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مدیر عامل بیمه میهن عنوان کرد

افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور 
نیازمند شناسایی بازارهای جدید

دکتر کاردگر تشریح کرد؛
 توسعه بیمه های زندگی 

و بازار بزرگ ملی، راهبردهای 
اساسی بیمه دانا

صفحه 8

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره 81
نیمه اول آذر 1398- قیمت 2000 تومان
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 اصالح قانون تجارت، تنش زایی 
یا تنش زدایی؟

 زندگی در »جامعه بدون پول نقد« 
چگونه خواهد بود؟

سیف اله یزدانی و دیگر هیچ

فاصله تورم استان ها بیشتر شد

صفحه 5

صفحه 7

صفحه  2

صفحه  2

ضرورت آزادسازی و مقررات زدایی ازصنعت بیمه
قوانین دست وپاگیر مانعی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه 

دالر با چه نرخی در بودجه 99 بسته می شود

 سناریوی تخلیه تورم درنرخ ارز
 گریزی بر اصالح 

ناگزیر مالیاتی

با افول درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۸ سیاستگذاران 
به اعمال تغییراتی در وضعیت بودجه ای دولت متوسل 
شــده اند. مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
متشــکل از سران قوا در مورد اصالحیه قانون بودجه 
این سال و همچنین مصوبه این نهاد در مورد افزایش 

قیمت بنزین در همین راستا بوده است...

بر اساس مطالعاتی که توسط شرکت اکسنچور انجام 
شده اســت، به این نتیجه رسیده اند که بخش بانکی 
تا ســال ۲۰۲۲ تــا ۲۰ میلیــارد دالر در این حوزه 
ســرمایه گذاری خواهد کرد. بیشــتر موسسات مالی 
و بانک هــا بســیاری از فعالیت های خود را توســط 

شرکت های واسط انجام می دهند،...

توسعه اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ بیمه لزوماً هم 
راستا نیستند، چرا که دانش و فرهنگ آحاد جامعه اثر 
بیشــتری در  اقتصاد دارد. همانطور که می دانید علی 
رغم آنکه طی چند سال اخیر رشد اقتصادی نداشته ایم 
اما درصدی از رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور را شاهد 

بودیم. این امر ناشی از چند عامل است که...

افزایش ضریب نفوذ بیمه به عوامل مختلفی وابســته 
است و یک عامل مهم در بهبود وضعیت این شاخص در 

بیمه-های زندگی، توجه به مشتری و خواست اوست.
آنچه مسلم است، توسعه یافتگی بیمه های زندگی در 
دنیای پیشــرفته، مرهون طراحی و برنامه ریزی برای 

اطالع رسانی، تعریف محصول، تعیین شبکه...

توجه به مشتری وخواست او عامل 
مهم درافزایش ضریب نفوذ بیمه

 جذابیت استفاده از بالک چین 
در بین بانک ها

رشد ضریب نفوذ بیمه؛ در گروی 
بازنگری قوانین و رفتار بیمه گران
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صفحه 4



تخلفات فراوان در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رخ داده است

قانونی که هدفمند نشد

ترقیاقتصادی:بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور در آبان مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان سمنان با ۰.7 درصد افزایش است.
گزارش تورم آبان ماه، اعداد و ارقامی را نشــان می دهد که مشخص است همان یک 
هفته آخر آبان که قیمت بنزین افزایش یافت، تغییرات تورمی هم ایجاد شــده است. 
در تورم دهک های جامعه مشــخص است تورم دهک های پایین جامعه بیشتر و در 
مقابل تورم دهک های باالتر کمتر شده است. در استان ها هم اوضاع به شکلی دیگر 

تاثیر گذار بوده است.
طبــق گزارش مرکز آمار، در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور 
مربوط به اســتان کهگیلویه و بویر احمد بــا ۲.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 

ماهانه مربوط به استان سمنان با ۰.7 درصد افزایش است.
طبــق این گــزارش، در آبان ماه ۱۳۹۸ عدد شــاخص کل برای خانوارهای کشــور 
)۱۰۰=۱۳۹٥( به ۱۸7.۸ رســید که نســبت به ماه قبل ۱.6 درصد افزایش نشــان 
می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به استان 
کهگیلویــه و بویر احمد با ۲.۳ درصد افزایــش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
اســتان سمنان با ۰.7 درصد افزایش اســت. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشــور ۲7.۰ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم )۳۳.۳ درصد( و کمترین آن 
مربوط به اســتان آذربایجان غربی )۲۱.۲ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به آبان ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشــور به عدد 4۱.۱ درصد رسید. بیشترین نرخ 

تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )4۹.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
قم )۳٥.6 درصد( است.

بنابراین به نظر می رسد شکاف نرخ تورم )نقطه به نقطه( در بین استان های کشور در 
آبان ماه امســال به بیش از ۱۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد به آن 
افزوده شده است. بررسی آمارها نشان می دهد در آبان ماه سال جاری بیشترین نرخ 

تورم به استان های ایالم، لرستان و البرز مربوط است.
در خانوارهای شــهری هم اوضاع بر همین منوال اســت. در آبــان ماه ۱۳۹۸ عدد 
شــاخص کل برای خانوارهای شــهری )۱۰۰=۱۳۹٥( به ۱۸7.۰ رسید که نسبت به 
ماه قبل ۱.٥ درصد افزایش نشــان می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای شــهری مربوط به استان های گلســتان و کهگیلویه و بویراحمد  با ۲.۲ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان خراســان جنوبی با ۰.6 
درصد افزایش اســت. درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای شــهری کشور ۲7.۰ درصد است. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه خانوارهای شــهری مربوط به استان ایالم )۳۲.۲ درصد( و کمترین آن 
مربوط به اســتان آذربایجان غربی )۲۱.۹ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به آبان ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به عدد  4۰.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان ایــالم  )4۹.۰ درصد( و  کمترین آن  مربوط به  

استان  فارس )۳4.4 درصد( است.
در خانوارهای روســتایی، همچنان ایالمی ها بیشــترین تــورم را دارند. در آبان ماه 
۱۳۹۸ عدد شــاخص کل برای خانوارهای روســتایی )۱۰۰=۱۳۹٥( عدد ۱۹۲.۰ را 

نشــان می دهد که نســبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشــته است. در این ماه 
بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایالم با ۳.۲ درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.6 درصد افزایش است. 
درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشــابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای روســتایی ۲7.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
اســتان ایالم )۱۳۸.۱ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان سیستان و بلوچستان 
)۰.۱۸ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای 
روستایی به عدد 4٥.۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
ایالم )٥۳.7 درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان هــای البرز و قم )۳۹.۹درصد( 

است.

ترقیاقتصادی:یکی از مهم ترین نقاط ضعف قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد 
ازجملــه کمک به حوزه ســالمت، کمک به اشــتغال جوانان، افزایش 
مستمری و... است به گونه ای که عماًل منابعی برای تحقق اهداف اصلی 

قانون که کاهش شدت انرژی بود، نمانده است.
قانون هدفمند کردن یارانه ها به اهداف موردنظر خود شــامل عادالنه 
کــردن نظام توزیع یارانه ها، افزایش کارایــی اقتصادی، افزایش رفاه با 
پرداخت نقدی، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه های دولت 
شــفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست به دالیل مختلف 

دســت پیدا نکرده اســت. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به 
ارزیابــي عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها پرداخته اســت. در این 

گزارش ٥ تخلف عمده در اجرای این قانون عنوان شده است.
تخلفاتفراواندرنحوهاجرایقانونهدفمندکردنیارانهها

ترکیــب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای مصارف آن قانون 
)٥۰ درصــد برای کمک به خانوارهــا، ۳۰ درصد برای کمک به تولید 
و ۲۰ درصد برای جبران هزینه های دولت(، در هیچ یک از ســال های 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹7 رعایت نشــده اســت؛ به نحوی که در عمل، پرداخت 
یارانه های نقدی، حدود ۹۰ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها 

را به خود اختصاص داده و حدود ۲ درصد مصارف نیز صرف تولیدشده 
اســت. به عالوه، حدود ۲ درصد مصارف نیز به حوزه سالمت تخصیص 
داده شــده اســت. درمجموع، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در 
خصوص توزیع یارانه نقدی مســیر صحیحــی را طی نکرد. توفیق در 
اجرای سیاســت نقدی کردن یارانه ها نیازمند شــناخت اقشار جامعه 
ازلحاظ درآمدی بود که محقق نشد. در ضمن، پرداخت هدفمند یارانه 
نقدی مستلزم اتصال سامانه های مالیاتی و یارانه ای بوده به گونه ای که 

اطالعات این سامانه ها در بازه زمانی مشخص به روز شود.
    بی توجهی اساســی به ســایر قوانین مکمل )ازجمله قانون توسعه 
حمل ونقل عمومــی و مدیریت مصرف ســوخت، قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های اصل 

چهل وچهارم قانون اساسی(
اســتفاده صــرف از ابزارهای قیمتــی برای مدیریــت تقاضای انرژی 
یا بهینه ســازی مصرف ســوخت ناکافی بوده و الزم است از ابزارهای 
غیرقیمتی نیز اســتفاده شود. قانون توسعه حمل ونقل عمومی مصوب 
ســال ۱۳۸6 و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ 
زمینه ســاز به کارگیری ابزارهای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون 

هدفمند کردن یارانه ها بودند که به درستی اجرا نشدند.
توزیعمنابعحاصلازاجرایقانوندرمیاناهدافمتعددو

نامرتبطباحوزهانرژی
یکی از مهم تریــن نقاط ضعف قانون هدفمند کــردن یارانه ها، توزیع 
منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد ازجمله کمک 
به حوزه سالمت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و... است 
به گونــه ای که عماًل منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش 
شدت انرژی بود، نمانده است. به عالوه، با اصرار مجلس شورای اسالمی 
در تبصره »۱4« بودجه ســال ۱۳۹7، برای اجــرای ماده )۳۹( قانون 

برنامه ششم توسعه، برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه هــا، همه منابع حاصل از اجرای قانــون هدفمند کردن یارانه ها 

مدنظر قرار گرفت و ضروری است این روند شفاف سازی ادامه یابد.
بیتوجهیبهریشههایاصلیناکارآمدیحوزهانرژی

ایراد مهم قانون، در نظــر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولتی انرژی 
در مصرف باالی انرژی در کشــور بوده اســت. به گونــه ای که قانون 
هدفمند کردن یارانه ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای راندمان 
نیروگاه ها و کاهش اتالف شبکه توزیع داشته، اما توجه جدی به اصالح 
تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد. این در حالی است که بخش عمدهای 
از انرژی کشور در پاالیشگاه های نفت و گاز و نیروگاه های برق به هدر 
می رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده 
نهایی برسد، تقریباً سالیانه معادل ٥۰۰ میلیون بشکه نفتخام )یا روزانه 
۱.۳ میلیون بشکه نفت( است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا 
مصرف انرژی خود می تواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمند کردن 

یارانه ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است.
بیتوجهیبهزمینههایتغییرتکنولوژیهایانرژیبر

اصوالً در صورت نبود دسترســی به امکان تغییــر تکنولوژی انرژی بر 
افزایش قیمت انرژی یا تماماً به مصرف کننده منتقل شــده و یا موجب 
توقف تولید خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت حامل های انرژی 
اگر با تغییر تکنولوژی همســاز نباشــد، اثر معناداری بر رشــد تولید 
افزایش اشتغال و ســایر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. در وضعیت 
کنونی که دسترسی به تکنولوژی های مدرن با بازدهی باال دشوار است 
و بنگاه هــا نیز به دلیل افزایش نــرخ ارز، دارای توان مالی کافی برای 
تغییر تکنولوژی نیستند، افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است 
موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود، اما بنگاه ها فقط از طریق 

کاهش تولید می توانند به آن واکنش نشان دهند.

سیف اله یزدانی و دیگر هیچ
سیف اله یزدانی.اولین بار او را در تحریریه 
روزنامــه جهــان اقتصاد دیدم. مشــغول 
نوشــتن طنز بود . با امضای مازان.روحیه 
شــادی داشت. رقیق القلب بود. فوری اشک در چشم هایش جمع می شد. اغلب در 
حال پیگیری اخبار و تحلیل اطالعات و سنجش درست و غلط اقدامات دولت و بخش 

های خصوصی، بورس و ... بود.
نوشــتن را در بخش های مختلف اقتصاد به خبرنگاران آموزش می داد و غلط آنها را 
می گرفت. همکارانش را دوســت داشت و با مهری پدرانه اغلب آنها را با الفاظ گرم و 

همراه با صمیمت، دخترم، پسرم صدا می کرد.
مــدت ها در تحریریه کوچک جهــان اقتصاد با او همکاری کردم تا اینکه مجوز عصر 
اقتصاد صادر شــد. سیف اله هر چند به دلیل عاطفی بودنش گاهی عصبانی هم می 
شــد اما خیلی زود دست از قهر کردن بر می داشت و دوباره رفیق بود. انگار نه انگار 
که داد و بیدادی کرده و تند حرف زده و... این خلقش نشــانگر آن بود که در دلش 

هیچ کینه ای نداشت و عصبانیتش فقط لحظه ای بود و دیگر هیچ.
عصر اقتصاد راه اندازی شد. برخی از دوستان و همکاران سابقش در جهان اقتصاد هم 
کمک کردند تا عصر اقتصاد، شمایل یک روزنامه حرفه ای بگیرد و در قد و قامت یک 

رسانه سراسری خوب ظاهر شود.
منش و نگاه مرحوم عالی نســب به مردم و اقتصاد را ، در دوره نخســت وزیری میر 
حسین موســوی را خیلی می پسندید. بارها در سالگرد درگذشت مرحوم عالی نسب 

مطلب نوشت و یاد و خاطرۀ او را  برای دوستانش زنده کرد.
فرد دیگری که سیف اله به او ارادت داشت حسین عظیمی بود. او از متخصصان بنام 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور بود و نگاه اجتماعی و عدالتگرانه به اقتصاد داشت. 
همین نکته باعث شده بود، سیف اله یزدانی نام و یاد او را همطراز مرحوم عالی نسب 

به مخاطبانش یاد آوری کند.
بعد از جناب یزدانی سردبیری روزنامه جهان اقتصاد را به عهده گرفتم. در این دوران 
کوتاه جهان اقتصاد رونق گرفت. شمارگانش افزایش یافت، تعداد صفحاتش زیاد شد و 
از یک رو رنگی به دو رو رنگی در چاپ تغییر وضعیت داد. اما این دوره چندان نپایید 

و من هم از روزنامه رفتم. آخرین روزهای اسفند ۸4 بود و دیگر هیچ.
بعد از تعطیالت فروردین ســال ۸٥ روزی به رسم عید دیدنی به دیدن یزدانی رفتم 
در عصر اقتصاد. آن وقت ها در انتهای خیابان مطهری مستقر بود) بعد ها به خیابان 
دمشق در خیابان ولیعصر نقل مکان کرد( بعد از احوالپرسی گرم از منشی اش کاغذی 

خواست و دستور داد که مطلب تایپ و در سربرگ عصر اقتصاد پرینت شود.
منشــی کاغذ را آورد و یزدانی از من خواست تا با او به تحریریه روزنامه برویم.رفتیم. 
دست مرا باال گرفت و گفت:»هرکس که من موالی او هستم از این پس قزل موالی 
اوســت« در داخل پاکت حکمی بود که مرا به عنوان قایم مقام مدیر مســوول عصر 

اقتصاد منصوب کرده بود.
تازه من متوجه شدم که سیف اله یزدانی چون می دانست من دیگر در جهان اقتصاد 
نیستم، و نگران معیشت ما بود، مرا در عمل انجام شده قرارداده که من بیکار نباشم. 
مدتی به روزنامه رفت و آمد کردم. تنها کســی که در تمام دوران خبرنگاری ام چنین 

لطف بزرگ و بی منتی در حق من کرد او بود و دیگر هیچ.
باری، در جلســات مطبوعاتی معاون و جلسات مشاوره رسانه ای این شورا و آن شورا 
و این دســتگاه و آن دستگاه زیارتش می کردم و در نمایشگاه مطبوعات حتما سری 
به سیف اله می زدم و احوالش را از نزدیک جویا می شدم تا این که آن لحظۀ ناگزیر 
رسید. به قول رفیق نازنین سال های نچندان دیر و دورم قیصر امین پور»پیش از آن 

که با خبر شوی،  لحظۀ عزیمت تو ناگزیر می شود« و برای سیف اله شد.
لذت بردن از رنج در بردگی، چیزی بود که ســیف اله یزدانی از آن متنفر بود. عقیده 
داشــت، اقتصاد باید پیش از آن که معیشــت مردم را تامین کند، باید آزادی ملت را 
تضمین کند. اقتصادی که منجر به محدودیت آزادی انســان شــود، اقتصاد نیست؛ 

طویله است.
برای همین بســیار مراقب بود که طرح های بانکی ، بیمــه ای، صنعتی و رفتارهای 
اقتصــادی دولت در بخش های مختلف اقتصاد، بودجه و هزار چیز دیگر به معیشــت 
حد اقلی مردم آسیب نزند. هرگاه احساس می کرد که چنین چیزی در حال رخ دادن 
است، بی تاب قلم می زد و آن قدر آن را به بهانه های مختلف تذکر می داد که باالخره 
به گوش کســی که در خانه نبود برسد! در این کشــور، اغلب در خانه کسی نیست، 
برای همین باید یک حرف و دوحرف برزبان گذاشت تا به گوش بعضی ها که خود را 

به خواب زده اند برسد. نمی رسد و دیگر هیچ.
در نشســت خبری دکتر کرد بچه، برای همایش بیمه و توسعه از دوست مشترکمان 
جناب امیر اسماعیل کاظمی شنیدم که سیف اله دیروز به رحمت خدا رفت و بدرقه 
شد... آه و افسوس به خاطر فقدان یک رفیق، یک استاد، یک روزنامه نگار، یک حامی 
مردم کف خیابان، یک همکار، و ده ها »یک« دیگر مگر چقدر می تواند تســلی بخش 

قلبی باشد که به خاطر نبودنش مجروح شده است؟ هیچ... و دیگر هیچ.

میانگین قیمت مسکن در پایتخت عقب نشست

 آیا رکود مسکن 
در تهران پایان یافت؟

ترقیاقتصادی:نوســان بازار ســرمایه در ماه گذشته و رصد بازارهای موازی 
نشان از آن دارد که بخشی از سرمایه ها دوباره به سمت بازارهای سنتی در حال 
تغییر جهت اســت و دراین بین مسکن شــاید پراقبال ترین باشد. البته در طول 
۱۰ روز گذشــته که قیمت بنزین شــعله گرفت و قیمت آزاد آن از هزار تومان 
به ســه هزار تومان رسید؛ برخی بازارهای دیگر همچون سکه، دالر و به خصوص 
خودرو بار دیگر موردتوجه ویژه قرارگرفته اســت به صورتی که قیمت بسیاری 
از خودروها به خصوص ماشــین های کم مصرف رشد داشته است. اما دراین بین 
آمارهایی که از بازار مســکن در یک ماهه گذشــته منتشرشده بیانگر آن است 
که این بازار که بســیاری معتقد بودند وارد دوران رکود شــده، روی خوش به 

معامالت نشان داده است.
تازه ترین آمارهای منتشرشــده از تحوالت بازار مسکن شــهر تهران در آبان از 
گردش معامالت ایــن بازار و رونق دوباره خریدوفروش مســکن  خبر می دهد 
اما نکته جالب این اســت که اوج گیری قیمت فروش نه تنها متوقف نشــده بلکه 

میانگین قیمت کمی کاهش یافته است. 
البته بررسی های میدانی نشان می دهد در روزهای گذشته و بعد از حوادث اخیر 
بســیاری از فروشــندگان قیمت های خود را دوباره افزایش داده اند اما به صورت 

کلی و نسبت به چند ماه گذشته قیمت مسکن روندی کاهشی داشته است.  
در شــرایطی که از اوایل تابستان بازار مسکن با رکود تورمی مواجه شد با پایان 
فصل گرم سال و شروع پاییز دوباره کمی رونق به بازار بازگشت و حاال در نیمه 

فصل خزان این بازار روندی رو به رشد را طی می کند. 
آمارهایی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی منتشر 
کرده نشــان می دهد آبان ماه 4هزار و 6۸فقره قرارداد خریدوفروش مسکن در 
شــهر تهران به ثبت رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱7.7درصد افزایش داشته 
اســت. همزمان میانگین قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در 
پایتخت با ۱.۸درصد کاهش به ۱۲میلیون و 6۱7هزار تومان رسیده است. البته 
طبق گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی قیمت 

آبان امسال نسبت به سال گذشته ۳7.4درصد افزایش یافته است.
امــا آمارهای آبان ماه بازار مســکن در تهــران در حالی حکایــت از امیدهای 
تــازه ای در این بــازار و خروج از رکــود دارد که به صورت کلــی و در ۸ ماهه 
امســال بازار مســکن حال وروز خوبی را نسبت به سال گذشــته نداشته است. 
آمارهای رسمی نشــان می دهد در ۸ماهه امســال 4۰هزار و ٥۸۳فقره معامله 
 در بازار مســکن تهران انجام شــده که ٥6.۸ درصد نســبت به ۸ماهه پارسال 

کمتر است. 
اما نکته مهم بازار مســکن در پایتخت این اســت که ارزش کل بازار مسکن در 
ماه های گذشته کاهش ۲٥.۳ درصدی داشته و این به دلیل آن است که قدرت 
خرید کاهش یافته و افرادی که وارد بازار شده اند متقاضیان خانه های کوچک تر 

ارزان تر و با سال ساخت باالتر هستند.  
به اعتقاد کارشناســان آنچه می تواند در ماه های آینده روی قیمت مســکن اثر 
بگذارد تالطم ها و بی ثباتی های بازارهای اقتصادی کشور و از سوی دیگر افزایش 

هزینه تولید مسکن )رشد قیمت مصالح ساختمانی و...( است.

روزنامه نگار-  شاعر 
بهروزقزلباش

کارشناس اقتصادی 
بــا افــول درآمدهــای حسینسلطانآبادی

 ۱۳۹۸ ســال  در  نفتی 
اعمال  به  سیاستگذاران 
تغییراتی در وضعیت بودجه ای دولت متوســل شده اند. مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا در مورد 
اصالحیه قانون بودجه این سال و همچنین مصوبه این نهاد در 
مورد افزایش قیمت بنزین در همین راستا بوده است. بحث های 
فراوانی پیرامون این دو مورد در فضای رسانه ای کشور در گرفته 
است. اما سومین تغییر که تبعاتی بسیار بزرگتر به همراه دارد 
به آرامی در حال آماده سازی برای اجراست، در حالی که توجه 

اصحاب رسانه چندان به آن معطوف نشده است.
پیش نویــس الیحه اصالح برخی از قوانیــن و مقررات مالیاتی 
آماده شــده و در این پیش نویس پیشنهاد شده است که زمان 
اجرای آن ابتدای سال ۱۳۹۹ باشد. تغییرات گسترده ای طبق 
این پیش نویس در قانون مالیات های مستقیم رخ خواهد داد و 
البته برخی قوانین دیگر نیز دستخوش تغییراتی جزیی خواهند 
شــد. در این که نظام مالیاتی کشــور به اصالحاتی عمیق نیاز 
دارد شکی نیست، کما اینکه کمتر اقتصاددانی لزوم تغییر نظام 

یارانه های پنهان را انکار می کند.
امــا فارغ از موافقــت یا مخالفت اقتصاددانان بــا این تغییرات 
دولتمــردان ناگزیر راه خود را خواهند رفــت. ادامه تخصیص 
یارانه سوخت در شــرایط فعلی غیرممکن بود، چرا که از یک 
طرف کسری بودجه فزاینده و از طرف دیگر مصرف سر به فلک 
کشیده سوخت عمدتاً ناشی از قاچاق آن، نتیجه ای جز افزایش 
فشار تورمی به بار نمی آورد. اما چگونگی حذف این یارانه کمتر 

در فضای عمومی کشور مورد بحث قرار گرفت.
رســالت اقتصاددان در مواجهه با این شرایط چیست؟ آیا باید 
مســیری که ناگزیر دولتمرد خواهد رفت را برای مردم طبیعی 
کرده و بر توضیح این که آنان ناگزیر از طی این مســیر هستند 
متمرکز شود؟ این رویکرد در بهترین حالت اقناع افکار عمومی 
را برای همراهی با سیاســت های اجراشــده از سوی دولت به 
همراه خواهد داشت. اما آیا این رویکرد کمکی به اجرای بهینه 
این سیاست ها خواهد رســاند؟ تبیین دالیل آزادسازی قیمت 
ســوخت و مباحثه با مدافعان تثبیت قیمت سوخت، کمکی به 
زودتر اجرا شدن یا جلوگیری از اجرا شدن این طرح نمی رساند، 
اما تبیین پیش شــرط های اجرای این طرح، روش های اجرای 
آن )جایگزین های طرح ناکارآمد کنونی تخصیص ســهمیه به 
خودروها( و بررســی دستاوردها و تبعات منفی هر کدام از این 
روش ها می تواند دولت را به ســمت مسیر بهینه اجرای ناگزیر 

آزادسازی قیمت سوخت هدایت کند.
این استدالل برای اصالح نظام مالیاتی نیز صادق است. به همین 
دلیل در این یادداشت تالش خواهد شد که بایدها و نبایدهای 
اصالح نظام مالیاتی مورد اشاره قرار گیرد و در یادداشتی دیگر 
به جزئیات تغییر یافتــه در پیش نویس الیحه اصالح برخی از 

قوانین و مقررات مالیاتی پرداخته خواهد شد.

قطعوابستگیبهنفت
در برنامه ای که برای اصالح ساختار بودجه در نظر گرفته شده 
مهمترین هدف قطع وابســتگی به درآمدهای نفتی است. اما 
آنچه در اصالحیه قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ مشاهده می شود 
عماًل تغییر شکل وابستگی به درآمدهای نفتی است و نه قطع 
این وابســتگی. کاهش درآمدهای نفتی و افزایش اســتفاده از 
صندوق توســعه ملی و حســاب ذخیره ارزی )طبق اصالحیه 
قانــون بودجه ۱۳۹۸(، به معنای اســتفاده از درآمدهای نفتی 
گذشــته به جای درآمدهای نفتی جاری اســت. انتشار اوراق 
بدهی دولتی بدون برنامه مشخص برای بازپرداخت این بدهی 
)طبق اصالحیه قانون بودجه ۱۳۹۸(، به معنای امید بستن به 
درآمدهای نفتی احتمالی آینده و استقراض و مصرف کنونی با 
این پشتوانه احتمالی است. بنابراین اصالحیه قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ به نام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار 

قرار گرفت، در حالی که این هدف را پوشش نمی داد.
در حال حاضر نیز اصالح نظام مالیاتی با همین رویکرد کاهش 
و قطع وابســتگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفته 
است، بدون اینکه الزامی را برای کنار گذاشتن درآمدهای نفتی 
مطرح کند. منابع غیررسمی از درآمد مازاد ۲۰ تا ۳۰ تریلیون 
تومانی بــر مبنای این پیش نویس خبــر داده اند، در حالی که 
اجرای این پیش نویس وابســته به معافیت پایه در نظر گرفته 
شده در قوانین بودجه ســاالنه، می تواند منابع بسیار بیشتری 
 را در اختیار دولت قرار دهد. چنین اصالح عظیم و گسترده ای 
فارغ از امکان اجرای آن، تبعات بلندمدت و ماندگاری را به همراه 
خواهد داشت. این در حالی است که چشم انداز درآمدهای نفتی 
مشــخص نیســت. چه تضمینی وجود دارد که در صورت لغو 

احتمالی تحریم ها در آینــده، دولت مجدداً از درآمدهای نفتی 
حداکثر بهره برداری را نداشته باشد. آیا در این شرایط از مالیات 
پرداختی مردم کاسته خواهد شد یا شاهد افزایش بیش از حد 

اندازه دولت خواهیم بود؟
بنابراین هرگونه تغییــر در نظام مالیاتی به منظور افزایش این 
درآمدها، بــدون تعیین تکلیف نحوه کاهش و قطع درآمدهای 
نفتــی دولت، به ویژه در شــرایط رکودی کنونی، تبعات منفی 

جدی در پی خواهد داشت.
پاالیشمخارججاری

دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، عمده هم و غم خود 
را بر افزایش ســایر منابع درآمدی متمرکز کرده است. این در 
حالی است که مخارج جاری غیرضروری سهم در خور توجهی 
از مصارف بودجه دارند. حتی در مورد جبران خدمات کارکنان 
که بسیاری آن را جزو هزینه های غیرقابل اجتناب دولت ارزیابی 
می کنند، می توان با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نســبت به 
کاهش قابل توجــه آن اقدام کرد. تعطیلی بســیاری از مراکز 
غیرضروری و در پاره ای موارد مضر دولتی را نباید اقدامی دور از 
انتظار و امکان تصور کرد. به عبارت دیگر برای توصیه به افزایش 
خراج، باید اول نســبت به کاهش خرج کدخدا اقدام کرد. برای 
این منظور باید اصالح نظام مالیاتی را مشروط به برنامه مدونی 

برای کاهش مخارج جاری کرد.
اجتنابازتعمیقرکود

بســیاری از صاحب نظران، افزایش درآمدهــای مالیاتی را در 
شــرایط رکودی اقتصاد ایــران توصیه نمی کننــد. اما به نظر 
می رســد که دولت فارغ از این نظرات، راه خود را خواهد رفت. 
بنابراین برای این که اصالح نظام مالیاتی تبعات رکودی کمتری 

داشته باشد، باید پیش شرط هایی برای آن در نظر گرفت. یکی 
از مهمترین تحوالت پیشــنهادی در پیش نویس الیحه اصالح 
برخی قوانین مالیاتی، حرکت به ســمت مالیات بر جمع درآمد 
اشخاص حقیقی است. فارغ از توان اجرای این اصالح در ایران 
بسیاری از کشورهایی که این رویه را در دستور کار قرار داده اند 
مالیات بر جمع درآمد اشــخاص حقیقی را به تدریج جایگزین 
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کرده اند. اما آنچه تاکنون مورد 
توجه سیاســت گذاران مالیاتی ایران بوده، تمرکز بر مالیات بر 
جمع درآمد اشــخاص حقیقی بدون کاهش قابل توجه مالیات 
بر درآمد شرکت ها بوده اســت. عالوه بر این، به موازات حذف 
بسیاری از معافیت های مالیاتی اشخاص حقوقی نیز در دستور 

کار قرار گرفته است.
در ایــن پیش نویس مالیات بر درآمد عایــدی دارایی و مالیات 
بر درآمد ســرمایه گذاری به ســایر پایه های مالیاتی اشخاص 
حقیقی اضافه شده و اشــخاص حقیقی برای محاسبه مالیات 
بر جمع درآمد ملزم به ارئه اظهارنامه مالیاتی شده اند، در حالی 
که مالیات بر درآمد اشــخاص حقوقی نســبت به سهم بخش 
خصوصــی و تعاونی از ۲٥ درصد بــه ۱۸ درصد کاهش یافته 
و نســبت به سهم دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای 
انقالب اســالمی، آستان های مقدس و سایر اشخاص حقوقی از 
۲٥ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته اســت. با در نظر گرفتن 
معافیت های حذف شــده، می توان ادعا کرد که مالیات دریافتی 
از اشخاص حقوقی خصوصی تغییر چندانی نخواهد داشت، اما 
با گسترش ارائه اظهارنامه اشــخاص حقیقی، درآمد حاصل از 
مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی افزایشی تدریجی خواهد 

داشت تا به حداکثر ظرفیت خود برسد.
به همین دلیل پیشــنهاد می شــود که نرخ مالیــات بر درآمد 
اشــخاص حقوقی خصوصی به صورت تدریجی و متناســب با 
شــرایط رکودی اقتصاد ایران کاهش یابد تــا به حداقل خود 
)حتــی می توان نرخ صفر را مد نظر قرار داد( برســد. با تمرکز 
بر مالیات بر جمع درآمد اشــخاص حقیقی و حذف مالیات بر 
درآمد اشــخاص حقوقی، می توان معافیت پایه را متناســب با 
شــرایط رونق و رکود در قوانین بودجه ساالنه تعیین کرد. در 
نظر داشته باشیم که طبق این پیش نویس، تنها متغیر مالیاتی 
که در قوانین بودجه ساالنه متناسب با شرایط اقتصادی کشور 
در راستای سیاســت های بودجه ای قابل تغییر است، معافیت 

پایه است.
همچنین دولت باید تا حد ممکــن از دریافت مالیات مضاعف 
اجتنــاب کند. به عنــوان نمونه عدم حذف مالیــات بر درآمد 
اشــخاص حقوقی و به موازات دریافت مالیات از درآمد سرمایه 
گذاری )برای مثال سود سهام(، یکی از مصادیق دریافت مالیات 
مضاعف اســت. تا زمانی که این مالحظات به صورت شفاف در 
الیحــه اصالح برخی از قوانین مقرراتی گنجانده نشــود، اقناع 
عمومی برای پیاده ســازی چنین تحول عظیمی بسیار دشوار 

خواهد بود.

گریزی بر اصالح ناگزیر مالیاتی

اولین تاثیرات بنزین روی تورم مشاهده شد

فاصله تورم استان ها بیشتر شد

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالششم-شماره81-نیمهاولآذر1398
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امیراسماعیلکاظمی: شــاید افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از 
۲.4به 7 درصد و سهم بیمه های زندگی از ۱۱ به ٥۰ درصد بلندپروازانه 
به نظر برســد که دلیل اصلی آن بدبینی فعاالن صنعت بیمه نسبت به 
افزایش سهم بیمه های زندگی در پرتفوی شرکت ها به مانع همیشگی 
آن یعنــی »تورم« پایــدار در اقتصاد برگردد کــه از قضا بخش جذاب 
بیمه نامه های عمر یعنی »پس انداز و ســرمایه گذاری« را بی اثر کرده و 

تکلیف سنگینی بر دوش شرکت های بیمه ای گذاشته است.
 طبق آمار عملکــرد صنعت بیمه در ســال ۱۳۸۸ تنها حدود 6 درصد 
از حق بیمه های دریافتی متعلق به بیمه های زندگی بوده است، در حالی 
که در کشورهای توسعه یافته سهم بیمه های غیرزندگی ۱۲ تا ۳6 درصد 
است و بقیه مربوط به بیمه های زندگی است. از این رو بیشتر کشورهای 
دنیا برای توســعه فرهنگ بیمه و تشــویق جامعه به خرید محصوالت 
مختلف بیمــه ای، معافیت های مالیاتی برای هزینه های بیمه ای منظور 
می شــــود، اما در کشور ما برعکس روش های مرسوم دنیا با خواست 
دســــتگاه های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه رو هســتند، 
قانون گذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته های بیمه ای اقدام می کنند.
 مشــــکل اصلی صنعت بیمه کشــــور مالکیت دولت بر شرکت های 
بیمه نیســــت که با خصوصی سازی برطرف شــود، فعالیت چندسال 
اخیر شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور نشان می دهد که 
خصوصی سازی به تنهایی موجبات شــکل گیری بازار رقابتی را فراهم 
نمی آورد، از این رو اولین گام برای ایجاد تحول در صنعت بیمه کشــور 

آزادسازی و مقررات زدایی از این صنعت است.
امــروزه به طور خاص، رقابتی شــــدن فضای کســب و کار بیمه در 
ایران به عنوان یک تغییر بزرگ در بســتر فرهنگی، قانونی و اقتصادی 
کشــور، مزیت ها و عدم مزیت هایی برای صنعت بیمه به همراه داشته 
اســت.پس دولت می تواند با یک برنامه میان مدت در توســعه و ایجاد 
شرکت های کوچک با از میان برداشتن محدودیت ها به افزایش ضریب 
نفوذ، کمک شــایانی کند. همچنین از میان برداشــتن قوانین دست و 
پاگیر و تقویت نهادهای متولی بیمه در توسعه و ایجاد زیر ساخت های 
صنعت بیمه می تواند راهگشــا باشد. دولت باید با یک برنامه میان مدت 
تدریجی فضای رقابتی ایجاد کند که این فضا در گروی ایجاد و تشکیل 
و توسعه شرکت های کوچک و از میان برداشتن محدودیت ها و اعطای 
مشوق هایی نظیر اعطای سوبســید به شرکت ها و خریداران بیمه های 
زندگی و غیر زندگی است. با توجه به سیاست بیمه مرکزی و عدم رقابت 
با بخش خصوصی امید است سهم بخش خصوصی از بازار بیمه افزایش 
یابد. موضوع بیســت و ششــمین دوره همایش بیمه و توسعه افزایش 
ضریب نفوذ بیمه ،چالش ها و راهکارها بود که  غالمرضا ســلیمانی در 
آیین افتتاحیه نشست علمی بیســت و ششمین همایش ملی بیمه و 
توســعه از افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم 
اقتصادی یاد کرد و اظهار داشــت: باال رفتن ســطح نفوذ بیمه در گروه 
تغییر رویکرد هایی  اســت که متاســفانه در حال حاضر با چالش های 

بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
 وی افــزود: صنعــت بیمه بــه تمهیداتی نیــاز دارد تا بــا رقابتی تر 

شدن بازار بیمه خدمات ارزان و با کیفیتی را به دست مصرف کنندگان 
برساند. رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اهمیت تعامل صنعت بیمه 
و دانشگاه در امر توســعه شاخص های صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: 
در دنیای امــروز  رقابت پذیری به اصل مهم اقتصادی مبدل شــده و 
شرکت های بیمه باید این قابلیت را داشته باشند تا خدمات را به صورت 

ارزان تر و کیفیت تر ارائه کنند.
سلیمانی با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه و نقش آفرینی 
آن در اقتصاد کالن کشور به لزوم استفاده از ابزارهای فرهنگی اشاره 
کــرد و افزود: رویکرد فرهنگی در ارائــه محصوالت بیمه ای یک ابزار 
تعیین کننده و جدیدی اســت که شرکت های بیمه باید به آن توجه 

ویژه ای داشته باشند.
وی تفکیک ذخیره  ریاضی بیمه های زندگی و غیر زندگی را یک اصل 
مالی در مقوله حسابرسی صنعت بیمه دانست و گفت: بانک ها، نهادهای 
پولی و مالی، بنگاه های اقتصادی و بازار سرمایه از رقبای جدی صنعت 
بیمه در ارائه بیمه  نامه های زندگی به شــمار می روند و در این مسیر  
اعطای حق انتخاب محل سرمایه گذاری به بیمه گذاران نیز در  افزایش 

ضریب نفوذ این رشته اثرگذار کمک خواهد کرد.
رئیس شورای سیاستگذاری بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه از 
صندوق های بازنشســتگی اختیاری به عنوان یک فرصت مناسب برای 
افزایش ضریب نفوذ رشــته بیمه های زندگی در کشور یاد کرد و اظهار 

داشت:اگر نمایندگان شــبکه فروش صنعت بیمه تغییر نگاه خود را از 
فروشندگی صرف به مشاوران امین مردم جدی بگیرند حرکت بیمه های 

زندگی به سطح استانداردهای جهانی دور از دسترس نخواهد بود.
وی بررســی چالش ها و ارائه راهکارها را از کارهای اصلی همایش های 
تخصصی دانست و گفت: مسائل مهم صنعت بیمه از جمله اختالف روش 
ها در مقوله ذخایر فنی هم از موضوعات تعیین کننده است که باید در 

این همایش ها نقد و بررسی شود.
وی در پایان بیمه های درمان را از چالش های بزرگ کشورهای توسعه 
یافته یاد کرد و افزود: صنعت بیمه کشــور می تواند با همیاری دانشگاه 
ها و مراکز تحقیقاتی راهکارهای علمی و عملی را برای توسعه بیمه های 

زندگی در کشور طراحی و اجرا کند.
پایانپروندهبیمهزندگیبااخذمالیاتبرارزشافزوده

رییس پژوهشــکده بیمه تاکید کرد در صورت تصویب اخذ مالیات بر 
ارزش افــزوده از بیمه های زندگی، باید پرونده و بحث این رشــته را در 

کشور ببندیم.
حمید کردبچه  درباره احتمال خروج بیمه های زندگی از شمول معافیت 
مالیــات بر ارزش افزوده و آســیبی که این موضوع می تواند به رشــد 
پرتفوی این رشته برساند، گفت: به طور حتم تصویب چنین موضوعی 
آسیبی جدی خواهد زد و نگرانی اصلی صنعت بیمه در حال حاضر نیز 
همین بحث اســت. وی ادامه داد: نگرانی صنعت بیمه نیز با مقامات و 

سیاستگذاران در رابطه با خارج شدن بیمه های زندگی از معافیت مالیاتی 
مطرح شده زیرا که این موضوع بحث پرونده بیمه های زندگی در ایران 

را پایان خواهد داد.
رییس پژوهشکده بیمه تصریح کرد: بیمه مرکزی به دنبال آن است که 
بتواند این موضوع را به شکلی مدیریت کند که با چنین شرایطی مواجه 
نشویم. کردبچه گفت: با توجه به اینکه ماهیت سرمایه گذاری بیمه های 
زندگی در ایران به دلیل شرایط تورمی بسیار ضعیف است، چنین مصوبه 
ای هم می تواند برای بیمه زندگی و صنعت بیمه زندگی کشور مخاطرات 

جدی به همراه داشته باشد.
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رئیس پژوهشکده بیمه گفت: صنعت بیمه اگر بخواهد بر اساس الگوی 
رشد یک دهه قبل خود حرکت کند برای رسیدن به میانگین عملکرد 
جهانی و هدف 7 درصدی ضریب نفوذ بیمه باید حداقل ۱٥ سال منتظر 

بماند.
حمید کردبچه، در اولین روز از بیست و ششمین دوره همایش بیمه و 
توسعه با اشاره به نرخ های رشد ساالنه ضریب نفوذ صنعت بیمه گفت: 
آنگونه کــه پیش بینی های صورت گرفته نشــان می دهد ضریب نفوذ 
صنعت بیمه تا ســال ۱4۰۰، حداکثر ۲.7 درصد است و اگر قرار باشد 
که به میانگین ضریب نفوذ 7 درصدی دســت یابیم باید پانزده ســال 

منتظر بمانیم.
رئیس پژوهشکده بیمه افزود: رشد ۸ درصدی ضریب نفوذ بیمه در ایران 
نکته ای شایان توجه است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران با مسائل 
و مشکالت زیادی از جمله تورم و رکود طی ده سال گذشته روبرو بوده 

است و تحریم ها نیز به مشکالت افزوده است.
وی تصریح کرد: ســهم صنعت بیمه از تولید ناخالص جهانی حدود ٥ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد دالر است که بر این اساس، پیش بینی های بسیار 
درخشانی درباره آینده صنعت بیمه وجود دارد؛ زیرا جوانع و ریسک ها 

در حال پیچیده تر شدن هستند.
به گفته کردبچه، در طول یک دهه گذشــته ضریب نفوذ بیمه از حدود 
۱.۲ به ۱.۳۸ در سال ۱۳۹7 رسیده است که این به معنای رشد ساالنه 
حدود ۸ درصدی بوده است؛ این در حالی است که مقایسه ضریب نفوذ 
بیمه کشــور با میانگین جهانی که حدود 6درصد است و یا مقایسه آن 
با کشورهایی مانند کره جنوبی که حدود ۱۲ درصد است، نشان دهنده 
وضعیت نه چندان رضایت بخشــی است؛ اگرچه نشان هم می دهد که 

ظرفیت بالقوه عظیمی است که در صنعت بیمه کشور وجود دارد.
وی اظهار داشت: با فرض تداوم نرخ رشد ساالنه یک دهه گذشته ضریب 
نفوذ بیمه تحقق هدف برنامه ششم که رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصد 
در سال ۱4۰۰ است محقق نخواهد شد؛ به این معنا که ضریب نفوذ بیمه 

در سال ۱4۰۰ حداکثر ۲.7 درصد خواهد بود.
کردبچــه گفت: به عبارت دیگر صنعت بیمه اگر بخواهد بر اســاس 
الگوی رشد یک دهه قبل خود حرکت کند برای رسیدن به میانگین 
عملکــرد جهانی و هدف 7 درصدی ضریب نفــوذ بیمه باید حداقل 

۱٥سال منتظر بماند.

قوانین دست وپاگیر مانعی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه 

ضرورت آزادسازی و مقررات زدایی ازصنعت بیمه 

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالششم-شماره81-نیمهاولآذر1398

صنعت بیمه برای رشــد و توســعه باید از میان خانواده ها عبور کند. این جمله رییس کل بیمه 
مرکزی را می توان نقشــه راه صنعتی دانســت که در آستانه هشــت دهه فعالیت و بیش از چهار 
دهه نظارت به بلوغ کافی رســیده و حاال باید در معادالت کالن پولی و مالی کشور، نقش تاریخی 

خود را ایفا کند.
صنعــت بیمه به این واقعیت تعیین کننده و حیاتی، پی برده که با بهره گیری از ابزارهای فرهنگ 
سازانه و ساده ســازی مفاهیم پیچیده بیمه برای کودکان و نوجوانان، می تواند ضریب نفوذ بیمه 
را –به خصوص در رشــته  بیمه های زندگی –به اســتانداردهای جهانی نزدیک کرده وباسرمایه 
گذاری هوشمندانه وورودمنطقی به بازارسرمایه،مسیرتازه ای راپیش پای این صنعت مادرقراردهد.
در کارنامه صنعت بیمه نمره های درخشــانی به چشم می خورد که برای اهالی این صنعت بسیار 
افتخارآفرین و غرورآمیز اســت. فعاالن این صنعت نه تنها از دل زلزله ها، سیل ها و حوادث دیگر 
طبیعی، سربلند بیرون آمده اند بلکه در رویارویی با تحریم های ناجوانمردانه هم به موفقیت های 
چشــمگیری دســت پیدا کرده اند و به گواه تولیدگران و سرمایه گذاران، در آرامش بازار و فضای 

کسب و کار حرف اول و آخر را می زنند.
روز ملی بیمه، بهانه ای کوچک برای رونمایی از عملکردی بزرگ صنعتی بی حاشــیه و کم ادعا، 

آرامش بخش و اطمینان آفرین است.
آمار عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹7 نسبت به سال قبل، به شرح زیر است.

 بر اســاس آمار سال ۱۳۹7، مقدار حق بیمه تولیدي شرکت های بیمه مستقیم به حدود 4/4٥ 
هزار میلیارد تومانرســیده اســت که در مقایســه با سال گذشــته حدود ۳۳/٥ درصد رشد نشان 
مي دهد. طبق آمار ســال ۱۳۹7، میزان حق بیمه تولیدي بازار بیمه کشــور با رشد ۸/۸ درصدي 
)بر پایه دالر( در مقایسه با سال گذشته، به حدود ۱۰/۸ میلیارد دالر )4٥4/4 هزار میلیارد ریال( 
رسیده است. بر اساس آخرین آمارهاي منتشره در نشریه بین المللي زیگما، صنعت بیمه کشور از 
منظر حق بیمه تولیدی در جایگاه ســی و نهم ایستاده است. همچنین جمهوري اسالمي ایران در 

بین کشورهاي »منطقۀ چشم انداز« جایگاه سوم را کسب کرده است .
 بر اســاس آمار سال ۱۳۹7، حق بیمه سرانه )نســبت حق  بیمه تولیدي بازار بیمه به جمعیت 
کشور( به ٥/٥ میلیون ریال رسیده است. بدین ترتیب، شاخص مذکور نسبت به سال گذشته بیش 
از یک میلیون ریال افزایش یافته است. شاخص حق بیمه سرانه درکشور طي سال های  اخیر روند 
صعودي داشــته است. با این وجود، مقدار حق بیمه سرانه در دنیا به مراتب از کشور ما باالتر بوده 

و حق بیمه ســرانه در کشــور ما به مقدار منطقه نزدیک تر اســت. بر اساس آخرین آمارهاي بین 
المللی، جایگاه بین المللي کشور از حیث شاخص حق بیمه سرانه رتبه 64 و در منطقه حائز رتبه 

۸ بوده است. 
 طبق آمار نشریه زیگما، اگر چه میزان ضریب نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کشور ما باالتر است 
)۲/6 برابر در سال ۱۳۹7( اما میزان این شاخص در کشور ما، به ویژه طی چند سال اخیر از سطح 
منطقه باالتر رفته اســت. جایگاه کشــور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه طی دو سال اخیر، با ۳ پله 

صعود از رتبه ٥7  به رتبه ٥4 صعود کرده است.
 طبق آمار ســال ۱۳۹7، حق بیمه های رشته زندگی در کشور طی دو سال اخیر ۱/۲ برابر شده 
است. سهم از پورتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه، نسبت سال قبل حدود ۰/۹ واحد افزایش نشان 

می دهد.
مهمتریناقداماتنظارتیبیمهمرکزی:

 همکاری با ســازمان های متولی کاهــش حوادث ترافیکی از جمله پلیــس راهور ناجا ، وزارت 
بهداشــت ، پزشــکی قانونی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای کاهش حوادث ترافیکی 

و تلفات ناشی از آن .
 اعزام هیات  های نظارتی جهت بررسی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خسارت در استان های 
سیل-زده گلستان، مازندران، فارس، خوزستان و لرستان در جریان سیل اسفند ۱۳۹7 و فروردین 

۱۳۹۸ و پیگیری مستمر  برای تسریع در پرداخت خسارات به آسیب دیدگان
 اعزام هیات نظارتی برای بررســی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خســارت در مناطق زلزله 
زده استان آذربایجان شرقی در آبان ۱۳۹۸ و پیگیری مستمر تسریع در پرداخت مناطق سیل زده 
کشــور و همچنین اعزام هیات نظارتی در خصوص پیگیری پرداخت خسارت های آتش سوزی در 

بازار تبریز.
مهمتریناقداماتاتکاییبیمهمرکزی:

 انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسکرشته های آتش سوزی، مهندسی و پول،حوادث فاجعه آمیز در 
رشته-های آتش سوزی، ریسک و حوادث فاجعه آمیز،انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث 
فاجعه آمیــز برای قبولی های اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی و همچنین تشــکیل کنسرســیوم 

آتش سوزی با مشارکت ۱۳ شرکت بیمه
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت در رشــته پی اند آی با راهبری بیمه مرکزی برای موسســه بیمه 
متقابــل کیش با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر و همچنین بســتن قرارداد مازاد خســارت بیمه 

مرکزی در رشته پی اند آی با حداکثر تعهد ٥۰ میلیون یورو
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت در رشــته پی اند آی با راهبری بیمه مرکزی برای موسســه بیمه 

متقابل اطمینان متحد قشم با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت بیمه مرکزی در رشــته های باربری و کشتی با حداکثر تعهد ٥۰ 

میلیون یورو
 پاالیشگاه های نفت سراسر کشور با سرمایه بیش از ۱4 میلیارد یورو؛

 پاالیشگاه های گاز سراسر کشور با سرمایه بیش از 6 میلیارد یورو؛
 پاالیشگاه های  با سرمایه بیش از ۲۸ میلیارد یورو؛

 تاسیسات فرا ساحلی گاز )پارس جنوبی( با سرمایه بیش از ۹ میلیارد یورو؛
 احداث و بهره برداری نیروگاه  ها با سرمایه بیش از ۱۰ میلیارد یورو؛

 احداث و بهره  برداری از پروژه های ریلی که سرمایه فاز یک آن بیش از ۱/٥ میلیارد یورو و فاز 
۲ آن بیش از ٥ میلیارد یورو است

 هواپیمایی ایران  ایر با ٥4 فروند هواپیما و سرمایه ۱/٥ میلیارد یورو؛
 هواپیمایی ماهان با ٥۰ فروند هواپیما و سرمایه ۱/۳ میلیارد یورو؛

 هواپیمایی آسمان با ۱۸ فروند هواپیما و سرمایه 6۳۰ میلیون یورو؛
 هواپیمایی کیش  ایر با ۱٥ فروند هواپیما و سرمایه 4۳۰ میلیون یورو؛

 حمل مسکوکات بانک ملی با تعهد ۲٥۰ میلیون یورو؛
 حمل تجهیزات تلفن مرکزی با تعهد ۳۱۰ میلیون یورو؛

 حملفوالد ایران با تعهد 6۰۰ میلیون یورو؛
 حمل تجهیزات نیروگاهی شــرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران با حداکثر تعهد 6۹۰ میلیون 

یورو؛
 ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران با 6۳ فروند شــناور و تعهد مسئولیت یک میلیارد دالر برای 

هر شناور؛
 ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با ۱۳۰ فروند کشتی و حداکثر تعهد مسئولیت 

یک میلیارد دالر برای هر کشتی
 پوشش ناوگان شرکت نفت خزر با ۲۳ فروند کشتی و تعهد ۱۰۰ هزار دالر.

مهمتریناقداماتفناوریاطالعاتوارتباطات:
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران در راستای وظیفه اصلی خود و کسب رضایت آحاد مردم به 
صنعت بیمه کشــور در سال ۱۳۹7 نســبت به ایجاد سامانه یکپارچه نظارتي و تسهیل امر نظارت 
در حوزه هاي نظارتي، تغذیه اطالعاتي سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي کشور با داده هاي صنعت 
بیمه، طراحی، توسعه و پیاده  سازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان،ارائه خدمت الکترونیکی 
استعالم سوابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل دولت همراه، اقدام کرده است.

مهمتریناقداماتدرحوزهتوسعهفرهنگبیمه:
 اجرای طرح زنگ بیمه در مدارس کل کشــور به صورت همزمان و با همکاری تمامی شــرکت 

های بیمه 
 گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان)بیش از ۸6 عنوان مطلب  بیمه ای در 
کتابهای مقطع متوســطه که با این اقدام بیش از ٥میلیون دانش آموز بصورت مستقیم با مفاهیم 

صنعت بیمه آشنا می شوند
 برگزاری هفت دوره تخصصی آموزش بیمه ای برای خبرنگاران

 انتشــار 4٥ عنوان کتاب بیمه ای در ســه سطح » بیمه برای کودکان«، » بیمه برای همه« و « 
بیمه برای مدیران و کارشناسان«

 هماهنگی های الزم برای درج مطالب بیمه ای در مجالت رشد دانش آموزی
 تهیــه، تنظیم و انتشــار/پخش مطالب بیمــه ای)خبر، مصاحبه، گــزارش و مقاله( درقالب ها) 

اینفوگرافیک، اینفوموشن، اینفو نیوز و انیمیشن( و در  رسانه های مختلف
 تهیه، تولید و پخش تیزرهای متنوع بیمه ای از طریق شــبکه ها مختلف صدا و ســیما ورسانه 

های دیداری و شنیداری در فضای مجازی
 حضورو مشــارکت جدی در رویدادهای فرهنگی و نمایشــگاهی) بورس بانــک و بیمه تهران، 

الکامپ، کیش اینوکس( و.... 
 هماهنگی های الزم برای تهیه و تولید و پخش برنامه تلویزیونی ٥۲ قســمتی در شــبکه سوم 

سیما
 اجرای کمپین های تبلیغاتی – فرهنگی با موضوع کاهش تلفات جاده ای

 راه اندازی باشگاه اینترنتی نوآوران ) ویژه کودکان(
برترینخدماتودستاوردها:
 پرداخت سریع و دقیق خسارتهای مربوط به خسارتهای  سیل

 ایفای تعهدات کامل  در خصوص زائران اربعین حسینی
 راهاندازیسیستممکانیزهپاسخگوییبیمهمرکزیدرساعاتغیرکاریوایامتعطیل

 پرداخت سریع و دقیق خسارتهای مربوط به زلزله ) استان کرمانشاه و استان آذر بایجان شرقی(
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)2018( 1397عملكرد سال )2017( 1396عملكرد سال واحد سنجش عنوان

  حق بيمه توليدي
 454،431  340،518 ميليارد ريال

  8/10  10  ميليارد دالر

  حق بيمه سرانه
  5/5 2/4 ميليون ريال

  132 123 دالر
 3/2 38/2 درصد ضريب نفوذ بيمه

سهم بخش غيردولتي در بازار 
  بيمه كشور

  5/65  2/66  درصد

هاي اختياري در سهم بيمه
 پرتفوي بازار بيمه كشور

 9/62 7/67 درصد

سهم بيمه هاي زندگي در بازار 
 بيمه كشور

 6/13 5/14 درصد

 

محصوالت بیمه ای موجود  در بازار 
متعلق به ۸۰سال پیش است!

ترقیاقتصادی:یک عضوهیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین، روش های 
بازاریابی موجود در شرکت های بیمه ای را سنتی و قدیمی برشمرد و گفت 
که نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه بازاریابی و کمبود آموزش نیروهای 

جدید از مهمترین عوامل به وجود آمدن این موضوع است.
 عبدالمحمود ضرابی گفت: افزایش فروش بیمه نامه با ارائه طرح های جدید 
امکانپذیر اســت به خصوص در زمینه بیمه نامه های عمر می توان با یک 

برنامه ریزی درست و جلب اعتماد مردم به یک فروش گسترده رسید.
وی بیان کرد: بیمه نامه های موجود ۸۰ ســال پیش طراحی شــده اند اما 
شرکت بیمه کارآفرین یک مدل بیمه نامه عمر جدید طراحی کردکه مورد 
اســتقبال مردم قرارگرفته و تعداد زیادی فروخته شد و به عنوان برند بیمه 

کارآفرین شناخته شد.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین اظهارکرد: درحال حاضر باید برروی 
بیمه نامه های اشــخاص مانند درمان و عمر سرمایه گذاری کردو بیمه نامه 

هایی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود.
ضرابی عنوان کرد: هنوزدسته بندی اطالعات در شرکت های بیمه ای سنتی 
اســت و نه وقتی برای اینکار گذاشته می شود و نه علم الزم برای طراحی 
محصوالت جدید وجود دارد،درگذشته برخی شرکت هاتعدادی نیرو را برای 
گذراندن دوره های تخصصی بیمه به کشورهایی مانند فرانسه می فرستادند 
که بعد از اخذ مدرک و بازگشــت به کشورآموزش های الزم را به نیروهای 

ستادی ارائه می دادند.
عضو هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین تصریح کرد: در گذشته شرکت ها 
برای آموزش نیروهای خود هزینه می کردند اما اکنون شیوه جدید شرکت ها 
این است که از بیمه نامه های قبلی کپی کرده و با تغییرات جزئی به عنوان 
بیمه نامه جدید می فروشند و دائما همان روش های قدیمی را به یکدیگر به 

صورت سنتی آموزش می دهند .
وی ادامه داد: اکنون رقابت بین شرکت های بیمه ای یک رقابت ناسالم است 
که براســاس نرخ شکنی انجام می شود با نرخ شکنی نمی شود به صورت 

درست کارکرد و آخراین نوع رقابت ورشکستگی است.
عضو هیئت مدیره شــرکت بیمه کارآفرین عنوان کرد: شــرکت ها باید در 
سالجاری برروی بیمه نامه های اشخاص مانند عمر و تکمیل درمان که نیاز 
مردم اســت تمرکز کنند و شیوه های جدید فروش بیمه نامه های درمان 

باید تقویت شود.

گزارش

بازاربیمـــه3



ترقــیاقتصادی:فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصــاد و دارایی که در آغاز 
فعالیتش در وزارت اقتصاد، در دستوری فوری  معاون بانک، بیمه و شرکت  های 
دولتــی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها 
کرد تا  شــرکت ها، امالک و بنگاه های اقتصادی نظام بانکی کشــور هر چه 
ســریع تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندد، صبح امروز در مراسم رونمایی 
از ســامانه اموال مازاد بانک ها اعالم کــرد: ۱7 هزار میلیارد تومان اموال مازاد 

بانک ها در این سامانه آماده فروش و واگذاری است.
به گفته او، بخشــی از این اموال شــامل هزار و ۲46 واحد کارخانه ای و بیش 
از ۲77 دامداری اســت که ســرمایه گذاران براســاس تخصص و تجربه خود 
می توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به ســرمایه گذاران 

واگذار شود.
بانک مســکن جزو اولین بانک هایی اســت که اقدام به بارگذاری فهرســت و 
مشــخصات امالک مازاد خود بر روی این سامانه کرده است و آمادگی دارد به 
محض اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی نســبت به عرضه این امالک به بازار 

اقدام کنند.
در سامانه اموال مازاد بانک ها، اطالعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی 
و خصوصــی وجود دارد و مهم ترین هدف ایجاد آن، شــفافیت و تعیین دقیق 
مشخصات امالک در اختیار بانک ها برای اطالع رسانی به سرمایه گذاران و مردم 
اســت ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش امالک در شرایط برابر 

و به صورت شفاف وجود دارد.

عباس معمارنژاد، معاون بورس، بانک و بیمه وزیر اقتصاد اعالم کرده است:  راه 
اندازی این ســامانه در راستای اصالح نظام بانکی صورت می گیرد که یکی از 

عوامل ناترازی بانک ها، مطالبات غیر جاری و اموال مازاد بانک هاست
فروش اموال مازاد بانک ها، گام مهم برای خروج از بنگاهداری

فروش اموال مازاد بانک ها به منظور تأمین سرمایه، یکی از مهم ترین راهکارهایی 
اســت که از سال های گذشــته از ســوی اقتصاددانان و صاحب نظران بانکی 
به منظور خروج بانک ها از بنگاه داری مطرح شــده اســت. به باور اقتصاددانان  
ورود بانک هــا به حــوزه بنگاهداری و داللی به یک رفتــار عمومی در فضای 
بانکداری تبدیل شــده اســت. از ســوی دیگر، بانک ها به بهانه نبود اعتبارات 
و منابــع مالی، از کمک به بخش تولید که هم اکنون پیشــران خروج از رکود 
تعیین شــده است، ســر باز می زنند و در مقابل، در فعالیت های غیرتولیدی 

وارد شده اند.
بر اساس قانون نیز و به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
بانک ها از ســال ۱۳۹4 ملزم به فروش اموال و دارایی های مازاد خود شــدند. 
تاجاییکه بر اســاس قانــون، بانک هایی که همچنان به بنــگاه داری و افزایش 
دارایی هــای خود اصرار می ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی های 

خود بپردازند.
بااینکه آمار دقیقی از ارزش اموال مازاد بانک ها وجود ندارد، طبق گزارش بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد در ســال ۱۳۹٥ میزان دارایی بانک ها از محل امالک 
و اموال به ۲٥ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رســید و عملکرد فروش اموال مازاد 

بانک ها در سال های ۱۳۹٥ و ۱۳۹6 نشان داد ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
از این اموال فروخته شده است.

به گفتــه معاون وزیر امــور اقتصاد و دارایی، در ســال های گذشــته بخش 
قابل توجهی از دارایی های مازاد بانک ها مربوط به امالک و مســتغالت بوده که 
به علت وجود رکود در بازار مســکن، فروش آن ها سخت شده بود.محمدعلی 
دهقان اما گفته است: از سال گذشته با توجه به رونق یافتن بازار امالک ، فضا 

برای فروش این اموال فراهم و تسهیل شده است.
مجازات در انتظار مدیرانی که اموال مازاد خود را نفروشند

پانزدهم تیرماه ســال جاری، حنیفی معاون نظــارت بانک مرکزی از مجازات 
مدیــران بانک هایی که تا پایان ســال ۹۸ عملکرد قابل قبولــی در خروج از 

بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد نداشته  باشند، خبر داد.
فرهاد حنیفی با تاکید بر اینکه  یکی از مشــکالت نظام بانکی کشــور، ورود 
بانــک ها به بنگاه داری و ســرمایه گذاری در بخش هــای غیر مولد همچون 
ســوداگری زمین و مسکن اســت که آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته 
است، در خصوص مواردی که بانک ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن 
هســتند، اعالم کرد: بانک ها و مؤسســات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام 
شــرکت هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده، به نوعی تکمیل کننده 
زنجیره ارزش ساز عملیات بانکی محسوب شود و به منظور پشتیبانی و سهولت 
در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای 

هستند.

بر اســاس مطالعاتی که توســط شرکت 
اکســنچور انجام شده است، به این نتیجه 
رســیده اند که بخش بانکی تا سال ۲۰۲۲ 
تا ۲۰ میلیارد دالر در این حوزه سرمایه گذاری خواهد کرد. بیشتر موسسات مالی 
و بانک ها بسیاری از فعالیت های خود را توسط شرکت های واسط انجام می دهند، 
وجود آنها خدمات بانکی را برای مشــتریان گران قیمت  می کند، اما پیاده سازی 
تکنولــوژی بالکچین این واســطه گران را حذف کرده و به مشــتریان و بانک ها 
خدمات ارزان تری ارائه می دهد. از طریــق تکنولوژی بالکچین فرآیند بانکداری 
بســیار سریع تر و امن تر انجام می شود و  همچنین هزینه های عملیاتی به صورت 
چشــمگیری کاهش می یابد. این ویژگی های قابل توجه، بالکچین را به راه حلی 
پرطرفدار و تاثیرگذار در این صنعت تبدیل کرده است. در حال حاضر بسیاری از 
افراد جوان و مدیران برتر بانکی ســعی دارند که در پروژه ها و استارتاپ های خود 
از راه حل های مبتنی بر بالکچین اســتفاده کنند. بر طبق نظرسنجی که توسط 
Accenture انجام شــد، بانک ها عالقه مند به استفاده از بالک چین هستند. در 
حقیقت، ۹ نفر از ۱۰ مدیر شــرکت کننده گفتند که بانک آنها در حال حاضر در 

حال استفاده از تکنولوژی بالک چین در محصوالت خود است.
موارداستفادهازبالکچیندرچهحوزههاییاست؟

در حال حاضر ۱6 صنعت با استفاده از فناوری بالک چین تغییر داده شده است:
مراقبت های بهداشــتی، بیمه، مشــاور امــالک، زنجیره تامین، اینترنت اشــیا 
تدارکات، بانکداری، امــوال، فینتک، هویت، انرژی، خرده فروشــی، قراردادهای 

هوشمند، قوانین، موسیقی، غذا.

در ادامه به بررســی چند مدل از اســتارتاپ هایی که با اســتفاده از تکنولوژی 
بالک چین پیاده سازی شده است و به حوزه بانکی مربوط می شود، اشاره خواهیم 

کرد.
Rate3

استارتاپ Rate۳ یک پلتفرم بر پایه تکنولوژی بالک چین برای شرکت ها فراهم 
کرده است که می تواند تمام دارایی های آنها را نشانه گذاری )Tokenize( کند. 
واحدهای پولی، وام ها، بیمه نامه ها و هر چیز با ارزشــی را می توانند نشانه گذاری 
)ToKenize( کــرده و در Rate۳ قرار داد. همچنین از قراردادهای هوشــمند 
)Smart Contract( برای خودکارســازی فرآیندها، نقل و انتقاالت و اقدامات 
دیگر اســتفاده می کننــد. Rate۳ از دو پلتفرم اتریوم یا اســتلر با توجه به نیاز 

مشتری و اینکه کدام یک کارمزد کمتری خواهد داشت، استفاده می کند.
Civic

اســتارتاپ Civic از بیومتریــک برای تأیید 
هویت کاربر اســتفاده می کند، اما 
به خریدهای  فقط  برنامه های آن 
آنالین محدود نمی شود. اطالعات 
شــخصی افراد در برنامه ذخیره 
می شــود و برای دسترســی به 
منابع مالی، پزشــکی یا اجتماعی 

می توانند از برنامه خود استفاده کنند. 
 Secure Identity( بستر هویت ایمن

Platform( امکان شناســایی هویــت کاربران در مکان هایــی مانند هتل ها و 
فرودگاه ها که نیاز به شناسایی فرد دارد، را فراهم می کند.

Authenteq
یکی دیگر از بســترهای شناسایی هویت مشتری Authenteq  است که برای 
AI-( شناســایی کاربر از روش های تشخیص چهره هوش مصنوعی منتشر شده

driven facial recognition( اســتفاده و با اســتفاده از تأییدیه های چند 
مرحله ای در هنگام ثبت نام، تقریبا جعل اطالعات هویتی را غیرممکن می کند.

در حال حاضر این اســتارتاپ توانسته است ۱٥۰ هزار تایید صحت از کاربران را 
انجام دهد و در ۱۹۱ کشور پذیرفته شده است.

در نهایــت تکنولوژی بالک چین در صنعت بانکــی می تواند بر فرایندهای حوزه 
پرداخــت، وام دهی و بهینه ســازی اســتفاده از دارایی ها و همچنین بســیاری 
از فرآیندهــای کاری دیگر تاثیر قابل توجه ای داشــته باشــد. این تکنولوژی به 
دلیل مزایایی چون افزایش بهره وری، ســرعت، امنیت و کاهش هزینه ها در اکثر 
عملیات ها می تواند باعث پیشــرفت و بهبود قابل مالحظه ای در باال بردن کیفیت 
خدمــات و محصوالت بانک ها به کاربران نهایی شــود.  در حال 
حاضر در ایران اســتارتاپ های زیادی با تمرکز بر این حوزه در 
حال فعالیت هستند و از سوی دیگر، بانک ها از طریق فناوری 
بالک چین این امکان را فراهــم می کنند تا تغییراتی در 
فرآیندهای آن ها و نحوه ارتباط با مشــتریان خود 
ایجاد کنند و همچنین امکان ارائه خدمات جدید 
و نوآور را در اختیار مشــتریان قرار دهند. امید 
اســت با اســتفاده از آخرین تکنولوژی های روز 
دنیــا بانک ها بتوانند محصوالت و خدمات بهتری را در 

اختیار مشتریان خود قرار دهند.

ترقیاقتصادی: روند قیمتی بــازار ارز از یک ماه پیش 
تغییــر کرده و قیمت هر دالر آمریکا در شــبکه صرافی از 
محدوده ۱۱ هزار تومان به ۱۲ هزار و ٥٥۰ تومان رســیده 
اســت. در این میان رئیس کل بانک مرکزی همچنان بازار 
ارز را نگران کننــده نمی داند اما حاال، به نظر می رســد با 
تعیین نرخ ۱۱ هزارتومانی برای دالر در الیحه بودجه سال 
۹۹ کل کشــور احتمال تغییر معادالت بازار ارز هم تقویت 

شده است.
قیمــت فروش هر دالر آمریکا در شــبکه صرافی بانکی به 
۱۲هزار و 7۰۰ تومان رسیده که حدود ۱٥ درصد باالتر از 
قیمت این ارز در ماه گذشته است. فعاالن بازار، فعال شدن 
دالالن و افزایش تقاضا را از دالیل اصلی این افزایش قیمت 
عنوان می کنند و البته رئیــس کل بانک مرکزی همچنان 

وضعیت بازار ارز را نگران کننده نمی داند.
حــاال اما؛ در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور، نرخ 
هر دالر آمریکا ۱۱ هزار تومان پیشــنهاد شده که هرچند 
احتمــال تعدیل و تغییــر آن در مجلس وجــود دارد اما 
به واسطه افزایش قابل مالحظه نســبت به میانگین قیمت 
حــدود ٥ هزار و ٥۰۰ تومانی دالر در قانون بودجه ســال 
جاری، به نوعی می تواند گــرای افزایش قیمت به بازار ارز 
آزاد هم باشــد. اگر تحوالت بازار ارز در یک ســال گذشته 
بررسی شــود، نکته عطف این بازار، پرهیز متولیان از وارد 
کردن شــوک و حاشیه سازی برای این بازار بوده است؛ اما 
در یک ماه اخیر از یک ســو ماجــرای اجرای طرح بنزینی 
دولت و ناآرامی های وابســته به آن به تالطم بازار ارز دامن 
زد و از سوی دیگر هراس صاحبان سرمایه از به راه افتادن 
موج تورمی جدید باعث شد تقاضا در این بازار افزایش پیدا 
کند و همه اینهــا به نوعی زمینه را برای باال رفتن نرخ ارز 
فراهم کرد. بررسی ها نشان می دهد مدیریت بانک مرکزی 
در بازار ارز در یک ســال گذشته، قوی ترین عاملی بود که 
باعث شــد قیمت هر دالر آمریکا در بازار تهران، از محدود 

۱۹ هزار و ٥۰۰ تومان تا کمتر از ۱۰ هزار تومان افت کند 
و در ادامه روندی نســبتاً معقول، با ثبات و منطقی داشته 
باشد. هرچند از فروردین ۹7 و هم زمان با اعالم تک نرخی 
شدن ارز بر مبنای دالر 4۲۰۰ تومانی، رسماً خریدوفروش 
ارز خارج از شــبکه رسمی صرافی و بانکی، قاچاق و تخلف 
اعالم شد اما عماًل، این اقدام در دوره مدیریت جدید بانک 

مرکزی و با سامانمند کردن بازار ارز به اجرا رسید.
در ســازوکاری که بانک مرکزی در یک ســال گذشته بر 
بازار ارز حاکم کرده اســت، کل پروسه ارزی برای مصارف 
غیرتجاری در شــبکه صرافی های بانکی و رسمی متمرکز 

شــده و خریداران و فروشندگان این بازار باید سه اصل را 
در معامالت خود رعایــت کنند. اول ارائه کارت ملی، دوم 
ارائه شماره حســاب یا کارت بانکی به نام خود و سوم ارائه 

شماره تلفن همراه به نام شخص متقاضی.
از ســوی دیگر بانک مرکزی در کنار تالش برای شــفاف 
کردن هویت خریداران و فروشندگان در بازار ارز، سقف ارز 
قابل معامله برای آنها را نیز مشخص کرده است به گونه ای 
که هر فرد حقیقی در هر ســال فقــط می تواند معادل ۲ 
هزار یورو ارز خریداری کند. البته هدف از این کار بیشــتر 
برای مبارزه با پول شویی و همچنین حفاظت از منابع ارزی 

کشور در دوره تحریم اجرایی شده است.
پیرو این اقدامات، بازار ارز وارد چرخه ای متعادل و نســبتاً 
پیش بینی پذیر شــد و زمینه را برای ثبات قیمت در بازار 
کاالیی نیز فراهم کرد اما در یک ماه اخیر، نوســان حدود 
۱٥ درصدی قیمت ارز در بازار رســمی، موجی از نوســان 
قیمت در بازار کاالیی، خصوصاً کاالهای بادوام ســرمایه ای 
بــه راه انداخته اســت که تداوم آن می تــوان دوباره موج 
تورمــی جدیدی بــه راه بیندازد. خصوصاً کــه جو روانی 
افزایش قیمت بنزین نیز فضا را برای رشــد این شــاخص 
مهیا کرده و نقدینگی ســرگردان دوباره برای حفظ ارزش 

به تکاپو افتاده است.
بررسی تحوالت بازار ارز نشان می دهد تاکنون هشدارها و 
گفتاردرمانی رئیس کل بانک مرکــزی قادر به تغییر روند 
صعودی نرخ ارز نبوده و در بهترین حالت فقط مانع جهش 
نرخ ها در این بازار شــده است اما برخی نیز معتقدند بانک 
مرکزی در حال ساختن کف قیمتی جدیدی برای نرخ ارز 
اســت و تالش می کند با تخلیه بخشی از تورم سال ۹۸ در 
نــرخ ارز، قیمت دالر را در کانال ۱۲ هــزار تومان تثبیت 

کند و این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
افزایــش قیمت ارز بر مبنای تفاضل تــورم داخلی منهای 
تورم خارجی، سال هاســت که به عنوان یکی از راهکارهای 
پیشــنهادی برای واقعی ســازی نرخ ارز مطرح اســت و با 
ســناریوی احتمالــی بانک مرکزی برای بــاال آوردن کف 

قیمتی ارز نیز همخوانی دارد.
فعاالن بازار ارز می گویند: با توجه به اینکه در سازوکار بازار 
ارز، بانــک مرکزی بر هر دو طرف عرضه و تقاضا اشــراف 
کامل دارد و اجازه هیچ گونه نرخ سازی یا دست کاری قیمت 
بــه بازار نمی دهد، رشــد اخیر قیمــت ارز می تواند بیانگر 
اجرایی شدن همین سناریوی تخلیه نرخ تورم در بازار ارز 
باشد که در این صورت، قیمت هر دالر آمریکا تا میانه سال 

آینده می تواند به باالی ۱٥ هزار تومان نیز برسد.

 سناریوی تخلیه تورم درنرخ ارز
دالر با چه نرخی در بودجه 99 بسته می شود 

تسهیل خدمات دهی به مشتریان دارای معلولیت 
در شعب بانک ملی

ترقیاقتصادی:بانک ملی در راســتای مشتری مداری و حمایت از جامعه دارای معلولیت 
به دنبال تسهیل خدمات دهی به این بخش از مشتریان بوده و در این زمینه عالوه بر توسعه 
بانکــداری دیجیتال و نوین تجهیز شــعب را نیز دنبال می کند.۱۲ آذرماه مصادف با ســوم 
دســامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ به عنوان روز جهانی افراد 
دارای معلولیت نامگذاری شده اســت. با توجه به اینکه موانع فیزیکی و اجتماعی اغلب این 
افراد را در استفاده از تسهیالت و خدمات شهری و رفاهی محروم می سازد، بانک ملی ایران 
با قرار دادن مشتری مداری در راس امور خود و همچنین تبلور این باور در تمامی ارکان بانک 
تالش کرده تا گامی در زمینه بهبود شرایط زندگی و کاهش مشکالت این دسته از مشتریان 
بردارد.بــا توجه به اینکه امکان بهره برداری برابر از امکانات، از حقوق انکارناپذیر تمامی افراد 
جامعه اســت، از این رو اداره کل مهندسی و امالک بانک نیز در تمامی برنامه های بازسازی 
و نوسازی شعب و ساختمان های خود تاکنون مسئله سهولت و امکان دسترسی افراد دارای 

معلولیت جسمی و حرکتی را حتی االمکان در طرح ها لحاظ کرده است.

 مدیرعامل بانک پاسارگاد 
به عنوان خیر نمونه کشوری انتخاب شد

ترقیاقتصادی:مدیرعامل بانک پاســارگاد به دلیل همت و تالش برای ساخت کتابخانه های 
عمومی در مناطق کمتر توسعه یافته ی ایران، از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان 
خیر نمونه کشــوری انتخاب شد.دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به سبب اقدامات 
ارزشــمند در ایفای مسئولیت های اجتماعی و ساخت چندین کتابخانه در مناطق کمتر توسعه 
یافته ی کشور، از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان خیر 
نمونه کشوری معرفی شد.در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: »از اینکه با بهره گیری از فیض 
الیتناهی الهی، با همت و حمیت وسیع و وثیق با مشارکت و معاضدت مالی و با تعمیق شناخت 
آثار خیرات و برکات احسان و نیکوکاری، سخاوتمندانه و کریمانه در امر خیر ساخت کتابخانه های 
عمومی اهتمام ورزیده اید، سپاســگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و عمل صالح، از 
حضرتعالی قدردانی می نمایم.گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی 
خود و در جهت ارتقای ســطح دانش و بهره مندی هم میهنان از امکانات آموزشــی و تحصیلی 
مناسب، در مناطق مختلف کشور اقدام به ساخت چندین مدرسه و کتابخانه عمومی کرده است.

مدل جدید شعب، در بانکداری به سبک فردا
ترقیاقتصادی:معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین از مدل جدید شــعب بانک ها در 
بانکداری به ســبک فردا، گفت: با توجه به بررسی سیستم بانکی ایران و سایر کشورها، تعداد 
شــعب ایران تقریبا دو برابر اســتاندارد است.فرهاد اینالویی  درباره شــعار این بانک با عنوان 
بانکداری به ســبک فردا توضیح داد: بانک ایران زمین زمان و اقدامات قابل توجهی در زمینه 
بانکداری دیجیتال انجام داده و معتقدیم که روش های بانکداری در آینده متفاوت از االن است 
و تمام روش ها متحول خواهند شد و شاهد تغییر نقش شعب و حضور بازیگران جدیدی در این 
بازار خواهیم بود.وی افزود: بانک ایران زمین زیرساخت پلتفرم را ایجاد می کند و در این سبک 
بانکداری، بانک توسعه دهنده خدمات است و محصوالت توسط دیگران ایجاد می شود و دلیل 
آن این است که در بانکداری به سبک فردا یا بانکداری دیجیتال باید سرویس ها شخصی سازی 
شده به مشتریان ارائه شود.معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین، ادامه داد: ما این سرویس ها 
را در اختیار فین تک ها قرار می دهیم و بانکداری به سبک فردا سرویس شخصی سازی شده به 
مشتریان ارائه می شود و هر کاربر یک اینترنت بانک خواهد داشت البته نه به مفهوم فعلی بلکه 

مفهومی شبیه به این که منو موبایل بانک هر فرد متفاوت از دیگری است.

 تجلیل از مدیرعامل بانک ملت 
به عنوان چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور

ترقیاقتصادی:در دومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشــور با محوریت 
برندهای مسوولیت پذیر اجتماعی، از مدیرعامل بانک ملت به عنوان مدیر موثر در رونق تولید، تجلیل 
شد.در این مراسم که با حضور دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران به عنوان رییس شورای 
سیاستگذاری همایش در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد، تندیس چهره نامی 
صنعت و اقتصاد کشور به دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت اعطا شد.بر اساس این گزارش 
ایجاد محیط فرهنگی مناسب در محل کار برای تمرین و کاربست مسوولیت اجتماعی، ارائه مدل 
مناسب برای افشای مولفه ها و شاخص های مسوولیت پذیری در شرکت ها، بررسی تاثیر مسوولیت 
اجتماعی سازمان ها بر وفاداری مشتریان، ایجاد ارتباط بین مسوولیت اجتماعی کسب و کار با برند 
سازمانی، از جمله اهداف و محورهای همایش تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور بود.

درآمد تسهیالت اعطایی بانک صادرات رشد کرد
ترقیاقتصادی:بانک صادرات که آخرین روز کاری هفته گذشــته در شمار پرگردش ترین 
ســهام بین شرکت های بورسی قرار گرفت، گزارش عملکرد هشتمین ماه دوره مالی جاری را 
ارائه کرد.بانک صادرات که با ســرمایه ۱7.٥ هزار میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ بورســی 
محسوب می شود و چهارشنبه گذشته با بیش از ۸۲ میلیون سهم جزو پرگردش ترین سهام 
بورس بود ، گزارش فعالیت هشتمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۹۸ را منتشر کرد.بر این 
اســاس،"وبصادر" در این مدت ۱.۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تســهیالت اعطایی 
شناســایی و ۱.4۳ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده است.همچنین جمع 
درآمد تسهیالت اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری در پایان هشتمین ماه سال به ۸.7 
و ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 7.6 و ۹.۸ هزار میلیارد 
تومان ، حکایت از افزایش درآمدها و کاهش سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری دارد.

طرح تشکیل هلدینگ امید سپه
ترقیاقتصادی:در راســتای تکمیل فرآیند ادغام پنج بانک نظامی در بانک ســپه موســوم به 
بانک های ادغامی، طرح تشکیل هلدینگ امید سپه آغاز شد.این طرح که از بهمن ماه آینده به صورت 
آزمایشی و احتماال از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد، بانکداری الکترونیک بانک های ادغامی 
را یکپارچه سازی خواهد کرد.به نوشته دنیای اقتصاد براساس اطالعاتی که در نمایشگاه تراکنش به 
نمایش گذاشته شد، بیش از ۲4 میلیون مشتری و چهار هزار شعبه در این طرح تحت پوشش قرار 
خواهند گرفت. قرار بود این طرح به صورت رسمی از پایان سال آغاز شود که با توجه به تراکم کاری 
بانک ها در پایان سال، این طرح به صورت آزمایشی در سال ۹۸ اجرا و در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد.

 راه اندازی قابلیت استعالم قبوض 
در همراه بانک سینا

ترقیاقتصادی:در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه در همراه بانک سینا و تامین نیاز بانکی 
هموطنان، امکان استعالم قبوض در این سامانه فراهم شده است.به منظور ارتقاء کیفیت خدمات 
نرم افزار همراه بانک سینا، با تمهیدات اندیشیده شده در نسخه جدید این نرم افزار عالوه بر امکان 
اسکن بارکد قبوض و دریافت پیامک های قبض از تلفن همراه مشتری )ویژه اندروید(، قابلیت 
استعالم قبوض ویژه گوشی های اندروید و IOS در بخش پرداخت قبوض همراه بانک سینا نیز 
فعال شده است. با این قابلیت مشتریان و کاربران امکان استعالم قبوض آب، برق و گاز را دارند و 
پس از پرداخت قبض هم می توانند میزان مصرف خود را با میانگین مصرف منطقه مقایسه کنند.

 بانک آینده برای سومین سال پیاپی 
بانک برتر ایران شد

ترقیاقتصادی:برای ســومین ســال پیاپی، بانک آینده بانک سال جمهوری اسالمی ایران 
در ۲۰۱۹ میالدی انتخاب شد.نشــریه معتبر بنکر)The Banker(، با بیش از ۹۰ سال سابقه 
حرفه ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی ، بانـک آینده را در سال ۲۰۱۹ میـالدی، به عنـوان 
بانـک سال جمـهوری اسـالمی ایران )Bank of The Year in Iran( انتخاب کرد. تندیس و 
گواهی مربوط به این موفقیت نیز طی مراسمی که با حضور مدیران ارشد بانک ها، از بیش از ۱۰۰ 
کشور جهان در روز پنجشنبه، هفتم آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار شد؛ به همراه سایر بانـــک های برتر 
کشوری، منطقه ای و جهانی توسط نماینده بانک آینده دریافت شد.شایان ذکر است؛ کسب این 
عنوان، پس از انتخاب بانک آینده، به عنوان »برترین بانک تحول ساز خاورمیانه«، توسط مؤسسه 
یورومانی، همچین بانک ســال جمهوری اسالمی ایران توسط بنکر در سالهای ۲۰۱7 و ۲۰۱۸ 
میالدی و همین طور بانک برتر ایران در ســالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی به انتخاب یورومانی 

ششمین افتخار جهانی و متوالی بانک آینده، در ۳  سال اخیر به شمار می رود.

 از سامانه فروش اموال مازاد بانک ها

حجم اموال مازاد بانک ها تا پایان سال 9۸ صفر می شود؟

ترقیاقتصادی:بحث اصــالح مالیات ها چند وقتی 
است که جدی تر شده است. درآمدهای نفتی دولت به 
شدت کاهش یافته است و برای جبران کسری بودجه، 
باید هرچه بیشتر به دنبال درآمدهای دیگر باشد. درآمد 
دیگــری که حتما روی مالیات متمرکز خواهد بود. حاال 

در این میان شایعه های مختلفی هم مطرح می شود.
اوایل آبان، خبری منتشــر شــد مبنی بــر اینکه، اخذ 
مالیات از سود سپرده بانکی کلید خورد. در جریان این 
خبر، نوشت شد: مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در راستای توسعه پایه های مالیاتی به دنبال اخذ مالیات 
از سود سپرده بانکی است و در پیش نویس اصالح قانون 

مالیات های مستقیم گنجانده شد.

گزارش های مختلف در این باره نوشتند: »سازمان امور 
مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش 
نویس اصالح قانون مالیات های مســتقیم درصدد اخذ 
مالیات از ســود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند. در 
متن این پیش نویس پیش بینی شــده که بتوان ۲۰ تا 
۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده 
در حال بررســی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است 
و مشخص نیســت در فرایند قانون گذاری چه تغییراتی 

بکند.«
در بنــد ٥4 ایــن پیش نویــس که قرار اســت به ماده 
۱۰4 قانون فعلی الحاق شــود آمده است: »درآمد )سود 
دریافت( اشــخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر 

)اعــم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشــمول مالیات، 
معافیت و یا مشــمول نرخ صفر باشــد( به اســتثنای 
درآمدهای که مشــمول مقررات ســایر فصول شناخته 
 شده اســت، به شــرح زیر مشــمول مالیات می باشد: 
۱. ٥۰ درصد ســود ســهام و سهم شــرکه از اشخاص 
حقوقی/ ۲.ســود ســرمایه گذاری در اوراق مشارکت و 
ســایر انواع اوراق بهادار/ ۳. سود متعلق به حساب های 
پس انداز ســپرده های مختلف و گواهی های سپرده نزد 
بانک ها،  موسســات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر 
آن به شــرح زیر: الف- ســود متعلق به سرمایه گذاری 
کوتاه مدت کمتر از شــش ماه، 6۰ درصد سود حاصله. 
ب- سود متعلق به سرمایه گذاری های میان مدت شش 
ماه تا یک سال، 4۰ درصد سود حاصله. ج-سود متعلق 
به ســرمایه گذاری های بلند مدت بیشــتر از یک سال، 
بیست درصد سود حاصله/ 4.ســود سرمایه گذاری نزد 

سایر اشخاص/ ٥.سود حاصل از انواع عقود اسالمی«

البتــه یک روز بعد از این ماجــرا، وزیر اقتصاد ادعای 
مطرح شده درباره طرح اخذ مالیات از سپرده های بانکی 
و ســود سپرده ها را تکذیب کرد.  فرهاد دژپسند درباره 
این ادعا گفت: در طرح قانون مالیات های مســتقیم نیز 

تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
حاال یک مــاه بعد از آن ماجرا، وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی دوباره گفت: در الیحه مالیات های مستقیم بحث 
مالیات ها در حال اصالح اســت؛ پایه های جدید مالیاتی 
تعریف شده، برخی از معافیت های مالیاتی ساماندهی و 
تعدادی از آنها اصالح و حذف می شود و برخی همچنان 
باقی می ماند. تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر 
سپرده های بانکی وضع نشده است و این موضوع کامال 
تکذیب می شود. به گفته او، دریافت مالیات ها به صورت 
کلی درحال بازنگری اســت. تالش می کنیم به منظور 
افزایــش درآمد مالیاتی دولــت، اجحافی به بخش های 

اصلی جامعه نشود.

بازارپول4 دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالششم-شماره81-نیمهاولآذر1398

اخبارکوتاه

اصالح قانون مالیات های مستقیم به کجا می رسد؟
وضعیت مالیات بر سپرده بانکی همچنان روشن نیست

تحلیل گر بخش بالکچین
سیدهساراسالمتیطبا



 کسب وکارهای نوین و دانش بنیان 
راهی به سوی رشد پایدار اقتصاد

دنیای امــروز به مدد تحقیق و توســعه در همه ابعاد 
پیشرفت چشمگیری داشته است. رشد دانش و نوآوری 
منجر به تغییر در ترکیب کاالها و خدمات و شیوه های 
کسب وکار شده است. براساس مدل های رشد، پیشرفت تکنولوژیکی تنها عامل رشد اقتصادی 
پایدار بلندمدت هست. یک کشور زمانی به شکوفایی اقتصادی می رسد که نوآوری رشد یافته 
و شرایط الزم برای حضور و رقابت در بازارهای جهانی ایجادشده باشد. بنابراین می توان گفت 

کسب وکارهای نوین و دانش بنیان عامل مهم رشد پایدار اقتصادی هست.
کسب وکارهای نوین و مبتنی بر دانش یکی از جنبه های کارآفرینی است و هر نوع کارآفرینی 
الزاماً در دایره کســب وکار دانش بنیان و نوین قرار نمی گیرد. کارآفرینی اکوسیســتمی است 
که مجموعه زیرشــاخص های آن وضعیت کارآفرینی یک کشور را مشخص می کند. هرچند 
آمار منتشرشده از شاخص جهانی کارآفرینی نشان دهنده بهبود وضعیت کشور هست و رتبه 
کارآفرینی ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۳7 کشور با ارتقای ۱۳ پله ای به جایگاه 7۲ رسیده 

است؛ اما بایستی زیرشاخص های این اکوسیستم را بررسی نمود.
در سال ۲۰۱۸ مهارت راه اندازی کسب وکارهای نوپا و جذب فناوری، بیشترین بهبود را از خود 
نشان داده و نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و بین المللی سازی از ارکان ناکارآمد کارآفرینی 
بوده اســت. بنابراین با توجه به حجم ســرمایه انسانی کشور و ظرفیت های موجود در توسعه 
شــرکت های دانش بنیان و مشاغل نوپا، سیاست گذاری ها و برنامه های الزم در راستای بهبود 

محیط کسب وکار الزامی است.
در دنیای امروز فاصله بین مشاغل سنتی و کسب وکارهای مبتنی بر دانش و فناوری هرلحظه 
بیشــتر شده و رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و توســعه صادرات، تولید کاالها و خدمات 
دانش بنیان هست. کســب وکارهای دانش بنیان به دلیل داشــتن محصوالتی با ارزش افزوده 
بــاال و برخــورداری از توانمندی رقابتی می توانند اشــتغال پایدار ایجاد نموده و در شــرایط 
رکودی و ملتهب اقتصادی می توانند باثبات بمانند. بنابراین رشــد شرکت های دانش بنیان و 

کسب وکارهای نوپای مبتنی بر ایده، الزمه پیشرفت و توسعه اقتصادی هست.
اگرچه آموزش، فناوری و ابداع در رونق مشاغل دانش بنیان از اهمیت بسیاری برخوردار است 
لکن فراهم بودن یک محیط کسب وکار مناسب به منظور شکل گیری، حمایت و رشد این نوع 
مشاغل اهمیت کمتری ندارد. چنانچه زمینه های ایجاد کسب وکارهای نوین ازلحاظ عرضه و 
تقاضا وجود داشــته باشد اما شــرایط محیطی و نهادی که خارج از کنترل کارآفرین هست، 
فراهم نبوده و مخاطرات این نوع مشــاغل نوپا پوشش داده نشده و حمایت الزم انجام نشود، 

هرگز نمی توان به رشد کسب وکارهای نوین، انبوه سازی و رقابت جهانی آن ها امید داشت.
بر اســاس گفته های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سال ۱۳۹7 حدود ۹۰۰ هزار 
میلیارد ریال درآمد از شــرکت های دانش بنیان به دست آمده که این میزان ۳.7 درصد تولید 
ناخالص داخلی با احتســاب نفت و 4.٥ درصد بدون نفت هســت. یکی از دالیل عدم رشد 
قابل انتظار کسب وکارهای نوین جدایی صنعت از دانشگاه است. تقریباً هیچ گاه آموزش های 
دانشــگاهی عملیاتی نبوده و فارغ التحصیالن نتوانســته اند از دانش خود در مســیر تولید 
اســتفاده نمایند. صنعت نیز غالباً به صورت سنتی عمل کرده و تجربه را بر دانش در اولویت 

قرار داده است.

بر اساس بررســی های انجام شده پایدارترین رشد مربوط به کشــورهای دانایی محور بوده و 
صادرات محصوالت دانش بنیان ســهم باالیی در صادرات کشــورهای توسعه یافته را به خود 
اختصاص داده اســت. ایران به دلیل وابســتگی به درآمدهای نفتی همواره آسیب پذیر بوده، 
به ویــژه در دوره هــای تحریم که فروش نفت ایران دچار تحریم شــده و رشــد اقتصادی را 

دستخوش نوسانات بسیار کرده است.
توســعه صادرات غیرنفتی و به ویژه محصوالت مبتنی بر دانش و فناوری کشور را در برابر این 
تحریم هــا بیمه می نماید. پارک های علم و فناوری می توانند بســیار مؤثر عمل کنند، چراکه 
وظیفــه آن ها حمایت از ایده های نوآورانه هســت. همچنین این پارک ها با ارائه مشــاوره به 
کســب وکارهای نوین و دانش بنیان به تجاری سازی و بازارسازی این شرکت ها کمک می کند. 
فلذا تقویت پارک های علم و فناوری منجر به رشد این شرکت ها و ایجاد ارزش افزوده و درآمد 

و اشتغال پایدار خواهد شد.
مسئوالن بایستی با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه انسانی تحصیل کرده و حمایت آن ها در 
حوزه کارآفرینی و راه اندازی کســب وکارهای نوآورانه به تولید دانش وفناوری، ایجاد اشــتغال 
پایدار و ارزش افزوده باال، افزایش صادرات و درنهایت درآمد ملی اهتمام ورزند. در این راســتا 
عالوه بر مشــوق های معنوی، پرداخت تســهیالت با بهره بسیار پایین، تسهیل بخشنامه ها و 
آیین نامه ها و اصالح قوانین و مقررات، خرید تضمینی محصوالت در سال های اولیه فعالیت و 

معافیت های مالیاتی منجر به تقویت کسب وکارهای نوین و دانش بنیان خواهد شد.

بالی سرکوب قیمت ها
سرکوب قیمت زمینه تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی 
را فراهم می کند. تعیین قیمت برای کاالیی که توسط 
تولیدکنندگان فراوان با کیفیت متفاوت تولید می شود، 
زمینه ساز فساد و ایجاد رانت برای شرکت هایی است که محصول بی کیفیت تولید می کنند. 
زمینه رقابت حرفه ای درباره کیفیت با تعیین قیمت از بین می رود. بنابراین حرکت دولت ها 

با فرمان تعیین قیمت  در تضاد با توسعه حرفه ای و رقابتی تولیدکنندگان است.
دولت پس از اصالح قیمت بنزین از عدم افزایش قیمت از ســوی تولیدکنندگان می گوید آن 
هم در شرایطی که استفاده از ظرفیت های بین المللی برای شرکت های داخلی و دسترسی 
به منابع داخل کشــور محدود شده و گرفتاری جاری شرکت ها بسیار زیاد است. در شرایطی 
که گرفتاری  جاری تولیدکنندگان به اوج رسیده، تغییر قیمت آسیب زاست اما با این وجود، 
تولیدکنندگان مشکالت  دولت را درک کرده و مطالبه آن ها از دولت این است که به اصالح 
قیمت انرژی اکتفا نکند. اصالحات ساختاری مهم دیگری هم باید در دولت انجام شود که از 
جمله آن، مدیریت هزینه های دولت، ریخت و پاش های اشــتباهی و اضافی و جلوگیری از 

زمینه های بروز فساد و مبارزه با آن است.
یک فعال بخش خصوصی به طور عمومی با اصالح قیمت ها موافق است اما با فشارهای دولتی 
و حاکمیتی برای پایین نگاه داشــتن قیمت در هر حوزه ای مخالفیم، چه در انرژی و چه در 

مورد دیگر کاالها حتی رب گوجه فرنگی.
در اقتصاد، قیمت شــفاف ترین و دقیق ترین پیام بازار به فضای کســب وکار است و نتیجه 
دســتکاری آن، گرفتاری فضای کســب وکار و کندی آن، دامن زدن به  کمبود کاال و صف 
های تقاضاســت. دستکاری این شاخص بسیار خطرناک است. قیمت مثل درجه دمای انسان 
عمل می کند که باال یا پایین رفتن آن نشــانگر تحوالتی در بدن است. اگر دمای بدن به 4۰ 
درجه برســد، این نشان دهنده گرفتاری مهمی در بدن انسان است اما با گذاشتن این انسان 
در یخچال، این گرفتاری رفع نمی شــود. تصور کنید دمای بدن یک نفر به دلیل ضعف اُفت 
مــی کند. اگر برای افزایش دمای بدن او را در یک محیط گرم قرار بدهید، مرحله به مرحله، 
به مرگ نزدیک می شــود. دمای بدن ناشــی از تحوالتی در بدن اســت، همانطور که قیمت 
نشانه تحوالتی در عرضه و تقاضاست. بدترین اتفاق ها در اقتصادها زمانی رخ داده که قیمت 
سرکوب یا مدیریت شده بدون اینکه به تحوالت عرضه و تقاضا توجه کنیم. در اقتصادها بارها 
با اســتفاده از ظرفیت های حاکمیتی قیمت ها سرکوب و مدیریت شده اما یک مشکل به ده 

مشکل تبدیل شده است.

مســئله الیحه تجارت و در جریان بــودن بخش خصوصی  
چندین بار مطرح شــده و تعجب می کنم که چرا دوباره به 
آن اشاره می شود. بخش خصوصی در جریان بررسی الیحه 

تجارت قرار گرفت اما به چه کیفیتی؟
 الیحه دولت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
بررســی و اصالحاتی روی آن انجام شــده بود. این الیحه 
شــامل چهار کتاب بود. کتاب اول، تاجر و عملیات تجارتی، 
کتاب دوم، شرکت ها، کتاب ســوم اسناد تجارتی و کتاب 
چهارم به ورشکســتگی می پرداخت و مواد قانونی آن هم 
مشخص بود. بخش خصوصی برای بررسی کتاب اول یعنی 
تاجر و علمیات تجارتی به مجلس شــورای اســالمی رفته 

است.
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلــس کارگروهی را برای 
اصــالح قانون تجارت تشــکیل داده بــود و مباحث در آن 
کارگروه بررســی می شــد. از اردی بهشــت ماه سال ۹7 
جلســاتی در این کارگروه برای بررسی الیحه تشکیل شد. 
کارشناسان اتاق در این جلسات شرکت کرده و نقطه نظرات 

اتاق بازرگانی را اعالم می کردند.
از مهرماه سال ۹7، کارشناســان اتاق دیگر در جلسه های 
کارگروه حضور نداشتند تا اینکه در شهریورماه ۹۸ از رسانه 
ها شنیدیم که  کتاب اول به صحن علنی آمده است. وقتی 
به مجلــس مراجعه کردیم دیدیم کتاب اول که قاعدتا باید 
با تعریف تاجر آغاز می شــد، یعنی آنچه در الیحه هم آمده 

بود، به شکل دیگری در صحن مطرح شده است.
 آنچه  به صحن علنی مجلس شــورای اســالمی آمده بود  
بــا قراردادها و قواعد عمومی تجارت آغاز شــده بود که ما 
اطالعی از آن نداشتیم و بخشی اضافی بود که توسط مرکز 
پژوهش های مجلس به الیحه دولت الحاق شد. این بخش 
در هیچ یک از جلسات کارگروه اصالح قانون تجارت که ما 
در آن شــرکت کردیم مطرح نشده بودیم بنابراین در مورد 

آن هیچ نظری از بخش خصوصی پرسیده نشده است.

بعضی بندهای این بخش که پیشتر مورد اشاره قرار گرفته 
بود هم از ســوی کارشناســان اتاق مورد انتقاد قرار گرفت. 
نظر ما این بود بعضی بندها ترجمه مقررات خارجی اســت 
که با زیرســاخت های حقوقی و عرفی حاکم بر رویه های 
قضایی و تجاری هم خوانی ندارد و مشکالتی ایجاد خواهد 

کرد.  
قانون تجارت کنونی قانونی قدیمی است و باید آن را اصالح 
کــرد  اما نباید با اصالح آن به جامعــه اقتصادی و تجاری 

کشــور تنش وارد کرد.  قانون تجارت یک قانون مادر است 
که همه روابط اقتصادی و تجاری کشور بر اساس آن جریان 
دارد. این قانون بیش از ۸۰ سال در ایجاد عرف های تجاری 
و رویه های قضایی اثر داشته و تغییر ناگهانی و کلی آن تنها 
موجب آرامش جامعه تجاری نمی شــود بلکه به آشفتگی 
آن دامن می زند. فعاالن اقتصــادی، بازرگانان و در نهایت 
دادگاه ها در این شــرایط با قانونی رو به رو می شــوند که 

هیچ سابقه ای ندارد.
اجرای یک قانون جدید، تغییر عرفه و رویه های قضایی در 
جامعه تجاری کشور تنش ایجاد می کند. در شرایط تحریم 
و فشار داخلی و خارجی،  فعاالن اقتصادی تحمل هیچ گونه 
تنشــی را ندارند و همه باید دست به دست هم داد و برای 

آرامش این جامعه کاری کرد.
تجــارت الکترونیــک در کتابی که  با نظر اتــاق بازرگانی 
بررسی می شد لحاظ نشــده بود اما شنیدیم که در کتاب 
های دیگر مطرح شده اما هنوز به صحن نرفته است. دراین 
باره هیچ نظری از بخش خصوصی پرســیده نشده اما مرکز 
پژوهش هــای مجلس کتاب های ســوم و چهارم، در باب 
شرکت ها و ورشکستگی را برای اتاق بازرگانی ایران ارسال 
کــرده و کارشناســان با نظر مهندس شــافعی رییس اتاق 
بازرگانی، کارگروه بررســی الیحه تجارت را تشــکیل داده 
و از نظرات اســاتید معتبر برای بررســی و مکتوب کردن 
نظرات اتاق بازرگانی درباره اشخاص حقوقی و ورشکستگی 
اســتفاده می کنیم. امیدواریم این نظرات مورد توجه مرکز 

پژوهش های مجلس قرار بگیرد.

نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
یلداراهدار

 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
حسنفروزانفرد

کارشناس اقتصادی 
احمدآتشهوش

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالششم-شماره81-نیمهاولآذر1398

اصالح قانون تجارت، تنش زایی یا تنش زدایی؟

ترقیاقتصادی:بررسی آمار در بخش های عمده اقتصادی نشان دهنده این است 
که در سال ۱۳۹7، طوالنی ترین میانگین ساعت کار معمول در هفته در کشور به 
ترتیب مربوط به بخش خدمات )4٥ ساعت و ۱۲ دقیقه(، بخش صنعت )4۲ ساعت 

و ۳۰ دقیقه( و بخش کشاورزی )۳7 ساعت و ۱۲ دقیقه( بوده است.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار گزارشی درباره »میانه و میانگین ساعت 
کار معمول در کشــور جدید« منتشر کرده اســت. این گزارش اطالعاتی از میزان 
تغییرات متوســط ســاعت کار معمول در هفته در کشور و در بخش های مختلف 
اقتصادی، با اســتفاده از نتایج آمارگیری نیروی کار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹7 

تهیه شده است.
طبق این گزارش، بررســی های انجام شــده حاکی از آن است که برآورد میانگین 
ساعت کار معمول در هفته با توجه به برآورد تعداد شاغالن حتی با پوشش حداقل 
یک ســاعت کار در هفته، دور از میانگین جهانی و داخلی نیســت و دلیل آن این 
اســت که کم کاری بخشی از شاغالن )شاغالن با ســاعت کار کمتر از 44 ساعت 
کار در هفته( توســط اضافه کاری بخش دیگری از شاغالن )شاغالن با ساعت کار 
بیشتر از 44 ساعت کار در هفته( جبران می شود. همچنین برآورد میانگین ساعت 
کار معمول در هفته، در شــغل اصلی اســت. ازآنجاکه ممکن است برخی شاغالن 
چندشــغله باشــند، با در نظر گرفتن این مهم، میانگین ســاعت کار بیش از این 
خواهد بود. آمارها نشــان می دهد، میانگین ساعات کار معمول هر شاغل در هفته 
در ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹7 به جز سال ۱۳۹6 روندی نزولی داشته، به طوری که 
میانگین ســاعت کار در سال ۱۳۹7 نسبت به ســال ۱۳۹۲ به میزان یک ساعت 
کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد شاغالن طی سال های مذکور همواره 
روندی افزایشی داشته اســت. همچنین بیشترین میانگین ساعت کار معمول در 
هفته طی این ســال ها مربوط به ســال ۱۳۹۲ برابر با 44 ســاعت و ۱۸ دقیقه و 

کمترین آن مربوط به ســال ۱۳۹7 با 4۳ ســاعت بوده اســت. با توجه به اینکه 
اقتصاد کشور در سال های اخیر سمت وسوی اشتغال زایی داشته است، شیب نزولی 
میانگین ســاعات کاری شاغالن از ســال ۱۳۹۲ تاکنون، قابل تأمل است. کاهش 
میانگین ســاعت کار معمول در کشور را می توان ناشــی از افزایش چندمیلیونی 
شــاغالن در طی دوره موردنظر و عدم وجود ظرفیت برای کار بیشتر، کاهش نیاز 
اقتصادی شاغالن و افزایش شــاغالن پاره وقت دانست. در تمام این سال ها مردان 
نســبت به زنان ساعات بیشــتری کارکرده اند. ازآنجاکه مردان مسئولیت بیشتری 
برای تأمین معاش خانوار دارند، بنابراین احتمال دارد مردان با اختصاص ســاعت 
کاری بیشتر نسبت به زنان، درصدد این امر باشند. بررسی ها نشان می دهد در گروه 
مردان، میانگین ساعت کار معمول در هفته، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹7 به جز سال ۹6 
روند کاهشی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹7 با کاهش 4۲ دقیقه ای نسبت 
به سال ۱۳۹۲ از 46 ساعت به 4٥ ساعت و ۱۸ دقیقه رسیده است. روند میانگین 
ساعت کار معمول در گروه زنان نیز همانند گروه مردان بوده و میانگین ساعت کار 
در سال ۱۳۹7 با ۱ ساعت و ۳6 دقیقه کاهش نسبت به سال ۱۳۹۲، از ۳4 ساعت 

و ۱۸ دقیقه به ۳۲ ساعت و 4۲ دقیقه رسیده است.
کدامبخشاقتصادیبیشترکارمیکنند؟

بررسی آمار در بخش های عمده اقتصادی نشان دهنده این است که در سال ۱۳۹7، 
طوالنی ترین میانگین ســاعت کار معمول در هفته در کشــور به ترتیب مربوط به 
بخش خدمات )4٥ ساعت و ۱۲ دقیقه(، بخش صنعت )4۲ ساعت و ۳۰ دقیقه( و 
بخش کشــاورزی )۳7 ساعت و ۱۲ دقیقه( بوده است. میانگین و میانه ساعت کار 
در سال ۱۳۹7 نســبت به سال ۱۳۹۲ در هر سه بخش عمده اقتصادی با کاهش 

مواجه بوده است.
مقایســه میانگین و میانه ســاعت کار معمول هفتگی در بخش کشاورزی و غیر 

کشــاورزی نشان می دهد که این مقدار در سال ۱۳۹7 در بخش غیر کشاورزی به 
میزان 7 ســاعت بیشتر از بخش کشاورزی است. بیشتر بودن ساعت کار در بخش 
غیر کشاورزی با توجه به عدم انجام فعالیت های کشاورزی در برخی از فصول سال 

بدیهی به نظر می رسد.
همچنین میانگین ســاعت کار معمول هفتگی طی ســال ۱۳۹7 نسبت به سال 
۱۳۹۲ در هر دو بخش کشــاورزی و غیر کشــاورزی با کاهش ساعت کار معمول 
هفتگی، مواجه بوده است. این کاهش در بخش کشاورزی به میزان حدود ۳ ساعت 
و در بخش غیر کشــاورزی به میزان ۱ ساعت بوده است. این در حالی است که در 

هر دو بخش با افزایش تعداد شاغالن روبه رو بوده ایم.
فعاالنبخشتولیدیچقدرکارمیکنند؟

مقایسه میانگین ساعت کار معمول هفتگی در بخش تولیدی و غیر تولیدی نشان 
می دهد که میانگین ســاعت کاری در سال ۱۳۹7 در بخش غیرتولیدی به میزان 
۳ ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی است. از طرفی مقایسه میانه ساعت 
کار معمول هفتگی در این دو بخش نشان می دهد که میانه ساعت کاری در سال 
۱۳۹7 در بخش غیرتولیدی ۱ ســاعت و ۱۸ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی است. 
این در حالی اســت که طی سال ۱۳۹۲ میانه ســاعت کاری در دو بخش مذکور 

هیچ تفاوتی ندارد.
همچنین در سال ۱۳۹7 نسبت به سال ۱۳۹۲ در هر دو بخش با کاهش میانگین 
و میانه ساعت کار معمول در هفته، مواجه بوده ایم. کاهش ساعت کاری در بخش 
تولیدی به ترتیب دو ساعت و ۲4 دقیقه برای میانگین و ۱ ساعت و ۳6 دقیقه برای 
میانه بوده است. در بخش غیر تولیدی نیز کاهش ساعت کاری به ترتیب ۳6 دقیقه 
برای میانگین و ۱۸ دقیقه برای میانه بوده اســت. این در حالی است که در هر دو 

بخش با افزایش تعداد شاغالن روبه رو بوده ایم.

ترقــیاقتصادی:وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به رصد و پایش 
مســتمر آمار تولیدی کشــور، در 7 ماهه نخست امســال عموم تولیدات کشور 

افزایشی بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مواجه شده اند.
رضا رحمانی افزود: با تدابیر اتخاذ شده کسری تولید آلومینیوم قطعا تا پایان سال 
جبران می شود و حوزه خودرو نیز با اصالحات انجام شده در این صنعت و تامین 

نقدینگی مورد نیاز آن، شرایط خوبی را پیش روی خود می بیند.
وی ادامه داد: از ابتدای امســال اقدامات بســیار خوبی در حوزه ســاخت داخل 
معادن و صنایع معدنی و...، در ســطح کشــور انجام شــده است که می تواند به 
توســعه مناطق مختلف سرزمینی ما بیش از پیش کمک کند و ضرورت دارد به 

اطالع مردم عزیز کشورمان برسد.
رحمانی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی مورد نیاز واحد های صنعتی تصریح 
کرد: هدایت بخشــی از نقدینگی موجود در سطح جامعه که بالغ بر ۲۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان اســت به سمت تولید، در عمل می تواند دست آوردهای بزرگی را 
برای بخش تولید کشــورمان رقم بزند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری مناطق محروم 
و کم برخوردار کشــور گفت: این برنامه با لحاظ ظرفیت ها و مزیت های نســبی 
مناطق و اســتان های مدنظر در دستور کار است و خوشبختانه گام های عملی 

خوبی نیز در این خصوص نیز برداشته شده است.
رحمانی افزود: در فاز نخست این طرح که در چارچوب محورهای 7 گانه اقدامات 

وزارت صمت در ســال جاری اجرایی می شود، ۱۲ استان براساس شاخص های 
محرومیت های صنعتی، معدنی و تجاری مورد توجه خواهند بود.

وی ادامــه داد: پارامترهایی چون ســهم ارزش افزوده بخــش صنعت، معدن و 
تجــارت، نرخ بیــکاری، تعداد کارگاه ها و معادن و همچنین تعداد شــاغلین در 
بخش صنایع و معادن در طرح توســعه صنعتی، معدنی و تجاری مناطق محروم 

و کم برخوردار مدنظر هستند.
وزیر صمت تاکید کرد: در این طرح مولفه های مورد نظر شــامل توجه به طرح 
هــای نیمه تمام صنعتی و صنایع معدنی، فعالیت های معدنی و زمین شناســی 
مناطق، تامین زیر ساخت های شهرک های صنعتی، احیا واحدهای راکد و نیمه 

فعال، اجرای پروژه ها با سرمایه گذاری جدید و پروژه های توسعه ای است.
رحمانی خاطرنشــان کرد: راهبرد اصلی طرح توســعه صنعتی، معدنی و تجاری 
مناطق محروم و کم برخوردار متوجه محورهایی چون آمایش صنعتی، معدنی و 
تجاری مناطق، رعایت اولویت ها و اصالح زیر ساخت ها و همچنین تکمیل حلقه 

های مفقوده زنجیره تولید استان های مورد نظر این طرح است.

ترقیاقتصادی:بانک مرکزی اعالم کرده بیش از ۱۰۰ شرکت 
صادراتی را به دلیل عدم بازگشت ارز به نیما به دستگاه قضایی 
معرفی کرده اســت که بیشــتر آن ها بدون مشخصات دقیق 
بوده اند. با این حال ممکن اســت با وجود ابهامات بخشنامه 
بانک مرکزی اسامی شرکت های فعال و شناسنامه دار هم به 
این فهرســت اضافه شود، شرکت هایی که در اصل نباید وارد 

این بازی شوند.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان می توانند ۲۰ 
درصــد از حاصل از صادرات را به صرافــی های مجاز برده و 
به اســکناس تبدیل کنند. ٥۰ درصد از ارز حاصل از صادرات 
باید به ســامانه نیما پرداخت شــود و صادرکننده می تواند با 
۳۰ درصد از ارز  به دســت آمده بــرای واردات به نام خود یا 
دیگری استفاده کند. هرچند رییس کل بانک مرکزی رضایت 
خود از میزان بازگشــت ارز حاصل از صادرات اعالم کرده اما 
صادرکنندگان همچنان با ابهام از این بخشــنامه تبعیت می 
کنند. براساس گفته های بعضی صادرکنندگان، بانک مرکزی 
تلویحا اعالم کرده که ســهم روش های دیگر در بازگشت ارز 
صادراتی می تواند به نســبت پرداخت ارز به نیما افزایش پیدا 
کند اما به دلیل عدم اعالم این نظر در بخشنامه، ممکن است 
هر تغییر رویه ای از ســوی صادرکنندگان با ایجاد مشکالت 
مالیاتی آینده برای آنان همراه شود چراکه براساس بخشنامه 
بانک مرکزی صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابالغ شده ارز 

خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندند، برای بهره مندی از 
تسهیالت به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

یــک صادرکننده به ســایت خبری اتاق تهــران در این باره 
می گوید:»بهتر است بانک مرکزی در این زمینه شفاف سازی 
کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. اگر سهم واردات در 
بازگشت ارز به چرخه اقتصاد در مورد یک صادرکننده افزایش 
پیدا کند درحالیکه هیچ بخشنامه رسمی در این باره صادر نشده، 
وزارت اقتصاد و دارایی در رسیدگی های مالیاتی، برای شرکت 
ها ایجاد می کند و ممکن است معافیت مالیاتی صادرکنندگان 
حذف شود. از ســوی دیگر برای بعضی صادرکنندگان امکان 
انتقال ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به صرافی های مجاز 
وجود ندارد چراکه انتقال فیزیکی این حجم اسکناس ممکن 
نیست. اگر بانک مرکزی با بازگشت ارز حاصل از صادرات چه 
از طریق نیما و چه از طریق واردات مســئله ای ندارد و سهم 
مشــخصی برای آن قائل نیست، بهتر است بخشنامه را به روز 
رســانی کرده و نظر خود را مکتــوب کند«. مهلت چهارماهه 
دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان 
در مورد بخشــی از کاالهای صادراتی راهگشا نیست. هرچند 
صادرکنندگان کاالهای مصرفی مثل مواد غذایی و محصوالت 
صنایع تبدیلی می توانند کاال را در این مدت زمان فروخته و 
ارز آن را بازگرداننــد اما در مورد بعضی اقالم مثل فلزات، مواد 
پتروشــیمی و .. امکان صادرات با این ســرعت وجود ندارد و 

محصول در انبار کشور مقصد برای مدت ها باقی می ماند تا به 
تدریج به فروش برسد. دولت خروج کاال از گمرک را به منزله 
صادرات کاال در نظر می گیرد اما در واقع صادرکننده هیچ پولی 
از فعالیت اقتصادی خود به دست نیاورده تا ارز آن را به چرخه 

اقتصاد بازگرداند.
بانک مرکزی اعالم کرده بیش از ۱۰۰ شــرکت صادراتی را 

به دلیل عدم بازگشت ارز به نیما به دستگاه قضایی معرفی 
کرده است که بیشتر آن ها بدون مشخصات دقیق بوده اند. 
با این حال ممکن اســت با وجود ابهامات بخشــنامه بانک 
مرکزی اســامی شــرکت های فعال و شناسنامه دار هم به 
این فهرســت اضافه شود، شــرکت هایی که در اصل نباید 

وارد این بازی شوند.

میانگین ساعت کار در سال 1397، یک ساعت کاهش یافته است

فعاالن کدام بخش اقتصاد بیشتر کار می کنند؟

وزیر صمت اعالم کرد؛

افزایش آمار تولیدات کشور در 7 ماهه امسال

بسته سیاستی بانک مرکزی به روز می شود؟

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات مبهم است؟

دیدگاه

صنعت
تجارت
و 5
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یادداشت

رشد ضریب نفوذ بیمه؛ در گروی بازنگری 
قوانین و رفتار بیمه گران

توسعه اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ بیمه لزوماً هم راستا 
نیســتند، چرا که دانش و فرهنگ آحاد جامعه اثر بیشتری 
در  اقتصــاد دارد. همانطور که می دانید علی رغم آنکه طی 
چند ســال اخیر رشد اقتصادی نداشــته ایم اما درصدی از 
رشــد ضریب نفوذ بیمه در کشور را شــاهد بودیم. این امر 
ناشــی از چند عامل است که یکی از مهم ترین آنها افزایش 
آگاهی و شناخت مردم نسبت به بیمه و خدمات آن طی چند 
سال اخیر است. علت این تغییر نگاه و شناخت نیز نیز ورود 
شرکت های بیمه خصوصی و رقابتی شدن بازار بیمه ای بوده 
است.   با وجود این اماهمچنان فاصله ضریب نفوذ بیمه در 
ایران با کشــورهای پیشرفته آنچنان زیاد است که این رشد 
نمی تواند نشانه ای از موفقیت شرکت های بیمه باشد. برای 
اینکه بتوانیم به رشد ضریب نفوذ بیمه با ضرب آهنگی متناسب با توسعه جهانی برسیم باید چند نکته مهم 
را در نظر داشته باشیم.  اوال باید بیش از همه به رویکرد ارائه خدمت با کاهش هزینه تمام شده برای جامعه 
توجه شود.بخشی از این مسئله نیز به بازنگری قوانین و آئین نامه مربوط است. به عنوان مثال مطالبه حذف 
بیمه ارزش افزوده از محصوالت بیمه ای و یا معافیت از مالیات در برخی محصوالت بیمه ای، نفع اقتصادی را 
به طور مستقیم شامل حال شرکت های بیمه نمی کند، این هزینه های مالیاتی و ارزش افزوده متوجه دریافت 
کننده خدمات و در نتیجه افزایش دهنده هزینه تمام شده برای اوست.  بنابراین تصمیم گیران قوانین این 
چنینی بهتر است در نظر داشته باشند که بیمه یک کاالی مصرفی نیست، بلکه کاالی اطمینانی است برای 
آینده نگری و تضمین واحدهای اجتماعی و اقتصادی کشور وبخشی از عدم رغبت تهیه بیمه در کشور حادثه 
خیزی مانند ایران قیمت تمام شده برخی بیمه نامه هاست که این امر در نهایت زیانی  جدی را متوجه بخش 
دولتی می کند. همانطور که در حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش سوزی فراگیر دربازارها و برخی واحدهای 
صنفی، چشم جبران نه به سوی صنعت بیمه بلکه متوجه و متوقع از دولت است.   وجه مهم دیگر در رشد 
ضریب نفود بیمه خود شرکت های بیمه هستند که باید تالش کنند با رفتار خود فرهنگ و تلقی عمومی را 
به سویی سوق دهند که درک اجتماعی و باور جامعه در زمان بروز حوادث نسبت به کیفیت و کمیت پرداخت 
خسارت از سوی شرکت های بیمه برآمده از اعتماد و ایفای تعهدات باشد. رفتار شرکت های بیمه را نیز نیروی 
انسانی و سیستم های ارائه خدمات می سازند. عواملی باید که برای آنها با صرف زمان و هزینه سرمایه گذاری 
کرد و نیروی انسانی را با آموزش کارآمد و زیرساخت های سیستم های صدور و پرداخت خسارت را نیز در 
جهت الکترونیکی شدن مجهز ساخت.  همچنین نکته ای که در تربیت نیروی انسانی  صنعت بیمه نباید از 
آن غافل ماند،توجه به جانشین پروری است. جوانانی که امروز تحصیلکرده بیمه هستند اگر مجالی برای رشد 
و ترقی نبینند دچار خمودگی خواهد شد. به یاد داشته باشیم که پیشکسوتان بیمه در کنار نوگرایی جوانان 
است که می توانند تحول و اتفاقی تازه را اول برای این صنعت و پس از آن برای اقتصاد کشورمان رقم زنند.  
اما مسئله دیگر در مورد شرکت های بیمه به نگرش آنها در مورد محصوالت بیمه بازمی گردد. هر چند اکنون 
بسیاری از بیمه گران تالش دارند تا در ارائه بسته های محصولی  خود، هدف خلق ارزش برای مشتریان را 
نیز در نظر داشته باشند اما تغییر در این محصوالت هنوز از نوآوری به دور بوده است. بسیاری از محصوالت 
بیمه ای درمیان شرکت های بیمه هنوزازشرایط وپوشش های یکسانی برخوردارندوتنها قیمت است که می 
تواندعاملی جهت ایجاد انگیزه برای خرید یک بیمه نامه باشد. عاملی که متاسفانه موجب بی اخالقی هایی 
مانند نرخ شکنی در صنعت بیمه هم شده است. همچنین در زمان طراحی و ارائه محصول باید مسئله رضایت 
و آســایش خاطر، مد نظر قرار گیرد و بخشی از ایجاد مزیت رقابتی در بیمه مدیون همین نکته است و در 
دنیا به عنوان یک بخش استراتژیک در شرکت های بیمه روی آن مطالعه و سرمایه گذاری می شود. بنابراین 
تحولی اساسی در  فضای طراحی محصوالت بیمه ای نیاز است و به نظرمی رسد اصول مهمی مانند توجه 
بــه نیاز روز بازار، برنامه ریزی برای محصوالت جدید بیمه ای و به دنبال آن ایجاد مزیت رقابتی؛ هنوزجای 
کافی و روشنی برای خوددراتاق فکرواحدهای بازاریابی وتحقیق وتوسعه شرکت ها بازنکرده است.  کوتاه کالم 
آنکه  نزیک شدن صنعت بیمه در کشورمان با معیارهای جهانی و رشد آن نیازمند همدلی قانون گذاران با 
صنعت بیمه و نیز حرکت در مسیر بلوغ فکری و رفتاری بیمه گران است. باید از شعار دوری جست و به جای 

تنبلی های فکری و استفاده از روش های غیر هوشمندانه، درون را متحول ساخت.

مدیرعامل بیمه نوین
حسینکریمخانزند

نایــب رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل بیمــه دانا، نوآوری 
آینده پژوهــی و فناوری های نوین در فضــای دیجیتال را از 

راهبردهای اصلی سند راهبردی این شرکت عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر ابراهیم کاردگر در 
گفتگویی به مناسبت ۱۳ آذر، ســالروز تاسیس بیمه دانا و 
روز ملی بیمه، فرازهای مهم ســند راهبردی این شرکت را 

تشریح کرد.
وی گفت: بیمه دانا به عنوان اولین بیمه تخصصی اشــخاص 
و زندگــی در صنعــت بیمه کشــور و دارا بــودن بیش از 
4٥میلیون نفر ســهامدار به واسطه سهم ٥٥ درصدی سهام 
عدالت از شــرکت بیمه دانا، عالوه برگسترش چتر بیمه در 
بیــن آحاد جامعه از طریق ارائه طرح ها و محصوالت جدید، 
با اولویت اقشــار متوســط و کم درآمد جامعه که عمدتاً در 
مجموعه سهامداران سهام عدالت قرار دارند، رسالت مهمی 
را نیــز در گام دوم انقالب که زمینه ســاز ایجاد تمدن نوین 
اســالمی است در حوزه های مورد تاکید مقام معظم رهبری 
برعهده خواهد داشــت که در سند راهبردی خود طراحی و 

برنامه ریزی کرده است.
دکتر کاردگر، بهره مندی از ظرفیت های مهم کشــور، رشــد 
اخالق و معنویــت، علم و پژوهش و مردمــی کردن اقتصاد 
کشــور را از سرفصل های اصلی سند راهبردی عنوان و تاکید 
کرد: توجه به ظرفیت ســرمایه انسانی، اولویت اول بیمه دانا 
است. هدف ما ظرفیت سازی حداکثری از فرصت ها و فضاهای 
متکثر بیمه ای در کشــور با هدف توســعه بازار بزرگ ملی و 

اقتصاد بزرگ کشور است.
محورهایمهمسندراهبردی

مدیرعامــل بیمه دانا، توســعه بیمه های زندگــی را یکی از 
راهبردهای مهم ســند راهبردی شــرکت دانست و با اشاره 
به اینکه بیمه های زندگی موتور پیشــران تحول صنعت بیمه 
و مردمی کردن اقتصاد محســوب می شــود، افزود: طراحی 
و تدویــن بســته های فراگیر بیمه های زندگــی برای جامعه 
هدف، برنامه ریزی و سیاســتگذاری تحولگرا بر مبنای نگرش 
توســعه ای در حوزه بیمه زندگــی و طراحی روش های نوین 

عرضه بیمه های زندگی در ایجاد نظــام تامین مالی پایدار و 
درون زا مبتنی بر توســعه بخش حقیقی اقتصاد، از محورهای 

این سند راهبردی است.
وی، بیمــه هــای زندگی را ابزار تامیــن مالی بخش حقیقی 
اقتصاد دانســت و اظهار داشــت: طی بررسی های انجام شده 
در ۳۹ کشــور، نتایج حاکی از این بود که ســاختار مالی بر 
رشــد کشــورهای توســعه یافته اثرمعناداری ندارد و فقط 
بر رشــد اقتصادی کشورهای در حال توســعه و نوظهور اثر 
معناداری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در 
کشــورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازارمحور 
بهتر از نظام مالی بانک محور اســت. به عالوه توســعه مالی 
بر رشــد اقتصادی تمام کشــورها اثر مثبت و معناداری دارد 
که این اثر در کشــورهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر از 

کشورهای توسعه یافته است.
دکتر کاردگر افزود: درکشــورهای توســعه یافته، بخش های 
مالی و حقیقی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند. به خصوص 
بخشــی از فعالیت های مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن 
به سوی طرح های سرمایه گذاری می پردازد، تاثیر بسزایی در 
رشد بخش حقیقی دارد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم 
اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در ســطح 
اقتصاد ملی اســت و این مهم بــدون کمک بازارهای مالی به 

سهولت امکان پذیر نیست.
وی در توضیح مطلب افزود: شــرایط و ساختار مناسب نظام 
بیمه ای کشور را می توان از طریق تامین مالی بخش حقیقی 
اقتصاد)تولیدواشــتغال( توسط ســرمایه های بیمه  زندگی به 
بازار سرمایه مرتبط کرد و جریان سرمایه گذاری های هدفمند 
و نظام مندی را برای هم افزایی بخش مالی با بخش توسعه ای 

اقتصاد کشور ساماندهی کرد.
اهمیتمطالعاتمیانرشتهای

مدیــر عامل بیمه دانا، مطالعات میان رشــته ای را از مباحث 
مورد توجه در حوزه علم و ســایر حوزه های کاربردی دانست 
که به طور قابل اعتنایی در حال گســترش اســت و افزود:. 
طراحی محصوالت بیمه ای میان رشــته ای، مســتلزم ایجاد 

زمینه ها و زیرساخت های علمی و تحقیقاتی است.
 بر این اســاس در ۳ حوزه اقدام به ایجاد بنیان های علمی و 
عملیاتی معطوف به توســعه طرح های میان رشته ای بیمه ای 
کردیم که ایجاد بخش تحقیقات میان رشــته ای در ساختار 
جدید دفتر پژوهش و توســعه، ارتباط با پژوهشکده بیمه به 
منظور ایجاد فضای فرصت مطالعاتی اســاتید دانشــگاهی با 
رویکرد میان رشــته ای و نیز تعریف طرح نامه های ارشــد و 
دکتری و در نهایت طراحی موضوعات میان رشته ای در قالب 
مقاالت علمی، از جمله حوزه هایی است که برخی از آن ها به 

سمینار بیمه و توسعه ارسال شده است.

دکتر کاردگر تشریح کرد؛

توسعه بیمه های زندگی و بازار بزرگ ملی، راهبردهای اساسی بیمه دانا

بازاربیمـــه6



ترقیاقتصادی:بســیاری از شــهروندان ســوئدی حتی 
کودکان این کشــور هرگز با خود پــول نقد حمل نمی کنند. 
گردشگران خارجی نیز در این کشور نیازی به استفاده از پول 
نقد ندارند. انتظار می رود در ماه مارس سال ۲۰۲۳، سوئد به 
اولین جامعه بــدون پول نقد )Cashless Society( جهان 
تبدیل شود. انتظار می رود در ماه مارس سال ۲۰۲۳ سوئد به 
 )Cashless Society( اولین جامعه بــدون پول نقد جهان
تبدیل شــود. در آن زمان دیگر پول نقد به عنوان ابزاری برای 

پرداخت در سوئد پذیرفته نخواهد شد.
سوئد همواره یک کشور پیشرو در پذیرش فناوری های جدید 
بوده اســت و می توان گفت »اولین بودن« یکی از سنت های 
سوئدی ها است. در سال ۱66۱ میالدی سوئدی ها برای اولین 
بار در تاریخ اروپا »اســکناس« را معرفی کردند و در ســال 
۲۰۲۳ ســوئدی ها برای اولین بار در جهان پول نقد را به طور 
کامل کنار خواهند گذاشــت تا اولیــن جامعه بدون پول نقد 

جهان باشند.
در ســال های اخیر بخش عمده معامالت در سوئد به صورت 
الکترونیکــی و با اســتفاده از ابزارهایی ماننــد دبیت کارت 
)نوعــی کارت پرداخت(، فناوری هــای پرداخت بدون تماس 
)contactless payment( و یــا اپلکیشــن های موبایــل 

انجام شــده است. البته این رویه در سایر کشورهای نوردیک 
یعنی فنالند، نروژ، دانمارک و ایســلند نیز برقرار بوده است. 
کشورهای نوردیک )شمال اروپا( به سرعت در حال وفق دادن 
خود با ســبک زندگی بدون پول نقد هستند،  در حالی که در 
کشــورهای جنوب اروپا همچنان پول نقد محبوبیت زیادی 

دارد و حتی برخی فروشگاه ها فقط پول نقد می پذیرند.
اگرچه قرار اســت در ســال ۲۰۲۳ فروشگاه ها در سوئد هیچ 
الزامــی برای پذیرش پول نقد -حتی پول ملی این کشــور- 
نداشــته باشند، اما واقعیت این است که همین حاال نیز عماًل 
بسیار دشوار می توان فروشگاه هایی را در سوئد یافت که پول 

نقل قبول کنند.
در سال ۲۰۱۲ شش بانک بزرگ سوئدی با همکاری یکدیگر 
اقدام بــه طراحی و راه انــدازی یک ســامانه یکپارچه برای 
پرداخت های موبایلی در این کشور کردند تا مشتریان بتوانند 
پرداخت های الکترونیکی خود را با آســودگی بیشتری انجام 
دهند. این اپلیکیشن جدید که سوئیش )Swish( نام گذاری 
شــد، خیلــی زود مورد اســتقبال قرار گرفت و بســیاری از 

سوئدی ها استفاده روزمره از آن را آغاز کردند.
در ســوئد هم بانک ها و هم دولت شهروندان را برای حرکت 
به ســمت جامعه بدون پول نقد تشویق می کنند. اپلیکیشن 
ســوئیش به تدریج در حال تبدیل شــدن بــه معیاری برای 
پرداخت های موبایلی در ســوئد است. در حال حاضر بیش از 
نیمی از جمعیت ســوئد از این اپلیکیشن استفاده می کنند و 
مابقی نیز با اســتفاده از ابزارهای دیگر در مسیر جامعه بدون 
پول نقد حرکت می کنند، به طوری که در حال حاضر تنها ۱۳ 
درصد از جمعیت ســوئد همچنان برای مبادالت خود به پول 

نقد وابستگی دارند.
تعداد فروشــگاه هایی که عالمت »در این فروشــگاه پول نقد 
پذیرفته نمی شود« نصب کرده اند، به سرعت در حال افزایش 
است. در سیستم حمل ونقل عمومی سوئد نیز از چندین سال 
پیش اســتفاده از پول نقد متوقف شده اســت. بلیت ها تنها 
از طریق اپلیکیشــن های موبایل یا دستگاه های فروش بلیت 
فروخته می شوند. البته بســیاری از شهروندان سوئدی دیگر 

بلیت نمی خرنــد،  بلکه با خریداری کارت های تردد یک ماهه، 
هزینه های رفت وآمد خود را کاهش می دهند.

عالوه بر این، با گسترش تب پول های دیجیتال، بانک مرکزی 
ســوئد نیز به این فکر افتاده است که یک پول دیجیتال ملی 
معرفــی کند. این پول دیجیتال ملی کــه کرون الکترونیکی 
)e-Krona( نامیده می شــود، طی ماههای آینده به صورت 
پایلوت رونمایی خواهد شــد و در صورت موفقیت، از ســال 

۲۰۲۱ در نظام پولی سوئد قابل استفاده خواهد بود.
کودکانیکهبدونپولنقدبزرگمیشوند

حتی کودکان سوئدی نیز در فرآیند گذار به سوی 
جامعه بدون پول نقد مشــارکت دارند. بسیاری از 
این کودکان اساساً نمی دانند که زندگی در دنیایی 
کــه در آن پول نقــد به وفور مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، چگونه اســت. به زودی کودکان سوئدی 
تنها از طریق عکس ها، ویدیوها و یا در موزه ها پول 

نقد را خواهند دید.
بانک های سوئدی با اجازه مســتقیم والدین برای 
کودکان باالی هفت سال دبیت کارت صادر می کنند 
و این بدان معناست که در حال حاضر ۹7 درصد از 
جمعیت سوئد می توانند دبیت کارت دریافت کنند. 
قوانین بانکی سوئد این امکان را برای کودکان این 
کشــور فراهم می کند که با جامعه بدون پول نقد 

به عنوان بخشی از آینده خود آشنا شوند.
بسیاری از شــهروندان سوئدی، به ویژه نسل جوان 
این کشور، هرگز با خود پول نقد حمل نمی کنند. 
گردشــگران خارجی نیز در سوئد نیازی به داشتن 
پول نقد و یا تبدیل پول خود به پول ملی ســوئد 
)کــرون( احســاس نمی کنند. هنوز هــم برخی 
گردشــگران به ســختی باور می کنند که در سوئد 

نیازی به پول ملی این کشور ندارند.
مبارزهباجرایم،مهمتریندلیلحرکتبه

سمتجامعهبدونپولنقد
افزایــش امنیت مبــادالت پولی، کاهــش امکان 

ســرقت از بانک ها، مقابله با گسترش اسکناس های تقلبی و 
مبارزه با طیف وســیعی از جرائم مبتنی بر پولشــویی جزو 
مهم ترین انگیزه هایی هســتند که کشورها را برای حرکت به 
ســمت »جامعه بدون پول نقد« ترغیب می کنند. از طرفی 
در جوامــع بدون پول نقد، امکان فرار مالیاتی نیز به شــدت 
کاهش می یابد. در ســال های اخیر موارد سرقت از بانک در 
سوئد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است زیرا بسیاری از 
شعب بانک های اساساً پول نقدی در اختیار ندارند. صاحبان 
فروشــگاه ها و خرده فروشی ها نیز بسیار کمتر از گذشته پول 
نقد نگهــداری می کنند یا حتی هیچ پــول نقدی نگهداری 
نمی کننــد و به همین دلیل احســاس امنیــت آنها به طور 

چشمگیری افزایش یافته است.

اخیر  موودی،  بنــدی  رتبه  آژانس  : اقتصادی ترقی
چشــم انداز خــود را از اقتصــاد هنــد از »پایدار« به 
»منفی« تغییر داده اســت و اعالم کرده رشد اقتصادی 

پایین تر از گذشته قرار خواهد گرفت.
رشــد تولیــد در اقتصاد هند در ســه مــاه منتهی به 
ســپتامبر به 4.٥ درصد کاهش یافــت. در عین حال 
کارشناسان پیش بینی می کنند که روند نزولی بیشتر 
برای هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا رقم خواهد خورد. سی 

ان بی سی گزارشی در این باره منتشر کرده است.
طبق این گزارش، این رشــد به ضعیــف ترین میزان 
نســبت به ســه ماه اول ســال ۲۰۱۳ رســیده است. 
همچنین طبق گــزارش رویترز، این میزان از ٥ درصد 

رشد ثبت شده در سه ماه گذشته هم کمتر است.
شــاخص های مختلــف در ماه ســپتامبر روند نزولی 
را ادامــه داده اند به همراه تولیــد صنعتی که بدترین 
کاهش در هشت سال گذشته را نشان می دهد. برخی 

کارشناســان پیش بینی کرده اند که رشد سال مالی از 
٥.۸ درصد به ٥.۱ درصد خواهد رسید.

گروه DBS ســنگاپور، برآورد محافظــه کارانه تری از 
رشد داشــته اند. آنها رشد ســه ماه سوم سال ۲۰۱۹ 
را 4.۳ درصــد پیش بینی کــرده اند. به طور میانگین، 
اقتصاددانان در نظرســنجی رویترز اعالم کرده اند که 
انتظار دارند رشد برای این دوره 4.7 درصد باشد که از 

7 درصد در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ هم کمتر است.
ســال مالی هند از ماه آوریل آغاز می شــود و در ماه 
مارس ســال بعد به پایان می رسد. در حال حاضر هند 
درســال مالی ۲۰۲۰ خود قــرار دارد که در ماه مارس 

سال آینده پایان می یابد.
کشورهای آسیای جنوبی در حال حاضر با چالش های 
بســیاری رو به رو هســتند. جدا از رکود اقتصاد، یک 
بحران جاری در بخش مالی وجود دارد که تسهیالت را 

با مشکل مواجه کرده است.

ضعف درآمد و ســود شــرکت ها به احتمال زیاد برای 
ســرمایه گذاری هــای تجاری و ایجاد شــغل و حفظ 
نیروی کار اهمیت دارد. اصالحات سیاســی اخیر باعث 
شــده بسیاری از مشــاغل کوچک و متوسط با مشکل 

مواجه شوند.
آژانس رتبه بندی موودی، اخیر چشــم انداز خود را از 
اقتصاد هند از »پایدار« به »منفی« تغییر داده اســت 
و اعالم کرده رشــد اقتصادی پایین تر از گذشــته قرار 

خواهد گرفت.
بهبودرشد

اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که ممکن اســت این 
رشــد کند اقتصاد هند تا پایان سال ۲۰۱۹ با کاهش 
مواجه شوند و ســال ۲۰۲۰ بهبود تدریجی در اقتصاد 

رخ دهد که ناشی از احیای مصرف است.
هند در ماه سپتامبر بســته تحریک مالی ۲۰ میلیارد 
دالری که عمدتا روی کاهش مالیات شرکت ها متمرکز 

بود را رونمایی کرد.
نقشدولتچیست؟

بانک مرکزی هند برای مهار برخی از چالش ها و رشد 
حمایت، نرخ بهره را تا ۱۳٥ واحد کاهش داده و اعالم 

کرده امکان کاهش بیشتر هم وجود دارد.
در حالــی که بانک مرکزی هند وظیفــه خود را برای 
رونق اقتصاد انجــام می دهد، اما مکانیســم انتقال با 
مشکل رو به رو اســت و بانک های هندی از دادن وام 

دریغ می کنند.
این بانک ها با معوقات زیادی مواجه هســتند که روی 
ترازنامــه های آنها فشــار می آورد، همیــن امر باعث 
می شــود که تمایلی به دادن وام به مشــتریان نداشته 

باشند.

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگیبینالملل7
سالششم-شماره81-نیمهاولآذر1398

فوربس گزارش می دهد

اروپا می تواند اقتصاد جهان را نجات دهدسرمایه گذاران چینی چگونه آفریقا را تسخیر کردند؟

آلمان ناجی اروپا و جهان می شود؟
ترقیاقتصادی: براســاس داده های سه ســال گذشته، تقاضای واردات آلمان تا حدودی به رشد 
تولید ناخالص داخلی این کشور وابســته بوده است. افزایش یک درصدی در رشد اقتصادی باعث 
افزایش دو درصدی در تقاضای وارداتی بوده است. همین موضوع برای بهتر شدن اوضاع اروپا کافی 

خواهد بود.
به عنوان بزرگترین منطقه آزاد تجاری، اتحادیه اروپا می تواند رشــد کند اقتصاد در سه ماه چهارم 
ســال جاری را معکوس کند و به محرک مهم تقاضا و تولید در جهان تبدیل شود. سی ان بی سی 

گزارشی درباره تاثیر اروپا روی اقتصاد جهان منتشر کرده است.
طبق این گزارش، چنین نتیجه ای تنها به آلمان و برخی کشورهای کوچک تر دیگر بستگی دارد 
که تقریبا یک سوم اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. در این گزارش چرایی وابستگی اقتصاد 

اروپا و جهان به این چند کشور عنوان شده است.
تصور کنید که آلمان با تصمیم گیری برای رشد بیشتر اقتصاد از ثروت عظیمش موافقت کند جلوی 
رشد نزدیک ترین شــرکای تجاری خود را بگیرد. آلمان ۱.7 تریلیون یورو، دارایی خالص خارجی 

در پایان سال ۲۰۱7 دارد.
از نظر عملی، این به معنای اســتفاده از بودجه عظیم آلمان و یعنی بیشــتر از ۳.۳ درصد از تولید 
ناخالص داخلی برای احیای اقتصاد رو به رشــد خود با نرخ ســاالنه ۰.6 درصد در ۹ ماهه ابتدایی 

امسال است.
تسریع در رشد اقتصادی آلمان، بالفاصله باعث افزایش خرید کاالها و خدمات آلمانی توسط شرکای 

تجاری اروپایی این کشور است که بیشتر آنها عضو منطقه آزاد تجاری این قاره هستند.
این، مقدار قابل توجهی پول است. در نه ابتدایی امسال، آلمان ٥6۳ میلیارد یورو کاال از اروپا وارد 

کرده است. بقیه دنیا هم منبع ۲6٥ میلیارد یورو از واردات آلمان بوده اند.
به ویژه ایاالت متحده شانس افزایش صادرات 4٥.۳ میلیارد دالری خود را به آلمان دارد. اما فروش 
بیشتر، تنها ایاالت متحده را  تحت تاثیر قرار نمی دهد. یک رشد سریع برای آلمان همه بازارهای 
اروپا را گســترش می دهد. منطقه ای که هم اکنون تقریبا یک چهارم از کل صادرات امریکا را در 

اختیار دارد.
در این میان دو سوال وجود دارد: تاثیر رشد سریع آلمان در تقاضای واردات این کشور چقدر مهم 

خواهد بود؟ دوم اینکه آیا آلمان تحریک اقتصاد خود را خواهد پذیرفت؟
براساس داده های سه سال گذشته، تقاضای واردات آلمان تا حدودی به رشد تولید ناخالص داخلی 
این کشــور وابسته بوده است. افزایش یک درصدی در رشد اقتصادی باعث افزایش دو درصدی در 

تقاضای وارداتی بوده است. همین موضوع برای بهتر شدن اوضاع اروپا کافی خواهد بود.
از طرفی هم آلمان همیشــه تمام سعی خود را کرده اســت تا از طریق رشد صادرات، درآمدهای 

خالص خود را به دست آورد با آن به اروپایی ها وام دهد تا آنها بتوانند کاالی آلمانی بخرند.

ترقیاقتصادی:امروز وقتی صحبت از سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی 
در آفریقا و تغییر چهره این قاره پیر مطرح می شود، باید اذعان کرد که چینی ها 

در این زمینه گوی سبقت را از سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی ربوده اند.
ســرمایه گذاران چینی با بهره گیری از الگوهای برتر کسب وکار نه تنها از همتایان 
اروپایی و آمریکایی خود در بازار آفریقا پیشــی گرفته اند، بلکه با افزایش پرشتاب 
سرمایه گذاری های خود در زیرســاخت های آفریقا، کشورهای این قاره را نیز در 

نقشه »جهانی شدن« گنجانده اند.
بر اساس گزارش ســال ۲۰۱۸ کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )آنکتاد( از 
وضعیت ســرمایه گذاری در جهان، میزان ســرمایه گذاری چینی ها در پروژه های 
جدید در کشــورهای آفریقایی طــی دوره ۲۰۱7-۲۰۱6 حدود 4٥.۱ دالر بوده 
اســت. این در حالی است که طی همین دوره ســرمایه گذاران کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا مجموعاً ۳4.6 میلیارد دالر و سرمایه گذاران آمریکایی 7.٥ میلیارد 

دالر در کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کرده اند.
امــا چه چیزی باعث شــده اســت که ســرمایه گذاران چینی بتواننــد بیش از 
ســرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی در پروژه هایی بزرگ آفریقایی سرمایه گذاری 
کننــد؟ »ان جی آیوک« مدیرعامل مؤسســه حقوقی پــان آفریکن در آفریقای 
جنوبی، در این خصوص می گوید: »الگوی همکاری چینی ها بسیار جذاب است، 
زیرا آنها برخالف سرمایه گذاران برخی کشورها و یا سازمان های بین المللی مانند 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، هیچ شرط و شروطی برای سرمایه گذاری 

نمی گذارند. 
ســرمایه گذاران و شــرکت های چینی در واقع کســب وکار را معنا می کنند. آنها 
بدون تعیین شروطی در زمینه مسائل اقتصادی و سیاسی اقدام به تزریق سرمایه 
به پروژه های جدید در کشــورهای آفریقایی می کنند. از طرفی مســئله دخالت 
خارجی که گاهی موجب انتقاد از آمریکا و کشــورهای اروپایی می شود، در مورد 

چین صدق نمی کند.«
عامل دیگری که باعث برتری شــرکت های چینی در آفریقا شــده است، اتخاذ 
رویکرد »طرف عرضه« از ســوی این شرکت ها چه در سرمایه گذاری های داخلی 
و چه در ســرمایه گذاری های خارجی اســت. در واقع این شرکت ها به ظرفیت ها 
و منابع خود بیش از نیازها -که در رویکرد طرف تقاضا اهمیت بیشــتری دارد- 
توجه نشان می دهند. در چین شرکت های ساختمانی و عمرانی قدرتمندی وجود 

دارد کــه قادرند پروژه های بزرگ را به انجام برســانند. عــالوه بر این، بانک های 
بــزرگ دولتی در چین آماده انــد تا تأمین مالی پروژه هــای خارجی را بر عهده 

بگیرند.
این رویکرد شــرکت های چینی ها باعث می شود که بســیاری از پروژه هایی که 
برای شــرکت های اروپایی و آمریکایی توجیه اقتصادی ندارد، برای آنها همچنان 
جذاب باشــد. ان جی آیوک در این خصوص نیز خاطرنشــان می کند: »چینی ها 
در قیاس با اروپایی ها و آمریکایی ها اشــتهای بیشتری برای سرمایه گذاری دارند 
و تمایل بیشتری به انجام ریســک های بزرگتر در آفریقا از خود نشان می دهند. 
شــرکت های چینی ایــن توانایی را دارند که در پروژه های بــزرگ چند میلیارد 
دالری مانند احداث خطوط راه آهن و یا ســدهای برق آبی که از اهمیت ویژه ای 
برای کشورهای آفریقایی برخوردارند، ســرمایه گذاری کنند. توانمندی چینی ها 
در این زمینه باعث شده اســت که آنها به رقیبی سرسخت برای سرمایه گذاران 
آمریکایی و اروپایی فعال در آفریقا تبدیل شــوند و همواره شــانس زیادی برای 

برنده شدن ]در مناقصات[ داشته باشند.«
در عین حال سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی کشورهای آفریقایی امکان 
نفوذ سیاســی و دیپلماتیک چین را در این کشورها فراهم می کند؛ همان اتفاقی 
که در کشــورهای جنوب شــرق آسیا نیز رخ داده اســت. به عنوان مثال، چین 
می تواند با اســتفاده از روابط دیپلماتیک تازه خود با کشــورهای آفریقایی، رأی 
مثبت این کشــورها را در برخی موضوعات حساسی که در سازمان ملل متحد به 

رأی گذاشته می شود، کسب کند.

آیا این سرمایه گذاری گسترده چینی ها در پروژه های زیرساختی در آفریقا، برای 
دو طرف یک بازی برد-برد اســت؟ آقای آیوک نظــر مثبتی به این قضیه دارد. 
وی می گوید: »اینکه چینی ها بخش زیادی از ســرمایه موردنیاز برای اکتشاف و 
اســتخراج منابع طبیعی در آفریقا را تأمین می کنند، یک سرمایه گذاری برد-برد 
است. از طرفی سرمایه گذاری آنها در زیرساخت های حیاتی مانند خطوط راه آهن، 
بنادر و جاده ها که نقش بســیار مهمی در رشــد اقتصادی قاره آفریقا دارند نیز 
یک سرمایه گذاری برد-برد به شمار می آید. اما منافع پروژه هایی که شرکت های 
چینی در آفریقا اجرا می کنند برای کسب وکارهای آفریقایی محدود است، زیرا در 
این پروژه ها اغلب از پیمانکاران چینی استفاده می شود. شرکت های چینی کاالها 
و خدمات محدودی را از کســب وکارهای محلی می خرند و در نتیجه شغل های 
زیادی در منطقه فعالیت خود ایجاد نمی کنند؛ هرچند این رویه به آهســتگی در 

حال تغییر است.«
اما چگونه؟ آقای آیوک توضیح می دهد: »کشورهای آفریقایی به مذاکره کنندگان 
بهتری تبدیل شــده اند و مهارت های آنها در زمینه مذاکره در حال بهبود است. 
عالوه بر این اخیراً قوانین و مقررات زیادی برای حمایت از توسعه کسب وکارهای 
محلی و اســتفاده از ظرفیت های داخلی در این کشورها به تصویب رسیده است؛ 
قوانین و مقرراتی که بهره مندی آفریقایی های بیشتری را از مزایای سرمایه گذاری 

خارجی تضمین خواهد کرد.«
با این حــال، رویکرد »طرف عرضه« چینی ها به ســرمایه گذاری می تواند تعداد 
زیادی پروژه غیرضروری را روی دست کشورهای آفریقایی بگذارد و آنها را مانند 
برخی از کشــورهای جنوب شرقی آسیا به شدت به بانک های چینی بدهکار کند. 

همه ما می دانیم که این چه معنایی دارد.

گزارش

زندگی در »جامعه بدون پول نقد« چگونه خواهد بود؟

رشد اقتصادی هند به کمترین میزان از سال 2۰13 رسید

رکود سنگین در هفتمین اقتصاد دنیا
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افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور نیازمند شناسایی بازارهای جدید و طراحی 
بیمه نامه های نوین اســت و تا زمانی که این اتفــاق نیفتد نمی توان حق بیمه 
جدیــدی تولید کرد و به تبع آن در ضریب نفوذ بیمه تغییر محسوســی ایجاد 

نخواهد شد.
داریــوش محمدی با یادآوری دوران گذار از نظام تعرفه ای به آزاد، با تأکید بر 
اینکه متأسفانه اصل اقتصادی"رهبری قیمت" در آن زمان رعایت نگردید، یکی 
از دالیل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه را متأثر از این موضوع دانست و گفت: 
حق بیمه در برخی رشــته ها به دلیل عدم رعایت اصل فوق و رقابت ناســالم 

نسبت به سال های قبل بجای افزایش کاهش داشته است.
مدیرعامل بیمه میهن در پاســخ به این پرســش که آیا اجباری شــدن برخی 
بیمه نامه ها کمکــی به افزایش ضریب نفوذ بیمه می کنــد، گفت: باید نیاز را 
در جامعه ببینیم و براســاس نیاز بیمه نامه را طراحی کنیم و آن زمان اســت 
که فروش بیمه نامه حتی اگر اجباری نشــود به دلیل احساس نیاز با استقبال 

روبرو می شود.
مقاومتحداکثریدربرابرنرخشکنیداریم

محمدی بــا تاکید بر اینکه بیمه میهن وارد فضای نرخ شــکنی نمی شــود و 
مقاومت حداکثری در برخورد با این مســاله وجــود دارد، تصریح کرد که 

ارائه نرخ های غیر فنی در ابتدا جفا به سهامداران یک شرکت بیمه است و این 
مساله برای بیمه مرکزی و بیمه گران اتکایی نیز مشکالتی را ایجاد می کند.

وی گفت معتقد اســت کــه نرخ های غیر فنی را آن دســته از شــرکت های 
بیمــه ای ارائه می کنند که تفکر مدیریتی آن شــرکت نمی تواند ســهم از بازار 
خــود را احیا کند، از ســوی دیگر عدم ثبات مدیریتی هم ســبب می شــود 
 کــه آن مدیر فقــط به فکــر باالبردن فــروش باشــد و اجرای تعهــدات را 

بر عهده مدیر بعدی بگذارد.
مدیرعامل بیمه میهن اذعان داشــت که طبق بررسی ها، فروش در رشته ثالث 
حداقل تا ٥ دوره مالی بعد، یک شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد و افزود: 
به دلیل عدم توجه به این موضوع، بیمه میهن درگیر تبعات فروش پرریســک 
ثالث در ســال های گذشته شــده که با تالش هیات مدیره شرکت، در یکسال 

گذشته بخش عمده ای از خسارت های معوق این رشته پرداخت شده است.
وی گفت پس از حضور خود در شــرکت بیمه میهن، ۱۰ ســال گذشــته این 
شــرکت را مورد بررسی و داده کاوی قرار داده است تا رشته های بیمه ای زیان 

ده و سودده این شرکت را مشخص کند.
مدیرعامل بیمه میهن با اشــاره به طوالنی شــدن زمان پرداخت خسارت های 
معوق این شــرکت گفت: با تالش هایی که انجام شــد این وضعیت بهبود پیدا 

کرد و در حال حاضر خسارت ها به موقع پرداخت می شود.
محمدی، طراحی حرفه ای داشــبوردهای مدیریتی فروش را یکی از اتفاق های 
خوب بیمه میهن ذکر کرد و افزود: این داشــبوردها در اختیار روســای شعب 
قرار گرفت تاعملکرد فروش خود را به بهترین شــکل رصد کنند، از سوی دیگر 
مدیریت های فنی نیز با دسترسی که دارند فرآیند فروش و فعالیت شعب را در 

رشته خود بررسی و مورد پایش قرار می دهند.
وی با تاکید بر اهمیت منابع انســانی و احیای فروش گفت: تیم مدیریتی این 
شــرکت معتقد است که اگر درســت )متوازن( بفروشیم و سهم از بازار خود را 

مجدداً احیا کنیم بسیاری از مشکالت شرکت مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل بیمه میهن افزود: در گذشــته صدور خســارت و مجوز فروش بیمه 
میهــن در تهران متمرکز بود، اما حدود اختیارات را بازنگری و در حوزه فروش 
با اجتناب از پیچیدن نســخه یکسان برای رشد فروش، بودجه فروش شعب را 
به تفکیک و براســاس پتانسیل های استانی مشخص کردیم، به گونه ای که در 
ابتدای ســال ۹۸ مشخص شد که چه شعبه ای در چه رشته ای چه میزان باید 

فروش داشته باشد.
مدیرعامل بیمه میهن با تاکید بر اینکه این شــرکت برخالف ســالهای گذشته 
تمرکز بر ثالث فروشــی ندارد و در حال حاضر ســهم مناسبی از پرتفوی این 
شــرکت در رشته ثالث است،گفت: پس از تصمیم نهاد ناظر درخصوص شرکت 
کارگزاری سایپا، هیچ گونه فروش ثالث به شرکت سایپا انجام نشده و مطالبات 

از شرکت کارگزاری سایپا وصول شده است.
طرحمهرانهمیهن

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود بــه طرح مهرانه میهن اشــاره کرد و 
گفت: این طرح از اســفند ســال ۹7 آغاز شــد و در آن فقط فروش سازمانی 

داریم و تاکنون بیش از ۳۰۰ تفاهم نامه ســازمانی در ســطح کشــور منعقد 
کرده ایم. این طرح با کمترین بروکراســی انجام می شود و پیش بینی می کنیم 
 کــه تا پایان ســال فــروش خوب و با ریســک مطلوب از محــل قراردادهای 

منعقده انجام شود.
90درصدخسارتهایسیلپرداختشد

محمدی در مورد خســارت های حادثه ســیل اوایل سالجاری نیز گفت: بیمه 
میهن حدود ۹۰ درصد خســارت های این ســیل را پرداخت کرده است و ده 
درصد باقی مانده هم به علت در دسترس نبودن شماره حساب بیمه گذاران به 

تاخیر افتاده است که آن هم در حال انجام است.
به گفته وی، بیمه میهن حدود ۹4 هزار منزل روســتایی در اســتان لرستان و 
۱۳4 هزار منزل روستایی در استان خوزستان را بیمه کرده است که در بهمن 
سال گذشــته درصد اتکایی آنها را بازنگری و از 64 درصد به باالی ۸۰ درصد 

افزایش داده است.
محمدی تاکید کرد که بیمه مرکزی در اوج مشــکالت کمک بسیاری به بیمه 
میهن کــرده و نگاه حمایتی بیمه مرکزی موجب شــده تــا جریان پرداخت 

خسارتهای شرکتهای بیمه به درستی و مناسب هدایت شود.
به گفته محمدی؛ بیمه میهن برای رسیدن به افزایش۸۰  درصدی پرتفوی نیاز 
به فکر و ایده های نو داشت و به همین دلیل تغییرات مدیریتی متناسب با این 
هدف در شرکت اتفاق افتاد و این تغییرات مبتنی بر اولویت های احیای فروش 

سودده و احیای سهم از بازار بوده است.
مدیرعامل شرکت بیمه میهن معتقد است که با طرز تفکر٥۰ سال قبل اتفاقات 
جدیدی در صنعت بیمه رخ  نمی دهد و ارتباطات بیرون از صنعت نیز می تواند 

به ارتقای صنعت بیمه کمک کند.

مدیر عامل بیمه میهن عنوان کرد  یادداشت

توجه به مشتری وخواست او 
 عامل مهم درافزایش 
ضریب نفوذ بیمه

افزایش ضریب نفوذ بیمه به عوامل مختلفی وابسته است و یک 
عامل مهم در بهبود وضعیت این شاخص در بیمه-های زندگی، 

توجه به مشتری و خواست اوست.
آنچه مســلم اســت، توســعه یافتگــی بیمه هــای زندگی در 
دنیــای پیشــرفته، مرهون طراحی و برنامه ریــزی برای اطالع 
رســانی، تعریــف محصــول، تعیین شــبکه فــروش و قیمت 
گذاری، متناســب با هر مشــتری اســت. به عبارت دیگر این 
رویکــرد که می تــوان برای همه افراد نســخه واحد نوشــت، 
 مدت هاســت رنگ باخته و پاســخگوی نیاز مشتریان هوشمند 

امروزی نیست.
قابلیت های تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، مسیرهای متعددی 
را پیش روی بیمه گران بازرگانی برای برنامه ریزی هدفمند هر 
یک از عناصر آمیخته بازاریابی قرار داده اســت تا بواســطه آن 
بتواند اقبال مشتریان را به خرید بیمه زندگی بر اساس سلیقه و 

نیاز خود افزایش دهند.
همه افراد در هر سطح درآمدی به بیمه زندگی نیازمندند، اما از 
یک طرف تا حدود زیادی نسبت به آن آگاهی کافی ندارند و از 
طــرف دیگر محصول را منطبق با نیاز خود نمی دانند. به نظرم 
گســترش کاربردهای فضای دیجیتال در آگاه سازی مشتریان، 
که از لحاظ هزینه نیز نســبت به روش های گذشــته مقرون به 
صرفه است، در کنار افراد مستعد و نوآور فرصت باارزشی را برای 
بیمه گران به منظور آشناکردن افراد و خانواده ها با بیمه زندگی 
فراهم کرده است. در این فضا ارتباط با مشتریان تعاملی می شود 
و بیمه گران با فراهم کردن زیرساخت های الزم، شرایط طراحی 
و عرضه بیمه متناســب با نیاز هر مشــتری را به دست خواهند 
 آورد. »بــه امید روزی که هر ایرانی حداقــل یک بیمه زندگی 

داشته باشد.«

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بیمه زندگی باران
علیرضاهادی

افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور نیازمند شناسایی بازارهای جدید


