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سهم ناچیز صنعت بیمه 
از تولید ناخالص ملی
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صفحه2

شکستن بال پروانه ساخت و ساز و پرواز قیمت ها

رفاهکجایسیاستهایکالنقرارمیگیرد؟
نظامجامعرفاهوتامیناجتماعیوالگویاسالمی-ایرانیپیشرفت«پسازهفتسالمنتشرشد
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زیرساختهابرایعرضهنفت
دربورسآمادهنیست

شروطاصلیاصالحنظامبانکی

آیاچینپایاندهندهجنگتجاری
خواهدبود؟

صفحه3
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صفحه 6

دولتمکانیزمهایالزمرافراهمکند

موججدیدسرمایههای
ناملموسدراقتصادایران

توسعه مالی به خصوص د ر کشورهایی که صاحب 
منابع طبیعی فــراوان هســتند ، د اراي اهمیت 
بســزایی اســت زیرا رانت منابع طبیعی یکی از 
مهم تریــن منابع د رآمد  د ولت ها د ر کشــورهاي 
غنی از منابع است و چنانچه بتوانند  از این منابع 

طبیعی خد اد اد ي و رانت حاصل از آنها...

با شروع سال جد ید ، بازار ارز با نوسانات زیاد ی 
همراه بود . این نوسانات تا جایی پیش رفت که 
20 فرورد ین ماه، معاون اول رییس جمهوری 
د الر را با قیمت 4200 تومان تک نرخی اعالم 
ارزی  مختلف  های  بخشنامه  آن  از  بعد   کرد . 

توسط بانک مرکزی...

آبان، ماه پایان یافتن مهلت امریکا برای اعمال 
تحریم علیه ایران است اما به نظر می رسد  تمام 
تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران اعمال 
شد ه اســت. به عبارت ساد ه تر، ایران د ر بخش 
نفت پتروشیمی، معامالت بانکی و مالی تحریم 

است و 13 آبان تنها یک نماد  و تاریخ رسمی...

د ر زمانی نه چند ان د ور، هر سیاســتمد اری 
»اقتصــاد د ان محبــوب« خود  را د اشــت. 
اقتصاد د ان محبوب مارگارت تاچر، میلتون 
فرید مــن بود . جــان اف. کنــد ی احتماال 
به جــان کنــت گالبرایت اعتقاد  د اشــت. 

اقتصاد د ان برند ه نوبل جوزف استیگلیتز...

حنایاقتصاددانان
رنگیندارد

بالتکلیفیفعاالناقتصادی
درآشفتهبازارارز

بیموامیدهایاقتصادایران
پسازنیمهآبان
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دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالپنجم-شماره62-نیمهدوممهر1397

ترقیاقتصادی:طبق مصوبه شــورای عالی شهرسازی 
و معماری که ریاســت آن با وزیر راه و شهرسازی عباس 
آخوند ی است، شهرد اری تهران به مد ت 5 سال حق صد ور 
پروانه ساخت مگر برای نوســازی بافت فرسود ه را ند ارد ، 
مصوبه ای که قرار است از ابتد ای سال آیند ه اجرایی شود . 
این خبر را زهرا صد راعظم نوری یکی از اعضا شورای شهر 
تهران و معاون برنامه ریزی شــهرد ار تهران اعالم کرد ند  و 
امروز هم ســخنگوی شورای شــهر تهران آن را رد  کرد  و 
گفت نقل قول د رســت نیست و شــهرد اری امکان توقف 
صد ور پروانه ند ارد . علی اعطا گفته است شهرد اری امکان 
توقــف صد ور پروانــه را ند ارد  چــون 45 د رصد  از بود جه 

شهرد اری از این محل تأمین می  شود .

اما اگر مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
د قیق باشــد ، چه اتفاقاتی د ر حوزه مسکن د ر پایتخت رخ 
خواهد  د اد  و تبعات این اقد ام 5 ســاله چه خواهد  بود . به 
اعتقاد  کارشناسان این مصوبه د ر صورت اجرایی شد ن می 
تواند  موج جد ید ی از افزایش نرخ مســکن د ر پایتخت و 

عمیق شد ن رکود  ساخت و ساز را به همراه د اشته باشد .
براساس گزارش مرکز آمار سال گذشته تعد اد  9316 پروانه 
احد اث ســاختمان توسط شهرد اری تهران صاد ر شد ه بود  
که نسبت به ســال 1395 با رشد  حد ود  7.4 د رصد ی رو 
به رو بود ه است. متوســط تعد اد  واحد  مسکونی برای هر 
یک از این پروانه ها 7.0 واحد  بود ه است. همچنین مجموع 
مساحت زیربنا د ر پروانه های احد اث ساختمان صاد ر شد ه 

از سوی شهرد اری تهران د ر سال 96 بالغ بر 11۸23 هزار 
متر مربع بود ه است که نسبت به سال گذشته حد ود  11.5 
د رصد  کاهش د اشته است. متوسط مساحت زیربنای این 
د ســته از پروانه ها د ر د وره مورد  بررسی حد ود  1269 متر 
مربع بود ه است. البته د ر شرایطی د ر تهران 9316 پروانه 
ساختمان صاد ر شد ه که این عد د  د ر کل کشور 1220۸1 
پروانه احد اث واحد  مسکونی بود ه و نسبت به سال 1395 
حد ود  7.5 د رصد  افزایش د اشــته اســت. البته به اعتقاد  
کارشناسان آمارهای سال جاری از صد ور پروانه ساختمان 
اگر منتشر شود  ما با کاهش تعد اد  د ر خواست پروانه و به 
د نبال آن صد ور به د لیل مشکالت اقتصاد ی، افزایش هزینه 
های تولید  مسکن و د ر نهایت رکود  د ر این حوزه رو به رو 
بود ه ایم اما طبیعتا ممنوع کرد ن ســاخت و ساز د ر تهران 
آن هم به مد ت 5 سال می تواند  باعث توقف ساخت و ساز 
) به جز د ر بافت های فرســود ه(، تعطیلی تعد اد  زیاد ی از 
شرکت هایی که د ر زمینه ساخت و ساز مسکن فعالیت می 
کنند ، بیکاری کارگران و البته افزایش قیمت شود . به اعتقاد  
کارشناسان مسکن اگر تا 5 سال واحد های جد ید  ساخته 
نشود  به همان میزان تقاضاها می تواند  افزایش باید  و این 
موضوع به افزایش قیمت های واحد های مسکونی موجود  

منجر خواهد  شد .  
چرا صد ور پروانه ساخت د ر تهران می خواهد  متوقف شود ؟
حجت میرزایی معاون برنامه ریزی شــهرد اری تهران که 
چند ی پیش از ســمت خود  برکنار شد  د ر کانال تلگرامی 
خود  با اعالم مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری 
نوشــته اســت:» راهی جز محد ود  کرد ن پروانه ساخت و 
ســاز از سال 9۸ تا سال 1402 نیست.« البته د لیل اصلی 
طرح این موضوع را باید  د ر مســاله عبور جمعیت  پذیری 
شهر از سقف طرح جامع د نبال کرد . بررسی  ها وزارت راه 

و شهرســازی د رباره »موجود ی فعلی مسکن د ر تهران« 
و مقایســه آن با »سقف آتی جمعیت  پذیری« د ر مناطق 
مختلف نشــان می د هد  9 منطقه د ر مرکز و جنوب تهران 
از گنجایش جمعیتی برای ســاخت برخورد ار است؛ اما د ر 
مناطق شمالی به  خاطر »اضافه  ساخت«، ظرفیت سکونتی 
از ســقف مجاز عبور کرد ه است. ســازند ه ها د ر 9 منطقه 
مستعد  ســرمایه گذاری می توانند  ســاالنه 50 هزار واحد  
جد ید  احد اث کنند . د ر ســایر مناطق، تخریب و نوسازی 
د ر حد  تراکم موجود  توصیه می شــود . بررســی ها از افق 
سرمایه گذاری های ساختمانی د ر تهران با خط کش »طرح 
جامع شهر تهران تا سال 1404« نشان می د هد  با احتساب 
واحد های مسکونی موجود  د ر پایتخت اگرچه به لحاظ نرخ 
جمعیت  پذیری ، گنجایش ساخت وساز جد ید  د ر پایتخت 
تکمیل شــد ه اما این اتفاق به  د لیل مازاد  ساخت  و ساز د ر 
مناطق شمالی شهر اســت؛ طوری  که هم  اکنون مطابق 
محاسبات انجام شد ه براساس خط قرمز ساخت  و ساز د ر 
22 منطقه د ر طرح جامع تهران 1404، د ر 9 منطقه شهر 
به لحاظ ســقف مجاز جمعیت پذیری امکان ساخت 400 
هزار واحد  مســکونی جد ید  طی ۸ سال آیند ه وجود  د ارد . 
همچنین طرح جامع تهران خط قرمز جمعیت پذیری شهر 
تهران را د ر ســال 1404 معاد ل 10 میلیون و 420 هزار 
نفر تعیین کرد ه اســت. به این معنی که مجموعه ساخت 
وســازهای منتهی به سال 1404 باید  به گونه ای د ر شهر 
اتفاق افتد  که کل موجود ی مسکن پایتخت امکان سکونت 
حد اکثــر 10میلیون و420 هزار نفر را د ر محد ود ه شــهر 
تهران فراهم کند . جمعیتی که به اعتقاد  کارشناسان همین 
حاال هم پایتخت د ر حال عبور از آن است و همین موضوع 
هم باعث شــد ه که شورای عالی شهرســازی و معماری 

ممنوعیت 5 ساله برای صد ور پروانه را صاد ر کند .

ایـــراناقتصــاد2

با  ارز  بازار  جد ید ،  سال  شروع  با 
این  بود .  همراه  زیاد ی  نوسانات 
که  رفت  پیش  جایی  تا  نوسانات 
20 فرورد ین ماه، معاون اول رییس 
 4200 قیمت  با  را  د الر  جمهوری 
بعد   کرد .  اعالم  نرخی  تک  تومان 
ارزی  مختلف  های  بخشنامه  آن  از 
توسط بانک مرکزی، وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت و گمرگ ابالغ شد  
د چار  را  اقتصاد ی  فعاالن  تنها  که 
فرصت  و عمال  سرد رگمی می کرد  

برنامه ریزی برای اد امه کار را از بخش خصوصی گرفت.
به همین د لیل تصمیماتی که د ولت د ر ماه های اخیر برای کنترل بازار ارز 
گرفته را نمی توان »سیاست« های ارزی نامید ؛ د ر واقع قیمت د الر افزایش 
پید ا کرد  و د ولت به د نبال آن د وید ؛ وقتی نتوانست آن را کنترل کند ، شبانه 

تصمیماتی گرفت که مد تی تاثیر گذاشت اما  د وباره شرایط مثل قبل شد . 
بنابراین سیاست خاصی د ر کار نیست. تاکنون چند ین بار حرف و تئوری 
مسووالن د ولتی تغییر کرد ه که هیچکد ام هم موفق نبود ه است. حاال هم 
بانک مرکزی وارد  عمل شد ه، د ر فاصله کوتاهی اقد اماتی انجام د اد ه اما هیچ 

تضمینی وجود  ند ارد  که قیمت د الر د وباره باال نرود .
معتقد م بزرگترین اشکال موجود ، چند  نرخی بود ن ارز است. د ولت باید  یک 
بار برای همیشه این ارز را تک نرخی کند  و بعد  سراغ سایر مشکالتی که 
از پی آن به وجود  می آید ، برود . البته معتقد ند  فعال شرایط این کار فراهم 
نیست اما من فکر می کنم فقط یک اراد ه قوی نیاز است. همان زمان که بازار 
ثانویه را د رست کرد ند ، باید  اجازه می د اد ند  قیمت ارز د ر بازار تعیین شود  و 

هرکسی د الر می خواهد  از بازار تامین کند .
همچنین باید  به کاالهای اساسی سوبسید  می د اد ند . د ر این صورت شرایط 
د رست می شد . این کارها را انجام ند اد ند  و د الر چند  نرخی شد . به عنوان 
یک فعال اقتصاد ی، د ر ماه های اخیر نتوانستم برنامه ریزی خاصی د اشته 
باشم. یک ماه پیش که د الر از 1۸ هزار و 600 تومان به مرز 14 هزار تومان 

رسید ، مرد می که د الر خرید ه بود ند  از ترس کاهش ارزش آن اقد ام به فروش 
کرد ند  اما اگر د وباره رشد  قیمت ها به وجود  بیاید ، بار د یگر برای خرید  می 
آیند . این یعنی بی ثباتی؛ د ر چنین شرایطی هیچ تاجری نمی تواند  برنامه 
ریزی کند  چون نیاز اول همان تثبیت نرخ ارز است. وقتی نتوان قیمت آن را 

پیش بینی کرد ، ترجیح بر این است که اصال کاری هم انجام نشود .

بالتکلیفیفعاالناقتصادیدرآشفتهبازارارز

موججدیدسرمایههایناملموس
دراقتصادایران

توســعه مالــی بــه خصــوص د ر 
کشورهایی که صاحب منابع طبیعی 
فــراوان هســتند ، د اراي اهمیــت 
بســزایی اســت زیرا رانت منابع طبیعی یکی از مهم ترین منابع د رآمد  
د ولت ها د ر کشــورهاي غنی از منابع اســت و چنانچــه بتوانند  از این 
منابع طبیعی خد اد اد ي و رانت حاصل از آنها د ر راســتاي د ست یابی به 
توســعه پاید ار استفاد ه کنند  می توانند  به رشد  و توسعه اقتصاد ي د ست 
یابند . بر اســاس تحلیل هاي بانک جهانی، توســعه پاید ار بسیار مرتبط 
با ثروت کل د ر هر کشــور و شامل ســرمایه های ملموس و سرمایه هاي 
ناملموس است. سرمایه هاي ملموس شــامل سرمایه خارجی، فیزیکی 
و طبیعی )مانند  نفت و گاز( و ســرمایه هاي ناملموس شــامل سرمایه 
 انســانی و اجتماعی اســت که مجموع آنها می تواند  پشــتوانه اي براي 

همه کشورها باشد .
بر اســاس شواهد  تجربی موجود ، د ر د هه هاي گذشته بسیاري از کشورها 
عمد تا با تکیه بر سرمایه هاي طبیعی خود  به سیاست گذاري هاي مبتنی 
بر رشد  و توســعه پاید ار می پرد اختند ، اما طی سال هاي اخیر استراتژي 
توســعه اي بسیاري از کشورها به ســمت کاهش سهم منابع طبیعی د ر 
اقتصاد شــان تغییر کرد ه اســت. آمارهاي موجود  نشــان می د هند  سهم 
سرمایه طبیعی طی سال هاي اخیر د ر بسیاري از کشورهاي جهان کاهش 
یافته است و این د ر حالی است که سهم سایر اشکال سرمایه و به خصوص 

سرمایه هاي ناملموس افزایش چشمگیري د اشته است.
علت اثرگذاري منابع طبیعی بر ســرمایه خارجی آن است که بسیاري از 
کشــورهاي غنی عمد تا از طریق سرمایه گذاري هاي مالی متنوع سعی د ر 
اســتفاد ه از د رآمد هاي حاصل از فروش این منابع د ر راستاي د ست یابی 
به رشــد  و توسعه اقتصاد ي د ارند  و همین موضوع سبب مؤثر واقع شد ن 
د رآمد  حاصل از این منابع بر شــکل گیري ســرمایه خارجی می شود . د و 
د ید گاه متضاد  د ر ارتباط با نحوه اثرگذاري رانت منابع بر انباشت سرمایه 
فیزیکی مطرح شــد ه است؛ نخست اینکه فراوانی منابع طبیعی منجر به 
کاهش انگیزه عوامل اقتصاد ي براي پس اند از و ســرمایه گذاري شــد ه و 
منجربه کاهش سرمایه فیزیکی می شــود . د ومین د ید گاه مطرح شد ه د ر 
ارتباط با اثرگذاري رانت منابع بر ســرمایه فیزیکی آن اســت که فراوانی 
منابع طبیعی فرصت هاي مناسبی را براي تأمین مالی سرمایه گذاري هاي 
قابل توجه د ر ســرمایه هاي حیاتی براي رشد  اقتصاد ي فراهم می کند . بر 
اســاس این د ید گاه، استخراج منابع طبیعی تجد ید ناپذیر منجر به ایجاد  
رانت )ســود  بیش از حد  معمول( می شود  و اگر به خوبی مهار و مد یریت 

شود ، می تواند  منجر به ایجاد  سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی شود .
همچنین بســیاري از مطالعات نشــان می د هند  که رانت منابع می تواند  
منجربه اثرگذاري مثبت بر ســرمایه انسانی شود . د ر حقیقت، این د سته 
از مطالعات نشــان می د هند  که کشــورهاي د رحال توسعه غنی از منابع 
طبیعی، د ر بخش هاي اجتماعی عملکرد  بهتري از کشورهاي فقیر از منابع 
طبیعی د ارند . آموزش، به خصوص براي زنان د ر کشورهاي د رحال توسعه 
بیان می کند  فراوانی منابع د ر کشــورهاي غنی با انباشت سرمایه انسانی 
باالتر همراه خواهد  بود . از سوی د یگر، منابع طبیعی از طریق ایجاد  رقابت 
میان گروه هاي خاص که د سترسی به این منابع د ارند ، می تواند  رفتارهاي 

رانت جویانه اي ایجاد  کند  که بر سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد .
موضوعی که اخیــرا مورد  توجه قرار گرفته ارائه راهکاري جهت مد یریت 
منابع طبیعی از طریق بهبود  رابطه رانت منابع طبیعی و انباشــت اشکال 
مختلف سرمایه از طریق کم کرد ن اثر منفی یا تقویت اثر مثبت حاصل از 
رانت بر آنها د ر کشورهاي غنی از منابع است. بر اساس مطالعات انجام شد ه 
یکی از مشکالت کشورهاي د رحال توسعه غنی از منابع طبیعی، نوسانی 
بود ن د رآمد  حاصل از این منابع اســت که به اقتصاد  این کشورها لطمات 
جد ي وارد  می ســازد . از ایــن رو، به طور خاص یکی از توصیه هایی که به 
این د سته از کشورها شــد ه است، توسعه بازارهاي مالی د اخلی است. به 
عبارت د یگر، با د اشتن بخش مالی توسعه یافته امکان د ست یابی به اهد اف 
توســعه اي کشــورهاي غنی از منابع طبیعی از طریق منابع طبیعی شان 
وجود  خواهد  د اشت. د ر مورد  مفهوم توسعه مالی نیز باید  گفت که از سال 
200۸ که براي نخســتین بار گزارش توسعه مالی جهانی توسط مجمع 
جهانی اقتصاد  منتشــر شــد ، تعریف جد ید ي از توسعه مالی ارائه شد . بر 
اســاس تعریفی که د ر پنجمین گزارش این مجمع د ر سال 2012 ارائه 
شد ه، توســعه مالی، عوامل، سیاست ها و نهاد هایی است که به واسطه ها 
و بازارهاي مالی کارآمد  و د سترســی عمیق و وسیع به سرمایه و خد مات 
مالی منجر می شــود . براساس مطالعات انجام شــد ه د ر این حوزه، از هر 
کشوري که از سیستم مالی کاراتري برخورد ار است، می توان انتظار نرخ 
رشد  باالتري را د اشت و رسید ن به رشد  و توسعه اقتصاد ي مطلوب، بد ون 
وجود  نهاد هاي مالی کارا و تجهیز مناســب منابع مالی، غیرممکن است. 
سیستم هاي مالی کارآمد  می توانند  از طریق کارکرد هاي خود  د ر اقتصاد  

موجب تخصیص بهتر منابع و د ر نهایت افزایش رشد  اقتصاد ي شوند .
د ر این پژوهش، به منظور طراحی یک الگوي کامل براي به تصویر کشید ن 
مکانیسم اثرگذاري رانت منابع بر انباشت اشکال مختلف سرمایه و همچنین 
نحوه ارتباط میان اشــکال مختلف سرمایه، یک سیستم معاد الت هم زمان 
طراحی شد  که تاثیر رانت منابع طبیعی بر عوامل مختلف چهار نوع شکل 
ثروت را د ربر د اشت و برای بررسی این تاثیر، از برآورد کنند ه علمی اس یو آر 
استفاد ه شد .  نتایج تحقیق نشان د اد  که رانت منابع طبیعی د اراي اثرگذاري 
مثبت بر انباشت ســرمایه خارجی است. بر اساس شواهد  موجود  با وجود  
نوســانات قابل مالحظه اي که د ر روند  مقد ار عد د ي سرمایه خارجی طی 
د وره های مورد  مطالعه وجود  د ارد  انباشــت این نوع از سرمایه طی د هه 60 
و طی زمان جنگ ایران و عراق، به د لیل سیاست هاي انقباضی د ولت وقت 
براي تأمین حد اقل نیازهاي مرد م، روند  کاهشی چشمگیري د اشته ولی از 
ابتد اي د هه 70 شروع به افزایش کرد ه و با وجود  کاهشی که از سال 1374 تا 
1377 د اشته، از سال 1377 تا 13۸۸ روند  افزایشی قابل مالحظه اي د اشته 
اســت. از سال 13۸۸ به بعد  نیز به د لیل سیاست هاي انقباضی د ولت براي 
برطــرف کرد ن تورم به وجود  آمد ه د ر اقتصاد  و همچنین به د لیل اثرگذاري 
تحریم هاي نفتی و تحریم هاي بانکی، روند  کاهشی به خود  گرفته است. د ر 
حقیقت، یکی از د الیل مهم اثرگذاري معکوس توسعه بخش مالی بانکی بر 
انباشت این نوع از سرمایه، سیاست هاي د رون نگر بود ه که تنها توسعه ابعاد  
د اخلی سیستم مالی ایران را هد ف گرفته و توجهی به توسعه ابعاد  خارجی 
آن ند اشته اســت. به عالوه، وجود  تحریم هاي بانکی نیز خود  یکی از موانع 
اساسی بر آزاد سازي مالی است که می تواند  مانع بزرگی بر توسعه سیستم 
مالی د ر ابعاد  خارجی آن د ر کشــور باشد . بر اساس برآورد هاي انجام شد ه 
براي پانزد ه بازه زمانی مــورد  مطالعه، رانت منابع طبیعی د اراي اثرگذاري 
منفی بر انباشــت سرمایه فیزیکی است. روند  تغییرات سرمایه فیزیکی د ر 
ایران طی د وره مورد  مطالعه نشــان می د هد  کــه طی د هه 60 د اراي روند  
کاهشــی محسوسی بود ه است، اما از سال 136۸ افزایش چشمگیري پید ا 
کرد ه است و این روند  افزایشی تا سال 1371 اد امه یافته اما از این سال تا 
1373 روند  کاهشی شــد ید ي به خود  گرفته است. از سال 1373 تا سال 
13۸3 روند  افزایشــی مالیمی د اشته اســت اما از این سال تا سال 1392 
روند  کاهشی مالیمی د اشته است. د ر حقیقت با وجود  آنکه طی سال هاي 
13۸4 تا 13۸۸ د رآمد هاي نفتی قابل مالحظه اي نصیب کشور شد ه بود  اما 
شواهد  تجربی گویاي این واقعیت هستند  که تأثیر مثبتی بر انباشت سرمایه 
فیزیکی د ر ایران طی این ســال ها ند اشته است. عد م مد یریت ریسک د ر 
سیستم بانکی کشور و به کارگیري د رآمد هاي نفتی د ر پروژه هاي پرریسک 
و بعضا با بازد هی پایین، از جمله عواملی است که منجر به اثرگذاري منفی 

رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه فیزیکی د ر ایران شد ه است.

مسعودهمایونیفر
فرزانهاحمدیانیزدی

پس از هفت سال 
متن الگــوی پایه 
ایرانی  اســالمی 
پیشــرفت د ر افق 
منتشــر   1444
فراخوان  طــی  و 
قرار  شــد ه  انجام 
اســت ظــرف د و 
این  آیند ه  ســال 
الگــو تکمیــل و 
نهایی و تصویب و 
ابالغ شــود . با توجه به اینکه د هه حاضر به عنوان »د هه 
پیشــرفت و عد الت« نامگذاری شد ه و این کلید  واژه نیز 
د ر متن الگوی پایه آمد ه اســت، بنظر می رسد  بایستی 
مقوالت رفاه اجتماعی و یا رفاه عمومی، نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی و بطور کلی سیاست های رفاهی معطوف 
به تحقق عد الت اجتماعی د ر بخش های مختلف این الگو 

نماد  و نمود  بارزی د اشته باشد .
پس از قانون اساســی که د ر بند های 9 و 12 اصل سوم 
بند های 3 و 4 اصل 21 و اصل 29 و بند های 1 و 2 اصل 
43 به حقوق متقابل مــرد م و حکومت د ر حیطه رفاه و 
تامین اجتماعی پرد اخته است و صرفنظر از قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی )مصوب 13۸3(، سند  
چشم اند از 1404 و سیاست های کلی ابالغی را می توان 
آخرین سند  باالد ستی د انســت که می تواند  با این الگو 
از نظر نــوع نگاه به حوزه رفاه و تامیــن اجتماعی مورد  
مقایسه قرار گیرد . سند  چشم اند از د ر زمان د ولت هشتم 
و با مشارکت اولیه د ولت مزبور )سازمان مد یریت و برنامه 
ریزی کشور( تد وین و ابالغ شد  ولیکن از هفت سال زمان 
تد وین الگوی اســالمی– ایرانی پیشرفت 2 سال مربوط 
به د ولت د هم و 5 ســال آخــر آن مربوط به د ولت تد بیر 

و امید  است.
اگر چه فرایند  تد وین الگوی اســالمی – ایرانی پیشرفت 
مجزا از قوا بویژه قوه مجریه است ولیکن بنظر می رسد  با 
توجه به فراخوان انجام شد ه بایستی د ولت، شورایعالی رفاه 
و تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بود جه کشور و بویژه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تالش کنند  که بخش 
عد الت اجتماعی و سیاست رفاهی این الگو تقویت شود . 
د ر این مجال و مقال فرصت تجزیه و تحلیل عمیق الگوی 
پایه منتشره نیست و صرفاً به مقایسه کلی این د و سند  از 

منظر رفاه و تامین اجتماعی بسند ه می شود  .
گزاره هایی از ســند  چشــم اند از که مرتبط با قلمروی 
»تعاون و اشتغال و تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی« 

است عبارتند  از :
»جامعه ایرانی د ر افق این چشم اند از چنین ویژگی هایی 

خواهد  د اشت:
- توســعه یافته؛ با تأکید  بر مرد م ساالری د ینی، عد الت 
اجتماعی؛ حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند  از 

امنیت اجتماعی .
- برخورد ار از ســالمت، رفــاه، امنیت غذایــی، تامین 
اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناســب د رآمد ، نهاد  

مستحکم خانواد ه، به د ور از فقر، فساد  و تبعیض.
- فعال؛ برخورد ار از  روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی.

مالحظــه: با توجه بــه بیانات رهبری و ابالغ سیاســت 
های کلی برنامه ششــم و سیاست های اقتصاد  مقاومتی 
توسط ایشان موارد  فوق الذکر د ر تهیه؛ تد وین و تصویب 
برنامه های توســعه و بود جه های سالیانه کشور و به تبع 
آن د ر برنامه هــای این وزارتخانه مورد  توجه قرار گرفته 
که بر این اســاس کاهش فاصله د رآمد  میان د هک های 
باال و پایین جامعه د ر برنامه های اعالمی اینجانب لحاظ 

شد ه است.« 
همان طور که مشاهد ه می شود  د ر غالب فراز های اصلی 
سند  چشم اند از، به مقوالت ؛ »عد الت اجتماعی؛ اشتغال 
و کار آفرینی«، »رفاه و تأمیــن اجتماعی«، »رفع فقر و 
تبعیض«، »تــوازن اجتماعی و عد الت توزیعی«، »تکافل 
اجتماعی آحاد  جامعه و بویژه گروه ها و اقشــار هد ف«، 
»حمایت و تقویت نهاد  خانواد ه« و »توسعه خیر جمعی 

)تعاون و سازگاری اجتماعی(«پرد اخته است.
بنظر می رســد  د ر متن الگوی پایه که مفصل تر از سند  
چشم اند از است کمتر به مقوالت رفاه و تامین اجتماعی 
پرد اخته شــد ه است بطور مثال د ر بخش تد ابیر 56 گانه 
د ر بیش از 6 تد بیر به حوزه ســالمت پرد اخته شد ه است 
)بند هــای 34 تا 39( ولیکن بــه مقوله تامین اجتماعی 
فقط د ر یک تد بیر که مربوط به مالیات اســت اشاره ای 
گذرا شــد ه اســت که عماًل تامین اجتماعی را د ر جوف 

سیاست های مالیاتی و باز توزیعی د ید ه است.
»21- تحقق عد الــت مالیاتی و کاهش فاصله های جمع 
د رآمد  خالص خانوار از طریق ایجاد  نظام یکپارچه مالیات 
 ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیالت مالی بابهره گیری 
از ســامانه جامع اطالعاتی ملی« ولیکن د ر بخش حقوق 
انســان ها با رویکرد ی متفاوت نسبت به قانون اساسی و 
سند  چشم اند از به »حق برخورد اری از تامین اجتماعی« 
اشــاره ای نشد ه اســت و د ر بند  بعد ی آن نیز به وظایف 
حاکمیت د ر قبال مرد م و از منظر حقوق تامین اجتماعی 
اشاره ای نشد ه و آنرا بر عهد ه خود  انسان ها گمارد ه است.
د ر بخش مبانی و ذیل سرفصل مبانی »انسان شناختی« 
آمد ه اســت: »با توجه به مباد ی پیش گفته، انسان د ارای 

حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی 
و اخالقــی، د یند اری، آزاد ی توأم با مســئولیت، تعیین 

سرنوشت و برخورد اری از د اد رسی عاد النه است.
    انســان موجود ی اجتماعی است و تأمین بسیاری از 
نیازها و شکوفایی استعد اد های خود  را د ر بستر تعامل و 

مشارکت جمعی جستجو می کند .«
د ر بخــش آرمان ها که به حیات طیبه و اهم ارزش های 
تشــکیل د هند ه آن اشاره شد ه اســت، نیز مقوله تامین 
اجتماعــی جا افتاد ه اســت: »اهم روش های تشــکیل 
د هند ه حیات طیبه عبارتند  از: معرفت به حقایق، ایمان 
به غیب سالمت جســمی و روانی، مد ارا و همزیستی با 
هم نوعان رحمت و اخوت با مســلمانان، مقابله مقتد رانه 
با د شــمنان بهره برد اری کارآمــد  و عاد النه از طبیعت، 
تفکر و عقالنیت آزاد ی مســئوالنه، انضباط اجتماعی و 
قانون مد اری، عد الت همه جانبه، تعاون، مسئولیت پذیری، 
صد اقت، نیل به کفاف، استقالل، امنیت و فراوانی.« فقط 
د ر بخش »افق« که اد بیاتی شــبیه سند  چشم اند از د ارد  
به مقوله »تکافل عمومی و تامین اجتماعی« اشاره شد ه 
است. ولیکن از مقوالت »رفاه« یا »رفاه عمومی« )که د ر 
اید ه اولیه سیاست های کلی تامین اجتماعی آمد ه است( 
خبری نیســت. »د ر ســال 1444 هجری شمسی مرد م 
ایران د یند ار، عموماً پیرو قرآن کریم، ســنت پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( و با سبک زند گی و خانواد ه اسالمی ایرانی 
و روحیه جهاد ی، قانون مد ار، پاسد ار ارزش ها، هویت ملی 
و میراث انقالب اسالمی، تربیت یافته به تناسب استعد اد  
و عالقه تــا عالی ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و 

شاغل د ر حرفه متناسب اند  و از احساس امنیت، آرامش، 
آســایش، ســالمت و امید  زند گی د ر سطح برتر جهانی 
برخورد ارند . تا سال 1444 ایران به پیشتاز د ر تولید  علوم 
انسانی اســالمی و فرهنگ متعالی د ر سطح بین المللی 
تبد یل شــد ه و د ر میان پنج کشــور پیشرفته جهان د ر 
تولید  اند یشــه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصاد ی 
د انش بنیــان، خود اتکا و مبتنی بــر عقالنیت و معنویت 
اســالمی برخــورد ار، و د ارای یکــی از د ه اقتصاد  بزرگ 
د نیا اســت. تا آن زمان، سالمت محیط زیست و پاید اری 
منابــع طبیعــی، آب، انرژی و امنیــت غذایی با حد اقل 
نابرابری فضایی د ر کشور فراهم شد ه؛ کشف منابع، خلق 
مزیت ها و فرصت های جد ید  و وفور نعمت برای همگان با 
رعایت عد الت بین نسلی حاصل شد ه است. فقر، فساد  و 
تبعیض د ر کشور ریشه کن شد ه و تکافل عمومی و تأمین 
اجتماعی جامع و فراگیر و د سترســی آسان همگانی به 
نظام قضایی عاد النه تأمین شد ه است.« نتیجه آنکه بنظر 
می رســد  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی به 
سرعت د رخصوص مطالعه و بررسی الگوی پایه منتشره 
و نیز برقراری ارتباطات و تعامالت علمی و کارشناسی با 
مرکز الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت اقد ام و تالش کند  
تا د ر بخش های »حقوق مرد م و جامعه« )مبانی انســان 
شناختی( و »تد ابیر« الگوی پایه مقوالت مرتبط با »رفاه 
و تامین اجتماعی«، »توانمند  ســازی«، »بازنشستگان و 
صند وق های بازنشســتگی«، »آسیب های اجتماعی«، 
»اقشار و گروه های هد ف خد مات اجتماعی نظیر معلوالن، 

سالمند ان، کود کان بی سرپرست« و ... را بگنجاند .
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ترقیاقتصادی:بازار ســرمایه یکــی از د وره های 
سخت اصالحی خود  را پشت سر می گذارد  که د ر آن 
قیمت برخی ســهام تا بیش از 50 د رصد  نیز ریزش 
د اشته اســت. گرچه نحوه آغاز این د وره اصالحی با 
ابهاماتی روبرو بود  که بــه هیجان بازار د امن زد  اما 
احســان رضاپور، تحلیلگر بازار سرمایه، 5 نگرانی و 
د لیل منطقی برای این اصالح برمی شمارد  و معتقد  

است بازار باز هم به روند  صعود ی برخواهد  گشت.
بر اساس د ستورالعمل جد ید  ســازمان بورس برای 
توقف و بازگشــایی نماد ها، چنانچه قیمت ســهام 
شــرکت طی 5 روز کاری بیش از 20 د رصد  )مثبت 
یــا منفی( یا طــی 15 روز کاری بیش از 50 د رصد  
)مثبت یا منفی( نوســان کند  نماد  متوقف و ناشــر 
باید  اطالعیه شفاف ســازی منتشر کند . ضمناً معیار 
فوق برای شــرکت های مند رج د ر بازار پایه معاد ل 
40 خواهد  بود  اما د ر ریزش اخیر این د ســتورالعمل 
حتی برای برخی از ســهام اجرا نشــد ه است؛ برای 
مثال نماد  تجار )گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان( 
د ر بازار پایه فرابــورس از 9 مهرماه تا 22مهر بیش 
از 56 د رصد  ریزش د اشته اما مشمول د ستورالعمل 

توقف نشد ه است.
ســکوت ســازمان بورس د ر قبال اتفاقات اخیر بازار 
سرمایه و اتفاقاتی نظیر اجرای نابرابر قوانین د ر بازار 
بیش ازپیش به شک سهامد اران مبنی بر زورآزمایی 
برخی از مد یران ســازمان بورس د ر پشــت پرد ه یا 
د خالت برخی حقوقی ها د ر روند  این بازار د امن زد ه 

و آنها را سرگرد ان کرد ه است.
البته ناگفته نماند  اغلب فعاالن بازار ســرمایه چنین 
اصالحــی را پیش بینی می کرد  اما نحــوه آغاز این 
اصــالح و اتفاقاتی که د ر اد امه آن افتاد  باعث ریزش 

شد ید ی بازار شد  آنها را غافلگیر کرد ه است.
احسان رضاپور، 5د لیل برای اصالح تند  بازار سرمایه 
د ر مهرماه برشــمرد  و گفت: نکته اول این است که 
بســیاری از افراد  حاضر د ر بورس تهران د ر سه ماه 
اخیر بازد ه خوبی کسب کرد ه اند  و برخی حتی باالی 

100 د رصد  د ر سود  بود ه اند .
رضاپــور افــزود : نکته د وم این اســت کــه عرضه 
ســهامد اران حقوقی د ر روزهای قبــل از آغاز اصاًل 
تشد ید  شــد ه بود  که می توانست با هد ف شناسایی 
سود  یا احتیاط د ر معامالت و جهت گیری به سمت 
خرید  اوراق بد ون ریســک انجام شــد ه باشــد  اما 
به هرحال این فروش ســنگین، بازار را نگران کرد ه 

بود .

به عقیــد ه او ســومین نگرانــی بــازار از د ور د وم 
تحریم های آمریکا و 13 آبان نیز قابل انکار نیســت 
که باعث شــد ه برخــی ســهامد اران ترجیح بد هند  
بخشی از ســهام خود  را نقد  کنند . همچنین نگرانی 
بازار د ر خصوص عد م پذیرش fatf و بروز مشکالت 
و محد ود یت برای اقتصاد  کشــور و شــرکت ها نیز 
میتوانــد  چهارمین د لیل منطقی بازار برای نگرانی و 

آغاز اصالح باشد .
رضاپور، نکته پنجم نگرانی برخی از سهامد اران بد ون 
تحلیل از افت نرخ ارز و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه 
را از د یگــر عواملی عنوان کرد  که باعث اصالح بازار 
شد  و تصریح کرد : این افراد  برمبنای جو روانی بازار 
خرید  می کرد ند  با افت قیمت د الر از 1۸ به 11 هزار 
تومان عقب کشــید ند  د رحالی که محاسبات تحلیلی 
نشان می د هد  با د الر باالی ۸ هزار تومان نیز بسیاری 
از گروه های بازار اعم از معد نی، فلزی، پتروشــیمی 
پاالیشــی، شــیمیایی، بانک های د ارای ذخایر ارزی 
و هلد ینگ هایــی که د ر این صنایع ســرمایه گذاری 

کرد ه اند ، می توانند  سود آوری خوبی د اشته باشند .
مد یرعامل هلد ینگ تتا انرژی اد امه د اد : با برگشــت 
بازار و مثبت شد ن گروه های پیشرو، یقیناً د یگر سهام 
حاضر د ر بازار سرمایه نیز روند  صعود ی می گیرند  و 
چه بســا حتی برخی آنها باوجود اینکه بنیاد  چند ان 
مناســبی نیز ند ارند ، رشد  بیشتری د اشته باشند  اما 
ســهامد اران باید  با تحلیل و د رنظر گرفتن ریســک 

بازار اقد ام به خرید  یا نگهد اری سهام کنند .
او با تأکیــد  بر اینکه بازار ســرمایه تحت تأثیر این 

عوامل چهارگانه اصالح کرد ه اســت و بازار همچنان 
می تواند  رشــد  کند ، گفت: به نظر می رســد  قیمت 
ســهام د ر هفته آخر مهرماه و پــس از اصالح اخیر 
برای خرید  مناسب باشند  و کسانی که از این فرصت 
برای بازه میان مد تی اســتفاد ه کنند ، برند گان بازار 
باشــند  و مقایسه ظرفیت سود آوری بازار سرمایه د ر 
6 ماه آیند ه با فرصت های سرمایه گذاری د ر بازارهای 

د یگر نیز این مسئله را تائید  می کند .
البته رضاپور ســود آوری 6 ماه آیند ه بورس را منوط 
به این د انســت که اتفاقــات معنــاد اری د ر حوزه 
کامود یتی ها و قیمت های جهانی رخ ند هد  که البته 
مطالعــات هم فعاًل بر تغییرات د ر بحث کامود یتی ها 

د اللت ند ارد .
او معتقد  است: بازار سرمایه زمستان خوبی د ر پیش 
د ارد  و گزارش های 6 ماهه شــرکت ها که انتشار آنها 
از هفته آیند ه آغاز می شود ، محرک خوبی برای رشد  

د وباره قیمت سهام خواهد  د اشت.
این تحلیلگر بازار ســرمایه اد امــه د اد : د ر این میان 
تعد یل پیش بینی سود  شــرکت ها برای سال آیند ه 
نیــز که تحت تأثیــر اثرگذاری نــرخ ارز و افزایش 
قیمت فروش محصوالت رقم می خورد  می تواند  روند  
صعود ی بازار د ر بهار سال آیند ه را نیز تضمین کند .

نکته قابل تأملی که د ر معامالت د یروز وجود  د اشت 
نشستن برخی از کد های حقوقی د ر سرخط فروش 
سهام بود  که سهامد اران را سؤال بزرگی د رباره آیند ه 
بازار مواجه کرد . رضاپور د ر پاســخ به این سؤال که 
فروش حقوقی ها د ر ســرخط فــروش چه توجیهی 

د ارد ، گفت: حقوقی های بازار ســرمایه سه د سته اند 
که رفتار همه آنها یکسان نیست.

مد یرعامــل هلد ینگ تتا انرژی اد امه د اد : د ســته او 
بــزرگ صنعتی، معد نی  حقوقی هــا، هلد ینگ های 
و سرمایه گذاری هســتند  که نقش مد یریتی عمد ه 
د ارند  و کمتر د ر پروســه خرید وفروش سهام د خالت 
د ارند . د ســته د وم هــم شــرکت ها و صند وق های 
ســرمایه گذاری متوسط بازار هســتند  که سهامد ار 
عمــد ه شــرکت ها محســوب نمی شــوند  و ورود  و 
خروج و ســرمایه گذاری آنها د ر سهام مختلف، د وره 
زمانی کوتاه تری د ارد . ایــن حقوقی ها حتی اگر د ر 
لیست ســهامد اران باالی یک د رصد  نیز قرار بگیرند 
وضعیتشــان پاید ار نمی ماند  و با رســید ن به هد ف 
قیمتی، نســبت به ســبک کرد ن د ارایی و خروج از 
سهم اقد ام می کنند  اما این د سته نیز کمتر د ست به 

رفتارهای هیجانی می زنند .
رضاپور افزود : د سته سوم حقوقی ها، کد هایی هستند  
که تفاوت چند انــی با کد های حقیقی بازار ند ارند  و 
د ر ســرمایه گذاری های خود  مالحظــات مد یریتی 
یــا مالحظات ســرمایه گذاری  ســهامد اران عمد ه 
صند وق هــا را لحاظ نمی کنند ؛ د رنتیجه فقط عنوان 
حقوقی را ید ک می کشــند  و نمی تواننــد  نمایند ه 

شخصیت های حقوقی بازار باشند .
به عقید ه او، احتماالً کد های حقوقی فروشــند ه د ر 
صف از همین د سته سوم بود ه اند  که البته اثرگذاری 

چند انی نیز د ر روند  کلی سهام نخواهند  د اشت.
البته رضاپور معتقد  اســت حتی اگــر حقوقی های 
صند وق هــای  و  شــرکت ها  یعنــی  د وم  د ســته 
سرمایه گذاری نیز وارد  صف فروش شوند ، نمی توان 

به آنها خرد ه گرفت.
او معتقد  اســت: هرچند  این شــرکت ها با تحلیل و 
ارزیابی اقد ام به خرید وفروش می کنند  و کمتر فریب 
هیجان را می خورند  اما نمی شــود  وقتی د ســت به 
خرید  می زنند  آنها را تشــویق کرد  و وقتی د ست به 
فروش می زنند  آنها را مورد  اعتراض قرار د اد ، چراکه 
به هرحال آنها هم سهام را برای سود  کرد ن می خرند  
و گاهی ترجیح می د هند  با ضرر کمتر از سهم خارج 
شوند  و د ر قیمت های پایین تر د وباره د ست به خرید  

بزنند .
رضا پور هرچند  تأکیــد  می کند  حقوقی ها هم مثل 
همه افراد  حــق د ارند  خرید وفــروش کنند ، اما د ر 
شرایط هیجانی بازار انتظار می رود  آنها تشد ید کنند ه 

خرید  یا فروش نباشند .

ترقــیاقتصادی:باالخره بعد  از مد ت ها انتظار برای ارائه نفت خــام د ر بورس انرژی به نظر 
می رســد  که به زمان موعود  نزد یک می شویم و اولین محموله ششم آبان ماه د ر سایت بورس 
انرژی ایران به میزان یک میلیون بشــکه عرضه خواهد  شد . طبق اطالعیه ای شرکت ملی نفت 
ایران آمد ه اســت:» فروش به صورت 20 د رصد  ریالی و ۸0 د رصد  ارزی خواهد  بود  که تســویه 
بخش ریالی )بر اســاس نرخ تســعیر سنا( بصورت نقد ی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش 
ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد  پرد اخت ریالی معتبر از بانک های مورد  
قبول شر کت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می گیرد .« متقاضیان خرید  جهت 
شرکت د ر معامله، باید  10 د رصد  ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرد اخت قبل 
از عرضه به حساب اعالمی شرکت سپرد ه  گذاری مرکزی اوراق بهاد ار و تسویه وجوه واریز کنند  
که د ر صورت انجام معامله بخشــی از 20 د رصد  ریالی محسوب خواهد  شد . خرید اران بر اساس 
قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت ایران که بر اساس قیمت های معامالتی امور بین  الملل این 
شــرکت خواهد  بود ، روی قیمت نفت خام رقابت می کنند  که انتظار می رود  ایجاد  چنین فضای 
رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود . همچنین تحویل نفت  خام به خرید اران د ر 
محموله های حد اقل 5 هزار تنی )معاد ل حد ود  35 هزار بشکه استاند ارد ( قابل انجام بود ه و البته، 
خرید اران می توانند  با تجمیع قرارد اد های خرید ، نســبت به برد اشت محموله های بزرگتر اقد ام 
کنند . اما قیمت پایه چقد ر د ر نظر گرفته شد ه است؟ و نفت چگونه تحویل می شود ؟ د ر اطالعیه 
شرکت ملی نفت ایران نوشته شد ه:» عرضه نفت خام به قیمت پایه هر بشکه 79.15د الر عرضه 
خواهد  شد . همچنین براساس زمان  بند ی و شرایط  تحویل، سررسید  تحویل کاال منتهی به 7 
آذرمــاه 1397 و مکان تحویل فوب جزیره خارک با هد ف بازارهای بین  المللی و به صورت فله 
خواهد  بود .« راه اند ازی بورس انرژی با وجود  اینکه اقد امی د ر کل مثبت ارزیابی می شــود ، ولی 
به اعتقاد  کارشناسان د ر ایران زمینه های الزم برای شکل گیری آن فراهم نیست و د ر این بین 
نگرانی های بسیاری وجود  د ارد  که این اتفاق باعث شکل گیری یک رانت بزرگ شود  که اتفاقا 
د ر تاالر بورس و به صورت کامال شــفاف رخ د هد . موضوع عرضه نفت خام د ر بورس انرژی چند  
سالی است که مطرح بود ه ولی هیچ وقت رنگ اجرایی به خود  نگرفته است و حاال باید  د ید  این 
بار این اتفاق و د ر آســتانه شروع تحریم های نفتی رخ خواهد  د اد ؟ حد ود  سه ماه پیش و بعد  از 
خروج آمریکا از برجام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار عرضه نفت خام د ر 
بورس شد  و از بخش خصوصی خواست که به این عرصه وارد  شوند . د ر واقع د ولت به د نبال آن 
است که با شروع تحریم ها بخشی از نفت کشور را از طریق بخش خصوصی که حساسیت های 
کمتری روی آن وجود  د ارد  به فروش برساند . اما د ر این میان چالش های جد ی هم وجود  د ارد  

که فعالیت بخش خصوصی د ر این مسیر را بسیار سخت و ناهموار می کند :
1-ساختارفروشنفت: طبق ساختار وزارت نفت و قانون صرفا وزارت نفت و بخش بین الملل 
آن مامور فروش نفت است و از نظر قانونی برای فروش نفت از سوی بخش خصوصی محد ود یت 

شد ید  وجود  د ارد .
2-تعیینقیمت: مکانیزم بازار سرمایه و بورس عرضه و تقاضا است و این نکته قیمت را مشخص 
می کند  ولی طبق آن چه اعالم شــد ه قیمت پایه را امور بین الملل شــرکت ملی نفت قرار است 
تعیین کند  و د ر این شــرایط عمال عرضه و تقاضا نقش کلید ی ند ارد  و خرید اران باید  به قیمت 

مشخص شد ه، خرید  را انجام د هند .
3-روشپرداختوقیمت: باتوجه به قیمت جهانی نفت و اینکه گفته می شود  شرکت ملی 
نفت ایران قیمت عرضه را حد ود  75 د الر د ر نظر گرفته است، خرید اران احتمالی باید  نقد ینگی 
بسیار زیاد ی برای خرید  د ر اختیار د اشته باشند  که د ر عمل هیچ بخش خصوصی واقعی د ر ایران 

این میزان نقد ینگی را د ر اختیار ند ارد .
4-ارتباطبینالمللیبرایصادراتنفت: نفت خرید اری شد ه د ر بورس باید  صاد ر شود  آن 
هم د ر شــرایطی که تحریم های نفتی به زود ی و به صورت رسمی از سوی آمریکا کلید  خواهد  
خورد  و از هم اکنون نیز آثار ســوء آن مشــاهد  می شود ؛ سوال این است که آیا ما هم اکنون د ر 
کشــورمان شرکت های خصوصی واقعی که با پاالیشگاه های بین المللی ارتباط د اشته باشند  و 
بتوانند  نفت خرید اری شــد ه خود  صاد ر کنند  و به پاالیشگاه ها بفروشند  د اریم؟ سوالی که پاسخ 

آن قطعا خیر است.


بازارسرمایه 3

اجراینابرابرقوانین،سرگردانیسهامداران
گزارشزورآزماییبرخیازمدیرانبورسیادخالتحقوقیهادربورسمنجرشدهاست

دولتمکانیزمهایالزمرافراهمکند

زیرساختهابرایعرضهنفت
دربورسآمادهنیست
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بازارپول4

بانک صاد رات  مد یر عامل  : ترقیاقتصادی
ایران ارائه راهکارهای بنیاد ی و الزام به رعایت 
قوانین موجود  را د و رکن اصلی برای د ست یابی 

به اصالح نظام بانکی عنوان کرد .
حجت اله صیــد ی د ر نشســت »راهکارهای 
کوتاه مد ت اصالح نظام بانکی« که توسط این 
بانک همزمان با برگزاری پنجمین نمایشــگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
 )201۸ Kish Invex( د ر جزیــره کیــش
برگزار شد ، د ر تشریح راهکارهای پیشنهاد ی 
خود  گفت: قوانین فعلی خوب و کارآمد  است 

و نیــازی به قوانین جد ید  نیســت اما الزام به 
رعایت آنها است که می تواند  شرایط برون رفت 
از چالش ها و برخی بن بســت های موجود  را 

فراهم کند . 
صید ی بــا بیان اینکه بر پایــه همین قوانین 
است که می توان برنامه بلند  مد ت اصالح نظام 
بانکی را تد وین کرد ، افزود : معتقد م که د ر نظام 
بانکی کشور اگرچه چالش هایی وجود  د ارد  اما 

با بحران مواجه نیست. 
وی د ر بخشــی د یگر از ســخنان خود ، برخی 
چالش های عمد ه نظام بانکی را مورد  اشاره قرار 

د اد  و گفــت: بد هی د ولت به نظام بانکی مرتبا 
د ر حال افزایش است و باید  برای جلوگیری از 

آثار مخرب بیشتر آن راهکارهایی ارائه شود . 
 مد یر عامل بانک صاد رات ایران افزود : اگرچه 
بانک ها د ر راســتای عمل به مســئولیت های 
اجتماعی خود ، ســهم عمد ه ای د ر حمایت از 
بخش های آســیب پذیر جامعه بر عهد ه د ارند 
اما فشار تسهیالت تکلیفی بر بانک ها را نباید  
ناد ید ه گرفت.  مد یرعامل بانک صاد رات ایران 
د ر بخش پرسش و پاسخ این نشست، د ر پاسخ 
به پرســش مبنی بر چالش استفاد ه از راهکار 

تأمین ســرمایه د ر گرد ش برای آن د ســته از 
بد هکاران بانکی کــه به د لیل عوامل محیطی 
د چار تعویق د ر بازپرد اخت اقســاط تسهیالت 
خود  شــد ه اند ، گفــت: این یکــی از بهترین 
راهکارها برای حل مشکل بخشی از مطالبات 
معوق اســت اما برای بکارگیــری این راهکار 
باید  د و موضوع مهم را د ر نظر گرفت. نخست 
بحث عد م شفافیت برخی از بد هکاران بانکی و 
د یگری سخت گیری د ستگاه های نظارتی است.  
حجت الــه صید ی افزود : بــرای ترزیق مجد د  
منابع، نیازمند  بررسی د قیق وضعیت بد هکاران 
بانکی هســتیم، زیرا هد ف ما از این کار تقویت 
وام گیرند ه برای پرد اخت معوقات قبلی است، 
نه بد هکارتر کرد ن او. از ســوی د یگر، ما باید  
د ر این خصوص پاســخگوی نهاد های نظارتی 
نیز باشــیم. از این رو، وضعیت بد هکار بانکی 
باید  از شــفافیت الزم برای بررسی کارشناسی 
ما برخورد ار باشد .  مد یرعامل بانک کارآفرین 
نیز د ر این نشســت د ر خصوص همین مسئله 
گفت: این راهکار باید  مشمول بد هکارانی شود  
که نیازمند  سرمایه د ر گرد ش برای فعال سازی 
ظرفیت هــای موجود  اما معطل ماند ه مجموعه 
خود  هستند ، نه طرح هایی که د ر مراحل اولیه 

پیشرفت قرار د ارند . 
حمید  تهران فر اد امه د اد : به عنوان مثال از این 
برای فعال ســازی واحد هایی  راهکار می توان 
که تجهیزات نصب شــد ه غیرفعال د ارند  اما به 
د لیل نبود  ســرمایه د ر گرد ش متوقف شد ه اند 

استفاد ه کرد .

شروطاصلیاصالحنظامبانکی
صیدیدرنشست»راهکارهایکوتاهمدتاصالحنظامبانکی«مطرحکرد

امکاندریافتارزازطریقاپلیکیشنتاپفراهمشد
ترقیاقتصادی: تمامی زائران اربعین حسینی که پیش تر د ر سامانه سماح، اقد ام به ثبت مشخصات 
و د رخواست رواد ید  را د اشته اند ، می توانند  با استفاد ه از اپلیکیشن تاپ د ر کشور عراق د ینار خود  را 
د ریافت کنند .منصورتفضلی، معاون بین الملل بانک پارســیان با اعالم این خبر، افزود : د ر پی کسب 
مجوز از بانک مرکزی جمهور ی اسالمی ایران، برای ارتقای سطح خد مات به زائران اربعین حسینی 
با تمهید ات د ر نظر گرفته شــد ه، تمامی زائران اربعین حســینی که پیشتر اقد ام به ثبت د رخواست 
رواد ید  د ر ســامانه سماح کرد ه باشند ، می توانند  با استفاد ه از اپلیکیشن تاپ، ارز خود  )د ینارعراق با 

سقف مقرر(  را د ر سه نقطه مد نظر بانک پارسیان، د ر کشور عراق د ریافت کنند . 

انستیتوpaintechایرانکیشافتتاحمیشود
ترقیاقتصادی:انستیتو paintech ایران کیش بامد یریت احمد  هاد ی پور افتتاح می شود  

انستیتو paintech به منظور حمایت و همکاری با استارت آپ ها د ر نقطه شکست آن ها و عبور این 
شرکت ها از مرگ اید ه یاانگیزش، جهت خلق محصول یا خد مت جد ید  د ر زمینه پرد اخت الکترونیک 
د رشــرکت کارت اعتباری ایران کیش د ایر خواهد  شد  . واژه paintech )د رد فناوری( را نخستین 
بار صاد ق فرامرزی مد یر عامل ایران کیش به منظور شناســایی مشکالت استارت آپ های شکست 
خورد ه و فعالیت های نو آور د ر کشــور و حمایت از آن د ســته از شــرکت های نوپایی که علی رغم 
د اشتن اید ه های مناسب قابل اجرا ، نتوانستند  موفق عمل کنند  به کار برد . این واژه به مرور به عنوان 
یک کلمه برای حمایت از استارت آپ ها یی که د ر مرحله شکست قرار د ارند  فراگیر شد . واژه ای که 

متفاوت از حمایت شرکت های پرد اخت از استارت آپ های موفق قلمد اد  می شود . 

پستبانکبایدبزرگترینمأمنبرایفینتکهاباشد
ترقیاقتصادی:وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور د ر جلســه مد یران ارشــد  پست بانک 
ایران گفت: د ر ســفرهای استانی، مرد م روســتاها از وجود  خود پرد ازهای پست بانک رضایت د ارند .

محمد جواد  آذری جهرمی اصالح اساسنامه را اولویت اول این بانک د انست و افزود : افزایش سرمایه 
مد یریت هزینه ها و توجه بیشتر به آموزش کارکنان بایست د ر د ستور کار قرار گیرد . وی اد امه د اد : 
برای اجرای تحول د یجیتال نیازمند  یک بانک قوی، توانمند  و به روز هستیم و برای تحقق این امر 

بایستی پست بانک برنامه ریزی مناسب انجام د هد .

حمایتگستردهبانکشهرازایدههایبرتر
ترقیاقتصادی:مد یر امور ســازمان و برنامه ریزی بانک شــهر حمایت از اید ه های برتر و تعامل با 
د انشگاه های سراسر کشور را از اهد اف مهم این بانک د ر سال جاری عنوان کرد .سید  مرتضی صالحی 
با بیان این مطلب و با اشــاره به فعالیت کمیته تحقیقات بانکی د انشگاهی د ر این بانک، افزود : طی 
سال های اخیر با د انشگاه های معتبر کشور از جمله د انشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر،تربیت 
مد رس، د انشگاه خوارزمی و سایر د انشگاه ها، تعامالت گسترد ه ای د ر راستای توجه به توانمند ی های 

جامعه د انشگاهی صورت گرفته است.

نقشمهمبانکگردشگریدرفضایاقتصادیبینالمللی
ترقیاقتصادی:نشســت سراســری مد یران و رؤسای ستاد  و شــعب بانک گرد شگری با هد ف 
د ســتیابی به اهد اف استراتژیک برگزار شــد .د ر این نشست که با حضور مهد ی جهانگیری ،رییس 
گروه مالی گرد شــگری، رضا کامران ،عضو هیئت مد یره بانک گرد شــگری، اعضای هیئت مد یره، 
معاونین مد یران و روســای اد ارات ستاد  بانک برگزار شد ، رئیس گروه مالی گرد شگری د ر سخنانی 
گفت: د ر شــرایط فعلی که د ر مواجهه با یک جنگ اقتصاد ی قرار د اریم وظیفه تک تک ماســت 
که با تالش مضاعف اقتصاد  کشــور را د ر این بحران مصون د اریم.وی افزود : د ر شرایط فعلی بانک 
گرد شگری می تواند  با تکیه بر ظرفیت های فراوان خود  نقش مهمی د ر فضای اقتصاد ی بین المللی 

ایفا کند .

اعطایلوحتقدیرانجمننابینایانبهبانکتجارت
ترقیاقتصادی:بانک تجارت برای مشــارکت د ر اعمال خد اپســند انه و خیرخواهانه، از انجمن 
نابینایــان لوح تقد یر د ریافت کرد .د ر این مراســم که روز ســه شــنبه 24 مهرمــاه د ر تاالر ایوان 
شــمس برگزار شــد علی اکبرجمالی مد یرعامــل انجمن نابینایان ایران، از بانــک تجارت به د لیل 
انجام فعالیت های انســان د وستانه به عنوان سازمانی مرد م نهاد  د ر احصاء حقوق نابینایان تقد یرکرد . 
انجمن نابینایان با یاری طلبید ن از نیروهای متعهد  جامعه د ر تالش است، با مناسب سازی شرایط 
اجتماعی امکاناتی فراهم کند  تا این این قشــر از عزیزان بتوانند  به عنوان یک عنصر موثر، د ر کشور 

ایفای نقش کنند . 

تجلیلازواحدهایبرتربانکرفاه
ترقیاقتصادی:از واحد های برتر بانک رفاه د ر حوزه خد مت رســانی د ر جشــنواره شهید  رجایی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تجلیل شــد .مد یریت های امور طــرح و برنامه، مالی و مد یریت 
شــعب استان های خراســان رضوی، کرمان و آذربایجان شــرقی بانک رفاه به عنوان واحد های برتر 
د ر حوزه خد مت رســانی مورد  تجلیل واقع شد ند .د کتر محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی طی ســخنانی د ر این جشــنواره با تشــریح لوازم و ضروریات توسعه یافتگی خاطر 
نشــان ســاخت: اگر توسعه را هد فی مطلوب تعریف کنیم الزم اســت برای د ستیابی به آن ابزارها و 

زیرساخت های الزم را فراهم سازیم.

فرصتهاوچالشهایاستفادهازارزرمزها
درشرایطتحریمکشور

ترقیاقتصادی:د بیر علمی نشســت »ارز رمز« د ر ITE 201۸، گفت: د ر این نشســت فرصت ها 
و چالش های اســتفاد ه از ارز رمزها د ر شــرایط تحریم کشور بررســی می شود .مهند س نوش آفرین 
مومن واقفی، معاون ریســک و امنیت اطالعات شــرکت خد مات انفورماتیک بیــان کرد : رمزارزها 
بارزتریــن ظهور فــن آوری بالک چین هســتند  و انتظار می رود  بــا توجه به مزایــا و ویژگی های 
منحصربه فــرد  خود  تغییرات بنیاد ینی را د ر نظــام اقتصاد ی-اجتماعی پد ید  آورند .وی افزود : اثبات 
قابلیت های رمزارزها د ر تسهیل پرد اخت ها و افزایش شفافیت د ر کنار مخاطرات احتمالی که ممکن 
است متوجه عامه مرد م و همچنین اقتصاد  کشورها کند ، صنعت مالی د ر د نیا را بر آن د اشته است 
تا با رصد  مد اوم رمزارزها و فناوری زیرســاخت آن بالک چین، د ر پی یافتن پاســخی مناسب برای 

سواالت و د غد غه هایی باشند  که د ر این زمینه ایجاد  شد ه است.

هجدهمینمدرسه»مهرنوین«بهرهبرداریشد
ترقیاقتصادی:هجد همین مد رســه بانک اقتصاد نوین با نام »مهر نوین« د ر روســتای نگر پایین 
شهرســتان جاســک اســتان هرمزگان مورد  بهره برد اری قرار گرفت.د ر مراســم افتتاح رسمی این 
مد رسه که با حضور جمعی از مقامات و مسئولین کشوری و استانی برگزار شد ، خرد مند  سرپرست 
شــعب منطقه جنوب کشور این بانک طی سخنانی با اشــاره به رویکرد  بانک اقتصاد نوین د ر حوزه 
مســئولیت های اجتماعی و همگامی آن با مسئولیت های حرفه ای این بانک د ر اقتصاد  کشور گفت: 
همه ســاله د ر مجمع عمومی سالیانه بانک بود جه ای از سوی سهامد اران برای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی د ر نظر گرفته می شــود  که این بود جه علیرغم محد ود یت ها و شرایط خاص اقتصاد ی، د ر 
سال جاری نسبت به سال 1396 افزایش یافت که این نشان د هند ه تعهد  ویژه سهامد اران و مد یران 

ارشد  بانک اقتصاد نوین د ر ایفای این مسئولیت هاست. 

گسترشخدماتکارتدرسامانهبانکداریمجازی
بانکپاسارگاد

ترقیاقتصادی: با گســترش ارایه خد مات د ر ســامانه بانکد اری مجازی بانک  پاسارگاد ، مشتریان 
قــاد ر هســتند  امور بانکی خود  را د ر کوتاه ترین  زمان و با امنیت بســیار بــاال، انجام د هند .د ر این 
سامانه خد مات ســپرد ه، کارت، کارت اعتباری، تسهیالت، چک و خد مات ارزی قابل ارایه است. بر 
این اســاس مشتریان می توانند  د ر بخش کارت خد مات متنوعی د ریافت کنند  . همچنین د ر بخش 
کارت اعتباری خد ماتی همچون مشــاهد ه جزئیات پروند ه کارت اعتباری، نمایش د وره های صورت 
حساب کارت اعتباری، بازپرد اخت آنی کارت اعتباری و گزارش پرد اخت بد هی کارت اعتباری قابل 

د ریافت است.

محمدمحسنیکارشناسبرترروابطعمومیشد
ترقیاقتصادی: محمد  محسنی کارشــناس برتر روابط عمومی شد .د ر پانزد همین د وره جشنواره 
برترین روابط عمومی ایران لوح ســپاس کارشناس برتر روابط عمومی به محمد  محسنی رسید  .وی 

هم اکنون کارشناس روابط عمومی بانک سینا می باشد .

اخبارکوتاه

ترقیاقتصادی:مد یرعامل بانک توسعه صاد رات 
ایران عنوان کرد  که وزارت اقتصاد  و مجمع عمومی 
بانک هــای د ولتی بــه تازگی موضــوع حاکمیت 

شرکتی د ر بانک های د ولتی را آغاز کرد ه است.
علی صالح آباد ی مد یرعامل بانک توسعه صاد رات 
ایران د ر نخســتین همایش حسابرســی د اخلی 
بانک ها کــه د ر هتل المپیک تهران برگزار شــد ، 
اظهارد اشــت: نظارت د رونی باعث ارتقا ســالمت 
د ر مجموعه هایی مانند  بانک ها شــد ه و از اهمیت 

راهبرد ی برخورد ار است.
وی حسابرسی د اخلی، تطبیق، مبارزه با پولشویی و 
مد یریت ریسک را از جمله موضوعات مرتبط با هم 
برشمرد  و اظهار د اشت: جایگاه تطبیق د ر بانکد اری 
امروز به اند ازه ای است که هر بانک خارجی قبل از 
برقراری ارتباط با یک بانک د یگر، پرسشنامه ای را 
به بانک مقابل می د هد  تا پُر کند  و بعد  از بررســی 
این موضــوع اقد ام به برقــراری ارتباط کارگزاری 

می کند .
صالح آبــاد ی اد امه د اد  که اعضــای هیات مد یره 
بانک هــا برای مذاکره با بانک هــای د یگر از واحد  
تطبیق بانک خود  اســتعالم می کنند . وی با بیان 
اینکه امروز نظارت های د رونی بیشــتر مبتنی بر 
استفاد ه از فناوری اطالعات است، گفت: هر اند ازه 
بر حوزه فناوری اطالعات تمرکز شود ، د قت نظارت 

بیشتر خواهد  شد .
مد یرعامل بانک توســعه صاد رات بــا بیان اینکه 

مد یریت ریســک د ر ایران کمتر مورد  توجه قرار 
می گیرد ، خاطرنشــان کرد : باید  اطمینان حاصل 
شود ، تسهیالت پرد اختی د ر محل مورد  تقاضا برای 
آن هزینه شد ه و شاید  این مسئله شاه کلید  اساسی 

د ر جریان وجوه باشد .
وی به سفر سال گذشته خود  به روسیه اشاره کرد  و 
گفت: د ر روسیه از لحظه پرد اخت تسهیالت وجوه 
توسط بانک پیگیری می شود  و اگر این کار را نکند  
ظــرف 10 روز بانک مرکزی این کشــور اقد ام به 

پیگیری می کند .
مد یر عامل بانک توسعه صاد رات بر لزوم استقالل 
واحد  حسابرسی د اخلی بانک ها تاکید  کرد  و اظهار 
د اشــت: این واحد  عالوه بر پاســخگویی به هیات 
مد یره باید  به نهاد های بیرونی مانند  بانک مرکزی 

بیمه مرکزی و سازمان بورس نیز پاسخگو باشد .
وی با بیان اینکه گزارش د هی واحد  حسابرســی 
د اخلــی به ذی نفعان بانک ضروری اســت، اظهار 
د اشــت: 10 سال قبل، ســازمان بورس آیین نامه 
حسابرسی د اخلی را برای تمام شرکت های بورسی 
تصویــب کرد  و ایــن واحد ها باید  براســاس فرم 
مشخصی به ذی نفعان د ر سامانه کد ال گزارش های 

ساالنه د هند .
صالح آبــاد ی با بیــان اینکه بانــک مرکزی نیز 
به عنــوان ذی نفــع بایــد  د ر جریــان گــزارش 
حسابرســی د اخلی بانک ها باشد ، گفت: هر چند  
نمی تــوان انتظار د اشــت که نهاد هــای بیرونی 

 اطالعــات د قیقــی از وضعیــت د رونــی بانک ها 
د اشته باشند .

 IFRS وی به الزام اســتفاد ه از صورت های نمونه
برای بانک ها اشــاره کرد  و افــزود : گزارش د هی 
مالی مبتنی بر ریســک گامی به جلوست و امروز 
صورت های مالی ریسک های عملیاتی و اعتباری را 
افشــا کرد ه و قبل از هر ذینفعی، به خود  مد یران 

بانک ها کمک می کند .
مد یرعامل بانک توسعه صاد رات با بیان اینکه انتظار 
د اریم با افزایش نظارت های د رونی، میزان معوقات 

کاهش یابد ، تصریح کرد : بــا افزایش نظارت های 
د رونــی، انواع تضاد  منافع و تقلب کنترل شــد ه و 
موضوع ذینفع واحــد  از وضعیت بهتری برخورد ار 

خواهد  شد .
 وی بــا بیان اینکه وزارت اقتصاد  و مجمع عمومی 
بانک هــای د ولتی بــه تازگی موضــوع حاکمیت 
شــرکتی د ر بانک های د ولتی را آغاز کرد ه اســت  
اظهار د اشت: وزارت اقتصاد  د ستورالعمل مشخصی 
را ابالغ کــرد ه و وضعیت حاکمیت شــرکتی د ر 

سال های اخیر بهبود  یافته است.

مدیرعاملبانکتوسعهصادراتعنوانکرد

اجرایدستورالعملحاکمیتشرکتیدربانکهایدولتی

باهدفپیشگیریصورتگرفت

هوشمندسازیفرآیندهایبازرسی
دربانکتوسعهتعاون

ترقیاقتصادی:مد یر امور روابط عمومی و حوزه مد یریت بانک توسعه تعاون گفت فرآیند های بازرسی د ر 
این بانک باهد ف پیشگیری هوشمند  گرد ید ه است.

ســعید  معاد ی مشاور مد یرعامل و مد یر امور روابط عمومی و حوزه مد یریت بانک توسعه تعاون د ر مراسم 
افتتاحیه کارگاه آموزشی بازرسان این بانک بابیان مطلب فوق اظهار د اشت: فرآیند های بازرسی د ر این بانک 
باهد ف پیشگیری هوشمند  گرد ید ه است. وی با اشاره به این که ذات بازرسی آمیخته به آموزش، اصالح و تغییر 
است گفت نقش مجموعه بازرسی بانک توسعه تعاون نقشی سازند ه بود ه است و ضمن آنکه سایه بازرسی 
د ر عملیات بانکی ملموس بود ه، همکاران نیز بازرســان را امین خود  د انسته و ابهامات و مسائل را با ایشان 
مطرح می کنند . معاد ی خاطرنشان کرد : با انجام مطالعات و بررسی های فراوان کلیه مسائل مبتالبه همکاران 
اســتخراج و جمع آوری گرد ید ه و به صورت بسته های آموزشی د ر اختیار همکاران قرارگرفته به گونه ای که 

همکاران می توانند  با مراجعه به این منابع آگاهی کامل پید اکرد ه و از وقوع موارد  احتمالی جلوگیری گرد د .
وی همچنین بابیان اقد امات انجام شــد ه جهت تبد یل بازرسی سنتی به بازرسی هوشمند  د ر این خصوص 
تصریح کرد : با تحوالت صورت گرفته د ر حوزه های کسب کار لزوم تطبیق امر بازرسی با این تحوالت به خوبی 

قابل د رک است و به واقع بازرسی امری زند ه، پویا و جریانی فعال است.
ایشان د ر اد امه خاطرنشان کرد : سازمان هر چه به بالند گی بیشتری می رسد  نیاز به بازرسی فعال تر و پویاتر 
بیشتر احساس می شود  و هنر بازرسی د ر این است همگام با اتفاقات حوزه عملیاتی پولی و مالی، مشکالت و 

عارضه ها را شناسایی نمود ه و جهت آگاه سازی همکاران مرتبط اقد امات مقتضی انجام د هد .
شایان ذکر است سعید  معاد ی مشاور مد یرعامل و مد یر فعلی امور روابط عمومی و حوزه مد یریت پیش ازاین 

عهد ه د ار مد یریت امور بازرسی بانک بود . 

پرداختبیشترینتسهیالتنظامبانکی
توسطبانکملت

ترقیاقتصادی:مد یرعامل بانک ملت اعالم کرد : بانک ها مرکز 
ثقل اقتصاد ی کشــور هستند  که د شــمن با هد ف ضربه زد ن به 

کشور، این سیستم را مورد  هد ف قرار د اد ه است.
محمد  بیگد لی گفت: وجود  تحریم های جد ید  آمریکا هیچ خللی د ر 
اراد ه، خد متگزاری و کسب موفقیت های بانک ها وارد  نخواهد  کرد . 
بیگد لی افزود : باالترین میزان تســهیالت د هی د ر سیستم بانکی 
کشــور متعلق به بانک ملت اســت و این روند  د ر آیند ه نیز اد امه 
خواهد  د اشت. مد یرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که برای 

جذب منابع ارزی بسته ویژه ارزی برای استان خراسان رضوی، تعریف و ابالغ خواهد  شد ، افزود : بر خود  فرض 
می د انیم که ســطح و میزان خد مات د هی خود  را افزایش د هیم. وی تاکید  کرد : قطعاً این روزهای سخت 
می گذرد  و مرد م و نظام از این آزمون نیز سربلند  بیرون خواهند  آمد . بیگد لی با قد رد انی از استاند ار خراسان 
رضوی، بر لزوم تعامل بیشتر مد یریت شعب بانک ملت د ر این استان با استاند اری تاکید  کرد  و گفت: با انجام 
تمهید ات الزم، تعامالت فی ما بین قطعاً افزایش خواهد  یافت. علیرضا رشید یان، استاند ار خراسان رضوی هم 
د ر سخنانی با قد رد انی از عملکرد  مطلوب بانک ملت د ر استان خراسان رضوی و نقش فعال مد یر این بانک 
د ر کارگروه اشتغال استان اظهار د اشت: 124 هزار شغل د ر استان ایجاد  شد ه است که بانک ملت با کسب 
رتبه د وم، نقش پررنگ د ر این زمینه د اشته است. وی با اشاره به این نکته که بیش از ۸0 د رصد  از سرمایه 
گذاری های کشــور با محوریت و حمایت بانک ها انجام شد ه است که اگر این حمایت ها نباشد  بی شک با 
مشکل رو به رو خواهیم شد ، اد امه د اد : بانک ملت د ر شش ماهه اول سال 97 هم با اعطای بیش از 20هزار 

میلیارد  رالم تسهیالت باعث ایجاد  7 هزار شغل و 32 د رصد  رشد  د ر میزان صاد رات استان شد ه است.

ترقیاقتصادی:رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرد  : ایجاد  کانال مالی اروپا د ر د ســتور کار قرار 

گرفته است.

عبد الناصر همتی د ر یاد د اشــت اینســتا گرامی 
نوشــت :جزئیات کانال مالی اروپــا برای انجام 
تجــارت میان ایران و اتحاد یه اروپا د ر نشســت 
هفته گذشــته د ر بروکسل مورد  بررسی و تباد ل 

نظر قرار گرفت.
ایجاد  کانال مالی بر این د رک مشــترک مبتنی 
است که شــرکت ها و فعاالن اقتصاد ی ایرانی و 
اروپایــی علی رغم خروج یکجانبه ایاالت متحد ه 

آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تد اوم روابط 
تجاری با یکد یگر د ارند .

د ر این راســتا به منظور رفع مشکالت مربوط به 
انجام پرد اخت های مالی، ایجاد  کانال مالی اروپا 

د ر د ستور کار طرفین قرار گرفته است.
کانــال مزبــور ایــن امــکان را بــرای صــاد ر 
کننــد گان اروپایــی و ایرانــی فراهــم خواهد  
 کــرد  کــه ارز حاصــل از صــاد رات خــود  را 

د ریافت نمایند .
کانال مذکور کارکرد  نوعی پیمان پولی د وجانبه 
میــان ایران و اتحاد یه اروپــا را ایفا خواهد  کرد . 
هر د و طرف بر تســریع د ر عملیاتی شــد ن این 
فرایند  تاکید  د ارند . انتظار می رود  بزود ی جزئیات 
و نحوه اســتفاد ه از کانال مزبور نهایی شد ه و به 
اطالع عموم هموطنان و فعاالن اقتصاد ی رساند ه 

شود .

همتیخبرداد:

ایجادکانالمالیاروپادردستورکارقرارگرفت
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سهمناچیزصنعتبیمهازتولیدناخالصملی
اخبارکوتاهگالیهنهادناظرازعملکردبیمههایخصوصی

پرداختخسارتسیلاستانهایشمالی
توسطبیمهآسیا

ترقیاقتصادی:خســارت ســیل اســتان های گیالن و مازند ران د ر کوتاه ترین 
زمــان ممکــن و د رمحل حاد ثــه پرد اخت شــد .اکیپ ویژه ای متشــکل از عضو 
هیــات مد یره و معاون بیمه های اموال ، مد یر بیمه های آتش ســوزی و مد یران 
اســتانی بیمه آســیا به محل حاد ثه مراجعه و نسبت به پرد اخت خسارت تعد اد ی 
از زیــان د یــد گان اقد ام کرد ند .بنابــر این گزارش و با توجه بــه فوریت موضوع و 
به محض مراجعه بیمه گذاران به شــعبه ،کارشناســان بیمه آســیا به سرعت د ر 
منطقه مســتقر شد ند  و خســارت وارد ه به منازل مســکونی روستایی و شهری و 
 تأسیســات را د ر چهارچوب شرایط بیمه نامه بررســی و نسبت به ارزیابی پس از 

برآورد  خسارت اقد ام کرد ند .

همکاریعمانبابیمهآرمان
درحوزهسرمایهگذاری

ترقیاقتصادی:د ر د ید ار رئیس کل ســازمان منطقــه آزاد  تجاری - صنعتی و 
رئیس شرکت ســرمایه گذاری شموخ کشــور عمان با مد یرعامل بیمه آرمان، بر 
انجام ســرمایه گذاری های مشــترک و همکاری های د وجانبه تأکید  شــد .هالل 
حمد  الحســنی رئیس کل ســازمان منطقه آزاد  تجاری- صنعتی و رئیس شرکت 
سرمایه گذاری شــموخ عمان با ابراز خرسند ی از این د ید ار و حضور د ر مجموعه 
بیمه آرمان، از آماد گی ســازمان و شرکت متبوع خود  برای تأسیس شرکتی جهت 
سرمایه گذاری های مشــترک د ر حوزه های مختلف بین د و کشور عمان و ایران 
خبر د اد .علیرضا بیانیان نیز ضمن اســتقبال از این پیشنهاد  و رویکرد  این سازمان 
د ر همکاری و سرمایه گذاری های مشترک با بیمه آرمان، با اشاره به همکاری ها 
و مباد الت تجاری د یرینه بین د و کشــور د وست ایران و عمان، ابراز امید واری کرد  
که د ر شــرایط فعلی کشــور و منطقه، زمینه همکاری های مشترک فراهم شود  و 
بیمه آرمان بتواند  مناســبات و تباد الت تجاری و اقتصاد ی خوبی با این ســازمان 

د اشته باشد .

سطحیکتوانگریمالی
بیمهنوینتمدیدشد

ترقیاقتصادی:از سوی بیمه مرکزی سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه نوین 
برای ســال 1397 با نســبت 172 د رصد  اعالم و تأیید  شــد .آرام رشید ی؛ معاون 
پشــتیبانی و امور اقتصاد ی بیمه نوین با اعالم این خبر تصریح کرد : د ر راســتای 
اجرا و پیاد ه ســازی ماد ه 6 آیین نامه 69 شــورای عالی بیمه، طبق بررسی های 
انجام شد ه از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و براساس صورت های مالی شرکت د ر سال 
96، نسبت توانگری شرکت برای سال 97 معاد ل 172 د رصد  و سطح یک اعالم و 
تأیید  شــد ه است.وی د ر اد امه خاطرنشان کرد : سال گذشته نیز توانگری شرکت با 
122 د رصد  د ر ســطح یک معرفی شد ه بود  که این حفظ رتبه و البته ارتقای توان 
ســرمایه ای شــرکت حاکی از وضعیت پاید ار و قابل قبول بیمه نوین د ر پذیرش 
ریســک های متنوع و برخورد اری از اعتبار د ر پرد اخت خسارات و ایفای تعهد ات 

به بیمه گذاران است.

برگزاریاولینهمایشمشترک
مدیرانبیمهمیهن

ترقیاقتصادی:د ر روزهــای 19و20 مهرماه اولین همایش مد یران بیمه میهن 
د رشهر محمود آباد  اســتان مازند ران برگزار شد .این گرد همایی د ر راستای بررسی 
مســائل و مشکالت فی مابین مد یران ســتاد ی و شعب، طی د و روز برگزار گرد ید  
که مد یر عامل شــرکت،مجید  بنوید ی د ر مورد  اهمیت تأمین برنامه ها و کســب 
سهم مناســب از بازار و تأکید  بر اهمیت مد یریت ریسک، کفایت کنترل و وصول 
مطالبات تأکید  نمود ند  و اظهار امید واری کرد ند که با همت و تالش همه همکاران 

آیند ه روشنی د ر انتظار شرکت بیمه میهن خواهد  بود .

پرداختخسارت۳میلیاردیبیمههای
مسئولیتبیمهما

ترقیاقتصادی:بیمه »ما« بابت فوت کارگر یک شــرکت وابسته به صنایع فوالد  
آلیاژی د ر یزد  ، بیش از سه میلیارد  رالر به بیمه گذار خود  خسارت پرد اخت کرد . 
د ر پی وقوع حاد ثه ســقوط گوشــواره د ر حین جابجایــی جرثقیل و فوت یکی از 
کارگران د ر ماه محرم ، بیمه »ما« پس از اعزام کارشناسان به محل حاد ثه و انجام 
ارزیابی های الزم، د ر کوتاه ترین زمان ممکن مبلغ خسارت را پرد اخت کرد .مصطفی 
آقارضی مد یر بیمه های مسئولیت بیمه »ما« د ر این خصوص  گفت: شرکت بیمه 
»ما«  ســرعت د ر پرد اخت خسارت ها د ر کنار د قت د ر تکمیل فرایند  پروند ه ها را 
ســرلوحه کار خود  قرار د اد ه اســت تا چرخه تولید ی و  اقتصاد ی تولید کنند گان و 

صنایع مختلف بد ون وفقه به گرد ش خود  اد امه د هد .

صنعتبیمهنیازمندتبلیغاتیکپارچهاست
ترقیاقتصادی:مد یرعامل بیمه پارســیان با تأکیــد  بر ضرورت رویکرد  تبلیغات 
یکپارچه اعالم کرد  اقد امات مشــترک و هماهنگ د ر اطالع رســانی و برنامه های 
فرهنگی و تبلیغی شــرکت های بیمه ایجاب می کند  تا بــرای تولید  صد ای واحد  
د ر صنعت بیمه د ر پی اجرای سیاســت تبلیغات مشارکتی باشیم.مد یرعامل بیمه 
پارسیان با تأکید  بر ضرورت رویکرد  تبلیغات یکپارچه اعالم کرد  اقد امات مشترک 
و هماهنگ د ر اطالع رســانی و برنامه های فرهنگی و تبلیغی شــرکت های بیمه 
ایجاب می کند  تا برای تولید  صد ای واحد  د ر صنعت بیمه د ر پی اجرای سیاســت 
تبلیغات مشارکتی باشــیم. هاد ی اویارحسین که د ر نشســت شورای هماهنگی 
مد یران روابط عمومی بیمه د ر شــرکت پارسیان سخن می گفت، افزود : تبلیغات 
د ر بســیاری از موارد  اگرچه از طرف یک شرکت بیمه انجام می شود ، اما نتایج آن 
تنها برای یک شــرکت نیست و الزم اســت سیاست تبلیغات یکپارچه و جنرال را 

د نبال کنیم.

سیدمجیدبختیاریمدیرعاملبیمهرازیشد
ترقیاقتصادی: انتصاب »ســید مجید  بختیاری« به عنوان مد یر عامل شــرکت 
ســهامی بیمه رازی برای مد ت باقی ماند ه از د وره د وساله اعضای هیات مد یره آن 
شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد .، همچنین 
د ر این ابالغیه، بر تالش اعضای هیات مد یره و کارکنان برای ایجاد  تمایز د ر فعالیت 
ها و عملکرد  شــرکت؛ گسترش ارتباطات با شرکت های خارجی؛ تالش جد ی د ر 
طراحــی و ارائه محصــوالت جد ید  و خد مات نوین؛ توجه بــه بیمه های زند گی و 
توسعه آن؛ رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مد یریت مسئوالنه و پاسخگو؛ کنترل 
د خالت صاحبان ســهام د ر امور فنی و حرفه ای موسسه بیمه؛ تقویت کنترل های 
د اخلی به منظور کاهش ریســک های عملیاتی، حل مشــکل پرد اخت عوارض و 

بهبود  فرآیند های پرد اخت خسارت، تأکید  شد ه است.

تحرکجدیددربیمهدانا
ترقیاقتصادی:جلســه تبیین سیاســت های جد ید  بیمه د انا با حضور مد یران 
ســتاد ی و اجرایی، فرصت مناســبی برای طرح مســایل و د ید گاه های روســای 
شــعب و پیش قراوالن عرصه شــبکه فــروش بود .پس از بازگشــت مجد د  د کتر 
کارد گــر به شــرکت بیمه د انا، د ور تــازه ای از تحرک و پویایی د ر ســتاد  و صف 
آغاز شــد ه که هــد ف اصلی آن تقویت همــکاری، همد لی و تعامل بین ســطوح 
مختلف ســازمانی به منظور رســید ن بــه اهد اف متعالی و از پیش تعیین شــد ه 
است.د ر این نشست که د ر محل ســاختمان سعد ی بیمه د انا برگزار شد ، روسای 
 شــعب قزوین و ســعد ی شــیراز به نمایند گی از سایر شــعب، به تشریح مسایل 

و مشکالت کاری خود  پرد اختند .

ترقیاقتصادی:وقتی رئیس کل بیمه مرکزی د ر 
نخستین نشست خبری خود  از ضرورت افزایش سهم 
شرکت های خصوصی از بازار بیمه کشور سخن گفت 
فعاالن این حوزه د ر تحلیل های خود  از رونق بازار بیمه 
کشور ســخن گفتند . د کتر غالمرضا سلیمانی اعتقاد  
د ارد  سهم صنعت بیمه از اقتصاد  کالن کشور شایسته 
نام و آوازه و قد مت این صنعت ماد ر نیســت و باید  به 
روش های گوناگونی بازار صنعت کشور را گسترش د اد .

بی ترد ید  سهم بیشتر از تولید  ناخالص ملی و موفقیت 
د ر جذب نقد ینگــی بازیگران صنعت بیمه را به نقش 
آفرینان مهمتــری د ر حوزه اقتصاد ی کشــور مبد ل 
خواهد  کــرد  و بیمه مرکزی د ر سیاســتگذاری های 
جد ید  خود  تالش می کند  تا با اتخاذ تد ابیر ویژه ای د ر 
خصوص جذب سرمایه گذار، شیوه های سرمایه گذاری 
و تقویت بخش خصوصی به تمامی اهد اف برنامه ششم 

توسعه د ست پید ا کند .
آنچه د ر پی می آید  تشریح آمار عملکرد  صنعت بیمه 
د ر شــش ماهه نخست سال جاری است که نسبت به 
د وره های گذشته ویژگی های مثبت و قابل توجهی را 

نشان می د هد .
عملکردصنعتبیمهدرشــشماههنخست
ســالدرقیاسبامــدتزمانمشــابهچه
ویژگیهایداردوتاچهاندازهازعملکردصنعت

بیمهرضایتدارید؟
 حجم حق بیمه های تولید ی بازار بیمه با 25.4د رصد  
افزایش نســبت به 6ماهه اول سال گذشته به حد ود  
1۸3.3هزارمیلیارد  رالن رسید ه که نکته قابل توجه و 
مثبت آن این اســت که تنها 32د رصد  حق بیمه های 
تولید ی توســط بیمه ایران د ر نقش تنها شرکت بیمه 
د ولتی تولید  شــد ه و بقیه آن سهم شرکت های بیمه 

خصوصی است.
ما تالش می کنیم که سهم شرکت های خصوصی رشد  
بیشــتری پید ا کند  چون به خصوصی سازی و جذب 

سهامد اران بخش خصوصی اعتقاد  د اریم.
اگرشرکتهایخصوصیاینقابلیتوظرفیت
راداشــتهباشندکهسهمبیشتریازبازاربیمه
رادراختیاربگیرندآیانهادناظرازآنانحمایت

خواهدکرد؟
من بارها به این نکته اشــاره کرد ه ام که شرکت های 
بیمه خصوصی باید  با قد رت بیشــتری د ر بازار حضور 

پید ا کنند  و ریســک ها را د ر اختیار بگیرند  و پوشش 
الزم را انجام بد هند . به هر حال با توجه به توانگری مالی 
شرکت ها این سهم بازار تقسیم می شود . د ر شش ماه 
نخست سال تنها سهم ۸شرکت  بیمه به ترتیب: ایران 
32.3 د رصد ، آسیا 11.3 د رصد ، د انا 7.5 د رصد ، البرز 6 
د رصد ، پارسیان 5.4 د رصد ، پاسارگاد  5.2 د رصد ، کوثر 
4.6 د رصد  و معلم 4.4 د رصد  )هر یک با سهم باالتر از 
3د رصد ( د ر مجموع بیش از سه چهارم )76.6د رصد ( 
از حــق بیمه تولید ی بازار را به خود  اختصاص د اد ه اند  
و 23.3د رصد  مابقی حق بیمه، توسط 19شرکت بیمه 
د یگر تولید  شــد ه وتعد اد  بیمه نامه های صاد ره د ر این 
مد ت نیز با ۸.4د رصد  رشد  نسبت به مد ت مشابه سال 

قبل، بالغ بر 30.1میلیون فقره بود .
بنابراین شرکت های بیمه خصوصی باید  تالش خود  را 
بیشتر کنند  و با افزایش سرمایه و ذخیره گیری مناسب 
به نقش آفرینی اساســی تری د ر بازار این صنعت فکر 

کنند .
ترکیبسبدبیمهایبااستانداردهایجهانی
تاچهاندازههمخوانیداردوآیاازســهمبیمه

زندگیرضایتدارید؟
از این میزان 36.3د رصد  حق بیمه های تولید ی به رشته 
بیمه شخص ثالث و مازاد  اختصاص د ارد  و20.9د رصد  
از حق بیمه های تولید ی مرتبط با بیمه د رمان اســت 
وســهم بیمه زند گی نیز به 14.۸د رصــد  از پورتفوی 

حق بیمه تولید ی بازار رســید . قطعا این میزان برای 
ما چند ان قابل قبول نیســت و باید  تحولی اساسی د ر 
این حوزه صورت بگیرد . من فرهنگسازی و آموزش را 
راهکار اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه های زند گی د ر 
جامعه می د انــم و اگر همگان با ظرفیت ها و مزایای 
بیمه نامه های زند گی آشــنا شــوند  د ر سطح رفاه و 
امنیت خاطر جامعه تحوالت بزرگی را شاهد  خواهیم 

بود .
عملکردشرکتهایبیمهدربخشپرداخت

خساراتچگونهبودهاست؟
ماموریت اصلی صنعت بیمه، پرد اخت خسارات وارد ه بر 
بیمه گذاران است که خوشبختانه با جد یت و سرعت 
قابل قبولی د ر حال انجام است.شرکت های بیمه د ر این 
بازه زمانی د ر حد ود  10۸.7هزارمیلیارد  رالق خسارت 
به بیمه گذاران پرد اخت کرد ند  که د ر مقایسه با 6ماهه 
اول سال قبل، معاد ل 23.2د رصد  رشد  نشان می د هد . 
66.6د رصد  از خســارتهای بازار بیمه توســط بخش 
غیرد ولتی جبران شد  که جایگاه ویژه و اهمیت شرکت 

های خصوصی بیمه ای را نشان می د هد .
شــرکت های بیمه نزد یک 26میلیون مورد  خسارت 
به بیمه گذاران پرد اخت کرد ند  که د ر مقایسه با مد ت 
مشابه سال قبل 21.2د رصد  افزایش د اشته که از این 
میزان36.9 د رصد  از خسارت های بازار بیمه د ر رشته 
بیمه شخص ثالث و مازاد  ،36.9د رصد  از خسارت های 

پرد اختی به بیمه د رمان اختصاص د اشت و سهم بیمه 
زند گیهم به۸.9د رصد  از خسارت های پرد اختی د ر بازار 

بیمه رسید .
اینخســارتهادرقیاسباحقبیمههای
دریافتیتناســبداردیابرخیشــرکتهای

بیمهایمتضررشدهاند؟
 ببینیــد . مطابق تعاریف بیمه ای نســبت خســارت 
عبارت از: حاصل تقســیم خســارت پرد اختی به حق 
بیمه تولید ی بر حســب د رصد  است و د ر محاسبه آن 
مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق بیمه، هزینه کارمزد  
شــبکه فروش و هزینه هــای اد اری- عمومی د خالت 
د اد ه نمی شــود . به همین خاطر بررسی آمار عملکرد  
شرکتها و رشته های بیمه از حیث »نسبت خسارت« 
د ر این مد ت نمی تواند  ارزیابی مطلوبی از عملکرد  آنها 
را مشخص کند  و فعالیت واقعی صنعت بیمه را نشان 
بد هد  چرا که با گذشــت تنها 6 ماه از ســال، د ریافت 
کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های 
صاد ره د ر این مد ت انجام نگرفته و تا پایان سال وصول 

خواهند  شد .
درصورتامکانجزییاتخساراتپرداختی

رااعالمکنید؟
نسبت خسارت صنعت بیمه د ر این مد ت 59.3د رصد  
بود  و د ر مقایســه با مد ت مشــابه سال قبل 1/1واحد  

کاهش نشان  د اد .
نسبت خســارت 9شــرکت بیمه: د ی 425.4 د رصد 
میهن 93.3 د رصد ، د انا73.1 د رصد ، رازی 67.۸د رصد  
امید  67.4د رصد ، البرز 64.7 د رصد ، ایران 61.3 د رصد  
ســینا 60.2د رصد و پارســیان 60.1د رصد باالتر از این 

میزان د ر بازار بیمه بود ه است.
پس از شــرکت های یاد شد ه، نسبت خسارت شرکت 
بیمه آســماری با 59.2د رصد د ر ســطح بازار بیمه )با 
59.3د رصد ( و نســبت خسارت سایر شرکتهای بیمه 

به مراتب پایین تر از نسبت خسارت بازار بود ه است.
د و رشــته  بیمه اعتبار و د رمان )به ترتیب با 179.7و 
104.9د رصد ( نســبت خســارتی باالتر از بازار بیمه 
د اشتند . پس از آن، نسبت خسارت بیمه شخص ثالث 
و مازاد  با 60.3د رصد ، کمی نزد یک به سطح بازار بیمه 
)با 59.3د رصد ( بود ه و نسبت خسارت سایر رشته های 
بیمه به مراتب پایین تر از نســبت خسارت بازار بود ه 

است.

ترقیاقتصادی:احمد  رضا ضرابیه مد یرعامل بیمه سامان می گوید : نه 
تنها تمام تالش مان را می کنیم که همواره بتوانیم ســطح توانگری مالی 
شرکت را د ر سطح یک حفظ کنیم، بلکه برنامه ریزی کرد ه ایم که میزان 
توانگری مالی را نیز به هد ف 1۸0 د رصد  تا ســال 1400 برســانیم. برای 
ارتقاء میزان توانگری مالی شرکت همزمان با رشد  د رآمد  و پرتفوی شرکت 
نسبت به ایجاد  انضباط مالی و فنی د قیق د ر شرکت اقد ام کرد ه ایم.د ر اد امه 

گفتگوی با مد یرعامل بیمه سامان می آید : 
آقایضرابیهنظرشــمادربارهاینگفتــهکهفروشبیمهنامه
درصنعتبیمهکشورسنتیاست،چیست؟آیابیمهسامانبرنامه

ایبرایگذرازفروشسنتیدارد؟
البته فروش بیمه نامه امری تخصصی اســت اما د ربخش عمد ه ای از بازار 
می توان از ابزارهای جد ید  بهره مند  شــد . برای د ســتیابی و اســتفاد ه از 
ابزارهای نوین خد مت رسانی باید  به د نبال اید ه های نو که توسط نخبگان 
کارآفرین مطرح می شود  ، بود . بیمه سامان نیز برگذر از د وره سنتی بیمه 
گری تاکید  د ارد  و به همین منظور با تغییرد ر فرآیند های سنتی و حرکت 
به سمت فناوری مد رن،خواستار توســعه همکاری استارتاپ ها د ر حوزه 
کسب و کار و مد یریت د ر توسعه کانال های فروش بیمه ای سامان هستیم.

توسعه فرآیند ها د ر فضای د یجیتال به خصوص د ر حوزه پرد اخت خسارت 
هــای  بیمه های د رمان و اتومبیل بر لــزوم تمرکز مد یران به همکاری با 
اینشــورتک  ها Insurtech تاکید  د اریم. حتی بیمه سامان برای تعامل 
شــفاف با این فعاالن اقتصاد ی آماد گی د ارد  و پذیرای د ید گاه افراد  نخبه 

د راین خصوص است.
توجه د اشــته باشید  چنانچه صنعت بیمه شــرایط همکاری مناسب را با 
فعاالن د ر اســتارتاپ فراهم نکند ، به طور قطع این د ســته از افراد  نخبه 
د ر صنایع د یگر حضور خواهند  یافت و صنعت بیمه فرصت بهره مند ی از 
جوانان کار آفرین و مبتکر را از د ست خواهد  د اد . شاید  به همین د لیل است 
که رییس کل محترم  بیمه مرکزی ج.ا.ا بر حمایت از حضور استارتاپ ها 
د رصنعت بیمه تاکید  د ارند  که د ر این زمینه بیمه ســامان تاکنون تجارب 

ارزشمند ی را د رمسیر همکاری با نخبگان کارآفرین بد ست آورد ه است.
لطفادربارهوضعیتکلیشرکتتوضیحدهید؟

 سهم بازار شرکت بیمه سامان د ر حال حاضر د ر بازار بیمه های زند گی 6 
د رصد  و د ر بازار بیمه های غیر زند گی حد ود  2 د رصد  می باشد . بر اساس 
برنامه راهبرد ی 5 ساله شرکت هم برای سال های 1396 تا 1400، شرکت 
بیمه ســامان برنامه ریزی کرد ه است تا سال 1400 د ر بیمه های زند گی 
15 د رصد  ســهم از بازار و د ر بیمه های غیر زند گی 6 د رصد  سهم از بازار 
کشورمان د اشته باشد . ما نیز پیش بینی می کنیم بازار بیمه کشور ظرف 

چهارسال آیند ه )تا پایان سال 1400( بصورت متوسط حد اقل رشد  ساالنه 
20 د رصد ی را تجربه کند  و به همین علت به گونه ای برنامه ریزی کرد ه ایم 
که برای افزایش ســهم شــرکتمان از بازار بیمه د ر هر رشته بیمه رشد ی 

متناسب با اهد اف و بیشتر از رشد  بازار د اشته باشیم.
آیاباتوسعهبیمههایعمرموافقهستید؟

د ر حال حاضر بیمه های زند گی به خاطر جنبه های ســرمایه گذاری است 
که فروش می رود  و این امر جای تاســف د ارد  که ما نتوانسته ایم جذابیت 
بیمه های عمر را به افکار عمومی نشــان د هیم. بیمه های زند گی ســاالنه 
40 د رصد  رشــد  د اشته اند  و خود  را به خوبی نشان د اد ه اند  و د ر اد امه این 
مســیر تاکید  می کنم که ضرورت د ارد  سهام شرکت ها به اند وخته زند گی 
اختصاص یابد . محصوالت جد ید  بیمه یا یونیت لینک ها می توانند  د ر حوزه 
سرمایه گذاری ایجاد  شفافیت کنند  و طبیعی است که این شفافیت برای 
شــرکت های بیمه د ر حوزه نوع و بازد ه ســرمایه گذاری ها و علت انتخاب 
سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه بسیار حایز اهمیت است و الزم است با 

د قت باالیی انجام شود .
بهنظرشــمانظارتبیمهمرکزیبرعملکردشرکتهایبیمه

کافیاست؟
 نظارت د ر صنعت بیمه مقوله با اهمیتی است و با تغییرات صورت گرفته 
د ر صنعت بیمه طی سال های گذشته اهمیت نظارت د ر این بخش نسبت 
به گذشته چند  برابر شد ه اســت. پیاد ه سازی الگوی خصوصی سازی د ر 
صنعت بیمه نشــان د هند ه تغییر نگرش و ایجاد  تفاوت د ر این صنعت بود  
د ر چنین شرایطی اگر نظارت د قیق وجود  ند اشته باشد  یقینا فضای کسب 

و کار د ر صنعت بیمه نا امن خواهد  شد .
ما که از اســتقرار مقررات استقبال می کنیم . پیاد ه سازی قوانین د قیق و 
شفاف فضای کسب و کار را برای فعالیت شرکت های بیمه بهبود  می بخشد  
و منافع ذی نفعان به خوبی رعایت شود ، چرا که این قوانین کمک می کند  
شرکت های بیمه د ر چارچوب  های استاند ارد  فعالیت کنند .  صنعت بیمه 
صنعت حساســی اســت و تعهد ات د ر این صنعت بلند  مد ت اســت، د ر 
چنین شرایطی ذی نفعان باید  اطمینان د اشته باشند  که شرکتی که از آن 
بیمه نامه خرید ه اند  د ر محیطی فعالیت می کند  که نظارت بر آن وجود  د ارد  
و بعد  از 20 سال که می خواهد  تعهد ات و منافع بیمه نامه را از شرکت بیمه 
بگیرد ؛ اوال آن شــرکت بیمه وجود  د ارد ، د وم اینکه توانایی مالی د ارد  که 

بتواند  به تعهد اتش عمل کند . 
نظرشمادربارهحاکمیتشرکتیچیست؟

 یکی از الزامات خوشــنامی و توانایی مالی ، پیاد ه سازی الگوی حاکمیت 
شرکتی است.  شرکت بیمه سامان اولین شرکتی بود  که د ر راستای انطباق 

با آئین نامه شــماره 93 شورای عالی بیمه با موضوع »آئین نامه حاکمیت 
شرکتی د ر مؤسسات بیمه« نسبت به تعیین کلیه اعضاء هیأت مد یره خود  
از افراد  حقیقی اقد ام نمود . ارکان »مد یریت ریسک« و »تطبیق مقررات« 
عالوه بر »حسابرســی و کنترل د اخلی« که از قبل د ر شرکت مستقر بود  
ایجاد  شد ه و د ر حال توسعه فعالیت می باشند . همچنین اقد امات الزم برای 
تسری و تعمیم الزامات حاکمیت شرکتی د ر شرکتهای زیرمجموعه بیمه 
سامان نیز د ر حال اجرا می باشد  که این نیز یکی د یگر از اقد اماتی است که 
بیمه سامان با ایمان به عملکرد  صحیح و حرفه ای فراتر از الزامات مقرراتی 

د ر حال پیاد ه سازی آن است.
آیندهصنعتبیمهراباتوجهبهشرایطکنونیچگونهپیشبینی

میکنید؟
 اهمیت خوشــنامی صنعت بیمه کشــور د ر عرصه های بین المللی مهم 
اســت. صنعت بیمــه از جمله صنایع یکپارچه د نیاســت کــه خیلی به 
د اخل مرز ها محد ود  نمی شــود  و تعامالت بین المللی خصوصا د ر بیمه 
ها ی اتکایی د ر آن بســیار اســت، لذا نگاه شــرکت های بزرگ بیمه د ر 
 عرصه بین المللــی به صنعت بیمه ایران، آینــد ه این صنعت را تضمین 

خواهد  کرد .
آیافضایبیمهگریدرایرانشفافاست؟

مد یران شــرکت های بزرگ بیمه د ر سایر کشــور ها معتقد ند  که صنعت 
بیمه ایران شفاف است، یعنی مقررات به خوبی د ر این بخش پیاد ه و اجرا 
می شود  که این باور حاصل اجرای د قیق مقررات د ر این صنعت است. بیمه 
مرکزی تعامل خوبی با ســند یکا و شــرکت های بیمه د ارد  و این استقرار 
تکمیل قواعد  د ر صنعت  بیمه به نحو احســنت اتفــاق می افتد  با وجود  
انتقاد اتی که بد ان وارد  است صنعت بی حاشیه است، که سرمایه گذاری د ر 

آن به نفع سهام د ار است و  ریسک کمتری نسبت به صنایع د یگر د ارد .
بیمهســامانباردیگردرباالترینســطحتوانگریمالیقرار

گرفت.چگونه؟
 توانگری مالی شرکت بیمه سامان برای ششمین سال متوالی د ر سال مالی 
1397 معاد ل 132 د رصد  )سطح یک ( به تأیید  بیمه مرکزی ج.ا.ا رسید . 
بیمه سامان از سال 1391 که اجرا آئین نامه شماره 69 شورایعالی بیمه با 
موضوع توانگری مالی به شرکتهای بیمه ابالغ شد ، همواره از سطح توانگری 
مالی یک برخورد ار بود ه اســت. این سطح باالترین سطح توانگری مالی بر 
اســاس محاسبات آئین نامه مذکور است و به این معنی است که شرکت 
بیمه ســامان از ابتد ا فعالیت به گونه ای عمل کرد ه است که توانایی کامل 

د ر ایفا تعهد ات خود  د اشته باشد .
د ر بیمه ســامان نه تنها تمام تالش مــان را می کنیم که همواره بتوانیم 
سطح توانگری مالی شرکت را د ر سطح یک حفظ کنیم، بلکه برنامه ریزی 
کرد ه ایم که میزان توانگری مالی را نیز به هد ف 1۸0 د رصد  تا سال 1400 
برســانیم. برای ارتقاء میزان توانگری مالی شرکت همزمان با رشد  د رآمد  
و پرتفوی شــرکت نســبت به ایجاد  انضباط مالی و فنی د قیق د ر شرکت 

اقد ام کرد ه ایم. 
پرتفوی بیمه شرکت بصورت مرتب رصد  و وضعیت نقد ینگی بصورت د قیق 
کنترل می شود . نحوه فروش بیمه نامه، نحوه تقسیط هر رشته بیمه ای، 
ســاز و کار پیگیری وصول مطالبات، همه امور با اهمیتی هستند  که بیمه 
ســامان بصورت روزمره به آنها می پرد ازد  تا بتواند  نسبت به ایفا تعهد ات 
مالــی خود  و پرد اخت به ذینفعان اصلی شــرکت از جمله بیمه گذاران و 
خســارت د ید گان، بیمارســتانها و مراکز خد مات د رمانی، بیمه مرکزی و 
بیمه گران اتکایی، سازمان امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، سهامد اران 
شــرکت و غیره بد ون تأخیر و د ر سریع ترین زمان اقد ام کند . برای حفظ 
و ارتقاء ســود آوری شــرکت برنامه ریزی کرد ه و تالش می نماید  نه تنها 
پرد اخت ســود  نقد ی به سهامد اران را حفظ کند  بلکه د ر هر سال با حفظ 
بخشی از سود  نسبت به تجمیع منابع برای انجام افزایش سرمایه شرکت 
از محل سود  انباشته اقد ام نماید . آیند ه نگری فرهنگ بیمه سامان و تالش 
می کنیم د ر کلیه امور نگاه به آیند ه بلند  مد ت د اشــته باشیم و برای آن 

برنامه ریزی فعال کنیم.

احمدرضاضرابیهمطرحکرد:

انضباطمالیوفنیرازموفقیتبیمهسامان



دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالپنجم-شماره62-نیمهدوممهر1397

نخست  نیمه  د ر  خود روسازان  د هی  زیان  گزارش  اعالم 
امسال نشان از زیان 167۸ ریالی هر سهم ایران خود رو 
زیان سنگین  د ارد . د الیل  ریالی هر سهم سایپا  و 437 
ایران خود رو و عقب گرد  عملکرد  این خود روساز و تبد یل 
سود  به زیان، کاهش 15 د رصد ی فروش و افزایش 29 
 2۸3 افزایش  آن  کنار  د ر  و  مالی  های  هزینه  د رصد ی 
بزرگ  شرکت  این  عملیاتی  های  هزینه  سایر  د رصد ی 
خود روسازی د اشته و د ر همین حال زیان سایپا ناشی از 
رشد  19 د رصد ی بهای تمام شد ه فروش و افزایش 47 
د رصد ی هزینه های مالی و 353.7 میلیارد  تومانی سایر 
است که موجب  متفرقه(  )اقالم  غیرعملیاتی  هزینه های 
 1700 سال  اول  نیمه  د ر  د رمجموع  شرکت  این  شد ه 

میلیارد  تومان زیان اعالم نماید .
با  د ولت،  آن  از  پس  و  رقابت  شورای  معتقد ند   برخی 
زیان  این  خود روسازان،  قیمت  افزایش  از  جلوگیری 
سنگین را به سهامد اران تحمیل و رانت گسترد ه را تقد یم 

د الالن کرد ند .
گذشته  ماه های  د ر  خود رو  خرید   برای  تقاضا  حجم 
اصلی  علت  خود روسازان،  شد ه  ارائه  آمارهای  براساس 
کاهش د رآمد  های عملیاتی این شرکتها به ویژه شرکت 
عنوان  فروش  و  تولید   مقد ار  کاهش  خود رو،   ایران 

می شود .
بررسی این آمار نشان می د هد  که خود روسازان د ر نیمه 
نخست امسال به د لیل نوسانات ارزی از یک سو و نظام 
از  تولید   های  نهاد ه  افزایش  و  د ستوری  گذاری  قیمت 
نرخ  افزایش  چراکه  اند   شد ه  زیان  متحمل  د یگر،  سوی 
شرکت های  شد ه  تمام  بهای  و  تولید   های  هزینه  د الر، 
و  فوالد ی  ورق  قیمت  افزایش  د لیل  به  را  خود رویی 
قطعات د رون و برون موتوری خود رو، افزایش د اد ه است. 
همین امر یعنی افزایش نهاد ه های تولید  د ر پی نوسانات 
نرخ د الر نیز منجر به کاهش حجم تولید  و فروش شرکت 

شد ه است.
پیشنهاد   خود رو  حوزه  فعاالن  که  راهکارهایی  از  یکی 
بد ین  تا  بازار است  به  می د هند ، واگذاری قیمت گذاری 
تقاضا  و  عرضه  میان  تعاد ل  شامل  بازار  مکانیزم  روش 

از  زیاد ی  اند ازه  تا  و  کرد ه  کنترل  را  تولید   و  قیمت 
اعتقاد   به  همچنین  کند .  جلوگیری  خود روسازان  زیان 
سرمایه  ساختار  باید   خود روسازها  بازار،  کارشناسان 
به  را  خود   مولد   غیر  د ارایی های  کنند ،  اصالح  را  خود  
د ر  پی  افزایش سرمایه  د یگر  از سوی  و  برسانند   فروش 
ارزیابی د ارایی ها و آورد ه های نقد ی  از محل تجد ید   پی 

سهامد اران د اشته باشند  تا از این بحران خارج شوند .
تولید   تیراژ  که  هستیم  این  شاهد   ماهه   6 گزارش  د ر 
که  طوری  به  کرد ه،  پید ا  کاهش  بسیار  خود روسازان 
سال  مشابه  مد ت  به  نسبت  فروش  میزان  آمار  براساس 
قبل حد ود  40 تا 50 د رصد  کاهش د اشته است. به د لیل 
نسبت  تولید   هزینه  و  د اشته  کاهش  فروش  تیراژ  اینکه 
به تورم به شد ت افزایش یافته ، د ر نتیجه سود  د هی به 

شد ت کاهش پید ا کرد ه و به زیان د ه شد ن این صنعت 
منجر شد ه است.

واکاویدالیلزیانخودروسازان
را  خود روسازان  سنگین  زیان  شد   گفته  که  همانگونه 
افزایش  ارز،  نرخ  نوسانات  عامل  سه  از  ناشی  می توان 
عنوان  د ستور  گذاری  قیمت  افزایش  و  تولید   نهاد ه های 
کرد  که به ترتیب هر یک از این موارد  تشریح می شوند :

نوساناتنرخارز
تخصیص  و  تامین  د ر  امر  متولیان  لحظه ای  تصمیات 
و خود روسازان  قطعه سازان  مراجعه  به  منجر  نهایتا  ارز 
و  اولیه  مواد   وارد ات  برای  ارز  خرید   و  نیما  سامانه  به 
قطعات شد ه و د رحال حاضر ارز مورد  نیاز قطعه سازان و 
خود روسازان از طریق سامانه نیما نزد یک به د وبرابر د الر 
4200 توماني تهیه مي شود  که به معني د وبرابر شد ن 
فروش  قیمت  که  د رحالي  است.  تولید   هاي  نهاد ه  نرخ 
خود روها تغییري ند اشته و همچنان با روش هاي گذشته 
صورت مي گیرد . از سویي د یگر ارز مورد  نیاز قطعه سازان 
و  است.  بود ه  همراه  تولید   هزینه  افزایش  همین  با  نیز 
ازر د ر سال گذشته حد ود  3 هزار و  د رحالی که قیمت 
700 تومان بود  اما ارز مورد  نیاز قطعه سازان و خود رو 
سازان با ارز نیما حد ود  ۸500 تا ۸900  تومان تامین مي 
شود . به عبارت د یگر متوسط نرخ ازر د ر سال گذشته 3 
هزار و330 تومان ، د ر پنج ماهه سال 97 4300 تومان 
و از 14 مرد اد  به این طرف کف ۸500 تومان . متوسط 

ارزبري خود رو هاي ساخت د اخل 2500 د الر است.
قیمتگذاریدستوری

عالوه بر نوسانات نرخ ارز و روند  افزایشی آن، قیمت گذاری 
وارد   کشور  یک  اقتصاد   به  را  ضربه  بزرگترین  د ستوری 

می کند  چرا که تولید کنند ه با توجه به هزینه های زیاد ی 
که د ر پیش روی خود  د ارد ، مجبور می شود  که با قیمتی 
کمتر از واقعیت، محصول خود  را عرضه کند . د ر نتیجه 
زیان های انباشت به تعطیلی واحد های تولید ی می انجامد  
و از سوی د یگر، راه  را برای عد ه ای سود جو باز می کند . 
این د ر حالیست که د ر د نیا از نظام د ستوری قیمت گذاری 
د نیا  جاي  د هیچ  و  است  نشد ه  گرفته  مثبتی  نتیجه  
قیمت  و  ند ارد   وجود   د ستور  یا  و  د ولتي  گذاري  قیمت 
براساس  عرضه و تقاضا تعیین مي شود  .  خود رو سازان 
خود رو هاي خود  را با اررز ۸500 توماني تولید  مي کنند  
د رحالیکه با قیمت ارز 4200 توماني مي فروشند . تجربه 
بود ه  همراه  تلخی  با  همواره  د ستوری  قیمت گذاری های 
د ستوری  صورت  به  آن  قیمت  خود رو  که  زمانی  است؛ 

این  از  بازار  مافیای  و  د الل ها  از  بسیاری  شد ،  تعیین 
اختالف نرخ سود  برد ند ؛ به طوری که واسطه ها طی یک 
سال، میلیارد ها تومان از اختالف قیمت د رب کارخانه و 

قیمت بازار آزاد  آن، استفاد ه کرد ند .
افزایشنهادههایتولید

زیان  د یگر  عامل  نیز  تولید   هاي  نهاد ه  قیمت  افزایش 
خود رویی ها براساس گزارشعملکرد  ساالنه آنها بود .

خود رو  هر  د ر  آن  مصرف  میزان  که  سرد   ورق  قیمت 
د ر  باشد   می  کیلوگرم   100 و  هزار  یک  یا  هزار  یک 
سال گذشته 23 هزار تومان بود  و این میزان امسال به 
فوالد   پایه  قیمت  همچنین  رسید .  هزارتومان   4۸000
آلیاژي که متوسط مصرف آن 70 کیلوگرم د ر هر خود رو 
می باشد  د ر سال 96 حد ود  3 هزارو 294 تومان و امسال 
6 هزارو 294 تومان بود ه است. عالوه براین، قیمت پایه 
آلومینیوم که به طور متوسط د ر هر خود رو 65 کیلوگرم 
مصرف می گرد د  د ر سال 96 حد ود  7 هزارو 940 تومان و 

د ر سال 97 به 23 هزار تومان رسید ه است.
قیمت مس که متوسط مصرف آن 12 کیلوگرم می باشد  
د ر سال  96 بالغ بر 22 هزارو 600 تومان د رسال جاری 

52 هزار تومان بود ه است.
سرب که د ر هر خود رو 14 کیلوگرم استفاد ه می شود  از 
قیمت پایه ۸100 تومان د ر سال 96 به 2۸ هزار تومان 

د ر سال جاری رسید .
خود رو  هر  د ر  کیلوگرم   42 که  پالستیکي  پلیمیرهاي 
پایه 4هزارو 970 تومان د ر   از  قیمت  مصرف می شود  
د ر سال 97 رسید ه  تومان  به 14 هزارو 300  سال 96 
مصرف  با  مصنوعي  چو  کائو  پایه  بهای  همچنین  است. 
سال  تومان   450 هزارو   5 از  خود رو  هر  د ر  ۸کیلوگرم 
96 به 13 هزارو 700 تومان د ر سال جاری و کائو چو 
طبیعي با مصرف 10 کیلوگرم د ر هر خود رو از 5 هزارو 

450تومان به 13 هزار و 700 تومان رسید ه است.
ساخت  خود رو  هر  شد ه  تمام  قیمت  ذکراست  به  الزم 
د اخل 35 د رصد  وابسته به قیمت مواد  اولیه و 33 د رصد  
د ستمزد  مابقي  و  ارز  نرخ  به  وابسته  شد ه  تمام  قیمت 

هزینه هاي عمومي، سازند گان و.. است.

ترقیاقتصادی:تحلیل گر فارین پالیسی معتقد  است هیچ کس نمی تواند  با 
اطمینان بگوید  پس از ضرب االجل 4 نوامبر د قیقاً چه اتفاقی خواهد  افتاد  زیرا 
بسیاری از کشورهایی که وارد ات نفت از ایران را کاهش د اد ه اند ، همچنان به 
د نبال معافیت از اجرای تحریم ها هستند . کمتر از د و هفته د یگر تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران رسماً آغاز می شود  اما هنوز د قیقاً مشخص نیست که ایران د ر 
حال حاضر چقد ر نفت صاد ر می کند  و این مسئله باعث شد ه است که د ر مورد  
میزان اثرگذاری کمپین کاخ سفید  برای اعمال فشار بر ایران ترد ید های جد ی 
وجود  د اشته باشد . به نوشته کیت جانسون، تحلیل گر نشریه آمریکایی فارین 
برابر د وربین های  آمریکا د ر  ترامپ رئیس جمهور  از زمانی که د ونالد   پالیسی، 
تلویزیونی فرمان خروج این کشور از برجام را امضا کرد  و از بازگشت تحریم های 
کاخ سفید  علیه ایران خبر د اد ، ایران تالش زیاد ی برای حفظ مهم ترین  منبع 
د رآمد ی خود  یعنی نفت انجام د اد ه و موفقیت های مشهود ی نیز د ر این زمینه 

کسب کرد ه است. د ر حالی که مقامات د ولت ترامپ از امید واری خود  برای به 
صفر رساند ن صاد رات نفت ایران د ر آیند ه ای نزد یک سخن می گویند ، به نظر 
می رسد  آمریکا هنوز فاصله زیاد ی تا د ستیابی به این هد ف بلند پروازانه د اشته 
باشد . اگرچه هیچ تصویر روشنی د ر مورد  اینکه نزد یک شد ن ضرب االجل 4 
نوامبر )13 آبان( تا چه حد  بر صاد رات نفت ایران تأثیر گذاشته است، وجود  ند ارد  
اما برآورد های آژانس بین المللی انرژی و اد اره اطالعات انرژی آمریکا حاکی از این 
است که صاد رات نفت ایران از بیش از 2.5 میلیون بشکه د ر روز طی ماههای 
نخست سال جاری میالد ی به 1.6 تا 1.7 میلیون بشکه د ر روز رسید ه است. به 
عبارتی می توان گفت اثربخشی تحریم ها تاکنون بیش از انتظارات کارشناسان 
بود ه است. با این حال د ر مورد  میزان نفتی که هرروز توسط نفتکش ها از ایران 
به سایر کشورها حمل می شود ، ترد ید های زیاد ی وجود  د ارد . پایگاه اینترنتی 
تانکر ترکرز )TankerTrackers.com( که ترد د  نفتکش ها را به کمک تصاویر 

ماهواره ای رصد  می کند ، اخیراً طی گزارشی کرد ه که د ر حال حاضر صاد رات 
نفت ایران رقمی نزد یک به 2.2 میلیون بشکه د ر روز است که نسبت به گذشته 
شد ن  سرازیر  مورد   د ر  هرروز  که  گزارش هایی  می د هد .  نشان  اند کی  کاهش 
نفتکش های ایرانی به سمت بناد ر هند  و چین منتشر می شود  را می توان شاهد ی 
اینترنتی تانکر ترکرز د انست. اگرچه برخی  بر ارقام اعالم شد ه از سوی پایگاه 
مواضع و تصمیمات اخیر چین و هند  از همراه شد ن آنها با تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران حکایت می کند ، اما آنها هنوز به د نبال یافتن راهی هستند  که 
وارد ات نفت از ایران را اد امه د هند . حتی کشوری مانند  کره جنوبی نیز که طبق 
خواسته آمریکا بالفاصله وارد ات نفت از ایران را به طور کامل قطع کرد ه است نیز 
اکنون می کوشد  تا از د ولت ترامپ برای ازسرگیری تجارت نفتی با ایران معافیت 
بگیرد . ترکیه که جزو مهم ترین  مشتریان نفت ایران محسوب می شود  نیز برای 

د ستیابی به چنین معافیتی تالش می کند .

ترقیاقتصادی: یک مسابقه است که د ر آن 
از اروپا.  امریکا از چین قوی تر است و چین 
هرد وی امریکا و چین از برزیل هم قوی ترند  و 
زور برزیل به اروپا هم می رسد . امریکا به چین 
سرد رآورد ن  برزیل.  به  هم  اروپا  و  د ارد   نیاز 
از نزاعی با چنین صورت مسئله ای به اند ازه 
کافی پیچید ه هست، چه برسد  به پیش بینی 

کرد ن آن ..
مزارع سویا و ذرت امریکا خیلی زیبا هستند . 
د ر مرکز این کشور هر از گاهی چشم انسان 
با شلوار جین  افراد  می خورد  که  به گروهی 
پیاد ه  ماشین  یک  از  ِگلی  چکمه های  و 
می شوند  و به میانه یک زمین زراعی می پرند . 
تعریف  به  می شود   خالصه  حرفشان  تمام 
کشور.  این  زراعی  محصوالت  از  تمجید   و 
نیستند   کشاورز  سری  یک  تنها  افراد   این 
کشاورزی  بزرگ  شرکت های  مد یران  بلکه 
د ر  نیز  صنایع  این  مالی  تامین کنند گان  و 

میانشان به چشم می خورند .
تمام این صحبت های زیبا تا جایی اد امه د ارند  
به  بازگرد ند .  ماشین  د اخل  به  افراد   این  که 
ناگهان  ماشین  به  آنها  مجد د   ورود   محض 
تمام  می کند .  حرکت  تیرگی  سمت  به  فضا 
حرف ها از وضع بد  بازار است و زیان بار بود ن 
معامله د ر چنین وضعیتی. خود شان اسم این 
وضعیت را »جنگ سرد  تجاری« گذاشته اند  

و اشاره اصلی شان به وضعیت تجاری خاصی 
است که بین چین و امریکا برقرار شد ه.

د الر  ارزش  رفتن  باال  اخیر،  ماه  چند   طی 
ارزهای  رفتن   بین  از  امریکا،  بهره  نرخ  و 
بازارهای نوظهور و ترس از صد ماِت ناشی از 
تعرفه های جد ید  باعث شد ه است که قیمت 
این کاالها طی ماه های اخیر به حد ی پایین  
تجاری  د رگیری های  این  تمام  به  برسد . 
اضافه  را هم  اقلیمی  و  بحث های آب وهوایی 
وجود   زمینه  این  د ر  که  ترس هایی  کنید . 
رفتن  پایین  و  حرارت  افزایش  با  د اشتند  
خود   مسئله  این  و  شد ند   تشد ید   آب  سطح 
را د ر گند م اروپا نشان د اد . قیمت غالت اروپا 
بسیاری  قیمت  اما  است،  کرد ه  پید ا  افزایش 
شهریور  ابتد ای  د ر  یافته.  کاهش  کاالها  از 
همین سال، قیمت یک پوند  از قهوه عربیکا 
یعنی  این  و  رسید ،  د الر  یک  از  پایین تر  به 
همان  از  فنجان  یک  قیمت  از  کمتر  حتی 
بی سابقه  اخیر  د ر 12سال  قیمت  این  قهوه. 
بود ه است. شکر خام هم به کمترین قیمت 
عامل  است.  رسید ه  اخیر  سال   10 د ر  خود  
اصلی هرد وی این مسائل عرضه بیش از حد  
این د و کاال توسط کشور برزیل است. پایین 
رفتن ارزش ارز برزیل، صاد رات را برای این 
کشور به عملی مطلوب تبد یل کرد  و آنها هم 

مواد  خود  را وارد  بازار کرد ند .

ابعادبسیارترسناکاینجنگ
هم  نفت  و  مس  مورد   د ر  مسئله  همین 
پایین  بسیار  به حد ود ی  آنها  و  است  صاد ق 
طی هفته های انتهایی بهار تا اواسط تابستان 
می شود   جالب  زمانی  د استان  بود ند .  رسید ه 
کشاورزی  محصوالت  تولید   بحث  د ر  که 
این  د ر  که  خوش بین اند   بسیار  امریکایی ها 
اخیر  سال  چند ین  برد اشِت  بیشترین  سال 
را از زمین های سویا د اشته باشند . همه چیز 
اینکه  تا  می رسد   نظر  به  خوب  و  جالب 
کشور  امریکا  سویای  اصلِی  خرید ار  بفهمیم 
چین بود ه که د ر حال حاضر به د لیل اعمال 
تعرفه وارد ات از امریکا، خرید ن آن د یگر برای 
چینی ها مقرون به صرفه نیست. امریکایی ها 
بود ن  هزینه بر  علت  به  که  امید وارند   هم 
گند م، د انه های سویای خود  را به اروپایی ها 
بفروشند ، اما باز هم برزیل از راه می رسد  و به 
د لیل پایین بود ن ارزش پولش می تواند  بازار 

را از آن خود  کند .
د ر  پیوسته  حیطه ها  همه  د ر  شرایط  البته 
حال بد تر شد ن نیست، اما با قاطعیت می توان 
گفت که د ر حال پیچید ه تر شد ن هست. این 
وضعیِت پیش آمد ه د و منشأ نسبتا مهم د ارد : 
اولی اینکه اهمیت بازارهای فرعی برای ایجاد  
حال  د ر  و  رفته،  باال  بسیار  موثر  تقاضای 
حاضر بازارهای فرعی د ر وضعیت بسیار بد ی 

روانی  وضعیت  هم  د ومی  و  می برند ؛  سر  به 
بسیار حاد ی که بر بازارها حاکم است و باعث 
می شود  که با هر خبری که پخش می شود ، یا 
با حس ترسی که جنگ تجاری امریکا و چین 
ایجاد  کرد ه، ثبات و منطق بازار بر هم بخورد .

کشور  این  است.  جالب  بسیار  چین  جایگاه 
از تقاضای مس جهان را تقبل  تقریبا نیمی 
تقریبا  هم  فوالد   مصرف  مورد   د ر  و  می کند  
هرد وی  علی القاعد ه  د ارد .  سهمی  چنین 
از سر  را  مشابهی  سرنوشت  باید   کاالها  این 
می گذراند ند  اما وضعیت فوالد  به مراتب بهتر 
است، زیرا بزرگ ترین  قرارد اد های چین د ر 

خود   د اخلی  تولید ات  به  مربوط  زمینه،  این 
کشور است و خیلی تحت تاثیر شرایط جهانی 

قرار نمی گیرد .
از سوی کشور  تقاضا  مانند  همیشه،  باز هم 
چین مهم ترین  عامل تعیین کنند ه سرنوشت 
پیش بینی  می آید .  حساب  به  کاالها  این 
با استفاد ه از سیاست های  می شود  که چین 
از  ناشی  مشکالت  انبساطی  پولی  و  مالی 
جنگ تجاری را خنثی و شرایط کاالها را بهتر 
کند . اما به هر حال نه تنها آیند ه را نمی توان 
عملی  پیش بینی اش  بلکه  کرد ،  پیش بینی 

بسیار خطرناک است.

آیاچینپایاندهندهجنگتجاریخواهدبود؟
تنشهایجهانیازتجارتگرفتهتاارز،تنمحصوالتکشاورزیوفلزاتونفتمیلرزاند دیدگاه

باقیمتگذاریدستوریمحققشد

سودسهامدارانخودرودرجیبداللها

فارینپالیسی:

آمریکاراهدرازیتابهصفررساندنصادراتنفتایراندارد

بیموامیدهایاقتصادایران
پسازنیمهآبان

آبان، ماه پایان یافتن مهلت 
اعمال تحریم  بــرای  امریکا 
علیه ایران اســت اما به نظر 
تحریم های  تمام  می رســد  
یکجانبه این کشور علیه ایران 
اعمال شد ه است. به عبارت 
ساد ه تر، ایران د ر بخش نفت 
پتروشیمی، معامالت بانکی و 
مالی تحریم است و 13 آبان 
تنها یک نماد  و تاریخ رسمی 
د رباره تحریم هاست. پس از 
این تاریخ اقتصاد  ایران د و رخد اد  مهم را انتظار می کشد . رخد اد  اول 
این است که همگان به این نتیجه می رسند  که تحریم علیه اقتصاد  
ایران پیشتر اعمال شد ه و تحریم جد ید  چیزی بیشتر از تحریم های 
کنونی ند ارد . هرچند  ممکن است امریکایی ها فهرستی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی را اعالم کنند  و آن ها د ر فهرست تحریم بگنجانند  
اما کاال و خد متی نیســت که امریکایی ها تحریم نکرد ه باشــند  و 
بخواهند  پس از 13 آبان مــاه آن را د ر د ایره تحریم ها قرار د هند . 
رخد اد  د وم این است که اروپایی ها حمایت های مالی و اقتصاد ی از 
برجام را آغاز می کنند . آن ها تاکنون به طرز فوق العاد ه ای از برجام 
به طور سیاسی حمایت کرد ه اند  اما 13 آبان تاریخی است که آن ها 
باید  حمایت اقتصاد ی و مالی شان را هم نشان د هند . این حمایت 
اقتصاد ی ومالی شــامل خرید  نفت از ایــران و پرد اخت پول آن از 
ســوی خرید اران به ایران اســت تا کاالهای مورد  نیاز ایران از این 
محل تامین شــود . این مهم اگر از سوی اروپایی ها عملی شود ، د و 
پیامد  مثبت را برای اقتصاد  ایران به همراه خواهد  د اشت. اول اینکه 
خرید  نفت ایران تضمین می شــود  و د وم، بخشی از نیازهای ارزی 
ایران به طور رسمی از د الر به یورو تغییر می کند . این امید  وجود  
د ارد  کــه این د و با وفاد اری اروپایی ها به برجام رخ د هد . از ســوی 
د یگر با فهم این مســئله که تحریم های جد ید ی اعمال نمی شود  
بسیاری از آثار تحریمی موجود  د ر اقتصاد  ایران از بین خواهد  رفت. 
اکنون ســوال این است که چه امید ی به اتحاد یه اروپا د ر حمایت 
مالی و اقتصاد ی اش از برجام وجــود  د ارد ؟ حمایت اروپا از ایران 
اوال به خاطر منافع خود  و ثانیا به خاطر ایران و برجام است. برجام 
تنها قاعد ه و تفاهم بین المللی نیست که ترامپ از آن خارج شد ه 
است. خروج از معاهد اتی مثل پاریس و تفاهم نامه منع استفاد ه از 
موشک های میان برد  هسته ای نیز از جمله عهد  شکنی های ترامپ 
اســت. اگر اروپایی ها د ر موضوع ایران د ر مقابل ترامپ قرار نگیرند  
ممکن است بسیاری د یگر از معاهد ات و تفاهم نامه های بین المللی 
نیــز مثل برجام مورد  بی اعتنایی امریکا قرار بگیرد  و این د ر میان 
مد ت و بلند  مد ت به نفع اتحاد یه اروپا نیست. بنابراین اروپا تالش 
می کند  با حفظ مواضع گذشته اش د ر مورد  برجام و تشد ید  آن از 

پیشروی بیشتر امریکا د ر این قاره جلوگیری کند .

تحلیل گر اقتصاد ی
هادیحقشناس

صنعت
تجارت
و 6
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از مقامات ارشد  بلومبرگ د ر لند ن 
استفانیفلندرز

حنایاقتصاددانانرنگیندارد
گزارشپایاندوراناقتصاددانان

چینروزهایسختیراپیشرودارد

رشداقتصادجهانباجنگتجاری
کاهشمییابد

ترقیاقتصادی:صاد رات چین د ر ماه ســپتامبر به شد ت افزایش یافته است. 
اما کارشناسان می گویند  این رشد  به د لیل افزایش خرید  شرکت های امریکایی 

قبل از شروع زمان اعمال تعرفه ها است.
طبق این گزارش، افت اقتصاد  چین با بد تر شــد ن اوضاع جنگ تجاری با ایاالت 
متحد ه، د ر حال عمیق تر شد ن اســت. طبق آمارهای رسمی د ومین اقتصاد ی 
بزرگ جهان د ر سه ماه سوم سال جاری رشد  6.5 د رصد ی را تجربه کرد ه است. 
این میزان ضعیف ترین رشــد  فصلی از زمان بحران مالی د ر اوایل سال 2009 
اســت. همچنین این میزان کمتر از 6.6 د رصد ی اســت که اقتصاد د انان پیش 
بینی کرد ه بود ند . اقتصاد  چین، امســال علی رغم تالش های د ولت برای کنترل 
سطح باالی بد هی نیروی خود  را از د ست د اد ه است. چین همچنان تحت تاثیر 
فشارهای تعرفه ای امریکا روی 250 میلیارد  د الر از صاد راتش قرار د ارد . مقامات 
چینی به د نبال کاهش مالیات، هزینه های زیربنایی و سیاســت پولی انبساطی 

برای به د ست آورد ن رشد  اقتصاد ی هستند . 
مقامات چینی معتقد ند  برای تثبیت رشــد  باید  د ر زمینه کســب و کار اقد امات 
تســهیل گرانه بیشتری انجام د اد . بازار ســهام و ارز چین طی ماه های اخیر به 
د لیل ترس از آیند ه اقتصاد  و تاثیر جنگ تجاری با مشــکل مواجه شــد ه است. 
همان طور که رشــد  ناامید کنند ه د ر این سه ماه ســوم رخ د اد ه است، مقامات 
رســمی و اقتصاد د انان چینی تالش های کم سابقه ای برای هماهنگی کاهش 
نگرانی ســرمایه گذاران انجام می د هند . ییی گانگ، رییس بانک مرکزی چین 
د ر بیانیه ای اعالم کرد : افت بازار ســهام د ر وضعیت اقتصاد ی کشــور منعکس 
 نشــد ه اســت. او گفت د ولت اقد امات بیشــتری برای حمایت از اقتصاد  انجام 

خواهد  د اد . 
نظریات مشــابه توســط د یگران مسئوالن از جمله روســای اوراق بهاد ار چین 
سیاست گذاران بانکی و مشاور ارشد  اقتصاد ی شی جینپینگ، رییس جمهوری 
این کشــور عنوان شد ه است. سهام شانگهای د یروز بعد  از ظهر با 2 د رصد  رشد  

همراه بود .
تشدیدمبارزاتتجاری

علی رغم کاهش ســرعت رشــد ، چین هنوز هم د ر مسیر هد ف 201۸ د ولت و 
رشــد  حد ود  6.5 د رصد  قرار د ارد . البته کارشناســان د ر مورد  اطالعات رسمی 
د ولت چین با شک و ترد ید  نگاه می کنند . آنها برای بررسی د قیق تر به شاخص 
هــای د یگری مانند  تولید  برق، حمل و نقل بــار روی آورد ه اند . از طرفی تاثیر 
تشد ید  مبارزه تجاری با امریکا احتماال د ر فصل بعد ی برای چین بیشتر نمایان 
خواهد  شــد . د ولت ترامپ برنامه د ارد  تا پایان ســال جــاری تعرفه های 200 
میلیــارد  د الری روی کاالهای چینی را از 10 د رصد  به 25 د رصد  افزایش د هد . 
ترامپ همچنین گفته، آماد ه اســت تا تعرفه هــا را روی کل کاالهای صاد راتی 
چین به امریکا اعمال کند . رقمی که سال گذشته 500 میلیارد  د الر بود ه است. 
صاد رات چین د ر ماه ســپتامبر به شد ت افزایش یافته است. اما کارشناسان می 
گویند  این رشد  به د لیل افزایش خرید  شرکت های امریکایی قبل از شروع زمان 
اعمال تعرفه ها اســت. مقامات چینی هفته گذشــته اعالم کرد ند  که ماه های 
ســختی برای صاد رات د ر پیش رو د ارند . فشــارهای بعد ی ممکن است باعث 
کاهش رشــد  ساالنه جهانی شود . به گفته کارشناســان، »بد ترین چیزها هنوز 

د ر راهند .«

د ر زمانــی نه چنــد ان د ور، هــر سیاســتمد اری 
»اقتصاد د ان محبوب« خود  را د اشت. اقتصاد د ان 
محبوب مارگارت تاچر، میلتون فرید من بود . جان 
اف. کند ی احتماال به جان کنت گالبرایت اعتقاد  
د اشــت. اقتصاد د ان برند ه نوبل جوزف استیگلیتز 
د ر د وره اول ریاست جمهوری بیل  کلینتون روزها 
و شــب های زیاد ی را د ر کاخ سفید  زند گی کرد . 
می گویند  چهــره کلینتون از شــنید ن نام جان 

مینارد  کینز باز می شد .
امروز اوضاع فرق کرد ه. د یگر اسمی از اقتصاد د ان 
محبــوب نمی شــنوید . رهبران سیاســی هنوز 
اقتصاد د انــان را د ور و بر خــود  د ارند ، اما آخرین 
باری را که یک سیاســتمد ار آشــکارا و مغرورانه 
پیشــنهاد  یکــی از آنها را پذیرفته باشــد  به یاد  
نمی آوریــم. د ونالــد  ترامپ، مثل همیشــه، یک 
مورد  افراطی اســت: او با افتخــار د قیقا برعکس 
توصیه هــای اقتصاد د انــان جریــان اصلی عمل 
می کند  )نمونه اش د ر مورد  جنگ تجاری با د نیا(. 
اما اگر اقتصاد د انان بخواهند  با خود شان روراست 
باشــند  باید  اعتراف کنند  که ماجــرا عمیق تر از 

رفتارهای فرد  ناسازگاری چون ترامپ است.
اگــر سیاســتمد اران د ر کشــورهای پیشــرفته 
وقتشــان را با گوروهای اقتصــاد ی نمی گذرانند  
یک د لیلش آن است که اقتصاد د انان راه حل های 
واقعا به د رد بخوری د ر چنته ند اشــته اند . اکثر آنها 
نتوانســتند  بحران مالی سال 200۸ را پیش بینی 
کنند  و مد ل های اقتصاد  کالنی که د هه هاست د ر 
د انشگاه ها تد ریس می شوند  د ر فهم وضع کنونی 
ناتــون بود ه اند . اقتصاد د انان حتی پاســخی برای 
چالش های پیش  روی روســای بانک های مرکزی 
ند ارند  که نومید انه به د نبال بازگرد اند ن نرخ تورم 

به حد ود  2 د رصد  هستند .
مــن با ناتوانی نســخه های ســنتی اقتصاد ی به 
صورت د ســت اول د ر ســال 2016 مواجه شد م 
زمانی که ریاســت کمیســیونی د رباره رشد  د ر 
شهر شفیلد  انگلیس را برعهد ه د اشتم. تازه شش 

روز از رفراند وم برگزیت گذشــته بود . شفیلد  د ر 
د هه های 19۸0 و 1990 پس از ســقوط صنایع 
فوالد  و زغال ســنگش جزو نقاط تاریک بیکاری 
د ر کشور به حســاب می آمد . د ر آن زمان سران 
محلی وقت و ســرمایه خود  را وقف د نبال کرد ن 
د ســتورالعمل های مد رن احیای اقتصاد ی کرد ند . 
مرکز شهر را توسعه د اد ند  و د انشگاه های شهر را 
آن چنان تقویت کرد ند  که شفیلد  تبد یل به یکی 

از د انشجویی ترین شهرهای انگلیس شد .
روی کاغذ نتیجه شگفت انگیز بود . د ر سال 2016 
تعد اد  مشغوالن به کار د ر شــهر رکورد  شکسته 
بود  و نرخ بیکاری به 6 د رصد  رســید ه بود ، کمتر 
از نصف اوایل د هــه 1990. اما حقوق بخش های 
خد مــات عمومــی د ر شــهر به خاطــر ریاضت 
اقتصاد ی به شــد ت پایین آمد ه بــود . فقیرترین 
بخش های شــهر همچنان د چار همان مشکالت 
اجتماعــی بود ند  که د ر زمانی که بیکاری 3 برابر 
حاال بود  با آن د ســت و پنجه نرم می کرد ند . یک 
مد د کار محلی به ما گفت: »مشــکل عموما پید ا 
کرد ن شغل نیســت، مسئله اصلی پید ا کرد ن د و 

یا سه شغل است.«
۸0 د رصد  مرد م شــفیلد  برخــالف توصیه تمام 
سیاســتمد اران محلی به نفع برگزیت رأی د اد ند . 
د ر جلســه کمیسیون، جان ماد رسول، مد یرعامل 
شــورای شهر که همچنان د ر شــوک بود  گفت: 
»سال های سال ما این روایت مسلط اقتصاد ی را 
پذیرفته بود یم که هر رشــد ی، رشد  خوب است. 

حاال د اریم عواقبش را می بینیم.«
د ینامیــک رأی برگزیــت البتــه پیچید ه تــر از 
اینهاســت و فقط کامال به اقتصــاد  مربوط نبود . 
همین را می توان د رباره رأی آورد ن د ونالد  ترامپ 
د ر امریکا گفت. اما اگر یک د رس از قد رت گیری 
پوپولیست ها د ر سال های اخیر گرفته باشیم این 
اســت که از د ید  رأی د هند گان فقط کمیت رشد  

و مشاغل مهم نیست. کیفیت هم اهمیت د ارد .
از  نیمــی  انگلیــس، د ر حــد ود   و  امریــکا  د ر 
خانواد ه هایی که زیر خط فقر هســتند  د ست کم 
یک بزرگ ســال مشــغول به کار زند گی می کند . 
این زنگ خطــری برای اقتصاد د انانی اســت که 

د هه هاســت می گویند  که بهترین پاســخ به فقر 
اشتغال زایی است.

میزان حقوق ماهانه البته اهمیت باالیی د ارد ، اما 
حاال معلوم شــد ه عوامل مخفی تری مثل رضایت 
شــغلی، احتمال پیشرفت، احســاس ارزشمند ی 
و حضور د اشــتن د ر جامعه هــم برای مرد م مهم 
بود ه انــد . د ر آمار و ارقام ســنتی اقتصاد ی توجه 
خاصی به این عوامل نمی شــود  و تا همین اواخر 
اقتصاد د انان اید ه خاصی د رباره آنها ند اشتند . اکثر 
اقتصاد د انــان عالقه ند ارند  د ربــاره توزیع قد رت 
سیاســی و اقتصاد ی و تبعات عظیم آن بر اقتصاد  

حرف بزنند .
البته ما د ر جهــان غرب آمار خوبی د رباره میزان 
حقــوق و د رآمد  مــرد م د اریم. اما ایــن آمار د ر 
مقیاس ملی اســت. برای سیاست گذاران محلی 
مثل ماد رسول، تقریبا غیرممکن است که متوجه 
شــوند  این رشد  سریع د ر اشتغال زایی آیا مشاغل 

باکیفیت به شهر می آورد  یا نه.
چراباوجودرشد،دستمزدهاباالنمیرود؟

د ر سال های 2007 تا 2009 مهم ترین بانک های 
مرکــزی د نیا به طور هم زمان د ســتورالعمل های 
کالســیک اقتصاد ی را اجرا کرد ند  تا جلوی ورود  
جهان به رکود ی بــزرگ - مثل د هه 1930 - را 
بگیرند . بــن برنانکه، رئیس فــد رال رزرو امریکا 
د ر آن زمــان حتــی کتابی د رباره سیاســت های 
اقتصاد ی د هه 1930 د اشــت. امــا همان طور که 
اقتصاد د انان لری ســامرز و اولیویر بلنچارد  اشاره 
کرد ه اند  این سیاســت  موفق عمــل نکرد : میزان 
تولید  سرانه )افراد  د ر سن کار( د ر 12 سال بعد  از 
2007 د ر امریکا بیشتر از تولید  سرانه د ر 12 سال 
بعد  از 1929 نبود ه اســت. د ر خیلی از کشــورها 
از جمله انگلیس، کاهــش تولید  ناخالص د اخلی 

بسیار بیشتر از د هه 1930 بود ه است.
بانک های مرکزی هنوز نتوانسته  اند  اقتصاد  جهان 
را د ر حــد ی احیا کنند  که بــد ون تزریق د ریایی 
از پول ارزان د وام بیاورد . آنها هنوز نتوانســته اند  
راه حلی برای برون رفــت از د نیای تولید  پایین و 

د ستمزد  پایین پید ا کنند .
د ر اجالس اخیر بانک مرکــزی اروپایی د ر مورد  
بانک های مرکزی که د ر ســینترای پرتغال برگزار 
شــد  هد ف اصلی فهم این مســئله بــود  که چرا 
رشــد  د ســتمزد ها و تورم این قد ر ضعیف بود ه 

اســت. د ر این جلســه د وروزه بانک د اران 
و اقتصاد د انــان بلند پایه از کشــورهای 
امریــکا، ژاپــن و اتحاد یــه اروپــا 
سخنرانی کرد ند . هیچ کد ام از این 
بانک هــای مرکزی نتوانســته اند  
حالتــی را د ر کشورشــان ایجاد  
کنند  که د ر آن رشــد  د ستمزد ها 
آن قد ر باال باشــد  که بــه تورم مورد  

نظر آنها د ر اقتصاد  منجر شود .
د ر ســال 2009 بــرای هر پســت 
خالــی د ر امریــکا 6 نفــر بیکار 
حال  د ر  می کرد نــد .  رقابــت 
حاضــر این نســبت تقریبا 
این  اســت.  یک  به  یک 
یعنــی بایــد  آرام آرام 
باالرفتــن  منتظــر 
باشیم.  د ستمزد ها 

اما د ر سینترا هیچ کد ام از سخنرانان جرئت چنین 
پیش بینی ای را ند اشتند . تجربه فیلیپ لوه، رئیس 
بانک ملی استرالیا نشان می د هد  که حتی با وجود  
بیکاری پایین، احتمال باال رفتن د ستمزد ها زیاد  
نیست. استرالیا 27 سال است که رشد  بد ون وقفه 
اقتصاد ی را تجربه می کند  و نرخ رشــد  ســاالنه 
د ســتمزد هایش از 2 د رصد  فراتر نمی رود . اقتصاد  

کالسیک پاسخی برای این مشکل ند ارد .
کورسویامید؟

تغییرات نهاد ی و سیاســی د ر طــول قرن اخیر 
قــد رت چانه زنی کارگــران را پایین آورد ه و توپ 
را د ر زمیــن ســرمایه اند اخته اســت. گروهی از 
اقتصاد د انان بــا د ر نظرگرفتن این قضیه د ر حال 
عبور از تئوری های کالســیک هســتند . اینها را 
 می توان جالب تریــن اقتصاد د ان های حال حاضر 
د نیا به حساب آورد . جیسن فرمن و پیتر ارسزگ 
د و اقتصاد د ان سابق د ولت اوباما تئوری ای د ارند  که 
بر اساس آن کاهش رقابت و پویایی د ر بخش های 
کلید ی اقتصاد  باعــث کاهش بهره وری د ر امریکا 
 شــد ه و هم زمان به افزایش نابرابری د ســتمزد ها 

د امن زد ه است.
ریچارد  بالد وین، اســتاد  اقتصاد  د ر مرکز مطالعات 
بین المللی و توســعه ژنو مقاله ای مستد ل د رباره 
تازه ترین مرحله جهانی ســازی نوشته و د ر آن به 
زبان ســاد ه توضیح د اد ه که چــرا د ولت ها برای 
افزایــش رقابت پذیری ملی بایــد  از تمرکز روی 
شرکت های بزرگ خصوصی و سرمایه آنها د ست 
برد ارند  و د ر عوض مرد م و شــهرها را برای رقابت 

آماد ه تر کنند .
ایــن روزها حتی گروهــی از اقتصاد د انان جریان 
غالب د رباره احتمال تغییــر توازن قد رت به نفع 
نیروی کار از طریق اعمــال مالیات روی ثروت و 
کاهــش مالیات بر د رآمد  صحبــت می کنند . این 
تحولی بزرگ برای افراد ی اســت کــه تا همین 
اواخر با اطمینــان می گفتند  کاهش مالیات روی 
سرمایه بهترین گزینه برای کشور است. حاال باید  
د ید  آیا جریان غالــب اقتصاد د انان د ر برابر تغییر 
مقاومــت خواهند  کرد  یا نه. و آیا سیاســتمد اران 
د وباره د ر بین این شــکل تــازه از اقتصاد د انان به 
د نبال »اقتصاد د ان محبوب« خواهند  گشت یا نه. 
منبع:بلومبرگ

ترقیاقتصادی:با رشد  فناوري هاي تولید  
نفت شیل آمریکا، از روند  افزایش قیمت نفت 
متعارف د ر ســال هاي آتي کاســته شــود  و 
همانطور که د ر تحلیل هاي مؤسسات تحلیلي 
بازار نفت آمد ه، آمریکا با د گرگوني ســاختار 
بازاریابــي انرژي بــه د نبال یافتــن بازارهاي 
جایگزین و گسترد گي تجارت نفت شیل خود  

است.
نفــت این روزها، مرکــز د اغ خبرهای جهانی 
شــد ه اســت. تحریم های ایران از یک طرف 
جبران نفت ایران توســط عربستان، حواد ث 
اخیر د ر عربستان و کشــته شد ن خاشقچی 
خبرنگار عربســتان د ر ترکیه و حاال احتمال 
تحریم عربســتان توســط امریکا، بازار را بهم 

ریخته است.
براساس پیش بیني آژانس بین المللي انرژي 
تا سال 2020 عرضه نفت کشورهاي غیراوپک 
بیش از سطح تقاضاي مورد  انتظار خواهد  بود  
اما د ر ســال 2023، د ر صــورت ناکافي باقي 
ماند ن سطح سرمایه گذاري ها د ر این بخش 
ظرفیت مازاد  جهاني مؤثر نفت کاهش مي یابد  
و فقط 2.2 د رصد  از تقاضا را پوشش مي د هد  
کــه این میزان پایین ترین ســطح از ســال 
2007 خواهــد  بود . این امر امــکان افزایش 
نوســانات قیمت نفت را تا زمان فعال شــد ن 
عرضه مهیــا مي کند . نفــت اوپک نیز نقش 
مهمي د ر ثبات بازارهــاي جهاني نفت د ارد . 
براســاس پیش بینــي اد اره اطالعات انرژي 
آمریــکا، میانگین قیمت نفت برنت د ر ســال 
جاري میالد ی به 70.7 د الر به ازاي هر بشکه 
خواهد  رسید ، اما این روند  د ر سال 2019، با 

کاهش 1.1 د رصد ي به 70.6 د الر به ازاي هر 
بشکه مي رسد .

مرکز پژوهش های مجلس د ر گزارش ماهنامه 
انرژی خود  به پیش بیني قیمت نفت تا پایان 
سال و سال های آتي پرد اخته است. طبق این 
گزارش به نظر مي رســد ، با رشد  فناوري هاي 
تولید  نفت شیل آمریکا، از روند  افزایش قیمت 
نفت متعارف د ر ســال هاي آتي کاسته شود  
و همان طــور که د ر تحلیل هاي مؤسســات 
تحلیلي بازار نفت آمــد ه، آمریکا با د گرگوني 
ســاختار بازاریابي انــرژي به د نبــال یافتن 
بازارهاي جایگزین و گســترد گي تجارت نفت 

شیل خود  است.
 بررســي پیش بیني هاي مؤسســاتي نظیر 
OECD، صند وق بیــن المللي پول و بانک 
جهاني نشــان د اد ه، روند  افزایش قیمت نفت 
کند  و د ر سال آیند ه نوعاً میانگین قیمت یک 

د الر به ازاي هر بشکه نیز کمتر خواهد  بود .
براســاس اعالم آژانس بیــن المللي انرژي به 
د لیل ابهام د ربــاره تولید  نفت لیبي و ونزوئال 
و همچنین تحریم هاي ضد  ایراني، بازار نفت 
به شرایطي بســیار حســاس وارد  مي شود . 
استمرار کاهش تولید  نفت ونزوئال و همچنین 
حمله اخیر به مقر شــرکت ملي نفت لیبي و 
همچنین تأثیر مخرب تحریم هاي ضد  ایراني 
آمریکا، مورد  توجه قرار گرفته اســت. تقاضا 
براي نفت اوپک د ر سه ماه پایاني 201۸ و سه 
ماه نخســت 2019، به ترتیب به 32 میلیون 
و ۸00 هــزار بشــکه د ر روز و 31 میلیون و 
300 هزار بشــکه د ر روز افزایش پیش بیني 
شد ه است. وضعیت د ر ونزوئال مي تواند  حتي 

با شتابي بیشــتر و وخیم پیش رود ، اختالل 
د ر تولیــد  نفت لیبي مي توانــد  بازگرد د  و با 
نزد یک شــد ن به موعــد  آغــاز تحریم هاي 
آمریکا، تصمیم هاي بیشتري ازسوي کشورها 
مشخص خواهد  شد . هنوز مشخص نیست که 
د یگر تولید کننــد گان نفت تصمیم مي گیرند  
کــه تولید  خود  را افزایش د هند  یا نه و ممکن 
است بازه قیمت 70 تا ۸0 د الر براي شاخص 
نفت خام برنت که از ماه آوریل امسال تاکنون 

باقي ماند ه است، به چالش کشید ه شود .
برآورد  این آژانس نشــان مــي د هد  که تولید  
نفــت اوپک د ر مــاه اوت بــه 32 میلیون و 
630هزار بشکه د ر روز، یعني باالترین رقم د ر 

9ماه اخیر رسید ه است.
آژانس بیــن المللي انــرژي همچنین پیش 
بیني کرد  تولید  نفت برزیل د ر ســال جاري 
میالد ی با 30 هزار بشکه افزایش به 2 میلیون 
و 770 هزار بشکه د ر روز مي رسد . این آژانس 
همچنین برآورد  خود  از رشــد  تقاضاي نفت 
چین د ر ســال جاري میالد ی را به 640هزار 
بشــکه د ر روز رســاند  و پیش بیني کرد  که 
تقاضاي نفت کشــورهاي غیرعضو ســازمان 
توســعه و همکاري هاي اقتصاد ي )او ئي سي 
د ي( د ر آسیا، به ویژه د ر هند  و چین، د ر سال 
هاي 201۸ و 2019 میالد ی رشــد ي خیره 
کنند ه خواهد  د اشت. سطح ذخیره سازي نفت 
د ر کشورهاي عضو او ئي سي د ي د ر ماه ژوئیه 
امسال با 7 میلیون و 900 هزار بشکه افزایش 
به 2میلیارد  و ۸24میلیون بشــکه رسید ه که 
50 میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله 

است.

آمریکابهدنبالیافتنبازاروگستردگيتجارتنفتشیلخوداست

قیمتنفتدرسال2019کاهشمییابد؟
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ترقیاقتصادی:جلسه معارفه کتاب »اعتیاد  زنان 
شناس  جامعه  اصل  محمد ی  عباس  د کتر  »نوشته 
پژوهشگر جنسیتی و مد رس د انشگاه روزچهارشنبه 
1۸ مهر ماه د رکتابخانه فرهنگسرای شفق واقع د ر 

یوسف آباد  برگزار گرد ید .
د ر این نشست که با حضور جمعی از صاحب نظران  
د انشجویان و عالقمند ان مباحث علوم اجتماعی برگزار 
گرد ید  د ید گاههای نظری و جامعه شناختی  اعتیاد  
عباس  د کتر  باره  این  د ر  بررسی شد .  و  بحث  زنان 
محمد ی اصل با اشاره  به آمار موالید  بیش از  7000 
نوزاد  معتاد  د ر سال که  از ماد ران مبتال   بد نیا می آیند   
به اهمیت مشارکت اجتماعی برای باال برد ن سطح 
آگاهی جامعه اشاره نمود  و  گونه های اعتیاد  زنان از 
منظر جامعه شناختی د ر سنین  نوجوانی ، میانسالی 
الگوهای معتاد  شد ن و مصرف مواد  مخد ر  و پیری 
و ترک اعتیاد  زنان  بر اساس مقوله  طبقه ،قومیت 
،اشتغال ،تحصیالت د ر این کتاب  را بیان  و تاکید  
کرد  : بخشی از رفتارهای اعتیاد ی زنان  مستقل و 
بعضی توام با رفتارهای د یگر نظیر سرقت و قمار و تن 
فروشی به منصه ظهور می رسد  . رفتارها و تامالت 
زنان معتاد  بسته به مواد  مصرفی مخد ر و امکانات آنها 
یکی نیست و نمی توان همگی را به یک چوب راند  
و نسخه واحد ی پیچید . این رفتارها بسته به سن و 
قومیت و تربیت فرهنگی یا اشتغال و رفاه و احساس 
متمایزی  اجتماعی خصائص  عد التی  بی  و  نابرابری 
می پذیرند  . اعتیاد  زنان گستره وسیعی از استعمال 
سیگار و الکل تا مواد  مخد ر و روانگرد ان را شامل می 
با قمار و تن فروشی و انحرافات د یگر  شود  و غالبا 
ربط د اد ه می شود . د ر حقیقت واکنشی به اجبارهای 
اجتماعی و راه گریزی از ستم های مرد انه است که 
د ر این صورت حل اعتیاد  آنها د ر گرو حل نابرابری 
روابط قد رت می ماند . مرد ان برای تفریح و کسب لذت 
جنسی بیشتر به اعتیاد  روی می آورند  و زنان عمد تاً از 

روی غم و غصه به این کار مباد رت می ورزند . د ختران 
نوجوان 16-12 سال  ،زنان د ر معرض فقر و خشونت 
و کم سواد ی ،ناهمجنس خواهی اجباری و هواد اری 
حقوق برابر  بیشتر به سیگار گرایش د ارند .زنان مجرد  
باالی 35 سال ممکن است سیگار کشید ن را بیشتر 
بیشتر  زنان  بد انند .معموالً  زند گی  جایگزین شریک 
از مرد ان از سیگار کشید ن برای مقابله با کج خلقی 
هایشان سود  می جویند  و احساس رضایت می کنند . 
د ختران نوجوان از اعتیاد  برای صیانت ذات د ر برابر 
مخاطراتی چون فقر و تبعیض ها و بی عد التی های 
جنسیتی د ر جامعه  و یا واکنش از حس نارضایتی 
افسرد گی  به  منجر  که  بد ن  ظاهری  تغییرات  د ر 
و تلقی منفی از خود  می باشد .د ر حالی که  اعتیاد  
د ر زنان میانسال ممکن است آنها را د ر مضان اتهام 
ضعف اخالقی ،سست عنصری و بی بند  و باری قرار 
د هد ، اعتیاد  ز نان مسن  آنها را به ضعف اخالقی و بی 

بند وباری متهم نمی کند . 

د ر اد امه بحث  د ید گاه های  فرد ی صاحب نظران  و 
شرکت کنند گان د ر برخورد  و قضاوت های اجتماعی 
نسبت به زنان د ر مقایسه با مرد ان و اینکه  آیا رفتار 
زنان سیگاری نوعی تابو شکنی متصور  می شود  یا 
میلی طبیعی و فیزیولوژیک  همانند  مرد ان مطرح 

گرد ید .
محبوبه  مسمی پرست  عضو کارگروه انجمن علمی 
مطالعات صلح ، رود افشان د انش آموخته رشته  جامعه 
شناسی ضمن اشاره و تایید   مباحث مطرح شد ه د ر 
این  کتاب  د ید گاه های مشابه و موافق  خود  را بیان 
نمود ند   ود ر اد امه  د کتر فیروزه فیروز  جامعه شناس 
د ر حوزه مطالعات زنان و صاحب نظر د ر  امور خانواد ه 
به عنوان منتقد  از منظر جامعه شناختی ساختارها  و 
بسترهای های اجتماعی موجود   را به عنوان یکی از 
عوامل موثر د ر اعتیاد  افراد  مستعد  جامعه فارغ از نگاه 

جنسیتی برشمرد .
مسئول  مد یر  خاکد امن  حورا  ایستانیوز،  گزارش  به 

موسسه مطبوعاتی نیک رسانه نواند یش و روزنامه نگار 
د ر این نشست  د ید گاه متفاوتی را د ر زمینه اعتیاد  
و  آن مصرف سیگار مطرح  نوع  ترین  و شایع  زنان 
خاطرنشان کرد  :سیگار کشید ن مرد ان تنها نمی تواند  
جنبه تفریح یا لذت جنسی د اشته  و  برای  زنان 
بلکه  باشد ،  د اشته  یا کج خلقی  جنبه سرخورد گی 
می تواند  میلی طبیعی و فیزیولوژیک فارغ از هرگونه 
نگاه جنسیتی تلقی شود   و نوعی کارکرد  حرفه ای 
باشد . چنان که  د ربین شعرا .نویسند گان و هنرمند ان 
که به نوعی تمرکز و خالقیت د ر حرفه شان نقش 
مهمی د ارد   بسیار مشهود  است. علم  بیوشیمی نشان 
د اد ه نیکوتین ناشی از استنشاق د ود  توتون و تنباکو 
به لحاظ تحریک د وپامین و سروتونین انتقال د هند ه 
عصبی د ر مغز خالقیت و تمرکز  را به حد اکثر  افزایش 

می د هد . 
میان  است  معتقد   اشلی«  »پیتر  مثال  عنوان  به 
یافت  را  نمی  توان کسی  تقریباً   ، بزرگ  نویسند گان 
که بد ون اتکا به تنباکو د ست به نوشتن برد ه باشد . 
»ویرجینیا  »د یکنز«،  همچون  مشاهیری  از  او 
الیوت«  استرنز  »توماس  وایلد «،  »اسکار   وولف«، 
)تی.اس.الیوت( و »فیلیپ الرکین نام می  برد . گفته 
می شود  یکی از لذت های زند گی فروید  سیگار کشید ن 
بود و به پسرش می گوید  : »پسرم، سیگار کشید ن یکی 
از بزرگ ترین و ارزان ترین لذت های زند گی است 
و اگر از همین حاال تصمیم به نکشید ن د اری تنها 
می توانم برایت متاسف باشم!« یا احمد  شاملو نویسند ه 
معراج  به  سیگار  د ود   با  گوید :  می  معاصر  شاعر  و 
می روم. د ر شرایط کنونی جامعه  د ختران د هه 70 
به بعد  ممکن است براحتی د ر مکان های عمومی و 
د ر خیابان ها سیگار بکشند  . این مسئله از نگاه جامعه 
شناختی می تواند  نوعی برابری خواهی و تابو شکنی 
و حس مطالبه گری باشد  که به این شکل د ر جامعه  

نشان د اد ه می شود .

ترقیاقتصادی:معرفی کتاب »آن چنان که بود یم« نوشــته لیلی گلســتان روز د وشنبه 16 مهر ماه د ر 
نشست انجمن زنان پژوهشگر تاریخ واقع د ر د ر ساختمان آرشیو کتابخانه ملی ایران برگزار گرد ید  .

د رابتد ای این نشست  خانم فخرالساد ات محتشمی پور پژوهشگر تاریخ و عضو موهیئت مد یره موسسه راز 
،ضمن معرفی اهد اف انجمن زنان پژوهشــگر تاریخ  د ر آستانه 20 سالگی تشکیل و فعالیت های آن اشاره 
کرد :این انجمن از سال 77 توسط جمعی از زنان  فارغ التحصیل د ر مقطع  کارشناسی ارشد  تاریخ  د ر راستای 
فعالیت های فرهنگی و تاریخی تاسیس شد  . نشست ها ،همایش ها ، سمینارها ی بین المللی ملی و محلی 
و استانی  با موضوعیت زن  از فعالیت های مهم انجمن زنان پژوهشگر تاریخ  بود ه است . سلسله نشست های 
زن د ر تاریخ محلی ایران از جنوب و خوزستان تا غرب برگزار گرد ید ه  است . این انجمن ظرفیت های زیاد ی 

د ر استان های فارس ، اصفهان ،زنجان ،آذربایجان ،خراسان ،زاهد ان و گلستان  د اشته است.

 محوریت فعالیت این انجمن با  موضوعیت نقش و جایگاه تاریخی  زنان د ر د وران باســتان ،میانه و معاصر 
است و قصد  تاریخ سازی یا چسباند ن زائد ه های تاریخی ند اشته و رسالت آن جلوگیری از هرگونه تحریف 

د ر تاریخ فعایت های زنان است .
»کتاب آنچنان که بود یم « خانم لیلی گلستان  نیز بخشی از تاریخ ،فعالیت ها و د ید گاههای شخصی  ایشان 
با نگاه زنانه  است .لیلی گلستان مترجم ،نویسند ه و گالری د ار صاحب نام است که از آثار ترجمه شد ه او می 
توان به »کتاب زند گی «، جنگ و د یگر هیچ »اوریانا فاالچی ، گزارش یک مرگ نوشته گالریل گارسیا مارکز، 
زند گانی د ر پیش رو نوشته رومن گاری ، قصه عجیب اسپرماتو ،د و نمایشنامه از چین قد یم ، آقا صمد  و ماهی 
سیاه کوچولو و... نام برد . به گزارش ایستانیوز :د ر اد امه خانم لیلی گلستان ضمن معرفی اولین اثر ترجمه شد ه 
خود  د ر 23 سالگی  تحت عنوان  »جنگ و د یگر هیچ« نوشته اوریانا فاالچی  و استقبال بی نظیر مرد م و ناشر 
و سه د وره  تجد ید  چاپ  این اثر یاد  کرد  و د ر مورد  چگونگی خلق کتاب »آنچنان که بود یم« گفت: بعد  از 
چاپ کتاب »جنگ و د یگر هیچ« روزنامه های بسیاری د ر آن د وران د ر مورد  کتاب نوشتند  و مصاحبه های 
زیاد ی با آنها د اشتم. طبق عاد ت برید ه جراید  روزنامه ها یی که د ر مورد  این کتاب و سایر آثارم می نوشتند  
را د ر کیسه های بزرگی جمع و نگه د اری می کرد م بطوری که بعد  از سالها 5 کیسه بزرگ از برید ه جراید  را 
د ر کمد  خانه د اشتم . یک سال و نیم پیش آقای توکلی مد یر انتشارات »حرفه هنرمند  « تماس  گرفتند   و از 
من خواستند  که اگر برید ه جراید  زوزنامه های گذشته را د ر مورد  کتاب هایم د ارم برای انتشار کتابی جد ید  
به آنها بد هم . و اینچنین شد  که از بین برید ه جراید  50 سال پیش مطالبی که امروز تاریخ مصرف و مناسبت 
با شرایط کنونی را د ارد  انتخاب شد  و به چاپ رسید  . وقتی نوشته ها کنار هم گذاشته شد  معنی آنها تغییر 
کرد  و تبد یل به اثری شد  که تاریخ و فرهنگ ایران را از نگاهی مستقل تعریف شد ه  که این اتفاقات فشرد ه 

ای از اوضاع فرهنگی امروز مملکت ماست . 
بخشــی از  کتاب د ر مورد  شخصیت های و آد م های است و بخشی د یگر د ر مورد  اعتراضات به مسائل روز 
آن د وران و نظرات شخصی خود م که د ر روزنامه های مختلف به چاپ رسید ه بود . مطالب جنبه فرهنگی و 
هنری د ارند  و شامل اتفاقات اثر گذاری است که به نوعی با شخصیت و روحیه واکنشی من د ر ارتباط بود ه 
است . فکر می کنم هر چیزی که می بینم یا می خوانم به نوعی به من مربوط است . مثاًل اگر ریاکاری د ر 
کسی می بینم به خود م ربط می د هم و مشغله ذهنی و د غد غه فکری ام می شود   و به گونه ای به صورت 
زبانی یا نوشتاری واکنش نشان می د هم . بخشی د یگر از کتاب مربوط به زند گی خصوصی خود م و افراد ی 
است که ازد ستشان د اد ه ام . مثاًل د ر قسمتی از کتاب د ر مورد  اخالق و رفتار های » نعمت حقیقی « همسرم 
که پد ر ســه فرزند  خرد ســالم بود   نوشته ام. و جز تکه هایی از کتاب است که به شد ت د وستش د ارم. یاد م 
هســت که د ر مجله » فیلم « مطلبی د ر مورد  فوت همسرم که  خیلی زود  د ر ابتد ای زند گی او را از د ست  
د اد م نوشتم. آنقد ر این مطلب جذاب و خواند نی بود  که د ر د و نوبت پشت سرهم چاپ شد   و فروش مجله 
را باال برد ه بود .اصوال سبک نوشتنم به گونه ای راحت و خود مانی است  که د ر وجود  مخاطب می نشیند  و 
به نوعی با من ارتباط برقرار می کند  . د ر نوشته هایم محافظه کاری و سانسور وجود  ند ارد  . شاید  به همین 
د لیل باشــد  که کتاب »آنچنان که بود یم « ظرف مد ت 12 روز از انتشــار اول  به چاپ د وم رسید  و 20 روز 
بعد  از د وره د وم  د ر نوبت  سوم چاپ شد .  گفتنی است د ر پایان این جلسه  آیین بزرگد اشت جشن مهرگان 
به مناسبت تقارن این روز  با 16 مهر ماه د ر کتابخانه ملی با پهن کرد ن سفره مهرگان و توضیحاتی د ر مورد  

این آیین کهن باستانی توسط حمیرا ایرانی رنجبر برگزار گرد ید .

کوچر بیرکار ،د ومین ایراني) ُمهاجر( است که بعد  
از مریم میرزاخاني برند ه مد ال فیلد ز، معتبرترین 
جایزه ریاضي د ر جهان شــد . فرید ون د رخشاني 
پس از مهاجرت به انگلستان به نام ُکرد ي کوچر 
بیرکار به معناي )مهاجر ریاضي ( تغییر نام د اد . 
وي اکنون د ر د انشــگاه کمبریج انگلســتان به 
تد ریس و پژوهش مشغول است و رشته تخصصي 
او نظریه اعد اد  است. او د ر سال201۸ برند ه مد ال 
فیلد ز )معاد ل نوبل ریاضیات( شد .بیرکار د ر سال 
هزار و سیصد  وهفتاد  و شش خورشید ي د ر رشته 
کارشناسي ریاضیات د انشگاه تهران پذیرفته شد . 
د ر سال آخر کارشناسي براي شرکت د ر مسابقات 

ریاضي به انگلستان سفر کرد  و د یگر به ایران بازنگشت.وي د ر سال 2004 از د انشگاه ناتینگهام 
د کترا گرفت.عمد ه کارهاي تحقیقاتي او د ر زمینه هند ســه جبري و نظریه اعد اد  است. مد ال 
فیلد ز ریاضي که د ر ریود وژانیرو اهد ا شــد ه بود  د قایقي پس از اهد ا د ر سالن برگزاري کنگره 
بین المللي ریاضي د زد ید ه شد . برگزار کنند گان این مراسم با انتشار بیانیه اي ضمن ابراز تاسف 
از ناپد ید  شد ن پاکت حاوي مد ال که ریاضي د ان کرد  ایراني د ر حاشیه مراسم بر روییک میز 
جا گذاشــته بود ، اعالم کرد ند : »تصاویر ضبط شــد ه از مراسم د ر حال آنالیز و بررسي است و 
مسئوالن برگزاري این روید اد  به همراه پلیس د ر حال تحقیق بر روي این ماجرا هستند «. پیش 

از این او جوایز معتبر زیاد ي را نصیب خود  کرد ه است:
-جایزه بنیاد  ریاضي پاریس

-جایزه لورهولم
-جایزه مور براي مقاله پژوهشي
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آمريکاغلطبکند

واي به حال ملتي که ند اند بزنگاه آرامشش کجاست و واي به حال ملتي که خوب و بد خود  را تشخیص 
ند هد ! گراني هاي مرد  افکن اخیر ایران ناشي از د و علت است اول بي برنامگی د ولت د ر مبارزه با مفسد ین 
و ناتواني د ر جلوگیري از رانتخواري بسیاري از نورچشمي ها و ژن هاي خوب. د وم حرص و ولع بسیاري 
از مرد م که براي ســود  بیشتر د ست به هر کاري مي زنند  و بازار ایران را به هم ریختند، به حد ي مرد م 
براي یک ریال و یک د الر سود  بیشتر از سر و کول هم باال مي روند  .فقط مي خریم و مي خریم! هنوز هم 
مي گوییم مرگ بر آمریکا )اما آمریکا غلط بکند اگر بتواند  به این ســرعت و به این راحتي ایران را ویران 
کند !( آمریکا 40سال نتوانسته ما را زمین گیر کند  اما خود مان د ر 6 ماه ایران را به هم ریخته ایم! اي کاش 
عقل مد یریت بحران را از مرد م ژاپن مي آموختیم، اي کاش مبارزه با بازار بیمار را از کفار یاد  مي گرفتیم 
که آنها نان د هان خود  را مي د هند  تا یک سگ را از مرگ نجات د هند  و ما نان از د هان هم مي ربائیم تا 
براي روزگاري که معلوم نیست زند ه مي مانیم یا نه د ر انبار منازلمان احتکار کنیم! به راستي براي مبارزه 
با گرانفروشــي اگر چند  روزکاالي غیر ضروري و تجمالتي نخریم چه مي شود ؟ اگر چند  روز قید  سود  
بنیان براند از سکه و د الر و طال رابزنیم چه مي شود ؟ ترک ها براي نجات کشور د الر مي سوزانند  و ما خود  
را مي سوزانیم تا به د الر برسیم ! آیا کسي به فکر آبروي بر باد  رفته ایران هست؟ همه با تأسي به یک تز 

غلط تحمیلي که مي گویند  چون مرد م امید ي ند ارند  خرید  مي کنند  براي روز مباد ا ! 
چه روزي مباد اتر از امروز است؟  انگور و خیار و گوجه اگر نخریم آیا د ر مغازه ها خراب نمي شوند ؟ آمریکا 
ما را تحریم کرد ه ما خرید  اضافي را تحریم کنیم! بعضي ها را نه اسالم توانست آد م کند  نه انقالب و نه 

فرهنگ ایران! )البته اگر  حرص د نیا طلبي از فرهنگ ایران چیزي باقي گذاشته باشد ( آیا آمریکا شیر و 
پوشک و چسب و ایزي الیف و رنگ و د ارو  و  آجر و آهن و سیمان و خود رو  و صد ها هزار قلم کاال را 
گران کرد ه؟مگر به گفته وزیر نفت پتروشیمي ها تولید  نمي کنند ؟ آیا ایاد ي استکبار، قیمت پالستیک و 
لیوان یکبار مصرف را چند  برابر کرد ه اند ؟ آیا رژیم صهیونیستی قیمت گوشت و مرغ را د ر ایران به اوج 
رساند ه؟ همه معترض  گراني هستیم اما عقلمان را آکبند  رها کرد ه ایم و براي خود رویي که نه قیمتش 
معلوم است نه تاریخ تحویلش مشخص و نه نوع آن معلوم است صف مي بند یم هیچ ملتي د ر د نیا جنس 
ند ید ه معامله نمي کنند  بجز ملت با فرهنگ و با تمد ن و با غیرت و تاریخ ســاز ایران! با این مرد م که با 
هجوم به فروشگاه ها د ر حال رقم زد ن قحطي د ر قرن21هستند  و اصال به فکر همسایه و هموطن فقیر 
خود   نیستند، روزهاي بد  بیشتري د ر پیش د اریم و این است سرنوشت ملتي که سود اي سر را با سود اي 

شکم معامله مي کند  و سرنوشت خود  را با حرص و ولع رقم مي زنند . این مطلب را فرامرز امین نوشت.
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مخالفتباشعار»مردهباد«
روز پنج شنبه 4 مهر 1330 د کتر مصد ق د ر آستانه سفر خود  به نیویورک، براي 
حضور د ر جلســه شــوراي امنیت اعالم کرد  که د ر جلسه علني مجلس شوراي 
ملــي حضور خواهد  یافت. گروه اقلیت تصمیــم گرفت با خود د اري از حضور د ر 
مجلس، مانع رســمیت یافتن جلسه شود ... معلوم شد  که جلسه تشکیل نخواهد  
شد . د کتر مصد ق نیز به حال اعتراض از مجلس بیرون آمد ....از د کتر مصد ق چند  
لحظــه مکث کرد  و گفت:» اینجا چهارپایه و یا چیزي که بتوان از آن اســتفاد ه 
کرد ، پید ا مي شــود ؟« ....چهارپایه بلند ي را به پیاد ه روي جلوي مجلس آورد یم. 
د کتر مصد ق خطاب به افســر پلیس انتظامات گفــت: بگذارید  مرد م جلو بیایند   
مي خواهم با آنها صحبــت کنم.هنوز د کتر مصــد ق روي چهارپایه قرار نگرفته 
بود  که ســیل جمعیت از اطراف ایشان را احاطه کرد . د کتر مصد ق د ر بخشي از 
سخنان خود  گفت:» هم وطنان عزیز من! شما به خوبي مي د انید  که ما ، تمامي 
مســاعي و کوشش خود  را براي حل قضیه نفت به کار برد یم، بعضي نمایند گان 
چنین تصور کرد ه اند  که اگر تابع امیال سیاســت خارجي بشوند ، ملت با اعمال 
زور، د ســت از حق مشروع خود  خواهد  کشید .« د ر این موقع آقاي نخست وزیر 
صورتي را به د ســت گرفته و گفتند :»...چهل سال است که شرکت غاصب سابق 
نفت انگلیس، به ما از روي صورت رســمي فقط110  میلیون لیره د اد ه است...ما 
حاضر شد یم براي اینکه به صلح بین المللي خللي نرسد متخصصین انگلیسي را 
د ر معاد ن نفت جنوب به کار بگماریم، ما حاضر شــد یم که کلیه د عاوي شرکت 
سابق ملي شــد ه نفت جنوب را بابت تاسیسات بپرد ازیم؛ ما حاضر شد یم که بر 
یک اســاس صحیحي، این معامله را تمام بکنیم؛یعنیي ا به قیمت سهام شرکت 
که نمایند ه سرمایه شرکت است، عمل را تمام کنیم. ما حاضر شد یم که د عاوي 
شــرکت ســابق و مطالبات د ولت ایران را به تراضي طرفیــن خاتمه د هیم...ما 
خواســتیم عاید ات که عاید ات نفت ما، یعني عاید اتي که حق مشــروع ماســت 
از یــک غاصب بي رحم بگیریم و به مصرف بد بختي و فقر و مرض و بهد اشــت 
و فرهنگ15 میلیون مرد م لخت و گرســنه و عــور بکنیم. د ولت انگلیس حاضر 
نشــد  این پیشنهاد  عاد النه و منصفانه ملت ایران را قبول بکند « )فریاد  مرد ه باد  
انگلیس مرد م بلند  شد (.د ر این موقع د کتر مصد ق با تاثر گفت:» مرد م، مرد ه باد  
نگویید ؛ من حاضر نیســتم شما بگویید  مرد ه باد  انگلیس. من مي خواهم بگویم 
که شــما بگویید  و د عا کنید  خد اي متعال انگلیس را براي شناختن حق مسلم 
ما هد ایت کند  و خد اي متعال بد بختي ما را د ر جلوي چشــم آنان مجسم کند «. 
د کتر مصد ق گفت:» اکنون من به شما عرض مي کنم این د ولت محال است که 
کاري خالف مصالح شــما بکند  تا راي عد م اعتماد  از مجلســین نگیرد ، با کمال 
سختي شــد ت براي احقاق حق شــما مبارزه خواهد  کرد .خود د اري نمایند گان 
اقلیت و د یگر وکالیي که با د ربار و ســفارت بریتانیا ارتباط د اشتند  از حضور د ر 
مجلس و بیانات د کتر مصد ق د ر مجلس بهارســتان، د ر آستانه سفر به نیویورک 

د ر سراسر ایران واکنش شد ید ي د اشت؛ بازار تهران تعطیل شد .
منبع:کتابمصدق؛سالهايمبارزهومقاومت-سرهنگ
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