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نوسان نرخ ارز سمی است

 راه خالصی اقتصاد 
از سوداگری و گرانی

شوک هایی برای احیا بورس

کرونا شرکت های بیمه ای را سودآور کرد

آیا صنعت بیمه ازالک سنتی خارج می شود؟

25اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارسی

کجا خفته ای ای بلندآفتاب؟

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۰3  
نیمه اول اردیبهشت 1400- قیمت 2000 تومان

سه احتمال درباره اثرگذاری کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن

آینده مسکن به دالرگره نخورده 

مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید

روند بازار سرمایه محدود به جناح سیاسی دولت آینده 
و مذاکرات وین نیست

غفلت های بورس
ترقی اقتصادی :انتخابات ریاســت جمهوری و مذاکرات وین مهم است اما نتایج 
این دو رویداد سیاسی ابهام بازار سرمایه نیست. طی هفته های گذشته مذاکرات 
وین و انتخابات ریاست جمهوری عاملی شدند تا خانواده بازار سرمایه از مهمترین 
فاکتورهای بنیادی، قیمت های جهانی و اقدامات مهمی همچون ۳+۷ غافل باشند. 
سیگنال های غلط رسانه ای ملهم از فضای انتخاباتی و سیاسی و ترس از کاهش 
نرخ ارز، فضایی هیجانی در بازار سرمایه ایجاد کرد و این درحالی است که بسیاری 
از کارشناسان می گویند بازار سرمایه امروز در جایگاهی قرار دارد که جناح سیاسی 

دولت ها و نتیجه مذاکرات وین عامل تعیین کننده روند آن نیست.
بورس در محور توجه سیاسیون 

سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه اثر 
انتخابات این دوره بر بازار سرمایه متفاوت با دوره های گذشته است گفت: به واسطه 
آزادسازی سهام عدالت و سرمایه گذاری های جدید، امروز بخش بزرگی از جامعه  
در بازار ســرمایه حضور دارند و ضریب نفوذ این بازار قابل قیاس با گذشته نیست. 
پیشتر چنانچه کاندیدایی در مورد بازار سرمایه صحبت می کرد، غیرعادی و عجیب 
بود و خانواده کوچک بازارســرمایه خوشحال می شدند، اما امروز همه چهره های 

سیاسی و اقتصادی کشور از بازار سرمایه صحبت می کنند...

حق الضرب، رشد نقدینگی 
و تورم

 پروژه ای شکست خورده 
به نام خصوصی سازی

مانع اصلی توسعه روابط 
خارجی بانک ها

 پیامدهای کاهش نرخ ارز 
بر تولید و تجارت 

 نرخ رشــد نقدینگی به عنوان مهم ترین کل یا کمّیت 
پولی در ســال ۱۳۹۹ به ۴۰.۸ درصد رســید که پس 
از ســال ۱۳۵۳ با ۵۷.۱ درصد و ســال ۱۳۵۴ با ۴۱.۴ 
درصد، رتبه سوم را از نظر رشد باالی نقدینگی در تاریخ 
حدود ۶۰ ساله وجود داده های پولی به خود اختصاص...

خصوصی سازی در ایران پروژه ای شکست خورده است؛ 
زیرا در جایگاه یک سیاســت، نه فلســفه و هدف آن به 
درســتی از سوی سیاســتگذاران و افکار عمومی درک 
شــد و نه اعتقادی به این فلســفه وجود داشت. مردم و 

سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف...

به طور قطع می توان لغو تحریم ها را فرصتی برای شبکه 
بانکی ایران دانســت، چراکه با افزایش فعالیت های بین 
المللی و عملیات برون مرزی همراه است. این، عالوه بر 
رشد منافع بانک ها، زمینه ساز بهبود خدمات آن هاست 

اما با فرض اینکه مشکالت داخلی بانک ها حل شود...

اثــرات کاهش نرخ ارز بر بخش تولید و بازرگانی از جمله 
مباحث و دغدغه های روزهای اخیر فعاالن اقتصادی است.
کما اینکه انتظــار می رود به طور نمونــه با کاهش نرخ 
ارز، قیمــت کاالهای وارداتی با ارزبری ۱۰۰ درصد مانند 

موبایل قطعاً کاهش پیدا کند. همچنین انتظار می رود...
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ترقی اقتصادی : رابطه نرخ ارز و قیمت کاالها 
از موضوعات داغی است که از دیرباز مورد بحث 
و مطالعه اقتصادانان بوده اســت. پرسش اصلی 
در این بررســی ها این اســت که قیمت ها در 
ســطح خرده فروشی و عمده فروشی، چگونه به 

تغییــرات نرخ ارز واکنش نشــان می دهد. این 
موضوع با مفهوم عبور نرخ ارز در اقتصاد تعریف 
شده است. به عبارت ســاده تر عبور نرخ ارز به 
این معناست که تغییرات نرخ ارز تا چه میزان به 

قیمت های داخلی انتقال پیدا می کند.

شــرایط خاص اقتصــاد ایران )اقتصــادی باز با 
ویژگی بارز یک اقتصاد نفتی و متکی به کاالهای 
واســطه ای وارداتی برای تولید( باعث شده نرخ 
ارز به متغیری مهم تبدیل شــود و بر متغیرهای 
کالن و خرد اقتصاد ایران اثر بگذارد. قیمت های 
واردات، تولیدکننده و مصرف کننده و بازارهای 

مالی در ایران متاثر از نرخ ارز است.
پژوهشــگران در یک بررسی درجه عبور نرخ ارز 
به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران را بررسی 

کردند و به یافته های جالبی رسیدند.
بررسی آن ها نشان می دهد بیشتری سوداگری 
ها با توجه به شــوک ارزی در بازارهای مسکن 
سکه و بورس در سال های ۷۳ تا ۷۵، ۷۷ تا ۷۸ 
و ۹۰ تا ۹۱ بوده اســت. هم چنین شوک بخش 
ســوداگری اقتصاد ایران، به طــور قابل توجهی 
تورم را در دوره های مورد بررســی افزایش داده 

است.
بررســی اثر شوک نرخ ارز بر قیمت های واردات 
تولیدکننــده و مصــرف کننده نشــان می دهد 
شوک نرخ ارز، قیمت واردات را نسبت به قیمت 
تولیدکننده بیشــتر تحت تاثیر قرار داده است. 
هم چنین هر دو شــاخص، از ســال ۹۰ به بعد 

بیشــترین واکنش را به تغییرات نرخ ارز نشان 
داده اند.

هم چنین در ســال های ۷۳ تا ۷۴، شک نخر از 
بیشــترین اثر را بر تورم داشت و بعد از سال ۹۰ 
میزان تاثیر به نســبت سال های قبل با افزایش 

همراه بوده است.
از سال ۷۰ تا ۷۴، اثر شوک نرخ ارز بر متغیر نرخ 
ارز با افزایش همراه بود به نحوی که طی ســال 
هــای ۷۳ تا ۷۴، به حداکثر مقدار خود رســید 
هم چنین بعد از ســال ۷۵، با کاهش همراه بود 
و این کاهش تا ســال ۸۹ ادامه یافت و بعد این 
ســال ، متغیر نرخ ارز را شدیدا تحت تاثیر قرار 

داده است.
پژوهشــگران به این نتیجه رسیده اند که درجه 
عبور نرخ ارز از حداقل ۴۷ تا حداکثر ۹۶ درصد 
در هر فصل تغییر کرده است و اگر سیاستگذاران 
اقتصــادی در بانک مرکزی بــه دنبال کنترل و 
ثبات تورمند، باید جلوی تغییرات بزرگ نرخ ارز 
را گرفتــه و آن را به ثبات برســانند. هم چنین 
مهــم ترین عامل افزایش درجه عبور نرخ ارز در 
اقتصاد ایران، تورم اســت. بــه عبارت بهتر مهم 
ترین عامــل افزایش تورم در اقتصاد ایران، خود 

تورم است چراکه مهم ترین عاملی که به افزایش 
درجه عبور نــرخ ارز در اقتصاد ایران و واکنش 
بزرگ تر تورم نســبت به تغییرات نرخ ارز منجر 

می شود،  متغیر تورم است.
یکی از مهم ترین دالیل ســوداگری در اقتصاد 
ایران نوســان های نرخ ارز است چراکه در دوره 
هایی که نرخ ارز نوسان شدید یافته یعنی سال 
هیــا ۷۳ تا ۷۴، ۷۷ تــا ۷۸ و ۹۰ تا ۹۱، بخش 
سوداگری اقتصاد ایران به شدت فعال بوده است.
پیشنهاد پژوهشگران این است که سیاستمداران 
برای کاهــش فعالیت های ســوداگری و تورم 
بیشتر به کنترل نوسان های نرخ ارز توجه کنند. 
هم چنین حذف واســطه گری های چندالیه و 
داللــی های غیرضروری، کاهــش فاصله قیمت 
مصرف کننده و تولیدکننده، سروســامان دادن 
به اسناد مالکیت، اســتفده از اهرم مالیات برای 
حذف قیمت گــذاری دلخواه و ســوداگرانه در 
بخــش زمین و مســکن و وضع مالیــات باال بر 
رانت هایی که در بازار مسکن، سکه و ارز و سایر 
بازار دارایی مرتبط اســت، از دیگر پیشنهادهای 
فعالیت هــای  کاهــش  بــرای   پژوهشــگران 

سوداگرانه است.

ترقی اقتصادی :در نشست رونمایی از کتاب توسعه تاکید شد سخن گفتن از شاخص های 
توسعه و رتبه ایران سیاه نمایی نیست؛ باید توسعه پژوهی مورد توجه باشد و توسعه بلندگو و 

ناظری غیر از دولت داشته باشد.
 نخستین »گزارش ملی توسعه« با عنوان »کتاب توسعه« رونمایی شد؛ این کتاب حاصل دو 
سال کار پژوهشی رصدخانه توسعه در پویش فکری توسعه است و با حمایت »اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران« و با مجوز وزارت ارشاد به صورت چاپی منتشرشده است. در 
این مراسم محسن رنانی، محمد فاضلی، مجتبی لشکربلوکی و محمد قاسمی سخنرانی کردند.

»کتاب توســعه« به مثابه یک گزارش ملی توسعه، قرار است هرساله از سوی »پویش فکری 
توسعه« منتشر شود و تحوالت همه ابعاد توسعه ملی ایران را در خود به نمایش بگذارد. در 
کتابی که امســال منتشر می شود بیش از ۷۰۰ نماگر توسعه برای نشان دادن ابعاد مختلف 

توسعه ایران مورداستفاده قرار گرفته است.
گفت وگو درباره توسعه سیاه نمایی نیست

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران به عنوان اولین سخنران گفت: ورود به قرن 
جدید شمسی فرصتی است برای طرح این پرسش مهم که هم اینک به لحاظ توسعه یافتگی 
کشور عزیزمان در کجای جهان ایستاده است؟ شروع هر دوره تازه با بیم ها و امیدهای زیادی 
همراه اســت. اولین گام برای یک شــروع تازه، نگاه به گذشته و کســب تجربه از آن است. 
رئیس محترم اتاق ایران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کردند که اتاق 
ایران برنامه پژوهشــی جامعی درباره آنچه در قرن جاری بر ایران عزیز ما گذشت به ویژه در 
حوزه توسعه اقتصادی و عملکرد اتاق بازرگانی، در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد داد، با این امید 
که درس های آن، چراغ راهی برای آینده باشــد. حمایت اتاق ایران از تهیه »کتاب شاخص 
توسعه ایران«، اولین گام در این برنامه پژوهشی است.  قاسمی ادامه داد: از دیدگاه بسیاری 
از متخصصان، توســعه تحول کمی و کیفی تدریجی و مداوم و همزمان در ســه حوزه مهم 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اســت. لذا توجه صرف به یک شاخص مانند درآمد سرانه یا 
حتی شاخص توسعه انســان )HDI( نمی تواند پیچیدگی امر توسعه و ابعاد گوناگون آن را 
نشــان دهد. از این حیث پروژه جمع آوری، نظم بخشــیدن و درنهایت رویکرد ترکیبی برای 
ساختن شاخص های مختلف که در قالب تهیه »کتاب توسعه ایران« تبلوریافته است را باید به 
فال نیک گرفت و جا دارد به نوبه خود از همه دست اندرکاران آن به ویژه پویش فکری توسعه 
تشکر و قدردانی کنم. قاسمی ادامه داد: همان گونه که در این کتاب ذکر شده است، این کار 
ســه هدف مهم دارد: آگاهی بخشی درباره ابعاد متنوع توسعه و وضعیت ایران در همه ابعاد؛ 
ایجاد مطالبه عمومی برای همه ابعاد توســعه و ایجاد توجه متناسب به همه ابعاد توسعه و 
تولید راهکار عملیاتی برای سیاست گذاران. قاسمی ادامه داد: نکته مهم این است معموالً در 
کشور هرگاه این شاخص های بین المللی اعالم می شود، گفت وگوهایی شکل می دهد که اغلب 
سازنده نیست و ممکن اســت موجب انتشار حس حقارت شود. از این حیث که برای نسل 
جوان و مردم عادی نقدی مطرح می شود که چرا چنین است. واقعیت این است هدف این کار 
ســیاه نمایی نیست، مهم ترین هدف پرسشگری است و هر کس از خود سؤال کند که برای 
بهبود وضعیت توسعه در ایران اوالً خود باید چه کند و ثانیاً از دیگران چه توقعی داشته باشد.

او ادامه داد: بخش خصوصی همانند همه مردم هم در دستیابی به توسعه نقش دارد و هم 
از مواهب آن ازجمله محیط کسب وکار مناسب که در آن زمینه برای نوآوری و خالقیت 
فراهم است، استفاده می کند. نقش بخش خصوصی در توسعه، ایجاد و انتخاب کاراترین 

روش های تولید و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های بالقوه کشور در حوزه اقتصادی، توجه 
به مسئولیت های اجتماعی و پرداخت مالیات عادالنه به امید استفاده بهینه از آن توسط 
دولت برای ارائه کاالها و خدمات عمومی از قبیل امنیت و آموزش و ســالمت با کیفیت 
مناســب به مردم است. نامناســب بودن دائمی محیط کســب وکار، فقدان راهبردهای 
بلندمدت برای اداره اقتصاد و اجتماع و عدم شــناخت کافــی از تحوالت بین المللی در 
عرصه های اقتصادی و سیاســی، بخش خصوصی را هــم همانند دولت درگیر روزمرگی 
کرده است. به اتکای سابقه طوالنی نهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
عرض می کنم که هم نسل قدیمی تر فعاالن اقتصادی و هم نسل جدید فعاالن اقتصادی 
دارای ظرفیت های بســیار زیادی برای توسعه کشور حداقل در بعد اقتصادی هستند که 
تاکنون از آن اســتفاده چندانی نشده است. امید است که سیاست گذاران کشور با توجه 
به شاخص های مختلف بیان شده در این کتاب بتوانند درک بهتری از نقاط قوت و ضعف 
سیاست های خود پیدا کنند و ایران اسالمی به جایگاهی که شایسته آن در جهان است 

دست پیدا کند.
قاسمی تأکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با هدف تسریع در توسعه 
کشور بر روی شناخت دقیق سه تحول مهم در عرصه محیط ژئواکونومیک بین المللی در دو 
دهه اخیر تأکید دارد: اولین تحول بحث خدماتی شدن تجارت بین الملل در جهان و گسترش 
سهم خدمات در تجارت بین المللی است. دوم توجه به اهمیت به زنجیره ارزش و حضور در 
زنجیره ارزش بین المللی و سوم دیجیتالی شدن اقتصاد بین الملل. هدف اتاق ایران کمک به 
سیاست گذاران اقتصادی تا نقش ایران را در این تحوالت ارتقا دهند تا عقب ماندگی دهه اخیر 

که دهه ازدست رفته اقتصاد ایران است، جبران شود.
شکنجه اعداد را متوقف کنید

بعد از آن محمد فاضلی، جامعه شناس درباره کتاب توسعه و جایگاه پژوهش های توسعه در 
ایران گفت: اتفاق مهمی در روند توسعه کشور افتاده و آن توجه به توسعه پژوهی است. توسعه 
در ایران شبیه فیل موالنا شده است؛ هر کسی آن بخشی که دوست دارد را نمایش می دهد. 
برخی آن را چون دم فیل، نرم و گاهی دیگری آن را چون پای فیل اســتوار می بیند. کتاب 

توســعه برای اولین بار این را نشان داده که شاخص های توسعه 
در ایران در ابعاد مختلف وضعیت متفاوتی دارد. این 
گامی به سوی زمینه دار شدن و سنجش پذیر شدن 

توسعه اســت. این کتاب در آستانه انتخابات 
۱۴۰۰ منتشــر می شــود. اگر مطالبه گری 
شــکل گیرد، حتماً این کتاب ابزاری برای 
مطالبه گری تبدیل می شود. حتی می شود 
در آستانه انتخابات از کاندیداها پرسید که 

با این شــاخص ها چه خواهند کرد و چگونه 
می خواهند وعده هــای توهم آمیز خود را بر 

شاخص ها منطبق کنند؟
او ادامــه داد: در ایــن کتــاب جــداول، نظــام 
روش شناسی و اعداد ارقام مشخص شده؛ این کتاب 

ابعاد چندگانه از توسعه ارائه داده است. در ایران سال ها گفته 

می شود مثاًل تعداد مقاالت فالن عدد است و این به معنای توسعه یافتگی؛ ولی در همه سال ها 
که تعداد مقاالت ما باال بوده، رشد اقتصادی کشور متوسط صفر یا زیر صفر بوده است. دهه ۹۰ 
را دهه ازدست رفته می خوانند. این کتاب راه را بر این راهزنی ها می بندد. یا تعداد شرکت های 
دانش بنیان که بارها سیاست مداران با آن اعداد مانور می دهند اما واقعیت این است که در همه 
سال هایی که تعداد این شرکت ها، رشد داشته، سطح فساد گسترده تر شده و وضعیت محیط 
کسب وکار و رشد اقتصاد بدتر شده است. یکی از بدترین وضعیت شاخص وضعیت بهره وری 
انرژی در ایران است اما در همه این سال ها که وضعیت ما در متغیر محیط زیست بدتر شده، 

تعداد سازه های ما در تولید برق حرارتی و یا سدها و کارخانه ها بیشتر شده است
فاضلی تصریح کرد: در ایران قابلیت گسترده ای داریم برای شکنجه کردن اعداد؛ اما درنهایت 
اعداد به بخش عمده واقعیت اعتراف خواهد کرد. این گزارش یک گام به ســوی دولت مدرن 
شدن بوده است. دولت مدرن یعنی دولت سنجش و اعداد و بعد سنجش و محاسبه در دولت 

مدرن بسیار ارزشمند است.
پول توسعه نمی آورد

بعد از آن مجتبی لشــکربلوکی، از سه برداشت خود از کتاب توسعه گفت: اولین اینکه همه 
شــاخص های توسعه مثل پیشرفت توسعه، توسعه انســانی، صلح، نوآوری، حقوق مالکیت 
حکمرانی، سهولت کسب وکار، شادی، کامیابی، شدت انرژی، دولت شکننده، رقابت پذیری و 
محیط زیست روی طیف شاخص بندی کرده اند؛ و این کار خوبی است. برداشت دوم اینکه پول 
به تنهایی توســعه نمی آورد، توسعه خریدنی نیست. رتبه ایران در میان ۱۴۶ کشور از جهت 
توان تبدیل پول به توســعه ۱۴۳ اســت. او درباره برداشت سوم خود از کتاب گفت که وجه 

تراژیک توسعه ایران آن است که مسیر مستقیم اصالح گلوگاه توسعه مسدود است.
لشکربلوکی درنهایت پیشنهاد کرد که در ادامه باید بتوان نهاد دیده بان توسعه ایران را تأسیس 
کرد تا پویش فکری توسعه به مرجع گفت وگو و پایش و مطالبه گری تبدیل شود. همچنین 

زیرشاخص ها و شاخص های ویژه ایران تعریف شود.
دهه ها ناظر و برنامه ریز توسعه یکی بود

در ادامه نشســت محســن رنانی، اقتصاددان گفت: چرا کتاب توسعه مهم است؟ ما در ایران 
۷۰ سال برنامه ریزی توسعه داشتیم و بخشی اعظمی از منابع طبیعی خود را در این دوران 
برداشت کرده ایم ولی هنوز در ابتدای راهیم و این را آمار گواهی می دهد؛ هیچ دولتی در مورد 
برنامه های توســعه که در این دوره ها تدوین کرده به کلی اعالم شکســت یا پس روی نکرده 

است و گزارش ها حاکی از دستاورد برنامه و دستیابی به بیشترین اهداف برنامه بوده است.
او درباره دلیل این مســئله می گویــد: چون ناظر همان 
طــراح و مجری برنامه بوده اســت. طــراح برنامه دولت 
بود و خود گزارش می داد که چنین شــده است. هیچ گاه 
نمی توانستیم رصد دقیقی از فرایند توسعه در ایران داشته 
باشیم و آن هم رصد همه جانبه از همه ابعاد توسعه؛ وقتی 
توســعه وارد فاز اصلی خود می شود که در تمام حوزه ها و 
ابعاد نهادهای متشکل مدنی شکل گیرد و نقش بازی کنند 
و نظارت کنند. در حوزه سیاست گذاری هم الزم است نهادهای 
مدنی وارد سیاست گذاری توسعه شوند و این حوزه از همه حوزه های 

دیگر مؤثرتر و تأثیرگذارتر است.

حق الضرب، رشد نقدینگی و تورم
 نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم ترین 
کل یا کمّیــت پولی در ســال ۱۳۹۹ 
به ۴۰.۸ درصد رســید که پس از سال 
۱۳۵۳ با ۵۷.۱ درصد و ســال ۱۳۵۴ با 
۴۱.۴ درصد، رتبه ســوم را از نظر رشد 
باالی نقدینگی در تاریخ حدود ۶۰ ساله 
وجود داده های پولی به خود اختصاص 
داده اســت. از طرف دیگر، شواهد نشان 
می دهد که نرخ رشد نقدینگی در طول 
سی سال گذشته متوســط های باال را 
تجربه کرده و تمایلی برای برگشــت به 
متوســط های پایین از خود نشان نمی 
دهد )متوســط نرخ رشد نقدینگی در سال های ۷۹-۱۳۷۰ برابر با ۲۷.۱۲ درصد، در 
ســال های ۸۹-۱۳۸۰ برابر با ۲۸.۱۷ درصد، در سال های ۹۹-۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۷۷ 
درصد و در کل دوره ۳۰ ساله ۹۹-۱۳۷۰ نیز برابر با ۲۷.۶ درصد بوده است(. بر اساس 
فهم دینامیک ناترازی های اقتصاد کشــور، یقین دارم بدون بازنگری اساسی در کل 
سیاســتگذاری اقتصاد کالن کشور متوسط رشــد نقدینگی در دهه آینده در سطوح 
باالتری قرار خواهد گرفت. واضح اســت که تاکید بر روی نرخ رشد نقدینگی در یک 
ســال خاص مناســب نتیجه گیری برای یک تحلیل گر اقتصاد کالن نیست و آنچه 
اسباب نگرانی است همین باال بودن متوسط نرخ رشد نقدینگی است. اما چرا چنین 

شده است؟
گرچه در مقاطعی خاص می توان به عواملی اشاره کرد که اسباب تشدید یا مالیم شدن 
نرخ رشــد نقدینگی بوده اند. به طور قطع، درک کاملی از نیروی ورای رشد نقدینگی 
ســال ۱۳۹۹ داریم و حداقل نویسنده بر اساس انباشت ریسک اقتصاد کالن از همان 
انتهای سال ۱۳۹۸ مرتب تکرار می کرد که نرخ رشد نقدینگی تشدید خواهد شد. اما 
تشریح ریز وقایعی که نرخ رشد باالی نقدینگی را در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شکل داد، 
برای نتیجه گیری کلی راجع به عوامل بنیادی ورای رشد نقدینگی نه الزم است و نه 
کافی. آنچه مهم اســت فهم این موضوع است که چرا به مدت سه دهه و در تک تک 
این سه دهه متوسط رشد نقدینگی تقریبا مشابه بوده است. اصطالحا اقتصاددانان می 
گویند اگر به مدت ۳۰سال شما شاهد تکرار پدیده ای مانند نرخ رشد باالی نقدینگی 
هســتید و از طرف دیگر در این مدت به طور متوسط شاهد نرخ تورم باال و بی ثباتی 
قابل توجه بازارها بوده اید، حتما امکان استخراج قاعده مندی ها و استنتاجاتی راجع 

به موضوع دارید.
به طور ســنتی، اقتصاددانان عزیز کشور و نسل ما و قبل از ما توجه زیادی به کسری 
بودجه دولت)آن هم به مفهومی که در سند بودجه منعکس می شود( و بدهی دولت 
به بانک مرکزی و لذا رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی داشته اند تا هم توضیح 
دهند که چرا رشــد نقدینگی باال است و هم اینکه چرا تورم باال است. بالفاصله هم از 
این استدالل نتیجه می شود که اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد و لذا رشد پایه 
پولی کنترل شود، به طور طبیعی رشد نقدینگی و تورم کنترل خواهد شد. لذا، توصیه 
متعارف و گاهی هم اجرا شــده به سیاســتگذار پولی این است که زیربار پولی کردن 
کسری بودجه دولت نرود و رشد پایه پولی را کنترل کند تا رشد نقدینگی و به تبع آن 
تورم کنترل شود )بماند اینکه اساسا از نظر نهادی آیا این امکان برای بانک مرکزی وجود 
دارد یا خیر؟(. بر اساس برداشتی که از مطالعه تاریخ پولی و تحوالت آن و رصد سالیانه 
تحوالت رشــد کمّیت های پولی حداقل در طول ۳۰ سال گذشته کسب کرده ام، دو 

ایراد کلی به این نحوه نگاه کردن به رشد کمّیت های پولی و لذا تورم دارم.
ایراد اول اصطالحا نقض تجربی گزاره اشــاره شده است که کسری بودجه )به مفهوم 
متعارف آن( و لذا پولی کردن آن سبب رشد پایه پولی و لذا رشد نقدینگی و لذا تورم 
می شود. این نقض تجربی هم در ایران قابل ارائه است و هم در سایر کشورها. به عنوان 
نمونه، در ایران در دهه ۱۳۴۰ )اگر کل دهه را در نظر بگیریم و به تک تک ســال ها 
نپردازیم(، عامل مسلط رشد پایه پولی کسری بودجه دولت )به مفهوم متداول آن( و لذا 
پولی شدن کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص بدهی دولت 
به بانک مرکزی بود، اما می دانیم در این دهه تورم در سطح بسیار پایین به طور متوسط 
۲.۵درصد بود. از طرف دیگر، در دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۸۰ عامل مســلط در رشد پایه 
پولی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود )گویی پول بانک مرکزی با 
پشتوانه طال منتشر می شد( و کسری بودجه دولت و پولی کردن آن )به مفهوم متعارف 
آن( نقش چندانی در رشد پایه پولی نداشت. اما می دانیم که در دهه ۱۳۵۰ رشد های 
بسیار باالی نقدینگی رخ داد و تورم که تا قبل از شروع دهه ۱۳۵۰ حدود ۲ درصد بود، 
به فاصله کوتاهی در میانه دهه ۱۳۵۰ به حدود ۲۴ درصد رســید و به همین ترتیب 
در دهه ۱۳۸۰ با وجود توسل به واردات بسیار گسترده تورم های باال تداوم یافت و با 
حرکت به سمت انتهای دهه ۱۳۸۰ و اوج گیری درآمدهای نفتی و واردات نرخ تورم هم 
به تدریج افزایش یافت. از نظر تجربه جهانی هم رشد شدید پایه پولی در برخی کشورها 
از جمله متعاقب بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و همچنین متعاقب بحران کوید ۱۹ و قبل از آنها 
در مورد ژاپن که در همه موارد بخش مهمی از آن با پشتوانه اوراق بدهی دولت صورت 
گرفته است، تورم به دنبال نداشته است و کم و بیش اقتصاددانان ایرانی نسل جدید می 
دانند که دیگر هدف میانی سیاستگذاری پولی در دنیا پایه پولی نیست که اساسا الزم 
باشد راجع به منشاء رشد پایه پولی بحث شود. همانطور که بارها نوشته ام، در ارتباط با 
تورم چه از منظر همبستگی آماری و چه از منظر تحلیل نظری سنتی پول گرایی آنچه 
مهم است رشد نقدینگی است و نه رشد پایه پولی و اگر نیروهای بنیادی خلق نقدینگی 
همچنان فعال باشد، اساسا کنترل رشد پایه پولی نه ممکن است و نه سودمند. آنچه 
در این ایراد مد نظر بود، این نکته بود که از نظر تجربی نمی توان توضیح تورم و رشد 
نقدینگی را فقط به کسری بودجه دولت)به مفهوم متعارف آن( و پولی کردن آن و در 

نتیجه رشد پایه پولی منحصر کرد و توصیه سیاستی از آن استنتاج کرد.
ایراد دوم به تعریف کســری بودجه و بدهی دولت و پیامد آن برای رشــد پایه پولی و 
نقدینگی و لذا تورم بر می گردد. همه کسانی که اندکی اقتصاد پولی مطالعه کرده اند، 
می دانند که اگر دولت در یک دوره طوالنی و چشم انداز بلندمدت پیش رو نتواند هزینه 
های خود و بدهی های کنونی را با مالیاتهای جاری و آتی بازپرداخت نماید، ناچار به 
توسل به حق الضرب و مالیات تورمی از طریق انتشار پول خواهد بود )البته پس از کنار 
گذاشتن آن بخش از رشد نقدینگی که برای گسترش حقیقی اقتصاد مورد نیاز است(.
اما ایرادی که در اینجا مد نظر است، این تعریف از کسری بودجه و سلطه مالی و توسل 
به حق الضرب برای تامین آن را تعریفی کامل نمی داند و برای درک رشــد نقدینگی 
و تــورم در ایران ناکافی می داند. اگر خلق نقدینگی را یک حق حاکمیتی بدانیم که 
حداقل در چارچوب نهادی موجود بخشی از این خلق نقدینگی به بانکها و موسسات 
اعتباری تفویض شده است، آنگاه هر آنچه در حال خلق نقدینگی است ماهیتا از جنس 
کسری بودجه دولت و امضای قدرت خرج کردن توسط دولت بوده و لذا انعکاس سلطه 
مالی به مفهومی عام تر از آنچه است که ما در ذهن داریم. دلیل این ادعا آن است که 
خلق نقدینگی به عنوان یک حق حاکمیتی به هر طریقی صورت گیرد، دولت در حال 

صدور مجوز آن است، با وجود آنکه انعکاسی در سند بودجه دولت هم نداشته باشد.
هنگامی که دولت اجازه انباشت ریسک در بازار یک دارایی را بدهد و با ترکیدن حباب 
بازار آن دارایی ناچار به اســتفاده از منابع بانکی برای کنترل آن شود، در اصل دستور 
استفاده از حق الضرب و تورم از طریق خلق نقدینگی را صادر می کند ... می توان موارد 
بسیاری را بر شمرد که به مفهوم متعارف در بودجه دولت انعکاسی ندارد اما در اصل به 
دلیل دستور دولت و مداخله دولت به شکل مستقیم و غیر مستقیم در بازار پول منجر 
به خلق نقدینگی می شود و بخشی از این خلق نقدینگی هم محصول فعالیت نهادهای 

بخش خصوصی هست.
بنابراین، اگر تعریف عامی که من در اینجا ســاخته ام مبنا قرار گیرد، در اصل رشــد 
نقدینگی  و تورم هر دو محصول تصمیمات دولت در اســتفاده آشکار و پنهان از حق 
الضرب است. به عبارت دیگر، می توان ادعا کرد که دولت چه با کسری بودجه به مفهوم 
متعارف، چه با دستور مستقیم بدون آنکه در سند بودجه به عنوان هزینه و درآمد دولت 
ثبت شود و چه از طریق چشم پوشی از حق حاکمیتی خود در خلق نقدینگی به دلیل 
انباشت ریسک های اقتصاد کالن ناشی از تصمیمات نهادهای مالی سبب خلق نقدینگی 
می شود، این بدان معنی است که یا خود از حق الضرب برای تامین کسری بودجه )به 
مفهوم متعارف آن( اســتفاده می کند یا استفاده از حق الضرب را تفویض کرده است. 
اگر با این نگاه به موضوع توجه کنیم، متوجه می شویم چرا رشد باالی نقدینگی و تورم 

برای چند دهه تداوم یافته است.

ترقی اقتصادی : آهنگ کاهش قیمــت دالر در واکنش به 
پالس های مثبتی که از مذاکرات دیپلمات های ایرانی و غربی 
مخابره می شــود، این امیدواری را ایجاد کرده است که سایر 
بازارها به ویژه بازار مسکن نیز به تأسی از بازار ارز، روند نزولی 
را در پیش بگیــرد. اما آن طور که محمود اوالد، کارشــناس 
حوزه مسکن، تحلیل می کند احتمال افزایش قیمت ها در بازار 
مسکن در اثر کاهش قیمت ارز نیز وجود دارد. او البته احتمال 
ســومی را هم مطرح می کند که اثرگذاری کاهش قیمت دالر 

بر قیمت مسکن در حد صفر باشد.
محمود اوالد، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن گفت: فارغ از 
اینکــه کاهش قیمت ارزها تا چه حــد پایدار خواهد ماند،  به 
طورکلی به نظر می رســد کاهش قیمت دالر اثر دوگانه ای بر 
بازار مسکن داشته باشد؛ نخست آنکه این احتمال وجود دارد 
کــه کاهش قیمت دالر، قیمت برخی مصالح و ابزارهای تولید 
مســکن را کاهش دهد و این گونه روی  کاهش قیمت مسکن 
اثرگذار باشــد. اما احتمال دیگری که وجود دارد آن است که 
اگر قیمت دالر کاهش یابد، ممکن است، بخشی از منابعی که 
اکنون مشغول ســفته بازی در بازار ارز است، با کاهش قیمت 
دالر از ایــن بازار خارج شــده و وارد بازارهای موازی از جمله 
بازار مســکن شــود و تقاضا در این بــازار را افزایش دهد؛ در 
این صورت کاهش قیمت ارز، منجر به افزایش قیمت مسکن 

می شود.
محمود اوالد عنوان کرد کــه در تجزیه و تحلیل تاثیرپذیری 
این دو متغیر از یکدیگر، باید سهم ابزار تولید که قیمت آنها بر 
مبنای دالر محاسبه می شود درکل هزینه مسکن ارزیابی شود 
و همچنین کشش پذیری قیمت مســکن نسبت به بازارهای 

موازی باید مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه »کاهش قیمت دالر لزوماً منجر به کاهش 

قیمت مسکن نمی شــود« ادامه داد: در تابستان سال ۱۳۹۷ 
قیمت دالر تا کانال ۲۰ هزار تومان پیش رفت و سپس قیمت 
این ارز کاهش یافته و برای یک ســال، روی قیمت ۱۳ هزار 
تومان باقی مانــد. اما کاهش قیمــت دالر از ۲۰ تا ۱۳ هزار 
تومان به هیچ وجه روی بازار مسکن اثری نداشت و تغییر این 

متغیر نتوانست قیمت مسکن را کاهش دهد.
این کارشــناس حوزه مسکن با اشــاره به اینکه برآیند عوامل 
موثــر بر عرضه و تقاضا، روند بازارها از جمله بازار مســکن را 

تعیین  می کنند، توضیــح داد: عامل مهمی که روی تقاضا در 
بازار مســکن اثر می گذارد، قدرت خرید مردم اســت. قدرت 
خرید مردم در یک دهه گذشــته به دلیل نرخ رشد منفی، بر 
اساس قیمت های حقیقی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. 
البته مسکن، کاالیی نیست که با کاهش قدرت خرید، از سبد 
خانوار حذف شود. بلکه تقاضا به بازارهایی با کیفیت پایین  تر 
منتقل می شود؛ برای مثال کسی که متقاضی یک واحد ۱۰۰ 
متری بوده، به ســراغ یک واحد ۷۰ متری می رود یا کسی که 

در مناطق پایین سکنی داشته، به حاشیه نشینی روی می آورد 
اما چنانچه قدرت خرید به موجب رشــد اقتصادی در مســیر 
بهبود قرار گیرد، تقاضاهایی که به سمت بخش های  با کیفیت 

کمتر بازار سوق یافته بودند، پله پله ارتقا می یابند.  
او ســپس به دالیل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن و 
مسایل سمت عرضه اشاره کرد و گفت: در طرف عرضه با این 
مســاله مواجه هستیم که در سال های گذشته، ساخت و ساز 
قابل توجهی انجام نشده و بر این بخش رکود حاکم بوده است؛ 
به طوری که تعداد پروانه ها نیز به شــدت کاهش یافته است. 
نکته حائز اهمیت اینکه، عکس العمل سمت عرضه به تحوالت 
بازار زمان بر اســت. بنابراین چنانچه تقاضــا بهبود پیدا کند، 

عرضه به راحتی و به سرعت نمی تواند آن را پوشش دهد.
اوالد در ادامه عوامل اثرگذار بر ســمت عرضه را تشریح کرد 
و گفت: قوانین و مقررات شــهری، افزایش سهم قیمت زمین 
نسبت به ســایر عوامل تولید، بی ثباتی قیمت مصالح، شرایط 
بازارهای موازی، حتی شیوع کرونا و طرح های آمایشی دولت 
از جمله این عوامل اســت. افزون بر این، حجم سرمایه مورد 
نیاز برای ساخت مسکن نیز افزایش یافته و دامنه کسانی که 
می توانند در این بازار سرمایه گذاری کنند، محدود شده است. 
توجه به این نکته ازآن جهت حائز اهمیت است که ۹۷درصد 
ســاخت و ســاز در بخش مسکونی، توســط بخش خصوصی 
صورت گرفته است. بنابراین بســته به اینکه کدام یک از این 
عوامل تغییر می کند، بازار مســکن تحت الشعاع قرار خواهد 

گرفت.
 او همچنیــن به این نکته اشــاره کرد که طــرح اخذ مالیات 
از خانه های خالی نیز کمکی به بهبود ســمت عرضه در بازار 
مسکن نخواهد کرد و صرفا برای دولت بار مالی ایجاد کرده و 

به گسترش دولت کمک خواهد کرد.

سه احتمال درباره اثرگذاری کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن

آینده مسکن به دالرگره نخورده 

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تیمور رحمانی

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰3 - نیمه اول اردیبهشت ۱4۰۰

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

نوسان نرخ ارز سمی است

راه خالصی اقتصاد از سوداگری و گرانی

پول توسعه نمی آورد

رصد دقیقی از فرایند توسعه در ایران نیست 



خصوصی ســازی در ایران پروژه 
ای شکســت خورده اســت؛ زیرا 
در جایــگاه یــک سیاســت، نه 
فلســفه و هدف آن به درســتی 
از ســوی سیاســتگذاران و افکار 
عمومی درک شــد و نه اعتقادی 
بــه این فلســفه وجود داشــت. 
مــردم و سیاســتمداران، تنها و 
تنهــا تحقق هدف این سیاســت 
را مــی خواســتند و می خواهند 
)پــول نقــد در خزانــه دولــت 
و معــاش مرفه برای ملــت( بدون اینکه آماده پذیــرش الزامات و قیودی 
باشــند که در فلسفه آن نهفته اســت. درست مانند کودکی که می خواهد 
پرواز کنــد؛ اما از طرفی فاقد آن ســطح از بلوغ عقلی اســت که بپذیرد 
آدمیزاد پــر و بالی ندارد و طــرف دیگر توانی برای رســاندن خودش به 
 فــرودگاه و هواپیما و در نهایت اســتفاده مناســب از ابــزار صحیح برای 

پرواز ندارد.
خصوصی ســازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست. دو ضلع 
دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند. قاعده این مثلث آزادسازی 
است. آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست. آزادسازی 
اقتصادی اجازه می دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه 
منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از ســوی دیگر »کارآفرینی« را بعنوان 
یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناســبات تولید 

و تجارت تزریق می کند.
قاعــده مثلث امــا در ایران به دالیل مختلفی مشــمول بی مهری و حتی 
دشــمنی است. دالیل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمی گنجد 
اما، خروجی این بی عالقگی و بی اعتقادی به فلســفه آزادسازی اقتصادی 
همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی 

آن گذاشته ایم.
کارخانه یا شــرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می شود 
و از فــردا صبح، و حتی چه بســا پیش از تکمیل فراینــد واگذاری، هزار 
مدعی ریز و درشــت، گاهی با تمســک به قوانین متعــدد و فاقد منطق 
اقتصــادی و مزاحــم تولید کشــور، و گاه بــی هیچ مستمســک و بهانه 
حتــی، صرفــا با تکیه بــه جایگاه و قدرتی کــه دارند؛ به ســراغ خریدار 
نگون بخت شــرکت/کارخانه می آینــد که اینجا را بایــد چنین و چنان 
 اداره کنــی و بعضــی از این شــرطها حتــی در خود قــرارداد واگذاری 

درج می شود!
یک نفر هم نیســت که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما 
مگر از این کار چیزی می دانید؟ شــما، بویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز 
و فنــون مدیریت بنگاه و چرخاندن چــرخ تولید و تجارت واقف بودید که 
کار بنــگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکســتگی و افالس 
و رکود نمی رســید که بعد از به ته دیگ خــوردن کفگیر رانت و حمایت 
دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشــید تا بلکه مال 

مرده نقد شود.
شــکی نیســت که در این واگذاری ها باید نهایت دقــت در حفظ حقوق 
عمومی )یا همان حق دولت به معنای وســیع کلمه( و حقوق جامعه انجام 
شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین 
تکلیــف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار 

کرده اید نیست.
 حقــوق عمومی از مســیر تقویــت نظــام حکمرانی شــرکتی در دولت 
)قوه مجریــه( و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر ســه 
قوه محقق می شــود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام 
حســابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکاســت. در فقدان این نظامات سه 
گانه، یعنی حکمرانی شــرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی 
و حســابداری اجتماعی، که دو تای اول فشــل و ناقص و ســومی به کل 
ناموجود اســت، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه 
خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی 

را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می کند.
ســاختن این ســه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشــه ای ترین 
آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشــت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران 
اقتصادی کشور به »آزادی اقتصادی« بعنوان یک اصل حقوقی متین و یک 
ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود 
را در بازتعریــف وظایف و حقوق و محدودیتهــای متقابل دولت و فعاالن 
بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناســبات اقتصاد سیاسی کشور نشان 
داد؛ می توان به آینده پروژه خصوصی ســازی و البته به قرار گرفتن کشور 
در مسیر تحقق آرمان »پیشــرفت و عدالت« امیدوار شد. پیش از آن، هر 
که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشــنویم، آش همین است 

و کاسه همین.

 عملکرد بانک مرکزی در حمایت 
از بازار سرمایه

حال این بحــران در بخش پولی 
باشــد یا در بخش مالــی و بازار 
ســرمایه. جــدای از اینکه نقش 
موثر بانک مرکزی ایران در وقوع 
بحــران بازار ســرمایه بــا خروج 
غیــر متعــارف منابــع نقدینگی 
بازار توســط دولت و فشار باالی 
دولتــی  بدهــی  اوراق  عرضــه 
قابل چشــم پوشــی نیست، ذات 
حضور بانــک مرکزی حل چنین 
بحــران هایی اســت. حل بحران 
بــه معنــی مثبت کــردن بازار نیســت بلکــه بــه معنــای برگرداندن 
اعتمــاد، آرامــش و ثبات در سیاســت هــای کالن اقتصــادی همچون 
 نــرخ ارز، نــرخ تــورم انتظــاری و نرخ بهره بــر مبنــای صالحدید کلی 

اقتصاد است. 
بدون شک بانک های تجاری با ورود به عملیات بازار باز اوراق بدهی دولتی 
می توانســتند تا حد بسیار زیادی فشار وارده بر بدنه صندوق های سرمایه 
گــذاری و الزام آن ها مبنی بر خرید اوراقی که دولت حراج می کند، حل 
کرده و به انضباط مالی بانک ها در رعایت ســقف سود سپرده های بانکی 
نیز نظارت کند. اما آنچه در میدان عمل شــاهد آن هستیم حمایت تمام 
عیار ریاســت بانک مرکزی از بانک ها در جهت حل مشــکالت با استفاده 
از بازار ســرمایه به عنوان محلی برای حل بحران بانک ها است که به هیچ 
عنوان رنگ و بوی حمایت از بازار سرمایه ندارد و در این روش حل بحران 
منافع ۵۷ میلیون ســهامدار در خطر نابودی قرار گرفت. الزم به ذکر است 
که اندازه بازار سرمایه ما در شرایط فعلی آنقدر بزرگ شده است که بدون 
شک در ســال های آینده نقش راهبردی اقتصاد ایران از بانک محوری به 
سمت بورس محوری تغییر جهت خواهد داد و قطعا بازهم شاهد این تقابل 
و رقابت بین بازار پول و ســرمایه در ســاله های آتی نیز خواهیم بود. در 
این برهه نقش موثر مجلس محترم شورای اسالمی در تدوین قوانین موثر 
که شــأن بازار سرمایه را در اقتصاد به درستی تبیین کند بیش از گذشته 

حس می شود.

ترقی اقتصادی : هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به 
مصوبه شــورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات 
صــورت گرفته؛ در خصوص متقارن ســازی دامنه در همین مقطع و 
سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت. از همین 

رو دامنه نوسان به جای +۶ و ۴-  به مثبت و منفی ۵  تغییر یافت.  
دامنه نوسان یکی از پر بحث ترین و جنجالی ترین مقررات بورس است. 
فعاالن بازار ســرمایه متفق القولند که دامنه نوسان منجر به تشکیل 
صف های خرید و فروش سهام می شود و ضربه بزرگی به نقدشوندگی 
بازار سهام می زند، اما مقامات بازارسرمایه در طول ۲ دهه گذشته بارها 
در مقابل این انتقاد ها ایستادگی کرده اند و دست به تغییرات معنا داری 

در دامنه نوسان نزده اند؛ حتی تغییرات ایجاد شده در دامنه نوسان صرفا 
با هدف کاهش نوسان های مقطعی انجام شده است.

البته در این بین بسیاری از تحلیلگران با تکیه بر شواهد تجربی و الگوی 
ســایر کشــور ها بر این باورند که برای از بین رفتن صف های خرید و 
فروش سهام که منجر به رفتار افراطی در شاخص بورس می شود دامنه 
نوسان باید حذف یا اصالح شود. اشاره آنها به این نکته است که دامنه 
نوســان ۵ درصدی منجر به اختالل در معامالت و روند عرضه و تقاضا 
می شود و به  دنبال آن بازار با صف های خریدو فروش مواجه می شود. با 
تشکیل صف های خریدوفروش هیجان در بورس گسترش می یابد و این 
موضوع روند های نزولی و صعودی بورس را تشدید می  کند و در عین 

حال تالطم را در شاخص بورس افزایش می  دهد. این استدالل به ویژه 
در ۵ماهه نخســت سال قبل که شاخص بورس بی مهابا در حال رشد 
بود و ظرف کمتر از ۵ ماه ۱.۵میلیون واحد رشد کرد بیشتر از گذشته 
تقویت شد. سال قبل بسیاری از سهامداران غیرحرفه ای صرفا با تکیه بر 
صف های خریدو فروش سهام وارد بازار سهام و بعد از آن به دنبال نزول 

بورس از مرداد ماه با زیان های سنگینی مواجه شدند.
عالوه بر تحوالت و تصمیمات جدید که هیات مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار گرفت؛ رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی هم روز 
گذشــته اعالم کرد:» بانک ها می توانند به شرکت های سرمایه گذاری 
وام بدهند؛ ضمن اینکه ۲۰۰ میلیون دالر صندوق توسعه ملی نیز باید 
کم کم منابع را به فروش برســانیم؛ این در حالی است که تقاضا برای 
ارز اکنون کم شــده اســت؛ امروز هم به معاونت ارزی دستور دادم که 
هر چقدرکه از این منابع صندوق توســعه ملی فروختند، ریال آن را به 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز کنند. او گفت: امروز )عصر دیروز( 

هم بورس برای دامنه نوســان تصمیماتی گرفته است که این می تواند 
کمک کننده باشد؛ این در حالی است که باالی ۵۰ درصد سهام بورس 
ارزنده است و اگر اعتماد را برگردانیم، وضعیت بورس بهتر خواهد شد.«

 در کشــورهای بانک محوری مثل ایران که حدود 
۸۰ تا ۹۰ درصد از تامین مالی از طریق بازار پول و 
به وسیله بانک انجام می شود، بسیاری از مدل های 
تامین مالــی مغفول مانده اند که یکی از این ظرفیت های بکر و موثر در این زمینه، صندوق های 

سرمایه گذاری خصوصی هستند.
در بازارهای مالی نقش واسطه گری منابع توسط نهادهای مالی انجام می شود. این نهادها منابع 
مازاد صاحبان ســرمایه را به فعاالن اقتصادی که با کســری منابع مالی مواجه هستند، انتقال 

می دهند.
در کشورهای بانک محوری مثل ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تامین مالی از طریق بازار پول 

و به وسیله بانک انجام می شود، بسیاری از مدل های تامین مالی مغفول مانده اند که یکی از این 
ظرفیت های بکر و موثر در این زمینه، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی هستند.

مدل تامین مالی از طریق صندوق ســرمایه گذاری خصوصی روشی نسبتا نوین و تا حد زیادی 
شــبیه به مدل تامین مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری جســورانه است، اما تفاوت هایی در 

مخاطبان این صندوق ها و استراتژی های آن ها وجود دارد.
صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه معموال به دنبال ســرمایه گذاری در اســتارتاپ ها و 
کســب وکارهای جوانی هستند که پتانسیل رشــد بلندمدت دارند، ولی مخاطب صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی شرکت های بلوغ یافته  هستند. صندوق سرمایه گذاری خصوصی متشکل 
از تیم باتجربه ای از متخصصان مالی اســت که از طریق ارزیابی موشــکافانه، شرکت هایی که 

دارای پتانسیل های مناسب رشدی هستند را پیدا و تالش می کند، سهام مدیریتی آن را با افق 
سرمایه گذاری ۲ تا ۷ ساله خریداری کند.

سپس این تیم حرفه ای هم پای موسسان اصلی شرکت تالش می کند تا شرکت مورد نظر را رشد 
دهد و در مرحله بلوغ مدنظر از شــرکت خارج شود. روش های خروج صندوق معموال از طریق 

انتشار عمومی سهام یا فروش به سرمایه گذاران خصوصی است.
در حال حاضر در کشور ما دو صندوق سرمایه گذاری خصوصی با نام های اعتبارسرمایه نوآفرین 
و ثروت آفرین فیروزه مورد پذیره نویسی قرارگرفته اند. همچنین اولین سرمایه گذاری در این حوزه 

به تازگی توسط صندوق اعتبارسرمایه نوآفرین و در یک شرکت دارویی انجام پذیرفته است.
 TSETMC بودن آن ها از طریق ســایت ETF معاملــه واحدهای این صندوق ها با توجه به
و بــا نمادهای نوآور و ثــروت امکان پذیر اســت. باتوجه به تجربه موفق ایــن صنعت در بازار 
کشــورهای توســعه یافته، شــروع فعالیت این صندوق ها در کشــورمان نویــد موفقیت های 
 درخشــانی را به جهــت انتقال موثر منابع به اقتصــاد واقعی و ایجاد بازدهی هــای فوق العاده 

برای را سرمایه گذاران می دهد.

تکانه هــای اثرگــذار در 
در  جهانــی  بازارهــای 
در  رویدادها  برخی  کنار 
بازارهای موازی نظیر ارز و ســکه زمینه ساز تغییر تقاضای موجود در 
معامالت طالی آب شده به شمار می رود. میزان عرضه طالی آب شده 
در بــازار داخلی به اندازه ای اســت که بتواند مقــداری بیش از حجم 

تقاضای واقعی بازار را پوشش دهد، همان طور که تجربه ماه های اخیر 
در ایــن بازار به وضوح این واقعیت را تایید کرد. در حال حاضر، 

بازار آزاد به عنوان مهم ترین بســتر برای دادوســتد طالی 
آب شده شــناخته می شود. چنانچه سیاست ها، خواهان 

هدایت معامالت این فلز گرانبها به بستر رسمی بورس 
کاالی ایران باشد، الزم است که به پیش نیازهای آن 
توجه خاصی شود. مطالعه روند معامالتی بازار آزاد 

این محصول نشــان از آن دارد که به دلیل ویژگی های 
فنی طال و نوســانات لحظه به لحظه آن سرعت این معامالت 

بسیار مهم ارزیابی می شود. بنابراین اگر در کنار هدایت سرمایه گذاران 

به زنجیره معامالتی طالی بورس کاال به دنبال فراهم کردن بســتری 
برای تامین مالی واحدهای تولیدی این صنف نیز باشــیم، الزم است 
که با آگاهی کامل از شرایط معامالتی آن اقدام به طراحی سازوکارهای 

ابزار مالی طال شود.
عملیاتی کردن معامالت گواهی ســپرده شــمش طال در بورس کاال 
نیازمند درایت خاصی است که با بررسی و تحلیل کارشناسی می توان 
نتیجه موفقیت آمیزی را حاصــل کرد. در گام اول 
الزم است طراحی سازوکارها به  شکلی انجام 
گیرد کــه اعتماد معامله گــران این بازار به 
معامالت بورس کاال در زمینه دادوســتد 
شمش طال افزایش یابد. در حال 
حاضر که بــورس اوراق بهادار 
بــرای مدتی با افت شــاخص 
همراه شده، تا حدودی سیگنال 
بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه 
مخابره می کند. از این رو ابتدا نیازمند 

ساختاری هستیم که ابزارهای مالی بورس کاال برای مبادله دارایی های 
مبتنی بر طال در ســایه آن بتوانند از ساختاری مشخص پیروی کنند. 
نکته دیگر مورد تاکید کارشناسان، تاثیرپذیری معامالت بورس از بازار 
فیزیکی است. بنابراین معامالت باید به گونه ای باشد که اخالل در نظم 
بازار ایجاد نکند تا بتوان دورنمای مثبتی برای توســعه ابزارهای مالی 

بورس کاال ترسیم کرد.
اینکه طال در دیگر کشــورها به عنوان ابزاری سرمایه ای در بورس های 
کاالیی فعال است، می تواند الگوی خوبی برای کشور ما باشد. همان طور 
که در معامالت ســکه نیز این امر تصدیق شده است؛ اما سازوکار بازار 
در کنار بورس کاال در اقصی نقاط دنیا به شکلی است که به تعادل بازار 
کمک می کند و فاصله قیمتی خرید و فروش در سطوح حداقلی است. 
بنابراین اگر سازوکاری طراحی شود که در جهت تحت تاثیر قرار دادن 

مثبت بازار باشد، بدیهی است که موفق خواهد شد.
تجربه نشــان داده اســت فعاالن بازار به دلیل ســرعت عملی که در 
دادوســتدهای خود دارند برای ورود به بازار ابزارهای مالی بورس کاال 
تاحدودی با دشــواری مواجه اند و بــه این ترتیب از نظر زمان بندی با 

بازه  ای طوالنی  مدت تر از معامالت فیزیکی بازار آزاد روبه رو هســتند. 
در حال حاضر یک واحد تولیدی که نیازمند شمش طال است با وقفه 
بســیار کوتاه و حتی کمتر از یک ســاعت می تواند آن را از بازار آزاد 
تهیــه و تامین کنــد، در حالی که این روند در بــورس کمی زمان بر 
اســت. در نتیجه باید با تســریع روند ها، اعتماد فعاالن صنوف طال 
به معامالت بورســی را جلب کرد و با معرفی جامع و شــفاف کردن 
نحوه معامالت بازار ابزارهای مالی بورس کاال، اطمینان به دسترســی 
سریع تولیدکنندگان به شــمش طال را تقویت کرد. بنابراین سرعت 
عمل در دادوســتدها، می تواند موفقیت ابزارهای مالی در بورس کاال 

را افزایش دهد.
در عین حال ورود به بازار گواهی سپرده شمش طال برای سرمایه گذاران 
می تواند بستر خوبی برای سرمایه گذاری مهیا کند که به متنوع سازی 
پرتفوی آن ها می انجامد، اما برای فعال این صنف که به طور فیزیکی 
به شمش طال نیاز دارد، سرعت عمل در دادوستد بسیار مهم است. باید 
امیدوار باشــیم که ابزارهای مالی شــمش طال در بورس کاال می تواند 
نقدینگی های سرگردان این بازار را به سمت خود جذب و واسطه گری را 
از بازار آزاد تا حد زیادی حذف کند، اما برای آنکه بتوان انگیزه معامالتی 
در بستر بورس کاال را میان تولیدکنندگان صنوف طال نیز باال برد، الزم 
است تا ســرعت عمل دادوستد شمش طال افزایش یابد که امیدواریم 

این رویه رقم بخورد.

نایب رئیس اتاق ایران
حسین سالح ورزی

ترقی اقتصادی :انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین مهم است اما نتایج این دو رویداد 
سیاســی ابهام بازار سرمایه نیست. طی هفته های گذشــته مذاکرات وین و انتخابات ریاست 
جمهوری عاملی شــدند تا خانواده بازار ســرمایه از مهمترین فاکتورهای بنیادی، قیمت های 
جهانی و اقدامات مهمی همچون ۳+۷ غافل باشند. سیگنال های غلط رسانه ای ملهم از فضای 
انتخاباتی و سیاسی و ترس از کاهش نرخ ارز، فضایی هیجانی در بازار سرمایه ایجاد کرد و این 
درحالی است که بسیاری از کارشناسان می گویند بازار سرمایه امروز در جایگاهی قرار دارد که 

جناح سیاسی دولت ها و نتیجه مذاکرات وین عامل تعیین کننده روند آن نیست.
بورس در محور توجه سیاسیون 

ســعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه اثر انتخابات 
این دوره بر بازار ســرمایه متفاوت با دوره های گذشــته است گفت: به واسطه آزادسازی سهام 
عدالت و سرمایه گذاری های جدید، امروز بخش بزرگی از جامعه  در بازار سرمایه حضور دارند و 
ضریب نفوذ این بازار قابل قیاس با گذشته نیست. پیشتر چنانچه کاندیدایی در مورد بازار سرمایه 
صحبت می کرد، غیرعادی و عجیب بود و خانواده کوچک بازارسرمایه خوشحال می شدند، اما 
امروز همه چهره های سیاســی و اقتصادی کشور از بازار سرمایه صحبت می کنند. بنابراین با 
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بخش مهمی از اظهارات اقتصادی نامزدها، متوجه 
بازارسرمایه است. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: هرچند برنامه اعالمی نامزدها بر روند کوتاه 
بازار اثر گذار است، اما نباید فراموش کرد که امروز بازار سرمایه موضوعی ملی و فراگیر است و 
عالوه بر دولت، مجلس و قوه قضا نیز نسبت به کارکرد این بازار حساس هستند و قوانین بازی 
تغییر کرده است. بنابراین دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون برنامه و اقدام موثر از بورس عبور 
 )ontext( کند. عضو شــورای عالی بورس ادامه داد: باید اثر انتخابات بر بورس در کانتکستی
کامال متفاوت نسبت به گذشته تحلیل شود و دیگر سیاست دولت به تنهایی هدایتگر بازارسرمایه 
نیست. وی افزود: البته باید توجه داشت که اکنون دو اتفاق سیاسی و اقتصادی مهم پیش روی 
بازار ســرمایه است. در کنار انتخابات، مذاکرات وین نیز در کوتاه مدت می تواند روی انتظارات 

سرمایه گذاران و همچنین روی نرخ برابری ارز اثرگذار است.
آثار مذاکرات وین بر بازار سرمایه  

محمد ابراهیم پورزرندی، عضو ســابق هیات مدیره شرکت بورس، در خصوص مذاکرات وین 
و تأثیر آن بر بازار ســرمایه گفت: قطعا نتیجه مثبت این مذاکرات به نفع بازار ســرمایه خواهد 
بود و اولین و مهم ترین تأثیر آن، تسهیل در نقل وانتقال مراودات ارزی است که سابق بر این 
محدودیت های خاصی را داشــت. وی ادامه داد: بسیاری از شرکت ها که در بازار سرمایه فعال 
هستند به جهت تحریم ها با مشکالتی در نقل و انتقال ارز مواجه بودند که امیدواریم با به نتیجه 

رســیدن این مذاکرات این مشــکالت برطرف شود. پورزرندی گفت: نکته مثبت بعدی حضور 
سرمایه گذاران خارجی ، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه طرح ها و تولید محصوالت 
است که این گشایش های اقتصادی می تواند موجب اثربخشی و تسریع در این امور شود. محمد 
ابراهیم پورزرندی به انتخابات پیش رو و اثرپذیری بازار ســرمایه از آن نیز اشــاره کرد و گفت: 
نامزدهای انتخاباتی به تدریج در حال فعالیت هستند و امیدوارم در این خالل، به بازار سرمایه نیز 
توجه ویژه ای داشته باشند. بازار سرمایه هم اکنون بخش مهمی از اقتصاد است و نباید به آن به 
عنوان شعار تبلیغاتی نگاه کرد بلکه این بازار، بخش تأثیرگذار اقتصاد با ضریب نفوذ باال و حضور 
فعاالن بی شمار است . پورزرندی افزود: هم اکنون بازار سرمایه آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی 
زیادی دارد و هر تصمیمی در این بازار دارای اثراتی اســت. وی ادامه داد: جایگاه بازارســرمایه 
اکنون در سطحی است که نامزدهای انتخاباتی باید برای بورس مانند بازار پول برنامه های خود 
را ارائه دهند و دولت از هر جناحی که باشد بازار سرمایه اولویت اهداف اقتصادی آن است، در 
نتیجه سرمایه گذاران نباید از ترکیب دولت بعدی و اثر آن بر بورس نگرانی داشته باشند و در 

مجموع انتخابات همچون دوره های گذشته نیست و در واقع ابهام بازار محسوب نمی شود.
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد  

حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان، به تاثیر مذاکرات وین بر بازارسرمایه اشاره 
کرد وبه سنا گفت: پایان خوش این مذاکرات بر اقتصاد و بازارسرمایه تاثیر بسیار مثبتی دارد. با 
حل و فصل مسایل موجود در این مذاکرات، قیمت تمام شده جا به جایی پول و محصوالت به 
شدت کاهش پیدا می کند و مراودات بین المللی راحت تر انجام می شود. وی با بیان اینکه در 
چنین شرایطی منابعی که در خارج از کشور وجود دارد، به کشور برگردانده و فضای اقتصادی 
کشور مساعد می شود، افزود: البته در نظر داشته باشید که در این راستا باید تمهیداتی در زمینه 
FATF نیز اندیشیده شود، تا به تسهیل مروادات بین المللی منجر شود. مدیرعامل کارگزاری 
بانک سامان خروج از این مذاکرات را نیز عامل رشد بازار سرمایه دانست و افزود: طبیعتا ترک 
این مذاکرات از سوی طرفین سطح انتظارات تورمی را افزایش می دهد و در نتیجه مجددا شاهد 

افزایش قیمت ها در بازار سهام خواهیم بود.
اخبار خوب دیده نمی شود  

بهروز خدارحمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات معتقد است که شرایط 
بازار سرمایه، اخبار های مثبت و ارزندگی در این بازار به حدی زیاد است که اگر تکلیف ابهامات 
پیش روی کشور مشخص شود قطعا رویه مثبتی آغاز خواهد شد. خدارحمی با اشاره به اینکه 
شــرایط فعلی باعث شده در بدترین حالت ممکن از بُعد حساسیت زمانی قرار بگیریم، افزود: 
متاســفانه انتخابات و مذاکرات باعث شده اخبار خوب در بازار دیده نشود. این کارشناس بازار 

ســرمایه افزود: اخبار مثبت برای بسیاری از صنایع طی چند روز اخیر به گوش رسید. رکورد 
شکنی های تاریخی بین المللی برای کامودیتی ها از جمله قیمت جهانی مس را داشتیم اما 
اثری بر سهم های مربوطه ندیدیم. یعنی سایه ابهام بزرگ روی سر بازار است و اجازه نمی دهد 
بازار در حالت طبیعی قرار بگیــرد. اخبار، تصمیمات ونرخ بازارهای جهانی در بهترین حالت 
است و بازار باالخره واکنش مثبت به این موضوع ها نشان می دهد.این کارشناس بازار سرمایه 
به پیش بینی روند بازار سهام پرداخت و گفت: به نظر می رسد با کمرنگ شدن ابهامات طی 
روزهای آتی بازار سرمایه بین تمامی بازارهای موجود در کشور جذاب ترین بازار برای سرمایه 
گذاری باشد. وی تاکید کرد: متاسفانه تعدادی از سهامداران تصور می کنند که بازار رمزارزها 
پربازده تر و جذاب تر اســت، در صورتی که اکثر این افراد هیچ شــناخت درستی از این بازار 
ندارند، افرادی که به ســمت این بازار رفتند به دلیل نگرانی و عدم تحمل نوســانات معامالت 
بورســی راهی به بازار شدند در صورتی که نوســان رمزارزها به صورت ماهیتی بسیار بیشتر 
از بورس اســت، پس فردی که با نوســان بازار سهام کنار نیامده قطعا نوسان رمزارزها برایش 

سنگین تر است.
ترس بورس از کاهش قیمت ارز  

ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مذاکرات با عربستان و خوش بینی نسبت 
به نتایج مذاکرات وین و احتمال بازگشت امریکا به برجام، چشم انداز بازارهای مختلف دارایی  
را بیــش از پیش تحت تاثیر قــرار داده به گفت: در صورت احیای برجام و رفع تحریم ها علی 
الخصوص در مورد فروش نفت، بانک ها و حمل و نقل و بیمه، در کنار آزادسازی چندین میلیارد 
دالر منابع بلوکه شــده، انتظار می رود نرخ ارز کاهش یابد. نادی قمی با بیان اینکه بازار سهام 
نسبت به کاهش قیمت ارز حساس است و سایر واقعیت ها و اخبار مثبت بازار تحت شعاع این 
موضوع قرار گرفته، افزود: در واقع بهانه بازار سهام در قالب ترس از کاهش قیمت ارز نمود پیدا 
کرده است. با این حال سرمایه گذارها نباید فراموش کنند که در حال حاضر قیمت های جهانی 
مواد خام در وضعیت خوبی است و گزارش ها حکایت از افزایش و در بدترین حال تثبیت این 
قیمت ها دارد. از طرف دیگر با رفع تحریم ها، هزینه معامالت بین المللی کاهش می یابد و امکان 
ورود تکنولوژی و حتی سرمایه گذاری تسهیل می شود و سود شرکت های بورسی و فرابورسی 
بــا توجه به قیمت های فعلی مواد خام در بازارهای جهانی و حتی با میانگین نرخ ارز ۱۸ هزار 
تومان از امکان رشد بیش از ۵۰ درصدی برای سال ۱۴۰۰ برخوردار است. وی ادامه داد: با این 
حساب میانگین P/E آینده نگر بازار حدود ۷ برآورد می شود که به نظر معقول به نظر می رسد.

 ابهامات پیش روی بازار سرمایه 
علی اکبر امین تفرشی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پارس آریان ، دو موضوع انتخابات 
و مذاکرات وین را از ابهامات پیش روی بازار سرمایه دانست و گفت: بازار سرمایه فارغ از بحث 
های مالی و اقتصادی، تاثیر عمده ای از فضای سیاسی می پذیرد و این دو رویداد در همین گروه 
قرار می گیرد. وی ادامه داد: اگر نتایج مذاکرات مثبت باشد، کل اقتصاد و به تبع  آن بازار سرمایه 
تحت تاثیر فضای مثبت و صعودی قرار خواهند گرفت. مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت 
پارس آریان به انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرایط به گونه ای 
رقم خورده که انتخابات به عنوان یک ابهام بر بازار اثر گذار اســت. شــاید یکی از دالیل خروج 
موقت سرمایه گذاران، این باشد که ترجیح می دهند دارایی خود را تا بعد از انتخابات و روشن 
شدن همه زوایا نقد نگه داری و ریسک خود را صفر کنند. به همین دلیل بازار سرمایه علیرغم 
تمام تالش های مثبت انجام شده، روند پرشتاب صعودی را در پیش نگرفت. عضو هیأت مدیره 
بانک پاســارگاد تصریح کرد: البته انتخابات مهمترین مولفه اثرگذار بر بازار نیست. با این حال 
مشخص شدن تمام موارد یاد شده می تواند اعتماد رفته را به بازار برگرداند و سرمایه گذاران را 

برای خرید سهام، مطمئن کند.
مسیرهای جبران آثار منفی کاهش ارز بر بازار  

محمدرضا عربی مزرعه شــاهی، مدیر عامل شرکت رتبه بندی پارس کیان می گوید احیای 
برجام مطمئنا شــرایط بهتری را پیش روی شرکت هایی که در بورس حضور دارند،  قرار می 
دهد . البته دغدغه هایی در رابطه با کاهش قیمت ارز وجود دارد و اگر این اتفاق رخ دهد، باز  
با کاهش هزینه های معامالتی  و همچنین ایجاد بازار های جدید برای شرکت های بورسی اثر 
کاهشــی نرخ دالر  جبران می شود. مخصوصا شرکت های صادرات محور می توانند از فضای 
ایجاد شده به خوبی در جهت بهبود وضعیت خود  استفاده کنند. بنابراین سهامداران باید در 
تصمیم گیری تمام فاکتور ها را در نظر بگیرند. رفتار هیجانی ناشی از تیترهای رسانه ای، جو 
سازی ها سیاسی و انتخاباتی و عدم توجه به بازار ها و قیمت های جهانی نتیجه ای جز اتالف 
ســرمایه ندارد. بورس بازار چند وجهی اســت و هرگز اثر یک رویداد و پدیده سیاسی در این 

بازار باقی نمی ماند.

روند بازار سرمایه محدود به جناح سیاسی دولت آینده و مذاکرات وین نیست

پروژه ای شکست خورده به نام غفلت های بورس 
خصوصی سازی

شوک هایی برای احیا بورس

مدل های بکر و مغفول مانده بورس 

سازوکار حرکت طال از بازار فیزیکی به گواهی سپرده کاالیی
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محمد کشتی آرای

دکتری حقوق مالی دانشگاه تهران
محمد مهدی سماواتی
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ترقی اقتصادی : مســئله ارزهای دیجیتــال، تنها محدود 
به خرید و فروش و نوســان گیری نیســت. هر ارز دیجیتال  
بخشــی از یک پروژه اســت. پروژه ای که تغییری در جهان 

فناوری ایجاد می کند.
دکتر حســین بیانی، محقق اکونوفیزیــک از کاربری های 
مختلف بالکچیــن و ارزهای دیجیتال مــی گوید. به گفته 
این پژوهشــگر و استاد دانشــگاه، درک مسئوالن از ارزهای 
دیجیتال ناشــی از خرده اطالعاتی است که دانشی اندک را 
برای آن ها رقم زده است. متاسفانه این دانش اندک مبنای 
تصمیم گیری درباره فناوری است که انقالبی در جهان ایجاد 
کرده است. انقالبی که با این رویکردهای سطحی، راه طوالنی 

تا بهره مندی اقتصاد ایران از آن در پیش داریم.
وی در ادامه تصریح کرد : اظهارنظرهایی که در مســئوالن 
حتی در ســطح کالن، درباره ارزهــای دیجیتال و بالکچین 
مطرح می کنند، غیرتخصصی است. اغلب مسئوالن به طور 
کامل از وضعیت اکوسیستم ارزهای دیجیتال آگاهی ندارند 
و متاسفانه براساس دانشی که با دریافت خرده اطالعاتی در 
این باره شــکل گرفته، درباره موضوعات مربوط به رمزارزها 
تصمیــم می گیرند. آگاهی مســئوالن در این باره نه عمیق 
است و نه گسترده. به نظر من، این رویکرد مسئوالن به نفع 

کشور و توسعه اقتصاد آن نیست.
دکتر حســین بیانی  افزود : اگر کمی مسئله را باز کنیم، به 
خوبی درک می کنیم که ریشه چنین رویکردی در چیست 
و چطور می تــوان آن را تغییر داد. مســئله رمزارزها صرفا 
محدود به خرید و فروش بیت کوین و ســود بردن از رشــد 
قیمت و نوســان آن نیست. ارزهای دیجیتال یک انقالب در 
فناوری است. رمزارز موج جدید فناوری است و اگر به دنبال 
بهره گیری از آن به نفع اقتصاد کشوریم، باید با این رویکرد 
بــا این موج تازه در فناوری برخورد کنیم. داســتان ارزهای 
دیجیتال با بیت کوین آغاز شــده است. هدف اصلی اصلی و 
نهایی سازندگان آن این بوده که بیت کوین در کنار طال، به 
عنوان ذخیره ارزش در جهان مطرح شده و چه بسا جایگزین 
طال شود. افرادی با همین هدف بیت کوین را توسعه دادند. 
اما پس از آن، نســل دوم بالکچین بــا ارز دیجیتال اتریوم 
ظهور کرد. درواقع حدود چهار تا پنج سال پس از بیت کوین 
اکوسیســتم ارزهای دیجیتال ظرفیت هــای واقعی خود را 
نمایان کرد و نشــان داد تا چه اندازه اقتصاد جهان، اینترنت 
و فضای کســب وکار را متحول می کند. از آن زمان به بعد 
اکوسیســتم ارزهای دیجیتال، بزرگ و بزرگتر شده است و 

فرایند توسعه آن هنوز ادامه دارد. 
وی در خصــوص  پیامدهــای اقتصادی و تحــوالت مالی 
بالکچیــن گفــت : تحوالتی کــه بالکچین و اکوسیســتم 
ارزهای دیجیتال ایجاد کرده صرفا محدود به مســائل مالی 
و اقتصادی نیســت. عالوه بر کسب وکارها و صنایع، خدمات 
دولتی هــم با اتکا به بالکچین تغییر می کند که ســازمان 
های بهداشتی و نظام سالمت از جمله آن هاست. اکوسیستم 
ارزهای دیجیتال تا اندازه ای اثربخش اســت که  در این باره 
اســتانداردهایی تعیین و طبقه بندی هایی انجام شده است. 
پس از همه گیری کرونا، با تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا قرار 
شد همه شرکت ها، سازمان ها و نهادهای اروپایی برای مبارزه 
با همه گیــری این ویروس و غلبه بــر آن از ده فناوری در 
عرضه بهینه خدمات خود استفاده کنند که دومین فناوری 
در این فهرســت، فناوری بالکچین بود. این فناوری در کنار 
اینترنت اشــیاء، ربات ها و هوش مصنوعی قرار است به بشر 
برای غلبه بر یکی از بزرگترین چالش های تاریخ کمک کند. 
بنابراین می بینیم که دنیا به خوبی دریافته چه ظرفیتی در 

اکوسیستم ارزهای دیجیتال و بالکچین وجود دارد.
محقق اکونوفیزیک یاد آور شــد : متاسفانه سطح درک ما از 
این تحول بزرگ کمتر از دیگر کشورهاســت اما می توان با 
اتکا به رسانه ها به مردم و سیاستمداران و کارگزاران در این 
باره آگاهی داد. برگزاری سیمنار و استفاده از ظرفیت شبکه 
های اجتماعی هم به توسعه این فناوری و نشر آگاهی درباره 
آن کمک می کند. ماجرای رمزارزها و مبادله و معامله آن و 
ذخیره دارایی ها در قالب رمز ارز یک روی سکه است. مردم 
کمتر می دانند  هر کدام از این رمزارزها یک پروژه  اســت 

پروژه ای که  تحولی بزرگ در جامعه ایجاد می کند.
دکتر حســین بیانی، محقــق اکونوفیزیک بــه عنوان یک 
شخصیت دانشــگاهی در خصوص توسعه ارزهای دیجیتال 
در ایــران گفت : من موافق توســعه بالکچین و رمزارزها در 
کشور هستم و به نظر من، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور 
اکوسیستم ارزهای دیجیتال برای ما خوب است. اما تا زمان 
بهــره مندی اقتصاد ایران از این فرصت راه طوالنی در پیش 
داریم که با رفتارهای ناشــیانه مسئوالن، طوالنی تر هم می 
شود. یک نمونه از این رفتارها درباره صنعت ماینینگ انجام 
شــده است. وزارت صمت این صنعت را به رسمیت شناخته 
اما هیچ حمایتی از صنعتگران وجود ندارد، با این حال صرف 
به رسمیت شناختن این صنعت هم کار بزرگی است. طرف 
دیگر ماجرا در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، صرافی ها، عرضه 
اولیه و ICO یا عرضه اولیه توکن هاســت که در کشــور ما 
ممنوع شــده است درحالیکه عرضه اولیه توکن ها می تواند 
تحول بزرگــی در اقتصاد ما ایجاد کند. فواید اکوسیســتم 
ارزهای دیجیتال برای بشــر به اندازه ای زیاد است که بهتر 
اســت درباره مالحظات تجدید نظر کنیم. البته من مخالف 
کنترل و نظارت  الزم برای جلوگیری از بروز تخلف نیســتم 
اما دغدغه های امنیتی  نباید باعث شود از فواید این فناوری 

صرفه نظر کنیم.
وی ادامه داد :از ســال۲۰۱۷، با عرضه اتریوم و قرار گرفتن 
قراردادهای هوشــمند روی بالکچین همه چیز تغییر کرد. 
اما این یعنی چه؟ روزانه در سراســر جهان هزاران و میلیون 
هــا قرارداد خرید و فروش و ... انجام می شــود که عالوه بر 
طرف فروشــنده و خریدار به یک نفر سوم به عنوان واسطه 
انجام قرارداد نیاز دارد تا مشکالت حقوقی آتی، گریبان گیر 
طرف های معامله نشــود. از جمله این مشــکالت، تغییر در 
مفــاد قراردادها یا عدم پرداخت پــول یا عدم تحویل کاال و 

غیره اســت. اما در بالکچین کافی است دونفر قرارداد را به 
طور هوشــمند در بالکچین اجرا کنند. با اجرای قرارداد در 
بالکچین، امــکان هر نوع تغییر و تقلــب در قرارداد از بین 
می رود و پس از انتقال پول، ســند قرارداد به طور اتوماتیک 
حفظ می شــود درحالیکه امکان هیچ دستکاری و تغییری 
در آن وجود ندارد. از بالکچین قراردادهای هوشــمند با ارز 
اتریوم می تــوان در همه زمینه های اقتصــادی، امالک تا 
بیمه اســتفاده کرد. تاریخچه ســندی  که به عنوان قرارداد 
هوشــمند در بالکچین صادر می شود، شفاف و در دسترس 
همــه، غیرقابل هک و غیرقابل دســتکاری اســت. همین 
خاصیت باعث شده سازمان های مالیاتی در حوزه هایی مثل 
امالک، بیمه و ارث از این فناوری اســتقبال کنند و همین 
حــاال هم در ایاالت متحده آمریکا این فناوری در این زمینه 
ها مورد توجه قرار گرفته اســت. بالکچیــن در صنعت، در 
زنجیره تامین قطعات کاربردی اســت و قابلیت حفظ همه 
مشخصات قطعات را از کارخانه ها تا زمان رسیدن به دست 
مشتری دارد و کسی نمی تواند مشخصات مربوط به محصول 
را که در قرارداد هوشــمند ثبت شده، تغییر دهد. بالکچین 
برای کســب وکارهایی که امکان عرضه ســهام در بورس را 
ندارند اما می خواهند از فرصت جمع سپاری استفاده کنند، 
کاربردی است. این شرکت ها می توانند با نظارت صرافی ها 
معتبر یــا بانک مرکزی  از بالکچین برای عرضه اولیه توکن 
اســتفاده کنند  و از محل خرید توکن ها، برای انجام پروژه 
ها ســرمایه جذب کنند. این کاربری بالکچین از چهارسال 
پیش با نظارت صرافی های بزرگ در جهان آغاز شــده است 
و بازی های رایانه ای یک نمونه از آن هاســت. بعضی از این 
بازی ها از فیلم های هالیوودی پرفروش تر و پردرآمدتر است. 
همین فرصتی برای ما ایرانی هاســت چراکه نیروی انسانی 
کارآزموده و ماهری در حوزه بازی نویسی داریم و می توانیم 
از این فرصت برای جذب درآمد ارزی اســتفاده کنیم. اینکه 
ما در ســال، پنج بازی رایانه ای در شــبکه بالکچین عرضه 
کنیم که درآمد آن از فروش یک فیلم ســینمایی هالیوودی 
بیشتر است، نکته قابل تاملی است. در ضمن این نمونه هایی 
بسیار ساده از ظرفیت بالکچین برای توسعه اقتصادی است. 

کاربردهای بالکچین بسیار فراتر از این حرف هاست.
 حســین بیانی، محقــق اکونوفیزیک دربــاره کاربردهای 
غیراقتصادی بالکچین گفت :  بالکچین در زمینه سیاست و 
اجتماع هم کاربردی اســت. از دوره بعد، انتخابات در ایاالت 

متحده آمریــکا روی بالکچین انجام می شــود چراکه این 
فناوری ضامن شــفافیت و اطمینان است. هم چنین انواع و 
اقسام رای گیری ها را می توان با اتکا به بالکچین انجام داد. 
در چندماه گذشــته اخباری منتشر شده که تیم های بزرگ 
فوتبــال در جهان مثل آث میــالن و  رئال مادرید توکن ها 
و بالکچین های خودشــان را دارند که کاربردهای اقتصادی 
دارد. تیــم های فوتبال در ایران هم می توانند برای شــبکه 
هواداران بالکچین بســازند و برای نظرسنجی از آن استفاده 
کننــد. هم چنین می توانند از توکــن ها برای فروش بلیت  
یا قــرارداد با فروشــگاه ها و در نظر گرفتــن تخفیف های 
ویژه اســتفاده کنند. از توکن ها میتوانیم برای جمع آوری 
کمک هــای بالعوض خیرین در زمــان بروز حوادث طبیعی 
مثل ســیل و زلزله استفاده کنیم. مســئله دیگر امور مالی 
غیرمتمرکز است که در NFT طرح شده است. سال ۲۰۲۱ 
میالدی را ســال NFT می دانند که یکی از کاربردهای آن 
ثبت مالکیت آثار هنری، در همه شاخه های هنر در بالکچین 
است. روند پیشرفت NFT عجیب است و هر روز منتظریم تا 
ببینیم چه قابلیت  دیگری به این اکوسیستم اضافه می شود. 
سود در بازار ارزهای دیجیتال یک بحث است  اما باید بدانید، 
بالکچین فناوری اســت که ما به آن نیاز داریم. امیدوارم به 
میزانی از آگاهی از این فناوری برســیم کــه مردم از آن به 

بهترین شکل منتفع شوند.
وی در خصوص نقد های وارده درباره توسعه ارزهای دیجیتال 
و بالکچین گفت :  منتقدان به مســئله خروج ارز به عنوان 
ایراد توسعه اکوسیستم ارزهای دیجیتال و صنعت ماینینگ  
اشاره می کنند اما اگر از صرافی ها بپرسید می گویند ما به 
جای خروج دالر از محل مبادله رمزارزها، ورود ارز را تقویت 
کردیم. یک صرافی در فصل گذشته بیش از صد میلیون ارز 
از محل مبادله ارزهای دیجیتال وارد کرده است. ضمن اینکه 
ما در رتبه بندی تولید بیت کوین در جهان از نظر توســعه 
مزارع، در رتبه سوم یا چهارم هستیم و اگر صنعت ماینینگ 
را توسعه بدهیم، به یکی از صادرکنندگان اصلی بیت کوین 

تبدیل می شویم و این یعنی واردات ارز به کشور.
حســین بیانی در خصوص تصمیم بانــک مرکزی درمورد 
مبادله ارز های دیجیتال گفت : این ممنوعیت هم ناشــی از 
بی منطقی اســت و صرفا التهابی را در بازار وارد می کند و 
تازه واردان را می ترســاند. به نظر من جز ایجاد التهاب، اثر 
دیگری در بازار و قیمت رمزارزها ندارد. در واقع سیاســت ها 
و تصمیم های مســئوالن در کشور ما اثری در بازار رمزارزها 
ندارد.  رمزارز چیزی نیست که  دولت ها بتوانند در امور آن 
مداخله کنند و در سطح توصیه به مردم درباره کالهبرداری 
هــا باقی می مانند. ذات ارزهای دیجیتال با نظارت در تقابل 
است و هیچ کس نمی تواند در این اکوسیستم مداخله کند 
اما بهتر بود دولت و بانک مرکزی به این شــکل وارد این کار 
نمی شدند و با در نظر گرفتن جنبه های مثبت این فناوری 

رفتار می کردند.
وی در خصوص مسئله تامین مالی تروریسم از محل ارزهای 
دیجیتال گفت : این نقد را هم بسیار شنیدیم اما من همیشه 
می گویم با چاقو  می توان آدم کشت، با یک آمپول هم می 
تــوان یک نفر را از بین برد و  با طناب می توانیم یک نفر را 
خفه کنیم. هر ابزار و اختراعی دو جنبه دارد حتی اســلحه. 
اگر نخواهیم بجنگیم، برای دفاع از خودمان به آن نیاز داریم. 
پاســخ به این نقد بسیار ساده است. تروریسم پیش از ایجاد 
بالکچین و ظهور بیت کوین هم راه های متنوعی برای تامین 
مالی داشت و تقابل با ارزهای دیجیتال به بهانه تامین مالی 

تروریسم، بیش از نقد حرفه ای یک بهانه است.

کاربری های مختلف بالکچین و ارزهای دیجیتال

رفتارهای ناشیانه در مواجهه با بالکچین  آمادگی بانک دی برای تأمین مالی گروه صنعتی میهن
ترقی اقتصادی: در راســتای حمایت از تولید داخلی و توســعه تعامــالت با تولیدکنندگان داخلی 
مدیرعامــل بانک دی به همراه جمعی از مدیــران این بانک، از گروه صنعتی میهن بازدید کرد. برات 
کریمی، مدیرعامل بانک دی، با هدف گســترش دامنه ارائه خدمات مالی و بانکی و حمایت از تولید 
داخلی از گروه صنعتی میهن دیدار و با ایوب پایداری، مؤســس و بنیانگذار این شرکت، به گفت وگو 
نشست.مدیرعامل بانک دی در این دیدار بر تداوم همکاری بانک دی با این گروه صنعتی برای تأمین 
مالی طرح های جدید و توســعه ای این شرکت تأکید کرد. گفتنی است در این بازدید، رحیم طاهری 
عضو هیئت مدیره، ابوالفضل رضایی، معاون اعتبارات و همت اهلل حســین زاده، سرپرست مدیریت امور 

شعب بانک دی نیز حضور داشتند.

 خدمات متنوع و مکانیزه بانک سینا 
ویژه شرکت ها و سازمان ها

ترقی اقتصادی: بانک ســینا با پیاده سازی زیرســاختها و بسترهای نوین بانکی، امکان بهره مندی 
از خدمات بانکی در تمامی ســاعات شــبانه روز را برای شرکت ها، ســازمانها و موسسات نیز فراهم 
آورده است.  در کنار خدمات متنوعی که ویژه مشتریان حقیقی از سوی این بانک تدارک دیده شده 
شرکت ها و سازمان ها نیز می توانند از این امکانات استفاده نمایند.شرکت های حقوقی با استفاده از 
وب سرویس های تهیه شده توسط بانک سینا می توانند نسبت به دریافت اقالم اطالعاتی مورد نیاز 
خود به صورت سیســتمی اقدام نمایند یا ســامانه های حسابداری و مالی خود را به سپرده نزد بانک 
ســینا به صورت اتوماتیک متصل نمایند. از این طریق امکان دریافت صورت حساب و انجام عملیات 
انتقال وجه های عادی، پایا و ساتنا متناسب با نرم افزارهای کاربری مشتری وجود دارد و برای دریافت 
خدمات یادشده نیازی به استفاده از نرم افزارهایی چون اینترنت بانک، همراه بانک یا تلفنبانک نیست.

 خرید ۱5هزار کاالی تجهیزات پزشکی 
توسط بانک مهر ایران

ترقی اقتصادی: بانک مهر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به مقابله با کووید۱۹ 
حدود ۱۵هزار قلم تجهیزات پزشــکی خریداری کرد و در اختیار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گذاشت.آئین رونمایی از مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح شهید سلیمانی وزارت 
بهداشــت، درمان، آموزش و پزشکی در راستای پیشــگیری از شیوع بیماری کرونا با حضور مرتضی 
اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران، حسن تلیکانی عضو هیأت مدیره این بانک، علیرضا رییسی معاون 
بهداشت و  سیما سادات الری، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برگزار شد.مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در این مراسم اظهار کرد: با رویکردی که هیأت 
مدیره بانک مهر ایران داشته اند، این بانک از چهار سال گذشته تا کنون کارهای قابل توجهی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی انجام داده است. ســاخت خانه بهداشت، ساخت مدرسه، پرداخت تسهیالت به 
زنان سرپرست خانوار و خرید وسایل آموزشی برای دانش آموزان مناطق محروم برخی از این اقدامات 
بوده اند. مهم ترین اقدام بانک در این حوزه ســال گذشــته انجام شــد که بیمه کردن ۵۰۰هزار خانه 

روستایی بود.

تراز مثبت بانک ملت در فروردین۱۴۰۰
ترقــی اقتصادی: بانک ملت در فروردین ۱۴۰۰، حدود ســه هزار و ۶۸۵میلیــارد تومان درآمد از 
تسهیالت اعطایی خود کسب نمود. تراز این بانک در این ماه هزار و ۶۶۰میلیارد تومان مثبت شد.بانک 
ملت در فروردین ۱۴۰۰،  حدود سه هزار و ۶۸۵میلیارد تومان درآمد از تسهیالت اعطایی خود کسب 
کرد که این رقم نســبت به ماه گذشــته حدود ۴۴درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۹، ۷۱درصد 
افزایش یافته است.ســود سپرده های ســرمایه گذاری بانک ملت، در فروردین سال جاری با افزایش 
۶۸درصدی در مقایســه با دوره مشابه سال قبلی به رقم دو هزار و ۲۵میلیارد تومان رسید. همچنین 
این رقم نســبت به اسفند سال ۹۹، ۶۴درصد افت کرده  است.با نگاهی به درآمد تسهیالت اعطایی و 
سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت می توان گفت که درآمد عملیاتی این بانک در فروردین ماه 
با رشــد ۶۱درصدی نسبت به اســفند، به هزار و ۶۶۰میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم 
نسبت به فروردین ۹۹، بیش از ۷۱درصد جهش داشته است.بانک ملت در فروردین حدود ۶۴۱هزار 
و ۴۵۰میلیارد تومان سپرده های گوناگون  دریافت کرد. این رقم با افت ۴۱درصدیدر مقایسه با اسفند 

۹۹، و رشد ۱۱۲درصدی آن نسبت به فروردین همان سال است. 

 مشارکت بانک مسکن 
در بزرگترین پروژه شهرک سازی

ترقی اقتصادی: دکتر شــایان مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص سه هزار میلیارد تومان به پروژه 
۱۰هزار واحدی شــهر بندرعباس خبرداد. مدیرعامل بانک مســکن در آیین آغــاز عملیات اجرایی 
بزرگترین پروژه تولید مســکن کشور در شهر بندرعباس گفت: نقش بانک ها در تحقق شعار سال به 
ســزا و کلیدی است.دکترمحمود شــایان در آیین آغاز اجرای بزرگترین طرح تولید مسکن کشور در 
بندرعباس که با حضور مهندس اسالمی وزیر راه و شهرسازی انجام شد افزود: طبق فرموده مقام معظم 
رهبری که امسال را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کرده اند، بانک ها می توانند 
در همه این بخش ها موثر واقع شوند.دکتر شایان اظهارداشت: برای تحقق این شعار و در بخش مانع 
زدایی ها در بانک مسکن کمیته ای تشکیل شده است که این موضوع را بررسی و موانع را از سر راه 
تولید بردارد.وی خاطر نشان کرد: برای نخستین بار در کشور، برای این پروژه که ۱۰هزار واحد بوده 
و در زمینی به مساحت ۳۵۰ هکتار ساخته می شود، بانک مسکن برای هر واحد مسکونی مبلغ ۳۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت پرداخت می کند که در مجموع برای این پروژه ۱۰هزار واحدی، سه هزار 

میلیارد تومان اختصاص می یابد.

صعود 5۰درصدی درآمد عملیاتی بانک صادرات
ترقی اقتصادی: بانک صادرات در فروردین ماه سال جاری بیش از ۴۸۰میلیارد تومان درآمد عملیاتی 
شناسایی کرد. این بانک در این مدت دو هزار و ۳۰۰میلیارد تومان درآمد تسهیالت اعطایی نیز کسب 
کرد.در نخستین ماه سال ۱۴۰۰، بانک صادرات بیش از ۴۵۲هزار میلیارد تومان سپرده های گوناگون 
جذب کرد که این رقم نسبت به اسفند ۹۹، ۴۱درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸درصد 
کاهش یافته است. همچنین این بانک در این مدت نزدیک ۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت اعطا کرد 
که نشان از کاهش ۶۱درصدی نسبت به اسفند ماه ۹۹ دارد. با این حال این رقم نسبت به فروردین 
ماه سال ۹۹، ۶۱درصد افزایش یافته است. بانک صادرات در فروردین ماه، دو هزار و ۳۰۰میلیارد تومان 
از تسهیالت اعطایی درآمد کسب کرد که این رقم حاکی از کاهش ۲۲درصدی نسبت به ماه گذشته و 
افزایش ۶۷درصدی آن نسبت به فروردین ۹۹ است. به این ترتیب روند رشد درآمد تسهیالت اعطایی 

بانک صادرات در سه ماه اخیر، متوقف شده است.

بانک ملی ایران به مدرسه سازی افتخار می کند
ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که تعلیم و تربیت همه مردم جامعه از 
»مدرسه« آغاز می شود و دانش آموزان امروز، با تالش معلمان، مدیران و آینده سازان کشور هستند 
گفت: طبیعی اســت که هر چه سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش بیشتر باشد، آینده جامعه 
بیش از پیش تضمین خواهد شــد؛ از این رو بانک ملی ایران با شناخت دقیق اهمیت این موضوع، از 
هیچ تالشــی برای بهبود فضای آموزشی کشور دریغ نکرده است و به مدرسه سازی افتخار می کند. 
محمدرضا حســین زاده که همزمان با فرارسیدن روز معلم سخن می گفت با بیان این که بانک ملی 
ایران در عمل به مسئولیت اجتماعی خود، همواره مدرسه سازی و کمک به توسعه فضاهای آموزشی 
را به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته و سالیانه مقادیر قابل توجهی از منابع در اختیار را به این 
منظور تخصیص می دهد، اظهار کرد: اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مدرسه سازی آن قدر وسیع 

بوده که بارها توسط مقامات رسمی دولت و وزارت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفته است.

بانک سپه با تمام ظرفیت در خدمت توسعه کشور
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ســپه با صدور پیامی ضمــن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای 
هم وطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و لیالی عزیز قدر، ســالروز تأسیس این بانک را به مردم شریف 
ایران، مشــتریان و کارکنان شاغل و بازنشســته بانک دیرپای سپه تبریک گفت.در پیام محمدکاظم 
چقازردی آمده اســت: ان شــاءاهلل تقارن ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر با ســالروز تأسیس 
نخســتین بانک ایرانی موجب ارتقاء خدمت و اثرگذاری بیش ازپیش در توسعه و پیشرفت اقتصادی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی شود.وی همچنین اظهار داشت: بانک سپه در آستانه یکی از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین سال های فعالیت خود در عرصه بانکی و اقتصادی قرار دارد.مدیرعامل بانک سپه افزود: 
به نتیجه رسیدن مأموریت ملی و مهم ادغام، بانک سپه را در آستانه یک صدسالگی تأسیس خود با 
انباشت تجربه و افزایش ظرفیت های انســانی جوان، باانگیزه و منابع سپرده ای قابل توجه قرار داده و 
این بانک قدرتمندتر از گذشته برای نقش آفرینی در عرصه اقتصادی و بازار پولی کشور مصمم است. 

رمز ارزها در کشــور نــه تنها تولید 
می شــود بلکه عموم مردم به سمت 
خرید و فروش آن نیــز گرایش پیدا 
کردند. اما دولت بــا تعلل در تدوین 
قوانیــن و مقررات مربــوط به ارزها 
دیجیتال، در عمل  فعالیت ها در این 
حوزه از سوی کاربران این ارزها را به 
زیرزمینی سوق  فعالیت های  ســمت 
داده اســت. چرا دولت چنین رویه ای 
را در رویارویی با ارزهای دیجیتال در 
پیش گرفته اســت؟ چه فرصت هایی 

در دل صنعت ماینینگ و ارزهای دیجیتال نهفته است؟ چرا فرصت سوزی؟
در توســعه صنعت استخراج رمزارز یا ماینینگ در ایران دو نکته چالش برانگیز 
وجود دارد که به طور تقریبی، در همه نشســت هایی که با مســئوالن دولتی 
برگزار کردیم، مطرح شــده اســت. نکته اول، مســئله انرژی و قیمت گذاری 
برق مورد نیاز دســتگاه های ماینر اســت و دیگری، بحث تبادل و استفاده از 

رمزارزهاست.
ما به دو علت باور داریم توسعه رمزارزها برای اقتصاد ایران فرصت است و نباید 

از آن صرفه نظر کرد.
 نخست اینکه میزان مصرف برق در ساعات اوج، اختالف فاحشی با ساعت های 
مصرف عادی برق در کشــور دارد و این فرصتی برای استفاده از ظرفیت تولید 
برق در کشــور برای توسعه یک صنعت درآمدزای دیگر است. صنعت ماینینگ 
تنها صنعتی اســت که به ســرعت راه اندازی می شــود، به سرعت خاموش یا 
روشن می شود و هیچ آالیندگی محیط زیستی براساس استانداردهای تعریف 
شــده در کشور ندارد. استفاده ســریع از این میزان اختالف در تقاضا و مصرف 
برق در دیگر صنایع به آســانی صنعت ماینینگ نیســت. بنابراین می توانیم با 
هموار کردن مســیر توسعه این صنعت، از ظرفیت های ایجاد شده برای تولید 

برق در کشور استفاده کنیم.

دوم، مسئله گشایش های تبادالت مالی برای ایرانیان در شرایط تحریمی است 
که با مسئله مقررات تبادل در کشور گره خورده است. متاسفانه اظهارنظرهای 
مقام هــای مالی و بانکی در ایــران درباره قوانین مربوط بــه تبادل رمزارزها 

منطقی نیست. 
مسئوالن در نشست ها به تامین مالی تروریسم اشاره میکنند و آن را به عنوان 
دلیل اصلی عدم مجاز شــمردن تبادالت رمزارزها بارها تکرار کرده اند. به نظر 
من، این اســتدالل صرفا ناشی از رویکردی اســت که در نقطه آغاز برخورد با 
فنــاوری های نو، آن را یک تهدید می بیند تا فرصت و تالش می کند به جای 
در نظر گرفتن منافع آن، به نکات منفی و زیان آور آن فکر کند.  هیچ کس این 
اســتدالل را که ارزهای دیجیتال قابل پیگرد قانونی و نظارتی نیست انکار نمی 
کند، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد کشــور ما تحریم شده است و باتوجه به 
ظرفیت های تولید برق در ایران، کشــور ما می تواند به یکی از تولیدکنندگان 
اصلی رمزارز تبدیل شــود. این به این معناســت که ایران می تواند برای انجام 
بخش بزرگی از تبادالت مالی رمزارزها، از ابزارهای نظارتی استفاده کند. با این 
حال، این مزیت رمزارزها کمتر در نظر مسئوالن بانک مرکزی ایران شده است. 
هرچند بســیاری از بانک های مرکزی در جهــان، از جمله فدرال رزرو آمریکا 
ارزهــای دیجیتــال را تهدیدی برای حاکمیت خود تلقی مــی کنند، اما نباید 
فراموش کرد که وضعیت کشــور ما، با کشــورهای دیگر متفاوت است. روابط 
بانکی و مالی ایران با دیگر کشــورها، براســاس سیاست های تحریمی آمریکا 
انجام می شود که اکنون به کمترین سطح نسبت به سال های گذشته رسیده 
است. بنابراین ارزهای دیجیتال را می توان فرصتی برای اقتصاد تحریمی ایران 

در نظر گرفت.
یــک نکته دیگر که بارها بــه عنوان نقدی جدی به ارزهــای دیجیتال مطرح 
شــده، دالریزه کردن اقتصاد و کمک به خروج سرمایه است. این درحالی است 
که دالریزه شــدن اقتصاد مسئله ای فارغ از توســعه رمزارزهاست و به نوسان 
روزمره قیمت ها و تورم های مدیریت نشــده در اقتصاد مربوط است. زمانی که 
اقتصادهایی مثل کوبا و اتحاد جماهیر شــوروی درگیر چنین معضلی شــدند 
خبری از ارزهای دیجیتال نبود. ضمن اینکه اگر شــرایط خروج سرمایه مطرح 

شــود، مردم می توانند هر کاالیی را از کشــور خارج کننــد. ارزهای دیجیتال 
یک واقعیت در اقتصاد جهانی اســت که جنگیدن بــا آن،  فایده ای ندارد. به 
ویژه در اقتصادی مثل ایران که مورد شــدیدترین تحریم های بین المللی قرار 

گرفته است.
ســوم، با توســعه ارزهای دیجیتال، تقاصا برای اسکناس دالر در کشور کاهش 
پیــدا می کند و یکی از چالش های جدی بانک مرکزی در تعادل بخشــی به 
بازار ارز از بین می رود. اســتفاده گسترده مردم از کیف پول های الکترونیک، 
تقاضای ایرانیان برای اســکناس دالر را می کشند. رمزارزها می تواند به عنوان 
منبع تازه مردم برای حفظ ســرمایه و برای واردات کاال از خارج مورد استفاده 
قرار بگیرد. تامین اسکناس چالش بزرگی برای بانک مرکزی است که با توسعه 

استفاده از ارزهای دیجیتال، حل و فصل می شود.
ترکیبی از کم اطالعی و عدم جســارت در تصمیم گیری باعث شــده در یک 
سال و نیم گذشته در حوزه رمزارزها فرصت های اقتصادی را بسوزانیم. جهان 
در حال تغییر اســت و ایران فرصتی برای نظاره گر ماندن ندارد. بنابراین باید 
تصمیم گرفت و اجرا کرد. فشار اشــتباهات گذشته باعث شده در رویارویی با 
پدیده های جدید به جای تصمیم گیری فعاالنه و برنامه ریزی، منفعالنه عمل 

کنیم و در نهایت به بگیر و ببند برسیم.

به طور قطع می توان لغــو تحریم ها را فرصتی 
برای شــبکه بانکــی ایران دانســت، چراکه با 

افزایــش فعالیت های بین المللــی و عملیات 
برون مرزی همراه اســت. این، عالوه بر رشــد 
منافــع بانک ها، زمینه ســاز بهبــود خدمات 
آن هاســت اما با فرض اینکه مشکالت داخلی 

بانک ها حل شود.
آنچه مــی تواند بــه عنوان مانعی در مســیر 
فعالیت بین المللی بانکی های ایرانی عمل کند  
ســاختار ترازنامه بانک ها و وضعیت نامناسب 
نسبت کفایت ســرمایه اســت. به دلیل زیان 

دهی طی سال ها و ســود کم، نسبت سرمایه 
به دارایی ریسک پذیر بانک ها بسیار کم است. 
بعید اســت که امروز در ایران این شاخص در 
بانکی به هشت درصد برسد درحالیکه براساس 
مقررات کمیته بال ۱، این نســبت ۸ درصد و 
براســاس کمیته بــال ۲ و ۳، ۱۰ و ۱۴ درصد 

است.
اصالح ســرمایه برای بانک ها از مسیر افزایش 
ســرمایه، حق تقدم و عرضه سهم ممکن است. 

در مورد بانک های دولتی شاید از محل آورده  
دولت بتوان ســرمایه بانک هــا را اصالح کرد. 
بانــک های خصوصی هم مــی توانند از محل 
حق تقدم و عرضه سهم سرمایه را اصالح کنند.

غیر از کفایت ســرمایه، مدیریت انواع ریسک 
از جمله ریســک های فنــی، بهره، نقدینگی و 
عملیاتی در توســعه فعالیت هــای بین المللی 
بانک ها مهم اســت. بانک هــا باید از این نظر 
هم خود را با ســازوکارهای بین المللی تطبیق 

دهند. اگر تحریم بانکی برداشــته شود، تطبیق 
با مقررات بیــن المللی یک اصل ضروری برای 
بانک هاست اما به طور حتم، بی اثر و بی منافع 

برای بانک ها نخواهد بود.
هم چنین بانک های خارجی متوسط و کوچک 
منافعــی در همکاری با بانک های ایرانی دارند 
تا فرصــت و مهلت هــای الزم بــرای تطابق 
بانک های ایرانی با اســتانداردهای جهانی را در 
نظر بگیرند. غیر از این، مســئله اف ای تی اف 
هم مانعی در مســیر توسعه روابط بین المللی 
بانک هــای ایرانــی پس از لغو تحریم هاســت 
 که رفع آن، به تصمیــم های آتی درباره لوایح 

اف ای تی اف مربوط است.

بازار داغ نقدهای غیرمنطقی

مانع اصلی توسعه روابط خارجی بانک ها

اخبارکوتاه

فعال اقتصادی 
علیرضا کالهی صمدی

تحلیل گر مسائل بانکی
بهاءالدین حسینی هاشمی



ترقی اقتصادی : در حالی که بسیاری از شرکت ها در دوران کرونا 
کمرشــان شکسته است، اما شرکت ها ی بیمه ای در کشور سالی 
پر از سود را پشت سر گذاشته اند.ولی هیچ تغییر ملموسی در روند 

سرویس دهی و خدمات خود ایجاد نکردند.
پویا صالحی ، با بیان اینکه در مقام مقایســه شرکت های اینترنتی 
مواد شــوینده و غذایی با تالش بسیار و تولید توانستند در دوران 
کرونا به سود دهی خوبی دست یابند، اظهارداشت: اما شرکت های 
بیمه ای در ایران بدون هیچ زحمتی و به لطف کرونا ســود خوبی 

نصیبشان شد.
وی ادامه داد: در بســیاری از کشــورها شرکت های بیمه ای برای 
اینکه مشتریان خود در مدت کرونا خانه نشین شده بودند، بخشی 
از حق بیمه را به مشتری عودت دادند، اما در ایران مشتری باید تا 

ریال آخر حق بیمه را اخذ کردند.
صالحی تاکید کرد: بعنوان مثال وقتی شخصی ماشین خود را بیمه 
بدنه کرده اما در دوران کرونا نتوانســته از خانه بیرون رود چرا باید 
مشمول تخفیف نشــود؟وقتی بسیاری از تجارت ها و افراد با تورم 
و گرانی و بیکاری دســت و پنجه نرم می کنند شرکت های بیمه 
مشتری ارائه دهند.هم می توانســتند به یاری این افراد بیاینــد و حداقل تخفیف به 

وی با بیان اینکه با نگاهی به صورت های مالی شــرکت های بیمه 
خصوصی متوجه می شوید در گزارشات مالی خود سود شناسایی 
کردند، افزود: این سود ها ناشی از کاهش رفت و آمد جاده ای و به 

تبع آن کاهش تصادفات بوده است.
صالحی گفت: در ایران شرکت های بیمه ای مانند قارچ رشد کرده 

اند بدون اینکه حتی یک نوآوری جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه تنها نوآوری آنها تخفیف و قســطی کردن برخی 
بیمه ها بوده است، افزود: چرا باید همچنان برای دریافت خسارت 
مردم مراجعات حضوری داشته باشند؟مگر در دوران کرونا شرکت 
های دیگر خالقیت نداشــته اند؟چرا بیمــه ها همچنان فقط فکر 

فروش هستند؟
این کارشــناس بیمه تصریح کرد: در یکســال اخیر چندین مجوز 
گوناگون به متقاضیان بیمه داری داده شــده و تنها کمیت رشــد 

کرده است.
وی گفت: شــرکت های بیمه باید از پوسته قدیمی خود که شعبه 
داری و فروش ســنتی است خارج شوند و هر چه بیشتر به سمت 

خدمات آنالین حرکت کنند.
صالحی تاکید کــرد: بیمه مرکزی بعنوان متولی امور صنعت بیمه 
باید در این یکســال اخیر صنعت بیمه را از حالت دستی و کاغذی 
در حوزه فروش و خدمات پس از فروش به سمت اینترنتی می برد. 
هر چند در بخشی از حوزه ها شرکت های استارت آپ وارد شده اند 

اما هنوز راه درازی پیش رو دارد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
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ترقی اقتصادی : با اجرایی شــدن تغییرات قانون بیمه شخص ثالث، نگرانی هایی برای 
صاحبان خودروها ایجاد شــده و برخی معتقدند با قانون جدید تخفیف کمتری نصیب 

صاحبان خودروها می شود؛ اما آیا واقعاً این چنین است؟
قانون »بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 
نقلیه«، ۲۰ اردیبهشــت ســال ۹۵ در مجلس تصویب و منجر به اصالحات جدی در 
قانون بیمه شــخص ثالث شــد. با این حال از آنجا که اجــرای برخی بخش های این 
قانون، نیازمنــد آیین نامه اجرایی بود، اجرای آن بخش ها تــا زمان تصویب آیین نامه 

به تأخیر افتاد.
این قانون پس از تصویب آیین نامه آن در هیأت دولت در اواخر دی ماه ۱۳۹۷، برای اجرا 
به شــرکت های بیمه ابالغ شده و اجرای آن همواره مورد تأکید بیمه مرکزی بوده است. 
در ادامه با فراهم شــدن زیرساخت کنترل سیستمی، اجرای آن طی بخشنامه تأکیدی 
بیمه مرکزی، در دی ماه ۹۹ به شــرکت های بیمه ابالغ و کل بخش های قانون جدید از 

سوی شرکت های بیمه از اسفند ۹۹ اجرا شده است.
  تخفیف بیمه به خودرو منتقل می شود یا 

صاحب آن؟
محور مهم تغییر قانون، راننده محور شــدن 
بیمه به جای خودرومحوری است. طبق این 
قانون، امکان انتقال تخفیف در زمان فروش 
خودرو وجود ندارد. از این رو دیگر داشــتن 

تخفیف بیمه شــخص ثالــث در زمان فروش 
خودرو امتیاز نیســت و هیــچ تخفیفی به خریدار 

منتقل نمی شــود. در عوض فروشــنده خودرو می تواند 
تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی دیگر خود انتقال دهد 

یا آن را تا زمان خرید خودرو برای خود حفظ کند.
بــه گفته مدیر کل نظارت بر بیمه های غیــر زندگی بیمه مرکزی، انتقال تخفیفات عدم 
خســارت توسط دارنده خودرو برخالف قانون ســابق به مالک جدید منتقل نمی شود و 
دارنده خودرو می تواند این تخفیفات را به وســیله جدید خود یا یکی از بستگان درجه 
یک شامل همســر، والدین و فرزندان منتقل کند. حتی در صورتی که راننده بیمه گذار 

فوت کند، تخفیفات عدم خسارتش، قابل انتقال به وراث قانونی او خواهد بود.
امکان انتقال تخفیف بین دو خودرو که به نام یک فرد هســتند هم وجود دارد، اما برای 

این انتقال باید پالک و سند و بیمه نامه دو خودرو، همه به نام یک فرد باشند. همچنین 
در زمان انتقال تخفیف به خــودروی خود فرد یا خانواده درجه یک، کاربری دو خودرو 
باید یکســان باشــد، مثاًل امکان انتقال تخفیف خودروی ســواری به خودرو با کاربری 

تاکسی وجود ندارد.
قانون جدید به نفع کیست؟

عباس خسروجردی، مدیرکل نظارت بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی با بیان اینکه 
تخفیفات عدم خســارت، بیانگر سابقه و ریسک رانندگی هر شخص است، می گوید: لذا 
منطقاً نباید تخفیف عدم خســارت یک فرد کم ریسک به شخص پرریسک منتقل شود. 
بنابراین قانون جدید که به مالــک اجازه می دهد تخفیفات خود را برای مدت نامحدود 
ذخیره کند، باعث خواهد شــد حق بیمه هر مالک خودرو بر اســاس ســابقه بیمه ای و 
تخفیفات عدم خســارت خود او محاســبه و دریافت شــود. این امر باعث کنترل بهتر 
ریسک رانندگان است و در نتیجه می تواند حتی باعث کاهش حق بیمه گردد. از این رو 
در صورت اطالع مردم از این مزایا با اســتقبال دارندگان خودروها بویژه افراد کم ریسک 

مواجه خواهد شد.
  چه کسانی با قانون جدید متضرر می شوند؟

یکی از گروه هایــی که با قانون جدید متضرر 
می شــوند، رانندگانــی هســتند که 
خودرویی را از فرد آشــنا خریده و 
بعد از چند ســال اقدام به تعویض 
با تعویض  پالک کرده اند. چرا کــه 
پــالک، تخفیفات بیمه خــودرو آنها 
صفر می شــود. طبعاً گروه دیگری که از 
این قانون متضرر می شــوند، رانندگان پرریســک 
هســتند که حتی با تغییر خودرو، محرومیتشان از تخفیفات 

ادامه خواهد یافت.
تخفیف پلکانی

یکی از اعتراضات رانندگان به قانون قبلی این بود که با یک خســارت تمام تخفیفاتشان 
را از دســت می دادند، ایرادی که در قانون جدید رفع شده و تخفیفات به صورت پلکانی 
و در چند مرحله کسر می شود. طبق این قانون میزان تخفیف عدم خسارت به ازای هر 
سال ۵ درصد تعیین شده اســت و حداکثر تا ۷۰ درصد )برای سال چهاردهم( افزایش 
پیدا خواهد کرد و پس از ۱۴ ســال  تخفیف عدم خســارت معادل ۷۰ درصد ثابت باقی 

خواهد ماند.

پرداخت دیه به راننده مقصر
یکی دیگر از مزایای تغییرات قانون بیمه شخص ثالث این است که اگر راننده مقصر در 
یک حادثه رانندگی دچار آســیب بدنی شود، می تواند از بیمه شخص ثالث خود غرامت 
دریافــت کند. دریافت غرامت از محل بیمه شــخص ثالث برای راننده، به اندازه دیه در 
ماه های غیر حرام اســت و بنابراین با صدور بیمه شــخص ثالث، راننده مقصر نیز تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرد.
اگر هنگام تصادف راننده مالک خودرو نباشد، بیمه خسارت می دهد؟

زمانی که بیمه براســاس خــودرو بود، هر فردی با خودرویی دچار تصادف و خســارت 
می شــد، طبعاً از بیمه خودرو اســتفاده می کرد. اما حاال که بیمه راننده محور شده، این 
نگرانی ایجاد شده که اگر راننده فردی غیر از مالک خودرو باشد و دچار حادثه شود آیا 

بیمه به او خسارت می دهد؟
طبق این قانون خســارت در صورتی که فردی با گواهینامه معتبر رانندگی پشت فرمان 
باشــد. فارغ از اینکه مالک باشد یا خیر- از سوی شرکت بیمه پرداخت می شود زیرا این 
خودرو اســت که بیمه شده است. اما در مورد سابقه بیمه و تخفیف آن، با وقوع تصادف 
اگر مالک، راننده باشــد، ســابقه تخفیف بیمه وی و در صورتی که فرد دیگری رانندگی 

کند، سابقه بیمه هر دو پاک می شود.
همچنین از آنجا که ممکن است بیش از یک نفر به صورت مداوم از یک خودرو استفاده 
کننــد، امکان ثبت گواهینامه برای چند نفر در یک پالک برای ســابقه بیمه امکانپذیر 
شده است. اگر خودرو تصادفی نداشــته باشد برای تمام این افراد سابقه تخفیف لحاظ 
خواهد شد و در صورتی که تصادفی رخ دهد و مدارک شناسایی راننده ثبت شده باشد، 

تنها سابقه تخفیف بیمه آن فرد صفر می شود.
بیمه مرکزی در بخشنامه ۱۵ بهمن ماه ۹۹، تأکید کرده است که عدم  انطباق مشخصات 
راننده و بیمه گذار مانع دریافت خســارت بیمه شــخص  ثالث نمی شــود. بر اساس این 
بخشــنامه، در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پالک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور 
بیمه نامه باید اطالعــات گواهینامه راننده/ رانندگان وســیله نقلیه مورد بیمه )حداقل 

یک راننده( را از بیمه گذار اخذ و از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال کند.
راننده وســیله نقلیه می تواند فردی غیر از بیمه گذار یا مالک وســیله  نقلیه باشد و عدم  

انطباق مشخصات راننده و بیمه گذار به  هیچ  عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد بود.
همچنین بیمه مرکزی تأکید کرده اســت: اطالعات رانندگان وسایل نقلیه که به  ترتیب 
مذکور گردآوری می شــود، فقط برای مطالعات و محاســبات آمــاری بیمه مرکزی در 
زمینه صدور بیمه نامه شــخص ثالث بر اســاس ویژگی های »راننده« مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت و بنابراین تأکید می شــود عدم  انطباق مشخصات راننده در زمان خسارت 
بــا اطالعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به  هیچ  وجه باعث عدم  پرداخت خســارت 
نمی شود و خسارت زیان دیده مطابق مقررات قانونی و کمافی السابق رسیدگی و پرداخت 

خواهد شد.

 نگاهی به بیمه شخص ثالث راننده  محور

کرونا شرکت های بیمه ای را سودآور کرد

آیا صنعت بیمه ازالک سنتی خارج می شود؟
 سود بیمه البرز چگونه ۱5۴۶ درصد 

رشد کرد؟
ترقی اقتصادی: ســود خالص بیمه البرز در سال گذشته رشدی ۱۵۴۶ درصد رشد 
کرده و سود خالص هر سهم این شرکت با رشدی ۳۵۶ درصدی با احتساب افزایش 
سرمایه این شرکت از ۲۵۶ ریال به ۱۱۶۷ ریال رسیده است. حاال باید دید این روند 
سودسازی از پایداری برخوردار است و استمرار پیدا می کند؟. سرمایه بیمه البرز از ۴ 
هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ با رشدی ۲۶۱ درصد به ۱۴ هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۴۲۸ 
میلیون ریال در پایان سال مالی ۱۳۹۹ رسیده و این شرکت موفق شده در پایان سال 
گذشته با جهشی ۱۵۴۶ درصدی به رقم ۱۶ هزار و ۸۳۵ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال 
رشــد کرده است.بر اســاس صورت های مالی و حساب سود و زیان حسابرسی نشده 
بیمه البرز حق بیمه صادره این شــرکت در سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و به 
۴۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال رسیده و درآمد حق بیمه سهم نگهداری 
هم با رشدی ۲۶ درصدی بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال برآورد 
شده است.این گزارش نشــان از رشد ۱۴ درصدی خسارت بیمه البرز در پایان سال 
۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارد و نکته مهم در کارنامه بیمه البرز اینکه این شرکت موفق 
شــده زیان ناخالص فعالیت های بیمه ای قبل از ســرمایه گذاری از محل ذخایر فنی 
خود را از رقم ۹ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال به سود خالص ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد و 
۷۴۹ میلیون ریال تغییر دهد.درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی بیمه البرز هم 
در پایان ســال مالی گذشته با رشدی ۲۸۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به ۱۰ هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال رســیده و سود ناخالص فعالیت های 
بیمه ای این شرکت هم جهشی ۵۴۹ درصدی رسیده و بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد 
و ۷۴۲ میلیون ریال برآورد شــده و هزینه های اداری و عمومی شرکت هم با رشدی 
۴۰ درصدی به رقم ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال رسیده است. همچنین 
سود انباشته بیمه البرز در سال گذشته با رشدی ۱۱۲۵ درصدی نسبت به پایان سال 

مالی ۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال اعالم شده است.

 تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست 
از بیمه ما

ترقی اقتصادی: طی مراسمی در مزار شهدای مدافع محیط زیست استان زنجان و ادای 
احترام به این عزیزان و خانواده های گرانقدرشان، با حضور حجت بهاری فر مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما و هیات همراه، مدیرکل محیط زیست استان زنجان 
و جمشید محبت خانی فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست، جمعا بیش از ده 
میلیارد ریال خســارت به محیط بانان زنجانی در کمترین زمان ممکن پرداخت شــد.  
حجــت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره با اعــالم این خبر گفت: در مورخ ۱۶ 
فروردین ماه سال جاری در منطقه حفاظت شده فیله خاصه استان زنجان دو محیط بان 
شهید آقایان میکائیل هاشمی و مهدی مجلل در حین گشت زنی شبانه روزی در منطقه 
و به منظور حفظ و حراســت از انفال عمومی و مواهب طبیعی به ویژه حفاظت از گونه 
وحشــی آهو در این منطقه ) آخرین گونه های باقیمانده در منطقه شمالغرب ( متوجه 
حضور دو شکارچی غیر مجاز شده و برای جلوگیری از تعرض و شکار غیر مجاز این گونه 
های ارزشــمند درصدد تعقیب و گریز آنها بر می آیند که این تعقیب و گریز منجر به 
درگیری و تیر اندازی شده و در نهایت متعرضین به محیط زیست باعث شهادت این دو 
محیط بان شده و داغی را بر دل خانواده داغدارشان و جامعه مدافعان و حافظان محیط 
زیست می گذارد. خوشبختانه به همت نیروهای انتظامی و امنیتی و ارگانهای دیگر این 
متعرضین در کوتاه ترین زمان دستگیر و در حال حاضر در اختیار قوه قضائیه قرار دارند.

 بهره برداری از پایگاه داده های مشتری 
بیمه کوثر

ترقی اقتصــادی: بهره برداری از پایگاه داده های مشــتری بیمــه کوثر با هدف 
مانع زدایی و پشــتیبانی از مشــتریان و ذی نفعان شــرکت و نیــز ارزیابی عملکرد 
کارکنان شــرکت در بیش از ۲۵ شــاخص اجرایی شــد.به منظور تکمیل چرخه 
خدمات مشــتریان شــرکت و فراهم کردن عدالت در خدمت دهــی اعم از صدور، 
خســارت و ارزیابی خدمات کارکنان از منظر مشتریان و ذی نفعان با بهره گیری از 
دانش روز و با اســتفاده از فن اوری های نوین، ایجاد پایگاه اطالعات مشتریان با نام 

اختصاری )CDP (Customer Data Platform به بهره برداری رسید.
احمدرضا عصاری با اعالم اینکه ســامانه CDP، خردادمــاه ۱۳۹۹ در بیمه کوثر 
تدوین و طراحی شــد، گفت: این سامانه تمامی اطالعات مشتریان را از سامانه های 
مدیریت رضایت مشتریان )CSM(، مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM(، شاخص 
نرخ ریزش و نگهداشت مشتریان )CRR(، مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 
)CCM( و سامانه باشگاه مشتریان )CC( فراخوانی و طبق برنامه نویسی به صورت 

توصیفی و تحلیلی در اختیار مدیران ارشد شرکت قرار می دهد.

مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان تمدید شد
ترقی اقتصادی: مجوز قبولی اتکایی بیمه پارســیان، با ارسال تایید یه مد یرکل و 
رییس اد اره پذیرش موسسات بیمه ای بیمه مرکزی ایران برای یک سال دیگر تمدید 
شد.به استناد  ضوابط اجرایی مصوب شورای عالی بیمه، این شرکت ضمن دارا بودن 
شرایط اجرایی آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین حسب بررسی های 
به عمل آمده توانست مجدداً مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران دریافت نمایــد و همچنان فعالیت های خود  را د ر 
این زمینه گســترش د هد.بیمه پارســیان با داشتن سطح یک توانگری مالی، تایید 
مجــوز قبولی اتکایی از بیمه مرکــزی و همچنین با توجه به توانمندی ها، دانش و 
قابلیت های فنی و مالی، همچنان به عنوان یکی از توانمند ترین شــرکت های بیمه 
خصوصی کشور خد مات برتر خود  را در تمامی رشته های بیمه ای ارایه می نماید.

تاکید مدیرعامل بیمه ایران بر مولد سازی 
سرمایه های شرکت

ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از ســاختمان های تحت تملک 
خالی و تعدادی از شــعب در حال باز  سازی و نوسازی متعلق به بیمه ایران در تهران 
بر ضرورت حفظ و صیانت از اموال و دارایی های  شرکت به عنوان سرمایه های ملی 
کشور و لزوم مولد ســازی سرمایه های بیمه ایران به عنوان  راهبردی کلیدی تاکید 
کرد.سید مجید بختیاری، اعضای هیات مدیره و تعدادی از  معاونان و مدیران شرکت 
در نخســتین روزهای سال نو از شعب، ســاختمان ها و برخی از امالک بال  استفاده 
پاســداران، مطهری، مجتمع سعدی، شهید آوینی، کن، دهکده المپیک، پردیسان و 
 طرشت بازدید کرد و در رایزنی با مدیران ذی ربط شرکت، ساختمان ها و اماکن بسیار 
ارزشمند  بیمه ایران در سراسر کشور را جزو سرمایه های پایدار ملی و پشتوانه محکم 
بیمه ایران دانست  که باید ضمن صیانت، نسبت به تجهیز و تکمیل و نگهداری مناسب 

یا فروش و سرمایه گذاری  منابع حاصل از واگذاری آنها اقدام مناسب صورت پذیرد.

مهر تأیید مجمع بر افزایش سرمایه بیمه سینا
ترقی اقتصادی: افزایش سرمایه ۲۹۱ درصدی بیمه سینا با موافقت اعضای مجمع 
تصویب شــد.مجمع عمومی فوق العاده این شرکت با حضور ۷۶ درصد سهامداران و 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه 
در روز شــنبه چهارم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ برگزار شــد.در ابتدای جلسه، هیئت 
رئیســه مجمع با ترکیب محمد نوین به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه به 
عنوان رئیس مجمع، مصطفی زروندی به نمایندگی از شــرکت مادرتخصصی مالی 
و ســرمایه گذاری ســینا به عنوان ناظر اول، رسول محمدقلی به نمایندگی از بنیاد 
علــوی به عنوان ناظر دوم، مصطفــی رجب لو به عنوان نماینــده بازرس قانونی و 
حسابرس )موسسه مفید راهبر(، کتایون هدایت پور به عنوان دبیر مجمع و نماینده 
بیمه مرکزی در جایگاه و نماینده فرابورس به صورت برخط تشــکیل شد.بر اساس 
این گزارش، در ابتدای این مجمع دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا گزارش 
توجیهی افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را به صاحبان سهام ارائه 
کرد و پس از آن ســهامداران به اتفاق آراء با افزایش سرمایه بیمه سینا از ۱۵۰ به 

۵۸۷.۸ میلیارد تومان به میزان ۲۹۱ درصد موافقت کردند.

ترقی اقتصادی :دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر 
این که این شرکت باید هر چه سریعتر جزو پنج شرکت بیمه ای اول 
کشور قرار بگیرد، از افزایش سرمایه به عنوانی یکی از قدم های اصلی 
و یکی از زیرساخت های اصلی برنامه تحول بیمه رازی یاد کرد و نوید 
تحقق آن را در آینده نزدیک داد.دکتر علی جباری که در برنامه زنده 
اینستاگرامی “رازی پاسخگو” شرکت کرده بود ، این روش را اقدامی 
برای همفکری هر چه بیشتر با مخاطبان به ویژه نمایندگان شرکت 

دانست و تاکید کرد که »درب اتاق مدیرعامل به روی هیچ نماینده 
ای بسته نیست« و »هیچ پیامی از سوی نمایندگان، بی پاسخ نخواهد 
ماند.« مدیرعامل بیمه رازی در این جلســه تعاملی غیرحضوری با 
تاکید بر این که بر اســاس رویکردهای جدید، شعب و نمایندگان از 
اعتبار و اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و نقش نمایندگان در حفظ 
و توسعه بازار بیمه شــرکت، نقش بسیار مهم و اساسی است افزود 
: معتقدم هویت تخصصی بیمه رازی در شــعب و نمایندگی هاست 
نماینده فقط یک »فروشــنده« نیست، بلکه عضوی از خانواده بیمه 
رازی است که در خط مقدم فعالیت بیمه گری شرکت بعنوان یک 
بیمه گر است و عالوه بر تسلط به فنون بازاریابی، دارای دانش بیمه 

ای و بویژه مدیریت ریسک می باشد، بنابراین همه معاونین و مدیران 
شرکت باید تالش کنند تا شعب و نمایندگان شرکت هر چه زودتر 
به جایگاه واقعی و شایسته خود برسند. دکتر جباری ضمن این که از 
نمایندگان خواست در حفظ بازار فعلی بکوشند، »شبکه نمایندگی« 
را درگاه ارتباطی اصلی شــرکت با مردم و مشتریان دانست و از آنها 
خواســت بازار را رصد و ارزیابی کنند و نقطه نظــرات بازار را بدون 
واسطه به شرکت منتقل کنند. مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به این 
که پنج چرخش استراتژیک، ۱۵ هدف کالن و ۲۰ راهبرد به عنوان 
نقشــه راه شــرکت برای تغییر و تحول اساسی، تدوین و ابالغ شده 
است ، تاکید کرد: »حمایت از نمایندگان، شعار نیست«، بیمه رازی 

برای اولین بار در راستای تحقق استراتژی نماینده محوری، تصمیم 
به پرداخت سود مشارکت در منافع گرفت و این سود را به نمایندگان 
پرداخت نمود. جباری در ادامه، لزوم رفع دغدغه های معیشتی، ثبات 
شغلی، بازنشستگی نمایندگان را یادآور شد و با بیان این که طرحی 
در حال تدوین است که بر اساس آن بخش عمده ای از دغدغه های 
اشــاره شده نمایندگان شرکت بیمه رازی مرتفع خواهد شد، گفت: 
ایــن طرح برای  اولین بار در صنعت بیمه توســط بیمه رازی انجام 
خواهد شد تا آینده شبکه فروش بیمه رازی را تضمین کند. این طرح 
با مشارکت شرکت و خود نمایندگان برای تضمین رفاه و رفع دغدغه 

های آتی نمایندگان بیمه رازی اجرا خواهد شد.

بیمه رازی افزایش سرمایه می دهد

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : گزارش مقدماتی تحلیل آمار عملکرد سال ۱۳۹۹ بیمه مرکزی منتشر شد.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی بنابر آمار رسیده، مبلغ حق بیمه تولیدی 
و خســارت پرداختی به ترتیب در حدود ۷/ ۸۱ و ۷/ ۴۳ هزار میلیارد تومان اعالم شده است. 
همچنین بر اســاس این آمار، حق بیمه سرانه )نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور یا 
متوسط حق بیمه پرداختی توسط هر ایرانی( به ۹۷۲ هزار تومان رسیده است که در مقایسه 

با آمار سالنامه ۹۸حدود ۳/ ۳۴ درصد رشد ۹۸داشته است.
براســاس این گزارش تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته 
به ترتیب حاکی از ۸/ ۳۷ و ۵/ ۳۰ درصد رشــد بوده است )این در حالی است که این مقادیر 
وفق آمار سالنامه ۹۸ به ترتیب ۶/ ۳۱ و ۱۹ درصد بود(. نسبت خسارت بازار با ۳ واحد کاهش 
)در مقایســه با سال قبل( به ۴/ ۵۳ درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت )حاصل 

تقســیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحســب درصد(، مبالغ خسارت های معوق 
ذخایر حق بیمه، کارمزد شــبکه فروش و هزینه های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر 
گرفته نمی شــود. با عنایت به اینکه بررسی آمار »نسبت خسارت« نمی تواند به دقت »ضریب 
خسارت« ارزیابی مطلوبی از عملکرد صنعت بیمه در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی آن را 
نشان بدهد، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق تا  زمان بسته 
شدن صورت های مالی شرکت های بیمه و عدم امکان محاسبه ضریب خسارت )حاصل تقسیم 
خســارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضربدر ۱۰۰(، از شاخص نسبت خسارت استفاده 
می شود. با این تفاسیر مطابق آمار اعالمی ۳ رشته  درمان )با ۵/ ۷۵ درصد(، حوادث راننده )با 
۷۴ درصد( و شخص ثالث - مازاد )با ۶۴ درصد( نسبت خسارتی باالتر از بازار بیمه داشتند. در 
بخش دیگری از این گزارش ســهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی 

صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۵/ ۶۸ و ۸/ ۶۶ درصد اعالم شــده است )وفق آمار سالنامه ۹۸ 
این مقادیر به ترتیب ۷/ ۶۷ و ۴/ ۶۴ درصد بود(. میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس 
شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد ۱۳۴۴ رسیده است )۲/ ۳ درصد کاهش نسبت به آمار 
ســالنامه ۹۸(. چنانچه این عدد به زیر هزار برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه 

خواهد داشت. 
 این گزارش ســهم ۳ رشــته بیمه شــخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی را به ترتیب ۵/ ۳۳

۲/ ۱۹ و ۵/ ۱۵ درصــد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازاراعالم کرده اســت. آمارهای اعالمی 
 در ســال۱۳۹۹ نشان می دهد که در این ســال بیش از ۶/ ۶۸ میلیون بیمه نامه صادر و بالغ 
بر ۱/ ۳۴ میلیون فقره خســارت پرداخت شده است. تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد موارد 
خســارت پرداختی نسبت به مدت مشابه ســال قبل، به ترتیب ۲/ ۴ درصد کاهش و ۴/ ۴۲ 
درصد افزایش داشته است. کاهش در تعداد بیمه نامه صادره بازار به طور عمده متا ثر از عملکرد 
برخی از شرکت های بیمه است که تعداد بیمه نامه های صادره آنها با سهم قابل توجه ۴/ ۵۳ 
درصدی از کل بیمه نامه های صادره بازار، در مقایســه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بین 
صفر تا  ۶  درصد کاهش داشته و متا ثر از عملکرد این شرکت ها در بیمه های شخص ثالث-مازاد 

و حوادث راننده بوده است.

ترقی اقتصادی : مســعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا عملکرد 
سال ۹۹ این شــرکت را با وجود شرایط سخت اقتصادی و همه 
گیری بیماری کرونا مطلوب ارزیابی کرد و مهمترین اقدامات این 
شرکت را افزایش سرمایه کم نظیر ، رشد قابل مالحظه حق بیمه 
تولیدی ، بهینه سازی پرتفوی ، کسب سطح یک توانگری مالی  
انعقاد قراردادهای بزرگ بیمه ای و ... برشمرد که همگی نشان از 

پویایی و سرزندگی این شرکت است.
 بادین با بیان اینکه افزایش ســرمایه شرکت بیمه آسیا در سال 
گذشته، باالترین سرمایه ثبت شده در بین کل شرکت های بیمه 
خصوصــی را به خود اختصاص داده اســت ، گفت : این افزایش 
سرمایه قدرت پذیرش ریسک های بزرگ را در اختیار شرکت قرار 
می دهد و شــرکت می تواند وضعیت خود را بیشــتر از گذشته 
بهبود ببخشــد و عالوه بر این ریسک های  بزرگ را قبول کند. 
در حال حاضر رشــته های کشتی، نفت و انرژی و باربری حجم 

کمی از تولید حق بیمه این شــرکت را تشکیل می دهد بنابراین 
با این افزایش ســرمایه  قطعا شاهد رشد مطلوب در این رشته ها 

خواهیم بود.
او افزود :  این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها به مبلغ 
۲۱.۸ هزار میلیارد ریال با رشــدی ۹۴۹ درصدی انجام شــده 
است که سرمایه شــرکت را به ۲۴.۱ میلیارد ریال رسانده است.  
همچنین تولید نزدیک ۸۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه با رشــد 
۴۱ درصد نسبت به سال ۹۸ سهم بزرگی از بازار بیمه را به خود 
اختصاص داده است و جایگاه بیمه آسیا را در صدر شرکت های 

بیمه خصوصی کشور تثبیت کرده است.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آســیا  درخصوص اصالح پرتفوی 
این شــرکت گفت : در سال گذشته سهم رشته های پر ریسک 
مانند ثالــث و درمان کاهش یافت و در مقابل با افزایش ســهم 
رشته های کم ریسک و مدیریت و کنترل ریسک بیمه نامه ها و 

اقدماتی از دست نسبت خسارت شرکت کاهش یافت.
بادین گفت: در ســال گذشته توانســته قراردادهای بزرگی را با 
بیمه گذاران خود منعقد کند.  مانند سازمان امور مالیاتی کشور  
گمرک جمهوری اسالمی ایران  و مرکز خدمات حوزه های علمیه 
کشــور برای ششمین سال متوالی و در بخش پژوهش و آموزش 
هم  بیمه آسیا فعال بود و با امضای تفاهم نامه همکاری و توسعه 
فعالیت های پژوهشی و تحقیقات کاربردی، مشاوره علمی و امور 

آموزشی با پژوهشکده بیمه به همکاری خود ادامه دارد.
مدیرعامل بیمه آسیا در پایان در ارتباط با نامگذاری سال ۱۴۰۰ از 
سوی مقام معظم رهبری با شعار تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی 
ها، گفت: صنعت بیمه تمام تالش خود را برای حمایت از اقتصاد 
و تولید از طریق ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
به ویژه پوشــش ریســک های احتمالی و رفع دغدغه بخش های 
اقتصادی کشور انجام خواهد داد. بدون حضور صنعت بیمه تحقق 

شعار سال۱۴۰۰ آسان نیست و می توان از طریق ریسک سنجی 
جلــب اعتماد عمومی، باال بردن توان ســرمایه گذاری در تولید 
و تجــارت و الکترونیکی کردن پرداخت خســارات آن را محقق 
کرد. البته افزایش سرمایه شرکت های بیمه، این امکان را فراهم 
می آورد تا شرکت های بیمه بتوانند در پذیرش تعهدات بیمه ای و 
پوشش ریسک های بزرگ، حضور متفاوت نسبت به سال گذشته 
داشته باشند و افزایش سطح رقابت سالم و شفاف بین بیمه گران 

به نفع مردم، اقتصاد و البته فعاالن اقتصادی خواهد بود.

انتشار آمار عملکرد سال ۹۹ بیمه مرکزی

رشد سرانه حق بیمه ایرانی ها 

بیمه آسیا ۱۴۰۰؛ آماده پذیرش ریسک های بزرگ

اصالح پرتفوی بیمه آسیا 



ترقــی اقتصادی : نزدیک به ۱۰ ســال از ابالغ قانون بهبود مســتمر محیط 
کسب وکار که به پیشــنهاد اتاق ها در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، 
می گذرد و همواره این پرســش مطرح بوده اســت که ایــن قانون به چه میزان 
اجراشــده و آن بخــش از احــکام و مواد از قانــون که تاکنون بــه مرحله اجرا 
درآمده اند تا چه حد توانســته اند در بهبود محیط کســب وکار مؤثر واقع شوند.  
مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی با عنوان پایش احکام قانون بهبود مستمر 
محیط کســب وکار منتشــر کرد. در گزارش جدید مرکز پژوهش های اتاق ایران 
آمده اســت: قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار، یکی از مهم ترین قوانین 
مرتبط با محیط کســب وکار کشور اســت که به زعم طراحان و تصویب کنندگان 
آن، اجرای کامل و دســتیابی به اهداف تعیین شده آن تا حد بسیاری در بهبود 
شــرایط کسب وکار در کشــور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. نزدیک 
به ۱۰ سال از ابالغ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که به پیشنهاد اتاق ها 
در مجلس شــورای اســالمی به تصویب رســید، می گذرد و همواره این پرسش 
مطرح بوده اســت که این قانون به چه میزان اجراشــده و آن بخش از احکام و 
مواد از قانون که تاکنون به مرحله اجرا درآمده اند تا چه حد توانسته اند در بهبود 
محیط کســب وکار مؤثر واقع شوند. در همین راستا و از زمان تصویب این قانون 
در بهمن مــاه ۱۳۹۰ تاکنون، گزارش های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این 
قانون توسط نهادهای گوناگون به ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
تهیه و انتشــاریافته  که رویکــرد عمده آن ها، دریافت گــزارش عملکرد )عمدتاً 
فرایندی( از دســتگاه های اجرایی مرتبط به صورت شفاهی یا کتبی و جمع بندی 
آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجراشده و اجرانشده به همراه ارائه 

تحلیل ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده است.
بــا توجه به اهمیــت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشــور، رویکرد 
جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دوره ای و مســتمر شاخص های عملکردی 
مرتبط با اهداف قانون توســط مرکز پژوهش هــای اتاق ایران به منظور آگاهی از 

آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار ارزیابی میزان 
تحقق اهداف و اثربخشی آن است.

در این گزارش که نخســتین گــزارش مرکز پژوهش های اتــاق ایران در زمینه  
پایش اجرای قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار برای سال ۱۳۹۹ است؛ 
اســتفاده از روش جدیدی برای پایش موردتوجــه قرارگرفته که در آن عالوه بر 
تعریف شاخص های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعالم اطالعات 
شاخص ها از دســتگاه های اجرایی ذی ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان 
حوزه کســب وکار از طریق نظرســنجی از فعاالن اقتصادی در سه اتاق اصناف، 
تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شــده و محاســبه نهایی میزان )درصد( تحقق 
احکام و اثربخشــی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطالعات 

حاصل شده است.
همچنیــن در فصل های مختلف این گزارش به صــورت تفصیلی در مورد روش 
 شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از ۵۳ حکم مندرج در قانون، دالیل 
ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به 
بازنگری و اصالح و پیشــنهاد راهکارهایی برای هر چه بهتر اجراشــدن و افزایش 

اثربخشی قانون ارائه شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون، 
معادل ۵۹.۳۱ درصد به دســت آمده است. همچنین بر اساس یافته های پایش در 
سال ۱۳۹۹، رقم شــاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون معادل ۵۷.۰۹ 

درصد به دست آمده است.
در ادامه گزارش آمده اســت: بر اســاس یافته های پایش قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب وکار در سال ۱۳۹۹، میزان اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش 
حاکمیــت، معادل ۴۷.۳۷ درصد؛ در اتاق ها، معــادل ۸۱.۴۷ درصد و در بخش 
مشــترک )شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(، معادل ۹۱.۰۵ درصد بوده 

اســت. در گزارش ســال ۱۳۹۹، یازده حکم با میزان اجرای ۱۰۰ درصد و یک 
حکــم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشــترین و کمترین مقدار اجرا را 

نشان می دهند.
در این گزارش تصریح شــده: میزان دســتیابی به هدف »افزایش نقش شــورای 
گفتگو در اصــالح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کســب وکار« 
دارای بیشــترین مقدار شــاخص )۸۵.۶۲( و مؤید موفقیت در رسیدن به هدف 
موردنظر و دســتیابی به هدف »جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ 
تصمیم های دولت درزمینه ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات« دارای کمترین 
مقدار شــاخص )۲۶.۹۳( و نشــانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر 

بوده است. 
در انتهای گزارش مرکزی پژوهش های اتاق ایران آمده اســت: بیشــترین میزان 
توصیه بــرای اصالح و بازنگــری مواد و تبصره هــای قانون بهبــود، مربوط به 
پیش بینی ضمانت های اجرایی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها به جای تغییر در 
مفاد قانون بوده اســت. خبرگان حوزه کسب وکار، نقش عوامل داخلی و خارجی 
در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد 

عنوان کرده اند.

ایران  رییس کنفدراســیون صــادرات   : ترقی اقتصادی 
می گوید در صورت کنار رفتن تحریم ها، نحوه مدیریت بازار 
ارز از ســوی دولت اهمیت بسیار زیادی در آینده اقتصادی 

کشور دارد.
محمــد الهوتی اظهار کرد: فعاالن اقتصادی کشــور مانند 
تمام افرادی که ایران و وضعیت مردمش برایشــان اهمیت 
دارد، آرزو دارند که اقتصاد به سمتی حرکت کند که تقویت 

پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شــاخص های 
رفاهی از راه برسند و شرایط نسبت به آنچه که در سال های 
گذشــته تجربه کردیم بهتر شود. در عین حال این نگرانی 
نیز وجود دارد که با تصمیمات اشــتباه، بار دیگر مشکالت 

جدید اقتصادی از راه برسند.
وی بــا بیان اینکــه اجرای تصمیمات اقتصادی زیر ســایه 
فضای سیاســی می تواند برای کشور مشکل ساز شود، بیان 
کرد: تجربه در ایران نشان داده در صورتی که تحریم ها لغو 
شــوند یا کاهش یابند، دولت ها برای نشان دادن تغییر فضا 
و ایجاد امید در جامعه به سمت ارزپاشی حرکت می کنند و 
با تزریق گسترده ارز به بازار به دنبال کاهش قیمت آن می 
روند. از سوی دیگر وقتی زمان جابه جایی دولت ها می رسد، 
احتمال اینکه دولت مستقر به سمت کاهش تصنعی نرخ ارز 
حرکــت کند اما دولت بعدی توان و ظرفیت ادامه دادن آن 

مسیر را نداشته باشد وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حتی 
در صــورت لغو تحریــم و افزایش درآمدهــای بین المللی 
منابع ارزی کشــور بی انتها نیســت و یــک جایی دولت 
مجبور می شــود این ارزپاشی را متوقف کند که همین امر 

به افزایشی شدن دوباره قیمت ها در بازار و ایجاد یک شوک 
جدیــد ارزی دامن می زند. با توجه بــه همین تحلیل بود 
که بنده در جریان جلســه اخیر فعاالن اقتصادی با ریاست 
محتــرم جمهوری، تذکر دادم که ارزپاشــی می تواند برای 

اقتصاد کشور مشکالتی جدید به وجود آورد.
الهوتی با تاکید بر اینکه آســیب به تولید، آسیب به بخش 
مهمی از اقتصاد اســت، توضیــح داد: بعضی می گویند در 
دوره ای که دالر ناگهان گران شــد، صادرکنندگان نیز سود 
قابل توجهی کســب کردند. این حــرف هیچ مبنایی ندارد 
زیرا صادرکننده برای تولید دوباره همان محصول باید مواد 
اولیه را با نــرخ دالر باالتر بخرد و در عمل هیچ تفاوتی در 
شــرایطش به وجود نمی آید. کاهش ناگهانی نرخ دالر اما 
باعث می شــود تولید دیگر به صرفه نباشد و با از بین رفتن 
قدرت رقابت تولیدات ایرانی و خارجی، احتمال قاچاق کاال 

به کشور افزایش یابد.
وی اضافه کرد: وقتی تولید آســیب ببیند، رشــد اقتصادی 
کشــور کاهش خواهد یافت، نیاز بــه واردات باال می رود و 
آمارهایــی مانند بیکاری دوباره افزایــش می یابند. بهترین 
راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ تورم و 

کاهش سرعت رشد نقدینگی است. نرخ دالر را نمی توان به 
شکل تصنعی پایین آورد و همانطور که رسیدن قیمت دالر 
بــه ۳۰ هزار تومان واقعی نبــود، تالش برای کاهش نرخ با 

ارزپاشی نیز رخداد مثبتی به شمار نمی رود.
رییس کنفدراســیون صادرات ایران خاطر نشــان کرد: در 
شرایطی که به نظر می رســد نرخ تورم در سال جاری نیز 
بــاالی ۳۰ درصد خواهد بود، فشــار جدید بــر واحدهای 
تولیدی می تواند منجر به ورشکســتگی آنها شود. ما قطعا 
از افزایش واقعــی ارزش ریال حمایت می کنیم اما در عین 
حال باید توجه داشت که سیاست های غلط ارزی می تواند 

به چالشی جدید بدل شود.
به گزارش ایســنا، نــرخ دالر در بازار آزاد از ابتدای ســال 
۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران 
روند افزایشــی به خود گرفت و در تابستان سال قبل حتی 
از مرز ۳۰ هزار تومان نیز گذشــت اما با پیروزی بایدن در 
انتخابــات، این نرخ به ۲۵ هزار تومان رســید. در روزهای 
گذشته و همزمان با از ســرگیری مذاکرات هسته ای، نرخ 
دالر بار دیگر کاهشــی شد و حتی به کانال ۲۰ هزار تومان 

نیز رسید.

 پیامدهای کاهش نرخ ارز بر تولید و تجارت 
اثرات کاهش نرخ ارز بر بخش تولید و بازرگانی از 
جمله مباحث و دغدغه های روزهای اخیر فعاالن 

اقتصادی است.
کما اینکه انتظار مــی رود به طور نمونه با کاهش 
نرخ ارز، قیمت کاالهــای وارداتی با ارزبری ۱۰۰ 
درصد ماننــد موبایــل قطعاً کاهش پیــدا کند. 
همچنین انتظار مــی رود قیمت کاالهای دیگری 
هم که ارزبری دارند و براســاس نرخ دالر قیمت 

خودشان را تراز می کنند، کاهش یابد.
بــرای مثــال انتظار مــی رود در بخــش خودرو  
کاالهــای وارداتی ۱۰۰ درصد کاهش قیمت پیدا 
کند و خودروهای تولید داخل نیز که بخشی از هزینه تولید آن ها مربوط به نرخ دالر است 

با کاهش قیمت نسبی مواجه شود.
البتــه در این میــان انتظار کاهش قیمت در طرف تقاضا نیز تاثیرگذار اســت. کما اینکه 
انتظار کاهش قیمت و کاهش تقاضا منجر به شکسته شدن قیمت خواهد شد. اما باید به 
این نکته توجه داشت که به هر حال میزان کاهش قیمت در کاالهای وارداتی، بیش تر از 
کاالهای تولید داخل است. بطوری که انتظار می رود قیمت کاالهای ۱۰۰ درصد وارداتی 

به نسبت کاهش نرخ ارز کاهش پیدا کند.
البتــه در ایــن رابطه موضوع »چســبندگی قیمت ها« مســئله حائزاهمیتی اســت که 
در واقــع بــر مبنــای آن برخــی از کاالها به ویــژه کاالهــای تولید داخل نســبت به 
کاهــش قیمــت مقاومــت می کنند؛ اگرچه بــا تداوم ایــن وضعیت ســرانجام مقاومت 
شکســته خواهــد شــد. بنابراین مشــروط بــر اینکــه کاهش نــرخ ارز پایدار باشــد 
 انتظــار می رود قیمت هــا پایین بیایــد و از محل همیــن اتفاق، تورم امســال کمتر از 

سال گذشته باشد.
در این وادی، تاثیر کاهش نرخ ارز بر تولید داخلی مسئله مهم دیگری است که موازی بر 
این موضوع قابل تامل و توجه است. چرا که در بخش تولید، گشایش هایی برای بنگاه هایی 
که ارزبری دارند محقق می شــود و این بنگاه ها با ارز کمتری می توانند مواد اولیه خود را 
تهیه کنند، فقط مشروط بر آنکه ورق برنگردد، چرا که اگر دوباره توافقات در شرف وقوع 
و نهایی ســازی وین برهم بخورد، ممکن است نرخ ارز به همان ۳۲ هزار تومان هم برسد! 
اما اگر تا باقی ماندن دولت جو بایدن و همچنین در داخل کشــور در دولت آینده )که از 
پایان تابســتان ۱۴۰۰ کابینه جدید را خواهد شناخت( توافق ادامه پیدا کند و بازار ارز به 
آرامش برســد، نااطمینانی به آینده کاهش پیدا می کند، هزینه های تولید کمتر می شود و 

در نتیجه سرعت رشد قیمت ها کمتر می شود.
بنابرایــن در اثر کاهش نرخ ارز قیمت کاالهایی کاهــش پیدا می کند که مانند خودرو یا 
ملک و مستغالت حالت بورسی دارند، اما قیمت کاالهایی مثل خوراکی و پوشاک کاهش 

نمی یابد، بلکه تنها سرعت رشد قیمت آن ها کمتر می شود.
به عبارت دیگر بحث مذاکرات و کاهش نرخ ارز انتظار کاهش قیمت ها را ایجاد کرده، اما 
مقاومــت وجود دارد و اینکه طرف تقاضا تا کجا در چارچوب این انتظارات کاهش قیمت 
رفتار خود را تصحیح می کند بر قیمت کاالهایی مانند خودرو و مســکن تاثیرگذار خواهد 

بود.
البته موارد گفته شــده نگارنده به این معنی نیســت که قیمت ها در سال آینده نسبت به 
امســال پایین تر خواهد بود؛ بلکه سرعت رشد قیمت کاهش پیدا می کند. قیمت کاالهای 
خوراکی درب کارخانه تعیین می شود و کارخانه ها و پخش کننده های عمده با کاهش نرخ 
ارز هم با قیمت قبلی کاالی خود را عرضه می کنند، اما از این به بعد پایین بودن نرخ دالر 
می تواند هزینه های تولید و تورم آن ها را کنترل کند و در نتیجه زمینه ای فراهم می شود 

که دست به قیمت گذاری مجدد نزنند.

سال خشک کشاورزی در ایران

ترقی اقتصادی : ورودی آب به ســدها از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون )از اول مهر 
۱۳۹۹تا شــامگاه ۴اردیبهشت ۱۴۰۰( نســبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰درصد کاهش 

نشان می دهد
ایران تابســتانی و ســالی خشــک را در پیش دارد و کارشناســان اقتصادی و کشاورزی 
معتقدند از مســئوالن دولتی از همین حاال باید به فکر چاره برای کشت های سال جاری 
کشاورزان و تامین مواد غذایی باشند. آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد که سال جاری 
یکی از خشــکترین سال های آبی کشور در ۵۰ سال گذشــته است به طوری که میزان 
بارندگی در سال آبی جاری )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۱۲۷ میلی متر بوده است در حالی که میزان 
بارندگی ســال قبل ۲۷۸ میلی متر بوده است و میانگین ۵۲ ساله گذشته ۲۰۷ میلی متر 
بوده اســت. همچنین میزان بارندگی در حوضه آب ریز فالت مرکزی در سال جاری ۷۶ 
میلی متر، ســال قبل ۲۰۷ میلی متر و در میانگین ۵۲ ســاله ۱۳۶ میلی متر بوده است. 
عالوه بر این ها میزان بارندگی در حوضه آب ریز دریای خزر در ســال جاری ۲۴۵ میلی 
متر، ســال گذشته ۳۶۷ میلی متر و میانگین ۵۲ ســاله ۳۰۵ میلی متر بوده است. همه 
این اعداد به خوبی نشــان می دهد که ســال ســخت آبی در پیش است و کشت و کار با 
مشکل رو به رو خواهد شد و حتی ممکن است وزارت نیرو برای تامین آب آشامیدنی هم 
با مشــکل رو به رو شود و مدیریت این شرایط به نظر از همین حاال نیازمند برنامه ریزی 
دقیق اســت. برنامه ریزی که از بروز مشکالتی همچون اعتراض کشاورزان حاشیه زاینده 
رود کــه دو روز پیش در اصفهان )به تخصیص ندادن حق آبه برای کشــت بهاره صورت 

گرفت( می تواند جلوگیری کند.
ورودی آب به ســدها از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون )از اول مهر ۱۳۹۹تا شــامگاه 
۴اردیبهشــت ۱۴۰۰( نسبت به دوره مشابه ســال قبل ۴۰درصد کاهش نشان می دهد و 
همزمان میزان ذخایر آب در مخازن سدها نیز ۱۹درصد کمتر از سال قبل است. با توجه 
به اینکه بارندگی های ســال آبی جاری ۵۴درصد کمتر از مدت مشــابه ســال قبل است 
همچنان احتمال کمتر شــدن ورود آب به مخازن سدها و کم آب تر شدن آنها وجود دارد 
مگر اینکه به  واســطه گرم شدن هوا، بخش بیشــتری از ذخایر برفی ارتفاعات مشرف به 
ســدها آب شود که در این صورت باید منتظر بحرانی به  مراتب شدیدتر در سال های بعد 

بود.
در ۳ ســال اخیر که شــرایط بارندگی  به یکباره مســاعد شــد و رکورد های میان مدت 
میزان بارش های جوی شکست، بسیاری از کارشناسان نسبت به پایدار نبودن این شرایط 
در اقلیم خشــک و کم باران ایران هشــدار دادند. همزمان متولیان و کارشناســان حوزه 
آب نیز اســتفاده از تعبیر ترســالی برای بارش های مساعد ۳-۲ســال اخیر را نادرست و 
حتی خطرناک می دانســتند که می توانــد با تغییر نگاه به بحــران آب، مدیریت مصرف 
مشــترکان را به سمت بی خیالی ســوق دهد. حاال بیش از ۷ ماه است که آمارهای مربوط 
به وضعیت بارندگی از وقوع کم بارانی گســترده در کشــور حکایــت می کند و به تدریج 
آثار این کم بارانی نیز در حال آشکارشــدن اســت. آمارهای وزارت نیرو نشــان می دهد 
در ۷ ماه ســپری شــده از ســال آبی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به دنبال افول بارش های جوی، حجم 
ورودی آب به مخازن ســدهای کشــور معــادل ۲۲ میلیــارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب 
 بوده که نســبت به  مدت مشابه ســال آبی قبل از آن حدود ۱۵میلیارد مترمکعب معادل

 ۴۰درصد کمتر است.

چرا باید »پروپاگاندا« را از اقتصاد حذف کنیم؟

آسیب های صنایِع »آکواریومی«
محمد مهدی حاتمی:  برخی اساساً این گونه تبلیغ می کند که 
ایران باید تالش کند همه انواع کاال های ممکن را در داخل خاک 
ایران تولید کند و در حالت حدی، یک »اقتصاد خودکفا« شکل 
بدهد تا در مقابل تحریم های احتمالی در آینده، دست کشور در 
مقابل بیگانه دراز نباشد.  حامیان این ایده، می گویند ایران نباید 
پس از برجام به دنبال خرید هواپیما های خارجی می رفت و برای 
واردات ده ها هزار واگن قطار دست دوم با روسیه قرارداد می بست. 
آن ها همچنین می گویند واردات گوشی های تلفن همراه خارجی 

هم باید متوقف شود، چرا که ارزبری باالیی دارد.
برخی اصول گرایان که به دنبال قطع واردات ایران از کشــور های 
دیگر هستند و می گویند ما باید خودمان همه چیز را )از خودرو 
و هواپیما گرفته تا کولر، واگن های مترو و حتی خمیردندان( در 
داخل تولید کنیم، در واقع از یک مشِی اقتصادی حمایت می کنند 
که دســت کم در چند دهه اخیر، به شدت از سوی جریان اصلِی 

اقتصاد در جهان مورد انتقاد بوده است.
در ادبیــات اقتصادی، تالش دولت ها بــرای ایجاد محدودیت در 
تجارت، از طریق ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه های وارداتی 
به اندازه ای که واردات به شــدت محدود شود، »حمایت گرایی« 

)Protectionism( نامیده می شود.
سیاست های حمایت گرایانه، در سال های اخیر نمونه های فراوانی 
در ایران داشته اند. به عنوان نمونه، واردات خودرو به کشور از سال 
۱۳۹۶، به دنبال محدودیت شــدید منابع ارزی ممنوع و محدود 
شــده و این در حالی اســت که حتی پیش از آن هم، تعرفه های 
واردات خودرو که گاه تا ۲۰۰ درصد از قیمت خودرو در خارج از 
کشور را هم شامل می شد، عماًل نوعی سیاست حمایت گرایانه بود. 
در واقع، دولت با این استدالل که از خودروسازان داخلی حمایت 
می کند، جلوی واردات خودرو به داخل را تا حد امکان سد می کرد.

واردات لــوازم خانگی خارجی به ایران هم هر چند در تمام طول 
این ســال ها در جریان بوده، اکنون به دلیل تحریم ها، از ســوی 
تولیدکنندگاِن خارجی این لوازم محدود شــده و تولیدکنندگاِن 
داخلِی لوازم خانگی هم از طریق البی با نهاد های رسمی، خواستار 

تداوم این محدودیت ها، حتی پس از لغو تحریم ها هستند.
با این همه، نشــانه های بسیاری وجود دارد که »حمایت گرایی« 
نه فقط یک سیاســت محکوم به شکست اســت، که در مواردی 
ضربه های اساسی به اقتصاد کشور ها وارد می کند. اما علم اقتصاد 

در این مورد چه می گوید؟
از »تقسیم کار« تا »مزیت نسبی«

 »آدام اســمیت«، پدر اقتصاد مدرن، تقریباً نخستین کسی بود 
که به شــکلی دقیق مبانی این موضوع را تشــریح کرد. اسمیت 
بــه طور خالصه می گفت اگر هر کس به طور تخصصی به کاری 
بپردازد که در آن تبحر بیشــتری دارد، جامعه به طور کلی بیش 
از حالتی منتفع می شود که همه بخواهند همه چیز را خودشان 
تولید کنند. این، همان اصلی اســت که به آن »تقســیم کار« یا 

»تخصص گرایی« می گویند.
اگر ایران بخواهد نارگیل یا آناناســی را که از کشور های واقع در 
کمربنِد استوایی وارد می کند، خودش در داخل کشور تولید کند 
باید مشکالت بســیار زیادی را پشت سر بگذارد. ساده تریِن این 

مشکالت، تاسیس گلخانه هایی است که رطوبتی مشابه رطوبِت 
مناطق حاره ای را فراهم می کنند. به این ترتیب، قیمت تمام شده 
هر یک نارگیل یا آناناس تولید ایران، قطعاً گران تر از زمانی خواهد 

بود که این کاال ها از کشور های استوایی تامین می شوند.
همین حاال، سوئیسی هایی که بهترین ساعت ها و بهترین شکالت 
هاِی جهان را تولید می کنند، محصوالت کشاورزی مورد نیازشان 
را از کشــور های دیگر وارد می کنند و اساساً دلیلی هم ندارد که 

خودشان این محصوالت را تولید کنند.
مثال معــروف این موضوع، در برخی کتاب های مقدماتی اقتصاد 
آمده اســت: تصور کنید حرفه ای ترین جراح مغز در جهان، که 
هزاران بیمار در فهرست جراحِی او صف بسته اند، ناِن مورد نیاز 
برای صبحانه اش را هم خــودش بپزد. در این حالت، در هر روز 
احتماالً یک بیمارِ به شدت بدحال، شانس جراحی شدن به دست 
این جراح حرفه ای را از دست می دهد. بنابراین، بهتر است جراح 
مغز کار خودش را بکند و نانوا هم کار خودش را و این در نهایت، 

برای کل جامعه هم مفیدتر خواهد بود.
این در واقع قدرت »مزیت نسبی« و »تقسیم کار« در اقتصاد است 
که به ما امکان می دهد زندگی هایی همراه با رفاه داشــته باشیم: 
یکی می نویســد، یکی نانوایی می کند، یکی فرش می بافد و یکی 
هم خودرو تولید می کند، چرا که هر کس در انجام برخی از این 
کار ها نســبت به سایرین مزیت هایی دارد که به او امکان می دهد 
در کارش متخصص شود و همزمان، از محصوالت و خدمات تولید 

شده توسط سایرین بهره ببرد.
این اصل در مورد کشور ها هم صادق است. تولید خودرو در داخل 
ایران، به دلیل عدم دسترسی به بازار های خارجی، صرفه کمتری 
در مقایســه با تولید خودرو توسط شرکت های کره جنوبی دارد. 
تولیدکنندگان ُکره ای، از هر پلت فرِم تولیدی خود، چند میلیون 
دســتگاه در سراسر جهان به فروش می رسانند و به همین دلیل 
طراحی پلت فرم های جدید در هر سال، برای آن ها به صرفه است.
خودروســازان ایرانی، اما در باالترین حد، تنها به بازار ایران )و در 

حد بسیار محدود به بازار کشور های همسایه( دسترسی دارند و 
بــه همین دلیل، طراحی پلت فرم هــای جدید برای آن ها صرفه 
اقتصادی کمتری دارد، چرا که از طراحی گرفته تا ســاخت قالب 
و تغییــر در خط تولید و ربات ها، هزینه های ایجاد یک پلت فرِم 

جدیِد خودرو را بسیار گران قیمت می کنند.
تولیِد فوالد به قیمت جان آدم ها

کاالی »حمایت گرایی«، اما متاسفانه در ایران خریدار دارد. تحمل 
چند دهه تحریم های سنگین ما را مجبور به تولید برخی کاال کرده 
که در غیر این صورت به سراغ تولید آن ها نمی رفتیم. منصفانه اگر 
نگاه کنیم، بخشی از فشــار ها به نفع ما تمام شده و ما در تولید 
برخی کاالها-از خودرو تا موشــک-تخصص پیدا کرده ایم. با این 
همه، اگر »حمایت گرایی« به یک اصل به جای یک استثنا بدل 

شود، اقتصاد ملی ما دیر یا زود زمین گیر می شود.
یکی از جلوه های زشت »حمایت گرایی« در ایران، صادرات »آب 
مجازی« اســت. منظور از »آب مجازی«، میزان آبی است که در 
تولید کاال ها و محصوالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، اما 
از آنجا که این آب در محصول نهایی دیده نمی شــود، به آن »آب 
مجازی« یا »آب پنهان« گفته می شود. به عنوان نمونه، برای تولید 
هر یک کیلوگرم گوشت گاو، چیزی در حدود ۱۵ تن آب مصرف 
می شــود، موضوعی که باورش برای یک فرد غیرمتخصص واقعاً 

سخت است.
ایران یکی از خشــک ترین کشــور های جهان است و سرانه آب 
در دســترس و تجدیدپذیر در ایران، حتی با وجود بارندگی های 
سال های اخیر، همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. این موضوع 
موجب شده تا در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی به شکل 
جدی ممنوعیت کشــت برنج در هر جایی به غیر از ســه استان 
شمالی کشور را در دستور کار قرار دهد و حتی برخی کارشناسان 
مدعی شوند ایران بهتر است اساساً به یک واردکننده محصوالت 

کشاورزی بدل شود.
ماجرا البته به همین ســادگی نیست و بحث هایی همچون بحث 

»امنیــت غذایی« هم به میان می آید، امــا موضوع زمانی جدی 
می شود که بدانیم بر اساس مدل سازی های اقلیمی، فالت مرکزی 
 ایران )شــامل پهنه ای به وسعت اســتان های اصفهان، یزد، قم
سمنان و کرمان( تا یک دهه آینده به مرز غیرقابل سکونت بودن 

نزدیک می شوند.
اما تاکید بــر لزوم تولید تمام محصوالت کشــاورزی در ایران و 
پروپاگاندایی که حول آن شکل گرفته، ایران را به سمت وضعیت 
تنش آبی سوق داده اســت. آمار ها نشان می دهند تنها در سال 
۱۳۹۷، ایران حدود ۷۷۰ هزار تن هندوانه صادر کرده که دســت 
کم معادل صادرات حدود ۷۷۰ میلیون لیتر آب )دو برابر ظرفیت 
کامل سِد کرج( است و این تنها یکی از محصوالت صادراتی آب بر 

در ایران است.
این در حالی است که سرمایه گذاری های سنگین در صنعت فوالد 
کشور در طول چند دهه گذشته، آن هم بدون توجه به »آمایش 
ســرزمینی« موجب شده که فشار بر ســفره های آب زیرزمینی 

افزایش پیدا کند.
منظور از »آمایش ســرزمینی« در تولید فوالد هم این است که 
تولید این محصول، باید در جایی صورت بگیرد که به آب فراوان 
دسترسی داشــته باشــد، اما امروز در دل کویر و در استان های 
اصفهان و سمنان، صنایع تولید فوالد شکل گرفته اند که عمدتاً 
با اهداف انتخاباتــی نمایندگان این مناطق در ســاختار قدرت 

همبستگی داشته و دارند.
در واقــع، آنچنان کــه آمار های »انجمن جهانی فوالد« نشــان 
می دهند، ایــران )در ژانویه ۲۰۲۱ میالدی( دهمین تولیدکننده 
بزرگ فوالد در جهان بوده اســت و این در حالی اســت که هر ۹ 
کشــورِ پیش از ایران در این فهرست، همگی منابِع آبِی بیشتری 
در مقایسه با ایران دارند. )این کشور ها به ترتیب عبارتند از: چین 

هند، ژاپن، روسیه، آمریکا، کره جنوبی، ترکیه، آلمان و برزیل(
چرا باید »پروپاگاندا« را از اقتصاد حذف کنیم؟

اما راه حل این وضعیت چیست؟ اقتصاددانان می گویند صنایع در 
وضعیت رقابت بهتر عمل می کنند و در واقع، نوعی »داروینیسم« 
بر حوزه صنعت هم حاکم اســت: صنایعی که واقعاً رقابتی باشند 
از گردونه رقابت ســربلند بیرون می آیند و صنایعی که به شکلی 
مصنوعی رشد کرده باشند، جای خود را به صنایع دیگر می دهند.

آزاد بودن واردات، این شانس را به صنایِع رقابتِی داخلی می دهد 
که با نمونه های جهانی رقابت کنند و صنایعی که در »آکواریوِم« 
حمایِت دولتی رشــد کرده اند، ناچار به تعطیلی خواهند بود. اگر 
از خودمان بپرســیم که چرا برخــی خودرو های داخلی، با وجود 
کیفیِت کنونی شــان، هم قیمت با برخی خودرو های تولید شده 
توسط برند هایی همچون »فورد« و »تویوتا« و حتی خودرو های 
الکتریکِی »تسال« هستند، می توانیم عمق بحران »حمایت گرایی« 

را بهتر درک کنیم.
به نظر می رسد این موضوع باید به شکلی گسترده تر در مطالبات 
اقتصادِی جامعه از مدیران نهاد های اجرایی و تقنینی قرار بگیرد. 
به عبارت ساده تر، نباید اجازه داد صنایِع »آکواریومی«، با دریافت 
رانت های صد ها هزار میلیارد تومانی، جای صنایِع واقعاً رقابت پذیِر 

داخلی را بگیرند.

ده سال بعد از ابالغ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 

چقدر مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اجرایی شده است؟

خطرات ارزپاشی برای اقتصاد

افزایش ناگهانی نرخ ارز به سود صادرکننده نیست

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۰3 - نیمه اول اردیبهشت ۱4۰۰

دیدگاه

کارشناس اقتصادی 
 علی دینی ترکمانی 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هشتم-شماره ۱۰3 - نیمه اول اردیبهشت ۱4۰۰

نهادهای بین المللی چه برآوردی از رشد اقتصاد ایران دارند؟

فرزندان کارآفرینان به چه بیماری دچار می شوند؟نگاه جهانی به اقتصاد ایران

گریز از کارآفرینی
پدیــده آفلوانزا به عنــوان مظهر مصرف زدگی و تجمل گرایی بی حــد در جوامع ثروتمند به ویژه 
آمریکا در سال ۱۹۵۴ مطرح شد اما به تدریج با پیدایش پیامدهای مصرف گرایی افراطی در زندگی 
ثروتمندان و اثر ناشــناخته و پیچیده ثروت در فرزندان آن ها، آفلوانزا به عنوان یک شــبه بیماری 
روانشــناختی مسری با عالئمی مانند بی انگیزگی و جســت وجوی بی حد و مرز لذت مورد توجه 

قرار گرفت.
یکی از مشکالت کارآفرینان، مســئله توازن کسب وکار و زندگی خانوادگی به ویژه تربیت فرزندان 
است. این ظرفیت در خانواده های کارآفرین وجود دارد تا فرزندان با یادگیری از والدین به کارآفرینان 
بالقوه و جانشین  آنان تبدیل شوند. درواقع فرزند یک کارآفرین، در کارگاه عملی کارآفرینی حضور 
دارد و اگــر در این کارگاه، به خوبی درس های خود را بیاموزد، عالوه بر ضمانت بقای کســب وکار 

خانوادگی، به جامعه هم منافع متعددی خواهد رساند.
یک بررســی در ســال ۲۰۱۲ نشــان داد، کارآفرینی والدین موجب افزایش ۶۰ درصدی احتمال 
کارآفرین شــدن فرزندان می شــود. درواقع می توان از یک خانواده کارآفرین بیش از یک خانواده 
غیرکارآفرین انتظار داشــت که فرزند کارآفرین تربیت کند. روی دیگر ماجرا، فاصله گرفتن فرزندان 
کارآفرینان از کارآفرینی و بروز رفتارهای ناهنجار مثل روحیه تجمل گرایی و مصرف گرایی شــدید 
است. پدیده آفلوانزا به عنوان مظهر مصرف زدگی و تجمل گرایی بی حد در جوامع ثروتمند به ویژه 
آمریکا در سال ۱۹۵۴ مطرح شد اما به تدریج با پیدایش پیامدهای مصرف گرایی افراطی در زندگی 
ثروتمندان و اثر ناشــناخته و پیچیده ثروت در فرزندان آن ها، آفلوانزا به عنوان یک شــبه بیماری 
روانشــناختی مســری با عالئمی مانند بی انگیزگی و  جست وجوی بی حد و مرز لذت  مورد توجه 

قرار گرفت.
 پس از این، یک جامعه شــناس به اســم وبلن، نظریه طبقه تن آسا را مطرح کرد و به ویژگی هایی 
مثل مصرف کاالهای لوکس، استفاده از خودروهای گران قیمت، مسافرت های گران، خرید تابلوهای 

هنری گران و رستوران های لوکس، به عنوان ویژگی های اصلی طبقه تن آسا اشاره کرد.
پژوهشگران ایرانی تالش کردند در یک بررسی، پدیده آفلوانزا را در میان فرزندان کارآفرینان ایرانی 
بررسی کنند. آن ها در پژوهش خود با ۱۵ کارآفرین گفت وگو کردند که از این تعداد سه کارآفرین 
زن، و ۱۲ کارآفرین مرد بودند. هم چنین ۱۰ درصد از این افراد تا مقطع کارشناســی، ۶۸ درصد تا 
کارشناسی ارشد و ۲۲ درصد تا دکترا تحصیل کردند. در این بررسی ۱۱۷ مفهوم، ۲۰ مولفه و ۶مقوله 

در گفت وگو با کارآفرینان استخراج شد.  
نتایج حاصل از مصاحبه های پژوهشگران در این تحقیق نشان می دهد که الگوی رفتاری نامطلوب 
والدین در حوزه کارآفرینی موجب می شود ارزش های کاری و کارآفرینانه به فرزندان منتقل نشود 
مهارت های اولیه کارآفرینانه در فرزندان خلق نشود، شخصیت جست وجو در فرزندان شکل نگیرد 
و تمایل به کارآفرینی در آن ها ایجاد نشــود. هم چنین فرزندان با مشاهده سختی های راه اندازی 
کسب وکار، سطح پایین منزلت اجتماعی کارآفرینانه، عدم حمایت دولت از کارآفرینی، دچار ذهنیت 

کارآفرینی گریزی می شوند که مقوله ای کلیدی در شکل گیری پدیده آفلوانزا در آن هاست. 
در این شرایط، با تربیت ناصحیح والدین، فرزندان در خانواده های کارآفرین به مصرف گرایی بیش 
از اندازه و حتی رفتارهای ناهنجار اجتماعی مثل تظاهر، تفاخر، قانون گریزی و .. دچار می شوند و 
به تدریج فرزندان جیره خوار والدین شده و با تظاهر و تفاخر برای جلب توجه دیگر تالش می کنند.

پیامد منفی این مســئله در سه ســطح فردی، کسب وکار و ملی مطرح اســت. جانشین پروری و  
کارآفرینی بین نسلی در کسب و کارهای خانوادگی، ضامن بقای بنگاه های اقتصادی و منفعت رسانی 
آن به جامعه و به افراد اســت. ضمن اینکه اگر عمر بنگاه های اقتصادی کوتاه شود، منابع ملی هدر 

می رود. بنابراین قطع زنجیره کارآفرینی بین نسلی به نفع کشور هم نیست.
پژوهشگران پیشنهاد کردند والدین کارآفرین تا جای ممکن، ذهنیت کارآفرینی را در فرزندان تقویت 

کنند تا فرزندان از دچار شدن به بیماری واگیردار آفلوانزا حفظ شوند.
برای مطالعه بیشتر مقاله »واکاوی آفلوانزا و ذهنیت کارآفرینی گریزی در میان فرزندان کارآفرینان« 

را بخوانید. این مقاله در زمستان سال گذشته در نشریه توسعه کارآفرینی منتشر شده است.

ترقی اقتصادی : دهه ۱۹۴۰ را می توان دهه شکل گیری 
نهادهای بین  المللی نامید. بعد از پایان یافتن جنگ جهانی 
دوم، کم  کم همه کشــورها قائل به پذیرش نظم نوینی در 
جهان شدند و تاســیس دو نهاد بین المللی صندوق پول و 
بانک جهانی محصول این رشــد جمعی بــود. چرا که در 
آن سال ها اقتصاد جهان شاهد رکود، سیاست های تجاری 

ناعادالنه و بی ثباتی ارزی بود.
اقتصاد ایران اما همواره و در همه این سال ها، برای شرکت 
در محافل بین المللی منفعل عمل کرده اســت؛ ایران فاقد 
کرســی در هیئت مدیره بانک جهانی اســت، در سازمان 
آنکتاد حضــور فعالی ندارد و تاکنون تمایلی نداشــته که 
به عضویت ســازمان تجارت جهانی دربیاید. تنها سازمان 
اقتصادی که ایران مســتقیما در میــان اعضای اصلی آن 
نماینــده ای دارد، صندوق بین المللی پول اســت. این در 
حالی است که در شرایط و نظام کنونی اقتصاد بین المللی 
حضور موثر در ســازمان های بین المللی نه یک گزینه که 

یک انتخاب گریزناپذیر است.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر سال گزارش های 
مختلفــی با رویکرد تحلیل وضع موجود و پیش بینی آینده 
ارائه می دهند. گزارش هایی که عموما بر اســاس داده های 
منتشرشده توسط خود کشــورها، تهیه و تدوین می شوند 
اما در نهایت خروجی های متفاوتــی به همراه دارند. یکی 
از مهم ترین گزارش های این دو نهاد بین المللی با محوریت 
پیش بینی رشد اقتصادی کشورها منتشر می شود. صندوق 
بین المللی پول ســال ۲۰۲۱ را ســال بهتــری برای ایران 
دانسته و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت 
۳.۲ خواهد شــد. بانک جهانی اما اگرچــه مانند صندوق 
بین المللی پول رشد اقتصادی ســال آینده ایران را مثبت 
پیش بینی کرده اما نرخ آن تقریباً یک دوم این صندوق و به 

۱.۵ درصد خواهد رسید.
پیش بینی سال جدید از دو دریچه

صندوق بین المللی پول ســال روشــنی برای اقتصاد ایران 
بعد از سال ها تورم، رشد منفی و کشاکش با تحریم متصور 
است. بر اساس آخرین برآوردهای این صندوق بین المللی 
هرچنــد اقتصــاد ایران ســال ۲۰۲۰ را با رشــد منفی ۵ 
درصدی به پایان می رســاند، اما سال آینده با بازگشت به 
روند رو به بهبود، رشــد اقتصادی ۳.۲ درصدی را به ثبت 
خواهد رســاند. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 
اقتصادی ایران نســبت به گزارش قبلــی که در فروردین 
منتشر شده، یک درصد برای ۲۰۲۰ و یک دهم درصد برای 
۲۰۲۱ بهبود یافته است. در این گزارش نرخ تورم دو سال 
آینده اقتصاد ایران حدود ۳۰ درصد پیش بینی شده و این 
در حالی است که همین نرخ در بهار امسال، بین ۳۳ تا ۳۴ 

درصد تخمین زده شده بود.
ایــن صنــدوق  همچنین تراز حســاب جــاری ایران در 
ســال ۲۰۲۱ را ۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رشــد 

پیش بینی کرده است.
بانــک جهانی اما نــگاه بدبینانه تر و شــاید واقع بینانه تری 
به اقتصاِد ســال آینده ایــران دارد. این نهاد بین المللی در 
چشــم انداز جدید خود از رشــد اقتصــادی خاورمیانه در 
ســال ۲۰۲۱ پیش بینی کرد اقتصاد ایــران پس از تجربه 
رشــد منفی در ســال ۲۰۲۰ در ســال ۲۰۲۱ دوباره به 
رشــد بازمی گردد. در گزارشــی که در وب سایت این نهاد 
بین المللی منتشر شــده آمده است: »رشد اقتصادی ایران 
در ســال ۲۰۲۱ با بازگشت مصارف داخلی، احیای صنعت 
توریسم و کاهش اختالالت ناشــی از بحران کرونا، دوباره 
مثبت خواهد شد.« بر اساس چشم اندازی که بانک جهانی 
برای اقتصاد ایران متصور شــده اســت، پس از رشد منفی 
۶ درصدی در ســال ۲۰۱۸ و رشد منفی ۶.۸ درصدی در 
ســال ۲۰۱۹ و در نهایت رشد منفی ۳.۷ درصدی در سال 
۲۰۲۰، در ســال مالی ۲۰۲۱ به رشد مثبت ۱.۵ درصدی 

دست پیدا خواهد کرد.
این نهاد نسبت به سال پس از این سال هم همچنان نسبت 
به اقتصاد ایران خوش بین اســت و اعالم کرده که در سال 
مالــی ۲۰۲۲ هم احتمال ثبت رشــد ۱.۷ درصدی وجود 
دارد. نرخ تورم ایران در گزارش منتشرشــده توســط این 
نهاد، ۲۷.۴ درصد پیش بینی شده که حدود ۳ درصد کمتر 

از نرخ تورمی است که صندوق بین المللی برای سال آینده 
ایران متصور است. در ادامه این گزارش، برآورد تراز حساب 
جاری ایران برای ســال ۲۰۲۱،  مثبت ۰.۵ درصد از تولید 

ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.
گزارش بانک جهانی با استناد به آغاز روند توزیع واکسن در 
سراسر جهان تنظیم و تدوین شده است و البته در گزارش 
پیشــین این نهاد تاکید بر این بود که ایران تاثیر کمتری 
نسبت به سایر کشورهای درگیر با ویروس چینی، از شیوع 

کرونا خواهد پذیرفت.
تفاوت های ساختاری صندوق بین المللی پول و 

بانک جهانی
هردو نهاد در واشنگتن، در دو سوی یک خیابان اند. وظایف 
این دو نهاد از زمان تاسیس تاکنون تغییر کرده و مرزهایی 
برای جدا کردن این دو از یکدیگر بارها رسم شده است. در 
حال حاضر صنــدوق بین المللی پول وظیفه خود را مبارزه 
با بحران های مالی در جهان، کمک به کشــورهای درگیر 
و... می دانــد. این صندوق بر وضعیت اقتصاد جهان نظارت 
می کند و به کشــورهایی که عضو آن هستند سیاست های 
اجرایی پیشــنهاد می دهد و البته بــرای وام دهی به آن ها 
همواره شروطی برای آن ها تعیین می کند که خیلی وقت ها 

مورد اعتراض درخواست دهنده واقع می شود.
بانک جهانی اما براساس آنچه در شرح وظایف خود نوشته 
اســت، در حال حاضر بر توســعه اقتصادی و کاهش فقر 
تمرکز دارد. این نهاد در تعدادی از کشــورهای فقیر جهان 

تامین مالی پروژه های مختلف با محور توســعه را بر عهده 
گرفته است.

در هردو نهاد ۱۸۹ کشور عضو هستند؛ صندوق بین المللی 
پــول ۲۷۰۰ کارمند دارد و در بانــک جهانی ۱۰ هزار نفر 
به کار مشــغول اند. منابع مالی صندوق بین المللی پول از 
حق عضویت کشــورهای عضو آن تامین می شــود که این 
مبلغ در ســال ۲۰۲۰، ۶۷۵ میلیارد دالر برآورد شده است 
بانک جهانی اما با انتشار اوراق قرضه و استفاده از پتانسیل 
سرمایه گذاران بین المللی منابع مالی خود را تامین می کند. 
بر اســاس آمارهایی که CNBC منتشــر کرده، صندوق 
بین المللی پول طبق تعهدات خــود تاکنون ۱۶۰ میلیارد 

دالر وام پرداخت کرده است.
تردیدهایی از جنس آمار

ســازمان هایی ماننــد بانک جهانی یا ســازمان بین المللی 
پول گزارش هایی بر اســاس آمار منتشرشــده از کشورها 
ارائه می کنند. از این رو، آمارگیری مســتقلی در این زمینه 
توسط این نهادها انجام نمی شود. دلیل اختالف در داده ها 
به نظر می رسد نگاه متفاوت تحلیل گران نسبت به داده های 
یکســان  و تکنیک های تخمیــن و پیش بینی مختلفی که 
هرکدام از آن ها اســتفاده می کنند، باشد. اگر به هر علتی 
داده های منتشرشده توسط کشور از صحت و شفافیت الزم 
برخوردار نبوده باشد یا در تهیه و تدوین آن استانداردهای 
الزم لحاظ نشده باشد، این آمارها هم می تواند چندان قابل 
اتکا برای فعاالن و تحلیل گران اقتصاد نباشــد. خواه منبع 
منتشرکننده آن صندوق بین المللی پول باشد، خواه مرکز 

آمار ایران.
همچنیــن محاســبات این نهادها چه در خــارج و چه در 
داخل بر اســاس مدل های صرفاً کمی انجام می شود و این  
در حالی است که سال هاســت کشور ما تحت تحریم های 
شدید، متغیرهای غیرکمی، تغییرات اقتصادی سیاست زده 
و... قــرار گرفته و غیر قابل شــمارش بــودن این متغیرها  

امکان اتکا به مدل های آماری را کم می کند.
از سوی دیگر، صندوق بین المللی پول، نرخ ۴۲۰۰  تومان 
را در محاســبات خود لحاظ کرده که از واقعیت نرخ ارز در 
ایران بسیار دور است و بانک جهانی هم عموما از مدل های 
طراحی  شده توســط خود برای ارائه داده ها و کسب آن ها 
اســتفاده می کند که به نظر می رســد درباره اقتصاد ایران 
این مدل طراحی  شــده کارکرد ندارد. چــرا که آمارها  در 
کشورهای دیگر عضو، به شکال ماهانه و ساالنه اعالم شده 
و بر اساس آن سیاســت های یک کشور تغییر می کند. در 
ایران اما نهادهای آماری بــا وقفه های طوالنی بدون آنکه 
نیاز به پاســخ گویی و التزام به تقویم آماری را حس کنند 

نسبت به ارائه گزارش های آماری خود اقدام می کنند.

گزارش

ترقی اقتصادی : به هرکجا که نگاه می کنید، تیترهایی درباره افزایش قیمت ها وجود دارد. 
برخی از قیمت ها به کاالهایی گره خورده است که با ظهور اقتصاد جهانی از خواب طوالنی 
رشــد کرده است، مثال به لطف رونق حماسی ساخت خانه، قیمت چوب در باالترین سطح 
قرار گرفته است. قیمت مس و فوالد هم به رکوردی تازه رسیده اند. سی ان ان گزارشی درباره 

افزایش قیمت ها منتشر کرده است.
محصوالت کشــاورزی از این افزایش قیمت معاف نیستند. قیمت ذرت در باالترین سطح 
از ســال ۲۰۱۲ قرار دارد. قیمت ها در مورد سویا هم همین طور است. حتی انتظار می رود 

فروش آتی پنیر بلوکی اواخر بهار و تابستان هم اوج بگیرد.
محصوالت مصرفی هم در صف افزایش قیمت ایستاده اند. قیمت پوشک در یک سال گذشته 
بــاال رفت و دو تولید کننده بزرگ آن Kimberly-Clark و Procter & Gamble به 

مشتریان هشدار دادند که افزایش قیمت در راه است.
در همین حال کمبود تراشه های رایانه ای به افزایش قیمت خودرو کمک کرده است. همین 

کمبود می تواند به زودی به افزایش قیمت وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی هم برسد.
این ماجرا فقط برای امریکایی هایی که نگران کیف پول خود هســتند مهم نیست. افزایش 
قیمت توســط سرمایه گذاران و اقتصاددانان به طور دقیق بررسی می شود. آنها نگرانند که 
آیا این پدیده در حالی که کشور از شوکی اقتصادی خارج شده، گذراست یا روند پایدارتری 

مانند اتفاقات سال ۱۹۷۰ را تداعی می کند؟
پاســخ این سؤال عواقب زیادی برای بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. اگر فدرال رزرو 
فکر کند که مشکلی واقعی درباره تورم وجود دارد، می تواند نرخ بهره را افزایش دهد یا خرید 
اوراق قرضه خود را زودتر از حد انتظار کاهش دهد. این وضعیت باعث می شــود که فروش 

چشمگیر سهام ها و دارایی ها با رشد باال همراه شود.
اما صبر کنید. فدرال رزرو کاماًل معتقد اســت که تورم موقت و گذری اســت. جرمی پاول 
رئیس فدرال رزرو اواخر ماه گذشته به خبرنگاران گفت: این افزایش قیمت یکباره همان طور 
که اقتصاد دوباره باز می شود، همان چیزی نیست که به طور مداوم باعث افزایش نرخ تورم 

ساالنه شــود. در واقع این وظیفه فدرال رزرو است که اطمینان حاصل کند چنین اتفاقی 
نمی افتد.

اکثر اقتصاددانان با این دیدگاه موافق هستند، حتی اگر اعتراف کنند که تورم امریکا در حال 
حاضر در قلمرو بی سابقه ای قرار گرفته است.

در مقالــه ای کــه اقتصاددانان برتر از جمله لورنس بال از دانشــگاه جــان هاپکینز و گیتا 
گوپینات، اقتصاددان ارشــد صندوق بین المللی پول به آن اشاره کرده اند، آنها انتظار دارند 
این افزایش تورم نسبتاً کم و موقتی باشد. همچنین به نظر نمی رسد هزینه های دولت تحت 

دولت بایدن تهدیدی برای نرخ تورم باشد.
به گفته آنها خطر کمی مشــاهده می شود که هزینه های موقت دولت فعلی برای تسکین 

پاندمی باعث افزایش تورم شود.

کرد:  پیش بینی  جهانــی  بانــک   : اقتصادی  ترقی 
قیمت های جهانی کاال پس از رشدی که در سه ماهه 
ســال ۲۰۲۱ تحت تأثیر رشــد اقتصادی قوی پیدا 
کردند، تا پایان ســال در همین حدود فعلی خواهند 

ماند.
بانــک جهانی اعالم کرد: قیمت های انرژی در ســال 
۲۰۲۱ بیش از یک ســوم باالتر از سال ۲۰۲۰ خواهد 
بــود و میانگین قیمت هر بشــکه نفت بــه ۵۶ دالر 
می رسد. قیمت ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دالر افزایش 
خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت ســال ۲۰۱۷ 
تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش 

از ۳۰ درصد رشد کرده است.
به گزارش رویتــرز، بانک جهانی همچنین پیش بینی 
کــرد: قیمت فلزات امســال ۳۰ درصــد و بازارهای 
کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می کنند. اما قیمت 
فلزات احتماالً بخشــی از رشــد امســال را از دست 
خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در 

سال ۲۰۲۲ ضعیف می شود.
طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود قیمت 
مس امســال به دلیل تقاضا بــرای کاالهای مصرفی 
و ساخت وســاز ۳۸ درصــد باالتر بمانــد. بااین حال 
پیش بینی می شود در ســال ۲۰۲۲ که عرضه جدید 

محقق می شود قیمت ها پایین تر بروند.
تعدیل ســریع تر از حد انتظار محرک هــای مالی از 
ســوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهــور می تواند 
ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه 
زیرساخت باالتر در آمریکا می تواند از بعضی از فلزات 

نظیر آلومینیوم، مس و سنگ آهن حمایت کند.
 بازارهای کشــاورزی تحت تأثیر تقاضای قوی چین 
و مشــکالت تولید در آمریکای جنوبی شــاهد رشد 
قیمت ها بوده انــد. اگرچه عمــده بازارهای کاالهای 
غذایی جهــان ازنظر اســتانداردهای تاریخی به حد 
کافی تأمین شــده اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار 
شــیکاگو در باالترین رکورد چند سال گذشته معامله 

می شــود. قیمت ها تحــت تأثیر نگرانی هــای امنیت 
غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا 

کرده اند.
 بانک جهانی اعالم کرد: تورم غذا در آمریکای التین 
خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در 
ژانویه و فوریه ســال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش 
اخیــر قیمت های جهانــی مواد غذایی بــه بازارهای 
داخلی منتقل شــود، ریسک تورم قیمت باالتر وجود 

دارد.
این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد: این دورنما 
تا حدود زیادی به پیشــرفت مهار پاندمی کووید ۱۹ 
و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه یافته 
بســتگی دارد. نایب رئیس موقت گــروه بانک جهانی 
برای رشــد برابر، فاینانس و مؤسســات و مدیر گروه 
چشــم اندازها اظهــار کرد: رشــد جهانــی از ابتدای 
امسال تاکنون قوی تر از حد انتظار بوده و برنامه های 
واکسیناســیون در جریان اســت و روندهای مذکور 
قیمت های کاال را تقویت کرده است. بااین حال تداوم 
احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده اســت. 
بازارهــای نوظهــور و اقتصادهای درحال توســعه که 
صادرکننده و واردکننده کاال هســتند، باید تاب آوری 
کوتاه مــدت خــود را تحکیم کرده و آمــاده احتمال 

تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.

به هرکجا نگاه می کنید قیمت ها در حال افزایش است

افزایش تورم جهانی، گذراست؟

 پیش بینی بانک جهانی از تداوم گرانی
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آناهید خزیر: پژوهشــگر فرهنگ و تاریخ ایران: شاهنامه کتاب 
دانایی اســت؛ کتاب اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است 
که در برهه ای از تاریخ به دانایان پیشــکش شده است و سراینده 
آن فردوســی، دانای بزرگ و فراتر از زمان و مکان اســت. گویی 
ایران دوستان همگی زبانشــان را در دهان او نهاده و نفرت شان را 
از بیگانه زدگی پس از چند سده تحمل ناامیدی به صورت کوره ای 
در اندرون او جای داده اند. این احســاس بیدارشده و آتشین پس 
از چهل سال روزمرگی و انباشتگی از خانه دل فردوسی به صورت 
فورانی ســی   ســاله بیرون جهید و با نور و گرمای خود در قالب 
شاهنامه، جبه های روشن و جاودانه پیش روی ایرانیان گشود و به 
ما آموخت که در برابر مهاجمان چگونه بیندیشــیم و چه رفتاری 

داشته باشیم.
فردوسی توانست با تمام کردن شاهنامه »جان تاریک« خود و تمام 
ایرانیان را در درازنای ســده ها برافروزد. فردوسی روح اندیشه های 
مــردم ایران بود و این مجموعه بزرگ از اســطوره و تاریخ نیاکان 
را از روایــات موجــود و منقول از گفتار دهقانــان به روان ترین و 
رساترین و پارسی ترین شکل به شعر درآورد. بی گمان سراینده این 
سرگذشت های شــگفت، در دنیای شعر و ادب ایران، خورشیدی 
است که با طلوع خود، ستارگان ریز و درشت را برای همیشه پنهان 
کرده اســت. فردوســی آگاهانه، هم ایران و هم ایرانیان را دوست 
می  داشت. وی به فرازهای اخالقی و انسانی نیاکانمان پی برده بود 
و می دانست برای رهایی از گمراهی در برابر هجوم بیگانه و فرهنگ 
خانمان سوزش، بیش از هر چیز باید به »زبان و اندیشه« تکیه کرد.

برخی از شاهنامه پژوهان بر این باورند که شاهنامه فردوسی، نامه 
فر و شکوه ایران است که پژوهنده بلندجایگاه آن کوشیده داستان 
ایران را از آغاز تا انجام بجوید و بگوید، ســی سال رنج و سختی او 
کاخ بی مانندی از تاریخ اســطوره ای را به زیباترین گونه، آراسته و 
پیراســته و در برابر دیدگان ما نهاده است. شاهنامه یک داستان 
نیســت، یک کتاب نیست و نمی توان بخشی از آن را یک بار و ده 
بار و حتی صدبار خواند و باز دل به آن نسپرد. شاهنامه کتاب ایران 

است. شاهنامه خود ایران است.
ماندگاری شــاهنامه در هزار سالی که از سرایش آن گذشته است 
خود از شــگفتی های فرهنگ ماست؛ هزار ســالی که توفان های 

ســهمگین بر پهن دشت ایران گذشت و بســیاری از یادبودهای 
تاریخی و ملی ما را از میان بُرد. اگر ســتیزه جویی ها با شــاهنامه 
را نیــز به یاد بیاوریــم، آنگاه بهتر درخواهیــم یافت که پایداری 
شاهنامه از بخت آوری های ما بوده است. ناگزیر در چنین هنگامی 
پرسشی پیش می آید که پاسخ دادن به آن راز ماندگاری شاهنامه 
را روشن می سازد. چگونه است که با همه دشمنی ها و رخدادهای 

برآَشوبنده، شاهنامه از میان ما نرفت؟
پاسخ این پرسش به این نکته بازمی گردد که هر آنچه در شاهنامه 
هســت از نهاد و جان ایرانیان برمی خیزد؛ آمیخته با خواســت و 
ارزش های فرهنگ ایرانی است و شناسای هر آن چیزی است که 
بُن مایه های فرهنگ ما را می سازد. از این رو، ایرانیان در نگاهبانی 
از آن و دو ر نگه داشــتن اش از دست یازی بیگانگان و خودی های 
نابخرد، به جان کوشیده اند. شــاهنامه دریایی از دانسته ها درباره 
تاریخ و فرهنگ ایران اســت؛ اما نکته ای که باید بر آن پافشرد و 

یادآوری کرد، آن است که شاهنامه بیش از هر چیز دیگری آیین 
کشورداری اســت. این کتاب ارجمند به ما می آموزد که ایرانیان 
چگونه شــیوه ای در ُملک داری را ســنجیده تر می دانستند. گواه 
ماست بر این که در آیین آرمانی کشورداری شاهنامه، آنچه بیش 

از هر رفتار دیگری ارج و بها دارد، دادگری و خردورزی است.
شاهنامه پاسخ زمانه اش نیز بود؛ نه تنها زمانه ای که در آن سروده 
شــد، بلکه هر زمان دیگری تا به اکنون و فردا. آن پاســخ در این 
نمونه ها نهفته است: میهن دوســتی، برکناری از نژادپرستی، ارج 
نهادن به ارزش های انســانی، خردگرایــی و آبادگری و بیداری و 
پرهیز از دروغ و پیمان شکنی و برآوردن آسایش مردم و خشنودی 
آن ها و بسیاری نمونه های دیگر. این آرمان ها و آرزوهای شاهنامه 
اســت. همین اســت که ایرانیان با جان و دل پذیرای این کتاب 
ورجاوند شدند و در نگاهبانی از آن کوشش ها کردند و از جان مایه 
گذاشــتند. راست آن است که از بیگانگان ستیزه جو چشم داشتی 

نمی توان داشت، شــکوه از خودی هایی است که از سر ناآگاهی و 
نادانستگی، شاهنامه را نادیده می گیرند یا با سخنان ناروایی چون 
افسانه و داستان خواندن آن، زخم بر پیکر ایرانی می زنند. شاهنامه 
به گواه بســیاری نشانه ها، نه تنها افســانه و ساخته خیال کسی 
نیســت، بلکه تاریخ اســت؛ آن چنان که بر ایرانیان در هزاره های 

دور گذشته است.
یک نکته دیگر آن اســت که فردوسی تنها چشــم به تاریخ دور 
ایران نداشته است. جای جای شــاهنامه را می توان نشان داد که 
فردوسی به روزگار خود نیز اشاره های بسیار دارد و نگران و دلواپس 
آینده ایران است. آن نگرانی ها از چیست؟ پاسخش روشن است: 
از دوری از خردورزی در ُملک داری و فرمانروایی، آلودن زیست بوم 
و پاس نداشتن بخشوده های خداوند، گسترش دروغ و بازگشتن از 
راســتی، پاس نداشتن زبان فارسی و راه دادن به فرهنگ بیگانه، از 
یاد بردن تاریخ و گذشته های باستانی. به این ها، نمونه هایی دیگر 
نیز می توان افزود. از این روست که باید بر این نکته پای فشرد که 
شاهنامه تنها کتاب دیروزهای ایران نیست؛ کتاب اکنون و آینده 
ایران نیز اســت. از بخت یاری و سرافرازی ماست که چراغ راهی 

چون شاهنامه پیش روی ماست. 
هر چند راســت آن است که در گذر از تاریخ خود گاه سهمگینی 
رویدادها و دشــواری های تاب ســوز زندگی، ما را از پیام و سخن 
شــاهنامه دور کرده است. گر چه گناه را نباید تنها به دوش زمانه 
گذاشــت و ســهم خود را از کج راهه رفتن ها نادیده گرفت. اگر 
شــاهنامه تنها کتابی برساخته از داستان ها و رویدادهای تاریخی 
بود، چه بسا می شــد با خواندن هر داستان و دریافتن سرنوشت 
قهرمانانش، آن را به کنار گذاشــت، اما شاهنامه چنین نیست. در 
کنار سرگذشت چهره های آن و رویدادهایی که بر آن ها می گذرد، 
موجاموجی از دانش های انسانی، پندها و اندرزهای راه گشا، شیوه و 
آیین زندگی، خرد و دانایی، درس هایی از منش و روش سنجیده و 
درست، راز شاد زیستن و بهره نیک به جهان رساندن و بسیار بسیار 
آموختنی های دیگر هم می توان یافت. پس شاهنامه را آن چنان که 
شایسته چنین کتاب ارجمندی اســت، پاس بداریم و بدانیم که 
پاس داشــت شاهنامه، نگاهبانی و ارج نهادن به ارزش های انسانی 
است؛ شــناختن و قدر دانستن آنچه است که گوهر و سرشت ما 
ایرانیان را می سازد همان گونه که ژاله آموزگار، استاد پیشکسوت 
فرهنگ و زبان های باســتانی فردوسی بارها و بارها گوشزد کرده 
است که »فردوســی برای من آرشی است که همه هستی، عمر 
جان و روانش را در شاهنامه نهاد و همچون آرش که خود تیر شد 
تا ایران گسترده تر شود فردوسی نیز خود شاهنامه شد تا فرهنگ 

ایران زنده بماند.«

25اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارسی

کجا خفته ای ای بلندآفتاب؟

ترقی اقتصادی : تاریخ ایران باســتان، 
منابع بســیاری دارد اما در ادامه با کتابی 
آشنا می شویم که از بسیاری جهات منبع 

کاماًل متفاوتی است.
فریدون جنیدی ایرانشناس، شاهنامه پژوه، 
تاریخ نــگار، اسطوره شــناس، پژوهنده ی 
فرهنگ و زبان های باستانی و رئیس بنیاد 
نیشابور در برای مطالعه ،  کتاب »داستان 
ایران از گفتارهای ایرانی« از نگارش های 
خود را پیشنهاد می دهد. این پژوهشگر و 
تاریخ نگار درباره اثر خود گفت: نوشتن این 
کتاب ۳۶ سال به طول انجامیده و نیازمند 
مطالعه ی دقیق و آگاهی به زبان اوستایی 
اســت. در دفتر اول این کتاب به نگارش 
تاریخ ایران از ســال نخست تا خاموشی 
دماوند پرداخته شده است. او ادامه داد: تمام گفتارهای این کتاب بر مبنای شاهنامه 
و با اتکاء به کشــفیات باستانشناســی نگاشته شده. برای مثال خانه سازی و پیدایی 
 پارچه که در شــاهنامه به آن شاره شــده یکی از هزاران نکته ی تاریخی موجود در 

این گفتارها می باشد.
جنیدی با اشــاره به ایــن نکته که دراین کتاب حقایق تاریخــی متفاوتی درباره ی 
ایران باســتان در مقایســه با آنچه در بــاور عموم ودر منابع دیگر اســت، توضیح 
داد: در شــاهنامه حقایق تاریخی ذکر شــده که تا کنون مــورد توجه قرار نگرفته 
و به پژوهش های باستانشناســی قابل استناد اســت و یا حتی در خود شاهنامه به 
صراحت بیان شــده اما تحریف شده اســت. برای مثال در منابع دیگر ذکر شده که 
ســلطان محمود غزنوی از نگارش شاهنامه حمایت می کرده اما در مقدمه شاهنامه 
به صراحت نام ابومنصور خراسانی آمده است و سلطان محمود در آن زمان فقط ۱۱ 
ســال داشته. یا در مورد تاریخ ایران که ما متاسفانه به منابع غربی استناد می کنیم 
و تصور عموم این اســت که تاریخی ایران ۲هزار و ۵۰۰ سال است اما این تاریخ در 

واقع ۸۰۰هزار سال است که شاهنامه به خوبی این حقیقت را اثبات می کند.
این شــاهنامه پژوه و تاریخ نگار کشــورمان در ادامه توضیح داد: که برای مثال کلمه 
کیومرث که در واقع از دو بخش گَیه و مرَت تشــکیل شده که گیه به معنی جان و 
مرت به معنی میراســت که در واقع یک شــخص نیست بلکه می توان او را به تمام 
انسان های همه زمان ها تعمیم داد. از این نظر شاهنامه تاریخ بی چون و چرای همه 

زمان ها و تمام جغرافیای بشری است.
ایــن کتــاب هم اکنون از ســوی نشــر بلــخ در ۶۲۰ صفحــه به چاپ رســیده 
 و قیمــت آن ۵۰هــزار تومــان اســت.به گفتــه جنیــدی، دفتر دوم ایــن کتاب 

در دست چاپ است.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

 داستان ایران بر بنیاد 
گفتارهای ایرانی

  روز ارد از ماه اســفندارمذ سال چهارصدم 
هجــری که فردوســی بازپســین رجهای 
شاهنامه را ســرود از خواننده با هش و رای 
و دین درخواست تا آفریَنش کند. او ناخوش 
می شــد اگر می دانســت که در حوالی هزار ســالگی پایان کارش، نااهالنی چندان او و 
کوشــش هایش برای تکوین هویت ایرانی را از نظرها دور خواهند راند که این کهن بوم 
اندر کار خود درماند. اگر یهودی در تاریخ پیامبرانش زنده است، عیسوی در تاریخ کلیسا 
و راهبرانش، و اگر تاریخ اسالم، چنان که شماری از تاریخ نگاران )طبری، بلعمی، حمزه 

و ...( نوشته اند، تاریخ پیامبران و شهریاران )ُرسل و ُملوک( است، فردوسی تاریخ ایران را 
تاریخ دادگری شــهریاران و رزم پهلوانان برای نگاهبانی از داد می شناسد. شهریار ایرانی 
نخستین آفریده است، و نخستین حکمران جهان. تاریخ، سرتاسر گزارش حکومتگری 
ایرانیان است. در آن حکمرانی، دادگری مایه آسایش است )زمانه بی اندوه گشت از بدی( 
و ستمگری، نکوهیده چندان که اندر روزگار ستم، حتی بوی خوش به مشام نمی رسد 
)نبوید به نافه درون نیز ُمشــک( و ماه در آسمان، روشن نمی تابد. )به گردون نتابد چو 

بایست ماه/ چو بیدادگر شد جهاندار شاه(. 
دنیای فردوسی، دنیای واقعیت هاست. شــاید از همین روست که فردوسی باید از دید 

همگان دور بماند و شاعرانی تبلیغ شوند که حواس مردم را به آسمان برمی گردانند، به 
امید پاداش های معنوی در ازای پشت کردن به واقع! تا واقع دنیا برای آنانی بماند که در 
بلندترین اشکوب های عرش های خود استخر بسازند و دلفین بپرورند، و ساعتی به دست 

ببندند گران بهاتر از درآمد چند ماهه بیشتری از مردم. 
در این آشوب جهان، و اندرین تنگنای نفسگیر و دلتنگی بی پایان، من فردوسی را برتر 
می شناســم، و بر راه او روانم. او تنها راهنمای من ایرانی و هم تنها راه ممکن برای من 
ایرانی اســت، اندر روزگاران. گو، هر شب و هر روز از آسمان خرافه ببارانند. گو، هزار بار 
هم فردوسی را و پهلوانان و شهریاران دادگر ایران را بازیچه کنند. از خاور تا باختر عالم. 

از همگان خلق، تا نامداران عرصه سخن.
روزی که فردوســی شــاهنامه را ســرود، از خواننده با هش و رای و دین درخواست تا 
آفریَنــش کند. عیبی ندارد که یکی چــون من کم بهره از هش و رای و دین هم بگوید: 

فردوسیا، هزار آفرینت. هزاران هزار آفرینت.

فردوسیا، هزاران هزار آفرینت
مترجم و پژوهشگر تاریخ ایران

محمود فاضلی بیرجندی


