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سایپا و ایران خودرو در فهرست واگذاری

شیوه خصوصی سازی تغییر می کند

مشکالت دستور تسهیالتی به بانک ها

منابع دولت برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه دار محدود است

بیمه زنان خانه دار به کجا رسید؟

بحران بدهی های دولتی، تورم و بیت کوین چه ارتباطی با هم دارند؟

بزرگ ترین حباب اقتصاد جهان

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال نهم- شماره ۱20  
نیمه اول اردیبهشت 1401- قیمت 5000 تومان

پیش بینی ها از رشد تورم در ماه های پیش رو خبر می دهد 

یک بام ودوهوای تورم

شرکت های سهامی عام پروژه 
راهکاری برای بهبود اقتصاد 

واگذاری سهام، خصوصی 
سازی واقعی نیست

 تولید دانش بنیان ایرانی 
در آن سوی مرزها 

جاده ابریشم برنده می شود 
یا دروازه جهانی اروپا؟

اســتفاده از ابزارهای تامین مالی نظیر شــرکت سهام عام 
پروژه با تضمین اصل و کف ســود ســرمایه گذاران خرد، 
صنــدوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره عالوه 
بر مشــارکت حداکثری مردم در اقتصاد، شــرایط رشــد 

اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم جهت...

به طوری کلی بازار ســهام در کشور ما با مشکالتی همراه 
است. حتی اگر سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در بورس 
عرضه شود، ممکن است مردم و تعداد زیادی از معامله گران 
آن را خریداری کنند، اما این شــیوه هم خصوصی ســازی 
واقعی نیست. در واقع این روش تنها واگذاری سهام است...

اقتصاد دنیا در حال تغییر ماهیــت از اقتصاد منابع محوری 
به اقتصاد دانش بنیان اســت و آمار بازگشــت سرمایه بانک 
جهانی هم این اتفاق را تائید می کند. بر اساس این آمارها، نرخ 
بازگشــت سرمایه در بخش خدمات که اغلب کسب وکارهای 

دانش بنیان و فناور در زیرمجموعه آن تعریف می شوند...

بسیاری از بنادر، خطوط ریلی و خطوط لوله انتقال انرژی 
که در خارج از چین ســاخته شــده اند عمــال در خدمت 
صادرات و واردات این کشــور هســتند . از زمانی که چین 
پروژه بزرگش با عنوان جاده ابریشــم جدید )یک کمربند، 

یک جاده( را شروع کرد ده سال می گذرد...
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ترقیاقتصادی:با توافق صورت گرفته تأمین مالی زنجیره ای 
در صنایع خودرو، لوازم  خانگی، پتروشــیمی، فلزات، ساختمان 
صنایــع غذایی و ماشــین آالت صنعتــی با اســتفاده از »اوراق 
گام« »بــرات الکترونیک« و »تســهیالت زنجیــره ای مبتنی بر 

صورتحساب الکترونیک« از طریق شبکه بانکی انجام می  شود.
حــدود 3 ماه بعد از امضای تفاهمنامــه تامین مالی زنجیره  ای 
بنگاه های اقتصادی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با 7بانک 
عامــل در حضور رئیس  کل بانک مرکــزی و وزیر صمت دیروز 
علــی صالح  آبادی و رضا فاطمی  امین دوبــاره با هم دیدار و بر 
اجرای تفاهم نامه از ابتدای اردیبهشــت تاکید کردند. براساس 
توافق صورت گرفته، قرار اســت از ابتدای اردیبهشــت امســال 
 پرداخت تسهیالت به متقاضیان در 7 استان به  صورت پایلوت و 

در 5 صنعت منتخب الزاما براساس...

7بانک،صنایعرادرتامینسرمایهونقدینگییاریمیدهند

تولید چشم انتظار 
تسهیالت بانکی

گمراهیدرصورتنویسیمالیشرکتهاوانحرافدرعدالتمالیاتی

تورمچطورعدالتمالیاتیرا
ازبینمیبرد؟

بازاربکربیمهایران،برایشرکتهای
بیمهبینالمللیبسیارجذاباست

ضرورتصادراتوواردات
خدماتبیمهای
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ترقیاقتصادی:در فروردین ماه ســال1401، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده 
در شهر تهران به 3هزار و 427مورد رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل 49.9درصد 

کاهش نشان می دهد.
میانگین قیمت مســکن در آســتانه شــروع ماه های اوج جا به جایی ها و معامالت در 
اردیبهشــت، خرداد و تیر یک قدم عقب نشست. در حالی که میانگین قیمت مسکن در 
تهران در ماه اســفند سال گذشــته به بیش از 35 میلیون تومان رسیده بود حاال آمارها 
جدید نشــان می دهد این عدد در فرودین به 34 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است 
البته بیشــتر کارشناســان معتقدند این کاهش موقتی است و با شــروع روزهای نقل و 
انتقال و افزایش تقاضی خرید و جا به جایی مســکن در ماه های آینده احتمال افزایش 
دوباره قیمت مســکن خیلی زیاد است. بررســی آمارهای اداره بررسی ها و سیاست های 
اقتصادی بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن شــهر تهران در فروردین1401 نشــان 
می دهد: میانگین قیمت مســکن 2.4درصد نسبت به اسفند1400 افت کرده و به کانال 
34میلیون برگشته است. البته در این ماه 9منطقه تهران با رشد میانگین قیمت مسکن 

و 13منطقه با کاهش میانگین قیمت روبه رو بوده اند.  
در فروردین ماه ســال1401، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
3هزار و 427مورد رســیده که این تعداد نســبت به ماه قبل 49.9درصد کاهش نشان 
می دهد. همچنین از منظر قیمت، میانگین یک مترمربع زیربنای مســکونی شهر تهران 
در این ماه با کاهش 2.4درصدی نســبت به اســفند ســال قبل، به رقــم 34میلیون و 
272هزار تومان رســیده و توانسته بخشی از جهش 6.2درصدی قیمت مسکن در اسفند 
گذشــته را جبران کند. از سوی دیگر، میانگین قیمت مسکن تهران در فروردین امسال 
نســبت به فروردین ســال قبل 16.9درصد افزایش نشان می دهد که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه 35.6درصدی ســبد مصرفــی جامعه، میزان رشــد آن 18.7واحد درصد 

کمتر اســت و می توان گفت حباب قیمت مســکن تهران در فروردین امسال نسبت به 
فروردین ســال قبل به همین میزان کمتر شده اســت. این اتفاق در حالی رخ داده که 
تورم نقطه به نقطه مســکن در فروردین سال قبل نسبت به نقطه مشابه سال های قبل به 
بیش از 90درصد می رســید و عمال شتاب رشــد تورم بازار مسکن حداقل 2برابر شتاب 

تورم مصرف کننده بود. به عبارتی بازار مسکن تاوان جهش های قیمتی در 4سال 
گذشــته را اینک با رشــد کمتر از تورم عمومی می دهد و قیمت آن بدون 
اینکه کاهش پیدا کند در حال واقعی شــدن اســت. البته به دلیل تعطیلی 
بازار مســکن در فروردین ماه و کشف نشدن قیمت جدید در این ماه، عمال 
قراردادهای ثبت شده در این دوره زمانی حاصل مذاکرات قبلی خریداران 
و فروشــندگان اســت و پایین بودن تعداد آنهــا نمی تواند مالک رونق و 
رکود معامالت باشد؛ ازاین رو افزایش 63.7درصدی تعداد معامالت این ماه 

نسبت به فروردین پارسال نیز براساس همین معیار نشانه ای از اتمام کسادی 
این بازار نیســت. با وجود این، بررسی تعداد معامالت ماهانه مسکن تهران در 

دهــه90 حاکی از این اســت که میانگین تعــداد معامالت ماهانه در 
سال های اخیر نسبت به سال های ابتدایی دهه90 به حدود یک سوم 
کاهش پیدا کرده و از حوالــی 14هزار مورد معامله در ماه به حوالی 

5هزار مورد معامله در ماه رسیده است.
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد در فروردین امسال 
28.7درصد معامالت مســکن انجام شده به واحدهای نوساز و با عمر 
کمتر از 5ســال اختصاص داشته که نســبت به واحدهای قدیمی تر 

قیمت باالتری دارند و به واسطه کاهش قدرت خرید متقاضیان، تقاضا برای آنها کاهش 
پیدا کرده اســت. البته تضعیف تولید مسکن به واســطه جهش هزینه های تولید و افت 

تقاضای کلی بازار مســکن نیز از دالیل این اتفاق است که باعث شده سهم واحدهای با 
عمر کمتر از 5سال از معامالت مسکن تهران نسبت به ابتدای دهه90 به نصف برسد.

همچنین در معامالت فروردین ماهی بازار مســکن تهــران، 56.3درصد از کل معامالت 
انجام شده به واحدهای با متراژ تا 80مترمربع زیربنا مربوط بوده است ضمن اینکه در این 
ماه، 59.3درصد از کل واحدهای مسکونی معامله شده، با قیمت کمتر از قیمت میانگین 
شــهر)34.2میلیون تومان( معامله شده که هم نشان دهنده انتقال تقاضا به واحدهای با 
عمر باال و ارزان تر اســت و هم از کســادی و رکود 
شــدید معامالت مســکن لوکس و گران قیمت 

مناطق شمالی شهر حکایت دارد.

ترقیاقتصادی:نرخ های باالی تورم به تحریف حســاب های 
مالی شــرکت ها می انجامد و این مســئله منجر به مطرح شدن 
سیستم حسابداری تورمی به منظور حذف یا کاهش این تحریف 

های گمراه کننده می شود.
صورت های مالی باید به گونه ای نوشــته شود که واقعیت های 
اقتصاد را نشــان دهد. اما پدیده تورم در اقتصادها مانع از تحقق 

چنین هدفی در صورت نویسی مالی است.
بــرای غلبه بــر اثر منفی تورم بــر صورت های مالــی، باید این 
صورت ها را براســاس قواعد حســابداری تورمی تعدیل کرد. از 
نظر تاریخی، کشــورهای ایاالت متحده آمریکا،  بریتانیا و ســایر 
کشــورهای خاص روش های مختلفی از حسابداری تورمی را به 
کار گرفتند، چراکه از دهه 1970، تورم در اقتصاد آن ها افزایش 
یافتــه بود. اما روی آوردن به حســابداری تورمی در اقتصادهای 
مختلف، خالــی از چالش های جدی برای آن هــا نبود. یکی از 
جدی ترین چالش ها در این بین، پرداخت مالیات براســاس این 
صورت های مالی به دولت هاســت. یافته های اقتصاددانان طی 
ســال ها نشان داد محاســبه مالیات بر اساس حسابداری تورمی 
باعث می شــود شــرکت ها مالیات کمتری به دولــت بپردازند. 
در واقع صــورت مالی که بر اثر تورم مخدوش شــود، باعث می 
شــود دولت مالیات بیشتری  از شــرکت ها بگیرد و اگر براساس 
حســابداری تورمی، اثر مالیات در صورت های مالی کاهش پیدا 

کند، دولت مالیات کمتری از شرکت ها دریافت می کند. به این 
ترتیب، اثر تورم، عدالت مالیاتی را در اقتصادها متاثر می کند.

در ایران باوجود اینکه به طور معمول نرخ تورم دو رقمی اســت، 
الزامــی برای در نظر گرفتــن آثار تورم در گزارشــگری مالی و 
محاســبه سود مالیاتی و در نهایت مالیات وجود ندارد. به عبارت 
دیگر، ماخذ مالیاتی در ایران که ســود محاســبه شده براساس 
سیستم بهای تاریخی اســت، مقداری مخدوش و غیردقیق را به 

نمایش می گذارد.
درواقع نرخ های باالی تورم به تحریف حساب های مالی شرکت 
هــا می انجامد و این مســئله منجر به مطرح شــدن سیســتم 
حســابداری تورمی به منظور حذف یــا کاهش این تحریف های 
گمراه کننده می شــود. یک پژوهش ایرانی با در نظر گرفتن اثر 
تورم بر صورت های مالی در ایران و آثار آن در اقتصاد کشــور به 
دو راهکار برای محاســبه بهتر سود شــرکت ها در صورت های 
مالی رسیده اســت. راهکار نخست این پژوهش، استفاده از رویه 

های حسابداری کاهنده اثر تورم بر سود شرکت ها و راهکار دوم 
اســتفاده از یک سیستم حســابداری تورمی است. آن ها 9 رویه 
حسابداری برای کاهش اثر تورم بر سود شرکت ها را ارائه کردند 
که از تغییر الگوی ارزشیابی موجودی ها تا نگهداری منابع مالی 
از طریــق مخارج بدون نیاز به جریان نقد و تعدیل ســود و زیان 

های نرخ ارز را در بر می گیرد.
هم چنین پژوهشــگران در این مقاله با بررســی استانداردهای 
حســابداری ایران مــی گویند این اســتانداردها تعدیالتی را در 
سیستم حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی مجاز کرده اما براساس 
قانون مالیات های مستقیم ایران، این تعدیل ها غیرمجاز است و 
مالیات شرکت ها براســاس سود حاصل از رویه های حسابداری 
مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه می شود. پژوهشگران می گویند 
این سیاســت در نهایت به عدم دســتیابی به عدالت مالیاتی می 
انجامد و در نهایت عدم ارزشــیابی صحیح شــرکت ها، از دیگر 

پیامدهای منفی این سیاست است.

ترقیاقتصادی:متاســفانه شــاهدیم برخی به جای روش های 
علمی و اقتصادی می خواهند با شعارهای سیاسی و بی توجهی به 
اقدامــات تخصصی که باید صورت گیرد تورم و قیمت ها را کنترل 

کنند، در حالی که اقتصاد نمی توانند دستوری باشد.
رئیس کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهــران علی نقیب معتقد 
است بهبود شرایط اقتصادی و کاهش قیمت کاالها و کنترل تورم 
با اقتصاد دســتور به هیچ نقطه نمی رســد. او می گوید:» یکی از 
اصلی ترین چالش های صنایع و واحدهای تولیدی در حال حاضر 
کمبود نقدینگی است و مشکل دیگر هم بروکراسی سنگینی است 
که ســد راه توســعه صنایع بوده و ما هم بهبود این دو مورد را در 

دستور کار اصلی کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهران در سال 
جاری گذاشــته ایم. ما تالش می کنیــم بتوانیم با تعامل با دولت 
مشکالت واحدهای تولیدی و معدنی را کاهش دهیم و در این بین 
احساس می کنیم که دولت مردان جدید دوست دارند حرف بخش 
خصوصی را بشــنوند و این تعامل برای حل مشــکالت واحدهای 

تولیدی، کشاورزی و... شکل بگیرد.«
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به تورم اشاره کرده 
و می گوید:» هم اکنون به دلیل تورم و افزایش قیمت ها بخشــی 
از شــرکت ها در تامین مواد اولیه خود بازمانده اند و شاهدیم که 
برنامه چندانی هم از ســوی سیاستگذاران برای بهبود این شرایط 

وجود ندارد؛ در این بین من باید بگویم اگر این وضعیت ادامه پیدا 
کند و واحدها به خصوص تولیدی های کوچک و متوســط نتوانند 
مواد اولیه خود را تامین کنند و نقدینگی الزم را در اختیار نداشته 
باشــند از بین خواهند رفت و تعطیل می شــوند و با از بین رفتن 
این شرکت ها ما شاهد گسترش موج بیکاری، تورم تولید، افزایش 
قیمــت کاالها و... خواهیم بــود. در این بین ما اعتقاد داریم دولت 
باید با برنامه ریزی دقیق اقتصادی به دنبال کنترل و سامان دادن 
تورم باشد و این موضوع به اولویت اصلی اقتصادی کشور بدل شود؛ 
متاسفانه پیش بینی بخش خصوصی این است که تورم در ماه های 
آینــده افزایش خواهد یافت بنابراین کنترل این شــرایط نیازمند 

داشتن یک استراتژی اقتصادی است.«
رئیس کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید:»متاسفانه 
شــاهدیم برخی به جای روش های علمی و اقتصادی می خواهند 
با شــعارهای سیاســی و بی توجهی به اقدامات تخصصی که باید 
صورت گیرد تورم و قیمت ها را کنترل کنند، در حالی که اقتصاد 
نمی توانند دستوری باشد. اتفاقا به اعتقاد من بخشی از تورمی هم 
که در حال حاضر شاهد هستیم به دلیل همین اقتصاد دستوری و 
اقدامات غیر کارشناسی رخ داده است. مثال شما به قیمت گذاری 
های دســتوری بــرای آن چه کنترل قیمت ها خوانده می شــود 
و افزایش 57.4 درصد حقوق دســتمزد که غیرکارشناســی بوده 

اســت توجه کنید؛ حتما هدف و نیت خیر بوده است ولی به دلیل 
غیرکارشناســی و دستوری بودن آثار منفی اقتصادی بسیار زیادی 

داشته و خواهد داشت.«  

ترقیاقتصادی:کارشناســان بــر این باورند کــه انتشــارگزارش عملکرد مالی 
شــرکت های مالی که با پافشاری و دستور وزیر اقتصاد منتشر شده و پشتوانه قانونی 

هم دارد درصورت تداوم می تواند آثار اقتصادی بسیار مطلوبی داشته باشد
حرکت پیش رو و کم سابقه دولت در انتشار گزارش مالی 313 شرکت های 

دولتی که با هدف شــفافیت اقتصــادی در ایران صورت گرفته بار دیگر 
نشان داد که اقتصاد شــرکت های دولتی به سختی می گذرد و با 
بدهی های ســنگین رو به رو است و این نکته بر اهمیت خصوصی 
ســازی واقعی در ایران تاکیــد دارد. در این بین رئیس ســازمان 
خصوصی سازی هم در تویتی در این باره نوشت:» بفرمایید کدال! 

روز تاریخی شــفافیت یا اقدام وزارت اقتصاد در انتشــار صورت های 

مالی 320 شــرکت دولتی. ارقام نجومی زیان انباشــته شرکت های دولتی در کدال 
را بخوانیم تا دســتپخت مدیریت دولتی را بهتر بچشــیم. چه کردیم با دارایی های 

ملی این سرزمین!«
بعد از انتشار صورت های مالی برخی شرکت های دولتی درسال گذشته 
که مهم  ترین آن بانک ملی بود و با حواشــی زیادی همراه شــد برای 
دومیــن بار و این بار در ابعادی وســیع تر، اطالعات مالی بســیاری 
از شــرکت های دولتی در ســامانه اطالعات ناشران )کدال( منتشر 
شــد که در نوع خود بی  سابقه اســت. بر این اساس ظرف 2روز و 
در روز های دوشــنبه و سه شنبه هفته جاری اطالعات مالی بیش از 
313شرکت دولتی در قالب 500اطالعیه جداگانه ازجمله نیروگاه ها 

پاالیشــگاه ها، شرکت های نفتی، شــرکت های دولتی فعال در حوزه مسکن، مناطق 
ویژه اقتصادی، شرکت های خدمات بازرگانی شرکت های گاز استانی، برق منطقه ای، 
شــهرک های صنعتی، شرکت های آب و فاضالب و بسیاری دیگر از شرکت ها منتشر 
شد. در میان این شرکت ها می توان به شرکت هایی ازجمله راه آهن، سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران، سازمان گسترش و نوســازی صنایع معدنی ایران، فرودگاه 
امام خمینی، شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، هواپیمایی جمهوری 
اســالمی، ملی فوالد ایران، ارتباطات زیرساخت، ســازمان حمایت از تولید کننده و 
مصرف کننده و بســیاری دیگر از شرکت های بزرگ دولتی اشــاره کرد. با این حال 
بررسی اطالعات منتشر شده نشان می دهد بخش عمده اطالعات منتشر شده مربوط 
به شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و نیرو بوده وتعداد کمتری از شرکت های متعلق 

به وزارت نفت منتشــر شده اســت که انتظار می رود اطالعات مربوط به شرکت های 
این وزارتخانه ازجمله شــرکت ملی نفت که جای خالی آن در فهرست شرکت های 
دولتی احساس می شود نیزمنتشر شود. روند انتشار صورت مالی شرکت های دولتی، 
از شهریور ماه سال گذشــته و پس از اعالم سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آغاز 
شــد. او این اقدام را در راســتای افزایش نظارت های عمومی بر عملکرد شرکت های 
دولتی و بهبود عملکرد آنها دانسته بود. در نخستین مرحله، شرکت های زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد ازجمله سازمان خصوصی سازی ، سازمان حسابرسی و بانک های دولتی 

شهریور ماه سال قبل صورت های مالی خود را منتشر کرده بودند.
کارشناســان بر این باورند که انتشــارگزارش عملکرد مالی شــرکت های مالی که با 
پافشاری و دستور وزیر اقتصاد منتشر شده و پشتوانه قانونی هم دارد درصورت تداوم 
می تواند آثار اقتصادی بســیار مطلوبی داشته باشــد چرا که نخستین گام در بهبود 
عملکرد اقتصادی، انتشــار آمار و اطالعات اقتصادی اســت و تــا زمانی که آمارهای 
اقتصادی به درستی منتشر نشود اقتصاد در یک فضای تاریک به سر می برد و حتی 

برنامه ریزی های اقتصادی هم در مسیر اشتباه انجام خواهد شد.

شرکت های سهامی عام پروژه 
راهکاری برای بهبود اقتصاد 

ابزارهای تامین مالی  از  استفاده 
نظیر شرکت ســهام عام پروژه 
با تضمیــن اصل و کف ســود 
سرمایه گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی جمعی و غیره عالوه 
بر مشــارکت حداکثری مردم در اقتصاد، شــرایط رشد اقتصادی و رشد بازار 

سرمایه هم جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می کند.
بازار ســرمایه در طی چند سال اخیر با بهبود تکنولوژی و تغییر نگرش مردم 
نسبت به این بازار، با اقبال بسیار زیادی روبرو شد و فعاالن حاضر در این بازار 
را از چند ده هزار نفر به چند میلیون نفر افزایش داد. در این راســتا ضروری 
است که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و قرار دادن آن در مسیر صحیح رشد 

همگام با بخش واقعی اقتصاد، به طور جدی برنامه ریزی کرد.
 بازار ســرمایه از این جهت که بستر مناســبی برای ورود سرمایه گذاران ُخرد 
حتی با چند ده میلیون تومان ســرمایه را فراهم می کند، بستری بسیار مهم 
و تاثیرگذاری در جهت تحقق هدف مشــارکت دادن مردم در اقتصاد است؛ از 
همین رو برنامه ریزی برای حضور حداکثری مردم در اقتصاد از طریق بستر بازار 
سرمایه و توسعه بخشی به ابزارهای تامین مالی بخش مولد اقتصاد از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
بــرای بهبود وضعیت بازار ســرمایه باید عالوه بر رونق بخشــی به بازار ثانویه 
تغییرات بزرگی نیز در بازار اولیه انجام شــود، برنامه مناســب در این بخش 
عالوه بر تاکید بر بازار ثانویه خرید و فروش سهام و عمق بخشی به بازار، باید در 
جهت عرضه سهام شرکت های بزرگ و پروژه های پیشران و کالن اقتصادی نیز 
جهت گیری مناســب داشته باشد، از همین رو باید اصالحات جدی در هر دو 

بخش بازار سرمایه را با دید توسعه ای و بلندمدت ایجاد کرد.
در بخــش بازار اولیه به عنوان رکن اصلی بازار ســرمایه و محلی برای تامین 
مالی بخش مولد اقتصاد، به طور ویژه دولت باید برنامه ریزی های خاصی انجام 
دهد، بخش مولد بازار ســرمایه در حقیقت همین بازار اولیه بورس است. باید 
دولت با اســتفاده از ابزارهای تلفیقــی و مدل های نوین تامین مالی از طریق 
بازار ســرمایه، به تامین مالی پروژه های بزرگ و پیشــران اقتصادی از طریق 
سرمایه گذاری خرد مردمی اقدام کند. در همین زمینه نیز مجلس مصوبه ای 
در جهت تامین مالی پروژه های نیمه تمام اقتصادی کشور با مدل شرکت سهام 

عام پروژه داشته است.
اســتفاده از ابزارهای تامین مالی از جمله شرکت سهامی عام پروژه با تضمین 
اصل و کف ســود ســرمایه گذاران خرد، صندوق پروژه، ابزارهای تامین مالی 
جمعی و غیره عالوه بر مشــارکت حداکثری مردم در اقتصاد، موجبات رشد 
اقتصادی و رشد بازار سرمایه هم جهت با بخش واقعی اقتصاد را فراهم می کند و 
امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید در بستر بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

مدل شرکت سهامی عام پروژه در این بین از جذابیت ویژه ای برای سرمایه گذار 
و پیمانکار پروژه برخوردار است که در آن پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی 
شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه ای بیمه ای، پروژه 
نیز بیمه خواهد شــد و به سهام داران در ســال های ساخت پروژه، کف سود 
بانکی می پردازد؛ به این ترتیب سهام داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل 
ریســک، ســوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت، از طرف دیگر این 
شرکت پروژه به صورت ســهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام 
پروژه ماهیت دارایی دارد و در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهدکرد. با مدل 
شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده گذاری بانکی )آب شدن سپرده در برابر 
تورم( و سرمایه گذاری در بورس)ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات باالی 

آن( هر دو رفع خواهد شد.
از طرفی سازمان بورس نیز باید به دنبال رفع موانع و تسهیل قوانین پذیرش 
و عرضه ســهام شرکت ها در بورس و تسریع آن باشد تا تامین مالی از طریق 
عرضه اولیه و افزایش ســرمایه تقویت شود. اتاق فکر دائمی در سازمان بورس 
جهت ایده پردازی و برنامه ریزی جهت تبدیل این بازار به بازار اول تامین مالی 
کشور، حمایت و تقویت بازار و تداوم این جذب نقدینگی تشکیل شود و از همه 
فعالین بازار در آن دعوت شود. در بخش بازار ثانویه و بازار خرید و فروش سهام 
شرکت های موجود، باید قوانین مربوط به بازار سرمایه و شرکت های درون این 
بازار به صورت بلندمدت از ثبات نســبی برخوردار باشد و هر اصالح اقتصادی 
باید با یک برنامه ریزی معقول صورت بپذیرد. از طرف دیگر باید قوانین، مقررات 
و هر اقدام مربوط به حاکمیت باید پیش بینی پذیری باشد و تغییر قوانین جدید 
نیز در همین راســتا باشد. به عنوان مثال اخیرا دولت تصمیم گرفته است که 
در جهت اصالحات اقتصادی به سمت اصالح نرخ سوخت واحدهای صنعتی 
بــرود اما این اصالح به قدری زیاد بود که تعدادی از واحدهای صنعتی با این 
اقدام اعالم ورشکستگی می کردند. بنابراین اصالحات اقتصادی از این جنس 
بایــد به صورت مدت دار و بلندمدت و با لحاظ وضعیت واقعی اقتصاد کشــور 
لحاظ شود. به طور مثال پیشنهاد ویژه در این بخش به این شکل است که به 
جای افزایش قیمت سوخت به صورت یک باره تا 100 درصد قیمت خوراک  
در فاصله زمانی پنج ســاله، هر سال 10 درصد به قیمت سوخت اضافه شود 
و در پایان ســال پنجم، قیمت سوخت به 100 درصد قیمت خوراک برسد. از 
همین رو باید ثبــات قوانین و همچنین پیش بینی پذیری قوانین اولویت اول 
سیاست گذاران این حوزه باشد و با دید کوتاه مدت موجب ضربه به بازار سرمایه 

و خروج نقدینگی از بازار سرمایه نشوند.
بــه صورت کلی اعمال مالیات های تنظیمی بر بازارهای موازی تولید از جمله 
بازار ارز، سکه، خودرو و سود سپرده های بانکی نیز در زمینه ایجاد جذابیت برای 

بازار سرمایه، اثرگذار خواهد بود.

کارشناس اقتصادی
مهدیهاشمزاده

ایـــراناقتصــاد2

رونق معامالت واحدهای قدیمی ؛ لوکس ها در انتظار مشتری
قیمت مسکن یک قدم عقب نشست

گمراهی در صورت نویسی مالی شرکت ها و انحراف در عدالت مالیاتی
تورم چطور عدالت مالیاتی را از بین می برد؟

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح کرد
اقتصاد نمی تواند دستوری باشد

انتشار گزارش مالی 313 شرکت دولتی نشان داد:
شرکت های دولتی با زیان های انباشته روبه رو هستند

دیدگاه

ترقیاقتصادی:میــزان نقدینگي در بهمن ماه ســال جاري 
بیشــتر از 4600 هزار میلیارد تومان اعالم شــده که با توجه به 

وضعیت متغیرهاي پولي و نرخ رشدي که دارند
درحالــی که گزارش اخیــر مرکز آمار ایران نشــان داد که تورم 
کشــور بعد از ماه های به زیر 40 درصد رسیده است اما بخشی 
از کارشناســان می گویند این روند باتوجه به شــواهد اقتصادی 
کنونی نمی تواند ادامه داشــته باشــد و از اردیبهشت )بعد از ماه 
رمضــان( یا خرداد باید دوباره منتظر اوج گیری تورم بود اگر چه 
که همین حاال هم تمام شــواهد آن وجود دارد. تعداد کاالهایي 
کــه در چند ماه اخیــر جهش هاي ناگهانــي و چند ده درصدي 
داشته اند، بسیار زیاد هستند و هر روز خبرهای جدیدی از گرانی 
کاالها یا حذف کاالیی از ســفره مردم به دلیل افزایش قیمت ها 
منتشر می شود. از سوی دیگر از ابتدای اردیبهشت هزینه حمل 
و نقل عمومی هم 25 درصد رشــد داشــته اســت و افرادی که 
اجاره نشــین هستند می گویند صاحب خانه ها و مغازه داران هم 
حداقل 25 تا 30درصد روی اجاره های خانه و مغازه و... گذاشته 
اند. از ســوی دیگر باید به افزایش حقــوق کارگران، کارمندان، 
بازنشسته ها و سربازان هم اشــاره کرد که تاثیر مستقیمی روی 
تورم خواهد داشت و از اردیبهشت ماه و معموال اجرایی می شود. 
عالوه بر این ها در ســال جاري انتظار می رود 400 هزار میلیارد 
تومان کســري بودجه پیش روي دولت باشــد. افزایش قیمت ها 
تقریبا در تمام بازارها وجود دارد، میوه، غالت، حبوبات و... حتي 

بازار کاالهاي ســرمایه  اي مانند خودرو. در این بین با تدوام روند 
فعلي و به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیرامون احیاي برجام انتظار 

مي رود سال جاري، سال سخت اقتصادي باشد.

در مرداد 1400 و زماني که رییسي در ساختمان پاستور مستقر 
شــده بود، نرخ تورم حدود 45.2درصد بود؛ در آن ماه یک بسته 
ماکارونــي 500 گرمي بین 6 تا 7 هــزا ر و 600 تومان بود. این 

درحالي است که در فروردین 1401 که نرخ تورم به 39.2درصد 
رسیده، بیشــینه قیمت هر بسته ماکاروني تا 23 هزار تومان نیز 
افزایش داشــته و حداقل قیمت نیز در بازه 10 تا 11 هزار تومان 

قرار گرفته است.
میزان نقدینگي در بهمن ماه ســال جاري بیشتر از 4600 هزار 
میلیارد تومان اعالم شده که با توجه به وضعیت متغیرهاي پولي 
و نرخ رشــدي که دارند، به نظر مي رسد در اسفند ماه به 5 هزار 
هزار میلیارد تومان رســیده باشد. این رقم مي تواند براي اقتصاد 
کشور مخاطرات بیشتري به همراه داشته باشد و حتي به اهرمي 
براي افزایش نرخ تورم منجر شــود. مخاطــرات متغیرهاي پولي 
زماني شــکل نگران  کننده تري به خود مي گیرد که به تصمیمات  
چند هفتــه اخیر دولت توجه کرده؛ ایــن تصمیمات در تضاد با 
بهبود رفاه و معشــیت مردم است. در آخرین گزارش پایگاه رفاه 
ایرانیــان از کل جمعیت 77.4 میلیون نفر یارانه بگیر در کشــور، 
بیــش از نیمــي از یارانه بگیران فعلي در »طبقه متوســط« قرار 
گرفته انــد؛ به گونه اي که 38درصــد از یارانه بگیران واقعا نیاز به 
یارانه نقدي براي گذران امــور زندگي دارند. به بیان دیگر بیش 
از 14 میلیــون نفري از یارانه بگیران اگر این میزان پول نقد را از 
دولت دریافت نکنند، نمي تواننــد زندگي خود را بگذرانند. حال 
اگــر حذف ارز ترجیحــي به افزایش قیمت نــان در آینده اي نه 
 چندان دور منجر شــود، افراد بیشــتري  به  زیر خط فقر  مطلق 

 رانده  مي شوند.

پیش بینی ها از رشد تورم در ماه های پیش رو خبر می دهد 

یک بام ودوهوای تورم

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالنهم-شماره۱20-نیمهاولاردیبهشت۱40۱



ترقیاقتصادی:امیر آبادی فراهانی گفته اســت:» شرکت هایی مانند 
شــرکت زیرساخت توســعه و نگهداری ورزشــگاه ها مانند شیرودی و 
مجموعه انقالب، نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی 
و بســیاری دیگر از امــوال و دارایی های دولتی در فهرســت واگذاری 

سال1401 به صورت قطعی قرار گرفته اند.«
یک هفته بعد از انتشــار گزارش عملکرد 313شــرکت دولتی که نشان 
می داد بخش زیادی از این شرکت ها زیان ده هستند روز دوشنبه هیأت 
واگذاری، فهرســت جدید خصوصی ســازی  برای سال1401 را تصویب 
کرد. هنوز مشخص نیست تعداد شرکت های قابل واگذاری چقدر است 
و کدامیک از شــرکت های دولتی در این فهرست هستند اما آنطور که 
عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری خبر داده قرار است شیوه جدیدی 
برای خصوصی ســازی به کار گرفته شــود. هفته قبل برای نخستین بار 
وزارت اقتصاد صورت های مالی 313شرکت دولتی را در سامانه اطالعات 
ناشــران که با نام کدال شناخته می شود، منتشر کرد. بعد از انتشار این 
اطالعات مشخص شد تعداد زیادی از شرکت های دولتی زیان  ده هستند. 
بررســی های اجمالی نشان می دهد زیان انباشته فقط 30شرکت دولتی 
به 25هزار میلیارد تومان می رسد؛ به  طور مثال مطابق صورت های مالی 
منتشر شده زیان انباشته شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 9هزار و 
200میلیارد تومان و شــرکت راه آهن 7هزار میلیارد تومان است. بخش 
زیادی از این زیان ها در طول چند ســال گذشته ایجاد شده، درحالی که 
برخــی از این شــرکت ها در همین مدت در فهرســت واگذاری ها قرار 
داشته اند اما به دالیلی یا واگذار نشده یا از فهرست خصوصی سازی  حذف 
شــده اند. به نظر می رســد مقاومت مدیران دولتی بر سر واگذاری سهام 
این شــرکت ها و همچنین موانع ساختاری برای فروش سهام آنها، مانع 
از واگذاری ســهام شرکت های دولتی شده است. در چنین شرایطی اما 
گویا رویکرد وزیر اقتصاد این است که بخشی از این شرکت ها خصوصی 

شوند، به نظر می رسد انتشــار گزارش عملکرد شرکت های دولتی نیز با 
همین هدف انجام شده است. بر همین اساس این هفته هیأت واگذاری 
با برگزاری نشستی فهرست جدید واگذاری ها را تصویب کرد. گفته شده 
قرار است روش جدیدی نیز برای خصوصی سازی  شرکت های دولتی به 
اجرا در بیاید اما هنوز نام و تعداد شــرکت های قابل واگذاری مشــخص 
نیست و روشن نیست روش جدید خصوصی سازی  از چه الگویی تبعیت 
می کند. عضو ناظر مجلس در هیأت واگــذاری بنگاه های دولتی گفت: 

جلسه هیأت واگذاری با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برگزار شده 
و در این جلسه فهرست واگذاری ها براساس یک روند جدید بسته شده 
اســت. احمد امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: در این نشست یک بار دیگر 
فهرست شرکت های واگذاری بررسی و مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 
ادامه بسیاری از شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در فهرست 
نهایی واگذاری ها قرار گرفتند. او با بیان اینکه در واگذاری ها تالش شده تا 
در سال جاری هیچ شرکتی از فهرست نهایی هیأت واگذاری خارج نشود 

گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در فهرست باشد حتی اگر روند 
خصوصی سازی  نسبت به آنها انجام نشــود. او افزود: همچنین سازمان 
خصوصی سازی  و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد 
آنها نظارت کند زیرا برخی از این شــرکت ها زیان ده هســتند و باید به 
سوددهی برسند. از هفته های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش 

جدید انجام خواهد شد.
هنوز از فهرســت و اسامی شــرکت هایی که قرار است براساس مصوبه 
هیأت واگذاری در ســال جاری واگذار شــوند اطالعاتی در دست نیست 
اما اطالعات دریافتی نشان می دهد در این فهرست نام شرکت های ایران 
خودرو و ســایپا که زیان انباشته آنها از مرز 100هزار میلیارد تومان هم 
عبور کرده نیز دیده می شــود. احمد امیرآبادی فراهانی به »خانه ملت« 
گفته در این جلسه لیســت واگذاری   ها بر اساس یک روند جدید بسته 
شد و شرکت هایی از جمله ایران خودرو و سایپا در لیست واگذاری های 

1401 قرار گرفتند.
وزارت صنعت از چند ماه پیش اعالم کرده؛ تصمیم دارد باقیمانده سهام 
دولت در 2شــرکت بزرگ خودروســاز را بفروشد و این موضوع حواشی 
زیادی در بازار سرمایه ایجاد کرده است. پیش تر سازمان خصوصی اعالم 
کرده بود چون ســهام دولت در این دو شرکت به  دلیل دریافت وام های 
بانکی در وثیقه بانک است، قابل واگذاری نیست. حاال اما به نظر می رسد 
با مصوبه جدید هیأت واگذاری راه برای واگذاری ســهام این ســایپا و 

ایران خودرو باز شده است.
امیر آبادی فراهانی همچنین گفته اســت:» شرکت هایی مانند شرکت 
زیرساخت توســعه و نگهداری ورزشــگاه ها مانند شیرودی و مجموعه 
انقالب، نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی و بسیاری 
دیگــر از اموال و دارایی های دولتی در فهرســت واگذاری ســال1401 

به صورت قطعی قرار گرفته اند.«

فکــری  دارایی هــای  بــازار 
فرابورس بــرای نقل و انتقال 
دارایی های فکری امور مالکانه 
که مبتنی بر ایده و طرح تجاری اســت، در بازار 7 ساله عملکرد خود 
را داشــته است. اولین صندوق خصوصی فرابورس نیز در حوزه دانش 
بنیان و فناورانه است اما برای تحقق شعار سال نیازمند تجدید نظر و 

بازنگری های جدی هستیم.
تفاوت شعار امسال نسبت به سال های گذشته که با محور تولید همراه 
بود این است که دانش بنیان بودن تولید و اشتغال زا بودن آن مد نظر 
سیاستگذار است. به بیانی دیگرکشور اکنون نیازمند تولیدی است که 
منجر به ایجاد دانش فنی در شــرکت ها شود و سطح اشتغال کشور را 

نیز افزایش دهد.
مشــکالت دهه 90 در اقتصاد باعث شد، بسیاری از شرکت ها مخارج 
تحقیق و توســعه خود را به شــدت کاهش دهند و به دلیل تحریم ها 
نتوانند به توان فنی روز دسترســی پیــدا کنند. این دو موضوع باعث 
شده دانش فنی شرکت های داخلی در رقابت با شرکت های بین المللی 
کاهش یابد. این اتفاق در کوتاه مدت شاید تاثیر ملموسی برای اقتصاد 
نداشته باشــد اما در میان مدت بنگاه های اقتصادی کشور رفته رفته 
تــوان رقابت فنی خــود را در رقابت بین المللی از دســت خواهد داد 
بنابراین بــرای تحقق این شــعار باید همت مضاعفی هم از ســمت 
سیاستگذاران و دســتگاه های اجرایی و هم بخش خصوصی رخ دهد 
تا منجر به اشــتغال پایدار و مبتنی بر دانش فنی شود. در کشورهای 
توســعه یافته گزارش ها نشان می دهد که بسیاری از مخارج تحقیق و 
توســعه از سوی بخش خصوصی تامین می شــود چرا که این مخارج 
منجــر به فروش بیشــتر، تولید فنی ومزیت رقابتی می شــود و برای 
شرکت ها، موضوع دانش بنیان حوزه ای استراتژیک محسوب می شود.

اقتصــاد دانش بنیان که جزء بحث های محوری ســال اســت بحثی 
اســت که دراقتصاد کشور قریب به ده سال شروع شده است. در سال 
92 و ایجاد اکوسیســتم نوآوری به صورت جدی پیگیری شــد و این 
توســعه به طراحی ابزارهای تامین مالی دانش بنیان نیز ختم شــد؛ 
به طوری که در سال های گذشــته در بازار سرمایه ابزارهای مختلفی 
از عرضه شــرکت های دانش بنیان در تابلوی فرابورس تا بازار دارایی 
فکری، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و تامین مالی 
جمعی برای حوزه اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. دراین میان، برخی 
ابزارهای موجود به نتایج خوبی منجر شــد و برخی ابزارها در ابتدای 
مســیر هستند که با توجه به شعار سال باید مورد بازنگری قرار گیرند 
تا با هدف کمک به اقتصاد، وظیفه تامین مالی و تنظیم گری این حوزه 

را به نحو احسن انجام داده باشیم.
به صورت مشــخص؛ ســال گذشته صندوق های جســورانه فرابورس 
رشــد قابل توجهی یافــت. به گونه ای که پایان ســال 1400 نزدیک 
14 صندوق جســورانه در کشور تاسیس شد که در چند سال گذشته 
حدود 50 ســرمایه گذاری در شــرکت های دانش بنیان و استارت آپی 
صورت گرفت. در کنار این موضوع بحث تامین مالی جمعی نیز دنبال 
شــد و با توجه به شعار ســال 1401 از جمله اقدامات مهم فرابورس 
برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان خواهد بود. در ســال 1401 
شرکت های متعددی برای تامین مالی سکوها در حال رایزنی هستند 
و فرابورس نیز برای افزایش ســرعت تامین مالی در حوزه توسعه بازار 

و اعطای مجوزها در حال برنامه ریزی است.
در کنــار این مــوارد، بازار دارایی های فکری فرابــورس نیز برای نقل 
و انتقــال دارایی های فکــری امور مالکانه که مبتنــی بر ایده و طرح 
تجــاری اســت، در بــازار 7 ســاله عملکرد خود را داشــته اســت. 
اولیــن صندوق خصوصــی فرابورس نیــز در حوزه دانــش بنیان و 
 فناورانــه اســت اما برای تحقق شــعار ســال نیازمنــد تجدید نظر 

و بازنگری های جدی هستیم.
درباره ســایر روش ها در بازارســرمایه، تامین مالــی جمعی یکی از 
بهترین ابزارها درتامین مالی شــرکت های دانش بنیان در سال 1400 
بود که نقش آفرینی خوبی داشــته است. در ســال قبل، میزبان 40 
طــرح اقتصادی بودیــم که قریب به 80 درصد این طرح ها از ســوی 
شرکت های دانش بنیان ارائه شــد و مردم در قالب مشارکت عمومی 
در این طرح ها مشــارکت کرده اند و رقمی معادل صد میلیارد تومان 
منابع در اختیار شرکت های دانش بنیان و sme قرار گرفت. این ابزار 
به دلیل ســرعت باال و چابک بودن با اســتقبال گسترده ای از سوی 

شرکت ها روبه رو شد.
دربــاره بحث ضمانــت طرح های شــرکت های دانش بنیــان نیز که 
صندوق هــای پژوهش فنــاوری به آن ورود کــرده و صندوق نوآوری 
شکوفایی نیز اقدام به ضمانت اصل سرمایه سرمایه گذاران کرد، نه تنها 
شاهد ریسک سرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران این حوزه خواهیم 
بود بلکه تامین مالی شــرکت ها نیز تسهیل پیدا خواهد کرد. با توجه 
به اینکه این ابزار نسبت به تمامی روش های تامین مالی سریع تر بوده 
خیلی از شــرکت ها ترجیح دادند با نرخ های تامین مالی حتی باالتر از 

شبکه بانکی به سمت تامین مالی جمعی هدایت شوند.
موضــوع دیگری که حاصل جمــع صندوق جســورانه و تامین مالی 
جمعی اســت، استفاده همزمان شــرکت های دانش بنیان از ظرفیت 
تامین مالی صندوق های جســورانه و تامین مالی جمعی اســت. این 
اتفاق باعث هم افزایی ابزارهای بازار ســرمایه می شــود و هم این اکو 
سیستم به صورت درون زا شروع به رشد کند. با این تفاسیر با توجه به 
کاســتی  ابزارهای موجود و شعار امسال، رفع این موانع ابزارها از دیگر 
برنامه های فرابورس اســت. یکی از مواردی که وجود دارد و از ســوی 
فعاالن حوزه اکو سیستم نوآوری و دانش بنیان مطرح شده است، بحث 
بازنگری در سقف طرح های تامین مالی جمعی است. در شرایط فعلی 
هر شرکتی نزدیک به ده میلیارد تومان در طرح تامین مالی فراخوان 
می کند که با تقاضای سکوها قرار است افزایش این سقف تامین مالی 
با اولویت شرکت های دانش بنیان در سال جاری مورد بحث قرار گیرد.

راه انــدازی معامالت ثانویه گواهی شــرکتی طرح هــای تامین مالی 
جمعی موضوع دیگری است که باعث کاهش ریسک نقدشوندگی این 
بازار می شود. بحث اجرایی تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام موضوع 

دیگری است که دنبال خواهد شد.

ترقیاقتصادی:برای تاریخ دان های هر رویدادی منحصر به فرد است. اما در علم اقتصاد 
اینطور نیست. مسائل کامال عمومیت دارند. یعنی اگر شاهد یک الگوی مشابه باشیم باید 
انتظار نتیجه ای مشــابه را هم بکشیم. این مســئله در مورد شرایط فعلی صدق می کند. 

یعنی باید در انتظار بحران مالی در جهان باشیم.
ســال ها پیش چارلز کیندلبرگر در مطالعاتی که درباره بحران های مالی داشــت نوشت: 
»برای تاریخ دان ها هر رویدادی، منحصر به فرد اســت. اما این فقط تاریخ است که موارد 
ویژه دارد. در علم اقتصاد با مســائلی ســروکار داریم که عمومیــت دارند.« این یعنی در 

علم اقتصاد می توانیم شــاهد چرخه ها باشیم 
و حدس بزنیم یک الگوی مشــخص می تواند 
چــه نتیجه ای به همراه داشــته باشــد. امروز 
نظام مالــی آمریکا تنها به یک الگو شــباهت 
دارد آن هــم به الگوی ســقوط بازارهای مالی 
در سال 2001 و سال 2008. اخیرا هم شاهد 

نشانه هایی از نگرانی در وال استریت بوده ایم.
ســهام مختلفی کــه در وال اســتریت معامله 
می شوند با اینکه در سال 2021 سیر صعودی 
داشــتند، در نخستین ماه از سال 2022 یعنی 
در ماه ژانویه به قدری سقوط کردند که از سال 
2009 تا کنون سابقه نداشته است. شاخص های 
وال استریت سقوط 5.3 درصدی را در این ماه 
به ثبت رسانده اند. قیمت دارایی های مختلف 

که اغلب مورد عالقه سرمایه گذاران هستند از سهام شرکت های فناوری گرفته تا رمزارزها 
و ســهام سازندگان خودروهای برقی، همگی سقوط کردند. بازاری که تا همین چند وقت 

پیش همه را خوشحال می کرد اکنون به محلی برای ناله و زاری تبدیل شده است.
بانک هــای مرکزی تالش دارند نرخ بهره را افزایش دهند و از این طریق نرخ تورم را مهار 
کنند. فدرال رزرو هم به عنوان بانک مرکزی آمریکا سعی دارد با افزایش نرخ بهره، جلوی 
افزایش سرســام آور نرخ تورم در آمریکا را بگیرد. برخی از تحلیل گران می گویند امســال 
فدرال رزرو دست کم پنج مرتبه نرخ بهره را افزایش می دهد. در اروپا هم 
شاهد تحرکاتی در این زمینه هستیم. ظاهرا همه به نوعی 
دچار بحران شده اند و سعی دارند از طریق اهرم هایی که 
در بانک های مرکزی در اختیارشان قرار دارد، شرایط را 

دوباره تحت کنترل خود درآورند.
همین اقدام بانک های مرکزی در زمینه افزایش نرخ بهره 
کافی است تا بازارها را به خاک سیاه بنشاند. در واقع به 
زودی شاهد ضررهای کالنی در بازارهای مالی، به ویژه در 
آمریکا خواهیم بود. نکته اینجاســت که هنوز نمی دانیم 
اقدامات بانک های مرکــزی الزاما اثربخش خواهد بود یا 
خیر. در واقع با توجه به شــرایطی کــه اقتصاد جهان با 
آن روبه رو اســت، هنوز نمی دانیم کــه اقدامات بانک های 

مرکزی تا چه اندازه می تواند روی نظام اقتصادی جهان اثر مثبت بگذارد.
لطففناوریبهنظاممالی

این روزهــا دیجیتالی شــدن و نوآوری ها در عرصــه فناوری باعث شــده نظام تجارت 

جهانــی هم متحول شــود. برای مثال به کمــک فناوری های نویــن دیجیتالی می توان 
هزینــه انجــام معامالت در بــازار را به صفر کاهــش داد. به همین خاطر اســت که به 
لطف دیجیتالی شــدن، میزان معامــالت جهانی افزایش پیدا کــرده و نظام آن متحول 
شده اســت. اکثــر تغییراتــی که در جهان شــاهد آن هســتیم در جهــت مثبت پیش 
 رفته اســت. در واقع شرایط را بهتر کرده است. فعالیت کردن خارج از مرزها هم ارزان تر و 

ساده تر شده است.
یکی از درس هایی که جهانیان از بحران بزرگ مالی در سال 2008 و 2009 گرفته اند این 
بوده که بانک های مرکزی به جای سیســتم متمرکزی، امور خود را در سطح بین المللی 
و غیر متمرکز پیش ببرند. این درســی است که رهبران اقتصادی از تاریخ گرفته اند و به 
کمــک آن می توانند جلوی بحران های بعدی را در اقتصاد بگیرند. با این حال، خطر هنوز 
به قوت خودش باقی اســت و می تواند مردم را تهدید کند. البته به صورت کلی شــاهد 

بهبود شرایط اقتصادی بوده ایم.
برخی افراد تصور می کنند آســیب دیدن و ضرر کردن عده ای در بازارهای مالی نمی تواند 
زیان بزرگی برای ســایر بخش ها باشــد. اما واقعیت این اســت که وقتی آتش به میدان 
می افتــد می تواند همه جــا را ویران کند. این یعنی اگر یک گوشــه بــازار آتش بگیرد 
شاهد آتش سوزی گســترده در ســایر بخش ها خواهیم بود. تعداد زیادی از آمریکایی ها 
در بازارهــای مالی فعالیت دارند و به صورت فعــال، معامله می کنند. اگر بحران مالی رخ 
دهد، این افراد همگی دچار مشکل می شوند و این امر به سادگی می تواند اقتصاد را دچار 

مشکل جدی کند.
فعال شــاهد تنش شدید در بازارهای مالی هســتیم. بازار با ثبات فاصله زیادی دارد. هر 
لحظه انتظار می رود که نظام مالی دچار فروپاشــی شود و همراه با خود، اقتصاد را دچار 
بحــران کند. فرامــوش نکنید که در اقتصاد، اگر یک الگو تکرار شــود می تواند نتیجه ای 
مشابه به همراه داشته باشد و الگویی که اکنون شاهد آن هستیم شبیه به وضعیتی است 
که در گذشــته به بحران مالی منجر شده اســت. به این ترتیب دیر یا زود شــاهد بحران 

اقتصادی در جهان خواهیم بود.

به طوری کلی بازار ســهام 
در کشــور ما با مشکالتی 
همراه است. حتی اگر سهام 
دولت در ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شود، ممکن است مردم 
و تعداد زیادی از معامله گران آن را خریداری کنند، اما این شیوه هم 
خصوصی ســازی واقعی نیست. در واقع این روش تنها واگذاری سهام 
است و به درآمد برای دولت تبدیل می شود و مدیریت و شکل و روش 

به همان مدل قبلی خواهد بود.
هیأت واگذاری، فهرســت جدید خصوصی ســازی  برای سال 1401 
را تصویــب کرد. آنطور کــه از گزارش ها و اخبار برمــی  آید، در این 
فهرست نام شــرکت های ایران خودرو و سایپا که زیان انباشته آنها از 
مرز 100هزار میلیارد تومان عبور کرده هم دیده می شــود. از طرفی 

هــم عضو ناظر مجلس در هیأت واگــذاری بنگاه های دولتی گفته در 
این جلســه لیست واگذاری   ها بر اســاس یک روند جدید بسته شد و 
شــرکت هایی از جمله ایران خودرو و ســایپا در لیست واگذاری های 

1401 قرار گرفتند.
اینکه ایران خودرو و سایپا می توانند در لیست واگذاری ها قرار داشته 
باشند، امکان پذیر است. اما باید زیان انباشته و بدهی های این شرکت 
ها دقیق بررســی شود. اگر زیان انباشته بیشــتر از سرمایه آنها باشد 
گمان نمی کنم که بتوانند در بازار سهامشان را واگذار کنند. بنابراین 
اگر آنها متقاضی خریدی داشته باشــند، باید خارج از تشریفات بازار 
سهام باشد و با مسئوالن امر مذاکره کنند و یه قیمتی به توافق برسند 
و بدهی های این شــرکت ها را قبول کنن. همچنین مساله پرداخت 
حقوق کارکنان این شرکت ها هم مطرح است. همانطور که می دانید، 

ایران خودرو و ســایپا با تراکم نیروی انســانی مواجهند و باید تکلیف 
نیروی انسانی مشخص شــود، نمی شود به یکباره نیروی انسانی آنها 

را از کار بیکار کرد.
بنابراین باید شــرایط خاصی برای واگذاری و قیمت این دو شرکت در 
نظر گرفت. تجربه ســال های قبل هم نشان می دهد بعید به نظر می 
رســد با این کیفیت که مطرح کردم این شــرکت ها واگذار شوند. دو 
طرف باید مذاکرات دقیق داشته باشند و صورت های مالی شفاف شود 
و میزان بدهی مشخص باشد. بعد هم دولت یا بخش عمومی غیردولتی 
که االن مسئولیت این شرکت ها را برعهده دارد، نمی توانند به همین 
شــکل و بدون توجه به کارکنان این شرکت ها را واگذار کنند. در غیر 
ایــن صورت دوباره ماجرا هفت تپه رخ مــی دهد و دولت مجبور می 

شود، آن را پس بگیرد.
به طوری کلی بازار ســهام در کشور ما با مشکالتی همراه است. حتی 
اگر ســهام دولت در ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شود، ممکن 
اســت مردم و تعداد زیادی از معامله گــران آن را خریداری کنند، اما 
این شیوه هم خصوصی ســازی واقعی نیست. در واقع این روش تنها 
واگذاری سهام است و به درآمد برای دولت تبدیل می شود و مدیریت 

و شکل و روش به همان مدل قبلی خواهد بود.
با اطالعاتی و اخباری که ما داریم که همه آن هم کلی است و جزییات 
نــدارد، بعید مــی دانم که تحول خاصی در مدیریت این شــرکت ها 
رخ دهد. فقط ممکن اســت بخشی از ســهام به معامله گران عرضه 
شــود بدون اینکه روی نحوه مدیریت تاثیری داشــته باشد، بنابراین 

خصوصی سازی به معنای واقعی آن تحقق پیدا نخواهد کرد.

ترقیاقتصادی:در ســال های گذشته از قرن 21، گزارش دهی اقدامات خطاکارانه در پژوهش 
های دانشــگاهی با توجه به نقش این گزارش ها در کاهش پیامدهای منفی و افزایش شفافیت و 
پاکدســتی مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان می داد اقدامات خطاکارانه ساالنه 5 درصد از 

منابع و درآمد شرکت ها و سازمان ها را هدر می دهد.
در نخستین ســال های قرن بیست و یکم، اخبار مربوط به رسوایی مالی در  دو شرکت بزرگ به 
نام های »انرون« و »وردکام« جهان را شــوکه کرد. به دنبال آن، رسوایی های حسابداری شرکت 
»تسکو«  و رسوایی های مالی در مراکزی مثل مرکز توان بخشی ذهنی غرب لندن، رخدادهایی بود 

که گزارش دهندگان اقدامات خطاکارانه را مورد توجه قرار داد.
انجمن حسابرســان بریتانیا، گزارش دهی اقدامات خطاکارانه را وضعیتی تعریف کرده که در آن 
کارمنــدان، پیمانکاران یا تامین کنندگان از طریقی غیــر از کانال های عادی مدیریت، اقدام ها و 

فعالیت های مشــکوک را گزارش می کنند. اقدامات خطاکارانه طیف گسترده ای دارد که به طور 
کلی اعمال غیرقانونی و غیراخالقی را شامل می شود.

در ســال های گذشته از قرن 21، گزارش دهی اقدامات خطاکارانه در پژوهش های دانشگاهی با 
توجه به نقش این گزارش ها در کاهش پیامدهای منفی و افزایش شفافیت و پاکدستی مورد توجه 
قرار گرفت. بررسی ها نشان می داد اقدامات خطاکارانه ساالنه 5 درصد از منابع و درآمد شرکت ها 
و سازمان ها را هدر می دهد. مراکز علمی و دانشگاهی اعالم کردند گزارش دهی اقدامات خطاکارانه 
روش مهمی در جلوگیری و شناســایی اقدامات ناکارآمد است، با این حال، دیده می شود که گاه 

افراد تمایلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه از خود نشان نمی دهند. 
باتوجه به نقش متنوع و گسترده حسابرسان داخلی در شرکت ها، این گروه از اقشاری اند که در 
مورد گزارش دهی اقدامات خطاکارانه، نقش آفرینی می کنند. با این حال، این گروه هم از قاعده 

عدم تمایل به گزارش دهی، مســتثنا نیســت. به طور کلی، حدود و ثغور نقش و مسئولیت های 
حسابرسان داخلی برای گزارش دهی اقدامات خطاکارانه، پیچیده و مستلزم تحقیق و بررسی است. 
از نظر حرفه ای، اعتقاد بر این نیست که کار و وظیفه حسابرسان داخلی، شناسایی یا جلوگیری از 
اقدامات خطاکارانه است، با این حال، بدیهی است که حسابرسان داخلی در دوران حرفه ای خود با 

چنین موقعیت هایی رو به رو شده و مجبور به تصمیم گیری می شوند.
یک بررسی ایرانی تالش کرده عوامل موثر بر گرایش حسابرسان داخلی در گزارش دهی اقدامات 
خطاکارانه در ایران را بررسی کند. این بررسی دیدگاه های 458 نفر را که همگی دارای تجربه به 
عنوان حسابرس داخلی یا عضو کمیته حسابرسی در شرکت های بورسی، بخش خصوصی، نهادهای 
خصولتی و ترکیبی بوده اند، مطالعه کرده اســت. یافته های پژوهشــگران ایرانی نشان می دهد 
گرایش حسابرسان داخلی در ایران به گزارش اقدامات خطاکارانه، متاثر از قوانین و مقررات حمایتی 
خودکارآمدی و هنجارهای توصیفی است. پژوهشگران می گویند با توجه به نقش قوانین، حمایت 
مالی و قانونی از حسابداران داخلی در زمان گزارشگری اقدامات خطاکارانه ضروری است. آن ها به 
مســئوالن پیشنهاد کردند نهاده های حرفه ای مثل انجمن حسابرسان داخلی و سایر دستگاه ها 
مثل سازمان بورس و سازمان حسابرسی، استانداردهای الزم برای افزایش درک و آگاهی حسابرسان 

داخلی در گزارش دهی اقدامات خطاکارانه را تدوین و درباره آن اطالع رسانی کنند.

 خواب فرابورس برای 
دانش بنیان ها

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران
عارفعلیقلیپور

اقتصاددان
کامرانندری

تاریخ از سقوط بازارها چه درسی به ما می دهد؟

بحران بعدی

وضعیت خصوصی سازی ها و واگذاری ها در سال 1401

واگذاری سهام، خصوصی سازی واقعی نیست

اتالف منابع شرکت ها با بی توجهی به تخلف ها

حسابرسان داخلی یا گزارشگران فساد؟


بازارسرمایه 3

سایپا و ایران خودرو در فهرست واگذاری

شیوه خصوصی سازی تغییر می کند

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالنهم-شماره۱20-نیمهاولاردیبهشت۱40۱

دیدگاه

ترقی اقتصادی :روند صعودی بازار چنانچه به صورت تدریجی، آهســته و پیوســته ادامه 
پیدا کند، براساس پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد روند کلی بازار تا پایان سال 

1401 با حداقل 30 درصد بازدهی مثبت، سود نظام بانکی را پشت سر بگذارد.
احمد اشــتیاقی" در گفت وگو با ســنا به اعمال مالیات بر سپرده های بانکی حقوقی ها و 
تاثیر آن بر معامالت بورس اشــاره کرد و افزود: رقیبی که همیشه تهدیدکننده معامالت 
بازارسرمایه بوده، سود بدون ریسکی است که سپرده های بانکی در اختیار سرمایه گذاران 

قرار می دهند.
وی اظهار داشت: زمانی که نرخ سود سپرده با روند صعودی همراه شود بسیاری از افراد 
ترجیح می دهند تا ســرمایه های خود را به جای ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه، وارد 

سپرده های بانکی کنند تا از این طریق بتوانند سود تضمین شده ای دریافت کنند.

اشتیاقی با اعتقاد بر اینکه با اعمال مالیات بر سپرده های بانکی حقوقی ها شاهد رخ دادن 
2 اتفاق خواهیم بود، گفت: در ابتدا این شرکت ها و مؤسسات ترجیح می دهند تا دیگر در 
قالب سپرده بانکی سرمایه گذاری نکنند، در کنار این مسأله به دلیل قرار گرفتن قیمت 
سهام شرکت ها در نقطه ارزندگی و نیز پیش بینی کسب بازدهی از بورس در حد و حدود 

سپرده های بانکی، به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام در بازار می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است این اتفاق زمینه ساز ورود نقدینگی به بازار سرمایه 

و شتاب در روند صعودی شاخص بورس خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر سرمایه گذاران تمایل به کسب بازدهی بدون ریسک در بازار سرمایه 
داشته باشــند، می توانند ســرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت بازار سرمایه را 
جایگزین سرمایه گذاری در سپرده های بانکی کنند و با ورود سرمایه های خود به بورس، 

بازدهی معقولی را از این بازار کسب کنند.
اشــتیاقی تاکید کرد: با توجه به تأکید ســازمان امور مالیاتی در زمینه معافیت مالیاتی 
سپرده های بانکی صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت، زمینه ورود سرمایه به این 

بازار به طور کامل فراهم شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: به نوعی این امکان برای صندوق با درآمد 
ثابت فراهم است تا 15 درصد از وجوه صندوق را در قالب خرید سهام سرمایه گذاری کند 
که از این طریق هم می توان شاهد ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشیم و به مراتب این 

امر کمک کننده به روند معامالت بازار سرمایه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با فرض احیای برجام و نیز با اقداماتی که در زمینه 
بهبود روند معامالت بازار سرمایه انجام شده است، می توان امیدوار به تداوم روند صعودی 

بازار باشیم اما سهامداران نباید در انتطار شتاب رشد شاخص بورس در بازار باشند.
اشتیاقی با تاکید بر اینکه رشد شاخص بورس نمی تواند به صورت مستمر ادامه دار باشد 
گفت: روند صعودی بازار به صورت تدریجی، آهسته و پیوسته ادامه پیدا کند و همچنین 

براساس پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد روند کلی بازار تا پایان سال 1401 با 
حداقل 30 درصدی بازدهی، مثبت باشد.

چشم اندازبازدهی بورس در سال 1401
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ترقیاقتصادی:بنابر اعالم مدیر انجمن بالکچین،ورود بانک ها و موسسات مالی به 
حوزه دارایی های دیجیتال ممنوع اعالم شد.

مدیر انجمن بالکچین گفت: قوانین موجود در حوزه رمزارزها در سال 96 ابالغ شده 
که مبنی بر ممنوعیت ورود بانک ها و موسســات مالی به حوزه دارایی های دیجیتال 

است.
بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی برای تعیین تکلیف در بازار رمزارز کارگروهی 

تشکیل داده اند، آشتیانی مدیر انجمن بالکچین در اینباره توضیحاتی ارائه داد.
آشــتیانی درباره حجم معامالت بازار رمز در کشــور  گفت: حجم معامالت رمز ارز ها 
بــا توجه به ثبات تقریبی بازار جهانی به روزانه 800 میلیارد تومان در داخل کشــور 
می رســد و ارزش معامالت رمز ارز با رمز ارز 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تخمین زده 

می شود.
او ادامــه داد: بازار دارایی های دیجیتال در کنار بازارهای ســنتی به عنوان یک بازار 
مســتقل، پدیده نوظهور اســت که بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال امروز و آینده را 

تشکیل می دهند.
وی دربــاره تفاوت ســرمایه گذاری در بازار رمز ارز و بازارهــای دیگر ادامه داد: االن 
بازار بورس، بازار فلــزات گران بها، بازار امالک و بازار دارایی های دیجیتال به صورت 
مستقل در داخل کشور زمینه های سرمایه گذاری مردم هستند؛ اما یکی از مشکالت 
و خطرات سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها، نا آگاهی افراد نسبت به ریسک های آن 

است که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران شده.

مدیر انجمن بالکچین افزود: نوســانات قیمتی شدید و همینطور دانش بنیان بودن 
حوزه بالکچین باعت شد تا مردم ریسک های بیشتری را در این حوزه متحمل شوند و 

باید با دانش و مطالعه خیلی بیشتری نسبت به این بازار توجه کنند.
بانک مرکزی االن هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت این حوزه در دســت ندارد. قوانین 
موجود برای کشور در سال 96 توسط شورای پول و اعتبار ابالغ شده است؛ این قوانین 

مبنی بر ممنوعیت ورود بانک ها و موسسات مالی به حوزه دارایی های دیجیتال بود.
همچنین در سال 98 مصوبه ای توسط هیئت وزیران برای صنعت استخراج رمز ارز ها 
ابالغ شــد که با توجه به بند یک آن، معامالت دارایی های دیجیتال در داخل کشور 
به عنوان ابزار پرداخت ممنوع اســت و این معامالت با پذیرش ریسک و خطر پذیری 

توسط معامله گران صورت می پذیرد.
آشتیانی در آخر گفت: حوزه رمز ارزها ماهیتی دستور ناپذیری دارد؛ اما قابلیت های 
تنظیم، مشاهده و قاعده مندی در آن وجود دارد. در سایر کشورهای دنیا این ویژگی 
دستور ناپذیری و درعین حال قاعده مندی را به رسمیت شناخته اند و به عنوان یک 

نوع دارایی معرفی کرده اند.
تنظیم گری بازار رمز ارز از نظام مجوزدهی سنتی فاصله دارد. با نظام مجوزدهی تنها 
دارایی های دیجیتــال مردم در معرض خطر و تحریم قرار می گیرد که این موضوع 
باعث کوچ سرمایه های دیجیتال مردم به خارج از کشور می شود به همین دلیل باید 

با احتیاط زیادی نسبت به این بازار تصمیم گیری کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان

بی توجهی بانک ها به بانک مرکزی
ترقیاقتصادی:بانک ها همچنان به بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بــر ممنوعیت دریافت کپی 
مدارک هویتی توجهی ندارند و حتی بخشــنامه های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده تا بانک ها از 

شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی نکنند.
 پایش و بررسی اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی 
کشــور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، به کلیه بانک ها ابالغ شــده بود، نشــان 
می دهــد به طور میانگین تنهــا 17 درصد از بانک هــای منتخب در این پایش، مفاد بخشــنامه 

ممنوعیت دریافت کپی مدارک را رعایت کرده اند.
این پایش توســط عوامل اجرایی طرح مبنا از 756 شعبه از شعب بانک های منتخب در 23 استان 
کشور انجام شده و نتایج نشــان می دهد شعب بانک های دولتی 13.3 درصد، بانک های خصوصی 

14.3 درصد و بانک های قرض الحسنه 40 درصد، این بخشنامه را به اجرا درآورده اند.
ســازمان اداری و استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، طی بخشنامه ای دریافت 
کپی مدارک هویتی توســط دســتگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع کرده است و این 
موضوع توسط بانک مرکزی برای همه بانک ها بخشنامه شد. حتی در سال 1399 بانک مرکزی بر 
اجرای مفاد بخشــنامه قبلی خود و »پذیرش و جایگزینی استعالم الکترونیکی و حذف مستندات 
کاغذی معادل در افتتاح حســاب، درخواســت و دریافت تسهیالت، درخواســت صدور و تحویل 
دســته چک« با صدور بخشــنامه ای، تاکید کرد اما همچنان برخی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی کماکان بر خالف مفاد بخشــنامه های یاد شــده، از شهروندان مدارک هویتی درخواست 

می کنند.
بارها اعالم شــده که دریافت کپی مدارک در دســتگاه های اجرایی و بانک ها خالف قانون است و 
مردم می توانند در صورت مواجه با چنین درخواســتی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک 

مربوطه اطالع دهند.

ترقیاقتصادی:همین برخوردهای دستوری است که باعث شده االن بانک ها با معوقات زیاد 
رو به رو شوند. چرا که پروژه ای دستوری تایید شده، اما بازپرداخت آن نامشخص بوده است. به 

این صورت هم سرمایه، ضریب سرمایه بانک به نقدینگی و بازدهی کاهش می یابد
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه حدود یک میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در 
دست اجرا قرار گرفته است از افزایش این تعداد تا مردادماه به دو میلیون واحد مسکونی خبر داد. 
خبری که رستم قاسمی از آن صحبت می کند،  از نظر اقتصاددانان چندان خوشایند نیست. در 
واقع اگر دولت رییسی هم بخواهد مانند دولت احمدی نژاد برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن 
از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کند، تورم همچنان روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

حســین سلیمی، کارشناس اقتصادی در این باره به ســایت خبری اتاق تهران گفت: هر اقدام 
دستوری به بانک ها عملی نیست. بانک متعهد است براساس قوانین خودش کار انجام دهد در 
مقابل بودجه اش، وصولی داشته باشد. در واقع سپرده های مردم است که برای تسهیالت داده 
می شــود. روش در تسهیالت دهی به این صورت اســت که بانک از محل سپرده هایی که در 
اختیار دارد به پروژه هایی که امکان بازگشــت اصل و سود سپرده از آن وجود دارد، تسهیالت 
می دهد. حاال هر عملیاتی که وصولی آن با ریســک همراه باشــد، بانک ها را با مشکل رو به رو 
می کند. اگر منابع بانک ها به پروژه هایی از این دست اختصاص پیدا کند، آنها مشکل نقدینگی 
ســوددهی و عملیاتی پیدا می کنند. از طرفی هم مدیرعامالن و هیئت مدیره بانک ها براساس 
معیارهای خاص تعهدات تســهیالت را انجام دهند. اگر برای تسهیالت وثیقه وجود ندارد و یا 
امکان بازگشت اصل و بهره تسهیالت معلوم نیست آنها هم ریسک نمی کنند. مگر اینکه دولت 
منابعی برای دســتوراتش در نظر بگیرد و برای آن بودجه اختصاص دهد. به این ترتیب بهره و 

بازپرداخت آن وام دیگر به عهده خود دولت است.
به گفته سلیمی دولت ها تا به حال دستور داده اند که برای تامین مسکن تسهیالت داده شود، 
امــا وضعیت بازپرداخت و بهره آن را معلوم نمی کنند، به این ترتیب هم هیئت مدیره بانک ها 

زیر بار آن نمی روند.
سلیمی ادامه داد: همین برخوردهای دستوری است که باعث شده االن بانک ها با معوقات زیاد 
رو به رو شوند. چرا که پروژه ای دستوری تایید شده، اما بازپرداخت آن نامشخص بوده است. به 
این صورت هم سرمایه، ضریب سرمایه بانک به نقدینگی و بازدهی کاهش می یابد و این بانک ها 
را با مســایل زیادی رو به رو می کند. در ادامه این دومینو هم سپرده گذاران در شرایط خاصی 

با تاخیر وصول دریافت می کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هرنوع تسهیالت دستوری فقط می تواند از طریق بانک های 
دولتی باشد که در واقع خود دولت است. به طور مثال دولت پروژه پل سازی دارد، اما پولی ندارد 
و باید از بانک دولتی اســتفاده کند. از طرفی این پروژه برای آینده نیاز است و باید انجام شود، 
در بودجه هم گذاشــته می شود و همه ارکان دولت و مجلس و سازمان برنامه هم آن را تایید 
می کنند. به این ترتیب این روند پیش می رود. اما اگر قرار است به بانکی با سرمایه محدود، بدون 

پرداخت بودجه خاص دستور اعطای تسهیالت داده شود، موفق آمیز نخواهد بود.
براســاس صحبت های سلیمی، االن با وجود کمبود مسکن، دولت باید وام ارزان قیمت بدهد. 
برای رفاه عمومی این تفاوت بهره را در بودجه لحاظ و مجلس هم آن را تایید کند. برای اثرات 
تورمی هم دولت باید بگوید که حاضر است جور مابه التفاوت بهره 5 تا 20 درصدی را بکشد. اما 
در عمل اتفاقی که می افتد این است که دولت بانکی را موظف به پرداخت وام کم بهره می کند، 

اما اثرات منفی آن را در بودجه نمی بیند و بانک را درگیر می کند.
آنطور که ســلیمی به آن اشاره کرده است، بخشــی از مشکل به این برمی گردد که بودجه در 
ایران سالیانه بسته می شود و به طور مثال، امسال گفته می شود اقدامی باید انجام شود و سال 
بعد صحبتی از آن به میان نمی آید. به اعتقاد ســلیمی، برای تامین مســکن های ارزان با بهره 
پایین باید از روش کشورهای دیگر استفاده کرد. همچنین شرکت های تعاونی هم می توانند با 
تخفیف 50 درصدی بهره تسهیالت در این زمینه کمک کنند. به این شکل شرکت های مسکن 

ســازی کارگری هم رواج پیدا می کنند. او ادامه داد: قبل از انقالب هم وام های کم بهره برای 
شرکت های تعاونی که برای کارکنان، مسکن می ساختند وجود داشت. اما دولت باید این هزینه 
را در بودجه لحاظ کند تا تورم مهار شــود. به این شــکل کارگر دیگر پول اضافه نمی دهد و در 
همان خانه تعاونی اش زندگی می کند. در حال حاضر با این قیمت زمین و ســاختمان سازی 
چه کســی می تواند به ساخت و ساز ادامه دهد؟ با حقوق های کم چه کسی می تواند ماهیانه 
قسط 10 میلیون تومانی بدهد؟ او همچنین گفت: مشکل دیگر مسکن، کوتاه مدت بودن زمان 
بازپرداخت وام آن است، این در حالی است که کشورهای دیگر اصال با این روش کار نمی کنند. 
خیلی از کشورها بازپرداخت های 40 ساله دارند. اما اینجا وقتی بازپرداخت وام کوتاه مدت است، 
افراد هم از پس آن برنمی آیند. دولت برای حل مشکل مسکن باید طرحی ده ساله با بهره ارزان 

قیمت اختصاص دهد، به این شکل تورم هم کنترل می شود.

ترقیاقتصادی:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: عدم نظارت کافی 
بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور در شکل گیری ابربدهکاران بانکی سهم بسیار باالیی دارد.

مهدی طغیانی در گفت  وگو با فارس درباره اهمیت افشــای اطالعات تسهیالت کالن ابربدهکاران 
بانکی اظهار داشــت: دولــت و بانک مرکزی ابزارهایی دارند برای اینکــه افراد را موظف کنند تا 

تسهیالت دریافتی خود را بازپرداخت کنند و از این ابزارها هم استفاده می کنند.
وی افزود: با وجود این ابزارها، اما بســیاری اوقات فشــار افکار عمومی تاثیرگذاری بیشتری دارد؛ 
در شــرایطی که ابزار ها و فشــارهای دولت و بانک مرکزی موثر نیست که افراد برای بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی مراجعه کنند و بدهی های 
معوقــه خــود را که ســال ها پرداخت 
این  افشــای  بپردازند،  نکرده اند، 
اطالعات بســیار موثر است. 
کمیســیون  ســخنگوی 
اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: با افشای 
ابربدهــکاران  اطالعــات 
دریافت کنندگان  بانکــی، 

این تسهیالت مجبور می شوند زیر فشار افکار عمومی، بدهی های خود را پرداخت و به این ترتیب 
منابع بانک ها را از قفل شدگی خارج کنند. طغیانی با اشاره به اینکه اطالعات منتشر شده فعلی 
درباره ابربدهکاران کافی نیســت، گفت: گام اول از ســوی وزارت اقتصاد در این زمینه برداشــته 
شــد؛ اما طبق شواهد این اطالعات کامل نبوده و برای همه بانک ها نیست؛ باید افشای اطالعات 
دریافت کنندگان تســهیالت کالن به صورت کامل منتشر شود تا این حرکت به سرانجام برسد. 
وی با بیان اینکه بنابر مصوبه مجلس، دولت قبال هم این امکان را داشــته است که اطالعات این 
ابربدهکاران را منتشر کند، ادامه داد:  این مصوبه کمک می کند که به این موضوع جدی تر وارد 
شــوند و اسباب پاسخگویی فراهم شود؛ بر اســاس این مصوبه، دولت موظف است که این کار را 

انجام دهد.
»رکود«و»تورم«عواملشکلگیریابربدهکارانبانکی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره علل شکل گیری پدیده  ابربدهکاران 
بانکی، آن را بیشــتر ناشی از فضای اقتصادی کشور دانست و افزود: فضای اقتصادی کشور گاهی 
اوقات   با رکود مواجه می  شــود و حاکم شدن این شرایط دستگاه ها و شرکت ها را تحت فشار قرار 
می دهد و عمال موجب می شــود که همه محاسباتی که آنها برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی 

خود داشته باشند به هم بخورد.
طغیانی ادامه داد: تحت تاثیر شرایط رکود، دریافت کنندگان تسهیالت ممکن است که دچار مشکل 

ناخواسته شوند؛ این رکود شدید یکی از عوامل بروز پدیده ابر بدهکاران بانکی است.
وی افزود: ایجاد شرایط نامتعادل اقتصادی در اختیار بنگاه ها هم نیست، زیرا رکود حاکم می شود؛ 
البته گاهی محاسبات آنها هم دخیل بوده است برای نمونه گاهی بر اساس محاسبات نرخ ارز به یک 
بار جهش پیدا می کند یا کاری که توجیه اقتصادی داشته و برای آن وام گرفته اند از توجیه افتاده 
است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: همچنین حجم یا میزان 

نقدینگی که به عنوان سرمایه در گردش تامین شده است،  دیگر کفاف نمی دهد.
طغیانی به نقش بانک مرکزی در ایجاد ابربدهکاران بانکی اشــاره کرد و گفت: یک مســئله عدم 
نظارت کافی بانک مرکزی در نظام و شــبکه بانکی کشور در شکل گیری ابربدهکاران بانکی سهم 

بسیار باالیی دارد.
روابطبرضوابطپرداختتسهیالتبانکیاولویتدارد

وی بیان کرد: به واسطه نقش نظارتی بانک مرکزی، بانک ها باید موظف شوند که پروژه ها را ارزیابی 
و سنجش کنند که آیا این تسهیالت بازگشت و سودآوری دارد یا خیر.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی در 
این زمینه کافی نیســت، ادامه داد: نظارت چندانی وجود ند اشته است، درحالی که ممکن است 
محاسبات بانک ها چیزهایی غیر از این باشد یا روابطی دیگر حاکم باشد بین افرادی که درخواست 

کننده وام هستند؛ در واقع روابط بر ضوابط پرداخت غلبه کرده است.
طغیانی گفت: فهرست اسامی منتشر شده کامل نیست، برای اینکه این حرکت به سرانجام برسد  
باید اطالعات ابربدهکاران به صورت کامل افشــا شود، امیدواریم که اطالعات کامل تر و به روز تر 

منتشر شود.

تحول گرایی در بانک قرض الحسنه 
مهر ایران 

ترقیاقتصادی:مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مراسم معارفه 
مدیر شــعب بانک در استان آذربایجان شرقی گفت: تفکرات بانکداری مبتنی 
بر فضای دیجیتالی، الکترونیکی و هوش مصنوعی، نیروهایی جدید از قشــر 
جوان را می طلبد.مراسم معارفه مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک،»یوسف نجدی« مدیر امور استان ها و دکتر »احمدرضا کریمی« مشاور 
مدیرعامل برگزار شد.در این مراسم از زحمات »سیدرضا منافی آذر« تقدیر و با 
حکم دکتر شمسی نژاد، »ایمان صمدی« به سمت مدیر شعب استان آذربایجان 
شرقی منصوب شد.شمسی نژاد در این مراسم گفت: تغییر همیشه مفید است 
و کار، اندیشه و ارتباطات جدید را به ارمغان می آورد. وی همچنین با اشاره به 
رویکرد جوانگرایی در بانک قرض الحســنه مهر ایران، اعالم کرد: در عالی ترین 
ســطوح بانک نیز از نیروهای جوان اســتفاده می شود و این تغییرات نیازمند 
داشتن فکر و نگرشی بلند است و همگی باید با دید باز از این تغییرات استقبال 

کنیم و خیر و برکات آن را در جامعه، زندگی و کار خود را ملموس تر سازیم.

صدور مجوز افزایش سرمایه 
موسسه ملل

ترقیاقتصادی:سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه شرکت اعتباری ملل را 
صادر و در ســامانه کدال منتشر شد.بر این اساس مجوز 100 درصدی افزاش 
ســرمایه  شرکت شرکت اعتباری ملل توسط  سازمان بورس بورس  از محل 
آورده نقدی ســهامداران صادر شده است. لذا جهت ارتقای وضعیت موسسه 

به بانک، اصالح ساختار مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه انجام می شود.

رشد 3۸ درصدی میزان تسهیالت 
پرداختی بانک ملی

ترقیاقتصادی:میزان تســهیالت پرداختی از ســوی بانــک ملی ایران به 
بخش های مختلف اقتصادی طی سال گذشته بیش از 38 درصد نسبت به سال 
قبل آن افزایش داشته است.اطالعات موجود از آمار میزان تسهیالت پرداختی 
به تفکیک بخش های اقتصادی از این حکایت دارد که طی سال گذشته بیش 
از 2226 هزار میلیارد ریال تامین مالی توســط بانک ملی ایران صورت گرفته 
است.این تسهیالت به ترتیب به بخش های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، 
کشاورزی و صنایع تبدیلی، مسکن و ساختمان و صادرات پرداخت شده است.

این منابع در قالب یک میلیون و 245 هزار و 871 فقره پرونده تسهیالتی در 
اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

حمایت بانک رفاه از کارگران و 
گروه های کار و تولید

ترقیاقتصادی:مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در شــرایطی که ایران 
اسالمی شدیدترین تحریم های ظالمانه بین المللی را تجربه می کند، کارگران 
به عنوان ســربازان و ســرداران این جنگ نابرابر اجازه ندادند که دشمنان به 
اهداف شوم خود برسند و متعهدانه پای حفظ استقالل کشور ایستاده اند.دکتر 
اسماعیل للـه گانی با بین این مطلب در جشنواره امتنان از الگوهای برتر جامعه 
کار و تولید که روز پنج شنبه 8 اردیبهشت ماه به مناسبت هفته کار و کارگر 
با حضور دکتر هادی بهداد مدیــرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه کشور در محل 
بانک رفاه کارگران برگزار شد، افزود: اگرچه از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون 
همواره شــاهد این بوده ایم که توجه به مقوله کار و کارگران عزیز روند رو به 
رشدی را طی کرده است اما به واقع همچنان تا جایگاه شایسته در این بخش 
فاصلــه داریم و ضرورت دارد توجه به این مهــم صرفا محدود به هفته کار و 
کارگر نشود و در طول سال به عنوان یک برنامه محوری مورد توجه قرار گیرد.

اجرای طرح بخشودگی جرائم تاخیر 
بدهی تسهیالتی در بانک سپه

ترقیاقتصادی:بانک ســپه به منظور تکریم مشــتریان خود از عید سعید 
فطر تا عید غدیر خم، نسبت به بخشودگی 6 درصد جرائم تأخیر تأدیه بدهی 
مشــتریانی که در زمان مذکور بدهی خود را تسویه کنند، اقدام خواهد کرد. 
همســو با برنامه ها و رویکردهای حمایتی بانک سپه در جهت تحقق اهداف 
تعیین شــده در حوزه مدیریت مطالبــات و نیز در راســتای جلب رضایت 
مشــتریان،  حمایت از تولیدکنندگان، فعاالن اقتصــادی و ایجاد انگیزش در 
مشــتریان برای پرداخت بدهی خود، طرح »عید تا عید« اجرا می شود.در این 
طرح مشتریانی که به علل مختلف در پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی تأخیر 
داشته و مبالغی را تحت عنوان وجه التزام به بانک بدهکار هستند، در صورت 
تســویه بدهی مطابق فرمول تعیین شده، حداکثر تا سقف 6 درصد مشمول 

تخفیف وجه التزام می شوند.

تجلیل وزیر نفت از بانک ملت
ترقیاقتصادی:مدیرعامل بانک ملت در دیدار با وزیر نفت تاکید کرد که برای 
بانک ملت افتخاری اســت که در کنار صنعت نفت قــرار دارد و طرح های این 
صنعت را تأمین مالی می کند. رضا دولت آبادی در راس هیاتی از مدیران ارشد 
این بانک با حضور در محل ســاختمان مرکزی وزارت نفت، با جواد اوجی وزیر 
نفت دیدار و گفت و گو کرد.وزیر نفت در این دیدار با اشاره به پیشتازی بانک ملت 
در حوزه نفت و انرژی کشور، اعالم کرد که این بانک در موفقیت های حوزه نفت 
کشور بسیار تاثیرگذار بوده و اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است .جواد 
اوجی با قدردانی از دســت اندرکاران بانک ملت، مشارکت این بانک را در اکثر 
پروژه های بزرگ نفتی کشور به ویژه در راه اندازی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج 
فارس، پروژه های مختلف صنعت پتروشیمی و گاز، فازهای مختلف پارس جنوبی 
و پاالیشگاه های کشور ستودنی خواند و اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید، 
این مشارکت ها افزایش پیدا کند و حوزه نفت که از استراتژیک ترین حوزه های 
اقتصادی کشور است بتواند با حمایت نظام بانکی و به ویژه بانک ملت، پروژه های 
بزرگی را در راستای شکوفایی اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآورد.وی تالش های 
دســت اندرکاران بانک ملت را در کمک به اجرای طرح های نفتی بسیار موثر 

خواند و از آنان بابت حمایت از حوزه نفت و انرژی کشور  قدردانی کرد.

 مشتریان بانک ایران زمین 
در مدار رشد

ترقیاقتصادی:مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشــاره به حرکت 
رو به رشد مخاطبین و مشــتریان بانک ایران زمین گفت: در عصر دیجیتال 
تعریف مشتری و مخاطب دچار تغییر شده است و مدیریت تجربه مشتری به 
یک استراتژی حائز اهمیت تبدیل شده است.سید محمد حسین استاد مدیر 
امور روابط عمومی این بانک، تجربه مشتریان در عصر دیجیتال را حائز اهمیت 
دانست و اظهار داشت: با رشد تکنولوژی مفهوم ارتباطات چه به لحاظ نحوه و 
چه به لحاظ اثر گذاری آن در ادامه فعالیت شرکت ها و سازمان ها دچار تغییر 
شده است. مشــتری امروز برخالف گذشته به دلیل استفاده از فضای آنالین 
همواره با شــما مرتبط و همراه است.استاد افزود: مخاطبین ما در شبکه های 
اجتماعی در یک ســال گذشته 15 برابر شده اند و این یعنی اینکه ما باید با 
تجربه مشتری همراه باشــیم. و تجربه جدیدی از ارائه خدمات، سرویس ها، 

پاسخگویی و پشتیبانی به مشتریان ارائه کنیم.

مشکالت دستور تسهیالتی به بانک ها

عوامل شکل گیری ابربدهکاران 

ترقیاقتصــادی:البته طبق ایــن بخش نامه آن دســته از 
بنگاه های اقتصادی که در سال های قبل وام گرفته اند اما براساس 
وعــده خود به تســویه بدهی غیرجاری یا رفع ســوء اثر از چک 
برگشتی اقدام نکرده باشــند، دیگر حق گرفتن تسهیالت جدید 

را ندارند.
مسیر پرداخت تسهیالت بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط با 
هدف افزایش اشتغال و تولید به بانک ها ابالغ شد. هدف؛ هدایت 
بهینــه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط اســت. در این ابالغیه از بانک های عامل خواسته شده 
بیش از گذشــته و با احساس مسئولیت افزون  تر، موضوع تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط را مورد توجه جدی 
قراردهنــد و به رغــم محدودیت منابع و مشــکالت و تنگناهای 
اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیالت به  گونه ای اقدام 
کنند که امکان دســتیابی به اهداف تعیین شــده در سال جاری 

میسر شود.
واحد های اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی ســال گذشــته 
کمتــر از 50نفر بوده، به عنوان بنگاه اقتصادی کوچک شــناخته 
می شــود و بنگاه های اقتصادی متوسط شامل واحدهایی می شود 
که تعداد کارکنان آنها بین 50تا 100نفر باشــد. بانک مرکزی با 
تعیین 6اولویت می گوید؛ یکی از این اولویت ها معرفی بنگاه های 
اقتصادی از کارگروه های استانی، به شرط احراز توجیه فنی، مالی 
و اقتصادی مناســب فعالیت خواهد بود. افزون بر این بنگاه های 
اقتصادی که محصــوالت آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار 
باشد و فعالیتشــان به انباشته شــدن محصوالت در انبار منجر 
نشــود هم در اولویت دریافت وام قرار می گیرند. اولویت سوم هم 
شــامل حال بنگاه های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر 
از ظرفیت اسمی می شود مشــروط بر اینکه علت تعطیلی بنگاه  
صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی 
به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات الزم در بانک باشد. چهارمین 
اولویت به آن دسته از بنگاه های اقتصادی مربوط می شود که در 

سال های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش به تشــخیص بانک موجب فعالیت 
مجدد بنگاه شــود البتــه درصورتی که متقاضیــان دارای طرح 
توجیهی مناســبی باشــند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش 
و سودآوری منتهی شــود. بنگاه های اقتصادی که به دلیل وصول 
نشــدن مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های 
دولتی و وابسته به دولت، نتوانســته اند تعهدات خود را در قبال 
شــبکه بانکی و سایر اشخاص ایفا کنند هم در اولویت بعدی قرار 
دارند و در نهایت اینکه بنگاه های اقتصادی که از میزان اشــتغال 
پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند، هم می توانند از 

راهنمای جدید پرداخت تسهیالت بانکی بهره مند شوند.

براساس بخشــنامه جدید بانک مرکزی، شــرکت ها و واحدهای 
کوچک و متوســط تولیــدی صنعتی، کشــاورزی و خدماتی در 
دریافت تســهیالت بانکی از شــرایط نداشــتن بدهی غیرجاری 
چک برگشــتی، رعایت نســبت مالکانه و مفاد آیین نامه رعایت 
شــاخص های مالی در اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی توســط بانک های دولتی مســتثنی 
شــده اند به شرط اینکه مبلغ تســهیالت درخواستی نباید بیش 
از بدهی هــای غیرجاری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط 
باشــد. همچنین درخصوص مبالغ تسهیالت درخواستی بیش از 
بدهی های غیرجاری حداکثر تا ســقف 150درصد، تصمیم گیری 

در اختیار ستاد مرکزی بانک ها در استان تهران خواهد بود.

البتــه طبق این بخش نامه آن دســته از بنگاه های اقتصادی که 
در ســال های قبل وام گرفته اند اما براساس وعده خود به تسویه 
بدهی غیرجاری یا رفع ســوء اثر از چک برگشــتی اقدام نکرده 
باشند، دیگر حق گرفتن تسهیالت جدید را ندارند. بانک ها مکلف 
شده اند نسبت به بررسی موضوع از طریق استعالم از سامانه های 
اطالعاتی مرتبط اقــدام کرده و از پرداخت تســهیالت یا ایجاد 
تعهــدات جدید برای بنــگاه اقتصادی تا تعییــن تکلیف بدهی 

غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری کنند.
طبق ابالغیــه بانک مرکزی:» بانک هــا موظفند به  منظور حفظ 
منافع ســپرده  گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی 
توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواســت بنگاه اقدام و درصورت 
کسب اطمینان از توجیه  پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی 
بنگاه و اخذ برنامه زمانبندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیالت 
و ایجاد تعهدات تصمیم  بگیرند. همچنین بانک ها باید با تسهیالت 
مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت یا 
دالیل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت ویژه ای 
اعالم کنند. البته درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت 
ســرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررســیدهای 
مقرر، بانک می تواند نســبت به اعطای مجدد تسهیالت سرمایه 
در گــردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند. 
افزون بر این بانک ها باید درصورت درخواســت بنگاه اقتصادی، 
متناســب بــا بازپرداخت هر بخــش از تســهیالت پرداختی به 
بنگاه های کوچک و متوســط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق 
مازاد و یا تبدیل وثایق، متناســب با میزان باقی مانده تســهیالت 
اقــدام کند و در انتخاب وثیقــه باقیمانده، نظر بانک مالک عمل 
است. این بخشنامه تأکید دارد: نرخ سود مورد عمل در تسهیالت 
پرداختــی به بنگاه های کوچک و متوســط هم بــرای بنگاه های 
اقتصادی معرفی شده از ســتاد تسهیل و کارگروه های استانی و 
هم برای بنگاه های اقتصادی که مســتقیم به بانک مراجعه کنند 

همان، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.«

بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیالت به بنگاه ها را ابالغ کرد  

مسیر پرداخت وام به تولید می رسد؟
اخبارکوتاه

رمز ارزها دستور ناپذیر هستند

ممنوعیت ورود بانک  ها به بازار رمز ارز
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 تولید حق بیمه ۲۲ هزار میلیاردی بیمه رازی 
در سال 1400

ترقیاقتصادی:مدیر مالی و سرمایه گذاری بیمه رازی در پی انتشار خبری در خصوص زیان 
انباشته 245 میلیاردی بیمه رازی گفت : زیان انباشته بیمه رازی مربوط به سنوات و سال های 
گذشته بوده و این شرکت با مدیریت دکتر جباری توانست در سال 1400 مبلغ 22 هزارمیلیارد 
حق بیمه تولید کند که زیان انباشته مطرح شده نسبت به حق بیمه تولیدی بسیار ناچیز می 
باشد.علی بهرامی نسب با اشاره به رشد 60 درصدی درآمد بیمه رازی در سال 1400 تصریح 
کرد؛ بیمه رازی در سال گذشته باالترین رشد درآمد در صنعت بیمه را کسب کرده است و این 
در حالی است که بیمه رازی در سال گذشته کلیه خسارت های معوق را نیز پرداخت کرده است. 
مدیرمالی و سرمایه گذاری بیمه رازی گفت: با مدیریت دکتر علی جباری بر شرکت بیمه رازی ، 
این شرکت در سال گذشته ضمن افزایش سرمایه 700 درصدی و کسب 19 هزار میلیارد ریال 
سرمایه و همچنین اخذ توانگری یک صنعت بیمه ، توانست پرونده خسارت های معوق شرکت 
را ببندد و در سال گذشته 11 هزار میلیارد خسارت جاری و معوق پرداخت نماید که این عدد 

در دو دهه تاسیس بیمه رازی بی سابقه بوده است.

 توانمندسازی نیروی انسانی با تکیه 
بر پرورش شغلی در بیمه نوین

ترقیاقتصادی:شــرکت بیمه نوین با توجه به اســتراتژی های کالن خود مبنی بر ارتقاء و 
توانمندســازی نیروی انسانی و شــبکه فروش و نقش آن در رضایتمندی مشتریان، گسترش 
و بهینه ســازی دوره های آموزشی را مد نظر قرار داده است.این شرکت پس از بسترسازی ارائه 
آموزش مجازی در دوران کرونا، اقدام به تولید محتوای آموزشی با تکیه بر ظرفیت های همکاران 
و استادان متخصص بیمه و بازاریابی کرده است که نتیجه آن تهیه و انتشار120 ساعت محتوای 
آموزشــی در سال 1400است.بر اســاس این گزارش به نقل از اداره آموزش این شرکت، سال 
گذشته بیمه نوین بیش از 82 هزار ساعت دوره آموزشی را به صورت ترکیب حضوری و مجازی 
برای چهار گروه مدیران، نمایندگان، کارشناســان ستاد و شعب با در نظر گرفتن پروتکل های 
بهداشــتی، اجرایی کرد.مهم ترین دوره ها و کارگاه های آموزش مجازی برگزار شده توسط اداره 
آموزش بیمه نوین در این مدت شامل دوره های صدور در کلیه رشته های بیمه، خسارت و بازدید 
بدنه بیمه های اتومبیل، کارگا ه های بازاریابی و فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری و دوره های 

آشنایی با طرح های اختصاصی این شرکت مانند اتوپالس و مجتمع مسکونی بوده اند.

 ضرورت توجه به راهبردها 
برای پیشرفت بیمه میهن

ترقیاقتصادی:رســول آریان پور مدیرعامل بیمه میهن این مطلب را بعد از ظهر امروز در 
بازدید از شــعبه این شرکت در ســمنان و دیدار و گفتگو با کارکنان عنوان کرد.آریان پور در 
جریان این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت های این شعبه قرار گرفت و در مورد عملکرد و 
مسائل جاری شعبه با مدیریت و کارکنان به بحث و تبادل نظر پرداخت.مدیرعامل بیمه میهن 
با قدردانی از تالش ها و زحمات همکاران شــعبه سمنان، با اشاره به اهداف راهبردی و برنامه 
های ابالغی برای ســالجاری، بر لزوم توجه به راهبردها و توسعه فعالیت ها و تالش مضاعف و 
فراگیر برای تحقق اهداف و پیشرفت بیمه میهن تاکید کرد و رعایت اصول بیمه گری حرفه ای 
تعامل و ارتباط مطلوب با بیمه گذاران و فعاالن اقتصادی استان به منظور ارائه خدمات مطلوب 
و جذب پورتفوی مناسب را خواستار شد.آریان پور تعامل سازنده و حسن برخورد با مشتری و 
بیمه گذاران و جلب اعتماد و رضایت آنان را از اصول بیمه گری دانست و بر رعایت این اصول در 
روند فعالیت ها تاکید کرد. وی همچنین تقویت و گسترش شبکه فروش را با بکارگیری نیروهای 

توانمند مورد تأکید قرار داد.

ترقیاقتصادی:1400 ســال تحقق اهداف بیمه تعاون بود؛ سالی 
که به هزار میلیاردی شدن شرکت مختوم شد و بر این اساس در این 

گزارش به روند تحقق این مسیر پرداخته می شود.
یونس مظلومی، مدیرعامل شــرکت در سال 1400 مواردی را مطرح 
کرده که اینک می توان با بازخوانی آن، مسیر راهبردی صورت گرفته 
را بیش از پیش مورد بررســی قــرار داد؛ این مهم به ویژه با توجه به 
هزارمیلیاردی شــدن شــرکت می توان و دستیابی به اهداف در نظر 
گرفته شده، بیش از هرچیز دارای اهمیت تلقی می شود تا اندیشه ای 
که به تحقق اهداف در نظر گرفته شــده منجر شــده است را بررسی 
کنیم. شــرکت بیمه تعاون با ارائه بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی 
از پاندمی و اپیدمی، در مسیر مانع زدایی از محدودیت فعالیت کسب 
و کارها در ایام پاندمی کرونا شــد. در این خصوص مظلومی با اشاره 
به ســاختار بیمه نامه توقف کسب و کار توضیح داد: »این بیمه نامه 
یکی از مهم تریــن اقدامات در نظام اقتصادی برای کاهش ریســک 
کاهش درآمد بنگاه های اقتصادی در دوران شیوع کرونا و تعطیلی این 
واحدها محسوب شــده و در گروه بیمه های پارامتریک قرار دارد که 
برای نخستین بار توسط بیمه تعاون ارائه شده و بر اساس ساختار آن 
دیگر نیازی به بازدید از محل و... نیست و به محض آگاهی از خسارت 

فرایند پرداخت صورت خواهد پذیرفت«.
مدیرعامل بیمه تعاون همچنین با اشاره به استقبال صنوف از بیمه نامه 
توقف کسب وکار ناشی از کرونا گفت: »بسیاری از واحدهایی که خود 
را تحت پوشش این بیمه قرار دادند، از منظر مالی در شرایط ریسک 
بروز بحران مالی در اثر تعطیلی قرار داشتند و از این منظر اقدام بیمه 
تعاون توانسته اســت کمک بزرگی به کسب وکارها در شرایط شیوع 

کرونا تلقی شود«.
»انقالبــی در صنعت بیمه« نام کاری اســت کــه مظلومی بر روی 
مســئولیت اجتماعی شــرکتی خود یعنی »بیمه نامه توقف کسب و 
کار ناشــی از پاندمی و اپیدمی« گذاشــته است؛ دلیل این نامگذاری 

فعالیت در گروه بیمه نامه های پارامتریک است که چندی است توجه 
اصحاب صنعت بیمه را به خود جلب کرده است.

دومین محــوری که مدیرعامل بیمه تعاون به آن اشــاره کرد بحث 
»صــادرات و واردات خدمــات بیمــه ای« بود؛ او معتقد اســت که 
»صادرات و واردات خدمات بیمه ای برای صنعت بیمه ما یک ضرورت 
تلقی می شــود. ما باید به ســمت صادرات و واردات خدمات بیمه ای 
برویــم و تا زمانی که ایــن اتفاق رخ ندهد، نگرانی مــا در زمان بروز 
ریسک های بزرگ و فاجعه آمیز همچنان ادامه خواهد داشت. بی تردید 
ظرفیت واردات و صادرات خدمات بیمه ای در کشــور ما وجود دارد و 

مســلما تحقق این مهم یکی از اهداف دست اندرکاران بیمه در کشور 
است که امیدواریم با رفع تحریم ها، این امر محقق شود«.

مظلومــی همچنین مطرح می کند که »بازار بکر بیمه کشــور ایران 
برای شرکت های بیمه بین المللی بســیار جذاب است و این اشتیاق 
وجود دارد که در بازار بیمه ایران حضور داشــته باشند، نمونه آن هم 
دوره ابتدای توافق برجام بود، که به محض برداشــتن محدودیت ها و 
تحریم ها، با سیل هجوم شرکت های اروپایی، آسیایی از جمله ژاپنی 
به ایران روبه رو شــدیم که تمایل به سرمایه گذاری در بازار بیمه ای ما 
را داشتند«. مشاهده عملکرد مظلومی گویای آن است که او هراسی 

از رقبای جدید در صنعت بیمه ندارد؛ او می گوید »در همه کسب و 
کارها و صنایع عرصه رقابت همراه با ورود تازه وارد ها اســت و اینها 
یکی از مولفه های رقابت هستند، در صنعت بیمه هم همینگونه است 
و شرکت های بیمه جدید با خود ایده های جدید آورده و یک فرصت 

رقابتی ایجاد می کنند«.
شــاید این نگاه مظلومی بدین دلیل باشد که او معتقد است »حضور 
شرکت های بیمه جدید به افزایش ضریب نفوذ و توسعه صنعت بیمه 

کمک می کند«.
او همچنین با توجه به تکثر کنونی شرکت های بیمه ای اظهار داشته 
 P&I اســت که »علی رغم آنکه هم اکنون 33 شرکت بیمه و کلوپ
در ایران فعالیت می کنند ما خوشبختانه توانسته ایم از زمان تشکیل بر 
اساس استراتژی هایی که طراحی کرده بودیم به اهداف خود در جذب 
مشتری برسیم و عالوه بر رشد کمی و کیفی به هدف اصلی که جلب 

رضایت مشتریانمان است دست پیدا کنیم«.
مدیرعامل بیمه تعاون در زمره افرادی قرار می گیرد که به تکنولوژی 
عالقه مند اســت و برای تحقق آن در صنعت بیمه نیز بســیار تالش 
مــی کند؛ او که همواره در گفتگوهــای خود به مبحث فناوری های 
نوین اشاره داشته، معتقد است که »اینشورتک از نظر میزان و حجم 
ســرمایه گذاری هم از بقیه فین تک ها عقبتر بــوده و به میزان قابل 
توجهی کمتر اســت اما هرچه جلوتر می رویم این سرمایه گذاری در 

حال افزایش است«.
او بــا تاکید براینکه شــرکت ها در این حــوزه از کانال های مختلفی 
استفاده می کنند، افزود: »برخی از این شرکت ها در کنار اینکه دفاتر 
ســنتی فروش خــود را دارند، برای ارائه خدمــات بهتر از روش های 

مبتنی بر تکنولوژی هم استفاده می کنند.«
با این حال، به اعتقاد مظلومی، در آینده استفاده از تکنولوژی ها و واژه 
اینشورتک به اندازه ای عادی خواهد شد که در سال های آتی، صنعت 

بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد.

دریافت گواهی نامه استاندارد 
ISO1۵۸3۸ توسط مرکز ارتباط با 

مشتریان بیمه دی
ترقیاقتصادی:شــرکت بیمه دی برای اولین بــار در بین مراکز ارتباط با 
 Customer contact مشــتریان صنعت بیمه، موفق بــه دریافت گواهــی
center) ISO15838 ( شــد. این شــرکت پس از استقرار زیر ساخت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری مــورد نیاز برای مرکز ارتباط با مشــتریان خود و 
همچنین تدوین فرایند ها، ســاختار و روش های عملیاتی و در نهایت جذب، 
 Customer آموزش و توسعه ی منابع انسانی، موفق به اخذ گواهی استاندارد
contact center  ISO15838 شد. گفتنی است؛ مرکز ارتباط با مشتریان 
بیمه دی در حال حاضر به طور شبانه روزی در حال فعالیت بوده و این موفقیت 
در راستای چشم انداز شرکت بیمه دی و استانداردسازی فرآیندها برای توجه 

ویژه به پاسخگویی، نگاهداشت و وفادارسازی مشتریان اخذ شده است.

سهم باالی آتش سوزی در حق بیمه 
تولیدی بیمه کوثر

ترقیاقتصادی:شــرکت بیمه کوثر آمار عملکرد عملیاتی خود را در پایان 
فروردین ماه 1401 اعالم کرد که بر این اســاس، رشــته آتش سوزی با سهم 
20 درصدی در تولید حق بیمه، تنها دو درصد خســارت پرداختی را به خود 
اختصاص داده است.بر اساس آمار اعالمی از سوی بیمه کوثر که با نماد کوثر و 
سرمایه 10.400 میلیارد ریال از شرکت های بیمه فعال در بازار سرمایه کشور 
است، این شرکت موفق شده است در یک ماهه فروردین ماه، 3.542 میلیارد 
و 238 میلیــون ریال حق بیمه تولیــد و 2.001 میلیارد و 414 میلیون ریال 
خســارت به بیمه گزاران خود پرداخت کند.بر اساس این گزارش، رشته های 
ثالث با 30 درصد، آتش ســوزی با 20 درصد و درمان با 12 درصد به ترتیب 
باالترین ســهم را در تولید حق بیمه این شرکت به خود اختصاص داده اند.در 
عین حال، رشــته های زندگی اندوختــه دار و غیراندوخته دار در مجموع 12 

درصد از حق بیمه شرکت بیمه کوثر را تولید کرده اند.

اپلیکیشن  های بیمه ای غیرقانونی
ترقیاقتصادی:بیمه مرکزی، فعالیت بیمه ای اپلیکیشن های ایرانسل تاپ، 
ســت و پات الیف را غیرقانونی اعالم کرد.براســاس بررسی های به عمل آمده 
»اپلیکیشن ایرانسل« از طریق لینک شدن با شرکت کارگزاری برخط )شرکت 
کارگزاری برخط سرمایه سازان کامیاب امین)بیمه بازار( اقدام به عرضه خدمات 
بیمه ای نموده که به دلیل عدم مجوز فعالیت بیمه ای از ســوی بیمه مرکزی، 
فعالیت بیمه ای این اپلیکیشن غیرقانونی است و مجوزی جهت عرضه خدمات 
بیمه ای و فعالیت در این زمینه ندارد.همچنین اپلیکیشن های  »تاپ«، »ست« 
و »پات الیف«  بدون داشــتن  هرگونه مجوز فعالیت در زمینه عرضه خدمات 
بیمه ای به صورت آنالین و برخط، اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در زمینه 
ارایــه خدمات بیمــه ای به صورت غیر مجاز می کنند که غیرقانونی اســت.

محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی، 
طی نامه ای شرکت های بیمه را از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابعه با 
اپلیکیشن های  مذکور که فاقد پروانه فعالیت مجاز بیمه ای هستند منع کرد و 
گفت: در صورت مشاهده هرگونه همکاری فعاالن صنعت بیمه با این اپلیکشن 
ها و عرضه بیمه نامه از طریق آنها، درچارچوب مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

پرداخت دیه 3۵ میلیارد ریالی بیمه 
آرمان به یک زیان دیده

ترقیاقتصادی:بیمه آرمان در یک حادثه رانندگی 35 میلیارد ریال معادل 
3 میلیارد و 500 میلیون تومان به یکی از مشــتریان در اســتان کرمان غرامت 
پرداخت کرد.مجید قلی پور مدیر عامل بیمه آرمان با اعالم این خبر گفت: شرکت 
بیمه آرمان در راستای تحقق یکی از سیاست های خود در خصوص لزوم مشتری 
مداری و تامین آرامش بیمه گذاران در یک پرونده خسارت اتومبیل، 35 میلیارد 
ریال خسارت پرداخت کرد.شایان ذکر است این خسارت بابت دیه یکی از زیان 
دیدگان حادثه رانندگی توســط غالمعلی کاظمی مدیر وصول مطالبات و طبق 
توافق صورت گرفته به خانواده وی در اســتان کرمان پرداخت شد.گفتنی است 
طبق سیاست پیش رو، پرداخت خسارت های معوقه در دستور کار اکید مدیریت 

شرکت بیمه آرمان قرار گرفته است.

حق بیمه تولیدی بیمه سامان در آستانه 
30 هزار میلیارد ریال

ترقیاقتصادی:حق بیمه تولیدی شرکت بیمه سامان در سال گذشته با رشد 74 
درصدی نسبت به سال ماقبل از آن، در آستانه 30 هزار میلیارد ریالی قرار گرفت. 
بررســی آمار عملکرد شرکت در سال گذشته نشان می دهد که با وجود رشد کم 
سابقه حق بیمه، این شرکت توانست که با مدیریت صحیح پرتفو و انتخاب منطقی 
ریسک، نسبت خسارت رانیز به خوبی مدیریت کند.بر اساس این گزارش، مقایسه 
این دو شاخص کالن و مهم بیمه گری حاکی  از تالش حداکثری برای کسب سهم 
بیشتر  بازار و کنترل بهینه ریسک در شرکت بیمه سامان است. مقایسه عملکرد 
شــرکت بیمه سامان در سال 1400 با سال پیش از آن، نشان می دهد که نسبت 
خسارت هم  12 درصد کاهش یافته است.شرکت بیمه سامان در سال گذشته بیش 

از 10 هزار میلیارد ریال خسارت به مشتریان خود پرداخت کرده است.

راه اندازی پرداخت خسارت الکترونیک 
در 4 بیمه ایران

ترقیاقتصادی:حمیدرضا بحیرایی سرپرست اداره کل بیمه های اتومبیل بیمه 
ایران اعالم کرد : با حضور حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اعضای 
هیات مدیره و معاون فنی، ســامانه پرداخت خسارت الکترونیک در شعبه های 
اسالمشهر ، دماوند ، شــهریار و ورامین راه اندازی گردید. بحیرایی در خصوص 
نحوه استفاده وهدف از این طرح اظهار داشت : تمامی بیمه گذاران  وزیاندیدگان 
به منظور استفاده از مزایای این طرح ، می توانند از طریق سامانه   »ایران من«  
نسبت به اعالم و دریافت خسارت خود بصورت الکترونیک اقدام نمایند . این طرح 
با هدف تســهیل فرآیند اعالم خسارت شخص ثالث مالی بصورت غیر حضوری 
در راستای رفاه حال ذینفعان و توسعه خدمات الکترونیک صورت گرفته و اعالم 
خسارت از طریق  سامانه »ایران من«  کمک شایانی به ترافیک ورودی شعب فوق 
خواهد داشت.وی در ادامه افزود: همسویی برنامه ها در بیمه ایران با سیاست های 
دولت  مردمی در جهت روان ســازی وتسهیل ارائه خدمات بهینه به مردم عزیز 

کشورمان بر اساس تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت ادامه خواهد داشت .

سرپرست پژوهشکده بیمه منصوب شد
ترقیاقتصادی:طی حکمی از ســوی رئیس کل بیمه مرکزی ،محمد مهدی 
عسگری به عنوان سرپرست پژوهشکده بیمه منصوب شد.رئیس کل بیمه مرکزی 
در این حکم خواستار تببین نقش و جایگاه پژوهشکده بیمه به عنوان واحد تحقیق 
و توسعه صنعت بیمه کشور از طریق انجام مطالعات و ارائه طرح های پژوهشی 
که ریشه در نیازها، کمبودها و چشم انداز میان مدت و بلند مدت صنعت بیمه 
به عنوان بخش زیربنایی و الینفک از اقتصاد کشور شد.همچنین در ادامه آمده 
است، این نقشه راه باید به گونه ای باشد  که پژوهشکده بیمه ضمن اجرای برخی 
پروژه های تحقیقاتی، به طراحی، هدایت و نظارت بر امور مطالعاتی و پژوهشی 
که به موسســات تحقیقاتی داخلی و یا خارجی معتبر واگذار می شوند، بپردازد.

رئیس هیات امنای پژوهشکده بیمه در بخش دیگری از این حکم بر تنظیم و ارائه 
برنامه راهبردی پژوهشکده در چارچوب ماموریت ها، اهداف کالن، ظرفیت های 
پژوهشی مستقیم و غیرمستقیم، به همراه راهکارها و منابع مورد نیاز ) اعتباری 

سرمایه گذاری، نیروی انسانی و ...( برای دستیابی به این اهداف تاکید کرد.

ترقیاقتصادی:تفکیک زنان خانه دار براساس گروه های سنی هم نشان می دهد که بیشترین 
تعداد زنان خانه دار شهری و روستایی در گروه سنی 30 تا 34 سال قرار دارند و حدود 6 درصد 

از زنان خانه دار اعالم شده از سوی مرکز آمار را »افراد هرگز ازدواج نکرده« تشکیل می دهند.
زنان خانه دار حدود 62 درصد از جمعیت زنان )به طور کلی( و حدود 80 درصد از جمعیت زنان 
متأهل را تشکیل می دهند. قطعاً چنین جامعه آماری وسیعی برنامه ریزی های جزئی ناظر به 
ابعاد مختلف را می طلبد. بیمه زنان خانه دار، مساله ای است که چندین و چند سال مطرح است 
و همچنان هم به جایی نرســیده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی وضعیت موجود 

ابعاد و چالش هاي بیمه زنان خانه دار را بررسی کرده است.
طبــق این گــزارش، ایده بیمه اجتماعی زنان خانه دار یکی از برنامه هایی اســت که مبتنی بر 
مطالبات زنان در زمینه حمایت های اجتماعی مطرح شده و بیش از 20 سال از اولین اقدامات 
در این راستا می گذرد. با این حال از سال 1378 تاکنون این حمایت با توفیق چندانی روبه رو 
نبوده و زنان خانه دار تنها در قالب بیمه ِحرف و مشاغل آزاد با حداقل حمایت دولت می توانند 

از خدمات بیمه ای برخوردار شوند.
تفکیک زنان خانه دار براساس گروه های سنی هم نشان می دهد که بیشترین تعداد زنان خانه 
دار شهری و روستایی در گروه سنی 30 تا 34 سال قرار دارند و حدود 6 درصد از زنان خانه دار 

اعالم شده از سوی مرکز آمار را »افراد هرگز ازدواج نکرده« تشکیل می دهند.
این گزارش نوشــت: از آنجایی که بار مالی حمایت از حدود بیســت ویک میلیون زن خانه دار 
برای دولت بسیار قابل توجه به نظر می رسد و نمی توان نگاه آرمانی و غیرواقع گرایانه در زمینه 
حمایت حداکثری دولت از زنان خانه دار داشت، بر این اساس می توان تفکیک و اولویت گذاری 
برمبنای سن بیمه پردازی، تجرد یا تأهل، دهک خانوار و مواردی از این دست در تصمیم گیری 
یادشــده را وارد کرد. سن بیمه پردازی زنان خانه دار در حال حاضر بین 18 تا 50 سال در نظر 
گرفته می شود و بنابر سرشماری سال 1395 کل کشور در گروه سنی 54 ـ20 سال زنان خانه 
دار شهری دارای همسر حدود 10 میلیون بوده و یک میلیون زن خانه دار شهری بدون همسر 

هستند. اولویت گذاری می تواند هریک از این مالحظات را لحاظ کند.
براســاس این گزارش، استدالل مدافعان بیمه زنان خانه دار بیشتر حول حمایت از مادری بیان 
می شود؛ لذا لحاظ کردن تعداد فرزندان در این تصمیمات و اولویت دهی براساس آن نیز ضروری 

خواهد بود. از سویی بنابر قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بیمه کردن زنان خانه دار با 
حداقل سه فرزند شده است. از حدود 11 میلیون زن خانه دار شهری بازه سنی 20 تا 54 سال 
56 درصد حداکثر دو فرزند و حدود 39 درصد حداقل ســه فرزند دارند. بنابر ماده )21( قانون 
»حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، زنان خانه دار روســتایی دارای سه فرزند و بیشتر ذیل 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بر 

این اساس برای بخشی از جامعه هدف ما در قانون فوق تدابیری دیده شده است.
البته در زمینه کار کردن زن بیرون از منزل تغییر نگرشــی وســیعی رخ داده و از سال 1353 
تاکنون حدود 49 درصد تغییر نگرشــی در جهت کاهش مخالفت وجود دارد و در ســال های 
گذشــته از مخالفت ها با کار کردن زنان بیرون از منزل کاسته شده است. با این حال نمی توان 
کتمان کرد که الگوی مرد نان آورـ  زن خانه دار همچنان به عنوان الگوی غالب در کشــور ما و 

حتی جهان به شمار می آید.
مهم تریــن چالش های اجرایی بیمه زنان خانه دار مــواردی ازجمله محدودیت منابع دولت و 
فقدان اختصاص بودجه و اعتبارات پایدار، عدم اجماع در برنامه ریزی و رویه ها، تأکید صرف بر 
مدل بیمه ای در حمایت از زنان خانه دار، اولویت قائل شــدن برنامه ریزان بر حمایت دولت از 
سرپرستان خانوار و خصوصاً مردان فاقد بیمه اجتماعی در خانواده، فاقد درآمد بودن زنان خانه 

دار و مانند آن به شمار می آیند.
به طور کلی تصمیم همه جانبه درخصوص بیمه زنان خانه دار با موانع بســیاری روبه رو اســت 
بنابراین می توان با اولویت گذاری صحیح جامعه هدف را واقعی تر پیش بینی کرد و با توجه به 

امکانات واقعی دولت ها مالحظات الزم را در نظر گرفت.

ترقیاقتصادی:مدیرعامل بیمه آسیا موفقیت های شبکه بزرگ فروش بیمه آسیا در سال گذشته 
را تبریک گفت و از آنها تقدیر و تشکر کرد.

 مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در دیدار با اعضای کانون انجمن 
های صنفی نمایندگان بیمه آسیا  از تالش حرفه ای و ارزنده شبکه توانمند فروش بیمه آسیا در 
تولید بخش عمده ای از پرتفوی این شرکت تشکر و قدردانی کرد و کسب این موفقیت را به آنان 
تبریک گفت. مدیرعامل بیمه آســیا با ارزیابی مثبت از عملکرد این شــرکت در سال 1400، این 
دستاورد را ناشی از همدلی و همگامی شبکه فروش توانمند و همکاران حرفه ای بیمه آسیا توصیف 
کرد و با  تصریح این موضوع که بیمه آســیا در ســال گذشته توانست سهم خود را از بازار صنعت 
بیمه به رقم 11.11 درصد افزایش دهد و همچنان در جایگاه نخست شرکت های بیمه خصوصی و 
بورسی قرار گیرد، بیان داشت: علیرغم رشد 47 درصدی پرداخت خسارت ها در سال 1400، نسبت 
خسارت شرکت در این سال  بالغ بر 52.9 درصد بود که نسبت به سال 1399 کاهش 1.6 واحدی 
را نشــان می دهد.  مسعود بادین، با اشاره به جایگاه شایسته بیمه آسیا و این که رمز موفقیت در 
فروش، توسعه بیمه های خرد در سطح کالن به ویژه بیمه های زندگی است، از نمایندگان شرکت 
خواســت تا با برنامه ریزی دقیق و همگام با سیاست ها و برنامه ها، تمرکز بیشتری در بیمه های 

زندگی و عمر و پس انداز داشته باشند.

 نایب رییس هیات مدیره  بیمه آسیا همچنین بسترسازی برای توسعه بیمه های ترکیبی 
و  زیرساخت های فناوری اطالعات در جهت کاهش مشکالت شبکه فروش را مورد تاکید 

قرار داد.
 بهروز ناظمی، معاون امور اســتان ها و شــبکه فروش نیز در این نشست در سخنانی با تقدیر از 
عملکرد بیمه آسیا در سال 1400، گفت: این موفقیت ها نتیجه همکاری و همدلی خانواده بزرگ 

بیمه آسیا و همچنین هدایت مدبرانه مدیرعامل و هیات مدیره متعهد بیمه آسیا است.
 وی تصریح کرد: از شبکه فروش انتظار می رود با تالش مضاعف در فروش و ارائه خدمات بیمه ای 

به مردم، جایگاه شایسته بیمه آسیا را بیش از پیش ارتقا بخشند.   
 حســین طاهری، رییس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان بیمه آسیا نیز در این 
دیدار، با تبریک انتخاب مدیرعامل بیمه آســیا به عنوان مدیر جهادی کشور برای دومین سال، از 
زحمات مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران و کلیه کارکنان بیمه آسیا تشکر کرد و 

در ادامه، گزارشی از فعالیت ها، مسائل و چالش های مربوط به شبکه فروش را ارائه داد.

ترقیاقتصادی:در جلســه مشترک رئیس پلیس راهور و رئیس کل 
بیمه مرکزی بر ضرورت ترسیم کروکی آنالین در قالب پروژه مشترک 
پلیس و بیمه مرکزی تاکید و مقرر شد زیرساخت های الزم برای اجرای 

سراسری این پروژه ایجاد شود.
مجید بهزادپور،رئیس کل بیمه مرکزی، در جلســه مشــترک رئیس 
پلیس راهور با اشاره به فراهم شدن زیرساخت های الزم توسط پلیس 
برای ترسیم کروکی آنالین گفت: صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از 
ســازمانهای پیشــرو در امر ارایه خدمات الکترونیکی، از اجرایی شدن 
این پروژه اســتقبال می کند و با توجه به سیاســت های جدید دولت 

همکاری های الزم را برای اجرای آن در سراسر کشور انجام می دهد.
رئیــس کل بیمــه مرکزی، اجرایی شــدن ایــن برنامه در کشــور را 

گامــی بزرگ برای تســریع در پرداخت خســارتها نامیــد و گفت: با 
عملیاتی شدن این برنامه عالوه برتســریع در تشکیل پرونده ها برای 
 پرداخت خســارتها، زمینه های الزم برای کاهش تصادفات ساختگی 

نیز فراهم می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی از کاهش تلفات و خســارتهای ناشــی از بروز 
تصادفات به عنوان یکی از راهبردهای اساسی بیمه مرکزی نام برد و ابراز 
امیدواری کرد که با ایجاد تعامل و همکاری بین دستگاهها و نهادهای 

مرتبط و امضای تفاهم نامه های مشترک، این هدف محقق شود.
بهــزاد پور تصریح کــرد: در راســتای الکترونیکی کــردن خدمات و 
بهره گیــری همه ســارمانها و نهادهای مرتبط با بیمه شــخص ثالث 
ســامانه های الکترونیکی فی مابین باید تقویت و بروز شوند تا عالوه بر 

سرعت بخشیدن به ارایه خدمات بتوان بصورت برخط نسبت به صحت 
سنجی و راستی آزمایی اطالعات تبادل شده اقدام کرد.

براســاس ایــن گــزارش، رئیــس پلیس راهــور هم در این جلســه 
بــا اشــاره به ســابقه و ضــرورت ترســیم کروکــی آنالیــن گفت: 
کروکــی آنالیــن از اواخــر ســال 99بصــورت آزمایشــی در قم راه 
 انــدازی شــده و اشــکاالت و ایــرادات آن در طــی اجرا مشــخص 

و برطرف شده است.
ســردار هادیانفر ابــراز امیدواری کرد کــه این برنامه بــا همکاری 
دســتگاهها مرتبط در سراسر کشور اجراشــود. وی ادامه داد : بر این 
اســاس در صورت بروز تصادف، عکــس و حتی فیلم حادثه به همراه 
نظر کارشناس در سامانه ای که تعریف شده، ثبت و بصورت آنالین به 

بیمه هم ارسال خواهدشد.
رئیس پلیس راهور از همکاری های دو جانبه پلیس راهور و صنعت بیمه 
استقبال کرد و گفت: با تداوم همکاری ها و تعامل با سایر دستگاههای 

مرتبــط ، عالوه بر ســرعت ارایه خدمات به مــردم، از میزان تلفات و 
تصادفات رانندگی نیز کاسته خواهد شد.

منابع دولت برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه دار محدود است

بیمه زنان خانه دار به کجا رسید؟

مدیرعامل بیمه آسیا : در سال 1400

افزایش سهم بازار بیمه آسیا به 11.11 درصد 

استقبال صنعت بیمه کشور از کروکی آنالین

بازار بکر بیمه ایران، برای شرکت های بیمه بین المللی بسیار جذاب است

ضرورت صادرات و واردات خدمات بیمه ای
اخبارکوتاه



ترقیاقتصادی:به اعتقاد آنها حضور پررنگ دولت در سیاســتگذاری ها و برنامه های 
خودروســازان کشور به واسطه سهامداری دولت، بررســی سیاست ها و برنامه های دولت 
در راســتای جذب همکاری مشترک در کشورهای منتخب در این شرکت ها و همچنین 
مداخالت دولت در عزل و نصب مدیران دو خودروساز بزرگ کشور به  واسطه سهامداری 
دولت در این شرکت ها منجر به عدم تمایل بسیاری از شرکت های خودروساز پیشرو نظیر 

بنز و فیات برای حضور در صنعت خودروی ایران شده است.
موسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی به عنوان بازوی پژوهشــی وزارت صمت به 
تحلیل و آسیب شناسی مشــارکت های بین المللی صنعت خودرو پرداخته است. صنعت 
خودروی کشــور در دوران تحریم برخالف وعده های داده شــده از ســوی سیاستگذار 
کالن نتوانست به صورت مســتقل به تولید بپردازد و همچنان خال همکاری با برندهای 
بین المللی را احســاس می  کند و با انتقادهای بســیاری رو به رو است. در این بین بیم 
آن مــی رود که چنانچه بار دیگر ابرهای تحریم کنار برود باز هم صنعت خودرو با همان 
مشــکالتی روبه رو شــود که پیش تر در قرارداد با شــرکای بین المللی با آنها روبه رو بود. 
وجود این مشکالت سبب شــد تا صنعت خودرو نتواند از ظرفیت حداکثری ایجاد شده 
از قرارداد با خودروســازان جهانی اســتفاده کند. اما این مشــکالت کدام ها هستند؟ به 
اعتقاد کارشناســان بازوی پژوهشی وزارت صمت مشــارکت های خودروسازان داخلی با 
برندهای مطرح بین المللی در انتقال دانش فنی ســاخت و فروش محصول جدید، توسعه 
محصول مشــترک، صادرات و دســتیابی به دانش بازاریابی، ارتقای توان طراحی فیس 
لیفت، متنوع ســازی ســبد تولیدی و توســعه اندازه بازار آن نتوانسته به توفیق چندانی 

دست پیدا کند.
بررسی قراردادهای منعقد شده بعد از امضای توافقنامه برجام در سال 94 نشان می دهد 
سیاســتگذار خودرویی تالش کرد از مســیر انعقاد قراردادها به صــورت جوینت ونچر 
)مشــارکت و همکاری( بخشی از ضعف های یاد شــده مانند انتقال دانش فنی ساخت و 
فروش محصول جدید، توســعه محصول مشترک، صادرات و دستیابی به دانش بازاریابی 
و توســعه اندازه بازار خودروسازان داخلی را جبران کند. البته این اتفاق به رغم ایده اولیه 
چندان عملیاتی نشــد و شرکای بین المللی شرکت های خودروســاز بیشتر به طمع در 
اختیار گرفتن بازار خودروی کشــور پای قرارداد با خودروسازان داخلی نشستند. دولتی 
بودن دو خودروســاز بزرگ کشور و حضور تمام قد سیاستگذار کالن در این صنعت نیز 
در این ارتباط بی تاثیر نبود. دولت به رغم داشــتن سهام اندک در خودروسازی، به اعمال 
نظر در  نحوه  اداره ایران خودرو و سایپا پرداخته و دامنه این دخالت ها تا جایی است که 
مدیران عامل دو خودروســاز بزرگ کشور مانند مدیران دولتی توسط سیاستگذار کالن 
عزل و نصب می شــوند. در قراردادهای منعقد شده بعد از امضای توافقنامه برجام شاهد 
بودیم در حالی که صفی از خودروســازان بین المللی برای عقد قرارداد با دو خودروســاز 
بزرگ کشــور تشکیل شده بود و نمونه ای از اســتقبال برندهای جهانی را در چهارمین 
همایش بین المللی صنعت خودروی ایران که در ســال 95 برگزار بود شاهد بودیم اما در 
نهایت قراردادها با اعمال نظر سیاســتگذار کالن با دو خودروســاز بزرگ فرانسوی یعنی 
پژو-سیتروئن و رنو که سابقه همکاری با ایران خودرو و سایپا را داشتند، منعقد شد. البته 
با توجه به ادغام پژو-ســیتروئن با فیات- کرایسلر و تشکیل چهارمین خودروساز بزرگ 
دنیا تحت نام اســتالنتیس، چنانچه مذاکرات احیای برجام به ســرانجام برسد احتمال 
بازگشــت پژو-ســیتروئن به بازار ایران ضعیف خواهد بود، زیرا این خودروساز فرانسوی 
برای حضور در ایران باید نظر شــرکای ایتالیایی و آمریکایی خود را تامین کند، اما رنو 
می توانــد به بازار ایران باز گردد. البته صحبت هایی از شــراکت برندهای چینی با ایران 
خودرو و ســایپا با توجه به قرارداد 25 ســاله منعقد شده بین دولت ایران و چین نیز به 

گوش می رسد.
در گزارش مرکز موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی چالش حضور دولت در صنعت 

خودرو و تاثیر آن بر مشارکت های بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان 
بازوی پژوهشــی وزارت صمت معتقدند دولت نقش کلیدی در انتخاب شرکای خارجی 
خودروســازان داشته که این موضوع بعضا موجب عدم تمایل برخی از شرکت های پیشرو 
در صنعت خودرو به همکاری با ایران خودرو و ســایپا بوده اســت. البته حضور دولت در 
صنعت خودرو محدود به تعیین شرکای خارجی شرکت های خودروساز نبود و در مقطعی 
شاهد بودیم سیاستگذار کالن، شرکت های خودروساز را وادار به سرمایه گذاری در برخی 

از کشورهای خارجی که به لحاظ سیاسی همسو با ایران بودند، کرد.
این ســرمایه گذاری ها ســبب شــد تا بخشــی از نقدینگی شــرکت های خودروساز که 
می توانست ســبب توسعه سبد محصوالتی خودروسازان شــود یا در بخش های تحقیق 
و توســعه این شرکت ها هزینه شود به نوعی حبس شد. ســرمایه گذاری ایران خودرو و 
ســایپا در کشورهایی مانند عراق، ســوریه و ونزوئال نمونه های بارزی از دخالت دولت در 
خودروســازی و اعمال قدرت در  نحوه  سرمایه گذاری خودروسازان داخلی در کشورهای 
یاد شــده اســت. موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارش خود عدم انعقاد 
توافقنامه های تجاری مناســب از سوی دولت با کشورهای میزبان، اشکاالت ناظر بر نقل 
و انتقال پول، گشــایش اعتبــار و فروش اعتباری علی الخصــوص در دوران تحریم های 
اقتصادی ایران، نبود ثبات سیاســی و اقتصادی در برخی از کشــورها )عراق و سوریه(، 
بــاال بودن هزینه حمل ونقل و لجســتیک برای انتقال CKD و SKD به کشــورهای 
طرف همــکاری و تاثیر تحریم ها بر آن، نبود زیرســاخت های موردنیاز تولید در مقاصد 
صادراتی مانند چالش تامین برق موردنیاز تولید خودرو در کشور سنگال و فقدان برنامه 
استراتژیک صادراتی در شرکت های خودروساز داخلی را مورد توجه قرار داده است. البته 
در کنار دخالت دولت در تعیین شرکای بین المللی و همچنین ملزم کردن خودروسازان 
به سرمایه گذاری در برخی کشورها، سیاستگذار کالن به واسطه تعیین قوانین و مقررات 
باعث شــده تا صنعت خودروی کشور نتواند آن طور که باید و شاید از جذب سرمایه گذار 
خارجی سود ببرد. به عبارت دیگر می توان گفت بوروکراسی اداری کشور در کنار قوانین 
سفت و ســخت برای حضور شرکت های بین المللی سبب شــده تا خودروسازان جهانی 
عطای سرمایه گذاری مستقیم در ایران را به لقای آن ببخشند و حضور خود در بازار ایران 
را به همکاری با دو خودروســاز بزرگ کشور محدود کنند. کارشناسان موسسه مطالعات 
بازرگانی این بُعد از حضور دولت در تدوین قوانین ضد جذب ســرمایه گذاری خارجی در 

صنعت خودرو را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
به اعتقاد آنها حضور پررنگ دولت در سیاســتگذاری ها و برنامه های خودروسازان کشور 
به واســطه سهامداری دولت، بررســی سیاســت ها و برنامه های دولت در راستای جذب 
همکاری مشــترک در کشــورهای منتخب در این شرکت ها و همچنین مداخالت دولت 
در عزل و نصب مدیران دو خودروســاز بزرگ کشــور به  واسطه سهامداری دولت در این 
شــرکت ها منجر به عدم تمایل بسیاری از شرکت های خودروساز پیشرو نظیر بنز و فیات 
برای حضور در صنعت خودروی ایران شده است. از سوی دیگر اما عدم تمایل شرکت های 
خودروساز خارجی در ایران را باید در غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری در صنعت خودرو 
به واسطه اشــکاالت ناظر بر تنظیم گری دولت نیز دانست. نقطه پررنگ حضور دولت در 
تنظیم گری بازار خودرو را می توان در اعمال سیاســت قیمت گذاری دستوری جست وجو 
کــرد. در واقع دولت با دیکته قیمت به دو خودروســاز بزرگ کشــور اجازه نمی دهد تا 
خودروســازان، محصوالت تولیدی خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به بازار عرضه 

کنند.
کارشناســان بازوی پژوهشــی وزارت صمت نیز به بحث تنظیم گری دولت و بی رغبتی 
خودروســازان بین اامللی به ســرمایه گذاری در بازار ایران توجه ویژه داشتند. آنها وجود 
بازار غیررقابتی به نفع دو خودروساز بزرگ کشور در نتیجه اعمال سیاست های حمایتی 
دولت، نامناســب بودن ســاختار تنظیم گــری دولت علی الخصــوص در قیمت گذاری و 

همچنین زیان ده بودن خودروســازان در سال های اخیر را از مهم ترین علل غیراقتصادی 
بودن حضور سرمایه گذار خارجی در این صنعت عنوان می کنند.

البته نباید از یاد برد که عالوه بر قوانین ســفت و ســخت و ســنگ هایی که پیش پای 
ســرمایه  گذار خارجی قرار می گیرد شاهد هستیم که در ایران برخالف سایر کشورهای 
دارای صنعــت خودرو که به دنبال جذب ســرمایه گذار خارجی هســتند، هیچ بســته 
تشــویقی ارائه نمی شود. در سایر کشورها تالش می شود از مسیر ارائه مشوق هایی مانند 
معافیت های مالیاتی و تسهیالت مالی، شرکت های بین المللی خودروساز را ترغیب کنند 
تا به سرمایه گذاری در آن کشورها اقدام کنند اما در ایران اثری از این بسته های تشویقی 
در قراردادهای منعقد شــده پیشین دیده نمی شود. در این زمینه بازوی پژوهشی وزارت 
صمت به تجربیات ناموفق ســرمایه گذاری مشترک بین خودروسازان پرداخته و از سوی 
دیگر سیاســت ها و برنامه های دولت در راســتای جذب همکاری مشترک در کشورهای 

منتخب را مورد تحلیل قرار داده است.
بــه عنوان نمونــه دولت هند برای اینکه پــای برندهای مطرح خودروســازی را به این 
کشــور باز کند به ســمت حذف کلیه بوروکراسی های اضافی در ارتباط با صنعت خودرو 
حرکت کرده اســت. دولت این کشور پهناور آسیایی تالش کرد با ایجاد فضای مطمئن و 
جذاب و همچنین اعمال سیاســت های تجاری در ارتباط با واردات و نظام تعرفه گذاری 
قدم هایی در این زمینه بردارد. اقدام های یاد شــده توسط دولت هند سبب شد تا عالوه 
بر شــرکت های تویوتا و هیوندایی که اجازه ســرمایه گذاری در بازار خودروی این کشور 
را دریافت کردند برخی از شــرکت های خارجی نیز شــروع به سرمایه گذاری مشترک با 
شــرکت های خودروســاز هندی کنند. در حال حاضر شــرکت های خارجی نظیر بی ام و 
فیات، رنو، نیســان، میتسوبیشــی، داتســون، فورد، لندرور، جگوار، هوندا، مرسدس بنز 
اســکودا و آئودی بــرای تولید یا فروش محصوالت خود در بــازار هند فعالیت می کنند. 
چین نیز از مســیر سرمایه گذاری خارجی توانســته صنعت خودروی خود را در یک بازه 
زمانی مشــخص متحول کند. به طور مثال می توان به سرمایه گذاری بی ام و در بازار چین 
و همکاری با برند برلیانس اشــاره کرد. مطابق با این توافقنامه شــرکت بی ام و عالوه بر 
تعهد تولید حدود 500 هزار دســتگاه خودرو با برند بی ام و برای بازار چین، متعهد شد تا 
محصول ix3 را نیز به منظور صادرات در خط تولید مشترک خود با برلیانس تولید کند. 
در این میان تکنولوژی و دانش فنی از طرف این خودروســاز آلمانی در اختیار برلیانس 

نیز قرار گرفت.

صنعتو
تجارت 6 دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی

سالنهم-شماره۱20-نیمهاولاردیبهشت۱40۱

کارشناس اقتصادی 
محمدمهدیآبادی

ترقیاقتصادی:حذف هزینه های حمل و نقل، بهبود روابط 
مالی و تعمیق ارتباطات نوین بین بنگاه های اقتصادی کشورها 
از پیامدهای موثر توســعه زیرســاخت های فناوری اطالعات و 

ارتباطات است.
براســاس گزارش آنکتاد، ارزش جهانــی تجارت الکترونیکی در 

ســال 2017 به 29 تریلیارد دالر رسیده است. آنکتاد می گوید 
نزدیک بــه 88 درصد از این معامالت از نوع B2B یا معامالت 
بنگاه-بنگاه است. عالوه بر این، رشد تجارت الکترونیکی بنگاه-

مصرف کننده یا B2C، در سال های گذشته بسیار سریع بوده 
به گونه ای که در ســال 2017، این رشــد بالــغ بر 22 درصد 
برآورد شــده اســت. تجارت الکترونیکی بین مرزی در ســال 
2017، بیش از 412میلیارد دالر برآورد شــده اســت. بیش از 
50 درصد از این نوع معامالت در 10 کشــور نخست از این نوع 
 تجارت انجام می شــود و آمریکا، چین و ژاپن ســه کشور برتر 

در این زمینه اند.
رشد معامالت B2C در قاره آسیا و آفریقا هم سرعت بیشتری 
یافته اســت. تعداد خریداران بین المللی این معامالت از 163 
میلیون خریدار در سال 2015 به 277 میلیون خریدار در سال 
2017 رســیده است که رشــد 70 درصدی را نشان می دهد. 
رشــدی که در ســال های همه گیری کرونا در سراسر جهان، 

بیشتر هم شده است.
تجارت الکترونیک از 4 مسیر بر توسعه صادرات اثر می گذارد: 
1.تســهیل راه صنعتگران و بنگاه های کوچک و متوسط برای 
دسترســی به معامالت جهانی از طریق حذف موانع سنتی مثل 

فاصله جغرافیایی، تفاوت زمانی و هزینه ارتباطات و دسترســی 
بــه بازارهای بین المللی، که به طور معمول مانع رقابت آن ها با 

بنگاه های بزرگ می شود.
2.همــوار کردن راه ورود محصوالت کشــاورزی بــه بازارهای 
جهانی، از طریق ارائه اطالعــات مربوط به قیمت و کیفیت که 

ضروری ترین اطالعات در این بخش هاست.
3.افزایــش توان بنــگاه های کوچک و متوســط خدماتی برای 
فعالیت و ارائه مستقیم خدمات به مصرف کنندگان در دورترین 
نقــاط عالم مثــل خدمات مســافرتی و جهانگــردی که نقش 

اطالعات در آن بسیار مهم است.
4.ایجاد اشــتغال برای قشــر عظیمی از نیروی کار ماهر و نیمه 
ماهر با توجه به مزیت کشورهای درحال توسعه در برخورداری 
از نیروی انســانی فــراوان و ارزان و ایجاد فرصت های شــغلی 
بین المللــی و جلوگیری از خروج نیــروی کار دانش آموخته و 

متخصص.
در ایــران، با وجود ضریب نفــوذ اینترنت که بیش از 70 درصد 
و ضریب نفوذ موبایل که بیش از 120 درصد اعالم شــده، سهم 
کشــور از تجارت الکترونیک اندک اســت. در شاخص تجارت 
الکترونیکــی آنکتاد، ایران با تنزل رتبــه از جایگاه 69 جهان از 

بین 130 کشور به رتبه 77 از 137 کشور سقوط کرده است.
این درحالی اســت که مطالعات داخلی بســیاری از  اثر مثبت 
فناوری اطالعات و ارتباطات بر توســعه صادرات ایران می گوید. 
یــک بررســی ایرانی در ســال 95، روابط تجاری ایــران را در 
ســال های  2000 تا 2011 با 18 شــریک برتر تجاری بررسی 
کرده اســت. یافته های این پژوهش نشــان می دهد توســعه 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات در ایــران،  بر الگوی تجاری این 
کشــورها اثر مثبت دارد. یک پژوهش ایرانی دیگر می گوید به 
طور متوســط افزایش یک درصدی در آمار استفاده کنندگان از 
اینترنت در هر یک از کشــورها، به رشد 0.44 درصدی افزایش 

در صادرات آن ها می انجامد.
پژوهشــگران ایرانی به سیاســتگذاران توصیــه کردند باتوجه 
به اثــر مثبت توســعه بخش فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
و بهینــه ســازی اینترنــت در بخــش تجاری کشــور، اصالح 
زیرســاخت های مخابراتی و تقویت بخــش خصوصی را دنبال 
کننــد. حذف هزینه هــای حمل و نقل، بهبــود روابط مالی و 
تعمیــق ارتباطات نویــن بین بنگاه های اقتصادی کشــورها از 
 دیگر پیامدهای موثر توســعه زیرساخت های فناوری اطالعات 

و ارتباطات است.

 تولید دانش بنیان ایرانی 
در آن سوی مرزها 

اقتصاد دنیــا در حال تغییر ماهیت 
از اقتصــاد منابع محوری به اقتصاد 
دانش بنیان اســت و آمار بازگشت 
ســرمایه بانک جهانی هم این اتفاق را تائید می کند. بر اساس این آمارها، نرخ 
بازگشت سرمایه در بخش خدمات که اغلب کسب وکارهای دانش بنیان و فناور 
در زیرمجموعه آن تعریف می شــوند، 100 درصد است و همین مزیت باعث 

گرایش سریع اقتصاد به این حوزه شده است.
نگاه به جوامع مختلف نیز نشان می دهد کشورهای مختلف با احساس و درک 
این موضوع، در حال حاضر زمینه تولید خود را بر پایه محصوالت دانش بنیان 
از طریق شکل گیری کسب وکارهای دانش بنیان های کوچک، متوسط و بزرگ 

برنامه ریزی و پیگیری می کنند و به دنبال فتح بازارهای بین المللی هستند.
مقام معظم رهبری در ادامه نام گذاری ســال ها، با هدف جهت دهی به حرکت 
مسئوالن، دســتگاه ها و آحاد مردم، سال جدید را با هوشمندی، سال »تولید 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« برگزیدند که بیانگر حرکت در مسیری است که 
با نگاه ویژه به بحث دانش بنیان در عصر پرشتاب کنونی، حمایت از کارآفرینی 
مبتنی بر فناوری در دســتور کار جدی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار 
گرفته و این مهم، بی شــک در آینده پیش رو، موتور رشــد اقتصادی محسوب 

می شود.
اینکه رهبر انقالب، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد 
ســرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین عزت ملــی را در گرو رونق تولید ملی 
می دانند به طور حتم بخش قابل توجهی از حرکت برای دستیابی به این اهداف، 
از مســیر توجه به رونق کســب وکارهای دانش بنیان خواهد بود، شرکت های 
دانش بنیانــی که بــا بهره مندی از قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسســات 
دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل 
123 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسیده می توانند در سالی 
که تمام مســئوالن عالی رتبه کشور عزم خود را برای نقش آفرینی در آن جزم 

کرده اند با توان بیشتر، کشور را در کسب سهم بیشتر از این بازار یاری کنند.
آنچه مشخص است، شــرکت های تولیدی دانش بنیان طی سال های گذشته 
با تکیه بر توان تخصصــی جوانان این مرزوبوم توانســتند اقدامات و تولیدات 
بی شماری را به نام خود به ثبت برسانند و حتی در دل تحریم های بین المللی 
بسیاری از مسائل مهم و استراتژیک را گره گشایی کرده اند و به طور حتم با تعدیل 
فشارهای بین المللی در پی مذاکراتی که امیدواریم به نتیجه برسد حرکت شتاب 
تابان تری نیز خواهند داشت و از اکنون باید به فکر عرضه مازاد خدماتی تولیدی 

در این بخش به بازارهای جهانی باشیم.
در این مسیر، با توجه به شناختی که اقتصاد بخش خصوصی در کشور دوست و 
همسایه سلطنت عمان دارم، معتقدم شرکت های تولیدی دانش بنیان می توانند 
با بهره گیری از شرایط کشورهای همسایه ازجمله عمان بخشی از این فعالیت ها 
برای دستیابی به هدف گذاری های بین المللی، را در خارج از کشور و با مالکیت 
ایرانی به انجام رسانند. در حال حاضر کشور عمان با فراهم کردن زیرساخت های 
مناســب در بنادر و مناطق آزاد ویژه و با اعطای تسهیالت و شرایط مناسب به 
شرکت های SME و اســتارتاپ ها، زمینه را برای حضور شرکت های خارجی 
دانش بیان فراهم کرده است تا با بهره گیری از مزایای تعرفه ای ناشی از قرارداد 
موافقت نامه تجاری عمان با 16 کشور عربی- آفریقایی، آمریکا و سنگاپور و نیز 
برخورداری از 30 سال معافیت مالیاتی بتوانند نسبت به تولید و صادرات مجدد 
به بازارهای بین المللی اقدام کنند و بدین ترتیب با توجه به تأکیدات رهبر انقالب 
و همراهی مسئوالن در سال جدید مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان 
فرصت مناسبی است با عزم ویژه دولتمردان، شاهد افزایش تولیدات دانش بنیان 
کشــور در آن سوی مرزها باشیم و بتوان ارزش افزوده و ارز حاصل از صادرات را 
به کشور عزیزمان ایران بازگرداند. به طور حتم با برنامه ریزی و هماهنگی همه 
دستگاه ها با محوریت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان که اشراف کامل به 
مسائل حقوقی و بین المللی در بازار عمان دارد می توانیم بخشی از بازار کشور 
عمــان را از آن خود کرده و از طریق عمان نســبت بــه صادرات مجدد کاال و 
خدمات شرکت های دانش بنیان اقدام کنیم و شعار سال را به معنایی واقعی و 

به دوراز شعارزدگی های مرسوم به نتیجه مطلوب برسانیم.

چشم انداز کوتاه مدت بازار 
سرب در آسیا و جهان

سرب از قدیمی ترین فلزات کشف 
شده توسط بشــر است و قدمت 
استفاده انسان از این فلز به 3500 
ســال پیش از میالد باز می گردد. این فلز نرم، که سنگین ترین عنصر گپیدار 
جدول تناوبی است به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خود، استفاده ی 
گسترده ای در صنایع تجهیزات الکترونیکی، تولید باتری، رنگ، سرامیک و.... 
دارد. بزرگترین تولید کننده سرب، کشور چین است که قریب به نیمی )حدود 
47 درصد( از سرب دنیا را تولید می کند. پس از چین، استرالیا با تولید نزدیک 
بــه 10 درصد، پرو 6 درصد، ایاالت متحده آمریکا 6 درصد و مکزیک با تولید 

5درصد سرب جهان، بزرگترین تولیدکنندگان سرب محسوب می شوند.
معادن سرب و روی عمدتا در دنیا مشترک هستند. برآوردها حاکی از این است 
که نزدیک به 5 درصد از ذخایر ســرب و روی جهان، در ایران قرار دارد. رتبه 
تولید شمش سرب ایران در جهان 19، در آسیا 7 و ظرفیت تولید ساالنه کشور 
420 هزارتن شمش است. بزرگترین تولید کننده شمش سرب در ایران شرکت 
ســرب و روی ایران )با نماد فسرب در بورس تهران( است که 65 درصد تولید 

کشور رابه خود اختصاص داده است.
نرخ فعالیت و عملیات تولید کارخانه های ذوب سرب چین به عنوان بزگترین 
تولیدکننده جهان، ماه گذشته میالدی رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس 
گزارش های منتشر شده، تا اواخر ماه مارس 2022 )اوایل فروردین ماه 1401( 
میانگین نرخ فعالیت کارخانه های تولید شمش از مواد معدنی در چین، به 56.4 
درصد رسیده است بالغ بر 4درصد نسبت به ابتدای همان ماه رشد داشته است. 
البته از ســوی دیگر نرخ فعالیت کارخانه های بازیافت سرب کاهش داشته که 
عمدتا ناشی از ســه عامل وضع مالیات جدید بر ضایعات باتری، اختالالت در 
تولید منتج از شیوع بیماری کوید و عملیالت تعمیر و نگهداری متداول شرکت 
ها در طی ماه اســت. سطح موجودی سرب در انبارهای 5 منطقه اصلی چین 
هم طی ماه گذشــته میالدی ابتدا شاهد رشــد و سپس کاهش بود. تا اواسط 
ماه تولیدکنندگان متاثر از عملیات نطامی روسیه در اوکراین و رشد قیمت، به 
شدت راغب به فروش و تحویل کاال بودند اما در طرف مقابل مصرف کنندگان 
با توجه با فراز و فرود شدید قیمتی، تمایلی برای خرید وانبارش از خود نشان 
ندادند که رشد 10 هزارتنی در موجوذی انبارها را به دنبال داشت. اما در ادامه، 
شیوع مجدد بیماری کویید و هراس از عدم امکان تامین کاال به دلیل پیامدهای 
بیماری، موجب تقویت تقاضا شد، بطوریکه نهایتا در ماه میالدی گذشته سطح 
موجودی انبارهای چین 4 درصد) 4،400 تن( کاهش داشت. بنا به برآوردهای 
چینی ها و شرایط بازار، بعید است عرضه ی سرب از سوی تولیدکنندگان در این 
ماه نسبت به ماه قبل،دستخوش تغییر بزرگ و شگرفی شود اما کاهش تقاضا 
کامال مورد انتظار است. مهمترین عوامل ترسیم چشم انداز تقاضای ضعیف، افت 
موسمی متداول چین در زمینه تقاضای باتری های اسیدی و نرخ کامال متوسط 
وغیر امیدوارکننده ی جایگرینی و مصرف باتری های دوچرخه های الکتریکی و 
خودروها، به دلیل محدودیت های شیوع مجدد کرونا است. با این وجود صادرات 
از چین می تواند در آوریل عملکرد مناســبی داشته باشد هرچند قطعا مقدار 

صادرات به حدی نخواهد بود که جبران کاهش تقاضای داخلی چین رابکند.
اگر تمامی عوامل شامل رشد نرخ انرژی در جهان، وضع مالیات و رشد نرخ باتری 
قراضه  در چین، سختی و محدودیت آمد و شد به دلیل کرونا را در کنار یکدیگر 
بگذاریم، انتظار می رود طی ماه آوریل قیمت ســرب ابتدا یک روند افزایشی و 

سپس یک روند کاهشی را در بازارها مشاهده کند.

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد:
بایدها و نبایدهای مشارکت با خودروسازان خارجی

راه اثربخشی تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات
اینترنت تجارت را دگرگون می کند

ترقیاقتصادی:با توافــق صورت گرفته تأمین مالی زنجیره ای 
در صنایع خودرو، لوازم  خانگی، پتروشــیمی، فلزات، ســاختمان 
صنایع غذایی و ماشــین آالت صنعتی با استفاده از »اوراق گام« 
»برات الکترونیک« و »تسهیالت زنجیره ای مبتنی بر صورتحساب 

الکترونیک« از طریق شبکه بانکی انجام می  شود.
حدود 3 ماه بعــد از امضای تفاهمنامه تامیــن مالی زنجیره  ای 
بنگاه های اقتصادی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با 7 بانک 
عامــل در حضور رئیس  کل بانک مرکــزی و وزیر صمت، دیروز 
علی صالح  آبــادی و رضا فاطمی  امین دوباره بــا هم دیدار و بر 
اجرای تفاهم نامه از ابتدای اردیبهشــت تاکید کردند. براســاس 
توافق صورت گرفته، قرار اســت از ابتدای اردیبهشــت امســال، 
پرداخت تســهیالت به متقاضیان در 7 استان به  صورت پایلوت 
و در 5 صنعت منتخب الزاما براســاس صورتحساب الکترونیک از 
سامانه جامع تجارت انجام شود. همچنین در مرحله دوم و از 15 
اردیبهشت در تمام استان ها این الزام عملیاتی می  شود و در گام 
سوم و از ابتدای خردادماه تمام صنایع برای استفاده از تسهیالت 
مرتبط بــا تامین مالی زنجیــره تولید باید دارای صورتحســاب 

الکترونیک از سامانه جامع تجارت باشند.
بــا توافق صورت گرفته تأمین مالی زنجیــره ای در صنایع خودرو 
لوازم  خانگی، پتروشــیمی، فلــزات، ســاختمان، صنایع غذایی 
و ماشــین آالت صنعتــی بــا اســتفاده از »اوراق گام«، »برات 
الکترونیــک« و »تســهیالت زنجیره ای مبتنی بر صورتحســاب 
الکترونیک« از طریق شــبکه بانکی انجام می  شود. قرار است این 
الگو به  صورت آزمایشــی در بخش کشــاورزی هم اجرا شــود و 
اجرای گســترده تامین مالی زنجیره ای بخش کشــاورزی هم با 

مشارکت وزارت جهادکشاورزی با بانک ها صورت می گیرد.

بااجــرای تامین مالــی زنجیره ای بنگاه های اقتصــادی، به  گفته 
رئیس کل بانک مرکزی، نیاز واحدها به نقدینگی کمتر می شــود 
و در نتیجه فشــار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد 
بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود. حاال قرار اســت این طرح در 
صنایعی چون خودرو، لوازم خانگی، پتروشیمی، فلزات، ساختمان 
صنایع غذایی و ماشین آالت صنعتی آغاز و روند تزریق نقدینگی 

به خطوط تولید به صورت ماهانه رصد شود.

صالح آبادی گفته اســت: با انجام طرح تامین مالی زنجیره تولید 
امکان نظارت بر مصرف صحیح تســهیالت، که یکی از تأکیدات 
رئیس جمهوری برای نظام بانکی اســت، فراهم می شود. او اعالم 
کرده هر نوع تشــویقی که در جهت رونق تولید باشــد و بتواند 
اشــتغال آفرینی پایــدار ایجاد کند در دســتور کار بانک مرکزی 
قــرار دارد و در این  باره نیز از تمام ظرفیت های بانکی اســتفاده 
خواهد شــد. او 100روز پس از تفاهم 7 بانــک با وزارت صمت 

2شــرط ســرعت گرفتن طرح تزریق نقدینگی به خطوط تولید 
براســاس مدل تامین مالی زنجیره ای را آموزش شــبکه بانکی و 
همچنین گــزارش ماهانه بانکداران اعالم کرده و گفته اســت:» 
باتوجــه به هدف  گــذاری 50درصدی تامین مالی ســرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی از طریق این طرح، باید با اســتفاده از 
ظرفیت مؤسســه آموزش عالی بانکداری نسبت به آموزش روند 

اجرای طرح در بانک های عامل اقدام کنیم.«
رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم گفته اســت:» طرح تامین مالی 
زنجیره تولید برای رســیدن به رشــد اقتصادی 8 درصدی مورد 
نظر دولت بسیار حیاتی اســت:» با توجه به افزایش هزینه  های 
تولید به  دلیــل افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر سیاســت ها در 
تخصیص ارز ترجیحی و افزایش دســتمزد و هزینه  های جانبی 
تولید، دســتیابی به رشــد اقتصادی تنها از مسیر تامین سرمایه 
در گــردش بنگاه هــای تولیدی و افزایش ظرفیــت تولید از این 
طریق میســر خواهد شد.« او با اشــاره به انجام مرحله آزمایشی 
این طرح و پرداخت تســهیالت به بنگاه هــای صنعتی بر مبنای 
صورتحســاب های ســامانه جامعه تجارت اعالم کرد: »عملیاتی 
شــدن این طرح نقش مؤثری در جهش تولید، اشــتغال و رشد 
اقتصادی خواهد داشــت و از این رو وزارت صمت و بانک مرکزی 
با همکاری بانک ها به جدیت به دنبال عملیاتی شدن طرح تامین 

مالی زنجیره تولید هستند.«
وزیر با اشاره به نقش این طرح در جلوگیری از انحراف منابع هم 
گفته اســت:»با اجرایی شدن این طرح امکان نظارت و دستیابی 
به شــفافیت در مصرف تسهیالت با توجه به اینکه اطالعات تمام 
زنجیره ها قابل رصد و پایش است، افزایش یافته و شاهد رونق در 

بخش های مختلف اقتصاد خواهیم بود.«

7 بانک، صنایع را در تامین سرمایه و نقدینگی یاری می دهند   

تولید چشم انتظار تسهیالت بانکی
دیدگاه

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران  
محسنضرابی



بســیاری از بنادر، خطوط ریلــی و خطوط لوله 
انتقال انرژی که در خارج از چین ساخته شده اند 
عمــال در خدمت صادرات و واردات این کشــور 

هسـتند .
از زمانــی کــه چین پــروژه بزرگش بــا عنوان 
جاده ابریشــم جدید )یک کمربنــد، یک جاده( 
را شــروع کرد ده ســال می گذرد . در چارچوب 
ایــن پــروژه، چیــن از طریــق ســاخت بنادر، 
خطوط ریلی و زیرســاخت های دیگر تالش کرد 
کاری کنــد که کشــورهای مشــمول در جاده 
 ابریشــم جدیــد وابســتگی اقتصــادی متقابلی 

به چین پیدا کنند .
در چنین شــرایطی، این کشــورها از یک سو به 
زیرســاخت هایی دســت می یافتند که در حالت 
عادی خوابش را هم نمی دیدند و از ســوی دیگر 
زیر بار بدهی های مختلــف می رفتند و برخی از 
پروژه ها هم ســودآور از کار درنمی آمدند . با این 
حال، پروژه جاده ابریشــم جدیــد یک موفقیت 
بزرگ برای چین بود و باعث افزایش صادرات این 

کشور شد .
طبیعــی بود که در این یک دهــه، توجه جهانی 
زیادی به جاده ابریشــم جدید جلب شود و مثال 
حاال نباید از اینکه اروپا می خواهد جاده ابریشــم 
خــودش را به راه بیندازد تعجب کرد . بروکســل 
متعهد شــده که ظرف پنج ســال آینــده، مبلغ 
300میلیارد یــورو برای جاده ابریشــم خودش 
یــا همان پروژه دروازه جهانــی خرج کند؛ یعنی 
ســاالنه 60 میلیارد یورو . بر اســاس پیش نویس 
پیشــنهادی کمیســیون اروپایــی، هــدف اروپا 
این اســت که ســرمایه گذاری ها از هر دو بخش 
خصوصــی و دولتی جذب شــود و در عین حال  
همــه کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا در آن 
مشارکت داشــته باشند . همچنین نهادهای مالی 
اروپا و بانک های توســعه ملی در کشورهای عضو 
در همین چارچوب در برنامه دروازه جهانی اروپا 

مشارکت خواهند داشت .
چنیــن ســرمایه گذاری جالب توجه اســت اما 
شــاید بتــوان گفت بــرای انجامــش کمی دیر 
شــده اســت . باور عمومی در اروپا این است که 
اگــر اروپایی هــا وارد چنین پروژه ای شــوند به 
عنوان شــریک قابل اطمینان مورد پذیرش قرار 
خواهنــد گرفت و چین را که ســابقه پروژه های 
کم سودرسان به کشــورهای دیگر را داشته، کنار 
خواهنــد زد . امــا واقعیت این اســت که به رغم 
انتقادهای مطرح شده از عملکرد چین، این کشور 
 توانســته در جریان پروژه جاده ابریشــم جدید 

درس های مهمی بیاموزد .
امــروزه برنامه هــای مختلفــی در چارچوب این 

پــروژه در اقصی نقاط جهــان از جمله در آفریقا 
و آســیا جریان دارد و دولت چین به این نتیجه 
رســیده که باید برای موفقیــت برنامه هایش از 
روش هــای محتاطانه ای اســتفاده کنــد و مثال 
با اســتخدام کارگــران محلی و پرهیــز از انجام 
پروژه هــای بی کیفیت، جلوی انتقــادات داخلی 
 در کشــورهای شــریک خود در جاده ابریشــم 

جدید را بگیرد . 
چیــن در این زمینه به هیچ عنوان بی نقص عمل 
نکــرده، اما آن تصویر ســرمایه گذار بی منطق که 
اروپا ســعی دارد از چین بسازد هم حقیقت ندارد 
و بعید اســت کشورهای شــریک در پروژه جاده 
ابریشــم جدید بخواهند خیلی ســریع اروپا را به 
عنوان شــریک جایگزین بپذیرند و چین را کنار 

بگذارند .
نقطه منفی دیگر در مورد پــروژه دروازه جهانی 
اروپا این است که تصور ساده انگارانه ای از اقتصاد 
جغرافیا )ژئو اکونومی( دارد . برنامه جاده ابریشــم 
جدید چین بر پایــه درآمد صدها میلیارد دالری 
که این کشــور از تجارت با غرب و سرمایه گذاری 
آن در نقاط مختلف دنیا به دســت می آید شکل 
گرفــت . از آنجا کــه چین مازاد تجــاری بالغ بر 
540 میلیــارد یورویــی بــا غــرب دارد، به نظر 
نمی رســد که خرج کــردن ســاالنه 60 میلیارد 
 یورو توســط اروپا چنــدان ضربــه ای را نصیب 

چین کند .
نکتــه دیگر هم این اســت کــه در برنامه جاده 
ابریشــم جدیــد چین، مســئله مهــم تغییر در 
زنجیره هــای تولیــد مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت . بســیاری از بنادر، خطوط ریلی و خطوط 
لولــه انتقال انرژی که در خارج از چین ســاخته 
 شــده اند عمال در خدمــت صــادرات و واردات 

این کشور هستند . 
ایــن بازتاب دهنــده غلبــه بیشــتر چیــن بــر 
زنجیره های تولید جهانی است . تا زمانی که اروپا 
نتوانســته باشد در این مســیر با سرعت حرکت 
 کند، چیــن در فاصلــه زیــادی از اروپا حرکت 

خواهد کرد .
با این حــال، کشــورهای غربی و بــه خصوص 
اروپایی هــا چون از نفوذ فزاینده چین در ســطح 
جهان نگرانی زیادی دارند، مهم ترین راه افزایش 
نفــوذ خود و مقابله با مشــکل چیــن را همین 
می دانند که بتوانند آلترناتیوی در برابر پروژه های 
چین بیابند و ارزش های مورد نظر خودشان را هم 

در آن اعمال کنند .
جزییاتــی که تاکنــون از برنامــه دروازه جهانی 
اروپا فاش شــده حاکی از این اســت که اولویت 
ســرمایه گذاری در حوزه های دیجیتالیزه شــدن 
انــرژی، ســالمت و حمــل و نقل خواهــد بود 
امــا بخش های آمــوزش و پژوهش نیــز از این 
ماند . درواقع  ســرمایه گذاری ها بی بهره نخواهند 
هدف اروپا این اســت که در خــارج از مرزهای 
اتحادیه اروپا راه های مطمئنی برای افزایش نفوذ 
خــود بیابد؛ یعنی تقریبا همان کاری که چین در 

یک دهه اخیر انجام داد .
برخی کارشناسان این نکته را هم اضافه کرده اند 
که اتحادیه اروپا قصد دارد از طریق برنامه دروازه 
جهانی خود، مشوق های مختلفی را به کشورهای 
عضو و شــرکت های فعال در حوزه یورو نیز ارائه 
بدهــد و از این راه منفعت بیشــتری ببرد . اینکه 
قطعات این پازل می توانند بموقع در کنار هم قرار 
بگیرند یا نه، موضوعی اســت کــه فعال نمی توان 

درباره اش نظر داد .
منبع:اییوآبزرور
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جاده ابریشم برنده می شود یا دروازه جهانی اروپا؟

ترقیاقتصادی:بزرگ ترین حباب اقتصاد جهان چیســت؟ گروهی 
می گویند بازار بورس، عده ای دیگر معتقدند ملک و بقیه هم می گویند 
بازار بیت کوین و بقیه رمزارزها حبابی شده است و به زودی می ترکد. 
همه احتماالً اشــتباه می کنند. چون ما با حبابی طرفیم که از شرق 
تا غرب کش آمده، از مردم تا شــرکت ها تا دولت ها درگیر آنند. این 
حبابی اســت که آنقدر بزرگ شــده که نترکیدنــش عجیب به نظر 

می رسد. ما از بحران جهانی بدهی ها صحبت می کنیم.
احتماالً باورتان نمی شــود که بدهی های دولتی و خصوصی در جهان 
به رقم 226 تریلیون دالر رســیده است. یعنی 256 درصد کل تولید 
ناخالص داخلی )GDP( جهان. این بزرگ ترین موج بدهی است که 
بشر به خود دیده است. چرا به آن موج می گوییم: چون بحران بدهی 
به صورت موجی می آید و می رود: دوره های تراکم سریع بدهی و پس 
از آن کاهش ســریع بدهی ها. از دهه 1970 میالدی ما شاهد 3 موج 
جهانی بدهی بوده ایم اما موج کنونی بزرگ ترین و طوالنی ترین موجی 
است که به خود دیده ایم. موج کنونی از سال 2010 آغاز شد و از سال 
2018 زمزمه ها در مورد طوالنی شدن و بزرگ شدن این موج شنیده 
می شــد. اما بعد کرونا رســید و جهان با بحران مهم تری روبرو شد. 
دولت ها مجبور شدند به کرونا واکنش سریع نشان دهند و در بدهی 
ســنگین تری فرو رفتند. فقط در سال 2020 حدود 20 تریلیون دالر 
به بدهی های جهانی اضافه شــد. این بزرگ ترین حجم بدهی ساالنه 
است که از زمان پایان جنگ جهانی دوم دیده ایم. البته دولت ها چاره 
دیگری هم نداشتند: اقتصاد در واکنش به کرونا به خواب رفته بود و 
بانک های مرکزی باید پول چاپ می کردند. مســئله دیگر این بود که 
گرفتن وام طی این دوره به شــدت ارزان شده بود. بانک های مرکزی 
کشــورهای مختلف نرخ بهره را نزدیک به صفر رسانده بودند تا همه 
بتوانند وام بگیرند. این نرخ بهره حدود دو ســال نزدیک به صفر نگاه 
داشته شد. دولت ها تالش کردند با چاپ اسکناس در مقیاسی عجیب 

اقتصاد را غرق در پول کنند. 
با شرکت های غیرمالی شــروع می کنیم که طی این مدت بیشترین 
وام را - پــس از موسســات دولتی - دریافت کردنــد. آنها از فرصت 
نرخ بهره به شــدت پایین اســتفاده کردند تا وام بیشتری بگیرند و 
کسب و کارشان راحت تر رشد کند. بر اساس گزارش ها، شرکت های 
آمریکایی در بهار گذشــته 10.5 تریلیون دالر بدهی داشتند. خیلی 
از این شــرکت ها در اصل بدون وام های کم بهره دوران کرونا مطمئنا 
ورشکست می شــدند. از شرکت های هواپیمایی، کشتی های تفریحی 

سوپرمارکت ها، خودروسازها و هواپیماسازها حرف می زنیم.
ممکن اســت فکر کنید آن دســته از شــرکت هایی که به مشــکل 
برخورده اند باید با حساســیت بیشــتری زیر بار بدهی تازه بروند. نه. 
طبق بررســی ها تعداد زیادی از شــرکت هایی که طی این دوران وام 
گرفته اند از قبل می دانستند هیچ شانسی برای بازپرداخت این وام ها 
نخواهند داشــت. آنها فقط آنقدر درآمد داشــتند که بهره وام شان را 
بدهند و چون اصوالً با این پول سرمایه گذاری خاصی روی رشدشان 
نکردند هیچ وقت قرار نیســت بدهی شــان را پرداخت کنند.  به این 

شرکت ها »شــرکت های زامبی« می گویند. شــرکت هایی که بدون 
وام های ارزان بانکی اصاًل نمی توانند وجود خارجی داشــته باشند و از 

درون مرده به حساب می آیند.
این مشــکل محدود به آمریکا نمی شد. بحران بدهی های شرکتی در 
چین هم به شــدت باال گرفته است. بر اســاس گزارش بانک جهان 
میزان بدهی شرکت های خصوصی چینی از مجموع بدهی های دولتی 
و خانگی چینی ها بیشتر شده است. اگر این رقم بدهی را با بدهی های 
شــرکتی در دیگر کشورها مثل آمریکا، انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا 
مقایسه کنید می بینید که اوضاع شرکت های چینی اصاًل خوب نیست 
و حتی پیش از ضربه کرونا هم اقتصاددانان نسبت به حجم بدهی های 
بخش خصوصی در چین ابراز نگرانی کرده بودند. در چین به خصوص 
بحران بدهی در حوزه ساخت و ساز خطرناک شده است: پیمانکاران 
بدون احساس مسئولیت از موسسات مالی چینی و غیرچینی وام های 
سنگینی گرفتند و با ساخت بی رویه بازار مسکن را هم حبابی کردند. 
بحران جدی شرکت اِِورگرند از همین دسته است و هنوز معلوم نیست 

با سقوط این غول چه بالیی سر بازار مسکن و اقتصاد چین می آید.
البتــه فقط شــرکت ها از روند چــاپ پــول در دوران کرونا پول به 
جیــب نزدند. خانواده ها هم طی ایــن دوران وام های خوبی گرفتند. 
به همین خاطر در اقتصادهای پیشــرفته طی سال های اخیر بدهی 
مصرف کنندگان هم مثل باقی بدهی ها در حال افزایش بوده اســت. 
بانک های مرکزی برای آن که رشد اقتصادی را شدت ببخشند تالش 
کردند بــا تزریق پول کاری کنند که مصرف کننده ها بیشــتر خرید 
کنند. وقتی شــما نرخ بهره را پایین می آورید و وام گرفتن را آســان 
می کنیــد مردم عادی حتماً از این فرصت اســتفاده می کنند. بدهی 

خانوار در حوزه های مختلفی رخ می دهد: وام مسکن، خرید خودروی 
قســطی، بدهی کارت اعتباری، وام دانشجویی و... . بدهی خانوار در 
بعضی کشورها به شدت باالتر از بقیه است: مثل کانادا. با آن که میزان 
افزایش بدهی خانوار قابل مقایســه با بدهی دولت ها )کسری بودجه( 
و بدهی شرکت ها نیست اما رقم ســنگینی است. مثاًل در آمریکا در 
سه ماهه دوم سال گذشــته میزان بدهی خانوارها به رقم باورنکردنی 
15 تریلیون دالر رســید. این تقریباً 80 درصد تولید ناخالص داخلی 
)GDP( آمریکاست! بزرگ ترین عامل افزایش بدهی خانوار وام های 
مســکن هســتند که به حدود 10 تریلیون دالر می رسد. این میزان 
بدهــی از بدهی ها پیش از بحران مالی 2007 بیشــتر اســت. نکته 
اینجاست که اگر بخواهیم این آمار را با دیگر کشورهای توسعه یافته 
مقایســه کنیم وضع خانوارهای آمریکایی بهتر از بقیه است. )نمودار 
2 را ببینید.( در واقع در میان کشــورهای توسعه یافته کانادا در سال 
2020 باالترین رشد بدهی خانوار را داشت: چیزی حدود 80 درصد 
رشــد! بدهی خانوار فقط به خانواده ها فشار نمی آورد و روی وضعیت 
کلی اقتصاد کشــور هم تاثیر می گذارد، همان طور که بدهی های وام 
مســکن یکی از عوامل اصلی بحران مالی ســال 2007 آمریکا بود(. 
موقعــی که فدرال رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را برای مقابله با تورم 
بــاال ببرد گروهی از این دریافت کنندگان وام های مســکن مجبورند 
قســط خود را با نرخ جدید بدهند و این فشار سنگینی به خانواده ها 
وارد می کند. حاال می رسیم به بزرگ ترین بدهی موجود در بین همه 
بدهی ها: بدهــی دولتی. پس از ضربه کرونا، دولت ها مجبور شــدند 
در مقابلــه با بزرگ ترین رکود خود - از زمــان رکود بزرگ دهه 30 
میــالدی - تا آنجا که می توانند پول چاپ کنند )قرض کنند( و تا به 

بازارها، شرکت ها و خانواده های ضربه خورده پول برسانند. و به خاطر 
سیاست فدرال رزرو در پایین نگه داشتن نرخ بهره، کشورهای خارجی 
دیدند کــه اگر از خارجی ها وام بگیرند بــه  صرفه تر خواهد بود. این 
وام هــا به صورت اوراق قرضه دالری بود و کشــورهایی مثل اندونزی 
برزیل، مکزیــک، آفریقای جنوبی و ترکیه حاال با باال رفتن نرخ بهره 
در آمریکا دچار دردســر جدی خواهند شد. در دهه های گذشته این 
شــکل از بدهی خارجی به بحران های جدی منجر شده: مثل بحران 
بدهی هــای آمریکای التین در دهه 1980 و بحــران بازارهای مالی 

آسیایی در 1997.
در بعضی از کشــورهای در حال توســعه وضعیت بدهی خارجی به 
حدی جدی اســت که اگر فــدرال رزرو آمریکا نرخ بهــره را 1 تا 2 
درصد باال ببرد کشــور به مرز ورشکســتگی می رسد. سیاستمداران 
این کشــورها شبانه روز دعا می کنند که نرخ بهره در آمریکا به شکل 
حداقلی باال برود، اما آمریکا هم که طی ســال های اخیر بی رویه پول 
چاپ کرده و تورم را به اوج رسانده، چاره ای پیش روی خود نمی بیند 

جز اینکه نرخ بهره را باال ببرد.
البته بخشــی از تورم کنونی را مدیون اختــالالت در زنجیره تامین 
)supply chain( هســتیم اما علت اصلی بحــران چاپ پول بوده 
است. به همین خاطر است که فدرال رزرو از چند ماه پیش به کرات 
اعالم کرده که پول کمتری به اقتصاد تزریق می کند و نرخ بهره را در 
ماه مارس باال خواهد برد. )سیاستی که ضربه سنگین به بازار بورس و 

کریپتو زده و آنها را در وضعیت نزولی کنونی قرار داده است.(
هنوز میزان دقیق افزایش نرخ بهره مشخص نیست. )وضعیت تورم و 
بیکاری این میزان را مشخص خواهد کرد.( طی سیستم آمریکایی نرخ 
بهره هر بار 0.25 درصد باال یا پایین آورده می شود و طبق پیش بینی 
بانک های آمریکایی، بانک مرکزی قرار است تا پایان سال 2022 بین 
4 تا 7 بار نرخ بهره پایه را باال ببرد این یعنی در کل شــاهد افزایش 

1.5 تا 2 درصدی نرخ بهره خواهیم بود.
و این یعنی تمام نرخ های بهره دســت کم 2 درصد باال خواهند رفت: 
نرخ بهره وام های شرکتی، وام مسکن و نرخ بهره کارت های اعتباری. 
همه اینا ضربه ســنگین به شــرکت ها و خانواده هایی می زند که فکر 

می کردند تا مدت ها قرار نیست نرخ بهره باال برود.
به همین خاطر افراد و شرکت ها مجبور می شوند برای پرداخت اقساط 
خود به فروش دارایی ها روی بیاورند و انتظار می رود ابتدا آن دسته از 
دارایی ها به فروش رود که راحت تر به فروش می رود: سهام بازار بورس 
و ســرمایه های کریپتو. اما کشورهای در حال توسعه ای مثل آفریقای 
جنوبی یا ترکیه که همین حاال هم در پرداخت بدهی ها مشکل دارند 
چطور؟ این احتمال وجود دارد که با باال رفتن 2 درصدی نرخ بهره در 
سال 202 آنها واقعاً نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و این بحران در 
جهان به هم متصل کنونی به معنای مشکل جدی برای سیستم مالی 
دنیاست. ضمناً این دولت ها مجبور می شوند به جای سرمایه گذاری در 

اقتصاد، سرمایه های خود را صرف پرداخت اقساط کنند.
Coin Bureau:منبع

ترقیاقتصادی:شــرکت انرژی روســیه گازپروم، جریان گاز به دو کشور 
اتحادیه اروپا را به دلیل پرداخت نکردن قیمت این کاال به روبل متوقف کرد. 

این اقدام باعث ترس از قطع ارتباط با سایر کشورها شده است.
تورم در منطقه یورو برای ششــمین ماه متوالی به باالترین حد خود رسیده 
است و سواالت بیشتری را در مورد نحوه واکنش بانک مرکزی اروپا برانگیخته 

است. سی ان بی سی گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
براساس برآوردهای اولیه اداره آمار اروپا که روز جمعه منتشر شد، تورم اصلی 
در این منطقه 19 کشوری در ماه آوریل به 7.5 درصد رسید. این رقم در ماه 
مارس 7.4 درصد بود. لوییس دو گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا تالش 
کرد تا به قانون گذاران در مورد افزایش قیمت ها در روز پنجشنبه اطمینان 

دهد و گفت که منطقه یورو نزدیک به رسیدن به اوج تورم است.
بانک مرکزی شــاهد کاهش فشــار قیمت ها در نیمه دوم سال جاری است 

اگرچه انتظار می رود هزینه های انرژی تورم را نسبتا باال نگه دارد.
آخرین قرائت تــورم در بحبوحه نگرانی ها در مورد جنگ جاری در اوکراین 
و تاثیر متعاقب آن بر عرضــه انرژی اروپا و اینکه چگونه می تواند بر اقتصاد 
منطقه یورو تاثیر بگذارد منتشــر شده است. افزایش قیمت انرژی بیشترین 
تاثیر را در نرخ تورم آوریل داشــته، اگرچه این قیمت کمی کمتر از ماه قبل 
بوده است. قیمت انرژی در آوریل 38 درصد به صورت ساالنه افزایش یافت، 

این در مقایسه با 44.4 درصد افزایش در ماه مارس است.
اوایل این هفته، شرکت انرژی روسیه گازپروم، جریان گاز به دو کشور اتحادیه 
اروپا را به دلیل پرداخت نکردن قیمت این کاال به روبل متوقف کرد. این اقدام 

باعث ترس از قطع ارتباط با سایر کشورها شده است.
تحلیلگران در Gavekal، شرکت تحقیقالت مالی گفته اند اگر گازپروم هم 
عرضه خود بــه آلمان را قطع کند، اثرات اقتصادی آن فاجعه بار خواهد بود. 
در همین حال در ایتالیــا، برآوردهای بانک مرکزی حاکی از رکود اقتصادی 
در سال جاری است، البته اگر روسیه تمام جریان منابع انرژی خود را به این 

کشور جنوبی کاهش دهد.
بــه طور کلی اتحادیه اروپا حدود 40 درصد از واردات گاز خود را از روســیه 
دریافت می کند. کاهش جریان می تواند به شــدت به خانوارها و همچنین 

شرکت هایی که برای تولیدات خود به این کاال وابسته هستند، ضربه بزند.
آلفرد استرن، مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های انرژی در اروپا گفت: 
یافتن جایگزینی برای گاز روسیه در کوتاه مدت برای اتحادیه اروپا غیرممکن 
خواهد بود. ما باید شفاف باشیم: در کوتاه مدت، جایگزینی جریان گاز روسیه 
برای اروپا، اگر نگوییم غیرممکن، بســیار دشوار خواهد بود. بنابراین این یک 
بحث میان مدت یا بلندمدت اســت، امــا در کوتاه مدت باید تمرکز کنیم و 

مطمئن شویم که گاز صنعت اروپا و خانوارهای اروپایی تامین می شود.
داده های روز جمعه نرخ تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در ســه ماه اول 
سال را 0.2 درصد نشان داده است. در میان کشورهای عضوی که داده های 
مربوط به سه ماه اول ســال 2022 را منتشر کرده اند، پرتغال )2.6 درصد( 
بیشترین افزایش را نسبت به سه ماه قبل ثبت کرد و پس از آن اتریش )2.5 
درصد( و لتونی )2.1 درصد( را نشســته اند. در طرف مقابل کاهش در سوئد 

)منفی 0.4 درصد( و ایتالیا )منفی 0.2 درصد( ثبت شد.

تورم منطقه یورو برای ششمین ماه متوالی به باالترین 
حد خود رسید

تورم در اروپا به رشد خود ادامه می دهد؟

بحران بدهی های دولتی، تورم و بیت کوین چه ارتباطی با هم دارند؟

بزرگ ترین حباب اقتصاد جهان
گزارش
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ترقیاقتصادی:عید فطر در دوره های مختلف تاریخی 
به شکل بوده و مردم در مناطق مختلف این عید را چگونه 

جشن می گرفتند؟
در مدخل مربوط به عید فطر که در جلد ششِم »دانشنامه 
فرهنگ مردم ایران« منتشر شده آمده است: فِْطر، ِعْید، از 
اعیاد مهم مســلمانان. فطر به معنای گشودن یا شکستن 
روزه اســت )ابن منظور(. در سنت مســلمانان، روز اول ماه 
شــوال، عید فطر یا عید رمضان نام گذاری شــده است. در 
این روز، روزه داری حرام، و گشودن آن بر مسلمانان واجب 

است. 
عید فطر از گذشــته تا کنون با آداب ورسوم و انجام اعمالی 
ویژه در ایران برگزار می شــود؛ ازجملــه در دوره غزنویان، 
جشن باشــکوهی از ســوی دربار در این روز برپا می شد. 
یک هفته پیش از فرارســیدن عید، ســواران خود را آماده 
می کردند و بزرگان و ســران برای برگزاری جشن و عرض 
تبریک نزد سلطان غزنوی می رفتند؛ پس از ادای نماز عید 
نیز شــاعران به مدیحه ســرایی می پرداختند )بیهقی، 2 / 

 .)747-746
در دوره صفوی، مسلمانان عید رمضان را که عید لیلةالقدر 
نامیده می شد، همچون دیگر اعیاد باشکوه برگزار می کردند. 
مــردم در این روز، به خواندن دعــا و نیایش می پرداختند 

)شاردن، 5 / 231(. 
در دوره قاجار، این جشن که بدان فصل روزه نیز می گفتند 
)فوروکاوا، 90(، با شــکوهی خاص برگزار می شــد؛ بدین 
ترتیب که پس از رؤیت هالل ماه شــوال و ثبوت عید فطر، 
به دستور دربار توپ درمی کردند )مستوفی، 1 / 334-333 
شــیل، 122(. همچنین در این روز، معبرها، مســجدها و 
بازارها را چراغانــی می کردند و به آتش بازی می پرداختند. 
بزرگان و ســران مملکتی، همچنین سفرای دیگر کشورها، 
برای سالم نزد شــاه می رفتند )اعتمادالسلطنه، روزنامه ... 
، 652؛ مســتوفی، همانجا(. گاه مراسم پراهمیت مملکتی 
نیز در این روز برگزار می شــد؛ برای نمونه، جلوس رسمی 
فتحعلی شــاه بر تخت ســلطنت مصادف با عید فطر سال 
1212 ق / 19 مارس 1798 م بود )اعتمادالسلطنه، مرآة ... 
1 / 852(.  امــروزه نیز برگزاری این عید در نقاط گوناگون 
ایران با اندکی تفاوت متداول است. تا چندی پیش، در نقاط 
مختلف، در شب عید به سبب نبودن وسایل ارتباط جمعی و 
برای حصول اطمینان شخصی، مردم برای رؤیت هالل ماه 
شوال به پشت بام ها می رفتند )شریعت زاده، 477؛ شهری، 3 
/ 371-372؛ شهاب، 176؛ وکیلیان، 159؛ شیل، همانجا( 
و اگر به سبب ابری یا نامســاعدبودن هوا موفق نمی شدند 
هــالل ماه را رؤیت کنند، چند نفر از اهالی مورد اعتماد به 
شهرهای دیگر می رفتند و یا حتی با ارسال تلگراف از ثبوت 
عید اطمینـان می یافتند )شریعت زاده، همانجا؛ شهـری، 3 
/ 371(. در دوره قاجار، افراد موثقی که در شــرایط سخت 
و دشــوار ماه را رؤیت می کردند، پاداش می گرفتند )شیل، 

همانجا(. 
مردم کردســتان در شــب عید، پس از رؤیت ماه، بر بام ها 
ندای اهلل اکبر سرمی دهند تا دیگران را نیز از فرارسیدن عید 
آگاه سازند )قادری، 83(. مردم سقز برای آگاه کردن دیگران 
از رؤیت ماه، بر بلندترین قله آتش می افروختند. همچنین 
فردی که موفق شــده بود هالل ماه را ببیند، نزد روحانی 
شــهر می رفت و برای شهادت در باب رؤیت ماه سوگند یاد 
می کرد؛ ســپس روحانی برای آگاهی عموم دستور می داد 
بر سر مناره مسجد صالی عید ســردهند )فاروقی 307(. 
سوگند مذکور با آداب ویژه ادا می شد: قاضی قرآن کریم را 
می گشــود و چاقوی تیزی بر روی آن قرار می داد و سپس 
از افراد می خواســت که سوگند یاد کنند. آن ها بر این باور 
بودند که در صورت سوگند دروغ، چاقو شکمشان را خواهد 

درید )وکیلیان، 160(. 
مردم بانه کردســتان به عید فطر، عید رمضان می گویند؛ 
آن ها طعامی را که از شــب پیش آماده کرده اند، با یکدیگر 
صرف می کنند. دیدوبازدید و تبریک عید در این شــهر گاه 
تا سه روز ادامه می یابد )توکلی، همانجا(. در گویش محلی 
مردم ســقز به عید فطر »چه ژنی رمــزان« می گویند. آن ها 
از پانزدهم ماه رمضان تا عیــد فطر، فرصت دارند تا زکات 
فطریــه خود را پرداخت کنند و بر این باورند که خودداری 
از پرداخت فطریه، عقوبت های سخت و بالهای بی شمار در 

پی دارد )فاروقی، 307- 308(. 
مردم منطقه تــکاب در آذربایجان غربی، با تدارک بهترین 
خوراک ها برای ناهار، این روز را جشن می گیرند و بعدازظهر 
به زیارت اهل قبور می روند؛ ســپس در مســجد گرد هم 
می آینــد و برای روحانی محل کــه در طول ماه رمضان به 
وعظ و سفارش به کار نیک پرداخته است، مبلغی به عنوان 

دستمزد جمع آوری می کنند )محمدی، همانجا(. 
تــا چندی پیش، مــردم ابیانه روز پیــش از عید به حمام 
می رفتنــد و با پوشــیدن جامه هــای نو، ایــن روز را آغاز 
می کردند. آن ها همچنین در روز 27 رمضان به نیت هریک 
از اموات خود، 7 یا 10 نان محلی به نام »تنوکا« می پختند 
و در روز عید در صندوقی چوبی به نام »لوال« قرار می دادند 
و پیش از طلوع آفتاب آن ها را به گورستان می بردند، و در 
مسیر خود میان افراد مستمند تقسیم می کردند؛ سپس بر 
روی قبور، رو به ســمت طلوع آفتاب می ایستادند و فاتحه 
می خواندند. خانواده های عزادار پس از بازگشت از قبرستان، 
از کسانی که بر ســر قبر وابستگان آن ها ایستاده بودند، با 
آش برنج پذیرایی می کردند. امروزه، اهالی پس از برگزاری 
نمــاز عید و عرض تبریک و زیارت اهــل قبور، با پرداخت 
فطریه به فقرا، عید را برگزار می کنند )نظری، 600-599(. 
رسم رفتن به قبرستان و دیدار با خانواده های عزادار در روز 
عید فطر، در اردبیل، بجنورد، گناوه و ســمنان نیز مرسوم 
است )نک  : صفری، 2 / 118؛ شاه حسینی، 205؛ نوربخش، 
268؛ وکیلیان، 164-165؛ محمدی، همانجا؛ دوستی، 43(. 
در خوزستان، خانواده هایی که در فاصله دو عید فطر کسی را 
از دست داده اند، در خانه خود برای درگذشته عید می گیرند 
و دوستان و آشنایان به دیدار آن ها می روند. صاحب مجلس 
نیز با شــیرینی، چــای، قهوه و زعفــران از آن ها پذیرایی 
می کنــد. اغلب مردم معموالً لباس نو می پوشــند و مانند 
 نوروز به دیدوبازدید عید می رونــد. در این روز، بزرگ ترها 

به کوچک ترها عیدی می دهند. 
بــه باور مردم طالب آباد، در نزدیکی تهران، پرداخت فطریه 
ثواب بزرگی دارد؛ به همین سبب، بی بضاعت ترین خانواده ها 
نیز می کوشند زکات فطریه را پرداخت کنند؛ بدین ترتیب 

که مقداری گندم یا جو را در ظرفی می ریزند و همة خانواده 
بر روی آن دست می کشــند، یا چند سکه را میان اعضای 
خانواده دست به دســت می کنند که به آن »دست گردان« 
می گویند و ســپس آن را به فقیر می دهنــد؛ آن ها بر این 
باورنــد که با ایــن کار از ثواب پرداخــت فطریه بهره مند 
می شوند. این رسم در برخی شهرهای دیگر نیز رایج است 
)صفی نژاد، 406؛ نیز نک  : شــهری، 3 / 372-373؛ پاینده، 

همانجا(. 
در جزیره کیش، برگزاری عید فطر با مراسم و آداب بسیار 
مفصل همراه است. در گذشته، سه تا پنج روز مکتب خانه ها 
را تعطیل می کردند و مردان نیز به دریا نمی رفتند. بچه های 
10-12ســاله لباس نو می پوشند و برای گرفتن عیدی به 
خانه آشــنایان و همســایگان می روند. در ایــن روزها، دِر 
خانه ها بــه روی همه بچه ها باز اســت )مختارپور، 461-

462(. از دیگر آداب عید فطر در این جزیره اجرای موسیقی 
محلی در میدان ها و فضاهای باز منطقه اســت. در گذشته 
گروه های موسیقی با نواختن نی انبونه و خواندن ترانه های 
محلی، مردم را نیز به پای کوبی دعوت می کردند. در میانه 
مراسم، یکی از نوازنده ها سینی بزرگی به دست می گرفت 
و در میان جمعیت می گرداند و هرکس به تناســب توانایی 

خود، سکه یا اسکناسی در آن می انداخت )همو، 465(. 
تا چندی پیش، نماز عید فطر در تهران بدین ترتیب بود که 
جماعــت مؤمنان، از هنگام طلوع آفتاب، با ذکر اهلل اکبر به 
در خانه امام جماعت مسجد محل ــ کـه قباًل گروهی او را 
بـه حمام برده، و بر دست و پا و محاسن او حنـا بسته بودند 
ــ می رفتند و منتظر خـــروج وی می شدند. امـام جماعت 
هنگام خروج از منـــزل، با سر و پای برهنه و در حال ادای 
ذکر با خنجر یا شمشــیری حمایل کرده که گویی به جهاد 
می رود، برای ادای نماز عید همراه جماعت مؤمنان، شتابان 
و دوان بــه خارج شــهر و به طورکلی، جایی بدون ســقف 

می رفت )شهری، 3 / 373(. 
مــردم تاجیکســتان و تاجیــکان ازبکســتان و نیز مردم 
افغانســتان، در روز عید فطر مراســمی کم وبیش شبیه به 
مراســم مردم ایران دارند؛ مثاًل در بهترین اتاق خانه خود 
ســفره عید می اندازند، روی ســفره انواع شیرینی، میوه و 
سمبوســه می گذارند و پیاله های چای خــوری را در باالی 
ســفره قرار می دهند. صبح روز عید، مــردان پس از ادای 
نماز عید به صورت گروهی به همراه روحانی مسجد به خانه 
همســایگان می روند. صاحب خانه نیز آن ها را به اتاقی که 
سفره قرار دارد، دعوت می کند. نخست، روحانی دعای سفره 
می خواند و سپس، صاحب خانه از آنها پذیرایی می کند. پس 
از مردان، نوبت به زنـــان می رســد. به این دیدوبازدیدها 
»عیدگردک« می گویند. کودکان نیز لباســهای عید خود 
را می پوشــند و برای گرفتن عیدی کــه عبارت از تنقالت 
و تخم مرغ اســت، به خانه بستگانشــان می روند )احمُدف، 

 .)101-100

نگاهی به عیدفطر در دوره ها و مناطق مختلف

ترقیاقتصادی: کتاب »هیلری پانتم؛ منتخب 
مقاالت فلسفی« با تدوین کاوه الجوردی توسط 

نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب »هیلری پانتم؛ منتخب مقاالت فلسفی« 
به تازگی با تدوین کاوه الجوردی توسط نشر نو 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، 
10 مقاله فلسفی هیلری پانتم را شامل می شود 
کــه بین ســال های 1960 تا 1990 منتشــر 
شــده اند و از نظر تدوین گر مجموعه، با معیار 
معقولی، تعدادی از آن ها در شــمار مقاله های 
کالسیک فلسفه جا دارند. فلسفه ذهن، فلسفه 
زبان، فلسفه علم، فلســفه ریاضیات و مابعدالطبیعه، موضوعاتی هستند که این مقاالت در بر 

می گیرند.
اما هیلری پانتم، نویسنده این مقاالت متولد 1926 در ایاالت متحده آمریکا و درگذشته به سال 
2016 است. او بخشی از کودکی خود را در فرانسه زندگی کرد و در سال 1951 در دانشکده 
فلســفه دانشگاه کالیفرنیا از رســاله دکترای خود دفاع کرد. او نویسنده و وبالگ نویس بود و 

ازجمله مهم ترین فیلسوفان سنت تحلیلی قرن بیستم محسوب می شود.
10 مقاله مورد اشاره در این کتاب، در 3 بخش اصلی »فلسفه زبان«، »فلسفه علم« و »فلسفه 
ذهن« گردآوری شده اند و پس از آن ها هم »ضمیمه هایی از زندگی نامه خودنوشت پانتم« آمده 

که دو مطلب »ریاضیدان شدن« و »نظریه ارجاع« را شامل می شود.
در بخــش اول این کتاب، 4 موضوع »معنا و ارجاع«، »نگاهــی دوباره به دو جزم«، »مغزهای 
در خمره« و »آیا آب ضرورتا H2O اســت؟« مطرح شــده و ســپس در بخش دوم 4 بحث 
»این جوری نیســت ضرورتا«، »قضیه کریگ«، »ریاضیات بدون مبانی« و »تقویت نظریه ها« 
تشریح شده اند. سوم بخش کتاب هم دربرگیرنده این موضوعات است: »ذهن ها و ماشین ها«، 
»ماهیت حالت های ذهنی«، »ضمیمه: پانتم، هیلری« و »نقد کتاب:  بهترین مغزهای ممکن؟« 
رباره طرح جلد کتاب پیش رو این توضیح قابل طرح اســت که یک نقاشی کپی از کار جوزپه د 
ریبه را با عنوان »فیلسوف در آینه« است که نیمه اول قرن هفدهم کشیده شد و در موزه ملی 

هلند نگهداری می شود.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

فیلسوفان زیادی این  را وسوسه انگیز یافته اند که بگویند چیز مهمی اتفاق نیافتاده، و بگویند که 
صرفا معنای واژه ها را تغییر داده ایم. این، شبیه دانســتن این مورد است به اولین مورد دانالن، 
مورد نهنگ _ پستاندار. درست همان طور که »نهنگ« می شود که، شاید، دو معنا داشته باشد 
_ یک معنا نزد آدم های عادی و یک معنا نزد دانشــمندان _ همان طور هم »خط مســتقیم« 
می شود که دو معنا داشته باشد، یکی نزد آدم های عادی و یکی نزد دانشمندان. مسیرهایی که 
به معنی آدم عادْی مستقیم اند می شود که به معنی دانشمنداْن مستقیم نباشند، و مسیرهایی 
که به معنی دانشــمندان مســتقیم اند می شــود که به معنی آدم عادی مستقیم نباشند. با 
پیش رفتن نامحدود در مسیری که به معنی قدیمی اقلیدسی مستقیم باشد، نمی توانیم به نقطه 
آغازمان برگردیم؛ وقتی دانشمند می گوید که می توانیم با ادامه دادِن به اندازه کافی طوالنی به 
نقطه آغازمان برگردیم، پارادوکسی در کار نیست و تناقضی با عقل سلیم نیست. آنچه او از خط 
مستقیم مراد می کند می شود که به معنی آدم عادی خطی منحنی باشد، و همگی مان می دانیم 
که می توانید با ادامه دادِن به اندازه کافی طوالنی در یک منحنی بسته به نقطه آغازتان برگردید.

این کتاب با 257 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 110 هزار تومان منتشر شده 
است.

والت دیزنی؛ آنکه موسیقی کالسیک را به 
سینما هدیه کرد

ترقیاقتصادی: والت دیزنی نه تنها چهره  اســطوره ای تاریخ سینمای انیمیشن محسوب 
می شــود بلکه یکی از پیشگامان اصلی استفاده از موسیقی کالسیک در سینما نیز به شمار 
می رود که در ورود آثار بزرگان عرصه موســیقی کالسیک به دنیای انیمیشن و سینما سهم 

چشمگیری دارد.
شما ممکن است تحصیلکرده موسیقی در اروپا و رهبر یک ارکستر سمفونیک یا تحصیلکرده 
شــاخه های دیگر همچون ســینما یا رسانه باشــید و از ارتباط موسیقی کالسیک جهان و 
فیلم های انیمیشن جهان آگاه نداشته باشید و این ناآگاهی شما را در مواقعی، در زمینه اظهار 
نظرها، در موقعیت های دشوار قرار دهد. این گزارش سعی می کند این مساله را با یک تحقیق 

ساده، برطرف کند.
به گزارش ایســنا، نخستین تجربه والت دیزنی در ساخت انیمشن های موزیکال، با مجموعه 
انیمیشن های »سمفونی  احمقانه« شــکل گرفت؛ انیمشن های کوتاه و 75 قسمتی که بین 
ســال های 1929 تا 1939 در طول یک دهه عرضه شــد و موفق به کســب 7 جایزه اسکار 
شد. »کارل استالینگ« موسیقیدان و تنظیم کننده آمریکایی اولین فردی بود که ایده ساخت 
انیمیشن هماهنگ و بر پایه موسیقی را به والت دیزنی پیشنهاد کرد که در نهایت به ساخت 
انیمشن های موفق »سمفونی احمقانه« انجامید. خودش نیز ساخت موسیقی چندین قسمت از 
این مجموعه را بر عهده داشت. بخشی از اپیزود »سرزمین موسیقی« از مجموعه انیمیشن های 

»سمفونی  احمقانه« را در زیر می بینید و می شنوید:
اما ماجرای تلفیق موسیقی های برجسته کالسیک و کارتون )انیمیشن( در سال 1935 برای 
والت دیزنی جدی شد؛ زمانی که او در میانه ساخت مجموعه انیمیشن های کوتاه »سمفونی  
احمقانه «، تصمیم به آزمودن ابتکاری جدید گرفت و انیمیشنی 15 دقیقه ای به نام »کنسرت 
بَند« را ساخت.  در این اپیزود، »میکی ماوس« نقش رهبر ارکستر را ایفا کرد و »دونالد داک« 
و »گوفی« که از جمله چهره های کارتونی آشنای گروه بودند. اگرچه این فیلم کوتاه به دالیل 
فنی بسیار مورد تحسین قرار گرفت، اما استفاده از اُورتور »ویلیام تِل« اثر »جیاکینو روسینی« 
آهنگساز مطرح ایتالیایی در آن بود که استانداردی را برای استفاده از موسیقی کالسیک در 

کارتون ها تعیین کرد.
پس از انیمیشن »کنســرت بَند« در سال 1935 و پایان مجموعه »سمفونی های احمقانه« 
)مجموعه انیمیشــن های کوتاه و 75 قسمتی( در سال 1939، والت دیزنی تصمیم گرفت تا 

مشهورترین شخصیت خود یعنی میکی ماوس را احیا کند؛ اما از چه طریقی؟
دیزنی انیمیشنی کوتاه با عنوان »شاگرد جادوگر« را روی یک موسیقی با همین نام اثر »پل 
دوکاس« قرار داد و و تنها چیزی که باقی ماند، یافتن یک رهبر ارکستر معتبر برای رهبری 
ارکستر استودیو بود. از بخت خوب والت دیزنی، او خیلی زود با یکی از بزرگترین موسیقیدانان 

کالسیک آمریکای شمالی به صورت اتفاقی در یک رستوران مالقات کرد. 
مطمئنا والت دیزنی قصد نداشت با »لئوپولد استوکوفسکی«، رهبر ارکستر فیالدلفیا، در همان 
شب در رستوران هالیوود در سال 1937 شام بخورد. با این حال، سرنوشت برنامه هایی برای 
ایــن دو رؤیاپرداز خالق چیده بود و در حین صحبت دربــاره آخرین تجربه والت دیزنی در 
ترکیب موسیقی و انیمیشن، دیزنی غرق در ایده همکاری با استوکوفسکی بود؛ پیشنهادی که 

استوکوفسکی با اشتیاق پذیرفت. 
استوکوفسکی نیز درباره ایده تلفیق موسیقی کالسیک و کارتون هیجان زده بود. آنقدر به این 
کار عالقه داشت که به صورت رایگان رهبری ارکستر را انجام داد و پس از موفقیت در پروژه 
اولیه »شاگرد و جادوگر«، استوکوفسکی پذیرفت که برای یک فیلم بلند با همین هدف با والت 
دیزنی قرارداد ببندد؛ یعنی تلفیق آثار برجسته موسیقی کالسیک با تصاویر متحرک.  در واقع 
تجربه موفق انیمیشن کوتاه »شاگرد و جادوگر«، سنگ بنای ساخت یک انیمشن بلند به نام 
»فانتازیا« در سال 1940 شد.  در 13 نوامبر 1940، منتقدان بانفوذ سینما و افراد سرشناس 
هالیوود در تئاتر برادوی نیویورک گرد هم آمدند تا به تماشای فیلمی پیشگامانه بنشینند؛ فیلم 
»فانتازیا« به تهیه کنندگی والت دیزنی که تلفیقی از موسیقی کالسیک و کارتون بود. پس از 
تماشای این فیلم-انیمیشن »ادوین شالرت« از نشریه لس آنجلس تایمز، ساخت این فیلم را 
شجاعتی فراتر از باور و یک کنسرت بسیار متنوع از ایده های تصویری نامید و »بوسلی کروتر« 

از نیویورک تایمز مدعی شد که تاریخ سینما با این انیمیشن ساخته شد. 
اندکی پس از موفقیت »فانتازیا« دیگر بزرگان دنیای انیمیشن چون »مایکل مالتی« و »چاک 
جونز« نیز شــروع به تلفیق موسیقی کالسیک و کارتون کردند. »فانتزیا« از مدیوم انیمیشن 
استفاده کزد که عموماً به عنوان یک هنر طنز شناخته می شود و آن را با یک هنری همواره 

جدی )موسیقی کالسیک( به گونه ای ادغام کرد که هیچکس حتی تصورش را نیز نمی کرد.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

با تدوین کاوه الجوردی؛ منتخب کافهکتاب
مقاله های فلسفی هیلری پانتم منتشر شد

علیرضا  : اقتصــادی ترقی
غروی، مجری و از برنامه سازان 
صداوســیما کــه از دوســتان 
نزدیک رضا رویگری است، پس 
از رفتن این بازیگر از کهریزک، 
در پاســخ به این پرســش که 
باالخره »چه کســی برای رضا 
رویگــری خانه گرفــت؟« می 
گویــد: از زبان رضــا رویگری 
از آقــای قرایی، مدیــر روابط 
عمومی ســازمان صداوســیما 
تشکر ویژه می کنم که تنها با 
همت ایشان مشکل مسکن این 
هنرمند مرتفع شــد. متاسفانه 
خیلــی ها حرف زدنــد و هیچ 
کاری برای این هنرمند نکردند 
اما نمــی دانم چرا می خواهند 
همه چیز را بــه نام خود تمام 

کنند.
غروی دربــاره آخرین وضعیت 
رضــا رویگــری پــس از ترک 

کهریزک توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: رضا رویگری تشــکر 
ویژه ای از آقــای قرایی دارند 
که ایشــان همــت کردند و از 
صداوســیما  ســازمان  طریق 
تهیه کردند.  برایشــان  مسکن 
روز  االن دو  رویگــری  آقــای 
اســت در خانه ای که سازمان 
کرده  فراهم  برایش  صداوسیما 
با یک پرستار زندگی می کند 
ولی تمــام هزینه های درمانی 
و رفاهی ایــن هنرمند و امرار 
معاشــش از این پــس با خود 

بنده است.
غــروی اظهار کــرد: مبلغی از 

پس انداز 60 ساله این هنرمند 
بــه عنوان امین در اختیار بنده 
قرار گرفتــه و از این لحظه تا 
بر  معاشش  امرار  پایان عمرش 
اســت. هیچکدام  عهده خودم 
از آقایانــی که مدعــی بودند، 
اندازه نخ هســته خرما هم  به 
به رضا کمــک معنوی و مالی 
نکردند امــا االن نمی دانم چرا 

پایشان را کنار نمی کشند!
رضارویگریازکهریزکبه

خانهرفت
رویگری  رضا  نزدیک  دوســت 
همچنیــن تاکید کــرد: آقای 
قرایی واقعا برادرانه به ما کمک 
کردند و حتی گفتند که وظیفه 
ســازمان صداوسیماســت که 
تهیه  این هنرمنــد خانه  برای 
کند. طبــق آخریــن دیداری 
که با رضا داشــتم، ایشــان از 
شــرایط فعلی خــودش اظهار 
خرســندی کرد و خدا را شکر 
حالش خوب اســت. غروی در 
پایان گفــت: رضا رویگری نیاز 
به محبت ندارد خدا را شــکر 
مشکل مسکن او حل شد فقط 
دوستانی  اســت  این  خواهشم 
کــه کاری برای رضــا نکردند، 

خودشان را کنار بکشند.
ایسنا، رضا رویگری  به گزارش 
کشورمان  پیشکسوت  هنرمند 
که مدتی در خانه ســالمندان 
کهریــزک نگهداری می شــد، 
یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه به 
به همت صداوسیما  منزلی که 

فراهم شد منتقل شد.

باالخره چه کسی برای 
رضا رویگری خانه گرفت؟


