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 نقش ابزارهای بازار بدهی 
 برای تأمین سرمایه 

درگردش

مدیرعامل بیمه البــرز: به دنبال افزایش 
سهم خود به هر قیمتی نیستیم

ریسکی که بیمه های 
عمر را تهدید می کند

صفحه3

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال پنجم- شماره68  
نیمه دوم بهمن 1397- قیمت 1000تومان
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چرا احتمال ریزش قیمت ارز باالست؟

 بی برنامگی درساماندهی 
پروژه های نیمه تمام

رکود اقتصادی جهان تک عاملی نخواهد بود
رکود اقتصادی درسال 2019

صفحه 4
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صفحه  7

 مکانیزم تشویقی برای صادرکنندگان 
از سوی بانک مرکزی

تورمیاهزینهمعیشتکداممالکافزایشحقوقکارگران
به نظر می رسد دولت تنها با افزایش 20 درصدی حقوق موافق باشد

ابزار مالی نوین انرژی برای گذار از تحریم ها

گرهکورتحریمهابازمیشود؟

رفتارعجیب بانک ها در دوران 
رکود تورمی

در اخبار خواندم که مقرر شــد بانک مرکزی با هدف 
کمک به توان اعتباردهی بانک ها برای تامین سرمایه 
در گــردش بانک ها، خط اعتبــاری»۲۰ هزارمیلیارد 
تومانی« به بانک ها بدهد. سوای از ناگزیر بودن تامین 
مالــی اقتصاد بحــران زده فعلی از محــل پایه پولی 

هدفمند )مانند سیاست اعالم شده(،...

بخش معــدن به توجه ویژه و ســرمایه گذاری قابل 
توجه در بخش های  اکتشاف، فرآوری و صنایع پایین 
دستی نیاز دارد. به دلیل ریسک باالی سرمایه گذاری 
در بخش اکتشاف، این وظیفه دولت هاست که برای 
فعالیت بیشــتر معادن در این بخش سرمایه گذاری 

کنند. از سوی دیگر باید توجه کرد که...

باتوجه به سیاســت های ارزی کشور و نحوه مقابله با 
تحریم ها  چنین به نظر می رســد که در سال آینده 
فشــار بیشتری در انتظار تجارت خارجی ایران است. 
با روشــی که امروز جلو می رویم، در ســال آینده به 
طــور طبیعی در تامین ارز الزم برای تجارت خارجی 

به مشکل برخورده و فکر می کنم...

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها عملکرد مناسب 
اقتصاد این کشور در سال های اخیر را جزو دستاوردهای 
دولت خود برشمرده و حتی هفته گذشته در سخنرانی 
ســاالنه خود نیز این ادعا را تکرار کرده اســت. اگرچه 
ترامپ نیز می تواند ادعا کند که به نوبه خود در روند رو 

به رشد اقتصاد آمریکا نقشی ایفا کرده است...

 ترامپ قطار اقتصاد آمریکا 
را از ریل خارج می کند؟

 تامین سرمایه در گردش 
اصلی ترین نیاز بخش معدن

 سال آینده سال سختی 
برای تجارت ایران است؟
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ترقی اقتصادی : کسادی بازار فعالیت های مولد از سویی و از سوی دیگر بروز تورم در اقتصاد 
باعث ایجاد شــرایط رکود تورمی شــده  است؛ امری که یک اقتصاددان با پیش بینی گسترش 
این پدیده به سایر بازارها در سال آینده، علت آن را وابستگی به منابع نفتی ارزیابی کرد، چون 
این منابع درآمدی باعث می شــود مدیران به جای برنامه ریزی اقتصادی بیشتر به پول پاشی 

مشغول شوند.  بروز هم زمان دو پدیده رکود و تورم در اقتصاد باعث ایجاد شرایطی می شود که 
اقتصاددانان اصطالحاً به آن "رکود تورمی" می گویند. در این شرایط به دلیل نبود سرمایه گذاری 
در حوزه های مولد اقتصادی رکود فراگیر می شــود و از سوی دیگر تورم نیز می تواند به راحتی 
تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و رکود را عمیق تر کند؛ تورمی که به زعم اقتصاددانان به 

دلیل تمرکز روی فعالیت های مالی، نه مولد به وجود آمده است. قدرت اهلل امام وردی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به وضعیت رکود تورمی حاکم در اقتصاد با پیش بینی گسترش این پدیده در 
ســایر بازارها در سال آینده، اظهار کرد: واقعیت این است که راهکارهای حل مشکالت اقتصاد 
ایران دیگر از قدرت اقتصاددانان خارج اســت، چراکه ریشه این مشکالت در سال های گذشته 
به تدریج به وجود آمده است که این مساله به نوعی از حیطه کاری اقتصاددانان خارج است. او 
با اشــاره به وجود درآمدهای نفتی باال در سال های گذشته ادامه داد: این منابع درآمدی باعث 
می شود مدیران به جای برنامه ریزی اقتصادی بیشتر به پول پاشی مشغول شوند. همین مساله 
باعث شده در شرایط فعلی هم ریشه مشکالت اقتصادی به درآمدهای نفتی برگردد. این مساله 

موجب شده راهکار حل مسائل اقتصادی )نفتی( به حوزه مسائل سیاسی بازگردد. 

 به نظر می رسد دولت تنها 
با افزایش 20 درصدی حقوق موافق باشد

تورم یا هزینه معیشت کدام مالک 
افزایش حقوق کارگران خواهد بود؟

ترقی اقتصادی : با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال یکی از مهم ترین سواالتی 
که حدود نیمی از جمعیت کشور را درگیر خود می کند، میزان افزایش حقوق کارگران 
در ســال آینده است؟ اینکه مزد کارگران چقدر افزایش خواهد یافت و اینکه این رشد با 
تورم و وضعیت معیشــت آن ها هم خوانی و هماهنگی دارد یا خیر؟ البته این ســواالت 
برای جمعیت کســری ماه هاســت که با افزایش قیمت ها و تورم در کشور مطرح شده 
اســت و حاال کارگران چشم انتظارات تصمیماتی هستند که شورای عالی کار با حضور 
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مســئوالن دولتی باید اخــذ کند. چند روز پیش در 
سومین جلســه کمیته مزد 98، همه طرف های حاضر در جلسه بر سر افزایش فزایش 
یک میلیون و 8۰هزارتومانی هزینه معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و با تأیید 
رشــد 51.6درصد هزینه های زندگی برای این قشر، هزینه نهایی سبد معیشت کارگری 
را 3میلیــون و 759هزار و ۲۰۰تومان اعالم کردند. نمایندگان کارگران پیش از این و در 
جلسه اول خواستار تعیین هزینه های معیشت شده بودند تا براساس آن افزایش حقوق 

برای سال آینده واقعی تعیین شود.
اما حاال سوال اصلی این است که آیا براساس همین میزان سبد معیشت مزد سال آینده 
تعیین خواهد شــد و یا اینکه این عدد مالک قــرار نخواهد گرفت؟ نمایندگان کارگران 
معتقدند باید به حقوق سال آینده حداقل عدد همین عدد اختالف معیشت اضافه شود و 
این به معنی رشد بیش از 95 درصدی دستمزد کارگران نسبت به سال جاری  ) حداقل 
حقوق کنونی یکی میلیون ۲۰۰ هزار تومان( خواهد بود. اما در این بین به نظر می رسد 
که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصال به این عدد راضی نباشد و حداکثر میزان رشد را 
۲۰ تا ۲5 درصد می داند زیرا او نماینده دولتی است که برای کارمندان خود در سال آینده 
رشــد ۲۰ درصدی را مصوب کرده است. اما جلسات شورای عالی کار نمایندگان بخش 
سومی هم دارد که تاکنون بیشتر سکوت کرده اند و از هیچ عدد و میزانی حرف به میان 
نیاورده اند و تنها به بیان مشکالتشان پرداخته اند؛ نمایندگان کارفرمایان. در شرایطی که 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و کارفرمایان واحدهای صنعتی و... تایید می کنند که هزینه 
های زندگی با رشد بسیار زیادی رو به رو بوده است ولی اعالم می کنند که واحدهای آن 
ها با رکود و رشد هزینه های تولید رو به رو شده اند و همین حاال هم در آستانه تعطیلی 
قرار گرفته اند و افزایش حقوق می تواند کارگران می تواند منجر به تعدیل نیرو و حتی 
تعطیلی واحدها ختم شود. فعاالن و تشکل های کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش 
یک باره قیمت دالر و ارزهای دیگر در کشور و در پی آن افزایش تورم در کشور خواستار 
تشکیل شــورای عالی کار و بررســی راه های افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند؛ 
موضوعی که در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده است و به بن بست خورده. دراین بین حتی 
جلسه ای که هفته گذشته با حضور وجود جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان برگزار شــد هم به نتیجه نرسید و بررسی این موضوع به دو هفته 
دیگر موکول شد. به اعتقاد نمایندگان کارگران موضوع افزایش و ترمیم حقوق کارگران 
در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی در کشور است آن هم در شرایطی که به ماه های 
پایانی سال و تصمیم گیری درباره حقوق و دستمزد سال آینده )1398( نزدیک می شویم. 
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است: تعلل در ترمیم دستمزد باعث 
می شود بحث های مربوط به جبران هزینه معیشت کارگران عمال با تعیین مزد 98در پایان 
سال تالقی کند و نتیجه آن چیزی جز بن بست مزدی نباشد چراکه در این صورت باید هم 
افزایش مزد 98 و هم جبران هزینه های معیشت در سال 97مدنظر قرار بگیرد و این یعنی 

افزایش شدید دستمزد برای سال 98 که یقیناً شوک آور خواهد بود.

ترقی اقتصادی : کریس کوک، استراتژیست حوزه انرژی در جمع 
نمایندگان بخش خصوصی از راهکاری گفت که براساس آن دارنده 
نفت خام می تواند با قراردادی معین مالک فرآورده های نفتی باشد و 

آن را در بازار هدف به فروش رساند.
 اعضای کمیســیون انرژی و محیط زیســت اتاق بازرگانی تهران و 
کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران با 
دعوت از پژوهشگر ارشد موسسه راهبردی، تاب آوری و تامین امنیت 
اقتصادی دانشگاه لندن، به بررسی شیوه نوینی از ابزار مالی در حوزه 
انرژی پرداختنــد که به گفته مبتکر آن، این ابزار می تواند تا حدود 
زیادی گره کور تحریم ها که بر راه مبادالت تجاری ایران قرار گرفته، 

باز کند.
»کریس کوک« که برای تبیین و تشریح این ابتکار مالی به ایران سفر 
کرده و طی جلساتی با فعاالن اقتصادی حوزه انرژی و نیز مسئوالن 
دولتی این بخش به تبادل نظر پیرامون آن پرداخت، معتقد است در 
شــرایط کنونی اعمال تحریم ها، ایران می تواند مبتکر فناوری نوین 

تعهدات اعتباری انرژی و تسویه پایاپای مالی انرژی باشد.
کوک که مدیر اجرایی گروه مطالعه بورس بین المللی نفت ایران در 
جزیره کیش در دهه 8۰ خورشــیدی نیز بوده  است، در نشست با 
نمایندگان بخش خصوصی از دو کمیســیون تخصصی انرژی اتاق 
تهران و اتــاق ایران، از روش نوین مالی با عنــوان »تعهد اعتباری 
انــرژی« )Energy Credit Obligation( پرده برداری کرد. بر 
اساس این نظریه، روش های نوین مالی انرژی شامل نوعی توافقات 
جدیدی اســت که در برگیرنده تغییر تعریــف انرژی به عنوان کاال 
بــه تعریفی تازه از انرژی به عنــوان »فراهم آورنده خدمات« همراه 
با مشــارکت در ریســک ها، هزینه ها، افزایش تولید و مشارکت در 
اطالعات علمی و غیره به عالوه ابزارهای جدید برای معاوضه ارزش 
حامل های انرژی است. کریس کوک، در این نشست توضیح داد که 
وی این پیشنهاد را به تازگی به پارلمان اسکاتلند هم ارائه کرده و به 
دعوت برگزارکنندگان همایش های انرژی با پشتیبانی وزارت انرژی 
روســیه، این نظریه را دو مرتبه در ســال ۲۰18 میالدی در مسکو 

توضیح داده که مورد توجه قرار گرفته  است.
او در توضیــح این نوع اعتبار که به طور خالصه از آن به ECO یاد 
کرد، گفت: این اعتبار به ســادگی قابل تبدیــل و معاوضه با انرژی 

مصرفی مردم عادی مانند برق، بنزین، گازوئیل و نظایر آن است.
پژوهشگر ارشد موسسه راهبردی تاب آوری و تامین امنیت اقتصادی 
کالج لندن، این مســاله را مطرح کرد که نسل نوینی از فناوری های 
مالی با عنوان »فین تک« در حال شکل گرفتن و پا به عرصه وجود 
گذاشــتن اســت که به طور کلی خارج از نظام مالی فعلی حاکم بر 

جهان و تبادل مالی بر اساس دالر، فعالیت خواهد کرد.
بــه اعتقاد وی، این تحوالت تازه فرصتی بــرای ایران خواهد بود تا 
آمریکا را درگیر یک بازار نوین خدماتی کند و به این ترتیب، شــعار 
»انرژی در اولویت است« را مطرح خواهد کرد. به باور کریس کوک، 
ایران می تواند یک انقالب انــرژی را در منطقه و حتی فرامنطقه با 
فرصت بررســی و گنجاندن طرح ارائه شده در بودجه سال 1398، 
راهبــری کنــد. وی در ادامه توضیحــات خود در جمــع فعاالن 
بخش خصوصی، به این نکته اشاره کرد که بازار جهانی در حال گذار 
از انــرژی به عنوان یک کاالســت و افزود: در حــال حاضر، بازار در 
مسیر جدید و تعریف تازه ای از انرژی با عنوان »انرژی فراهم آورنده 

خدمات« قرار گرفته و به پیش می رود. در این بازار نوین، مهم ترین 
سرمایه گذاری مورد نیاز، توان علمی و تجربی است که شرکت نفتی 
اگزون موبیل آمریکا به آن نام »سوخت پنجم« داده است. در این بازار 
منابع فیزیکی و مالی کمتری مورد نیاز است. کوک این بازار نوین در 
حوزه انرژی را رقیبی برای بازارهای سنتی فعلی مانند بورس انرژی، 
ندانســته و آن را مکمل بازارهای سنتی عنوان کرد. پژوهشگر ارشد 
دانشگاه لندن سپس در پاسخ به برخی پرسش های مطرح شده در 
این نشســت در ارتباط با وجود تحریم های بانکی و چگونگی تامین 
کاال و خدمات موردنیاز توســط ایران، گفت: شرکت ملی نفت ایران 
می تواند به اتحادیه اروپا و انگلیس -که در حال خروج از این اتحادیه 
اســت- پیشنهاد کند که در چارچوب شرایط قراردادی »معاوضه«، 
در ازای عرضه نفت خام به پاالیشگاه های اروپایی و انگلیسی، ایران 
مالک فرآورده های نفتی حاصــل از پاالیش نفت خام ایران در این 
پاالیشگاه ها محسوب شود. به این ترتیب، با فروش این فرآورده ها در 
بازار اروپا و انگلیس، ایران به ازای بهای آن، تعهدات اعتباری انرژی 

یا همان ECO دریافت می کند. کریس کوک، افزود: این روش نوین 
و چارچــوب قراردادی آن، همان اســت که در حدود دو دهه پیش 
در منطقــه و حوزه دریای خزر به معاوضه انرژی با انرژی شــهرت 
یافته بود و بر اســاس آن گاز صادراتی ایران به ازای برق وارداتی از 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان معاوضه می شد. همچنین بر اساس 
این چارچوب، نفت خام حوزه دریای خزر با نفت خام ایران در خلیج 
فارس معاوضه می شــد. وی سپس به تجربه موفق کشور روسیه در 
این زمینه اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته با دعوت وزارت انرژی 
روسیه، این شیوه تبادل را تشریح کردم و مقامات این کشور، انجام 
این روش با کشور یونان را جدی گرفتند. به این ترتیب که شرکت 
روس نفت به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام روسیه از طریق 
شرکت وابسته اش به نام شرکت پتروکاس انرژی، با پاالیشگاه یونانی 
»موتوراویل هالس کرین« یک قرارداد پنج ســاله معاوضه نفت خام 
روســیه با فرآورده های نفتی تولید شــده از آن را منعقد کرد. این 
قرارداد که قرار است حجم آن تا 15۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد، 
به شــرکت روس نفت این امکان و اجازه را می دهد که فرآورده های 
نفتی حاصل از پاالیش نفت خام روسیه را به طور مستقل در منطقه 
بازاریابی و به فروش برساند. وی سپس افزود: با پیاده سازی این ابزار 
نوین مالی، ایران می تواند با دریافت ECO کاال و خدمات مورد نیاز 
خود را از اروپا و انگیس خریداری و وارد کند و به این ترتیب، بدون 
آنکه نظام بانکی دالری در این مبادالت نقشی ایفاد کند، نظام بانکی 
ایران، اروپا و انگلیــس می توانند به صورت فراهم آورندگان خدمات 
بانکی با یکدیگر کار کنند. ایران می تواند این شــیوه مالی را با دیگر 

خریداران نفت خام ایران، توسعه دهد.
کریس کوک در ادامه با اشــاره به ایجاد ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا 
یا همان اینســتکس برای تجارت با ایران، گفت: با تاسیس و ایجاد 
یک اتاق پایاپای انرژی به منظور توافق با ایران برای صدور و تضمین 
اجرایــی تعهدات اعتباری انرژی )ECO( و تســویه حســاب های 
مقتضی بین اتحادیه اروپا، انگلیس و ایران، می توان یک ابزار اعتباری 

مالی نوین برای ادامه تجارت با ایران معرفی و مستقر کرد.
کریس کوک معتقد است که سایر کشورها از جمله ایتالیا، یونان و 
اسپانیا نیز با همین روش کاری می توانند به اینستکس برای تجارت 

با ایران ملحق شوند.

گرهکورتحریمهابازمیشود؟
ابزار مالی نوین انرژی برای گذار از تحریم ها

احتمال گسترش رکود تورمی

پول پاشی به جای برنامه ریزی اقتصادی

گزارش 
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تبیینعملكردسازمانخصوصيسازيدردولتهاییازدهمودوازدهم
ومقایسهآنباعملكرددولتهايگذشته

ســازمان خصوصي ســازي به عنوان تنها مجری سیاســتهای اقتصادی 
دولــت در زمینه خصوصی ســازی توانســته اســت در راســتاي انجام 
وظایف مربــوط از ابتداي ســال 138۰ لغایت 1397/1۰/3۰، ارزشــي 
معــادل 1.491.884 میلیــارد ریال از ســهام و دارایي هــاي متعلق به 
دولت و شــرکت هــاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگــذار نماید. این 
گزارش نگاه تفصیلي به آمــار واگذاري هاي صورت گرفته در دولت های 
یازدهم و دوازدهم در مقایســه با دولتهاي پیشــین از ابعاد مختلف دارد. 
واگذاریهاي یاد شده به شــرح بندهاي ذیل بیانگر تالش مضاعف صورت 
 گرفتــه در دولت های یازدهم و دوازدهــم جهت تحقق اهداف مترتب بر 

خصوصي سازي است:
1( عملکرد ســازمان خصوصي ســازي در دولت های یازدهم و دوازدهم 

نسبت به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري
آمــار مقایســه اي ارزش کل واگذاري هــا در دولــت هــای یازدهــم و 
لغایــت 1397/1۰/3۰( نســبت بــه دوره  دوازدهــم )139۲/۰7/۰1 
138۰ لغایــت 139۲/۰6/31 )دولتهــاي پیشــین(، به شــرح جدول 
شــماره )1(، نشــان مي دهد طــي دولت هــای یازدهــم و دوازدهم 
ارزشــي معادل 49۲،69۲ میلیارد ریال از ســهام و دارایي هاي متعلق 
به دولــت و شــرکت هاي دولتي واگذار شــده اســت که ایــن میزان 
 واگــذاري معــادل 33درصــد ارزش کل واگذاري هــاي انجــام یافته 

مي باشد. 
جدول شماره )1( : عملکرد سازمان خصوصي سازي دردولت های یازدهم 
و دوازدهم نســبت به دولت هاي گذشته، براساس نوع واگذاري )ارقام به 

میلیارد ریال(

* علــت افزایش ارزش واگذاري ها به شــیوه انتقال مســتقیم ســهام به 
طلبــکاران در ایــن دوره، قطعي نمودن قراردادهــاي غیرقطعي منعقده 
در دولتهای گذشــته بابت رد دیون دولت)از جملــه 115،۰۰۰ میلیارد 
ریــال مربوط بــه رد دیــون دولت به صنــدوق بازنشســتگي کارکنان 
فوالد( مي باشــد؛ که حســب تکلیف قانون و با هدف خروج شــرکت ها 
 و طلبــکاران از بالتکلیفــي مربــوط به نحــوه اداره شــرکت ها صورت 

پذیرفته است.  

عملكرد سازمان خصوصي سازي دردولت های يازدهم و دوازدهم 
 نسبت به دولت هاي گذشته براساس تعداد بنگاه هاي 

مشمول واگذاري
از ســال 138۰ لغایت 1397/1۰/3۰، مجموعاً ۲۰۰5 بنگاه در فهرســت 
بنگاههاي قابل واگذاري قرار گرفته اســت؛ و همزمان با فعالیت دولت های 
یازدهم و دوازدهم، 11۲3 بنــگاه )56 درصد کل بنگاهها( به عنوان موارد 
مشمول واگذاری مصوب شده اند که تعداد 577 بنگاه یا به طور کامل واگذار 
شــده و یا از فهرست واگذاري ها به دالیلي همچون »انحالل«، »تحصیل«، 
»ورشکســتگي« و یا »انتقال به گروه بنگاه هاي غیر قابل واگذاري«، خارج 
شده اند )51 درصد( و 546 بنگاه باقیمانده در برنامه واگذاري سال 1397 

قرار گرفته اند )49 درصد( )نمودار شماره )1((.
نمودار شماره )1(: اقدامات انجام یافته درخصوص بنگاه های قرار گرفته در 

فرآیند واگذاری  براساس تعداد بنگاه از سال 138۰ لغایت 1397/1۰/3۰

آماده سازی و واگذاری بنگاهها طی فعالیت دولت دوازدهم
از مهمترین اقدامــات انجام یافته در دولت دوازدهم )1396/۰5/16 لغایت 
1397/1۰/3۰(، آماده ســازی، قیمت گذاری و عرضه ۲۲4 بنگاه با ارزش 
بیــش از 3۰هزار میلیارد تومان می باشــد، که از ایــن میزان 8۲ بنگاه به 
ارزش 56 هزار میلیارد ریال واگذار شــده است)37درصد عرضه ها از لحاظ 
تعــداد بنگاه و 18درصد آنها از لحاظ ارزش بنــگاه با موفقیت همراه بوده 
اســت(. میزان موفقیت در تعداد عرضــه های انجام یافتــه دوره فعالیت 
دولــت دوازدهم، باوجود آنکه تماماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شــده 
اســت؛ بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است. 
آماده ســازی ها، عرضه ها و واگذاری های انجام یافته طی دوره فعالیت دولت 
دوازدهم، آن هم باوجود کلیه مقاومت های موجود بر سر راه خصوصی سازی 
نشاندهنده وجود عزمی جدی در دولت دوازدهم جهت دستیابی به اهداف 
سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی می باشد. امید است با واگذاری 
ایــن بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی، گامی بزرگ در راه مردمی ســازی 

اقتصاد برداشته شود.

جدول شماره )3(: عملکرد ســازمان خصوصي سازي در دولت دوازدهم 
براساس ارزش بنگاه های عرضه شده و واگذار شده

واگذاری به بخش خصوصی واقعی
از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته 
نوع ماهیت خریداران و ســهم پایین بخش خصوصي واقعي بوده است، به 
نحوي که ســهم بخش خصوصي واقعي از کل واگذاري ها در خوش بینانه 
ترین حالت طي 1۲ ســال و نیم قبل از اســتقرار دولت یازدهم به حداکثر 
18 درصد مي رسیده اســت. این موضوع در ابتداي استقرار دولت یازدهم 
در سال139۲ مورد آسیب شناسي جدي قرار گفت و اقدامات اصالحي در 
نیمه دوم سال 139۲ توســط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت 
پذیرفت. مطابق آمار موجود، طي فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم سهم 
بخش خصوصي واقعي در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیري 
بهبود یافته اســت. بر این اساس سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاری ها 
طی ســال1393 تا 1396/۰5/15)دولت یازدهم(، 67.5درصد  و در دوره 
1396/۰5/16 تــا 1397/1۰/3۰ )دولــت دوازدهم( 1۰۰ درصد حجم کل 
واگذاري ها بوده اســت که نشانگر دستیابي به هدف کیفي واگذاري ها در 

دولت های یازدهم و دوازدهم است.

  

 ساماندهی طرح توزيع سهام عدالت در راستای گسترش مالكیت 
در سطح عموم مردم

با روی کار آمدن دولت یازدهم، چارچوب ونقشه اولیه طرح توزیع سهام 
عدالت واکاوی شــد و کلیه مشــکالت، چالش ها و آســیب های آن یکی 
پس از دیگــری مرتفع گردید و پس از راه اندازی و رونمایی از ســامانه 

الکترونیکی سهام عدالت به نشــانی www.samanese.ir، بستر الزم 
برای تکمیل طرح فراهم گردید. 

ســامانه 1۰۰ درصد بومی ســهام عدالت، در ســال 1396 با ارائه بیش 
از 15۰ میلیــون خدمــت الکترونیکــی و با پایداری و امنیــت در برابر 
حمــالت فراوان ســایبری بزرگ و با ثبــت رکورد 3۲۰ هــزار مراجعه 
در ثانیــه بدون اختــالل و کندی، یکی از موفق تریــن و پر افتخارترین 
ســامانه هــای الکترونیکی ملی کشــور می باشــد؛ که صرفــاً با تکیه 
 بــر توان متخصصیــن و کارشناســان داخلــی، طراحــی و راه اندازی 

گردیده است. 
بنابراین با تالش سازمان خصوصی سازی و حمایت های دولت دوازدهم 
این طرح در سال 1396 و با شروع به کار دولت دوازدهم به ثمر نشست 
و با توزیع ســود عملکرد ســال مالی 1395 مربوط به شرکتهای موجود 
در پرتفوی ســهام عدالت میان مشــمولین، طعم شــیرین سهامداری و 
برخورداری از منافع ســود آن به بخش اعظمی از اقشــار آســیب پذیر 

جامعه چشانده شد. 
ســازمان خصوصی ســازی صرفاً بابت ســال مالی 1395، 3،8۰۰ میلیارد 
تومان ســود قابل توزیع میان مشــمولین محاســبه و از این میزان سود 
تخصیصی، تاکنون حدود 3،3۰۰ میلیارد تومان میان کلیه مشمولینی که 
شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت و تأییدیه اخذ نموده اند، 

توزیع شده است. 
مابقی ســود نیز به مرور دریافت و مابین مشمولینی که شماره شبای خود 
را وارد ســامانه و اخذ تأییدیه نمایند، توزیع خواهد گردید و با آنان تسویه 
حســاب خواهد شــد. همچنین اولین مرحله از توزیع ســود سهام عدالت 
مربوط به عملکرد سال مالی 1396 نیز توسط سازمان خصوصی سازی در 
نخســتین روز آذر و همزمان در آســتانه میالد پربرکت پیامبر اعظم )ص( 
و حضــرت امام جعفر صادق )ع( به حســاب بیش از 5 میلیون و ســیصد 
هزار نفر از مددجویان کمیته امداد و مســتمری بگیران سازمان بهزیستی 
 واریز و ســود بقیه مشــموالن نیز به تنــاوب و تا آخر ســال جاری واریز 

خواهد شد.

راه های ارتباطی با سازمان خصوصی سازی:
آدرس:  

تهران، شــهرک قدس)غرب(، فاز یک، بلوار ایران زمین، خیابان مهستان، 
ساختمان شماره 15.

تلفن: 88۰899۰1 الی 19
نشانی اينترنتی سازمان خصوصی سازی

http://www.ipo.ir
مرکز پاسخگويی مردمی سهام عدالت                     83338

نشانی اينترنتی  سامانه سهام عدالت
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بازارسرمایه دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی3

سال پنجم-شماره 68 - نیمه دوم بهمن 1397

نقشابزارهایبازاربدهیبرایتأمینسرمایهدرگردش
گزارش 

برای یک میلیون تومان سهام عدالت

سود 1۷۵ هزار تومانی سهام 
عدالت پرداخت می شود

ترقی اقتصادی :رییس ســازمان خصوصی ســازی از پرداخت 
سود 175 هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال خبر داد.عبداهلل 
میرعلی اشرف پوری حســینی گفت: 49 میلیون و ۲۲6 هزار و 
193 نفر افرادی می باشند که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت 
هستند که البته از این تعداد، باالی ۲ میلیون نفر پس از قطعیت 
ثبت نام ســهام عدالت فوت کرده اند و در حال حاضر حدود 47 
میلیون نفر از جمعیت کشــور دارای سهام عدالت هستند.رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی افزود: به دلیل اینکه کسانی که فوت 
کرده اند کماکان ســهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها نیز 
حق دارند از ســهام عدالت آنها استفاده کنند، بنابراین از نظر ما 
کماکان 49 میلیون و ۲۲6 هزار و 193 نفر در کشــور مشمول 

سهام عدالت هستند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مشموالن سهام عدالت نمی توانند 
سهام خود را خرید و فروش کنند و تا به امروز نیز این امکان فراهم 
نشده و هنوز ورقه سهام یا واحدهای صندوق های قابل معامله به 
مشموالن داده نشده است و مردم فقط ثبت نام شده سهام عدالت 
هستند.پوری حسینی ادامه داد: با وجود این ما به صورت مجازی 
از طرف مشموالن، سهام عدالت را مراقبت می کنیم. بر این اساس 
سود این مشموالن را از شرکت های سرمایه پذیر دریافت کرده و 
به آنها تقدیم می کنیم.وی با اشاره به اینکه فعال فقط سود سهام 
عدالت به مشموالن پرداخت می شود و عین ورقه سهم در اختیار 
مردم نیســت و این ســهام قابلیت خرید و فروش ندارد، افزود: 
اقداماتی پس از پایان 1۰ ســال مهلت قانونی، برای آزادســازی 
ســهام عدالت انجام شــده، امــا مصوبه نهایی برای آزادســازی 
ســهام عدالت هنوز صادر نشــده و هنوز مشخص نیست چگونه 
 قرار اســت سهام 49 شرکت ســرمایه پذیر را به 49 میلیون نفر 

مشمول داد؟.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص دالیل تاخیر در 
آزادســازی ســهام عدالت گفت: در تصمیم گیری در این زمینه 
تردیــد و اختالف نظر وجود دارد کــه این موضوع موجب تاخیر 
3 ساله در آزادسازی ســهام عدالت شده و ما نیز از این موضوع 
ناراحت هستیم.وی افزود: از ارائه الیحه ساماندهی سهام عدالت 
توسط دولت به مجلس حدود 13 ماه می گذرد و این مدت زمان 
کافی برای بررســی این الیحه و نحوه آزادســازی سهام عدالت 
است، البته زحمتهای زیادی در زمینه بررسی الیحه در مجلس 
کشیده شده است. پوری حسینی اذعان داشت: با توجه به اینکه 
در حال حاضر نمایندگان مجلس در حال تصویب بودجه ســال 
آینده هستند، بعید بنظر میرسد الیحه ساماندهی سهام عدالت تا 
پایان امسال در مجلس به تصویب برسد. با این حال امیدواریم در 

اولین فرصت این اتفاق بیفتد.

شاخص های مختلف اقتصادی نشان می دهند تأمین 
منابع مالــی الزم برای فعالیــت بنگاه های اقتصادی 
به عنــوان یکی از چالش های مهم فضای کســب وکار 
کشــور مطرح است. کمبود منابع مالی می تواند انجام 
ســرمایه گذاری های جدید، اجرای طرح های توسعه 
اصالح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها 
را با مشــکل مواجه کند. تأمین سرمایه در گردش با 
توجه به اینکه بنگاه را از مشکالت کوتاه مدت می رهاند 
و سبب می شود مخاطرات تولید و فروش کاهش یابد 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت. میزان ســرمایه در 
گردش شاخصی برای تشخیص درجه نقدینگی، توان 

بازپرداخت بدهی و تداوم فعالیت های عملیاتی بنگاه است.
گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی که در آن ترازنامه هم جمع شرکت های بورسی از سال 1375 تا 
139۰ تهیه شده و گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که در آن ترازنامه 
هم جمع شرکت های بورسی برای دوره سه ماهه منتهی به پایان بهار 1396 تهیه شده نشان می دهند 
یکی از مشکالت شرکت های بورسی در طول زمان منفی بودن خالص سرمایه در گردش آن هاست. 

به عبارتی بدهی جاری این شرکت ها از دارایی های جاری آن ها بیشتر است.
گزارش های منتشــر شده توسط اتاق ایران نیز نشــان می دهد بخش خصوصی )اعم از شرکت های 
بورسی و غیر بورســی( با محدودیت ها و فشارهایی در زمینه سرمایه در گردش روبه رو است. نتایج 
جدیدترین گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران در فصل پاییز سال 97 نشان می دهد فعاالن 
اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه زیر را نامناسب ترین  مؤلفه های محیط 

کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند:
1-غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت

۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب  وکار
3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییــرات قیمت مواد اولیه و محصوالت« که در صدر مؤلفه های 
نامطلوب فضای کسب وکار قرار گرفته نشان می دهد تغییرات قیمت ها )تغییرات افزایشی( موجب شده 
از یک سو تأمین موجودی مواد و کاالی مورد نیاز برای تولید و ارائه خدمات با مشکل مواجه گردد و 
از سوی دیگر فروش کاالهای تولید شده و محصوالت نهایی نیز با محدودیت همراه شود. در کنار این 
مؤلفه، عامل دیگری که بر سرمایه در گردش بنگاه اثر می گذارد دشواری تأمین مالی از بانک هاست که 

دسترسی شرکت ها به منابع نقدی را کاهش داده است.
چالش ســرمایه در گردش بنگاه ها را از طریق بررســی شاخص »شامخ« نیز می توان مشاهده کرد. 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران شاخص مدیران خرید )PMI( در ایران را با عنوان »شامخ« 
استخراج و منتشر می کند. این شاخص در دی ماه به عدد 39.35 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 
بهبود یافته اما همچنان کمتر از 5۰ درصد است و از انقباض و رکود فعالیت های اقتصادی حکایت 
دارد. در شــاخص »شامخ« وضعیت رونق و رکود بخش های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات 
و کشاورزی با پرسیدن سؤاالت معیار و مطابق با استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید 
یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می شود. نتایج این ارزیابی 
می تواند اطالعات ارزشمندی در اختیار فعاالن اقتصادی، مسئوالن و سیاست گذاران قرار دهد. گزارش 
دی ماه نشان می دهد، شاخص متغیرهایی همچون »مقدار تولید محصوالت«، »میزان سفارش های 
جدیــد«، »قیمت خرید مواد اولیه«، »قیمت محصوالت تولید شــده« و»میزان فروش محصوالت« 
روند نزولی و نامساعدی داشته است. همچنین شاخص »موجودی مواد اولیه« گرچه بهبود یافته و 
به عدد 35.8۰ رسیده ولی بازهم با معیار 5۰ درصد فاصله زیادی دارد. همان طور که می دانیم معیار 
در شاخص شامخ )PMI( عدد 5۰ است، دستیابی به عدد 5۰ نشان می دهد که درمجموع وضعیت 
بخش موردبررسی هیچ تغییری نداشته است اما هرچه عدد از 5۰ باالتر باشد نشانه رونق و هرچه رقم 

پائین تر از 5۰ باشد نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می شود.
در کنار این متغیرها، شــاخص »موجودی محصول نهایی در انبار« طی ماه های اخیر بهبود یافته و 
به عدد 56.48 درصد رســیده که نشــان می دهد میزان محصوالت و کاالهای ساخته شده در انبار 
شــرکت ها افزایش یافته است. درمجموع همه این متغیرها و شاخص ها حکایت از آن دارد که حتی 
اگر بنگاه ها دچار »مشکل سرمایه در گردش« نباشند ولی با احتمال خیلی باال با »مسئله سرمایه در 
گردش« و فشارهای ناشی از آن روبه رو هستند. البته در دی ماه امسال، شاخص انتظارات تولید برای 
ماه آینده با رقم بیش از 5۰ )55.5(، برای نخستین بار در 4 دوره گذشته، نشان دهنده انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادی بخش صنعت در آینده اســت که می تواند در بهبود شرایط سرمایه در گردش مؤثر 
باشــد. آثار و پیامدهای کاهش سطح سرمایه در گردش بنگاه ها را از دو منظر می توان بررسی کرد. 
یکی از دیدگاه مدیریت مالی و دیگری از منظر مدیریت تولید. از دیدگاه مدیریت مالی، ســرمایه در 
گردش تفاضل بین دارایی های جاری بنگاه )شامل حساب های دریافتنی، موجودی مواد و کاالی اولیه 
و ساخته شده و پول نقد( و بدهی های جاری بنگاه )شامل حساب های پرداختنی و بدهی کوتاه مدت( 
است. به این ترتیب سرمایه در گردش هم به عنوان منبع و هم محل مصرف منابع مالی در شرکت ها 
مطرح است، ازاین رو مدیریت مالی باید با سیاست هایی مثل افزایش دوره بازپرداخت بدهی ها، کاهش 
دوره دریافت مطالبات یا تأمین مالی خارج از بنگاه، دارایی های جاری و بدهی های جاری را به گونه ای 
مدیریت کند که سرمایه در گردش شرکت مثبت باشد و عالوه بر ایفای تعهدات شرکت، زمینه الزم 
برای برنامه ریزی دقیق تر فعالیت ها و کنش مناسب در خصوص تغییرات متغیرهای اقتصادی از جمله 
نرخ تورم و ارز فراهم شود؛ اما اتخاذ این سیاست ها توسط مدیریت مالی و مثبت نگه داشتن سرمایه در 
گردش بنگاه امر راحتی نیست. از دیدگاه مدیریت تولید، سرمایه در گردش به سرمایه مسدود شده 
در طول زنجیره تولید )از خرید مواد اولیه تا دریافت بهای فروش محصول نهایی( اشاره می کند. وجود 
ســرمایه در گردش کافی به بنگاه امکان می دهد سطح متغیرهای تولید )مثالً سطح موجودی مواد 
اولیه و موجودی کاالی نهایی( را در حد بهینه تنظیم کند. عدم دسترسی به سرمایه در گردش کافی 
باعث می شود عملیات جاری بنگاه متوقف شود یا بنگاه سطحی غیر بهینه از فرآیند تولید را انتخاب 
کند. برای مثال حجم سفارش مواد اولیه را پایین آورده و باعث افزایش هزینه های سفارش دهی شود. 
از بعد دیگر کمبود ســرمایه در گردش و تالش برای کاستن از چرخه نقد ممکن است موجب شود 
ســطح موجودی کاالی ساخته شده در حدی پایین تر از مقدار بهینه انتخاب گردد و معضل فروش 
ازدست رفته را در پی داشته باشد. از هر دو منظر یعنی از دیدگاه مدیریت مالی و از دیدگاه مدیریت 
تولید، مدیریت سرمایه در گردش و برون رفت از وضعیت سرمایه در گردش منفی مسئله ای است که 
باید برای حل آن چاره جویی کرد. در این راســتا ممکن است مدیران روش های مختلفی را انتخاب 
کنند. به عنوان مثال می توان با افزایش فروش یا ارائه تخفیفات فروش، کاالی ساخته شده موجود در 
انبار را به وجوه نقد یا حساب های دریافتنی تبدیل کرد و به دلیل وجود حاشیه سود موجبات بهبود یا 

افزایش کیفیت سرمایه در گردش را فراهم آورد؛ اما با توجه به نتایج شاخص مدیران خرید می بینیم 
شاخص های مربوط به میزان سفارش های جدید و میزان تولید و فروش کاهش یافته است، محصول 

نهایی در انبار افزایش یافته و قیمت محصوالت تولید شده و مواد اولیه روند نامساعدی داشته است.
در کنار هم قرار دادن این متغیرها نشان می دهد، سرمایه در گردش بنگاه ها وضعیت مساعدی ندارد 
و برای بهبود آن افزایش فروش یا افزایش سهم از بازار به راحتی ممکن نیست و با محدودیت همراه 
است. از سوی دیگر ارائه تخفیفات فروش نیز راهکار مناسبی نیست چراکه در شرایط تورمی می تواند 
بر ارزش بنگاه تأثیر منفی داشــته باشــد. همچنین در این شرایط وصول مطالبات با مشکل همراه 
است و کاهش دوره وصول مطالبات به دالیلی مثل سیاست های تجاری شرکت و تعامل با مشتریان 
محدودیت هایی دارد. ازاین رو به منظور تزریق نقدینگی به شرکت و بهبود وضعیت سرمایه در گردش 

یکی از راه هایی که مورد توجه مدیران قرار می گیرد، تأمین مالی و استقراض از خارج از بنگاه است.
همان طــور که گفته شــد فعاالن اقتصــادی شــرکت کننده در پایش ملی کســب وکار عالوه بر 
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت )که یکی از اجزای مهم ســرمایه 
در گردش اســت(، دشواری تأمین مالی از بانک ها را نیز به عنوان یکی از مؤلفه های نامساعد فضای 
کسب وکار مطرح کردند. به همین دلیل تأمین مالی از سیستم بانکی نمی تواند گزینه مناسبی برای 
رفع مشکل سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و خدماتی باشد. روش دیگر تأمین مالی، استفاده از 

ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار اسالمی و صکوک در بورس و فرابورس است.
در اصطالح اهالی بازار سرمایه به اوراق بهادار اسالمی یا صکوک که شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، 
اوراق مرابحه، اوراق ســفارش ساخت یا استصناع، اوراق منفعت، اوراق رهنی، اوراق خرید دین اوراق 
جعاله، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق قرض الحسنه، اوراق وکالت و سایر اوراق می شود اوراق بهادار 
بدهی گفته می شود و بازار متشکل این اوراق را بازار بدهی گویند. بازار بدهی یکی از مهم ترین  اجزای 

بازارهای پولی و مالی نوین در هر کشوری به شمار می رود.
 یکی از ابزارهای بازار بدهی اوراق مرابحه اســت که بر اســاس قرارداد مرابحه یعنی فروش دارایی با 
قیمتی بیشتر از قیمت خرید آن با ذکر میزان سود و مبلغ پرداختی بابت خرید منتشر می شود. بدین 
ترتیب با انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین مواد و کاال که یکی از اقالم مهم سرمایه در گردش است. 
همچنین انتشار اوراق اجاره به منظور تأمین نقدینگی نیز برای فراهم نمودن وجوه نقد و به کارگیری 
آن به عنوان سرمایه در گردش ابزار مناسبی است. در این اوراق دارایی های قابل اجاره شرکت متقاضی 
تأمین مالی همچون زمین، ســاختمان و تأسیسات، ماشــین آالت و تجهیزات، وسایل حمل ونقل و 
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران مبنای انتشار اوراق قرار 
می گیرد و بدون اینکه دارایی مبنای انتشار اوراق از دفاتر شرکت خارج شود، پس از انتشار اوراق، وجوه 

نقد به اندازه ارزش روز دارایی های مبنای انتشار به شرکت تزریق می گردد.
ابزارهای دیگری که می توانند مورد استفاده قرار گیرند اوراق رهنی و اوراق خرید دین هستند در این 
اوراق مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از عقود مبادله ای از قبیل 
فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله )به استثنای سلف( در مقابل دریافت وجوه نقد به نهاد 
واسط واگذار می شود.  اوراق سلف موازی استاندارد نیز یکی از ابزارهای تأمین سرمایه در گردش است. 
این اوراق ابزار تأمین مالی کوتاه مدتی است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر می شود و بر اساس آن 
عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد 
به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید. دارنده اوراق می تواند معادل دارایی پایه 
خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند، یا در سررسید با شرایط از پیش 
تعیین شده تسویه نقدی کند یا در دوره تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی نماید. یکی دیگر از 
ابزارهای مفید برای تأمین سرمایه در گردش اوراق منفعت است. اوراق منفعت، اوراق بهاداری است 
که بر اساس آن منافع آتی حاصل از به کارگیری دارایی ها یا ارائه خدمات معین و هرگونه حقوق معین 
قابل نقل وانتقال برای یک دوره زمانی مشخص مبنای انتشار اوراق و تأمین مالی قرار می گیرد. مثاًل 
درآمد حاصل از حق بهره بــرداری معادن، درآمد حاصل از خدمات هتلداری، درآمد حاصل از اجاره 
بیلبوردها، آگهی های تبلیغاتی، سود سهام تقسیمی، منافع ناشی از صندلی های هواپیما و قطار یا منافع 

ناشی از یک قرارداد که برای شرکت درآمد ایجاد می کند مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد.

 کارشناس بازار سرمایه
محمدمهدی مؤمن زاده

وشیمی کشور بانک تجارت، بانک اول صنعت نفت، گاز و پتر

اهم پروژه ها

بیش از 30 هزار میلیارد ریال بیش از 6 میلیارد یورو

توسعه خطوط لوله و انتقال گاز
شرکت نفت و گاز کنگان

خرید تجهیزات جهت احداث
پاالیشگاه میعانات گازی بندر عباس

مشارکت در احداث مجتمع های پتروشیمی
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مشارکت در احداث پاالیشگاه دوم بیدبلند
شرکت گاز بیدبلند خلیج فارس

تجهیز و توسعه
پتروشیمی دماوند

تامین واحد مالمین
پتروشیمی خراسان

خرید تجهیزات نیروگاهی و خدمات 
مهندسی و نظارت پتروشیمی فجر

تجهیز و توسعه متانول چهارم
پتروشیمی زاگرس

تامین مالی الفین دهم
پتروشیمی جم

تجهیز واحد اسید استیک، منواکسید 
کربن و متانول پتروشیمی فن آوران

مشارکت، تامین مالی و اعطای تسهیالت جهت خرید 
تجهیزات، احداث پاالیشگاه، نگهداشت میادین نفتی، 

گازی، خطوط لوله، انتقال گاز و دیگر صنایع این حوزه
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ترقی اقتصادی : عضــو هیات مدیره بانک صــادرات با تاکید بر 
اینکــه مدیریت ریســک در بانک هــا عالوه بر افزایــش بهره وری 
نیروی کار،هزینه ها را ازجهات مختلف کاهش داده و بدون شــک 
گره گشــای مشکالت مدیریت در این حوزه می باشد، اظهار داشت: 
ایجاد رقابت ســالم میان بانک ها،کاهش و توقف اســتفاده دولت از 
منابع  بانکی در قالب تســهیالت تکلیفی،جهت دهی صحیح اعطای 

اعتبارات به بخش خصوصی بامدیریت قوی نظارتی از جمله عواملی 
است که کفایت سرمایه بانکها را بهبود می بخشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در دوره های 
هشتم و نهم گفت:بانکها با مدیریت صحیح ریسک اعتباری و سوق 
دادن منابع به بخش های اقتصادی زودبازده می توانند زمینه رشد 

و توسعه اقتصادی را فراهم کنند.

ارسالن فتحی پور با تاکید بر این که امروزه بانکها ناگزیر از توجه به 
مقوله مدیریت ریسک هستند، گفت: صنعت بانکداری در ذات خود 
با ریسک های متعددی مواجه است که با ورود تکنولوژی پیشرفته 
مطالعه پدیده ریســک در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار 
شده اســت. نماینده ادوار مجلس در ادامه افزود: اهمیت مدیریت 
ریســک در هر سازمان باکاهش هزینه ها و افزایش بهره وری نیروی 

کار نمود می یابد بانک نیز مانندهرسازمان دیگری نیازمند شناسایی 
ریسک در بخش های مختلف خود ومدیریت آن می باشد.

عضــو هیات مدیره بانک صادرات ایران بــا تاکید بر اینکه مدیریت 
ریســک در بانک ها عالوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، هزینه ها 
را ازجهات مختلف کاهش داده و بدون شــک گره گشای مشکالت 
مدیریت در این حوزه می باشــد، اظهار داشــت: ایجاد رقابت سالم 
میان بانک  ها،کاهش و توقف استفاده دولت از منابع  بانکی در قالب 
تســهیالت تکلیفی،جهت دهی صحیح اعطــای اعتبارات به بخش 
خصوصی با مدیریت قوی نظارتی از جمله عواملی است که کفایت 
سرمایه بانکها را بهبود بخشیده و ریسک اعتباری آنها را کاهش می 
دهد. وی با اشــاره به اینکه یکی از ریشه های پیدایش مشکالت در 
بین بانک ها بی توجهی به مدیریت ریسک بانکی است، گفت: میزان 

باالی مطالبات معوق و مشــکوک الوصول در بانک ها نشــان دهنده 
ریســک اعتباری در سیستم بانکی است؛ به  گونه ای  که در برخی از 
بانک ها میزان مطالبات معوق بسیار بیشتر از کل سرمایه آنهاست.

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس هشتم و نهم با تاکید بر اینکه 
الزمه رشــد اقتصادی، وجــود نظام های تأمین مالــی برای انجام 
ســرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است، گفت: نظام 
های تامیــن مالی می توانند باتمرکز منابع محدود برای ســرمایه 
گذاری های بزرگ به رشــد اقتصادی کشــور کمــک کنند که در 
این میان نقش سیســتم بانکی و ســودآوری آن ها از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت چرا که سیستم اقتصادي تأمین مالي در ایران 
عمدتاً بانک محورمي باشــد و نقش بازار ســرمایه در تأمین منابع 

مالي محدودتر از بانک ها است.

 ترقی اقتصــادی : قیمت ارز حاال یک ســالی اســت که 
جهــش انفجاری را تجربه کرده اســت. یک ســال پیش، کم 
کم ارز پا را از محدوده تعیین شــده بــرای خود فراتر نهاد و با 
رســیدن به قیمت چهار هزار تومان و ادامه پیشروی نشان داد 
میلی به ماندگاری در قیمت های پیشــین ندارد. بدبینانه ترین 
ســناریوها نیز قیمت دالر را بین 5 تا هشت هزار تومان تصویر 
می کردنــد اما ارز، با خــروج ترامپ از برجــام و مانور عوامل 
 داخلــی و خارجی حمله به بــازار ارز، روی باالتــر از 16 هزار 

تومان را دید.
 جهش ارزی این بار در ســالیان پایانی دهه نود هم قربانی داد. 
رییــس کل بانک مرکزی تغییر کرد و معاون ارزی وی نیز حاال 
موقعیتی چنان متفــاوت دارد که ســخنگوی قوه قضاییه هر 
از گاهی در پاســخ به ســئواالت خبرنگاران درباره پرونده اش 

توضیحاتی را ارائه می کند.
 همتی، رییس کل بانک مرکزی در بدو ورود به این نهاد، اقدامات 
ویژه ای را در دســتور کار قرار داد. اختیاراتی را از سران سه قوه 
گرفت تا بتواند مدیریت بازار ارز را در اختیار گیرد. سلطان سکه 
اعدام شــد و اتفاقا بازار ارز نیز طعم برخورد پلیسی را زیر زبان 

احساس کرد.
حاال همتی جدا از نهاد تحت امرش و ساختار اداری چیده شده 
در آن، از طریق صفحه شــخصی خود در شــبکه فیلتر نشده 
اینستاگرام، رســانه ای را علم کرد. صفحه شخصی وی حاال به 
رسانه ای مهم برای مخاطبانش تبدیل شده است، برای آنها که 

تحوالت بازار ارز را پیگیری می کنند.
 همتی اتفاقا از طریق همین صفحه شخصی اش در هفته های 
اخیر چندین پیام پیاپی را منتشر کرد و تاکید داشت قیمت ارز 
در ایــن محدوده باقی نمی ماند و باید منتظر ریزش های جدید 
بود.  این بدان معنی است که اتفاقات تازه ای در راه است. همتی 
درباره قیمت ارز به تازگی پستی منتشر کرد و نوشت: قیمت ارز 

به زودی تعدیل می شود.  

 چرا قیمت ارز بايد بريزد؟
رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی اتفاقا برای 
اعالم اینکه ارز تا هشــت هزار تومان پایین می آید به ســخنان 
همتی استناد می کند اما استناد همتی برای اعالم واقعی نبودن 
نرخ ارز در شرایط کنونی چیســت؟  شاید برای بسیاری اعالم 
ارزان شدن دالر در ماه های پیش رو عادت مالوف مقامات ایران 
باشد کما اینکه ردگیری سخنان سیف، رییس کل پیشین بانک 
مرکزی نیز نشان می دهد وی تاکید داشت قیمت ها به زودی 

کاهش می یابد اما نه تنها کاهشی رخ نداد بلکه رکورد شکنی ها 
به حدی بود که اقتصاد شوکه از وضعیت رخ داده، قدرت نمایی 
ارز را تماشــا می کرد.  حاال اما همتی که قول اولیه اش در مهار 
قیمت ها و ثابت نگه داشتن آن در محدوده 11تا 1۲ هزار توان 
محقق شده است، این بار خبر از کاهش قیمت ارز در اینده ای 
نزدیک می دهد. به نظر می رسد استناد همتی به تصمیم تازه ای 
باشــد که نهاد تحت تصدی اش اتخاذ کرده است. در این راستا 
بانک مرکزی با هدف تشویق صادرکنندگانی که نسبت به ایفای 

تعهدات ارزی خود اقدام کرده و عملکرد مثبتی در بازگردانی ارز 
حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور داشته اند، امتیازات و 
مشوق هایی را برای این فعاالن اقتصادی در نظر گرفته است. رفع 
تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط به ثبت تمام اطالعات 
توســط بانک  و صرافی های مجاز در ســامانه نیما و سنا حسب 
مورد خواهد بود. بر این اســاس مقرر است صادرکنندگانی که 
بیش از 6۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات 
پیشین به چرخه ی اقتصاد بازگردانده اند، عالوه بر موارد تصریح 
شده در جدول در صورت نیاز به تخصیص و تأمین ارز در اولویت 
بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. با این تصمیم به نظر می رسد 
طی روزهای آینده بازگشــت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به 
کشور افزایش یافته و همین مساله تنگنای ایجاد شده را تا جدی 

برطرف نماید. 
از سوی دیگر تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص مکانیزم 
تخصیص ارز وارداتی خود مانعی بر ســر راه سودجویی در این 
حــوزه خواهد بود.  این دو اقــدام در کنار اقدامات ویژه دیگری 
که مدتی است از اجرای آنها می گذرد و روند گردش نقدینگی 
را کند کرده، می تواند در روزهای آتی زمینه را برای کاهش نرخ 

ارز فراهم آورد.
 و اما سیاست

 باید در نظر داشت تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص پالرمو و ســی اف تی نیز تاثیر خــود را بر بازار ارز 
به جا خواهد گذاشــت چرا که بازار ارز در شرایط کنونی، بیش 
از وضعیت عادی تحت تاثیر سیاســی قرار داشته و دارد. رییس 
کل بانک مرکزی حتی مستقیم این تاثیر را در پستی مورد اشاره 

قرار می دهد.  
 در عیــن حال همتی، به رغــم تاکیداتش بر کاهش قیمت ارز 
در روزهای آتی بر این نکته تاکید دارد که به دلیل شرایط ویژه 
کشور و درگیری در جنگ اقتصادی بسیاری از آمارها قابل انتشار 

نیست اما نتیجه بی تردید ثباتی است که در راه است.

چرااحتمالریزشقیمتارزباالست؟
مکانیزم تشویقی برای صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی 

رفتارعجیب بانک ها در دوران رکود تورمی
در اخبار خواندم که مقرر شد بانک مرکزی با هدف 
کمک به توان اعتباردهی بانک ها برای تامین سرمایه 
در گردش بانک ها، خط اعتبــاری»۲۰ هزارمیلیارد 
تومانی« بــه بانک ها بدهد. ســوای از ناگزیر بودن 
تامین مالی اقتصاد بحران زده فعلی از محل پایه پولی هدفمند )مانند سیاست اعالم شده(، 
این امر بدون نظارت صحیح به بیراهه خواهد رفت. زیرا بانکها در دوران رکود تورمی رفتاری 

در جهت رفاه جمعی در پیش نمی گیرند.
طی ســالهای 139۲ الی 1397 نســبت تسهیالت به سپرده به شــدت روند نزولی به خود 
گرفته اســت. فارغ از تنگنای مالــی بانکها و اثر آن بر کاهش قدرت تســهیالت دهی آنها 

وضعیت اقتصاد کشور نیز بر این مهم اثرگذار است.
 بدلیل رکود اقتصادی ســالهای اخیر و عدم نظارت صحیح بر عملکرد سیستم بانکی کشور 
ایــن فضا برای بنگاه های عمدتا بدهکار و دارای تنگنای مالی بدلیل رکود در فروش فراهم 
بود که با دسترسی به اعتبار )تجدید، تمدید و استمهال( و افزایش نسبت بدهی، به شرایط 
موجود ادامه دهند، بدون اینکه برای فروش بیشــتر به کاهش قیمت ها روی آورده یاد خود 

را ورشکسته اعالم کنند.
اما با تداوم طوالنی مدت رکود تورمی بخصوص در اقتصادهای "بانک محور"، نظام اعتباری 
قطعا واکنش نشان میدهد. زیرا با اعتباردهی اوال احتمال نکول تسهیالت باال بوده و برگشت 
منابع ضعیف می باشد )افزایش ریسک اعتباری( و ثانیا در شرائط تورمی، وام دهنده بازنده 

و وام گیرنده برنده است )از دست دادن فرصت ها برای اعتباردهندگان(.
در این شرائط در ابتدای امر، تسهیالت دهی کاهش یافته و عمدتا به اشخاص دارای اعتبار 

باال و همچنین بنگاه های وابسته افزایش می یابد.
همچنین بانکها برای اعطای تســهیالت به سایرین، هم نرخ باالتری طلب کرده و هم مدت 
زمان اعطای تسهیالت را کوتاه می نمایند. همچنین حضور مستقیم یا غیرمستقیم )بواسطه 
بنگاه های وابســته( در بازارهای ســفته بازی از ســوی نظام اعتباری گسترش می یابد که 
هدف بهره گیری از نوسانات آتی قیمتی است. بنابراین در مجموع اعتباردهندگان به وضعیت 
رکودتورمی به شــکل سخت کردن شــرایط اعتباردهی، رها کردن تأمین مالی بلندمدت و 
انتقال منابع خود به فعالیت های دارای پتانســیل خوب برای عایدی های سرمایۀ کوتاه مدت 
ناشی از افزایش ســریع قیمت ها روی می آورند.  چنین مکانیزمی اولین نشانۀ وسعت یافتن 

»انقالب اعتباردهندگان« است و تأثیر کلی این فرآیند، تثبیت »رکود« می باشد.
این موضوع گواهی بر آن اســت که چرا بانکها طی سالها اخیر، در حال حاضر و در سالهای 

آتی در صورت تداوم رکود تورمی، »وام« نمی دهند. 

دیدگاه 

بازار پول4

عضو هیات مدیره بانک صادرات

مدیریت ریسک اعتباری بانکها الزمه رشد اقتصادی کشور است

کارشناس بانکی 
عباس دادجوی توکلی



ریسكیکهبیمههایعمرراتهدیدمیکند
اخبارکوتاهمدیرعامل بیمه البرز:به دنبال افزایش سهم خود به هر قیمتی نیستیم

سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی دی 
پرداخت شد

ترقی اقتصــادی: با اعــالم معاونت مالــی و مدیریت بیمه هــای عمر انفــرادی بیمه 
دی ســود مشــارکت در منافع بیمه های عمر جهت پایان ســال مالــی 1396 به میزان 
۲۲درصد محاســبه و از تاریخ  1396/1۲/۲9به اندوخته های بیمه نامه اضافه شــد.امکان 
مشــاهده تمامی بیمه نامه های صادره عمر و ســرمایه گذاری )از ســال 139۰ تا کنون( 
 بــرای بیمه گــذاران و نمایندگان از طریق ســایت تخصصی بیمه هــای زندگی به آدرس
http://life.dayins.com فراهم اســت. بیمه گذاران می توانند عالوه بر مشاهده دقیق و 
به روز حق بیمه پرداختی، اندوخته و ارزش بازخرید روزشــمار بیمه نامه وام های دریافتی، 

سودهای مشارکت پرداخت شده، پرداخت آنالین حق بیمه و ... را مشاهده کنند.

آغاز همکاری بنیاد ملی نخبگان و بیمه سامان
ترقی اقتصادی: بیمه ســامان با امضای تفاهم نامه ای، بیمــه درمان تکمیلی بنیاد ملی 
نخبگان را بر عهده گرفت.تفاهم نامه این پوشــش بیمه ای با حداکثر تعهدات برای نخبگان 
سراســر کشــور، با حضور »احمدرضا ضرابیه« مدیر عامل و »دکتر داود الماســی« معاون 
اجرایی شــرکت بیمه سامان در کنار »محمد صالح ترکســتانی« معاون توسعه مدیریت و 

منابع و »حسن ساالریه« معاون آتی سازان بنیاد ملی نخبگان به امضا رسید.

 بیمه نوین دو شعبه و چهار باجه جدید 
راه اندازی می کند

ترقی اقتصادی:شــرکت بیمه نوین در راستای توســعه خدمت رسانی به موقع و مناسب به 
مشــتریان، دو شــعبه جدید و چهار باجه بیمه ای را همزمان با دهه فجر راه اندازی می کند.

محمدرضا تمجیدی؛ معاون امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی این شرکت با اعالم این خبر 
توضیح داد: گسترش خدمات و طراحی محصوالت جدید؛ افزایش مشتریان و تنوع نیازهای 
آنان را به دنبال دارد که این امر نیازمند ایجاد بســترهای تازه اســت. به همین منظور و در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بیمه نوین در شهرهای الر از استان فارس 
رفســنجان از استان کرمان، مهاباد از اســتان آذربایجان غربی و نیشابور از استان خراسان 

رضوی اقدام به راه اندازی چهار باجه بیمه ای کرده است.

 افتتاح مجتمع تخصصی بیمه های زندگی 
بیمه آسیا

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه آسیا می تواند با استفاده از نیروی انسانی متخصص و استقرار 
سیســتم های نوآور و مبتکرانه سهم بیشــتری از بازار بزرگ بیمه را به خود اختصاص دهد.
دکتر غالمرضا ســلیمانی در آیین افتتاح مجتمع تخصصی بیمه های زندگی بیمه آســیا با 
اعالم این مطلب افزود: اســتفاده از تکنولوژی های نوین و راهکارهای نوآورانه، ضرورت امروز 
صنعت بیمه اســت و اگر در این حوزه ها تحرک بیشــتری از خود نشــان بدهیم، موفق تر 
خواهیم بود.  وی راه اندازی مجتمع را محصول آینده پژوهی و نگاه نوآورانه مدیران شــرکت 
بیمه آسیا دانست و افزود: ماموریت صنعت بیمه در رشته بیمه های زندگی از جنس فعالیت 
صندوق های بازنشستگی اســت و در صورت رفع نواقص و جبران عقب ماندگی در خصوص 
همگانی سازی بیمه های زندگی صنعت بیمه نیز در جذب سرمایه موفق تر عمل خواهد کرد. 

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه البرز با بیان اینکه در کوتاه مدت برنامه ای برای افزایش 
سهم بیمه عمر نداریم، گفت: اعتقاد ما بر این است که در شرایط تورمی نسبت به گسترش 
بیمه عمر دست به عصا حرکت کنیم چون گسترش آن ریسک بزرگی را متوجه شرکت 

می کند و تمایل داریم در این موضوع آهسته و پیوسته حرکت کنیم.
تاجدار اظهار داشــت: پرداخت خسارت سنگین در سال گذشته شامل 75 میلیارد تومان 
برای خسارت سانچی، 63 میلیارد تومان برای کشتی الکساندر پانامکس و 63 میلیارد تومان 
برای زلزله زدگان کرمانشاه است که مجموع آنها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان می شود و کمتر 

شرکت بیمه ای توان پرداخت سه فقره سنگین اینچنینی در یک سال را دارد.
سیدرسول تاجدار در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک بین شرکت بیمه البرز و سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر جهت تجهیز یک صد کالس درس به سیســتم گرمایشی 
در اســتان سیستان و بلوچســتان با اشاره به مســئولیت اجتماعی این شرکت بیمه  به 
ایســتانیوزگفت: مبالغ این کمک ها از محل عدم چاپ سررسیدهای سال نو تامین شده 
است البته ما سعی کردیم این کمک ها بیشتر به شکل تزریق مبلغ نقدی نباشد. مثال در 
زلزله غرب کشور  با وجود عدم تسویه کامل حق بیمه از سوی بیمه گذار، جنبه مسولیت 
اجتماعی ر ا در نظر گرفتیم و مبلغ 63 میلیارد تومان را به عنوان خسارت پرداخت کردیم.

تاجداردر پاسه به دیگر سوال خبرنگار ما در خصوص عملکرد 1۰ ماهه بیمه البرز در سال 
1397 گفــت: ما در این 1۰ ماهه ۲1۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کردیم  و 146۰ 

میلیارد تومان هم خسارت پرداختی شرکت در این مدت بود.
وی همچنین درخصوص ترکیب پورتفوی بیمه البرزگفت :درحال حاضر 34 درصد بیمه 
درمان، ۲3 درصد شــخص ثالث، آتش سوزی 7 درصد، باربری 4.7 درصد، مهندسی سه 
درصد، نفت ، گازو پتروشــیمی ســه درصد و بیمه عمرنیز سه درصد پرتفوی شرکت را 

تشکیل می دهند. 
وی در مورد تصمیم اخیر بیمه مرکزی مبنی بر راننده محور کردن بیمه شخص ثالث گفت: 
اساسا اظهارات رئیس بیمه مرکزی متناسب با شرایط بیمه ها در دنیا ست، در دنیا دیگر 
ماشین را بیمه نمی کنند و حق بیمه به واسطه سابقه راننده پرداخت می شود. مثال همسر 

یک فرد نمی تواند از خودروی شــوهر استفاده کند مگر آنکه اطالعات آن به شرکت بیمه 
داده شود و اگر سابقه مناسبی داشته باشد می تواند به عنوان راننده دوم استفاده کند، باید 
در نظر گرفت که در ســال 16 هزار کشته و 35۰هزار نفر مجروح در تصادفات داریم که 
ناشی از تنها هشت درصد بیمه شدگان می باشد که راننده محور شدن بیمه ثالث می تواند 

کمک رسان خوبی در این راستا باشد.
مدیر عامل بیمه البرز با مقایســه عملکرد این شــرکت بیمه در قبل و بعد از انقالب به 
ایستانیوزگفت: اساسا فلسفه تشکیل بیمه البرز پوشش بیمه های باربری بوده است و قبل 
از انقالب نیز معروف به این بود که صادرکنندگان و واردکنندگان بیشــتر از آن استفاده 
می کنند. بیمه البرز در سال 57 تقریبا 15 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته است که 
با توجه به وجود شرکت های بیمه بزرگ در آن زمان این سهم قابل توجه بوده است. بعد 

از انقالب نیز با توجه به مباحثی مانند ادغام  شــرکت ها و افزایش شرکت های بیمه به3۲ 
شرکت، سهم ما امروزه به 6.7 درصد رسیده است. البته با توجه به سیاست های بیمه البرز 

به دنبال افزایش سهم خود به هر قیمتی نیستیم.
تاجدار در مورد سرمایه گذاری این شرکت بیمه گفت: امروزه بیمه البرز حدود 54۰ میلیارد 
تومان در بازار بورس، 6۲۰ میلیارد تومان به شــکل سپرده های بانکی و 95هزار مترمربع 
ساختمان در اختیار شرکت است که  4۰ هزار متر مربع آن در راستای سرمایه گذاری در 

تملک شرکت است .
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرداخت خسارت های سنگین در سال گذشته 
این شرکت بیمه گفت: پرداخت خسارت سنگین ما شامل 75 میلیارد تومان برای خسارت 
سانچی، 63 میلیارد تومان برای کشتی الکساندر پانامکس و 63 میلیارد تومان برای زلزله 
زدگان کرمانشاه است که مجموع آنها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان می شود و کمتر شرکت 

بیمه ای توان پرداخت سه فقره سنگین اینچنینی در یک سال را دارد.
تاجدار درخصوص وضعیت صنعت بیمه و بیمه البرز در شرایط تحریم به ایستانیوزگفت 
: همکاری بیمه البرز با شرکای خارجی در دوقالب صورت می گیرد یکی در قالب اتکایی 
است که بخشی از ریسک های بیمه نامه ها را به شرکت های خارجی واگذاری می کنیم 
.شکل دیگر همکاری با شرکت های خارجی در حوزه واگذاری بخشی از سهام شرکت به 
خارجی ها بود که در این خصوص شــرکت آلمانی وارد مذاکره برای خرید سهام شرکت 
شد ولی به خاطر حضور سهامداران دولتی و شبه دولتی در بیمه البرز این شرکت از خرید 
سهام بیمه البرز انصراف داد.  وی با بیان اینکه در کوتاه مدت برنامه ای برای افزایش سهم 
بیمه عمر نداریم، گفت: اعتقاد ما بر این است که در شرایط تورمی نسبت به گسترش بیمه 
عمر دست به عصا حرکت کنیم چون گسترش آن ریسک بزرگی را متوجه شرکت می کند 

و تمایل داریم در این موضوع آهسته و پیوسته حرکت کنیم.
وی در پایان در خصوص میزان سود شناسایی شده شرکت به ایستانیوز گفت : بیمه البرز 
در در 6ماهه منتهی به 31شــهریور ماه 97 توانســته است برای هر سهم سود 85 ریالی 

شناسایی کند .

ترقی اقتصادی: رئیس کل بیمه مرکزی با ارایه آماری از عملکرد 
صنعت بیمه در چهار دهه گذشته گفت: در این مدت رشد خوبی 
در بخش بیمه ای داشــته ایم؛ برای نمونه در سال 57 حق بیمه 
تولیدی که صنعت بیمه کشــور داشت ۲.7 میلیارد تومان بود که 
در ســال 96 به 34 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان رســیده است که 
رشد متوسط ۲7 درصدی داشته است. »غالمرضا سلیمانی« درباره 
برنامه بیمه مرکزی برای بهبود ۲ رشــته زیانده شــخص ثالث و 
تکمیلی درمان اظهار داشت: ضریب خسارت در رشته درمان باالتر 
از حد معمول )نرمال( است هرچند که میزان آن در شرکت های 

مختلف فرق می کند.
وی بــا تاکید بر اینکه وضعیت بیمه تکمیلــی درمان باید اصالح 

شــود، اظهار داشــت: نرخ ها باید به گونه ای باشد که هم وقتی 
مردم به مراکز درمانی مراجعه می کنند، پوشش مناسبی دریافت 
کنند و هم شــرکت های بیمه در پرداخت خسارت ها با مشکل 
مواجه نشوند. رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: متاسفانه برخی 
شرکت های بیمه نرخ های خیلی پایینی برای بیمه های درمان به 
بیمه گذاران می دهند تا پرتفوی بیمه تکمیلی درمان را بگیرند؛ این 
در حالی اســت که نرخ پایین دادن و در مناقصه برنده شدن برای 
شــرکت های بیمه گر خبر خوبی نیست و به طور حتم در زمان 

پرداخت خسارت با مشکل مواجه می شوند.
وی تاکید کرد: اکنون بیمه مرکزی کار کارشناسی در این رشته را 
در دستور کار قرار داده و در حال تهیه بسته ای است تا شرکت ها، 

حداقل ها را در این رشــته رعایت کنند؛ البته سقف نرخ ها را هم 
تعریف می کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در پاســخ پرسشی درباره تغییر نرخ های 
بیمه شخص ثالث برای سال آینده با توجه به افزایش قیمت خودرو 
اظهار داشــت: نرخ های بیمه شــخص ثالث اسفند ماه امسال در 
شورای عالی بیمه بررسی می شود و با توجه به شرایط پیش آمده، 

نرخ ها را تصویب خواهیم کرد.
سلیمانی با اعالم اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث باالی 
1۰۰ درصد اســت که باید رفع شود، گفت: این رشته باید کنترل 

شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصالح این رشته نرخ های بیمه 

شــخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی 
بیمه بررسی خواهد شد.

وی افزود: به دلیل تورم، اینکه شرکت های بیمه ای و بیمه گران 
بخواهند فقط پول را در بانک بگذارند، بازدهی آن مبلغ با اهمیتی 
نخواهد بود، بنابر این شــرکت های بیمه گــر در زمان پرداخت 

خسارت با مشکل نقدینگی روبرو می شوند.
وی با بیان اینکه با اصالح این آیین نامه بخشــی از مشکالت رفع 
شود، افزود: این اصالح باید با توجه به رشته های بیمه ای که نیاز 

به نقدینگی دارند یا تعهدات آتی هستند، انجام شود.
وی یادآور شد: بیمه ایران شــرکت بزرگی است که 33 درصد از 
پرتفوی صنعت بیمه را در اختیار دارد که البته 1۰۰ درصد دولتی 
اســت. رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به ســوال ایستانیوز در 
خصوص عملکرد صنعت بیمه در چهار دهه گذشته گفت: در این 
مدت رشد خوبی در بخش بیمه ای داشته ایم؛ برای نمونه در سال 
57 حق بیمه تولیدی که صنعت بیمه کشور داشت ۲.7 میلیارد 
تومان بود که در سال 96 به 34 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان رسیده 

است که رشد متوسط ۲7 درصدی داشته است.

رئیس کل بیمه مرکزی: در۴0سال گذشته 

متوسط رشد صنعت بیمه 2۷درصد بود

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال پنجم-شماره 68 - نیمه دوم بهمن 1397

فرازهاییازچهلسالآرامشبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران
مقدمه

نگاهی به تاریخچه نظارت بر صنعت بیمه نشــان می دهد، عمر سیاســت گذاری، نظارت و هدایت 
بیش از چهل سال است اما در چهل سال اخیر بیمه مرکزی با مأموریت مشخص و ابزار قانونی این 

مسئولیت را بر عهده داشته  است.
بیمه مرکزی ایران با ارکان مجمع عمومی، شــورای عالی، هیأت عامل و بازرسان ، تأسیس و آغاز 

به کار کرده است.
پس از تأســیس بیمه مرکزی تمامی فعالیت های شــرکت های بیمه ای به کنترل دولت درآمد. به 
عبارت دیگر تأسیس موسسات بیمه نه فقط در مرحله تأسیس، بلکه ضمن فعالیت تحت نظر دولت 
قرار گرفت و تأسیس شرکت های بیمه، شخصیت حقوقی و سرمایه آن ها، اجازه فعالیت، صالحیت 
مالــی و فنی ، نحوه واگذاری پرتفوی و ادغام شــرکت های بیمه در یکدیگر و باالخره انحالل این 

شرکت ها تابع مقررات خاص بیمه مرکزی  شد.
1. جواد منصور از )یکم آبان 135۰  تا  سی ام شهریور 1356(

۲. دکتر هادی هدایتی)یکم مهر 1356  تا یکم آبان 1357(
3. عبدالحسین دانشپور )بیست و سوم اسفتد 1357  تا سیزدهم اردیبهشت 136۰(

4. دکتر سید محمود اعرابی )چهاردهم اردیبهشت 136۰ تا پانزدهم آذر 136۲(
5. احمد گرانمایه )شانزدهم آذر 136۲  تا  نهم فروردین  1373(

6. دکتر عبدالناصر همتي )دهم فروردین 1373  تا بیستم خرداد  1385(
7. دکتر نوروز کهزادی )بیست و یک خرداد 1385 تا هفدهم فروردین 1387(

8. دکترجواد فرشباف ماهریان )هجدهم فروردین 1387 تا ششم شهریور 139۰(
9. سید محمد کریمی )بیست و چهارم شهریور 139۰ تا ششم شهریور 139۲(

1۰. محمد ابراهیم امین )هفتم شهریور139۲ تا۲۲اردیبهشت 1395(
11. دکتر عبدالناصر همتی )دوره دوم( )بیست و سوم اردیبهشت 1395 تا هفدهم تیر 1397(

1۲. دکتر غالمرضاسلیمانی )سی ام  تیر ماه 1397 تا هم اکنون(
آنچه در پی می آید، نمایه ایست از آنچه در چهل سال گذشته بر صنعت بیمه گذشت

1- ملی شدن شرکت های بیمه)1358(
موسســات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقالب اســالمی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده 
شــرکت خصوصی)آریا، پارس، ملی، آســیا، البرز، امید . ... و دو موسســه بیمه خارجی به صورت 
نمایندگی در ســطح کشــور فعالیت می کردند( . در چهارم تیر ماه 1358 بنا بر تصمیم شورای 
انقالب دوازده شــرکت خصوصی ملی اعالم شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز 

لغو شد.
2- فعالیت سه شــرکت بیمه ايران ، آسیا و البرز و توقف فعالیتهای بیمه ای 10 شرکت 

بیمه )1360 لغايت1367(
در فاصله زمانی سالهای 136۰ لغایت 1368 و در هنگامه ورود کشور به جنگ تحمیلی سه شرکت 
بیمه ایران و آســیا و البرز به فعالیت خود ادامه دادند لکن صدور بیمه نامه در 1۰ شــرکت بیمه 

ملی متوقف شد.
3- بیمه در دوران دفاع مقدس) 1359 لغايت 1368(

طی دوران هشــت سال دفاع مقدس و محدودیت های اعمال شــده از سوی کشورهای خارجی 
به جهت 

تحریم های اعمال شــده، اقدامات صنعت بیمه کشــور در دوران پرافتخار دفاع مقدس به منظور 
تبیین نقش و عملکرد آن در قالب های زیر قابل بررسی است:

الف( اعزام نیروی انسانی و امکانات تخصصی، سرمایه ای، عمومی و تخصصی
تعداد ایثارگران صنعت بیمه کشور با توجه به واژه و تعریف ایثارگر در قانون جامع خدمت رسانی 

به ایثارگران؛ شهداء: 6 نفر؛ جانبازان: 649 نفر؛ آزادگان: 68 نفر؛ رزمنده: 111 نفر
شایان ذکر است به جهت حمایت قاطع از خانواده معظم ایثارگران تعداد 399 نفر از خانواده معزز 

شهدا در بیمه مرکزی و شرکت های تحت نظارت مشغول به فعالیت هستند.
ب( اقدامات کلی و سایر اقدامات بین المللی و خارجی 

1. بیمه نفت کش ها 
۲. بیمه منازل مسکونی با پوشش بمباران هوایی و موشک باران 

3. پوشش بیمه حمل کاال و تجهیزات به مناطق جنگی 
4 . ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به مناطق جنگی

تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه در مجلس شورای اسالمی)13آذر1367( 
در آذر ماه سال 1367 به موجب » قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه« از ادغام 9 شرکت بیمه 
ملی شــده به نام های آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی، شرکت 

سهامی بیمه دانا فعالیت خود را آغاز کرد.
)1372/03/20(Asian Re 4- عضويت بیمه مرکزی در

این شــرکت، با هدف رهبری اتکایی در قاره آسیا و برآورد نیازهای اتکایی این قاره، به عنوان یک 
سازمان فراملیتی در سال 1979 )1357( و در قالب قوانین UN-ESCAP  تاسیس شد. 

شروع به فعالیت این شرکت یک سال پس از تاسیس آن است.
5- الحاق صندوق تامین خســارت های بدنی به فهرســت نهادها و موسسات عمومی 

غیردولتی)1373(
صندوق تامین خسارت های بدنی به موجب ماده 1۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/1۰/۲3 هجری شمسی تاسیس 

شد و آئین نامه آن در تاریخ 1348/۰4/1 به تصویب هیئت وزیران رسید. 
6- وصول تقاضای تاسیس بیمه خصوصی)1383/03/13(

بهمن 138۰رییس شــورای عالی بیمه از تصویب آیین نامه تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و 
وصول ۲6تقاضای تاسیس شرکت بیمه خصوصی خبر داد.

7- ثبت نخستین شرکت بیمه خصوصی در مناطق آزاد)1381/02/18 (
شــرکت بیمه حافظ )سهامی عام( اولین شرکت بیمه خصوصی است برای فعالیت در مناطق آزاد 

مجوز بیمه مرکزی ایران درتاریخ 1381/۰۲/18 تاسیس شد.
8- تاسیس نخستین شرکت های بیمه خصوصی) توسعه، پارسیان، رازی و کارآفرين(  

در سرزمین اصلی)1382/02/28(
در ســال 1381 بیمه مرکزی موافقت خود را با ثبت چهارشــرکت بیمه توسعه، پارسیان، رازی و 

کارآفرین  اعالم کرد و در ۲8اردیبهشت 138۲ پروانه فعالیت آنها را صادر کرد.
تاسیس نخستین شرکت بیمه اتکایی در ایران)1383/۰۲/1۲(

شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی خاص( به عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی خصوصی کشور اجازه 
تاسیس خود را در تاریخ 138۲/۰1/1۰ از بیمه مرکزی ایران اخذ کرد 

9- تاسیس پژوهشكده بیمه)1384(
اولین پژوهشــکده بیمه بر اســاس مصوبه مجمع عمومي بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران و 
موافقت قطعي شــوراي گسترش آموزش عالي،  با سه گروه پژوهشي بیمه هاي اموال و مسئولیت، 

گروه پژوهشي بیمه هاي اشخاص و گروه پژوهشي عمومي بیمه تاسیس شد.
 اساسنامه پژوهشکده بیمه پس از تصویب شوراي گسترش آموزش عالي در تاریخ 1384/1۰/17، 

براي اجرا در تاریخ 1384/1۲/۲۰به بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران ابالغ شد.
10- ادامه تاسیس شرکت های بیمه ای از سال1382تا1395

در فاصله ســالهای 138۲تا 1395، ۲3 شرکت بیمه خصوصی دیگر از بیمه مرکزی مجوز فعالیت 
گرفتند در این ســالها شرکت های بیمه سینا، ملت،ایران معین و نوین)138۲(، شرکت های بیمه 
امید، اتکایی امین، حافظ، دی و ســامان )1383(، پاســارگاد)1385(، معلم با ادغام شرکت های 
صادرات وسرمایه گذاری)1386(، میهن)1387(،اتکایی ایرانیان)1388(، کوثر)1389(، ما، متقابل 
کیش و آرمان)139۰(متقابل قشم و آسماری)1391(تعاون و سرمد)139۲(، تجارت نو و حکمت 

صبا)1395(.
11- خصوصی سازی سه شرکت بیمه ای آسیا ، دانا و البرز )1388(

در ســال 1388 و پس از اقداماتی که  در چارچوب سیاســت های کلی اصل44از اواســط دهه 
138۰صورت گرفته بود، عرضه ســهام شــرکت بیمه البرز در بورس آغاز شــد و مورد اســتقبال 

متقاضیان و سرمایه گذاران قرار گرفت.
12- تاسیس اولین شرکت تخصصی بیمه عمر و زندگی)1395(

یکی از رویکردهای مهم بیمه مرکزی گسترش بیمه های عمر در کشور است.درحال حاضرسیاست 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران،صرفاً اعطای پروانه فعالیت به شــرکت های بیمه تخصصی 

وبااولویت شرکت های بیمه زندگی است .
13- اصالح تعرفه و آزاد سازی در بازار بیمه

در خــرداد 1388 بیمه مرکزی به منظور افزایش رقابت بین شــرکت های بیمه و افزایش رضایت 
خریداران بیمه نامه، به تدریج تعیین نرخ رشــته های مختلف را به عهده هیات مدیره شــرکت ها 
گذاشــت.این پروژه رقابت  شرکت های بیمه را افزایش داد .براین اساس بیمه مرکزی نظام نظارت 

مالی را جایگزین نظام نظارت تعرفه ای کرد. 
14- راه اندازی سامانه نظارت و هدايت الكترونیكی بیمه)سنهاب(از1391

از سال 1391، حدود 4۰ زیر سیستم تحت عنوان  سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه موسوم 
به سنهاب توسط بیمه مرکزی طراحی و راه اندازی شده است.  سنهاب یکی از تحوالت بزرگ در 
صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید اســت که با این ســامانه یک سیستم کامل و به روز در زمینه 
کنترل و هدایت صنعت بیمه بوجود آمده است. در این سامانه الزامات آیین نامه ها بررسی،احصاوبه 
شاخص نظارتی عمومی وتخصصی تبدیل می شود،به نحوی که اطالعات استخراج شده ازسرورهای 
شــرکتهای بیمه ضمن انطباق باشاخص های نظارتی غربال می شــودومغایرات آنها استخراج وبه 

صورت خودکاربه شرکت بیمه منعکس می شود.
15- برنامه ريزی برای مقابله با تحريم)ايجاد حساب ويژه اتكايی(

بیمه مرکزی توانســت با ایجاد حســاب ویژه اتکایی، ایجاد کنسرسیوم ملی و .... ظرفیت نگهداری 
ریسک در کشور را افزایش دهد به طوری که پوشش اتکایی مورد نیاز تمام پروژه ها و ریسک های 

بزرگ کشور را که سهم به سزایی در اقتصاد کالن کشور دارند، تأمین نماید.

16- اصالح قانون بیمه شخص ثالث )سال 1395( 
با توجه به کمبودهایی که قانون قبلی شــخص ثالث داشــت و مطابق با مطالعات و بررســی های 
فشرده وپس از مدت چندسال در سال 1395 تحت عنوان» قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده 
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه« تصویب شد که بیمه مرکزی نقش موثری در 

تدوین،پیگیری و تصویب قانون و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن را داشت.
17- صندوق بیمه حوادث طبیعی

درصورت تاسیس نهایی،  صندوق،بیمه گر »بیمه پایه«،صندوق است وکلیه شرکت هاي بیمه تحت 
نظارت بیمه مرکزي جمهوري اســالمي ایران مي توانند نسبت به فروش بیمه نامه تکمیلي حوادث 

طبیعي ساختمان اقدام کنند.
18- توانگری شرکت های بیمه

یکی از اقدامات نظارتی که بیمه مرکزی با جدیت آنرا پیگیری می کند، توانگری شرکت های بیمه 
اســت. هدف از این اقدام جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران است.
با توجه به اینکه صنعت بیمه، محصول قابل لمسی برای فروش ندارد و در قبال حق بیمه به مردم 
خدمت ارائه می دهد باید این اطمینان و اعتماد در مردم نســبت به شــرکت های بیمه بوجود آید 
و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این امر نظارت ویژه دارد تا شــرکت های بیمه توانایی انجام 

تعهدات خود را در قبال بیمه گذاران،داشته باشند.
19- اشتغال زايی

صنعت بیمه کشــور توانسته در امرایجاد اشتغال تا پایان سال 1396 برای نزدیک به 14۰هزارنفر 
شغل ایجاد کند.

20- پااليش شبكه فروش
در این طرح 89 هزار کد شــبکه فروش مندرج در سامانه سنهاب شناسایی و با فراخوان گسترده 
شرکت های بیمه، اطالعات نمایندگان و کارگزاران تعیین هویت شدند و 7هزار نماینده دو شغله و 

چندصد نماینده دارای دو یا سه نمایندگی از شرکت های بیمه شناسایی و اصالح شد.
21- توسعه فرهنگ بیمه

سیاست جدی بیمه مرکزی ، فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان است.اهمیت شناخت اصول 
اولیه فراگیري مفاهیم بیمه اي و آشنایي باقابلیت ها و ظرفیت هاي صنعت بیمه ازپایه دبستان است 
اگرآموزش بیمه راازمقاطع ابتدایي آغازکنیم درآینده شــاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنهایت 
رفاه اجتماعي پایدارخواهیم بود. در این راستا برقراری تعامل با وزارت آموزش و پرورش )گنجاندن 
مفاهیم بیمه ای در کتاب های درسی و مجالت رشد، اجرای برنامه های آموزشی در مدارس ، اهدای 

کتاب، برگزاری مسابقه بیمه ای( صورت گرفته است.
  اخذ مجوز انتشارات ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 برقراری تعامل شایسته با رسانه های مختلف
 تهیه، تولید و پخش مطالب بیمه ای در قالب های مختلف و از طریق کانالهای گوناگون به مردم

 تهیه و تولید انیمیشن/تیزر کلیپ های مختلف
 تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه

 راه اندازی مرکز تماس تلفنی چهار شماره ای)۲34۲( و پیامکی و پاسخگویی به مردم
22- تصويب قانون های هفتگانه  مرتبط  با فعالیت موسسات بیمه بازرگانی 

1- تصویب »الیحه قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری«  
۲- تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه 

3-  تصویب قانون »تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی«
4- تصویب »قانون اصالح قانون بیمه اجباری مســؤولیت مدنی دارندگان وســایل نقلیه موتوری 

زمینی درمقابل شخص ثالث«- مصوب 1387
5- تصویب قانون »بیمه اجباری خســارات واردشده به شــخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل 

نقلیه«- مصوب 1395 
6- تصویب مقررات تأســیس  و فعالیت  مؤسسات  بیمه در مناطق  آزاد تجاری- صنعتی  جمهوری  
اســالمی ایران و قانون اصالح  قانون  چگونگی  اداره  مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اســالمی 

ایران- مصوب 1389/۰6/۰۲ -  1387/۰4/16 
7- تصویب قوانین برنامه توســعه کشــور از جمله »قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوري 

اسالمي ایران«
23- صدور تايیديه شرايط عمومی براي رشته های بیمه ای فاقد شرايط عمومی مصوب 

شورای عالی بیمه
در اجرای ماده 7 آئین نامه شــماره 81 مصوب شــورای عالی بیمه، شرایط عمومی های ارسالی از 
سوی شرکتهای بیمه، ضمن مطابقت باقانون بیمه، عرف بیمه گری و سایر قوانین و مقررات مرتبط، 
مورد ارزیابی و بررسی تخصصی/کارشناســی قرار گرفت و گزارشات مختلف جهت اعالم ایرادات/
ابهامات آن به شرکت های ذیربط تنظیم و درصورت لزوم جلسات کارشناسی،تماس تلفنی،پیگیری 
و ... انجام شــد. در همین راســتا، از ســال 1394 تا مرداد 1397 برای 98 مورد شرایط عمومی، 

تاییدیه صادرشد.

24- حق بیمه تولیدی
حق بیمه تولیدی از ۲7/3 میلیارد ریال در ســال 1359 به 345315 میلیاردریال در سال 1396 

رسیده است.
 حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشــور از 4/4 میلیارد ریال در ســال 135۰ به حدود 345/3  

هزارمیلیارد ریال در سال 1396 رسیده است )البته این افزایش متاثر از تورم هم می باشد(.
 متوســط رشد ســاالنه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در 47 سال گذشته معادل ۲7/8 

درصد بوده است.
25- خسارت پرداختی

خســارت پرداختی صنعت بیمه کشــور از 8/3 میلیارد ریال در ســال 1359 بــه حدود ۲17/4  
هزارمیلیارد ریال در سال 1396 رسیده است.

 متوســط رشد ساالنه خســارت پرداختی صنعت بیمه کشور در 47 سال گذشته معادل ۲8/7 
درصد بوده اســت که متوســط رشد ســاالنه حق بیمه تولیدی در این مدت )۲7/8 درصد( کمی 

بیشتر است
26- ضريب خسارت

 متوسط ضریب خسارت صنعت بیمه کشور در 31 سال گذشته معادل 71/3 درصد است.
 ضریب خسارت در سال 139۲ به حداکثر مقدار خود)89/3 درصد( رسیده است.

 کمترین میزان ضریب خسارت به سال 1368 با 44/8 درصد اختصاص دارد.
27- حق بیمه سرانه:

 حق بیمه ســرانه در دهه های اخیر از روندی صعودی برخوردار بوده، و از حدود 7۰۰ ریال در 
سال 1359 به حدود 4/3 میلیون ریال در سال 1396 رسیده است.

28- ضريب نفوذ بیمه:
 در 47 ســال اخیر، میزان ضریب نفوذ بیمه از ۰/49 درصد در ســال 135۰ به ۲/33 درصد در 
ســال 1396 رسیده است که حاکي از 4/8 برابر شدن سرعت پیشرفت صنعت بیمه در مقایسه با 

اقتصاد داخلي در این مدت است.
29- مجوزهای صادره برای عرضه کنندگان خدمات بیمه ای

1- تايید صالحیت برای مديران کلیدی
در دوره 1381 لغایت پایان 139۲ حدودا 63۰ مورد تاییدیه برای مدیران کلیدی شرکتهای بیمه 

صادر شده است.
2- تأيید صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی شرکتهای بیمه

در مجموع بیش از 3191  مورد مجوز  برای فعاالن صنعت بیمه در چهل ســال گذشــته صادر 
شده است.

3- ايجاد سرويس ها و خدمات الكترونیكی متنوع در پرتال بیمه مرکزی
ایجــاد میــز خدمت الکترونیــک و ارائه 15 خدمــت الکترونیکی در آن و نیز در دســترس قرار 
دادن برخــی از خدمــات در درگاه ملــی خدمــات و دولت همراه برای اســتفاده شــهروندان، 
کســب و کارها و ســازمان ها مانند:اســتعالم بیمه نامه /ســامانه پاســخ به اســتعالم ســوابق 
 بیمــه خــودرو/ ثبت اطالعــات متقاضیان شــبکه فروش)نماینــده، کارگزار، ارزیاب خســارت،

کارگزار اتکایی( و...
4- رتبه بیمه ايايران در دنیا

بر اساس آمار سال ۲۰17 )1396( صنعت بیمه کشورازنظرشاخص حق بیمه تولیدی در جایگاه 4۲ 
ام جهان ایســتاده است. از سوي دیگر رتبه دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه کشور 

جایگاه 57 و 67 در دنیا راداراست. 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 68 - نیمه دوم بهمن 1397

باتوجه به سیاســت های ارزی کشور و نحوه مقابله با 
تحریم ها  چنین به نظر می رســد که در سال آینده 
فشار بیشتری در انتظار تجارت خارجی ایران است. با 
روشی که امروز جلو می رویم، در سال آینده به طور طبیعی در تامین ارز الزم برای تجارت خارجی 
به مشکل برخورده و فکر می کنم صادرات روند کاهش را در پیش بگیرد. به نظر می رسد در حوزه 

تجارت خارجی دغدغه فعاالن اقتصادی بیشتر خواهد شد.

سال 98 سال تنگنای بیشتر برای فروش نفت و دریافت عواید حاصل از آن است. محدودیت هایی 
که در زمینه حمل و نقل دریایی برای ایران ایجاد شده، تجارت خارجی را بیشتر تحت فشار قرار 
می دهد. این مشــکالت بر بخش تولید هم سرریز می کند. تنگنای مواد اولیه به دلیل تنگنای 
واردات مشکل را بیشتر می کند. البته صادرات به کشورهایی که با آن ها مرز خاکی داریم ادامه 

پیدا می کند اما فشار بر تولید به دالیلی که پیشتر به آن اشاره کردم بیشتر می شود.
از سوی دیگر روندی که نقدینگی و نرخ ارز در سال های اخیر طی کرده به کاهش قدرت خرید 

مصرف کننده انجامیده است. در سال های اخیر نقدینگی به طور لجام گسیخته رشد یافته و نرخ 
ارز جریان صعودی نرخ تورم را دامن زده است. با توجه به این شاخص ها، تولید  از ناحیه قدرت 
خرید مصرف کننده هم در فشار قرار می گیرد و بسیاری از بنگاه ها چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند.

فشاری که در حوزه تجارت خارجی به آن اشاره شد تنها معطوف به فعالیت شرکت های دولتی 
یا فروش نفت ایران نیست. اخباری از به پیشواز رفتن شرکت های اروپایی در تحریم شرکت های 
ایرانی و تمایل به عدم همکاری با طرف  ایران مخابره شده که بیش از هرچیز باید آن را وابسته به 
اولویت این شرکت ها دانست. از نظر من رویکرد شرکت های اروپایی در همکاری با شرکت های 
ایرانی ناشی از تحلیل ریسک از سوی مدیریت آن هاست و  طبیعی است که آن ها بازار آمریکا را 

در اولویت قرار دهند و براساس همین اولویت تصمیم بگیرند.

ترقی اقتصادی : در بودجه سال 1398 هیچ برنامه ای برای ساماندهی 
6۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی ارائه نشــده اســت. 
به گفته رئیس  کمیســیون عمران مجلس به دلیل عدم ارائه اطالعات 
درباره طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی آنها از ورود به این 

طرح ها استقبال نمی کنند.
چگونگی اتمام طرح های نیمه تمــام به یکی از چالش های مهم دولت 
تبدیل شده اســت. دولت به دنبال این است که تا با قانع کردن بخش 
خصوصی، سرمایه های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار 
طرح نیمه تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است 
جلب کنند. سه سال اســت که طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام به 
بخش خصوصی به شکل جدی مطرح شــده و در بودجه های ساالنه 
مــورد توجه قرار می گیرد اما این طرح نیز خود به یک طرح نیمه تمام 

تبدیل شده و همچنان به سرانجام نرسیده است.
»در حال حاضــر 6۰۰ هزار میلیارد تومان پــروژه نیمه تمام عمرانی 
وجــود دارد که دولت هم در بودجه ســال آینده هیچ برنامه جدیدی 
برای ساماندهی این میزان پروژه نیمه تمام عمرانی ارائه نکرده است.« 
محمدرضا رضایی، رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
بیان اینکه مسئوالن حاضر به ارائه اطالعات درباره پروژه های عمرانی به 
بخش خصوصی نیستند، به ایلنا گفته است: »همین عدم ارائه اطالعات 
باعث شــده که بخش خصوصی هم آگاهی از وضعیت پروژه ها نداشته 

باشد و از ورود به آن استقبال نکند.«
به گفته رئیس کمیســیون عمــران مجلس، آن قدر ســنگ اندازی و 
مانع تراشی می کنند تا بخش خصوصی قید ورود به پروژه های عمرانی 
را می زند. به بخش خصوصی اعتمادی وجود ندارد و به دلیل مشکالت 
متعددی که ایجادشــده بخش خصوصی هم جرات نمی کند که وارد 

اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی شود.
خردادماه ســال 1395 بود که علی عبدالعلــی زاده، به عنوان رئیس 
»کارگــروه پیگیری پروژه هــای نیمه تمام« دربــاره جزئیات واگذاری 
پروژه هــای نیمه تمام به بخش خصوصی، به پایــگاه خبری اتاق ایران 
گفته بود: »در شورای اقتصاد، طبق آیین نامه ماده ۲7، به دولت اجازه 
داده شده که بخشی از پروژه ها و طرح های نیمه تمام، به بخش خصوصی 
واگذار شــود.« به گفته عبدالعلی زاده »دولت می خواهد با سیاســت 
تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این عرصه وارد کند 

تا پروژه های نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برسد.«
عبدالعلــی زاده همچنین گفته بــود: »انواع روش ها بــرای واگذاری 
پیش بینی شــده اســت. ســرمایه گذار می تواند پروژه را بخــرد و به 
بهره برداری برســاند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثالً اگر 
این طرح نیمه تمام یک مدرسه باشد باید درنهایت مدرسه باقی بماند و 
بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.« مشخصه دیگر این مصوبه 
این است »بخش خصوصی می تواند به جای خریدن این طرح ها با اجاره 
به شرط تملیک در ساخت، بهره برداری و برگرداندن آن پروژه ها به دولت 
در این طرح همکاری کند. مثاًل بیمارستان نیمه تمام را از دولت بخرد 
و بعد از تکمیــل آن، باتوجه به هزینه ای که در این پروژه صرف کرده 
1۰-15 سال این بیمارســتان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. 
در این صورت هم تغییر کاربری ممکن نیست.« روش واگذاری متداول 
به طرق دیگری هم ممکن است: »مثاًل سرمایه گذار، سرمایه وارد پروژه 
می کند و آن را مدیریت می کند و با قید مدت معین، دولت بعد از مدت 
معلوم ســند را به این سرمایه گذار منتقل می کند.« او درباره مشخصه 
دیگر این آیین نامه گفته است: »راهکار بسته نیست؛ به هر شکلی که 
دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برســد راهکار را باز گذاشته و 

می تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است 
و روش ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می تواند با 

ارائه راهکار با دولت به توافق الزم برسد.«
عبدالعلی زاده گفته: »یکی دیگر از ویژگی های این مصوبه این است که 
دولت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی کند؛ حتی اگر 
بخش خصوصی بگوید که این بیمارستان را می خواهم بخرم، تکمیل 
کنم و به بهره برداری برســانم، باز هم دولت در اول از بخش خصوصی 
پول نمی خواهد. یعنی بعد از تکمیل و بهره برداری و درنهایت چند سال 
بعد از بهره برداری از بخش خصوصــی پول می خواهد. این هم امتیاز 
بزرگ این طرح است.« به گفته عبدالعلی زاده، در واگذاری این طرح ها 
دولت نمی گوید که من این طرح ها را می فروشم؛ می گوید این طرح را 
چند می خرید؟ دولت پیشنهاددهنده است و درنهایت، بخش خصوصی 

با سرمایه گذاری می تواند طرح را تکمیل کند.
 کدام طرح واگذار می شود؟

همان زمان برای اینکه  تصمیم گیری ســریعتر باشد و در آینده پایدار 
باشد؛ در آیین نامه، کمیته واگذاری طرح های نیمه تمام پیش بینی شده 
اســت. در طرح های ملی، بــرای هر وزارتخانه یــک کمیته واگذاری 

پیش بینی شده است؛ ولی در طرح های استانی برای هر دستگاه و بخش 
این کمیته واگذاری تهیه دیده شــده که اختیارات کافی دارند. تا هم 
بتوانند پروژه ها را واگذار کنند و هم دستگاه های اجرایی را وادار کنند تا 

پروژه های قابل واگذاری را  به بخش خصوصی واگذار کنند.
رئیس وقت »کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام« بار دیگر آبان ماه 
درباره جزئیات واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، گفته: 
»ما قباًل در حوزه واگذاری ها با مشــکالتی مواجه بودیم ولی با اصالح 

آیین نامه ها و مقررات این موانع برطرف شده است.«
او گفته: »از شــهریور ســال 1395 تا االن تا حدود زیادی این موانع 
برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژه ها 

واگذار نشده است.«
به گفته عبدالعلی زاده دولت می خواهد باسیاســت تشــویقی بخش 
خصوصی را برای ســرمایه گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه های 
نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برســد. راه هم برای این واگذاری ها 
هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی شده است و بخش خصوصی 

می توانند در تکمیل این پروژه ها همکاری کنند.
او اعالم کرده بود در طرح های نیمه تمام به تفکیکی حوزه آمار نداریم 
اما در کل 63 هزار طرح نیمه استانی داریم و حدود 7 هزار طرح ملی 
نیمه تمام در کشور است که مجموع این طرح ها حدود 7۰ هزارتا است 

که حدود 4 هزار طرح واگذارشده است. 
200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی داريم

چندی پیش محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با »مهر« 
اعالم کــرده: »ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با 
سالی 7 یا 8 میلیارد تومان بودجه، سال ها طول می کشد تا تمام شود. 

بنابراین نیازمند روش های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم.«
حاال رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی از نبود اراده در 
دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمــام عمرانی می گوید. او معتقد 
اســت: »برای اجرای پروژه های نیمه تمــام عمرانی هیچ راهکاری جز 
واگذاری آنها به بخش خصوصی با ارائه تســهیالت و مشوق ها نداریم. 
متاسفانه مدیران دولتی به این پروژه ها چسبیده اند و حاضر به واگذاری 
آنها به بخش خصوصی نیستند. سیاست مجلس این است که واگذاری 
پروژه هــا به بخش خصوصی را بــه دولت تکلیف کند نه اینکه تنها به 

توصیه دراین باره به مسئوالن اکتفا کنیم.«

بیبرنامگیدرساماندهیپروژههاینیمهتمام
بالتکلیفی 600هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی  دیدگاه

 تامین سرمایه در گردش 
اصلی ترین نیاز بخش معدن

بخش معــدن به توجه ویژه و 
سرمایه گذاری قابل توجه در 
بخش های  اکتشاف، فرآوری 
و صنایــع پایین دســتی نیاز 
دارد. به دلیل ریســک باالی 
بخش  در  گــذاری  ســرمایه 
دولت  وظیفه  این  اکتشــاف، 
هاست که برای فعالیت بیشتر 
معادن در این بخش ســرمایه 
گذاری کنند. از ســوی دیگر 
بایــد توجه کرد که هر نوع فعالیت اکتشــافی بــا در نظر گرفتن 
آخرین روش ها و فناوری دنیا انجام شود. متاسفانه طی سال های 
اخیر بعضی از معادن در کشــور ما به طور سطحی اکتشاف شده 
درحالیکه بیشــتر ذخایر اصلی در عمق معادن قرار دارد و نباید از  
اکتشاف عمقی معادن ایران هم غافل بود. معادن بزرگی و کوچکی 
در ایران داریم که به دلیل کمبود ســرمایه معدن داران یا به طور 
کامل اکتشاف نشــده یا از نظر اصول فنی دچار مشکل است. در 
شرایط کنونی این انتظار از دولت وجود دارد که از معادن کوچک 
نســبت به معادن بزرگ حقوق کمتری دریافت کند تا این معادن 

بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
خوشــبختانه وزارت صمت حرکتــی را برای سروســامان دادن 
خوشــه ای معادن آغاز کرده که قابل توجه اســت. بر این اساس 
معادن کوچک به کارخانجات فرآوری مواد وصل می شــوند. رونق 
این معادن عالوه بر توســعه مناطق محروم کشور از کوچ جمعیت 
به شــهرهای بزرگ هم جلوگیری می کند و در توســعه متوازن 
اقتصادی سهم به سزایی دارد. اکنون عمده مشکل معدن داران در 
کشــور عدم کفایت سرمایه در گردش است که امیدواریم با تدابیر 
ویژه دولت این ســرمایه مورد نیاز تامین شود. نباید گذاشت هیچ 

معدنی از فعالیت دست بکشد و به اصطالح متروکه شود.
رشد هرچه بیشتر معادن به تقاضای ماشین آالت معدنی در کشور 
دامــن می زند. مجموعه ای از ماشــین آالت مورد نیاز معادن به 
ناچار از خارج وارد شــده  و بخشی از تولیدکنندگان داخلی مثل 
هپکو تامین می شود. اگر محصوالت تولیدکنندگان داخلی با عدم 
اســتقبال معادن در ایران رو به روست باید علت را برطرف کرده 
و برای توســعه بازارهــا تالش کرد. کیفیت پاییــن، قیمت باال یا 
اشکال در خدمات پس از فروش هر یک به نوبه خود به نارضایتی 

مشتریان دامن می زند و باید درصدد رفع آن برآمد.
در ضمن شرکت های تولیدکننده داخلی باید به فراتر از مرزهای 
ایران بیندیشند. کشورهای همسایه ما از جمله عراق و افغانستان 
در مرحله بازســازی به ماشین آالت راهسازی و معدنی نیاز دارند 
اما متاسفانه شرکت های ایرانی کمتر در این بازارها حضور دارند.

 رییس خانه اقتصاد ایران
ابراهیم جمیلی

سال آینده سال سختی برای تجارت ایران است؟
 نایب رئیس اتاق ایران
پدرام سلطانی

صنعت
تجارت
و 6
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ترقی اقتصادی : اینســتکس فــارغ از منافع مالی آن که 
محل اختالف نظر اســت، از لحاظ سیاسی اقدام ارزشمندی 
محســوب می شــود زیرا به ایران )و حتی به آمریکا( ثابت 
می کنــد که اروپایی هــا در حمایت از برجــام کاماًل جدی 

هستند.
چندی پیش سه قدرت بزرگ اروپایی یعنی آلمان، فرانسه 
و انگلیــس از کانال مالــی ویژه اتحادیه اروپــا برای تداوم 
مــراودات تجاری با ایران به رغم تحریم های آمریکا رســماً 

رونمایی کردند.
ایــن ســاز و کار مالی در واقع تالشــی اســت برای حفظ 
توافق نامه هســته ای وین یا همان برجام که دونالد ترامپ 
حــدود 9 ماه قبــل فرمان خروج کشــورش از آن را صادر 
کرد. در پی خروج آمریکا از برجام، این کشــور تحریم های 
یکجانبه خود علیه ایران را این بار با شــدتی بیشــتر از سر 
گرفت. این وضعیت باعث شــد تا قدرت های بزرگ اروپایی 
که برجام و منافع خود در ایــن توافقنامه بین المللی را در 
خطر می دیدنــد، در صدد یافتن چاره ای برای نجات برجام 
برآیند و در نهایت به ســاز و کار مالی ویژه ای موســوم به 

اینستکس )ابزار پشتیبانی مبادالت تجاری( برسند.
نشــریه انگلیســی فایننشــال تایمز اخیراً طی یادداشتی 
اینستکس و احتمال موفقیت این ساز و کار مالی را بررسی 

کرده است.
هدف اروپايی ها از ايجاد اينستكس چیست؟

ســاز و کار مالی جدید اتحادیه اروپــا را می توان مهم ترین 
اقــدام این اتحادیه جهت راضی کــردن ایران به ماندن در 
برجــام دانســت. قدرت هــای اروپایی می خواهنــد منافع 
اقتصادی حاصل از برداشــته شدن تحریم ها که از نظر آنها 
انگیــزه اصلی ایــران برای امضای برجــام و محدود کردن 
برنامه های هســته ای خود بوده اســت، همچنان برای این 

کشور حفظ شود.
با ایــن وجود حتی برخی دیپلمات هــای اروپایی معتقدند 
منافع مالی اینســتکس برای ایران محدود خواهد بود زیرا 
بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی روابط تجاری نزدیکی 

با آمریکا دارند و نمی خواهند ریســک قرار گرفتن در برابر 
کاخ ســفید را به جــان بخرند. احتماالً تنها شــرکت های 
کوچکتر اروپایی که روابطشان با آمریکا بسیار محدود است 

مایل به استفاده از اینستکس خواهند بود.
البته بســیاری از تحلیل گران به این نکته اشــاره می کنند 
که اینســتکس فارغ از منافع مالی آن که محل اختالف نظر 
اســت، از لحاظ سیاسی اقدام ارزشمندی محسوب می شود 
زیرا به ایران )و حتی به آمریکا( ثابت می کند که اروپایی ها 
در حمایــت از برجــام کامــاًل جدی و ثابت قدم هســتند. 

اینستکس چقدر برای ایران مهم است؟
ایران از اینســتکس به عنــوان نخســتین گام مهم و البته 
دیرهنگام اروپایی ها برای کمــک به حفظ منافع اقتصادی 
این کشــور در برجام اســتقبال کرده اســت. ایــن اقدام 
اروپایی ها باعث تقویت مواضع ایران در سطح جهانی شده و 
ماندن این کشــور در برجام به رغم ترک آن از سوی آمریکا 

را توجیه پذیر کرده است.

اینستکس و سایر اقدامات احتمالی اتحادیه اروپا همچنین 
می تواند به حســن روحانی و حامیانش که اعتبار سیاســی 
خود را پای برجام و منافع اقتصادی آن گذاشــته اند، کمک 
کنــد تا در برابر مخالفان داخلی برجام شــانس بیشــتری 

داشته باشند.
واکنش آمريكا به اينستكس چه بوده است؟

مقامات واشــنگتن از همــان زمانی که فدریــکا موگرینی 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خبر از طراحی ساز 
و کار مالــی ویژه ای برای حفظ روابط تجاری این اتحادیه با 

ایران خبر داد، بارها این اقدام را محکوم کرده اند.
آمریکا در هفته گذشته نیز پس از عملیاتی شدن اینستکس 
اثربخشــی آن را زیر ســؤال برد و مدعی شد که این کانال 
مالی جدیــد نمی تواند کمپین حداکثر فشــار اقتصادی بر 

ایران را تضعیف کند.
در عین حال آمریکا به رغم تهدیدهای قبلی خود علیه ساز و 
کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تجارت با ایران اخیراً 

نشانه آشــکاری از تالش برای تحریم مســتقیم این کانال 
مالی یا مؤسسات و افراد مرتبط با آن بروز نداده است.

البته اگر کشــورهای اروپایــی تصمیم بگیرنــد که دامنه 
فعالیت اینستکس را گسترش دهند و استفاده از آن را برای 
کشــورهای دیگری مانند روسیه، چین و هند میسر سازند، 
آنگاه باید منتظر واکنش متفاوت واشنگتن بود. چین و هند 
سال هاست که در زمره بزرگترین خریداران نفت ایران قرار 
دارند و روســیه نیز از سوی کاخ سفید متهم به همکاری با 
ایران برای دور زدن تحریم های نفتی شــده است. از طرفی 

چین و روسیه جزو کشورهای امضاکننده برجام هستند.
پیوســتن کشورهای ثالث به اینســتکس می تواند از شدت 
فشار تحریم های آمریکا علیه ایران بکاهد و خشم واشنگتن 
را علیه متحدان اروپایی خود برانگیزد. از طرفی این مسئله 
ممکن است تشدید تنش های آمریکا با روسیه و چین را نیز 

به دنبال داشته باشد.
آيا اينستكس به اهداف خود خواهد رسید؟

همان طور که اشاره شد، اینستکس حداقل از لحاظ سیاسی 
یک اقدام مؤثر قلمداد می شــود اما بسیاری از تحلیل گران 
در مــورد تأثیرات تجاری و اقتصادی آن تردید دارند. حتی 
پیوستن چین و روسیه به اینستکس نیز با توجه مناقشاتی 
که خود کشــورهای اروپایی طی ســال های اخیر با این دو 

کشور داشته اند، در هاله ای از ابهام است.
از ســوی دیگر اخیراً روابط اتحادیه اروپا با تهران پیچیده تر 
از گذشــته شده است. در ماه گذشته میالدی اتحادیه اروپا 
با متهم کردن ایران به تالش برای حذف فیزیکی مخالفان 
خود در دانمارک و فرانســه، برای اولیــن بار پس از توافق 
هسته ای وین تحریم هایی را علیه ایران وضع کرد. اتهامات 
اروپایی ها به ایران واکنش شــدید مقامات این کشور را در 

پی داشته است.
اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد به زودی بیانیه ای در مورد 
نگرانی های خود در مورد برنامه های موشــکی ایران و آنچه 
نقش این کشــور در درگیری های یمن و سوریه می خواند 

صادر کند.

ترقی اقتصادی : به گفته تحلیلگران اقتصاد چیــن خیلی خیلی ضعیف تر از 
چیزی اســت که دولت چین نشان می دهد به نظر نمی رسد به زودی به مسیر 

قبل برگردد.
 شــرکت ها و مدیران در سراســر جهان به شدت به دنبال سنجش شدت ضعف 
اقتصاد چین هستند؛ اما به دست آوردن تصویری واضح در این باره بسیار دشوار 

است. سی ان ان گزارشی در این باره منتشر کرده است.
طبق آمار دولت، رشــد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته به 

پایین ترین سطح خود در سه دهه گذشته رسیده است.
برترین برندهای جهانی از جمله اپل و کاترپیالر، دلیل کاهش درآمدهای خود را 
ضعف اقتصادی چین عنوان کردند. البته به گفته تحلیلگران، وضعیت حتی بدتر 

از آماری است که دولت چین منتشر کرده است.

لالند میلر، مدیرعامل شرکت مشاوره ای چینی Beige Book می گوید: اعداد 
تولید ناخالص داخلی چین، دروغ محض است. مطمئنا این اعداد غیرقابل اعتماد 

هستند.
به گفته میلر، اقتصاد چین خیلی خیلی ضعیف تر از چیزی است که دولت چین 

نشان می دهد به نظر نمی رسد به زودی به مسیر قبل برگردد.
به دســت آوردن طول و عرض این کاهش رشــد برای کسب و کارها بسیار مهم 
است. چرا که آنها با توجه به آمار تصمیم می گیرند که کجا سرمایه گذاری کنند 

و از کجا پول بگیرند و چه میزان استخدام کنند.
چین سعی می کند با مشکالت دست و پنجه نرم کند دولت هم در تالش است 
تا ریســک وام و بدهی را کاهش دهد. به همین دلیل هم برخی کارشناسان ادعا 
می کنند دفتر آمار چین که اکثر داده های این کشور را منتشر می کند، به جای 

انتشار اطالعات دقیق، بازتاب نگاه دولت از یک اقتصاد خوب را منعکس است.
به گفته برخی تحلیلگران، در واقع دفتر آمار چین، ابتدا ارگان حزب کمونیســت 

است و در مرحله بعدی کارگزار آمار این کشور محسوب می شود.
تحلیلگران می گویند تعیین نرخ واقعی رشــد چین دشوار است، چرا که بسیاری 
از داده هــای دولت منطقی نیســت. مثال اعداد در اندازه اقتصاد در مقایســه با 
متوســط درآمد شــهروندان چینی همخوانی ندارد. حتی بسیاری از تحلیلگران 

برای به دست آوردن وضعیت اقتصاد، معیارهای خود را اندازه گیری می کنند.
شــرکت تحقیقاتی Capital Economics طیف وســیعی از داده ها از جمله 
حمل و نقل دریایی، تولید برق و ... را بررســی می کند. براســاس اطالعات این 
شــرکت، اقتصاد چین ســال گذشته تنها 5 درصد رشــد کرده، در حالی منابع 

رسمی 6.6 درصد رشد را اعالم کرده اند.
کاهش رشــد اقتصادی چین، باعث نگرانی در کســب و کارهای این کشور شده 
اســت. ویی بینگیو، صاحب کارخانه صنعتی در پکن می گوید: در ماه های آینده 
اقتصاد به طور فزاینده ای بدتر خواهد شــد. او از مشــکالت پیش آمده به دلیل 

جنگ تجاری انتقاد می کند.
نظر سنجی دیگر هم نشان می دهد که سالمت بخش صنایع بزرگ چین در ماه 

گذشته تقریبا به پایین ترین سطح سه سال گذشته رسیده است.

ترقی اقتصادی : اتحادیه اروپا با دردسرهای سیاسی 
زیــادی در خارج از مرزهای خود مواجه اســت، مثال 
اینکــه در میان جنــگ تجاری آمریــکا و چین گیر 
افتاده و احتمال اعمــال تعرفه های آمریکا بر صنعت 

خودروسازی اش هم وجود دارد.
همین ده ســال پیش بود که رســانه ها تصاویری از 
ناآرامی های یونان در اعتــراض به برنامه های ریاضت 
اقتصادی نشان می دادند و صاحب نظراِن شوک زده از 
احتمال دوام نیاوردِن اتحادیــه اروپا و یورو در مقابل 

معضالت ناشی از بدهی ها حرف می زدند.
بعدا معلوم شــد که آنها در اشــتباه بودند. واحد پول 
مشــترک اروپایــی زنده ماند و امســال بیســتمین 
سالگردش را جشــن می گیرد. اما اخیرا دوباره سر و 
کله صاحب نظرانی کــه زوال اتحادیه اروپا را نزدیک 
می بینند پیدا شده اســت. آنها به خروج قریب الوقوع 
انگلیــس از اتحادیه اروپا، حمالت دولت پوپولیســت 
ایتالیا به بروکسل و فضای خصومت بار شرق اروپا علیه 
این اتحادیه اشاره می کنند و می گویند تضعیف شدید 
موقعیت امانوئل مکرون در فرانســه پس از اعتراضات 
جلیقه زردهــا و کنــار رفتن آنگال مــرکل صدراعظم 
آلمان از قدرت در آینــده، هم اوضاع اتحادیه اروپا را 

آسیب پذیرتر از گذشته کرده است.
اما آیا پایان اروپا واقعا نزدیک اســت؟ خیلی ها چنین 
قائم مقام  دامبروســکیس  والدیــس  ندارنــد.  نظری 
کمیســیون اروپایی که مســئولیت یــورو را برعهده 
دارد از جمله آنهاست. او می گوید بحران بدهی ها در 

ده سال پیش باعث شــد حمایت سیاسی الزم برای 
تقویت یورو و حل مشکالت ساختاری آن در چارچوب 
واحد پول مشــترک واقعا عملی شود. حتی گام هایی 
برای اجتناب از بحران های بعدی برداشــته شد. او به 
صندوق 5۰۰ میلیارد یورویی مکانیسم ثبات اروپایی 
اشــاره می کند که گام هایی مثــل افزایش نظارت بر 
بودجه کشورهای حوزه یورو و مقابله با مشکالت آنها 
پیش از حاد شــدن اوضاع را با قدرت برداشت. نتیجه 
این شــد که حاال کشورهای بیشــتری برای پذیرش 
واحد پول مشترک اروپایی آمده اند و مثال بلغارستان 
و کرواســی به زودی به حوزه یورو خواهند پیوست و 
تعداد اعضای حاضر را به ۲1 کشور خواهند رساند. به 
اعتقاد دامبروسکیس، اتحاد پولی و اقتصادی اروپا در 

حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری است.
در این میان، بســیاری از ســران اروپایــی از جمله 
ماریــو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا و آنگال مرکل 
با اشاره به ســابقه یورو به این مسئله پرداخته اند که 
یورو نشــانه ای از ضرورت اتحاد سیاســی کشورهای 
اتحادیه اروپا بوده است. ممکن است حق با آنها باشد 
چون مثال در حال حاضر در یک کشــور به اصطالح 
ناراضی اروپایی- یعنی لهستان- دولت ناسیونالیست 
بــا بروکســل وارد جدال های لفظی می شــود اما در 
نهایــت، کار خاصی انجام نمی دهد چون این کشــور 
چنان پول عظیمی از اتحادیــه اروپا دریافت می کند 
که راهی برای ادامه جدال سیاســی آن با بروکســل 
باقی نمی ماند. لهســتان که بزرگ ترین اقتصاد شرق 

اروپاست ۲7 میلیارد یورو فقط برای پروژه های حوزه 
حمــل و نقل و محیط زیســت در فاصله ســال های 
۲۰14 تــا ۲۰۲۰ از اتحادیــه اروپــا دریافت کرده و 
می کند. این به اندازه شــش درصد از تولید ناخالص 
داخلی لهستان است و شاید به همین دلیل است که 
دولت این کشــور در دقیقه نود از مواضع تندش علیه 

اتحادیه اروپا صرف نظر کرده است.
در همیــن میان، خطر خروج ایتالیــا از اتحادیه اروپا 
به شکل سیاسی پایین آمده اما نگرانی های اقتصادی 
در مورد آن هنوز خیلی باالست. مسئله ایتالیا آن قدر 
عظیم اســت که در صورت بروز بحران بدهی، نجات 
آن با ابزارهای موجود امکان پذیر نخواهد بود. اما حتی 
این شرایط هم به خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا منجر 

نخواهد شد.
ظاهرا اتحادیه اروپا در مقابل بحران ها پوســت کلفت 
شــده و راه نجات خودش را پیــدا می کند. در زمانی 
که رفراندوم برگزیت برگزار شــد و نتیجه اش همه را 
شــوکه کرد، خیلی ها منتظر بودند کشورهای ناراضی 
دیگر مثل هلند، دانمارک، ســوئد و حتی اتریش هم 
به فکر خروج از اتحادیه اروپا بیفتند. اما این طور نشد. 
درواقع آشفتگی شدید مسئله برگزیت، بقیه را متقاعد 
کرد کــه دلیلی برای خروج از اتحادیــه اروپا ندارند. 
برگزیت یک هشــدار بود که نشان داد کنار زدن تمام 
اصول اروپایی آن هم بدون داشتن آلترناتیوهای دیگر  

نتیجه خوبی به بار نخواهد آورد.
در این میان، نبایــد فراموش کرد که اتحادیه اروپا با 

دردســرهای سیاسی زیادی در خارج از مرزهای خود 
مواجه است و اگر قرار باشد دغدغه ای در مورد آینده 
اتحادیه اروپا به وجود بیاید، باید در همین رابطه باشد. 
واقعیت این اســت که اتحادیــه اروپا از قدرت گرفتن 
موضع روسیه در مورد سوریه و حتی باز شدن دست 
ترکیه در مناطقی از ســوریه )پس از خروج نیروهای 

آمریکایی( اصال خشــنود نیســت و این دو مسئله را 
تهدیدی علیه آینده خودش می بینــد. اتحادیه اروپا 
همچنین در میانه جنگ تجاری آمریکا و چین افتاده 
و تهدید آمریکا به اعمال تعرفه بر خودروهای اروپایی 

نیز بر سر این اتحادیه سنگینی می کند.
با وجود این، از نظر ماریو دراگی - که امسال از ریاست 

بانک مرکزی اروپا کنار خواهد رفت- چالش هایی که 
اتحادیه اروپا با آنها مواجه است بیشتر جهانی هستند 
و نیاز به مواجهه و حل و فصل جمعی در آنها مشاهده 
می شــود و این چیزی است که اتحادیه اروپا قبال هم 
آن را پشت سر گذاشــته و این بار هم احتماال پشت 

سر خواهد گذاشت.

رکوداقتصادیدرسال2019
رکود اقتصادی جهان تک عاملی نخواهد بود 

 ترامپ قطار اقتصاد آمریکا 
را از ریل خارج می کند؟

دونالــد ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا بارها عملکرد 
مناسب اقتصاد این کشــور در سال های اخیر را جزو 
دســتاوردهای دولت خــود برشــمرده و حتی هفته 

گذشته در سخنرانی ساالنه خود نیز این ادعا را تکرار کرده است.
اگرچه ترامپ نیز می تواند ادعا کند که به نوبه خود در روند رو به رشــد اقتصاد آمریکا نقشی 
ایفا کرده اســت اما او نبایــد فراموش کند که اقتصادی را از دولــت اوباما تحویل گرفت که 
اصطالحاً روی ریل افتاده بود. البته به نظر می رســد ترامپ با اقدامات نابجای خود درنهایت 

این قطار را از ریل خارج و متالشی خواهد کرد.
حدود یک سال قبل ترامپ با همکاری کنگره ای که اکثریت جمهوری خواه بر آن حاکم بودند 
طرح کاهش نرخ مالیات را به مرحله اجرا رســاند و توانســت به طــور موقت بر رونق اقتصاد 
آمریکا بیفزاید. این اقدام دولت ترامپ اگرچه عواید بادآورده ای را نصیب بنگاه های اقتصادی و 
نیز خانوارهای ثروتمند آمریکا کرد اما در عوض به خالی شدن خزانه دولت انجامید و چاره ای 
جز انتشار میلیاردها دالر اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه را برای دولت باقی نگذاشت.
اثرات محــرک اقتصادی دولت ترامپ )کاهش نرخ مالیات( بــه تدریج رو به کاهش نهاده و 
اکنون نرخ رشد اقتصادی آمریکا به دوره پیش از کاهش نرخ مالیات ها بازگشته است. ترامپ 
چنین اســتدالل می کرد که کاهش نرخ مالیات شرکت ها انگیزه آنها برای سرمایه گذاری های 
جدید را دوچندان خواهد ســاخت و رشــد پایداری را برای اقتصاد آمریکا به ارمغان خواهد 
آورد؛ اما حاال مشــخص شده که این استدالل، خیال خامی بیش نبوده است، چرا که به رغم 
نصف شــدن مالیات بر سود شرکت ها و رســیدن آن به کمترین میزان خود در تاریخ معاصر 
آمریکا، نرخ سرمایه گذاری در این کشور بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت، رشد کرده است.

ترامپ همچنین ادعا کرده بود که اثرات مثبت کاهش نرخ مالیات ها بر تولید ناخالص داخلی 
آمریکا باعث خواهد شــد که درآمدهای مالیاتی دولت هیچ کاهشی نسبت به گذشته نداشته 
باشــد؛ اما این ادعا فاصله زیادی با واقعیت دارد. آمارهای رســمی دفتر بودجه کنگره آمریکا 
نشان می دهد طی این یک سال درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته و کســری بودجه دائماً در حال افزایش بوده است. اگر ترامپ هرچه زودتر سیاست های 

مالیاتی و بودجه ای خود را اصالح نکند، اقتصاد آمریکا به سرنوشت بدی دچار خواهد شد.
از طرفی نباید فراموش کرد که جنگ تجاری ترامپ علیه چین نیز اثرات مخربی برای اقتصاد 
آمریکا در پی دارد. افزایش تعرفه های وارداتی موجب افزایش هزینه های تولید شــرکت های 
آمریکایی شده و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کرده است. در تابستان سال ۲۰18 شرکت 
جنرال موتورز که بزرگترین خودروســاز آمریکا به شــمار می رود، هشدار داد که رشد هزینه 
قطعــات وارداتی درنهایت این شــرکت را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. این ســناریوی 
نامطلوب در اواخر ســال گذشته میالدی به واقعیت پیوست و جنرال موتورز از تعطیلی چهار 

باب از کارخانه های خود در شمال آمریکا و اخراج چندین هزار کارگر خبر داد.
شــرکت های آمریکایی عصبی و ســردرگم شــده اند زیرا نمی دانند تصمیم بعدی ترامپ در 
مورد نرخ تعرفه ها چیســت. این ســردرگمی را باید جزو عوامل مؤثر بر کاهش سرعت رشد 
ســرمایه گذاری در آمریکا دانســت. اقتصاد سایر کشــورهای جهان نیز از اثرات منفی جنگ 
تجاری آمریکا و چین بی بهره نمانده و این قضیه نیز ضربه دیگری به شــرکت های آمریکایی 
وارد ساخته است. در این مورد می توان از شرکت هایی مانند اپل که فروش آنها در کشورهای 

خارجی کاهش یافته، نظر خواست.
رئیس جمهور آمریکا هیچ برنامه مشــخصی برای اصالح روابط تجاری آمریکا با سایر کشورها 
ندارد. مثاًل تنش های او با کانادا و مکزیک بر سر قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم 
به نفتا درنهایت تنها به چند تغییر سطحی در این پیمان تجاری منجر شد. مذاکرات تجاری 
او بــا اتحادیه اروپا نیز تا به امروز هیچ تغییر محســوس و معنــاداری را در روابط تجاری دو 

طرف به دنبال نداشته است.
به نظر می رســد جنگ تجاری دولت ترامپ با چین نیز ســرانجامی مشابه داشته باشد یعنی 
رئیس جمهور آمریکا پس از مدتی ســینه ســپر کردن در برابر چینی ها، در پایان به توافقی 
بی اهمیت با آنها تن خواهد داد؛ توافقی که صرفاً بتواند از خدشــه دار شــدن وجهه ترامپ در 
این ماجرا جلوگیری کنــد. وادار کردن چین رعایت اصول تجارت منصفانه و حقوق مالکیت 
 فکری مســتلزم اتخــاذ رویکردی متفاوت اســت و احتماالً به دوران بعــد از ترامپ موکول 

خواهد شد.
اصالحــات مد نظر ترامپ در قوانین مهاجرتی آمریکا نیز یکی دیگر از مســائل نگران کننده 
برای کســب وکارهای این کشور است. شرکت های آمریکایی می گویند بزرگترین مشکل آنها 
پیدا کردن نیروی کار شایسته و باکیفیت است؛ مشکلی که ظرف یک دهه آینده با بازنشسته 
شــدن نســل انفجار یا بیبی بومر )متولدان نیمه اول دهه 196۰( شــدت خواهد گرفت و به 
یک چالش پایدار بدل خواهد شــد. کشــاورزان، صاحبان هتل ها و رستوران ها، شرکت های 
حمل ونقل و شــرکت های ســاختمانی در آمریکا اکنون بیش از هــر زمان دیگری به نیروی 
کار احتیاج دارند. حتی اگــر ترامپ بخواهد طرح احداث دیوار در مرز مکزیک را عملی کند 

احتماالً مجبور به استفاده از کارگران مکزیکی خواهد شد!
آمریکا بخش زیادی از پیشــرفت های اقتصادی خود را مرهون ایده های نوآورانه افرادی است 
که طی دو قرن اخیر از اقصی نقاط جهان به این کشــور مهاجرت کرده اند. ترامپ تنها زمانی 
می تواند به وعده دســتیابی به رشــد اقتصادی پایدار جامه عمل بپوشاند که با آغوش باز از 

مهاجران استقبال کند.
از همه این ها که بگذریم، جبهه گیری ترامپ در برابر قوانین و ســازمان های بین المللی که از 
قضا با منافع اقتصادی آمریکا همسو هستند، می تواند بیشترین آسیب را به اقتصاد این کشور 
وارد کند. آمریکا خود این قوانین را نوشــته و این سازمان ها را تأسیس کرده است؛ پس باید 

به آنها احترام بگذارد، حتی اگر این کار برایش خوشایند نباشد.
منبع : پايگاه اينترنتی شبكه خبری سی ان ان

ترقی اقتصادی : نگرانی شرکت ها درباره رکود اقتصادی که تا ماه های آینده خود 
را نشــان می دهد و طوالنی شــدن جنگ تجاری بین ایاالت متحده آمریکا و چین 
افزایش یافته اســت. بیشتر اقتصاددانان با نخبگان کســب وکار در این باره که رشد 
اقتصاد جهان ُکند خواهد شد تفاهم دارند اما سیاستگذاران به یک اُفت اندک بیش از  

رکود بی سابقه معتقدند. پل کروگمن در نشست دولت های جهان که در دبی برگزار 
شــده سناریوی سیاستگذاران را زیرســوال برده است. این  اقتصاددان و برنده جایزه 
نوبل از این می گوید که به احتمال زیاد اقتصاد در سال ۲۰19 در رکود فرو می رود.

پل کروگمن در پاسخ به سوالی درباره بروز رکود در ماه های آینده در اقتصاد جهان 
گفت:»به احتمال بســیار زیاد در ســال جاری یا در ســال آینده این رکود را تجربه 

خواهیم کرد«.
کروگمن اســتاد دانشگاه پرینستون آمریکاســت. او در سال ۲۰۰8 جایزه نوبل را به 
دلیل فعالیت در زمینه جغرافیای اقتصادی و تجارت بین الملل دریافت کرد. به گفته 
کروگمن رکود آینده اقتصاد جهان تک عاملی نخواهد بود و طیف گسترده ای از موانع 
اقتصادی مانع رشــد اقتصاد خواهد شــد. او از طرح مالیاتی ترامپ که باعث کاهش 
مالیات بر درآمد شرکت ها می شود به عنوان یک عامل نگران کننده و یک برنامه غیر 

موثر یاد کرده است. او به عدم آمادگی سیاستگذاران اقتصادی هم اشاره کرده و گفته 
که نگرانی اصلی همیشه این است که در زمان کند شدن کارها پاسخ موثری نداریم.

به گفته کروگمن اقتصاد منطقه یورو از دیگر اقتصادها به رکود نزدیک تر اســت. در 
هفته گذشته کمیسیون اروپا پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی منطقه یورو برای 
سال های ۲۰19 و ۲۰۲۰ را به طرز چشم گیری کاهش داد. به گفته کمیسیون اروپا 
رشــد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰19 به 1.3 درصد کاهش پیدا کند درحالیکه 
در ســال ۲۰18، 1.9 درصد بوده است و انتظار می رود این شاخص در سال ۲۰۲۰ 
به 1.6درصد برســد. این برآوردها به طرز قابل توجهی از پیش بینی هایی که در ماه 
نوامبر منتشر شــد بدبینانه تر است. در آن پیش بینی ها رشد 1.9 درصدی در سال 
جاری میالدی و رشــد 1.7 درصدی در سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده بود. این اخبار 

نگرانی ها درباره بروز رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا را افزایش داده است.

روایت فایننشال تایمز از سازوکار ویژه مالی اروپا
اینستکس یک گام اقتصادی است یا سیاسی؟

افت رشد اقتصادی در چین چقدر بد است؟

چین آمارهای اقتصادی را دستکاری می کند

آیا اتحادیه اروپا از بحران های امروزش جان به در می برد؟

اتحادیه اروپا در مقابل بحران ها پوست کلفت شده است 

 اقتصاددان
مارک زندی

بین الملل7
دیدگاه



شهاب دارابیان: با توجه به همه صحبت های انجام شده 
پیرامون خانه نیما یوشیج هنوز اقدام محکمی برای تملک 
این خانه انجام نشــده است و عالقه مندان به شعر و ادبیات 
باید صبر کنند تا ببینند که سرنوشت این خانه چه می شود.

 چند ســالی اســت که خبر فروش، خرید یا تخریب خانه 
نیما یوشــیج در رسانه ها مطرح می شود؛ مسئولی صحبتی 
می کند و می گوید خرید خانه در دست اقدام است یا مالکان 
خبر تخریب می دهند، بعد جنجالی یک روزه به پا می شود 

و چند روز بعد انگار نه انگار که خانی آمده یا خانی رفته. 
با همه این تفاســیر، واقعا مقصر کیســت و چه کسی باید 
برای حل این موضوع اقدام کند؟ پاســخ این سوال بسیار 
ســاده است و تنها کافی است که شما سری به منطقه یک 
تهران بزنید و نگاهی به برج ها و ســاختمان هایی بیندازید 
که اگر در مقابل آن بایســتید، گردن تان همراهی نمی کند 
تا انتهای آن را ببینید. در این لحظه تنها کافی اســت که 
از خودتان سوال کنید که پول تراکمی که شهرداری برای 
ســاخت این برج داده در کجا خرج شده است. سوال مهم 
این است که در تاریخ فرهنگی یک قرن گذشته ما چند نفر 
مثــل نیما داریم که باید برای حفظ خانه و آثار باقی مانده 
از او تالش کنیم؟ متاســفانه همه چیز بــه اولویت های ما 
برمی گردد و اگر حفظ خانه نیما در اولویت کاری مسئوالن 
فرهنگی و شهری کشورمان بود این پروژه نباید تا به امروز 

طول می کشید.
اگر شــما هم مالکان را مقصر می دانیــد، لطفا یک دقیقه 
صبر کنید! خودتان را جای مالکان این خانه بگذارید. طبق 
مدارک موجود شراگیم یوشیج )تنها فرزند نیما( خانه پدری 
خود را در سال 1345 به مبلغ نود هزار تومان به سرهنگ 

بازنشســته ای به نام »شــریف نیا« فروخته است. اگر کمی 
منطقی به این داســتان نگاه کنیــم؛ باید بگوییم که وقتی 
فرزند نیما یوشیج به دلیل مســائل مالی حاضر به فروش 
ملک پدری خود شــده است از مالکان امروز آنچه انتظاری 
باید داشته باشــیم؟ این افراد به چه دلیل باید حق شان را 
زیر قیمت بفروشند؟ واقعا اگر شما هم از آن دسته افرادی 
هستید که به مالکان حق نمی دهید، خودتان دست به کار 
شــوید. همین امروز ملک شخصی خود را بفروشید و پول 
آن را برای خرید این ملک هدیه دهید. بدون شــک خرید 

چنین مکان هایی و حفظ آن وظیفه نهادهای دولتی است 
و نباید توقع داشــت که مالک از سهم چند میلیاردی خود 
بخاطر شعر، ادب و فرهنگ بگذرد. اگر این ملک در اولویت 
شــهرداری و دولت باشد، همان طور که در باال توضیح داده 
شد به آسانی و با پول تراکمی که شهرداری برای یک برج 
در این منطقه کسب می کند به راحتی قابل خریداری است. 
از طرفی، طبق آمار خانه کتاب در ســال گذشــته بیش از 
چهار هزار کتاب شــعر چاپ شــده است که با این حساب 
ما چیزی حدود 4۰۰۰ شــاعر فعال در کشور داریم که اگر 

در این میان شــاعرانی را که ســال گذشته کتاب منتشر 
نکرده اند؛ نیز در نظر بگیریم تعداد شــاعران به بیش از 1۰ 
هزار نفر می رسد؛ در چنین شرایطی افرادی اگر قیمت خانه 
را ۲۰ میلیارد در نظر بگیریم؛ هر شاعر با پرداخت ۲ میلیون 
تومان )چیزی حدود 1۰ درصد قیمت پشت جلد کتابش( 
می تواند برای خرید این ملک مشارکت کند و دیگر نیازی 
به بخشش میلیاردی مالک یا دخالت دولت نیست. بنابراین 
با یک محاسبه ساده می توان متوجه شد که انتظار بخشش 
میلیاردی از مالکان توقع نابجایی است و شهرداری و دولت 
یــا جامعه اهل قلم باید به فکر چاره ای برای خرید باشــد 
تا زحمت های ســیمین دانشور برای ثبت این خانه به هدر 

نرود.
با توجه به همه این صحبت  ها روز ۲۲ بهمن ســال جاری 
برزین ضرغامی، رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران 
خبر از دســتور خرید خانه نیما یوشیج داد و گفت: پیروز 
حناچی شهردار تهران دستور داده که هرچه سریع تر نسبت 
به خرید این ملک اقدام شــود و در حال حاضر شــهردار 
منطقه یک مأمور شــده که اقدامات کارشناسی و مذاکره 

با مالکان را انجام دهد تا شهرداری آن را خریداری کند.
بر اســاس صحبت های ضرغامی مقرر شده است تا قبل از 
عید نوروز 98 این خانه خریداری شــود و مورد اســتفاده 
عالقه مندان به شعر و ادبیات و فرهنگ قرار گیرد. البته این 
نخستین باری نیست که چنین موضوعی از سوی مسئوالن 
شهرداری مطرح می شود و دوستداران شعر و ادبیات برای 
مطمئن شــدن از این اتفاق باید کمــی صبر کنند تا خبر 
قطعی ایــن موضوع مهم فرهنگی را از حناچی، شــهردار 

تهران بشنوند.
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ترقی اقتصادی : جلیل جعفری معتقد است: بازار رمان به ابتذال کشیده شده و امروزه 
نسلی مدعی رمان نویسی است که تجربه زیسته کافی ندارد.

این مترجم ادبی اظهار کرد: رمان نویسان ایرانی در دوره های گذشته دغدغه ها و مسائل 
اجتماعی را دســتمایه کار خود قرار می دادند و با تاثیرپذیری از اوضاع سیاسی کشور، 
هرچند به نحوی کج دار و مریز، به گونه ای دست به خلق اثر می زدند که برای خواننده 
ملموس و محسوس بود. او افزود: امروزه اما شاهد چاپ و انتشار رمان هایی هستیم که 
فاقد اصالت اند زیرا با زندگی اجتماعی مخاطب آثار تجانس مناسبی ندارند. جعفری علت 
این مسئله را کپی برداری ناشیانه از رمان های خارجی دانست و ادامه داد: رمان نویس 

آشکارا موضوع رمانی خارجی را به سرقت می برد و پس از تغییر شخصیت های آن و به 
اصطالح »ایرانیزه کردن« اثر، دست به انتشار آن می زند. او همچنین به تأثیر رسانه های 
ارتباط جمعی در این زمینه اشــاره و اظهار کرد: یکی دیگر از منابع الهام رمان نویسی 
مثاًل نوین و مدرن ایرانی، ســریال ها و مجموعه های تلویزیونی هســتند که از صدا و 
ســیما و ماهواره پخش می شوند. این مترجم با تاکید بر اینکه هم اکنون عمده جریان 
رمان نویســی کشور در دست دهه شصتی ها است تصریح کرد: نسلی که اکنون دست 
به خلق رمان بیشتر از نوع عاشقانه می زند هیچ گاه با پدیده هایی مانند عشق برخورد 
بی واســطه نداشته است و با توجه به وجود حساسیت های گوناگون در خصوص روابط 

عاشــقانه حقیقی و زمینی در ایران در حقیقت تصورات باورگونه خود را از موضوع به 
خواننده تحویل می دهد. جعفری همچنین بیان کرد: فردی که متولد 1369 است بر 
اســاس کدام تجربه زیسته خود می تواند رمانی عاشقانه در 9۰۰ صفحه بنویسد؟ غیر 
از این اســت که او پای سریال های عاشقانه ترکی نشسته و در واقع گزارشی از آن چه 
را دیده اســت روایت می کند؟ او همچنین به ظهور قارچ گونه ناشرها و نقش آن ها در 
انتشار رمان های بی کیفیت اشاره کرد و گفت: کار به جایی کشیده که حتی ناشرهایی 
که ادعای ترویج و اشــاعه ادبیات داستانی جدی کشور را دارند در دام وسوسه چاپ و 
انتشــار چنین رمان هایی افتاده اند و بر سر قاپیدن آثاری از این دست با هم به رقابت 
می پردازنــد. جلیل جعفری با تاکید بر این باور که تداوم این جریان باعث شــده بازار 
رمان و داســتان بسیار شلوغ، آشفته و کاذب شــود بیان کرد: جالب این که ناشرها با 
قصد بازارگرمی ادعا می کنند فالن یا بهمان رمانی که منتشــر کرده اند به چاپ صد و 
نمی دانم چندم در شــمارگان متعدد 1۰۰۰ نسخه رسیده است. حال آن که با اندکی 
دقت می توان متوجه شد گرانی کتاب در »جامعه کتاب نخوان« ما خود عاملی در افشای 

چنین ادعای ناصوابی است.

داستانناتمامخریدخانهنیمایوشیج

خانهامابریستاماابربارانشگرفتهاست
هشت زن تاریخ ساز بریتانیا

ترقــی اقتصادی : کتاب »تاریخ ســازان 
بریتانیا )سیمای هشت زن(« نوشته جنی 
موِری به تازگی با ترجمه پرتو شریعتمداری 
توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب نهمین عنوان 
از مجموعه »برگی از تاریخ« اســت که این 
ناشــر چاپ می کند.این کتاب دربرگیرنده 
زندگی نامه 8 زن تاریخ ســاز در انگلستان 
اســت که به قلم جنی موری روزنامه نگار 
و نویســنده نوشــته  شــده و در قالب این 
کتاب به چاپ رســیده اند. او با انتشار این 
کتاب خواسته خالِف گفته تامس کارالیل 

فیلســوف و تاریخ دان اســکاتلندی عمل کند که گفته بود جهان چیزی نیســت مگر 
سرگذشــت مردان بزرگ. موری در طول عمر حرفه ای اش با تعدادی از تاثیرگذارترین 
زنان تاریخ معاصر انگلستان مصاحبه کرده و نمی خواسته جوانان کشورش با تفکر امثال 
کارالیل پرورش پیدا کنند.زنانی که این کتاب به زندگی شــان اختصاص دارد، به  این 
ترتیب عناوین کتاب را به خود اختصاص داده اند: مری ولســتون کرافت، ایدا الولیس 
میلیسنت گارت فاست، املین پانکهرست، کنستانس مارک ویچ، نانسی استور، مارگارت 
تاچر و نیکال استرجن. این زنان در گروه های مختلف اجتماعی قرار می گیرند. از مبارز 
حقوق زنان، دانشــمند ریاضی دان و فعال جنبش حق رأی زنان گرفته تا مدافع حقوق 
زنان کارگر، مادران و کودکان، نماینده مجلس عوام، نخســت وزیر بریتانیا، رهبر حزب 
ملّی اسکاتلند و... . سرگذشــت هر یک از این زنان، الهام بخش تکاپوگران حقوق زنان 
اســت؛ زنانی که به جای نفرین تاریکی، چراغ برافروختند و برای رســیدن به حقوق 
انسانی خود چشم به راه نماندند.گزینش 8 زندگی نامه این کتاب، با هدف تمرکز بر زنان 
پرچمدار در جنبش های اجتماعی و برابری خواهانه انجام شده است. مترجم کتاب نیز 
آن را با نی نیت ترجمه کرده که خواننده فارســی زبان با سرگذشت کمترشناخته شده 
زنانی آشنا شود که برای پایان دادن به نابرابری دیرپا و ریشه دار میان زن و مرد طی دو 
قرن گذشته، گام های بلندی برداشتند و رنج های فراوانی را به جان خریدند.این کتاب با 

136 صفحه، شمارگان7۰۰ نسخه و قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

»زوربای یونانی« برای پنجمین بار 
به بازار نشر آمد

ترقی اقتصادی : رمــان »زوربای یونانی« 
نوشــته نیکــوس کازانتزاکیس بــا ترجمه 
محمود مصاحب توســط نشر نگاه به چاپ 
پنجم رســید.رمان »زوربای یونانی« نوشته 
نیکــوس کازانتزاکیس بــا ترجمه محمود 
مصاحب، به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ 
کازانتزاکیس  اســت.نیکوس  رسیده  پنجم 
نویسنده و شــاعر یونانی متولد سال 1873 
و درگذشــته به ســال 1957 اســت که با 
آثــاری چون »زوربای یونانی« یا »مســیح 
بازمصلوب« شــناخته می شــود. شــهرت 
»زوربای یونانی« او به واســطه رمان و البته 
فیلمی ســینمایی اســت که با اقتباس از آن و بازی آنتونی کوئین ساخته شده است.
داستان »زوربای یونانی« درباره یک مرد جوان است که می خواهد برای مدتی کسوت 
روشنفکری و کتاب هایش را کنار گذاشته و برای راه اندازی دوباره یک معدن زغال سنگ 
به جزیره کرت در یونان ســفر کند. پیش از شــروع مسافرت با مردی اسرارآمیز به نام 
آلکسیس زوربا آشــنا می شود که 65 سال سن دارد و تجربیات زیادی از زندگی دارد. 
زوربا، راوی داستان یعنی همان مرد روشنفکر را راضی می کند او را به عنوان سرکارگر 

معدن با خود ببرد و این دو سفرشان را آغاز می کنند.

انتشار مجموعه  شعری از ضیاء موحد
ترقی اقتصادی : مجموعه شــعر دوزبانه 
»بعد از سکوت« سروده ضیاء موحد منتشر 
شد.این شاعر با اعالم این خبر به ایسنا گفت: 
این مجموعه که شــامل حدود 3۰ شعر به 
دو زبان انگلیســی و فارسی است به تازگی 
منتشر شده است. کتاب شامل سروده هایم از 
سال 1394 تا 1396 است و مانند کارهای 
دیگرم است؛ البته از نظر برخی به موضوعات 
متنوع تری پرداخته شــده اســت؛ برخی از 
شــعرها جنبه فلســفی و برخی هم جنبه 
طبیعت گرایی دارند.او با بیان این که وضعیت 
شعر در جامعه ما خوب است، درباره این که 

گفته می شود دوران شعر به سر آمده است، اظهار کرد: بارها و بارها این حرف ها زده شده 
است، حتی در خارج هم این موضوع را بیان کرده و گفته اند دوران شعر تمام شده است 
اما هربار که این حرف ها زده  شده، شاعران مهمی پیدا شده  و این حرف را باطل کرده اند.
مجموعه شــعر »بعد از سکوت« سروده ضیاء موحد و با ترجمه سعید سعیدپور به زبان 
انگلیسی، در 75 صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان در انتشارات هرمس راهی بازار شده است.

 »شل سیلوراستاین« و 
»جبران خلیل جبران« به بازار آمدند

ترقــی اقتصــادی : انتشــارات کتاب 
خورشــید دو کتــاب جدیــد از مجموعه 
برگزیده هــای ادبی را راهی بــازار کرده 
اســت. کتاب »شــل سیلوراســتاین« با 
برادران، شــاهین خواجه  علیرضا  ترجمه 
شاه شــهید، نیاز ســاغری با متن دوزبانه 
فارســی انگلیسی، شــامل چهار مجموعه 
شعر و یک داســتان از شل سیلوراستاین 
شــاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و خواننده آمریکایی است، گزیده آثار او پیش از این 
در مجموعه دردانه های کتاب خورشید در پنج جلد منتشر شده بود و اکنون در قالب 
یک کتاب منتشر شده است.»از خیلی خوب به خیلی بد«، »پاهای کثیف« »عاشقانه 
ها«، »الالیی ها افســانه ها دروغ ها« و »هملت از زبان مــردم کوچه و بازار« عناوین 
 این مجموعه هســتند.این کتاب در 5۰۰ نســخه و با قیمــت ۲9 هزار تومان عرضه 

شده است.
کتاب دیگر »جبران خلیل جبران« مجموعه ای از عاشقانه ها، جاودانه ها و عارفانه های 
خلیل جبران اســت که توسط ســهیل بوشروی جمع آوری شــده و توسط مسیحا 
برزگر ترجمه شــده است. بوشروی اهل لبنان اســت و به عنوان یکی از مطلع ترین 
صاحبنظران جبران خلیل جبران شــناخته شده است. این کتاب نیز با متن دو زبانه 
فارســی انگلیســی، در5۰۰ نســخه و با قیمت 38 هزار تومان عرضه شده است.در 
قسمتی از کتاب آمده است: به یکدیگر عشق بورزید، اما از عشق بند مسازید. ممکن 
است با فصل ها تغییر کنیم، اما فصل ها ما را تغییر نخواهند داد. کسی که به سیمای 

غم نگاه نکرده، سیمای شادمانی را هرگز نمی بیند.

 آد   م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

جلیل جعفری:

بازار رمان به ابتذال کشیده شده است

ترقی اقتصادی : حسن جوادی که در بخش درباره شعر سیزدهمین 
جشنواره شــعر فجر برگزیده شــده است، می گوید: شــعر نو فارسی 
آن طوری که باید و شاید در خارج از ایران معرفی نشده، در صورتی که 

شعر کالسیک فارسی خیلی ترجمه شده است.
این منتقد و مترجم ساکن آمریکا در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
و جایــگاه نقــد ادبی خصوصاً نقد شــعر، اظهار کــرد: به طور کلی در 
زمان ما، نقد شــعر پیشــرفت فوق العاده ای کرده است. می توان گفت 
کســانی مثل عبدالحســین زرین کوب یا پرویز ناتل خانلری یا کسانی 
مثل رضا براهنی - که دوســت من اســت - نقد ادبی را به صورتی که 
در خارج مطرح بوده اســت به ایران آورده و با شــعر یا رمان فارســی 
مطابقت داده اند. حســن میرعابدینی هم یکی از محققان جدید است 
که کتابی خوب با عنوان »صد ســال داستان نویسی« نوشته است که 

داستان نویسی را به طور مدرن تحلیل می کند.
او افزود: همچنین اولین کســی که کتاب مفصلــی درباره تاریخ ادبی 
ایران با درنظر گرفتن متدهای نقد ادبی جدید، به انگلیســی نوشــته 
است، ادوارد براون است. من هم کتابی درباره او با عنوان »ادوارد براون 
و ایران« نوشــته ام. بعد از او ایرانی ها هم شــروع به نوشتن کتاب های 

نقد ادبی کرده اند.
نویســنده کتاب »تاثیر ادبیات فارسی بر ادب انگلیسی« که در بخش 
درباره شــعر جشنواره شعر فجر برگزیده شــده است همچنین درباره 
این اثر گفت: این کتاب در اصل به عنوان رســاله دکتری من در ســال 
1965 در دانشگاه کمبریج بود. درباره تاثیر ادبیات فارسی روی ادبیات 
انگلیسی است و به طور کلی نظر انگلیسی ها نسبت به ایرانی ها و نحوه 
برخورد آن ها در طی سال های مختلف و همچنین تاریخ ایران شناسی 
را بیان می کند. اصل این کتاب که دو بار به انگلیسی چاپ شده است، 
از زمان شکســپیر، قرن 16 میالدی شــروع می شود و به سال 19۰۰ 
می رســد. بعد از آن من این کتاب را به فارســی درآوردم که یک قرن 
به آن اضافه می شــود یعنی به عصر حاضر می رسد و یک سری شاعران 
آمریکایی و تمام تاریخ ایران شناســی در انگلیــس و آمریکا را هم در 

بردارد.
جوادی در پاسخ به سوالی درباره جشنواره شعر فجر امسال، بیان کرد: 
من مدت ها اســت که ایران نیستم، برای همین نمی توانم قضاوت کنم. 
امــا به طور کلی فقط می توانم بگویم که این جایزه ها یک نوع قدردانی 
اســت. البته این کتاب من قباًل هم جایــزه دهخدا را برده بود که بعداً 

به من خبر دادند.
این مدرس دانشــگاه جرج واشــینگتن همچنین درباره وضعیت شعر 
امــروز، گفت: شــعری که از زمان نیمــا ایجاد شــده، تحول طبیعی 
ادبیات اســت که در هر مملکتی اتفاق می افتد و یک پیشــرفت و نوع 
تازه ای در شــعر اســت. شــعر به طور کلی بیان احساسات شاعر است 
که در حــاالت و زمان های مختلف این احساســات را بیان می کند و 
اگر در محدوده خاصی باشــد و محدودیت هایی برایش ایجاد شــود، 
خوب نیســت؛ در صورتی که ســابقا از لحاظ قافیه و عروض مشکالت 
زیــادی وجود داشــته و کســی که بــه آن صورت تبحری نداشــته، 
نمی توانســته است شــعر را به خوبی بیان کند. شعر نو هم یک تحول 
اســت و همان طور که در دیگر رشــته ها تحوالتی به وجود می آید، این 
هــم نوع تازه ای اســت و فوق العاده خوب و جالب اســت. فرض کنید 
کسانی مثل فریدون مشیری، محمدرضا شفیعی کدکنی، فروغ فرخزاد 
و نیما یوشــیج هر کدام نوآوری های خاصــی کرده اند که در نوع خود 
 مهم اســت و بســتگی به زمان و مکان دارد و نمی تــوان گفت کدام 

خوب یا بد است.

حسن جوادی، برگزیده جشنواره شعر فجر:

شعر نو ایران خوب معرفی 
نشده است


