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وزن بسیار زیاد انتشار انواع اوراق تامین مالی در بودجه

 جبران کسری بودجه 99 
از جیب بانک ها

 دولت قانون بدهی را هرچه 
سریع تر مشخص کند

 صندوق ها اوراق دولتی 
را نمی خرند

صفحه 4

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره 83
نیمه اول دی ماه 1398- قیمت 2000 تومان
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 شاخص رقابت پذیری صنعتی 
در ایران چه وضعیتی دارد؟

چشم انداز نامشخص رقابت پذیری صنعتی

قیمت نفت از 59 دالر تا 70 دالر در هر بشکه
 پیش بینی های جهانی قیمت نفت 

برای سال 2020

 جعبه سیاه هوشمند خودروها آینده بیمه 
را تغییر می دهد

تکنولوژی به کمک صنعت بیمه می آید

صفحه 6

صفحه 7

صفحه  5

تحلیل هایی درباره چگونگی تحقق بودجه غیرنفتی
برداشت الیه نفتی در بودجه 99 جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد؟

جنگ و آینده بازارهای سهام، طال و ارز

ترس بازارها

 صندوق توسعه ملی 
صندوق پس انداز نیست 

فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی ناکارآمدی حساب 
ذخیــره ارزی بوده و نباید به ایــن صندوق به عنوان 
حســاب پس انداز دولت نگاه کــرد. دولت باید منابع 
بودجــه را منطقی تر برآورد کــرده و منابع جایگزین 
بــرای کاهش درآمدهــای نفتی ناشــی از تحریم ها 

پیش بینی کند، به گونه ای که کمترین فشار ...

در تصور رایج، بانک ها واســطه گر وجوه هســتند؛ به 
این معنا که بانک ها با جمع کردن ســپرده از اقشــار 
مختلــف مردم آن را به بخش هــای مختلف اقتصاد 
وام می دهند. اما واقعیت خالف این مطلب است؛ در 
بانکداری مدرن که در ایران نیز در حال اجراســت، 

بانک ها خالق پول هستند...

صنعــت فوالد می تواند طبق هدف گذاری برنامه جامع 
فوالد به هدف تعیین شده، یعنی تولید 55 میلیون تن 
در سال تا 1404 برسد. ظرفیت تولید فوالد کشور در 
سال 1396 معادل 31.62 میلیون تن و عملکرد تولید 
فوالد کشــور در همان سال معادل 21.88 میلیون تن 

بوده است. دولتی ها باور نمی کردند...

شهادت ســردار بزرگ انقالب اســالمی، شهید قاسم 
ســلیمانی را باید در چارچوب انقالب و احیای هویت 
اســالمی- ایرانی در ابعاد نظری، عملــی، گفتمانی و 
رفتاری تفســیر و تبیین کرد.انقالب اســالمی هویتی 
فزاینده برای جامعه ایران داشت که فاصله معنایی خود 

را با لشکرکشی ها و امیراتوری گرایی های دیرین...

 قاسم سلیمانی 
نماد قدرت هویتی ایران

 بحران در 
نظام پولی

 چالش های 
صنعت فوالد 
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تحوالت شاخص تورم در آذر 98 به تفکیک استان، شهر و روستا

تغییرهزینه خانوارهای شهری و روستایی 

دالیل چرخش وضعیت در بازار مسکن

افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم 

ترقی اقتصادی : بر اساس اطالعات منتشر شده از شاخص قیمت مصرف کننده در آذر 
98، همچنان فشــار تورمی بر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است و 
اختالف قابل توجهی نیز میان تورم احساس شده در استان های مختلف وجود دارد. طبق 
آمار، در آذرماه 98 بیشترین نرخ تورم ماهانه با 6.3 درصد افزایش به استان آذربایجان 

غربی و کمترین نرخ آن با 1.2 درصد افزایش به استان کردستان اختصاص دارد.
شاخص کل قیمت مصرف کننده در آذرماه امسال، نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش 
یافت که اندکی از شــتاب آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است. در این ماه میانگین 
نرخ تورم نقطه به نقطه 27.8 درصد برآورد شده و نرخ تورم ساالنه به 40 درصد رسیده 
است؛ اما اســتانهای مختلف وضعیت بسیار متفاوتی را تجربه کرده اند و همچنان میان 

نرخ تورم احساس شده در شهر و روستا نیز اختالف چشمگیری وجود دارد.
تورم تحمیلی به کل خانوارهای کشور

آمارها نشان می دهد در آذرماه 1398 شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای 
کشــور نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش یافته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم 

ماهانه خانوارهای کشور، با 6.3 درصد افزایش به استان آذربایجان غربی و کمترین نرخ 
تورم ماهانه با 1.2 درصد افزایش به استان کردستان اختصاص دارد.

در آذرماه، درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشــور 27.8 درصد است. در این مورد بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
به استان ایالم )33.9 درصد( و کمترین آن به استان کردستان )23.1 درصد( اختصاص 

دارد.
همچنین بر اساس آمارها، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 برای خانوارهای 
کشــور به 40 درصد رسیده که بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم 

)48.6 درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )35.2 درصد( است.
تغییر هزینه خانوارهای شهری

در آذرمــاه 1398 نرخ تورم کل برای خانوارهای شــهری نســبت به ماه قبل 3 درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری به استان 
آذربایجان غربی با 6.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه به استان کردستان با 

1.3 درصد افزایش تعلق دارد. بررســی ها نشان می دهد در آذرماه امسال، درصد تغییر 
شــاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
شهری کشــور 27.6 درصد است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری 
مربوط به اســتان ایالم )33 درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان کردستان )23.0 

درصد( است.
نــرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 برای خانوارهای شــهری به عدد 39.3 
درصد رســید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )47.6 درصد( و 

کمترین آن مربوط به استان فارس )33.5 درصد( است.
تداوم فشار به خانوارهای روستایی

در آذرماه 1398 شــاخص کل تورم برای خانوارهای روســتایی نسبت به ماه قبل 4.2 
درصد افزایش داشــته و بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان 
سیستان و بلوچســتان با 8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 

کردستان با 0.9 درصد افزایش است.
همچنین درصد تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای روســتایی 28.9 درصد است که بیشترین نرخ آن به استان ایالم با 38 

درصد افزایش و کمترین آن به استان کردستان با 23.6 درصد اختصاص دارد.
طبق آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1398 برای خانوارهای روســتایی نیز 
به عدد 43.8 درصد رســیده که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم 

)52.9 درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )39.1 درصد( است.

ترقی اقتصادی : در شــرایطی که حــدود 6 ماه از تثبیت وضعیت 
بازار مســکن می گذرد و رکود تورمی بازار مسکن به رکود غیرتورمی 
تبدیل شده است؛ آمارهای وزارت راه و شهرسازی از تغییر محسوس 
معادالت بازار مســکن شهر تهران حکایت دارد. بر اساس این آمارها 
میانگین قیمت مســکن در آذرماه با رشد 6.7 درصدی نسبت به ماه 
قبل مواجه شده و تعداد معامالت قابل قبول نیز 146 درصد افزایش 
بافته است. بازار مسکن بعد از دو سال روند صعودی قیمت ها، باالخره 
در اوایل تابســتان امســال وارد دوره رکود غیرتورمی شد آن هم در 
شرایطی که تعداد معامالت آن نسبت به دوران اوج رونق، به کمتر از 
یک پنجم رسیده بود. در این وضعیت، پیش بینی می شد ضمن تداوم 

رکود این بازار تا حدود یک ســال آینده، میانگین قیمت  مسکن نیز 
تعدیل شــود. حاال اما، به دنبال موج جدیدی تنش قیمت ها که بعد 
از اجرای طرح بنزینی دولت در اقتصاد ایران به راه افتاد، بازار مسکن 
نیز تغییر سریع و پرقدرتی داشته و رکورد رشد 6.7 درصدی قیمت 
و افزایش 146 درصدی تعداد معامالت را شکســته است. بر اساس 
جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، در آذرماه میانگین قیمت یک مترمربع 
زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش 6.7 درصدی مواجه شده و 

به 13 میلیون 474 هزار تومان رسید است.
بر اساس این گزارش تعداد معامالت قابل قبول در بازار مسکن تهران 

بعــد از حذف قراردادهایی که با کد پســتی تکراری یا نامعتبر ثبت 
شده اند، به 8535 فقره رسیده که نسبت به تعداد 3466 فقره معامله 
در آبان ماه، 146 درصد بیشــتر است. بر اساس آمارهای وزارت راه و 
شهرسازی، در آذرماه امســال همچنان عنوان گران ترین منطقه در 
شهر تهران به منطقه یک اختصاص داشته است با این تفاوت که در 
آذرماه امســال قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه نسبت به 
آبان ماه بیش از 5 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است و اکنون 

در هر مترمربع 30 میلیون و 854 هزار تومان به فروش می رسد.
هم چنین بر اســاس این گزارش ارزان ترین معامالت در پایتخت در 
منطقه 18 شــهر تهران با میانگین قیمت هر مترمربع 6 میلیون و 
239 هزار تومان معامله شــده اســت که البته نسبت به ماه گذشته 
خود افزایش قیمت حدود 400 هزارتومانی را در هر مترمربع تجربه 
می کند. در منطقه 5 تهران که معموالً بیشــترین معامالت مسکن 
پایتخت را بــه خود اختصاص می دهد، با افزایش قیمت یک میلیون 
تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر 
مترمربع به میانگین قیمتی 15 میلیون و 848 هزار تومان رســیده 

است. در آذرماه امسال، ارزش ریالی خریدوفروش های انجام شده در 
بازار مســکن شــهر تهران به 10 هزار و 440 میلیارد تومان رسیده 
که نســبت به ماه قبل 165 درصد و نســبت به آذرماه پارسال 82 
درصد رشد نشان می دهد. از سوی دیگر آمار تعداد واحد مسکونی در 
پروانه های ســاختمانی صادره آبان ماه در ماه آذر ارائه شده که نشان 
می دهد تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادره در آبان ماه 1398 
بالغ بر 5045 واحد بوده که نسبت به ماه قبل 8.7 درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته 4.9 درصد کاهش یافته است. در هشت ماهه 
امسال تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره 42 هزار 
و 271 مورد بوده که نســبت به همین زمان در سال گذشته 17.6 

درصد کاهش نشان می دهد.
کارشناسان پایان یافتن ماه صفر، اصالح نرخ بنزین، نزدیک شدن به 
ماه های پایانی سال و ورود تقاضا به بازار مسکن را از دالیل چرخش 
وضعیت در بازار مسکن می دانند و معتقدند رشد قیمت ها در این بازار 
به تناســب نرخ تورم کل معقول است اما ظرفیتی برای جهش دوباره 

قیمت مسکن متصور نیستند.

 صندوق توسعه ملی 
صندوق پس انداز نیست 

فلســفه وجودی صندوق توســعه ملی 
ناکارآمدی حســاب ذخیره ارزی بوده 
و نباید به این صندوق به عنوان حساب 
پس انــداز دولت نگاه کــرد. دولت باید 
منابع بودجه را منطقی تر برآورد کرده و 
منابع جایگزین برای کاهش درآمدهای 
نفتی ناشی از تحریم ها پیش بینی کند، 
به گونه ای که کمترین فشــار به بخش 
خصوصی و اقشــار مختلف جامعه وارد 

شود.
حساب ذخیره ارزی در سال 1379 در 
دولت هفتم و پس از بروز شوک ناشی 
از کاهش درآمدهای نفتی به موجب ماده 60 قانون برنامه ســوم توســعه ایجاد شد. 
چنانچه درآمدهای نفتی مازاد بر مقدار پیش بینی شــده باشــد، این مازاد به حساب 
ذخیره ارزی واریزشــده و چنانچه درآمدهای ارزی پیش بینی شــده کمتر از مقدار 
تحقق یافته باشد، می توان در فواصل شــش ماهه از موجودی حساب ارزی برداشت 
کرد. طبق بند "ب" ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور مصوب 
سال 1395، عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت 
نقــدی و تهاتری و درآمد دولت حاصل از خالص صادرات گاز پس از کســر مصارف 
ارزی پیش بینی شــده در جداول قانون بودجه کشور به حســاب ذخیره ارزی واریز 

می شود.
پس از ابالغ سیاست های کالن اقتصادی توسط مقام معظم رهبری در قانون برنامه 
پنجم توســعه ایجاد صندوقی تحت عنوان صندوق توســعه ملی به تصویب رسید. 
صندوق توسعه ملی ایران به دنبال تجربه های موفق متعدد در سایر کشورها درزمینه 
مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی  با عنوان صندوق های ثروت ملی 
فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرد. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه 
صندوق توســعه ملی باهدف تبدیل بخشــی از عواید ناشــی از فروش نفت و گاز و 
میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ ســهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
تشکیل می شود. در اساســنامه صندوق توسعه ملی، یا همان ماده 16 قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه کشور، واریز ساالنه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات 
نفــت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صنــدوق، حداقل 20 درصد ارزش 
صــادرات تهاتری اقالم فوق الذکر و افزایش ســهم واریزی از منابع دو بند پیشــین 

هرسال به میزان 3 واحد درصد به عالوه موارد دیگر تعیین شده است.
اگرچه درآمدهای حســاب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای توسعه تولید و 
ســرمایه گذاری و تسهیالت بخش خصوصی استفاده می شود اما تفاوت مهم حساب 
ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در این است که فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی 
تعدیل نوســانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی در بودجه بوده اســت و در صورت 
وجود درآمد نفتی بیش از پیش بینی بودجه، این مازاد به حســاب ذخیره ارزی واریز 
می شــود اما در مورد صندوق توسعه ملی قضیه برعکس است؛ یعنی قبل از هرگونه 
هزینه درآمدهای نفتی بایستی سهم مشخصی از این درآمدها به صندوق واریز شود 

و این سهم ساالنه نیز افزایش یابد.
حال با توجه به مقدمات ذکرشــده به بررسی جایگاه صندوق توسعه ملی در قانون 
بودجه 1398 و الیحه بودجه 1399 می پردازیم. در قانون برنامه ششم توسعه منابع 
حاصل از نفت و میعانات گازی برای ســال 98 و 99 به ترتیب 1150 و 1237 هزار 
میلیارد ریال برآورد شــده اســت. این در حالی اســت که این منبع درآمدی مهم 
دولــت در قانون بودجــه 98، 1531 هزار میلیارد ریــال و در الیحه 99 با کاهش 
68.4 درصدی و بالغ بر 483 هزار میلیارد ریال برآورد شــده است. بر اساس گزارش 
برنامه وبودجه در پایان ســال جاری کسری عملیاتی بودجه 776 هزار میلیارد ریال 
خواهد بود. اگرچه در ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا همان 
اساسنامه صندوق توسعه ملی اســتفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و 
تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است، 
اما بر اســاس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97/04/26، 12 درصد 
از ســهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور 
ذخیره می شــود و از مجموع این کسری 779 هزار میلیارد ریالی دولت، 620 هزار 
میلیارد ریال از صندوق توســعه ملی و فروش اوراق مالی اســالمی برای جبران این 

کسری استفاده می شود.
بر اســاس بند "ب" ماده 7 قانون برنامه ششــم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از 
منابــع حاصل از صــادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در ســال اول 
اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین می شود و ساالنه حداقل 2 واحد درصد به این 
ســهم اضافه می شــود.  بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول 
منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران 
از کل صــادرات نفت و میعانات گازی و همچنین ســهم 3 درصد مناطق نفت خیز، 
گازخیز و توســعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، ســهم بودجه عمومی دولت 
از منابع موضوع این جزء در ســقف جدول برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در 
برنامه ششم توســعه تعیین و به حســاب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور 
واریز و مابقی را به حســاب ذخیره ارزی واریز کند. این سهم 30 درصدی در قانون 
بودجه 98 به 20 درصد کاهش یافته و مابه التفاوت ســهم 20 درصد تعیین شــده تا 
ســهم قانونی 34 درصد صندوق توســعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق 
تلقی می شــود. این سهم در الیحه بودجه 99 همچنان 20 درصد پیش بینی شده و 

مابه التفاوت تا سهم قانونی نیز لحاظ نشده است.
چراکه رشــد پیش بینی شــده درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز در الیحه 99 حدود 68.4- کاهش داشــته و نه تنها بدهی دولت 
به صندوق توســعه ملی تسویه نشده بلکه به دلیل کســری بودجه سال 98 دولت 
در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد برداشت از صندوق 
توســعه ملی، فروش اوراق مالی اسالمی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و واگذاری 
و مولدســازی دارایی های خود را ارائه کرده است. با توجه به ارقام قانون بودجه 98 
و الیحه بودجه 99، ســهم 20 درصدی صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفت و 
فرآورده های آن به ترتیب 306 و 97 هزار میلیارد ریال )کاهش حدود 68 درصدی( 
است. میزان تســهیالت ارزی با تضمین دولت از منابع ورودی صندوق توسعه ملی 
در سال 99، 3425 میلیون یورو پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه 
98، 44.2 درصد رشــد داشته است. از مصارف این تسهیالت در الیحه بودجه 99، 
تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 106 قانون برنامه ششــم توســعه 33.3 درصد، 
تجهیزات آزمایشــگاهی و کارگاهی دانشــگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
25 درصد رشــد داشته و موارد مصرف دیگری تا ســقف 590 میلیون یورو به این 

تسهیالت اضافه شده است.
با توجه به موارد گفته شــده در خصوص صندوق توســعه ملی و مقایسه موارد کلی 
ایــن صندوق در قانون بودجه 98 و الیحه بودجه 99 می توان گفت تغییر اساســی 
در جایگاه صندوق توســعه ملی در الیحه بودجه 99 نســبت بــه قانون بودجه 98 
رخ نداده اســت؛ لکن با توجه به دایره قدرتی که شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا دارند، هرگونه تصمیم گیری در خصوص بودجــه و حتی مغایر با قوانین 
باالدستی امکان پذیر است. همچنین ازآنجاکه پیش بینی در خصوص صادرات روزانه 
1.5 میلیون بشــکه نفت در بودجه 98 محقق نشــد و این برآورد نادرست منجر به 
کسری بودجه شــدید دولت و کاهش صادرات 300 هزار بشکه ای در اصالح قانون 
بودجه 98 شد، به نظر می رسد صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت در الیحه بودجه 
99 به دوراز واقع بوده و بهتر است همان 300 هزار بشکه لحاظ شود، چراکه در غیر 
این صورت بودجه 99 با کسری بسیار مواجه شده و درنتیجه دولت بایستی از منابع 

صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
این نکته را نباید فراموش کرد که فلســفه وجودی صندوق توسعه ملی ناکارآمدی 
حســاب ذخیره ارزی بوده و نباید به این صندوق به عنوان حســاب پس انداز دولت 
نگاه کرد و در مواقع کمبود بودجه، با مصوبات ســران قوا، از منابع این صندوق که 
به منظور ســرمایه گذاری های مولد و حفظ سهم نسل های آینده ایجادشده، استفاده 
نمود. بنابراین دولت بایستی اوالً منابع بودجه را منطقی تر برآورد نموده و ثانیاً منابع 
جایگزین برای کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها پیش بینی کرده به گونه ای 

که کمترین فشار را بر بخش خصوصی و اقشار مختلف جامعه وارد کند.

ترقی اقتصادی : اول بار در زمان ملی شدن صنعت نفت که تحریم 
انگلیسی ها بر صنعت نفت ایران سایه افکند، مسئله جداسازی دخل 
و خرج از نفت توســط دکترمحمد مصدق مطرح و طرحی نیز برای 
آن آماده شــد که 6پیشنهاد در آن گنجانده شده بود. 68سال پس 
از نخســتین بحران فروش نفت، بار دیگر مســئله تفکیک نفت از 
بودجه های سنواتی بر سر زبان ها افتاده و سازمان برنامه و بودجه از 

تغییر ساختار بودجه ریزی سخن به میان آورده است.
7سال پیش هم که تحریم های نفتی و بانکی به مرحله سخت خود 
رسیده بود، سیاســتگذاران به صرافت افتاده بودند تا نسخه بودجه 
غیرنفتی را بنویســند، اما در آن مقطع با آغاز مذاکرات هسته ای در 
سال 1392 و رسیدن به توافق ژنو، بار دیگر این هدف بزرگ فراموش 
شد. توافق ژنو این اجازه را به ایران می داد که روزانه یک میلیون بشکه 
نفت بفروشــد و پول آن را نیز دریافت کند. با این اتفاق عمال روند 
افزایش فشــار تحریم ها و کاهش صادرات نفت ایران متوقف شد و 
نشانه های رسیدن به توافق با غرب خودنمایی کرد، به همین دلیل 
اجبار بودجه ریزی بدون نفــت از میان رفت تا این طرح به بایگانی 

فرستاده شود.
صنعت نفت به عنوان سیاســی ترین صنعت ایران در طول تاریخ با 
چالش های زیادی از ســوی سیاســت مداران مواجه شده است، اما 
تنها دســتاورد بودجه ریزان در ســال های اخیر، کاهش ســهم آن 
از بودجه عمومی بوده اســت. در ســال1397 سهم نفت از بودجه 
عمومی 31.3 درصد اعالم شــد درحالی که در ســال1392 سهم 
آن از بودجه 41درصد برآورد شــده بود. کاهش حدود 10درصدی 
ســهم این ماده معدنی از هزینه های جاری، اهمیت باالیی داشت و 
آسیب پذیری اقتصاد ایران نسبت به تحریم های اقتصادی را کاهش 
داد. امــا بودجه بدون نفت همچنان به رؤیایی دســت نیافتنی برای 
اقتصاد ایران شباهت دارد؛ هرچند این بار سیاست های تحریمی علیه 
ایران به حدی دقیق بوده است که بودجه ریزی بدون نفت از سیاستی 
اختیاری به رویکردی اجباری بدل شده است. این سومین بار است 
که بحران فروش نفت،  مســئله نفت زدایــی از مالیه دولت را پیش 
کشیده است. هرچند در مقاطعی از تاریخ، کاهش قیمت نفت شرایط 
را برای اداره کشور دشوار ساخته است و دولت ها راهکارهایی را برای 
عبور از بحران پشت سر گذاشته اند اما این بار برای دومین بار در یک 

دهه اخیر، چالش دخل کوچک از محل تحریم ها ایجاد شده است.
بودجه 99 قرار است منهای نفت باشد، چراکه در سال98 هم درآمد 
142هزار میلیارد تومانی پیش  بینی شده در بودجه، تحقق نیافت و بار 
کسری بودجه را بر دوش دولت گذاشت. طبق الیحه بودجه 99 قرار 
اســت با افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق مشارکت، فروش 
دارایی های دولت ازجمله واگذاری شــرکت ها و چند راهکار دیگر، 
مسئله کمبود درآمدهای نفتی حل و فصل شود. تنها بودجه عمرانی 
به درآمدهای نفتی وابسته می ماند. چگونگی پیشرفت این پروژه ها 
که می تواند محرک رشــد اقتصادی باشد، چالش دیگری است که 
فعال در اولویت سیاستگذاران قرار ندارد. از سوی دیگر مسئله افزایش 
عوارض و مالیات ها و ظرفیــت جامعه برای پذیرش این موضوعات 

اهمیت باالیی دارد.
در این گزارش تحلیل گران اقتصــادی چگونگی تحقق راهکارهای 
الیحه بودجــه برای رهایی از نفــت را در بخش های مختلف مورد 
بررســی قرار داده اند. همچنین این موضوع از منظر آمادگی جامعه 
برای اصالحات بودجه ای با توجه به وضعیت سرمایه اجتماعی، مورد 

واکاوی قرار گرفته است.
مالیات ستانی در بودجه 99 قابل اجراست؟ 

غالمحسین دوانی؛ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ســرانجام و به ناچار دولت بودجه ســال 1399را براساس حداکثر 
فروش روزانه حدود یک میلیون بشــکه نفت )که هم اکنون کمتر 
از 300هزار بشــکه است( و بر پایه مالیات ستانی تنظیم و تسلیم 

مجلس کرده است.
بررســی اجمالی شاکله دولت نشان می دهد که دولت بی قد و قواره 
ایران با سری کوچک و تنی درشت، حداکثر توانسته ماهانه 10هزار 
میلیارد تومان مالیات اخذ کند، درحالی که باید ماهانه حداقل 18.5 
هــزار میلیارد تومان حقوق و مزایــای کارکنان خود را تأمین کند. 
نگاهی به روند هزینه های جاری دولت بیانگر آن است که هزینه های 
جاری دولت که در سال 1384معادل 33هزار میلیارد تومان بوده، در 
سال 1391به 89هزار میلیاردتومان)2.7 برابر( افزایش یافت و همین 
هزینه ها در ســال 1399معادل 320هزار میلیاردتومان )نسبت به 
سال 91حدود 3.6 رابر( شده است. درحالی که سفره معیشت مردم 
در این ســال ها مدام، کوچک و کوچک تر شــده، هزینه های جاری 

دولت به مراتب افزایش یافته که نتیجه آن رسیدن حجم نقدینگی به 
2700هزار میلیارد تومان)رقم افسانه ای( است.

اگر همین اعداد و ارقــام را معیار قرار دهیم، باید بگوییم که دولت 
در ســال 1399ماهانه حدود 27هزار میلیارد تومان بابت پرداخت 
هزینه های جاری نیازمند اســت که بعید به نظر می رسد با مالیات 
بتوان آن را تأمین کرد. در واقع دولتی که با شــعار »امید و تدبیر« 
بر ســر کار آمد، امروز موجی از ناامیدی و بی تدبیری- که نخستین 

نتیجه آن اوج تاریخی نقدینگی است- را به ارمغان آورده است.
به رغم آنکه فشــار تحریم بســیار جدی و همچون پتک دیوارهای 
پوشــالی دلواپســان را به هم ریخته اســت اما نگرانی اساسی سیر 
نابخردی در سیاســتگذاری مالی- اقتصادی و انتخاب ســاده ترین 
روش هاســت که اتفاقا مهلک ترین روش ها هســتند؛ نظیر افزایش 
قیمت بنزین به صورت یکباره و یکشــبه که حاشــیه های بسیاری 
به بارآورد. در چنین شــرایطی عقالنی ترین راهبرد اجرایی کاهش 
هزینه های جاری قطع بودجه نهادها و مؤسسات دست و پاگیر است 
که باری بر بدن فرتوت دولت هستند و از سوی دیگر نیازمند افزایش 
کارایی و اثربخشی بنگاه های دولتی هستیم که حداقل رقمی حدود 

30الی 40هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نکته حائز اهمیت دیگر ســاماندهی معافیت های مالیاتی با راهبرد 
راه اندازی چرخ تولید اســت، بنابراین اولویــت حذف معافیت های 
بی معنی، چه در مناطــق آزاد و ویژه از یک طرف و حذف معافیت 
نهادهای خاص از طرف دیگر به منظور شفاف سازی  مبادالت بازرگانی 

فراهم کردن سیستم رقابتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
تصور می شود دولتی که قرار است بر درآمد مالیاتی اتکا کند، هیچ 
راهکاری مگر شفاف سازی  و پاسخگویی درست و اجتناب از دروغ و 
ابهام ندارد، بنابراین پیشــنهاد آن است که به مردم تکیه کنیم و از 
شعارهای سیاســی و جنجال های بی مایه ای که هزینه آنها تاکنون 
کشور را زمین گیر کرده است، اجتناب کنیم، چرا که در غیراینصورت 
شاهد کسری بودجه عظیم و به دنبال آن افزایش نرخ تورم تا سقف 
30درصد و افزایش نرخ ارز، ســکه و... خواهیم شد که باری آنی بر 

دوش اقتصاد کشور خواهند بود.
بدیهی اســت که عاجل ترین اقدام دولت، تصویب اصالحات قانون 
مالیــات بر ارزش افزوده، اجرای درســت، عادالنه و منصفانه پایگاه 
اطالعات مالیاتی و توســعه غیرمالیاتی به منظور شناســایی و اخذ 
مالیــات از فراریان مالیاتی و ژن های خوب در جهت کاهش فشــار 
مالیاتی بر جامعه کار و تولید اســت. در واقع باید بگوییم که مالیات 
یک هزینه اجتماعی اســت که همه اشخاص)حقیقی - حقوقی( بر 
پایه »هر کســی بامش بیش، برفش بیشــتر« باید بپردازند تا این 

ساختار نابرابر تعدیل شود.
بودجه عمرانی با وابستگی به نفت چه سرنوشتی 

خواهد داشت؟ 
جمشید پژویان_اقتصاددان

هر سال زمانی که دولت های مختلف الیحه بودجه را ارائه می کنند 
در آن وعده هــای زیادی می دهند کــه خیلی از آنها صحت ندارد و 
درنهایت بعضی از آنها نیز به اجرا نخواهد رسید. در همه این سال ها 
کمتر الیحه بودجــه ای بوده که بعد از تصویب، دقیقا مطابق همان 
چیزی که به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است، به اجرا درآید. 
معموال در میزان درآمدهای ارائه شــده در الیحه بودجه زیاده گویی 

می شود و در میزان هزینه ها کم گویی. الیحه بودجه سال 99 نیز در 
شرایطی ارائه شده که سطح درآمدهای دولت از همیشه پایین تر. اما 
این درآمدها بیشتر از آنچه واقعا به دست خواهد آمد، نشان داده شده 
اســت. به عنوان مثال 48هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی 
درنظر گرفته شــده اســت که تحقق این رقم و حتی رقمی بسیار 
پایین تر، بسیار بعید به نظر می رسد. در همین شرایط، دولت در الیحه 
بودجه، ارائــه هرگونه طرح و پروژه عمرانی جدید در ســال 99 را 
ممنوع کرده و برای پروژه های نیمه تمام گذشته نیز 70هزار میلیارد 
تومان درنظر گرفته است. درنهایت هم گفته است که فقط درآمدهای 
حاصــل از فروش نفت به بودجه عمرانی اختصاص خواهد یافت. اما 
باید درنظر داشــت که 48هزار میلیارد تومانی که برای درآمدهای 
نفتی درنظر گرفته شــده بسیار خوش بینانه است و حتی درصورت 
تحقق نیــز از میزان بودجه ای که برای پروژه های عمرانی نیمه تمام 

ارائه  شده، بسیار کمتر است.
 تجربه نیز به ما نشان داده که درآمدهای نفتی )اگر وجود داشته 
باشد( درنهایت صرف هزینه های جاری خواهد شد و کسری های 
بودجه را جبران خواهد کرد. سازمان برنامه و بودجه در سال های 
دور با هدف برنامه ریــزی برای درآمدهای نفتی و صرف آن برای 
توسعه زیرســاخت های کشور تشکیل شد. اما حاال کار اصلی این 
سازمان، تنظیم بودجه است، درصورتی که باید برای ایجاد توسعه 
و عمران به وســیله درآمدهای نفتی برنامه ریزی کند. حاال عکس 
این موضوع را می بینیــم و درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف 
کارهای عمرانی و برای کارهای زیربنایی ســرمایه گذاری شــود، 
صرف هزینه های جاری دولت می شود. در همه سال های گذشته 
همواره به بخش عمرانی در پرداخت پول اجحاف شــده و این در 
حالی است که اینها پروژه های زیرساختی کشور به شمار می آیند 

که متوقف شدن آنها آسیب زا خواهد بود.
بســیار بعید اســت که دولت بتواند درآمدهای نفتی اندک خود را 
در ســال 99 صرف کارهای عمرانی کند. هرگز ندیده ایم که بودجه 
پیش بینی شده دولت برای بخش عمرانی تحقق یابد و همین امسال 
نیز این اتفاق نیفتاده اســت. و در خیلی از سال ها شاهد بودیم که 
کمتر از 70درصد بودجه پیش بینی شده برای بخش عمران محقق 
شــود. بنابراین در سال 99 و در شــرایط بسیار سخت اقتصادی و 
نامطلوب که به  خاطر کاهش درآمدهای نفتی رقم خورده است، این 

پروژه ها همچنان نیمه تمام خواهند ماند.
هم اکنون نمی توان هیچ طرح جایگزینی برای اتمام این پروژه ها ارائه 
کرد. برای ارائه یک راهکار در این زمینه باید در شرایط اقتصادی با 
ثبات تری باشیم. ما سال ها به درآمدهای نفتی متکی بوده ایم و حاال 
نمی توانیــم در کوتاه مدت جایگزینی برای آن پیدا کنیم که اقتصاد 
باثبات و مولد را برای ما به ارمغان بیاورد. به زبان ســاده بگویم که 
بودجه بدون نفت امروز را باید شبیه یک قرص نان درنظر گرفت که 

قرار است بین افراد و بخش های زیادی تقسیم شود.
 بنابراین طبیعی اســت که توزیع این قرص نان میان مردم و تامین 
هزینه های جاری و دســتمزدها در درجه اول اهمیت باشــد. قطعا 
اجرای پروژه های عمرانی، بخش های بزرگی از صنایع فوالد، سیمان، 
آهن، پتروشیمی و... را به کار می گیرد و می تواند به رشد اقتصادی و 
بهبود تولید ناخالص داخلی کمک کند، اما همانطور که اشاره شد، 
در شرایط فعلی، اولویت باید تامین هزینه های جاری باشد و می توان 

بعد از آن به فکر پروژه های زیرساختی بود.
درآمد ناشی از فروش اوراق مالی در سال 

99محقق خواهد شد؟
محمد قلی یوسفی- اقتصاددان

فروش بیش از 80هزار میلیارد تومان اوراق، یک تصمیم تورم زاست. 
فروش اوراق، سیاســتی نیســت که در جهت جمع آوری نقدینگی 
موجود در بازار اتخاذ شده باشد بلکه صرفا تصمیمی ناگزیر است که 

برای جبران کاستی های بودجه دولت گرفته شده.
باید واقعیت هــای اقتصاد ایران را بدانیم و بپذیریم. امروز ما در یک 
شرایط بحرانی به سر می بریم؛ درآمد دولت پایین آمده، امکان صادر 
کردن نفت وجود ندارد و اقتصاد کشــور در وضعیت رکود به ســر 
می برد. در چنین بســتری، میزان مالیات قابل وصول دولت کاهش 
پیدا می کند و نمی تواند حتی بخشی از هزینه هایش را تامین کند و 
بدیهی است که ماحصل این شرایط مواجه شدن با کسری بودجه و 
ساده ترین راه برای حل این مشکل استقراض از بانک مرکزی است 
که یکی از راه های دســت بردن در منابع بانک مرکزی و استقراض 
پول، »فروش اوراق« به شــمار می رود. دولت ها عموما با فروش این 

اوراق به سیستم بانکی تالش می کنند برای خود درآمدزایی کنند.
فروش این اوراق به نوعی فروش آینده مردم ایران است. دولت های 
مختلف در ایران عموما تالش می کنند تا آنجا که جامعه تاب می آورد 
از آنها درآمدزایی کنند و آنجا که تحمل اقتصادی جامعه به سر آمد و 
جیب های مردم خالی شد، با فروش این اوراق، از آینده آنها هم کسب 
درآمد می کنند. این آینده فروشی موجب ایجاد تورم های انباشته و 

افسار گسیخته در گذر زمان برای اقتصاد ایران خواهد شد.
یکی از ابهاماتی که این روزها تحلیل گران بودجه با آن مواجه اند این 
است که آیا این 80هزار میلیارد تومان اوراق، وصول خواهد شد؟ بله! 
بــا توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد تماما دولتی بوده و بانک 
مرکزی، درآمد حاصل از نفت، سیستم بانکی کشور، همه و همه در 
اختیار دولت اســت، می توان پیش بینی کرد این اوراق به هر نحوی 
که شده به فروش خواهند رفت. حتی اگر الزم باشد برای رسیدن به 
این هدف پول هم چاپ خواهند کرد اما تبعات این تصمیم نادرست 

دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
فروش این اوراق گســترده، به جز تأثیرات تورمی، عواقب دیگری 
هم برای اقتصاد ما دارد. مثال به واســطه این آینده فروشی، قدرت 
وام دهی بانک ها کاهش پیدا می کند و از سوی دیگر با تصمیمی که 
درباره اوراق مشــارکت در بودجه99 گرفته شده دولت به سیستم 
بانکی مقروض می شــود و ناخودآگاه بــرای ادای این دین، اجازه 
افزایش نرخ سود بانکی صادر می شود چرا که بانک ها باید با دولت 
تسویه حساب سنگینی انجام بدهند و برای این کار نیاز به جذب 
منابع مردم پیدا می کنند. در چنین چرخه ای بانک ها قطعا متضرر 
می شوند و در ادامه این فرایند بانک ها به سمت استقراض از بانک 
مرکزی می روند؛ تصمیمی که یک هیزم دیگر به آتش تورم کشور 

اضافه خواهد کرد.
بی شــک تصمیم افزایش ســهم اوراق در بودجه، تصمیم غلطی 
است. اگرچه ما می گوییم دولت ناگزیر به گرفتن این تصمیم برای 
جبران کسری بودجه خود بوده اما چرا کار به اینجا کشیده است؟ 
اســتیصال کنونی، ماحصل سیاست های گذشته است. فربه بودن 
دولت، مداخله های پی در پی در امور بخش خصوصی و عدم تمایل 
به گفت و گو با جهان و... سیاســت هایی هســتند که کار ایران را 
به جایی رســانده اند که باید برای فروش هر بشــکه نفتش به هر 
دری بزند. مشــکل اصلی ما، مشکل ضعف در تصمیم گیری است. 
هنر یک دولت این اســت که مشــکالت را از دوش مردم بردارد و 
بــرای آنها رفاه فراهم کند. آیا دولت ها در ایران بر این ریل حرکت 
می کنند؟ اصالح ساختار اقتصادی و بهبود سیاستگذاری در حوزه 
روابط بین الملل، اگر امروز آغاز نشود، آینده از حاال هم بدتر خواهد 
بود. ما نیاز به تعامل با دنیا داریم و نباید مشــکالت را در دهه های 

مختلف تکرار کنیم. 
زمانــی که ترامــپ به عنوان رئیس جمهــور آمریکا انتخاب شــد 
می توانستیم چارچوب دوباره ای برای مذاکره تدوین کنیم اما ترجیح 
دادند که تحریم ها بر ملت تحمیل شــود و ما باید از خود بپرســیم 
اساسا چرا باید دولت با سیاســتگذاری غلط، ناچار به درآمدزایی از 

فروش آینده جامعه شود؟ 
بودجه 99 تصویر مناســبی از اقتصاد ایران و بحران هایی که با آن 
دســت و پنجه نرم می کند را نشــان می دهد. وقت آن رسیده این 
تصویر را باور کنیم و راهکارها و سیاســت های اتخاذ شده را تغییر 

دهیم. 

برداشت الیه نفتی در بودجه 99 جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد؟

تحلیل هایی درباره چگونگی تحقق بودجه غیرنفتی

نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
یلدا راهدار

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 83 - نیمه اول دی 1398
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ترقی اقتصادی : هفدهم آذرماه بود که الیحه بودجه ســال 1399 به عنوان 
ســند دخل و خرج از ســوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این 
الیحه با رشــد 14 درصدی نسبت به بودجه سال 98، به 1988 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ بر 563 
هزار میلیارد تومان اســت که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان 

می دهد. 
بر اساس جداول الیحه بودجه کل کشور در سال 98، منابع عمومی بودجه این 
سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی 79 هزار 
میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز 
1.4 هزار میلیارد تومان برآورد شــده است. دولت در الیحه بودجه سال آینده 
کل کشــور پیش بینی کرده اســت درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به 27 

درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.
از طرف دیگر صادرات نفت به زیر 300 هزار بشــکه در روز رســیده اســت و 
طبق این درآمد به اجبار بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته می شود 
در این شــرایط راهکارهای موجود برای درآمدهــای دولت عبارتند از: اصالح 
نظام یارانه پنهان، مولدســازی دارایی های دولت، انتشار اوراق بدهی و افزایش 
مودیان مالیاتی؛ دولت با این راهکارها می تواند بودجه بدون نفت تنظیم کند، 
همه این موارد اشاره شــده نیاز به زیرساخت ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک 

اطالعاتی و بسترسازی الزم دارد.
دولت باید ســال آینده 500 هزار میلیارد تومان درآمد کســب کند تا بتواند 
بودجــه را ببندد. در برنامه ریزی دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از 
منبع مالیات ها تأمین شــود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی 
و بخشــی از مولدســازی های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری ها و 

اصالح یارانه های پنهان تأمین شود.
ســعید اسالمی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت وگو با پایگاه خبری 
اتــاق ایران درباره پیش بینی انتشــار اوراق در بودجــه 99 می گوید: دولت با 
کســری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم امسال افتاد و هم سال آینده 
تکرار خواهد شــد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق نشده و 

درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته است.
اســالمی بیدگلی می گوید: از آنجایی که هنوز راهکار جدی برای خروج ایران 
از بن بســت تحریم ها و مشکالت بین المللی ارائه نشده در سال 1399 کسری 
بودجه ادامه خواهد داشــت؛ البتــه این وضعیت در کنــار تهدیدها می تواند 
فرصتی برای اقتصاد ایران باشــد؛ به این صورت که سیاست گذاران بخواهند و 

بتوانند ساختارهای معیوب اقتصادی را اصالح کنند.
او مهم ترین مســئله روز را تالش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود 
می داند؛ در این شــرایط ممکن است دولت بخواهد ســاختار نظام مالیاتی و 
قوانیــن مالیاتی را اصالح کند؛ جلوی فــرار مالیاتی را بگیرد و یا معافیت های 
مالیاتــی را هدفمند کند تا چتر عدالت مالیاتی بر ســر اقتصاد و جامعه ایران 

گسترده شود.
عضو شــورای عالی بورس می گوید: اما گاهی نوع تصمیم گیری ها در کشــور 
نگرانی هایی را ایجاد می کند که ممکن است به دلیل فوریت و اجبار موجود به 

کسب وکار و بازار سرمایه در ایران آسیب بزند.
اسالمی بیدگلی ادامه می دهد:  یکی از راهکارهایی که دولت می تواند کسری 
بودجه خود را جبران کند انتشــار اوراق بدهی اســت؛ این روش در سال های 
گذشــته از ســوی خیلی از دولت ها به کار گرفته شــده و آن ها به منابع بانک 
مرکزی دســت اندازی کرده اند که تبعات ایــن روش به صورت تورم مزمن در 

چهار دهه خود را نشان داده است.
عضو شورای عالی بورس تصریح می کند: انتشار اوراق بدهی مشخصات خاص 

خود را دارد؛ دولت ها باید به تعهدات خود عمل کنند.
اســالمی بیدگلی، راهکار را در انتشار اوراق وابسته به تورم می داند؛ نتیجه این 
الزام این است که دولت خود را مقید به برنامه ریزی برای کنترل تورم می کند.

او ادامه می دهد: فوریت جبران کســری بودجه و میــزان زیاد آن با توجه به 
اتفاق های بعد از ســال 1397 تا امروز دولت را مجبور به انتشــار اوراق بدهی 

می کند اما نگرانی هایی در این نوع سیاست گذاری وجود دارد.
او دربــاره این نگرانی می گوید: در بودجه ســال 1399 بند غیرمعقولی آمده 
اســت؛ اینکه صندوق های با درآمد ثابت در بازار ســرمایه، موظف هستند 50 
درصــد دارایی تحت مدیریت خود را به دولت اختصاص دهند. اوالً این خالف 
منافع دارندگان ســرمایه در این صندوق ها اســت؛ از طرفــی اختیارات مدیر 
صندوق سرمایه گذاری را مخدوش می کند؛ همچنین نظارت بر بازار سرمایه را 

با مشکل مواجه می سازد و توسعه صندوق ها را دشوار می کند.
به گفته عضو شــورای عالی بــورس، تصمیم عجوالنه دولت به توســعه بازار 
ســرمایه آســیب جدی می زند؛ اگرچه ما معتقدیم حتی آهنگ رشد و توسعه 
صندوق های ســرمایه در ایران خیلی هم خوب نبوده است و باید بهتر از این 

رشد می کرد.
او تاکید می کنــد: دولت باید قانون بدهی و برنامه اوراق مشــارکت را هرچه 
ســریع تر مشخص کند و سعی کند اوراقی را منتشر کند که بر اساس آن بهتر 
بتواند برای اقتصاد کالن برنامه ریزی مناســبت تری داشته باشد و خود به آن 

برنامه متعهد باشد.
اســالمی بیدگلی تاکید می کند: قانون اوراق بدهــی به صورت الیحه از طرف 
دولت به مجلس ارائه شده است؛ ما با نمایندگان مجلس هم صحبت می کنیم؛ 

امیدواریم این روند و این ارتباط به اصالح برنامه بودجه بیانجامد.
او تصریح می کند: من فکر می کنم پیشــنهاد اصالح یــا تصویب قانون اوراق 
بدهی عملیاتی نمی شــود البته اگر هم محقق شود تصور دولت از تأمین مالی 

از طریق اوراق بدهی محقق نخواهد شد.
او درباره دلیل این مســئله می گوید: برخالف آن چیزی که دولت فکر می کند 
که صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت، نصف اوراق دولت را خریداری 
می کند، وضعیت در عمل این گونه نخواهد بود. اگر صندوق ها چنین تصمیمی 
بگیرند، کوچک می شــوند؛ صندوق ها اوراقی را که دولــت به زور با نرخ های 
دلخواه بــه آن ها تحمیل می کند را نمی خرند و با ایــن رویه دولت نمی تواند 

تأمین مالی کند.
به گفته اســالمی بیدگلی، دولت می تواند با سیاست گذاری روی نرخ ها، تأمین 
مالی خود را انجام دهد ولی این مســئله مســتلزم این است که دولت اصول 
علمی اقتصاد را بپذیرد و اوراقی را منتشر کند که خود دولت را به برنامه ریزی 

دقیق تری متعهد کند.
او درباره نوع سیاست گذاری بر روی نرخ اوراق بدهی می گوید: سیاست گذاری 
بر روی نرخ الزم نیســت توافقی باشــد اما دولت یکســری وعده ها به بخش 
خصوصی داده بود؛ قرار بود عملیات بازار باز راه بیافتد، استقالل بانک مرکزی 
حفظ شود، قرار بود دســت اندازی به منابع مرکزی کمتر شود، ساختار بانکی 
اصالح شــود، معوقات بانکی وصول شــود؛ این ها راهکاری بود که می تواند و 
می توانســت وضعیت نرخ ها و حتی اقتصاد کشــور را اصالح کند؛ اما دولت به 

وعده های خود عمل نکرده است.
اســالمی بیدگلی در پاســخ به اینکه دولــت چقدر از کســری بودجه خود 
را می خواهــد از طریــق اوراق بدهی تأمین کند؟ می گویــد: این حجم هنوز 
مشخص نیست؛ عددها خیلی متفاوت و متغیر است. الیحه بودجه سال آینده 

دست خوش تغییرات زیادی در مجلس می شود.
او ادامه می دهد: البته ممکن است در این شرایط که نزدیک انتخابات مجلس 
یازدهم هســتیم، بودجه با عجله تصویب شــود. یا ممکن است در این شرایط 
تصمیمات علمی گرفته نشود و پوپولیستی رفتار کنند؛ این ها جزو نگرانی های 
جدی بخش خصوصی و کارشناسان است. الیحه بودجه به کارشناسی درست 

در مجلس نیاز دارد.
به گفته عضو شــورای عالی بــورس، االن صحبت بودجه یــک دوازدهم، دو 
دوازدهم و ســه دوازدهم در مجلس اســت، خود این موارد نشان می دهد که 
دولــت باید الیحه بودجه را اصالح کند. اما همه این فرایندها بخش خصوصی 

را نگران می کند.
او درباره ظرفیت بازار ســرمایه می گوید: حجم و میزان پتانسیل بازار سرمایه 
بســتگی به این دارد که دولت با چه نرخی اوراق را منتشر می کند، چشم انداز 
اقتصاد در آینده چگونه اســت و مدیریت و کنترل دولــت در بازارهای مالی 

چگونه خواهد بود؟
اســالمی بیدگلی تاکید می کند: بازار سرمایه پتانسیل و ظرفیت تأمین بخشی 
از کســری بودجه دولت را دارد ولی این شروطی دارد. دولت باید برنامه جدی 
بلندمــدت برای حجــم بدهی اش از طریق اوراق ارائه دهــد؛ اگر این برنامه و 
چشــم انداز وجود داشته باشد، ممکن اســت بازار سرمایه تصمیم های دیگری 

بگیرد که در نبود این چشم انداز این تصمیم ها کمتر ممکن می شود.

ترقی اقتصــادی : افزایش تنش های سیاســی پس از 
شهادت سردار سلیمانی ، موجی از واکنش ها را در بازار ها 
برانگیخته اســت. اکنون پرسش سرمایه گذاران این است 
که درصورت باالرفتن سطح تنش ها میان ایران و آمریکا، 
بازار ها ازجمله بازار های ســهام، طال و ارز چه واکنشی به 

آن نشان خواهند داد.
از همان لحظات اولیه انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی 
قیمــت جهانی نفــت و طال با افزایش مواجه شــد و یک 
روز بعد شــاخص های ســهام در بورس های دنیا با نزول 
مواجه شدند. همزمان قیمت طال و ارز هم در بازار داخلی 
با رشــد مواجه شدند. در روز شــنبه نیز بورس تهران با 
نزول 4.4درصدی باالترین ســقوط تاریخ را تجربه کرد و 
معادل 6میلیارد دالر کاهش یافت. کارشناســان معتقدند: 
بروز جنگ ریســک های زیادی را به بازار ها ازجمله بورس 
تحمیل می کند؛ با این حال به نظر نمی رسد این اتفاق رخ 
بدهد و درصورت اقدامــات تالفی جویانه مقطعی احتماال 

بازار ها اثر کمتری خواهند پذیرفت.
ریسک بزرگی به بازار تحمیل می شود

مهــدی طحانی، مدیر ســرمایه گذاری شــرکت مدیریت 
سرمایه کیان در پاسخ به این پرسش که درگیری چه اثری 
بر بازار ســرمایه خواهد داشت گفت: اتفاقی  این چنینی 
ریسک بزرگی را بر بازارهای سهام تحمیل می کند؛ زیرا در 
آن صورت سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در بورس 
نگران امنیت و آینده خود هستند. در واقع سرمایه گذاری 
با یک ســری مفروضاتی انجام می شــود و فــرض اولیه 

سرمایه گذاری، حفظ امنیت است.
او ادامه داد: نه فقط بازار ســهام، بلکه ســپرده گذاری در 
بانک ها، بازار مســکن و اغلب بازار هــا با مخاطرات جدی 
مواجه می شــود با این حال بایــد درنظر گرفت که به نظر 
نمی رســد جنگی مطابق با تصورات عادی اتفاق بیفتد و 
اگر واکنشــی هم وجود داشته باشــد محدود به اقدامات 
واکنشی طرفین خواهد بود؛ ضمن اینکه ما نباید هم اکنون 
ســخن از جنگ به میان بیاوریم و بــه بازار، ترس تزریق 

کنیم.
او افزود: اتفاقات اخیر سیاســی و به ویژه شــهادت سردار 
ســلیمانی اثرات عمیقی داشته و متأسفانه هضم آن برای 
بازار ســنگین بود. باید پذیرفت تنش بین ایران و آمریکا 
ریسک سیستماتیک بازار را افزایش داده اما باید دقت کرد 

بازار رفته رفته به این ریسک عادت خواهد کرد.
طحانــی اضافه کرد: درگذشــته هم بازار با ریســک های 
سیســتماتیک مختلــف خــود را تطبیــق داده؛ ازجمله 
تحریم های مختلف، جنگ سوریه یا حتی شهادت سردار 
همدانی. بنابراین باید گفت این ریســک سیستماتیک در 
کنــار بازار باقی خواهد ماند امــا بازارخود را با آن تطبیق 

خواهد داد.
او درباره پیش بینی آینده بورس گفت: به زودی از هیجان 
معامالت کاســته خواهد شد ضمن اینکه در روز یکشنبه 
هم تا حدود زیادی از هیجان بازار کاســته شد و بازار به 

شرایط طبیعی خود باز خواهد گشت.
او با بیان اینکه بازارســهام دریک ماه و نیم گذشــته یک 
نفس رشــدکرده بود و بازار بــه یک دوره تنفس و اصالح 
نیاز داشت تأکید کرد: باید درنظر بگیریم از نظر تکنیکالی 
انتظار یک نزول در محدوده 370هزار واحد برای شاخص 

بورس وجود داشــت و اتفاقات اخیــر بهانه ای برای نزول 
بازار ســهام شد. در واقع براساس نمودار ها انتظار می رفت 
شاخص بورس در محدوده 370هزار واحد با اصالح مواجه 
شود اما بورس یک نفس تا محدوده 384هزار واحد رشد 
کــرد و بعد از آن رویدادهای اخیر به بهانه ای برای اصالح 

شاخص تبدیل شد.
او با بیان اینکه با حمایت ســهامداران حقوقی در روز های 
شــنبه و یکشــنبه التهاب بازار فروکش کرده است تأکید 
کرد: ظرف روز های آینده بازار متعادل تر خواهد شــد اما 
این به معنای این نیســت که بازار سهام حتما باید دوباره 

رشد کند.
او دربــاره آینده بازار ســهام گفت: متأســفانه با افزایش 
نــرخ برابری رالــل در برابر دالر و همینطور چشــم انداز 
تورمــی در آینده قطعا دوبــاره بازار ســهام مورد توجه 
ســرمایه گذاران قرار خواهد گرفت امــا باید درنظر گرفت 
 که ریســک های سیستماتیک همچنان در کنار بازار باقی 

خواهد ماند.
طرفین آماده تنش بیشتر نیستند

محسن عباســی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری 
ابن سینا مدبر هم در پاسخ به این پرسش که اگر تحوالت 
سیاســی در آینده با تنش هایی یا احتماال درگیری همراه 
باشــد بازار ســهام چه واکنشی نشــان خواهد دادگفت: 
طبیعتا رویدادهایی نظیر افزایش تنش های سیاسی منجر 
به افزایش فشــار فروش و نزول بازار سهام خواهد شد اما 
مــن فکر نمی کنم هیچ یک از طرفیــن تمایلی به این کار 

داشته باشند.
او افزود: نه ایران و نه آمریکا در برهه ای از زمان نیســتند 
که خواســتار جنگ باشــند؛ ایران از نظر مالی و بودجه 
تحت فشــار اســت و آمریکا هــم در آســتانه انتخابات 
ریاســت جمهوری است، بنابراین فکر نمی کنم که طرفین 

برای این کار آمادگی داشته باشند.
او درپاسخ به این پرسش که اگر ایران اقدام تالفی جویانه 
انجام دهد بازار ســرمایه چه واکنشــی نشان خواهد داد 
تأکید کرد: بــه اعتقاد من این موضــوع اثر محدودی بر 
بازار ســرمایه خواهد داشت و حتی نمی تواند اثری مشابه 

شهادت سردار سلیمانی بر بازار سهام داشته باشد.
او تأکید کرد: ظرف چند روز گذشــته دولت حمایت های 
بزرگی از بازار ســرمایه کرد که خود اثبات کرد دولت به 
نــزول بورس تمایلی ندارد. از طــرف دیگر به فعاالن بازار 
ســرمایه عالمت داد آنگونه نیست که درصورت نزول بازار 
سرمایه کسی نتواند بدون حمایت دولت سرمایه هایش را 

از بورس خارج کند.
او در تحلیلش از پیش بینی شــاخص بــورس گفت: هم 
از نظــر تکنیکال و هم از نظر بنیــادی قیمت ها در جای 
جذابی هستند ضمن اینکه گزارش های دوره ای شرکت ها 
از یک روند رو به رشــد حکایــت دارد. در عین حال باید 
درنظــر گرفت که  هنوز افزایش ســرمایه شــرکت ها از 
محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب نشــده و درصورت 
تصویب می تواند اثرات مثبتی برای بازار داشــته باشــد. 
او با تأکیــد براینکه ظرف چند روز آینده بازار ســهام با 
تعادل مواجه خواهد شد گفت: اتفاق هایی مشابه شهادت 
ســردار سلیمانی بازار ها را دچار شوک می کند و این فقط 
مختص بازار ســهام ایران نیســت اما بعد از آن رفته رفته 

از شوک بازار کم می شــود و بازارسهام به شرایط طبیعی 
خود بازمی گردد.

او اضافه کرد: بورس از بحران ها عبور کرده و احتماال ظرف 
هفته آینده بازار ســهام باردیگر با چنــد پرش چندهزار 
واحدی مواجه خواهد شــد و همه افرادی که ظرف چند 
روز گذشته ســهام خود را فروخته اند بار دیگر به بازار باز 
می گردند. او در تحلیل   اش از آینده شــاخص بورس گفت: 
شاخص کل بورس تهران احتماال تا پایان سال تا محدوده 
400یا 410هزار واحد رشــد خواهد کــرد و بعد از آن تا 
فصل مجامع ســال بعد در تیر ماه بیــن 120تا 130هزار 

واحد افزایش خواهد یافت.
به گفته او، تنها بــازاری که می تواند در آینده رقیب بازار 
سرمایه باشد بازار طالســت و بقیه بازار های موازی حتی 

دالر نمی توانند بازده متناسب با بورس داشته باشند.
امنیت مهم ترین رکن سرمایه گذاری است

حمیدمیرمعینی، کارشــناس بازارســرمایه بــا تأکید بر 
اینکه عامل مهمی که قیمت ها مبتنی بر آن ارزشــگذاری 
می شوند بحث امنیت سرمایه گذاری است افزود: اگرسهام 
درمعرض ریسک باشــد این شــرایط روی قیمت بسیار 

تأثیرگذار خواهد بود. 
این کارشناس بازارسرمایه گفت: پول هوشمند فرار است 
و به ســمتی هدایت می شود که ریســک حداقلی داشته 
باشــد، بنابراین شاید ســرمایه داران بازده آنچنانی کسب 
نکنند اما در این شــرایط به دنبــال حفظ ارزش دارایی ها 
هستند. او با تأکید بر اینکه نباید بازار سرمایه را تمام شده 
تلقــی کرد، ادامه داد: اینگونه نیســت که تا هر زمان که 
تنش ادامه داشته باشد، شــاهد ریزش باشیم باید هرچه 
زودتر قیمت ها اصالح شــوند و به سطح تعادل برسند در 
این صورت اثر اخبار التهابات بر بازار کمتر می شــود. این 
کارشناس بازار سرمایه درباره آینده کوتاه مدت بازار گفت: 
به طور قطع نمی تــوان پیش بینی کرد چه پیش می آید و 
تمام برآوردها هم اکنون شــرطی اســت. میرمعینی ادامه 
داد: به نظر می رســد با توجه به معادالت و اتفاقات جدید 
بازار نیاز به محاســبات جدید برای قیمت گذاری ها دارد و 
فاکتورهای جدید و تأثیرگذار در بازار باید لحاظ شــوند و 

باید سطح ریسک درنظر گرفته شده، باال برود.
جنگ نخواهد شد

کورش شمس، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این باره 
گفت: بخشــی از ارزشــگذاری ســهام مربوط به ریسک 
اســت که این موضوع به عنوان یکــی از نقاط مهم برای 

ارزشگذاری ســهام تلقی می شود. او افزود: به نظر می رسد 
که ریسک سیســتماتیک از جنس جنگ در کشور ایجاد 
نشود زیرا شخصیتی نظیر شــهید سلیمانی جان خود را 
در راه ایران و دفاع از مرزهای کشــور فــدا کرد. او ادامه 
داد: با توجه به اینکــه رئیس جمهوری اعالم کرده آمریکا 
در طول زمان جواب کار خــود را خواهد گرفت؛ بنابراین 
به نظر می رسد ریسک های حاکم خودبه خود از بین بروند. 
شمس ادامه داد: رفتار 2روز گذشــته سرمایه گذاران که 
بــا قیمت های پایین ســهام خود را به فروش رســاندند، 
هیجانی بود به همین دلیل بعداز ازبین رفتن هیجان، تازه 
متوجه ضرر و زیان های خود خواهند شــد. او تأکیدکرد: 
تصمیم گیران کالن مانند افراد عوام بازار به دنبال تصمیم 
هیجانی نیستند و تصمیماتی که اتخاذ می کنند در جهت 

منافع ملی و منافع کالن اقتصادی است.
حمایت از بورس ادامه دارد

مدیرعامل بورس تهران هم درباره آینده بازار ســهام بعد 
از بزرگ تریــن نزول بورس در روز شــنبه گفت: در 2روز 
گذشته ســهامداران حقوقی نقش پررنگی در بازار سهام 
ایفــا کردند و حمایت همه جانبــه حقوقی ها و صندوق ها 
از بــازار ســرمایه در روزهای آینده و تا زمــان اطمینان 
از بازگشــت تعادل ادامه خواهد یافــت. علی صحرایی با 
اشــاره به وضعیت دیروز بازار ســهام و حمایت اساسی و 
همــه جانبه گروه هــای مختلف گفت: رویکــرد حمایت 
از بازار ســهام موجب شد معامالت روز شــنبه بورس با 
حضور نهادهای مالی مختلف، 2صندوق توســعه و تثبیت 
بازار ســرمایه، افراد حقوقی، کارگــزاران و... با حجم قابل 
توجهی روبه رو شــود؛ به طوری که 6.9میلیارد ســهم به 
ارزش 3.1هزار میلیارد تومان در بورس دادوســتد شد و 
فرابورس هم شــاهد ارزش معامالت 917میلیارد تومانی 
بود.صحرائــی ادامه داد: با توجه به اینکه شــرایط خاصی 
حاکم بود ســهامداران حقوقی با تدابیری که اتخاذ شــد 
از بــازار حمایت کردند. در حقیقت ارزش معامالت 3هزار 
میلیــارد تومانی در بورس تهران و هــزار میلیارد تومانی 
در فرابورس نشــان دهنده این بود که سهامداران از بورس 
به طــور جدی حمایت کردند. به گفته او، همه ارکان بازار 
ســرمایه و حقوقی ها و حامیان بازار تــا زمان اطمینان از 
نقدشــوندگی پایــدار و تعادل و رویه عادی بازار ســهام، 
همچنــان بــه نظارت هــا و حمایت ها ادامــه می دهند و 
 انتظار می رود در روزهای آینــده روند معامالت بار دیگر 

مثبت شود.

ترس بازارها
جنگ و آینده بازارهای سهام، طال و ارز
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دیدگاه

رفتار مسئوالنه و پایدار؛ کلید نجات بورس
در پی ترور و به شــهادت رسیدن سردار سپهبد حاج  

قاسم سلیمانی، توســط نیروهای آمریکایی، تنش در 
منطقه به ســطوح بی سابقه ای رســیده و بسیاری از 
»ســناریوهای حدی« که تا دیروز، هیچ وزنی در سبد ریسک فعاالن بازار سرمایه نداشت؛ 
امروز به عنوان ســناریوهای محتمل روی میز قرار گرفته اند. در این شــرایط، عده ای فعاالن 
بازار ســرمایه، با استناد به آئین نامه شرایط اضطراری بورس، خواستار تعطیلی سه روزه این 

بازار شده اند. این موضوع را می توان از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار داد:
از منظر تنظیم گری بازار

در شرایطی که عدم تقارن اطالعات، بروز محدودیت های ساختاری جدی در نظام اقتصادی 
و مختل شــدن عملکرد زیرساخت های پرداخت و تسویه در بازار بورس و سایر ارکان نظام 
اقتصادی کشــور منجر به بروز ریسک جدی »شکست بازار« شود؛ تنظیم گر می تواند برای 
بازگردانــدن بازار بــه یک تعادل مولد و بهینــه و با هدف جلوگیــری از وقوع چرخه های 
غیرتعاملی خود تشــدیدکننده و ویرانگر، موقتاً فعالیت بــازار را به حالت تعلیق درآورد. در 
شرایط حاضر قطعاً سطح عدم اطمینان در اقتصاد کشور افزایش  یافته و ساختار ریسک های 
کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد کشــور، به ویژه در بخش ریســک های سیاسی، تغییر کرده 
است. اما مجموعه این شرایط به معنای بروز وضعیت شکست بازار در بورس یا حتی نزدیک 
شــدن به چنین وضعیتی نیست زیر نه شکل جدید و مهمی از عدم تقارن اطالعات در بازار 
به وجود آمده و نه زیرساخت های پرداخت و تسویه با مشکلی مواجه شده اند. احتماالً الگوی 
رفتار بازار ارز دچار تغییراتی خواهد شد و متناسب با آن الگوی رفتارهای وابسته به پارامتر 
قیمت ارز نیز تغییر خواهد کرد. همچنین فعاالن بازار ممکن است با تغییر ساختار ریسک، 
تصمیــم به خروج از برخی بخش ها، یا شــرط بندی بر روی بعضی بخش ها بگیرند. مجموع 
این فعل وانفعاالت گرچه داغ و پرتنش، اما بخشی طبیعی و گریزناپذیر از حیات بازار بورس 
اســت و در این شرایط تعطیلی بورس به معنای نادیده گرفتن حق سهامداران برای اصالح 

سبد خود در برابر تغییر شرایط بازار و ساختار ریسک است.
از منظر سیاسی و اجتماعی

مهم ترین جبهه ای که دشــمنان ایران، امروز در برابر مردم و کشور گشوده اند؛ جبهه جنگ 
روانی و ایجاد تنش و ناامیدی اجتماعی و سیاســی است. ماجراجویی های نظامی، اقدامات 
تروریستی، تحریم های اقتصادی، تغذیه رسانه ها با خوراک مسموم و...همه و همه با این هدف 
انجام می شود که روحیه مردم و ثبات جامعه در هم شکسته شود. در چنین شرایطی بستن 
بــورس، آن هم بدون عذر موجه از منظر اقتصــادی و تنظیم گری، تنها موجب ایجاد تنش 
و نگرانی بیشــتر در میان مردم می شود. اگر معامله گران احساس کنند مقررات گذار نسبت 
به نقض حقوق اساسی آن ها، در شــرایط بحرانی و براساس مصلحت سنجی های موردی و 
سلیقه ای بی پرواست؛ این برداشت قطعاً اثر بسیار ویران کننده ای بر آینده میان مدت بورس 
خواهد گذاشت. همه بورس های جهان روزهای سخت و پرالتهابی را به دلیل تحوالت محیط 
اقتصاد کالن یا ناآرامی های اجتماعی و عدم اطمینان های سیاسی تجربه می کنند و در این 
شــرایط بسیار محتمل است که شــاهد ریزش و خیزش های غیرمنطقی نیز در بازار باشیم. 
راه حل مبارزه با این نوســانات ناخواســته، آموزش معامله گران، خبررسانی شفاف، مستمر، 
صادقانه و مســئوالنه و عمق بخشیدن به بازار از طریق توســعه ابزارهای مشتقه و تشویق 

فعاالن اقتصادی به حضور گسترده تر در بازار سرمایه و بازارهای وابسته به آن است.

  ریسک کسری بودجه دولت 
بر سر بازار سرمایه

ترقی اقتصادی : یک کارشــناس بازار سرمایه می گوید: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، 
کسری بودجه دولت یکی از مهم ترین ریسک هایی است که بازار سرمایه را تهدید می کند.

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: اکنون بازار نسبت به مسائل ریسک های سیاسی مانند 
تحریم، عدم ورود منابع حاصل از صادرات و عدم مراودات در ســطح بین الملل عادت کرده 
اما در موقعیت اقتصادی کنونی کشور یکی از مهم ترین ریسک ها کسری بودجه دولت است 
که بازار را مورد تهدید قرار داده اســت. فردین آقابزرگی به افت شاخص بورس در بازار روز 
چهارشنبه اشاره کرد و افزود: شاخص بورس باز هم با اصالح همراه خواهد شد اما مشمول 

کل سهام در بازار سرمایه نمی شود.
وی گفت: از ابتدای ســال تاکنون شــرکت های حاضر در بورس رشد قابل توجهی کردند و 
ســطح عمومی شاخص به طورکلی با رشــد 100 درصدی همراه شد. آقابزرگی خاطرنشان 
کرد: اکنون با شــرکت هایی در بورس روبرو هستیم که بنا بر عواملی خاص و بدون تحلیل 
کارشناســی با افزایش قیمت همراه شــدند و به ســطح P/E )نســبت قیمــت به درآمد( 

غیرمتعارف رسیده که رشد این گونه شرکت ها هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه چنین اتفاقی را نگران کننده دانست و اظهار داشت: شرکتی که 
قرار است از طریق فروش دارایی و افزایش سرمایه از محل تجدید با رشد همراه شود، توجیه 
اقتصادی ندارد. آقابزرگی گفت: ســهم های پروزن بازار مانند پتروشیمی، پاالیشی و فلزات 
اساســی که می توانند تأثیرگذاری چشم گیری را بر شاخص کل داشته باشند در این مدت 

نسبت به سایر شرکت ها رشد نکردند و P/E آن ها تغییر چندانی نکرد.
به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، درمجموع روند معامالت بازار سرمایه جای نگرانی را 
برای ســرمایه گذاران نگذاشته اما به نظر می رسد که شاهد اصالح قیمت برخی از شرکت ها 
در بازار خواهیم بود. وی به ریسک های موجود در بازار که روند معامالت را مورد تهدید قرار 
داده اند اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی بازار به لحاظ اقتصاد و غیراقتصادی تحت تأثیر 
قرار دارد. آقابزرگی اظهار داشــت: اکنون بازار نســبت به مسائل ریسک های سیاسی مانند 
تحریم، عدم ورود منابع حاصل از صادرات و عدم مراودات در ســطح بین الملل عادت کرده 
اما در موقعیت اقتصادی یکی از مهم ترین ریســک ها کســری بودجه دولت است که بازار را 
مورد تهدید قرار داده است. وی افزایش حجم نقدینگی و عدم تناسب با رشد اقتصادی، عدم 
تحصیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و تغییر در قوانین و تعرفه های 

مالیاتی را از دیگر ریسک های موجود در بازار عنوان کرد.
آقابزرگی به تأثیر انتخابات نمایندگان مجلس بر روند بازار اشــاره کرد و گفت: هر انتخاباتی 
یک تأثیری را بر فضای اقتصادی کشور دارد که به طور حتم این دوره هم بی اثر نخواهد بود.

این کارشــناس بازار سرمایه گفت: این موضوع را باید مدنظر قرار داد که انتظاراتی که آحاد 
مردم از میزان اثرگذاری تغییرات در ســطح مجلس و ریاســت جمهوری داشــتند آن قدر 

کمرنگ است که دیگر کسی توجهی به این مسائل ندارد.

بورس جای تصمیمات عجوالنه نیست
ترقی اقتصادی : مدیرعامل ســرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت اظهار کرد: حرفه ای 
بودن و سرمایه گذاری درست در بازار مالی به معنای تحلیل منطقی و انتخاب زمان مناسب 

معامالت است.
امیر تقی خان تجریشــی تسلیت شهادت سردار ســپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: حمله 
تروریســتی به سردار سپاه اقدامی بی رحمانه و خصمانه بود که قطعا سران عالی رتبه کشور 
در زمان و مکان مناسب پاسخ این حمله را خواهند داد و دشمن بداند که آحاد ملت از خط 

و مشی این سردار پیروی خواهند کرد.
وی افزود: در روز شــنبه بیش از 3 هزار میلیارد تومان حجم معامالت را شاهد بودیم که از 
این میزان حقیقی  ها دو ســوم ســهام خود را نقد کردند و از بازار خارج شدند، این واکنش 
هر چند طبیعی، ولی عجوالنه بود، زیرا با تحلیل بازارهای موازی شاهد آن هستیم که سایر 

بازارها نیز در رکود قرار دارند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به این موضوع باید سهام ارزنده و فرصت های 
بازار سرمایه را شناسایی کرد، چراکه واکنش این بازار نسبت به تحوالت اقتصادی و سیاسی 
طبیعی است اما آن فردی کسب سود خواهد کرد که نگاه بلند مدت با سرمایه گذاری های 
منطقی متناسب با ریسک موجود را داشته باشد. سهم هایی که نرخ پایین تر از ارزش ذاتی 

خود دارند هنوز هم بخش جذابتر این بازار نسبت به بازار ارز و طال است.
عضو هیات مدیره شــرکت بــورس تهران تاکید کرد: تحلیل مناســب برای خرید در زمان 
مطلوب اقدامی است که حقوقی ها مورد توجه دارند به همین علت آنان حامیان همیشگی 
بازار سرمایه در شرایط سخت هستند.  تصمیم منطقی در زمان درست یعنی حرفه ای بودن 

و تصمیمات احساسی جایی در بازاری مانند بورس ندارد.
وی ادامه داد: واکنش حقیقی ها نشــان داد بهتر است به جای ورود مستقیم افراد تازه وارد 

به بورس، از طریق ابزارهای سرمایه گذاری مانند صندوق  ها وارد دنیای مالی شوند.
این کارشــناس بازار ســرمایه در پایان تاکید کرد: روال معامالت طی چند روز آینده مانند 

گذشته طبیعی می شود و جای نگرانی وجود ندارد.

دولت قانون بدهی را هرچه سریع تر مشخص کند

صندوق ها اوراق دولتی را نمی خرند 

 نایب رئیس اتاق ایران 
حسین سالح ورزی

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 83 - نیمه اول دی 1398



در تصور رایج، بانک ها واســطه گر وجوه 
هســتند؛ به ایــن معنا کــه بانک ها با 
جمع کردن سپرده از اقشار مختلف مردم 
آن را به بخش هــای مختلف اقتصاد وام می دهند. اما واقعیت خالف این مطلب 
اســت؛ در بانکداری مدرن که در ایران نیز در حال اجراست، بانک ها خالق پول 
هستند. یعنی برای تســهیالت دادن، لزوما نیازی به جذب سپرده نیست و تنها 
با فشــردن چند کلید کامپیوتر، می توانند موجودی یک حساب را چندین برابر 
کنند. امروزه بیش از 90 درصد از پول موجود در کشــور توسط بانک های تجاری 
پدید آمده است و نه بانک مرکزی. این امتیاز خلق پول در اصل از حقوق حاکمیت 
اســت که به بانک های تجاری واگذار شــده و به موجــب آن، صاحبان بانک ها 
دارای رانت گسترده ای شده اند. هرچند خلق پول می تواند اثرات بسیار مثبتی در 
اقتصاد داشته باشد ولی خلق پول بی ضابطه موجب بی عدالتی، تورم و ناپایداری 
اقتصادی خواهد شــد. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، نظارت های شدید 
و سخت گیرانه ای بر بانک های تجاری وجود دارد. اما در ایران، در خأل مقام ناظر 
پولی، با حجم باالی معوقات بانکی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مواجه 
هســتیم. با توجه به طرح »بانکداری جمهوری اســالمی« که در مجلس شورای 
اسالمی در دست بررسی است، در این یادداشت به بررسی مصداقی 2 عامل تاثیر 

گذار بر ناظر پولی در میان کشور های توسعه می پردازیم.
لزوم پاسخ گویی و استقالل نسبی ناظر پولی

بســیاری از کشورهای پیشرفته، پس از بحران های مالی اخیر، اقتدار مقام ناظر 
بانکــی را افزایش داده اند، در این میان 2 عامل اســتقالل نســبی ناظر پولی و 

پاسخ گویی به سایر نهاد ها از اهمیت باالیی برخوردار است
یکــی از عوامل مؤثر در تقویت نظارت بر بانک ها، پاســخ گویی مقام ناظر بانکی 
اســت. کوتاهی ناظر پولی در انجام مسئولیت هایش، منجر به خلق پول بی ضابطه 
بانک   ها و ایجاد خســارات جبران ناپذیر به اقتصاد می شود. عملکرد ضعیف ناظر 
بانکی بر زندگی آحاد مردم اثرگذار اســت از ایــن رو باید به نهاد های مختلفی 

مانند مجلس پاسخ گو باشد.
همچنین در موارد بســیاری، بانک  مرکزی برای حفــظ ثبات بازار، از برخورد با 
بانک های متخلف خودداری می کند. بانک ها ریســک خود را در ســطح جامعه 

توزیع کرده اند، به صورتی که با ورشکســتگی 
یک بانک، تمامی کســانی کــه در آن بانک 
ســپرده دارند و ســایر بانک هایی که منابعی 
را در قالب تســهیالت در اختیار بانک خاطی 
قرارداده انــد متضــرر می شــوند. در نتیجه، 
برخورد با بانک های خاطی می تواند به بحران 

اقتصادی و ایجاد ریســک بســیار برای ســایر 
بانک ها و فعاالن اقتصادی منجر شــود. به همین دلیــل بانک مرکزی به عنوان 
مســئول حفظ ثبات قیمت ها از یک سو، مجبور به اجتناب از برخورد مستقیم با 
بانک ها اســت و از ســمت دیگر، به عنوان ناظر پولی، مسئول برخورد با تخلفات 
اســت که این موضوع موجب عدم نظارت قاطع و نهایتا در بلند مدت باعث تورم 
و ناپایداری اقتصادی می شــود. به همین دلیــل یکی از امور الزم جهت حفظ و 

تقویت اقتدار مقام ناظر، استقالل نسبی آن از بانک مرکزی است.
مصادیق پاسخ گویی و استقالل مقام ناظر بانکی در سایر کشور ها

بســیاری از کشور ها از سازوکارهایی برای افزایش پاسخ گویی ناظر پولی استفاده 
کرده اند. برای مثال در آمریکا، رئیس سازمان نظارت بانک مرکزی، 2 بار در سال 
در برابر نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان حاضر می شود و در قبال عملکرد این 
دوره 6 ماهه و برنامه ها آتی خود پاســخ گو است. در انگلستان، عملکرد سازمان 
نظارت به صورت مستمر توســط کمیته ای ذیل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار 
می گیــرد. با اینکه این کمیته ذیل بانک مرکزی تعریف شده اســت ولی بیش از 
نیمی از اعضای آن  از خارج بانک مرکزی هستند.  به این شکل، پاسخ گویی ناظر 
پولی به سایر بخش های قدرت نیز تامین شده است. این کمیته  عالوه بر نظارت 
مستمر، به صورت ساالنه، گزارشی از عملکرد این سازمان نظارتی منتشر می کند. 
در آلمان نیز هیئتی متشــکل از دولت و مجلس و سایر قسمت ها، وظیفه نظارت 

مستمر بر برنامه ها و عملکرد سازمان نظارتی را بر عهده دارد.
همچنین با ایجاد استقالل نسبی نهاد ناظر از بانک مرکزی، ضمن تقویت جایگاه 
نهــاد ناظر، می توان از تعارض منافع ذاتــی بانک مرکزی و ناظر پولی جلوگیری 
کرد. برای مثال در آمریکا، پس از بحران مالی و در ســال2010 معاون نظارتی 
بانک مرکزی بــه قائم مقام نظارت ارتقا یافت. انتصاب قائم مقام نظارتی، مشــابه 

رئیس کل، از ســوی رئیس جمهور و با تایید ســنا 
صــورت می پذیــرد؛ عــزل وی نیز تنها توســط 
رئیس جمهور و برای دالیلی موجه ممکن اســت. 
در بعضــی از ســاختارهایی که وظیفــه نظارت 
بــر عهده بانک مرکزی هســت، ســازوکار هایی 
برای حفظ اســتقال نســبی ناظــر پولی 
لحاظ شده اســت. برای مثال در انگستان 
کمیته باالدســتی ناظر پولی، باید ساالنه 
گزارشــی از اســتقالل ناظر پولی از سایر 
بخش های بانک مرکزی، اعم از سیاست گذاری 
پولی و ریاســت بانک مرکزی، منتشر کند. در 
بانک مرکــزی اتحادیه اروپا نیــز کمیته ای مخصوص 
تصمیم گیــری در مســائل نظارتی وجــود دارد و رئیس 
 کل بانک مرکــزی و معاونین وی قابلیت مداخله مســتقیم در تصمیم های این 

شورا را ندارند.
عدم استقالل ناظر بانکی از رئیس کل در طرح بانکداری

در طــرح »بانکــداری جمهوری اســالمی«، توجه الزم به اســتقالل نســبی و 
پاســخ گویی مقام ناظر نشده اســت. مســئول نظارت بر بانک ها، معاون نظارتی 
رئیــس کل بانک مرکزی هســت و اختیار عزل و نصب وی بــر عهده رئیس کل 
می باشــد. همچنین در بسیاری از موارد، برای اجرای تصمیم های خود، نیازمند 
تایید رئیس کل بانک مرکزی هســت. نظــارت بر عملکرد ایــن معاونت تنها از 
طریق رئیس کل بانک مرکزی بوده و معــاون نظارتی به هیچ نهادی در خارج از 
بانک مرکزی)مانند وزارت اقتصاد یا مجلس( پاســخ گو نمی باشد. بدین صورت نه 
تنها پاسخ گویی و استقالل نسبی معاون نظارتی تامین نشده است، بلکه اساسا به 

این دو مقوله هیچ توجهی نشده است.
جمع بندی

تجربه کشورهای برتر اقتصادی، حاکی از تقویت نظارت بانکی پس از بحران های 
اقتصادی اســت درحالی که این مهم علی رغم نظارت سست و ضعیف فعلی، در 
طرح بانکداری لحاظ نشده است. در سال های گذشته ضعف نظارت ناظر پولی بر 
بانک ها موجب ایجاد شــکاف شدید در ترازنامه نظام بانکی و افزایش سرسام آور 
نقدینگی شد که می توان آن را اصلی ترین عامل تورم سال 97 نیز دانست ولی با 
این وجود تدابیر الزم جهــت ارتقا نظارت بر بانک ها در طرح فعلی وجود ندارد. 
با ایجاد ســازوکارهایی مانند ارتقا مقام ناظر بانکی به ســازمان نظارت و ایجاد 
پاسخ گویی ناظر بانکی به نهاد های خارج از بانک مرکزی، می توان از بحران های 

آینده تا حد امکان پیشگیری کرد.

بــر اســاس متن 
الیحه  پیشنهادی 
بودجه ســال 99 
کــه در هفته های اخیر توســط دولت به مجلس شــورای 
اسالمی ارائه شد، جمع منابع و مصارف عمومی دولت برای 
سال آینده معادل 484 هزار میلیارد تومان تعیین شده که 
این رقم نسبت به سال گذشته رشد هشت درصدی داشته 
اســت. البته با توجه به مواردی مانند تغییر قابل مالحظه 
نــرخ تورم، انتظار می رود در نهایــت میزان مصارف دولت 
طی ســال آینده از رقم معین شده فعلی یعنی 484 هزار 
میلیارد تومان فراتر رود. بررسی اقالم کلی منابع نیز نشان 
می دهد درآمد حاصل از واگذاری دارایی های ســرمایه ای 
)فروش نفت و میعانات( در بودجه ســال آینده براســاس 
فروش روزانه یک میلیون بشکه بسته شده است با توجه به 
شرایط فعلی عملکرد فروش نفت و چشم انداز عدم کاهش 
تحریم ها، تحقق این ارقام دور از انتظار خواهد بود. به این 
ترتیب در کنار انتظــار افزایش میزان مصارف، انتظار عدم 
تحقق بخشی از منابع دولت نیز وجود دارد و در مجموع به 
نظر می رســد مدیریت شرایط مالی دولت در سال آینده با 

دشواری های قابل مالحظه ای همراه خواهد بود.
نگاه اجمالی به اجزای الیحه بودجه نشان می دهد که اتکا 
به انتشــار اوراق، اصلی ترین گزینه دولــت برای مدیریت 
شــرایط پیش رو اســت. رقم مربوط به خالصــه واگذاری 
دارایی های مالی دولت در بودجه ســال 99 نسبت به سال 
قبــل از آن معادل 143 درصد افزایش یافته اســت و این 
افزایــش از دو محل منابع صندوق توســعه ملی و فروش 
اوراق مالی اسالمی است. رقم پیش بینی شده برای انتشار 
اوراق تامین مالــی دولتی از 43 هــزار میلیارد تومان در 
ســال 98 به 80 هزار میلیارد تومان در ســال 99 افزایش 
یافته و براســاس تجربه سال جاری و دریافت مجوز انتشار 
حجم بیشــتر اوراق توسط دولت از شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی، انتظار می رود که برای سال آتی نیز انتشار اوراق 
به بیش از 100 هزار میلیارد تومان بالغ شود.

آنچه تا به حال شــرح داده شــد، مختصــات کلی الیحه 
بودجه دولت و وزن بســیار زیاد انتشــار انواع اوراق تامین 
مالی در آن اســت. هرچند که پیامدهای این مساله، بیش 
از هر چیز بازار اوراق تامین مالی را متاثر خواهد ســاخت 
اما دقــت در جزئیات تبصره 5 قانــون بودجه، که مرتبط 
با کمیت و کیفیت انتشــار اوراق اســت، نشان می دهد که 
مساله انتشار اوراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات 
زیادی بر نظام بانکی خواهد داشــت. براساس بند م تبصره 
5 قانون بودجه و در راســتای اجــرای عملیات بازار باز، به 
بانک مرکزی اجازه داده شــده بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری )شــامل خط اعتباری و اضافه برداشت( را از محل 
اوراق بدهی منتشــره، وثیقه دار کند به شکلی که در پایان 

ســال بیش از 50 درصد میزان بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بانک مرکــزی دارای وثیقه از نوع اوراق بدهی 
باشــد. همچنین بانــک مرکزی می تواند ایــن اوراق را به 

عنوان بخشی از سپرده های قانونی بانک ها بپذیرد.
به طور خالصه آنچه از محتوای این بند برمی آید این است 
که دولت با علم به مساله کمبود تقاضا در بازار اوراق تامین 
مالــی قصد دارد با ایجاد تقاضای جدیــد از ناحیه بانک ها 
و موسسات اعتباری، شــوک افزایش عرضه اوراق در سال 
آینــده را کنترل کند. به این ترتیب با توجه به محدودیت 
منابع بانک ها، انتظار می رود منابع مورد نیاز بانک ها جهت 
خرید اوراق دولت به صورت مســتقیم از محل استقراض 
از بانک مرکزی و فشــار بر پایه پولی تامین شود. به زبان 
ساده، تامین مالی کسری بودجه دولت در سال آینده منابع 
بانــک مرکزی و پایه پولی خواهــد بود که البته به صورت 

غیرمســتقیم از مجرای دو فیلتر بازار اوراق تامین مالی و 
بانک ها عبور خواهد کرد. الزم به ذکر است بخش دوم بند 
یادشده مبنی بر قرار دادن اوراق به عنوان بخشی از سپرده 
قانونی نیز از طریق افزایــش ضریب فزاینده پول منجر به 

خلق نقدینگی خواهد شد.
بند ر تبصره 5، بند دیگری اســت که فشار انتشار اوراق را 
به نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. براساس این بند، نصاب 
خرید اوراق تامین مالی توسط صندوق های درآمد ثابت از 
حداقل 30 درصد )برای تمامی انواع اوراق( به حداقل 50 
درصد )برای اوراق دولتی( افزایش پیدا خواهد کرد. بررسی 
ترکیب پرتفوی صندوق ها نشان می دهد که در حال حاضر 
این نسبت حدود 35 درصد است و صندوق ها برای تحقق 
این الزام جدید، ناچار به تبدیل بخشی از سپرده های بانکی 
خود به اوراق تامین مالی خواهند بود. به این ترتیب انتظار 
مــی رود از ناحیه خروج ســپرده های صندوق ها از بانک ها 
نیــز کاهش حدود 15 هزار میلیارد تومان بر منابع بانک ها 
ایجاد و بخشی از این مبلغ نیز در نهایت به برداشت بانک ها 

از بانک مرکزی تبدیل شود.
به عنــوان جمع بندی می توان گفت که شــوک درآمدی 
دولت )ناشی از کاهش فروش نفت( موجب شده که بودجه 
سال آینده تنها به ایجاد بدهی های دولتی جدید از طریق 
انتشــار اوراق تامین مالی متکی شود. جهت مدیریت این 
شــرایط و ایجاد خریــداران تضمینی بــرای اوراق دولت، 
بانک هــا ملزم بــه خرید این اوراق و توثیــق آن نزد بانک 
مرکزی شــده اند و انتظــار می رود کــه محدودیت منابع 
نظام بانکی جهــت خرید ایــن اوراق، در نهایت منجر به 
اســتقراض آنها از بانک مرکزی شــود. تبعات این مساله، 
ایجــاد پایه پولــی و افزایش نقدینگی اســت که می تواند 
در صورت عــدم مدیریت پیشــگیرانه، تبعات خاص خود 
 ماننــد افزایش نرخ تورم و تحریک انتظارات تورمی را دربر 

داشته باشد.

جبران کسری بودجه 99 از جیب بانک ها 
وزن بسیار زیاد انتشار انواع اوراق تامین مالی در بودجه 

بانک ملت، باید خود را با شاخص های بین المللی 
مقایسه کند

ترقی اقتصادی : معاون امور بانک، بیمه و شــرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اظهار داشت: خوشبختانه بانک ملت نسبت به بانک های دیگر در بخش درآمدزایی خوب عمل 
کرده است.دکتر عباس معمارنژاد در جمع مدیران ارشد این بانک از بانک ملت به عنوان یک 
بانک نمونه در کشور نام برد و از تمامی کارکنان و مدیران این بانک به دلیل تالش در جهت 
حفظ موقعیت حتی در شــرایط تحریم قدردانی کرد.وی گزارش های ارائه شــده از عملکرد 
بانک ملت را رضایتبخش خواند و با اشــاره به نسبت مطالبات معوق به تسهیالت بانک ملت، 
این نسبت را 40 درصد پایین تر از سایر بانک ها خواند و در عین حال تاکید کرد: بانک ملت 
به دلیل ســابقه و فعالیت بین المللی، باید خود را با شاخص های جهانی مقایسه کند و برای 
رساندن نسبت مطالبات به تسهیالت خود به استانداردهای بانک های جهان، تمام تالش خود 
را به کار بگیرد.معاون وزیر اقتصاد، ایجاد کانون ارزیابی را در بانک ملت برای انتصابات بسیار 
مطلوب خواند و اعالم کرد که با وجود این کانون، شناســایی و انتصاب افراد شایسته، به نحو 
بهتری انجام خواهد شــد.دکتر معمارنژاد با اشاره به این نکته که بانک ملت در وضعیت سود 
سپرده ها نسبت به بانک های دیگر به مراتب در وضعیت بهتری قرار دارد، گفت: خوشبختانه 

نسبت مصارف به منابع این بانک خصوصی شده هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

»ملی« فکر کنیم و »ملی« کار کنیم
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که منابع این بانک متعلق به مردم 
و کشور است، گفت: همه ما باید در جریان اداره کردن اموری که در دستمان است، »ملی« فکر 
کنیم و »ملی« کار کنیم. دکتر محمد رضا حسین زاده در دیدار با مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
بندر امام با تاکید بر این که همه کشــور برای همه مردم ایران است، ادامه داد: تاریخ بانک ملی 
ایران نشان می دهد مردم کشورمان از جان و دل برای تاسیس و فعالیت این بانک مایه گذاشته 
اند و ما نیز همه تالشمان را برای حفظ و صیانت از آن به کار می بندیم.وی اجرای پروژه های 
عظیم کشوری مانند پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و آزادراه ها با حمایت بانک ملی ایران را یادآور 
شــد و گفت: خدمات گسترده این بانک به عموم مردم بر هیچ کس پوشیده نیست و دایره این 
خدمات هر روز نیز بیشتر توسعه می یابد.حسین زاده به تحول بانک ملی ایران در حوزه بانکداری 
الکترونیک و بانکداری دیجیتال اشــاره و خاطرنشان کرد: محصوالت نوین این بانک توانسته به 
نحو بسیار مطلوبی در میان مشتریان رخنه کند، به طوری که مشتریان بزرگ و کوچک بانک 
ملی ایران امروز با این خدمات نه تنها حساب های بانکی بلکه وجوه خود را نیز مدیریت می کنند.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه اعالم شد
ترقی اقتصادی: گزارش تســهیالت اعطایی بانک رفاه در هشــت ماهه نخست سال جاری 
در بخش های مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوســط، ضمانتنامه های صادره ریالی 
قرض الحسنه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه، اشتغالزایی و مشاغل خانگی مددجویان سازمان 
بهزیســتی کل کشــور، کمیته امداد امام خمینی )ره( و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
صندوق توســعه ملی و طرح های حوزه اعتباری اعالم شد. این بانک در سال های 96، 97 و 
هشــت ماهه نخست سال 98، بالغ بر 21.827 میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع بانک به 
بنگاه های کوچک و متوســط پرداخت کرده است.همچنین بانک رفاه در هشت ماهه نخست 
ســالجاری، در بخش های آب و کشــاورزی، صنعت و تولید، مســکن و ساختمان، بازرگانی 

خدمات و متفرقه بیش از 304.447 میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.

انتخاب بانک سپه به عنوان بانک برتر
ترقی اقتصادی: در مراســمی که روز دوشــنبه دوم دی ماه با حضور دکتر جمشید انصاری 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، معاونان وزارت مذکور و جمعی از مدیران ارشد سازمان های تابعه برگزار شد 
بانک ســپه در بین بانکهای تابعه این وزارتخانه در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی به 
عنوان بانک برتر انتخاب شد.دکتر فرهاد دژپسند با اهدای لوح سپاس به محمد کاظم چقازردی 
از بانک سپه برای کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد.مدیرعامل بانک سپه 
نیز به همین مناسبت با ارسال پیامی، رسماً از تالش همکاران خدوم و تالش خود تقدیر و تشکر 

کرد و این موفقیت را حاصل تالش جمعی کارکنان بانک سپه دانست ."

 مشارکت بانک سینا 
در طرح های اشتغالزایی و تولید

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سینا طی سفر به استان اصفهان ضمن دیدار با کارکنان بانک 
بر ارتقاء توانمندی های شعب جهت ارائه خدمات مطلوب به هموطنان تاکید کرد.دکتر ایمانی 
در این دیدارها با اشــاره به ظرفیت ها و امکانات باالی شهر اصفهان به عنوان قطب اقتصادی 
کشور گفت: جاذبه های توریستی، صنایع دستی، کارخانه های بزرگ فوالد و همچنین نوآوری 
و توانمندیهای شهروندان در توسعه پایدار شهری، جایگاهی ممتاز از این شهر به نمایش گذاشته 
که استفاده بهینه و مطلوب از این ظرفیتها در جهت ارتقاء توانمندی های شعب می تواند نقشی 
مهم در ارائه خدمات و جلب رضایتمندی مشــتریان گرامی ایفا کند.وی با اشاره به نامگذاری 
ســال 98 از ســوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید افزود: بانک سینا در راستای تحقق 
شــعار سال و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به اشتغال و رونق تولید به ویژه 
در مناطق روستایی و کمتر برخوردار کشور، تاکنون اعتباری بیش از 20 هزار میلیارد ریال را 
به 4400 طرح اشتغالزای روستایی اختصاص داده که با بهره برداری تعداد قابل توجهی از این 
طرح ها، زمینه اشتغالزایی بیش از 16000 نفر از هم میهنان به ویژه جوانان فراهم شده است.

نقش پر رنگ گروه مالی پاسارگاد در ایجاد اشتغال
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک  پاســارگاد از ایجاد 450 هزار فرصت شــغلی و 113 هزار 
اشــتغال مستقیم از ســوی گروه مالی پاســارگاد خبر داد.مجید قاســمی در چهاردهمین 
کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری در محل دانشگاه خاتم، با اشاره به تعریف آژانس بهره وری 
اروپا از بهره وری اظهار داشــت: آژانس بهره وری اروپا، بهره وری را یک دیدگاه فکری می داند 
و به اعتقاد بنده بهره  وری یک امر ســخت افزاری نیست که با یک ماشین مدرن بتوان آن را 
انجام داد؛ بهره وری یک امر مغزافزاری و حتی باالتر از آن یک امر قلب افزاری است که اگر با 
هم آمیخته شوند سخت افزار نیز به دست می آید.وی به تعریف جالب ژاپن از بهره  وری اشاره 
و بیان کرد: به حداکثر رســاندن استفاده از منابع به صورت علمی و با تکیه بر کاهش حجم 
تولید، گسترش بازارها، افزایش اشــتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود 
معیارهای زندگی، نگاه متفاوت از مفهوم بهره وری است. قاســمی ترکیب تعریف سه موضوع 

سرمایه های انسانی، ارتباطی و سازمانی را در تولید بهره وری قابل اتکاء مؤثر عنوان کرد.

 پرداخت 80 درصد تسهیالت مسکن 
به ساخت و سازهای سنتی

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد که 80 درصد تسهیالت مسکن در سال 
98 به ســاخت و سازهای سنتی، 17.5 درصد به حرفه ای سازها و تنها 2.5 درصد به ساخت 
و ساز با فناوری های نوین تعلق گرفته است.ابوالقاسم رحیمی انارکی در اولین جشنواره ملی 
نوآوری در حوزه ســاخت و ساز اظهار داشت: امروز بیش از 40 درصد سوخت فسیلی جهان 
در حوزه ساخت و ساز و مسکن مصرف می شود و بخش ساخت و ساز در حوزه نوآوری نسبت 
به سایر حوزه ها عقب تر است.وی با اشاره به برنامه های بانک مسکن در این حوزه یادآور شد: 
سال 97 یکسری اقدامات را در جهت مسئولیت اجتماعی بانک مسکن آغاز و کمپین هایی را 
تحت عنوان کمپین آب در کشور برگزار کردیم و امسال کمپین خاک را در دستور کار قرار 
داده ایم، سال آینده نیز کمپینی درباره هوا داریم.مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بخش 
ساختمان یکی از مهمترین منابع آلودگی کشور است، تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته در 
مجموعه سیاست های اعتباری بانک تسهیالتی را متناسب با تکنولوژی ساخت تعیین کردیم.

بدون ضامن و آنی تسهیالت ارزان قیمت بگیرید
ترقی اقتصادی:  بانک دی با هدف ارزش آفرینی و ایجاد تنوع در سبد محصوالت از طرح ارزش 
آفرین 24 رونمایی کرد.طرح 24 که منطبق بر عقود اسالمی است در راستای توسعه کسب و کار 
مشتریان در شعب سراسر کشور اجرایی شده است. بر اساس اعالم اداره کل امور شعب و بازاریابی 
بانک دی،مشــتریان با افتتاح حساب 24، عالوه بر دریافت سود علی الحساب، بدون ضامن طی 
24 ســاعت از تســهیالت آنی با نرخ 2 تا 4 درصد حداکثر تا 85 درصد مبلغ سپرده بهره مند 
می شوند.شــایان ذکر است،تسهیالت ارزش آفرین طرح 24 در راستای دسترسی تمامی اقشار 
جامعه به تسهیالت ارزان قیمت و نیز جلب رضایت مشتریان با نرخ 2 تا 4 درصد ارائه می گردد.

کارشناس اقتصادی
مهدی کرامت فر

کارشناس اقتصادی
محمد حسین عزیزیان

ضعف استقالل ناظر پولی پاشنه آشیل طرح بانکداری

بحران در نظام پولی 

امروزه با گســترش موضوع جهانی شــدن 
مرزهای سیاســی و اقتصادی بین کشورها 
کم رنگ شــده و وابســتگی کشــورها به 
یکدیگــر به جهت روند رو به رشــد حجم 
مبادالت کاالها و خدمات و تنوع آن، که با 
توسعه ســریع فناوری همراه شده، افزایش 
یافته و موجب ادغام بازارهای جهانی شده 
است، ازاین رو ایجاد سازمان های بین المللی 
بــرای نظــارت بر روابــط بانکــی و نقل 

انتقال پول به منظور ارتقا شــفافیت، امری 
غیرقابل انکار است.

بــا درک ضــرورت اقتصاد جهانــی و جامعه 
بین المللی بــرای جلوگیــری از ورود منابع 
مالی نادرســت )حاصــل از معامالتی مانند 
قاچاق مواد مخــدر و...( به زنجیره اقتصاد در 
دنیا گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در سال 
1989 میالدی با هدف توســعه و پیشــرفت 
واکنش بین المللی نسبت به مسئله پول شویی 
و مبارزه با آن از ســوی کشــورهای گروه 7 

شکل گرفت.
همچنین در سال 2001، این گروه با گسترش 
مأموریت خود، مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
را نیــز به مأموریت های خویــش اضافه کرد. 
درگذر زمان، فعالیت های این گروه گسترده تر 
شد و درنتیجه در سال 2012 مقابله با تأمین 
مالی فعالیت های اشــاعه ای نیز به مأموریت 
این گروه الحاق شــد و در همین ســال این 
گروه آخرین ویرایش توصیه های خود را برای 
مقابله با جرائم مالی )تأمین مالی تروریســم 

تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پول شویی 
و …( را با عنوان »استانداردهای بین المللی 
در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم 

و اشاعه گری« منتشر کرد.
در حــال حاضر گروه اقدام مالی به عنوان یک 
مجموعه سیاســت گذار، کارشناسان حقوقی، 
مالی و ضابطان قـانون را در کنـار هـم قـرار 
می دهد تا در قوانین و مقررات کشورهای عضو 
کنوانسیون، اصالحات الزم را پدید آورند. این 
گروه همواره میزان پیشرفت کشورهای عضو 
در زمینه پیاده ســازی توصیه های اعالمی را 

رصد می کند.
بر کسی پوشیده نیست که ما در حال حاضر 
برخالف تعهدات ایجاد شــده در قالب برجام 
با تحریم های گســترده دولــت آمریکا علیه 
کشورمان مواجه هســتیم و دولت متخاصم 
آمریــکا با تالش حداکثری به دنبال بســتن 
همه منافذ ارتباطات بین المللی در زمینه های 
گوناگون به روی کشــورمان بوده و خواستار 
قطــع کامل تجارت ما را با دیگر کشــورهای 
جهان و منزوی کردن ایران در جامعه جهانی 

است.
یکــی از روزنه هایی که می تواند در شــرایط 

فعلی و آینده کشــور بســیار اثرگذار باشد، و 
شــرایط را از وضعیت فعلی دشــوارتر نکند 
مسئله پیوستن کشــورمان به FATF است. 
در این شــرایط می بایســت تــالش کرد که 
راه های تجاری خود را با ســایر کشــورهای 
دنیا حفظ کــرده و با کاهــش تنش زایی به 
سمت تنش زدایی در حوزه سیاست خارجی، 
بــه حرکت خود ادامــه داده و روابطمان را با 
کشورهای جهان توسعه دهیم. چراکه رعایت 
مقررات بین المللی با حفظ منافع ملی منافاتی 
ندارد و می توان همانند ســایر کشورها ضمن 
حفظ اســتقالل، در مجامع و کنوانسیون های 
بین المللی هم حضور داشت و نباید با حضور 
نیافتن خود، بهانه های بیشتری به مخالفان و 

بدخواهان کشور داد.
نپیوســتن به FATF وضعیت تحریمی علیه 
کشــورمان را تشدید و ضمن تحت تأثیر قرار 
گرفتن روابط تجاری با کشــورهای دوســت 
که عضو این کنوانســیون هســتند، موجب 
افزایش فشــارهای خارجی علیه ایران خواهد 
شد و بهانه ای برای افزایش ایجاد حس ایران 
هراسی در دنیا توسط دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی می شــود. همان طور که پیش تر ذکر 

شــد امروزه تعامل با دنیا نیازمند پذیرش 
قواعــد جهانی اســت و نپذیرفتن آن ضمن 
دور مانــدن از نظــام بین الملــل هزینه ها و 
محدودیت هــای فراوانــی در زمینه مبادالت 
مالی و دسترســی بــه تکنولــوژی روز دنیا، 
صادرات کاال و خدمات و واردات و آسیب به 
تولید ملی را برایمان به دنبال خواهد داشت.

بدیهی اســت در صورت ورود به لیست سیاه 
که به نظر یک خود تحریمی اســت، عالوه بر 
محروم کردن کشــور از دسترسی به منابع و 
امتیازات جهانی، تبعات مختلفی را برایمان به 
دنبال خواهد داشت که در رأس آنها می توان 
به قرار گرفتن ایران در فهرســت کشورهای 
با ریســک باال، در مظان اتهــام قرار گرفتن 
از منظر پول شــویی و نبود شــفافیت بدون 
بهره منــدی از مزایای آن، تحــت تأثیر قرار 
گرفتن مراودات مالی و بانکی و... اشاره کرد.

 در نتیجه باید ضمن بررســی غیرسیاســی 
و کارشناســی و فنــی موضــوع، منافــع و 
مصالــح ملــی کشــور و مــردم کــه تحت 
تأثیــر شــدیدترین تحریم هــا قــرار دارند 
 بر هــر مصلحتــی در این حــوزه ارجحیت 

داشته باشد.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 83 - نیمه اول دی 1398

اخبارکوتاه

پیوستن به FATF اختیار یا اجبار

بانک صادرات بیش از 89 هزار فقره وام قرض الحسنه  ازدواج پرداخت کردمحمد فطانت مدیرعامل بانک آینده شد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
عباس آرگون

ترقی اقتصادی: نخستین جلسه هیات مدیره بانک آینده، با حضور تمام اعضا برگزار و محمد فطانت به عنوان مدیر عامل 
این بانک فعالیت خود را آغاز کرد.در این جلسه، از زحمات هیات مدیره سابق، خصوصاً تالش های جالل رسول اف )مدیر 
عامل ســابق(، تقدیر و تشــکر به عمل آمد.در نخستین جلســه هیات مدیره بانک آینده که با حضور آقایان محّمد فطانت 
علی ســعیدی، شــعبان مرادی یگان محله، حسین مجاهدی و علی اکبر عابدینی، برگزار شد؛ آقای محّمد فطانت به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای علی ســعیدی به عنوان رییس هیات مدیره، آقای شعبان مرادی یگان محله به عنوان 
نایب رییس هیات مدیره، آقای حسین مجاهدی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی اکبر عابدینی به عنوان عضو هیات 

مدیره، تعیین شدند.

ترقی اقتصادی: بانک صــادرات ایران بیش از 89 هزار فقره وام قرض الحســنه  ازدواج پرداخت کردبانک صادرات ایران با 
تخصیص 28 هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه ازدواج در 9 ماه اول ســال جاری، بیش از 89 هزار نفر را راهی خانه بخت 
کرد.این بانک با هدف ترغیب و تسهیل شرایط ازدواج در بین جوانان و در راستای عمل به تکالیف اجتماعی خود، با تخصیص 
حدود 28 هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه از ابتدای ســال 98 تا پایان آذرماه این سال، سهم قابل توجهی را در تسهیل 
شرایط ازدواج متقاضیان برعهده داشته به نحوی که طی این مدت، شرایط الزم برای ازدواج 89 هزار و 564 نفر فراهم شده 
است.تعداد متقاضیان دریافت کننده وام قرض الحسنه ازدواج از بانک صادرات ایران از ابتدای سال 97 تا پایان 9 ماه سال 98 

به 205 هزار و 765 نفر رسید که برای تسهیل این امر، 46 هزار میلیارد ریال توسط بانک تامین مالی شده است.



شرایط اقتصادی کنونی تاثیری بر روی 
فروش بیمه نامه ندارد

ترقی اقتصادی: مدیرعامل شــرکت بیمه آسیا گفت: بیمه یک هزینه نیست که با افزایش تورم 
فروش آن کاهش یابد بیمه یک نیاز ضروری اســت که این نیاز همیشــه در جامعه وجود دارد و 
وظیفه شرکت های بیمه ای این است که با ایجاد اطمینان در جامعه آرامش را برای مردم به ارمغان 
بیاورند.مســعود بادین گفت: درصورتی که بیمه نامه به عنوان هزینه در نظر گرفته شود احتمال 
کاهش فروش آن با توجه به شــرایط کنونی اقتصادی جامعه وجود دارد اما بیمه را نباید به عنوان 
هزینه در نظر گرفت زیرا بیمه نامه در سبدخانوارها جزء نیازهای ضروری است.وی افزود: وظیفه ی 
شرکت های بیمه ای این است که با اطمینانی که در جامعه ایجاد می کنند آرامش را برای مردم به 
ارمغان بیاورند بنابراین اگر بیمه نامه جزء هزینه ها حساب نشود شرایط اقتصادی  تاثیر خاصی بروی 
فروش آن نخواهد داشت.بادین تصریح کرد: یکی از وظایف شرکت های بیمه ای این است که با توجه 
به وضعیت معیشتی جامعه بیمه نامه هایی با کیفیت خوب را با حداقل قیمت به مردم ارائه دهند 
به طورقطع زمانی که مالیات برارزش افزوده برروی بیمه نامه اضافه شود قیمت آن افزایش می یابد.

 افتتاح اولین شعبه تخصصی 
بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه سینا

ترقی اقتصادی:  اولین شعبه تخصصی بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه سینا در راستای توسعه 
بازار و اســتراتژی های جدید این شرکت در زمینه فروش بیمه های خرد در شهر مشهد مقدس 
افتتاح شد.مراسم افتتاح شصتمین شعبه جدید بیمه سینا و اولین شعبه تخصصی بیمه عمر و 
سرمایه گذاری در مشهد مقدس با حضور دکتر رضا جعفری مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره 
بیمه سینا، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران کل این شهر در روز چهارشنبه چهارم دی ماه 
1398 برگزار شد.مدیرعامل بیمه سینا در این مراسم ضمن بیان اهداف و استراتژی های این شرکت 
از تأسیس شعبه تخصصی فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری با بیان این موضوع که بیمه های عمر 
در کشورهای توسعه یافته از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طور ی که ضریب نفوذ بیمه های عمر 
در این گونه کشورها از ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی به طرز محسوسی بیشتر است، افزود: به 
نظر من در کشــور ما فقدان برنامه ریزی برای آینده و همچنین فرهنگ کوتاه مدت نگری یکی از 
مشکالت عمده ی فرهنگی توسعه ی فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری است و ضرورت دارد 

آموزش های صحیح خانوادگی و اندیشیدن برای بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

 افزایش سرمایه بیمه کوثر 
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

ترقی اقتصادی: شــرکت فرابورسی بیمه کوثر در اطالعیه ای از تصویب افزایش سرمایه این 
شــرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.شــرکت بیمه کوثر که با سرمایه 2.500 
میلیارد ریال و با نماد بکوثر از شــرکت های بیمه پذیرفته شــده در فرابورس محســوب می 
شود در اطالعیه خود اعالم کرد که پیرو جلسه روز 7 دی ماه هیات مدیره شرکت، پیشنهاد 
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجرای ماده 14 قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مجلس شورای اسالمی تصویب  شده و در دستور 
کار شرکت قرار گرفته است.بر اساس این گزارش، این ماده قانونی با هدف رونق تولید، ایجاد 
اشتغال و اصالح ساختار مالی با استفاده از معافیت مالیاتی حکم مقرر در تبصره 1 ماده 149 

قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.

 رشد پایدار بیمه میهن 
در نه ماهه سالجاری

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه میهن از رشد پایدار 70 درصدی و شاخص های عملکردی مثبت 
از ابتدای ســالجاری در این شــرکت خبر داد.داریوش محمدی این مطلب را در گردهمایی فصلی 
مدیران ستادی و شعب که با هدف بازخوانی اهداف و بررسی و تبیین مسائل جاری شرکت برگزار 
شده بود عنوان کرد.مدیرعامل بیمه میهن با ارائه گزارشی از فعالیت های یکساله اخیر شرکت، به 
بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت و عملکرد شرکت را مطلوب و آن را نتیجه انسجام، همگرایی 
و تالش آحاد کارکنان شرکت دانست و بر حفظ اتحاد و همدلی آنان در دستیابی به اهداف تاکید 
کرد.وی حق بیمه تولیدی در نه ماهه ســالجاری را حدود دو هزار و 300 میلیارد ریال اعالم کرد 
و گفت این میزان نســبت به مدت مشابه ســال قبل که حدود یک هزار و 380 میلیارد ریال بود، 
رشد بیش از70درصد را نشان می دهد.محمدی گفت شرکت بر بسیاری از مشکالت گذشته فائق 
آمده و اکنون در همه حوزه ها اتفاقات خوبی رقم خورده است، بطوریکه صورت های مالی شفاف، 
پرداخت خسارت ها بویژه در حوزه درمان بروز شده و اکثر شاخص های عملکردی بهبود یافته است.

جهش ۱9۶ درصدی سود خالص بیمه دی
ترقی اقتصادی: شرکت بیمه دی اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده 
منتهی به پایان شهریورماه 98 را منتشر کرد که بر اساس آن، سود خالص این شرکت نسبت به 
مقطع مشابه سال گذشته 196 درصد جهش داشته است. شرکت بیمه دی با نماد وی)ذودی( 
و سرمایه 2.500 میلیارد ریالی، در پایان تابستان امسال 15.482 میلیارد و 266 میلیون ریال 
درآمد حق بیمه داشته که نسبت به درآمد حق بیمه 10.184 میلیارد و 305 میلیون ریالی پایان 
تابستان پارسال، نشان دهنده رشدی 52 درصدی است.بر اساس این گزارش، سود عملیاتی ودی 
هم از 246 میلیارد و 357 میلیون ریال به 736 میلیارد و 719 میلیون ریال رسیده که حاکی از 
رشدی معادل 199 درصد است.زیان انباشته پایان دوره این شرکت بیمه خصوصی نیز در پایان 
تابستان 97 معادل 510 میلیارد و 435 میلیون ریال بوده که در پایان شهریورماه سال جاری به 

سود انباشته ای معادل 657 میلیارد و 206 میلیون ریال رسیده است. 

ارایه بیمه پیمایشی خودرو در بیمه سامان
ترقی اقتصادی: یکی از جدیدترین محصوالت شــرکت بیمه سامان با عنوان بیمه پیمایشی 
خودرو در بیســتمین نمایشــگاه بین المللی صنعت مخابرات ایران )تلکام( به مخاطبان ارایه 
می شود. بیمه پیمایشی خودرو محصولی نوآورانه است که به مشتریان اجازه می دهد بر اساس 
میزان حرکت خودرو در طول سال حق بیمه بدنه اتومبیل را بپردازند.این یک محصول نوآورانه و 
البته عادالنه است که بیمه سامان آن را ویژه رانندگان کم ریسک طراحی کرده است.محاسبات 
انجام شده نشان می دهد حق بیمه بیمه نامه بدنه اتومبیل پیمایشی از بیمه نامه های بدنه رایج، 
دست کم 30 درصد ارزان تر است.این بیمه نامه در سه دسته پنج هزار کیلومتری، هشت هزار 
کیلومتری و 12 هزار کیلومتری به صورت ساالنه ارائه می شود، و  مشتریان می توانند بسته به 

نیاز خود، این بسته های بیمه ای را خریداری و در صورت نیاز آن را تمدید کنند.

 صدر نشینی بیمه تعاون  
به لحاظ سود سرمایه گذاری

ترقی اقتصادی: در شش ماهه نخست سال 98، شرکت بیمه تعاون با کسب بازدهی نزدیک به 
50 درصدی در حوزه سرمایه گذاری ها با اختالف فاحش، بهترین عملکرد را در بین شرکت های 
بیمه ای داشــت.پس از این شرکت، دو شــرکت بیمه رازی و بیمه زندگی خاورمیانه با بازدهی 
بیش از 30 از این نظر در رده های دوم و سوم جای دارند. )بازده دارایی های شرکت ها با توجه به 
میانگین مانده سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه نخست سال جاری و سود 
شناسایی شده حاصل از سرمایه گذاری های ذخایر فنی و سایر سرمایه گذاری ها محاسبه شده است.

حمایت بیمه رازی از روستاییان نوآور کشور
ترقی اقتصادی : نخســتین رویداد معرفی و تقدیر از نوآوران روستایی کشور با نام “جشنواره 
روستایی شو” در سالن همایشهای ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر 
تهران برگزار شد. در این جشنواره که با حمایت مالی و معنوی بیمه رازی برگزار گردید تعدادی 
از روستاییان کار آفرین و نوآور کشور در خصوص فعالیت خود و مسیری که برای موفقیت طی 
نموده اند با حضار صحبت کردند در ادامه مهندس بختیاری مدیر عامل بیمه رازی دقایقی را 
به سخنرانی پرداختند؛ وی ضمن تمجید از استعداد و نبوغ روستاییان گفت: “ این همه همت ، 
خالقیت و نوآوری در میان روستاییان انسان را شگفت زده می کند و موجبات تکریم و تحسین 
این عزیزان را بر می انگیزد.“ وی افزود: “بیمه رازی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود 

وظیفه خود دانسته و می داند تا از این همه استعداد موجود در روستا حمایت کند.” 

ترقی اقتصادی : تکنولــوژی کمک رانندگی به این معنی 
اســت که خودروها باید جعبه ســیاه داشــته باشند، یعنی 
اطالعات ســرعت، خواب آلودگی و هر حرکت دیگر راننده را 

در زمان رانندگی ضبط کنند
این که دوربین ها انســان ها را تحت نظر داشــته باشــند به 
حقیقتی در زندگی امروز ما بدل شده است. شرکت ها برای 
این که شما از کار نزنید دوربین هایی کار می گذارند و دوربین 
سوپرمارکت ها و فروشگاه های دیگر هم که امری عادی شده 
اســت. به زودی دوربین ها حتی چهره شما را هم به راحتی 
تشــخیص خواهند داد و البته یــک جبهه جدید هم به کار 
دوربین ها اضافه شده: این که در داخل ماشین هم حواسشان 

به ما باشد.
در چنــد مــاه آینــده، قانون گــذاران اروپایی به بررســی 
پیشــنهادهایی خواهند پرداخت که به اجباری شدن نصب 
ابزارهای مانیتورینگ در خودروها ظرف ســه ســال آینده 
مربوط می شــود. در این صورت، خودروها باید جعبه سیاه 
داشــته باشند، یعنی اطالعات ســرعت، خواب آلودگی و هر 
حرکت دیگر راننــده را در زمان رانندگــی ضبط کنند. به 
این تکنولوژی ها نام کمک رانندگی داده شده است. اتحادیه 
اروپــا کلیدزننده این گام های جدی اســت امــا ظاهرا این 
تکنولوژی ها در سایر نقاط جهان مثل آمریکا و استرالیا هم 

مورد توجه قرار گرفته اند.
کمیســیون اروپایــی معتقد اســت کــه این نــوع قوانین 
تکنولوژیک می توانند تا سال 2030 میالدی جان هفت هزار 
نفر را در جاده ها نجات بدهند و جلوی مجروح شدن 38 هزار 
نفر را در تصادفات جاده ای بگیرند. اما آیا رانندگان آمادگی 

پذیرش این شکل از مانیتورینگ را پیدا کرده اند؟
اصــوال این روزهــا وقتی دربــاره مدرن شــدن خودروها و 
خودروهای آینده صحبت می شود، بحث به سمت سبز شدن 
یا برقی شــدن آنها می رود. اما بنا بر نظر کمیسیون اروپایی 

معرفی پانزده سیستم پیشرفته کمک رانندگی می تواند باعث 
ایجاد امنیت بیشتر برای رانندگان آینده شود. بر این اساس 
ابراز امیدواری شده که تکنولوژی های کمک رانندگی در حد 

بستن کمربندهای ایمنی در ماشین کارساز باشند.
برخی از این تکنولوژی ها که قرار اســت تا ســال 2022 در 
اروپا به کار گرفته شــوند شــامل کمک هوشمند به حفظ 
ســرعت مجاز، تشــخیص خواب آلودگی و گیجی در هنگام 
رانندگی با استفاده از ردیابی حرکت چشم و بسته شدن آن، 
کمک هوشــمند به حرکت در داخل الیــن و ضبط کردن 
اطالعــات مفید در هنگام رانندگی می شــود. این اطالعات 
در صــورت تصــادف می توانند به تنظیم گــزارش پلیس و 

همین طور بیمه کمک کنند.
یک نقطه تاکید تکنولوژی های کمک رانندگی این است که 

هرجا راننده به صورت دانســته یا نادانسته از قوانین تخطی 
می کند، تکنولوژی او را به مســیر درست برمی گرداند. حتی 
به عهده گرفتن کامل کنترل ماشین هم توسط این سیستم ها 
می تواند انجام بگیرد که البته در نوع خودش جنجالی است 
و هنوز درباره این که به کارگرفتنش درست است یا نه، توافق 
نظر وجود ندارد. یکی دیگر از تکنولوژی های مهم دیگر هم 
ترمزگرفتن اتوماتیک به هنگام نزدیک شــدن به یک شیء 
اســت که البته مدتی اســت که در برخی خودروها وجود 
دارد. بر اساس آمار موجود، ترمز اتوماتیک قادر است تعداد 

تصادفات را به شکل قابل مالحظه ای کاهش بدهد.
اما صاحب نظرانی هم هســتند که با ایده ســپردن امنیت 
رانندگــی به دســت تکنولوژی های آینــده مخالف اند. آنها 
می گویند این شــرایط باعث بی توجهــی رانندگان به جاده 

می شود و آنها تصور خواهند کرد که هوشمندی خودرو برای 
تامین امنیت آنها کافی است. به همین خاطر، تاکید زیادی 
روی این مســئله شــده که تکنولوژی های کمک رانندگی و 
خودران حتمــا باید با آموزش جامع و کافــی به رانندگان 

همراه باشد.
مســئله دیگر هــم به بی اعتمــادی بــه تصمیم گیری های 
هوشــمند خودرو در جاده مربوط می شود. برخی رانندگان 
می گوینــد این که در آینده نزدیک بخواهند تصمیم گیری ها 
در زمان رانندگی را به سیستم خودرو واگذار کنند برایشان 
خوشایند نیست. برخی صاحب نظران هم معتقدند که چنین 
سیستم هایی هنوز آن قدر هوشمند نشده اند که بتوانند جای 
راننده را در تصمیم گیری های جاده ای بگیرند. نکته دیگر هم 
این است که هوشــمند شدن کامل خودروها باعث احتمال 
هک شــدن یا از کارافتادگی فنی آنها در زمان های مختلف 
خواهد شــد که آن هم تهدید دیگری علیه امنیت رانندگی 
اســت. در این میان، اتحادیه اروپا هم ســعی کرده نگرانی 
رانندگان را درباب هویتشان مرتفع کند. مثال گفته شده که 
جعبه سیاه خودرو تنها در صورت بروز تصادف چک خواهد 
شد. این مســئله باعث تغییر وضعیت در مورد بیمه خودرو 
هم شــده اســت. مثال در آمریکا برخی رانندگان به صورت 
اختیاری به داشــتن جعبه ســیاه ماشین روی خوش نشان 
داده اند تا اثبات مقصر نبودنشــان در تصادف احراز شود و از 

لحاظ بیمه به مشکلی برنخورند.
نکته دیگر در مــورد تکنولوژی های کمک رانندگی این 
اســت که اطالعات جمع آوری شده توسط آنها به شدت 
به درد اســتفاده در خودروهای بی راننده آینده خواهد 
خورد. موافقان این تکنولوژی هــا می گویند دنیا در هر 
حــال به ســمت خودروهای بی راننده پیــش می رود و 
بهتر اســت که این تکنولوژی پیشرفته تر بشود و امنیت 

سرنشین در آنها باال برود.

جعبه سیاه هوشمند خودروها آینده بیمه را تغییر می دهد 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 83 - نیمه اول دی 1398

تکنولوژی به کمک صنعت بیمه می آید 

ترقی اقتصادی: مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت با اشــاره به آغاز ارزیابی وسع با 
تــالش وزارت رفاه اعالم کرد که تاکنون یک میلیون نفر درخواســت ارزیابی وســع 

داده اند که از این تعداد اطالعات 165 هزار خانوار به ما ارایه شده است.
طاهر موهبتی از آغاز ارزیابی وسع با کمک وزارت رفاه خبر داد و گفت: خوشبختانه 
در این طرح تاکنون یک میلیون نفر ثبت نام و درخواســت ارزیابی وســع کرده اند. 
جمعیتی که در حال حاضر تاکید شده که بیایند و خودشان را بیمه کنند، جمعیتی 
هستند که طی طرح تحول سالمت که بیمه رایگان بود، مراجعه نکردند. در عین حال 
پیش بینی ما این بود که سه میلیون نفر مراجعه کنند که احتماال طی شش ماه آینده 

به سه میلیون نفر برسد.
وی با بیان اینکه نظام و حاکمیت به این عزم رســیده که همه از پوشــش بیمه ای 
برخوردار باشــند، اظهارکرد: از این یک میلیون نفری که درخواســت ارزیابی وسع 
داده انــد و تمایل دارند از یارانه دولت اســتفاده کننــد، در حقیقت 360 هزار خانوار 
اســت که از این تعداد اطالعات حدود 165 هزار خانوار به ما ارایه شده است و تالش 
خوبی داشــتند که اطالعات از قوت و صحت کافی برخوردار باشد. حال از 165 هزار 
خانــوار وضعیت حدود 40 هزار را اعالم کردیم. زیرا یک وقفه ای داشــتیم و از امروز 
تالش می کنیــم به گونه ای نتایج را اعالم کنیم که ظرف 10 روز آینده بتوانیم کلیه 

نتایج را اعالم کنیم.
موهبتی ادامه داد: بنابراین از یک میلیون نفری که درخواســت ارزیابی وســع دادیم 
و دهک های 500 هزار نفر یا 165 هزار خانوار مشــخص شده و به صورت مرحله به 
مرحله نتیجه را به مردم اعالم می کنیم. تاکنون هم اعتراضات مردم مجموعا نســبت 
به کل پیامک های اعالمی حدود شــش درصد است  البته وزارت رفاه در حال تدوین 
تمهیداتی است که شناســنامه اقتصادی افراد در اختیارشان قرار بگیرد و اعتراضات 
رفع می شود. از مردم می خواهیم که از این فرصت استفاده کنند و درخواست ارزیابی 
دهند. در عین حال بر اســاس نتایج ارزیابی وســع کماکان 50 درصد مردم از بیمه 

رایگان برخوردار خواهند بود و االن هم دفترچه صادر می شود.
موهبتی با تاکید بر اینکه مردم حتما در فرصت باقیمانده برای ارزیابی وسع مراجعه 
کنند، گفت: موارد زیادی بوده که مردم در روز بیماری برای بیمه شدن مراجعه کردند، 
اکنون هم برای بیمه روز بیماری هم یک انتظار 10 روزه داریم یعنی یارانه متقاطع. بر 
این اساس برای اولین بار بیمه به یک بیمه کارآمد و مبتنی بر دانش روز بازمی گردد. 

بحث بیمه روی تخت منطبق بر اصول بیمه ای نیست.
آخرین وضعیت پرداخت های بیمه سالمت به داروخانه ها و دانشگاه های 

علوم پزشکی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی های این سازمان 
بیمه گر به داروخانه ها و مراکز درمانی، گفت: بدهی داروخانه ها تا مهر ماه ســال 98 
پرداخت شــد. البته کماکان به طور متوسط دو و نیم ماه در سال 97 به داروخانه ها 
بدهی داریم و در دانشگاه ها هم پرداخت هایمان به مرداد ماه رسیده است که البته به 
محض تخصیص منابع از سوی خزانه پرداخت هایمان را انجام می دهیم. بر این اساس 
امیدواریم ظرف دو الی سه هفته آینده بتوانیم شهریور ماه دانشگاه ها را هم پرداخت 
کنیم که البته کماکان سه ماه و نیم به دانشگاه ها هم بدهکار خواهیم بود و به بخش 

خصوصی هم بدهی هایی داریم.
موهبتی با بیان اینکه بودجه ســازمان بیمه سالمت در سال 1398 بالغ بر 12 هزار 
رو 300 میلیارد تومان تصویب شــد، گفت: بعد از اصالح بودجه این عدد به 9 هزار و 
600 میلیارد تومان کاهش یافت. البته سازمان برنامه قول دادند که بتوانیم تخصیص 
100 درصدی دریافت کنیم، اما اگر این تخصیص انجام نشود ما 2700 میلیارد تومان 

کسری خواهیم داشت.
وی تاکید کرد که البته شــرایط کشور هم دشوار است و کشور اگر پول داشته باشد، 
اولویت اولش سالمت است و در محدودیت ها همه باید شرایط کشور را درک کنیم. 
بنابراین اینطور نیست که پول به ما بدهند و ما بدهی هایمان را نپردازیم. در ابتدای 
ســال 98 با اعالم بودجه، ما 4800 میلیارد تومان کسری داشتیم. طبیعی است که 
کاهش مجدد آن که اتفــاق افتاد، بدهی های جدیدی ایجاد می کند. حال اگر 800 
میلیارد تخصیص اعالمی را ســازمان برنامه کمک کند تا پرداخت شــود، به محض 

دریافت آن اولویت اول ما پرداخت بدهی داروخانه هاست.
وی با بیان اینکه تا به امروز تخصیص 9 ماهه به ما داده اند، گفت: حال این تخصیص 
به خزانه می رود و خزانه باید پول را بپردازد. خزانه هم چند روز پیش پرداخت مهر ماه 
را تمام کرد و وارد پرداخت آبان ماه شد. بنابراین هر تخصیصی منجر به پول نمی شود. 
در حال حاضر در بخش دولتی مجموعا سه و نیم  ماه بدهی داریم که عملکرد ماهیانه 
ما بین 700 تا 750 میلیارد تومان بوده اســت که به طور کلی 2500 میلیارد تومان 
بدهی ما به بخش دولتی در سال 97 است. همچنین به طور متوسط 2.5 ماه بدهی 

بــه داروخانه ها داریم که عملکرد ماهیانه آن حدود 470 تا 480 میلیارد تومان بوده 
است. بر این اساس مجموعا در سال 97 بالغ بر 3700 میلیارد تومان بدهی داریم که 

دقیقا معادل عدم تخصیص ما در سال 97 است.
موهبتی تاکید کرد: با وجود کسری ها، نظم پرداخت هایمان را بهم نزدیم و با مدیریت 
منابع و مصارف اقدامات مان را پیش می بریم. البته ما تا حد ممکن مدیریت کردیم که 

بیش از این شرایط را سخت می کند.
وی همچنین گفت: در بودجه سال 98، حدود 2700 میلیارد تومان از اعتبار نشان دار 
ما کم شــد. مجموعا در ســال 98 بالغ بر 4000 میلیارد تومان کسری داشتیم که با 
کسری ســال 97 که بالغ بر 3700 میلیارد تومان بود، 7700 میلیارد تومان کسری 
داشته ایم. موهبتی با اشاره به بودجه 99 بیمه سالمت، گفت: سهم ما در الیحه بودجه 
99 از منابع عمومی 13 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده است که البته ما 19 
هزار میلیارد نیاز داشــتیم و با 17 هزار و 500 میلیارد هم می توانستیم کار را پیش 
بریم. بنابراین یک فاصله 4500 میلیارد تومانی با اعتبار مورد نیازمان داریم، اما چون 
وضعیت کشور را می دانیم  چانه نمی زنیم و امیدواریم تمام این اعتبار را تخصیص 100 
درصدی دهند. از کالن کشــور می خواهیم که به حوزه حساس سالمت که سیاسی 

امنیتی و در عین حال انسانی است، توجه کنند.

ترقی اقتصادی : رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت 
نو اعالم کرد: برای ایجاد شیوه های نوین بازاریابی، نهادهای 
نظارتی باید هزینه کنند وگرنه شــرکت بیمه ای با سرمایه 
150 تا 200 میلیارد تومان و ســهم اندکــی از بازار توان 
ایجــاد یک واحد بازاریابی پیشــرفته را ندارد که بخواهد از 
طریق روش های نوین بیمه نامه جذب کرده و پرتفوی خود 

را افزایش دهد.
احســان مرادی گفت:  دراین شــرایط روزانه خسارت های 
بزرگــی به مجموعه هــای مختلف وارد می شــود که اگر 
شــرکت های بیمه ای وجود نداشتند و یا بیمه گزار دارایی 
خودرا به درستی بیمه نکرده بود دچار خسران قابل توجهی 
می شد و باتوجه به شــرایط موجود حتی احتمال افزایش 

فروش بیمه نامه های غیر اجباری وجود دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: برای 
ایجاد شیوه های نوین بازاریابی ، نهادهای نظارتی بایدهزینه 
کنند وگرنه شرکت بیمه ای با سرمایه 150 تا 200 میلیارد 
تومان و ســهم اندکی از بازار توان ایجاد یک واحد بازاریابی 
پیشرفته را ندارد که بخواهد از طریق روش های نوین بیمه 

نامه جذب کرده و پرتفوی خودرا افزایش دهد.
مرادی اظهار کرد: این شــرایط فرصت خوبی بود که بیمه 
مرکزی یکسری الزامات و نیازهای بیمه ای را با تبلیغات به 
مردم یادآوری کند امــا یک آگهی یا تبلیغ بیمه ای دراین 

روزها درسطح شهر مشاهده نشده است.
وی افزود: مهمترین مشــکل شرکت های بیمه ای با توجه 
به شــرایط تورمی موجود،آئین نامه ی عمرو زندگی است 
که محدودیت هایی را در سرمایه گذاری برای شرکت های 
بیمه ای ایجاد کرده که شاید شرکت بیمه نتواند متناسب با 
نرخ تورم ازمنابعی که جذب می کند بازدهی مناسب بگیرد.
رئیس هیئت مدیره شــرکت بیمه تجــارت نو تصریح کرد: 
آیین نامه ی بیمه نامه های زندگی باید انعطاف بیشــتری 

داشته باشند تا سرمایه گذاری وجوه آن با توجه به شرایط 
روز کشور به درستی ســرمایه گذاری شود تا شرکت های 
بیمه ای بتوانند با دادن نرخ مناســب به بیمه گزاران موفق 

به جذب آنها شوند.
مرادی گفت: دربخش اتکایی، شــرکت های بیمه ای بسیار 
محدود شــده انــد، باتوجه به اینکه صنــدوق ویژه تحریم 
وجود دارد و شــرکت ها بخش زیادی از قراردادهای خودرا 
اتکایی می کنند اما اگر خســارت همه گیری مانند ســیل 
سال گذشــته اتفاق بیفتد تمام این هزینه از داخل شرکت 

پرداخت می شود .
وی بیــان کرد: درحــال حاضرنیازبه پویایی بیشــتر بیمه 
مرکزی اســت زیرا خیلی از کشــورهای دنیا مانند روسیه 
،بــالروس و .. برای کارکردن با ما شــکلی ندارند اما نیاز به 
حضور یک نهاد حاکمیتی است که با این کشورها در سطح 

عالی مذاکره کند.
به گزارش چابک آنالین ،رئیس هیئت مدیره شــرکت بیمه 
تجارت نوتوضیح داد: یک معضل بزرگ دیگر شــرکت های 
بیمه ای کمبود نیروی متخصص در حوزه بازاریابی اســت 

که باعث می شــود شــرکت های بیمه ای در فروش بیمه 
نامه ناموفق باشند.

مرادی مدعی شــد که در حال حاضررقابت مابین شــرکت 
های بیمه ای رقابت منفی اســت و شرکت ها با وجود آنکه 
مــی دانند نرخــی که می دهند منجر به زیان شــده اما با 
توجیهاتی مانند اینکه بخشی از قرارداد را اتکایی می کنند 

قرارداد را زیر قیمت واقعی می گیرند.
وی افزود: در این ســال ها رقابت به معنای مثبت آن یعنی 
بهبــود خدمات و نوآوری که بتواند یک بیمه نامه ی جدید 

جذب کند چندان مشاهده نشده است.
رئیس هیئــت مدیره شــرکت بیمه تجارت نــو گفت: در 
ســالجاری شــرکت بیمه ایران از نظر فروش بیمه نامه از 
سایرشــرکت های بیمه ای باتوجه به سرمایه و پشتوانه ی 

دولتی که دارد موفق ترعمل کرده است.
مرادی اظهارکرد: در حال حاضر پتانســیل بسیارباالیی در 
بیمه نامه های عمروجود دارد ولی به شرط آنکه شرکتهای 
بیمه ای بتوانند واحد های ســرمایه گذاری خود را به خوبی 

تجهیز کنند وبازدهی خوبی به سرمایه گذار بدهند.

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت بیمه اتکایی ایرانیان بیــان کرد: با اخذ 
مالیــات برارزش افــزوده از روی بیمه نامه های عمرو زندگی قیمت تمام شــده 
محصــول افزایش یافته و به تبع آن فروش کاهــش می یابد که منجر به کاهش 

توسعه بیمه در جامعه می شود.
 محمد آسوده  گفت: از آنجایی که ضریب نفوذ صنعت بیمه پایین بوده ویکی از 
راه های توســعه بیمه در کشور فروش بیشتر بیمه نامه های زندگی است با اخذ 

مالیات برارزش افزوده از این منظور فاصله خواهیم گرفت.
وی افــزود:  اخــذ مالیات برارزش افــزوده حداقل 10درصد قیمت تمام شــده 

محصــول را افزایش می دهــد، آورده های  بیمه نامه های زندگی در شــرکت 
های بیمه ای هزینه نمی شــود ســرمایه گذاری می شــود. مدیرعامل شرکت 
بیمه اتکایی ایرانیان تصریح کرد: ســرمایه گذاریهای شــرکت های بیمه ای باید 
با بورس و بانک قابل رقابت باشــد زمانی که یک مشــتری 10 درصد ســرمایه 
گذری خودرا بابــت ارزش افزوده بپردازد این محصــول قابل رقابت با محصول 
 بانک و بورس نیســت بنابراین نمی تواند بــا محصول بانک و بورس رقابت کرده 

و توسعه نمی یابد.
آســوده اظهارکرد: مالیــات برارزش افزوده برروی درآمد شــرکت های بیمه ای 

تاثیری نداشــته چون این 
مبلغ را شــرکت ها هزینه 
نمی کنند و از بیمه گزاران 
می گیرنــد فقط فروش 
بیمه نامه هــا را کاهش 

افزایش  بــا  زیرا  می دهد 
قیمت محصول تمایل به 
خرید آن کاهش می یابد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

آخرین وضعیت پرداخت بدهی های بیمه سالمت

قوانین سرمایه گذاری صنعت بیمه متناسب با تورم نیست 

بازدهی اندک بیمه ها از سرمایه گذاری 

تبعات اخذ مالیات برارزش افزوده بر صنعت بیمه

اخبارکوتاه
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عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
محمدرضا بهرامن

ترقی اقتصادی : میانگین صادرات نفت و میعانات کشور در نیمه اول سال 2018، 2.5 
میلیون بشکه در روز بود اما در ماه اکتبر 2019، به 332 هزار بشکه در روز کاهش یافت.

براســاس هفته نامه میس، در راستای محدودیت های زیادی که برای صادرات نفت ایران 
ایجادشــده، آمارهای کپلر حاکی از کاهش صادرات نفت کشور به کمتر از متوسط 213 
هزار بشکه در روز در ماه نوامبر است. میانگین صادرات نفت و میعانات کشور در نیمه اول 
سال 2018، 2.5 میلیون بشکه در روز بود اما در ماه اکتبر 2019، به 332 هزار بشکه در 
روز کاهش یافت. مرکز پژوهش های مجلس در خبرنامه تحوالت انرژی به وضعیت آتی 

بازار نفت و صادرات گاز ایران پرداخته است.
طبق این گزارش، چین به عنوان اصلی ترین مشتری نفت ایران باقی مانده است. آمارهای 
رسمی بین المللی ســطح واردات نفت از ایران را طی ماه های آگوست، سپتامبر و اکتبر 

2019 به ترتیب 185،131 و 125 هزار بشکه در روز اعالم کرده اند.
سایر حجم صادرات فعلی باقی مانده نیز با حجم صادرات سوریه و مالزی ترکیب شده است. 
آخرین حجمی که چین از مالزی واردات داشته به ترتیب در ماه سپتامبر و اکتبر معادل 
481 و 462 هزار بشکه در روز تخمین زده شده که البته این محموله صادراتی ترکیبی با 
نفت ونزوئال و ایران بوده است )میس، 29 نوامبر 2019.( اگر با فرض اینکه منابع درآمدی 
حاصل از صادرات نفت کشور به سوریه به زودی تسویه نشود، در این صورت درآمد ماه های 
اخیر معادل فروش 200 هزار بشــکه در روز خواهد بود. متوســط قیمت نفت سنگین 
صادراتی ایران براساس گزارش ماهنامه اوپک )نوامبر 2019( طی ماه های سپتامبر و اکتبر 
به ترتیب 60.32 و 57.94 دالر به ازای هر بشکه بوده است. متوسط قیمت نفت صادراتی 

ایران در سال 2018 معادل 69.59 دالر به ازای هر بشکه اعالم شده است.
به نقل از میس، تمرکز بر صادرات گاز کشــور شــاید نقطه قابــل اتکایی برای جبران 
کسری های درآمدی باوجود آمده باشد. کشورهای واردکننده گاز ایران از طریق خط لوله 
ترکیه، عراق و بخشی از ارمنستان و آذربایجان هستند و ازآنجایی که عواید و درآمدهای 
حاصل از صادرات گاز کشــور در مقایســه با نفت در بهترین حالت نســبت به 18 ماه 
گذشــته چندان دچار رکود نشده است، بنابراین، پتانسیل اصلی صادرات گاز به عراق و 
ترکیه اعالم شده به طوری که ترکیه براساس آمارهای میس در ماه سپتامبر 648 میلیون 
مترمکعب )736 میلیون فوت مکعب در روز( از ایران واردات گاز داشته که باالترین رقم 
از ماه مارس بوده است. میانگین کل صادرات گاز کشور به ترکیه در 9 ماهه سال 2019 
معــادل روزانه 5.17 میلیارد مترمکعــب )670  میلیون فوت مکعب در روز( بود که این 

میزان در مدت مشابه در سال 2018، 5.54 میلیارد مترمکعب در روز بوده است.
با توجه به سطوح فعلی قیمت های نفت، ترکیه حدود 250 دالر به ازای هر هزار مترمکعب 
گاز )حــدود 7 دالر بــه ازای هر میلیون بی تی یو( به ایــران پرداخت می کند. این بدان 
معناســت که ایران حدود 1.4 میلیارد دالر طی 9 ماهه سال 2019 و طی ماه سپتامبر 

162 میلیون دالر از محل فروش گاز به ترکیه درآمد داشته است.
طبق این گزارش، کلیدی ترین کشــور مقصد صادرات گاز ایران، عراق است که برخالف 
ترکیه به ویژه از نیمه دوم ماه اکتبر، تالش کرده برای بهره مندی از برخی تعلیق های تحریم 
ایران در خصوص فرصت یافتن برای واردات گاز از ایران به آمریکا نزدیک تر شود. براساس 
آمار، متوســط واردات گاز عراق در چهار ماه به انضمام ماه سپتامبر معادل 807 میلیون 

فوت مکعب در روز )روزانه 686 مترمکعب( بوده است. با احتساب نفت بشکه ای 60 دالر 
عراق به ازای هر میلیون بی تی یو گاز 6.60 دالر به ایران پرداخت کرده است. بدین ترتیب 
درآمد ارزی ایران از صادرات گاز به عراق طی ماه های آگوست و سپتامبر 160 میلیون دالر 
بوده است و با توجه به تخمین های بی پی، ارمنستان و آذربایجان، 0.5 میلیارد مترمکعب 
واردات گاز از کشور داشته اند و بنابراین پتانسیل افزایش و پیشی گرفتن صادرات گاز از 
نفت مهیاست. از طرفی براساس الیحه بودجه سال 1399 میزان درآمدهای ارزی صادرات 

گاز 4 میلیارد دالر در نظر گرفته شده است.

 از نظر فنی جاســازی قــرص در کیک های 
الیــه ای در خطــوط تولید ممکن نیســت. 
گروهی هزینــه زیادی را متحمل شــده تا 
بســته های کیک را باز و قرص ها را در کیک های الیه ای جــای دهد تا اذهان عمومی را 
مشــوش و مردم را نگران کند. ماجرای کیک های آلوده به قرص یک حرکت ایذایی برای 
آسیب به صنایع غذایی کشور است چراکه صنایع غذایی ایران توانست عالوه بر بازار داخل 
به نیاز کشورهای همسایه هم پاســخ دهد. هدف دیگر از انجام چنین اقداماتی تشویش 
اذهان عمومی اســت. زمانی که کشور ملتهب است، گروه هایی تالش می کنند با اقدامات 
خصمانه علیه اقتصاد زمینه نگرانی مردم را فراهم کنند. در این شرایط دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی باید مسئله را پیگیری کنند. تهدیدهایی ازاین دست همواره برای کشورهایی 

مثل ایران وجود دارد.  نکته آزاردهنده دیگر اظهارنظرهای بعضی افراد غیرمتخصص درباره 
محصوالت صنایع غذایی اســت. در فضای مجازی یک فرد درباره افزودن وایتکس به آرد 
گفته بود. زمانی که با ایشــان تماس گرفتیم دیدیم هیچ چیز درباره صنعت آرد کشــور 
نمی داند اما کسی که دوربین را به دست می گیرد و با ایشان مصاحبه می کند، به طور دقیق 
می داند که چه می کند. اظهارنظر یک فرد غیرمتخصص درباره محصوالت صنایع غذایی 
هیچ پیامد دیگری جز نگرانی مردم ندارد و منافع آن به هیچ گروه داخلی نمی رسد. ازنظر 

من چنین کارشکنی هایی 100 درصد به عوامل خارجی مربوط است.
ایران در منطقه پر بحران خاورمیانه، کشــتی ثبات اســت و اگر ایران از هم بپاشــد، این 
منطقه دستخوش تغییرات عجیب و غیرقابل پیش بینی خواهد شد. با توجه به نقش کشور 
در منطقه، هر نوع اقدامات خرابکارانه از مخالفان کشــور برمی آید. دستگاه های جاسوسی 

صهیونیســتی به چنین اقداماتی تمایل دارند و در بعضی کشــورهای همسایه استعداد 
خرابکاری در اقتصاد ایران را می بینیم. در این شرایط باید هوشیار بود. شرکت های بزرگ 
و فعال در بخش صنایع غذایی در ایران به عنوان مناطق صنعتی استراتژیک با کنترل های 
هوشمند نظارت می شوند و آموزش های الزم در زمینه پدافند غیرعامل داده شده است اما 
در ســطح عرضه چنین کنترلی وجود دارد و احتمال آسیب به کاال افزایش پیدا می کند. 
در مورد کیک آلوده دستگاه های نظارتی کار خود را دنبال می کنند و به طورقطع به نتیجه 
می رسند و این نتیجه را در روزهای آینده اعالم خواهند کرد. وظیفه مسئوالن در شرایط 
کنونی این است که بیش از همیشه در گفتار و رفتار خود دقت کنند. نگرانی بیشتر مردم 
هدف دشــمن اســت و باید با هر صحبتی به آرامش مردم کمک کرد نه اینکه آن ها را 

نگران تر کرد.

ارز  بازگشــت  روند 
از صادرات  حاصــل 
از  هرچند  غیرنفتی 
ســوی مسئوالن در دولت رضایت بخش ارزیابی می شود با این 
حال هم چنان انتقادهایی نســبت به بخشنامه بانک مرکزی در 
این باره از سوی فعاالن اقتصادی مطرح است.  هاله حامدی فر 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری 

اتاق با اشاره به عدم شفافیت بخشنامه بانک مرکزی در بازگشت 
ارز حاصل از صادرت گفت:»مســئله دیگر این است که به دلیل 
تحریم های بانکی، به بســیاری از کشورها کاال صادر کردیم اما 
نمی توانیم پول را بازگردانیم. ما حتی به ســوریه دارو فروختیم 
اما بانک های ســوریه به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران اعالم 
مــی کنند که نمی توانند ارز را به حســاب یک بانک تحریمی 
واریز کنند. این مشــکل در مورد عراق هم وجود دارد. از سوی 

دیگر بانک مرکزی می گوید این مشــکل من نیســت و اگر ارز 
صادراتی را به کشــور بازنگردانیم، اسم شرکت را وارد فهرست 

سیاه می کند«.
مدیر شرکت دارویی سیناژن گفت:»این مشکل به بانک مرکزی 
مربوط اســت. اگر بانک مرکزی مسیر مالی بازگشت ارز حاصل 
از صادرات، از کشــورهایی مثل سوریه و عراق را تعریف کند و 
صادرکننــده ارز را بازنگرداند، آن زمان مجاز به اضافه کردن نام 

شــرکت ها به فهرست سیاه است. اما عدم درک شرایط تحریم 
منطقی نیســت. بانک خارجی اعالم می کند که پول از ســوی 
دولت خریدار دارو پرداخت شده اما بانک مبدائی که اعالم شده 

تحریمی است و نمی توان ارز را  واریز کرد«.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان »به نظر می رســد دوستان 
در بانک مرکزی نگاه کالن به مشکالت ارزی ندارند.  هر بخش 
به دنبال حل مســائل خود اســت. انتظار ما این است که بانک 
مرکزی شــرایط فعاالن اقتصادی را درک کنــد. همانطور که 
فعاالن اقتصادی فشــار ناشــی از تحریم ها به بانک مرکزی را 

درک می کنند«.

 

این نوشتار را با چند 
ســؤال آغاز می کنم. 
چــرا ایــران این قدر 
دولت بزرگ و پرخرجی دارد؟ آیا نمی شــود این خرج های اضافه 
دولت را کاهش داد؟ آیا نمی توان دولت را کوچک کرد؟ آیا نمی  شود 
کارهایی که در حال حاضر از سوی دولت انجام می شود، به مردم 
واگذار شــود که نیاز نباشد تا این حد از بودجه دولت برای چنین 
فعالیت هایی اختصاص داده شود؟ یک زمانی دولت دستش در چاه 
نفت بــود و از آن ارتزاق می کرد. تمام هزینه ها را نیز خود متقبل 
می شد. آن زمان هم آن کار، مورد تأیید نبود. اتفاقاً در زمان ریاست 
جمهوری آقای خاتمی، زماني که ایشــان در یک مراسم افطاری 
حضور داشــتند، بنده به ایشــان گفتم که چرا اقتصاد بدون نفت 
را طراحی نمی کنید؟ ایشــان گفتند آرزوی ما دستیابی به چنین 
اقتصادی اســت اما نمی توانیم. بنابراین اقتصاد بدون نفت موضوع 

تازه ای نیست و از دیرباز مطرح بوده است.
حتماً این ضرب المثل را شنیده اید که یک سوزن به خودتان بزنید 
و یک جوال دوز به دیگــران. دولت در حالی به عناوین مختلف از 
همگان می خواهد تا هزینه های خود را کاهش دهند که خود قدمی 

برای کاهش هزینه ها برنمی دارد.

آیا لزومی دارد که دولت ها برای نهادهای مردمی تا این اندازه هزینه 
کنند؟ آیا این هزینه کرد، اثر و عواید اقتصادی دارد؟ مسلماً ندارد. آیا 
لزومی دارد که این همه بیمارستان و مدرسه را خود دولت مدیریت 
کند؟ بخش عظیمی از بودجه دولت ها به همین موارد تعلق دارد. 
این در حالی اســت که انتظار می رود دولت ها کار مردم را به خود 
مردم واگذار کنند. در این صورت با نصف هزینه ای که دولت برای 
انجام این فعالیت ها صرف می کند، کار انجام می شود. بیشتر ادارات 
و سازمان های زیرمجموعه وزارت خانه ها همگی هزینه بر هستند. در 
صورتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند. ضمن آن که 
راندمان آنها نیز در صورت واگذاری بیشتر خواهد شد. البته تجربه 
خصوصی سازی در ایران هم به نوبه خود حدیث مفصلی است که 
در این مقال نمی گنجد. اما آنچه مورد تاکید بخش خصوصی است 
خصوصی سازی به مفهوم و معنای واقعی است. در این صورت است 

که می توان بار هزینه های دولت را کاهش داد.
امــا هیچ گاه دولت هــا به این موضوع به صــورت جدی مبادرت 
نورزیده انــد. در نتیجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تأمین 
بودجه برای دولت به کاری دشــوار تبدیل شــده و از این رو برای 
جبران این کســری به سمت ابزارهایی از جمله مالیات سوق داده 
می شود. اما در خصوص مالیات ستانی نیز مصائب قدیمی و کهنه ای 

وجــود دارد که رفع آن به آرزو بدل شــده اســت. در حال حاضر 
بیش از 40 درصد کسانی که باید مالیات بدهند و مودیان مالیاتی 
محسوب می شــوند، معاف از پرداخت مالیات هستند. اگرچه این 
افراد اتفاقاً درآمدهای باالیی دارند، ولی تصمیم گیران این طور صالح 
دیده انــد که معافیت مالیاتی را برای آنها در نظر بگیرند. به عنوان 

مثال چرا در کشور از سود سپرده ها مالیات گرفته نمی شود؟ 
از همین یک منبع، دولت می تواند درآمد قابل توجه مالیاتی کسب 
کند. عمالً دولت درآمد 250 هزار میلیارد تومانی را معاف از مالیات 
می کند و این منطقی نیســت. اما در این ســال ها هیچ گاه دولت 
نسبت به این موضوع تدبیری نیندیشیده است. گویا دولت مردان 
از آن می هراســند که این پول ها از کشور خارج شود. در صورتی 
که این نگرانی بی اســاس اســت. در ازای آن یک ســری مودیان 
شناخته شده ای در سازمان امور مالیاتی وجود دارند که فشارها بر آنها 
در شرایط بحران بیشتر می شود. هیچ کس با افزایش مالیات مشکل 
ندارد بلکه صحبت اصلی این است که به جای فشار بر بنگاه های 
 شناســنامه دار، مودیان جدید را شناسایی کنند و منابع مالیاتی 

را متنوع کنند.
فشــار مالیاتی بر بنگاه های شناسنامه دار مسلماً کاهش فعالیت و 
تولید را به همراه خواهد داشــت. متاســفانه سازمان امور مالیاتی 
دیواری کوتاه تر از تولید و تولیدکننده ســراغ ندارد. از این رو فشار 
بر این بنگاه ها را برای جبران کســری بودجه، روز به روز افزایش 
می دهد. امــا تولیدکنندگان نیز چندان نمی توانند این فشــار را 

متحمل شوند و به سمت نابودی پیش می روند.
در حال حاضر همان طور که مستحضرید و در اخبار هم در خصوص 
آن بارها صحبت شــده، اغلب پزشــکان و وکال مالیات پرداخت 

نمی کنند. بسیاری از اصناف از پرداخت مالیات امتناع می کنند. در 
حالی که 17 درصد از اقتصاد در اختیار اصناف است. البته افزایش 
مالیات و افزودن مودیان مالیاتی نیز خود نیاز به تدبیر درست دارد. 
باید مراقبت کرد که این افزایش به تدریج و با شیب مالیم صورت 
گیرد که باعث اغتشاشات داخلی کشــور نشود. لبنان با افزایش 
اندک مالیات، با اغتشاشات داخلی مواجه شد. بنابراین باید در این 

خصوص هوشمندانه عمل شود.
متاسفانه سیاست های دولت در مالیات ستانی هیچ گاه مورد تأیید 
نبوده اســت. در حال حاضر دولت یک درصد از مالیات اخذشده 
را به ممیزانی که آن را دریافت می کنند، اختصاص داده است. این 
عدد در سال رقمی معادل 1000 میلیارد تومان است. برای آن که 
بتوانید مفهوم این عدد را درک کنید، باید توجه داشته باشید که 
کل بودجه وزارت اقتصاد 1700 میلیارد تومان است. سازمان امور 
مالیاتــی 1000 میلیارد تومان جایزه اخذ مالیات را در نظر گرفته 
است. این رقم پاداشی است که به مالیات گیرندگان تعلق می گیرد. 
ایــن ممیزان نیز بــرای دریافت پاداش به جــان تولیدکنندگان 
افتاده اند. باید در این زمینه مراقبت ویژه ای صورت گیرد که تولید 
از این پاداش دهی آسیب نبیند. از سوی دیگر مالیات ارزش افزوده، 
نفس تولیدکنندگان را بریده است. انتظار می رود این نوع مالیات به 

حلقه نهایی برده شود و مصرف کنندگان آن را بپردازند.
در نهایت دولت مردان باید به این مســئله توجه داشته باشند که 
تولیدکنندگان به حد کافی از بانک ها و تحریم ها آسیب دیده اند. 
نباید فشار مالیاتی نیز به مشکالت آنها بیفزاید. مسلماً با افزایش 
مالیات، تولید کاهش می یابد و این مسئله نه به سود اقتصاد کشور 

است و نه به نفع تولیدکننده.

ترقی اقتصادی : عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران نه تنها با 
کشورهای پیشرفته در جهان بلکه با کشورهای منطقه ازجمله در 

قیاس با ترکیه هم از جایگاه مناسبی برخوردار نیست
رقابت پذیــری صنعتی یکی از مهم ترین شــاخص های توســعه 
صنعتی در هر کشــوری اســت و این نماد در کشــور ما باوجود 
اینکه رشــد چشم گیری در سال های گذشــته ) دو دهه( داشته 
اســت ولی همچنان فاصله بســیاری تا ایده آل ها دارد. عملکرد 
رقابت پذیری صنعتی ایران نه تنها با کشورهای پیشرفته در جهان 
بلکه با کشورهای منطقه ازجمله در قیاس با ترکیه هم  از جایگاه 
مناسبی برخوردار نیست و بیم آن می رود با انواع محدودیت های 
فرا روی اقتصاد صنعتی به ویژه با تشــدید تحریم ها، چشــم انداز 

عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران چندان مساعد نباشد.
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران که زیرمجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت در گزارشی به این موضوع 
پرداخته و مهم ترین عوامل برای سنجش شاخص رقابت پذیری و 
ضعف ایران را شامل:» عوامل تولید قابل دسترس. 2- سیاست های 
دولت. 3- کیفیت آموزش و نظام آموزشــی و 4- زیرســاخت ها 
در جذب فنــاوری و نوآوری باال، و افزایــش عملکرد صادرات و 

رقابت پذیری« عنوان کرده است.
در این گزارش آمده اســت:» رابطه ای قــوی بین رقابت پذیری 
صنعتی و اهداف توسعه پایدار وجود دارد. درواقع بهبود و ارتقای 
رقابت پذیری صنعتی به سطوح باالتر ) ظرفیت های تولید، تعمیق 
فناوری و زیان محیطی ناشــی از تولید صنعتی( در هر اقتصادی 
به مثابه موفقیت در دسترسی به اهداف توسعه پایدار است. شاخص 
عملکرد رقابت پذیری صنعتی )یونیدو(، چگونگی مشارکت بخش 

صنعت را در توسعه کشورها تبیین می کند. این شاخص چگونگی 
موفقیت صنایع یک کشــور در تولید و مبادله کاالها در بازارهای 
داخلــی و خارجــی، و میزان ســازگاری تحوالت ســاختاری و 
توسعه را اندازه گیری می کند. شــاخص CIP دارای ابعاد اصلی 
سه گان هاســت، که هر بعد با نماگرهایی سنجیده می شوند. این 
ابعاد شامل: ظرفیت تولید و صادرات کاالهای صنعتی روزآمدی و 

تعمیق تکنولوژیکی، و نفوذ و تأثیر جهانی است.«

نتایج کامل شاخص CIP سال 2018 مطابق با امتیاز احرازشده 
برای 150 کشــور دنیا در گروه های 4 گانه ) باال، متوسط به باال 
متوســط به پایین و پایین( با سطوح توسعه متفاوت رتبه بندی 
شده اســت. در این بررســی ها آلمان از ســال 2015 توانسته 
همه ســاله جایگاه خود را به عنوان رقابت پذیرترین کشور جهان 
در حوزه صنایع حفظ کند. در این رتبه بندی، کشــورهای ژاپن 
چیــن، ایاالت متحده آمریــکا، کره جنوبی و ســوئیس به عنوان 

کارآمدترین کشــورها در رده های بعدی قرار دارند. همچنین در 
بین کشورهای درحال توســعه مکزیک، تایلند، آفریقای جنوبی 
ترکیه، عربستان ســعوی، ویتنام و مراکش بهترین و آماده ترین 
کشورها در رقابت پذیری صنعتی معرفی شده اند. دراین بین ایران 
ازلحــاظ عملکرد رقابت پذیری صنعتــی، در جایگاه 58 جهان و 
جایگاه 8 منطقه منا قرار دارد. اما به طورکلی طی دوره 26 ســاله 
)1990 تا 2016( رتبه شــاخص رقابت پذیری ایران در جهان با 
27 رتبه بهبود، به جایگاه 58 ارتقا یافته است. این شاخص برای 
سه کشور امارات متحده عربی، عمان و ایران به ترتیب 43 ، 34 
و 27 رتبه بهبودیافته اســت و هم اکنون جایگاه این ســه کشور 
به ترتیب 41، 66 و 58 جهان اســت؛ این مقایسه نشان می دهد 
در سال های گذشته رشــد امارات متحده عربی در رقابت پذیری 
صنعتی بیش از یک و نیم برابر ایران بوده است. در گزارش موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی به دالیل اصلی ضعف ایران در 
شــاخص این گونه پرداخته شده است:» ایران با احراز رتبه 78 در 
ظرفیت تولید و صادرات صنعتی عملکرد ضعیفی دارد. همچنین 
ایران با احراز رتبه 82 در روزآمدی و تعمیق تکنولوژیکی صنعتی، 
ضعیف ترین رکن شــاخص CIP را کســب کرده است.« اما در 
مقابل این بهترین وضعیت ایران در شاخص مربوط به نفوذ جهانی 
اســت که در گزارش آمده است:» ایران با احراز رتبه 42 در نفوذ 
جهانی، عملکرد نسبتاً مناسب تری را در مقایسه با دو مؤلفه دیگر 
تبیین کننده شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی کسب کرده 
اســت، هرچند این رتبه در مقایسه با عملکرد مطلوب جهانی و 
منطقه ای ایران، مناسب ارزیابی نمی شود و تا رتبه کمتر از 20 در 

میان مدت قابل ارتقا است.«

چشم اندازنامشخص رقابت پذیری صنعتی
شاخص رقابت پذیری صنعتی در ایران چه وضعیتی دارد؟ دیدگاه

چالش های صنعت فوالد 
صنعت فــوالد می تواند طبق هدف گــذاری برنامه 
جامع فوالد به هدف تعیین شــده، یعنی تولید 55 
میلیون تن در ســال تا 1404 برسد. ظرفیت تولید 
فوالد کشــور در سال 1396 معادل 31.62 میلیون تن و عملکرد تولید فوالد کشور در 
همان ســال معادل 21.88 میلیون تن بوده اســت. دولتی ها باور نمی کردند که رکورد 
ســال 96 را در حوزه صادرات داشته باشیم.  از آن سال تا به امروز ظرفیت تولید فوالد 
در ایران بهتر شــده اســت. ایران به لحاظ ظرفیت تولید دارای رتبه سیزدهم جهان در 
سال 2017 میالدی بود. اما این صنعت در کنار همه ظرفیت هایی که دارد با چالش های 

متعددی روبرو است.
چالش های موجود در صنعت فوالد کشور عبارتند از:

1- وضع مقررات دولتی و تأثیر سیاستهای مکان دولت بر صنعت فوالد
2- زیرساخت های حمایتی و پشــتیبانی: لجستیکی )حمل و نقل زیر زمینی و دریایی 

– ظرفیت بنادر( انرژی
3- کاهش روز افزون مزیت نسبی دسترسی به مواد اولیه معدنی و انرژی.

4- عدم توازن حاکم بر زنجیره تولید.
5- نقایص ناشی از ساختار بنگاهی حاکم )مقیاس و آمایش(

6- ســاختار دوگانه تولید و بازار و چشم انداز نوســان تقاضا به دلیل شوک قیمت های 
جهانی در )فوالد و سنگ آهن و ...( کاالهای جانشین )فرو آلیاژها و کامپوزیت و...(

7- نقایص ناشی از ساختار بنگاهی حاکم )مقیاس و آمایش(
8- تهدید رقبای موجود در حال افول و ظهور

9- کاهش توان خلق ارزش افزوده
در بحث عدم توازن حاکم بر زنجیره تولید باید گفت: در موازنه زنجیره فوالد در ســال 
1396 بر اســاس ظرفیت اســمی، مازاد کنستانتره ســنگ آهن 5.4 میلیون تن، مازاد 
گندله 6.2 میلیون تن و مازاد آهن اســفنجی 0.5 میلیون تن بوده است. در حالیکه بر 
اســاس طرح جامع پیمایش فوالد و ظرفیت اســمی فوالد خام در سال 97 با 38.75 
میلیون تن کمبود کنســتانتره ســنگ آهن 0.5، مازاد گندلــه 3.3 میلیون تن و مازاد 
آهن اسفنجی 1.74 میلیون تن مواجه هستیم و نهایتاً اینکه تا سال 1404 و بر اساس 
ظرفیت اســمی فوالد خام 55 میلیون تنی با کمبود منفی 9 درصد کنســتانتره سنگ 
آهــن و کمبود منفی 2 درصــد گندله و کمبود منفی 8 درصد آهن اســفنجی مواجه 

خواهیم بود!
ساختار دوگانه تولید و بازار و چشم انداز پر نوسان تقاضا

متاســفانه تمرکز باالی تجارت محصوالت معدنی بر صادرات محصوالت با ارزش افزوده 
پایین به صورت کســری  تراز تجارت محصوالت فــوالدی )عمدتاً متمرکز بر انواع ورق( 

)معادل 63 درصد در سال 96 و 72 درصد در سال 94( بوده است.
از طرف دیگر دســتورالعمل تنظیم بازار محصوالت فوالدی که دولت در تاریخ نوزدهم 
تیرماه 1397 ارائه شــد، در راستای کنترل فشــارهای تنظیم بازاری دولت پیش روی 
تولید کنندگان و صادر کنندگان در شــرایط بحران اقتصادی بوده است که شامل موارد 

زیر است:

1- الزام عرضه کنندگان به عرضه مستمر و مکفی بر مبنای کف عرضه در هر مرحله به 
صورت میانگین هفتگی و در تاالر اصلی بورس

2- ضــرورت نظارت دســتگاه های نظارتی بر فرآیند عرضه در بــورس و کنترل رعایت 
مقادیر کف عرضه، نحوه مصرف محصوالت فوالدی در چرخه تولید پس از بورس کاال

3- مسدود نمودن کد بررسی واحدهای صنایع پایین دستی متخلف و غیر فعال
4- کنترل تأثیر افزایش نرخ جهانی حداکثر در ســقف 10 درصد و الزام به اخذ تأییدیه 
توســط بورس کاال در صورت پیشــنهاد باالتر از درصد مذکور با اســتعالم از کارکرده 

تنظیم بازار
5- ممنوعیت انجام صادرات با هدف بهره مندی از فعالیت مالیاتی توسط تولید کنندگان 

و ورود مجدد آن به هر شیوه ای
6- ممنوعیت انجام واردات توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد 

برای بهره مندی از ما به التفاوت نرخ ارز
7- تکلیف صادر کنندگان لوله و پروفیل به ارائه ارز صادراتی به ســامانه نیما بر اساس 

نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه
8- مشــمول نرخ گذاری بودن محصوالت فوالدی خریداری شــده از بورس برای فروش 
به حلقه های بعدی زنجیره ارزش و محصوالتی که مشــمول عرضه در بورس نمی باشند 

)لوله و پروفیل و ...( بود.
چالش کاهش توان خلق ارزش افزوده 

ضعف عملکــرد نیروی انســانی، ازدحام نیــروی کار در کارخانه هــای دولتی و حتی 
کارخانه های واگذارشــده به بخش شبه دولتی به واســطه ضعف نظام تأمین اجتماعی و 
استفاده از اشتغال صنعتی به جای آن، نقایص موجود در ذخیره ارزش تولیدات فوالدی 
)سهم پایین پرداخت های غیر صنعتی(، کاهش سهم واحدهای تولیدی بزرگ مقیاس و 
نقایص ساختار مدیریتی و مالکیتی به ویژه در هولدینگ های شبه عمومی و غیرتخصصی 
و به تبع آن تغییر رویکرد مقطعی نگر و کاهش تمایل به نوســازی و سرمایه گذاری های 

بلندمدت، ازجمله عوامل مهم کاهش توان خلق ارزش افزوده اند.
ســاختار واحدهای فوالد خــام به لحاظ مقیاس تولید )مقیاس پــس از به بهره برداری 
رســیدن پروژه های جدید( حاکی از آن اســت که تنها 14 میلیون تن از ظرفیت فعال 
کشــور دارای مقیاس 2 میلیون تن و باالتر می باشــند، مقیاس سایر واحدهای فعال تا 

ظرفیت فعلی )31.62 میلیون تن(، کمتر از 2 میلیون تن است.
ســاختار آتی فوالد خام به لحاظ ترکیب ظرفیت حاکی از بدتر شدن وضعیت به لحاظ 

بهره مندی از صرفه های مقیاس است.
راهکارهای پیشنهادی

ازجمله راهکارهای پیشنهادی جهت کمک به چالش های صنعت فوالد می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

1- تحریک تقاضای داخلی و خارجی
2- توازن بخشی به زنجیره تأمین فیزیکی فلزات اساسی و ارائه مشوق جهت تنوع بخشی 

به ترکیب سبد تولیدات
فلزات اساسی به محصوالت با ارزش افزوده باال

3- بهبــود زمینه های بهره مندی از مزیت های نســبی با تجهیــز واحدهای تولیدی به 
زیرساخت های پشتیبان

4-ارتقای توان خلق ارزش افزوده 

در الیحه بودجه 99 میزان درآمدهای ارزی صادرات گاز 4 میلیارد دالر در نظر گرفته شده است

صادرات گاز از نفت پیشی می گیرد؟

پیگیری ماجرای کیک های آلوده توسط دستگاه های امنیتی

حتی نمی توانیم ارز صادراتی از سوریه را بازگردانیم

افزایش مالیات و تولید

دیواری کوتاه تر از تولید نیست
کارشناس اقتصادی 

محمدرضا نجفی منش

 رییس خانه صنعت و معدن استان تهران
محمدرضا مرتضوی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
هاله حامدی فر

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 83 - نیمه اول دی 1398



ترقی اقتصــادی : به گفته جک ما مؤســس گروه تجاری 
علی بابا، اگر در ســال های گذشــته تنها بخشی از کارآفرینان 
چینی دچار سختی شــدند، در سال 2019 اغلب کارآفرینان 

چینی روزهای دشواری را پشت سر گذاشتند.
سال 2019 به ویژه برای کارآفرینان چینی سال بسیار سختی 

بود، اما این تازه شروع یک دوران سخت است.
مؤسس گروه تجارت الکترونیک علی بابا و یکی از ثروتمندترین 
مردان جهان، طی ســخنرانی خود در کنفرانس ســاالنه اتاق 
بازرگانی چجیانگ با اشاره به دشواری هایی که در سال 2019 
به کارآفرینان چینی تحمیل شد، خاطرنشان کرد که فاز اول 
توافق تجــاری بین آمریکا و چین ســرآغاز یک تغییر بزرگ 
خواهد بود. »جــک ما« میلیاردر معروف چینی که با بیش از 
47 میلیارد دالر ثروت یکی از 20 فرد ثروتمند جهان به شمار 
می رود، از کارآفرینان کشــورش خواست که اعتماد به نفس 
داشــته باشــند و خود را با تغییرات فراگیری که در جهان و 

اقتصاد چین اتفاق می افتد، وفق دهند. 
جــک ما که چندی پیش در ســن 55 ســالگی از ریاســت 
هیئت مدیره گروه تجاری علی بابا کناره گیری کرد و زمام امور 
را به »دانیل ژانگ« سپرد، به افراد حاضر در کنفرانس ساالنه 
اتاق بازرگانی چجیانگ گفت: »اکنون به پایان سال رسیده ایم 
و همین دیروز من تماس های زیادی از دوستانم داشتم که از 
من می خواســتند که به آنها پول قرض بدهم... من تنها ظرف 
یک روز پنج تماس از این نمونه داشــتم. در هفته گذشته 10 
نفر از دوســتانم به دنبال فروش بخشــی از دارایی های خود 

بودند. شرایط برای آنها واقعاً دشوار است.«
وی افزود: »ســال 209 سال بسیار ســختی بود. البته ما که 
کسب وکار راه اندازی کرده ایم، می دانیم که همه سال ها سخت 
هســتند. در سال های گذشته تنها بخشی از کارآفرینان دچار 
ســختی شدند، اما سال 2019 احتماالً برای اغلب کارآفرینان 

دشوار بوده است.«

این کارآفرین چینی کــه نه تنها ثروتمندترین فرد چین بلکه 
نماد موفقیت کارآفرینان بخش خصوصی این کشور محسوب 
می شــود، در ادامه تصریح کرد: »جهان در حال ورود به دوره 
بزرگی از تغییر و تحول اســت و اقتصاد چین نیز با تغییرات 
بزرگی مواجه می شود. ما باید خودمان را تغییر دهیم تا بتوانیم 
با تحوالت جدید وفق پیدا کنیم. من معتقدم که این تغییرات 

می توانند سرآغاز ایجاد فرصت های جدید نیز باشند.«
جک ما در سخنرانی خود وارد جزئیات نشد، اما صحبت های 
او حاوی هشــدارهایی بــه جامعه کارآفرینــان چین به ویژه 
کارآفرینان بخش خصوصی بود؛ هشدارهایی درباره چشم انداز 
کســب وکارها در چیــن در بحبوحه کاهش رشــد اقتصادی 
افزایش ســطح بدهی ها در چین و تضعیف روابط این کشور 
بــا دنیای خارج. در حالی که انتظــار می رود دولت چین نرخ 
رشد اقتصادی این کشور در ســال 2019 را کمی باالتر از 6 
درصــد اعالم کند، تعداد زیادی از صاحبان کســب وکارها در 
این کشور به ســختی برای بقا در شرایط دشوار کنونی تالش 

می کنند. امســال شــرکت »نئوگلوری« بزرگترین 
تولیدکننــده جواهرات مصنوعی در جهان به دلیل 
مشــکالت فزاینده مالی اعالم ورشکســتگی کرد. 
»یین مینگشــان« مؤســس گروه خودروســازی 
لیفان که از وی به عنوان »ســلطان موتورسیکلت« 
یاد می شــود نیز پس از ناکامــی یکی از پروژه های 
پرهزینه شــرکت برای تولید خودروهای مبتنی بر 
انرژی های جدید، به شدت بدهکار شده است. خانم 
»هی کیانو« مؤســس شــرکت بیجینگ اورینت 
که یکی از بزرگترین شــرکت های آســیا در حوزه 
معماری منظر به شــمار می رود، بــه دلیل ناتوانی 
در بازپرداخت بدهی هایــش چندین بار در دادگاه 
حاضر شــده اســت. در ســال 2017 کمک 1.5 
میلیارد دالری این کارآفرین چینی برای حفاظت از 

حیات وحش، تیتر اول رسانه ها شده بود.
در همین رابطه، جک ما طی سخنرانی دیگری که 

اخیراً در کنفرانس اتاق بازرگانی استان هوبئی چین داشت به 
کارآفرینان چینی یادآوری کرد که الگوی ســنتی تجارت در 
ســطح بین المللی جای خود را به الگوها و قواعد جدید داده 
اســت و توافق تجاری جدید بین پکن و واشــنگتن می تواند 

سرآغاز یک عصر جدید در تجارت بین الملل باشد.
مؤســس گروه تجاری علی بابا در این خصــوص تأکید کرد: 
»بســیاری از افــراد وقتی این توافق را دیدنــد، نفس راحتی 
کشــیدند. اما برای من، این توافق نشانه ای از آغاز یک تغییر 
واقعی اســت. این توافق برای حفظ گذشــته نیست، بلکه به 
ایجاد یک آینده جدید مربوط می شود. این توافق نه تنها چین 
و آمریکا، بلکه همه کشــورهایی که ما می شناســیم –مانند 

برزیل، استرالیا و آرژانتین- را تحت تأثیر قرار خواهد داد.«
وی در ادامه با اشاره به تغییراتی که در اقتصاد داخلی چین رخ 
داده است، اظهار داشت: »حرکت اقتصاد چین از یک اقتصاد 
صادرات محور به یک اقتصاد متکی به مصرف کنندگان داخلی 
فرصتی را برای کســب وکارهای چینی فراهم ساخته که هر 

100 سال یک بار ایجاد می شود.«
جک ما افزود: »برخی می گویند که چین تنها 100 الی 200 
میلیون مصرف کننده واقعی دارد؛ اما من معتقدم نه تنها گروهی 
300 میلیون نفره از طبقه متوسط چین، بلکه یک میلیارد نفر 

از جمعیت کشور جزو مصرف کنندگان بالقوه هستند.«

ترقی اقتصادی : چین باوجود تولید ناخالص داخلی 13.1 تریلیون دالر به ایاالت متحده 
به عنوان اولین اقتصاد جهان نزدیک تر شده است. تحلیلگران بازار انتظار دارند رشد 6درصد 
رو به باالی اقتصاد این کشور در سال 2020 به هدف اعالم شده چین یعنی دو برابر کردن 

اقتصاد از 2011-2020 بینجامد.
چین در تالش اســت تا به وعده بزرگ خود عمل کند؛ رشــد دو برابری تولید ناخالص 
داخلی و درآمد طی یک دهه که باعث می شود این کشور در صدر ساختار اقتصادی جهان 
قرار بگیرد. س ان بی سی گزارشی درباره چین منتشر کرده و به روندی که باعث شد این 

کشور به دومین اقتصاد جهان تبدیل شود پرداخته است.
براساس این گزارش، این کشور اکنون با این مسئله روبه رو است که باوجود چالش های 

بزرگ این روند را ادامه دهد یا خیر.
رشد و جهش چین از اواخر دهه 1970 با حرکت به سمت بازارهای بازتر شروع شد. این 
رشد از طریق برنامه ریزی تهاجمی با استفاده از مزایای نیروی کار ارزان، کاهش ارزش ارز 
سیستم کارخانه داری قوی که محصوالت چینی را به سراسر جهان پخش می کرد، ادامه 
پیدا کرد. همه این ها باعث شــد که اقتصاد این کشور از اقتصاد روستایی به ابرقدرت در 
تمام عرصه ها تغییر کند. به نظر می رسد این کشور در مسیری غیرقابل توصیف به شماره 

یک اقتصاد جهان رسیده است.
چین باوجود تولید ناخالص داخلــی 13.1 تریلیون دالر به ایاالت متحده به عنوان اولین 
اقتصاد جهان نزدیک تر شده است. تحلیلگران بازار انتظار دارند رشد 6 درصد رو به باالی 
اقتصاد این کشــور در سال 2020 به هدف اعالم شده چین یعنی دو برابر کردن اقتصاد 
از 2011-2020 بینجامد. اما از سوی دیگر، چین بدترین جنگ تجاری با ایاالت متحده 
را پشت سر می گذارد و با چالش های بی شماری روبه رو است تا بتواند به رشد خود ادامه 
 Destination Wealth Management دهد. مایکل یوشیکامی، بنیان گذار شرکت
می گوید: چین همچنان روبه جلو حرکت می کند و همچنان هم بسیار رقابتی است. چین 

هنوز می تواند به بازیگر اصلی جهان تبدیل شود.
درواقع کشــوری با این رشد تقریباً موردحسادت تمام جهان قرار می گیرد البته که این 
اواخر رشد اقتصادی چین چشمگیر نبوده است. براساس گزارش بانک جهانی رشد چین 
در سال 2007 به 14.2 درصد رسیده بود اما از سال 2015 به بعد هرسال رشد اقتصادی 

کمتر از 7 درصد ثبت شده است.
تعرفه ها آسیب می رساند

شرکت یوشیکامی در فرانسیسکو مستقر است، اما او سرمایه گذاری قابل توجهی در تجارت 
با چین انجام داده است و مرتباً به این کشور سفر می کند.

بــه گفته او، چین راهش را در آموزش و نــوآوری فناوری پیش می برد، اما از تعرفه های 
ایاالت متحــده رنج می برد. درعین حال هزینه نیــروی کار افزایش یافته و تولید هم کند 

شده است.
او گفت: اقتصاد چین هدفش را روی 7 درصد رشــد گذاشته است. قباًل 14 درصد رشد 
داشــت، اما اگر حتی 6 درصد هم رشــد داشته باشد، بازهم مقدار زیادی خواهد بود. اما 
وقتی با مردم متوسط چین صحبت می شود، آنها به اندازه دو سال، یا چهار سال یا شش 

سال پیش خوش بین نیستند. این یکی از اثرات منفی مهم جنگ تجاری بوده است.
به گفته یوشیکامی، طبقه متوسط چین معتقد است جنگ تجاری آسیب رسانده است. 
تورم باال رفته و هزینه مواد غذایی اساســی 10 تا 15 درصد رشــد کرده است. شاخص 
قیمت گوشــت خوک هم 100 درصد بیشتر شده است. او ادامه داد: بنابراین به معنای 
واقعی کلمه شــما با افرادی مواجه هستید که رژیم غذایی خود را تغییر داده اند، چراکه 
نمی توانند افزایش قیمت را تحمل کنند. این موارد به طبقه متوســط ضربه می شــود. 
ایاالت متحده مطمئناً از این توافق استقبال می کند، اما چین واقعاً به این توافق نیاز دارد.

بااین حال مصرف کنندگان چینی همچنان از برنامه هایی مانند AliExpress اســتفاده 
می کنند تا محصوالتی ارزان قیمت و بدون هزینه حمل ونقل تهیه کنند. مصرف کنندگان 
چینی هنوز از محصوالتی مانند شــلوار جین برند آمریکایی به عنوان ســمبل هژمونی 

اقتصادی ایاالت متحده استقبال می کنند.
ارزیابی کلی تعرفه ها

آسیب جنگ تجاری به اقتصاد قابل لمس و قابل اندازه گیری است.
طبق داده های موسســه Nomura Global Economics به اســتناد آمارهای ماه 
اکتبر، رشد مالی در سال 2019 به 3.8 درصد کاهش یافته که از 6.2 درصد سال گذشته 
کمتر است. عالوه بر این، رشد صادرات در ماه نوامبر 0.3 درصد کاهش یافته است که بعد 
از رشــد 9.9 درصد در مدت زمان مشابه سال گذشته چشمگیر است. این کاهش هم به 
دلیل سقوط صادرات 12.5 درصدی به ایاالت متحده در سال 2019 است که در مقایسه 

با رشد 8.5 درصد سال 2018 قرار می گیرد.
به گفته موسســه Nomura این کاهش صادرات در ســال جاری، 1.3 درصد از تولید 

ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است.
براساس اطالعات این موسسه به نظر می رسد سال 2020 سال سختی برای چین باشد. 

به گفته تحلیلگران این موسسه، پکن برای تقویت رشد باید تالش بیشتری کند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 83 - نیمه اول دی 1398

قیمت نفت از 59 دالر تا 70 دالر در هر بشکه

دو اقتصاد برتر جهان از توافق تجاری فاز اول راضی هستندپیش بینی های جهانی قیمت نفت برای سال 2020
 فاز بعدی توافق تجاری 

هم اجرایی می شود؟
ترقی اقتصادی : هفته گذشــته دو کشــور اعالم کردند که بر ســر متن فاز اول توافق تجاری به 
نتیجه رســیده اند که شامل کاهش برخی از تعرفه ها و افزایش خرید محصوالت کشاورزی است. 
در حالی که امریکا می گوید چین متعهد شــده است در یک دوره دو ساله در مجموع 40 میلیارد 
دالر محصوالت کشاورزی از امریکا خریداری کند، اما چین میزان این خرید را مشخص نکرده است.
بــا اینکه خیلی از تحلیلگــران معتقدند فاز اول توافق تجاری امریــکا و چین تغییری در وضعیت 
تجارت و رشــد اقتصادی جهان ایجاد نمی کند و تنها باعث بدتر نشدن ماجرا می شود، اما به نظر 
می رسد روسای جمهور دو کشــور از این معامله راضی هستند. سی ان بی سی گزارشی دراین باره 

منتشر کرده است.
طبق این گزارش، شــی جینپینگ، رییس جمهوری چین گفته است فاز اول توافق تجاری هم به 
ســود امریکا و هم به سود چین اســت و نشانه های آن به زودی مشاهده می شود. به گفته او این 
توافق برای کل جهان هم سودمند خواهد بود. بازارهای امریکا و چین و جهان واکنش مثبتی به این 
امر نشان داده اند. او گفت: ایاالت متحده امریکا مایل است روابط نزدیکی با چین برقرار کند و در 

تالش است هرچه سریعتر این توافق امضا و به اجرا برسد.
شی همچنین تماس تلفنی که روز جمعه با رییس جمهوری امریکا در رابطه با توافق تجاری داشته 
اســت را تایید کرد. ترامپ روز جمعه اعالم کرد که گفتگوی خوبی با همتای چینی خود داشته و 
قرار بر این است که چین خرید های گسترده ای از محصوالت کشاورزی ایاالت متحده را آغاز کند.
با این حال گزارش شــینهوا، نشریه چینی جزییاتی از این توافق تجاری منتشر نکرده است. هفته 
گذشــته دو کشور اعالم کردند که بر سر متن فاز اول توافق تجاری به نتیجه رسیده اند که شامل 
کاهش برخی از تعرفه ها و افزایش خرید محصوالت کشاورزی است. در حالی که امریکا می گوید 
چین متعهد شــده است در یک دوره دو ساله در مجموع 40 میلیارد دالر محصوالت کشاورزی از 

امریکا خریداری کند، اما چین میزان این خرید را مشخص نکرده است.
در همین حین، شــی مســایلی دیگری را هم مطرح کرد: دخالت در درگیری های اخیر در تایوان 
هنگ کنگ، ســین کیانگ و تبت دخالت در امور داخلی چین اســت و به منافع کشور آسیب می 

رساند و به اعتماد و همکاری متقابل منجر نخواهد شد.
در ماه اکتبر، کاخ ســفید، شــرکت های چینی ها را به دلیل نقض حقوق بشــر علیه اقلیت های 
مســلمان سین کیانگ در لیست ســیاه قرار داد. ترامپ همچنین اخیرا در پی اعتراضات پکن، دو 

الیحه حمایت از معترضین هنگ کنگی را به تصویب رساند.
به گزارش شــینهوا، شی مایل به ادامه ارتباط با ترامپ برای تبادل نظر در مورد روابط دو جانبه و 
مســایل بین المللی و مشــترک چین و امریکا است. البته روابط که مبتنی بر هماهنگی، همکاری 

و ثبات باشد.

ترقی اقتصادی : اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده پیش بینی کرده اســت که 
قیمت نفت برنت به طور متوســط در ســال 2020 روی 61 دالر در هر بشــکه 
خواهد رود که کمتر از میانگین 64 دالر در هر بشــکه برای ســال 2019 است. 
قیمت نفت امریکا هم به طور متوســط 5.50 دالر در هر بشــکه کمتر از قیمت 

نفت برنت خواهد بود.
تحلیلگــران بازار و بانک های مختلف جهان، پیش بینی های متفاوتی برای قیمت 
نفت در سال آینده ارائه داده اند. سی ان بی سی گزارشی درباره وضعیت سال آینده 

نفت منتشر کرده است.
تحلیلگــران بازار، قیمت بنچمــارک بین المللی نفت خام، یعنــی نفت برنت را 
درجایی بین 59 دالر تا 70 دالر در هر بشکه برای سال 2020 در نظر گرفته اند. 
این رقم براســاس پیش بینی های مختلف درباره عرضه، تقاضای جهانی و کاهش 

عرضه اوپک و متحدانش عنوان شده است.
بسیاری از این تحلیلگران تمایل به روند نزولی قیمت دارند، اما بااین حال به گفته 

آنها قیمت نفت برنت بیشتر از قیمت 63 دالر میانگین ماه نوامبر است.
اداره اطالعــات انرژی ایاالت متحده پیش بینی کرده اســت که قیمت نفت برنت 
به طور متوسط در ســال 2020 روی 61 دالر در هر بشکه خواهد رود که کمتر 
از میانگین 64 دالر در هر بشــکه برای سال 2019 است. قیمت نفت امریکا هم 

به طور متوسط 5.50 دالر در هر بشکه کمتر از قیمت نفت برنت خواهد بود.
این ســازمان همچنین گفت: اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده پیش بینی کرده 
اســت که قیمت نفت خام در ســال 2020 به طور متوسط کمتر از سال 2019 

خواهد بود که دلیلش هم ناشی از پیش بینی افزایش موجودی نفت جهان به ویژه 
در نیمه اول سال آینده است.

بســیاری از کشــورهای مهم نفتی جهان با جدیت در تالش هستند تا از ریزش 
قیمت ها جلوگیری کنند. توافق اوپک پالس در اوایل دســامبر 500 هزار بشکه 
دیگــر به کاهش یک میلیون و 200 هزار بشــکه ای این گروه اضافه کرد. در این 
میان عربســتان هم به طور داوطلبانه عنوان کرد که روزانه 400 هزار بشکه دیگر 

از تولیــدش کم می کند. هــدف این اتحادیه 
کاهش 2.1 میلیون بشــکه عرضه و تالش 
برای افزایش قیمت نفت اســت. اما به گفته 
تحلیلگران همراه کردن بعضی از کشورهای 
عضو ازجمله عراق و نیجریه که با مشکالت 

داخلی درگیر هستند، دشوار است.
بانک ژاپنی MUFG عنوان کرده اســت که 
ســیگنال هایی مبنی برای مازاد 0.3 میلیون 
بشــکه ای در روز می بیند که باعث شــده 
پیش بینی آنها از قیمت نفت 55 دالر و 59 
دالر برای نفت امریکا و نفت برنت در سال 

2020 باشد.
انســتیتوی امور مالی بین المللی )IIF( در 

واشــنگتن اما هیچ امیدی به قیمت نفت در آغاز دهه آینده 

ندارد و معتقد اســت کاهش نیم میلیون بشکه ای دیگر اوپک پالس برای تقویت 
بازار کافی نیســت. این انستیتو تولید شــدید ایاالت متحده، کانادا و برزیل را با 
کاهش عرضه اوپک پالس برابر می داند. درنتیجه این سازمان انتظار دارد در سال 

2020 قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط 60 دالر باشد.
البته برخی دیگر از مؤسســات و بانک ها قیمت هایی باالتر از حد متوســط سال 
2019 عنوان کرده اند. مرکز تحقیقات BofA اعالم کرد: سطح هدف اعالم شده 
اوپک پالس در ماه دســامبر ممکن اســت 
ســخت تحقق یابد. اما اگر ایــن توافق با 
جدیــت دنبال شــود به همــراه تحوالت 
مثبــت دیگــر اقتصادی و توافــق تجاری 
ایاالت متحده و چیــن می تواند نفت خام 

برنت را به 70 دالر در هر بشکه برساند.
 J.P. Morgan بانــک  حــال  همیــن  در 
پیش بینی های خود درباره قیمت نفت برنت 
را به 64.50 دالر در هر بشکه به روز کرده 
است. این بانک قباًل پیش بینی قیمت 59 
 J.P. دالر در هر بشکه را داشت. همچنین
Morgan پیش بینــی قیمت نفت برای 
ســال 2021 را 61.50 دالر در هر بشــکه 

اعالم کرده است.

گزارش

هشدارهای موسس علی بابا به فعاالن اقتصادی جهان

20۱9؛ سال سخت کارآفرینان چینی

چین چطور به دومین کشور قدرتمند جهان تبدیل شد

چین اولین قدرت اقتصادی جهان می شود؟
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قاسم سلیمانی، نماد قدرت هویتی ایران
شهادت ســردار بزرگ انقالب اسالمی، شهید قاسم 
سلیمانی را باید در چارچوب انقالب و احیای هویت 
اســالمی- ایرانی در ابعاد نظری، عملی، گفتمانی و 
رفتاری تفسیر و تبیین کرد.انقالب اسالمی هویتی فزاینده برای جامعه ایران داشت که فاصله 
معنایی خود را با لشکرکشــی ها و امیراتوری گرایی های دیرین تاریخی به شــکل عینی و 

عملیاتی مشخص نمود.
گفتمان ســلیمانی عالوه بر اینکه ابعاد نظامی و قدرتمنــدی ج. ا. ایران را منعکس می کرد 
عظمت طراحی، مدیریت، استقامت و تعامل با نیروهای مقاومت را بازگو می نمود که هویتی 

مضاعف برای انقالب و امت اسالمی بوجود آورد.
با چنین رویکردی می توان سردار سلیمانی را در حقیقت نماد تجدید هویت قدرتمند ایران 
در ســایه انقالب اسالمی دانست که در چارچوب فرهنگ مقاومت ابعاد جدیدی را به جهان 

معرفی کرده است.
این شــیوه از کنشــگری، »کنشگری هویت محور« است که پتانســیلی مضاعف برای ایران 
منطقه و جهان داشــت که نشــانه های آن با هر زبان و فرهنگی بســادگی قابل رمزگشائی 
اســت. گفتمان این کنشگری، که ریشه در منطق هویت »انقالب-مقاومت« داشت، گفتمان 
»سلطه-اشــغالگری« که ســردمدار آن آمریکا و رژیم صهیونیستی است، را به حاشیه راند و 

آن را به شدت ناکارآمد کرد.
طراح و سردمدار بزرگ ناکارمدی سازی و به حاشیه رانده شدن گفتمان »سلطه-اشغالگری« 
شــهید سلیمانی بود که زخم عمیقی بر سیاست ها و برنامه های منطقه ای و جهانی آمریکا 
گذاشت. این شــیوه از مدیریت که بر پایه »هدفمندی-مقاومت-هدایت« استوار بود نه تنها 
تقویت کننده هویت تاریخی ایرانیان گردید، بلکه هویت های جوامع اسالمی را زنده ساخت.
زندگی پر افتخار ســردار سلیمانی، حیات بخش فرهنگ مقاومت بود که با شهادت وی زنده 
تر شــد. این فرهنگ، نه تنها هویت ساز، بلکه سرنوشت ســاز است. سلیمانی، بیش از آنکه 
یک سردار نظامی جنگ بود، یک شخصیت فرهیخته و شاخص تربیت نسل های انقالبی در 

منطقه است که آثار آن در آینده های نزدیک و دور روشنتر خواهد شد.
موفقیت های سپهبد سلیمانی، در فهم انقالبی، اطاعت از رهبری، ایمان به پیروزی، همکاری 
فراملی، هدفمندی و هویت سازی نهفته بود. این ویژگی ها، اگر چه در شخصیت سلیمانی به 
اوج رسیده بودند، اما دوستان و فرزندان وی در سرتاسر جهان اسالم به ویژه جوامع مسلمان 
منطقه راه، منطق و شیوه مبارزه و استقامت را از وی آموخته اند و جریان زمان ثابت خواهد 

کرد که پیروزی نهایی برای ملت های مقاومتر و آزادی خواه تر رقم خواهد خورد.

ترقــی اقتصادی : فصل دین و مذهــب و فرهنگ یکی از 
فصول مهم لوایح بودجه است که هر ساله بخشی از اعتبارات 
را بــه خود اختصاص می دهد. در این باره مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی جزئیات اعتبارات این فصول را در الیحه 
بودجه 1399 بررســی و با بودجه سال جاری مقایسه کرده 
اســت. ســهم اعتبارات فصل دین و مذهب بــا هزار و 885 
میلیــارد تومان از کل اعتبارات امــور فرهنگ، تربیت بدنی 
و گردشــگری )معادل 9 هزار و 564 میلیارد تومان( حدود 
20 درصد و ســهم اعتبارات فصل فرهنگ و هنر با 2 هزار و 
145 میلیارد تومان، حدود 22 درصد است که در مجموع در 
حدود 42 درصد از کل اعتبارات این امور را به خود اختصاص 
داده اند. این درحالی است که سهم فصل دین و مذهب از امور 
مزبور نسبت به قانون بودجه 1398 یک درصد رشد داشته و 
در مقابل سهم فصل فرهنگ و هنر یک درصد کاهش داشته 
است. در مقام مقایسه با قانون بودجه سال 1398 رشد 13.7 
درصدی فصل دین و مذهب و 5.2 درصدی فصل فرهنگ و 

هنر مشاهده می شود.
طبق الیحه مجموع اعتبارات )هزینه ای، سرمایه ای و یارانه ها( 
امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری حدود 95 هزار میلیارد 
رال  پیش بینی شده که نســبت به قانون بودجه سال 1398 
حدود 8.7 درصد رشــد داشــته اســت بدون در نظر گرفتن 

یارانه ها، میزان رشد امور فرهنگی در حدود 5.1 درصد است.
این میزان اعتبار مربوط به فعالیت های هشت فصل است که 
فصــل دین و مذهب با دارا بودن ســهمی معادل 20 درصد و 
فصل فرهنگ و هنر با داشــتن سهم 22 درصدی از اعتبارات 

امــور فرهنگی در مجموع در حدود 42 درصد از کل اعتبارات 
این امور را به خود اختصاص داده اند.

اعتبارات ذیل فصل دین و مذهب در الیحه بودجه سال 1399 
به میزان حدود 18.8 هزار میلیارد رالف پیش بینی شــده که 
نسبت به قانون بودجه سال 1398، معادل 13.7 درصد رشد 
داشته اســت.اعتبارات ذیل فصل فرهنگ و هنر نیز در الیحه 
بودجه ســال 1399 به میزان حدود 21.4 هزار میلیارد رالم 
برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1398، معادل 5.2 

درصد رشد داشته است.
فصل دین و مذهب

براساس این گزارش، اعتبار برآورد شده در الیحه بودجه سال 
1399 برای فصل دین و مذهب در مجموع معادل حدود 18.8 
هزار میلیارد راال اســت که نسبت به قانون بودجه سال 1398 
حدود 13.7 درصد رشــد داشته است. شایان ذکر است سهم 
اعتبارات هزینه ای در الیحه با رشد 31.6 درصدی همراه بوده 
و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه 

سال 1398 حدود 44 درصد کاهش داشته است.
 فصل فرهنگ و هنر

همچنین اعتبار برآورد شده در الیحه بودجه سال 1399 برای 
فصل فرهنگ و هنردرمجموع معادل حدود 21.4 هزار میلیارد 
رالت اســت که نسبت به قانون بودجه سال 1398 حدود 5.2 
درصد رشد داشته است. در این میان سهم اعتبارات هزینه ای 
در الیحه تنها با رشد 1.6 درصدی همراه بوده و اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال 1398 حدود 

24 درصد رشد داشته است.

با نگاهی به برنامه های این فصل در الیحه، همانند فصل دین 
و مذهب مشــاهده می شــود برخی برنامه ها در عنوان و شرح 
فعالیت با قانون بودجه ســال 1398 تفاوت داشــته اند. با این 
وصف در عناوین یکسان یا مشابه جهش قابل توجه به برنامه 
توسعه نشــر و ترویج کتابخوانی اختصاص دارد که در الیحه 
اعتباری در حدود 1570 میلیارد رال  در قالب یارانه برای آن 
لحاظ شده اســت. این اعتبار از طریق ردیف مستقل حمایت 
از نشــر، کتاب و مطبوعات به فعالیت هایــی چون کمک به 

اطالع رسانی و تبلیغات کتاب و راه اندازی پایگاه های تازه های 
کتاب، کمک به انتشار آثارارزشــمند، حمایت از خرید کتب 
خارجی توسط دانشجویان، استادان، دانش آموزان و دانشجویان، 
کمک به خرید کتاب برای تقویت کتابخانه ها، کمک به شبکه 
توزیع کتاب، کمک به خرید کتاب توسط سایراقشار جامعه از 
طریق کارت اعتباری، کمک به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی 
 تخفیف در بهــای کتاب در زمان برگزاری نمایشــگاه کتاب 

اختصاص می یابد.

ترقی اقتصادی : معصومه نصیری عضو هیئت مدیره انجمن ســواد رســانه ای 
ایران؛ پس از اقدام اینســتاگرام مبنی بر حذف پست های کاربران ایرانی درباره 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، حاال نوبت به توئیتر رسیده که با حذف ممبرهای 
برخی حســاب های ایرانی و ساســپند کردن آنها، برای چندمین بار بر جریان 
یک سویه رسانه ای و گونه ی جدید استبداد صحه بگذارد. این چندمین بار است 
کــه مدعیان جریــان آزاد اطالعات و ارتباطات در عمل ثابــت کرده اند که آنها 
تشخیص می دهند چه صدایی از کشورها به گوش جهانیان برسد و افکار عمومی 
دنیــا تصور کنند آزادی انتخاب دارند. در واقع ما فکر می کنیم که برای انتخاب 
آزاد هســتیم. ما در معرض انتخاب از بین آنچه به ما داده می شــود قرار داریم. 
همه رســانه ها گردانندگانی دارند که تعیین می کنند مخاطب به چه فکر کند و 
چگونه فکر کند. در واقع این گردانندگان شعار آزادی سر می دهند اما آزادی را 

به قربانگاه می برند.
زمانی که افکار عمومی از بین انبوه اطالعات دارای ارزش های مســلم خبری و 
اطالعاتی، تنها در معرض برخی از آنها قرار می گیرد و برخی دیگر را اساســاً یا 

نمی بیند یا به شــکل اسالیدی و اسالیسی می بینند، بدین مفهوم است که 
بنگاه های خبری در برابر افکار عمومی رفتاری مســتبدانه اتخاذ کرده و 

مخاطبان ناچارند از زاویه دید رسانه، به دنیا بنگرند.
از ســوی دیگر در مقطعی که سیاســت های جهانی و منطقه ای 

در فضای رســانه ای جریــان پیدا می کند، بازیگران سیاســی 
دنیا از طریق ســازماندهی کنش سیاسی 

خود حول و حوش رســانه ها به نوعی 
به مقابله با جریــان آزاد اما واقعی 
اطالعات پرداخته و عماًل به ایجاد 

امپریالیسم خبری دست زده اند.
از این سوءاستفاده از فضای رسانه ای و حذف 

یا پررنگ ســازی اخبار، تحت عنوان اســتبداد 
اطالعاتی Information Despotisum یاد می شود؛ 

استبداد اطالعاتی یعنی سوءاســتفاده های گروهی حکومت های 

قدرتمند جهانی از ظرفیت باالی رســانه ای. یعنی حذف یمن از اخبار جهانی، 
عبور فــوری از اخبار مربوط به نرخ بیکاری در آمریــکا، یعنی انتصاب اقدامات 
تروریســتی به مسلمانان، یعنی متوحش نشــان دادن برخی کشورها و متمدن 
نشان دادن برخی دیگر. یعنی ما تصمیم می گیریم نگاه ملت ها حتی به خودشان 
چگونه باشــد، یعنی ما ترور می کنیم و به بهانه عدم انتشار مطالب تروریستی و 

خشن، اعتراضتان به خشونت و ترور را حذف می کنیم و...
اســتبداد اطالعاتی وجه تازه ای از اســتبدادهای سنتی است که با گسترش 
فضای جدید رســانه ای و انحصار اطالعاتی، این استبداد اطالعاتی 
بیشــتر می شــود؛ به طوری که به قول یکی از اندیشمندان 
تئوری های توسعه یافتگی »اگر از غرب رسانه های آن را 
بگیرند از آن چیزی باقی نمی ماند.« استبداد اطالعاتی 
غربی ها که در رسانه های آن ظهور و نمود پیدا کرده 
اســت، می رود تا فصل نوینی از اســتعمار فرانوین را 

رقم زند.
کلمه اســتبداد مترادف با خود رأی بــودن، فرمانروایی 
مطلق و ظلم و تعدی معنا شــده اســت و قــرآن کریم نیز 

خاستگاه استبداد را در »خود بنیاد پنداری آدمی« می داند.
در زمانه ای که ما با دیکتاتوری و استبداد رسانه ای مواجه هستیم، 
باید در برابر پذیرش ســلطه نرم و استبداد غول های رسانه ای دنیا 

چاره ای اندیشید.
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فصلی جدید از استعمار فرانو 

استبداد اطالعاتی درتوئیتر و اینستاگرام

دیدگاه

 رییس هیات مدیره انجمن سواد رسانه ای
حسن بشیر

ترقی اقتصادی : افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ازجمله 
راهکارهای اصالح ساختار مالی شرکت هاست که درمورد خودروسازان 
می توان گفت این راهکار برای خروج شــرکت های مذکور از شمولیت 
ماده 141 قانون تجارت می باشــد تا به گفته کارشناســان امکان بهره 
گیری از تسهیالت بانکی برای آنان فراهم گردد. براساس قانون استفاده 
از حداکثر توان داخلی، امکان افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها برای همه شــرکت ها فراهم شده است از این روشنیده شده 
است ایران خودرو از محل تجدید ارزیابی ها باالی 2 هزار درصدافزایش 
سرمایه خواهد داد.. ترقی اقتصادی در ادامه و در گفت و گو با کارشناسان 
و فعاالن بازار ســرمایه و خودرو به تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها بر ســوددهی خودروسازان پرداخته است و گریزی به 

وضعیت خودرویی ها زده است.
ارزش دارایی شرکت ها بروز می شود/ قدرت تسهیالت گیری 

خودروسازان افزایش می یابد
همایون دارابی کارشــناس بازار سرمایه در گفت و گو با ترقی اقتصادی 
با بیان اینکه اولین تاثیری که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر 
روی شرکت ها دارد این است که ارزش دارایی شرکت را به روز می کند 
گفت: ارزش دارایی ها تا مدت ها در صورت های مالی شــرکت ها ثابت 
باقی مانده بود و در نتیجه اختالف نرخ بین قیمت اســمی و قیمت روز 
شرکت ها ایجاد می شد و عمال ارزش دارایی های شرکت در صورت های 
مالی را منعکس نمی کرد. لذا اولین کمکی که تجدید ارزیابی به شرکت 

ها می کند این است که ارزش دارایی شرکت ها را به روز می کند. 
وی افزود: دومین تاثیر این است که شرکت های زیان ده با توجه به اینکه 
این مازاد ارزش، مستقیما به بحث سرمایه منتقل می گردد لذا شرکت 
ها از حالت ماده 141 قانون تجارت خارج می شــوند و بتوانند ظرفیت 
تســهیالت گیری خودشــان را افزایش دهند. چون زمانی که شرکتی 
مشــمول ماده 141 قانون تجارت گردد و زیــان آن بیش از 50 درصد 
سرمایه آن باشد، قادر نخواهد بود از سیستم بانکی وام دریافت کند. اما 
زمانی که ســرمایه آن باال می رود زیان به زیر 50 درصد منتقل شده و 
در نتیجه شرکت می تواند مجددا تسهیالت دریافت نماید. این مسئله 

برای شــرکت هایی که نیاز به سرمایه در گردش زیادی دارند از جمله 
خودروسازان، حائز اهمیت است و گام موثر و مفیدی محسوب می شود.
دارابی در ادامه اظهار داشــت: سومین مســئله این است که ما در یک 
اقتصاد تورمی شــدید به ســر می بریم و نرخ تورم ســال جاری حدود 
40 درصد بود و ســال گذشته بیشــتر و در محدوده 50 درصد ارزیابی 
می شــد. سال آینده نیز باید در انتظار تورم بیشتری باشیم. این مسئله 
باعث می شــود ارزش روز ماشین آالت شرکت ها باال رود. فرض کنید 
شرکتی دســتگاهی را با ارز 3200 تومان خریداری کرده باشد و امروز 
که ارز در محدوده 11 هزار تومان اســت ارزش روز آن دستگاه چندین 
برابر روز خرید خواهد بود اما زمانی که آن دستگاه به ارزش روز نخست 
در صورت های مالی ثبت شــود، اســتهالک )یعنی آن مبلغی که برای 
جایگزینی آن دستگاه نیاز است تا کنار گذاشته شود( را به قیمت زمان 
خرید ثبت نموده ایم و آن وقت بعد از دوره اســتهالک، آن چیزی که با 
هزینه کنار گذاشــته می توان خریداری کرد، تنها درصدی از بهای آنرا 

پوشش خواهد داد.
وی تصریح کرد: در واقع اگر شــرکت، ارزش ماشین آالت را بروز نکند 
ذخیره اســتهالک کافی برای جایگزینی ماشــین آالت نخواهد داشت. 
همین مسئله سبب شده هر ساله شاهد شرکت های فرسوده ای باشیم 
که دیگر قادر به بازســازی آنها نیستیم. نمونه آن را می توان در صنعت 
نساجی و برخی صنایع دیگر و حتی خودروسازان نیز به عینه مشاهده 
کرد که ذخیره استهالک شرکت ها کفایت نکرده و با فرسودگی آنها، غیر 

قابل جایگزینی هستند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بروز کردن و تجدید ارزیابی 
دارایــی ها این فرصت را در اختیار شــرکت ها قرار می دهد که ذخیره 
استهالک درستی را اخذ نموده و شاهد رشد صنایع خود در آینده باشیم. 
البته از منظر دیگر باید بدانیم تحوالت شرکت ها تاثیری بر شرکت های 
تابعه یا ســهامداران آنها نخواهد داشت و تغییری در ارزش دارایی های 
آنها ایجاد نخواهد کرد بلکه تجدید ارزیابی همانگونه که گفته شد به بنگاه 
ها کمک می کند تاحدودی از مشــکالت رهایی یابند و وضعیت بهتر و 

شفاف تری پیدا کنند.

وی در پاسخ به سوال پایانی درخصوص وضعیت صنعت خودرو نیز گفت: 
اگرچه بازار در انتظار گزارش های 9 ماهه شــرکت هاست اما متاسفانه 
صنعت خودرو بیش از آن چیزی که از مســائل درون صنعتی و تحریم 
آســیب دیده باشد از قیمت گذاری نا مناسب محصوالت آسیب دیده و 
در حال زیان دهی اســت. زمانی که هر شرکتی به ازای هر تولید خود 
زیان بسازد قطعا وضعیت خوبی نخواهد داشت. لذا نیاز است که قیمت 
ها در این صنعت آزادسازی شود و قیمت گذاری به بازار سپرده شود تا 
شرکت ها از زیان خارج شوند. وضعیت فعلی صنعت خودرو هم به زیان 
تولیدکننده و هم مصرف کننده است و باید شرایطی فراهم گردد که این 

موضوع کاهش یابد. 
خروج شرکت ها از ماده 141 قانون تجارت مهم ترین دستاورد 

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه ســازان و عضو 
هیئت مدیره خانه صنعت، معدن تهران نیز در این باره به ترقی اقتصادی 
گفت: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، شرکت ها را از ماده 141 
قانون تجارت خارج می کند و تاثیری برای سهامداران آنها ایجاد نخواهد 
کرد. وی افزود: افزایش ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی، باعث خروج 
شــرکت ها از ضرر و زیان شده و به لحاظ قانون تجارت، بنگاه ها دیگر 
زیان ده شناخته نمی شوند اما بر نقدینگی شرکت ها هیچ گونه تاثیری 
ایجاد نمی کند. این موضوع قدرت تسهیالت گیری شرکت ها را افزایش 
می دهد که این مســئله برای خودروسازان از اهمیت بسزایی برخوردار 

است. 
نجفی منش ادامه داد: براساس قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، به 
تمامی شــرکت ها ازجمله خودروسازان این اجازه داده شده که یکبار از 
افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی بدون آنکه مالیات به آنها تعلق 
گیرد، استفاده کنند و این مسئله برای هر شرکت به تنهایی حائز اهمیت 
است و تجدید ارزیابی سهامداران تاثیری بر شرکت مادر نخواهد داشت.

وی در بخش انتهایی صحبت های خود نیز به موضوع وضعیت صنعت 
خودرو اشــاره کرد و اظهار داشت: صنعت خودرو تاحدودی بهبود یافته 
و علیرغم اینکه در سال گذشته کاهش تولید، 30 درصد بود اما تا بدین 
جای ســال این افت به 8 درصد رســیده و انتظار می رود تا پایان سال 

صنعت خودرو معادل سال گذشته تولید نماید.  
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان و عضو هیئت مدیره خانه صنعت 
معدن تهران بزرگترین مانعی که بر ســر راه صنعــت خودرو قرار دارد  
قیمت گذاری است. قیمت گذاری دستوری خودروسازان را با ضرر و زیان 
و خریداران بازار ســیاه را با سود مواجه کرده است. لذا پیشنهاد خاصه 
برای رهایی این صنعت از ضرر و زیان، قیمت گذاری خودرو 5 درصد زیر 

قیمت بازار است. این مسئله نه تنها باعث کاهش ضرر و زیان خودرویی 
ها می شود بلکه کاهش قیمت در بازار آزاد را رقم می زند. همانگونه که 

گفته شد بیشترین مشکل خودروسازان قیمت گذاری است.
اصالح صورت های مالی و خروج از زیان دو دلیل خودرویی ها 

برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته است
علی تیموری شندی مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت 
و گو باخبرنگار ما گفت: درمورد صنایعــی مانند خودرویی ها، افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها بیشتر در راستای اصالح صورت های 

مالی و خروج از زیان های انباشته صورت می گیرد. 
وی اظهار داشــت: از زمانی که بحث افزایش ســرمایه از محل تجدید 
ارزیابی مطرح شــده، برخی صنایع نظیر بانک ها و خودرویی ها انگیزه 
الزم برای این موضوع داشــتند. برای نمونه بانک ها برای بحث کفایت 
ســرمایه و ارتقا و حفظ قدرت وام دهی خود از این موضوع اســتقبال 

کرده است. 
تیموری فزود: به خاطر سیاست های نادرست سرکوب قیمتی و شکاف 
میان بازار و بهای تمام شــده، خودرویی ها به موتور تولید زیان تبدیل 
شــده اند و این باعث شــده به لحاظ حسابداری، صورت های مالی این 
شرکت ها مملو از زیان های انباشته ای باشد که نهایتا این شرکت ها را 
در اخذ تسهیالت مالی و ادامه فعالیت با یکسری مشکالت مواجه کرده 
اســت. لذا تجدید ارزیابی برای اصالح این موضوعات است و نمی توان 
گفت بر بحث های سودآوری شرکت ها و حاشیه سود آنان تغییر قابل 

توجهی ایجاد می کند.
وی خاطرنشــان کرد: این افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی، به 
نوعی بازآرایی صورت های مالی شــرکت های خودرویی اســت تا هم 
قادر به ادامه فعالیت در بورس باشــند و هم قدرت وام گیری و دریافت 
تســهیالت برای آنان افزایش یابد و همچنین زیان های انباشــته آنان 
پوشــش داده شــود. از اینرو تاثیر دیگری درخصوص خودرویی ها به 
لحاظ اقتصادی برای آنان نمی توان متصور شــد. به روز شــدن دارایی 
هــای فیزیکی خودرویی هــا تاثیری بر ســودآوری، افزایش فروش و 
عملکردشان نخواهد داشت کما اینکه اگر اصالح قیمت گذاری خودرو 

صورت نگیرد ممکن اســت در بلند مدت، خودرویی ها را با ســرعت 
بیشتری زیان ده نماید چراکه با دارایی های بروز شده، نرخ های جدید 
می نشــیند و هزینه های استهالک آنها قابل توجه می گردد. بنابراین 
شــاید این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در کوتاه مدت چاره 
ای از مشــکالت صنایع خودرویی را رفع نماید اما در بلند مدت به نفع 
شرکت ها نیست و قطعا شرکت ها را تحت فشار قرار خواهد داد. یعنی 
مدیریت شرکت ها وارد بازی می گردند که توقعات سودآوری باالتری از 

جانب سهامداران برای سهم مربوطه ایجاد می گردد.
تیمــوری ادامه داد: هر چند که درمورد صنایع دیگر مانند بانک ها این 
بحث متفاوت است و شاید قدرت وام دهی آنان را افزایش دهد و کسب 
و کارهای آنان را رونق ببخشد ولی درمورد بسیاری از صنایع این اتفاق 

شاید محال باشد که خودرویی ها از این دست می باشند.
مدیرعامل تامین ســرمایه لوتوس پارسیان در پایان صحبت های های 
خود به چالش های صنعت خودرو نیز اشــاره ای داشت و گفت: شاید 
بتوان گفت در صنعت خودرو طی ســالیان گذشته مزیت تجاری وجود 
داشــته اســت. از زمانی که این صنعت شکل گرفته و بنیان آن مبتنی 
بر مونتــاژ و وضعیت های تجاری ازجمله نظام تعرفه گمرکی باال بوده، 
صنعت خودرو به صورت تصنعی سودآور گردیده است. اما بعد از یکسری 
اتفاقات در دوره های گذشــته، مشکالت وارد فاز جدیدی شد که حتی 
ایجاد فضای تصنعی و مزیت تجاری نتوانســت شــرکت ها را از چالش 
های ایجاد شده خارج نماید. از سوی دیگر تحریم ها و عدم امکان ورود 
تکنولوژی های جدید و نیز قیمت های تکلیفی دســت به دســت هم 
دادند تا صنعت خودرو وارد وضعیتی گردد که چنانچه تمام این بســته 
جامع به صورت یکجا دیده نشــده و حل و فصــل نگردد، این صنعت 
یارایی خروج از وضعیت فعلی را نخواهد داشــت. صنعت خودرو تاکنون 
در فضای گلخانه ای قرار داشت و اگر شاهد اصالح بهره وری و افزایش 
کارایی نیروی انسانی زیادی که به این بخش تحمیل شده و همینطور 
تولید محصوالت جدید برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان نباشیم 
بعید به نظر می رســد که با درمان های موقتی بتوان این صنعت را از 

زیاد دهی خارج نمود.

از محل تجدید ارزیابی ها صورت می گیرد

احتمال افزایش سرمایه باالی 2 هزار درصدی ایران خودرو 


