
 ریشه های فرار مالیاتی، چرا مردم عادی مالیات می دهند 
اما شرکت های بزرگ نه؟

 مالیات گیری در ایران 
فوت کردن از سرسرناست

 در حاشیه انتقادهای غیرتخصصی 
به مباحث فنی صنعت بیمه؛

ریسک های بزرگ 
بیمه نامه های بزرگ می خواهد
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خروج فوالد از بورس و برگشت به نرخ دستوری 
منطقی نیست 

 جای فوالد در بورس کاال 
خوب است

آیا پراید ۱۰۰ میلیونی در راه است؟
سه معضل جدی صنعت خودرو

حباب دالر خواهد ترکید
چرا نوسانات ارزی تمامی ندارد؟

تحوالت بازار سرمایه ایران

بــازار ســرمایه از جمله بخش های مهــم اقتصادی هر 
کشــوری اســت و می توانــد در صــورت تحقق پیش 
نیازها و بســترهای الزم، کارکردهای مناسبی در عرصه 
اقتصاد ملی داشــته باشد. حضور بازیگران اصلی اقتصاد 
یعنی دولت، ســرمایه گذاران و بنگاه ها و شرکت های 

اقتصادی با اهداف و سالیق مختلف در بازار سرمایه...

اکنون کمترین تردید در خصوص مواجهه با یک بحران 
فراگیر جهانی ناشی از کرونا وجود دارد. به نظر می رسد 
همه فعاالن اقتصادی باید با گمانه زنی درخصوص عمق 
و مــدت این بحــران، خود را برای عبــور از این بحران 
و پایدارســازی اقتصادی بخشی و ملی آماده سازند. در 

میان اجزاء نظام اقتصادی بی تردید صنعت بانکداری...

سربلندی و ماندگاری همراه با بهروزی سرزمین ایران و 
شــهروندان بردبار و مداراجوی این مرزو بوم باید در پله 
نخست اراده هر شخص و گروهی باشد. در این روزهای 
سخت کشــور هر فعالیت و تصمیمی باید به نفع ایران 

باشد و راه برای رسیدن به روزهای خوش هموار شود.
بدین جهت صادرکنندگان با اصالت و ریشه دار...

با بانوی دانشــمند زنده یاد دکتر بدرالّزمان قریب نویسنده 
پژوهشــگر، ایران شناس، زبان شــناس، ُسغدی پژوه، ادیب  
شاعر، مترجم و مدرس دانشــگاه ده سالی همسایه بودم. 
اتاق استاد سغدشناس، در طبقه سوم  فرهنگستان نزدیک 
اتاق من بود. دوشنبه ها توفیق دیدارش را داشتم. با پشت 
خمیده اما راست قامت در تحقیق، عصا زنان و آرام می آمد...

در سوگ بدرالزمان قریب به نفع ایران تصمیم بگیریم آینده نظام بانکداری
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دلیل شتاب گیری افزایش نرخ تورم

سیاست های نخ نما



ترقی اقتصادی : یکی از مهم ترین مســائلی که 
در نظــام اقتصادی ایران وجــود دارد، عدم وجود 
عدالت مالیاتی اســت، در حالیکه تولیدکنندگان 
صنعت گــران، کارمنــدان و کارگران بــا توجه به 
اطالعاتی که از آن ها وجــود دارد، مالیات خود را 
می پردازنــد، در طرف مقابل بــه علت عدم وجود 
بانک هــای اطالعاتــی و فضای شــفاف، عده ای 
درآمد های میلیــاردی به جیب می زنند، اما ریالی 

مالیات نمی دهند.
مالیات در کشور های توسعه یافته مهم ترین منبع 
درآمدی دولت ها اســت، اما در اقتصاد نفتی ایران 
سال ها نســبت به مالیات کم توجهی شده، و فرار 
مالیاتی به ترفندی رایــج در اقتصاد ایران تبدیل 
شده است، حال در چنین شرایطی دولت به دنبال 
جایگزینی درآمد های مالیاتی به جای درآمد های 
نفتی اســت. اما این مالیات را از چی کســی قرار 

است بگیرد؟
فرار مالیاتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال

حسین راغفر اقتصاددان با اشاره به اینکه سالیانه 

به طور متوسط ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در اقتصاد ایران رخ می دهد، اظهار داشت: می توان 
گفت نظام مالیات ســتانی در ایران بسیار فشل و 
ناکارآمد است، در حالی بسیاری از بنگاه ها بزرگ 
اقتصادی از زیر دادن مالیات شانه خالی می کنند 
دولــت درآمد مالیاتی خــود را از جیب کارمندان 
پــر می کند، به بیــان دیگر می تــوان گفت قیف 
مالیات گیری در ایران وارنه است و دولت از ته آن 

شروع می کند.
وی افــزود: در حالیکه بخش مولد و واقعی اقتصاد 
ایران به دلیل تنگا های مختلفی که طی این سال ها 
با آن روبرو بودند، مالیات خود را منظم می پردازند 
اما در بخش غیر رسمی و به اصطالح داللی اقتصاد 
مشــاهده می کنید که رقم های نجومی رد و بدل 
می شود، اما به دلیل ناکارآمدی از این فعالیت های 
ســفته بازانه ریالی مالیات گرفته نمی شود، در این 
رابطه حال که دالر های نفتی ته کشــیده، دولت 
تازه به فکر اخذ مالیات از فعاالیت های سوداگرانه 

افتاده است.

راغفر گفت: اخذ ماالیات از خانه های خالی، مالیات 
بر عایدی سرمایه شامل، مسکن، خودرو، طال، ارز 
و سهام، مالیات بر مجموع درآمد و... پایه های جدید 
مالیاتی هســتند که قرار است از آن ها نیز مالیات 
اخذ شود، اما همه این ها طرح است و زمان می برد 
به مرحله اجرا برســد، اما سوال مهم این است که 
چرا تاکنون از این موضوعات مالیات اخذ نشــده 
اســت، منافع چه کسانی در این وسط مطرح بوده 
که تا االن جلوی اجرای این مســائل گرفته شده 

است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قضیه اخذ 
مالیات از خانه های خالی، معاون وزیر مسکن اعالم 
کرده تنها یک بانک خصولتی مالک ۱۰۰۰ واحد 
خالی در تهران است، بیان داشت: اما این مسئول 
دولتی نام این بانک را نبرده، اما کامال مشــخص 
است، همین بانک ها اقتصاد ایران را نابود کردند، در 
حالیکه وظیفه ذاتی آن ها واسطه گری مالی به بیان 
اعطای وام های خرد به مردم و تســهیالت کالن 
به بخش تولید کشــور است، اما آن ها برای کسب 
سود بیشتر بنگاه داری می کنند یا اینکه ملک، ارز 
و ســکه و طال می خرند، بعد مسلم است که با این 
عملکرد، وضعیت مملکت این می شود، جالب است 
بانک ها بابت این فعالیت های مخرب و سوداگرانه 
ریالی مالیات نمی دهند و معاون وزیر حتی حاصر 
نیست، نام بانک متخلف که خالف آن محرز شده 

را اعالم کند.
در اقتصاد زیر زمینی ایران فرار مالیاتی 

گسترده است
مالیاتی  ســیاوش غیبی پور کارشــناس مســائل 

در گفتگو با فرارو با اشــاره بــه اینکه در اقتصادر 
ایران بیــش از ۴۰ درصد بخش های مختلف فرار 
مالیاتی دارند، گفت: در کشــور های پیشرفته نرخ 
فرار مالیاتی ۲۰ درصد اســت و این یک استاندارد 
است، اما در کشورمان به دلیل اقتصاد زیر زمینی 
و فســادی که به صورت سیستماتیک وجود دارد، 
طبعا مالیات ستانی با نقایص بسیاری روبرو است 
یک مثال ساده در این زمینه، شما کافی است یک 
چرخی در بازار تهران بزنید و ببینید چند فروشنده 
به شما فاکتور خریدی ارائه می کنند که دارای کد 

اقتصادی است.
وی افــزود: در اقتصاد ایــران ذیتفعان این حوزه 
مدام بــه فکر این هســتند که به چــه طریقی 
می توانند از دادن مالیات شــانه خالی کنند، شما 
ببینید، تا چه میزان معامالت  تلفنی در بخش ها 
و صنوف مختلف انجام می شــود بــدون اینکه، 
این داد و ســتد ها ثبت شــود، طبعا تا زمانیکه 
چیزی ثبت نشود، مالیات نیز نمی توان اخذ کرد  
بنابراین سیستم مشکل دارد، که تا این حد قانون 

شکنی انجام می شود.
غیبی پور اظهار داشــت: نکته جالب این است که 
عکس این موضوع نیــز وجود دارد، در یک زمانی 
نیز شخص می خواهد مالیات خود را بپردازند، اما 
آنقدر بروکراســی اضافی و بیهوده وجود دارد که 
به معنــای واقعی کلمه مــودی مالیاتی را گیج و 
ســردرگم می کند تا آخر سر فرد عطای پرداخت 
مالیات را به لقایش ببخشــد و او نیز مالیات ندهد  
به واقع بســتر قانونی مالیات ســتانی در کشور با 
ایرادات جدی روبرو اســت، که این مســائل باید 

اصالح شود.
این کارشناس امور مالیاتی عدم در اختیار داشتن 
ســامانه های جامع اطالعاتی را ضعف بزرگ نظام 
مالیاتی کشور دانست و بیان داشت: زمانیکه شما 
سیستم های اطالعاتی جامع و به روزی در اختیار 
نداشته باشــید، به تبع آن نیز افراد زیادی از تور 
مالیاتی شما خارج می شوند، که همین مسئله فرار 
مالیاتی را تشــدید می کند، یکی از بستر هایی که 
این موضوع را کاهش می دهد، استفاده از ابزار های 
نوین است، چندین سال می شود که صندوق های 
مکانیزه فروشگاهی در اختیار صنوف مختلف قرار 
گرفته، اما هر باز به انحاء مختلف مشــاغل از زیر 
بار این موضوع شانه خالی می کنند، مسئله مالیات 
پزشکان و معظالت مرتبط با آن مصداق عینی این 

موضو ع است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه کیفیت رسیدگی 
به پرونده های مالیاتی از ســوی ماموران میمزی 
نیز در جلوگیری از فرار مالیاتی موثر است، اضافه 
کرد: در بعضی از اوقات مشــاهده می شود که این 
رسیدگی ها با دقت و کیفیت الزم و مطلوب انجام 
نمی شود که همین مسئله مشکالت فراوانی را به 
دنبال دارد، اصوال مالیات بریدن در ایران بر اساس 
گفتگو و چانه زنی است که روشی سنتی محسوب 
می شود، به طور قطع این مسئله همراه با مشکالت 
بسیاری است و می تواند باعث فرار مالیاتی شود، اما 
اگر بر اساس سامانه های جامع اطالعاتی، داده های 
مختلــف در یک جــا جمع آوری شــود، می توان 
مالیات حقه هــر فرد یا شــرکت و بنگاهی را به 

صورت عادالنه تعیین کرد و آن را ستاند.

ترقی اقتصادی : کره جنوبی حتــی در انتقال پول های ایران 
از طریق کانال بشردوســتانه ای که توسط سوئیس و آمریکا راه 
اندازی شده است، تعلل می کند. هنوز معلوم نیست که چرا سئول 
از این کانال برای انتقال حداقل بخشی از دارایی های ایران اقدام 
نکرده اســت. اما برخی ناظران بر این باور هستند که تعلل کره 
جنوبی ممکن اســت با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط 

داشته باشد.
فــرارو- کره جنوبی میلیارد هــا دالر از دارایی های ایران را بلوکه 
کرده اســت. مقامــات کره جنوبــی می گویند آن هــا به خاطر 
تحریم هــای آمریکا نمی توانند پول های ایــران را آزاد کنند، اما 
برخــی ناظران دالیل دیگری را بــرای امتناع کره جنوبی از رفع 

توقیف دارایی های ایران برمی شمارند.
 همزمــان با افزایــش قیمت ارز در بازار آزاد، توجه بســیاری از 
ناظران به میلیارد ها دالر دارایی توقیف شده ایران در کره جنوبی 
معطوف شــد. هنوز برآورد دقیقی از مقدار پول های بلوکه ایران 
درکره جنوبی وجود ندارد، اما طبق برخی گزارش های رسانه ای، 
سئول حداقل هفت میلیارد دالر از دارایی های ایران را بلوکه کرده 
است. این پول ها اگر در شرایط فعلی آزاد شوند، می توانند کمک 
شــایانی به دولت در جبران کســری بودجه ۱۰ میلیارد یورویی 

ناشی از کرونا کنند.
اما به رغم مطالبات و درخواســت های مکرر محافل رســمی و 
رســانه ای ایران، کره جنوبی تاکنــون هیچ تمایلی به آزاد کردن 
این پول ها در شــرایط تحریمی نشــان نداده است. با این حال 
درخواســت های مصرانه ایران برای آزادسازی این پول های نفتی 
همچنان ادامه دارد. در چارچوب همین درخواست ها، اخیرا بین 

روزنامه کیهان و وزارت خارجه مجادله ای صورت گرفت.
کیهان در یادداشتی مدعی شــد که سعید بادامچی شبستری، 
سفیر ایران در کره جنوبی، از اولتیماتوم عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی، به کره جنوبی حمایت نکرده و حتی این اولتیماتوم 
را موضع دولت ندانســته اســت. همتی تهدید کرده بود که اگر 
کره ای ها به توافقات شــان با ایران پایبند نباشــند، ایران ممکن 
است از آن ها شکایت کند. طبق روایت کیهان، سخنگوی وزارت 
خارجه کره جنوبی در یک تماس تلفنی با سفیر ایران در سئول 
نســبت به این اولتیماتوم اعتراض کرده است، اما سفیر در یک 
جمله کوتاه گفته اســت که این اظهارات موضع رســمی دولت 

ایران نیست.
در یادداشــت کیهان آمده است: »واقعاً اسم این نوع رفتار سفیر 
را چه باید بگذاریم؟ آیا این همان دیپلماســی اقتصادی آقایانی 
اســت که مدعی بودند ما زبان مذاکره با دنیا را بلدیم؟! آیا با این 
عملکرد واداده ســفیر ما طرف مقابل گستاخ تر نمی شود؟ انتظار 
این بود وزارت خارجه سریعا موضع سفیر ایران در کره را تکذیب 
و او را از ســفارت عزل می کرد. متأســفانه تاکنون این اتفاق رخ 
نداده و وزارت خارجه عماًل پشت رئیس کل بانک مرکزی را خالی 

کرده است.«
وزارت خارجه با صدور اطالعیه ای نســبت به این ادعای کیهان 
واکنش نشــان داد و گفت »اساسا هیچگاه تماس تلفنی از سوی 
ســخنگوی وزارت خارجه کره با سفیر محترم جمهوری اسالمی 
ایران در ســئول حاصل نشده و این ادعا از اساس نادرست است. 
مالقات ســفیر جمهوری اسالمی ایران در ســئول با مدیر کل 
مسئول حوزه خاورمیانه بوده و در این مالقات کمترین اشاره ای 

به اظهارات رئیس کل محترم بانک مرکزی نشده است.«
بــه هر حال، صرفنظــر از اینکه وزارت خارجــه چه کاری برای 
بازگشــت پول های بلوکه شــده کرده، به نظر می رســد که این 
پول هــا حداقل تا چند ماه آینده آزاد نخواهند شــد. خبرگزاری 
رویترز اخیــرا به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی گفته اســت 
کــه مقامات کره جنوبی معتقددند که تحریم های آمریکا مانع از 

انتقال پول های ایران شده است.
یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی به رویترز گفت: »با توجه به 
تحریم های فعلی آمریکا، بازگرداندن پول ]ایران[غیرممکن است. 
هرگونــه مجوز در خصوص پول ها، باید به دقت توســط آمریکا 

صادر شود.«
کــره جنوبی حتــی در انتقــال پول های ایــران از طریق کانال 
بشردوستانه ای که توسط سوئیس و آمریکا راه اندازی شده است 
تعلل می کند. هنوز معلوم نیست که چرا سئول از این کانال برای 
انتقال حداقل بخشــی از دارایی های ایران اقدام نکرده است. اما 
برخی ناظران بر این باور هستند که تعلل کره جنوبی ممکن است 

با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط داشته باشد.
در همین رابطه، عبدالرضا فرجی راد، سفیر سابق ایران در نروژ، 
طی گفتگویی با وبگاه دیپلماسی ایرانی گفته است که کره جنوبی 
قدرت و تمایلی برای تقابل بــا آمریکا در موضوعی مانند آزادی 
دارایی هــای ایران ندارد و حتی اگر با ایــران توافق یا مذاکراتی 

در این خصوص انجام دهد، از قبل با آمریکا هماهنگ می کند.
این دیپلمات سابق افزود: »البته من معتقدم کره جنوبی نیز مانند 
دیگر کشــور ها و به خصوص کشور های اروپایی سعی می کند با 
این دســت مذاکرات با ایران ضمن پیگیری نمایش دیپلماتیک، 
یک وقت کشی سیاســی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا و تعیین تکلیف رئیس جمهور این کشور را 
در دستور کار قرار دهد. به ویژه که در صورت تشدید تنش ها در 
روابط تهران – ســئول، ایران می تواند از ظرفیت مناسبات خوب 

خود با دو کشور چین و کره شمالی استفاده کند.«

ترقی اقتصادی : در بهار ۱399 نسبت به بهار ۱39۸ بیشترین کاهش 
نرخ بیکاری در اســتان یزد اتفاق افتاده است که از ۱۲.7 درصد به 7.6 
درصد رســیده و در مقابل استان لرســتان با افزایش ۴.7 درصدی نرخ 
بیکاری بیشــترین افزایش نرخ بیکاری را در دوره مورد بررســی تجربه 

کرده است.
بیکاری یکی از چالش های اصلی کشور در سال های گذشته بوده است 
و حاال با شیوع بیماری کرونا شرایط سخت تر از گذشته هم شده است 
به صورتی که جواد حســین زاده رئیس مرکز آمــار ایران درباره اثرات 
کرونا بر نیروی کار گفته در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه 
ســال قبل حدود ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده اند. طبق آمارهای 
مرکز آمار بیش از ۱ میلیون و ۲ هزار نفر این افراد را زنان و 97هزار نفر 

از جمعیت بیکار شده را مردان تشکیل می دهند. 
عالوه بر ایــن آمار؛ ارزیابــی نتایج طرح آمارگیری نیــروی کار که به 
تازگی منتشر شــده است هم نشــان می دهد فصل بهار امسال کامال 
تحت تاثیر شــیوع کرونا قرار داشــته و خزان بیکاری کشــور جدی تر 
از گذشــته شــده اســت. نرخ مشــارکت اقتصادی در کشــور به طرز 
بی ســابقه ای کاهش یافته و رکورد 3.7 درصدی برای این شــاخص به 
ثبت رســیده اســت. طبق آمارها استان های سیســتان و بلوچستان و 
 گیالن بیشــترین میزان کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را در فصل بهار 

تجربه کرده اند. 
همچنیــن ارزیابی نتایج طــرح آمارگیری نیروی کار نشــان می دهد 
جمعیت غیرفعال کشــور افزایش ۲ میلیــون و 7۰۰هزارنفری را تجربه 
می کند. عالوه بر این ســهم جمعیت شاغل در بخش خدمات به میزان 
733 هزار نفر و جمعیت شاغل بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب 

به میزان 365 و ۴۰۲ هزار نفر کاهش یافته است.

در این بین بررسی تغییرات نرخ مشارکت، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری 
در سطح استان های کشور نشان می دهد: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی 
جمعیت ۱5 ســاله و بیشتر تنها در استان چهارمحال و بختیاری با ۰.۸ 
درصد رخ داده اســت و در مقابل استان های سیســتان و بلوچستان و 
گیالن با 6.6 در صد بیشــترین میزان کاهش را تجربه کرده اند. در بهار 
۱399 نســبت به بهار ۱39۸ نرخ مشارکت اقتصادی 3۰ استان کشور 

روند کاهشی داشته است. 
همچنیــن ایــن نتایج گویای آن اســت که بیشــترین و کمترین نرخ 
مشــارکت در بهــار ۱399 به ترتیب مربــوط به اســتان هرمزگان با 
۴6.۱ درصد و سیســتان و بلوچســتان با 33.۴ درصد اســت. در این 
بین بیشــترین نسبت اشتغال مربوط به اســتان زنجان با ۴۱.9 درصد 
 و کمترین نسبت مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲9.۱ درصد 

بوده است. 
همچنین، این بررســی گویای آن اســت که بیشترین و کمترین میزان 
کاهش نسبت اشتغال در بهار ۱399 نسبت به بهار ۱39۸ به ترتیب در 
استان های خراســان شمالی با 6.۸ درصد و چهارمحال و بختیاری با 3 
درصد رخ داده. به طور کلی می توان گفت در این دوره بازار کار تمامی 

استان های کشور با افت نسبت اشتغال مواجه شده اند.
در بهار ۱399 نســبت به بهار ۱39۸ بیشــترین کاهــش نرخ بیکاری 
در اســتان یــزد اتفاق افتاده اســت که از ۱۲.7 درصــد به 7.6 درصد 
رســیده و در مقابل اســتان لرســتان بــا افزایــش ۴.7 درصدی نرخ 
بیکاری بیشــترین افزایش نرخ بیکاری را در دوره مورد بررســی تجربه 
کرده اســت. به طور کلی در بهار ۱399 نســبت به دوره مشــابه سال 
 گذشته در ۱۱ اســتان نرخ بیکاری افزایش و در ۲۰ استان نرخ کاهش 

نشان می دهد.

بازنگری درباره سرمایه داری
آیا هرگز به شرایط عادی باز می گردیم؟ 
بسیاری از ما این روزها این سوال را از 
خودمان می پرسیم. با ظهور کرونا به 
طور ناگهانی هر آنچه برای ما عادی بود، تبدیل به تجمالتی دور از دســترس 
شــده است.  مثل شام خوردن در یک رســتوران شلوغ یا در آغوش کشیدن 
یک دوست. این کارهایی است که من هم دوست دارم به زودی بتوانم آن را 

انجام دهم اما غیر از این، امیدوارم ما هرگز به عقب باز نگردیم.
شــش ماه پیش، خیلی عادی بود که تنها یک درصــد ثروتمندان در ایاالت 
متحده آمریکا، ۴۰ درصد از کل ثروت این کشــور را در اختیار داشته باشند. 
یک ســوم از کل درآمــد در ایاالت متحــده آمریکا متعلق بــه 5 درصد از 
ثروتمندان بود درحالیکه ۴۰ درصد از آمریکایی ها باید برای گذران امور خود 
قرض بگیرند یا چیزی را بفروشند. شش ماه پیش، حرکت کند ما برای تولید 
کربن کمتر در اقتصاد و جلوگیری از فجایع اقلیمی، مطلوب به نظر می رسید.

من نمی خواهم به دنیایی برگردم که نظام سیاســی آن با پول پر شده است 
نظامــی که 7۰ درصد از مردم باور دارند صرفا برای خودی ها کار می کند و 
گروه هایی مشخص اولویت های سیاسی را تعیین می کنند. به جای این، من 
فکر می کنم باید در مورد سرمایه داری، دست کم همین نسخه ای که امروز 
از آن می بینیم، تجدید نظر کنیم، نســخه ای که در آن کســب وکارها باور 
ندارند باید به ســالمت جامعه اهمیت بدهند.  این بهترین راه برای اطمینان 
از این مسئله اســت که جامعه و کسب و کارها در دهه های آینده در مسیر 

پیشرفت قرار می گیرند.
ســرمایه داری یکی از مهم ترین اختراعات بشــر است، سرمایه داری منبعی 
برای پیشــرفت و فرصتی برای نوآوری است. ما بدون رویایی با مشکالت قادر 
به حل آن ها نیســتیم. برای حل نابرابری، به مشاغل خوب و زیاد نیاز داریم. 
برای حل معضالت زیست محیطی، به تغییر حمل ونقل، کشاورزی، و انرژی 
مصرفی نیاز داریم. تنها فشــار بی رحم بازار آزاد اســت که می تواند چنین 

انتقال خالقانه ای را از مشکل به راه حل  پیش ببرد.
در شــرایط امروز، همه گیری ویــروس کرونا یک چالش بزرگ و یک فرصت 
است. چالش به این دلیل که بیش از نیم میلیون نفر را به کام مرگ کشانده، 
اقتصــاد جهانــی را دچار اختالل کرده، و ده ها میلیون نفر شــغل خود را از 
دست داده اند. همه گیری کرونا یک چالش است چراکه ترکیب ضعف عمیق 
اقتصاد و کشــته شــدن جورج فلوید مردم عصبانی را برای مطالبه عدالت به 
خیابان ها کشــانده اســت. جهان به طور مشخص در ســال ۲۰۲۱، فقیر تر، 
متفرق تر و ترســناک تر از سال ۲۰۱9 اســت. همینطور که این جمالت را 
می نویســم، می توانم تردیدها و نگرانی های شــما را هم حــس کنم. اما آیا 
کسب و کارها تغییر می کنند و می توانند برای تغییر به دولت کمک کنند؟ 
می تواند به نســخه ای از سرمایه داری رســید که بر منافع مشترک متمرکز 

است؟
من به پاســخ مثبت برای این ســوال ها باور دارم. با پرداخت به مشــکالت 
جامعه جهانی و محیط زیســت هم می توان پول درآورد. والمارت میلیون ها 
دالر با نوســازی ناوگان حمل و نقل خود از محل بهبود هزینه ســوخت پول 
درآورد و  ایالن ماسک با تحول صنعت اتومبیل سازی شرکتی با ارزش تر از 
جنرال موتور و فورد ســاخته اســت. اما این فرایند برای دیگر شرکت ها باید 

چطور پیش برود؟
جامعه تجاری با انتقالی مشــابه انتقال کداک رو به رو شده است. کداک یکی 
از موفق ترین شــرکت های جهان و  مخترع عکاسی تجاری بود. این شرکت 
یکی از مهم ترین برندهای شــناخته شده در جهان است. مدیر عامل کداک 
در ســال ۱9۸5 در وال استریت ژورنال  نوشت:»درحال تبدیل شدن به یک 
شــرکت اطالعات محوریم. یکی از چالش های مــا یافتن چیزی مثل عکس 

رنگی است«. 
با وجود درک این مســئله، کداک در ســال ۲۰۱۲ اعالم ورشکســتگی کرد 
چراکه در دوره گذار به عکاســی دیجیتال شکســت خورده بود. چالش امروز 
شرکت های تجاری هم شبیه به چالش کداک است. امروز بسیاری از شرکت 
ها می دانند که باید برای اشــتراک ثروت در جهان و تغییرات اقلیمی تالش 
کنیم و اطمینان پیدا کنیم. شــرکت ها می دانند که حفظ دموکراسی برابر 
الیگارشــی و استبداد ضروری اســت. همه ما ضرورت تغییر را می فهمیم اما 

بسیاری آن را به تاخیر  می اندازیم و تجربه کداک را تکرار می کنیم.
باایــن وجود من امیدوارم هرچند خوش بین نیســتم که همه چیز به خوبی 
پیش بــرود. من به یافتن راه حــل امیدوارم. کــداک در مدیریت انتقال به 
دوره دیجیتال شکســت خورد اما نیکون، کنون و فوجی فیلم به شرکت های 
میلیارد دالری تبدیل شدند. هزاران شرکت و میلیون ها نفر در همین لحظه 
به دنبال یافتن راه حل برای مشــکالت مشترک اند. برای مثال  شرکت هایی 
در همکاری با دولت ها برای یافتن واکســن و بازگشــت امــن مردم به کار 
فعالیت می کننــد. چنین همکاری هایی باید پــس از دوره همه گیری هم 
ادامــه پیدا کند. یافته های جدید نشــان می دهد اعتماد به کســب وکارها 
در دوره همــه گیری کاهش یافته اما اعتماد به دولت در حال افزایش یافت. 
هیچ زمانی بهتر از این برای کســب وکارها نیســت تا به دولت به چشم یک 

همکار نگاه کنند.
ما مــی توانیم از این همه گیری وحشــتناک درس بگیریم. ما نمی خواهیم 
صرفــا به شــرایط عادی بازگردیم، مــا به تجدید نظر درباره ســرمایه داری 
نیــاز داریــم. باید راهی برای تنظیــم مصرف انرژی و دولت های پاســخگو 
 پیــدا کنیــم. ما با همــکاری هم مــی توانیم به ســاخت دنیــای پایدارتر 

کمک کنیم.

 هاروارد بیزنس ریویو
ربکا هندرسون

ترقی اقتصادی : تمایل افراد به نگهــداری پول آن هم در 
شــرایطی که تورم ســاالنه 9۸ بیش از 3۴ درصد برآورد شد 
از تغییــر متغیر هایی گواهی می دهد که تنها به دلیل دخالت 
بانــک مرکزی در اقتصــاد، تغییر نکرده اند؛ تــورم در بخش 
مســکن، افزایش نرخ ارز، پیشــرفت بورس نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته. این آمار ها نشان می دهد که در بهار سال 
جاری تمرکزی بر کنترل متغیر های پولی نبوده و سیاستگذار 
اقتصادی به جای تالش برای تخلیه فشــار از پایه پولی، چاپ 
پول را منبعی برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است.

براســاس گزارش مرکز آمار، تورم فصل بهار در ســال جاری 
باالتر از بهار ســال های 97 و 9۸ رشدی حدود 6.۸ درصدی 
داشــته است. افزایش نرخ تورم آن هم در شرایطی که ذخایر 
بانک مرکزی به دلیل شدت تحریم ها و عدم بازگشت ارز های 
صادراتی تحت فشار اســت و بودجه دولت نیز کسری مابین 
۱5۰ تــا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانــی دارد، انتقادات فراوانی را 
بــه نهاد های ذی ربط اقتصادی وارد کرده اســت. منتقدان از 
یک ســو ســازمان برنامه را متهم ایجاد تورم بهار سال جاری 
می دانند و معتقدند این ســازمان با اســتفاده از روش نخ نما 
و منســوخ شده اســتقراض از بانک مرکزی تالش هایی برای 
پوشش کسری بودجه کرده و به همین دلیل نرخ تورم شتاب 

بیشتری گرفته است.
 اما این ســازمان با رد تمام انتقاد هایی که به عملکردش وارد 
اســت، در جوابیه ای دلیل تورم را »جهــش ناگهانی نرخ ارز 
نیمایــی به عنوان لنگر اســمی تورم« دانســته و بر این باور 
است که جبران کســری بودجه تاکنون بر تورم تاثیر نداشته 
و تالش سیاســتگذار مالی بر کاهش تبعات کسری بودجه بر 
تورم است. پس از جوابیه ســازمان برنامه، عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی در پســت اینستاگرامی خود، ضمن 
رد این موضوع که »همه« تقصیــرات افزایش تورم بر گردن 
بانک مرکزی است، هرگونه قضاوت درخصوص نهاد متبوعش 
را »در چارچــوب محیط اقتصاد کالن و شــوک های وارده به 
اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقالل 

بانک مرکزی« مناسب دانست.
آمار های فصلی بانک مرکزی از متغیر های کالن اقتصادی که 
منتشر شد نشان می دهد، کارشناسان اقتصادی را در بهت و 
نگرانی فرو برد. بهت از این جهت که قرار بر هدف گذاری تورم 

بر نرخ ۲۲ درصد بود، اما تورم شتاب بیشتری به خود گرفت و 
نگرانی نیز به دلیل تبعات افزایش فشار بر پایه پولی و افزایش 
نقدینگی 7.3 درصدی طی ســه ماهه ابتدایی سال جاری. در 
بخش هایی از آمار های اقتصادی نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی 
به خرداد سال جاری بیش از 3۴ درصد رشد داشته است، اما 
بخش دیگر نگران کننده، افزایش 6۱ درصدی پول در ســال 

منتهی به خرداد است.
تمایل افراد بــه نگهداری پول آن هم در شــرایطی که تورم 
ساالنه 9۸ بیش از 3۴ درصد برآورد شد، از تغییر متغیر هایی 
گواهــی می دهد کــه تنها به دلیل دخالــت بانک مرکزی در 
اقتصاد، تغییر نکرده اند؛ تورم در بخش مســکن، افزایش نرخ 
ارز، پیشــرفت بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته. این 
آمار ها نشــان می دهد که در بهار ســال جــاری تمرکزی بر 
کنترل متغیر های پولی نبوده و سیاستگذار اقتصادی به جای 
تالش برای تخلیه فشار از پایه پولی، چاپ پول را منبعی برای 

جبران کسری بودجه خود برگزیده است.
هر چند تصمیم ســازان تالش کردند توجهات را از »افزایش 
فشــار بر متغیر های پولی« به ســمت »بازدهــی باالی بازار 

ســرمایه برای تامین مالی« همچنین »موفقیت نسبی فروش 
اوراق مالی برای جبران کســری« منحرف کنند. در این راستا 
نیــز گزارش ها و آمار های مثبت و خوشــبینانه ای از عملکرد 
بودجه توســط مســووالن ارایه شد که براســاس آن هشت 
مرحله فروش اوراق اســالمی در دســتور کار وزارت اقتصاد و 
دارایــی قرار گرفت که از این طریق حــدود ۴6 هزار و 9۰۴ 
هزار میلیارد تومان از کســری بدبیانه و مورد تایید ۱5۰ هزار 
میلیارد تومانی دولت تامین شــده و ۱۰3 هزار و 96 میلیارد 

تومان آن باقی مانده است.
هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نیز یکی از راهکار های دولت 
بود که امید داشــت تیری با دو نشــانه باشــد؛ جلوگیری از 
آشــوب قیمتی در بازار های مکمل و جبران کسری بودجه از 
طریق بازار ســرمایه. هر چند به نظر می رسد در تحقق هدف 
اول تردید هــای فراوانی وجود دارد، چراکه رشــد ناگهانی و 
شتابان سهام، منجر به رشــد ثروت سهامداران می شود، این 
امر در نهایت باعث باال رفتــن تقاضا در بازار های موازی برای 
افرادی که ثروت شان در بازار ســرمایه افزایش یافته، خواهد 
شــد. اگر بخش حقیقی اقتصاد توانایی تامیــن این نیاز ها را 

نداشــته باشد، فشــار های تورمی و درنهایت انتظار تورمی به 
وجود می آید.

پس از انتشــار جوابیه سازمان برنامه به منتقدان »برنامه های 
اقتصــادی اش« رییس کل بانک مرکزی در پســتی با عنوان 
»چند نکتــه درخصوص متغیر های پولی« به بیان مســائلی 
پرداخت که نشــان می دهد مشــکالت گذشته پیرامون نحوه 

عملکرد و استقالل بانک مرکزی همچنان وجود دارد.
همتی در بخشی از متن خود از تحقق تورم هدف گذاری شده 
دفاع کرده و نوشــته »بانک مرکزی تمام تالش خود را برای 
کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیر های پولی و مدیریت 
نرخ ســود، برای کنتــرل و مهار تورم به کارگرفته اســت و با 
وجــود تمامی موانع و محدودیت ها ازهمه ابزار های خود برای 
تحقق تورم هدف گذاری شــده، برای یک سال آینده استفاده 
می کند.«، اما بخش مهم تر نوشــته او مربوط به روش تامین 
کســری بودجه که همان خرید بخشی از منابع ارزی صندوق 

توسعه ملی است، اختصاص داشت.
او خاطرنشــان کرد: »خرید بخشــی از منابــع ارزی صندوق 
توســعه ملی، جهــت تامین کســری بودجه توســط بانک 
مرکــزی )آنچنان که در بودجه ســال 9۸ تکلیف شــد( در 
شــرایط تحریمی، تامین کســری بودجه از محل پایه پولی 
اســت. این روش، در کوتاه مدت، همانند اســتقراض از بانک 
مرکــزی خواهد بود. لذا، بانک مرکــزی به حکم وظیفه، نظر 
کارشناســی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این 
روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.« این قسمت از سخنان 
همتی می توان توجیه کننده »رشــد ریالــی دارایی های بانک 
مرکزی« در آخرین گزارش این نهاد باشد. شاید نامعلوم بودن 
رشــد دارایی های ریالی بانک مرکزی در شرایط تنگنای ارزی 
در ســخنان همتی نهفته باشد؛ دســت درازی به دارایی های 

صندوق توسعه ملی.
اما نکته دیگر در گفته های رییــس کل بانک مرکزی، »ارایه 
نظر کارشناســی« است. در چنین شــرایطی که کشور با نرخ 
رشد باالی نقدینگی روبه روست، بانک مرکزی مهم ترین نهاد 
پولی برای کنترل آن اســت و البته ماموریت ســختی نیز در 
پیــش دارد؛ هدفگذاری تورم، بنابراین ارایه نظر کارشناســی 
عالوه بر به حاشــیه بردن نقش این نهاد می تواند گویای نبود 

استقالل از مناصبات قدرت نیز باشد.

دلیل شتاب گیری افزایش نرخ تورم

سیاست های نخ نما 
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دیدگاه

ریشه های فرار مالیاتی، چرا مردم عادی مالیات می دهند، اما شرکت های بزرگ نه؟

مالیات گیری در ایران فوت کردن از سرسرناست 

چرا کره جنوبی پول های ایران را پس نمی دهد؟

وقت کشی به سبک کره ای 
بهار 99 خزان اشتغال بوده است

بهار بیکاری و درد کرونا



بنگاه هــای کوچــک و 
مهمی  نقش  متوســط 
در ایجاد اشتغال و رشد 
اقتصادی پایدار داشــته 
و مسیر توسعه صنعتی 
بســیاری از کشورها با 
ســرمایه گذاری و رشد 
رفته  پیش  بنگاه ها  این 
اســت. ایــن بنگاه هــا 
اتصال  حلقــه  به عنوان 
بین صنایع و بخش های 
مختلف نقش مهمی ایفا می کنند. تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 
در سازمان های بین المللی و داخلی متفاوت بوده و غالباً براساس تعداد 
کارکنان یک واحد طبقه بندی می شود. بانک مرکزی ایران بنگاه های 
دارای ۱۰ کارگر را خرد، ۱۰ تا ۴9 کارگر را کوچک، 5۰ تا 99 کارگر را 

متوسط و بیش از ۱۰۰ کارگر را بنگاه بزرگ تعریف می کند.
بر مبنای آخرین آمار )سال ۱396( تعداد بنگاه های صنعتی کوچک و 
متوســط ۲7 هزار 3۱5 واحد بوده که حدود 9۰ درصد کل واحدهای 
صنعتی کشــور را به خود اختصاص داده است. تعداد شاغالن، میزان 
ســرمایه گذاری و ارزش افزوده بنگاه های کوچک و متوسط به ترتیب 
۴۰، ۲۴ و ۲۰ درصد کل واحدهای صنعتی را تشــکیل داده اســت. 
عالوه بر بخش صنعت، بنگاه های کوچک و متوسط در سایر بخش های 
اقتصادی نیز وجود داشته که آمار بنگاه های صنعتی به تنهایی بیانگر 

اهمیت آن ها در چرخه اقتصاد کشور است.
در ســال های اخیر که شــرایط رکود تورمی بر کشــور حاکم شده 
بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های کوچک و متوســط با مشکالت 
بســیاری ازجمله در حوزه تأمین مالی و نقدینگی مواجه گردیده اند. 
مؤلفه »دشواری تأمین مالی از بانک ها« در فصول مختلف پایش فضای 
کســب وکار همواره جزء چهار مانع اصلی فعاالن اقتصادی بوده است. 
ازآنجاکه تأمین سرمایه به ویژه در مورد بنگاه های کوچک و متوسط از 
طریق بانک ها صورت می پذیرد، بنابراین چالش تأمین مالی از مهم ترین 
مشکالت پیش روی این بنگاه ها است. سیستم مالی بانک محور کشور 

از یک سو و نداشتن وثیقه های کافی و ریسک باالی بازپرداخت اصل و 
بهره تسهیالت از سوی دیگر، موانع مهم تأمین مالی این بنگاه ها است. 
عالوه بر این به دلیل رکود حاکم بر کشــور، فروش بنگاه ها به صورت 
اعتباری و غیرنقدی انجام شده و در نتیجه بنگاه های کوچک و متوسط 

را با چالش تأمین سرمایه در گردش روبه رو کرده است.
مجموع تســهیالت بانکی ارائه شــده در بخش های مختلف در سال 
۱39۸ بالغ بر 975هزار میلیارد تومان است. آمار عملکرد اجرای طرح 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط در ســال ۱39۸ 
حاکی از تأمین مالی تعــداد 37 هزار و ۴6۲ بنگاه اقتصادی کوچک 
و متوســط با تخصیص مبلغی معادل 5۴ هزار و ۴7۰ میلیارد تومان 
توسط شبکه بانکی است. این تسهیالت پرداختی به بنگاه های کوچک 
و متوسط 5.6 درصد از کل اعتبارات پرداختی در سال ۱39۸ را شامل 

می شود که نه تنها رقم بسیار ناچیزی است بلکه بر اساس دستورالعمل 
بانک مرکزی بایســتی ۱۰ درصد کل تسهیالت در اختیار بنگاه های 
کوچک و متوسط قرار می گرفته که این اتفاق نه در سال گذشته و نه 

در سال های قبل از آن قرار نگرفته است.
یکی از روش های تامین ســرمایه بنگاه های کوچک و متوسط انتشار 
اوراق بدهی اســت. در ایران هزینه های انتشــار اوراق مالی اسالمی 
باال اســت. به عالوه ضمانت نرخ سود انتشــار این اوراق بیشتر از ۱۸ 
درصد از ســوی بانک ها ممنوع است. در این خصوص می توان تعیین 
نرخ ســود را به بازار واگذار نمود. همچنیــن با ایجاد یک پایگاه داده 
می تــوان اعتبار بنگاه های کوچک و متوســط را رتبه بندی کرده و از 
طریق پشتوانه دارایی های این شرکت ها اوراق بدهی منتشر نموده و 
ریسک عدم ایفای تعهدات را به سرمایه گذاران انتقال یابد. همچنین 

می توان ضمانت اوراق بدهی را به جز بانک ها، به شــرکت های بیمه یا 
سرمایه گذاری واگذار نمود تا با افزایش سود، این اوراق برای خریداران 

جذاب گردد.
باتوجه به مشکالت تامین مالی از طریق نظام بانکی، توسعه بازارهای 
سرمایه به عنوان نهاد مکمل نظام بانکی پیشنهاد می شود. بسیاری از 
کشورها یک بازار مجزا را برای بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد نموده 
و با دسترسی به اطالعات و شفافیت و کاهش ریسک سرمایه گذاری 
زمینه رشد و ورود به بازار اصلی سرمایه فراهم می گردد. در ایران بازار 
فرابورس در همین راستا تشکیل گردیده است. لکن با توجه به ایجاد 
چنین فرصتی برای ورود بنگاه های کوچک و متوسط به بازار سرمایه، 
به دلیل وجود مشــکالت ساختاری و مشــکالت مربوط به بازار ورود 
این بنگاه ها به بازار فرابورس از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است.

از مهم ترین مشــکالت ساختاری می توان به عدم تمایل شرکت ها به 
افشای اطالعات و شفافیت، هزینه باالی تأمین مالی از طریق فرابورس 
الزام به قواعد حاکمیت شــرکتی و عدم آشــنایی صاحبان بنگاه ها از 
روش های تأمین مالی از بازار ســرمایه اشــاره کرد. ازجمله مشکالت 
مربوط به بازار نیز ممنوعیت ورود سرمایه گذاران حقیقی، هزینه های 
باالی پذیرش و مشــاوره و فرآیند طوالنــی پذیرش تا عرضه در بازار 

می توان نام برد.
برای گسترش تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار 
ســرمایه برخی اقدامات ضروری اســت. افزایش سواد مالی صاحبان 
بنگاه ها، تســهیل انتشــار و عرضه اوراق بهادار توسط این شرکت ها، 
اصالح قانون تجارت به منظور تســهیل فرآیند ثبت، تأسیس، تبدیل 
و تغییرات شــرکت های ســهامی با کمترین زمــان ممکن و هزینه، 
ایجاد مشوق های مالیاتی برای بنگاه هایی که در بازار سرمایه پذیرفته 
می شــوند، کاهش هزینه های مربوط به پذیرش در بازار و ... از جمله 

مهم ترین این اقدامات است.
عالوه بر اقدامات گفته شده می توان از طریق ارائه وام و تضمین های 
خاص برای شروع کسب وکار، تأسیس یک بانک برای ارائه مشاوره 
و خدمات به بنگاه های کوچک و متوسط، یارانه نرخ سود، مشاوره 
رایگان در زمینه های مختلف به رونق بنگاه های کوچک و متوسط 

کمک کرد.

 تامین مالی بنگاه ها؛ بازار سرمایه و فرصت های آن؟
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بازار ســرمایه از جملــه بخش های 
مهم اقتصادی هر کشــوری اســت و 
می تواند در صورت تحقق پیش نیازها 
و بسترهای الزم، کارکردهای مناسبی در عرصه اقتصاد ملی داشته باشد. حضور 
بازیگران اصلی اقتصاد یعنی دولت، ســرمایه گذاران و بنگاه ها و شرکت های 
اقتصادی با اهداف و سالیق مختلف در بازار سرمایه از جمله ویژگی های مهم 

این بخش از اقتصاد است.
در ایران نیز نزدیک به 55 ســال اســت که مفاهیم بورس و بازار سرمایه در 
ادبیات مالی و اقتصادی کشور وارد شده و در طی این مدت با فراز و فرودهای 
مختلفی همراه بوده است. در کشورهای مختلف جهان به طور معمول توسعه 
و تکامل بازارهای مالی به مرور صورت می گیرد و این مسئله در ایران نیز قابل 
مشاهده است. تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در آذر 
ماه ۱3۸۴ در مجلس شورای اسالمی نقطه عطف مهمی در بازار سرمایه کشور 
بود و بســیاری از رخدادهای مهم و توسعه ای بازار سرمایه در سال های پس 
از تصویب این قانون صورت گرفته است. با آغاز دهه 9۰ شمسی و همزمان با 
آغاز رشد ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور، بازار سرمایه و سرمایه گذاری در 
بورس در بین عموم مردم هم به عنوان فرصت ســرمایه گذاری مناسب مورد 
توجه قرار گرفت. بازار سرمایه در طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب 
ســهامداران خود کرده و بررسی آمارها نشان می دهد این بازار نسبت به بازار 
سکه، ارز، مســکن، خودرو و حتی سرمایه گذاری در بانک از عملکرد بهتری 
برخوردار است. افزایش بیشتر تمایل به حضور بنگاه های اقتصادی جهت تامین 
مالی از طریق بازار ســرمایه و همچنین حضــور پررنگ تر دولت ها با اهداف 
مختلف در این بازار از نکات برجسته و توفیقات بازار سرمایه قلمداد می شود.

تعدد و کیفیت نهادهای مالی از جمله زیرساخت های بسیار مهم توسعه بازار 
ســرمایه محسوب می شــوند که بر اســاس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران مصوب آذرماه سال ۱3۸۴ مجلس شورای اسالمی 
تأســیس آن ها منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت 
آن ها تحت نظارت این ســازمان صورت می پذیــرد. تعداد این نهادها از ۲99 
شرکت در پایان سال ۱39۱، به ۴۸۸ شرکت در اسفندماه سال ۱395 رسیده 
اســت. در سال ۱399 تعداد نهادهای مالی بازار سرمایه ایران به بیش از 67۰ 

شرکت رسیده است که گواه روند رو به رشد بازار در این شاخص است.
مهمترین نماگر روند بازار ســرمایه شــاخص کل اســت که به عنوان معیار 
عملکردی این بازار مورد توجه و بررســی اهالی بازار اســت. این شاخص در 
ابتدای ســال ۱39۲ با رقم 3۸۰۴۱ واحدی و در ابتدای ســال ۱396 با رقم 
77۲3۰ واحدی کار خود را آغاز کرد. شاخص کل در انتهای سال ۱39۸ با رقم 
5۱۲9۰3 واحدی کار خود را به پایان برد و هم اکنون در تیرماه ســال ۱399 

شاهد شاخص 7 رقمی و باالی ۱7۰۰۰۰۰ واحدی هستیم.
شاخص ضریب نفوذ بازار ســرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و 
تعداد صاحبان واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ها به دست می آید، از قریب 
به 6.5 میلیون نفر در ابتدای ســال ۱39۲ به بیش از ۱۱ میلیون نفر تا پایان 
فروردین ماه ســال ۱396 رســید است. این ضریب در ســال ۱399 با ورود 
سهامداران عدالت به حدود 6۰ میلیون نفر رسیده و بیانگر حضور آحاد مردم 

در عرصه بازار سرمایه است.
تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه از رقم ۱۴3 هزار میلیارد ریال طی ســال 
۱39۱، به ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال طی ســال ۱395 رسیده که بیانگر رشد 
75۰ درصدی است. انتشار انواع ابزارهای مالی جدید در طی سال های گذشته 
موجب افزایش این شــاخص بوده و  میزان تامین مالی انجام شــده از طریق 
بازار ســرمایه در ســال ۱39۸ تقریباً برابر با ۲65۰ هزارمیلیارد ریال بوده که 
حدود 6۲ درصد از آن از نوع ســرمایه ای و 3۸ درصــد از آن از نوع ابزارهای 

تامین مالی است.
شاخص اندازه )ارزش( بازار سرمایه از ۲۴۲۰ هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 
۱39۲، به ۴9۰۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱395 رسیده است که بیانگر 
۱۰3 درصد رشد است. این شاخص که از مهمترین شاخص های بیانگر عمق 
و توسعه بازار می باشد، هم اکنون در تیرماه به بیش از 7۰۰۰۰ هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
با این حال همواره باید توجه داشت که دستیابی به بلوغ کامل در بازار سرمایه 
در ایران با وجود چالش ها و مشکالت متعدد نیازمند عزم جدی مسئوالن برای 
توسعه بازار سرمایه در ابعاد مختلف پژوهشی، عملیاتی ، نظارتی است تا این 
بستر ارزشمند نقش خود را به عنوان مهمترین بازار تامین مالی صنایع مختلف 
کشــور بهبود داده و با ایجاد تعادل در بخش های مختلف اقتصادی و فرصت 

های سرمایه گذاری به عنوان نقطه اتکای اقتصاد ملی مطرح شود.

بازدهی ۲۸۰ درصدی شاخص بورس 

پیش بینی تداوم اصالح شاخص بورس
ترقی اقتصادی :  یک کارشــناس بازار ســرمایه به بازدهی ۲۸۰ درصدی 
شــاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: چنین رشدی در 
بازار باعث شــده تا برخی از سرمایه گذاران به سمت شناسایی سود و فروش 

سهام خود در بازار پیش روند.
»مهدی طحانی افزود: معامالت بورس این روزها در حال نوسان است که بخش 
عمده ای از این موضوع ناشی از ورود حجم گسترده نقدینگی به این بازار است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون به طور خالص نزدیک به ۱۰6 هزار 
میلیارد تومان خرید از سوی سهامداران حقیقی در بازار صورت گرفته است، 
گفت: اکنون جوی بین مردم حاکم شــده مبنی بر اینکه با ورود سرمایه های 
خود به بورس، در مدت زمان کوتاه، بازدهی و سود خوبی عاید آنها خواهد شد 
که این موضوع باعث شده تا شاهد ورود حجم گسترده ای از نقدینگی به این 

بازار باشیم.
طحانی به دیگر عامل تاثیرگذار در نوسان این روزهای بورس اشاره کرد و اظهار 
داشت: مقاومت کانال دو میلیون واحد از جمله مسایلی است که به شدت بر 

روند این روزهای بازار موثر بوده است.
این کارشناس با بیان اینکه شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون با بازدهی 
حدود ۲۸۰ درصدی همراه بوده اســت، گفت: برخی از ســرمایه گذاران با 
توجه به رشــد پرشتابی که شاخص بورس از ابتدای سال کسب کرده است، 
بازدهی چشــمگیری را به دست آورده اند به سمت شناسایی سود در بورس 
پیش رفته اند که این موضوع در کنار دیگر عوامل در اصالح شــاخص بورس 
بی تاثیر نبوده است. وی خرابی سیستم معامالت در بورس را از جمله عوامل 
تاثیرگذار در ایجاد اصالح این روزهای بورس دانست و گفت: در صورتی که 
تراکنش برخی از نمادها باال باشد معامالت در برخی از سهام، بسته و دوباره 

بازگشایی می شود.
طحانــی اظهار داشــت: برخی در داخل کشــور تصمیم گرفته انــد تا نظام 
قیمت گذاری دوباره به بازار بازگردد و همچنین محصوالت از بورس کاال خارج 
و در بازار مورد معامله قرار گیرند، بنابراین در وضعیت فعلی وجود چنین فضای 

خاصی در بازار منجر به ایجاد نوسان در معامالت شده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با خروج فوالد از بورس، ذات بورس از بین 

می رود و باعث از بین رفتن شفافیت در معامالت این کاال خواهد شد.
وی با بیان اینکه براســاس پیش بینی های صورت گرفته بازار باز هم وارد فاز 
اصالحی خواهد شــد، گفت: روند معامــالت در بازار هفته جاری مانند هفته 

گذشته خواهد بود و روند متعادلی را در پیش می گیرد.
طحانــی افزود: مقاومت کانال دو میلیون واحد، مقاومت ســختی اســت که 
می تواند بازار را وارد فاز اصالحی شدید کند اما به دلیل ورود گسترده نقدینگی 

به بازار، اصالح سنگینی را در بازار شاهد نخواهیم بود.
این کارشــناس بازار سرمایه در پایان گفت: در وضعیت فعلی سهام بزرگ در 

کنار سهام کوچک مورد اقبال بازار و قابل توجه سهامداران است.

تحوالت بازار سرمایه ایران 

ترقی اقتصادی : بازار فوالد از اواخر ســال گذشته و بخصوص 
در ماه هایی که از ســال جاری گذشته است، با رشد قیمتی قابل 
توجهی همراه شــده اســت. درواقع این بازار نیز همپای ســایر 
بازارها تحت تأثیر رشــد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه کرده 

است.
باتوجه به اینکه فوالد و محصوالت پتروشــیمی جزو محصوالت 
اساسی محسوب می شــوند که در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر 
دارند، از ســال ها پیش روش های مختلفی برای ساماندهی این 

بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آن تدوین و اجرا شده است.
اما از ســال ۱3۸۲ که بورس فلزات راه اندازی شد، پای فوالد به 
بازار ســرمایه باز شد، اتفاقی که از سال ۸۴ و با تأسیس شرکت 
بورس کاالی ایران، جدی تر و پررنگ تر دنبال شد. از آن زمان با 
شدت و ضعف بخشی از محصوالت فوالدی براساس مکانیزم های 

بورسی عرضه می شود.
اما دراواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه 9۰، دولت وقت راهکار دیگری 
برای عرضه محصوالت اساسی تدوین کرد. به این ترتیب به دنبال 
ابالغ مصوبه ۲7 تیر سال ۸۸ کمیسیون اقتصادی دولت وقت به 
منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضای 
محصوالت پتروشــیمی، وزارت صنعت بخشنامه و دستورالعمل  
معرفی شرکت های تولیدی به سازمان صنعت استان ها، شرکت 
بازرگانی پتروشــیمی و بورس کاال جهت تأمین نیاز مواد اولیه 

صنایع پایین دستی را ابالغ کرد.
در ســال ۱39۰ افزایش دامنه تحریم های اقتصادی اواخر دهه 
۸۰ علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق 
محصوالت پتروشیمی، افزایش و نوســان شدید قیمت ها، عدم 
تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصوالت به دلیل 
احتکار باعث شــد تا صنایع باالدستی و پایین دستی پتروشیمی 
با مشــکالت زیادی روبه رو شوند. برهمین اساس در اردیبهشت 
ســال ۱39۰ سامانه بهین یاب توســط وزارت صمت که ارتباط 
مســتقیمی با تولیدکننــدگان دارد، متولد و در ابتدا محصوالت 
پتروشــیمی وارد این سامانه شــد و پس از مدتی فوالد نیز به 

آن افزوده شد.
طبق دســتورالعمل های صادر شــده این ســامانه مســئولیت 
شناســایی و معرفی تولیدکننده های واقعــی را برای دریافت و 
خرید محصوالت فوالدی و پتروشــیمی بــه بورس کاال برعهده 
داشــت، اما پس از گذشــت مدتی ایرادها و خألهای آن نمایان 
شــد. چرا کهه برخی از تولیدکننده نماها موفق شــده بودند از 
طریق این سامانه محصوالت اساسی فوالد یا پتروشیمی را با نرخ 
پایین تر از بازار خریداری کنند و از اختالف قیمت قابل توجه آن 
با بازار آزاد سودهای کالنی به جیب بزنند. نمونه آن پرونده 6۸ 
میلیارد تومانی فروش محصوالت پتروشیمی در بازار آزاد بود که 
با ایجاد شــرکت های صوری از طریق سامانه بهین یاب سهمیه 

دریافت می کردند.
در شــرایطی که از ابتدای سال جاری قیمت برخی از محصوالت 

فوالدی در بازار آزاد با روند صعودی همراه بوده اســت، در روز 
ششــم مرداد ماه جاری خبری درباره دســتور رئیس جمهوری 
بــرای خروج محصــوالت فــوالدی از بورس کاال در رســانه ها 
دست به دســت شد که تاکنون از ســوی هیچ مقام مسئولی در 
دولت تأیید نشــده است و بسیاری از مسئوالن صنفی فوالد نیز 

آن را رد کرده اند.
بهــرام ســبحانی، رئیس انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران، 
نخستین مسئول صنفی این صنعت بود که درگفت و گو با تسنیم 
از اساس این خبر را کذب دانســت. براساس گفته های وی، در 
جلسه ۸ مرداد رئیس جمهوری با تولیدکننده های صنعت فوالد 
و پتروشــیمی، هیچ بحثی درخصوص خروج فوالد از بورس کاال 

نشد و بر تقویت این روند نیز تأکید شد.
همچنین عالوه بر رســول خلیفه ســلطان، دبیــر انجمن فوالد 
که طرح این موضوع درنشســت با رئیــس جمهوری را رد کرد، 
طهمــورث جوانبخت، معاون فروش فوالد مبارکه نیز اعالم کرد: 
هیچ دســتوری در این زمینه به فوالد مبارکه ابالغ نشده است 
و چنین بحثی مطرح نیســت. خروج از بورس و برگشت به نرخ 
دســتوری، نه منطقی اســت و نه مورد تأیید نهاد های ذی ربط 
و نه شــرکت های فوالدی قرار می گیرد. درهمین زمینه محسن 
خدابخش، مدیرنظــارت بر بورس های ســازمان بورس و اوراق 
بهادار نیزاز مخالفت این ســازمان بــا خروج فوالد از بورس کاال 

خبرداد.
درحالی ایــن بحث طی روزهای اخیر مطرح شــد که در اوایل 
تیرماه امســال، ســتاد تنظیم بازار درمصوبه ای به دستگاه های 
مرتبــط و تولیدکننــدگان ابالغ کرده بود که عرضه شــمش و 
اســلب فوالدی، باید تنها از طریق بورس کاال انجام می شد و اگر 
عرضه ای در خارج از بورس صورت می گرفت، تخلف محســوب 

می شد.
جــدا از این رئیــس جمهوردر جلســه 5 مرداد جاری ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت برتقویت بورس کاال و افزایش عرضه 

دراین بازارتأکید کرده است.
بــا این همــه در روز ۸ مرداد، محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس در نامه خــود به رئیس جمهوری 
و اســتناد به نامه رئیس دفتر رئیــس جمهوری مبنی بر خروج 
فــوالد از بورس کاال، مخالفت خود را با این اقدام اعالم کرد. اما 
از زمانی که این اخبار در رسانه ها دست به دست می شود، هیچ 
مســئول دولتی خروج فوالد از بورس کاال را تأیید نکرده است و 
کسب اطالع از بورس کاال نیز نشان می دهد که معامالت دراین 

بازار طبق روال سابق ادامه داشته است.
براســاس آمارهای رســمی ارائه شــده میزان تولیــد فوالد در 
کشوردر سال گذشــته نزدیک به ۲۸ میلیون تن بوده است که 
تنها بخش اندکی از آن در بورس کاال معامله می شود. در همین 
رابطه به گفته مهرداد اکبریان، رئیــس انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ســنگ آهن ایران، از ۲7 تا ۲۸ میلیون تن تولید 

کشور در سال گذشته کمتر از سه میلیون تن آن در بورس کاال 
عرضه شــد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه اخیر 
خود به رئیس جمهوری اعالم کرده است که حدود 35 درصد از 

تولید فوالد کشور وارد بورس کاال می شود.
این درحالی اســت که طبق قانون تولیدکننده های باالدستی و 
میان دســتی موظفند کف عرضه در بورس کاال را رعایت کنند، 
ولی بررســی عملکرد بازار نشــان می دهد که کــف عرضه در 
بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است. درواقع در شرایطی که 
به دلیل رشد نرخ ارز، قیمت ها در بازار آزاد باال رفته است، برخی 
از تولیدکننده ها ترجیح می دهنــد که به جای بورس، محصول 
خود را در بازار عرضه کنند، مشــکلی که نیازمند نظارت وزارت 

صمت است.
طبق آمارهای ارائه شده در ماه های سپری شده سال جاری تولید 
فوالد با وجود شــیوع ویروس کرونا رشد داشته است، در مقابل 
صادرات این محصوالت تحت تأثیر مسدود شدن مرز کشورهای 
همسایه و محدودیت های دیگر با افت همراه شده است. اما آمار 
نشان می دهد که محصوالتی که از صادرات جامانده اند وارد بازار 
داخل هم نشده اند، یعنی یکی از دالیلی که به افزایش قیمت ها 
دامن زده اســت. بر اســاس آمارها طی سه ماهه نخست امسال 
یک میلیون و ۴۱ هزار تن شمش شامل بیلت و بلوم و اسلب به 
بازارهای هدف صادراتی ارســال شده است، درحالی که این رقم 
در بهار سال قبل یک میلیون و ۴۲5 هزار تن بود و بدین ترتیب 

میزان صادرات ۲6.9 درصد افت کرده است.
درنقطه مقابل عرضه، شاهد افزایش شدید میزان تقاضا هستیم 
که به دلیل رشــد نرخ ارز و پیش بینی فعاالن از تداوم این روند 
درماه های آتی شکل گرفته است. بررسی روند تقاضا برای شمش 
فــوالد در رینگ معامالتی بورس کاال بیانگر آن اســت که در ۴ 
ماه ابتدایی امسال در مجموع برای ۸99 هزار و 7۰۰ تن عرضه، 
برابر ۲ میلیون و ۲5۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که به این ترتیب 
میــزان تقاضا ۲.5 برابر عرضه بوده اســت. البته تولیدکنندگان 
اعتقــاد دارند که تقاضای غیرواقعی و ســفته بازانه دلیل اصلی 
افزایش چشــمگیر برای خرید محصوالت فوالدی بوده اســت. 

تقاضای غیرواقعی که به اعتقاد برخی از کارشناســان بخشی از 
آن از طریق ســامانه بهین یاب و خألهــای موجود در آن وارد 

بازار می شود.
طبق آمارهای موجود از ۲۸ میلیون تنی که در ســال گذشــته 
تولید شــده حدود ۱۸ میلیون تن در داخل مصرف شــده است 
و بدیــن ترتیب این صنعت با مازاد ۱۰ میلیون تنی روبه رو بوده 
است. اختالفی که این انتظار را ایجاد می کند که همواره عرضه و 
تقاضا دراین بازار متعادل باشد و از رشد قیمت بی منطق خبری 
نباشــد. گفتنی است، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی 
و محصوالت فوالدی( در ســال 9۸، به ۱۰ میلیون و 363 هزار 
تن رســید. صادرات فوالد ایران در سال 97، ۸ میلیون و ۴۸۰ 
هزار تن بوده و در ســال 9۸، صادرات فوالد کشور رشد بیش از 
۲۲ درصدی را تجربه کرده است که عدد قابل توجهی محسوب 
می شود. در ســال 9۸، صادرات فوالد کشور، رکورد جدیدی را 

به ثبت رسانده است.
درهمین زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که تولیدکننده ها 
برای جبران کاهش درآمدهای صادراتی خود از عرضه محصول 

به بازار خودداری کرده اند تا قیمت افت نکند.
درمجموع با توجه به اهمیت و نفوذی که فوالد در ســایر صنایع 
دارد، هــر تصمیمی در ســایر بخش ها نیز اثر خواهد داشــت. 
محصوالت فوالدی به طور مســتقیم بر بازارهای مســکن، لوازم 
خانگــی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت 
تمام شــده این بازارها منجر خواهد شــد. عالوه براین با توجه 
بــه اینکه فوالدســازان در بــورس اوراق بهادار جــزو نمادهای 
شاخص ساز بازار هستند، تصمیمات مهم در بورس اوراق بهادار 
نیز اثر خواهد داشــت. همانگونه که در روز چهارشــنبه گذشته 
تحت تأثیر اخبار منتشــر شــده در خصوص فوالد قیمت سهام 
شــرکت های فوالدی با افت همراه شــد و به ریزش قابل توجه 
شــاخص کل ختم شــد. البته ارزآوری صادرات این محصوالت 
نیــز یکی از مواردی اســت که در شــرایط فعلی و پرنوســان 
 بــازار ارز می تواند نقش مهمــی در تصمیم گیــری دراین باره 

داشته باشد.

ترقی اقتصادی : قیمت ســهام در بورس خود را با نرخ دالر ۲۰ هزار تومانی و باالتر از آن 
تطبیق داده اســت ،با توجه به رشدی که شاخص کل بورس از محدوده 9۰۰ هزار واحد تا 
یک میلیون و 9۰۰ هزار واحد داشت، دو هفته ای می شود که نماگر اصلی بازار سهام در حال 
درجا زدن اســت و به نظر می رسد این روند برای مدتی ادامه داشته باشد و فعال شاخص از 

قدرت الزم برای عبور پرقدرت از قله دو میلیون واحدی را ندارد.
احســان رضاپور کارشــناس بازار ســهام با بیــان مطلب فوق افــزود: با توجــه به اینکه 
ایــن روز ها همچنــان شــاهد ورود نقدینگی به بورس هســتیم، می توان گفــت در بلند 
مــدت روند بازار ســهام صعودی خواهد بــود، زیرا که هیــچ بازار دیگــری بازدهی بازار 
ســرمایه را نــدارد و از ایــن جهت می تــوان گفت، نگرانــی در مــورد جهت گیری کلی 
بــورس وجــود نخواهد داشــت، اما خوب ایــن موضوع نیز یــک واقعیت اســت که باید 

 گفــت، این بازار توان رشــد ممتد را برای یــک مدت زمان طوالنی نــدارد و باید دوره ای 
را به استراحت بپردازد.

رضاپور با بیان اینکه این روز ها شــاخص کل در حال استراحت است، گفت: به اعتقاد بنده 
در هفته جاری نیز بورس روند هفته قبل را ادامه خواهد داد و یک بازار نوســانی را شــاهد 
خواهیم بود، فعال با توجه به رشــد شتابان اخیر، بازار توان رشد قدرتمند را ندارد و شاخص 
کل یک روز مثبت می شــود و روز دیگر منفی، از سویی نقدینگی موجود در بازار نیز از یک 
صنعــت به صنعت دیگری در جابه جایی خواهد بود و این روند ممکن اســت حتی برای دو 
روز معامالتی نیز رخ دهد، بنابراین، روز های پیش رو برای نوســان گیران و حرفه ای های بازار 

فرصت بسیار خوبی است که بتوانند از آن استفاده کنند.
این کارشــناس بورس با تاکید بر اینکه بازار برای رشــد مجدد نیاز به محرک و اخبار قوی 
دارد، بیان داشــت: این خبر می تواند گزارش های مرداد و شــهریورماه شــرکت ها باشد که 
حاکی از عملکرد خوب شــرکت های بورســی و فرابورسی باشــد، تا آن زمان بورس به نظر 
می رســد روند این چند روز اخیر را ادامه دهد و اگر هم شاخص از کانال ۲ میلیون واحدی 
نیز عبور کند، از قدرت الزم برای ماندگاری و صعود به پله های باالتر را ندارد. از سوی دیگر 
نیز سهام داران نباید نگران یک اصالح جدی و قوی باشند، چرا که وضعیت چند روزه بورس 
نشــان می دهد، که نشانه ای از اصالح جدی چه از نظر زمانی و چه از نظر درصدی، همانند 

آن چه که در اردیبشهت و خردادماه رخ داد، وجود ندارد.
وضعیت نماد های بزرگ و شاخص ساز

وی با اشــاره به اینکه برای ادامه رشــد پرقدرتمند بورس با یک ظرف زمانی روبرو هستیم 

که باید آن ســپری شود، اضافه کرد: در مورد اصالح نماد های بزرگ و شاخص ساز در حال 
حاضر با دو دیدگاه مختلف روبرو هستیم، از یک طرف برخی از کارشناسان معتقدند، آن ها 
با توجه به رشــدی که داشــته اند طی این مدت اکنون در دوره اصالح بسر می برند و خرید 
آن ها منطقی به نظر نمی رسد و از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز اذعان دارند با توجه 
به حمایت دولت از این نماد ها به دلیل عرضه صندوق های ETF دولتی آن ها همچنان گارد 

صعودی به خود خواهند داشت و روند مثبت آن ها همچنان ادامه می یاید.
رضاپور ادامه داد: اما می توان گفت، اگر نماد های بزرگ و شاخص ســاز با توجه به رشــدی 
کــه طی ایــن مدت انجام داده اند، باز هم این روند را در هفته پیش رو پی بگیرند، ریســک 
خرید آن ها بســیار باال مــی رود و از طرفی با توجــه به قدرت نقد شــوندگی باالی آن ها 
و بــه دلیل آن که این گونه از ســهم ها در پرتقوی بســیاری از فعاالن بورســی قرار دارد، 
آن ها به دلیل رشــد شــتایان، این شرکت ها اقدام به شناسایی ســود کنند و همین عامل 
 باعث شــود که عرضه ها در این شــرکت ها با افزایش همراه شده و همین عامل باعث روند 

نزولی شان شود.
این فعال بازار ســهام یادآور شد: اما اگر نماد های بزرگ همین طور در ادامه روند هفته قبل 
۱۰ تا ۱5 درصد دیگر با اصالح روبرو شــوند، قیمت ها برای بازار جذاب می شود و آن ها نیز 
با اقبال همراه شــده و می توانند در اوائل هفته معامالت مثبتی را تجربه کنند، اما این روند 
مثیت نیز شاید دو ســه روزه باشد، زیرا همان طور که عرض کردم در این دو هفته پیش رو 
بورس روند نوسانی را در پیش خواهد گرفت و نمی توان در کوتاه مدت و حداقل در دو هفته 

پیش رو رشد شارپ را از نماد های بزرگ و شاخص ساز انتظار داشت.

خروج فوالد از بورس و برگشت به نرخ دستوری منطقی نیست 

جای فوالد در بورس کاال خوب است 

نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
یلدا راهدار

کارشناس بازار سرمایه
احسان عامری مقدم
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دیدگاه

قیمت ها در بورس با دالر باالی ۲۰ هزار تومان منطبق شده است



 کارشناس اقتصادی
ایمان اسالمیان 
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ترقی اقتصادی :  قیمت دالر در بازار  تهران دوباره ســیر صعودی به خود گرفت. 
این در حالی است که دالر در هفته های پیش تا ۲5 هزار تومان نیز رسید و دوباره 
کاهش یافت. اما در این یکی دو روز گذشــته دوباره مسیر افزایش قیمت در پیش 

گرفته است. 
چرا نوســانات ارزی تمامی ندارد؟به گزارش فرارو، در ماه های اخیر نوســانات دالر 
مســئله ساز شده است. آنچه به گواه کارشناســان اقتصادی دالیل متعددی دارد. 
حســین محمودی اصل در این باره بحث برگشــت ارز را مهم دانســت و گفت: 
مســئله ای که در این باره مطرح هســت این اســت که به دلیل فشار روی دولت، 
رییس بانــک مرکزی و خود رئیس جمهور بحث ارز های صادراتی برگشــت داده 
نشده را رسانه ای کردند. رسانه ای شدن چنین موضوعی بهرحال خوب نبود. مسئله 
این اســت ما ضعیف هستیم. دشمنان ما هم پایگاه های خبری مختلفی دوروبر ما 
دارند بنگاه های خبرپراکنی بســیار قوی ای دارند از یک سو هم دالالن و سوداگران 
در فضای مجازی کانال و ســایت های متعددی دارند بنابراین وقتی چنین چیزی 
رسانه ای می شود که ۲5 یا ۲7 میلیارد دالر ارز برنگشته تبعات روانی در بازار دارد 

و انتظارات تورمی ایجاد می کند این یک بحث قضیه است.
وی افزود: اما کجای کار ایراد داشــته اســت که ارز ها برنگشــته اســت. االن باید 
مســئولینی که چنین تصمیمی گرفته اند پاسخ گو باشند چرا مکانیزمی را طراحی 
کرده اند که جواب نداده اســت. باید بیایند پاســخ بدهند. متأسفانه سیستم ما به 
گونه ای است که افراد مکانیسم هایی را می چینند جواب نمی دهد کسی هم نیست 
یقه شــان را بگیرد چرا این مکانیسم جواب نداده است. حاال شاید بستن مکانیسم 
مربوط به قبل از آقای همتی باشد، اما در شرایط فعلی باید تغییراتی ایجاد می شد 

البته گشایش هایی در دوره آقای همتی ایجاد شد، اما پایه ریزی غلطی داشت.
این کارشــناس اقتصادی اظهار کــرد: اوالً صادرکننــده االن به عنوان صف مقدم 
ماست این صادرکننده که بعضی هایشان هم تولیدکننده هستند در شرایط تحریم 
هزینه های شان باال می رود. هزینه های نقل  و انتقال بیش از ۲۰ درصد باال می رود. 
ریســک بلوکه شدن پول هایشان هم هســت و وقتی چنین اتفاقی می افتد ما باید 
دســت این ها را بگیریم تســهیالت به آن ها بدهیم نه این که با زبان تهدید با آن ها 
صحبت بکنیم پس برای چه صادر کنند؟ همین صادرکنندگانی که پولشان آن سو 
گیر افتاده اســت همین کاال را در داخل کشور نگه می داشتند و صادر نمی کردند 

و مانند سوداگر ها کاال ها را انبار می کردند دو سه برابر سود بیشتری می کردند.
او ادامه داد: به دلیل یک مکانیســم نارســا ما اصرار داشــتیم که اول دالر ها باید 
به قیمت نیمایی به ما داده شــود این یعنی کنترل تــورم از جیب تولیدکننده و 
صادرکننده و این امکان پذیر نیســت. ما اصاًل محاســبه نمی کنیم بهای تمام شده 
کاالی تولیدی که صادر می شــود چند اســت و بر اســاس چه دالری با ما تسویه 
کند ســود دارد. کاال ها با هم متفاوت هســتند. برخی کاال ها ممکن اســت با دالر 
امروز اگر حســاب بکنیم بهای تمام شده شــان فرض کنیم ۱9 تومان شده است 
ما چطور می توانیم بگوییم این را ۱۸5۰۰ به ســامانه نیما بده این طوری، صادراتی 
اتفاق نمی افتد. ممکن است در بعضی از کاال ها صادرکننده بر اساس همان ۱۸5۰۰ 
سامانه نیما، 5۰۰۰ تومان هم سود بکند. اما بعضی کاال ها ممکن است ضرر کنند. 
ما این ها را محاسبه نمی کنیم به همه می گوییم به یک قیمت بیایند تسویه کنند.

وی افزود: بجز آن ما اولین ماه های شــروع تورم را از دســت داده ایم آن وقتی که 
هنوز آمریکایی ها اینقدر سفت و سخت نگرفته بودند، چون قیمت پایه محصوالت 
باال قیمت گذاری شده بود و تولید کننده یک دالر صادرات می کرد براساس قیمت 
پایه گمرک، دو دالر باید به ســامانه نیما پس می داد. این خودش هم باعث شد تا 
9 ما صادرات مان به تعویق بیفتد و با کندی انجام بشود. االن هم باالخره اوالً یک 
موضوع این اســت که صادرات ممکن نیست. برگشت پول به مانع برخورد می کند 
ثانیاً بحث جایگزین ها را باید فعال بکنیم و صادرکننده برخی کاال ها را مجاز کنیم 
که واردات در مقابل صادرات را کمی با دستان بازتری پیاده کند که بجای دالر هایی 

که آن سو مانده بتواند کاال وارد کند.
محمودی اصل اضافه کرد: از طرف دیگر بایســتی بر فضای روانی غلبه کرد شــما 
ببینید یک دفعه می نشینند یک تصمیمی می گیرند که به موبایل باالی 3۰۰ دالر 
ارز داده نخواهد شد. این رسانه ای می شود و معلوم نیست این کار هماهنگ بوده که 
افرادی با هماهنگی موبایل های باالی 3۰۰ دالر را وارد و انبار کنند بعد یک مصوبه 
این چنینی می آورند یک دفعه قیمت موبایل 3۰ تا 5۰ درصد باال می رود تا آن ها را 
عرضه کنند و سود کنند. چنین مصوبه ای بر دالر هم تاثیر گذاشت این پیام داشت. 
درســت اجرا نشــد، اما همه چیز را بهم ریخت. چرا یقه این ها را نمی گیرند این ها 
خیانت به کشــور اســت. وقتی چنین مصوبه ای بیرون می آید داریم به بازار اعالم 
می کنیم که وضع دالری ما خراب است و نمی توانیم به موبایل دالر بدهیم مجبوریم 
به موبایل های پایین تر از 3۰۰ دالر بدهیم این ها نشــانه های تحریک پذیری بازار 
اســت بعد می گوییم بازار دالر دچار التهاب شــد. التهاب را خودتان ایجاد کردید؛ 
بنابراین گهگاه دالل و سوداگر و دشمن نمی خواهد خود تصمیمات اشتباه، فضایی 

ایجاد می کند که به نفع سوداگران و دالالن تمام می شود و کمر تولید می شکند.
او بیــان کرد: اگر مصوبه عدم تخصیص ارز به موبایل های باالی 3۰۰ یورو، مصوبه 
درستی بود چرا اجرا نکردید؟ اگر غلط بود چه کسی محاکمه شد؟ چه کسی بابت 

این التهابی که ایجاد شد پاسخگوست؟
این اقتصاددان افزود: در مورد بحث عدم برگشت ارز، اوالً ما توصیه مان این بود که 
اجازه بدهید این دالر ها بیاید داخل کشور به چه قیمتی مهم نیست. اصرار ما این 
بود االن هم همین است اصرار نکنید به قیمت سامانه نیما بیاید بنشیند، بگذارید 
با ســامانه سنا بفروشد این ثبت می شود و دولت می فهمد که این در داخل کشور 
فروش رفته اســت. اگر این دالر ها بیاید قیمت سامانه سنا ۱3۰۰۰ تومان می شود 
آن وقت سامانه نیما هم ۱۲۰۰۰ تومان می شود. چه اشکال دارد. االن دالر نیمایی 
۱۸5۰۰ تومان اســت. برای بعضی از صادرکننده ها قیمت نیمایی نمی ارزد. وقتی 
فردی با عراق معامله کرده اســت عراقی به او ریال داده اســت االن بایست برود از 
بازار دالر ۲۴ هزارتومان بخرد ۱۸۰۰۰ تومان به دولت بدهد. مگر این اتفاق شدنی 

است اگر اینکار را بکند که ورشکست می شود.
وی بیان کرد: خیلی تصمیمات ســخت و به نظر من غیرکارشناســانه و یک طرفه  
در این خصوص گرفته شــده اســت. ما با این تصمیمات، انگیزه صادرات را داریم 
می کشیم. ما نباید بخواهیم از جیب صادرکننده و تولیدکننده ای که کار صادراتی 
انجام می دهد تورم را کنترل کنیم به او اصرار کنیم که بیا بر اســاس سامانه نیما 
ارز وارد کن. این ها باید بر اساس سامانه سنا که به قیمت آزاد نزدیک تر است ارز را 
بیاورند بازهم ما برنده ایم. دولت نباید به دنبال این باشد که به چه قیمتی دالر وارد 
می شــود اگر از همان روز هایی که ما اصرار کردیم این شــیوه را انتخاب می کردند 

بسیاری از مشکالت حل می شد.
احســان سلطانی دیگر کارشناس اقتصادی در این باره به فرارو گفت: من براساس 
یک نگاه بلندمدت و پیش از این تحریم ها به این مســئله نگاه می کنم. از ده سال 
پیش اگر تحوالت مختلف را در اقتصاد بررسی کنیم می توانیم ببینیم که در این ده 
سال بودجه دولت، درآمد مردم، قیمت کاال ها و خدمات بر اساس آمار بانک مرکزی 
تمام تولید ناخالص داخلی اسمی 6 برابر شدند یعنی همه مؤلفه ها با یک نسبت 6 
برابر باال رفته است. در این ده سال نقدینگی 9 برابر شده قیمت دالر ۲۱ برابر شده 
ارزش بازار ســرمایه یعنی ســهام و بورس 6۰ برابر شده است و قیمت مسکن هم 
حول وحوش ۸ برابر شــده است. یعنی عدم تعادل بسیار جدی بین اقتصاد حقیقی 
شــامل بودجه دولت، درآمد مردم، نرخ تورم، پــول و تولید ناخالص با دالر و بازار 
ســرمایه ارزش سهام رخ داده اســت. به عبارت دیگر قیمت دالر و سهام دچار یک 

حباب قیمتی بسیار بزرگ شده است.
وی افزود: وقتی محاســبه می کنید می بینید که براساس نسبت تورم که همیشه 
مالک در نظر گرفته می شد دالر باید ۱۱۰۰۰ تومان باشد براساس نسبت نقدینگی 

هم در نظر بگیریم دالر باید ۱۲۰۰۰ تومان باشــد شما توجه داشته باشید که کل 
پولی که در اقتصاد دارد می گردد ارزش آن براســاس دالر زیر بیست میلیارد دالر 
اســت بنابراین قدرت پولی وجود ندارد که بگوییم دارد قیمت دالر را باال می برد. 
منظور من این است که نقدینگی منجر به این حباب در قیمت دالر و قیمت سهام 

نشده است؛ بنابراین باید به دنبال عوامل خارج از این ها بگردیم.
ســلطانی اظهار کرد: عوامل خــارج از این ها یکی تحریم ها اســت که ما قبال هم 
تحریم ها را داشتیم. افزایش قیمت دالر در این دو سه سال گذشته از کل افزایش 
قیمت دالر در دوره پهلوی بیشــتر بوده اســت در حالی که در دوره پهلوی جنگ 
جهانی دوم، اشــغال کشور، کمبود ارزی در ســال ۱3۱۰، تغییر شاه، ملی شدن 
صنعت نفت و تحریم های پس از آن، تالطم های سیاســی دهه ۴۰ و فرار شــاه را 
داشــتیم. منظورم این اســت اگر به تجربه خودمان هم نگاه کنیم نبایستی دالر و 
سهام قیمتش اینقدر باال برود. حتی در پنجاه سال آخر قاجار هم انقدر ارزش پول 
ملی کاهش پیدا نکرد. تحریم ها هم به تن هایی نمی تواند باعث این مســئله شود. 
درست اســت که تحریم های ارزی داریم، اما سفر های خارجی کاماًل قطع شده و 
مخارج ارزی بشدت پایین آمده است. مردم قدرت خرید کاالی خارجی را از دست 
دادند بنابراین به خاطر قیمت باالی دالر، کشــش دالر پایین اســت یعنی، چون 
دستمزد شش برابر شده و قیمت دالر سه برابر دستمزد باال رفته است قدرت خرید 
دالر در این ده سال از بین رفته است. نقدینگی هم نمی تواند کاری بکند تحریم ها 
هم که ما بدتر از این را تجربه کردیم و این شوک ها را نداشتیم پس بنابراین به این 

می رسیم که چه اتفاقی دارد می افتد؟
این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: این اتفاق را خیلی ساده می شود تبیین کرد. 
آزمنــدی و سوءاســتفاده یک عده از هرج و مرجی که در بازار ایران حاکم شــده 
اســت یک وجه قضیه اســت. دوم این که بخش شبه دولتی یا خصولتی هم از این 
وضع از دو مسیر بشدت منتفع می شود قیمت فروش سنگ معدن و قیمت فروش 
محصوالت پتروشــیمی و فوالد بر اســاس دالر بازار آزاد تعیین می شود و این به 
منظور منافع زیاد بخش شبه دولتی و بانک های خصوصی است. همچنین در این 
ماجرا دولت هم دارد سود می کند پس یک چهارضلعی داریم که دارند از این قضایا 
منتفع می شوند. در درجه اول بنگاه های خصولتی و بانک های خصوصی، درجه دوم 
افرادی که صادرکننده هستند ضلع سوم دولت و در درجه چهارم سفته باز ها دارند 

سود می برند. مردم هم این وسط دارند له می شود.
وی افزود: اگر دولت بخواهــد کاری بکند می تواند با یک بودجه بندی ارزی و یک 
برنامه درست بحث تامین مالی و کسری بودجه خود را برطرف کند و دالر را کنترل 
کند و باعث رونق کســب و کار شود. وقتی که قیمت فوالد و پروفیل و محصوالت 
شیمیایی تا مواد غذایی و خوراکی ها و میوه جات دارد با دالر تعیین می شود مردم 
له می شــوند و اقتصاد نابود می شود. در مجموع روند بسیار بدی حاکم شده است 
که گروه هایی که در قدرت هستند و دستشان به دالر می رسد سود می برند و عامه 
مردم بشــدت به فالکت می افتند. او تصریح کرد: ما ســال جاری با تمام گرفتاری 
حدود ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و خدمات داریم در حالی که کل نیاز ارزی 
ما برای مردم و بخش خصوصی در حد همین 3۰-۴۰ میلیارد دالر بیشتر نیست. 
اضافه بر ایــن، ۸۰ میلیارد دالر هم ذخایر ارزی بانــک مرکزی داریم در مجموع 
می توانیم بگوییم که درست است مشکالتی برای انتقال پول و ارز وجود دارد، ولی 

آنقدر نیست که دالر اینقدر باال برود.

چرا نوسانات ارزی تمامی ندارد؟
حباب دالر خواهد ترکید 

اخذ مرحله پنجم بودجه طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری

ترقی اقتصادی: از ســوی حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
راهبردهای هفتگانه این بانک برای سال ۱399 با رویکرد کمک به تحقق شعار جهش تولید ابالغ 
شــد.حجت اله مهدیان؛ مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی عملکرد استان ها در طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، رعایت کمیت و کیفیت در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
و عشایری از اصول اساسی بانک توسعه تعاون دانست.مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه 
ضمن اشاره به ویژگی های ممتاز و منحصر به  فرد این طرح در نظام بانکی از عملکرد بانک توسعه 
تعاون در این زمینه ابراز رضایت نمود و گفت: آمارها و بررســی عملکرد واحدهای مختلف صف و 
ستاد بانک، به  خوبی بیانگر عملکرد قابل دفاع و قابل  قبول بانک توسعه تعاون در این بخش است.

بهبود روزافزون وضعیت موسسه ملل بر اساس 
نسبت های مالی

ترقی اقتصادی: افزایش ســرمایه موسســه ملل توانسته وضعیت این موسسه را به مراتب نسبت 
به ســال گذشته بهبود بخشیده و سبب شده تا نسبت های مالی موسسه چندین برابر رشد کنند.

موسســه ملل اخیرا ســرمایه خود را از 6 هزار و 6۰ میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال رسانده 
اســت.بر اســاس این گزارش، در سه ماهه ســوم نخست امسال موسســه ملل با شناسایی 639  
میلیارد ســود نســبت به سال قبل حدود 35 درصد رشــد را تجربه کرده است.این درحالی است 
که جمع حقوق صاحبان ســهام موسسه رشدی حدود 7درصدی را تجربه کرده و از رقم 9هزار و 
775 میلیارد ریال در سال 9۸ به مبلغ ۱۰ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال رسید.برهمین اساس نسبت 
بازدهی موسســه در ســال 99 باالتر از 6۰ درصد بوده  این در حالی اســت که در سال 9۸ این 
نســبت حدود ۴۸ درصد بوده که نشــان می دهد موسسه از امکانات خود به بهترین نحو استفاده 

کرده است.

 انتشارنسخه جدید اپلیکیشن صاپ 
با قابلیت های جدید

ترقی اقتصادی: احراز هویت غیر حضوری ســجام، دسترســی به گزینه های ســرمایه گذاری و 
برداشــت وجه از کیف پول با نسخه جدید اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ« فراهم 
 Android ۲.۰6.۰۰( و IOS»شد.نسخه جدید اپلیکیشــن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ
۲.۰6.۰۰( بــا قابلیت های جدید برای رفع نیازهای بانکی خرد و متنوع مشــتریان و هموطنان در 
مواجهه با محدودیت های بهداشــتی و ایجاد فاصله اجتماعی ناشــی از شیوع بیماری کرونا بدون 
 www.bsi.ir استفاده از فیزیک کارت های بانکی منتشر و در سایت بانک صادرات ایران به نشانی
در دسترس قرار گرفت. احراز هویت غیر حضوری سجام، دسترسی به گزینه های سرمایه گذاری و 

برداشت وجه از کیف پول مهمترین تغییرات صورت گرفته در نسخه جدید »صاپ« است.

 بانک ملت بیشترین بازدهی 
را نصیب سهامداران کرد

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملت اعالم کرد که ارزش بازار این بانک در سال گذشته با رشد 
۱۸۰ درصدی، رشدی نزدیک به رشد شاخص کل بورس داشته و نسبت به بازدهی ۱67 درصدی 
صنعت بانکداری، بازدهی بیشــتری را نصیب سهامداران خود کرده است.دکتر محمد بیگدلی در 
مقایسه عملکرد سهام بانک ملت و مقایسه آن با بازار سرمایه تاکید کرد: درحالی که ارزش شاخص 
کل بورس در ســال گذشــته ۱۸6 درصد و ارزش بازار صنعت بانک ها و موسسات اعتباری، ۱67 
درصد رشــد کرده، ارزش سهام بانک ملت ۱۸۰ درصد بیشــتر شده و از ۱۴5.۸5۰ میلیارد ریال 
در ســال ۸7 به ۴۰۸.۸5۰ میلیارد ریال در پایان ســال 9۸ افزایش یافته و این شــرکت در زمره 

فعال ترین شرکت های بورسی در شش ماهه دوم سال قرار گرفته است.

مدیرعامل جدید بانک مسکن منصوب شد
ترقی اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی، بنا به پیشــنهاد هیات مدیره بانک مســکن طی 
حکمی محمود شایان را به سمت مدیر عامل جدید این بانک منصوب کرد.فرهاد دژپسند این حکم 
را بر اســاس ماده 35 دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی موضوع 
مصوبه مورخ ۲7/5/97 مجمع عمومی بانک ها صادر نموده اســت.بر اســاس این گزارش، در متن 
این حکم خطاب به محمود شایان آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، 
به موجب این حکم به ســمت مدیرعامل بانک مســکن منصوب می شوید. امید است با اتکال به 
خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، 

در انجام ماموریت ها و وظایف محوله موفق و موید باشید.

اعطای کارت اعتباری خرید کاال با سهام عدالت
ترقــی اقتصادی: مدیرعامــل بانک ملی ایران از امــکان دریافت کارت اعتبــاری خرید کاال از 
فروشــگاه های زنجیره ای تا ســقف 5 میلیون تومان با اســتفاده از وثیقه ســهام عدالت خبر داد.

محمدرضا حسین زاده در نشست خبری معرفی طرح نشان اعتباری بانک ملی گفت: بر اساس این 
طرح تا عید غدیر کارت اعتباری دیجیتالی در قبال وثیقه گذاشــتن ســهام عدالت برای مشتریان 
این بانک اجرایی می شود که تعداد آنها 6 میلیون نفر بوده و این افراد نزد بانک ملی، سهام عدالت 
دارنــد.وی افزود: متقاضیان دریافت این کارت می توانند هم ســهام خــود را نگهداری کرده تا با 
افزایش عرضه آن از افزایش سود این سهام برخوردار شوند و هم اینکه با استفاده از وثیقه گذاشتن 

آن نزد بانک کارت اعتباری دیجیتال تا سقف 5 میلیون تومان دریافت کنند.

تراز ۴ماهه بانک اقتصادنوین مثبت شد
ترقی اقتصادی: تراز عملیاتی ۴ ماهه ابتدایی ســال جاری بانک اقتصادنوین مانند تراز عملیاتی 
ســه ماهه آغازین سال، مثبت شــد.بانک اقتصادنوین در ۴ماهه منتهی به تیرماه ۱399، از محل 
اعطای تســهیالت، دو هزار و ۲65 میلیارد تومان ســود کســب کرده و در مقابل در همین دوره 
زمانی به ســپرده های ســرمایه گذاری حدود ۲ هزار و ۱۸3 میلیارد تومان ســود پرداخت کرده 
اســت. مقایســه این ارقام نشــان می دهد که تراز عملیاتی بانک اقتصادنوین در چهار ماه ابتدایی 
ســال جاری ۸۲ میلیارد تومــان مثبت بوده اســت.همچنین بانک اقتصادنوین در تیرماه ســال 
جاری از محل پرداخت تســهیالت حدود 636 میلیارد تومان ســود کســب کرده که بعد از کسر 
 ســود پرداختی به ســپرده های ســرمایه گذاری در ماه اخیر، موفق به تحقــق 3۰ میلیارد تومان 

تراز مثبت شده است.

حمایت بانک آینده از شرکت های دانش بنیان
ترقی اقتصادی: بانک آینده در راســتای اولویت های خود، مبنی بر حمایت از اقتصاد دانش بنیان 
افزایــش تولید و اشــتغال، برنامه های هدف منــدی را در جهت تأمین مالی شــرکت های خرد و 
متوســط، در دســت اقدام دارد.دســتاورد حاصل از این رویکرد، پرداخت ۸۸ )هشــتاد و هشت( 
فقره تســهیالت با رقمی بالغ بر 7۰۰۰میلیارد ریال طی ســال ۱39۸ به شرکت های دانش بنیان 
بوده اســت. این بانــک، هم چنین در طول همیــن مدت، بیش از ۴۰ )چهــل( فقره ضمانت نامه 
با ارزشــی بیش از یک هزار میلیارد ریال، با شــرایطی مناســب برای شــرکت های مذکور، صادر 
نموده اســت. بر اســاس این مســتندات، بانک آینده موفق شــد به عنوان شــریک استراتژیک 
 صنــدوق شــکوفایی و نــوآوری، رتبه نخســت همــکاری با این صنــدوق طی ســال ۱39۸ را 

به خود اختصاص دهد.

 نرخ های جدید سود سپرده های 
بانک ایران زمین

ترقی اقتصادی: بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هدف حفظ ارزش پول 
ملی و حصول به نرخ تورم و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشــور نرخ جدید ســود سپرده های 
سرمایه گذاری در بانک ها اعالم شد.این بانک بر اساس مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
در خصوص ســقف نرخ سود علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری نرخ جدید سود سپرده های 
بانکی خود را اعالم کرد.نرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری در بانک ایران زمین به شــرح 
زیر اســت: سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
ویژه ســه ماهه ۱۲ درصد، سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد،سپرده 
ســرمایه گذاری با سررسید یک سال ۱6 درصد و نرخ سود ســپرده سرمایه گذاری با سررسید دو 

سال نیز ۱۸ درصد است.

ترقی اقتصادی : در اسفندماه سال 9۸، کارگروه ویژه اقدام 
مالی موسوم به FATFنام ایران را در فهرست سیاه خود قرار 
داد. پیشــتر ایران فرصت داشــت تا در ضرب االجل تعیین 
شــده برای اصالح قوانین داخلی علیه پولشــویی اقدام کند. 
تصویب لوایح FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام از 
جمله اقدامات مورد نظر برای کاهش فشار در روابط بانکی به 

بازرگانان ایرانی بود که انجام نشد.
عدم همکاری بانک های کشــورهای مختلــف با طرف های 
ایرانی به دلیل فشــارهای گروه ویژه اقدام مالی تشدید شده 
است. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به تازگی اعالم کرده 

در حــال حاضر هیــچ مبادله بانکی با روســیه و چین انجام 
نمی شود و بانک ها در این کشورها به دارندگان گذرنامه های 

ایرانی خدمات بانکی نمی دهند.
در اردی بهشــت ماه سال گذشته بود که بانک کونلون چین 
اعالم کرد روابطش را با ایران محدود به کاالهای بشر دوستانه 
کرده اســت. این بانک هم چنین از ۲۰ آوریل  ســال جاری 
همکاری خــود با بازرگانان ایرانی را به شــدت محدود و آن 
را منوط به شــرایط خاص و پیچیده کرده اســت. مجیدرضا 
حریــری، رییس اتاق ایــران و چین امروز اعــالم کرد عدم 
همکاری بانک های خارجیی به دلیل  ظن پولشویی، عالوه بر 
تحریم های آمریکا، به فشــار بیشتر بر بازرگانان ایرانی منجر 
شــده است.  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت:»االن ما 
دو مشکل اساســی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم های 
آمریکا اســت که هر کشــور همکار با ما را در تور تحریم های 
خود قرار می دهد. مشــکل دوم؛ موضوع FATF  اســت که 

نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری 
که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکرراً به سیستم های 
بانکی دنیا بخشــنامه شــده مبنی بر اینکه ایران یک کشور 
پرریسک  است و باید مبادالت مالی آن به شدت کنترل شود«.

فشــار بر مبادالت مالی ایرانیان به دلیل عدم پذیرش شروط 
مورد کارگروه ویژه اقدام مالی حتــی دوتابعیتی ها در کانادا 
را هم شامل می شــود. براساس تصمیم جدید وزارت دارایی 
کانادا، هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر 
از مقدار آن تراکنشــی پرریسک ارزیابی خواهد شد. براساس 
بیانیــه ای که مرکز نظارت بر تراکنــش های مالی و گزارش 
دهی کانادا چند روز پیش منتشر کرده، بانک ها، شرکت های 
ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی 
هویت مشــتریان ایرانی )حقیقی و حقوقی( نسبت به ریسک 
پولشــویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. کانادا اعالم 

کرده  این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی ) حقیقی 
و حقوقی( می شــود و برای گروه هایی کــه دارای اصالت یا 
ارتباط ایرانی باشــند )نظیر دانشــجویان ایرانــی در کانادا، 
اشــخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آن ها( استثنایی 

وجود ندارد.
در اســفندماه ســال 9۸، کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به  
FATFنام ایران را در فهرســت ســیاه خود قرار داد. پیشتر 
ایران فرصت داشــت تــا در ضرب االجل تعیین شــده برای 
اصالح قوانین داخلی  علیه پولشویی اقدام کند. تصویب لوایح 
FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام از جمله اقدامات 
مورد نظر برای کاهش فشار در روابط بانکی به بازرگانان ایرانی 
بود که انجام نشد. در خردادماه سال جاری، دری نجف آبادی، 
از اعضای مجمع اعالم کرد لوایح باقی مانده FATF از دستور 
کار مجمع خارج شــده اســت. نجف آبادی گفت:»نتوانستیم 

اعتماد کنیم«.

اکنــون کمترین تردیــد در خصوص 
مواجهه با یک بحــران فراگیر جهانی 
ناشــی از کرونــا وجــود دارد. به نظر 
می رســد همه فعاالن اقتصادی باید بــا گمانه زنی درخصوص عمق و مدت این 
بحران، خود را برای عبور از این بحران و پایدارســازی اقتصادی بخشی و ملی 

آماده سازند.
در میــان اجزاء نظام اقتصادی بی تردید صنعت بانکداری در همه کشــورها از 
اهمیت مضاعفی برخوردار اســت چرا کــه این صنعت عالوه بر تالش در حفظ 
وضعیت خود یکی از ارکان پایداری کل نظام اقتصادی خواهد بود. پذیرفته ایم 
که دنیا دیگر به قبل از کووید ۱9 بازنخواهد گشــت و هم اندیشــی درخصوص 
آینده فعالیت ها پس از این بحران، احتماال بتواند آمادگی بیشتر بخشی و کلی 
ایجــاد کند. موارد زیر گذری بر آینده احتمالــی بانکداری پس از کرونا از دید 

نگارنده  است:
۱- تضعیــف قدرت تامیــن مالی و درآمدزایی: تاثیر آنــی این بیماری کاهش 
درآمد عمومی و در نتیجه نرخ پس انداز اســت. اگرچه بانک ها در ایران حداقل 
به اندازه رشــد نقدینگی از افزایش منابع قابل تخصیص بهره مند می شوند اما 
دشــواری های اقتصادی و احتمال افزایش نرخ ریسک اعتباری احتماالً بانک ها 
را با محدودیت در تامین مالی و در نتیجه کاهش در درآمدهای مشــاع روبرو 
می ســازد. این نکته را هم باید درنظر گرفت که بــه دلیل کاهش فعالیت های 
اقتصادی، کارمزد دریافتی بانک ها نیز با کاهش روبرو خواهد بود. در ایران یکی 
از عوامل تشــدیدکننده ی این موضوع استقبال بسیار باالی عمومی از بازارهای 
بورس و انتقال بخش قابل توجهی از ســپرده های مردمی به سمت فعالیت در 
بازارهای مالی اســت که این موضوع نیز اگر چه در بلندمدت می تواند به بهبود 
تناســب بازار پول و ســرمایه در ایران کمک کند امــا در کوتاه مدت موجب 

دشواری در تامین مالی از سوی بانک ها خواهد شد.
۲- کاهــش مدت سررســیدهای اعتباری: اگــر چه براســاس طبقه بندی ها 
سررســیدهای اعتباری در نظام بانکی کوتاه مدت و در بازار سرمایه بلندمدت 
است. اما در ایران و بسیاری از اقتصادهای بانک محور عماًل این بانک ها هستند 
که بخش زیــادی از تامین مالی بلندمدت خانوارهــا و بخش واقعی اقتصاد را 
عهده دار می شــوند. به دلیل کمبود منابع مالی در دسترس و ضرورت افزایش 

ســرعت چرخش این منابع، احتماالً تامین مالی بلندمدت تا مدت ها از دستور 
کار بانک ها خارج خواهد شد.  

3- احتمال افزایش ریســک اعتباری: با قوی تر شدن احتمال کاهش نرخ رشد 
اقتصادی و تقاضای کل، افزایش ریســک اعتبــاری و تاخیر در ایفای تعهدات 
اعتباری دور از ذهن نخواهد بــود. با افزایش نرخ نکول اعتباری، قدرت تامین 
مالــی بانک ها کاهش و دارایی های غیرمولدشــان افزایش خواهد یافت که این 
خود می تواند کابوس جدیدی را برای نظام های اقتصادی در سطح جهان فراهم 

آورد.
۴- افزایش اهمیت هدایــت اعتباری و چتر نظارتی بانک های مرکزی:  اگرچه 
بســیاری از نظام های بانکی به سمت مقررات زدایی و کاهش نظارت در صنعت 
بانکداری رفته اند، اما بروز شــرایط حاد و فوق العاده این صنعت در پســاکرونا 
احتماالً موجب افزایش تحرک بانک های مرکزی در مدیریت شرایط خواهد شد 
و رویکرد هدایت اعتباری به منظــور الزام بانک ها جهت ارایه خدمات و تامین 

مالی بخش هــای دارای اولویت دولت ها افزایش 
می یابد. در همین مــدت مواجهه با کرونا 

افزایش تحرک بانک های مرکزی  شاهد 
حتــی در اقتصادهای آزاد اروپای غربی 
بمنظور افزایش چتــر نظارتی بر همه 

بانک ها هستیم.
افزایش اهمیــت مقوله هایی مانند   -5
بانکداری اجتماعــی و اخالقی: افزایش 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی 

همواره از ســوی بانک ها در حال 
پیگیری بوده امــا بروز کرونا و 
احتمــال کوچک شــدن حجم 

اقتصــاد و افزایش تعداد اقشــار 
آســیب پذیر جامعــه، بانک ها را با 

تقاضــای فزاینــده ایفــای نقش در 
بانکــداری اخالقــی و اجتماعی مواجه 

خواهد ســاخت. پرداخــت وام ده میلیون 

ریالی از سوی بانک مرکزی و به تاخیر اندازی اقساط در دوران کرونا بخشی از 
این اقدامات اســت. در دنیا نیز تامین مالی خرد و ارزان قیمت از سوی بانک ها 
آغاز شده و در کشورهایی مانند ایتالیا پرداخت این تسهیالت آغاز شده است.  
6- بازآفرینــی بانک ها به منظور واکنش ســریع به تحوالت محیطی: ســرعت 
فزاینده تحوالت بیرونی به دلیل حوادث دومینووار اقتصادی و اجتماعی محیط 
بیرونی بانک ها را ناگزیر به افزایش انعطاف در مقابل این تغییرات کرده و نهایتاً 
ایجاد واحدهای واکنش ســریع فرایندهای داخلی، مدیریتی و مالی از ســوی 

بانک ها ناگزیر خواهد بود.
7- اقبال بیشــتر به ایده ی بانک مجازی: فاصله گذاری اجتماعی ناشی از کرونا، 
ضرورت حرکت جهانی به سمت بانکداری مجازی بدون شعبه را بیشتر از پیش 
نمایان ساخته است. اگر چه دستورالعمل بانک  مجازی در ایران عمری بیش از 
ده ســال دارد، اما به دالیل مختلف این موضوع هنوز عملیاتی نشده و اقدامات 
در این راســتا محدود به اقدامات بخشــی بانک های تجاری شده است. لیکن 

کرونا انگیزه های فعالیت در این بخش را دوچندان نموده است.
۸- بازنگری در ســاختار فیزیکی شــعب و نحوه ارایه خدمات در بانک ها: یکی 
از اولیــن دغدغه های به وجود آمده پــس از کرونا، امکان ابتالی فعاالن بانکی 
و مراجعه کنندگان به بانک ها بود و متاســفانه تعــداد زیادی از کارکنان نظام 
بانکی و حتی وابستگانشــان به دلیل ضایعات ناشی از این بیماری جان خود را 
از دست دادند. ساختار فیزیکی شــعب بانک ها در حال حاضر نیز تغییر یافته 
لیکن با توجه به الزامات حمایت بهداشــتی از کارکنان بانک ها و همه ذینفعان 
صنعت بانکداری، احتماال در آینده با سبک و سیاق جدیدی از ساخت فضاهای 

فیزیکی بانکی و روش ارایه خدمات در کشور رویرو خواهیم بود.
9- افزایش نقش بانک ها در کلیه نظام های اقتصادی: اگرچه نقش نظام 
بانکی در همه کشورها یکســان نبوده و بعضی از کشورها 
عمدتاً بــه دلیل ســاختار اجتماعــی و حقوقی خود 
اتکای بیشــتر یا کمتری به نظام بانکــی دارند، اما به 
دلیل پایداری و شکل پذیری بیشتر و بهتر نظام بانکی، 
احتماال درآینــده نقش بانک ها در همــه ی نظام های 

اقتصادی افزایش خواهد یافت.
کرونا عالوه بر تهدیدات بی شــمارش، فرصت هایی را 
با خود به همراه آورد کــه یکی از آنها افزایش چاالکی 
سیاستگذاران و مجریان در بازآفرینی ساختارهای اجرایی و نظارتی 
بود. موضوعی کــه در نظام بانکی نیز در حال پیگیــری بوده و نویدبخش 

روزهای بهتری در اقتصاد ایران است.

چالش های FATF برای بازرگانان ایرانی

افزایش نظارت ها بر تبادالت مالی ایرانیان

 آینده نظام بانکداری

اخبارکوتاه



ترقی اقتصادی : واحد "مدیریت ریســک و بیمه" سال هاســت که بر پیشانی تمامی 
صنایع پرریســک دنیا به چشــم می خورد که کشــور ما هم از این امر مستثنی نیست. 
با وجود اســتقرار این واحد تخصصی، باز هم حواشی بسیاری در هنگام وقوع حوادث و 
فرآیند پرداخت خســارت، اتفاق می افتد که مواردی نظیر ارزیابی نادرست، کم بیمه گی، 
بی توجهی به تناســب نرخ و شرایط و همچنین آگاهی اندک از مفاد بیمه نامه از دالیل 

اصلی آن است.
کارشناســان بر این باورند که بهره گیری از تکنیک های نوین مدیریت ریسک و محاسبه 
پتانسیل احتمالی خسارت باید زیربنای محاسبه نرخ و شرایط قرار بگیرد، حال آنکه در 
بسیاری از موارد متاسفانه -شاید به دلیل کم آگاهی- با موضوع مهمی مثل بیمه، مانند 
مواد اولیه مصرفی رفتار می شود و در این رهگذر »انتخاب هوشمندانه« جای خود را به 

»برگزاری مناقصه«  می دهد.
در ســال های اخیر بسیاری از مسئوالن ارشــد دولتی با انتقاد از زیرمجموعه های تحت 
مدیریت خود از آنان خواسته اند برای بهره مندی از ظرفیت های صنعت بیمه به راه اندازی 
واحدهای تخصصی "ریســک و بیمه" اقدام کنند و در این سوی میدان هم شرکت های 
بیمه ای به آموزش ارزیابــان و اکچوئرهایی پرداختند که به لحاظ فنی بتوانند نیازهای 

صنایع پیچیده را برطرف کنند.
تعریف ریســک های فاجعه بار، یکی از صدها تعاریفی است که برای فعاالن صنعت بیمه 
آشناســت، اما صنایع دیگر تســلط چندانی بر این مفهوم ندارند و به همین خاطر است 
که در هنگام سررســید تاریخ بیمه، با وارد کردن دلیل صرفه و صالح ســازمانی و تهیه 

بیمه نامه های ناقص و یا کم پوشــش، در هنگام وقوع حادثه به جای پذیرش کم کاری و 
سهل انگاری خود، انگشت اتهام را به سوی صنعت بیمه نشانه می روند.

نکته مهم دیگری که معموال از ســمت صنایع پرخطر نادیده گرفته می شــود، استقرار 
واحدهای کنترل ریسک است که حاشیه امنیت را باال برده و با همین روش میزان حق 
بیمه را به شــکل محسوســی کاهش می دهد. به همین خاطر اکچوئرهای حرفه ای در 
هنگام بازدید از تاسیســات بزرگ، تمامی عوامل کاهنده و همچنین تشدیدکننده خطر 
را در نظر می گیرند و بر همین اساس نرخ و شرایط را اعالم می کنند. این در حالی است 

که اگر تاسیســات و کارخانجات بزرگ به خصوص در حوزه های پاالیشــگاهی، 
ســاحلی و فراساحلی نســبت به راه اندازی واحد ارزیابی و کنترل ریسک 

خود با رعایت هم جوانب و حساسیت ها اقدام کنند، تغییر محسوسی 
را در میزان حق بیمه پرداختی شاهد خواهند بود.

شکی نیست که تکنولوژی های پیچیده برخی از صنایع نفتی و 
پاالیشگاهی و تاسیسات مشابه باید بیمه نامه های انحصاری 
و منحصر به فردی داشــته باشند و نمی توان برای محاسبه 
حق بیمه آنهــا از یک فرمول ثابت پیــروی کرد، چرا که 
ضریب ریسک این مجموعه ها با نوسانات داخلی و خارجی 
بســیاری روبرو اســت و به همین نســبت، حق بیمه نیز 

متفاوت خواهد بود.
رابطــه حرفه ای بین بیمه گــر و بیمه گذار در فضایی تخصصــی و دانش محور و مبتنی 

بر اصولی مانند حد باالی حســن نیت و قاعده نسبی شــکل می گیرد و اگر طرفین به 
پیچیدگی های حرفه طرف مقابل، احاطه کافی داشــته باشــند، قراردادهای بیمه ای با 
کمترین میزان تنش و باالترین ســطح بهــره وری و ایفای کامل تعهدات به نقطه پایان 

خواهد رسید.
رضایتمنــدی بیمه گذاران از مهمترین اهداف بیمه گران اســت، اما این امر به این معنا 
نیست که خســارات خارج از تعهدات و پوشش های بیمه نامه هم از سوی صنعت بیمه 
جبران شود. بنابراین عاقالنه ترین رفتار سازمانی، مطالعه دقیق در حوزه 
بیمــه و آگاهی از تمامی ریزه کاری هــای بیمه نامه ها پیش از 
انعقاد قرارداد اســت و می تواند به نارضایتی هایی پایان 
دهد که این موضوع ریشه در ضعف صنعت بیمه 
نــدارد و به عدم اشــراف کامــل بیمه گذاران 

برمی گردد.
نهاد ناظر صنعت بیمه در ســال های اخیر 
با استفاده از ابزارهای گوناگون نظارتی، 
اتکایی و نظایر آن تالش کرده که حجم 
بیمه نامه های ناقص، مخدوش و غیرفنی 
را در حوزه ریسک های بزرگ به حداقل 
برســاند و در همین راستا هوشــیاری مدیران تاسیسات پرخطر و 

دارای ریسک های فاجعه بار یک ضرورت آشکار به شمار می رود.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 92 - نیمه اول مرداد 1399

ترقی اقتصادی : شرکت بیمه سامان با همکاری یک استارت 
آپ، خدمتی نوین را معرفی کرده تا همزمان با کمک به حفظ 
سالمت بیمه گذاران، نفع آنها از سرمایه گذاری در بیمه های 

عمر را نیز افزایش دهد.
اپلیکیشن »پیگام« به تازگی با اتصال به نرم افزار بیمه سامان 

تعداد قدمهایی که هر بیمه گذار عمر در دوره زمانی مشخص 
بــر میدارد را به »اعتبار« تبدیل کرده و آن را به اندوخته بیمه 

گذار می افزاید.
مشــاور مدیرعامل بیمه سامان در همین رابطه با بیان این که 
تالش برای حفظ ســالمت بیمه گــذاران یکی از اولویت های 
ماست، گفت: این کار نه تنها یک مسئولیت اجتماعی در قبال 
عموم بیمه گذاران اســت، بلکه در بلندمدت با کاهش شدت 

مرگ و میر، منافعی نیز برای شرکت خواهد داشت.
پویا رســولی به این که اپلیکیشن »پیگام« تعداد قدم های هر 
بیمه گذار را شــمارش کرده و آن را در یک فرایند مشــخص 

ارزش گــذاری می کند، ادامه داد: ارزیابی ما نشــان می دهد 
به طور متوسط یک فرد نرمال در طول سال ۱.5 میلیون قدم 
بــر میدارد و می تواند به این طریق حدود ۲۴3 هزار تومان به 

اندوخته بیمه عمر خود اضافه کند.
او این فرایند را یک روند کامال رایگان و تنها با هدف تشــویق 
بیمــه گذاران به پیاده روی در جهت حفظ ســالمت عنوان و 
خاطرنشــان کرد: ما همواره به دنبال خلق ارزش افزوده برای 
بیمه گزاران بوده و هســتیم و همکاری با »پیگام« یک اقدام 

کامال منحصر به فرد در همین راستاست.
رســولی با اشاره به این که این آپ اکنون بر روی گوشی های 

هوشمند با سیســتم عامل »اندروید« قابل استفاده است و به 
زودی نسخه نســخه IOS آن نیز رونمایی خواهد شد، ادامه 
داد: همه کسانی که بیمه عمر بیمه سامان را دارند، می توانند 
از این خدمت جدید اســتفاده کرده و با ورود به پروفایل خود 
در ســایت شرکت، جزئیات شمارش گام ها و نیز نحوه تبدیل 

آن به ریال را مشاهده کنند.
 وی بــا تاکید بر این که این خدمــت در حال حاضر فقط در 
حوزه بیمه های عمر قابل استفاده است، اظهار کرد: همکاری 
بیمه سامان با »پیگام« توسعه خواهد یافت و خدمات بیشتری 

به بیمه گذاران معرفی خواهد شد.

 "گام" های شما برای بیمه سامان ارزشمند است 

در حاشیه انتقادهای غیرتخصصی به مباحث فنی صنعت بیمه؛

 اهدا نشان »سیمین انجمن بهره وری« ریسک های بزرگ بیمه نامه های بزرگ می خواهد
به بیمه رازی 

ترقی اقتصادی: طی مراسمی نشان ســیمین انجمن بهره وری توسط دکتر سید 
حمید کالنتری به مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه رازی اهدا شــد. طی مراسمی 
نشان سیمین انجمن بهره وری توسط دکتر سید حمید کالنتری به مهندس بختیاری 
مدیرعامل بیمه رازی اهدا شــد. در مراســمی خصوصی و بــا رعایت پروتکل های 

بهداشتی در روز چهارشنبه اول مردادماه 99 این نشان به بیمه رازی اهدا گردید.

 رشد ۳۱۰ درصدی سود بیمه گری 
بیمه آرمان

ترقی اقتصادی: سود ناخالص ناشــی از فعالیت های بیمه ای بیمه آرمان در بهار 
99با رشــدی 3۱۰ درصدی نســبت به بهار 9۸ روبرو بوده است.تازه ترین گزارش 
حسابرسی نشده شرکت بیمه آرمان نشان می دهد که این شرکت روند سود آوری 
خود را ادامه می دهد و در بهار امســال ۱57 هزار و ۸ میلیون ریال سود شناسایی 
کرده که سود هر سهم این شرکت ۱۰5 ریال برآورد شده است.این در حالی است 
که در بهار سال گذشته شرکت بیمه آرمان با زیان 3۴ هزار و 69۰ میلیون ریالی 
مواجه شــده و به ازای هر سهم ۲3 ریال زیان شناسایی کرده بود. شرکت یادشده 
در ســه ماهه نخست امســال موفق شده تا درصد بیشتر نســبت به مدت مشابه 
پارســال، حق بیمه تولید کند به نحوی که حق بیمه تولیدی شرکت بیمه آرمان 
از یک هزار و 6۴ میلیارد و 9۰3 میلیون ریال در بهار پارســال به رقم یک هزار و 
۱۲۴ میلیارد و ۲7۰ میلیون ریال افزایش یافته اســت. البته درآمد حق بیمه این 
شــرکت در این مدت یک درصد کمتر از بهار پارســال بوده و میزان درآمد بیمه 
آرمان در بهار امسال یک هزار و 7۰ میلیارد و 3۰۲ میلیون ریال برآورد شده است.

 تصویب صورت های  مالی سال ۱۳9۸ 
بیمه ایران معین

ترقی اقتصادی: مجمــع عمومی عادی ســالیانه بیمه ایران معیــن، با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی مورد تاکید ســتاد ملی مدیریت کرونا در محل  ســالن 
کنفرانس شــرکت بیمه ایــران و با حضور ۱۰۰ درصد ســهامداران، مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره، نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران و سازمان 
حسابرســی برگزار شــد. پس از ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره توسط داریوش 
محمدی مدیرعامل شرکت و اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تعیین 
تکلیف بندهای گزارش، سید رسول تاجدار رییس هیات مدیره بیمه ایران و رییس 
مجمع ســاالنه بیمه ایران معین، از زحمات هیات مدیره و  کارکنان شــرکت بیمه 

ایران معین تشکر و بر عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه تاکید کرد.

شرایط ویژه فروش محصوالت بیمه ای نوین 
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه نوین به منظور ارج نهادن به اعتماد مشــتریان و 
به مناســبت اعیاد مبــارک غدیرخم و قربان محصوالت بیمــه ای خود را در بازه 
زمانی یکم تا 3۱ مرداد ماه با شرایط و تخفیف  های ویژه به فروش می رساند. این 
شرکت در راستای گسترش فرهنگ بیمه ای و حمایت از مشتریان، بیمه  های بدنه 
اتومبیل، مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان، 
آتش سوزی مسکونی و صنعتی و غیر صنعتی، حوادث انفرادی، مسافرتی و باربری 
خــود را از  یکم الی 3۱ مرداد مــاه با تخفیف  های ویژه ارائــه می  دهد.همچنین 
بیمــه نوین امکان خرید این محصوالت بیمه ای با تخفیفات در نظر گرفته شــده 
را در ســامانه فروش الکترونیکی اختصاصی خــود، "الکتروبیمه نوین"، به آدرس 

www.e-bime.com  فراهم کرده است.

نشست شورای مدیران بیمه سینا برگزار شد
ترقی اقتصادی: نشست شورای مدیران شرکت بیمه سینا با حضور معاونان و مدیران 
ارشــد این شرکت برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و 
نایب رئیس هیأت مدیره ضمن تقدیر از تالش همکاران برای تحقق اهداف پیش بینی 
شــده در سال جاری اظهار داشت: جای تقدیر دارد که در شرایط خاص امسال و با 
وجود محدودیت های مختلف ناشــی از ویروس کرونا، شاهد رشد تولید حق بیمه 
و رضایت مندی مشــتریان هستیم.وی در ادامه به لزوم افزایش همدلی و هماهنگی 
در میان سطوح مختلف ســازمانی تصریح کرد: یکی از دالیل مهم موفقیت در این 
شرایط؛ حفظ همدلی، تقویت روحیه کارمحوری، ایجاد فضای صمیمی و کار تیمی 
در مجموعه است.مدیرعامل بیمه سینا با اشاره به اعالم رضایت حداکثری مشتریان 
گفت: پشــتوانه بزرگ هر شــرکت بیمه، داشتن مشتریان خشنود و راضی است که 

خوشبختانه این مهم به وقوع پیوسته و آثار آن در تمدید قراردادها مشهود است.

 انعقاد قرارداد درمان بیمه کوثر 
با وزارت صمت

ترقی اقتصادی: با امضای قراردادی میــان بیمه کوثر و وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، تمامی کارکنان وزارت صمت تحت  پوشــش بیمه های درمان بیمه کوثر 
قرار گرفتند.بر اســاس این قــرارداد که با حضور مدیرعامــل و جمعی از معاونان 
بیمه کوثــر به همراه معاون وزیــر صمت و برخی از مدیران ایــن وزارت خانه به 
امضا رســید، تمامــی کارکنان وزارت صمت و اعضای خانواده آنان تحت پوشــش 
بیمه های تکمیلی درمان بیمه کوثر قرار گرفتند و می توانند از خدمات متنوع این 
بیمه  استفاده کنند.بر اساس این گزارش؛ با توجه به تالش های مضاعف سازمان ها  
نهادها و وزارتخانه ها برای جهش تولید که از ســوی رهبر معظم انقالب به عنوان 
هدف امســال انتخاب و برای سال 99 نامگذاری شده است، بیمه کوثر برای بهبود 
خدمات خود به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف توانمندســازی 
هرچه بیشتر آنان، با انعقاد قراردادی، شرایطی را فراهم کرد که برابر آن، کارکنان 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی درمان شــرکت 

بهره مند شوند.

 ورود اولین بیمه خصوصی به باشگاه 
»هزار میلیاردی های« ایران

ترقی اقتصادی: بیمه پاســارگاد با افزایش ســرمایه خود بر مدار ۲ هزار میلیارد 
تومان رسما اولین بیمه خصوصی ایران است که وارد باشگاه »هزار میلیاردی ها« 
می شــود، این در حالی است که این باشگاه پیش از این تنها یک عضو داشت که 
آن هم عضو دولتی بود.تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع به عنوان آمیخته 
ای از علم و هنر در بیمه پاســارگاد عاملی اســت که نا اطمینانی سرمایه گذاران 
نســبت به رویدادهای آتی و پیش بینی نشــده را مدیریت کرده است.حرکت در 
راســتای آیین نامه سرمایه گذاری شــورای عالی بیمه از جمله الزامات در صنعت 
بیمه است اما چیدمان ریسک در سبد برخی از شرکت های بیمه سبب شده است 
که ســهام این شرکت ها در حطیه بررســی تحلیل های تکنیکال و بنیادی مورد 

اعتماد و اطمینان مضاعفی از سوی سرمایه گذاران باشد.

ترقی اقتصادی :  دکتر غالمرضا ســلیمانی ، رئیس کل بیمه 
مرکــزی ج.ا.ایران، راهکارهای مقابله شــرکت هــای بیمه با 
شــرایط همه گیری بیماری کرونا را استفاده از روش ها و ارائه 

محصوالت جدید بیمه ای دانست.
دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

در حاشــییه دیدار با مدیرعامل بیمه آسیا به مناسبت شصت و 
یکمین سالگرد تاسیس این شرکت، در گفت و گو با بخش خبر 
روابط عمومی بیمه آسیا، سیاست های صنعت بیمه در بحران 

شیوع کرونا را ترسیم کرد.
رئیــس کل بیمه مرکزی اســتفاده از روش هــا و محصوالت 
جدید بیمه ای از جمله در بخش های بیمه های مســئولیت، 
بیمه کیفیــت محصول، ضمانت نامه هــای بیمه ای وغیره را 
در راســتای کمک به تولید کنندگان در سال جهش تولید  و 
هدف شرکت های بیمه برای دستیابی به رشد تولید و نیز ارائه 
خدمت خوانــد و افزود انتظار داریم  بیمه آســیا در ارائه این 

محصوالت جدید هم مثل سال های قبل پیشرو باشد.
دکتر ســلیمانی با اشــاره به تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر 

صنعت بیمه، گفت: با توجه به اینکه همه گیری ویروس کرونا 
بر بخش هایی از اقتصاد از جمله صنعت گردشگری، هتل داری، 
خدمات و صنایع هوایی تاثیر گذار بوده است، شرکت های بیمه 
در فروش محصوالت بیمه ای مرتبط با این بخش ها با کاهش 
در آمد بیمه ای روبرو هستند که میدواریم محصوالت جدیدی 
که از ســوی شرکت های بیمه از جمله بیمه آسیا طراحی می 

شود این کاهش را جبران کند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: از سوی دیگر در بخش بیمه های 
درمان تکمیلی نه تنها کاهش نداشته ایم بلکه در این بخش با 

افزایش هم روبرو هستیم.
وی اضافه کرد: شــرکت بیمه آســیا به عنوان شــرکت پیشرو 
در زمینه مقابله با گســترش ویروس کرونا و ایفای مسئولیت 

اجتماعــی خــود در کنار دیگر شــرکت های بیمــه کارهای 
خوبی انجام داده اســت، که پوشــش هزینه های درمان کرونا 
و توزیع اقالم پیشــگیری از گســترش بیماری در سطح کشور 
 از آن جمله اســت و انشــاهلل در آینده هم این کمک ها ادامه 

خواهد یافت.
رئیــس کل بیمه مرکــزی تصریح کرد: در تمام دنیا شــرکت 
هــای بیمه ضمن رصــد دائمی بازار، به دنبــال بهره گیری از 
روش های جدید از جمله الکترونیکی کردن کارها و اســتفاده 
از ظرفیت های بخش IT و نیز اســتارت آپ ها در صنعت بیمه 
هستند. بیمه آســیا می تواند با بهره گیری از نیروهای خوبی 
کــه در مجموعه بیمه آســیا وجود دارد، در ایــن زمینه ها و 

محصوالت جدید هم  کار کند.

ترقی اقتصادی : مدیران بیمه آســیا در دیدار با مدیرعامل، برگزاری موفقیت آمیز 
مجمع عمومی و عملکرد درخشان بیمه آسیا در سال ۱39۸ و شصت و یکمین سال 

تاسیس شرکت را به ایشان تبریک گفتند.
 در پی برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی بیمه آسیا و تصویب صورت های مالی و 
عملکرد درخشــان شرکت در سال گذشته و همچنین به مناسبت سالگرد 6۱ سالگی 
بیمه آســیا، جمعی از معاونین مدیرعامل و مدیران ســتادی به منظور رعایت فاصله 
اجتماعی، به نمایندگی از مدیران، مشــاوران و نمایندگان مدیرعامل، با مسعود بادین 

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه¬آسیا دیدار کردند.
این گزارش می افزاید، در این دیدار از تالش مجدانه مدیرعامل بیمه آســیا در حفظ 
و ارتقاء جایگاه شــرکت در صنعت بیمه کشــور و همچنین به جهت بهبود حقوق و 
مزایــای پرســنل از جمله افزایش وام ها و به ویژه حمایــت های همه جانبه درمانی  

مالی و اداری از همکاران در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا تقدیر به عمل آمد.
بر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن دیــدار، مدیرعامــل بیمــه آســیا از زحمات 
و خدمــات پرســنل و شــبکه فــروش صمیمانــه تشــکر کــرد و کســب ایــن 

 موفقیــت هــای بــزرگ را ناشــی از حضــور نیــروی انســانی متعهــد و فنــی 
در این شرکت، برشمرد.

مدیرعامل بیمه آسیا وضعیت بیمه آسیا را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود 
فراز و نشیب های به وجود آمده در سال گذشته اعم از سیل، زلزله و همچنین شیوع 
فراگیر بیماری کرونا، حضور نیروی انسانی توانمند، حرفه ای و متعهد و شبکه فروش 

فعال در بیمه آسیا، رمز اصلی موفقیت شرکت بوده است.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آســیا افزود: ریســک سنجی مناسب در سال گذشته 
ســبب بهبود ترکیب پرتفوی بیمه آسیا شد و در کنار آن، برگزاری مجامع فصلی که 
برای اولین بار در صنعت بیمه اتفاق افتاد، تاثیر به ســزایی در کنترل خســارت ها و 
تســریع در بررسی و پرداخت ها داشت که نتیجه آن، در کاهش ۱۲ درصدی نسبت 

خسارت شرکت مشاهده می شود.
مســعود بادین گفت: با توجه به کســب موفقیت های اخیر بیمه آسیا، من اطمینان 
می دهم که با تمهیدات هیات مدیره فنی و کارآمد، نیروی انسانی متعهد و متخصص 
و شبکه فروش توانمند، امسال نیز علیرغم وجود بیماری کرونا، عملکرد شرکت بسیار 

خــوب خواهد بود و مــا به یاری خداوند متعال، برنامه هــای خود را محقق خواهیم 
ساخت.

مدیرعامل بیمه آســیا در پایان، با اشاره وضعیت دشوار فعلی ناشی از شیوع بیماری 
منحوس کرونا، برای تمام کارکنان و شــبکه فروش بیمه آسیا و به ویژه مردم میهن 

عزیزمان آرزوی سالمتی و سربلندی کرد. 

ترقی اقتصادی: آخرین وضعیت سرمایه شرکت های بیمه نشان می دهد که حداقل 
سرمایه این شرکت ها با ۴.۰۲۸ میلیارد ریال افزایش نسبت به ۲6 فروردین ماه امسال 

و تا تاریخ ۲9 تیرماه به 93.935 میلیارد ریال رسیده است.
 براســاس مصوبه سی ام بهمن ماه ۱395 هیات وزیران، حداقل سرمایه برای تاسیس 
موسســه بیمه مســتقیم ۱۰۰ میلیارد تومان و حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور 
پروانه فعالیت موسســه مســتقیم در بیمه های غیرزندگــی 3۰، بیمه های زندگی و 
مســتمری ۲۰ و بیمه های مختلط )تمامی رشــته های بیمــه ای( 5۰ میلیارد تومان 
تعیین شده و شرکت های بیمه باید تا پایان سال ۱396 سرمایه خود را مطابق با این 

مصوبه افزایش می دادند.
در صورتی که این حداقل رعایت نشود، مجوز صدور بیمه نامه آن شرکت در برخی از 
رشته ها مانند شــخص ثالث محدود یا بسته خواهد شد. براساس آخرین بروز رسانی 

بیمه مرکزی از وضعیت ســرمایه شــرکت های بیمه در راستای اجرای مصوبه سی ام 
بهمن ماه ۱395 هیات وزیران تا تاریخ ۲6 فروردین ۱399 فقط شــرکت بیمه توسعه 
است که به حداقل سرمایه مورد نظر دست نیافته است و سایر شرکت های سرمایه ای 

بیش از ۱5۰ میلیارد تومان دارند.
البته با توجه به اینکه پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و 
زندگی ابطال شــده است، حداقل سرمایه الزم برای فعالیت این شرکت در رشته های 
بیمه غیرزندگی ۱3۰ میلیارد تومان باید می شــد که هنوز این حداقل اعمال نشده و 
همان ۴۲ میلیارد قبلی اســت. از سوی دیگر شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت های 
فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شــرکت هایی که بعد از ســال ۱39۲ تاسیس 
شده اند، )ایران معین، اتکایی امین، تجارت نو، حکمت صبا، خاورمیانه، آسماری، امید 

و حافظ( مشمول مصوبه افزایش هیات وزیران نیستند.

براین اســاس باالترین ســرمایه در اختیار بیمه ایران با 3هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان 
است و هنوز افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به ۱۱ هزار 
میلیارد تومان اعمال نشده است. بعد از بیمه ایران باالترین سرمایه اعالمی در اختیار 
بیمه پاسارگاد با 5۱۰ میلیارد تومان و شرکت های بیمه پارسیان، البرز و ایران معین 

با ۴۰۰ میلیارد تومان است.
شــرکت های بیمه کوثر با 35۲ میلیارد تومان، اتکایی امیــن با 33۰ میلیارد تومان 
اتکایی ایرانیان با 3۲5 میلیارد تومان، ملت با ۲۸5 میلیارد تومان، دی با ۲5۰ میلیارد 
تومان، آسیا با ۲3۰ میلیارد تومان، سرمد با ۲۱۰ میلیارد تومان، رازی با ۲۰۰ میلیارد 
تومان، کارآفرین با ۱75 میلیارد تومان و تجارت نو با ۱57 میلیارد تومان در رده های 

بعدی از نظر سرمایه ثبت شده هستند.
همچنین ســرمایه شرکت های دانا، سینا، معلم، نوین، ســامان، آرمان، میهن، تعاون 
حکمت صبا و ما نیز ۱5۰ میلیارد تومان اعالم شــده اســت. با این حال سرمایه ثبت 
شــده شــرکت های بیمه زندگی خاورمیانه ۱۲۰ میلیارد تومان، امید ۴5.۱ میلیارد 

تومان، آسماری ۲5 و حافظ ۱۲.۲ میلیارد تومان است.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد  

استفاده ازمحصوالت جدید بیمه ای برای مقابله با کرونا

مسعود بادین عنوان کرد 
عملکرد خوب بیمه آسیا در شرایط کرونا 

شرکت های بیمه ای چقدر سرمایه دارند ؟

ترقی اقتصادی : نظارت بر صنعت بیمه در شرایط همه گیری 
کرونا به طور برخط صــورت می پذیرد، ضمن آنکه بازدیدهای 

نهاد ناظر در راستای راستی آزمایی با دقت انجام می شود.
مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استان ها 
با بیان ایــن مطلب گفت: نظارت بر صنعت بیمه در شــرایط 
کرونــا، به صــورت دقیق و حرفــه ای با حداکثر اســتفاده از 
سامانه های آنالین ادامه دارد و تمامی شرکت های بیمه مکلف 
شده اند صورتجلسه های کمیته های حاکمیت شرکتی )ریسک، 
حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق 

مقررات( خود را در سامانه های نظارتی بارگذاری کنند.

محمدجواد آقاجری افزود: نظارت بر شــرکت های بیمه ای با تاکید بر سه آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه 
)آیین نامــه 93(، آیین نامه نحوه احراز صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسســات بیمــه )آیین نامه 9۰( وآیین نامه 

گزارشگری و افشای اطالعات موسسات بیمه )آیین نامه ۸۸(، از ماموریت های این اداره کل است.
 ضمن آنکه در راستای رفع نیازهای نظارتی بیمه مرکزی و ذینفعان صنعت بیمه، نظارت بر افشای اطالعات و گزارشگری 

شرکت های بیمه در جهت تحقق آیین نامه های ۸۸ و 93 در برنامه این اداره کل قرار دارد.
بدیهی است تحقق این مهم به صورت منظم در دستور کار این اداره کل قرار دارد و موجب شفافیت بیشتر شرکت های 
بیمه و به ویژه شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس شده و تاثیر قابل مالحظه ای بر رضایت بیشتر دینفعان فعال در 

بورس خواهد داشت.
مدیرکل نظارت بر شــرکت های بیمه و هماهنگی امور استان ها، از به روزرسانی سامانه های نظارتی در بیمه مرکزی خبر 
داد و اظهار داشــت: در جهت حســن اجرای آیین نامه حاکمیتی شرکتی، پس از اصالح اساســنامه، استقرار واحدها و 

کمیته های مدیریت ریســک، حسابرســی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات با جدیت پیگیری 
و نظارت می شود.

وی در ادامه بر فضای تعامل بیمه مرکزی و شرکت های بیمه و نظارت در فضای احترام متقابل تاکید داشته و بازدیدهای 
دوره ای از شرکت ها و استان ها را در راستای راستی آزمانی اطالعات واصله ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه بیش از 9۰ 
درصد از فعالیت های شرکت های بیمه در چارچوب سه آیین نامه ۸۸، 9۰ و 93 در جهت مقررات مطلوب بوده و مشکالت 

شرکت هایی که در این زمینه کاستی هایی دارند به زودی برطرف خواهد شد.
آقاجری روند تهیه گزارش های جامع و رفع اشــکال از سوی شرکت ها را نیز مطلوب ارزیابی کرد و افزود: کمیته ارزیابی 
عملکرد کارکنان و ســامانه تخلفات و تشــویقات بیمه مرکزی در کنار مقابله با تخلفات، مباحث تشــویقی را نیز اعمال 
می کند. وی در پایان با قدردانی از عملکرد مثبت شــورای هماهنگی اســتان ها، تقویت فضای تعاملی در صنعت بیمه را 

راهکار اصلی توسعه این صنعت عنوان کرد.

 مدیرکل نظارت بیمه مرکزی 
اعالم کرد

در شرایط همه گیری 
 کرونا، نظارت برخط 

بر صنعت بیمه

اخبارکوتاه



به نفع ایران تصمیم بگیریم
سربلندی و ماندگاری همراه با بهروزی سرزمین ایران 
و شــهروندان بردبار و مداراجوی این مرزو بوم باید در 
پله نخســت اراده هر شــخص و گروهی باشد. در این 
روزهای سخت کشــور هر فعالیت و تصمیمی باید به 
نفع ایران باشــد و راه برای رسیدن به روزهای خوش 

هموار شود.
بدین جهت صادرکنندگان با اصالت و ریشه دار ایرانی 
هم به مثابه یک قشــر از همه اقشــار ایران باید این 
مسیر و هدف را در صدر فعالیت های خود بگنجانند و 
ضمن نگهداری از سرمایه و بنگاه خود در این روزهای 

دشوار در کنار نهاد دولت بایستند.
از ســوی دیگر نهاد دولت و بویژه بانک مرکزی که این روزها زیر شدید ترین فشارها برای 
تنظیم بــازار ارز و جلوگیری از طغیان نرخ ارز قرار دارد، بــدون چون و چرا باید بپذیرد 
کــه برای عبور اقتصاد از روزگار ناخوش باید به بخش خصوصی تکیه و اجازه دهد در این 

شرایط ناهموار بخش خصوصی واقعی و دلسوز، دولت را همراهی کند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی ایران یک نهاد قانونی اســت و ضمن اینکه 
وظیفه دارد به دولت و ســایر قوای اداره کننده کشــور مشورت دهد باید از منافع بخش 
خصوصــی و از جمله صادرکنندگان دفاع و حمایت کند و البته اگر در میان اعضای اتاق 
تخلف هایی باشد دربرابر آن بایستد که کماکان چنین رویه در تشکل های بخش خصوصی 
و اتاق بازرگانی حکفرما بوده اســت. واقعیت این است که در هفته های اخیر تعامل بانک 
مرکزی و اتاق ایران از تعادل و توازن منطقی، الزم و کافی، اندکی منحرف شده و این مایه 
ناخشــنودی همه کسانی است که نمی خواهند نهادهای مدنی و دولت در تعاملی سازگار 
و برپایه درک واقعیت های ســخت و تلخ مفاهمه داشــته باشــند. حاال که رئیس جمهور 
محترم در پاسخ به نامه ریاست اتاق ایران از آقای همتی خواسته اند که پیشنهادهای اتاق 
بازرگانی بررسی شود، بهترین موقعیت برای راستی آزمایی و برطرف کردن تردیدها درباره 
مقاصد، نیات و هدف های دو نهاد مهم فراهم آمده اســت. تجربه نشــان داده است سخن 
گفتن با حسن نیت و با این راهبرد که منافع ایران درصدر باشد کارآمد ترین ابزار و سالح 
در این موقعیت اســت. تردیدی نیســت که در دور تازه گفت و گوها که باید با شتاب الزم 
شروع شود بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی برای حفظ منافع ملی و صیانت از این آب و 
خاک بیشترین فدارکاری در چارچوب های منطقی را برای برگرداندن ارز های صادراتی در 
این شــرایط سخت خواهند داشت. بانک مرکزی نیز توجه داشته باشد که صادرکنندگان 
باید برای همیشــه در صحنه بمانند تا مقوله صادرات ادامه داشته باشد و چراغ تأمین ارز 
روشــن بماند؛ به این ترتیب شــنیدن و اجرای آن بخش از خواسته های منطبق بر خرد 
اقتصادی و ماندگاری مقوله صادرات باید در دســتور کار همه بخش های دولتی از جمله 
بانک مرکزی باشــد. باید دست به دســت هم دهیم تا در مسیر گذر از یک دوره سخت 

ایران، کمترین آسیب به منافع ملی و منافع شهروندان وارد شود.

مسئوالن پیچیدگی کار صادرکنندگان را 
نادیده می گیرند

نرخ تسعیر ارز به این دلیل که متاثر از سیاست های 
کالن دولت هاســت و در کنتــرل صادرکننده و 
واردکننده نیســت نباید به عنوانــی یک  پارامتر 
مالیاتی لحاظ شــود. با وجود درج این مســئله در احکام سال 97، متاسفانه در ماه های 
اخیر دیده شــده که در برگه تشخیص های صادرکننده نرخ تسعیر ارز هم شامل مالیات 
شــده است که این هم به نوبه خود به افزایش هزینه کار بنگاه ها و صادرکنندگان منجر 
می شود. مسئله تسعیر نرخ ارز قرار است در جلسه آینده شورای گفت وگو دولت و بخش 

خصوصی بررسی شود.
انتظار این است که قوانین در فضای تجارت به تسهیل فضای کسب وکار و امور بنگاه ها 
کمک کند. از مصادیق توجه به تســهیل امور برای کســب وکارها، درک شرایط متفاوت 
کار آن هاســت. یک شــرکت ایرانی به دلیل تحریم های خارجــی برای تجارت متحمل 
هزینه های بســیاری اســت و انتظار این نیست که ســازمان های داخلی هم عرصه را بر 
این شــرکت ها تنگ کرده و کار آن ها را سخت تر کنند. بهترین روش برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات اعالم یک حســاب در مقاصد صادراتی از ســوی بانک مرکزی است، تا 
صادرکنندگان ارز خود را به این حساب واریز کرده و منابع خود را در ایران از بانک برای 
ادامه فعالیت خود دریافت کنند اما چنین امکانی برای بانک مرکزی کشور ما وجود ندارد.

فرایند بازگشــت ارز به دلیل محدودیت های خارجی پیچیده اســت و توســعه صادرات 
غیرنفتی کشور بدون توجه به این پیچیدگی ها ممکن نیست. نکته مهم تر جبران تفاوت 
نرخ ارز اســت. در بازار ایران چند نرخ برای ارز وجــود دارد و صادرکننده و تولیدکننده  
نیاز خود را نرخ باالتر تامین می کند اما باید ارز خود را با نرخ پایین تر به فروش برساند. 
روش های ســلبی بانک مرکزی برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات نتیجه جز محدود 
شــدن صادرات غیرنفتی کشور ندارد و هیچ یک از این برخوردها از نگاه اقتصادی معقول 

و منطقی نیست.

صنعت
تجارت
و 6

آیا پراید ۱۰۰ میلیونی در راه است؟

سه معضل جدی صنعت خودرو
ترقی اقتصادی : بازهم قصه تکرار شد و پراید دوباره رنگ 9۰ 
میلیون تومان را دید، اما اینبار دیگر پراید تولید نمی شــود که 
بتوان با عرضه بیشتر قیمت آن را کنترل کرد، به نظر می رسد، 
اگر همین روند ادامه داشته باشد، باید منتظر پراید ۱۰۰ میلیون 

تومانی نیز باشیم.
فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو می گویــد: در حال حاضر 
دولت اجازه نمی دهد که فضای رقابتی در صنعت خودرو شکل 
بگیرد، چرا که خود دارای منافع زیادی اســت از این انحصار و 
نمی خواهد این شرایط را از دست دهد، در حالیکه گفته می شود 
خودروســازان خصوصی شــده اند، باز هم می بینیم که مدیران 
عامل سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صنعت مستقیما تعیین 
می شوند، تا زمانیکه صنعت خودرو سیاسی اداره می شود، مردم 
نمی توانند خودروی باکیفیت ســوار شوند و همین محصوالت 
قدیمی را نیز باید با قیمت های بیشــتری نســبت به گذشــته 

خریداری کنند.
این کارشــناس صنعت خودرو بیان داشت: تا زمانیکه دولت در 
صنعت خودرو حضور دارد، این صنعت روزگار خوشی را نخواهد 
گذرانــد، در برجام نیز دیدید که شــرکت های خارجی آمدند، 
آخرش چه شــد، هیچ اتفاقی رخ نداد، بنابراین در وهله نخست 
باید بستر فراهم شود و رقابت شکل بگیرد و انحصار بشکند، تا 
شرایط اولیه ایجاد شود، در غیر این صورت باز هم در روی همین 

پاشنه خواهد چرخید و اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
ابوالفضل خلخالی کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو 
با اشــاره به اینکه یکی از دالیل افزایش قیمــت پراید در بازار 
توقف تولید این محصول اســت، اظهار داشــت: عالوه بر تولید 
نشدن پراید و افزایش تقاضا برای آن که در رشد بهای آن بسیار 
تاثیرگذار اســت، قیمت خودرو به طور کلی تابع افزایش قیمت 
ارز است، بنابراین طبیعتا زمانیکه دالر سیر صعودی داشته باشد 

خودرو نیز از این مسئله پیروی می کند.
وی با اشــاره به اینکه بازار های ســرمایه ای نسبت به همدیگر 
واگرایی مثبت دارند، گفت: زمانیکه یک بازار شــروع به افزایش 
قیمــت می کند، به تبع آن بازار های دیگر نیز دیر یا زود به این 

ســمت حرکت می کنند، بر این اســاس بازار خودرو نیز از این 
قاعده مستثنی نیســت و این روز ها دوباره با توجه به وضعیت 

اقتصادی، مسیر صعودی را در پیش گرفته است.
خلخالــی با تاکید بر اینکه عرضه در بازار خودرو به هیچ عنوان 
پاسخگوی نیاز بازار نیست، افزود: در حالیکه سالیانه بازار به ۱.5 
میلیون دســتگاه خودرو نیاز دارد، اما در سال گذشته در حالت 
خوشبینانه خودروسازان توانستند، تنها 9۰۰ هزار دستگاه تولید 
کنند، بنابراین در چنین شرایط طبیعی است که قیمت خودرو 
افزایش یابد و به نظر می رسد با توجه به روندی که وجود دارد، 
باید گفت، روند صعودی قیمــت خودرو همچنان ادامه خواهد 

داشت.
این استاد دانشگاه بیان داشت: وجود تقاضای کاذب نیز در بازار 
خودرو بسیار مشهود است و همین مسئله باعث شده که تقاضا 
بر عرضه برتری یابد تا قیمت ها همچنان با رشد همراه شوند، از 

سویی بسیاری از مردم به دنبال آن هستند تا با خرید خودرو به 
عنــوان کاالی با دوام ارزش پول خود را حفظ کنند، در مجموع 
می توان گفت، تا زمانیکه وضعیت اقتصادی ثبات نداشته باشد 
و مدام نوسانات بازار دالر ادامه داشتنه باشد، نباید انتظار داشت 

که قیمت خودرو نیز ثابت بماند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا عدم تولید پراید می تواند 
قیمــت آن را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، گفت: در این 
باره باید دید که شــرایط به چه ترتیبی پیش می رود، از سوی 
دیگر تقاضا نیز در این باره از اهمیت بســزایی برخوردار است، 
اما نکته مهم این است که با توقف تولید پراید در این سگمنت 
قیمتی یک خالء بــه وجود آمده و با توجــه به فاصله قیمتی 
جایگزی های معرفی شده پراید شامل تیبا، ساینا و کوئیک، قدر 
مسلم بسیاری از مشتریان پراید توانایی خرید این محصوالت را 
نخواهند داشت، که این مسئله نیز می توان باعث افزایش هرچه 

بیشتر قیمت پراید شود.
خلخالی با اشــاره به اینکه صنعت خودروی ایران با مســائل و 
مشــکالت بســیاری دســت و پنجه نرم می کند، اضافه کرد: 
دولتــی بودن وجود، وجود انحصار و تولید محصوالت قدیمی و 
بی کیفیت از جمله چالش های صنعت خودرو اســت، از سویی 
خودروســازان آمده اند و تولید خودرو های قدیمی خود را کنار 
گذاشته اند، محصوالتی که بیش از دو دهه تولید شدند و امروز 
از سر اجبار و رعایت نکردن استاندار های الزم باالخره و پس از 
بحث های فراوان دیگر کنار گذاشته شده اند، اما صرف انجام این 

کار چیزی را در صنعت خودرو عوض نخواهد شد.
وی ادامه داد: خودروســازان باید در راهبرد ها و برنامه ریزی های 
خود تغییرات بنادین و اساسی ایجاد کنند و به آینده نگری بهای 
تمام و کمالی بدهند، شــرکت های خودروســاز به دلیل اینکه 
دولتی هستند، از ثبات مدیریت برخوردار نیستند، همین مسئله 
باعث می شــود، زمانیکه مدیر دولتی تعیین شود، وی به دلیل 
اینکه مدت کوتاهی بر ســر کار خواهــد بود، به نوعی مدیریت 
کارآمدی نخواهد داشــت و تنها کوتاه مدت را در نظر می گیرد، 
این در حالیســت که صنعت خودروسازی نیاز به ثبات مدیریت 

دارد.
این کارشــناس صنعت خودرو یادآور شد: برای همین است که 
مدام کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان باید 
به طور واقعی خصوصی شوند، زیرا اگر بخش خصوصی در عمل 
مدیریت ایران خودرو و ســایپا را بر عهده بگیرد، آن زمان است 
که برای تحقیق و توسعه هزینه می شود، به توسعه محصول بها 
داده شده و در نهایت خودرو های با کیفیت از سوی خودروسازان 

به بازار عرضه خواهد شد.
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: در حال حاضر هزینه تولید 
محصول در شــرکت های خودروساز بسیار باال است و به نوعی 
می توان گفت، تولید خودرو به صرفه و اقتصادی نیست، در این 
رابطه پایین بودن بهره وری یکی از بزرگترین معظالتی اســت 
که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می کند و باعث شده 

هزینه تولید باال باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
سجاد غرقی

 تحلیل گر اقتصادی
حسین حقگو

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 92 - نیمه اول مرداد 1399

دیدگاه

ترقی اقتصادی: صنعت پتروشــیمی ایران از بیرون با تحریم ها مواجه شــده 
و از درون هدف گذاری هــای قابل توجهــی برای افزایــش ظرفیت و تولیدات آن 
مدنظر قرارگرفته اســت. صنعت پتروشــیمی ایران با ریسک های باالی ناشی از 
همه گیری کووید-۱9 مواجه اســت که فعالیت های پتروشیمی را شدیداً مختل 
کرده، به گونه ای که محصوالت شیمیایی و پلیمرها، به خصوص اتیلن و پلی اتیلن، 

با افت قیمت و کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو شده اند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در بولتن بررســی مســائل روز اقتصادی در تیرماه 
۱399، تحلیلی از موسســه فیچ از وضعیت پتروشــیمی ایران تا 5 سال آینده را 
منتشــر کرده اســت که ضمن تشــریح وضعیت فعلی این حوزه، تالش می کند 

سناریوهای مختلف محتمل برای صنعت پتروشیمی ایران را نیز بررسی کند.
طبق گزارش این موسســه، صنعت پتروشیمی ایران از بیرون با تحریم ها مواجه 
شــده و از درون هدف گذاری های قابل توجهی بــرای افزایش ظرفیت و تولیدات 
آن مدنظر قرارگرفته اســت. صنعت پتروشیمی ایران با ریسک های باالی ناشی 
از همه گیری کووید-۱9 مواجه است که فعالیت های پتروشیمی را شدیداً مختل 
کرده، به گونه ای که محصوالت شیمیایی و پلیمرها، به خصوص اتیلن و پلی اتیلن، 
با افت قیمت و کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو شــده اند. محدودیت های 
ملی باعث آســیب به فعالیت های صنعتی شده؛ اما پس از دوره محدودیت ها، به 
دلیل تحریم های ایاالت متحده که برخی از تولیدکنندگان پتروشیمیایی و کاهش 
در درآمدهای نفتــی را هدف گرفته، ســقوط در زنجیره های ارزش به خصوص 
صنعــت خودرو را پیش بینی می کنیم. درنتیجه، بــر این باوریم که هدف گذاری 
 ساالنه ۱3۰ میلیون تن تولید پتروشیمی تا سال ۲۰۲5 قابل دستیابی نخواهد بود.

این گزارش ادامــه داد: کم بهره گیری از ظرفیت هــا و همچنین محدودیت های 
خوراک، همچنان مشــکالتی هســتند که با توسعه کشــور، بدتر هم می شوند 
درحالی کــه بادهای مخالف رکود در بازارهــای خارجی یعنی چین و هند را هم 

احساس می کنند.
طبق این گزارش، با توجه به اینکه کشــور با یک بازیابی طوالنی و ُکند از رکود 
عمیق ســال های ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ مواجه اســت، بازار داخلی نخواهد توانســت 
کاهــش فروش صادراتی را جبران کند. این مشــکالت باعث کاهش شــدید در 
تعداد پروژه های جدید می شــود که حاکی از کاهش رشد ظرفیت به خصوص از 

سال ۲۰۲3 است.
از طرفی هم، این گزارش ادامه داد: رکود در سرمایه گذاری باالدستی و افول بازار 
انرژی، می تواند باعث عدم توفیق شــرکت ملی نفت در دستیابی به اهداف خود 
مبنی بر افزایش خوراک اختصاص یافته به مجتمع های پتروشیمی از 33 میلیون 
تن در ســال در ۲۰۱9 به 6۲ میلیون تن در ســال در ۲۰۲۱ و ۸6 میلیون تن 
در ســال تا ۲۰۲5 شود. عدم دستیابی به این اهداف باعث محدود شدن فعالیت 
داخلی تولید محصوالت پتروشیمی شده و به طور مؤثری باعث بالاستفاده ماندن 

مجتمع ها خواهد شد.
در صورت تکمیل پروژه هایی که در حال حاضر در دست اجرا هستند، پیش بینی 
می شــود در ســال ۲۰۲۴ حدود ۱5.5 میلیــون تن اتیلــن، ۱۰.7 میلیون تن 
پلی اتیلن و ۲.۴ میلیون تن پلی پروپیلن توســط صنعت پتروشیمی ایران تولید 
شــود. این ظرفیت ها با تکمیل پروژه های اولفین ۱۱ و ۱۲ پشــتیبانی خواهند 
شــد که به ترتیب ۲ و ۱.۲ میلیون تن در ســال ظرفیت دارند. همچنین برآورد 

می شــود رشد سایر حوزه های اصلی شــامل متانول با ۲۴ میلیون تن در سال و 
کودهای شــیمیایی شامل ســاالنه 9.۸ میلیون تن آمونیاک و ۱5.۴ میلیون تن 
اوره نیز محقق شود. بااین حال، بسیاری از مجتمع های جدید با تأخیر در تکمیل 
مواجه خواهند بود؛ ازاین رو ســطوح پایینــی از بهره گیری از ظرفیت را به دلیل 
چالش های بازار خارجی و رکود بازار داخلی انتظار داریم و بر این اســاس، رشد 

ظرفیت نمی تواند نشانگر سالمت بخش باشد.
در این گزارش تأکید شــده است که یک ریسک قابل توجه، صرف نظر از ریسک 
ژئوپلیتیک که رشــد بخش پتروشــیمی ایران را خدشــه دار می کند، مشکالت 
دیرپای کمبود آب اســت؛ به گونه ای که پیش بینی می شود حداقل 5 میلیون تن 
از ظرفیت ساالنه صنعت پتروشیمی به دلیل عدم دسترسی مجتمع های در حال 

ساخت به آب، محقق نشود.

ترقی اقتصادی :   ســازمان توســعه تجــارت ایران طی 
فراخوانی، از صادرکنندگان خواســت تا برای رسیدگی به 
مشــکالت مربوط به رفع تعهدات ارزی سال های 97 تا 99 
خود، با این ســازمان مکاتبه و مدارک و مستندات خود را 

به دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان ارائه دهند.

بــه دنبــال ابالغ بســته سیاســتی نحــوه بازگشــت ارز 
صادراتی در ســال 99 از ســوی بانک مرکــزی طی چند 
روز گذشــته و تعیین مهلــت چهار ماهه برای بازگشــت 
ارز صادراتــی بــه کشــور، بســیاری از صادرکننــدگان 
 که آمــاده رفع تعهــد ارزی خود هســتند با مشــکالتی 

مواجه شده اند. 
در همین ارتبــاط نیز، اتاق تهران طی نامه ای به رئیس کل 
بانک مرکزی، پیشنهادهایی را برای حل مشکل این بخش 
از صادرکنندگان مطرح کــرد و از مراجعه و تماس متعدد 
فعاالن اقتصادی با اتاق تهران برای حل مشکل ایفای تعهد 
ارزی خود پس از اعالم بسته سیاستی جدید بانک مرکزی 

خبر داد و خواستار ایجاد بخش ویژه در بانک مرکزی برای 
رسیدگی به مشکالت صادرکنندگان شد.

با این حال، سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی با صدور 
اطالعیه ای از صادرکنندگان درخواســت کرد تا در صورت 
بروز مشــکل در رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی 
خود، مراتــب را با مدارک و مســتندات به دفتر توســعه 

خدمات بازرگانی این سازمان ارایه دهند.
بر این اســاس ســازمان توســعه تجارت ایــران با صدور 
اطالعیــه ای اعالم کرده اســت که اگــر صادرکنندگان در 
خصوص رفع تعهدات ارزی ســال های 97 تا 99 مشکالتی 
دارند، درخواســت مکتوب خود را به دفتر توسعه خدمات 

بازرگانی این ســازمان ارائه دهند. در متن فراخوان سازمان 
توســعه تجارت ایران آمده است: »از صادرکنندگانی که در 
خصــوص رفع تعهــدات ارزی ســال های ۱397 تا ۱399 
مشــکالتی دارند درخواســت می شــود نســبت به ارسال 
درخواســت مکتوب خود جهت رفع مشــکالت مربوط به 
ایفای تعهدات ارزی صادرات، منضم به مدارک و مستندات 
به دفتر توســعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت 
ایــران به عنــوان دبیرخانه کارگروه اقــدام صادراتی اقدام 
نموده تا نســبت به بررســی کارشناســی موضوع با هدف 
ارائــه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت مرتفع کردن 

مشکالت ایجاد شده اقدام شود«.

پیش بینی 5 ساله پتروشیمی ایران تا افق ۲۰۲۴

سازمان توسعه تجارت فراخوان داد
رسیدگی به مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

 نایب رئیس اتاق ایران
حسین سالح ورزی

ترقی اقتصادی : ایران سوپرمارکتی در ونزوئال افتتاح کرده است. این سوپرمارکت مجهز به نوعی سپر دفاعی ضد کویید 
با تکنولوژی پیشــرفته است، دستگاهی مانند اسنکر فرودگاهی که دمای خریداران را اندازه گیری می کند و آنها را با مواد 
ضدعفونی، اسپری می کند. ایران روز پنجشنبه سوپرمارکتی با تکنولوژی های تک و ضد کرونا در کاراکاس افتتاح کرد، این 
ماجرا معموالً نمی تواند یک رویداد خبری باشــد، اما این اولین سوپرمارکت متعلق به شرکتی در ایران است که در ونزوئال 
افتتاح شــده است. بلومبرگ گزارشی دراین باره منتشر کرده است. این سوپرمارکت مجهز به نوعی سپر دفاعی ضد کویید 
با تکنولوژی پیشــرفته است، دستگاهی مانند اسنکر فرودگاهی که دمای خریداران را اندازه گیری می کند و آنها را با مواد 

ضدعفونی، اســپری می کند. Megasis همان طور که نامیده می شــود، یک انبار عظیم در شرق کاراکاس حد وسط میان 
Home Depot و Costco اســت که با تایر، تراکتور و غذا پرشــده اســت. برخی از آنها به سختی با ذائقه ونزوئالیی ها 
همخوان است و برچسب های خرس به فارسی و انگلیسی دارد، اما زبان آن اسپانیایی نیست. الیزا مرچان، یک حساب دار 
5۲ ساله، از جمله اولین خریداران این فروشگاه است که میان بخش سبزیجات محلی گیر کرده است و از بخش روغن ذرت 
ورامین به قیمت ۲ دالر و ارم کوال به قیمت ۸۲ سنت که اگرچه بسیار ارزان تر از نمونه های محلی هستند، دوری می کند. 
او می گوید: من حتی نمی فهمم روی این برچسب ها چه چیزی نوشته شده است. بودجه من برای شروع مصرف یک کاالی 
جدید و خالقیت بسیار کم است. در ماه ژوئن، قیمت سبد کاالی ماهانه موردنیاز یک خانواده 5 نفر افزایش یافته است. خرید 
مواد غذایی مرچان، محکومیت دولت ایاالت متحده را ترسیم می کند. مایکل کوزاک، معاون وزیر امور خارجه امریکا در یک 
نشست مطبوعاتی گفت که این فروشگاه نمایانگر اتحاد کشورهایی است که با تحریم ها روبه رو شده اند. هرگونه حضور ایران 

در ونزوئال چیزی نیســت که مطلوب ما باشــد. حجت اهلل سلطانی، سفیر ایران در ونزوئال اعالم کرد که با وجود تحریم ها و 
تهدیدات ما دو کشور یکی هستیم. این فروشگاه مقداری از هر چیزی از جمله لباس، تایر خودروهای اسپرت، پوشک، مواد 
غذایی کنســروی، مواد تمیزکننده و غذای سگ تولید شده ایاالت متحده را به فروش می رساند. خوان اسکلونا، ۴5 ساله و 
کارگر ســاختمانی است و در حال خرید بسته لوبیای سیاه ایرانی می گوید: چیزهای عجیب زیادی اینجا وجود دارد، اما تا 
زمانی که قیمت ها خوب و ارزان است من اهمیتی نمی دهم. پشت فروشگاه یک پوستر بزرگ با پرچم ایران و ونزوئال کنار 
یکدیگر قرارگرفته اند. در ماه می، ایران پنج تانکر بنزین را برای رفع کمبود شدید گاز و در ماه ژوئن یک کشتی مواد غذایی 

برای این سوپرمارکت به ونزوئال ارسال کرد.
این دو کشور از دو دهه پیش، پس از انتخاب هوگو چاوز همکاری نزدیکی برای ساخت آپارتمان و وسایل نقلیه در این کشور 

داشته اند.

کمتر از یکسال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده 
و موضوع  تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــه دو وزارتخانه، به ظاهر به امري حیثیتي براي 
این دولت  تبدیل شده است. فارغ از صحت یا خطاي خواست دولت در جدایي امر تولید از 
بازار که بسیار از آسیب هاي سخن گفته شده است، تردیدهایی درباره عمل به این خواست 
وجود دارد. آیا انجام این کار که در خوش بینانه ترین حالت نزدیک به شش ماه زمان می 

برد، در یک سال باقی مانده از عمر این دولت، عاقالنه است؟
کســاني که با اینگونه  ادغام ها و تفیک ها و تغییرات ســاختار ســازماني وزارتخانه هاي 
دولتي سرو کار داشته اند، به خوبي مي دانند تشکیل یا  بازآرایي معاونت ها، ادارت و دفاتر 
تخصصي و عمومي، ســازمان هاي اســتاني و واحدهاي تابعه به لحاظ سازماني و نیز جابه 
جایي و تغییرات فیزیکي اعم از خرید و یا تقسیم بندي ساختمان هاي ستادي و استاني و 

نقل و انتقال  و جابجایي کارکنان در سازمان ها و ساختمان ها و... تا تدوین  و تصویب شرح 
وظایف و نمودار سازماني و... امري بسیار زمان بر و  پرهزینه  و همراه با تنش بسیار است. 
آن هم درست در سخت ترین و پر تنش ترین  شرایط  اقتصادي و صنعتي کشور  که هر 
دقیقه و  ساعت و روز  براي جلوگیري از حاد شدن مشکالت و تصمیم گیري براي بهبودي 

شرایط ارزش حیاتي دارد.
 به راستي چگونه ممکن است وزارتخانه اي چنین  سنگین وزن )متشکل از  چهار وزارتخانه 
صنایع ، معادن و فلزات ، صنایع ســنگین و بازرگاني( که سهم بیش ۴۰ درصدي در تولید 
ناخالص داخلي کشور دارد را بتوان درست در کوران تحریم ها و فشارهاي بیروني و دروني 

به نحوي منطقي باز آرایي نمود؟
وزیر و معاون و مدیر کل و ریس سازمان و شرکتي که مي بایست در فکر جمع کردن تیم 
همکاران و تغییر ساختمان و جابجایي کارکنان و .....باشند، آیا فرصت و امکان اندیشیدن به  

جلوگیري از رکود تولید و کاهش صادرات صنعتي و یا تامین و توزیع مایحتاج جامعه و مواد 
اولیه بنگاه ها و صدها امور روزمره دیگرخواهند داشت  که در شرایط به اصطالح ثبات فعلي 

وزارتخانه صمت هم نحوه انجام آنها داراي ضعف هاي اساسي است ؟!
آیا  دولت قصد دارد ماشــین »صنعت و معدن و تجارت«  را در حین حرکت در گردنه اي 
بسیار پرپیچ و خم و خطرناک  تعمیر و نوسازي  کند؟ به راستي اگر چنین قدرت و تواني 
در مقامات و مســئوالن فعلي وجود دارد که چه نیاز به چنین تفکیکي ؟ ! این یک سال را 

هم مي توان با چنین توان مدیریتي تا دولت آتي سپري نمود.
 تجربه چند بار تفکیک و ادغام همین وزارتخانه صمت  نشان مي دهد، این تغییر سازماني 
در زماني موفق است که اوال نقشه و هدف مشخص و مورد قبول و اجماع کارشناسي  وجود 
داشته باشد. دوم اینکه زمانه ثبات و آرامش و فراغ بال  باشد تا بتوان بدون هیجان و درهم 
ریختگي و بر اســاس رفتاري عقالني این تحول را اجرایي نمود و ســوم آنکه معمار قوي و 
صاحب علم و تجربه در راس آن مجموعه ) در صورت تفکیک ( یا مجموعه ها )در صورت 

ادغام ( وجود داشته باشد.

 متاسفانه هر سه شرط فوق در اوضاع فعلي غایبند. نه هدف از این تفکیک مشخص است 
و با وجود پرسش هاي بسیار از سوي کارشناسان و نمایندگان مجلس و... پاسخ قانع کننده 
اي به آن  داده نشــده اســت و بنابراین به هیچ وجه اجماعي در این خصوص وجود ندارد. 
همچنین چنانکه گفته شــد، به هیچ وجه شرایط ثبات و آرامش براي انجام چنین  عمل 
جراحي خطیري  وجود ندارد و دیگر آنکه در نبود شــخصیت قدرتمند اجرایي یا جراحي 
حاذق  براي چنین جراحي مهمي همین بس که  این وزارتخانه با حکم سرپرستي اداره مي 
شود. بهترین اقدام براي حل مسئله عجالتا تا برقراري شروط فوق، معرفي یک وزیر قدرتمند 
بــراي وزارت فعلــي ) صنعت ، معدن و تجارت ( و  ایجاد دو قایم مقام صنعتي  و بازرگاني  
و شــروع اصالحات سازماني و کاهش تصدي گري ها و برون سپاري ها و... است تا پس از 
ایجاد بسترها و شرایط و زمان  مناسب و در صورت اجماع کارشناسان و وجود نقشه و هدف 
مشــخص، این جداسازي با خون ریزي و درد  کمتري انجام شود.  غیر ازاین  ممکن است 
همان شود که در ضرب المثل هاي فارسي نسبت بدان هشدار داده شده است که "آمدیم 

ابرو را درست کنیم چشم را هم ...."

نوسازی وزارت صمت در این گردنه پرپیچ و خم ممکن است؟

ایران سوپرمارکت های ضد کرونا با تکنولوژی های تک در ونزوئال افتتاح می کند
محصوالت ارزان ایرانی در فروشگاه های ونزوئالیی



تلفات آمریکایی ها  روزی که تعداد   : ترقی اقتصادی 
از ویروس کرونا به صد هزار نفر رسید، بازار سهام رشد 
کرد. روزی که وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد تولید 
ناخالص داخلی این کشــور در ســه ماهه اول سال به 
میزان پنج درصد کاهش پیدا کرده، بازار ســهام رشد 
کرد. وقتی آمریکایی ها در اعتراض به قتل جورج فلوید 
به خیابان ها آمدند و جلوی نژادپرســتی و خشــونت 

پلیس ایستادند، بازار سهام رشد کرد.
اصاًل این طور به نظر می آید که ســهام هیچ کار دیگری 
جز اینکه باال بــرود ندارد. آوریل بهترین ماهی بود که 
داو جونــز از زمان دولت ریگان به خودش دیده بود؛ و 
اوضــاع در ماه می هم عالی بود. در همان فاصله زمانی 
که تعداد تلفات آمریکایی ها از ویروس کرونا از صد نفر 
به صدهزار نفر رســید، اس اندپــی 5۰۰ به میزان ۲۰ 

درصد رشد کرد. علت چیست؟
یک جواب عامیانه به این ســؤال این اســت که »بازار 
ســهام که اقتصاد نیســت.« چنین حرفی درست مثل 
این اســت که بگویید »گردنم که بدنم نیست!« گردن 
شما بخشی از بدن تان اســت و بازار سهام هم بخشی 
از اقتصاد اســت. در هر دو مورد، اگر اولی دارد رفتاری 
غیرعادی از خودش نشــان می دهد، بایــد موضوع را 

بررسی کنید تا تاثیرش روی دومی را ببینید.
بررسی دقیق تر ماجرا کمی پیچیده و گیج کننده است. 
در ماه هــای اخیر آمریکایی ها با بچه هایشــان در خانه 

حبس شــدند، باید از خانــه کار می کردند و کارهایی 
را کــه قباًل به دیگران می ســپردند، خودشــان انجام 
می دادند. اما همین افراد شــروع به خرج کردن پولشان 
در اقتصاد مجازی کردند و رشــد تجارت الکترونیک را 
که انتظار می رفت ظرف ده سال رخ بدهد، ظرف چند 

هفته محقق کردند.
بحران کرونا در عین حال آمریکایی ها را واداشــت که 
ملغمه ای از اقتصاد خانگــی دهه ۱۸3۰، بیکاری دهه 
۱93۰ در دوران رکود بزرگ و نیز رشد پیش بینی شده 
برای اقتصاد مجازی در دهه ۲۰3۰ میالدی را یک جا 

تجربه کنند. این یک شرایط اقتصادی عجیب است.
رکود حــال حاضر اقتصــاد آمریکا بیــش از هر چیز 
توجهات را به شــکاف بین بازار ســهام و بقیه اقتصاد 
جلب می کند. نکته اول این است که اقتصاد آمریکا به 
اندازه دوران رکود بزرگ دچار دردســر نشده است. در 
آن زمان بازار مسکن به شدت سقوط کرد و در کنارش، 
بازارهای سهام، کار و صنایع تولیدی نیز به شدت زمین 
خوردند. اما وضعیت امســال این بود: یک بال که همه 
جهان را گرفتار خودش کرده، باعث اختالل در اقتصاد 
شد. معنی اش این است که اول باید آن بال را در حوزه 
سالمت عمومی از صحنه حذف کرد تا اقتصاد به حالت 

عادی برگردد.
چنیــن منطقی بــه خوش بینی های مختلــف دوران 
پســاکرونا مربوط است و اینطور القا می کند که اقتصاد 

می تواند ســریعاً بعد از حل بحران کرونا، به حال عادی 
برگردد. مثاًل به همین دلیل بــوده که وقتی اخبار در 
مورد آزمایش واکسن کرونا منتشر می شود، بازار سهام 
واکنش بسیار مثبت نشان می دهد. درواقع کرونا به یک 

سهام ارزشمند بدل شده است.
نکته بعدی این اســت که بین پول های خرج شــده و 
پول های کسب شــده توســط مصرف کنندگان، شکاف 
زیــادی به وجــود آمده اســت. در ماه آوریــل، اکثر 
خانوارها پــول کم تری خرج کردند؛ مثــاًل خریدهای 
پوشــاک معمول خود را انجام ندادند، در رســتوران ها 
غذا نخوردند یا بســیار کم تر از قبــل بنزین زدند. اما 
همزمان، چــک هزار دالری دولــت را دریافت کردند 
کــه از اقدامــات اضطراری فــدرال رزرو برای حمایت 
از بخش مالی بود. این مســئله نیــز روی پولی که به 
سمت بازار سهام سرازیر شد، تأثیر داشت. کارشناسان 
می گویند این یکی از موارد نادر اســت که باعث شده 
هم ســرمایه گذاران و هم کارگــران وضعیت بهتری را 

تجربه کنند.
نکته بعدی این اســت که هر بخشــی که دچار بحران 
شــده، بخش دیگــری را شــکوفا کرده. مثــاًل بخش 
خرده فروشــی ضرر داده اما بخش مسکن در این مدت 
رشــد کرده. وضعیت فروش مواد غذایی و اثاثیه منزل 
هم رشد نشان داده. کارهای آنالین مستقل مثل مربی 
یوگا یا مربی حیوانات اوضاع خوبی داشــته. اما از همه 
مهم تر اینکه غول های تجارت آنالین بیشترین بهره را 
از اوضاع برده اند و در بازار ســهام رشد بسیار زیادی را 

تجربه کرده اند.
ایــن وضعیــت البتــه جنبه دیگــری هــم دارد. کار 
کــردِن کارکنان از خانه به برخی شــرکت ها نشــان 
داده که می تواننــد عذر برخــی از نیروهای کار خود 
را بخواهنــد و یــا اینکــه برنامه اســتخدام نیروهای 
جدیــد را بــه حــال تعلیــق دربیاورند. این مســئله 
 خــودش را در بــازار کار در آینده نزدیــک به وضوح 

نشان خواهد داد.
در مجموع، از این اوضاع می توان یک نتیجه گیری کرد 
و آن هم تشــدید واگرایی اســت. درآمد و خرج کردن 
در میان مصرف کننــدگان آمریکایی به شــدت واگرا 
شده؛ اقتصاد داخل خانه با اقتصاد خارج خانه وضعیت 
واگرایی پیدا کــرده؛ و از همه مهم تر اینکه بازار بورس 
و بازار کار واگرا شده اند. این وضعیتی گیج کننده است 

که تبعاتش فقط در آینده مشخص خواهد شد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هفتم-شماره 92 - نیمه اول مرداد 1399

در گزارش آنکتاد  پیش بینی شد: با شروع سال ۲۰۲۲

 واقعیت های اقتصادی اعتراضات آمریکا   جریان  سرمایه گذاری بهبود  می یابد
ترقی اقتصادی : در منطقه مینیاپولیس که بعد از کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس آمریکا، شاهد 
اعتراضات گســترده بود، درآمد متوسط خانوارهای سیاهپوست کم تر از نصف درآمد سفیدپوستان است: 
3۸هزار دالر در مقابل ۸5 هزار دالر. این بعدی از زندگی سیاهپوستان است که شاید به اندازه نژادپرستی 

آشکار نشده باشد.
به رغم آن که نرخ بیکاری در میان سیاهپوســتان تا پیش از بحران کرونا تک رقمی شده بود، خانوارهای 
سیاهپوست در زمینه امرار معاش در قیاس با متوسط خانواده های آمریکایی وضعیت سخت تری داشته و 
دارند. بحران کرونا باعث شد ۴۰ میلیون آمریکایی بیکار شوند و از این میان، سیاهپوستان بیشتر از بقیه 
لطمه خوردند؛ یعنی سیاهان بیشتری به صورت موقت یا دائمی از کار بیکار شدند. از آن بدتر اینکه تاثیر 
ویروس کرونا روی سالمت سیاهپوستان نیز شدید بود و درصد فوتی آنها در قیاس با سفیدپوستان مبتال 
به ویروس کرونا باالتر بود. درصد قابل توجهی از سیاهپوســتان آمریکایی در بخش هایی مثل هتلداری و 
پذیرایی، رستوران ها و تفریحات مشغول به کارند و اینها همه بخش هایی هستند که بحران کرونا و قرنطینه 
به شدت به آنها لطمه زد و باعث بیکاری شمار زیادی شد. در آن سوی طیف هم شغل هایی مثل پرستاری 
صندوق داری فروشگاه ها، رانندگی کامیون ها، انبارداری و حمل و نقل قرار دارند که سیاهپوستان زیادی در 
آنها مشغول به کار بوده اند و به رغم حفظ شغل شان، عمال بیشتر از مشاغل دیگر در معرض ویروس قرار 
داشــته اند. اما جدا از مقتضیات بحران کرونا، آنچه که در بازار کار به شدت تبعیض علیه سیاهان را نشان 
می دهد این اســت که آنها در موقعیت برابر شغلی، دستمزد کم تری در قیاس با سفیدپوستان می گیرند 

مزایای کم تری دریافت می کنند و احتمال تعدیل شان بیشتر است.
به گفته هان لو تحلیل گر پروژه ملی قوانین اشــتغال در آمریکا، »رنگین پوســتان در این کشور نقدینگی 
کم تر و پس انداز کم تری دارند. قرن ها نژادپرســتی ساختاری در اقتصاد، آموزش و پرورش و مسکن باعث 
شکاف ثروتی عمیقی بین رنگین پوستان و سفیدپوستان شده است.« آندره پری عضو موسسه بروکینگز 
و نویسنده کتاب »بررسی ارزش حیات و اموال سیاهپوستان در شهرهای پرجمعیت سیاهان در امریکا« 
نیز در خصوص شورش هایی که پس از قتل جورج فلوید این کشور را فراگرفته می گوید: »خیلی ها روی 
مســئله                                        پلیس تمرکز کرده اند اما این مسئله                                        ای فراتر از پلیس است و درواقع نوعی فرسودگی از خشونت 
و فشــار در ابعاد مختلف زندگی سیاهان را به نمایش می گذارد«. یک نظرسنجی که سال گذشته توسط 
فدرال رزرو آمریکا انجام شد، نشان داد که حتی در بهترین زمان های اقتصادی هم توانایی سیاهپوستان در 
پرداخت قبض های ماهانه همواره از سفیدپوستان و اسپانیایی تبارها در آمریکا کم تر بوده است. همچنین 
احتمال اینکه سیاهپوستان در آمریکا مالک خانه باشند، چهل درصد کم تر از سفیدپوستان است. با این 
اوصاف، بسیاری از خانواده های سیاهپوست آمریکایی از انباشت کردن ثروت عاجز می شوند. این شرایط در 
حالی به وجود آمده که در دهه های ۱99۰ و ۲۰۰۰ میالدی، سیاهپوســتان تا حدی در مالکیت مسکن 
پیشــرفت کرده  بودند ولی آن هم بعد از بحران مالی از دســت رفت. در جریان بیکاری های بحران کرونا، 
درصد بیکاری سیاهان ۱۸.9 درصد بود که در قیاس با ۱6.7 درصد در میان اسپانیایی تبارها و ۱۴.۲ درصد 
در میان سفیدپوستان، تفاوت واضحی را به نمایش می گذارد. کارگران سیاهپوست معموال در مواجهه با 
بحران اقتصادی شرایط دشوارتری هم دارند؛ مثال تعداد نان آورها در خانوار آنها کم تر است، تعداد اعضای 
خانواده بیشتر است ولی درآمد آنها پایین تر است. مشکل اقتصادی دیگری که سیاهپوستان در زمان حاضر 
با آن مواجه اند، این است که درصد کم تری از آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند. علتش این است 
که بسیاری از آنها در مشاغل غیررسمی تر و بی ثبات تر کار می کرده اند. در این میان، زنان سیاهپوست شاغل 
به همین دلیل حتی ضربات سنگین تری هم خورده اند. نکته دیگر در مورد وضعیت کاری سیاهپوستان 
آمریکایی این است که کم تر از ۲۰ درصد از آنها شغلی دارند که می توان آن را از خانه انجام داد. این در حالی 
است که چنین رقمی در میان سفیدپوستان باالی 3۰ درصد بوده است. در مجموع، سیاهپوستان آمریکایی 

از هیچ امتیاز ویژه ای در بازار کار برخوردار نبوده اند و برعکس، بیشترین لطمات را از بحران خورده اند.
ویلیام جی کالینز تاریخ دان اقتصادی از دانشگاه واندربیلت که تاثیر جنبش سیاهان در دهه ۱96۰ را بر بازار 
کار بررسی کرده، می گوید در آن زمان، نسبت معناداری بین نرخ بیکاری و سطح درآمد با میزان اعتراضات 
وجود نداشــت. با این وجود، اعتراضات در آن دهه حاکی از نارضایتی عمیق بود. به اعتقاد او، از آن زمان 
تاکنون چنان نابرابری و نارضایتی از آن باال گرفته که دیگر نمی توان اعتراضات را به شکلی صرفا اقتصادی یا 
صرفا اجتماعی و سیاسی بررسی کرد؛ بلکه همه این زمینه ها اهمیت خاص خود را پیدا کرده اند. اعتراضات 

امروز آمریکا اعتراضاتی انباشت شده از گذشته است و تا آینده ادامه خواهد داشت.

ترقــی اقتصــادی : کنفرانس تجــارت و توســعه ملل 
متحــد )آنکتــاد( در گزارش اخیر خود کــه مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری اتاق تهــران آن را ترجمه کرده اســت، با 
بررســی روند سرمایه گذاری در ســال های گذشته و تاثیر 
شــیوع ویروس کرونا بر ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
)FDI(  پیش بینــی  می کند که جریان ســرمایه گذاری با 
شروع ســال ۲۰۲۲ از طریق بازساختاردهی زنجیره ارزش 
جهانی برای تاب آوری و دوباره پر کردن ســهام ســرمایه و 

رونق اقتصاد جهانی به آرامی بهبود  می یابد.
 مرکــز خدمات ســرمایه گذاری اتاق تهران طی گزارشــی 
بــه یافته های اخیر کنفرانس تجارت و توســعه ملل متحد 
)آنکتــاد( از وضعیت ســرمایه گذاری پرداخته اســت. این 
گزارش به بررســی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در سال 
۲۰۱9 پرداخته و تاثیر بحران »کووید-۱9 « را بر این مولفه 
مهم اقتصادی در ســال ۲۰۲۰ و فراتر مورد بررســی قرار 

داده است.
ایــن گزارش عنــوان می کند که بحــران کووید ۱9 باعث 
سقوط چشمگیر  سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد شد 
.  پیش بینی  می شود جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ســال ۲۰۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش سال ۲۰۱9 
کــه به اندازه۱.5۴  تریلیون دالر بوده، کاهش یابد. این امر 
باعث  می شود ســرمایه گذاری مستقیم خارجی برای اولین 
بار از سال ۲۰۰5 به زیر یک تریلیون دالر برسد. هم چنین 
 پیش بینی  می شود ســرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ۱۰ 
درصد در ســال ۲۰۲۱ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۲ شروع 

به بهبود کند. با بازگشــت مجدد در ســال ۲۰۲۲، امکان 
رســیدن سرمایه گذاری مســتقیم خارجی به روند پیش از 
دنیاگیرشدن ویروس میسر اســت اما این بازگشت فقط با 

میزان باالی انتظارات همراه است.
در این گزارش هم چنین با اشاره به نامتعین بودن  چشم انداز 
ســرمایه گذاری جهانی آمده است:  چشــم اندازها بستگی 
به مدت زمان بحران و اثربخشــی مداخالت سیاســی برای 
کاهش اثرات اقتصادی پاندمی ویروس دارد. ریســک های 
سیاســت جغرافیایی )ژئوپلتیک( و مالی و کشــمکش های 

مداوم در تجارت به این عدم قطعیت  می افزاید.
مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در ادامه با اشاره به 
بخش های دیگری از گزارش آنکتاد نوشــته است: اقدامات 
قرنطینه ای، روند پروژه های  ســرمایه گذاری موجود را ُکند 
 می کنــد. هم چنین  چشــم انداز رکود عمیق، شــرکت های 
بین المللی را مجبــور به ارزیابی مجــدد پروژه های جدید 
 می کند. اقدامات سیاســتگذاری دولت هــا در طول بحران 

شامل محدودیت های جدید  سرمایه گذاری است. 
جریــان  ســرمایه گذاری با شــروع ســال ۲۰۲۲ از طریق 
بازســاختاردهی زنجیره ارزش جهانی بــرای تاب آوری و 
دوباره پر کردن ســهام ســرمایه و رونق اقتصاد جهانی به 

آرامی بهبود  می یابد.
مستقیم  گزارش  ســرمایه گذاری جهانی، ســرمایه گذاری 
خارجــی و فعالیت شــرکت های چند ملیتــی را به مدت 
3۰ ســال تحت نظارت داشته اســت که در طی آن، تولید 
بین المللی شــاهد دو دهه رشد ســریع و به دنبال آن یک 

رکــود بــود و جریان  ســرمایه گذاری مــرزی در خصوص 
دارایی های فیزیکی مولد در دهه ۲۰۱۰ متوقف شــد، رشد 
تجارت کند شــد و تجارت زنجیــره ارزش جهانی کاهش 
یافت. ســال های ۲۰۱۰ سال آرام قبل از طوفان بود. بحران 
ناشی از بیماری پاندمی ۱9COVID  به صدر چالش های 

موجود بر سیستم تولید بین المللی ناشی از انقالب صنعتی 
جدید و رشد ناسیونالیسم اقتصادی رسید. این چالش ها در 
حال حاضر به یک نقطه انفجار رســیده اند. دهه منتهی به 
سال ۲۰3۰ احتماال دهه تحول برای تولید بین المللی را به 

ثبت خواهد رساند.

گزارش

چرا در بحران های امسال، بازار بورس آمریکا موفق عمل کرد؟

کشور در آتش می سوخت و سهام باال می رفت

روابــط دیپلماتیک میان   : ترقی اقتصادی 
ایاالت متحده و چین به پایین ترین ســطح 
خود در چند دهه گذشته رسیده است. عالوه 
بر جنگ تجــاری، دو طرف در مورد منشــا 
بیماری همه گیری کرونا هم با یکدیگر درگیر 
هستند. ماجرای تصویب قانون امنیت ملی در 
هنگ کنگ هم مساله ساز شده است. ایاالت 
متحده همچنیــن به دنبال مســدود کردن 

حمل برخی کاالها به فناوری هواوی است.
به گفته رییس سابق مدیریت دارایی گلدمن 
ســاکس، به نظر می رســد دو اقتصاد بزرگ 
جهان پیــش از انتخابات ریاســت جمهوری 
امریکا در ماه نوامبر همچنان درگیر هستند. 
سی ان بی سی گزارشــی درباره افزایش تنش 
میان امریکا و چین منتشر کرده است. تنش 
هایــی که از جنگ تجــاری، مالکیت معنوی 
شروع شــد و حاال به منشــا بیماری کرونا و 
مسایل هنگ کنگ و تعطیلی کنسولگری دو 

کشور انجامیده است.
طبق این گــزارش، نگرانی درباره تنش های 
دیپلماتیک میان ایاالت متحده و چین افزایش 
یافته اســت، تا جایی که به نظر می رسد به 
زودی دیگر نمــی تــوان آن را کنترل کرد. 

وزارت امور خارجه چین روز جمعه اعالم کرد 
که مجوز کنسولگری ایاالت متحده در جنوب 
غربی شــهر چنگدو را لغو می کند. این اقدام 
 به تالفی دســتور ایاالت متحده در تعطیلی 

کنسولگری چین در هیوستون بود.
 جیــم اونیل، رییس ســابق مدیریت دارایی 

گلدمن ســاکس معتقد اســت کــه وضعیت 
روابط دو کشــور خوب نیســت. بــه اعتقاد 
او درگیــری لفظی میان دو کشــور ســخت 
تر خواهد شــد، اما اینکه ایــن عمل با عمل 
دیگری پاســخ داده شــود، مســاله است. او 
گفت: درگیری عملی دو کشــور واقعا فایده 

 ای بــرای امریــکا و جهان نخواهد داشــت. 
کــه  متنــی  براســاس  دیگــر،  طــرف  از 
بیانیه وزارت خارجه چین  از  سی ان بی ســی 
ترجمــه کــرده اســت، وزارت خارجه چین 
اوضــاع میان واشــنگتن و پکــن را این طور 
شــرح داده اســت: این وضعیت چیزی است 
که طرف چینــی نمی خواســت ببیند. پکن 
همچنین ادعا کرده اســت که مسئولیت این 
 وضعیت کامال متعلق به ایاالت متحده است. 
امور  وزارت  اورتــگاس، ســخنگوی  مورگان 
خارجه امریکا روز چهارشنبه بخشنامه بسته 
شدن کنســولگری چین در هیوستون برای 

از  معنوی  محافظــت 
اطالعــات  و  امریــکا 
خصوصی شهروندان را 

اعالم کرد.
دیپلماتیــک  روابــط 
و  متحده  ایاالت  میان 
چین بــه پایین ترین 
چند  در  خود  ســطح 
رسیده  گذشــته  دهه 
اســت. عالوه بر جنگ 
تجــاری، دو طرف در 

مورد منشــا بیماری همه گیری کرونا هم با 
یکدیگر درگیر هستند. ماجرای تصویب قانون 
امنیت ملی در هنگ کنگ هم مســاله ســاز 
شده است. ایاالت متحده همچنین به دنبال 
مســدود کردن حمل برخی کاالها به فناوری 

هواوی است.
مایک پومپئو، وزیر امــور خارجه امریکا روز 
پنجشــنبه اعالم کرد که ایاالت متحده دیگر 
تحمل بازی چین برای به دســت آوردن نظم 
جهانی را نــدارد و از متحدین امریکا دعوت 

کرد که چین را وادار به تغییر کنند.

نظم جهانی به کدام سمت می چرخد؟
جنگ تجاری امریکا و چین وخیم تر می شود
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت بیمه 
دی )ســهامی عام( با حضور 6۸/9۰ درصد 
از ســهامداران، مدیرعامــل، اعضای هیئت 
مدیره، نمایندگان بیمــه مرکزی ج.ا.ایران، 
حسابرس و بازرس قانونی و سازمان بورس 
و اوراق بهادر روز ســه شنبه 3۱ ام تیرماه 
۱399 برگزار و صورت های مالی منتهی به 

۱39۸/۱۲/۲9 شرکت تصویب شد.
بــه گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی 
شــرکت بیمه دی؛ در این جلســه، پس از 
استقرار هیئت رئیســه و بعد از توضیحات 
مســتدل به بندهای گزارش حسابرســی، 
صورت های مالی ســال ۱39۸ بیمه دی با 
اکثریــت آرا حاضرین مجمع عمومی عادی 
سالیانه بیمه دی مورد تصویب قرار گرفت.

     شــرکت بیمه دی در سال مالی منتهی 
به پایان اســفند ماه ســال ۱39۸ با رشد 
ســودآوری همراه بوده و عملکرد مالی این 
شرکت در سال گذشته منجر به تحقق سود 
خالص ۴/۴7۴ میلیارد ریالی )معادل ۱79۰ 
ریال به ازای هر ســهم( شده که نسبت به 
مدت مشــابه ســال گذشته رشــد 335 
درصدی را نشــان می دهــد و در نهایت با 
تصویب مجمع به ازای هر سهم 9۰۰ ریال 

سود تقسیمی به سهامداران تعلق گرفت.

     ســود ناخالص فعالیت  هــای بیمه  ای 
شــرکت با افزایش 33۱ درصدی نســبت 
به ســال قبل از ۱/۱۸3 به 5/۱۰۲ میلیارد 
ریال رسیده است که از این لحاظ می توان 
شرکت بیمه دی را جزء موفق ترین شرکت 
های حاضر در صنعت بیمه به شــمار آورد. 
همچنیــن به اذعان نماینــده بیمه مرکزی 
ج.ا.ا، بیمــه دی یکــی از معدود شــرکت 
های برتر صنعت اســت که در هیچ رشــته 
ای کســری ذخایر نداشته و تأییدیه کفایت 
ذخایــر خــود را از بیمه مرکــزی دریافت 

نموده است. گفتنی است بیمه دی از لحاظ 
عملیات بیمه گری ســودآور بوده است که 
این مهــم نیز در دنیا به نــدرت اتفاق می 
افتد و از این لحاظ شــرکت بیمه دی جزو 

سرآمدان صنعت به حساب می آید.
     همچنین از عوامل مهم رشد سودآوری 
شــرکت در ســال گذشــته می تــوان به 
 افزایش ســود ســرمایه گذاری های شرکت 
اشــاره نمود. به طوری که ســود حاصل از 
ســرمایه گذاری ها از محــل ذخایر فنی و 
سایر منابع شرکت از رقم 6۱۸ میلیارد ریال 
در ســال 97 به رقم ۸33 میلیارد ریال در 
سال 9۸ رسیده است که این موضوع بیانگر 
رشــد 35 درصدی سود ســرمایه گذاری ها 

می باشد.
   شایان ذکر است، شرکت بیمه دي موفق 
به ایجاد ســود انباشــته ای معادل 3/۸3۰ 
میلیــارد ریال با لحــاظ اندوخته قانونی در 
شرکت اصلی و سود انباشته 5/۰7۸ میلیارد 

ریالی در صورت مالی تلفیقی شده است.
     در ایــن جلســه همچنیــن روزنامــه 
کثیراالنتشــار دنیــای اقتصاد بــرای درج 
آگهی هــای بیمــه دی انتخــاب گردید و 
موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس 
و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
بهمند به عنوان حسابرس علی البدل تعیین 

شدند.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی برگزار شد

رشد 335درصدی سود بیمه دی در سال 98

در سوگ بدرالزمان قریب
با بانوی دانشــمند زنده یاد دکتر بدرالّزمان قریب نویسنده 
پژوهشــگر، ایران شناس، زبان شناس، ُســغدی پژوه، ادیب  
شاعر، مترجم و مدرس دانشگاه ده سالی همسایه بودم. اتاق استاد سغدشناس، در طبقه سوم  فرهنگستان 
نزدیک اتاق من بود. دوشنبه ها توفیق دیدارش را داشتم. با پشت خمیده اما راست قامت در تحقیق، عصا 
زنان و آرام می آمد. صدای عصا را که می شنیدم، بالفاصله مقابل در اتاقم خبردار می ایستادم تا سالم کنم و 
عظمت فرهنگ ایران را در قامت استاد ببینم. فروتن، گشاده رو، دقیق، جدی، مهربان، متواضع، ساده زیست 
موشکاف و بزرگ منش بود. اما یکسالی از دیدار این انسان وارسته در شورا و اتاق محروم شده بودم. حاال 

دگر خبری از صدای عصای او نیست. بیماری، تمام توانش را گرفته بود.
نود و یک سال ایستاد به استادی و پژوهش. صدها شاگرد تربیت کرد که هریک اکنون سکاندار فرهنگ 
و زبان های باستانی در چهارگوشه این کشورند. اما هفتم مرداد ایران یکی از ایران شناسان شهیر خود را از 
دست داد. کسی که تمام عمرش را به پژوهش در فرهنگ و زبان سغدی سپری کرد. کاری که کسی نکرده 
بود و راهی که دیگری نرفته بودند. تألیف فرهنگ ُسغدی )ُسغدیـ  فارسیـ  انگلیسی( پژوهشی سترگ 
بود که فقط او توانســت از عهده برآید و اکنون یگانه مرجع زبان پژوهان اســت. ده سال را به جمع آوری 
واژه های مختلف سغدی از متون مختلف بودایی، مانوی و مسیحی وقت گذاشت. فرهنگ نامه سغدی کتاب 
ســال هم شــد. او با این رفتار علمی خود نشان داد که تمرکز بر یک موضوع، تا چه اندازه می تواند نتایج 
عالی و تخصصی و مثمر داشته باشد. جز فرهنگ ُسغدی، تحلیل ساختاری فعل در زبان ُسغدی؛ داستان 
تولد بودا به روایت ُسغدی؛ مطالعات ُسغدی را هم در تکمیل دانش سغدشناسی نگاشت. بانوی فرهیختة 
ایران جز آثار مربوط به زبان سغدی؛ زبان های خاموش، یوهان فریدریش )ترجمه، با همکاری یداهلّل ثمره( 

وسنتره جاتکه، تاریخچه گویش شناسی در ایران و پژوهش های ایرانی باستان و میانه را هم نوشت.
دکتــر قریب به خاندانی اصیل و فرهیخته تعلق داشــت، همه قبیله او عالمان دیــن بودند. از نوادگان 
شــمس العلمای قریب گرکانی صاحب ابدع البدایع و اهل گرکان آشتیان بود. به ادبیات عشق می ورزید. 
طبع شــعر هم داشــت. بدری تخلص می کرد. در دانشکده ادبیات اســتادان بزرگی را به خود دیده بود 
چون محمد معین، ابراهیم پورداوود، پرویز ناتل خانلری، بدیع الزمان فروزانفر، محمدتقی مدرس رضوی 
جالل الدین همایی و ذبیح اهلل صفا. دوران دانشــجویی او مصادف بود بــا کودتای ۲۸ مرداد و گرایش به 
مصدق. حتی برای مصدق قصیده ای هم گفته بود که عبدالکریم قریب، به دکتر مصدق رساند. بانو قریب 
زنی ســخت کوش از تبار زنان نام آور ایرانی بود. استاد دکتر فتح اهلل مجتبائی، هم دوره بانوی ایرانشناس 
نقل می کند: »پس از اینکه ایشان مدرک دکتری خود را از دانشگاه پنسیلوانیا اخذ کردند، برای گذراندن 
دورۀ فوق دکتری و تحصیل زبان خوارزمی به دانشگاه هاروارد آمدند و در کالس های پروفسور فرای حاضر 
شــدند. پروفسور فرای کالس دیگری نیز در دانشگاه هاروارد داشت و آن کالس زبان فارسی باستان بود 
که خانم دکتر قریب در آنجا نیز شــرکت می کردند. ایشان گاهی در باب مسائل زبان شناختی نکته های 
بســیار مفید و مؤثری را بیان می کردند.« از گروه زبان شناسی و خاورشناسی دانشگاه پنسیلوانیا مدرک 
فوق لیســانس گرفت و به مدت یک سال نیز در دانشگاه میشیگان مشغول به تحصیل آواشناسی شد. 
او همچنین عالوه بر زبان سانسکریت، زبان شناســی هند و اروپایی را نیز آموخت. در این دوره با جورج 
کامرون نویسنده کتاب »تاریخ عیالم« و والتر هنینگ، استاد دانشگاه برکلی آشنا شد و در نهایت مدرک 
دکترای خود را با دفاع از پایان نامه ای با عنوان »تحلیل ســاختاری فعل در زبان سغدی« به دست آورد. 
بانوی ایراندوســت ما پس از تحصیل در آمریکا نماند. بازگشــت تا به قول خودش دانسته هایش در این 
سرزمین بارور شود. مدتی در دانشگاه شیراز به تدریس مشغول شد و با تاسیس گروه زبان شناسی همگانی 

و فرهنگ و زبان های باستانی در دانشگاه تهران در سال 
۱35۰ نخستین کرسی آموزش زبان سغدی را در این 
دانشگاه تاسیس کرد. او استادی معتمد و مرجع جامعه 
علمی و صاحب شهرت و اعتبار جهانی بود. از مفاخر 
علمی کشور به شمار می آمد. عضویت پیوستة فقید 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو شورای علمی 

مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، چهره ماندگار 
 سال ۱3۸۱ و اخذ جوایز فراوان همگی گواه 

این مدعاست.

ترقی اقتصادی: آنچه که سهروردی در رساله »اعتقادالحماء« توضیح می دهد 
این اســت که هیچ یک از حرف های فیلســوفان مخالف با شرع نیست. بنابراین 
انتقادهایی که به طور کلی نســبت به آن ها صورت می گیرد، وارد نیســت و این 

انتقادها و تکفیرها به دلیل عدم فهم صحیح سخن حکماء است.
 بحث بر سر دفاع سهروردی است از فیلسوفان؛ اما درابتدا به لحاظ تاریخی باید 
به چند نفر از بزرگان عرصه فلسفه و علم توجه داشته باشیم: اول ابن سینا است 
که تقریبا 5۸ ســال عمر کرده است، تولد او در 37۰ و وفاتش در ۴۲۸ هجری 
اســت. یکی شیخ اشراق است که فقط 3۸ ســال عمر کرده و تولد او در  5۴9 
و وفات او در 5۸7 هجری اســت که این روزها ســالروز تولد سهروردی است و 
دیگری غزالی اســت که به شــدت به فیلسوفان حمله کرده و کال 55 سال عمر 
کرده است. او متولد ۴5۰ و وفات او در 5۰5 هجری است؛ در حقیقت غزالی بعد 
از ابن ســینا است. دیگری ابن رشد اســت که از ابن سینا در مقابل غزالی دفاع 
کرده است؛ او نیز 75سال عمر کرده و متولد 5۲۰ و وفات او نیز در 595 هجری 

است. این بحث تاریخ  باید در ذهن باشد تا اشتباهی در قضایا صورت نگیرد.
نگاهی به رساله اعتقاد الحکماء، اثر سهروردی

سهروردی رســاله کوچکی به نام »اعتقاد الحکماء« دارد؛ غزالی در آثار خود به 
شدت بخصوص در کتاب تهافت الفالسفه به فیلسوفان حمله کرد و ابن سینا را 
رسما به دلیل چند مسأله در عقاید فلسفی اش تکفیر کرد. غزالی به عنوان یک 
فقیه و متکلم وظیفه خود می دانســت که از اســالم دفاع کند و یکی از کارهای 
او این بود که ابن ســینا را تکفیر کرده اســت. بعدها ابن رشــد در دفاع از ابن 
ســینا جواب غزالی را داده اســت. ولی به هر حال معلوم می شود که سهروردی 
نیز احتماال رســاله اعتقاد الحکماء را که نوشته است، شاید ناظر بر همین قضیه 
بوده اســت البته بدون اینکه اشاره ای به غزالی داشته باشد. به هر حال در زمان 
سهروردی نیز کسانی بودند که مخالف فیلسوفان بودند و در نتیجه آنها را تکفیر 

می کردند.
این داستان پیچیده ای در تاریخ اسالم است که یک جریان فلسفه و عقل گرایی 
و یک جریان تعبدی شــرعی وجود داشــت که وظیفه خود می دانستند از شرع 
دفاع کنند و وقتی فکر می کردند عقیده ای خالف شــرع است سعی می کردند تا 
در مقابل آن بایســتند. حال، کاری که سهروردی انجام می دهد این است که در 
واقع می خواهد توضیح بدهد که هیچیک از حرف های فیلسوفان مخالف با شرع 
نیست. بنابراین انتقادهایی که به طور کلی نسبت به فیلسوفان صورت می گیرد 
وارد نیســت و کوشــش او در این رســاله کوچک چند صفحه ای پاسخ به این 
مخالفت هاست.  سهروردی توجه داشته است که عده ای به حکماء بد می گویند 
و در واقع دالئل آنها آنطور که او در رساله اش اشاره می کند، این است که این ها 
فکر می کردند فیلســوفان منکر صانع، انبیاء و »معاد« اند. این ســه مسئله مهم 
دلیل مخالفت فقها و متشرعین با فالسفه بوده است. سهروردی دیدگاه های آنها 
را جمع بندی می کند و می گوید این ظنی که شما به فیلسوفان دارید کامال خطا 
است. در واقع سهروردی کوشش می کند تا بگوید شما حرف حکماء را به درستی 

نفهمیده اید و چون نفهمیده اید، اینطور تکفیر می کنید.
ذکر یک نکته تکمیلی

در اینجا باید یادآوری کنم که یکی از خویشــاوندان سهروردی،که او هم نامش 
سهروردی است، در کسوت اهل تصوف بو د- او رئیس فرقه سهروردیه است که 
در سرتاسر جهان و بخصوص در شبه قاره و پاکستان هنوز خانقاه هایی به نام او 
وجود دارد و گروه هایی از اهل تصوف مرید او هستند، در بغداد امروز نیز آرامگاه 
این ســهروردی زیارتگاه کسانی است که چنین تفکری دارند- او ضد فلسفه بود 

اگرچه که نظر شیخ اشراق در اینجا بیشتر به فیلسوفان است ولی شاید حرف او 
به کسانی که در حوزه تصوف نیز ضد فلسفه بودند نیز ناظر باشد... می گویند آن 
سهروردی چندین بار کتاب شفای ابن سینا را در آتش انداخته و سوزانده است 
یعنی کتاب ســوزی فلسفه انجام داده و به این صورت دشمنی خود با فلسفه را 
ابراز کرده است. غزالی نیز بیش از همه تاثیر گذاشت و من عقیده دارم هنوز هم 
غزالی تنها مجتهد فقیه زنده در اندیشه مسلمانانی است که ضد فلسفه هستند 

هنوز که هنوز است غزالی است و او هنوز هم پیروانی دارد.
پاسخ های شیخ اشراق به تکفیر کنندگان فالسفه

اما شــیخ اشراق درمقام دفاع از شــبهات وارد شده نسبت به فالسفه مطالبی را 
دراین رســاله بیان می کند: یکی اینکه فیلســوفان منکر انبیاء نیستند و عقیده 
دارند انبیاء از جانب خداوند آمده اند و مأمور به ادای واجب هســتند تا بر اثبات 
خداوند تاکید کنند و توضیح بدهند و اینکه بر معاد تاکید کنند چون انســان ها 
سعادت و شقاوت خواهند داشت و پس از مرگشان این سعادت و شقاوت روشن 
می شــود؛ انبیاء این ها را گفته اند و فیلسوفان نیز به هیچ وجه من الوجوه منکر 
این موارد نیســتند. در این قضایا دور از انصاف بود که کســی مثل ابن سینا که 
بیش از همه مورد طعن این گروه قرار گرفت، اینهمه در مورد خدا بحث می کند 
و در کتاب های خود اثبات واجب الوجود می کند و از آخرت و معاد بحث می کند. 
به نظر سهروردی فیلسوفان مسأله معاد را قبول دارند، بنابراین کسی نمی تواند 
آن ها را به عنوان منکر معاد مورد اهانت و تهمت قرار بدهد. مسأله دوم این است 
که چون فیلسوفان عقیده دارند جهان ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی 
برای تحقق به واجب الوجود نیاز دارد پس اعتقاد دارند خداوند هست که جهان 

هست و همین بودن جهان نشانه وجود خداوند است.
بنابراین فیلســوفان بحث هایی داشــتند که مخالفان آنها به درستی نظر آنها را 
متوجه نشــده بودند از جمله اینکه اگر خدا هســت پس معلول اش هم هست 
آیا معنی این یعنی پس عالم قدیم اســت؟ فیلســوف ها وقتی این را می گویند 
منظور آنها »قدم عالم« نیســت بلکه به این معنی اســت که خداوند که جهان 
و عالم را آفرید او همچنان آفریننده اســت و اینها آفریده شــده اند. مثل اینکه 
دســت می برید و کلید در را می چرخانید، درست همزمان با دست شما، کلید 
هم می چرخد ولی به هر حال دســت شــما عامل و »کلید« معلول اســت. از 
اینکه فیلســوفان پاره ای از موجودات جهان را اینگونه تصور می کنند که چون 
خدا هســت پس این ها هم هســتند و فاصله ای بین خدا و عالم قرار نمی دهند 

فقها و کســانی مثل غزالی حرف را به درستی درک نمی کنند، گویی فیلسوفان 
می گویند جهان قدیم اســت. لذا ســهروردی بر این مطلــب تاکید می کند و 
می گوید این ها اعراض هســتند و قائم بر اجسامند و اگر اعراض نباشند، اجسام 
نیز چیزی نمی شــوند، بنابراین همه اینها ممکن الوجود هســتند. پس خداوند 
ازلی و ابدی اســت و عالم به این اعتبار که معلول اوســت، معلول است و وقتی 
معلول اســت، متأخر است و نمی تواند »قدیم« باشــد.  این تفسیری است که 
ســهروردی برمبنای آن تالش می کند براساس آن مخالفت و تکفیر فیلسوفان 
را نقد کند و پاســخ دهد؛ با این تأکید که واجب الوجود محل اعراض نیســت 
و به واســطه این واجب الوجود این عالم پدید آمده، پس معلول اســت؛ یعنی 
تاخر و تقدم زمانی مالک نیســت و تقدم و تأخر، علّی است؛ یعنی آن »علت« 
است و این معلول؛ ســهروردی با فلسفه خودش توضیح می دهد که نخستین 
موجود، ابداعی است و جسم و ماده نیست و یک امر عقلی است. چون این ماده 
نمی تواند به خداوند متعال وصل شــود که امری غیر مادی و مجرد است. پس 
بنابراین اولین موجودی که خداوند آفریده یک امر ابداعی اســت و اولین است 
و بدون ســابقه قبلی و امری عقلی اســت و چون امر عقلی است، مجرد است. 
او در این بیان به حدیث نیز اســتناد می دهد و می گوید شــما که این حرف را 
می زنید و حکماء را تکفیر می کنید؛ مگر در حدیث نیامده اســت که :» أوُل ما 
خلق اهلُل العقَل...«؛ پس بنابراین فیلســوفان حرفی خالف بیان شریعت نزده اند 

و این بسیار مهم است.
باید توجه داشــت که در آثار »ابن ســینا« که مهمترین فیلسوفی است که مد 
نظر غزالی و دیگران اســت، به شــدت به مســأله »معاد« توجه شده است و او 
چندین رســاله درباره»نفس« نوشته اســت که در همه آنها در آخر، »نفس« به 
مســأله »معاد« بر می گردد، لذا ســهروردی مخالفین فالسفه را توجه می دهد 
به اینکه وقتی گفته می شــود  این ها به تأخر »ُمبَدع« از »ُمبِدع« باور دارند و 
این مهمترین دلیلی است که شما آنها را تکفیر می کنید؛ در حقیقت فهم شما 
غلط اســت. چون فالسفه هیچ وقت نگفته اند ُمبِدع که خداوند است با »ُمبَدع« 

هم زمان است.
سخن پایانی

باهمه آنچه که بیان شــد، سهروردی از جمله کسانی است که وارد این میدان 
شده و ســعی کرده است از فیلسوفان دفاع کند، به خصوص اینکه در پاسخ به 
شبهات مخالفین، بحث را به مجردات به خصوص مسئله»نفس« بر می گرداند. 
ســهرودی تأکید میکند که برخی از مخالفان فلســفه و حکمــاء، نمیخواهند 
چندان به این پاسخهای استدااللی گوش کنند... به نظر بنده شاید برخی از این 
مخالفتها، جنبه عوام فریبی و ظاهر سازی داشته و  اینکه دکانی باشد در مقابل 
بزرگان اهل حکمت و فلسفه. البته من نمیخواهم بگویم غزالی از این نوع است. 
غزالی علی رغم اینکه سعی کرد کتابهای آنها را بخواند و چیزی درک کند ولی 
حرف فیلسوفان را به درستی نفهمیده است. حتی مقاصد الفالسفه را نوشت تا 
به همه بگوید من نیز فیلســوفم، ولی اینطور نبود. اینکه یادداشت های فالسفه 
را ببینید و جمع و جور کنید و چیزی ســر هم کنید تا اینکه درک شما درکی 
فلســفی باشــد، فرق میکند. این اتفاق بدی در عالم اسالم بود و این جریان در 
نهایت به این منتهی شد که رئیس فرقه سهروردیه، کتاب »شفا« را می سوزاند 
که این ضدیت با فهم و عقل بود. امیدواریم همانطور که سالروز تولد سهروردی 
را گرامی میداریم به این مسائل نیز توجه کنیم؛ چون سهروردی یکی از کسانی 
اســت که در آثار خود به آیات قرآن توجه فراوان داشــته و برای دفاع از عقاید 

فلسفی که ذیل عقاید اسالمی و دینی است، تالش قابل توجه کرده است.

یاداشت نجفقلی حبیبی به بهانه روز بزرگداشت »سهروردی «

دفاع جانانه شیخ اشراق از فلسفه و حکماء
سوگنامه
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