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 جنگ تعرفه ای؛ این بار: 
دهلی نو و واشنگتن

هند هم وارد جنگ تجاری شد

معاون وزیر اقتصاد:

نیازمند  بیمه  صنعت 
دانش جدید است
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 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره72  
نیمه دوم خرداد 1398- قیمت 2000 تومان
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آزادسازی نرخ تعرفه  اصلی ترین چالش 
صنعت بیمه

تجارت محافظه کارانه
مخاطرات ارتباط تجاری ایران با چین

 نشست رونمایی و معرفی 
کتاب »فروپاشی« برگزار شد

در غیاب مولف

صفحه 5

صفحه 6
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رسول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرزعنوان کرد:

فروش اموال مازاد بانک ها چه گرهی را باز می کند؟
تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی به بانک ها !

نقدی جدی بر نرخ تورم دوازده ماهه

دلیل بی اعتمادی 
مردم به شاخص های 

اقتصادی

راه حلی برای ساماندهی بازار 
اجاره مسکن

به طور معمول در فصل بهار بازار مســکن به تعادل 
واقعی خود نمی رسد. بنابراین نمی توان وضعیت بازار 
مســکن در بخش بهار را مبنای پیــش بینی درباره 
وضعیت بازار در کل سال دانست. تعداد معامالت در 
فصل بهار به دلیل انتظارات خریدار و فروشــنده به 

طور معمول کاهش پیدا می کند...

مدیریت ســرمایه در گردش یکی از مهم ترین اقداماتی 
است که در دســتور کار مدیران شرکت ها قرار دارد و 
شامل مدیریت انواع دارایی ها و بدهی های جاری و منابع 
تأمین مالی کوتاه مدت می شــود، همچنین تصمیمات 
مربوط به تأمین مالی بلندمدت برای پشتیبانی مالی از 

دارایی های جاری واحد انتفاعی را نیز در بر می گیرد...

مرور گذرای وضعیت نرخ ارز بعد از انقالب اســالمی و 
موضوع چند نرخی بودن آن نشــانگر این امر است که 
اقتصاد کشور بالقوه دچار توزیع رانت است. در دوره های 
مختلــف عوامل متعــددی بر این وضعیــت موثر بوده 
اســت؛ جنگ تحمیلی، ضــرورت  واردات بی رویه برای 

بازسازی های ناشی از جنگ و در سال های اخیر...

موج جدید خصوصی ســازی ظاهراً در راه است. هیئت 
واگذاري فهرســتي از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادي 
کشــور را منتشــر نموده که قرار است ســهام آن ها 
به صورت بلوکــي و در بورس اوراق بهادار تهران واگذار 
شــود. در این فهرست شش پاالیشــگاه شامل الوان، 

شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارند...

 موج جدید 
و گرداب هایل

 حل مسأله سرمایه در گردش 
با اوراق بهادار

مالحظاتی در باب تشکیل بازار 
متشکل ارزی
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به طــور معمول در فصل بهار بازار مســکن 
به تعــادل واقعی خود نمی رســد. بنابراین 
نمی توان وضعیت بازار مسکن در بخش بهار 
را مبنای پیش بینی درباره وضعیت بازار در 
کل سال دانســت. تعداد معامالت در فصل 
بهار به دلیل انتظارات خریدار و فروشنده به 
طور معمول کاهش پیدا می کند. در بسیاری 
از موارد برداشت فروشندگان و خریداران از 
بازار با واقعیت سازگار نیست. از سوی دیگر 
آمارهایی که در فروردین و اردی بهشت ماه 
هر ســال از بازار مسکن منتشــر می شود، 
نماینده و معرف بازار مســکن در  کل ســال نیست و ضرب المثل سالی که نکوست از 

بهارش پیداست، در این مورد صادق نیست.
شــیب قیمت در اردی بهشــت ماه وحشــتناک بود. مفهوم رشــد 12.5 درصد رشد 
چندبرابری قیمت مســکن در بازار طی ســال جاری است اما به نظر می رسد که این 
شــیب قیمت تداوم پیدا نکند و از شدت آن کاسته شود هرچند از بین نخواهد رفت. 

قیمت ها در بازار مســکن به ندرت کاهش پیدا می کند. باتوجه به شرایط تورمی حال 
حاضر اقتصاد ایران، بعید است رشد قیمت در سایر بخش ها بازار مسکن را تحت تاثیر 

قرار ندهد. در واقع می توان گفت مسکن کمتر گران می شود.
با افزایش قیمت مسکن، بازار اجاره هم متالطم شده است. بسیاری فکر می کنند اگر 
سقف یا محدوده قیمتی برای اجاره در محله های مختلف شهر مشخص کنند، می توان 
از نابه سامانی و سردرگمی ها کاست اما این راه حل نه امکان پذیر است و نه سودبخش.

مســکن یک کاالی ناهمگن اســت و امکان تعییــن اجاره بهای مشــخص برای هر 
واحد وجود ندارد چراکه عالوه بر شــرایط ملک، شــرایط مستاجر هم در قیمت اجاره 
دخیل اســت. تعیین هر نوع فرمول برای اجاره بهای مسکن عرضه منازل استیجاری 
را کاهــش می دهــد و بازار را بیش از پیش تحت فشــار می گذارد. از  ســوی دیگر 
ایــن اقدام قراردادهای اجاره را از شــفافیت خارج می کند و در قراردادهای نانوشــته 
بین مالک و مســتاجر، مســتاجر آســیب می بیند. او وجهی را پرداخت می کند که 

ثبت نمی شــود و قابل رســیدگی نیســت. خانواده های با تعداد فرزند بیشتر، شانس 
کمتــری بــرای پیدا کــردن خانه مناســب پیدا می کننــد چراکه با تعیین ســقف 
اجــاره، مالک شــرایط دیگر را برای اجاره ملک ســخت می کند. نگهــداری از خانه 
 اســتیجاری برای مالک دیگر ســودبخش نیســت و روند اســتهالک منازل مسکونی 

سرعت می گیرد.
در دنیا طرح هایی مثل تعیین فرمول تجربه شده اما پیامدهای خوبی نداشته و بیشتر 
در اثر فشارهای اجتماعی و سیاسی اجرا شده است. هرچند تعیین فرمول به ظاهر به 

نفع مستاجر است اما در واقع شانس مستاجر برای یافتن خانه بهتر را کمتر می کند.
رویه معمول این اســت که اجاره بها در تناسب با تورم تغییر کند و البته برای آرامش 
و آسایش مســتاجر قراردادهای چندساله به جای یک ساله با مالک بسته شود. ثبات 
زندگی مســتاجران راه می تواند به کاهش هزینه های زندگی آنان بینجامد و راه حل 

بهتری از تعیین فرمول اجاره است. 

در هفته های گذشته شاهد کاهش نرخ ارز و ورود 
دالر بــه کانال 12هزارتومان بودیم اما بســیاری 
می پرسند دلیل این کاهش چه بود؟ در ابتدا باید 
در پاسخ به کسانی که می گویند کاهش اخیر نرخ 
ارز به نوعی دستکاری نرخ برای توجیه مذاکره با 
آمریکا بوده اســت به نوعی چشم پوشی از تجربه 
اتفاقاتی است که در بازار ارز از سال ۹۶ تا کنون 
رخ داده اســت و موضوع را تا حد پایینی تنازل 

می دهد.
بانک مرکزی از زمســتان پارسال در سه موضوع 
مختلف حواله، کره و درهم عراق کارهای مهمی 
را انجام داده است و به طور خاص در حوزه درهم 
بانک مرکزی موفق شــده است ابزارهایی را برای 
ســامان دهی وضعیت درهم پیــدا بکند که این 
ابزارها هرگز در سال ۹7در اختیار نبود و با وجود 
اینکه فشاری که به بانک مرکزی در حوزه درهم 

به عنوان مهم ترین ارز موثر در بازار فشار طاقت 
فرســایی بود و بویــژه در فروردین ۹8 مثل یک 
واکسن کار کرد و باعث شد بانک مرکزی به ناچار 
بتوانــد راه های دیگری را پیدا بکند و این راه ها 
باعث شده اســت در حال حاضر ابزارهای تزریق 
بانک مرکزی در امارات تقریبا از هر لحظه ای در 
کل ســال ۹7 و آنچه از ســال ۹8 گذشته است 
بهتر باشد و نمیشــود همه این مسائل را نادیده 
بگیریم و بگویم اتفاق واقعی نیفتاده است و بانک 
مرکزی قصــد دارد قیمت ها را به طور مصنوعی 

پایین بیاورد.
نمی شــود انکار کنیم که بازار دارد اخبار مثبت 
سیاســی را دریافت می کند البته اینکه این اخبار 
واقعی اســت یا نه موضوع ثانویه ای اســت و از 
دید من اخباری مثل سفر نخست وزیر ژاپن و یا 
وزیر امور خارجه آلمان به تهران هیچ کدام مهم 
نیســتند اما در زیر الیه ایــن موضوع یک توافق 
نانوشــته بر سر کنترل وقایع ســلبی را مشاهده 
می کنیــم. یعنی مــی بینیم طرفین ســعی می 
کنند ما به ازای رعایت خط قرمز های خودشــان 
بخش هایی از خــط قرمزهای طرف های مقابل 
را رعایــت بکنند. این یــک تغییر و یک تنازل از 
فشار حداکثری است بدون اینکه اساسا ربطی به 

موضوع سفر آقای آبه داشته باشد.
بــازار در هر حال ایــن خبر مثبت سیاســی را 
می فهمد و درک می کند البته این اخبار اساســا 
کوتاه مدت هســتند و به محــض اینکه به نقطه 

ای می رسیم که فرض می شود این اخبار سیاسی 
دیگر بیش از این در بازار کارکرد نخواهند داشت 

دوباره به عقب باز می گردیم.
من در این بیــن مهم ترین عامل در کاهش نرخ 
دالر را وقایــع فنــی میدانم که بــا اخبار مثبت 

سیاسی همراه شده است.
در این بین باید به این نکته توجه کرد که کاهش 
و تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد اخبار سیاسی مثبت 
شد به این معنا که اگر قرار بود ارز آنگونه که در 
زمســتان ۹۶، بهار ۹7 و تابستون ۹7 رفتار کرد، 
بــه  کار خود ادامه مــی داد در واقع هیچ گونه 
زیرســاختی برای مذاکــره و تفاهم برای کنترل 

اقدامات سلبی وجود نداشت.
عــالوه بر این موضوع باید توجــه کرد که وقایع 
فنی مثل بازار متشکل ارزی، اتفاقی که در حوزه 
درهم افتاد و اتفاقاتی در حوزه های دیگر نیز رخ 
می داد مانا هستند ولی وقایع سیاسی می گذرند 
و خیلی مهم اســت که اگر خبر مثبت سیاســی 
تشدید هم بشود یادمان نرود که چه اصالحاتی 

باید انجام می شد.
باید بدانیم که در شــرایط فعلی اصال قابل 

پیش بینی نیســت  که این روند کاهش نرخ 
دالر تــا کجا ادامه خواهد داشــت، اما در حال 
حاضر امکان یک جهش دوباره در نرخ ارز مشابه 
آنچه سال گذشــته رخ داد واقعا بعید است و 
خیلی از عواملی که باعث جهش شده بود مثل 

فشــار در دبی و یا تصمیمات عجیب و غریب در 

حوزه کنترل بازار اسکناس در ایران دیگر وجود 
ندارد و تحریم های آمریکا نیز به نقطه ای رسیده 
که موثر هســت ولی دیگر کارا نیســت و ممکن 
است بتواند حجم دریافتی شما را کم کند اما نم 

یتواند مانع شما بشود.
در این بین ممکن اســت افرادی بگویند هر چه 
باشــد بازار ارز در بلند مــدت به قیمت هایی که 
عوامل اقتصــادی آن را توضیح می دهد میل می 
کند، برای مثال حال که  توان نقدینگی کم شده 
است، مشخص است که دیگر قیمت باال نمیرود 
و کســی کاری برای این کاهش نرخ انجام نداده 

است.

توضیح من بــه این ادعا این اســت که کارکرد 
تحریم ها و فشــارها این است که ما را در کوتاه 
مــدت نگه دارد و ما هرگز به بلند مدت نرســیم 
امــا وقتی ما این هنر را پیــدا کنیم که از کوتاه 
مدت خارج شــده و وارد بلند مدت شویم آن روز 
است که تازه تعادل های اقتصادی می توانند تنها 

توضیح دهنده وقایع بازار ارز باشند.
در واقع تحریم های اقتصادی که به صورت مکرر 
و با ضــرب آهنگ مشــخص رخ می دهند باعث 
می شــوند ما نتوانیم از کوتاه مدت خارج شویم و 
حاال کارهایی که بانک مرکزی انجام داده اســت 
باعث می شــود ما بتوانیم کــم کم از کوتاه مدت 
خارج شویم ولی باید توجه کرد که ضرورت دارد 

این اصالحات و اقدامات ادامه دار باشند.

مالحظاتی در باب تشکیل بازار 
متشکل ارزی

مرور گــذرای وضعیت نــرخ ارز بعد از 
انقالب اســالمی و موضوع چند نرخی 
بودن آن نشانگر این امر است که اقتصاد 
کشــور بالقوه دچار توزیع رانت اســت. 
در دوره های مختلــف عوامل متعددی 
بر این وضعیت موثر بوده اســت؛ جنگ 
تحمیلــی، ضــرورت  واردات بی رویــه 
برای بازســازی های ناشی از جنگ و در 
ســال های اخیر نیز تحریم های مالی و 

اقتصادی در این امر دخیل بوده اند.
تصمیمات یکسان سازی نرخ ارز نیز به جز 
در سال های 1۳81 تا 1۳8۹ در بقیه سال ها چندان موفق نبوده است. علی رغم وجود 
فرصت  مناســب برای حرکت به سمت یکسان ســازی، عدم  اعتقاد به نرخ ارز در بازار 
آزاد اجازه نداد تا دولت این تصمیم را اتخاذ کند. از ســوی دیگر دولت ها نیز ریســک 
اعالم یکسان ســازی را به ویژه در زمان تحریم های مالی و اقتصادی نپذیرفتند.  امروز 
نیز بانک مرکزی در شرایطی مدیریت بازار ارز را انجام  می دهد که وضعیت بین المللی 
ما چندان مســاعد نیست؛ قیمت نفت و میزان صدور آن و بلوکه شدن منابع ارزی ما 
در کشورهای خریدار نفت و تحریم نظام بانکی منجر به محدودیت در انتقاالت ارزی 
شــده و شرایط یکسان سازی را با مشکل مواجه کرده است. با وجود این، هر چند در 
شرایط فعلی نمی توان موضوع یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کرد ولی مهم آن است که 
جهت گیری بخشنامه ها و مقررات که بانک مرکزی تعریف می کند در مدار و در راستای 
یکسان سازی نرخ ارز باشد چرا که هر نوع مقرراتی که فاصله ای بین بازار و نرخ اعالمی 
بانک مرکزی ایجاد و یا تشــدید کند، در واقع زمان یکسان سازی را عقب می اندازد و 
رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد؛ لذا کلیه مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و 
سایر دستگاه های دولتی چنانچه مرتبط با ارز باشد باید همین اهداف را در نظر داشته 
باشــند. بازار متشکل ارزی نیز از نکات فوق االشاره جدا نیست. در این بازار مقرر شده 
است که مدیریت بازار اسکناس در داخل کشور توسط عواملی در بازار متشکل ارزی 
که شــامل صرافی های مجاز، صرافی های بانک ها و همچنین خود بانک ها هستند در 
چارچوب هیئت مدیره تعیین شده انجام شود. سواالت و نکاتی که در این رابطه باید 

مورد مالحظه قرار گیرد عبارتند از:
1 – آیا نرخ اعالمی در این بازار کماکان توســط عوامــل بازار عرضه و تقاضا صورت 
می گیرد یا بانک مرکزی قصد مداخله دارد؟ آیا سقف و کف نرخ ارز در دستورالعمل های 
صــادره بانک مرکزی تعیین خواهد شــد؟ آیا دامنه حدود و ثغور نرخ اســکناس در 
دامنه های مجاز و غیرمجاز کماکان در بانک مرکزی تعیین می شود یا هیئت مدیره بازار 

متشکل آن را تعیین خواهد کرد.
2– نرخ اســکناس در بازار هم متاثر از نرخ حواله است و هم بر نرخ حواله تاثیر دارد. 
لذا نظارت بانک مرکزی کماکان جاری خواهد بود، زیرا علی رغم اینکه حجم معامالت 
به صورت اسکناس است ولی می تواند نرخ کلی ارز را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین با 
توجه به اینکه صرافان فقط مجاز به فروش ارز در چارچوب 2۴ قلم خدماتی هستند، به 
نظر می رسد خارج از 2۴ قلم باز هم نرخ دیگری ایجاد خواهد شد مگر این که ترتیبات 

دیگری اندیشه شود.
۳– تسهیالت الزم جهت ورود اسکناس باالخص توسط صادرکنندگان غیرنفتی )به 
عراق و افغانســتان( باید صورت گیرد. در حال حاضر به دلیل تحریم، تجار و فعالین 
اقتصادی در بعضی از کشورهای همسایه مشکل فعالیت اقتصادی دارند. چنانچه آنها 
بتوانند ارز خود را به داخل کشــور به صورت اســکناس وارد کنند مبالغ زیادی از این 
طریق به بازار تزریق خواهد شد. این سیر باید با رعایت مقررات پولشویی توسط بانک 

مرکزی تسهیل شود.
۴–چنانچه مدیریت عرضه به طور مناســب صورت گیرد و عوامل بازار به نحو مناسب 
مدیریت شوند قیمت واقعی ارز در این بازار کشف خواهد شد. اتکاء بیشتر به بانک های 
بزرگ و صرافی بانک هادستیابی به این مهم را تسهیل خواهد کرد. در این فرآیند باید 
توجه خاص به احیای اعتماد عمومی و همچنین جذب نقدینگی توسط بازارهای موازی 

مانند مسکن و بورس و جذاب کردن آن ها صورت پذیرد.
بدیهی است بانک مرکزی از تشکیل این بازار کنترل نوسانات شدید را انتظار دارد که 
می بایست توسط عوامل بازار صورت پذیرد. لذا چنانچه منابع ارزی و ورودی به عنوان 
الزامات این بازار تدارک دیده نشده باشد راه اندازی این بازار بدون این مقدمات و عرضه 

مناسب با چالش همراه خواهد شد.

مالیات بر سکه را چه کسانی 
پرداخت خواهند کرد؟

از همــان اول هم حــرف و حدیث ها بر 
ســرش زیاد بود؛ پیش فروش ســکه را 
می گویــم. زمانــی که در ســال 1۳۹۶ 
هم زمان با نوسانات در بازار ارز و طال و افزایش قیمت سکه و نیز حباب آن، بانک مرکزی 
تصمیم گرفت اقدام به پیش فروش سکه نماید تا با تعادل بخشی به بازار سکه، به نوعی 
آبی بر عطش خریداران ریخته و فعالیت های ســفته بازانه را در این بازار کنترل و هم به 
نحوی نقدینگی مازاد را از چرخه اقتصاد خارج کند. بسیاری از مخالفان این طرح، از بین 
رفتن ذخایر طالی بانک مرکزی را دلیل اصلی مخالفت خود ذکر کرده و نیز خاطرنشان 
می کردند احتمال کنترل افزایش قیمت ها در بازار سکه و کاهش حباب قیمتی در بازار با 
پیش فروش سکه بسیار کم است. استدالل موافقان و مخالفان این طرح، هر چه که بود 
امروز با گذشــت بیش از یک سال از آغاز پیش فروش و نیز تحویل سکه ها به خریداران 
بــا افزایش نرخ ارز در طی این مدت، قیمت ســکه از حدود 1.7 میلیون تومان در بازار 
آزاد به حول و حوش ۴.5 میلیون تومان رســیده و خریداران سکه های پیش فروشی که 
قیمتــی در حدود 1.5 میلیون تومان به ازای هر ســکه به بانک مرکزی پرداخت کرده 
بودند، به عایدی دارایی قابل مالحظه ای دســت یافته اند. البته از آنجا که در بسیاری از 
بازارهای دارایی دیگر همچون مسکن و امالک، خودرو، ارز و نظایر آن نیز عایدی نسبی 
مشابهی حاصل شده است، از دید بسیاری از فعاالن اقتصادی، عایدی این چنینی حاصل 
از پیش خرید سکه از بانک مرکزی چندان عجیب نبوده، تا این که در چند هفته گذشته 
مباحثی در خصوص وصول مالیات از سکه های پیش فروش شده از سوی سیاستگذاران 
مطرح و حتی طبقه بندی نحوه تعیین مالیات بر اساس تعداد سکه های پیش خریدشده 
نیز از طرف ســازمان امور مالیاتی منتشر شد. بحث مالیات و اخذ آن از خریداران باعث 
شد موضوع پیش فروش و مزایا و معایب آن که مدتی به دست فراموشی سپرده شده بود 
دوباره به سرخط خبرها بازگردد. این خبر هم مانند بسیاری از تصمیمات سیاستگذاران 
با واکنش های مثبت و منفی مردم، اهالی رسانه و نیز متخصصین اقتصادی مواجه شد و 
علی رغم استقبال از آن، برخی نیز بنا به دالیلی از جمله اعالم نشدن اخذ مالیات بر عایدی 
سکه در زمان پیش فروش و در نتیجه عطف به ماسبق شدن قانون، محدود بودن اعمال 
مالیات بر عایدی دارایی به فقط ســکه و عدم لحاظ آن بر عایدی دیگر دارایی ها نظیر 
مسکن و خودرو، بروز احتمال بی اعتمادی مردم به بانک مرکزی به دلیل تصمیم ناگهانی 
و اعالم نشده وصول مالیات از سکه های پیش فروش شده و نظایر آن، ناخرسندی خود از 
این تصمیم را ابراز کردند. فارغ از صحت و سقم هر یک از این دالیل، ماجرا وقتی عجیب تر 
شد که جزئیات جدیدی در خصوص وصول این مالیات اعالم شد مبنی بر این که مقرر 
شــده است خریدارانی که قصد سوداگری نداشته اند از پرداخت مالیات معاف شوند. به 
طوری که پس از سخنان وزیر اقتصاد در روز شنبه 18 خرداد سال جاری مبنی بر این 
که »بخشی از خریداران سکه های پیش فروش که فکر می کنیم قصد سوداگری نداشتند 
از پرداخت مالیات معاف شــده اند که در واقع بخش قابل توجهی از خریداران را شامل 
می شــود. در عین حال اجازه قانونی داریم که از فعالیت های سوداگرانه در بحث سکه ها 
مالیات دریافت کنیم«، ابهامات و ســواالتی در خصوص مشمولین طرح اخذ مالیات به 
وجود آمد و به نظر می رسد حتی توضیحات دیروز معاون حسابرسی شهر و استان تهران 
در سازمان امور مالیاتی نیز که متذکر شد »در بخشنامه مالیات بر درآمد تأکید شده اگر 
کسی ادعا کرد که سکه ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار کرده از این بخشنامه معاف 
خواهد شد و الزامی برای پرداخت مالیات برای این افراد وجود ندارد« چندان به شفاف 

شدن نحوه اخذ این مالیات کمکی نمی کند.

دهــه چهل  اواخــر 
شمسی بود که تورم 
بــاال در اقتصاد ایران 
ظهور کــرد و اکنون 
پنجاه ســال اســت 
که ایــن بیماری در 
اقتصاد ایــران وجود 

دارد.
نوســانات  علی رغم 
تورم و افت و خیزهای 
ســال های  آن،به جز 
تورم  انگشت شماری 
همواره دورقمی بوده است. با توجه به اهمیت تورم و نقش آن 
در زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی، این شــاخص همواره 
مورد توجه مردم، سیاست گذاران و کارشناسان بوده است. بدین 
ترتیب سال هاست که شاخص تورم مصرف کننده به عنوان یکی 
از مهم ترین شــاخص های اقتصادی اعالم و مورد استفاده قرار 
می گیرد. شاخصی که میزان رشد میانگین دوازده ماهه شاخص 
قیمت مصرف کننده را نشــان می دهد. اما به نظر می رســد به 
دلیل روش محاسبه و ماهیت شــاخص، نقدهای جدی به آن 

وجود دارد. در ادامه برخی از آنها به اختصار بیان می شود:
شــاخص قیمت مصرف کننــده که برای محاســبه تورم از آن 
استفاد می شود از بررســی قیمت بیش از ۳۰۰ کاال و خدمت 
بدســت می آید. در شــرایطی که تورم پایین است رشد قیمت 
کاالهای مختلف تفاوت زیادی با هم ندارد اما در تورم های باال 
با توجه بــه یکنواخت نبودن تورم، کاالهــای مختلف افزایش 
قیمت بسیار متفاوتی را تجربه می کنند. به  عنوان مثال در ماه  
اردیبهشــت، بر اساس آمارهای رسمی، تورم کاالهای خوراکی 

حــدود ۴۳ درصد بیش از تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات 
بوده است. این فاصله بسیار زیاد سبب می شود هر کس با توجه 

به سبد مصرفی خود تورم را به اندازه خاصی احساس کند.
از ســوی دیگر وقتی تورم اوج می گیــرد افزایش قیمت ها در 
همه شــهرها و استان ها به یک میزان رخ نمی دهد. قیمت یک 
کاال ممکن است در هر شــهری متفاوت با دیگر شهرها باشد. 
این اتفاق سبب شده اســت در ماه های اخیر، تورم استان های 
صدرنشین تورم حدود ده درصد بیش از استان های با کمترین 
تورم باشــد. در درون هر اســتان نیز تورم مناطق شــهری و 

روستایی با یکدیگر متفاوت است و در تمام استان به یک اندازه 
قیمت ها افزایش نمی یابد.

بنابراین طبیعی است که در تورم های باال، شاخص تورم ساالنه 
مصرف کننده نتواند میانگین خوبی از افزایش قیمت ها را نشان 
دهد و هر شخصی یا تولیدکننده ای تورم متفاوتی را تجربه کند. 
اما این تمام ماجرا نیســت. نقد دیگر به این شاخص این است 
که بر اساس میانگین دوازده ماهه شاخص قیمت مصرف کننده 
محاسبه می شود. بدین ترتیب وقتی شوک قیمتی در یک ماه 
یا یک فصل رخ می دهد تورم به اندازه آن شوک قیمتی افزایش 

نمی یابد. بلکه یک ســال باید بگذرد تا اثر این افزایش قیمت ها 
بــه طور کامل در تورم انعکاس پیــدا کند. فرض کنید در یک 
ماه قیمت ســبد کاالها دو برابر شود با توجه به آنکه در یازده 
ماه قبلی افزایش قیمت ها شــدید نبوده است، میانگین دوازده 
ماهه شاخص مصرف کننده تنها به اندازه یک دوازدهم شاخص 
مصرف کننــده در ماه پایانی افزایش می یابد. این اتفاق ســبب 
می شــود در ماه های ابتدایی افزایش قیمت ها، شاخص تورم با 
تورم احساسی مردم فاصله بســیار زیادی داشته باشد و مردم 

آمار اعالمی را نادرست و فریبنده قلمداد کنند.
بــا توجه به نکات فوق و برخی نقدهای دیگر به نظر می رســد 
اساسا شاخص تورم ســاالنه برای تورم های پایین و تک رقمی 
مفید اســت و وقتی تورم دورقمی داریم این شــاخص چندان 
کارایی ندارد. در چنین شــرایطی تاکید زیاد بر این شاخص نه 
تنها کمکی نمی کند بلکه اعتماد مردم به آمارهای اقتصادی را 

نیز از بین خواهد برد.
در تورم های باال، شــاخص تورم نقطه به نقطه تغییرات قیمت 
کاالها را بهتر و دقیق تر نشــان می دهــد و افزایش های اخیر 
قیمت ها را به خوبی منعکس می کند. تورم ماهانه نیز در شرایط 
اوج گیری تورم که تغییرات قیمتی مســتمر و زیاد شده است 
می تواند مفید باشــد. این شاخص تغییرات قیمتی را در دو ماه 
متوالی نشان می دهد و با استفاده از آن می توان تغییرات کوتاه 

مدت قیمت ها را با دقت خوبی رصد کرد.
در جمع بندی باید متذکر شد که با توجه به تورم باال در کشور 
بهتر اســت توجه سیاســت گذاران، دولتمردان وکارشناســان 
معطــوف به تورم نقطــه به نقطه و ماهانه شــود و کمتر تورم 
ســالیانه مورد توجه قرار گیرد. تفاوت های این شــاخص ها نیز 
باید برای مردم و رســانه ها روشن شــود تا از روش محاسبه و 

تفاوت های آنها آگاهی یابند.

دلیل بی اعتمادی مردم به شاخص های اقتصادی 
نقدی جدی بر نرخ تورم دوازده ماهه

راه حلی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن 

چرایی کاهش قیمت ارز

معاون سابق ارزی بانک مرکزی 
سیدکمال سیدعلی

 کارشناس اقتصادی
سعید مسگری

 تحلیل گر بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی

 صاحبنظر اقتصادی
ایلناز ابراهیمی

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 72 - نیمه دوم خرداد 1398

 کارشناس اقتصادی
مجید شاکری

ترقی اقتصادی : برای ایجاد یک شغل حداقل 15۰ میلیون تومان و حداکثر ۳۰۰ میلیون 
تومان سرمایه نیاز است که با منابع محدود دولت فراهم کردن چنین سرمایه ای دشوار است

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار معتقد است ایجاد یک میلیون شغل در سال با توجه 
به شرایط فعلی اقتصاد سخت و دشوار است و اگر دولت می خواهد طرح اشتغال روستایی 
با منابع کالنی که به آن اختصاص یافته به نتیجه برسد، بازرسی و نظارت عالیه بر طرح را 

باید ادامه دهد.
علی اصالنی با اشاره به هدف گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال در برنامه ششم توسعه 
گفت: با وضعیتی که در حال حاضر در بخش صنعت هست، ایجاد یک میلیون شغل برای 
دولت آسان نیست. بسیاری از کارخانه ها در حالت رکود به سر می برند و شهرک های صنعتی 

با کمتر از توان و ظرفیت خود فعالیت می کنند.
هزینه ایجاد یک شغل 1۵۰ تا 3۰۰ میلیون تومان

وی ادامه داد: بنا بر اعالم کارشناســان برای ایجاد یک شغل حداقل 15۰ میلیون تومان و 
حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است که با منابع محدود دولت فراهم کردن چنین 
سرمایه ای دشوار است و لذا دولت باید روی بخش هایی متمرکز شود که در کمترین زمان 

بازدهی مورد نظر را به دنبال داشته باشد.
این عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با اشاره به وجود موانع کارآفرینی در کشور اظهار 
کرد: متأســفانه موانع بسیاری در مسیر کارآفرینان وجود دارد که اجازه نمی دهد ایده های 
خود را به اجرا درآورند و تعدد دستگاه های صادر کننده مجوز باعث شده کارآفرینان نتوانند 
در فضای موجود کسب و کار فعالیت کنند به نحوی که اگر کارخانه داری بخواهد کارخانه 

راه اندازی کند برای گرفتن مجوز باید از هفت خوان رستم بگذرد.
اصالنی در عین حال با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی، خاطرنشان کرد: امسال دولت 

در حوزه مشاغل روستایی پول خوبی برای پرداخت وام های اشتغال کنار گذاشته که منابع 
کمی نیست لذا برای آنکه طرح به نتیجه برسد، باید بازرسی ها و نظارت عالیه تا پایان اجرای 

طرح تداوم داشته باشد.
جلوگیری از انحراف طرح اشتغال روستایی با نظارت و بازرسی

وی با اشاره به احتمال انحراف منابع در این طرح، گفت: چنین طرحی بدون انحراف منابع 
نخواهد بود ولی با نظارت و بازرســی می توان جلــوی افزایش انحراف و هدر رفت منابع را 

گرفت.
عضو کانون عالی شوراهای اســالمی کار افزود: درگذشته طرح بنگاه های زودبازده به اجرا 
درآمد که می توانســت به اشــتغالزایی بنگاه ها کمک کند ولی چون نظارت نشد وام های 
دریافتی از جای دیگری سر درآورد و به انحراف رفت لذا با توجه به اعتبار خوبی که به این 
طرح اختصاص یافته و در شورای اشتغال استان ها تأیید و پرداخت شده است، دولت باید از 

انحراف منابع جلوگیری کند.
به گزارش ایســنا، دســتورالعمل آئین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش 
بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 1۰ هزار نفر 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1۳۹۶به استانداران سراسر کشور ابالغ شد 
و بر اساس این طرح معادل ریالی 1.5 میلیارد دالر )حدود ۶ هزار میلیارد تومان( از محل 
منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص یافت. بر اساس آمارها، در 
سال گذشته 11۴ هزار شغل از محل اجرای طرح اشتغال روستایی ایجاد شد و تا پایان سال 

1۳۹8 نیز ایجاد بیش از 15۰ هزار شغل پیش بینی شده است.

عبورازهفت خوان برای گرفتن یک مجوز

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه
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حل مسأله سرمایه در گردش با اوراق بهادار
گزارش

مدیریــت ســرمایه در گــردش یکــی از 
مهم ترین اقداماتی اســت که در دســتور 
کار مدیران شــرکت ها قرار دارد و شــامل 
مدیریت انواع دارایی ها و بدهی های جاری 
و منابع تأمین مالی کوتاه مدت می شــود، همچنیــن تصمیمات مربوط به تأمین 
مالی بلندمدت برای پشــتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را نیز در 
بر می گیرد. توجه به این مقوله ازاین جهت حائز اهمیت است که مشکالت ناشی 
از تأمین ســرمایه در گردش یک بنگاه در محیط داخلی آن محصور نمی ماند و 
به دلیل ارتباط آن بنگاه با سایر بنگاه ها، این مشکالت به زنجیره ای از واحدهای 

پایین دستی و باالدستی منتقل خواهد شد.
امــروزه یکی از روش هایی که برای بهبود وضعیت ســرمایه در گردش می تواند 
مورد اســتفاده قرار گیرد، بهره گیری از ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع 
اوراق بهادار اســت. در میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، اوراق بدهی یا همان 
صکوک گزینه های متنوع و متعددی را برای تأمین سرمایه در گردش در اختیار 
بنگاه و مدیران آن قرار می دهد که می توانند با تأمین نقدینگی موردنیاز موجبات 

رونق تولید را فراهم آورند.
یکی از ابزارهای بازار ســرمایه برای تأمین سرمایه در گردش اوراق مرابحه است 
که بر اساس قرارداد مرابحه، یعنی فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید 
آن با ذکر میزان سود و مبلغ پرداختی بابت خرید منتشر می شود. بدین ترتیب با 
انتشــار اوراق مرابحه به منظور تأمین مواد و کاال که یکی از اقالم مهم سرمایه در 
گردش اســت، ازیک طرف بانی انتشار اوراق )متقاضی تأمین مالی(، مواد و کاالی 
موردنیاز خود را فراهم می کند و از سوی دیگر وجوه نقد در اختیار فروشنده قرار 
می گیرد. به این ترتیب وضعیت سرمایه در گردش هر دو طرف با ورود مواد و کاال 
برای بانی انتشــار و ورود وجوه نقد برای فروشنده مواد و کاال بهبود می یابد و در 
برخی موارد به دلیل خرید نقدی و با حجم زیاد امکان اســتفاده از تخفیف های 

نقدی فروش و درنتیجه کاهش بهای تمام شده مواد و کاال نیز فراهم می شود.
همچنین انتشار اوراق اجاره به منظور تأمین نقدینگی نیز برای فراهم کردن وجوه 
نقد و به کارگیری آن به عنوان سرمایه در گردش ابزار مناسبی است. در این اوراق 
دارایی های قابل اجاره شــرکت متقاضی تأمین مالی همچون زمین، ســاختمان 
و تأسیسات، ماشــین آالت و تجهیزات، وســایل حمل ونقل و سهام شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران مبنای انتشار اوراق 
قرار می گیرد و بدون اینکه دارایی مبنای انتشار اوراق از دفاتر شرکت خارج شود 
پس از انتشــار اوراق، وجوه نقد به اندازه ارزش روز دارایی های مبنای انتشــار به 

شرکت تزریق می شود.
ابزارهای دیگری که می توانند برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 
مورد اســتفاده قرار گیرند، اوراق رهنی و اوراق خرید دین هستند. در این اوراق 
مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی از اشــخاص حقیقی و حقوقی ناشی از عقود 
مبادله ای از قبیل فروش اقســاطی، اجاره به شــرط تملیک و جعاله )به استثنای 

سلف( در مقابل دریافت وجوه نقد به نهاد واسط واگذار می شود.
امروزه »تبدیــل به اوراق بهادار کــردن دارایی های مالی بنــگاه« یعنی تبدیل 
دارایی هــای مالی )مطالبات( به اوراق بهــادار قابل معامله در بازار، به عنوان یکی 
از روش های نوین تأمین مالی بنگاه ها مورد اســتقبال قرار گرفته اســت. در این 
روش ها مطالبات شــرکت با نرخ مشــخصی تنزیل و به نهاد واسط مالی فروخته 

می شود و وجوه حاصل از انتشار اوراق در اختیار شرکت قرار می گیرد. به این ترتیب 
شــرکت ها با تبدیل یک دارایی بلندمدت )مطالبات و حساب های دریافتنی( به 
وجه نقــد )دارایی جاری( ســرمایه در گردش خود را بهبود می بخشــند. برای 
اســتفاده از این اوراق، مطالبات شرکت باید بر اساس قراردادهایی به وجود آمده 
باشــد که این قراردادها هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی 

برای انتقال به نهاد واسط نداشته باشند.
اوراق ســلف موازی اســتاندارد نیز یکی از ابزارهای تأمین ســرمایه در گردش 
اســت. این اوراق ابزار تأمین مالی کوتاه مدتی اســت که بر مبنای قرارداد سلف 
منتشر می شود و بر اساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق 
مشــخصات قرارداد سلف اســتاندارد در ازای بهای نقد به فروش می رساند تا در 
دوره تحویل به خریدار تســلیم کند. در ایــن مورد، دارنده اوراق می تواند معادل 
دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند، 
یا در سررســید با شــرایط از پیش تعیین شده تســویه نقدی کند و یا در دوره 
تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی کند. شــرکت های تولیدی که ســرمایه 
در گــردش الزم برای انجام فعالیت های تولیــدی را در اختیار ندارند، می توانند 
با انتشــار اوراق سلف موازی اســتاندارد از طریق پیش فروش محصوالتی که در 
مدت زمان معینی در آینده تولید می کنند، ســرمایه در گردش موردنیاز خود را 

تأمین کنند.
یکی دیگر از ابزارهای مفید برای تأمین ســرمایه در گردش اوراق منفعت است. 
اوراق منفعت، اوراق بهاداری است که بر اساس آن منافع آتی حاصل از به کارگیری 

دارایی ها یا ارائه خدمات معین و هرگونه حقوق معین قابل نقل وانتقال برای یک 
دوره زمانی مشخص مبنای انتشار اوراق و تأمین مالی قرار می گیرد.

مثــاًل درآمد حاصل از حق بهره برداری معادن، درآمد حاصل از خدمات هتلداری 
درآمد حاصل از اجاره بیلبوردها، آگهی های تبلیغاتی، سود سهام تقسیمی منافع 
ناشــی از صندلی های هواپیما و قطار و یا منافع ناشــی از یک قرارداد که برای 
شــرکت درآمد ایجاد می کند مبنای انتشــار اوراق قرار می گیــرد. به این ترتیب 
درآمدهای آتی با نرخ مشــخصی تنزیل می شــود، به نهاد واســط مالی واگذار 

می شود و وجوه حاصل از انتشار اوراق، در اختیار بنگاه قرار می گیرد.
بــه موارد باال می توان اوراق وکالــت را هم اضافه کرد. این اوراق نیز یکی از انواع 
ابزارهای مالی اســت که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا به مرحله اجرا رسیده 
اســت. اوراق وکالت، بر مبنــای ضوابط عقد وکالت طراحی شــده و این امکان 
را بــرای متقاضیان فراهــم می کند که بتوانند منابع حاصل از انتشــار آن را در 
انجــام فعالیت های اقتصادی متنوع و متعدد به کار گیرند. این اوراق برای تأمین 
مالی و تأمین ســرمایه در گردش شــرکت های پروژه، هلدینگ ها، شــرکت های 
سرمایه گذاری و تأمین ســرمایه هایی که قصد دارند سایر بنگاه های اقتصادی از 
جمله شــرکت های کوچک و متوسط را تأمین مالی کنند می تواند مورد استفاده 

قرار گیرد.
اســتفاده از اوراق بدهی به عنــوان گزینه های جدید تأمین ســرمایه در گردش 
فرصت های مناسبی را برای فعاالن اقتصادی فراهم می آورد تا در مسیر توسعه و 

افزایش فعالیت بنگاه ها گام بردارند. 

 کارشناس بازار سرمایه
محمدمهدی مؤمن زاده 

رقابت سر خرید سهام شرکت های خودروسازی

بلوک های واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا 
چقدر ارزش دارد؟

ترقی اقتصادی : در حال حاضر ارزش سهام شرکت ایران خودرو در بورس 8۳۰۰ میلیارد تومان است 
بنابراین ارزش بلوک 1۴ درصدی آن در کف واگذاری و بدون در نظر گرفتن رشــد 2۰ درصدی حداقل 
حدود 1۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. واگذاری سهام دولتی 18 شرکت بزرگ که شامل صنایع بزرگ و 
مادر، بیمه و بانک می شوند در حالی به زودی کلید خواهد خورد که شامل دو غول خودروسازی کشور 
یعنی ایران خودرو و سایپا هم می شود. در روزهای ابتدای خرداد امسال هیات واگذاری مصوب کرد که 
سهام 18 شرکت بزرگ دولتی در ادامه روند واگذاری سهام شرکت های دولتی به ارزش حدود 52 هزار 
میلیارد تومان واگذار شــوند که در بین اســامی اعالم شده برای واگذاری سهام دو شرکت سایپا و ایران 
خودرو هم دیده می شود. طبق این موصبه دولت و سازمان خصوصی سازی باید 1۴ درصد از سهام ایران 
خودرو و 17.5 درصد از سهام سایپا را واگذار کند. اقدامی که هنوز شکه و شبه های بسیاری درباره اجرایی 
شدن آن وجود دارد ولی کارشناسان معتقدند باتوجه به بدهی های کالن این دو خودروساز احتمال اجرای 
آن زیاد اســت. اما سوال این است که رقابت اصلی برای خرید سهام این دو شرکت بین چه کسانی رخ 
خواهد داد؟ با توجه به دستورالعمل قیمت گذاری، قیمت عرضه سهام این شرکت ها در بورس و فرابورس 
باتوجه به قیمت تابلو در روز قبل از عرضه تعیین خواهد شد، قیمتی که 2۰ درصد به آن اضافه می شود 
البته به این شرط که این قیمت از قیمت پایه ای که مد نظر هیأت واگذاری است پایین تر نباشد. در این 
بین با توجه به اینکه حجم عرضه  سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا بزرگ و بلوکی است، بعید است 
که کســی سهام این شرکت ها را به  صورت نقد بتواند خریداری کند  به نظر می رسد باید کنسرسیوم 
تشکیل شود و اگر فردی یا شرکتی هم اقدام کند احتماال در پشت پرده کنسرسیومی تشیکل شده است. 
در حال حاضر ارزش سهام شرکت ایران خودرو در بورس 8۳۰۰ میلیارد تومان است بنابراین ارزش بلوک 
1۴ درصدی آن در کف واگذاری و بدون در نظر گرفتن رشد 2۰ درصدی حداقل حدود 1۳۰۰ میلیارد 
تومان خواهد بود. همچنین ارزش کل سهام شرکت سایپا در بورس ۶5۰۰ میلیارد تومان است که ارزش 
17.5 درصد آن حدود 11۰۰ میلیارد تومان ) بدون 2۰ درصد افزایش( می شود. البته خریداران سهام 
احتمالی ایران خودرو و سایپا تنها باید ۳۰ درصد این مبالغ را نقد پرداخت کنند و مابقی به صورت اقساط 
پرداخت خواهد شد، یعنی متقاضی یا متقاضیان سهام شرکت ایران خودرو با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و 
متقاضایان سهام سایپا با حدود ۳5۰ میلیارد تومان می توانند گام اول خرید را بردارند. اما در حال اصلی 
و طبق شــنیده ها متقاضایان اصلی چه افراد یا گروه هایی هســتند؟ بررسی ها نشان می دهد در حال 
حاضر سه رقیب برای خرید سهام این دو شرکت خودروسازی وجود دارد که شامل کنسرسیومی از قطعه 
سازان و یا شرکت های فوالدی می شود. البته به نظر می رسد که شانس شرکت های فوالدی بیشتر از 
قطعه سازان باشد زیرا در ماه های گذشته بارها شرکت های قطعه سازی از نداشتن سرمایه و نقدینگی 
شکایت کرده اند و باتوجه به این شرایط نباید نقدینگی کالنی برای خرید سهام دو شرکت خودروسازی 
را داشــته باشند.  البته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته است: اگر یک کنسرسیوم از 
قطعه سازان برای این کار تشکیل شود، بسیار مناسب خواهد بود. به هر حال چه کسی بهتر از قطعه سازان 
برای خرید سهام خودروسازان وجود دارد. دربحث خرید سهام باقی مانده سازمان گسترش و نوسازی در 

خودروسازی ها، هم اهلیت خریدار اهمیت دارد و هم قیمتی که می خواهند بابت سهام پرداخت کنند.
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مهم ترین راهکار تحول در صنعت خودرو را خصوصی 
ســازی واقعی عنوان کرده بود. در گزارش مرکز از عمده نقاط ضعف در صنعت خودروسازی ایران، نوع 
مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت عنوان شده بود. در گزارش آمده است:» در شرایط فعلی بهترین 
راهکار دمیدن روح مدیریت خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی در این صنعت است که برای 
دستیابی به این مهم و الزمه اجرای آن اصالح مصوبه هیات وزیران و برگشت به حالت اول مبنی بر انتقال 
شــرکت های خودروسازی از گروه 2 به گروه 1 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساســی است.« انتقال شرکت های خودروسازی از گروه 2 به گروه 1 به این معنی است که حداقل 2۰ 
درصد سهام این دو شرکت با اجرای کامل خصوصی سازی در اختیار دولت باقی خواهد ماند که به اعتقاد 

کارشناسان مانع خصوصی سازی تمام و کمال در صنعت خوردو است.

ترقــی اقتصادی: مجمــع عمومی عادی ســال 1۳۹7 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش روز شــنبه بیســت و 
پنجم خرداد با حضور اکثریت ســهامداران)8۹/۳1 درصد( 
در مجموعــه فرهنگی تالش برگزار شــد.پس از اســتماع 
گزارش هیأت مدیره و قرائت گزارش حســابرس و بازرس 
قانونــی، صورت های مالی منتهی به 2۹ اســفند 1۳۹7 با 
اکثریت آراء تصویب و مبلغ 1۶5ریال ســود نقدی به ازای 
هر ســهم تقسیم شد. شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
در ســال1۳۹7 حدود ۴۳2 میلیارد تومان در آمد عملیاتی 
175 میلیارد تومان سود ناخالص و 11۰میلیارد تومان سود 
خالص داشته است. مجمع روزنامه دنیای اقتصاد را به عنوان 
روزنامه رسمی و مبلغ 5۰۰ میلیون تومان به عنوان پاداش 

اعضای هیأت  مدیره تصویب نمود.
سرپرست شرکت کارت اعتباری ایران کیش در این مجمع 
گفت: باتوجه به نصب و راه اندازی 225دســتگاه صندوق 
فروشــگاهی در سال گذشــته مبلغ کل تراکنش های این 

شرکت نیز رشد ۴8 درصدی را تجربه کرد.
پیمان منعم طبری سرپرست شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش در مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت که با 
حضور 8۹.۳1 درصدی ســهامداران برگزار شد، گفت: در 
حال حاضر صنعت پرداخت الکترونیک در ایران بعنوان یکی 
از صنایع پیشــرو در کشــور با فاصله ای اندک از تغییرات 

جهانی آن در حال رشد است.

وی ادامه داد: اکنون شــرکت کارت اعتباری ایران کیش با 
دارا بودن سهم مناسبی از تعداد تراکنش پایانه های فروش 
رتبه 5 را از میان شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 

در این زمینه به خود اختصاص داده است.
طبری افزود: تا پایان اســفندماه این شــرکت با دارابودن 
15.7۶ درصد از سهم پایانه های فروش منصوبه، رتبه 1 را 
از میان 12 شــرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت در زمینه 

تعداد پایانه های منصوبه به خود اختصاص داده است.
سرپرست شــرکت کارت اعتباری ایران کیش خاطرنشان 
کرد: تا پایان ســال مالی 1۳۹7 این شــرکت با دارا بودن 
1۴.۶۹ درصد ســهم از مبلغ تراکنــش پایانه های فروش 
صنعت، رتبه 2 را در زمینه مبلغ تراکنش پایانه های فروش 
از میان 12 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت دارا است.

 وی خاطرنشــان کرد: تعداد کل تراکنش های شرکت در 
ســال گذشته نسبت به سال 1۳۹۶ رشــد ۳۴ درصدی را 
تجربه کرده همچنین متوسط سرانه تعداد کل تراکنش های 
پایانه های فروش شــرکت نیز در اســفندماه سال 1۳۹7 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۰ درصد رشد یافته است. 
طبری با اشاره به رشد ۴8 درصدی مبلغ کل تراکنش های 
این شرکت در سال 1۳۹7 نیز تصریح کرد: در سال گذشته 

225 دستگاه صندوق فروشگاهی نصب و راه اندازی شد .
سرپرست شــرکت کارت اعتباری ایران کیش درخصوص  
برنامه های این شرکت در سال جاری نیز تصریح کرد: بهینه 

ســازی نرم افزارهای دستگاه های کارتخوان، تمرکز بر ابزار 
پذیرش درگاه هــای اینترنتی و موبایلــی، ارائه پروژه های 
ارزش افــزوده برروی کلیه درگاه هــای پرداخت همچنین 
ورود به فروشگاه های زنجیره ای و صندوق های فروشگاهی 
بعنوان برخی از برنامه های این شــرکت در ســال 1۳۹8 

محسوب می شوند.
گفتنی اســت؛ در ادامه این مجمع گزارش عملکرد 
هیات مدیره و حســابرس قرائت شد که مشروح آن 

را در ذیل می خوانید:
پیام هیات مدیره

هم اکنون صنعت پرداخت الکترونیک در ایران به عنوان یکی 
از صنایع پیشــرو در کشــور با فاصله ای اندک از تغییرات 
جهانی آن در حال رشــد است. امروزه درکشور شاهد ظهور 
فین تک ها و اســتارتاپ هایی هستیم که عالوه بر استفاده 
از راهکارهــا و تکنولــوژی های روز دنیا بــه دلیل چابکی 
به ســرعت در حال شکل گیری و رشــد هستند  و فضای 
حاکم بر صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده اند از ســویی 
دیکر شــرکت های پرداخت در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر 
به دنبال کســب بیشتری از ســهم بازار هستند که این امر 
فعالیت شرکت های صنعت پرداخت را بیش از پیش مشکل 

کرده است.
درفضایی به شــدت رقابتی، اخذ تصمیمات استراتژیک از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت بــه گونه ای که می تواند 
فضای تهدیــد را به فرصت تبدیل کرده و موفقیت هایی را 
برای شرکت هایی که به درستی از آن بهره گیری می کنند 
به ارمغان آورد. شــرکت در ســال 1۳۹7 توانست با اتخاذ 
تصمیمات مناســب که حاصل تخصــص و تجربه مدیران 
ارشــد و کارکنان شرکت بوده اهداف درنظر گرفته شده در 
ســند راهبرد خود را محقق و عالوه بر حفظ سهم بازار، آن 
را بهبود بخشــد. در ســال مذکور به موازات تحقق اهداف 
عملکردی، شــرکت نایل به کسب موفقیت های زیادی در 
حوزه تحقیق و توسعه شد که حاصل آن معرفی محصوالت 
و خدمــات جدید و بهبود و توســعه محصوالت و خدمات 

درحال ارائه بود.
به طور قطع فراهم کردن فضای مناسب برای تصمیم سازی 
و تصمیم گیری مدیران ارشــد حاصل حمایت و پشتیبانی 

سهامداران محترم و عملیاتی کردن این تصمیمات حاصل 
تالش و پشــتکار کلیه کارکنان بود که جز با اســتعانت از 
خدواند منان میسر نمی شد. امید است سال پیش رو شاهد 
ادامه روند موفقیت های شــرکت و درخشــش نام آن در 

صنعت باشیم.
تاریخچه و معرفی شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
شــرکت کارت اعتبــاری ایــران کیــش در فروردین ماه 
ســال1۳82 با ماموریت »صــدور و ارایــه خدمات کارت 
اعتبــاری« آغاز به فعالیت نمود و با مجوز  شــماره 15۹2 
مــورخ 82/۰1/2۳ در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت های 

صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.
شــرکت کارت اعتباري ایران کیش با درک ضرورت توسعه 
ارایه خدمــات پرداخت الکترونیک و نقش آن در توســعه 
پایدار و همه جانبه کشــور، همکاری خویش را از فروردین 
ماه 1۳82 با ماموریت صدور و ارائه خدمات کارت اعتباری 
به بانک های ایران آغازکرد. شرکت از سال 1۳8۴ مسوولیت 
ایجاد و پشــتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای 
پرداخت و پذیرش بانک ها و صدور انواع کارت های اعتباری 
را بــا هدف گســترش فعالیت های خــود را در زمینه ارائه 
خدمــات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و 

بازارهای مالی بر عهده گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در شهریور ماه 1۳85 
با تایید صالحیت ها و فعالیت های شرکت مجوز ارائه خدمات 

پرداخت الکترونیک )PSP( را به شرکت اعطا نمود.
شرکت ایران کیش با چشــم انداز توسعه ابزارهاي پرداخت 
و پذیرش تبدیل شــدن به یکی از مطرح ترین شرکت های 
PSP جهان و بزرگترین شرکت PSP خاورمیانه، ماموریت 
خویش را بر توســعه کمی و کیفی شبکه پذیرندگان کارت 
و ایجاد بســترها و زیرســاخت های ارتباطــی نرم افزاری و 

سخت افزاری بنا کرده است.
الزم به ذکر است؛ در سال مالی ۹7 به استناد مجمع عمومی 
فوق العاده شــرکت در مــورخ ۹7/12/21 و مجوز شــماره 
1۰2-۹7۴/5۰۰۳۴7 مورخ ۹7/11/2۹ سازمان بورس اوراق 
بهادار مقرر شد ســرمایه این شرکت از محل مطالبات حال 
شده و آورده های نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 
2۰۰۰ میلیاردریال منقســم به 2۶۰۰ میلیون سهم 1۰۰۰ 

ریالی افزایش یابد. درتاریخ تهیه این صورت های مالی فرآیند 
مرحله اول پذیره نویســی از تاریخ ۹8/1/17 آغاز و درتاریخ 
۹8/۳/1۴ به پایان خواهد رسید و باتوجه به عدم ثبت افزایش 
سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 

به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
موضوع فعالیت شرکت 

موضــوع فعالیت طبق ماده 2 اساســنامه، ایجــاد و اداره 
شبکه های گسترده رایانه ای، ارائه خدمات پرداخت مربوط 
با استفاده از انواع سیستم ها و مکانیزم های مرتبط از جمله 
خرید و فروش و اجاره و پشــتیبانی دستگاه های خودپرداز 
و پایانــه فروش و ارائه خدمات پول گذاری و پول رســانی 
به بانک ها و موسســات مالی و اعتباری منطبق بر مقررات 
ناظر برارائه دهندگان خدمات پرداخت اعالم شــده توسط 
بانک مرکزی به موجب مجوز فعالیت شماره 1۳۴۳7 مورخ 

82/8/12 صادره توسط سازمان منطقه آزاد کیش است.
چشم انداز شرکت کارت اعتباری ایران کیش

مابرآنیــم تــا با ارائــه راه حل هــای مبتنی بــر پرداخت 
الکترونیک، به اتکای گنجینه ارزشــی دانش کارکنان خود، 
ضمن برخورداری از سود منطقی، ارتقای سطح تکنولوژی 
داخلی، رعایت کامل قوانین و مقررات و بهداشت محیط کار 
و حفظ مســئولیت های اجتماعی در جهت کسب رضایت 

مشتری، ارائه خدمات کنیم.
ماموریت شرکت

ما به عنوان شــرکتی سرآمد و مقتدر و با جایگاهی ممتاز با 
وسیع ترین شبکه ابزارهای پرداخت، ارائه بهترین محصوالت 
و ســریع ترین خدمات با ســتادی متخصص و بکارگیری 
کارکنان بهره ور و وفادار در ایران و جهان خواهیم درخشید.

ارزش های بنیادین شرکت
 همکاری و همدلی
 نوآوری و خالقیت

 توسعه پایدار
 کیفیت

 تعهد
رتبه شرکت در صنعت:

شــرکت با دارا بودن 15/۶1درصد سهم از تعداد ابزار کارت 
خــوان فروشــگاهی در رتبه اول و بــا 1۴/8۰در صد مبلغ 
تراکنــش پایانه های فروش در رتبــه دوم و با ۹/۶۰ درصد 

ســهم ازتعداد تراکنش پایانه های فــروش در رتبه پنجم 
ازمیان دوازده شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت در سال 

1۳۹7 بوده است.
عملکرد حوزه عملیاتی:

 تعداد پایانه های نصب شده: بیش از یک میلیون دستگاه 
منصوبه )12درصد رشــد نسبت به ســال گذشته( داشته 

است.
 تعدادصندوقهــای فروشــگاهی نصــب شــده: بیش از 

5۰۰دستگاه نصب وراه اندازی شده است.
 تعدادهم پات نصب شــده: بیش از 12۰۰۰ دستگاه هم 
پات نصب وراه اندازی شده است. )بیشترین سهم تعداد هم 
پات نصب شده ازمیان دوازده شرکت ارایه دهنده خدمات 

پرداخت(
میزان رشد تعداد و مبلغ تراکنش ها:

 متوسط سرانه تعداد کل تراکنش های پایانه های فروش 
شرکت در ســال 1۳۹7نسبت به سال قبل 2۰درصد رشد 

داشته است.
 متوســط ســرانه کل مبلغ تراکنش پایانه های فروش 
شرکت در سال 1۳۹7نسبت به سال گذشته ۳2درصد رشد 

داشته است.
 مبلغ کل تراکنش های شرکت در سال 1۳۹7، نسبت به 

سال گذشته ۴8درصد رشد داشته است.
 تعداد کل تراکنش های شــرکت در سال 1۳۹7، نسبت 

به سال گذشته ۳۴درصد رشد داشته است.
 تعداد کل تراکنش های نرم افزار موبایلی پات در ســال 
1۳۹7نسبت به سال گذشته ۶5۰درصد رشد داشته است.

اهم برنامه های عملیاتی سال 1398:
 توســعه حوزه فروشــگاه هــای زنجیــره ای وصندوق 

فروشگاهی
 راه انــدازی پرداخــت خرددرکشــورباهدف کیف پول 

واستفاده ازناوگان حمل ونقل
 بهینه ســازی نرم افزارهای دستگاه های کارت خوان به 

منظورافزایش اثربخشی آنها
 کاهش طول پرفراژرول به منظورصرفه جویی درمصرف 

کاغذ ودرراستای)شعارمسیرسبزپرداخت(
 تمرکزبرابزارپذیرش درگاه های اینترنتی وموبایلی

 تمرکزبرکسب وکارهای نوین و توجه ویژه به استارت آپ ها

مجمع عمومی ایران کیش برگزار شد

سود ۱۶۵ریالی ایران کیش برای هر سهم

سود و زیان

ترازنامه



وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعالم کرد:  مجموع انباشت مطالبات 
غیرجاری بانک ها و بدهی شــرکت های دولتی بــه بانک ها ۳8۰ هزار میلیارد 

تومان است که قدرت تسهیالت دهی بانک ها را کاهش داده است.
 یکی از مشکالت کنونی اقتصاد ایران به نظام بانکی بر می گردد. بدهی دولت 
بــه بانک ها و بــه تبع آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی منجر به قفل شــدن 
منابع نظام بانکی شــده و عالوه بر آن تســهیالت تکلیفی نیز بر این مشکالت 

افزوده است.
مسائل و مشکالتی نظیر منجمد شدن منابع بانکی در قالب اموال مازاد بانک ها 
و امور غیر بانکی شــرایطی را فراهم کرده که منجر به ناکارآمدی نظام بانکی 

باشد.
در ســال رونق تولید قطعا یکی از ســتون های حمایت از واحدهای تولیدی و 
بنگاه های مولد تزریق منابع به منظور حفظ و پایداری ســطح تولید و اشتغال 
است که به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها واحدها را با کمبود نقدینگی 
شدید روبرو کرده است. در این بین بانک ها به عنوان واسطه میان منابع خرد 
جامعه و تولید باید در نقش ایفا کند تا با رفع این مشــکل بتوان به اشتغال و 

تولید پاسخ مثبت داد.
وزارت امــور اقتصادی و دارایی در گزارشــی تحت عنوان بســته رونق تولید 

به مشــکالت بانکی پرداخته و معتقد اســت:  چالش نظام بانکی از مهم ترین 
مشکالت نظام اقتصادی کشور در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت می باشد 
و عــدم مداخله مؤثر و بــه موقع، احتمال بروز زیان هــای جبران ناپذیری بر 

اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
بنابراین انجام مداخالت ســریع، هماهنگ و همه جانبه در زمینه اصالح نظام 
بانکی جهت رفع نابسامانی های نظام پولی و بانکی و ثبات پولی کشور ضروری 

بنظر می رسد.
بر اساس بررســی های صورت گرفته؛ نظام بانکی کشور دچار عدم تعادل های 
شــدید در ترازنامه )بدهی بزرگ تر از دارایــی(، درآمد و هزینه پرداختی بابت 
ســود سپرده بزرگ تر از درآمد حاصل از تسهیالت( و جریان نقدی شده است 
)جریان نقــد خروجی بزرگ تر در مقایســه با جریان نقــد ورودی بانک ها(. 
مجموع این عدم تعادل ها سبب شده بانک های کشور از کارکرد اصلی خود که 
شــامل ایفای تعهدات تسهیالت دهی و تخصیص بهینه منابع است، بازمانده و 

همچنین سودآوری آن ها با مشکل مواجه شود.
طبق برآوردهای اولیه از صورت های مالی نظام بانکی موارد ذیل قابل مشاهده 

است:
  - انجماد ۳5 درصد از دارایی های نظام بانکی در امالک و مســتغالت راکد و 

مطالبات بانک ها از دولت و عدم ایجاد جریان نقدی توسط آن ها.
- وجــود دارایی های موهومی به میزان ۴۰ درصــد دارایی های نظام بانکی به 
دلیل محاسبه تسهیالت سوخت شده، سودهای موهومی اضافه شده به امالک 

و مستغالت و با سایر سرمایه گذاری ها.
15۰۶.5 هزار میلیارد ریال مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شــهریور 
1۳۹7  )رشــد ۳7.۳ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شهریور سال 

1۳۹7 نسبت به ماه مشابه سال قبل(. 
- 15۰۴ هزار میلیارد ریال انباشــت مطالبات غیرجاری )آشــکار( در پرتفوی 
بانک ها )حدود ۶۰ در صد آن مشکوک الوصول بوده و در ضمن مطالبات غیر 

جاری در واقعیت بیش از 2 برابر این مبلغ است(. 
- 22۹7.7 هزار میلیارد ریال انباشــت مطالبــات بانک ها از بخش دولتی در 
شهریور 1۳۹7  )52.2 هزار میلیارد ریال آن بابت بدهی شرکت ها و مؤسسات 

دولتی است(. 
- نرخ بازده دارایی ها )ROA( حدود ۰.1-  درصد )28 بانک از ۳2 بانک نرخ 

بازده دارایی کوچک تر و با حداکثر مساوی با 1 درصد برخوردارند(. 

- میزان ۴.8 درصدی کفایت ســرمایه شــبکه بانکی )کسری حساب سرمایه 
حدود 57۰ هزار میلیارد ریال تا رسیدن به سطح 8 درصد(.

الف( علل اصلی و زمینه ســاز اولیه وضعیت و بســتری است که امکان تأثیر 
پذیری منفی سیســتم بانکی از تکانه های اقتصادی را زمینه ســازی کرده اند 

شامل: 
- تعدد بانک ها و رقابت ناسالم آن ها در بازار سپرده

- عدم اســتقرار حاکمیت شــرکتی، شامل پاسخگویی، شــفافیت، مسئولیت 
پذیری و انصاف

- خصوصی ســازی قبل از تنظیم گری مناســب و به تبع آن ضعف در نظارت 
توسط مقام ناظر

- نبود نظام ارزشگذاری حرفه ای
- نقص نظام حسابرسی و گزارشگری مالی کارآمد

ب( علل و عوامل تشــدید کننده تکانه ها و عوامل تشدید کننده ای هستند که 
در بســتر آسیب پذیری نظام بانکی، نابســامانی در بانک ها را ایجاد نموده اند 

شامل: 
- بروز رکود اقتصادی به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت در دهه گذشته

- رفتار ناســازگار نظام تصمیم گیری با ثبات بانکی از جمله وجود سلطه مالی 
به صورت تاریخی

- باال بودن نرخ حقیقی جذب سپرده 
در خصوص رفتار ناســازگار نظام تصمیم گیری می توان به موارد سلطه مالی 
دولت )اجرای طرح هایی نظیر مسکن مهر، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های 
کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، عدم تأمین منابع الزم بانک ها از سوی 
دولت جهت باز خرید اوراق مشــارکت، تجربه تبصره های الحاقی ۳5 و ۳۶ به 
قانون بودجه ســال 1۳۹5 کل کشــور و به تصویب قوانین ناســازگار با ثبات 
بانکی از ســوی مجلس، رفتار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در ارتباط 
با تســهیالت بانکی، رفتار فضایی ناســازگار با ثبات بانکــی )احکام مربوط به 
ورشکســتگی بدهکاران بانکی، احکام دیوان عدالــت اداری به نفع بانک های  
مختلف و ...(، ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز )مجوزهای صادره از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی در ســنوات گذشــته و در زمینه 
ســاختارهای نادرســت می توان به ضعف نظام وثیقه گیــری، فرآیند طوالنی 
رســیدگی به جرائم بانکی در قوه قضائیه و ســاختار قانونی ضعیف ماده )۳۴( 

ثبت اشاره کرد.

ترقی اقتصادی : به گفته وزیر اقتصاد، بانک ها باید اموال 
مازاد خود را تا پایان ســال جاری بفروشند؛ اموالی که رقم 
آن ها از ســوی معاون وزیر حدود 7۰تــا 1۰۰هزار میلیارد 
تومان اعالم شــده است و این در حالی است که بانک ها در 
ســال گذشته تنها 12هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان 

را فروخته اند.
واگــذاری اموال مازاد بانک ها و خــروج بانک های دولتی از 
بنــگاه داری موضوعی اســت که طی ســال های اخیر بانک 
مرکزی بر آن تاکید کرده، اما در هیچ دوره ای این واگذاری 

به نقطه موردنظر نرسیده است.
دی ماه سال 1۳۹۳نمایندگان مجلس شورای اسالمی همه 
بانک ها و مؤسســات اعتباری را موظف کرد که در مدت سه 
ســال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک 
خــود را در بنگاه هایی که فعالیــت غیربانکی دارند، واگذار 

کنند.
بخشــی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال بعد 
از آن به تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک ها 
اختصاص داشــت و بســترهای قانونی این طرح را آماده و 
ضمانــت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک ها 

فراهم کرد.
بر اساس این مصوبه، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ملزم 
شــدند ساالنه حداقل ۳۳درصد از اموال خود اعم از منقول، 
غیرمنقول و ســرقفلی را که به تملک آن ها و شــرکت های 
تابعه آن ها درآمده و به تشــخیص شــورای پول و اعتبار و 
بانــک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران مازاد محســوب 

می شود، واگذار کنند.
فرهاد دژپســند  وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ابتدای 
خــرداد ماه ســال جاری طی جلســه ای با مدیــران عامل 
بانک هــای دولتی، تاکید کــرد که برنامه واگــذاری اموال 
و دارایی های مــازاد بانک ها باید تا انتهای ســال جاری به 

سرانجام برسد.
وی از مدیران عامل بانک های دولتی خواست تا برنامه مدون 
واگذاری ها شــامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و 
دارایی هــای مازاد خــود را به معاونت امــور بانکی، بیمه و 

شرکت های دولتی این وزارت خانه ارائه دهند.
به ایــن ترتیب بنابر تکلیف وزارت اقتصــاد برای بانک های 

دولتی، این بانک ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود 
را به فروش برسانند.

ضعف نظارت بر عملکرد بانک ها 
در همین راســتا ، احمد حاتمی یزد، تحلیل گر بانکی گفت 
: هرچنــد وزیر اقتصاد اعالم کرده که اموال مازاد بانک ها تا 
پایان سال جاری باید واگذار شود اما به دلیل مقاومت بانک 
ها بعید اســت بتوان این فرایند را تکمیل می کرد. براساس 
قانونی که از ســال 1۳51 در مــورد اموال مازاد بانک ها به 
تصویب رســیده، هر بانکی حدحاکثر می تواند معادل یک 
سوم یا ۳۰ درصد سرمایه اش ملک بخرد و نگاه داری کند. 
اگــر بانک امالکی از وثایق را به اجــرا بگذارد و تملک کند 
موظف است ظرف دو سال آن را بفروشد. با این وجود هیچ 
گاه بانــک ها به این ماده قانونی تــن نداده اند و دنبال این 
بوده اند که امالک خــود را نگاه دارند چون قیمت آن طی 

سال ها رشد می کند.
وی یادآور شد : این در حالی است که اگر مازاد اموال بانک 
ها به فروش برســد، کمی از گره کمبود نقدینگی آن ها باز 

می شــود و می توانند خدمات بهتری به مشتریان بدهند. 
بسیاری از بانک ها به دلیل کمبود منابع تسهیالت دهی به 
کســب و کارها را قفل کرده اند و امکان تسهیالت دهی به 
شدت محدود شده است. فروش امالک می تواند این معضل 

را تا حدودی کم کند.
احمــد حاتمی یزد تصریح کرد : بانک هــا نباید وارد ملک 
داری شــوند چراکه با ماهیت بانکداری سازگار نیست. ورود 
بانــک ها با ســپرده های هنگفت مردم به بازار مســکن به 
گرانی امالک و چندبرابر شدن قیمت انجامیده است و هیچ 
اقتصاد ســالمی این را برنمی تابد. ممکن اســت در جریان 
وصول مطالبات بانک امالکی را در اخیتار بگیرد اما باید آن 
را ظرف دو ســال بفروشد. متاسفانه به دلیل نظارت ضعیف 
بانک مرکزی و عدم اعمال مدیریت این بانک بر دیگر بانک 
ها، بعضی از آن ها یک ملک را به مدت بیســت ســال نگه 

داشته اند.
این تحلیل گر بانکی عنوان کرد : بعضی مدیران اســتدالل 
می کنند که باید امالک بانک ها را با زیان بفروشــند. این 

اســتدالل درستی نیســت و در واقع سفسطه است چراکه 
بانــک از فروش امالک ضرر نمی کند. تنها طی یک ســال 
گذشــته قیمت امالک چند برابر شده است و به هر قیمتی 
هم که امالک را خریده باشند، ضرری در فروش آن نیست.

بانک ها پارسال 12هزار میلیارد تومان فروختند
عباس معمارنــژاد، معاون امور بانک، بیمه و شــرکت های 
دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته است که طی یک سال گذشته 
12هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها با برنامه ای که 

وزارت اقتصاد از بانک ها گرفته، فروخته شده است.
وی این را هم گفته اســت که بانک های دولتی و خصوصی 
شــده ای که هنــوز تحت نظــارت وزارت اقتصاد هســتند  
براســاس برآوردهای صــورت گرفته بین 7۰تــا 1۰۰هزار 

میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.
معمارنژاد در پاســخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد 
بانک ها به صورت دقیق اعالم نمی شود، گفت: باالخره برخی 
بانک ها ارزیابی هــای جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت 
ســهام شرکت ها روز به روز در حال تغییر است، بنابراین به 
دلیل وجود نوســان در ارزش و قیمــت دارایی ها نمی توان 

ارقام دقیقی را بیان کرد.
به ایــن ترتیب، بر اســاس برنامه وزارت امــور اقتصادی و 
دارایــی، بانک ها باید تا پایان ســال جاری اموال مازاد خود 
را کــه بنا بر گفته معاون بانکی وزیر اقتصاد، 7۰تا 1۰۰هزار 

میلیارد تومان است را به فروش برسانند.
با توجه به اینکه در طول یک ســال گذشــته تنها 12هزار 
میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها به فروش رســیده است 
اینکه امکان فــروش 7۰تا 1۰۰هزار میلیــارد تومان اموال 
مــازاد، وجود دارد یا خیر، موضوعی اســت کــه باید مورد 

بررسی قرار گیرد.
بانک ها بر اســاس قانون موظف هستند که اموال مازاد خود 
را به فروش برســانند و بر این اســاس در ابتدای هر ســال 
برنامه های را به وزارت اقتصاد برای فروش اموال شــان ارائه 

می کنند.
فروش حدود 1۰۰هزار میلیارد تومان اموال بانک ها در حالی 
مورد تاکید قرار گرفتــه که به گفته برخی از مدیران عامل 
بانک ها، امکان فروش برخی از اموال به دالیلی مشــخص یا 

وجود ندارد یا با سختی خاصی همراه است.

فروش اموال مازاد بانک ها چه گرهی را باز می کند؟
تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی به بانک ها !

حجت اهلل مهدیان:  

بانک توسعه تعاون به دنبال بنگاهداری نیست
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
گفت: بانک توســعه تعاون به دنبــال بنگاهداری 
نیســت. حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون در جلسه شورای 
مدیران عامل شرکت های تابعه بانک توسعه تعاون 
که با حضور اعضــاء هیئت مدیره و مدیران عامل 
شــرکت ها و مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری 
این بانک برگزار شد با اشاره به اینکه شرکت های 
بانک توســعه تعاون باهدف پیشبرد اهداف بانک 
و تکمیــل زنجیره ارزش و توســعه کمی و کیفی 
خدمات بانک راه اندازی شــده اســت خاطرنشان 
کرد: علیرغم اینکه هدف اصلی هر موسســه مالی 

سودآوری و ایجاد درآمد است اما این بانک در حال حاضر با 5 شرکت تابعه، در راستای پیشبرد 
فعالیت های بانک و افزایش خدمت رسانی به مشتریان با رعایت ضوابط و مقررات فعالیت می کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان این مطلب که برگزاری این جلسات سبب هم افزایی بیشتر بین 
بانک و شرکت های تابعه خواهد شد خاطرنشان کرد: تشکیل این جلسات در راستای شناسایی هر 
چه بهتر و بیشــتر نقاط قوت و ضعف شرکت ها و فراهم نمودن شرایط الزم برای بهره گیری هر چه 
هدفمندتر از نقاط قوت و متعاقب آن تالش در جهت رفع مشکالت و نقاط ضعف با اتکا به هم افزائی 

و استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود می باشد.
مهدیان با تأکید بر اینکه هر یک از شــرکت های بانک بر اســاس نیازسنجی به عمل آمده و حسب 
ضرورت های بررسی شــده در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شــده تشــکیل و مشغول فعالیت 
می باشــد گفت: شــرکت های تابعه بانک با رویکرد و کارکرد تأمین نیــاز بانک و تکمیل خدمات 
اساسی موردنیاز مشــتریان بانک به ویژه اتحادیه های سراسری شــرکت های تعاونی، شرکت های 
تعاونی و تعاونگران به عنوان جامعه هدف خاص راه اندازی گردیده اســت و اساســاً یکی از دالیل 
اصلی در تأســیس بانک توسعه تعاون کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و امکان 
فعالیت تشــکل های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی و بازارهای مختلف بوده است. وی در 
همین رابطه افزود: بانک توســعه تعاون تمامی تالش خود را معطوف خدمات رســانی اعتباری و 
بانکی و تکمیل چرخه ارائه خدمت به مشــتریان از طریق ظرفیت های موجود بانک و توانمندهای 
شرکت های تخصصی بانکی نموده است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهمیت فعالیت شرکت بیمه 
پوشش را در ارائه خدمات کیفی و مناسب به مشتریان در قالب حضور فعال تر و مستقیم نماینده 
بیمه در استان ها و شعب مورد تأکید قرارداد و افزود: هدف از تأسیس شرکت کارگزاری بیمه توسعه 
تعاون در راســتای اجرای سیاست های کلی بانک و ارائه خدمات بیمه به پرسنل و مشتریان بانک 
و همچنین ابزاری جهت ارتقا جایگاه بانک در سیستم شبکه بانکی کشور بوده است که امیدواریم 

این نقش روزبه روز پررنگ تر شود.

 »رونق تولید«، اسم رمز فعالیت های 
امسال بانک ملی

ترقی اقتصادی: بانک ملی ایران گرچه بنا بر وظیفه ذاتی خود همواره به تولید کنندگان داخلی 
و ایجاد اشــتغال برای هموطنان تاکید داشته، اما با نامگذاری امسال به عنوان »رونق تولید«، این 
روند شدت بیشتری پیدا کرده است. استراتژی این بانک چه در بخش پرداخت تسهیالت و چه در 
بخش حمایت های غیرمالی، کمک به تولید داخلی به منظور تقویت اقتصاد کشــور بوده و هست. 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران همواره در جلسات عمومی و خصوصی خود بر این 
موضوع تاکید کرده و »رونق تولید« را راه برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی عنوان کرده اند 
مروری بر این وقایع، حاکی از اهمیت موضوع »رونق تولید« برای گردانندگان بانک ملی ایران است. 
به عنوان نمونه، مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار نوروزی با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد 
این بانک در سراســر کشور با تاکید بر اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری 
امســال به نام »رونق تولید«، امروز اقتصاد و تولید مهم ترین مساله کشور است، گفت: هیچ راهی 
جز توجه به تولید داخلی در شرایط فعلی کشور وجود ندارد چرا که این امر عالوه بر توسعه اشتغال، 
ما را از وابســتگی به بیگانگان بی نیاز می کند. دکتر محمد رضا حســین زاده همچنین در جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان اعالم کرد که بانک ملی ایران نهایت توان خود را 
در جهــت رونق تولید داخلی به کار می گیرد و در این خصوص از تمامی ظرفیت های خود برای 
حمایت و تامین مالی پروژه های تولیدی کشور استفاده خواهد کرد. اعضای هیات مدیره بانک نیز 
به فراخور موقعیت و متناســب با شــرایط، در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی بر اهمیت 

این مساله تاکید کرده اند.

صالح آبادی مطرح کرد:

استفاده از تکنولوژی های جدید در نظام بانکی
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توسعه صادرات، گفت: بانک ها باید برای استفاده از تکنولوژی های 
جدید مانند بالکچین در خدمات رســانی اســتقبال کنند. علی صالح آبادی صبح امروز در کارگاه 
آموزشــی کاربرد بالکچین در بانکداری و پرداخت که در محل بانک توسعه صادرات ایران، برگزار 
شد، درباره این فناوری اظهار داشت: تکنولوژی بالک چین فناوری غیرمتمرکز است که با وجود این 
فناوری، دیگر اداره ثبت امالک و اسناد به عنوان محلی برای ثبت تمامی اموال و امالک بی معنی 
است. وی افزود: بر همین اساس با استفاده از بالک چین، بسیاری از نهادها و سازمان های متمرکز 
معنی و مفهوم خود را از دســت می دهند. به عنوان مثال در بانک ها، اطالعات مشتریان ذخیره و 
سرمایه آنها نگهداری می شود و بانک به عنوان وکیل و امین دارندگان سرمایه از دارایی آنها، به سایر 
مشتریان تسهیالت می دهد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، ادامه داد: تمام فعالیت های یک 
بانک در دو دســته خدمات و تسهیالت خالصه می شود که در بخش خدمات، با وجود برنامه ها و 
تکنولوژی جدید با استفاده از بالک چین دیگر نیاز به نگهداری سرمایه مردم نزد بانک ها به صورت 
متمرکز وجود ندارد. صالح آبادی در ادامه گفت: در بخش تســهیالت نیز درست است که مردم به 
بانک ها اعتماد دارند، اما ما شاهد عملکرد بد و ورشکستگی بسیاری از بانک ها در دنیا هستیم که به 
نظر من با استفاده از فناوری بالک چین صاحبان سرمایه می توانند برای سرمایه خود تصمیم گیری  

کنند و تمامی ریسک حاصل از این اقدام را نیز خواهند پذیرفت.

نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ به ثبت رسید؛

کاهش چشمگیر در زیان هر سهم "وتجارت"
ترقی اقتصادی: بانک تجارت در دوره 12 ماهه منتهی به 2۹ اسفند ماه 1۳۹7، به ازای هر سهم 
خود 2۳ ریال زیان شناســایی کرد که نســبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۹8 درصدی 

زیان را نشان می دهد.
بانک تجارت با سرمایه 22۳ هزار و ۹2۶ میلیارد و 127 میلیون ریال، صورت های مالی 12 ماهه 

دوره مالی منتهی به 2۹ اسفند 1۳۹7 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
بانک تجارت در دوره یاد شده، مبلغ 5 هزار و 1۴۳ میلیارد و 857 میلیون ریال زیان خالص محقق 
کرد و بر این اســاس مبلغ 2۳ ریال زیان به ازای هر ســهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره 

مشابه در سال گذشته معادل ۹8 درصد کاهش زیان داشته است.
بانــک تجارت افزایــش 2۳ درصدی جمع درآمدهای مشــاع و نیز افزایــش1۳5 درصدی جمع 
درآمدهای غیر مشــاع را از دالیل اصلی کاهش ۹2 درصــدی زیان خالص در این دوره ذکر کرده 
است. همچنین یادآوری می شود "وتجارت" در این دوره افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی را به ثبت 

رسانده است.
با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 1۰۹ هزار و 1۳5 میلیارد و ۴87 میلیون ریال 

زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
"وتجارت" در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۰ 
هــزار و 858 میلیارد و 75۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و 

۳۳2 ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

تسهیالت ارزان قیمت بانک سینا برای بانوان
ترقی اقتصادی: در راستای توانمندسازی و کمک به اقتصاد خانواده، بانک سینا نسبت به اعطای 
تســهیالت ارزان قیمت به بانوان درقالب طرح آذین اقدام می کند.بر اســاس این طرح، بانوان در 
سراسر کشور می توانند از مزایای در نظرگرفته شده شامل اعطای تسهیالت با نرخ سود 5 درصد، 
استفاده کنند.بانوان با افتتاح حساب سپرده بلندمدت ۶ درصد در بانک سینا که به عنوان ضمانت 
وام نیز محسوب می شود، می توانند بسته به شرایط تا سقف 2 میلیارد ریال از تسهیالت این طرح 

بهره مند شوند.

38۰هزار میلیارد تومان انباشت مطالبات نظام بانکی

 3۵ درصد دارایی  بانک ها منجمد است

مدیر عامل بانک رفاه خبر داد:

بانک رفاه در سال گذشته سودآور بود
ترقی اقتصادی : محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در حاشیه 
بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری –اینوتکس 2۰1۹ که در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد در گفت و گو با اصحاب رسانه به تشریح 
آخرین وضعیت عملکردی بانک پرداخت و اظهار داشت: بانک رفاه طی یک سال 
 گذشته حدود ۴ هزار میلیارد ریال سودآوری داشته و جزء بانک های سودآور نظام 

بانکی بوده است.
مدیرعامل این بانک با ابراز خرســندی از ســودآوری بانک رفاه گفت: این سود 

حاصل فعالیت های اصلی و عملیاتی بانک بوده است.
دکتر ســهمانی در ادامه به تشریح وضعیت مطالبات غیرجاری بانک رفاه در سال گذشته و سه ماهه نخست سالجاری 
پرداخــت و اظهار داشــت: ضریب مطالبات )NPL ( در بانک رفاه ۳.7 درصد اســت که در مقایســه با نظام بانکی و 
استانداردهای رایج عدد پائین و نمایانگر حساسیت، توجه و مدیریت مطالبات و رعایت بهداشت پرونده های اعتباری و 

تخصیص بهینه منابع این بانک است.
مدیرعامل بانک رفاه در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه نقدینگی و مدیریت آن پرداخت و گفت: بانک رفاه در سال 
۹7 و روزهای ســپری شده از ســال ۹8 حتی یک روز هم اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته است و بانک رفاه هم 

اکنون در شرایط نقدینگی مناسبی به سر می برد.
وی همچنیــن بــه رشــد مطلــوب منابع این بانک طی ســال گذشــته و ســه ماهه نخســت ســالجاری اشــاره 
 کــرد و اظهــار داشــت: خوشــبختانه بانــک رفــاه در ســال ۹7 رشــد منابعی قریــب بــه ۴۰ درصــد را تجربه 

کرده است.
مدیر عامل بانک رفاه در خاتمه به عملکرد این بانک در واگذاری امالک و اموال مازاد اشــاره و خاطر نشــان کرد: بانک 
رفاه در ســال گذشته 1۰ هزار میلیارد ریال واگذاری اموال و امالک مازاد داشته که عملکرد قابل قبولی در نظام بانکی 

محسوب می شود.

صورت های مالی حسابرسی نشده سال ۹٧ نشان می دهد:

جهش بزرگ بانک صادرات در مسیر سوددهی
ترقی اقتصادی : عملکرد مالی بانک صادرات ایران با ارتقای قابل توجهی مواجه 

شده و این بانک را برای تحقق »جهش بزرگ« آماده تر کرده است.
گزارش مالی حسابرسی نشــده ســال مالی 1۳۹7 بانک صــادرات ایران که روز 
گذشــته در سایت کدال منتشر شد، نشان از بهبود عملکرد قابل توجه این بانک 

و تحقق وعده های مدیرعامل بانک دارد.
کاهــش 81 درصدی بدهی بانک صادرات ایران به بانک ها و ســایر مؤسســات 
اعتباری و افت 2۳ درصدی بدهی بانک به بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی 

در کنار افزایش 51 درصدی سپرده های دیداری و ارزان قیمت حکایت از تالش و عزم شبکه بانک صادرات ایران برای 
خروج از زیان و تحقق  دست یابی به نقطه سر به سر در آینده نزدیک دارد.

تهاتــر بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریــال از مطالبات بانک از دولت با بدهی به بانک مرکزی، تأثیر قابل توجهی بر بهبود 
صورت های مالی بانک داشــته که در کنار افزایش ســرمایه 2۰۳ درصدی اواخر سال ۹7، موجب خروج کامل بانک از 

شمولیت ماده 1۴1 قانون تجارت را فراهم آورد.
در 12ماه منتهی به پایان اســفندماه ســال ۹7، افزایش 1۳7 درصدی ســهم بانک از درآمدهای مشاع و افزایش ۳1 

درصدی درآمدهای غیرمشاع نیز موجب تقویت چشم انداز سودآوی در سال ۹8 شده است.
با کاهش 7۹ درصدی زیان این بانک در 12 ماه منتهی به پایان ســال ۹7 نســبت به ســال ۹۶، زیان هر سهم بانک 
صادرات ایران از 2۰5 ریال ســال ۹۶ به ۴۴ریال کاهش یافت تا وعده مدیرعامل در تحقق ســودآوری ســال ۹8 را 
دست یافتنی تر کند. زیان عملکردی بانک صادرات ایران از رقم ۳5 هزار و 878 میلیارد ریال در سال ۹۶ به هفت هزار 
و ۶۶5 میلیارد ریال در سال ۹7 رسید و به این ترتیب حجم این زیان نسبت به سال قبل به یک پنجم سقوط کرد که 
نشــان از نتایج مثبت و امیدوارکننده برنامه های مدیریت جدید و تالش کارکنان دارد. مدیرعامل بانک صادرات ایران 
پیش از این گفته بود ســال ۹8 ســال »جهش بزرگ« برای بانک صادرات ایران است که محوریت آن تسهیل تأمین 

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح های نوین بانکی و خروج کامل از زیان است.

بازارپول4
اخبارکوتاه

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 72 - نیمه دوم خرداد 1398



صنعت بیمه نیازمند دانش جدید است
معاون وزیر اقتصاد:

 سود خالص 88٧ریالی بیمه پاسارگاد 
برای هر سهم

ترقی اقتصادی : مجمع عمومی بیمه پاســارگاد تقسیم مبلغ 18۰ ریال سود نقدی و 887 
ریال ســود خالص برای هر سهم این شــرکت را در مجمع به تصویب رساند.براساس گزارش 
منتشــر شده در خصوص این جلسه، خالصه تصمیمات مجمع عمومی بیمه پاسارگاد عبارت 
اســت از سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 18۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم 887 
ریال تصویب شد. سود خالص ۳ هزار و 15 میلیارد و ۹87 میلیون ریال و سود انباشته پایان 
دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، یک هزار و ۹۹1 میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعالم شد.

تصویب ۲83/3 ریال سود به ازاء هر سهم بیمه 
پارسیان

ترقی اقتصادی : مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت بیمه پارسیان با حضور بیش از 8۰ 
درصد ســهامداران برگزار شد.کسب پرتفوی بیش از 2۰هزار و پانصد میلیارد ریال در سال 
۹7 توســط بیمه پارسیان و سبد پرتفوی مناسب و همچنین وصول مطالبات از نکات دیگر 
حائز اهمیت این گزارش بود.رشــد مناسب و ترکیب بهینة پرتفوی، ایفای تعهدات قانونی و 
آئین نامه ای، همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت بیمه پارسیان 
در ســال مالی مورد اشــاره بود. در زمینة میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز 
بحث و بررســی الزم بعمل آمد و تقسیم مبلغ ۳/28۳ ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب 

حاضرین در مجمع رسید.

اعالم جزییات افزایش سرمایه بیمه سامان
ترقی اقتصادی : پیشــنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش 
ســرمایه شرکت بیمه ســامان اعالم شد.شرکت بیمه ســامان با انتشار یک اطالعیه شفاف 
ســازی در سامانه کدال اعالم کرد که با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش 
ســرمایه شرکت های ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار »مصوب 17 مهر ماه 
۹5 هیــات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهــادار« و گزارش توجیهی هیات  
مدیره به منظور پیشــنهادافزایش ســرمایه از مبلــغ 1.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ 
2.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی، سود 
انباشته، سایر اندوخته ها به منظور توسعه شبکه نفوذ و تعدد مراکز خدمات رسانی به بیمه 
گزاران، افزایش توان پذیرش ریسک و قابلیت انجام سایر فعالیت های غیر بیمه ای از جمله 
افزایش توان ســرمایه گذاری، تحصیل اموال و دارائی های مورد نیاز شــرکت و در نتیجه 
ارتقــای رتبه توان گری مالی که در 21 خرداد ماه ۹8 به تصویب هیات  مدیره رســیده را 

برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرد.

 رونمایی از طرح های جدید 
در فروش بیمه های زندگی

ترقی اقتصادی : معاون فنی شــرکت ســهامی بیمه ایران افزایش سهم بیمه های زندگی 
در پرتفوی این شــرکت از ۴به ۹درصد را نشان دهنده استراتژی درست برای بهبود پرتفو 
دانســت و گفت: متوازن سازی پرتفوی بیمه ایران با کاهش ریسک های نامطلوب آغاز شده 
و با غربالگری ریســک های زیان ده باید ادامه یابد.معاون فنی بیمه ایران ادامه داد: این دوره 
اولین دوره جهش زا برای ایجاد نوآوری است و یکی از عوامل توسعه بخش در زمینه جهش 
و بهبــود کیفیت بیمه های زندگی، عرضه محصول با کیفیت اســت که دارای ظرفیت های 
فراوانی باشــد، که این مدل بر اســاس نیازها و اولویت های مردم و در نظر گرفتن میزان 
اثرگذاری تورم در زندگی آنان در بیمه ایران طراحی شــده است.زاهدنیا رصد تغییرات در 
بیمه های زندگی و تغییرات مستمر در کیفیت آن را دستور کار مدیران ارشد شرکت برای 
افزایش رضایت مندی مشــتریان مهم دانست و تأکید کرد: با روش های گذشته نمی توانیم، 

بیمه بفروشیم، از این رو در طرح جدید بیمه عمر باید ارزش پول مردم را حفظ نماییم.

اجرای سیستم جانشین پروری و ارتقای کارکنان 
در بیمه نوین

ترقی اقتصادی : از سیاســت های راهبردی اصلی شــرکت بیمه نوین در حوزه بهســازی 
و توســعه عملکرد ســازمانی؛ جانشــین پروری، ایجاد شــورای ارتقای کارکنان بر اساس 
شــاخص های مدیریتی و سیستم انگیزشــی در نیروی انسانی اســت.آرام رشیدی، معاون 
پشــتیبانی و امور اقتصادی بیمــه نوین با اعالم این خبر افزود: نوآوری و توســعه عملکرد 
ســازمانی که در نهایت منجــر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار می شــود به ایجاد راهبردهای 
نوین از جمله بسترســازی فرآیندهای آموزش موثر، مکانیزم ارتقا و انگیزش منابع انســانی 
بســتگی دارد که این موارد با تشــکیل کمیته یادگیری و شورای ارتقا اجرا خواهد شد.وی 
گفت: یکی از شــاخص های توسعه عملکرد ســازمانی، ایجاد و بازنگری برنامه های آموزشی 
است و برنامه های آموزشی  بیمه نوین با نگاه ارتقای توانمندی های کارکنان و شبکه فروش 
از ابتدای ســال جاری برای سه گروه همکاران ستاد، شعب و نمایندگان  تدوین شده و در 

حال برگزاری است. 

تحقق سود 338 ریالی بیمه سرمد
ترقی اقتصادی : شرکت بیمه سرمد اعالم کرد که در دوره 12 ماهه منتهی به 2۹ اسفند 
ماه ۹7 )حسابرســی شده( به ازای هر سهم ۳۳8 ریال سود محقق کرده است.با انتشار یک 
اطالعیه شفاف سازی مالی شرکت بیمه سرمد اعالم کرد که در دوره 12 ماهه منتهی به 2۹ 
اسفند ماه ۹7 )حسابرسی شده( به ازای هر سهم ۳۳8 ریال سود محقق کرده که نسبت به 
گزارش 12 ماهه حسابرســی نشده یک درصد افت داشته است.بر اساس این گزارش شفاف 
سازی، این شرکت براســاس عملکرد واقعی 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 2۹ اسفند 

ماه ۹7 مبلغ 5۰۶.2۹۰ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 تمام مطالبات ایثارگران 
از بیمه دی پرداخت می شود

ترقی اقتصادی :  مدیر بیمه های اشــخاص بیمه دی گفت: در صورتی که حق بیمه جدید 
ایثارگران یا همان اعتبار مورد نیاز از ســوی نهادهای متولی در روزهای آینده به بیمه دی 
داده شــود، تمامی مطالبات ایثارگران از این بیمه در آینده ای نزدیک پرداخت خواهد شد. 
ســجاد رامندی روز شــنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: یکی از مشــکالتی که بیمه دی برای 
پرداخت مطالبات ایثارگران داشــت، تأمین نشــدن منابع مالی آن بود که خوشــبختانه با 
رایزنی های انجام شده، این مشکل درحال حل شدن است.وی تصریح کرد: در دو سه ماهه 
اخیر تأمین اعتبار به موقع انجام شده است؛ یعنی حدود 25۰ میلیارد تومان در ماه در زمان 
مقرر به بیمه دی پرداخت می شود که به  واسطه این اقدامات در مسیر خوبی قرار گرفته ایم 

و پیش بینی می شود اگر مسیر به همین ترتیب ادامه یابد، بتوانیم مشکالت را حل کنیم. 

 بیمه دانا به ازای هر سهم 33٧ ریال سود 
محقق کرد

ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه دانا در دوره مالی منتهی به 2۹ اسفند 1۳۹7 )حسابرسی 
نشده( به ازای هر سهم ۳۳7 ریال سود محقق کرده است.براساس اطالعیه ای که در سامانه 
کدال منتشــر شده، شرکت بیمه دانا در دوره مالی منتهی به 2۹ اسفند 1۳۹7 )حسابرسی 
نشــده( به ازای هر ســهم ۳۳7 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 2۰ درصد رشد داشته است.

افزایش سرمایه بیمه آرمان
ترقی اقتصادی : افزایش ســرمایه شرکت بیمه آرمان از یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال 
بــه یک میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال در مرجع ثبت شــرکت ها به ثبت رســید.در اطالعیه 
ای که در ســامانه کدال منتشر شده آمده است: بر اســاس تصمیمات مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 28 اســفند 1۳۹۶، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1.2۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ 
1.5۰۰.۰۰۰ میلیــون ریال )از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2۳8.۴۴5 میلیون ریال و 
از محل اندوخته مبلــغ ۶1.555 میلیون ریال( در تاریخ چهارم خردادماه 1۳۹8 در مرجع 

ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ترقی اقتصــادی : معاون امــور بانــک، بیمه و شــرکت های دولتــی وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی گفت: بیمه ایران، ســال قبــل 1۴ هــزار میلیارد 
 تومــان حــق بیمــه تولید کــرد کــه ۳۳ درصد حــق بیمه تولیــدی صنعت 

بیمه کشور است.
عبــاس معمــار نژاد بــا بیان ایــن مطلب افــزود: بیمه ایران ســال گذشــته 
۴2 درصــد خســارت پرداختــی کل صنعت بیمه کشــور را بر عهده داشــته 
 کــه همیــن دو شــاخص حکایــت از راهبــری بیمــه ایــران در بــازار بیمه 

کشور دارد.
وی با اشاره به اهمیت و مزیت های قدمت 8۴ ساله بیمه ایران افزود: شاخص های 
آماری دیگر بیمه ایران مثل رشــد ۳1 درصدی حق بیمه در سال ۹7 نسبت به 
سال قبل از آن، افزایش فقط ۳ درصدی خسارت های پرداختی در همین مدت و 
درعین حال کاهش 1۴ درصدی نسبت خسارت در این شرکت همه و همه نشان 
می دهد مسیر عملیاتی بیمه ایران مســیر مناسبی است که باید همچنان ادامه 

یابد و نباید به شرایط موجود اکتفا کرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه در صنعت بیمه نیاز به دانش جدید داریم 
و بیمه ایران به عنوان راهبر صنعت بیمه و تنها شــرکت دولتی باید نقش دانش 
آفرینی هم ایفا کند، اضافه کرد: بیمه ایران به عنوان راهبر باید مدل های جدید 

به صنعت بیمه کشور معرفی کند.
معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بــر اینکه در نظام بنگاه داری نوین 
امروزین اصول حاکمیت شرکتی مبنا و اساس فعالیت هاست، گفت: اجرای اصل 
حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه به هیچ وجه نباید به معنای محدود کردن 
جایگاه رییس هیات مدیره و مدیرعامل قلمداد شود، چرا که اجرای این اصل هم 
بهره وری و کارایی را در شــرکت افزایش می دهد و هم استراتژی قوی تری دارد 
به هر حال پروســه ای دارد که باید از طریق تشکیل کمیته های تخصصی طی 
شــود و در هر صورت کلیه امور شرکت با مدیر عامل است و هیأت مدیره هم در 

سیاستگزاری های کالن شرکت ایفاء نقش می کنند.

ترقی اقتصادی : رئیس کل بیمه مرکزی ایران درباره آمار 
تصادف های ساختگی گفت: با بررسی آماری مشخص شد که 
حدود 2۰ درصد از تصادفات رخ داده مربوط به حوادث غیر 
طبیعی بوده یا اینکه خسارات اعالم شده در آن بیش از رقم 
واقعی بوده است. وی ادامه داد: در حال تهیه نرم افزارهایی 
هستیم که با اســتفاده از آنها می توان میزان تصادفات های 

ساختگی و خسارات غیرطبیعی را کاهش دهیم
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: حدود ســه هزار و 8۰۰ 
میلیارد ریال خسارت ناشی از سیل تحت پوشش بیمه بوده 

که تاکنون 8۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
غالمرضــا ســلیمانی با بیان ایــن مطلب افزود: مشــکل و 
محدودیتی در پرداخت خسارات ناشی از سیل وجود ندارد 
پس از مراجعه افراد و تشــکیل پرونده در مدت ۴8 ساعت 

خسارت ها پرداخت می شود.
رئیــس کل بیمه مرکــزی ایران ادامــه داد: برخی ارگان ها 
و نهادها از جمله شــهرداری ها اقدام بــه بیمه کرده بودند 
که کارهای مربوط به خســارات آنها در حال انجام اســت. 
سلیمانی درباره تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: 
طرح تشــکیل این صندوق در دولت بررســی شده و سران 
ســه قوه نیز با آن موافقت کردنــد. وی اضافه کرد: پس از 
ابالغ مصوبه مربوط به تشــکیل این صندوق، کار راه اندازی 
آن آغاز خواهد شــد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران به توجه 
صنعت بیمه به فناوری های نوین و استارت آپ ها اشاره کرد 

و افزود: سامانه سنهاب یک سامانه جامع به شمار می رود که 
اطالعات مربوط به همه بیمه ها در آن جمع آوری می شود.
برگزاری جلسه با خودروساز بدهکار به صنعت بیمه

ســلیمانی درباره بدهی خودروســازان به شرکت های بیمه 
بابت بیمه شــخص ثالــث خودروهای تولیــدی نیز گفت: 
تمهیداتی اتخاذ شــده تا شــرکت های خودروساز نسبت به 

پرداخت سریع تر این حق بیمه ها اقدام کنند.
وی اظهار داشت: با بیشتر خودروسازان مشکلی نداریم فقط 
یک خودروساز است که بدهی دارد که البته رقم آن از مبلغ 
یک هزار و 1۰۰ میلیارد تومان اعالم شــده، کمتر است. وی 
ادامه داد: جلســه هایی با این خودروساز برگزار شده و توافق 
شــده که در یــک دوره زمانی ۶ ماهه پــول مربوط به حق 

بیمه های صادر شده به بیمه ها پرداخت شود.
افزایش سرمایه بیمه ایران از محل فروش سهام 

دولت در بیمه البرز
رئیس کل بیمه مرکزی ایران درباره عرضه سهام بیمه البرز 
در بورس گفت: طبق مصوبات قرار است بخشی از سهام این 
شــرکت به صورت بلوکی در بورس عرضه ســود. سلیمانی 
ادامه داد: پول ناشــی از فروش ســهام دولت در بیمه البرز 

صرف افزایش سرمایه بیمه ایران خواهد شد.
وی دربــاره تصادف هــای ســاختگی بــرای دریافت حق 
بیمــه گفت: طرح تبادل اطالعات میــان نیروی انتظامی و 
شــرکت های بیمه آغاز شده که نقش مهمی در کاهش این 
نوع تصادفات و همچنین شناســایی خودروهای فاقد بیمه 
خواهد داشــت. وی اظهار داشــت: تبــادل اطالعات میان 
شرکت های بیمه می تواند کمک کند تا تخفیف های مربوط 
به حق بیمه شــخص ثالث خودروها به شــیوه مناسب تری 
پرداخته شــود. رئیس کل بیمه مرکزی ایــران درباره آمار 
تصادف های ســاختگی نیز گفت: با بررسی آماری مشخص 
شــد که حدود 2۰ درصد از تصادفــات رخ داده مربوط به 
حوادث غیر طبیعی بوده یا اینکه خســارات اعالم شــده در 
آن بیــش از رقم واقعی بوده اســت. وی ادامه داد: در حال 
تهیه نرم افزارهایی هســتیم که با اســتفاده از آنها می توان 
میزان تصادفات های ســاختگی و خســارات غیرطبیعی را 

کاهش دهیم.

ترقی اقتصادی : بیش از هزار و پانصد نماینده در راســتای اجرای آیین نامه ۹۶ 
بیمه مرکزی، جذب شده و در حال آموزش هستند.

مســعود بادین مدیرعامل شــرکت بیمه آســیا خصوص تاثیر تــورم بر تقاضای 
بیمه نامه هــای زندگــی بیان کــرد: قطعا تــورم بر رونــد تقاضــای بیمه های 
زندگــی اثرگذار اســت؛ ولی اگر اطالعــا ت صحیح در مــورد بیمه های زندگی 
ارائه شــود و مردم بداننــد با ســرمایه گذاری اندک و خریــد بیمه نامه زندگی 
 از چــه مزایایــی برخــوردار خواهنــد بــود، تورم موجــب کاهــش تقاضای 

بیمه های زندگی نخواهد شد.
وی افــزود: خدمــات و پوشــش های بیمه هــای زندگــی در صــورت بــروز 
حــوادث بــرای بیمه شــدگان، اهمیــت بیمه نامه هــای زندگــی را دوچندان 
می کنــد؛ خریــد بیمه نامه هــای زندگی فقط بــا هدف ســرمایه گذاری صورت 
 نمی گیــرد کــه تــورم را عاملی بــرای کاهش جذابیــت این نــوع بیمه نامه ها 

ارزیابی کنیم.

نایــب رییس هیات مدیره بیمه آســیا در مــورد راهکارهــای افزایش جذابیت 
بیمه نامه های زندگی اظهار داشــت: می توان با اقداماتی همچون گسترش شبکه 
فــروش و ارائه بیمه نامه های مکمــل به بیمه گذاران، مــردم را ترغیب به خرید 

بیمه نامه های زندگی کرد.
مدیرعامــل بیمه آســیا در مورد برنامه های این شــرکت بــرای افزایش فروش 
بیمه نامه های زندگی گفت: این شــرکت جهت تنوع بیشــتر پرتفوی بیمه ای و 
افزایش فروش بیمه نامه های زندگی اقداماتی انجام داده که از جمله این اقدامات 

می توان به راه اندازی یک مجتمع تخصصی در این زمینه اشاره کرد.
وی اظهارکرد: از سوی دیگر، بیش از هزار و پانصد نماینده نیز در راستای اجرای 
آیین نامه ۹۶ بیمه مرکزی، جذب شــده و در حال آموزش هســتند و امیدواریم 
بــا فعالیت این مجتمع تخصصی و آغــاز به کار نمایندگان جدید، گام مثبتی در 
جهت آموزش، راه اندازی و توســعه شبکه فروش بیمه نامه های زندگی در کشور 

برداشته شود.

ترقی اقتصادی : شــورای عالی بیمــه در اجرای مفاد بند ۴ 
مــاده 17 قانون تاســیس بیمه مرکزی کشــور و بیمه گری 
مرحله اول اصالح نظام تعرفه بازار بیمه کشــور را در برخی 
از رشته های بیمه تصویب و اعالم کرده که این امر مشکالت 
زیادی را در پی داشــته است. تاجدار گفت: شورای عالی بیمه 
در اجرای مفاد بند ۴ ماده 17 قانون تاســیس بیمه مرکزی 
کشــور و بیمه گری ، مرحله اول اصالح نظام تعرفه بازار بیمه 
کشور را در برخی از رشته های بیمه تصویب و اعالم کرده که 

این امر مشکالت زیادی را در پی داشته است.
 رســول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز در گفت وگو با گسترش 
نیوز در مورد مشــکالت مطرح صنعت بیمه، اظهار کرد: یکی 
از مشکالت اصلی صنعت بیمه مربوط به حذف نظام تعرفه ای 
می شــود که چالش های زیادی را به بار آورده است. متأسفانه 
سیاســت گذاران در کنار تصمیم به حذف نظام تعرفه ای قادر 

به یافتن راهکار مناسبی نبودند.
تاجدار اضافه کرد: با حذف ســازوکار تعرفه ای، نظام نظارت 
مالی بــرای فرآیندهای بیمه ای تدوین شــد امــا این طرح 

به خوبی طراحی و اجرانشده است.
مدیرعامــل بیمه البرز مطرح کرد: درزمانی که نظام تعرفه ای 
وجود داشت نرخ ها شفاف و مشخص ابالغ می شد اما با حذف 

این سازوکار مشکالت عدیده ای به وجود آمد.
وی بیــان کرد: حاشــیه توانگری مالی و یا نظــارت مالی و.. 
مؤلفه هایی هستند که جایگزین نظام تعرفه ای شده است اما 
به نظر می رســد این تعاریف جوابگوی نیازهای صنعت بیمه 
نیست. درنتیجه مسئوالن باید برای اصالح معضالت مربوطه 

تجدیدنظر کنند.
این فرد آگاه مطرح کرد: یکی دیگر از مشــکالت این صنعت 
مربوط به نگاه مدیران بیمه گذار می شــود. متأسفانه برخی از 

شرکت های بیمه ای نســبت به تقویت و اصالح 
ساختار داخلی بی تفاوت هستند.

تاجدار تشــریح کرد: شــرکت ها باید در آنالیز 
ریسک و حسابرسی داخلی در بخش های مالی 
و فنی توجه بیشــتری داشته باشند. این موارد 

در آیین نامه حاکمیت شرکتی لحاظ 
شده است.

مدیرعامــل بیمه البــرز مطرح 
کــرد: صنعت بیمــه درزمینه 
پــرورش نیرو ضعف بســیاری 
به بیان دیگــر تحصیالت  دارد. 
آکادمیــک بــا توجــه بــه 
پیشــرفت های ایــن صنعت 

کافی باشد.

وی معتقد است: با افزایش آموزش های کاربردی که جوابگوی 
نیاز بیمه گر اســت می توان انتظار پیشرفت در صنعت بیمه 

را داشت.
این فرد آگاه اضافه کرد: باید از اساتید خارجی و صاحب نظران 
این حوزه در شیوه های نوین پوشش ریسک های مختلف 
و آنالیز آنهــا بهره برد. در عصر حاضر ریســک های 
مهندسی، پتروشیمی، انرژی و.. در تمام دنیا ازجمله 

ریسک های پیچیده محسوب می شود.
مدیرعامل بیمه البرز ابراز کرد: متناســب با رشــد 
و پیچیدگــی ســخت افزارهای الکترونیکی، پین 
تک ها و صنایع هایتک، ریسک آنها نیز 

به مراتب پیچیده تر می شود.
تاجدار گفــت: وجود آموزش دقیق و 
مســتمر کاربردی برای نیروی کار و 
از صاحب نظران خارجی  اســتفاده 
از اصلی ترین نیازهای این صنعت 
برشمرده می شود که با لحاظ این 
امر دیگر بخش هــا نیز به راحتی 

حل و رفع می شود.

ترقی اقتصادی : مجمع عمومی عادی ســالیانه بیمه "مــا" با حضور اکثریت 
ســهامداران درروز 11 خردادماه برگزار و صورت های مالی منتهی به 2۹ اسفند 
۹7 این شرکت به تصویب رسید. بر اساس صورت های مالی سود خالص پس از 

کسر مالیات شرکت، مبلغ   ۶5۹.7۶۴ میلیون ریال می باشد.
در این مراسم حجت بهاری فر مدیرعامل شرکت ضمن خیر مقدم به سهامداران 
محتــرم و دکتر ابراهیــم پور مدیرعامل و عضو هیات مدیــره گروه مالی ملت و 
ناظرین و قرائت پیام هیات مدیره به شــرح گزارشــی از عملکرد و دستاوردهای 
شــرکت در ســال 1۳۹7 پرداخت و ضمــن بیان خالصــه ای از اطالعات مالی 
 شــرکت  افزایش ۶۹ درصدی ســود خالص شــرکت نسبت به ســال گذشته 

را اعالم کرد.
بهاری فر افزود: بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی بیمه مرکــزی ، بیمه "ما" 
امســال  نیز به روال ســنوات گذشــته  دارای  باالترین ســطح توانگری  بوده 
و در جمع شــفاف ترین شــرکت های بیمه ای بر اســاس  رتبه بندی شرکت 
های بورســی قرار گرفت. در هشتمین ســال فعالیت ، سومین شرکت بیمه ای 

در  EPS     و دومیــن شــرکت در DPSدر میان شــرکت هــای بیمه ای در 
مقایســه با عملکرد سال گذشــته بود. بیمه "ما" به عنوان یک بیمه گر پیشتاز 
و ســرآمد مصمم است تا همگام با گســترش فرهنگ  آینده نگری در جامعه به 
نحوی خدمات خود را به مشــتریان عرضــه نمایند که ضمن رعایت کلیه حقوق 
ذینفعان ســایر افراد جامعه هم از منافع آن بهره مند شــوند.برای رســیدن به 
 این موفقیت، اقدام به تاســیس مرکز آینده پژوهی و استفاده از تجارب نخبگان 

در این زمینه کرد.
مدیرعامل بیمه "ما" با اشاره به رشد ۶2 درصدی پورتفوی و افزایش ۴7 درصدی 
پرداخت خسارت در سال 1۳۹7، اظهار داشت: شرکت بیمه "ما" در سال گذشته 
، بیــش از 2.۹۶۰.۹8۴   میلیون ریال خســارت به بیمه گــذاران خود و زیان 
دیدگان پرداخت کرده اســت که بیانگر تســریع در رســیدگی به خسارت های 
اعالمی می باشد . همچنین ضریب خسارت شرکت در  سال ۹7 ، نسبت به سال 
۹۶، ۶ واحد کاهش یافت که بیانگر کنترل ریسک و اخذ تصمیمات درست توسط 

مدیریت های فنی شرکت می باشد.

در ادامــه گــزارش بــازرس قانونــی  شــرکت در جمــع ســهامداران خوانده 
شــد و در نهایــت، مجمــع صورت هــای مالــی را مــورد تصویب قــرار داد 
 و  بــا تقســیم  مبلــغ 28۰ ریــال ســود قابل تقســیم بــه ازای هر ســهم 

موافقت کرد.
انتخاب حســابرس و بازرس قانونــی و تعیین روزنامه کثیراالنتشــار برای درج 
آگهــی هــای بیمه "ما" بخــش پایانی مجمع بود که براســاس آن ، موسســه 
حسابرســی فاطر به عنوان حســابرس اصلی و بازرس قانونــی و روزنامه دنیای 
 اقتصــاد به عنــوان روزنامه کثیراالنتشــار بــرای درج آگهی هــای بیمه "ما" 

تعیین شدند.
طبــق صورت هــای مالــی ارائه شــده در مجمع ، حــق بیمه صــادره  مبلغ 
7.251.7۹2   میلیــون  ریــال بوده که نســبت بــه این مبلغ در ســال مالی 
۹۶ بــا رشــد  ۶2 درصــدی همــراه بــود و ســود خالص شــرکت۶5۹.7۶۴  
 میلیــون  ریــال اعــالم شــد که نســبت به ســال مالــی قبــل،  ۶۹ درصد 

افزایش یافت.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد 

طراحی نرم افزاربرای شناسایی خسارت های ساختگی 

اعالم برنامه های آسیا برای گسترش بیمه های زندگی

تورم در چه شرایطی برفروش بیمه های زندگی تاثیر نمی گذارد

رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرزعنوان کرد 
آزادسازی نرخ تعرفه  اصلی ترین چالش صنعت بیمه

تصویب سود ۲8۰ ریال به ازای هر سهم بیمه »ما«

بازاربیمـــه5

اخبارکوتاه
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 72 - نیمه دوم خرداد 1398

کارشناس اقتصادی 
حمیدرضا صالحی

صنعت برق ایران ظرفیت تولید 8۰ هزارمگاوات برق را دارد که 
این میزان برای جمعیت 8۰ میلیونی کشــور، عالوه بر مناسب 
بودن، زیاد هم هســت با این حال هم چنان بعضی درباره عدم 
قطــع برق در پیک مصرف تردید دارنــد. این تردید به به عدم 
اصالح مســائل اقتصــادی صنعت برق و مشــکالت مالی این 

حوزه باز می گردد. عدم اصالح اقتصاد انرژی در کشــور باعث 
شــده اطمینان از عدم کمبود انرژی ایجاد نشود و این درحالی 
است که ظرفیت اسمی تولید برق در کشورمان، دست ما برای 

صادرات به کشورهای همسایه را هم باز کرده است.
اختصــاص یارانه به حوزه انرژی از مصائب صنعت برق اســت. 
براساس اعالم سازمان بین المللی انرژی ایران یکی از بزرگترین 
سوبســیدهای جهان را به انرژی پرداخت می کند که نزدیک 

به ۴5 میلیارد دالر اســت. با این حال آزادسازی اقتصاد برق از 
سوبسید در شرایط کنونی به راحتی ممکن نیست. ارزش دارایی 
مردم و قدرت خرید به دلیل نوســانات اقتصادی اخیر کاهش 
یافته است. باتوجه به این مسئله، هرچند آزادسازی اقتصاد برق 
در اولویت قرار دارد اما باید در مورد اقشــار آسیب پذیر جامعه 
با روشــهای خاص در این زمینه رفتار کــرد. یارانه انرژی باید 
به دهک های پایین درآمدی تعلــق بگیرد نه لزوما همه افراد 

جامعه. دیگر چالش صنعت برق ، مســئله قیمت واقعی برق و 
عدم گنجاندن آن در الیحه بودجه است. براساس قانون باید مابه 
التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت تکلیفی در قانون بودجه 
درج شــود. با این کار گام بزرگی در آزادســازی اقتصاد انرژی 
انجام می شود. نباید فراموش کرد که کاهش مصرف برق لزوما 
با توصیه های اخالقی و تبلیغات رسانه ای ممکن نیست بنابراین 
باید مسئله اصالح اقتصاد انرژی را جدی گرفت. خوشبختانه در 
ســال جاری به دلیل پر شدن ســدها امکان استفاده از بیشتر 
ظرفیت نیروگاه های برق آبی در کشــور وجود دارد اما در کنار 
ایــن خبر خوب، باید دقت کرد که پیک مصرف برق در ســال 

جاری نسبت به سال گذشته یک ماه زودتر سر رسیده است.

کارشناس حوزه تجارت 
فریال مستوفی

جنگ تجاری بین چین و آمریکا از ســال گذشته آغاز شــده است. جنگی که شرایط 
متفاوتی حتی برای تداوم رابطه ایران و چین رقم می           زند و یکی از وجوه تمایز این دوره 
از تحریم های ایران نســبت به دوره قبل اســت. محدودیت های تجاری ایران به واسطه 
تحریم های آمریکا، کشــورهای دنیا را برای تعامالت تجاری دچار تردید کرده است. در 
این میان چین، به عنوان شــریک اول تجاری ایران نیز خود در جنگ تجاری با آمریکا 
به ســر می           برد. آنچه از شرایط کنونی برمی           آید، به نظر می           رسد چینی ها تا زمان تعیین 
تکلیــف جنگ تجاری، روابط خود را محافظه کارانه تر از پیش با ایران حفظ کنند. البته 
حجم و ارزش تجارت ایران و چین، دلیل این ارتباط نیســت، زیرا باالترین رقم تجاری 
این دو کشــور 5۰ میلیارد است که برای چینی ها رقم قابل توجهی محسوب نمی           شود 
چراکه حجم تجارت خارجی چین بســیار باال است. اما از آنجایی که چینی ها نیازمند 
انرژی هستند و به دلیل نفوذ امریکا در کشورهای عربی، بهترین منبع انرژی و گزینه اول 
چینی ها برای تامین انرژی، ایران است، لذا خواهان تداوم رابطه هستند. در این راستا باید 
بگویم که فرهنگ چینی ها این گونه است که نظر خود را هیچ گاه قاطع بیان نمی کنند. 
چین نیز در شرایط کنونی رفتار مشابه کشورهای اروپایی را نسبت به ایران دارد. آنها نه 
دســت رد به سینه ایران می           زنند و نه در راستای تداوم همکاری با ایران، مقابل آمریکا 
می           ایســتند. اما به هر حال شرایط جدید قطعا شرایط آســانی برای تداوم رابطه با این 

شریک تجاری نخواهد بود.
نقل و انتقال پول در مراودات تجاری ایران و چین، در این دوره از تحریم ها آسان نیست. 
تنها بانکی که در دوره تحریم های قبل در زمان دولت قبلی آمریکا با ایران کار می           کرد 
بانک کونلون بود؛ تمامی           پرداخت های مالی و نقل و انتقاالت خرید نفت از ایران، از طریق 
ایــن بانک انجام می           گرفت. بنابراین اگر چین نتواند از ایران نفت خریداری کند، در این 
بانک پولی وجود نخواهد داشــت. اهمیت بانــک مورد نظر به دلیل مبادالت پولی نفت 
ایران از طریق این بانک، است. کونلون، بانکی با امتیاز یک شعبه در یکی از استان های 
چین بود. آن زمان، شــرکت ملی نفت چین یک پروژه نفتی در ایران گرفته بود و برای 
انتقال پول به ایران، انجام پروژه و هزینه های پرسنل و بازگشت پول از ایران، مبادرت به 
خرید امتیاز این بانک کرد تا نقل و انتقاالت پول برای پروژه های خود در ایران را از این 
طریق انجام دهد. پس از به وجود آمدن مشکالت تحریم در زمان دولت قبل آمریکا، به 
پیشنهاد ایران و در جلساتی که با چین برگزار شد، تصمیم بر این شد که بانکی که روابط 

بین المللی ندارد برای انجام مبادالت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و با ارزهایی مانند 
یوآن و ریال مبادالت انجام شــود. از این رو شــرکت ملی نفت چین بیش از 7۰ درصد 
سهام این بانک را خرید و برای انجام معامالت با ایران، آن را در نظر گرفت. اما این بانک 
هزینه های زیادی برای نقل و انتقاالت پولی اخذ می           کرد. تا جایی که شرکت های ایرانی و 
چینی نیز از این بانک راضی نبودند. پول هایی که به این بانک واریز می           شد، با تاخیر زیاد 
به دســت فروشندگان می           رسید و هزینه های باالیی از آن ها دریافت می           شد. برای مثال 
جهت دریافت ضمانت نامه، باید تمام پول به صورت نقدی در آنجا سپرده می           شد. اما در 
هر صورت راهی بود که چین می           توانســت از طریق آن با ایران مبادالت تجاری داشته 
باشد. البته در زمان دولت قبل آمریکا فشار کنونی وجود نداشت و این بانک می           توانست 

کم و بیش با ایران کار کند.
اما در حال حاضر کونلون بانک به دلیل فشار امریکا به شرکت  CNPC تنها در مسائل 
اقالم بشردوستانه با ایران همکاری می           کند و شرایط سختی را برای تداوم همکاری در 
پیش گرفته است. این بانک در اطالعیه ای شرایط جدید همکاری با ایران را منتشر کرد. 
شرایطی که چندان نمی           تواند روابط بین دو کشور را تداوم بخشد. به عنوان مثال یکی از 
این شرایط در خصوص پیش پرداخت ها بود؛ کونلون بانک اعالم کرده پیش پرداخت را تا 
زمان تسویه کامل از سوی خریدار، به فروشنده پرداخت نمی کند. این در حالی است که 
به ندرت فروشــنده ای حاضر می شود در چنین شرایطی قرار گیرد. مسلما فروشندگان 

تا زمانی کــه پیش پرداخت را دریافت نکنند، کاالیی برای خریدار ارســال نمی           کنند. 
درست است که این بانک با صراحت از قطع همکاری سخن نگفته ولی شرایطی برای 
این همکاری در نظر گرفته که عمال همکاری ها را با مشکل مواجه می           کند. از 5 نوامبر 
2۰18 و به دنبال قطع همکاری کونلون با ایران، بسیاری از فروشندگان چینی معترض 
شدند و دولت و این بانک را تحت فشار قرار دادند. زیرا به فروشنده پیش پرداخت داده 
شده بود و اجناس فروشندگان نیز آماده تحویل بود و با قطع رابطه بانکی با ایران، این 
فروشندگان دچار مشکل شدند. چراکه نمی           توانستند مابقی پول خود را دریافت کنند. 
از این رو به این بانک فشار آوردند تا ارتباط برقرار شود. در حال حاضر کونلون شرایطی 
ایجاد کرده که ریســک تولید کاال بر عهده خود فروشــنده باشد و ریسکی متوجه این 
بانک نباشــد. از این رو به نظر می           رســد حلقه معامالت تنگ تر شود. سایر بانک های 
چینی، از ســال 2۰۰8، یعنی از زمان تحریم های قبل، به طور کامل ارتباط خود را با 

ایران قطع کردند.
مشکل دیگری که ارتباطات تجاری با چین را به مخاطره می           اندازد، مسئله معافیت های 
نفتی است. همان طور که گفته شد، چینی ها به نفت ایران نیاز دارند، اما به هیچ وجه به 
خاطر ایران با آمریکا مقابله نخواهند کرد. زیرا آنها ملت جنگ  طلبی نیستند و معتقدند 
باید با تمام کشورهای دنیا دوست باشند. از طرفی حجم مبادالت تجاری چین و آمریکا 
قابل مقایســه با حجم مبادالت آنها با ایران نیســت. طبیعی اســت که چین به سمت 
آمریکا گرایش بیشــتری پیدا می کند. البته نمی           توان این مســئله را نادیده گرفت که 
چینی ها عالقه مند به انجام مبادالت تجاری با ایران نیز هستند، اما منافع خود را به خطر 
نمی           اندازند. با توجه به اینکه اغلب شرکت های مهم چین دولتی هستند، لذا سیاست و 

روابط تجاری خود را با شرکت های کشورهای دیگر نیز با نظر دولت تنظیم می           کنند.
بــه هر حال این دوره از تحریم ها، تفاوت هایی بــا دور قبل تحریم ها دارد. در دوره قبل 
جنــگ اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا نبود و ســخت گیری های این دوره وجود 
نداشت. اما این بار، ترامپ دنبال این است که تمامی            راه ها را برای مبادالت تجاری ایران 
مســدود کند. در این شرایط مشکل است که چین بتواند همچون گذشته با ایران کار 
کنــد، زیرا آمریکا تمامی            بانک هایی را که با ایران کار می           کنند تهدید به تحریم و توقف 
معامالت دالری کرده است. به نظر من، چینی ها تاجرند و به یقین مایل به ارتباط تجاری 
با ایران هستند، اما این بار مسئله انتخاب خود آن ها نیست. بحث فشاری است که از طرف 

آمریکا به آن ها وارد می شود.
در آخر امیدوارم که مشکالت روابط بین المللی با ایران سر و سامانی بگیرد و بیش از این 

مردم و بالطبع کارآفرینان ایرانی دچار فشار و ضرر و زیان اقتصادی نشوند.

مخاطرات ارتباط تجاری ایران با چین 
تجارت محافظه کارانه دیدگاه

موج جدید و گرداب هایل
موج جدید خصوصی سازی ظاهراً در راه است. هیئت واگذاري 
فهرســتي از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادي کشور را منتشر 
نموده که قرار است ســهام آن ها به صورت بلوکي و در بورس 
اوراق بهادار تهران واگذار شود. در این فهرست شش پاالیشگاه 
شامل الوان، شــیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار 
دارند که دولت 2۰ درصد از ســهام هر یک از این شــرکت ها 
را در اختیار دارد. همچنین سه بانک صادرات، تجارت و ملت 
که سهام دولت در آن ها بین 17 تا 18 درصد است. هلدینگ 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 1۹ درصد، ملی صنایع مس 
ایــران با 12 درصد، فــوالد مبارکه اصفهان بــا 17.2 درصد 
شــرکت ایران خودرو با 1۴ درصد و ســایپا با 17.۳1 درصد 
سهام دولت در لیست واگذاری سال جاری قرار دارند. به اضافه 
واگذاري 17.۳۴ درصد سهام بیمه البرز و 11.۴۴ درصد بیمه اتکایی امین که متعلق به دولت اند. موضوع تداوم 
خصوصی ســازی از موضوعاتي بود که در نشست اخیر رئیس جمهوری با فعاالن اقتصادي نیز مورد تأکید آقای 
روحاني قرار گرفت. ایشان با تصریح به اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه داری کنیم گفت »به 
دستگاه ها تأکید می کنم که باید بنگاه های زیرمجموعه خود را هرچه سریع تر واگذار کنند و حتی برای بعضی 
از آن ها زمان تعیین کرده ام تا در ســال های ۹7 و ۹8 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار 
کنند«.  ایشان البته نارضایتي خودرا از خصوصی سازی های انجام شده ابراز کردند و گفتند»عمالً یکسری نهادهای 
غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه های تخصصی را در اختیار آن ها قراردادیم که مشکالت زیادی را هم ایجاد 
کرد«. رئیس جمهور همچنین بر سیاست برونگرایي به عنوان ضرورت خصوصی سازی نیز تأکید کردند و اینکه 
»وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می بینیم، درمی یابیم که تا وقتی که سیاست برون گرایی را در پیش نگرفتند 
و دروازه های اقتصاد ملی شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.«  این هردو نقد گام مهم و مثبتي است 
از آسیب شناسی خصوصی سازی تاکنون و ضرورت رفع آن ها؛ اما متأسفانه هنوز مهم ترین مشکل و نقد همچنان 
سر جاي خود باقي است و آن بالتکلیفي نقش دولت )حاکمیت( در اقتصاد است. درواقع سرآغاز هر تحولي در 
اقتصاد تعیین نقش و جایگاه دولت است و تا تکلیف این موضوع روشن نشود، انجام هر اقدامي کم حاصل و حتي 
زیان آور است، چنانکه رئیس جمهوری نیز خود در فوق بدان اشاره کردند. این بالتکلیفي دولت را می توان طي 
همین هفته های اخیر از زبان معاون اول رئیس جمهوری نیز شنید که به عنوان دغدغه مهم دولت مطرح شد. 
آقای جهانگیري از صاحب نظران خواسته بودند تا دولت را در انتخاب بین رویکرد حضور بیشتر و پررنگ تر در 
اقتصاد و سهمیه بندی و توزیع کوپني برخي کاالها یا گزینه کم کردن حضور دولت و آزادسازي اقتصادي و رفع 
محدودیت ها و قیدوبندها یاري کنند. بدیهي است تا تکلیف این »دوگانه« در گفتمان اقتصادي حاکمیت روشن 
نشود و »آزادسازی« اقتصادي به عنوان پیش زمینه و یا حداقل سیاست همراه »خصوصی سازی« پذیرفته نگردد و 
اعمال سیاست های »قیمت گذاری دستوري« و »کنترل های قیمتي« سیاست غالب در گفتمان اقتصادي کشور 
باشد )چنانکه اخیراً رئیس جمهوری در دستوري به چهار وزیر خواستار مقابله با گران فروشان و کنترل قیمت ها 
شــده اند( عمالً واگذاري بنگاه ها به سیاســتي ناکارآمد و عقیم و در جهت تقسیم رانت و امتیازات ویژه تبدیل 
می شــود. درواقع »خصوصی سازی« در صورتي سیاستي موفق است که بخشي از یک برنامه اصالحي بزرگ و 
ســاختاري و با رویکرد ارتقا کارایي و بهره وری باشد و ایجاد فضاي رقابتي به عنوان هدف اصلي موردقبول واقع 
شود و بهبود فضاي کسب وکار و ایجاد تنظیمات و نهادهای رگالتوری به عنوان ضرورت هایی حیاتي پذیرفته شده 
باشند.  چنانکه اخیراً یکي از فعاالن حوزه پتروشیمي کشور در نقدي به سیاست خصوصی سازی های انجام شده 
در ایــن حوزه که بخش مهمي از واگذاری های آتي در این حوزه عنوان کرد: »پس از خصوصی ســازی صنعت 
پتروشیمی هلدینگ های شستا و ساتا، صندوق نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و ... صاحب پتروشیمی شدند 
و در غیاب رگوالتور، نظم و نظام این صنعت به هم ریخته است و در حال حاضر شرکت های خصولتی نه به دولت 
و نه بخش خصوصی پاسخگو نیستند. پتروشیمی اروند که باید به پتروشیمی آبادان خوراک بدهد چون سهامدار 
مستقلی دارد آن را به هندوستان صادر و مجتمع پتروشیمی آبادان که سهامدار دیگری دارد آن را از هندوستان 
وارد می کند. لذا در سیاست های حوزه خصوصی سازی حتی یک زنجیره هم به یک سهامدار واگذار نشد که دچار 
چنین مشکلی نشویم یا رگالتوری ایجاد شود که نظم و نظامی ایجاد کند.« )شریفي نیک نفس- ۹7/12/1۳( 
بدیهي است رفع مشکالت و موانع مهم فوق و انجام خصوصی سازی واقعي درگرو اقتصاد سیاسي است که تمامي 
ذینفعان انجام این امر را در چارچوب برشــمرده شده به نفع خود و توانمندي اقتصاد ملي بدانند. آیا این اراده 

سیاسي فراهم شده است یا باز به قول معروف گز نکرده پاره می کنیم؟!

ضرورت اصالح اقتصاد انرژی 

صنعت
تجارت
و 6

 تحلیل گر صنعت
حسین حقگو

درآمد هر ســهم در سال مالی 1۳۹7 نسبت به سال مالی 
1۳۹۶ به میــزان ۴5۶ ریال ، معادل 121 درصد افزایش 

داشته است .
مجمع عمومي عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بیش از ۹۴.5 درصد از 
سهامداران روز چهارشنبه  8 خرداد 1۳۹8 درمحل سالن 

تالش، برگزار شد.
در این جلســه پس از انتخاب آقــاي دکتر قنبری مدیر 
عامل شرکت سرمایه گذاتری امید، بعنوان رئیس مجمع و 
ناظرین آقایان مرتضی علی اکبری نماینده شرکت توسعه 
معادن و فلزات و داوود حسنی زاده، نماینده سهام عدالت  
و همچنین محمودی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 
و بهرامیان نماینده موسسه حسابرسي رایمند و همکاران . 
مهندس محمود نوریان بعنوان مدیر عامل شرکت گزارشي 
از عملکرد و برنامه هاي اجرایي شــامل عملیات استخراج 
، تولید و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  سال 

جاری شرکت به اطالع حاضران رساند .
 در ادامه جلسه گزارش بازرس قانوني در خصوص عملکرد 
هیات مدیره ، صورتهاي مالي مشــتمل بر ترازنامه ، سود 
و زیان و یادداشــت هاي پیوســت آن براي ســال مالي 
منتهي به 1۳۹7/12/2۹ قرائت و مجمع پس از اســتماع 
توضیحات هیات مدیره و بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن 
تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهاي مالي و یادداشــت 
هاي پیوست آن براي سال مالي منتهي به 1۳۹7/12/2۹ 
را تصویب نمود و تصمیمــات ذیل اتخاذ و مورد تصویب 

قرار گرفت .
1-در ارتباط با تقســیم ســود ســال مالــي منتهي به 
1۳۹7/12/2۹ مقــرر گردید مبلــغ  2۳ میلیارد و ۴5۰ 
میلیون ریال از کل ســود شرکت در سال 1۳۹7 به مبلغ 
27 میلیــارد .8۶8 میلیون ریال، به ازاي هر ســهم 7۰۰ 

ریال  بین سهامداران توزیع گردد.

 2 - اعضــای هیــات مدیره مشــابه دوره قبــل انتخاب 
گردیدند.

۳ - موسســه حسابرســي رایمند و همــکاران به عنوان 
حســابرس و بازرس اصلي و موسســه حسابرسي دش و 
همکاران به عنــوان بازرس علي البدل براي ســال مالي 

1۳۹8 انتخاب شده اند.
۴ - معامالت مشــمول مــاده 12۹ الیحه اصالحي قانون 

تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت .
5-حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.

۶- روزنامه دنیاي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شــرکت 
تعیین گردید 

7- مجمع مراتب  تقدیر خود را از زحمات هیات مدیره و 
کلیه کارکنان شرکت اعالم داشت

بر اســاس همین گــزارش مهندس نوریــان مدیر عامل 
شــرکت معدنی و صنعتــی چادرملو ) ســهامی عام( در 
گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال 1۳۹7 - دست یابی 
بــه اهداف تولید فراتر از برنامــه ، بهره برداری از کارخانه 
مگامدول احیای مســتقیم و دیگــر موفقیت ها را حاصل  
تــالش کلیة کارکنــان ، رهنمودهــا و همراهی صاحبان 
محترم ســهام و سیاســتهای متخذه توسط هیأت مدیره 
عنوان کرد و گفت : ایـن شـرکت در سال 1۳۹7 بـا اتخاذ 
تدابیر مناسب مشکالت پیش روی را  تا حد امکان برطرف 
نموده و در حصول  به اهداف پیش بینی شــده، از جمله 
استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخِل لوازم، تجهیزات 
و قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع های معدنی و صنعتی 
، بیش از  ۶۴ هزارو ۹۰۰ نفر ســاعت  دوره هاِی آموزشی 

برای کارکناِن امانی و پیمانکاران برگزار نموده است.
همچنین طی ســال 1۳۹7 ، در تداوم برنامه های ارتباط 
صنعت با دانشــگاه  ، دوره های کارآموزی دانشــجویان 
دانشگاههای کشور ، در گرایشـهای استـخراج ، فـرآوری  
تولید ، برق و مکانیک در مجتمع های معدنی و صنعتی به 

میزان 8 هزار و .8۴2 نفر ساعت برگزار کرده است
مهندس نوریان همچنین پس گــزارش عملکرد تولید و 
فروش و درآمد شــرکت به تشــریح طرحها و فعالیتهای 
ســرمایه ای در دست اقدام شرکت اشاره کرد و گفت  :  با 
توجه به مجوز اکتشاف صادر شده از سوی سازمان صنعت 
، معدن و تجارت استان یزد در تاریخ 1۳۹7/11/28 برای 
معــدن ) D1۹  ( عملیات اجرایی اکتشــاف مقدماتی و 

تفصیلی این معدن آغاز شده است.
انتظار داریم  با  دســتیابی به ســنگ آهــن تودۀ معدنی 
)D1۹( ، از بـروز ریسک فقـدان ذخیـرۀ معـدنی مناسب 
جلوگیری نمائیم . وی برآورد هزینه سرمایه گذاری اجرای 

این طرح را ، حدود 1۹ هزار میلیارد ریال عنوان کرد .
مدیر عامل چادرملو همچنین سایر طرح های این شرکت 

را به شرح زیر اعالم کرد .
1- طرح احداث نیروگاه خورشیدی :

شــرکت بنا دارد نســبت به احداث یک واحد نیروگاه 1۰ 
مگاواتــی خورشــیدی ، در جوار نیــروگاه 5۰۰ مگاواتی 
سیکـــل تـرکیبی خـــود در مجتمع صنعـتی ، اقـدام و 
مقـدمات عملـیات اجـــرایی آن آغـاز شده است. هزینه 
ســرمایه گذاری در طرح فوق به میــزان 7 میلیون یورو 

خواهد بود.
2- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه 

پذیر :
به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت ، موضوع مشارکت 
در افزایش سرمایه شــرکتهای سرمایه پذیر همواره مورد 
توجه مدیریت بوده است. شرکتهای سرمایه پذیر عمدتاً در 
زمینه های معدن و صنایع معدنی وابسته ، تأمین و انتقال 
آب و تأمیــن مالی فعالیت می نمایند. طی ســال 1۳۹7 
مبلغ 5 هزارو ۳18 میلیارد ریال بابت مشارکت در افزایش 

سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر پرداخت شده است.
3-  مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن 
استرالیا و احداث کارخانه های تولید کنسانتره به 

میزان  12  و نیم میلیون تن :
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت معدنی 

و صنعتــی گل گهر و شــرکت فوالد مبارکــه )از طریق 
شــرکت فوالد هرمزگان( و شرکت فکور صنعت و هرکدام 
با مشــارکت به میزان 25 درصد موضوع سرمایه گذاری 
در اســتفاده از ذخائر سنگ آهن کشــور استرالیا و تولید 
12 و نیم میلیون تن کنســانتره را پیگیری و حق السهم 
مشارکین ، مطابق برنامة زمان بندی پرداخت شده است. 
سـرمایه گـذاری مشـارکین در بهره برداری از معدن و تا 
پایان فاز 1 که کارخانه 5 میلیون تنی کنســانتره به بهره 
برداری خواهد رســید ، به میزان 88 میلیون دالر آمریکا 

پیش بینی شده است. 
بــرای اجرای فــاز 1 و فازهای 2 و ۳ معــادل 85 درصد 
مجموع ســرمایه گذاری که محدود به مبلغ ۹۶۰ میلیون 
دالر آمریکا می باشد ، از تسهیالت فاینانس کشور استرالیا 

استفاده خواهد شد.
محمود نوریان در ادامه، طرح ها و فعالیت های سرمایه ای 

آتی شرکت را هم اینگونه بیان کرد :
1-طرح احــداث کارخانه گندله ســازی جدید با 

ظرفیت 4 میلیون تن در سال :
اجــرای طرح مذکور با برآورد ســرمایه گذاری حداقل به 
میزان 2۰  هزارو ۹7۴ میلیارد ریال )شـــامل 8۹ میلیون 

یورو( در دسـت مـطالعه می باشد.
2-  طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت 1/1 میلیون 

تن در سال :
اجرای طرح مذکور با پیش بینی ســرمایه گذاری حداقل 
به میزان 11 هزارو ۶7۳ میلیارد ریال )شامل 52 میلیون 

یورو( در دسـت مـطالعه می باشد.
وی در خصوص تامین مالی این دو پروژه گفت : شــرکت 
درگذشــته امکان دریافت فاینانــس خارجی )ژاپن( برای 
هزینه هــای احداث کارخانــة گندله ســازی جدید و با 
ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفـاده 
از تسهیالت بانک ایـــران و اروپـا ، برای تأمین نقدینگی 
مورد نیاز خرید ماشــین آالت و تجهیزات بخش خارجی 
احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن 
محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیة ایران 

تالشهای گذشته را فعاًل با وقفه مواجه کرده است.
3- مشــارکت در احداث کارخانه های گندله، آهن 
اســفنجی، فوالد و تأسیسات زیربنایی منطقۀ آزاد 

تجاری ُمکران :
موضوع مشــارکت در احداث کارخانه های گندله ، آهن 
اســفنجی ، فوالد و تأسیســات زیربنایی در منطقة آزاد 
تجـاری ُمکران واقـــع در شهرستان چابهار )با مشارکت 
شــرکتهای معدنی و صنعتی چادرملــو و گل گهر ، فوالد 

مبارکه( از برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.
مشارکت در طرحهای سایر شرکتها  :
1- شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس : 

هدف عمدۀ طرح انتقال آب نمک زدائی شــده ، توســط 
سه خط انتقال از خلیج فـــارس به صـنایع جنـوب شرق 
کشور و تأمین بخشی از نیازها و مصارف آب مجتمع های 
تولیدی در حال بهره برداری و طرح های توسعه آنها شامل 
: معـادن مس سـرچشمـه ، سنـگ آهن گـل گهر، سنـگ 
آهـــن چادرملو )استان های هرمزگان، کرمان و یزد( می 

باشد.
مسیر خط انتقال از غرب بندرعباس شروع و بعد از تأمین 
آب مجتمع معدنی و صنعتــی گل گهر به طرف مجتمع 
مس سرچشــمه ادامه یافته و نهایتــاً به صنایع فوالدی و 

معدنی استان یزد منتهی  می گردد.

وی در این زمینه افزود: اجرای قطعة ســّوم طرح  به طول 
۳۶۰ کیلومتر مربع از مجتمع مس سرچشــمه تا صنایع 
فوالدی در منطقه اردکان اســتان یزد و همچنین انشعاب 

صنایع معدنی چادرملو می باشد. 
قطر نامی لوله های مورد اســتفاده در این قطعه 1 هزارو 
۳۰۰ و ۹۰۰ میلیمتر می باشــد، دبی آب انتقالی در این 

مسیر 1 و نیم  مترمکعب بر ثانیه خواهد بود.
در این قطعه عملیات نقشه برداری و مسیرگشایی از طریق 

مناقصة عمومی به پیمانکار واگــذار گردیده، و تاکنون با 
مبلــغ 11۰ میلیارد ریال هزینه، 2۳ درصد و پیشــرفت 
فیزیکی بعمل آمده است . خاتمه عملیات اجرایی مهر ماه 

سال 1۳۹۹ پیش بینی گردیده است. 
مدیر عامل چادرملو کّل ســرمایه گذاری پیش بینی شده 
جهت اجرای این طرح عظیــم ملی را 11۰ هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت : تا پایان ســال 1۳۹7 بیش از ۴7 

هزار میلیارد ریال هزینه شده است. 
2-  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای 

تولید فوالد  : 
مهنــدس نوریان اضافه کرد: در راســتای مصوبات هیأت 
مدیره و در جهت مشارکت با بخشهـــای خصوصی، این 
شرکت اقدام به مشارکت در سرمایة شرکت آهن و فوالد 
غدیر ایـــرانیان بـــه میزان ۳۰ درصد ، شـرکت آهـن و 
فــوالد ارفع به میزان ۴۳ درصد ، شــرکت صنایع آهن و 
فوالد َســرمد اَبرکوه به میزان ۶5 درصد ، شــرکت فوالد 
شاهرود به میزان ۳5 درصد و شرکت کاوند نهان زمین به 
میزان 2۹ درصد سهام ، نموده است. همچنین این شرکت 
در اجرای طرح احداث کارخانة تولید الکترود گرافیتی با 
ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال به میزان ۳1 درصد در سهـام 
شـرکت نـوین الکترود اردکان ، مشـارکت نموده و شرکت 

فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

 سود خالص :
بــا توجه به مندرجــات در فوق و لحــاظ تأثیر تغییرات 
هزینه های عملیاتی ، مالی و ســایر درآمدها و هزینه های 
عملیاتی و غیرعملیاتی، تغییرات در قیمت های فروش و 
احجام مقداری فروش و تغییرات بهای تمام شــده کاالی 
فروش رفته موجب شده که سود خالص از مبلغ 12.58۴ 
میلیارد ریال در ســال 1۳۹۶ به مبلــغ 27.8۶8 میلیارد 

ریال در سال 1۳۹7، به میزان 121%  افزایش یابد. 

تقسیم 700ریال سودهرسهم درمجمع عمومی عادی کچاد

آمار استخراج ، تولید و فروش )به تفکیک محصول( 
ارقام - تـن



ترقی اقتصادی :  بانک جهانی در پیش بینی جدید خود 
اعالم کرده که تا ســال 2۰2۰ تحریم ها از ایران برداشته 
می شود و رشد اقتصادی آن از منفی ۶ به مثبت ۹ خواهد 
رسید و این یکی از شکوفایی های اقتصادی در دنیا خواهد 
بود. به اعتقاد اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان این پیش 

بینی براساس تجربه قبلی از ایران انجام شده است.
 کمیــل طیبــی در تحلیل این موضوع گفت: بیشــترین 
تحریمی که شــامل ایران می شــود و اکنون نیز به کف 

رسیده در بخش نفت است.
وی با بیان اینکه تحریم های واقعی در بخش نفت اســت 
افزود: در این شــرایط شــرکت های نفتی از ایران خرید 
ندارد و شــرکای اصلی همچون کره جنوبی، ژاپن و … 

مبادالت خود با کشورمان را متوقف می کنند.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان تاکید کرد: پیش بینی 

جدید بانک جهانی براســاس تجربه قبلــی از ایران طی 
سال های ۹۴ و ۹5 بود که رشد اقتصادی به 12.5 درصد 
رسید و این به واســطه فروش 2 برابری و صادرات نفت 

از ایران بود.
وی تصریــح کرد: به طــور قطع با افزایــش درآمدهای 
ارزی حاصل از نفت، فرصت مناســبی برای ایجاد ثروت، 
ســرمایه گذاری مشترک و ایجاد منابع مالی جدید ایجاد 
خواهد بود. طیبی در خصوص اینکه شرایط فراهم شدن 
این رشــد اقتصادی چگونه خواهد بود، اظهار کرد: البته 
تحقق این پیش بینی از یک ســو به جنبه های سیاسی 
برمی گردد و بســتگی به رأی دوباره ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، قبول دوباره ایران برای مذاکره 

و شرایطی پیشنهادی برای آن برمی گردد.
وی تصریح کرد: پیش بینی بانک جهانی براساس شرایط 

سیاســی فعلی ایران با دیگر کشورها از جمله رفت و آمد 
نخست وزیر ژاپن، وزیر امور خارجی آلمان و تعدیل جنگ 
لفظی و تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران اســت، اما از 
جنبه اقتصادی اگر تحریم ها تعدیل شــود شــاهد شوک 

مثبتی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان همچنین با بیان اینکه 
تحریم ها عالوه بر ایجاد مشــکالت بزرگ برای کشــور، 
فرصتی برای کاهش ســهم نفت در بودجه اســت، اظهار 
کرد: متأسفانه طی سال های گذشته اقتصاد ایران بعد از 
تعدیــل تحریم ها و بهبود اوضاع دوباره بر نفت تکیه کرد 
که این سیاست درستی نیست، باید قطع وابستگی از نفت 

را حتی بعد از رفع تحریم ها در کشور ادامه دهیم.
وی تاکیــد کرد: دولــت نباید درآمدهــای نفتی خود را 
صرف هزینه های جاری کشــور کند و این درآمدها باید 
تبدیل به ثروت شــود. طیبی در خصوص شــرایط فعلی 
اقتصاد کشور، گفت: متأسفانه به واسطه مدیریت ضعیف، 
فشارهای سیاسی و همچنین مشکالت ساختاری، سرمایه 
گذاری اندکی در کشــور صورت گرفته است، در حالی که 
یکی از موارد اشــتغال زا سرمایه گذاری است، اما با توجه 
به نرخ رشد منفی و تضعیف این شاخص در اقتصاد ایران 

امروز شاهد بیکاری و تورم هستیم.
وی افــزود: اگر در اقتصاد ســیگنال های مثبت همچون 
کم شــدن نوســانات ارزی، افزایش درآمدهای صادراتی 
غیرنفتی و … ایجاد شــود، می توان به مثبت شدن رشد 

اقتصادی امیدوار شد.
اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص شرایط رونق 
تولیــد، گفت: تولید زمانی رونق پیــدا می کند که بتواند 
بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر تصدی گری 
دولت روز به روز کمتر شــود، البته نباید به سمت اقتصاد 

خصولتی حرکت کنیم.

ترقی اقتصادی : صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند در سایه تنش های تجاری 
و فضای نامطمئن فعلی، ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد چین افزایش یافته و رشد 

اقتصادی این کشور را کاهش خواهد داد.
تنش های تجاری و فضای نامطمئن فعلی کماکان خطر زیادی دارد و ریسک های موجود 
بر ســر راه اقتصاد چین، رشــد اقتصادی را پایین خواهند کشید. این تازه ترین اظهارات 

صندوق بین المللی پول در خصوص دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
دیویــد لیپتون، قائم مقام مدیــر اجرایی صندوق بین المللی پول گفــت: در کوتاه مدت 
چشــم انداز اقتصادی خیلی مطمئن نیســت و امکان افزایش تنش ها در مسئله تجاری 
وجود دارد. مقامات چینی به دنبال راهی هستند تا در صورت تشدید تنش های تجاری 

با امریکا، ثبات را در سطح کالن اقتصادی و مالی حفظ کنند.
کاهش مجدد پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی چین تنها دو ماه پس 
از آن رخ می دهد که این نهاد در ماه آوریل پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور 
را از ۶.5 درصد به ۶.۳ درصد کاهش داده بود. آمریکا از ماه گذشته بر واردات محصوالتی 
به ارزش 2۰۰ میلیارد دالر از چین تعرفه 25 درصدی اعمال کرده و تهدید کرده اســت 

که ۳۰۰ میلیــارد دالر دیگر از محصوالت چینی را به فهرســت تعرفه ها اضافه خواهد 
کــرد. در طرف مقابل نیز چین بر واردات بیش از ۴5۰۰ قلم جنس آمریکایی تعرفه 25 

درصدی وضع کرده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اســت که باوجود اقدامات انجام شــده از طرف 
دولت، رشــد اقتصادی چین کماکان بر روی دور کند خواهد بود و در سال 2۰2۰ به ۶ 
درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این نهاد با تمجید از تالش دولت برای کاهش وابستگی 
به رشــد اعتباری از مقامات خواسته است تا با کاهش ریسک های آربیتراژی موجود در 
بازار این کشــور و تقویت نظارت های خود بر بازارهای مالی به ســمت دستیابی به یک 

چارچوب مالی مؤثرتر حرکت کند.
صندوق بین المللی پول تنها نهاد معتبری نیســت که پیش بینی خود از رشد اقتصادی 
چین را کاهش داده اســت. بانک جهانی نیز نرخ رشد امسال چین را ۶.2 درصد و برای 
ســال آینده ۶.1 درصد پیش بینی کرده اســت. اقتصاد چین در سه ماهه نخست امسال 
رشد ۶.۴ درصدی را تجربه کرد که تقریباً همه کارشناسان معتقدند این رشد در فصول 

دیگر امسال تکرار نخواهد شد.

ترقی اقتصادی : تاکشــی اوسوگا  در پاسخ به این ســوال که آیا ژاپن تمایلی برای 
پیوســتن به سازوکار اینستکس جهت تسریع انجام مبادله اقتصادی بین دو کشور را 
دارد، اظهار کرد: تصور من این است که اینستکس به مرحله  نهایی نرسیده و بنابراین 

نمی توانم در مورد آن نظر بدهم.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این سازوکار نهایی شود آیا در آن زمان ژاپن تمایلی 
به سازوکار خواهد داشت؟ که وی در پاسخ گفت: این یک سوال براساس فرضیه است 

و من در حال حاضر نمی توانم در مورد آن اظهار نظری در حال حاضر بکنم.
 پس از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی عضو برجام )فرانسه، آلمان و انگلیس( 
برای متقاعد کردن ایران جهت ادامه حضور در این توافق بین المللی، تدوین سازو کار 
اینستکس را پیشنهاد کردند که اکنون با گذشت یک سال هنوز این سازو کار علیرغم 
فشــار و درخواست ایران اجرایی نشده است و در مقابل این سه کشور تاکید دارند که 
در حال تالش برای کامل کردن این ســازو کار هستند. در همین راستا هفته گذشته 
رئیس آلمانی این سازو کار همراه با »هایکو ماس« ، وزیر امور خارجه دولت برلین به 

تهران آمد و مقامات ایرانی متناظر این سازوکار در تهران دیدار کرد.
در پی این دیدار، ســفارت انگلیس در تهران روز پنچ شــنبه هفته گذشــته با انتشار 
بیانیه ای درباره مذاکرات اخیر صورت گرفته بر ســر اینســتکس اعالم کرد: ســفرای 
انگلیس، فرانسه و آلمان این هفته در ایران پذیرای نمایندگان اینستکس و متخصصان 
فنی E۳ برای مذاکرات مرتبط با متخصصان و شرکای ایرانی بودند. این مذاکرات که 

توسط سازمان پشتیبانی فنی و تبادل اطالعات اتحادیه اروپا )EU TAIEX( تأمین 
می شــوند – کمک کرده اند تا تالش های مشترک مان برای اطمینان از این که تجارت 
با ایران بر مبنای قوانین بین الملل و اتحادیه اروپا و نیز از طریق ســاز و کار ویژه مالی 

اینستکس ادامه پیدا کند مؤثر واقع شوند.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: ما فشار اقتصادی را که مردم ایران با آن مواجه 
هســتند درک می کنیم. ما متعهد هستیم که با ایران همکاری کنیم تا اجرایی کردن 

اولین تبادل اینســتکس هر چه زودتر محقق شــود. تبادالت این چنینی متخصصان 
بهترین راه برای حرکت در تحقق هدف مشــترک مان برای تسهیل تجارت قانونی و 
روابط اقتصادی با ایران اســت. با در نظر گرفتن موارد اشاره شده، هر دو طرف بر سر 

راهکاری برای تسریع بخشیدن به این روند توافق کرده اند.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه که اعالم شده هدف از ایجاد این کانال مالی ویژه دادن 
امکان به شــرکت های اروپایی برای تجارت با ایران بدون نیاز به اســتفاده از مجاری 
متعارف مالی است که به خاطر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ارتباط خود 
را با ایران محدود کرده اند. این سازوکار بهمن ماه سال گذشته در فرانسه به ثبت رسید 
اداره آن را آلمان برعهده گرفته و قرار اســت هر سه کشور )آلمان، انگلیس و فرانسه( 

منابع مالی آن را تأمین می کنند.
هنوز به صورت دقیق و نهایی نحوه کار و چگونگی استفاده از ترتیبات جدید و چگونگی 
دسترســی به آن اعالم نشده است اما آنچه قطعی است اینکه در مبادالت آن از دالر 
آمریکا استفاده نخواهد شد. تاکنون برخی از شرکای اقتصادی ایران از تمایل شان برای 
پیوســتن به این سازوکار در صورت نهایی شــدن آن خبر داده اند چنان که در چند 
روز پیــش »والدیمیر چیزوف«، نماینده دائم روســیه در اتحادیه اروپا در گفت وگو با 
خبرگزاری اینترفاکس اعالم کرد که مسکو در حال رایزنی با کشورهای اروپایی جهت 
ملحق شــدن به ساز و کاری است که اروپایی ها برای تسهیل تجارت با ایران تأسیس 

کرده اند.

جنگ تعرفه ای؛ این بار: دهلی نو و واشنگتن

قیمت نفت افزایش یافتهند هم وارد جنگ تجاری شد

 آمریکا وابستگی اش به واردات نفت 
را کاهش داد

ترقی اقتصادی : ایاالت متحده سال هاســت که تالش می کند وابســتگی اش به نفت خارجی را 
کاهش دهد. بســیاری از آمریکایی ها همچنان صف های طوالنی در ایســتگاه های گاز و افزایش 

قیمت ها به دلیل تحریم نفتی اوپک در اوایل دهه 1۹7۰ را به یاد می آورند.
واردات نفت امریکا از اوپک در ماه مارس به پایین ترین ســطح خود در ۳۰ ســال گذشته رسیده 
است، در همین مدت، چین وارداتش را افزایش داده است. سی ان ان گزارشی دراین باره منتشر 

کرده است.
طبق این گزارش، وابستگی طوالنی مدت امریکا به نفت اوپک در حال محو شدن است، در همین 

حین، وابستگی چین به نفت خام این کارتل رو به افزایش است.
این واردات درمجموع روزانه 1.5 میلیون بشــکه بوده است که در دهه گذشته حدود 75 درصد 
کاهش داشــته است. البته این کاهش به ســه دلیل رخ داده است: تولید نفت امریکا، تحریم های 

شدید امریکا علیه ونزوئال و کاهش عرضه شدید عربستان سعودی.
به گفته کارشناسان روندها از این تغییر رویکرد به دلیل انقالب شیل امریکا و تمایل تولیدکنندگان 

خلیج فارس به صادرات نفت به بازارهای سریع آسیا بوده است.
ایاالت متحده سال هاست که تالش می کند وابستگی اش به نفت خارجی را کاهش دهد. بسیاری 
از آمریکایی ها همچنان صف های طوالنی در ایســتگاه های گاز و افزایش قیمت ها به دلیل تحریم 

نفتی اوپک در اوایل دهه 1۹7۰ را به یاد می آورند.
حاال اخبار قیمت نفت روی تنگه هرمز متمرکز شــده که شــاهرگ حیاتی حمل نفت توســط 
کشورهای خلیج فارس به سایر نقاط جهان است. روز پنجشنبه یک تانکر در نزدیکی تنگه هرمز 

موردحمله قرار گرفت که باعث شد قیمت نفت افزایش پیدا کند.
رایان فیتزموریس، استراتژیســت Rabobank می گوید: ما وابســتگی مان را کاهش داده ایم اما 

به طور کامل از بین نبرده ایم.
از سوی دیگر واردات چین از اوپک تابه حال به این سطح نبوده است. دومین اقتصاد بزرگ جهان 
رکورد واردات از نفت اوپک را شکسته است. البته اوپک هم خوشحال است که فروش و صادرات 

را به چین و سایر اقتصادهای در حال رشد آسیا تغییر داده است.
طبق گزارش اوپک، تقاضای نفت چین در سال 2۰18، ۳ درصد افزایش داشته است که دو برابر 
افزایش در جهان است. انتظار می رود حتی باوجود تنش های تجاری و افزایش استفاده از وسایل 

نقلیه الکتریکی، تقاضای نفت چین امسال هم نزدیک به این میزان افزایش رخ دهد.
*تگزاس بیشتر از اکثر اعضای اوپک پمپاژ می کند

در طول دهه گذشته، امریکا واردات نفت را به طورکلی کاهش داده است و سهم اوپک هم از این 
واردات کمتر شده است. در حال حاضر جایگزین این نفت های وارداتی در داخل و به خصوص در 

تگزاس تولید می شود. تولید نفت امریکا در دهه گذشته بیش از دو برابر شده است.
امریکا از عربســتان سعودی و روســیه به عنوان برترین تولیدکنندگان نفت جهان، پیشی گرفته 
اســت. انتظار می رود که این رکورد تولید ادامه داشته باشــد. تگزاس به تنهایی نفت بیشتری از 

هریک از اعضای اوپک به غیراز عربستان سعودی تولید می کند.
از اواخر سال 2۰15 که کنگره ممنوعیت صادرات نفت را لغو کرده است، ایاالت متحده همین طور 

با افزایش تولید مواجه شده است.
اخیراً هم دولت ترامپ، تحریم های شدیدی علیه ونزوئال اعمال کرده است. این در حالی است که 

برای مدت های طوالنی پاالیشگاه های خلیج Coast از نفت سنگین ونزوئال استفاده می کردند.
ســال 2۰18، امریکا روزانه 5۰5 هزار بشکه نفت از ونزوئال وارد می کرد که تقریبا یک پنجم کل 
نفت خریداری شــده از اوپک بوده است. اما این رقم در ماه مارس به ۴7 هزار بشکه کاهش یافت 

و بعد از چند ماه به صفر رسید.

ترقی اقتصادی : مازاد تجاری هند نســبت به امریکا آنچنان 
هم زیاد نیست. آنها ســال 2۰18، 5۴ میلیارد دالر به ایاالت 
متحده صادر کرده و ۳۳ میلیارد دالر کاالی امریکایی خریده 

اند.
هند هم جنگ تجاری با امریکا را آغاز کرد، به این شــکل که 
برای واردات محصوالت امریکایی تعرفه تعیین کرد. سی ان ان 

گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
طبــق این گــزارش، هند تعرفــه های صــادرات محصوالت 
امریکایــی را افزایش داد،  اقدامی که ضربه ای دیگر به تجارت 

جهانی وارد خواهد کرد.
طبــق بیانیه وزارت مالــی هند، تعرفه هــا در مورد چندین 
محصــول امریکایی از تاریخ 1۶ ژوئن به اجرا درآمده اســت. 
محصوالت مورد هدف شامل سیب امریکایی –که با تعرفه 7۰ 
درصدی مواجه شده اســت- بادام، عدس و چندین محصول 

شیمیایی است.
این اولین بار است که هند تعرفه هایی برای واردات محصوالت 
امریکایی در تالفــی افزایش عوارض واردات ایاالت متحده در 

مورد فوالد و آلومینیوم هند اعمال می کند.
البته هند بارها و بارها اعمال این عوارض را به تعویق انداخته 
بود. اما در نهایت حتی بــا وجود مذاکرات تجاری، این تعرفه 

ها را در نظر گرفت.
دولت هنــد ارزش کاالهای مورد هدف قــرار گرفته را اعالم 
نکرده اســت، اما پیشتر آنها به ســازمان تجارت جهانی اعالم 

کرده بودنــد ارزش این کاالهای وارداتــی 2۴1 میلیون دالر 
است.

دو کشــور کاالها و خدماتی به ارزش حدود 1۴2 میلیارد دالر 
در ســال مبادله می کنند، اما بعد از اینکــه دولت ترامپ به 
مشــارکت تجاری با هند پایان داد، این رابطه به سردی رفته 

است.
یکی از بزرگترین اولویت های دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
امریکا، کاهش کسری تجاری امریکا با کشورهای جهان است. 
ماه گذشته، دولت او تعرفه های 2۰۰ میلیارد دالر از کاالهای 
چینی را از ده درصد بــه 25 درصد افزایش داد. او همچنین 
تهدید کرد که ۳۰۰ میلیارد دالر دیگر از کاالهایی که از چین 
وارد می شــود را هم تحت تعرفه های جدید قرار خواهد داد. 
البته کسب و کارها هشدار داده اند که به اقتصاد ایاالت متحده 

آسیب وارد خواهد شد.
مازاد تجاری هند نسبت به امریکا آنچنان هم زیاد نیست. آنها 
ســال 2۰18، 5۴ میلیارد دالر به ایاالت متحده صادر کرده و 

۳۳ میلیارد دالر کاالی امریکایی خریده اند.
ترامــپ بارها و بارهــا تعرفه هــای هنــد روی محصوالتی 
امریکایی از جمله موتورســیکلت و یکســری نوشیدنی ها را 
به شــدت مورد انتقاد قرار داده بود. ترامپ به دنبال شکایات 
از دامداران امریکایی و تولیدکنندگان دســتگاه های پزشکی 
که با تعرفه های دهلی نو، صادراتشــان دچار مشکل شده بود 

امتیازات تجاری با این کشور را لغو کرد.

در پیش بینی بانک جهانی؛

آیا اقتصاد ایران به رشد ۹درصد می رسد؟

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

کاهش رشد اقتصادی چین 

 آیا دولت ژاپن به سازوکار اینستکس می پیوندد؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 72 - نیمه دوم خرداد 1398

گزارش



ترقی اقتصادی : تاالر همایش دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی، عصر چهارشنبه 22 خرداد 1۳۹8 میزبان نشستی 
بود که نمی شد آن را یک رونمایی کتاب ساده نامید. آن تاالر 
در آن روز میهمانی غایب داشــت. میهمانی که سال ها پیش 
درس اقتصاد را پشــت نیمکت های دانشــکده اقتصاد عالمه 
خوانده بود و حاال چند ســالی بعــد از آنکه خودش دیگر در 
میان ما نیست، انتشار کتابی از او یاد و نامش را یک روز پس 

از سالروز درگذشتش دوباره زنده کرده بود.
آن گونه که مجری مراســم در ابتدای سخنانش گفت، هدی 
صابر، پژوهشگر حوزه اقتصاد و فعال مدنی، کتاب »فروپاشی 
نگاهی به درون رژیم شــاه« را حدود ۳7 سال پیش نوشته و 
آن گونه که یکی از ســخنرانان مراســم، فرشاد مومنی گفت 
صابر هنگامی که 22 یا 2۳ سال داشته این کتاب را نگاشته 
است. مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر 
موسســه دین و اقتصاد و همچنین سعید مدنی، پژوهشگر 
حوزه علوم اجتماعی و نویســنده مقدمه کتاب »فروپاشی« 
با جمعی کثیر از دوســتداران صابر در تاالر دانشکده اقتصاد 
همراه شــده بودند تا دربــاره کتابی ســخن بگویند که در 
سال های 1۳۶۰ و 1۳۶1 نوشته شده و پس از این همه مدت 
که از نگارش آن می گذرد، آن گونه که منتقدان کتاب گفتند 

هنوز نکات بدیعی برای مخاطب دارد.
این کتاب البته تنها اثری نیســت که از صابر منتشــر نشده 
باقی مانده بوده اســت. آن گونه که مجری مراسم در سخنان 
ابتدایــی خود گفت، انتشــار کتابی دیگــر از صابر با عنوان 
»پنجاه ســال برنامه ریزی توسعه« نیز در دستور کار خانواده 
و اطرافیان او قرار گرفته اســت. این کتاب بازنشــر ویژه نامه 
مفصلی است که به همت صابر در »مجله ایران فردا« منتشر 
شده است. همچنین پژوهش هایی دیگر از صابر درباره تاریخ 
توسعه نایافتگی شرق و توسعه یافتگی غرب، اقتصاد سیاسی 
نهضت ملی شــدن نفت، پژوهشــی با عنوان »وقت در گذر 
زمان« و نیز پژوهشی درباره تاریخ صنعت در ایران از او بر جا 

مانده است که انتشار آن ها نیز در دستور کار است.
 ســخنران ابتدایی مراسم، فرشــاد مومنی، سخن خود را با 
ذکر این نکته که در دهه هفتاد سلسله نشست هایی آموزشی 
تحت عنوان »کارگاه توســعه برای ایران« برگزار می شده و 
صابر و او هر دو در این نشســت ها حضور داشــته اند گفت: 
فیش های تحقیقی بسیار کارآمد و دقیقی که صابر تهیه کرده 
بود و با ســخاوت آنها را در اختیار من گذاشت، در آن زمان 
در زمینه نوشتن متون مختلف انتقادی نسبت به رویکردهای 

اقتصادی رایج در دولت وقت بسیار به کار می آمد.
مومنی افزود: هنگام خواندن کتاب فروپاشــی مشاهده کردم 
بســیاری از آن فیش ها در کتاب فروپاشی مورد بهره برداری 

قرار نگرفته اند و این مایه تعجب هم بود.
این اســتاد اقتصاد گفت: به نظر من مرور این کتاب و دعوت 

دیگران به خواندن آن برای هر کسی که دغدغه اعتالی ایران 
را دارد می تواند کارآمد باشــد. هیــچ صفحه ای از این کتاب 
نیســت که انسان عالقه مند به توســعه ایران آن را بخواند و 

تحت تاثیر قرار نگیرد.
فرشــاد مومنی گفت: شــاید بزرگترین خدمتــی که کتاب 
»فروپاشی« به پژوهشگران و مردم می کند این است که آنها 
را از توهم هایی که به ســازه ذهنی مسلط تبدیل شده است 
جدا می کند. نکات ریزبینانه کتاب نشــان می دهد که رژیم 
پهلوی زمانی فروپاشــید که ناتوانی خــود در اصالح امور را 

نشان داد.
مومنی گفت: ســال ها پیش من به دانشکده اقتصاد پیشنهاد 
دادم درســی با نام شگفتی های اقتصاد ایران را در واحدهای 
درسی بگذارند و مضمون آن درس این بود که در طول تاریخ 
معاصر اقتصاد بسیاری از واقعیت های اقتصادی وجود داشته 
که به دالیل مختلف در باور عمومی درســت عکس آن چه 
واقعا رخ داده جلوه داده شــده اند. کتــاب صابر از این منظر 
بسیار راهگشاست. این کتاب به این دلیل که در دهه شصت 
و فارغ از باورهای مســلط و نادرســت و اختالل زای کنونی 
ما نســبت به روند امور در دوران پهلوی نوشــته شده است 

می تواند در تصحیح این باورها یاری رسان باشد.
او افزود: این که واقعیت ها تحریف شــده و حتی برعکس به 
ما منتقل شــده امری تصادفی نیست. الهام بخش من در این 
زمینه مقاله ای اســت که اکبر ثبوت درباره انقالب مشروطه 
نوشته بود. او در این مقاله با شواهد بسیار حیرت انگیزی این 
ادعا را طرح کرده بود که گویی دســت هایی در کار است تا 
ایرانیان به این نتیجه برســند که هر کوشش توسعه طلبانه و 
اصالح خواهانه که مضمون و محتوای ملی و درونی دارد مایه 
پشیمانی می شود. او نشان داده بود تعدادی از باورهای مسلط 
حتی در ســطح نخبگان ایران وجود دارد که واقعیت دقیقاً 

برعکس آن است.
مومنی گفت: پارادوکسی که صابر در کتاب خود به خوبی آن 
را نشان داده این است که همواره باالترین بدهی های خارجی 

ایران چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب در هنگامی پدید 
می آید کــه باالترین میزان درآمد نفتی بــرای دولت فراهم 
می شــود. این از جمله نقاط کلیدی و گره گاه های امر توسعه 
در ایران اســت که باید همواره مورد تامل قرار بگیرد و کتاب 

صابر در این زمینه راهگشاست.
او افــزود: کتاب هدی فکت هایی را تحت عنوان مســیر طی 
شده در زمان پهلوی ذکر کرده است که هنوز هم گریبان گیر 
ماســت و من در هنگام خواندن این مــوارد را تحت عنوان 
قفل شدگی به تاریخ قرار داده ام. این ها مواردی است که فارغ 
از رژیم حاکم گریبان گیر ماســت و اگــر ما آنها و راه رهایی 
از آنها را به خوبی نشناســیم هرگــز از آنها رهایی نخواهیم 
داشت. پایه های نظری مقابله با آنها را اقتصادددانان نهادگرا 
در ســطحی عالی طرح کرده اند و مصادیــق این موارد را به 

خوبی در صفحات کتاب فروپاشی می توانید بیابید.
مدیر موسسه دین و اقتصاد در بخش آخر سخنان خود گفت: 
شاه بیت کتاب فروپاشی ارزیابی هدی از سند اجرا نشده سند 
برنامه ششــم توســعه قبل از انقالب است که عده ای تالش 
کرده اند آن را شــاهکار بنمایانند. صابر نشــان می دهد تمام 
عنصرهای اصلی عامل فروپاشــی رژیم پهلوی در این برنامه 
هم وجود داشتند. یکی از تعابیر هدی این است که فروپاشی 
را بــه مثابه فرآیند ببینید و نه حادثه. اگر در این فرآیند پنج 
ستون وجود دارد که مســیر فروپاشی رژیم پهلوی را نشان 
می دهد، هدی با هوشمندی ای که تا به امروز در زبان فارسی 
نظیری برای آن وجود ندارد در اســناد برنامه ششم توسعه 
نشــان داده است که هر پنج ســتون بدون آنکه اصالح شده 
باشــند سر جای خود هســتند. فصلی از کتاب فروپاشی به 
تناقض های درونی برنامه ششم توسعه رژیم پهلوی اختصاص 

دارد که بسیار آموزنده است.
پس از مومنی نوبت به ســعید مدنی رســید تا سخنان خود 
را درباره کتاب بیان کند. او در ابتدای ســخنانش گفت: اگر 
چه کتاب فروپاشــی سال ها پیش نوشته شده است اما امروز 
ضرورت انتشار و مطالعه چنین کتابی بسیار بیشتر شده است.

وی افــزود: از نظر من این کتاب پنج دســته مخاطب جدی 
می تواند داشته باشد. دسته اول مخاطبین آن کسانی هستند 

کــه بر مبنای حوادث روز به ســراغ بازخوانــی رژیم پهلوی 
می روند و این رژیم را سراسر حسن می بینند. این دسته باید 
ایــن کتاب را بخوانند تا از نزدیک و دقیق با کیفیت اداره آن 
رژیم آشنا شوند. دسته دوم مخاطب کتاب کسانی هستند که 
درک صحیحی از وعده های الهی ندارند و خود را در باروهای 
مستحکم تصور می کنند. گروه ســوم مخاطبان نیز کسانی 
هستند که فهم دقیقی از تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 
نداشته اند و تصور می کنند هر آنچه که رخ داده بر اثر توطئه 
و دسیســه چینی مخالفان بوده است. گروه چهارم مخاطبان 
کتاب هم کسانی هستند که تصور می کنند که تحوالت ایران 
تابع بی چون و چرای خواســت عوامل بین المللی است. گروه 
پنجم مخاطبان هم انســان های ناامیدی هســتند که تصور 

می کنند هیچ راه برون رفتی از وضع موجود فراهم نیست.
 مدنی سپس برخی نظریات در حوزه علوم اجتماعی در باب 
تحوالت انقالبی و فروپاشــی یک نظام را برشــمرد و پس از 
آن گفت: مطالعه درباره انقالب ها و تحوالت اجتماعی بسیار 
صورت گرفته اســت اما بخش اعظــم این مطالعات راجع به 
پدیده انقالب و شــورش های مردم اســت. در واقع محققین 
اغلب متوجه آنچه بوده اند کــه در میدان اتفاق می افتد و به 
آنچه که در درون نظام های سیاســی رخ می داده است توجه 
چندانی نداشته اند. در عین حال تعداد کمی از مطالعات هم 
به روند افول و فرسایش نظام ها توجه کرده اند که کتاب صابر 

را هم می توان از همین دسته ارزیابی کرد.
او در بخش انتهایی سخنان خود گفت: صابر پیوند میان ابعاد 
مختلف پدیده فروپاشی که هر یک مورد توجه اندیشمندان و 
نظریه پردازان مختلفی قرار گرفته است را به خوبی در کتاب 
خودش مورد توجه قرار داده است و در سال های ابتدایی دهه 
پنجاه تا سال پنجاه و هفت نشان داده است که چگونه پیوند 
میان ایــن ابعاد و تصمیمات غلط پی در پی که متاثر از این 

عوامل  رژیم را در فرآیند فروپاشی قرار داد.
پس از پایان سخنرانی مدنی، پرسش های حاضران در نشست 
با پاســخ های سخنرانان همراه شــد و پس از آن با رونمایی 
کتاب »فروپاشی« نوشته هدی صابر که توسط بنگاه ترجمه 

و نشر پارسه منتشر شده است، این مراسم به پایان رسید.
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نشست رونمایی و معرفی کتاب »فروپاشی« برگزار شد

در غیاب مولف
دیدگاه

از رامبد جوان تا سعید معروف
موضوع دفاع از تصمیم رامبد جوان نیســت، موضوع این تب کردن ها و ســرد کردن های ماست. از سیاست تا 
ورزش، از هنر تا دانش. از تبدیل یک نفر به پرفسور و بعد لذت بردن از تحقیرش که بی سواد است، از انداختن 
شفر به آسمان تا تبدیلش به دالل و … کمی عمیق تر نفس بکشیم. بازتولید این گفتمان چه سودی دارد؟ این 
عشق و نفرت نیازی به تعادل ندارد؟ احسان محمدی در عصر ایران نوشت: »البه الی انبوه صفت های خوب ما 
ایرانیان، صفت نه چندان خوشایند »افراط و تفریط« را هم باید جا داد. این که انگار سخت ترین کار دنیا برایمان 
حفظ »تعادل« اســت. تعادل در پندار، تعادل در گفتار، تعادل در کردار. این ذهن صفر و صد به شدت دارد به 
زیســت اجتماعی مان صدمه می زند. از ارومیه محل برگزاری هفته ســوم لیگ ملت ها خبر می رسد که سعید 
معروف و چند بازیکن تیم ملی والیبال ایران میان ازدحام جمعیتی که برای عکس و امضا گرفتن به طرف آنها 
یورش برده بودند، مصدوم شدند. چیزی شبیه این که در مانور ُکشته و اسیر و زخمی بدهیم یا از دشمن فرضی 

شکست بخوریم!
البته گمانم این است که مصدومیت به آن صورت که در ذهن ماست رخ نداده و ستاره های ما به بازی می رسند 
اما همین هم آزاردهنده است. این که قادر به مدیریت این فضا نیستیم و میزبانی فقط انبوه تماشاگر و کباب و 

جوجه و هدیه دادن قالیچه و گلدان نیست.
احتماالً کسانی می گویند در همه جای جهان مشابه این اتفاقات برای ستاره ها می افتد و نمی توان شیفتگان آنها 
را مهار کرد اما به این بهانه یاد ماجرای رژه المپیک ریو افتادم. سال 2۰1۶. سعید معروف و یکی دو بازیکن تیم 
ملی والیبال در اعتراض به لباس های کاروان اعزامی در هتل ماندند و به مراسم رژه افتتاحیه نرفتند. موجی از 
حمله به سوی او شکل گرفت. این که کاروان را به »سخره« گرفته است، باید به ایران بازگردانده شود، کاپیتان 
مغروری است که خودش را از ایران بزرگ تر می داند، به مردم و پرچم کشور توهین کرده و… شبکه های مجازی 
پر شد از تندترین نقدها و واژه ها. در کسری از ساعت از عرش به فرش رسید… کسی حتی حوصله شنیدن 
دفاعیه اش را نداشت. حمله بود و پرخاش و تندزبانی و توهین و… و حاال حمله است برای عکس یادگاری! با 
همان سعید معروف! این چند روز فقط نقدهای پیرامون اقدام رامبد جوان و نگار جواهریان برای به دنیا آوردن 
فرزندشان در کانادا را می خوانم. دل و دماغی برای ورود به ماجرا ندارم. موافقین و مخالفین دو آتشه چنان حمله 
می کنند که انگار حیثیتی ترین موضوع قرن است و اگر گامی کوتاه بیایند احتماالً کره زمین متالشی می شود! 
می فهمم دلشان از چه پر است. کار آن قدر باال گرفته که احتماالً برخی به کمتر از دستگیری و محاکمه رامبد 
جوان راضی نیستند. همان رامبد جوانی که با خندوانه اش در پایان شب، حال بسیاری از ایرانیان را بهتر کرد. 
کمک کرد استرس و تلخی یک روز کشدار و کم حاصل را فراموش کنند، در سرزمینی که خندیدن آسان نیست، 
لبخند بخشید. با جناب خان دل هزاران نفر را شاد کرد، بسیاری را مورد حمایت قرار داد از بچه های معلول تا 
کودکان کار، از زنان بی سرپرست تا کارتن خواب هایی که... تبدیلش کردن به فرشته آسمان نجات بخش، نماد 
دلســوزی و دل نگرانی برای مردم، مردی که یک تنه می کوشــد کاستی مسئوالن را جبران کند، با حضورش 
نمایشگاه کتاب را چنان به هم ریخت و عالقمندان آنچنان هجوم آوردند که تحت تدابیر شدید امنیتی حتی 

داخل فضایی شبیه پشه بند قرار گرفت و...
و حاال رامبد جوان در قامت یک خیانتکار ملی در فضای مجازی دارد محاکمه می شود. فرزند به دنیا نیامده اش 
چنان مورد خشم جماعتی قرار گرفته که اگر ماجرا را می فهمید احتماالً ترجیح می داد به این دنیا نیاید. دلیل 
خشم را می فهمم. اسمش را می شود زیست ریاکارانه گذاشت. این که رامبد جلوی دوربین »ایران، ایران« می کند 
و بعد تالش می کند بچه اش را کانادا به دنیا بیاورد و… به جای ســعید معروف و رامبد جوان می شود ده ها و 
صدها اسم دیگر را گذاشت. این درجه از سرعت در تغییر موضع خطرناک است. تفاوتی با آنها ندارد که امروز 
عاشــق یکی هستند و برایش می میرند و فردا به صورتش اسید می پاشند تا هستی اش را بُکشند. این حرف ها 
با »نقد« تفاوت دارد. کافی اســت ســری به فضای مجازی که ما آدم های واقعی در آن زیست می کنیم بزنید، 
باورکردنی نیست این همه تقال و لذت برای انتقام گیری و تکه تکه کردن 
رامبد جوان... تکرار می کنم که موضوع دفاع از تصمیم او نیست، 
موضوع این تب کردن ها و سرد کردن های 
ماست. از سیاســت تا ورزش، از هنر تا 
دانش. از تبدیل یک نفر به پرفسور و بعد 
لذت بردن از تحقیرش که بی سواد است، از 
انداختن شفر به آسمان تا تبدیلش به دالل و 
… کمی عمیق تر نفس بکشیم. بازتولید این 
گفتمان چه سودی دارد؟ این عشق و نفرت 

نیازی به تعادل ندارد؟


