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رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد:
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اولویت بندی چالش های اقتصادی ایران
مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

وقتی تحلیل ها رنگ می بازند
افزایش چشمگیر سهامداران چه آثاری دارد؟

بررسی تحوالت بیمه  گری در یکسال گذشته
تهدیدها و فرصت های کرونا برای صنعت بیمه

اقتصاد هنر ایران از نفس نیفتاده است 
تاثیر تحریم های سیاسی بر هنر ایران

 وابستگی بودجه به نفت 
چطور کاهش می یابد؟

 دالر قیمت مسکن 
را کاهش می دهد؟

میزان اثربخشی اخطارهای 
نظارتی بانک مرکزی

 منابع صندوق توسعه ملی 
بورس را نجات می دهد؟

چیزی تــا زمان تقدیــم آخرین الیحــه بودجه دولت 
روحانی به مجلس باقی نمانده اســت. تا به االن هم این 
الیحه به طور رســمی منتشرنشده و تنها صحبت های از 
آن مطرح شده است. اما آن طور که از صحبت مسئوالن 
برآمده، قیمت دالر در بودجه 11 هزار و 500 تومان و...

در تحلیل های تازه از وضعیت بازار مســکن، بســیاری 
از افــت قیمت دالر به عنوان اهرمی برای کاهش قیمت 
یاد مــی کنند و باید گفت، قیمــت دالر بی اثر بر بازار 
مسکن نیست. هرچند که نوسان های دالر روزانه است  

و وضعیت بازار مسکن در بلند مدت، شش ماه و...

یکی از اهداف مهم بانک مرکزی حفظ ثبات و ســامت 
شــبکه بانکی اســت که برای تحقــق آن از نظارت بر 
عملیات بانکی استفاده می شود. بانک مرکزی از نظارت 
حضوری برای نظارت بر عملکرد بانک ها تطابق عملیات 

آن ها با شاخص های سامت بانکی استفاده می کند...

رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه از واریز 
مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. پیش از این  اخباری 
از تخصیص منابع صندوق توســعه ملــی به تقویت بازار 

سرمایه منتشر شده بود و اکنون دولت به این وعده...
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دلیل ثابت ماندن سهم استارت آپ ها از بازار بیمه

استارت آپ های بیمه ای ضرورتی برای صنعت بیمه 

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید3

در تحلیل مساله کسری بودجه عنوان شد 

 دست دولت 
درجیب مردم

ترقی اقتصادی : در ماه های اخیر از کسری بودجه دولت 
بسیار شنیدیم، این که دولت پول ندارد و دستانش خالی 
است آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم ها، درآمد های 
نفتی کاهش یافته اســت. کرونا نیز هزینه های سنگین بر 
دوش دولت گذاشته است و درآمد های مالیاتی و صادرات 

غیرنفتی را به کمترین میزان خود رسانده است.
رقم های مختلفی از میزان کســری بودجه دولت گزارش 
می شــود؛ از 55 تا ۲00 هزار میلیــارد تومان. ولی مرکز 
پژوهش های مجلس در دی ماه ســال ۹۸ که هنوز ثبات 
نســبی بر بازار نفت حاکم بود و تبعــات اقتصادی کرونا 
آشکار نشده بود اعام کرده بود: در سال ۹۹ دولت حداقل 
با یک کســری بودجه 1۳1 هزار میلیــارد تومانی روبه رو 
است. کسری بودجه ای که با توجه به روزگار وخیم کسب 
و کار ها به دلیل کرونا و افت شدید درآمد های نفتی حاال 

باید بیشتر هم شده باشد...



ترقی اقتصادی : چالش های اقتصادی کشور که برخی عمری طوالنی دارند حاال بر هم 
انباشته شدند و گره روی گره آمده تا راه نفس اقتصاد کشور را ببندند. مشکاتی که حل 
آن نیاز یک برنامه جامع و نگرشی هدفمند است. اما در گام نخست باید دید چالش های 

اقتصادی کشور به ترتیب اولویت چه هستند تا بعد به دنبال راهکار بود.
اولین معضل کشور تورم است

علی ســعدوندی اقتصاددان درباره اولویت بندی چالش های اقتصادی کشور گفت: اولین 
معضل اقتصاد کشــو، تورم اســت. چون تورم مانع رشــد فعالیت های اقتصادی است و 
نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می دهد. همین طور موجب رشد نابرابری می شود. همین 
افزایش نابرابری تاثیر بر بازار ارز می گذارد و از دو جنبه بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد 
و شرایط التهاب تورمی ایجاد می کند؛ بنابراین االن اولین معضل اقتصاد کشور، تورم است.
وی افزود: اگر بخواهیم با تورم مقابله کنیم باید با رشد نقدینگی مبارزه کنیم و جلوی رشد 
بیش از حد نقدینگی را بگیریم. برای این کار دو مســئله اساسی باید مدنظر قرار بگیرد. 
در بلندمدت باید درآمد های دولت افزایش پیدا کند و کسری بودجه دولت از بین برود و 
به یک بودجه متعادل برســیم و در کوتاه مدت کسری بودجه فقط و فقط از طریق اوراق 

تامین بشود.
او اضافه کرد: بخش بزرگی از نقدینگی توسط بانک های تجاری خلق می شود و در اختیار 
افرادی قرار می گیرد که این افراد متاسفانه اقدام به بازپرداخت تسهیات خود نمی کنند؛ 
بنابراین باید نظارت خیلی جدی تری بر کل نظام بانکی صورت بگیرد و باید نهاد های جدید 

نظارتی به وجود بیاید.
این اقتصاددان اظهار کرد: اما کاهش تورم فقط برای اقتصاد کافی نیست و رشد هم باید 
افزایش پیدا کند. متأســفانه مهم ترین عامل بیکاری در کشور و و رکود در کشور معضل 
مجوز ها است. یعنی ما خودمان باعث شدیم تا رشد اقتصادی نداشته باشیم. همین نداشتن 
رشــد اقتصادی منجر به تورم باالتر می شــود و شده است. باید معضل مجوز ها به صورت 
جدی و ریشــه ای برای همیشه حل بشود. اما این که چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد 
معلوم نیســت. فعًا که عزم جدی در زمینه حل معضل مجوز ها در کشور دیده نمی شود. 

مطلقاً چنین اراده ای نیست. حتی مقررات زدایی در کشور انجام نمی شود و تورم مقرراتی 
ظرف سال های گذشته افزوده شده است؛ بنابراین اگر معضل مجوز ها رفع شود و برای رفع 
تورم هم راهکار هایی جدی در نظر بگیریم من امیدوارم که رشد اقتصادی ما به تدریج روند 
رو به افزایشی داشته باشد. در این صورت، بسیاری از معضات اقتصادی ما حل خواهد شد.

وی در پاســخ به این پرسش که رفع تحریم ها در شرایط فعلی می تواند یک اولویت تلقی 
شود و کمکی به بهبود شرایط می کند بیان کرد: من اینطور فکر نمی کنم. چون روشی که 
ما با دنیا تعامل می کنیم یک روش مخرب برای خودمان است. پنجاه سال است درآمد های 
نفتی را صرف بیماری هلندی و تورم در اقتصاد کشــور کردیم؛ بنابراین به محض این که 
درآمد های نفتی برگردد مجدداً تورم افزایش پیدا می کند یا این که کاال های خارجی وارد 
کشور می شود و بخش تولید کشور صدمه می بیند، ولی راهکار برای این مسئله وجود دارد. 
یکی از آن راهکار ها یک بســته اســت که باید با هم انجام بشود و یکی از محور های آن، 
تخفیف بودجه ارزی و ریالی اســت، اما متأسفانه تا به امروز این طور بوده است که درآمد 

مازاد ارزی به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.
او افزود: به عنوان مثال ما یک کیلومتر راه آهن مدرن نداریم، اما در تمام این سال ها سعی 
کردیم که درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات خوراک دام و طیور و روغن نباتی 
بکنیم. همین باعث شده تا صنایع روغن کشی و تولید خوراک دام و طیور در کشور رشد 
نکنند و سرکوب بشــوند. تا وقتی که این شرایط مانند گذشته وجود داشته باشد امیدی 
نیست که با برداشتن تحریم ها اقتصاد کشور وضعیت بهتری پیدا کند. حتی انتظار می رود 
که وضعیت بدتر هم بشــود. چنانچه وقتی برجام امضا شــد به صورت ظاهری نرخ رشد 
اقتصادی چند درصدی اتفاق افتاد، ولی برای مردم توضیح داده نشــد که این نرخ رشــد 
اقتصادی 1۲ درصدی فقط و فقط به خاطر افزایش فروش نفت بوده اســت. واقعیتی که 
اتفاق افتاد این بود که افزایش فروش نفت به ضرر اقتصاد تمام شــد و ما متأســفانه هیچ 

بهره مندی از برجام نکردیم.
ســعدوندی تأکید کرد: تا وقتی که مکانیســم های داخلی اقتصاد مثل معضل انحصارات 
و مجوز ها و تورم، پول ســازی کســری بودجه، تبدیل درآمد نفت به تورم ادامه پیدا بکند 

امیدی نمی رود که با لغو تحریم ها وضعیت ما بهتر بشــود. من معتقد هستم با همه دنیا 
باید بهترین رابطه را داشته باشیم، اما در نهایت این تحریم ها نبوده و نیست که مشکات 
اقتصادی ما را ایجاد کرده است بلکه طرز فکر کل جامعه ایرانِی داخل و خارج کشور بوده 
اســت. چه افرادی که در مصدر امور هســتند، چه افرادی که منتقد دولت هستند و چه 
اپوزیسیون خارج از کشور همه این ها طرز فکر درباره اقتصاد کشور دارند که این طرز فکر 
خیلی مخرب اســت و از زمان هویدا تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. پول سازی، کسری 
بودجه و نقش تخریبی درآمد نفتی ادامه پیدا کرده است و سالیان سال است ادامه دارد. 
تاکید بر این که تورم ما معضل خیلی بزرگی نیست، ادامه پیدا کرده است، تثبیت نرخ ارز 
با شرایط ویژه اقتصاد ایران که بسیار مخرب بوده است ادامه پیدا کرده است، برخورد های 
قیمت گذاری تعزیراتی که از زمان هویدا آغاز شده هنوز هم هست. این یعنی جامعه ایرانی 
با این طرز تفکر اداره اقتصاد، خو گرفته است و به این اعتقاد دارد. اما این طرز تفکر بسیار 

مضر بوده است.
او افزود: اگر در داخل قوی می شــدیم تحریم هم اصًا اعمال نمی شد و یا تحریم ها مؤثر 
نبود. چرا ما تحریم می شــویم، چون ضعیف هستیم. چون بنیه اقتصادی ما ضعیف است. 
چرا بنیه اقتصادی ما ضعیف است یک دلیلش ارز ۴۲00 تومانی است چه قدر این مسئله 
به اقتصاد کشور صدمه زد و به باور من کم از تحریم ها نداشته است. اما مقامات و صاحبان 
قدرت در این کشور به دنبال رانت پاشی هستند وبعد فساد است که اتفاق می افتد و برخی 

از این مسائل موجود بسیار منتفع می شوند.

ترقی اقتصادی : درحالی که موضوع فروش اوراق ســلف نقتی 
از ســوی دولت یک بار در تابستان امســال مطرح و با مخالفت 
ســنگین بخشی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان روبه رو شد؛ 
دولت برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای کشور بار 
دیگر در الیحه بودجه ســال آینده موضوع فروش اوراق ســلف 
نفتی را مطرح کرده است. طبق الیحه بودجه درآمد پیش بینی 
شــده از محل صادرات نفت در ســال آینده 1۹۹هزار میلیارد 
تومان اســت و در عین حال دولت از مجلس اجازه خواســته تا 
مجوز های الزم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی 
را به صورت ریالی و ارزی صادر کند. بر اســاس ردیف ۲10101 
منابع حاصل از نفت خام بدون احتســاب فرآوده ها حدود 15۳ 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین طبق ردیف 
۳1011۲ فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی 
پیش بینی شده است. اگر مجلس با این عدد موافقت کند براورد 
می شود طبق پیش بینی دولت در بودجه، فروش یک میلیون 
و 600 هزار بشــکه فروش نفت در روز صورت گیرد. اما اگر این 
اتفاق رخ ندهد و مجلس با فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق 
نفتی موافقت نکند، عدد 1.۲ میلیون بشــکه در روز را باید مبنا 
قــرار داد. اوایل شــهریور ماه که موضوعی فروش اوراق ســلف 
نفتی برای اولین بار مطرح شــد، عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی در یک یادداشــت اینستاگرامی نوشت:» مدیریت 
بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، درشــرایط اقتصادی امروز، 
وظیفه اصلی بانک مرکزی است.کســری بودجه دولت، به خاطر 
تحریم صادرات نفت، یک واقعیت اســت و» تامین مالی سالم« 
این کســری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز یک ضرورت. 
تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد 
: کاهش هزینه ها - افزایش درآمدهای مالیاتی- فروش سهام و 

اموال دولت- انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کاالهایی نظیر 
نفت درشرایط تحریمی.ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش 
هزینه برای دولت و مجلس درســال جاری، با عنایت به کرونا، 
مشــخص و محدود است. فروش ســهام با همه موانع در حال 
انجام اســت و اوراق بدهی نیز، تاکنــون 5۲ هزارمیلیارد تومان 
فروش رفته اســت.« او در بخش دیگری از متن خود نوشت:» 
طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عمًا فروش قطعی است 
و تحویل آن دو ســال دیگر خواهد بــود، دو ویژگی دارد : 1- 
انتظارات تورمی را مدیریت می کند.۲- نسبت به اوراق قرضه کم 
هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای 
دارنده این اوراق دارد. البته، واضح اســت که برای موفقیت این 
طرح، توافق تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، 
ضروری اســت. انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه 
دنیــا برای هموارســازی هزینه های دولت و کاهش نوســانات 
اقتصاد کان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری 

دولت های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.«

مخالفان چه می گویند؟
نادران نماینده مردم تهران در مجلس با مخالفت جدی با فروش 
اوراق سلف نفتی گفت:» ما در بودجه با شرایطی مواجه هستیم 
که شنیده ام دولت بنا دارد اوراق سلف نفتی بفروشد که معنایش 
یعنی فاجعه و تحویل زمین ســوخته بــه دولت بعدی.  دولت و 
مجلس باید درباره اصول بودجه ســال آینده با یکدیگر نشست 
داشته و کلیات آن را بررســی کنیم. نباید اینگونه باشد که که 
اموال  آیندگان را با فروش اوراق بفروشیم و روی مسائل اساسی 
کار نکنیــم.« در این بین نکته دیگری کــه منتقدان به فروش 
اوراق ســلف نقتی وارد می دانند به افزایش وابستگی بودجه به 
نفت ارتباط دارد. کارشناســان می گویند در شرایطی که دولت 
اعام می کند به دنبال کاهش وابســتگی کشــور به درآمدهای 
نفتی اســت فروش اوراق ســلف نفتی حرکتی در جهت خاف 
این موضوع است. به اعتقاد این کارشناسان با فروش اوراق سلف 
نفتی و جبران کسری درآمد کشور از این راه عما  وابستگی به 

درآمدهای نفتی پابرجا خواهد بود.

 وابستگی بودجه به نفت 
چطور کاهش می یابد؟

چیزی تا زمان تقدیم آخرین الیحه 
بودجــه دولت روحانــی به مجلس 
باقی نمانده است. تا به االن هم این 
الیحه به طور رسمی منتشرنشده و 
تنها صحبت های از آن مطرح شــده 
اســت. اما آن طور کــه از صحبت 
در  دالر  قیمت  برآمده،  مســئوالن 
بودجــه 11 هــزار و 500 تومان و 
قیمت نفت هم ۴0 دالر خواهد بود. 
به اعتقاد من هر دو این قیمت برای 

بودجه معقول است.
اما بحثی که درباره همه لوایح بودجه مطرح می شــود، درصد وابســتگی آنها 
به نفت است که در ۴0 ســال گذشته هیچ وقت این مهم محقق نشده است. 
برای کاهش وابســتگی بودجه به نفت، باید دیدگاه مسئوالن تغییر کند. این 
دیدگاه هم ربطی به اصولگــرا و اصاح طلب ندارد. درواقع تجربه ثابت کرده، 
این دو طیف، در تصمیم های اقتصادی شبیه هم عمل می کنند. به طور مثال 
دولــت روحانی تقریباً همان اقداماتی را انجــام داد که دولت احمدی نژاد در 
طول دوره اش انجام داده اســت. این دولت معتقد است کسری بودجه اش را 
به شــیوه غیرپولی تأمین کرده، اما تورم همین طور باال رفته است. اگر روش 
غیرپولی بوده، چرا تورم این میزان باال رفته است. اما دولت همچنان هم االن 
و هــم در آینده خواهد گفت که ما از منابع پولــی و بانک مرکزی و بانک ها 

استفاده نکردیم.
اما کاهش وابستگی اقتصاد به نفت مستلزم این است که در سیاست خارجی 
هم نوع نگاه به دنیا و اقتصاد با دگرگونی بنیادین و اساســی همراه شــود. اما 
اگر همین جریان فکری که تا به االن بر اقتصاد کشــور حاکم بوده، در آینده 

هم باشد چیزی تغییر نمی کند.
البته باید دقت کرد که مشــکات اقتصادی در کشــور به اندازه ای اســت که 
دولت ناگزیر اســت برای مــدت کوتاهی از درآمدهای نفتــی برای حل آنها 
اســتفاده کند. دولت به غیراز نفت درآمد دیگری ندارد. تولید ناخالص داخلی 
در ده ســال گذشــته تقریباً ثابت باقی مانده و درآمد سرانه کاهش پیداکرده 
است. درعین حال، مشکات کرونا، خدای نکرده نیازهای امنیتی، ناترازی های 
بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی هم وجود دارد که دولت 
را درگیر خود می کند. حل کردن این مسائل به درآمد نیاز دارد، درآمد دولت 
هم که نفت اســت. بنابراین برای حل مشــکات، دولت مجبور به استفاده از 
درآمدهای نفتی خواهد بود. اما این مسئله باید کوتاه مدت باشد. درواقع حتی 
در کوتاه مــدت نمی توان به راحتی درآمدهای نفتی را کنار گذاشــت و از آن 

استفاده نکرد.
بااین حال ما باید واقع بین باشــیم. دولت مجبور است مشکاتش را حل کند. 
بنابراین بهتر است بگوید در کوتاه مدت مجبور به استفاده از درآمدهای نفتی 
هستم. اما برنامه میان مدت تنظیم می کنیم تا با ساختارهای جدید، اول ازهمه 
بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفتی جدا شود، و درنهایت اقتصاد از افسار 

وابستگی نفت رهایی پیدا کند.
وقتی دولت مدام برای هرکدام از مشکات ریزودرشتش از صندوق توسعه وام 
می گیرد، یعنی همچنان به نفت وابسته است. حاال این وابستگی غیرمستقیم 

شده است.
ایران باید در عدم وابســتگی به نفت مانند ژاپن و نروژ عمل کند. ژاپن اصًا 
درآمد نفتی ندارد اما می بینیم که از ابرقدرت های اقتصادی دنیاست. نروژ هم 
تمام درآمدهای نفتی خود را وارد صندوق توســعه اش می کند که هیچ وقت 
این درآمد وارد اقتصادش نمی شود. درآمدهای نفتی نروژ خارج از اقتصاد این 
کشور سرمایه گذاری می شود. اما صندوق توسعه ما به کل متفاوت از صندوق 
توســعه نروژ اســت. آنها هیچ وقت از این درآمدهای نفتی حتی برای توسعه 
و رشــد داخل کشور استفاده نمی کنند. شــاید بخشی از درآمد که از طریق 
سرمایه گذاری منابع صندوق به دســت آمده را استفاده کنند، اما هیچ وقت از 

اصل منابع داخل صندوق استفاده نمی کنند.
بااین حــال، ما می دانیم که عدم وابســتگی به نفت در کشــور در کوتاه مدت 
ممکن نیست. اقتصاد ما اقتصاد نفتی است. به همین دلیل هم هر وقت نفت 

تحریم شود، اقتصاد ایران به هم می ریزد.

دالر قیمت مسکن را کاهش می دهد؟
در تحلیــل های تــازه از وضعیت بازار 
مسکن، بســیاری از افت قیمت دالر به 
عنوان اهرمی بــرای کاهش قیمت یاد 
می کنند و باید گفت، قیمت دالر بی اثر بر بازار مســکن نیســت. هرچند که 
نوسان های دالر روزانه است  و وضعیت بازار مسکن در بلند مدت، شش ماه و 
یک سال برآورد می شود. با این حال اثرگذاری دالر بر بازار مسکن به معنای 
ارزان شدن مسکن نیست و در نهایت، اثرکاهشی دالر در این بازار خود را در 
رکود بازار مســکن نشان می دهد. در دوره رکود، قیمت ها کاهش پیدا نمی 
کند بلکه کاهش خرید و فروش ها، فروشندگان واقعی یا سرمایه گذارانی که 

به بازگشت سرمایه خود نیاز دارند را، به قیمت های کمتر راضی می کند.
هرچند قیمت بســیاری از مصالح ســاختمانی و نهاده هــای تولید در بخش 
مسکن به قیمت ارز مربوط است اما کاهش قیمت دالر، اثرآنچنانی بر کاهش 
قیمت این مصالح ندارد. از جمله این مصالح آهن و ســیمان اســت که حتی 
اگــر دالر از ۳0 هزار تومان به ۲0 هزار تومان برســد و نزدیک به 50 درصد 
کاهش قیمت را ثبت کند، همگام با دالر، ارزان نمی شــود. بنابراین، کاهش 
قیمت دالر از این نظر هم، اهرم ارزانی در بازار مســکن نیســت بلکه رکود را 

تعمیق می کند.
مهم ترین عاملی که می تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و بر قیمت ها 
اثر بگذارد، امنیت اقتصادی اســت. زمانی که تولید در بخش مســکن رونق 
بگیرد و ســاخت مسکن به عنوان شغل مطرح شــود، خرید و فروش زمین، 
ســازندگی  و معامله مسکن رونق می گیرد. زمانی که امنیت اقتصادی وجود 
دارد، ســازنده نگران این نیست که آیا خانه ای که می سازد مشتری دارد و 
سرمایه گذاری که انجام شده بازگشت دارد یا خیر. در شرایط کنونی، باتوجه 
به کاهش سطح پیش بینی پذیری اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش ساخت 

مسکن کاهش یافته و سازندگان رغبتی به ساخت نشان نمی دهد.
باتوجه به مجموع عوامل، پیش بینی می شــود رکود در بازار مسکن سنگین 
تر شــود. با این حال کاهش عرضه به عنوان مانعی در مســیر کاهش قیمت 
عمل می کند و به این ترتیب به شــرایطی می رســیم که از آن با اسم رکود 
تورمــی یاد می کنند. شــرایطی که عاوه باوجود کاهــش تقاضا، قیمت ها 

کاهش پیدا نمی کند.

ترقی اقتصادی : در ماه های اخیر از کسری بودجه دولت بسیار 
شنیدیم، این که دولت پول ندارد و دستانش خالی است آن هم 
در شرایطی که به دلیل تحریم ها، درآمد های نفتی کاهش یافته 
است. کرونا نیز هزینه های سنگین بر دوش دولت گذاشته است 
و درآمد های مالیاتی و صــادرات غیرنفتی را به کمترین میزان 

خود رسانده است.
رقم های مختلفی از میزان کسری بودجه دولت گزارش می شود؛ 
از 55 تا ۲00 هزار میلیارد تومان. ولی مرکز پژوهش های مجلس 
در دی ماه سال ۹۸ که هنوز ثبات نسبی بر بازار نفت حاکم بود 
و تبعات اقتصادی کرونا آشکار نشده بود اعام کرده بود: در سال 
۹۹ دولت حداقل با یک کسری بودجه 1۳1 هزار میلیارد تومانی 
روبه رو است. کسری بودجه ای که با توجه به روزگار وخیم کسب 
و کار ها به دلیل کرونا و افت شــدید درآمد های نفتی حاال باید 

بیشتر هم شده باشد.
در این شــرایط هر روز اخبار درباره گرانی ها هم رو به افزایش 
اســت گرانی که از کاال های ســرمایه ای حاال دامنگیر کاال های 
ضروری هم شده اســت و قصد کوچک تر کردن سفره مردم را 
کرده اســت. در این شرایط برخی بر این نظر هستند که دولت 
برای تامین کســری بودجه دست در جیب مردم کرده است و 
گرانی های اخیر را بی ارتباط با کســری بودجه دولت نمی دانند. 
آنچه موجب می شــود تا بپرسیم: آیا کسری بودجه بر سر مردم 
آوار شده اســت؟ آیا این مردم هستند که دارند کسری بودجه 
دولت را تامین می کنند؟ این پرســش ها را در گفتگو با مرتضی 

افقه اقتصاددان مطرح کردیم.
او در این باره بیان کرد: دوستان اقتصادخوانده اغلب می گویند 
دلیل تورم، نقدینگی است و باید نقدینگی کم شود تا این مسئله 
حل شــود. اما خود این نقدینگی معلول اســت؛ معلول کسری 
بودجه اســت. اما در کســری بودجه هم نباید در جا زد. خود 
کسری بودجه نیز متأسفانه نتیجه هزینه های زائد دولت است. 
دولت در واقع نان خور های اضافی دارد که به بودجه دولت آویزان 
هســتند. تعداد قابل توجهی سازمان، دســتگاه و حتی نیروی 
انسانی هستند که از این بودجه ارتزاق می کنند بدون آنکه نقش 
مثبتی در فرآیند تولید و افزایش تولید داشــته باشند. این یکی 
از دالیل کسری بودجه است. هزینه های دولت از این طریق زیاد 
شده اســت. یکی دیگر هم بهره وری پایین دستگاه های دولتی 
اســت که به ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و نحوه انتصاب 
مدیران و کارمندان مربوط اســت. این به معنای این اســت که 
پولــی که به این افراد می دهند به اندازه اش به تولید ملی اضافه 
نمی شــود. مجموعه این دوتا عامل، باعث شده است تا کسری 

بودجه زیاد شود.
 فشار کسری بودجه دولت چطور 

به مردم منتقل می شود؟
وی اضافه کرد: دولت هم برای تامین کسری بودجه در شرایط 
فعلی راهی جز اســتقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به 
نقدینگی و افزایش تورم تبدیل می شود. بنابراین، کسری بودجه 
و نحــوه تامین آن باعث شــده تا به گرانی ها دامن زده شــود. 
دولت ناچار شــده خدماتش را گران بکند و به همین ترتیب به 
صورت زنجیره وار این کســری بودجه به مردم تحمیل می شود. 

به عبارت دیگر دولت کســری بودجــه را از این طریق به مردم 
منتقل می کند.

او افزود: دولت با شــیوه تامین کسری بودجه که توسل به بانک 
مرکزی و انتشــار نقدینگی و گران تر کردن خدمات است فشار 
کسری بودجه را به مردم وارد می کند و جاخالی می دهد. از یک 
سو دولت ناچار به این گرانی ها است و از سویی دولت یا درواقع 
کل حاکمیت نه فقط قوه مجریه به دلیل فشــار تبعات سیاسی 
اجتماعی و تنش های احتمالی ناگزیر است که به فکر این کاهش 
تورم هم باشــد. برای این کار باید راه های تامین کسری بودجه 
را عــوض بکند، ولی فعًا راهی جز اســتقراض از بانک مرکزی 
نــدارد. چون راه دیگر حذف هزینه های اضافه یا قطع یا کاهش 
هزینه نان خور های اضافی است که این برایش مشکل ساز است. 
این نان خور ها که به مصرف بودجه بدون کمک کردن به تولید 
ملی عادت کردند، قدرتمند هستند و بنابراین حذف آن ها برای 

دولت هزینه دارد.
راه درست تامین کسری بودجه چیست؟

وی در توضیح این که منظور از این نان خور های اضافی چیست 
ادامه داد: دستگاه های بسیار زیادی که موازی هم هستند مثًا 
سازمان تبلیغات اسامی و وزارت فرهنگ و ارشاد هر دو تقریباً 
وظایف مشابه دارند. مملکت پر است از این دستگاه های موازی 
که اضافه هســتند. به غیر از آن ها بسیاری از نهاد های مذهبی 
هســتند که دارند کار های مشابه و تحقیقاتی می کنند و خیلی 
کمکی به تولید ملی نمی کنند، اما بودجه های زیادی را مصرف 

می کنند.
افقه در پاســخ به این که راه دیگری برای تامین کسری بودجه 
وجــود دارد یا خیر، اظهــار کرد: راه دیگری هم هســت، ولی 
مسئوالن ما اهلش نیســتند. این راه این است که سیستم های 
دولتی و بوروکراسی را کارآمدتر کنند تا معادل آن پولی که دارند 
خرج می کنند درآمد هم کسب بکنند. یکی از مشکات موجود 
این اســت که دســتگاه های موجود پر هزینه و بدون بهره وری 
هســتند. غیر از دســتگاه های زاید و موازی، خود دستگاه های 

دولتی هم تا دلتان بخواهــد ریخت وپاش دارند. مصارف اضافه 
دارند. از ســفر های اضافه تا سمینار های اضافه. سفر های داخل 
و خارج را خیلی کم کردند، اما هنوز هم خیلی باالســت. همه 
واحد هایی که از بودجه ارتزاق می کنند چه موازی ها و اضافه ها و 
چه آن هایی که الزم هستند ریخت وپاش های بسیار زیادی دارند 
و این به صورت یک عادت درآمده است. این میراث به جا مانده 
از دوره هایی است که در آن درآمد های مفت نفتی داشتیم و به 

خاطر همین، این فشار ها وجود نداشتند.
وی گفت: بسیار شنیده ایم که ما در یک دهه گذشته توانستیم 
وابســتگی بودجه بــه نفت را کم بکنیم. عــده ای حتی با تکیه 
به آمــار بودجه می گویند این وابســتگی کمتر از پنجاه درصد 
شــده است، اما این ظاهر قضیه اســت. ما هنوز 70-۸0 درصد 
به نفت وابســته هســتیم. یک قلم اصلی بودجه ما نفت و بعد 
مالیات است. االن مالیات ها هم وابسته به درآمد های نفتی است. 
وقتی درآمد های نفتی نباشد بسیاری از واحد های اقتصادی که 
نیاز به ارز نفتی برای تامین مواد واسطه ای و اولیه شان داشتند 
دچار مشکل تولید می شوند آن وقت مالیات کمتری می دهند. 
به دلیل کاهش فروش نفت، فروش تولیدات داخلی هم کاهش 
پیدا می کند و بنابراین مالیاتی که بر این تولیدات بسته می شد 
کمتر می شــود. ضمن این که تعداد زیادی نیروی کارگر اخراج 
می شــوند که آن ها هم مالیات می دادند. پس مالیات این ها هم 
از درآمد های دولت کم می شود. پس این زنجیره است و درآمد 
نفتی نقشی باالتر از 70-۸0 درصد در بودجه کشور دارد. تقریباً 
باالی ۸0 درصد کســری بودجه امسال و یکی دوساله اخیر که 
تحریم ها شدید شده است به دلیل نبود فروش نفت و درآمد های 

نفتی است.
تحریم، تورم، رکود و بی کفایتی

این کارشــناس درباره تــداوم روند گرانی ها نیــز مطرح کرد: 
متأســفانه این روند ادامه دارد و در افزایش تورم تردید نکنید. 
تا زمانی که مشــکل فروش نفت حل نشود این فشار ها به مردم 
وجود دارد و افزایش تورم را داریم. در کنار تورم هم مشکل رکود 

را داریــم. با تعطیلی واحد های اقتصــادی، نیرو های کار اخراج 
می شوند این یعنی رکود؛ بنابراین تورم و رکورد تشدید می شود.
وی بــا بیان این که تاش برای رفــع تحریم ها راهی کوتاه مدت 
برای حل مســئله است عنوان کرد: حتی اگر جریان نفت برقرار 
بشود باز برمی گردیم به سال های قبل از ۹0. ما پیش از آن هم 
در تمام ســه دهه به دلیل ناکارآمدی  همواره کسری بودجه را 
حتی با وجود درآمد های نفتی داشتیم. چون تصورمان این بود 
که کشور ثروتمندی هســتیم و نفت داریم تا توانستیم افراد و 
نهاد ها را و ایــن نان خور های اضافی را به بودجه آویزان کردیم. 
همین باعث شده تا در همه سال ها کسری بودجه داشته باشیم. 
حتی ســال 7۴ با اینکه درآمد نفتی داشــتیم و تحریم نبودیم 
باالترین تورم تاریخ کشــور بعد از جنــگ جهانی دوم را تجربه 

کردیم.
او تاکید کرد: بار ها گفته ام تحریم ها فقط بی کفایتی ها را عریان 
کرده است واال نفت هم که باشد این بی کفایتی ها یعنی افزایش 
هزینه های مردم یعنی افزایش هزینه تولید در کشور. یعنی در 
شــرایط عادی هم قیمت کاال هایی که تولید می کردیم به دلیل 
همین ناکارآمدی های سیســتم حاکم، باالتر از کاال های مشابه 
وارداتــی بود. برای حل این مســایل در مرحله اول، نیاز به یک 
تحول اساســی در نگرش و به دنبالش ایجاد تغییر اساســی در 
ســاختار های اقتصادی، سیاســی و بخصوص اداری و اجرایی و 
مدیریتی داریم. در غیر این صورت حتی اگر تحریم ها برداشته 

شود تازه می شویم سال ۹0 که آن هم پر از مشکل بود.
راه حل چیست؟

افقــه ادامه داد: باید بودجه بخش های زائد را قطع یا کم کرد یا 
بعضی از آن ها را در هم ادغام کرد. بســیاری از دستگاه هایی که 
اآلن از بودجه ارتزاق می کنند واقعاً زائد هســتند و مستقیم یا 
غیرمســتقیم کمکی به تولید ملی نمی کنند، ولی چون نهاد ها 
و دستگاه های قدرتمندی هستند دولت ها معموالً کمتر جرات 
می کنند که وارد درگیری با آن ها شــوند. در شــرایط فعلی که 
دولت به کسری بودجه دچار شده است هزینه این نهاد های زاید 
از جیب ملت داده می شــود و هزینه آن ها بر دوش ملت افتاده 
اســت. نه تنها هزینه این نهاد های زاید بلکه هزینه بسیاری از 
مدیران ناکارآمد و کارکنانی که نه براســاس شایستگی بلکه بر 
اساس روابط سیاسی، فامیلی، گروهی و قومی استخدام می شوند 
از باال تا پایین در هر مرتبه از وزرا تا مدیران تا استانداران تا همه 
نهاد هایی که از بودجه ارتزاق می کنند روی دوش مردم اســت. 
متأســفانه ماک انتخاب نیروی انسانی در سیستم، شایستگی 
نیست بنابراین کارآمدی و بهره وری پایین دارند. این هم یعنی 

تحمیل هزینه به کشور و مردم.
وی دربــاره گنجایــش ظرفیت مــردم برای گرانی هــا افزود: 
متأسفانه همین االن هم ظرفیت مردم تمام شده است و بیشتر 
از ایــن طاقت ندارند و له شــده اند. االن طبق آماری که خود 
دولت اعام کرده است 60 میلیون از ۸0 میلیون نفر جمعیت 
کشــور مستحق دریافت بسته حمایتی شــدند. این یعنی 60 
میلیون فقیر مطلق شــدند و وضعیــت فقرا هم روزبه روز بدتر 
می شــود؛ بنابراین همین االن هم با این گروه از مردم انبوه در 

آستانه خطر هستیم.

در تحلیل مساله کسری بودجه عنوان شد 

دست دولت در جیب مردم 

 اقتصاددان
کامران ندری

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 96 - نیمه اول آذر 1399

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

اولویت بندی چالش های اقتصادی ایران

مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

دولت آیا می تواند بخشی از کسری بودجه را با اوراق سلف نفتی جبران کند؟

خیز دوباره برای فروش اوراق سلف نفتی

کارشناس مسکن
علیرضا سرحدی



در یک ســال گذشته مدل 
بــازی عوض شــد و مدل 
بر اســاس تحلیل ســهم و 
تحلیل تکنیکال و بنیادی نبود، در این شرایط فقط تحلیل نقدینگی 
بود که می توانســت جواب دهد. در ادامه کنترل کردن چنین سیل 
نقدینگی کار راحتی نبود و بعد از شــاخص یک میلیون و 500 هزار 
واحد، دولتمردان به این فکر افتادند که باید جلوی این مسیر را گرفت
سال ۹۹ یک سال استثنایی در تاریخ بورس بود تا جایی که تحوالت 
بازار را به قبل و بعد از این سال تقسیم بندی کرد. در گذشته افراد فعال 
در بازار محدود و شناخته شده بودند و مصطلح بود که می گفتند بازار 
ســرمایه بازار کوچکی است. شدت گرفتن تحریم ها در سال گذشته، 
محدودتر شــدن ارتباطات تجاری ایران با سایر کشورها، عرضه کمتر 
اجناس و مایحتاج مردمی و کاهش واردات موجب شــد تا انتظارات 
تورمی مردم باالتر رود و ذهن ها آماده پذیرش بحران شود. در یک سال 
گذشته کم شدن مراودات تجاری و محدودیت های تحریمی ورود ارز 
به کشور را مختل کرد. زمانی که طرف عرضه به مشکل بر می خورد و 
طرف تقاضا سر جای خود می ماند، باعث کشش رو به باالی قیمت ها 
می شــود. با افزایش قیمت دالر مردم به این سمت حرکت کردند که 
نقدینگی شــان را تبدیل به دارایی کننــد که یکی از بهترین محل ها 
برای این کار بورس و خرید ســهام شرکت ها بود. در تحلیل وضعیت 
شرکت ها و تحلیل EPS آن ها، قیمت بیشتر دالر، برابر با سود ریالی 
باالتر شرکت هاست و این موضوع کلیت بازار را بهبود می بخشد. این 
موضوع در یک ســال گذشته تحریک کننده بود تا بورس را به عنوان 
یک موقعیت استثنایی جلوه دهد. رشد عجیب نقدینگی دست مردم 
هم یکی از موضوعات مهم بود و روزی 1000 تا 1100 میلیارد تومان 
تولید نقدینگی جدید داشتیم که باید در محلی سرمایه گذاری می شد.

از طرفی رشد قیمت در بازار سرمایه اثرپذیری اجتماعی خیلی کمتری 
نسبت به رشد قیمت در بازارهای موازی مانند مسکن و ارز دارد. اگر 

قیمت دالر ۲0 تا ۳0 درصد رشد کند کل ۸0 میلیون جمعیت کشور 
از آن متأثر می شوند و قیمت ها جابه جا می شود و اثر مخرب دارد. اما 
رشد ۳0 تا 100 درصد در بازار سرمایه کسی را دچار مشکل نمی کند. 
همچنین محدودیت هایی که بانک مرکزی برای خرید و فروش دالر 
گذاشته بود، موجب شد تا خرید دالر محدود شود و ورود نقدینگی به 
بازار ارز برای پول های درشت غیرممکن شود. همه این عوامل در کنار 
این موضوع که دولت مشــکل کسری بودجه دارد و باید به نوعی این 
کســری بودجه ها را جبران و نقدینگی را مهار می کرد، موجب شد تا 
بهترین و جذاب ترین گزینه را پررنگ کند که همان بازار سرمایه بود. 
نقدینگی که برای تبدیل به مســکن و خودرو کافی نبود، می توانست 
در بازار سرمایه تبدیل به دارایی شود. این اتفاق افتاد که نسبت فعاالن 

بازار به شــدت متفاوت شــد یعنی اگر در دو سال قبل بخش عمده 
معامات روزانه توسط شرکت های حقوقی و اشخاص حقیقی بزرگ 
انجام می شــد و 60 تا 70 درصد گردش معامات را این فعاالن انجام 
می دادند، این نســبت در یک سال گذشته شروع به تغییر کرد و از ۳ 
میلیون کد سهامداری فعال از دو سال گذشته به مرز 10 میلیون کد 
بورسی رسید. از طرف دیگر دولت موضوع سهام عدالت را مطرح کرد 
و عمدتاً 50 میلیون ســهام دار عدالت هم درگیر بازی شــدند. بخش 
عمده بازار را افراد حقیقی که در مرحله آشنایی با بازار سرمایه بودند، 
تشکیل دادند. زمانی که وزنه فعاالن تاثیرگذارتر و باتجربه تر سبک تر 
شــد و جای خود را به افراد حقیقی نابلد و غیــر حرفه ای داد، عمًا 
تحلیل رنگ خود را از دست داد. چون نقدینگی به بازار هجوم آورد و 

بارها بســیاری از فعاالن حرفه ای با وجود تحلیلی که داشتند، از رشد 
شاخص ها جا ماندند. در یک سال گذشته مدل بازی عوض شد و مدل 
بر اساس تحلیل سهم و تحلیل تکنیکال و بنیادی نبود، در این شرایط 
فقط تحلیل نقدینگی بود که می توانست جواب دهد. در ادامه کنترل 
کردن چنین ســیل نقدینگی کار راحتی نبود و بعد از شــاخص یک 
میلیون و 500 هزار واحد، دولتمردان به این فکر افتادند که باید جلوی 
این مسیر را گرفت بنابراین قوانین و مقررات را محدودتر کردند. اعتبار 
خرید کارگزاری ها را کــم کردند؛ همچنین مجوزی که صندوق های 
با درآمد ثابت برای برای ســرمایه گذاری را پایین تر آوردند. احساس 
خطر کردند که این سیل ممکن است مشکل ساز شود و شاید تبعات 
اجتماعی داشــته باشد. چند تصمیم منفی و تمایل به ترمز کشیدن 
بازار موجب شد، فروش از روی ترس شروع شود و مردم به هر قیمتی 
پولشــان را خارج کنند. در این شــرایط به نظر می آید بخش عمده 
اصاح یا ریزش ها انجام شده اما هنوز به اتمام نرسیده است. با فشار و 
فروش هایی که وجود دارد نمی توان قطعی در مورد کف بازار صحبت 
کرد. از لحاظ تحلیل تکنیکال، شاخص یا حمایت یک میلیون و 500 
هزار واحدی، اعدادی هستند که می توانند از لحاظ روانی ارزندگی را 
برای معامله گران بازار ایجاد کنند. بازار مدتی به صورت نوسانی عمل 
می کند و به تعال می رسد و راه خود را پیدا می کند. در مجموع ما بعد 
از همه این اتفاق ها اکنون بازاری را با تعداد افراد بیشــتری داریم که 
بسیاری از آنها با ماهیت بازار آشنا شده اند. این رشدها و افت ها موجب 
شد تا بازار ســرمایه موضوع روزمره مردم شده و از این به بعد بورس 
یک بحث مغفول عجیب، ناشــناخته و مهجور نیست؛ با این شرایط 
می تون گفت بازار نسبت به سال گذشته بسیار بازار عمیق تری شده 
است. سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری و قراردادهای 
سبدگردانی می تواند هیجانات بازار را کم کند و اقدام از این روش های 
غیر مستقیم می تواند برای سهام اولی هایی که فرصت و شناخت کافی 

ندارند بهترین انتخاب باشد.

ترقی اقتصادی : اقتصاد ایران به دلیل تحریم هاي شدید آمریکا، شیوع کرونا و پیامدهایش 
و همچنین کاهش قیمت نفت و فروش آن با چالش هاي جدي رو به رو است که مهم ترین 
آن کسري بودجه شدید است. اما در این بین دولت تاش کرده است بخش مهمي از کسري 
بودجه را از طریق فروش اوراق بدهي تامین کند. آمار ها نشان می دهد فقط در 7ماهه امسال )تا 
پایان مهر( دولت از طریق فروش اوراق بدهی توانسته است۹۲هزارو 6۸5میلیارد تومان منابع 
مالی جدید با فروش اوراق بدهی جذب کند و از این طریق بخش مهمی از کسری بودجه اش را 
که آثار اقتصادی ویرانگری دارد، جبران کند. در همین مدت شرکت های بورس نیز توانسته اند 
از طریق فروش اوراق بدهی در بورس بیش از 16هزارو 100میلیارد تومان از منابع مالی مورد 

نیازشان را تامین کنند.

عاوه بر این ها در ۸ماهه ابتدایي امســال جمعا ۲۴0هزارو ۲۸۳ میلیارد تومان تامین مالی از 
طریق بازار سرمایه انجام شده که با تصویب افزایش سرمایه 10هزار میلیارد تومانی ملی صنایع 
مس که بزرگ ترین افزایش ســرمایه در تاریخ بازار سرمایه است ارزش کل تامین مالی انجام 
شــده در بازار سرمایه از مرز ۲50هزار میلیارد تومان فرا تر رفت. اکنون اقتصاد ایران به  دلیل 
فشــار شدید تحریم ها بیش از هر زمان دیگری به منابع مالي نیاز دارد. از یک طرف دولت با 
کسری شدید بودجه مواجه است و از طرف دیگر شرکت ها به  دلیل مشکات اقتصادی ناشی 
از رکود که ۳ سال است ایران با آن دست و پنجه نرم می کند هر روز با مشکات مالی بیشتری 

مواجه می  شوند.
از گذشــته بخش عمده تامین مالی شرکت ها و حتی دولت از طریق بانک ها انجام شده و هر 

کس به پول نیاز دارد سری به بانک می زند تا وام دریافت کند اما دریافت این وام ها هم دشوار 
اســت و هم نرخ بهره آن شــرکت ها را با مشــکل مواجه می کند. اما دریافت وام از بانک ها با 
بهره های سنگین عما در شرایط رکود براي شرکت ها صرفه اقتصادی ندارد و اغلب شرکت ها 
از ســر ناچاری دست به استقراض از بانک ها می  زنند چرا که با وجود تورم باال، اقتصاد ایران 
سه سال است که در رکود به سر می برد و بسیاري از شرکت ها توان باز پرداخت آن را ندارند. 
باتوجه به این شرایط بسیاري از شرکت ها با حضور در بورس و فرابورس تاش مي کنند منابع 
الزم را تامین کنند. در این بین اطاعات مربوط به تامین مالی شرکت های بورس نشان می دهد 
که آرام آرام در کنار دولت توجه شرکت های بورس هم برای انجام تامین مالی از طریق بورس 
در حال افزایش اســت چرا که میزان فروش اوراق بدهی شرکت های بورس در سال جاری در 
مقایسه با سال قبل دست کم 1۲7درصد رشد کرده است. این به معنای آن است که شرکت های 
بورس متوجه شــده اند همچون دولت می توانند به جای اینکه از بانک ها وام بگیرند پول های 
مورد نیازشــان را با سود کمتر و شرایط آسان تر از طریق بازار سرمایه و به روش تجهیز منابع 
جمعی تامین کنند. همه این موضوعات منجر به این شده است که هم اکنون جمع کل ارزش 

بازار اوراق بدهی به مرز ۲00هزار میلیارد تومان برسد.

وقتی تحلیل ها رنگ می بازند

افزایش چشمگیر سهامداران چه آثاری دارد؟

تالش دولت براي جبران کسري بودجه با فروش اوراق بدهي

بازار سرمایه راه اصلي تامین مالي

رییس هیئت عامل صندوق تثبیت 
بازار سرمایه از واریز مبلغ یک هزار 
میلیارد تومان از صندوق توســعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
خبر داد. پیش از ایــن  اخباری از 
تخصیــص منابع صندوق توســعه 
ملی به تقویت بازار سرمایه منتشر 
شده بود و اکنون دولت به این وعده 
عمل کرده است. اما اختصاص این 
تسهیات چه اثری بر بازار سرمایه 
دارد و آیا تخصیص منابع بین نسلی 
به بورس درســت است یا غلط؟ برای پاســخ به این پرسش ها باید دید دولت 
تاش می کند از چه مســیری، از منابع صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه 
کمک کند. اگر منظور دولت حفظ شاخص بورس با ورود پول دولت است، باید 
گفت که این کار صحیح نیست. شاخص بورس باید به طور طبیعی باال برود و 
خود را در بازه مناسبی حفظ کند. اگر دولت، قصد دارد با تخصیص این منابع به 
بازار سرمایه از محل شرکت های دولتی که بیش از ۳0 درصد از ساختار بورس 
سهم دارند، مانع افت شاخص کل شود، افتی که سروصدای بسیاری به پا کرده، 
باید گفت که کار دولت غلط است و باید پیش از رشد ناگهانی شاخص در کوتاه 

مدت و افت امروز آن، فکری می کردند.
اما اگر دولت قصد دارد منابعی را از صندوق توسعه ملی به تقویت اعتبار اشخاص 
و شرکت های حقوقی، برای خرید سهم اختصاص دهد، باید گفت که دولت در 
مســیر درستی در حمایت از بازار سرمایه قرار گرفته است. با اعطای تسهیات 
برای خرید سهم به شرکت های حقوقی و اشخاص حقیقی، انگیزه خرید سهم 
افزایش پیدا می کند و زمینه رشــد شــاخص به طور طبیعی فراهم می شود. 
رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعام کرده این اعتبار در قالب 
تســهیات با نرخ بهره 1۲ درصد اســت. همین میزان نرخ بهره که نصف تورم 
است، انگیزه ای برای دریافت تسهیات و خرید سهم خواهد بود. با تقویت طرف 
خرید، صف های فروش بی مشــتری نخواهند ماند و فشار عرضه، شاخص کل 

را پایین نمی کشد.
در همه دنیا بازارهای ســهام و سرمایه با همه گیری کرونا افت کرد. اما پس از 
انتشــار اخباری مبنی بر به نتیجه رسیدن واکسن کرونا شاخص داوجونز از ۲۲ 
هزار واحد به آســتانه ۳0 هزار واحد رسید و بازار سهام دیگر کشورها از جمله 
کشــورهایی اروپایی هم روند بهبودی را در پیش گرفتند. آثار بهبود اقتصادی 
در این بازارها به دیگر کشورها هم سرایت می کند چراکه با وجود تحریم ها ما 
هم چنان از وضعیت دیگر کشــورها اثر می پذیریم. با این حال ممکن است با 
فاصله چهار تا پنج ماهه به شرایط بهبود ورود کنیم. نکته دیگر انتخابات ریاست 
جمهوری و تحوالت سیاســی پیش روســت که می توند بر روند بازار سهام اثر 
بگذارد، با این حال اگر شاخص کل به اندازه تورم رشد کند، می توان گفت که 
عملکرد آن مثبت بوده اســت. اگر شــاخص بتواند همپای با تورم ۲5 درصدی 
پیش برود خوب اســت چراکه در زمان تعطیلی صنایع، رشدی بیش از این در 
بازار سرمایه، رشد مصنوعی است. باتوجه به همه عوامل اثرگذار بر بازار سهام، به 
نظر نمی رسد بورس تا خردادماه سال جاری، روندی غیر از نوسان های جزیی 

و حفظ بازه شاخص را در پیش بگیرد.

 منابع صندوق توسعه ملی 
بورس را نجات می دهد؟

کارشناس اقتصاد 
سیدحسین سلیمی

دیدگاه

کارشناس بازار سرمایه
احسان حاجی علی اکبر

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 96 - نیمه اول آذر 1399
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نهادناظر صنعت بیمه به اقتضــای اتفاقات روز حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی، برنامه های راهبردی 

خود را پیش می برد.
همه گیــری ویــروس کرونــا حادثه کوچکــی نبود که 
فعالیت هــای صنعت بیمه و بخش هــای نظارتی آن را با 

تغییراتی روبرو نکند.
آنچه در پی می آید گزارشــی از عملکرد نهادناظر صنعت 
بیمه است که در کنار دســتاوردهای ریز و درشت نه نیم 
نگاه بلکه نگاه عمیقی هم به مهار پیامدهای ویروس کرونا 

و کاهش تلفات روانی آن داشته و دارد.
گزارش مختصر زیر نگاهی دارد به عملکرد و دستاوردهای 

این صنعت: 
شمای کلی صنعت

شــرکت بیمه ایران در نقش تنها شــرکت بیمه دولتی به 
همراه ۲۴ شرکت بیمه غیردولتی: آسیا، البرز، دانا، پارسیان 
توســعه، رازی، کارآفرین، ســینا، ملت، دی، سامان، نوین 
پاســارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، ســرمد 
تجارت نو و حکمت صبا به همراه دو شرکت تخصصی بیمه 
زندگی به نام های: خاورمیانه و باران در ســرزمین اصلی و 
6شرکت بیمه غیردولتی: امید، حافظ، ایران معین، آسماری 
متقابــل کیش و متقابل اطمینان متحد قشــم در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و نیز ۲ شــرکت بیمه اتکایی امین و 
اتکایی ایرانیان فعالیت می نمایند. بدین ترتیب، تعداد کل 

شرکت های بیمه در کشور به ۳۳ شرکت می رسد.
در ســال 1۳۹۸ همــراه با گســترش شــبکه فــروش و 
خدمت رســانی بیمه، تعداد شــعب شــرکت های بیمه به 
1۳17 شعبه در سراسر کشــور، نمایندگان بیمه فعال به 
77،۲0۸ نماینده جنرال )نمایندگان بیمه عمر به ۳۹،۲5۸ 
نماینده فعال(، کارگزاران بیمه )اعم از حقیقی و حقوقی( به 
۹65 کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت بیمه به 65۲ 
ارزیاب فعال افزایشیافته اســت. تعداد کل دفاتر ارتباطی 
شــرکت ها یا کارگزاران بیمه خارجی فعال در کشــور، در 

سطح 6 مرکز باقی مانده است.
عاوه بر این بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه و 
پژوهشکده بیمه به عنوان بال پژوهشی این نهاد در صنعت 
بیمه ایفاگر نقــش خود برای سیاســت گذاری، هدایت و 

نظارت بر صنعت بیمه است.
عملکرد صنعت بیمه

حق بیمه تولیدی:
» بر اســاس آمار ســال 1۳۹۸، مقــدار حق بیمه تولیدی 
شــرکت های بیمه مســتقیم به حدود 5۹/1 هزار میلیارد 
تومان رسیده اســت که در مقایسه با سال گذشته حدود 

۳5/۸ درصد رشد نشان می دهد.
روند تغییرات حق بیمه تولیدی در کشور )به هزار میلیارد 

تومان(

» به لحاظ نقش شــرکت های بیمه در بازار، ســهم و وزن 
اصلی همچنان بر دوش شــرکت های بیمه ایران و آســیا 
اســت که درمجموع ۴1/5 درصد از حق بیمه بازار را تولید 

کرده اند.
در سال 1۳۹۸، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی 
بازار بیمه به 6۸/6 درصد افزایش یافته است. همچنین میزان 
انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- 
هیرشــمن )مجموع مجذورات سهم هر یک از شرکت های 
بیمه( در مقایســه با سال گذشته کاهش یافته و به میزان 
1۳۴6 رسیده است. این مقدار حکایت از نیمه متمرکز و شبه 
رقابتی بودن بازار بیمه کشور دارد اما چنانچه این میزان به 
زیر 1000 واحد برســد، بازار بیمه ازنظر شاخص یاد شده 

کامًا رقابتی و غیرمتمرکز خواهد بود.
حق بیمه سرانه

»در سال 1۳۹۸، شاخص حق بیمه سرانه )نسبت حق بیمه 
تولیدی به جمعیت کشــور( در مقایســه با سال گذشته 
157هزار تومان افزایش یافته و به 711 هزار تومان رسیده 
است. این شاخص طی پنج سال اخیر روند صعودی داشته 

به نحوی که نسبت به ابتدای دوره ۲/5 برابر شده است.
ضریب نفوذ بیمه

» ضریب نفوذ بیمه )نســبت حق بیمــه تولیدی به تولید 
ناخالص داخلی برحســب قیمت جاری( برای سال 1۳۹۸ 
)۲01۹( در حدود ۲/5 درصد است. بدین ترتیب، شاخص 
مذکور طی پنج سال اخیر همواره از روند صعودی برخوردار 
بوده و نسبت به سال گذشته حدود 0/1 واحد افزایش نشان 

می دهد.
اگرچه میزان ضریب نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کشــور 
ما باالتر اســت )۲/۹ برابر در ســال 1۳۹۸( اما میزان این 
شــاخص در کشور ما، به ویژه طی چند سال اخیر از سطح 
منطقــه باالتر رفته اســت )به طور نمونه در ســال 1۳۹۸  

حدود 0/6 واحد بیشتر(.
جایگاه کشور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه در دوره پنج ساله 
اخیر، با 11 پله صعود به رتبه 51 در دنیا رسید و در منطقه 

با ۲ پله ارتقاء در مکان سوم ایستاد.
بیمه های زندگی

» حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی بر اســاس آمار سال 
1۳۹۸ حــدود ۸/7 هزار میلیارد تومان بوده اســت که در 
مقایسه با سال قبل ۳7/۴ درصد رشد نشان می دهد.بررسی 
آمار این رشــته در بازار بیمه حاکی از افزایش ۲/5 واحدی 
در ســهم از پرتفوی این رشــته در مقایسه با ابتدای دوره 
پنج سال اخیر دارد. همچنین طی سال 1۳۹۸ این میزان 
با 0/۲ واحد افزایش نســبت به ســال قبل به 1۴/7 درصد 

رسیده است.
 ضریب خسارت

» ازآنجاکه بــه دلیل مقدماتی بودن آمار ســال 1۳۹۸ و 

عدم اعام ارقام نهائی خســارات معوق و ذخایر حق بیمه 
این ســال، محاســبه ضریب خســارت بازار بیمه کشور 
)حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده( 
امکان پذیر نیست؛ لذا از نســبت خسارت )حاصل تقسیم 
خســارت پرداختی به حق بیمه تولیــدی( به جای ضریب 

خسارت استفاده می شود.
بر این اســاس، نسبت خســارت بازار بیمه در سال 1۳۹۸ 
معادل 56/۳ درصد اســت که 7/۲ واحد در مقایسه با سال 
گذشــته کاهش یافته است. الزم به ذکر است در محاسبه 
نسبت خسارت، هزینه های صدور و کارمزد شبکه فروش و 
هزینه های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر گرفته 

نمی شود.
 علت اصلی کاهش نســبت خســارت طی ســال 1۳۹۸

عملکرد شرکت بیمه ایران اســت که با برخورداری سهم 
۳1/۴ درصــد از حق بیمه هــای تولیــدی و ۳۳/۹ درصد 
از خســارت های پرداختی بازار، نسبت خســارت خود را 

6/۸واحد کاهش داده است.
* بــه دلیل مقدماتی بودن آمار ســال 1۳۹۸ و عدم اعام 
ارقام نهائی خســارات معوق و ذخایر حق بیمه این ســال 

محاسبه ضریب خسارت بازار بیمه کشور امکان پذیر نیست 
لذا از نسبت خسارت به جای ضریب خسارت استفاده شده 

است.
بررســی آمارها در سال 1۳۹۸ نشــان می دهد که نسبت 
خسارت 11 شــرکت بیمه: حافظ 110/1%، رازی %7۸/۳ 
میهن 6۹/1%، امیــد 6۸/1%، معلم 6۳/7%، نوین %61/۸ 
ایران 60/۸%، ملت 60/6%، البــرز 5۹/7%، دانا 57/5% و 
سرمد 57% باالتر از ســطح بازار بیمه )56/۳ درصد( بوده 

است.
سهم بیمه های زندگی

» طبق آمار ســال 1۳۹۸، حق بیمه های رشته زندگی در 
کشــور به حدود 1/7 میلیارد دالر رسیده و طی پنج سال 

اخیر 1/۹ برابر شده است.
در ســال 1۳۹۸، همراه با رشد ۸/۸ درصدی کل حق بیمه 
تولیدی کشــور )بر پایه دالر( در مقایســه با سال گذشته، 
رشــد دالری حق بیمه های زندگی نیز ۹/۸ درصد افزایش 
پیدا کرده است. این امر موجب شده که سهم بیمه زندگی 

در بازار بیمه به 1۴/7 درصد در سال 1۳۹۸ افزایش یابد.
ســهم از پرتفوی بیمــه زندگی در بازار بیمه، نســبت به 
ابتدای دوره پنج سال اخیر معادل ۲/5 واحد افزایش نشان 
می دهد. این در حالی است که شاخص مذکور در مقایسه 
با بازار بیمه دنیا )به میزان ۴6/۳ درصد در سال 1۳۹۸( و 
بازار بیمه منطقه )با ۲7/۴ درصد در سال مذکور( به مراتب 

پائین تر است.
مطابق آخرین آمارها، کشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی 
رشته زندگی طی پنج سال اخیر با ۳ پله صعود در منطقه 
جایگاه ســوم را کسب کرده اســت. به عاوه، در رده بندی 
کشــورهای دنیا از حیث تولید حق بیمه زندگی، جمهوری 
اسامی ایران در مکان پنجاه و یکم  قرار گرفته که نسبت 

به ابتدای دوره مذکور 5 پله صعود کرده است.
برترین اقدامات بیمه مرکزی

 تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی
 حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث در راستای 
اهداف دولــت الکترونیــک، اقتصاد هوشــمند و کاهش 

مراجعات بیمه گذاران به شرکت های بیمه؛
 )CAT( انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز 
در رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای 
1۲ شــرکت بیمه رازی، آرمان، دی، کوثر، میهن، ســرمد 
سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم و تجارت نو با راهبری 

بیمه مرکزی 
 راه اندازی و تقویت سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 

صنعت بیمه موسوم به سنهاب
 اعطای مجوز تخصصی به شرکت های بیمه » خاورمیانه« 

و » باران « با تمرکز بر صدور بیمه های زندگی
 صدور مجوز برای ارایه 16محصول جدید بیمه ای

 ارزیابی ریسک واحدهای بزرگ صنعتی و غیر صنعتی
 تهیه تولید و انتشــار »کتاب ســالنامه آماری کشور« و 

»گزارش سالیانه التین«
 بررسی محاســبات ذخیره ریاضی و مشارکت در منافع 

بیمه های اندوخته دار
 برنامه ریزی برای تسهیل ورود استارت آپ های بیمه ای 

برای ارایه خدمات آناین
 بررسی کفایت ذخایر در رشته بیمه شخص ثالث 

 طراحی و پیاده ســازی نظام شایسته ساالری مبتنی بر 
مدیریت دانش در سطح صنعت بیمه

 طراحی و ایجاد آرشیو نظامند بیمه مرکزی ج.ا.ایران با 
قابلیتهای مختلف:

 راه اندازی مرکز پاســخگویی تلفنی چهار شــماره ای 
۲۳۴۲

 گنجاندن 115 مطلب بیمه ای در کتب درســی دانش 
آموزان و ارایه آموزش بیمه ای به دانش آموزان

 تهیــه ، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون 
در شــبکه ســوم ســیما با هدف کاهش تلفات جاده ای 

)5۲قسمت(
 طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بربیمه های 

باربری و نظارت بر بیمه های آتش سوزی 
 اعمال بیش از هشت مرحله بخشودگی حق بیمه مربوط 
به موضوع بند )ب(ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث )جرائم 
صنــدوق تامین خســارت های بدنــی( در خصوص انواع 
گروههای خودرویی در راســتای حمایت از اقشــار آسیب 
پذیر، پیشــگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ 

بیمه؛
 پرداخت مبلغ ۸.۲60 میلیارد ریال به مراجع درمانی در 

جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا.
ایجادمرکزملی مدیریت ریسک   دردستورکارقرارگرفتن 
و ارائه خدمات آموزشــی و مشــاوره ای در زمینه مدیریت 
ریســک به بخش های تولیدی به منظور ایجاد شناخت و 
نهادینه شدن امر مدیریت ریسک در فرآیندهای تولیدی     

مهم ترین تقدیر نامه ها
 کسب رتبه نخســت فاوای بیمه مرکزی در بین تمامی 

دستگاه های اجرایی
 برگزیده شــدن طرح پیاده سازی نظام شایسته ساالری 
مبتنی بر مدیریت دانش در ســطح صنعت بیمه به عنوان 
اقدام برجســته و برتــر وزارت امور اقتصــادی ودارایی در 

جشنواره شهید رجایی
 دریافت  نشــان توسعه فرهنگ بیمه به اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در هفدهمین دوره 

سپمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها
 تقدیــر از پدافند غیر عامل بیمه مرکزی در پروژه مانور 

ارزیابی برق دستگاه های اجرایی.

آرامش برای همه ، اطمینان برای یک صنعت



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 96 - نیمه اول آذر 1399

ترقی اقتصادی : به دلیل حجم باالی چک های برگشتی و اینکه 
در برخی از موارد افراد عما به پول خود نمی رسیدند، این مسئله 
باعث بی اعتبار شدن چک شده بود، این موضوع در حوزه تجارت 
و کسب و کار نیز برنامه ریزی برای آینده را دشوار کرده بود، چرا 
که افراد نمی توانستند، کاال و یا خدماتی را که دریافت می کنند، 

هزینه آن را به طور مثال دو ماه بعد تسویه کنند.
 مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: از اواخر آذرماه 
سال جاری، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف 
هســتند که پس از صدور چک، اطاعات چک صادر شده را در 

سامانه صیاد ثبت کنند.
محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به 
تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک افزود: در زمینه 
الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول 
شــده اســت؛ یک تکلیف مربوط به راه اندازی چک الکترونیک 
می شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقاالت چک های فیزیکی 
است. وی اظهار داشــت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی 
پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک 
توســط بانک ها صادر می شــود و دیگر نیازی به چک کاغذی 
نخواهد بود. مشتریان بانکی می توانند از طریق کارتابلی که در 
اختیار ایشــان قرار گرفته، اقدام بــه صدور چک کنند. گیرنده 
نیز از طریق کارتابل خود می تواند چک را مشــاهده و از بانک 
وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک 

الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.
این مقام مســئول بانک مرکزی به اهمیــت چک در مبادالت 
روزمره اشــاره کرد و گفت: آمار و داده های سامانه چکاوک که 
برای پردازش داده های بین بانکی راه اندازی شــده است نشان 
می دهد که در طول ســال، حدود 110 میلیون فقره چک بین 
بانکــی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳500 هزار میلیارد تومان صادر 
می شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر 
این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می شود. این 
ارقام نشان می دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و 
طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث 

برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.
محمدبیگی به تغییرات اعمال شــده در نحوه استفاده از چک 
اشــاره کرد و گفت: پس از اجرایی شــدن قانون یعنی از اواخر 

آذرماه سال جاری، بر اســاس نص صریح ماده ۲1 مکرر قانون 
اصاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک 
دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطاعات چک صادر 
شده را به همراه اطاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد 
ثبت کند. این مســئله از اصلی ترین نکاتی است که هموطنان 
عزیز باید به آن توجه کنند. وی افزود: همچنین دریافت کننده 
چــک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شــخص دیگری 
داشته باشد، ملزم است اطاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین 
ترتیب عماً ظهرنویســی چک به صورت دستی حذف و تمام 
زنجیره نقل و انتقاالت چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به 
عبارت دیگر چک حامل حذف نمی شود و به صورت الکترونیک 

انجام خواهد پذیرفت.
طی این سال ها چک از اعتبار افتاده است

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قوانین مربوط به چک در گذشته 
با چالش های بسیار زیادی روبرو بود، گفت: به واقع می توان گفت 
که چک طی سالیان گذشته اعتبار گذشته خود را از دست داده 
به طوری که بســیاری از تجــار و بازرگانان دیگر چک را قبول 
نمی کنند و در معامله تنها پول نقد را قبول دارند، این روند اگر 

ادامه پیدا می کرد، به طور قطع دیگر چک به طور کامل از اعتبار 
می افتاد. وی افزود: مشکات مربوط به چک طی این چند ساله 
بســیار زیاد بوده، در این باره آمار باالی چک های برگشتی خود 
گویای بسیاری از مسائل است، طی این سال ها آمار پرونده های 
ناشی از کشیدن چک بی محل بسیار باال بوده و رویه قضایی برای 
حل و فصل این موضوع بسیار زمان بر بوده و هزینه بسیار زیادی 
را تحمیل کرده، زیرا که تعداد پرونده ها خیلی زیاد است و طبعا 
رسیدگی به آن ها زمان می خواهد، این موضوع در کار و فعالیت 

کسب و کار های مختلف نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.
شــقاقی با تاکید بر اینکه به منظور رفع مشکاتی که در مورد 
چک وجود داشت، اصاح قوانین مربوط به آن از اهمیت بسزایی 
برخوردار است، اظهار داشت: برای خروج چک از وضعیت فعلی 
بانک مرکزی قانون مربوط به این موضوع را اصاح کرده و قرار 
است از اواسط آذرماه این قانون جدید چک اجرایی شود، این کار 
از چند جهت دارای اهمیت است که می تواند بسیار مورد توجه 
نیز قرار بگیرد و بســیاری از مشکاتی که در حوزه چک وجود 

دارد را از میان بردارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اعتماد زدایی از 
چک بزرگترین آسیبی بوده که به چک وارد شد، بیان داشت: به 

دلیل حجم باالی چک های برگشتی و اینکه در برخی از موارد 
افراد عما به پول خود نمی رسیدند، این مسئله باعث بی اعتبار 
شــدن چک شــده بود، این موضوع در حوزه تجارت و کسب و 
کار نیز برنامه ریزی برای آینده را دشوار کرده بود، چرا که افراد 
نمی توانستند، کاال و یا خدماتی را که دریافت می کنند، هزینه آن 

را به طور مثال دو ماه بعد تسویه کنند.
مزایای قانون جدید چک

وی ادامه داد: یکی از کارکرد های مهم چک بُعد اعتبارســنجی 
افراد در حوزه اقتصادی و تجارت است، به این معنا که اعتبار افراد 
از روی چک هایی که خرج می کردند و پاس می شــدند، در بازار 
شناخته می شد، اما امروز به دلیل بی اعتباری چک این مسئله 
خدشه دار شده است، منتهی با توجه به تغییر قانون چک این 
مسئله حل خواهد شد. به بیان دیگر این تغییر قانون چند تحول 
مهم در حوزه چک را به دنبال دارد که اولین آن ها بازگشت اعتبار 

به این ابزار مبادله مالی است.
شقاقی یادآور شد: این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است 
و می تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند، دومین مســئله در 
این راستا رونق مربوط به کسب و کار ها است که از طریق اعتبار 
بخشی دوباره به چک رخ خواهد داد. سوم هم اینکه معامات به 
چک منضبط تر خواهد شد و به نوعی پرونده های موجود در این 
زمینه به میزان زیادی کاهش خواهد یافت که این خود بسیاری 

از مشکات به وجود آمده در مورد چک را از بین خواهد برد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: بانک مرکزی یک سامانه 
بکپارچــه برای چک مبتنی بر قانون جدید راه اندازی کرده که 
دیگر از این به بعد هرکســی چک می کشــد، باید آن را در این 
ســامانه به ثبت برساند، همچنین در مورد چک های حامل نیز 
هرگونــه نقل و انتقالی که در چک صورت می گیرد، نیز باید در 
ســامانه یکپارچه صیاد به ثبت برساند، که این مسئله می تواند 
هــم چک را قابل رصد کند و هم اینکــه در موضوعات مربوط 
به پولشویی بسیار موثر است و می تواند از انجام چنین مسائلی 
جلوگیری کند. وی گفت: با توجه به قانون جدید چک، اگر کسی 
چکش برگشت بخورد، با یکسری از محدودیت ها از جمله عدم 
امکان دریافت دســته چک، عدم امکان افتتاح حســاب بانکی 
جدید، عدم امکان دریافت تســهیات بانکی، عدم امکان صدور 

ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی مواجه خواهد شد.

قانون جدید ِچک؛ ِچک کشی بی محل ممنوع!

چک دوباره معتبر می شود؟   معرفی عضو جدید هیأت مدیره 
بانک رفاه 

ترقــی اقتصادی :حمید رضا فتحی بیرانوند به عنوان عضو جدیــد هیأت مدیره بانک رفاه 
کارگران معرفی شــد. حمید رضا فتحی بیرانوند به عنوان عضو جدید هیأت مدیره بانک رفاه 
کارگران معرفی شــد.گفتنی است، فتحی بیرانوند قبل از انتصاب به این سمت، مدیریت امور 

شعب منطقه یک بانک ملی را به عهده داشت. 

 طرح جدید سپرده گذاری 
در بانک مسکن

ترقی اقتصادی : بانک مســکن امکان جدیدی برای پس انداز مشــتریان خود در قالب راه 
اندازی »ســپرده گذاری کوتاه مدت آتیه طایی« فراهم کرد. طرح جدید بانک مسکن امکان 
پس انداز در شــرایط اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. این طرح با عنوان »سپرده گذاری کوتاه 
مدت آتیه طایی« اســت که مشتریان با افتتاح آن امکان واریز و برداشت را خواهند داشت. 
نرخ سود علی الحساب پیش بینی شده برای این سپرده گذاری معادل 10 درصد برای سپرده 
کوتاه مدت و 1۸ درصد برای ســپرده بلند مدت می باشد.مشــتریان با افتتاح این حســاب 
همچون دیگر حساب های کوتاه مدت، با دارا بودن کارت بانکی می توانند از تمامی خدمات 

بانکداری الکترونیک همچون اینترنت بانک، همراه بانک و... استفاده کنند.

 قدردانی معاون وزیر اقتصاد 
از عملکرد بانک ملت

ترقی اقتصادی : معاون وزیــر امور اقتصادی و دارایی از زحمــات و تاش های مدیران و 
کارکنان بانک ملت بابت عملکرد هفت ماهه امســال قدردانی کرد.عباس معمارنژاد در دیدار 
با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک با اشاره به شناسایی بیش از هفت هزار میلیارد 
تومان سود خالص از سوی بانک ملت در هفت ماهه، این عملکرد را مورد ستایش قرار داد و 
از زحمات اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان این بانک سپاســگزاری کرد.وی با اشاره به 
موضوع فراگیری مالی که از سوی مرکز تحقیقات و تحول بانک ملت در حال پیگیری است، 
تاکید کرد که این موضوع در کشــورهایG۲0 در حال انجام است و در کشور ما هم باید به 

سرعت عملیاتی شود.

 موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه 
ادغام شد

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســپه اعام کرد بــا برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام موسسه اعتباری کوثر، این موسسه رسماً در بانک 
سپه ادغام شــد.محمدکاظم چقازردی ضمن اعام خبر فوق افزود: در اجرای مصوبه شورای 
راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ســتاد کل نیروهای مســلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، 
زمینه برگزاری مجامع این بانک ها و موسســه را فراهم نمود و در قدم بعدی مجامع مربوط 
به موسســه اعتباری کوثر با حضور اکثریت ســهامداران در روز چهارشنبه پنجم آذرماه سال 
1۳۹۹برگزار شد.وی اظهار داشت: با برگزاری مجامع موسسه اعتباری کوثر، از روز پنجشنبه 
ششــم آذرماه سال جاری شعب موسسه اعتباری کوثر سابق با تابلوهای بانک سپه آماده ارائه 

خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی هستند.

 مقاوم سازی اقتصاد، محور برنامه های 
بانک پارسیان

ترقی اقتصادی : مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسامی بانک پارسیان از عملکرد 
موفــق این بانک در حوزه اســتراتژیک اقتصاد مقاومتی خبر داد.مهــدی فراهانی با تاکید بر 
اعتقاد راســخ بانک پارســیان بر تحقق اهــداف »اقتصاد مقاومتی« و دســتیابی به »جهش 
تولید«،گفت : بانک پارسیان با مشارکت در تامین مالی پروژه های عظیم ملی، نقش آفرینی 

مهمی در مقاوم سازی اقتصاد داشته است.

تسهیالت ویژه بانک مهر ایران برای بانوان 
ترقی اقتصادی : بانک قرض الحســنه مهر ایران در چارچوب طرح اندوخته بانوان مهر ایران، 
تســهیات ویژه ای را برای آن ها در نظر گرفته اســت.اندوخته بانوان مهر ایران طرحی است 
که متقاضیان می توانند در چارچوب آن تســهیات قرض الحســنه زنجیره ای را در ۴ مرحله 

دریافت کنند. 
بانــک مهر ایــران با هدف خدمت به جامعه زنان کشــور و توانمندســازی بانــوان خانه دار 
و کارآفریــن و برای ارائه خدمات بانکی متناســب با این قشــر، اقدام به اعطای تســهیات 
قرض الحســنه در قالب محصولی جدیــد با عنوان »اندوخته بانوان مهر ایران« کرده اســت. 
در این طرح متقاضیان عاوه بر توســعه فضای کســب وکار خود، می توانند در ارتقای سطح 
رفاه خانواده هایشــان نیز نقش آفرین باشند.جامعه هدف این طرح بانوانی هستند که متقاضی 
دریافت تســهیات قرض الحسنه  باشــند. این افراد از طریق افتتاح حساب و و واریز مبالغی 
به صورت مستمر و ماهانه برای ایجاد پس انداز، عاوه بر استفاده از خدمات بانک می توانند از 

تسهیات قرض الحسنه نیز استفاده کنند.

حمایت بانک صادرات از تولید
ترقــی اقتصادی : نائب رئیــس هیئت مدیره بانک صــادرات ایــران از پرداخت 60 درصد 
تســهیات این بانک به بخش تولید طی هشــت ماه اول ســال ۹۹ خبر داد.امیر یوســفیان 
بــا اعــام این خبر افــزود: بانک صــادرات ایران با شــناخت کافی از مشــکات واحدهای 
تولیدی کشــور، بــا اولویت  بخش تولید، طی هشــت ماه ابتدای ســال ۹۹ بیــش از 5۲5 
هــزار میلیارد ریال تســهیات جدید به واحدهــای تولیدی پرداخت کرده کــه این میزان 
 برابــر بــا نزدیک بــه 60 درصد کل میزان تســهیات پرداخت شــده بانــک در این مدت 

بوده است.

 افزایش ۲۳۹ درصدی تسهیالت مرابحه 
بانک کارآفرین

ترقی اقتصــادی : تازه تریــن اطاعات و آمار منتشــر شــده از گزارش عملکــرد بانک 
کارآفرین نشــان می دهد که تســهیات مرابحــه این بانک طی ۸ ماه گذشــته ۲۳۹ درصد 
رشــد داشته اســت. بررســی گزارش ســایت کدال همچنین نشــان می دهد که این بانک 
طی هشــت ماه گذشــته، در بخش اعطای تســهیات اقساطی نیز از رشــد 10۳ درصدی 
برخوردار بوده اســت.بر اســاس این گزارش، این رشد چشــمگیر حاصل اجرای برنامه های 
توســعه ای بانــک کارآفریــن در این مدت بوده اســت. نمودار زیر روند رشــد تســهیات 
 مرابحــه، مشــارکت مدنی و فروش اقســاطی بانــک کارآفریــن را از ابتدای ســال جاری 

نشان می دهد.

حمایت موسسه ملل از حوزه گردشگری
ترقی اقتصادی : پرداخت تسهیات به کسب و کار های آسیب دیده از شرایط ویروس کرونا 
)ســامانه کارا( در حوزه گردشگری در شعب موسسه اعتباری ملل انجام می گردد.در راستای 
اباغیه بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران مبنی بر حمایت از مشــاغل وکسب وکارهای 
آســیب دیده از ویروس کرونا موسسه اعتباری ملل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده 
مجوز فعالیت در حوزه گردشــگری در قالب تاسیسات گردشگری ،دفاتر خدمات مسافرتی و 

گردشگری ، راهنمایان گردشگری ، موسسات آموزشی گردشگری پرداخت نماید.

بانک آینده تندیس بنکر۲0۲0گرفت 
ترقی اقتصادی : بانک آینده برای هفتمین بار در ســطح بین المللی و چهارمین بار پیاپی، 
 Bank of The( "موفق به کسب عنوان "بانک سال ایران ،)Banker(از سوی موسسه بنکر

Year In Iran( در سال ۲0۲0 میادی شد.
تندیس و لوح تقدیر این موفقیت در مراســمی ویژه در شهر لندن که روز چهارشنبه 1۲ آذر 
ســال 1۳۹۹ به صورت برخــط )online( و با حضور نمایندگان بانک ها از سراســر جهان، 

برگزار شد، به بانک آینده، اعطا گردید.

یکــی از اهــداف مهم 
بانــک مرکــزی حفظ 
ثبات و ســامت شبکه 
بانکی اســت که برای تحقــق آن از نظارت بــر عملیات بانکی 
استفاده می شــود. بانک مرکزی از نظارت حضوری برای نظارت 
بر عملکرد بانک ها تطابق عملیات آن ها با شاخص های سامت 
بانکی استفاده می کند. زمانی که بخش نظارت حضوری، بانکی را 
نهادی معرفی می کند که از سامت الزم برخوردار نیست، بانک 
مرکزی از انواع مختلف اقدامات اجرایی نظارتی برای الزام بانک ها 
به حفظ ســامت بانکی اســتفاده می کند. این اقدامات اجرایی 
اهداف مختلفی را دنبال می کنند، ازجمله اینکه بانک ها رفتارهایی 
را که باعث ایجاد مشکات شده است تغییر دهند، ثبات در نهاد 
مالی ایجاد کنند و از ضرر و زیان بالقوه به صندوق بیمه ســپرده 

ممانعت کنند.
بخش نظارتی هم وظیفه نظارت بر عملکرد بانک ها و همه وظیفه 
هدایت آن ها را به تصحیح فعالیت هایشان برای حفظ سامت و 
ثبــات بانکی بر عهده دارد. یکی از ابزارهایی که می تواند بانک ها 
را ملزم به رعایت سامت کند اخطارهای بخش نظارت به بانک 
در معرض خطر و اعمال اقدامات اجرایی برای آن اســت. اعمال 
اخطارهای بخش نظارتی ممکن است باعث شود که بانک ها برای 
حفظ سامت بانکی به سطح سرمایه استاندارد دست یابند یا به 
اندازه کافی برای وام های در معرض خطر ذخیره نگه دارند یا اینکه 

مانع از پرداخت سود به سهامداران شوند.
باید تاکید کرد نظارت بانکی ابزاری است که به ممانعت از رخداد 
ریسک سیستماتیک و هم به افزایش شفافیت و اثربخشی بخش 
بانکی برای حفاظت از سپرده گذاران خرد کمک می کند. کمیته 
بال اصول نظارتی را طراحی و برای اجرا آن را به بانک ها پیشنهاد 
کرده است. در ادبیات نظری، چند روش برای نظارت بر عملکرد 
بانک ها بیان شده است. در برخی از کشورها، دولت بخش مجزا از 
بانک مرکزی تعریف می کند که مسئول نظارت بر عملکرد بانک ها 
است. در این کشــورها دولت سعی می کند امکان ورشکستگی 
بانک ها را با روش هایی نظیر مالکیت بانک ها، ادغام بانک ها و ایجاد 
محدودیت در فعالیت های واسطه گری مالی کاهش دهد. چنین 

دولتی بخش نظارتی قوی ایجاد می کند که به طور کامل بر نظم و 
انضباط بانک ها نظارت کند. در موارد دیگر، نظارت ملموس وجود 
دارد و بانک ها در چارچوب بازار آزادانه فعالیت می کنند. برخی از 
محققان می گویند که دیدگاه اول مربوط به دیدگاه نفع عمومی 
و دومی مربوط به دیدگاه نفع خصوصی است. اما بعضی از دیگر 
محققان دیدگاه نظارت رسمی را بیان می کنند. این دیدگاه بر این 
فرض بنا شده است که دولت به عنوان نهاد ناظر در تاش است 
تا عدم تقارن اطاعات و هزینه معامات بانکی را کاهش دهد و 
حاکمیت شرکتی بانک ها را بهبود ببخشد، به خصوص زمانی که 
نهاد خصوصی منابع کافی برای کنترل عملکرد بانک ها نداشته 

باشد.
دیدگاه مقرراتی سیاســی نزدیک ترین دیــدگاه به دیدگاه نفع 
عمومی اســت. در ایــن دیدگاه، سیاســتمداران رفاه اجتماعی 
را حداکثر نمی کنند و ممکن اســت بانک هــا را مجبور به ارائه 
تسهیات به بنگاه های سیاسی کنند. این دیدگاه برخاف دیدگاه 
نفع خصوصی است که براساس آن بانک ها می توانند ناظرانی را 

تعیین کنند که نفع بانک را تامین کنند، نه نفع جامعه را.
دیدگاه مقرراتی ـ سیاســی ممکن اســت کارایی بانک ها را در 
تخصیص ســرمایه کاهش دهد. گروهــی از محققان دیدگاهی 
را تحت عنوان دیدگاه ناظر مســتقل بیان می کنند. این نظریه 
براســاس این دیدگاه بنا شده که ایجاد یک نهاد نظارتی رسمی 
که مســتقل از دولت باشــد،  با ناظرانی که به دنبال تامین رفاه 
اجتماعی باشــند،  در واقع بر مسئله تخصیص ضعیف اعتبارات 
غلبه کنند. درحالی که در همان زمان برای حفظ منابع ناشــی 
از بهبود عدم تقارن اطاعات نهاد ناظر برای بخش خصوصی نیز 
عملیات نظارت را انجام می دهد. دیدگاه دیگری نیز مطرح است 
تحت نام دیدگاه توانمندسازی که نزدیک ترین دیدگاه به دیدگاه 
نفع خصوصی است. محققان طرفدار این دیدگاه بیان می کنند 
که این نظریه بیانگر محدودیت قدرت ناظران اســت اما تاش 
می کند ناظرانی را با قدرت کافی ایجاد که آن ها بتوانند اطاعات 
بانک ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بخش خصوصی 
بتواند عملکرد بانک ها را بهتــر کنترل و مدیریت کند. در عین 
حال، مدیریت بانک برای تخصصی کاراتر منابع تشویق می شود 

و اعتبارگیرندگان بانک ها کمتر با سیاستمداران مرتبط هستند.
در ادبیات نظری اطاعات شــفاف بخش نظارتی می تواند همراه 
با نظم بازار، باعث کنترل عملکرد بانک ها شوند. اما آشکارکردن 
نتایــج حاصل از نظارت ممکن اســت باعث ایجاد هجوم بانکی 
شــود. اعام این خبر که یک بانک اخطار رسمی ازسوی بخش 
نظارت دریافت کرده، ممکن اســت باعث خروج ســپرده ها از 
بانک آسیب دیده شود به این دلیل که مردم فکر می کنند بانک 
ورشکسته خواهد شد. به خصوص سپرده هایی که بیمه نشده اند 
احتمال خروج بیشــتری خواهند داشت. برای درک دلیل اینکه 
چرا ارائه اخطار به بانک ها ممکن است باعث خروج سپرده شود 
ضروری است نقش ناظران بانکی تحلیل شود. زمانی که ناظران 
بانکی عملکرد بانک ها را ارزیابی می کنند و مشاهده می کنند که 
بانک ها از سرمایه کافی برای پوشش ریسک های مختلف برخوردار 
نیستند، اخطار غیررسمی به آن ها می دهند. اگر ارائه این اخطار 
غیررسمی باعث بهبود عملکرد بانک نشود، ناظران بانکی اخطار 

رسمی ارائه می دهند.
اخطار غیررســمی معمولی ترین نوع اخطارهاســت. ناظران از 
اخطارهای غیررسمی استفاده می کنند، زمانی که احساس کنند 
مسایل مقابل بانک کمتر در حد بحرانی است و مدیریت فرصت 
اصاح فرایندهای فعالیت بانک را دارد. این اخطارها از کانال قوه 
قضاییه ارائه نمی شود و تغییراتی که ممکن است در این فرایند 
به وجود آید، می تواند شامل جریمه نقدی، تغییر مدیران و عدم 
اجازه به بانک ها برای فعالیت در بازار بین بانکی باشد. ناظران بانکی 

این اخطارهای غیررسمی را برای عموم آشکار نمی کنند.
ناظران بانکی زمانی اخطارهای خود را به صورت رســمی اعام 
می کنند که مشاهده شود بانک همچنان نقض مقررات می کند 
و ناتوان از حفظ سامت بانک است. اخطار رسمی در چارچوب 
قانونی ارائه می شود و به صورت عمومی منتشر می شود. اخطارهای 
رسمی شامل توقف عملیات بانکی، اخطار کتبی، انحال بانک، 
پرداخت جریمه نقدی و صدور دستورات اصاحی می شود. اعمال 
اخطار کتبی و توقف عملیات بانکی از مهم ترین انواع اخطارهای 
رسمی است. اگرچه از نظر ناظران، اخطار رسمی آخرین گام برای 
اصاح بانک اســت اما توقف در عملیات بانکی را کاراتر از اخطار 

کتبی می دانند. ناظران زمانی از اخطار کتبی اســتفاده می کنند 
که هنوز امیدی به اصاح عملیات بانکی وجود داشــته باشد. در 
مقابل، توقف در عملیات بانکی به عنوان آخرین گام اصاحی به 
کار گرفته می شود. در این شرایط، اقدامات اصاحی دیگر می تواند 
شامل ایجاد محدودیت در رشد دارایی، بدهی و تقسیم شود باشد؛ 
یا ایجاد محدودیت در عرضه وام، ایجاد محدودیت در استخدام 

نیروی انسانی و محدودیت در ایجاد شعبه جدید برای بانک.
برای بانک مرکزی حفظ سامت بانک ها دارای اهمیت است. برای 
دستیابی به این هدف از ابزار نظارت بر عملکرد بانک ها استفاده 
می کند. وظیفه بخش نظــارت ارزیابی دوره ای عملکرد بانک ها 
و شناســایی بانک های در معرض خطر اســت. به این ترتیب، با 
شناســایی بانک های در معرض خطر، اخطارهایی برای اصاح 
عملیات بانکی برای بانک ها ارسال می شــود و اقدامات اجرایی 
پیشنهاد می شود. از آنجا که اعمال اخطار به صورت رسمی ممکن 
اســت بانک را در معرض هجوم سپرده گذاران قرار دهد، بخش 
نظارت از اعمال اخطار به صورت غیررسمی استفاده می کند و در 
صورت عدم اصاح عملکرد بانک موردنظر، اخطار به صورت رسمی 
اعام می شود. در این پژوهش، شاخصی که گویا اعمال اخطار از 
سوی بخش نظارت بانکی باشد طراحی شده و سپس با طراحی 
یک مدل علمی، احتمال دریافت اخطار برای هر بانک محاسبه 
شد. نتایج حاصل از برآورد مدل علمی حاکی از قدرت طبقه بندی 
صحیح مشاهدات به مقدار 6۳ درصد و قدرت پیش بینی معنی دار 
است. پس از اســتخراج احتمال دریافت اخطار، یک مدل پانل 
طراحی شد و اثربخشی اخطار بخش نظارت بر عملکرد بانک ها 
بررسی شد. نتایج حاصل از این مدل بیانگر اثربخشی اعمال اخطار 

از سوی بخش نظارت با وقفه است. 

ترقی اقتصادی : رئیس کل بانک مرکزی با اعام موافقت با افزایش سقف صندوق های 
با درآمد ثابت تا مبلغ ۳0 هزار میلیارد تومان، گفت: بانک ها نیز توافق کرده اند با توجه 
به شــرایط برخی از بانک های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲0 درصد تعیین و 

عملیاتی کنند.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با توجه به نرخ سیاستی 
اعام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه ریزی الزم 
در همین رابطه انجام داده است. بانک ها نیز توافق کرده اند با توجه به شرایط برخی از 

بانک های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲0 درصد تعیین و عملیاتی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به 
هیچ وجه مجاز نیست، اضافه کرد: بانک ها ملزم به رعایت نرخ های مصوب سود سپرده ها 
شــده اند، بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده در بانک ها را از روز 

شنبه شروع به رصد کرده اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.
20درصد بیشتر ممنوع!!

احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه با تثبیت نرخ سود بانکی در 

محــدوده ۲0 درصد، همچنان نرخ واقعی بهره در اقتصاد ملی منفی خواهد بود، گفت: 
درحال حاضر نرخ تورم بر اساس آمار های رسمی حدود ۴0 درصد است، در حالی که اگر 
نرخ سود بانکی ۲0 درصد تعیین شود، نرخ بهره واقعی به منفی ۲0 درصد خواهد رسید 

که این مسئله به زیان کسانی است که در بانک سپرده گذاری کرده اند.
وی افزود: اینکه فردی پول خود را در بانک سپرده گذاری کند، ۲0 درصد از ارزش پول 
او کاسته می شود، این در حالی است که اگر بانک مرکزی نرخ سود را باالتر نیز ببرد، با 
توجه به رکود تورمی که در اقتصاد وجود دارد، تولیدکنندگان نیز نمی توانند تسهیاتی 
که دریافت می کنند، را تســویه کنند، زیرا که هزینه تامین مالی آن ها با افزایش همراه 

می شود.
حاتمی یزد اظهار داشــت: به نوعی می توان گفت، بانک مرکزی بین ســپره گذاران که 
خواستار افزایش نرخ سود هستند، با توجه به نرخ تورم باالیی که در اقتصاد کشور وجود 
دارد و گیرندگان تسهیاتی که عمدتا از تولیدکنندگان هستند، قرار گرفته و نمی تواند، نه 
نرخ را زیادی باال ببرد و نه اینکه نرخ سود را به طرز معناداری افزایش دهد، به بیان دیگر 
بانک مرکزی سعی کرده با تعیین حداکثر سود ۲0 درصدی حد وسط را بگیرد، تا اثرات 

تعیین چنین نرخی کنترل شده باشد.
این کارشــناس امور بانکی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود، روی کار 
آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهورآمریکا و تعدیل انتظارات تورمی باعث عدم افزایش 
نرخ سود بانکی شد، بیان داشت: آن تاثیری که مدنظر نظر همه است، برای بهبود شرایط 
اقتصادی ناشی از ریاست جمهوری جو بایدن، حداقل یک سال طول خواهد کشید، زیرا 

که باید تحریم های بانکی و نفتی رفع شود، تا شرایط اقتصادی عادی شود.
وی اضافه کرد: درحال حاضر اکثر مشکات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم 
می کند، ناشی از تحریم های ظالمانه ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا 
آن ها را طی چهار سال گذشته وضع کرده، بنابراین نمی توان انتظار داشت که یک شبه یا 
حتی یک ماهه معجزه شود و تمام مشکات اقتصادی کشور حل شود، بلکه در این رابطه 

نیاز به گذر زمان است، تا شرایط به مرور بهبود یابد.
افزایش نرخ سود به ضرر بخش تولید است

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
اینکه اقدام بانک مرکزی در عدم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یک اقدام درست بود 
گفت: ما به عنوان نهاد بخش خصوصی کشور مخالف افزایش رسمی نرخ بهره در اقتصاد 
هستیم، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی افزایش پیدا کند، به تبع آن نرخ سود 

تسهیات که به بخش تولید کشور نیز پرداخت می شود، باید افزایش یاید.
وی افزود: این در شــرایطی اســت که در حال حاض کشور در وضعیت رکود تورمی به 
سر می برد و بسیاری بنگاه ها و کارخانجات با حداقل ظرفیت خود کار می کنند، افزایش 
نرخ سود بانکی به ضرر تولید کشور است، این در حالی است ما در کشور به جای اینکه 
بخواهیم با افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی، جذابیت برای انتقال پول به بانک ها را 
افزایش دهیم، باید کاری کنیم که این پول ها و سرمایه ها به سمت تولید سرازیر شود، تا 

بخش مولد اقتصاد کشور به حرکت درآید.
آرگون با اشاره به اینکه چندین سال است که نرخ سرمایه گذاری در کشور منفی است، 
اظهار داشت: طبیعتا در وضعیتی که جذابیت حضور در بازار های مختلف از جمله بانک 
در کشور باال باشد، کسی به سمت تولید نمی آید، این در حالی است که از رهگذر توجه 
به تولید، نرخ رشد اقتصادی مثبت می شود و همچنین میزان اشتغال زایی باال می رود، 
در غیر این صورت افزایش نرخ ســود، چیزی جزء افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد 
کشــور را به دنبال ندارد. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران 
اضافه کرد: درســت اســت که زمانی که که نرخ تورم ۴0 درصد است نرخ بهره نیز باید 
همپای تورم رشد کند، اما این مسئله برای اقتصادی ملی به شدت زیان آور است و باعث 
می شود که رکود اقتصادی تشدید شود، بنابراین سیاست گذاران در این باره باید توجه 
کنند که بخش تولید کشــور باید در حال حاضر در کانون توجه باشد تا اقتصاد کشور 

نیز تکانی بخورد.

میزان اثربخشی اخطارهای نظارتی بانک مرکزی

فرجام افزایش نرخ سود بانکی چه شد؟

بانک مرکزی در تنگنا 

اخبارکوتاه

کارشناس بانکی 
اعظم احمدیان



ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه استارت آپ ها عامل افزایش ضریب نفوذ 
بیمه در کشور محسوب می شوند، بیان کرد: با توجه به اینکه نقش فناوری اطاعات در حوزه 
بیمه بیشتر می شــود و نقش نمایندگان بیمه در همین راستا تغیییر می کند، تفاوت هایی 
در آن صورت می گیرد و باید به عنوان مشاوره بیمه ای فعالیت کنند که در تمام دنیا از آن 

استفاده می شود.
محمدرضا کشــاورز مدیرعامل بیمه دی درخصوص ضریب نفوذ بیمه در گفت: ضریب نفوذ 
بیمه در کشور ما به مولفه های بسیاری ارتباط و افزایش این ضریب به عوامل بسیاری بستگی 
دارد. بخشی از این عوامل درون صنعت بیمه و بخشی از آن بیرون صنعت بیمه هستند یعنی 
در بخش اول شرکت های بیمه باید فعالیت و تاش خود را دو چندان کنند و در بخش بعدی 
سایر نهاد های تاثیرگذار در اقتصاد کشور فعال شوند که این هماهنگی بین این دو بخش باعث 

افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود.
وی افزود: در بخش صنعت بیمه کم کاری صورت نگرفته و اتفاقات خوبی در این بخش از سوی 
عوامل درون صنعت بیمه رخ داده است، هم در خصوص استفاده از فناوری اطاعات برای ارائه 

خدمات بهتر بیمه و هم در حوزه صدور بیمه نامه و ارائه خسارت.

کشاورز اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به تحوالت اقتصادی در کشور، در سال آینده شاهد 
افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باشیم.

مدیرعامل بیمه دی در پاسخ به سوالی درباره عوامل کم بودن سهم استارت آپ ها از بازار بیمه 
در کشور بیان کرد: بخشی از دلیل ثابت ماندن سهم استارت آپ ها از بازار بیمه، به قوانین و 
مقررات صنعت بیمه باز می گردد قوانینی که باید برای استارت آپ های بیمه وضع می شد که 

بخشی از این قوانین وضع شده و بخشی دیگر نیز در حال بررسی است.
دلیل بی اعتمادی مردم به استارت آپ ها 

مدیرعامل سابق بیمه آرمان اظهار کرد: عدم اعتماد مردم به استارت آپ های بیمه ای در کشور 
باعث شده است مردم خرید بیمه نامه حضوری را به غیر حضوری ترجیح دهند.

 علیرضا بیانیان، مدیرعامل سابق بیمه آرمان در خصوص خرید بیمه نامه اینترنتی عنوان کرد: 
در کشور ما مردم پایبند به مسائل سنتی هستند و با خرید بیمه نامه از شرکت های بیمه و با 

لمس بیمه نامه خیال خود را آسوده می کنند.
وی افزود: حضور اســتارت آپ ها در صنعت بیمه باید با یک بستر و یک فرهنگ سازی قبلی 
باشد تا مردم بتوانند از این روش و سیستم حمایت کنند. همچنین برای راه اندازی و استفاده 

مردم از این استارت آپ های بیمه ای، باید زیرساخت های فنی آن به درستی مهیا شود.
مدیرعامل ســابق بیمه آرمان درباره نقش اســتارت آپ ها در صنعت بیمه کشور بیان کرد: 
اعتمادی که مردم نسبت به استارت آپ های بیمه ای کسب می کنند بر اساس تاییدیه های بیمه 
مرکزی اســت. در همه دنیا عمده فروش محصوالت بیمه ای بر اساس فروش چهره به چهره 
است، زیرا خریدار در این نوع از خرید می تواند راحت تر به نمایندگان بیمه اعتماد کند تا اینکه 

از طریق استارت آپ ها بیمه نامه را خریداری کند.
بیانیان خاطرنشان کرد: عدم اعتماد مردم به استارت آپ های بیمه ای در کشور باعث شده است 

مردم خرید بیمه نامه حضوری را به غیر حضوری ترجیح دهند.
افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور با رونق استارت آپ ها

مدیرعامل یک استارت بیمه ای بیان کرد: اگر این استارت آپ ها رونق بگیرند در پی آن افزایش 
می یابد، چون کســی که وارد این نوع ســامانه شده است تا بیمه نامه خرید کند، محصوالت 

دیگری را هم مطالعه می کند و اگر خواست خریداری می کند.
هادی فاح تفتی بنیانگذار و مدیرعامل یکی از اســتارت آپ های بیمه ای در کشــور گفت: 
استارت آپ های بیمه ای به تازگی کار خود را در صنعت بیمه آغاز کرده اند، بر همین اساس 

انتظار می رود که در اوایل کار قدری ضعیف باشند. یکی از دالیل آن نیز سنگ اندازی ها در این 
مسیر است که همواره از سوی برخی صورت می گیرد چرا که از رشد و توسعه استارت آپ ها 

ترس و واهمه دارند و منافع خود را در خطر می بینند.
وی افزود: اســتارت آپ های بیمه ای در این مدت رشــد چندانی نکرده اند و علت اصلی آن 
این اســت که بیمه مرکزی رویه و روند شفافی در حمایت از استارت آپ های صنعت بیمه 

اعمال نکرده است.
بنیانگذار این اســتارت آپ بیمه ای در کشــور بیان کرد: بیمه مرکــزی آیین نامه ای را اباغ 
کرده که هنوز آیین نامه اجرایی آن به دســت اســتارت آپ های بیمه نرسیده است، اما اگر 
این آیین نامه اجرایی به دست استارت آپ ها برسد و مجوزی برای استارت آپ ها صادر شود 
که شــرکت های بیمه، این نوع استارت آپ ها را به رسمیت بشناسند، نقطه عطفی در حوزه 
فعالیت های استارت آپی بیمه خواهد بود و استارت آپ ها می توانند در حوزه خود حرکت روبه 

جلویی داشته باشند.
فــاح تفتی در ادامه گفت: تا وقتی بیمه مرکزی به فکر اســتارت آپ های بیمه ای نباشــد، 
شــرکت های بیمه هم آن ها را به رسمیت نمی شناسند و با آن ها همکاری نمی کنند؛ همین 

موضوع باعث تغییر نکردن ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود.
وی اظهار کرد: برخی از اســتارت آپ ها سامانه ای را برای نمایندگان شرکت های بیمه در 
نظر گرفته اند که آن ها در این ســامانه محصوالت بیمه ای را خود را بفروشند و از استارت 
آپ های بیمه عقب نمانند در این شرایط نماینده ها می توانند با سایر استارت آپ ها رقابت 

کنند و متضرر نشوند.
فاح تفتی بیان کرد: اگر نماینده های شرکت بیمه نتوانند در این حوزه رقابت کنند تا چند سال 
آینده یکسری برند استارت آپی در کشور ایجاد می شوند که بسیاری از نماینده های شرکت های 

بیمه را از این عرصه حذف خواهند کرد.
مدیر عامل این اســتارت آپ بیمه ای در کشــور خاطرنشان کرد: اگر این استارت آپ ها رونق 
بگیرند در پی آن ضریب نفوذ بیمه در کشــور افزایش می یابد، چون کســی که وارد این نوع 
ســامانه شده اســت تا بیمه نامه خرید کند، محصوالت دیگری را هم مطالعه می کند و اگر 
خواســت خریداری می کند. همچنین دانش مردم در حوزه صنعت بیمه بیشــتر می شود و 
محصوالت بیمه ای بیشتری را هم می شناسند، چون در دفاتر نمایندگی های شرکت های بیمه، 

زمانی برای مطالعه محصوالت بیمه ای وجود ندارد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
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ترقــی اقتصادی : بدون تردیــد، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قــدرت و اقتدار 
انجمن های کارفرمایی، گســتردگی فضایی اســت که حاکمیت به طور عام برای 
تمامی نهادهای مدنی و به طور خاص برای انجمن های کارفرمایی جهت مشارکت 

در سیاست گذاری اختصاص می دهند.
ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با بیان این مطلب 
اظهار داشــت: به میزانی که این فضای گفتگو، چانه زنی و سیاســت گذاری برای 
انجمن های کارفرمایی در یک ســو و اتحادیه های مزد و حقوق بگیران در ســوی 
دیگر گســترده باشــد، به همان میزان نیز قدرت و اقتدار این انجمن ها بیشتر و 

باالتر است.
وی که در خصوص اهمیت ســندیکا در تدویــن مفاد بخش بیمه در برنامه هفتم 
توســعه ســخن می گفت، افزود: به عبارت دقیق تر، تاش برای تجمیع منافع از 
ســوی کارفرمایان و مدیران ارشد بنگاه ها زمانی به خط مشی مطلوب این فعاالن 
اقتصادی تبدیل می شود و جای چانه زنی انفرادی و مستقیم آنها با مسوالن دولتی 
را می گیرد که فضای سیاسی جامعه در کل، ِخَرد جمعی را بر سیاست گذاری های 

دستوری ارجح بشمارد.
اهمیت این موضوع چندان زیاد اســت کــه تاثیرش بر فعالیت جمعی کارفرمایان 
حتــی از تاثیر نوع مالکیــت بنگاه های دولتــی یا خصوصــی، خانوادگی یا غیر 

خانوادگی، کوچک و متوسط یا بزرگ و انواع اقسام دیگر تقسیم بندی های مرسوم 
نیز فراتر می رود.

دکتر کاردگر یادآور شد: مطالعات اخیر در اقتصاد سیاسی تطبیقی، با تامل در باب 
نقش فزاینده کسب و کار، راهبرد بنگاه-محور اتخاذ کرده که به ترفیع تاثیر نهادها 
با توجه به توان بالقوه شان در کمک به توسعه بنگاه ها و بهره برداری از قابلیت های 
اصلی آنها در زمینه های مختلف عملیاتی معطوف اســت. در این راستا، نقش ویژه  
انجمن های اقتصادی )سندیکا( در حمایت و راهبری عملکرد بنگاه ها، تا آنجا که به 
حاکمیت " اقتصاد بازارهای همسو]1["مرتبط بوده، برجسته شده است. )فرانتس 

تراکسلر-گرهارد هومر(
مدیرعامل بیمه دانا گفت: با افزایش اهمیت بازار در مقایسه با روش های حاکمیتی 
چانه زنی و سیاســت ورزی، کســب وکارها نیاز کمتری به پیگیری منافع خود در 
درون انجمن ها خواهند دید. بنابراین افزایش توان علمی، تخصصی و دانشی نهاد 
سندیکا، می تواندعاوه بر عمق بخشیدن به بازار، تأثیرگذاری حداکثری بر حوزه 
سیاســت گذاری و ترتیبات حاکمیتی را به دنبال داشــته باشــد. به عبارت بهتر 
سندیکای توانمند، متخصص و دانش محور، توازن چانه زنی و سیاست ورزی را به 

نفع تأثیرگذاری حداکثری تغییر معناداری می دهد.
وی افــزود: چنانچه تمایــل و توانایی بنگاه ها در ارتباط و انســجام با یکدیگر در 
قالب انجمن ها و ســندیکا کاهش یابد، متعاقباً توان انجمن ها و ســندیکا نیز در 
بر عهده گرفتن تکالیف حاکمیتی آنها کاهش می یابد، زیرا وظایف ســندیکا فراتر 
از ســازماندهی، نمایندگی و دفاع از منافع اعضاء اســت. چنین وظایفی مستلزم 
تاســیس انجمن هایی است که بتواند همچون "دولت متولِی منافع خصوصی]۲[" 
قادر به پیگیری اهداف بلندمدت، شکل دهی به منافع اعضا و حتی نظارت و تنبیه 

آنان باشد.
کاردگر اظهار داشــت: به طریق اولی، قدرت بخشــیدن عالمانــه به انجمن های 
صنفــی، وظایف حداقلی، صوری و غیر موثر آن ها که عمدتاً معطوف به چانه زنی 
های سیاسی و حاکمیتی می باشد را به هسته قدرت مندی که معطوف به حمایت 

و همراهی حداکثری اعضاء اســت، ارتقاء داده که این مهم، عاوه بر اعمال قدرت 
موثر ســندیکا بر حوزه سیاست گذاری و حاکمیتی، نقش سازنده ای را در تنظیم 
ترتیبات نهاد بازار به سمت شفاف سازی و حرکت هدف مند و مطلوب برای ایجاد 

فضای رقابت و افزایش کیفیت ارائه خدمات به دنبال خواهد داشت.
بنابراین با توجه بــه اهمیت انجمن های صنفی در تنظیم ترتیبات کنش جمعی 
اعضاء )صنف( با نهاد حاکمیت به منظور بهینه سازی فرآیندها و ساختار بازار که 
موجب افزایش فضای رقابتی و بهبود فضای کسب و کار شده و قوانین و مقررات 
را نیز به همسویی فزاینده ای معطوف می نماید، التزام به ایجاد یک نظام راهبری 
عالمانه، مدبرانه و دانــش محور که بتواند بهینه اقتصادی - اجتماعی را از طریق 
ظرفیت سازی حداکثری برای چنین نهادی به منصه ظهور برساند، بیش از پیش 
مهم و امری بنیادی می باشــد. به گفته وی، بر این اســاس توسعه ی تحول گرا 
در دوره جدید ســندیکای بیمه گران، نه با نســخه صنف گرایی مرسوم همگرایی 
داشــته و نه با قرائت معکوس آن همخوانی خواهد داشت؛ بلکه با توجه به تحول 
و دگردیســی مبتنی بر نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توســعه گرا، نیازمند 
تحول اساســی در حوزه بنیادی "ســرمایه ی انسانی" است که بر آن اساس بتوان 
بنیان های حوزه سیاســت گذاری و حکمرانی در صنعت بیمه را در مسیر تعالی و 

پیشرفت بازطراحی کرد.
مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به اینکه حضور موثر سندیکا در عرصه های سیاست 
گــذاری و برنامه ریزی راهبردی، ظرفیت قابل اعتنایی را برای تدوین برنامه های 
توسعه ایجاد خواهد کرد که متضمن وحدت، توافق و باور عمومی در عین پذیرش 
انتقادهای مخالفان )تکثر در عین وحدت( به عنوان اصل بنیادی در چرخه تکامل 
می باشــد، افزود: بر این اساس، کمیته راهبردی مشارکت صنعت بیمه در تدوین 
برنامه هفتم توســعه کشور در ســندیکای بیمه گران تشکیل گردید که در اولین 
جلســه رسمی آن، دبیرکل محترم سندیکا، رئیس و دبیر کمیته و نیز نمایندگان 
تمامی شــرکت های بیمه حضور داشــتند و مسائل مورد نظر را به بحث و تبادل 

نظر گذاشتند.

مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد:

اهمیت سندیکا در تدوین مفاد بخش بیمه در برنامه هفتم توسعه

مدیرعامل بیمه دی عنوان کرد

استارت آپ های بیمه ای ضرورتی برای صنعت بیمه 
 پیام تبریک رئیس کل بیمه مرکزی 

به مناسبت روز ملی بیمه
ترقی اقتصادی : روایت بیمه، روایِت اندیشــه ِی آینده نگِر بشر در آئینه حوادث 
روزگار اســت و بارزترین شاخص جوامع در اثبات توسعه یافتگی به شمار می رود.
اکنون، خرســندیم که توفیق یافته ایم تحت لوای این هدف مقدس و متعالی در 
خدمــت هموطنان گرامی بــوده و با ارائه خدمات اثرگذار و شایســته بیمه ای و 
همچنیــن همراهی و هم آوایی با مردم ، بی هیچ منتی برای انســان های حادثه 
دیده در کوران نامهربانی ها و رخدادهای خرد و کان و حوادث تلخ زندگی، پیام 
آور امنیت و امید باشــیم.مایه بســی مباهات است که در ســایه همراهی بزرگان 
و پیشکســوتان صنعت بیمه ، پویشــی انســانی را رقم می زنیــم که ماحصلش 
لبخندیست که بعد از طوفان های سهمگین حادثه ها ، بر لبان خانواده های ایران 
عزیز نقش می بندد.اینک در ســالروز بیمه و به پاس قدرشناسی از خدمات، همت 
های واال و دستان یاریگر، محضر شما اهالی ارجمند صنعت بیمه، درود می فرستم 
و این روز فرخنده را تبریک می گویم و ادامه توفیق تان برای خدمت به مردم عزیز 

ایران اسامی را از ایزد منان خواستارم.
غالمرضا سلیمانی / رییس کل بیمه مرکزی

 پیام تبریک مدیر عامل بیمه آسیا 
به مناسبت روز بیمه

ترقی اقتصادی : در این ســال ها، شــاهد دگرگونی های مثبتی در صنعت بیمه 
کشورو رشــد روز افزون اقبال مردم به این صنعت بوده ایم. صنعت بیمه در سال 
های گذشــته با وجود تمام فراز و نشــیب ها، موفق عمل کرده است با این حال، 
شرایط حساس کنونی کشور نه تنها مسئولیت حرفه ای ما را دوچندان کرده، بلکه 
فرصت مغتنمی در اختیار ما قرار داده اســت تا بــا تکیه بر توان داخلی و ارتقای 
کیفیت و توســعه محصوالت بیمه ای، اهمیت بیمه و خدمات آن را، بیش از پیش 
برای هموطنانمان نمایان سازیم.مسعود بادین در ادامه پیام خود گفت : بیمه آسیا 
با ســابقه شصت و یک ســال ارائه خدمات بیمه ای، کسب افتخارات ارزنده بیمه 
گری و با اندوخته ای از دانش و تجربه و فراهم آوردن ســرمایه انســانی کارآمد و 
متخصص، به شــرکتی بزرگ، خوشــنام و با اصالت بدل شده است. یقین دارم که 
با تاش و تعهد خانواده بزرگ بیمه آســیا و به یاری خداوند متعال، شــاهد تداوم 
موفقیت های روز افزون بزرگ ترین بیمه خصوصی کشــور باشیم.تعیین روزی به 
عنوان روز بیمه در تقویم رســمی کشور، به پاس تاش کسانی است که خالصانه 
زحمت کشیدند تا این رویداد، ایجاد و به عنوان خدمتی ماندگار، در اذهان تداعی 

و ماندگار شود.

پیام پورکیانی به مناسبت روز بیمه
ترقی اقتصادی : بی شک صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور 
در مقطع حساس و پرفراز و نشیب کنونی، ماموریتی بی  بدیل برای تامین آرامش 
خاطر تولیدکنندگان، صنعتگران و آحاد مردم شــریف ایران عزیز را به عهده دارد 
و همه فعاالن این صنعت نیز تمام تاش و کوشــش خود را به کار گرفته  اند تا با 
ارائه بهترین خدمات به اقشار مختلف جامعه، این آرامش و اطمینان را ایجاد کنند. 
محســن پور کیانی در ادامه افزود : سیزدهم آذر “روز بیمه” فرصت مغتنمی برای 
وفاق بیمه گران، هم افزایی در صنعت بیمه و قدردانی از اهالی این صنعت به عنوان 
مظهر آرامش، اطمینان و تضمین کننده امنیت روانی جامعه است که برای تامین 
آســایش و آرامش بیمه گزاران و رفع نگرانی زیان دیدگان از هیچ کوششی دریغ  
نمی کنند و با نوآوری و خاقیت، نوید بخش آینده ای روشــن برای آحاد مردم و 
فعاالن اقتصادی هستند.بیمه البرز به عنوان عضوی از خانواده بزرگ صنعت بیمه 
کشور با تکیه بر کارکنان متخصص و متعهد و نیز همت شبکه فروش پرتوان خود 
همواره ســعی کرده است در سایه تاش و پشــتکار بی وقفه، با حرکت در مسیر 
رشــد و تعالی، رضایت خاطر مشتریان خود را فراهم سازد. در سال جاری، کسب 
مجدد ســطح یک توانگری مالی، دریافت مجدد مجوز قبولی اتکایی داخلی، نرخ 
ســودآوری و رشد قابل توجه در کســب پورتفوی متوازن، نشان از توانمندی های 

حرفه ای و مالی بیمه البرز در صنعت بیمه کشور دارد.

 پیام مدیرعامل بیمه دانا 
به مناسبت ۱۳ آذر

ترقی اقتصادی : نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، سالروز تاسیس 
این شرکت و روز ملی بیمه را به تمامی کارکنان، نمایندگی ها، کارگزاران و شبکه 
فروش تبریک گفت.متن پیام دکتر کاردگر به شــرح زیر اســت: حمد و ســپاس 
خدای یکتا را که توفیق را رفیق سعادت گردانید در این ایام فرخنده، فصل جدید 
از طلوع ترنم خدمت به خلق را در مســیر خدمت رسانی با بهره مندی از تجارب 
همکارانی چون شما در سال جهش تولید تفسیری دوباره کنیم.صنعت بیمه کشور 
به عنوان بازوی حمایتی تامین آرامش جامعه و صاحبان صنایع و سرمایه های آن 
در آزمونی بزرگ در عرصه بین المللی که شــاهد فشــار و تحریم ها علیه کشور و 
شیوع ویروس کرونا هســتیم خوش درخشیده است و به تبع آن در شرکت بیمه 
دانا به یاری شــما عزیزان کوشــیده ایم با برنامه ریزی دقیق، هوشمندسازی در 
حوزه خدمات رســانی، و ایفای مســئولیت قانونی و ارائه خدمات مطلوب به بیمه 
گذاران خود پیام آور آرامش و امنیت خاطر برای بخش وسیعی از جامعه و فعاالن 
اقتصادی باشیم.لذا به یمن عنایات حضرت حق در آستانه فرارسیدن 1۳ آذر و روز 
بیمه، چهل و ششمین سالگرد طلوع شــرکت.بیمه دانا را صمیمانه تبریک عرض 

نموده، توفیق روزافزونتان را از خالق دانا مسئلت دارم.

 پیام مدیرعامل بیمه سینا 
به مناسبت روز بیمه

ترقی اقتصادی : دکتر رضا جعفــری، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه 
ســینا طی پیامی، روز بیمه را به تمامی فعاالن این صنعت و همکاران این شرکت 
تبریــک گفت.متن پیام وی به شــرح زیر اســت: صنعت بیمه بــه عنوان یکی از 
ســتون های اقتصادی کشور همواره در تاش اســت تا فضای کسب وکار را برای 
فعاالن اقتصادی امنیت بخشــیده و نگرانی و دغدغه حــوادث احتمالی را از فکر 
و ذهن آنها خارج ســازد تا تولیدکنندگان با آرامش خاطــر به کار خود بپردازند.
بــا اطمینان می توان گفت که صنعت بیمه در ســال های اخیر بیش از گذشــته 
در جامعــه نفوذ یافته و اقدامات نهاد ناظر برای تعمیم و توســعه زیرســاخت ها 
از یک ســو و تاش شــرکت های بیمه برای ایجاد محصــوالت جدید بیمه ای از 
ســوی دیگر موجب شده تا شــاهد بهره مندی روزافزون اقشار مختلف از خدمات 
گســترده ی بیمه باشیم.خوشــبختانه بیمه سینا نیز در این مســیر اقدامات قابل 
توجهی را به انجام رســانده و با حرکت بر اســاس اخــاق حرفه ای و پایبندی به 
آیین نامه ها و مقررات توانســته رکوردهای بســیار خوبی را از خود به جا بگذارد. 
کسب سطح یک توانگری مالی پس از شش سال، ورود به رشته های بیمه سودآور 
و قراردادهای بزرگ، توسعه خدمات آناین، حضور فعال و با برنامه در بازار سرمایه 
 و ســودآوری قابل ماحظه ســاز مهمترین اقدامات بیمه ســینا در یک سال اخیر 

به شمار می رود.

 پیام مدیرعامل بیمه پارسیان 
به مناسبت روز بیمه

ترقی اقتصادی : هادی اویار حسین، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه 
پارســیان در پیامی روز بیمه را تبریک گفت.در متن این پیام آمده است: صنعت 
بیمه همواره از هیچ تاشــی برای جلب آرامــش بیمه گذاران خود فروگذار نبوده 
و در تمامی حوادث ســعی کرده در کنار بیمه گذاراران با جبران خســارت های 
مادی بخشی از آالم جامعه را التیام بخشد.اینجانب سیزدهم آذر ماه که در تقویم 
کشــورمان به نام روز بیمه نامگذاری شــده را به تمامی تاشــگران و فعاالن این 
صنعت تبریک می گویم و برای ایشــان از درگاه خدواند متعال سامتی و توفیق 

روزافزون خواستارم.

ترقی اقتصادی :  ویروس کرونا درس های مختلفی برای بیمه گران 
داشت تا جایی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، شیوع این 
ویروس را همچون شمشــیر دو لبــه ای می دانند که علیرغم تهدید 
انسانی و بحران اقتصادی در عین حال منجر به ظهور سبک جدیدی 
در زندگی و نحوه عملکرد ســازمان های اقتصادی شد. اما نگاهی به 
صنعت بیمه از آذر ماه سال گذشته تاکنون نشان می دهد ، بیمه گران 
با تجربه های دیگری نیز روبرو شــدند که شــبیه آن در ســال های 

گذشته کمتر دیده شده است.
رونق بورس و رشد سرمایه گذاری ها

در دوره اخیر بازار ســرمایه ایران با رشد قابل توجه شاخص ها همراه 
بود ، به گونه ای که سرمایه گذاران حقیقی بسیاری را به بورس گسیل 
کرد. افزایش شــاخص ها و رشد بازده ســرمایه گذاری های بورسی 
بسیاری از شــرکت های بیمه را به افزایش سرمایه گذاری ها مطابق 
مفاد آیین نامه ۹7 فراخواند. به نظر می رسد این فرصت، غنیمتی بود 
که بیمه گران بسیاری تاش کردند از آن بهره برند اگرچه بسیاری از 
کارشناسان تاکید دارند، رشد سرمایه گذاری های بورسی شرکت های 
بیمه باید با احتیاط و ارزیابی صحیح ریســک های ســرمایه گذاری 
همراه باشد. در همین زمینه اگر چه بازده سرمایه گذاری های بورسی 
از اهمیت بســزایی برخوردار اســت اما تاکید می گردد که این رشد 
ســرمایه گذاری ها باید همزمان با رشــد عملیات بیمه گری باشد تا 

نهایتا به نتیجه مطلوب بیانجامد. براین اســاس باید تاکید کرد دوره 
مورد اشاره از آن جهت می تواند در کارنامه بیمه گران دارای اهمیت 
باشــد که رشد عجیب شاخص های بورسی این درس را می دهد که 
ســرمایه گذاری های شــرکت های بیمه باید مطابق با اصول ارزیابی 

ریسک و در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری باشد.
تهدیدهای کرونا

همانطور که پیش از این نیز تاکید شد، شیوع ویروس کرونا تاثیر غیر 
قابل انکاری در مناسبات اقتصادی بجا گذاشت که صنعت بیمه ایران 
نیز از این آثار مســتثنی نیست. کاهش ترددهای جاده ای، سفرهای 
زیارتی، تفریحی و کاری، وقفه در کسب و کارهای مختلف، تعطیلی 
کارگاه ها و برخی کارخانجات، افزایش مرگ و میر ناشــی از کرونا و 
ســایر بیماری ها و ... همگی بر انواع بیمه نامه ها مانند بیمه نامه های 
مســافرتی، درمانی، مســئولیت و ... تاثیر داشته که از طرفی بحران 
اقتصــادی و افزایش تــورم نیز بی تاثیر نبوده اســت. بســیاری از 
چالش های اقتصادی نیز به افزایــش مطالبات و تاخیر در پرداخت 
حق بیمه منجر شده است. همه موارد پیش گفته حاکی از آن است 
که بیمه گران در این مدت با افزایش ریسک های مختلف روبرو بوده 
اند از جمله ریسک افزایش مطالبات، ریسک بازار و نقدینگی و ... که 
در نهایت این درس بزرگ را به همراه داشــته که مسیری با احتیاط 
از گذشــته را در پوشش ریسک ها باید در دستور کار قرار دهند و به 

دنبــال طراحی بیمه نامه های جدید با قابلیت های نواورانه تری برای 
بیمه گذاران خود باشند. از طرفی نظارت مستمر بر فعالیت های ارکان 
ستاد از جمله شعب و رتبه بندی عملکردی شعبه و لحاظ سودوزیان 
تفکیک شده برای آنها می تواند در مدیریت هزینه ها و حتی ارزیابی 

بهینه ریسک در قرادادها موثر باشد.
فرصت های کرونا

بر کســی پوشیده نیســت که در کنار تهدیداتی که ویروس کرونا 
داشــته اما جهان شاهد تغییر یکباره سبک زندگی و حرفه ای شده 
است. رعایت فاصله اجتماعی منجر به تغییر رویه کسب و کارها شد 
به گونه ای که هیچکس در جهان تصور نمی کرد که روزی برسد که 
حتی جلسات ســازمان ملل نیز به صورت مجازی برگزار شود. این 
تغییر رویه، به ظهور ســبک جدیدی انجامیده که بیمه گران را نیز 
به انطباق با آن منجر ســاخته است که این تغییر سبک رفتاری و 
عملکردی بدون توسعه زیر ساخت های الکترونیک میسر نمی باشد. 
در همین زمینه شــرکت های بیمــه با نظارت و مســاعدت بیمه 
مرکزی به صدور آناین بیمه نامه ، برگزاری جلسات غیر حضوری، 
توانمندســازی نمایندگان برای تقویت زیر ساخت های آی تی و ... 

همت گماشتند .
این فرصت کرونا عاوه بر تسهیل امور و سرعت بخشیدن کارها سبب 
کاهش هزینه های غیر ضروری شده به گونه ای که بیمه گران را بدین 

مســیر رهنمون ســاخته که این رویه می تواند حتی با از بین رفتن 
کرونا نیز تداوم یابد. اگرچه در این میان ضعف های موجود از جمله 
ضعف سیستم های مبتنی بر وب آشکار شد اما میتواند درس بزرگی 
باشد که باید برای ادامه مسیر، زیر ساخت های فناوری اطاعات در 

شرکت های بیمه تقویت شود.
شــاید ره آورد جالب دیگری که کرونا بر زندگی انســان ها گذاشته، 
چرخش تبلیغات در جهان امروز باشد. تاکید کمپین های تبلیغاتی 
بر ضرورت فاصله اجتماعی، اســتفاده از المان هایی چون ماســک و 
دســتکش در تبلیغات ، بهره گیری از عناصر فاصلــه و ... کاما در 
تبلیغات بزرگترین کمپانی های تجاری و غیر تجاری جهان مشهود 
اســت. در همین زمینه شرکت های بیمه نیز از قافله عقب نمانده اند 
و تــاش کرده اند تا این عناصر حیاتــی را که امروزه با تداوم حیات 
انســان ها گره خورده ، به مخاطب القــاء کنند. این قبیل فعالیت ها 
کمــک زیادی بــه ایفاء مســئولیت های اجتماعی داشــته چرا که 
شرکت های بیمه را با بیمه گذاران و اقشار جامعه در ضرورت رعایت 

پروتکل های بهداشتی سهیم کرده است.

ترقی اقتصادی : مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت 
بیمه ســامان با اشاره به انعطاف پذیری بیمه های زندگی و امکان 
طراحی آن متناســب با شرایط حاکم برکشورها، شرکت های بیمه 
و نیازهای افراد جامعه، گفت : بیمه ســامان در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود و به منظور پاســخ به نیاز مشــتریان، پس از بیمه 
نامه کرونا و پوشش امراض خاص پایه، آسایش و ممتاز، بیمه نامه 
متصل به واحد ســرمایه گذاری )یونیت لینــک ( را به بازار عرضه 

می کند.
 بهرام یزدان پناه با بیان این که بیمه سامان به عنوان اولین شرکت 
بیمه ای کشــور در تیر ماه ســال 1۳۹۸ موفق به اخذ مجوز فنی 
بیمه مرکزی در خصوص بیمه نامه های یونیت لینک شــد، ادامه 

داد: بــا تاش تیم معاونت فنی بیمه های زندگی در ســال 1۳۹۹ 
نرم افزار بیمه نامه یونیت لینک نیز طراحی و نســخه آزمایشی آن 

به بازار عرضه شد.
وی افزود: هدف از ارایه این محصول حفظ ارزش ذخایر بیمه نامه 
های عمر و تشــکیل سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و 

ایجاد جذابیت برای بیمه گذاران و شبکه فروش است .
مدیرحــوزه معاونــت فنــی بیمــه هــای زندگی شــرکت بیمه 
ســامان اظهار کــرد: در بیمــه نامه یونیــت لینک بیمــه گذار 
امکان ســرمایه گــذاری مســتقیم در صنــدوق های ســرمایه 
گــذاری بورســی و مشــاهده بــازده ســرمایه گذاری خــود به 
صــورت روزانه را دارد که در فاز نخســت، ارایه ایــن محصول با 

 صندوق ســرمایه گذاری رشــد ســامان صورت خواهد پذیرفت .
یزدان پناه با تاکید بر این که بیمه نامه یونیت لینک در راســتای 
ســودآوری بیشتر و بهره مندی حداکثری بیمه گذاران از پتانسیل 
بازارهای بورســی طراحی شده اســت، گفت: این بیمه نامه امکان 
تخصیص ســود تضمین ســالیانه به ذخایر بیمه نامه ها به میزان 
5 درصد در کنار ســرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک در یکی از 
پر ریســک ترین بازارهای مالی، فارغ از نوســانات بازار و دغدغه از 
دســت رفتن اصل ســرمایه را برای بیمه گذران این شرکت فراهم 

کرده است .
وی با اشــاره به این که بیمه سامان مصمم است عاوه بر افزایش 
تعداد صندوقهای بورسی ، امکان سرمایه گذاری در انواع بازارهای 

ســرمایه ای را نیز برای بیمه گذاران خود فراهم آورد، اظهار کرد: 
شبکه فروش حرفه ای، خاق و قانون مدار شرکت بیمه سامان، با 
ارائه این محصول کمک شایانی به توسعه فرهنگ بیمه های زندگی 

و افزایش ضریب نفوذ آن در کشور خواهند کرد.

بررسی تحوالت بیمه  گری در یکسال گذشته

تهدیدها و فرصت های کرونا برای صنعت بیمه 

بیمه نامه »یونیت لینک« وارد سبد محصوالت شرکت بیمه سامان می شود

اخبارکوتاه



مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی اظهار کرد؛

 توانگری مالی شرکت های بیمه 
چه اهمیتی دارد؟

ترقــی اقتصادی : مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگــی بیمه مرکزی بیان کرد: در 
وهله اول شــرکتی که دارای توانگری مالی کافی نیست ملزم می شود که سرمایه خود 
را افزایش دهد و در وهله دوم، شــرکت ممکن اســت ملزم شــود که صدور برخی از 

رشته های بیمه ای را متوقف کند.
 در ایران، شرکت های مختلف بیمه ای وجود دارند که ساالنه با تبلیغات سعی در جذب 
مشــتریان خود و فروش خدمات بیمه ای دارنــد. یکی از مهمترین نکاتی که می تواند 
در شناســاندن یک شرکت بیمه ای خوب کمک کند، توانگری مالی شرکت های بیمه 
اســت. توانگری مالی در واقع میزان توان مالی شرکت بیمه گر در انجام تعهدات مالی 
در قبال بیمه گذار است و هرچه این توان مالی بیشتر باشد، شرکت در جایگاه بهتری 

قرار خواهد گرفت.
در همیــن رابطه امیر صفری، مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی گفت: 
در حوزه توانگری مالی شــرکت های بیمه، مدیریت توانگری مالی توســط شــرکت 
مهمترین بحثی اســت که مورد غفلت قرار گرفته اســت. بر اساس ماده 7 آیین نامه 
اکچوئر رسمی بیمه )شماره 7۸( مصوب شورای عالی بیمه مورخ ۲۸/۹/1۳۹1 اکچوئر 
رســمی بیمه موظف اســت حداقل ســالی یکبار گزارش خود مشــتمل بر ارزیابی و 
اظهارنظر پیرامون وضعیت موسسه بیمه را در محور هایی که این ماده تعیین کرده از 
جمله نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی و صحت آن تهیه و حسب مورد به موسسه 

بیمه و بیمه مرکزی ارائه کند.
وی افزود: نظیر بســیاری از کشورها، موضوع محاسبات توانگری مالی و تایید صحت 
آن از جمله مســئولیت های اکچوئران در کشــور شمرده شــده است. این محاسبات 
مستلزم برخورداری از دانش بیمه، حسابداری، مالی، احتماالت و ریاضیات مالی است. 
اکچوئری را که یکی از علوم چندرشــته ای می توان محسوب کرد، واجد دانش حداقل 

در چنین حوزه هایی است.
صفری در پاســخ به این سوال که توانگری مالی شرکت های بیمه چه اهمیتی دارد و 
چرا در بین ســایر موضوعات، این موضوع بیشتر بحث می شود؟ عنوان کرد: آیین نامه 
"نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه" مصوب مورخ ۲6/11/1۳۹0 
شورای عالی بیمه یکی از با اهمیت ترین مصوبات شورای عالی بیمه تاکنون است. این 
آیین نامه توجه مدیران شــرکت ها را به خود جلب کرده است، شاید به این دلیل که 
ضمانت های اجرایی آن نســبت به ســایر آیین نامه ها موثرتر است. مطابق آیین نامه، 
بیمه مرکزی معموالً دو اقدام نســبتاً مهمتر در قبال شرکت هایی که از توانگری مالی 

الزم برخوردار نباشند به عمل می آورد.
رییس سابق پژوهشکده بیمه اظهار کرد: در وهله اول شرکتی که دارای توانگری مالی 
کافی نیســت ملزم می شود که ســرمایه خود را افزایش دهد لذا مدیران شرکت باید 
سهامداران موجود را برای افزایش سرمایه قانع کنند یا سرمایه جدید به طریقی دیگر 
تامین شــود. تامین سرمایه دشوار است. در وهله دوم، شرکت ممکن است ملزم شود 
که صدور برخی از رشته های بیمه ای را متوقف کند و لذا شرکت های بیمه که در حال 
حاضر به شــدت نیازمند تامین نقدینگی هستند با دردسر مهمی مواجه می شوند لذا 
این دو اقدام آثار جدی ای بر شــرکت دارد و لذا اهمیت آیین نامه را بیش از سایرین 

افزایش می دهد.

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد:

جزئیات بیمه کرونا برای اصناف متضرر از تعطیلی
ترقی اقتصادی : رییس کل بیمه مرکزی گفت: صاحبان مشــاغل و اصناف می توانند 

کسب و کارهای خود را در مقابل تعطیلی های کرونایی، بیمه کنند.
غامرضا ســلیمانی افزود: کســبه و اصنافی کــه از بابت توقف کســب و کار به دلیل 
محدودیت های کرونایی دچار ضرر و زیان می شــوند در صورتی که بیمه باشند بسته به 
میزان پوشــش بیمه ای آن ها تا مدت 60 روز حداقل روزانه 500 هزار تومان و حداکثر 
روزانــه 1۲ میلیون تومان دریافت می کنند. وی گفت: برای پرداخت روزانه پانصد هزار 
تومان تا 60 روز که در مجموع ۳0 میلیون تومان می شــود حق بیمه پرداختی حدود 
۳00 هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت. سلیمانی افزود: کسب و کارها باید قبل از 
اعمال محدودیت ها اقدام به بیمه کردن مشاغل کنند و هم اکنون نیز می توانند با ثبت نام 
در دریافت این بیمه ها اگر در زمستان نیز شاهد شیوع مجدد کرونا و تعطیلی و کسب 
و کار بودیم از این بیمه اســتفاده کنند. رئیس کل بیمه گفت: از زمان انتشــار بیماری 
کرونا در کشور صنعت بیمه فعال و طی بخشنامه ای به شرکت های بیمه ای اعام شد که 
برای همه کسانی که بیمه تکمیلی درمان هستند همه هزینه های این بیماری از دارو تا 
بستری و دیگر هزینه ها را طبق قرارداد پرداخت کنند. وی افزود: عاوه بر این محصول 
بیمه ویژه مخصوص بیماری کرونا در یکی از شــرکت های بیمه ای تصویب و عملیاتی 
شده اســت. او گفت: از ابتدای سال در بخش بیمارستانی حدود ۴ هزار میلیارد تومان 
بابت هزینه های درمانی از طرف شــرکت های بیمه ای بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده 
که بخشی از آن مربوط به بیماری کرونا است. سلیمانی افزود: برای کسانی که بیمه عمر 
خریداری کرده اند نیز تا ســقف 50 میلیون تومان در صورتی که فوت به خاطر بیماری 

کرونا اتفاق افتاده باشد به خانواده ها پرداخت می شود.
  30میلیون خانه بیمه حوادث طبیعی می شوند 

رئیــس کل بیمه مرکزی گفت: الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی تصویب و به دولت 
اباغ شــده و در حال تدوین آیین نامه های اجرایی آن هســتیم که بر این اســاس ۳0 

میلیون خانه زیرپوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرد.
»غامرضا ســلیمانی« در گفت و گویی با اعام این مطلب، افزود: بر اساس این قانون، 

تمام اماکی که در کشور اشتراک برق دارند، تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی 
قرار می گیرند ضمن اینکه سرمایه اولیه این صندوق 50 میلیارد تومان است و بقیه منابع 

آن از حق بیمه ای که مردم باید بدهند و دولت نیز تامین می کند، به دست می آید.
وی افزود: هنگامی که میزان تعهد بیمه برای هر ملک ۳0 میلیون تومان بود، 60 هزار 
تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملک به طور ماهانه حق بیمه پرداخت می کردند 
اما اکنون میزان تعهد افزایش یافته است و در پی آن، حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته سلیمانی، پرداخت حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر 
خانه محاسبه می شود و بیمه آن را از اداره برق دریافت می کند. اکنون دولت باید حق 
بیمه صندوق بیمه حوادث طبیعی را تعیین کند. ضمن اینکه سبد دارایی صنعت بیمه 

۴۲ هزار میلیارد تومان است و در هفت ماه اخیر معادل ۳7 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ضریب نفوذ بیمه ای )ســهم صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی( نیز از ۲ 
و ۴ دهم به ۲ و 66 دهم رســیده اســت.  رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه با تغییر 
آئین نامه ها، پول هایی را که در بانک داشــتیم وارد بازار سرمایه کردیم،  افزود: عاوه بر 

عرضه سهام شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه، این شرکت ها در بورس سرمایه گذاری 
نیز کرده اند. این مقام مســئول، میزان بازدهی بیمه زندگی را مطلوب دانست و افزود: 
1۴ و نیم درصد از سبد سرمایه ای مجموعه بیمه ای مربوط به بیمه زندگی است که در 
مقایسه با سال گذشته ۳7 درصد در کشور افزایش یافته است. رئیس کل بیمه مرکزی 
گفت: با گسترش بیماری کرونا، نگران بودیم مردم بیمه های زندگی را به دلیل کاهش 
درآمدها فسخ کنند، اما این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه ای در جهان 
به کشورهای توسعه یافته باز می گردد، افزود:  اکنون در دنیا ۴6 تا 50 درصد سبد دارایی 
و ســرمایه ای بیمه ها مربوط به بیمه زندگی اســت. به گفته سلیمانی، وجود بازارهای 
موازی قوی در کشــور مانند بازار مسکن، طا، ارز و سرمایه و روشن نبودن مزیت های 
بیمه زندگی در خانواده ها و وجود صندوق های بازنشســتگی موجب شــده است مردم 
به ســمت بیمه زندگی نروند. رئیس کل بیمه مرکزی درباره بیمه شخص ثالث و بدنه 
خودروها نیز گفت: ۲۳ میلیون و 500 هزار خودرو در کشور تحت پوشش بیمه شخص 
ثالث و سه میلیون و 500 هزار خودرو بیمه بدنه دارند که بیشتر آن ها خودروهای گران 
قیمت هستند. وی همچنین با بیان اینکه ورود چین به بیمه بازرگانی و قرار دادن بیمه 
درمان در بیمه بازرگانی موجب شد تا میانگین ضریب نفوذ بیمه ای جهانی افزایش یابد، 
گفت: اگر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ را در زیر 
مجموعه بیمه بازرگانی محاسبه کنیم، ضریب نفوذ بیمه ای کشور به ۲ و ۹ دهم افزایش 
یافته است.   با توجه به حادثه خیز بودن ایران و تحمیل خسارات بسیار به بودجه عمومی 
کشــور بر اثر وقوع حوادث طبیعی، تشــکیل »صندوق بیمه حوادث طبیعی« در سال 
گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کمبود منابع عمومی برای جبران خسارت ها، 

مورد توجه قرار گرفت.
»امیر قادری« معاون بازســازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور نیز تیرماه ۹۹ 
نیز یادآور شــد که در قوانین و اسناد باالدستی مدیریت بحران، نسبت به فراگیر کردن 
بیمه حوادث غیرمترقبه برای مدیریت ریســک و کاهش هزینه های دولت بعد از وقوع 

مخاطرات طبیعی تاکید شده است.

گزارش

6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 96 - نیمه اول آذر 1399

ترقی اقتصادی :مدیرعامل بیمه سرمد بیان کرد: خوشبختانه از 
لحاظ جایگاه پرتفوی به جایگاه 1۴ صنعت رسیدیم، ولی از لحاظ 
عملیات و بحث سرمایه گذاری و رنکیینگ جزو 10 شرکت برتر 

این صنعت محسوب می شویم.
مهــدی مهدوی مدیرعامل بیمه ســرمد ضمن تبریک روز بیمه 
عنوان کرد: روز بیمه را خدمت کلیه عموم مردم و بیمه گذاران و 
بیمه شدگانی که به نوعی از خدمات این صنعت استفاده میکنند 
تبریک عرض کرده و انشاهلل که ما بتوانیم خدمت گذاران خوبی 

برای مردم باشیم.
وی افزود: بیمه سرمد به عنوان یک شرکت جوان فعالیت می کند 
که امسال هشتمین سال فعالیتش می باشد و خوشبختانه در این 
مدت با تکیه بر سهام داری توانمند بانک صادرات و مجموعه هایی 

که به نوعی در کنار این شرکت بودند توانسته جایگاه های خوبی 
را ایجاد و کسب کند.

مدیرعامل بیمه ســرمد  گفت: می دانید که بیمه سرمد رتبه 
توانگری یک را برای هفتمین ســال فعالیتش با نسبت باالی 
1۴۸ درصد کسب کرده اســت و خوشبختانه این جایگاه که 
ســال گذشــته وارد باشــگاه هزار میلیاردی ها شد طی یک 
برنامه ریزی که در هیئت مدیره و مدیریت ارشد تنظیم شد، 
اتفاق افتاد یعنی حاصل این دســتاورد ها به یک برنامه ریزی 
دقیقی رسید که انتظار هم می رفت بدنه شرکت با این برنامه 

همراهی کند.
مهدوی ابراز کرد: می دانید که المان هایی که نشــان می دهد 
یک شــرکت چقدر شرکت توانمندی است و موقعیت مناسبی 

دارد و یک توســعه پایداری دارد که بتواند ســود با کیفیتی 
بخواهد ارائه کند بر اساس شاخص ها باید بررسی شود.

وی مطرح کرد: در بحث ترکیب پرتفوی چند حوزه وجود دارد که 
شرکت در طول این مدت حداکثر سهم ثالثی که توانسته جذب 
کند 11 درصد است که در مقابل صنعت ۴۳ درصدی که در ثالث 
فعالیت میکند یک حرکت برنامه ریزی شده داشته ایم که پایبند 
بودیم که مجموعه ســهام داری و به نوعی تمام ذینفعان متضرر 
نشوند و دیگری هم بخش درمان است که ما بخش درمانمان دو 
حوزه دارد اول حوزه سهام داری و بعد هم حوزه غیر سهام داری.

مدیرعامل بیمه سرمد در ادامه بیان کرد: مجموعه بانک صادرات 
یک مجموعه بسیار عظیمی است که بالق بر ۲00 هزار بیمه شده 
اعم از بازنشسته، قراردادی و رسمی دارد که این عدد، عدد قابل 
توجهی اســت و شــرکت این افتخار را داشته است که خدمات 

ارائه دهد.
مهدوی ادامه داد: خارج از بحث ســهام داری همان ۳۲ الی ۳۳ 
درصد سهم درمان وجود دارد که سعی کردیم ترکیب پرتفوی را 
در همان حد متوسط صنعت نگهداری کنیم و از طرفی هم ثالث 

نزدیک ۳0 درصد پایین تر از بیمه بوده اســت با افتخار میتوانم 
بگویم که شــرک بیمه ســرمد در بیمه های عمر یک سهم قابل 
توجهی در میان شرکت های صنعت بیمه سهم قابل توجهی دارد 

و بالغ بر ۲۳ درصد در حقیقت پرتفوی بیمه های زندگی است.
وی ابــراز کرد: در رشــته های عمر مانده بدهــکار، عمر زمانی و 
عمر ســرمایه گذاری توانســتیم که این جایگاه و این ترکیب را 
در مجموعه ترکیب پرتفو ی داشته باشیم. یکی از مقوله هایی که 
می توانیم به عنوان شاخص های عملکرد خوب شرکت ارائه دهیم 
بحث منافعی که برای سهامدارانمان در بحث سرمایه گذاری ایجاد 
کرده ایم. البته این به دلیل وضعیت خوب بورس در سال گذشته 
بود و حاال تا سه ماهه اول سال جاری که شرکت علی رغم اینکه 
در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم که وضعیت بورس خیلی مساعد 
نبود از لحاظ شاخص عملکردی بهتر از وضعیت بازار بورس عمل 
کرد. مدیرعامل بیمه سرمد خاطر نشان کرد: خوشبختانه از لحاظ 
جایگاه پرتفــوی به جایگاه 1۴ صنعت رســیدیم، ولی از لحاظ 
عملیات و بحث سرمایه گذاری و رنکیینگ جزو 10 شرکت برتر 

این صنعت محسوب می شویم.

مدیرعامل بیمه سرمد عنوان کرد:

بیمه سرمد جزو ۱0 شرکت برتر صنعت بیمه

روز ســیزدهم آذر که در تقویم ملی ما به عنوان روز بیمه نامگذاری شده، فرصتی 
ارزشــمند اســت برای هم افزایی در صنعت بیمه و گام برداشتن در مسیر خدمت 
رســانی سریع و بهینه تا با اســتفاده از تجارب گذشته، چشم انداز روشن تری برای 
این خدمت مهم ترسیم نموده و با گسترش بیش از پیش پوشش های بیمه ای، نوید 

بخش آینده ای روشن برای هم وطنان عزیزمان باشیم.
1۳ آذر ســالروز صنعت بیمه می تواند فرصتی مهم بــرای فعاالن بیمه ای و همه 
ذینفعان این حوزه باشــد تا با نگاهی به اتفاقات رخ داده در صنعت بیمه از گذشته 
تــا کنون، نقش بی بدیــل این صنعت را به وضوح ماحظــه نمایند. توجه ویژه به 
توسعه فرهنگ بیمه در جامعه قطعاً می تواند بحران های پرمخاطره را بسیار سهل 
تر نماید.  هزاران رخداد بزرگ و کوچک ناخوشــایند اطراف ما با پوشــش بیمه ای 
مناســب می تواند تســلی یابد. لذا برای دنیای خطیر امروز و زندگی در شرایط پر 

ریسک عصر ما، گریزی جز بیمه وجود ندارد.
باعث افتخار است که در مجموعه همکاران شریف و زحمتکش و پرتاشی مشغول 
فعالیت هســتیم که حضورشان تأللو امید بر مردم عزیز کشورمان خصوصاً قربانیان 
حــوادث رانندگی اســت.  اینجانب این روز بزرگ را به همــه فعاالن و متخصصان 
صنعت بیمه، هیأت مدیره، مدیران عامل، ســهامداران بیمــه گذاران، بیمه گران، 
نمایندگان و کارگزاران بیمه، اصحاب رسانه بیمه کلیه کارکنان صنعت بیمه کشور، 
سندیکای بیمه گران ایران، پژوهشــکده بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی 
تبریــک عرض نمــوده و از خداوند متعادل توفیق روز افــزون خدمتگزاری در این 
ســنگر مقدس را برای همه عزیزان مسئلت می نمایم. در آستانه 1۳ آذر، روز ملی 
بیمه؛ بار دیگر فرصتی فراهم آمد تا به پیشــگاه ملت شریف ایران اسامی، گزارشی 
از تاش های صادقانه مدیران و کارکنان صندوق تأمین خســارت بدنی کشــور را 

ارائه نمائیم.
قبل از آغاز ســخن و ارائه گزارش ، به حدیثی گرانبها از حضرت سیدالشهداء امام 

حسین )ع( اشاره می نمایم، که می فرماید:
َل إِلَی  ـوا النَِّعَم َفَتَتَحوَّ ِ َعلَْیُکْم َفَا تََملُـّ »اْعلَُمــوا أَنَّ َحَوائَِج النَّــاِس إِلَْیُکْم ِمْن نَِعِم اهللَّ

َغْیِرُکم«؛
بدانید نیازمندی های مردم که )به شــما مراجعه می کنند( از نعمت های الهی است؛ 
پس از نعمت ها خســته نشــوید وگرنه این وظیفه خدمت رسانی به دیگران واگذار 

خواهد شد.
 تأمین عدالت اجتماعي و محرومیت زدایي در ســال هاي پس از انقاب اســامي 
میســر نبود، مگر باتوجه خاصه نظام مقدس جمهوري اســامي ایران، لذا پس از 
پیروزي انقاب اســامي، ســاختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق بخشي به 
عدالت اجتماعي و تضمین زندگي براي آحاد مردم در سراسرکشــور تأسیس شدند 
کــه تاکنون در تحقق این هــدف بزرگ و مهم تاش نموده انــد و صندوق تأمین 
خســارتهاي بدني یکي از این ســاختارها و ســاز و کارهاي نظام مقدس جمهوري 
اســامي ایران مي باشــد که مي تواند در جهت تحقق و توســعه عدالت اجتماعي 
بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره پوشــش ها و خدمات بیمه اي صنعت بیمه کشور،  

ایفاي نقش نماید.
 طي 6 ســال اخیر در صندوق تأمین خسارتهاي بدني بعنوان یک نهاد حاکمیتي 
– حمایتــي و مکمل صنعت بیمه کشــور بــه منظور تحقق مأموریت و رســالت 
ترســیمی، ۲ هدف بنیادین و جهت دستیابی به اهداف مذکور، ۸ استراتژی تبیین 
و ابــاغ نمودیم. در حال حاضر صندوق به عنوان یــک نهاد تخصصی- بیمه ای و 

حلقه  ای مؤثر و کارآمد از صنعت بیمه تبدیل شده است.
 در این مدت با پرداخت بیش از 5۹.500 میلیارد ریال خسارت ، حمایت جدی 
از قربانیان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه پوشش بیمه ای حوادث رانندگی بعمل 
آمد که به طور متوسط صندوق هر ساله به طور میانگین حدود 17% خسارت جانی 

رشته شخص ثالث کل صنعت بیمه را پرداخت نموده است.
 طی بــازه زمانی مذکور به تعــداد 10۳.۲61 نفر زیان دیــده حوادث رانندگی 
خسارت پرداخت گردید که این دستاورد حاکی از توسعه و گسترش چتر حمایتی 

صندوق در ســنوات اخیر به گروه کثیری از هم وطنان و قربانیان حوادث رانندگی 
می باشــد که در سال های گذشــته به دلیل عدم دسترسی به خدمات صندوق از 

آن بی بهره بوده  اند.
 در طول این 6 ســال در کنار رسالت اصلی صندوق که حمایت جدی از قربانیان 
مســتأصل و فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده اســت، با همکاری دو نهاد صندوق 
تأمین خســارت های بدنی و ســتاد دیه کشــور ، افزون بر ۴۲.6۴۴ نفر از زندانیان 

حوادث رانندگی از زندان آزاد و یا از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری شد.
 در حــوزه پرداخت تعهدات بندهای قوانین بودجه ســنواتی با پرداخت حداقل 
۴.651 میلیــارد ریال به صنــدوق بیت المال وزارت دادگســتری، حمایت الزم از 
زندنیان معســر با اولویت زندانیان زن سرپرســت خانوار صورت گرفت و بار دیگر 
نشان داد صندوق بعنوان نماد توسعه عدالت اجتماعی در جامعه نقشی پررنگ دارد.

 همچنین در راستای قوانین بودجه سنواتی، تعداد ۲1۹ زندانی حوادث رانندگی 
قبــل از تصویب قانون بیمه شــخص ثالث جدید با پرداخــت مبلغی معادل ۳۸6 
میلیارد ریال بصورت باعوض با همکاری ستاد دیه کشور از زندان آزاد و به آغوش 

خانواده بازگشتند.
 طی مدت یادشــده، با پرداخت افزون بر 60۸ میلیارد ریال تفاوت دیه زن تا دیه 
مرد به تعداد 6۹0 نفر از مشــمولین تبصره ماده 551 قانون مجازات اسامی برای 
اولین بار در ســطح کشور و پس از اباغ قانون مذکور، مابه  التفاوت دیات پرداخت و 

از زیان دیدگان این گونه حوادث حمایت الزم صورت پذیرفت.
 پس از اباغ قانون جدید بیمه شخص ثالث، با تهیه زیرساخت الزم جهت اجرای 
کامل مفاد ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث از طریق اجرای تفاهم نامه با بانک ملی 
ایران مطابق با مفاد ماده ۳۲ قانون بیمه شــخص ثالث مصوب ســال 1۳۹5، یکی 
از تکالیــف محوله قانونگذار به صندوق تأمین خســارت های بدنی و دریافت وجوه 
خســارت جرحی و فوتی از طرف شــرکت های بیمه ای اســت که بنا به هر دلیلی 
بیمه گذار مطالبه خســارت از شرکت بیمه ای را نداشته و یا مراجعه به شرکت بیمه 
ای جهت وصول وجه خســارت نمی  باشد که پس از وصول مبالغ مذکور و مراجعه 
ذینفع، صندوق مکلف اســت عیناً مبلغ خسارتی را به ذینفع پرونده پرداخت نماید. 
در این ارتباط جهت تســهیل ســازی امور ذیربط و تســریع پرداخت خسارت به 
ذینفعان همزمان با مراجعه، زیرســاخت نرم افزاری الزم فیمابین شرکت های بیمه 
ای، صندوق تأمین خســارت های بدنی و بانک ملی ایران طراحی گردید به طوریکه 
هر ذینفعی می تواند با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملی در اقصی نقاط کشور 

اقدام به وصول وجه خســارتی خود از بانک با تأییــد صندوق مطابق با فرآیند نرم 
افزاری طراحی شده نماید که در این خصوص تاکنون خسارت 1۳.70۸ نفر از زیان 
دیدگان به مبلغ 7.760 میلیارد ریال از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده است.
 در طول 6 ســال اخیر، شــعب صندوق در ۲۸ استان کشور در راستاي خدمات 
رســاني ســریع و به موقع به ارباب رجوعان تأسیس، تجهیز و راه اندازی گردیده و 
مابقی نیز در حال تأسیس اند و امروز قربانیان حوادث رانندگی در سراسر کشور به 

خدمات این صندوق دسترسی دارند.
 صندوق تأمین خسارتهاي بدني در راستاي اهداف تبییني و در راستاي خدمات 
رساني سریع به این گروه و اقدام به بازنگري مستمر فرآیندهاي صندوق و بکارگیري 
تمهیدات الزم در ســطح صنــدوق جهت کاهش طول دوره رســیدگي و پرداخت 
غرامت نموده اســت که نتیجه این اقدامات کاهش متوســط طول دوره رسیدگي 
پرونده هاي ارجاعي به صندوق به 7 روز کاری است که نتیجه آن پرداخت سریع و 
امکان درمان به موقع زیاندیده در راستاي جلوگیري از هزینه هاي حاکمیت ناشي 

از تأخیر در درمان زیاندیده مي باشد.
 ســازمانها براي حفظ بقا و تعالي خود در کنار ســایر اهداف تبییني مي بایست 
توجه ویژه به وضعیت منابع خود داشــته باشند. عدم توجه به این امر، حفظ بقاء و 
امکان تعالي ســازمانها را با مخاطره جدي مواجه خواهد نمود. بنابراین این مهم به 
عنوان یکي از اصول اساسي مدیریت ســازمان در صندوق تأمین خسارتهاي بدني 
تبیین و اجرایي گردیده اســت. در همین ارتباط بررســي روند وصول منابع مالي 
صندوق در 6 ســال اخیر در مقایسه با ۴6 سال گذشته  بیانگر رشدي معادل ۳6۹ 

درصد مي باشد.
 علي رغم گذشــت بیش از نیم قرن از فعالیت صندوق، متأسفانه صندوق تا سال 
1۳۹۳ فاقــد هرگونه نرمافزار یکپارچه جهت اجــراي فرآیندهاي اصلي و عملیاتي 
- پشــتیباني بود، بر همین اساس براي اولین بار از ســال 1۳۹۳ سیستم جامع و 
یکپارچه صندوق در قالب یک سیســتم مکاتباتي و عملیاتي بدون کاغذ )پیپرلس( 
در ســال 1۳۹۴  بهره برداري شــد و هم اکنون نیز در راســتاي تغییرات گسترده 
صورت گرفته در قانون براي صندوق، نســخه جدید آن با قابلیت امکان تشــکیل و 
پیگیري پرونده به صورت برخط توسط زیاندیدگان و مقصرین حوادث رانندگي در 

حال تدوین می باشد.
 در این نهاد که گردش مالی باالیی دارد، با تاش همه ارکان صندوق و مدیریت 
انضباطــی قدرتمند در حوزه مالی،  گزارش بدون بند حسابرســي و ارتقاء ســطح 

شفافیت مالي و بهبود فرآیندهاي عملیاتي براي ششمین سال پیاپي محقق شد.
 در راستاي رفع یکي از دغدغه هاي حاکمیت که از سال 1۳۹۳ نسبت به ایفاي 
تعهدات پروندههاي خســارتي بیمه توسعه که به اســتناد ماده ۴۴ قانون تأسیس 
بیمهگــري و بیمه مرکزي )ابطــال پروانه فعالیت بیمه توســعه( به دولت تحمیل 
گردیده بود، جهت رفع مشــکات مذکور، صندوق تأمین خســارتهاي بدني با اخذ 
مصوبه از مجمع عمومي، معادل 5000 میلیارد ریال نقدینگي الزم را براي شــرکت 
بیمه ایران جهت پرداخت خسارت بیمه گذاران بیمه توسعه و آزادي زندانیان تأمین 
نمود. بدین ترتیب با اجراي تکلیف مذکور بخشي از خسارت مربوط به بیمه گذاران 
شــرکت بیمه توسعه پرداخت گردید که این امر منتج به افزایش اعتبار حاکمیت و 

امنیت بخشي به جامعه گردید.
 در راستاي امر کیفي سازي فرآیند رسیدگي به پرونده هاي ارجاعي و صیانت از 
وجوه صندوق که توســط قانونگذار محترم جزء وجوه عمومي تلقي گردیده است و 
از طرفي دیگر دغدغه هــاي موجود در حوزه فعالیت صندوق که غالباً پرونده هاي 
مقصر متواري مي باشــند و همچنین افزایش حجــم پرونده هاي ارجاعي در طول 
ســنوات اخیر، اداره اي تحت عنوان اداره تحقیق جهت احراز ماده ۲1 قانون بیمه 
شــخص ثالث درخصوص پرونده هاي مقصر متواري،  با اســتفاده از کارشناســان 

مجرب و خبره در امر تحقیق در صندوق تشکیل گردید.
 بــا همــکاری تمــام ارگان هــا و نهادهــای کشــور، اساســنامه صنــدوق 
تأمیــن خســارت های بدنــی تدویــن و بــه تصویــب هیئــت محتــرم دولت 

 رســید و آییــن نامــه هــاي قانــون بیمه شــخص ثالــث مصــوب 1۳۹5 نیز 
تدوین و تصویب گردید.

 یک همکاری منسجم بین دولت و مجلس باعث شد ردیف مستقل و اختصاصی 
براي صندوق در قانون بودجه کل کشور ایجاد شود.

 برای آنکه نگاه حمایتی صندوق گســترده تر از قبل باشــد اجراي طرح ملي و 
سراســري درخصوص بخشــودگي جریمه موضوع بند )ب( ماده ۲۴  قانون ، ویژه 
موتورسیکلت سواران، وسایط نقلیه موتوري کشاورزي و خودروهاي کارگاهي فاقد 
بیمه نامه در سراسر کشور که منتج به پوشش بیمه اي حداقل 5 میلیون وسیله نقلیه 

فاقد بیمه نامه در کشور گردید.
 یکی از دغدغه های مردم و مسئوالن ، بیمه موتورسیکلت بود که با امضاء تفاهم 
نامه بین صندوق تامین خسارتهاي بدني کشور و بانک ملي، دارندگان موتورسیکلت 
تســهیات خرید بیمه شــخص ثالث دریافت مي کنند.صندوق تامین خسارتهاي 
بدني کشــور و بانک ملي طي یک قرارداد ســه ساله توافق کردند ، بانک ملي مبلغ 
اصل بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت را مطابق بیمه نامه صادره توسط شرکت 

هاي بیمه عامل تسهیات پرداخت مي نماید.
 در مســیر تعالي هرچه بیشتر سازمان و نقش آفریني صندوق تأمین خسارتهاي 
بدني در مســیر مســئولیت اجتماعي حاکمیت با شــرکت در همایش مسئولیت 
اجتماعــي که با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شــد، پــس از ارزیابي جامع 
صورت گرفته ســازمان از بین کلیه شرکتها و ســازمان هاي شرکت کننده در این 
دوره ارزیابي، صندوق موفق به اخذ نشــان سیمین مسئولیت اجتماعي گردید که 
این مهم به دلیل حضور مؤثر و کارآمد در عرصه خدمات رســاني به مردم و تحقق 
عدالت اجتماعي اهداء گردید. در اولین همایش ملي نشــان مســئولیت اجتماعي 
کشور با حضور ریاست محترم جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزیر 
علوم تحقیقات فناوري، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعي، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
معاون رئیس جمهور در امور بانوان، نمایندگان محترم مجلس شــوراي اســامي و 
تعــداد کثیري از نهادهاي فعال در زمینه ایفاء نقش عدالت اجتماعي برگزار شــد، 
صندوق تامین خســارت بدني کشور مفتخر به دریافت نشــان سیمین )نقره اي( 
مســئولیت اجتماعي کشور شد. از بین 1۴6 شرکت و نهاد مورد بررسي، در نهایت 

جایگاه دوم کشوري نصیب صندوق تأمین خسارتهاي بدني گردید.
 ماده ۴1 قانون بیمه شخص ثالث و تکلیف این قانون به راه اندازي " سامانه جامع 
حوادث رانندگي" از مهمترین ماموریت های ما بود،  قانونگذار به منظور ساماندهي 
امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت را مکلف کرده اســت »سامانه جامع حوادث 
رانندگي«  را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههاي ذي ربط ایجاد 
و نســبت به روزآمد کردن و تحلیل مســتمر داده  اي آن راه اندازي نماید و مقرر 
اســت نیروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي)مراکز فوریت هاي 
پزشــکي( اورژانس و بیمارستان ها سازمان پزشــکي قانوني و جمعیت هال احمر 
جمهوري اســامي ایران، اطاعات مربوط به ســوانح  رانندگي را فوراً در ســامانه 
مذکور ثبت کنند، قوه قضائیه نیز  مکلف اســت اطاعــات مربوط به آراي قضائي 
راجع به حوادث رانندگي را در ســامانه مذکور قرار دهد.ضمن آنکه نیروي انتظامي 
هم موظف است همزمان باتعویض پاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در 
»ســامانه جامع حوادث رانندگي« درج کند. سازمان ثبت اسناد و اماک کشور نیز 
مکلف است اسنادتنظیم شــده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال،  وکالت 
و رهن را درســامانه مذکور درج کند.بخش هاي مختلفي به این ســامانه پیوسته و 
در حال تکمیل شــدن است و امیدواریم پس از این نشست مجموعه هاي مرتبط با 
وزارت کشــور با سرعت بیشتري در این ســامانه که با هدف کاهش تقلبات تسریع 
در فرآیندهاي رســیدگي به خسارت ها، کنترل و کاهش تصادفات راه اندازي شده، 

مشارکت نمایند. 
و من ا... التوفیق

علی جباری
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور

اولویت صندوق تامین خسارت بدنی کشور، گره گشایی از کار مردم

بازاربیمـــه
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در گزارش ارزیابی ساالنه اقتصاد منطقه یورو مطرح شد

بایدن باید آینده رهبری اقتصاد امریکا در آسیا را دوباره ترسیم کندنسخه IMFبرای عبور اقتصادهای اروپایی از بحران کرونا

آمریکا، اقتصاد آسیا را از دست می دهد؟
ترقــی اقتصــادی : جــو بایدن، 
رئیس جمهور منتخب امریکا و دولت او 
وارد دورانی می شوند که ایاالت متحده 
 .RCEP است و نه عضو TPP نه عضو
دولــت جدید باید تصمیــم بگیرد که 
آینده رهبری اقتصادی امریکا در آسیا 

چگونه باشد.
به گفته مشاور سابق سیاست خارجی 
امریکا، به دنبال دو قرارداد گســترده 
تجــارت آزاد که توســط کشــورهای 
آســیایی امضــا شــد، دولــت بایدن 

احتماالً باید آینده رهبری اقتصادی ایاالت متحده در آســیا پاسیفیک را دوباره ترسیم کند. 
سی ان بی سی در گزارشی به برنامه حضور آینده امریکا در بازارهای آسیایی پرداخته است.

اولیــن مورد از دو توافق نامه تجاری منطقه ای، توافق آســیا پاســیفیک یا TPP اســت. 
این توافق توســط دولت اوباما مذاکره شــد، اما هرگز توســط کنگره به تصویب نرســید. 
بعــداً، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری بعدی امریکا، در ســال ۲017 از TPP خارج شــد، 
درحالی که 11 کشــور هنوز در این توافقنامه حضور داشــتند. آن ها یک سال بعد توافقی 
جامع تــر به نــام CPTPP امضا کردنــد. اخیراً هم 15 کشــور ازجمله چین، اســترالیا، 
ژاپــن، کره جنوبی و همچنین کشــورهای آســیای جنوب شــرقی، مشــارکت اقتصادی 
جامع منطقه ای که به اختصار RCEP نامیده می شــود را امضــا کرده اند. این بزرگ ترین 
بلوک تجاری در ســطح جهان اســت که بازار ۲.۲ میلیارد نفــری و تولید ۲6.۲ تریلیون 
 دالری را در اختیــار دارد. ایــن بلــوک ۳0 درصــد از تولید ناخالص داخلــی جهان را به 

خود اختصاص می دهد.
ریچارد فونتین می گوید دولت جدید امریکا هم مشــخص نیست که وارد این دو توافقنامه 
خواهد شــد یا خیر. فونتین که پیش ازاین به عنوان مشــاور سیاست خارجی سناتور جان 
مک کین خدمــت می کرد و در وزارت امور خارجه ایاالت متحده هم مشــغول به کار بوده 
توضیــح داد: جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا و دولت او وارد دورانی می شــوند که 
ایاالت متحده نه عضو TPP اســت و نه عضو RCEP. دولت جدید باید تصمیم بگیرد که 

آینده رهبری اقتصادی امریکا در آسیا چگونه باشد.
سیاست تجاری

بــه گفته فونتین، یک تغییر بزرگ میان دولت ترامپ و بایدن، تغییر رویکرد به چندجانبه 
گرایی است. به گفته فونتین، رئیس جمهور منتخب و تیم او در تاش هستند تا بگویند که 
چگونه با شــرکا و متحدان و کشــورهای همفکر خود در سراسر جهان در مورد موضوعات 
اصلی از تغییرات اقلیمی، بهداشــت جهانی و همه گیری گرفته تا چین و همه موارد دیگر 
همکاری خواهند کرد. به گفته او، از طرف دیگر تجارت همچنان موضوع پیچیده ای اســت 
که سیاســت های داخلی را هم تحت شــعاع قرار می دهد. درحالی که دولت بایدن احتماالً 
بســیاری از تعرفه هایی که دولت ترامپ وضع کرده را اعمال نخواهد داد، اما این سیاست ها 
همچنان به دولت او به ارث رســیده اســت. بایدن و تیمش گفته اند که زمانی که وارد کاخ 
سفید شــوند، تعرفه ها را بازنگری می کنند. تاکنون تیم انتقال بایدن-هریس در وب سایت 
خــود اعام کرده اند که اولویت های اصلی دولت جدید شــامل مقابلــه با بیماری همه گیر 
کرونا، تاش برای بهبود اقتصــاد ایاالت متحده و همچنین تاش برابری نژادی و تغییرات 

اقلیمی خواهد بود.

ترقی اقتصــادی : کارشناســان صنــدوق بین المللی 
پول در ارزیابی ســاالنه خود از شــرایط اقتصادی منطقه 
یورو، توصیه های را برای عبور از بحران فعلی و بازگشــت 
ســریع تر اقتصاد منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا به 

شرایط عادی مطرح کرده اند.
علی رغم تاش های بی ســابقه ای کــه دولت ها و بانک ها 
مرکــزی در نقــاط مختلــف جهــان بــرای مقابلــه با 
تأثیــرات بحران ناشــی از همه گیری کوویــد-1۹ انجام 
 داده انــد، این بحران به بروز مشــکات و آشــفتگی های 
اجتماعی-اقتصادی جدی در سراســر جهان منجر شده 
اســت. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در نیمه نخست 
ســال جاری میادی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 
اما سیاست های پولی به شدت انبساطی بانک مرکزی اروپا 
)ECB(، محرک هــای مالی بی ســابقه و اقداماتی که در 
بخش مالی و ســایر بخش ها چه در ســطح ملی و چه در 
سطح اتحادیه اروپا صورت گرفته، اثرات بحران را تا حدی 
تعدیل کرد و در نهایت باعث بازگشت قوی اقتصاد منطقه 
در ســه ماهه سوم امسال شــد. در حالی که فعالیت های 
اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو هنوز هم بســیار 
پایین تر از ســطح قبل از بحران است، به لطف طرح های 
گســترده ای که بــرای حفظ شــغل ها در برابــر بحران 
کووید-1۹ تدوین و اجرا شــده، نــرخ بیکاری در منطقه 
یورو و اتحادیه اروپا افزایش چندانی نسبت به دوران قبل 
از بحران نشان نمی دهد؛ هرچند نرخ تورم در منطقه یورو 
برای اولین از سال ۲016 وارد محدوده منفی شده است.

با این حال، موج دوم شــیوع ویروس کرونا که بســیاری 
از کشــورها را در بر گرفته اســت یک خطر جدی برای 
روند بهبود اقتصاد منطقه یورو محسوب می شود. افزایش 
آمار مبتایان و متعاقباً بازگشت محدودیت ها به اطمینان 
مصرف کنندگان و کســب وکارها ضربه زده و فعالیت های 
اقتصادی را نیز کاهش داده اســت. در چنین شــرایطی 
پیش بینی می شــود که نرخ رشــد اقتصادی منطقه یورو 
در ســه ماهه پایانی ســال ۲0۲0 به میزان قابل توجهی 
کمتــر از پیش بینی ها اولیه باشــد. نرخ رشــد اقتصادی 
منطقه در ســه ماهه نخســت ســال ۲0۲1 نیز احتماالً 
کمتــر از پیش بینــی مطرح شــده در آخریــن گزارش 
چشــم انداز اقتصادی جهــان که در ماه اکتبر )اواســط 
 مهرماه( از ســوی صندوق بین المللی پول منتشــر شــد 

خواهد بود.
در ایــن میان کارشناســان صنــدوق بین المللی پول در 
ارزیابی ســاالنه خود از شــرایط اقتصــادی منطقه یورو 
توصیه هــای را برای عبــور از بحران فعلی و بازگشــت 

ســریع تر اقتصاد منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا به 
شرایط عادی مطرح کرده اند:

سیاست مالی
بســته بهبود اقتصادی موسوم به »نســل بعدی اتحادیه 
 NGEU )Next Generation EU یــا  اروپــا« 
recovery package( در صورت اجرا کارآمد می تواند 
نرخ رشــد اقتصادی منطقه را به طور محسوســی بهبود 
بخشــد. اما موانع موجود در مسیر نهایی شدن این بسته 
بهبود اقتصادی باید هرچه سریع تر برداشته شود، چرا که 
تأخیر بیشــتر باعث آسیب دیدن چشم انداز بهبود اقتصاد 
منطقه یورو خواهد شــد. ما )صندوق بین المللی پول( از 
تأکید این بسته اقتصادی بر تسریع گذار به اقتصاد سبز و 

دیجیتال حمایت می کنیم.
با توجه به تداوم موج دوم شــیوع ویروس کرونا، احتماالً 
سیاســت گذاران اروپایی در سطح ملی نیز نیاز به تقویت 
بســته های حمایتی حتــی از فراتر از آنچــه در ابتدا در 
نظر گرفته شــده بود، خواهند داشــت. توقف زودهنگام 
حمایت ها می تواند ریســک خارج شــدن از مسیر بهبود 
را افزایــش دهد. از طرفی در بســته های حمایتی جدید 
بایــد خانوارهایــی که بیــش از همه در جریــان بحران 
اخیر آســیب دیده اند و همچنین شــرکت هایی که بقای 
آنهــا پــس از فروکش کــردن همه گیــری کووید-1۹ 

گیرنــد. قــرار  اولویــت  در  دارد،  اقتصــادی   توجیــه 
هم زمان با برداشــته شدن تدریجی بســته ها و اقدامات 
حمایتی، نیاز به حمایــت از تقاضای کل به ویژه در قالب 
سرمایه گذاری دولت ها برای تسهیل گذار به اقتصاد سبز 
و دیجیتال بیشــتر احساس خواهد شد. عاوه بر این اگر 
چشــم انداز بحران کووید-1۹ بدتر شــود، دولت ها باید 
بســته های حمایتی بزرگتری را برای مقابله با اثرات آن 
در نظر بگیرند که در این میان، کشورهایی که حتی قبل 
از آغاز این بحران نیز بدهی زیادی داشــته اند، باید به این 
نکته توجه کنند که افزایش ســطح بدهی ها می تواند به 

واکنش نامطلوب بازارها منجر شود.
سیاست پولی

سیاســت های پولی بانک مرکزی اروپا طــی ماه ها اخیر 
به اندازه کافی جســورانه بوده اســت، اما شاید در آینده 
نیاز باشد که سیاســت های پولی انبساطی بیشتری برای 
مقابله با اثرات موج جدید شیوع ویروس کرونا اتخاذ شود. 
گســترش طرح خرید دارایی ها همچنــان خط اول دفاع 
در برابر بحــران کووید-1۹ خواهد بود، اما گزینه ها دیگر 
از جمله تســهیل هرچه بیشــتر مقررات ریفاینانس برای 
تسهیات بلندمدت تر و همچنین کاهش مجدد نرخ سود 

سپرده ها می تواند در دستور کار قرار گیرد.
عاوه بر این،  بانک مرکزی اروپــا برای مقابله با خطرات 

ناشــی از تورم منفی باید اقدامات بیشتری انجام دهد. در 
این راســتا بانک مرکزی اروپا باید با استفاده از ابزارهای 
سیاستی موجود و همچنین ابزارهای جدید، حمایت های 
خود از اقتصاد منطقه را شدت ببخشد. در صورت مسدود 
شــدن کانال حمایتی اصلی که در آن بسته های حمایتی 
بانک مرکزی اروپا از طریق بانک ها و مؤسســات مالی به 
دســت خانوارها و کسب وکارها می رسد، حمایت مستقیم 
از شرکت های غیرمالی نیز یک گزینه در دسترس و قابل 

بررسی خواهد بود.
اصالحات ساختاری

ایجاد توازن میان سیاســت حمایت از شــرکت هایی که 
بقــای آنها پس از پایــان بحران کرونــا توجیه اقتصادی 
خواهد داشــت و سیاست های تســهیل کننده اصاحات 
ســاختاری، کار آســانی نیست. با پیشــرفت روند بهبود 
اقتصــاد، سیاســت های باید تدریجــاً از حمایت عمومی 
به ســمت حمایت از شــرکت هایی که بقای آنها از لحاظ 
اقتصادی توجیه پذیر اســت برود و انحال و ورشکستگی 
شــرکت هایی که بقــای آنها توجیه اقتصــادی ندارد نیز 

تسهیل شود.
از طرفی برای اینکه هزینه کمتــری به مالیات دهندگان 
تحمیل شــود و شــرکت ها انگیزه الزم را برای تخصیص 
درســت منابع داشــته باشــند، حمایت هــای دولت از 
کســب وکارها باید صرفاً به حمایت های موقت و هدفمند 
محــدود شــود و بار اصلــی این حمایت هــا روی دوش 

سهامداران شرکت ها قرار گیرد.
سیاســت های مرتبط با بازار کار نیــز باید همچنان قوی 
و چابک باقی بمانند تــا از روند بهبود حمایت کرده و به 
وفق یافتــن اقتصاد منطقه یورو با شــرایط جدید کمک 
کنند. البته سیاســت هایی که برای مهار اثرات اقتصادی 
همه گیری ویــروس کرونا طراحی شــده اند، لزوماً برای 
حمایت از بهبود اقتصاد مناسب نیستند. اقدامات مرتبط 
با بهبود جستجوی شــغل، تقویت آموزش های حرفه ای 
و برنامه هــای بازآمــوزی و ارائه یارانه هــای هدفمند به 
کارفرمایــان بــرای اســتخدام افراد بیشــتر و همچنین 
گســترش چتر حمایت های اجتماعی احتمــاالً از جمله 

اقدامات الزم در آینده خواهند بود.
به طور کلی همه گیری ویروس کرونا احتماالً به تســریع 
روند حرکت به ســمت اتوماســیون و اقتصــاد دیجیتال 
منجر خواهد شــد و برای اینکه هیچ کس از این قطار جا 
نماند، ممکن اســت دولت ها نیاز به یک بازبینی اساسی 
در سیاســت های بازار کار خود برای پاســخگویی به این 

تغییرات سریع داشته باشند.

گزارش

ترقی اقتصادی : اقتصاددانــان و نهادهای بین المللی 
هشدار می دهند که علی رغم اخبار مثبت مرتبط با کشف 
واکســن کرونا که باعث جهش و رکوردشــکنی شاخص 
بازارهای ســهام شده اســت، خطر خارج شدن اقتصاد 

جهانی از مسیر بهبود کامًا جدی است.
رشــد تصاعدی تعداد مبتایان به کووید-1۹ در اقصی 
نقاط جهان بار دیگر نگرانی ها از احتمال ســقوط اقتصاد 
جهانی به ورطه یک رکود جدید را به افزایش داده و فشار 
بر بانک های مرکزی و دولت ها برای اتخاذ سیاســت های 
انبساطی به منظور پیشگیری از بروز یک رکود تازه را به 

اوج رسانده است.
در ایــن میــان امیدواری هایی وجود دارد که با شــروع 
توزیع واکســن های کووید-1۹ تعــداد موارد ابتا به این 
بیماری به ســرعت کاهش یابد، اما واقعیت این است که 
توزیع گســترده واکسن کرونا در جهان شاید ماه ها طول 
بکشد؛ آن هم در شــرایطی که اغلب اقتصادهای بزرگ 
جهان همچنان شاهد افزایش آمار مبتایان هستند. پاسخ 
دولت ها به شــرایط جدید این بوده اســت که به قیمت 
تضعیف فعالیت های اقتصــادی، محدودیت هایی را برای 

مقابله با شیوع ویروس کرونا وضع کنند.
چان چان ســینگ، وزیــر تجارت و صنعت ســنگاپور 
در خصــوص هیجانات ایجاد شــده پیرامون واکســن 
کرونا می گویــد: »اگرچه هیجانات زیــادی در خصوص 
پیشرفت های اخیر در تولید واکسن کرونا وجود دارد، اما 
این واکسن برخاف انتظار بســیاری از افراد یک راهکار 
فوری نخواهد بود. تولید ُدزهای کافی از واکسن، توزیع آن 
و در نهایت واکسیناسیون بخش قابل توجهی از جمعیت 

جهان، ماه ها و شاید حتی سال ها طول بکشد.«
با توجه به شرایط کنونی، بانک مرکزی اروپا )ECB( قصد 
دارد در ماه آینده میادی سیاســت های پولی انبساطی 
جدیدی را اعام کند و فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( 
نیز احتماالً تمرکز خود را بر خرید اوراق قرضه بلندمدت 
قرار خواهــد داد تا از این طریق به کاهش نرخ بهره بازار 

کمک کند.
در عیــن حال این نگرانی نیز وجــود دارد که بانک های 

مرکــزی در آینــده نزدیــک دیگر فضایی بــرای اتخاذ 
سیاســت های پولی مناسب نداشته باشند و حتی بهبود 
شرایط مالی نیز نتواند کمکی به تقویت نرخ رشد اقتصاد 
جهانی بکند. صندوق بین المللی پول جزو نهادهایی است 
که هشــدار می دهند افزایش بی وقفــه قیمت دارایی ها 
می تواند به قطع ارتبــاط بازارهای مالی با اقتصاد واقعی 

منجر شده و ثبات مالی جهان را به خطر اندازد.
جانت یلن، رئیس ســابق فدرال رزرو آمریکا که احتماالً 
جو بایدن او را به عنوان وزیر خزانه داری به ســنا معرفی 
خواهد کرد، نیز یکی از اقتصاددانانی اســت که معتقدند 
نباید بیش برای خروج از رکود تنها به سیاست های پولی 
تکیــه کرد. وی در این رابطــه می گوید: »در حال حاضر 
شــاهد رشد پس انداز و افت سرمایه گذاری هستیم و این 
مهم ترین مشکلی است که اقتصادهای توسعه یافته با آن 
مواجهند. ما نباید برای دســتیابی به یک رشد اقتصادی 
سالم و پایدار صرفاً به بانک های مرکزی تکیه کنیم، بلکه 
باید سیاســت های مالی و اصاحات ساختاری نیز داشته 

باشیم.«
اما مسئله اینجاســت که سیاست مالی در آمریکا و اروپا 
این روزها اســیر رقابت های سیاسی شده است. در حالی 
کــه در آمریکا جو بایدن آماده می شــود که قدرت را در 
دســت بگیرد، نمایندگان کنگره همچنان بر ســر اینکه 
چقدر بودجه صرف مقابله با اثرات اقتصادی بحران کرونا 
شود با یکدیگر سرشاخ هستند. وزارت خزانه داری دولت 
ترامپ نیز هفته گذشــته ظرفیت های فدرال رزرو برای 
حمایت از برخی بازارهای اعتباری را کاهش داد. در اروپا 
نیز مجارستان و لهستان همچنان با تصویب الیحه بودجه 
اتحادیه اروپــا مخالفت می کنند و به همین دلیل برنامه 
حمایتی 1.۸ تریلیون یورویی )۲ تریلیون دالری( اتحادیه 
اروپا بــرای حمایت از کســب وکارها و خانوارها در برابر 
آسیب های اقتصادی بحران کرونا به بن بست خورده است.

تحلیلگران شــرکت خدمات مالی و بانکــداری جی پی 
مورگان –بزرگترین بانک آمریکا از لحاظ ارزش دارایی ها- 
پیش بینی می کنند که با توجه به احتمال برقرار شــدن 
مقــررات محدودکننــده در اغلب ایالت هــای آمریکا و 

همچنین منقضی شدن بسته های حمایتی دولت فدرال 
نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه نخست سال آینده 
میادی بار دیگر منفی خواهد شــد. گزارش های رسمی 
حاکی از این اســت که طی هفته های اخیــر آمار افراد 
متقاضی مســتمری بیکاری دوباره صعودی شده و تعداد 
افرادی که در رســتوران ها غذا می خورند، کاهش یافته 

است.
هفته گذشــته رابرت کاپان، رئیس فدرال رزرو داالس، 
در مصاحبه با بلومبرگ اعام کرد: »اگر روند گســترش 
ویروس کرونا در کشور بدتر شود و فعالیت های اقتصادی 
به هر دلیلی دوباره کاهش یابد، احتمال اینکه در سه ماهه 
آینده نرخ رشد اقتصادی آمریکا منفی باشد وجود خواهد 

داشت.«
در اروپا نیــز گزارش های اقتصادی چندان امیدوارکننده 
نیستند؛ شــاخص مدیران خرید به شــدت افت کرده و 
شــاخص های دیگر نیز کم و بیــش از ورود قریب الوقوع 
اقتصادهای اروپایی بــه یک رکود دیگر حکایت دارند. از 
ژاپن نیز خبر می رســد که عملکــرد بخش های تولید و 
خدمات در ماه جاری میادی با سرعت بیشتری نسبت 
به قبل در حال افت اســت و برآوردهای اولیه از شاخص 
مدیران خرید در این کشــور نیز باعث نگرانی های جدی 
درباره روند بهبود اقتصاد ژاپن شــده است. نخست وزیر 
یوشیهیده سوگا اخیراً از اعضای پارلمان ژاپن درخواست 
کرده اســت که در راســتای حفظ اقتصاد این کشور در 

مسیر بهبود، با متمم سوم بودجه موافقت کنند.
 )G۲0( ۲0 هم صندوق بین المللی پول و هم سران گروه
که قدرتمندترین اقتصادهای جهان در آن عضویت دارند، 
اخیراً هشــدار داده اند که علی رغــم اخبار مثبت مرتبط 
با کشف واکســن کرونا که باعث جهش و رکوردشکنی 
شــاخص بازارهای سهام شده اســت، خطر خارج شدن 

اقتصاد جهانی از مسیر بهبود کامًا جدی است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا و کریستین الگارد، 
مدیرکل ســابق صندوق بین المللی پــول و رئیس فعلی 
بانک مرکــزی اروپا از جمله مقامات پولــی بلندپایه ای 
هستند که درباره هیجان افراطی مرتبط با اخبار موفقیت 
واکسن کرونا هشدار داده اند. دلیل رویکرد محتاطانه آنها و 
بسیاری دیگر از مقامات بانک های مرکزی در اقتصادهای 
بزرگ جهان این اســت که آنها معتقدند تولید واکســن 
کرونا و واکسیناســیون بخش زیــادی از جمعیت جهان 
به گونــه ای که دیگر نیازی به مقررات محدودکننده –که 
رشــد اقتصادی را نیز تهدید می کنند- نباشــد، احتماالً 
مــدت زیادی طول خواهد کشــید. اعــام خبر تولید و 
توزیع واکســن کرونا اگرچه موجب افزایش خوش بینی 
در بازارهای مختلف شده است، اما برای تغییر چشم انداز 

اقتصادی کافی نیست.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشــد بانک مرکزی اروپا، در این 
رابطه خاطرنشان می کند: »کشف واکسن کرونا چشم انداز 
بهتری را برای اواخر ســال آینده ترسیم می کند و به ما 
می گوید که ســال ۲0۲۲ احتماالً چگونه خواهد بود، اما 
درباره 6 مــاه آینده چیزی به ما نمی گوید. در هفته های 
پایانی ســال ۲0۲0 نیز اوضاع تغییر محسوسی نخواهد 

کرد.«

بلومبرگ:  با وجود خبرهای مثبت درباره واکسن کرونا 

اقتصاد جهانی همچنان در معرض رکود دوباره 
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اقتصادی  تحریم هــای  به رغــم   : اقتصــادی  ترقی 
ایاالت متحده، صحنه هنری ایران چندین سال است که 
در خاورمیانه پیشــگام بوده و شرکت هنرمندان ایرانی 
در نمایشــگاه های درجه یک بین المللی همچنان ادامه 
دارد. همانگونــه کــه ایران در ســال ۲01۹ غرفه ای را 
در دوســاالنه ونیز افتتاح کرد و هنر های چندرسانه ای 
باشکوهی توسط هنرمندان تجسمی ایران را به نمایش 

گذاشت و مخاطبان بین المللی را مسحور کرد.
بازار هنر ایران به رغم اینکه روز های بســیار دشواری 
را به لحاظ تحریم های چند ســال اخیر از سرگذرانده، 
اما توانســته رونق نســبی بازار های بین المللی خود را 
حفظ کند. این در حالی اســت کــه کرونا باری تازه تر 
بر دوش بازار هنر ایران نهاده و دشواری های مراودات 
بین المللــی را نیــز بیش از پیش کرده اســت. با این 
حــال، اما اقتصاد هنر ایــران از نفس نیفتاده و همین 
اتفاق موجب توجه برخی رسانه های خارجی به چنین 
موضوعی شــده است. »آســیا تایمز« شــبکه خبری 
هنگ کنگ به تازگی در تحلیلی بــه بازتاب هنر ایران 
 در عرصــه جهانی و اقتصــاد بین المللی آن در دوران 

تحریم های آمریکا پرداخته است.
 در ابتدای این گزارش به برگزاری نمایشــگاه »حماسه 
ایــران« که قرار بود در اکتبر ســال جــاری )آبان ماه( 
در مدیــر مــوزه ویکتوریا و آلبرت لندن برگزار شــود، 
اشــاره شــده که قرار اســت حدود ۳00 اثر ایرانی که 
 نشــانگر بخشــی از تاریخ 5000 ساله بشــری است را 

به نمایش بگذارد.
این نمایشــگاه به دلیل شــیوع کرونا بــه فوریه ۲0۲1 
)اســفند( موکول شــده اســت. این تحلیل ســپس به 
تولیدات هنری ایران که در غرب بســیار مورد تحسین 
قــرار می گیرد، پرداخته و به گزارش گاردین در ســال 
۲01۸ اســتناد کرده که آثار هنری ایران توانســته اند 
نیمــی از درآمد حاصل از حراج ســاتبیز خاورمیانه در 
سال ۲017 را به خود اختصاص دهند و به این موضوع 
پرداخته کــه هنر ایران از نظر مالی از هنر ســایر ملل 

خاورمیانه پیشی گرفته است.
ایــن گزارش اشــاره کرده که دانشــگاه ها، ســینماها 
موسســات فرهنگــی و تئاتر های جهــان به طور منظم 
هفته های ســینمای ایران و نمایــش عمومی فیلم های 
ایرانی که برنده جوایز بین المللی شده اند را در دستور کار 
دارند و همچنین نمایشــگاه های نقاشان، مجسمه سازان 
خوشنویسان و عکاسان ایرانی به صورت مرتب در خارج 

از ایران برگزار می شوند.
در این گزارش آمده است: »گالری های بسیاری در اروپا 

و آمریکای شمالی وجود دارند که آثار هنری ایران را به 
نمایــش می گذارند و جمعیت زیــادی را به خود جلب 
و سود قابل توجهی نیز کســب می کنند، زیرا مخاطبان 
غربی ظرافت، پیچیدگی و ویژگی های عرفانی هنر های 
ایرانی را فریبنده می دانند.« نویسنده این گزارش برای 
نمونه به گالری CAMA در لندن اشــاره دارد که در 
سال ۲01۸ افتتاح شــده و منحصرا به عرضه هنر های 
ایرانی اختصــاص دارد و به طور منظــم آثار هنرمندان 
ایرانی از جمله نقاشــی، مجســمه، عکاسی، کاژ، چاپ 

تصویرگری و خوشنویسی را به نمایش می گذارد.
از سهراب تا تناولی

در این گزارش تحلیلی سپس به معرفی دو چهره جهانی 
هنر ایران، پرویز تناولی و سهراب سپهری پرداخته شده: 
»خاقیت های پرویز تناولی، نقاش و مجسمه ساز مشهور 
ایرانی حدود 7/ 6میلیون دالر در حراجی های بین المللی 
فروش داشــته و او گران ترین هنرمند زنده ایران است. 
سهراب ســپهری، نقاش و شاعر فقید ایرانی نیز یکی از 

پنج ستون اصلی شعر مدرن فارسی است.«
آسیا تایمز، اشــاره دارد که به رغم تحریم های اقتصادی 
ایاالت متحده، صحنه هنری ایران چندین سال است که 
در خاورمیانه پیشــگام بوده و شرکت هنرمندان ایرانی 
در نمایشــگاه های درجه یک بین المللی همچنان ادامه 

دارد. همانگونــه کــه ایران در ســال ۲01۹ غرفه ای را 
در دوســاالنه ونیز افتتاح کرد و هنر های چندرسانه ای 
باشکوهی توسط هنرمندان تجسمی ایران را به نمایش 

گذاشت و مخاطبان بین المللی را مسحور کرد.
این شــبکه خبــری هنگ کنگی، با اشــاره به وضعیت 
اقتصاد هنر ایران اشــاره کرده: »در اواسط دهه ۲000 
هنر معاصر ایران در بازار جهانی رونق گرفت و در ســال 
۲00۸، فرهــاد مشــیری نقاش ایرانــی، اولین هنرمند 
خاورمیانه ای بود که موفق به فروش بیش از یک میلیون 
دالر در حراج بونامز دبی شد. همچنین آثاری از مشیری 
که معمــوال از او به عنوان اندی وارهــول خاورمیانه یاد 
می شــود، بر فروش هنر های مدرن خانه حراج کریستی 

لندن نیز مسلط است.«
ایــن گــزارش تحلیلــی بــه اســتناد از آرت تیکــت 
)ArtTactic( که یک شــرکت تحقیقاتــی بازار هنر 
مســتقر در لندن اســت، آورده: »آرت تیکت در یکی از 
آخریــن گزارش های خود در مورد خاورمیانه تایید کرد 
که هنرمندان ایرانی در سال ۲017 حدود 6/ 16 میلیون 
پونــد )۲۲ میلیون دالر( از فــروش بین المللی هنر را به 
خود اختصاص داده اند که به طور چشمگیری از مصر که 
در رتبه دوم قرار دارد، بهتر عمل کرده، زیرا این کشــور 

تنها ۴/ 5 میلیون پوند درآمد کسب کرده است.«

آســیا تایمز حتی بــه رونق اقتصاد هنــر در خود ایران 
نیز پرداخته اســت: »تولیدات هنــری ایرانی مخاطبان 
پرشــور داخلی نیز دارند. در دهمیــن حراج تهران که 
در ژانویــه ۲01۹ برگزار شــد، اثر مجسمه ســاز فقید 
ایرانــی و گردآورنده هنر مردمی و ســنتی ایران، منیر 
فرمانفرمائیان، حدود ۹5۲.۳۸1 دالر فروش رفته و یک 
اثر خوشنویســی حسین زنده رودی نیز به قیمت حدود 

۸۴5 هزار دالر فروخته شده است.«
در این گزارش اشــاره شــده: »از ســال ۲01۲، حراج 
تهران حداقل ســالی یک بار برگزار شده و مشتریان آن 
بیشتر ساکنان تهران هســتند که از جمع آوری نقاشی 
خوشنویســی، مجسمه ها و ســایر کار های هنری لذت 
می برند. به گفته هما تاراجی، مســوول روابط بین الملل 
حراج تهران، ارزش نقاشــی های فروخته شده در حراج 

سال ۲017 بالغ بر 7میلیون دالر بوده است.«
تاثیر تحریم های سیاسی بر هنر ایران

این شــبکه خبــری هنگ کنگ در تحلیــل خود آورده 
است: »با این حال، تحریم های ایاالت متحده بر هنر های 
ایــران تاثیرگذار بوده اســت، از جمله عدم امکان انجام 
معامات پولی از طریــق بانک های ایرانی و انتقال پول 
از حســاب های بانکی در خارج از این کشور، فوق العاده 
دشوار شده است. این همان چیزی است که بر بسیاری 
از اقدامات فرهنگی تاثیر گذاشــته است. همان گونه که 
گالری سوئیســی AB Fine Art AG که نماینده دو 
نقاش ایرانی اســت، اعام کرده کــه دیگر با هنرمندان 
ایرانــی کار نخواهد کرد و دلیــل آن را پیچیدگی هایی 
که در پرداخت هزینه برای کار آن ها وجود دارد، عنوان 

کرده است.«
همچنین این گــزارش می افزاید: »هزینه های ســفر و 
فروش آثار در خارج از کشــور بــرای گالری های ایرانی 
ســه برابر شــده و گالری ها و کیوریتور هــای هنر ایران 
چاره ای جز چشم پوشــی از حضور در نمایشــگاه های 
بین المللی ندارند. این بدان معنی است که سود محدود 

و دیده شدن کمتر برای هنر ایران رقم خورده است.«
این گــزارش همچنیــن بــه تاش های ادامــه دار در 
جهــت معرفــی هنر ایــران که به صــورت خصوصی و 
فردی در جریان اســت، پرداخته و به نمایشــگاه هایی 
همچــون جشــنواره تیــرگان در کانادا و نمایشــگاه 
عکس »ایران من: شــش زن عکاس« که با آثار نیوشــا 
توکلیــان گوهر دشــتی، شــادی قدیریــان، هنگامه 
گلســتان ملکه نایینــی و میترا تبریزیان بــه میزبانی 
 گالری آرتور ام ســاکلر در واشــنگتن دی ســی برپا شد 

اشاره کرده است.

اقتصاد هنر ایران از نفس نیفتاده است 

تاثیر تحریم های سیاسی بر هنر ایران زنان کارآفرینی ایرانی از چه موضوعاتی رنج می برند؟
مصائب کارآفرینی زنان

ترقی اقتصادی : پژوهشگران در جریان گفت وگو با 15 زن کارآفرین ایرانی به این نتیجه 
رسیده اند که مشارکت کنندگان هر سه نوع فشار نهادی را تجربه می کنند.

نرخ جهانی کارآفرینی زنان طی ســال های اخیر نزدیک به 6 درصد افزایش یافته اســت. 
سازمان دیده بان جهان کارآفرینی در سال ۲017، ۸۳ کشور را برای تعیین نرخ کارآفرینی 
زنان بررســی کرد و به این نتیجه رســید که زنان کارآفرین از همتایان مرد خود نوآورتر 
بوده اند. در دهه های گذشــته جای زنان در در پژوهش های کارآفرینی در کشــورهای 
در حال توســعه خالی بود و بیشــتر مطالعات، به حضور زنان کارآفرینی در کشــورهایی 
مثــل آمریکا انگلیس و کانادا می پرداخت. اما در ســال های اخیر با افزایش نقش آفرینی 
 زنان کارآفرین در کشــورهای در حال توســعه، توجه دانشــگاه به زنان در این کشــورها 

هم جلب شده است.
 براســاس گزارشی که بانک جهانی در حوزه کارآفرینی زنان انجام داده، از بین کشورهای 

آسیایی، مردان در خاورمیانه نگرش منفی تری به اشتغال زنان دارند. 
درایــن منطقه تنها ۴ درصد فعالیت های کارآفرینانه به زنان تعلق دارد. یکی از بزرگترین 
موانع پیش روی زنان در کارآفرینی، فشــارهای نهادی اســت که از ساختارهای اجتماعی 
بیرون می آید. به طور معمول نهادها به عنوان محدودیت تعریف می شــوند اما افراد این 
توانایی را دارند که با این محدودیت های به نســبت مقاوم در برابر تغییر، مقابله کرده و از 
آن فرصت بســازند. سه نوع فشار از سوی نهادها به افراد وارد می شود که آن را فشارهای 
تنظیمی، هنجاری و تشخیصی می دانند که دو فشار نخست از بیرون و فشار تشخیصی از 
درون به افراد می شود. فشارهای تنظیمی، شرایط محیط کار از جمله مقررات را شامل می 
شود و فشارهای هنجاری مربوط به شرایط اجتماعی است. فشارهای تشخیصی هم مربوط 

به مسائل روانی و درونی افراد است.
 اما در ایران اوضاع برای زنان کارآفرین چگونه اســت؟ پژوهشگران در جریان گفت وگو با 
15 زن کارآفرین ایرانی به این نتیجه رســیده اند که مشارکت کنندگان هر سه نوع فشار 
نهادی را تجربه می کنند. زنان کارآفرین از عواملی مثل مشــکات مالی، مجوز، هزینه ها 
رقبا، نیروی کار، قانون مســئوالن متاثر می شوند. هم چنین فشارها از سوی مردان جامعه 
و خانواده هم از فشــارهای هنجاری وارد شــده به زنان کارآفرینی ایرانی است. هم چنین 
زنان کارافرین ایرانی با فشارهایی مثل خودکم بینی ونادیده گرفتن خود هم دست و پنجه 

نرم می کنند.
در رکن تنظیمی، در مقوله فشــار از ســوی مسئولین، تنها عامل فشار وابسته به جنسیت 
تبعیض توســط مجریان قوانین شناســایی شــد. پاســخ کارآفرینان زن به این نوع فشار 
مصالحه، اجتناب و مبارزه اســت. در رکن هنجاری ســه مقوله اصلی فشار شامل فشار از 
ســوی مردان جامعه )عدم تحمل جلو افتادن زنان از مردان و دســتکم گرفته شدن زنان( 
فشار از سوی سایر زنان )عدم حمایت زنان از یکدیگر(، فشار از سوی خانواده )درنظرگرفتن 
تنها دو نقش همســری و مادری برای زن( شناسایی شــد. با توجه به داده های به دست 
آمده از مصاحبه ها می توان گفت زنان کارآفرین در مقابل این فشــارها تسلیم نمی شوند 
و مســالمت آمیزترین پاسخ آنها مصالحه است. با شدت گرفتن این فشارها پاسخ ها شکل 
تهاجمی تر به خود گرفته و از مصالحه به ســمت اجتناب، مبارزه و حتی دستکاری کردن 

پیش می رود.
یافته های پژوهشگران نشان می دهد میان توانایی های شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس 
و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، به طوری که پنداشت از خود و 
اعتماد به نفس باال، اثر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. درواقع می توان 
با تقویت زنان کارآفرین از منظر شــخصیتی، واکنش های فعاالنه تر آن ها را در مقابله با 

فشارهای نهادی انتظار داشت.

گزارش


