت ها کاهش پیدا نمی کند 

بلکه در بلندمدت با رشد همراه خواهند شد.
»شــاهین احمدی«  به صحبت های شــب گذشته رییس جمهور 
در خصوص ارز ترجیحی و تاثیر حــذف آن بر روند معامالت بازار 
ســرمایه اظهار کرد: تاکنون معامالت در بازار سهام با سه نوع نرخ 

اعم از نیمایی، سنا و ترجیحی محاسبه می شد.
وی افــزود: حال با حذف ارز ترجیحی شــرکت هایی که از این ارز 
بهره می گرفتند، معامالتشــان بر حسب دالر نیمایی انجام خواهد 
شد، از سوی دیگر محدودیت ارزی آنها نیز رفع می شود و می توانند 

فروش های خود را به صورت آزادانه انجام دهند.

احمــدی تاکید کرد: با توجه به آنکه حجم عملیاتی شــرکت های 
مذکور تقریباً ثابت است، به همین دلیل با حذف ارز 4۲۰۰ نه تنها 
حاشیه سود شــرکت ها کاهش پیدا نمی کند، بلکه در بلندمدت با 

رشد همراه خواهند شد.
این کارشــناس بازار سرمایه گفت: تنها شــرکت هایی با حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی متضرر خواهند شــد که با اســتفاده از رانت، مواد 
اولیــه را تهیه می کردند و  محصول نهایی را با قیمت آزاد در  بازار 
می فروختند که عمده شــرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه 

این گونه نیستند.
وی در ادامه به دســتورالعمل اخیر ســازمان بورس مبنی بر واریز 
سودهای رسوب شــده به حساب ســهامداران تاکید کرد و اظهار 

داشــت: وقتی ســود نقدی در مجامع مصوب می شود یعنی طرح 
توســعه ای در دســتور کار نبوده و ناشــر بنا بر تصمیمات اتخاذ 
 شده بخشی از ســود خالص یا سود انباشــته را میان سهامداران 

تقسیم می کند.
وی اقدام ســازمان بورس مبنی بر واریز ســودهای رســوب شده 
به حســاب سهامداران را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با اجرای 
امر مذکور تعداد کثیری از ســرمایه گذاران، سرمایه های خود را در 
راستای سرمایه گذاری به  بازار واقعی یا بورس تزریق خواهند کرد.

به گفته احمدی، طی چند سال اخیر به دالیل مختلف همانند عدم 
مراجعه سهامدار به بانک ها به منظور دریافت سود تقسیمی، مبالغ 
بسیاری تحت عنوان سود نقدی سهام )DPS( در اختیار شرکت ها 
باقی مانده اســت. این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه 
شــفافیت یکی از ارکان اصلی حاکمیت شــرکتی است که این امر 
در صورت ارائه درست صورت های مالی رخ می دهد، افزود: بخشی 

از صورت های مالی مربوط به جریان های نقدی می شود، شرکت ها 
سودهای مصوب را تحت عنوان مبلغ اعالمی برای پرداخت در نظر 
می گیرند اما به واسطه رسوب پول این مسئله اقالم تعهدی و نقدی 

را از شفافیت خارج می کند.
وی در ادامه پیشــنهاد داد: با توجه به اینکه اکنون زیرساخت های 
سامانه ســجام برای واریز سود ســهامداران مهیا شده بهتر است 
سازمان با همکاری مجلس شورای اسالمی اصالحاتی را در بخشی 
از قانونی تجارت مبنی بر الزام حداکثر هشت ماه برای توزیع سود 
نقدی انجام دهند زیرا بخش زیادی از جذابیت معامالت به ســود 

نقدی سهام باز می گردد.
به گزارش ایرنا ، احمدی در پایان یادآور شد: اگر سودهای تقسیمی 
در فاصله زمانی کمتری به حســاب ســهامداران اعم از حقیقی یا 
حقوقی واریز شود روند ســرمایه گذاری در بازار سهام نیز بهینه تر 

خواهد شد.

اثر حذف و اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی در بورس



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال نهم-شماره ۱2۱ - نیمه دوم اردیبهشت ۱40۱

ترقی اقتصادی : همزمان با رشــد دوباره قیمت دالر، بانک مرکزی 
سیاســت های تشویقی تازه ای را برای جذب سپرده های ارزی درپیش 
گرفت. نهاد ناظر بازار ارز در اطالعیه ای اعالم کرد: به سپرده های ارزی 
با منشأ اسکناس در بانک ها، ســود نقدی ارزی پرداخت می شود. در 
معامالت روز شــنبه بازار آزاد ارز قیمت هــر دالر آمریکا به ۲۸هزار و 

6۰۰تومان رسید.
با وجود یــک دوره ثبات نســبی بــازار ارز در ابتدای 
اردیبهشت ماه شــیب قیمت دالر دوباره صعودی شد 

و قیمــت هــر دالر آمریکا دیروز به مــرز ۲۸هزارو 
6۰۰تومــان رســید. روند صعودی قیمــت دالر از 

۱5اسفند پارسال شروع شده است. 
در این مدت ۱۲درصد به نرخ دالر 

همزمان  اســت.  شده  اضافه 
بانک مرکــزی تالش می کند 

بــا پهن کردن برخــی تورهای 

مقرراتی و همچنین به کارگیری سیاســت های تشــویقی، متقاضیان 
غیرحرفــه ای ارز را از حوالی بازار دور نگه دارد و حتی در اقدامی رو به 

جلو ارزهای خانگی را در سپرده های رسمی بانکی جذب کند.
طبق آمارهای رسمی در ۲5ســال گذشته میزان خروج ارز از اقتصاد 
ایــران ۱75میلیــارد دالر بوده کــه تخمین زده می شــود بین ۲5تا 
35میلیارد دالر آن در قالب دالرهای خانگی در داخل کشور و 

خارج از چرخه اقتصاد انباشته شده باشد.
براســاس اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از 
تاریخ ۱۰اردیبهشــت ماه هنگامی که ســپرده گذاری با 
تحویل اسکناس ارزی انجام شده باشد، بانک ها مکلفند 
درصورت درخواست سپرده گذار، همان نوع ارز 
اســکناس را به مشتری بازگشت دهند، 
عالوه بر این سود سپرده ارزی نیز  باید 
به صورت نقدی )اسکناس ارز( پرداخت 
شود. بانک مرکزی همچنین بازپرداخت 

اصل و سود مبلغ سپرده گذاری شده را تضمین کرده و به سپرده گذاران 
ارزی اطمینان داده است که منابع آنها نزد بانک ها حفظ می شود و سود 

سپرده هایشان نیز به صورت ارزی پرداخت خواهد شد.
اطمینان به سپرده گذاران

 بانــک مرکزی در اطالعیه جدید خود، بــرای ایجاد اطمینان کافی 
برای ســپرده گذاران ارزی، بانک های عامل را ملــزم کرده در زمان 
برداشت یا بستن حساب به درخواست مشتری، عین اسکناس ارز را 
پرداخت کنند. به عبارت دیگر درصورتی که سپرده گذاری به صورت 
ارزی و از طریق اســکناس انجام شده باشد، بانک عامل مکلف است 
همان ارز و حتی ســود آن را به صورت ارزی به سپرده گذار پرداخت 
کند. بانک ها همچنین مکلف شده اند هنگام سپرده پذیری ارزی، در 
رسید تحویلی به مشــتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از 
مشتری و تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت 
اســکناس را قید کنند. به نوشته همشهری، بازپرداخت اصل و سود 
مبلغ ســپرده گذاری شده را بانک مرکزی تضمین کرده است. انتظار 
می رود با اعمال این سیاســت های تشویقی بخشی از ارزهای خانگی 
جذب بانک ها شــود. این موضوع در شرایطی که شیب قیمت دالر 
دوباره صعودی شــده می تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز منجر شود 

و حتی از نوسان قیمت جلوگیری کند.
راهکار تقویت ارزش پول ملی

بررسی های کارشناسی نشان می دهد؛ به طور کلی در طول چند سال 
گذشته ۲عامل؛ یعنی کاهش جریان ورود ارز به کشور به دلیل تحریم ها 
و همچنین افزایش تورم، نقشــی کلیدی در نوســان های ارزی داشته 
اســت. در شرایط فعلی نیز به نظر می رسد رشــد قیمت دالر ناشی از 
همین ۲عامل است. یعنی از یک طرف انتظارات تورمی در حال افزایش 
است و از طرف دیگر برآورد ها نشان می دهد حجم منابع ارزی مورد نیاز 
در سال جاری به شکل محسوسی نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته زیرا قیمت بسیاری از کاالهای پایه و همینطور مواد خوراکی در 
جهان تحت تأثیر جنگ در اوکراین به میزان قابل توجهی باال رفته و در 
نتیجه دولت برای تامین اقالم ضروری به منابع ارزی بیشتر و تازه تری 

نیاز دارد.
اگرچه به گفته مقام های ارشــد دولتی حجم درآمدهای نفتی در طول 
چند ماه گذشته افزایش یافته اما به نظر می رسد به دلیل رشد بیش از 
اندازه قیمت های جهانی نیازهای ارزی نیز همزمان به نحو محسوسی 
افزایش یافته و این موضوع چرخه عرضه و تقاضا را در بازار ارز نامتعادل 

کرده است.

ادامه فشار فروش در بازار رمزارزها موجب شد تا بیت 
کوین یک هفته نزولی را طی کند و برای چهارمین 
روز متوالــی به ریزش خود ادامــه دهد. این رمزارز 
محبوب که بطور متوسط روزانه ۱.5 درصد از ارزش خود را از دست داده اکنون در محدوده 34 
هزار دالر که پایین ترین قیمت از ماه فوریه محسوب می شود، در حال معامله است. در شرایط 

کنونی دو عامل کلیدی در تعیین جهت آتی بیت کوین وجود دارد.
 عامل اول کاهش تمایل ریســک پذیری سرمایه گذاران به دلیل تشدید سیاست های انقباضی 
بانک های مرکزی برای کنترل تورم اســت. زیرا سیاست های انقباضی می تواند از سرعت رشد 
اقتصادی بطور محسوســی بکاهد و حتی منجر به رکود اقتصادی شــود. در چنین شــریطی 
سرمایه گذاران به دارایی های کم ریسک تر رجوع می کنند. چرا که سیاست های انقباضی هزینه 
استقراض را افزایش می دهند و از طرف دیگر تورم موجب کاهش قدرت خرید عمومی می شود 
که بازارها را برای ادامه رشــد بازدهی با چالش روبرو می سازد. پس هزینه بیشتر برای بازدهی 

کمتر خیلی ها را از سرمایه گذاری منصرف می کند و ترجیح می دهند نقد باقی بمانند.
عامل دوم، افزایش ارزش دالر اســت. شاخص دالر در هفته اخیر به باالترین رکورد خود در دو 

دهه اخیر رسید که عمدتا ناشی از سه فاکتور مهم است.
اولین فاکتور ادامه جنگ در شرق اروپا است که با بازار کار ضعیف، تورم باال و رشد قیمت انرژی 
ناشی از کمبود عرضه همراه شده و یورو را بسیار تضعیف نموده و یک چشم انداز رکودی را در 

برابر اروپا ترسیم کرده است.
فاکتور دوم ادامه محدودیت های سختگیرانه برای مقابله با همه گیری در چین است که اقتصاد 
در حال ریکاوری را دوباره از نفس انداخته. همچنانکه داده های اقتصادی هفته قبل نشان داد 
فعالیت بخش خدمات و تولید دوباره به شروع همه گیری کاهش یافته اند و قرنطینه شهرهای 
بزرگ و مراکز تجاری مهمی نظیر شانگهای احتمال کاهش رشد اقتصادی سه ماهه را افزایش 

داده که می تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه افت اقتصاد جهانی دامن بزند.

فاکتور مهم دیگری که باید به آن توجه داشــت پیشــی گرفتن فدرال رزرو در سیاســت های 
انقباضی از ســایر بانک های بزرگ اســت. در حالی که همه بانک های مرکزی سال ۲۰۲۲ را با 
یک لحن انقباضی شروع کردند و حتی برخی از آن ها مانند بانک انگلیس افزایش نرخ بهره را 
شروع کرده بودند ولی وضعیت شکننده بازار کار و نگرانی از صدمه جدی تقاضای در حال بهبود 
موجب شد تا آن ها خیلی دست به عصاتر از آنچه انتظار داشتند عمل کنند. در این میان فدرال 
رزرو، با اتکا به بازار کار قوی تر توانست سیاست های مهار کننده تورم را به شدت بیشتری به 

موقع اجرا بگذارد.
نشست فدرال رزرو در ماه می اگرچه به شدتی که بازارها انتظار داشتند انقباضی نبود ولی ادامه 
افزایش نرخ بهره، چشم انداز دارایی های بدون بهره و دارایی های پر ریسک را قدری تیره کرده 
اســت. در شرایطی که آقای پاول مشخص کرد که افزایش 75 واحدی نرخ بهره فعال در برنامه 
فدرال رزرو وجود ندارد، ولی افزایش 5۰ واحدی ماه می و احتماال ادامه آن در ماه های جون و 

جوالی بسیار محتمل بنظر می رسد.
داده های بازار کار هفته گذشته نشان داد که با اشتغال بخش غیر کشاورزی در ماه آوریل بهتر 
از پیش بینی ۱۱ میلیونی از ۱۱ میلیون و 5۰۰ هزار نفر فراتر رفته در حالی که متوسط دستمزد 
ســاعتی هم با رشد همراه بوده اســت. این داده ها اعتماد بنفس فدرال رزرو را در دنبال کردن 
سیاست های انقباضی افزایش می دهد. این امر موجب شده تا دالر در برابر سایر ارزهای اصلی 
بدرخشد و به کانون توجه سرمایه گذارانی بدل شود که می خواهند با تحوالت بازار همراه باشند.

این عوامل دســت به دست هم داده اند تا بازار رمزارزها بعنوان یکی از پرریسک ترین بازارهای 
مالی با فشار فروش همراه شوند و بنظر می رسد که تا زمانی که شرایط بنیادی به این ترتیب 

باقی بماند جذابیت آن ها برای سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت.
چشم انداز تکنیکال بیت کوین

با نگاهی به نمودار روزانه بیت کوین در پلتفرم بایننس می توان مشاهده کرد که بیت کوین از 
اواخر ژانویه در یک کانال مالیم صعودی در حال معامله بود. سقف قیمتی ۲۸ مارس در 4۸۲۲۰ 

دالر با برگشت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و سقف این کانال تشکیل شده و خریداران پس از 
ناکامی در عبور از این مقاومت مهم، سقف قیمتی پایین تر 4۲۹۸5 دالر را در ۲۱ آوریل ایجاد 
کردند. ولی شکسته شدن کف کانال نزولی در روز جمعه غلبه فروشندگان بر بازار را آشکار نمود 
و عالوه بر این، فشار فروش قیمت را به پایین تر از میانگین های متحرک 5۰ و ۱۰۰ روزه کشاند 
که تایید کننده روند نزولی این کریپتو است. بر این اساس می توان از رفتار قیمت اینطور نتیجه 
گرفت که حمایت ۲4 ژانویه در 3۲۹5۰ دالر نزدیک ترین هدف قیمتی است. چنانچه این ناحیه 
نتواند حمایت الزم را ارائه کند و مانع ریزش بیشــتر شود، با تداوم مومنتوم نزولی امکان دارد 
بیت کوین دوباره به ۲۸۸۰۰ دالر که پایین ترین سطح یک ساله اش هست برگردد. ادامه غلبه 
نیروهای فروش بر بازار در نهایت ۲5 هزار دالر و ۲۱ هزار دالر را بعنوان نواحی حمایتی بعدی در 
چشم انداز قرار خواهد داد. در غیر اینصورت، برای اطمینان از تغییر روند باید خریداران بتوانند 

یک حرکت پایدار باالتر از سقف 4۲۹۸5 دالر را شکل دهند.

ترقی اقتصادی : بازار ارز باوجود افت وخیز قیمت، همچنان از محدوده ثبات خارج نشده و فعاًل 
ازنظر آمارهای تجارت خارجی نیز تهدید قابل توجهی علیه ثبات آن وجود ندارد؛ البته که استمرار 

این شرایط در میان مدت نیازمند تحقق چند پیش نیاز دیگر است.
بازار ارز در منطقه ثبات قرار دارد و با آمارهایی که از تجارت خارجی می رسد، می توان نسبت به 
ثبات آن در میان مدت امیدوار بود؛ البته در این میان سیاســت های دولت برای اصالح نظام ارزی 
کشور و نتیجه مذاکرات احیای برجام نیز عواملی هستند که می توانند روی بازار اثرگذار باشند و 

تکانه هایی در قیمت دالر ایجاد کنند.
قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد در محدوده به ۲۸ هزار تومان می چرخد اما همچنان در محدوده 
۲۰۰ روزه قرار دارد و به نوعی بیانگر ثبات این بازار اســت. در این وضعیت، اگر برنامه های دولت 
برای اصالح نظام ارزی کشور به سمت یکسان سازی نرخ حرکت کند، می توان امیدوار بود با تداوم 
اتفاقات مثبت در حوزه تجارت خارجی، نرخ ارز نوسان خارج از عرفی تجربه نکند و نهایتاً به اندازه 

تفاضل تورم داخلی و خارجی رشد کند.
کارنامه تجارت خارجی ایران در فروردین امســال نشــان می دهد در این بازه یک ماهه، صادرات 
غیرنفتی کشــور معادل 7 میلیون و 3۲4 هزار تن به ارزش سه میلیارد و 6۹۹ میلیون دالر بوده 
و باوجود کاهش ۱۰ درصدی وزن نســبت به مدت مشابه سال قبل، در سایه رشد قیمت جهانی 
کامودیتی و کاالهای کلیدی، با افزایش ۲5 درصدی ارزش نســبت به فروردین سال قبل مواجه 

شده است.
در این ماه، فرایند واردات ایران نیز طبق روال مرســوم ادامه داشته و دو میلیون و ۲5۲ هزار تن 
کاال به ارزش دو میلیارد و ۸۲4 میلیون دالر وارد کشور شده است. این ارقام ازنظر وزن با رشد ۱۰ 
درصدی نسبت به فروردین سال قبل مواجه هستند اما باوجود جهش قیمت های جهانی در حوزه 
غذا و کاالهای اساســی که بخش عمده واردات ایران را تشکیل می دهند، ارزش واردات فقط یک 

درصد باالتر از فروردین سال قبل بوده است.
برآیند رشد صادرات و تثبیت نسبی واردات ایران در فروردین ماه این بوده که تراز تجاری کشور به 
مثبت ۸75 میلیون دالر رسیده و عماًل ضمن اینکه نیازهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی 

تأمین شــده، ۸75 میلیون دالر نیز به ذخایر ارزی اضافه شده اســت. البته این فرایند می تواند 
ناپایدار بوده و در ماه های آینده تغییر کند، اما در وضعیت موجود، مثبت شدن تراز تجاری، یکی 
از محرک های ثبات بخش بازار ارز محســوب می شود که قادر است جورچین ثبات در این بازار را 

تکمیل کند.
نکته قابل توجه این است که مقایسه آمار و ارقام تجاری در فرودین امسال باالترین رقم در ماه های 
مشــابه 4 سال اخیر بوده و ارزش صادرات غیرنفتی در این ماه حتی از فروردین ۱3۹5 نیز باالتر 
است. نکته دیگر اینکه میانگین ارزش کاالهای صادراتی در فرودین امسال، باالتر رقم از سال ۱3۹۸ 

تاکنون است و از این محل بیشترین صرفه اقتصادی نصیب کشور شده است.
در آن ســوی ماجرا، بانک مرکزی نیز در ســایه اجرای سیاست های دولت برای تغییر نظام ارزی 
کشور و حذف ارز ترجیحی، سیاست های تشویقی تازه ای را برای جذب سپرده های ارزی یا همان 
دالرهای خانگی به کار گرفته و اعالم کرده اســت که به ســپرده های ارزی با منشأ اسکناس در 

بانک ها، سود نقدی ارزی پرداخت می شود.
به نظر می رســد بانک مرکزی در تالش اســت بازار را به نوعی مدیریت و قانونمند کند که ضمن 
به کارگیری سیاست های تشویقی، متقاضیان غیرحرفه ای را از بازار ارز دور کند و آن ها را به سمت 
بانک ها سوق دهد به خصوص که بر اساس آمارهای رسمی میزان خروج ارز از چرخه اقتصاد ایران 
در ۲5 ســال اخیر رقمی معادل ۱75 میلیارد دالر بوده که تخمین زده می شود حدود ۲5 تا 35 
میلیارد دالر از آن در قالب دالرهای خانگی حبس شــده باشد و بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد 
می تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد. البته بی اعتمادی جامعه به سیاست گذاری های بانک 
مرکزی بنا به تجربیات گذشته نظیر پیش خرید سکه و ...، می تواند عاملی در جهت موفق نشدن 

این برنامه ریزی باشد.
بر اســاس اصالحیــه قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، از تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ماه هنگامی که 
سپرده گذاری با تحویل اســکناس ارزی انجام شده باشد، بانک ها مکلف اند در صورت درخواست 
سپرده گذار، همان نوع ارز اسکناس را به مشتری بازگشت دهند، عالوه بر این سود سپرده ارزی نیز 
باید به صورت نقدی )اسکناس ارز( پرداخت شود. بانک مرکزی همچنین بازپرداخت اصل و سود 

مبلغ سپرده گذاری شــده را تضمین کرده و به سپرده گذاران ارزی اطمینان داده است که منابع 
آنها نزد بانک ها حفظ می شود و سود سپرده هایشان نیز به صورت ارزی پرداخت خواهد شد. بانک 
مرکزی نیز در اطالعیه جدید خود، برای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده گذاران ارزی، بانک های 
عامل را ملزم کرده در زمان برداشت یا بستن حساب به درخواست مشتری، عین اسکناس ارز را 

پرداخت کنند.
با همه این مسائل، حفظ ثبات نرخ ارز در بازار در بلند مدت نیازمند اصالح امور در دو جبهه شامل 
تقویت و اســتمرار صادرات و همچنین مهار تورم در داخل اســت؛ چراکه در طول اقتصاد معاصر 
ایران، ۲ عامل اصلی یعنی کاهش جریان ورود ارز )حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی( به کشور در 
سایه تحریم و محدودیت ها خارجی و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد، نقش کلیدی 
در تنش های ارزی داشــته اند و در شرایط فعلی نیز ســوای از اثرگذاری تمهیدات بانک مرکزی 
سیاست های ارزی دولت و همچنین شرایط تجارت خارجی بر ثبات بازار ارز در میان مدت، به نظر 
می رسد استمرار شرایط با ثبات بازار ارز متکی به اتفاقات مربوط به همین دو عامل اصلی است و 

دولت باید در این دو جبهه اقدامات کارشناسی انجام دهد.
تعییــن تکلیف مذاکــرات احیای برجام برای رفع بالتکلیفی اقتصــاد و تالش برای برگرداندن 
اقتصاد ایران به میدان اقتصاد جهان و منطقه، سریع ترین مسیری است که می تواند نتیجه بخش 
بودن سیاست های ثبات ســاز در بازار ارز را تضمین کند؛ اما بدون تعیین تکلیف این مذاکرات 
نیز همچنان فرصت ترمیم بازار ارز کشــور از مسیر تجارت با همسایگان و شرکای استراتژیک 
تجاری وجود دارد و دولت می تواند با تســهیل صادرات و حفظ نقش انتظام بخشــی خود در 
اقتصــاد، توان صادرکنندگان بخش خصوصی برای بزرگ تر کردن ســهم ایران از کیک اقتصاد 

منطقه را به کار بگیرد.
این مســئله نباید نادیده گرفته شــود که اقتصاد ایران به واســطه نفتی بودن بودجه دولت، سوء 
مدیریت های طوالنی مدت، هجوم و فشار خارجی در چندین دهه، تضعیف تولید و غفلت از تأمین 
تکنولوژی، شــدیداً به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی وابســته است و برای 
حفظ ثبات بازار ارز، بیش از هر چیز باید اولویت به رفع تهدید از درآمدهای ارزی داده شود؛ یعنی 
سیاست های به سمتی حرکت کند که هم صادرات غیرنفتی و هم فروش نفت کشور با مزاحمت 
حداقلی و هزینه معقول انجام شود وگرنه برنامه ریزی ها و سیاست های ثبات ساز بازار ارز درنهایت 

با یک شوک بیرونی بی اثر خواهند شد و بازار دوباره به دوره تنش بازخواهد گشت.

اعطای ۲۶ هزار فقره وام نوسازی 
بافت فرسوده 

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک مســکن از پرداخت ۲ هزار و 467 میلیارد 
تومان تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده از ابتدای سال ۹۸ تاکنون خبر داد.

محمود شایان در خصوص میزان تخصیص اعتبار و تسهیالت به بافت فرسوده 
که از سال ۹۸ به بعد به متقاضیان پرداخت شده است گفت: تسهیالت نوسازی 
بافت فرسوده از ابتدای سال ۱3۹۸ به 5 هزار و 4۲۱ پروژه پرداخت شد و تعداد 
۲6 هزار و 7۹۱ نفر برای نوســازی واحدهای خود در محالت هدف بازآفرینی 
شهری این تسهیالت را دریافت کردند.شایان افزود: مبلغ قرارداد منعقد شده 
تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده ۲ هزار و 467 میلیارد تومان است 

که به بیش از ۲6 هزار متقاضی پرداخت شد.

بانک سپه 1۶٨ زندانی جرائم 
غیرعمد را آزاد کرد

ترقی اقتصادی: بانک سپه در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و با 
حمایت شرکتهای زیر مجموعه این بانک در ماه مبارک رمضان نسبت به آزادی 
۱6۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد ، تهیه 4 هزار بســته معیشتی برای خانواده 
های زندانیان نیازمند و ســاخت و نوسازی 7 مدرسه و یک خانه بهداشت در 
مناطق محروم کشــور اقدام کرد.بانک سپه در ماه مبارک رمضان و در قالب 
برنامه تلویزیونی »در پناه عشق« شبکه دو سیما با پرداخت بالغ بر ۸۰ میلیارد 
ریال، شرایط آزادی ۱6۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد را فراهم کرد.بسیاری از 
زندانیان سرپرست خانوار در طول تحمل دوران محکومیت، خانواده هایشان 
متحمل دشواری های زیادی می شوند. به همین سبب 4 هزار بسته معیشتی 
بیــن خانواده زندانیان نیازمند ، همزمان با شــب های ماه مبارک رمضان و با 
همکاری ســازمان زندانها توسط بانک ســپه توزیع شده تا خانواده ها در نبود 

سرپرست آسیب نبینند.

 محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توسعه تعاون شد

ترقی اقتصادی: در مراسمی با حضور معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی؛ محمد شیخ حسینی به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون معارفه 
شد.حکم انتصاب محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون از سوی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد.شیخ حسینی سرپرست جدید بانک توسعه 
تعاون پیش از این در این بانک عهده دار مدیریت شعب استان تهران، مدیریت 
شعب استان اصفهان و مدیریت شعب استان چهار محال و بختیاری بوده است.

در این مراسم که با حضور غالمحسین حسینی نیا معاون وزیر و رییس سازمان 
فنی و حرفه ای کشــور ، سید باقر فتاحی ، امیر هوشنگ عصارزاده و محمد 
جعفر ایرانی اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون و معاونین بانک همراه بود، 
پیام تشکر وزیر از زحمات و تالش های چندین ساله حجت اله مهدیان مدیر 

عامل پیشین بانک نیز قرائت شد.

بانک گردشگری بیش از 1۳۰۰ 
میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

ترقی اقتصادی: بانک گردشــگری در ســال ۱4۰۰ در مجموع ۱574 فقره 
تســهیالت ازدواج به مبلغ ۱3۱۱ میلیارد ریــال به مزدوجین پرداخت کرده 
اســت.از کل تسهیالت ازدواج پرداختی بانک در سال گذشته، تعداد   ۱4۹۱ 
فقره وام ازدواج اشــخاص عادی و ۸3 فقره تسهیالت ازدواج اشخاص ایثارگر 
بود.از تسهیالت پرداخت شــده در سال ۱4۰۰ ، مبلغ ۱۱۸۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال به اشخاص عادی و ۱۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به اشخاص 
ایثارگر پرداخت شــده است.میزان تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در سال 
گذشــته برای هر یک از زوجین مبلغ 7۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده 
بود.سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی به 
نشــانی ve.cbi.ir ایران تنها مرجع رسمی کشور جهت ثبت نام متقاضیان 

تسهیالت ازدواج است.

برگشت مالیات ٨۳۰۰ میلیارد 
تومانی برای بانک ملت

ترقی اقتصادی: با رای هیات حل اختالف مالیاتی، مالیات تشخیصی بانک 
ملت برای ســال ۱3۹۸ تعدیل شد. پیرو دریافت برگ تشخیص مالیات سال 
۱3۹۸ و پس از طرح شــکایت بانک در هیأت حل اختالف مالیاتی و حسب 
پیگیری های صورت گرفته، مالیات تشــخیصی تعدیل و از مبلغ ۱3۲،۲75 
میلیارد ریال به مبلغ 4۹،۱7۰ میلیارد ریال کاهش یافت.بر اســاس اطالعیه 
شــفاف سازی بانک ملت که با عنوان تعدیل مالیات عملکرد تشخیصی سال 
۱3۹۸ و با درجه اهمیت ب روی ســامانه کــدال قرار گرفته، کاهش مالیات 

تشخیصی این بانک به اطالع سهامداران رسیده است.

پرداخت ۲۵هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه توسط بانک سینا

ترقی اقتصادی: وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا از ابتدای سال 
۱3۹۹ تا پایان فروردین ماه ۱4۰۱ به مرز ۲5 هزار میلیارد ریال رســید.این 
بانک که در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به فقرزدایی در 
جامعه، طرح های قرض الحســنه متعددی را اجرایی ساخته، از ابتدای سال 
۱3۹۹ تــا پایان فروردین ماه ۱4۰۱ تعداد ۱۰۸ هزار و ۹۰۰ فقره وام قرض 
الحســنه به مبلغ ۲4 هزار و ۸۱3 میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت 
کرده اســت.این وام ها در قالب طرح های مختلف و با هدف اشــتغالزایی و 
رفع نیازهای ضروری اقشار کم برخوردار، حمایت از کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا، کمک به تامین مسکن محرومان، ازدواج، حمایت از پرستاران 
کادر درمان و مددکاران آسایشــگاه ها و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی 
مرزبانان، خانواده معظم شــهدای مدافع حرم و پوشش هزینه های درمانی 
بیماران پرداخت شــده است.گفتنی اســت وام های پرداختی این بانک در 
ســال ۹۹ به تعداد 6۱ هزار و 5۸3 فقره به مبلغ ۸۰53 میلیارد ریال و در 
ســال ۱4۰۰ به تعداد 43 هزار و 7۰5 فقره به مبلغ ۱5 هزار و 66 میلیارد 

ریال بوده است.

چک الکترونیک از خردادماه 
عملیاتی می شود

ترقی اقتصادی: چک الکترونیک، یکی از بندهای اجرای قانون جدید چک 
اســت که بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری، اجرای آزمایشــی این بخش 
از قانون را آغاز کرده اســت.مهران محرمیــان، معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در این  باره گفت: در این مرحله، فقط سامانه را در نظام بانکی زیر بار 
بردیم تا پایداری خدمات مربوط به بانک ها را آزمایش کنیم.وی ادامه داد: اگر 
احیانا مشــکل فنی در این باره وجود داشته باشد، در این مرحله حل می شود 
و پس از این که اطمینان حاصل شــد در ســامانه مشکلی نیست، در مرحله 
بعد در خرداد، این سامانه وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.معاون فناوری های 
نویــن بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مقــررات این  حوزه را در تیر 
ســال ۹۹ تدوین و آن را به شــبکه بانکی ابالغ کرده است، ادامه داد: موضوع 
مهم در این باره، خدمتی اســت که باید مردم دریافت کنند و در همین راستا 

پیگیری های متعددی در شکبه بانکی انجام شده است.

فاکتورهای اثرگذار بر آینده رمزارزها

بازار ارز به کدام سمت وسو می رود؟

ترقی اقتصادی : شواهد امر بیانگر این است که دولت سیزدهم 
برای راه اندازی رمز ارز ملی عزم جدی دارد اما هنوز شفاف سازی 
برای نظام بانکی و مردم نشــده است. خیلی از مدیران بانکی نیز 

در خصوص رمز ارز ملی اطالعات مفیدی ندارند.
پلتفــرم این ارز دیجیتال، کیــف پول مورد اســتفاده و هزاران 
سؤال دیگر مطرح است که باید برای بررسی تمامی این سؤاالت 

ساعت ها وقت بگذاریم.
در خصــوص کلیت رمــز ارز ملی و بحث پذیــرش نظام بانکی 
مرتضی ترک تبریــزی؛ نائب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت در 
گفتگو با گســترش نیوز گفت: رمز ارز ملــی نمی تواند جایگزین 
اسکناس شــود. حداقل تا ســالیان زیادی چنین اتفاقی نخواهد 
افتاد. در واقع اســتقرار رمز ریال یــا ریال دیجیتال در ذات خود 
حکم همان اســکناس نقد را دارد. تنها از حالت کاغذ فیزیکی به 
حالت دیجیتال )توکن( تبدیل شــده است. لذا از اساس موضوع 
جایگزینی خیلی حائز توجه نیست. استفاده از ارز دیجیتال بانک 
مرکزی یا CBDC را در چندین کشور مشاهده کردیم اما هیچ 
کدام به دنبال جایگزین کردن اســکناس با رمز ارز ملی نیستند. 
اکثراً کشــورها کارکردها و اهداف دیگری همانند آشــنایی بدنه 
حاکمیتی و دســتگاه های قانون گذار با ســاختارها و صنعت رمز 
ارزها، ایجاد زیرســاخت های تسویه مســتقیم و بدون واسطه یا 
تســویه امن و ســریع بین بانکی و همچنین تسهیل در مبادالت 

تجاری و مالی بین المللی را دنبال می نمایند.
آورده رمز ارز ملی برای نظام بانکی

تــرک تبریزی اظهــار کرد: بحث پذیرش رمز ارز ملی از ســوی 
بانک ها موضوع مهمی اســت که باید مشــخص شود آیا بانک ها 
می پذیرند بخشــی از دارایی خود را به رمز ارز ملی تبدیل کنند؟ 
پاســخ به این سؤال در زمان فعلی بســیار سخت است. بستگی 
دارد بانــک از تبدیــل دارایی خود به ریــال دیجیتال )رمز ریال 

ملی( آورده ای داشــته باشــد یا خیر. در صورتــی که بانک های 
تجاری قادر باشــند از این منابع برای درآمدزایی جدید استفاده 
کنند، مورد اســتقبال قرار خواهد گرفت. درآمدزایی بانک ها در 
حوزه هایی مانند ســرمایه گذاری در بازارهای تجاری مثل بورس 
یــا ارائه خدمات جدیــد بانکی مثل وثیقه گرفتــن رمز ارزها یا 
تسهیالت و وام بر پایه ارزهای دیجیتال خواهد بود. البته بانک ها 
از این زیرساخت می توانند برای ایجاد سرویس های سریع و امن 

بین بانکی نیز استفاده کنند.
وی افــزود: قوانین دســتوری برای پذیرش رمز ارزها از ســوی 
بانک ها پیامد خاصی برای کشــور ندارد. پیامد اصلی در صورت 

لحاظ کردن مســیر اشــتباه، هزینه زمانی و مالی بسیار زیادی 
بانک مرکزی و احتمال بی نتیجه ماندن طرح اســت. البته اعتماد 
عمومــی، چنین برنامه هــا و پروژه هایی را هم تحــت تأثیر قرار 

می دهد.
احتمال پذیرش رمز ارز ملی از سوی تجار

نایب رئیس هیئت مدیــره بانک تجارت تأکید کرد: رمز ریال ملی 
نوعــی StableCoin اســت و با رمز ارزهای جهــان روا مانند 
بیت کوین بســیار تفاوت دارد. ارزش ریــال دیجیتال دقیقاً برابر 
و همسان با ارزش اسکناس ریال است و در واقع این ارز در ذات 
خود قابلیت تجارت و سرمایه گذاری و تغییر ارزش مالی بر اساس 

فاکتورهای مختلف مالی، اقتصادی و بازار را ندارد. هر میزان ریال 
دیجیتال صادر شــود، در هر زمانی قابل تبدیل به میزان معادل 

خود از اسکناس ریال خواهد بود و بلعکس است.
ترک تبریزی با اشاره به پذیرش رمز ارز ملی از سوی مردم و تجار 
گفت: این موضوع بســتگی به ایجــاد کارکردها و خدمات جدید 
مالــی یا بانکی بر مبنای رمز ریال ملــی دارد. اصوالً در وضیعت 
فعلی کشــور ما که به لحاظ بانکی و مالی بســیار ایزوله از سایر 
کشــورهای دنیا است، بســیاری از کارکردها و اهداف این پروژه 
چندان عملی و کاربردی نخواهد بود. همچنین اگر رمز ریال ملی 
قابلیت اســتفاده و بهره برداری در بازارهای مجاز رمز ارزی مانند 
صرافی های دیجیتال داخلی را نداشــته باشد و امکان مبادله آن 
با ســایر ارزهای دیجیتال البته در ذیل مقررات مشــخص وجود 
نداشــته باشد؛ عماًل مورد استقبال تجار و کاربران عادی نیز قرار 

نخواهد گرفت.
نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت در پایان خاطرنشــان کرد: 
فواید رمز ارز ملی برای بانکداری ایران به لحاظ فناوری و نوآوری 
زیاد است اما به این شرط که اصولی در طراحی و پیاده سازی آن 
رعایت گردد. همچنین شفاف ســازی الزم از طرح صورت پذیرد. 
مثاًل در خصوص نوع کیف پول مورد استفاده برای رمز ریال ملی، 
انتقادهایی جدی وجود دارد. به نظر می رســد از نوع حضانتی و 
متمرکز در اختیار شرکت خدمات انفورمایتیک یا بانک ها خواهد 
بود. در واقع کاربــران نمی توانند از این مزیت که رمز ریال را به 
عنوان دارایی خود، به صورت غیر حضانتی و مســتقیماً در کیف 
پول تحت اختیار خود نگهداری کنند، بهره مند شوند. البته یکی 
از مزایــای رمز ریال می تواند سیســتم پرداخت خرد )خرید( به 
صورت تســویه سریع و امن بدون واسطه باشــد. به گونه ای که 
تا حدودی جایگزین درگاه های پرداخت ســنتی مانند دســتگاه 

کارت خوان یا درگاه خرید اینترنتی مبتنی بر کارت  بانکی شود.

آماده باش برای استفاده ازریال دیجیتال
اخبارکوتاه

خیز بانک مرکزی برای جذب دالر خانگی

مدیر تحلیل در شرکت بین المللی اینوسلو
علی مرتضوی



ترقی اقتصادی : میزان پرداخت حق بیمه توســط خود بازنشســته 
صندوق بازنشســتگی و دولت، بیمارســتان ها و آزمایشگاه های طرف 
قرارداد، افزایش خدمات ارایه شــده متناســب بــا حق بیمه پرداختی 
افزایش حق بیمه در سال ۱4۰۱ مجموعه ای از سواالتی است که ذهن 

بازنشستگان را مشغول می کند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: 
صندوق بازنشستگی کشــوری برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی 

افراد تحت پوشش خود، مکمل خدمات درمان را ایجاد کرده است.
بازنشســتگان جمعیت قابل توجهی از جامعه را تشــکیل می دهند و 
بدلیل شرایط سنی، زندگی آنها در این دوره با فراز و فرودهایی همراه 
اســت و نیاز دارند مورد حمایت های خاص قــرار بگیرند؛ یکی از این 
حمایت ها بیمه  تکمیلی است و آنها انتظار دارند در مقابل پرداخت حق 

بیمه،خدمات مورد انتظار را دریافت کنند.
اگرچه در حال حاضر با پیشرفت دانش بویژه در حوزه سالمت امید به 
زندگی افزایش یافته است، اما همواره انواع بیماری ها به دلیل افزایش 
ســن، بازنشستگان و سالمندان را تهدید می کند و این قشر بیشتر از 
اقشــار دیگر در معرض خطر هستند و طبیعی است که می بایست از 

پشتوانه های مالی و اجتماعی و رفاهی برخودار باشند.
میزان پرداخت حق بیمه توسط خود بازنشسته، صندوق بازنشستگی و 
دولت، بیمارستان ها و آزمایشگاه های طرف قرارداد، افزایش خدمات 
ارایه شده متناســب با حق بیمه پرداختی، افزایش حق بیمه در سال 
۱4۰۱ مجموعه ای از سواالتی است که ذهن بازنشستگان را مشغول 

می کند.  بعد از موضوعات مرتبط با حقوق و مســائل مربوط به آن از 
جمله همسان ســازی؛ خدمات بیمه ای دومین مطالبه و درخواست 

بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری است.
این روزهــا میزان برخورداری از خدمات بیمــه ای و همچنین نحوه 
انتخاب شــرکت بیمه ای طرف قرار داد)بیمه آتیه ســازان حافظ( با 
ابهامات و ســوال هایی در ذهن جمع زیادی از بازنشستگان روبروست 
و بخشی از آن منعکس شــده که در گفت و گو با مدیر کل فرهنگی 
و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشوری به این سواالت پاسخ دادیم 
تا برخی ابهامات و خالء های موجود در مســیر  ارائه خدمات بهتر به 

بازنشستگان برطرف شود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری روز شنبه 
گفت: بر اساس ماده ۸5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های 
اجرایی مکلفنــد در چارچوب بودجه های مصــوب و آئین نامه ای که 
به تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت 
تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به 
صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش 

بیمه های تکمیلی قرار دهند.
محمود مرتضایی فرد افزود: صندوق بازنشســتگی کشوری هم برای 
بهبود شــرایط معیشــتی و رفاهی افراد تحت پوشــش خود، مکمل 
خدمات درمان را ایجاد کرده است و بر این اساس صندوق بازنشستگی 
هم بخشی از هزینه های آن را پرداخت می کند، اما این موارد به معنی 
واقعی بیمه تکمیلی نیست و در اصل مکمل خدمات بوده و نزدیک به 

یک دهه است که انجام می شود.
وی ادامه داد: صندوق بازنشســتگی کشوری برای اینکه بتواند در این 
شرایط ســخت به بازنشســتگان کمک کند در واقع مکمل خدمات 
درمان را ایجاد کرد و با مشــارکت بازنشســتگان و صندوق، بخشی از 
خدمات را پوشش می دهد، ولی آنچه که به عنوان بیمه تکمیلی قابل 
انتظار است، چیزی نیست که در این صندوق اتفاق می افتد، صندوق 
بازنشســتگی کشوری به یک معنا نمی تواند بیمه تکمیلی انجام دهد 
چــرا که با خدمات و وظایف ارائه شــده در این صندوق مغایرت دارد 
اما اگرچه ارایه مکمل بیمه هزینه زیادی را به صندوق بازنشســتگی 

متحمل کرده است، اما این خدمات را پوشش می دهد.
مرتضایی فرد در مورد اینکه چطور شــد که بیمه آتیه ســازان حافظ 
عهده دار بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری شده است، تصریح 
کرد: در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد و اینکه هر ساله این 
صندوق با برگزاری تشریفات مناقصه و فروش پاکت را اعالم  می کند 
که هر شــرکتی که می تواند در مناقصــه و فرآیند بیمه تکمیلی ما 

شرکت کند.
وی ادامــه داد: نزدیک به ۲میلیون نفر تحت پوشــش بیمه صندوق 
بازنشســتگی کشوری در سطح کشــور پراکنده هستند، بنابراین اگر 
شــرکتی بخواهد در این مناقصه بیمه و جبران خسارت شرکت کند 

باید در همه کشور شعبه داشته باشد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پیش 
از این ۹شرکت آمدند تا در این مناقصه شرکت کنند، اما فقط شرکت 
آتیه سازان حافظ بود که پاکت را تحویل داد و به همین دلیل هم یک 
بار دیگر مناقصه تجدید شد و برای بار دوم هم فقط همین شرکت آتیه 

سازان حافظ بود که شرکت کرد و پاکت داد.
وی افزود: شرکت آتیه ســازان حافظ به عنوان کارگزار بیمه سالمت 

بوده و می تواند از امکانات بیمه سالمت در سراسر کشور هم استفاده 
کند و بر همین اساس شرکت از سال ۱3۸۸ وارد این فرایند شد.

مرتضایی فرد بــا بیان اینکه مراحل مناقصه و تعیین شــرکت عهده 
دار بیمه تکمیلی صندوق بازنشســتگی کشوری تماما بصورت قانونی 
برگزار شد، تاکید کرد: آنچه مهم است، اینکه شرکت آتیه سازان حافظ 
یک شــرکت ارزیاب خسارت اســت و نظر و نتیجه ارزیابی خود را به 
نماینــدگان این صندوق اعالم می کند و بعــد از طی مراحل قانونی 
هزینه ها توسط خود صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود.

شاید افرادی سوال کنند چرا بیمه ملت که بخشی از سهام آن مربوط 
به صندوق اســت عهده دار بیمه تکمیلی این صندوق نشــد؟ که در 
جواب باید گفت، نخست اینکه چون این قرارداد یک قرارداد پر هزینه 
است هر شرکت بیمه ای تمایل به شرکت و حضور ندارد و دوم اینکه 
شــرکت های مورد نظر می بایســت در سرتاسر کشور دفتر داشته تا 

پاسخگو باشند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال نهم-شماره ۱2۱ - نیمه دوم اردیبهشت ۱40۱

ترقی اقتصادی :معاونت فنی بیمه های غیر زندگی بیمه رازی از صدور 
بیمه نامه های جدیــد در بیمه رازی خبر داد و گفت: در ســال جاری 
شرکت بیمه رازی به دنبال ارائه خدمات به صورت برخط است که اعالم 

و ارزیابی خسارت بیمه بدنه اتومبیل یکی از این اقدامات است.
علی اصغر اصالن بیگی- معاون فنی بیمه های غیرزندگی این شــرکت 
که مهمان ســی و چهارمین سه شنبه های پاسخگویی بود، با اشاره به 
دستاوردهای قابل قبول این شرکت در سال گذشته گفت: بیمه رازی در 
سال های گذشته به واسطه رونق بازار بورس و فرابورس از عملیات های 

بیمه ای فاصله گرفته بود و این موضوع عاملی شد تا در سال گذشته در 
بخش فنی نیاز به تقویت زیرساخت احساس شود.

او ادامه داد: در ســال ۱4۰۰ زیرساخت بخش درمان بیمه رازی تقویت 
شد و با تکیه بر سامانه سیناد فرآیند دریافت اطالعات، ارزیابی و پرداخت 
خسارت به شدت کاهش یافت و بعد از تائید خسارت درمان ظرف مدت 
7۲ ساعت هزینه به بیمه گذار پرداخت می شود و این در حالی است که 

بیمه گذار نیازی به حضور در شعب بیمه رازی ندارد.
معــاون فنی بیمــه رازی تصریح کرد: در راســتای ارائه خدمات نوین 

ســامانه جدیدی برای اعالم خسارت بیمه بدنه خودرو طراحی و تحت 
آزمون های اولیه قرار گرفته که طبــق برنامه ریزی صورت گرفته این 

خدمت در خردادماه به صورت برخط عرضه خواهد شد.
اصالن بیگی با اشاره به مسئولیت اجتماعی بیمه رازی 
در حفظ و نگهداری محیط زیست، گفت: محیط کارت 
رازی در روزهای گذشــته طراحی و رونمایی شــد که 
این کارت از قطع درخت و اســتفاده بیش از حد کاغذ 
جلوگیری خواهد کرد؛ این کارت موجب آن خواهد شد 
تــا افراد به صورت برخط تمام اطالعات بیمه ای خود را 
رصد کنند و در آینده نزدیک به عنوان یک کارت بانکی 

از آن در کنار خدمات بیمه ای استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به ســوالی در رابطه با بیمه های درمانی گفت: بیمه های 
درمان یک ســری پوشش های اصلی دارد که با توجه به خواسته بیمه 
گــذار، خدمات اضافی به آن ارائه خواهد شــد که در زمینه 
خدمات پوست باید گفت که اگر جنبه درمانی داشته باشد 
از ســوی بیمه هزینه پرداخت خواهد شد و تنها خدمات 

زیبایی در شرایط بیمه های درمانی قرار نمی گیرد.
اصالن بیگــی در ادامه در رابطه با افزایش حدود اختیارات 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته با توجه به تفکر حاکم بر 
سازمان اختیار شعب و برخی از نمایندگان افزایش یافت که 
بررسی ها نشان از آن دارد که اختیارات تنفیذ شده در بیمه 

رازی بیش از دیگر شرکت های صنعت بیمه است.

صدور بیمه نامه های جدید در بیمه رازی

ترقی اقتصادی : رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص برنامه صنعت 
بیمه در ســال ۱4۰۱ برای تنوع بخشی به محصوالت، گفت: امسال 
محصوالت جدیدی را در حوزه های فناوری اطالعات، سالمت و تکافل 

معرفی و به بازار عرضه خواهیم کرد.
 »مجیــد بهزادپور« درباره عدم تنوع محصوالت بیمه ای در کشــور 
اظهارداشــت: در چند سال گذشته مجوز بیش از 5۰ محصول جدید 
توســط بیمه مرکزی صادر شــده که در چند حوزه خاص مثل بیمه 

زندگی، عمر و غیره بوده است.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه هنوز جایگاه خود را به دســت نیاورده 
است، ادامه داد: در دنیا سه محور اصلی توسعه اقتصادی؛ بیمه، بانک 
و بورس هســتند و صنعت بیمه جایگاه ویژه ای دارد، اما در کشور ما 
این صنعت هنوز رتبه الزم را به دست نیاورده است و باید تالش کنیم 

این جایگاه را برای صنعت بیمه تعریف کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با اینکه صنعت بیمه توسعه یافته است 
امــا خصوصاً در حوزه فناوری اطالعات و آی ســی تی )IST(، بیمه 
هنوز به شــکل موثری محصول قابل قبولــی را به بازار عرضه نکرده 
است؛ درصورتی که می توان با سهولت دسترسی بیشتر، ضریب نفوذ 
بیمه را توسعه و از طرفی اطمینان بخشی را، با توسعه زیر ساخت های 

فناوری اطالعات در نظارت، اعمال کنیم.
وی تصریح کرد: محصول دیگری که در ماه های آینده رونمایی خواهد 
شد، تکافل است؛ اگرچه این محصول سال ها در بیمه مطرح بوده، اما 
امســال در نظر داریم محصولی را تحت این عنوان ارائه کنیم. اینکه 
آیا موسسه ای تحت این عنوان مجوز می گیرد یا محصول ارائه کنیم، 

هنوز در دست بررسی است.
بهزادپور ادامه داد: یکی از مســئولیت های خود را، کمک به برخی از 
معضالت و مشکالتی که در سطح جامعه محسوس است، می دانیم. در 
حوزه درمان برنامه های متنوعی به صورت جدی در حال بررسی است 
که نتایج آن به زودی اعالم می شــود. یکی از اقدامات الزم توجه به 

اصالح ساختار و بهره وری بیشتر سرمایه گذاری ها در بیمه ها است که 
می تواند پشتوانه بهتری برای خدمات اجتماعی مانند خدمات درمانی 

در جامعه باشد که برای صنعت بیمه نیز بسیار مفید است.
وی تاکیــد کرد: اگرچه صنعت بیمه در درمان حضور جدی دارد، اما 
معقتدم می توانیم کمک حال دولت به ویژه در حوزه سالمت باشیم و 

هزینه های مستقیم مردم را در این بخش کاهش دهیم.
فضای رقابتی باید در بازار بیمه ایجاد شود 

رئیــس کل بانک مرکزی دربــاره نظارت بر شــرکت های بیمه ای و 
صدور مجوز، گفت: طبق قانــون، وظیفه اصلی بیمه مرکزی نظارت 

اســت و در این ســال ها ســعی کرده به این وظیفه به نحو احسنت 
عمل کند. به طور طبیعی در اثر گســترش مجموعه تحت نظارت از 
جمله شرکت های بیمه و نمایندگان شرکت های بیمه، کارگزاری ها و 
موسسات ارزیابان خســارت، حیطه و دامنه نظارت بیمه مرکزی هم 

گسترده تر می شود.
وی با بیان اینکه نظارت بیمه مرکزی نظارت ضعیفی نیســت، اما 
جــای کار زیادی دارد، افزود: یکی از برنامه های پیش بینی شــده 
تقویت نظارت و بحث اول نیز هوشــمند کردن نظارت است و باید 
نحــوه و روش نظارت مورد توجه قرار گیــرد و از فناوری های روز 

استفاده کنیم تا بر شاخص های مالی نظارت دقیقی داشته باشیم.
بهزادپور با بیان اینکه در بحث تعداد شــرکت های بیمه همیشه این 
سوال مطرح است که تعداد مناسب شرکت های بیمه چه میزان است، 
گفت: براساس مطالعه ای که پژوهشکده بیمه انجام داد تقریبا به رقم 
5۰ شــرکت در فضای فعلی کشور رسیده اســت، البته اعتقادی به 
تعیین دستوری تعداد شرکت های بیمه ای ندارم، نوع فعالیت ها، اعمال 
نظارت هوشمند و ایجاد بازار رقابتی تحت کنترل تعداد شرکت ها را 

تعیین می کند.
وی اضافه کرد: به موجب اصــالح مواد ۱ و ۲ قانون اجرای اصل 44 
قانون اساســی پیش بینی شــده که نمی توان به دلیل اشــباع شدن 
بازار مانع از صدور مجوزها شــد، یعنی تکلیف قانونی وجود دارد که 
نمی توان مانع جدی بر صدور مجوزها ایجاد کنیم و در قانون اختالل 

در رقابت نامیده می شود.
رشد ضریب نفوذ بیمه در ۱0 سال گذشته

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: اگر شاخص های رقابت صحیح 
را در بــازار بیمه ای تعریف و آیین نامه  آن تدوین شــود، خود به 
خود به تعداد مناســب شرکت های بیمه ای خواهیم رسید؛ اما در 
شــرایط فعلی ســعی کردیم بازنگری جدی در صدور مجوزهای 
شرکت های بیمه ای داشته باشیم تا در یک زمان قابل قبول تعیین 

تکلیف کنیم.
وی بــا تاکید بر اینکه بایــد فضا را برای ســرمایه گذاری جدید باز 
بگذاریم، گفت: صنعت بیمه نسبت به بخش های دیگر رشد بیشتری 

داشته است.
بهزادپور بیان کرد: ضریب نفوذ بیمه در ۱۰ سال گذشته از ۲ درصد 
به ۲.57 درصد رســیده که نشــان دهنده رشد خوب این صنعت در 
ســال های گذشته است، اما تا رســیدن به برنامه تعیین شده فاصله 
زیادی داریم که با برنامه ریزی های انجام شــده، امیدواریم تا مردم 

شاهد توسعه قابل قبولی در این صنعت باشند.

 افزایش ۳۶ درصدی فروش 
بیمه پارسیان

ترقی اقتصادی : حق بیمه تولیدی بیمه پارســیان در ســالی که گذشت با 
رشــدی 35.۹ درصدی نسبت به سال قبل آن به رقم 5۰ هزار و 5۰ میلیارد و 
76۰ میلیون ریال رسیده است.این در حالی که شرکت یادشده در سال ۱4۰۰ 
بالغ بر 37 هزار و ۱66 میلیارد و 74۱ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که 
4۰ درصد بیش از سال ۹۹ بوده است.نسبت خسارت هم با ۲ پله تغییر از 5۱ 
درصد به 53 درصد رسیده است.45 درصد از کل فروش شرکت بیمه پارسیان 
در سال ۱4۰۰ به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین اختصاص داشته و 
پس از آن ۱7 درصد سهم بیمه درمان، ۸ درصد سهم بیمه زندگی و 3۰ درصد 
سایر رشته ها بوده است. سهم ثالث و حوادث سرنشین در سال گذشته نسبت 
به سال قبل ۲ درصد بیشتر و سهم بیمه زندگی یک درصد کمتر شده است.از 
مجموع خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه پارسیان در سالی که گذشت، 3۹ 
درصد سهم پرونده های بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، 34 درصد سهم 
بیمه های درمان، 5 درصد ســهم بیمه های زندگی و ۲۲ درصد هم سهم سایر 

رشته های بیمه ای بوده است.

معارفه سرپرست روابط عمومی 
بیمه ایران 

ترقی اقتصادی : مراســم معارفه داود ســیاح سرپرست روابط عمومی و امور 
بین الملل بیمه ایران با حضور دکتر عبدالصمدخدامی سرپرست معاونت حقوقی 
و هماهنگی امور استانها شــعب و نمایندگی ها، جنگ آرا سرپرست مدیریت 
حراست و مهدی مونسان سرپرست دفتر کل مدیر عامل و هیات مدیره و جمعی 
از کارکنان روابط عمومی وامور بین الملل برگزارشــد. دکتر خدامی در مراسم 
معارفه از خدمات ولی مهدی پور، مدیر سابق قدردانی وداود سیاح را بعنوان مدیر 
کل جدید معرفی نمود.خدامی در این مراسم، تاکید کرد: روابط عمومی بعنوان 
یک مجموعه واحد و منسجم، در جهت اطالع رسانی وگسترش فرهنگ بیمه و 
همچنین آگاهی بیشتر مردم و بیمه گذاران از خدمات شرکت، نقش مهمی را ایفا 
می کند، قطعا با حضور مدیر جدید شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اطالع رسانی و 

تعامل بیشتر با همه حوزه های درون و برون سازمانی خواهیم بود.

جذب ۳۹ میلیارد تومان از طریق 
پوشش امراض بیمه عمر بیمه سامان

ترقی اقتصادی : مدیر بیمه های زندگی شــرکت بیمه سامان از صدور ۱۰3 
هزار فقره بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه این شرکت در سال ۱4۰۰ خبر داد و 
اعالم کرد که این رقم نسبت به سال ۱3۹۹ معادل 3 درصد رشد داشته است.

غزالــه فخار زاده افزود: از نگاهی دیگر، کل مبلغ وصولی بیمه نامه های عمر و 
تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان در سال ۱3۹۹ معادل 644 میلیارد تومان 
بود که این عدد رشد ۱۰۰ درصدی را طی سال ۱4۰۰ در پی داشته است.مدیر 
بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان اظهار کرد: این روند نشان می دهد نه تنها 
بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان نسبت به خرید بیمه نامه از این شرکت 
اطمینان بیشتری حاصل کرده اند، بلکه با اعتماد کامل، سرمایه خود را در اختیار 
بیمه سامان قرار داده اند تا از منافع آن بهره برداری کنند.فخارزاده با تاکید بر 
این که مبلغ وصولی بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان 
در سال جاری از ۱33۱ میلیارد تومان نیز فراتر رفته است، تصریح کرد: حدود 

4۰ درصد این حق بیمه وصولی مربوط به بیمه نامه های صادره جدید است.

کمیته امداد، برای سومین سال پیاپی 
بیمه سرمد را برگزید

ترقی اقتصادی : قرارداد خدمات بیمه ای میان کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
بیمه سرمد برای سومین سال تمدید شد.این شرکت موفق شد برای سومین سال 
پیاپی، عهده دار خدمات بیمه ای کمیته امداد امام خمینی )ره( شود و خدمت رسانی 
بــه خانواده بزرگ کمیته امــداد و کارکنان این نهاد را بــه عهده بگیرد. یعقوب 
رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد درباره تمدید قرارداد بیمه ای میان این شرکت و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: ارائه خدمات به کارکنان خدوم کمیته امداد، 
مایه افتخار و مباهات بیمه ســرمد است.وی افزود: تالش من و همه همکارانم در 
بیمه ســرمد، ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان به کارکنان کمیته امداد امام 
خمینی )ره( است، تا بتوانیم رضایت هرچه بیشتر آنان را جلب کنیم و قدم کوچکی 
در حمایت از اقشار محروم جامعه برداریم.بیمه سرمد در دو سال گذشته نیز، موفق 

به ارائه خدمات بیمه ای به کمیته امداد امام خمینی )ره( شده بود.

کمک هوش مصنوعی به مدیریت ریسک 
در بیمه ملت

ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه ملت نیز در سال های اخیر به صورت ویژه روی 
موضوع مدیریت ریسک تمرکز کرده و با استفاده از دانش روز و نیز توانمندی های 
داخلی، تا حد امکان »ریسک« را توزیع و »پذیرش ریسک« را بر اصول بیمه گری 
مبتنی کرده اســت.در راســتای مدیریت ریســک بیمه های خودرو، با استفاده 
از روش های هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی سرویسی در سیستم صدور 
نمایندگان ایجاد که پس از ارائه اطالعات و مشــخصات به سیســتم، با بررسی 
داده هــای مربوط به بیمه گزار و ویژگی های خودرو، پیامی در خصوص ســطح 
ریسک بیمه نامه در حال صدور برای واحدهای صادرکننده نمایش داده می شود.

بر اساس این گزارش؛ این پیام که مشخص کننده سطح ریسک بیمه گزار است، 
به نمایندگان کمک خواهد کرد تا نســبت به مدیریت ریسک و ضریب خسارت 
پرتفوی خود اقدام کرده و سعی کنند بیمه نامه های با ریسک پایین را جذب کنند.

 درخواست تاسیس اولین 
شرکت بیمه تکافل در ایران

ترقی اقتصادی : درخواست تاسیس اولین شرکت بیمه تکافل ویژه هم وطنان 
اهل تســنن به بیمه مرکزی ارائه شد.با توجه به فقه اهل سنت که فقط نوع 
بیمه تکافلی را قبول دارد،  برای راحتی استفاده هم وطنان اهل تسنن از صنعت 
بیمه، نیاز به تشکیل یک شرکت بیمه ای از نوع بیمه تکافل احساس شد.در این 
زمینه یک شرکت بیمه اتکایی ایرانی،  درخواست تاسیس اولین شرکت بیمه 
تکافل توسط اولین شرکت بیمه اتکایی خصوصی کشور را به بیمه مرکزی ارائه 
کرد.با توجه به نیاز کشور و نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تاسیس 
یک شــرکت بیمه تکافل، بیمه اتکایی امین در خواست تاسیس شرکت بیمه 
تکافل را به رئیس کل بیمه مرکزی و مدیر عامل منطقه آزاد کیش ارسال کرد.

این پیشنهاد با استقبال رئیس کل بیمه مرکزی همراه شد و دستور تسریع در 
انجام امور مربوط به تاسیس شرکت را صادر کرد.

البرز در یک ماهه امسال 4.4۶۰ میلیارد 
ریال بیمه نامه فروخت

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه البرز عملکرد یک ماه منتهی به پایان فروردین 
۱4۰۱ را منتشــر کرد که بر اساس آن، این شرکت بیمه ای در این یک ماهه 
4.46۰ میلیارد و 6۹5 میلیون ریال بیمه نامه فروخته است.شرکت بیمه البرز 
که از سه شرکت بیمه ای واگذارشده به بخش خصوصی محسوب می شود و 
با سرمایه ۲۸.۸4۸ میلیارد و ۸56 میلیون ریال از شرکت های بیمه فعال در 
بازار سرمایه کشور محسوب می شود، در فروردین ماه امسال 3.۱۱۰ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال نیز خســارت به بیمه شدگان خود پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، رشته های درمان، ثالث اجباری و مسوولیت رتبه های 
نخست را در میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه البرز از آن خود کرده اند.

ترقی اقتصادی : رای دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه کشــور به صورت یک بام و دو هوا 
اســتفاده شــده و در شــرکت دولتی بیمه ایران، مدیرانی که به بخش خصوصی مامور شده اند 
براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده می شوند، اما بیمه مرکزی نهاد ناظر صنعت بیمه 

از قانون خاص خود تبعیت می نماید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بازارهای مالی)ایستانیوز(، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با 
صدور رایی، مــاده ۱7 آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات 
کشوری با موضوع امکان ماموریت کارمندان دولت به سازمان ها و موسسات غیردولتی را ابطال 
کرده و صراحتاً اشعار می دارد که مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیر دولتی مغایر با خدمت 
کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده 7 قانون مذکور است، چرا که عماًل منفصل کننده 
مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود که در ساختار 

سازمانی موضوعیتی ندارد.
متاسفانه در صنعت بیمه کشور از این رای دیوان عدالت اداری به صورت یک بام و دو هوا استفاده 
شده و در جایی مثل شرکت بیمه ایران که شرکت دولتی محسوب می شود، مدیرانی که به بخش 

خصوصی مامور شــده اند، براساس رای دیوان به محل کار خود فرا خوانده می شوند، لیکن بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور محسوب می شود، از تمکین 

به رای دیوان با توجه به مصوبات داخلی آن سازمان خود داری می نماید.
با عنایت به اینکه یکی از برنامه های ریاســت جمهور در دولت سیزدهم، کاهش فاصله طبقاتی 
و اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی در کشور براســاس توزیع عدالت و ایجاد گشت ارشاد برای 
مدیران اعالم شد، لذا این گونه اقدامات در بیمه مرکزی که خود نهاد ناظر بر صنعت بیمه کشور 
است و اتفاقاً رئیس فعلی آن سازمان سابقه حضور در نهاد های نظارتی را در کارنامه خود دارد، 
مغایر با منویات دولت خدمتگزار و حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه خصوصی کشور است.

 فارس،  با بیمه مرکزی تماس گرفت که روابط عمومی بیمه مرکزی اعالم کرد: اقدامات انجام شده 
در مورد اعزام کارمندان بیمه مرکزی ج.ا.ایران به ماموریت، وفق مقررات مربوط، مورد عمل قرار 
گرفته است و بیمه مرکزی پست سازمانی کارمندان را در مرخصی بدون حقوق حفظ نمی نماید.

همچنین یک مقام آگاه در بیمه مرکزی اعالم کرد: شرکت بیمه ایران تابع قانون مدیریت خدمات 
کشوری است، اما بیمه مرکزی همانند بانک مرکزی تابع قانون خاص است.  

ترقی اقتصادی : شرکت های بیمه گر بورسی در سال گذشته 43 درصد رشد داشته و ۱7 شرکت 
بزرگ بورسی در مجموع 6۸۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه فروختند و در مقابل 3۸۹ هزار میلیارد 

ریال خسارت پرداخت کردند که در نهایت 57 درصد نسبت خسارت به این ۱7 شرکت اختصاص 
یافت.

این ۱7 شرکت خصوصی بزرگ بیمه گری در حوزه های بیمه عمر و زندگی، شخص ثالث و درمان 
بیشترین فعالیت را داشته اند. البته همچنان بیمه شخص ثالث باالترین فروش ، بعد از بیمه درمان 

و در رتبه سوم بیمه عمر و زنگی قراردارد.
بیشترین حق بیمه تولیدی با فاصله زیاد نسبت به دیگر شرکت ها به بیمه اسیا با رقم ۱۲7 هزار و 
۸44 میلیارد ریال اختصاص داشت. بعد از ان بیمه دانا با رقم ۸6 هزار و 6۸7 میلیارد ریال اختصاص 
داشت. سپس بیمه پاسارگاد با رقم 7۲ هزار و 6۸7 میلیارد ریال و بیمه البرز با رقم 6۸ هزار و ۹75 
میلیارد ریال رتبه های بعدی اختصاص داشت. کمترین حق بیمه تولیدی به شرکت بیمه اتکایی 

ایرانیان با رقم 6۱3 میلیارد ریال تعلق داشت.
خسارت پرداختی نیز با توجه به حجم فروش به بیمه آسیا با رقم 67 هزار و 6۸3 میلیارد ریال، بیمه 
دانا با رقم 66 هزار و ۲75 میلیارد ریال و دی با رقم 4۸ هزار و 374 میلیارد ریال اختصاص داشت.

باالترین نسبت خسارت به شرکت بیمه دی با رقم ۱۱5 درصدی بود. که به دلیل خسارت در رشته 

درمان این نسبت از ۱۰۰ درصد پیشی یافته است.
در سال ۱3۹۹ این شرکت ها 475 هزار و 733 میلیارد ریال حق بیمه فروختند و در مقابل ۲5۰ 
هزار و 5۱3 میلیارد ریال خســارت دادند که در نهایت نسبت خسارت 5۲ میلیارد ریالی را در پی 

داشته است. بعد از بیمه دی بیمه میهن با رقم 7۹ درصدی باالترین نسبت خسارت را دارا بود.
کمترین نسبت خسارت به بیمه اتکایی امین با نسبت ۱۹ درصدی اختصاص داشت.

در ســال ۱4۰۰ نسبت خســارت حدود 5 درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است که می توان 
به وضعیت بیمه درمان اشــاره کرد. در سال ۱4۰۰ بیمه درمان وضعیت رو به رشدی را داشت اما 
خسارت باقی مانده از سال قبل به دلیل بیمه کرونا سبب شده است تا نسبت خسارت شرکت های 
بیمه باال رفته و عامل اصلی بیمه درمان است. بیمه مرکزی طی گزارش در اواخر سال قبل اعالم 
کرده بود که نســبت خسارت بیمه درمان حدود ۱۰6 درصد است که در حقیقت نشان می دهد 
که هر چه حق بیمه فروخته شــد شــش درصد هم روی آن گذاشتند و خسارت پرداخت کردند. 
این در حالی اســت که حق بیمه درمان در سال ۱4۰۰ نسبت به سال قبل از ان  تنها 37 درصد 

رشد داشته است.

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور

بررسی فروش و پرداخت خسارت شرکت های بیمه گر خصوصی در 14۰۰؛

افزایش نسبت خسارت با افزایش خسارت دهی در رشته درمان

شرایط بیمه تکمیلی سال 14۰1 

خبر مهم بیمه ای برای بازنشستگان

رئیس بیمه مرکزی خبر داد : هوشمند کردن نظارت ها در صنعت بیمه

معرفی محصوالت بیمه در حوزه فناوری اطالعات 
اخبارکوتاه



ترقی اقتصادی : نکات مهمی که از بررسی آمار رشد صنایع در این ماه استخراج می شود، نشان 
می دهد شاخص تولید محصوالت شیمیایی برای چهارمین ماه متولی رشد منفی )نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته( داشته است.
بیش از ۲۸۰شــرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه 
گزارش تولید خود را منتشر می کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. پژوهشکده 
پولی بانکی با توجه به بررسی آمار این شرکت ها وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرده 
است. بررسی ها نشان می دهد که شاخص مستخرج از داده های این شرکت ها همراستا با شاخص 
تولید صنعتی کل کشــور است. بنابراین این شاخص در زمانی که شاخص های رسمی کل کشور 
با تاخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، می تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت 

تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.
رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در اسفندماه به منفی ۱.4 درصد رسید. به طورکلی 
رشد شاخص تولید صنعتی شــرکت های بورسی در نیمه اول سال ۱4۰۰ مثبت بوده و در نیمه 
دوم سال تغییر روند ایجاد شده و رشد این شاخص منفی شده است. دو صنعت بزرگ کشور یعنی 
صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در اسفندماه )مشابه ماه های اخیر( با رشد منفی تولید و افزایش 

موجودی انبار مواجه بودند.

روند رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا اسفند ۱4۰۰ نشان می دهد 
بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم ســال ۱3۹7 و ابتدای ســال ۱3۹۸، رشــد 
تولیــد این بخش از فصل چهارم ۱3۹۸ صنعت روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی 
تا خردادماه ۱4۰۰ ادامه داشت. روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد 
شاخص تولید در تیر ماه و مردادماه به ترتیب به 3.۱ درصد و صفر درصد رسید. اما در پاییز مجددا 
روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه های پاییز نسبت سال گذشته 
به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دی ماه و بهمن ماه رشد شاخص تولید صنعتی نسبت 
به سال گذشته به ترتیب منفی ۰.۱ درصد و منفی ۰.7 درصد رسید. در ادامه روند نزولی مالیم 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی، این شاخص در اسفندماه نسبت به سال گذشته حدود 

۱.4 درصد کاهش داشته است.
نکات مهمی که از بررسی آمار رشد صنایع در این ماه استخراج می شود، نشان می دهد شاخص 
تولید محصوالت شــیمیایی برای چهارمین ماه متولی رشــد منفی )نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته( داشته است.
همچنین اگرچه رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در اسفندماه منفی بوده اما شاخص تولید 
این صنعت در اسفندماه کاهش کمتری نسبت به بهمن ماه را نشان می دهد. عالوه بر این، شاخص 

تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.6 
درصد رشد مثبت داشته که البته نسبت به رشد بهمن ماه کاهش قابل مالحظه ای داشته است.

طبق این گزارش، به جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه های برقی، رشد شاخص تولید 
در سایر صنایع اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمن ماه کاهش داشته است.

صنعتو
تجارت 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال نهم-شماره ۱2۱ - نیمه دوم اردیبهشت ۱40۱

در باب تصمیم دولت بــرای حذف دالر 4۲۰۰ 
تومانی و اصالح قیمــت آرد و گرانی هایی که از 
پی هم می آیند چند نکته مهم و اساســی وجود 
دارد؛ نکته اول آنکه دولت کارگزار ملت اســت 
و مکلف است واقعیت سیاســت هایی که اتخاذ 

می کند را با مردم در میان بگذارد.
در خصــوص ارز ترجیحی دولــت وظیفه دارد 
بــه مردم اعالم کند که بــه دلیل کمبود ذخایر 
ارزی در دســترس و چالش هایی که در تعامل با 
دنیای غرب دارد ناچار است به اصالح نظام یارانه 
ارزی تــن بدهد و فرمول جدیــدی برای تامین 
کاالهای مشــمول یارانه طراحی کند. اما پنهان 
کردن واقعیت ها پشت سیاست های توجیهی جز 

سقوط سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت 
و ملت نتیجه دیگری ندارد.

نکته دوم این است که ادعای دولت برای مبارزه 
با فســاد و قاچاق تنها یک دلیل توجیهی است 
و در واقعیــت دولت به دنبال کســب درآمد از 
سیاســت اصالح قیمت ارز اســت. بدیهی است 
جایگزینــی دالر 4۲۰۰ تومانی بــا دالر نیمایی 
درآمدهای ریالی بیشتری نصیب دولت می کند 
تا مســیر جبران کســری های بودجــه برایش 

هموارتر شود.
این اصالح قیمتی در مورد کاالی آرد و افزایش 
قیمت نان اما مساله ای است که با معیشت همه 
اقشــار جامعه در ارتباط اســت و حتی اعطای 
کاالبرگ به مردم نیز نمی تواند راهکار جایگزینی 
مناســبی برای جبران افزایش قیمت این کاالی 

ضروری و پرمصرف باشد.

دولت باید بپذیرد که نان یک کاالی استراتژیک 
در همه کشورهاســت و هر زمــان که دولت ها 
بخواهند به اصالح نظام یارانــه ای بپردازند نان 
آخرین مرحلــه از این اصــالح یارانه ای خواهد 
بــود، چه آنکه نــان قوت غالب مردم اســت و 
آنچنــان که گفته می شــود اگر توزیــع نان در 
یک کشــور دچار مشکل شود می تواند به تغییر 
دولت نیز بینجامد. زمانی که مردم قادر نباشند 
قوت الیموت خود که نان اســت را تامین کنند 
احتمال برافروخته شدن خشم اجتماعی چندان 

دور از انتظار نخواهد بود.
تجربه حذف یارانه نان در زمان ریاست جمهوری 
حســنی مبارک در مصر و اغتشاشاتی که شکل 
گرفت نمونه روشــنی از این مســاله اســت و 
حتی انقالب کبیر فرانســه نیز از جایی شــروع 
شــد که به دلیل گرانی بســیاری قــادر نبودند 
 حداقــل نیاز معیشــتی خــود را که نــان بود 

تامین کنند.
آنچه در اقتصاد ایران در حال وقوع است حذف 

یارانــه نان و مقدمه چینی بــرای توزیع و عرضه 
نان با قیمت های چند برابری اســت حال آنکه 
ســطح دســتمزدها به اندازه ای بــاال نرفته که 
بتواند جوابگــوی افزایش چنــد برابری قیمت 
کاالیی همچون نان شــود. هرچند ممکن است 
دولت به دنبال توجیــه این گرانی با گزاره هایی 
از قبیل اصالح الگوی مصرف باشــد اما واقعیت 
این اســت که از زمان ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد و با فشارهای تورمی که ایجاد شد، 
مردم ناخواســته الگوی مصرف خــود را تغییر 
دادند و خریدهای خــرد را جایگزین خریدهای 

کالن کردند.
بنابرایــن فشــارهای تورمی ســال های اخیر و 
افزایــش فاصله دســتمزدها و قیمت ها، مصرف 
اقالم ضــروری موردنیاز خانوارهــا را به حداقل 
رســانده و دولت دیگر نمی تواند با اقدامات این 
چنینی بــه دنبال اصالح شــیوه مصرف جامعه 
باشد. مطابق آمارها، سرانه مصرف گوشت برای 
هر نفر در سال از ۲7 کیلوگرم به شش کیلوگرم 

رسیده که سهم روزانه هر فرد به طور متوسط به 
۱6 گرم می رسد.

ســرانه مصرف گوشت، مرغ و ماهی به دلیل باال 
بودن سطح قیمت ها و در عین حال پایین بودن 
سطح دســتمزدها به حداقل خود رسیده و این 
مساله نشان می دهد که در شرایط امروز اقتصاد 
ایران همه اقالم مصرفی به اندازه موجود اســت 
اما قدرت خریدی بــرای این کاالها باقی نمانده 
است. بدیهی اســت آثار و تبعات کمبود کالری 
مصرفــی خانــوار نیز در آینده در کاهش ســن 
بهره وری و کارایی افراد و افزایش تعداد بیماران 

دیده خواهد شد.
بنابراین تدبیری که دولت در برهه زمانی کنونی 
انتخاب کرده در کوتاه مدت می تواند بخشــی از 
کســری بودجه را جبران کند اما پیامدهای آن 
در بلندمدت جز تعمیق فقر، کاهش قدرت خرید 
و افت سطح بهره وری نیروی انسانی نخواهد بود 
که همه این مسائل در تضعیف الیه های مختلف 

اقتصادی نمایان خواهد شد.

کاال هست، قدرت خرید نیست

ترقی اقتصادی : همزمان با کاهش تولید، آمار ها نشان می  دهد 
تعداد فروش خودروهای ســواری نیز در فروردین ماه امســال در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱6.6درصد افت کرده است.
تازه ترین آمارها از تولید خودرو نشان می  دهد تیراژ تولید خودرو 
در نخستین ماه از ســال در مقایسه با فروردین سال گذشته 3۰ 
درصد افت کرده است این در شرایطی است که طبق برنامه ریزی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تیراژ تولید خودرو قرار است با رشد 
به یک میلیون 5۰۰ هزار دســتگاه برسد. همزمان میزان فروش 
خودرو نیز با افت ۱6.6درصدی مواجه شــده اســت.این آمار در 
احتمال رســیدن وزارت صنعت به اهداف پیش  بینی شــده برای 
افزایش تولید خودرو در ســال  جاری تردید ایجاد کرده است. اما 
بــازار خودرو در حالی با افت تیراژ و افت فروش مواجه اســت که 
قیمت خودرو افزایش چشم گیری در هفته های گذشته داشته و 
قیمت پراید به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رســیده است. در این 
میان کارشناسان معتقدند افت فروش خودرو نه به دلیل افزایش 
قیمت که بیشتر به دنبال بالتکلیفی بازار نسبت به پایان دادن به 

ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاده است.
ســیدرضا فاطمی  امین، وزیــر صنعت نیز ۱3فروردین امســال 
در بازدیــد از ایران خودرو و ســایپا اعالم کــرد: تولید خودرو در 
سال۱4۰۱ نسبت به ســال۱4۰۰ حداقل 5۰ درصد افزایش می 
 یابد. پارســال نیز قرار بود تیراژ تولیــد خودرو افزایش یابد اما در 
پایان ســال مشخص شد تیراژ تولید خودرو در سال۱4۰۰ نسبت 

به سال۱3۹۹ بالغ بر 33هزار دستگاه، یعنی معادل 3.5درصد، افت 
کرده است. آمار ها نشان می دهد در فروردین امسال 3شرکت ایران 
خودرو، سایپا و پارس خودرو جمعا 45هزارو3۹6دستگاه خودروی 
ســواری تولید کرده اند که این میزان ۱۸هزارو۸۸3دستگاه کمتر 
از فروردین پارســال اســت. یعنی میزان تولید خودرو در ابتدای 

سال جاری ۲۹.4 درصد نسبت به سال قبل افت کرده است. 
بیشــترین میزان افت تولیــد مربوط به پارس خــودرو بوده که 
تیراژ تولیدش 45.۸درصد افت کرده اســت. این شــرکت بخش 
عمده توانش را به تولید ســاینا و کوئیک معطوف کرده است که 
خودروهایــی ارزان قیمت و پرمصرف در بازار داخلی محســوب 
می شــوند و هر نــوع افزایش قیمــت این محصول روی ســایر 
محصوالت نیز تأثیر دارد. پس از پارس خودرو بیشــترین میزان 
افت تولید مربوط به ســایپا بوده کــه تولیداتش ۲7.۸درصد افت 
کرده است. طبق ارقام موجود تیراژ تولید سایپا در فروردین امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 6هزار دستگاه کمتر بوده است. 
ایران خودرو نیز که درکنار ۲خودرو ســاز قبلی با افت ۲6درصدی 

تولید مواجه بوده، در فروردین امســال تیراژ تولید این شــرکت 
۸هزارو77۸ دستگاه کاهش یافته است.

همزمــان با کاهش تولید، آمار ها نشــان می  دهــد تعداد فروش 
خودروهای سواری نیز در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشــته ۱6.6درصد افت کرده است. طبق این آمار 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در فروردین امسال جمعا 56هزار 
دستگاه خودروی ســواری فروخته اند که این میزان در مقایسه با 
فروردین پارســال ۱۱هزارو۱67دســتگاه کاهش نشان می دهد. 
بیشترین میزان کاهش فروش به سایپا مربوط بوده، میزان فروش 
این شرکت در مقایسه با فروردین پارسال ۲3.4درصد افت کرده 
اســت. بعد از آن، پارس خودرو با افت ۲۱درصدی و ایران خودرو 
بــا کاهش ۱۱.7درصدی فروش در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

آمارها نشــان می دهد میزان فروش خودرو های سواری داخلی در 
نخستین ماه امسال حتی نسبت به اسفند ماه پارسال نیز کاهش 
3۰درصدی داشــته و بیانگر آن اســت که میزان فروش خودرو 

۲4هزارو۲۱4دستگاه کمتر از اسفند پارسال بوده است.

جراحی خودرو 
ســخن گوی محترم دولت خبر داده 
اســت که هیئت دولت بــا کلیات 
پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر صدور 
مجوز واردات خودرو موافقت کرده و پیش بینی می شود که با واردات خودروهای 

متوسط یا اقتصادی موافقت شود.
به عنوان شــاگردی در اقتصاد که نیمی از عمــر کاری خود را در صنعت خودرو 
سپری کرده ، نه تنها فایده ای در صدور مجوز واردات خودرو در شرایط کنونی کشور 
به ذهنم نمی رســد، حتی احتمال می دهم برای تمام ارکان ذی ربط در اقتصاد - 
شاید به استثناء واردکنندگان- زیان بار باشد و از این روی، بازنگری در این تصمیم  
را توصیه می کنم. آن گونه که بیان شــده، انگیزه ی اصلی موافقت با صدور مجوز 
واردات، کمبود عرضه ی خودرو است و این امر البته واقعیت دارد، زیرا تقاضای مؤثر 
خودروی سواری در کشور بین یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد 
هزار دستگاه در سال است، در حالی که تولید سال گذشته ی خودروسازان ایرانی 
در مجموع به نهصدهزار دستگاه نرسید و برنامه ای عملیاتی برای افزایش معنی دار 
در سال جاری نیز در دسترس قرار نگرفته است. از این روی، مازاد تقاضایی به میزان 

دست کم سیصد هزار و حداکثر ششصد هزار دستگاه وجود دارد.
تجربه نشــان داده اســت که امکان واردات خودروی ارزان و کالس متوسط در 
بهترین حالت، در حدود پنجاه تا هفتاد هزار دســتگاه است که اوالً به نزدیک به 
یک میلیارد دالر منابع ارزی نیاز دارد و ثانیاً از بدو صدور مجوز تا تحویل خودرو به 
مشتری، بیش تر از شش ماه طول می کشد. این حقیقت، نشان می دهد که کسری 
عرضه جبران نخواهد نشد. به عبارت دیگر، پوشش مازاد تقاضا، به واردات حدود 
سیصد هزار دستگاه خودرو نیازمند است که اوالً در عمل، تحقق نمی یابد و ثانیاً 
به حدود سه میلیارد دالر ارز نیاز دارد. تجربه نشان داده که تصور تأمین این ارز از 

محل صادرات خودرو و قطعات و دانش فنی نیز قرین واقعیت نیست.
با عنایت به حقیقت پیش گفته، باید توجه داشــت که همچنان کمبود عرضه  
تداوم خواهد داشــت و در چنین شــرایطی، طرف عرضه  کننده نه برای کاهش 
قیمت انگیزه ای دارد و نه برای افزایش کیفیت. تجربه ی بســیاری از سال ها در 
ســه دهه ی گذشته، نشــان می دهد که همچنان تفاوت قیمت کارخانه با بازار 
ســفته بازی، قرعه کشی و نظایر آن اگر نه با شــدت بیش تر، دست کم با همان 
وضعیت ادامــه خواهد یافت. اصول علم اقتصاد چنین بیــان می دارد که وقتی 
تقاضای کافی برای محصولی وجود داشته و منابع مالی و مواد اولیه در دسترس 
بوده، فن آوری و نیروی کار ماهر نیز قابل تأمین باشــد، افزایش تولید و سرمایه 
گذاری، قابل توجیه است. آمار نشان می دهد که در صنعت خودروی ایران، تمامی 
این موارد در دسترس است، نه بالقوه، بلکه بالفعل. فقط ماشین آالت، تجهیزات 
و ســالن های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، امکان تولید بیش از یک و نیم 
میلیون خودروی سواری در سال را فراهم می کند. صنعت قطعه سازی کشور نیز 
به حدی پیش رفته و توســعه یافته است که توان تأمین قطعات کافی برای این 
میزان از تولید را دارد. به دلیل امکان پیش فروش و گردش مالی نزدیک به سیصد 
هزار میلیارد تومانی این صنعت، تأمین مالی برای افزایش تولید نیز با مشــکل 
ویژه ای روبرو نیست. پس مشکل کجاست؟ بی تعارف باید گفت که مشکل صنعت 
خودروی ایران، مدیریت است، چه در سیاست گذاری، چه در اجرا، هم در سطح 
خرد و هم در سطح کالن. و این حقیقت به استثناء سال هایی از دهه های هفتاد 
و نود خورشــیدی، همواره ضربه های سهمگینی بر این صنعت مهم وارد ساخته 
است. سیاست گذاران، اغلب با عدم ثبات سیاست گذاری و تدوین مقررات و قوانین 
مربوطه، افراط و تفریط در صدور مجوز واردات، قیمت گذاری دستوری، جابجایی 
پی درپی مدیران اجرایی و نظایر آن و مدیران اجرایی نیز یا به دلیل عدم توانمندی 
کافی یا به دلیل عدم ثبات، نتوانسته اند آنچنان که باید، بهره وری در این صنعت 
را جز در مقاطعــی کوتاه افزایش دهند. در این رابطه، تنها به یادآوری دو نکته، 
بسنده می کنم تا تأکید کنم که صنعت خودروی داخلی، خود توان حل مسئله را 
دارد: طراحی و عرضه ی خودروی سمند در سال های میانی دهه ی هفتاد و تولید 
بیش از یک میلیون و یکصد هزار خودرو در ســال های میانی دهه ی نود توسط 
دو خودروساز اصلی. ممکن است منتقدین صنعت خودروی داخلی، به این ادعا 
اعتراض کرده و وضعیت کیفیت خودروهای ســاخت داخل را به رخ بکشند. این 
بنده نیز، با منتقدین کیفیت خودرو تا حدودی همراهی دارم، اما چند نکته را باید 
یادآوری کنم: کیفیت، اوالً امری نسبی است و ثانیاً مدیریتی. نکته ی اول این که 
اگر سمنِد معرفی شده در دهه ی هفتاد را با خودروهای هم کالس کره ای و چینی 
خود در آن سال ها مقایســه کنیم، درمی یابیم که صنعت خودرو در آن سال ها 
حرف زیادی برای گفتن داشت و آنان که از تداوم طراحی و تولید خودروی ملی 
در آن سال ها جلوگیری کردند، باید پاسخ گو باشند. نکته ی دوم این که اگر قرار 
اســت خودروی اقتصادی وارد شود، باید دقت کرد خودرویی که به ارزش پنج تا 
هفت هزار دالر وارد شده و حدود دویست میلیون تومان ارزش بازار آن خواهد بود، 
تا چه میزان از خودروهایی که توسط خودروسازان بزرگ و کوچک داخلی تولید 
می شــود مرغوب تر خواهد بود. گاهی به خطا تصور می شود که خودروهایی در 
کالس بنز و تویوتا به قیمت دویست میلیون تومان عرضه خواهند شد. امروز اما، 
پیشنهاد این است که بدون تخصیص ارز به واردات خودروی ساخته شده - آن 
هم در شرایطی که وزارت خانه هایی مانند کشاورزی، نیرو، بهداشت و حتی خود 
وزارت صمت برای تأمین کاالی اساسی، از عدم تخصیص ارز کافی گله مندند - 
تدبیری اندیشــده شود تا دو خودروساز بزرگ کشور، در همین سال جاری، هم 
تولید خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند -به مراتب بیش تر از آن چه قرار 
است وارد شود- و هم نمره ی کیفیت خودروهای خود را بهبود اساسی بخشند. 
این نکته، نه آرزو و آرمان، بلکه واقعیتی عینی و تجربه شده است، البته به شرط 
مدیریت جامع. بنا بر این دستیابی به این هدف، نیازمند سیاست گذاری و اجرای 
کارآمد است،  که به باور این بنده در کشور وجود دارد. بدین سبب، تنها راه چاره را 
اعمال مدیریت توانمند در سیاست گذاری و اجرا می دانم که البته چیزی است در 
حدود جراحی در برخی بخش های باالدستی و پایین دستی این صنعت، که هم 
درد دارد و هم جراحت و نظام حکم رانی باید این عوارض را چند ماه تحمل کند.

ابهام قیمتی در جامعه آسیب 
زننده است

از چند روز پیش، به یکباره قیمت 
نان، آرد صنعتی و ماکارونی با رشد 
زیادی همراه بوده اســت. از طرفی 
هم صحبت هایی درباره حذف ارز ترجیحی و اجرا شــدن کاالبرگ الکترونیکی به 
میان آمده است. به اعتقاد من، اتاق و پارلمان بخش خصوصی به درستی همیشه 
مخالف توزیع ارز ترجیحی بوده و این را خیلی مفسده زا می دانسته است. از طرفی 
هم توزیع ارز ترجیحی در واقع توزیع ناعادالنه ثروت بین اقشار مردم است که تنها 

رانت بیشتری را به دهک های برخوردارتر رسانده است.
اما موضوع مهم این است که از همان ابتدا که این مساله مطرح شد، قرار بود زودتر 
برایش چاره اندیشی شود که همزمان و حتی قبل از حذف ارز ترجیحی، تورهای 
حمایتی برای دهک های ضعیف تر جامعه تعبیه شود. کاری که دولت باید در این 
زمینه انجام دهد، این است که اطالع رسانی و آموزش دقیقی در این باره و به موقع 
ارائه دهد تا دغدغه مردم رفع شــود. اینکه چرا این موضوع به تاخیر افتاده، هنوز 
مشخص نیست. چرا که قانونا این روند باید زودتر از این شروع می شد. اینکه ساز و 
کارهای این موضوع روشن نشده و به نحو مقضی به اطالع مردم نرسیده باعث بروز 
مشکالت شده است. حاال چه قرار باشد کوپن الکترونیک داده شود یا مکانیزم یارانه 
به عرضه کننده باشد تا مردم به همان قیمت قبلی، هزینه کنند، باید زودتر مشخص 
شود. همین که جامعه در حال حاضر در شرایط ابهام به سر می برد، خودش آسیب 
زاســت. خیلی وقت ها مردم واقعیت تلخ را راحت تر تحمل می کنند تا شــرایط 
ابهامی که ممکن است حتی انتهایش گشایشی در کار باشد. اما چون همه چیز در 
ابهام است نمی توانند رویش حساب کنند. بر این اساس، به اعتقاد من با توجه به 
اینکه هنوز موضوع نظام قیمتی قبلی نان مصرفی مردم و داروها از رویش برداشته 
نشده، خیلی مهم است که پیش از اعمال حذف ارز ترجیحی، ابتدا منابع مورد نیاز 
تخصیص داده شود و در دسترس مردم قرار بگیرد، مردم باید از روش کار آگاه شوند 
بعد از آموزش و اطالع رسانی، مکانیزم جدید اجرا شود. به این شکل مردم هم بهره 
برداری بیشتری از وضعیت خواهند داشت. این خیلی مهم است که قبل از اعمال 
قیمت های جدید، پرداخت های کمکی انجام شود. اگر ابتدا گرانی اتفاق افتد و بعد 

اصالح قیمتی و کمکی ایجاد شود، درست نیست و آسیب زا خواهد بود.

رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در اسفندماه به منفی 1.4 درصد رسید
رشد منفی شاخص تولید صنعت

چرخ تولید خودروسازان لنگ می زند

ترقی اقتصادی : اطالعات منتشــر شــده از شــامخ 
فروردین ماه حاکی از این اســت که تحت تأثیر کاهش 
قدرت خرید تقاضا و افزایش هزینه های تولید، شاخص 
مدیران خرید اقتصاد ایران در فروردین ۱4۰۱ تا 37.4۹ 
واحد سقوط کرده که کمترین رقم در ۲ سال اخیر است.

شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 
اقتصاد ایران در فروردین 37.4۹ به دست آمده و شاخص 
کل به کمترین نرخ ۲4 ماهــه اخیر از فروردین ۱3۹۹ 
رسیده است. البته مقدار کاهشی شامخ در فروردین ماه 
هرسال به دلیل تعطیالت گسترده در نخستین ماه سال 

و رکود فعالیت ها دور از انتظار نبوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشــور، شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
بــرای کل اقتصاد ایران در فروردین 37.4۹ به دســت 
آمده و شــاخص کل به کمترین نرخ ۲4 ماهه اخیر از 
فروردین ۱3۹۹ رســیده اســت. همان طور که انتظار 
می رفت شاخص تعدیل فصلی نشده طبق روال فروردین 
سال های گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده 
و در مقایســه با فروردیــن ۱4۰۰ )3۹.65( نیز اندکی 
کمتر شده اســت. در این ماه به غیراز میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه های اصلی زیر 5۰ 
ثبت شده اند. این شاخص نیز علیرغم کاهش در بخش 
صنعت و ساختمان، در بخش خدمات و کشاورزی اندکی 

افزایش داشته است.
شاخص میزان فعالیت های کســب وکار در فروردین ماه 
)۲۸.5۲( یکی از کمترین مقادیر را طی ۲4 ماه اخیر از 
فروردین ۱3۹۹ داشته و در مقایسه با فروردین سال قبل 
که پیک کرونا هم وجود داشت کاهش قابل مالحظه ای 
داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)۲۹.34( در فروردین مــاه به کمتریــن مقادیر ۲4 ماه 
اخیر از فروردین ۱3۹۹ رسیده است. عالوه بر تعطیالت 
فروردین ماه، کاهش قدرت خریــد فعاالن اقتصادی به 
دنبال افزایش قیمت ها باعث شده تا تقاضای مشتریان 

با رکود روبرو باشد.
شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
)4۱.64( طی ۱7 ماه اخیــر از آبان ۱3۹۹ به کمترین 
میزان خود رســیده است. این شاخص به دنبال افزایش 
شدید قیمت مواد اولیه در بخش صنعت و ساختمان، با 

کاهش بیشتری در این بخش ها همراه بوده است.

شــاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۸3.۲6( در فروردین مــاه بــه بیشــترین مقدار طی 6 
ماه اخیر رســیده است. افزایش شدید هزینه های انجام 
فعالیت اقتصادی به ویژه در بخش صنعت باعث شده تا 
شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات 
ارائه شــده )63.۱3( نیز به بیشترین مقدار 5 ماهه اخیر 
برسد. شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات )3۸.65( 
به کمترین مقدار ۲4 ماهه اخیر از اردیبهشــت ۱3۹۹ 
رسیده است. بخش خدمات و کشاورزی کمترین میزان 
را در میان سایر رشــته فعالیت ها داشته است. افزایش 
هزینه ها )مواد اولیه، حمل ونقل، انرژی و...( باعث شده تا 
شرکت ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را نداشته باشند.

شاخص میزان فروش محصوالت )34.۲7( طی ۱۲ ماه 
گذشــته به کمترین مقدار خود رســیده است. کاهش 
شــدید قدرت خرید و میزان سفارشات مشتریان باعث 

کاهش فروش شرکت ها شده است.
به طورکلــی در فروردین ماه مانند ســال های قبل، اکثر 
فعاالن اقتصادی با داشتن ۱5 روز فعالیت کاری با کاهش 
فعالیــت روبرو بوده اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی و 
کاهــش قدرت خرید میــزان کاهــش در فعالیت ها با 
شدت بیشتری نسبت به ســال قبل است. از طرفی به 
دلیل کمبود منابع مالی، بســیاری از شرکت ها نیازمند 
تســهیالت بانکی هســتند اما با مشکل عدم تخصیص 
تسهیالت توســط بانک ها روبرو هســتند. درعین حال 

عواملــی مانند بالتکلیفی احیای برجام و تثبیت قیمت 
دالر، قیمت گذاری محصوالت، کاهش سفارشات، کمبود 
نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه باعث ســردرگمی 
کسب وکارها برای فعالیت و تولید شده و به عقیده فعاالن 
اقتصادی امکان برنامه ریزی و پیش بینی چشــم اندازی 

برای آینده وجود ندارد.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شــاخص مدیران خرید صنعت در فروردین ماه 
عدد 37.۰۲ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت 
که طبق انتظار در فروردین ماه کاهش داشته به کمترین 
مقدار ۲4 ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین 
ســال ۱4۰۰ )37.۲۸( اندکی کمتر شــده اســت. در 
فروردین ماه، همه مؤلفه های اصلی شاخص شامخ، عدد 
زیر 5۰ را به ثبت رسانده اند. همچنین شاخص کل نیز 
برای همه صنایع زیر 5۰ شده است و صنایع پوشاک و 
چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشــترین عدد شاخص 

کل را به ثبت رسانده اند.
شــاخص مقدار تولید محصوالت بخــش صنعت در 
فروردین ماه )3۱.۲۲( طــی ۱۲ ماه اخیر از فروردین 
ســال قبل )تعطیالت عید و اوج گیری بیماری کووید 
۱۹( به کمترین مقدار خود رســیده است و عالوه بر 
تعطیالت فروردین ماه، کاهش تقاضای مشــتریان نیز 
در این کاهش تولید تأثیر داشته است. شاخص میزان 

سفارشات جدید مشــتریان در فروردین ماه )۲۸.4۰( 
به کمترین مقدار ۲4 ماهه خود رســیده اســت. این 
شــاخص به غیراز فروردین ۱3۹۹ که شــروع کرونا و 
تعطیلی مشــاغل بود، کمترین مقدار را طی 43 دوره 
اجرای طرح به ثبت رسانده است و در فروردین ماه نیز 
کمترین عدد را در میان سایر مؤلفه های اصلی داشته 
اســت. شــاخص موجودی مواد اولیه در فروردین ماه 
)3۸.۹۸( طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱3۹۹ به کمترین 
مقدار خود رسیده اســت. به عقیده فعاالن اقتصادی 
کمبود نقدینگــی و افزایش قیمت هــا باعث کاهش 

تقاضای مشتریان شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین ماه )۸5.44( 
طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱3۹۹ به بیشترین مقدار خود 
رسیده است. بر اساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران 
از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین 
۱4۰۱ به 3.3 درصد رســیده که در مقایســه با همین 

اطالع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است.
شــاخص قیمت محصوالت تولید شده در فروردین ماه 
)7۰.۹7( مقــدار طی ۱۸ ماه اخیــر از آبان ۱3۹۹ به 
بیشــترین مقدار خود رسیده اســت. افزایش قیمت 
نهاده های تولید شــامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ 
دســتمزد نیروی انسانی، حمل ونقل و ... باعث شده تا 
قیمت محصوالت تولید شــده به شــدت افزایش یابد، 
هرچند به اعتقاد فعاالن اقتصادی به دلیل سیاســت 
قیمت گــذاری، کاهــش تقاضــا و کمبــود نقدینگی 
مشتریان قیمت ها متناسب با هزینه های تولید افزایش 

نیافته است.
شاخص میزان صادرات کاال )4۲.۹5( به کمترین مقدار 
طی ۱۲ ماه اخیر رسیده است. افزایش هزینه های تولید 
باعث شده تا صادرات محصول در قیمت های قبلی برای 
شرکت ها توجیه اقتصادی نداشته باشد از طرفی صادرات 

در قیمت های باالتر نیز توان رقابت را از آن ها می گیرد.
شــاخص میزان فــروش محصــوالت در فروردین ماه 
)۲5.۱3( طــی ۲4 ماه اخیر به کمتریــن میزان خود 
رسیده است. از یک ســو افزایش هزینه های تولید و به 
دنبال آن افزایش قیمت ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا 
و قدرت خرید باعــث کاهش در میزان فروش داخلی و 
خارجی شرکت ها شده است. به طورکلی در فروردین ماه، 
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اکثر صنایع 
به شــدت کاهش داشته است. از ســوی دیگر صنایع با 

افزایش شــدید هزینه های تولید )دستمزد، قیمت مواد 
اولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل ونقل و ...( روبرو بوده اند. 
به عقیده فعاالن اقتصادی افزایش قابل توجه دســتمزد 
نیروی کار در کنار افزایش سایر نهاده های تولید از جمله 
افزایش چند برابری قیمت برق، هزینه باالیی را در قیمت 
تمام شده محصوالت به تولیدکنندگان تحمیل می کند 
که نیازمند بررســی و مطالعه بیشتری بوده، بسیاری از 
شــرکت ها در بعضی از رشته فعالیت ها را برای کاستن 
از هزینه تولید، ناچار بــه تعدیل نیرو طی ماه های آتی 

خواهد نمود.
مشکالت اصلی از دید برخی از فعاالن اقتصادی 

در فروردین ۱40۱
-افزایش تعرفه حقــوق دولتی معادن به همراه افزایش 
هزینه حمل ونقل و دســتمزد نیروی کار باعث افزایش 
هزینه تمام شــده تولید برای بنگاه های این بخش شده 
و درنتیجه صــادرات محصوالت در قیمت های قبلی به 
کشورهای همســایه نیز مقرون به صرفه نیست و توان 

رقابتی ندارند. )صنایع کانی غیرفلزی(
-افزایــش قیمت مواد اولیه و بســته بندی )آرایشــی و 
بهداشــتی( در شــرایطی که اجــازه افزایش قیمت به 
تولیدکننده داده نمی شــود از ســوی دیگر درج قیمت 
تولیدکننــده بــر روی کاالهــا باعث کاهــش فروش 

تولیدکنندگان شده است. )صنایع شیمیایی(
-تغییر رویه قیمت گذاری توســط ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان به نفع مصرف کننده باعث شــده تا 
قیمت ها واقعی تعیین نشــوند و بعضاً تولیدکنندگان با 

مشکل مواجه شوند. )صنایع شیمیایی(
-افزایش هزینه های حمل و نقل باعث کاهش مشتریان 
شــده، این درحالیســت که علیرغم افزایــش هزینه 
تجهیزات، لوازم مورد نیاز و حمل ونقل، بنگاه ها ناچارند 
برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت های 

قبلی خدمات ارائه کنند.
-به علــت کاهش تولیــد خودروســازها و عدم خرید 
از قطعه ســازان، صنایعــی کــه مشــتری اصلیشــان 
خودروسازی ها هســتند با رکود در تقاضا روبرو بودند. 

)صنایع الستیک و پالستیک(
-کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصوالت صنایع 
فلزی مانند مس و آلومینیوم باعث شــده تا شرکت ها با 
کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز 

روبرو باشد. )صنایع فلزی(.

شامخ فروردین ماه ۳۷.4۹ واحد اعالم شد  

ترکش های تورم و کاهش قدرت خرید، به تولید رسید
دیدگاه

کارشناس اقتصادی
حجت اله صیدی

رییس خانه اقتصاد ایران
مسعود دانشمند

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
شهاب جوانمردی



تورم در سراســر قاره آســیا رو به افزایش است 
و عوامــل مختلفی مثل تغییــر تقاضای جهانی 
افزایــش قیمت مــواد غذایــی و افزایش قیمت 
ســوخت و همین طور اختــالل در زنجیره های 

تامین باعث آن شده اند
در نقاط مختلف آسیا نرخ واکسیناسیون در حال 
افزایش اســت، تجارت الکترونیک در اوج است 
اکثر کســب و کارها احیا شــده اند، مشکالت و 
اختالل های زنجیره تامین در حال کاهش اســت 
و امیدها به بهبود اوضاع در ســال جدید بیشتر 
شده اســت .  مودیز آنالیتیکز پیش بینی کرده که 
تا پایان ســال ۲۰۲۲ تمــام اقتصادهای بزرگ 
آســیایی به احیای کامل برسند و تولید ناخالص 
داخلی واقعی شــان در مقایسه با سه ماهه چهارِم 
ســال ۲۰۱۹ )پیش از بروز بحران کرونا( بهبود 

پیدا کند . 
با این حال، خوش بینی های پیشین در خصوص 
احیای اقتصادی و برقــراری ثبات منطقه ای در 
آسیا با ریســک های مختلفی مواجه است .  شش 
ریســک مهم که در ســال میالدی پیِش رو باید 

آن ها  را مورد توجه قرار داد از این قرارند:
بحران کرونا همچنان مانع احیای 

اقتصادهای جهان است
روند آهسته واکسیناسیون در بسیاری از کشورها 
و موثر نبودن واکسن در مقابل برخی سویه های 
جدید کرونا از جمله اومیکرون مهم ترین تهدیدی 
اســت که در برابر احیای اقتصادی آسیا در سال 
۲۰۲۲ قرار دارد .  اگر مشــخص شــود که سویه 
جدیــد کرونا ابعاد ناشــناخته جدیدی هم دارد 
اوضاع بدتر خواهد شــد و نظام های بهداشــت و 
درمان در کشورهای مختلف بیشتر دچار دردسر 

خواهند شد . 
آسیا به دلیل وابســتگی اش به تولید، به صورت 
مشــخص تر در معرض این تهدید قــرار خواهد 
داشــت .  این در حالی است که از دو سال پیش، 
مســئله اختالل در زنجیره های تامین هم چالش 
بزرگی پیش روی آسیا قرار داده و تداوم آن حتی 
دردسر بیشتری درست خواهد کرد .  در عین حال 
اگر در زمستان با سویه های جدیدتری از ویروس 
کرونا مواجه باشــیم، قرنطینه های بیشــتری رخ 
خواهد داد، مرزهای بیشــتری بسته خواهد شد 
و اینها باعث هراس سرمایه گذاران، به هم خوردن 

بازارهای ســهام و همین طور اعمال فشار بیشتر 
بر صنعت گردشــگری خواهد شد .  مجموعه این 
عوامل، باعث می شود نگرانی ها درباره اینکه واقعا 
چه زمانی از شر بحران کرونا خالص خواهیم شد 

باال برود . 
قضاوت چین درباره چالش های داخلی 

همچنان اشتباه باقی می ماند
بحران شرکت اِِورگراند چین و نیز آسیب پذیری 
ســایر شــرکت های چینی فعال در حوزه امالک 
باعث شــده نگرانی ها درباب اینکه دولت چگونه 
دارد بخــش امالک را مدیریــت می کند افزایش 
یابــد .  واقعیت این اســت که بخــش امالک در 
چین تشــکیل دهنده بخش عمــده ای از ثروت 
خانوارهاست .  برخوردهای ضابطه ای در بخش های 
مختلــف )به خصــوص در خدمــات اینترنتی و 
آمــوزش مجازی( باعث شــده ســرمایه گذاران 
مجبور شــوند به این فکر کنند که کدام صنعت 
در چیــن هدف بعدی این برخوردهای ضابطه ای 
خواهد بود و دولت پکن قصد دارد این بار چطور 
به مســئله توزیع ثروت و رسیدن به هدف »رفاه 

عمومی مشترک« بپردازد . 
رویکرد بسیار سختگیرانه دولت چین در خصوص 
موارد ابتال به کرونا که به سیاســت تحمل صفر 
معروف شــده نیــز موضوع مهم دیگری اســت .  
این ســختگیری ها در حدی اســت که سفرهای 
خارجــی به چین به شــدت کنترل می شــود و 
حتــی در برخی بنادر، انجام مداوم تســت کرونا 
به صورت گســترده مورد توجه قرار دارد و باعث 
تاخیرهای کاری زیادی می شود .  تاثیر این شرایط 
روی زنجیره های تامین به شکلی است که کمبود 
برخــی کاالها حس می شــود و تاخیر به صورت 
جهانی در عرصه تامین در حال وقوع است و این 

خودش به افزایش تورم جهانی خواهد انجامید . 
اقتصادهای محلــی در داخل چین هم به خاطر 
قرنطینه هــا و تعطیلی هــا و همین طور کاهش 
سفرهای بین استانی به شــدت آسیب دیده اند .  
اعتماد مصرف کننده در چین هنوز در ســطحی 
پایین تر نســبت به دوران پیــش از وقوع بحران 
کرونا قرار دارد .  همچنین رشــد در بخش ساخت 
و ســاز کاهش یافته و افزایش موارد قطعی برق 
باعث شــده که برخی از کسب و کارها در انجام 

امور خود با محدودیت مواجه شوند . 
صنــدوق بین المللی پول گــزارش داده که عدم 
احیای ســریع مصرف و همیــن طور عدم وجود 
سیاســت های حمایتی الزم باعث خواهد شــد 

احیــای اقتصادی در جهان بــه تاخیر بیفتد .  در 
مورد چین، شاهدیم که این کشور با چالش های 
داخلی زیادی مواجه است و اگر واکنش های خود 
را نســبت به این چالش ها درست تعریف نکند، 
رشد اقتصاد این کشــور با مشکل مواجه خواهد 
شد و به تبع آن، اقتصادهای دیگر آسیایی نیز به 

دردسر خواهند افتاد . 
 تورم در آسیا رو به افزایش است 

تورم در سراســر قاره آســیا رو به افزایش است 
و عوامــل مختلفی مثل تغییــر تقاضای جهانی، 
افزایــش قیمت مــواد غذایــی و افزایش قیمت 
ســوخت و همین طور اختــالل در زنجیره های 
تامین باعث آن شــده اند .  بانک توســعه آسیایی 
پیش بینی کرده که در کشورهای در حال توسعه 
در آســیا، تورم در ســال ۲۰۲۲ میــالدی رو به 
افزایش باشــد .  صندوق بین المللی پول هشــدار 
داده کــه افزایش قیمــت کامودیتی ها )کاالهای 
خام( و نیز افزایش هزینــه حمل و نقل در کنار 
تداوم اختالل زنجیره های ارزش جهانی دارند به 
نگرانی ها درباره طوالنی شدن تورم و همین طور 
تاب آوری صادرات دربرابر شوک ها دامن می زنند . 

از ســوی دیگر، تاخیرهای دائمــی در عملیات 
اســتخراج معادن، عقب افتادن ارســال و تحویل 
مرســوله های باری، کمبود نیمه رساناها، افزایش 
شدید هزینه های ارســال محموله های دریایی و 
محدودیت های نامشــخص در حوزه های مختلف 
تولیــدی و باری باعث شــده که مســئله تورم 
بیشتر و گسترده تر شود .  این مسئله همچنین به 
تغییرات ساختاری و مهم در ظرفیت های تولید، 
تحویــل و ذخیره در بخش های مهــم انجامیده 

است . 
حتی بی ثباتی اقتصــادی در آمریکا نیز می تواند 
تاثیــر بــدی روی اقتصادهای در حال توســعه 
در آســیا بگذارد و مثال به افزایــش بار بدهی ها 
بیانجامد، ســرمایه ها را فــراری دهد و نیز باعث 
سختگیرانه شدن شــرایط مالی در این اقتصادها 
شــود .  همچنین احتمالش هســت که بازارهای 
ســهام جهانی از همین بابت دچار سقوط شوند .  
همچنین اگر اومیکرون و سایر سویه های ویروس 
کرونــا به افزایــش موارد ابتال در ســطح جهان 
بیانجامنــد و محدودیت های بیشــتری به وجود 
بیاورند، آهستگی رشد اقتصادهای آسیایی ادامه 

خواهد یافت . 
درگیری آمریکا و چین گسترده تر می شود  

رقابــت اســتراتژیک بیــن آمریــکا و چین باال 
می گیرد و احتمال بروز تنش  در مسائل مختلف 
جهانی را بیشــتر می کند .  آمریکا و متحدانش به 
گسترش زیرســاخت های امنیتی و نظامی خود 
در منطقــه اقیانوس آرام و هنــد ادامه می دهند 
و هدف شــان مقابله با چین اســت .  جو بایدن بر 
اساس سیاســت هایی که دولت ترامپ در پیش 
گرفته بود، در تالش اســت متحــدان آمریکا را 
به اعمال محدودیت در مناســبات مالی، تجاری، 
سرمایه گذاری و تکنولوژیک  با چین ترغیب کند 
و این باعث شده کشــورهای ثالث مجبور شوند 
طرف یکی از دو کشــور چین و آمریکا را بگیرند .  
با این حال، دولت چین با اطمینان به خود دارد 
در مقابــل اقدامات آمریــکا موضع خود را حفظ 
می کند و بنابراین سرنوشــت رقابت ژئوپلیتیک 
دو کشــور و تاثیر آن روی رشــد اقتصادی شان 

مشخص نیست . 
با این وجود، سیاســت پرتنشــی که آمریکا در 
قبال مسئله حســاس تایوان پیش گرفته است، 

ممکن است به چالشی بسیار بزرگ در مناسبات 
دو کشور بدل شود .  چین به مسئله تایوان بسیار 
حســاس اســت و مداخله آمریــکا و نیز حضور 
نظامی آمریکا در این جزیره را برنمی تابد و آن را 
تهدیدی علیه خود می بیند .  چنین مسئله بزرگی 

ممکن است در آینده بر تمام ابعاد مناسبات چین 
و آمریکا تاثیر بگذارد و حتی از تنش های تجاری 
)و بــه خصوص جنگ تعرفه هــای تجاری که در 
زمان دونالد ترامپ علیه چین آغاز شد( نیز فراتر 

برود.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال نهم-شماره ۱2۱ - نیمه دوم اردیبهشت ۱40۱

استاد دانشگاه مک گیل کانادا
بارت ادس

 عضو ارشد شورای کارنگی در امور بین المللی
ریچارد کاتز

درباره سال جدیدی که ریسک های جدید می آورد
ریسک های ۲۰۲۲ برای اقتصادهای آسیا

ترقی اقتصادی: فایننشــال تایمز در گزارشی از چشم انداز بروز 
شــوک تورمی در اقتصاد جهان طی سال جاری میالدی نوشت: 
آمریکا از هر کشــور دیگری بیشــتر در معرض خطر رکود و تورم 

فزاینده قرار دارد.
 به گزارش فایننشال تایمز، بســیاری از اقتصاددان ها پیش بینی 
کرده بودند ســال ۲۰۲۲ با رشــد و رونق مالی گســترده همراه 
باشــد، شــرکت ها پس از کرونــا فعالیت خود را از ســر بگیرند. 
مصرف کننــدگان همه پول هایی را کــه در دوران کرونا پس انداز 
کرده بودند خرج ســفر و تعطیالت و کارهای دیگر بکنند و حتی 
موج مصرف گرایی بزرگ پس از شیوع آنفلوانزا در سال های ۱۹۱۸ 

تا ۱۹۲۱ دوباره تکرار شود.
چنــد ماه پیش از این دوره سیاســت تحریم نفتــی اعراب باعث 
مشــکالت مالی مزمنی در اقتصاد جهان شــده بــود. نرخ تورم 
دورقمی شــده بود و همه اقتصادهای جهــان در رکود فرو رفته 
بودند. هزینه های مصرفی به طور دردآوری افزایش یافته و رشــد 
و توســعه اقتصادی کاهش یافته بــود و این چیزی بود که به آن 

رکود تورمی می گویند.
اکنون، رکود تورمی کمابیش در حال بازگشــت اســت. درنتیجه 
شــوک بزرگی که کرونا و جنگ اوکراین بــر اقتصاد جهان وارد 
کرده انــد نرخ تــورم از پیش بینی ها فراتر رفته و در بســیاری از 
کشورها رکوردهای چندین ســاله را شکسته است. این در حالی 

است که چشم انداز مالی جهان نیز رو به وخامت دارد.
 چشم انداز بازگشــت رکود تورمی، سیاست گذاران را نگران کرده 
است چراکه ابزارهای مالی چندانی برای مقابله با آن در دسترس 
ندارند. باال بردن نرخ سود سپرده بانکی می تواند به تشدید مشکل 
تورم کمک کند. افزایش نرخ بهره تســهیالت هم رشد اقتصادی 

را سرکوب می کند.
بیشتر تحلیلگران از جمله اقتصاددان های صندوق بین المللی پول 
معتقد نیســتند که شرایط وخیم دهه ۱۹7۰ برمی گردد اما امروز 
نیز همچون دهه ۱۹7۰ قیمت های باالی نفت کل سیســتم مالی 
جهان را تحت تأثیر قرار داده اســت و عالوه بر آن، شــیوع کرونا 
فشار فزاینده ای را به شرکت ها و زنجیره های تأمین محصوالت در 

سراسر جهان وارد آورده است.
 حتــی پیش از آغاز جنگ اوکراین، قیمت کاالها در بســیاری از 

مناطق جهان مثــل آمریکا، انگلیس و منطقه یــورو رکوردهای 
چندین دهه را شکســته بود. شــیوع کرونــا زنجیره های تأمین 
محصوالت را مختل کرده و تقاضا برای برخی اقالم را افزایش داده 
بود و دولت ها را بر آن داشته بود تا سیاست های مالی انبساطی را 

در سطحی گسترده به اجرا درآورند.
جنگ اوکراین این مشــکالت را تشــدید کرد. روسیه و اوکراین 
مقادیــر فراوانــی از بنزین، نفــت، گندم و کود شــیمیایی مورد 
نیاز جهــان را تأمین می کنند و با درگیــری اخیر باعث افزایش 

هزینه های انرژی و غذا در جهان به ویژه در اروپا شده اند.
ایندرمیت گیل معاون موسســه مالی جهانــی در این باره گفت: 
شــوک قیمتی کنونی بزرگترین شــوک قیمتــی کاالها از دهه 
۱۹7۰ به این طرف است و اگر جنگ اوکراین توسعه پیدا کند یا 
تحریم های شــدیدتری علیه روسیه وضع شود آنگاه ممکن است 

رشد قیمت ها بسیار بیشتر از دهه ۱۹7۰ شود.

پیش بینی ها دلسردکننده هستند. درحالی که ژانویه گذشته رشد 
4.۱ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش بینی شده بود این رقم در 
حــال حاضر به 3.3 درصد کاهش یافته اســت. نرخ تورم جهانی 
نیز 6.۲ درصد پیش بینی شــده اســت که ۲.۲5 واحد بیشــتر از 
پیش بینی ماه ژانویه است. صندوق بین المللی پول پیش بینی خود 

از رشد ۱43 اقتصاد دنیا را برای سال جاری کاهش داده است.
کریستیانا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به تأثیر 
رکود تورمی بر زندگی مردم گفت: رکود تورمی از نظر مالی یعنی 
کاهش رشــد اقتصــادی و افزایش تورم اما از نظر انســانی یعنی 
این که درآمد توده مردم کاهش می یابد و مشــکالت زندگی شان 

بیشتر می شود.
خطر شــوک رکود تورمی برای ســال ۲۰۲۲ واقعاً جدی است و 
می تواند در ســطحی جهانی اقتصادها را درگیر کند. در آسیا که 
رشــد قابل توجهی برای اقتصادهای این منطقه در ســال ۲۰۲۲ 

پیش بینی می شــد اکنــون تحت تأثیــر جنگ اوکراین شــاهد 
رو به کندی گذاشــتن فعالیت هــای اقتصادی هســتیم. اعمال 
محدودیت های جدید کرونایی در چین این مشــکل را تشــدید 

کرده است.
مشــکل تورم در آسیا در مقایســه با مناطق دیگر کمتر به چشم 
می آیــد اما به موازات رشــد قیمت انرژی و غــذا در جهان رو به 
وخامت دارد. بــرای مثال در کره جنوبــی هزینه های زندگی به 

باالترین رقم طی ۱۰ سال گذشته رسیده است.
در برخی کشــورهای آمریکای التین مثل برزیل برای مهار تورم 
سیاســت های انقباضی اتخاذ شده اســت و این مسئله چشم انداز 
مالی منطقه را وخیم تر کرده و دورنمای رشــد و توسعه اقتصادی 

را تیره و تار کرده است.
آثــار و تبعات جنگ اوکرایــن را در همه جای جهــان می توان 
مشــاهده کرد و این جنگ فقط اقتصاد اروپــا را تحت تأثیر قرار 
نداده است. انرژی و غذای گران به ویژه مردمان فقیر آفریقا و شرق 
مرکزی را تحت فشــار قرار داده است. اما شوک مالی این جنگ 
بیش از همه در اروپا احساس می شود به ویژه در کشورهایی که به 

نفت و گاز روسیه وابسته هستند.
منطقه اروپا در برابر اختالالت زنجیره تأمین انرژی بســیار آسیب 
پذیر اســت. 4۰ درصد گاز مصرفی اروپا از روسیه می آید. برخی 
تحلیلگران هشــدار می دهند تحریم گاز روســیه می تواند اقتصاد 
آلمان و منطقه یورو را در یکی از عمیق ترین رکودهای ســال های 

اخیر فرو ببرد.
حتی با وجود تداوم صادرات گاز روســیه رشــد اقتصادی منطقه 
یورو در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر ۰.۲ درصد کاهش یافت و 
نرخ تورم به 7.5 درصد رسید. اندرو کینینگهام اقتصاددان اروپایی 
هشــدار می دهد سال ۲۰۲۲ ســال رکود تورمی در اروپاست. به 
عقیده وی هزینه های باالی انرژی باعث رشد تورم در این منطقه 
می شود، درآمد خانوارها را تحلیل می برد و فعالیت های اقتصادی 

را کاهش می دهد.
آلمــان که وابســتگی زیــادی به انــرژی وارداتــی دارد و نظام 
اقتصادی صادرات محوری دارد بیشــتر از همه آسیب می بیند. در 
پیش بینی های کارشناسی، رشد اقتصاد آلمان برای سال ۲۰۲۲ به 
نصف کاهش یافته و نرخ پیش بینی شده تورم سه برابر شده است.

متوســط ملِی حداقل دستمزد در 
ژاپن ۹۰۲ ین )۸ دالر( اســت که 
در قیاس با رقم مشابه در انگلیس 

آلمان و فرانسه )۱۱ دالر( کامال کم است.
فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن است؛ اما وقتی تازه داشت برای رسیدن به رهبری 
حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن تالش می کرد، وعده اصلی اش این بود که نابرابری 
در ژاپــن کاهش یابد؛ چون به قول خودش رشــد اقتصــادی بدون توزیع ثروت 
نمی توانســت انجام بگیرد . اما حاال که او به قدرت رسیده ظاهرا وعده اصالحات 
اقتصادی دوباره کنار گذاشته شده و حتی تغییراتی که قرار بود در اعمال مالیات بر 

مولتی میلیاردرها در ژاپن صورت بگیرد مسکوت گذاشته شده است .
واقعیت این است که کاهش تبعیض درآمدی در ژاپن نمی تواند گرهی از مشکل 
کمبود رشــد اقتصادی این کشور باز کند؛ اما حتما بی فایده هم نیست . بر اساس 
آمار موجود، نابرابری در ژاپن در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میالدی به شدت 
افزایش داشت . اگر این اتفاق نیفتاده بود، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ساالنه 
به جای ۰ .73 درصد می توانســت ۰ .۹ درصد باشــد . در آن صورت، سرانه تولید 
ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۱۰ می توانست به اندازه ۱۲۰۰ دالر باالتر باشد و 
به همین ترتیب، ثروت بیشتری برای توزیع وجود می داشت . همچنین تدابیر برای 

کنترل نابرابری می توانست تا حدی روی رشد اقتصادی ژاپن تاثیر مثبت بگذارد .
در حال حاضر می توان گفت اولین اولویت دولت کیشــیدا باید مقابله با کاهش 
۱4 درصدی دستمزدها باشد که از زمان اوج دستمزدها در سال ۱۹۹7 به تدریج 
دیده شده است . در این صورت هم استانداردهای زندگی بهبود پیدا می کند و هم 
رشد اقتصادی بهتر می شــود؛ چون قدرت خرید مردم باال می رود . متوسط ملِی 
حداقل دســتمزد در ژاپن ۹۰۲ ین )۸ دالر( اســت که در قیاس با رقم مشابه در 
انگلیس، آلمان و فرانسه )۱۱ دالر( کامال کم است . در سال ۲۰۱۰ میالدی حزب 
دموکراتیک ژاپن اعالم کرد هدفش این است که این رقم را به ۱۰۰۰ ین برساند . 
همچنین شــینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در سال ۲۰۱5 دوباره وعده داد که 
تا سال ۲۰۲۰ هدف ۱۰۰۰ ین به عنوان متوسط ملی حداقل دستمزد را برآورده 
کند که آن هم محقق نشد . اگر این اتفاق می افتاد و حداقل دستمزد در ژاپن به 
سطح کشورهای اروپایی می رسید، ده ها میلیون نفر در ژاپن وضعیت مالی بهتری 
را تجربه می کردند و این منفعت شامل حال طبقات مختلف از جامعه ژاپن می شد . 
مشــکل دیگر هم این اســت که دولت ژاپن قانون کار را )که مبتنی بر دستمزد 
یکســان برای کار برابر بین زن و مرد و بین کارگران ثابت و غیرثابت می شــود( 
هنوز به اجرا درنیاورده است . در حال حاضر، کارکنان غیرثابت به صورت ساعتی 
به اندازه یک سوم کمتر از کارکنان ثابت دستمزد می گیرند . هیچ وزارت خانه دولتی 
برای پیگیری نقض قانون کار توسط کارفرمایان و جریمه  آن ها   مامور نشده است .

خانوارهای ژاپنی به صورت متوسط ۱5 درصد از بودجه خود را صرف مواد غذایی 
می کنند و این باالتر از ده درصدی است که در کشورهای عضو گروه هفت صرف 
مواد غذایی می شــود . این رقم در کره جنوبی نیز ۱۱ درصد است . یکی از دالیل 
وضع موجود در ژاپن این اســت که شرکت تعاونی کشاورزی ژاپن تقریبا از قانون 
ضدانحصار این کشــور معاف اســت و قدرت انحصاری که این تعاونی دارد باعث 
شــده که قیمت ها برای مصرف کنندگان باال بماند و کشاورزان نیز برای پرداخت 
هزینه های تجهیزات و غیره تحت فشار باشند . پایین آوردن قیمت مواد غذایی باعث 
خواهد شد قدرت خرید مصرف کنندگان در ژاپن باال برود و نابرابری کاهش یابد؛ اما 

این مسئله تاکنون محقق نشده است .

 نابرابری دارد ژاپن 
را به کجا می برد؟
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بررسي مکالمات 
دهند  مي  نشان 
حدود دو ســوم 
زمان مکالمات به موضوعات اجتماعي اختصاص دارند 
که بیشتر آنها مي توانند شایعه ایجاد کنند. شاید یکی 
از مهم ترین پدیده های فرهنگی و اجتماعی مبتال به 
ســازمان ها که تجزیه  و تحلیــل آن  هم با بی توجهی 
نسبی مواجه شده است، شــایعه و سخن چینی باشد. 
از عمده ترین آثار شایعات ســازمانی، بی اعتمادی در 
بین کارکنان و مدیران، افزایــش اضطراب و نگرانی، 
عدم امنیت شغلی، فشار بر مدیریت سازمان و کاهش 
بهره وری و غیره می باشد. از سوی دیگر، سخن چینی  
زمانی بیشتر می شود که کارکنان سازمان تشنه خبر 
باشند ولی نتوانند آن را از منبعی موثق دریافت کنند. 
علت عمده پخش شــایعه و سخن چینی در سازمان ها 
ضعف ارتباطات قوی در آن اســت. شــایعه عمدتاً از 
تغییرات در ســازمان، اخراج نیــروی کار، ادغام ها و 
تغییرات مدیریتی به وجود می آید و می توانند به طور 
بالقوه برای پای بندی بــه وجدان اخالقی و بهره وری 
حداکثــری در ســازمان ها مخاطره آمیــز باشــد. در 
نظام ارزشی سازمان ها، شــایعه رفتاری غیراخالقی 
در ســازمان و خبر یــا اطالعی غیرموثــق مبتنی بر 
مشهودات یا قول اجماع است و اعتبار خود را از تواتر 

و شیوع گفته ها می گیرد. 
انگیزه هــای بیان شــایعات در ســازمان هــا معموالً 
پیچیده اند اما گاهی نیازهای فردی هســتند که خود 
را در فرایند شایعه سازی نمود می دهند. دالیلی مانند 
خودنمایی) تالش بــرای جلب توجه دیگران با هدف 
افزایش اعتبار(، اطمینان بخشــی و حمایت هیجانی، 
فرافکنی)برون ریزی ترس هــا، آرزوها و خصومت ها(، 
پرخاش گری)به منظــور صدمــه زدن تهمــت زدن و 
ســپر قرار دادن دیگران( و پیشــکش کردن مطالب 
خوشــایند)به منظور خودشــیرینی نزد شــنونده( از 
مهم ترین انگیزه های شایعه پراکنی سازمانی محسوب 

می شوند.
امروز برخی افراد دانســته یا ناآگاه در فضای مجازی 
شایعاتی را منتشر می کنند که خدمات و تالش های 

یک مدیر یا یک مجموعه تالشگر را به زیر سئوال می 
برد .بنابراین در چنین شــرایطی روابط عمومی باید 
نقش خــود را در ارتباطات و اطالع رســانی عملکرد 
ســازمانی، همکاری های رسانه ای و فضای مجازی و 

سایر شبکه های اجتماعی به خوبی ایفاء کند. 
نتایــج بررســی و تحقیــق از مدیــران ارتباطات و 
روابط عمومی ســازمان ها نشــان می دهد که اساسا 
شــایعات زیان بخش، درون ســازمانی و مسائل پیش 
 پاافتاده ای هســتند که تقریباً هر هفته به گوششــان 

می رسد. 
راهبردهای متنــوع و گوناگونی بــرای جلوگیری از 
بــروز شــایعه و خنثی کردن آن مورد اســتفاده قرار 
گرفته است. مؤثرترین آن ها عبارت  اند از  بیان فواید و 
ارزش های تصمیمات اتخاذشده، ارائه اطالعات کامل، 
تالش ویژه برای اعتمادسازی بیشتر و باالخره، تأیید 
شایعه در صورت صحت آن است. عالوه  بر راهبردهای 
یادشــده، دو نگرش مشــخص نیز وجود دارد؛ نگرش 
اول در خصوص راهبردهایی است که سعی می شود با 

استفاده از آن ها تردیدها برطرف شوند و نگرش دوم، 
بیشــتر به افزایش کارایی و اثربخشی اظهارنظرهای 

رسمی تاکید دارد. 
به عقیده کارشناســان، روابط عمومی سازمان ها در 
کنار مدیران می بایســت با شناســایی عوامل مؤثر بر 
انتشار شــایعات در ســازمان، زمینه کاهش شایعات 
را فراهم آورده و با آشــنایی بــا روش های کنترل و 
مبارزه با شــایعات به کاهش شــیوع آنها در سازمان 
کمک کننــد. آنها باید دائماً آمادگی روبرو شــدن با 
شــایعات زیان بخش و ناخوشــایند را داشته باشند. 
اساســا حجم شــایعات با اتفاق ها و رخدادها مرتبط 
اســت از جمله تغییرات مرسوم سازمانی مانند ادغام 
شــرکت ها، تغییرات نیروی انســانی، کوچک ســازی 
شــرکت، بیکاری و تغییر ســاختار و ... . متخصصان 
روابط عمومی در چنین موقعیت هایی حتما باید انتظار 
بروز شایعه را داشته باشند و با برداشتن گام های مؤثر 
و تغییرات ارتباطی، به مخاطبانشان در عرصه درون و 

برون سازمانی پاسخ های معنادار و هدفمندی بدهند.

از ســوی دیگــر، متخصصــان روابط عمومــی باید 
مراقب تأثیــرات منفی احتمالی شــایعه ها در ســه 
حوزه وســیع شــامل مخاطب بیرونی، نگرش داخلی 
و رفتار داخلی باشــند، به ویژه تأثیرات منفی شــایعه 
در نگرش هــای درونــی. در ایــن حالت یــک اقدام 
مهم پیشــگیری، اعتمادسازی درون ســازمانی است. 
بررسی ها نشان می دهد شــایعات باعث از بین رفتن 
اعتمــاد می شــود و کاهش اعتماد نیز بــه نوبه خود 
منجر به پذیرش شــایعه منفی و صحیح دانستن آن 
می گردد. متخصصــان روابط عمومی باید یکپارچگی 
و قابلیت اطمینــان را بین آنچه که می گویند و آنچه 
که واقعــاً در حال روی دادن اســت بــه هر قیمتی 
حفــظ کنند. متخصصــان روابط عمومــی  همچنین 
می تواننــد طرح های تازه ای را بــرای ممانعت و اداره 
شــایعات، پی ریزی کنند از جمله انکار توسط منابع 
بیرونــی و موثق و یــا تایید یک شــایعه در صورت 
 درســت بودن آن. برخی نیز اعتنا نکردن به شایعه را 

توصیه کرده اند. 
 یکی از راهکارهای مناســب برای کاهش پیامدهای 
منفی ناشــی از شــایعات، کاهش ابهــام موجود در 
زمینه موضوع موردنظر است. اگر اطالعاتی که امکان 
انتقال آنها به کارکنان وجــود دارد، پیش از اینکه از 
طریق شایعه پراکنی منتشر شود، به صورت صحیح و 
از روابط عمومی ســازمان به کارکنان و عموم انتقال 
داده شــود تا آنها از دالیل و نتایــج تصمیم هایی که 
گرفته می شود، آگاه شوند.  افزون بر این، متخصصان 
روابط عمومــی باید با کم کردن باورها درباره شــایعه 
موردنظــر از طریق وســایل ارتباط جمعی رســمی 
مؤثر و کارســاز ،  به بهترین نحو از عملکرد شــایعه 
و تأثیرات جانبــی آن جلوگیری کننــد. به نظر می 
رســد در شرایط کنونی که ســرعت انتشار اطالعات 
بسیار باالست و هر شهروندی به امکانات و تجهیزات 
روز اطالع رســانی مجهز اســت و خود را شــهروند 
خبرنگار معرفــی می کند، روابط عمومــی ها باید با 
آخرین تحوالت در حوزه رســانه های اجتماعی آشنا 
 بوده و ســطح آمــوزش نیروهای متخصــص خود را 

همواره ارتقا ببخشند.

روابط عمومی و مدیریت شایعات سازمانی
 مسئولیت اجتماعی و نقش کلیدی 

روابط عمومی
در جهان امــروز یکی از مهم ترین و کلیدی ترین 
سرمایه های هر ســازمان، که به افزایش اعتماد 
عمومــی و بهبود جایگاه برنــد و ارزش ویژه آن 
کمک می کند؛ ســرمایه اجتماعی اســت. شاید 
بتــوان گفت که در قلب این ســرمایه اجتماعی 
استراتژی ها و رویکردهایی قرار دارد که سازمان 
در قبال مسئولیت اجتماعی خود اتخاذ می کند. 
مسئولیت اجتماعی به خصوص در شرایط کنونی 
کــه همراه با بحران های متفاوتی مانند شــرایط 
اقتصادی حاکم بر جامعه، شرایط زیست محیطی 
و فراگیری کووید۱۹ اســت، از اهمیت بیشتری 

نسبت به سال های گذشته برخوردار است.
این مهم در راس ســازمان و توسط مدیریت ارشــد راهبری و جایگاه یابی گردیده و روابط 
عمومی با توجه به ماهیت و حیطه وظایف تعریف شــده به عنــوان پایگاه قدرت ارتباطات 
درون و برون ســازمانی دوشادوش و در کنار مدیریت ارشد در جهت پیاده سازی آن حرکت 

می کند. 
اگر بخواهیم نقش روابط عمومی در مسئولیت اجتماعی سازمان را مطرح کنیم باید در نظر 
بگیریم که این بخش در مرحله اول به عنوان مشــاور مدیریت ارشــد جهت طراحی تصویر 
شــرکت در نزد مخاطبان و عموم جامعه، پیشــنهاد دهنده پذیرش مســئولیت اجتماعی و 
حیطه ورود به آن محســوب شده و آغازگر این جریان است. در واقع وظیفه روابط عمومی 
این اســت که با شناســائی و طراحی نیمرخ جامعه هدف و عالیق و ترجیحات ذینفعان، به 
طراحی نقشــه راهی بپردازد که سازمان در مسیر مسئولیت اجتماعی در آن گام برمی دارد. 
ملزومات این مرحله عملکردی هوشمندانه همراه با ابتکار و نوآوری است که هویت شرکت 

را بهبود بخشیده و در دنیای رقابت نیز مزیت رقابتی شرکت را تعریف می کند. 
در مرحله بعدی ایجاد نگرش مشــترک در سازمان و ســرمایه انسانی، نسبت به مسئولیت 
اجتماعــی از طریق رســانه های داخلی بر عهــده روابط عمومی اســت. در حقیقت برای 
پیاده ســازی این امر، الزامی اســت که CSR به عنوان یکــی از ارزش های اخالقی، اصلی 
و حرفــه ای مطرح گردد. در مرحله نهایی انتقال این ارزش به جامعه از طریق رســانه های 
عمومی و بهبود تفکر عمومی در زمینه عملکرد سازمان نیز بر عهده روابط عمومی است تا به 
با پاسخگوئی شفاف و صادقانه و ایجاد تعاملی سازنده، نگاه عمومی به سازمان به عنوان یک 
نهاد اجتماعی همگام با منافع جامعه را جایگزین سازمان به عنوان یک  بنگاه صرفا اقتصادی 
و نــه اجتماعی نماید. می توان به یقیین ادعا کرد که روابط عمومی نقطه ثقل ســازمان در 
پیشــبرد مسئولیت اجتماعی، افزایش ســرمایه اجتماعی و هدایت منافع جامعه در سطوح 
مختلف اســت. الزم به ذکر است که در تمام این مراحل حمایت و همراهی مدیریت ارشد، 
مهم ترین رکن در موفقیت روابط عمومی در پیاده سازی CSR در سازمان به حساب می آید.

 پوست اندازي کنش روابط عمومي ها 
در قالب سازمان هاي دانش بنیان

روابط عمومی یا هنر هشتم مهمترین رکن دنیای 
مدرن در عصر ارتباطات محســوب مي شود، این 
بخش از ســازمان از ســویي مدعی العموم نزد 
مدیران و از سویي دیگر وکیل مدافع سازمان نزد 
مردمند و همین امر نیــز فعالیت و کارکرد را تا 

حد زیادي پیچیده و سخت کرده است.
هر چند کارکرد اصلي روابــط عمومی ها در دو 
وجه »نظارتی« و »ارتباطی« خالصه مي شــود 
اما با  توجه به روند تغییرات در تمامي عرصه ها 
ساختار روابط عمومی ها نیز باید با این تغییرات 
همراه شــده و نیاز به پوســت اندازي و تغییر در 

روش ها در این بخش حس مي شود. 
روابط عمومي ها ســال ها اســت که با چالش هایي نظیر فقدان نگاه روز آمد و حرفه ای، 
نقصان در عزم جدی برای دســتیابی به توســعه پایدار، محدودیت منابع مســتقل، کمبود 
نیروی انســانی متخصص و با انگیزه دســت و پنجه نرم مي کنند اما این چالش ها در یک  

مرحله گذار مي تواند کارکرد روابط عمومي ها را به مراتب بهتر و مطلوب تر کند.
هر چند این چالش ها در روابط عمومي ها وجود دارد اما از ســویي نیز »حمایت از سازمان 
به صورت عملیاتی« ، »برتری بخشــی ســازمانی در فضای رقابتــی فزاینده « و »جذابیت 
درعضوگیری و یادگیری سازمانی و حرفه ای« سبکبالی سازمانی ، عدم تمرکز ، یکپارچگی 
فرآیندی ، انعطاف و ساختار مجازی نیز از ویژگی های ساختاری سازمان های دانش بنیان 
در جوامع توســعه یافته است و بر همین اساس این سازمان هاي دانش بنیان مي توانند با 
توجه به کارکردشــان بخش عمده اي از خال هــا و چالش هاي روابط عمومي ها را برطرف 

کنند.
در ســال هاي اخیر با ظهور شــبکه های اجتماعی ،  کاربران تغییر چهره داده اند، کاربران 
تولیــد کننده محتوا در بســتر اینترنت به کاربران تحلیل کننده محتوا تبدیل شــده اند و 
همین مساله نیز توجه به تغییر در روابط عمومی ها،  آینده پژوهی و آینده نگاری را ضروري 

ساخته است. 
در همین حال نباید از نظر دور داشــت که نگاه شبکه ای در قلب عصر اطالعات با توجه به 
تحوالت در زمینه تکنولوژي و فناوري همواره از اهمیت ویژه اي نیز برخوردار بوده اســت، 
این نگاه مي تواند ســرعت و زمان انتقال را مدیریت کرده ، به گونه ای که جهان پیشــرفته 
امروز بدون دســتیابی به تکنولوژی اطالعاتی حتی برای چند ثانیه هم قابل مدیریت و دوام 

نمی باشد.
 روابط عمومی زمانی می تواند استراتژی مشخصی برای پشتیبانی درون و بیرون از سازمان 
ارائه کند که مهارت های اجرایی را درکنار تخصص های کلیدی و حرفه ای داشــته باشــد 
که با تمســک به مدل های نوین روابط عمومی برای برنامه ریزی شبکه ارتباطات یکپارچه 

سازمان زمینه ارتقا، اثر بخشی و کار آمدی روابط عمومی حرفه ای را فراهم کند .
»یادگیری مســتمر « ، »پرســش و گفتگو « و »یادگیری تیمی « از عوامل موثر در پویایی 
روابط عمومی دانش بنیان اســت  مهارت و ســواد فنی ، قدرت شناخت ، استدالل و توانایی 
ترکیب وتفســیر اطالعات می تواند زمینه رشد کارکنان روابط عمومی در راستای عملکرد 

بهتر و مناسب تر را فراهم آورد.

دیدگاه

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا
محمد مظفر خرمی

 

ارتباطی  »روابــط عمومــی یــک فراینــد 
اســتراتژیک اســت که روابط دوجانبه بین 

سازمان ها و عموم ایجاد می کند.«
بی تردیدکارآمدی یک روابط عمومی بستگی 
تام به نوع نگاه گرداننده آن با محیط فعالیت 
و فضای اجتماعی حاکم دارد . از این رو باید 
گفت روابط عمومی یک واحد اســتراتژیک و 
راهبــردی در تبیین و ترســیم اهداف کالن 
ســازمان متبوع اســت .  اجرای درســت و 
کامل این نوع از انواع روابط عمومی نیازمند  
برخورداری از افکار، اندیشه های و دانش  روز 
اســت تا بتواند در بستر تعامالت اجتماعی و 

فرهنگی اثر بخشی مناسبی داشته باشد.
یک حرفه ای روابط عمومی با یک ســازمان  
شــرکت ، دولت یا فرد همکاری می کند تا 
داستانی  بیان کند که اعتبار ، ایده ، محصول  
موقعیت یا موفقیتی را با برایند مثبت و سود 
بخش به تصویر بکشد. بنابراین ، به یک معنا  
مــی توان گفت حرفه ای های روابط عمومی 
به عنوان داستان پردازان خالقی هستند که 
بــر خالف تبلیغ کنندگان ، روایتهای خود را 
در نماهای مختلف متشــکل از اجزای به هم 
مرتبط طراحــی، تدوین و پردازش و در یک 
پروسه زمانی از طریق کانالهای ارتباطی موثر 

بازگو می کنند.
در حقیقت روبط عمومی روایتگر، هرگز برای  

مشتری  پیشــنهادی و یا انتخابی نمی کند. 
بلکه تــالش دارد با ترســیم یک داســتان 
منســجم به او کمک کند بی اندیشد، دایره 
تحلیل او را گسترش دهد، خود را در فضای 

داستان قرار دهد، و انتخاب کند.  
) هرگز تالش نکنید تا به مخاطب و مشتری 
القاء کنید که بهترین هستید،  باید داستهای 
خودتــان را به گونه پیش ببرید که او شــما 
را  بهتــر بداند و برای بهتر ماندن هم با افکار 

عمومی صادق باشید( .
در اوایل دهه ۱۹۸۰ ، بطری های بیشــماری 
از محصول تیلنول جانسون و جانسون توسط 
یک فرد ناشناس با سیانید آغشته شد و هفت 

نفر را کشت. 
این امر باعث وحشــت گســترده ای شــد و 
می توانســت منجر به پایان یافتن دوران این 

شرکت داروسازی باشد . 
جانسون و جانســون بالفاصله اقدامات برای 
کاهش خســارتها پس از تائیــد این امر آغاز 
کرد . در ابتدا این شــرکت تمام محصوالت 
Tylenol خــود را از روی قفســه ها بیرون 
کشــید و بیانیه ملی صادر کرد و به مصرف 
 Tylenol کننــدگان هشــدار داد کــه از
خریداری شــده  اســتفاده نکنند. ســپس 
جانسون و جانسون یک بسته بندی جدیدی 
را در نظــر گرفــت که امکان هرگونه ســوء 
اســتفاده را از بین برد و به ۲۰۰۰ پرســنل 
فروش خود دســتور داد تا برای ارائه مجدد 
  Tylenol این بطری های جدیــد و امن تر

به جامعه پزشکی فعالیت کنند.
ایــن اســتراتژی مؤثر روابــط عمومی باعث 
حفظ شهرت جانسون و جانسون و همچنین 
محصول آنها شــد و ســهام Tylenol تنها 
شــش هفته پس از بحران سیانید ۲4 درصد 

افزایش یافت.
در حقیقت جانســون و جانسون ، با تکذیب 
و انحراف افــکار عمومی تالش نکرد  خود را 

منزه و پاک جلوه دهند  بلکه  با بهره گیری از  
متخصصان روابط عمومی توانستند داستانی 
را منتشر کنند که اعتماد مصرف کننده را به 
خود بازگردانند . در بیان این داستان شرکت 
در کوتاه مدت زیانی را متحمل شد تا بتواند 
اعتبار خود را بازگرداند و بقای خود را حفظ 

کند.  
در این مثال، می بینید که متخصصان روابط 
عمومــی با برخورداری از توان الزم و ارزیابی 
عقالنی، طیف وسیعی از شرایط خوب و بد را  
سنجش و با  ماهر الزم رابطه مفید  بین خود 

و مشتری را حفظ می کنند. 
یک متخصــص روابط عمومی یــک برنامه 
ارتباطــی ویژه تهیه می کند و از رســانه ها 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم برای ایجاد 
و حفظ تصویر برنــد مثبت و رابطه محکم با 

مخاطب هدف استفاده می کند.
روابط عمومی های روابتگر تبلیغات نمی کنند 
آنها برای خبرنگاران داستان نمی نویسند بلکه 

محور روایت را بیــان می کنند.  آنها ترجیح 
می دهند برند خود را با استفاده از مطالبی که 
در مجــالت ، روزنامه ها ، کانال های خبری ، 
وب سایت ها وبالگ ها و برنامه های تلویزیونی 

ظاهر می شوند ، تبیین کنند.
در دهه 7۰ میالدی تبلیغ ســیگار بر اساس 
قوانین در رســانه های خارجی ممنوع اعالم 
شد و اگر کسی کاالهای مضری از این دست 
را تبلیــغ می کــرد ســازمان های مردمی و 
دولتی از او شــکایت می کردند و آن شخص 
باید جریمه بسیار سنگینی را می پرداخت و 
در عیــن حال موظف بودند در جهت کاهش 
مصرف سیگار و اثرات منفی آن اطالع رسانی 
کننــد.  در آمریــکا تولیدکنندگان ســیگار 
وینســتون که نمی خواستند از سود سرشار 
فروش بیشــتر ایــن محصول مضــر بگذرند 
و در عین حــال باید علیه ســیگار تبلیغات 
کنند دســت به کار عجیبی زدند. شــعاری 
با این مضمون منتشــر کردند ) سیگار برای 

تندرســتی مضر اســت، حتی اگر وینستون 
باشد(  منظور این اســت که آن ها از طریق 
این حربه در قالب آگهی ضدســیگار ســعی 
می کردند سیگارشــان را تبلیــغ کنند و به 
شکل پنهان بگویند وینستون از سیگارهای 
دیگر بهتر اســت . نتیجه شــگفت آور این 
روایت افزایش فروش و توسعه بازار این برند 

در سراسر جهان شد . 
یک استراتژی مناسب روابط عمومی به برند 
کمک می کند تا تصویر خود را به روشی که 

می خواهد بسازد.
موفقیــت در روابط عمومی مســتلزم درک 
عمیقی از عالیــق و نگرانی های عموم ذی 
نفعان اســت . حرفه ای روابط عمومی باید 
بداند که چگونه با استفاده از قدرتمندترین 
ابزارهــا، نگرانی هــا را به طــور مؤثر رفع 
کنــد و پیش از اینکه برای شــما روایتی با 
برداشــتهای نگارنده بیان شود باید روایت 

خودتان را نشر دهید.

روابط عمومی روایتگر

آذرماه ۱4۰۰ و با ســخنرانی مقام معظم 
رهبری، »جهــاد تبیین« مورد تأکید قرار 
گرفت؛ دستورکار مهمی که هدفش مقابله 
بــا انحراف و تحریــف در گفتمان انقالب 
اســالمی اســت و البته بیش از هرچیز بر 
رسانه تمرکز دارد. در همین زمینه منصور 
شیخ االسالمی، مدیر امور حوزه مدیرعامل 
و روابط عمومــی بانک ســینا بــا اغتنام 
مناســبت روز جهانی ارتباطــات و روابط 
یادداشتی  اردیبهشــت( طی  عمومی)۲7 
بــه واکاوی جهاد تبییــن و نقش روابط 
عمومی ها به عنوان حلقه اتصال مردم و رســانه، در پیشبرد گفتمان جهاد تبیین 

پرداخته است.
اهمیــت »جهاد تبیین« و واکاوی ابعاد مختلف آن پــس از تأکید چندباره رهبر 
معظم انقالب دیگر بر کســی پوشیده نیست. زمانی که ایشان می فرمایند »جهاد 
تبییــن یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری اســت« اجرای صحیح بند بند آن 
از واجبات به شــمار می آید چراکه معنای جهاد در اســالم کاماًل مشخص است. 
بنابراین انتخاب این کلیدواژه از ســوی مقام عظمای والیت نشــان دهنده میزان 

اهمیت و ترسیم کننده استراتژی اجرای جهاد تبیین می باشد.
پیــش  از این هم مقــام معظم رهبــری درباره لــزوم اعالم درســت و به موقع 
دســتاوردهای انقالب و نظام اســالمی برای جامعه کم تأکید نفرموده بودند، اما 
آنچه این بار در بیانات ایشــان شرایط ویژه روز را ترسیم می کند؛ انتخاب همین 

کلیدواژه جهاد است.
ایشــان تأکید فرمودند: »جهاد تبیین، خنثی کننده توطئه دشــمن است؛ با این 
جهاد، می توان حرکت های صحیح را منتشــر کرد و به پرســش ها، پاســخ داد. 
همچنین با جهاد تبییــن، می توان ابهام آفرینی های موجود در فضای اجتماعی و 

مجازی را به  نوعی مورد خدشه قرار داد و با آن مقابله کرد.«
اما با اندکی بررســی بیشتر می توان کلیدواژه هایی را در بیانات معظم له یافت که 

بار جهاد تبیین را بر دوش برخی بخش ها سنگین تر می کند.
به ویژه آنجا که می فرمایند »امروز سیاســت قطعی رســانه های معاند جمهوری 
اسالمی و اسالم، این است که واقعیت ها را تحریف کنند. آنان خبرهای مربوط به 
جمهوری اســالمی را با انواع و اقسام دروغ ها، آمیخته می کنند؛ هر چه می توانند 

چهره انقالب، چهره امام و فعالیت های این 43 سال را مخدوش می سازند.«
با تعمق در این بیانات می توان دریافت که خط حمله دشــمن ازنظر رهبر معظم 
انقالب در رسانه های آن تعریف شده و مهم ترین کارکرد آن هم انتشار اخبار غلط 

و وارونه جلوه دادن فعالیت های صورت گرفته در نظام جمهوری اسالمی است.

بنابرایــن می توان دریافت یکی از مهم تریــن بخش هایی که وظیفه مقابله با خط 
مقدم جبهه دشمن را دارد، روابط عمومی ها هستند. نقطه اتصال سازمان با مردم 

و رسانه.
طبیعتاً اولین مرجع تصحیح اطالع رســانی غلط یا نوآوری در اطالع رسانی درست 
روابط عمومی ها هســتند. با جزئی تر کردن مفهوم جهاد تبیین به درستی می توان 
دریافت که ســنگین ترین بار آن بر دوش روابط عمومی ها و در وهله دوم رسانه ها 
خواهد بود چراکه در تعریف این مفاهیم و کارکردهایی که برای آن قائل شده اند 

به وضوح می توان وظایف ذاتی را روابط عمومی ها را یافت.
»تبیین به معنای روشــنگری و بیان حقیقت است، زدودن غبار بدفهمی، تحریف 
و کج فهمی از مفاهیم و معارف انقالب اســالمی و همچنین فهمیدن تحلیل های 
نادرســت، غلط و مغرضانه از رویدادها و پیشگیری از تحریف و دریافت نادرست 
اســت؛ بنابراین، تبیین در جهت روشنگری اســت، بدون جهت گیری خاصی که 

بخواهیم مطلبی را توجیه کنیم یا امر نادرستی را درست جلوه دهیم.«
نگاهی به این تعریف و تعاریف مشــابه آن به راحتی نشــانگر همپوشانی دو حوزه 

جهاد تبیین و وظایف روابط عمومی هاست.
حتی اگر تبیین را در معارف اسالمی ریشه یابی کنیم، مشاهده می کنیم که اصوالً 
پیامبران برای تبیین آمده اند؛ تبیین حقایق عالم، تبیین وجود خود انسان، تبیین 
ظرفیت های انســان، تبیین راهی که باید بــرود. به همین جهت، یکی از نام های 
قرآن کریم بیان است: »َهَذا بََیاٌن لِلنَّاس«؛ قرآن تبیین کننده ای برای مردم است.

رسالتی که ازقضا در تعریف روابط عمومی اسالمی نیز بارها بر آن تأکید شده که 
روابط عمومی وظیفه اش انتقال درست پیام یک سازمان و روشن کردن مخاطبان 

ســازمان در برابر اتفاقاتی اســت که در آن رقم می خورد و درنهایت همراه کردن 
آنان با سازمان است.

خوشــبختانه بار سنگین جهاد تبیین سبب شــد که یک بار دیگر اهمیت جایگاه 
روابط عمومی در ســازمان ها یادآوری شده و حساســیت آن درک شود، چراکه 
شوربختانه در برهه ای تعریف های نادرست و عدم درک جایگاه روابط عمومی نزد 
بخشــی از بدنه مدیریتی، این قلب تپنده ســازمان ها را به ابزاری تنها برای اعالم 

برخی دستاوردهای مسئوالن و دستگاه ها تبدیل کرده بود.
امــا امروز مأموریت خطیری کــه مقام معظم رهبری که به صــورت عمومی امر 
فرموده اند، روابط عمومی را به خط مقدم جنگ شــناختی و جدی ترین سربازان 

جهاد تبیین در فضای مجازی تبدیل کرده است.
البتــه پیش  از این هم اهمیت روابط عمومی ها در دیدگاه معظم له کاماًل آشــکار 
بوده و به طور مثال دفتر ایشان بارها اعالم کرده و تذکر داده اند تنها مرجع موثق 

انتشار اخبار رهبر انقالب اسالمی روابط عمومی دفتر ایشان است.
حــال به عنوان عضوی از جامعه بزرگ روابط عمومی کشــور بســیار خرســندم 
که با گذاشــتن بار این مســئولیت بر دوش ما، باعث شــد یک بار دیگر اهمیت 
این بخش بیش از گذشــته در کشــور تأکید شــده و مقدمــه ای را فراهم کند 
کــه به امید باری تعالی همه دســتگاه های کشــور بیانات و نگاه شــخصی مقام 
معظــم رهبــری به جایگاه روابط عمومی در دفتر ایشــان را الگو قــرار داده و با 
پشــتیبانی از دست اندرکاران این حوزه، ســد بزرگی در همان خط مقدم جنگ 
 بــا بدخواهان نظــام و انقالب ایجاد شــود تا مثل همیشــه دشــمن را در النه 

خود زمین گیر کنیم.

جهاد تبیین و بازیابی جایگاه روابط عمومی ها 

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

مدیر روابط عمومی بانک توسعه صادرات
مینا ساعتچی

مدیر روابط عمومی و امور اجتماعی  شرکت چادرملو
حسین طالبی 

مدیر کل حوزه مدیریت عامل  و روابط عمومی بانک سینا
منصور شیخ االسالمی


