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 کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی باور دارند یکی از عوارض 
ارز ترجیحی در ایران تورم ناشی از تقویت پایه پولی به دلیل لزوم 
تامین منابع الزم جهت تامین هزینه های خرید کاالهای اساسی 
بوده است. طبق اظهار معاون اقتصادی بانک مرکزی، فقط در 
سال13۹۹ افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که 
ناشی از مابه التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از 
رشــد کل پایه پولی بوده است. این بدان معنی است که بانک 
مرکزی برای تامین ارز جهت خرید کاالهای اساســی به ناچار 
اقدام به تولید پول داغ در حجم های باال کرده است که این یکی 
از مهم ترین دالیل افزایش نرخ تورم به شمار می رود. البته تورم 
در ایران دالیل دیگری نیز دارد ازجمله افزایش شدید بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی که آنها به نوعی به عملکرد دولت در شیوه 
تخصیص منابع به ویژه در قالب تخصیص های تکلیفی بازمی گردد. 
به هر روی پس از واگذاری تعیین تکلیف ارز ترجیحی به دولت از 
سوی مجلس براساس قانون بودجه1401 مشخص بود که شرایط 
قانونی برای حذف ارزتر جیهی مهیا شده و به مورد اجرا گذاشته 
خواهد شد. هدف اعالم شده برای انجام این مهم، ممانعت از 
اختالالت قیمتی و نقض مکانیسم قیمت های نسبی در جامعه بود.
با شــروع رویکرد حذف ارز ترجیهی که با اعالم قیمت های 
جدید کاالهای اساسی به اوج خود رسید، سیاست اقناعی جهت 
ایجاد پذیرش عمومی نیز به مورد اجرا گذاشته شد. محور این 
بسته پیوست، استدالل هایی مبنی بر افزایش اختالف طبقاتی، 
توزیع نامناســب، کاهش بهره وری، افزایــش واردات، افزایش 

قاچاق، کاهش تولید و... بود.
البته برای مردم کوچه و بازار مهم ترین موضوع کنترل تورم دورقمی 
40ساله ای است که هر روز سفره آنها را کوچک تر و فشار بیشتری 
را بر روح و جســم آنان وارد می آورد. از این منظر موفقیت سیاست 
حذف ارز ترجیحی منوط به کنترل نرخ تورم است. مشخص است 
که با کاهش فشــار هزینه دولت جهت تامین ارزی خرید کاالهای 
اساســی از یکســو و تقویت منابع ارزی حاصل از افزایش صادرات 
انرژی و محصوالت وابســته به آن ازجمله در بخش پتروشــیمی، 
فوالد و ســیمان و... و همزمان کاهش هزینه های نقل و انتقال پول 
در سطوح بین المللی، فشار بری تقویت پایه پولی از محل نیازهای 
ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع بخشی از 

فهرست

استفاده از مطالب فصلنامه اخبار مالي با ذکر منبع آزاد است.

درمان اقتصاد رانتي
با راه اندازي بازار کربن

رسسخن

جاوید رنجبر فرد شیرازي

فشار تورمی را کاهش خواهد داد. اما موضوع مهم دیگری در میان 
است که می تواند نتایج تورمی جراحی اقتصادی را تحت الشعاع خود 
قرار دهد و آن چیزی نیست مگر نرخ تسعیر ارز در بودجه1401.در 
بودجه1401 کل کشور نرخ تسعیر ارز 23هزار تومان درنظر گرفته 
شده اســت. این نرخ در بودجه1399 به میزان 12900تومان دیده 
شده بود. این نرخ به دولت اجازه می دهد تا ریال بیشتری را در قبال 
ارزهای نفتی از بانک مرکزی دریافت کند و بدین ترتیب همچنان بر 
تقویت پایه پولی فشار وارد آورد. این یعنی خنثی سازی  نتایج انتظاری 
جراحی اقتصادی که هم اکنون در جریان است. این نکته درستی به نظر 
می رسد که شرکت ها، مؤسسه ها و نهاد های اقتصادی کاال و خدمات 
خود را با نرخ ارز آزاد صادر و یا به جامعه عرضه می کنند و دولت باید 
که براساس واقعیات حسابرسی و سود و زیان واقعی محقق شده با 
موضوع برخورد داشته باشد تا سیاست های پولی و مالی را به مورد 
اجرا درآورد، اما این وضعیت که همانا باال نگاه داشتن نرخ ارز است، 
مستقیما بر پایه پولی فشار وارد کرده و بر فشار تورمی می افزاید. حال 
اقتصاد با معادله ای روبه رو است که در یک طرف آن فشار نقدینگی با 
کاهش هزینه تامین کاالهای اساسی بر دوش دولت و بانک مرکزی 
کاهش می یابد و از ســوی دیگر فشار نقدینگی با افزایش پایه پولی 
ناشی از تسعیر نرخ ارز 23هزار تومانی فشار دیگری را بر پایه پولی 
وارد خواهد کرد. این بدان معنی می تواند باشد که نمی توان در پی 

اجرای جراحی اقتصادی در انتظار کاهش نرخ تورم بود.
 راه حل چیست؟

به نظر می رسد دولت با آگاهی از مسئله پیش رو سعی دارد با 
تقویت نظام مالیاتی، اعمال محدودیت بر فعالیت پولسازی  بانک ها 
و انتشار اوراق قرضه دولتی بخشی از نقدینگی ایجاد شده را جذب 
نماید. اما فشار مضاعف به نقدینگی باعث تشدید رکود در اقتصاد 
می شود. اقتصادی که در طول یک دهه گذشته به شدت کوچک 
شده و اشتغال مؤثر تحلیل رفته است. از این منظر کاهش مقدار و 
گردش نقدینگی می تواند عوارض منفی بزرگی بر متغیییرهای کالن 
از خود برجای گذارد. از این منظر به نظر نمی رسد دولت مایل باشد 
به نفع کنترل تورم باعث ایجاد رکود اقتصادی شود. به ویژه اینکه با 
افزایش نرخ ارز تولید داخلی در حال تقویت بنیان های خود است. 
پاسخ مسئله را می توان در ایجاد سازوکار بازار کربن ملی و تولید 
سبز یافت. ایران به عنوان یک کشور انرژی محور، از بازاری بزرگ و 
عمیق در حوزه انرژی و برخوردار است. نفت و گاز و میعانات گازی 
مهم ترین بخش از صادرات کشور را شامل می شوند. دیگر صنایع 
نیز با بهره گیری از این مزیت، تولیدات خود را در حوزه های گوناگون 
ازجمله پتروشیمی و صنایع سنگین فلزی و کانی در بازارهای داخلی 
و خارجی عرضه می کنند. از محل این درآمد مبالغ عظیمی از منابع 
تولید می شود. برآورد تخمینی در این باره به رقم 320میلیارد دالر 
بالغ می گردد. دولت ســیزدهم با برنامه ریزی و فعال ســازی  بازار 
کربن ملی و تعیین نرخ برای مصرف انرژی و تعریف مالیات کربن 
برای انتشار گازهای آلوده کننده، دسترسی عظیمی به منابع مالی 
پایدار پیدا می کند که با این منابع امکان حرکت در مسیر توسعه 
پایدار و تسهیل شده و وابستگی دولت را به منابع ناشی از تسعیر 
ارز به شدت کاهش می دهد. از سوی دیگر اقتصاد را به سوی افزایش 
بهره وری رهنمون می شود. با راه اندازی بازار کربن و الگو قراردادن 
تولید سبز، مصرف کاهش یافته، بهره وری تقویت شده و اشتغال 
پایدار پدید می آید. بدین ترتیب زمینه های افزایش فشــار تورمی 
نیز به میزان قابل توجهی تضعیف می شــوند. به یاد داشته باشیم 
راهبرد های کسب وکار سبز براساس اصل پایداری محیطی، مبنای 

کلیدی برای مزیت رقابتی در دهه های آینده است. 
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 اداره هـر تـشـکلي 
در هـرانـــدازه کــه 
بـاشد نیازمند مدیریت 
متمرکــزي اســت که 
نمي توان اجـزا تـحـت 
پـوشـــش و اهـداف 
تعیین شده آن را بـدون 
ایـن مدیریت به سعادت 
و کـمـال رساند در غیر 
این صورت کمترین آسیب وارده هرج ومرج در عدم تحقق 
اهداف، صرف وقــت و انرژي و هزینه هاي مادي و معنوي 
بسیار اســت. در این فرصت اندک نمي توان نگاه تاریخي 
و یا فلسفي به ساختار اقتصاد اعم از دولتي و یا خصوصي 
داشت و از جهات چرایي و نگاه فلسفي به الزامات ساختار 
مالي سازماني یا ساختار اقتصاد حکومتي به تشریح موضوع 
پرداخت، در یک سیستم حکومتي اگر ساختار اقتصادي و 
مراودات مالي و پولي اعم از مادي و معنوي تحت سیطره 
حکومت باشد اقتصاد دولتي و یا اگر در بخش هاي اجرایي 
تمــام و یا بخش هایي از آن خارج از بدنه حکومت صورت 

پذیرد تحت عنوان اقتصاد خصوصي از آن یاد مي شود.
نوع مختلط آن هم که ترکیبي از دولت و بخش خصوصي است 
در سال هاي پس  از انقالب عنوان خصولتي نامیده شد که البته در 
محتوا نوع خصولتي یک شیوه مجزا و داراي ویژگي هاي منحصر 
و تعریف شده نیست بلکه عموما تداخالت و هرج ومرج فعالیت هاي 

مالي و پولي را در ابعاد سیاستگذاري و عملیات اجرایي شامل 
مي گردد که توســط دولت یا مرتبطین و یا نهادهاي دولتي با 
صاحبان زر و زور و نهادهاي خانوادگي، قومي و یا گروهي هدایت 
و مدیریت مي شود و این اقتصاد عموما مباني آن رانت و مشي آن 
نیز با ارتشا، تحبیب، تهدید و تحدید مزیت هاي اجتماعي همراه 
است. اقتصاد دولتي یا خصوصي هریک نیازمند در اختیار گرفتن 
کرسي هاي پارلماني براي قانوني نمودن روش هاي خود است و 
با توجه به ضرورت ها و بهره مندي از مزیت ها انگاره هاي قانوني 
این مرزبندي را مشخص مي نماید یا ضرورت هاي اجتماعي در 
حوزه دارایي ها، هزینه ها و ســرمایه گذاري ها به سمت وسویي 
ســوق مي دهد که براي پایداري خود همراه با مکانیســم هاي 
قانوني عمل نماید. هر اقتصادي اعم از دولتي یا خصوصي و یا 
ترکیبي بازهم به لحاظ شکلي در یکي از دو سیستم باز یا بسته 
قرار مي گیرند و چه بسا نتیجه مدیریت اقتصادي در هر یک از 
این سیســتم ها به نوعي باشد که منافع گروه خاصي را تامین 
نماید اما این امر موجب نمي گردد ساختار سیستمي آن تغییر 
یابد. اگر ساختار حکومتي داراي سیستم بسته باشد به هر ترتیب 
مشي قوانین و دستورالعمل هاي اجرایي نیز داراي روح سیستم 
بسته خواهد بود و این سیستم را فقط قدرت حاکم چارچوب هاي 
آن را تعریف مي کند در سیستم بسته مکانیسم تولید ثروت در 
اختیار حکومت است و قوانین و نحوه تهیه آن تا مبادي ورودي 
و خروجي بر مبناي تبادل دارایي هاي سیســتم متمرکز شکل 
مي گیرد و خواست حاکمان و مدیران دیوانساالر همواره بر میزان 
کمــي و کیفي دارایي ها و ارزش آن مالك تعیین و ســنجش 

ارزش دارایي اســت، چه پول، چه امالك و مستغالت وچه کاال 
و خدمات باشــد. عمر و تاریخ این نوع سیستم ها مساوي است 
با شکل گیري زندگي قبیله اي و تا امروز که شکل مدني به خود 
گرفته سیستم بسته فارغ از اینکه چه کسي حکومت مي کند و 
داراي چه ایدئولوژي است، لیبرال است یا دیکتاتور تا وقتي در 
کمند این سیستم بسته گرفتار است، رشد و هرگونه توسعه فقط 
در سایه خواست حکومت شکل مي گیرد و نوع رشد و کي و کجا 
و و و همه خواست هیأت حاکمه و یا حاکم و یا هر شخص با هر 
عنوان تعریف و تدوین شده است، »آنارشیسم« در نهایت اوج 
خود در قالب سیستم صورت گرفته و هرج  و مرج مالي و پولي 
در تیول فکري و ســازماني سیستم بسته، به صورت عمومي از 
پشتیباني عمومي برخوردار نبوده و براساس تفکر و سیاست هاي 
گروه غالب صورت مي پذیرد، در مقابل این سیستم، سیستم  باز 
قرار دارد که در آن قدرت پول و قدرت فکر و اندیشــه، قدرت 
زور و تزویــر گاهي فردي، گاهي گروهي و زماني قبیله اي و یا 
جناحي بر مدیریت نظام اقتصادي حاکم شده و شکل مي گیرد 
و کمتر به مرزهاي ورود و خروج ثروت کاري دارد، اما براساس 
قوانین مقداري از این درآمدها را حتما حاکمان و مدیران اجرایي 
به جهت اداره امور دیواني از صاحبان ثروت و کار دریافت مي کنند 
و در یک مرز تعریف  شده قانوني هر کس به اندازه قدرت مادي 
و مالکیت معنوي خود مي تواند صاحب ثروت و ابزار تولید شود. 
در این سیستم بازهم خیلي اهمیت ندارد که چه کسي حکومت 
مي کند و داراي چه مرامي است اما نمي بایست سیاست گزاري 
کالن اقتصاد و کســب درآمد در اختیار دولت یا هیأت حاکم 
باشــد، دولت ها به صورت عمده در سیســتم باز کنترل کننده 
روابط و تنظیم مبادالت پولي صاحبان و بانک مرکزي هستند 
که شــیوه مدیریت و میزان تداخالت دولت در آن تعریف شده 
است و تا حدودي با اعمال سیاست هاي اقتصادي، صرفا مي توانند 
قوام نظام اقتصادي را پایدار نگه دارند البته به  جز دو سیســتم 
تعریف شده فوق مکانیسم هاي دیگري توسط دولت ها خصوصا 
دولت هاي تازه تأسیس در سه قرن اخیر هم مشق حکومتداري 
و مدیریت پولي جامعه را نموده اند، اما در عمل در چارچوب یکي 

از سیستم هاي بسته و باز اقتصادي جاي مي گیرند.
تفاوت هاي قابل توجهي خروجي دو سیستم را از یکدیگر متمایز 
مي سازد. در سیستم هاي بسته عموما روح تولید ثروت عمومي 
وجود ندارد و چون دولت ها نیز عموما تولیدکننده خوبي نیستند 
لذا رشــد و توسعه بسیار بطئي، کند و آهسته صورت مي گیرد، 
کشورهاي با اقتصاد سیستم  بسته همیشه زندگي متوسط رو به 
پاییني را در جامعه تجربه میکنند، اما این تنگ دستي سازماني 
عموما همراه با نوعي تعدیل اقتصادي همراه است و زندگي عموم 
مردم به یکدیگر شباهت دارد، جهشهاي اقتصادي ویژگي هاي بارز 
سیستم هاي باز است و به رشد ثروت و نهادهاي پولي با گرایش 
غیردولتي مي انجامد و سرعت افزایش نقدینگي، سرعت رشد تورم، 
افزایش ضریب جیني، فاصله طبقاتي و رکودهاي دوره اي اقتصاد 
در سیستم هاي باز بیشتر از سیستم بسته به چشم مي خورد اما 
در سیستم هاي بسته به چند دلیل مهم که کنترل مرکزگرایي و 
ساختاري ویژگي هاي بارز آنست افت  وخیزهاي اقتصادي را بسیار 

کم نموده و شاهد هستیم همانقدر که رشد توسعه ضعیف و کم 
است تبعات ناشي از تغییرات اقتصادي هم محدود است. کشور 
کوبا، کره جنوبي، چین و... ازجمله این کشــورها هستند، البته 
در قرن بیستم کشورهاي با سیستم بسته خصوصا در زماني که 
تمایل به پیوستن به گات یا WTO را داشتند به  لحاظ ضرورت 
و هم به لحاظ ویژگي هاي سیســتم باز به ناچار مســیر خود را 
تغییر داده و فارغ از اندیشه سیاسي، گرایش اقتصادي خود را به 
سمت وسوي سیستم باز هدایت کردند. آسیب پذیري سیستم هاي 
باز با وجود تمام ویژگي هاي باز و مؤثر اقتصادي، بسیار باالست 
اما ســرعت تغییر و رشد به لحاظ ویژگي هاي آن نیز بسیار باال 
است. دوره رکود اقتصادي در این نوع سیستم ها از 10سال تجاوز 
نمي کند، اما پس از آن به ســرعت دوران رشد و تعالي اقتصادي 
را طي مي نمایند درحالي که کشور هاي با سیستم بسته ممکن 
است رکود اقتصادي بیش از نیم قرن را تجربه نمایند. جزئیات 
فني و بیشــتري در تبیین تفاوت و خصوصیات این دو سیستم 
وجود دارد که موجب دور شدن از سخن و نتیجه نهایي مي شود 
اما به همین حد بسنده مي شود، با وجود سیستم هاي بسته که 
معموال دوران رکود زمان هاي بسیار طوالني و مستمر است اما 

دامنه مقداري آن از حدود 15درصد در سال تجاوز نمي کند.
حال ببینیم اقتصاد کشــور ما با توجه به بیان دو سیســتم 
اقتصادي باز و بسته از کدامیک از این دو روش  تبعیت مي کند؟ 
درعمل سیســتم اقتصادي بسته  اســت اما چیزي که موجب 
مي شود در درستي این نظر شک کرد نتیجه و خروجي سیستم 
اقتصادي کشور ما است که به سیستم باز شباهت دارد. خروجي 
عملکرد اقتصادي کشــور ما شباهت بسیاري به شرایط دوران 
بحراني در اقتصاد سیستم باز دارد اما در عمل و اجرا آنچه شاهد 
هســتیم روش هاي اجرایي دولتي به صورت متمرکز و یا بسته  
اســت که موجب شده نه اقتصاد قبل از انقالب را داشته  باشیم 
کــه روح بورژوازي کمپرادور بر آن حاکم بود و نه شــباهتي به 
اقتصاد عدالت محور صدر اسالم دارد و نه شباهتي به کشورهاي 
سوسیالیستي، الزم به توضیح است که تمام کشورهاي با اقتصاد 
سیستم بســته داراي توجهات سوسیالیســتي نیستند اما در 
عمل آنچه شاهد هستیم توزیع ثروت و نگاه به سرمایه و سایر 
پارامترهاي اقتصادي در این کشــورها شباهت بسیاري به  هم 
دارد، طبیعي است که شاخص هاي اقتصادي کشور ما نیز نشان 

اقتصاد دولتي يا خصوصي چرا و چگونه...

اقتصــاد خصولتي عموما تداخــات و هرج ومرج 
فعاليت هاي مالي و پولي را در ابعاد سياســتگذاري 
و عمليات اجرايي شامل مي گردد که توسط دولت 
يا مرتبطين و يا نهادهاي دولتي با صاحبان زر و زور 
و نهادهاي خانوادگي، قومي و يا گروهي هدايت 
و مديريت مي شــود و اين اقتصاد عموما مباني آن 
رانت و مشي آن نيز با ارتشا، تحبيب، تهديد و تحديد 

مزيت هاي اجتماعي همراه است

نویسنده: سیدحسین قاسمي
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مي دهد که اقتصاد ما سیستم باز نبوده اما توزیع ثروت و یا ابزار 
تولید منحصر به دولت است و یا محدود و تعریف شده در کنار 
دستگاه هاي دولتي که حتي رشد سرمایه دارهاي به نام نیز بدون 
حمایت دولت امکانپذیر نبوده و عموم اختالس گران نیز از مدیران 
دولتــي و یا اخاللگران در نظام اقتصادي بدون حمایت مدیران 
دولتي امکان فعالیت نداشتند. ظرف سال هاي گذشته نمي توانیم 
در هیچ دوره اي شباهت سیستم اقتصادي کشور خودمان را با 
یکي از معیارهاي تعریف شده دو سیستم تطبیق دهیم، چه در 
دوره جنــگ و چه در زمان بازســازي و چه در دوره اصالحات 
و پســااصالحات و یا دوره هاي متمایز بعدي. اگر هم براســاس 
برنامه هاي توسعه بخواهیم این سنجش و مقایسه را صورت دهیم 
در هیچ یک از شش دوره توسعه وجوه بارزي از یک حرکت به سوي 
اقتصاد پایدار را مشاهده نمي کنیم و به همین دلیل نیز در برخي 
از ایــن دوره ها چهل درصد از برنامه تحصیل نکرده اند. این امر 
حاکي از عدم تهیه یک مانیفست اقتصادي پس از انقالب بوده است 
و تبیین اینکه اقتصاد آینده کشور ما چه سمت  وسویي خواهد 
داشت هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد زیرا بعید است هیچ یک 
از اقتصاددانان عصر حاضر بدانند در کدام مدل قرار داشته ایم و 
یا قرار است کدام سیستم باز یا بسته چارچوب اقتصاد ملي باشد. 
اگر این مسئله روشن شود تدوین ساختار اجرایي آن در مقوله هاي 
پول، دارایي، ارز، نظام بانکي، نظام مالیاتي، ارزش کار، خدمات 
و تولید، مالکیت و سرمایه گذاري قابل تعریف خواهد بود در غیر 
این صورت با تعاریف کلي و شعار در هر سال مالي ما نمي توانیم 
رئوس اقتصاد پایدار را براي آینده اي روشن که تعدیل اقتصادي 

موجب رفاه و کاهش فاصله طبقاتي بشود را تعریف نکنیم.
تا مدل اقتصادي تعریف نشود و براساس آن ساختار نظام اقتصادي 
تدوین نگردد، رفاه نسبي و کاهش فاصله طبقاتي و ارائه خدمات 
اجتماعي به وجود نمي آید. این در حالي است که جامعه  دردکشیده 
نیز تنها مطالبه اش زمامداري منطقي اقتصادي و رفاه اجتماعي است 
که الزم است ابتدا تکلیف خود را براي انتخاب سیستم اقتصادي باز 
یا بسته صورت دهیم تا نخستین مرحله تصمیم  سازي  براي بهبود 
نظام اقتصادي شــکل بگیرد و در مراحل بعدي تدوین شیوه ها و 
روش هاي اجرا با توجه به استانداردهاي جهاني عوامل رشد و توسعه 

را در سیستم هاي باز خود طراحي نماییم.

گفتن از شــیوه بســته که نوعي زمامداري کالسیک است 
اکنون منسوخ شده و براي رسیدن به عدالت اجتماعي ناگزیر 
به پذیرش سیستم باز هستیم در سیستم باز حاکمیت دولت 
در اقتصاد منتفي اســت و سرمایه داري مقبول در چهارچوب 
عدالت اجتماعي تعریف مي گردد که مي تواند موجب رشــد و 
تعالي اقتصاد جوامع شــده و جامعه را به سوي مدینه فاضله 
هدایت نماید این اقتصاد که قطعا دولتي نیست به مباني فکري 
و اعتقادي دین مبین اســالم نزدیک تر است و رنگ عدالت به 
بیان کتاب و سنت روشنتر، زیرا عدالت اجتماعي عالوه  بر اینکه 
ابزار توســعه و اجرا را فراهم مي سازد بضاعت ها و توانایي هاي 
فردي و گروهي را براي کســب درآمد و تولید ثروت با لحاظ 
پرداخت هزینه هاي ملي و یا عمومي آن به دولت مشروع فراهم 
و براي آن قانون تعریف مي نماید درحالي که سیستم هاي بسته، 
انســان و نیروي کار را در نهایت به چشم یک ابزار تولید نگاه 
مي کند. تفاوت حریم انسان و انسانیت نیز در این دو سیستم 
حفظ کرامت انســان در سیستم باز و نگاه ابزاري در سیستم 
بســته اســت و همین تفاوت نگاه حرمت انسان را در اقتصاد 
دولتي که سیستمي بسته است نادیده مي گیرد. هر حکومتي 
با هر تفکري حاکم باشد رفتار خروجي و ارزشي آن به انسان 
اگر ارزشي نباشد و براي مقاصد حکومت و دولت مرکزي اعم 
از سوسیالیستي و یا تقدس متافیزیکي نگاه ابزاري داشته باشد 
و رشــد و توسعه ملي را براي تعالي مردم کشورش نخواهد و 
با سیستم بسته مردم را وادار به تحمل مشقت نماید به صور 

قطع نمي تواند با مردم تعامل منطقي بر قرار سازد.
دولت هایي که در انتخاب سیســتم و ساختار آنها هنوز در 
وادي مدیریت، واله و حیران هستند، نه به بازارهاي سرمایه  
دست خواهند یافت و نه مردم آنها از عدالت و رفاه اجتماعي 
فراگیر بهره مند مي شــوند و در این سرگرداني آنچه حاصل 
مي شــود رشــد جریان هایي اســت که به حکومت مرکزي 
نزدیک تر یا وابســته ترند و از رانــت و برخورداري از مواهب 
ملي و عمومي و دســت بــردن و تعدي به حقوق عمومي به 
نحو نامطلوب اســتفاده مي کنند. عدم برخورداري از تعامالت 
سازنده داخلي و خارجي محدود و سیاسي مي شود و معیارهاي 
زمامداري عموما بر وفق عالئق و ســالئق حاکمان و مدیران 
تعریف خواهد گشت و اینگونه است که در طول تاریخ عموما 
اقتصاد مبتني بر سیســتم متمرکز یا بســته دولتي هیچ گاه 
نتوانسته موفقیت مطلوبي را در عرصه خدمات اجتماعي کسب 
نماید. آنچه از الزامات سیســتم باز یا اقتصاد خصوصي است 
انعطاف قابل مالحظه در مراودات، مالحظات و داد و ستدهاي 
پولي و مالي است و هر دولتي اقتصاد خود را در سیستم بسته 
مدیریت کند در واقع دچار نوعي خود تحریمي مي شود کهآن 
نیز موجب میگردد در محدودیت ها هزینه مدیریت زمامداري 
خود را افزایش دهد و بسیاري از محدودیت ها عالوه بر اینکه 
سرمایه هاي ملي را مستهلک مي کند عامل مهمي در کاهش 
ظرفیت ســازي  هاي ملي و عدم برخــورداري از دانش روز و 
فناوري هاي نوین گردیده و تحقق آرمان هاي ملي و دیني را 

دور از دسترس مي نماید. 

تا مدل اقتصادي تعريف نشود و براساس آن ساختار 
نظام اقتصادي تدوين نگردد، رفاه نســبي و کاهش 
فاصله طبقاتي و ارائــه خدمات اجتماعي به وجود 
نمي آيد. اين در حالي است که جامعه  دردکشيده 
نيز تنها مطالبه اش زمامــداري منطقي اقتصادي و 
رفاه اجتماعي است که الزم است ابتدا تکليف خود 
را براي انتخاب سيستم اقتصادي باز يا بسته صورت 
دهيم تا نخستين مرحله تصميم  سازي  براي بهبود نظام 

اقتصادي شکل بگيرد
 قبل از ورود به بحث 
اصلــی الزم هســت 
مفهوم  به  گذرا  نگاهی 
اقتصادی  اصالحــات 
اصالحات  بیندازیــم؛ 
شــامل  اقتصــادی 
که  است  سیاست های 
افزایش بهره وری  برای 
صــورت  اقتصــادی 
می گیــرد و بهره وری 
فعالیت های  کارایی  برای ســنجش  معیاری  اقتصادی؛ 
اقتصادی در جامعه است و این معیار بیانگر شیوه استفاده 
از منابع و عوامل تولیدی در یک دوره زمانی مشخص است. 
بهره وری نیز خــود اثرات مختلفی بر عملکرد اقتصادی 
جامعه برجای می گذارد که از آن جمله می توان به رشد 
فناورانه؛ استفاده کارآمدتر از منابع؛ تخصیص بهینه منابع 
اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس در تولید اشاره نمود.
همانگونه که می دانیم طبق نظر اقتصاددانان مولفه های اصلی 
هر برنامه اصالح اقتصادی مشتمل بر آزادسازی قیمت ها؛ ثبات 
اقتصاد کالن و کنترل تورم؛ حمایت از گروهای آســیب پذیر و 
دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی است و تجربه دیگرکشورها 
هــم نشــان میدهد که اصالحــات اقتصادی در ســه حیطه 
بوروکراسی زدایی، آزاد سازی  و خصوصی سازی  شروع می شود و 
با تداوم آن درنهایت منجر به بهبود وضعییت رفاهی می گردد.

از آنجایی که صنعت بیمه به عنوان بخشی از اقتصاد جامعه 
تلقی می شود و با تمامی ابعاد خود در سپهر اقتصادی جامعه 
تنفس می کند و هم بر این سپهر تأثیر می گذارد و هم از آن 
تأثیر می پذیرد، لذا هرگونه اعمال اصالحات واقعی در اقتصاد 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم بر بازار صنعت بیمه تأثیر 

می گذارد و باعث رشد و شکوفایی آن می شود.
از طریق بورو کراسی زدایی در اصالحات اقتصادی انعطاف 
سازمان های بیمه ای در مقابل تغییرات محیطی بازار افزایش 
می یابد؛ زمینه ظهور و بروز خالقیت کارکنان و نوآوری آنان 
در صنعت بیمه فراهم می گردد و مسیر دسترسی مؤسسات 
بیمــه به اهداف اقتصادی مربوطه فراهــم می گردد. در اثر 
آزاد ســازی  قیمت ها، بازار واقعی شــکل می گیرد و قیمت ها 

واقعی تر می گردد و در نتیجه حق بیمه بیمه نامه ها هم شکل 
فنی و علمی به خود می گیرد و این امر باعث ازبین رفتن مفاسد؛ 
رانت و انحصار در بازار بیمه می شود. با انجام خصوصی سازی  
در اقتصاد که مورد تأکید صندوق بین المللی پول؛ بانک جهانی 
و سایر مراکز اقتصادی بین المللی به کشورها بوده و امروز در 
دستور کار اکثر کشورهای جهان ازجمله کشور عزیزمان است، 
موجبات افزایش رقابت بیشتر مؤسسات بیمه ای به عنوان یکی 
از نهادهای مهم بازار ســرمایه فراهم می آید و افزایش رقابت 
می تواند به تنوع و توســعه خدمــات و فعالیت های بیمه ای؛ 
افزایش کارایی؛ تعدیل مقــررات و قوانین؛ افزایش بهره وری 

نیروی کار؛ شفافیت اطالعات و غیره منجر شود.
جــذب  اقتصــادی؛  اصالحــات  اعمــال  بدین ترتیــب 
ســرمایه گذاری های خارجی؛ جــذب فناوری های جدید و 
مهارت های مدیریتی را سبب می گردد و با ورود شرکت های 
بیمه خصوصی بیشتر به بازار؛ ازجمله شرکت های تخصصی 
بیمه زندگی و تشــدید رقابت در بــازار، هم به میزان فروش 
بیمه نامه افزوده شد و هم حق بیمه تولیدی افزایش می یابد 
و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه که هم اکنون فاصله معناداری با 
متوسط جهانی دارد افزایش می یابد با اطمینان می توان گفت 
که اعمال اصالحات واقعــی اقتصادی با درنظر گرفتن همه 
مولفه های آن و کاهش تصدی گری دولتی و عدم دخالت در 
بازار بیمه و حضور پررنگ شرکت های بیمه تخصصی مخصوصا 
در حوزه بیمه های زندگــی منجر به تعادل در بازار رقابت و 
افزایش ضریب نفوذ بیمه و همچنین توسعه خدمات بیمه ای 
در کشور می گردد و این مهم ضمن افزایش تولید ناخالص ملی 

باعث تشدید رشد اقتصادی کشور را سبب می شود.
به طور کلی اعمال اصالحات واقعی اقتصادی موجب پویایی 
بازار صنعت بیمه گردیده و در سایه این پویایی موانع مختلف 
از قبیل؛ انحصار، رانت، رقابت مکارانه، عدم شفافیت و امثالهم 
رنگ می بازند و زمینه شــکوفایی بیش از پیش صنعت بیمه 
فراهم می گردد وشرکت های بیمه هم در این بازار پویا جهت 
حفظ و گســترش جایگاه خود ناگزیر به اعمال اصالحات در 
ساختار خود و هوشمند سازی  و دیجیتال کردن تمامی ابعاد 
و فرایند های کاری خواهند شد که نتیجه آن هم تحقق سریع 
اهداف اقتصادی شرکت های بیمه و هم افزایش کیفیت خدمات 

بیمه ای به نفع بیمه گزاران و رضایت آنان را خواهد شد. 

تأثير اصالحات اقتصادي بر بازار بيمه

تهیه و تنظیم: رضا اسدی مشاور 
عالی کارگزاری رسمی بیمه برخط 

ایمن سپهر سفیران
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 اخبـار مـالی - قیمت 
ارز هم مانند هر کاالی 
دیگری که قابلیت خرید 
و فـروش دارد، از قانون 
معـروف عرضه و تقاضا 
پیــروی می کند، البته 
خـود عـرضـه و تقاضا 
از قانــون نیاز و ارزش 
یعنی  تبعیت می کنند، 
عرضه کننده اگر ارزش کاالی خود را بیش از قیمت آن در 
بازار بداند، طبعا عرضه را محدود تر می کند و از طرف دیگر 
متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، 
سعی می کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش 

داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
در مــورد ارز هــم همین طور اســت، با ایــن تفاوت که 
عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی اســت که یعنی 
دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی اســت یعنی در اثر ســو 
مدیریت یا فشــار های خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو 
ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می شود. یا بر عکس 
ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از 
کاال ها را ممنوع یا بسیاری از کاال ها را محدود کند، و به این 

طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
بنابراین در شرایط ایجاد تقاضا کاذب وظیفه عرضه کننده 
عمده ارز این اســت که با تزریق صحیح و به موقع و بدون 
اینکه باعث تالطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.

و البته همیشــه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما 
و کشورهای حوزه دالر مراقبت نماید که قیمت بازار تفاوت 
زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. نکته دیگر اینکه، اگر اصالح 
نظام اقتصادی کشور مدنظر مسئولین باشد، به نظر حقیر، قدم 
اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است، که آن هم البته 

برمیگردد به جلوگیری از افرایش بی رویه حجم نقدینگی.
یعنی اگر دولــت مالیات ها را افزایش دهد، یارانه ها برای 
حامل های انــرژی، و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، 
حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساخت ها را هم کاهش 
دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند 
و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی 
کرده باشد افزایش دهد. راجع به چشم انداز بازار، پیش بینی 
اصوال آسان نیست به خصوص در جایی که داده ها و اطالعات 
شفاف نیست، ولی همانطور که قبال هم گفته بودم، قیمت ها 
بهتر است که براساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما 

و کشورهای حوزه دالر تعدیل و تنظیم گردد.
خوب اینکه چه اتفاقاتی را برای اقتصادمان مفید می بینیم 
یک بحث است - و اینکه چه اتفاقاتی را پیش بینی می کنیم 
بحث دیگری است، پیش بینی، احتیاج به اطالعاتی دارد که 

در اختیار آدم های عادی نیست، افراد خاصی هستند که از این 
موهبت برخوردارند و برخی از آنها هم از آن اطالع سوءاستفاده 
می کننــد، و به همین خاطر به آن رانت اطالع هم می گویند، 
ولی از پیش بینی که بگذاریم، به امید و آرزو می رسیم، امید به 
چه داریم - یا آرزوی چه را داریم - هر یک مبحث جداگانه ای 
است ولی چیزی که همیشه تأکید کرده ام و برای هر اقتصادی 

الزم و حتی واجب است داشتن عالمت های صحیح است.
اگر در یک اقتصاد عالمت ها صحیح باشــد آینده ای روشن 
در انتظارمــان خواهد بود. ببینید اگر فرض کنیم در کشــور 
یک کار خانه تولید دوچرخه داشــته باشیم و فرض کنیم هر 
دوچرخه برای تولید کننده مثال یک صد هزار تومان تمام شود 
اگــر ما اجازه دهیم که تولید کننده مطابق اصل عرضه وتقاضا 
دوچرخه های تولیدی خود را به باال ترین قیمت )مثال یک میلیون 
تومان( بفروشد این یعنی عالمت واقعی ولی اگر به بهانه های 
مختلف حتی خیر خواهانه و مثال برای گسترش ورزش و رفاه 
طبقه فرودست کار خانه سازنده دوچرخه را مجبور کنیم که 
دوچرخه هایش را به قیمت خاصی )مثال صدوبیست هزار تومان( 
بفروشد این یعنی عالمت اشتباه - در عالمت واقعی ممکن است 
دوچرخه ها در وحله اول قیمت خیلی باالیی بگیرند، ولی چون 
سایر سرمایه داران میبینند که این کار سود زیادی حاصل می کند 
آنها هم به احداث کار خانه دوچرخه سازی  راغب می شوند واین 
باعث گســترش صنعت و تولید فزاینده، ایجاد رقابت و طبعا 
کاهش قیمت دوچرخه در دراز مدت می شود ولی اگر عالمت 
اشتباه بدهیم درست است که در وحله اول دوچرخه ها ارزان تر 
فروخته می شود، ولی همین ارزانی باعث می شود که خریداران 
بیشتر از مقدار تولید باشند و اینجاست که دالالن و بنک داران 
وارد بازار شده، و شروع به خریداری و احتکار دوچرخه ها کرده 
و در بازار ســیاه به قیمت باال بفروشند و در اینجا سود اصلی 
به جای اینکه نصیب تولید کننده شود و باعث اقبال سرمایه داران 
به تولید بشود - نصیب دالالن می شود و سرمایه داران عالقه مند 

می شوند که سرمایه خود را در راه داللی به کار اندازند.
عالمت صحیــح در همه جا، روشــنگر، وموجب فالح و 
صالح خواهد بود، مثــال در زمان هائی قیمت ارز که باید 
تابع نرخ تورم و بهره باشــد به ضرب تزریق بیش از تقاضا 
به طور مصنوعی پایین نگه داشــته شده، این یعنی عالمت 
غلــط و این باعث اخــالل در اقتصاد و ایجاد رانت و توقف 
تولید و واردات بی رویــه محصوالت بیفایده یا کم فایده و 
از بین رفتن اشــتغال و گســترش بی کاری و... می شده یا 
وقتــی به طور غیرواقعی نرخ بهره باال وپایین می رود یا هر 
اتفاق غیرواقعی و مصنوعی که در اقتصاد بیفتد همه اینها 
عالمت های غلط اســت و بنا بر این اگــر بخواهیم بگوییم 
»بایــد« یا بگوییم »آرزو« یا بگوییــم »امید« یا هر جمله 
دیگر فقط »واقعی شــدم عالمت ها« بهترین هدیه ای است 

که می شود به اقتصاد کشور داد. 

بهترين هديه به اقتصاد کشور!

نویسنده: علی اصغر سمیعی
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 اخبار مالی - توســعه و استقرار فناوری های اقلیمی 
جهت تحقق دستور کار رسیدن به معادله خالص صفر 
جهان یک موضوع حیاتی است. رشد می تواند در انتظار 
کسب وکارهایی باشد که مایل به نوآوری سریع و همکاری 

در زنجیره های ارزش در حوزه اقتصاد پایدار هستند.
رسیدن به معادله انتشار خالص صفر نیازمند تالش بسیار 
زیادی برای اختراع، پاالیش و به کارگیری فناوری های آب و 
هوایی است: فناوری هایی که به صورتی روشن برای سرعت 
بخشــیدن به کربن زدایی درنظر گرفته شده اند. برای مثال، 
تحقیقات نشــان می دهد که تولید ســاالنه هیدروژن پاك، 
یک حامل انرژی کم کربن، باید بیش از هفت برابر شــود تا 
جهان در سال2050 به صفر خالص کربن دست پیدا کند.

طبق یک مطالعه میدانی، هم اکنونظرفیت جهانی ذخیره سازی 
انــرژی طوالنی مــدت، در چارچوب اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر باید تا سال2040 به میزان400 افزایش یابد تا به 
بخش برق کمک شود تا آن سال به صفر خالص دست پیدا کند.
هم اکنــون، ده خانــواده از فناوری هــای آب و هوایی برای 
رویارویی با چالش خالص صفر حیاتی درنظر گرفته می شوند 
و انتظار این اســت که نوآوری ها در این حوزه ها گسترش پیدا 
نمایند. با افزایش تقاضا برای این ده حوزه، شرکت ها فرصت هایی 
بــرای ایجاد ارزش، فرصت قابل توجهی خواهند داشــت و در 
عین حال می توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک 
می کنند. تحلیل کارشناسان مالی نشان می دهد که در سناریویی 
که براســاس آن جهان می تواند تا سال2050 به صفر خالص 

می رسد، هزینه های سرمایه ای برای تجهیزات و زیرساخت ها با 
شدت انتشار نسبتا کم به طور متوسط 6.5تریلیون دالر در سال 
خواهد بود که بیش از دو سوم از 9.2تریلیون دالر هزینه سرمایه 
ســاالنه در آن زمان است. به نظر می رسد که تقریبا تمام این 
سرمایه گذاری ها در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 

شامل فناوری های مرتبط با اقلیم می شود.
این بدان معنا نیســت که نوآوری و پذیرش فناوری های 
آب و هوایی ساده خواهد بود. به احتمال زیاد، این فرایندها 
دچار چالش های قابل توجهی خواهند بود. در طول انتقال به 
معادله خالص صفر، سیستم انرژی جهان، و همچنین منابع 
تجهیزات و زیرســاخت های پرانتشار گازهای گلخانه ای، از 
طریق فناوری های اقلیمی مهندســی مجدد خواهند شد تا 
به جای سوخت های فســیلی با انرژی های تجدیدپذیر کار 
کنند. این نه تنها به معنای ساخت و استفاده از وسایل جهت 
تولید انرژی های تجدیدپذیر است، بلکه به معنای انتقال آن 
به بازارهــای نهایی از مراکز تولید، مانند مناطق آفتابی که 
انرژی خورشیدی ارزان قیمت تولید می کنند نیز می شود. با 
وقوع این تغییرات، برخی از زنجیره های ارزش از هم خواهند 

گسست و زنجیره های جدیدی تشکیل می شوند.
برای تحقق هدف معادله کربن صفر، در وقوع نوآوری ها نیز 
باید تسریع شود. برای بیشتر فناوری های اقلیمی، هزینه ها 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای در راستای اهداف 
خالص صفر، اواسط قرن به کندی کاهش می یابد. شکستن 
منحنی هزینه مستلزم رویکردهای غیرمتعارف برای توسعه، 

www.mckinsey.com/business-functions :ترجمه: کبری صدقی |  منبع

ريسک سرمايه گذاري در فناوري هاي اقليمي

وداع با زنجيره توليد ارزش سنتي
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ادغام و مقیاس بندی فناوری است ازجمله میزان همکاری که 
به ندرت برای انواع دیگر فناوری ها دیده می شود.

تجربه کار با شرکت فناوری اقلیمی و شرکت کنندگان در 
تولید زنجیره ارزش نشان می دهد که این سازمان ها دارای 
ویژگی های مرتبط و وابسته ای به یکدیگر هستند. رقابت در 
بازارهای وابسته به هم مستلزم همکاری در زنجیره های ارزش 
و اکوسیستم های صنعتی است. باید متوجه بود که مزایای 
قدرتمند نخستین حرکت را می توان از طریق ریسک پذیری 

و اقدام جسورانه به دست آورد.
نکته اینکــه فناوری های اقلیمی تنها درصورتی قابل اجرا 
هستند که سایر فناوری های اقلیمی نیز در سطح تأسیسات، 
شــرکت ها، مناطق یا زنجیره های ارزش پیاده ســازی شوند. 
به عنوان مثال، متانول ســبز به عنوان پیشرفته ترین سوخت 
موجــود برای تامین انرژی کشــتیرانی ســبز درنظر گرفته 
می شود، موتورهای متانولی برای کشتی ها هم اکنون در بازار 
عرضه می شوند. یکی از شکل های تولید متانول سبز، متانول 
الکترونیکی، می تواند با ترکیب هیدروژن سبز با CO2 بیوژنیک 
)CO2 مشتق شده از زیست توده( ساخته شود. بنابراین، در 
کوتاه مدت، افزایش تولید متانول ســبز به احتمال زیاد شامل 

افزایش جذب کربن برای منابع صنعتی CO2 بیوژن است.
یک پیش نیاز حیاتی برای موفقیت بسیاری از فناوری های 
اقلیمی - ازجمله متانول سبز و هیدروژن سبز، سایر سوخت های 
مصنوعی، فوالد سبز و جذب کربن - ایجاد ظرفیت برای تولید 
و ذخیره برق تجدیدپذیر اســت. دسترســی به منابعی غیراز 
انرژی های تجدیدپذیر نیز می تواند سرعت افزایش فناوری های 
آب و هوایی را محدود کند: به عنوان مثال، باتری های وســایل 
نقلیه الکتریکی و سیستم های ذخیره انرژی در مقیاس کاربردی 
نیاز به ورودی های ثابتی از مواد خاصی مانند کبالت و نیکل دارند.
یک پیش نیاز حیاتی برای موفقیت بسیاری از فناوری های 
اقلیمــی، ازجمله متانول ســبز و هیدروژن ســبز، ســایر 
ســوخت های مصنوعی، فوالد ســبز و جذب کربن، ایجاد 

ظرفیت برای تولید و ذخیره برق تجدیدپذیر است.
پیچیدگــی اضافــه بــه این دلیــل به وجــود می آید که 
فناوری های آب و هوایی اشکال مختلفی دارند که ممکن است 
وابستگی های متقابل خاص خود را داشته باشند برای مثال باید 

ذخیره انرژی طوالنی مدت وجود داشته باشد. این مجموعه 
فناوری شامل چهار دسته اصلی شیمیایی، الکتروشیمیایی، 
مکانیکی و حرارتی اســت. هر دسته شامل چندین فناوری 
اســت و هر یک از آنها به ســطح متفاوتی از بلوغ و آمادگی 
بازار رسیده اند. نگاهی به استفاده های احتمالی ذخیره سازی 
طوالنی مــدت انرژی در یک بخش - برق - نشــان می دهد 
کــه بهره برداری اقتصادی در هر مــورد می تواند به تغییرات 
)در سایر بخش های سیستم انرژی( بستگی داشته باشد که 
انعطاف پذیری و نیازهای ذخیره سازی شبکه را تغییر می دهد.

به دلیــل چنین روابطی، برای رهبران، مدیران ارشــد و 
کارکنان مفید اســت که در مورد بســیاری از فناوری ها و 
نحوه تعامل آنها اطالعات بیشــتری کسب کنند. آنها الزم 
است روش هایی را مطالعه کنند که شرایط واقعی- ازجمله 
قابلیت های صنعتی، الزامات زیرســاختی، و سیاســت های 
عمومی - ممکن اســت به نفع یا مهار فناوری ها باشد. آنها 
همچنیــن می خواهند الزم اســت محدودیت های موجود 
در مــواد حیاتــی را درك کنند. تجربه نشــان می دهد که 
تکنیک های پیش بینی بسیار پیچیده تر، همراه با برنامه های 
کوتاه مــدت و بلندمدت برای مقابلــه با منابع محدود مورد 
نیــاز خواهد بود. با آگاهــی از این دانش، رهبران می توانند 
سناریوهای یکپارچه ای را برای نوآوری فناورانه تعریف کنند و 
از آنها برای شناسایی فرصت های امیدوارکننده استفاده کنند.
وابستگی متقابل فناوری های اقلیمی به این معناست که 
افزایش آنها اغلب مســتلزم همکاری سازمان ها برای ایجاد 
زنجیره های ارزش جدید و اکوسیســتم های صنعتی است - 
رویکردی مشــارکتی تر از آنچه ممکن است کسب وکارها به 
آن عادت داشــته باشند و رویکردی که می تواند شبکه های 

موجود را به چالش بکشد.
صنعــت هیدروژن مثال خوبی ارائه می دهد. یک گزارش 
از شــورای هیدروژن )کنسرســیوم صنعتی( و مک کینزی 
اشاره می کند که در بیش از 520پروژه که 160میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری اولیه را جذب کرده اند احتماال 540میلیارد 
دالر سرمایه گذاری اضافی برای رسیدن به هدف صفر خالص 
تا سال2050 نیاز دارند. همچنین این گزارش توضیح می دهد 
که تقاضای باال برای هیدروژن سازمان ها را تشویق می کند 
تا در زیرساخت ها و ظرفیت تولید سرمایه گذاری کنند، اما 
تقاضا تنها زمانی به مقیاس انبوه می رسد که زیرساخت ها و 
ظرفیت تولید برای تولید هیدروژن پاك و ارزان قیمت وجود 
داشته باشد. برای تشویق به اقدام جهت این مهم، هماهنگی 
بیــن تامین کننــدگان و خریداران احتمالــی هیدروژن و 
همچنین بازیگران اکوسیستم مانند مؤسسات مالی )بسیاری 
از آنها به دنبال پروژه های کم انتشــار برای ســرمایه گذاری 
هستند( و دولت ها که ممکن است ارائه مشوق ها یا تضمین 

جذب هیدروژن را درنظر بگیرند، تسهیل می کند.
رویکردهای مشــابه می تواند سایر فناوری های اقلیمی را 
نیز ارتقا دهد. برای مثال، تحقیقات در مورد بازار نوپا برای 
کامیون های بدون آالیندگی نشــان می دهد که گروه های 

يک پيش نيــاز حياتی برای موفقيت بســياری از 
فناوری های اقليمی ايجــاد ظرفيت برای توليد و 
ذخيره برق تجديدپذير است. دسترسی به منابعی غيراز 
انرژی های تجديدپذير نيز می تواند سرعت افزايش 
فناوری های آب و هوايی را محدود کند: به عنوان 
مثال، باتری های وسايل نقليه الکتريکی و سيستم های 
ذخيره انرژی در مقياس کاربردی نياز به ورودی های 

ثابتی از مواد خاصی مانند کبالت و نيکل دارند
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صنعتی می توانند نه تنها به هماهنگ کردن عرضه وســایل 
نقلیه و زیرساخت های مربوطه )مانند ایستگاه های شارژ( بلکه 
به ترتیب مدل های تامیــن مالی برای خرید کامیون کمک 
کنند. ائتالف »آسمان پاك برای فردا« مجمع جهانی اقتصاد، 
پیشنهاد می کند که مقررات حمایتی، اقدامات تشویقی جهت 

جهت حفظ هوای پاك کمک کند.
مدیرانی که پتانســیل را در پیگیری فناوری های اقلیمی 
می بینند، نباید منتظر شکل گیری یک اکوسیستم حمایتی 
باشند. برای تسریع استقرار، آنها باید فعالیت خود را شروع 
کنند، همتایان و شــرکا را ســازماندهی کنند، مهندسان 
و دانشــمندان را جمع آوری کنند، و شــبکه هایی را ایجاد 
کننــد که تقاضا، تولید، زیرســاخت، بودجه و دانش را گرد 
هم می آورد. با توســعه طرح های مشترك یا نقشه های راه، 
برای تجاری ســازی فناوری های آب و هوایی، اکوسیستم ها 
می توانند تغییرات را تحریــک کنند، بازار ایجاد کنند و از 

هدر رفتن تالش ها در پروژه های تکراری جلوگیری کنند.
برای سیستم کربن زدایی، هنوز هیچ فناوری اقلیمی به عنوان 
استاندارد نهایی نشده است و از آنجایی که اکوسیستم ها برای 
پشتیبانی از بسیاری از فناوری های اقلیمی مورد نیاز هستند، 
تشکیل شبکه هایی مانند شبکه هایی که در باال توضیح داده شد 
می تواند به یک فناوری اقلیمی به عنوان راه حل انتخابی صنعت 
کمک کند. بنابراین، مزایای حرکت اول برای شرکت هایی که 
زودتر اکوسیســتم های فناوری اقلیمی را سازماندهی یا به آن 
ملحق می کنند، در دســترس است. شرکت هایی که در پشت 
فرایند تکنولوژی های اقلیمی حرکت می کنند ممکن اســت 
پس از شکل گیری نهایی اکوسیستم، برای ورود به همکاری ها 

با مشکل مواجه شوند.
این فشــارها همه مدیران و صاحبان ســرمایه را به ویژه 
آنهایی که در صنایع مستقر هستند، مجبور به انتخاب های 
ســخت می کند. آنهــا باید پتانســیل درآمــد کوتاه مدت 
دارایی های فعلی خود را با فرصت های احتمالی برای رشــد 
تصاعدی در بازارهای فناوری آب و هوا مورد توجه قرار دهند. 

فناوری های ديجيتال باعث ايجاد شرکت های جوان 
مسلط بر بازار شد و سلسله مراتب کسب وکارهای فعلی 
را درهم شکست. اکنون، رشد يک بازار چند تريليون 
دالری برای فناوری های آب و هوايی قرار است صنايع 
را دوباره پيکربندی کند و ارزش را در سراسر اقتصاد 
توزيع کند و داستان های موفقيت جديدی را هم برای 
کسب وکارهای سبز تازه کار و هم برای کسب وکارهايی 

که به سرعت در حال حرکت هستند ايجاد کند

آنها باید تصمیم بگیرند که چه مقدار از منابع خود را باید در 
خدمت به بازارهایی سرمایه گذاری کنند که احتماال شروع به 
کوچک شدن می کنند - و چقدر متعهد به تولید فناوری های 
اقلیمی رشد یافته و اختراع نسل بعدی هستند. سپس آنها 
نیاز به سازماندهی یا پیوستن به اکوسیستم هایی دارند که 
به فناوری های جدید برای پذیرش و دســتیابی به مقیاس 

مورد نظر کمک می کند.
حرکت در شرایط عدم قطعیت، دلهره آور خواهد بود. خطوط 
نهایی اقتصاد پیش رو هنوز مبهم است، اما انتظار برای روشن 
شدن بیشتر آنها می تواند به معنای از دست دادن فرصت های 
ارزشمند باشــد. این فشار باعث می شود سازمان ها شناسایی 
کنند که کجا می توانند رقابت کنند و جسورانه موقعیت های 
خود را به دســت آورند، به ویژه در بازارهایی که اولین ها هنوز 

پیشروی نکرده اند.
باید توجه داشــت که انتشــار فناوری های دیجیتال باعث 
ایجاد شرکت های جوان مســلط بر بازار شد و سلسله مراتب 
کسب وکارهای فعلی را درهم شکست. اکنون، رشد یک بازار چند 
تریلیون دالری برای فناوری های آب و هوایی قرار است صنایع 
را دوباره پیکربندی کند و ارزش را در سراسر اقتصاد توزیع کند 
و داستان های موفقیت جدیدی را هم برای کسب وکارهای سبز 
تازه کار و هم برای کسب وکارهایی که به سرعت در حال حرکت 
هستند ایجاد کند. این تحوالت میراث رهبران در بخش های 
دولتی و خصوصی را مشخص خواهد کرد. کسانی که جسورانه 
حرکت می کنند، می توانند موقعیت شرکت های خود را برای 
موفقیت طوالنی مدت بهتر نشان دهند درحالی که از پاسخ فوری 

جهانی به تغییرات آب و هوایی حمایت می کنند. 



 توســعه پایدار فرایندی چند بعدی اســت که هدف آن 
نه تنها ایجاد ســود مالی، بلکه ایجاد روندی است که در آن 
شرایط زندگی و استفاده از منابع، با کمترین آسیب ممکن 
به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های زیســتی، نیازهای 
انسان محقق شود. این شیوه از توسعه راه حل هایی را برای 
الگوهای دارای محدودیت زمانی به لحاظ ساختاری، اجتماعی 
و اقتصادی ارائه می دهد تا اقتصاد بتواند در کنار بهره مندی از 
منابع مورد نیاز و تولید ثروت، از بروز مسائلی زیست محیطی 
و کاهش کیفیت زندگی در جوامع انسانی، در حال و آینده 
جلوگیری کند. در این شیوه توسعه، استفاده از منابع، هدایت 
سرمایه گذاری ها، جهت گیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی 
با نیازهای حال و آینده سازگار می شود. برای تحقق این مهم 
شاخص هایی برای حفظ محیط زیست و توسعه رفاه اجتماعی 
همراه با حفظ کنترل بر فعالیت شرکت ها تحت عنوان 3شاخص 
حاکمیت محیطی، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی 
)ESG( در سطح بین المللی تعریف است. این شاخص ها برای 
ارزیابی وجدان کاری جمعی یک شــرکت در زمینه عوامل 
اجتماعی و محیطی مورد اســتفاده قرار می گیرد. در ایران 
یکی از شرکت های پیشــرو در زمین تحقق این شاخص ها 
شرکت مادرتخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی 

خاورمیانه یا همان میدکو )سهامی عام( است.
همواره یکی از دغدغه های جهان مدرن اثرات زیست محیطی 
و پایدار فعالیت های توسعه گرا به ویژه در بخش های دارای ارتباط 
بیشتر با منابع زیستی ازجمله صنایع معدنی است. ایران به عنوان 
کشوری با مزیت قابل توجه در بخش معدن و چشم اندار افزایش 
سهم این بخش درتولید ناخالص داخلی، نیازمند تعریف اصولی 
برای پاسخگویی به این دغدغه در سطوح داخلی و بین المللی بوده 
است. در پاسخ به این نیاز، میدکو به عنوان یک شرکت پیشرو با 
ارائه اصول توسعه پایدار و فراگیر در یک سند مستقل، گام مؤثری 
برداشته است که می تواند الگوی قابل تاملی در پاسخ به دغدغه های 

پیش گفته باشد.
شعار میدکو، یادگیری و ثروت آفرینی در راستای توسعه پایدار 
و فراگیر است و سند تنظیم شده جهت تحقق این مهم اصولی را 
شامل می شود که براساس آنها تعهد شرکت ورای الزامات قانونی، 
محدودیت های فنــی و اقتصادی به نمایش می آید. و این اصول 
همان پاسخی است که می تواند دریچه جدیدی را به روی کشور 
در مسیر تحقق توسعه پایدار بگشاید. اصول توسعه پایدار میدکو 

در 8بخش تشریح شده است.

در بخش نخست از اصول توسعه پایدار در میدکو، بر سالمت، 
ایمنی محیط زیست تأکید شده است که براساس آن الزم است 
تالش روزافزون به منظور بهبود و ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان، 
بررسی جامع تأثیرات احتمالی کسب و کارها بر اکوسیستم مناطق 
تحــت فعالیت قبل و بعد از اجــرای طرح ها و اتخاذ رویکردهای 

حفاظتی، پیش گیرانه و اصالحی صورت  پذیرد.
بخش دوم مربوط به تعامل و توســعه جوامع محلی است. در 
این بخش اتخاذ رویکردهای توسعه گرایانه، مشارکتی و حمایتی 

مبتنی بر پایداری در ارتباط با جوامع محلی انجام می شود.
بخش ســوم از اصول توسعه پایدار در میدکو سودآوری با   
رویکرد پایداری درنظر گرفته شده که در چارچوب آن حفظ 
و بهبود سودآوری کسب و کارها در هماهنگی با اهداف توسعه 

پایدار جهانی مورد نظر است.
در چهارمین بخش، حرکت به سوی فناوری های کم کربن مورد 
توجه قرار گرفته و گسترش استفاده از فناوری ها و راهکارهای نوآورانه 

کم کربن در توسعه کسب و کار هدف گذاری شده است.
پنجمین بخش  در ارتباط با مدیریت مواد و انرژی است که در 
آن توسعه فعالیت های مورد نیاز در راستای مدیریت بهینه منابع 

موجود با تکیه بر بازاریابی منابع مورد توجه قرار می گیرد.
همکاری با نهاد ها و سازمان های متولی ششمین بخش از اصول 
توسعه پایدار میدکو تعریق شده است. همکاری در جهت مقابله 
با تغییرات اقلیمی و مســئولیت های بین المللی در قبال سالمت 

زیست کره در این بخش تعریف شده است.
هفتمین بخش  از اصول توســعه پایدار در میدکو، حمایت از 
مشتری ها و تامین کنندگان بارویکرد انظباق فناوری ها با اصول 
توسعه پایدار و فراگیر است و هشتمین بخش نیز گزارش عملکردی 
است که در آن رعایت شفافیت و ارائه مستمر گزارشات عملکرد و 
پایش صورت می پذیرد. انتظار میدکو این است که با عمل به اصول 
مذکور، نه تنها منافع سهامدارها، تامین کننده ها و مشتری های 
شرکت در بلندمدت محقق شود بلکه جوامع محلی، نهاد های ملی 

و دولت نیز از مواهب تحقق این اصول منتفع شوند.
توسعه پایدار، نه تنها به بهبود وضع زندگی جوامع منجر می شود، 
که منافع ســایر موجودات زنده روی کره زمین و نسل های آتی 
انسا  ها را نیز درنظر می گیرد، بنابراین بدون شک تنها روش معقول 
توسعه است، بخش خصوصی نیز مانند دولت ها در پیشبرد توسعه 
پایدار مسئولیت دارد، و میدکو به عنوان یکی از شرکت های پیشرو 
در توسعه پایدار، می تواند الگوی مناسبی برای سایر شرکت ها در 

ایران و حتی منطقه باشد. 
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 چادرملو هم اکنون دارای یک مجتمع معدنی، شــامل: 
معدن ســنگ آهن چادرملو و 5خط تولید کنسانتره با 
ظرفیت تولید 11میلیون تن کنسانتره سنگ آهن در سال، 
و یک مجتمع صنعتی شامل: کارخانه گندله سازی  با ظرفیت 
تولید 3.7میلیون تن گندله، کارخانه احیا مستقیم با ظرفیت 
تولید 1.55میلیون تن آهن اسفنجی، کارخانه تولید شمش 
فوالدی با ظرفیت 1.2میلیون تن، نیروگاه سیکل ترکیبی 
500مگاواتی و نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی در شهرستان 
اردکان و مشــارکت در کارخانه تولید میلگرد با ظرفیت 

450هزار تن در شهرستان ابرکوه استان یزد است.
چادرملــو با مجموع 7هزار نیرو شــاغل، ســاالنه بالغ بر 

17میلیون تن محصوالت زنجیره فوالد تولید می کند.
این شــرکت در دورنمای توسعه خود بیش از 20طرح را 

در دست مطالعه و اجرا دارد.
این طرح ها شامل:

)D19( 1- مشارکت در بهره برداری از معدن سنگ آهن آریز
2- مشــارکت در ساخت کارخانه فرآوری و تولیدکنسانتره 

آهن به ظرفیت 4میلیون تن در سال در بهاباد
3- ساخت کارخانه گندله سازی  شماره 2به ظرفیت 5ملیون تن 
4- ساخت کارخانه احیای مستقیم مگامدول با ظرفیت تولید 

2.2میلیون تن آهن اسفنجی 
5- ساخت کارخانه تولید فرو آلیاژها به ظرفیت 50هزار تن
6- مشــارکت در ســاخت کارخانه گندله سازی  با ظرفیت 

4میلیون تن در بهاباد 
7- مشارکت در ساخت کارخانه احیای مستقیم به ظرفیت 

1.2میلیون تن آهن اسفنجی در استان اردبیل
8- مشارکت در ساخت 2کارخانه تولید اسلب و ورق آلیاژی 

به ظرفیت 3میلیون تن 
9- ساخت کارخانه تولید انواع آجر و اجرام نسوز با ظرفیت 

100هزار تن.
10- ساخت 2واحد نیروگاه سیکل ترکیبی 500مگاواتی

11- ساخت 2واحد نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی 

12- یک واحد نیروگاه 100مگاواتی خورشیدی 
13- مشــارکت در تکمیل طرح نیمه تمام تولید شــمش 

فوالدی به ظرفیت 600هزار تن در سرمد ابرکوه 
14- مشــارکت در واحد احیای مستقیم ســرمد ابرکوه با 

ظرفیت 800هزار تن در سال 
15- مشارکت در تکمیل کارخانه تولید کالف فوالدی سرمد 

ابرکوه با ظرفیت 450هزار تن در سال 
16- مشارکت در کارخانه بازیافت سرباره در مجتمع صنعتی 

چادرملو به ظرفیت 100هزارتن
17- مشــارکت در کارخانه بازیافت کنســانتره به ظرفیت 

100هزارتن
18- مشارکت در پروژه های فوالدی در جنوب کشور

19- ساخت کارخانه تولید ممبران های تصفیه آب به ظرفیت 
50هزار عدد در سال.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال1400 به عنوان 
ششــمین شرکت بورسی از نظر ارزش بازار، برترین شرکت 
بورس تهران از منظر نهاد ناظر به لحاظ ســودآوری و ناشر 
برتر بدلیل بهبود مستمر عملکرد، افزایش سودآوری و افشای 
به موقع اطالعات در جهت اعتالی شــفافیت بازار سرمایه و 
مدیریــت پر تالش و هوشــمندانه مجموعه معرفی و مورد 

تشویق وتقدیر قرار گرفت.
چادرملــو از مجمــوع طرح های خود با ســرمایه گذاری 
یک میلیاردو700میلیون دالر، با 10طرح توسعه خود، عضو 
گروه پیشــرانان پیشرفت ایران اســت که عملیات اجرایی 
طرح های آن در مراســمی با حضور رئیس جمهور آغاز شد. 
این طرح ها عمدتا در شــهرهای بهابــاد، اردکان، ابرکوه و 

خرانق انجام می شود.
با این سرمایه گذاری، 7میلیون تن سنگ آهن - 6.5میلیون 
تن کنســانتره و 5میلیون تن گندله آهن تولید و 2نیروگاه 
سیکل ترکیبی با ظرفیت 1100مگاوات نیز احداث می گردد.
با بهره برداری از این 10طرح، ساالنه یک میلیاردو600میلیون 

دالر درآمد و بیش از 15هزار شغل ایجاد می شود. 

دورنماي توسعه در چادرملو پاسخ ميدکو به نياز توسعه پايدار و فراگير



  اخبار مالی - بورس اوراق بهادار نیویورک در 14سپتامبر2021، 
ابزار مالی جدیدی را ارائه کرد که می تواند به برتری بالمنازع 
.)NAC( سرمایه داری مالی منجر شود، شرکت دارایی طبیعی
NAC یک ساختار شرکتی است که برای حفظ حقوق »خدمات 
اکوسیســتمی« ارائه شده توســط دارایی های طبیعی مانند غذا، 
بارورسازی گیاهان، گردشگری یا آب پاك طراحی شده است. این 
شرکت با همکاری گروه مبادالت بورسی )IEG( توسعه یافته است. 
این شرکت برای ایجاد زمینه اجزایی فعالیت خود، یک جعبه ابزار 
جامع برای تبدیل دارایی های طبیعی به سرمایه مالی ایجاد کرده است.

این نوآوری مالی در زمانی اتفاق افتاد که سه ضلع مثلت تولید 
سبز یعنی عوامل محیطی، اجتماعی، و حاکمیتی )ESG( به طور 
فزاینده ای برای سرمایه گذاران نهادی )IEG( که در جست وجوی 
دارایی های سودآور و پایدار مرتبط از اهمیت فزاینده ای برخوردار 
شده است. یک برآورد کارشناسی مزایای جهانی »اقتصاد حاصل 
از طبیعت را 512تریلیون دالر در مقایســه با 125تریلیون دالر 

»اقتصاد سنتی« در طول یک سال تخمین می زند.
شرکت های متمرکز بر دارایی های طبیعی یک انحراف اساسی از 
رویکردهای اقتصادی سنتی تر به مسائل زیست محیطی را تشکیل 
می دهند. براساس بررسی داسگوپتا 1 و یا طرفداران اقتصاد دوناتی2 
اقتصاد در طبیعت تعبیه شــده است و با آن در تعامل است. اما 
شرکت های مالی دارایی طبیعی NACs طبیعت را به عنوان یک 
دارایی مالی در بر می گیرند. آنها دیگر بر حسب کاالها و خدمات 
استخراج شده و اثرات خارجی پولی ارزش گذاری نمی شود، بلکه 
ارزش آنها شامل »ارزش ذاتی« طبیعتی است که اینگونه تعریف 
می شود: »پوشش ارزش هایی که هنوز شناسایی یا کمیت پذیر 
 نشده اند و همچنین ارزش های فرهنگی، اجتماعی، زیبایی شناختی. 
معنوی و غیره. طبق تعریف، این یک تصرف کامل از محیط طبیعی 
مورد بحث است.شرکت های مبتنی بر دارایی طبیعی بدین ترتیب 
یک انحراف اساســی از رویکردهای اقتصادی سنتی تر به مسائل 

زیست محیطی را شکل می دهند.
ســرمایه گذاران نهادی کاربرد رویکرد شرکت های مبتنی بر 
دارایی های طبیعی را برای »مناطق طبیعی«، »مناطق کاری« و 

»مناطق ترکیبی« پیش بینی کرده اند.
مناطق طبیعی باید شــامل اکوسیستم های خشکی و دریایی 
مانند جنگل ها، مراتع، تاالب ها، صخره های مرجانی باشد. تخصیص 
ارزش پولی به مجموعه وسیعی از »خدمات« ارائه شده توسط این 
اکوسیستم ها باید سرمایه گذاری هایی را برای حفظ و احیای آنها 
جذب کند. این خدمات از غذا، آب، چوب، کاهش آب و هوا، مزایای 

تفریحی و بصری تا تشکیل خاك را شامل می شود.
تخصیص ارزش پولی به مجموعه وسیعی از »خدمات« ارائه شده 

توسط این اکوسیستم ها باید سرمایه گذاری هایی را برای حفظ و 
احیای آنها جذب کند. مناطق کاری عمدتا به زمین های کشاورزی 
می پردازند و با گذار از تولید کشــاورزی سنتی به تولید »جهت 
بازسازی« سروکار دارند. خاك زمین مهم ترین عامل در مواجهه 
با انتشــار و ذخیره دی اکسید کربن است. شیوه های کشاورزی 
کنونی مانند خاك ورزی و استفاده از کودها و آفت کش ها، همراه با 
جنگل زدایی و ذوب شدن یخ های دائمی، منابع اصلی خاك برای 
انتشار کربن هستند. هدف NAC ها اصالح و کاهش این شیوه و 

القای افزایش جذب و نگهداری کربن توسط خاك است.
اما مناطق ترکیبی مناطق طبیعی، مناطق کاری و زیرساخت های 
ســاخته شــده را در یک پروژه واحد ادغام می کنند. ارزش این 
مناطق ترکیبی با هم افزایی بین اشــکال مختلف کاربری زمین 
تعیین می شود: کشاورزی، مسکونی، پارك ها، عملکردهای اداری، 

زیرساخت های پشتیبانی.
روش کار NAC کامال ساده است. ابتدا، یک دارایی طبیعی را که 
خود مدیریت خواهند کرد، شناسایی و ارزش گذاری می کنند. اندازه 
و مرزبندی این دارایی باید به گونه ای باشد که خدمات اکوسیستم 

مورد نظر یا اهداف زیست محیطی را تحقق بخشد.
ســپس به مسائل حاکمیتی در این باره ازجمله رسمی کردن 
فعالیــت در این بخش از اکوسیســتم می پردازند. مذاکرات بین 
ذینفعان مانند دولت ها، ســرمایه گذاران، ساکنان و سازمان های 
غیردولتی در مورد ســاختار مدیریت، مسائل مالکیت، حق رأی 
و مســائل مربوطه مورد تصمیم گیری سرمایه گذاران نهادی قرار 
می گیرد. آنها پیشنهاد می کنند که برای زمین های عمومی، ممکن 
است امتیازاتی صادر شود، مانند مورد شرکت های فعال معدنی. نکته 
اینکه برای زمین های خصوصی مالک به عنوان یک دارایی همچنان 

قابل انتقال خواهد بود.
در نهایت NAC یک عرضه اولیه عمومی )IPO( را برای کیس 
مورد نظر راه اندازی خواهد کرد. این عرضه اولیه به آنها اجازه می دهد 
تا ســرمایه خود را از محل آورده سرمایه گذاران عمومی افزایش 
دهند. این ابزار مالی برای مدیریت دارایی های طبیعی و تامین مالی 
پروژه ها برای تحقق خدمات اکوسیستم مورد نظر ایجاد می شود. با 
انجام عرضه اولیه، سرمایه طبیعی به سرمایه مالی تبدیل می شود و 
متعاقبا توسط مکانیسم قیمت بازارهای مالی ارزش گذاری می شود.
با انجان عرضه اولیه، ســرمایه طبیعی به سرمایه مالی تبدیل 
می شــود و به دنبال آن از طریق مکانیسم قیمت بازارهای مالی 
ارزش گذاری می شــود. در باره طرح NAC، شرکت های فعال در 
مبادالت بورسی عالقه مند ظاهر شده اند. با مشارکت برخی بانک ها 
ازجمله بانک توسعه بین آمریکایی، مذاکراتی با دولت کاستاریکا 
آغاز شده است و بدین ترتیب NAC مورد نظر می تواند مساحتی 
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حدود 400هزارهکتار را از ســاحل اقیانوس اطلس در شــرق تا 
ساحل اقیانوس آرام در غرب این کشور یعنی 8درصد از سطح این 

کشورآمریکایی مرکزی را پوشش دهد.
اما چرا کاســتاریکا؟ گفته می شود که کاستاریکایی ها سنت 
آگاهی زیست محیطی باالیی دارند و دولت این کشور با همکاری 
با فرانســه و بریتانیا در ائتالف بلند پروازانه برای طبیعت و مردم 
)HAC( مشارکت مؤثر دارد. تاین ائتالف شامل بیش از 75کشور 
است و هدف آن حفاظت از حداقل 30درصد از مساحت زمین و 
اقیانوس های جهان تا سال2030 است )هدف 30×30(. این یک 
ابتکار محبوب در میان طرفداران محیط زیســت است که در اول 
راه 5میلیارد دالر تعهد دریافت کرده است و بدین ترتیب بهترین 
محل آزمایش ممکن برای نشان دادن موفقیت یک NAC است.

اما تأثیر NAC ها چه خواهد بود؟ از یک سو، این ابزار نوآورانه ای 
برای غلبه بر مشکل کمبود بودجه جهت اعمال راه حل های ممکن 
برای مقابله با تغییر اقلیم، از دست دادن تنوع زیستی و غیره محسوب 
می شود. از سوی دیگر، با ماهیت مالی سازی طبیعت، قواعد بازی 
ازجمله در اولویت بندی های سیاسی، حقوق بین الملل و بحث های 
دمکراتیک تا قواعد بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر قرار می کیرند.
هم اکنون توازن قدرت مذاکره هنگام راه اندازی NAC به شدت 
مورد پرسش است. سرمایه گذاران )نهادی(، بانک ها و صندوق های 
سهامدارای قدرت مالی عظیم تنها دارای یک هدف هستند: تضمین 
سودآوری سرمایه گذاری. از سوی دیگر، دولت و نهادهای عمومی 
باید اهداف مختلفی، از حاکمیت ملی گرفته تا اهداف اجتماعی 
و اقتصادی را در چارچوب محدودیت منابع محدود و به طور کلی 

بدهی عمومی باال، مبادله کنند.
NAC های آینده می خواهند خود را به صورت پناهگاه شهروندان 
کشورهای در معرض تغییرات اقلیمی جدی معرفی کنند: کشاورزان، 
ماهیگیران و مردم بومی که برخی با از حقوق رســمی مالکیت 
برخوردار هستند. فعالیت های اقتصادی فعلی بسیاری از این افراد 
نه تنها باعث احیای محیط زیست نمی شود بلکه تخریب بیشتری 
را نیز در پی داردچرا که مجبور هستند دربازارهای مواد غذایی به 
رقابت با سایر تولید کنندگان بپردازند، اینها همان بازارهایی هستند 
که با اســتانداردهای باالی زیست محیطی اداره نمی شوند. حال 
پرسش این است که آینده آنها چگونه خواهد بود؟ می توان برای 
تسهیل انتقال به آنها یارانه داد. اگر حقوق مالکیت رسمی نداشته 
باشند، می توانند خریداری شوند، مشمول اقدامات قانونی شوند یا به 
سادگی اخراج شوند. در نهایت اینکه ضعف نهادی نهادهای عمومی 
در مواجهه با رشد و تمرکز سرسام آور سرمایه مالی، منجر به تغییر 
چشمگیر قدرت خارج از کنترل نهادهای مردمی و سنتی می شود. 
و این در شرایطی است که حتی زیبایی طبیعت هم در قالب یک 

کاال مورد سنجش و ارزش گذاری قرار می گیرد.
داسگوپتا مطالعات   

مطالعات داسگوپتا نتیجه یک بررسی مستقل در مورد اقتصاد 
تنوع زیستی است که توسط پروفسور سر پارتا داسگوپتا از دانشگاه 
کمبریج تهیه شده است. در این گزارش استدالل شده است که 
بحران انقراض گونه هایی که ما با آن روبه رو هســتیم - به خاطر 
خودمــان - »بهره وری، انعطاف پذیری و ســازگاری« طبیعت را 
تضعیف می کند. این به نوبه خود، اقتصاد، معیشت و رفاه انسان را 
در معرض خطر جدی قرار داده است. وی تصریح دارد که »طبیعت 
خانه ماســت.« اقتصاد خوب مستلزم مدیریت بهتر آن است. در 
گزارش داســگپوپتا تصریح شده است که هم اکنون طبیعت یک 
»نقطه کور« در اقتصاد است و انسان دیگر نباید و نمی تواند آن را 
از سیستم های حسابداری که امور مالی ملی را دیکته می کنند، 
نادیده بگیرد. طبیعت گران بهاترین دارایی ما اســت و بشریت در 
مجموع »پرتفوی جهانی« خود را سوء مدیریت کرده است. در این 
بررسی مشخص شده است که برای حفظ شیوه زندگی فعلی، بشر 

به 1.6زمین نیاز دارد!

اقتصاد دونات؟  نظریه 
نظریه اقتصاد دونات از دو حلقه متحدالمرکز تشکیل شده است: 
یک پایه اجتماعی، بــرای اطمینان از اینکه هیچ کس در تامین 
ملزومات زندگی کوتاهی نمی کند، و یک ســقف اکولوژیکی، تا 
اطمینان حاصل شود که بشریت به طور جمعی از مرزهای سیاره ای 
که از سیستم های حامی حیات زمین محافظت می کنند، تجاوز 
نمی کنــد. این چارچوب برای درنظر گرفتن عملکرد یک اقتصاد 
با توجه به میزان برآورده شــدن نیازهای مردم بدون فراتر رفتن 
از سقف اکولوژیکی زمین پیشنهاد شد. هدف اصلی مدل جدید 
چارچوب بندی مجدد مشکالت اقتصادی و تعیین اهداف جدید 
اســت. در این مدل، یک اقتصاد زمانی مرفه تلقی می شــود که 
تمام دوازده پایه اجتماعی بدون فراتر رفتن از هیچ یک از نه سقف 
اکولوژیکی برآورده شوند. این وضعیت با ناحیه بین دو حلقه نشان 
داده می شود که به عنوان فضای امن و عادالنه برای بشریت درنظر 

گرفته شده است.
* ائتالف بلندپروازی برای طبیعت و مردم )HAC( یک گروه بین 
دولتی متشکل از 90کشور به ریاست مشترك کاستاریکا، فرانسه و 
توســط بریتانیا است که از یک معامله جهانی برای حفظ طبیعت 
و مــردم حمایت می کند. حفاظت از حداقــل 30درصد از زمین و 

اقیانوس های جهان تا سال2030 هدف این ائتالف اعالم شده است. 
پي نوشت ها:

1- Dagsputa Review         2- Donut Economics
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مديريت دارايي هاي طبيعي
در صندوق هاي



غیرمتمرکز های شفاف و سریع 
یکی از جایگزین های قدرتمند تامین مالی سنتی، تامین 
مالی غیرمتمرکز یا دیفای اســت - اصطالحی فراگیر برای 
خدمات مالی که توسط زیرســاخت بالك چین پشتیبانی 
می شــود. با دیفای، مصرف کنندگان می توانند بســیاری از 
کارهایی را که بانک ها پشــتیبانی می کنند همچون کسب 
سود، وام، خرید بیمه، تجارت مشتقات، تجارت دارایی ها و 
موارد دیگر البته به روشــی سربعتر و شفافتر و عادالنه تر به 

انجام برسانند.
دیفــای با این واقعیــت که خطای انســانی را از طریق 
قراردادهای هوشــمند کاهش می دهد، دسترسی به بازارها 
را از هر کجا و در هر زمان با اتصال به اینترنت بدون واسطه 
فراهم می کند، مورد توجه قــرار دارد. در اصل دیفای پول 
را بــه یک پروتکل قابل برنامه ریزی و قابل همکاری تبدیل 
می کند، مشابه آنچه نســخه های قبلی وب برای دیجیتال 

کردن اطالعات و محتوا انجام می دادند.
درحالی کــه دیفای یک روند به نســبت جدید اســت، 
مقــدار ارزش قفل شــده در پروتکل های دیفای به بیش از 
200میلیارد دالر افزایش یافته است و حجم معامالت تقریبا 
به 100میلیارد دالر در ماه می رسد. خود اکوسیستم دیفای 

به ســرعت در حال گسترش اســت. این روند از نظر تنوع 
با بهره گیری از رمزارز اتریوم به چندین زیرســاخت بالك 
 )Avalanche ،Polkadot ،Solana ،NEAR چین )مانند
و همچنین به لحاظ ظهور الیه های جدیدی که ویژگی های 
مالــی متمرکــز )وام دادن، پرداخت ها، و... بــازار( یا موارد 

استفاده جدید را پشتیبانی می کند، انجام می پذیرد.
دنیای ســرمایه گذاری به طور فعال از دیفای اســتقبال 
کرده است، در ماه های گذشته شاهد افزایش تک شاخ های 
 Anchorage دیفای مانند اپ های واسط های کاربری چون
متمرکز بر حضانت دارایی و حاکمیت وFireblocks های قابل 
جاسازی برای ذخیره ســازی  رمز ارز و عملیات دارایی های 
دیجیتــال( و Lukka به عنــوان پلت فرم پشــتیبان برای 

حسابرسی دیفای بوده ایم.

اینشورتک  و  فین تک  با  دیفای  تعامل   
فین تک ها و بیمه تک های مســتقر هم اکنون شــروع به 
اســتفاده از دیفای کرده انــد به ترتیبی که عملکرد آن را به 
برندهای مصرف کننده هــای خود وارد می کنند. فین تک ها 
محرك های کلیدی در توسعه جایگزین های بانکی بوده اند و 
راه های جدیدی را برای پرداخت و مدیریت پول به مشتریان 

مدیر  و  مدیرعامل  کاوا،  ژن تشوچی  نویسنده: 
ارشد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سونی

ترجمه: مریم شیرازی
www.fintechfutures.com :منبع

آينده صنعت مالي در مربع هاي تک ها

 فضای مالی در ایــن روزها به دلیل بروز ورشکســتگی های بزرگ، اعمال 
سیاست های منسوخ شده توسط بانک های مرکزی، نرخ های بهره سرکوب 
شــده و غیرواقعی و دیگرعوامل دیگر، متشــنج شــده و بدین ترتیب اعتماد 
سرمایه گذاران را در سرتاسر جهان به مؤسسات مالی بزرگ سنتی متزلزل کرده 
است ودر نتیجه افراد و مؤسســات به دنبال راه های جدید و بدیع برای حفظ و 
تولید ثروت هستند. با توجه به این شــرایط در سال های پیش رو تامین مالی 
غیرمتمرکز و تامین مالی های مبتنی بر تکنولوزی و بیمه های مبتنی بر فناوری 

)Defiو، fintechو، insurtech( هر چه بیشتر مورد توجه قرا رخواهند گرفت.

ارائه می دهند. فناوری های بیمه ای یا همان اینشورتک ها نیز 
همین کار را با اســتفاده از فناوری برای ارائه تجربیات بهتر 

به مشتریان انجام داده است.
دیفای گام منطقی بعدی است، به خصوص به این دلیل که 
فین تک ها و فناوری های بیمه ای می توانند به طور یکپارچه 
عملکرد دیفای را در رابط های کاربری موجود خود بگنجانند 

و آن را قابل دسترس تر و مصرف کننده پسندتر کنند.
همزمان با مراجعه فین تک ها و بیمه تک ها به پلتفرم های 
دیفای که با گنجاندن قابلیت های غیرمتمرکز در برنامه های 
خود انجام می پذیرد، شــرکت های جدید دیفای در تالش 
هستند تا با محصوالت متفاوتی که از زنجیره بلوکی استفاده 
می کنند، نئوبانک ها و شرکت های بیمه را به چالش بکشند.

 ،Dharma ،Juno به عنــوان مثال، چندین پروژه ازجمله
Linen و Outlet در حال راه اندازی نئوبانک دیفای هستند. 
هدف آنها ارائه یک حســاب بــا بازده باال برای پس انداز به 
کاربران است که با حساب های نقدی استارتاپ های فین تک 
ماننــد Wealthfront و نئوبانک هایی مانند Monzo رقابت 
کنند. این مهم با ارائه یک رابط بانکی جایگزین ســاده که 
به طور یکپارچه ارز دیجیتال و مالی ســنتی را با هم ترکیب 

می کند، فعال می شود.

می شود وب3جالب تر  حضور  با  بازی   
در سال2022 و پس از آن دیفای، فین تک و اینشور تک ها 
به همگرایی بیشتر ادامه می دهند و تهدیدی برای بانک های 
سنتی و بیمه گران سنتی ایجاد می کنند. همگرایی فین تک 
و فناوری بیمه با دی فای فرصت های گسترده تری را فراتر از 

تمرکززدایی جریان پولی ایجاد می کند.
این فرصت ها بیشــتر توســط وب3 تقویت خواهند شد. 
ایــن فناوری با بهره برداری از زیرســاخت های بالك چین، 
می تواند پایگاه داده و الیه های محاسباتی باز و غیرمتمرکز 
را در مقایســه با ســرورهای Siled یا نمونه های ابری ارائه 
دهد. از آنجایی که کاربران از اینترنت استفاده می کنند و از 
برنامه های مالی بهره برداری می کنند، داده های این تعامالت 
دیگر تنها در ســرور آن برنامه حفظ نمی شود بلکه در یک 

دفتر کل مشترك و در دسترس عموم ثبت می گردد.
درنتیجه تراکنش ها و تعامالت باز و شفاف، عملکردهای 
مالی ضــروری ماننــد امتیازدهی اعتبــار، تأیید هویت و 

پیشــگیری از تقلب دوبــاره پیکربندی می شــوند که در 
نتیجه مزایــای متعددی برای مصرف کننــدگان به همراه 
خواهد داشــت. به عبارت دیگر وب 3تعادل قدرت را به نفع 

مصرف کننده تغییر می دهد.
توانایی افراد و کسب وکارها برای معامله با نهادها در سراسر 
جهان - بدون دخالت نهاد های متمرکزی چون بانک ها زمینه 
را برای ارتقای یک اکوسیستم اقتصادی قوی آنالین فراهم 
می کند. این امر به ویژه برای ســازندگان محتوا و سرگرمی 
قابل توجه اســت، که وب3 راه هــای جدید و قدرتمندی را 
برای ارتباط و تعامل با مخاطبان یا طرفداران خود ارائه می .
در این اکوسیستم برای مؤسسات مالی نیز مزایایی وجود 
دارد، بیمه گذاران را درنظر بگیرید. با استفاده از فناوری دفتر 
کل توزیع شده بالك چین، بیمه گران می توانند اطالعات یک 
ادعا را ذخیره کرده و به آن دسترسی داشته باشند این کار 
باعث می شود تا نیاز به سرمایه گذاری در جمع آوری داده ها 

از حوزه های عمومی و خصوصی منتفی شود.
فناوری بالك چین، همراه با فناوری دفتر کل توزیع شده، 
همچنین می تواند به بانک ها در کاهش یا حذف استفاده از 
واســطه ها کمک کند. حوزه های خاصی که بانک ها در آنها 
می توانند از این فناوری ها ســود زیادی ببرند، پرداخت ها، 
سیستم های ترخیص و تسویه حساب، جمع آوری سرمایه، 
اوراق بهادار، وام ها و اعتبارات، امور مالی تجارت وشناسایی 

مشتریان و پیشگیری از تقلب است.

پایانی کالم   
صنعــت خدمات مالی با تحوالت فنــاوری مانند زنجیره 
بلوکی، دستخوش تحوالت بزرگی شده است. آنچه مشهود 
است این است که دیفای دربازار حضور یافته و نقش افرینی 
بیشتری خواهد داشت. بدین ترتیب اکنون که وب3 درست 
در افق دسترسی قرار دارد خدمات مالی هرگز یکسان و به 

شکل گذشته نخواهد بود.
مؤسسات مالی از هر نوع باید اجازه دسترسی به عملکرد 
دیفای را به مصرف کنندگان از طریق خدمات بانکی و بیمه 
خود بدهند. در غیر این صورت، پلتفرم های دیفای به عنوان 
چالش کنندگانی را که درمقابل آینده مقاومت می کنند، در 
گردوغبار مسیر را  پشت سر می گذارد؛ آینده سهولت استفاده 

و راحتی را با قدرت مالی غیرمتمرکز ترکیب می کند. 
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 اخبــار مالی - جنگ بین روســیه و اوکراین نه تنها 
هزینه ای سنگین انسانی و اقتصادی را بر این دو کشور 
تحمیل کرده است، بلکه در بخش اقتصاد بین المللی نیز 

تأثیرات عظیمی را از خود برجای گذاشته است.
روسیه و اوکراین صادرکنندگان عمده چندین کاال هستند. 
در نتیجه، جنگ باعث افزایش و نوســانات زیادی در قیمت 
این کاالها در ســطح جهانی شده است. روسیه بزرگ ترین 
صادرکننده گندم در جهان با 18درصد ســهم از این بازار و 
اوکراین 7درصد دیگر را به خود اختصاص داده است. روسیه 
همچنین بزرگ تریــن صادرکننده گاز طبیعی )25درصد(، 
پاالدیوم )23درصد(، نیکل )22درصد( و کودهای شیمیایی 
)14درصد( است. 18درصد از صادرات جهانی زغال سنگ، 
14درصد پالتین، 11درصد نفت خام و 10درصد از آلومینیوم 
تصفیه شده نیز توسط روسیه تولید و صادر می شود. از دیگر 
ســو اوکراین بزرگ ترین صادرکننده روغن گیاهی است که 
به صورت عمده در پخت وپز استفاده می شود و دو پنجم تولید 
جهانی را به خود اختصــاص می دهد و همچنین چهارمین 
صادرکننده بزرگ ذرت است که 13درصد از صادرات جهانی 
آن را در اختیار دارد. اوکراین همچنین تا 50درصد گاز نئون 
جهانی را تولید می کند که یک عنصر حیاتی مورد استفاده 

در ساخت تراشه است.
پیش از جنگ روسیه و اوکراین، به نظر می رسید که اقتصاد 
جهانی در مســیری قابل پیش بینی قرار دارد. با بازگشــایی 
کسب وکارها، افزایش دستمزد و افزایش قیمت ها، بسیاری از 
بانک های مرکزی در سراســر جهان آماده بودند تا از حمایت 
مالی و پولی خود در طول همه گیری کووید-19 استفاده کنند.

اکنون، تهاجم روسیه به اوکراین بسیاری از این مفروضات 
را به طرز چشــمگیری تغییر داده و ســوای تلفات انسانی 
هولناك، ابعاد منفی دیگری ازجمله افزایش قیمت حامل های 
انرژی و مواد غذایی را با خود به همراه داشته که در مجموع 
باعث ایجاد عدم اطمینان کالن در سراسر جهان شده است.
پیامدهــا برای چشــم انداز کوتاه مدت جنگ چشــم انداز 
کوتاه مدت اقتصاد جهانــی را به طور قابل توجهی از بین برده 
است، که به زمان های سختی در پیش رو اشاره می کند. جنگ 
از طریق کانال های متعــدد، ازجمله بازارهای کاالیی و مالی، 
تجارت، پیوندهای مهاجرت و اعتماد، بر فعالیت های جهانی تأثیر 
می گذارد. در نتیجه، اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از EMDEها 
با چشم انداز اقتصادی ضعیف تری روبه رو هستند. EMDهای 

واردکننده کاال احتماال به دلیل وخامت تجارت، کاهش رشــد 
اقتصاد پیشــرفته، کاهش تجارت، و سخت تر شدن قابل توجه 
شرایط تأمین مالی به دلیل افزایش تورم و هزینه های استقراض 
باالتر، پیامدهای نامطلوب قابل توجهی را متحمل خواهند شد. 
در مقابــل، برخــی از EMDEای صادرکننده کاال )مخصوصا 
14صادرکننده انرژی( ممکن است در نهایت از افزایش شدید 
قیمت کاالها ســود ببرند، اگر این افزایش مستمر در شرایط 
تجارت مربوطه آنها باشــد. این جنگ خطرات منفی مختلف 
را برای چشم انداز کوتاه مدت افزایش می دهد. این امر می تواند 
تنش های ژئوپلیتیکی را تشدید کند، استرس مالی شدید ایجاد 
کند، بحران های پناهندگان را بدتر کند، ناامنی غذایی را تشدید 
کند، فشارهای تورمی را تشدید کند و محرك های رشد بلندمدت 
را تضعیف کند. این خطرات را می توان با آســیب پذیری های 
جهانــی مانند بدهی باال و موجودی کم برخی از کاالها، مانند 
گندم و نفت، تشدید کرد. این ریسک ها به هم مرتبط هستند 
و متقابال تقویت می شوند و احتماال می توانند به فرود سختی 

برای اقتصاد جهانی منجر شوند.
ســت کارپنتر، اقتصاددان ارشــد بین المللی وابســته به 
مؤسسه تحقیقات مورگان استنلی، می گوید: »تورم جهانی 
باالتر خواهد رفت و ما شــاهد کاهش مستقیم رشد ناشی 
از قیمت های باالتر کاالها و احتماال عقب نشــینی بیشــتر 
ناشــی از عدم اطمینان خواهیم بود. هم اکنون، رشد جهانی 
باید در سال2022 ثابت بماند و پیشرفت های سخت گیرانه 
سیاســت ها احتماال ادامه خواهد داشت، اما واضح است که 

احتیاط بیشتری الزم است.«
نــگاه بدبینانه به اقتصــاد جهان توســط تحلیل گران و 
استراتژیست های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، آنها 
معتقد هستند که ریسک های بازار در سال2022 بارگذاری 
اولیه خواهند شــد. با این حال، چشــم انداز اقتصادی به طور 
قابل توجهی براساس منطقه و طبقه دارایی متفاوت خواهد بود.

برای کسانی که هم اکنون منفی ترین حالت را در بازار دارند، 
راهنمای کلیدی این است: دارایی ها نسبت به ارزش گذاری های 
تاریخی هنوز گران هســتند. تورم باالســت و همچنان در 
حال افزایش است. اندرو شیتس، استراتژیست ارشد متقابل 
دارایی هــا، می گوید: »بانک های مرکزی بــرای بازگرداندن 
سیاست های پولی در راستای اقتصاد گسترده تر، باید نرخ های 
بهره را افزایش دهند. با این حال، این نگرانی ها بسته به اینکه 
به کجای دنیا نگاه می کنید بسیار متفاوت به نظر می رسند.«

www.thedocs.worldbank.org و www.morganstanley.com :ترجمه: هومن همدانی |  منبع

ـــــورمحاصل نبرد روسيه و اوکراين انـــقــبــــاض مــتـــ
گروه های تحقیقاتی که رویدادهای اوکراین و پیامدهای آنها 
را زیرنظر دارد و چشم انداز خود را با انتشار اخبار به روز می کند.

را حفظ کند روند خود  رزرو  انتظار می رود فدرال   
حتی قبل از اینکه درگیری در اوکراین باعث افزایش قیمت 
انرژی و ســایر کاالها شــود، تورم نگران کننده بود. اکنون، 
کمیتــه بازار آزاد فدرال بایــد تصمیم بگیرد که آیا کاهش 
تــورم را در اولویــت قرار دهد یا از رشــد حمایت کند – و 
به نظر می رسد ســرمایه گذاران در مورد مسیری که فدرال 

رزرو خواهد رفت تقسیم شده اند.
الن زنتنر، اقتصاددان ارشــد ایاالت متحده می گوید: »ما 
فکر می کنیم فدرال رزرو رشد را بر تورم اولویت خواهد داد، 
اما تا مدتی روند فعلی را دامه خواهد داد، از این رو یک سری 
افزایش ســه ماهه )25نقطه پایه( برای مجموع 150امتیاز 
پایه در ســال جاری و 100امتیاز پایه اضافی در سال2023 

پیش بینی می شود.
آنچه در مناقشــه اوکراین تغییر کرده اســت، چشم انداز 
کارشناســان برای تحقق تورم و رشد است. آنها پیش بینی 
خود را برای تولید ناخالص داخلی واقعی در ســال جاری به 
4.5درصــد کاهش داده اند و اکنون افزایش 4.4درصدی در 
تورم شاخص قیمت مصرف کننده را پیش بینی می کنند که 

40واحد پایه نسبت به برآورد قبلی آنها بیشتر است.
حتــی قبل از این تحــوالت، استراتژیســت های ایاالت 
متحده فکر می کردند که ارزش گذاری ســهام در این کشور 
 S&P500 بسیار باالست - که به قیمت هدف 4400 برای
برای پایان ســال2022 تعبیر می شــود - و توصیه کردند 
که ســرمایه گذاران در موقعیت تدافعی تــری قرار بگیرند. 
رویدادهــای اخیر این دیدگاه را مجــددا تأیید می کنند و 
اســتدالل می آورنــد که جهت بازار بیش از حد به ســمت 

نزولی است.
مایک ویلسون، مدیر سرمایه گذاری و استراتژیست ارشد 
سهام ایاالت متحده، می گوید: »ما فکر می کنیم که ضرایب 
در سراسر شاخص حتی پس از کاهش تحوالت ژئوپلیتیکی 

در چند هفته گذشته، فضایی برای فشرده سازی دارند.«
نکته اینکه یک تیم خبره از مؤسســه تحقیقاتی مورگان 
استنلی یک سری افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده را یک 

چهارم واحد پیش بینی کرده است.

عرضه شوک های  با  مبارزه   
مناقشــه روسیه و اوکراین شــوك عرضه قابل توجهی را 
بــرای کاالهای کلیدی برای بســیاری از نقاط جهان ایجاد 
کرده است - اما فشار قیمت گذاری در منطقه یورو شدیدتر 
است. این منطقه برای ســهم قابل توجهی از گاز طبیعی و 
نفت خود به روسیه و برای ذرت و گندم، در میان کاالهای 
دیگر، به اوکراین متکی است. در نتیجه، پیش بینی تورم تا 
5.3درصد برای ســال2022 و 2.3درصد برای سال2023 

مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناســان هنمچنین تخمین پایه خود را برای رشــد 
تولیــد ناخالص داخلــی از 3.9درصد بــه 3درصد کاهش 
داده اند و خاطرنشــان می کنند که آلمان و ایتالیا می توانند 
بیشــترین تأثیر را در این باره دریافت کنند. کارشناســان 
عالوه بر موقعیت های گاو نر، خرس و موارد پایه، سناریوی 
چهارمــی را نیز اضافه کرده اند که قطعی فرضی عرضه نفت 
و گاز روســیه به اروپا را درنظر می گیرد. ینس آیزنشمیت، 
اقتصاددان ارشد اروپا، می گوید: »وضعیت کنونی از بسیاری 
جهات دوگانه اســت، با نتایج احتمالی که دنیاها از هم جدا 
هستند. هم اکنون، این روی انتظارات برای برنامه های بانک 
مرکزی اروپا برای شروع کاهش حمایت مالی در بهار و شروع 
افزایش نرخ در پایان سال جاری تأثیری ندارد. درخواست های 
راهبرد متقابل دارایی برای اروپا شــامل حرکت به ســمت 
مدت زمان خنثی برای اوراق قرضه دولتی و یورو اســت. در 
همین حال، کارشناســان سهام اروپا بر این باورهستند که 
نســبت های قیمت به درآمد به طور فزاینده ای جذاب باقی 
خواهند ماند و ریسک نسبتا محدودی برای پیش بینی های 
Equi-  سود مشاهده می شود. گراهام ســکر، استراتژیست
ties می گوید: »ریسک های نزولی افزایش یافته اند، اما فکر 
می کنیم هنوز زود اســت که کتاب بازی کالن خود را برای 

امسال پاره کنیم.«
بســیاری از اقتصاددانان معتقدند کــه افزایش نرخ بهره 
بانک مرکزی اروپا در اواخر سال2022 آغاز رخ خواهد داد.

دید  معرض  در  هنوز  اما  بهتر،  موقعیت   
سه کانال اصلی وجود دارد که آسیا تحت تأثیر تنش های 
ژئوپلیتیکی در ســایر نقاط جهان قرار می گیرد: قیمت نفت 

و کاالها، شرایط مالی و اعتماد شرکت ها و تجارت.
از منظر اقتصاد کالن، به دلیل ثبات کالن بهتر، فضای مالی 
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برای پاسخگویی و تورم پایین در بسیاری از بازارهای کلیدی، 
به نظر می رسد که بیشتر آسیا نسبت به دوره های تنش های 
ژئوپلیتیک قبلی، امروز موقعیت بهتری داشته باشد. چتان 
آهیا، اقتصاددان ارشد آسیا، می گوید: قیمت ها در آسیا کمی 
بیش از 2درصد افزایش یافته اســت که با توجه به افزایش 

7درصدی در ایاالت متحده قابل توجه است.
جایی که تصویر پیچیده می شــود چین است. این کشور 
از مزایــای ثبات کالن بهتر، نرخ بهره پایین و تأثیر تجارت 
مستقیم قابل مدیریت با روسیه برخوردار است که 2درصد 
از صادرات و 3درصد از واردات آن را تشکیل می دهد، در این 
کشور هم اکنون سیاست تسهیل در حال انجام است. با وجود 
این، استراتژیست های در روزها یا خیر اهداف نزولی خود را 
تعدیل کرده اند تا منعکس کننده افزایش بالقوه ریسک سهام 
در مورد افزایش نگرانی نســبت به چین در مورد تنش های 
ژئوپلیتیکی، بحران نقدینگی بازار امالك و مســائل جاری 
اومیکرون در هنگ کنگ باشــد. در آسیا، ژاپن ممکن است 
بیشــترین امتیاز را به نمایش درآورد. در این کشور سهام با 
تخفیف رو به رشد نســبت به تاریخ اخیر معامله می شوند، 
درحالی که پتانسیل تجدید نظرهای مثبت سود وجود دارد.

راه   شوک های کاالیی در 
درنهایت، کارشناســان اقتصادی با توجه به بدتر شــدن 
محیط رشد خارجی و قیمت های باالتر کاالها، نرخ رشد را 
برای اروپای شــرقی و مرکزی، آفریقا و خاورمیالنه کاهش 
داده و تــورم را در سراســر این مناطق صعودی پیش بینی 

کرده اند.
در سه کشــور اروپای مرکزی )CE3(، جمهوری چک، 
مجارستان و لهستان، اقتصاددانان انتظار دارند شوك های 
نزولی به صادرات وارد شود، زیرا روسیه شریک تجاری اصلی 
آنها محسوب می شده اســت. با توجه به اینکه تورم اصلی 
به احتمال بسیار از سطح باالیی شتاب می گیرد، تصور بر این 
اســت که بانک های مرکزی روی ثبات مالی در کوتاه مدت 

متمرکز خواهند شد.
در آمریکای التین، شوك های قابل توجه و پایدار کاالها 
احتماال باعث می شود که تورم از پیش بینی های اقتصادی 
فعلــی فراتر رود. درحالی که این بدان معناســت که نرخ ها 
می توانند باالتر بروند، رشــد منطقه ممکن اســت تا حدی 
تحت تأثیر قرار گیرد. باید توجه داشــت که شرکای تجاری 

اصلی آنها آمریکا و چین هستند. 

روسيه و اوکراين صادرکنندگان عمده چندين کاال هستند. در نتيجه، جنگ باعث افزايش 
و نوسانات زيادی در قيمت اين کاالها در سطح جهانی شده است. روسيه بزرگ ترين 
صادرکننده گندم در جهان با 18درصد ســهم از اين بــازار و اوکراين 7درصد ديگر 
را به خود اختصاص داده اســت. روسيه همچنين بزرگ ترين صادرکننده گاز طبيعی 
)25درصد(، پاالديوم )23درصد(، نيکل )22درصد( و کودهای شيميايی )14درصد( است. 
از ديگر سو اوکراين بزرگ ترين صادرکننده روغن گياهی است همچنين تا 50درصد گاز 
نئون جهانی را توليد می کند که يک عنصر حياتی مورد استفاده در ساخت تراشه است

26

ــمـاره 31 ش

تابستان1401

F i n a n c i a l
N e w s

F
i

n
a

n
c

i
a

l
 

N
e

w
s

 مدیرعامــل پتروشــیمی پارس با اعــالم افزایش 
73درصدی درآمد عملیاتی و 33 درصدی سود عملیاتی 
این پتروشیمی خبر داد و گفت که پارس در سال گذشته 

1۶ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت پتروشیمی پارس 
روز سه شــنبه 31 خرداد ماه 1401 با حضور 93.42 درصدی 
سهامداران، با حضور ارکان مجمع و به ریاست حسین پناهیان 
معاون مالی و ســرمایه گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس در سالن همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت 
برگزار شد. در این مجمع، مسعود حسنی، مدیرعامل پتروشیمی 
پارس سخن خود را با تشکر از کارگران، تکنسین ها و مهندسان 
این مجتمع آغاز کرد و سپس به ارائه گزارشی از عملکرد این 

شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 پرداخت.
مدیرعامل پتروشــیمی پارس، توســعه و سرمایه گذاری 
در زنجیره ارزش پایین دســتی، بهبود و توســعه مدیریت 
سرمایه های انسانی با تمرکز بر نگهداشت مطلوب منابع انسانی، 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های اسمی موجود با تاکید بر 
رفع تنگناهای واحدهای تولیدی، مدیریت بهینه دارایی های 
سازمان با تمرکز بر تامین مواد شیمیایی، قطعات و تجهیزات 
از داخل کشور، توســعه و تعالی سازمان از طریق نظام های 
مدیریتی و توسعه و تعمیق مدیریت ریسک در سازمان را از 

استراتژی های شرکت پتروشیمی پارس عنوان کرد.
وی با اعالم فروش ســه میلیون و 285 هزار و 703 تن 
محصول در ســال 1400 به ارزش 45 هزار و 224 میلیارد 
و 781 میلیــون تومــان، به تولیــد 95 درصد ظرفیت این 
مجتمع اشاره و ابزار امیدواری کرد که در سال 1401 تولید 

صددرصدی ظرفیت محقق شود.
مدیرعامل پتروشیمی پارس، سود عملیاتی این شرکت در 
ســال مالی 1400 را 13 هزار و 852 میلیارد تومان و سود 
خالص را 16 هزار میلیارد تومان  عنوان کرد و افزود: ســود 
پایه هر سهم نسبت به سال 1399به میزان 31 درصد رشد 
داشــته و همچنین در این مدت ســود عملیاتی 33 درصد 

افزایش، سود ناخالص 41 درصد و درآمدهای عملیاتی نیز 
72 درصد رشد داشته است.

 رفع تنگناهای تولید استحصال اتان ، اتیل بنزن و استایرن 
منومر، پروژه تزریق LPG و ارتقا کیفیت فیلتراسیون، افزایش 
ظرفیت واحد اتیل بنزن و استایرن منومر، توجه به صیانت از 
محیط زیست، ایمنی و بهداشت از طریق اجرای پروژه های 
متعدد )پروژه ایمن سازی و کاهش فلرینگ و ...(، توسعه ساخت 
داخل )بومی سازی کاتالیست، مولکوالرسیو و مواد شیمیایی 
مصرفی واحدهای عملیاتی، ساخت تجهیزات دوار و..(، توسعه 
زنجیــره ارزش از طریق تعریف و اجــرای پروژه های پایین 
دستی مانند  PDH/PP و همچنین صرفه جویی ارزی حاصل 
از  توسعه ساخت داخل در سال 1400 معادل 6.38 میلیون 
دالر از دستاوردهای پارس بود که حسنی به آنها اشاره کرد.

وی بـــا اشـاره بـه تخصیص زمیـــن برای اجرای پروژه 
PDH/PP گفت: این طرح با سرمایه گذاری 53 هزار میلیارد 
ریالی،  ســرمایه گذاری ارزی 635 میلیون دالری و در کل 
معادل 867میلیون دالر، با نرم بازده داخلی 17.18 درصدی 
در مدت 48ماه احداث می شــود که البته ما به آقای دکتر 
علی عســکری قول دادیم این زمان را کوتاه تر کنیم، دوره 
بازگشت سرمایه عادی از زمان احداث هشت و نیم سال است 
و درآمد کل سالیانه در بهره برداری کامل 567 میلیون دالر 
اســت که سود خالص ســالیانه 165 میلیون دالری نصیب 
پتروشیمی پارس خواهد کرد. در ادامه جلسه مجمع، گزارش 
حسابرس قرائت شد و سپس به سؤاالت مختلف سهامداران 

پاسخ داده شد.
در ادامه صورت های مالی پتروشیمی پارس مورد تصویب 
مجمع قرار گرفت، همچنین روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 
رسمی  این پتروشــیمی انتخاب شد و با بودجه 30میلیارد 

تومانی برای مسئولیت اجتماعی شرکت موافقت شد.
این مجمع همچنین با تخصیص ســود 27 تومانی به هر 
سهم شامل صددرصد ســود حاصل شده و همچنین سود 

انباشته به ازای هر سهم به سهامداران موافقت کرد. 

افزايش 73 درصدي درآمد عملياتي پتروشيمي پارس 
گـزارش :

Persian Gulf Petrochemical Industries Co

P G P I C

Pars Petrochemical Co.

شركت پتروشيمي پـارس
)سهامي عام(
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 تـغیـیـرات آب و 
هوایي با ابعاد مختلف 
خود هم اکنون به یک 
اولـویـت تـبـدیـل 
شده است. تـمـرکـز 
مراکــز مالي جهاني 
امروز روي جنبه هایي 
از تغیـیـرات اقلیمي 
است کـه مـي تـواند 
ثبـات کالن اقتصادي 
و مالي را مختل کنند. رخدادهاي اخیر فشــار جهاني 
اهمیت آمادگي در برابر بحران و ایجاد تاب آوري را به 
ما یادآوري مي کند. بحران کووید1۹ و پیامدهاي جنگ 
در اوکراین آسیب پذیري نظام هاي تامین مالي و ضرورت 
قطع وابستگي به انرژي کربن فشرده و تسریع انتقال به 

انرژي هاي تجدیدپذیر را آشکار کرده است.
مقابله با تغییرات آب و هوایي براي تضمین یک ســیاره 
ســالم حیاتي اســت، اما از منطق اقتصادي قدرتمندي نیز 
برخوردار اســت. مطالعات نشــان داده اند که دستاوردهاي 
اجتماعــي مقابله با تغیرات آب و هوایي بســیار بیشــتر از 
هزینه هاي تامین مالي آن است. شواهد اکنون نشان مي دهند 
که اجتناب از انتشــار گازهاي گلخانه اي و حرکت به سمت 
انرژي هاي تجدیدپذیر منجر به مزایاي اجتماعي قابل توجه 

و سود خالص کلي براي جامعه مي شود.
خطرات بالقوه براي انتقال به سیستم انرژي تجدیدپذیر 
مي تواند خطرات سیســتم مالي را تشــدید کند. اگر درك 
مبادلــه بین امنیت انرژي و انتقال به نظام جدید ســرعت 
تغییر کند و انتقال صفر خالص پرهزینه، پیچیده و نامنظم 
شــود، خطراتي براي انتقال به سیســتم جدید انرژي پدید 
خواهــد آمد. پیامدهاي مرتبط با انرژي ناشــي از جنگ در 
اوکراین همچنین ممکن است سرعت حذف تدریجي یارانه 
سوخت هاي فســیلي در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در 

حال توسعه را تغییر دهد.
یــک انتقال به نظام جدید منطبق با اقلیم که با تأخیر یا 
بي نظمي انجام گیرد مي تواند خطرات سیستم مالي را تشدید 
کند. بنابراین دســتیابي به درك جامع تــري از پیامدهاي 
تغییرات اقلیمي براي سیستم مالي جهاني و ثبات مالي در 
اولویــت قرار دارد. هم اکنون هفــت حوزه مالي زیر نیازمند 
توجه جدي تر بانک هاي مرکزي و تنظیم کننده هاي هستند:

 اول، سیاستگذاران به مشاوره جهت درك کالن تامین 
مالي مرتبط با آب و هوا نیاز دارند.این سیاست ها به دو دلیل 
اصلي نقش مهمي دارند. نخســتین مورد، بزرگي و ماهیت 
جهاني خطرات بالقوه ثبات اقتصادي و مالي است. دوم رابطه 
مثبت قوي بین حفاظت از اقلیم از یک سو و عملکرد کالن 

اقتصادي و ثبات مالي از سوي دیگر است.

 دوم، نیاز فوري به اصالحات ساختاري براي به حداقل 
رســاندن تأثیر تغییرات آب و هوایي بر سیستم مالي است. 
یکي از دالیلي که این امر در بازارهاي در حال توسعه متوقف 
شــده است، عدم تامین مالي مناســب براي تأثیرگذاري بر 

تغییرات ساختاري است.
 سوم، بانک هاي مرکزي و تنظیم کننده هاي مالي باید 
به طور سیســتماتیک ارزیابي هاي ریسک آب و هوایي را در 
چارچوب هاي ثبــات مالي خود ادغام کننــد. هنگامي که 
خطرات آب و هوایي اهمیت مادي و سیستمي دارند، توجه 
ویژه اي براي اطمینان از ارزیابي چگونگي تشــدید و انتقال 

خطرات اقلیمي به بخش مالي مورد نیاز است.
 چهــارم، موضوع نیاز به تنظیم و نظارت بر خطرات 
مالي مرتبط با اقلیم است. حفظ ثبات مالي وظیفه اصلي 
مقامات ناظر مالي است، بنابراین آنها باید اطمینان حاصل 
کننــد که خطرات مربوط به آب و هوا به اندازه کافي در 
فرایندهــاي نظارتي خود ضبط مي شــود. در مواردي که 
این ریســک ها با اهمیت ارزیابي مي شوند و احتماالً ثبات 
مالــي را تهدیــد مي کنند، ناظران باید بتوانند ســریع تر 

مداخله کنند.
 پنجــم، به دســتورات و ترازنامــه بانک هاي مرکزي 
مربوط مي شــود. به ممد رویکرد تامین مالي سبز، کارهاي 
فني زیادي در حال انجام است، اما، همچنان به کار تحلیلي 
بیشتري براي ارزیابي تأثیر تغییرات اقلیمي بر عملیات بانک 
مرکزي، چارچوب حاکمیتي، چارچوب تعیین سیاســت و 

ثبات مالي نیاز است.
 ششم، الزام تقویت و بازسازي اطالعات اقلیمي است. 
ارزیابي ریسک هاي آب و هوایي، امکان قیمت گذاري دقیق 
در بــازار و امکان پذیر کردن تصمیم هاي ســرمایه گذاري 
آگاهانــه نیازمند یــک معماري اطالعاتــي قوي در مورد 
خطــرات آب و هوایي اســت. معماري اطالعات از ســه 
جزء تشــکیل شــده اســت: اول، داده هاي قابل اعتماد و 
با کیفیــت باال. دوم، مجموعه اي هماهنگ و منســجم از 
اســتانداردهاي افشــاي آب و هوا. و ســوم، اصولي براي 

همسویي سرمایه گذاري ها با اهداف پایداري.
 هفتمین و آخرین حوزه اي که نیاز به اقدام دارد، 
راه هاي بســیج مالي دولتي و خصوصي و در عین حال 
حفظ تعادل با سایر نیازهاي اقتصادي کشور است. باید 
راه هــاي بالقوه براي افزایش ســرمایه گذاري خصوصي 
جهت کاهش خطرات اقلیمي که براي توسعه بازارهاي 
مالي پایدار الزم اســت، درك شود. دسترسي به منابع 
مالي همچنان در بســیاري از اقتصادها یک مانع است. 
براســاس آخرین برآوردهاي هیأت بین دولتي تغییرات 
اقلیمي، در برخي از اقتصادها، جریان هاي مالي مرتبط 
بــا تغییرات اقلیمي تا ســال2030 بایــد 4 تا 8 برابر 

افزایش یابد. 

تأثير تغييرات اقليمي بر ثبات مالي

نـویـسنـده: تـوبـیـاس آدریان، 
مشاور مالي صندوق بین المللي پول 

ترجمه: اخبار مالی
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محیط زیست متخصص   -1
میانگین حقوق ساالنه: 7۶8میلیون تومان در سال

وظایف محوله: این متخصصان مســئول نظارت بر تأثیر 
محیط بر گروهی از افراد و کشــف و ارائه راه حل برای مسائل 
زیست محیطی هستند. آنها بیشتر در طرح های شیمیایی و تولید 
انــرژی کار می کنند. آنها آزمایش هایی را روی غذا، آب، خاك 
یا هوا انجام می دهند و برنامه های پیشگیری را برای کمک به 
حداقل رساندن مشکالت مربوط به محیط زیست اجرا می کنند.

محیط زیست تکنسین   -2
میانگین حقوق: ۹21میلیون تومان در سال

وظایف محوله: تکنسین های محیط زیست برای شناسایی، 
ارزیابی و جلوگیری از اشکال مختلف آلودگی در محیط کار 
می کنند. آنها ممکن است در فضای باز یا در آزمایشگاه کار 
کنند و اغلب در کنار مهندسان محیط زیست کار می کنند. 
وظایف مشترك شامل نظارت بر عات جمع آوری و دفع باله، 

نمونه برداری و کمک به نگهداری تجهیزات است.

محیطی علوم  معلم   -3
میانگین حقوق: یک میلیارد تومان در سال

وظایف محوله: معلمان علوم محیطی اغلب به دانش آموزان 
دبیرستانی در مقاطع مختلف در مورد علوم محیطی آموزش 
می دهند. زمینه های رایج مطالعه که یک معلم علوم محیطی 
ممکن اســت در کالس خود پوشش دهد شامل اکولوژی، 

زمین شناسی، شیمی و زیست شناسی است.

4- زیست شناس دریایی
میانگین حقوق: یک میلیارد و 200میلیون تومان در سال

وظایف محوله: زیست شناس دریایی دانشمندی است 
کــه روی تحقیــق در مورد حیــات در اقیانوس تمرکز 
می کند. آنها همچنین ممکن اســت زندگی در مناطق 
آب شــیرین و تاالب ها را نیز مطالعه کنند. آنها معموال 
داده ها را مشــاهده و جمــع آوری می کنند، آزمایش ها 
را انجــام می دهند و حیوانــات دریایی و زندگی آنها را 

مطالعه می کنند.

ميانگين حقوق ساالنه 20شغل آينده دار زيست محيطي
www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/environmental-science-degree-jobs :ترجمه و تنظیم: اخبار مالی |  منبع

 اخبار مالی- رشــته محیط زیست به دلیل مسائلی مانند تغییرات آب و هوا و آلودگی با سرعت بیشتری نسبت به همیشه در حال رشد 
است. افرادی که مدرک علوم زیست محیطی را دریافت می کنند، در مورد مشاغل، گزینه های مختلفی دارند، ازجمله شغلی به عنوان 
میکروبیولوژیست، دانشمند محیط زیست و مهندس محیط زیست. در ادامه 20شغل برتر را که می توان با مدرک علوم محیطی دنبال کرد 
به همراه مهارت های الزم برای تصدی مشاغل مزبور و درآمد ساالنه هر یک درج شده است. توجه داشته باشید که تصدی برخی مشاغل 
زیر عالوه بر نیاز به دریافت مدرک دانشگاهی زیست محیطی، نیازمند دریافت گواهینامه آموزش های تکمیلی دردیگر حوزه ها نیز هست.
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محیط زیست شیمی دان   -5
میانگین حقوق: یک میلیاردو۶00میلیون تومان در سال

وظایف محوله: شیمی دان محیطی مسئول جمع آوری و 
آزمایــش نمونه های خاك، هوا و آب برای تعیین کیفیت و 
چگونگی تأثیر آنها بر محیط اســت. وی یافته های خود را 
به صورت گزارش تهیه و ارائه می کند. هدف این متخصصان 
شناسایی و جلوگیری از تهدیدهای محیطی است که روی 

افراد، گیاهان و حیوانات تأثیر می گذارد.

6- زیست شناس حیات وحش
میانگین حقوق: یک میلیاردو700میلیون تومان در سال

وظایف محوله: زیست شناسان حیات وحش در درجه اول 
حیوانات را مطالعه می کنند و ممکن است آنها را در زیستگاه 
طبیعی مورد ارزیابی قرار دهند تا تأثیر آنعوامل شــیمیایی 
و غیرشــیمیایی را بر حیوانات تعیین کنند. آنها همچنین 
ویژگی های حیوانات را برای طبقه بندی و شناسایی گونه های 

جدید مطالعه می کنند.
میکروبیولوژیست  -7

میانگین حقوق: یک میلیاردو800میلیون تومان در سال
وظایف محوله: میکروبیولوژیست ها معموال بیشتر وقت خود را در 
آزمایشگاه به انجام مطالعاتی روی میکروارگانیسم ها و نحوه زندگی و 
رشد آنها در محیط می گذرانند. آنها ممکن است ویروس ها، قارچ ها، 
باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها را مطالعه کنند و تأثیراتی را که 

بر محیط زندگی ما می گذارند را تجزیه و تحلیل کنند

محیط زیست مشاور   -8
میانگین حقوق: یک میلیاردو800میلیون تومان در سال

وظایف اصلی: مشاوران محیط زیست در رابطه با نحوه مدیریت 
مسائل زیســت محیطی و کاهش ردپای کربن تولیدی توسط 
شرکت ها را بررسی می کنند و به آنهابرای کاهش آلودگی مشاوره 
می دهند. شرکت، مشاوره. آنها ممکن است ردپای گربن تولیدی 
مشتری را اندازه گیری کنند و سیستم هایی را برای چگونگی از 

بین بردن آسیب های زیست محیطی آینده طراحی کنند.

محیط زیست دانشمند   -9
میانگین حقوق: یک میلیاردو۹00میلیون تومان در سال

وظایف اصلی: این متخصصان برای شناســایی و از بین 
بــردن اشــکال مختلف آلودگی که بر محیط زیســت تأثیر 
می گذارد، کار می کنند. هدف یک دانشــمند محیط زیست 

بهبود و حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست است.
محیط زیست شناس  زمین   -10

میانگین حقوق: یک میلیاردو۹00میلیون تومان در سال
وظایف محوله: زمین شناســان محیطــی داده های مربوط 
به اجزای زمین شناســی محیط را تجزیه و تحلیل و جمع آوری 
می کنند. آنها ممکن است مواد معدنی، خاك و آب های زیرزمینی 
را مطالعه کنند و همچنین زمینه های کاری صنعتی مانند عات 

معدن را ارزیابی کنند.

زیست محیطی جغرافی دان   -11
میانگین حقوق: یک میلیاردو۹00میلیون تومان در سال

وظایف محوله: جغرافی دانــان جنبه های مختلف زمین 
ازجمله پدیده های زمیــن را تجزیه و تحلیل می کنند. آنها 
اغلب از سیستم های موقعیت جهانی )GPS( و سیستم های 
اطالعــات جغرافیایی )GIS( برای جمــع آوری و نمایش 
داده های جغرافیایی برای کمک به دیگران استفاده می کنند.

بوم شناس  -12
میانگین حقوق: 2میلیاردتومان در سال

وظایف محوله: اکولوژیست ها مســئول مطالعه و ارزیابی 
اکوسیســتم ها هســتند تا تعیین کنند انســان ها چگونه بر 
اکوسیستم ها و محیط هایشان تأثیر می گذارند. یک اکولوژیست 
ممکن است برای یک سازمان محیط زیست خصوصی و یا دولتی 

یا در یک آکواریوم، موزه یا باغ وحش کار کند.

13- مدیر محیط زیست
میانگین حقوق: 2میلیاردتومان در سال

وظایف اصلی: یک مدیر محیط زیست فردی حرفه ای است که 
مسئول نظارت بر رعایت مقررات زیست محیطی توسط سازمان 
برای کاهش ردپای کربن شرکت و تولید زباله است. مواردی را 
که آنها بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند شامل کمیت و کیفیت 
آلودگی آب، کیفیت هوا و زباله در ارتباط با یک سازمان است.

14- وکیل محیط زیست
میانگین حقوق: 2میلیاردو100میلیون تومان در سال

وظایف اصلی: وکالی محیط زیســت وکالیی هستند که 
در جنبه هــای مختلف حقوقی مربــوط به زمین، هوا و آب 
تخصص دارند. آنها ممکن است برای وضع قوانین و انطباق 
زیست محیطی جدید و حفاظت از اکوسیستم، کشاورزی و 
تنوع زیستی البی کنند. آنها ممکن است در مورد موضوعاتی 
ماننــد قانون آب، قانون تغییرات آب و هوا و مدیریت زمین 

به عنوان نماینده شرکت ها و نهاد ها وارد عمل شوند.

15- زیست شناس محیط زیست
میانگین حقوق: 2میلیاردو100میلیون تومان در سال

وظایف محوله: زیست شناسان محیطی شرایط فعلی محیطی 
را ارزیابــی می کنند و تأثیر عوامل مختلف بر محیط را تعیین 
می کنند. آنها ممکن است نمونه های مختلفی از عوامل محیطی 
را برای مطالعه و تجزیه و تحلیل جمع آوری کنند و برنامه هایی 
برای کمک به حفاظت از اشکال مختلف زندگی پیشنهاد کنند.

16- مهندس محیط زیست
میانگین حقوق: 2میلیاردو100میلیون تومان در سال

وظایف اصلی: این متخصصان مسئول طراحی سیستم هایی 
هستند که حفاظت از محیط زیست را ارتقا می دهند. پروژه های 
معمولی که ممکن است یک مهندس محیط زیست روی آنها 

کار کند شــامل نظام هایی برای تبدیل زباله به انرژی و احیای 
آب است. آنها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که تأسیسات 
مختلف مجوزها و رویه های معمول و استاندارد را در ارتباط با 

محیط زیست حفظ می کنند.

محیط بهداشت  مسئول   -17
میانگین حقوق: 2میلیاردو200میلیون تومان تومان در سال

وظایف محوله: افسران بهداشت محیط هم در بخش دولتی 
و هم در بخش خصوصی کار می کنند تا به حفظ استانداردهای 
زیست محیطی مناسب کمک کنند. وظیفه آنها اعمال و اجرای 
استانداردهای مختلف محیطی و بهداشت عمومی مانند ایمنی 

در محل کار، کنترل آلودگی و پیشگیری از آسیب است.

هواشناس  -18
میانگین حقوق: 2میلیاردو300میلیون تومان  در سال

وظایف اصلی: هواشناسان مسئول تجزیه و تحلیل جو زمین 
برای پیش بینی شــرایط و الگوهای آب و هوایی هســتند. آنها 
ممکن است از فناوری های مختلفی مانند ماهواره ها و رادارها برای 
به دست آوردن و مطالعه آب و هوا و تغییرات اقلیمی استفاده کنند.

19- دانشمند آب شناس
میانگین حقوق: 2میلیاردو300میلیون تومان  در سال

وظایف محوله: این دانشمندان، آب گرفته شده از آب های 
ســطحی، زیرزمینی و آب آشــامیدنی را آزمایش و تجزیه 
و تحلیــل می کنند. آنها راه حل هایــی را برای حفظ و بهبود 
کیفیت آب ارائه می دهند و هرگونه مشکل کیفیت آب مانند 
آلودگی را گزارش می دهند. آنها معموال برای دولت، آژانس های 

غیرانتفاعی محیط زیست و مشاغل تجاری کار می کنند.

بهداشت محیط و  ایمنی  20- مسئول 
میانگین حقوق: 2میلیاردو400میلیون تومان  در سال

وظایف اصلی: افسران ایمنی و بهداشت محیط، فرایندهای 
مختلــف را در یک منطقه کاری بازرســی و تجزیه و تحلیل 
می کنند تا اطمینان حاصل شود که فعالیت آنها با مقررات ایمنی 
و استانداردهای صنعت مطابقت دارند. آنها فرایندهای فعلی را 
ارزیابــی می کنند و راه حل هایی را برای حفظ و بهبود ایمنی و 

سالمت مشتریان، کارکنان و محیط زیست تدوین می کنند.
توجه داشته باشید، عالوه بر مدرك دانشگاهی در زمینه 
محیط زیست موارد زیر برای تنظیم رزومه و کسب سمت های 

یادشده مهم هستند:
مهارت های سازمانی
مهارت های تحقیق

مهارت های جمع آوری داده ها
مهارت های تجزیه و تحلیل

توجه به جزئیات
تهیه گزارش های آزمایشگاهی

استدالل استقرایی یا قیاسی
تفکر انتقادی

نگارش مقاالت علمی پژوهشی
مهارت های ارتباطی

مهارت های مدیریت زمان
مهارت های همکاری
انجام تحقیقات کمی

مهارت های نمونه گیری محیطی
مهارت های حل مسئله

مهارت های علوم و ریاضی
شناسایی مسائل زیست محیطی
ارائه راهکارهای زیست محیطی

گفتنی است: رقم های قید شده به عنوان میانگین حقوق 
ســاالنه برای هر عنوان شــغلی در مقاله باال با تبدیل رقم 
دالری مربوطــه با قیمــت دالر 27000تومان و گرد کردن 

عدد به دست آمده، محاسبه و درج شده است. 








