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نفت و دالر در بودجه سال آینده چه قیمتی دارند؟

گمانه زنی درباره ارقام کلیدی 
بودجه ۹۹

 مدیرعامل صندوق تامین 
خسارت های بدنی اعالم کرد:

لزوم حذف مالیات برارزش 
افزوده ازخدمات بیمه
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 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره 82
نیمه دوم آذر 1398- قیمت 2000 تومان
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 واردات خودروهای هیبریدی 
پشت چراغ قرمز محدودیت های ارزی

 جریمه وزندان برای سلبریتی های 
فراری از مالیات در کشورهای غربی

اتوماسیون چه تاثیری روی سهام دار   ان  
مشتریان و روسای بانک ها می گذارد؟
بانکداران ازتکنولوژی می ترسند
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صفحه  4

آیا»اوراقگام«گرهازکارتولیدکنندگانبازمیکند؟
تامین مالی بنگاه ها در مسیر بهبود

رییس جمهوری: اتحاد بورس، بانک  و 
بیمه کلید عبور از بحران اقتصادی

شرطمذاکره
باترامپ

 ریشه مشکل بنزین 
کجاست؟

اقتصــاد ایران یک اقتصاد تورمی اســت و به صورت 
دوره ای بــه دلیل رشــد شــدید حجــم نقدینگی با 
جهش های قیمتی مواجه می شــود. افزایش ســطح 
عمومی قیمت ها منجر به این می شود که در هر دوره 
قیمت کاالها تعدیل شــوند و خود را با سطح عمومی 
قیمت ها متناسب کنند تا امکان آربیتراژ از میان رود...

سرمایه  یکی از عوامل تولید کلیدی است که بر اساس 
تئوری های رشــد می تواند تا حدود زیادی تفاوت در 
وضعیت توســعه یافتگی بین کشورها را توضیح دهد. 
به عبارت دیگر یکی از دالیل رشــد پایین کشورهای 
عقب افتاده رشد پایین ســرمایه گذاری است. پایین 

بودن رشد سرمایه گذاری دالیل متفاوتی می تواند...

 انرژی الکتریکی یکی از اشــکال انرژی مورد استفاده 
بشــر اســت که در صنایع، مصارف مسکونی، تجاری 
و حمل و نقــل کاربردهای فراوانــی دارد. این انرژی 
جنبه های مطلوب بســیاری دارد و شرایط نسبتاً ساده 
تولید و قابلیت انتقال ســریع همچنین قابلیت تبدیل 
انرژی الکتریکی به سایر انرژی های مورد نیاز موجب... 

تقریبــاً در تمامی ادغــام  ها کانون توجــه مدیران و 
تصمیم  گیرندگان معطوف به مؤلفه  های قانونی، مالی 
و عملیاتی ادغام و اکتساب است، لیکن مدیران آشنا با 
فرآیند ادغام اذعان دارند که در اقتصاد امروز، مدیریت 
سرمایه انسانی ادغام نقش کلیدی در میزان دستیابی به 
موفقیت ایفا می  کند. در واقع رصد نرخ  های شکست...

ترقی اقتصادی : رئیس جمهور گفت: کشــوری هستیم که در چهل و 
یک ســال گذشته تحت فشــار تحریم ها بودیم به ویژه در این دو سال 
اخیر شدیدترین فشار تحریم ها بر ما وارد شده است.حجت االسالم حسن 
روحانی در همایش بیمه و توســعه با بیان اینکه در ظاهر صنعت بیمه 
بیشــتر در قالب اقتصادی و جزو بازارهای مالی در کنار بازار ســرمایه و 
پول گنجانده می شــود، افزود: واقعیت این است که ماهیت بیمه، تامین 
امنیت بخشی به جامعه اســت، یعنی بیمه ذیل تامین اجتماعی است. 
رئیس جمهور گفت: بیمه می خواهد به جامعه اعم از کشاورز تولیدکننده، 
صنعتگر و تمامی بخش ها و مردم عادی که زندگی روزمره دارند، بگوید 
برای روز ســختی به آنان اطمینان می دهد.وی افزود: بیمه می خواهد به 
مردم بگوید در روز خســارت و مشکالت شما تنها نیستید و یار و یاوری 

دارید به نام صنعت بیمه.کار بیمه و فعالیت های این صنعت و...

 ابعاد مغفول 
ادغام بانک ها

 روند نگران کننده 
سرمایه گذاری

 چگونه پای برق 
به بازارسرمایه باز شد؟
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راهکارهای جایگزین طرح کمک معیشت چیست؟

ریشه مشکل بنزین کجاست؟

 پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و صحبت  هایی 
که در این زمینه شد، یکی از مهم  ترین اخباری که 
از هفته گذشــته ذهن بســیاری از آحاد جامعه را به 
خود مشغول کرده بهره  مندی یا عدم بهره  مندی از کمک هزینه طرح معیشتی بود. از آنجایی 
که مالک مشخصی نیز برای اینکه معلوم شود افراد چگونه در این سهمیه قرار می گیرند وجود 
نداشت بازار گمانه  زنی داغ بود؛ چرا که بسیاری از افرادی که یارانه طرح هدف مندی را دریافت 

می  نمودند ممکن بود در لیست برخورداران از طرح معیشتی قرار نگیرند.
بــا این حال و البته پس از آخرین واریزی در روز شــنبه، معاونت وزارت رفاه در گفتگویی 
بخشــی از ابهامات را در این زمینه رفع نمودند. شــاید برای اولین بار بود که شاخص های 
عینــی و قابل لمس در اختیار افراد قرار می  گرفت تا متوجه شــوند که چرا در لیســت 
دریافت  کنندگان طرح معیشتی نیستند، خودروی باالی ۲۵۰ میلیون تومان، خانه باالی 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان، احکام 
حقوق باالی ۵ میلیون تومان به طور قطع شــما را از فهرست دریافت کنندگان طرح خارج 

می نمود که البته حدود ۲۴ میلیون نفر در حال حاضر یکی از موارد باال را در اختیار دارند 
و در نتیجه مشمول طرح معیشتی نشدند.

همچنین به افرادی که کمک هزینه طرح را دریافت می کنند یک ماه فرصت داده شد تا اگر از 
استطاعت مالی برخوردارند از طرح انصراف دهند چرا که دولت از ماه آینده حساب  ها و تراکنش  

های افراد تحت پوشش طرح را بررسی می  نماید.
اینکه چه میزان این شــاخص  ها درســت است یا خیر جای بررسی بیشتر دارد؛ مثال در حالی 
که ســال گذشته عضو هیات رییسه مجلس عدد خط فقر در تهران را برای خانوار چهار نفره ۴ 
میلیون ۵۹۲ هزار تومان اعالم نمود، عدم مشمولیت احکام حقوقی باالی ۵ میلیون تومان کمی 
جای تعجب دارد و یا اینکه اگر بر اســاس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خانه را کمی بیش 
از دوازده و نیم میلیون تومان بدانیم یک خانه کمتر از ۱۰۰ متر در یک منطقه متوسط شما را 

از شمولیت طرح خارج می  کند.
همین موضوع سبب شده تا استان تهران کمترین میزان مشمولین طرح را با ۵۸ درصد داشته 
باشــد و شاید اگر خود شهر تهران مالک محاسبه قرار می  گرفت این عدد بسیار کمتر نیز می 
شــد. با این حال اعالم همین شــاخص  ها نیز جای امیدواری دارد چرا که مالک محاسبات را 

مشخص کرد.
اما مســئله مهمی که از ســوی بسیاری از کارشناســان اقتصادی مطرح می شود اثرات تورمی 
پرداخــت نقدی یارانه ها و اینگونه کمک های نقدی و بــار مالی که بر روی دوش دولت  های 
بعدی می گذارد است؛ چه در همین دولت بارها از مشکالت پرداخت یارانه گله شده بود، چطور 

دوباره خود مجددا اقدام به همین کار نمودند؟
شاید باید گفت معموال سیاست آزادسازی قیمت  ها از محبوبیت دولت  ها در بین مردم عادی 
می کاهد که در نتیجه دولت  ها نیز ســعی می کنند با واریز کمک نقدی بخشــی از محبوبیت 
از دســت رفته را باز گردانند، به خصوص که تجربه نشان داده وعده پرداخت مالی در کشور ما 

افراد بسیاری را جذب خود می کند.
 البته باید در نظر داشت با توجه به تصمیم یکباره دولت و وجود تنگناهای مالی، دولت توان و 
همچنین زمان الزم برای آغاز یک طرح جدید را نداشت. بنابراین ساده  ترین کار یعنی استفاده 
از اطالعات طرح هدفمندی یارانه ها و واریز منابع طرح معیشــتی به همان حساب  ها اجرایی 

شــد؛ در حالی که اگر نگاهی به آخرین آمار تورمی کشــور که مربوط به آبان  ماه ۱۳۹۸ است 
بیندازیم با تورم ۵۸ درصدی در گروه خوراکی  ها و آشــامیدنی  ها مواجه می  شــویم یعنی 
نســبت به آبان سال گذشته قیمت مواد غذایی به عنوان مایحتاج روزانه زندگی مردم به شدت 

افزایش یافته است.
در این حالت اعطای یارانه کاالیی بسیار بهتر از پرداخت نقدی بود البته دولت با توجه به تجربه 
نه چندان موفق طرح ســبد معیشــتی خانوار که با صف های طوالنی و مشکالت عدیده همراه 
بود شاید بار دیگر تمایل به انجام این مورد را نداشته باشد ولی با این حال بهتر بود راهکاری را 
فراهم می  نمود که مبالغ فراهم شده فقط در جهت خرید کاالهای اساسی مردم استفاده شود؛ 
اگر این کمک معیشتی در قالب بن خرید در کارت  ها عمل می  نمود هم اثرات تورمی کمتری 

داشت هم مشکالت جامعه هدف را بیشتر بهبود می  بخشید.
این بن کارت  ها قابلیت برداشــت نقدی را نداشتند و تنها در فروشگاه های خاص برای کاالی 
خاص خوراکی و آشــامیدنی امکان استفاده داشتند؛ این طرح این مزیت را داشت که هم حق 
انتخاب را به خریداران می  داد و مانند ســبد معیشــتی کاالهای از قبل فراهم شده و یکسانی 
نبود که مورد نیاز همه مردم نباشــد و هم مشکالت ازدحام جمعیت و شلوغی را نداشت و هم 

سوءاستفاده کمتری نسبت به طرح هایی مانند خرید گوشت به ازای هر کد ملی و ...  داشت.
حتی اگر دولت می  توانســت به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کاالهای اساســی 
آن را در قالــب طرح بن کارت  های خرید مخصوص در اختیار مردم قرار دهد هم از قاچاق بی  
رویه این کاالها به خارج از کشور جلوگیری می  شد و هم دهک  های پایین درآمدی بهتر می  

توانستند وضع معیشتی خود را بهبود ببخشند.
به نظر می  رسد عجله دولت برای اجرای هر چه سریعتر طرح حذف یارانه  های انرژی )بنزین( 
که به دلیل مشــکالت مالی ناشــی از تحریم  هــا بودجه دولت را با ناتــرازی مواجه کرده بود 

مهم ترین عامل در پرداخت نقدی به این شکل بوده است.
در این زمینه دولت توان هزینه برای زیرساخت یک طرح جدید را نداشت. اگرچه دولت و بانک 
مرکــزی اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین را حدود ۴ درصــد می  دانند اما اثرات تورمی این 
پرداخت  ها هنوز اعالم نشده است؛ اگرچه شاید به دلیل کاهش قدرت خرید یارانه  ها در این 

سال ها، دیگر کسی نگران آثار تورمی طرح کمک معیشتی نباشد.

اقتصاد  یــک  ایران  اقتصاد 
تورمــی اســت و به صورت 
دوره ای به دلیل رشد شدید 
حجم نقدینگی با جهش های قیمتی مواجه می شــود. افزایش ســطح 
عمومی قیمت ها منجر به این می شــود کــه در هر دوره قیمت کاالها 
تعدیل شوند و خود را با سطح عمومی قیمت ها متناسب کنند تا امکان 
آربیتراژ از میان رود. اما داســتان بــرای کاالهایی که با انحصار دولتی 

مواجه هستند متفاوت است.
کاالهایی همچون انرژی و ســایر کاالهایی که عرضه کننده انحصاری 
آن یا عمده ترین عرضه کننده آن دولت اســت، با قیمت گذاری دولتی 
مواجه هســتند و به دلیل عدم وجود رقابت در این بازار، دولت امکان 
اجرای برنامه های حمایتی قیمتی را داراســت. مشکل نیز از همین جا 
نشات گرفته می شود که دولت عموما برنامه های حمایتی خود را با ابزار 
کنترل قیمت به اجرا می گذارد. اجرای این سیاســت در شرایط ثبات 
قیمتی شــاید ایراد کمتری داشته باشــد اما در شرایط اقتصاد تورمی 
ایران موجب می شود نســبت قیمت های این کاالها )نظیر ارز، بنزین 
و نان( نســبت به سایر کاالها کمتر شده و مصرف بی رویه و هدر رفت 
منابع، بر دولت و اقتصاد فشــار وارد کند، در حالی که دولت از کاهش 

مصرف این کاالها منافع زیادی می تواند کسب کند.
بــرای مثال کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین می تواند صادرات بنزین 
را تــا بیش از یک میلیارد دالر افزایش دهد. با شــدت گرفتن تورم و 
گســترش مصرف بیش از حد، تحمل عدم النفع ناشــی از مصرف این 
کاالهای دولتی برای دولت سخت می شود و دولت را مجبور به اصالح 

قیمت ها می کند.

شاید برای خیلی از مردم این سوال پیش آید که چرا دولت در شرایط 
کنونی تن به اجرای این سیاست داده است؟ سیاستی که به ظاهر هیچ 
منافعی برای دولت ندارد و بر اســاس اعالم دولت، همه درآمد ناشی از 
اصالح قیمت قرار است به مردم باز گردد و ریالی به خزانه واریز نشود. 
تحت این شــرایط تنها چیزی که برای دولت باقی می ماند هزینه ها و 
مخاطرات سیاســی و اجتماعی اجرای طرح است. در حالی که منافع 
دولت در کاهش مصرف بنزین اســت که او را قــادر به بهره برداری از 

منافع صادرات یا کاهش هزینه های واردات در سال های آتی می کند.
اقتصاددانان این وضعیت را به فنری تشــبیه می کنند که دولت پس از 
یک دوره مجبور به رها کردنش است و توانایی نگه داشتن فنر را ندارد. 
ایــن پدیده در بازار ارز در دوره هــای کوتاه تری اتفاق می افتد چرا که 
هزینه فرصت نگه داشتن فنر ارز برای دولت بیشتر است و در بازار نان 
در دوره های طوالنی تری نسبت به بازار انرژی اتفاق می افتد چرا که نگه 

داشتن فنر یارانه نان برای دولت هزینه کمتری دارد.
این واقعیت را با مشــاهده جدول یارانه نان )در جدول شماره ۹ قانون 
بودجه( و مقایســه آن بــا یارانه انرژی )در جــدول تبصره ۱۴ قانون 
بودجــه( و یارانه ارز که در قانون بودجه صراحتا بیان نمی شــود ) به 
صورت ضمنی با نــرخ ۴۲۰۰ تومانی بــرای ۱۴ میلیارد دالر اعالمی 
توســط دولت، قابل محاسبه است( می توان دریافت. بنابراین دولت در 
هر دوره ای بسته به فشار یارانه های کاالهای دولتی که بر اساس اهداف 

حمایت گرایانه قیمت گذاری شده اند، مجبور به اصالح قیمت هاست.
درباره اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین باید اشاره کرد که این طرح 
هرچنــد ضروری بوده و در جهت کاهــش قیمت های داخلی بنزین با 
قیمت های جهانی اســت اما نحوه اطالع رسانی و اجرای آن با ابهاماتی 

مواجه اســت. نه ازین جهت که دفعتا اجرا شــد بلکه ازین جهت که 
دولت به اجرای طرحی شبیه طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ 
اکتفا کرد و حتی به شــکل ضعیف تر؛ به طــوری که موقع اجرا هنوز 
پرداخت های جبرانی انجام نشــده بود و مقادیر سهمیه ها برای برخی 

گروه ها هنوز مشخص نبود.
حتی در این طرح اطالع رسانی ها و انتشار اطالعیه برای مراحل مختلف 
صورت نگرفت و پیوســت های توجیهی و اقناعی نیز در کار نبود. این 
در حالی است که طی یک دهه گذشته تجربیات گران بهایی از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها کسب و مطالعات فراوانی همراه با راهکارهای 
اصالحی پیشنهاد شده بود. سوال این است که آیا با تمام این تجربیات 

و مطالعات صورت گرفته نمی شد اصالح قیمت بنزین را با تدبیر بیشتر 
و مخاطرات اجتماعی کمتری به اجرا گذاشت؟

یک راهکار برای اجرای بهتر این طرح اتصال قیمت بنزین و یارانه های 
پرداختــی به خانوارها به قیمت های جهانی بنزین و ســایر حامل های 
انرژی بود. در واقع با برقراری قواعد قیمت گذاری، به نحوی سیاســت 
اصالح قیمت ها اجرا می شــد که به صورت خود کار اثر افزایش تورم و 
ســطح عمومی قیمت ها و همچنین نوسانات نرخ ارز را در خود لحاظ 
می کرد. در این صورت دولت ها از اجبار برای اجرای طرح در دوره های 
بعد و تحمل مجدد هزینه های سیاســی و اجتماعی ناشــی از آن رها 

می شدند.

روند نگران کننده سرمایه گذاری
سرمایه  یکی از عوامل تولید کلیدی 
اســت که بر اساس تئوری های رشد 
می تواند تا حــدود زیادی تفاوت در 
وضعیت توسعه یافتگی بین کشورها را توضیح دهد. به عبارت دیگر یکی از 
دالیل رشد پایین کشورهای عقب افتاده رشد پایین سرمایه گذاری است. 
پایین بودن رشــد ســرمایه گذاری دالیل متفاوتی می تواند داشته باشد. 
اگرچه پایین  بودن نرخ پس انداز در کشــورها بــه عنوان مهم ترین عامل 
تعیین کننده نرخ ســرمایه گذاری شناخته می شود، اما متغیرهای دیگری 

نیز  بر روی این نرخ اثرگذار هستند.     
اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با روند کاهشی نرخ سرمایه گذاری روبرو 
بوده است. همان طور که در نمودار زیر مشخص است نرخ سرمایه گذاری 
کل که در بازه ســال های ۱۳۷۵ تــا ۱۳۸۴ باالی ۳۰ درصد بوده کاهش 
خود را به دلیل کاهش در نرخ سرمایه گذاری در ماشین آالت شروع کرده 
و این روند کاهشی بعد از سال ۱۳۹۰ تشدید شده به طوری که در سال 
۹۷ ایــن نرخ به کمترین میزان خود در ۴۰ ســال اخیر یعنی به زیر ۲۰ 
درصد  رســیده است. کاهش نرخ ســرمایه گذاری بر روی ماشین االت در 
ســال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را می توان زاده سیاست های ارزی کنترلی و 
رونق در واردات دانست. اما این روند با تحریم های بعد از سال ۹۰ تشدید 
شد به گونه ای که نرخ سرمایه گذاری در ماشین آالت را که دوره ای باالی 
۱۵ درصد بود به زیر ۱۰ درصد رســاند و در سال ۹۷ به ۷ درصد رسید. 
نرخ سرمایه گذاری در ساختمان نیز در سال های بعد از ۹۰ به دلیل رکود 
بازار مســکن و البته کسادی ســرمایه گذاری بر تولید کاهش محسوسی 
داشت و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسید.  
در سال ۹۸ نیز اوضاع سرمایه گذاری بدتر از سال ۹۷ بوده است. بر اساس 
آمار وزارت صمت، ســرمایه گذاری جوازهای تاســیس صادره واحدهای 
صنعتی و پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی در شــش ماهه سال 
۹۸ نسبت به مدت مشــابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد و ۳۷- درصد 
رشــد اسمی داشته اند. با لحاظ تورم باالی ۵۰ درصد در این بخش شدت 

کاهش سرمایه گذاری مشخص می شود.
دلیل پایین بودن نرخ ســرمایه گذاری و کاهش متوالی آن را می توان در 

چند عامل زیر خالصه کرد:

الف- نااطمینانی و ریســک باالی محیط اقتصادی: نااطمینانی ناشــی از 
تحوالت سیاسی ایران در عرصه بین المللی و تحریم هایی که در سال های 
اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شده، ریسک فعالیت های اقتصادی را بسیار 
باال برده است. اگرچه ســرمایه گذاری در صنایعی که ایران در آن مزیت 
نســبی دارد )مانند نفت و گاز و پتروشــیمی( و همچنین سرمایه گذاری 
در صنایعی که بازار بزرگ ایران را نشــانه گرفته می تواند بازدهی باالیی 
برای ســرمایه گذاران به ارمغان بیاورد ولی ریســک فعالیت در ایران به 
حدی باالســت که آن بازدهی ها هم نمی تواند ریســک را پوشش دهد و 
عمال نه تنها ســرمایه گذار خارجی بلکه سرمایه گذار داخلی نیز تمایلی به 

سرمایه گذاری ندارد.
ب- محیط کسب و کار: فارغ از بحث ریسک های بین المللی اقتصاد ایران، 
محیط کســب و کار در ایران برای فعالیت تولیدی و خدماتی مناســب 
نیســت. رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار خود نشان از مشکالت 
عدیده در این حوزه دارد. مشکالت ناشی از تامین مالی، انحصار در بازارها 
و عــدم اجازه ورود به بازارها، فرآیندهــای اداری پیچیده و لزوم گرفتن 
مجوزهای متعدد از جمله عواملی هســتند که ایجاد و حفظ یک کسب و 
کار در کشور را دچار مشکل کرده اند و یکی از عواقب آن بی شک کاهش 

سرمایه گذاری خواهد بود.
پ- بیماری هلندی: یکی دیگر از مشکالت اقتصاد ایران بیماری هلندی 
اســت. به واسطه درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت و فرآورده های 
آن، دولت ها در ســالیان گذشته نرخ ارز را در حالی ثابت نگه داشته اند که 
تورم باال در کشور باعث شده که نرخ حقیقی ارز در کشور کاهشی باشد. 
این چنین سیاستی در واقع محرک بخش واردات و کشنده بخش صادرات 
و تولید داخلی اســت. لــذا یکی از عواملی که ســرمایه گذاری در بخش 
تولیدی کشور در سال های اخیر صورت نگرفته این است که با ارزان نگه 
داشتن مصنوعی ارزهای خارجی عمال اقتصاد کشور به واردات اعتیاد پیدا 
کــرده و راه پر پیچ و خم تولید و ســرمایه گذاری در آن به هیچ وجه راه 

مقرون به صرفه ای نیست.
ت- سیاســت های مالیاتی: یکی از کارهایی که دولت ها در راستای بهبود 
وضعیت اقتصاد کشــور می تواننــد انجام دهند، هدایــت پس اندازها به 
بخش های مولدی اســت که می تواند باعث رشــد اقتصادی در این دوره 
و دوره های آتی شــود و در این راســتا مهم ترین ابــزاری که در اختیار 
دولت هاســت مالیات است. متاسفانه سیستم مالیاتی در کشور به گونه ای 
است که از هیچ یک از فرصت های سرمایه گذاری در ایران از جمله خرید 
ســهام، ســپرده بانکی، خرید دارایی های ثابت مانند مسکن، خرید ارز و 
طال، یا مالیات قابل توجهی نمی گیــرد و یا اصال مالیاتی نمی گیرد. تنها 
حالتــی که دولت برای گرفتن مالیات از آن تمرکز دارد، مالیات از بخش 
تولیدی به انواع مختلف اســت. این سیســتم مالیاتی در کنار نظام ارزی 
که به آن اشــاره شــد در واقع پس اندازها را به نحوی هدایت می کند که 
از بخش های تولیدی و مولد خارج شــده و به بخش های ســفته بازی که 
مالیاتی در آن اخذ نمی شود وارد شوند. سال ها و دهه ها پیش دولت های 
کشورهای دیگر با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، سیستم مالیاتی خود را 
بگونه ای طراحی کردند که مشوق سرمایه گذاری در بخش تولیدی باشد. 

نکته ای که هنوز در کشور ما به جایی نرسیده است.
تمامی این عوامل کاهنده سرمایه گذاری را می توان در این جمله خالصه 
کرد که بخش تولید و رونق این بخش اولویت سیاســت گذاری ها نیست 
و سیاســت گذاری های حمایتی بخش دولتی )مانند ارائه تسهیالت ارزان 
و ...( نیز عمدتا با رویکرد درمان معضالت بخش تولید نیســتند و بیشتر 

جنبه ُمسکن را دارند.
با این حال وضعیت ســرمایه گذاری در کشــور ســال به ســال وخیم تر 
می شــود و با لحاظ نرخ اســتهالک می توان گفت که انباشــت سرمایه 
کشــور نه تنها رشدی نداشــته بلکه در حال کاهش هست. با این روند 
حتی اگر وضعیت ریســک های محیط اقتصادی کشــور نیز برطرف شود 
 به واسطه تضعیف انباشت ســرمایه روند تولید با مشکالت جدی مواجه 

خواهد بود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
سجاد ابراهیمی 

ترقی اقتصادی : نفت ۵۰ دالری، دالر ۸ هزار تومانی، افزایش 
۶۶ درصدی اعتبارات عمرانی، ایجاد یک میلیون شــغل در هر 
ســال، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و 
حذف یارانه های پنهان، از مهم ترین ویژگی های بودجه ســال 
۹۹ اســت. تکمیل بودجه ۹۹ به روزهــای پایانی خود نزدیک 
می شــود و بنا به شنیده ها و اخبار، تا ۵ روز دیگر دولت الیحه 
بودجــه را به مجلــس می برد؛ بودجه ای که گفته می شــود با 
تغییرات گسترده ای در شــکل و محتوا مواجه شده و در واقع 
پوست اندازی کرده و تصویر کلی از تغییرات رویکردی در بودجه 

دو ساالنه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد.
در این میان، جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
سه قوه شــنبه گذشته برگزار شــد و در این جلسه، مختصات 
بودجه ســال ۱۳۹۹، منابعی درآمدی و مصــارف هزینه ای و 
تاثیرات اصالحات ساختاری بودجه بر بودجه سال ۱۳۹۹، مورد 

بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
پیگیری ها نشــان از آن دارد که نفــت ۵۰ دالری، دالر ۸ هزار 
تومانــی، افزایش ۶۶ درصــدی اعتبارات عمرانــی، ایجاد یک 
میلیون شغل در هر سال، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان 
و بازنشستگان و حذف یارانه های پنهان، از مهم ترین ویژگی های 

بودجه سال ۹۹ است.
وابستگی بودجه به نفت قطع می شود؟

در طول ماه های گذشــته که الیحــه بودجه در دولت در حال 
تدوین است، بارها و بارها شنیده شده که بودجه ۹۹ وابستگی 
به نفت ندارد و ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری و هزینه ای 
صرف نخواهد شــد. از یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری، که 
معافیت هشت کشــور از تحریم نفتی ایران توسط آمریکا لغو 
شــد، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت، به طوری که 
در مرداد ماه ســال جاری، سیدحمید پورمحمدی، معاون امور 
اقتصادی و هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه از فروش ۳۰۰ 
هزار بشــکه نفت در روز خبر داد. با توجه به این میزان فروش 
نفت، می توان پیش بینی کرد که احتماال میزان صادرات روزانه 
نفت در بودجه ۹۹ حداکثر ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شود.
آن طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته، صرفا منابعی که 
از نفت به عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای تسعیر می شود، 
صرف تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های عمرانی خواهد 
شــد. اما بنا به گفته علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیات رییسه 
مجلس، در شــرایطی که صادرات نفت محدود است، قرار بود 
درآمد نفتی از بودجه حذف شود، ولی این اتفاق نیفتاده است.

وی توضیح داده اســت؛ قیمت هر بشــکه نفــت در الیحه نیز 
۵۰دالر دیده شــده و مجموع درآمد نفتی حــدود ۱۱۵ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است که این به آن معناست که 
ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشــکه در روز صادرات داشته باشیم 

که باید ببینیم که آیا شدنی است یا خیر؟
درآمدهای مالیاتی چقدر تغییر کرد؟

بررســی اعــداد و ارقامی کــه از درون الیحــه بودجه بیرون 

آمده، نشــان می دهــد دولــت در بخش درآمدهــای بودجه 
عمــده تمرکز خــود را بر افزایــش درآمدهــای مالیاتی قرار 
داده و قرار اســت درآمدهای مالیاتی در ســال آینده از طریق 
جلوگیری از فرارهای مالیاتی )حــدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد 
تومــان برآورد می شــود(، لغو معافیت هــای مالیاتی )به گفته 
امیدعلی پارســا، رییس ســازمان امور مالیاتــی، ۳۵ درصد از 
اقتصاد کشور را شــامل می شود( و همچنین تصویب و اجرای 
 پایه های مالیاتــی جدید، همچون مالیات بر عایدی ســرمایه 

افزایش یابد.
رئیس جمهور روحانی در ســفر اخیر خود به استان کرمان در 
مورد درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: باالترین مالیاتی 
کــه پیش بینی می کنیم می توانیم ســال آینده دریافت کنیم، 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان اســت.اما ظاهــرا درآمد مالیاتی در 
بودجه آینده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که 
در مقایسه با سال جاری رشد ۳۰ درصدی نشان می دهد. این 
موضوع را علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس گفته 

است.
به گفته وی، درآمد گمرکی است نیز در حدود ۴۰ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده و در مقایســه با درآمد سال جاری 
که ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده اســت، رشد ۱۴۰ درصدی را 

نشان می دهد.
 احتمال حذف یا کاهش یارانه حامل های انرژی 

وجود دارد
برآوردها نشان می دهد مجموعه یارانه های بودجه ای ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومــان، مجموعه یارانه فرابودجه ای ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومــان، مجموع یارانه های پنهان ۹۸۷ هــزار میلیارد تومان و 

مجمع یارانه تسهیالت یارانه ای اعطایی برابر با ۷۳ هزار میلیارد 
تومان است.

مطابــق با رییس ســازمان برنامه و بودجه، حذف بخشــی از 
یارانه های پنهان، یکی از ســه منبع جایگزین درآمدهای نفتی 
خواهــد بود. برآوردها حکایــت از آن دارد که یارانه پنهان گاز 
طبیعــی در ایران ۵۴۱ هزار میلیارد تومــان، یارانه پنهان برق 
۱۰ هــزار میلیارد تومان، یارانه بنزین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان 
و یارانه نفت گاز ۱۸۱ هزار میلیارد تومان اســت. یارانه ســایر 
حامل های انرژی رقمــی کمتر از این میزان در محدوده ۱۱ تا 

۱۷ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد.
دولــت با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، رســما حذف یارانه 
های پنهان حامل های انرژی را از همین امسال کلید زده است. 
به نظر می رســد این روند برای سایر حامل های انرژی در سال 

آینده ادامه یابد.
پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند

عــالوه بــر پرداخت نقدی یارانه در ســال آینــده، ۱۵ هزار و 
۴۰۰میلیارد تومان بــرای کاهش فقر صرف خواهیم کرد؛ این 
بخشی از اظهارات رییس ســازمان برنامه و بودجه در حاشیه 
هفدهمین جلسه ســتاد بودجه بوده اســت. به گفته نوبخت 
نگرانی از جهت پرداخت یارانه های نقدی به حدود ۶۰ میلیون 

تن از ۸۰ میلیون ایرانی وجود ندارد.
۲۰ میلیون باقی مانده نیز به طور عمده افراد ثروتمند هستند 
که به نظر می رسد دولت در ســال جاری یارانه نقدی آن ها را 

حذف کند.
نرخ دالر در بودجه چند؟

تعیین نــرخ دالر در بودجــه از اهمیت ویژه ای در هر ســال 

برخوردار است، چراکه مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال بوده و 
از سوی دیگر، با توجه به شرایط ارزی کشور در مورد تامین ارز 
واردات مورد توجه است.برای امسال دولت نرخ میانگین موزون 
۵۴۰۰ تومــان را برای دالر در بودجه تعیین کرد؛ به طوری که 
کاالهای اساســی و دارو نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می کردند و 

سایر کاالها با نرخ بازار نیما تامین ارز شدند.
در این میان، برخی صحبت های درگوشی حاکی از آن است که 
نرخ دالر در بودجه سال آینده ۸ هزار تومان تعیین شده است 

برخی نیز از دالر ۱۱ هزار تومانی در بودجه می گویند.
درباره دالر ۸ هــزار تومانی هنوز هیچ یــک از مقامات دولتی 
واکنش نشــان نداده اند، اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک 
مرکزی، اخبار منتشــره درباره تعیین نرخ ۱۱ هزار تومان برای 
دالر در الیحه بودجه ۹۹ را رد کرده اســت. به گفته وی، نظر 
دولت بر تداوم تعیین نــرخ ۴۲۰۰ تومان برای دالر در بودجه 

سال ۹۹ است و بنای تغییر نرخ ارز کاالهای اساسی را ندارد.
دالر ۴2۰۰ تومانی می ماند

کاالهای اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد 
شــد؛ این یکی از برنامه های دولت برای سال آینده خواهد بود. 
رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص تصمیم دولت را 
برای اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعی عنوان کرده و درباره 
دالیل استفاده از ارز ارزان قیمت برای کاالهای اساسی توضیح 
داده اســت؛ دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دالر 
۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی اســتفاده شود، یعنی پذیرفته ایم 
از ابتدای فرودین ماه ۹۹، مرغ و شــکر با دالر حدود ۱۱ هزار 
تومانی تامین شــود که در این شرایط همه چیز گران خواهد 

شد.
نوبخت تاکید کرده است: در حال حاضر تامین کاالهای اساسی 
با دالر ۴۲۰۰ تومانی در کشــور به رویه ای عادی تبدیل  شده 
اســت. در یک دوره، با وجــود اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
قیمت ها افزایــش پیدا می کرد، اما در حــال حاضر این روش 

مسلط شده است.
حقوق ها ۱5 درصد باال می رود

یکی از بخش های مهم بودجه که توجه را به خود جلب می کند 
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان اســت. بنا به 
گفته معاون رییس جمهور، در بودجه ســال آینده حقوق همه 
شاغالن و بازنشســتگان ۱۵ درصد افزایش می یابد و یک عدد 
دیگر نیز هم تزاری به بازنشستگان و شاغالن پرداخت می شود 
و در این راستا ســال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات 

افزوده می شود.
نوبخت همچنین عنوان کرده اســت: هر آنچه که امسال برای 
امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد 
ســال آینده با وجود همه تحریم ها و اســتمرار آن ها حداقل 
۱۵ درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین 
مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت.

نفت و دالر در بودجه سال آینده چه قیمتی دارند؟

گمانهزنیدربارهارقامکلیدیبودجه۹۹

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 82 - نیمه دوم آذر ۱398
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 انــرژی الکتریکی یکی 
مورد  انرژی  اشــکال  از 
استفاده بشــر است که 
مصــارف  صنایــع،  در 
و  تجــاری  مســکونی، 
حمل و نقل کاربردهای 
انرژی  این  فراوانی دارد. 
مطلــوب  جنبه هــای 
بســیاری دارد و شرایط 
نســبتاً ســاده تولید و 
قابلیــت انتقال ســریع 
همچنین قابلیت تبدیل انرژی الکتریکی به سایر انرژی های مورد 
نیاز موجب تمایل و توجه بیشــتر بشر به آن شده است؛ به گونه 

 ای که در بسیاری موارد انرژی الکتریکی هیچ جایگزینی ندارد.
با توجه به تکنولوژی ســاخت، ســوخت مصرفی، نــوع توربین و 
نحوه تبدیل منابــع اولیه انرژی به انرژی الکتریکی، نیروگاه  ها به 
انواع مختلفی دســته  بندی می شوند؛ اما خروجی همه آنها انرژی 
الکتریکی با فرکانس مشابه است و با استفاده از ترانسفورماتورهای 
افزاینده نیز می توان به ســهولت ســطح ولتاژ خروجی واحدهای 
نیروگاهــی را افزایش داد. به طور کلــی، انرژی الکتریکی یکی از 
همگن ترین کاالهای شــناخته شده است که این مسئله کار داد و 

ستد برق را تسهیل می کند.
برای مدتی حدود یک صد ســال، عرضه برق در اکثر کشورهای 
دنیا به صورت انحصاری توســط تعداد محدودی از شــرکت  های 
تولیــد نیروی برق )عمدتاً دولتی( بودنــد، انجام می  پذیرفت. در 
حقیقت، در این مدت این شــرکت  ها عرضه برق را به عنوان یک 
ســرویس )نه یک کاال( در اختیار مصرف  کنندگان قرار می دادند. 
ایده داد و ســتد کاالی برق نخستین بار در دهه هشتاد میالدی 
توســط اقتصاددانان مطرح شد. به اعتقاد آنان شرکت  های عمدتاً 
دولتی تامین کننده برق، کارآمدی مطلوبی نداشــتند. عدم وجود 
رقابت بین عرضــه  کنندگان، نبود انگیزه کافــی برای نوآوری و 
جلب سرمایه برای توســعه سیستم های موجود همچنین وجود 
انحصار در صنعت برق از عمده  ترین دالیل ناکارآمدی سیســتم  
های ســنتی برق عنوان شده اســت. بر این اساس از دهه هشتاد 
میالدی بســیاری از کشــورها با انجام تجدید ساختار در صنعت 
برق خود مبادرت به انجام اصالحات گسترده ای در زمینه مقررات 
زدائی، انحصار زدائی، خصوصی  سازی و ایجاد بازارها و بورس  های 

برق )انرژی( کردند.
همگام با گرایش جهانی به سوی مقررات زدایی و تجدید ساختار 
در صنعت برق و همچنین جوابگو نبودن سیســتم انحصار سنتی 
بــرای تامیــن تقاضای برق، بازار بــرق ایران با ابــالغ آیین نامه 
»تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش در شبکه برق کشور« 
توســط وزیر نیرو در تاریخ ۸۲/۸/۱ راه اندازی شد و در نهایت با 

پیگیر ی های فراوان پس از تاســیس بورس انرژی، پای معامالت 
کاالی برق به بازار سرمایه باز شد.

آغاز معامالت برق در بورس انرژی
کاالی برق به عنوان نخستین کاال در اولین جلسه هیات پذیرش 
بورس انرژی جهت معامله در بازار فیزیکی و قرارداد سلف موازی 
استاندارد برق به عنوان اولین قرارداد در بازار مشتقه بورس انرژی 
پذیرفته شــدند. اهمیت کاالی برق به اندازه ای اســت که یکی از 
تابلوهــای بازار فیزیکی به انجام معامــالت این حامل مهم انرژی 

اختصاص یافته است.
بر این اساس کلیه نیروگاه  ها و تولید کنندگان خصوصی و دولتی 
برق پس از پذیرش در بورس انرژی و انجام هماهنگی  های الزم با 
وزارت نیرو، قادر به عرضه برق تولیدی خود در بازار فیزیکی یا بازار 
مشتقه بورس انرژی هستند. همچنین شرکت  های توزیع نیروی 
برق، شرکت  های خرده  فروشی و بازرگانی برق و مصرف  کنندگان 
بزرگ نیز پس از دریافت کد معامالتی با انجام هماهنگی  های الزم 

امکان تامین برق مصرفی خود از بورس انرژی را دارا است.
معامله در بازار فیزیکی

عرضــه  کنندگان پذیرش شــده در بورس انــرژی می توانند برق 
تولیــدی خود را در قالب قراردادهای نقدی، نســیه و ســلف در 
تابلو برق در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه کنند. بر این اساس 
نیروگاه  های مذکور از طریق شــرکت  های کارگزاری درخواست 

عرضه مقدار مشــخصی از دارایی ثبت شده )ظرفیت تولید( خود 
نزد شرکت سپرده  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به 
بورس انرژی اعالم می کنند. این درخواســت باید حاوی اطالعات 
قیمت پایــه، مقدار عرضه، حداکثر مقــدار افزایش عرضه، تاریخ 
تحویل، دوره تحویل، نوع قرارداد و ســایر شــرایط مرتبط باشد. 
درخواست مذکور پس از بررســی در بورس انرژی جهت تائید و 
بررسی تضامین و ســپرده  های مورد نیاز جهت عرضه به شرکت 
ســپرده گذاری )اتاق پایاپای( ارسال می  شــود. پس از تائید اتاق 
پایاپای، اطالعیه عرضه نیروگاه در ســایت اطالع  رســانی بورس 

انرژی منتشر می شود.
معامــالت در بازار فیزیکی با توجه به تعــداد عرضه کنندگان در 
یک نماد معامالتی و شــرایط عرضه به سه روش حراج حضوری 
معامالت تمــام الکترونیکی و عرضه یکجا انجام می پذیرد. پس از 
انجام معامالت و تائید قطعیت آن توســط بورس انرژی، اطالعات 
حجم، دوره تحویل و تاریخ شــروع تحویــل جهت انجام تحویل 
فیزیکی به شــرکت مدیریت شبکه برق ایران )بهره  بردار مستقل 

شبکه سراسری برق کشور( ارسال می  شود.
معامله در بازار مشتقه

با توجه به پذیرش قرارداد ســلف موازی استاندارد برق در هیات 
پذیرش بورس انرژی در حال حاضر تنها معامالت این قرارداد در 
بازار مشــتقه بورس انرژی انجام می پذیــرد؛ اما با برنامه یزی های 

انجام شده قراردادهای آتی و اختیار معامله این کاال نیز در آینده 
می توانند در بورس انرژی مورد معامله واقع  شوند.

دارایی پایه قرارداد سلف موازی استاندارد برق، بسته برق )انرژی 
الکتریکی( معادل یک »کیلووات« در هر ساعت از »دوره مصرف« 
در »دوره تحویل« اســت. عرضه  کنندگان این قرارداد، نیروگاه ها 
و شــرکت های تولید برق و خریداران آن مصرف کنندگان واقعی 
برق )شامل شــرکت های توزیع، خرده فروش ها و مصرف کنندگان 
بزرگ( هســتند. قراردادهای سلف موازی استاندارد برق بر اساس 
رژیم باری مصرف در شــبکه سراسری برق کشــور دارای ۴ نوع 
»دوره مصرف«، بار پایه )۲۴ ســاعت روز(، کم باری )۸ ســاعت 
در روز(، میان باری )۱۲ ســاعت در روز( و پرباری )۴ ســاعت در 
روز( است که ساعات آغاز و پایان دوره های مذکور به طور ساالنه 
توســط وزارت نیرو اعالم شده و توسط بورس انرژی اطالع رسانی 
می شــود؛ همچنین »دوره تحویل« ایــن قراردادها نیز به صورت 
روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و ســاالنه اســت. بدین ترتیب این 
قراردادهــا، با توجه به دوره مصرف و دوره تحویل به بیســت نوع 
قرارداد قابل تقسیم بندی هستند. برای مثال قرارداد سلف موازی 
استاندارد برق بار پایه روزانه، پرباری هفتگی، میان باری ماهانه یا 

کم باری فصلی.
با توجه به مشــخصات فعلی این نوع قراردادها، کلیه قراردادها در 
موعد تحویل منجر به تحویل فیزیکی می شــوند و امکان تسویه 
نقدی قراردادها در تاریخ سررسید وجود ندارد. با عنایت به ماهیت 
این نوع قراردادها، کلیه ثمن معامله باید به عنوان پیش پرداخت 
پیش از ثبت سفارش در سامانه معامالتی توسط خریدار پرداخت 
شــود. عرضه اولیه این نوع قراردادها به صورت حراج ناپیوســته 
در روز بازگشــایی نماد است و محل تحویل دارایی پایه در موعد 
سررســید نیز نقطه مرجع داد و ستد )هاب( شبکه سراسری برق 
کشور تعیین شده است. واحد پولی این نوع قراردادها ریال  است 
و حداقل تغییر قیمت سفارش های خرید و فروش نیز معادل ۱۰ 
ریال تعیین شــده است؛ همچنین محدودیتی برای نوسان قیمت 
روزانه ایــن نوع قراردادها در چارچوب قوانیــن و مقررات وزارت 

نیرو وجود ندارد.
شــایان ذکر اســت هر قرارداد دارای یک نماد معامالتی منحصر 
به فــرد مطابق ضوابط تعریف نمادهــای معامالتی مصوب هیات 
مدیره شرکت بورس انرژی است. نمادهای معامالتی قراردادهای 
سلف موازی اســتاندارد برق با دوره تحویل روزانه، ۳۰ روز پیش 
از تاریخ تحویل بازگشایی می شــوند. گشایش نمادهای هفتگی، 
ماهانه، فصلی و ســاالنه نیز به ترتیب هشــت هفته، سه ماه، دو 
فصل و یک ســال قبل از تاریخ شروع تحویل قراردادهای مذکور 
اســت. همچنین کلیه نمادهای معامالتی، سه روز پیش از شروع 
دوره تحویل متوقف می  شــوند و اطالعات میزان خرید و فروش 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت تحویل فیزیکی به شرکت 

مدیریت شبکه برق ایران ارسال می شود.  

چگونهپایبرقبهبازارسرمایهبازشد؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 82 - نیمه دوم آذر ۱398

واگذاری اموال مازاد بانک ها فرصتی مناسب برای 
بازار سرمایه

بورس کاال آماده میزبانی از 
فروش اموال مازاد بانک ها

ترقی اقتصادی : رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس 
کاالی ایران آمادگی خود را بــرای واگذاری اموال مازاد بانک ها اعالم کرده 
اســت، گفت: مزیت همزمان فروش امالک مازاد بانک ها در بورس کاال آن 
اســت که عالوه بر آزاد شدن منابع بانک ها به شکلی شفاف و رقابتی، یک 
گزینه جدید برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز به میزبانی بورس کاال 
اضافه می شــود. با توجه به اینکه خروج بانک هــا از بنگاه داری از تاکیدات 
رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری است، این طرح در ماه های  گذشته 
با شتاب بیشتری دنبال می شود و زیرساخت های آن فراهم شده است. به 
تازگی نیز »سامانه اموال مازاد بانک ها« رونمایی و از طریق این سامانه امکان 
فروش اموال مازاد بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است که 
از طریق این سامانه اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و مشمول اصل ۴۴ فروخته 
می شــود. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز با اشاره به این موضوع 
گزارش داده اســت: در مرحله اول قرار شده ۱۷ هزار میلیارد تومان از این 
اموال به فروش برسد که شامل امالک تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی 
مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی است. براساس گفته 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکنون هفت هزار میلیارد تومان از دارایی های 
مازاد بانک های دولتی واگذار شــده است که از این میان چهار هزار میلیارد 
تومان آن مربوط به واگذاری ســهام و بنگاه ها و سه هزار میلیارد تومان آن 
مربوط به اموال تملیکی است. دژپسند گفته که درآمد حاصل از واگذاری ها 
به خزانه دولت واریز نمی شــود و تمام آن به بانک ها بازگشت خواهد داشت 
که می تواند برای افزایش توان تسهیالت دهی آنها به کارآید. همچنین معاون 
امور بانکی وزیر امور اقتصادی دارایی نیز از عرضه دارایی های منجمد بانک ها 
در بورس کاال و خریداری آنها توسط عموم مردم در آینده نزدیک خبر داده 
است. به گفته وی براساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، تا پایان 
ماه جاری امکان حــراج آنالین این امالک در بازار فرعی بورس کاال فراهم 
می شود. عالوه براین امکان استفاده از نرم افزارهای بورس کاال نیز به شرکت 

فام )فروش اموال مازاد بانکی( داده شده است.
شاپور محمدی رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار به عرضه اموال مازاد 
بانک ها در بورس کاال اشاره کرد و گفت: بورس کاال از سال ۹۱ پلت فرمی 
را طراحــی کرد که حراج های تک محصولی در آنجا اتفاق می افتد؛ به طور 
معمول کاالهایی که در بورس کاال پذیرش می شوند کاالهای همگن هستند 
که به دفعات هم مورد معامله قرار می گیرند اما در مورد امالکی که بانک ها 
دارند، قرار است معامله یک بار انجام شود که این امکان در بورس کاال وجود 
دارد. محمدی ادامه داد: در بورس کاال، دســتورالعمل و مقررات الزم برای 
میزبانی از امالک مازاد بانک ها وجود دارد تا از یک سو، سرمایه گذاران برای 
خرید امالک بانک ها به مکانی رسمی، شناخته شده و رقابتی همچون بورس 
کاال مراجعه کنند و از سوی دیگر این امکان برای بانک ها نیز فراهم می کند 
تا امالک خود را به صورت کامال شــفاف به فروش برسانند.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: این رویداد، فرصتی مناسب برای بانک ها و بازار 
ســرمایه اســت تا افرادی که می خواهند در امالک سرمایه گذاری کنند به 

بازاری رسمی و شفاف یعنی بورس کاال مراجعه کنند. 

گزارش

 رئیس اداره عملیات بازار بورس انرژی
محمدحسین عسگری
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دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام( 
در جلســه مــورخ ۹۸.۰۹.۰۵ بانــک 
مرکزی با هدف ابزارسازی برای تأمین 
اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین و تقویت دسترسی به سرمایه 
در گردش به تصویب رسید. این راهکار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی 
اقتصــاد که با رویکرد بازارمحور و با قابلیــت نقل وانتقال در بازارهای پول و 
ســرمایه طراحی شده، ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح 
شــد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت 

به تائید شورای پول و اعتبار رسید.
ماهیت اصلی اوراق گام به بازارپذیر کردن اســناد مطالباتی دریافتی توسط 
فروشــندگان نهاده از واحدهای تولیــدی باز می گردد. در ایــن ابزار واحد 
تولیدی خریدار نهاده، فروشــنده نهاده را جهت اســتفاده از اوراق »گام« به 
بانک معرفی می کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست می نماید تا در مقابل 
دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق »گام« اقدام کند.   
برای مثال می توان فرض نمود که واحد تولیدی خریدار نهاده )شرکت الف( 
از فروشنده نهاده )شرکت ب به عنوان تولیدکننده مواد اولیه( به میزان یک 
میلیــارد تومان خرید انجام داده و در مقابل آن یک ســند بدهی یک ســاله 
)چک یک ســاله( تحویل داده است. با این حال به دلیل وضعیت صنعت این 
انتظــار وجود دارد که این چک به موقع پاس نشــده و فروشــنده نهاده در 
سررســید به نقدینگی مورد نظر دست پیدا نکند. طبعا این موضوع بر روی 
سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می گذارد؛ چرا که فروشنده 
نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه )شرکت ج( بدهی دارد و در صورت دریافت 
نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی تواند بدهی های خود به فروشنده مواد 

اولیه را بپردازد.
در این شــرایط می توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی  
از طریــق اوراق گام امکان تامین نقدینگی برای زنجیره تامین را فراهم کرد. 
در واقــع، ابتدا فروشــنده نهاده چک یک میلیارد تومانــی دریافتی از واحد 
تولیدی را به بانک تحویل می دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن این 
چک، هزار عدد گواهی یک میلیون تومانی یک ســاله با ضمانت بانک منتشر 

کرده و آنها را در اختیار فروشــنده نهــاده قرار می دهد. برخالف چک اولیه، 
این اوراق بازارپذیر بوده و فروشــنده نهاده می توانــد از آنها به چند صورت 
اســتفاده کند. اولین حالت آن اســت که این اوراق را تا سررسید نگه داشته 
و قیمت اســمی اوراق را دریافت کند. دومین حالت تنزیل این اوراق در بازار 
ثانویه و دســتیابی به وجوه نقد است. آخرین گزینه نیز واگذاری آنها جهت 
تسویه بدهی به سایر سطوح زنجیره تامین )مثال فروشنده مواد اولیه( است.
بر این اساس، به نظر می رسد اوراق گام ظرفیت باالیی جهت ایجاد نقدینگی 
در زنجیره تامین داشته باشد. در واقع بنگاه های تولیدی می توانند با استفاده 
از آن سرمایه در گردش مورد نیاز را به شیوه ای مناسب و کم هزینه به دست 
آورند. عالوه بر این، این ابزار می تواند امکان تســویه بدهی ها بین واحدهای 

تولیدی را فراهم کند.
نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق گام، ارتباط مســتقیم آن با بخش حقیقی 
اقتصاد اســت. چرا که بر خالف سایر روش های تامین مالی که ممکن است 
در نهایت به تامین مالی تولید منجر نشود )نشت تسهیالت از بخش مولد به 
بخش غیرمولد(، در این شیوه بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ارتباط 
مستقیم وجود دارد و با اطمینان باالیی می توان مدعی بود که این راهکار به 

توسعه فعالیت های تولیدی منجر می شود.   
به لحاظ فقهی ماهیت اوراق گام بر اســاس قالب حقوقی »ضمانت« استوار 
اســت. چرا که در این اوراق بانک به فروشــنده نهــاده خدمت خاصی ارائه 
می کنــد و آن تبدیل چک واحد تولیدی به اوراق مالی اســتاندارد و ضمانت 
شده است. در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که 

عبارت اند از: تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.  
در ایــن الگو بانک نقش عامل صــدور اوراق و همچنین ضمانت بازپرداخت 
آنها در سررســید را برعهده دارد. همچنیــن، در این مدل تعهد بانک صرفا 
ضمانت بازپرداخت واحد تولیدی در سررسید بوده و تعهدات بانک اصطالحا 
به صورت زیرخط ثبت می شود. عالوه بر این، بانک می تواند بر اساس منطق 
ضمانت نســبت به دریافت کارمزد اقدام کند که به لحاظ شرعی مورد تائید 

است.
این راهــکار جهت طراحی اوراق گام، به تائید شــورای فقهی بانک مرکزی 

رســیده است. در این رابطه، بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اوالً 
انتشــار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی 
یا عرفی اشکال ندارد و ثانیاً، دریافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از 

طرف بانک مجاز است.
بر این اســاس، به نظر می رســد اوراق گواهی اعتباری مولــد )گام( یکی از 
جدیدترین نوآوری های نظام بانکی کشــور در راســتای تامین مالی زنجیره 
تامیــن و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با اســتفاده از ابزارهای اســالمی 
محسوب می شود. انتظار می رود اســتفاده از این راهکار به شیوه صحیح، به 
تامین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شــایانی نموده و از این 

مسیر به رونق تولید منجر شود.

ترقی اقتصادی : بحث درباره آینده بانکداری از زمان بروز 
بحران مالی ســال ۲۰۰۸ باال گرفت و از آن موقع تا به حال 
فروکش نکرده اســت. واقعیت این اســت که بانک های دنیا 
دارند تعدیل نیرو می کنند و مزایای نیروها و مدیرانشــان را 
کاهش می دهند. به همین خاطر، به نظر می رسد که اوضاع 
برای بانکی ها خوب نیست، اما همین حرف را نمی توان درباره 

خود بانک ها زد.
نام یکی از غول هــای بانکداری دنیا یعنی گلدمن ســاکز 
بیش از بقیه در مباحث مربــوط به آینده بانکداری مطرح 
بوده اســت. گلدمن ســاکز هم بین بانک هــای آمریکایی 
جایگاه ممتازی دارد و هم از لحاظ بین المللی بســیار مهم 
اســت. کاهش آمار و ارقام حقوق و مزایا در گلدمن ســاکز 
را نمی توان با بقیه مقایســه کرد امــا آمار قبلی خودش را 
همیشــه می توان برای مقایســه به کار برد. سال گذشته 
میــالدی دیوید ســولومون مدیرعامل گلدمن ســاکز ۲۳ 
میلیون دالر دســتمزد گرفت. بله مبلغ زیادی است، اما اگر 
آن را با دســتمزد لیوید بالنکفین مدیرعامل وقت گلدمن 
ســاکز در سال ۲۰۰۷ مقایسه کنید می بینید که سولومون 
تنها یک ســوم او حقوق گرفته. تغییــر اوضاع را می توان از 
جنبه های دیگری هم مشاهده کرد. مثال این که بسیاری از 
مدیران ارشــد گلدمن ساکز و بانک های مشابه به خصوص 
در بخش بررسی ریسک، از شغلشان کنار گذاشته  شده اند و 

حتی شغل بعضی هایشان دارد حذف می شود.
دیک باو تحلیل گر موسســه ســرمایه گذاری اودئون معتقد 
اســت که علت بروز این تحوالت، انقــالب چهارم صنعتی 
اســت؛ یعنی همان قرار گرفتن ربات    ها به جای انســان ها و 
کار کردن آنها به جای ما. ربات    ها و کامپیوترها در بخش های 
زیادی از جمله مدیریت ســرمایه گذاری و معامالت )که در 
بانک های بزرگ آمریکا خیلی  مهم اند( جای انسان ها را گرفته  
یا دارند می گیرند. البته این چیزی نبوده که بانک های بزرگ 
خواهانش باشند بلکه اوضاع به صورت اجباری برای آنها تغییر 

کرده است. استارت آپ های مالی دارند به شکلی از تکنولوژی 
اســتفاده می کنند که ارائه خدمات با قیمــت بهتر را برای 
مشتریان امکان پذیر می کند. در چنین شرایطی، غول هایی 
مثل گلدمن ســاکز هم مجبور به تغییر رویه می شوند چون 
قادر نیســتند با ســرعت و به شیوه اســتارت آپ های مالی 

خدمات مشاوره مالی ارزان به مشتریان ارائه بدهند.
نکته دیگر هم این اســت که درآمد معامالتی در پنج بانک 
بزرگ آمریکایی در وال اســتریت کاهش نشــان داده. این 
کاهش در سه ماهه اول سال جاری میالدی ۱۴ درصد و در 
سه ماهه دوم آن ۸ درصد بوده است. این شرایط باعث شده 

که غولی مثل سیتی گروپ مجبور شود صدها فرصت شغلی 
در حوزه معامالت و تجارت را حذف کند.

با این اوصــاف، بانک های بزرگ گزینــه دیگری جز این که 
ربات    های خودشان را به خدمت بگیرند پیش رو ندارند. مثال 
خود گلدمن ساکز چند ماه پیش شرکت مشاوره مالی یونایتد 
کپیتال را خرید و هدفش بیشتر استفاده از پلت فرم دیجیتال 
این شرکت یعنی فین الیف سی ایکس بود. بعد هم اپ مالی 
کلریتی مانی را در اختیار گرفت. غول های دیگر مثل جی پی 
مورگان چیس هم راه دســتیابی به خدمات مشــابهی را در 
پیش گرفته اند. این حرکت به سمت اتوماسیون ظاهرا به سود 

بانکی ها نیست، چون هر چه تعداد نیروی شاغل در بانک ها بر 
اثر اتوماسیون کمتر شود، به تعداد مدیران و روسای کمتری 
نیاز است. بنابراین اقدام غول های مالی در کم کردن یا حذف 

برخی پست های رده باالیشان طبیعی به نظر می رسد.
اما همین شرایط بد برای بانکی ها عمال به شرایط خوب برای 
سهام دار   ان بانک ها بدل می شــود. بانک های بزرگ دارند به 
پلت فرم   های عظیم تکنولوژی بدل می شــوند که به روسای 
کمتری نیاز دارند و کارشان هم به لطف تکنولوژی با نظم و 
سرعت بیشتری پیش می رود. با این ترتیب، برنامه نویسان و 
مهندسان بیشتری در رده های متوسط بانکی مشغول به کار 
خواهند شد تا سیستم های جدید بانکی به تدریج جا بیفتد. 
اتوماســیون در عین حال احتماال به سوددهی بیشتر برای 
بانک ها منجر خواهد شد، حتی با وجود آن که هزینه خدماتی 

که آنها از مشتری دریافت می کنند پایین خواهد آمد.
بانک ها با این اوصاف عمال نباید از شــرکت های تکنولوژیک 
هراس داشته باشند. تکنولوژی در عرصه مالی دارد با چنان 
سرعتی پیشرفت می کند که همه چیز در طول زمان ارزان تر 
و قابل دسترس تر می شود. اما اعتبار برند و دسترسی گسترده 
به مشتریان همچنان در اختیار غول هایی مثل گلدمن ساکز 
باقی خواهد ماند. حتی تجربه بانک های آنالین در آمریکا هم 

این نکته را اثبات می کند. 
در اواخر دهه ۱۹۹۰ میالدی بانک های آنالین مثل نت بنک 
تازه به میدان آمده بودنــد و تهدیدی برای آینده بانک های 
بزرگ محسوب می شدند. اما آنچه که رخ داد درنهایت این بود 
که بانک های بزرگ ایده بانکداری آنالین را از این شرکت ها 
بگیرند و خودشان خدمات مشــابهی ارائه دهند و آنها را از 
عرصه خارج کنند. به نظر می رســد که ســناریوی مشابهی 
در عرصــه مدیریت پول و معامالت آنالین دارد رخ می دهد. 
آینده بانکداری ممکن اســت برای بانکی ها خیلی درخشان 
 نباشــد، اما برای بانک ها و ســهام دار   ان آنها قطعا درخشان 

خواهد بود. 

بانکدارانازتکنولوژیمیترسند
اتوماسیون چه تاثیری روی سهام دار   ان،  مشتریان و روسای بانک ها می گذارد؟

 ارائه خدمات به جامعه سالمت کشور 
مایه مباهات بانک رفاه است

ترقی اقتصادی : دکتر ســهمانی در جلسه امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ایران 
فعالیت و خدمت به این جامعه را مایه فخر و مباهات بانک رفاه عنوان کرد.در این نشســت 
که با حضور مدیر عامل بانک و رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران صورت گرفت، دکتر 
ســهمانی با بیان اینکه مشــتریان نظام سالمت کشــور، بخش بزرگی از مشتریان بانک را 
تشکیل می دهند، خاطرنشان ساخت: بانک رفاه همواره تالش ویژه ای داشته تا به این قشر از 
مشــتریان خدمات متنوع مالی و روزآمد عرضه کند. همچنین بانک رفاه در راستای حمایت 
از حوزه ســالمت کشــور و ایفای تعهدات اجتماعی، اقدام به حمایت از این بخش در قالب 
اهدای ده ها آمبوالنس، تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی و خرید وسایل درمانی و اهدای 
آنها به بیمارســتان ها کرده اســت.مدیر عامل بانک رفاه در بخش دیگری از سخنان خود با 
تشــریح زیرساخت ها و توانمندی های بانک، گفت: بانک رفاه با شبکه شعب گسترده، نیروی 
انسانی توانمند و خدمات رقابتی قابل عرضه، از تمام توان خود برای حضور موثر و قدرتمند 
در نظام سالمت کشور استفاده می کند.وی ادامه داد: بانک رفاه به منزله بازوی مالی سازمان 
تامین اجتماعی به بخش بسیاری از افراد جامعه که از مخاطبان این سازمان به شمار می روند 
خدمات مختلف ارائه می کند که شــامل انواع خدمات بانکی اســت. بخشی از مخاطبان این 
ســازمان شامل مدیریت درمان ســازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های مرتبط با حوزه 
سالمت اســت که بانک فعاالنه، همراه و همگام با آنها گام برمی دارد. کما اینکه بانک رفاه با 
مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت 

نیز تعامالت خوب و گسترده ای در سطح کشور دارد.

تایید عملکرد بانک مسکن در فروش اموال مازاد
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک مسکن ضمن تشریح آثار مثبت و مزایای راه اندازی سامانه 
عرضه و فروش اموال مازاد بانکها، از تایید عملکرد مطلوب این بانک در سبک سازی دارایی 
های ثابت خبر داد.ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن اعالم کرد: 
ســامانه  اینترنتی عرضه و فروش اموال مازاد بانک  ها که روز گذشته به همت وزارت اقتصاد 
و با کار جمعی شــبکه بانکی کشــور کار خود را آغاز کرد دو مزیت و منافع اقتصادی برای 
اقتصاد کشــور و بخش های مختلف اقتصادی بخصوص صنعت و تجارت به همراه دارد.مدیر 
عامل بانک مسکن با بیان اینکه، در این سامانه مجموعه امالک مازاد شامل امالک بانک  ها و 
همچنین امالک تملیکی )تملک شده(، برای فروش مزایده ای با قیمت پایه کارشناسی شده، 
در بســتر الکترونیکی عرضه می  شود، افزود: هدف اصلی در راه اندازی این سامانه،  شفافیت 
بخشــیدن به موجودی امالک مازاد بانک ها و همچنین شفاف شدن فرآیند عرضه و فروش 
این امالک است. از آنجا که بانک  ها خود در زمینه راه اندازی این سامانه اینترنتی پیش قدم 
شــدند، این انگیزه در مدیران بانکی وجود دارد تا پیرو تکالیف قانونی، منابع محبوس و قابل 
تبدیل شــدن به تسهیالت و اعتبارات، هر چه ســریعتر با عرضه در یک محیط شفاف، آزاد 

شوند و توان تسهیالت دهی به بخش های مختلف اقتصادی افزایش پیدا کند.

بانک دی نخستین مدرسه ساز در مناطق سیل زده
ترقی اقتصادی : بانک دی در راســتای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی،چهارمین 
مدرسه شــهدای بانک دی را در استان گلستان افتتاح کرد.مراسم افتتاحیه مدرسه شهدای 
بانک دی در استان گلستان با حضور رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره،جمعی از مدیران 
بانک دی، ســید محمود حسینی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن 
آباد دی، نبی هزار جریبی، نماینده آق قال در مجلس شــورای اسالمی، احسان گوهری راد، 
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان گلســتان و رضا جعفری، رئیس دفتر نماینده ولی فقیه 
اســتان برگزار شد.در این مراسم، سهم دینی با اشاره به اقدامات بانک دی در راستای ایفای 
نقش در حوزه مســئولیت اجتماعی گفت: کمک به تحقق اهداف عالی آموزشــی و فرهنگی 
کشور در ســایه خرد و دانش و راهبرد عمل به مســئولیت اجتماعی، یکی از وظایف عموم 
جامعه اســت که عالوه بر نقش آفرینی در رشــد اقتصادی و کارآفرینی، توســعه فرهنگی و 
اجتماعی کشور را نیز در پی خواهد داشت و از همین رو بانک دی نیز همواره توجه ویژه ای 

به توسعه فضای آموزشی کشور داشته است.

 خدمات انفورماتیک برای سومین بار پیاپی 
بر بام آسیا ایستاد

ترقی اقتصادی : شــرکت خدمات انفورماتیک موفق شــد برای ســومین بار پیاپی جوایز 
مســابقات برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا eASIA Award را برای سامانه های 

»صیاد«، »سپام« و »سپند« کسب کرده و بر بام آسیا قرار گیرد.
ســامانه های صیاد، سپام و سپند در مسابقات دو ساالنه برترین طرح های تجارت الکترونیک 
آســیا مفتخر به کسب رتبه های برتر در بخش های مختلف شدند.پبنا بر این گزارش، سامانه 
صیاد )صدور یکپارچه الکترونیکی دســته چک( مقام نخســت برترین طرح بخش »تسهیل 
تجاری«، ســامانه ســپند )پرداخت نظام مند دوره ای( رتبه دوم برترین طرح بخش »تحول 
دیجیتال- بخش دولتی« و سامانه سپام )پیام رسان الکترونیکی مالی( مقام دوم برترین طرح 
بخش »خلق فرصت های دیجیتال« را به خود اختصاص دادند.الزم به توضیح اســت، سامانه 
صیاد به منظور یکپارچه سازی صدور دسته چک های بانکی در سراسر کشور ایجاد شده است؛ 
سپند سامانه برداشت مستقیم و مدیریت مجوزهای پایا در کشور بوده و سپام به منظور ارائه 
ســرویس اتصال بانک ها به یکدیگر جهت تبادل پیام های ریالی و ارزی پیاده سازی گردیده 
است.مرحله نهایی مسابقات eASIA Award ۲۰۱۹  هفته گذشته در کشور تایلند برگزار 
شــد و طرح های ارسالی از کشــورهای عضو اجالس AFACT در چهار گروه اصلی شامل 
»تسهیل تجاری«، »تحول دیجیتال - بخش دولتی«، »تحول دیجیتال - بخش خصوصی« و 

»خلق فرصت های دیجیتال« با هم به رقابت پرداختند.

 بانک توسعه تعاون اطالعات موردنیاز مشتریان 
و ذینفعان را با شفافیت ارائه داده است

ترقی اقتصادی : حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون: بانک 
توســعه تعاون اطالعات موردنیاز مشتریان و ذینفعان را با شفافیت ارائه داده است.حجت اله 
مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در نشست تخصصی 
هشــتمین جشــنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی در مجتمع فرهنگی تالش اظهار داشــت: 
ازآنجایی کــه بخش تعاون یک مدل اقتصادی و اجتماعی توأمانی اســت یک از ویژگی های 
این مدل مردم مدار و مردم نهاد شفاف سازی است و بانک توسعه تعاون بانک اختصاصی این 
بخش اقتصادی شفاف است.وی تصریح کرد: تدوین آئین نامه، دستورالعمل ها و بخشنامه های 
اعتباری، اقدامات بانک در زمینه افشــای اطالعات با رویکرد رعایت حقوق ذینفعان و ایجاد 
پایگاه اطالع رســانی در جهت ارائه اطالعات مرتبط با خدمات در راستای عدالت اجتماعی و 

اقتصادی از مهم ترین اقدامات بانک در حوزه شفافیت است.
»مهدیان با تبیین اهمیت شفافیت در حوزه بانکداری گفت: کسب وکار بانکی در شرایط ویژه 
خاص که مبتنی بر بازار پول می باشــد می بایست برای اعتمادآفرینی و بقاء در بازار و رقابت 
و ماندگاری با شــفافیت عمل کند که ارائه دقیق صورت هــای مالی و ترازهای مالی نمودی 
از شفاف سازی است.«شــایان ذکر است نشست تخصصی شفافیت و نوآوری در بخش تعاون 
بــا حضور محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وکیلی عضو هیات 
رئیســه مجلس، حسین نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون، حسینی نیا 
رئیس دانشکده کارآفرینی دانشــگاه تهران، شهریور رئیس خانه تعاون گران ایران، عظیمی 
دبیــر کل اتاق تعاون ایــران و همامی مدیرعامل اتحادیه تعاونی هــای فوالد صبح امروز در 

مجتمع فرهنگی تالش برگزار شد.

تعیین تکلیف ۱۱ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد 
بانک ملی

ترقی اقتصادی: بانک ملی ایران در راســتای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــورموفق به واگذاری بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال 
از اموال مازاد خود شــده اســت.این واگذاری ها در جهت عمل به سیاست های کالن دولت 
و خروج از بنگاه داری بانک ها صورت گرفته و در مجموع در ســال جاری ۱۱ هزار و ۱۵۶ 
میلیارد ریال از اموال مازاد بانک اعم از امالک ملکی و تملیکی و ســهام شــرکت ها تعیین 
تکلیف شده اند.الزم به ذکر است، با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و ابالغ قانون کاهش ۳۳ 
درصدی بنگاه داری ساالنه بانک ها، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و 

فروش سهام شرکت ها و اموال مازاد تشکیل داده اند.

نقش صکوک گام در تامین مالی زنجیره تامین

تقریبــاً در تمامی ادغام  ها کانون توجه مدیران و تصمیم  
گیرندگان معطوف به مؤلفه  های قانونی، مالی و عملیاتی 
ادغام و اکتساب است، لیکن مدیران آشنا با فرآیند ادغام 
اذعان دارند که در اقتصاد امروز، مدیریت سرمایه انسانی 
ادغــام نقش کلیدی در میزان دســتیابی به موفقیت ایفا 
مــی  کند. در واقــع رصد نرخ  های شکســت ادغام ها و 
اکتســاب ها این واقعیت را آشکار می  سازند که مدیریت 
طرف انسانی ادغام و اکتساب تا حد زیادی از کانون توجه 

مدیران مغفول مانده است.
به طور کلی در مطالعات نظری و تجربی ادغام شامل سه 
مرحله ی برنامه  ریزی و انتخاب شرکای ادغام، انجام امور 
عملیاتی ادغام و ارزیابی ادغام اســت. در ادغام بانک  ها 

و موسسات اعتباری وابســته به نیروهای مسلح در بانک 
ســپه، به دلیل ماهیت دولتی بانک ســپه و اتخاذ تصمیم 
توســط سطوح کالن مدیریت کشور، مرحله اول ادغام که 
به تصمیم  گیری برای ادغام و انتخاب شرکای ادغام اشاره 
دارد، از موضوعیت کمتری برخوردار است و در حال حاضر 

برنامه ریزی های مرحله دوم ادغام در جریان است.
در این مرحله با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای ادغام، 
بانک ادغام پذیر یا بانک ســپه می  بایســت با ملحوظ نظر 
قراردادن زمان  های تعیین شــده برای هر اقدام از مرحله 
دوم، بهترین راهکار و ســازوکار را برای رسیدن به هدف 
مرحله پیش رو اتخاذ نماید. این امر جز با همراهی پرسنل 
ســازمان که ســرمایه  های سازمان هســتند و مدیریت 
مناســب این ســرمایه  ها به نحوی که منجر به حفظ و 

ارتقاء انگیزه آن ها شود، میسر نخواهد شد.

بــرای موفقیت مرحله دوم ادغــام مطالعات تجربی مانند 
شولر و جکسون )۲۰۰۱( به نقش مهم و اثرگذار مدیر امور 
ادغام و در واقع تیم  های کارشناســی ادغام اعتقاد دارند. 
به اعتقاد آن ها در این مرحله از ادغام می بایست ساختارها، 
راهبردها و مدیران آینده سازمان جدید تعیین شوند. برای 
ادغام موفقیت آمیز می بایســت در تمامی کارکنان بانک  
ادغام  پذیر و ادغام  شــونده انگیزه ایجاد شود و کارکنان 
سازمان  ها به خوبی شناسایی شده تا برنامه  ریزی  های 
الزم برای حفظ کارکنان کلیدی بانک های ادغامی صورت 

پذیرد.
فرایند این مرحله از ادغام می  بایســت به طور کامل و با 
تمامی جزئیات آن شناســایی شــده و اقدامات الزم برای 
مدیریت این فرآیند توســط مدیریت امــور ادغام صورت 
پذیرد. عالوه بر مواردی که اشاره شد، از جمله راهکارهایی 
که آنهــا در این مرحله از ادغام اعتقاد دارند برای غلبه بر 
چالش  ها می   بایســت انجام شــود، توجــه به اختالف 
فرهنگ ســازمان  هــای ادغامی و ضــرورت پایه گذاری 
سیاســت  ها و رویه  های جدید فرهنگی است. به اعتقاد 
نویســندگان در مرحله بعدی ادغام یعنی مرحله سوم می 
بایست راهبردها، ساختارها، نیروی انسانی و فرهنگ شکل 
گرفته جدید ارزیابی شــوند تا در صــورت لزوم در آن ها 

تجدید نظر شود.
با توجه بــه مطالبی که عنوان شــد، بــرای حل چالش  
های پیش ــرو در این مرحله پیشــنهاد می  شود کارکنان 
و مدیران سازمانی جدید انتخاب، فرهنگ ترکیبی جدید 
ارزیابــی مجدد و به امر آموزش در ســازمان جدید توجه 
شــود. عالوه بر این در این مرحله از ادغام، ساختار تعیین 
شده برای ســازمان جدید در مرحله قبل ایجاد و ارزیابی 
می  شــود. از طرفی مدل مدیریت منابع انســانی اولریچ 
تاکید دارد برای رســیدن به ســطح هم گرایی فرهنگی 

و تکنیکــی موفق، می  بایســت با جلب اعتمــاد منابع 
 انســانی، آن ها را به مشارکت حداکثری در فرآیند ادغام 

ترغیب نمود.
در این مدل پیشــنهاد می  شــود برای جلب مشــارکت 
حداکثری نیروی انســانی در فرآیند ادغــام، آن ها را در 
برنامه  ریزی های اســتراتژیک سازمان دخیل کرد. بدین 
منظور می بایســت مدیران منابع انســانی توسط کانالی 
ارتباطی با کارکنان ارتباط مســتمر داشــته باشند تا به 
شکایات و پیشــنهادات آن ها در فرآیند ادغام رسیدگی 
نموده و از این طریق باعث تشــویق و ایجــاد انگیزه در 
کارکنان شــوند. در این مدل در عیــن تاکید به برقراری 
رابطه  ای دوســتانه و نزدیک با کارکنان به انجام وظایف 

مدیریتی منصفانه نیز تاکید شده است.
در ایــن مدل در واقــع نقش اصلی مدیر منابع انســانی  
کمــک به پذیرش تغییر به جــای مقاومت در برابر آن به 
سبب درک مزایای تغییر برای سازمان و در نتیجه تمامی 
پرسنل اســت. در این مرحله از ادغام پیشنهاد می  شود 
برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، در حوزه منابع انسانی 
اقداماتــی صورت گیرد از قبیل اینکه برای کاهش تنش و 
اضطراب در نیروی انسانی و پیشگیری از عواقب ناشی از 

آن به فرآیند ادغام سرعت بخشید.
از طرفی اتخاذ راهکارهایی به منظور یکپارچگی فرهنگ 
ســازمانی بانک  های ادغام  پذیر و ادغام  شونده از جمله 
برگزاری سمینارها و دوره  های مختلف آموزشی و انتشار 
خبرنامه مربوط به ادغام در همراهی پرســنل در تسریع 
روند ادغام ضروری اســت. راهکار دیگــر در حوزه منابع 
انســانی برای ایجاد حس مشــارکت در تمامی پرســنل 
بازطراحی فرآیندهای ســازمان در جلســات مشترک با 
حضور پرســنل نخبه و کارشــناس بانک  ادغام  پذیر و 

بانک های ادغام شونده است.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 82 - نیمه دوم آذر ۱398

اخبارکوتاه

ابعاد مغفول ادغام بانک ها

کارشناس اقتصادی 
حسین میثمی 

 کارشناس بانکی
سیمین السادات میرهاشمی نائینی



مدیرعامل بیمه سامان خطاب به بیمه گران 
از استارت آپ ها غافل نشوید

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شرکت بیمه سامان بر لزوم استفاده حداکثری از فرصت های 
تازه ایجاد شده در فضای استارت آپی کشور به نفع صنعت بیمه تاکید کرد و از بیمه گران 

خواست از استارت آپ ها غافل نشوند.
احمــد رضا ضرابیه به عنوان یکــی از اعضای پنل »نیازســنجی و انطباق محصوالت بیمه 
های اموال و مســئولیت با نیازهای مشتری« که در جریان نخستین روز بیست و ششمین 
همایش ملی بیمه و توســعه در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با بیان این که استارت آپ ها به 
دنیای بیمه به درستی وارد شده اند، گفت: تجربه ورود این پدیده به صنعت بیمه در دنیا و 
ایران، بسیار جدید است و باید از این پتانسیل حداکثر استفاده را داشته باشیم.وی با اشاره 
به این که صنعت بیمه و مدیران آن در کشــور ما میانگین ســنی جوانی دارند، اظهار کرد: 
این فضا می تواند به ســمت حرکت های نو و تــازه در جهت تطبیق محصوالت و خدمات 
با نیازهای مشتریان هدایت شــود.ضرابیه با طرح این سوال که تحول دیجیتال چگونه می 
تواند ضریب نفوذ بیمه را ارتقا دهد، گفت: اکنون فعالیت اســتارت آپ های در صنعت بیمه 
را شــاهدیم که نه به خوبی محصوالت شــرکت های بیمه را می فروشند، بدون این که به 
شرکت ها وابستگی تشکیالتی داشته باشــند.مدیرعامل شرکت بیمه سامان فضای کنونی 
فعالیت اســتارت آپ ها در حوزه بیمه را پتانسیل بسیار خوبی برای کمک به توسعه بازار و 
افزایش ضریب نفوذ خواند و خاطرنشان کرد: بدون شک همه ما باید تالش کنیم که فضای 

کار برای این عده توسعه یابد.

 پیام مدیرعامل بیمه سینا 
به مناسبت روز ملی بیمه

ترقــی اقتصادی : دکتر رضــا جعفــری، مدیرعامــل و نایب رئیس هیأت مدیــره بیمه 
 ســینا در پیامــی روز ملــی بیمه را بــه همه مدیران، کارگــزاران و فعــاالن صنعت بیمه 

کشور تبریک گفت.
متن پیام وی به شــرح زیر است: روز ملی بیمه فرصتی مغتنم برای تمامی دست اندرکاران 
این حوزه اســت که در کنار هم و با هدفی مشــترک برای رســیدن به نقطه مطلوب که 
همان توســعه و فرهنگ ســازی بیمه در بین اقشــار مختلف جامعه است با یکدیگر عهدی 
دوباره داشــته باشند.یک جامعه را زمانی می توان با نشــاط و امیدوار ترسیم کرد که امید 
به زندگی و آینده بهتر، در بین تک تک افراد جامعه وجود داشــته باشــد و به یک مطالبه 
عمومی و فرهنگ بدل شــود و بیمه بسترساز این چشم انداز و رشد در همه عرصه هاست و 
بدون آن نمی توان چنین جامعه ای را متصور شد.اینجانب روز سیزدهم آذرماه که در تقویم 
ملی ما به عنوان روز بیمه نام گذاری شــده اســت را به همکاران تالش گر و خدمت گزارم در 
بیمه ســینا و همچنین همه فعاالن صنعت بیمه کشــور که با رعایت و حفظ حقوق بیمه-
 گذاران موجبات امید، آرامش و امنیت خاطر آنان را فراهم می سازند، تبریک و تهنیت عرض 
 می نمایم و ســعادت و ســربلندی همه مدیران، کارگزاران و فعاالن صنعت بیمه کشور را از 

خداوند بزرگ خواستارم.

 پیام مدیرعامل بیمه آسماری 
به مناسبت روز بیمه

ترقی اقتصادی : علیرضا یزدان دوست ،مدیر عامل بیمه آسماری به مناسبت روز بیمه پیام 
تبریک صادر کرد.

همکاران ارجمند و گرامی
ما در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر است و این سرعت، شرایط عدم 
اطمینان را به وجود می آورد. خوشــبختانه صنعت بیمه توانســته است خود را با این قبیل 
تحــوالت به روز کند و این عدم اطمینان را به اطمینان تبدیل کند.از اصلی ترین رســالت 
های صنعت بیمه، فراهم آوردن آرامش اجتماعی اســت و آنچه امروز بیمه گران باید به آن 
بپردازند، طراحی و ارائه محصوالت و خدماتی است که از یک سو پاسخگوی نیازهای زندگی 
نوین بشــر باشد و از سوی دیگر بتواند خواســته های مشتری را در دسترسی و استفاده از 

خدمات جدید برآورده کند.
شــرکت بیمه آســماری در دوره کنونی فعالیت خود به دنبال ارائه چنین خدماتی اســت 
و قصــد دارد تحــوالت بنیادین در خدمات بیمــه ای خود ایجاد کند، بــه طوری که نیاز 
نیاز مشــتریان را با بهترین کیفیت برآورده ســازد.خداوند منان را ســپاس که توانسته ایم 
در کنــار یکدیگر با همدلی و محبت، در راســتای اهداف صنعت بیمــه با اتکا به ایده های 
نویــن، گامی محکم برداریم.روز ملی بیمه، فرصت بســیار ارزشــمندی اســت تا از تالش 
 و همــت تمامی همکاران عزیز در صنعت بیمه به ویژه همکاران شــرکت بیمه آســماری 

تشکر کنم.

 پیام مدیرعامل بیمه البرز 
به مناسبت ۱۳ آذر

ترقی اقتصادی: حوادث طبیعی اخیر، فراز و نشــیب های اقتصادی و ریســک های اتفاق 
افتــاده برای بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک بار دیگر اهمیت و جایگاه بیمه را 
عیان ســاخت و نشــان داد که در کنار آمادگی برای مقابله با بالیای طبیعی باید بیمه را به 
عنــوان پیش نیاز تمامی اقدامات در نظر گرفت.صنعت بیمــه به عنوان یکی از ارکان مهم 
اقتصاد کشور بدون شک در مقطع حساس و پرفراز و نشیب کنونی، ماموریتی بی  بدیل دارد 
و باید امنیت و آرامش خاطر را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و آحاد مردم شــریف ایران 
عزیز به ارمغان آورد؛ در این راســتا همه فعاالن این صنعت نهایت تالش و کوشش خود را 
به کار گرفته  اند تا ضمن ارائه بهترین خدمت به تمام اقشــار جامعه این آرامش و اطمینان 

را برای ایشان ایجاد نماید.
۱۳ آذر، یادآور این مســئولیت مهم برای مســئوالن و مردم و البته فرصت مغتنمی اســت 
برای تقدیر از تمام تالشــگران این صنعت که برای فراهم نمودن آســایش بیمه  گذاران و 
رفع دغدغه زیان دیدگان همواره آماده به خدمت هســتند و پایبندی خود را بر این عهد و 
پیمان دوباره اعالم می  نمایند و تالش و همت مضاعف خود را در این مسیر به کار خواهند 
بســت.اینجانب با آرزوی سالمتی و توفیق همگان، مراتب تبریک و سپاس خود را در وهله 
اول حضور خانواده بزرگ و عزیز بیمه البرز و در وهله بعد خدمت همکاران کوشــا و ساعی 

صنعت بیمه ابراز می نمایم.

 پیام تبریک مدیرعامل بیمه پارسیان 
به مناسبت روز بیمه

ترقی اقتصادی: هادی اویارحســین مدیر عامل بیمه پارسیان در پیاتمی به مناسبت روز 
بیمه گفت : صنعت بیمه همواره یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشــوری بوده و نقش آن در 

آسایش و رفاه جامعه انکار ناپذیر است.
در کشــور عزیزمان هم ، فعاالن این صنعت نهایت تالش و کوشش خود را به کار گرفته اند 
تا بهترین خدمت را به تمام اقشــار جامعه چه در حوزه تولید و صنایع مختلف و چه برای 

مردم شریف ایران ارائه نماید.
روز ۱۳آذر که به نام روز بیمه نامگذاری شــده اســت فرصتی اســت بــرای تقدیر از تمام 
تالشــگران این صنعت که برای فراهم نمودن آســایش بیمه گــذاران و رفع دغدغه زیان 
دیدگان همواره آماده به خدمت هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ  نکرده اند.بیمه 
پارســیان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ صنعت بیمه کشــور در سال های فعالیت خود 
با تکیه بر کارکنان متخصص و متعهد همواره ســعی کرده با حرکت در مسیر رشد و تعالی 

موجبات رضایت خاطر بیمه گذاران خود را فراهم نماید.
در ســال جاری؛ کسب مجدد ســطح اول توانگری مالی در صنعت بیمه که با افزایش عدد 
توانگری همراه بود ، دریافت مجدد مجوز قبولی اتکایی داخلی که طبق لیست منتشر شده 
توســط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، بیشــترین ظرفیت قبولی اتکایی داخلی در 
بخش خصوصی صنعت بیمه کشــور متعلق به بیمه پارســیان می باشد و نرخ سودآوری و 
رشــد قابل توجه در کسب پرتفوی متوازن، نشــان از توانمندی های حرفه ای و مالی بیمه 
پارســیان در صنعت بیمه کشور دارد و ما در این راه تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا 
بهترین خدمات را به ذی نفعان و بیمه گذاران بیمه پارسیان ارائه نماییم و این مسیر رشد 

و تعالی را همواره حفظ کنیم.

ترقی اقتصادی : رئیس جمهور گفت: کشوری هستیم که در 
چهل و یک سال گذشته تحت فشــار تحریم ها بودیم به ویژه 
در این دو سال اخیر شدیدترین فشار تحریم ها بر ما وارد شده 
اســت.حجت االسالم حسن روحانی در همایش بیمه و توسعه 
با بیان اینکه در ظاهر صنعت بیمه بیشــتر در قالب اقتصادی و 
جزو بازارهای مالی در کنار بازار سرمایه و پول گنجانده می شود، 
افزود: واقعیت این است که ماهیت بیمه، تامین امنیت بخشی به 

جامعه است، یعنی بیمه ذیل تامین اجتماعی است.
رئیس جمهور گفت: بیمه می خواهد به جامعه اعم از کشــاورز 
تولیدکننده، صنعتگر و تمامی بخش ها و مردم عادی که زندگی 
روزمره دارند، بگوید برای روز سختی به آنان اطمینان می دهد.

وی افــزود: بیمه می خواهد به مردم بگوید در روز خســارت و 
مشکالت شما تنها نیســتید و یار و یاوری دارید به نام صنعت 
بیمه.کار بیمه و فعالیت های این صنعت و شرکت های مربوطه 
باید به گونه ای باشــد که مردم احســاس آرامش کنند.رئیس 
جمهور با اشــاره به اینکه صنعت بیمه در شرایط امروز برای ما 
از اهمیت خاص و ویژه ای برخودار اســت، گفت: اگر ما بتوانیم 
موضوعات تحت قرارداد بیمه را توسعه دهیم، به تمام آن مواردی 
که به طور احتمال در زندگی ما پیش می آید، امنیت و آرامش 

خواهد داد.
روحانی با اشــاره به اینکه ما کشوری هســتیم که در معرض 
ریســک های خاص خودمان قرار داریم، افزود: کشوری هستیم 
که در چهل و یک سال گذشته تحت فشارهای تحریمی بودیم 
به ویژه در این دو سال اخیر که شدیدترین فشار تحریمی بر ما 
وارد شــده اســت و تمام تالش دولت یازدهم و دولت دوازدهم 
این بود که این ریسک را به حداقل کاهش دهد.رییس جمهور 
با تاکید بر اینکه ریســک را معموال نمی توان به صفر رساند، اما 
می توان آن را کاهش داد، گفت: زمانی که دولت دوازدهم شروع 
شد، ما در تحریم بودیم و تحریم ما پلکانی بود، یعنی مجاز بودیم 
آن سال یک میلیون بشکه نفت بفروشیم و سال بعد ۲۰ درصد 

کم شود و سال بعد ۲۰ درصد دیگر کم شود.
روحانی، با اشــاره به اولین مذاکرات ایران با شش قدرت جهان 
افزود: در مذاکرات اولیه با طرف های مقابل گفتگو کردیم و قرار 
شــد برای ادامه مذاکره صادرات نفــت ما کاهش پیدا نکند.در 
دومین قدم، معتقد بودیم برای حل این مســئله باید مذاکراتی 
در ســطح باالتر انجام شود و برای این کار مقدمات الزم فراهم 
شــد.رئیس جمهور با بیان اینکه بــرای اولین بار بعد از انقالب 
اسالمی در سال ۹۲ و در آغاز دولت یازدهم بین وزرای خارجه 
ایران و آمریکا گفتگو و مذاکره آغاز شــد، افزود: شاید این کار 

ساده ای باشد، اما عظیم و بزرگ بود.
وی به علل این مذاکره اشاره کرد و گفت: ما به مردم قول داده 
بودیم ظرف مدت ۱۰۰ روز مردم شــاهد اولین تحول در زمینه 
این ریسک باشند.مشاوران و همراهان من در سفر نیویورک من 
را قانع کردند که برای پیشــرفت در مذاکرات مطلوب است که 
من جواب تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا را بدهم. پاســخ 
به این جواب تلفنی مورد تردید بنده بود، و زمانی که مالحظه 
کردم تمام مشاوران و همرامان من به این اتفاق نظر رسیده اند 
که باید پاســخ جواب تلفنی را بدهم، من این را پذیرفتم و در 
آخریــن لحظات قبل از ترک نیویورک با رئیس جمهور آمریکا 
در هتلی که اقامت داشتم، تماس تلفنی برقرار شد و من پاسخ 

وی را دادم.
رئیس جمهور دستیابی حق غنی سازی ایران را مهم ترین دست 
آورد مذاکرات ژنو برشمرد و گفت: ایران در مقابل ۶ قدرت دنیا 
توانســت این نکته را بگویید که حق غنی سازی در کشور خود 

را دارد.
روحانی با اشاره به پذیرش حق غنی سازی ایران در قطعنامه های 
سازمان ملل در زمان امضای برجام، افزود: سپس مرحله بعدی 
مذاکرات را شــروع کردیم، در این مذاکرات هدفی داشتیم که 
این هدف به گفته بسیاری از کارشناسان ما شدنی نبود، اما ما 
می گفتیم پایان این مذاکرات و وقتی به توافق رسیدیم، تمامی 
قطعنامه های فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 
باید یکجا لغو شــود و این چیزی بود که هیچ متخصص حقوق 

بین المللی باور نمی کرد.
رئیس جمهــور ادامه داد: یک تحول بســیار بزرگ و عظیم و 
سرمایه گذاری در کشور آغاز شد، یکی از رهبران بزرگ آسیایی 
به من می گفت »بعد از برجام ما کم کم با چشــم حسادت به 
ایــران نگاه می کردیــم و می دیدیم که هرچه ســرمایه گذار و 
صنعتگر و بانک است، به سمت تهران سرازیر شده اند؛ چه خبر 
اســت و ایران چه بهشت برینی است که همه برای آن مسابقه 

گذاشته اند«، یک شرایط مناسبی ایجاد شد.
روحانــی افزود: الزم بود که ما این قــرارداد و توافق )برجام( را 
حفظ کنیم، اینجا محل طرح این مســایل نیســت و اگر زنده 
ماندم در آینده خواهم گفت که ما با چه دردســرهایی برجام را 
نگه داشتیم و چه فشارهایی روی ما بود.رئیس جمهور گفت: به 
هر قیمتی بود؛ من نگذاشتم که ایران ناقض این عهدنامه باشد. 
گفتیم اگر این عهدنامه و توافق قرار است روزی نقض شود، به 

دست ما نقض نخواهد شد.
روحانی افزود: ما مسلمانیم و به تعبیر قرآن به عهد خود راعون 
هستیم، چیزی را به سادگی امضا نمی کنیم، اما اگر امضا کردیم 
پای امضایمان می مانیم.رئیس جمهور گفت: دولت سختی های 

بســیاری کشــید تا این توافق را حفظ کند تا زمانی که دولت 
امریکا تغییر کرد و فرد جدیدی روی کار آمد، ما در سال ۱۳۹۳ 
می توانســتیم به توافق نهایی برســیم، اما تا ۹۴ به دلیل فشار 
صهیونیست ها و عربستان به تاخیر افتاد؛ وزیرخارجه عربستان 
به وین رفت تا این توافق را به تاخیر بیندازد و همچنین نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی نیز برای همین منظور به وین رفت و 

این ها توانستند توافق نهایی را به تاخیر بیندازند.
روحانی افزود: در پی همین ایجاد تاخیر به امریکا قول دادند و 
گفتند »قیمت نفت را آنچنان پایین می آوریم که ایران مجبور 
شود پای هر آنچه را که شما گفتید امضا کند، نه این قراردادی 
که امروز آماده امضا اســت« و زمانی این گفتگو با امریکا انجام 
گرفت که قرارداد آماده امضا بود.رئیس جمهور گفت: قیمت نفت 
را پایین آوردند به شکلی که قیمت نفت از ۱۰۴ الی ۱۱۲ دالر 
در ماه های مختلف به ۸۰، ۷۰ و ۵۰ دالر و حتی تا زیر ۳۰ دالر 
رسید و گفتند »اینجا جایی است که وقتی ما قیمت نفت را به 
یک چهارم تقلیل دادیم، ایران دیگر نمی تواند کشور را اداره کند 

و لذا شما هرچه گفتید آن ها امضا می کنند«.
روحانی افزود: ما ایســتادگی کردیم، در اواخر سال ۹۳ و اوایل 
۹۴ - می دانیــد که قیمت نفت چقدر پایین آمد - توانســتیم 
کشور و اقتصاد را حفظ کنیم و تورم را پایین آوریم و در همین 
سال ۹۴ بود که ما تورم را تک رقمی کردیم و علی رغم آنچه که 
آن ها فکر می کردند، رشد اقتصادی ما باال رفت و تورم پایین آمد 

و شرایط اقتصادی ما آرامش یافت.
رئیس جمهور گفــت: دیدند که نمی شــود و اینجا بود که به 
عربستان و رژیم صهیونیســتی گفتند که حرف شما نادرست 
بوده اســت و ایران تسلیم نمی شــود لذا در سال ۹۴ قرارداد را 
امضا کردند.روحانی تاکید کرد: همین عربستان و اسرائیل عامل 
اصلی بودند که روی کاخ سفید اثر گذاشتند و به او گفتند اگر 
از برجام خارج شوید و تحریم شدید وارد کنید، نظام ایران چند 

ماه بیشتر باقی نخواهد ماند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه کاهش تعهدات هسته ای ایران 
در چارچوب برجام اســت تاکید کرد: تاریخ و همه مردم بدانند 

ایران ناقض برجام نبود.
وی با اشــاره به فشــار جبهه غربی عربی بر ایران گفت: آن ها 
آنچنان اطمینان پیدا کرده بودند که می گفتند وقتی باالترین 
تحریم تاریخی در ۱۳ آبان ۹۷ اجرا شود امکان ندارد که این ها 
تــا ۱۱ دی یعنی اول ژانویه بتوانند بــه حکومت ادامه بدهند 
خودشان هم به صراحت گفته بودند ما ژانویه در تهران هستیم.

روحانــی  خطاب به حاضران در همایش افزود: شــما صاحبان 
کاهش خسارت و ریسک در زندگی مردم هستید؛ این وظیفه 
در ســطحی باالتر بر عهده دولت است و ما به عنوان دولت باید 

ریسک در زندگی مردم را کاهش دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای من مهم بود ملت من از من 
راضی باشد و به قولم پایبند باشم ، گفت: ما آمدیم در آن شرایط 
کشــور را آرام کردیم، اما دوباره اسرائیل و افراطیون منطقه سر 
ترامپ کاله گذاشــتند که بر سر برجام بود؛ به او گفتند اگر از 
برجام خارج شوی و آن تحریم فوق العاده را بر ایران اعمال کنی 
این نظام ســقوط می کند آن وقت پیروز بزرگ تاریخ هستی و 
می گویی بعد از ۴۱ سال من رئیس جمهوری بودم که ایران را 

در هم شکستم.
وی با بیان اینکه ترامپ می خواست ادای ریگان را در مواجهه با 
اتحاد جماهیر شورروی در بیاورد، افزود: اما ترامپ نمی دانست 
که ملت، جامعه، جوانان، کارآفرینان و مســئولین ایرانی برای 
کشور و عزتشان تا پای جان می ایستند.رئیس قوه مجریه افزود: 
ما هنوز به برجام پایبندیــم و کاهش تعهداتمان در چارچوب 
همین برجام است. پس آن ها مقصر خارج شدن از برجام هستند 
و االن می گویند بیایید این مسئله را حل کنیم از همه بیشتر هم 

آمریکا چنین درخواستی دارد.
وی با اشاره به سفرش به نیویورک برای حضور در نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل گفت: در این سفر هر روز پیغام بود؛ من 
اصال فرصت نکردم از هتلم خارج شوم. آنقدر که ترافیک بود و 

رئیس این کشور خارج و رئیس دیگری وارد می شد و از صبح تا 
شب همه مالقات های ما در داخل هتل انجام می شد.

روحانی با اشــاره به اینکه آمریکا می خواست تاکید کند همه 
چیز گردن ایران است، افزود: وقتی سران به دیدار من می آمدند 
می گفتند تقصیر شماســت و شــما باید قبول کنید با رئیس 
جمهور آمریکا دیدار کنید تا تحریم ها یک باره برداشــته شود 
آمریکایی ها می خواســتند همه دنیا فکر کند همه چیز گردن 

ایران است.
وی گفت: اما ما در نیویورک حربه را از دســت آمریکا گرفتیم 
و به ســران گفتیم اگر االن اعالم شــود کل تحریم ها برداشته 
می شود ما ســاعت بعد با آمریکایی ها مذاکره می کنیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه ایران راه مذاکرات را مســدود نکرده است 
گفت: شرایط کنونی تحریم ها ضد ایران، تحریک صهیونیست ها 

ارتجاع منطقه و عمل ظالمانه کاخ سفید است.
روحانی با تاکید بر این که ما در شــرایط تحریم هستیم، افزود: 
این شــرایط تحریم، تحریک صهیونیست ها و ارتجاع منطقه و 
عمل ظالمانه کاخ سفید است و ما راهی جز ایستادگی و مقاومت 

در برابر تحریم کنندگان نداریم.
رئیس جمهور گفت: در عین حال ما روزنه مذاکره را نبســتیم 
اگر آن ها حاضر باشــند تحریم ها را کنار بگذارند ما آماده حرف 
زدن و مذاکره حتی در حد ســران کشــورهای ۱+۵ هستیم و 
این را به صراحت اعالم کردیم.وی افزود: آمریکایی ها می گفتند 
ابتدا مالقات کنیم سپس درباره تحریم ها بحث کنیم، و معنای 
آن این بود که آن ها می خواســتند نسبت به هوش ملت ایران 

تردید کنند.
روحانی با اشاره به اینکه ما دیگر حاضر نیستیم کاله سرمان برود 
گفت: نمی خواهیم کاله سر دیگران هم بگذاریم می خواهیم آن 
چه حق و عدل است و آن چه که حقوق مردم است، همان اجرا 
شــود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اکنون هم همین بحث ها 
ادامه دارد، افزود: دوستان و کشورهایی در این خصوص واسطه 
هســتند، که، اما من خدمت ملت ایران عرض می کنم که هر 
وقت آمریکا تحریم های غلط، ظالمانه، غیرقانونی، نادرســت و 
تروریستی خود را بردارد، بالفاصله سران ۵+۱ می توانند مالقات 

کنند و ما هیچ مشکلی نداریم.
روحانی با اشــاره به اینکه ما در مسئله تحریم نه آغازگریم، نه 
مقصریم و نه امروز لجبازی می کنیم، گفت: بعضی جوانان گمان 
می کنند که خود ما لجبازی می کنیم و می گویند بروید مذاکره 
کنید و تمام کنید و ما این بهانه را از دست آن ها گرفتیم.رئیس 
جمهور با اشــاره به اینکه ما مشکلی با مذاکره نداریم، افزود: تا 
شــرایطی که حق ما تامین نشود، همه باید دست به دست هم 
بدهیم، صنعت بیمه در کنار بازار سرمایه، در کنار بانک ها، در 
کنار کار آفرینان، در کنار نیروی کار و در کنار دانشگاه ها همه 

باید متحد باشیم.
روحانی با یادآوری اینکه تحریم ریســک آفرین اســت، افزود: 
تحریم در صادرات، واردات، ســرمایه گذاری، ریســک درست 
می کند و شرایط طبیعی نیست در این مواقع و کمی غیرعادی 
می شــود و در این شرایط شما باید وارد شوید، آن جاهایی که 
توان داریــد، هماهنگ کنید با همه آن هایی که در این صحنه 
احتمال ریســک می دهند و از طرف دیگر با همکاری بیمه ای 
شرکت های کشورهای دیگر بیاییم، پوشش بدهیم برای جاهایی 

که ریسک رقم بسیار باالیی است.
رئیس جمهور افزود: شما ببینید در این تحریم ها در کنار بانک 
بیمه هــم در تحریم قرار می گیرد، فروش نفت، فروش ســایر 
اجنــاس صادراتی ما و اینکه بیمه به عنــوان اولین موضوع در 
تحریم آمریکا قرار می گیرد، نشــان دهنده اهمیت بیمه است 
بدون بیمه راه ریســک آن قدر باالســت که نمی شود کاری را 
انجام داد، چون هر ســرمایه گذاری هر کشاورز و صنعت گری 
تا حدی ریسک را تحمل می کند.روحانی خطاب به صنعتگران 
بیمه گفت: شما باید مردم را تشویق کنید برای اینکه به سمت 
بیمه بیایند و این فرهنگ گسترش یابد و سرعت عمل در انجام 

خدمات بیمه ای می تواند فرهنگ بیمه را در کشور رشد دهد.

وی با بیان اینکه از ۳۲ شــرکت بیمه در کشــور ۳۱ شــرکت 
غیردولتی اســت، افزود: با فرهنگ ســازی توسعه بیمه و بازار 
سرمایه محقق می شود و در نهایت تولید رونق می یابد و موجب 

رشد اقتصادی خواهد شد.
تایید معافیت مالیاتی بیمه زندگی و درمان

غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی درباره مالیات صنعت 
بیمه گفت: کمیســیون اقتصادی مجلس در بررسی های خود 
مالیات در بیمــه زندگی و درمان را حذف کــرده و به این دو 
بخش معافیت مالیاتی داده است. وی اضافه کرد: دولت نیز در 
ابتدا در الیحه پیشنهادی خود به صنایع بیمه معافیت داده بود 
اما در کمیسیون اقتصادی مجلس با این ادعا که در شرایط بد 
اقتصادی نباید همه صنعت بیمه معاف شود در پی اخذ مالیات 
از بیمه ها بود. به گفته سلیمانی، عالوه بر بیمه زندگی و درمان 
تالش می شــود تا همه بخش های بیمــه ای را از مالیات معاف 
کنیم تا با این روش ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد. وی با اشاره 
به تاثیر تحریم ها بر صنعت بیمه نیز گفت: یکی از نخســتین 
صنایعی که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت، صنعت بیمه بود که 
از همان ابتدا تالش هایی برای کاهش اثرات تحریم ها انجام شد. 
سلیمانی افزود: یکی از روش ها برای کاهش تاثیر تحریم این بود 
که کنسرسیوم هایی در بخش های مختلف با مشارکت شرکت ها 
تشکیل شود. وی درباره خسارات حوادث اخیر یادآور شد: اوایل 
هفته آینده شرکت های بیمه، فهرست خسارت های مربوط به 
اعتراضــات که پرداخت کرده اند، به بیمه مرکزی اعالم خواهند 

کرد که درباره آن اطالع رسانی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: شــماری از بانک ها، پمپ بنزین ها و مراکز 
تجاری در اغتشــاش ها آســیب دیدند و برخی از این واحدها 
دارای بیمه آتش سوزی با پوشش آشوب و بلوا بوده اند که فرآیند 
پرداخت خسارت به آنها آغاز شده است و این واحدهای آسیب 
دیده به شرکت های بیمه مراجعه کرده اند، که در حال ارزیابی 
خسارت ها هســتند. وی ادامه داد: میزان خسارت وارده به این 
واحدها متفاوت است. خســارت برخی از آنها در حد شکستن 
شیشــه بوده، اما برخی دیگر دچار آتش سوزی و تخریب کامل 
شــدند. رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: پرداخت خسارت 
به واحدهایی که خســارت کمی دیده اند، انجام شده است، اما 
آنهایی که میزان خسارت شان زیاد بوده ارزیابی ها در حال انجام 
اســت. سلیمانی گفت: تا اوایل هفته آینده به شرکت های بیمه 
مهلت داده شده اســت تا ارزیابی های الزم را در این باره انجام 
دهند. سلیمانی درباره ادعاهای مربوط به ابهام در تعیین مدیر 
عامالن بیمه البرز و ایران گفت: ماجرای این انتصاب ها تمام شده 
و نهاد ناظر ورود کرده و مشخص شده است که مشکل قانونی 
در این باره وجود ندارد. وی درباره استارت آپ های بیمه ای گفت: 
این استارت آپ ها در سال های گذشته رشد زیادی یافته اند، که 
حداقل ۱۰ اســتارت آپ بزرگ فعال در این زمینه وجود دارد و 
این استارت آپ ها به عنوان شرکت های کارگزاری تعریف شده اند.

رشد ضرورت صندوق حوادث طبیعی
وزیــر امور اقتصادی و دارایی درهمایش بیمه و توســعه گفت 
ضریب نفوذ بیمه در دولت های یازدهم و دوازدهم رشد داشته 
و به ۴/ ۲ درصد رســیده اســت.  فرهاد دژپســند افزود: روند 
توسعه در کشــور همواره نیازمند حمایت حکومت ها بوده، اما 
این حمایت نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و صنعت 
بیمه می تواند همه منابع از بخش های مختلف را به نحوی شکل 
دهد تا به روند توســعه و رفاه جامعه کمک کنــد. وی درباره 
راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: دوره ای طوالنی 
برای راه اندازی این صندوق طی شــده است. از اوایل دهه ۸۰ تا 
اوایل دهه ۹۰ پیشرفت  الزم را داشت، اما از اوایل دولت یازدهم 

اقدامات جدی برای راه اندازی این صندوق انجام شد.
 پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده 

در صنعت بیمه
 الیاس حضرتی در سخنان خود در بیست و ششمین همایش 
بیمه و توســعه گفت: در الیحــه ای که طی چند روز آینده به 
مجلس برای بررسی می آید تالش می کنیم، مالیات بر ارزش 
افزوده از صنعت بیمه حذف شود.وی در خصوص کمک مجلس 
گفت: بحــث مالیات بر ارزش از کمیســیون خارج شــده اما 
می شود اقداماتی انجام داد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: عــالوه بر بیمه درمان تکمیلی و زندگی که در اصالحیه 

کمیسیون هست، بیمه شخص ثالث هم دیده شده است.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه معافیت مالیاتی شیرین 
است، گفت: مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت 
بیمه می گوید کل صنعت بیمه باید معاف از مالیات شود و من 
تالش خود را در این زمینه خواهم کرد.وی با بیان اینکه هدف 
اصلی بیمه گســترش چتر امنیت بر کشور و فعاالن اقتصادی 
اســت، اظهار داشت صنعت بیمه کارهای خوبی را شروع کرده 

و خصوصی سازی تحول مناسبی در آن به وجود آورده است.
حضرتی گفت: بیمه راننده محوری در مجلس تصویب شــده و 
باید با اتکا بر اپلیکیشــن های موجود این طرح عملیاتی شود. 
رییس کمیســیون اقتصادی گفت: بحث صندوق بیمه حوادث 
نیز همچنان در کمیســیون اقتصادی مطرح اســت و شورای 
نگهبان هم مرتب ایراد می گیرد اما از رییس کل بیمه مرکزی 
می خواهیم در جلســات شورای نگهبان شــرکت کند تا این 

موضوع حل شود.

شرطمذاکرهباترامپ
رییس جمهوری: اتحاد بورس، بانک و بیمه کلید عبور از بحران اقتصادی

ترقی اقتصــادی : دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران تاکیــد کرد که در 
صورت تصویب اخذ مالیات بــر ارزش افزوده از بیمه های زندگی، ضریب نفوذ 

۷ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد.
ســیدمحمد کریمی درباره نتایج حضور امیدعلی پارســا رییس سازمان امور 
مالیاتی در ســندیکای بیمه گران و نشســت با مدیران عامل شرکت های بیمه 

در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری این مطلب را عنوان کرد.
وی درباره تناقض موجود درباره افزایش ســهم بیمه های زندگی به ۵۰ درصد 
و رســیدن ضریب نفوذ به ۷ درصد در برنامه ششــم توســعه با پیش نویس 
الیحه قانون مالیات های مســتقیم و خارج شــدن بیمه های زندگی از شمول 
معافیت های مالیاتی گفــت: افزایش ضریب نفوذ یکی از موارد هدفگذاری روز 
بیمه و همایش بیمه و توسعه است و واقعیت نیز این است که اگر به بیمه های 
 زندگی ورود پیدا نکنیم، ضریب نفوذ پیش بینی شــده در برنامه ششم تحقق 

پیدا نخواهد کرد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته نیز ۵۰ درصد 
از ضریب نفوذ بیمه به رشته بیمه  زندگی مربوط می شود، خاطرنشان کرد: در 
تمام دنیا هم بحث معافیت های مالیاتی در رشــته بیمه زندگی ســالیان سال 
اســت که در حال اجراســت و در ایران نیز تاکنون این موضوع اجرا می شده 

است اما در الیحه پیشنهادی این موضوع از شمول معافیت های مالیاتی خارج 
شده است.

کریمی با اشــاره به مطرح شدن این موضوع با رییس کل سازمان امور مالیاتی 
اظهار داشــت: این الیحه هم اکنون در مجلس اســت و ما هــم از نمایندگان 

مجلس درخواست داریم و پیگیری هم خواهیم کرد. 
اگــر قرار اســت افزایش ضریــب نفوذ که تکلیــف خود نماینــدگان مجلس 
 بــر صنعت بیمه اســت، محقــق شــود، بیمه های زندگــی بایــد از مالیات 

معاف باشند.
وی ادامه داد: اگر بنا باشد به اصطالح اینگونه گوشواره ها به صنعت بیمه آویزان 
شــود، این صنعت قادر نخواهد بود وظیفه و مسئولیتی که بر گردن آن نهاده 

اند را انجام دهد و دیگر کسی سراغ خرید بیمه عمر و زندگی نخواهد رفت.
دبیرکل سندیکای بیمه گران تصریح کرد در صورت تصویب الیحه مالیات های 
مســتقیم و خروج بیمه زندگی از شمول معافیت های مالیاتی، نه تنها افزایش 
ضریــب نفوذ بیمه نخواهیم داشــت بلکه این موضوع متوقف شــده یا کاهش 

خواهد یافت که در هر صورت به ضرر مردم است.
کریمی گفت: شــاید رقم مالیاتی که برای اخــذ از بیمه های زندگی در کالن 
کشور در نظر گرفته شده، رقم ناچیزی باشد اما این موضوع برای صنعت بیمه 

و آســایش مردم بسیار باال و مهم است. وی درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از رشته ثالث نیز اظهار داشت: در جلسه امروز این موضوع با رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی مطرح نشــد اما چون نرخ حق بیمه ثالث توسط شورایعالی بیمه و 

با مجوز دولت تعیین می شود باید معاف از مالیات باشد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران تاکید کرد: ضریب خسارت در رشته ثالث بیش از ۱۰۰ 
 درصد است و شرکت های بیمه نه تنها از محل فروش این بیمه نامه سودی ندارند بلکه 

ضرر نیز می کنند.
کریمی با بیان اینکه ســرمایه گذاری منطق اداره شرکت های بیمه و عوامل آن 
اســت، افزود: این موضوع همچنان در مجلس مطرح است و از نمایندگان نیز 
خواهش کرده ایم که آنها بیمه ثالث را جزو معافیت های مالیاتی در نظر بگیرند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 82 - نیمه دوم آذر ۱398

اخبارکوتاه

ضریب نفوذ بیمه با اخذ مالیات از رشته زندگی محقق نخواهد شد

سایه مالیات بر سر بیمه های زندگی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 82 - نیمه دوم آذر 1398

صنعت
تجارت
و 6

اقتصاد ایران در دو سال اخیر شرایط مناسبی نداشته و افت 
محسوس تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از اصلی ترین 
نماگرهای اقتصادی به خوبی گواه این مدعاســت. براساس 
گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی در 
ســال ۱۳۹۷ معادل با منفی ۴.۹ درصد بوده و تولید بدون 
نفت نیز نرخ رشــد منفی ۲.۴ درصدی داشــته است. برای 
ســال ۱۳۹۸ نیز صندوق  بین المللی پول نرخ رشــد منفی 
۸.۷ درصدی و بانک جهانی نرخ رشد منفی ۹.۵ درصدی را 
پیش بینی کرده اند. چشم انداز آتی ارائه شده در این گزارش ها 
نیز به شــکلی است که طی سه سال آینده، انتظار عبور نرخ 
رشد از محدوده مثبت ۱ درصد محتمل نخواهد بود. مجموع 
این تغییرات، به خوبی گویای شرایط نامساعد رشد اقتصادی 

کشور و بخش حقیقی در سال های پایانی دهه جاری است.
هرچند که شوک درآمدهای نفتی و دشواری مبادالت تجاری 
و مالــی از مهمترین دالیلی بوده که منجر به انقباض بخش 
حقیقی اقتصاد ایران شــده اما قطعا مشکالت بخش پولی و 
مالی کشور نیز در شــکل گیری این شرایط موثر بوده است. 
براســاس آخرین نســخه منتشــره از گزارش رقابت پذیری 
جهانی در ماه نوامبر، جایگاه ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به 
ســال قبل با افت ۱۰ پله ای مواجه شده و از میان مولفه های 
دوازده گانه این شاخص، بیشــترین کاهش مربوط به مولفه 
نظام مالی بوده که نســبت به سال قبل با کاهش ۲۵ پله ای 
مواجه شده است. این مسئله به معنای ناتوانی نظام مالی در 
ایجاد شــرایط و زمینه مناســب برای بخش حقیقی اقتصاد 

جهت داشتن عملکرد مناسب و رقابت پذیر است.
 تامیــن مالی بنگاه ها می تواند از ســه مجــرای نظام بانکی 
بازار ســرمایه و اعتبار تجاری صورت گیرد. بررسی عملکرد 
نظام بانکی در این زمینه نشــان می دهد که مانده اســمی 
تســهیالت در پایان مردادمــاه ۱۳۹۸ )آخرین آمار موجود( 
نســبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ رشدی معادل ۲۷.۸ درصد را 
نشــان می دهد. البته جهت تفسیر بهتر این رقم باید به سه 
نکته توجه کرد؛ نخســت اینکه بــا در نظر گرفتن نرخ تورم 
رشد مانده حقیقی تسهیالت در این دوره هفده ماهه به رقم 
منفی ۳۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت. دوم آنکه بخشــی از 
این تسهیالت صرفا تمدید و استمهال معوقات بانکی بوده و 
در واقع تامین مالی جدید توسط نظام بانکی صورت نگرفته 
اســت. هرچند که آمار دقیقی در این زمینه در دســترس 
نیست اما بررسی صورت های مالی شش ماهه بانک هایی که 
اقدام به انتشــار پیوسته گزارشات مالی بر روی سامانه کدال 
می کنند )شامل یازده بانک از جمله ملت، صادرات و تجارت( 
نشــان می دهد که در شهریورماه سال جاری مانده مطالبات 

غیرجاری نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش 
یافته است. در نهایت نکته سوم آنکه به نظر می رسد طی دو 
سال اخیر سهم تســهیالت خرید کاال از مجموع تسهیالت 
افزایش یافته و بخش اصلی این تســهیالت یا جهت تامین 
نیازهای خانوار و یا جهت اقدامات ســفته بازانه خانوار )نظیر 
خرید ارز، طال و سایر کاالها( مورد استفاده قرار گرفته است. 
به عنــوان جمع بندی می توان گفت که تامین مالی تولید از 
مجرای نظام بانکی در شــرایط پــس از تحریم به قدر کافی 
مطلوب نبوده و احتماال تســهیالت حقیقی دریافتی توسط 

بنگاه ها با کاهش روبرو بوده است.
در بازار ســرمایه نیز اوضاع تامین مالی شرکت ها )برخالف 
افزایش تامین مالی دولت( چندان مناسب نبوده و سهم اوراق 
شــرکتی در بورس و فرابورس از حدود ۲۰ درصد در ابتدای 
ســال ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۵ درصد در پایان آبان ماه ۱۳۹۸ 
رســیده و خالص افزایش ارزش اوراق شــرکتی در این دوره 
)اختالف انتشــار اوراق جدید و سررســید اوراق قبلی( تنها 
حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت. به منظور مقایسه 
توجه داشــته باشــید که فقط مانده تسهیالت یک شرکت 
بورسی، یعنی فوالد مبارکه، در پایان شهریورماه معادل ۷.۳ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. ترکیب مانده اوراق در پایان 
آبان ماه نیز به شــکلی بوده که بیش از نیمی از اوراق مربوط 
به دو گروه خودرو و مالی بوده و سهم صنایعی نظیر فوالد و 

سیمان دقیقا معادل صفر بوده است.
ســومین مجرای تامین مالی بخش حقیقــی، یعنی اعتبار 
تجاری یا خرید و فروش غیرنقد و مدت دار میان بنگاه ها نیز 
شــرایط مطلوب و کارکرد مناسبی نداشته است. با توجه به 

رشــد قابل مالحظه تورم در دو سال اخیر و تغییرات روزانه 
قیمت ها که با تشــدید انتظارات تورمی همراه بوده، تمایل 
بنگاه هــا به فروش اعتباری کاهــش یافته و ترجیح آن ها بر 
فروش کمتر اما نقدی بوده اســت تا بــه این ترتیب هزینه 
فرصت احتمالی ناشــی از افزایش قیمت محصوالت خود را 
کاهش دهند. محاسبه نسبت دریافتنی های تجاری به فروش 
)به عنوان شــاخصی از فروش اعتباری( برای نمونه منتخبی 
از شرکت های تولیدکننده فوالد حاضر در بازار سرمایه نشان 
می دهد که در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ تقریبا برای تمامی 
شــرکت ها این نسبت در مقایســه با سال قبل کاهش یافته 
است. برای نسبت پرداختنی های تجاری به فروش نیز شرایط 
یکســانی وجود دارد و برای بقیه صنایع نیز می توان شرایط 
کمابیش مشابهی را متصور بود. به این ترتیب می توان گفت 
که در یک سال گذشته، اعطا و دریافت اعتبار تجاری )خرید 
و فروش اســتقراضی( میان بنگاه ها کاهش یافته است و این 
مساله با افزایش نیاز به وجوه نقد، قطعا مشکالت مربوط به 

سرمایه در گردش بنگاه ها را تشدید کرده است.
در این شرایط که آمار نشان می دهد تامین مالی تولید از سه 
مجرای بانک، اوراق و اعتبار تجاری در دو سال اخیر به شدت 
محدود شده اســت، به نظر می رسد تسهیل و بهبود شرایط 
تامین مالی بنگاه ها یکی از اصلی ترین چالش های رشد بخش 
حقیقی خواهد بود. در مورد راهکارهای این مســاله به نظر 
می رســد که به دلیل مســائلی نظیر حجم باالی مطالبات 
معوق، دارایی های منجمد و اثرات تورمی فشار بر منابع بانک 
مرکزی، نمی توان انتظار زیادی از نظام بانکی داشت و راهکار 
پایدار تامین مالی بنگاه ها باید بر بازار سرمایه و اعتبار تجاری 

متمرکز شود.
گواهی اعتبار مولد )گام( طرح جدید بانک مرکزی است که 
به تازگی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است و هرچند 
هنوز اطالعات زیادی از جزئیات آن در دسترس نیست اما به 
نظر می رســد که این ابزار، تمامی پیش شرط های الزم برای 
بهبود تامین مالی تولید را داراســت. به طور ســاده، گواهی 
اعتبار مولد یک چک تضمین شــده توســط نظام بانکی و 
دارای نرخ بازده اســت که بنگاه ها می توانند با آن از یکدیگر 
خرید اعتباری کرده و در موعد مشخص بدهی خود را تسویه 
نماینــد. به این ترتیب می توان گفت کــه این ابزار به دلیل 
ویژگی مهم خود، یعنی اتصال به مفهوم نرخ تنزیل، می تواند 
اعتبار تجاری میان بنگاه هــا را مجددا احیا کرده و حتی به 
شکل محسوسی افزایش دهد چرا که با لحاظ کردن قیمت 
استقراض پول، عمال تفاوت میان فروش نقد و اعتباری برای 
بنگاه ها تا حد زیادی بی معنا خواهد شــد. ویژگی مهم دیگر 
این اوراق، امکان خرید و فروش در بازار ثانویه است که سبب 
خواهد شد اتصال بین بازار سرمایه و حلقه های اعتباری میان 
بنگاه ها برقرار شــده و به این ترتیب عمال امکان استفاده از 
منابع موجود در بــازار بدهی نیز برای بنگاه ها فراهم خواهد 
شد. با توجه به شرایط تنگنای مالی بنگاه ها و وضعیت فعلی 
تقاضا در بازار بدهی، انتظار می رود که استقبال مناسبی نیز 
از انتشــار این نوع اوراق تامین هــم از ناحیه بنگاه ها و هم 
از ناحیه فعاالن بازار ســرمایه صورت گیرد. البته باید توجه 
داشــت که تهیه ســازوکارهای الزم جهت حضور بنگاه های 
کوچک و متوسط در این چرخه و بهره مندی آن ها از مزایای 
این ابزار، نکته مهمی است که می بایست حتما مورد نظر قرار 
گیرد چرا که به نظر می رســد در شرایط تنگنای نقدینگی 
غالبا مشکالت مربوط به بنگاه های کوچکتر بیش از همتایان 
بزرگ آن ها )که دارای انــواع روش ها و ابزارهای چانه زنی و 
اعمال نفوذ هســتند( خواهد بود. فراهم کردن امکان حضور 
ایــن نوع از بازیگــران و تقویت تامین مالــی خرد می تواند 
هم افزایی تولید در خوشه های مختلف صنایع و زنجیره های 

تامین را به دنبال داشته باشد.
به عنوان جمع بنــدی می توان گفت که برنامه بانک مرکزی 
جهت بهبود تامین مالی تولید از طریق انتشار اوراق گواهی 
اعتبار مولد، بــا دو ویژگی برخورداری از نرخ تنزیل و امکان 
معامــالت ثانویه در بازار ســرمایه، می تواند به خوبی امکان 
اســتفاده بنگاه ها از منابع موجود در بازار ســرمایه و منابع 
حاصل از اعتبار تجاری را فراهم آورد. انتظار می رود که طرح 
مذکور بتواند در کوتاه مدت نیز اثرات مثبتی بر بخش حقیقی 
اقتصاد داشــته باشــد و در صورت تحقق این موضوع، بانک 
مرکزی عالوه بر موفقیت در اجرای سیاست های ارزی و پولی 
خود در یک سال اخیر توانسته که سیاست مالی مناسبی را 

نیز اجرا نماید.

آیا»اوراقگام«گرهازکارتولیدکنندگانبازمیکند؟
تامین مالی بنگاه ها در مسیر بهبود گزارش

 واردات خودروهای هیبریدی 
پشت چراغ قرمز محدودیت های ارزی

ترقی اقتصادی : با آلودگی هوای پایتخت و ســایر کالنشــهرها، بار دیگر موضــوع واردات یا تولید 
خودروهای هیبریدی به نُقل محافل تبدیل شده است. در این زمینه، عده ای از آن به عنوان راهکاری 
موقــت و الزم یاد می کنند اما عده ای دیگر خواهان بررســی همه جوانب موضوع و پرهیز از تصمیم 

گیری های هیجانی و شتابزده هستند.
صنعت خودرو در جهان به سمت توسعه خودروهای برقی و به ویژه هیبریدی در حال حرکت است؛ این 
موضوع از آمار مختلف نیز بر می آید؛ به طوریکه در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲.۵ درصد مجموع تولید خودرو 
در جهان متعلق به خودروهای برقی بود و این سهم همه ساله در حال افزایش است.این خودروها از دو 

منبع انرژی مختلف برای به حداکثر رساندن بازده استفاده می کنند.
موضــوع واردات خودروهای هیبریدی و تعرفه و تســهیالت آن در قانون ســاماندهی صنعت خودرو 

پیش بینی شده که اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است.
در این زمینه، »ســعید باستانی«  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایرنا گفت:  هرچند 
توجه ویژه به خودروهای هیبریدی در قانون یاد شــده تسهیل کننده واردات آن است، اما ممنوعیت 
واردات خودروها نیز از ســوی شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده و تا زمانی که جزو اقالم 

ممنوعه وارداتی باشد، ارزبری این خودروها مانعی و اشکالی بر سر راه وارداتشان است.
»کورش مرشد ســلوک« رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این زمینه می گوید: رایزنی ها و 
مذاکرات این انجمن با مجلس شورای اسالمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودروهای 

هیبریدی از حدود یک سال پیش تاکنون ادامه دارد.
وی گفت: این روزها مجلسی ها درگیر مباحث انتخابات و وزارت صنعت نیز درگیر موضوع سهمیه بندی 
بنزین و آثار مترتب بر آن هستند؛ به همین دلیل موضوع واردات خودروهای هیبریدی به حاشیه رانده 

شده است، اما کارشناسان مربوطه در حال بررسی شرایط آن هستند.
مرشــد سلوک به مصوبه شورای سیاستگذاری سران سه قوه اشــاره کرد که خودرو را در گروه دهم 

ممنوعیت وارداتی قرار داده، اما هیچ گاه تصریح نکرده که واردات خودرو ممنوع است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بیان داشت:  با توجه به مقطعی بودن تصمیم گیری های این شورا، 
امیــد می رود ممنوعیت واردات خودروها به ویژه خودروهای هیبریدی که این روزها متاثر از مســاله 
گرانی و سهمیه بندی بنزین و همچنین آلودگی هوای کالنشهرها اهمیت آن بیش از پیش مشخص 

شده، برداشته شود.
»مهناز رمضانی« کارشناس خودروهای هیبریدی گفت: آنچه در قانون ساماندهی خودرو به آن اشاره 
شده، وضع تعرفه پنج درصدی بر واردات خودروهای هیبریدی است که اکنون بین شورای نگهبان و 

مجلس در رفت و آمد است.
وی یادآور شد: در روزهای گذشته نمایندگان مجلس به اتفاق آرا تاکید بر واردات خودروهای هیبریدی 
داشتند و حتی برخی از آنان خواستار دخالت شورای شهر بر تردد نکردن خودروهای با عمر بیش از 

۱۰ سال در سطح شهرها شدند.
رمضانی خاطرنشــان کرد:  فراهم شدن زیرســاخت های تردد خودروهای هیبریدی از سوی دولت تا 

پنج سال آینده، از دیگر شروطی است که در طرح ساماندهی صنعت خودرو به آن اشاره شده است.
با وجود مطالب بیان شده، اما برخی کارشناسان معتقدند هرچند توسعه استفاده از خودروهای هیبریدی 
می تواند به عنوان یک راهکار موقتی مطرح باشد، اما به هیچ وجه به عنوان یک اولویت مطرح نیست.
این در حالی است که »مهدی میراشرفی« رئیس کل گمرک روزهای گذشته در این زمینه اعالم کرد:  
تصمیم حال حاضر مســووالن بر منع واردات خودرو اســت و تفاوتی هم بر نوع خودروهای لوکس یا 

هیبریدی ندارد.
وی بیان داشــت: تا زمانی که با مضیقه ارزی روبه رو باشــیم، هیچ وارداتی در زمینه کاالهای لوکس 

انجام نخواهد شد.
مطابق ماده ۴ طرح ســاماندهی صنعت خودرو، تعرفــه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر 

خواهد شد.

ترقی اقتصادی : درحالی کــه انتظار می رود مجموعه 
حاکمیت برای فرهنگ سازی بیمه گام های مهمی بردارد 
و عرضــه محصوالت بیمه ای را برای عموم مردم آســان 
نماید، درالیحه مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر در 
مجلس شــورای اسالمی در حال بررسی است،  متأسفانه 
برخالف سایر کشورهای توسعه یافته، برای خدمات بیمه 
مالیات درنظر گرفته می شود و معافیت های مالیاتی این 

خدمت را حذف می کنند. 
 دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های 
بدنی بر حذف مالیات ارزش افزوده از خدمات بیمه تاکید 
کــرد و گفت : به ارزشــی که در فرآینــد تولید به ارزش 
کاالهای واســطه ای افزوده می شود، گفته می شود. این 
مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کاالی خاص. 
ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی 
شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه 
از ســود عملیاتی )پس از کسر مالیات( محاسبه می شود. 
فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیز عبارت است از 
: سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه. 
وی بــر نقش بی بدیل بیمــه در دنیا تاکید کرد و گفت : 
دردنیا که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین 
المللی آن را رقم می زند، کشــورها برای آنکه بتوانند در 
عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد 
برمی آیند تا شــاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود 
بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی 
و بالطبع افزایش نقش مؤثر خود موجب تقویت اقتصاد و 

ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.
جباری با بیان اینکه صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص 

های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین 
نهادهــای اقتصادی مطرح بوده و از دیگر ســوی، فعالیت 
دیگر نهادها را پشتیبانی می کند ، افزود: صنعت بیمه یکی 
از حوزه های تأثیر گذار بر اقتصاد ملی هر کشــوری است 
صنعتی که نقش چشم گیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی 
ایفا می کند. به عبارتــی صنعت بیمه با جمع آوری حق 
بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است و 
از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های 
اقتصادی، خدماتی، تولیدی و ... در جامعه روند سازندگی 

پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
وی با شــاره بــه اینکه بیــش از ۸ دهه از ظهــور بیمه 
درکشورمان می گذرد ، یادآورشد:  صنعت بیمه با آسیب 
شناسی بازار و تحلیل ریسک ها ، متناسب با نیاز مشتریان 
بیمــه نامه های متنوعی را پیاده ســازی و به بازار عرضه 
کرده اند به طوریکه تمام خطرات را پوشــش می دهند . 
اما ضریب نفوذ ۲/۴ درصد نشان می دهد بخش عظیمی 
از کشور از خدمات بیمه بهره مند نیستند و با این صنعت 
غریبه اند.  جباری با بیان اینکه قانون بیمه شــخص ثالث 
یکی از قوانین مترقی و جامعی است ، افزود: چرا باید هنوز 
۹۰ درصد موتورسواران و حدود ۵ تا ۱۰ درصد از خودروها 

فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند؟ 
جباری گفت : زیرا صنعت بیمه و متولیان آن ســال ها با 
مقوله فرهنگ ســازی بیمه توجه ویژه ای ننموده و برغم 
تمام خدمات مفید این صنعت مردم از شرایط و حقوقی که 
می توانند با خرید انواع بیمه نامه ها کسب کنند ، اطالع 
کافی نداردند.  او با اشاره به نقش دولت ها در توسعه بیمه 
گفت : با توجه به اهمیت موضوع، همواره دولت ها با پیش 

بینی موضوع در قوانین و مقــررات، راهکارهای حمایتی 
جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در کشورها را مهیا می 
نمایند تا بدین ترتیب این نقش و وظیفه حاکمیت بصورت 

مناسب توسط این حوزه کسب و کار اجرایی شود.
جباری یادآورشــد: صنعت بیمه درکشــور صنعت نادری 
اســت که هیچ گاه از منابع و یارانه های دولتی اســتفاده 
نکرده اســت و در مقابل طی ۸ دهه از عمر خود، همواره 

درجبران خسارات به دولت یاری رسانده است. 
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی با اشاره به 
اینکه دولت درســال ۱۳۱۴ برای تاسیس بیمه ایران دو 
میلیون تومان سرمایه گذاری کرد، یادآورشد: بخش عمده 
ای از این ســرمایه گذاری از محل امالک و مستغالت بود 
و امروز بعد از گذشت ۸۰ سال دولت ها هیچ منابعی را به 
جز تامین سرمایه اولیه بیمه های دولتی )به استثنای بیمه 
ایران( که بعدها به بخش خصوصی واگذار شدند، دربخش 

بیمه سرمایه گذاری نداشته اند. 
وی گفت : این درحالی است که صنعت بیمه به موقع کلیه 
مالیاتها و عوارض قانونی واگذار شده به خود را می پردازد 
و از طریق  واریزد ســود خالص پایان سال مالی به دولت 
کمک می کند.  جباری گفت : صنعت بیمه درچند ســال 
اخیر در مقایسه با نظام پولی و بازار سرمایه مهجور مانده 
است و  برغم نقش مهم در ثبات اقتصادی نتوانسته سهم 

خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد. 
وی ادامه داد: درحالی که انتظار می رود مجموعه حاکمیت 
برای فرهنگ سازی بیمه گام های مهمی بردارد و عرضه 
ایــن محصول را برای عموم مردم آســان نماید، درالیحه 
مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس محترم 
شورای اسالمی در حال بررسی است،  متأسفانه برخالف 
سایر کشــورهای توسعه یافته، برای خدمات بیمه مالیات 
درنظر گرفته می شود و معافیت های مالیاتی این خدمت 

را حذف می کنند. 
جباری خاطرنشــان کــرد: اخذ مالیــات ارزش افزوده از 
خدمات بیمه، عماًل قیمت تمام شده بیمه نامه را افزایش 
می دهد و موجب گران شدن آن می شود. حال اینکه باید 
برنامه هایی تدوین شــود که قیمت خدمات بیمه کاهش 
یابد تا آحاد جامعه از انواع پوشش های آن بهره مند شوند. 
ایران کشــوری است که طی ســال های گذشته حوادث 
غیرمترقبه زیادی را شــاهد بود و خســارات زلزله و سیل 
ارقام قابل توجهی بود که متاسفانه به خاطر نداشتن بیمه 
نامه کامل بخشــی از خسارات توسط صنعت بیمه جبران 
شد و مابقی توسط کمک های مردمی و دولت باید جبران 
شــود. درحالی که دولت باید برای پوشش گسترده چتر 

خدماتی بیمه، قیمت تمام شده را کاهش دهد .  

لزوم حذف مالیات 
جبــاری در بخش دوم صحبت هایش بــر حذف مالیات 
ارزش افزوده از خدمات بیمه تاکید کرد و گفت : به ارزشی 
که در فرآیند تولید به ارزش کاالهای واســطه ای افزوده 
می شود، گفته می شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط 
است و نه به کاالی خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری 
برای ســنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد 
است که با کسر هزینه ســرمایه از سود عملیاتی )پس از 
کســر مالیات( محاسبه می شــود. فرمول محاسبه ارزش 
افزوده اقتصادی نیز عبارت است از : سود عملیاتی پس از 

کسر مالیات منهای هزینه سرمایه.
بــه گفته وی مبدأ اصلی روش مالیــات گیری به صورت 
مالیات بر ارزش افزوده، کشورهای توسعه یافته اروپا است، 
اما برخی کشــورها با نگرشــی متفاوت به اقتصاد، از این 
روش از مالیات گیری بهره نمی برند. از جمله کشورهایی 
کــه در آنها مالیات گیری از نــوع مالیات بر ارزش افزوده 
استفاده نمی شود می توان کشــورهایی همچون ایاالت 

متحده آمریکا و عربستان سعودی را نام برد.
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی گفت : در 
ایران نــرخ مالیات بر ارزش افزوده بــرای عموم کاالها و 
خدمات ۹ درصد بوده اما این نرخ برای سیگار و برخی مواد 
سوختی متفاوت است. مالیات انواع سیگار، نفت کوره، نفت 
گاز و سوخت هواپیما به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰درصد می 
باشــد. او با بیان اینکه  کاالهای اساســی از مالیات معاف 
هســتند. درباره ضرورت عدم مشمولیت مالیات بر ارزش 
افــزوده در صنعت بیمه گفت : توجــه به ماهیت صنعت 
بیمه به عنوان یک کســب و کار حمایتی- اجتماعی که 
در عین ایجاد امنیت اجتماعی دارای بازخوردهای امنیتی 
و روانی،سیاســی در جامعه می باشــد، عماًل ضریب نفوذ 
بیمه ای به عنوان یکی از مهمترین شــاخص های توسعه 
یافتگــی اجتماعی و عملکرد اقتصادی کشــورها تعریف 
می گردد. بطوریکه در همین ارتباط همه دولت ها بدنبال 
تقویــت این بخش از اقتصاد خدماتــی در تولید ناخالص 
داخلی کشور خود می باشند. لذا با عنایت به تعریف مذکور 
و سوابق تاریخی تکالیف محوله به دولت در قوانین برنامه 
های پنجساله، بیانگر توجه ویژه قوانین به افزایش ضریب 
نفوذ بیمه ای به عنوان یک تکلیف در صنعت بیمه مشهود 

بوده است. 
جبــاری موارد با اهمیت در حــوزه معافیت صنعت بیمه 
کشــور از مالیات بر ارزش افــزوده در حوزه های مختلف 
اقتصادی -اجتماعی را اعالم کرد و متذکرشــد:  سرمایه 
های موجود هر کشــور، اعم از دولتی، غیردولتی و بخش 
خصوصی، در واقع، در زمره ثروت های ملی تلقی شده که 

با بیمه کردن آنها و جبران خسارت های احتمالی توسط 
بیمه گران حفظ می شود.

به گفته او  توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری 
بوده و در صــورت وجود منابع مالی، نیازمند ابزاری برای 
حفظ ســرمایه گذاری ها، در مقابل خطرات می باشــد و 
این بیمه است که بدون اغراق، به منزله ابزار مناسبی، در 
جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت 

از سرمایه آنها خواهد بود.
جباری از صنعــت بیمه به عنوان تأمیــن کننده امنیت 
مالــی در فعالیت های تجاری نام بــرد و افزود:  بیمه گر 
با ارائه انــواع بیمه و جبران خســارات احتمالی، صاحب 
ســرمایه را در مقابــل حــوادث حمایت می کنــد، زیرا 
بازرگانــان با پرداخــت مبلغ کمی به عنــوان حق بیمه 
آســایش خاطر را در رابطه با حفظ سرمایه شان به دست 
مــی آورند و به جای آنکه با پس انداز بخشــی از دارایی 
خود )برای جبران خســارت ناشــی از حوادث احتمالی( 
ســرمایه شــان را راکد کنند، می توانند از امکانات مالی 
 خــود در جهت گســترش کســب و کار به طــور بهینه 

استفاده کنند.
وی ادامه داد:  دســتیابی به اهداف تعیین شده در قوانین 
باالدستی از جمله در قوانین برنامه های پنجساله نیازمند 
توجه به قیمت تمام شده خدمات بیمه ای برای گروه هدف 
می باشــد. بنظر می رسد وضعیت فعلی قیمت بیمه نامه 
با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده نســبت به آن، در شرایط 
حاضر با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشــور نیازمند 
توجــه ویژه در حذف مالیات بر ارزش افزوده و حذف این 

مالیات از بیمه نامه های صادره می باشد. 
او با اشــاره به توسعه ســرمایه گذاری ها گفت :  شرکت 
های بیمه از محل دریافت حق بیمه )ذخایر فنی( از بیمه 
گذاران می توانند با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف 
مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی دیگر 

به شکوفایی اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.
او ایجــاد اعتبار و توســعه مبادالت دلیــل دیگری برای 
معافیت مالیاتی بیمه دانست و گفت : افزایش ضریب نفوذ 
بیمه ای از جمله بیمه عمر، با کاهش قیمت تمام شــده، 
عالوه بر تضمین ســرمایه گذاری و تثبیت وضعیت مالی 
بــه روش های مختلف به ایجاد افزایش اعتبار و توســعه 

مبادالت ملی کمک می کند.
به گفته جباری شرکت های بیمه با جبران خسارت های 
ناشــی از حــوادث کار، مانــع از ورشکســتگی صاحبان 
کســب و کار می شوند و با جبران خسارت های وارده به 
بیمه گذاران، موجبــات و تمهیدات ادامه حیات اقتصادی 

شرکت ها و افراد شاغل در آن را فرآهم می آورند. 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی اعالم کرد:

لزومحذفمالیاتبرارزشافزودهازخدماتبیمه

کارشناس اقتصادی 
مهدی کرامت فر 



ترقی اقتصادی : این روزهــا تمام داده های اقتصاد جهانی 
یک چیز را نشــان می دهند: ســرعت رشــد اقتصاد اروپا و 
سراسر جهان در حال ُکند شــدن است. در چنین شرایطی 
نظام های ســنتی همچنان برای بقای خود تالش می کنند. 
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی و برنده جایزه 
نوبل اقتصادی )در سال ۲۰۰۱ میالدی( استدالل می کند که 
این وضعیت ناشی از اختالف فزاینده بین میزان خلق ثروت 

و امکان بهره مندی عمومی از آن است.

وی با اشــاره به اینکه ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی جدید 
بین بازار، دولت و جامعه مدنی داریم، ادامه داد: سرمایه داری 
بخشی از تاریخ است. نمی توان به همان نظام سرمایه داری ای 
اتکا کرد که ۴۰ ســال گذشته داشته ایم. این نظام نمی تواند 
یک نوع ســرمایه داری مبتنی برخودخواهی باشــد، سرمایه 
داری لجــام گســیخته  و بی روحی که هدفــش به حداکثر 
رســاندن ارزش ســهام ها در بازار، صرف نظــر از پیامدهای 
اجتماعی آن اســت. نتیجه این سرمایه داری اتفاقی است که 
در ایاالت متحده آمریکا شــاهد آن هســتیم که نه تنها به 
افزایش نابرابری منجر شده، بلکه بحران اعتیاد به مواد مخدر 
را هم به دنبال داشته است. )در آمریکا( امید به زندگی روبه 
کاهش است. با بحران مواد غذایی و ابتال به دیابت در دوران 
کودکــی روبرو بودیم. صنایع کشــاورزی و غذایی از جوانان 
بهره برداری می کنند. شرکت نفتی »اکسان  موبیل«   تغییرات 
آب و هوایــی را انکار می کند، صنعــت دخانیات مضر بودن 
ســیگار برای سالمتی را به رغم دالیل محکم و قانع کننده ای 
که وجود دارد، تکذیب می کننــد. موارد و نمونه های زیادی 

رفتارهای غیراخالقی وجود دارد.

برنده نوبل اقتصاد درباره مشــکالت اقتصــادی در اروپا نیز 
گفت: مشکل اروپا، مشکل اشتغال است. وعده داده شده بود 
که اگر نرخ تورم پایین زیر دو درصد و کســری بودجه از سه 
درصد پایین تر و رشــد نرخ بدهی عمومی زیر سقف قانونی 
۶۰ درصد بماند،   با رشــد اقتصادی روبرو خواهیم بود. این 
سیاســت چندین دهه اجرا شده است و با این حال، در اروپا 
شاهد رکود اقتصادی هســتیم. بنابراین واضح است که این 

سیستم دیگر کارایی ندارد.
استیگلیتز افزود: ممکن است بحران مالی اتفاق بیفتد، اما من 
بحران مالی نمی بینم. آنچه من می بینم کندی رشد اقتصاد 
اســت که در همه نقاط جهان وجود دارد. مثال در چین که 

از سال ۲۰۰۸ میالدی موتور رشد اقتصادی جهان 
بــود، یا در ایاالت متحده که نرخ رشــد اقتصادی 
آن ۱.۹ درصد اســت و تنها کمی باالتر از رشــد 
اقتصادی منفی اســت. در حالی که ترامپ وعده 
رشــد اقتصادی ۳.۴ درصدی یا بیشتر را داده بود. 
در آلمان هم روند رشــد اقتصاد ُکند است. از نظر 
مــن جنگ های تجاری که ترامــپ به راه انداخته 

و حمایت گرایــی اقتصادی واقعا بــرای اقتصاد جهانی نگران 
کننده اســت. وی با انتقاد از جنگ های تجاری ترامپ ادامه 
داد: همه در این جنگ بازنده هستند. جنگ های تجاری واقعا 
ایده بدی بود. ترامپ با گفتن اینکه در این جنگ ها به آسانی 
پیروز خواهد شــد، جنگ ها را شروع کرد. اما اینطور نیست. 
جنگ تجاری ساده نیست. پس از سه سال مذاکره، هنوز به 
هیچ توافقی با چین دست نیافته است. تنها چیزی که دولت 
آمریکا تاکنون به آن دست یافته، چیزی است که آن را توافق 
مرحله یک نامیده اند. توافق مرحله یک همان چیزی است که 
ســال ها پیش دولت آمریکا در شرایط عادی )غیر از جنگ(   
در مذاکره با چین به آن دســت یافته بود. بنابراین، جهان به 
دلیل وجود این عدم قطعیت چیزهای زیادی را از دست داده 
اســت. واقعیت این اســت که می دانیم حتی اگر توافقی هم 
صورت بگیرد که به نفع بازار باشد، ترامپ چنانچه به نفعش 

نباشد، آن را پاره می کند.

ترقی اقتصادی : رئیس کمیسیون معامالت آتی کاال 
)CFTC( آمریکا می گوید که در سال ۲۰۲۰، جهان 
رمز ارزها شاهد عرضه قراردادهای آتی اتریوم در بورس 
کاال خواهد بود. در این بین بورس کاالی شــیکاگو که 
هم اکنون میزبان معامالت قراردادهای آتی بیت کوین 
اســت اعالم کرده که در ســه ماه نخست سال ۲۰۲۰ 
قرارداد اختیار معامله بیت کوین را نیز راه  اندازی کند.

هیث تاربرت که در یکــی از برنامه های هفته فین تک 
در دانشگاه جورج تاون سخن می گفت، اعالم کرد: طی 
۶ تا ۱۲ ماه آینده، معامالت آتی رمز ارز اتریوم شــروع 

خواهد شد.

رئیس کمیسیون معامالت آتی کاال )CFTC( آمریکا 
با اشــاره به اینکه راه اندازی یک قرارداد آتی به معنای 
تکمیــل کل فرآینــد نیســت، افزود: »دربــاره حجم 
معامالت نظری نــدارم، این به تصمیم بازار بســتگی 
دارد. اما تصورم این است که دست  کم توانسته  ایم در 
مورد قابلیت عرضه قراردادهای آتی اتریوم شفاف سازی 

بیشتری انجام دهیم.«
تاربرت اوایل مــاه اکتبر گفته بود که اتریوم )به عنوان 
دومیــن رمز ارز جهــان از نظر ارزش بــازار( یک کاال 
محســوب می شــود و CFTC مایل اســت دادوستد 
قراردادهای آتی آن را مورد تایید قرار دهد. با این حال 
هنوز روشــن نیست چه کسی واقعا عالقه مند به عرضه 
قراردادهــای آتی اتریوم در بازار آمریکاســت. تاربرت 
همچنین در گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد: »تاکنون 
هیچ شرکتی درخواست راه اندازی این محصول را ارائه 
نکرده اســت اما تصور می کنم این اتفاق به زودی رخ 

خواهد داد.«
تاربــرت گفت که تایید راه اندازی قرارداد آتی اتریوم به 
نوع در خواســت  ها بستگی دارد. به بیان دیگر، شرکت  
ها می توانند راسا تایید و تضمین آن را به عهده گیرند 
یا از ما بخواهند تا آن را تایید کنیم که روند کار شبیه 

تایید قراردادهای آتی بیت کوین است.
رئیس کمیســیون معامالت آتــی کاال افزود:»در حال 
حاضــر، در کنار شــرکت هایی کــه قراردادهای آتی 

بیت کویــن را عرضه می کنند، چهــار بورس به معامله 
محصوالت مشــتقه رمز ارز اختصاص دارند. خریداران 
و فروشــندگان چنین قراردادهایی می توانند مطمئن 
باشــند که دربورس های مــورد تاییــد و نظارت این 
کمیســیون هیچ نوع دســتکاری قیمــت انجام نمی  
شــود. آنچه بازارهای ما انجــام می دهند )و طی ۱۵۰ 
سال گذشته نیز انجام داده اند( تضمین شفافیت کافی 

قیمت است.«
تاربــرت همچنین گفت کــه احتماال بــه زودی این 
کمیســیون دیگر رمز ارزهای موجــود را نیز به عنوان 

"کاال" مورد تایید قرار خواهد داد.
بــه گــزارش »کاالخبــر«؛ در این میان ســخنگوی 
بــورس کاالی شــیکاگو )CME( در بیانیه ای اعالم 
کرده اســت که این بورس فعــال برنامه ای برای عرضه 
قراردادهای آتی یک رمــز ارز جدید را ندارد. در حال 
حاضر، قراردادهای آتی بیت  کوین در این بازار معامله 
می شــود. بورس کاالی شــیکاگو همچنیــن در نظر 
دارد در ســه ماه نخست ســال آینده، قرارداد اختیار 
معامله بیت کوین را نیــز راه  اندازی کند. در این میان 
بورس  شــیکاگو و بورس بین  قــاره ای درباره احتمال 
راه اندازی قراردادهای آتی اتریوم هنوز پاسخی نداده اند. 
سخنگوی بورس کاالی شیکاگو گفت: »در حال حاضر 
 ما بــر راه اندازی قــرارداد اختیار معاملــه بیت کوین 

متمرکز شده  ایم.«

ترقی اقتصادی : موسســه Euromonitor در گزارشی پیش بینی کرده کدام 
شهرهای جهان محبوب ترین مقاصد گردشگران بین المللی خواهند بود.

به گزارش بلومبرگ، باوجود ناآرامی های سیاســی اخیر در هنگ کنگ، این شهر 
همچنان عنوان خود به عنوان محبوب ترین مقصد گردشگران بین المللی را حفظ 
کرده اســت. این درحالی اســت که نیویورک، از بین ده شــهر اول محبوب برای 
مســافران بین المللی خارج شــده و دهلی برای اولین بار به این رتبه بندی اضافه 

شده است.
گزارش تازه موسســه  Euromonitor  از محبوب ترین شــهرهای جهان برای 
مسافران بین المللی، از غلبه شهرهای آسیایی می گوید. بیش از ۴۰ شهر آسیایی 
در این فهرســت  ۱۰۰ تایی قرار گرفته اســت.  انتظار می رود بانکوک در جایگاه 
دوم قرار بگیرد و ماکائو در چین و ســنگاپور هم بعد از بانکوک  رتبه های ســوم و 

چهارم را کسب کنند.
لندن با دو پله سقوط در جایگاه پنجم در این رتبه بندی قرار گرفته است. شرایط 
ناپایدار انگلســتان به دلیل برگزیت و ســخت تر شــدن قوانین روادید سفر  دیگر 
شهروندان اروپایی به لندن از عوامل عمده تنزل رتبه اقتصادی ترین شهر قاره اروپا 

در این رتبه بندی است.

پیش بینی می شود تعداد مسافران ورودی در جهان با رشد ۴.۲ درصدی در سال 
۲۰۱۹، به ۱.۵ میلیارد سفر برسد.

نیویورک، محبوب ترین شــهر آمریکایی برای مسافران بین المللی در سال جاری 
از رتبه هشــتم به یازدهم می رود و میامی در رتبه ۲۹، لس آنجلس در رتبه ۳۳ و  

الس وگاس در جایگاه ۳۸ قرار می گیرد.
داده های این فهرســت نشــان می دهد رقابت برای جذب مسافر در سطح جهان 
بیشــتر بین شــهرهای اروپایی و آســیایی در جریان اســت. در گزارش موسسه 
Euromonitor آمــده که تنش های تجاری بیــن چین و آمریکا یکی از نگرانی 

های عمده درباره صنعت گردشگری و سفر در آسیاست.
گزارش Euromonitor تنها براســاس ورود مسافرانی تهیه می شود که بیش از 
۲۴ ســاعت و کمتر از یک سال در یک شــهر اقامت کنند. برای تهیه این گزارش 

۴۰۰ شهر جهان بررسی شده است.
مســافران ورودی، همه افرادی که برای موارد کاری،  فراغت یا دیدار دوســتان و 
خانواده به شــهرهای دیگر سفر کرده اند را شامل می شود اما کسانی که در کشور 
دیگری کار می کنند یا آموزش می بینند، مثل کارکنان ارتش، خدمه وسایل حمل 

ونقل و پناهجویان را محاسبه در تهیه این گزارش محاسبه نمی شوند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 82 - نیمه دوم آذر ۱398

با وجود تحریم های آمریکا 

 پیش بینی افزایش ناگهانی چگونهروسهاارزشروبلراباالبردند؟
قیمت بیت کوین

ترقــی اقتصادی: قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود نصف باالترین قیمت ســاالنه آن 
قرار دارد. ســکه های مجازی دیگر ســعی می کنند به بیت کوین برسند ولی عملکرد بدتری 

نسبت به آن داشته اند.
 اطالعات فنی در حال حاضر مثبت اســت و یک افزایش قیمت ناگهانی را برای بیت کوین و 
ســایر ارزهای مجازی پیش بینی می کند. تحوالت اخیر نشان می دهد ۲۰۲۰ می تواند سالی 

بزرگ برای بیت کوین باشد.
چارلز هاسکینســون، یکی از موسسان اتریوم و خالق کاردانو، رقیب بیت کوین، هفته گذشته 
گفت:»مــا دوباره شــاهد بیت کوین ۱۰ هــزار دالری خواهیم بود و بــه ۱۰۰ هزار دالر هم 

میرسیم«.
وی با رد  کردن این ادعا که بیت کوین به پایان دوره خود نزدیک شــده اســت، گفت:» ارز 

مجازی را نمی توان متوقف کرد. ارز مجازی ارز آینده است«.
اگر قیمت بیت کوین در اواخر ســال جاری افزایش یابد، اولین باری نخواهد بود که بازارهای 
ارز مجازی در دسامبر رونق گرفته اند. بیت کوین در روزهای پایانی ۲۰۱۳ به باالترین قیمت 

خود یعنی ۱۰۰۰ دالر  رسید.
 چند ســال بعد در دسامبر ۲۰۱۷، بیت کوین شاهد قیمت ۲۰ هزار دالر بود. ولی همه چیز 

از آن زمان تغییر کرده است.
تام لی، سرپرســت تحقیقات استراتژیک بیت کوین و ارز مجازی در گلوبال ادوایزر گفت:» به 

نظر من ضعف بیت کوین از ماه جوالی قابل درک است«.
وی افزایــش نظارت قانونی بر ارز مجازی در بحبوحه مشــکالت پروژه لیبرای فیس بوک و 

انتقاد دونالد ترامپ از بیت کوین را مقصر کاهش ارزش آن دانست.
لی در مورد سال پیش رو خوشبین است. وی به جریان جدید پول به بازارهای ارز مجازی و 

عالقه روزافزون چین به فناوری بالک چین اشاره کرد.
 در این بین، اطالعات فنی به طرز تعجب آوری در مورد بیت کوین مثبت هستند. 

بیــت کوین در حال حاضر حدود ۷۳۰۰ دالر معامله می شــود که از ۳۵۰۰ دالر آغاز ســال 
جاری میالدی بیشتر است.

علیرغم پافشــاری سرمایه گذاران خوشــبین در مورد بیت کوین که اوج آن را بسیار نزدیک 
می دانند، دارندگان بیت کوین باید از دو برابر شدن قیمت آن طی ۲۰۱۹ خوشحال باشند.

ترقی اقتصادی: بیش از ۷۵ بســته تحریمی آمریکا علیه روسیه طی هفت سال 
گذشــته و تحریم های دیگر بر ضد شرکای این کشــور در سالیان اخیر، نه تنها 
نتوانســته باعث ســقوط ارزش روبل شود بلکه میزان وابســتگی روسیه به دالر 

آمریکا را کاهش داده و منجر به ارتقا جایگاه روبل در جهان شده است.
نتایج تجارت خارجی روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ میالدی نشان می دهد 
کــه روس ها برای تحقق این هدف یعنی کاهش وابســتگی به دالر اســتراتژی 
مشــخصی را دنبال کرده اند و از شرکای خود خواسته اند طلب آنان را در صورت 
امکان به دالر پرداخت نکنند و به یورو یا روبل روســیه پرداخت کنند چرا که به 
اعتقاد روس ها روبل بیش از دالر قابل اعتماد اســت و ثبات خود را در مواجهه با 

تحریم های پی در پی آمریکا به اثبات رسانده است.
طبق آمارهای منتشر شده توسط مرکز رشد مدرسه عالی اقتصاد مسکو، سه دالر 
در تجارت خارجی روســیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ میالدی به ۵۰.۷ درصد 

رسیده است حال آنکه در مدت مشابه سال قبل از آن ۵۴.۹ درصد بود.
در مقابل یورو رشد قابل توجه ای در معامالت خارجی روسیه داشته است و تنها 
در بخش صادرات کاال و خدمات از فدراســیون روســیه از ۶۲.۵ درصد به ۶۸.۱ 
درصد نسبت به سال گذشته رسیده است و در مجموع در مقایسه با دالر از ۱۶.۸ 

درصد به ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است.
صاحبنظران اقتصادی در روســیه معتقدند که روبل به تدریج موقعیت خود را در 
محاســبات تجارت خارجی کشورشان بهبود می بخشد همانطور که آمارها نشان 
می دهد در سه ماهه دوم امسال سهم آن در تجارت خارجی روسیه ۲۱.۵ درصد 

شده است حال آنکه این آمار در مدت مشابه سال قبل ۲۰.۲ درصد بود.
بنابراین می توان گفت اگر چه به دلیل محاســبه قیمــت روز هیدروکربن ها در 
جهان با دالر آمریکا و همچنین پرداخت ســنتی با این ارز توسط دیگر کشورها 
ســهم دالر به دلیل تحریم های غرب علیه روســیه هــر روز در معامالت یکی از 

کشورهای برتر جهان در صادرات انرژی هر روز کمتر شده است.
براســاس اظهاراتی که مقامات شــرکت های بزرگ انرژی روســیه دارند، بیشتر 
قراردادهای اخیر آنها با ارزهای اروپایی انجام شده است به همین دلیل بوده که 

سهم یورو در تجارت خارجی روسیه هر روز بیشتر از دیروز است.

حتی ســهم یورو در تجارت میان روســیه وچین هم با رشــد مواجه شده و به 
۵۳.۱درصد رسیده است حال آنکه این آمار در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۲ درصد و در 

سال ۲۰۱۷ کمتر از ۳.۳ درصد بود.
با این وجود هنوز اهداف سران روسیه و چین برای اتکا به ارزهای ملی با موفقیت 
مواجه نبوده است چرا که روبل همچنان سهم کمی را در معامالت روسیه و چین 
بازی می کند حال آنکه چین نخستین شریک تجاری روسیه در جهان به حساب 
می آید. این مساله آنجا بیشتر خود را نمایان می سازد که به یاد بیاوریم در اواسط 
امسال سران روسیه و چین توافقنامه ای را برای کنار گذاشتن دالر به نفع ارزهای 
ملی خود امضا کردند. براســاس آمار منتشر شــده مدرسه عالی اقتصاد روسیه، 
روســها بیشترین معامله براساس روبل را با هندی ها داشته اند چرا که سهم روبل 

در تجارت با این کشور از ۳۵.۸ درصد به ۷۷.۸ درصد افزایش یافته است.
یادآور می شــود که پرداخــت دالر در تجارت با هند بهار ســال ۲۰۱۸ به دلیل 
تحریم های آمریکا علیه روســیه متوقف شــد و مسکو و دهلی تصمیم گرفتند از 
سازوکار تسویه حساب برای تسلیحات روسی با ارزهای ملی استفاده کنند، توافق 
مشابه ای هم چند ماه پیش میان روسها و ترکیه ای ها در همین زمینه امضا شد 

که هنوز نتایج آن در اقتصاد روسیه به صورت ملموس خود را نشان نداده است.
روس ها در تجارت با قزاقستان و بالروس هم از روبل استفاده می کنند و به دنبال 

آن هستند که با ایران نیز براساس ارزهای ملی تجارت خود را گسترش دهند.
ســهم سایر ارزها در معامالت روسیه در ســه ماه دوم سال ۲۰۱۹ میالدی تنها 
۲.۷درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم که ۱.۷ درصد بوده، 

رشد داشته است.
طبق گزارش رســانه های روســیه از جمله گازتا، وزارت توسعه اقتصادی روسیه 
می خواهد سهم روبل در تجارت خارجی این کشور را تا سال ۲۰۲۴ به ۳۰درصد 

افزایش دهد.
»ماکسیم اورشــکین« وزیر توسعه اقتصادی روسیه چند ماه پیش به فایننشیال 
تایمز گفته بود ما از اروپایی ها خواســته ایم پول نفت و گاز روســیه را به یورو یا 

روبل بپردازند.
بانک مرکزی روســیه نیز دو ماه پیش خبر داد برای نخستین بار میزان تجارت 
روبل با ترکیه پنجمین شــریک تجاری بزرگ روسیه به یک سوم از کل تجارت 
دو کشــور رسیده است به عبارت دیگر دو سوم تجارت با دالر و یک سوم مابقی 

به روبل است یا برای پرداخت تبدیل به روبل شده است.
پیش بینی می شود این روند در روابط روسیه و ترکیه هر روز بیشتر شود چرا که 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه چند روز پیش از مردم کشــورش 
خواسته بود دالر را کنار بگذارند و با هدف حمایت از لیره ترکیه با این ارز یا دیگر 
ارزهای خارجی با دیگران معامله کرده و میزان میهن پرستی خود را نشان دهند.

در مجموع می توان گفت، روســها توانســته اند در مقابل تحریم های مســتمر 
و پــی در پی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه اقتصاد این کشــور، مســیری متفاوت 
از اتحــاد جماهیر شــوروی را طی کنند و با توجه به میزان وابســتگی شــدید 
اروپــا و دیگر کشــورها بــه نفت و گاز آنــان، زمینه را بــرای دریافت مطالبات 
خود بــا پول ملی کشورشــان فراهم کنند یا حداقل ســهم پــول روس ها در 
تجــارت بین المللــی را روزبروز ارتقا بخشــند و در مقابــل از تحریم های ضد 
 روســی آمریکا و دیگر شــرکای روســیه فرصتی بــرای ضربه زدن بــه جایگاه 

دالر آمریکا بسازند.

گزارش

دارنده نوبل اقتصاد: 
جنگ های تجاری ترامپ فقط بازنده دارد

۲۰۲۰، سال تحول در جهان رمز ارزها؛

رمز ارز اتریوم به بورس کاال می رود
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یکی از کتاب های پرفروش ســال گذشــته در سایت های آنالین کتابفروشی کتابی نوشته پامال 
پاول دبیر ســرویس نقد کتاب روزنامه نیویورک تایمــز درباره عالقمند کردن کودکان به کتاب 
خوانی بحث کرده اســت. به گزارش ان بی ســی، یکی از کتاب های پرفروش ســال گذشته در 
سایت های آنالین کتابفروشی کتابی نوشته پامال پاول دبیر سرویس نقد کتاب روزنامه نیویورک 
تایمز همراه ماریا روسو ویراستار کتاب های کودکان در انتشارات معتبر آمریکایی بود. این کتاب در 
سال ۲۰۱۷ منتشر شد ولی هنوز هم از فروش خوبی در آمازون و دیگر کتابفروشی ها برخوردار 
است. این کتاب با عنوان »چطور یک خواننده بسازیم« درباره روش های مختلف عالقمند کردن 
کودکان به کتابخوانی بحث کرده است. ماریا روسو خودش صاحب سه فرزند است و اعتقاد دارد 
هر کسی که بخواهد فرزندان خود را به کتابخوانی عالقمند کند باید مراحلی را گام به گام اجرا 

کند. بخش هایی از این گام ها به نقل از کتاب آورده شــده اســت: ۱- قبل از همه خودتان کتاب  
بخوانید:قبل از کتابخوان کردن هر کسی بهتر است خودتان به کتاب خواندن عالقه نشان دهید. 
کودکان بسیار باهوش هستند. آن ها توصیه های واقعی را از راهکارهای بیهوده تشخیص می دهند. 
۲- در همه اتاق های خانه کتاب داشته باشید: برای کتاب خوان کردن کودکان دکوراسیون خانه 
را فراموش کنید و به جای آن از کتاب ها برای تزیین اســتفاده کنید. وقتی کتاب در همه جای 
خانه وجود داشــته باشــد اولین مزیت آن تماس فیزیکی کودکان با کتاب است. وقتی کودکان 
بدون واسطه به کتاب ها دسترسی داشته باشند، زمینه الزم برای عالقمندی آنها به کتاب فراهم 
می شود. ۳- کتاب های اختصاصی برای کودکان تهیه کنید: کتاب اختصاصی برای کودکان یعنی 
کتابی که مال آن ها باشد و هیچ کسی حق استفاده از آن را نداشته باشد. به عبارتی به کودکان 
احساس مالکیت کتاب ها را بدهید و آن ها را با همین حس به کتاب نزدیک کنید. وقتی ببینند در 
قفسه کتاب چیزی دارند که برای  خودشان است به کتاب نزدیک می شوند چون کودکان اساساً 
عاشق جمع آوری اشیای متعلق به خودشان است. ۴-از کتاب های مصور شروع کنید:برای نوزدان 
و کودکان کم ســن و سال از کتاب های مصور شروع کنید.کودکان با تصاویر سریع ارتباط برقرار 
می کنند و این ارتباط به تدریج به کتاب های دیگر سرایت می کند. تصاویر و رنگ های موجود در 

کتاب ها از نظر روان شناسان نخستین نقطه کانون توجه آن ها به کتاب است. ۵- شما به خواندن 
ادامه دهید: بسیاری از کارشناسان پرورشی کودکان و همچنین روانشناسان بارها این موضوع را در 
مقاالت خود ثابت کرده اند که خواندن کتاب برای کودکان نوپا مفید است. شاید بارها دیده باشید 
که در هنگام کتاب خواندن حواس کودکان ممکن است به چیزهای دیگر معطوف باشد ولی شما 
همچنــان به کتاب خواندن ادامه دهید چون آن ها تمام کلمات را در ذهن خوب ثبت می کنند. 
۶- از کتاب تکراری خســته نشوید: بسیاری از کودکان دوست دارند بارها یک کتاب محبوبشان 
برایشان خوانده شود. از این مسئله خسته نشوید. خواندن کتاب های تکراری به این معنا نیست که 
آنها به یک کتاب عادت کرده اند بلکه در هر بار خواندن یک کتاب تکراری تجربیات متفاوتی کسب 
می کنند. تحقیقات روانشناســان این مسئله را ثابت کرده است که کودکان از لحن های متفاوت 
یک داستان تکراری تجربیات بسیاری کسب می کنند. ۷- ساعت خواب مهم است ولی ساعات 
دیگر مهم تر است:یکی از ساعات مهم برای کتاب خواندن برای کودکان ساعات انتهایی شب و به 
عبارتی ســاعت خواب آن هاست ولی نباید ساعات دیگر روز را فراموش کنید. اگر کودکان عادت 
کنند که کتاب خواندن فقط در ساعت قبل از خواب اتفاق می افتد نباید انتظار داشته باشید که 

در اوقات دیگر کتاب بخواند. 

ترقی اقتصادی : نخســتین نشست از سلسله 
نشست های »شب های روشــن« در کتابخانه 
ملــی ایران، عبداهلل انواربه توصیف شــخصیت 
جــالل آل احمد پرداخت و گفــت: آل احمد 

آزاده بود و به هیچ گروهی تعلق نداشت.
 نخســتین نشست »شب های روشــن« با یاد 
»جالل آل احمــد« با حضور عبــداهلل انوار و 
ســعید محبی در موزه کتاب و میراث مستند 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این نشســت عبداهلل انوار به عنوان قدیمی 
ترین دوســت جالل آل احمد بــه توصیف او 
پرداخت و گفت: من ۷۶ ســال پیش با جالل 
آل احمد در دانشســرای عالی آشــنا شدم. او 
در خانــواده ای مذهبی متولد شــد و پس از 
جدایی او از خانواده نیز آثار تربیت مذهبی در 

کارهایش دیده می شد.
این پژوهشــگر با اشاره به میهن پرستی جالل 
آل احمد گفت: جالل چیزی را برای مقام نمی 
 نوشت و آزادی در خونش بود و با نهایت قدرت 

کار می  کرد.
وی ادامه داد: نســل جدید بایــد آثار جالل را 
بخواند، او معتقد بود پول و مقام نسل جدید را 
به نابودی می کشــاند و نباید برای پول و مقام 
اخالق را از دست داد و براساس فسلفه یونانی 
در جامعه ای که پــول ارزش پیدا کند احترام 

از بین می رود.
انــوار با اشــاره به کتاب »خســی در میقات« 
پیاده سازی مذهب به صورت واقعی در جامعه 
را موجــب ایجاد اتحاد دانســت و افزود: وقتی 
جــالل صحبت از مذهب می کــرد صحبت از 
اخالق بود و براین باور بود اگر همه در یک افق 
اخالقی جمع شوند جامعه نجات پیدا می کند 
ولی متاسفانه آثار جالل به خوبی انتشار نیافته 

است. وی ذات جالل آل احمد را آزادی دانست 
و از جمله ویژگی های او را پایداری و استقامت 
در دوستی برشــمرد و تاکید کرد: نسل جوان 
بایــد حرف جالل را بخوانــد و بفهمد، در این 
صورت جامعه از بسیاری مسائل نجات می یابد.
در ادامــه محبــی به بررســی چهــره جالل 
خــود  عصــر  روشــنفکری  ســیمای  در 
نــگاه روشــنفکران آن  و گفــت:  پرداخــت 
 عصــر از جملــه جــالل، نگاهــی کل نگربه 

تحوالت اجتماعی بود.
این نویسنده و مترجم در ادامه به بررسی کتاب 
نــون و القلم پرداخت و پیام اصلی داســتان را 
تالش روشنفکران برای نجات جامعه و اشاره به 
اعتقادات متعالی انسانی و ارزش های اخالقی 

و دینی دانست.  
وی افــزود: توجه و اقبال جــالل به مذهب از 
موضع یک روشنفکر بومی معترض است نه از 
موضــع انجام تکالیف دینــی و یا اصالح دینی 
و ما بــا دو آل احمد مواجه هســتیم که ابعاد 
وجودی اش مغفول مانده است آل احمد قصه 

نویس و آل احمد مرجع.
محبی بــا تاکید بر ابعــاد مختلف وجودی آل 
احمــد و میراثی که برای امروز باقی گذاشــته 
اســت ادامه داد: ویژگی مشترک در آل احمد 
نویســنده، فعال سیاســی و روشنفکر، وجدان 
بیدار او به نسل خود است که از لحاظ فیزیکی 
و فکری جوان مرگ شــد و همانند بسیاری از 

چهره ها، آل احمد نیز عمر کوتاهی داشت.
وی آل احمد را مشــغولیت نسل های بسیاری 
دانست و مرجعیت آل احمد را به علت تحول، 
شــجاعت، صداقت و نثر آل احمــد در آثاری 
چون »خســی در میقــات«، »نفرین زمین«، 

»نون والقلم« و بسیاری دیگر برشمرد.

روایت انوار از جالل آل احمد؛

 آزاده بود و به هیچ 
گروهی تعلق نداشت

مراحل گام به گام برای عالقمندی 
کودکان به کتاب

در حالی رئیس ســازمان برنامه و بودجه دو روز قبل تمام هنرمندان را از 
مالیات معاف اعالم کرد که رویکرد دولت های غربی به عنوان خاســتگاه 

اصلی سلبریتی ها در این زمینه بسیار متفاوت است.
دو روز پیــش محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه بودجه، با رد 
درخواست سازمان امور مالیاتی برای کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان 
و اهالی فرهنگ طی دستوری فوری تمام هنرمندان را از پرداخت مالیات 
معاف اعالم کرد. اگرچه ممکن اســت اســتدالل ها درباره محدود بودن 
معیشت بعضی ناشران و نویســندگان که درآمد بسیار محدودی دارند 
درباره برخی از آنها صدق کند اما هیچ منطقی قبول نمی کند هنرمندان با 
درآمد میلیاردی مالیات نپردازند و کارگران با حقوق های بسیار ناچیز پیش 
از دریافت حقوق شاهد کسر مالیات باشند. این موضوع حتی شامل ناشران 
کتاب های کمک آموزشــی با گردش مالی بسیار باال نیز می شود که آنها 
نیز در زمره بزرگ ترین بهره مندان از این معافیت ها هستند. یک بام و دو 
هوای دولت در دریافت مالیات از اقشار گوناگون می تواند دالیل مختلفی 
داشته باشد اما بدیهی اســت که به هیچ عنوان نباید کسانی که ساالنه 
صدها میلیون و حتی میلیاردها تومــان درآمد دارند از پرداخت مالیات 
معاف شــوند. اما این پرسش مطرح اســت که دیگر کشورها هم چنین 
لطف های ویژه ای به اصحاب ســرگرمی در حوزه های سینما و موسیقی 
می کنند و درآمدهای کالن آنها را از مالیات معاف می دانند؟ واقعیت آن 
است که در کشــورهای غربی که خواستگاه اصلی سلبریتی های جهان 
هستند سختگیری بسیار شدیدی نسبت به مالیات های اصحاب سرگرمی 
در سینما و موسیقی اعمال می کنند. چنانکه ژرار دوپاردو بازیگر مشهور 
فرانسوی به دلیل اعمال مالیات ۷۵ درصدی روی درآمدهایش ترجیح داد 
فرانســه را رها کند و به بلژیک نقل مکان کند که میزان مالیات های آن 
۲۵ درصد کمتر از فرانسه است. سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا که 
مشغول جمع آوری مالیات در این کشور است نیز نه تنها هنرمندان را از 
دریافت مالیات معاف نمی داند بلکه بسیاری از هنرمندان معروف آمریکایی 
به دلیل عدم پرداخت مالیات یا فرار مالیاتی شــاهد ضبط شدن دارایی و 

حتی گذراندن حبس در زندان بودند.
وقتی نیکالس کیج جمجمه دایناسورش را برای پرداخت مالیات 

فروخت
در ســال ۲۰۰۹ ســازمان خدمات درآمد داخلی آمریــکا اعالم کرد که 
نیکالس کیج، بازیگر مشــهور آمریکایی، ۶.۶ میلیون دالر مالیات معوق 
دارد که باید پرداخت کند. این رقم تا پایان همان سال به ۶.۷ میلیون دالر 
افزایش یافت. این رقم مجموع بدهی کیج برای سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ 
بود و در نهایت کیج مجبور شد در سال ۲۰۱۲ بدهی مالیاتی خود را صاف 
کند. این بازیگر مشهور آمریکایی برای پرداخت بدهی مالیاتی خود مجبور 
شد چند خانه ویالیی و حتی فسیل مربوط به جمجمه یک دایناسور را که 
پیشتر خریداری کرده بود، بفروشد. وی بعدها گفته بود که مالیاتش حدود 
۱۴ میلیون دالر بوده اســت که پس از ارزیابی مجدد نهایتا با پرداخت ۶ 

میلیون دالر سر و ته قضیه را هم آورده است.
دعوای مالیاتی رابرت دنیرو

رابرت دنیرو، بازیگر مشــهور هالیوودی، هم در ســال ۲۰۱۵ درگیر ۶.۴ 
میلیون دالر مالیات پرداخت نشــده معوق شــد. البته وی ادعا کرد که 
سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا نامه های مربوط به مالیات وی را به 
آدرس اشــتباه ارسال کرده است و در نهایت وی مالیاتش را تسویه کرد.   
حتی بردن اسکار هم نتوانست مارتین اسکورسیزی را از پرداخت مالیات 
نجات دهد مارتین اسکورسیزی، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده،  
هنرپیشه و تاریخ دان ایتالیایی- آمریکایی،  یکی از مشهورترین کارگردانانی 
اســت که جایزه اسکار را نیز برده اما همه این مسائل باعث نشده که وی 
از پرداخت مالیات معاف شــود. وی در ولنتاین سال ۲۰۱۱ شاهد اعمال 
مالیات ۳ میلیون دالری به دلیل مالیات معوق، سود و جریمه مربوط به 
آن بود. اسکورسیزی در ســال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نیز مجبور به پرداخت ۲ 

میلیون دالر مالیات شده بود که البته همه اینها را پرداخت کرده است.
 شکیرا به خاطر مالیات معوق 
تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

شکیرا، خواننده معروف آمریکایی، و همسر پیکه، بازیکن سرشناس فوتبال 
اســپانیا، به دلیل عدم ارائه اطالعات درست مالیات بین سال های ۲۰۱۱ 

و ۲۰۱۴ و زمانی که در اسپانیا زندگی می کرده است تحت پیگرد قانونی 
قرار گرفته و ممکن اســت به پرداخــت ۳۰۰ میلیون دالر مالیات معوق 

محکوم شود.
تعقیب قضایی پامال اندرسون به خاطر مالیات

اندرسون یکی از بازیگرانی است که معموال در زمینه پرداخت مالیات بر 
درآمد خود درســت عمل کرده است اما روزنامه نیویورک دیلی در سال 
۲۰۱۲ گزارش داد که این بازیگر کانادایی برای سومین بار به دلیل عدم 

پرداخت مالیات خود مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است.
سوفیا لورن به دلیل فرار مالیاتی زندانی شد

در ســال ۱۹۸۲ ســوفیا لورن به دلیل فرار مالیاتی ۱۷ روز را در زندان 
گذراند. این بازیگر ایتالیایی البته با پرداخت مالیات و جریمه مربوط به آن 

و تسویه حساب با سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا از زندان آزاد شد.
یک سال حبس برای DMX برای فرار مالیاتی

ارل سیمونز با نام مستعار DMX یک خواننده سبک رپ آمریکایی است 
که در ســال ۲۰۱۸  به دلیل فرار مالیاتی یک ســال را در زندان سپری 
کرد. وی در جوالی ۲۰۰۱۷ توســط دادستان منطقه جنوبی نیویورک 
به یک ســال زندان محکوم شده بود. این رپر آمریکایی ۱.۷ میلیون دالر 

فرار مالیاتی داشت.
مارتا استوارت هم زندانی شد

مارتا استوارت مدل سابق و نویسنده آمریکایی است که در سال ۲۰۰۴  
و بــه دلیل فــرار مالیاتی حدود ۲۲۰ هــزار دالری ۵ ماه را در زندان 

سپری کرد.

تهرانقدیم
 گذری بر بن بست »حاج نایب« 

در خیابان ناصرخسرو

»حاج نایب« دیگر نفس نمی کشد

با باالرفتن بهای کاغذ و قیمت کتاب کتابفروشــان و ناشــران بن بســت 
»حاج نایب« رور به روز به تعطیلی و تغییر کاربری نزدیک تر می شوند.

این »بن بست« برای خودش برو و بیایی داشته؛ چه بسیار قرآن هایی که از 
اینجا خریداری شده و بر سر سفره های عقد رفته است. چه بس نیکوکارانی 
که کتاب های ادعیه خود را از اینجا خریداری کرده اند. هنوز هم بســیاری 
از مردم قدیم تهران این کوچه را به واســطه ناشران معروفش می  شناسند؛ 
ناشرانی مانند اسالمیه، دارالکتب االسالمیه، قدیانی، مرتضوی، جاویدان و ... 
که البته بسیاری از آنان به دلیلی کسادی کار تغییر کاربری داده اند و یا به 

خیابان انقالب کوچ کرده اند.
نام خیابان »ناصرخســرو« را که می شنویم شاید اولین چیزی که برایمان 
آشنا است بازار خرید داروست، اما در اواسط همین خیابان در بن بستی با 
معماری قدیمی راسته قدیمی ترین کتابفروشی های تهران قرار دارد. البته 
حاال اگر از افراد کوچه ســوال کنید که »حاج نایب« کجاســت؟ به شما 
می گویند: »آن بن بســت را می بینید که اولش لوام آرایش و عطر فروشی 

است، بروید تا ته کوچه کتابفروشی ها پیداست«.
متأسفانه از بن بست »حاج نایب« با آن اسم و رسمش تنها چند کتابفروشی 
که دیگر تابلویشان هم رنگ و رویی ندارد باقی مانده است. تصور کنید ۵۰ 
ســال است در کتابفروشــی قدیمی خود نشسته اید و تنها به عشق کتاب 
تغییر شــغل نداده اید. اما حال مغازه هایی از همکاران خود را می بینید که 
تبدیل به عطرفروشی شده اند مردم می روند و می آیند، اما در مغازه شما نه 

کسی می رود نه کسی می آید واقعا به چه امیدی باید ادامه دهید!
مشــکالت اقتصادی در کشور ما کم نیست و همه مشاغل به ویژه مشاغل 
فرهنگی هم هم کم و بیش درگیر آن هســتند اما وســعت فاجعه در این 
بن بست گفتنی نیست. مغازه هایی که تعطیل شده اند، ویترین هایی که هیچ 
کس از آن دیدن نمی کند، کتاب های روی هم چیده که تا ســقف رفته اند 
و سالهاســت همین طور مانده اند و کتاب هایی که دیگر از شدت نیاز ناشر 
کیلویی دارند به فروش می رسند تنها گوشه کمی از وضعیت کتابفروشان و 

ناشران این بن بست را بیان می کنند. 
تاریخ بن بست حاج نایب

کوچه حاج نایب در خیابان ناصرخســروی تهران کمــی پایین تر از بنای 
قدیمی شمس العماره و روبه روی ساختمان وزارت دارایی در بافت قدیمی 
و اصیل تهران واقع شده است. قدمت کوچه حاج نایب به زمانی بازمی گردد 
که حاج رضا قمی نایب کتابفروش به تهران آمد و نزدیک به صد سال قبل 
در این کوچه اولین کتابفروشی را ایجاد کرد. کوچه حاج نایب در آن زمان در 
مرکز شهر تهران قرار داشت و به خاطر نزدیکی به تجمع حوزه های علمیه 
تهــران و دارالفنون تبدیل به یکی از قطب های فــروش کتاب در طهران 
قدیم شــد و آوازه آن خیلی زود در سراسرکشور پیچید و همه برای خرید 
کتاب های مذهبی به این کوچه می آمدند. تا ۳۰ ســال، غیر از کتابفروشی 
حاج نایب قمی تنها به تعداد انگشتان دست کتابفروشی هایی در این کوچه 
وجود داشــت اما از حدود سال های ۱۳۲۵ چند فروشنده بزرگ کتاب در 

تهران پا به این کوچه گذاشتند.
در دهه ۲۰، کم کم این کوچه به مرکز تجمع کتابفروش های مذهبی  تبدیل 
 شــد و به عنوان قطب فروش کتاب های مذهبی در ایران شناخته شد. در 
دهه ۲۰ و ۳۰، بیشــترین کتاب هایی که در اینجا چاپ و منتشر می شد، 
کتاب های مذهبی و دینی بود که توســط دو ناشــر بزرگ »کتابفروشی 

اسالمی« و »انتشارات اسالمیه« به چاپ می رسید.
اوج دوران رونــق کوچه حاج نایــب به دهه ۵۰ شمســی برمی گردد، در 
سال های دهه ۵۰ و همزمان با اوج گیری انقالب اسالمی رویکرد به خرید و 
مطالعه کتاب های مذهبی بیشتر می شود و این کوچه یکی از پررونق ترین 
دوران خود را به چشم می بیند. کتابفروشان این کوچه سال های ۱۳۵۶ تا 
۱۳۶۱ را ســال های طالیی کوچه می دانند. در این سال ها تیراژ کتاب های 

مذهبی حتی از یک میلیون نسخه هم فراتر  رفت.
آنچه امروز از کتابفروشان در حاج نایب باقی مانده است مغازه های قدیمی و 
کتاب هایی است که تاریخ چاپ آن به سال ها قبل باز می گردد. اگرگذرتان 
به این حوالی بازار و خیابان باب همایون بیفتد شاید تنها مغازه های ابتدایی 
بن بست حاچ نایب که زرق و برق فروشگاه لوازم آرایش است توجه شما را 
به خودش جلب کند و  با بافت و معماری قدیمی کوچه و نازیبایی های آن 
اصال میلتان نمی کشد کمی به داخل تر بروید. اما چرا این بن بست که زمانی 

که کتاب هایش با تیراژ میلیونی به فروش رفته است به این روز افتاده؟
آن هایی که درگذشتند و آن هایی که کوچ کردند

یعقوب پویامنش مدیر نشر پیری از سال ۱۳۶۸ در این بن بست کتابفروشی 
داشته است درباره کتاب فروشی هایی که در این بن بست بوده اند، می گوید: 
در این کوچه ناشری مانند نشــر احمدی بود که سال ها پیش درگذشت. 
بعضی هم از این کوچه رفته اند. آنهایی که مانده اند، فعالیت کمی می کنند.

این کتابفروش رشد اینترنت و فضای مجازی را دلیل ترغیب مردم به خرید 
کتاب می داند و می گوید: کتاب افت بســیاری پیــدا کرده و باعث آن  هم 

فضای مجازی است که سبب شده کار ما کساد شود.
از مشکالت اساسی ناشــران و کتابفروشان در سال های اخیر گرانی کاغذ 
و گاهی اجرایی نشــدن قانون معافیت مالیاتی است. موضوعی که گله های 

ناشران حاج نایب را هم به دنبال داشته  است.
هیچ کس اینجا را نمی شناسد

امیر کافی ۴۰ ساله است و می گوید از کودکی در کتابفروشی های حاج نایب 
بوده است. او  در کتابفروشی »محمد« به عنوان مدیر فروش کتاب مشغول 
اســت، درباره بن بست »حاج نایب« می گوید: زمانی کل کوچه کتابفروشی 
بود چون برای کتاب ارزش قائل بودند، اما امروز اســم کتاب می آید هیچ 
کس اینجا را نمی شناســد و همه می گویند »میدان انقالب« و تنها بعضی 
مشــتری های قدیمی اینجا را می شناسند. کاغذ را آنقدر گران کرده اند که 
ما کتابی را می گوییم صدهزار تومان مردم از مغازه بیرون می روند. در این 
کتابفروشی زمانی ۱۷ نفر کار می کردند، اما هم اکنون سه نفر کار می کنند 
که آن سه نفر هم بیکار هستیم. یعنی این مغازه به این بزرگی فعالیتی در 
آن صورت نمی گیرد. کافی درباره اینکه چرا این روزها بن بست »حاج نایب« 
به این حال و روز افتاده اســت اضافه می کند: رســیدگی نکردند. قبال این 
بن بســت باز بود و افراد زیــادی رفت و آمد می کردند امــا این خیابان را 
بســتند که تبدیل به اثری تاریخی و جایی دیدنی شود، اما بسیار وضع از 
قبل بدتر شــد و متاسفانه تبلیغاتی هم صورت نگرفت که کوچه حاج نایب 
۶۰ سال است کتابفروشی است. من تمام قدیمی هایی که اینجا چهل سال 
است دارند کار می کنند را می شناسم همه یا جمع کرده اند و لوازم آرایش 
کرده اند. کوچه مروی در روز محرم شــلوغ است اما آیا از کسی این کوچه 

کتاب می خرد؟
کوچه حاج نایب ُمرد!

او ادامه می دهد: در پاســاژ خاتمی نزدیک ۲۵ کتابفروشــی بود اما همه 
فروخته و رفته اند و تنها چند ناشــر قدیمی مانده اند که آن ها هم وضعیت 
مالی خوبی دارند و نیازی به این کتابفروشــی ها ندارند و چون عشقشــان 
کتاب بود مانده اند. در طبقه اول این پاساژ انتشارات مفید، انتشارات رشید 
و نشــر الوفا بوده اســت و در طبقه دوم انتشــارات نور، ولیعصر و حکمت 
بوده اند و همه از اینجا رفته اند. جالب است که دیگران معتقدند به ما کاغذ 
می دهند در حالیکه از کل کوچه سوال کنید یک نفر هم کاغذ نگرفته است. 
حول و حوش چهل ســال قبل در خیابان ناصرخسرو انتشاراتی بود به نام 
نشر »گنجینه« و مدیر آن یحیی عالمگیر تهرانی از اولین کتابفروشان در 
ناصرخســرو بود. آن زمان کتابفروشی دیگری وجود نداشت ولی انتشارات 

گنجینه اینجا بود.
 انتشــارات دیگر نشــر میرخانی بود که پس از درگذشــت صاحب آن به 
عطرفروشی تبدیل شده است. سرکوچه هم کتابفروشی امانی به دوچرخه 
فروشی تبدیل شده است. همه تغییر کاربری داده اند و واقعا دلیلش چیست 
که این همه کتابفروشــی ها جمع شده است و باید گفت »کوچه حاج نایب 

ُمرد«
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