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توقفسیاستهایغلطاقتصادی

محمدرضاآذین-مدیرمسوول�
کشــور مــا بــه دلیــل تاثیــر فضــای تحریــم و بعــد 
ــکان ســرمایه گذاری  ــه ام ــازار اســت ک ــی ب بی ثبات
را هــم در حــوزه جــذب ســرمایه های خارجــی 
ــی  ــرمایه های داخل ــت س ــع و هدای ــم تجمی و ه
ــه رو کــرده اســت. در حــال  ــا مشــکل جــدی روب ب
حاضــر تحریم هــا خــود عامــل اساســی مانــع 
ســرمایه گذاری خارجــی در ایــران اســت. در بخــش 
هدایــت ســرمایه های داخلــی بــه ســمت کارهــای 
تولیــدی و خدماتــی، بی ثباتــی بــازار و رشــد تــورم 
فزاینــده، از عوامــل اساســی مانــع ســرمایه گذاری در 
ــم  ــن تصمی ــت. همچنی ــادی اس ــای اقتص بخش ه
ــران  گیــری هــای ســنتی و ناکارآمــد تصمیــم گی
ــاد از  ــش اقتص ــد در بخ ــوذ صدرص ــادی و نف اقتص
عوامــل مهــم کاهــش بهــره وری و رشــد اقتصــادی 

کشــور شــده اســت. 

بــرای افزایــش بهــره وری تولیــد بایــد راهکارهــای 
ــزی منســجمی انجــام شــود.  ــه و برنامه ری عاقالن
ــد هــر واحــد تولیــدی نقــاط ضعــف و قــوت  بای
خــود را بشناســد و در عیــن حــال اگــر مــا قیمت 
را دســتوری تعییــن کنیــم، یعنــی فارغ از مســائل 
تخصصــی، فنی و افزایــش بهــره وری کار کرده ایم، 
ایــن در حالــی اســت که برخــی از مدیــران فروش 
بــا اتــکا بــه اینکــه دولــت نرخــی را تعییــن کــرده 
اســت، محصولــی را می فروشــند، بــه عــالوه اگــر 
مــا واحدهــای تولیــدی را وادار بــه رقابــت کردیــم، 
دلیــل نوســان قیمت هــا مشــخص خواهــد شــد و 

فرآینــد تولیــد و بهــره وری افزایــش خواهــد یافــت. 
در حالــت کلــی اینکــه دولــت قیمت گــذاری 
دســتوری انجــام دهــد کار درســتی نیســت و بایــد 

تــن بــه مکانیــزم بــازار دهیــم.

در اقتصــاد ایــران گــردش کنتــرل تــورم و سیاســت 
موجــود بــا اســتفاده از لنگــر نــرخ ارز رســمی بــوده  
کــه ابــزار ناکارآمــدی اســت و بــرای مــدت کوتاهــی 
می تــوان از آن اســتفاده کــرد؛ نــه بــرای بلندمــدت. 
ــه  ــورم همیش ــرل ت ــزار کنت ــی و اب ــت تورم سیاس
ــه قیمــت  ــرخ ارز ب ــوده اســت. شــوک ن ــرخ ارز ب ن
کاال و خدمــات در ایــران عددهــای بســیار باالتــری 
نســبت بــه ســایر کشــورهای دنیــا دارد؛ چرا کــه ارز 
بــا هــدف تــورم مــورد سواســتفاده قــرار می گیــرد. 
همیــن موضــوع ســبب می شــود در دوره هایــی کــه 
بــا جهــش نــرخ ارز مواجه هســتیم، تــورم کاالهایی 
ــش  ــته اند، جه ــرخ ارز وابس ــه ن ــی ب ــه نوع ــه ب ک
ــالف  ــی برخ ــای خوراک ــد. کااله ــدا کن ــدید پی ش
ظاهــر، داخلــی اســت و تجــارت در آن مطــرح 
باشــد. در حالــی کــه متاســفانه بســیار وابســته بــه 
قیمت هــای جهانــی و نــرخ ارز شــده اســت و همــه 
اینهــا بــه دلیــل ســاختار تولیــد کشــور و روش های 

ــنتی اســت. ــی و س سیاســت گذاری تورم

از ســوی دیگــر، کرونــا دو تاثیــر بــزرگ بــر اقتصــاد 
ایــران داشــت. یکــی تعطیلــی بنگاه هــا بــه عنــوان 
ــش ســطح  ــروت و دیگــری افزای ــد ث ماشــین تولی
ــر دو، کاهــش عرضــه  ــکاری اســت و نتیجــه ه بی
و تقاضــا در اقتصــاد بــود. تقریبــا تمــام کشــورهای 
جهــان در ایــن شــرایط کرونایی بــرای آنکــه بتوانند 
ــاد  ــاع ایج ــی اجم ــت گذاری نوع ــوزه سیاس در ح

کننــد، بــه دنبــال اصــالح قانــون بودجــه رفتنــد.

ــس خــود بودجــه را  ــن کشــورها در مجال همــه ای
اصــالح کردنــد تــا بتواننــد هــم منابــع جدیــدی را 
بــرای حمایــت اجتماعــی و نجــات بنگاه هــا تامیــن 
کننــد و هــم منابــع بیشــتری را بــرای هزینه هــای 
ــرای  ــی از کشــورها ب ــد. خیل ــن کنن ســالمت تامی
این کــه بتواننــد نظــام بنــگاه داری خــود را مدیریــت 
کننــد، چیــزی معــادل ۲۰ درصــد بودجــه ناخالــص 

ــه  ــق بانک هایشــان وارد کمــک ب ــی را از طری داخل
ــد. ــا کردن بنگاه ه

در کل آنچــه در هشــت مــاه گذشــته در کشــورمان 
اتفــاق افتــاد، نشــان داد کــه در حــوزه سیاســت های 
از  حمایــت  موضــع  در  چــه  کالن  اقتصــادی 
بنــگاه داری و چــه در بحــث حمایــت از خانوارهــای 
ــنی  ــت و روش ــای درس ــران، تصمیم ه ــه ای جامع

اتخــاذ نشــده اســت.

بایــد قبــول کنیــم کــه اقتصــاد ایــران بــر اثــر کرونا 
و تعطیلــی کســب وکارها بــه ویــژه در بــازار خدمات 
ــودش  ــه خ ــاد را ب ــد اقتص ــدود ۷۰ درص ــه ح ک
اختصــاص می دهــد، نیــاز بــه یــک سیاســت گذاری 
ــد از  ــد بای ــت گذاری جدی ــن سیاس ــد دارد. ای جدی
یــک طــرف مبتنــی بــر تســهیل تجــارت باشــد؛ نه 

بســتن معامــالت مالــی.

ایــن در حالــی اســت که متاســفانه زمانی که کشــور 
نیــاز بــه سیاســت های تســهیل گــر بــرای صنعــت 
و تجــارت دارد، ســد محکمــی جلــوی آن گذاشــته 
ــی  ــه مدل ــاز ب ــور نی ــه کش ــی ک ــود و زمان می ش
ــه دارد،  ــی بودج ــر تورم ــن کســری غی ــرای تامی ب

ــی رود. ــه محــاق م ــاره ب ــن ب ــری در ای تصمیم گی

مــا بــه یــک تجدیدنظــر کلــی در سیاســت گذاری 
کالن اقتصــاد کشــور بــرای حمایــت از نظــام تولیــد 
ــی  ــی زمان ــرایط کنون ــم. ش ــاز داری ــا نی و خانواده ه
مناســب بــرای بازنگــری سیاســت های کلــی اقتصاد 
کشــور اســت، امــا اگــر ایــن بازبینــی رخ ندهــد و 
دولــت بــرای تامیــن کســری بودجه و بــرای حمایت 
ــون  ــه تاکن ــیوه ای ک ــان ش ــه هم ــهام ب ــازار س از ب
ــد و در حــوزه تجــارت خارجــی  داشــته عمــل کن
ــن  ــی، قوانی ــت های حمایت ــت ارزی، سیاس سیاس
ــه  ــی و... ب ــای گمرک ــی، تعرفه ه ــه ای و مالیات بیم
همیــن راهــی کــه تاکنــون رفتــه، بــرود در همین ۶ 
مــاه پیــش رو دچــار مشــکالت بزرگ تــری خواهیــم 
شــد کــه دامنــه آن صرفــا در حــوزه اقتصــاد نخواهد 
ــه دیگــر حوزه هــا ســرایت خواهــد کــرد. ــد و ب مان
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ــادی و  ــای اقتص ــوزه ه ــات روز ح ــای اتفاق ــه اقتض ــه ب ــت بیم ــر صنع نهادناظ
اجتماعــی و حتــی فرهنگــی، برنامــه هــای راهبــردی خــود را پیــش مــی بــرد.

همــه گیــری ویــروس کرونــا حادثــه کوچکــی نبــود کــه فعالیــت هــای صنعــت 
ــی  ــه در پ ــرو نکند.آنچ ــی روب ــا تغییرات ــی آن را ب ــای نظارت ــش ه ــه و بخ بیم
ــار  ــه در کن ــت ک ــه اس ــت بیم ــر صنع ــرد نهادناظ ــی از عملک ــد گزارش ــی آی م
دســتاوردهای ریــز و درشــت نــه نیــم نــگاه بلکــه نــگاه عمیقــی هــم بــه مهــار 
پیامدهــای ویــروس کرونــا و کاهــش تلفــات روانــی آن داشــته و دارد.گــزارش 

ــن صنعــت:  ــه عملکــرد و دســتاوردهای ای ــر نگاهــی دارد ب مختصــر زی

شمایکلیصنعت

ــراه ۲4  ــه هم ــی ب ــه دولت ــرکت بیم ــا ش ــش تنه ــران در نق ــه ای ــرکت بیم  ش
شــرکت بیمــه غیردولتــی: آســیا، البــرز، دانــا، پارســیان، توســعه، رازی، 
کارآفریــن، ســینا، ملــت، دی، ســامان، نویــن، پاســارگاد، معلــم، میهــن، کوثــر، 
مــا، آرمــان، تعــاون، ســرمد، تجــارت نــو و حکمــت صبــا بــه همــراه دو شــرکت 
ــاران در ســرزمین اصلــی  ــه و ب ــه نام هــای: خاورمیان تخصصــی بیمــه زندگــی ب
و ۶ شــرکت بیمــه غیردولتــی: امیــد، حافــظ، ایــران معیــن، آســماری، متقابــل 
ــژه اقتصــادی و  ــان متحــد قشــم در مناطــق آزاد و وی ــل اطمین کیــش و متقاب
ــد.  ــت می نماین ــان فعالی ــی ایرانی ــن و اتکای ــی امی ــه اتکای ــرکت بیم ــز ۲ ش نی
بدیــن ترتیــب، تعــداد کل شــرکت های بیمــه در کشــور بــه 33 شــرکت 
ــا گســترش شــبکه فــروش و خدمت رســانی  می رســد.در ســال 1398 همــراه ب
ــه 131۷ شــعبه در سراســر کشــور،  بیمــه، تعــداد شــعب شــرکت های بیمــه ب
نماینــدگان بیمــه فعــال بــه ۷۷،۲۰8 نماینــده جنــرال )نماینــدگان بیمــه عمــر 
بــه 39،۲58 نماینــده فعــال(، کارگــزاران بیمــه )اعــم از حقیقــی و حقوقــی( بــه 
9۶5 کارگــزاری فعــال و تعــداد ارزیابــان خســارت بیمــه بــه ۶5۲ ارزیــاب فعــال 
ــزاران  ــا کارگ ــرکت ها ی ــی ش ــر ارتباط ــداد کل دفات ــت. تع ــه اس ــش یافت افزای
بیمــه خارجــی فعــال در کشــور، در ســطح ۶ مرکــز باقــی مانــده اســت.عالوه بــر 
ــه  ــه و پژوهشــکده بیم ــت بیم ــاد ناظــر صنع ــوان نه ــزی به عن ــه مرک ــن بیم ای
به عنــوان بــال پژوهشــی ایــن نهــاد در صنعــت بیمــه ایفاگــر نقــش خــود بــرای 

ــه اســت. ــت بیم ــر صنع ــت و نظــارت ب سیاســت گذاری، هدای

عملکردصنعتبیمه

تولیدی� حقبیمه
» بــر اســاس آمــار ســال 1398، مقــدار حق بیمــه تولیــدی شــرکت های 
ــه  ــت ک ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــدود 59/1 ه ــه ح ــتقیم ب ــه مس بیم
ــد. ــان می ده ــد نش ــد رش ــدود 35/8 درص ــته ح ــال گذش ــا س ــه ب در مقایس

ــان(»  ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــور )ب ــدی در کش ــه تولی ــرات حق بیم ــد تغیی رون
ــان  ــی همچن ــازار، ســهم و وزن اصل ــه در ب ــش شــرکت های بیم ــه لحــاظ نق ب
بــر دوش شــرکت های بیمــه ایــران و آســیا اســت کــه درمجمــوع 41/5 
ــش  ــهم بخ ــال 1398، س ــد.در س ــد کرده ان ــازار را تولی ــه ب ــد از حق بیم درص
ــه ۶8/۶ درصــد افزایــش یافتــه  ــازار بیمــه ب غیردولتــی از حق بیمــه تولیــدی ب
اســت. همچنیــن میــزان انحصــار شــرکتی در بــازار بیمــه بــر اســاس شــاخص 
ــرکت های  ــک از ش ــر ی ــهم ه ــذورات س ــوع مج ــمن )مجم ــدال- هیرش هرفین
بیمــه( در مقایســه بــا ســال گذشــته کاهــش یافتــه و بــه میــزان 134۶ رســیده 
اســت. ایــن مقــدار حکایــت از نیمه متمرکــز و شــبه رقابتــی بــودن بــازار بیمــه 
کشــور دارد امــا چنانچــه ایــن میــزان بــه زیــر 1۰۰۰ واحــد برســد، بــازار بیمــه 

ــود. ــی و غیرمتمرکــز خواهــد ب ــاًل رقابت ــاد شــده کام ازنظــر شــاخص ی

حقبیمهسرانه�
ــه  ــدی ب ــه تولی ــبت حق بیم ــرانه )نس ــه س ــاخص حق بیم ــال 1398، ش »در س
ــش  ــان افزای ــزار توم ــته 15۷ ه ــال گذش ــا س ــه ب ــور( در مقایس ــت کش جمعی
یافتــه و بــه ۷11 هــزار تومــان رســیده اســت. ایــن شــاخص طــی پنــج ســال 
ــر  ــه ابتــدای دوره ۲/5 براب ــد صعــودی داشــته به نحوی کــه نســبت ب اخیــر رون

شــده اســت.

ضریبنفوذبیمه�
ــه تولیــد ناخالــص داخلــی  » ضریــب نفــوذ بیمــه )نســبت حق بیمــه تولیــدی ب
ــد  ــدود ۲/5 درص ــال 1398 )۲۰19( در ح ــرای س ــاری( ب ــت ج ــب قیم برحس
اســت. بدیــن ترتیــب، شــاخص مذکــور طــی پنــج ســال اخیــر همــواره از رونــد 
صعــودی برخــوردار بــوده و نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۰/1 واحــد افزایــش 
نشــان می دهد.اگرچــه میــزان ضریــب نفــوذ بیمــه در دنیــا به مراتــب از کشــور 
ــاخص در  ــن ش ــزان ای ــا می ــال 1398( ام ــر در س ــت )۲/9 براب ــر اس ــا باالت م
کشــور مــا، به ویــژه طــی چنــد ســال اخیــر از ســطح منطقــه باالتــر رفتــه اســت 
ــا  ــه در ســال 1398، حــدود ۰/۶ واحــد بیشــتر(.جایگاه کشــور م )به طــور نمون
ــه  ــه صعــود ب ــا 11 پل از حیــث ضریــب نفــوذ بیمــه در دوره پنج ســاله اخیــر، ب
رتبــه 51 در دنیــا رســید و در منطقــه بــا ۲ پلــه ارتقــاء در مــکان ســوم ایســتاد.

بیمههایزندگی�
ــر اســاس آمــار ســال 1398 حــدود  » حق بیمــه تولیــدی بیمه هــای زندگــی ب
ــا ســال قبــل 3۷/4  ــوده اســت کــه در مقایســه ب ــارد تومــان ب 8/۷ هــزار میلی
ــازار بیمــه حاکــی  درصــد رشــد نشــان می دهد.بررســی آمــار ایــن رشــته در ب

آرامشبرایهمه،اطمینانبراییکصنعت



از افزایــش ۲/5 واحــدی در ســهم از پرتفــوی ایــن رشــته در مقایســه بــا ابتــدای 
ــا ۰/۲  دوره پنــج ســال اخیــر دارد. همچنیــن طــی ســال 1398 ایــن میــزان ب

واحــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل بــه 14/۷ درصــد رســیده اســت.

ضریبخسارت�
» ازآنجاکــه بــه دلیــل مقدماتــی بــودن آمــار ســال 1398 و عــدم اعــالم ارقــام 
ــب  ــبه ضری ــال، محاس ــن س ــه ای ــر حق بیم ــوق و ذخای ــارات مع ــی خس نهائ
خســارت بــازار بیمــه کشــور )حاصــل تقســیم خســارت واقــع شــده بــه 
ــل  ــارت )حاص ــذا از نســبت خس ــت؛ ل ــر نیس ــده( امکان پذی ــد ش ــه عای حق بیم
ــه حق بیمــه تولیــدی( به جــای ضریــب خســارت  تقســیم خســارت پرداختــی ب
اســتفاده می شــود.بر ایــن اســاس، نســبت خســارت بــازار بیمــه در ســال 1398 
معــادل 5۶/3 درصــد اســت کــه ۷/۲ واحــد در مقایســه بــا ســال گذشــته کاهش 
ــای  ــبه نســبت خســارت، هزینه ه ــر اســت در محاس ــه ذک ــه اســت. الزم ب یافت
ــرکت های  ــی ش ــای اداری- عموم ــروش و هزینه ه ــبکه ف ــزد ش ــدور و کارم ص
ــی  ــارت ط ــبت خس ــش نس ــی کاه ــود.علت اصل ــه نمی ش ــر گرفت ــه در نظ بیم
ــا برخــورداری ســهم  ــران اســت کــه ب ســال 1398، عملکــرد شــرکت بیمــه ای
خســارت های  از  درصــد   33/9 و  تولیــدی  حق بیمه هــای  از  درصــد   31/4

ــازار، نســبت خســارت خــود را ۶/8 واحــد کاهــش داده اســت. ــی ب پرداخت

ــی  ــام نهائ ــالم ارق ــدم اع ــار ســال 1398 و ع ــودن آم ــی ب ــل مقدمات ــه دلی * ب
ــارت  ــب خس ــبه ضری ــال، محاس ــن س ــه ای ــر حق بیم ــوق و ذخای ــارات مع خس
بــازار بیمــه کشــور امکان پذیــر نیســت؛ لــذا از نســبت خســارت به جــای 
ــان  ــال 1398 نش ــا در س ــی آماره ــده است.بررس ــارت استفاده ش ــب خس ضری
ــظ 110/1%، رازی  ــه: حاف ــرکت بیم ــارت 11 ش ــبت خس ــه نس ــد ک می ده
78/3%، میهــن 69/1%، امیــد 68/1%، معلــم 63/7%، نویــن 61/8%، ایــران 
60/8%، ملــت 60/6%، البــرز 59/7%، دانــا 57/5% و ســرمد 57% باالتــر از 

ــوده اســت. ــازار بیمــه )5۶/3 درصــد( ب ســطح ب

سهمبیمههایزندگی�
ــه حــدود  ــی در کشــور ب ــای رشــته زندگ ــار ســال 1398، حق بیمه ه ــق آم » طب
1/۷ میلیــارد دالر رســیده و طــی پنــج ســال اخیــر 1/9 برابــر شــده اســت.در ســال 
ــه  ــر پای ــدی کشــور )ب ــه تولی ــا رشــد 8/8 درصــدی کل حق بیم ــراه ب 1398، هم
ــز  ــی نی ــای زندگ ــد دالری حق بیمه ه ــته، رش ــال گذش ــا س ــه ب دالر( در مقایس
9/8 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن امــر موجــب شــده کــه ســهم بیمــه 
ــهم از  ــش یابد.س ــال 1398 افزای ــد در س ــه 14/۷ درص ــه ب ــازار بیم ــی در ب زندگ
پرتفــوی بیمــه زندگــی در بــازار بیمــه، نســبت بــه ابتــدای دوره پنــج ســال اخیــر 

ــی اســت کــه شــاخص  ــن در حال معــادل ۲/5 واحــد افزایــش نشــان می دهــد. ای
مذکــور در مقایســه بــا بــازار بیمــه دنیــا )به میــزان 4۶/3 درصــد در ســال 1398( و 
بــازار بیمــه منطقــه )بــا ۲۷/4 درصــد در ســال مذکــور( به مراتــب پائین تــر اســت.

D مطابق آخرین آمارها، کشــور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشــته زندگی طی پنج ســال
اخیر با 3 پله صعود در منطقه جایگاه ســوم را کســب کرده اســت. به عالوه، در رده بندی 

کشــورهای دنیا از حیث تولید حق بیمه زندگی، جمهوری اســالمی ایران در مکان پنجاه و 
یکم  قرار گرفته که نســبت به ابتدای دوره مذکور 5 پله صعود کرده اســت.

برتریناقداماتبیمهمرکزی
Dتاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی
D حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث در راستای اهداف دولت الکترونیک، اقتصاد هوشمند و کاهش

مراجعات بیمه گذاران به شرکت های بیمه؛
D در رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در )CAT( انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز

صندوق برای 1۲ شرکت بیمه رازی، آرمان، دی، کوثر، میهن، سرمد، سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم 
و تجارت نو با راهبری بیمه مرکزی 

Dراه اندازی و تقویت سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی صنعت بیمه موسوم به سنهاب
Dاعطای مجوز تخصصی به شرکت های بیمه » خاورمیانه« و » باران « با تمرکز بر صدور بیمه های زندگی
Dصدور مجوز برای ارایه 1۶محصول جدید بیمه ای
Dارزیابی ریسک واحدهای بزرگ صنعتی و غیر صنعتی
D»تهیه تولید و انتشار »کتاب سالنامه آماری کشور« و »گزارش سالیانه التین
Dبررسی محاسبات ذخیره ریاضی و مشارکت در منافع بیمه های اندوخته دار
Dبرنامه ریزی برای تسهیل ورود استارتاپهای بیمه ای برای ارایه خدمات آنالین
D بررسی کفایت ذخایر در رشته بیمه شخص ثالث
Dطراحی و پیاده سازی نظام شایسته ساالری مبتنی بر مدیریت دانش در سطح صنعت بیمه
D:طراحی و ایجاد آرشیو نظامند بیمه مرکزی ج.ا.ایران با قابلیتهای مختلف
D۲34۲ راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی چهار شماره ای
Dگنجاندن 115 مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان و ارایه آموزش بیمه ای به دانش آموزان
D تهیه ، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون در شبکه سوم سیما با هدف کاهش تلفات جاده

ای )5۲قسمت(
D طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بر بیمه های باربری  و نظارت بر بیمه های آتش سوزی
D اعمال بیش از هشت مرحله بخشودگی حق بیمه مربوط به موضوع بند )ب(ماده ۲4 قانون بیمه شخص

ثالث )جرائم صندوق تامین خسارت های بدنی( در خصوص انواع گروههای خودرویی در راستای حمایت 
از اقشار آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه؛

D.پرداخت مبلغ 8.۲۶۰ میلیارد ریال به مراجع درمانی در جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا
D در دستور کار قرار گرفتن ایجاد مرکز ملی مدیریت ریسک و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه

مدیریت ریسک به بخش های تولیدی به منظور ایجاد شناخت و نهادینه شدن امر مدیریت ریسک در 
فرآیندهای تولیدی 

    
مهمترینتقدیرنامهها

D کسب رتبه نخست فاوای بیمه مرکزی در بین تمامی دستگاههای
اجرایی
D برگزیده شدن طرح پیاده سازی نظام شایسته ساالری مبتنی

بر مدیریت دانش در سطح صنعت بیمه به عنوان اقدام 
برجسته و برتر وزارت امور اقتصادی ودارایی در جشنواره 

شهید رجایی
D دریافت  نشان توسعه فرهنگ بیمه به اداره کل

روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در 
هفدهمین دوره سپمپوزیوم بین المللی روابط 

عمومی ها
D تقدیر از پدافند غیر عامل بیمه مرکزی در پروژه

مانور ارزیابی برق دستگاههای اجرایی



اولویتصندوقتامینخسارتبدنیکشور،
گرهگشاییازکارمردم

ــه عنــوان روز بیمــه  روز ســیزدهم آذر کــه در تقویــم ملــی مــا ب
ــی  ــم افزای ــرای ه ــت ب ــمند اس ــی ارزش ــده، فرصت ــذاری ش نامگ
ــانی  ــت رس ــیر خدم ــتن در مس ــه و گام برداش ــت بیم در صنع
ســریع و بهینــه تــا بــا اســتفاده از تجــارب گذشــته، چشــم انــداز 
روشــن تری بــرای ایــن خدمــت مهــم ترســیم نمــوده و بــا 
ــش  ــد بخ ــه ای، نوی ــش های بیم ــش پوش ــش از پی ــترش بی گس
ــیم. 13 آذر  ــان باش ــان عزیزم ــرای هم وطن ــن ب ــده ای روش آین
ــرای فعــاالن  ــد فرصتــی مهــم ب ســالروز صنعــت بیمــه مــی توان
بیمــه ای و همــه ذینفعــان ایــن حــوزه باشــد تــا بــا نگاهــی بــه 
ــا کنــون، نقــش  اتفاقــات رخ داده در صنعــت بیمــه از گذشــته ت
ــه وضــوح مالحظــه نماینــد. توجــه  بــی بدیــل ایــن صنعــت را ب
ــد  ــی توان ــاً م ــه قطع ــه در جامع ــگ بیم ــعه فرهن ــه توس ــژه ب وی
ــزاران  ــد.  ه ــر نمای ــهل ت ــیار س ــره را بس ــای پرمخاط ــران ه بح
ــش  ــا پوش ــا ب ــراف م ــایند اط ــک ناخوش ــزرگ و کوچ ــداد ب رخ
ــای  ــرای دنی ــذا ب ــد. ل ــلی یاب ــد تس ــب می توان ــه ای مناس بیم
خطیــر امــروز و زندگــی در شــرایط پــر ریســک عصــر مــا، گریزی 

ــدارد.  جــز بیمــه وجــود ن
ــریف  ــکاران ش ــه هم ــه در مجموع ــت ک ــار اس ــث افتخ باع
و زحمتکــش و پرتالشــی مشــغول فعالیــت هســتیم کــه 
حضورشــان تأللــو امیــد بــر مــردم عزیــز کشــورمان خصوصــاً 
قربانیــان حــوادث رانندگــی اســت.  اینجانــب ایــن روز بــزرگ 
ــأت  ــه، هی ــت بیم ــان صنع ــاالن و متخصص ــه فع ــه هم را ب
ــه  ــذاران، بیم ــه گ ــهامداران، بیم ــل، س ــران عام ــره، مدی مدی
گــران، نماینــدگان و کارگــزاران بیمــه، اصحــاب رســانه بیمــه، 
کلیــه کارکنــان صنعــت بیمــه کشــور، ســندیکای بیمــه گــران 
ایــران، پژوهشــکده بیمــه و صنــدوق تأمیــن خســارتهای بدنــی 
تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد متعــادل توفیــق روز افــزون 
ــزان  ــرای همــه عزی ــن ســنگر مقــدس را ب خدمتگــزاری در ای

مســئلت مــی نمایــم. 
در آســتانه 13 آذر، روز ملــی بیمــه؛ بــار دیگــر فرصتــی فراهــم 
آمــد تــا بــه پیشــگاه ملــت شــریف ایــران اســالمی، گزارشــی 
ــن  ــدوق تأمی ــان صن ــران و کارکن ــه مدی ــای صادقان از تالش ه

خســارت بدنــی کشــور را ارائــه نمائیــم. 

قبــل از آغــاز ســخن و ارائــه گــزارش ، بــه حدیثــی گرانبهــا از 

ــم،  ــی نمای ــام حســین )ع( اشــاره م حضــرت سیدالشــهداء ام
ــد:  ــه می فرمای ک

ــاَل  ــْم َف ِ َعلَْیُک ــِم اللَّ ــْن نَِع ــْم ِم ــاِس إِلَْیُک ِــَج النَّ ــوا أَنَّ َحَوائ »اْعلَُم
َــی َغْیِرُکــم«؛ َل إِل ــَم َفَتَتَحــوَّ ــوا النَِّع تََملُّ

مراجعــه  )بــه شــما  کــه  مــردم  نیازمندی هــای  بدانیــد 
می کننــد( از نعمت هــای الهــی اســت؛ پــس از نعمت هــا 
خســته نشــوید وگرنــه ایــن وظیفــه خدمت رســانی بــه 

ــد. ــد ش ــذار خواه ــران واگ دیگ

در � محرومیت زدایــي  و  اجتماعــي  عدالــت  تأمیــن 
ــر  ــود، مگ ــر نب ــالمي میس ــالب اس ــس از انق ــال هاي پ س
باتوجــه خاصــه نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ایــران، 
لــذا پــس از پیــروزي انقــالب اســالمي، ســاختارها و 
ــت  ــه عدال نهادهــاي مختلفــي در جهــت تحقق بخشــي ب
اجتماعــي و تضمیــن زندگــي بــراي آحــاد مــردم در 
ــق  ــون در تحق ــه تاکن ــدند ک ــیس ش ــور تأس سراسرکش
ــدوق  ــد و صن ــالش نموده ان ــزرگ و مهــم ت ــن هــدف ب ای
تأمیــن خســارتهاي بدنــي یکــي از ایــن ســاختارها و ســاز 
و کارهــاي نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ایــران 
ــعه  ــق و توس ــت تحق ــد در جه ــي توان ــه م ــد ک مي باش
ــره  ــه مهــم از زنجی ــک حلق ــوان ی ــت اجتماعــي بعن عدال
ــور،   ــه کش ــت بیم ــه اي صنع ــات بیم ــش ها و خدم پوش

ــد. ــش نمای ــاي نق ایف

طــي ۶ ســال اخیــر در صنــدوق تأمیــن خســارتهاي بدنــي �
بعنــوان یــک نهــاد حاکمیتــي   حمایتــي و مکمــل صنعــت 
ــالت  ــت و رس ــق مأموری ــور تحق ــه منظ ــور ب ــه کش بیم
ترســیمی، ۲ هــدف بنیادیــن و جهــت دســتیابی بــه 
اهــداف مذکــور، 8 اســتراتژی تبییــن و ابــالغ نمودیــم. در 
حــال حاضــر صنــدوق بــه عنــوان یــک نهــاد تخصصــی-

ــه  ــت بیم ــد از صنع ــر و کارآم ــه ای مؤث ــه ای و حلق بیم
تبدیــل شــده اســت.

ــارد � ــش از 59.5۰۰ میلی ــت بی ــا پرداخ ــدت ب ــن م در ای
ــان مســتأصل  ــت جــدی از قربانی ــال خســارت ، حمای ری

و درمانــده فاقــد هرگونــه پوشــش بیمــه ای حــوادث 
رانندگــی بعمــل آمــد کــه بــه طــور متوســط صنــدوق هــر 
ــی  ــن حــدود 1۷% خســارت جان ــور میانگی ــه ط ــاله ب س
ــت  ــه را پرداخ ــت بیم ــث کل صنع ــخص ثال ــته ش رش

ــوده اســت. نم

ــر � ــداد 1۰3.۲۶1 نف ــه تع ــور ب ــی مذک ــازه زمان ــی ب ط
زیــان دیــده حــوادث رانندگــی خســارت پرداخــت گردیــد 
ــر  ــی از توســعه و گســترش چت ــن دســتاورد حاک ــه ای ک
حمایتــی صنــدوق در ســنوات اخیــر بــه گــروه کثیــری از 
هم-وطنــان و قربانیــان حــوادث رانندگــی مــی باشــد کــه 
ــه  ــدم دسترســی ب ــل ع ــه دلی ــای گذشــته ب در ســال ه

ــد. ــره بوده ان ــی به ــدوق از آن ب ــات صن خدم

در طــول ایــن ۶ ســال در کنــار رســالت اصلــی صنــدوق �
کــه حمایــت جــدی از قربانیــان مســتأصل و فاقــد 
ــا همــکاری دو  ــوده اســت، ب ــه پوشــش بیمــه ای ب هرگون
ــه  ــتاد دی ــی و س ــن خســارتهای بدن ــدوق تأمی ــاد صن نه
ــوادث  ــان ح ــر از زندانی ــر 4۲.۶44 نف ــزون ب ــور ، اف کش
ــر  ــدن مقص ــی ش ــا از زندان ــدان آزاد و ی ــی از زن رانندگ

ــد. ــری ش ــه جلوگی حادث
ــه � ــن بودج ــای قوانی ــدات بنده ــت تعه ــوزه پرداخ در ح

ســنواتی بــا پرداخــت حداقــل 4.۶51 میلیــارد ریــال بــه 
ــت الزم  ــتری، حمای ــال وزارت دادگس ــت الم ــدوق بی صن
ــت  ــان زن سرپرس ــت زندانی ــا اولوی ــر ب ــان معس از زندنی
ــار دیگــر نشــان داد صنــدوق  ــوار صــورت گرفــت و ب خان
بعنــوان نمــاد توســعه عدالــت اجتماعــی در جامعه نقشــی 

ــگ دارد. پررن

ــداد � ــنواتی، تع ــن بودجــه س ــن در راســتای قوانی همچنی
ــون  ــی حــوادث رانندگــی قبــل از تصویــب قان ۲19 زندان
بیمــه شــخص ثالــث جدیــد بــا پرداخــت مبلغــی معــادل 
38۶ میلیــارد ریــال بصــورت بالعــوض بــا همــکاری 
ــواده  ــوش خان ــه آغ ــدان آزاد و ب ــه کشــور از زن ســتاد دی

ــتند. بازگش



طــی مــدت یادشــده، بــا پرداخــت افــزون بــر ۶۰8 میلیــارد �
ریــال تفــاوت دیــه زن تــا دیــه مــرد بــه تعــداد ۶9۰ نفــر 
از مشــمولین تبصــره مــاده 551 قانــون مجــازات اســالمی 
بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور و پــس از ابــالغ قانــون 
ــدگان  ــت و از زیان دی ــات پرداخ ــاوت دی ــور، مابه التف مذک

ایــن گونــه حــوادث حمایــت الزم صــورت پذیرفــت.

ــا � ــث، ب ــخص ثال ــه ش ــد بیم ــون جدی ــالغ قان ــس از اب پ
مفــاد  کامــل  اجــرای  جهــت  الزم  زیرســاخت  تهیــه 
ــرای  ــق اج ــث از طری ــخص ثال ــه ش ــون بیم ــاده 3۲ قان م
ــاده  ــاد م ــا مف ــق ب ــران مطاب ــی ای ــک مل ــا بان ــه ب تفاهم نام
ــال 1395،  ــوب س ــث مص ــخص ثال ــه ش ــون بیم 3۲ قان
ــن  ــدوق تأمی ــه صن ــذار ب ــه قانونگ ــف محول ــی از تکالی یک
ــی و  ــارت جرح ــوه خس ــت وج ــی و دریاف ــارتهای بدن خس
فوتــی از طــرف شــرکتهای بیمــه ای اســت کــه بنــا بــه هــر 
دلیلــی بیمه گــذار مطالبــه خســارت از شــرکت بیمــه ای را 
نداشــته و یــا مراجعــه بــه شــرکت بیمــه ای جهــت وصــول 
ــغ  ــول مبال ــس از وص ــه پ ــد ک ــارت نمی باش ــه خس وج
ــاً  ــت عین ــف اس ــدوق مکل ــع، صن ــه ذینف ــور و مراجع مذک
مبلــغ خســارتی را بــه ذینفــع پرونــده پرداخــت نمایــد . در 
ایــن ارتبــاط جهــت تســهیل ســازی امــور ذیربــط و تســریع 
ــه،  ــا مراجع ــان ب ــان همزم ــه ذینفع ــارت ب ــت خس پرداخ
زیرســاخت نــرم افــزاری الزم فیمابیــن شــرکت هــای بیمــه 
ای، صنــدوق تأمیــن خســارتهای بدنــی و بانــک ملــی ایــران 
طراحــی گردیــد بــه طوریکــه هــر ذینفعــی مــی توانــد بــا 
مراجعــه بــه هــر یــک از شــعب بانــک ملــی در اقصــی نقاط 
کشــور اقــدام بــه وصــول وجــه خســارتی خــود از بانــک بــا 
ــرم افــزاری طراحــی  ــا فرآینــد ن ــق ب تأییــد صنــدوق مطاب
ــارت  ــون خس ــوص تاکن ــن خص ــه در ای ــد ک ــده نمای ش
13.۷۰8 نفــر از زیــان دیــدگان بــه مبلــغ ۷.۷۶۰ میلیــارد 
ــده اســت. ــور پرداخــت گردی ــق ســامانه مذک ــال از طری ری

ــتان � ــدوق در ۲8 اس ــعب صن ــر، ش ــال اخی ــول ۶ س در ط
ــع  ــه موق ــریع و ب ــاني س ــات رس ــتاي خدم ــور در راس کش
بــه اربــاب رجوعــان تأســیس، تجهیــز و راه انــدازی گردیــده 
ــان  ــروز قربانی ــد و ام ــیس ان ــال تأس ــز در ح ــی نی و مابق
ــن  ــات ای ــه خدم ــور ب ــر کش ــی در سراس ــوادث رانندگ ح

ــد. ــی دارن ــدوق دسترس صن

ــداف 	 ــتاي اه ــي در راس ــارتهاي بدن ــن خس ــدوق تأمی صن
ــن  ــه ای ــریع ب ــاني س ــات رس ــتاي خدم ــي و در راس تبیین
گــروه و اقــدام بــه بازنگــري مســتمر فرآیندهــاي صنــدوق 
ــت  ــدوق جه ــطح صن ــدات الزم در س ــري تمهی و بکارگی
کاهــش طــول دوره رســیدگي و پرداخــت غرامــت نمــوده 
ــن اقدامــات کاهــش متوســط طــول  اســت کــه نتیجــه ای
ــه  ــدوق ب ــه صن ــي ب ــاي ارجاع ــده ه ــیدگي پرون دوره رس
۷ روز کاری اســت کــه نتیجــه آن پرداخــت ســریع و 
امــکان درمــان بــه موقــع زیاندیــده در راســتاي جلوگیــري 
از هزینــه هــاي حاکمیــت ناشــي از تأخیــر در درمــان 

ــد. ــي باش ــده م زیاندی

ســازمانها بــراي حفــظ بقــا و تعالــي خــود در کنــار ســایر �
ــت  ــه وضعی ــژه ب ــه وی ــت توج ــي بایس ــي م ــداف تبیین اه
ــر،  ــن ام ــه ای ــه ب ــدم توج ــند. ع ــته باش ــود داش ــع خ مناب
حفــظ بقــاء و امــکان تعالــي ســازمانها را بــا مخاطــره جــدي 
مواجــه خواهــد نمــود. بنابرایــن ایــن مهــم بــه عنــوان یکــي 
ــن  ــدوق تأمی ــازمان در صن ــت س ــي مدیری ــول اساس از اص
ــت. در  ــده اس ــي گردی ــن و اجرای ــي تبیی ــارتهاي بدن خس
همیــن ارتبــاط بررســي رونــد وصــول منابــع مالــي صندوق 
در ۶ ســال اخیــر در مقایســه بــا 4۶ ســال گذشــته ، بیانگــر 

رشــدي معــادل 3۶9 درصــد مــي باشــد.

علــي رغــم گذشــت بیــش از نیــم قــرن از فعالیــت صندوق، �
متأســفانه صنــدوق تــا ســال 1393 فاقــد هرگونــه نرمافــزار 
یکپارچــه جهــت اجــراي فرآیندهــاي اصلــي و عملیاتــي - 
پشــتیباني بــود، بــر همیــن اســاس بــراي اولیــن بار از ســال 
1393 سیســتم جامــع و یکپارچــه صنــدوق در قالــب یــک 
سیســتم مکاتباتــي و عملیاتــي بــدون کاغــذ )پیپرلــس( در 

ــز در  ــون نی ــم اکن ــد و ه ــرداري ش ــره ب ــال 1394  به س
راســتاي تغییــرات گســترده صــورت گرفتــه در قانــون براي 
ــا قابلیــت امــکان تشــکیل و  صنــدوق، نســخه جدیــد آن ب
پیگیــري پرونــده بــه صــورت برخــط توســط زیاندیــدگان و 

مقصریــن حــوادث رانندگــي در حــال تدویــن مــی باشــد.

ــالش � ــا ت ــی دارد، ب ــی باالی ــه گــردش مال ــاد ک ــن نه در ای
ــد در  ــی قدرتمن ــت انضباط ــدوق و مدیری ــه ارکان صن هم
ــاء  ــي و ارتق ــد حسابرس ــدون بن ــزارش ب ــی،  گ ــوزه مال ح
ســطح شــفافیت مالــي و بهبــود فرآیندهــاي عملیاتــي براي 

ششــمین ســال پیاپــي محقــق شــد.

ــه � ــت ک ــاي حاکمی ــه ه ــي از دغدغ ــع یک ــتاي رف در راس
ــاي  ــدات پروندهه ــاي تعه ــه ایف ــبت ب ــال 1393 نس از س
خســارتي بیمــه توســعه کــه بــه اســتناد مــاده 44 قانــون 
تأســیس بیمهگــري و بیمــه مرکــزي )ابطــال پروانــه 
فعالیــت بیمــه توســعه( بــه دولــت تحمیــل گردیــده بــود، 
جهــت رفــع مشــکالت مذکــور، صنــدوق تأمین خســارتهاي 
بدنــي بــا اخــذ مصوبــه از مجمــع عمومــي، معــادل 5۰۰۰ 
میلیــارد ریــال نقدینگــي الزم را بــراي شــرکت بیمــه ایــران 
جهــت پرداخــت خســارت بیمــه گــذاران بیمــه توســعه و 
ــراي  ــا اج ــب ب ــن ترتی ــود. بدی ــن نم ــان تأمی آزادي زندانی
ــه  ــه بیم ــوط ب ــارت مرب ــي از خس ــور بخش ــف مذک تکلی
گــذاران شــرکت بیمــه توســعه پرداخــت گردیــد کــه ایــن 
امــر منتــج بــه افزایــش اعتبــار حاکمیــت و امنیــت بخشــي 

ــه جامعــه گردیــد. ب
ــه � ــیدگي ب ــد رس ــازي فرآین ــي س ــر کیف ــتاي ام در راس

ــه  ــدوق ک ــوه صن ــت از وج ــي و صیان ــاي ارجاع ــده ه پرون
ــي  ــي تلق ــوه عموم ــزء وج ــرم ج ــذار محت ــط قانونگ توس
ــود  ــاي موج ــه ه ــر دغدغ ــي دیگ ــده اســت و از طرف گردی
در حــوزه فعالیــت صنــدوق کــه غالبــاً پرونــده هــاي مقصــر 
ــده  متــواري مــي باشــند و همچنیــن افزایــش حجــم پرون
ــت  ــر، اداره اي تح ــنوات اخی ــول س ــي در ط ــاي ارجاع ه
عنــوان اداره تحقیــق جهــت احــراز مــاده ۲1 قانــون بیمــه 
شــخص ثالــث درخصــوص پرونــده هــاي مقصــر متــواري،  
بــا اســتفاده از کارشناســان مجــرب و خبــره در امــر تحقیــق 

ــد. ــدوق تشــکیل گردی در صن

بــا همــکاری تمــام ارگان هــا و نهادهــای کشــور، اساســنامه �
صنــدوق تأمیــن خســارتهای بدنــی تدویــن و بــه تصویــب 
ــون  هیئــت محتــرم دولــت رســید و آییــن نامــه هــاي قان
بیمــه شــخص ثالــث مصــوب 1395 نیــز تدویــن و تصویــب 

گردیــد.

یــک همــکاری منســجم بیــن دولــت و مجلــس باعــث شــد �
ــون  ــدوق در قان ــراي صن ــی ب ــتقل و اختصاص ــف مس ردی

بودجــه کل کشــور ایجــاد شــود.

بــرای آنکــه نــگاه حمایتــی صنــدوق گســترده تــر از �
ــي و سراســري درخصــوص  ــل باشــد اجــراي طــرح مل قب
ــون  ــاده ۲4  قان ــد )ب( م ــوع بن ــه موض ــودگي جریم بخش
ــوري  ــه موت ــایط نقلی ــواران، وس ــیکلت س ــژه موتورس ، وی
کشــاورزي و خودروهــاي کارگاهــي فاقــد بیمه نامــه در 
سراســر کشــور کــه منتــج بــه پوشــش بیمــه اي حداقــل 5 
ــد. ــه در کشــور گردی ــه نام ــد بیم ــه فاق ــیله نقلی ــون وس میلی

بیمــه �  ، مســئوالن  و  مــردم  هــای  دغدغــه  از  یکــی 
ــن  ــه بی ــم نام ــاء تفاه ــا امض ــه ب ــود ک ــیکلت ب موتورس
صنــدوق تامیــن خســارتهاي بدنــي کشــور و بانــک ملــي، 
دارنــدگان موتورســیکلت تســهیالت خریــد بیمــه شــخص 
ثالــث دریافــت مــي کنند.صنــدوق تامیــن خســارتهاي بدني 
کشــور و بانــک ملــي طــي یــک قــرارداد ســه ســاله توافــق 
کردنــد ، بانــک ملــي مبلــغ اصــل بیمــه نامــه شــخص ثالث 
موتورســیکلت را مطابــق بیمــه نامــه صادره توســط شــرکت 

ــد. هــاي بیمــه عامــل تســهیالت پرداخــت مــي نمای

در مســیر تعالــي هرچــه بیشــتر ســازمان و نقــش آفرینــي �
ــي در مســیر مســئولیت  ــن خســارتهاي بدن ــدوق تأمی صن

ــئولیت  ــش مس ــرکت در همای ــا ش ــت ب ــي حاکمی اجتماع
اجتماعــي کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور محتــرم برگــزار 
ــازمان از  ــه س ــع صــورت گرفت ــي جام ــس از ارزیاب شــد، پ
ــده  ــرکت کنن ــاي ش ــازمان ه ــرکتها و س ــه ش ــن کلی بی
ــان  ــذ نش ــه اخ ــق ب ــدوق موف ــي، صن ــن دوره ارزیاب در ای
ســیمین مســئولیت اجتماعــي گردیــد کــه ایــن مهــم بــه 
دلیــل حضــور مؤثــر و کارآمــد در عرصــه خدمــات رســاني 
ــد. در  ــداء گردی ــي اه ــت اجتماع ــق عدال ــردم و تحق ــه م ب
اولیــن همایــش ملــي نشــان مســئولیت اجتماعــي کشــور با 
حضــور ریاســت محتــرم جمهــور، وزیــر بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکي، وزیــر علــوم تحقیقــات فنــاوري، وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي، رئیــس دفتــر رئیــس جمهور، 
معــاون رئیــس جمهــور در امــور بانــوان، نماینــدگان محترم 
ــاي  ــري از نهاده ــداد کثی ــالمي و تع ــوراي اس ــس ش مجل
ــزار  ــي برگ ــت اجتماع ــش عدال ــاء نق ــه ایف ــال در زمین فع
شــد، صنــدوق تامیــن خســارت بدنــي کشــور مفتخــر بــه 
دریافــت نشــان ســیمین )نقــره اي( مســئولیت اجتماعــي 
کشــور شــد. از بیــن 14۶ شــرکت و نهــاد مــورد بررســي، 
ــگاه دوم کشــوري نصیــب صنــدوق تأمیــن  در نهایــت جای

ــد. ــي گردی خســارتهاي بدن

ــن � ــف ای ــث و تکلی ــخص ثال ــه ش ــون بیم ــاده 41 قان م
قانــون بــه راه انــدازي » ســامانه جامــع حــوادث رانندگــي« 
ــه  ــذار ب ــود،  قانونگ ــا ب ــای م ــت ه ــن ماموری از مهمتری
ــي،  ــوادث رانندگ ــه ح ــوط ب ــور مرب ــاماندهي ام ــور س منظ
ــوادث  ــع ح ــامانه جام ــت »س ــرده اس ــف ک ــت را مکل دول
ــا مشــارکت  ــون ب ــن قان ــررات ای ــق مق رانندگــي«  را مطاب
ــه روزآمــد  ــط ایجــاد و نســبت ب همــه دســتگاههاي ذي رب
ــد و  ــدازي نمای کــردن و تحلیــل مســتمر داده  اي آن راه ان
مقــرر اســت نیــروي انتظامــي، وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکي)مراکز فوریت هــاي پزشــکي( اورژانــس و 
بیمارســتان ها ســازمان پزشــکي قانونــي و جمعیــت هــالل 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــران، اطالع ــالمي ای ــوري اس ــر جمه احم
ســوانح  رانندگــي را فــوراً در ســامانه مذکــور ثبــت کننــد، 
قــوه قضائیــه نیــز  مکلــف اســت اطالعــات مربــوط بــه آراي 
قضائــي راجــع بــه حــوادث رانندگــي را در ســامانه مذکــور 
قــرار دهد.ضمــن آنکــه نیــروي انتظامــي هــم موظــف اســت 
همزمــان باتعویــض پــالک وســیله نقلیــه، مشــخصات مالک 
جدیــد را در »ســامانه جامــع حــوادث رانندگــي« درج کنــد. 
ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور نیــز مکلــف اســت 
اسنادتنظیم شــده درخصــوص وســایل نقلیــه ماننــد نقــل و 
ــد. ــور درج کن ــامانه مذک ــن را درس ــت و ره ــال،  وکال انتق

بخــش هــاي مختلفــي بــه ایــن ســامانه پیوســته و در حــال 
ــن نشســت  ــس از ای ــم پ ــل شــدن اســت و امیدواری تکمی
مجموعــه هــاي مرتبــط بــا وزارت کشــور بــا ســرعت 
بیشــتري در ایــن ســامانه کــه بــا هــدف کاهــش تقلبــات، 
تســریع در فرآیندهــاي رســیدگي بــه خســارت هــا، کنتــرل 
ــدازي شــده، مشــارکت نماینــد. ــات راه ان و کاهــش تصادف

و من ا... التوفیق

علی جباری
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور
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درآمدمجوزدولتبرایگرانیرابررسیمیکند؛

گوشبریبامجوزدولتی
ــوالت  ــوز دار محص ــی مج ــرای گران ــان اج 3 روز از زم
وکاالهــای مــورد مصــرف مــردم مــی گــذرد و ایــن اتفاق 
درســت در شــرایطی رخ داده کــه از ابتــدای آذرمــاه و بــا 
دســتور دولــت کســب و کارهــای بســیاری تعطیــل و یــا 
بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمــده انــد تــا شــاید در پــی 
ایــن محدودیــت هــا بتوانیــم از مســیر شــیوع گســترده 

کرونــا عبــور کنیــم.

تــورم بــاالی 44 درصــد در کنــار تعطیلــی کســب وکار 
هــا و محدودیــت هــای ایجــاد شــده بــرای کســب وکارها 
اگرچــه مشــکالتی اســت کــه بیــش از یــک ســال اســت 
ــرو  ــا آن روب ــد ب ــم درآم ــژه اقشــار ک ــه وی ــردم ب ــه م ک
هشــتند امــا نکتــه قابــل تامــل تدبیــری دیگــری اســتکه 
دولــت در عیــن بــی تدبیــری بــرای گرانــی مجــدد کاالها 

همزمــان بــا ایــن محدودیــت هــا اخــذ کــرده اســت.

جلسهایبرایگرانی�
ــات یکصــد و  ــده از تصمیم ــار منتشــر ش براســاس اخب
ــی  ــازار درحال ــم ب ــروه تنظی ــه کارگ ــیزدهمین جلس س
معــاون  از ســوی  بخشــنامه  قالــب  در  آذرمــاه  اول 
ــه  بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
دســتگاه های اجرایــی ابــالغ شــد کــه براســاس آن مجــوز 
ــت  ــا امضــای دول ــم کاال رســماً ب ــل ۲۰ قل ــی حداق گران
ــازار داده شــده اســت.با تصمیــم کارگــروه تنظیــم  ــه ب ب
بــازار، از اول آذرمــاه افزایــش قیمــت شــیر خــام، 1۰ نــوع 
لبنیــات، کــره، 4 کاال در گــروه روغــن و 4 کاال در گــروه 
نهاده هــای دامــی کلیــد خــورد و بــه ایــن ترتیــب مهــر 
تاییــد رســمی دیگــری بــر گرانــی هایــی کــه تــا پیــش از 
ایــن بر معیشــت مــردم حاکــم بــود ؛زده شــد.این اتفاقات 
در حالــی رخ داده کــه انتظلــر مــی رفــت بــا وجــود رکــود 
اقتصــادی و مشــکالت معیشــتی کــه بــه واســطه تــورم 
ــور  ــا در کش ــترده کرون ــیوع گس ــد و ش ــاالی 44 درص ب
و همچنیــن آثــار منفــی ناشــی از آن بــر اقتصــاد کشــور 
ــا  ؛متولیــان بکوشــند تصمیماتــی را اتخــاذ کننــد کــه ت
حــدودی باعــث آرامــش و کاهــش دغدغــه هــای مــردم 
شــود امــا در عمــل نــه تنهــا چنیــن نشــده بلکــه عمــال 
ــت طــی هفتــه پیــش رو شــاهد  ــا مجــوز رســمی دول ب
ســیل جدیــدی از گرانــی هــا خواهیــم بود.صــدور مجــوز 
گرانی هــا بــه  ویــژه در بخــش کاالهــای اساســی درحالــی 
ــت  ــت رخ داده کــه انتظــار مــی رفــت دول از ســوی دول
تدبیــر و امیــد در شــرایط فعلــی بــه منظور کاهش فشــار 
ــی هــا  ــر گران ــر معیشــت مــردم کــه کمرشــان در براب ب
خــم شــده اســت ، تدبیــر درســت تــری را اتخــاذ کنــد .

گرانیپشتگرانی�
مشــاهدات میدانــی از قیمــت کاالهــای اساســی در 
ــه  ــل از آنک ــه قب ــد ک ــان می ده ــر نش ــای اخی هفته ه
ــت داده  ــوی دول ــا از س ــش قیمت ه ــوز افزای ــماً مج رس
شــود،  قیمــت برخــی از کاالهــا از جملــه شــیر، روغــن، 
ــود  ــه ب ــت افزایــش یافت ــد نوب ــات و... در چن کــره، حبوب
ــن  ــازار ای ــم ب ــروه تنظی ــاه کارگ ــوز اول آذرم ــا مج و ب
ــت  ــش قیم ــا افزای ــر ب ــار دیگ ــک ب ــاالً ی ــا احتم کااله
ــی اســت کــه انتظــار  ــود، ایــن درحال همــراه خواهنــد ب

بــازار کــه  تنظیــم  می رفــت حداقــل در کارگــروه 
ــور  ــز در آن حض ــف نی ــتگاه های مختل ــدگان دس نماین
دارنــد، به جــای مجــوز رســمی بــرای گرانی هــا، بــا 
گران فروشــی ها برخــورد و ضوابــط انضباطــی بــرای 

ــود. ــن ش ــران و... تعیی ــا محتک ــورد ب برخ

گرانیکاالهادریکسالاخیر�
از بــی تدبیــری دولــت همیــن بــس که بعــداز گرانــی کره 
، گوشــت ، برنــج و نایــاب شــدن گوجه فرنگــی و زنجبیل 
و ... در هفته هــای گذشــته روغــن در بــازار نایــاب شــد و 
محصــول روغــن جامــدی کــه تــا پیــش ازایــن در قیمــت 
هــای 43 هزارتومــان بــه فــروش مــی رســید بــه واســطه 
نظــارت دقیــق و بــدون خطــای متولیــان بــه رقــم هــای 

بــاالی ۲۰۰ هــزار تومــان هــم رســید.

 اگرچــه درایــن فرآینــد ماننــد فرآینــدی کــه درگرانــی 
ــورد  ــم خ ــات رق ــی ج ــرغ و صیف ــی ، م ــه فرنگ گوج
ــه و پاســخگو مدعــی شــده  ــان همیشــه در صحن متولی
ــان اســت  ــک عــده دالل در می ــای ی ــاز هــم رد پ کــه ب
ــی مــردم در ایــن خصــوص وجــود  ــرای نگران و جایــی ب
نــدارد و بــه زودی بــازار ازایــن محصــول اشــباع می شــود 
ــه  ــی ک ــام گرانی های ــد تم ــه مانن ــتان ب ــان داس ــا پای ؛ام
دود آن تنهــا بــه چشــم مــردم مــی رود بعــد از دوهفتــه 
بــا افزایــش قابــل توجــه روبــرو شــد و محصــوالت 
ــلف  ــدی در ش ــد 13 درص ــا رش ــف ب ــات مختل کاخانج
هــای فروشــگاهای و ویتریــن ســوپر مارکــت ها نشســت.

بیتدبیریبرایتمامفصول�
ــت  ــه دول ــی تدبیران ــدام ب ــا اق ــن و تنه ــن اولی ــه ای البت
دوازدهــم نبــوده و نیســت چراکــه براســاس آنچــه 
کارشناســان و تحلیلگــران نیــز عنــوان مــی کننــد دولــت 

ــردم ــد م ــدرت خری ــش ق ــی و کاه ــای گران در وانفس

ــان  ــای متولی ــه ه ــه گفت ــه ب ــه هم ــی ک و درســت زمان
ــد و  ــرده بودن ــاد ک ــورس اعتم ــعه ب ــد و توس ــرای رش ب
گمــان مــی بردنــد مــی تواننــد بــا ســودی کــه از بــورس 
کســب مــی کننــد تــورم و بخشــی از گرانــی هــا ســربه 
ــام  ــان تم ــه ناگه ــد ؛ب ــش دهن ــیده را پوش ــک کش فل
رویاهــای مــردم نقشــه بــر آب شــد و ســرمایه گذارانــی 
کــه بــه آن دســت دل بســته بودنــد نــه تنهــا ســودی بــه 
دســت نیاورنــد بلکــه تمــام ســرمایه خــود را نیز از دســت 
دادند.اینــم اقدامــات یکــی پــس از دیگــری در حــال رخ 
دادن اســت و نــه تنهــا متولیــان اقدامــی بــرای جلوگیری 
ازآن نمــی کننــد بلکــه همچنــان مســیر را بــرای جــوالن 
دالالن در بازارهــای مختلــف و یــا گــران فروشــان همــوار 
ــی آنکــه حتــی ذره ای نگــران  ــد ب ــر مــی کنن و هموارت

مــردم و تبعــات شــرایط حاصــل شــده باشــند.

 اگرچــه برخــی دســت انــدرکاران صــدور چنیــن مجوزی 
را دلیلــی بــرای خاتمــه دادن بــه گرانــی های غیر رســمی 
ــا از  ــد ام ــی کنن ــالم م ــن رخ داده اع ــا پیــش ازای ــه ت ک
دیــد کارشناســان چنیــن اقدامــی نــه تنهــا کمکــی بــه 
پایــان یافتــن ایــن گرانــی هــا نمــی کنــد بلکــه منجــر 
بــه نوســاناتی مــی شــود کــه تــا پیــش ارزایــن بــه شــکل 

غیــر رســمی وجــود داشــت. 

در همیــن راســتا از آنجایــی کــه تجــارب موجــود از نبــود 
ــا  ــورد ب ــن و برخ ــرای قوانی ــی دراج ــارت و هماهنگ نظ
ایــن قبیــل افــراد حکایــت دارد بــی شــک ایــن اســتدالل 
برخــی کارشناســان در خصــوص اقداماتــی ماننــد مجــوز 
دادن بــرای گرانــی چنــد بــاره آن هــم در شــرایط کنونــی 
ــوده و  ــی نب ــوز دولت ــا مج ــری ب ــوش ب ــز گ ــزی ج چی
ــاور ایــن افــراد دولــت و متولیــان دولتــی  نیســت . بــه ب
در ســال پایانــی دولــت قــرار دارنــد بنابراینطبیعــی اســت 
کــه تمایلــی بــه برخــورد بــا ایــن افــراد نداشــته باشــند و 

همچنــان ســنگ خــود را بــه ســینه بزننــد.

گزارش
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کامرانندری:

بهبودشرایطدرراهاست
ــن  ــی مهمتری ــرایط کنون ــورم در ش ــت: ت ــادی گف ــناس اقتص ــک کارش ی
بحــران اقتصــادی ایــران اســت امــا نشــانه های مثبتــی از مهــار تــورم در 
ــن  ــان مهمتری ــی همچن ــت.تورم در حال ــده اس ــکار ش ــران آش ــاد ای اقتص
ــر  ــته اند ب ــورها توانس ــیاری از کش ــه بس ــت ک ــران اس ــاد ای ــران  اقتص بح
ــا  ــق آینــد و معــدود کشــورهایی در جهــان همچنــان ب ــورم فائ مشــکل ت

ــرو هســتند. بحــران اقتصــادی ورب

ــد  ــا تاکی ــران ، ب ــاد ای ــورم در اقتص ــه های ت ــاره ریش ــدری درب ــران ن کام
بــر اینکــه کنتــرل و مهــار تــورم، از ضروریــات و واجبــات اقتصــاد ماســت، 
ــد  گفــت: نشــانه های خــوب و مثبــت در اقتصــاد وجــود دارد کــه می توان

نویــد بخــش کاهــش نــرخ تــورم در ماه هــای پیــش رو باشــد.

تثبیتنرختورمتولیدکنندهدرتابستان99�
ــر  ــه داد: تغیی ــب ادام ــن مطل ــح ای ــادی در توضی ــناس اقتص ــن کارش ای
ــرای  ــی ب ــانه مثبت ــو نش ــک س ــی از ی ــود بانک ــرخ س ــن ن ــیر تعیی مس
اقتصــاد محســوب می شــود و از ســوی دیگــر بــازار ســهام نیــز در 
وضعیتــی مســاعد قــرار گرفتــه و رشــدی متعــادل را پــس از ریــزش قابــل 
ــرد:  ــه ک ــناس اقتصــادی اضاف ــن کارش ــه می کند.ای ــاخص تجرب ــه ش توج
ــکا و خــروج ترامــپ از کاخ ســفید  ــات آمری در عیــن حــال نتیجــه انتخاب
ــران  ــر اقتصــاد ای ــن کشــور ب ــری ای ــر مســیر فشــار حداکث ــه تغیی ــه ب ک
ــه  منجــر می شــود، کاهــش نــرخ تــورم را در کنــار مــوارد پیــش گفتــه ب

ــد داشــت . ــراه خواه هم

ــورم نظــارت  ــرخ ت ــد کاهشــی ن ــداوم رون ــرای ت ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب او ب
ــیگنال های  ــن س ــار ای ــت: در کن ــردد، گف ــری گ ــد پیگی ــا بای ــر بانک ه ب
ــران را دســتخوش تغییــر می کنــد  مثبــت کــه مســیر حرکــت اقتصــاد ای

ــران نیــز باشــیم. ــد متوجــه مشــکالت بنیادیــن اقتصــاد ای بای

ــا مشــکل کســری  ــی اســت ب ــران ســال های طوالن ــال ای ــوان مث ــه عن  ب
بودجــه روبروســت و از ســوی دیگــر ناترازی هایــی کــه در بانک هــا 
ــوزه  ــناس ح ــت.این کارش ــرده اس ــران را آزرده ک ــاد ای ــود دارد، اقتص وج
پولــی و مالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه رونــد کاهــش نــرخ تــورم در اقتصــاد 
ــده در  ــاد ش ــت ایج ــد از فرص ــت، گفت:بای ــه دار اس ــدی ادام ــران رون ای
ــرخ  ــار ن ــرای مه ــتفاده را ب ــترین اس ــی بیش ــی و داخل ــای بین الملل فض

ــته باشــیم.  ــورم داش ت

ریختــن  هــم  بــه  از  ممانعــت  و  ســرمایه  بــازار  از  مراقبــت 
دقیــق  اســتفاده  کنــار  در  بــازار  ایــن  ز فضــای  ا
ــد مســیر حرکــت اقتصــاد  ــکا می توان ــات امری فرصــت انتخاب
ایــران را در ماه هــای یپــش رو و ســال آینــده تغییــر دهــد.

نــدری در توضیــح ایــن مطلــب ادامــه داد: البتــه بایــد بــه ایــن 
ــرای  ــه توجــه داشــت کــه اســتفاده از فرصــت مهمــی کــه ب نکت
ایــران ایجــاد شــده تنهــا در اختیــار مقامــات اقتصــادی و 

ــور  ــر وزارت ام ــورم، نظی ــی ت ــتگذار متول ــتگاه های سیاس دس
ــه و  ــازمان برنام ــزی و س ــک مرک ــی، بان اقتصــادی و دارای
ــم  ــی و تصمی ــتگاه های سیاس ــه دس ــت بلک ــه نیس بودج
ــرایط  ــن ش ــری از ای ــز در بهره گی ــوزه نی ــن ح ــران ای گی
ــد  ــت تاکی ــه صراح ــوان ب ــی می ت ــد و حت ــیار موثرن بس

کــرد کــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــران بیــش از 
هــر زمانــی وابســته بــه تصمیــم سیاســتمداران 

اســت. شــده 

ــای اقتصــادی  ــر ایجــاد بحران ه ــر تصمیمــات سیاســی ب ــاره تاثی وی درب
ــده  ــا و بالن ــاد پوی ــود و اقتص ــم ب ــوان در تحری ــح داد: نمی ت ــران توضی ای
ــه  داشــت، ایــن مســاله اصــال امکانپذیــر نیســت. در واقــع بایــد فکــری ب
حــال سیاســت خارجــی بایــد شــود زیــرا اگــر تحریم هــای آمریــکا علیــه 
ایــران برداشــته شــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه دنیــا حاضــر بــه همــکاری 
بــا ماســت.ندری گفــت: بنــده قبــول دارم کــه مــا گرفتــار ناکارآمدی هــا و 
ــتیم  ــل هس ــد در داخ ــت گذاری های ب ــن سیاس ــا و همچنی ــی تدبیری ه ب

و امــا از آن ســو سیاســت خارجــی کشــور مانــع جــدی اقتصــاد اســت.

ــع درســت اســت و  ــکار کــرد کــه سیاســت خارجــی در واق ــوان ان  نمی ت
ــدارد.وی  ــا سیاســت خارجــی ن مشــکالت موجــود در اقتصــاد ارتباطــی ب
ــه رویارویــی رســانه ای و کالمــی برخــی منتقــدان و مدافعــان عملکــرد  ب
دولــت هــا اشــاره کــرد و گفــت: بایــد تکلیــف ایــن موضــوع را در داخــل 
ــا  روشــن کــرد، شــواهد نشــان می دهــد وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران ب
تصمیمــات اتخــاذ شــده در حــوزه سیاســت خارجــی صــد درصــد ارتبــاط 
دارد. ایــن حــرف مــن بــدان معنــی نیســت کــه مــا بــه تصمیمــات داخلــی 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــتیم ام ــه هس ــران بی توج ــف مدی ــد و ضع ب
تاثیــر هــر اقدامــی در جایــگاه خــودش بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
در شــرایط کنونــی وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه مســاه سیاســت خارجــی 
ــد مشــکل اقتصــاد را در ایــن حــوزه برطــرف  بســیار پررنــگ اســت و بای

کــرد.

گفتگو
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ــه  ــد ک ــاز ش ــی آغ ــال در حال ــاه س ــومین م س
از  یکــی  تجربــه  حــال  در  ایــران  ارز  بــازار 
اســت. تاریخــی  دوره هــای  اســتثنائی ترین 

ــی  ــقف تاریخ ــران از س ــازار ای ــت ارز در ب قیم
رقــم خــورده در ایــن بــازار حــاال ۶ هــزار تومــان 
ــث روز  ــان بح ــا همچن ــت ام ــه اس ــش یافت کاه
محافــل خبــری ارز و مســیر حرکــت آن در 

روزهــا و ماه هــای پیــش روســت.

ــش قیمــت ارز تابســتانی خــاص را پیــش   افزای
روی ایــران قــرار داد. پــس لــرزه هــای تابســتان 
تــا پایــان مهــر مــاه نیــز بــازار ارز را تحــت تاثیــر 
قــرار داد امــا دومیــن مــاه ســال تغییــرات بــازار 
کار  در  ســفید  کاخ  در  داده  رخ  تغییــرات  بــا 
ــه در  ــات صــورت گرفت ــر نشســتن اقدام ــه ثم ب
ــراق  ــا ع ــرات ب ــت. مذاک ــر نشس ــه ثم ــران ب ته
ــران  ــده ای ــه ش ــع بلوک ــازی مناب ــرای آزادس ب
ــمی  ــالم رس ــو و اع ــک س ــور از ی ــن کش در ای
بهبــود  کنــار  در  نفــت  صــادرات  افزایــش 
ــای  ــت ارزه ــی و بازگش ــادرات غیرنفت ــد ص رون
صادراتــی بــه ایــران همگــی ســیگنال هایی بــود 
کــه حکایــت از ریــزش تاریخــی نــرخ ارز داشــت 
امــا بــا ایــن حــال هــر چنــد فاصلــه قیمتــی دالر 
ــی  ــدوده زمان ــن مح ــی در همی ــقف تاریخ از س
ــان  ــزار توم ــه 1۰ ه ــز ب ــاه دوم پایی ــر در م اخی
رســید و دالر بــرای روزهــای اندکــی کانــال ۲۲ 
ــا در حــال  ــه کــرد ام هــزار تومــان را نیــز تجرب
ــدوده در  ــان مح ــا نوس ــازار ب ــت ب ــر برگش حاض

ــه دارد. ــان ادام ــزار توم ــا ۲۶ ه ــال ۲5 ت کان

سیگنالهاییازجنسبودجه�
 بــازار ارز حــاال بــا ســیگنال های مهمــی از 
محــل بودجــه در حــال تدویــن در ســازمان 
ــالم  ــر اســاس اع ــه و بودجــه روبروســت. ب برنام
ــرخ  محمدباقــر نوبخــت، رییــس ایــن ســازمان ن
ــزار و 5۰۰  ــده 11 ه ــال آین ــه س دالر در بودج
تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن نــرخ، 
ــود.  ــده می ش ــه خوان ــعیر ارز در بودج ــرخ تس ن
ــه  ــت ک ــی اس ــع نرخ ــه، درواق ــرخ ارز بودج ن
ــه  ــت ب ــای دالری دول ــطه آن، درآمده ــه واس ب
ــه آن  ــه ب ــرخ ک ــن ن ــود. ای ــل می ش ــال تبدی ری
نــرخ تســعیر ارز نیــز گفتــه می شــود هــر ســال 
توســط دولــت تعییــن می شــود. هــر چنــد ایــن 
ــال  ــه س ــبت ب ــری را نس ــی دو براب ــرخ افزایش ن
گذشــته نشــان می دهــد امــا از آن رو بــرای 
بــازار ارز خبــری مثبــت و مهــم تلقــی می شــود 
کــه بــه نظــر می رســد مســیر حرکــت دولــت در 
ســال پیــش رو مســیر یکســان ســازی و کاهــش 
ــت. ــران اس ــاد ای ــدد ارز در اقتص ــای متع نرخ ه

 بــر اســاس ایــن گــزارش وزیــر صنعــت، معــدن 
ــت  ــه دول ــرده اســت ک ــز اعــالم ک و تجــارت نی
آمــاده حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی تخصیصــی 
ــیاری  ــت. بس ــی اس ــا اساس ــرای واردات کااله ب
ــی از  ــاد ناش ــه فس ــتناد ب ــا اس ــان ب از کارشناس
الزم  معتقدنــد  تومانــی   4۲۰۰ ارز  تخصیــص 
اســت ارز مذکــور حــذف و حمایــت از ســفره بــا 

ــرد. ــورت گی ــری ص ــاص دیگ ــات خ اقدام

بــا ایــن حــال هنــوز ســیگنال مشــخصی از 
ســوی مدیــران ســازمان برنامــه و بودجــه مبنــی 
بــر حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی ارائــه نشــده اســت 
و بــا اینکــه رزم حســینی، وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــات می گویــد: تفــاوت ارز دولتــی و آزاد 
ــی  ــرایط کنون ــز در ش ــت نی ــت و دول فسادزاس
ــر  ــه نظ ــا ب ــت، ام ــذف ارز 4۲۰۰ اس ــاده ح آم
ــن  ــدگاری ای ــر ســر مان مــی رســد کشــمکش ب
ارز ادامــه داشــته باشــد.این ارز در حــال حاضــر 
تنهــا بــرای »جــو«، »ذرت«، »گنــدم«، »روغــن 
خــام«، »دارو«، »تجهیــزات پزشــکی« و »انــواع 

ــت. ــویا(« اس ــی )س ــای روغن دانه ه

قیمتدالردرلوایحبودجه�
در  ارز  نــرخ  نوبخــت  محمدباقــر  حالــی  در 
بودجــه ســال آینــده را بیــن 11 تــا 11 هــزار و 
5۰۰ تومــان اعــالم کــرده اســت کــه بررســی ها 
نشــان می دهــد در ســال های 94 و 95، ایــن 
نــرخ ثابــت و حــدود ۲ هــزار و 85۰ تومــان 
بــوده اســت. در ایــن دوره زمانــی نــرخ میانگیــن 
ــزار  ــدود 3 ه ــال 94، ح ــازار آزاد در س ارز در ب

ــزار  ــدود 3 ه ــال 95، ح ــان و در س و 45۰ توم
ــرخ  ــوده اســت. در ســال 9۶، ن ــان ب و ۶45 توم
دالر در بودجــه، 33۰۰ تومــان تعییــن شــد. 
فاصلــه ایــن قیمــت بــا قیمــت دالر در بــازار آزاد 
ــال  ــود. در س ــان ب ــدود ۷۰۰ توم ــزی در ح چی
ــدن دالر 35۰۰  ــاظ ش ــا لح ــه ب ــز بودج 9۷ نی
تومانــی بســته شــد امــا در رفتــن لنگــر نــرخ ارز 
ســبب شــد نــرخ دالر در بــازار ازاد بیــش از ســه 

ــز  ــته نی ــال گذش ــد.در س ــم باش ــن رق ــر ای براب
ــرخ تســعیر ارز حــدود 5 هــزار و 54۰ تومــان  ن
تصویــب شــد و در ســال جــاری نیــز ایــن نــرخ 
ــا  ــوده اســت. ب ــان ب ــزار و 3۰۰ توم حــدود 5 ه
ــر  ــرخ ارز دو براب ــت ن ــخنان نوبخ ــه س ــه ب توج

ــود. ــی خواهــد ب ــرخ کنون ن

کاهشقیمتدرراهاست؟�
را  نویــد  ایــن  امــا  برابــری  دو  رشــد  ایــن 
می دهــد کــه دولــت قصــد دارد در ســال آینــده 
ــت  ــه قیم ــش فاصل ــرای کاه ــود را ب ــالش خ ت
دالر در بــازار آزاد و دالر دولتــی بــه کار بننــدد. 
ــی از  ــت سیاس ــیگنال های مثب ــه س ــه ب ــا توج ب
ــات  ــی مقام ــل علن ــن تمای ــو و همچنی ــک س ی
ــام از  ــه برج ــت ب ــرای بازگش ــکا ب ــد امری جدی
ســوی دیگــر و همچنیــن کاهــش فشــار سیاســی 
ــوان  ــران می ت ــاد ای ــازار ارز و اقتص ــه ب وارده ب
انتظــار داشــت بــازار ارز روزهــای آرامتــری را در 
ماه هــای باقیمانــده ســال و ســال اینــده تجربــه 
ــه تنهــا از  ــد چــرا کــه پالس هــای مثبــت ن نمای
ــه  ناحیــه اقتصــاد کــه از ناحیــه سیاســت نیــز ب

ــازار رســیده اســت. ب

شمارشمعکوسبرایتغییرشرایطبازار

گزارش
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تداومتخصیصارز4200تومانیکاالهایاساسیدربودجهسالآینده
محــل  از  اساســی  کاالهــای  تومانــی   4۲۰۰ ارز   ،99 و   98 ســال های  در 
ــص  ــات گازی و خال ــام، میعان ــت خ ــادرات نف ــی از ص ــای ارزی ناش درآمده
ــه 14۰۰،  ــه بودج ــس الیح ــاس پیش نوی ــا براس ــت، ام ــاص می یاف گاز اختص
ارز 4۲۰۰ تومانــی در ســال آینــده فقــط از محــل درآمدهــای ارزی ناشــی از 

ــود. ــن می ش ــام تأمی ــت خ ــادرات نف ص

ــه  ــازمان برنام ــط س ــته توس ــه گذش ــل هفت ــال 14۰۰ اوای ــه س ــه بودج الیح
ــم شــد و بررســی ایــن الیحــه در جلســات هیــأت  ــت تقدی ــه دول و بودجــه ب
ــی  ــن، حســن روحان ــاز شــد. پیــش از ای ــل آغ ــه قب ــت از چهارشــنبه هفت دول
رئیس جمهــوری تأکیــد کــرده بــود کــه بودجــه 14۰۰ بــا محورهــای اصــالح 
ــم  ــا، تنظی ــا کرون ــه ب ــیوه های مقابل ــی و ش ــاد مقاومت ــه، اقتص ــاختار بودج س
ــش  ــا، افزای ــش هزینه ه ــر کاه ــال »ب ــه س ــوب بودج ــد و چارچ ــد ش خواه
ــک،  ــت الکترونی ــعه دول ــت، توس ــای دول ــدی گری ه ــش تص ــا، کاه درآمده
قطــع وابســتگی مســتقیم بودجــه بــه نفــت، رونــق و جهــش تولیــد و اجــرای 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســتوار شــده اســت.«محمدباقرنوبخت، 
ــه  ــه بودج ــس الیح ــی از پیش نوی ــه، کلیات ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی

ــت را اعــالم کــرد. ــه دول تقدیمــی ایــن ســازمان ب

ــع بودجــه از ســه محــل نفــت،  ــه نوبخــت بودجــه 14۰۰ تأمیــن مناب  به گفت
ــه و  ــازمان برنام ــنهاد س ــاس پیش ــت.بر اس ــی اس ــار اوراق مال ــات و انتش مالی
بودجــه، تــداوم تخصیــص ارز 4۲۰۰ تومانــی بــه کاالهــای اساســی، پیشــنهاد 
ارز 11 هــزار تومانــی و نفــت 4۰ دالری در الیحــه بودجــه 14۰۰ از مهم تریــن 
ــی در  ــس از بررس ــه پ ــه بودج ــت. الیح ــده اس ــال آین ــه س ــای بودج محوره
دولــت قــرار اســت در مهلــت قانونــی و پیــش از 15 آذرمــاه بــه مجلــس ارائــه 

شــود.

ادامهتأمینارز4200تومانی�
ــرل  ــرای کنت ــت ب ــرخ ارز، دول ــش ن ــام و افزای ــکا از برج ــروج امری ــد از خ بع
قیمــت کاالهــای اساســی، ارز بــا نــرخ دولتــی 4۲۰۰ تومانــی را بــرای تأمیــن 
کاالهــای اساســی اختصــاص داد و تأمیــن ایــن ارز توســط دولــت در بودجــه 
ــده شــد. اکنــون پیش نویــس الیجــه بودجــه ســال  ســال های 98 و99 گنجان
ــد ارز 4۲۰۰  ــان می ده ــت، نش ــی آن اس ــال بررس ــت در ح ــه دول ــده ک آین
ــال 14۰۰  ــده و س ــه آورده ش ــان در بودج ــی همچن ــای اساس ــی کااله تومان
ــاوت  ــود.اما تف ــن می ش ــی تأمی ــا ارز 4۲۰۰ تومان ــی ب ــای اساس ــز کااله نی
ــال 98 در  ــال و س ــه امس ــبت ب ــده نس ــال آین ــی س ــن ارز 4۲۰۰ تومان تأمی
محــل تأمیــن ایــن ارز اســت. در حالــی کــه در ســال های 98 و 99، ارز 
4۲۰۰ تومانــی کاالهــای اساســی از محــل درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات 

نفــت خــام، میعانــات گازی و خالــص گاز اختصــاص می یافــت، براســاس 
ــی در  ــد دارد ارز 4۲۰۰ تومان ــت قص ــه 14۰۰، دول ــه بودج ــس الیح پیش نوی
ســال آینــده را صرفــاً از محــل درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات نفــت خــام 
تأمیــن کنــد.در جــزء 1 بنــد »ب« تبصــره 1 پیش نویــس ایــن الیحــه آمــده 
ــف  ــدرج در ردی ــت من ــادرات نف ــل از ارزش ص ــع حاص ــقف مناب ــت: »س اس
ــن و  ــال تعیی ــادل............. ری ــون مع ــن قان ــماره )5( ای ــدول ش ۲1۰1۰1 ج
ــی و دارو  ــای دام ــی، نهاده ه ــای اساس ــرف واردات کااله ــادل ارزی آن ص مع
ــه  ــه 14۰۰ ک ــه بودج ــس الیح ــود«.در پیش نوی ــکی می ش ــزات پزش و تجهی
توســط ســازمان برنامــه و بودجــه تهیــه شــده اســت، جــای رقــم ریالــی منابــع 
ــه  ــده ک ــته ش ــی( گذاش ــن )خال ــه چی ــت، نقط ــادرات نف ــل از ارزش ص حاص
نشــان می دهــد ایــن رقــم تــا زمــان تحویــل الیحــه بودجــه بــه دولــت در ایــن 
ــم  ــس، رق ــه مجل ــل الیحــه ب ــان تحوی ــی نشــده اســت و در زم ســازمان نهای

آن مشــخص می شــود.

معافیتماهانهمالیاتحقوق4میلیونتومان�
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــام بودج ــال در ارق ــر س ــه ه ــری ک ــوع دیگ موض
ــاس  ــت. براس ــدان اس ــوق کارمن ــی حق ــت مالیات ــث معافی ــرد بح می گی
جزئیــات پیش نویــس الیحــه بودجــه ســال آینــده، ســقف معافیــت 
مالیــات حقــوق کارکنــان دولتــی و خصوصــی، به طــور ســاالنه 48 
میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــد. طبــق جزئیــات پیش نویــس الیحــه 
بودجــه ســال 14۰۰، ســقف معافیــت مالیاتــی حقــوق کارکنــان دولتــی 
ــا 4  ــه ت ــان و ماهان ــون توم ــال 14۰۰، 48 میلی ــرای س ــی ب و غیردولت
میلیــون تومــان خواهــد بود.براســاس جــزء 5 تبصــره 1۲ الیحــه بودجــه 
ســال 14۰۰ ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع مــاده 84 قانــون مالیــات 
هــای مســتقیم در ســال 14۰۰ ســاالنه 48 میلیــون تومــان تعییــن 

می شــود.

ــی و  ــان دولت ــوق کارکن ــد حق ــر درآم ــات ب ــرخ مالی ــاس، ن ــن اس ــر ای ب
غیردولتــی اعــم از حقــوق و مزایــای فوق العــاده، موضــوع مــاده 85 قانــون 
ــم  ــک و نی ــا ی ــور ت ــغ مذک ــر مبل ــازاد ب ــای مســتقیم به صــورت م مالیات ه
ــک و  ــازاد ی ــه م ــات ســاالنه ده درصــد و نســبت ب ــر آن مشــمول مالی براب
نیــم برابــر تــا دو و نیــم برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه پانــزده درصــد 
ــات  ــر آن مشــمول مالی ــار براب ــا چه ــر ت ــم براب ــازاد دو و نی ــه م و نســبت ب
ــات  ــرای مشــمول مالی ــازاد چهــار ب ــه م ســاالنه بیســت درصــد و نســبت ب
الیحــه  پیش نویــس  براســاس  می گــردد.  اصــالح  درصــد  بیســت وپنج 
ــای  ــون مالیات ه ــاده 1۲ قان ــالح م ــون اص ــای 1 و ۲ قان ــه، تبصره ه بودج

ــی اســت. ــود باق ــوت خ ــه ق مســتقیم مصــوب ۲۷/4/139۶ ب

گزارش
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ــوع  ــد موض ــد درآم ــخاص فاق ــتغالت اش ــاالنه مس ــات س ــت مالی ــزان معافی می
ــد مشــاغل موضــوع  ــر درآم ــات ب ــای مســتقیم و مالی ــون مالیات ه ــاده 5۷قان م
مــاده 1۰1 قانــون مالیات هــای مســتقیم، ســاالنه بــه مبلــغ 3۶ میلیــون تومــان 
اصــالح می شــود.دولت بــرای ســال جاری و طبــق قانــون بودجــه ســقف 
ــاه  ــان و در م ــون توم ــال 3۶ میلی ــان را در س ــوق کارکن ــی حق ــت مالیات معافی
ســه میلیــون و ۶۰۰ تومــان تعییــن کــرده بــود کــه در ســال آینــده ایــن ســقف 
ــان در  ــوق کارکن ــش حق ــرای افزای ــدا می کند.ب ــش پی ــان افزای ــزار توم 4۰۰ ه
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــط ۲5 درص ــد متوس ــز رش ــده نی ــال آین س
ــت  ــه نخس ــش ماه ــه ش ــرده ک ــالم ک ــی اع ــی در گزارش ــور مالیات ــازمان ام س
ــی و  ــش عموم ــان بخ ــوق کارکن ــان از حق ــارد توم ــش از 5545 میلی ــال بی س

ــرده اســت. ــات اخــذ ک ــان از بخــش خصوصــی مالی ــارد توم 5۲33 میلی

3.۵میلیونتومانکفحقوقکارمندانوبازنشستگان�
بازنشســتگان  حقــوق  کــف   14۰۰ بودجــه  الیحــه  پیش نویــس  براســاس 
ــه  ــه بودج ــان در الیح ــزار توم ــون و 5۰۰ ه ــر 3 میلی ــغ ب ــده بال ــال آین در س
ــتگان 3.5  ــدان و بازنشس ــوق کارمن ــف حق ــاس ک ــن اس ــر ای ــد. ب ــنهاد ش پیش
میلیــون تومــان می شــود کــه نســبت بــه ســال جاری ۲5 درصــد افزایــش دارد. 
براســاس جــزء 4 بنــد الــف تبصــره 1۲ الیحــه بودجــه ســال 14۰۰ کــه هیــأت 
دولــت در حــال بررســی و تصویــب آن اســت، ذکــر شــده کــف حقــوق کارکنــان 
دولتــی، قــرارداد کارمعیــن و حقــوق بازنشســتگان کمتــر از 3.5 میلیــون تومــان 
در مــاه نباشــد.در قانــون بودجــه امســال کــف حقــوق بازنشســتگان و کارمنــدان 
ــر از ۲.8 میلیــون تومــان در  ــی و کارمعیــن کمت دولتــی اعــم از رســمی، پیمان

ــف  ــش ک ــزان افزای ــده می ــال آین ــه س ــه بودج ــن در الیح ــود. بنابرای ــاه نب م
ــده ۲5 درصــد اســت. ــاد ش ــای ی ــوق گروه ه حق

رشد۵3درصدیتسهیالتازصندوقتوسعه�
ــت  ــه دول ــه و بودجــه کشــور در الیحــه بودجــه ســال 14۰۰ ب  ســازمان برنام
ــع  ــورو از مناب ــارد ی ــه  ای 4.۲ میلی ــدات بودج ــرای برخــی تعه پیشــنهاد داده ب
ــود  ــت ش ــهیالت ارزی پرداخ ــی تس ــعه مل ــدوق توس ــال 14۰۰ صن ورودی س
کــه نســبت بــه مصــوب امســال 53 درصــد رشــد دارد.طبــق بنــد ه تبصــره 4 
ــارد و  ــغ چهــار میلی ــت اجــازه داده می شــود، مبل ــه دول بودجــه ســال 14۰۰ ب
ــع ورودی ســال 14۰۰ صنــدوق  ــورو از مناب دویســت و هشــتاد و دو میلیــون ی
ــت برداشــت کنــد. ــا تضمیــن دول توســعه ملــی را به صــورت تســهیالت ارزی ب

طبــق ایــن جزئیــات تــا ســقف یــک میلیــارد یــورو نیــز مجــدداً در ســال آینــده 
بــرای هزینه هــای مدیریــت و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا پیشــنهاد شــده 
ــی ســران  ــت در شــورای عال ــورو از ســوی دول ــارد ی ــک میلی اســت. امســال ی
ــا تأییــد رهبــر معظــم انقــالب در حــال پرداخــت اســت. قــوا مطــرح شــده و ب

همچنیــن بخشــی از اعتبــارات دســتگاه های اجرایــی از محــل تســهیالت ارزی 
ــی براســاس ارز  ــع ارزی صنــدوق توســعه مل در نظــر گرفتــه شــده اســت. مناب
ــورو  ــارد ی ــال جاری ۲.۷ میلی ــه س ــه در بودج ــود ک ــبه می ش ــی محاس نیمای
معــادل 419۰۰ میلیــارد تومــان مصــوب شــده بــود کــه عملکــرد آن در شــش 
ماهــه 158۶ میلیــارد تومــان بــوده اســت.البته تمامــی ایــن اعــداد و ارقــام بعــد 

از ارائــه الیحــه بودجــه بــه مجلــس بایــد نهایــی و تصویــب شــود.

ــن� ــدای ــانچیســت؟چطــوربای ــيآب ــارتورم ــماازآم ــلش تحلی
ــرد؟ ــيک ــارراارزیاب آم

مــا در ایــن آمــار دو عــدد را مشــاهده مي کنیــم کــه یکــي تــورم ماهانــه اســت 
ــد  ــج واحد درص ــه پن ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــه. ت ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــري ت و دیگ
ــاه 1/8  ــد مهرم ــه از هفت درص ــورم ماهان ــي ت ــت ول ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ــه  ــورم نقط ــن ت ــیده اســت. ای ــم واحــد رس ــه 5/۲ ده ــرده و ب ــدا ک ــش پی کاه
ــه  ــي ک ــا وقت ــذار اســت، ام ــن اثرگ ــورم میانگی ــه و ت ــورم ماهان ــر ت ــه نقطــه ب ب
ــه  ــردم اســت ک ــي م ــه ســبد مصرف ــورم ک ــا ت ــات مي رســیم اصطالح ــه جزئی ب
ــکیل  ــودش تش ــاص خ ــب خ ــا ضری ــا وزن ی ــات ب ــا و خدم ــمت کااله از دو قس
ــات  ــورم در خدم ــد و ت ــا ۷/۶ درص ــورم کااله ــته ت ــاه گذش ــت. در م ــده اس ش
1/۲ درصــد بــوده کــه میانگیــن دو همــان 5/۲ درصــد اســت، امــا وقتــي بــه تــورم 
ــاي  ــادوام و کااله ــاي ب ــمت کااله ــورم دو قس ــن ت ــم، ای ــگاه مي کنی ــا ن کااله

ــا و  ــان خوراکي ه ــري هم ــیم بندي دیگ ــه در تقس ــم دوام دارد ک ــا ک ــي دوام ی ب
غیرخوراکي هــا اســت. بگذریــم از اینکــه ضریــب اثــر هــر کــدام از اینهــا چقــدر 
اســت کــه یقینــا ضریــب اهمیــت کاالهــاي بــي دوام و کــم دوام بیــش از کاالهــاي 

ــادوام اســت. ب

 اهمیــت خوراکي هــا ۲۷ درصــد در کاالهــا تاثیــر دارد و غیرخوراکي هــا ۷3 
درصــد، امــا علــت چیــزي کــه در مهرمــاه و آبان مــاه اتفــاق افتــاده و مــا آن را 
ــد قیمــت  ــا مانن ــن اســت کــه خوراکي ه ــم ای ــاه مي بینی ــن روز از آذرم در دومی
ــا علــت  ــد، ام ــن دســت افزایــش پیــدا کرده ان ــي از ای ــا روغــن و کاالهای مــرغ ی
اینکــه تــورم نقطــه بــه نقطــه از 41/5 درصــد بــه 4۶/4 درصــد رســیده اســت تاثیر 
ــه از هفت درصــد  ــورم ماهان ــا اینکــه چــرا ت ــش قیمــت خوراکي هاســت، ام افزای
بــه 5/۲ درصــد رســیده بــه خاطــر تــورم کــم کاالهــاي غیرخوراکــي اســت کــه 
وزن آنهــا در تــورم بیــش از ۷۰ درصــد اســت. البتــه علــت افزایــش قیمــت مــرغ 

مرکــز آمــار ایــران داده هــاي جدیــدي را دربــاره تــورم ماهانــه و نقطــه بــه نقطــه منتشــر کــرده کــه نشــان مي دهــد نــرخ ایــن شــاخص اقتصــادي کاهــش 
داشــته اســت. ایــن رونــد متاثــر از متغیرهــاي داخلــي و خارجــي اتفــاق افتــاده کــه تــداوم ایــن امــر مي توانــد منجــر بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادي و 
در کمتریــن حالــت ثبــات اقتصــادي در کشــور شــود. روي کار آمــدن بایــدن در آمریــکا و وعــده بازگشــت بــه برجــام تاثیــر خــودش را بــا ایجــاد جــو 
ــرات سیاســي در جهــان و  ــد تغیی ــه رون ــه همیــن دلیــل اســت. به نظــر مي رســد ادام ــازار ارز و ســکه هــم ب ــروز ب ــد کاهشــي ام ــي گذاشــت و رون روان

همچنیــن رونــد مثبــت کشــف واکســن کرونــا تــا پایــان ســال، بتوانــد فضــاي آرامــي را بــراي اقتصــاد کشــورمان رقــم بزنــد.

هادیحقشناس،اقتصاددان؛

رامشدناقتصادسرکشایران

ادامه
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ــواد  ــد م ــتر از 9۰ درص ــي دان و بیش ــت، یعن ــه واردات اس ــتگي ب ــن وابس و روغ
ــن  ــم روغ ــم دان و ه ــد از خــارج کشــور وارد شــوند، ه ــن بای ــه روغ ــه تهی اولی
هــردو کاالهایــي هســتند کــه وابســته بــه واردات انــد و اینکــه ال ســي ها بــراي 
بازگشــایي دچــار مشــکل هســتند ســر جــاي خــودش، چــون نــرخ دالر نوســان 
ــم و  ــن عوامــل یعنــي کنــدي در واردات به دلیــل تحری شــدید دارد هــر دوي ای
ــر گذاشــته اســت و  ــن اث ــرغ و روغ ــش قیمــت م ــش قیمــت ارز روي افزای افزای
ــورم  ــت ت ــاد اس ــا زی ــم و وزن غیرخوراکي ه ــا ک ــه وزن خوراکي ه ــل اینک به دلی

ــه 5/۲ درصــد رســیده اســت.  ــه از هفت درصــد ب ماهان

ــا  ــود قطع ــي نب ــالم خوراک ــي از اق ــن و برخ ــرغ و روغ ــت م ــش قیم ــر افزای اگ
هفت درصــد مي توانســت بیــش از 1/8 درصــد کاهــش پیــدا کنــد. به نظــر 
ــم  ــور کرده ای ــد عب ــورم هفت درص ــخت ت ــاه س ــه از م ــان ک ــا همچن ــد م مي رس
ــه هفت درصــدي دیگــري داشــته  ــورم ماهان ــان ســال ت ــا پای بعیــد اســت کــه ت
ــت.  ــادق اس ــم ص ــه ه ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــورد ت ــب در م ــن مطل ــیم، همی باش
یعنــي بعیــد اســت تــورم نقطــه بــه نقطــه آبــان نســبت بــه مهرمــاه کــه حــدود 

ــود. ــرار ش ــد تک ــاه بع ــد، در م ــاد ش ــد زی پنج درص

بــاتوجــهبــهایــنوضعیــتوجنبــهروانــيکــهانتخابــاتآمریــکا �
درثبــاتبــازارداشــت،امــکانداردکــهتــورمتــاپایانامســال

کاهــشپیــداکنــدیــاایــنوضعیــتثابــتبمانــد؟
ــا  ــه دالر ب ــود ک ــن ب ــي ای ــار عقالی ــت، انتظ ــت را مي پذیرف ــپ شکس ــر ترام اگ
شــیب بیشــتري کاهــش پیــدا کنــد. ایــن عــدم پذیــرش ترامــپ شــیب یــا عامــل 
ــا شــیب کمتــري  غیراقتصــادي باعــث شــد تــا افزایــش قیمــت دالر در ایــران ب
رخ دهــد. مــا ایــن مطلــب را در مــورد قیمــت ســکه و همچنیــن افزایــش قیمــت 
ــت  ــت را مي پذیرف ــپ شکس ــر ترام ــم، اگ ــم مي بینی ــرمایه ه ــازار س ــهام در ب س
ــازار ســرمایه بیشــتر  ــا ریــزش قیمــت ســکه و دالر بیشــتر و صعــود ب کاهــش ی
مي شــد ولــي چــون نپذیرفتــه و زمان درمانــي مي کنــد، به نظــرم مي رســد 
ــال  ــر احتم ــم و دیگ ــور کرده ای ــکه عب ــت دالر و س ــه اوج قیم ــا از نقط ــه م ک
افزایــش براســاس انتظــارات کاهشــي اســت کــه اگــر چنیــن شــود تاثیرگــذار 

بــر کاهــش نــرخ دالر هــم خواهــد بــود.

آیــاایــنامــکانوجــودداردکــهثبــاتنســبيتــاپایــانســالهــم�
ادامــهداشــتهباشــد؟

ــي  ــم داشــت، یعن ــا را نخواهی ــش قیمت ه ــن انتظــار افزای ــا به طــور قطــع یقی م
برعکــس انتظــار مــا تــا پایــان ســال انتظــار کاهشــي خواهیــم داشــت.

بــاتوجــهبــهاینکــهقیمتهــامعمــوالپــسازافزایــشچســبندگي�
ــرف ــود،ازآنط ــامميش ــختيانج ــهس ــاب ــشآنه ــدوکاه دارن
ــات ــرلبنی ــانظی ــيازکااله ــهبرخ ــتب ــشقیم ــوزافزای ــممج ه
ــش ــارکاه ــرانتظ ــرفدیگ ــودوازط ــيدادهميش ــادهدام ونه
ــود؟ ــدب ــکليخواه ــهش ــهچ ــرایطب ــيرود،ش ــام قیمته

ــت  را  ــبندگي قیم ــواره چس ــاد هم ــا در اقتص ــت م ــتي اس ــه درس ــن نکت ای
ــد کــه دالر مــدت  ــاق مي افت ــي اتف ــم، منتهــي چســبندگي قیمــت زمان داری
ــاي  ــن قیمت ه ــه ای ــي ک ــي وقت ــد، ول ــاال مي مان ــاي ب ــي در قیمت ه طوالن
ــدا  ــش پی ــد کاه ــوده و بع ــه ب ــک هفت ــد روز و ی ــد چن ــاالي دالر در ح ب

ــت. ــش اس ــل کاه ــي قاب ــه راحت ــبندگي ب ــن چس ــد ای مي کن

ــد� ــاميتوان ــدنقیمته ــتمان ــرايثاب ــيراب ــهکارهای ــتچ دول
انجــامدهــد؟

ــور  ــت، همانط ــام اس ــه برج ــت ب ــت بازگش ــدف دول ــه ه ــت ک ــي اس طبیع
ــد  ــي اســتفاده مي کنن ــر فرصت ــرد از ه ــه رئیــس جمهــوري هــم اعــالم ک ک
ــه برجــام برگــردد، ایــن برگشــت یعنــي اینکــه 1+5 تعهــدات  کــه آمریــکا ب
برجــام را رعایــت کنــد و اولیــن شــرط ایــن تعــادل ایــن اســت کــه فــروش 
ــردد.  ــادي بازگ ــه حــال ع ــا ب ــي م ــادالت پول ــت، صــادرات و واردات و مب نف
ــه برجــام برگــردد و عامــل اخــالل تجــارت  ــکا ب در ایــن وضعیــت اگــر آمری

جهانــي ایــران برطــرف 
ایــن  انتظــار  شــود، 
ــا  ــه قیمت ه ــت ک اس
یــا  شــود  کاهشــي 
از  بخشــي  هــر 
ــورم کــه ناشــي از  ت
متغیرهــاي بنیــادي 
نبــود  اقتصــادي 
ــا  ــذف و قیمت ه ح
ــد. ــادل برس ــه تع ب

ما از نقطه اوج قیمت دالر و سکه عبور کرده ایم و 
دیگر احتمال افزایش براساس انتظارات کاهشي 
است که اگر چنین شود تاثیرگذار بر کاهش نرخ 

دالر هم خواهد بود.

آمریکا به برجام برگردد و عامل اخالل تجارت 
جهاني ایران برطرف شود، انتظار این است که 
قیمت ها کاهشي شود یا هر بخشي از تورم که 

ناشي از متغیرهاي بنیادي اقتصادي نبود حذف و 
قیمت ها به تعادل برسد.

ادامهگفتگو
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 حجمباالیدوستداشتننقدینگیدردولتیازدهمودوازدهم!�

ــی از  ــار ناش ــم و فش ــد تحری ــی مانن ــر موضوعات ــه اگ ــن نکت ــی ای ــرای بررس ب
ــای  ــی بازاره ــان اصل ــران و متولی ــت مدی ــرد نادرس ــی و عملک ــد نقدینگ آن، رش
ــری  ــج منطقی ت ــی و نتای ــه بررس ــم ب ــم، می توانی ــرار دهی ــر ق ــادی را مدنظ اقتص
دســت یابیم.کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی عمــده مشــکالت کنونــی اقتصــاد 
ــد  ــد بای ــته و معتقدن ــی دانش ــیخته نقدینگ ــام گس ــد لج ــی از رش ــور را ناش کش
ــور را  ــادی کش ــکالت اقتص ــل مش ــوص دالی ــور در خص ــس جمه ــای رئی صحبت ه
مدنظــر قــرار دهیــم کــه آمــار رشــد تــورم و نقدینگــی بــی حــد و حســاب را اعــالم 
ــوم  ــه س ــان هفت ــی در پای ــم نقدینگ ــد حج ــان می ده ــه نش ــبات اولی کردند.محاس
ــزان  ــارد تومان)همــت( شــده و می ــزار میلی ــزار و 93۰ ه ــر 99 در حــدود ۲ ه مه

ــغ شــده اســت. ــارد تومان)همــت( بال ــزار میلی ــه 38۶ ه ــی ب ــه پول پای

ــز در 4  ــم نی ــت یازده ــم دول ــم می بینی ــار بیندازی ــه آم ــی ب ــر نگاه ــن اگ همچنی
ســال عمــر خــود 854 هــزار میلیــارد تومــان بــر حجــم نقدینگــی افــزوده اســت، 
ــم  ــی، حج ــت روحان ــه کار دول ــروع ب ــدای ش ــر 139۲ و ابت ــان تی ــه در پای چراک
ــان تیــر 139۶  نقدینگــی 4۷9 هــزار میلیــارد تومــان بود.حجــم نقدینگــی در پای
ــم 18۶  ــه رق ــی ب ــه پول ــان و حجــم پای ــارد توم ــزار میلی ــم 1333 ه ــه رق ــز ب نی

ــود. ــر 139۶ رســیده ب ــان تی ــان در پای ــارد توم هــزار میلی

ــش از 188۲  ــه بی ــی ب ــم نقدینگ ــش حج ــر افزای ــزی بیانگ ــک مرک ــار بان ــن آم همچنی
ــن اســاس حجــم نقدینگــی  ــر ای ــان ســال 139۷ اســت. ب ــان در پای ــارد توم ــزار میلی ه
ــزار  ــش از 1333 ه ــی بی ــال 139۶ کم ــاه س ــم در تیرم ــت دوازده ــدای دول ــه در ابت ک
میلیــارد تومــان بــود، در مــدت ۲۰ ماهــه منتهــی بــه اســفند 139۷ بیــش از 549 هــزار 
ــاه حــدود ۲۷.4  ــر م ــم ه ــت دوازده ــی در دول ــه عبارت ــش یافت.ب ــان افزای ــارد توم میلی
هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی جدیــد ایجــاد شــده اســت. در ســال 139۷ نیــز مجموعــا 
35۲.9 هــزار میلیــارد تومــان بــه حجــم نقدینگــی اضافــه شــد کــه میانگیــن ماهانــه آن 

ــد. ــان می ش ــارد توم ــزار میلی ۲9.4 ه

در 9 مــاه ابتدایــی ســال 98 نیــز، هــر روز 85۰ میلیــارد تومــان بــه حجــم پــول افــزوده 
ــر  ــا ۲ براب ــاه 98 تقریب ــه آذر م ــی ب ــه منته ــول در 1۲ ماه ــد پ ــتاب رش ــد. ش می ش
شــتاب رشــد شــبه پول بــوده اســت. عاملــی کــه حاکــی از پتانســیل تورمــی نقدینگــی 
دارد. بررســی ها نشــان می دهــد ۷4 درصــد از مجمــوع نقدینگــی خلق شــده تــا 
پایــان ســال 9۷، تنهــا در دولــت حســن روحانــی خلــق شــده، ۲۲درصــد آن در دولــت 
ــاره  ــه در این ب ــه ای ک ــل اســت. نکت ــای قب ــی ســهم ســایر دولت ه ــژاد و مابق احمدی ن
جــای طــرح شــدن دارد، توجــه بــه کاهــش ارزش پــول ملــی اســت،در همیــن راســتا 
ــرای ارائــه گــزارش عملکــرد 1۰۰  حســن روحانــی، رییــس جمهــور در ســال 139۲ ب
ــزرگ  ــل ب ــن عام ــود: اولی ــه ب ــرده و گفت ــورم ک ــه ت ــاره  ای ب ــم اش ــت یازده روزه دول
ــارد  ــزار میلی ــا در ســال 84 حــدود ۶8 ه ــود. م ــی  حســاب نقدینگــی ب ــورم رشــد ب ت

تومــان نقدینگــی داشــتیم و در پایــان دولــت دهــم 4۷۰ هــزار میلیــارد نقدینگــی در 
کشــور وجــود داشــت یعنــی در هشــت ســال نقدینگــی هفــت برابــر شــده اســت.

ــا ایــن تفاســیر دولــت روحانــی در بحــث نقدینگــی خیلــی تاثیرگــذار بــوده و  ب
حتــی آقــای رییــس جمهــور نیــز بــه صراحــت ایــن موضــوع را پذیرفتــه اســت.

گرانمیکنندتاداللهابهزحمتنیفتند�
بحــث دیگــری کــه در بررســی سیاســت هــای اقتصــادی دولــت بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد موضــوع تکــراری عــدم کارایــی مدیــران اســت.مدیرانی کــه خودشــان 
گویــا نمی داننــد چــه می کننــد و یــا خودشــان را بــه ندانســتن می زننــد و 
ــتانی  ــر داس ــرا از ه ــود را مب ــد خ ــی می خواهن ــه کالس اول ــات بچگان ــا توجیه ب
بدانند.بــه عنــوان مثــال دولــت و بخــش هــای مختلــف اقتصــادی دولتــی هــر بــار 
ــک  ــردن و نزدی ــی ک ــرای واقع ــد ب ــد می گوین ــران می کنن ــا را گ ــت ه ــه قیم ک
ــه کــردن  ــا بی صرف ــاه کــردن دســت دالل هــا ب ــازار، و کوت ــه ب کــردن قیمت هــا ب
ــرای  ــروز ب ــن دی ــال همی ــکاری را برگزیده ایم.مث ــن راه ــه چنی ــت ک ــی اس دالل
ــد  ــر را 5۰ درص ــت تای ــا، قیم ــت دالل ه ــتن دس ــا و برداش ــازی قیمت ه واقعی س
ــد  ــه نظــر می رس ــد! ب ــران کردن ــی گ ــش قیمــت قبل ــالوه ۶۰ درصــد افزای ــه ع ب
دولــت آنقــدر دالل هــا را دوســت دارد تــا بــرای آنکــه در چنیــن شــرایط حســاس 

ــد. ــه کاری می کن ــد خــودش هم ــت نیفتن ــه زحم ــا ب ــی آن ه کرونای

اگــرچ ه دولتمــردان بــر ایــن باورنــد کــه دلیــل تصمیم هایشــان منطقــی و 
ــر  ــی بهت ــی بی تصمیم ــادی گاه ــان اقتص ــر کارشناس ــه نظ ــا ب ــت ام ــی اس پذیرفتن
ــس کمیســیون  ــب رئی ــدوزی، نای ــید احســان خان ــه تصمیم گیری هاست.س از اینگون
ــا انتقــاد از عملکــرد  اقتصــادی مجلــس نیــز در همیــن راســتا و در توییتــر خــود ب
ــاق گاز نقدینگــی،  ــک مرکــزی در حــوزه اقتصــادی نوشــته اســت: بخشــی از ات بان
تــورم امــروز و بخشــی از ســقوط آزاد ریــال، محصــول قصــور بانــک مرکــزی اســت.

خانــدوزی آورده اســت: مثــال ســال هــا خواســتار مســیرهای جایگزیــن ســوئیفت و 
تنــوع ابزارهــای تســویه ارزی بودیــم و بانــک مرکــزی فقــط لبخنــد تحویــل مــا مــی 
ــر  ــود؟/در آخ ــل نب ــرک فع ــا ت ــا آی ــد ام ــکنی می ش ــدا کارش ــم عم ــی گوی داد.نم
نیــز ایــن ســوال مهــم همچنــان مطــرح اســت کــه چــه زمانــی قیمــت هــا واقعــی 
ــردان  ــت داده و دولتم ــر قیم ــه تغیی ــه لحظ ــه ب ــی دالر لحظ ــا وقت ــود؟ آی می ش
هــم قیمت هــا را بــر اســاس دالر مــی ســنجند و گــران می کنند؟بــا ایــن وضعیــت 
هرگــز قیمــت واقعــی بــرای بــازار نداریــم و ایــن صرفــا بهانــه ای بــرای گــران کــردن 
ــه ای  ــت و برنام ــی اس ــال گران ــه دنب ــت ب ــم دول ــم بپذیی ــع ناچاری ــت؛ در واق اس

ــدارد. ــرای آرام کــردن اوضــاع اقتصــادی ن ب

درآمدتصمیمهایاقتصادیدولترابررسیمیکند؛

دولت،دلبستهگرانی
ــت  ــه ای اس ــه گون ــران ب ــان و تحلیلگ ــف کارشناس ــای مختل ــا و آماره  گزارش ه
ــان آن می رسد.دســت  ــت و متولی ــه دول ــی ب ــخ گران کــه دســت آخــر یــک ســر ن
ــدام  ــز م ــای اقتصــادی نی ــدگان بازاره ــدرکاران مباحــث اقتصــادی و کنترل کنن ان
بــر طبــل تحریم هــا و فشــارهای ناشــی از آن مــی کوبنــد تــا خــود را از زیــر بــار 
ایــن حجــم از فشــار و اتهــام رهــا کننــد امــا همچنــان تمــام نگاه هــا بــه عملکــرد 
دولــت و دســت انــدرکاران دولــت اســت.در واکاوی ایــن مســاله کــه دولــت تــا چــه 
ــا  ــدازه درگرانی هــا و رشــد لجام گســیخته کاالهــا نقــش داشــته، کافــی اســت ت ان
وضعیــت بازارهــای اقتصــادی و چشــم انــداز پیــش روی آنهــا و همچنیــن کارنامــه 
اقدامــات دولــت در ایــن خصــوص را بررســی و مقایســه کنیــم. بــی شــک در یــک 

بــرآورد کلــی اطالعــات منصفانه تــری بــرای قضــاوت بــه دســت خواهــد آمــد.

گزارش
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ــه  ــه یقیــن ایجــاد محدودیت هــای کرونایــی و تعطیلــی کســب و کار، لطمــه بزرگــی را ب قطــع ب
ــی اســت کــه بســیاری کارشناســان  مشــاغل و اقشــار کم درآمــد وارد خواهــد کــرد. ایــن در حال
ــب و  ــی مناس ــای حمایت ــراد طرح ه ــدن اف ــان دی ــری از زی ــرای جلوگی ــد ب ــت بای ــد دول معتقدن
ــادا مردمــی کــه تحــت تاثیــر شــرایط اقتصــادی  ــا مب ــرار دهــد ت ــری را در دســتور کار ق جامع ت
ــد  ــت می توان ــر دول ــارت دقیق ت ــه عب ــد. ب ــیب ببینن ــن آس ــش از ای ــتند، بی ــار هس ــل فش متحم
ــن  ــرق، بیمــه و از ای ــغ، همچــون پرداخــت هزینه هــای آب، ب ــر در دریافــت برخــی مبال ــا تاخی ب
ــت  ــت درس ــر آن، مدیری ــه ب ــد. اضاف ــه کن ــر جامع ــر ضعیف ت ــه قش ــایانی ب ــک ش ــت، کم دس
ــرای  ــبی ب ــد مناس ــد راه درآم ــم می توان ــرمایه ه ــازار س ــون ب ــی همچ ــی و دارای ــای مال بازاره
ــه اقشــار کم درآمــد باشــد. ــرای کمــک ب ــی ب ــه کســری بودجــه و تامیــن مال ــا توجــه ب ــت ب دول

بهنظرشماباتوجهبهمحدودیتهایکروناییکهمیتواندتاثیربهسزایی�
برکسبوکارواقشارکمدرآمدداشتهباشد،دولتومسئوالنبایدچه

حمایتهاییبرایایندستهازمشاغلدردستورکارقراردهند؟
ــی رود  ــار م ــه ای، انتظ ــی دو هفت ــور و تعطیل ــر کش ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ــن ب ــده م ــه عقی ب
ــی از  ــد و یک ــته باش ــود داش ــد وج ــد بای ــاز دارن ــا نی ــه آنه ــه ب ــی ک ــای ایران ــی از خانواره حمایت های
ــا  ــی از ب ــن یک ــاد م ــه اعتق ــد. ب ــرکار نمی رون ــخاص س ــه اش ــت ک ــی اس ــرای زمان ــا ب ــن آنه مهم تری
اهمیت تریــن قســمت ها آن اســت کــه حداقــل بــرای بخــش خصوصــی تمهیداتــی اتخــاذ شــود، از جملــه 
اینکــه مثــل عقــب انداختــن مالیــات، هزینه هــای بیمــه و تامیــن اجتماعــی را بــا تاخیــر دریافــت کننــد، 
بــه عبــارت دقیق تــر زمانــی کــه اشــتغال بــا اختــالل و تاخیــر همــراه و کمبــود حضــور در محــل کســب 
ــا یــک فرصــت تنفســی  درآمــد بــه وجــود آمــده اســت، حداقــل بایــد دریافت هــای بیمــه و مالیــات را ب
ــد  ــود، می توان ــه بخــش خصوصــی خواهــد ب ــر آنکــه کمکــی ب دوماهــه لحــاظ کــرد. ایــن مهــم عــالوه ب
بــرای پرســنل مشــغول بــه کار هــم مفیــد باشــد، چراکــه درصــدی از تامیــن اجتماعــی توســط پرســنل و 
قســمت دیگــر توســط صاحبــان کار پرداخــت می شــود. بــه نظــر مــن توجــه بــه ایــن مــوارد مهــم اســت 

ــود. ــز اهمیــت خواهــد ب ــی بســیار حائ ــا در مقطــع کنون ــن پرداخت ه ــه ای ــان دادن ب و زم

آیادولتدرشرایطفعلیکهبامشکالتبسیاریهمچونکسریبودجه�
دستوپنجهنرممیکند،تواناییحمایتمالییاتاخیردردریافتمبالغ

ذکرشدهرادارد؟
ــا  ــی، تمــام نقص ه ــی اصل ــوان متول ــه عن ــد ب ــت بای ــن نیســت. دول ــم چــاره ای جــز ای ــد بگویی بای
ــرد  ــردم درخواســت ک ــم از م ــور دائ ــه ط ــوان ب ــه نمی ت ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــران کن را جب
ــا  ــن عرصــه و تصمیم گیری ه ــت در ای ــی حضــور دول ــند، از طرف ــته باش ــا مماشــات داش ــه صرف ک
ــوند،  ــتر نش ــار بیش ــل فش ــردم متحم ــه م ــا اینک ــد ت ــر باش ــد نظ ــد م ــا بای ــر در دریافت ه و تغیی

ــده و  ــای تعدیل کنن ــا روش ه ــرق و گاز ب ــل آب، ب ــی از قبی ــت هزینه های ــال، دریاف ــوان مث به عن
ــه  ــه فشــار متحمــل شــده ب ــه شــود. چراک ــدگان در نظــر گرفت ــرای مصرف کنن ــژه ب ــات وی تخفیف

ــد. ــش می ده ــه را افزای ــیب پذیری در جامع ــد، آس ــار کم درآم ــی و اقش ــش خصوص بخ

بسیاریازکارشناسانوتحلیلگرانبراینباورند،دولتبرایحمایت�
ناگزیراستتاازطریقبازارهایمالیوداراییهمچونبازارسرمایه

کسبدرآمدوتامینمالیکند.نظرشمادراینبارهچیست؟
ــو رود.  ــد درســت جل ــا یــک رون ــه آن اســت کــه بازارهــای دارایــی همچــون ســهام ب ایــن مشــروط ب
مــا در چندمــاه اخیــر شــاهد آن بودیــم کــه دولــت وارد ماجــرا شــد و گرچــه توســعه هــم اتفــاق افتــاد، 
امــا متاســفانه مدیریــت آن مثبــت نبــود و بســیاری از افــرادی کــه اقــدام بــه ســرمایه گذاری در بــورس 
ــا خریــد ســهام  ــازار متضــرر شــدند. ایــن عاملــی شــد ت ــه واســطه عــدم شــناخت از ایــن ب ــد، ب کردن
ــازار  ــا کمــی تعلــل و تامــل بیشــتر انجــام شــود. از طرفــی آمــوزش الزم بــرای ورود بــه ب در بــورس ب
ســرمایه بایــد نهادینــه شــود و ســپس انتظــار ورود افــراد بــه ایــن بــازار را داشــت و بایــد متذکــر شــوم 

ــازار ایجــاد شــود دولــت می توانــد درآمــد خوبــی از آن داشــته باشــد. اگــر مدیریــت درســتی در ب

خبریمبنیبرپیشبینیدالر11هزارتومانیونفت40دالریدربودجه�
سالآیندهمنتشرشدهاست.ایندرحالیاستکهخیلیازفعاالن
اقتصادیباوردارنددولتنبایداشتباهاتگذشتهراتکرارکندوبار

دیگراقتصادرابهدرآمدهاینفتیگرهبزند.تحلیلشماازاینموضوع
چیست؟

ــم  ــن ه ــود، ای ــرح می ش ــی مط ــای نفت ــه درآمده ــکا ب ــه و ات ــی از بودج ــت جدای ــت صحب سال هاس
مســتلزم آن اســت کــه تســهیالت ورود بــه یــک بــازار دیگــر کــه توانایــی جبــران درآمدهــای نفتــی را 
داشــته باشــد، ایجــاد کــرد، بــه عبــارت دقیق تــر تقویــت صــادرات و تولیــد بایــد در دســتور کار قــرار 
بگیــرد اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد، اشــتغال افزایــش خواهــد یافــت و صــادرات رونــق خواهــد گرفــت.

اضافــه بــر آن درآمدزایــی هــم از جهــت تولیــد و صــادرات بیشــتر، چندبرابــر خواهــد شــد. بــه عبارتــی 
بایــد تســهیالت مربــوط بــه صــادرات شــکل بگیــرد، یکــی از مــواردی کــه مســئوالن بایــد بتواننــد بــه 
نحــو شایســته آن را حــل کننــد مســاله ارز برگشــتی اســت. تمامــی مســائل مربــوط بــه صــادرات و 
ــه درســت و در  ــک برنام ــا ی ــد ب ــا و تعــدادی عامــل دیگــر، بای ــا توجــه تحریم ه ارزهــای برگشــتی ب

نظــر گرفتــن آینــده حــل و فصــل شــود تــا صــادرات مجــدد بــه گردونــه توســعه بازگــردد.

صحبتازبازگشتارزهایصادراتیشد؛خیلیازصادرکنندگانمعتقدند�
کهمحدودیتهایاعمالشدهتوسطبانکمرکزیعاملاصلیبرایبه
وجودآمدنمشکالتاینحوزهبود.نظرشمادراینخصوصچیست؟

ــتری  ــیدگی بیش ــا رس ــت ت ــار می رف ــه انتظ ــود ک ــا ب ــن خواب ه ــوع کارت ــد موض ــرح ش ــه مط ــائلی ک ــی از مس یک
انجــام و روشــن شــود، چگونــه ارز بــه آنهــا اختصــاص یافتــه اســت. بــه عبــارت دقیق تــر حــل ابهامــات ایــن مســاله 
ــاده اســت. شفاف ســازی  ــی افت ــن اتفاق ــه چطــور چنی ــدگان باشــد ک ــه فکــری صادرکنن ــا حــدی زمین ــد ت می توان
ــت  ــادرات دس ــا از ص ــدگان م ــیاری از صادرکنن ــد. بس ــدان کن ــدگان را دوچن ــاد صادرکنن ــه اعتم ــد زمین می توان
ــی  ــو شــود. گفتن ــرای دانســتن معضــالت و مشــکالت گفت وگ ــا ب ــدادی از آنه ــا تع ــا ب ــاز اســت ت برداشــته اند و نی
ــد و بخاطــر تحریم هــا کاالهــا ترخیــص نشــد، کیفیــت آن پاییــن  ــه چیــن صــادر کردن اســت خیلــی از آنهــا کاال ب

ــد. ــد آن را برگردان ــا بتوان آمــد و خریــداری آن را قبــول نکــرد و ارزی هــم نصیــب صادرکننــده نشــد ت

سیدهفاطمهمقیمی،عضوهیاترئیسهاتاقبازرگانیتهران

مدیریتدولتدربورسمثبتنبود

آموزش الزم برای ورود به بازار سرمایه باید نهادینه شود و سپس 
انتظار ورود افراد به این بازار را داشت و باید متذکر شوم اگر مدیریت 
درستی در بازار ایجاد شود دولت می تواند درآمد خوبی از آن داشته 

باشد.

شفاف سازی می تواند زمینه اعتماد صادرکنندگان را دوچندان کند. 
بسیاری از صادرکنندگان ما از صادرات دست برداشته اند و نیاز است 
تا با تعدادی از آنها برای دانستن معضالت و مشکالت گفت وگو شود

عقب انداختن مالیات، هزینه های بیمه و تامین اجتماعی را با تاخیر 
دریافت کنند، به عبارت دقیق تر زمانی که اشتغال با اختالل و تاخیر 

همراه و کمبود حضور در محل کسب درآمد به وجود آمده است، 
حداقل باید دریافت های بیمه و مالیات را با یک فرصت تنفسی 

دوماهه لحاظ کرد.

گفتگو
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درآمدهاینفتیعاملتثبیتنرخارزبود؟

ــل  ــی و تحلی ــی »بررس ــت تخصص ــارس، نشس ــل از ف ــه نق ــد ب ــزارش درآم ــه گ ب
تــورم ایــران در دهــه اخیــر« بــا حضــور کامــران نــدری اقتصــاددان و عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه امــام صــادق)ع( و حســین درودیــان اقتصــاددان و مــدرس دانشــگاه، 
ــزار  ــان( برگ ــر ایران)ایت ــای تفک ــون ه ــبکه کان ــته در ش ــه گذش ــنبه هفت چهارش
ــی  ــورت تاریخ ــه ص ــر ب ــت: اگ ــران گف ــورم در ای ــه های ت ــاره ریش ــد.ندری درب ش
ــد  ــته رش ــال گذش ــه در 4۰ س ــت ک ــورهایی اس ــزو کش ــران ج ــم، ای ــی کنی بررس
نقدینگــی و تــورم بــاال داشــته اســت و در بلنــد مــدت کامــال رابطــه معنــاداری بیــن 
رشــد نقدینگــی و تــورم در کشــور وجــود داشــته اســت و از ایــن نظــر، بنــده معتقــدم 
کــه عامــل اصلــی تــورم در چنــد ده ســال گذشــته، رشــد نقدینگی بــوده اســت. البته 
در مواقعــی مثــل شــرایط کنونــی کشــور، رشــد تــورم از رشــد نقدینگــی فراتــر رفتــه 
اســت کــه در ایــن شــرایط نمی شــود همــه تــورم را بــه نقدینگــی نســبت داد بلکــه 
بایــد بــه عوامــل دیگــر موثــر بــر تــورم هــم پرداخت.عضو هیــات علمــی دانشــگاه امام 
صــادق)ع( افــزود: تحریم هــای خارجــی و افزایــش نــرخ ارز در چنــد ســال اخیــر از 
جملــه عواملــی بــود کــه موجــب شــد، نــرخ تــورم کشــور از متوســط بلنــد مــدت 

تــورم فراتــر رود و دولــت هــم نتوانــد آن را کنتــرل کنــد.

درآمدهاینفتیعاملتثبیتنرخارزبود�
نــدری بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال های قبــل دولــت بــا اســتفاده از درآمدهــای 
نفتــی در کوتــاه مــدت نــرخ ارز را کنتــرل می کــرد کــه بــه ایــن ترتیــب هــم آثــار 
تورمــی رشــد نقدینگــی مهــار و هــم مشــکالت ســاختاری اقتصــاد پوشــش داده 
می شــد، اظهــار داشــت: در ســه ســال اخیــر بــه دلیــل ایــن کــه درآمدهــای نفتــی 
ــه  ــرخ ارز وجــود نداشــت و ب ــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد، امــکان مدیریــت ن ب
همیــن دلیــل هــم تــورم در جامعــه بســیار نمــود پیــدا کرد.ایــن اقتصــاددان اضافه 
کــرد: بــر ایــن اســاس بنــده معتقــدم کــه تــورم ایــران بــه صــورت بلنــد مــدت در 
رشــد نقدینگــی ریشــه دارد امــا در کوتــاه مــدت بــه نــرخ ارز بــر می گــردد کــه 
ــا نکــردن آن  ــرای تثبیــت کــردن ی ــت ب ــه توانایــی دول ــرخ ارز هــم بســتگی ب ن
دارد.درودیــان هــم دربــاره پدیــده تــورم در چنــد دهــه اخیــر گفــت: در موضــوع 
تــورم بایــد بیــن دو تیــپ مقاطــع زمانــی در کشــور تفکیــک و تمایــز قائــل شــد 
ــدا از  ــت را ج ــادی اس ــور ع ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــه مجموع ــی ک و دوره های

دوره هایــی کــه شــرایط کشــور عــادی نیســت، تحلیــل کــرد. در شــرایط عــادی 
گــردش امــور اقتصــادی طبــق شــیوه قبــل انجــام می شــود و کشــور نفــت صــادر 
ــادرات و  ــال ها ص ــی س ــه بعض ــد البت ــام می ده ــوض واردات انج ــد و در ع می کن
واردات کــم و زیــاد می شــود امــا در کل در روال صــادرات و واردات اختاللــی وجــود 
ندارد.ایــن اقتصــاددان افــزود: امــا در مواقعــی دیگــر همچــون ســال های 9۰ تــا 9۲ 
ــد و در روال صــادرات و واردات کشــور  ــی کشــور ســقوط می کن ــای نفت درآمده
اختــالل ایجــاد می شــود کــه نتیجــه ایــن امــر وقــوع تــورم ســرکش در کشــور 
اســت. ایــن سرکشــی تــورم موجــب می شــود تــا فشــار تورمــی کامــال محسوســی 
بــه مــردم وارد شــود تــا حــدی کــه بعضــا تغییــر قیمت هــا هفتگــی و روزانــه اتفاق 
می افتد.درودیــان دربــاره علــل تــورم در دوره هــای مختلــف اقتصــاد ایــران اظهــار 
داشــت: در دوره ی اول کــه همــه ســال های بعــد از دهــه ۷۰ منهــای ســال های 
۷3 تــا ۷4، 9۰ تــا 9۲ و 9۷ تــا 98 را شــامل می شــود، تــورم تقریبــا 15 درصــدی 
ــر  ــه رشــد نقدینگــی ب ــت آن در درجــه  اول ب ــه عل در کشــور وجــود داشــت ک
می گردد.ایــن مــدرس دانشــگاه توضیــح داد: امــا در دوره هایــی کــه رفتــار تورمــی 
ــا شــوک تورمــی اســت، می تــوان بــه عوامــل فشــار هزینــه  متفــاوت و همــراه ب
بــه عنــوان ریشــه تــورم اشــاره کــرد کــه در مجمــوع پدیــده تــورم رکــودی را در 
اقتصــاد بــه وجــود مــی آورد. اگــر یــک تورمــی ۲5 درصــدی از منشــا فشــار تقاضــا 
در کشــور وجــود داشــته باشــد، آن قــدر بــرای مــردم ســخت و رنــج آور نیســت 
چــون در عمــل تقاضــا مــردم بــاال رفتــه اســت و مــردم خریــد کرده انــد امــا اگــر 
همیــن پدیــده از منشــا فشــار هزینــه و در دوره رکــود اتفــاق بیفتــد بــرای مــردم 
ســخت خواهــد بــود. در مقاطعــی کــه هزینه هــا باالتــر مــی رود و شــوک تورمــی از 
منشــأ عوامــل بیرونــی اتفــاق می افتــد، اقتصــاد رشــد نقدینگــی بیشــتری  طلــب 
می کنــد چــون می خواهــد مبــادالت قبلــی اش کــه حــاال هزینــه بیشــتری دارد را 
ادامــه دهــد کــه در نتیجــه ایــن امــر رشــد نقدینگی هــم در این شــرایط بیشــتر از 
شــرایط عــادی صــورت می گیرد.ایــن اقتصــاددان اضافــه کــرد: کشــور در مقاطعــی 
مثــل ســال های ۷3 تــا ۷4، 9۰ تــا 9۲ و 9۷ تــا 98 بــا جهــش تورمــی روبــرو بــوده 
اســت کــه اگــر آن هــا را کنــار بگذاریــم، متوجــه می شــویم کــه در باقــی ســال ها 
هــم رشــد نقدینگــی داشــته ایم و شــبکه بانکــی، نقدینگــی خلــق کــرده اســت اما 
جهــش تورمــی رقــم نخــورده اســت. بــر ایــن اســاس در ســال هایی کــه جهــش 
تورمــی رقــم خــورده اســت، اتفــاق جدیــدی افتــاده اســت کــه ماننــد یــک ماشــه 

چکانــده شــده اســت و تورم هــای بــاال را ایجــاد کــرده اســت.

نرخارزدرایراندرحکمشاخصمرجعاست�
ــت:  ــاد گف ــف اقتص ــای مختل ــرخ ارز در بخش ه ــش ن ــر افزای ــاره تاثی وی درب

یک اقتصاددان گفت: با جهش قیمت ارز در کشور، بقیه فعاالن اقتصادی هم 
نرخ های کاال و خدمات خود را افزایش می دهند بدون این که الزاما به صورت 
مستقیم به نرخ ارز ارتباط داشته باشند زیرا نرخ ارز در ایران در حکم شاخص 

مرجع است که رفتارها را شکل می دهد.

گزارش
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ــای اقتصــادی  ــی از متغیره ــر برخ ــی در خصــوص تاثی ــن تبین گاتم
ــه  ــاد ک ــی از اقتص ــک بخش ــر ی ــد اگ ــاد دارد و می گوی ــر کل اقتص ب
ــا هــم از  ــه بخش ه ــد، بقی ــدا کن حاشــیه نباشــد، جهــش قیمــت پی
طریــق ایجــاد مبادلــه ی نابرابــر بقیــه ی قیمت هــا بــا جهــش مواجــه 
می شــوند. بــه صــورت ســاده می تــوان گفــت کــه بــا جهــش قیمــت 
ارز در کشــور، بقیــه فعــاالن اقتصــادی هــم نرخ هــای کاال و خدمــات 
خــود را افزایــش می دهنــد بــدون ایــن کــه الزامــا بــه صورت مســتقیم 
بــه نــرخ ارز ارتبــاط داشــته باشــند زیــرا نــرخ ارز در ایــران در حکــم 

ــد ــا را شــکل می ده ــه رفتاره شــاخص مرجــع اســت ک

تاثیرافزایشنرخارزبرهزینههایبنگاههاجایبررسیدارد�
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، نــدری دربــاره تاثیــر نــرخ ارز بــر 
روی هزینــه تولیــد بنگاه هــا گفــت: بایــد بررســی 
کــرد کــه افزایــش نــرخ ارز بــه چــه میــزان 
بــر روی افزایــش هزینه هــای تولیــد و 
ــرا  ــذارد زی ــر می گ ــت کاال اث قیم
در حــال حاضــر کشــور چنــدان 
واردات مصرفــی نــدارد کــه 
وقتــی نــرخ ارز باال رفــت، آن 
ــوند.  ــران ش ــم گ ــا ه کااله
واردات  دیگــر،  ســوی  از 
ــم  ــطه ای ه ــای واس کااله
ــر  ــه نظ ــت و ب ــاد نیس زی
ــت خــودرو  نمی رســد صنع
ســازی هــم چیــزی بیشــتر 
از 1۰ درصــد بــه کاالهــای 
خارجــی وابســته باشــند.وی 
ادامــه داد: منطقــی نیســت کــه در 
شــرایطی کــه رکــود گســترده وجــود 
ــدازه  ــن ان ــه ای ــا ب ــد، قیمت ه ــته باش داش
افزایــش پیــدا کنــد زیــرا در شــرایطی کــه تقاضــا 
ــا  ــدارد کــه قیمت هــا ب بیشــتر از تولیــد افــت کــرده اســت، دلیلــی ن
ــن اســاس مــن شــخصا معتقــدم کــه  ــر ای افزایــش همــراه باشــند ب

ــود گســترده نیســت. کشــور در شــرایط رک

نقشانتظاراتتورمیدرافزایشقیمتکاالهاییکه�
ارزبریندارند

ــر  ــرخ ارز ب ــر ن ــاره تاثی ــود درب ــای خ ــل صحبت ه ــان در تکمی درودی
قیمــت ســایر بازارهــا گفــت: در ایــن جــا بحــث انتظــارت تورمــی هــم 
هســت کــه می تــوان مطــرح نمــود کــه چگونــه افزایــش نــرخ ارز باعث 
افزایــش ســایر قیمت هــا مــی شــود امــا آن چیــزی کــه نکتــه اصلــی 
اســت، ایــن اســت کــه تاثیــر نــرخ ارز بــر روی اقتصــاد ایــران فراتــر از 
ــر روی برخــی کاالهایــی اســت کــه ارزبــری  تاثیرگــذاری مســتقیم ب
دارنــد.وی افــزود: جهــش هــای تورمــی اخیــر ناشــی از تورم کالســیک 
فشــار تقاضــا نیســت زیــرا ایــن موضــوع را می تــوان بــا بررســی یــک 
ــی کــه افزایــش شــدید قیمتــی داشــته اند،  ــالم و محصوالت ســری اق
مشــخص نمــود زیــرا اگــر افزایــش قیمت هــا نتیجــه افزایــش تقاضــا 
باشــد، ابتــدا بایــد تقاضــا بــاال رود و بعــد قیمــت شــروع بــه افزایــش 
ــی اســت کــه الگــوی افزایــش قیمت هــا در حــال  کنــد. ایــن در حال
حاضــر چیــز متفاوتــی را نشــان می دهــد و تقاضــا در ابتــدا افزایــش 
ــش  ــه افزای ــوان ب ــا را بت ــش قیمت ه ــن افزای ــا ای ــد ت ــدا نمی کن پی

تقاضــا گــره زد.

نگرانمبارفعتحریمها،اصالحاتساختاریفراموششود�
ــور  ــی ارزی کش ــی ثبات ــا در ب ــش تحریم ه ــه نق ــاره ب ــا اش ــدری ب ن
ــرد،  ــرل ک ــرخ ارز را کنت ــوان ن ــر نمی ت ــی اگ ــرایط فعل ــت: در ش گف
ــورم هــم  ــا ت حداقــل می بایســت رشــد نقدینگــی را کنتــرل نمــود ت
کنتــرل شــود. نــرخ دالر در واقــع نــرخ برابــری ریــال و دالر اســت و در 
شــرایطی کــه عرضــه دالر بــه دلیــل تحریم هــا کــم شــده اســت، بایــد 
از افزایــش میــزان ریــال جلوگیــری نمــود چــون در غیــر ایــن صــورت 
اگــر عرضــه  دالر کــم  شــود امــا عرضــه ریــال افزایــش یابــد، نــرخ ارز 
هــم افزایــش می یابــد و ثابــت نمی مانــد. بــر ایــن اســاس اگــر کنتــرل 
بــازار ارز بــه دلیــل تحریم هــا امــکان پذیــر نیســت پــس بایــد ریــال را 
مدیریــت نمــود تــا بتــوان بــه ایــن ترتیــب نــرخ ارز را مهــار کرد.ایــن 
اقتصــاددان اضافــه کــرد: بنــده موافــق رفــع تحریم هــا هســتم امــا ایــن 
ــا رفــع تحریم هــا، اقتصــاد کشــور بــه روال  نگرانــی را هــم دارم کــه ب
ســابق یعنــی فــروش نفــت برگــردد و اصالحــات ســاختاری فرامــوش 
شــود آن هــم در شــرایطی کــه کشــور تحــت شــدیدترین فشــارها بــه 

ســمت اصــالح ســاختاری نرفــت.

درودیــان دربــاره راهکارهــای مدیریــت نقدینگــی که بــرای مدیریت 
تــورم مطــرح می شــود، گفــت: نقدینگــی متغیــری نیســت کــه در 
کنتــرل کامــل سیاســتگذار باشــد کــه امــروز یــک دکمــه بزنــد و 
ــده  ای  ــران پدی ــی در ای ــرا رشــد نقدینگ ــود زی ــم ش ــی ک نقدینگ
ــل  ــه سیاســت گذاران تحمی ســاختاری اســت کــه ســاختار دارد ب
می کنــد. کارهایــی مثــل رشــد نقدینگــی در بلند مــدت تاثیــر دارد 
امــا بــه کار امــروز کشــور نمی آیــد ولــی بایــد در بلندمــدت بــه آن 
فکــر کــرد و بــرای آن برنامه ریــزی داشــت.وی دربــاره راهکارهــای 
کوتــاه مــدت مدیریــت تــورم، بــه مدیریــت نــرخ ارز اشــاره کــرد و 
اظهــار داشــت: عامــل اصلــی کــه در کوتــاه مــدت بــر نــرخ ارز تاثیر 
می گــذارد، وضعیــت تــراز پرداخت هــا اســت کــه اگــر بتــوان آن را 

بهبــود بخشــید بــر نــرخ ارز تاثیــر مثبــت می گــذارد.

وابستگیکشوربهارزبایدکاهشپیداکند�
درودیــان دربــاره راهکارهــای بلنــد مــدت مدیریــت تــورم نیــز گفت: 
ــه ســمت ایــن رفــت  ــرای مدیریــت تــورم ب در بلنــد مــدت بایــد ب
وابســتگی کشــور بــه ارز را کاهــش داد و حساســیت اقتصــاد بــه ارز 
ــرد:  ــه ک ــم اضاف ــا ه ــاره تحریم ه ــش داد.وی درب ــرور کاه ــه م را  ب
ــع  ــه مناب ــد موجــب دسترســی کشــور ب گشــایش های ارزی می توان
الزم بــرای مدیریــت بــازار ارز شــود امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
ــوزه  ــت و در ح ــی اس ــی سیاس ــع ارزی موضوع ــه مناب ــی ب دسترس

ــرد. ــای نمی گی ــادی ج ــت گذاری اقتص سیاس

ادامهصفحه1۸
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وحیدشقاقیشهری،استاداقتصاددانشگاهخوارزمی

بهنظرشماآیامدیریتنرخسودبینبانکیمیتواندراهکار�
مناسبیبرایکاهشنرختورمباشدوازکدامجهتمیتوانآن

رامهمدانست؟
ــده در جامعــه  ــان کــرد، در حــال حاضــر انتظــارات تورمــی کاهن ــد اذع بای
ــا روی  ــه ب ــار آن اســت ک ــر انتظ ــارت دقیق ت ــه عب ــه اســت. ب شــکل گرفت
ــای او،  ــکا و وعده ه ــد آمری ــرات جدی ــوری دموک ــس جمه ــدن رئی کار آم
دارایی هــا و منابــع ارزی بلوکــه شــده ایــران در کشــورهایی مثــل عــراق، کــره 
جنونــی و ژاپــن آزاد شــود و در حالــت کلــی بــا کاهــش شــدت تحریم هــا، 
ــرخ  ــدت ن ــی کوتاه م ــک دوره زمان ــاال در ی ــد و احتم ــت کن ــت دالر اف قیم
ــارات  ــش انتظ ــوم کاه ــا مفه ــم ب ــاره کن ــد اش ــد. بای ــر می آی ارز پایین ت
تورمــی، اصــوال بایــد مــا امیــدوار باشــیم بــه کاهــش نــرخ بهــره بیــن بانکــی 
و بــه تناســب آن نــرخ ســود بانکــی؛ هرچقــدر ایــن دو مــورد کاهــش یابــد، 
می تــوان امیــدوار بــود کــه یکــی از عوامــل رشــد نقدینگــی کنتــرل شــود. 
چراکــه افزایــش نــرخ ســود بانکــی عامــل مهمــی در رشــد نقدینگــی اســت 

ــورم کاســته می شــود.  ــار نقدینگــی و ت ــده شــود از ب ــدر کاهن و هرچق

بــه عبــارت دقیق تــر زمانــی کــه نــرخ ســود بیــن بانکــی بــاال مــی رود، بــه ایــن 
مفهــوم اســت کــه از یــک طــرف ســود باالتــر بــه ســپرده ها داده می شــود کــه 
موجــب افزایــش نقدینگــی در اقتصــاد خواهــد شــد و می توانــد بــه رشــد تــورم 
دامــن بزنــد، در ضمــن زمانــی کــه نــرخ ســود تســهیالت بــاال مــی رود، تامیــن 
ــد  ــای تولی ــم هزینه ه ــش آن ه ــرد و افزای ــر می ب ــا باالت ــرای بنگاه ه ــی را ب مال

بیشــتری را بــرای بنــگاه بــه دنبــال دارد. 

ــرای رونــق تولیــد، خــروج از رکــود و کاهــش  در مجمــوع یکــی از متغیرهــا ب
ــرخ ســود ســپرده  ها و تســهیالت اســت. ــن آوردن ن ــی، پایی رشــد نقدینگ
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یکــی از ایــرادات مهــم نظــام بودجه ریــزی مــا آن اســت کــه چــون بودجــه را 
وابســته بــه درآمدهــای نفتــی می کنیــم، باالجبــار بایــد هــم قیمــت نفــت را 
ــرای نــرخ دالر نیــز عــدد بیاوریــم. از طــرف دیگــر  پیش بینــی کنیــم و هــم ب
یکــی از مشــکالت اصلــی آن اســت کــه، ســازمان برنامــه و بودجــه کــه هدفــش 
ــرای آن  ــی اســت، الزم نیســت ب ــای نفت ــه درآمده ــردن وابســتگی ب ــر ک صف

ــاورد.  ــدد بی ــا ع ــی ی پیش بین

در بــازار بیــن بانکــی، بانک هــا و موسســات اعتبــاری جهــت تامیــن 
ــود،  ــی خ ــت نقدینگ ــادل در وضعی ــاد تع ــدت و ایج ــی کوتاه م مال
بــا یکدیگــر معاملــه می کننــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن بــازار بــرای 
اســتقراض و ســپرده گذاری کوتاه مــدت در بیــن بانک هاســت. 
ــن بانکــی در  ــازار بی ــرخ ســود ب ــزی، ن ــک مرک ــزارش بان ــق گ طب
مهرمــاه از 14 تــا ۲۲درصــد، باالتــر رفتــه و بــه حــدود ۲3 درصــد 
نزدیــک شــد کــه بــر اســاس گفتــه تعــدادی از مســئوالن ایــن رقــم 
بــار دیگر بــه ۲۰درصد بازگشــته اســت.به اعتقــاد برخــی تحلیلگران 
ــا  ــه ب ــد ک ــه را ایجــاد کن ــن پیش زمین ــد ای ــری می توان ــن ام چنی
فــرض افزایــش ایــن رقــم نــرخ ســود ســپرده هــم بیشــتر خواهــد 
ــش  ــان افزای ــی از کارشناس ــه خیل ــی اســت ک ــن در حال شــد و ای
ســود ســپرده را عاملــی بــرای بیشــتر شــدن نــرخ تــورم می داننــد 
ــرای  ــادی را ب ــدد اقتص ــکالت متع ــد مش ــر می توان ــن ام ــه همی ک
کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد و بالعکــس کاهــش و کنتــرل آن، 
بــار تــورم اضافــی را از دوش اقتصــاد بــر مــی دارد. نکتــه قابــل تامــل 
ــه درآمدهــای نفتــی در بودجــه ســال آینــده  ــکا ب دیگــر بحــث ات
ــد  ــت بای ــد دول ــن باورن ــر ای اســت کــه صاحب نظــران اقتصــادی ب
ــت آن  ــی قیم ــت و پیش بین ــه نف ــه ب ــی، تکی ــال آت ــه س در بودج
ــارت  ــه عب ــر دهد.ب ــزی را تغیی ــام بودجه ری ــرد و نظ ــده بگی را نادی
ــازار  ــی در ب ــرکت های دولت ــذاری ش ــات و واگ ــذ مالی ــر اخ دقیق ت
ســرمایه می توانــد یــک راهــکار عالــی بــرای کاهــش وابســتگی بــه 
درآمدهــای نفتــی باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت می توانــد 
ــی  ــهام، نقدینگ ــازار س ــمندانه از ب ــح و هوش ــت صحی ــا حمای ب
ــبی  ــوی مناس ــمت و س ــه س ــه را ب ــود در جامع ــرگردان موج س

هدایــت کنــد.

کاهشسودبانکیوتوجهبهبورس
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دقیق تر زمانی که نرخ سود بین بانکی باال 
می رود، به این مفهوم است که از یک طرف سود 
باالتر به سپرده ها داده می شود که موجب افزایش 
نقدینگی در اقتصاد خواهد شد و می تواند به رشد 

تورم دامن بزند
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ــه عبــارت دقیق تــر متدولــوژی فعلــی همــان رویــه ایــراددار گذشــته اســت،  ب
یعنــی دوبــاره بگوییــم تعــدادی بشــکه صــادرات نفــت خواهیــم داشــت و ایــن 
نیــاز بــه پیش بینــی قیمــت طــالی ســیاه و دالر دارد و نشــان دهنده آن 
اســت کــه نــگاه مســئوالن بــرای بودجــه ســال آتــی، همچنــان وابســتگی بــه 
درآمدهــای نفتــی اســت. بــه نظــر مــن دولــت و مجلــس بایــد بتوانند وابســتگی 
کــه در مقطــع فعلــی تــا حــد باالیــی کاهــش پیــدا کــرده اســت را بــرای ســال 
آینــده تــداوم دهنــد؛ یعنــی بودجــه را کامــال ریالــی و مبتنــی بــر درآمدهــای 
مالیاتــی، اوراق بدهــی و فــروش بنگاه هــای دولتــی بــر بــازار ســرمایه ببندنــد و از 

یــک طــرف نفــت هــم کنار گذاشــته شــود. ممکن اســت ســال آینــده بازهــم در 

صــادرات نفتــی دچــار مشــکالتی شــویم.

تحلیلشماازوضعیتفعلیبازارسرمایهچیستوآیامیتوانبه�
روزهایآتیامیدواربودوبورسرامحلمناسبیبرایکنترل

نقدینگیدانست؟
ــرای ورود  ــت ب ــن فرص ــر بهتری ــال حاض ــت در ح ــوان گف ــرات می ت ــه ج ب
پــول و افزایــش ســرمایه گذاری در بــازار ســهام فراهــم شــده اســت. طبیعاتــا 
بازارهــای دارایــی مــوازی دیگــر همچــون ارز، طــال و ســکه رونــده کاهنــده ای 
ــرای جــذب نقدینگــی  ــی ب ــد محــل امن ــه می توان ــازاری ک ــا ب ــد و تنه دارن
ــن  ــم بهتری ــرف ه ــک ط ــم از ی ــد می کن ــت. تاکی ــهام اس ــازار س ــد، ب باش
ــام  ــا انج ــه ب ــه ن ــت بهین ــک مدیری ــا ی ــا ب ــت ت ــت اس ــرای دول ــت ب فرص
خطاهایــی کــه در ســه مــاه اول ســال مرتکــب شــد، زمینــه را بــرای رشــد 

ــا ســازد. ــب نقدینگــی مهی ــورس و جل ب

 در حــال حاضــر بــورس مســتعد بــه رونــق رســیدن دوبــاره اســت و نیــاز دارد 
ــازار، آرامــش خوبــی در آن  تــا مدیریــت و حمایــت عالــی و عمیق تــر کــردن ب
ــا  ــه بیــش از دو ت ــد روزان ــه طوریکــه می توان حاکــم شــود و پیشــروی کنــد؛ ب
ســه هــزار میلیــارد تومــان از نقدینگــی را جذب کنــد و در یکی دور روز گذشــته 
دیدیــم پــس از یــک افــت زیــاد بــازار ســهام توانســت بیــش از هــزار میلیــارد 
ــه یقیــق  ــر رود قطــع ب نقدینگــی را جمــع آوری کنــد و و اگــر ایــن رقــم باالت
می تــوان امیــدوار بــود نقدینگــی صــرف بهتریــن حوزه هــا شــود و بــه تبــع آن 

ــد. ــی فروکــش می کن ــرات تورم اث

در حال حاضر بهترین فرصت برای ورود پول 
و افزایش سرمایه گذاری در بازار سهام فراهم 

شده است. طبیعاتا بازارهای دارایی موازی دیگر 
همچون ارز، طال و سکه رونده کاهنده ای دارند 

و تنها بازاری که می تواند محل امنی برای جذب 
نقدینگی باشد، بازار سهام است

ــی  ــه کودک ــان ب ــود همچن ــت خ ــه از فعالی ــن ده ــرمایه در پنجمی ــازار س ب
ــت. ــده اس ــره مان ــوغ بی به ــرط های بل ــن پیش ش ــه از بدیهی تری ــد ک می مان

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از دنیــای اقتصــاد، 
ــام  ــا در تم ــت ت ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام همی
شــاهد  آنکــه  از  بیــش  گذشــته  ســال های 
توســعه ایــن بــازار باشــیم، تنهــا شــاهد افزایــش 
ــاالن  ــداد فع ــد تع ــاخص کل و رش ــای ش رقم ه
ســازوکارهای  فقــر  بوده ایــم.  ســهام  بــازار 
محدودیت هــای  آن  بــا  همزمــان  و  مســنجم 
خودســاخته ای چــون دامنــه نوســان ســبب شــده 
ــه  ــان ها چ ــه شــکل گیری ابرنوس ــا زمین اســت ت
ــی فراهــم شــود.  در مســیر صعــودی و چــه نزول
ــی  ــای ابتدای ــان ثانیه ه ــه در هم ــی ک محدودیت
پیش گشــایش، صف هــای خریــد و فــروش را 
ــهام را  ــازار س ــوندگی ب ــرده و نقدش ــنگین ک س
ــان  ــن می ــت. در ای ــش داده اس ــدت کاه ــه ش ب
نهادهــای ســرمایه گذاری  نظرســنجی کانــون 
از  حکایــت  نهــاد،  ایــن  مدیــران  از  ایــران 
ــن  ــارک ای ــار نامب ــه آث ــته جمعی ب ــاع دس اجم
ــدن  ــاز ش ــه ب ــل ب ــی و تمای ــت قدیم محدودی

ایــن حــال  بــا  دارد.  نوســان ســهام  دامنــه 
ــر حفــظ ایــن  سیاســت گذار بورســی همچنــان ب

ــی ورزد. ــرار م ــاخته اص ــت خودس محدودی

ــه  ــت ک ــی اس ــه بازارهای ــرمایه از جمل ــازار س ب
ــر  ــه تغیی ــبت ب ــی نس ــیت باالی ــواره حساس هم
ــذاری از  ــک قانون گ ــوع ریس ــن و در مجم قوانی
خــود بــه نمایــش می گــذارد. ایــن بــازار کــه در 
ــرات  ــا تغیی ــود را ب ــته خ ــال های گذش ــول س ط
بســیاری وفــق داده و هرچنــد محــدود به ســمت 
ــب برخــی  ــواره از جان ــه، هم ــش رفت توســعه پی
ــان  ــه نوس ــد دامن ــر مانن ــت و پاگی ــن دس قوانی
و حجــم مبنــا تهدیــد می شــود. نظرســنجی 
کانــون نهادهــای ســرمایه گذاری ایــران در حــال 
ــران  حاضــر حکایــت از آن دارد کــه بیشــتر مدی
عضــو ایــن نهــاد بــا توجــه بــه آثــار نامبــارک این 
ــان و  ــه نوس ــش دامن ــی، افزای ــت قدیم محدودی
تســهیل موانعــی کــه در مســیر معامــالت ایجــاد 

کــرده را بــرای بهبــود وضعیــت عرضــه و تقاضــا 
ــش  ــانات، افزای ــش نوس ــرمایه، کاه ــازار س در ب
ــد  ــای خری ــدن صف ه ــع ش ــوندگی و جم نقدش
ــه  ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــر می دانن ــروش موث و ف
ــی چهــره  ــه کل ــد ب ــن امــری می توان ــوع چنی وق
بــازار ســرمایه را دگرگــون کنــد و بــازار ســهام را 
ــازاری تحلیلــی و  ــه ب ــازار صف نشــین ب از یــک ب

ــد. ــل کن ــر تبدی عمیق ت

ــت  ــن از اهمی ــی قوانی ــای مال ــروزه در بازاره ام
ــواره  ــا هم ــتند. بازاره ــوردار هس ــیاری برخ بس
ــد  ــکل می گیرن ــع ش ــاج جوام ــاس احتی ــر اس ب
ــرور  ــه م ــا ب ــود ت ــبب می ش ــر س ــن ام و همی
و  معامــالت  شــبکه  شــدن  پیچیده تــر  بــا 
ارتباطــات میــان ذی نفعــان بــازار نظم دهــی 
ــی  ــد پیچیدگ ــالت نیازمن ــای معام ــه فرآینده ب
دلیــل  همیــن  بــه  دقیقــا  باشــد.  بیشــتری 
اســت کــه تمامــی بازارهــا در بطــن خــود دارای 

ادامهگفتگو
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عرف هــا و قوانینــی هســتند کــه همســو بــا 
ــعی  ــد و س ــش می یابن ــا افزای ــن پیچیدگی ه ای
ــول  ــای معم ــخگوی نیازه ــا پاس ــد ت در آن دارن
در زمینــه وجــودی خــود باشــند. بــا ایــن حــال 
در ایــن میــان بســیاری از قوانیــن نیــز هســتند 
ــتباه  ــدی اش ــا دی ــکل گیری ب ــدو ش ــا از ب ــه ی ک
ــر  ــا تغیی ــان ب ــرور زم ــه م ــا ب ــن شــده اند ی تدوی
تــازه  نیازهــای  و  رفتــاری  چارچوب هــای 

کارکــرد خــود را از دســت می دهنــد.

ــض  ــه مح ــن ب ــر قوانی ــی تغیی ــن حال در چنی
ــاله ای  ــد مس ــرایط جدی ــا در ش ــی آنه بازشناس
ــه  ــری ب ــاختار تصمیم گی ــر س ــه در ه ــت ک اس
ــا  ــا ب ــرد ت ــرار می گی ــتور کار ق ــرعت در دس س
حــذف یــا تعدیــل آن بــا نیازهــای موجــود 
ــه  ــی هرچ ــه کارآی ــازار ب ــیدن ب ــرای رس راه ب
تمام تــر فراهــم شــود و بهبــود کارکردهــای 
بــازار در جهــت تقویــت جایــگاه دارایــی و بــازار 
مربوطــه عمــل کنــد. بــدون شــک پیگیــری 
ــان  ــع ذی نفع ــه نف ــا ب ــه تنه ــی ن ــن وضعیت چنی
محــدود بــه یــک بــازار اســت بلکــه راه را بــرای 
در  موجــود  ظرفیت هــای  از  بهتــر  اســتفاده 

می کنــد. همــوار  کالن  اقتصــاد 

ــعی  ــخن س ــه س ــه در ورط ــز اگرچ ــران نی در ای
ــن راه  ــی قوانی ــد دائم ــا رص ــا ب ــت ت ــر آن اس ب
ــود و  ــم ش ــازار فراه ــی ب ــش کارآی ــرای افزای ب
ــا  ــی ارتق ــاد مل ــرمایه در اقتص ــازار س ــگاه ب جای
ــام عمــل شــاهد آن  ــن حــال در مق ــا ای ــد، ب یاب
ــای  ــه ذهنیت ه ــدن ب ــدود مان ــه مح ــتیم ک هس
کهنــه و اصــرار بــر اشــتباهات پیشــین در برخــی 
زمینه هــا ادامــه دارد و هــر چقــدر هــم کــه 
ــن  ــاد از ای ــه انتق ــازار ب ــاالن ب ــان و فع کارشناس
ــد.  ــی نمی برن ــه جای ــد، راه ب ــن می پردازن قوانی
قوانیــن کــه طــی ســال های  ایــن  از  یکــی 
ــرای  ــته و راه را ب ــازار کاس ــت ب ــر از عقالنی اخی
ویژه خــواری )بــه اصطــالح پــروژه کــردن ســهم( 
در بــازار ســهام فراهــم کــرده وجــود حجــم مبنــا 
ــه راه را  ــت ک ــان اس ــه نوس ــت دامن و محدودی
ــاد شــده بســته  ــازار ی ــی در ب ــش کارای ــر افزای ب

اســت.

زیرپوستمیش�
اگــر بخواهیــم دیــدی دقیق تــر از وضعیــت بــازار 
ــم،  ــه دهی ــر ارائ ــالیان اخی ــول س ــهام در ط س
ــه در طــول  ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ذک
دهه هــای قبــل رونــد آهســته امــا پیوســته 
بازارهــای مالــی در کشــور بــر مشــکالت زیــادی 
ــازار در طــول تمامــی  فائــق آمــده اســت. ایــن ب
ــاده  ــا افت ــش پ ــازار پی ــک ب ــال ها از ی ــن س ای
ــش از  ــه بی ــده ک ــدل ش ــزرگ مب ــازاری ب ــه ب ب
داشــتن  دارد و ضمــن  میلیــون ذی نفــع   5۰
ــهام، اوراق  ــاخه های س ــدد در ش ــای متع ابزاره
ــاهد  ــده ای را ش ــرات عم ــی تغیی ــی و کاالی بده

ــوده اســت. ب

برخــی ســاختارهای  وجــود  ایــن حــال  بــا 
ــی  ــت علم ــه مدیری ــام ب ــود اهتم ــوب و نب معی
ــاهد  ــال ها ش ــن س ــی ای ــده در تمام ــبب ش س
ــازار  ــأن ب ــه در ش ــه ن ــیم ک ــی باش ــروز حواش ب
ــه در حــد ماهیــت آن. یکــی  ســرمایه اســت و ن
ــد و  ــای کاذب خری ــکالت هیجان ه ــن مش از ای
فــروش اســت کــه در زمــان داغ شــدن معامــالت 
ــه  ــه ب ــل توج ــم قاب ــاد و ورود حج ــک نم در ی
ــه در  ــکل اگرچ ــن مش ــرد. ای ــکل می گی آن ش
ــق  ــروز رون ــل ب ــه دلی ــر ب طــول ســه ســال اخی
ــت  ــاره قیم ــزش یکب ــپس ری ــار و س دور از انتظ
ــا  ــد ب ــم آم ــه چش ــتر ب ــر بیش ــاه اخی در چهارم
ایــن حــال مشــکلی اســت کــه در طــول تمامــی 
ــان  ــی در زم ــته و حت ــود داش ــال ها وج ــن س ای
رکــود بــازار نیــز گریبانگیــر مــردم بــه خصــوص 

ــت. ــوده اس ــادی ب ــهامداران ع س

تیم مآبانــه  نــگاه  اگرچــه  میــان  ایــن  در 
دولت هــا و دســتگاه های تصمیم ســاز همــواره 
از مهمتریــن مشــکالت فعــاالن اقتصــادی اســت 
ــه  ــا ب ــازار ســرمایه نمی شــود ام ــه ب و محــدود ب
نظــر می رســد بعــد از گذشــت دو دهــه از وجــود 
ــان  ــه نوس ــا و دامن ــم مبن ــای حج ــازو کاره س
ــا در  ــه تنه ــاز ک ــن مشکل س ــن قوانی ــود ای وج
ــدل  ــده ب ــری آزاردهن ــه ام ــود دارد ب ــران وج ای
ــازار  ــه خصــوص ب شــده اســت. اینکــه بازارهــا ب
ــرل و  ــوب کنت ــد چ ــی بای ــه زمان ــا چ ــهام ت س
ــد مشــخص نیســت امــا  ــگاه حمایتــی را بخورن ن
چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن قوانیــن هرچــه 
کــه باشــند کارکــرد حمایتــی ندارنــد و از عمــق 

تحلیلــی بــازار می کاهنــد.

مدیریتدرپناهلجاجت�
ــه آنهــا اشــاره  ــن نوشــتار ب ــارغ از آنچــه در ای ف
ــون  ــت قان ــوص ماهی ــه درخص ــائلی ک ــد، مس ش
ــه  ــهام ب ــازار س ــر ب ــم ب ــای حاک ــازو کاره و س
ــا نظــرات شــخصی  میــان آمــده تنهــا دغدغــه ی
کــه  نتایجــی  اســاس  بــر  نیســت.  نگارنــده 
ــران  ــرمایه گذاری ای ــای س ــون نهاده ــرا کان اخی
ــاالن  ــتر فع ــت، بیش ــرار داده اس ــار  ق در اختی
ــط  ــده توس ــام ش ــنجی انج ــه در نظرس ــازار ک ب
ایــن نهــاد شــرکت کرده انــد، حــذف ســازو 
ــه نوســان را  ــده وجــود دامن ــای توجیه کنن کاره
ــازار امــری مثمــر ثمــر  ــرای بهبــود وضعیــت ب ب
می داننــد. در حالــی کــه لــزوم بازبینــی قوانینــی 
ــه  ــانه ها ب ــا در رس ــان باره ــه نوس ــد دامن مانن
ــال  ــن ح ــا ای ــت، ب ــده اس ــته ش ــث گذاش بح
مســووالن ســازمان بــورس و شــرکت های تابعــه 
ــا بــه حــال توجهــی عملــی بــه خروجــی ایــن  ت
ــان  ــد همچن ــر دارن ــته اند و در نظ ــا نداش بحث ه
ــه را  ــار رفت ــزاران ب ــت راه ه ــایه لجاج ــر س زی

ــد. ــاره بپیماین دوب

مدیرانچهمیگویند؟�
مدیــران  از  نظرســنجی  در  آنچــه  براســاس 
ــای  ــون نهاده ــو کان ــی عض ــای مال ــل نهاده عام
ــان  ــوص دامنه نوس ــران درخص ــرمایه گذاری ای س
ــا  ــع، ب ــت قاط ــت، اکثری ــده اس ــل آم ــه عم ب
ــوده و آن را  ــق ب ــان مواف ــه نوس ــش دامن افزای
ــای  ــوندگی، حــذف صف ه ــش نقدش ــل افزای عام
ــی  ــازار( و حت ــی در ب ــروش )هیجان ــد و ف خری
کاهــش نوســانات بــازار می دانســتند. نتایــج 
ایــن نظرســنجی از آن جهــت قابــل تامــل اســت 
ــورات  ــی از تص ــی برخ ــه راحت ــد ب ــه می توان ک
ــش  ــه چال ــازار را ب ــاالن ب ــان فع ــود در می موج
بکشــد و اجماعــی کارشناســی را علیــه مخالفــان 
ــاس  ــر اس ــد آورد.ب ــان پدی ــه نوس ــذف دامن ح
ــد از  ــده 93 درص ــنجی آم ــن نظرس ــه در ای آنچ
شــرکت کنندگان اعتقــاد داشــتند کــه بــاز شــدن 
ــد  ــای خری ــذف صف ه ــبب ح ــان س ــه نوس دامن
ــهام  ــت س ــادل قیم ــرعت در تع ــروش و س و ف
ــی  ــراد در صورت ــن اف ــه گفتــه ای خواهــد شــد. ب
کــه دامنــه نوســان بازتــر شــود )افزایــش یابــد( 
شــاهد کاهــش نوســانات مخــرب بــازار خواهیــم 
بــرای  را  راه  می توانــد  مســاله  ایــن  بــود. 
ســرمایه گذاری اشــخاص عــادی بــاز کنــد و 
ــازار  ــی در ب ــای حقیق ــور کده ــت حض ــر امنی ب
ــورت  ــه در ص ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــهام بیفزای س
وقــوع چنیــن امــری حضــور در بــازار ســرمایه و 
بهــره جســتن از ایــن وضعیــت نیازمنــد داشــتن 
ــود. ــد ب ــازار ســهام خواه ــه ب ــر ب ــدی علمی ت دی

ــراد حاضــر در  همچنیــن حــدود 9۰ درصــد از اف
ــش  ــه کاه ــتند ک ــاد داش ــنجی اعتق ــن نظرس ای
دامنــه نوســان، ســبب تــرس بیشــتر ســهامداران 
و افزایــش طــول صف هــای فــروش خواهــد 
ــت شــرکت کنندگان  ــن اکثری ــر ای شــد. عــالوه ب
ــان  ــه نوس ــش دامن ــه کاه ــتند ک ــاد داش اعتق
افزایــش  معامــالت،  حجــم  کاهــش  ســبب 
ــز  ــهام نی ــت س ــش جذابی ــازار و کاه ــک ب ریس

ــد. ــد ش خواه

اگرچــه در طــول ماه هــای اخیــر زمزمه هایــی 
ــه  ــش دامن ــدگاه کاه ــت از دی ــر حمای ــی ب مبن
ــت  ــده اس ــرح ش ــرمایه مط ــازار س ــان در ب نوس
ــت  ــه اف ــرد ک ــداد ک ــور قلم ــوان این ط ــا می ت ام
ــازار ســهام  ــان مســووالن ب ــه نوســان در می دامن
چنــدان طرفــدار نــدارد چراکــه مطابــق بــا 
دیــدگاه مدیــران حاضــر در نظرســنجی آنهــا نیــز 
ــود  ــای موج ــر محدودیت ه ــدن ب ــد دمی می دانن
مســیری بــه جــز کاهــش اعتمــاد عمومی بــه بازار 
ــن  ــرد از ای ــرمایه های خ ــی س ــهام و رویگردان س
ــران  ــن مدی ــه ای ــه گفت ــازار نخواهــد داشــت.  ب ب
بــاز شــدن دامنــه نوســان بــه انــدازه مــورد نظــر 
بازارگــردان در هــر نمــاد، بهتریــن راهــکار بــرای 
افزایــش نقدشــوندگی و حــذف صف هــای خریــد 

ــازار اســت. ــی ب ــرایط فعل ــروش در ش و ف

گزارش
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بســیاریازفعــاالناقتصــادیبــرایــنباورنــدکــهســایهداللــی�
بــراقتصــادبــهحــدیســنگینیمیکنــدکــهاجــازهنمیدهــد
تــاقیمــتدالروخــودروفروکــشکنــد.نظــرشــمادرایــنباره
ــریازآن ــرایجلوگی ــوانب ــکاریرامیت ــهراه ــتوچ چیس

اتخــاذکــرد؟
مــا نبایــد بــرای مشــکل دنبــال مقصــر بگردیــم، بلکــه ایــراد اصلــی، ناشــی 
ــر  ــد فک ــم دارد. نبای ــل ه ــه راه ح ــت ک ــت اس ــت گذاری های دول از سیاس
ــه  ــد بلک ــب دارن ــد تخری ــد و قص ــری آمده ان ــای دیگ ــم دالالن از دنی کنی
آنهــا نیــز در پــی کســب ســود هســتند و الزم اســت هــر شــخصی کــه بــرای 
بــه دســت آوردن معــاش تــالش می کنــد، محتــرم شــمرده شــود. بنابرایــن 
اینکــه در جامعــه داللــی وجــود دارد بــه دلیــل آن اســت کــه اقتصــاد مــا 
مبتنــی بــر داللــی و رانــت اســت؛ بــه عنــوان مثــال درآمدهــای نفتــی کــه 
از طریــق رانــت بــه دســت می آیــد و ایــن یعنــی درآمــد بــدون زحمــت و 
تــالش و بنابرایــن طبیعــی اســت زمانــی کــه نفــت صــادر می کنیــم، پــول 
ــزرگ  ــم ب ــت ه ــی دول ــرد و از طرف ــرار می گی ــئوالن ق ــار مس آن در اختی
ــای  ــه کاال و فعالیت ه ــل ب ــت( تبدی ــول )نف ــن پ ــد نیســت و ای اســت، تولی

ــازار ارز و  ــورس، ب ــا ب ــه، م ــن رابط ــن در ای ــود. همچنی ــطه ای می ش واس
بازارهــای دارایــی دیگــر را در اختیــار داریــم کــه تمامــا فعالیت هــای 
ــد  ــق تولی ــه رون ــه ای ک ــر در جامع ــارت دقیق ت ــه عب واســطه ای هســتند. ب
و فضــای مســاعد بــرای کســب و کار وجــود نــدارد و همــه از طریــق 
ــق می گیــرد. از ســوی دیگــر  ــی هــم رون دادوســتد زندگــی می کننــد، دالل
ــای  ــرای فعالیت ه ــه مســئوالن فضــا را ب ــرد ک ــوان شــکایت ک ــی  می ت زمان
صادقانــه و کســب و کار درســت فراهــم کننــد، ســپس مــردم و جوانــان هــم 

ــد. ــه ســمت تولیــد برون ب

 بــهراســتیکــدامجــواناســتکــهبــاشــغلخــوبودرآمــد�
مناســب،عالقــهبــهخریــدوفــروشدالریــافعالیــتواســطهای

داشــتهباشــد؟
 ایــن در حالــی اســت کــه برخــی مســئوالن و دولتمــردان مــا هــم بعضــا بــا 
ــا  ــن قبیــل فعالیت هــا دامــن می زننــد. شــما کجــای دنی ــه ای اشــتباهاتی ب
را می بینیــد کــه بانــک مرکــزی بــرای پاییــن آوردن نــرخ ارز دالل بگــذارد 
و ۲85 میلیــارد دالر را در اختیــار صرافــان قــرار دهنــد تــا فقــط ظاهرســازی 

ــه  ــی گفت ــا اوراق ــرارداد ی ــه ق ــزار مشــتقه ب اب
می شــود کــه ارزش آن وابســته بــه ارزش 
ارز اصلــی  یــا  بهــادار، کاال، شــمش  اوراق 

اســت و هیچگونــه ارزش مســتقلی نــدارد، 
پیمــان آتــی و اختیــار معاملــه دوگونــه از 
ــه طــور معمــول  ــه ب ــا هســتند ک ــن ابزاره ای
دادوســتد  جهــان  معتبــر  بورس هــای  در 
می شــوند.بر اســاس ایــن گــزارش، ایــن ابــزار 
در معامــالت اصــل دارایــی جــا به جا نشــده و 
عملکــرد قیمــت آن ناشــی از تغییــرات قیمــت 
ــازار  ــن ب کاالی مربوطــه اســت.معامالت در ای
نســبت بــه بــازار نقــدی ســرعت و قــدرت نقــد 
شــوندگی بیشــتری دارد و هزینــه کمتــری در 
ــد از نظــر  ــازار ایجــاد مــی کنــد و مــی توان ب

ــش  ــازار و کاه ــر ب ــال خط ــادی در انتق اقتص
هزینــه تامیــن مالــی، افزایــش بــازده دارایــی، 
تعدیــل ســریع ســاختار جریــان نقــدی و 
گریــز از مالیــات و در نهایــت تغییــر نــرخ 
ــر باشــد و  ــرخ شــناور موث ــه ن ثابــت بدهــی ب
از نظــر اســالم بــه دلیــل مشــروع بــودن نــرخ 
ــالمی  ــورهای اس ــزار در کش ــن اب ــناور، ای ش
ــای  ــه ه ــه و زمین ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق م
ــه  ــم در حــال پای ــران ه اســتفاده از آن در ای

ــزی اســت. ری

ابزارمشتقهچیست؟

خبر

بســیاری از کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه بخــش 
ــود.  ــی اداره می ش ــاد زیرزمین ــط اقتص ــور توس ــاد کش ــی از اقتص عظیم
ــل  ــت قیمــت ارز هســتند و در مقاب ــرای اف ــی ب ــالوه دالالن مانع ــه ع ب
ــطه گری  ــه واس ــی را ن ــکل اصل ــان، مش ــری از کارشناس ــده ای دیگ ع
ــال  ــد س ــادی در چن ــت اقتص ــت های نادرس ــری سیاس ــه به کارگی بلک
ــه ســمت  ــت اقتصــادی کشــور را ب ــار وضعی ــه باالجب ــد ک گذشــته می دانن
ــن  ــرای تامی ــد ب ــردم ناچارن ــی از م ــت و خیل ــوق داده اس ــی س ــوی دالل و س

ــد. ــطه گری کنن ــه واس ــدام ب ــاش اق مع

محمدقلیيوسفی،استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطبايی

بورسدرهمهجامتعلقبهبخش
خصوصیاست
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شــود. کمبــود تولیــد، افزایــش بــرای واردات، بــی ثباتــی داخلــی و نبــود 
ــرخ ارز  ــه ســمت ن ــردم را ب ــم م ــور حت ــه ط ــا، ب ــا دنی ــازنده ب ــل س تعام
ســوق خواهــد داد. از یــک طــرف بــا دســتکاری نــرخ ارز نمی تــوان 
ــال  ــت ها کام ــی سیاس ــاذ برخ ــن آورد و اتخ ــا را پایی ــایر کااله ــت س قیم
بی معنــی و ظاهــری اســت و فعالیــت زیرزمینــی در مقطــع فعلــی امــری 
ــت کار  ــوال ماهی ــا اص ــور م ــه در کش ــن اینک ــود. ضم ــد ب ــی خواه طبیع
ــم  ــکله هایی داری ــون اس ــا اکن ــی م ــت، یعن ــفافیت اس ــود ش ــای نب برمبن
کــه کســی از فعالیــت آنهــا ســر در نمــی آورد و در خدمــت فعالیت هــای 

واســطه ای اســت.

ــت� ــدندول ــیورویکارآم ــوالتسیاس ــماتح ــرش ــهنظ ب
ــارا ــادم ــداقتص ــدازهمیتوان ــهان ــاچ ــکات ــدآمری جدی

ــد؟ ــرارده ــرق ــتتاثی تح
بایــد بگویــم بــرای مــردم ایــران گشایشــی حاصــل نمی شــود، ولــی بــرای 
ــت،  ــی اس ــا داخل ــکالت م ــم مش ــر اه ــارت دقیق ت ــه عب ــرا! ب ــت چ دول
تبعیــض، فســاد، گســترش مداخــالت دولتــی در اقتصــاد، محــدود کــردن 
ــب  ــاعد کس ــای نامس ــاالری اداری و فض ــی، رواج دیوانس ــش خصوص بخ
و کار، از مهم تریــن مشــکالتی اســت کــه اقتصــاد مــا بــا آن مواجــه 
ــواه  ــزب جمهوری خ ــدن ح ــه آم ــی ب ــا ربط ــی م ــائل داخل ــت. مس اس
ــه  ــود ک ــی می ش ــی ناش ــا از قوانین ــکالت م ــدارد و مش ــرات ن ــا دموک ی
ــی  ــاله اصل ــد. مس ــرار گیرن ــالح ق ــر و اص ــد نظ ــورد تجدی ــت م الزم اس
ــا  نبــود شــفافیت اســت کــه منجــر بــه فســاد و رانــت می شــود. گرچــه ب
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــکا می ت ــب آمری ــوری منتخ ــای رئیس جمه وعده ه
ــی  ــچ اطمینان ــی هی ــود ول ــع ش ــت رف ــرای دول ــا ب ــی محدودیت ه برخ
ــد  ــت بتوان ــه فــرض گشایشــی هــم حاصــل شــود دول نیســت کــه اگــر ب
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــه کار گی ــردم ب ــایش م ــت آس ــا را در جه آنه

ــر  ــد، اگ ــان می ده ــا نش ــل از تحریم ه ــی قب ــای نفت ــه درآمده ــه تجرب ک
ــم  ــان ه ــد، در آن زم ــال می کردن ــتی را دنب ــت ها درس ــئوالن سیاس مس
ــه  ــن نیســت ک ــن حســاب دور از ذه ــا ای ــد. ب می توانســت اثربخــش باش
ــد. ــا بمان ــان مشــکالت پابرج ــت همچن ــردن نف ــا صــادر ک ــم ب ــون ه اکن

وضعیــتفعلــیبــازارســرمایهبــهحــدینامناســبشــدکــه�
ــه ــدامب ــیاق ــتردهدولت ــاتگس ــاتبلیغ ــهب ــهامدارانیک س
ســرمایهگذاریکردنــد،متحمــلخســرانبســیاریشــدندودر
یــکمــاهاخیــربارهــاتجمعهــایاعتراضــیبرگــزارکردنــد.

نظــرشــمادرایــنبــارهچیســت؟
در همــه جــای دنیــا بــازار ســهام مربــوط بــه بخــش خصوصــی اســت و این 
ــرمایه  گذاری  ــه س ــردم را تشــویق ب ــران م ــت ای ــه دول تاســف بار اســت ک
در بــورس و خــود نیــز در بــازار ســرمایه مداخلــه می کنــد. مســاله اصلــی 
آن اســت کــه اگــر بــازار ســهام مربــوط بــه بخــش خصوصــی اســت، پــس 
ــت  ــد دول ــان کردن ــردم گم ــی م ــد! از طرف ــده ده ــد وع ــت بای ــرا دول چ
ــه  ــه چ ــوص اینک ــد. در خص ــت می کن ــا حمای ــت و از آنه ــتیبان اس پش
کســانی نفــع می برنــد شــاید بتــوان عــده خاصــی را در نظــر گرفــت، امــا 
ــه دلیــل  ــازار ســهام ب ــت مــردم از آن محــروم می مانند.همچنیــن ب اکثری
نبــود شــفافیت کافــی و رشــد بی رویــه قیمت هــا مشــکل دار اســت. 
ــای  ــر مبن ــود را ب ــوالت خ ــرکت ها محص ــه ش ــل اینک ــه دلی ــی ب از طرف
ــرخ ارز،  ــد ن ــا رش ــه ب ــود ک ــی ب ــس طبیع ــنجیدند، پ ــت دالر می س قیم
ــی اســت کــه هزینــه  ــن در حال ــر شــود؛ ای قیمــت ســهام هــم چنــد براب
ــای دالر نیســت. در هــر حــال  ــر مبن ــز ب ــی از شــرکت های دیگــر نی خیل
ــرای دولــت اســت کــه  ــازار ســهام یکــی از مشــکالت جــدی ب وضعیــت ب
در پــی راهــکاری بــرای جلــب دوبــاره نقدینگــی و اعتمــاد مــردم بــه ایــن 

بــازار خواهــد بــود.

در همه جای دنیا بازار سهام مربوط به بخش 
خصوصی است و این تاسف بار است که دولت 

ایران مردم را تشویق به سرمایه  گذاری در بورس 
و خود نیز در بازار سرمایه مداخله می کند.

مسائل داخلی ما ربطی به آمدن حزب 
جمهوری خواه یا دموکرات ندارد و مشکالت ما 
از قوانینی ناشی می شود که الزم است مورد 

تجدید نظر و اصالح قرار گیرند. مساله اصلی نبود 
شفافیت است که منجر به فساد و رانت می شود.

ادامهگفتگو
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بســیاری از شــرکت ها بــرای کســب درآمــد و توســعه کاری خــود بــا رعایــت یکســری شــرایط و قوانیــن 
ــه  ــان مســاله ورود شــرکت های اســتارتاپی ب ــن می ــازار ســهام می شــوند، در ای ــه ب متقاضــی ورود ب
بــورس از چنــد ســال قبــل مطــرح می شــد و کارشناســان و فعــاالن ایــن حــوزه ایــن اقــدام مهــم 
ــن خصــوص و  ــد می دانســتند. در همی ــم مفی ــازار ســهام ه ــرای ب ــه ب ــرای اقتصــاد، بلک ــه ب را ن
پیــش از اینهــا، تعــدادی از مســئوالن در صحبت هــای گوناگــون وعــده دادنــد پــس از بررســی 
صورت هــای مالــی و گــذر از شــرایط قانونــی راه ورود شــرکت هایی از ایــن دســت کــه 
پیش تــر در صــف انتظــار بــرای ورود بــه بــورس بودنــد بــاز خواهــد شــد. بــر همیــن اســاس 
ــت  ــازار را دریاف ــه ب ــد ورود ب ــتارتاپی کلی ــتین اس ــوان نخس ــی به عن ــل تپس ــد روز قب چن
کــرد و انتظــار مــی رود از زمســتان امســال شــاهد درج نــام ایــن مجموعــه بــر روی تابلــوی 
ــا  فرابــورس باشــیم. گفتنــی اســت ایــن اقــدام مثبــت را می تــوان زمینــه ای دانســت ت
بســیاری از شــرکت های دیگــر همچــون شــیپور، اســنپ، شــاتل، دیجــی کاال کــه قبــل 
ــود، هرچــه ســریع تر درج  ــازار ســرمایه مطــرح ب ــه ب ــا ب ــت ورود آنه ــا صحب از اینه

ــد. نمــاد شــوند و بتواننــد در لیســت عرضه هــای اولیــه ســال جــاری قــرار بگیرن

ــورس از ســه ســال گذشــته مطــرح شــد و  ــه ب بحــث ورود اســتارتاپ ها ب
از آن زمــان، کارشناســان ایــن حــوزه اظهارنظرهــاي متفاوتــي را نســبت بــه 

ایــن مهــم بیــان داشــته اند. خیلــي از آنهــا بــاور دارنــد مــدل ســرمایه گذاري 
ســنتي در حــال شکســته شــدن اســت و شــرکت ها بــه جــاي وام گرفتــن یــا 

واگــذاري ســهام خــود بــه دیگــر شــرکت هاي خصوصــي یــا دولتــي، بــه ســمت 
ــن  ــد و ای ــي مي رون ــن مال ــراي تامی ــرمایه ب ــازار س ــاي ب ــتفاده از ظرفیت ه اس

ــن شــرکت ها  ــزرگ ای ــه اهــداف ب ــراي رشــد و رســیدن ب ــي ب ــر خوب ــد خب مي توان
ــي کاال،  ــي، دیج ــرکت هاي تپس ــون ش ــا همچ ــي از آنه ــان برخ ــن می ــد. در ای باش

کافه بــازار و شــیپور پیش تــر بــراي ورود بــه فرابــورس و بــورس درخواســت داده 
ــي،  ــاي مال ــاده شــدن صورت ه ــد در صــورت آم ــالم کردن ــا اع ــد و مســئوالن باره  بودن

تصمیــم نهایــي در خصــوص واگــذاري هرکــدام از آنهــا اتخــاذ خواهــد شــد کــه بــا ورود 
ــز در  ــي شــرکت ها نی ــود الباق ــدوار ب ــوان امی ــر، مي ت ــد روز اخی نخســتین شــرکت در چن

ــازار ســهام قــرار بگیرنــد. صــف پذیــرش ب

شکستسرمایهگذاریسنتی

گزارش
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گرچــه پیــش از ایــن قــرار بــود ســهام دیجــي کاال در هفتــه نخســت مــرداد مــاه ســال جــاري بــه فرابــورس عرضــه شــود، امــا ایــن 
اتفــاق رخ نــداد و بــه همیــن منظــور ســورنا ســتاري، معــاون علمــي و فنــاوري ریاســت جمهوري، از تــالش ایــن معاونــت بــراي ورود 
ــور  ــرکت ها و حض ــن ش ــذاري ای ــش در قیمت گ ــن چال ــا را بزرگ تری ــودن دارایي ه ــهود ب ــر داد و نامش ــورس خب ــه ب ــتارتاپ ها ب اس
آنهــا در بــورس دانســت. ایــن در حالــي اســت کــه فعــاالن و موافقــان عرضــه ســهام اســتارتاپ ها نیــاز آنهــا بــه راه هــاي جدیــد تامیــن ســرمایه 
ــد از  ــد نبای و همچنیــن بهره منــدي آنهــا از معافیت هــا و تخفیفــات مالیاتــي را از جملــه دالیــل دفــاع خــود از ایــن ایــده مي داننــد. آنهــا معتقدن
تــرس شکســت، ســقفي را بــراي رشــد تیم هــاي اســتارتاپي کــه حــاال بــزرگ شــده اند و آمادگــي ورود بــه بــازار ســرمایه را دارنــد، تعییــن کــرد. 
در عیــن حــال برخــي از کارشناســان، شــرایط فعلــي را کــه بــازار ســهام بیــش هــر زمــان دیگــري کانــون توجــه معامله گــران قــرار دارد را بهتریــن 
ــي  ــرش و بازاریاب ــاون پذی ــور، مع ــا غالمعلي پ ــم رض ــال ه ــتان امس ــر تابس ــي دیگ ــد. از طرف ــورس مي دانن ــه ب ــتارتاپ ها ب ــراي ورود اس ــان ب زم
فرابــورس، در مصاحبــه اي بیــان داشــت: موافقــت اولیــه ســازمان و دســتورالعمل هاي آن ماننــد پذیــرش و نــوع فعالیــت شــرکت ها در حــال تدویــن 

اســت. 
ــد در  ــه مي توانن ــوآور جــزو شــرکت هایي هســتند ک ــوآور نیســت، بلکــه کســب وکارهاي ن ــا مخصــوص کســب وکارهاي ن ــازار تنه ــن ب ــن ای بنابرای
ایــن بــازار پذیرفتــه شــوند. او همچنیــن در خصــوص اینکــه چــه شــاخص هایي بــراي ورود کســب وکارهاي نــوآور بــه بــازار ســرمایه در نظــر گرفتــه 
شــده، توضیــح داد: بــا توجــه بــه بــازار هدفــي کــه مــا بــراي ورود اســتارت آپ ها بــه بــورس در نظــر گرفته ایــم، چشــم اندازي کــه بــراي ســودآوري 
دارنــد را دنبــال مي کنیــم. بــه دلیــل اینکــه برخــي کســب وکارها ممکــن اســت اندکــي زیــان انباشــته داشــته باشــند و اکنــون به طــور مشــخص 
ــدف  ــازار ه ــتورالعمل ب ــه دس ــم ک ــد ببینی ــوند. اوال بای ــک نمي ش ــوند و کدام ی ــرش مي ش ــوآور پذی ــدام کســب وکارهاي ن ــه ک ــم ک ــم بگویی نتوانی

چگونــه نوشــته مي شــود تــا بــا توجــه بــه آن بخواهیــم تصمیــم بگیریــم و آنهــا را پذیــرش کنیــم. 
ــد  ــي کــه ایــن کســب وکارها رون ــود و درصورت ــي آنهــا امیــدوار ب ــه مــدارک مســتند، دورنمــا و عملکــرد آت ــوان ب دوم اینکــه بدانیــم چقــدر مي ت
ــي  ــد محل ــرمایه مي توان ــازار س ــد و ب ــته باش ــي داش ــه مثبت ــد نتیج ــم مي توان ــرمایه ه ــازار س ــه ب ــان ب ــد، ورودش ــام دهن ــود را انج ــد خ روبه رش
بــراي تامیــن مالــي ایــن شــرکت ها باشــد تــا اگــر در فضــاي اقتصــادي هــم در حــال رشــد بودنــد، ســرعت رشــد آن هــا بیشــتر شــود و بتواننــد 
ــار موضــوع  ــراي اولیــن ب ــن کش وقوس هــا و پــس از ســال 9۶ کــه ب ــا تمــام ای ــد. حــال ب ــي، فعالیت هــاي خــود را گســترش دهن ــا تأمیــن مال ب
ورود اســتارتاپ ها در بــورس مطــرح شــد، تپســي به عنــوان نخســتین شــرکت در ایــن مجموعــه وارد فرابــورس شــد و انتظــار مــي رود تــا زمســتان 
امســال نــام آن بــر تابلــوي معامــالت حــک شــود. بــر اســاس گــزارش ایرنــا، وزیــر ارتباطــات هــم بــا حمایــت از ایــن اقدامــات چنــدي قبــل اعــالم 
کــرد: »شــرکت هایي ماننــد آســیاتک و شــاتل نیــز در حــال تــالش بــراي ورود بــه بــازار ســرمایه هســتند، در حــوزه فنــاوري اطالعــات شــرکت هاي 
اســتارتاپي کــه بــزرگ شــده اند و اکنــون پیشــران ایــن حــوزه هســتند بــراي حضــور در بــورس عالقه منــد هســتند، چراکــه ایــن کار شــفافیت نظــام 
ارزش گــذاري و تامیــن منابــع مالــي آنهــا را مشــخص مي کند.«بــه هــر جهــت ورود تپســي بــه بــازار ســهام را مي تــوان بســیار مثبــت ارزیابــي کــرد 
و بــا فــرض برطــرف شــدن همــه موانــع مي تــوان انتظــار داشــت راه بــراي ورود دیگــر شــرکت هاي بــزرگ اســتارتاپي نیــز همــوار شــود، چراکــه 
یکــي از اصلي تریــن دالیلــي کــه شــرکت ها را بــه ســمت حضــور در بــورس تشــویق مي کنــد، جــذب ســرمایه بــراي توســعه بــازار کارشــان اســت، 
تپســي اولیــن اســتارتاپ ایرانــي حاضــر در بــازار ســهام نیــز دقیقــا بــا همیــن هــدف وارد شــده اســت کــه بــه اعتقــاد مدیرعامــل ایــن مجموعــه، 
اتصــال ایــن بخــش از صنعــت نــوآوري طــي یــک دهــه آینــده بــه بزرگ تریــن صنعــت کشــور تبدیــل مي شــود و ضمــن همراهــي بــا بدنــه اصلــي 

ــراي کشــور بــه همــراه داشــته باشــد. اقتصــاد، مي توانــد پیشــرفت هاي قابــل توجهــي ب

ادامه
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آیندهتورمدرسال99

دالیلکاهشتورممردادچهبود؟�
ــورم  ــه ت ــم ک ــح بده نخســت الزم اســت توضی
ماهانــه میــزان رشــد قیمت هــا نســبت بــه 
مــاه قبــل را نشــان می دهــد، بــرای اینکــه 
ــد در  ــر 1۲ درص ــه زی ــاالنه ب ــورم س ــدد ت ع
ســال برســد، تــورم ماهانــه بایــد چیــزی حــدود 
یــک درصــد باشــد. اگــر تــورم ماهانــه عــدد دو 
درصــد باشــد، تــورم ســاالنه حــدوداً ۲4 درصــد 
ــر  ــه باالت ــورم ماهان ــه ت ــر چ ــود و ه ــد ب خواه
باشــد، طبعــاً تــورم ســاالنه نیــز عــدد باالتــری 
را ثبــت خواهــد کــرد. تــورم ماهانــه در تیرمــاه 
4 /۶ درصــد و در مردادمــاه، 5 /3 درصــد بــوده 
اســت. هرچنــد ایــن شــاخص در مردادمــاه 
ــد  ــا بای ــری را ثبــت کــرده اســت، ام ــرخ کمت ن
قبــول کنیــم کــه هــر دو عــدد، اعــداد باالیــی 
ــه  ــه ب ــاه ک ــت مردادم ــاخص قیم ــتند. ش هس
ــای  ــه معن ــدد 5 /3 درصــد رســیده اســت، ب ع
رشــد بــاالی 4۰ درصــد شــاخص قیمت هــا 
ــورم  ــاًل ت ــن اص ــه ای ــود ک ــد ب ــال خواه در س
ــت.ضمن  ــور نیس ــاد کش ــرای اقتص ــی ب مطلوب
اینکــه اگــر ایــن دو را بــه دقــت بررســی کنیــم، 

و  اصلــی مســکن  عامــل  دو  کــه  می بینیــم 
خــوراک، کــه چیــزی حــدود بیــش از ۶۰ درصد 
ســبد مصرفــی مــردم را تشــکیل می دهنــد، 
ــدی  ــه بع ــد. نکت ــازی کرده ان ــی را ب ــش اصل نق
اینکــه موقعــی کــه قیمت هــا در یــک مــاه 
افزایــش پیــدا می کنــد، طبیعتــاً بــه دلیــل 
کاهــش نســبی قــدرت خریــد در ســمت تقاضــا، 
ــا کاهــش تقاضــا مواجــه  ــاً ب ــد حتم ــاه بع در م
می شــویم کــه اگــر ایــن کاهــش تقاضــا موجــب 
کاهــش قیمــت نشــود، حداقــل جلــوی رشــد را 
ــت،  ــاده اس ــم افت ــاق ه ــن اتف ــرد. همی می گی
ــی،  ــواد خوراک ــوزه م ــال در ح ــوان مث ــه عن ب
ــاه 13  ــز، در تیرم شــاخص قیمــت گوشــت قرم
ــم  ــرداد ه ــت، در م ــته اس ــد داش ــد رش درص
ــه  ــزان 4 /3 درصــد. ب ــه می ــا ب ــرده ام ــد ک رش
هــر حــال آهنــگ قیمت هــا نمی توانــد بــا 
ــد  ــه رش ــی ب ــورت نامتناه ــه ص ــاال ب ــداد ب اع
ــورم  ــن شــاخص ت ــه دهــد. بنابرای خــودش ادام
در مردادمــاه همچنــان وضعیــت خوبــی نــدارد.

نسبتاینکاهشباسقوطیکبارهبورسو�
تثبیتنرخارزچهبود؟

در مــورد شــاخص بــورس و تــورم، رابطــه 
ــوان یافــت.  خیلــی مســتقیم و مشــخصی نمی ت
تنهــا چیــزی کــه دربــاره ارتبــاط ایــن دو 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــم بگویی ــاخص می توانی ش
افزایــش شــاخص بــورس باعــث شــود کــه 
ــد  ــاس ثروتمن ــا احس ــروت، ی ــر ث ــق اث از طری
ــود  ــای خ ــا تقاض ــردم، آنه ــده ای از م ــدن ع ش
را در بــازار کاال و خدمــات افزایــش دهنــد، کــه 
ایــن می توانــد باعــث افزایــش تــورم شــود. 
ــه  ــود دارد، اول اینک ــوع وج ــد موض ــا چن منته
ایــن مســاله عمدتــاً بــه کاالهــای ســطح باالتــر 
ــاخص  ــه در ش ــود ک ــی می ش ــر منته و لوکس ت
قیمت هــا و تــورم اثــر کمتــری دارد؛ مثــل 
ــاال،  ــه ب ــا متوســط ب مســکن های گران قیمــت ی

ــس. ــای لوک ــا خودروه ی

افزایــش شــاخص  اثــر  معمــوالً  اینکــه  دوم 
مختلــف  کاالهــای  در  تقاضــا  بــر  بــورس 
ــد  ــی رخ می ده ــر زمان ــک تاخی ــا ی ــاالً ب احتم
ــد  ــش نخواهن ــه تقاضــا را افزای ــردم بالفاصل و م
ــن  ــه بخشــی از ای ــرای اینک ــه ســوم؛ ب داد. نکت
ــازار کاال و خدمــات منتقــل شــود،  ــه ب تقاضــا ب

بــا اینکــه تــورم ماهانــه در میــان تابســتان فروکــش کــرد، 
ــرد.   ــه ســر می ب ــده ای ب ــان در ســطح نگران کنن ــا همچن ام
ــت  ــد اس ــادی معتق ــر اقتص ــی، تحلیلگ ــا توکلی کاش علیرض
ــی  ــاه، نگران ــه در مردادم ــورم ماهان ــش ت ــد کاه ــه نبای ک
تورمــی در ســال جــاری را کاهــش دهــد. محاســبات ایــن 
ــد  ــان می ده ــی، نش ــازار بده ــی و ب ــن مال ــص تامی متخص
کــه سرنوشــت تــورم در ســال جــاری بــا ســطح 4۰ درصدی 
ــا  ــاداری ب ــه معن ــه فاصل ــطحی ک ــت؛ س ــورده اس ــره خ گ
بانــک مرکــزی دارد.  از ســوی  رقــم هدف گذاری شــده 
ــد  ــورس نمی توان ــانات ب ــت نوس ــد اس ــی معتق توکلی کاش
اثــر چندانــی بــر شــاخص قیمت هــا داشــته باشــد، چراکــه 
ــرور کاهــش  ــه م ــازار ســهام ب ــوان خــروج نقدینگــی از ب ت
ــوری  ــل ف ــادی راه ح ــر اقتص ــن تحلیلگ ــت. ای ــد یاف خواه
بــرای کاهــش تــب تــورم را در تعدیــل انتظــارات تورمــی از 
طریــق دو ابــزار مالــی »اوراق مصــون از تــورم« و »گواهــی 
ســپرده ارزی« می بینــد. او در ایــن مصاحبــه، عوامــل 
کاهــش تــورم مــرداد، اثــر بازارهــای مــوازی و مســیر 

ــد. ــی می کن ــده را بررس آین

گفتگو
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ــی  ــد، یعن ــاق بیفت ــوندگی اتف ــد نقدش بای
ــود را در  ــهام خ ــدند س ــق ش ــراد موف اف
ــا آن  ــند ت ــاال بفروش ــای ب ــان قیمت ه هم
ــد.  ــات کنن ــازار کاال و خدم ــول را وارد ب پ

ــال  ــدای س ــاه ابت ــار پنج م ــل در آم حداق
ــه جهــت اینکــه  ــم، ب ــن را نمی بینی ــا ای م
جریــان ورود پــول بــه بــازار ســهام خیلــی 
ــازار  ــول از ب ــروج پ ــان خ ــتر از جری بیش
ــازار  ــر کل ب ــت.یعنی اگ ــوده اس ــهام ب س
ــه عنــوان یــک عامــل در نظــر  ســهام را ب
ــه نظــر نمی آیــد پولــی از ایــن  بگیریــم، ب
ــه آن صــورت خــارج شــده باشــد  ــازار ب ب
ــات  ــازار کاال و خدم ــد وارد ب ــه بخواه ک
شــود. امــا در مــورد نــرخ ارز ایــن حــرف 
ــاخص  ــال ش ــر ح ــه ه ــت، ب ــتی اس درس
قیمــت دالر در تیرمــاه نوســانات بیشــتری 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــش بیش ــت و افزای داش
بــود، طبیعتــاً  مردادمــاه ثبــت کــرده 
ــاه  ــدش در مردادم ــه رش ــل اینک ــه دلی ب
کمتــر بــوده، اثــرش بــر تــورم هــم کمتــر 
بــا  کــه  اســت  شــاخصی  دالر  اســت. 
ــورم  ــر ت ــرش را ب ــاد اث ســرعت بســیار زی
ــا در  ــی از کااله ــه خیل ــذارد، چراک می گ
ــارت  ــل تج ــای قاب ــی، کااله ــبد مصرف س
هســتند و افزایــش یــا کاهــش نــرخ دالر، 
ــا  ــازاری آنه ــای ب ــر قیمت ه ــه ب بالفاصل

ــت. ــذار اس اثرگ

برخیمعتقدندکهبازارارزلنگر�
تورمیاقتصادایراناستوبرخی

دیگردرحالحاضرمعتقدندکهاین
لنگرتغییرکردهو بورسبهنماگر
انتظاراتتورمیتبدیلشدهاست؛
ایندیدگاهتاچهحددرستاست
وچهزمانیمیتوانازتغییرلنگر

تورمیصحبتکرد؟باچهشاخصی
میتوانبهبرآوردکمیازانتظارات

تورمیرسید؟
ــه دلیــل  همان طــور کــه عــرض کــردم، ب
اینکــه بخــش عمــده ای از ســبد کاالهــا و 
خدمــات در شــاخص قیمــت مرکــز آمــار 
و بانــک مرکــزی، کاالهــای قابــل تجــارت 
بــدون  دالر  قیمــت  نوســان  هســتند، 
ــا و  ــن کااله ــت ای ــی در قیم ــر زمان تاخی
ــاً باعــث  خدمــات اثرگــذار اســت و طبیعت
می شــود.  تــورم  کاهــش  یــا  افزایــش 
حتــی کاالهایــی کــه ماننــد مســکن، 
ــی  ــم در زمان ــتند ه ــارت نیس ــل تج قاب
کــه نــرخ ارز بــا نوســان شــدید و جهــش 
همــراه می شــود، از خــود عکس العمــل 

می کننــد.  تغییــر  و  می دهنــد  نشــان 
یــک  در  اجاره بهــا  کمااینکــه شــاخص 
ــدود  ــرداد 99 در ح ــه م ــی ب ــال منته س
ــه  ــت مواج ــش قیم ــا افزای ــد ب 3۰ درص
شــده بــود، چیــزی کــه در ســنوات قبــل 

ــت. ــوده اس ــر ب ــب کمت ــه مرات ب

درمورداثربورس،عالوهبراثر�
ثروت،برخیاقتصاددانانمعتقدند

کهباتوجهبهنقدشوندگیباالیسهام
درماههایاخیر،سهامبهتعریف

پولنزدیکترشدهاست.آنهانقش
بازارسهامدرافزایشحجمپولبه
شبهپولرادرفصلاولسالقابل
توجهمیدانند.ضمناینکهسهام
سرعتگردشپولرانیزافزایش

دادهکهخودمیتواندمانندخلقپول
عملکند.ایننظرراچطورارزیابی

میکنید؟

اینکهنقدشوندگیدربورسافزایش�
پیداکرده،کهشاخصآننیزافزایش

حجممعامالتاست،جملهدرستی
است،امانکتهایکهوجوددارداین
استکهبایدببینیمتاچهمدت،این
نقدشوندگیادامهدارد.حقیقتاین
استکهازاواسطسال9۸بهاینسو،
حجممعامالتبهتدریجازحدودسه
هزارمیلیاردتومانافزایشپیداکرد
ودرماههایاخیرحتیبهمرز30

هزارمیلیاردتوماننیزرسید.آیادر
سطحباقیخواهدماند؟ ماههایآیندهحجممعامالتدراین

ایــن ســوالی اســت کــه بایــد بــه آن 
ــالت در  ــم معام ــر حج ــم؛ اگ ــخ دهی پاس
ــراد  ــی اف ــد، یعن ــی بمان ــاال باق ــطوح ب س
بتواننــد ســهام را بــه ســرعت نقــد کننــد 
و ایــن پــول نقــد را وارد هــر بــازاری 
می توانیــم  حالــت  ایــن  در  کننــد، 
بگوییــم کــه ســهام خیلــی بــه پــول نقــد 
ــم در  ــا می بینی ــت. ام ــده اس ــک ش نزدی
روزهایــی کــه بــازار منفــی می شــود، 
حجــم معامــالت بــه حــدود 1۰ هــزار 
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــان کاه ــارد توم میلی
ــه  ــی ک ــه در زمان های ــا ک ــن معن ــه ای ب
بــازار منفــی اســت، نقدشــوندگی هــم 

کاهــش پیــدا می کنــد. 

بیشــتر  رونــد  اگــر  می کنــم  فکــر 
ــردم  ــی از م ــاالً خیل ــد، احتم ــی باش نزول
ــه طــور کامــل  نمی تواننــد سهامشــان را ب
نقــد کننــد و بــه همیــن دلیــل، احتمــال 

اینکــه بتواننــد آن را وارد بازارهــای دیگــر 
از  دیگــر  می شــود.برخی  کــم  کننــد، 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــان نی اقتصاددان
بــا  یــا  شــرکت ها   E بــه    P نســبت 
ــش  ــا افزای ــا ب ــهام، ی ــت س ــش قیم کاه
ــه  ــد ک ــادل می رس ــه تع ــا ب ــد آنه درآم
ــا  ــد ب ــش درآم ــودی، افزای ــرایط رک در ش
افزایــش قیمــت محصــوالت شــرکت ها 
محقــق می شــود کــه بــاز هــم بــه معنــی 
افزایــش قیمــت کاالهــا و خدمــات خواهــد 
بود.طبیعتــاً P /E افزایــش پیــدا کــرده و 
ــران  ــا اقتصــاد ای ــداد نامتناســبی ب ــه اع ب
ــن نســبت  ــد ای ــاً بای ــیده اســت. حتم رس
کاهــش پیــدا کنــد، امــا اینکــه از طریــق 
افزایــش ســود شــرکت ها ایــن نســبت 
ــه  ــم؛ چراک ــد می دان ــود، بعی ــل ش تعدی
ــش  ــرکت ها افزای ــود ش ــه س ــرای اینک ب
ــروش  ــم ف ــد حج ــد بتوانن ــد بای ــدا کن پی
ــا قیمــت محصــوالت را افزایــش دهنــد. ی

 تعــداد زیــادی از شــرکت های داخــل 
ــه  ــد کــه ب ــورس، فــروش صادراتــی دارن ب
نــرخ دالر وابســته اســت و انگیزه هــای 
ــا  ــد ب ــود، نمی توان ــد و س ــش درآم افزای
باشــد،  همــراه  قیمــت  ارادی  افزایــش 
چــون محصــوالت آنهــا دارای قیمت هــای 
محصــوالت  مــورد  در  اســت.  جهانــی 
ــی  ــز هــم سیســتم های تعزیرات ــی نی داخل
ــه  ــم ب ــت، ه ــد گرف ــوی آن را خواه جل
دلیــل کاهــش شــدید قــدرت خریــد 
ــاد  ــه اقتص ــه بدن ــت ک ــد اس ــردم، بعی م
ــای  ــت در کااله ــش قیم ــوان افزای ــا ت م
ــه  ــی ب ــر فعل ــش از مقادی ــی را بی مصرف

ــد. ــته باش ــی داش راحت

اقداماتبانکمرکزیهمچون�
عملیاتبازاربازوتغییرسیاستهای
مالیدولتوتامینکسریبودجهاز
راهاوراق،میتوانددرکوتاهمدتبر

تورمموثرواقعشود؟
ــی  ــاز و سیاســت های مال ــازار ب ــات ب عملی
بانــک  پولــی  سیاســت های  و  دولــت 
مرکــزی، قطعــاً بــر تــورم اثــر دارنــد. امــا 
ــدت  ــه در کوتاه م ــت ک ــن اس ــادم ای اعتق
ایــن اثــرات ظاهــر نمی شــوند، و ایــن 
ــدت  ــان در میان م ــاخص ها و تغییراتش ش
قیمــت  شــاخص  بــر  بلندمــدت  و 
ــن  ــه همی ــد. ب ــر دارن ــده تاثی مصرف کنن
ماه هــای  در  را  ماهانــه  تــورم  دلیــل، 
ــی  ــای پول ــا بحث ه ــم ب ــی نمی توانی متوال

ادامهگفتگو
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ــح  ــا آن، توضی ــط ب ــت های مرتب و سیاس
دهیــم. هرچنــد کــه در مــورد نــرخ ســود 
ــن حــرف  ــوان ای ــا حــدی می ت ــی، ت بانک
ــرخ  ــرات ن ــه تغیی ــر ک ــن نظ را زد، از ای
ــد  ــبانه( می توان ــازار ش ــی )ب ــود بانک س
بــه  را  مــردم  تمایــالت  نهایــت  در 
در  کمتــر  یــا  بیشــتر  ســپرده گذاری 
ــه  ــا ممانعــت ب ــد ی ــا ترغیــب کن بانک ه
ــرف  ــم مص ــت حج ــل آورد و از جه عم

ــد. ــذار باش ــورم اثرگ ــر ت ب

درموردنرخسودکهاشارهکردید،�
بانکمرکزیدرهفتهآخرتیرماه
نرخسودسپردههاییکسالهرااز
1۵به1۶درصدرساندوباتعریف

سپردههایدوسالهبانرخ1۸
درصد،سعیکردجذابیتبازارپول

راافزایشدهد.آثاراینتصمیم
رامیتوانیمدرتورمماهانهببینیم؟
نکتهدیگراینکهازنظرشمابانک

مرکزیتاچهسطحیمیتواندنرخ
سودسپردههارابرایکنترلحجم

پولافزایشدهد؟
ــتند و  ــم هس ــود مه ــرخ س ــرات ن تغیی
ــورم  ــه ت ــاخص ها، از جمل ــر ش ــاً ب قطع
اثرگــذار خواهنــد بــود. منتهــا چنــد 
ــود  ــرخ س ــی ن ــود دارد؛ زمان ــه وج نکت
می توانــد بــر رفتــار مــردم از طریــق 
ــورم اثرگــذاری داشــته باشــد  کاهــش ت
کــه در درجــه اول بانــک مرکــزی فقــط 
ــد، و  ــش ده ــبانه را افزای ــود ش ــرخ س ن
ــازار  ــی و ب ــازار بین بانک ــد ب ــازه ده اج
ســپرده های  بــازار  نهایتــاً  و  بدهــی 
بانکــی متناســب بــا تغییــرات نــرخ 
بانــک  یــک روزه  یــا  شــبانه  ســود 
کوتاه مــدت،  نرخ هــای  مرکــزی، 
تغییــر  را  خــود  ســاالنه  و  ســه ماهه 
ــه  ــه ب ــم ک ــم داری ــار ه ــد. انتظ بدهن
ــن  ــه ای ــی برســیم، ب ــی نزول ــک منحن ی
ــر  ــیدهای کوتاه مدت ت ــه سررس ــا ک معن
ــورم و  ــه حــدود ت ــرخ شــبانه، ب یعنــی ن
حتــی بــاالی تــورم برســد و بــه تدریــج 
ــدادی  ــه ماهه اع ــه و س ــای ماهان نرخ ه

کمتــر از آن باشــد.

ــد  ــدود 4۰ درص ــبانه ح ــرخ ش ــاًل ن  مث
ــدود  ــزی ح ــه چی ــرخ یک ماه ــد، ن باش
ــد  ــه ماهه ۲5 درص ــرخ س ــد، ن 3۰ درص
و نــرخ یک ســاله چیــزی حــدود ۲۰ 
نــرخ ســود یک ســاله  درصد.افزایــش 
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــش ن ــاً در کاه قطع

اثرگــذار نیســت، و اگــر هــم باشــد 
ــاق  ــن اتف ــادی ای ــیار زی ــه بس ــا هزین ب
خواهــد افتــاد. در ایــن بــاره پیشــتر بــه 
طــور مفصــل در هفته نامــه »تجــارت 
کــردم  عرضــه  را  مطالبــی  فــردا« 
بــه  می خواهــم  عالقه منــدان  از  کــه 

نوشــته های قبلــی مراجعــه کننــد.

برخیبراینباورندکهراهکاهش�
نرختورمدرشرایطفعلیتنهامتکی
برسیاستهایانقباضپولینخواهد

بودونیازمنداصالحاتساختاری
همچوناستقاللبانکمرکزیوحل
مشکلترازنامهبانکهاست.دراین

خصوصنظرکارشناسیچیست؟
ــدیدی  ــانات ش ــر نوس ــای اخی در ماه ه
ــتیم.  ــا داش ــایر بازاره ــازار ارز و س در ب
کــه  عاملــی  کنیــم  توجــه  بایــد 
باعــث ایــن نوســانات شــدید شــده، 
نگرانی هــای تورمــی مــردم و نگرانــی 
اســت،  آینــده  در  تــورم  افزایــش  از 
ــی از  ــارات تورم ــه انتظ ــه ب ــزی ک چی
ــن  ــا ای ــارزه ب ــود و راه مب ــاد می ش آن ی
ــردم و  ــات م ــش توقع ــم کاه ــاله ه مس
ــی است.پیشــتر  کاهــش انتظــارات تورم
در هفته نامــه »تجــارت فــردا« در مــورد 
دو موضــوع انتشــار گواهــی ســپرده ارزی 
ــه و انتشــار اوراق مصــون از  ــل معامل قاب
ــد  ــه می توانن ــی ک ــر مثبت ــورم و تاثی ت
ــته  ــی داش ــارات تورم ــش انتظ ــر کاه ب
ــورت  ــه ص ــردم و ب ــت ک ــند، صحب باش

مفصــل توضیــح دادم.

 اعتقــاد دارم در کوتاه مــدت ســریع ترین 
ابــزار و روشــی کــه می توانــد تــورم 
ــی  ــارات تورم ــد، و انتظ ــش ده را کاه
ــون  ــار اوراق مص ــد، انتش ــل کن را تعدی
ــل  ــپرده ارزی قاب ــی س ــورم و گواه از ت
معاملــه است.مســائلی ماننــد اصــالح 
ــا تامیــن اســتقالل  ســاختاری بودجــه ی
بانک هــا  ترازنامــه  و  مرکــزی  بانــک 
ــذار  ــد اثرگ ــی، هرچن ــق نقدینگ در خل
بســیار  اجرایشــان  اول،  امــا  هســتند 
ــا  ــرا ت ــه اج ــت و دوم، فاصل ــر اس زمانب
ــت.  ــی اس ــم طوالن ــا ه ــذاری آنه تاثیرگ

حتــی  و  کوتاه مــدت  در  بنابرایــن 
انتظــار  نمی توانیــم  میان مــدت 
چندانــی از ایــن روش هــا داشــته باشــیم 
کــه در صــورت اجــرا بــر تــورم اثرگــذار 
ــورم، آنچــه در  ــد ت ــورد رون باشــند.در م

ــه  ــای جامع ــی و فض ــانه های عموم رس
گفتــه می شــود، تــورم میانگیــن و تــورم 
نقطــه بــه نقطــه اســت کــه اشــکال هــر 
دو ایــن شــاخص ها، ایــن اســت کــه 
ــا تاخیــر  وضعیــت نوســان قیمت هــا را ب
نشــان می دهنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــاری ک ــاالنه، انتظ ــورم س ــورد ت در م
ــال  ــان س ــه در پای ــت ک ــن اس دارم ای
چیــزی حــدود 4۰ درصــد )بــا اختــالف 
ــد،  ــر( باش ــا پایین ت ــر ی ــد باالت دو درص
ــدی  ــدد ۲۲ درص ــا ع ــوح ب ــه وض ــه ب ک
ــک مرکــزی هدفگــذاری کــرده،  ــه بان ک
نظــر  عنــوان  بــه  اســت.  متفــاوت 
ــه  ــت ک ــن اس ــادم ای ــی، اعتق کارشناس
ــه  ــورم ماهان ــه ت ــد ب ــه بای ــه هم توج
معطــوف باشــد. اگــر مــا بــه دنبــال 
ســال  در  درصــد   ۲۰ حــدود  تــورم 
ــد از 5 /1  ــه نبای ــورم ماهان ــتیم، ت هس
درصــد در هیــچ ماهــی تجــاوز کنــد. در 
ــال،  ــدای س ــاه ابت ــه در پنج م ــی ک حال
ــن  ــار، میانگی ــز آم ــق داده هــای مرک طب
ایــن شــاخص 3 /3 درصــد بــوده اســت. 
بنابرایــن تــا همیــن االن، چیــزی حــدود 
ــاالنه  ــورم س ــیر ت ــد از مس 5 /1۶ درص
را طــی کردیــم، بــرای اینکــه تــورم ۲۲ 
ــت  ــد در هف ــود، بای ــق ش ــد محق درص
ــاخص  ــد ش ــال، رش ــده س ــاه باقی مان م
ــک درصــد  ــی ی ــر از ماه ــا کمت قیمت ه
ــه نظــر  ــد ب ــاً بعی ــن تقریب ــه ای باشــد ک

می رســد.

آیامیتوانانتظارداشتکه�
روندتورمکاهندهشدهباشد؟چه

تهدیداتیبرایتداومچنینروندی
وجوددارد؟

ــد  ــرخ دالر و رش ــان ن ــه نوس ــه ب ــا توج ب
لجام گســیخته قیمــت ســهام و قیمــت 
ــد  ــر نمی آی ــه نظ ــتغالت، ب ــالک و مس ام
کــه رونــد تــورم قابــل توقــف باشــد یــا بــه 
ســرعت تغییــر جهــت دهــد. از همــه بدتــر 
تقریبــاً  دارایی هــا  ایــن  قیمــت  اینکــه 
ــدن  ــت ش ــال تثبی ــاال، در ح ــطوح ب در س
ــول ۲3  ــرخ ارز ح ــف ن ــاًل ک ــتند، مث هس
هــزار تومــان تثبیــت شــده و شــاخص 
قیمــت مســکن در برخــی شــهرها تــا ۲۰۰ 
ــد  ــته رش ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس درص
ــد  ــه می توان ــزی ک ــا چی ــت. ام ــرده اس ک
ــه  ــورم ماهان ــل، ت ــه حداق ــود ک ــث ش باع
را بــه کمتــر از یــک درصــد برســانیم، 
ــود. ــد ب ــی خواه ــارات تورم ــرل انتظ کنت

ادامهگفتگو
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ــئوالن در  ــي مس ــات برخ ــن بیان ــر م ــه نظ ب
خصــوص قیمــت دالر و نفــت در بودجــه ســال 
آینــده تــوام بــا آگاهــي و تجربــه نیســت. بــه 
ــا دالر ۲5 و۲۶  ــي رود ب ــار م ــه انتظ طوري ک
ــده  ــه ش ــر گرفت ــرخ درنظ ــي و ن ــزار تومان ه
11 هزارتومانــي آن بــراي بودجــه، بازهــم 
شــاهد شــکاف بیــن قیمت هــا در ســال آتــي 
خواهیــم بــود. الزم بــه ذکــر اســت مــا نبایــد 
ــي  ــن در حال ــیم، ای ــت باش ــه نف ــته ب وابس
ــت  ــروش نف ــي ف ــع فعل ــه در مقط ــت ک اس
مــا کاهــش پیــدا کــرده اســت و بایــد تــالش 
کنیــم تــا اقتصــاد کشــور را در ســال هاي 
آتــي بــه همیــن ســو هدایــت کنیــم. از 
ــد اشــاره کــرد، درآمدهــاي  طرفــي دیگــر بای
حداکثــري  فشــارهاي  به واســطه  دولــت 
کاهــش  و  مالیــات  کاهــش  تحریم هــا،  و 
ــت  ــادي اف ــد زی ــا ح ــي، ت ــاي گمرک درآمده
کــرده و متاثــر از آن هیــچ راهــي جــز توجــه 
ــال  ــت در س ــق نف ــي از طری ــن مال ــه تامی ب
آینــده وجــود نــدارد و بــراي بخــش عمــران و 
زیرســاخت ها نیــز بایــد قیمــت نفــت در نظــر 

گرفتــه شــود. بــه هــر حــال محــرز و مشــخص 
اقتصــادي  شــرایط  در  دولــت  کــه  اســت 
مناســبي نیســت و الزم اســت کــه بــراي 
ــراي دالر  ــي ب ــرخ معقول بودجــه ســال آتــي ن
ــن  ــالف بی ــه موجــب اخت ــد ک ــر بگیرن در نظ
قیمــت بــازار و قیمــت ســرکوب شــده دولتــي 
ــه اي  ــه گون ــد ب ــرایط بای ــع ش ــود؛ در واق نش
باشــد کــه یکسان ســازي انجــام شــود و عــدم 
ــزون  ــع شــود. اف شــفافیت ها در بودجــه مرتف
بــر آن مجلــس هــم دچــار ســردرگمي شــده 
ــا  ــدگان ب ــاي نماین ــي از طرح ه ــت و برخ اس
ســد شــوراي نگهبــان مواجــه مي شــود و 
نمي توانــد به رغــم شــعارها کار آنچنانــي را 
انجــام دهــد. اینهــا همــه مســائلي اســت کــه 
ــردم  ــن م ــکالتي در ذه ــا مش ــده ت ــر ش منج
ــا الزم  ــراي حــل و فصــل آنه ــود. ب ــاد ش ایج
اســت تــا هماهنگــي میــان دولــت و مجلــس 
ســال  بودجــه  موضــوع  بــراي  باالخــص 
ــوان  ــق بت ــد و از آن طری ــش یاب ــده افزای آین
شــکاف هاي درون جامعــه را حــل و فصــل 
ــد  ــعارهاي تن ــن ش ــده م ــه عقی ــذا ب ــرد. ل ک

و دور از واقعیــت بــراي مســائل اقتصــادي 
ــرایطي  ــم در ش ــي آن ه ــال آت ــه س و بودج
بســیاري  بــا محدودیت هایــي  ایــران  کــه 
در حــوزه بین الملــل مواجــه شــده اســت، 
نخواهــد  اقتصــاد  و  کشــور  بــراي  نفعــي 
داشــت. بایــد متذکــر شــد، بــا ادامــه وضعیــت 
فعلــي، شــکافي کــه امســال در قیمت هــا 
ــد،  ــورم ش ــش ت ــث افزای ــاد و باع ــاق افت اتف
ــیدگي  ــدم رس ــورت ع ــده و در ص ــال آین س
ــود و حتــي افزایــش هــم  ــه دار خواهــد ب ادام
خواهــد یافــت. نیــاز اســت تــا دولــت، مجلــس 
ــاي  ــاذ راهکاره ــا اتخ ــئوالن ب ــي مس و تمام
معقــول و هوشــمندانه چــه در بحــث بودجــه 
ــادي،  ــائل کالن اقتص ــایر مس ــه در س و چ
بتواننــد آن را مهــار کننــد.  مشــارکت و 
چنیــن  در  یارانــه  پرداخــت  عــالوه  بــه 
دوا  مــردم  از  دردي  تنهــا  نــه  شــرایطي 
ــد  ــاال خواه ــي را ب ــه نقدینگ ــد بلک نمي کن
ــه  ــد ک ــدان مي کن ــورم را دو چن ــرد و ت ب
ــع  ــد وض ــود مي توان ــم خ ــل ه ــن معض ای
معیشــتي و اقتصــادي مــردم را بدتــر کنــد.

علیقنبریاستاداقتصاددانشگاهتربیتمدرس

شکافهاچگونهپرمیشوند؟

خبر
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ــه نقــل از ایلنــا، بنــا بــر مصوبــه 1۶ مهــر مــاه  بــه گــزارش درآمــد و ب
هیــات وزیــران مقــرر شــده کــه واحدهــای صنعتــی و مصرف کننــدگان 
ــد. ــن کنن ــورس تامی ــود را از ب ــاز خ ــورد نی ــرق م ــگاوات ب ــاالی 5 م ب

ــی از مشــکالتی  ــود: یک ــه ب ــر گفت ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب رضــا اردکانی
ــم  ــه بودی ــا آن مواج ــر ب ــای اخی ــژه در روزه ــرق بوی ــش ب ــه در بخ ک
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تولیــد بیــش از ۶۰ درصــد بــرق توســط 
ــرای دریافــت وجــه  ــن بخــش ب بخــش خصوصــی، تولیــد کننــدگان ای
ــرق  ــاری ب ــدار انحص ــوان خری ــه عن ــر ب ــرکت توانی ــه ش ــه ب ــی ک برق
ــت  ــت دریاف ــم از باب ــی و ه ــای تکلیف ــع قیمت ه ــم تاب ــند، ه می فروش
ــا  ــد و م ــد بودن ــه ، گله من ــل مالحظ ــی قاب ــه زمان ــا فاصل ــه ب ــن وج ای
ــی  ــا، تعامل ــم. در اینج ــه بودی ــن عرص ــده در ای ــکاران عم ــی از بده یک
ــک  ــم کم ــه ه ــود ک ــد ب ــده خواه ــرف کنن ــده و مص ــد کنن ــن تولی بی
ــرق اســت  ــرای دریافــت ســریع وجــه ب ــه تولیــد کننــدگان ب بزرگــی ب
و هــم اینکــه بــر اســاس تجربــه ای کــه داریــم پــس از کشــف قیمــت، 
می شود.ســیدحمید  مصرف کننــدگان  عایــد  مناســبی  قیمت هــای 
ــا گفــت: یکــی از اهــداف تاســیس  ــه ایلن ــن خصــوص ب حســینی در ای
بــورس انــرژی ایــن بــود کــه بــرق وارد بــورس شــده و خریــد و فــروش 
ــک کاالی انحصــاری  ــرق ی ــون ب ــا تاکن ــق انجــام شــود. ام ــن طری از ای
بــوده و عمدتــا تولیدکننــده دولــت و توزیع کننــده شــرکت توانیــر 

ــورس  ــه در ب ــک کاالی انحصــاری چگون ــه ی ــون اینک ــوده اســت. اکن ب
عرضــه شــود کــه تعــداد عرضه کننــده و مصرف کننــده آن زیــاد 
اســت، جــای ابهــام دارد. وی افــزود: البتــه ســال های گذشــته تعــدادی 
از نیروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده و انــرژی تجدیدپذیــر 
تولیــد می شــوند کــه امــکان عرضــه در بــورس دارنــد و مجبــور 
ــن  ــا واقعیــت ای ــت بفروشــند، ام ــه دول ــرق خــود را حتمــا ب نیســتند ب
ــازاِر فروشــنده  ــازار، ب ــم ب ــه کمبــودی کــه داری ــا توجــه ب اســت کــه ب
ــی دچــار  ــرق صنعت ــن ب ــدار نیســت. چــون در تامی ــازار خری اســت و ب
ــزاری می شــود کــه  کمبــود هســتیم. فــروش از طریــق بــورس خــود اب
ــخنگوی  ــد. س ــدا کن ــش پی ــی افزای ــای صنعت ــرای واحده ــا ب قیمت ه
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت و گاز و پتروشــیمی گفــت: 
بورســی شــدن بــرق واحدهــای بــزرگ بــرای تولیدکننــده خــوب اســت 
ــد  ــد، نمی توان ــدازی می کن ــی راه ان ــد صنعت ــا کســی کــه واحــد جدی ام
ــت می فروشــد، دریافــت کنــد. وی  ــه قیمتــی کــه امــروز دول ــرق را ب ب
یــادآور شــد: اکنــون بــه میزانــی کــه مصــرف افزایــش می یابــد، تولیــد 
نداریــم، بنابرایــن حتمــا واحدهــای صنعتــی بــا تاخیــر بــرق را دریافــت 
ــات  ــن اصالح ــه ای ــد هزین ــده بای ــدت مصرف کنن ــد، در کوتاه م می کنن
را بدهــد و بــا قیمت هــای بســیار باالتــر از فعلــی خریــداری کنــد، زیــرا 

ــه نفــع همــه اســت. ــم، امــا در بلندمــدت ب کمبــود عرضــه داری

بورسیشدنبرقصنعتیهابهنفعکیست؟

ــر ایــن باورنــد کــه بخــش عظیمــی از اقتصــاد کشــور توســط  بســیاری از کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی ب
اقتصــاد زیرزمینــی اداره می شــود. بــه عــالوه دالالن مانعــی بــرای افــت قیمــت ارز هســتند و در مقابــل عــده ای 
ــه واســطه گری بلکــه به کارگیــری سیاســت های نادرســت اقتصــادی  ــی را ن دیگــری از کارشناســان، مشــکل اصل
در چنــد ســال گذشــته می داننــد کــه باالجبــار وضعیــت اقتصــادی کشــور را بــه ســمت و ســوی داللــی ســوق 

داده اســت و خیلــی از مــردم ناچارنــد بــرای تامیــن معــاش اقــدام بــه واســطه گری کننــد.

گزارش
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علیرضاکديور،تحلیلگربازارسهام،

بازارسرمایهدرنقطهفعلیجذاباست
بــازار ســهام پــس از گذشــت ســه مــاه و ریــزش 
ســنگین، همچنــان فشــار فــروش باالیــی را 
مشــاهد می کنــد کــه در ایــن میــان نقــش 
عوامــل مختلــف همچــون انتخابــات آمریــکا 
انتخــاب  صــورت  در  آن  پیش فرض هــای  و 
بایــدن، تاثیــر هیجانــی بســیاری بــر رونــد 
ــرخ ارز  دادوســتدها گذاشــته اســت. از طرفــی ن
مــدام دســتخوش تغییــرات گوناگونــی می شــود 
کــه همیــن مهــم نیــز عاملــی بــرای ســردرگمی 
بســیاری از بازارهــای مالــی و دارایــی ایــران بــه 
شــمار مــی رود. در همیــن حــال وضعیــت بهــم 
ــرف  ــا ظ ــده ت ــر ش ــرمایه منج ــازار س ــه ب ریخت
یــک مــاه گذشــته بســیاری از ســهامدارانی کــه 
متحمــل ضررهــای هنگفــت شــده اند، بــرای 
چندمیــن بــار دســت بــه تجمــع اعتراضــی 
مقابــل مجلــس، ســازمان بــورس و روز گذشــته 
ــزون  ــد. اف ــل نهــاد ریاســت جمهــوری بزنن مقاب
بــر آن فعــاالن بــازار وضعیــت فعلــی را ناشــی از 
می داننــد  معامله گرانــی  مفــرط  هیجان هــای 
کــه بــا اطالعــات کــم و عــدم آشــنایی بــا 
بازارســهام،  رونــد  و  اقتصــادی  تحلیل هــای 
کرده انــد.  بــورس  روانــه  را  خــود  ســرمایه 
ــت  ــد قیم ــان معتقدن ــت کارشناس ــی اس گفتن
ســهام در مقطــع کنونــی بســیار ارزنــده اســت و 
انتظــار مــی رود بــازار ســرمایه در شــرایط فعلــی 
ــد  ــاق خــاص، رون ــوع اتف ــدم وق ــرض ع ــه ف و ب
صعــوی خــود را آغــاز کنــد. در هــر حــال آنچــه 
ــود، آن اســت کــه  مشــخص و محــرز خواهــد ب
ــی را  ــد فضای ــادی بای ــئوالن اقتص ــت و مس دول
ــه  ــه ب ــت رفت ــاد از دس ــا اعتم ــد ت ــم آورن فراه

بــازار ســرمایه بازگــردد و مــردم بــار دیگــر 
بتواننــد بــا اطمینــان خاطــر بیشــتری اقــدام بــه 

کننــد. ســرمایه گذاری 

تحلیلشماازشرایطپیشرویبازار�
سرمایه،پسازپیروزشدنبایدندر

انتخاباتریاستجمهوریآمریکاوتاثیر
اخبارسیاسیبرآنچیست؟

ــع  ــه تب ــته و ب ــا در گذش ــازار م ــم ب ــد بگوی بای
ــی  ــا انتظارات ــش فرض ه ــی پی ــکل گیری برخ ش
را درون خــود شــکل داد کــه بــر همیــن اســاس 
ــپ،  ــدن ترام ــور ش ــس جمه ــرض رئی ــا ف و ب
ــر  ــارها ب ــدت فش ــاد در کوتاه م ــال زی ــه احتم ب
کشــور افزایــش خواهــد یافــت و تحریم هــا 
تشــدید می شــود، امــا برعکــس، در صــورت 
انتخــاب بایــدن و بــا توجــه بــه وعده هــای 
ــه  ــت ب ــر بازگش ــی ب ــات او مبن ــش از انتخاب پی
برجــام، ایــن انتظــار می رفــت کــه فشــارها 
کاهــش یابــد و گشــایش اقتصــادی حاصــل 
ــر پیش بینــی می شــد  ــارت دقیق ت ــه عب شــود. ب
بــا انتخــاب ترامــپ شــاهد رشــد نــرخ ارز باشــیم 
و انتخــاب کاندیــد دموکــرات شــرایط متفاوتــی 
ــه واســطه همیــن مســاله  ــم خواهــد زد. ب را رق
ــد  ــرخ ارز کاهــش یاب تصــور می شــد کــه اگــر ن
ــر آن  ــت تاثی ــز تح ــا نی ــه دارایی ه ــت هم قیم
ــر  ــن از نظ ــس. همچنی ــود و برعک ــی می ش نزول
مــن بــازار ســهام یــک بخشــی از آثــار اقتصــادی 
پیــروز شــدن بایــدن را پیــش از پایــان انتخابــات 
ــر  ــال حاض ــالوه در ح ــه ع ــرد و ب ــور ک پیش خ
می بینیــم کــه به رغــم اتمــام ایــن پروســه 

)انتخابــات( و قطعــی شــدن بایــدن، شــاهد 
یــک رفتــار احساســی در بــازار ارز بودیــم و 
ــه  ــد افزایشــی ب اکنــون مجــدد قیمــت دالر رون
خــود گرفــت؛ ایــن بدیــن معناســت کــه انتظــار 
ــدن، دالر  ــدن بای ــور ش ــا رئیس جم ــت ب می رف
از حــدود 3۰هــزار تومــان افــت 3۰ درصــدی را 
ــر  ــدودی میس ــا ح ــه ت ــذارد ک ــر بگ ــت س پش

شــده اســت. 

شــرایط  اگــر  می کنــم  فکــر  مــن  درنتیجــه 
احساســی و روانــی کــه در بــازار ســهام بــه وجــود 
ــری  ــد منطقی ت ــود، رون ــل ش ــت، تعدی ــده اس آم
بــر جریــان معامــالت حاکــم خواهــد شــد و 
ــود  ــدار صع ــه م ــر ب ــار دیگ ــاد ب ــال زی ــه احتم ب
ــر آن موضــوع اصلــی  بازخواهــد گشــت. افــزون ب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــا آن مواجه ای ــازار ب ــه در ب ک
تعــدادی نمــاد هســتند کــه مــدت زیــادی اســت 
می تــوان  »شســتا«  از  کــه  شــده اند  متوقــف 
ــر  ــن ام ــرد و همی ــام ب ــن آن ن ــوان بارزتری به عن

تعداد کثیری سهامدار با اطالعات کم وارد بازار 
سهام شدند و هم در زمان ورود و هم اکنون 

که به دنبال خروج هستند، به شدت رفتارهای 
هیجانی دارند و این آفتی است که بازار سهام با 

آن مواجه شده است

گفتگو
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ــد. از  ــل می کن ــازار تحمی ــه ب ــا ب ــایی آنه ــرای بازگش ــادی ب ــت زی وحش
ــادی اســت صــف  ــدت زی ــه م ــود دارد ک ــر وج ــاد دیگ ــدادی نم ــویی تع س
فــروش هســتند و معامــالت آنهــا قفــل شــده اســت؛ اگــر وضعیــت نمادهــای 
مذکــور هرچــه زودتــر مشــخص شــود وقیمــت آنهــا بــه ســطح تعــادل برســد 
ــه  ــن نقط ــازار از همی ــیم، ب ــی نباش ــروش هیجان ــا ف ــاهد صف ه ــر ش و دیگ
بایــد برگــردد و افــت بیشــتر از محــدود فعلــی دیگــر توجیــه منطقــی نــدارد.

بهزعمشماتاثیرنوساناتارزیبرروینمادهایدالرمحورچگونه�
است؟

ــیاری  ــر بس ــور، تاثی ــرکت های صادرات مح ــرخ ارز روی ش ــم ن ــور حت ــه ط ب
ــزان درآمــد و ســود  ــاال باشــد می ــی دیگــر اگــر قیمــت ارز ب ــه عبارت دارد. ب
ــی آن اســت کــه، در حــال  ــه اصل ــی نکت ــود. ول ــز بیشــتر خواهــد ب ــا نی آنه
ــا،  ــازار دارایی ه ــه ســایر ب ــه نســبت ب ــت چندماه ــا اف ــازار ســهام ب حاضــر ب
عقب تــر اســت و در عیــن حــال ارزندگــی بیشــتری را در اختیــار دارد. 
ــبیبانه ترین  ــان در خوش ــزار توم ــرض دالر ۲۲ ه ــا ف ــر آن اســت ب ــه دیگ نکت
حالــت، وضعیــت شــرکت های صــادرات محــور، یعنــی ســودآوری آنهــا 
همچنــان مناســب اســت و بــا توجــه بــه افــت شــدید قیمــت آنهــا، در مقطــع 
ــد  ــاهد رش ــی ش ــر آن در مقاطع ــزون ب ــتند. اف ــده هس ــیار ارزن ــی بس کنون
ــل  ــد عام ــم می توان ــن ه ــه ای ــم ک ــی بودی ــرخ محصــوالت در ســطح جهان ن

ــد. ــور باش ــادرات مح ــرکت های ص ــودآوری ش ــد س ــذاری در رون تاثیرگ

بهنظرشمامشکلاصلیکهاکنونگریبانبازارسرمایهراگرفتهومسیر�
رشدرامسدودساخته،چیست؟

ــت  ــه اردیبهش ــی ب ــای بورس ــت نماده ــر قیم ــال حاض ــم در ح ــد بگوی بای
ــه آن  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــته اس ــاری بازگش ــال ج ــرداد س و خ
ــوده. به نظــر مــن مشــکل اصلــی  ــرخ ارز حــدود 19 هــزار تومــان ب زمــان ن
ــع  ــه تب ــازار و ب ــه رشــد بودن ب ــان روب ــه در زم ــازار ســرمایه آن اســت ک ب
ــا اطالعــات کــم  تبلیغــات گســترده مســئوالن، تعــداد کثیــری ســهامدار ب
ــال  ــه به دنب ــون ک ــان ورود و هم اکن ــم در زم ــدند و ه ــهام ش ــازار س وارد ب
خــروج هســتند، بــه شــدت رفتارهــای هیجانــی دارنــد و ایــن آفتــی اســت 
ــادی از  ــداد زی ــت تع ــت. فعالی ــده اس ــه ش ــا آن مواج ــهام ب ــازار س ــه ب ک
ســهامداران غیرحرفــه ای کــه در واقــع قــدرت تحلیــل و آشــنایی بــا مباحــث 
اقتصــادی ندارنــد و اطالعــات آنهــا معطــوف بــه کانال هــای تلگرامــی شــده 
ــوع  ــت. در مجم ــی اس ــی و غیرمنطق ــا احساس ــای آنه ــه رفتاره و در نتیج
همانگونــه کــه اشــاره کــردم، مــن عقیــده دارم بــازار ســرمایه در بســیاری 
از قیمــت ســهام در ســطح ارزندگــی باالیــی قــرار دارد و در شــرایط فعلــی 
ــه  ــوازی ب ــای م ــایر بازاره ــا س ــرمایه گذاری در مقایســه ب ــرای س ــورس ب ب

ــت. ــر اس ــیار ارزنده ت ــی، بس ــطوح قیمت ــک و س ــاظ ریس لح

گزارشهایمراكزرسمینشانمیدهد

تخریبکرونایياقتصادایران

ــدازه ۲.5  ــه ان ــکاري ب ــرخ بی ــودن ن ــاال ب »ب
برابــر آمــار رســمي«، » نــرخ تعدیــل نیــرو در 
ــد« و  ــا 9۰ درص ــن 4۰ ت ــات بی ــش خدم بخ
ــه  ــان ب ــه آب ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــش ت » افزای
4۶.4 درصــد و نــرخ تــوم ســاالنه بــه ۲9 
ــمي  ــاي رس ــي از گزارش ه ــد« بخش های درص
اســت کــه در یــک هفتــه اخیــر توســط مرکــز 
ــا مرکــز آمــار منتشــر  پژوهش هــاي مجلــس ی
ــیب  ــاد آس ــد اقتص ــان مي ده ــه نش ــده ک ش
دیــده ایــران بــا تــداوم شــرایط کرونــا، روزهاي 

ــت.  ــد داش ــش خواه ــخت تري در پی س

دولــت در ایــن مــدت ســعي داشــت بــا حمایت 

ــي کــه شــامل پرداخــت وام یــک میلیــون  مال
مي شــد؛  خانــوار  سرپرســتان  بــه  تومانــي 
از  آمــده  وجــود  بــه  مشــکالت  از  بخشــي 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــا ب ــب و کاره ــي کس تعطیل
ــکاري،  ــاي بی ــا آماره ــد. ام ــل کن ــا را ح کرون
ــا پایــان  تــورم و پیش بینــي رشــد اقتصــادي ت
ســال جــاري نشــان مي دهــد ایــن کمــک 
ــده  ــکالت عدی ــاي مش ــت راهگش ــز نتوانس نی
مالــي کــه کرونــا بــراي دولــت مقــروض ایجــاد 

ــد. ــرده، باش ک

ــه از  ــور ک ــه اي کش ــاري دو هفت ــي اجب تعطیل
ــه  ــد ب ــورد، مي توان ــد خ ــاه کلی ــداي آذر م ابت

ــوص  ــه خص ــد. ب ــادي بیفزای ــکالت اقتص مش
ــزار  ــرایط کســري 15۰ ه ــت در ش ــه دول اینک
میلیــارد تومانــي بودجــه در نظــر دارد بــه ۲5 
ــال 1۰۰  ــان س ــا پای ــر ت ــون نف ــا 3۰ میلی ی

ــد. ــي کن ــک مال ــان کم ــزار توم ه

زمانــي نگراني هــا در خصــوص منابــع ایــن 
ــد  ــت بخواه ــه دول ــد ک ــش مي یاب کمــک افزای
ــران  ــک مرکــزي جب ــا اســتقراض از بان آن را ب
کنــد. بــر اســاس آنچــه بانــک مرکــزي از 
ــاه  ــهریور م ــان ش ــا پای ــادي ت ــاي اقتص آماره
ــاد  ــن نه ــه ای ــت ب ــي دول ــرده، بده منتشــر ک
ــه  ــته و ب ــد داش ــد رش ــدود ۲۶ درص ــي ح پول

ادامهگفتگو



34

www.daramadnews.ir

daramadnews@yahoo.com

درآمد
نخستیننشریهاقتصادیاسالمی

آبان1399-شماره20

99
ن 

آبا
د 

آم
در

مه 
هنا

ما

................................................................                   .................................

ــیده  ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــش از 139 ه بی
ــي  ــووالن دولت ــد مس ــر مي رس ــه نظ ــت. ب اس
ــه اي  ــا در نظــر گرفتــن احتمــاالت خوش بینان ب
ــا،  ــگام کرون ــت و شکســت زودهن چــون مدیری
از تدویــن برنامــه اي جامــع و مــدون بــراي 
ــه  ــد ک ــاب کردن ــي اجتن ــش مال ــک بخ تحری
همیــن امــر بــه مهم تریــن چالــش کشــور 
ــورم و  ــرخ ت ــر ن ــرش را ب ــده و تاثی ــل ش تبدی

ــت. ــته اس ــکاري گذاش ــرخ بی ن

نرخبیکاريبسیاربیشترازآمارهاي�
رسمياست

پژوهش هــاي  مرکــز  جــاري  ســال  آذر  اول 
ــي  ــکاري واقع ــرخ بی ــي، ن ــس در گزارش مجل
در کشــور را دو و نیــم برابــر آمارهــاي رســمي 
عنــوان کــرد و افــزوده بــود: » در صورتــي 
ــراد شــاغل  ــي اف ــراد دلســرد شــده یعن ــه اف ک
ــال  ــار1399 غیرفع ــه در به ــکار 1398 ک و بی
باقــي  کار  بــازار  در  همچنــان  شــده اند، 
ــه  ــار 1399 ب ــکاري در به ــرخ بی ــد ن مي ماندن
ــز  ــالم شــده توســط مرک جــاي 9.8 درصــد اع
مي رســید.«  درصــد   ۲4 بــه  ایــران  آمــار 
گــزارش مرکــز پژوهش هــا در حالــي اســت 
ــاه ســال جــاري مرکــز  ــر و در تیرم کــه پیش ت
ــري  ــرح آمارگی ــج ط ــزارش » نتای ــار در گ آم
نشــان   »1399 ســال  بهــار  در  نیــروي  کار 
ــه از  ــدند ک ــکار ش ــر بی ــون نف ــه ۲ میلی داد ک
ایــن تعــداد 1.5 میلیــون نفــر شــاغل و مابقــي 
بیــکار بودنــد. نکتــه تاســف برانگیز در ایــن 
ــارج  ــازار کار خ ــروه از ب ــر دو گ ــه ه ــت ک اس
شــده بودنــد، چراکــه امیــدي بــه شــاغل 
ــداي  ــان ابت ــد از هم ــر چن ــتند. ه شــدن نداش
انتشــار ایــن آمــار، برخــي بــر کاهــش جمعیــت 
ــوان  ــه عن ــرخ مشــارکت اقتصــادي ب ــال و ن فع
ــن حــد و حــدود  ــراي تعیی ــري ب شــاخص بهت
ــن  ــت ای ــتند و صح ــد داش ــکاري تاکی ــرخ بی ن
گــزارش را زیــر ســوال مي بردنــد. بــه خصــوص 
ــت در در  ــخنگوي دول ــي، س ــي ربیع ــه عل اینک
هفتــه اول آبــان گفتــه بــود: »۶ میلیــون شــغل 
ــاه  ــا و از م ــد از کرون ــمي بع ــمي و غیررس رس
اســفند، در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه اســت 
کــه از ایــن میــان 3/5 میلیــون شــغل رســمي 
و ۲/5 میلیــون شــغل غیررســمي بــود.« بــا 
اســتناد بــه صحبت هــاي ربیعــي و گــزارش 
ــکاري  ــا در خصــوص بی ــز پژوهش ه ــر مرک اخی
ــرخ  ــد ن ــر مي رس ــه نظ ــاري ب ــال ج ــار س به
ــوج اول  ــدت م ــل ش ــه دلی ــار ب ــکاري در به بی
بیمــاري، بیشــتر باشــد و در ثانــي تــا تابســتان 

ــد. ــش یاب ــز افزای ــا نی ــار بیکاري ه آم

پیشبینيافزایشبیکاريها�
ــه  ــک هفت ــس در ی ــاي مجل ــز پژوهش ه مرک
ــا  ــر کرون ــوص تاثی ــزارش در خص ــر دو گ اخی

بــا  کــرد.  منتشــر  بیــکاري  و  اقتصــاد  بــر 
اســتناد بــه گــزارش »دربــاره مقابلــه بــا شــیوع 
تهدیدهــاي  و  فرصت هــا  کرونــا؛  ویــروس 
کرونــا بــراي کســب وکارهاي ایرانــي« ایــن 
ــا  ــد تقاض ــش از 9۰ درص ــته بی ــروس توانس وی
ــذا را کاهــش دهــد  در بخــش گردشــگري و غ
کــه بیشــترین کاهــش در بیــن فعالیت هاســت. 
ــف و  ــش کی ــا در بخ ــش تقاض ــن کاه کمتری
ــوان  ــن گزاره هــا مي ت ــوده اســت. از ای کفــش ب
ــات  ــش خدم ــاغالن بخ ــه ش ــت ک ــه گرف نتیج
ــا نیمــي از کل شــاغالن  ــا پیــش از کرون کــه ت
معــرض  در  داشــتند،  دســت  در  را  کشــور 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــرار دارن ــتري ق ــرات بیش مخاط
ــال  ــتان س ــا تابس ــار ت ــز آم ــاي مرک گزارش ه
کل  از  نفــر  میلیــون   1۲ حــدود  گذشــته 
شــاغالن کشــور در ایــن بخــش بودنــد کــه در 
بدبینانه تریــن ســناریو تــا بهــار حــدود 1.5 
میلیــون نفــر از آنهــا بیــکار شــدند. بــا ادامــه دار 
شــدن رونــد تعطیلي هــا در کشــور، انتظــار بــر 
ــش  ــن بخ ــکاران ای ــداد بی ــه تع ــت ک ــن اس ای

ــود.  ــز ش ــتر نی بیش

چقدراحتمالرشداقتصادياست؟�
بــر  کرونــا  مخــرب  آثــار  دقیــق  تخمیــن 
اقتصــاد ایــران کار آســاني نیســت، چراکــه 
ــکالتي از  ــا مش ــاد ب ــا، اقتص ــش از کرون ــا پی ت
ــاي  ــترده، تحریم ه ــت گس ــاد و ران ــل فس قبی
نفتــي و نوســانات ارزي دســت بــه گریبــان 
ــات  ــدن در انتخاب ــاب بای ــد انتخ ــر چن ــود. ه ب
بــاالي  امریــکا و احتمــال  ریاســت جمهوري 
بازگشــت او بــه برجــام توانســت قــدري از 
افــراد را کاهــش دهــد،  انتظــارات تورمــي 
ــال  ــاري و س ــال ج ــد س ــر مي رس ــه نظ ــا ب ام
آینــده ســال هاي حیاتــي بــراي اقتصــاد ایــران 
باشــند؛ اقتصــاد ایــران بایــد مــراودات خــود را 
از ســر گیــرد و از انــزواي فــروش نفــت بیــرون 
ــي  ــک جهان ــي بان ــاس پیش بین ــر اس ــد. ب بیای
ــان منتشــر شــد، اقتصــاد  کــه در نیمــه اول آب
ــدهاي  ــه رش ــه عرص ــال 14۰۰ ب ــران در س ای
بــاز مي گــردد و ممکــن  اقتصــادي مثبــت 
اســت 1.5 درصــد نــرخ رشــد مثبــت اقتصــادي 
را بــه ثبــت برســاند. هــر چنــد در ســال جــاري 
ایــن نــرخ منفــي 4.5 درصــد خواهــد بــود کــه 
عمــده دلیــل آن تقویــت اثــر مخــرب تحریم هــا 
بــر اقتصــاد ایــران به واســطه شــیوع کروناســت. 
بهبــود وضعیــت اقتصــادي رابطــه تنگاتنگــي بــا 
زمــان برون رفــت از شــرایط فعلــي دارد. بــا 
توجــه بــه اقدامــات دیرهنــگام دولــت بــه نظــر 
از  بــه پیــش  بــه زودي  اقتصــاد  نمي رســد 
کرونــا بازگــردد. ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه بانــک مرکــزي نــرخ رشــد ســه ماهــه 
ابتدایــي امســال را کــه دوران اوج شــیوع کرونــا 
در ایــران بــوده، منفــي ۲.3 درصــد اعــالم 

ــود.  کــرده ب

کمکهايدولتيپاسخگوست؟�
تقریبــا تمــام کشــورهاي درگیــر بــا کوویــد 19 
ــته هاي  ــاد بس ــن مف ــا تدوی ــرا ی ــال اج در ح
ــا آن  ــه ب ــراي مقابل ــز ب ــي متمرک ــي حمایت مال
هســتند. بــه عنــوان مثــال آلمــان 5۰ میلیــارد 
ــا  ــب و کاره ــان کس ــران زی ــراي جب ــورو ب ی
تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ پرداخــت مي کنــد. 
نیــز بســته مالــي  امــارات متحــده عربــي 
ــارد دالر  ــدازه ۷.۲ میلی ــه ان محــرک اقتصــاد ب
ــدود  ــز ح ــس نی ــانیده و انگلی ــب رس ــه تصوی ب
۷ میلیــارد پونــد بــه افــراد آســیب دیــده 
ــرادي  ــوق اف ــرده و 8۰ درصــد حق پرداخــت ک
ــد  ــه ســر مي برن را کــه در مرخصــي بیمــاري ب
ــام  ــر تم ــد. از ســوي دیگ ــز پرداخــت مي کن نی
نهادهــاي پولــي و مالــي بین المللــي نظیــر 
بانــک جهانــي و صنــدوق بین المللــي پــول نیــز 
ــه  ــي ب ــاي مال ــش کمک ه ــرورت افزای ــر »ض ب
ــراي کشــورهاي در  ــق بدهــي ب اقتصــاد و تعوی
ــي  ــن در حال ــد. ای حــال توســعه« تاکیــد کردن
ــجمي از  ــي منس ــاي مال ــه حمایت ه ــت ک اس
ــب و  ــوص کس ــه خص ــادي ب ــاي اقتص بخش ه
ــام  ــران انج ــک در ای ــط و کوچ ــاي متوس کاره

نشــده اســت.

دولــت در ایــن مــدت چندیــن بســته حمایتــي 
موقتــي رونمایــي کــرد کــه جــاي ماهیــت 
ــراي  ــي ب ــک مال ــاد، کم ــراي اقتص ــرک ب مح
معیشــت خانوارهــا بودنــد در حالــي کــه کمــک 
بــه کســب و کارهــا بــراي جلوگیــري از تعدیــل 
ــش  ــراي کاه ــه ب ــن گزین ــاید بهتری ــرو، ش نی
مخاطــرات کرونــا بــر اقتصــاد آســیب دیده 
ــا در  ــیوع کرون ــه از ش ــي ک ــد.طي 9 ماه باش
ــون  ــک میلی ــر وام ی ــران مي گــذرد، عــالوه ب ای
ــت  ــرار اس ــوار، ق ــتان خان ــه سرپرس ــي ب تومان
ــوم  ــه یک س ــاري ب ــال ج ــفند س ــا اس از آذر ت
ــت  ــان پرداخ ــزار توم ــه 1۰۰ ه ــه ماهان جامع
ــن  ــرح بی ــن ط ــه نظــر مي رســد در ای ــود. ب ش
۲5 تــا 3۰ میلیــون نفــر مشــمول دریافــت ایــن 
ــارد  ــزار میلی ــا 1۲ ه ــه 1۰ ت ــوند ک ــک ش کم
ــت  ــاز دارد. کمــک دیگــر دول ــع نی تومــان مناب
بــه معیشــت خانوارهــا پرداخــت وام یــک 
ــت  ــون سرپرس ــه 1۰ میلی ــي ب ــون تومان میلی
ــن  ــاز ای ــورد نی ــع م ــه مناب ــت ک ــوار اس خان
ــت.  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــز 1۰ ه ــرح نی ط
 ۲۲ تــا   ۲۰ اســت  قــرار  دیگــر  بیــان  بــه 
ــان  ــان کمــک معیشــتي می ــارد توم هــزار میلی
ــد  ــر چن ــود. ه ــع ش ــیب پذیر توزی ــار آس اقش
کارشناســان معتقدنــد بــا شــرایط فعلــي اقتصاد 
کمک هــاي  ملــي،  پــول  ارزش  تضعیــف  و 
دولتــي نیــز نمي توانــد آن گونــه کــه بایــد 

ــردارد. ــردم ب ــاري از دوش م ب
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بــاتوجــهبــهاینکــهپیشتــراعــالمشــد،قــراراســتبــرايبودجه�
ســالآینــده،دالر11هزارتومانــيونفــتبشــکهاي40دالرپیشبینــي
ــور ــادرکش ــکافقیمته ــهش ــرب ــالهمنج ــنمس ــاای ــود،آی ش
خواهــدشــد؟ایــندرحالــياســتکــهخیلــيازفعــاالنبــرایــن
باورنــدبودجــهایــرانبایــدازاتــکابــهدرآمدهــاينفتيرهاشــود.

تحلیــلشــماازایــنمهمچیســت؟
ــه از وابســتگي  ــل بررســي اســت، یکــي آنک ــه قاب ــد جنب ــن موضــوع از چن ای
ــد از  ــاي بع ــز عالقه مندي ه ــه ج ــود ک ــته ش ــت کاس ــه نف ــور ب ــد کش درآم
پیــروزي انقــالب بــود کــه در تمــام دولت هــا مطــرح مي شــود. بایــد بپذیریــم 
ــه مــردم  ــا به عنــوان یــک لطــف خــدادادي ب درآمــد نفــت و گاز در کشــور م
ــا اهمیــت ماســت و بایــد در مصــرف آن دقــت بیشــتري  ایــران، جــز منابــع ب
بــه عمــل آورد. از طرفــي اینکــه درآمــد نفــت راهــي هزینه هــاي جــاري شــود 
بــه هیــچ عنــوان خوشــایند نیســت، یعنــي مــا نفــت را مي فروشــیم و پــول آن 
ــه هزینه هــاي جــاري دولــت  ــه واریــز مي کنیــم و اکثریــت آن روان ــه خزان را ب
ــه ســمت  ــي اســت کــه اگــر درآمــد حاصــل از نفــت ب ــن در حال مي شــود. ای
ــت را  ــم نف ــد بتوانی ــود و بای ــد ب ــوب خواه ــیار خ ــد، بس ــت کن ــعه حرک توس

ــزوده اســت.  ــع ارزش اف ــه نف ــرداري از آن ب ــم و بهره ب اســتخراج کنی

همچنیــن بــه زعــم مــن، فــروش نفــت خــام و ورود آن بــه ســرمایه گذاري هــم 
ــا پیش بینــي  ــه نظــر مي رســد ب ــه اول آن اســت کــه ب ــذا نکت ــد اســت. ل مفی
ــي  ــه غیرواقع ــت در بودج ــروش نف ــراي ف ــده ب ــوان ش ــدد عن ــا ع ــود دنی رک
ــاه  نباشــد. در مــورد قیمــت ارز هــم بایــد بپذیریــم، تنهــا در یــک زمــان کوت
دولــت  در   83 81تــا  )ســال هاي  افتــاد  اتفــاق  ارز  نــرخ  یکسان ســازي 
ــه  ــود. ب ــن نب ــدي چنی ــاي بع ــک نرخــي شــد و در دوره ه اصالحــات( و ارز ت
عــالوه پیش بینــي مي شــود ســال آینــده هــم ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد، 
بــه دلیــل اینکــه افــق پیش بینــي شــده در ســال آینــده بــراي اقتصــاد کشــور 
ــوان  ــت و نمي ت ــن نیس ــي روش ــائل سیاس ــا و مس ــه تحریم ه ــه ب ــا توج و ب
ــرخ  ــي ن ــت واقع ــم قیم ــا مي توانی ــي م ــي را داشــت. زمان ــاق مثبت ــار اتف انتظ
ــاي ارزي  ــي نیازه ــد، یعن ــان باش ــا یکس ــه ارز و تقاض ــیم ک ــته باش ارز را داش

کشــور بتوانــد در حالــت تعــادل بــا درآمدهــاي ارزي همخوانــي داشــته باشــد. 
بدیهــي اســت کــه در حــال حاضــر منبــع درآمــد ارزي مــا همچــون فــروش 
نفــت کــه مشــمول تحریــم جــدي اســت بــا مشــکالت بســیاري مواجــه شــده 
و بــه فــرض برطــرف شــدن تمامــي موانــع بــراي فــروش آن در روزهــاي آتــي، 
ــکا  ــون آمری ــورهایي همچ ــران را کش ــت ای ــي نف ــاي صادرات ــي از بازاره میزان
ــت.  ــکل اس ــي مش ــا کم ــاره آنه ــن دوب ــس گرفت ــد و پ ــتان گرفته ان و عربس
ــون بشــکه  ــاالي دو میلی ــه ســرعت صــادرات ب ــم ب ــا نمي توانی ــه م ــر آنک دیگ
ــاز کشــور  ــورد نی ــادل در ارز م ــه نظــر مي رســد تع در روز داشــته باشــیم و ب
ــن  ــه در بودجــه تعیی ــددي ک ــر ع ــدارد و ه ــي ن ــاي ارزي همخوان ــا درآمده ب
شــود، در کنــار آن ارز بــازار آزاد هــم بــراي رفــع نیازهــاي صنعتــي و خدماتــي 

داریــم.

بهاعتقادشمادولتبدوناتکابهدرآمدهاينفتيازچهطریقدیگري�
ميتواندبهشکلعاليکسبدرآمدکندومنابعتامینآنچیست؟

ــم،  ــالمي بیندازی ــالب اس ــل انق ــادرات در اوای ــت ص ــه لیس ــي ب ــر نگاه اگ
مي بینیــم کــه بیشــتر آنهــا اقــالم ســنتي همچــون )چــرم و پســته( را شــامل 
ــه  ــال ۶۲ ک ــال س ــود. مث ــم ب ــیار ک ــل واردات بس ــدد آن در مقاب ــد و ع مي ش
ــي کــه لیســت کاالهــا  ــر کار شــود، زمان ــه شــکل تهات ــا ترکیــه ب ــود ب ــرار ب ق

ــک و  ــده داراي ش ــال آین ــه س ــراي بودج ــده ب ــرح ش ــاي مط ــد رقم ه ــان معتقدن ــیاري از کارشناس بس
ــل  ــه عم ــتري ب ــازي بیش ــا شفاف س ــه آنه ــبت ب ــا نس ــت دولتي ه ــت و الزم اس ــي اس ــبهه هاي فراوان ش
ــردن  ــاال ب ــراي ب ــز ب ــي و تمرک ــاي نفت ــه درآمده ــکا ب ــش ات ــادي، کاه ــاالن اقتص ــم فع ــذا به زع ــد. ل آورن
ــن  ــد. همچنی ــد باش ــد مفی ــنگین مي توان ــاي س ــود تحریم ه ــا وج ــده، ب ــال آین ــه س ــعه در بودج ــرخ توس ن
ــا برطــرف شــدن موانــع مبــادالت تجــاري، راه بــراي صــادرات محصــوالت غیرنفتــي همــوار خواهــد شــد  ب

ــد،  ــمندانه و مفی ــزي هوش ــا برنامه ری ــق ب ــن طری ــد از ای ــت مي توان و دول
منبــع درآمــد خوبــي را طرح ریــزي کنــد. نکتــه قابــل تامــل آن اســت کــه 
ــراي  ــد ب ــز مي توان ــازار ســهام نی ــه دور از اشــتباه از ب ــح و ب ــت صحی حمای
اقتصــاد کشــور و ســرمایه گذاران مفیــد باشــد و بایــد مراقــب بــود تــا مبــادا 

ــرود.  ــت ب ــردم از دس ــاي م ــل پول ه ــاه قب ــد چندم همانن

مهدیکرباسیان،تحلیلگرمسائلاقتصادی

رفتاردرستيبابورسنداشتید

پول ها باید روانه سرمایه گذاري شود، در حالي 
که همچنان روانه هزینه هاي جاري مي شود و 

این بسیار خطرناک است و مشکالت بسیاري به 
دنبال خواهد داشت.

گفتگو
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ــالم  ــفانه اق ــم، متاس ــه کاال بگیری ــل از ترکی ــا در مقاب ــم ت ــم مي کردی را تنظی
صنعتــي نداشــتیم و ایــن در حالــي اســت کــه ســال 9۷ حــدود 45 میلیــارد 
ــت در آن  ــر دول ــد اگ ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــتیم ک ــي داش ــادرات غیرنفت دالر ص
ــن  ــرد، ای ــري مي ک ــي جلوگی ــي و غیرکارشناس ــات هیجان ــع از تصمیم مقط
ــه ذکــر اســت گرچــه شــعار  ــا 55 میلیــارد دالر هــم مي رســید. الزم ب رقــم ت
ــا آن  ــر ب ــده مغای ــام ش ــات انج ــي اقدام ــود ول ــي داده مي ش ــادرات غیرنفت ص
ــراي  ــدي ب ــي ج ــه مانع ــت ک ــر دول ــنامه  اخی ــال بخش ــوان مث ــت. به عن اس
ــادر دالر  ــار میلی ــاالي چه ــون ب ــود و اکن ــوب مي ش ــوالد محس ــادرات ف ص
ــارد  ــت میلی ــه هف ــا ب ــش دارد ت ــدد گنجای ــن ع ــت و ای ــوالد اس ــادرات ف ص
ــه  ــي ک ــن مال ــع تامی ــم یکــي از مناب ــد بپذیری ــم برســد. در نتیجــه بای دالره

ــت. ــادرات اس ــت از ص ــد، حمای ــاد مي کن ــم ایج ــد ه درآم

نظرشمادرموردبازارسرمایهبهعنوانیکمنبعمناسبدرآمدوتامین�
ماليبرايدولتچیست؟

ــه  گرچــه ســرمایه گذاري در کشــور افــت بســیاري کــرده اســت، امــا رفتــن ب
ــره  ــعه به ــراي توس ــم ب ــق مي توانی ــن طری ــد اســت و از ای ــردم مفی ســمت م
ــود،  ــص ب ــد و ناق ــروع ش ــه ش ــي ک ــر اتفاق ــال حاض ــم. در ح ــیاري ببری بس
ــه تبــع تبلیغــات گســترده، خیلــي از  ــود و ب ــازار ســهام ب ــه ب مســاله توجــه ب
ــار  ــه رفت ــل اینک ــه دلی ــد و ب ــورس رو آوردن ــرمایه گذاري در ب ــه س ــردم ب م
عقالیــي و صحیحــي شــکل نگرفــت، منجــر شــد کــه متاســفانه عــده کثیــري 

ــان شــوند. ــد، متحمــل زی ــان کردن ــه حــرف مســئوالن اطمین کــه ب

 روش آن بســیار غلــط بــود بــه شــبهه اي کــه پیش تــر مبنــي بــر اینکــه دولــت 
قصــد دارد تــا نیازهــاي مالــي خــود را برطــرف کنــد، دامــن زد. یکــي دیگــر از 
مســیرهاي بســیار عالــي اوراق قرضــه بلندمــدت اســت و در عیــن حــال بایــد 
ــه  ــي ک ــود، در حال ــرمایه گذاري ش ــه س ــد روان ــا بای ــیم، پول ه ــب باش مراق
ــاک اســت  ــن بســیار خطرن ــه هزینه هــاي جــاري مي شــود و ای ــان روان همچن

و مشــکالت بســیاري بــه دنبــال خواهــد داشــت.

باختاقتصاددرمقابلویروسکرونا

فروش نفت خام و ورود آن به سرمایه گذاري 
هم مفید است. لذا نکته اول آن است که به نظر 
مي رسد با پیش بیني رکود دنیا عدد عنوان شده 
براي فروش نفت در بودجه غیرواقعي نباشد. در 
مورد قیمت ارز هم باید بپذیریم، تنها در یک 
زمان کوتاه یکسان سازي نرخ ارز اتفاق افتاد 
)سال هاي 81تا 83 در دولت اصالحات( و ارز 

تک نرخي شد

ــای  ــام اقتصاده ــت؛ تم ــرار گرف ــا در فشــار ق ــا شــیوع کرون ــان ب اقتصــاد جه
ــیوع  ــت ش ــال اس ــک س ــش از ی ــه بی ــروس ک ــن وی ــر ای ــت تاثی ــان تح جه
ــط  ــن آســیب ها در رواب ــده اند و ای ــادی ش ــار آســیب های زی ــرده دچ ــدا ک پی
بین الملــل نیــز تاثیــر گذاشــته اســت. افــت ارزش پــول ملــی، افــت شــاخص 
ــاری و ...  ــراودات تج ــش م ــت و کاه ــت نف ــش قیم ــرمایه، کاه ــای س بازاره
ــه  ــن موضــوع منجــر ب ــادی کاهــش داد و ای ــه حــد زی ــد کشــورها را ب درآم
کاهــش تولیــدات ناخالــص داخلــی و همچنیــن بیــکار شــدن بســیاری شــد. 
بــر همیــن اســاس هــم نــرخ بیــکاری در جهــان حتــی در کشــورهای صنعتــی 

ــیب ها دارد.  ــن آس ــان از همی ــه نش ــت ک ــته اس ــابقه ای داش ــد بی س رش

ــد19،  ــه کووی ــان ب ــمار مبتالی ــش ش ــا افزای ب
ــان، از  ــورس در جه ــاخص ب ــاي ش ــه بازاره هم
جملــه داو جونــز، فوتســي و نیکــي، شــاهد افــت 
ــي از  ــز و فوتس ــهام داو جون ــد. س ــدید بوده ان ش
ســال 198۷ تــا کنــون، بیشــترین افت را در ســه 
مــاه اول ســال ۲۰۲۰ داشــت. در پاســخ بــه ایــن 
افــت شــدید، بانک هــاي مرکــزي در بســیاري از 
کشــورها نــرخ ســود بانکــي را کاهــش داده انــد. 
ــون  ــا اکن ــت دولت ه ــا دخال ــي ب ــاي جهان بازاره
ــي از  ــي بعض ــتند، ول ــري هس ــت بهت در وضعی
ــي  ــل نگران ــه دلی ــه ب ــد ک ــران مي گوین تحلیلگ
از مــوج دوم شــیوع ویــروس، بازارهــا هنــوز 
ــي  ــدوق بین الملل ــالم صن ــق اع ــکننده اند. طب ش
پــول، در آمریــکا درصــد بیــکاران بــه 1۰/4 

ــن  درصــد رســیده اســت. ای
وضعیــت، نشــان مي دهــد 
دوره رشــد و گســترش یکــي 
اقتصادهــاي  بزرگتریــن  از 
ــه اســت.  ــان یافت ــان پای جه
ارائــه اطالعــات در  نحــوه 
ایــن زمینــه، در کشــورها 
مثــال  اســت،   متفــاوت 

فرانســه، آلمــان و ایتالیــا، آمــار درخواســت هاي 
ــا شــمار  ــي بریتانی ــد ول کاري را منتشــر مي کنن
ــراي دریافــت کمک هــاي دولتــي  کســاني کــه ب
ــاد  ــد. آنکت ــالم مي کن ــد، اع ــام کرده ان ــت ن ثب
)کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در مــورد 
ــود  ــد خ ــزارش جدی ــعه( در گ ــارت و توس تج

اعــالم کــرد اقتصــاد جهــان امســال تحــت فشــار 
در  و  مــي رود  آب  درصــد   4/3 پاندمي کرونــا 
ســال آینــده بــا رشــدي 4/1 درصــدي ریــکاوري 
ــاد  ــرکل آنکت ــي، دبی ــا کیتوی ــود. موشیس مي ش
مي گویــد: بحــران کرونــا زخم هــاي عمیقــي 
بــه پیکــر اقتصــاد جهــان وارد کــرده اســت 
ــراه  ــه هم ــه ب ــراي هم ــنگیني ب ــب س ــه عواق ک
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گــزارش  جدیدتریــن  طبــق  داشــت.  خواهــد 
آنکتــاد، از ابتــداي پاندمي تــا کنــون میلیون هــا 
ــي  ــا زندگ ــت، میلیون ه ــه اس ــت رفت ــغل از دس ش
در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت و در صــورت 
ــود 13۰  ــن زده مي ش ــران، تخمی ــن بح ــداوم ای ت
ــوند.  ــدید وارد ش ــر ش ــه فق ــر ب ــر دیگ ــون نف میلی
انتظــار مــي رود امســال تحــت تاثیــر پاندمي کرونــا 
ــاي  ــه اقتصاده ــبت ب ــعه یافته نس ــاي توس اقتصاده
ببیننــد؛  توســعه آســیب شــدیدتري  در حــال 
ســقوط  درصــد   5/8 توســعه یافته  اقتصادهــاي 
در  اقتصادهــاي  خواهنــد کــرد در حالــي کــه 
ــه رو  ــدي روب ــقوط ۲/1 درص ــا س ــعه ب ــال توس ح
ــاي  ــم اقتصاده ــال ۲۰۲1 ه ــد. در س ــد ش خواهن
در  مي کننــد  رشــد  درصــد   3/1 توســعه یافته 
حالــي کــه اقتصادهــاي در حــال توســعه 5/۷ 
درصــد رشــد خواهنــد کرد.کریســتالینا جورجیــوا، 
رئیــس صنــدوق بین المللــي پــول، نیــز گفتــه 

اســت کــه از زمــان تاســیس ایــن نهــاد مالــي در 
ــت  ــته اس ــابقه نداش ــون، س ــا کن ــال 1945 ت س
ــک  ــت کم ــورها درخواس ــداد از کش ــن تع ــه ای ک
ــت  ــه دریاف ــف ب ــورهاي مختل ــاز کش ــد. او نی کنن
ــي  ــول را چالش ــي پ ــدوق  بین الملل ــک از صن کم
ــاد  ــن نه ــراي ای ــد ب ــه مي توان ــد ک ــزرگ مي دان ب
ــته  ــراه داش ــه هم ــواري هاي بســیاري ب ــي دش مال
ــرمایه  ــرار س ــه ف ــت ک ــي اس ــن درحال ــد. ای باش
خارجــي از کشــورهاي در حــال رشــد اکنــون تــا 
ــد،  ــن رون ــا ای ــت. ام ــده اس ــل ش ــدودي تعدی ح
ــه  ــري ک ــد و فقی ــال رش ــورهاي در ح ــه  کش هم
شــامل  را  دیده  انــد  آســیب  کرونــا  بحــران  از 
ــیه  ــي، روس ــان کشــورهاي اروپای ــود.در می نمي ش
از جملــه کشــورهایي اســت کــه بیشــترین آســیب 
را از شــیوع کرونــا متحمــل شــده  اســت، امــا 
ــون  ــي همچ ــورهاي اروپای ــایر کش ــاع در س اوض
ارمنســتان،  هرزگویــن،  بوســني  مونته نگــرو، 

ترکیــه و کرواســي نیــز وخیــم ارزیابــي شــده 
از  ناشــي  زیان هــاي  نمونــه،  به عنــوان  اســت. 
ــر  ــود را ب ــر خ ــگري، تاثی ــت گردش ــیب صنع آس
روي نــرخ رشــد اقتصــادي ایــن کشــورها بــر 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــت. ۲5 درص ــاده اس ــاي نه ج
ملــي کرواســي وابســته بــه صنعــت توریســم 
ــرو ۲۰ درصــد  ــش توریســم در مونته نگ اســت. نق
ــالم شــده اســت.  ــز 1۲ درصــد اع ــه نی و در ترکی
ــه بیــش از ســایر  ــي اســت کــه ترکی ــن در حال ای
بــه ســرمایه  خارجــي  یــاد شــده  کشــورهاي 
ــا تصویــر  وابســته اســت. در ســطح جهانــي نیــز ب
مشــابهي روبــه رو هســتیم. ۲5 درصــد تولیــد 
ــاي  ــه درآمده ــن وابســته ب ــي فیلیپی ــص مل ناخال
کشــورهاي  امــا  اســت.  گردشــگري  صنعــت 
اثــر  بزرگــي همچــون چیــن و هنــد نیــز در 
کاهــش درآمدهــاي ناشــي از صنعــت گردشــگري 

آســیب شــدیدي دیده انــد.

ریــزش بــازار خــودرو بــه دلیــل وجــود حبــاب قیمتــی بــود کــه 
ــک  ــد ی ــا بای ــن حباب ه ــت ای ــل وجــود داشــت، در حقیق از قب
روزی از بیــن می رفتنــد و نبایــد باعــث نگرانــی شــوند. بــه طــور 
طبیعــی ایــن اتفــاق افتــاده اســت چراکــه قیمــت در بــازار آزاد 
بــه شــدت بــاال بــود. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته 
باشــیم کــه قیمــت خــودرو بــا نوســانات نــرخ ارز تغییــر می کنــد 
و بــا بــاال رفتــن قیمــت ارز، قیمــت خــودرو هــم افزایــش پیــدا 
ــازار ارز  ــرات ب ــی از تغیی ــرات آن تابع ــه تغیی ــد و همیش می کن
ــش  ــه کاه ــا ب ــودرو دقیق ــازار خ ــت در ب ــش قیم ــت. کاه اس
ــه  ــازار ارز ب ــر ب ــلما اگ ــتگی دارد، مس ــازار ارز بس ــا در ب نرخ ه
ــات  ــاهد ثب ــم ش ــودرو ه ــازار آزاد خ ــا در ب ــد حتم ــات برس ثب
قیمتــی خواهیــم بــود. بــرای کنتــرل قیمــت بــازار آزاد خــودرو 
بایــد ماننــد روشــی کــه در دهــه ۷۰ اجــرا شــد، عمــل کنیــم. 
ــن  ــازار تعیی ــه در حاشــیه ب در آن دوره قیمــت خــودرو کارخان
ــا افزایــش قیمــت مواجــه  ــا وجــود اینکــه در ابتــدا ب می شــد، ب
ــن کاهــش  ــرل و همچنی ــن روش باعــث کنت ــا ای می شــدیم، ام
قیمــت خــودرو شــد تــا اینکــه قیمــت کارخانــه و بــازار بــه یــک 
ــه داشــت.  ــات ادام ــن ثب ــم ای ــال ه ــا 13 س ــدازه  رســید و ت ان
ــا  ــم آی ــد ببینی ــا بای ــم، ام ــته داری ــه را در گذش ــن تجرب ــا ای م
ــازار امــروز  ــرار اســت از ایــن تجربیــات گذشــته در کنتــرل ب ق
اســتفاده کنیــم یــا خیــر. در غیــر ایــن صــورت بهتریــن کار ایــن 
اســت کــه اصــال در بــازار دخالــت نکنیــم و بگذاریــم بــازار ســیر 
طبیعــی خــود را طــی کنــد. بــازار آزاد خــودرو بســیار هوشــمند 
اســت و می توانــد تنظیمــات خــود را بــه درســتی انجــام 
ــه صــورت مصنوعــی و دســتوری وارد  دهــد. اگــر قــرار باشــد ب
ــث ایجــاد مشــکالت بیشــتری  ــا باع ــویم، قطع ــازار را ش ــن ب ای
خواهیــم شــد. افزایــش تولیــد و عرضــه خــودرو عامــل مهمــی 
ــه و  ــای عرض ــه معن ــازار ب ــت و ب ــازی قیمت هاس  در متعادل س
ــوان مجموعــه عرضــه  ــم کــه به عن ــد ســعی کنی تقاضاســت. بای

ــن شــرط اســت  ــا ای ــن هــم ب را حداکثــری کنیــم و ای
ــا  ــت، قیمت ه ــع پرداخ ــه موق ــاز ب ــول قطعه س ــه پ ک

ــا  ــود ی ــن ش ــاز آن تامی ــورد نی ــل و ارز م تعدی
اگــر نشــد بتوانــد از ارز آزاد اســتفاده کنــد و 
ــه آن  در نهایــت مــواد اولیــه داخلــی هــم ب
تعلــق بگیــرد. اگــر ایــن کارهــا انجــام شــود 
ــرای تولیــد داریــم و  مــا ظرفیــت باالیــی ب
حتــی آن جاهایــی کــه ظرفیــت کمــی  
ــتری  ــت بیش ــم ظرفی ــم می توانی ــم ه داری
ــد  ــت بای ــت دول ــم. در حقیق ــاد کنی را ایج

و  کنــد  آمــاده  را  فعالیت هــا  زیربنــای 
خودروســاز و قطعه ســاز آن را اجــرا کننــد 

و بــه انجــام برســانند. از طرفــی نمی تــوان 
گفــت مــردم در ایــن بــازار نقــش دارنــد یــا 

ــن  ــال ای ــتر دنب ــردم بیش ــه، م ن
ــد  ــه بتوانن ــتند ک هس

قــدرت خریــد خــود 
را بــا حفــظ ارزش 
پــول بــه واســطه 
ــودرو  ــد خ خری
ــر کاالی  ــا ه ی
ــاال  ــری ب دیگ
ــد  ــه دارن نگ
اینجــا  و 
م  د مــر

مقصــر 
ــتند. نیس

محمدرضانجفیمنشعضوهیاتمديرهانجمنقطعهسازان

دلیلاصلیریزشبازارخودرو

ادامهگفتگو
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ــا در  ــد؛ کارخانه ه ــی ده ــان م ــا نش آماره
ــوه  ــد انب ــا تولی ــکلی ب ــان مش ــر جه سراس
ــی،  ــرایط فعل ــی در ش ــد، ول ــودرو ندارن خ
کمبــود شــدید مشــتریان یکــی از مهمترین 
معضــالت در جهــان محســوب مــی شــود.

بین المللــی  ســازمان  آمــار  جدیدتریــن 
ــد  ــان می ده ــوری نش ــه موت ــایل نقلی وس
ــت  ــه نخس ــان در نیم ــودرو جه ــد خ تولی
درصــدی   3۲ ریــزش  بــا   ۲۰۲۰ ســال 
ــرو شــده کــه ایــن مســاله نشــان مــی  روب
ــر  ــدیدی ب ــر ش ــا تاثی ــروس کرون ــد وی ده
بــازار جهانــی خــودرو داشــته اســت.بر 
اســاس اعــالم ایــن ســازمان از آغــاز ســال 
جــاری میــالدی میــزان تولیــد خــودرو 
بــه 31 میلیــون و 131 هــزار دســتگاه 
ــن دوره  ــب در ای ــن ترتی ــه ای ــیده و ب رس
14 میلیــون و 935 هــزار دســتگاه خــودرو 
نســبت  درصــد(   3۲.4 )معــادل  کمتــر 
ــال ۲۰18  ــابه در س ــان مش ــدت زم ــه م ب
ــان کشــورهای  میــالدی تولیــد شــد.در می
اروپایــی آلمان و فرانســه بیشــترین آســیب 
متحمــل  خودروســازی  صنعــت  در  را  
نخســت  نیمــه  در  کــه  شده اند.فرانســه 
ــون و ۲3۲  ــک میلی ــغ ی ــال ۲۰19 بال س

هــزار دســتگاه خــودرو تولیــد کــرده بــود، 
ــزان551  ــه می ــت ۲۰۲۰ ب ــه نخس در نیم
تولیــد داشــت.همچنین  هــزار دســتگاه 
میــزان تولیــد خــودرو در آلمــان به عنــوان 
بــا  نیــز  اروپــا  بزرگ تریــن خودروســاز 
ــه  ــده و ب ــرو ش ــدی روب ــت ۷. 39 درص اف
یــک میلیــون و 595 هــزار دســتگاه تنــزل 
ــان  ــت آلم ــینهوا، دول ــزارش ش ــه گ یافت.ب
یــک بســته حمایتــی دیگــر بــه ارزش ســه 
ــت  ــت صنع ــدف تقوی ــا ه ــورو ب ــارد ی میلی
خــودرو ایــن کشــور را  تصویــب کــرده کــه 
بــا احتســاب ایــن رقــم میــزان کل کمــک 
مالــی برلیــن بــه ایــن صنعــت را در ۲۰۲۰ 
ــه  ــش یافت ــورو افزای ــارد ی ــج میلی ــه پن ب
اســت.پیش بینــی شــده اســت ایــن بســته 
محــرک اقتصــادی، ســبب افزایــش تولیــد 
اتومبیل هــای  رونــق صنعــت  و  خــودرو 
ــن  ــا همچنی ــود. کرون ــان ش ــی در آلم برق
ــز  ــکا را نی ــازی در آمری ــت خودروس صنع
فلــج کــرد. براســاس گــزارش ســازمان 
موتــوری،  نقلیــه  وســایل  بین المللــی 
صنعــت خــودرو در آمریــکا بــا ریــزش 
ــت  ــه نخس ــد در نیم ــدی تولی 4. 38 درص

ــت. ــده اس ــرو ش ــال ۲۰۲۰ روب س

ــه نخســت  ــه در نیم ــکا ک ــودرو آمری ــد خ ــزان تولی می
ــتگاه  ــزار دس ــون و ۶۷3 ه ــج میلی ــر پن ــغ  ب ۲۰19 بال
بــود، ایــن رقــم در مــدت زمــان مشــابه در ســال 
هــزار   494 و  میلیــون  بــه ســه  میــالدی  جــاری 
ــز  ــن نی ــد خــودرو در ژاپ ــزان تولی دســتگاه رســید. می
ــه  ــه س ــت ۲۰۲۰ ب ــه نخس ــت و در نیم ــش یاف کاه
میلیــون و ۶۲۰ هــزار دســتگاه خــودرو رســید کــه ایــن 
ــت ۲.  ــا اف ــان مشــابه ب ــا مــدت زم ــم در مقایســه ب رق
ــرو شــده اســت.در میــان کشــورهای  ۲۷ درصــدی روب
ــن از  ــت چی ــان، وضعی ــودرو در جه ــده خ ــد کنن تولی
ــه در  ــایل نقلی ــروش وس ــزان ف ــود و می ــر ب ــه بهت هم
ــه  ــان ب ــودروی جه ــازار خ ــن ب ــه بزرگ تری ــن ک چی
شــمار مــی آیــد،  افزایــش 1۲.5درصــدی در مــاه 
اکتبــر )مهر-آبــان( امســال نســبت بــه یــک مــاه 
ــزان  ــب می ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــته اس ــل از آن، داش قب
فــروش خــودرو در چیــن در هفــت مــاه گذشــته 
رونــد افزایشــی را در پیــش گرفت.بــه گــزارش انجمــن 
تولیدکننــدگان خــودروی در چیــن، فــروش خــودرو در 
بــازار ایــن کشــور در مــاه اکتبــر بــه دو میلیــون و 5۷۰ 

ــت. ــیده اس ــتگاه رس ــزار دس ه

آیندهمبهمصنعتخودروسازی
جهاندرسایهکرونا

از  بازارهــای جهانــی  در  منتشــر شــده  گزارش هــای 
ــی  ــای جهان ــودرو در بازاره ــروش خ ــدک ف ــش ان افزای
ــروس  ــیوع وی ــش ش ــبب افزای ــه س ــا ب ــت دارد، ام حکای
ــان،  ــاط جه ــر نق ــه در اکث ــرگیری قرنطین ــا و از س کرون
ــاهده  ــودرو مش ــت خ ــش روی صنع ــنی پی ــده روش آین

. نمی شــود

گزارش
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شــهریاری  عدالتیــان  رابطه،جمشــید  ایــن  در 
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــاددان در پاس اقتص
میتــوان بــا یــک راهــکار اقتصــادی معیشــت مــردم 
را بهبــود بخشــید یــا خیر،اظهــار کــرد: در شــرایط 
ــه اقتصــاد خــرد کار  ــن اســت ک ــی مســئله ای فعل
ــر ســر کار  خــود را انجــام میدهــد یعنــی مــردم ب
ــد و  ــغول خری ــم مش ــبه ه ــد و کس ــود میرون خ
ــاد  ــش اقتص ــا در بخ ــتند ام ــاس هس ــروش اجن ف
کالن دچــار مشــکل هســتیم.اینکه برخــی میگویند 
ــی  ــن حرف ــدارد چنی ــل ن ــی راه ح ــکالت فعل مش

ــت. ــان نیس ــه اقتصاددان ــق ب متعل

ویافزود:بــرای حــل مشــکالتی ماننــد تورم،بیــکاری 

و رشــد اقتصــادی میتــوان راه حــل اقتصــادی پیــدا 
ــی تحــت  ــه وقت ــن اســت ک ــا موضــوع ای ــرد ام ک
ــاره ای  ــم چ ــه ای ــرار گرفت ــادی ق ــره اقتص محاص
جــز ایــن نیســت کــه از اقتصــاد بــازار آزاد فاصلــه 
ــم. ــرا کنی ــتی را اج ــاد سوسیالیس ــم و اقتص بگیری

بــه طــور مثــال در کــره شــمالی مشــاهده میکنیــم 
کــه تحــت محاصــره اقتصــادی حتــی موشــک هــم 
میســازند و بــه کار خــود ادامــه میدهنــد بنابرایــن 
میتــوان ماننــد کشــورهایی نظیــر کــره شــمالی و یا 
عــراق چندیــن ســال قبــل رفتــار کــرد.در کشــوری 
مثــل عــراق کــه تحــت محاصــره بــود همــه چیــز 
جیــره بنــدی شــده بــود و بطــور مثــال اگــر فــردی 
کار خالفــی هــم انجــام میــداد در خیابــان تیربــاران 

میشــد و اینگونــه بــا فســاد برخــورد میکردنــد.

عدالتیــان شــهریاری بیــان کــرد:راه حــل افراطــی 
ایــن اســت کــه مثــل اوایــل انقــالب کارخانجــات 
بــه نــام دولــت بشــوند و مالکیــت خصوصــی از بین 
بــرود امــا کســی جــرات چنیــن اقدامــی را نــدارد! 
اینکــه در شــرایط کنونــی چــه کار بایــد بکنیــم و 
ــا آخریــن قطــره خــون مبــارزه  ــا بایــد ت اینکــه آی
ــئله  ــم مس ــل بدهی ــور را تحوی ــا کش ــم و ی کنی
ــی  ــات سیاس ــردم و مقام ــد م ــه بای ــت ک ای اس
جوابگــوی آن باشــند.وی در همیــن خصــوص 
ــی  ــتی ۶۰ هزارتومان ــک معیش ــرح کم ــاره ط درب
ــت  ــز گفت:پرداخ ــه نی ــد جامع ــار نیازمن ــه اقش ب

در شــرایط فعلــی مســئله ایــن اســت کــه اقتصــاد خــرد کار خــود را انجــام میدهــد یعنــی مــردم بــر ســر کار خــود میرونــد و کســبه هــم مشــغول خریــد و 
فــروش اجنــاس هســتند امــا در بخــش اقتصــاد کالن دچــار مشــکل هســتیم.اینکه برخــی میگوینــد مشــکالت فعلــی راه حــل نــدارد چنیــن حرفــی متعلــق 
بــه اقتصاددانــان نیست.نوســانات قیمتــی و افزایــش روزافــزون نــرخ ارز،وضعیــت معیشــتی مــردم را وارد مرحلــه بحرانــی کــرده و در ایــن رهگــذر برخــی از 
کارشناســان اقتصــادی اعتقــاد دارنــد تنهــا چــاره حــل مشــکالت اقتصادی،رفــع تحریــم و انجــام مذاکــره بــا آمریــکا اســت و نبایــد بدنبــال راه حــل اقتصــادی 
بــرای بهبــود وضعیــت مــردم بــود چراکــه دیگــر روش مناســب وجــود نــدارد.در ایــن بیــن بــه نظــر مــی رســد دولــت بــه عنــوان مســئول اجرایــی کشــور 
همچنــان نتوانســته بــه یــک راه حــل اصلــی بــرای رفــع مشــکالت برســد و ســرگردانی سیاســتگذار اقتصــادی باعــث شــده مشــکالت تبدیــل بــه یــک بحــران 

تمــام عیــار شــود و تقریبــا تمــام اقشــار جامعــه بــه مرحلــه ای برســند کــه بــا اندکــی تفاوت،بــرای تامیــن معیشــت حداقلــی خــود دچــار ســختی شــوند.

جمشیدعدالتیان

گرفتارخودزنیدراقتصادکشورهستیم

گفتگو
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چنیــن مبلغــی بــه اقشــار نیازمنــد جامعــه خنــده 
ــت. آور اس

ایــن راهــی اســت کــه همــه چیــز جیــره بنــدی و 
کوپنــی بشــود و مالکیــت خصوصــی از بیــن بــرود.

ایــن اقتصــاددان تاکیــد کرد:واقعیــت ایــن اســت که 

تحریــم هــا شــوخی ندارد.ما اکنــون تحــت محاصره 
ــادی  ــر اقتص ــن حص ــد از ای ــدا بای ــتیم و ابت هس
خــارج بشــویم.طبیعی اســت بــرای اینکــه اقتصــاد 
ــد  ــد بای ــدا کن ــاره پی کارکــرد صحیــح خــود را دوب
روابــط آزاد بــا دنیــا داشــته باشــیم.حاال هــم فرقــی 
نــدارد چــه ترامــپ بــر ســر کار باشــد و یــا بایــدن 
انتخــاب شــود؛ما بایــد بپذیریــم کــه اصــل مذاکــره 
بــد نیســت و میتوانــد اثــرات مطلوبــی بــرای کشــور 
ــه  ــخ ب ــهریاری در پاس ــد.عدالتیان ش ــته باش داش
ایــن پرســش کــه برخــی اعتقــاد دارنــد مــا بجــای 
ــد  ــی مواجــه هســتیم و بای ــا خودتحریم ــم ب تحری
ــه شــود،تصریح  ــه FATF پذیرفت ــوط ب ــح مرب لوای
کرد:اگــر چنیــن لوایحــی پذیرفتــه شــود مــا همیــن 
چندرغــاز پــول را هــم نمیتوانیــم از طریــق صرافــی 
هــا جابجــا کنیم!اینهــا اصطالحاتی اســت کــه برخی 

ــارهای  ــر فش ــر اث ــه کار میبرند.ب ــی ب ــراد ناراض اف
تحریمــی مــا اکنــون وارد مرحلــه بحــران شــده ایــم 
کــه در چنیــن مرحلــه ای مــردم بــه دنبــال ناجــی 
ــت  ــد از دول ــک کارمن ــال ی ــور مث ــه ط میگردند،ب
ــا  ــدارد ام ــردن ن ــه کارک ــد و حوصل ــاد میکن انتق
بازهــم بــه آغــوش دولــت برمیگردد.مردم و بســیاری 
از فعــاالن اقتصــادی از عملکــرد دولــت راضــی 
ــه  ــت ب ــرای کســب منفع ــه ب ــا دومرتب نیســتند ام
دولــت مراجعــه میکنند.توجــه کنیــد کــه در همین 
وضعیــت فعلــی اگــر کســی مجــوز واردات موبایــل 
کســب کنــد بــه یــک ســود هنگفتــی میرســد! پس 
ــی در  ــی گرفتــار خودزن مــا عمــال در شــرایط کنون
اقنصــاد کشــور هســتیم و چنیــن وضعیتــی ممکــن 
اســت ســرانجام باعــث جنــگ داخلــی و آشــوب هم 

شــود.

کره شمالی مشاهده میکنیم که تحت محاصره 
اقتصادی حتی موشک هم میسازند و به کار خود ادامه 

میدهند بنابراین میتوان مانند کشورهایی نظیر کره 
شمالی و یا عراق چندین سال قبل رفتار کرد.

امیرحسینکاکايی،استاددانشگاهعلموصنعت

تهیهطرحهایتشویقیباآزادسازیقیمتخودرو
قطــع بــه یقیــن یکــی از اولیــن بازارهایــی کــه متاثــر از نوســان قیمــت ارز دچــار افت 
ــه طوری کــه ظــرف دو مــاه  ــازار خودروســت. ب و خیــز و تالطــم قیمــت می شــود ب
ــا گران شــدن دالر نــرخ برخــی خودروهــا تــا 1۰۰درصــد هــم افزایــش  گذشــته و ب
یافــت. بــر همیــن اســاس بســیاری از کارشناســان معتقدنــد انتخــاب بایــدن به عنوان 
ــاه و  ــرای مــدت کوت رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا می توانــد حداقــل ب
بــا شــکل گیری یــک جــو روانــی نســبت بــه کاهــش قیمــت ارز بــر قیمــت خــودرو 
ــاره  ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــری ک ــم دیگ ــوارد مه ــی از م ــد. یک ــذار باش ــم تاثیرگ ه
کــرد موضــوع طرح هــای مشــوق بــرای ایجــاد انگیــزه در خریــداران خــودرو اســت 
کــه فعــاالن بــازار بــر ایــن باورنــد به کارگیــری آنهــا مســتلزم اســتفاده از راهکارهــای 
هوشــمندانه اســت. بــه هرحــال آنچــه محــرز و مشــخص اســت آن اســت کــه بــازار 
خــودرو همچنــان ســردرگم اســت و تــا زمــان اجــرای طرح هــای مذکــور نمی تــوان 

بــه طــور قاطــع دربــاره آن اظهــار نظــر کــرد.

بهنظرشمااثرنوساناتقیمتارزبربازارخودروتاچهحدیاستوتحلیل�
شماازوضعیتکنونیاینبازارچیست؟

بایــد بگوییــم یــک هفتــه پیــش از رای آوردن کاندیــد دموکــرات، قیمــت ارز بــه ظاهر 
افــت کــرد و بــه تبــع آن قیمــت خــودرو هــم شــروع بــه ریــزش کــرد و همچنــان 
ــه دو نکتــه اشــاره کنــم، ابتــدا خــود ارز  ــد ب ــازار ارز بای ادامــه دار اســت. در مــورد ب
بــه عنــوان تعیین کننــده نــرخ تبــادل و ارزش گــذار بــر کاالیــی مثــل خــودرو، نکتــه 
دیگــر هــم کــه نــرخ ارز مشــخص می کنــد مســاله امیــد بــه آینــده اســت، چراکــه 
خیلــی از برنامه  ریزی هــای مــردم بــرای کاالهــای ســرمایه ای بــر اســاس پیش بینــی 
آنهــا از آینــده اســت و زمانی کــه قیمــت ارز شــروع بــه افــت ادامــه دار می کنــد بــه 
زعــم بعضی هــا اوضــاع قــرار اســت بهبــود یابــد و لــذا خیلی هــا کــه در مــدت قبــل 
ــه  ــد ک ــا می کنن ــروش آنه ــه ف ــدام ب ــد، اق ــار کرده ان ــد خــودرو را انب ــی همانن کاالی
اینجــا در حقیقــت می تــوان از تخلیــه حبــاب ســخن گفــت و کمــا اینکــه در یکــی دو 
هفتــه اخیــر در مــورد خودروهــای خارجــی هــم چنیــن اتفاقی را شــاهد بودیــم. حاال 
نکتــه اصلــی اینجاســت کــه می توانیــم پیش بینــی درســتی از نــرخ ارز در ماه هــای 
آتــی داشــته باشــیم یــا خیــر؟! واقعیــت آن اســت کــه نمی تــوان بــه آمــدن بایــدن 
و تاثیــر آنچنانــی او بــر اقتصــاد امیــدوار بــود، ولــی جــو جامعــه بــه ظاهــر خــالف آن 
ــوان  ــد و می ت ــود می یاب ــاع بهب ــد اوض ــدن بیای ــر بای ــاد دارد اگ ــد و اعتق را می گوی
گفــت کــه مثــال در شــش مــاه آینــده شــرایط هماننــد ســال 9۶ خواهــد شــد کــه 

در آن مقطــع تولیــد خــودرو بــه حــدی افزایــش یافــت کــه مــردم بیــش از مصــرف 
خریــد می کردنــد و تنــوع باالیــی در میــان وســایل نقلیــه مشــاهده می شــد. لــذا بــه 
ــدت  ــا در بلندم ــم شــاهد کاهــش قیمت ه ــن رخــدادی می توانی ــوع چنی ــرض وق ف
ــا چــه مقــدار ادامــه خواهــد یافــت،  باشــیم، ایــن مســاله هــم کــه افــت قیمــت ت
بیشــتر بــه سیاســت ها ارزی بازمی گــردد. البتــه نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بــه 
آن اشــاره داشــت، آن اســت کــه در صــورت افــت همزمــان بــازار ســرمایه بــا قیمــت 
خــودرو، نقدینگــی آزاد شــده در ایــن بــازار بــه کجــا خواهــد رفــت! گرچــه نمی تــوان 
بــه طــور دقیــق دربــاره ایــن مهــم صحبــت کــرد امــا ایــن ورود نقدینگــی ســرگردان 
بــه بازارهــای مختلــف طــی ســالیان اخیــر بســیار بــه چشــم آمــده اســت. البتــه در 
مــدت یــک ســال گذشــته بــورس اوضــاع خوبــی داشــت و توانســت نقدینگــی جمــع 
کنــد ولــی متاســفانه بــا ریــزش بــازار ســرمایه، امــکان آن مــی رود کــه قیمت خــودرو 
هــم افــت نکنــد، چــون خــودرو یکــی از مــوارد خیلــی مناســب بــرای حفــظ ارزش 

پــول اســت.

خبرهاییمبنیبرایجادطرحهایمشوقبرایخریدوبازگرداندنامیدبه�
بازارخودرودردستورکاروزارتصمتقرارگرفتهاست،بهزعمشماآیا

اینطرحهامفیدخواهدبودوتاثیرمثبتیبربازارماخواهدداشت؟
قضــاوت در ایــن مــورد کمــی زود اســت، در حــال حاضــر بــرای خودروهــای تولیــدی 

ادامهگفتگو
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ــودن قیمت هــا، تقاضــا باالســت و  ــه خاطــر پاییــن ب توســط خــود تولیدکننــده و ب
ســود آن تضمیــن شــده اســت. از یــک طــرف پیش بینــی می شــود در صــورت آزاد 
شــدن قیمت هــا خودروســاز بایــد بــه دنبــال مشــتری بــرود. در هــر حــال هنــوز ایــن 
ــوان  ــا می ت ــرد ام ــت ک ــاره آن صحب ــه درب ــوان قاطعان ــا اجــرا نشــده و نمی ت طرح ه
ــازار خــودرو حاکــم خواهــد  ــر ب گفــت، اگــر قیمت هــا آزاد شــود، رکــود شــدیدی ب
شــد و آنجــا بایــد مجــدد بــه دنبــال طرح هــای تشــویقی بــرای مــردم بــود. بــه عبارت 
دقیق تــر بــازار قفــل می کنــد و خریــداری نخواهــد داشــت. در دو ســال و نیم گذشــته 
هــم بارهــا صحبــت دربــاره ایــن قبیــل طرح هــا مطــرح می شــد امــا تصمیــم نهایــی 

ــد. گرفته نش

بهنظرشماآیاعرضهخودرودربورسکاالتاثیریبربازاروقیمتهاخواهد�
داشتوشمابهآنخوشبینهستیدوآنرابرایبازارخودرومفیدمیدانید؟

ایــن یــک واقعیــت اســت کــه بایــد ســرکوب قیمــت خــودرو در خودروســازی حذف 
ــا توســط  ــه صــورت آزاد و ی ــی ب ــت تعادل ــم قیم ــازه دهی ــه اج ــاال اینک ــود. ح ش
بــورس تعییــن شــود، بــه نظــر فرقــی نــدارد، هرچنــد مــا تجربــه واگــذاری ایــن کاال 
ــه هــر حــال آنچــه مهــم اســت  ــورس را در هیــچ کجــای دنیــا نداشــته ایم. ب در ب
ــوان آن را انجــام داد اهمیــت  آزادســازی قیمت هاســت و اینکــه از چــه روشــی بت

چندانــی نــدارد.

 بــه عــالوه الزم اســت بگویــم ایــن امــر )آزادســازی( از دو جنبــه حائــز اهمیــت 
ــی،  ــد فعل ــه رون ــوان گفــت درصــورت ادام ــا قطعیــت می ت ــدا اینکــه ب اســت: ابت
خودروســاز نابــود می شــود و ایــن چیــزی جــز دردســر بــرای اقتصــاد نخواهــد بــود 
ــدت  ــان دارم در صــورت آزادســازی قیمــت خــودرو در میان م و بالعکــس اطمین

پاییــن خواهــد آمــد و ایــن در مجمــوع هــم بــه نفــع صنعــت و کشــور اســت.

ــت و  ــورای رقاب ــذف ش ــا ح ــت ب ــد اس ــودرو، معتق ــت خ ــناس صنع ــد زاوه، کارش فرب
ــت و فســاد را گرفــت. او عرضــه  ــوان جلــوی ران ــازار می ت تعییــن قیمــت در حاشــیه ب
ــار  ــد و اظه ــردان می دان ــت دولتم ــر لجاج ــی از س ــورس کاال را اقدام ــه ب ــودرو ب خ
مــی دارد اگــر خــودرو در بــورس بــا نــرخ دســتوری شــورای رقابــت عرضــه شــود، فرقــی 
ــازار خــودرو را متالطــم  ــه عقیــده زاوه آنچــه ب ــدارد. ب ــا شــبکه نمایندگــی فــروش ن ب
کــرده، سیاســت های غلــط پولــی بانــک مرکــزی و تــورم شــدیدی اســت کــه نه فقــط 
خــودرو بلکــه تمامــی بازارهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده. او بــا بیــان اینکــه هنــوز هــم 
ــد کــه  ــورم را علــت اصلــی تصــور اشــتباهی می دان خــودرو کاالیــی مصرفــی اســت، ت

خــودرو را کاالیــی ســرمایه ای در نظــر گرفتــه اســت.

ازدوسالپیشوباشروعبحرانارزی،قیمتخودرورشدیبیسابقه�
راتجربهکرد.بهطوریکهبسیاریازخودروهایمونتاژیچینیتاچهار
برابرگرانشدندوقیمتمحصوالتخودروسازانداخلیتا300درصد
افزایشیافت.بااینحالهنوزمیانبهایکارخانهوبازاراختالفزیادی
وجودداردوبسیاریازاینآربیتراژدرجهتکسبسودبهرهمیبرند.

چراتعیینقیمتخودروهمچنانچالشیبرایسیاستگذاراناست؟
و  ســوم  جهــان   کشــورهای  بوروکرات هــای  خصوصیت هــای  از  یکــی 
ــی، لجاجــت اســت.  ــع طبیع ــد مناب ــه درآم ــا پای به خصــوص کشــورهایی ب
هرچقــدر هــم کــه بــه آنهــا توضیــح داده شــود کــه ایــن روش هــا جوابگــو 
ــود، کار  ــع موج ــم وض ــان در فه ــرور کاذبش ــطه غ ــود، به واس ــد ب نخواه
خــود را انجــام می دهنــد؛ چراکــه باوجــود درآمدهــای بــاالی نفتــی 
مدیریــت اقتصــاد نیــازی بــه کارایــی و کاردانــی نــدارد. زمانــی کــه کشــور 
ــی  ــای روحان ــا آق ــژاد ی ــای احمدی ن ــی در دوره آق ــی خوب ــای نفت درآمده
ــه  ــدان ب ــی چن ــی و دولت ــه حاکمیت ــابرجام داشــت، مجموع در فضــای پس
ــت  ــا مســووالن اهمیتــی نمــی داد، چــون در نهای ــی ی ــی وزرای اجرای کارای
ــای  ــگاه از دهه ه ــوع ن ــن ن ــران می شــد. ای ــی جب ــد نفت ــا درآم ــز ب همه چی
گذشــته الیگارشــی مدیریتــی را در کشــور شــکل داده اســت کــه به جــای 
کارآمــدی و دانــش، مولفه هــای دیگــری را در انتخــاب مدیــران مدنظــر قــرار 
ــوده و چیــز جدیــدی نیســت  ــران ب داده اســت. ایــن قضیــه همیشــه در ای

ــل  ــا مواجــه باشــیم؛ مث ــادی از ابر چالش ه ــا حجــم زی ــا ب و باعــث شــده م
ــاط  ــازار مســکن، انضب ــازی، ب ــرخ ارز، خودروس ــرژی، ن ــه ان ــش یاران ابر چال
مالــی دولــت و از همــه مهم تــر تــورم کــه اصلی تریــن ابر چالــش در 
ــطه  ــده اند. به واس ــل نش ــائل ح ــن مس ــت ای ــت و هیچ وق ــده اس ــور ش کش
ــتوری  ــات دس ــی اقدام ــی یعن ــول قبل ــان فرم ــا هم ــد ب ــه می خواهن اینک
ــکل  ــه ش ــم ب ــال 9۷ دیدی ــران ارزی س ــد. در بح ــل کنن ــکالت را ح مش
ــری در  ــی و جهانگی ــای روحان ــم آق ــه تی ــی ک ــام آن چیزهای ــی تم عجیب
مناظره هــای انتخاباتــی ســال های 9۲ و 9۶ علیــه اقدامــات اقتصــادی 

آقــای احمدی نــژاد می گفتنــد، عینــاً خودشــان پیاده ســازی کردنــد.

تبعاتقیمتگذاریدستوریشورایرقابتوعرضهخودروبهبورسکاال

قیمتدستورینتیجهایجز
تورمبیشترندارند

فرار از مسوولیت است. فرار از پاسخگویی است. 
سوق دادن بازار به سمت عدم شفافیت و تاریکی، 
این شبهه را ایجاد می کند که افرادی ذی نفوذ و 
صاحب قدرت دارای منافعی هستند که اقتصاد را 

به گروگان گرفته اند.
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 مثــاًل آقــای جهانگیــری اعتــراض داشــتند کــه مدیریــت کشــور در دولــت 
ــد  ــث می ش ــن باع ــود و همی ــدی ب ــه ناکارآم ــار حلق ــم در اختی ــم و ده نه
قیمت هــا لحظــه ای بــاال بــرود. بــه عقیــده ایشــان هیــچ ثباتــی در آن زمــان 
ــه  ــرد. درحالی ک ــه ســمت ســقوط حرکــت می ک وجــود نداشــت و کشــور ب
خودشــان هــم همیــن کار را تکــرار کردنــد؛ یعنــی دالر و خــودرو را بــا نــرخ 
دســتوری پاییــن نگــه داشــتند و در هــر بــازاری به دنبــال اقدامات دســتوری 
بودنــد. طبعــاً بــه نتیجــه متفاوتــی بــا آن چیــزی کــه آقــای احمدی نــژاد بــه 
آن رســید، دســت نیافتنــد. وقتــی شــما یــک رفتــار را در یــک فضا و شــرایط 
ــید و  ــواب می رس ــک ج ــه ی ــا ب ــد، تنه ــام می دهی ــخص انج ــی مش محیط
ــا  ــود ام ــرا ب ــه ماج ــه خوش بینان ــن وج ــه ای ــت. گرچ ــی اس ــواب یک آن ج
وجــه بدبینانــه ماجــرا، بــا ورود قــوه قضائیــه بــه تخلفــات روشــن می شــود. 
امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه مدیــران عامــل ســابق ســایپا و ایران خــودرو 
ــنویم  ــرروز می ش ــد. ه ــرار دارن ــی ق ــت بازجوی ــتند و تح ــت هس در بازداش
کــه ســلطان خــودرو پیــدا شــده، ســلطان ســکه در دام مامــوران افتــاده و 
ــتند  ــانی هس ــلطان ها کس ــن س ــه ای ــا هم ــه ام ــدان رفت ــه زن ــلطان ارز ب س
ــه  ــانی ک ــوند. کس ــاد می ش ــی ایج ــتوری و دونرخ ــت های دس ــه از سیاس ک
ــا اینکــه  ــد، ب ــه قیمت گــذاری و اقتصــاد دســتوری اصــرار دارن ــن همــه ب ای
می بیننــد شــورای رقابــت در طــول 15 ســال عمــر فعالیــت خــود، حاصلــی 
جــز افزایــش قیمــت پرایــد از شــش بــه صــد میلیــون تومــان نداشــته اســت، 
ــد. ــذاری خــودرو موافق ان ــن شــورا در حــوزه قیمت گ ــت ای ــا فعالی ــم ب بازه

 بااینکــه نــه انحصــاری کاهــش  یافتــه و نــه اتفــاق دیگــری جــز گرانــی رخ 
داده. اصــرار شــورای رقابــت، وزارت صمــت، ســازمان تعزیــرات حکومتــی و 
ــه  ــودرو ب ــرخ خ ــن ن ــدگان در تعیی ــوق مصرف کنن ــت از حق ــازمان حمای س
روش دســتوری ایــن شــبهه را ایجــاد می کنــد کــه اصرارهایشــان بــه دلیــل 
خاصــی باشــد کــه بــرای کســی روشــن نیســت. خصوصــاً وقتــی می شــنویم 
کــه برخــی از مدیــران ایــن ســازمان ها و نهادهــا زندانــی هســتند و بعضــی 
از مدیــران عامــل خودروســازی ها در محــل کارشــان دســتگیر شــده اند. بــه 
ــد  ــای خــاوری اختــالس کرده ان ــل آق ــه مث نظــر می رســد تمــام کســانی ک
ــد  ــدرت بودن ــر مســند ق ــی ب ــا وقت ــد، ت ــه بازداشــت کرده ان ــا برخــی را ک ی
می خواســتند از مــال و امــوال مــردم حفاظــت کننــد و از کرامــت و انســانیت 

ــد. ــخن می گفتن س

عدهایبراینباورندکهدرشرایطتورمی،قیمتخودروبایددر�
حاشیهبازارتعیینشود.آیااینروشبهدخالتدالالندرتعیینقیمت
وجههقانونینمیدهد؟چطورمیتوانمطمئنبودکهقیمتخودرو
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فروشندگانواقعیمیدهندتعیینمیشود؟
اینکــه مــا معتقــد باشــیم یــک گــروه تلگرامــی یــا هــر گروهــی در فضــای 
ــه،  ــازمان برنامه وبودج ــتقل از س ــران را مس ــاد ای ــد اقتص ــازی می توان مج
بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد و درواقــع کل هیــات دولــت بازیچــه خــود 

قــرار دهــد، بــه نظــر مــن دســت بــاال گرفتــن تلگــرام اســت. بلبشــویی کــه 
مــا در آن بــه ســر می بریــم، از ضعــف مدیریتــی اســت. آمــار بانــک مرکــزی 
ــا  ــاً تنه ــت. اتفاق ــل اس ــل تام ــیار قاب ــار بس ــک آم ــی، ی ــد نقدینگ در تولی
ــای  ــت. آق ــت اس ــزی و دول ــک مرک ــد، بان ــه از آن نمی ترس ــم ک ــی ه کس
ــته ایم،  ــزی نداش ــک مرک ــچ برداشــتی از بان ــا هی ــد م ــور می گوی رئیس جمه
ــاال کــه در گزارش هــا منتشــر شــده، از کجــا  پــس ایــن حجــم نقدینگــی ب
ــای  ــه آق ــژاد و چ ــای احمدی ن ــه آق ــم، چ ــت حاک ــت دول ــد؟ هیچ وق می آی
روحانــی، نپذیرفتــه کــه علمــی بــه نــام اقتصــاد وجــود دارد و عده ای درســش 
ــد  ــدار داده ان ــادی هش ــمندان اقتص ــی از اندیش ــل عظیم ــد. خی را می خوانن
ــی در وزارت  ــگاری مال ــزی و ولن ــک مرک ــی در بان ــگاری پول ــن ولن ــه ای ک
ــه تورمــی افسارگســیخته خواهــد شــد.  اقتصــاد و ســازمان برنامــه منجــر ب
ــر آدمــی تقلیــل  ــد نف ــه فعالیــت چن ــن پیش بینــی را ب ــت ای حــال اگــر عل
ــد،  ــه دارن ــی ک ــان پول ــارد توم ــزار میلی ــا ه ــا 5۰۰ ی ــاً ب ــه نهایت ــم ک بدهی
بــازار خــودرو را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد، بــه نظــر مــن بــازی در زمیــن 
دولتمردانــی اســت کــه موضــوع را درک نکرده انــد یــا تــالش کرده انــد کــه 
ــق دســتور  ــرض اینکــه ســوال شــما درســت باشــد، طب ــا ف ــد. ب درک نکنن
ــی روی هیــچ ســایت درج آگهــی خــودرو و مســکن، قیمتــی نیســت.  قضای
ــاه گذشــته 1۰ درصــد  ــع مســکن در م ــر مترمرب ــن قیمــت ه ــا  وجــود ای ب
در تهــران بــاال رفتــه. آیــا عــدم درج قیمــت جلــوی تــورم را گرفتــه؟ فکــر 
ــده ای  ــد، ع ــر می دهن ــودرو را تغیی ــت خ ــه قیم ــتند ک ــده ای هس ــد ع کنی
ــن  ــاس را. ای ــایر اجن ــت س ــم قیم ــری ه ــده دیگ ــکن و ع ــت مس ــم قیم ه
ــی بزرگــی اســت؛ اگــر در یــک گــروه تلگرامــی قیمــت  ــع مال نیازمنــد مناب
ــت  ــاً قیم ــما واقع ــر ش ــه نظ ــود، ب ــن ش ــان تعیی ــون توم ــد 3۷5 میلی پرای
ــا  ــد می خــرد، متناســب ب ــه پرای ــدد می رســد؟ کســی ک ــن ع ــه ای ــد ب پرای
ــران  ــودرو ای ــازار خ ــنده. ب ــر فروش ــا نظ ــب ب ــه متناس ــرد ن ــش می خ جیب
ــه ازای  ــان ب ــون توم ــای 15۰ میلی ــتگاه و به ــون دس ــک میلی ــرض ی ــا ف ب
ــان دارد.  ــارد توم ــزار میلی ــدود 15۰ ه ــازاری در ح ــم ب ــودرو، حج ــر خ ه
ایــن گــردش مالــی چطــور توســط بانــک مرکــزی و نهادهــای اطالعاتــی و 
ــت،  ــن عظم ــه ای ــی ب ــردش مال ــک گ ــود؟ چطــور ی ــی کشــف نمی ش امنیت
ــران وجــود دارد و هیــچ نهــاد نظارتــی آن را نمی بینــد؟ ایــن  در اقتصــاد ای
ــد از آن  ــتند و بع ــغل نداش ــال 9۶ ش ــا س ــا ت ــودرو آی ــازار خ ــای ب دالل ه
ــم  ــر بگویی ــم حضــور داشــتند؟ اگ ــا در ســال 9۲ ه ــان دالل شــدند ی ناگه
آنهــا تــا 9۶ نبودنــد، ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه آنهــا چطــور آمدنــد و 
منابــع مالــی خــود را چگونــه تامیــن کردنــد؟ امــا اگــر بپذیریــم در ســال 9۲ 
هــم بودنــد، کــه بوده انــد، پــس چــرا در آن ســال موفــق بــه افزایــش قیمــت 
خــودرو نشــدند؟ اینکــه همــه تقصیرهــا را بــر گــردن تعــدادی آدم ناشــناس 
بیندازیــم کــه شــاید 5۰۰ نفــر هــم نباشــند، فــرار از مســوولیت اســت. فــرار 
از پاســخگویی اســت. ســوق دادن بــازار بــه ســمت عــدم شــفافیت و تاریکــی، 
ــدرت  ــب ق ــوذ و صاح ــرادی ذی نف ــه اف ــد ک ــاد می کن ــبهه را ایج ــن ش ای
دارای منافعــی هســتند کــه اقتصــاد را بــه گــروگان گرفته انــد. آنهــا بــا ایــن 
ــفافیت  ــز را از ش ــدی همه چی ــاندن ناکارآم ــرای پوش ــد، ب ــه دارن ــی ک قدرت
خــارج می کننــد. بنابرایــن شــرایط چیــزی می شــود کــه در آن قــرار 
داریــم. دقــت کنیــد کــه برخــی از ایــن متهمــان فســاد کــه دادگاه آنهــا در 
ــته اند! ــتغال داش ــه اش ــوه قضائی ــاون ق ــزاری اســت در ســطح مع ــال برگ ح

درصورتیکهخودروباقیمتمصوبشورایرقابتبهبورسکاال�
عرضهشود،بازارخودروچهسمتوسوییرادرپیشمیگیرد؟آیااین
روشدرمقایسهباروشتعیینقیمتدرحاشیهبازاربرترییاضعفی

دارد؟
اینکــه نقــض غــرض اســت! شــما کاالیــی را در بــورس عرضــه می کنیــد تــا 
ــورس  ــرخ را ثابــت نگــه داریــد، در ب قیمتــش را کشــف کنیــد. اگــر شــما ن

تولیدکنندگان به واسطه نرخ دستوری ضرر 
می کنند، پول بانک ها را پس نمی دهند، بانک ها 
اضافه برداشت می کنند و نتیجه آن تشدید تورم 

است.
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بــه دنبــال چــه چیــزی هســتید؟ عرضــه خــودرو در بــورس کاال مضحــک 
اســت. نتیجــه همــان لجاجتــی اســت کــه گفتــم. هــر کاالیــی یــک بورســی 
دارد؛ مثــاًل شــما از فــردا صبــح می توانیــد تخم مــرغ را هــم در بــورس کاال 
ــد بورســی  ــد ک ــد، می توانی ــرو بپزی ــه نیم ــرای اینک ــاًل ب ــد. مث عرضــه کنی
بگیریــد و ســفارش دو تخم مــرغ را در هســته معامــالت ثبــت کنیــد و پــس 
از 3۶ مــاه آن را تحویــل بگیریــد. بــه نظرتــان ایــن کار عاقالنــه اســت؟ پــس 
ــرغ  ــدن تخم م ــزل و خری ــک من ــه ســوپرمارکت نزدی ــن ب ــن کار رفت بهتری
ــازار  ــن ب ــنتی دارد. ای ــازار س ــودش ب ــرای خ ــی ب ــر کاالی ــت. ه از آنجاس
ــورس  ــودرو را در ب ــا خ ــاال م ــد. ح ــم باش ــازی ه ــای مج ــد در فض می توان
عرضــه کنیــم کــه چــه اتفاقــی بیفتــد؟ وقتــی شــما ایــن کار را می کنیــد 
در واقــع می گوییــد کــه بــه شــفافیت بــازار ســنتی خــودرو اعتمــاد نداریــم 
ــفافیت دارد.  ــیم ش ــن باش ــه مطمئ ــم ک ــی ببری ــم آن را به جای و می خواهی
آیــا تصــور می شــود چــون همــان دالل هــای به اصطــالح مقصــر گرانــی در 
ــورس هســتند، نمی تواننــد  ــه سیســتم معامــالت ب ــازار خــودرو، ناآشــنا ب ب
ــر  ــر تغیی ــا دیگ ــل قیمت ه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــام دهن ــان را انج خریدش
ــرار  ــر ق ــا بخــرد؟ اگ ــه از کج ــد ک ــی می کن ــرای او چــه فرق ــد؟ ب نمی کنن
ــاًل  ــم، عم ــه کنی ــورس عرض ــخصی در ب ــت مش ــه قیم ــودرو را ب ــد خ باش
تفاوتــی بــا شــبکه نماینــدگان فــروش نــدارد. پــس ایــن همــه آدمــی کــه 
ــه  ــان چگون ــد، سرمایه ش ــه دهن ــات ارائ ــا خدم ــد ت ــرمایه گذاری می کنن س
ــی  ــورس کاال یعن ــود؟ ب ــه می ش ــان چ ــوق کارمندانش ــردد و حق برمی گ
یــک کاالی مشــخص بــا چنــد تولیدکننــده در اختیــار چندیــن فروشــنده 
ــد را چنــد شــرکت تولیــد می کننــد کــه می خواهیــم در  ــرد. پرای ــرار گی ق
بــورس عرضــه کنیــم؟ اگــر علــت نیــاز بــه بــورس کاال کشــف قیمــت اســت 
ــه  ــه ب ــی ک ــد. خودروی ــاق می افت ــم اتف ــنتی ه ــازار س ــن کار در ب ــه ای ک
بــورس مــی رود، بایــد در تعــداد بــاال عرضــه شــود. در چنیــن فضایــی اگــر 
پنجــاه هــزار دســتگاه پرایــد در بــازار بــورس عرضــه شــود و یــک نفــر پنــج 
ــن  ــداری کنــد؛ اوالً چــه تضمینــی وجــود دارد کــه ای ــای آن را خری هزارت
فــرد بــه جــرم اخــالل در بــازار خــودرو بازداشــت نشــود؟ دومــاً اگــر ایــن 
فــرد خودروهــای خــودش را در بــازار بــه ســه برابــر قیمــت بفروشــد، چــه 
رفتــاری بــا او خواهیــد داشــت؟ آیــا بایــد او را »ســلطان خــودرو« نامیــد؟ 
ــورس عرضــه شــده کــه مــا دومــی باشــیم؟  در کجــای دنیــا خــودرو در ب

ــرد. ــوان درســت حــل ک ــط را نمی ت ــرض غل ــا پیش ف ــک مســاله ب ی

 همانطورکهگفتید،فروشخودرودربورسکاالبدینمعناستکه�
هرکسیمیتواندهرتعدادخودروییکهبخواهدخریداریکند.این

اتفاقدقیقًاعکسروشیاستکهتابهامروزازسویخودروسازان
داخلیدیدهایم؛چراکهطبقشرایطفروشفوقالعادهوپیشفروش،

دارندههرکدملیدرصورتیکهقباًلخودرویینداشتهباشد،
نمیتواندبیشازیکخودروخریداریکند.خودروسازانبااین

چرخش1۸0درجهایموافقاندامابهنظرشمامردمهمازاینروش
استقبالمیکنند؟

مشــکل اینجاســت کــه ایــن روش قابــل  اجــرا نیســت کــه بدانیــم اســتقبال 
ــورس کاال  ــت ب ــد، کل ماهی ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای ــر. اگ ــا خی ــود ی می ش
زیــر ســوال مــی رود. فــرض کنیــد مــن یــک دســتگاه خــودرو می خواهــم 
ــد  ــف خری ــم در ص ــاه ه ــن م ــردم و چندی ــت ک ــم را ثب ــرم. سفارش بخ
ایســتادم. تکلیفــم چیســت؟ هــر وقــت توانســتند یــک شیشــه شــیر را در 
ــورس عرضــه شــود. اینکــه  ــد در ب ــورس بفروشــند، خــودرو هــم می توان ب
ــت  ــورس حمای ــه ب ــودرو ب ــه خ ــی از عرض ــاز داخل ــرکت های خودروس ش
ــد، بــه خاطــر کــم شــدن کارهــای اداری شــان اســت و اینکــه فشــار  کردن

ــود.  ــته می ش ــا برداش ــی از روی آنه ــای نظارت نهاده

ــه هــر کــد ملــی یــک خــودرو می دهنــد کــه  در طرح هــای پیش فــروش ب
البتــه ایــن کار هیــچ وجاهــت قانونــی نــدارد. بنــا بــر آمــار بانــک مرکــزی، 
ســاالنه 45 درصــد تــورم داشــته ایم. چنــدی پیــش رئیــس شــورای رقابــت 

ــد. در  ــش یاب ــد افزای ــد می توان ــط 1۰ درص ــودرو فق ــت خ ــت قیم می گف
ــش  ــوز افزای ــت، مج ــده اس ــر ش ــار براب ــازار چه ــت در ب ــه قیم ــی ک حال
قیمــت 1۰ درصــد چــه معنایــی جــز تمســخر مشــتری و ســهامدار دارد؟ 
ــاد  ــتوری ایج ــای دس ــا قیمت ه ــت ب ــورای رقاب ــه ش ــتباهی ک ــد اش ببینی
ــی،  ــای نظارت ــرده نهاده ــر گ ــنگینی ب ــی س ــی نظارت ــار مال ــه ب ــرده، چ ک
دولــت و قــوه قضائیــه گذاشــته اســت. کاری کــه شــورای رقابــت به راحتــی 
در داخــل انجــام داد و کل ســاختار کشــور را بــه ناکارآمــدی،  سوءاســتفاده 
ــزاران  ــاالنه ه ــه س ــد ک ــم می کنن ــی مته ــی در کارخانه های و گران فروش
میلیــارد تومــان زیــان می دهنــد. قبــاًل در مصاحبــه ای پیشــنهاد دادم، بــه 
نظــرم رئیــس شــورای رقابــت را به جــای مدیرعامــل ســایپا بگذاریــد ولــی 
ــان  ــد بفروشــد و زی ــه نرخــی کــه خــود می گوی ــد را ب ــر نتوانســت پرای اگ

نکنــد، بــا وی برخــورد شــود.

برخیمعتقدندکهخودرودرایران»کاالیمصرفی«نیستوبه�
یک»کاالیسرمایهای«تبدیلشده.درصورتیکهقیمتکارخانهو

بازاربههرروشیمتعادلشود،آیانگرشمردمنسبتبهاینکاالی
چهارچرختغییرمیکند؟

مــن ایــن گــزاره را اصــاًل قبــول نــدارم. اگــر چیــزی گــران شــود، بــه معنای 
آن نیســت کــه خاصیــت مصرفــی خــود را از دســت داده اســت. خــودرو در 
همــه جــای دنیــا کاالی مصرفــی بــادوام اســت. اینکــه مــا بگوییــم خــودرو 
ــه علــت افزایــش قیمــت کاالی ســرمایه ای شــده، ایــن ســوال  ــران ب در ای
ــچ  ــا هی ــا گوشــت هــم کاالی ســرمایه ای اســت؟ آی ــد کــه آی پیــش می آی
کاالیــی بــوده کــه قیمتــش از ســال 9۶ کمتــر از چهــار برابــر افزایــش پیــدا 
ــا  ــه دســتوری هســتند و کارخانه ه ــان و شــیر ک ــه جــز ن ــرده باشــد؟ ب ک
مجبورنــد کیفیــت را فــدای قیمــت کننــد. افزایــش قیمــت خــودرو ناشــی 
از ســرمایه ای بــودن کاال نیســت، ناشــی از سیاســت انبســاطی پولــی اشــتباه 
بانــک مرکــزی و کســری بودجــه مزمــن ناشــی از ضعــف مدیریــت ســازمان 
ــای خــود  ــق گزارش ه ــا مطاب ــق درآمده ــی تحق برنامه وبودجــه اســت. وقت
ــده ای  ــودش چــه فای ــر 1۰ درصــد رســیده اســت، بودونب ــه زی ســازمان، ب
ــه ســطح  ــورم در کشــور ب ــه ت دارد؟ خــودرو کاالی ســرمایه ای نشــده بلک
ــد  ــم بای ــکل ه ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب ــه اس ــش یافت ــده ای افزای فزاین
سیاســت پولــی درســت شــود و کســری بودجــه کاهــش یابــد. کشــوری کــه 
کســری بودجــه گلویــش را می فشــارد، چــرا تغییــری در هزینــه جــاری آن 
دیــده کــه نمی شــود هیــچ؛ هزینــه جدیــد ماننــد بــرق مجانــی 3۰ میلیــون 
ــزوده می شــود؟ حجــم وحشــتناک  ــر گــرده اقتصــادش اف مشــترک هــم ب
ــل  ــودش عام ــت خ ــی دول ــی مال ــی دارد؟ بی انضباط ــه خاصیت ــت چ دول
ــه ای  ــتوری نتیج ــت دس ــار قیم ــه در کن ــت ک ــه اس ــری بودج ــی کس اصل
جــز تــورم بیشــتر ندارنــد. تولیدکننــدگان به واســطه نــرخ دســتوری ضــرر 
ــت  ــه برداش ــا اضاف ــد، بانک ه ــس نمی دهن ــا را پ ــول بانک ه ــد، پ می کنن
ــر  ــب ه ــل از جی ــال قب ــت. س ــورم اس ــدید ت ــه آن تش ــد و نتیج می کنن
ایرانــی، حــدود 5 /1 میلیــون تومــان پــول در قالــب تــورم اضافــه برداشــت 
شــده اســت تــا عــده ای در طرح هــای فــروش خودروســازان خودرویــی بــه 
نصــف قیمــت روز آن بخرنــد و آن را بــه یــک نفــر دیگــر بفروشــند. واقعــاً 

بایــد بــه شــورای رقابــت بــرای ایــن کارهــا نوبــل اقتصــاد داد!

بلبشویی که ما در آن به سر می بریم، از ضعف 
مدیریتی است. آمار بانک مرکزی در تولید 
نقدینگی، یک آمار بسیار قابل تامل است

ادامه
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دانشجعفری:

ازصندوقتوسعهملیبهعنوانبودجهدوماستفادهشد

ــای  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــه اس ــادی ب ــناس اقتص ــن کارش ای
داخلــی بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــرایط ب ــن ش ــه  در ای ــه داد ک و ادام
اقتصــاد قدرتمنــد تقویــت تولیــد ملــی بســیار ضروری اســت.

دانــش جعفــری تاکیــد کــرد: هرچــه بــه دالیلــی ارزش پــول 
ــر مــی  ــد مــردم کمت ــدرت خری ــه ق ــد پای ــی کاهــش یاب مل

شــود در حالــی کــه مــردم بایــد متناســب بــا کاری کــه انجــام 
مــی دهنــد، بایــد دســتمزد داشــته باشــند.

وی توضیــح داد کــه از طرفــی هرچــه نــرخ بیــکاری افزایــش یابــد 
قــدرت خریــد مــردم نیــز کاهــش مــی یابــد و یــا اینکــه مــردم برای 

گــذارن زندگــی بایــد از پــس اندازهــای خــود اســتفاده کنــد.

ایــن کارشــناس اقتصــادی یادآورشــد : ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــده و  ــه رو  ش ــا روب ــروس کرون ــاری وی ــا بیم ــا ب ــرده دنی ــالم ک اع
ممکــن اســت کــه در آینــده کشــورهای مختلــف جهــان بــا بیماری 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــذا ب ــر مواجــه شــوند، ل ــای ویروســی دیگ ه
شــرایط، کشــورها بایــد زیرســاخت هــای مــورد نیــاز را بــرای ایجــاد 

امنیــت درمانــی مــردم خــود مهیــا کننــد.

بــه گفتــه دانــش جعفــری، ایــن کــه نمی شــود در ایــن شــرایط عده 
ای بیــکار شــوند، ارزش پــول ملــی کاهــش یابــد و بــرای مقابلــه بــا 
ایــن بیمــاری مــردم هزینــه کننــد، لــذا در ایــن شــرایط بــرای حفظ 
قــدرت خریــد مــردم بایــد برنامــه ریــزی مناســبی داشــته باشــیم.

وی بــر کاهــش هزینــه هــا و حجــم  دولــت تاکیــد کــرد و گفــت: 

هرچــه انــدازه دولــت کاهــش یابــد هزینــه هــای آن نیــز کمتــر مــی 
شــود و بایــد از درآمدهــای نفتــی نیــز بــرای انجــام ســرمایه گــذاری 
هــا اســتفاده شــود.این کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد: حســاب 
ذخیــره ارزی و یــا صنــدوق توســعه ملــی بــرای روز مبــادا تشــکیل 
شــد، تــا در مواقعــی کــه درآمدهــای نفتــی دولــت کاهــش یافــت از 
ایــن منابــع اســتفاده شــود، اما متاســفانه در ســالهای گذشــته منابع 
صنــدوق توســعه ملــی بــه عنــوان بودجــه دوم دولــت مورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه اســت.

دانــش جعفــری خواســتار جذابیــت ســرمایه گــذاری بــرای بخــش 
خصوصــی شــد و افــزود: سیاســت هــای فعلــی، ســرمایه گــذاری را 
بــرای بخــش خصوصــی جــذاب نمــی کنــد در حالــی کــه در اجرای 
ــرای ســرمایه  ــد فرصــت هــای الزم ب ــون اساســی بای اصــل 44 قان
گــذاری در کشــور فراهــم شــود و بــا ایجــاد جذابیــت بیشــتر، بخش 
خصوصــی ســرمایه گــذاری هــای خــود را افزایــش دهــد تــا بخشــی 

از هزینــه هــای دولــت نیــز کاهــش یابــد.

»داود دانش جعفری« در 
خصوص اقزایش مالیات 
اظهارداشت: برای افزایش 
درآمدهای مالیاتی باید 

تالش کنیم همه راه های 
فرار مالیاتی در کشور 

بسته شود.

گفتگو
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نبایدجايدیگريبهدنبالدلیلبگردیم
محمدحسینبرخوردار،کارشناسمسائلاقتصادی

ــف اســت. در  ــاي مختل ــده اي در عرصه ه ــر مشــکالت عدی ــروز کشــور درگی ام
ــا پوســت و  ــردم ب ــه م ــن بخشــي باشــد ک ــان اقتصــاد شــاید مهمتری ــن می ای
اســتخوان آن مشــکالت آن را حــس مي کننــد چراکــه دلیــل همــه ایــن فشــارها 
تصمیمــات غلــط و مدیرانــي هســتند کــه در زمــان خــود از فرصت هــاي پیــش 
آمــده بــراي توســعه کشــور اســتفاده نکــرده و به جــاي آن منافــع خــود، حــزب 
ــادي  ــکالت اقتص ــرودار مش ــردم در گی ــد. م ــح داده ان ــان را ترجی ــا گروه ش ی
ــاده و  ــم افت ــان ه ــه ج ــف ب ــطوح مختل ــئوالن در س ــه مس ــتند درحالیک هس
ــا  ــم قیمت ه ــان ه ــن می ــد و در ای ــر مي اندازن ــردن یکدیگ ــر گ ــر را ب تقصی
ــت  ــود زحم ــه خ ــم ب ــادي ه ــازمان و نه ــچ س ــي رود. هی ــر م ــه روز باالت روزب

ــد.  ــام ده ــئولیت هایش را انج ــه مس ــد ک نمي ده

مدتياستکهشاهدناهماهنگيدراجراي�
قوانینوانجاموظایفوزارتخانههاو
سازمانهاهستیموهرکدامازآنهاهم

تقصیررابهگردنآنیکيمياندازد،این
ناهماهنگيهایيکهبینوزارتخانههايمسئول
بهویژهدرحوزهاقتصاديبهوجودآمدهاز

کجانشاتگرفتهاست؟
ممکــن اســت ایــن اتفــاق بــه دلیــل عــدم اطــالع 
ــه مصــوب  ــي ک ــدن قوانین ــي ش ــن از اجرای طرفی
شــده یــا ناتوانــي آنهایــي کــه بایــد ایــن قوانیــن را 
ــود  ــه مي ش ــه گفت ــل اینک ــد، مث ــد باش ــرا کنن اج
بایــد ماهــي 1۲۰ هــزار تومــان بــه هــر نفــر داده 
ــع آن  ــه مناب ــود ک ــیده مي ش ــي پرس ــود وقت ش
ــاي  ــروش دارایي ه ــد از محــل ف چیســت مي گوین
ــن  ــون ای ــد چ ــم مي گوی ــت ه ــت، دول ــت اس دول
ــد  ــت نمي توان ــده اي نیس ــي ش کار، کار کارشناس
ــه  ــد ک ــم نمي آی ــي ه ــد و کس ــام ده کاري انج
ــار دیگــر هــم  ایــن امــوال را بخــرد. اینهــا یــک ب
ــرده و  ــه ک ــرمایه ارائ ــازار س ــوال را در ب ــن ام ای
ــن  ــه همی ــد و ب ــلب کردن ــردم را س ــان م اطمین
دلیــل دولــت اطمینــان دارد کــه ایــن منابــع 
ــه  ــم ب ــر ه ــد و اگ ــروش نمي رس ــه ف ــاال ب احتم
فــروش برســد نهایتــا چنــد نفــر یــا گروهــي کــه 
ــا 3۰  ــد ۲۰ ت ــد مي توانن ــي دارن ــي باالی ــوان مال ت
درصــد ســهام یــک پتروشــیمي  را بخرنــد کــه در 
آن زمــان هــم بحث هــاي دیگــري بــه وجــود 
ــه  ــغ را از چ ــن مبال ــراد ای ــن اف ــه ای ــد ک مي آی

ــد. ــن کرده ان ــي تأمی جای

ــوا  ــم دع ــا ه ــه ب ــاي اینک ــا به ج ــن اینه  بنابرای
کننــد بایــد در کمیســیوني بنشــینند و بــا یکدیگــر 
صحبــت کننــد کــه مثــال اگــر فــالن قانــون مصوب 
ــه  ــه چ ــا اینک ــدن آن ی ــرا ش ــوه اج ــود نح مي ش
موانعــي بــر ســر راه اجــراي آن قانــون وجــود دارد 
ــل از  ــتگاه ها قب ــرد، دس ــرار بگی ــي ق ــورد بررس م
تصویــب هــر نــوع قانونــي بایــد بــا یکدیگــر 

هماهنــگ شــوند. متاســفانه 
بــراي  قــدرت  صندلــي 
و  اســت  ارزشــمند  افــراد 
جایگاهشــان  نمي خواهنــد 
ــن  ــد ضم ــت بدهن را از دس
بــراي  نمي تواننــد  اینکــه 

ــد. ــام دهن ــم کاري انج ــردم ه م

نتیجهاینوضعیتدربازارباافزایشروزانه�
قیمتهامشخصاستوهیچنظارتيبرآنها

وجودندارد،دراینرابطهچهعواقبيممکن
استدرآیندهگریبانگیراقتصادکشورشود؟

ــز  ــه چی ــد هم ــه بای ــم ک ــعار مي دهی ــي ش وقت
ــي  ــع داخل ــه مناب ــم و ب ــت  کنی ــان درس را خودم
ــویایي  ــه س ــه کنجال ــي زمانیک ــیم ول ــي باش متک
ــه  ــم ن ــن بگیری ــم روغ ــه مي توانی ــد ن در کار نباش
مي توانیــم دانه هــاي خوراکــي بــراي دامپــرور 
ــه  ــد ک ــن مجبورن ــم، بنابرای ــه کنی ــدار تهی و مرغ
ــازار آزاد تهیــه کننــد کــه نهایتــا باعــث  آن را از ب
ــدار  ــرغ دار و دام ــده م ــام ش ــت تم ــود قیم مي ش

ــد.  ــش  یاب ــم افزای ه

زمینــه آن بــاال رفتــن قیمــت دالر و تضعیــف پــول 
ملــي کشــور اســت و نبایــد جــاي دیگري بــه دنبال 
ــد مي دانســتند کــه  ــم. مســئوالن بای دلیــل بگردی
زمانیکــه تحریــم مي شــویم حتمــا بایــد اســتراتژي 
خوبــي هــم دنبــال مي کردیــم و افــرادي هســتند 
کــه بتواننــد اســتراتژي هاي خوبــي بنویســند 
تشــخیص  کــه  مي تواننــد  هســتند  کســاني  و 
بدهنــد کــه مثــال قیمــت دالر در پنــج مــاه آینــده 
ــه کجــا خواهــد رســید. حــاال  ــا ایــن وضعیــت ب ب

چــرا بــه اینجــا رســیدیم؟ 

چــون فقــط شــعار دادیــم و عمــل نکردیــم. 
گســترده اي  بســیار  مالــي  منابــع  زماني کــه 
ضعف هــاي  روي  مي توانســتیم  و  داشــتیم 
مختلــف کار کنیــم و آنهــا را بــه نقــاط قــوت 

تبدیــل کنیــم، در حــوزه آبیــاري، کشــاورزي، 
صنعــت و بنگاه هــاي مولــد گام هــاي موثــري 
برداریــم و از تکنولوژي هــاي جدیــد در کشــور 

اســتفاده کنیــم، ایــن کارهــا را نکردیــم. 

متاســفانه به جــاي اســتفاده از ایــن فرصت هــا 
ــر  ــي مقص ــه کس ــاال چ ــم. ح ــعار دادی ــط ش فق
اســت؟ همــه مــا مقصریــم و نمي توانیــم تقصیــرات 
را بــه گــردن شــخص خاصــي بیندازیــم. چــرا االن 
ــت؟  ــکل اس ــن ش ــه ای ــازي ب ــت خودروس وضعی
چــرا بایــد ایــن انــدازه بــه کنجالــه ســویا وابســته 
از کشــور مــا آب بســیار  باشــیم؟ در بخشــي 
ــور  ــکر کش ــرا نیش ــي چ ــود دارد ول ــي وج فراوان
ــه  ــي ک ــده اســت؟ دولت های ــن شــکل درآم ــه ای ب
ــد  ــت کنن ــور را هدای ــد کش ــد بای ــر کار آمدن س
کــه نتوانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد. درواقــع 
گروه هــاي سیاســي کشــور بــه دنبــال منافــع 
شــخصي خودشــان هســتند و مصــداق ایــن گفتــه 

دستگاه ها قبل از تصویب هر نوع قانوني باید 
با یکدیگر هماهنگ شوند. متاسفانه صندلي 

قدرت براي افراد ارزشمند است و نمي خواهند 
جایگاهشان را از دست بدهند ضمن اینکه 
نمي توانند براي مردم هم کاري انجام دهند.

گفتگو
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ــدان مســئوالن  ــوان در زندگــي امــروز فرزن را مي ت
ــدن  ــد و دی ــض را مي بینن ــن تناق ــردم ای ــد. م دی
ــراي  ــت. ب ــردم دردآور اس ــراي م ــض ب ــن تناق ای
همیــن اســت کــه دولــت هــر کاري مي کنــد 

مــردم آن را بــاور نمي کننــد.

اینبياعتماديايکهمردمنسبتبهدولتو�
دستگاههاياجرایيدارند،درآیندهکشور

چقدرتاثیرخواهدگذاشت؟
و  دارنــد  تحمــل  جایــي  تــا  هــم  نخ هــا 
ــوند،  ــاره مي ش ــاد پ ــیدن زی ــا کش ــا ب نهایت
ــر  ــي دارد، به نظ ــي واکنش ــر کنش ــره ه باالخ
ــه  ــد ک ــر نمي کنن ــه فک ــد مســئوالن ب مي رس
ــم  ــا ه ــات ب ــن موضوع ــاره ای ــد درب مي توانن
صحبــت کننــد. متاســفانه بیشــتر منیــت 
اینکــه  تــا  اســت  بــراي مســئوالن مهــم 
ــر  ــي فک ــع عموم ــردم و مناف ــه م ــد ب بخواهن

ــد. کنن

مردمتحتفشارهايزیاديهستنددرعین�
حالمسئوالنبخشهايمختلفازقوانیني

صحبتميکنندکهنیازبهاجرادارددرحالیکه
خوداینمسئوالنمتوليآنهستند؛وليدر
عملاقدامينميکنند،بهنظرميرسدهمیشه

درحالانداختنمسئولیتبهگردنافراد
دیگرند،چراشاهدچنینرویهايهستیم؟

اوال قوانیــن مصــوب شــده در کشــور مــا بــه 
باعــث ســردرگمي  اســت کــه  زیــاد  حــدي 
ــن  ــض در قوانی ــته تناق ــن گذش ــود، از ای مي ش
وجــود دارد در ضمــن، مدیــران دولتــي بــه 
قــدري در ســازمان ها سلســله مراتــب ایجــاد 
ــزي  ــد چی ــرات نمي کن ــر ج ــه مدی ــد ک کرده ان
ــي  ــد. یعن ــا کن ــته امض ــناس نوش ــه کارش را ک
نداریــم و مي ترســد کــه  مــا مدیــر شــجاع 
ســازمان هاي دیگــر او را مــورد ماخــذه قــرار 
دهنــد. تعــدد قوانیــن باعــث شــده تــا تصمیمــي 
ــات  ــروز موضوع ــاهد ب ــود ش ــي ش ــه و عمل گرفت
اجتماعــي و اقتصــادي وســیعي در کشــور باشــیم. 
دولــت،  وزرا،  ســطوح  در  بي تفاوتــي  وقتــي 
ــود  ــئول وج ــتگاه هاي مس ــایر دس ــس و س مجل

مي شــوند. بي تفــاوت  هــم  مــردم  دارد 

ما مدیر شجاع نداریم و مي ترسد که سازمان هاي 
دیگر او را مورد ماخذه قرار دهند. تعدد قوانین 

باعث شده تا تصمیمي گرفته و عملي شود شاهد 
بروز موضوعات اجتماعي و اقتصادي وسیعي در 
کشور باشیم. وقتي بي تفاوتي در سطوح وزرا، 

دولت، مجلس و سایر دستگاه هاي مسئول وجود 
دارد مردم هم بي تفاوت مي شوند.

ــی و  ــه اقتصــاد مقاومت ــد ب ــرادی معتق ــد اف ــت: کشــور نیازمن ــی گف ترق
ــرده ای کــه معــادالت  ــا نقــش ســرمایه داران پشــت پ اســالمی اســت ت
اقتصــادی را از بــورس، ارز و نقدینگــی در دســت گرفتنــد از کنتــرل آنهــا 

خــارج کننــد.
فرزانــه تهجــا: نظــام اقتصــادی اســالم مجموعــه ای از الگوهــای رفتــاری و 
روابــط اقتصــادی اســت کــه در حــوزه تولیــد و توزیــع و مصــرف از آیــات و 
روایــات بــه کمــک تحلیلهــای عقلی اســتنباط مــی شــود. طرفــداران اقتصاد 
اســالمی به طــور کلــی آن را بــه صــورت نــه سوسیالیســتی و نــه ســرمایه 
داری، بلکــه بــه عنــوان یــک "راه ســوم" توصیــف می کننــد، طریقی ایــده آل 
کــه هیچ کــدام از معایــب دو سیســتم دیگــر را نــدارد. مشــکالت اقتصــادی 
کنونــی بیــش از پیــش نیــاز جامعــه را بــه اجــرای الگوهــای اقتصاد اســالمی 
نمایــان کــرده اســت از ایــن رو و در راســتای تبییــن ایــن امــر گفتگویــی بــا 
حمیدرضــا ترقــی، نماینــده مــردم نیشــابور در ادوار مجلس شــورای اســالمی 
ــا در حــوزه  و عضــو حــزب موتلفــه اســالمی  در مــورد اثــرات منفــی کرون
اقتصــاد و  راهــکار بــرون رفــت از مشــکالت اقتصــادی بــا اســتفاده از الگــوی 

اقتصــاد اســالمی بــه شــرح زیــر ارایــه مــی شــود.

سیاستاقتصادیجمهوریاسالمیایرانچیست؟�
 سیاســت اقتصــادی جمهــوری اســالمی حرکــت بــه ســمت اقتصاد اســالمی 
مبتنــی بــر عدالــت و توزیــع عادالنــه ثــروت در جامعــه و رفــاه عمومــی برای 
آحــاد جامعــه و ایجــاد جامعــه منهــای فقــر و برخــوردار از همــه نیازمنــدی 
هــا اســت. ایــن هــدف طبیعتــا در شــرایطی کــه اقتصــاد مــا دارای اشــکاالت 
ــه نفــت  ــی اســت و از ســوی دیگــر وابســته ب ــوده و تــک محصول عمــده ب
بــوده و نظــام بانکــی و مالیاتــی و بهــره وری و بســیاری از نــگاه هــای مربــوط 

ــی اســت، محقــق  ــه اقتصــاد برگرفتــه از کشــورهای ســرمایه داری و غرب ب
نمــی شــود و اصــالح آن در درجــه اول نیازمنــد بــه روی کار آمــدن عناصری 
اســت کــه آنهــا بــر اســاس اقتصــاد اســالمی و عدالــت محــور بتوانند کشــور 
را اداره کننــد کــه متاســفانه در طــی دولــت هــای بعــد از جنــگ مــا شــاهد 
حاکمیــت اقتصــاد لیبرالیســتی و بــازار آزاد بودیــم کــه ایــن نــوع اقتصــاد نه 
تنهــا مشــکالت کشــور را حــل نکــرد بلکــه همچنــان نواقــص و اشــکاالت 

موجــود گذشــته را متراکــم تــر کــرده اســت.
نواقصاقتصادفعلیدرکشورچیست؟�

از جملــه ایــن نواقــص مــی تــوان نظــام بانکــی مبتنــی بــر ربــا، کاهــش 

اقتصادکشورنیازمندافرادیمعتقدبهاقتصاداسالمیاست
ترقیکارشناساقتصاداسالمی:

ادامهگفتگو
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بهــره وری در نظــام اجرایــی، نظــام مالیاتــی تبعیــض آمیز و غیــر عادالنه، 
نظــام گمرکــی مبتنــی بــر واردات و کاهــش صــادرات اشــاره کــرد.

 

برایحلمشکالتاقتصادیکشورچهراهحلیرادرپیش�
بایدداشتهباشیم؟

 بنــا بــر توصیــه مقــام معظــم رهبــری بــرای حــل ایــن مســایل هفــت طرح 
تحــول اقتصــادی در کشــور از دولــت نهــم پیــش بینــی شــده بــود تــا اجــرا 
شــود کــه متاســفانه بــه طــور کامــل اجــرا نشــدند. سیاســت هــای اصــل 
44 قــرار بــود بــه شــکل کامــل اجــرا شــود کــه بــه شــکل ناقــص بــه کار 

گرفتــه شــد.
اقتصادمقاومتیدراقتصادفعلیکشورچگونهبهکارمیرود؟�

 اقتصــاد مقاومتــی نیــز متاســفانه بــا مقاومــت دســتگاه هــای اقتصــادی کشــور 
روبــرو شــده و هنــوز بــه طــور کامــل اجــرا نشــده اســت کــه اگــر ایــن مــوارد 
تحقــق مــی یافــت، قطعــا امــروز اقتصــاد مــا اقتصــادی بــود کــه در اثــر تکانــه 

هــای بیــن المللــی دچــار آســیب و مشــکالت ایــن گونــه نبــود.

مجلسشورایاسالمیچهاقداماتیبرایاصالحاقتصاد�
کشورمیتواندداشتهباشد؟

گام اولــی را کــه مجلــس یازدهــم در جهــت اصــالح نظــام بودجــه ریــزی بر 
مــی دارد، گام بســیار مهمــی اســت کــه مــی توانــد مــا را بــه ســمت اصالح 
ایــن مــوارد  یعنــی نواقــص اقتصــادی هدایــت کنــد. قانونــی کــه در مجلس 
قبلــی در رابطــه بــا اصــالح گمــرکات تصویــب شــد و اصــالح قانــون مالیات 
هــا نقــش بســیار موثــری در اصــالح وضعیــت اقتصــادی کشــور دارد کــه 
در کنــار تمامــی ایــن مــوارد بــا تحریــم هــای اقتصــادی دشــمن بــه طــور 

طبیعــی مــا بــه ســمت اصــالح نظــام اقتصــادی ســوق داده شــده ایــم.
تحریمدشمنچهتاثیریبراقتصادکشورداشتهاست؟�

 در واقــع ایــن اقــدام دشــمن در تحریــم اقتصــادی علیــه ایــران بــرکات زیادی 
ــرای  ــی را ب ــیار خوب ــای بس ــت ه ــان آورده و فرص ــه ارمغ ــور ب ــرای کش را ب
خوداتکایــی و روی پــای خــود ایســتادن و عــدم وابســتگی بــه درآمــد نفــت و 

همچنیــن رشــد و شــکوفایی خالقیــت هــای اقتصــادی بــرای تولید بــه وجود 
آورده اســت کــه الحمــدالل در بخــش صنایــع غذایــی و دفاعــی توانســتیم بــه 
خودکفایــی برســیم و در بخــش کشــاورزی بــه پیشــرفت خوبــی نایــل شــدیم 
امــا در بخــش صنعــت دچــار مشــکالت جــدی هســتیم و در بخــش هــای 
داروســازی، علــوم نانــو و تکنولــوژی نیــز موفقیــت هــای بســیار خوبــی بــه 
دســت آوردیــم کــه همگــی مرهــون تحریــم هــا و اســتفاده از فرصــت تحریــم 

علیــه کشــور اســت. 
بهاعتقادشماخطمشیاقتصادیهرسالچگونهبایدباشد؟�

ــی  ــاد مقاومت ــت اقتص ــرای سیاس ــد اج ــی رس ــر م ــه نظ ــز ب ــده نی در آین
ــه خــط مشــی هــر  ــوط ب و سیاســت هــای اصــل 44 و سیاســت هــای مرب
ســال کــه رهبــر انقــالب در قالــب شــعار ســال )جهــش تولیــد( بــه آن تاکیــد 
مــی کننــد کــه تمــام ایــن مــوارد رهنمودهایــی اســت کــه اگــر بــه درســتی 
بــه آن عمــل شــود، بــه ســرعت مــی توانیــم بــه ســمت اقتــدار اقتصــادی و 
قــدرت اول اقتصــادی منطقــه کــه در چشــم انــداز 14۰4 بــه آن اشــاره شــده 
اســت، برســیم مشــروط بــر آنکــه اقتصــاد را بــر مســایل سیاســت خارجــی 
گــره نزنیــم و در مرحلــه بعــد عناصــری در مســندهای اقتصــادی کشــور قــرار 
بگیرنــد کــه بــه اقتصــاد مقاومتــی و اســالمی معتقــد باشــند و ضــد ربــا بــوده 
و نظــام بانکــی و بیمــه ای را کــه یــک مافیــا در حــال حاضــر آن را اداره مــی 
کنــد، تحولــی جــدی در آنهــا ایجــاد کنــد و نقــش ســرمایه داران پشــت پــرده 
ــی در دســت  ــورس، ارز و نقدینگ ــادالت اقتصــادی کشــور را از ب ــه مع ای ک
دارنــد و بــه هــر جایــی کــه دلشــان مــی خواهــد آن را ســوق مــی دهنــد، در 
دســت گرفتــه و از کنتــرل آنهــا خــارج کننــد تــا بتوانیــم بــه ســمت تحــول 
اقتصــادی جــدی در کشــور کــه نتیجــه آن رفــاه مــردم، ایجــاد اشــتغال بــرای 

جوانــان، رفــع گرانــی و کاهــش هزینــه بــرای مــردم اســت حرکــت کنیــم.

ادامه
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درپاسخبهيکشبهه؛

تفاوتاصلیاقتصادسرمایهداریبااسالمی

ــروز  ــت: ام ــادی گف ــائل اقتص ــناس مس کارش
خــود اقتصاددانــان برجســته غربــی بــا ســابقه 
دریافــت نوبــل اقتصــادی بــر ناکارآمــدی نظــام 
ســرمایه داری اذعــان دارنــد و همیــن دلیلــی بر 

وجــوب شــاخه ســوم اقتصــاد اســت.

ــت الل  ــی از ســوی آی در روز هــای گذشــته گفتگوی
ــن  ــه وی در ای ــد ک ــر ش ــردی منتش ــوی بروج عل
گفتگــو مدعــی بــود مــا ایــن موضــوع را کــه شــاخه 
ســومی تحــت عنــوان اقتصــاد اســالمی بــه عنــوان 
یــک مکتــب اقتصــادی مســتقل وجــود دارد را قبول 

نداریــم.

ــادی مواجــه  ــای زی ــا واکنش ه ــه ب ــن ســخن ک  ای
شــد در حالــی بیــان شــده کــه آثــار زیــادی دربــاره 
اقتصــاد اســالمی در ایــران و ســایر کشــور های 
اســالمی منتشــر شــده و بســیاری از علمــا و 
اقتصاددانــان بــه وجــود ایــن مــدل اقتصــادی اذعــان 

ــد.  داشــته ان

بــه نحــوی کــه مراکــز متعــددی در ایــران و 
کشــور های اســالمی و حتــی غیــر اســالمی در 
ایــن حــوزه فعــال هســتند. در گفتگویــی بــا میثــم 
مهرپــور کارشــناس و تحلیلگــر مســائل اقتصــادی به 

ــت. ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ــی ای بررس

درروزهایگذشتهیکیازروحانیوندر�
صحبتهاییگفتهبودنداقتصاداسالمی

یکشوخیاستواصالچیزیتحتعنوان
اقتصاداسالمینداریم.نظرشمادراین

بارهچیست؟
در ابتــدا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه 
قــرار نیســت در اقتصــاد اســالمی علم یــا فرمول های 
جدیــدی ابــداع شــود یــا مثــال چارچوب هــای 
ــه  ــود. ب ــا رد ش ــی تمام ــول و عقالی ــادی مقب اقتص
هرحــال همانطــور کــه اقتصــاد کالســیک در قــرن 
هجدهــم ازهیــچ خلــق نشــد بلکــه بســیاری از آنچه 
ــات  ــازار، الزام ــن ب ــت داری، قوانی ــون حکوم پیرام
ــراد  ــوی اف ــت و ... از س ــوق مالکی ــتد، حق داد و س
مختلفــی از ارســطو تــا ســنت تومــاس و ابن ســینا و 
امــام محمــد غزالــی و ... مطــرح و بیــان شــده اســت 
همیــن امــروز هــم مــورد پذیــرش اســت. امــا عمــر 
علــم اقتصــاد تحــت عنــوان منســجم و فعلــی آن را 
ــل اســمیت  ــروت مل ــد پــس از انتشــار کتــاب ث بای
دانســت. در واقعیــت اقتصــاد همــان جریاناتی اســت 
ــته و  ــود داش ــری وج ــع بش ــدا در جوام ــه از ابت ک
ایــن طــور نیســت کــه قبــل از ایــن کتــاب یــا تولــد 
اقتصــاد کالســیک چیــزی تحــت عنــوان اقتصــاد به 
ــور  ــت. همانط ــته اس ــود نداش ــام آن وج ــای ع معن
ــه  ــل از بحــران اقتصــادی 19۲9 و نظری ــا قب ــه ت ک
ــت طــرف تقاضــا، اقتصــاد خــرد  ــرای تقوی ــز ب کین
عمــال وجــود نداشــت و اقتصــاد صرفــا اقتصــاد کالن 
بــود؛ لــذا ایــن موضــوع کــه بخواهیــم وانمــود کنیــم 
ــه طــور کلــی علــم  اقتصــاد اســالمی قــرار اســت ب

جدیــدی بیــاورد کــه بدیهیــات عقالنــی را رد کنــد 
یــا تمــام فــروض را بــه هــم بریــزد قطعــا ایــن طــور 

نیســت.

ــالمی  ــاد اس ــه اقتص ــان ک ــه ایش ــن گفت ــاید ای  ش
ــوده  ــن فرضــی ب ــه چنی ــر پای ــز ب ــدارد نی ــود ن وج
اســت یعنــی فــرض شــده اقتصــاد اســالمی تمــام 
بدیهیــات یــا فــروض را کنــار گذاشــته و قــرار اســت 
فــروض دیگــری را ایجــاد کنــد. بــرای مثــال ایشــان 
در بخشــی از صحبــت هایشــان می گوینــد در زمــان 
ــس  ــت پ ــوده اس ــالمی نب ــاد اس ــه اقتص ــر ک پیامب
ــی  ــد در حال ــارت می کردن ــه تج ــلمانان چگون مس
ــا  ــن چارچوب ه ــا ای ــاد ب ــم اقتص ــا عل ــه طبیعت ک
ــت در  ــم اس ــرن هجده ــه ق ــوط ب ــی مرب موضوع
حالــی کــه طبیعتــا زندگــی اجتماعــی بشــر قبــل از 
آن هــم وجــود داشــته همانطــور کــه امــروز تصــور 
ــی  ــورس خیل ــا ب ــک ی ــود بان ــدون وج ــاد ب اقتص
عجیــب اســت. امــا طبیعتــا ایــن مراکــز از آنجــا کــه 
جــزء مســائل مســتحدثه هســتند در گذشــته وجود 
ــاره  ــد و خــب طبیعتــا حکمــی هــم درب نداشــته ان

آن هــا نبــوده اســت.

خباگرقراراستچارچوبهاوبسیاری�
ازمفروضاتتغییرینکندپستفاوتاصلی
اقتصاداسالمیبااقتصادمرسومچیست؟

ــگاه اقتصــاد اســالمی  ــوع و نحــوه ن ــاوت مهــم ن تف
بــه موضوعــات اســت. ببینیــد اقتصــاد بــا شــیمی و 

گفتگو
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فیزیــک متفــاوت اســت. از ایــن حیــث کــه شــما 
در اقتصــاد بــا پدیــده ای تحــت عنــوان انســان بــه 
عنــوان بازیگــر اصلــی آن مواجهیــد. طبیعتــا نــگاه 
ــه پیرامــون خــود بســیار مهــم و تاثیــر  انســان ب
ــا  گــذار اســت. تفــاوت اصلــی اقتصــاد اســالمی ب
ــگاه  ــن ن ــارف در همی ــیک و متع ــاد کالس اقتص
اســت. بــرای مثــال یــک جملــه کلیــدی در کتاب 
ثــروت ملــل اســمیت وجــود دارد که مضمــون آن 
ــه  ــن اســت کــه "اگــر جامعــه ای می خواهــد ب ای
رفــاه و منفعــت حداکثــری برســد باید تمــام افراد 
آن جامعــه بــه دنبــال رفــاه و منفعــت حداکثــری 
خــود باشــند. " ایــن عینــا مصــداق خــود 
ــه  ــت ک ــردی اس ــی ف ــت طلب ــا منفع ــی ی خواه
در نهایــت منجــر بــه یــک آنارشیســم اقتصــادی 
ــش  ــده جنب ــگاه و ای ــن ن ــود. از دل همی می ش
ــد می شــود، چــرا  ــکا متول 99 درصدی هــای آمری
کــه آن یــک درصــد توانمنــد بــه دنبــال حداکثــر 
کــردن منافــع خــود هســتند. طبیعــی اســت کــه 
ــون جنــگل حاکــم  در چنیــن نظامــی نوعــی قان
می شــود و هــر کــس قــدرت بیشــتری دارد 
ــان  ــن هم ــد. ای ــه می کن ــا ل ــر پ ــران را زی دیگ
تمرکــز ثــروت و قــدرت در اختیــار عــده ای معدود 
اســت کــه اســالم صراحتــا بــا آن مخالــف اســت. 
ــرح  ــاون را مط ــالم تع ــگاه، اس ــن ن ــل ای در مقاب
ــی  ــع جمع ــت مناف ــان ارجحی ــه هم ــد ک می کن
بــر منافــع فــردی اســت. خــب همیــن تفــاوت از 
نــگاه افــراد بــه زندگــی حاصــل می شــود. یعنــی 
همیــن تفــاوت در نــگاه هــا، گا هــا نتایــج را 18۰ 

ــد. ــر می ده ــه تغیی درج

ــود  ــان ب ــای ایش ــی از صحبت ه ــا در بخش اتفاق
کــه مگــر مــا در دنیــا فیزیــک یا شــیمی اســالمی 

داریــم کــه اقتصــاد اســالمی داشــته باشــیم!

ــه  ــک نکت ــراد ی ــن اف ــم ای همــان طــور کــه گفت
را در نظــر نمی گیرنــد کــه اتفاقــات رخ داده 
ــا ســایر علــوم دقیقــه در  در شــیمی و فیزیــک ی
ــا اصطالحــا یــک فضــای  فضــای آزمایشــگاهی ی
ــما در  ــر ش ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــت رخ می ده ثاب
شــیمی یــک کاغــذ تورنســل را در ماده شــیمیایی 
ــگ مشــخصی را  مشــخصی وارد کنیــد کاغــذ رن

ــش  ــخ آزمای ــع پاس ــرد در واق ــود می گی ــه خ ب
ــد  ــابه خواه ــا مش ــگاه های دنی ــام آزمایش در تم
ــا انســان  ــما ب ــه در اقتصــاد ش ــی ک ــود در حال ب
ــد.  ــم مواجهی ــن عل ــی ای ــل اصل ــوان عام ــه عن ب
ــه  ــراد ب ــگاه اف ــگ و ن ــن، فرهن ــار، دی ــی رفت یعن
ــا  ــم ی ــک تصمی ــج ی ــد در نتای ــی می توان زندگ
ــال  ــرای مث ــد. ب ــاوت باش ــادی متف ــاق اقتص اتف
ــادی  ــل اقتص ــک کاال عق ــت ی ــش قیم ــا افزای ب
می گویــد مصــرف آن کاال بایــد کاهــش یابــد، امــا 
ــج  ــف نتای ــور های مختل ــوع در کش ــن موض همی
ــور های  ــال در کش ــرای مث ــا ب ــی دارد. ی متفاوت
ــفانه  ــی متاس ــارس و حت ــج ف ــوزه خلی ــی ح عرب
ــای خارجــی  ــا مصــرف کاال ه در کشــور خــود م
نــه تنهــا اقــدام زشــتی محســوب نمی شــود 
ــن  ــه ای ــع ب ــن جوام ــا شــهروندان در ای ــه گا ه ک
موضــوع افتخــار هــم می کننــد، امــا در کشــوری 
ماننــد ژاپــن یــا چیــن مصــرف کاال هــای خارجــی 
ــب  ــاید موج ــه ش ــت بلک ــار نیس ــا افتخ ــه تنه ن
ــن موضــوع از  ــز باشــد. خــب ای ــراد نی ــر اف تحقی
نــگاه شــهروندان و فرهنــگ مصرفــی آن ها نشــات 
می گیــرد و همیــن فرهنــگ متفــاوت در اقتصــاد 
تاثیــرات بســیاری دارد. اصــال بــرای همیــن اســت 
ــران و  ــان برجســته در ای کــه خیلــی از اقتصاددان
دنیــا چنــدان اقتصادســنجی را علــم دقیقــی برای 
پیــش بینــی مســائل اقتصــادی نمی داننــد چــرا 
ــه ریاضــی، نقــش انســان  ــر پای کــه در اقتصــاد ب
ــان  ــد و انس ــل می رس ــه حداق ــای او ب و رفتار ه

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــات در نظ ــک رب ــد ی مانن

اســتدالل برخــی از اینکــه اقتصــاد اســالمی 
ــا  ــن اقتصــاد ت ــه ای ــن اســت ک ــدارد ای ــود ن وج
ــود  ــس وج ــده، پ ــی نش ــی اجرای ــون در جای کن
ــا  ــه اقتصــاد ســرمایه داری ی ــی ک ــدارد، در حال ن
سوسیالیســتی اجــرا شــده و در دانشــگاه های 

دنیــا تدریــس می شــود!

اوال عــدم اجرایــی شــدن چیــزی دلیــل بــر نبودن 
ــب  ــز نیســت. چــه بســا بســیاری از مکات آن چی
اقتصــادی کــه ده هــا ســال در ذهنیــت افــراد بوده 
و بعد هــا بــا گذشــت زمــان و تکامــل آن بــه اجــرا 
و عینیــت رســیده اســت. پــس ایــن اســتدالل که، 

ــده  ــرا نش ــی اج ــالمی در جای ــاد اس ــون اقتص چ
پــس وجــود نــدارد اســتدالل ناقصــی اســت. نکته 
ــاد  ــل اقتص ــد اص ــی می گوین ــه برخ ــدی اینک بع
ســرمایه داری اســت و اقتصــاد یعنــی چیــزی کــه 
امــروز وجــود دارد. ایــن گــزاره از ایــن جهت ناقص 
اســت کــه اگــر یک مــدل یــا مکتــب اقتصــادی با 
ــن  ــه ب نیاز هــای بشــر ســازگاری داشــته باشــد ب
بســت نمی رســد و کار خــودش را ادامــه می دهــد. 
در حالــی کــه قبــل از تولیــد اقتصاد کالســیک در 
ــیون و  ــا مدرس ــا ت ــم، فیزیوکرات ه ــرن هجده ق
ــد  ــی بودن ــدام مکاتب ــر ک مرکانتالیســت ها و ... ه
ــرادات  ــص و ای ــا نواق ــد، ام ــده ان ــوده ش ــه آزم ک
ــد  ــیک متول ــاد کالس ــده اقتص ــث ش ــا باع آن ه
شــود و از دل همیــن اقتصــاد نیــز ده هــا مکتــب 
ــی  ــن موضــوع یعن اقتصــادی ایجــاد شــود. همی
ــوده  ــازگار نب ــای بشــر س ــا نیاز ه ــا ب ــن مدل ه ای
و نیســت. همــه یــا منســوخ شــده انــد یــا در حال 

اضمحــالل هســتند

اتفاقــا بــه نظــر می رســد امــروز دنیــا بــه شــدت 
در اقتصــاد تشــنه ایجــاد شــاخه ســوم اســت. چــرا 
ــگاه سوسیالیســتی و بعد هــا مارکسیســتی  کــه ن
بــه بــن بســت رســیده و عمــال از دور خــارج شــده 
اســت. امــروز هــم می بینیم اقتصــاد ســرمایه داری 
ــه  ــادی ک ــای اقتص ــرار دارد. بحران ه ــران ق در بح
در ســال های 19۲9، 19۷۰، ۲۰۰۷ و ... در نظــام 
ســرمایه داری ایجــاد شــده نشــان دهنــده ضعــف 
ایــن نظام اســت. امروز خــود اقتصاددانان برجســته 
غربــی کــه حتی ســابقه دریافــت نوبل اقتصــادی را 
نیــز دارنــد بــر ایــن ناکارآمــدی اذعــان دارنــد کــه 
نمونــه آن آقــای کروگمــن اســت. ایشــان در ســال 
۲۰18 صراحتــا گفتــه بــود مــا در طــول ایــن 1۰ 
ســال یعنــی از زمــان بحــران ۲۰۰۷ تــا بــه امــروز 
هــر آنچــه گفتــه و نوشــته ایــم بــی اعتبــار بــوده 
ــی ۲۰۰۷  ــم بحــران مال ــه می دانی ــی ن اســت. یعن
چــرا بــه وجــود آمــده و نــه می دانیــم بایــد چــه کار 
کنیــم. خــب خــود ایــن یــک اعتــراف اســت کــه 
اقتصــاد ســرمایه داری به بن بســت رســیده اســت. 
اتفاقــا به بن بســت رســیدن اقتصــاد ســرمایه داری 
وجــوب تولــد شــاخه ســوم اقتصــاد یعنــی اقتصــاد 

ــد. اســالمی را مشــخص می کن

ادامهگفتگو
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درگفتگویباحجتاالسالمغالمرضامصباحیمقدمکارشناساقتصاداسالمی،واستاددانشکدهاقتصاددانشگاهامامصادقعلیهالسالم

مکتباقتصاداسالمیداریم

اخیرادربارهاقتصاداسالمیواینکهاساساوجودداردیا�
ندارد،بحثشدهاست.نکاتیکهمطرحمیکنندایناست
کهپیغمبراکرمدرصدراسالمهمانبازاریکهوجودداشت

راپذیرفتوحاالتغییراتیمثلممنوعیترباواحکامدر
برخیمعامالترابرایبازارتعیینکردندواسالمساختاری
راایجادنکرد.پساقتصاداسالمیبهآنشکلنداریمومی
گویندتوصیههایاسالمدرحوزهاقتصادیهمبیشترمولوی
وارشادیاستواینگونهنیستکهحکمیبرآنمترتبباشد
وساختارایجادکند.باتوجهبهسابقهطوالنیشمادرحوزه
اقتصاداسالمیبفرماییدکهارزیابیشماازایننگاهچیست؟

ــاز  ــان را آغ ــالت خودش ــه رس ــه ک ــه و آل ــوات الل علی ــرم صل ــر اک پیامب
کردنــد طبعــا بــا جامعــه ای مواجــه بودنــد کــه در مــورد معامــالت و داد و 
ســتدها یــک ســابقه طوالنــی ای داشــت و در میــان بشــر و عقــال معامــالت 
جریــان داشــت. پیامبــر بعضــی از ایــن معامــالت را امضــاء کردنــد و بعضــی 
ــل  ــد مث ــارج کردن ــی از دور خ ــد یعن ــال کردن ــالت را ابط ــن معام از ای
مالبســه و منابــذه. یــا مثــال قمــار و ربــا را حضــرت تحریــم کردنــد. بعضــی 
از معامــالت را هــم اصــالح کردنــد. یعنــی آنچــه کــه عقــالی عالــم دربــاره 
معامــالت رفتــار داشــتند، بنــای اســالم بــر اصــالح آنهــا بــود و نــه بــه کلــی 

کنــار نهــادن و طراحــی جدیــدی ارائــه کردنــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــد معنای ــار کردن ــیوه را رفت ــن ش ــر ای ــه پیامب اینک
ــه نظــرم دلیــل اخــص از مدعاســت. ایــن  ــم. ب مــا اقتصــاد اســالمی نداری
اصطالحــی اســت کــه در میــان علمــا کامــال شــناخته شــده اســت. بلــه، 
پیامبــر همــه اوضــاع را بــه هــم نریخــت ولــی اینکــه نتیجــه ایــن بشــود 

کــه اقتصــاد اســالمی نداریــم، درســت نیســت. بــرای مدعــای نبــود مکتــب 
اقتصــاد اســالمی، اقتضــا مــی کنــد وارد یــک تحلیــل عمیــق تــر شــویم. 
ــدی و  ــه ه ــم ائم ــر و ه ــیره پیامب ــم در س ــات و ه ــات و روای ــم در آی ه
ــا مــی توانیــم  ــن اســت کــه م ــات ای ــات و روای ــن مقتضــای آی ببینیــم ای
یــک مکتــب اقتصــادی جداگانــه ای داشــته باشــیم یــا خیــر. نکتــه دیگــر 
ــار  اینکــه در غــرب بعــد از رنســانس یــک تحــول رخ داد و آن تحــول کن
ــد از  ــتن خداون ــار گذاش ــود و کن ــی ب ــبات اجتماع ــن از مناس ــادن دی نه
جایــگاه ربوبیــت. انســان را جایگزیــن خــدا کردنــد و اومانیســم در مقابــل 
ــه  ــت ک ــان اس ــن انس ــت. ای ــت اس ــرار گرف ــم ق ــر تئینیس ــه و تفک اندیش
خــودش تصمیــم مــی گیــرد و خــودش عمــل مــی کنــد در همــه ابعــاد 

ــد اقتصــادی. ــه بع زندگــی ازجمل

درواقعمبانینظریواندیشهایغرببعدازرنسانسبه�
کلیدگرگونشد.

ــه کلــی اوضــاع را تغییــر داده و رفتارهــا را در غــرب عــوض کــرده  بلــه. ب
اســت. ایــن تحــوالت پایــه ای شــد بــرای شــکل گیــری اقتصــاد ســرمایه 
داری. آنچــه کــه قبــل از اســالم بــوده، ســرمایه داری نبــوده اســت. 
بنابرایــن نمــی توانیــم بگوییــم اســالم ســرمایه داری را پذیرفتــه و اندکــی 
آن را تغییــر داده اســت. از لحــاظ تاریخــی از زمــان انبیــاء الهــی، حتــی در 
دوران حضــرت ابراهیــم کــه قانــون گــذاری پدیــد مــی آیــد تــا حضــرت 
موســی و حضــرت عیســی، مــا مــی بینیــم آنچــه کــه در میــان مــردم رواج 
داشــته، بخــش عمــده آن آمــوزه انبیــاء بــوده اســت کــه بــه صــورت ســیره 

عقــال درآمــده اســت و اســالم هــم آنهــا را تاییــد مــی کنــد.

اســالم مــواردی کــه انحــراف از ســیره انبیــا بــوده را تاییــد نکــرده اســت. 
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معنــای ایــن حــرف ایــن نیســت کــه آنچــه کــه از قــرن 1۶ و 1۷ میــالدی 
در اروپــا ظهــور کــرده کــه بــه آن نوزایــی و رنســانس گفتــه مــی شــود 
ــم وجــود  ــد از اســالم ه ــل از اســالم و بع ــه قب ــزی اســت ک ــان چی هم
داشــته اســت. ایــن رنســانس تحــول اساســی در اخــالق و رفتــار و تفکــر 
ــف  ــن تعری ــا ای ــود آورده اســت و ب ــه وج ــی بشــر ب ــبات اجتماع و مناس
نمــی توانیــم بگوییــم آن چیــزی کــه در اندیشــه هــای اقتصــاد ســرمایه 
داری بــه وجــود آمــده را نمــی توانیــم تغییــر دهیــم و اســالم چیــزی در 

ایــن زمینــه نــدارد.

برایروشنترشدنبحث،خوباستتفاوتهایمبانی�
اقتصادسرمایهداریبامبانیاقتصاداسالمیراتوضیح

دهید.
مــن نکاتــی را بــه عنــوان مبانــی اندیشــه ســرمایه داری مطــرح مــی کنــم 
کــه بــرای مدافعــان نظــام ســرمایه داری امــری بدیهــی و پذیرفتــه شــده 
اســت. یکــی فردگرایــی اســت. اصالــت فــرد در مقابــل تفکــر سوسیالیســم 
کــه اصالــت اجتمــاع اســت. دوم لــذت گرایــی یــا اصالــت لــذت مطابــق 
بــا نظریــه جرمــی بنتــام. ســوم منفعــت طلبــی فــردی در مقابــل منفعــت 
خواهــی بــرای جامعــه. چهــارم دنیــا طلبــی یــا بــه عبــارت دیگــر بســنده 
کــردن بــه دنیــا در مقابــل آخــرت طلبــی. یــک دوگانــه ای ایجــاد کردنــد 
بیــن دنیــا طلبــی و آخــرت طلبــی. معلــوم اســت کــه تفکــر ســرمایه داری 
ــدارد. علــم  ــه معــاد ن دنیاطلبــی را انتخــاب مــی کنــد و هیــچ نگاهــی ب
ــه علــم و دیــن.  ــل فلســفه گرایــی و دیــن گرایــی. دوگان گرایــی در مقاب
ــه وحــی و عقــل  ــاد ب ــل اعتق ــاد در مقاب ــا عقــل خودبنی ــی ی عقــل گرای
خودبنیــاد هیــچ اعتنایــی بــه وحــی نــدارد. یــک فرمولــی دارنــد برخــی 
ــبختی  ــد خوش ــی گوین ــبختی. م ــول خوش ــام فرم ــه ن ــان ب اقتصاددان
ــرمایه داری،  ــالق س ــرف. در اخ ــردن مص ــر ک ــا حداکث ــت ب ــاوی اس مس
مــا شــاهد آزمنــدی، حــرص، بخــل و طمــع، رقابــت در مصــرف و کنــار 
گذاشــتن صفاتــی ماننــد رحــم، انصــاف، ســخاوت طلبــی، انصــاف، ایثــار، 

احســان و تعــاون هســتیم.

سوالایناستکهاینمبانیسرمایهداریازنظرانسان�
پذیرفتهاست؟میتوانیمبگوییمدراسالمانساندرپی

حداکثرکردنلذتومنفعتشخصیاست؟اسالمدرمقابل
فردگرایی،اصالتفردواصالتجامعهراتوأمانمورد

توجهقراردادهاست.
ــول  ــم را قب ــا عل ــی اســت. م ــن گرای ــل دی ــه در مقاب ــی ک ــم گرای ــا عل ی
داریــم امــا معتقدیــم علــم بایــد در بســتر توحیــد شــکل بگیــرد و آنچــه 
را کــه از علــوم وجــود دارد کشــف حقایقــی اســت کــه خداونــد راز و رمــز 
ــق  ــم و دانشــمند کشــف ایــن حقای ــرار داده و کار عال آن را در خلقــت ق
هاســت. نمــی توانــد خــالف توحیــد باشــد. اگــر قبــول داریــم کــه اینهــا 
پذیرفتــه نیســت، نمــی توانیــم بگوییــم اقتصــاد اســالمی نداریــم. چــون 
وقتــی اســاس مبنــای اســالم را توحیــد و عــدل مــی دانیــم و در تفکــر 
ســرمایه داری عدالــت وجــود نــدارد و آنهــا معتقدنــد عدالــت بــا دو عنصــر 
منفعــت شــخصی و رقابــت در بــازار باعــث مــی توانیــد عدالــت را برقــرار 
کنیــد، پــس اندیشــه اقتصــادی اســالم متفــاوت از ســرمایه داری اســت.

مســاله ایــن اســت کــه در اندیشــه اقتصــاد ســرمایه داری اساســا انســان 
ــازار آزاد  ــت و ب ــا قواعــد رقاب ــه فــرض مــی شــود و مــی گوینــد ب اینگون
ــل  ــه منفعــت فــردی و اجتماعــی تبدی ایــن منفعــت جویــی شــدید را ب
مــی کنــد. ســرمایه داری مدعــی اســت بــا ایــن قواعــد و ابزارهــا منفعــت 
جویــی شــخصی انســان هــا را بــه منفعــت شــخصی و اجتماعــی تبدیــل 

مــی کنیــم.

ــت  ــن اس ــوال ای ــا س ــتم. ام ــه هس ــرمایه داری را توجی ــه س ــن نظری م

ــه تحقــق پیــدا مــی کنــد؟ اگــر شــما  ــن نظری ــم واقعیــت ای کــه در عال
هــم وزنــی را در رقابــت مــی توانیــد رعایــت کنیــد. مــی توانیــد بگوییــد 
مســابقه هــم وزن هــا دســتیابی عــده ای از هــم وزن هــا بــه هــدف اســت 
و در نهایــت تســهیم هــدف بیــن اینهــا اتفــاق مــی افتــد. امــا اگــر ایــن 
هــم وزنــی را نتواننــد رعایــت کننــد حاصــل چنیــن مســابقه ای پیــداش 
تراســت هــا و کارتــل هاســت. وقتــی قــدرت چانــه زنــی انحصارگــر بــاال 
رفــت دیگــر مالحظــه چیــزی را نمــی کنــد. اینجــا اگــر اخــالق نباشــد 

انحصارگــر مــی تــازد و یکطرفــه منافــع خــودش را تامیــن مــی کنــد.

ــا اینکــه کاری  ــد ی ــی ده ــن را نشــان م ــا ای ــرن 18 و 19 اروپ ــه ق تجرب
ــای  ــا و تشــکل ه ــد و نهضــت ه ــان آمدن ــه ام ــا ب ــران اروپ ــد کارگ کردن
کارگــری شــکل گرفــت بــرای اینکــه حقــوق خودشــان را در برابــر کارتــل 
هــا و تراســت هــا مطالبــه کننــد. پــس مــی بینیــم عدالــت در ســرمایه 
داری نیســت و اســاس اســالم عدالــت اســت و جهــان براســاس عدالــت 

بنیــان شــده اســت.

در اروپــای قــرن 18 و 19 شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه کارگــران بایــد 
14 ســاعت در روز کار مــی کردنــد. زنــان بــا دســتمزدی معــادل نیمــی 
از مــردان همیــن میــزان ســاعت کار مــی کردنــد. ضمــن اینکــه بچــه هــا 
هــم بایــد بــا یــک چهــارم حقــوق کار مــی کردنــد. انســان هــا زیــر چــرخ 
ــن اقتضــای نظــام ســرمایه داری  ــد. ای ــی رفتن ــن م ــده ماشــین از بی دن
بــود. امــا اقتصــاد اســالمی امــوال را بــه خــدا نســبت مــی دهــد. خداونــد 
در ســوره قصــص آیــه ۷۷ از قــول مومنــان بــه حضــرت موســی خطــاب 
ــا ایــن  ــه تــو عطــا کــرده اســت ب ــه قــارون مــی فرمایــد آنچــه خــدا ب ب
ثــروت طلــب آخــرت کــن. خداونــد بــه تــو احســان کــرده و تــو مســتحق 
ــو هــم احســان کــن. در پــی طلــب فســاد در  ــی نبــودی. ت چنیــن ثروت
روی زمیــن نبــاش. یعنــی ثــروت ظرفیــت فســادآفرینی روی زمیــن دارد 

و تــو در طلــب فســاد نبــاش.

میبینیدکه4رهنموداستکههمهآنهابرپایهایناست�
کهایننعمتخداست.مبنایتفکرقاورنچهبود؟درآیه
7۸سورهقصصپاسخقارونبهقومموسیآمدهاست.

قاروندرپاسخبهآنهاگفتمناینثروتراباعلمخودم
بهدستآوردم.اینتفکردرسرمایهداریهمحاکماست.
پستفکرسرمایهداریدربارهثروتدرنقطهمقابلاسالم
قراردارد.وحتیمیتوانیمبگوییمکهتفکرسرمایهداری

درمقابلتفکردینیقراردارد؟
بلــه. در اقتصــاد اســالمی اســاس جامعــه بــر مبنــای عدالــت اســت. العــدُل 
اســاُس االســالم. در تفکــر ســرمایه داری چنیــن چیــزی نیســت. خداونــد 
ــا  ــاِت َوأَنَْزلَْن َن ــلََنا بِالَْبِیّ ــلَْنا ُرُس ــْد أَْرَس ــد لََق ــی فرمای ــد م ــوره حدی در س
ــران  ــا پیامب ــی م ــِط. یعن ــاُس بِالِْقْس ــوَم الَنّ ــَزاَن لَِیُق ــاَب َوالِْمی ــُم الِْکَت َمَعُه

ادامهگفتگو
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ــزی در  ــن چی ــد. چنی ــت برخیزن ــرای عدال ــردم ب ــا م ــم ت ــتاده ای را فرس
اندیشــه ســرمایه داری نیســت. در اقتصــاد اســالمی هدایــت الهــی در تولیــد 
ــد  ــد. خداون ــرار دارد. یعنــی تبعیــت از فرامیــن خداون ــع و مصــرف ق توزی
حکــم کــرده اســت کــه چــه چیــزی مصــرف کنیــد و چــه چیــزی مصــرف 
نکنیــد. چــه چیــزی تولیــد کنیــد. آیــا تولیــد محدودیتــی نــدارد؟ خداونــد 
مــی فرمایــد شــما حــق نداریــد شــراب تولیــد کنیــد. حــق نداریــد خــوک 
ــد آنچــه را کــه  ــرورش دهیــد و وســائل قمــار تولیــد کنیــد. حــق نداری پ
موجــب دشــواری زندگــی مــردم اســت تولیــد کنیــد. در مقابــل ایــن تفکــر، 
تفکــر کســانی اســت کــه بــه انبیــاء الهــی مــی گفتنــد ایــن نمــازی کــه 
مــی خوانــی وادارت مــی کنــد کــه از مــا بخواهــی مــا خدایــان خودمــان را 
رهــا کنیــم یــا هــر کاری کــه دلمــان مــی خواهــد دربــاره اموالمــان انجــام 
ندهیــم. در تفکــر ســرمایه داری دقیقــا ایــن مســاله وجــود دارد کــه انســان 
بــا امــوال خــود هــر کاری کــه مــی خواهــد مــی توانــد انجــام دهــد. امــا 

ایــن بــا آمــوزه هــای انبیــاء مطابقــت نــدارد.

دراقتصاداسالمیثروتامانتالهیاست.خداونددرقرآن�
میفرمایدخداشمارادراینمالوثروتهاخلیفهخود

قراردادهاست.بهاقتضاءخالفتعملکنید.درتفکرسرمایه
داریمالبرایخودشخصاستوامانتالهینیست.در
روایت)ازامامصادقعلیهالسالم(داریمکهاْلَماَلَماُل

ُجِلَوَداِئَع.مالبرایخداستوخداوند َیَضُعُهِعْنَدالَرّ الَلّ
امانتقراردادهاست.َوَیْشَربُواَقْصدًاَوَیْلَبُسواَقْصدًا-َو

َیْنِکُحواَقْصدًاَوَیْرَکُبواَقْصدًا.بامیانهرویبخورندوبامیانه
رویبپوشندوبامیانهرویباآنزنبگیرندوبامیانهروی

سواریکنند.اماباقیاشراانفاقکنند.کجادرتفکر
سرمایهداریچنیننگاهیوجوددارد؟

چونفلسفهاسالمیدرقرآننیستمیتوانیمبگوییمفلسفه�
اسالمینداریم؟

ایــن نــکات بــه عــالوه بســیاری از نــکات دیگــر در آیــات، روایــت، ســیره 
پیامبــر و ائمــه اطهــار بــه مــا الهــام مــی کنــد اقتصــاد اســالمی متفــاوت 
اســت از اقتصــاد ســرمایه داری و ایــن بــه مــا حکــم مــی کنــد کــه اقتصــاد 
ــرمایه داری و  ــاد س ــت از اقتص ــاوت اس ــب متف ــوان مکت ــه عن ــالمی ب اس
اقتصــاد سوسیالیســتی اســت. پــس اقتصــاد اســالمی مــی شــود خط ســوم. 
ــن  ــا تبیی ــب را ب ــن مکت ــی توانســتیم ای ــی نیســت. وقت ــز عجیب ــن چی ای
مبانــی، ارکان، اهــداف، ســازوکار مشــخص کنیــم و ارائــه کنیــم، مــی شــود 

بگوییــم مکتــب اقتصــاد اســالمی داریــم.

بلــه، اســالم در آیــات و روایــات بــه صــورت یکپارچــه بــه مــا ارائــه نکــرده 
اســت امــا ایــن کار علمــای اســالم اســت و شــهید صــدر ایــن کار را انجــام 
داده اســت. درســت مثــل ایــن اســت کــه بگوییــم اســالم فلســفه نــدارد. 
فلســفه مــال یونــان اســت. ایــن را بعضــی هــا مــی گوینــد. و مــی گوینــد 
اســالم بــا فلســفه مخالــف هــم هســت. بلــه اســالم بــا برخــی آمــوزه هــای 
ــای  ــه ه ــخ اندیش ــره در تاری ــی باالخ ــت ول ــف اس ــان مخال ــفه یون فلس
ــم  ــد و فلســفه اســالمی را رق اســالمی دانشــمندان مســلمان فلســفیده ان
ــی  ــا نبــود؟ فاراب ــود ی ــن ســینا فیلســوف اســالمی ب ــا خیــر؟ اب ــد ی زده ان
ــت  ــروز آی ــر؟ ام ــا خی ــود ی ــی فیلســوف ب ــه طباطبای ــر؟ عالم ــا خی ــود ی ب
ــتند؟  ــا نیس ــتند ی ــوف هس ــاح فیلس ــت الل مصب ــی و آی ــوادی آمل الل ج
اینهــا دارنــد فلســفه اســالمی را آمــوزش مــی دهنــد امــا مــا در هیچ ســوره 
ــه  ــات ب ــم. مجموعــه روای ای از ســوره هــای قــرآن فلســفه اســالمی نداری
هــم مرتبطــی دربــاره فلســفه اســالمی نداریــم. فلســفه اســالمی را علمــای 
اســالمی تهیــه کــرده انــد، اقتصــاد اســالمی را هــم علمــای اســالمی تهیــه 

کــرده انــد. و واقعــا زحمــت کشــیده انــد.

در کنــار ایــن نکاتــی کــه فرمودیــد، مــی دانیــم کــه در دوران صــدر اســالم، 
اســالم حاکمیــت پیــدا کــرد و بســیاری از احــکام فقهــی اســالم در حــوزه 

اقتصــاد در آن دوران اجرایــی شــد.

بلــه. مــا از نظــر تاریخــی یــک تاریــخ صــدر اســالم داریــم و تاریــخ تحــوالت 
ــت  ــال نوب ــی ۲3 س ــر در ط ــره پیغمب ــالم. باالخ ــدر اس ــادی در ص اقتص
بنیــان جدیــدی را در مدینــه گذاشــتند. در ایــن بنیــان جدیــد دیگــر ربــا 
ــد و  ــردم حــق مالکیــت دارن ــف وجــود دارد. م ــرض و وق ــدارد. ق وجــود ن
ایــن حــق مالکیــت را اعمــال مــی کننــد. در ایــن بنیــان جدیــد خمــس و 
زکات داریــم. اینهــا مســائل اقتصــاد اســالمی نیســت؟ پــس پیامبــر یــک 
نظامــی را طراحــی کــرد کــه متفــاوت بــود از نظــام دوران جاهلیــت. بخــش 
عظیمــی از ثــروت عــرب در زمــان جاهلیــت حاصــل ربــا بــود. پیامبــر ربــا 
ــد  ــر گفتن ــه پیامب ــده ای و ب ــد ع ــوع کــرد و احســاس خطــر کردن را ممن
اجــازه دهیــد مــا هــم نمــاز بخوانیــم و هــم ربــا بخوریــم. حضــرت فرمونــد 
خیــر ایــن دو بــا هــم جمــع نمــی شــود. و اولیــن ربایــی کــه پیامبــر کنــار 

گذاشــت ربــای عمــوی خــودش عبــاس ابــن عبدالمطلــب بــود.

ــن نشــان  ــذارد. ای ــی گ ــار م ــد و کن ــی کن ــد قاطــع برخــورد م ــی بینی م
ــم. پــس  مــی دهــد مــا در صــدر اســالم یــک نظــام اقتصــادی داشــته ای
مــی توانیــم بگوییــم نظــام اقتصــادی صــدر اســالم متفــاوت بــود از نظــام 
اقتصــادی دوران جاهلیــت و متفــاوت بــود از نظــام اقتصــادی روم. متفــاوت 
ــام  ــم نظ ــی توانی ــس م ــان دوره. پ ــران در هم ــادی ای ــام اقتص ــود از نظ ب
ــی  ــه خارج ــن و نتیج ــام تعی ــن نظ ــیم. ای ــته باش ــالمی داش ــاد اس اقتص
مکتــب اقتصــادی اســت. مکتــب اقتصــادی جنبــه تئوریــک دارد و نظــام 

ــق شــده دارد. ــه خارجــی و محق اقتصــادی جنب

تفاوتعلماقتصادبامکتباقتصادی�
آنچــه کــه بعضــی از آقایــان مطــرح کــرده انــد کــه مــا در اســالمی بحثــی 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــن ه ــم، ای ــادی نداری ــد اقتص ــورم و رش ــاره ت درب
علــم اقتصــاد اســت. مــا در اقتصــاد حداقــل دو حــوزه تفکــر داریــم. یکــی 
normative economics کــه اقتصــاد هنجــاری و ارزشــی اســت کــه 
 positive economics همــه مکتــب اقتصــادی همــان اســت و یکــی

اســت کــه مفهــوم آن علــم اقتصــاد اســت.

ــمندان  ــه اندیش ــور ک ــت و اینط ــنی نیس ــم پیش ــک عل ــاد ی ــم اقتص عل
اقتصــادی نشســته انــد یــک تئــوری هایــی مثــل عرضــه و تقاضــا و کشــش 
تقاضــا و تــورم و اشــتغال را طراحــی کــرده باشــند. خیــر. برخــالف علــم 
فیزیــک و شــیمی کــه کشــف واقعیــت هــای طبیعــت اســت، علــم اقتصــاد 
ــار تولیــدی،  ــد رفت ــار خــاص، مانن ــا رفت ــار انســان هاســت. ام کشــف رفت

ــه ای و رفتــار مصرفــی. رفتــار توزیعــی و مبادل

علــم اقتصــاد ایــن ســه رفتــار را مــورد مطالعــه قــرار مــی دهــد. مــردم در 
شــهرها و روســتاها کار خودشــان را انجــام مــی دهنــد و داد و ســتد مــی 
ــا  ــد و از اینج ــی کن ــه م ــا را مطالع ــن رفتاره ــادی ای ــم اقتص ــد و عال کنن
ــه  ــد آنچــه را ک ــی کن ــل م ــد. تحلی ــی آی ــه دســت م ــط اقتصــادی ب رواب
در عینیــت جامعــه اتقــاق افتــاده و ایــن مطالعــات تبدیــل مــی شــود بــه 
نظریــه تولیدکننــده، نظریــه مصــرف کننــده، نظریــه توزیــع. ایــن نظریــات 

علــم اقتصــاد را ســاخته انــد.

آیــا رفتارهــای انســان هــا در یــک جامعــه اســالمی 1۰۰ درصــد بــا رفتارها 
در جامعــه ســرمایه داری مشــابه اســت یــا بــا هــم تفــاوت دارنــد؟ مــا در 
ــه فروشــگاه هــا  ــد ب ــم در غــرب مــردم هجــوم بردن ــا دیدی ماجــرای کرون
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و فروشــگاه هــا را خالــی کردنــد امــا ایــن اتفــاق در جمهــوری اســالمی 
ایــران رخ نــداد. مــردم هجــوم بردنــد بــه مســاجد و کاالهــای مــورد نیــاز 
ــد. ایــن نهضتــی کــه  برخــی اقشــار جامعــه را بــه مســاجد تحویــل دادن

رخ داد در میــان ملــت مــا کجــا در غــرب دیــده شــد.

ــران را  ــود ای ــا نتوانســته ب ــان کرون ــه در زم ــی ک ــی های یکــی از آمریکای
ــی خوشــحال  ــود مــن خیل ــه ب ــود و گفت ــه کــرده ب ــرک کنــد، مصاحب ت
ــروم چــون در اینجــا چیزهایــی را مشــاهده مــی  شــدم کــه نتوانســتم ب
ــم.  کنــم کــه در غــرب نمــی توانســتم ببینــم. پــس مــا دو جامعــه داری
ایــن جامعــه اســالمی رفتارهــای انســان هــا در عرصــه تولیــد، توزیــع و 
ــرب.  ــا در غ ــا انســان ه ــن رفتاره ــا ای ــاوت اســت ب مصــرف بســیار متف
وقتــی اندیشــمندان غربــی بــا مطالعــه رفتــار اقتصــادی مــردم در غــرب 
ــادی  ــان اقتص ــد عالم ــرده ان ــزه ک ــرمایه داری را تئوری ــاد س ــم اقتص عل
مــی توانــد وضعیــت رفتارهــای مــردم در جامعــه اســالمی علــم اقتصــاد 

ــد. اســالمی را شــکل دهن

ــه  ــا رســیدن ب البتــه جامعــه مــا از لحــاظ اســالمی نیــم بنــد اســت و ت
ــا ابــراز تاســف بایــد بگویــم  وضعیــت مطلــوب فاصلــه زیــادی داریــم و ب
ــا اقتصــاد  ــد اینه ــی کردن ــت م ــا مدیری ــر اقتصــاد م ــه ب ــه کســانی ک ک
ــن وضعیــت را  ــم ای ــا بخواهی ــد کــه حــاال م ــاور نداشــته ان اســالمی را ب
مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. آن نمونــه هایــی کــه از رفتــار اقتصــاد یــک 
مســلمان مــی بینیــم حاصــل اعتقــاد و ایمــان مــردم اســت و مــا یــک گام 
بــه پیــش هســتیم بــرای اقتصــاد اجــرای اقتصــاد اســالمی. امــا بانکــداری 
ــار انســان  ــه دارد. رفت ــا اقتصــاد اســالمی فاصل ــی ب ــا خیل ــازار م ــا و ب م
مســلمان را در بــازار بایــد مــورد مطالعــه قــرار دهیــم و آنجــا علــم اقتصــاد 
ــورم  ــا ت ــه م ــود ک ــی ش ــا مشــخص م ــرد. آنج ــی گی اســالمی شــکل م
داریــم یــا خیــر و رشــد اقتصــادی مــا چقــدر خواهــد بــود. اینهــا آمــوزه 
ــن آمــوزه هــای  ــن نیســت اینهــا حاصــل کارکــرد ای هــای مســتقیم دی

دینــی در رفتــار مــردم و ســبک زندگــی مــردم اســت.

در واقــع مکتــب اقتصــاد اســالمی وجــود دارد امــا هنــوز بــه علــم اقتصــاد 
اســالمی نرســیده ایــم.

بلــه. بنابرایــن آنهایــی کــه اقتصــاد اســالمی را انــکار مــی کننــد، اوال ناظــر 
بــر علــم اقتصــاد اســت. دومــا خیلــی مســائل مــورد غفلــت قــرار گرفتــه 
ــود در حــوزه  ــی نوشــته ب ــران کتاب اســت. یکــی از اســاتید دانشــگاه ته
اقتصــاد خــرد. مرحــوم آیــت الل دکتــر احمــد احمــدی کتــاب را چــاپ 
ــود  ــاب نوشــته ب ــن کت ــه ای ــود. در مقدم ــن فرســتاده ب ــرای م ــرد و ب ک
بــازار ایــران ماننــد بــازار کشــورهای ســرمایه داری عمــل مــی کنــد. مــن 
یــک یادداشــتی بــرای ایشــان فرســتادم کــه جنابعالــی ایــن را براســاس 
حــدس و گمــان مــی گوییــد یــا مطالعــه کــرده ایــد. درســت اســت کــه 
بــازار مــا تحــت تاثیــر بازارهــای اقتصادهــای غربــی قــرار گرفتــه و بــرای 
ــر جهــان  ــروز نیســت. از وقتــی ســرمایه گــذاری توانســت ب ــروز و دی ام
ســلطه پیــدا کنــد، بــازار مــا هــم تحــت تاثیــر ســرمایه داری قــرار گرفــت. 
ــا آنهــا  ــازار مــا هــم مطابــق ب ــه ایــن نتیجــه برســیم کــه ب امــا اینکــه ب

عمــل مــی کنــد یــا خیــر نیازمنــد مطالعــه میدانــی اســت.

هفتحوزهمطالعهاقتصاداسالمی�
اقتصــاد اســالمی تحــت عنــوان فلســفه اقتصــاد اســالمی داریــم. اقتصــاد 
ــه  ــت و ن ــه اس ــی فق ــت. ول ــاد هس ــه االقتص ــوان فق ــت عن ــالمی تح اس
ــت  ــردم و حکوم ــادی م ــای اقتص ــکام رفتاره ــان اح ــع بی ــاد. درواق اقتص
ــب  ــوم مکت ــوزه س ــاد. ح ــه اقتص ــود فق ــی ش ــن م ــت. ای ــردم اس و م
اقتصــادی، حــوزه چهــارم نظــام اقتصــادی و حــوزه پنجــم علــم اقتصــاد 

اســت کــه در دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســالم، موسســه امــام خمینی 
ــگاه در  ــوزه و دانش ــگاه ح ــه و پژوهش ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــم، پژوهش ق
تــالش هســتند کــه ایــن بخــش کار نشــده را کار کننــد و آثــار متعــددی 

در ایــن بخــش تالیــف شــده اســت.

ــرد  ــرار گی ــورد بحــث ق ــد در اقتصــاد م موضــوع ششــمی کــه مــی توان
تاریــخ اندیشــه هــای اقتصــادی اســت. مــا متفکــران مــان از فارابــی تــا 
ابــن ســینا، ابــن مســوی و شــیخ طوســی و دیگــران دارای اندیشــه هــای 
اقتصــادی بــوده انــد. یکــی از درس هایــی کــه در حــوزه اقتصــاد داریــم، 
نظــرات اندیشــمندان اقتصــادی اســت. پــس یــک حــوزه مطالعاتــی حوزه 

ی اندیشــمندان اقتصــاد مســلمان اســت. ابن 
خلــدون در مقدمــه کتــاب خــود واقعــا یک 

ــرداز اجتماعــی و  ــه پ مقــام یــک نظری
ــود  ــی ش ــه م ــت. گفت ــادی اس اقتص
ــدون چنــد  ــن خل ــه ارزش را اب نظری
ــرح  ــمیت مط ــل از آدام اس ــرن قب ق
ــی  ــوزه هفتم ــک ح ــت. ی ــرده اس ک
هــم وجــود دارد و آن تاریــخ تحــوالت 
ــت. ــالمی اس ــع اس ــادی جوام اقتص
مثــال تاریــخ اقتصــادی عصــر صفویــه 

کــه  همانطــور  بنویســم  را 
اقتصــادی صــدر  تاریــخ 

ــید  ــای س ــالم را آق اس
ــته  ــدر نوش ــم ص کاظ
 ۷ پــس  اســت. 
حــوزه مطالعاتــی 
در حــوزه اقتصــاد 
ــود  ــالمی وج اس

دارد.
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چقــازردی در مجمــع عمومی ســاالنه بانک ســپه 
ضمــن بیــان موفقیتهــای بــزرگ ایــن بانــک در 
ســال گذشــته از ماموریتهــا و سیاســتهای کالن 
ایــن بانــک بــرای حضــوری اثرگــذار تــر در عرصه 
کالن اقتصــادی و حمایــت از بنگاههــای مولــد و 
اشــتغالزا خبــر داد و گفــت: ســال گذشــته ســال 

ماموریتهــای بــزرگ بــرای بانــک ســپه بــود.

بــه گــزارش درآمــد به نقــل از بانک ســپه: محمدکاظم 
چقــازردی مدیرعامــل بانــک ســپه درمجمــع عمومــی 
ســاالنه ایــن بانــک بــرای تصویــب صورت هــای مالــی 
ســال 98 کــه بــا حضــور دکتــر دژپســند وزیــر امــور 
ــاص وی از  ــر خ ــر و تقدی ــی و تعابی ــادی و دارای اقتص
تالشــهای بانــک ســپه در بخشــهای مختلــف از جمله 
فراینــد ادغــام و نقش آفرینی در عرصــه کالن اقتصادی 
ــای  ــای صورت ه ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــد، ب ــاز ش آغ
مالــی ایــن بانــک اظهــار داشــت: بانــک ســپه در حوزه 
تســهیالت پرداختــی بــه بنگاههای کوچک و متوســط 
از نظرنســبت منابــع بــه مصــارف بانــک درمقایســه بــا 
ــا  ــک ه ــن بان ــزو برتری ــور ج ــزرگ کش ــای ب بانک ه
ــزود: ســهم بانــک ســپه از کل تســهیالت  ــود.وی اف ب
ــادی  ــای اقتص ــه بنگاهه ــی ب ــام بانک ــی نظ پرداخت
کوچــک و متوســط حــدود 13درصــد اســت کــه ایــن 
امــر نشــان دهنده اهتمــام ویــژه ایــن بانک در راســتای 
حمایــت از تولیــد و اشــتغالزایی اســت.مدیرعامل بانک 
ســپه همچنیــن از پرداخــت مبلــغ 4۲٫988 میلیــارد 
ریــال تســهیالت بــه1٫۶18 بنــگاه از محل رونــق تولید 
ــه  ــا حــدود 15درصــد رشــد نســبت ب ســال 1398 ب

ســال 9۷ یــاد کــرد.
ــرای  ــزرگ ب ســال 1398 ســال انجــام ماموریتهــای ب
بانــک ســپهمدیرعامل بــا اشــاره بــه دو ماموریــت مهم 
و بــزرگ بانــک ســپه در ســال 1398، پروژه ملــی ادغام 
ــروژه  ــلح و پ ــای مس ــه نیروه ــته ب ــای وابس بانک ه
مهاجــرت به ســامانه جدیــد بانکــداری متمرکــز بانک 
را از ماموریتهــای بــزرگ وکم نظیــر در نظــام بانکــداری 
کشــور برشــمرد کــه درکنــار ســایر فعالیتهــای بانــک 
ــد  ــل خواه ــیده و تکمی ــام رس ــه انج ــت ب ــا موفقی ب
شد.رشــد 31 درصــدی کل دارایــی هــا و1۰۷ درصدی 
ســرمایه بانکــدر بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
ــی بانــک ســپه در ســال 98 اشــاره  شــاخص های مال
کــرد و گفــت: کل دارایی هــای بانــک ســپه بــا رشــدی 
معــادل 31درصــد از مبلــغ 1٫۶۰9٫3۷۲ میلیــارد ریــال 
در ســال 98 بــه ۲٫115٫385 ریــال در ســال 98 
ــک در  ــن بان ــن ســرمایه ای ــه و همچنی ــش یافت افزای
ــه  ــا 1۰۷ درصــد رشــد از 119٫53۲ ب ســال مذکــور ب

۲4۷٫۶۶۷ میلیــارد ریــال رســیده اســت.
ــک در  ــات بان ــم اقدام ــه اه ــن ب ــازردی همچنی چق
راســتای اجــرای تقویــت نظام کنتــرل داخلــی و نیز در 

راســتای مدیریــت ریســک اشــاره کرد.احــداث 8 
مدرســه، تجهیــز 11 خانه بهداشــت در راســتای ایفای 
مســئولیت اجتماعیرئیــس هیئــت مدیره از مشــارکت 
ــتان های  ــه در اس ــداث 8 مدرس ــپه در اح ــک س بان
زنجــان، آذربایجــان غربــی، خراســان جنوبــی، ایــالم، 
هرمــزگان،  کردســتان،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
سیســتان و بلوچســتان، لرســتان و بوشــهر خبــر داد و 
گفــت: مشــارکت در آزاد ســازی زندانیــان و مشــارکت 
ــات  ــر اقدام ــت را از دیگ ــه بهداش ــز 11خان در تجهی
بانــک در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی ایــن بانــک 
اســت.وی همچنیــن از دیگــر اقدامــات بانــک در ایــن 
حــوزه بــه ایجــاد امکانــات مــورد نیــاز جهــت ســهولت 
تــردد جانبــازان و معلــوالن در ســطح شــعب، مدیریت 
مصــرف انــرژی در ســاختمانها و شــعب بانک، توســعه 
ســامانه هــای خدمــات دهی بــه افــراد ناتوان جســمی 
از جملــه تجهیــز 11 شــعبه بانک بــه ســامانه خدمات 
بانکــی نابینایــان، مــکان یابــی بهینه به منظــور تجهیز 
۲1 اســتان بــه ســامانه های خدمــات دهــی بــه افــراد 
ــرکت  ــک ش ــا ی ــرارداد ب ــاد ق ــمی، انعق ــوان جس نات
ــان  ــات نابینای ــه خدم ــال در زمین ــان فع ــش بنی دان
بــه منظــور دســترس پذیــری صوتــی و بریــل وبــگاه 
بانــک بــا صفحــه خوانهــای متــداول نابینایان، توســعه 
خدمــات بانکــداری الکترونیــک در راســتای بانکــداری 
ســبز، ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای فراهــم شــدن 
ــرم  ــق ن ــه از طری ــز کمکهــای خیرخواهان امــکان واری
ــزرگ  ــت ب ــک اشــاره کــرد.4 مأموری ــزار همــراه بان اف
ــک  ــت بان ــک ســپه در ســال 1399وی از 4مأموری بان

ســپه در ســال 1399 یــاد کــرد و گفــت: یکپارچگــی 
ــش  ــت از جه ــام، حمای ــی ادغ ــرح مل ــد ط در فراین
تولیــد، تحــول فنــاوری اطالعــات و اولویــت بخشــی به 
اعطــای تســهیالت بــه خانواده بــزرگ نیروهای مســلح 
ازمأموریتهــای بانک ســپه در ســالجاری هســتند.پروژه 
هــای راهبــردی بانــک ســپهچقازردی مجموعه پــروژه 
هــای فــاز یکپارچگــی نهایــی در فرآینــد ادغام، پــروژه 
تدویــن مــدل کســب و کار بانــک ســپه، پــروژه تدوین 
ــق 14۰4،  ــرای اف ــپه ب ــک س ــتراتژیک بان ــه اس برنام
ــه و  ــی یکپارچ ــع بانک ــامانه جام ــتقرار س ــروژه اس پ
پــروژه اجــرای نقشــه راه اســتقرار بانکــداری دیجیتــال 
ــام  ــک ســپه ن ــروژه هــای راهبــردی بان ــوان پ ــه عن ب
ــک  ــیممدیرعامل بان ــتریان باش ــاب اول مش برد.انتخ
ســپه بــا اشــاره بــه چشــم انــداز بانــک ســپه و شــعار 
»انتخاب اول مشــتریان باشــیم« ارزشــهای بنیادی این 
بانــک را نقــش آفرینــی در اقتصــاد ملی و بیــن المللی، 
همســویی بــا سیاســتهای کالن دولــت، پایبنــدی بــه 
اخــالق حرفــه ای و مشــتری مــداری، نــوآوری و رقابت 
پذیــری و ایفای مســئولیت اجتماعــی عنوان کــرد.وی 
در تشــریح سیاســتها، برنامــه هــا و اقدامات بانک ســپه 
در راســتای سیاســتهای ابالغــی وزارت امــور اقتصــادی 
ــدی  ــد 1۰۷درص ــرمایه از رش ــش س ــوزه افزای در ح
ســرمایه بانــک از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا، در 
حــوزه حمایــت از بخشــهای مولــد اقتصــادی به ســهم 
۶3درصــدی بخشــهای مولــد اقتصــادی از تســهیالت 
ــاختی و  ــای زیرس ــن طرحه ــک و تأمی ــی بان پرداخت

کالن کشــور یــاد کــرد.
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مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران با بیــان اینکه این بانــک ســازمانی یادگیرنــده و نوآور 
اســت، از همــه کارکنــان خواســت فراگیــری دانــش و در هم آمیختن علــم و عمل 

را ســرلوحه فعالیــت هــای خود قــرار دهند.

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، دکتــر محمــد رضــا 
حســین زاده کــه همزمان با گرامیداشــت روز دانشــجو در جلســه ای به صــورت مجازی 
و بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــت در جمع کارکنــان دانشــجوی بانک حضور 

داشــت، بــا تاکیــد بــر ایــن که بانک ملــی ایــران نهــادی دانش محــور و پویاســت، گفت: 
تحــوالت رخ داده در طــول حیــات بانــک میدان کارکنان دانشــمند، فرهیخته و توانمند 
همیــن ســازمان اســت.وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بانــک از ادامه تحصیــل کارکنــان به 
طــور کامــل حمایــت می کنــد، اظهــار کــرد: مدیــران بانک شــنوای دغدغه هــای همه 
کارکنــان بــه ویــژه کارکنــان دارای تحصیالت عالی هســتند و از ظرفیــت آنها به منظور 
پیشــبرد اهداف ســازمانی اســتفاده حداکثری خواهند داشت.حســین زاده در این مراسم 
کــه بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی در بانــک ملــی ایــران برگــزار می شــد به لــزوم توجه 
بــه توانمنــدی هــای داخلــی اشــاره کــرد و بــا بیــان این کــه اکنون پتانســیل باالیــی در 
حــوزه هــای فنــی، بانکــی و اقتصــادی در میــان کارکنــان بانــک وجــود دارد، افــزود: در 
رونــد انتصابــات و ارتقــای کارکنــان نیز موضــوع دانــش و تخصص بیش از ســابقه کاری 
اهمیــت دارد و ایــن نگاهــی اســت کــه همه اعضای هیــات مدیــره و مدیران ارشــد بانک 
بــه آن اعتقــاد دارند.مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران همچنین بــه لــزوم راه انــدازی جدی 
فراینــد نظــام پیشــنهادات در بانــک اشــاره کــرد و بــا بیان ایــن که ایــده های نو همــواره 
بــه پویایــی ســازمان کمــک مــی کننــد، گفــت: بانــک از هــر پیشــنهادی که بــه بهبود 
شــرایط و فرایندهــا کمــک کند، اســتقبال خواهد کــرد.در این مراســم همچنین رئیس 
هیــات مدیــره بانــک ملــی ایــران بــا بیــان ایــن کــه هــر ســازمانی بــه دانــش محــوری 
محتــاج اســت، گفــت: بانــک ملی ایــران بــه دنبــال اســتفاده از دانــش کاربردی اســت و 
کارکنــان نیــز بایــد در همیــن جهــت گام بردارند.عبــاس شــفیعی بــا تاکید بــر این که 
دانــش بایــد کارایــی داشــته باشــد و مشــکالت را حــل کنــد، افــزود: موضوع پایــان نامه 
هــا و پژوهــش هــای کارکنــان بانــک بایــد مرتبــط بــا مســائل بانــک انتخــاب شــود تــا 
بتــوان از آنهــا در حــل مشــکالت پیــش رو اســتفاده کــرد.وی تاکید کرد کــه بانک ملی 
ایــران بــه ارتقــای ســطح دانــش کارکنــان خــود کمک خواهــد کرد تــا آنها نیــز بتوانند 

فرایندهــای موجود را بهبود بخشــند.

ــدن  ــت و مع ــک صنع ــل بان مدیرعام
اعــالم کــرد: مجمــوع تســهیالت 
اعطایــی بانــک صنعــت و معــدن طی 
8 مــاه نخســت امســال در مقایســه بــا 
مدت مشــابه ســال گذشــته بــه میزان 
58 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.

ــل از  ــه نق ــوز ب ــد نی ــزارش درآم ــه گ ب
بانــک صنعــت و معــدن، حســین مهری 
ضمــن بیــان مطلــب فــوق افــزود: ایــن 
ــا از  ــت ت ــالش اس ــواره در ت ــک هم بان
طریــق تأمیــن مالــی هدفمنــد و اعطــای 
تســهیالت بانکی بــه پــروژه هــای مولد و 
اشــتغال زا، نقــش مؤثــری در کمــک بــه 
افزایــش ســطح تولیــد در کشــور داشــته 
باشــد.مهری بــا اشــاره بــه بانــک محــور 
ــی  ــن مال ــور و تأمی ــاد کش ــودن اقتص ب
درصــد زیــادی از منابــع ســرمایه گــذاری 

پــروژه های بنیادی و زیرســاختی کشــور 
از طریــق سیســتم بانکی تصریح کــرد: در 
حــال حاضــر بــه دلیــل رکــود ناشــی از 
تعطیلــی هــای پیاپی بــرای مهار شــیوع 
ویــروس کرونــا در بخــش کســب و کارها، 
بانــک هــا بــرای افزایــش میــزان ســپرده 
ــش  ــا چال ــود ب ــی خ ــع داخل ــا و مناب ه

مواجــه هســتند با ایــن وجود بــا مدیریت 
صحیح و تالش همکاران شــعب، ســپرده 
هــای چهارگانــه در 8 ماهــه ســال 99 بــه 
میــزان ۶۲ درصــد افزایــش یافتــه اســت و 
تخصیــص این منابع بــه طرح هــای دارای 
توجیــه فنــی، مالــی و اقتصادی بــا نظارت 
دقیــق ادامــه دارد.مدیرعامل بانک صنعت 

و معــدن همچنیــن اقدامات ایــن بانک در 
زمینــه ارائــه خدمــات نویــن و بانکــداری 
دیجیتــال بــرای مشــتریان ایــن بانک که 
عموماً اشــخاص حقوقــی و شــرکت های 
تولیــدی کشــور هســتند در شــرایطی که 
در ســطح کالنشــهرها بــه لحــاظ کنترل 
بیمــاری کویــد 19 محدودیت هــای تردد 
ــوری  ــات حض ــه خدم ــود دارد و ارائ وج
بانکــی کاهش یافته اســت بســیار کارآمد 
دانســت و از مشــتریان درخواســت کرد به 
منظــور رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
حفــظ ســالمتی خــود و کارکنــان بانــک 
تــا حــد امــکان از مراجعــات حضــوری بــه 
ــش  ــرده و تراکن ــا خــودداری ک ــک ه بان
هــا و درخواســت هــای خــود را از طریــق 
ــل  ــازی مث ــن و مج ــای نوی ــامانه ه س
ســدف، هــدف، پــات و ســاحب بــه انجــام 

رسانند.

مديرعاملبانکملیايرانتشريحکرد:

بانکملیایرانسازمانییادگیرندهونوآوراست

در۸ماههاولامسالصورتگرفت؛

رشد۵۸درصدیپرداختتسهیالتبانکصنعتومعدن
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بانــک رفــاه کارگــران همــواره تــالش مــی کند تــا خدمات مطلــوب تری بــه جامعه 
کارگــری کشــور ارائــه دهــد و امضــای ایــن تفاهم نامه زمینــه خدمات رســانی بهتر 

را فراهــم مــی کند.

 بــه گــزارش درآمــد  بــه نقــل از روابــط عمومی بانــک رفاه کارگــران، اســماعیل لل گانی 
مدیــر عامــل ایــن بانــک در مراســم امضــای تفاهــم نامــه بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه، ســامانه جامــع 
روابــط کار بــه منظــور احــراز هویــت کارگــران و کارفرمایــان شــروع به کار مــی کند که 

ایــن موضــوع، گام مثبتــی در راه خدمــت رســانی بــه جامعــه کارگری اســت.مدیر عامل 
بانــک رفــاه کارگــران افــزود: در شــرایط کنونــی کــه شــیوع ویــروس کرونــا مشــکالت 
زیــادی بــه وجــود آورده اســت، خدمــات غیــر حضــوری در اولویــت برنامــه هــای ایــن 
بانــک اســت و بــا شــروع بــه کار ایــن ســامانه تالش مــی کنیم به منظــور ارائــه خدمات 
مناســب همچــون افتتاح حســاب و احــراز هویــت جامعه کارگــری و کارفرمایی کشــور 
بــا اســتفاده از خدمــات الکترونیــک، حضــور آن هــا در شــعب را بــه حداقــل ممکــن 
کاهــش دهیــم.لل گانــی تصریــح کــرد: این تفاهــم نامه مزایــای مثبتــی دارد کــه وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، بانــک رفاه کارگــران و جامعه کارگــری و کارفرمایــی از آن 
بهــره منــد مــی شــوند و ایــن آمادگــی وجــود دارد کــه عــالوه بــر احــراز هویــت، بــا 
شناســایی واحدهــای تولیــدی فعــال دامنه همکاری های متقابل گســترش پیــدا کند.

وی تأکیــد کــرد: بانــک رفــاه کارگــران بــا افزایش ســرمایه ای که داشــته اســت بیــش از 
گذشــته آمادگــی ارائــه خدمــات متنــوع ریالــی، ارزی، کارگــزاری و بیمه به شــرکت ها و 
واحدهــای تولیــدی را دارد و ایــن تفاهــم نامه، زمینه گســترش همکاری هــای متقابل را 
بــا جامعــه کارگــری و کارفرمایی کشــور فراهم می کنــد.در ادامه این مراســم، شــاکرمی 
معــاون امــور روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در این مراســم بیان داشــت: 
ســامانه جامــع روابــط کار بــرای رفــاه حــال بیشــتر کارگــران و کارفرمایــان بــا همکاری 
بانــک و وزارتخانــه آغــاز بــه کار مــی کنــد و امیدواریــم بــا توجــه به گســتردگی شــعب 
بانــک در سراســر کشــور، خدمــات دهــی مناســبی بــه آن هــا ارائــه شــود.وی افــزود: بــا 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه، کارگــران و کارفرمایــان در سراســر کشــور مــی تواننــد بــرای 
احــراز هویــت و انجــام امــور بانکــی خــود از خدمــات حضــوری و غیــر حضــوری بانــک 
رفــاه کارگــران اســتفاده کننــد و ایــن خدمات با ســهولت در دســترس آن ها در سراســر 

کشــور قــرار خواهــد گرفت. 

ارائهخدماتمطلوببهجامعهکارگریجزوبرنامههایاصلیبانکرفاهکارگراناست

ــن  ــت ای ــینا اولوی ــک س ــل بان مدیرعام
بانــک در ۶ ماهــه دوم ســال 99 را وصــول 
مطالبــات و فــروش امــالک مــازاد اعــالم 

کــرد.
بــه گــزارش درآمــد  بــه نقــل از روابــط 
عمومــی بانــک ســینا، دکتــر ایمانــی بــا بیان 
آنکــه اهــداف بانک ســینا در ۶ ماهه اول ســال 
بــا تالش هــا و مســاعی کارکنــان در شــرایط 
فعلــی و ســخت کرونــا محقــق شــده اســت، 
گفــت: اســتراتژی بانک ســینا در شــش ماهه 
اول ســال 99 عمدتــاً بــر پرداخت تســهیالت 
و افزایــش نســبت مصــارف بــه منابع اســتوار 
بــود کــه ایــن رونــد در نیمــه دوم ســال جاری 
نیــز در کنــار اولویت هــای اعــالم شــده تــداوم 
ــا بیــان آنکــه ســرمایه  خواهــد داشــت.وی ب
انســانی، پایه و ســنگ بنای موفقیت سازمانی 
ــانی  ــروی انس ــرد: نی ــان ک ــت، خاطرنش اس
کارآمــد، دانشــی، متعهــد و باانگیــزه عاملــی 
مهــم در موفقیــت و تعالــی ســازمانی اســت 
و مدیریــت نیــز در راســتای ایجــاد و تقویــت 
انگیــزه کارکنــان، یکــی از وظایــف مهــم خود 

را توجــه بــه امــور رفاهــی و معیشــتی آنهــا 
بــا توجــه بــه تنگناهــای اقتصــادی موجــود 
ــون  ــک تاکن ــن بان ــه در ای ــد. چنانک می دان
ــاء شــغلی و  ــه ارتق ــی در زمین اقدامــات خوب
معیشــتی کارکنان صــورت گرفته و بــا اجرای 
طــرح طبقــه بندی مشــاغل نیــز بســیاری از 
محدودیت هــای موجــود رفــع خواهــد شــد. 
مدیرعامــل بانــک ســینا در ادامــه بــا اشــاره به 

اهمیــت تفویض اختیــار در پیشــبرد فعالیت 
هــا گفــت: تفویــض اختیــار ســبب می شــود 
تــا زمــان بیشــتری بــرای برنامه ریــزی، 
ســازماندهی و تحلیــل فرصــت هــای کســب 
و کار فراهــم گــردد و عملکــرد بهتــری رقــم 
بخــورد. تجربــه ای کــه در تفویــض اختیــار به 
مدیریــت هــای مناطــق بانــک بــرای تعامل با 
مشــتریان، نحــوه تجهیــز و تخصیــص منابع، 

وصــول مطالبــات و ســایر فعالیت هــا صورت 
گرفــت، اتفاقــات مثبت و مطلوبــی را رقــم زد 
و انتظــار اســت کــه مدیــران واحدهــا نیــز این 
رویــه را بــا توجــه بــه اثــرات مثبتــی کــه در 
تقویت اعتمــاد، خودبــاوری و انگیــزه کارکنان 
ــازند.وی  ــی س ــش عملیات ــش از پی دارد، بی
همچیــن از ایفای مســئولیت هــای اجتماعی 
بــه عنــوان یــک ضــرورت یــاد کــرد و اظهــار 
داشــت: بانک ســینا با همــکاری بنیــاد علوی 
و پرداخــت وام قــرض الحســنه بــه کســب و 
کارهــای آســیب دیــده از طریق اجــرای طرح 
هــای مهرآفریــن، نیکــو و مواســات، اقدامــات 
مناســبی را در ایــن زمینــه انجــام داده اســت. 
ایــن بانــک اخیــرا طرح هــای قرض الحســنه 
ــاران  ــت از بیم ــرای حمای ــز ب ــدی را نی جدی
بــی بضاعــت بــه ویــژه آســیب دیــده از کرونا، 
خانــواده هــای معظــم شــهدای مدافــع حرم، 
مرزبانان و همچنین مدافعان ســالمت شــامل 
پرســتاران شــاغل در بخــش هــای کرونــا در 
بیمارســتانها و مــددکاران فعال در آسایشــگاه 

هــای بهزیســتی، اجرایــی ســاخته اســت.

وصولمطالباتوفروشامالکمازادبانکسینااولویت۶ماههدومسال99
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ــد از مدیریــت امــور فنــاوری  دکتــر شــایان در بازدی
ــر افزایــش  ــر تاکیــد ب اطالعــات و ارتباطات،عــالوه ب
ــک  ــی بان ــات الکترونیک ــت خدم ــرعت وکیفی س
مســکن در دوره شــیوع ویــروس کرونــا، ماموریت های 
ــرای کارکنــان ایــن حــوزه تعییــن کــرد. جدیــدی ب

بــه گــزارش درآمدبــه نقل از بانک مســکن- هیبنــا، محمود 
شــایان، مدیــر عامــل بانــک مســکن در بازدیــد ســرزده از 
مدیریــت امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطات بانک مســکن 
بــا حضــور امیدبخــش و دوســتانه خــود در جمــع کارکنان 
ایــن بخــش با تمــام کارکنــان صحبــت وگفت وگــو کردند 

و از نزدیــک در جریــان فعالیت هــای ایــن حــوزه ومســائل و 
مشــکالت موجــود قــرار گرفت.بر اســاس این گــزارش دکتر 
شــایان در بازدیــد از دپارتمــان فنــاوری اطالعــات وارتباطات 
بانــک مســکن ضمــن اطــالع از مســائل حرفــه ای کارکنان 
شــاغل در ایــن بخــش دســتورات الزم بــه منظــور پیگیری 
و رفــع مشــکالت موجــود در ایــن زمینــه را صــادر کــرد.وی 
همچنیــن در جریــان ایــن بازدیــد در جلســه مفصلــی که 
بــا مســووالن ایــن حــوزه در خصــوص برنامــه هــای حــوزه 
فنــاوری اطالعــات بانــک داشــت، بــر ادامــه ایــن جلســات 
و بررســی مختلــف مســائل IT وحــل و فصــل موضوعــات 
ذی ربــط تاکیــد کرد.افزایــش ســرعت و کیفیــت در انجــام 
فعالیت هــا، افزایــش حوزه هــای نظارتــی، توســعه ابزارهــای 
الکترونیکــی در خدمــت رســانی بــه مشــتریان و بازبینــی 
فرایندهــا بخشــی از ماموریت هایــی بــود کــه مدیرعامــل 
ــه انجــام آن هــا  ــد نســبت ب بانــک مســکن در ایــن بازدی
از ســوی کارکنــان حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــوع ــعه موض ــر آن توس ــالوه ب ــرار داد.ع ــد ق ــورد تاکی م

ــی  ــوارض آزادراه ــدن ع ــی ش ــث الکترونیک ETC )بح
کشــور(، اعمــال نظارت بیشــتر بــر فرایندهــای الکترونیکی 
بانــک، ورود بیشــتر به مباحــث توانمندســازی فعالیت های 
غیرحضوری و الکترونیکی بانک و همچنین تعامل بیشــتر 
بــا ســایر مدیریت هــای فعــال در مجموعــه بانک مســکن، 

موضوعــات مــورد اشــاره و مــورد تاکیــد از ســوی مدیرعامل 
بانک مســکن در بازدیــد ازحــوزه IT بانک بود.براســاس این 
گــزارش مدیرعامــل بانــک مســکن همچنیــن بر ضــرورت 
افزایــش ســرعت وکیفیــت در سیســتم متمرکــز بانکــی و 
جمــع آوری سیســتم های بانکــی قدیمــی تاکیــد کــرد.در 
حاشــیه ایــن بازدیــد ساســان شــیردل مدیرامــور فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات بــا اشــاره به اینکه در شــرایط شــیوع 
ویــروس کرونــا ماموریت هــا ، وظایــف وفعالیت هــای واحــد 
فنــاوری اطالعــات بانــک مســکن گســترده تر وســنگین تر 
شــده اســت، گفــت: حضــور مدیرعامــل بانــک مســکن در 
چنیــن شــرایطی کــه کارکنــان ایــن حــوزه بــا تمــام تــوان 
در حــال خدمــت رســانی هســتند نوعــی اعتمــاد به نفس 
و ایجــاد انگیــزه در شــاغالن ایــن بخــش ایجــاد می کنــد 
و امــروز نیــز بــا حضــور ایشــان تاثیــر شــگرفی در روحیــه 
و امیدبخشــی کارکنــان حــوزه فنــاوری اطالعــات ایجــاد 
شــد.وی بــا بیان اینکــه مدیرعامل بانک مســکن بــا حضور 
انــرژی بخــش خــود در مدیریــت امــور فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات بانــک مســکن بــا صبــر وحوصلــه واز نزدیــک در 
جریــان مســائل و مشــکالت وفعالیت هــای این بخــش قرار 
گرفــت خاطرنشــان کــرد: مدیرعامــل بانک مســکن در این 
بازدیــد مســئولیت انجــام تدابیر و پیگیــری  هــای الزم برای 
اجــرای چنــد ماموریــت مهــم را بــه کارکنــان محــول کرد.

افزایشسرعتوکیفیتخدماتالکترونیکیبانکمسکن

دکتــر محمــد بیگدلــی مدیرعامــل بانک ملتفضــای کســب و کار بانک هــا در دهه 
اخیــر بــا چالــش هــای زیــادی همــراه بوده اســت. 

از تغییــرات و تالطــم هــای شــاخص هــای کالن اقتصــادی تــا تغییــر در خواســته هــا و 
نیازهای مشــتریان همســو با تحــوالت فناورانه و تشــدید فضــای رقابتی.حفــظ و ارتقای 
جایــگاه رقابتــی از منظــر شــاخص هــای مالــی و عملیاتــی و از ســوی دیگــر تصویــر 
مناســب نــزد اذهان مخاطبــان و ذینفعان بانک در چنین شــرایطی مســتلزم یک برنامه 
منســجم و کل نگــر بــود تــا همــه ابعــاد عملکــرد ســازمانی بــا رشــدی متــوازن همــراه 
باشــد.این موضــوع زمانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد که نقــش آفرینی بانــک در 
اقتصاد کشــور، خدمت رســانی به مشــتریان خرد و تامین منافع ســهامداران به یکدیگر 

گــره مــی خورد.بانــک ملــت به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن بانک هــای کشــور از ابتدای 
تاســیس تاکنــون نقــش موثــری در بخش هــای مختلف اقتصــاد ایــران ایفا کرده اســت 
و البتــه فــراز و نشــیب هــای زیــادی را نیــز تجربــه کــرده اســت.اکنون در شــرایطی کــه 
فضــای کســب و کار متاثــر از تحریــم هاســت و ناتــرازی مالــی بــه یــک چالــش مزمــن 
در نظــام بانکــی تبدیل شــده اســت، مفتخریــم که در راســتای بانکــداری اســالمی بدون 
ربــا از پرداخــت ســود قطعــی بــه ســپرده های ســرمایه گــذاری ســال 98 بانــک ملت به 
مشــتریان خبــر دهیــم.در ایــن رخداد خجســته، چنــد اثــر و نکته نهفته اســت که بانک 
ملــت همــگان را بــا تجربــه ای متمایز مواجه ســاخته اســت؛ اول، تحقق اصــول بانکداری 
بــدون ربــا. دوم مخابــره پیــام ســودآوری و طلیعــه خــروج نظــام بانکــی از ناتــرازی مالــی. 
در واقــع بــا پرداخــت ایــن ســود قطعــی، مشــتریان و ذینفعــان بانــک ملــت، مــی توانند 
آســوده خاطــر از عملکــرد و فعالیــت حرفــه ای این بانک به تعامــل با آن تداوم بخشــیده 
و ســطح تعامــالت خــود را ارتقــا دهند.ســوم آن کــه بانــک ملــت، بــرای تامیــن منافــع 
ذینفعــان بــه یــک مــدل بهینــه و متــوازن پایبنــد و عامــل اســت بــه نحــوی کــه عالوه 
بــر ســهامداران، مشــتریان و ســپرده گــذاران نیــز از ثــروت آفرینــی ایــن نهــاد بهــره مند 
مــی شــوند و خوشــبختانه دیدیــم کــه در ســال 98 ســهام ایــن بانــک بــا بازدهــی 18۰ 
درصــدی، بازدهــی نزدیکــی بــه شــاخص کل بــازار ســرمایه داشــت و بــا روند ســودآوری 
کــه در ســه ســال اخیــر رقــم زده اســت در آینــده نیز بر ایــن خلــق ارزش، افــزوده خواهد 
شــد.خداوند مّنــان را شــاکرم کــه امــروز بــه پشــتوانه اعتمــاد مشــتریان و ســهامداران و 
همــت ســرمایه هــای انســانی بــی بدیــل، بانــک ملــت بــه بانکــی خدمــت گــزار بــرای 
جامعــه، ارزش آفریــن بــرای مشــتریان و ســودآور بــرای ســهام داران تبدیل شــده اســت.

ازسویدکتربیگدلیصورتگرفت:

رشدمتوازنوپایدار؛راهبرداساسیبانکملت
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مثلــث مالــی : بیــش از یــک دهــه از حــذف تعرفــه هــا 
دربازاربیمــه کشــورمان مــی گــذرد ، حاصــل ایــن آزاد 
ســازی، مشــاهده نرخ و شــرایط غیرحرفــه ای درکارنامه 
صنعــت بیمــه اســت .بــه گــزارش درآمــد، آقــای بادین، 
رقابــت دربازاربــدون تعرفــه کنونی را چگونــه ارزیابی می 
کنیــد ؟ : درشــرایط فعلــی، قبــل از بررســی رقابت بیمه 
ــدون تعرفــه بهتــر اســت روی رقابــت  ــازار ب گــران درب
ــا  ــه ه ــازی تعرف ــرد. آزاد س ــز ک ــا تمرک دردوران کرون
حرکــت بســیار خوبی بــود؛ لیکن قبــل از حــذف تعرفه 
ها بهتر بود در ابتدا بسترســازی مناســبی انجام شــده و 
ســپس حــذف تعرفه هــا اجرایی می شــد. آنچه مســلم 
اســت رقابــت دردوران آزاد ســازی منجــر بــه کاهش نرخ 
هــای حــق بیمــه شــد کــه تــا جایــی توجیــه دارد زیــرا 
ــن  ــا ای ــازار آزاد کاهــش قیمــت هاســت، ام ــی ب ویژگ
کاهــش زمانــی تبدیــل بــه چالش شــد که دربســیاری 
مواقــع نــرخ هایــی که تعیین شــدند دیگر فنــی نبودند 
و شــرایط بیمــه نامــه هــا بنــا به خواســته برخــی بیمه 
گــذاران تغییــر کــرد. آمــوزش و تربیــت نیروی انســانی 
متخصــص و حرفــه ای در شــرکت هــا بــرای ارائــه نــرخ 
هــای فنــی، یــک ضــرورت اســت چــرا کــه حتــی در 
حــال حاضــر، ارائــه بســیاری از نــرخ هــا غیر فنی اســت. 
ایــن وضعیــت نمــی توانــد طوالنــی مــدت دوام داشــته 
باشــد وکمبــود نقدینگــی و آثــار زیــان بــار آن، خــود را 

نشــان خواهــد داد .

مديرعاملبیمهآسیابازارکنونیبیمهراتشريحکرد:

چالشرقابت

حجــت بهــاری فــر مدیرعامل و عضو هیــات مدیره شــرکت بیمه 
“ما” در شــانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران؛ با 
موضوع بررســی تأثیر کرونا ویروس بر ســاختار و عملکرد رســانه ای 
روابــط عمومــی؛ بــه انتخــاب هیئــت داوران به عنــوان »مدیر ارشــد 

تعالی گــر« برگزیده شــد.
ــا” در  ــط عمومــی بیمــه “م ــه نقــل از رواب ــه گــزارش درآمــد ب ب
ــی و  ــط عموم ــی رواب ــمپوزیوم بین الملل ــانزدهمین دوره س ش
هفدهمیــن جشــنواره برترین هــای روابــط عمومــی ایــران کــه 
بــا حضــور دکتر ســیما ســادات الری، ســخنگو و معــاون فرهنگی 
و دانشــجویی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و دکتــر 
ســلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
و جمعــی از مدیران برگزیده جشــنواره روابط عمومی برگزار شــد، از 
حجــت بهاری فر مدیرعامل شــرکت بیمــه “مــا”، با اعطای لــوح و 
نشــان »مدیر ارشــد ارتباط گســتر و تعالی گر ارتباطــی « تقدیر به 

عمل آمد.در بخشــی از مرقومه آورده اند:” هیات داوران شــانزدهمین 
دوره  ســمپوزیوم بین المللــی روابــط عمومی با هدف توســعه ارزش 

هــای متعالــی ارتباطی، توســعه مردمــداری، پی ریزی و گســترش 
ارتباطــات انســانی، اجتماعــی و شــهروندی متقارن و همســنگ و 
پاسداشــت منــش تعالــی و ارتباطــی، عنــوان “مدیــر ارشــد ارتباط 
گســتر” را بــه دلیــل انجــام خدمــات موثــر، مســاعدت در توســعه 
ارتباطــات بــا جامعه مخاطب، توجه بــه افکار عمومــی، ارتباط موثر 
بــا رســانه هــا و حمایت از برنامــه های ارتباطــی و نگاه تخصصی به 
روابــط عمومی، شایســته حضرتعالــی می دانــد و این لوح ســپاس 
را بــه آن فرهیختــه گرامــی تقدیــم می کنــد.”  این ســمپوزیوم که 
به عنــوان مهم تریــن رویــداد در عرصــه روابــط عمومی های کشــور 
محســوب می شــود، به صــورت ســاالنه و بــا هــدف ارتقــاء دانــش 
دســت انــدرکاران روابط عمومی، معرفی الگوهای موفق، شناســایی 
اســتعدادها، ایجــاد رقابت ســالم، تشــویق و ترغیب بــه امر فعالیت 
علمی-تخصصــی در روابــط عمومــی و نیز کمک بــه ارتقاء کیفی 

فعالیت هــای روابــط عمومــی در کشــور برگــزار می شــود.

هشــتمین همایش ملی مهندســی مالی با حمایت بانک صــادرات 
ایــران با ســخنرانی کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی بــه صورت 

ــد. برخط برگزار ش
بــه گــزارش درآمــد  بــه نقــل از روابط عمومــی بانــک صــادرات ایــران، 
هشــتمین کنفرانس ملی مهندســی مالی به صورت وب کنفرانس 
  )Mergers & Acquisition( »ــا موضــوع »ادغــام و اکتســاب ب
بــا انگیــزه بسترســازی بــرای تحقــق اهــداف تولیــد داخــل و ایجــاد 
اشــتغال در ســال جهــش تولیــد و ارائــه مــدل و راهکارهای نویــن در 
اشــتراک گذاری کســب و کارهــا بــا حمایــت بانــک صــادرات ایــران 
برگــزار شــد.در ایــن همایش کــه به صــورت غیرحضــوری و از طریق 
فضــای وب برگــزار شــد، فرهــاد حنیفــی، معــاون نظــارت و ارزیابــی  
بانــک مرکــزی و حســین عبــده تبریــزی، دبیــرکل اســبق بــورس، 
اســتاد دانشــگاه و کارشــناس بازار سرمایه به عنوان سخنرانان کلیدی 
بــه ارائــه مطالبی در خصــوص ادغام بانک هــا و مبانــی و ضرورت های 
ادغــام در بنگاه هــای اقتصــادی پرداختند.فرهــاد حنیفی با اشــاره به 
ادغــام پنــج بانــک در بانــک ســپه، گفــت: در 1۰ ســال اخیــر بحــث 
ادغــام بــه طــور جــدی در متــون اقتصــادی و اداری کشــور وارد شــده 
و اگــر صاحبــان ســهام بانک ها نتوانند به انتظــارات بانک مرکــزی در 
بحث نظارت پاســخ مناســب بدهند، احتمال ادغام همچنان مطرح 
اســت. وی بــا اشــاره بــه نامه نگاری هــای انجــام شــده بین مســئوالن 
اقتصــادی کشــور در خصوص ادغــام صورت گرفتــه و اخذ مجوزهای 
الزم، بــه رونــد شــکلی انجــام ایــن ادغــام بــا مراعــات تمامــی حقوق 
صاحبــان ســهام و ذی نفعــان در چارچــوب قانــون و کارگروه هــای 
مربوطــه اشــاره کــرد و مســتند ســازی علمــی ایــن ادغــام را تجربه 
خوبــی بــرای اقتصــاد کشــور عنــوان کرد.معــاون نظــارت و ارزیابــی 
بانــک مرکزی ســرمایه بانک هــا را مورد اشــاره قــرار داد و افــزود: بحث 
افزایــش ســرمایه و بهبــود کفایت ســرمایه بانک هــا با جدیــت مورد 
توجــه بانک مرکزی اســت و خوشــبختانه قدم هــای خوبی از ســوی 
بانک هــا بــرای رفع این مشــکل برداشــته شــده است.حســین عبده 
تبریــزی نیــز در ایــن وب کنفرانــس با تشــریح روش هــا و انگیزه های 

علمــی ادغــام و تملیــک در جهــان، گفــت: دلیــل اصلــی و محوری 
ادغــام در بنگاه هــای اقتصــادی هم افزایــی )synergy( اســت کــه 
اصــوال بایــد بــرای جامعه رفــاه ایجــاد کنــد.وی افــزود: رونــد ادغــام و 
تملیــک عموما به دلیــل کاهش مقررات دســت و پا گیــر، تغییرات 
فنــی و فناورانــه و گاهــی نیــز بــه دلیــل تحــوالت اقتصــادی در یک 
جامعــه ســرعت می گیــرد. با اینکــه عمدتا هــدف اصلــی هم افزایی 
اســت امــا ممکــن اســت بــه دالیلی ماننــد کاهــش دامنه ریســک، 
افزایــش قــدرت در بازار، بهبود ســاختار مالی، فرار مالیاتــی، خرید زیر 
قیمــت شــرکت ها و حتی گاهــی ایجاد یــک امپراطــوری اقتصادی 
در جوامع این روند ســرعت بیشــتری به خود بگیرد.این کارشــناس 
اقتصــادی بــه دو رویکــرد »دوســتانه« و »خصمانــه« در روند ادغــام و 
تملیــک در اقتصاد اشــاره کــرد و تاکید کــرد: برای تحقــق ادغام باید 
دیــدگاه اســتراتژیک وجود داشــته باشــد، اهداف و مســیرها روشــن 
باشــد و ســبد کســب و کار در این میــان مــورد ارزیابی قرار گیــرد.وی 
بــا اشــاره بــه مراحل رشــد ارگانیک یک بنگاه اقتصــادی، اظهــار کرد: 
یــک بنــگاه از طریــق تولید محصــوالت جدیــد، ورود به بــازار جدید، 
گســترش بــازار و افزایــش ســهم از بــازار رشــد ارگانیک خــود را طی 
می کنــد و معمــوال اســتراتژی تملــک در مقابــل رشــد ارگانیــک به 
صــورت مقایســه ارزش فعلی خالص رشــد ارگانیک در مقابــل ارزش 
فعلــی خالــص ادغــام مــورد توجــه مدیــران بنگاه هــا قــرار می گیرد.
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ــی کشــور آنچــه فعالیــت  در برهــه حســاس کنون
یــک بانــک یــا بنــگاه اقتصــادی را پررنــگ جلــوه 
ــی و  ــف ذات ــام وظای ــر انج ــالوه ب ــد ع ــی ده م
ســازمانی ، رویکــرد ویــژه ای اســت کــه آن 
ــول و  ــای معم ــده ه ــه فای ــارغ از هزین ــگاه ف بن
ــرای  ــگاه انجــام امــور عــام المنفعــه ب ــا ن ــا ب صرف
ــی  ــام م ــه انج ــای جامع ــیعی از اعض ــف وس طی
ــای مطــرح  ــه بانکه ــارت از جمل ــک تج ــد. بان ده
ــه  ــون عمــل ب ــواره در آزم ــه هم کشــور اســت ک
مســئولیت هــای اجتماعــی ســربلند بیــرون آمــده 
ــال آب  ــروژه انتق ــرای پ ــارکت در اج ــت. مش اس
ــه  ــن دســت اقدامــات ب ــارس یکــی از ای خلیــج ف

ــی رود. ــمار م ش

بــه گــزارش درآمــد و بــه نقــل از روابــط عمومــی 
آغــاز همــکاری  از چگونگــی  تجــارت؛  بانــک 
ــارس  ــج ف ــال آب خلی ــروژه انتق ــا پ ــک ب ــن بان ای
بگوییدبــه خاطــر دارم وقتــی مشــارکت در پــروژه 
انتقــال آب خلیــج فــارس بــه بانــک تجــارت 
پیشــنهاد شــد موضــوع را در اولیــن جلســه هیــات 
ــروژه یکــی  ــن پ ــم. شــاید ای ــره مطــرح کردی مدی
ــس از طــرح  ــه پ ــود ک ــی ب ــروژه های ــدود پ از مع
موضــوع، بــا مشــارکت و تعامــل حداکثــری هیــات 
ــی  ــات اجرای ــید و مقدم ــب رس ــه تصوی ــره ب مدی
ــت  ــارت عاملی ــک تج ــاز و بان ــرعت آغ ــه س آن ب
تامیــن بخشــی از منابــع ایــن پــروژه شــامل  18۶ 
میلیــون یــورو منابــع ارزی و 18۶۰ میلیــارد ریــال 

ــد.  ــده دار ش ــی را عه ــع ریال مناب
ــه  ــک تجــارت ب ــه بان ــادآوری اســت ک ــه ی الزم ب
ــا ســابقه  عنــوان بانکــی حرفــه ای، متخصــص و ب
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــش ه ــت از بخ در حمای
ــه  ــص بهین ــا تخصی ــواره ســعی دارد ب کشــور هم
 ، ملــی  توســعه  صنــدوق  منابــع  هدفمنــد  و 
واســطه مناســبی بــرای دســتیابی بــه اهــداف ایــن 
صنــدوق باشــد. در همیــن راســتا ایــن بانــک هــم 
ــروژه در حــوزه نفــت و  ــن پ ــر ای ــون عــالوه ب اکن
ــیمی  ــای پتروش ــرکت ه ــامل ش ــیمی ش پتروش
کشــتیرانی  شــیمی،  آریــن  ســپهر،  دهلــران 
جمهــوری اســالمی ایــران، مهندســی و ســاختمان 
صنایــع نفــت، توســعه نفــت و گاز صبــای کنــگان، 
آرد ســفید اکبــری و شیشــه و فلــوت کاویــان 
ــات  ــل مصوب ــز از مح ــر را نی ــای دیگ ــروژه ه و پ
صنــدوق توســعه ملــی تامیــن مالــی کــرده 
اســت. ایــن بانــک در ســال جــاری کــه از ســوی 

ــد  ــش تولی ــال جه ــه س ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
نامگــذاری شــده اســت همچنــان آمادگــی دارد در 
راســتای تحقــق بیــش از پیــش اقتصــاد مقاومتــی 
ــی ، شــرایط  ــدگان داخل ــد کنن ــت از تولی و حمای
الزم بــرای اعطــای تســهیالت بیشــتر بــه صنایــع 
مختلــف را فراهــم کــرده و در اشــتغال زایــی بــرای 
ــه  ــد. – چ ــا کن ــال را ایف ــی فع ــان نقش هموطن
ــرای پیگیــری  ــک را ب ــران ارشــد بان ــی مدی عوامل
ــک تجــارت  ــب کرد؟بان ــروژه ترغی ــن پ اجــرای ای
ــه  ــه ورود ب ــه ای ک ــک حرف ــک بان ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــود را تجرب ــزاری خ ــه از خدمتگ ــن ده پنجمی
مــی کنــد وظایــف مختلفــی را در تامیــن خدمــات 
بانکــی مــورد نیــاز مشــتریان، حمایــت از فعــاالن 
ــت  ــف و در نهای ــای مختل اقتصــادی در بخــش ه
ــر عهــده دارد.  تامیــن منافــع ســهامداران خــود ب
مســلما همــه اقدامــات انجــام شــده نیــز بایــد در 
همیــن راســتا قــرار گیــرد. در کنــار ایــن وظایــف 
ــری  ــزرگ دیگ ــه ب ــارت وظیف ــک تج ــی، بان ذات
را در قبــال جامعــه و هموطنــان عزیزمــان در 
ــه  ــه در اصطــالح عام جــای جــای کشــور دارد ک
ــی  ــاد م ــی ی ــوان مســئولیت اجتماع ــه عن از آن ب
ــال  ــل س ــک در چه ــی از افتخــارات بان شــود. یک
گذشــته ایفــای نقــش فعــال در حــوزه مســئولیت 
ــه  ــن وظیف ــام ای ــه انج ــت ک ــی اس ــای اجتماع ه
در بخــش هــای مختلفــی همچــون مشــارکت در 
ــم غیــر عمــد، احــداث  آزادســازی زندانیــان جرای

مدرســه، حمــام و خانــه بهداشــت در مناطــق 
محــروم، حفاظــت از محیــط زیســت، اعطــای 
ــداد  ــه ام ــدگان کمیت ــی ش ــه معرف ــهیالت ب تس
ــکاری  ــتی، هم ــازمان بهزیس ــی و س ــام خمین ام
ــرار  ــورد توجــه ق ــذا و… م ــی غ ــه جهان ــا برنام ب
گرفتــه اســت. حضــور و مشــارکت بانــک در 
ــا  ــروژه انتقــال آب خلیــج فــارس نیــز ب اجــرای پ
همیــن دیــدگاه انجــام شــد و امیدواریــم ثمــرات 
آن شــکوفایی بیــش از پیــش اقتصاد در اســتانهای 
برخــوردار از ایــن طــرح را فراهــم کنــد.  -مســلما 
اجــرای چنیــن پــروژه هایــی بــا مشــکالت زیــادی 
ــن مشــکالت  ــر ای ــه ب ــک چگون همــراه اســت. بان
ــرای  ــد اج ــاره کردی ــه اش ــور ک ــق آمد؟همانط فائ
پــروژه هــای بــزرگ ماننــد ایــن پــروژه مشــکالت 
بزرگــی را نیــز بــه دنبــال دارد لیکــن فکــر کــردن 
بــه تاثیــرات مثبــت اجــرای ایــن دســت پــروژه هــا 
ــل  ــن آب شــرب بخــش قاب ــه تامی ــج آن ک و نتای
توجهــی از مــردم و صنایــع اســتانهای هرمــزگان، 
یــزد و کرمــان اســت باعــث مــی شــود کــه 
تالشــها بــرای برطــرف کــردن مشــکالت پیــش رو 
دو چنــدان شــود. بانــک تجــارت بــا اشــراف کامــل 
و عزمــی بلنــد بــرای اجــرای ایــن پــروژه وارد عمل 
شــد و مشــکالت موجــود در وهلــه اول بــه لطــف 
ــا پشــتکار و همــت  ــه بعــد ب ــد  و در مرحل خداون
همکارانــم در بانــک تجــارت یکــی پــس از دیگــری 

مرتفــع شــد. 

پروژهانتقالآبخلیجفارسگامیبلنددرتوسعهایراناسالمی
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ــی  ــه روزرســانی تمام ــک شــهر از ب ــات بان ــاوری اطالع ــور فن ــر ام مدی
ســامانه هــای پرداخــت الکترونیــک و بانکــداری ریالــی ایــن بانــک طــی 
ــات  ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــم ب ــن مه ــت: ای ــر داد و گف ــاری خب ــاه ج م
کامــل و برتــر بانکــی بــه شــهروندان و مشــتریان و بــه منظــور کنتــرل 
ــا در شــعب بانــک شــهر صــورت گرفتــه اســت. مــوج ســوم بیمــاری کرون

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از  روابــط عمومــی بانــک شــهر، میثــم نمــازی 
ــش  ــروس و کاه ــیوع وی ــرل و پیشــگیری از ش ــه مدیریت،کنت ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــدای س ــهر از ابت ــک ش ــعب بان ــه ش ــتریان ب ــات مش مراجع

صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار داشــته اســت، افــزود: بــه همیــن منظــور 
تــا اطــالع ثانــوی تغییراتــی بــر روی سیســتم هــای نــرم افــزاری و ابزارهــای 
ــای  ــتریان از درگاه ه ــتفاده مش ــهیل اس ــور تس ــه منظ ــک ب ــی بان الکترونیک

غیرحضــوری اعمــال شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: افزایــش ســقف مجــاز انتقــال وجــه کارت بــه کارت )شــتابی 
ــر  ــدا ه ــر شــبانه روز از مب ــال در ه ــون ری ــغ ۶۰ میلی و درون بانکــی( از مبل
ــای  ــای کارت ه ــخ انقض ــد تاری ــال، تمدی ــون ری ــغ 1۰۰ میلی ــه مبل کارت ب
ــال،  ــک س ــدت ی ــه م ــه حضــوری مشــتری ب ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــی ب بانک
افزایــش ســقف صــدور کارت هدیــه بــه مبلــغ ۲۰ میلیــون ریــال و ... از جملــه 
تغییــرات جدیــد صــورت گرفتــه در خدمــات رســانی بــه شــهروندان اســت.

نمــازی بــا تاکیــد بــر اینکــه اعتقــاد راســخ داریــم کــه در حــال حاضــر ســامانه 
ــادی  ــیار زی ــدود بس ــته تاح ــهر توانس ــک ش ــک بان ــداری الکترونی ــای بانک ه
ــاز ســازد،  ــی نی ــک ب ــن بان ــه شــعب ای ــه حضــوری ب شــهروندان را از مراجع
ادامــه داد: پیشــخوان هــای شــهرنت ایــن بانــک نیــز در شــهرهای مختلــف بــه 
ویــژه کالن شــهرها خدمــات متنــوع بانکــی را در کوتاه تریــن زمــان و در هــر 

ســاعت از شــبانه روز در دســترس هموطنــان قــرار مــی دهنــد.
مدیــر امــور فنــاوری اطالعــات بانــک شــهر در پایــان بــا اشــاره بــه ضــرورت 
کاهــش مراجعــه شــهروندان بــه شــعب بانــک هــا در شــرایط فعلــی، گفــت: 
ــه ایــن موضــوع حفــظ ســالمت شــهروندان و  قطعــا توجــه بیــش از پیــش ب

ســرمایه انســانی بانــک را در پــی خواهــد داشــت.

گسترشخدماتغیرحضوریبانکشهربهمنظورکنترلموجسومبیماریکرونا

بانــک آینــده بــرای هفتمیــن بــار در ســطح بین المللــی و چهارمیــن بار پیاپــی، از 
ســوی موسســه بنکــر)Banker(، موفــق بــه کســب عنــوان “بانک ســال ایــران” 

)Bank of The Year In Iran( در ســال ۲۰۲۰ میــالدی شــد.

ــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک آینــده، تندیــس و لــوح تقدیــر  ــه گــزارش ب ب
ــه روز چهارشــنبه 1۲ آذر  ــدن ک ــژه در شــهر لن ــن موفقیــت در مراســمی وی ای

ســال 1399 بــه صــورت برخــط )online( و بــا حضــور نماینــدگان بانــک هــا 
از سراســر جهــان، برگــزار شــد، بــه بانــک آینــده، اعطــا گردید.بانــک آینــده در 
شــرایط خــاص اقتصــادی و همــه گیــری بیمــاری کرونــا، بــا تکیــه بــر دانــش، 

تجربــه و اســتعداد ســازمانی، موفــق بــه کســب ایــن عنــوان شــد.
ــده اعــالم  ــک آین ــه بان ــس ب ــه اهــدای تندی موسســه بنکــر در بخشــی از بیانی
کــرده؛ عــالوه بــر معیارهــای عملکــرد خــوب، واکنــش ســریع و ابتــکاری بانــک 
آینــده در برابــر همه گیــری Covid-19 توجــه داوران را بــه خــود جلــب کــرد؛ 
ایــن شــرکت، بزرگتریــن دارایــی خــود، یعنــی مرکــز نمایشــگاهی ایــران مــال را 
ــرای مبتالیــان  ــه یــک بیمارســتان 3۰۰۰ تختخوابــی ب در طــول یــک هفتــه ب
بــه کرونــا تبدیــل کــرد.از ســوی دیگــر، بانــک آینــده اولیــن بــار در ایــران اســت 
کــه یــک ســامانه الکترونیکــی شــناخت مشــتری )eKYC( یــا همــان احــراز 
هویــت الکترونیکــی مشــتریان از طریــق اپلیکیشــن متمایــز کیلیــد را معرفــی 
 Finotech ــا اســتفاده از سیســتم عامــل کــرده اســت.همچنین ایــن بانــک ب
توســعه بانکــداری دیجیتــال و بــاز را تقویــت کــرده اســت. ایــن برنامــه همچنیــن 
 fintechs در حــال توســعه برنامــه هــای جدیــد از طریق اتحــاد اســتراتژیک بــا

و بــا کمــک برنامــه شــتاب دهنــده Finnova اســت.
محمــد فطانــت، مدیرعامــل بانــک آینــده نیــز در ایــن بــاره گفتــه: “اســتراتژی 
ــه  ــت هزین ــه، مدیری ــع و کاهــش هزین ــت مناب ــا شــامل مدیری ــی م ــای اصل ه
ــوده است.”نشــریه بنکــر  ــک ب ــی بان هــا، درآمــد مشــترک و تقویــت ثبــات مال
)Banker( وابســته بــه موسســه فایننشــیال تایمــز بــا بیش از 9۰ ســال ســابقه 
حرفــه ای در زمینــه بانکــداری در ســطح جهانــی، هــر ســاله اقــدام بــه ارزیابــی 

بانــک هــا مــی کنــد.

هفتمینموفقیتبینالمللیبانکآیندهبادریافتتندیسبنکر2020
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رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا بیــان اینکــه در راســتای اقدامــات ایمیــدرو و 
شــرکت هــای تابعــه در حوزه اکتشــاف، تاکنــون 9۰۰ محــدوده امیدبخش معدنی 
شناســایی شــده اســت، گفــت: میزان ســرمایه گــذاری صــورت گرفته ایمیــدرو در 
بخــش اکتشــاف از ســال 9۲ تاکنــون بــه بیــش از ۶۰۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت.

ــط عمومــی ایمیــدرو، خــداداد غریــب  ــه نقــل از رواب ــه گــزارش درآمــد و ب ب
پــور افــزود: از ســال 9۲ تاکنــون حــدود ۷۰۰ هــزار کیلومتــر مربــع فعالیــت 
ــه  ــده ک ــام ش ــه انج ــای زیرمجموع ــرکت ه ــدرو و ش ــط ایمی ــافی توس اکتش
ــن وســعت، طــی دو ســال گذشــته  ــع از ای ــر مرب ــزار کیلومت بیــش از 4۰۰ه

ــزار  ــر از ۷۰۰ ه ــزار کیلومت ــن 5۰ ه ــت: همچنی ــت.وی گف ــده اس ــام ش انج
کیلومتــر عملیــات اکتشــاف، توســط کنسرســیومی از شــرکت هــای خصوصــی 

انجــام شــده اســت.

صدور۸0پروانهاکتشاف�
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: از محــدوده هــای جدیــد ۲8۰ 
ــرای  مــورد در اختیــار ایمیــدرو اســت و بقیــه پهنــه هــا )پــس از یکســال( ب
واگــذاری بــه بخــش خصوصــی در اختیــار ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان هــا قــرار گرفتــه اســت. وی گفــت: از ۲8۰ محــدوده در اختیــار ایمیدرو 
تاکنــون 8۰ پروانــه اکتشــاف صــادر شــده اســت. از ایــن 8۰ پروانــه، 1۲ مــورد 
بــه گواهــی کشــف تبدیــل شــده و بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت.

آزادسازی4۶0هزارکیلومترازپهنهها�
غریــب پــور اعــالم کــرد: تاکنــون 4۶۰ هــزار کیلومتــر مربــع از پهنــه هــا آزاد 
ــه  ــاری ب ــال ج ــا ( در س ــه ه ــن پهن ــع )از ای ــر مرب ــزار کیلومت ــده و ۶۶ ه ش

بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت.

۶00میلیاردسرمایهگذاریدرحوزهاکتشاف�
ــاف  ــوزه اکتش ــده در ح ــام ش ــذاری انج ــرمایه گ ــزان س ــوص می وی در خص
توســط ایــن ســازمان، گفــت: در حــوزه اکتشــاف ۶۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه 

گــذاری توســط ایمیــدرو از ســال 93 تاکنــون انجــام شــده اســت.

هفتمیــن همایــش بهــره وری معــادن و صنایــع معدنــی 
ــر از  ــور تقدی ــاه، به منظ ــنبه 18 آبان م ــران روز یکش ای
شــرکت های بهــره ور بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 
و همچنیــن معرفــی پروژه هــای برتــر بهبــود بهــره وری، 
ــری در اقتصــاد  ــان رقابت پذی ــره وری بنی ــا شــعار »به ب
ــای  ــاگرداول های ارتق ــزار و در آن از ش ــی« برگ مقاومت

بهــره وری در معــادن و صنایــع معدنــی تقدیــر شــد. 
بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از خبرنــگار فــوالد، در این 
همایــش کــه بــا حضــور رئیــس هیئت عامــل ایمیدرو 
ــال  ــد تخت ــازی و تولی ــروژۀ بهینه س ــد، پ ــزار ش برگ
مناســب گریــد API X60MS جهــت خطــوط 
انتقــال نفــت خــام  تــرش گــوره به جاســک از شــرکت 
ــرود  ــرف الکت ــش مص ــروژۀ کاه ــه و پ ــوالد مبارک ف

ــای  ــوان پروژه ه ــزگان به عن ــوالد هرم ــی از ف گرافیت
برتــر در زمینــۀ بهــره وری ســال 98 انتخــاب گردیــد و 
بــا اهــدای لــوح تقدیــر از ایــن شــرکت ها تجلیل شــد.

بایدسطحبهرهوریدرمجموعههای�
معدنوصنایعمعدنیارتقایابد

ــدرو، در  ــل ایمی ــس هیئت عام ــور، رئی ــداداد غریب پ خ
ــی بهــره وری معــادن و  ــزۀ مل آییــن هفتمیــن دورۀ جای
صنایــع معدنــی افــزود: به منظــور افزایــش رقابت پذیــری 
بیــن بنگاه هــا بایــد ســطح بهــره وری در مجموعه هــای 
معــدن و صنایــع معدنــی ارتقــا یابــد.وی بــا بیــان اینکــه 
تحقیقات مــا باید مبتنی بر نیازهــای بهره وری ســازمان ها 
ــن دوره،  و شــرکت های زیرمجموعــه باشــد گفــت: در ای
شــرکت های برگزیــده شــرکت هایی بودنــد کــه در یــک 
فراینــد زمانــی ســه تــا چهارســاله، موفــق بــه دریافــت 
تندیــس شــدند. ایــن جریان بــدون تردید انتهای روشــنی 
دارد، چراکــه حالــت فراینــد دارد و مبتنی بر آموزش اســت. 
معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت تأکید کــرد: فرایند 
ارزیابی هــای ایمیــدرو مبتنی بــر بازخــورد و اصالح اســت.

وی بــا اشــاره بــه رشــد تعــداد شــرکت کنندگان در جایزۀ 
بهــره وری ســاالنه تصریــح کرد: طبــق آمار میــزان رضایت 
ــن دوره 8۶.۶ درصــد  شــرکت ها از نحــوۀ ارزیابی هــا در ای
بــوده و به دنبــال آنیــم کــه ایــن میــزان رضایــت بــا رفــع 

مشــکالت بــه 1۰۰ درصــد برســد.غریب پور در تشــریح دو 
سیاســت جدید ایمیدرو بــرای دورۀ بعدی جایــزۀ بهره وری 
گفــت: اســتفاده از فرصت های »بهبود« شناسایی شــده در 
فراینــد ارزیابــی جایــزۀ بهــره وری به منظور تهیۀ فهرســت 
ــزام شــرکت های  ــن ال ــای پژوهشــی و همچنی اولویت ه
تابعــۀ ایمیــدرو بــرای حضــور در فراینــد ارزیابی بهــره وری 
از سیاســت های ایمیــدرو بــرای دورۀ بعــدی ایــن همایش 
خواهــد بود.رئیس هیئت عامــل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: 
کشــور راهــی جــز    پرهیــز    از   اعمــال ســلیقه و تبدیــل 

بهــره وری بــه یــک جریــان مســتمر نــدارد.

پروژۀخطانتقالنفتخامترشگوره�
بهجاسکیکیازاستراتژیکترین

پروژههایکشور
حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در 
ایــن خصــوص گفــت: تأکیــدات مقــام معظــم رهبری 
ــق  ــی و رون ــاد مقاومت ــر اقتص ــر ب ــال های اخی در س
ــی راهبردهــای  تولیــد، همــواره به عنــوان محــور اصل
شــرکت فــوالد مبارکــه مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. از 
ایــن رو توســعۀ ســبد محصــوالت و تولیــد محصوالت 
ــع  ــه واردات و رف ــتگی ب ــش وابس ــژه به منظورکاه وی
نیازهــای مشــتریان داخلــی از اســتراتژی های اصلــی 

ــوده اســت. ــر ب ــن شــرکت در ســال های اخی ای

شناسایی900محدودهمعدنیامیدبخش

درخششگروهفوالدمبارکهدرهفتمینهمایشبهرهوریمعادنوصنایعمعدنیایران

جديدترينآماربرنامههایاکتشافیايمیدروازسویغريبپوراعالمشد؛
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ــی در  ــیار خوب ــول بس ــد تح ــردگان می توان ــیمی ل ــه پتروش ــان اینک ــا بی ــور ب رییس جمه
ــت صــد  ــا ظرفی ــد ب ــن پتروشــیمی در صــورت تولی ــت: ای ــد، گف ــه ایجــاد کن ــن منطق ای
ــون  ــد ســرمایه گذاری انجــام شــده 8۷5 میلی ــار ســال می توان در صــد ظــرف حــدود چه

ــردم و ســرمایه گذاران اســت. ــرای م ــی ب ــه مهم ــن نکت ــه ای ــد ک ــی را بازگردان یوروی

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــد و ب ــزارش درآم ــه گ ب
ــا  ــارس، ب ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش ــرکت صنای ش
حضــور و دســتور حجــت االســالم و المســلمین 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی ، رییس جمه ــن روحان حس
ــن  ــوان اولی ــه عن ــردگان ب ــاک ل ــرکت اوره، آمونی ش
طــرح از برنامــه ســی و چهــارم پویــش ملــی »تدبیــر 
و امیــد بــرای جهــش تولیــد« افتتاح رســمی شــد.در 
ایــن مراســم رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه گــزارش 
ارایــه شــده در خصــوص ایــن طــرح، گفت:ظرف ســه 
تــا چهــار ســال در صــورت تولیــد بــا ظرفیــت صــد 
ــرمایه گذاری  ــد کل س ــرح می توان ــن ط ــد ای در ص
8۷5 میلیــون یورویــی انجــام شــده را برگردانــد 
ــن  ــرای مــردم و ســرمایه گذاران ای ــه ب ــن نکت کــه ای
ــزود:  ــت.وی اف ــم اس ــی مه ــم و صنعت ــرح عظی ط
نکتــه مهــم دیگــر دربــاره پتروشــیمی لــردگان ایــن 
اســت کــه 8۰ درصــد پرســنل ایــن مجتمــع بومــی 
هســتند و ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت و بایــد در 
طرح هــا تــالش کنیــم از نیروهــای بومــی آن اســتان 
ــرح  ــرد: ط ــد ک ــور تاکی ــتفاده کنیم.رئیس جمه اس
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــردگان ب ــاک ل اوره آمونی
موجــود در کشــور، یــک طــرح صادراتــی اســت و این 
نکتــه بســیار مهــم اســت کــه بــا افتتــاح پتروشــیمی 
لــردگان هــم جهــش صــادرات را شــاهد خواهیــم بود 

و هــم جهــش تولیــد را.

روحانــی خاطــر نشــان کــرد: مــن از لــردگان خاطرات 
خوبــی دارم و از نخســتین مناطقــی بــود که در ســال 
9۲ بــرای تبلیغــات انتخاباتــی بــه این شــهر و منطقه 
ــردگان حضــور پرشــوری در  ــز ل ــردم عزی ــدم و م آم
ــا آرزوی  ــرای آنه ــتند و ب ــفر و ســخنرانی داش آن س
موفقیــت می کنم.رئیــس دولــت تاکیــد کــرد: اســتان 
چهــار محــال و بختیــاری اســتانی سرســبز و پــرآب 
ــز  ــن مرک ــه بزرگتری ــل ب ــد تبدی ــه می توان اســت ک
ــن  ــدای ای ــود.در ابت ــی کشــور ش گردشــگری طبیع
مراســم وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه طرح هــای گســترده 
پتروشــیمی در جهش دوم و ســوم پتروشــیمی گفت: 
ظرفیــت تولیــد صنعــت پتروشــیمی امروز نســبت به 
ســال 9۲، هشــتاد درصــد افزایــش یافتــه اســت.بیژن 
ــی  ــداف طرح های ــی از اه ــرد: یک ــح ک ــه تصری زنگن

ــود  ــاح می ش ــروز افتت ــه ام ک
ــه  ــی از منطق ــت زدای محرومی

کمتــر توســعه یافتــه وعزیــز لــردگان اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: توجــه بــه تنــوع محصــوالت 
پتروشــیمی در باالدســت، توســعه صنایع پتروشیمی 
ــردگان  ــت و در ل ــتور کار اس ــت در دس در پایین دس
یــک طــرح کریســتال مالمیــن بــا ۲5 درصــد 
ــارک صنعتــی  پیشــرفت در دســت اجراســت و دو پ
ــزوده  ــا ارزش اف ــی ب ــن و اوره رزین ــتال مالمی کریس

قابــل توجــه تعریــف شــده اســت.

ــاز  ــوری و در در آغ ــس جمه ــخنان رئی ــش از س پی
ــل  ــردگان مدیرعام ــیمی ل ــه پتروش ــش افتتاحی بخ
ــاره  ــی درب ــان نکات ــه بی ــارس ب ــج ف ــگ خلی هلدین
ــا بیــان اینکــه  ایــن پــروژه پرداخت.جعفــر ربیعــی ب
صنعــت پتروشــیمی افتخــار دارد در تولیــد و صادرات 
1۰ میلیــون تــن محصــول در دوران تحریــم و کرونــا 
ــگ  ــت: هلدین ــار داش ــد، اظه ــل نباش ــعه غاف و توس
ــازار  ــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت ب خلیــج فــارس ب
ســرمایه کشــور در جهــش دوم و ســوم ریــل گــذاری 
بــرای صنعــت پتروشــیمی حــدود ۲5 طــرح بــزرگ و 
کوچــک بــا هزینــه 14 میلیــارد یورویــی را در دســت 
اجــرا دارد. وی بــا بیــان اینکه در ســال جهــش تولید، 
4 طــرح در هلدینــگ خلیــج فــارس افتتاح می شــود، 
ــروژه  ــزرگ از ایــن 4 پ ــردگان اولیــن واحــد ب گفت:ل
اســت کــه بــا تولیــد یــک میلیــون و ۷5 هــزار تــن 
ــه  ــد ک ــد می کن ــاک تولی ــن آمونی ــزار ت اوره و 8۰ ه
8۰ درصــد از ایــن محصــول صــادر خواهد شــد.جعفر 
ربیعــی در ادامــه گفــت: خــوراک اصلــی ایــن مجتمع 
پتروشــیمی، گاز طبیعــی متوســط ۷5۰ میلیــون متر 
مکعــب در ســال اســت.وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه 
ــورو  ــون ی ــیمی، 8۷5 میلی ــن پتروش ــاز ای ــورد نی م
ــرکت  ــه ش ــرمایه گذاری اولی ــق س ــه از طری ــوده ک ب
ــق  ــن از طری ــیمی و همچنی ــع پتروش ــی صنای مل
ــا عاملیــت بانــک  فاینانــس 5۰4 میلیــون یورویــی ب
ســپه انجــام شــده اســت و پیــش بینــی می شــود در 
صــورت ظرفیــت 1۰۰ درصــدی درآمــد ســاالنه ۲4۰ 

میلیــون دالر درآمــد داشــته باشــد.

ــج  ــیمی خلی ــع پتروش ــرکت صنای ــل ش  مدیرعام
فــارس، تصریــح کــرد:۲8۰۰ نفــر در موقــع ســاخت 
ــه  ــغول ب ــردگان مش ــاک ل ــرکت اوره و آمونی در ش
کار بودنــد وامــروز و در زمــان بهره بــرداری  ۷۰۰ 
نفــر بــه صــورت مســتقیم و 15۰۰ نفــر بــه صــورت 
غیرمســتقیم مشــغول بــه کار هســتند.ربیعی ادامــه 
داد: مراحــل نصــب و راه انــدازی بــه علــت مشــکالت 
تحریــم، بــدون حضــور الیسنســور خارجــی و بــدون 
و تنهــا بــا همــت و توانایــی مهندســان و کارشناســان 
داخلــی و  بســیجی همچــون مهنــدس محمــودی و 
کریمــی انجــام شــده اســت.ربیعی در بخــش پایانــی 
ــاخت  ــان س ــت: در جری ــار داش ــود اظه ــخنان خ س
ــاعت  ــون س ــرح  ۲8 میلی ــن ط ــرداری از ای و بهره ب
کار بــدون حادثــه منجــر بــه فــوت، ثبــت شــده کــه 
رکــورد خوبــی در ایــن زمینــه در کشــور و در صنعــت 
ــد  ــرد: 8۰ درص ــح ک ــت.وی تصری ــیمی داش پتروش
پرســنل شــاغل در پتروشــیمی لــردگان بومی اســتان 
ــرکت  ــن ش ــتند و ای ــاری هس ــال و بختی چهارمح
ــورس  ــد در ب ــرداری برس ــه بهره ب ــه ب ــل از اینک قب
ثبــت شــده و امــروز ۷۰ درصــد آن متعلــق بــه گــروه 
ــرول( از  ــان )پت ــذاری ایرانی ــرمایه گ ــیمی س پتروش
شــرکت های تابعــه هلدینــگ خایــج فــارس اســت و 

ــد. 8۰ هــزار ســهامدار حقیقــی در آن ســهم دارن

ــارس در  ــج ف ــگ خلی ــرد: هلدین ــد ک ــی تاکی ربیع
راســتای سیاســت وزارت نفــت بــرای توســعه صنایــع 
پاییــن دســتی پتروشــیمی لــردگان تــالش می کنــد 
ــا ظرفیــت 4۰  ــارک کریســتال مالمیــن ب و امــروز پ
هــزار تــن ۲5 درصــد پیشــرفت داشــته و دو  پــارک 
ــا  ــم ب ــن  ه ــی و کریســتال مالمی ــی اوره رزین صنعت
ســرمایه گذاری ۲4۰ میلیــاردی ســاخته خواهــد 
شــد.مدیرعامل هلدینــگ خلیــج فــارس خاطر نشــان 
کــرد: بــا اضافــه شــدن ایــن مجتمــع، حجــم تولیــد 
اوره امونیــاک کشــور از پنــج میلیــون و ششــصد هزار 
ــن در  ــزار   ت ــون و هفتصــد ه ــه شــش میلی ــن ب ت
ســال خواهــد رســید و ایــران را تبدیــل بــه یکــی از 
بزرگتریــن تولیــد کننــدگان ایــن محصــول در جهان 

خواهــد کــرد.

ريیسجمهوردرافتتاحپتروشیمیلردگان:

پتروشیمیلردگانهمجهش
تولیداستوهمجهشصادرات
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مديرعاملشرکتمسخبرداد؛

اردشــیر ســعدمحمدی گفــت: شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران 
ــرکت در 31  ــالیانه ش ــادی س ــی ع ــع عموم ــه در مجم ــور ک همان ط
تیرمــاه امســال وعــده داده بــود، از محــل ســود انباشــته افزایــش 
ســرمایه ای را از 1۰ هــزار و 14۰ میلیــارد تومــان بــه ۲۰ هــزار میلیــارد 

تومــان محقــق می کنــد.

ــه  ــان این ک ــا بی ــعدمحمدی ب ــیکو، س ــل از نیس ــه نق ــد ب ــزارش درآم ــه گ ب
ــی  ــرم قانون ــازرس محت ــای الزم از ب ــذ تأییده ــد از اخ ــورس بع ــازمان ب س
ــت  ــرده اس ــادر ک ــای الزم را ص ــرکت مجوزه ــره ش ــأت مدی ــرکت و هی ش
ــی آن از  ــع مال ــش ســرمایه کــه منب ــن افزای ــع، در ای ــار داشــت: در واق اظه
داخــل شــرکت و ســهامداران اســت بــه ســهامدارانی کــه تــا پیــش از مجمــع 
ــر 1۰۰۰  ــه ازای ه ــند ب ــرکت باش ــهامدار ش ــاده س ــور فوق الع ــادی به ط ع
ســهم،  9۷۰ ســهم جایــزه تعلــق می گیرد.مدیرعامــل شــرکت مــس عنــوان 
ــازمان  ــه از س ــن تأییدی ــذ ای ــا اخ ــدا و ب ــاری خ ــه ی ــس ب ــرکت م ــرد: ش ک
بــورس در 1۰ آذرمــاه ســال جــاری به صــورت مجــازی و در بســتر اینترنــت 
ــتی و  ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ــود را ب ــاده خ ــع فوق الع مجم

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــدود برگ ــورت مح به ص

ــی شــرکت مــس  ــزاری مجمــع عموم ــه خــوب برگ ــه تجرب ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــت ت ــد گرف ــا صــورت خواه ــام برنامه ریزی ه ــت: تم ــن گف به صــورت آنالی
ســهامداران شــرکت مــس کــه امــروز از یک میلیــون نفــر فراتــر رفتــه اســت 
بتواننــد در ایــن تاریــخ مجمــع فوق العــاده شــرکت مــس را مشــاهده کننــد.

بزرگترینتأمینمنابعمالیداخلیبرایجهشتولیددر�
صنعتمس

ــاال  ــی ب ــوان مال ــه ت ــرکت هایی ک ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــعدمحمدی ب س
دارنــد بــازده داخلــی باالیــی دارنــد گفــت: به طــور متوســط بازدهــی داخــل 
شــرکت مــس در طرح هایــش بیــش از 4۰ درصــد بــوده و همــواره بازدهــی 
ــن  ّ هــای ســود بانکــی اســت. ای ــر از نرخ  ــی شــرکت مــس بســیار باالت داخل
بــدان معنــی اســت کــه بازدهــی ســهامداران شــرکت مــس از بازدهی هــای 
بــدون ریســک بســیار باالتــر خواهــد بــود و پروژ ه هــای شــرکت  دارای 

ــه اقتصــادی هســتند. توجی

مدیرعامــل شــرکت مــس تصریــح کــرد: ســهم مــس یــک ســهم بنیــادی و 
ــن  ــن تأمی ــش ســرمایه یکــی از بزرگ تری ــن افزای ــدت اســت و ای ــدت م بلن
ــت  ــور اس ــی در کش ــرکت های معدن ــن ش ــی از بزرگ تری ــط یک ــع توس مناب
ــش  ــت جه ــظ جه ــدن و تغلی ــعه ای مع ــای توس ــت پروژه ه ــاً باب ــه عمدت ک
ــا اجــرای ایــن  تولیــد کنســانتره در نظــر گرفتــه شــده اســت به طوری کــه ب
طرح هــا ظرفیــت تولیــد کنســانتره از 1 میلیــون و 1۰۰ هــزار تــن موجــود 
بــه ۲ میلیــون تــن در ســال های آتــی افزایــش پیــدا می کنــد.وی  بــا بیــان 
ــن  ــی در بی ــت رقابت ــس دارای مزی ــادی م ــازار اقتص ــه ب ــه ازآنجایی ک این ک
ــه و  ــادن کشــور اســت و قیمــت تمام شــده شــرکت مــس ازلحــاظ صرف مع

صــالح ســهامدار نســبت بــه معــادن مشــابه دارای رقابــت هســت، بیــان کــرد: 
بنابرایــن ایــن افزایــش ســرمایه بــرای ســودآوری ســهامداران خــرد و عمــده 
ــه  ــرکت هایی ک ــع، ش ــت. درواق ــوده و هس ــتراتژیک ب ــی و اس ــیار حیات بس
دارای تــوان مالــی و پتانســیل بنیــادی هســتند می تواننــد بــا ایــن حجــم از 
ســرمایه گذاری از منابــع داخلــی رشــد اقتصــادی، بهبــود بهــره وری و توســعه 
پایــدار و اشــتغال بــرای هم میهنــان عزیزمــان را بــه ارمغــان بیاورند.بــه گفتــه 
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــه ب ــت ک ــدوار اس ــس امی ــرکت م ــعدمحمدی، ش س
ــو و دره زار و احــداث کارخانجــات تغلیــظ جدیــد  توســعه معــدن مــس درآل
در سرچشــمه، میــدوک و ســونگون اســت رشــد پایــداری را بــرای تولیداتــش 

بــه ارمغــان بیــاورد.

وی  در ادامــه تأکیــد کــرد: آنچــه ســهامداران را متقاعــد کــرده اســت کــه 
ــن  ــد ای ــس به صــورت اســتراتژیک ســرمایه گذاری کنن در ســهام شــرکت م
ــا  ــن پروژ ه ه ــدی شــرکت مــس از محــل ای ــع درآم ــه عمــده مناب هســت ک
ســرمایه گذاری  به بیان دیگــر،  بــود.  خواهــد  ریالــی  و  ارزی  به صــورت 
ســهامداران در صنعــت مــس و مشــارکت در افزایــش ســرمایه شــرکت مــس 
ــد  ــودن درآم ــه ارزی ب ــه ب ــا توج ــی ب ــت ول ــی اس ــورت ریال ــه به ص گرچ
ــات بازارهــای  ــت تأثیــر تالطم ــا تح ــرمایه گذاری آن ه ــس س ــرکت م ش

ــت. ــد گرف ــرار نخواه ــادی ق ــی اقتص داخل

مدیرعامــل شــرکت مــس اضافــه کــرد: بنابرایــن، افزایــش ســرمایه شــرکت 
ــور  ــادی کش ــعه اقتص ــرای توس ــنی ب ــیار روش ــم انداز بس ــک  چش ــس ی م
و ســودآوری اســتوی در پایــان یــادآور شــد: درواقــع مــا پروژه هــا و 
ــوان  ــا به عن ــه م ــرمایه ب ــازار س ــم و ب ــی داری ــرمایه گذاری های پربازده س

ــد. ــگاه می کن ــت ن ــالس« اس ــه » ای پ ــه دارای رتب ــرکت ک ــک ش ی
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منابعمالیپروژهبزرگراهشمالیفراهمشد
شهردارکرجخبرداد؛

شهردار کرج گفت: به دستور وزیر راه و شهرسازی کانال منابع مالی برای پروژه 
بزرگراه شمالی فراهم شده، پیگیر جذب اعتبار هستیم.

علــی کمالــی زاده : امــروز بــه همــراه اعضــای شــورای شــهر از رونــد کار در پــروژه عظیم 
بزرگــراه شــمالی کــرج بازدیــد داشــتیم.وی گفــت : در حــال حاضــر کار رونــد مناســبی 
ــه  ــازی رو ب ــازی و کف س ــات زیرس ــروژه عملی ــی از پ ــد در بخش های ــی می کن را ط
پایــان اســت و تمهیــدات الزم بــرای آســفالت ریزی بــا اســتانداردهای الزم را در دســتور 
کار داریم.«شــهردار کــرج همچنیــن گفتــه اســت بــا همــکاری دولــت محتــرم منابــع 
مالــی ملــی بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــده و بــا دســتور وزیــر محتــرم راه و 
شهرســازی و مســاعدت دکتــر نوبخــت معــاون محتــرم رئیس جمهــور کانال مالــی الزم 
فراهــم شــده پیگیــر جــذب منابــع هســتیم.کمالی زاده اضافــه کــرده اســت که ان شــاالل 
بــا همــت همکارانــم در شــهرداری کــرج و همــکاری مســئوالن اســتانی و کشــوری در 

آینــده نزدیــک شــاهد افتتــاح بخــش بزرگــی از ایــن پــروژه باشــیم.

پارک»شهیدایرانی«پایانامسالافتتاحمیشود�
ــاح  ــال افتت ــان س ــا پای ــی ت ــارک شــهید ایران ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرج ب شــهردار ک
می شــود، گفــت: ایــن پــروژه 3۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و مرحلــه اول آن بــا 

پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار در حــال اجــرا اســت.

علــی کمالــی زاده در بازدیــد از پــروژه پــارک تفریحــی محلــه شــهید ایرانــی حصــارک 
کــه بــا حضــور محمــد نبیونــی رئیــس کمیســیون ســرمایه گــذاری و امــور مشــارکت 
هــای شــورای شــهر کــرج همــراه بــود، اظهــار کــرد: ایــن پــارک بــزرگ در زمینــی بــه 
مســاحت 9 هکتــار احــداث خواهــد شــد و از دو منظــر بــرای مجموعه مدیریت شــهری 

حائــز اهمیــت اســت.

وی اضافــه کــرد: ایــن پــروژه در یکــی از مناطــق کــم برخــوردار شــهر کــرج تعریــف 
شــده و از حیــث رســیدگی بــه محــالت محــروم و توزیــع عادالنــه امکانات محــل توجه 
است.شــهردار کــرج در ادامــه افــزود: محــل جغرافیایــی ایــن پــروژه در مجــاورت بزرگراه 
کــرج - قزویــن واقــع شــده و ایــن محــل جــزو اولیــن مناظــری اســت کــه مســافران 
ــی  ــه زیبای ــت توجــه ب ــد و از جه ــی بینن ــل خــود م ــرج در مقاب ــوری از شــهر ک عب
بصــری و برندســازی شــهری بــرای مــا مهــم اســت.کمالی زاده همچنیــن گفــت: پــروژه 
پــارک تفریحــی محلــه شــهید ایرانــی تا کنــون 3۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و 
مرحلــه اول آن بــا پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار در حــال اجــرا اســت.وی تاکید کــرد: به 
فضــل خدوانــد و همــکاری شــورای شــهر در مرحلــه دوم و بــرای تکمیــل ایــن پــروژه 
14 میلیــارد تومــان تخصیــص پیــدا خواهــد کــرد و بــا همــت همکارانــم و کار جهــادی 

تــالش مــی کنیــم تــا پایــان ســال آن را بــه بهــره بــرداری برســانیم

سرعتپروژههایعمرانیشهرداریکرجقابلقبولاست�
شــهردار کــرج گفــت: پــروژه هــای عمرانــی شــهر کــرج در شــرایطی کــه کشــور درگیر 
ویــروس منحــوس کرونــا و تالطمــات اقتصــادی اســت بــه همــت همکارانــم با ســرعت 
قابــل قبــول پیــش مــی روند.علــی کمالــی زاده : روز گذشــته به همــراه دو تــن از اعضای 
شــورای شــهر و همکارانــم از پروژه هــای عمرانــی منطقــه ســه و چهــار بازدیــد کردیــم.

ــر  ــور درگی ــه کش ــرایطی ک ــرج در ش ــهر ک ــی ش ــای عمران ــرد: پروژه ه ــه ک وی اضاف
ویــروس منحــوس کرونــا و تالطمــات اقتصــادی اســت بــه همــت همکارانــم با ســرعت 

قابــل قبــول پیــش می رونــد.

پروژهکنارگذرمهرشهر)گذرشرقی(�
گفتنــی اســت؛ شــهردار و دو تــن از اعضــای شــورای شــهر از پروژه هــای عمرانــی اعم از 
ســوله های ورزشــی، ســرای محلــه آق تپــه، پــارک در دســت احــداث واقــع در حســین 
ــاد مهرشــهر، بازدیــد از پــروژه افزایــش ظرفیــت منهول هــای جمــع آوری و انتقــال  آب
ــادگار امــام(  روان آب هــا در کیانمهــر و پــروژه مهــم گــذر شــرقی مهرشــهر )ادامــه ی

بازدیــد کردنــد و از نزدیــک در جریــان رونــد پیشــرفت پروژه هــا قــرار گرفتنــد

سازهپلهایB3وB4بزرگراهشمالیتکمیلشد�
شــهردار کــرج گفــت: عملیــات ســازه پل هــای B3 و B۴ پــروژه بزرگــراه شــمالی کــرج 
بــه پایــان رســیده اســت.علی کمالــی زاده : عملیــات عمرانــی در بخــش  ســازه پل هــای 
B3 )تقاطــع ارس بــا بلــوار جمهــوری( و B۴ )تقاطــع انــرژی اتمــی بــا محمودآبــاد( 
ــم از نقطــه شــروع  ــالش همکاران ــا ت ــزود: ب ــه اف ــان رســیده اســت.وی در ادام ــه پای ب
پــروژه تــا تقاطــع جــاده آتشــگاه عملیــات عمرانــی بــه صــورت فعــال دنبــال می شــود.

شــهردار کــرج اضافــه کــرد: در پــل بــزرگ بیلقــان اجــرای ســتون ها بــه اتمــام رســیده 
و در حــال حاضــر سرســتون ها و در قســمت هایی هــم قطعــه صفــر عرشــه در حــال 
اجــرا اســت.کمالی زاده در بخــش دیگــری گفــت: ایــن پــروژه بــه لحــاظ ابعــاد و مباحث 
فنــی و تامیــن مالــی حائــز پیچیدگی هــای خــاص اســت امــا تمــام تــالش مــا بــر ایــن 
اســت تــا کار را بــه صــورت جهــادی پیگیــری کنیــم و وعــده خــود بــه شــهروندان را 

ــازیم محقق س

�
 
عملیاتریلگذاریمترویکرجدرمراحلپایانیاست

شــهردار کــرج بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات ریل گــذاری پــروژه متــرو در مراحــل پایانی 
اســت، گفــت: عملیــات تکمیــل این پــروژه در ســه شــیفت کاری در حــال انجام اســت.

علــی کمالــی زاده صبــح پنجشــنبه در حاشــیه بازدیــد از پــروژه متــروی کــرج کــه بــا 
حضــور نماینــده مــردم کــرج، فردیــس، اشــتهارد و آســارا در مجلس شــورای اســالمی و 
اعضــای شــورای شــهر انجــام شــد، اظهــار کــرد: بــا تــالش همــکاران در ســازمان حمل 

و نقــل ریلــی تکمیــل پــروژه متــرو در ســه شــیفت کاری در حــال انجــام اســت.



پیشرفتمترویکرجرضایتبخشاست

وی بــا بیــان اینکــه ســرعت پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه در مقایســه بــا ماه هــای 
گذشــته افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت، ادامــه داد: عملیــات ریــل گــذاری و 
احــداث شــفت بــرای ورود قطــار بــه تونــل در مراحــل پایانــی قــرار دارد.شــهردار کــرج 
ابــراز کــرد: فراینــد خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن پــروژه هــم بــه طــور مــوازی 
ــرداری از ایــن  در حــال انجــام اســت و امیدواریــم ۲۲ بهمــن امســال شــاهد بهــره ب

پــروژه باشــیم. بــه گفتــه کمالــی زاده بهــره بــرداری از خطــوط متــروی کــرج نقــش به 
ســزایی در تســهیل جابــه جایی شــهروندان، کاهــش اســتفاده از خودروهای شــخصی، 
صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه مــردم و کاهــش مشــکالت ترافیــک و آلودگــی هــوا 

خواهد داشــت

نماینــده مــردم کــرج، فردیــس، اشــتهارد و 
آســارا در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره به 
ــت  ــرج رضای ــروی ک ــد پیشــرفت مت ــه رون اینک
ــکالت  ــع مش ــر رف ــت: پیگی ــت، گف ــش اس بخ
پــروژه هســتیم.علیرضا عباســی صبــح پنجشــنبه 
در حاشــیه بازدیــد از پــروژه متــروی کــرج، 
ــع و مشــکالت باعــث  ــرد: برخــی موان ــار ک اظه
شــده بــود رونــد تکمیــل ایــن پــروژه در طــول 
بیــش از یــک دهــه بــه کنــدی پیــش بــرود.وی 
ادامــه داد: طــی ســه ســال و نیــم اخیر بســیاری 
از ایــن مشــکالت مرتفــع شــد و طــی چند ســال 
ــن  ــه ای ــل توج ــرفت قاب ــاهد پیش ــته ش گذش

پــروژه بــوده ایم.نماینــده مــردم کــرج، فردیــس، 
اشــتهارد و آســارا در مجلــس شــورای اســالمی 
افــزود: بــا تســریع در تکمیــل ایســتگاه های 
ــتم  ــعه سیس ــاهد توس ــروژه، ش ــن پ ــف ای مختل

ــود. ــم ب ــرج خواهی ــاک در ک ــل پ ــل و نق حم
عباســی بــا بیــان اینکــه سیســتم حمــل و نقــل 
ــرفته  ــی از پیش ــرج یک ــهری ک ــی درون ش ریل
تریــن سیســتم هــای پیــش بینــی شــده کشــور 
اســت، توضیــح داد: امیدواریــم بــا تــالش بیشــتر 
ــه زودی انتظــار  ــت، ب ــت دول مســئوالن و حمای
ــتفاده از  ــرای اس ــی ب ــهروندان کرج ــی ش طوالن
متــرو بــه پایــان برسد.عباســی توضیــح داد: بــه 
عنــوان نماینــده مــردم اســتان البــرز در مجلــس 
ــع  ــر رف ــوان پیگی ــه ت ــا هم ــالمی ب ــورای اس ش
ــر چــه  ــرج ه ــروی ک ــا مت مشــکالت هســتیم ت

ــه ســرانجام برســد. ــر ب زودت

ی:
یاسالم

سشورا
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ــر از  ــا تقدی ــرج ب ــهر ک ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
همراهــی رســانه ها گفــت: انعــکاس عملکــرد و اقدامات 
عمرانــی، فرهنگــی، خدماتــی و زیرســاختی بــه جامعــه 
موجــب اعتمادزایــی، امیدآفرینــی و نشــاط مــی شــود و 
دسیســه چینــی معاندین بــرای ایجاد فاصله بیــن مردم 
و مســئوالن را خنثــی مــی ســازد.اکبر ســلیم نــژاد : در 
شــهر، خبرنــگاران دلســوزان و مطالبــه گــری داریــم که 
در ســنگر رســانه بــه جامعــه و نظــام خدمت مــی کنند. 
بنــده تعهــد و دغدغــه منــدی ایــن عزیــزان را ســتایش 
مــی کنــم و بــاور دارم بــدون حمایــت و همراهی رســانه 
هــا جامعــه مســیر موفقیــت و تعالــی را گــم مــی کنــد 
و نظــارت رســانه بــر عملکــرد مســئوالن همــواره بایــد 
ــه موضــوع شــیوع  مقــدم شــمرده شــود.وی ســپس ب
کرونــا و احتمــال مســئوالن بــرای آغــاز مــوج ســوم آن 
اشــاره کــرد و افــزود: آنچــه زنجیــره انتقــال بیمــاری را 
قطــع مــی کنــد، رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و 

توجــه بــه پروتــکل هــای بهداشــتی اســت کــه بایــد بــه 
جــد مد نظــر همــگان قــرار بگیرد.رئیس شــورای شــهر 
کــرج افــزود: شــهروندان بایــد حضور در ســطح شــهر را 
بــه حداقــل ممکــن برســانند، از ســفرهای غیرضــروری 
اکیــداً خــودداری کننــد و بــه همــه دســتورات و توصیه 
ــد در  ــا عمــل کنن ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــای ســتاد مل ه
غیــر ایــن صــورت وجــود ایــن ویــروس خســارت هــای 
ــلیم  ــد گذاشت.س ــای خواه ــه ج ــری ب ــران ناپذی جب
ــالش و حفــظ  ــه کار و ت ــه ب ــا توصی ــن ب ــژاد همچنی ن
روحیــه محرومیــت زدایــی و خدمتگــزاری در مدیریــت 
شــهری کــرج، گفــت: مشــکالت و کمبودهــای فراوانــی 
در محــالت ســطح شــهر وجــود دارد از معابــر خاکــی تا 
کمبــود ســرانه فضــای ســبز و پارکینــگ و پــروژه هــای 
ــه موجــب رنجــش خاطــر شــهروندان  ــام ک ــه تم نیم
ــد البتــه مــا کارهــای زیــادی کــرده ایــم و ده  شــده ان
هــا طــرح و پــروژه افتتــاح کــرده ایــم و تــالش داریــم 

تــا بزرگــراه شــمالی و متــرو را بــه مرحلــه بهره بــرداری 
برســانیم لکــن تمــام تمرکــز و حــواس مدیــران شــهری 

بایــد بــه انجــام وظایــف متمرکــز باشــد

رسانههایاردلسوزشورایشهرکرجدرمطالبهگریمشکالتمردم
رئیسشورایشهرکرج:

روندسازندگیدرمناطقمحرومکرجباقدرتادامهدارد�
ــهدای  ــای ش ــه پل ه ــل B5 از مجموع ــرداری از پ ــره ب ــن به ــرج در آیی ــهردار ک ش
حصــارک بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پــروژه در یکــی از نقــاط محــروم شــهر واقــع شــده 
اســت، گفــت: رونــد ســازندگی در شــهر بــه ویــژه در نقــاط محــروم بــا قــدرت ادامــه 
دارد.علــی کمالــی زاده ظهــر چهارشــنبه در مراســم افتتــاح ششــمین پــل از مجموعــه 
پــل هــای شــهدای حصــارک کــه بــا حضــور اعضــای شــورای شــهر و مدیــران شــهری 
همــراه بــود، اظهــار کــرد: اجــرای ایــن پــروژه ســال 9۲ کلیــد خــورد و 11 شــرکت 
در مناقصــه شــرکت کردنــد.وی اعتبــار ایــن پــروژه را ۷5 میلیــارد تومــان اعــالم کــرد 
و گفــت: پــروژه چنــد ســطحی شــهدای حصــارک بــرای شــهر ارزش افــزوده باالیــی 
ایجــاد کــرده و در حــال حاضــر بیــش از 5۰۰ میلیــارد تومــان ارزش دارد.شــهردار کرج 
در ادامــه بــا بیــان اینکــه در ابتــدا پــروژه ســه ســطحی بــود امــا بــا مشــکالتی مواجــه 
شــدیم، گفــت: وجــود گالــری متــرو باعــث شــد پــروژه بــه صــورت چهــار ســطحی 
انجــام شــود.کمالی زاده اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه مشــکالت بــر ســر راه پــروژه امــا بــا 
توانمنــدی مهندســان کشــور و مجریــان در شــهرداری کــرج ایــن پــروژه بــا موفقیــت 
اجــرا شــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پــروژه در ورودی شــهر کــرج از ســمت قزویــن 

واقــع شــده اســت، گفــت: اصــالح ورودی هــای شــهر که مــورد تاکیــد شــورای محترم 
بــود بــا اجــرای ایــن پــروژه محقــق شــده است.شــهردار کــرج یکــی از پیچیدگــی های 
موجــود را انجــام عملیــات عمرانــی در شــاهراه مواصالتــی )اتوبــان کــرج( اعــالم کــرد 
و گفــت: ایــن پــروژه بــدون حتــی یــک روز وقفــه پیــش رفتــه اســت.کمالی زاده در 
بخــش دیگــری بــا تاکیــد بــر اینکــه ســه پــل از مجمــوع شــش پــل ایــن پــروژه در 
دوره چهــارم شــورا بــه بهــره بــرداری رســید، گفــت: ســه پــل دیگــر کــه در اجــرا بــا 
مشــکالت زیــادی نیــز مواجــه بــود در ایــن دوره بــه بهــره بــرداری رســید.وی با اشــاره 
بــه انجــام عملیــات زیباســازی، نصــب عالئــم ترافیکــی، ایجــاد فضای ســبز و آســفالت 
پــل، گفــت: از شــورای اســالمی شــهر، معاونــت هــای شــهرداری و زیرمجموعــه هــای 
مربوطــه، ســازمان هــای دخیــل در اجــرا، پیمانــکار طــرح و پلیــس راه قدردانــی مــی 
کنم.شــهرداری کــرج بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پــروژه در یکــی از نقــاط محــروم شــهر 
واقــع شــده اســت، گفــت: رونــد ســازندگی در شــهر بــه ویــژه در نقــاط محــروم بــا 

قــدرت ادامــه دارد.


