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رکود بورس تعمدی است

اعتماد پاشنه آشیل بورس
ابالغیه جدید ارزی بانک مرکزی: دولت به چند نرخی بودن ارز پایان دهد

داروی موقت به جای درمان اساسی

چرا »دوبی« و »شنژن« رونق گرفتند و »بندرعباس« جا ماند؟

شکست سیاست توسعه »مناطق آزاد«

 ترکیه تنها کشوری نیست که 
با بحران ارزی مواجه است

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۱2  
نیمه اول آذر 1400- قیمت 2000 تومان

وزیر اقتصاد در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه مطرح کرد 

جای خالی بیمه درتامین مالی

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

 نقدی بر نقشه راه 
رشد غیر تورمی دولت

عملیات بازار باز بانک 
مرکزی در بازار سرمایه

ناترازی بانکی عامل موثر 
بر رشد بدهی ها

 ساختار اقتصادی ایران 
ضد توسعه است

در کشور ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها و انواع و اقسام 
ناترازی های دیگر وجود دارد. اما می بینیم که در نقشه 
راه وزارت اقتصــاد، راهکاری برای کاهش این ناترازی ها 
عنوان نشده اســت. وزارت اقتصاد به تازگی از نقشه راه 

رشد غیر تورمی برای تحول در اقتصاد ایران...

کســری بودجه به مبلغ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، 
یکی از چالش های اساسی دولت است. استقراض از بانک 
مرکزی، فروش دارایی هــا و فروش اوراق بدهی از جمله 
راه کارهای پیش روی دولت برای پوشــش این کســری 

بودجه است...

ابتدا الزم می دانم توضیح دهم که مفهوم ناترازی بخصوص 
ناترازی ترازنامه بانک ها به مفهوم حســابداری آن نیست 
زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک ها همیشه تراز 
است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک ها به مفهوم اقتصادی و 
مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال...

حاال آقای وزیر دستور می دهد که صنعت ساختمان باید 
احیا شود و تکنولوژی آن ارتقا پیدا کند، اما مگر به دستور 
دادن اســت. االن وزیر صمت هم مدام دستور می دهد و 
دادستانی در بعضی موارد ورود می کند، اما نتیجه بخش 

بوده است؟ خیر. بانک ها را ملزم به وام دادن کردند،...
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ترقی اقتصادی : دولت در بودجه سال آینده رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدفگذاری 
کرده و در کنار آن قرار است با اجرای سیاست های ویژه و اصالح سیاست های پولی و مالی، 

نرخ تورم با کاهش قابل توجهی همراه شود.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد،6  سال 
برای رسیدن به شرایط ســال 139۰ زمان نیاز است، نکته ای که سیدمسعود میرکاظمی 

رئیس سازمان برنامه و بودجه  در روز ششم آذرماه برآن تأکید کرد.
نگاهی به شاخص های کالن اقتصاد ایران در دهه 9۰ نشان از فراز و نشیب های فراوان دارد. 
در این دهه با وجود اعمال تحریم ها علیه ایران، نحوه سیاستگذاری های اقتصادی زمینه ساز 
نزولی شدن بسیاری از شاخص ها شد، به طوری که مقایسه شاخص های انتهای دهه 9۰ با 
ابتدای آن حاکی از تنزل قابل توجه آنها است.در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس 
آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال 139۰ برابر با ۴.3 درصد 

بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال 1399 به 2.9 درصد رسیده است...
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دهه هایی که درآمد مردم یک سوم شد 

 عقبـگرد 
در رفاه مردم



ترقی اقتصادی :  وزارت کار ایران پیش تر پیش بینی کرده بود نرخ تورم ســاالنه 
در پایان آبان امســال به ۴۰.6درصد برسد، درحالی که نرخ واقعی تورم محاسبه شده 

مرکز آمار ۴۴.۴درصد است.
 به این ترتیب 3.8درصد فاصله بین نرخ تورم پیش بینی شــده و محقق شــده دیده 
می شــود و از این رو احتمال کاهش نرخ تورم به زیر 3۰درصد در پایان ســال را در 

سایه تردید قرار می دهد.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ایران 5عامل خیزش تورم را افزایش حجم 
نقدینگی، افزایش قیمت دالر، افزایــش تورم انتظاری، دالل بازی و افزایش تقاضای 
یکباره برخی کاالها به دلیل شیوع کرونا اعالم می کند و می گوید: از اردیبهشت1397 
تورم ماهانه در ایران با جهش های فزاینده مواجه شــده که اصلی ترین علت آن تأثیر 
روانی تحریم هاست و عالوه بر ادامه تحریم ها و بروز نوسان های نرخ ارز، شیوع کرونا 

بر این وضعیت دامن زده است.
مرکــز آمار ایــران می گویــد: در آبان امســال از 53قلــم کاالی خوراکی منتخب 
ایرانیــان تعداد 38قلم کاال درصد تغییر ســاالنه باالتر از نرخ تــورم نقطه به نقطه 
کل کشــور به میزان 35.3درصد داشــته اند. بررســی ها نشــان می دهد هندوانه با 
198درصــد، هویج فرنگی با 128درصد، هلو با 127درصــد و خربزه با 1۰3درصد 
باالتریــن نرخ تورم نقطه به نقطــه را تجربه کرده اند که از ایــن ۴قلم کاال، قیمت 

هندوانــه و خربــزه و هلو به دلیــل تغییر فصــل و پایان فصل برداشــت و عرضه 
آن، رشــد داشــته اما شــاه ماهی تورم خوراکی هــا در آبان امســال قیمت ماهی 
قزل آالســت که در آبان امســال نسبت به آبان سال گذشــته 88درصد گران شده 
و پس از آن اقالمی چون تخم مرغ، شــکر، ســیب زمینی، ســس مایونز، انار، ماست 
 پاســتوریزه، رب گوجــه و پنیــر پاســتوریزه افزایش قیمت بــاالی 7۰درصدی را 

به ثبت رسانده اند.
ایرانیان در آبان امســال کاالهایی چون دوغ پاستوریزه، شیر پاستوریزه، سس گوجه 
فرنگی، شیرینی خشک، نخود، قارچ، قند و نوشابه را بیش از 6۰درصد گران تر از آبان 
ســال گذشته خریده اند و وقتی برای خرید به بازار مراجعه کرده اند، متوجه شده اند 
که قیمت کاالهایی چون سیب، عدس، خیار، پرتقال، روغن مایع، برنج ایرانی و لوبیا 
چیتی بیش از 5۰درصد قد کشــیده  و رشــد قیمت بادمجان، کره و رشته آش هم 

نزدیک به 5۰درصد بوده است.
پس از آن لوبیا قرمز، کدو سبز، چای و لپه بین ۴۰ تا ۴5درصد رشد قیمت داشته و 
در فاصله آبان پارسال تا آبان امسال، موز، گوشت مرغ، روغن جامد، گوشت گوساله 

پسته و خامه حداقل 3۰درصد گران شده است.
مرکز آمار می گوید قیمت یک کیلوگرم گوجه در آبان امسال نسبت به آبان پارسال 
8دهم درصد، پیاز 8.8درصــد، لیموترش 11درصد، فلفل دلمه ای 11.5درصد، مغز 

گردو 11.6درصد، گوشــت گوســفندی 16درصد و برنج خارجی 18.7درصد گران 
شده است.

این گزارش می افزاید در آبان امســال نســبت به مهرماه بیشترین کاهش قیمت را 
هویــج فرنگی به میــزان 2۴.5درصد و پرتقال با 22.8درصد داشــته اند و عالوه بر 
آنها خیار، کدوســبز، روغن نباتی، موز، قارچ، روغن مایع، بادمجان، گوشت گوسفند 
هندوانــه و خربزه هم ارزان تر شــده اند، امــا بقیه کاالهای خوراکی گران شــده و 
گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، رب گوجه، ســیب زمینی، گوشــت مرغ و ماهی قزل آال 

صدرنشین رشد قیمت ها بوده اند.

ترقی اقتصادی : بانک مرکزی طی گزارشی به تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبان 
ماه ســال جاری پرداخته است؛ داده های این گزارش حاکی از کاهش رشد نقطه به نقطه 
قیمت مسکن در آبان ماه سال جاری نسبت به رشد این متغیر در آبان سال 1399 است.

در این گزارش آمده است که تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه 
ســال 1۴۰۰، به حدود 7 هزار و سیصد واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.5 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد.
 همچنین، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری 32۰.1 میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می دهد.همچنین این رقم نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل معادل 17.7 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به 
نقطه آبان ماه سال 1399 )معادل 118.2 درصد( به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن 

آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
بررسي توزیع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکیک 

عمر بنا در آبان ماه ساال ۱400
حاکي از آن اســت که از مجموع 73۰۴ واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال 

ســاخت با سهم 32 درصد بیشترین ســهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در 
مقایســه با آبانماه ســال قبل حدود 6.9 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به ســهم 
واحدهاي با قدمت باال در گروه هاي 6 تا 1۰ ،11 تا 15 و 16تا2۰ ســال ســاخت افزوده 

شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حســب مناطق مختلف شــهر تهران در ماه مورد 
بررســی  نشان دهنده آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 
8.13درصدي از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهاي مبایعه نامه را به خود اختصاص 
داده است. همچنین مناطق 1۰ و 2 به ترتیب با اختصاص سهم هاي 9 و 3.8 درصدي در 

رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
در میان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربناي 
مســکوني معامله شــده، حدود 72میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با حدود 
 1۴.5میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشــته اســت. ارقام مزبور نســبت به ماه مشابه 

سال 1399 به ترتیب 32.2 و 2۰.6 درصد افزایش نشان مي دهند.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، توزیع فراواني تعداد واحدهاي مســکوني معامله شده بر 
حســب سطح زیربناي هر واحد مسکوني در آبانماه سال 1۴۰۰ نشان مي دهد، بیشترین 

سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زیربناي 5۰ تا 6۰ متر مربع با سهم 
16.1 درصد اختصاص داشــته است. واحدهاي داراي زیربناي 6۰ تا 7۰ و 7۰ تا 8۰ متر 
مربع به ترتیب با ســهم هاي 15.7 و 12.3 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
مجموع در این ماه،  واحدهاي مسکوني با سطح زیربناي کمتر از 8۰ متر مربع، 59 درصد 

از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
بررسي شاخص کرایه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري نیز نشان دهنده 

رشد به ترتیب معادل 51.6 و 5۴.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

ترقی اقتصادی : مســعود خوانساری رئیس اتاق تهران در جلسه 
هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:» امروز دولت، همه ارکان نظام 
و ما مهم ترین وظیفه ای که برعهده داریم این اســت که امید را 
به جامعه برگدانیم؛ متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه 
زیاد اســت و آثار آن در مهاجرت نخبگان، فرار ســرمایه و... وجود 
دارد که ممکن اســت در حال حاضر خود را زیاد نشــان ندهد اما 
در بلندمدت خســارت های جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به 

همراه خواهد داشت.«
باوجود اینکه کنترل تورم به گفته ســید ابراهیم رئیســی رئیس 
جمهوری مهم ترین اولویت اقتصادی دولت در ماه های گذشــته 
بوده است ولی هنوز مردان دولت سیزدهم نتوانسته اند کار چندانی 
در ایــن حوزه انجام دهند و آمارها نشــان می دهد تورم همچنان 
روند افزایشــی دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه 

به نقطه در آبان به 35.7درصد رســیده اســت. عالوه براین تورم 
ســاالنه )12 ماهه منتهی به آبان( ۴۴.۴ درصد برآورد شده است. 
این گزارش نشــان می دهد 25  استان ایران نرخ تورم ساالنه  ای 
باالتر از نرخ تورم کل کشــور را در آبان امســال تجربه کرده  اند. 
فقط 6اســتان قم، تهران، سمنان، سیســتان و بلوچستان، گیالن 
و همــدان نرخ تورمی کمتر از میانگین تورم کل کشــور را تجربه 
کرده اند، در مقابل، دیگر اســتان ها فشار تورم باالتری را نسبت به 
میانگین کشــوری، شــاهد بوده اند در این مدت شهروندان ساکن 
اســتان های ایالم، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم باالی 
5۰درصد را نظاره گر بوده اند. براساس آمارهای رسمی باالترین نرخ 
تورم ماهانه در نقاط شــهری مربوط به خانوارهای شهری استان 
اردبیل با 5.1درصد و کمترین مربوط به خانوارهای شهری استان 
کرمان با 1.۴درصد بوده است. همچنین باالترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه در نقاط شهری مربوط به استان زنجان و کمترین مربوط به 
استان سیستان و بلوچستان بوده است. شکاف نرخ تورم ساالنه در 
نقاط شهری بین استان های ایران به 11.۴درصد رسیده که استان 

ایالم باالترین و استان قم کمترین فشار تورم را متحمل شده اند.
در حالی  که اســتان های قم و تهران کمترین نرخ تورم را شــاهد 
بوده اند، ایالم و زنجان با باالترین نرخ تورم مواجه شــده  اند. مرکز 
آمار ایران می گوید:»درآبان امســال بیشــترین نــرخ تورم ماهانه 
خانوارها مربوط به اســتان های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با 5 

درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان 
با1.۴درصد افزایش بوده اســت. نرخ ماهانه تورم در ماه گذشــته 
2.5درصد برآورد شــده اســت.« همچنین در گزارش مرکز آمار 
ایرن نوشــته شده:» شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد در ماه 
گذشــته ۴6.5درصد بیشتر برای خرید یک سبد کاالها و خدمات 
یکسان هزینه کرده و رکورددار تورم نقطه به نقطه بوده اند. کمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه در اســتان سیستان و بلوچستان به میزان 

27.9درصد به ثبت رسیده است.«
میانگیــن نرخ تــورم ماهانه در نقاط روســتایی در ماه گذشــته 
2.7درصد روایت شده درحالی که روستاییان کهگیلویه و بویراحمد 
با سرعت 6.1درصدی رشد قیمت ها )باالترین( و روستاییان قزوین 
با ســرعت 9دهم درصدی )کمترین( مواجه شده اند. از سوی دیگر 
باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه روســتایی در استان کهگیلویه و 
بویراحمد به میزان 52.9 درصد و کمترین هم در اســتان همدان 
با میزان 26.6درصد مشــاهده شده و روستاییان ایالمی در آبان با 
نرخ تورم ســاالنه 55.7درصدی )باالترین( و روستاییان سیستان 
و بلوچســتانی هم با تورم ساالنه ۴1.9درصدی)کمترین( دست و 
پنجه نرم کرده اند. در ماه های گذشته بارها فعاالن بخش خصوصی 
و کارشناســان نسبت به رشد تورم در کشور و وضعیت بحرانی آن 
هشدار داده اند و خواستار کنترل تورم شده اند. مسعود خوانساری 
رئیس اتاق تهران در آخرین جلســه هیات نمایندگان اتاق تهران 

گفت:» امــروز دولت، همــه ارکان نظام و ما مهــم ترین وظیفه 
ای کــه برعهده داریم این اســت که امید را بــه جامعه برگدانیم؛ 
متاســفانه ناامیدی، نگرانی و اســترس در جامعه زیاد است و آثار 
آن در مهاجــرت نخبگان، فرار ســرمایه و... وجود دارد که ممکن 
اســت در حال حاضر خود را زیاد نشــان ندهد امــا در بلندمدت 
 خســارت های جبــران ناپذیری بــرای اقتصاد کشــور به همراه 

خواهد داشت.«
او گفــت:» همان گونه که رئیس جمهــور و اعضا اقتصادی دولت 
هم اعالم کرده اند، اولویت اول کشــور در حــال حاضر کنترل و 
ســامان دادن به تورم است؛ فکر می کنم تا زمانی که به یک تورم 
تک رقمی نرسیم این آثار مخرب تورم بر زندگی مردم دارد، ادامه 
خواهد داشت و سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد و مردم 
برای حفظ ارزش پولشــان تالش می کنند که سرمایه هایشان را 
تبدیــل به دارایی های غیرمولد کننــد و طبیعتا اقتصاد کوچکتر 
و فقر در کشــور بیشتر خواهد شــد و یقینا هرچقدر دیرتر به این 
مشکل پرداخته شــود حل آن سخت تر خواهد شد. بنابراین فکر 
می کنم االن که بحث تدوین بودجه مطرح اســت بهترین فرصت 
محسوب می شــود تا به این مسائل رسیدگی شود و تاکید دولت 
باید بر این باشد که جلوی هر پیشنهادی که باعث افزایش بی رویه 
نقدینگی می شود را بگیرد و تالشش برافزایش درآمدها و کاهش 

هزینه ها باشد.«

 نقدی بر نقشه راه 
رشد غیر تورمی دولت

در کشــور ناترازی بودجــه، ناترازی 
بانک ها و انواع و اقسام ناترازی های 
دیگــر وجود دارد. امــا می بینیم که 
در نقشه راه وزارت اقتصاد، راهکاری 
برای کاهش این ناتــرازی ها عنوان 

نشده است.
وزارت اقتصــاد بــه تازگی از نقشــه 
راه رشــد غیر تورمی برای تحول در 
اقتصــاد ایران رونمایی کرده اســت. 
براســاس آنچه سیداحسان خاندوزی 
گفته، این برنامه، نقشــه راه 2 سال 
آتی بــرای رونق تولیــد همزمان با 
کاهش تورم اســت. آنطور که از متن این گــزارش برمی آید، راهکارهایی برای 
مهــار پایدار تورم، رفع ناترازی بودجه، رشــد آفرینی و رونق تولید، تامین مالی 
پروژه های پیشران و انضباط بخشی به خلق پول بانکی در دوره های کوتاه مدت 
میان مدت و بلندمدت پرداخته شده است، اما نکته مهم این است که این برنامه 
توصیفی است و راه کار عملیاتی یا اهداف کمی که بتوان در انتهای دو سال آن 

را ارزیابی کرد، وجود ندارد. در تحلیل این برنامه به چند نکته باید اشاره کرد.
اول اینکــه همه مواردی که در این برنامه دو ســاله یا کوتاه مدتی که به عنوان 
نقشه راه نوشته شده همه در برنامه قانون 5 ساله ششم هم وجود داشته است. 
همچنیــن مواردی در آن گفته اســت که کلیات و بدیهی اســت. به طور مثال 
طبیعی اســت که می گوییم برای اینکه تورم کم شــود، نیــاز به انضباط پولی 
کاهش اســتقراض از بانــک مرکزی و کنترل پایه پولی اســت. این موضوعاتی 
توصیفی است و در هیچ جای دنیا در آنها شکی وجود ندارد. از طرفی هم هیچ 
اقتصاددان و مســئولی وجود ندارد که بگوید نرخ تورم و بیکاری باید باال باشد. 
بنابراین، اینکه در آن گفته شــده نرخ تورم و بیکاری باید تک رقمی شود، برای 
همه مطلوب اســت. در واقع برای رســیدن به این اعداد مطلوب تردیدی وجود 
ندارد و فهم مشــترک در آنها جاری است. اما سوال این است که راهکار اجرایی 

این سیاست چیست؟
در کشــور ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها و انواع و اقســام ناترازی های دیگر 
وجود دارد. اما می بینیم که در نقشــه راه وزارت اقتصاد، راهکاری برای کاهش 
این ناترازی ها عنوان نشــده اســت. به عنوان مثال در قانون بودجه که مصوب 
شد و در حال اجرا است، حداقل 3۰۰ هزار میلیارد تومان و در برخی محاسبات 
حتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. اما در نقشه راه، راهکار 
کاهش این کســری بودجه مشخص نیست. در حالی که اگر کسری بودجه کم 
شود، مثل این است که رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی کم شده اند. اینها موارد 
مهمی اســت که باید در این برنامه دوساله به آن اشاره می شد، اما اشاره نشده 
است.از همه مهمتر هم این که اهداف قابل اندازه گیری اعالم نشده است. اینکه 
بعد از این دو ســال، تورم قرار اســت روی چه عددی بایستد یا رشد نقدینگی 
چقدر باید شود، دیده نمی شود. به طور مثال، در این برنامه باید عنوان می شد 
که در انتهای دو سال، رشد نقدینگی 15 درصد خواهد بود. اگر اهداف کمی در 
این برنامه وجود داشــت، آن زمان شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه بودجه و 
وزارت اقتصاد و ســازمان مالیاتی خودشان را با این اهداف هماهنگ می کردند. 
بنابراین زمانی که هدف کمی وجود نداشته باشد، مشخص نیست که قرار است 
بعد از دو ســال به کجا برسیم و حتی نمی توان در پایان دو سال، این برنامه و 

نحوه اجرای آنها را ارزیابی کرد.
از طرفی زمانی که اهداف کمی وجود نداشــته باشــد، دســتگاه های اجرایی، 
خودشــان را مکلف نمی دانند. باید چشــم انداز دقیق و مشخص باشد. مثال در 
سند چشم انداز 2۰ ساله، عنوان شده بود که ایران باید در رتبه اول منطقه قرار 
بگیرد. یا در برنامه های توســعه ای رشــد اقتصادی 8 درصد برای کشور عنوان 
شده اســت. این که این اهداف محقق شد یا خیر، مســاله نیست. موضوع این 
اســت که با وجود این اعداد می توان به ارزیابی پرداخت. اشکال اساسی نقشه 
راه وزارت اقتصــاد، منهای هدفگذاری سیاســی و بحث های کیفی، عدم وجود 

عددهای کمی و دست یافتنی است.

 مذاکرات هسته ای ایران 
و تاثیر آن بر قیمت دالر

آینــده مقدور  بینی  پیــش  امکان 
نیست. در واقع هیچ کس نمی تواند 
پیش بینی ای داشــته باشد. چرا که 
اقتصاد بر بنیان های عقلی اســتوار 
اســت و بنیــان هــای آن مبنای 
زمانی هیچ  دارد.  ریاضی  محاسبات 
کدام از این بنیان ها وجود نداشــته 
باشــد، چطور می تــوان اظهارنظر 

کرد.
دور هفتــم مذاکرات ویــن ایران و 
قــدرت های جهانی بــی نتیجه به 
اتمام رسید و بعد از 5 روز مذاکره، 
مســئوالن خارجی معتقدند پیشرفتی رخ نداده اســت. البته ایران می گوید به 
آینده مذاکرات خوشبین است. اما همین صحبت ها باعث شد که بازار دوباره به 
هم بریزد و قیمت دالر به 3۰ هزار تومان هم برسد. البته برخی از سایت ها رقم 

های 27 هزار تومان را اعالم می کنند، اما این رقم خرید و فروش نمی شود.
آنچه مشــخص است، این اســت که ابعاد مذاکرات، ســرفصل ها و آنچه را که 
برای مســیر اصلی رفع مشــکالت بین ایران و گروه 5 +1 هنوز مشخص نیست 
و مقامات مســئول در وزارت خارجه و سایر مسئوالن هیچ کدام سر فصل ها را 
عنوان نکرده اند. آنها فقط اشــاره کرده اند که هدف ایران این اســت که امریکا 
تحریــم ها را بردارد و در گام دوم، ایران به تعهدات خودش پابند باشــد. آنچه 
در این دوره مســئوالن گفته اند، این بوده که ما پیشنهاداتی داده ایم و منتظر 
هســتیم مورد بررســی مقامات گروه 5+1 قرار بگیرد و بعد از اینکه آنها نقطه 

نظرات را دادند، ما دور بعد مذاکرات را شروع می کنیم.
اما از آنجایی که بازار ایران در این چند دهه اخیر، بازار هیجانی و التهابی بوده شکی 
نیست که به صورت کامال غیرواقعی، غیرمنطقی و غیر معقول تحت تاثیر هیجانات 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی قرار بگیرد. هیچ چیــز منطقی برای این وضعیت 
وجود ندارد. از طرفی هم این هیجانات چیزی نبوده که امروز به آن رسیده باشید 
همیشــه این وضعیت حاکم بوده است.  البته باید دقت کرد که بخشی از وضعیت 
هیجانی بازار همیشه از طرف سودجویان است که به دنبال سود بادآورده هستند. 
آنها به التهاب بازار دامن می زنند. آنها می گویند مذاکرات به نتیجه نرسیده است 
و مدام بار منفی به بازار تحمیل می کنند. همین بار منفی هم مشکل ساز است و 
از عوامل تحریک کننده بازار محسوب می شود. با تمام این صحبت ها، از نظر من 
این وضعیت بیشتر جنبه هیجانی دارد تا منطقی. ما همیشه از این وضعیت لطمه 
خــورده ایم و همانطور که می بینیم همچنان هم ادامه دارد.با توجه به این موارد 
امکان پیش بینی آینده مقدور نیســت. در واقع هیچ کس نمی تواند پیش بینی ای 
داشته باشد. چرا که اقتصاد بر بنیان های عقلی استوار است و بنیان های آن مبنای 
محاسبات ریاضی دارد. زمانی هیچ کدام از این بنیان ها وجود نداشته باشد، چطور 
می توان اظهارنظر کرد. بنابراین هر گونه اظهارنظری هم شتاب زده یا برای کسب 
منافع گروه خاص بوده اســت. االن به وضعیت اقتصاد کشــور نگاه کنید. فکر می 
کنید با چنین رکود اقتصادی، آیا مردم نیاز به خرید ارز دارند؟ وقتی قیمت جهانی 
بسیار گران است، کسی که بخواهد به سفر خارجی برود، باید هزینه های سرسام 
آوری را تقبل کند. پس ما این میزان متقاضی ارز در کشــور نداریم. البته که همه 
مردم برای ســفر به دنبال خرید ارز نیســتند و برخی برای تبدیل ریال به دالر و 
حفظ سرمایه خود ارز می خرند، اما همین اتفاق هم رفتار ناموزون اجتماعی است. 
شرایط اقتصادی کشور،  شرایط التهابی است، وگرنه این میزان خریدار ارز در کشور 

وجود ندارد و بیشتر آنها سوداگر بازار هستند.

 کارشناس اقتصادی
هادی حق شناس

ایـــراناقتصــاد2

تورم از پیش بینی ها پیش افتاد
نبض تند قیمت خوراکی ها

خالصه تحوالت بازار مسکن در  آبان 1400 به روایت بانک مرکزی
آهنگ رشد قیمت مسکن کند شد؟

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم 12 ماهه نشان می دهد
تداوم روند صعودی تورم

دیدگاه

ترقــی اقتصادی : دولت در بودجه ســال آینده رشــد 8 
درصــدی را برای اقتصاد هدفگذاری کرده و در کنار آن قرار 
است با اجرای سیاست های ویژه و اصالح سیاست های پولی 

و مالی، نرخ تورم با کاهش قابل توجهی همراه شود.
این در حالی اســت که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق 
رشد 8 درصدی اقتصاد،6  سال برای رسیدن به شرایط سال 
139۰ زمان نیاز اســت، نکته ای که سیدمسعود میرکاظمی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه  در روز ششــم آذرماه برآن 

تأکید کرد.
نگاهی به شــاخص های کالن اقتصاد ایران در دهه 9۰ نشان 
از فراز و نشــیب های فراوان دارد. در این دهه با وجود اعمال 
تحریم هــا علیه ایــران، نحوه سیاســتگذاری های اقتصادی 
زمینه ساز نزولی شــدن بسیاری از شاخص ها شد، به طوری 
که مقایسه شاخص های انتهای دهه 9۰ با ابتدای آن حاکی 

از تنزل قابل توجه آنها است.
در رشــد تولید ناخالص داخلی کشــور و براساس آمارهای 
بانک مرکزی درحالی که نرخ رشــد اقتصاد ایران درســال 
139۰ برابر با ۴.3 درصد بوده اســت، پس از فراز و نشــیب 
فراوان در ســال 1399 به 2.9 درصد رسیده است. دربخش 
رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم 5.۴ درصد سال 139۰ به 

2.۴ درصد درسال 1399 کاهش یافته است.
در دهــه 139۰ شــاخص های مربــوط به رفاه و معیشــت 
خانوارهای ایرانی عقبگرد داشته است. یکی از مهم ترین این 
شاخص ها که وضعیت را بخوبی نشان می دهد، ضریب جینی 
اســت که طبق گزارش مرکزآمار ایــران، نزول قابل توجهی 
داشته است. در حالی که درنخستین سال دهه 139۰ ضریب 
جینی عدد ۰.37۰۰ را نشــان می دهد و درسال های 1391 
و 1392 با رســیدن به ترتیب اعــداد ۰.3659 و ۰.365۰ 
بهبود یافته است، از سال 1393 عقبگرد آن آغاز شده است، 
به طوری که دراین ســال، این شاخص به ۰.3788 رسیده 

است. درسال 139۴ نیز وضعیت بدتر شده  و با رسیدن این 
شاخص به ۰.3851 شکاف طبقاتی تشدید شده است.

این روند نزولی درســال 1395 با رسیدن ضریب جینی به 
۰.39۰۰ تشــدید شده است و درســال 1396 به ۰.3981 
عقبگرد کرده اســت. طبق گزارش های مرکزآمار ایران این 
شاخص در سال 1397 با رقم ۰.۴۰93 به باالترین حد خود 
در کل دهه 139۰ رسیده است ، هر چند در سال 1398 با 
عدد ۰.3993 اندکی بهبود یافته اســت، اما در سال 1399 

دوباره با رسیدن به ۰.۴۰۰6 به شرایط قبل بازگشته است.
عــالوه بر این، بررســی درآمد ســرانه ایرانیــان نیز از افت 
شدیدی حکایت دارد. مرکز پژوهش ها با پیش بینی وضعیت 
تولید، تورم و معیشت مردم اعالم کرد: هر ایرانی در سال 99 

به طور متوســط 3۴ درصد کم تر از درآمدی را که در سال 
9۰ داشته  کسب می کند.

بررسی های آماری نشان می دهد دست کم 11 سال زمان نیاز 
خواهد بود تا ســطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه 
9۰ برســد.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش 
خود اعالم کرده اســت: درآمد ملی ســرانه واقعی کشور در 
سال 1383 برابر با 5.7 میلیون تومان بود که بعد از گذشت 
7 ســال، به رقم ۴.82 میلیون تومان در سال 139۰ رسید 
و متوســط نرخ رشد ســرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی 

سال های 1383 تا 139۰ حدود ۴.۴ درصد است.
براســاس این گزارش از ســال 1391 به بعد، روند عمومی 
درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سال های 1395 

1396 و 1399، رشد ساالنه آن در 7 سال از دهه 9۰ منفی 
بود که نشــان از تضعیف شــدید درآمد ملی سرانه در دهه 
اخیر است،به گونه ای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه 
اخیر مربوط به سال 1398 و با رقم ۴.7 میلیون تومان بوده 
است که در سال 1399 با رشد 1.6 درصدی به ۴.8 میلیون 

تومان رسید.

بررسی های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی 
سرانه واقعی نشان دهنده این واقعیت است که میانگین رشد 
ســاالنه درآمد ملی ســرانه واقعی در طول سال های 1383 
تــا 1399 برابر با منفی یک درصــد و در دهه 9۰ یعنی از 
139۰ تــا 1399 منفی 3.9 درصد اســت. چنانچه درحالت 
خوشــبینانه فرض شود که از سال 1۴۰۰ به بعد درآمد ملی 
ســرانه به طور متوسط ساالنه ۴ درصد افزایش پیدا کند در 
ســال 1۴1۰ یعنی 11 ســال دیگر درآمد ملی سرانه واقعی 
ایران به رقم 139۰ خواهد رســید و دستیابی به رشد سرانه 
کمتر از ۴ درصد این بازه زمانی را برای رســیدن به ســطح 

درآمد 139۰ طوالنی تر می سازد.
طی دهه 9۰ روند عمومی تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص 
به قیمت های ثابت ســال 139۰، نزولی بوده و میانگین نرخ 
رشد ساالنه ســرمایه گذاری در این دهه منفی ۴.79 درصد 
است. کم ترین رقم سرمایه گذاری کشور نیز مربوط به سال 
1399 و برابر با 1۰۰ هزار میلیارد تومان است که به مراتب 
کم تر از سال 139۰ است که 171 هزارمیلیارد تومان برآورد 

شده است.
طبق گــزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشــد ســاالنه 
5درصد سرمایه گذاری از سال 1۴۰۰ به بعد، درسال 1۴13 
یعنی بعد از گذشت 1۴ ســال، سرمایه گذاری واقعی کشور 
به رقم ســال 139۰ خواهد رســید و با فرض رشــد ساالنه 

1۰درصدی این اتفاق درسال 1۴۰6 رخ خواهد داد.

دهه هایی که درآمد مردم یک سوم شد 

عقبگرد در رفاه مردم

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
رضا پدیدار



ترقی اقتصادی : نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران موضوع نشست بررسی 
احکام، بخشنامه ها و دستورالعمل های ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بود برگزار شد.

این نشست باهدف مشارکت در تصمیم سازی، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ناشران 
بورس و کارایی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و رفع اشکاالت اجرایی سازمان بورس 

و اوراق بهادار، جلب اعتماد سرمایه گذاران به بورس و توسعه بورس برگزار شد.
در ابتدای نشست محسن حاجی بابا گفت: هدف از این نشست مشارکت در تصمیم  سازی های 
ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار است، چراکه هر تصمیمی که اتخاذ می شود بخشی از 
سهامداران زیان کرده و مخالفانی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، هر تصمیم اقتصاد باید 
نفع طرفین را در نظر بگیرد و در مســیری حرکت کند که مبتنی بر منافع باشــد نه اینکه 

همه را بر اساس مجازات در نظر بگیرند.
در این نشست عنوان شد که در ارتباط با ناشران سازمان بورس موضوعات ذیل مطرح است:

کمیته انتصابات ســازمان بورس و اوراق بهادار دارای ابهاماتی اســت. اعضای مســتقل از 
بین ســهامداران اقلیت انتخاب می شــوند. چگونگی انتخاب این اعضا در مجمع مشخص 
 نیســت. عملکرد این کمیته شــفاف نیســت و تنها در حد فیلترینگ ورود ســهامداران 

اقدام می کند.
در سازمان بورس مسیرهای بازدارندگی از تخلفات می بایست بر اساس منافع تعیین شوند. 
به طوری که ســهامداران مطلع باشند که در صورت هرگونه تخلفی، به منافع آنان زیان وارد 

خواهد شد.
بازارگردانــی در بورس به عنوان یک حرفه هســت. در بازارگردانی نقض مالکیت هســت. 
خریدوفروش های دســتوری به بازارگردانــان منطقی و قابل قبول نیســت و بازار را دچار 
ســرگیجه می نماید. ناشران باید بر اساس از اطالعاتی که از شرکت ها دریافت می نمایند بر 
بازارگردانی نظارت داشته باشند.بازارگردانی باید منافع سهامدار خرد را در کاهش یا افزایش 

سرمایه رعایت کند.
در ســال های گذشته هشدارهای الزم به روند بورس و ســقوط قطعی بورس داده شد. بر 
مبنای سه روش برای افزایش نرخ سهام، اوراق قرضه، انتشار سهام بدون رعایت حق تقدم، 
شرکت تأمین سرمایه که در ایران نرخ بسیار باالیی دارند، چگونگی سقوط بورس به مقامات 

و مسئولین کشور تذکر داده شد.
اطالعات شــرکت ها در حال حاضر به صورت ســناریو محور منتشــر می شود. کمیسیون 
بازار پول و سرمایه قباًل درخواســت داده بود که اطالعات شرکت ها به صورت سه ماهه و یا 

شش ماهه منتشر شود. 
در ادامه توضیح داده شــد که کمیســیون بازار پول و سرمایه بر این نظر است که نهادهای 
مالی توســعه یافته و درصدد کمک به سازمان است تا شرکت ها در بورس افزایش یابند. از 
همین رو، اعالم می دارد که هر نوع دخالت در بازار می تواند بازار را متشــنج و از مسیر آزاد 
خــود منحرف نماید، و یا اینکه به نفع فروشــنده یا خریدار تأثیر بگــذارد. این موضوع در 
ســال های 92 و 93 حتی در جراید تحت عنوان " کوبیدن میخ تابوت بورس" به گونه ای 
مورد تأکید قرار گرفت که بازدهی و سود شرکت هاست که می تواند به حفظ سهام بیانجامد 

و نه دستور یا دخالت دولت.
به همین علت، از ســازمان بورس و اوراق بهادار درخواست می شود در مقابل قیمت گذاری 

دستوری به شدت مقاومت کند.
هرگونه تغییری در نهاده های تولیدی کشــور، در سودآوری شرکت ها تأثیر مثبت با منفی 
به جای می گذارد. بنابراین، هیچ قانون، احکام، دستورالعمل و یا بخشنامه ای که در ارتباط با 
نهاده های تولیدی صادر می گردند نباید از تاریخ انتشار به مدت 3 ماه به مورداجرا گذاشته 
شــوند. درواقع، تصمیمات متخذه در این راســتا، می بایســت 3 ماه پس از انتشار به اجرا 

گذاشته شوند تا از هرگونه رانتی ممانعت گردد.
در خصوص افزایش سرمایه، شــرکت های می بایست از بورس مجوز بگیرند. بورس باید به 
شــرکت ها اعتماد داشته باشــد. هر چند حضور متخلفین قابل انکار نیست، اما می توان از 
حسابرســان مورد اعتماد سازمان بهره برده و شرکت هایی را که بازرسان آن ها عضو جامعه 
حســابداران رسمی کشور هست، مشمول مجوز افزایش ســرمایه دانست. در حال حاضر، 
دریافت مجوزها دارای پروســه زمانی است و بوروکراســی دارد. شرکت های متقاضی برای 

پذیرش در بورس همچنان با این بوروکراسی و پروسه زمانی روبرو می باشند.
در خصوص ســاختار ســازمان بورس و اوراق بهادار که مجلس شــورای اسالمی در طرح 
نســبت به اصالح آن اهتمام ورزیده و نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، 
حضور جدی و مشارکت چشمگیری در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دارند، موضوع 
معافیت مالیاتی سود تقسیم نشده شرکت ها مطرح است. البته این موضوع در طرح احکام 
تأمین مالی بنگاه های تولیدی در کمیســیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسالمی 
نیز از سوی کمیسیون مطرح شده است. اتاق ایران بر این نظر است که سود تقسیم نشده 

شــرکت ها باید از مالیات معاف شود تا بنیه شــرکت ها تقویت شده و از فشارهای مضاعف 
بر شــرکت ها به منظور دریافت تسهیالت کاسته شــود.درحال حاضر، وضعیت بازار ایجاب 
می نماید که تعداد شــرکت ها زیاد شده و امکان ورود شرکت ها به بورس فراهم گردد. باید 

شرکت های واجد شرایط را به سرعت پذیرش نمود.
متاســفانه بازار بورس از هشت سال گذشــته تاکنون که از افزایش حجم قابل توجهی در 
شاخص ها برخوردار بوده است، یعنی افزایش شاخص ها از 8۰ هزار به 2 میلیون، در صورتی 
اتفاق افتاده اســت که از زیرســاخت های الزم برخوردار نبوده اســت. صرفاً، آحاد مردم به 
ســرمایه گذاری دعوت شــده اند. مردمی که از علم و دانش کافی در این زمینه برخوردار 
نبوده و با دعوت مســئولین کشــور به سمت ســرمایه گذاری در بورس سوق داده شدند. 
ســازمان بورس و اوراق بهادار که وظیفه اصلی آن، آموزش اســت، می بایست برای فعاالن 
بازار، شرکت های پذیرفته شده در بورس و شرکت های متقاضی ورود به بورس، آموزش های 
الزم را ارائه نماید. بســیاری شرکت های متقاضی ورود و یا افزایش سرمایه، مدت هاست که 
پذیرفته نمی شوند و یا مجوز افزایش سرمایه دریافت نمی کنند. طبق اذعان سازمان بورس 
پروتکل ها ســاده هستند و بوروکراسی چندانی وجود ندارد. بلکه شرکت ها با مدارک ناقص 
مراجعه کرده و یا در استعالم های خارج از سازمان با معطلی و سردرگمی مواجه می شوند. 
بنابراین بورس باید آموزش های الزم را تدارک نماید. برای این منظور، طراحی وب ســایت 
آموزشی، بهره برداری از فضاها و شبکه های مجازی و روش های هوشمند آموزش می بایست 

در سازمان قانونمند شوند.
سازمان برای هر مجموعه فعاالن بازار سرمایه، آموزش های تخصصی طراحی نماید. مدیران 
مالی شرکت های بورسی، هر سه ماه یا شش ماه یکبار تحت آموزش های سازمان قرار گیرند. 

می توان در اتاق نیز آموزش های تخصصی برای فعاالن اقتصادی و اعضا اتاق ترتیب داد.
سازمان موضوع رتبه بندی را با وجود گذشت بیش از دو سال، تعیین تکلیف نماید. هنوز هم 
شرکت هایی دارای مجوز می شوند که عماًل سهام ارزشمندی ندارند و درعوض شرکت های 

سودآور مجوز ورود یا افزایش سرمایه دریافت نمی نمایند.
در حال حاضر 1۰۰ درصد تأمین منابع مالی شرکت ها از بانک هاست و بورس نتوانسته است 
به ترویج بازار سرمایه و تأمین منابع مالی بنگاه ها دست یابد. سازمان بورس از مدل تأمین 

مالی شفافی برخوردار نیست.
در خصوص بازار بدهی، باید کارهایی صورت گیرد. ازجمله اینکه اســتعالم از بانک مرکزی 
روند طوالنی دارد، در حالی که این استعالم ها قابل حذف بوده و می توانند به صورت موردی 

انجام شوند.
از طرف دیگر، بوروکراســی و رفت و برگشــت تقاضاها، از موافقت اصولی تا دریافت مجوز 

انتشار در ارکان سازمان پروسه طوالنی دارد.
ســازمان رویکردی را اتخاذ نماید که طرح های نیمه تمام دارای بازار شده و یا در فرابورس 

ارزش گذاری شوند تا امکان بهره برداری از این طرح ها فراهم شود.
رتبه بندی اعتباری شــرکت های که در ســال گذشته عملیاتی شده است تنها تا سقف 6۰ 
درصد از سود شرکت ها امکان انتشار اوراق دارند. این امر موجب شده است که فقط برخی 
شرکت های بزرگ بتوانند انتشار اوراق داشته باشندو شرکت های بخش خصوصی مشارکتی 

نداشته باشند.

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران، ضمن ابراز خرسندی از اطالعات دریافتی، اذعان نمود 
ســازمان بورس و اوراق بهادار از شــرکت ها انتظار دارد بازار سرمایه را مورد آنالیز قرار داده 
و نظرات خود را در خصوص عرضه و تقاضا و ارزش ســهام شرکت ها اعالم نمایند. اگر همه 
شرکت ها اطالعات کافی از عرضه و ارزش سهام شرکت ها خود را اعالم کنند، بورس را برای 
حمایت از نهادهای مالی، افزایش شرکت ها در بورس، کمک خواهند کرد. سازمان هم بر این 
اعتقاد است که بازارگردانی برای این است که نقدشوندگی باشد. درواقع بازارگردانی به این 
منظور ایجاد شــده است که نقدشوندگی وجود داشته باشد و دستورالعمل های بازارگردانی 

نیز باید با رویکرد نقدشوندگی تنظیم شوند. بازارگردان نمی بایست متضررگردد.
به همین منظور، طی هفته های گذشته به بازارگردان اجازه داده شده است که بتوانند حراج 
برگــزار نمایند. به طور مثال، در صورت نوســانات قیمت های جهانی که یک عامل بیرونی 
اســت، بازارگردان موظف نیست که همه ســهام را عرضه کند و به صف خرید برود، بلکه 

می تواند یک حراج گذاشته و عرضه سهام نماید.
دســتورالعمل هایی که در ســازمان تدوین می شــوند مصوب هیات مدیره سازمان است 
و تعصبــی روی مباحثی که تصویب می شــوند وجود ندارد و می توان به رفع اشــکاالت و 

اصالحات آن ها پرداخت.
سازمان می تواند پیش از آنکه دستورالعمل ها از سوی کمیته تدوین برای هیات مدیره ارسال 
گردند تا به تصویب برسند، آن ها را برای اتاق ایران و کمیسیون بازار پول و سرمایه ارسال 

و از نظرات اعضا بخش خصوصی مطلع گردد. این تصمیم در سازمان نهادینه خواهد شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال شفاف سازی است. در حال حاضر، شرکت ها موظف اند 
دارایی های خود را در کدال شفاف نمایند. به طور مثال، شرکت ها روی زمین مانور نمی دهند.

از دیگر اهداف ســازمان دعاوی حقوقی است که اعالم شده است شرکت ها دعاوی حقوقی 
خود را چه به نفع و چه به ضرر، اعالم نمایند. در بحث کمیته، ســازمان گزارشــات فروش 
شرکت ها را به صورت شش ماهه حسابرسی نشده و یکساله حسابرسی شده منتشر می نماید. 
درحال حاضر تقریباً اطالعات تمام شــرکت ها منتشر شــده است. به طوری که ظرف مدت 
چهارسال گذشته، از انتشار ۴۰ درصد به 99 درصد گزارشات دست یافته است که پیشرفت 

خوبی برای سازمان بشمار می آید.
در بحث کیفیت، رویکرد سناریو محور برای 1۰۰ شرکت اجبار شده است. این رویکرد برای 
تمامی شــرکت ها امکان پذیر نمی باشد مانند شــرکت های سرمایه گذاری. اما در خصوص 
شــرکت های تولیدی، الزام شده است که سه متغیر را گزارش بدهند که شامل متغیرهای 
قیمــت جهانی، نهاده ها، نرخ ارز و ســایر متغیرهایی که متغیر اصلی را لحاظ نماید.در این 
نشست مقرر شد کمیته تدوین سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه احکام، دستورالعمل و 
بخشنامه های صادره سازمان را در ارتباط با واحدهای تولیدی و فعاالن بازار، پیش از تصویب 
هیات مدیره برای کمیسیون بازار پول و سرمایه ارسال تا پس از دریافت نظرات کارشناسی 
اعضا بخش خصوصی و بازنگری در مفاد مورد نظر، به تصویب هیات مدیره سازمان برساند.

همچنین مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه آموزش های الزم را برای شرکت های 
بورسی، شرکت های متقاضی پذیرش در بورس و فعاالن بازار سرمایه فراهم نماید.

در ادامه عنوان شد که ســازمان بورس و اوراق بهادار در همکاری با کمیسیون بازار پول و 
سرمایه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در اتاق ایران 
اقدام نمایند. باید کمیسیون بازار پول و سرمایه نسبت به تدوین راهکارهای تسهیل کننده 
تأمین منابع مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و بورس اهتمام ورزد. کمیسیون بازار پول و سرمایه 
به منظــور تالش برای برخورداری از یک کرســی در هیات دولت، با کمیســیون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی مکاتبه نماید.
در این نشســت، مقرر شد کمیته تدوین ســازمان بورس و اوراق بهادار، احکام، بخشنامه و 
دستورالعمل ها را پیش از اعالم به هیات مدیره سازمان جهت تأیید و تصویب، مورد مشورت 

و بازنگری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و بخش خصوصی قرار دهد.
هم چنین، مطرح شــد که هرگونه تصمیم، قانون و دستورالعملی که در ارتباط با واحدهای 
تولیدی اســت و در ســود و زیان شرکت ها مؤثر هستند، می بایســت سه ماه پس از تاریخ 

انتشار اجرایی شوند.
از طرف دیگر می بایســت زمینه پذیرش شرکت ها تسهیل شود و تعداد شرکت های بورسی 
افزایش یابد. برای این منظور، ســازمان می بایست برحسب وظیفه اصلی خود که آموزش 
اســت اقدام نماید. پیشنهاد شد که ســازمان بورس و اوراق بهادار، مباحث آموزشی برای 
ســهامداران، سرمایه گذاران و مدیران مالی شرکت های بورسی و یا متقاضی ورود به بورس 
برگزار کند. ضمن آنکه، مشاورانی را آموزش دهند و به شرکت های متقاضی معرفی نمایند. 
موضوع افزایش سرمایه و مجوزهایی که باید از سوی سازمان بورس اعطا شوند، رتبه بندی 
شرکت ها، مشــکالت بازار بدهی و عرضه طرح های نیمه تمام در فرابورس و یا بازاری دیگر 

ازجمله موضوعاتی بودند که در این نشست مطرح شدند.

کســری بودجه به مبلغ بیش از ۴۰۰ 
هزار میلیارد ریال، یکی از چالش های 
اساسی دولت است. استقراض از بانک 
مرکزی، فروش دارایی ها و فروش اوراق بدهی از جمله راه کارهای پیش روی دولت 

برای پوشش این کسری بودجه است.
نکته  قابل توجه، تمایزبخشی میان انتشار اوراق بدهی و همچنین عملیات بازار باز 
با بازار سرمایه است. به بیانی دیگر، انجام عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، به 
معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست. همواره وجهی از اوراق میان 
بانک ها و بانک مرکزی به خرید یا فروش اوراق و سیاست های انقباضی و انبساطی 

بانک مرکزی اختصاص دارد.
بر اساس آمارها، طی دوره زمانی شهریور تا 2۴ آبان ماه سال جاری، دولت نه تنها 
به فروش اوراق مالی اســالمی )اوراق مرابحه عام و سلف( در بازار سرمایه و تأمین 
مالی از این طریق اقدام نکرده، بلکه طی مدت یاد شده، حدود 9 هزار میلیارد تومان 
از اوراق سررســید شده گذشته را نیز تسویه کرده است. از این روی، افزایش ارزش 

معامالت اوراق بدهی در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.
»ارزش معامالت« بانک مرکزی در سوم ابان ماه سال جاری، مبلغ 37 هزار میلیارد 
تومان اعالم شده است. این مبلغ تنها بیانگر اوراقی است که در قالب عملیات بازار 
باز بین بانک ها و بانک مرکزی جابه جا شده است و به معنای فروش اوراق و تأمین 

مالی دولت از بازار سرمایه نیست.
ارزش معامالت میان بانک مرکزی و بانک های عامل در برخی از ماه ها به ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان نیز رسیده است و اگر این موضوع بیانگر تامین مالی دولت باشد، پس 
کسری بودجه دولت تنها طی یک ماه مرتفع  شده است. در حالی که چنین نیست.

موضوع مهم دیگر، بازار بدهی و بازار ســهام از نظر فنی، مکمل یکدیگر هســتند. 
بنابرایــن، تمایــل به ســرمایه گذاری در یک بــازار به معنای کاهــش تمایل به 
سرمایه گذاری در بازار دیگر نیست. به بیانی دیگر، بیش از 99 درصد حجم خریداران 
اوراق بدهی، صندوق های با درآمد ثابت هستند و منابع مالی و نقدینگی فعاالن بازار 
ســرمایه و حتی صندوق های سرمایه گذاری ســهامی و مختلط، خریدار این اوراق 
نیستند. صندوق های با درآمد ثابت، مکلف به اختصاص 25 درصد دارایی های خود 

به اوراق هستند.
از ســوی دیگر، بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق پیشین است، پس اساسا 
پولی از بازار خارج نمی شــود. درحقیقت، صندوق پول اوراق سررسید شده را پس 

می گیرد و اوراق جدید دریافت می کند.
نکته مهم دیگر، تفاوت میان انتشار اوراق خزانه اسالمی با فروش اوراق خزانه اسالمی 
است. در حقیقت، فرایند انتشار اوراق خزانه اسالمی به این صورت است که پس از 
تخصیــص این اوراق به پیمانکاران دولتی، پیمانکاران اختیار دارند اوراق خود را در 
بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند. همچنین، آنها می توانند تا سررسید 

اوراق صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را دریافت کنند.
براســاس آمارها، تعداد اندکی از پیمانکاران اوراق خزانه خود را در مهرماه در بازار 
سرمایه به فروش رســانده اند. با توجه به آمار سازمان بورس در ماه یادشده، صدور 
مجوز برای آغاز معامالت ثانویه اوراق خزانه اسالمی به میزان 3۰ هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان بوده که از این مقدار، تنها 3۴2 میلیون تومان اوراق خزانه اســالمی در بازار 
سرمایه به فروش رفته است، یعنی نزدیک به صفر درصد. مقدار فروش یاد شده اوراق 
خزانه در بازار ســرمایه بی تأثیر بوده است.بر اساس جدول فوق، خالص تأمین مالی 
دولت از ابتدای ســال تا انتهای مهر ماه از محل اوراق مالی اسالمی، منفی 7 هزار 
میلیارد تومان بوده است. بنابراین، دولت بیش از آن که از فروش اوراق، تأمین مالی 

کرده باشد، اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است.
بازار بدهی کشور ایران به نسبت سایر کشورهای دنیا، بسیار کوچک است و نیاز به 
توســعه دارد. از سویی دیگر، انتشار اوراق به شفاف شدن کسری بودجه می انجامد 
کــه در بلندمدت از افزایش بی رویه هزینه ها توســط دولت جلوگیری خواهد کرد. 
در حقیقت، انتشار اوراق مسیری در راستای کاهش کسری بودجه است.تسهیالت 
تکلیفی و دســتوری بانک ها به دولت و شــرکت های دولتی یا استقراض مستقیم 
دولت از بانک مرکزی، اســتفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی که همان استقراض 
از بانک مرکزی اســت همانند ۴ ماه ابتدای سال 1۴۰۰، جایگزین هایی هستند که 
در کوتاه مدت می توان برای اوراق متصور شــد. اما باید به این نکته توجه داشــت 
که هیچکدام از این موارد، شــفاف نیستند. زیرا آنها آثار خود را در قالب رشد پایه 
پولی و نقدینگی منعکس می کنند و در عمل، آثار تورمی خود را بر عموم تحمیل 

خواهند کرد.

ترقی اقتصادی : بیش از یک ســال اســت که بازار سرمایه، با رکود همراه شده و این در 
حالی اســت که سرمایه گذاران، همچنان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند. با از سرگیری 
مذاکرات برجام و ابهامات آن در افت شــاخص کل بی تاثیر نبوده، اما آیا مذاکرات تاثیری 

بر بازار خواهد گذاشت؟
 روند نوســانی معامالت، مجددا ادامه یافت و به دنبال آن، شــاهد رشد شکننده شاخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران، در معامالت امروز بودیم. شاخص کل، همچنان در آینده ای 
نامشخص و تحت تاثیر مشکالت فراوان قرار دارد و سردرگم است. افزایش بهره بانکی، نیز 

یکی دیگر از مشکالتی است که بازار، این روزها با آن دست و پنجه نرم می کند.
مهدی سماواتی، کارشــناس و فعال بازار سرمایه با تاکید بر تعمدی بودن وضعیت کنونی 
بازار، گفت: به نظر می رســد، در رشــد نکردن بازار، تعمدی وجود دارد؛ زمانی که تورم در 
کشــوری، طی یک سال به طور متوسط 8۰ تا 1۰۰ درصد افزایش پیدا می کند و همزمان 
با آن، شــاخص کل حدود ۴۰درصد کاهش می یابد، نمی توان تحلیلی برای چنین وضعیتی 

داشت.
ایــن کارشــناس مهمترین مســئله بازار را نبــود اعتمــاد و امنیت دانســت و ادعا کرد 
ســرمایه گذاران معموال به ســمت بازاری می روند که پیش بینی پذیر باشد اما این روزها ما 
شاهد بازاری هستیم که معامالت روز جاری آن هم، پیش بینی پذیر نیست. چنین تصیمات 
خلق الساعه ای، یا عمدا برای درگیر کردن بازار در نوسان و هیجانات گرفته شده و یا از روی 

بی تدبیری و غیرمتخصص بودن مسئوالن است.
وی در ادامه تشــریح کرد: با ادامه یافتن چنین روندی، اعتماد سرمایه گذاران به بازار بیش 
از پیش کاهش یافته و حتی صندوق های سرمایه گذاری هم انگیزه ای برای سرمایهگذاری 
ندارنــد. مهم تر از همه این موارد، بعد از گذشــت چهار ماه از روی کار آمدن هیئت دولت 

جدید این است که، به تمامی افراد ثابت شد، نباید امید واهی داشت.
این فعال بازار ســرمایه نتیجــه مذاکرات را برای بازار بی تاثیر دانســت و گفت: در چنین 

شرایطی که بازار به آرامش نیاز داشته و اقتصاد ایران درگیر مشکالت بنیادی است حتی تا 
پنج الی 6سال آینده هیچ چشم انداز مثبتی از بهترین توافق هم جود ندارد.

وضعیت کنونی به خوبی نشان می دهد مشکالت بازار فارغ از مذاکرات است و بازار به خاطر 
مذاکرات، گارد دفاعی نگرفته و عــدم فروش ها هیچ ارتباطی به مذاکرات ندارد. حتی اگر 
مذاکرات هم با توافق همراه شــود، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نداشته و از طرفی دغدغه 
بازار کنونی قیمت دالر نیست. بلکه ما درگیر تصمیمات دولت و سیاست اقتصادی هستیم 
که عرضه نقدینگی بازار ســرمایه را به سمت خرید اوراق دولتی هدایت کرده و از طرفی با 

افزایش پایدار نرخ  بهره دست و پنجه نرم می کنیم.
ســماواتی در پایان با بیان این موضــوع که طبق آمار کارگزاری ها، هر روزه درخواســت 
خــروج وجوه خرد از بازار وجود دارد، افزود: عمدتا این وجوه به بازار ســکه، طال و ارز و یا 
به ســمت بازار ارز می روند. که این انتقال، حتی هیچ نفعی برای اقتصاد کشــور هم ندارد. 
در چنین شــرایطی که تدبیری برای نرخ بهره وجود ندارد و مســئوالن چاره ای برای رفع 
مشــکالت ندارند، مردم و سرمایه گذاران نباید تا پایان سال جاری، پول جدیدی وارد بازار 

سرمایه کنند.
اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه کم رنگ شده

در حال حاضر شاهدیم که شاخص بین عدد یک میلیون و 3۰۰ تا یک میلیون و 5۰۰هزار 
واحد در نوســان است و در همین رنج چند ماهی اســت می چرخد اما باتوجه به کسری 
بودجه دولت و بحث رشد نقدینگی و تورم و همچنین نیم نگاهی به مذاکرات هسته ای به 

نظر می رسد که بازار سرمایه در بلند مدت روند ضعودی خواهد داشت
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه باوجود افت شدید بورس در هفته های گذشته 
معتقد است؛ شــاخص بورس و روند بازار سرمایه در بلندمدت صعودی خواهد بود. عباس 
آرگون مــی گوید:» یکی از مهم ترین بحث ها درباره نــزول و افت بورس موضوع اعتماد 
ســرمایه گذاران و سهامداران به بازارسرمایه است؛ بعد از رشد قابل مالحظه ای که بورس 

ســال گذشته داشــت و با حمایت دولتت هم همراه بود اقبال گسترده ای به بورس شکل 
گرفت و ظرفیت بســیار خوبی ایجاد شد که می شد از آن استفاده حداکثری کرد اما بهره 
چندانی برده نشد و شاهد بودیم که دولت بعد از اینکه بخشی از دارایی هایش را در بورس 

فروخت و کسری بودجه خود را جبران کرد این بازار و حمایت از آن را رها کرد.«
او با طرح این سوال که »خیلی ها این سوال را مطرح می کنند که چرا بورس رشد کرد؟« 
می گوید:» بخشی از آن به حمایت های بیرونی بر می گشت، بخش دیگری هم به اصالح 
سازوکار بورس و دامنه نوسان باز می گشت و موضوع انتظارات تورمی هم بود، اینکه دالر 
به دلیل تحریم ها و فشار حداکثری آمریکا رشد می کند و... که همه منجر به رشد بسیار 
خوبی شــد. البته در این بین شــاهد بودیم که بخشــی از بورس و سهام ها هم به صورت 
غیرمتعارف و حباب گونه باال رفت، وقتی تقاضا وجود داشته باشد ولی عرضه نباشد، قیمت 

باال می رود و این طبیعت بازار است. 
اما نباید فراموش کرد که هرچیزی هم حدی برای رشد دارد و ما دیدیم بعد از اینکه دولت 
بخشــی از منابع الزم خود را از راه فروش ســهام شرکت های دولتی در بورس تامین کرد 

بورس را رها کرد و از طرف دیگر هم با کنار رفتن ترامپ انتظار تورمی هم نسبت به رشد 
دالر کاهش یافت و در این میان اعتماد افرادی هم وارد بورس شــده بودند به خصوص با 
ریزش های شــدید که شاهد بودیم از دســت رفت و االن اعتماد چندانی به بورس وجود 

ندارد و بسیار کمرنگ شده است.«
آرگــون در ادامه می گوید:» البته مردم ما هــم به صورت هیجانی معموال عمل می کنند 
کما اینکه در بورس هم شــاهد این موضوع بودیم که بخش مهمی از ســرمایه گذاران در 
زمان صف می خریدند و در زمان صف هم می فروختند؛ وقتی افراد بدون تحلیل ســهام 
خریدند بدون تحلیل هم فروختند و همین صف نشینی ها هم به افت شدیدتر بازار منجر 
شــد. بازار سرمایه بازار پرریسکی هســت و ریسک جزو ذات این بازار محسوب می شود و 
در دوران رشــد بورس شاهد بودیم افرادی وارد این بازار شدند که اصال الفبای این موضوع 
را هم نمی شــناختند و اصال اهل ریسک کردن هم نبودند. البته به اعتقاد من عرضه های 
ســهام عدالت در بورس و همچنین رفتن بخشی از منابع به سمت خرید رمزارزها هم در 

افت شاخص نقش مهمی داشت.«
ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، می گوید:» یکی از مشــکالت دیگری که به افت 
شــاخص دامن می زند قیمت گذاری دستوری است مثال می گویند تولید خودرو افزایش 
پیدا کرده اســت، به نظر شما ســهامدار یک خودروساز باید خوشــحال باشد یا ناراحت؟ 
طبیعی است که در اقتصاد درست و سالمت باید خوشحال باشد اما در واقعیت اقتصاد ایران 
اتفاق دیگری می افتد زیرا با تولید بیشتر و به دلیل قیمت گذاری دستوری زیان بیشتری 

اتفاق می افتد. این حاال در سیمان، فوالد، پتروشیمی و... وجود دارد.«
او با اشــاره به اینکه باوجود افت در حال حاضر بازار به یک تعادلی رســیده اســت ادامه 
مــی دهد:» در حال حاضر شــاهدیم که شــاخص بین عدد یک میلیــون و 35۰ تا یک 
میلیون و 5۰۰ هزار واحد در نوســان اســت و در همین رنج چند ماهی اســت می چرخد 
امــا باتوجــه به کســری بودجه دولــت و بحث رشــد نقدینگی و تــورم و همچنین نیم 
نگاهــی به مذاکرات هســته ای به نظر می رســد که بازار ســرمایه در بلنــد مدت روند 
ضعودی خواهد داشــت، ممکن اســت در کوتاه مدت شــاهد افت هایی باشیم اما در بلند 
مدت روند شــاخص صعودی خواهد بود کما اینکه در ســال های گذشــته شــاهد بودیم 
 بازده بازار ســرمایه نســبت به بازارهای دیگر در بلند مدت هم بیشــتر از بازارهای دیگر 

بوده است.«

ترقی اقتصادی : در یک دوره یک  ساله یعنی از آبان ماه پارسال تا 
آخر آبان امسال از مجموع کل ۴۰صنعت فعال در بازار سهام، بازده 
ســهام 3۰صنعت نزولی بوده و فقط سهامداران 1۰صنعت با رشد 

ارزش دارایی هایشان مواجه شده اند
هرچند رکود فراگیر یک ســال گذشــته، به زیان اغلب سهامداران 
منجر شــده اما در همین مدت ســهامدارانی هم بوده اند که ارزش 
سهامشان رشد کرده است. طبق آمارها سهامدارانی که در آبان ماه 
پارســال در گروه زراعت ســرمایه گذاری کرده اند و همچنان سهام 
خود را نفروخته اند برندگان اصلی بازار سرمایه بوده اند. این صنعت 
با بازده 61.6درصدی بیشــترین رشد را در کل بازار سرمایه داشته 
اســت. بعد از شیوع کرونا قیمت محصوالت زراعی نه فقط در ایران 
بلکه در کل جهان با رشــد مواجه و به افزایش سود صنایع فعال در 
این بخش منجر شــده است. بعد از گروه زراعت شرکت هایی که در 
تامین آب و برق و گاز فعال هســتند بیشترین رشد را داشته اند و 

به طور میانگین ۴۴.3درصد بازده نصیب ســرمایه گذاران این گروه 
شده است. ســهامداران تولید کننده های مواد معدنی که در گروه 
کانه های فلزی دســت بندی می شــوند و همینطور منسوجات نیز 
در یک ســال گذشــته به طور میانگین بین ۴۰ تا ۴۴درصد ســود 
کرده اند.از دیگر صنایعی که در یک ســال گذشــته بازده مطلوبی 
داشــته اند می توان به گروه تولید کننده های محصوالت شیمیایی، 

فلزات اساسی و دارو  سازی  اشاره کرد.
البته به صورت کلی داده های آماری از میزان نوسان های بازار سهام 
در یک ســال گذشته نشان می دهد در یک دوره یک  ساله یعنی از 
آبان ماه پارســال تا آخر آبان امسال از مجموع کل ۴۰صنعت فعال 
در بازار سهام، بازده سهام 3۰صنعت نزولی بوده و فقط سهامداران 

1۰صنعت با رشد ارزش دارایی هایشان مواجه شده اند.این به معنای 
آن است که در این مدت بازده 75درصد از صنایع بورس منفی بوده 
و فقط بازده ســهام 25درصد از صنایع بورس مثبت بوده است. این 
در حالی اســت که هم اکنون شاخص کل بورس تهران در محدوده 
یک میلیون و387هزار واحد اســت که این میــزان 1.2درصد باالتر 
از 3۰آبان ماه پارسال است مقایســه میزان افت ارزش شرکت های 
بورس و شــاخص کل نشان می دهد شدت نزول در بورس عمیق تر 
از آنچه شاخص بورس نشان می دهد است. حتی مقایسه 3۰صنعتی 
که در یک سال گذشته بازده شان منفی بوده با 1۰صنعتی که بازده 
مثبت داشته اند این موضوع را تأیید می کند و نشان می دهد در یک 

سال گذشته اغلب سهامداران زیان کرده اند.

در این بین با وجود آنکه منحنی شــاخص بورس تهران 1.2درصد 
باالتر از سطح آخر آبان ماه پارســال ایستاده است اما آمار ها نشان 
می دهد ازآبان پارســال تاکنون بازده 75درصد صنایع بورس نزولی 
بوده است این موضوع نشان می دهد؛ شاخص ها نتوانسته اند بیانگر 
همه واقعیت های بازار باشند. روند نزولی بورس که از مرداد پارسال 
شروع شــده، با وجود یک دور رشد کوتاه مدت در تابستان امسال، 
همچنان ادامه دارد. آمارها نشــان می دهد به جز ســهامدارانی که 
در همان مرداد پارسال ســهام خود را در بورس فروخته اند، تقریبا 
اغلب سهامداران در زیان هســتند. آمارهای موجود از میزان بازده 
صنایع از آبان ماه پارسال تا آخر آبان امسال نیز نشان می دهد بازار 
سهام با رکودی فراگیر مواجه شده و این موضوع به خروج گسترده 
نقدینگی از بازار ســهام منجر شده اســت طبق آمار های موجود از 
اواسط پارسال تاکنون 12۰هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران 
حقیقی از بورس خارج شــده و ارزش روزانه معامالت از سطوح 2۰ 
تــا 25هزار میلیارد تومان به کمتر از 8 تــا 1۰هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

 عملیات بازار باز بانک مرکزی 
در بازار سرمایه

 کارشناس بازار سرمایه
احسان همتی

رکود بورس تعمدی است
اعتماد پاشنه آشیل بورس

کدام صنایع بورسی در یک سال گذشته پر بازده بوده اند؟
سوده های بازار سرمایه


بازارسرمایه 3

سازمان بورس در مقابل قیمت گذاری دستوری مقاومت کند

آسیب هایی که بورس ازدخالت می بیند 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

دیدگاه



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

ترقی اقتصادی : به اعتقاد کارشناســان یکی از چالش های 
مهمی که اقتصاد ایران در ســال های گذشته همیشه با آن 
دست به گریبان بوده چند نرخی بودن ارز است که مشکالت 

جدی را ایجاد کرده و به سفته بازی در بازاردامن زده است.
در شــرایطی که مابه التفاوت 18۰۰ تا 2هزار تومانی قیمت 
دالر دولتی و دالر آزاد هفته گذشــته باعث ایجاد صف های 
طوالنی جلوی صرافی های دولتی شــده بود، بانک مرزی با 
ابالغ بخــش نامه ای جدید که روز گذشــته صادرکرد برای 
دریافت دالر دولتی محدودیت هایی گذاشــت. پیش از این 
بــه هر فردی )کارت ملی( ســاالنه 2۰۰۰ دالر با نرخ دولتی 
پرداخت می شــد اما در ابالغیه جدید دریافت این دالر تنها 
شامل گروهی خاص و افرادی با ویژگی های خاص می شود.

 طبق این ابالغیه بانک مرکزی:» تخصیص ارز در سرفصل های 
خدماتی شامل ارز مســافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و 
دانش آموزی، هزینه شــرکت های هواپیمایــی ایرانی، هزینه 
شــرکت های بیمه ایرانی، هزینه شــرکت در نمایشگاه های 
خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شــاغل در 
ایــران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و 
اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های 
بین المللی، خریــد امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق 
عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت 
علمی، شــرکت های اعزام کننده زائران بــه عتبات عالیات و 
عمره مفرده، ثبت نــام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله 
دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطالعاتی، شرکت 
در دوره های آموزشــی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در 

امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی 
ســفارتخانه های خارجــی، هزینه هــای ارزی شــرکت های 
مســافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع 
محموله های پســتی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز 
اتبــاع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی الســابق و بدون تغییر 
در شرایط فروش ارز ادامه دارد.همچنین براساس این ابالغیه 
میزان ارز مســافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های 

آموزشــی و پژوهشی نیز از 2۰۰۰یورو به 22۰۰یورو افزایش 
یافته است.«

امــا این تحول در شــرایطی رخ می دهد کــه فعاالن بخش 
خصوصی و کارشناســان اقتصادی خواستار حذف کلی چند 
نرخی بودن ارز هستند. روز گذشته مسعود خوانساری رئیس 
اتاق تهران در توییتی به این موضوع پرداخت و با اشــاره به 
صف های طوالنی جلوی صرافی های دولتی نوشت:» اختالف 

قیمت 18۰۰ تا 2 هــزار تومانی بین دالر آزاد و دالر صرافی 
های دولتی باعث ایجاد صف ها طوالنی شــده اســت. چند 
نرخی بودن قیمت ارز باعث فســاد، رانــت، اخالل در نظام 
اقتصادی و تشــویق مردم به رجوع به اقتصاد غیرمولد شده 
اســت. ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز صرافی های دولتی، ارز 
آزاد؛ وقــت پایان دادن به چند نرخی بودن ارز چه زمانی فرا 
می رسد؟ دولت باید سامان دهی ارز را در اولویت قرار دهد.«

به اعتقاد کارشناســان یکی از چالش های مهمی که اقتصاد 
ایران در ســال های گذشته همیشــه با آن دست به گریبان 
بوده چند نرخی بودن ارز اســت که مشکالت جدی را ایجاد 
کرده و به ســفته بازی در بازاردامن زده اســت. برای مثال 
رشد قیمت دالردر بازارآزاد تا محدوده 29هزارو65۰تومان در 
هفته گذشته و اختالف آن با دالر دولتی که قیمت آن حدود 
268۰۰ تومان بود موجب شد تقاضا برای دریافت ارز دولتی 
افزایش یابد زیرا خریداران می توانستند با دریافت سهمیه 2 
هزارتایی ارز ساالنه خود دست کم ۴میلیون تومان سود کنند. 
عــالوه بر اختالف بین ارز آزاد با ارز صرافی های دولتی مهم 
تریــن تفاوت را بین قیمــت ارز ترجیحی )۴2۰۰ تومانی( با 
ارزهــای نیمایی )حدود 22 هزار تومــان(، ارز صرافی دولتی 
)268۰۰ تومان( و ارز آزاد )2965۰ تومان( شاهدیم و در این 
بین فعاالن بخش خصوصی بارهــا تاکید کرده اند که دولت 
برای بهبود اقتصادی چاره ای جز حذف ارز ترجیحی و سامان 
دادن بــه وضعیت قیمت ارز ندارد. در ایــن بین البته دولت 
الیحه ای برای حذف ارز ترجیحی الیحه ای تنظیم و مصوب 

کرد اما مجلس با فوریت آن مخالفت کرد.

ابالغیه جدید ارزی بانک مرکزی: دولت به چند نرخی بودن ارز پایان دهد

داروی موقت به جای درمان اساسی 55هزار نفر از بانک سپه وام ازدواج گرفتند 
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســپه گفــت: 55 هزار زوج جــوان ایرانی طی هفت ماه 
نخســت ســال جاری زندگی مشــترک خود را با تســهیالت قرض الحســنه این بانک آغاز 
کردند. آیت اله ابراهیمی مبلغ کل تســهیالت پرداختی بانک ســپه در قالب قرض الحســنه 
ازدواج طــی هفت ماه نخســت ســال 1۴۰۰ را ۴8 هزار میلیارد ریال اعــالم کرد.وی ضمن 
اشــاره به برنامه هــای حمایتی بانک ســپه از ازدواج جوانان و همســویی با سیاســت های 
اجتماعــی و اقتصادی دولــت، تصریح کرد: این بانک در برنامه جامع عملیاتی ســاالنه خود 
برای کمک به ازدواج جوانان، تســریع و تســهیل فرآیند پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بــرای واجــدان شــرایط را در دســتور کار دارد.ابراهیمی از متقاضیان تســهیالت 
 قرض الحســنه ازدواج خواست با تکمیل مدارک خود بانک ســپه را در پرداخت سریع تر این

 تسهیالت یاری کنند.

راه های تامین مالی نهضت ملی مسکن
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی با هدف 
کاهش هزینه های ســاخت مسکن در نهضت ملی مســکن خبر داد. در خصوص تامین مالی 
نهضت ملی مســکن، اظهار کرد: اگر از دید کلی تری به ایــن موضوع نگاه کنیم برای این که 
مشــکل مسکن را در کشور حل کنیم 3 پارامتر اصلی و تاثیرگذار در این بخش داریم؛ زمین 

مصالح ساختمانی )سیمان و فوالد( و منابع مالی.
وی ادامــه داد: در دولــت ســیزدهم راه انــدازی بانک زمین مطرح شــد. در جلســه اخیر 
شــورای عالی مســکن با حضــور آیت اهلل رئیســی رئیس جمهــوری و اعضا اخبــار خوبی 
در رابطــه با نهضت ملی مســکن اعالم شــد. االن وزارت راه و شهرســازی برای حدود 2.5 
میلیــون واحد مســکونی زمین را تامین کرده اســت.وی افــزود: موضوع دیگــر در رابطه 
 بــا تامین زمیــن، واگذاری بخشــی از زمین های بنیاد مســتضعفان برای ســاخت واحدها 

نهضت ملی مسکن است.

تراز عملیاتی »وملل« در آبان ماه مثبت ماند
ترقی اقتصادی : شــرکت اعتباری ملــل در عملکرد 8 ماهه منتهی به آبان ســال جاری 
حدود 362۰ میلیارد تومان درآمد از تســهیالت اعطایی خود کســب کرد.موسسه اعتباری 
ملــل در آبان با درآمــد ۴8۴.7 میلیارد تومانی و ســود ســپرده ۴81.7 میلیــارد تومانی 
موفق شــد تراز درآمــدی را در مثبت 3 میلیــارد تومان را نگه دارد.بر اســاس این گزارش  
درآمدی که اعتباری ملل در آبان ماه از تســهیالت اعطایی به ثبت رســانده نســبت به دوره 
مشــابه سال گذشته 62 درصدی رشــد داشته اســت و همچنین افزایش درآمد ماهانه این 
مؤسســه نزدیک به یک درصدی نیز به ثبت رســیده است.بیشــترین درآمد شناسایی شــده 
»وملــل« در آبــان ماه 1۴۰۰ از بخش »مشــارکت مدنی« بــا 3،59۴ میلیــارد ریال بوده 
و پس ازآن نیز »ســایر تســهیالت« بــا 1،۰۰6 میلیارد ریال بیشــترین درآمد را توانســته 
ثبت کند، تســهیالت وصولی نیــز بالغ بــر 21،۴36 میلیارد ریال اســت.درآمد تحقق یافته 
 تســهیالت اعطایی 8.2۰ درصد بیشــتر از متوســط درآمد تحقق یافته تســهیالت اعطایی 

طی 7 ماه گذشته بوده است.

پرداخت سود به سپرده های ارزی مزیت رقابتی 
بانک دی است

ترقی اقتصادی : اون امور بین الملل، پرداخت ســود به سپرده های ارزی مشتریان را یکی از 
مزیت های رقابتی شعب در بازاریابی و جذب منابع ارزی دانست. 

نادر حســن پور در نشست برخط با رؤســا و معاونان شعب ارزی این بانک که با هدف تبیین 
اهداف و سیاســت ها و کارنامه عملکردی شــعب ارزی در  سال 1۴۰۰ برگزار شد، با اشاره به 
لزوم آگاهی شــعب از استراتژی های کالن و اهداف اســتراتژیک ارزی بانک گفت: مهمترین 
هدف اســتراتژیک بانک دی در حوزه ارزی، تمرکز بر ارائه خدمات کارمزدی به مشــتریان و 
رشــد درآمدهای غیرمشــاع برای حرکت بانک در مسیر ســودآوری پایدار است.معاون امور 
بین الملل بانک دی، »بازاریابی رابطه مند« را رمز موفقیت شعب در جذب مشتریان جدید در 
بخش ارزی دانســت و تصریح کرد: در نظام بانکداری نوین جهانی، بازاریابی رابطه مند به یک 
رکن اساسی بانکداری تبدیل شده است به گونه ای که بانک ها با برقراری رابطه ای صمیمی و 
دوستانه با مشتری و پاسخگویی سریع به نیازها و انتظارات وی، تعهد و وفاداری مشتری را به 
برند خود تعمیق می بخشــند و به عنوان مشاوری امین، در  رابطه ای طوالنی مدت با مشتری 

مجموعه خدمات ریالی و ارزی خود را به آنان ارائه می کنند.

پشتیبانی از تولید توسط بانک ملی ایران
ترقی اقتصادی : بانک ملی ایران در راســتای رونق بازار تولید کشور، در طرح ایجادی یک 
شرکت تولیدی عطر و اسانس و اشتغال زایی ۴۰۰ کارجو مشارکت کرد.شرکت پیشرو تجارت 
مهام با هدف تولید عطر، اسانس و دئودورانت گام در عرصه تولید نهاده است و در حال حاضر 
جدیدتریــن تکنولوژی تولید را معرفی می کند تا فاز جدیــدی از کیفیت و طراحی در بازار 
داخلی ایجاد شــود.بانک ملی ایران نیز با مشــارکت در طرح ایجاد این مرکز تولیدی، تالش 
دارد ضمن ایجاد بســتر اشــتغال زایی جدید، زمینه صرفه جویی مقادیر قابل توجهی ارز از 
محل تولید کاالی دارای تقاضای مضاعف در کشور را فراهم کند.این بانک در سال گذشته و 
ســه ماه نخست امسال بالغ بر سه هزار و 9۰9 میلیارد و 79۴ میلیون ریال تسهیالت به این 

شرکت پرداخت کرده است.

عملکرد قابل دفاع بانک سینا در ۶ ماه گذشته
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســینا در همایش یک روزه مدیران صف و ســتاد درشهر 
مقدس مشهد گفت: در 6 ماه گذشته با توجه به ظرفیت بانک سینا در فضای خدمات در اکثر 

شاخص ها، عملکرد خوب و قابل دفاعی صورت گرفته است.
دکتر ایمانی تصریح کرد: بانک ســینا در مدت یاد شده با وجود فشارها و تنگناهای اقتصادی 
رشــد خوبی را تجربه کرده و در حال حاضر یکی از شــفاف ترین بانک ها در ارائه عملکرد و 
انتشــار صورت های مالی اســت.وی افزود: علیرغم همه مشکالت طی 6 ماه گذشته و رقبای 
سرســختی که از همه امکانات و ظرفیت ها برخوردار هستند، به همت کارشناسان و مدیران 
ارتقاء عملکرد شــاخص های بانک را تجربه کردیم و رســالت اصلی بانک که برآورده کردن 

انتظارات ذی نفعان و سهامداران بانک بود، به نحو احسن انجام شد.

بانک رفاه؛ پیشرو در حمایت از اقتصاد کشور
ترقی اقتصادی : :بانک رفاه کارگران با پرداخت بیش از 673 هزار میلیارد ریال تســهیالت 
به بخش های مختلف اقتصادی در 7 ماهه ابتدایی ســال جاری، به ســهم خود گامی بلند در 
راستای تحقق اهداف شــعار سال »تولید؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« برداشته است. این 
تسهیالت با هدف حمایت از تولید ملی به بخش های مختلف اقتصادی شامل آب و کشاورزی 

صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات، بازرگانی و... پرداخت شده است
.براساس این گزارش، بانک رفاه کارگران همچنین به منظور اشتغالزایی و حمایت از بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی کشــور از ابتدای سال جاری تا اواسط آبان ماه، بیش از ۴8۰۰ 
میلیارد ریال تســهیالت به بنگاه های کوچک و متوســط پرداخت کرده اســت.این گزارش 
می افزایــد، بانــک رفاه کارگران همچنین با هدف تســهیل مبادالت اقتصــادی و به تبع آن 
حمایت از رونق اقتصادی کشــور، حدود 37 هزار ضمانت نامه ریالی به ارزش حدود 8۴ هزار 

میلیارد ریال در 7 ماهه ابتدایی سال 1۴۰۰، صادر کرده است.

افزایش سود واسطه گری پولی بانک اقتصادنوین
ترقی اقتصادی : روند فزاینده ســودآوری بانک اقتصادنوین در آبان 1۴۰۰ هم تداوم یافت 
و این بانک در هشــت ماهه سال جاری توانست بالغ بر 2۰ هزار میلیارد ریال سود واسطه گری 
پولی کسب کند.بر اساس اطالعات منتشرشده در سامانه کدال، بانک اقتصادنوین، در آبان ماه 
سال جاری، حدود 17 هزار و 882 میلیارد ریال از محل واسطه گری پولی درآمد کسب کرده 
و در مقابل  15 هزار و ۴65 میلیارد ریال ســود علی الحســاب به منابع تامین شده پرداخت 
کرده اســت. مقایسه  این دو رقم نشان می دهد در آبان 1۴۰۰،  از این محل دو هزار و ۴17 
میلیارد ریال ســود، نصیب این بانک شده است.با ثبت این رقم، سود واسطه گری پولی بانک 
اقتصادنوین در هشــت ماهه  ســال جاری به 2۰هزار و 37 میلیارد ریال رســید که نسبت به 
دوره مشابه سال قبل، حدود سه برابر شده است.بانک اقتصادنوین در دو سال گذشته توانسته 
با افزایش منابع و مصارف و ایجاد حاشــیه ســود مثبت، رشد بی سابقه ای را در سود عملیات 

واسطه گری پولی  تجربه کند.

ترقی اقتصادی : هفتمین دور مذاکرات برجامی از روز دوشــنبه آغاز شــده 
بود به ایســتگاه پایانی رسید. نمایندگان کشــورهای حاضر در این مذاکرات به 
پایتخت های خود برگشــتند تا با مقامات عالی کشورهایشان برای ارائه پاسخ در 
دور بعدی رایزنی کنند. پیش بینی می شــود، در اوایل هفته آینده )دوشــنبه یا 

سه شنبه( مذاکرات وین از سر گرفته شود.
بازارهای مالی نســبت به مذاکرات اخیر واکنش های متفاوتی داشتند. بازار دالر 

هنوز روند صعودی به خود نگرفته است و منتظر سرنوشت برجام است.
در خصوص بازار ارز علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفتگو با گســترش نیوز 
گفت: اگر برجام پیام مثبت مبنی بر گشایش در مذاکرات به بازارهای مالی ارسال 
کند، نرخ دالر کاهش پیدا خواهد کرد اما پیام مذاکرات مبنی بر پیچیدگی ها در 
عرصه مذاکرات باشــد و آژانس قطعنامه ای علیه ایران صادر کند، افزایش قیمت 
دالر طبیعی خواهد بود. سرنوشــت دالر ارتباط مســتقیم با تصمیم گیری های 

سیاسی و واکنش های کشورهای 5+1 در نشسته ای برجامی دارد.
دینــی ترکمانی اظهار کرد: اگر بــه لحاظ تجربی به بــازار ارز نگاه کنیم، در 
چنــد مقطــع اتفاق هایــی را شــاهد خواهیم بودیــم که نــرخ دالر کاهش 
داشــته اســت اما مجــدد به رونــد صعودی خــود ادامــه داده اســت. در 
زمــان تصویــب قطعنامــه 598 نیــز شــاهد بودیم کــه دالر ســقوط کرد 

 امــا مجدد بــه روند خــود ادامــه داد. در ســال های اخیــر نیز ایــن روند 
را تجربه کرده ایم.

وی افزود: در ســال 1392 زمانی که بحث برجــام پیش آمد و پیام های مثبت 
به بازارهای مالی ارســال شد، نرخ دالر از 3 هزار و 8۰۰ تومان به 3 هزار 2۰۰ 
تومان رســید. در آن زمان هم به هزار تومان ســال 139۰ نرسید. کاهش های 

مقطعی ثبات در یک مدت زمان را ایجاد می کند. از ســال 1392 تا سال 
1395 و 1396 نــرخ دالر بین 3 هــزار و 2۰۰ تومان تا 3 هزار و 3۰۰ 

تومان بود.
این اقتصاددان تأکید کرد: هم زمان با خروج امریکا از برجام شاهد بودیم 
که بازار از واکنش نشــان داد و روند صعودی را در پیش گرفت. از نظر 
تحلیلی و نظری تا زمانی که فشــار تورمی بر اقتصاد وجود دارد، امکان 
افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد. البته بخشــی از فشارهای تورمی ناشی 
از تحریم ها اســت. میانگین بلندمدت تــورم در اقتصاد ما به 2۴ درصد 

رسیده است. این نرخ باالی تورم قیمت دالر را افزایشی کرده است.
دینــی ترکمانی خاطرنشــان کــرد: در صورتی که خبرهــای خوب از 
نشسته ای برجامی مخابره شود، دالر تا 2۴ یا 25 هزار تومان نیز کاهش 
پیدا خواهد کرد و در مدت زمانی در این کانال ثابت می ماند. در صورتی 

که خبرهای منفی از مذاکرات منتشــر شود، باید منتظر رکوردهای جدید دالر 
در ایران باشیم.

وی افزود: اگر پیام های خوش بینانه به بازار ارز ارســال شود، دالر به قیمت های 
خیلی پایین نخواهد رســید. ساختار قیمت ها با نرخ ارز فعلی شکل گرفته است 
و شوک مثبت به اقتصاد کاهش خواهد داشت اما از کانال 2۰ هزار تومان کمتر 
نخواهد شــد. نکته مهم بازگشــت مجدد قیمت دالر در این شرایط است. در 
صورت موفقیت در برجام باید نرخ دالر را درکانال 2۰ هزار تومان تثبیت 
کنیم. در این شــرایط انگیزه برای ســرمایه گذاری بر روی دالر از 
بین می رود و بازار ارز ثبــات پیدا می کند.این اقتصاددان در 
پایان گفت: عملکرد اقتصاد باید در این دوران ارتقا پیدا کند 
تا در کنار رفع تحریم ها بازار ثبات پیدا کند. فرایند انباشــت 
بســیار ضعیف ســرمایه در اقتصاد ایران موضوع مهمی 
اســت که موجب اتالف منابع می شــود و فشارهای 
تورمی ســاختاری خلق می کند. بــا این روند 
نرخ ارز در بلندمدت ثبات پیدا نمی کند 
 و گرایــش به افزایش را شــاهد 

خواهیم بود.

ترقی اقتصادی : بانک ها باید از هر نــوع اعمال قراردادهای 
صــوری در قالب عقود بانکداری پرهیز کنند و عقود بانکی را به 
طور واقعی اجرا کرده و خود را در فعالیت بانک شریک بدانند تا 

در بلند مدت سودآوری به نسبت باالتری داشته باشند.
حجم باالی معوقات بانکی از مشکالت امروز اقتصاد ایران است. 
بی ثباتی های مالی آتی از پیامدهای عمده بی تعادلی در نسبت 
حجــم معوقات و کل اعتبارات اعطایی بانک هاســت. پرداخت 
نشدن دیون در سررسید توسط بدهکاران دالیل مختلفی دارد 

که از مهم ترین آن، بی ثباتی و رکود بازار است. 
بانک ها برای بازگشــت از اعتبارات اعطایی از مشتریان وثیقه 
می گیرنــد. اعتبــارات وثیقــه ای و نوع آن به عنــوان یکی از 
محدودیت های تامین مالی برای بنگاه های تولیدی در اقتصاد 
شناســایی شده است. براساس توافقنامه بال 2، بانک ها باید به 
اهمیت نوع و مقــدار وثیقه برای بنگاه هایی که دارای عملکرد 
ضعیفند، توجه کنند. در توافقنامه بال 2 به این نکته اشاره شده 

که اگر بانک در یک فعالیت ریســکی تر وارد شــود، باید مقدار 
بیشتری از ســرمایه خود را برای حفظ ثبات بانک درگیر کند. 
افزایش ریســک قرض گیرنده موجب افزایش میزان مطالبات 
معوق بانک شــده و میزان ذخیره گیری در ســرمایه بانک را 
افزایش می دهد. در این حالت وقتی میزان اعتبارات غیرجاری 
در بانک افزایش پیدا کند، تنها منبعی که بانک برای برگشــت 
منابع خود می تواند از آن اســتفاده کند، وثایق مربوطه است. 
بنابراین بانک ترجیح می دهد گروگذاری وثیقه را اجباری کند. 
عالوه بر این، تنوع بخشی به نوع وثایق وام یکی از سیاست های 
اســت که بانک در هر مقطع زمان خاصی با توجه به شــرایط 
موجود و پیش رو در نظر می گیرد. در شــرایط رکود اقتصادی 
به طور عمده شــرکت هایی که به تودیع وثایق ملکی با قدرت 
نقد شوندگی پایین می پردازند، از عدم نقدشوندگی ملک خود 
آگاهند، بنابراین برای افزایش ارزش اعتباری خود تالش کمتری  
انجام می دهند. از طرف دیگر، از آنجا که وثیقه با نقدشوندگی 

باالتر از نظر قانونی برای بانک راحت تر وصول می شود، مشتری 
برای کاهش احتمال نکول خود تالش بیشتری به کار می گیرد.

یک مشــکل جدی دیگر در فضای کســب وکار این است که 
نهادهــای دولتی، به عنوان کارفرما همــه هزینه ها را نقدی و 
بــدون کوچکترین تاخیری دریافت می کنند. در حالیکه اغلب 
مبادالت بنگاه ای خصوصی به طور اعتباری انجام می شــود در 
نتیجه شکاف دریافت وپرداخت جریانات نقدی وضعیت اعتباری 
بنگاه های اقتصادی را سست می کند.یک پژوهش ایرانی نقش 
محدودیت وثیقه ای در سیســتم بانکی و عملکرد آن در نظام 
بانکی ایران را بررسی کرده است نتایج این پژوهش نشان می دهد 
اگر محدودیت اعتباری ناشی از اجرای وثیقه در قالب عقود بانکی 
در ایران اجرا شــود، نخست، این محدودیت به کاهش منابع در 
دســترس بنگاه ها و کاهش ســرمایه گذاری می انجامد و دوم  
نظام بانکداری ایران قادر بــه کاهش اصطکاک در بازار مالی از 
نقطــه نظر الزامات وثیقه ای نخواهد بــود. به طور کلی اجرای 

وثیقه های ناشــی از شوک اعتباری منجر به ایجاد اصطکاک در 
بازارهای مالی شــده و کاهش توانایی بنگاه ها برای استقراض 
را در پــی دارد و در نهایت به کاهش ســرمایه گذاری در تولید 
می انجامد. پژوهشگران می گویند بهتر است بانک ها در زمان 
اعطای اعتبارت خود را به طور واقعی در فعالیت بنگاه ها شریک 
بدانند. این به مراتب نسبت به حالتی که در آن صرفا به عنوان 
واسطه مالی عمل می کنند، بهتر است. شراکت بانک در فعالیت 
بنگاه ها اثر بهتری بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تولید، 
ســرمایه گذاری و کاهش هزینه هــای عملیاتی بانکی دارد. به 
همین دلیل بانک ها بایــد از هر نوع اعمال قراردادهای صوری 
در قالــب عقود بانکداری پرهیز کننــد و عقود بانکی را به طور 
واقعی اجرا کرده و خود را در فعالیت بانک شــریک بدانند تا در 
بلند مدت سودآوری به نسبت باالتری داشته باشند.  توسعه نهاد 
ضمانت در اقتصاد با هدف ایجاد اعتماد به معامالت و تعامالت و 
تسهیل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می 

تواند منشا تحوالت دیگری در سیستم بانکی شود.
برای مطالعه بیشــتر مقاله »محدودیت وثیقه ای و تاثیر آن بر 
بانکداری کشــور و متغیرهای کالن اقتصادی« را بخوانید. این 
مقاله در نشریه سیاست گذاری اقتصادی در بهار و تابستان سال 

جاری منتشر شده است.

ابتــدا الزم می دانــم توضیــح دهم که 
مفهــوم ناتــرازی بخصــوص ناتــرازی 
مفهوم حســابداری  به  بانک ها  ترازنامه 
آن نیســت زیرا از نقطه نظر حسابداری 
ترازنامــه بانک ها همیشــه تراز اســت. 
بنابرایــن مفهــوم ناتــرازی بانک ها به 
مفهوم اقتصادی و مالی آن اشــاره دارد 
نه مفهوم حســابداری. بــه عنوان مثال 
بانک ها  دارایی هــای  کیفیــت  چنانچه 
مطلوب نباشــد، به عنوان مثال سرعت 
نقد شــوندگی پایینی داشــته باشند به 
گونه ای که در شــرایط نیاز نتــوان از آن ها برای تامین نیازهای نقد اســتفاده کرد 
بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه 
وجوه کافی و با ســهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،  کوتاه مدت و 
بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین عالمت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی 

آن بانک یا موسسه مالی است. 
دالیل زیادی برای ناترازی بانک ها قابل احصا شــدن است. به طور کلی چنانچه منابع 
تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشــته باشد بانک دچار 
معضل ناترازی خواهد شــد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده های مشتریان 
 بازپرداخت وام ها از ســوی مشتریان،  درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد،  فروش 

اموال و دارایی ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در 
کنار عرضه نقدینگی،  تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده ها 
 اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری ها،  بازپرداخت استقراض وجوه،  هزینه های عملیاتی 
و پرداخت سود به سهامداران است.  متاسفانه بانک ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل 

کالن و خرد  از زاویه نقدینگی با  مشکل مواجه شده اند. 
عوامل کالن اقتصادی موثر بر ناترازی بانک ها عواملی نظیر رشــد اقتصادی، محیط 
کســب و کار،  نرخ تورم،  نرخ ســود، نرخ ارز و محدودیت های بیرونی است که در 
کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانک ها از جمله مدیریت انواع 
ریســک، باعث شــده اســت تا ناترازی بانک ها در طی زمان تشدید شود. از زاویه 
مدیریت منابع،  انباشت دارایی های غیر مولد، موهوم و منجمد،  شناسایی سودهای 
غیرواقعی و انباشــت دارایی های ثابت غیر مولد که بعضاً در شــرایط تورمی باال به 
عنوان یک مزیت برای بانک ها عمل کرده اســت،  باعث شــده  تا طرف دارایی های 
ترازنامه بانک به صورت غیر مولد و غیرواقعی رشــد داشــته باشد و از طرف دیگر 
تغییر سررسید سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت،  عدم بازپرداخت وام ها از سوی 
مشــتریان به دلیل عدم اعتبارسنجی و وثایق درست، کمی اسپرد خدمات بانکی و 
اســتقراض باال از سیســتم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده 
است تا مصارف نقدینگی نیز  از کیفیت مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد 
و همگی این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانک ها شده است. گرچه وجود 
دارایی ها و ســودهای غیر اقتصادی در ســمت راســت ترازنامه و خلق سپرده های  
متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداری ایجاد تراز می کند اما از نظر مالی 

و اقتصادی وضعیت ناترازی را به تشــدید درمی آورد. نکته مهم دیگر که الزم است 
بیان شود این است که نه تنها الزم است ناترازی خود بانک ها مورد توجه قرار گیرد 
بلکه بایستی ناترازی شرکت های وابسته نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا چه بسا بسیاری 

از ناترازی های بانک ها ریشه در شرکت های زیر مجموعه و وابسته داشته باشد. 
اما راهکارها چیست؟  جدای از بحث های کالن اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و 
خروج اقتصاد از رکود تورمی،  مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز 
مالی و اقتصادی بانک ها الزم است، اما در اینجا می توان به راهکارهای درون بانکی نیز 
از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل  پرداخت. از زاویه مدیریت 
دارایی ها برای کاهش ناترازی می توان به مولدسازی دارایی ها،  ذخیره سازی مطالبات و 
حذف ســودهای غیر واقعی از ترازنامه بانک ها اشــاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه 
اقتصادی، اعتبارسنجی،  وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیالت به عنوان 
مهم ترین دارایی بانک و فروش دارایی های غیر مولد و مولدسازی دارایی های بانک ها از 

جمله دیگر راهکارهاست. 
از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک ها،  عدم اســتقراض سیستم بانکی از 
بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی 
کاهش یابد. در  این رابطه خدمات کارمزدی بانک ها بایستی افزایش یابد و آن ها بتوانند 
در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینه ها و مدیریت هزینه،  اسپرد سود بانکی خویش 
را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهی های نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثال تغییر 
سپرده گذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده 

در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
عالوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر 
راهکاهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک هاست.  در پایان بایستی به این نکته اشاره 
کرد که بانک مرکزی بایستی با تدوین سیاست ها،  مقررات و ابزارهای پولی و نظارتی به 

کاهش تدریجی ناترازی موجود بانک هاکمک کند. 

چگونه مانع افزایش قیمت دالر شویم؟

چالش معوقات بانکی چگونه حل می شود؟

بانک ها قرارداد صوری نبندند

ناترازی بانکی عامل موثر بر رشد بدهی ها

اخبارکوتاه

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
حسن گلمرادی

ترقی اقتصادی :معاون ارزی اســبق بانک مرکزی گفت: 
فروش ارز ســهمیه ای صرفاً با کارت ملی تصمیم اشــتباهی 
بود. مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی بر دریافت ارز سهمیه ای 

مشروط به ارائه مدارکی خاص، اقدامی مثبت است.

 ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی های 
تحــت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش هایی 
شــد؛ علت این موضوع آغــاز مذاکرات سیاســی ایران و با 
کشــورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط می شد که 

قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ 8 آذر ماه با افزایش شــدید 
مواجه شود.

این مسئله موجب شــد ضمن ورود دستگاه های انتظامی به 
بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را 
به منظور تغییر در شــیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار 
صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شــرایط فروش 

ارز شد.
در بخشــنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز ســهمیه ای 

اگر تا قبــل از این با کارت ملی صــورت می گرفت از زمان 
صدور ایــن بخش نامــه متقاضی ارز که شــرایط متقاضی 
ذیل ســر فصل هایی مشخص شــده بود عالوه بر کارت ملی 
می بایســت دارای ســیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل 
و کپــی مدارکی همچــون بلیط، ویزا، پاســپورت و عوارض 
خروج از کشــور را نیز برای خرید ارز همراه داشــته باشــد 
 تا بتواند از ســهمیه خرید ســاالنه دالر که حــدود 22۰۰ 

استفاده کند.

فروش ارز سهمیه ای با کارت ملی اشتباه بود



ترقی اقتصادی : وزیر اقتصاد با خالــی ارزیابی کردن جای صنعت بیمه در عرصه تامین 
مالی اقتصاد کشــور در کنار نظام بانکی و بازار ســرمایه، تصریح کرد: بسیاری از منابع این 
صنعت می تواند با ظرفیت و مختصاتی که باید برای این صنعت طراحی شود، به شکل کامال    

مدیریت شده، در خدمت اهداف توسعه ملی قرار بگیرد.
در راســتای توســعه تعامل صنعت بیمــه و نهادهای مرتبط و همچنین بررســی آخرین 
دستاوردهای این صنعت، بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه با عنوان »نقش صنعت 
بیمــه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال« با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و مدیران ارشد صنعت بیمه در مرکز همایش   های بین المللی 

دانشگاه الزهرا برگزار شد.
سهم صنعت بیمه در سرمایه گذاری اندک است

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر 2۰۰ هزار نفر در صنعت بیمه شــاغل 
هستند و بیمه بر سایر صنایع هم اثر می گذارد.

محسن رضائی میرقائد معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز در بیست و هشتمین همایش 
بیمه و توســعه در روز صنعت ملی بیمه، بیان کرد: آنچه در کشور مهم است زنجیره تولید 
و ارزش اســت و باید صنعت بیمه در تمام مراحل رونق اقتصادی حضور داشته باشد و اگر 
ســرمایه گذاری، تولید و تجارت تکمیل شود، در آن صورت زنجیره تولید ثروت هم درست 
می شود و صنعت بیمه به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی باید به کار گرفته شود. در حال 
حاضر 2۰۰ هزار نفر در صنعت بیمه شاغل هستند و بیمه بر سایر صنایع هم اثر می گذارد.

رضائی با بیان اینکه اصالحات اساسی باید در بازارها صورت گیرد، گفت: یکی از موارد نیاز به 
اصالح بازار، همین بازار بیمه است و با اصالح آن باید قیمت گذاری در بازار بیمه واقعی شود 

بازاری که دارای رانت، انحصار و فساد باشد نمی توان انتظار قیمت واقعی داشت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بانک های خصوصی درســت شــده اند که سود بانکی 
را کاهــش دهند، اما نرخ ســود بانکی را باال بردند و بخشــی از نقدینگی جامعه را همین 
بانک های خصوصی اضافه کردند و اصالح بازار به معنای واقعی باید انجام شود. بیمه مرکزی 
باید نظارت کند و اجازه ندهد ضریب خســارت در کشور باال رود تا شرکت های بیمه دچار 

ورشکستگی نشوند.
وی بیمه گری هوشمند را یکی از اولویت های صنعت بیمه دانست و گفت: باید از بالکچین ها 
یا زنجیره های رمزی در صنعت بیمه اســتفاده کرد و نمی توان از فناوری های پیشــرفته در 
صنعــت بیمه غافل شــد و در آینده بگوئیم کاش زودتر از ایــن فناوری ها در صنعت بیمه 
استفاده می کردیم. رضائی خطاب به شرکت های بیمه گفت: تالش کنید هزینه های بیمه را 
کاهش داده و کیفیت را افزایش دهید و با افزایش بیمه زندگی، ضریب نفوذ بیمه را باال برید.

رضائــی همچنین گفــت:  اوراق بیمه مهم اســت. در حال حاضر ســهم صنعت بیمه در 
سرمایه گذاری اندک است و باید با انتشار اوراق، سرمایه گذاری در این صنعت بیشتر شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: خود صنعت بیمه باید از تعارض منافع دور باشد 
و بیمه مرکزی رقیب شــرکت های بیمه ای نشود، ما از نظر قوانین بیمه ای نیازمند بازنگری 
قانون در مجلس هســتیم. وی خطاب به فعاالن صنعت بیمه گفت: انتظارات و پیشنهادات 

خود از دولت جدید در مورد صنعت بیمه را ارائه کنید.
تحول بیمه برمبنای بیمه گری هوشمند  

 ســید احسان خاندوزی افزود: درخواســت اول من از بیمه مرکزی و دست اندرکاران این 
صنعت این اســت که در کنار تالش برای تحقق سند راهبردی توسعه بیمه، به فکر تحول 

بیمه بر مبنای »بیمه گری هوشمند« باشند.
خانــدوزی بیمه گری هوشــمند را فراتر از تحول دیجیتال بیمه عنوان کرد و گفت: ســند 
تحول دیجیتال، عمدتا ناظر بر ابعاد سخت افزاری و بهبود   های فناورانه و دسترسی   هایی مثل 
برخط شدن تشکیل پرونده، صدور بیمه نامه، پرداخت خسارت و... است، اما این، »بیمه گری 
هوشمند« چه در عرصه تشکیل پرونده، تعیین ضرایب و پرداخت و چه عرصه استفاده از این 
منابع، در ســطح اقتصاد ملی نیست.  وزیر اقتصاد گفت: بیمه گری ریسک به عنوان یکی از 
ارکان بیمه گری هوشمند به معنای واقعی کلمه در کشور وجود ندارد، گرچه تحوالت مثبتی 
در این ارتباط اتفاق افتاده اســت. آنها که در بطن صنعت بیمه فعالیت می کنند، می   دانند 
که ما فاصله بسیار زیادی با بیمه گری مبتنی بر ریسک داریم و در بیشتر موارد، بیمه نامه   ها 

کامال همسان و علی الرأس مورد شناسایی و محاسبه قرار می گیرند.  
خانــدوزی با یادآوری اینکه در مرحله پرداخت هم وضع به همین منوال اســت، ادامه داد: 
اتصال سامانه   های بیمه به سامانه هایی که امکان پرداخت دقیق بیمه   ها در کوتاه ترین زمان  
با کمترین انحراف، و به ویژه کمترین میزان فســاد را فراهم می   آورند، باید به ســرعت در 

ماه   های آینده و سال پیش رو در دستور کار قرار گیرد.  وزیر اقتصاد، ارگان    ها و سازمان هایی 
همچون ناجا، پزشکی قانونی، راه و شهرسازی، اورژانس و... را از جمله بخش هایی بیان کرد 
که اتصال ســامانه آنها به صنعت بیمه، می تواند جلوی طوالنی شــدن بسیاری از فرآیند   ها 
را بگیرد و مانع بســیاری از انحرافات شــود و در ادامه خاطرنشان کرد: بیمه گری هوشمند 
نیازمند پذیرش تحول در ساختارهاست و تحول در قواعد و مقررات بخش بیمه یکی از موارد 
مهم در این زمینه است. ما در وزارت اقتصاد با تکیه بر همکاری خوب کمیسیون اقتصادی 

مجلس، آمادگی هر نوع همیاری در خصوص نوسازی قوانین و قواعد این عرصه را داریم.
وزیر اقتصاد با خالی ارزیابی کردن جای صنعت بیمه در عرصه تامین مالی اقتصاد کشور در 
کنار نظام بانکی و بازار سرمایه، تصریح کرد: بسیاری از منابع این صنعت می تواند با ظرفیت 
و مختصاتی که باید برای این صنعت طراحی شود، به شکل کامال    مدیریت شده، در خدمت 
اهداف توسعه ملی قرار بگیرد.وی گفت: نکته بعدی، استفاده کردن از ظرفیت های جدیدی 
است که در عرصه تحوالت فقهی و اسالمی وجود دارد، زیرا به هر حال بخشی از مخاطبان 
صنعت بیمه، به ویژه در میان هموطنان اهل سنت، مایل هستند که از ابزار هایی مثل بیمه 
تکافل اســتفاده کنند کــه ما باید صادقانه اذعان کنیم در این زمینه از برخی کشــورهای 
اســالمی دارای چنین تجاربی، عقب تر هستیم. خاندوزی در ادامه سخنان خود، دو موضوع 
بالیای طبیعی و تحوالت اقلیمی را به عنوان موضوعاتی که دیگر قابلیت نادیده گرفته شدن 
ندارند مورد اشــاره قرار داد و تدوین دســتورالعمل ها و ابزار هایی توسط بیمه مرکزی را که 
مدیران تحول گرا در صنعت بیمه را قدر دانســته و بر صدر نشانده و قادر به سنجش تفاوت 

و تمایز اینگونه مدیران از سایرین باشد، از جمله دیگر ملزومات صنعت بیمه کشور خواند.
  تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی 

رئیس کل بیمه مرکزی در این همایش با اشــاره بــه اینکه صنعت بیمه 15۰ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در بخش   های مختلف از جمله بازار سرمایه داشته است، گفت: باید 
توجه داشته باشیم که رشد بیمه در بســتر دیجیتال، بالک چین ها و استارت آپ ها محقق 
خواهد شد و این مسیری است که دنیا به این سمت حرکت کرده است و ما با وجود فاصله 

زیادی که داریم باید از این فرصت استفاده کنیم و به این سمت برویم.
وی در همیــن رابطه با اعالم اینکه کارگــزاری برخط و آنالین را ایجاد کردیم چون اعتقاد 
داریم شرکت های استارت آپی می توانند باعث سرعت و جلوگیری از تخلفات در صنعت بیمه 
شوند افزود: شرکت های اســتارت آپی الزم است که از شبکه فروش 89 هزار نفری استفاده 
کنند تا پیوند خوبی بین شــبکه فروش و استارت آپ ها برقرار شود.  سلیمانی با بیان اینکه 
در بیمه مرکزی کمیته تخلفات را فعال کرده ایم اما این کمیته بر بستر دیجیتال معنا پیدا 
خواهد کرد گفــت: ما باید تالش کنیم در این حوزه اقدامات و برنامه ریزی های مناســبی 
داشــته باشــیم.  رئیس   کل بیمه مرکزی در ادامه با بیان اینکه صنعت بیمه در اقدام جدید 
خود به بیمه ســامانه   ها در برابر حمله   های سایبری ورود کرده است گفت: دراین راستا یک 
شرکت جدید بیمه   ای در حال ورود به بازار است که تمام خدماتش درباره بیمه تمام نهادها 
و شرکت ها در برابر حمالت سایبری خواهد بود و یکی از محصوالت جدیدش همین بیمه 
 اســت. وی همچنین با اعالم این خبر که در تالشــیم تا آخر سال 1۴۰۰ در بخش صدور

بیمه درمان و زندگی را از طریق کد یکتا دیجیتالی کنیم افزود: در ســال 1۴۰1 هم برنامه 
پرداخت خسارت آنالین را داریم که برای ما بسیار مهم است.

رئیس کل بیمه مرکزی مروری هم بر آمار و ارقام بیمه داشــت و اشــاره کرد: سال گذشته 
حدود 23۰۰ میلیارد تومان فقط خسارت به وزارت بهداشت پرداخت کرده ایم و 3۰۰ میلیارد 
تومان هم به نیروی انتظامی و ســازمان اورژانس پرداخت خسارت داشته ایم. وی در ادامه    
یکی از چالش های صنعت بیمه را رشــد اندک تولید ناخالص داخلی در کشــور از یک   سو 
و تحریم های خارجی از ســوی دیگر عنوان کرد و گفت: با وجود خروج شــرکت های بیمه 
خارجی در زمان اعمال تحریم ها، اکنون حدود 5۰۰ میلیارد دالر از دارایی   های کشور توسط 
شــرکت های بیمه ایرانی بیمه شده است. وی افزود: برخی از شرکت های اتکایی بیمه   ای از 
آلمان و ســوئیس که قبال در ایران بودند، به بهانــه تحریم بیرون رفتند و خیال می کردند 

صنعت بیمه ما شکست می   خورد، اما این صنعت همچنان پابرجا ماند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در ترکیه صندوق بیمه حوادث طبیعی 5 میلیارد دالر 
ســرمایه دارد، گفت: اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی در کشور ما هم درحال تدوین 
اســت و امیدواریم به زودی این صندوق تشکیل شود.  سلیمانی با بیان اینکه هنوز فاصله 
زیادی در نوآوری فناوری اطالعات در صنعت بیمه داریم، گفت: درتالشیم که بیمه مرکزی 
وارد بیمه   گری نشــود و فقط نظارت  کند. یکی از دالیل کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور 

پایین بودن ضریب نفوذ بیمه   های زندگی است.
وی در ادامه افزود :  اوراق بیمه   ای به زودی در بازار ســرمایه قابل معامله می شــود و یکی 
از برنامه   های ما بهادار کردن اوراق بیمه   ای اســت. بیمه   های خرد زندگی و پول   های ماهانه 
3۰ تا 5۰ هزار تومان می تواند در حوزه بیمه زندگی، ســرمایه   ای تشکیل دهد که به کمک 

بازنشستگی افراد بیاید؛ بیمه های زندگی کمتر از صندوق های بازنشستگی نیستند.
حذف مالیات از صنعت بیمه

دبیرکل ســندیکای بیمه   گران ایران بــا عنوان این مطلب که بیمــه پدیدآورنده آرامش و 
آســایش است، گفت: بیمه پشتوانه اقتصاد ملی است که با حمایت از آن می توان به امنیت 
ســرمایه گذاری و رفاه نسبی برای مردم دست یافت.  سید محمد کریمی، حذف مالیات از 
صنعت بیمه را یکی از راه   های حمایتی این صنعت دانست و گفت: صنعت بیمه در سال های 
اخیر به خوبی توانسته از پس تحریم ها برآید، پس زمان آن رسیده که با حمایت های داخلی 

بیش از پیش و با قدرت بیشتر به توسعه اقتصادی کشور کمک شود.
دبیرکل سندیکای بیمه   گران ایران در این مراسم از اکچوئر ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی 
صنعت بیمه یاد کرد و گفت: محاسبان فنی نقش به سزایی در مدیریت ریسک صنعت بیمه 

دارند و باید از آنها حمایت شود.
مهمترین آثار تحول دیجیتال در صنعت بیمه

دکتر حمید کردبچه در افتتاحیه دومین روز بیست و هشــتمین همایش ملی بیمه و توسعه 
گفت: دیجیتال سازی لزوما به معنای حذف فرایندهای آنالوگ  نیست بلکه به معنای افزایش 

درجه اثرگذاری فرایندهای دیجیتال در فعالیت های سازمان  است.
رئیس بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه، ضمن اشاره به مفاهیم تحول دیجیتال 
در صنعت بیمه گفت، آنچه به عنوان تحول دیجیتال در صنعت بیمه مطرح اســت، همان 
گذار از فرایندهای آنالوگ به فرایندهای دیجیتال به معنای کاهش سهم انسان در فعالیت ها 

و افزایش سهم هوش مصنوعی، ماشین و انسان برتر است.
دکتر کردبچه از شخصی ســازی محصوالت و خدمات، هوشــمند شدن عملیات بیمه گری 
و خســارت، بازاریابی موثر، قیمت گذاری شــخصی و تبعیضانه، کاهــش تخلفات، کاهش 
هزینه های عملیاتی، بهبود تجربه مشتری، کاهش اثر مقیاس در عملکرد شرکت ها، افزایش 
منطقه بازاری و ارتقای کارایی به عنوان آثار تحول دیجیتال در صنعت بیمه یادکرد و افزود، 
مطالعه اخیر پژوهشــکده بیمه در زمینه تجارب کشورهای پیشرو در حوزه تحول دیجیتال 
صنعت بیمه، حاکی از آن اســت که اقدامات حمایتی نهاد ناظر این کشورها متمرکز بر سه 

محور اصلی شامل گفتمان سازی، نهادسازی و تنظیم قوانین و مقررات است.
رئیس پژوهشــکده بیمه خاطرنشان کرد، تا کنون اقدامات ارزشمندی در راستای گسترش 
تحول دیجیتال در صنعت بیمه کشــور انجام شده است اما به نظر می رسد که این اقدامات 
از کفایت الزم برخوردار نیستند و توسعه تحول دیجیتال در صنعت بیمه عزم و اراده جدی 
و جهادی می طلبد، وی همچنین از مدیران ارشــد صنعت بیمه خواست که در برنامه ها و 
اقدامات شــرکت وزن بیشتری به تحول دیجیتال دهند. رئیس پژوهشکده بیمه در پایان با 
اشــاره به اقدامات کشــور آمریکا در حوزه تحول دیجیتال صنعت بیمه، افزود: الزمه تحول 
دیجیتال در ســازمان، تسلط ابزارها و روش های نوین در سه حوزه ی »کاربرد کالن داده با 
تمرکز بر اینترنت اشــیا«، »کاربرد هوش مصنوعی در فرایندها« و »بهره برداری از رایانش 

ابری برای ذخیره سازی و پردازش داده ها« است.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

وزیر اقتصاد در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه مطرح کرد

جای خالی بیمه درتامین مالی
خبرنگار »ترقی اقتصادی« برگزیده جشنواره 

بیمه در رسانه شد
ترقی اقتصادی : آیین تقدیر از برگزیدگان پنجمین جشنواره بیمه در رسانه در بیست و 
هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه برگزار شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 

بین الملل بیمه مرکزی، اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره بیمه در رسانه 
در بخش رسانه های مکتوب: 

گزارش، زهره محســنی شــاد  به خاطر مطلب» رفع ابهام از یک پرســش بیمه ای« در 
روزنامه دنیای اقتصاد

یادداشت، امیراسماعیل کاظمی  به خاطر مطلب » نقش طبقه متوسط جامعه در توسعه 
بیمه « در مجله اقتصادی ترقی 

میزگرد، نازنین افتخار به خاطر مطلب»ابزارهای توســعه برای کســب و کار « در  مجله 
اینشورتک 

در بخش خبر گزاری ها، سایت های خبری:  
گزارش خبری، لیال جودی به خاطر مطلب »کرونا با صنعت بیمه چه کرد؟« در خبرگزاری 

جمهوری اسالمی ایران
و در بخش گفتگو

 لیال فریادرس، به خاطر مطلب»رشد اقتصادی و بلوغ صنعت بیمه« در سایت بانکداری ایرانی 
در بخش یادداشت

 رضا کربالیی به خاطر مطلب » به ســهامداران بیمه ای احترام بگذارید« در سایت دنیای 
بانک و بیمه

در بخش رسانه های دیداری شنیداری:  
مصاحبه

حمیدرضا کجوری به خاطر تهیه »راهکارهای صنعت بیمه برای کاهش ریسک« در رادیو 
اقتصاد

گزارش
غزالــه عرب گل  به خاطر تهیه و پخش گــزارش» نقش صنعت بیمه در دوران کرونا« در 

شبکه جام جم
گفتنی است در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه، جوایز برترین های پنجمین 
دوره جشــنواره بیمه در رسانه توســط دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی و 

اعضای هیئت عامل و تنی چند از مقامات صنعت بیمه به برگزیدگان اهدا شد.

 بیمه نامه بدنه کیلومتری 
عادالنه ترین بیمه نامه خودرو است

ترقــی اقتصادی: مدیر بیمه های اتومبیل شــرکت بیمه ســامان، »  بیمه بدنه 
کیلومتری ســامان « را عادالنه ترین بیمه نامــه خودرویی موجود خواند و گفت: 
خریداران این بیمه نامه،  متناســب با میزان استفاده از خودرو،  حق بیمه پرداخت 
مــی کنند و ایــن روش از تحمیل هزینه مازاد به بیمه گــذار جلوگیری می کند. 
محمــد اباذریان با بیان این که در روش معمول، بســیاری از بیمه گذاران با وجود 
پرداخت حــق بیمه کامل یک ســاله، کمتر از میزان متوســط از خودروی خود 
اســتفاده می کنند،  اظهار کرد: بیمه ســامان تصمیم گرفت تــا به منظور حفظ 
حقوق مشــتریان،  در این روند تغییرات اساســی ایجاد کند.وی افزود:  بیمه نامه 
بدنه »کیلومتری« یا »پیمایشــی« به همین منظور طراحی شده که بر اساس آن 
بیمه گذار متناسب با خودرو در سه مسافت 5، 8 و 12 هزار کیلومتر در سال، حق 

بیمه متناسب با میزان استفاده از خودرو را پرداخت می کند.

راه اندازی سامانه هوشمند بیمه نامه شخص 
ثالث در بیمه ما

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه »ما« در راســتای خلق تجربه متمایــز و ارائه خدمات 
شایسته و نوین ، سامانه صدورهوشمند بیمه نامه شخص ثالث و تمدید آنالین مبتنی بر 
واحد معرف بیمه نامه شــخص ثالث راه اندازی کرد تا ضمن کاهش چرخه صدور بیمه 
نامه، تجربه خوشایندی برای مشتریان شرکت بیمه »ما« به ارمغان آورد.دکتر بهاری فر 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه »ما« در مراسم رونمایی از این سامانه گفت:  مشتریان 
از طریق  دستگاه های هوشمند قابل حمل و رایانه شخصی خود در بستر اینترنت،  تمام 
فرآیند صدور را بصورت کامــال الکترونیک طی کرده و پس از پرداخت الکترونیک حق 
بیمــه، پیامک صدور بیمه نامه و لینک اســتعالم اصالت بیمه نامه را دریافت می کنند. 
پس از فرآیند صدور یا تمدید، یک نسخه چاپی بیمه نامه در قالب فایل الکترونیک قابل 

استفاده در دستگاه های هوشمند همراه  نیز در اختیار بیمه گذاران  قرار خواهد گرفت.

همکاری بانک ملت و بیمه آسیا
ترقی اقتصادی: مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا و رضا دولت آبادی مدیرعامل 
جدید بانــک ملت با یکدیگر دیدار کردند.در پی انتصــاب مدیرعامل جدید بانک 
ملت، مســعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در دیدار با 
دکتر رضا دولت آبادی ضمــن تبریک انتصاب وی به عنوان مدیرعامل جدید این 
بانــک، بر ادامه تفاهم نامه بزرگ ترین بیمه و بانک خصوصی کشــور تاکید کرد.

مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به تاثیرگذاری اهرم های بانکی، بورس و بیمه در بازار 
سرمایه، گفت: همکاری و تعامل بانک و بیمه در شرایط فعلی اقتصادی کشور می 
تواند تاثیر مثبتی در رونق بازار و فعالیت های اقتصادی کشــور داشته باشد.بنا بر 
این گزارش، مدیرعامل بانک ملت نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی بیمه آسیا 
در صنعت بیمه اظهار داشــت: اینجانــب و آحاد خانواده بزرگ بانک ملت آمادگی 
کامــل دارد تــا خدمات بانکی مورد نیاز آن مجموعه معظم را در راســتای تحقق 
اهداف عالیه هر دوسازمان و ارتقای سطح تعامالت دو جانبه به بهترین نحو ممکن 
ارائه نماید.رضا دولت آبادی با اشاره امضای تفاهم نامه بزرگ بین بیمه آسیا و بانک 
ملت، از همکاری این بانک با خوشنام ترین شرکت بیمه در کشور ابراز خرسندی 

نمود و بیمه آسیا را شرکتی مورد اعتماد عموم مردم و توانمند توصیف کرد.

 انتشار صورت های مالی شش ماهه
بیمه تعاون

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه تعاون اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 
ماهه منتهی به 31 شــهریور 1۴۰۰ )حسابرســی شده( را منتشر کرد.این شرکت 
اطالعات و صورت هــای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شــهریور 1۴۰۰ 
)حسابرسی شــده( خودرا در سایت کدال منتشر کرد.شایان ذکر است که همواره 
شــرکت بیمه تعاون صورت هــای مالی خود را بدون حتی یــک روز تأخیر ارائه 
کرده که این مهم در راســتای شفافیت مالی حداکثری شرکت صورت می پذیرد.

همچنین این شــرکت با هدف شفافیت بیشتر و کسب رتبه اعتباری مطلوب تر، از 
18 آبان ماه 1۴۰۰، به عنوان دویست و شصت و هشتمین نماد معامالتی و صد و 

شصت و دومین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران حضور دارد.

جشنواره تا یلدا بیمه پارسیان آغاز شد
ترقی اقتصادی: بیمه پارسیان در راستای تکریم و بهره مندیمشتریان از خدمات بیمه 
ای در رشته های بیمه هایآتش سوزی و مسئولیت، جشنواره تا یلدا را برگزار می کند.

براســاس این گزارش این جشنواره که تا 3۰ آذر ماه مصاف با شب یلدا ادامه خواهد 
داشت، تخفیفات و تســهیالت ویژه ای برای خریداران بیمه نامه های آتش سوزی و 
مسئولیت در نظر گرفته شده است.عالقه مندان برای استفاده از این تسهیالت می توانند 

با شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور تماس حاصل فرمایند.

شعبه عسلویه شرکت بیمه دی افتتاح شد
ترقی اقتصادی: شــعبه عسلویه شرکت بیمه دی در حالی افتتاح شد که با حکم 
مدیرعامل، مدیر این شعبه نیز معارفه گردید.در این مراسم حسن قلندری معاون 
فروش و توســعه بازار و هادی احمدی مدیر امور شــعب با حکم مدیرعامل، علی 
بنجوئی را به عنوان سرپرســت این شــعبه معرفی نمودند.این شــعبه در راستای 
توســعه بازار و خدمات رسانی بهتر به مشــتریان راه اندازی شده است تا با ایجاد 

دسترسی بهتر برای مشتریان، نیاز های بیمه ای ایشان را پوشش دهد.

اخبارکوتاه

دیجیتالیســم را بایــد 
ابزار های  شدن  فراگیر 
هوشــمند معنی کرد، 
ابزار هــای  گســترش 
همــه  در  هوشــمند 
و  نفــوذ  و  عرصه هــا 
نقــش آفرینــی آن ها 
در چارچوب هــای علم 
و زندگی، زمینه ســاز 
دیجیتالیسم بوده است.

حمله هــای ســایبری 
سرقت اطالعات، باج افزارها، اخاذی های رایانه ای، کالهبرداری های 
اینترنتــی و... هیچ مأمن و پناهگاهی برای فــرار از دنیای اینترنت 
فضا های مجازی، فناوری و اطالعات، تکنولوژی و تحوالت دیجیتال 

وجود ندارد.
در قــرن 21، آن ها دیگر عضوی از خانواده تک تک ما شــده اند و 
در برخی زمینه ها شــاید بتوان گفت عضوی از بدن ما )مانند چشم 

مصنوعی با قابلیت تشخیص رنگ و تأیید اجسام(.
تکنولوژی و دیجیتالی شدن بد هم نیست اگر بدانیم از زندگی چه 

میخواهیم.
تکنولوژی می تواند کمکمان کند تا آنچه را که می خواهیم به دست 
آوریم، اما اگر ندانیم که از زندگی چه می خواهیم تکنولوژی خیلی 
راحت هدف مان را برایمان تعیین و کنترل زندگیمان را به دســت 

می گیرد.
به ویژه وقتی دیجیتالی شــدن در درک و شناخت بشر، بهتر شود 

ممکن است به طور فزاینده ای خود را وقف آن کنیم.
حفاظت از داده های شــخصی که در اروپا توســعه یافته، عمدتاً بر 

سیستم »حقوق عمومی« پایبند است.
درایران نیز در راســتای حل مسائل کالن کشــور با بهره گیری از 
ظرفیت فناوری های تحول آفرین و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال 
وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات »ســند تحول دیجیتال« را در 
سه الیه توانمندساز، کاربرد و آثار و با چشم انداز »ایران دیجیتال« 
جامعه ای ســالم و مشــارکت جو، مطابق با ارزش های اسالمی، با 
اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و دولتی کارآمد و شفاف در 
نتیجه بهره گیری از فناوری های دیجتال، تهیه و تدوین و در تاریخ 

1399/12/27 به هیئت دولت ارائه کرد.
در تعریف »تحول دیجیتال« در این ســند آمده اســت: »تغییرات 
بنیادین و فناورانه ارتباطی، سازمانی و فرهنگی که مدل های کسب 
و کار، تجربه های ذینفعان و فرایند های عملیاتی را به نحو مطلوبی 

تغییر دهند.
همچنین »فناوری های تحول آفرین« نیــز به فناوری هایی اطالق 
یافتــه که »ماهیت رقابت بازار را تغییر می دهند و بر روی انتظارات 
افراد، فرایند های عملیاتی و مدل های کســب و کار تأثیر گذاشته و 
بهره وری، کارآیی، و ســوددهی را افزایش می دهند که عبارتند از 

هوش مصنوعی، رایانش ابــری، کالن داده و تحلیل داده، اینترنت 
اشیاء، واقعیت افزوده و مجازی، ربات ها، بالک چین، اینترنت نسل 
پنجم، پرینت سه بعدی و چهاربعدی، رایانش کوانتومی و رسانه های 

اجتماعی.
آثار ناشــی از این تحوالت در حل ســه حوزه از مسائل اولویت دار 
کالن کشــور در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

نمود خواهد یافت.
برای شکل پذیری این تحوالت و توانمند سازی فضای دیجیتال در 
کشــور، نیاز به هفت عنصر بنیادی پیش بینی شده که عبارتند از: 
قانون، زیرساخت، هویت، سواد، داده باز و حکمرانی در الیه توانمند 
ساز این سند، »توانمندسازی زیرساخت های حقوقی« و »کاربرد های 

قانون« در اولویت قرار گرفته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ورود به ســاختار های نوظهور و پذیرش هر نــوع تغییر -در اینجا 
تحوالت دیجیتالی و محیط های فناوری اطالعات - مستلزم کسب 
دو آگاهی اســت؛ ابتدا »آگاهی شــناخت از سیستم های تحول زا«  

دوم »آگاهی حقوقی« از آن.
زیرا قبل از هــر اقدامی، اگر جنبه حقوقی و قانونی آن ســنجیده 
نشود، ممکن است تبعات و آثار زیان باری در پی داشته باشد که نه 
تنها موجب سوددهی و پیشرفت نشود، بلکه موجبات اضرار و عقب 

ماندگی به همراه داشته باشد.
امروز به این اصل رســیده ایم که »دیجیتالی شدن« دیگر یک نیاز 

نیست بلکه یک »ضرورت« است.
ضرورتی که به دلیل حمالت سایبری، سرقت های اطالعاتی، تضییع 
حقوق کاربران و ناشــناخته ماندن ابعادآن، آمیختگی با »حقوق« و 

»آگاهی سازی حقوقی« را می طلبد.
برای تکمیل و تحکیم زیرســاخت حقوقــی و کاربرد های قانون در 
تحوالت دیجیتــال و فضا های فناورانه اطالعات، در جهت »افزایش 
شــاخص امنیت ســایبری« و »بهبود شــاخص کیفیت زندگی« 
)Quality Life Index(، بایــد خالء های حقوقی پارادایم ســاز 
مرتبط با اکوسیســتم تحول دیجیتال )از جمله؛ قانون رفع تعارض 
منافــع، قانون رقابــت و ضد انحصار، قانون نظــام مالکیت معنوی 
متناســب با عصر دیجیتال، قانون دسترسی آزاد و منع افشاگری( 

رفع شود.
این مهم جز با تحقق مشارکت حداکثری بخش خصوصی در فرآیند 
قانونگــذاری حوزه دیجیتال و رویکــرد حداقلی و همگرا در تدوین 
قوانین و تنظیم مقررات در نهاد های قانونگذار و تصمیم ساز کشور 

رخ نخواهد داد.
از طرفی، اصالح ساختار و بهبود رویه ها جهت تسهیل بهره برداری 
از فناوری های نوین جز با ایجاد رگوالتوری دیجیتال بین بخشــی 

میسر نخواهد شد.
جمــع بندی حاصل از همایش ملی »فضــای مجازی پاک« که در 
تاریخ 1397/12/19 برگزار شــد، این بود که، »قوانین تدوین شده 
در خصوص فضای مجازی دارای نقص هایی است که نیازمند قوانین 

بیشتر و کارآمدتری است«.

اصالح قوانین و نهادینه ســازی مقررات باید به گونه ای باشــد که 
بتوان به هدف اصالح حقوقی یعنی»اطمینان حقوقی« و»سودمندی 

حقوقی« دست یافت.
این عناوین در جامعه ای کوچکتر همچون صنعت بیمه، به مراتب از 

اهمیت و ارزش وافری برخوردار است.
توسعه فرهنگ بیمه دیجیتال، پشتیبانی از ایده ها و ابتکارات خالق 
دیجیتال برای حمایت از بیمه گذاران خاص، جلب مشــارکت بیمه 
گذاران و ذینفعــان در تولید محتوا و توســعه خدمات دیجیتالی، 
قانون مداری و مسئولیت پذیری اطرافیان بیمه نامه درمحیط های 
دیجیتال، از جمله عناصر بنیادی هســتند که در جذب مشارکت و 
جلــب اطمینان کاربران و مصرف کننــدگان فضا های دیجیتال در 

صنعت بیمه می تواند اثر گذار باشد.
 smart( در بیشتر کشور های توســعه یافته قرارداد های هوشمند
contract( توفیق شــگرفی در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ 

بیمه در جوامع صنعتی و اجتماعی داشته است.
قرارداد های هوشمند همچون قرارداد های سنتی و کاغذی از اصول 
قانونی تبعیت می کنند، چنانچه بیمه گذار شرایط بیمه گر را بپذیرد 

آن وقت قرارداد بیمه منعقد شده است. 
.)Offer + Accept = Contract/Policy(

ولی در قرارداد های هوشمند به دلیل استفاده از رمز کد های موجود 
در سیســتم و دسترســی به قوانین و قرارداد های مشابه و از همه 
مهمتر لینک شــدن سیستم بیمه گر به بیمه گذار از طریق شبکه 
اینترنــت و ابزار های جانبی از قبیل دوربین یا رادار، بر روی موضوع 
بیمه، )بیمه های تله متیک( مزایای بیشــتری )از جمله، حق بیمه 
انحصاری و عادالنه به دلیل ارزیابی دقیق در زمان صدور بیمه نامه، 
ارزیابی خســارت و پرداخت غرامت در لحظه وقوع حادثه، کاهش 
هزینه صدور بیمه نامه، فقدان تقلب در ارائه اطالعات از سوی بیمه 

گذار( شاهد هستیم.
این قرارداد ها تاحدودی در چارچوب قوانین موضوعه کشور و بیشتر 
متکی به قوانین و مقرراتی که خود شرکت های بیمه آن را تصویب 

کرده اند اجرایی می شوند.
از خصوصیات این نوع قرارداد ها این اســت که آن ها »خود اجرا« و 

 If + Then( .خود تفسیر« هستند«
Smart Contract =( چارچــوب 
ساختار قرارداد هوشمند این است؛ 
اگر )if( شرایط را می پذیری، پس 

)then( قرارداد منعقد شد.
نکته ای کــه در اینجا باید 

به آن توجه کرد این 
است، وقتی کلمه 
if ظاهر می شود 
و  حقوقی  آثــار 
تبعات قانونی آن 
محیط  در  نیــز 

دیجیتال ظاهر می شــود و بیمه گذار به راحتی می تواند از حقوق 
خود و استثنائات و حتی مشــوقاِت برخوردار از قبول شرایط بیمه 

نامه آگاهی پیدا کند.
این خود کمکی اســت در جهت امنیت داده هــا و اطالعات بیمه 
گــذاران و حفظ حریــم حقوق خصوصی بیمه گــذاران درمحیط 
دیجیتال و همچنین کاهش پرونده های ادعایی از سوی بیمه گذاران 

درمراجع قضایی.
با توجه به گزاره های فوق، »زیر ساخت های حقوقی تحول دیجیتال 

در صنعت بیمه« زمانی فراهم می شود که.
یکــم؛ تحول و انقالبی عظیم در قوانیــن، مقررات و آیین نامه های 

صنعت بیمه رخ دهد.
دوم؛ صنعت بیمه بدون محدودیت ها و تشریفات قانونگذاری، اقدام 
به خود تنظیمــی )self regulatory( مقــررات، آیین نامه ها، 
سیستم ها و روش های خود در مواجهه با تحوالت دیجیتال از طریق 
همگرایی و هم اندیشی حقوقدانان و عالمان فضای دیجیتال و فن 

آوری اطالعات کند.
سوم؛ قرارداد های هوشمند )smart contract( طبق استاندارد های 
صنعت بیمه و قوانین موضوعه کشور با سطح امنیتی باال و دسترسی 
مطمئن )از طریق اتصال به زیر شبکه های امنیتی تشخیص هویت 
مانند تطابق حالت چهره، تن صدا، اثر انگشت و ... جهت تأیید مفاد 

و شرایط قرارداد( جایگزین قرارداد های کاغذی سنتی شود.
چهارم؛ ســطح آگاهِی حقوقی -بیمه ای کاربــران فضای دیجیتال 
در تمامی ســطوح )بیمه گذاران، مؤسســات بیمــه، نمایندگان و 

کارگزاران( افزایش یابد.
پنجم؛ مهارت های نرم افزاری و ســخت افزاری دیجیتال کارکنان 

این صنعت ارتقاء یابد.
با توجه به موارد فوق، نتیجه گیری میشود که صنعت بیمه تا امروز 
نتوانســته تحول دیجیتال و دیجیتالیسم را در حوزه ارائه خدمات 
بیمه ای به جامعه عرضه کند و هر آنچه رخ داده تبلیغات و تغییر در 
نحوه فروش محصوالت بیمه ای از حالت ســنتی به صورت مجازی 

بوده است.
عدم بکارگیری و تربیت کارشناســان متبحرنظام دیجیتال، تدوین 
نشــدن قانون بیمه دیجیتال، نبود مقررات مکفی در جهت رعایت 
حقوق بیمه گذار و بازار بیمه دیجیتال، همگی حاکی از آن اســت 
کــه صنعت بیمه در زمینه دیجیتالی شــدن راهی بس طوالنی در 

پیش دارد.
زیرا ایجاد زیرســاخت های اولیه آن که پیشــترذکر شــد نیازمند 
پژوهش، آگاهی ســازی، تحقیق و از همــه مهمتر جلب اطمینان 

مخاطب است.
بــا تبلیغات و برگــزاری همایش هایی که از ســوی 
صنعــت بیمه در راســتای دیجیتالی شــدن 
این صنعت درحــال به نمایش درآمدن 
اســت، اگر بیمه گــذاران نتوانند 
بــه مطلوبیتی کــه از تحول 
برسند  دارند  انتظار  دیجیتال 
نه تنها دیجتالی شــدن بلکه 
صنعت بیمه با چالشی جدی 

مواجه خواهد شد.

ضرورت توانمند سازی زیر ساخت های حقوِق دیجیتال در صنعت بیمه

کارشناس ارشد حقوق بیمه
سعید ابراهیم زاده



ترقی اقتصــادی : باتوجه به گســترش خودروهای با ســوخت جایگزین جدید و 
خودروهــای برقی تا افق 2۰۴5 میالدی در دنیا، حجــم بازارهای صادراتی بنزین و 
گازوئیل رشــد قابل توجهی نخواهد داشت و مسئله بازار محصوالت سوختی یکی از 
مهم ترین چالش ها در رویکرد احداث واحدهای جدید پاالیشــگاهی باهدف تولید و 

صادرات سوخت خواهد بود.
نفت اولین قســمتی از اقتصادی کشور بود که تحریم ها آن را هدف گرفت. صادرات 
نفت کشــور مدام کم و کمتر شــد و مســئوالن ترجیح دادند همان مقداری را هم 
که بــا دور زدن تحریم ها صادر می کردند، محرمانه نگه دارند. اما شــاید همچنان 
راهی وجود داشــته باشــد تا بتوان تحریم ها را طوری مولد و اثربخش دور زد. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشــی به پتروپاالیشگاه ها و پتانسیل آنها برای دور زدن 

تحریم ها پرداخته است.
 طبق ایــن گزارش، با وجود تحریم ها علیه کشــور به ویژه تحریــم صادرات نفت و 
میعانات گازی، می توان بخشی از ظرفیت صادراتی نفت خام را جهت توسعه صنعت 
پتروپاالیشگاهی و پاالیشگاهی صرف کرد. در حالت کلی 3 رویکرد اصلی برای توسعه 
صنعت پتروپاالیشگاهی و پاالیشــگاهی در کشور مطرح است: »1.احداث واحدهای 
جدید پاالیشــگاهی با رویکرد تولید و صادرات ســوخت؛ 2.احداث واحدهای جدید 
پتروپاالیشــگاهی با رویکرد تولید و صادرات سوخت و محصوالت پتروشیمی؛ 3.ارتقا 
و افزایش پیچیدگی پاالیشــگاه های موجود کشــور برای تولید مواد با ارزش افزوده 
بیشــتر«. طبق این گزارش،  جهت خنثی ســازی و مقابله بــا تحریم های مرتبط با 
فروش نفت و میعانات گازی، یکی از گزینه های پیشروی کشور احداث پاالیشگاه های 
مصرف نفت و میعانات گازی در کشــور باهدف صادرات فرآورده های سوختی نظیر 
بنزین، گازوئیل و انواع سوخت های دیگر است. البته باید خاطرنشان کرد که باتوجه به 
گســترش خودروهای با ســوخت جایگزین جدید و خودروهای برقی تا افق 2۰۴5 
میالدی در دنیا، حجم بازارهای صادراتی بنزین و گازوئیل رشد قابل توجهی نخواهد 
داشت و مسئله بازار محصوالت سوختی یکی از مهم ترین چالش ها در رویکرد احداث 
واحدهای جدید پاالیشــگاهی باهدف تولید و صادرات سوخت خواهد بود. همچنین، 
کنترل مصرف سوخت در کشور باتوجه به رشد مصرف سوخت در 3 دهه اخیر کاماًل 
حیاتی اســت زیرا در غیر این صورت پاالیشگاه جدید صرفاً نیاز سوخت داخل کشور 

را تأمین خواهند کرد.

این گزارش ادامه داد که ســاخت پتروپاالیشــگاه ها رویکرد دیگری است که جهت 
خنثی ســازی و مقابله با تحریم های مرتبط با فروش نفت و میعانات گازی پیشروی 
کشــور قرار دارد. در این رویکرد عالوه بر تولید سوخت، تولید محصوالت شیمیایی 
نظیر آروماتیک ها و الفین ها نیز بخش قابل توجهی از مواد خروجی از پتروپاالیشگاه ها 

را در برخواهد گرفت.
براســاس یافته های ایــن گزارش، ارتقا و افزایش پیچیدگی پاالیشــگاه های موجود 
کشــور با رویکرد تولید مواد با ارزش افزوده بیشــتر هم باید مورد توجه قرار بگیرد. 
باتوجه بــه مقررات جدید اعمال شــده از طرف ســازمان بین المللی دریانوردی ملل 
متحد با عنوان ایمو 2۰2۰، باید میزان گوگرد در سوخت )نفت کوره( در کشتی های 
 )5۰۰۰ ppm( بــه ۰.5 درصد  )35۰۰۰ppm( بــاری و کانتینربــر از 3.5 درصد
کاهش یابد. همچنین باتوجه به تغییر در تقاضای فرآورده های پاالیشــگاهی در افق 
2۰۴5 میالدی در دنیا، ترکیب محصوالت تولیدی پاالیشگاهی موجود در کشور نیز 
تغییر خواهد کرد؛ بنابراین پاالیشــگاه ها در آینده ســعی خواهند کرد درصد گوگرد 
موجــود در محصوالت خود را کاهش دهند و از طــرف دیگر تالش خواهند کرد تا 
میــزان نفت کوره تولیدی در خروجی محصوالت خــود را کاهش دهند تا بهره وری 
اقتصادی پاالیشــگاه بهبود یابد یا نفت کوره تولیــدی خود را در فرایندهای دیگری 
تبدیل به مواد شیمیایی و باارزش تر کنند؛ بنابراین نفت کوره و مواد باقیمانده پایین 
برج تقطیر از محصوالتی هستند که پتانسیل خوبی برای تولید محصوالت شیمیایی 

و پلیمری دارند.

ترقی اقتصادی : کســب وکارهای نوپا بــه یکی از حوزه 
های پرطرفدار در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور تبدیل 
شده است. اما آیا امید وجود دارد که با تسهیل حضور زنان 
در این بخش، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در کشــورها 

کاهش پیدا کند؟
در ســطح جهان بیش از 126 میلیون زن کارآفرین کسب 
وکار خود را شــروع کرده و 98 میلیون نفر از زنان کســب 
وکار خود را برای ایجاد فرصت های شغلی در جوامع محلی 
خود توسعه داده اند. با این حال سهم ایران در کاهش نرخ 
بیکاری زنان تحصیل کرده نشــان می دهد نرخ کارآفرینی 
زنان در کشــورمان مناسب نیست. براســاس گزارشی که 
مرکــز آمار در ســال 98 از بیکاری زنان و مردان منتشــر 

کرده، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است.
گزارش های استاتیستا نشان می دهد درنیمه نخست سال 
2۰19،  بیش از 23۰۰ سرمایه گذاری در کسب وکارهای 
نوپا در شــهرهای مختلف در سراسر قاره اروپا، با ارزشی در 
حدود 16.9 میلیارد یورو ثبت شــده اســت. اگرچه کسب 

وکارهــای نوپا از نظر ارزش وزن کمــی در اقتصادها دارند 
اما به طور متوسط 17 درصد اشتغال در کشورهای اروپایی 
را تامیــن می کنند و به طر تقریبی، نســبت به 22 درصد 
شغلی که از بین می برند، 52 درصد شغل ایجاد می کنند.

کســب وکارهای نوپا به یکی از حوزه هــای پرطرفدار در 
اقتصادهای توســعه یافته و نوظهور تبدیل شده است.  اما 
 آیا امید وجود دارد که با تسهیل حضور زنان در این بخش 
 نــرخ بیکاری زنــان تحصیل کــرده در کشــورها کاهش 

پیدا کند؟
ورود زنان به حوزه کســب وکارهای نوپا عــالوه بر بهبود 
وضعیت اقتصادی-اجتماعی محلی می تواند تاثیر بســیار 
مهمی بر رشــد و توســعه پایدار کشــورها بگذارد. با این 
حــال چالش های زیادی برای توســعه کســب وکارهای 
نوپا و اســتارتاپی توســط زنان وجود دارد. زنان نسبت به 
مردان با محدودیت های بیشــتری در این زمینه رو به رو 
می شــوند. موقعیت اجتماعی ضعیف زنــان، نابرابری ها و 
هنجارهای جنسیتی، مشــکالت ارائه ضمانت نامه و وثیقه 

نامه ملکی تقسیم ناعادالنه کار، سرمایه اولیه کمتر، اعتماد 
به نفس پایین، مســائل فرهنگــی، اجتماعی و جغرافیایی 
محدودیت های جسمی و تعصبات و کلیشه های جنسیتی 
از مهم ترین چالش های زنان کارآفرین است. عالوه بر این 
 تعارض بین وظایف منزل و مراقبت از فرزندان با فعالیت های 
 کســب وکار هــم در فعالیــت هــای کارآفرینانــه نوپــا 

بسیار موثر است.
یک بررســی ایرانــی راه های تســهیل ورود زنان به حوزه 
کســب وکارهــای نوپا را آغــاز کرده اســت. از مهم ترین 
یافته های این بررســی  لزوم توانمندسازی چندگانه است 
که با عوامل برانگیزاننده ای مثل فرهنگ سازی کسب وکار 
توســعه قابلیت های فردی و عوامل تسهیل کننده ای مثل 
یادگیــری هدفمند و تقویت تعامــالت اجتماعی به دنبال 
تحریک، تشــویق، انگیزش و در نهایت توســعه مهارت ها 
و توانمندی های درون زاســت. یافته های این تحقیق  می 
گوید فرهنگ ســازی کسب وکار به معنای شناخت فضای 
کسب کار، آشــنایی با اصول کسب وکار، برنامه ریزی بلند 

مــدت، هدفگذاری دقیق و روشــن و خالقیت و نوآوری از 
اهمیت به سزایی در تسهیل ورود زنان به کسب و کارهای 
نوپا برخوردار است. هم چنین شاخص های توسعه قابلیت 
های فردی از جمله اعتماد به نفس، استقالل طلبی، ریسک 
پذیری، مدیریت اســترس و صبر و بردبــاری در این بین  

نقش مهمی ایفا می کند.
برای مطالعه بیشــتر مقالــه »ارائه چارچوبــی برای ورود 
موفق دختران دانشــجو به حوزه کســب وکارهای نوپا« را 
بخوانید. این مقاله در نشــریه چشم انداز مدیریت بازرگانی 

در تابستان 1۴۰۰ منتشر شده است.

ساختار اقتصادی ایران، ضد توسعه است
حــاال آقــای وزیر دســتور می دهد کــه صنعت 
ساختمان باید احیا شود و تکنولوژی آن ارتقا پیدا 
کند، اما مگر به دستور دادن است. االن وزیر صمت 
هم مدام دســتور می دهد و دادســتانی در بعضی 
موارد ورود می کند، اما نتیجه بخش بوده اســت؟ 
خیــر. بانک ها را ملزم بــه وام دادن کردند، اما باز 
هم کارساز نشد. البته چند تا کارخانه مرده را احیا 

کردند که دوباره بمیرند.
ایــران از لحــاظ فناوری ســاخت مســکن عقب 
افتادگی زیادی نســبت به دنیــا دارد و حاال وزیر 
راه و شهرسازی عنوان کرده که قصد داریم توسعه 
فناوری در صنعت ساختمان ایران را ارتقا بدهیم. اما قبل از اینکه بخواهیم این فناوری را 
ارتقا دهیم، باید عنوان کنیم چه شد که عقب ماندیم. دلیل اینکه چرا ایران از تکنولوژی 
عقب اســت، دقیقا به همان علتی است که در همه صنایع عقب هستیم. در واقع ایران در 
صنعت خودروســازی، لوازم خانگی و کال تولید صنعتی عقب افتاده است. اما حاال تفاوت 
صنعت ساختمان و به طور مثال صنعت خودروسازی تنها در این است که خودرو را نمی 
شود ســنتی تولید کرد، اما مسکن را همچنان می توان سنتی ساخت. بنابراین اگر هنوز 
سوسوی حیات در بخش ساختمان دیده می شود، دلیلش همین است که هنوز می تواند 

خودش را به روش سنتی زنده نگه دارد.
اما حاال اگر صنعت ســاختمانی به ســمت کارخانه ای شدن پیش رود و خانه های پیش 
ساخته رواج پیدا کند، دقیقا همان مشکالتی که در صنعت ایران وجود دارد، گریبان گیر 
صنعت ساختمان هم خواهد شد. اگر کمی به عقب برگردیم، می بینیم که در دوره مسکن 
مهر، قرار شــد تکنولوژی ساخت و ساز وارد کشور شود، اما همه این افراد، یا ورشکسته و 
نابود شدند یا زندان رفتند. تعداد خیلی کمی از آنها شکست نخوردند. دلیل این اتفاق به 

همان دلیلی بوده که یک کارخونه در کشور تعطیل می شود.
حاال آقای وزیر دســتور می دهد که صنعت ســاختمان باید احیا شــود و تکنولوژی آن 
ارتقا پیدا کند، اما مگر به دســتور دادن اســت. االن وزیر صمت هم مدام دستور می دهد 
و دادســتانی در بعضی موارد ورود می کند، اما نتیجه بخش بوده است؟ خیر. بانک ها را 
ملزم به وام دادن کردند، اما باز هم کارساز نشد. البته چند تا کارخانه مرده را احیا کردند 

که دوباره بمیرند.
اقتصاد ایران ســاختار و وضعیتش این اســت و صنعت در آن نمی تواند رشد کند. چطور 
در کشورهای همســایه این اتفاق می افتد، اما در ایران نه. دلیلش این است که در ایران 
سیستم بانکی که بتواند صنعت را ارتقا دهد، وجود ندارد. در واقع سیستم بانکی در ایران 
خودش خوره و آفت صنعت است. حتی دولت ها با تورم هایی که ایجاد و نقدینگی هایی 
که افزایش می دهند و پولی که چاپ می کنند، قاتل صنعت و بخش خصوصی هســتند. 
بعد با تمام این مشــکالت بنیادین، سوال می شود که چرا ایران نمی تواند مثل دنیا، 7۰، 
8۰ درصد واحد مســکونی و اداری را در کارخانه و با ربات ها و ماشین آالت بسازد و بعد 

روی زمین پیاده کند.
البته چند هفته پیش که صحبت از حضور چینی ها برای ساخت مسکن در ایران مطرح 
شــد،گفته شده بود که آنها قرار اســت تکنولوژی های جدید ساخت ساختمان را با خود 
بیاورند. اما باید تاکید کنم که تمام این طرح ها و پیشــنهادات ناشی از ناآگاهی از ریشه 
مشــکالت اقتصاد ایران اســت و اینکه چرا تکنولوژی در این کشورها شکل گرفته اما در 
ایران نه. برای پیدا کردن چرایی این مســاله، ابتدا باید کشورهایی مانند چین و آلمان را 
بررســی کنیم. چطور می توان تکنولوژی ای را با ســاختار اقتصادی چین شکل گرفته و 
توسعه پیدا کرده را اینجا در ایران پیاده کرد. این تکنولوژی در آن کشور با تمام سیستم 
هایش جور است، سیستم بانکی، حمایت دولتی، قوانین، بخش نامه ها همگی در خدمت 
هم هســتند. حاال چطور می شود، تنها یک بخش آن را وارد ایران کرد و امیدوار بود که 
نتیجه بدهد. آن تکنولوژی در چین در واقع زاییده همان اقتصاد اســت. نمی توان آن را 

برداشت و به ایران آورد و دوباره همان کارایی را ازش انتظار داشت.
اقتصاد دقیقا شــبیه به اقلیم اســت که گیاهان و حیوانات منطقه خودش را می پروراند. 
یعنــی همان طور که یک اقلیم حیوانات و گیاهــان خاص خود را دارد، هر اقتصادی هم 

تکنولوژی و صنعت و رشد خاص خود را دارد.

 صنعتی شدن ساختمان سازی 
دور از دسترس است؟

مصالح ســاختمانی ما همان مصالح سنتی قدیمی 
اســت. ما کارخانه های زیادی نداریم که بتوان در 
آن قطعات پیش ســاخته مســکن را تولید و بعد 
در زمیــن مورد نظر پیاده کرد. ما هنوز بــا فرغون بتن می بریم و دانه دانه آجر روی هم 
می چینیم. مثل همه بخش های اقتصادی کشــور، بخش ســاختمان سازی برای به روز 
شــدن و تکنولوژی های جدید دنیا به یکسری زیرســاخت ها نیاز دارد. در واقع تا وقتی 
که وضع اقتصاد آشــفته باشد، صنعتی شدن ساختمان سازی دور از دسترس خواهد بود. 
در عین حال، تحریم ها و مشــکالت اقتصادی هم مزید برعلت هستند. از طرفی مصالحی 
که تولید می کنیم تحت کنترل نیست. به طور مثال سیمان و آهن تحت تاثیر مشکالت 
مالی و نوســان عجیب و غریب قیمتی قرار دارند و کنترلی روی کیفیت آنها نیســت. در 
کنار تمام این مسایل، آنچه به عنوان تکنولوژی ساختمان سازی در دنیا عنوان می شود، 
با ایران فاصله زیادی دارد. در واقع غیر از معدود ساختمان هایی که بنا به دالیلی به شکل 
خاص ساخته می شود، تکنولوژی ساختمان سازی در کشور به همان روش 2۰، 3۰سال 

پیش است. یعنی ما همچنان به همان شکل بتن و میلگرد و سیمان استفاده می کنیم.
همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا، مســتلزم یکســری ارتباطات و مسایل سیاسی است. 
چندی پیش عنوان شــد که چین قرار است وارد بخش ســاختمان سازی کشور است و 
تکنولوژی ســاخت و ســاز را هم با خود بیاورد. به هرحال، تکنولوژی ساختمان سازی در 
چین باالست اما وقتی درباره نحوه انتقال این تکنولوژی به ایران مطرح می شود، به نظر 
می رســد که چینی ها با خودشان، کارگر، تکنسین و مواد الزم را می آورند. خب به این 
شــکل که نه کارآفرینی در کشور شــکل می گیرد و تکنولوژی ای وارد می شود. البته نه 
فقط این طرح، پروژه هایی زیادی وجود داشــته که خارجی ها وارد شــده اند، ساخته و 
رفته اند بدون اینکه تکنولوژی در اختیار ایرانی ها قرار دهند. البته که باید تاکید کرد که 

زیرساخت های الزم هم فراهم نیست.
قانون نظام مهندســی نکته هایی در این باره مطرح کرده اســت. به طور مثال تکنسین 
ســاختمانی باید رتبه بندی و مهندســان باید به روز شــوند. اما تمام این موارد صوری 
شــده و کســی به آن اهمیت نمی دهد. در واقع وضعیت این گونه است که ما تکنسین و 
متخصص، یعنی کسی که مدرک از نهادهای رسمی مانند سازمان نظام مهندسی یا وزارت 
راه شهرسازی داشته باشــد، نداریم. البته که بارها در گفتگوهای سازمان نظام مهندسی 
و وزارت راه و شهرســازی صحبت هایی مطرح شــده اما در عمل اتفاقی نیوفتاده است. با 

این وجود خیلی نمی توان انتظار داشت که تکنولوژی ساخت در کشور ارتقا پیدا کند.
کارگران، نیروی انســانی از مهندســان گرفته تا کارگران، مصالح اســتاندارد و ... همگی 
فرهنگ ســاختمان سازی را شکل می دهند و توجه به آن تکنولوژی ساختمان سازی را 

تعریف می کند.
برای پر کردن شــکاف تکنولوژی ساختمان سازی ایران و ســایر کشورها، باید این طور 
باشــد که خارجی به شــرط انتقال تکنولوژی وارد شــوند و از طرفی هم ایران بتواند در 
دیگر کشورها، به ساخت و ساز بپردازد. اما باید توجه داشت که تکنولوژی ای که چین در 
ســاختمان سازی دارد، مستلزم یکســری زیرساخت هاست که سال ها روی آن کار شده 
اســت. آنها یکســری مصالح و تکنیک دارند که ما آنها را در اختیار نداریم. همچنین باید 
تاکید کنم که انتقال تکنولوژی هر کشــوری امکان پذیر نیست. کشورها براساس شرایط 
اقلیمی و فرهنگ خودشــان ساختمان می سازند. مسلما فرهنگ ایرانی با چینی متفاوت 
اســت و باید به این نکته توجه کرد. در این زمینه، نظام مهندســی ما باید فرهنگ سازی 
کند و دانشــگاه ها در این مسیر قرار بگیرند. زیرســاخت صنعتی به روز شود. اما مصالح 
ســاختمانی ما همان مصالح سنتی قدیمی است. ما کارخانه های زیادی نداریم که بتوان 
در آن قطعات پیش ســاخته مسکن را تولید و بعد در زمین مورد نظر پیاده کرد. ما هنوز 

با فرغون بتن می بریم و دانه دانه آجر روی هم می چینیم.

چرا »دوبی« و »شنژن« رونق گرفتند و »بندرعباس« جا ماند؟

 شکست سیاست توسعه »مناطق آزاد«
محمد مهدی حاتمی :  برای مــا ایرانی ها، »مناطق آزاد 
تجاری« سال ها اســت که مترادف درگاه هایی برای واردات 
و نه صادرات بوده اند و خیلی ها یادشــان هست که کسب 
وکار هایی در شهر های بزرگ، اساساً بر محور آوردِن اجناسی 
از »کیش« یا »قشم« و فروش آن ها شکل می گرفتند. با این 
همه، هدف از ایجاد مناطق آزاد، افزایش ســهم صادرات از 
اقتصاد ایران بوده اســت و صد البته همه می دانیم که ماجرا 
دقیقاً برعکس شــده است: به جای صادرات از مناطق آزاد، 
این مناطق بــه درگاه هایی برای واردات و حتی قاچاق کاال 

بدل شده اند.
از مناطق آزاِد »آنها« تا مناطق آزاِد »ما«

 Special Economic Zones( »مناطق ویژه اقتصادی«
که به اختصار SEZ هم نامیده می شوند(، مناطقی از خاک 
یک کشــور هســتند که قوانین و شــرایط تجارت در آنها 
متفاوت از ســرزمین اصلی است. هدف از ایجاد این مناطق 
)به شــرط کارکرد درست(، تقریباً مشــخص است: بهبود 
»تراز تجاری«، جذب »ســرمایه مستقیم خارجی« و ایجاد 

فرصت های شغلی در مناطق کمتر توسعه یافته.
برآورد ها نشان می دهند که اکنون حدود 5 هزار منطقه آزاد 
تجاری و اقتصادی در سراســر جهــان وجود دارد و این در 
حالی اســت که برخی از بزرگ ترین اقتصاد های کنونی در 
جهان، همچون چین، اساساً به واسطه ایجاد همین مناطق 

به توسعه دست یافته اند.
اما هر یک از کارکرد های مورد اشاره در باال، چگونه به واسطه 
مناطق آزاد به دســت می آیند؟ منظــور از »تراز تجاری« 
)Balance of trade( تفــاوت ارزش میــان صادرات و 
واردات در یک کشور است که در صورت مثبت بودن )باالتر 
 بودن صــادرات از واردات( موجب حفــظ ارزش پول ملی 

در یک اقتصاد می شود.
 Foreign( »منظور از جذب »ســرمایه مســتقیم خارجی
direct investment( هم تقریباً روشن است، اما معموال 
آن قدر بد بیان می شود که گاهی معنایش از دست می رود. 
»سرمایه مســتقیم خارجی«، ســرمایه ای است که توسط 
یک شرکت یا شــخص حقیقِی خارجی در یک اقتصاد وارد 
می شود و توسط خود او هم اداره می شود. بنابراین، اگر یک 
بانک خارجی سرمایه ای به یک شرکت داخلی قرض بدهد، 

در واقع سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است.
»مناطق آزاد تجاری«، ابتدا و به طور کلی در کشــور هایی 
شــکل گرفتند که »اقتصاد آزاد« نداشتند، به این معنی که 
در این کشــورها، دولت متولی اداره اقتصاد بود. آزادسازی 
اقتصادِی ناگهانی در چنین کشور هایی )همچون کشور های 
»بلوک شــرق« پیش از ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی( 
می توانســت نه فقط موجب ســقوط آن نظام ها بشود، بلکه 
اساساً از نظر ایدئولوژیک هم چیزی نبود که آن ها بخواهند. 
بنابراین، راه حل ساده تر این بود که »اقتصاد آزاد«، کم کم 

در این کشور ها پذیرفته شود.
چینی ها دست به کار می شوند

داســتان مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در چنین وضعیتی 
 بــود کــه از »چین« شــروع شــد. »دنگ شــیائوپینگ« 
)Deng Xiaoping(، رهبر اســبق چیــن، که موقعیت 
کنونی چین را هم ناشــی از اصالحات او می دانند، از سال 
1978 تا ســال 1989 میالدی، ســکان رهبری چین را در 
دست داشــت و طی این مدت، بنیان قدرت چین به شکل 

امروزی آن را گذاشت.
 )Mao Zedong( »پــس از مــرِگ »مائو تســه تونــگ

رهبر افسانه ای و پر حاشــیه چین در سال 1976 میالدی 
»شــیائوپینگ« به تدریج از پلکان قدرت در چین باال رفت 
و ســکان رهبری چیِن کمونیست به سمت یک اقتصاد آزاد 

را در دست گرفت.
تــا پیــش از آن، چین اقتصادی بســته بود کــه با اصول 
سوسیالیستی اداره می شد و در دهه 197۰ میالدی، چندان 
از اقتصاد ایران )بــا جمعیتی 3۰ برابر کمتر( بزرگ تر نبود. 
بــا این همه، چیِن تحت رهبرِی »شــیائوپینگ«، به تدریج 
و بســیار آرام آرام، از آن اصول سوسیالیســتی اولیه فاصله 
گرفت و ســاز و کار های اقتصاد بازار در اقتصاد آن ریشــه 
دواندند. یکی از این ساز و کار های جدید هم ایجاد مناطقی 
بود که تجارت در آن ها بر اســاس اصول پذیرفته شــده در 

»بلوِک غرب« در آن زمان، اجرا می شد.
در تابستان سال 1979 میالدی )کمی پس از وقوع انقالب 
در ایران( چین صاحب چهار منطقه آزاد تجاری شــده بود 
مناطقی که قرار بود ســرمایه خارجــی و فناوری روز را به 
اقتصاد این کشــور وارد کنند و البته قابل حدس اســت که 
خارجی ها، بــرای ورود به اقتصاِد پرجمعیت ترین کشــور 

جهان، سر و دست شکستند.
تا ســال 198۴ میالدی، چین 1۴ شهر ساحلی خود را هم 
به این برنامــه اضافه کرد و شــهر هایی همچون »دالیان« 
»نانتانگ« و البته »شانگهای« در این فهرست قرار گرفتند. 
کمــی بعد، دولت چین این شــهر های منفرد را به یک نواِر 
ســاحلی با اقتصاد آزاد بدل کرد و این شــاید آغاز داستان 
وروِد چین به عصر جدید، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان 

هم باشد.
نکتــه جالب توجه در مورد پیدایــش مناطق آزاد در چین 
تبدیِل تدریجی یک اقتصاد دولتِی به شــدت بســته به یک 
اقتصــاد آزاد با توانایی جذب ســرمایه خارجی و البته بدل 
شــدن این اقتصاد به یک اقتصــاد صادرات-محور در طول 

چند دهه است.
جالب تر اینکه اقتصاد آزاد در چین، از ســواحل شرقی این 
کشور شــروع شد، یعنی همان مناطقی که باالترین توانایی 
واردات و صــادرات در آن هــا نهفته بــود و از قرن ها پیش 

بنادری تجاری محسوب می شدند.
حتی همین امروز هم، شــرق چین به شدت توسعه یافته تر 
از غرب آن اســت و بخش عمده جمعیت چین هم در شرق 

این کشور ساکن اســت. مناطق شرقی چین، به دلیل آنکه 
در میان رشــته کوه های مرتفع هیمالیا در غرب و جنوب و 
دشــت های بایر در شمال محصور شده اند، هنوز هم منتظر 

توسعه بیشتر هستند.
از »شنژن« تا »بندرعباس«

چین امروز بیش از 2۰۰ منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دارد 
که برای برخی از آن ها ماموریت های ویژه هم تدوین شــده 
است. به عنوان نمونه، برخی از مناطق آزاد تجاری در چین 
ماموریت دارند صرفا ســرمایه خارجــی جذب کنند، برخی 
دیگر مامور توسعه فناوری هایی خاص )همچون IT( هستند 
و برخی هم برای ایجاد فرصت های شــغلی در مناطق کمتر 

توسعه یافته شکل گرفته اند.
»شنژن« )Shenzhen( اولین منطقه آزاد تجاری در چین 
بود که فعالیت در آن از ســال 198۰ میالدی شروع شد. بر 
اســاس گزارش بانک جهانی، درآمد ســرانه شهروندان این 
شهر در طول 3 دهه منتهی به سال 2۰11 میالدی، حدود 
1۰۰ برابر افزایش یافته و »معجزه شنژن« را رقم زده است. 
)در برخی دیگر از منابع، رشد این شاخص حدود 2۴۰ برابر 

معادل بیش از 2۴ هزار درصد برآورد شده است.(
معجزه وار بودن رشــد این شهر زمانی آشکارتر می شود که 
بدانیم شــنژن در دهه های 199۰ و 2۰۰۰ میالدی هم در 
فهرست شهر هایی با ســریع ترین میزان رشد اقتصادی )در 

کنار شهر هایی مانند دوبی( قرار داشته است.
این شــهر، اکنون به عنوان مرکز فناوری در چین شناخته 
می شــود، ســومین بندر پر تردد در جهان است و بر اساس 
داده هــای »فوربــس«، در ســال 2۰2۰ میــالدی، پس از 
نیویــورک، هنگ کنگ، مســکو، پکن، لندن و شــانگهای، 
هفتمین شــهر با بیشــترین تعداد میلیــاردر )۴۴ نفر و بر 

حسب دارایی دالری( در جهان بوده است.
 World( »بر اساس داده های »شــورای کشتیرانی جهانی
Shipping Council(، ظرفیت تجاری بندر شــنژن در 
سال 2۰18 میالدی معادل 27.7۴ میلیون TEU )واحدی 

استاندارد برای حجم کانتینر های تجاری( بوده است.
برای مقایسه، ظرفیت بندر »جبل علی« در دوبی، به عنوان 
بزرگ ترین بندر در منطقه، در همان ســال معادل 1۴.95 
میلیون TEU یا به عبارتی حدودا به اندازه نیمی از ظرفیت 
شــنژن بوده و ظرفیت »بندرعباس« بــه عنوان بزرگ ترین 

بنــدر تجاری ایران، تنها حــدود 2 میلیون TEU )معادل 
7درصد از ظرفیت شــنژن و حــدود 13 درصد از ظرفیت 

»جبل علی«( بوده است.
ایران: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

ســر و کله مناطق آزاد تجاری در ایران، پس از پایان جنگ 
با عراق و از ســال 1368 پیدا شد و با این همه، طرح هایی 
مشــابه هم از چند دهه پیش در این مورد وجود داشــت. 
به عنــوان نمونه، در حالی که برخی قوانین برای تســهیل 
تجــارت از طریق بندرعباس از دهه 133۰ خورشــیدی در 
ایران مصوب شــدند و در سال 1356 خورشیدی هم برای 
توســعه جزیره کیش اقداماتی شروع شد، اما ایجاد مناطق 
آزاد در ایران عمال در سال های پایانی دهه 136۰ به عنوان 

یک سیاست جدی در دستور کار قرار گرفت.
نخســتین مناطــق آزاد تجاری در ایــران، همین حاال هم 
معروف تریِن آن ها هســتند: کیش، قشم و چابهار. در خالل 
بیش از ســه دهه ای که از آن تاریخ می گذرد، اکنون تعداد 
این مناطق به 8 مورد )مناطق آزاد اصلی( رسیده که عالوه 
بر سه مورد باال، شامل مناطق آزاد انزلی، ماکو، اروند، ارس 
و مازندران می شــود. این آمار، به غیر از آمار »مناطق ویژه 
اقتصادی« است که در تعریف، مشابه با مناطق آزاد تجاری 
هستند، اما بسیاری از آن ها در مناطق مرزی واقع نشده اند 

و کارکرد های متفاوتی هم دارند.
این، اما در حالی اســت که بر اساس یکی از مصوباتی که در 
ماه های پایانی فعالیت مجلس دهم از رای بهارستان نشینان 
گذشــت، 111 مورد منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در 
کشــور مجوز تاسیس گرفته اســت. ایجاد این مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی که بر اســاس تخمین خبرگزاری تســنیم 
مســاحت آنها در مجموع 12 برابر مساحت میانگین مناطق 

آزاد تجاری در جهان است، هنوز در کش و قوس است.
از آن ســو، اما بر اســاس آماری که ســال گذشته توسط 
مرتضی بانک، دبیِر وقت شــورای عالی مناطق آزاد تجاری 
ایران منتشر شد، اکنون حدود 5 هزار منطقه آزاد تجاری در 
سراســر جهان وجود دارد و این در حالی است که نمی توان 
میزان موفقیت تمام این مناطق آزاد را به شــکل یکسان در 

نظر گرفت.
گزارش هایی که می گوینــد مناطق آزاد تجاری در ایران به 
درگاه های واردات بدل شــده اند و صــادرات در آن ها معنا 
ندارد، کم نیســتند. موضوع این است که اگر قرار بر واردات 
باشــد، نیازی به زدن برچسب »منطقه آزاد« به یک شهر یا 
بندر وجود ندارد و این یعنی سه دهه سیاست ایجاد مناطق 
آزاد در ایران، دســت کم تا حاال، سیاستی شکست خورده 

بوده است.
با این همه، آینده می تواند روشن تر باشد. نوار ساحلی ایران 
در خلیج فارس )موســوم به ســواحل مکران(، یکی از کم 
توسعه یافته ترین نوار های ساحلی از نظر اقتصادی در جهان 
اســت. برخی آمار ها نشــان می دهند که کشور های توسعه 
یافته و موفق در حوزه صــادرات، تقریباً همگی به آب های 
آزاد راه دارنــد و بخش عمده تولید ناخالص داخلی آن ها از 
بنادر و شهر های ســاحلی شان نشات می گیرد. واضح است 

که ایران در زمره این کشور ها قرار نمی گیرد.
ایران در مورد مناطق آزاد امروز دو راه بیشــتر ندارد: یا باید 
این مناطق واقعاً »اقتصاد آزاد« را تجربه کنند )به این معنی 
که مداخله دولتی به هر شــکلی به حداقل برســد و البته 
مواردی که اینجا مجال ذکرشــان نیست( و یا اینکه عطای 

آن ها به لقای شان بخشیده شود.

حجم بازارهای صادراتی بنزین و گازوئیل کشور در حال تغییر است

پتروپاالیشگاه ها، تحریم ها را دور می زنند؟

چرا زنان کمتر سراغ راه انداختن کسب وکار می روند؟

کسب وکارهای نوپا فرصتی برای کاهش نرخ بیکاری زنان

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

دیدگاه

کارشناس مسکن
بیت اهلل ستاریان

عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان
علیرضا سرحدی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

بحران ارزی ترکیه، دامن دیگر کشورها را خواهد گرفت

تناقض های تورم سبز؟ترکیه تنها کشوری نیست که با بحران ارزی مواجه است
هیچ کس منکر صدمه زیســت محیطی فلزاتی مثل آلومینیوم 
نیســت. اما در عین حال همین فلز برای پروژه های سبز و به 
خصوص اســتفاده از انرژی خورشیدی حیاتی است و قیمتش 
نیز به همین دلیل رو به افزایش است. جهان این روزها با پارادوکس فزاینده ای در برنامه خود برای سبز شدن 
مواجه است. هرچه تالش برای رسیدن به اقتصاد سبز بیشتر می شود، هزینه ها باالتر می رود و احتمال آن که 
عواقب وحشــتناک تغییرات اقلیمی کنترل شود، کاهش می یابد. اما وقتی می گوییم »هزینه ها« از چه چیزی 

حرف می زنیم؟ از افزایش تقاضا برای موادی که قرار است اقتصاد پاک را بسازند اما خودشان پاک نیستند.
دولت های زیادی در تالش اند که در چارچوب اهداف اقتصاد پاک، قوانین ســبز تدوین کنند و به اصطالح 
جلوی ســرمایه گذاری در معادن، کارخانه های ذوب فلزات یا هر منبع دیگری که آزادکننده کربن اســت 
را بگیرند. نتیجه  ناخواســته این وضع، تورم ســبز اســت: افزایش قیمت فلزات و مــواد معدنی مثل مس 
آلومینیوم و لیتیوم که برای ساختن تجهیزات مربوط به انرژی خورشیدی و بادی، خودروهای برقی و سایر 

تکنولوژی های تجدیدپذیر ضروری هستند.
در گذشــته، گذار به ســمت منابع جدید انرژی به معنی آن بود که منبع قبلی تقویت می شود. مثال ظهور 
انرژی بخار باعث شــد سازندگان کشتی های بادبانی فکرشــان را روی هم بگذارند و نوآوری های زیادی را 
ظرف مدت کوتاهی در این عرصه ارائه بدهند. اگر انرژی بخار نیامده بود آن ها هم به این فکرها نمی افتادند. 
اختراع برق هم تاثیر مشــابهی روی تکنولوژی های قبل از خودش گذاشــت و آن ها را بهینه کرد. امروزه 
ساختن اقتصاد سبز به معنی مصرف نفت بیشتر در دوره گذار است؛ اما تولیدکنندگان عمال واکنشی مثل 
سابق ندارند. علتش این است که آینده سوخت های فسیلی مدت زیادی است که تیره و تار شده و قوانین 

محدودکننده نیز در موردشان وجود دارد.
امروزه با وجود آن که قیمت نفت باال می رود، سرمایه گذاری توسط شرکت های بزرگ هیدروکربنی و کشورهای 
وابسته به این منابع، همچنان در حال کاهش است. به جایش قدرت های نفتی دارند خود را احیا می کنند تا 

سردمدار انرژی پاک باشند. این وضع حتی در حوزه نفت شیل هم دیده می شود.
برای توضیح تناقضی که امروزه با آن مواجهیم به این نکته توجه کنید: دو تا از مهم ترین فلزاتی که جهان برای 
تولید انرژی های جایگزین به آن ها نیاز دارد، مس و آلومینیوم هستند؛ اما سرمایه گذاری در این فلزات نیز به دلیل 
محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی کاهش یافته است. درواقع دنیا برای آن که جلوی گرمایش 
بیشتر زمین را بگیرد، به مس بیشتری نیاز دارد اما همین اخیرا مثال در آالسکا جلوی استخراج معدن مس به 
دالیل زیســت محیطی گرفته شد. همچنین چین که تا یک دهه پیش، تولید مازاد موادی مثل سنگ آهن و 
فوالد را هم داشت و مازاد تولیدش را روانه بازارهای خارجی می کرد، حاال تولید را کاهش داده. تقریبا 6۰درصد 
از آلومینیوم دنیا از چین می آید و تولید آن هم کاهش پیدا کرده. حاال مشخص نیست فلزات الزم برای صنایع 

انرژی پاک قرار است از کجا تامین شوند و این تناقض بزرگی است.
البته هیچ کس منکر صدمه زیست محیطی این فلزات نیست. آلومینیوم یکی از غیرپاک ترین فلزات موجود است. 
اما در عین حال همین فلز برای پروژه های سبز و به خصوص استفاده از انرژی خورشیدی حیاتی است. جالب 
اینجاست که تصور می شد چین همواره این مواد را به بازار جهانی عرضه خواهد کرد اما حاال مشخص شده که 
این طور نیست. تکنولوژی های تجدیدپذیر به موادی متفاوت از تکنولوژی های وابسته به سوخت های فسیلی نیاز 
دارند. مثال نیروگاه های بادی و خورشیدی شش برابر بیشتر از نیروگاه های متداول از مس استفاده می کنند. تقاضا 
برای مس دارد در جهان باال می رود و تورم سبز به همین منوال ادامه می یابد. از سال گذشته تاکنون، قیمت مس 

بیش از صد درصد و قیمت آلومینیوم بیش از 75 درصد افزایش پیدا کرده است.
تا مدتی پیش، حرف زدن از حکومت داری مبتنی بر دغدغه های زیســت محیطی و اجتماعی مثل امتیازی بود 
که فقط کشورهای ثروتمند از آن برخوردار بودند. اما دیگر این طور نیست. بنابراین کشورهایی مثل چین و نیز 
کشورهای آمریکای التین دیگر قرار نیست تامین کننده مواد اولیه ناپاک برای انرژی پاک در کشورهای دیگر 
باشند. همین آمریکای التین که زمانی به عنوان »غرب وحشِی استخراج معادن« شهرت پیدا کرده بود و برای 
این امور محدودیتی نداشت، حاال محدودیت ها را پذیرفته است. تقریبا ۴۰ درصد از عرضه مس در جهان از شیلی 
و پرو می آید و در هردوی این کشورها، پروژه های استخراج معدن که قبال پنج سال طول می کشیدند حاال بیشتر 
از ده سال به طول می انجامند. حتی یک پروژه استخراج مس بزرگ در پرو که قرار بود در سال 2۰11 تکمیل 

شود، هنوز هم تکمیل نشده است. شیلی نیز در حال تجدید نظر در قوانین خود برای سبز شدِن اقتصاد است.
حل و فصل این تناقض بزرگ - اینکه چطور مواد ناپاک را برای تولید انرژی پاک استفاده کنیم- همچنان یکی 
از بزرگ ترین چالش های آینده جهان باقی خواهد ماند. حاال باید دید دولت ها و قانون گذاران چطور این چالش 

را از سر راه خود برخواهند داشت. 

ترقی اقتصادی :تحلیلی که هفته گذشــته توســط بانک 
سرمایه گذاری Nomura منتشر شد، نشان داد که چهار 
بازار نوظهور که بیشتر در معرض خطر بحران ارزی هستند 

عبارتند از مصر، رومانی، ترکیه و سریالنکا.
مارک موبیوس، ســرمایه گذار برجســته بازارهای نوظهور 
می گوید: با توجه به چشــم انداز نرخ هــای بهره باالتر در 
ایاالت متحده، ترکیه ممکن اســت تنها کشوری نباشد که 
با بحران ارزی مواجه اســت. سی ان بی ســی در گزارشی به 

بحران ارزی ترکیه و دیگر کشورها پرداخته است.
موبیوس در پاســخ به این سوال که آیا کاهش شدید ارزش 
پول ترکیه، لیر، می تواند به کشــورهای دیگر سرایت کند 

گفت: بله، البته که می تواند.
این سرمایه گذار که شریک موسسه شرکت سرمایه گذاری 
Mobius Capital Partners اســت گفت: با نرخ بهره 
باالتــر در ایاالت متحده، همه کشــورهای دیگر که بدهی 

دالری دارند،  ضربه خواهند خورد.
لیر ترکیه روز سه شــنبه در حالی به پایین ترین حد خود 
ســقوط کرد که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری این 
کشــور از ادامه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در بحبوحه 

افزایش تورم دو رقمی دفاع کرد.
موبیوس مشــخص نکرد که کدام کشورهای دیگر در برابر 
بحران ارزی آسیب پذیر هستند. اما او گفت که خبر خوب 
این اســت که از زمان بحران مالی آســیا در سال 1997 تا 
کنون، بسیاری از بازارهای نوظهور بیشتر به ارزهای محلی 

خود وام گرفته اند.
ریسک بحران ارزی

تحلیلی که هفته گذشــته توســط بانک ســرمایه گذاری 
Nomura منتشر شد، نشان داد که چهار بازار نوظهور که 
بیشتر در معرض خطر بحران ارزی هستند، عبارتند از مصر 

رومانی، ترکیه و سریالنکا.
در این تحلیل شاخص هایی مانند بدهی خارجی به عنوان 
درصــدی از تولید ناخالص داخلی، نســبت ذخایر ارزی به 

واردات و شاخص بورس در نظر گرفته شده است.
بانک سرمایه گذاری Nomura همچنین در گزارش خود 

نوشت: با نگاهی به آینده، چشم انداز عادی سازی سیاست 
پولی توســط فدرال رزرو در بحبوحه رکود اقتصادی عمیق 

چین، ترکیب خوبی برای بازارهای نوظهور نیست.
فــدرال رزرو امریکا قرار اســت از این ماه، ســرعت خرید 
دارایی های خود را کاهش دهــد. اکثر مقامات فدرال رزرو 
گفته اند که حداقل تا زمانی که این روند کاهشــی، کمتر 
نشود، افزایش نرخ ها اعمال نخواهد شد، اما بازارها به دنبال 

جدول زمانی سریع تری برای نرخ ها هستند.
Nomura اضافــه کــرد که این در زمانی رخ داده اســت 
کــه بازارهای نوظهور با چالش های دیگری مانند کســری 
فزاینده مالی و حســاب جاری و افزایش قیمت مواد غذایی 

مواجه شده اند.
انتخاب های سرمایه گذاری موبیوس

موبیوس می گویــد نرخ های بهره باالتــر لزوما به معنای 
رکود بزرگ در بازارها نیســت. او ادامه داد: شرکت هایی با 
درآمد قوی و حاشیه های سود خوب، همچنان در محیطی 
با افزایش نرخ بهره عملکرد خوبی خواهند داشــت، هند و 

تایوان دو بازار مورد عالقه من است.
در مورد ترکیه، موبیوس معتقد اســت کــه ارز ضعیف تر 
می تواند منجر به صادرات بهتر این کشــور شــود. او ادامه 
داد: شــرکت هایی که ما در ترکیه داریم به دالر و به یورو 
درآمــد دارند. با لیر کم ارزش تر و ضعیف تر، این شــرکت 
ها بهتر عمل خواهند کرد، چرا که هزینه های آنها بســیار 

کمتر خواهد شد.

دیدگاه

 استراتژیست ارشد مورگان استنلی
روچیر شارما

ترقــی اقتصادی : آرزوی رســیدن فرانســه و 
ایتالیــا به رهبری اروپا در مســیری پــر از مانع 
قــرار دارد. کشــورهای اروپای شــمالی قطعا با 
نظــر  مــورد  دســت ودل بازانه  خرج کردن هــای 
ماکــرون و دراگی موافــق نخواهند بود. همچنین 
کشــورهای اروپای مرکزی و شــرقی بــا مواضع 
 ماکرون و حق به جانبی اش در امور اروپایی مشکل 

خواهند داشت.
یک زوج سیاســی قدرتمند جدیــد این روزها در 
اروپا خودش را نشان داده و سودای رهبری قاره را 
در سر می پروراند؛ اما یکی از طرفین که قبال آلمان 

بود حاال دیگر در معادله آن ها جا ندارد.
در شــرایطی که دوره صدراعظمی آنگال مرکل در 
آلمان دارد به پایان می رســد و این کشور درگیر 
تبعات این تغییر اســت، دو چهــره اروپایی دیگر 
یعنی امانوئل ماکرون )متحد سابق مرکل( و ماریو 
دراگی )نخســت وزیر ایتالیا( به دنبال آن هستند 
که خال ناشــی از خروج مــرکل از قدرت در اروپا 
را پــر کنند. آن ها می خواهند شــیوه ای جدید از 
رهبری در اروپا را در پیش بگیرند؛ شــیوه ای که 
در آن خرج کردن آسان تر و تصمیم گیری سریع تر 
است. حداقل این چیزی است که ماکرون با توجه 

به تجربه قبلی اش می خواهد.
ماکــرون و دراگی و متحدان آن هــا در تالش اند 
برنامــه احیای اقتصــادی 75۰ میلیــارد یورویی 
اتحادیــه اروپا را بــه کار بیندازنــد، یک معاهده 
دوجانبــه مبتنی بر همان مدل همکاری فرانســه 
و آلمــان را نهایــی کنند و در عرصــه پروژه های 

صنعتــی در اروپا نیز با یکدیگر مشــارکت کنند. 
می شــود گفت افــق و برنامه های ایــن دو رهبر 
فرانســه و ایتالیا به هم شــباهت زیادی دارد. هر 
دو آن ها پیش از این بانکدار عرصه سرمایه گذاری 
بودند و به اتحادیه اروپا به چشــم پادزهری برای 
نگاه می کنند.  داخلی کشورهایشــان  مشــکالت 
تنها فرق شــان این اســت که دراگی بــه عنوان 
ناجی ایتالیا به قدرت رســیده اما ماکرون تازه باید 
 برای مانــدن در قدرت تالش کنــد و مخالفانش 

هم در فرانسه کم نیستند.
آرزوی رســیدن فرانســه و ایتالیا به رهبری اروپا 
البته در مســیری پر از مانع قرار دارد. کشورهای 
اروپای شــمالی قطعــا با خرج کردن های دســت 
و دل بازانــه مــورد نظر ماکــرون و دراگی موافق 
نخواهنــد بــود. همچنیــن کشــورهای اروپای 
مرکزی و شــرقی همچنــان با مواضــع ماکرون 
 و حق به جانبــی اش در امــور اروپایــی مشــکل 

خواهند داشت.
در پــس اتحــاد امروزی فرانســه و ایتالیــا البته 
دوره هــای عظیمــی از درگیــری نهفته اســت. 
همین دو ســال پیش، مناســبات دیپلماتیک دو 
کشور به خاطر مســائل مختلفی مثل مهاجرت و 
وضعیت لیبی به بدترین وضع خود رســیده بود و 
وزیر خارجه ایتالیا از اعتــراض جلیقه زردها علیه 
ماکرون حمایت می کرد و فرانســه هم دائم سفیر 
ایتالیــا را احضار می کرد. حاال چه شــده که این 
 دو کشــور به هم نزدیک شده اند؟ دو دلیل واضح 

برایش وجود دارد.

از یک ســو آنگال مرکل و آلمان به دلیل موافقت 
با پــروژه خط لوله گاز نوردســتریم 2 و همکاری 
با روســیه در ایــن خصوص مــورد غضب برخی 
رهبــران اروپایــی قــرار گرفته انــد و از ســوی 
دیگــر هم انگلیــس با خروج از اتحادیــه اروپا در 
شرایطی قرار گرفته که ســران اروپا به مواضعش 
اهمیتــی نمی دهنــد. اینهــا نقش کشــورهایی 
 مثــل فرانســه و ایتالیــا را حداقل بــرای مدتی

پررنگ کرده است. 
مارک الزار اســتاد تاریخ سیاسی و جامعه شناسی 
در پاریس می گوید از آنجا که دراگی پیشتر رئیس 
موفقــی برای بانک مرکزی اروپا بوده و در گلدمن 
ساکز هم سمت داشته است، ماکرون حس می کند 

که راحت تر از مرکل می تواند با او کار کند.
حاال دو رهبر فرانســه و ایتالیا حتی در نظر دارند 
توافــق دوجانبه ای با عنــوان کوییرینال را هم به 
امضا برســانند که در چارچوبــش همکاری بین 

مرزی بین دو کشور بیشتر می شود. 
جزییات دقیق از این توافق دوجانبه افشــا نشده 
است؛ اما کریســتف دی پمپئو یکی از حقوقدانان 
تیــم ماکــرون می گوید: »مســئله مهــم در این 
توافق این اســت که خیلی زود تعادل مناســبات 
در اروپا قرار اســت دســتخوش تغییر شــود.« از 
آنجا کــه آلمان فعال تا مدتــی در مرحله گذار از 
 مــرکل بــه صدراعظم جدید بســر خواهــد برد، 

می توان این نظر را پذیرفت.
فرانسه و ایتالیا که مدت ها در زمینه همکاری های 
صنعتــی نیــز دچــار مشــکل بودنــد و مثال در 
عرصــه ادغام شــرکت های بزرگ کشتی ســازی 
بــه نتیجــه نرســیده بودنــد، حــاال می توانند 
ادغــام شــرکت های بزرگ خودروســازی خود از 
 جملــه ادغام فیات کرایســلر با گــروه پی اس ای

را شاهد باشند.
اما تغییر قوانین مالی اتحادیه اروپا از نظر فرانســه 
و آلمــان فعــال در اولویت فعالیــت اروپایی آن ها 
قــرار دارد. به گفته گرگــوری کالیس اقتصاددان 
موسسه بروگل، فرانســه و ایتالیا هر دو معتقدند 
که چارچــوب مالی اتحادیه اروپا بیــش از اندازه 
محدودکننده است و باید در آن تجدید نظر شود.

در حالی که تمام این تحوالت در افق آینده اتحادیه 
اروپا قرار گرفته، نباید این نکته را فراموش کرد که 
فرانسه قصد ندارد آلمان را از برنامه های درازمدت 
خودش کنار بگذارد و اصوال به قول دیپلمات های 
فرانسوی، »آلمان همیشه در اولویت است«. با این 
حال، به نظر می رســد که فرانســه به اتحادش با 
ایتالیا هم بسیار دل خوش کرده و ترجیح می دهد 
ایتالیا هم وارد بازی قدرت سه جانبه برای رهبری 

اروپا شده باشد.
منبع: پولیتیکو

ترقی اقتصادی : همیشه در دوره ای که مردم بیشتر نگران عقب نشینی ارزش سهام ها 
هستند، شما به عنوان یک سرمایه گذار بیشترین سود را می برید.

به گفته سرمایه گذار SpringOwl، کاهش ارزش سهام گردشگری به دنبال ظهور نوع 
جدید کووید 19 یک شکســت موقتی است و االن فرصت خوبی برای خرید سهام این 
بخش اســت. سی ان بی سی گزارشی دراین باره منتشر کرده است. پس از اینکه سازمان 
جهانی بهداشت، اومیکرون را به عنوان نوع نگران کننده کووید طبقه بندی کرد، ارزش 
ســهام سفر و گردشگری کاهش یافت. چندین کشور هم برای اعمال مجدد محدودیت 
های مرزی اقدام کردند. این عقب نشــینی فوری »بی شــباهت« به آنچه با کشف نوع 
 SpringOwl دلتا در اواخر ســال 2۰2۰ مشاهده شد، نیست. جیسون آدر، مدیرعامل
معتقد است که احتماال این وضعیت عمر کوتاهی خواهد داشت. البته او نسبت به سهام 

گردشگری جهانی خوش بین است.
او به سی ان بی سی گفت: همیشه در دوره ای که مردم بیشتر نگران عقب نشینی ارزش 

سهام ها هستند، شما به عنوان یک سرمایه گذار بیشترین سود را می برید. البته او می 
گوید که ممکن است این رشد به آن سرعتی که برخی انتظار دارند،  اتفاق نیوفتد، اما عقب 

نشینی حال حاضر قیمت این سهام ها یک فرصت خوب و جالب است.
شرط بندی در سهام ها

به نظر می رسد که سهام کازینوها، به ویژه آنهایی که در ماکائو هستند، بیشتر صعودی 
خواهد بود. این جزیره تحت محدودیت های ســفر، به ویژه بازدیدکنندگان از سرزمین 
اصلی چین و همچنین سرکوب های نظارتی اخیر، آسیب زیادی دید. آدر گفت: شرکت 
های بازی ماکائو اکنون به دلیل همه گیری کرونا و همچنین به دلیل تغییرات احتمالی 

قوانین، احتماال برخی از بهترین ارزش ها را در کل بازار سهام ارائه خواهند داد.
آدر همچنین ادامه داد: سهام الس وگاس سندز که مالک و اداره کننده استراحتگاه ها در 

سراسر ایاالت متحده، ماکائو و سنگاپور است هم جذاب خواهد بود.
این ســهام روز سه شنبه حدود 35 دالر به ازای هر سهم بسته شد که نسبت به سطح 

ژانویه 2۰2۰ حدود 5۰ درصد کاهش یافته است.
آدر با تاکید بر ترازنامه قوی این شرکت گفت: این شرکت در صدر فهرست شرکت هایی 
که در حال حاضر تحت تاثیر ســفر و گردشگری قرار گرفته اند. فکر می کنم چند سال 
دیگر که به گذشته نگاه می کنیم با خودمان می گوییم ای کاش سهام بیشتری از این 

شرکت ها خریده بودیم. زمانی که قیمت آن زیر ۴۰ دالر بود.

پشت پرده اتحاد امانوئل ماکرون و ماریو دراگی چه خبر است؟

فرانسه و ایتالیا برای اروپای پس از مرکل برنامه ها دارند

االن زمان خوبی برای خرید سهام شرکت های گردشگری است

تبدیل تهدید اومیکرون به فرصت

منبع: فایننشال تایمز
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۱2 - نیمه اول آذر ۱400

ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱50 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

صنعت بیمه در هر جامعه ای از شــاخص های مهم اطمینان عمومی، اعتماد اجتماعی، رفاه اقتصادی و امید به آینده به شــمار می رود 
و مسیر توسعه کمی و کیفی کسب و کار و همچنین سطح معیشت مردم از گذرگاه این صنعت عبور می کند.  آنچه در پی می آید 
دماسنج صنعت بیمه و نماگر صنعت مادری است که در کنار دو نهاد بانک و بازار سرمایه، نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می کند. 

معاونت طرح وتوسعه 
همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی

  ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به 6 شرکت بیمه در 6 طرح مختلف 
 ارائه مجوزهای موردی بیمه ای به 6 شرکت بیمه در 3 رشته مختلف شامل بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمه کرونا در بیمه 

نامه حوادث اشخاص و بیمه مسئولیت مدنی برای حرفه های مختلف
  ارائه چارچوب شــرایط عمومی بیمه مســافران عازم به خارج از کشــور، چارچوب شــرایط عمومی بیمه زندگی به شرط فوت 

چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی به شرط حیات، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی مختلط به تمام شرکت های بیمه ای
 تدوین بودجه مصوب و اصالحی ساالنه )سال های 1399 و 1400( بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛

 تدوین پروژه  بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای اجرای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی برای ســال 1399 و 1400 و تدوین منشــور 
پروژه های راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و پایش مستمر آن؛

 ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در سامانه )رابت( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 
 تهیه و تدوین و انتشار کتابچه »گزیده قوانین و مقررات بودجه و برنامه سال 1400 )و مقایسه آن با سال 1399(«.

 تهیه کتاب سالنامه آماری صنعت بیمه و پوستر آماری »نماگرهای صنعت بیمه در سال 1398 و 1399« برای درج در پرتال سازمان.
 بررسی تقاضای تأسیس شرکت های بیمه: 

 تقاضای تأسیس 36 شرکت بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
 مراتب موافقت اصولی با تأســیس 5 شــرکت بیمه )شرکت های بیمه اتکایی آوای پارس،  بیمه اتکایی تهران رواک، بیمه مختلط 

پردیس، بیمه مختلط هوشمند فردا و بیمه زندگی کاریزما( صادر گردید.
 پروانه تأسیس )موافقت با ثبت( شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد.

 بررسي و تأیید صالحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضاي هیئت مدیره، معاونان، مدیران فنی و اکچوئران داخلی به تعداد 
230 نفر

 بررسی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای به تعداد 825 پروانه
یک صنعت زیر ذره بین نظارت

 تدوین دستورالعمل اصالحی»روش برآورد و کنترل کفایت ذخایرفنی رشته بیمه شخص ثالث مؤسسات بیمه« و ابالغ به شرکتهای 
بیمه 

 مکاتبه و پیگیری دریافت اطالعات، بررســی، محاســبه و اعالم توانگری مالی شرکتهای بیمه و افشای آن در پرتال بیمه مرکزی 
ج.ا.ایران؛

 بررسی ترکیب سهامداری شرکت های بیمه در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط و پیگیری رعایت نصاب ها وفق مندرجات 
آیین نامه شماره 100؛

 بررســی گزارش توجیهی افزایش ســرمایه و ارائه مجوز برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به شــرکتهای بیمه به منظور افزایش 
سرمایه؛

 رسیدگی به اختالفات بین صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه در راستای مفاد ماده 29 قانون بیمه شخص ثالث ؛ 
 کنترل ضریب خسارت انواع رشته های بیمه ای.

 همکاری در اجرای طرح نسخ الکترونیک با سازمان بیمه سالمت و سازمان تامین اجتماعی در مسیر صرفه جویی در مصرف کاغذ 
و چاپ دفترچه های درمانی، جلوگیری از جعل اسناد پزشکی. 

 رصد و بررسی بیمه نامه های مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت های بیمه به منظور اخذ پوشش اتکایی الزم از بازار بیمه.
 نظارت بر پیاده سازی و اجرای آخرین نسخه وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث، بدنه، هوش تجاری

 ایجاد مقدمات الزم جهت اعمال نظارت سیســتمی و پیشــگیرانه در رشــته های بیمه ای مرتبط با حمل کاال )باربری، مســئولیت 
متصدیان حمل داخلی و ...( و آتش سوزی و الزام شرکت های بیمه در تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی بیمه نامه.

 بررسی عملکرد شرکت های بیمه در خصوص قراردادهای بزرگ از جمله قرارداد های بیمه ای.
 ابالغ بخشنامه  های متعدد و مختلف به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران و یکسان سازی رویه های مورد عمل شرکت های بیمه 

به عنوان نمونه ، تدوین و ابالغ کاربرگ های متحدالشکل اجرای مواد 34 و 36 قانون بیمه شخص ثالث به تمام شرکت های بیمه
 بررسی آیین نامه ها و مقررات مربوط و ارائه پیشنهادات برای اصالح 

 مشارکت در کارگروه تخصصی راه اندازی مجتمع رسیدگی به تصادفات رانندگی )مجتمع تخصصی تصادفات(؛
 نظارت بر حســن اجرای مفاد ماده های 30 و 31 قانون بیمه اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث، از طریق صدور بخشنامه 

تاکیدی.
نظارت بر بیمه های زندگی

 بررسی و انطباق بیمه نامه های زندگی با سرمایه فوت باالی مبلغ تعیین شده با مجوزهای صادره طبق ماده 6 آیین نامه شماره 68 و 
بخشنامه های مرتبط با آن؛  

 اخذ و بررسی اطالعات تمامی بیمه نامه های عمر زمانی گروهی
 اخذ و بررسی قراردادها و تفاهم نامه منعقده شرکتهای بیمه با بانک هایا صندوق ها

 رسیدگی و پاسخگویی به تعداد 112 فقره شکایات بیمه های زندگی؛
 تدوین استانداردهای حرفه ای محاسب فنی بیمه

 بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمه های زندگی اندوخته دار 
 اصالح درآمد سرمایه  گذاری از محل ذخایر ریاضی موسسات بیمه در صورتهای مالی 

 محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکت های بیمه زندگی 
 پاسخ به استعالم های سازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت ذخایر بیمه های زندگی شرکت های بیمه مختلط و تمامی ذخایر 

فنی شرکت های بیمه زندگی؛
 امکان سنجی محاسبه خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری منابع حاصل از ذخیره ریاضی بیمه نامه های زندگی؛

 بررسی روشهای تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخیره ریاضی شرکتهای بیمه از سایر منابع با تاکید بر سرمایه گذاری بصورت 
سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی؛

نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای
 برنامه ریزی مســتمر به منظور سیســتمی نمودن فرآیند کنترل و نظارت بر نحوه اعطای پروانه نمایندگی توسط شرکتهای بیمه به 

اشخاص
 نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه توسط شرکتهای بیمه 

 بررسی مدارک و مستندات مربوط به تأسیس شرکتهای نمایندگی بیمه و موافقت با ثبت و تأسیس نمایندگان حقوقی.
 انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه ای )نمایندگان( 

 مشارکت در ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور 
 هماهنگی با نهادهای نظارتی و اطالعاتی به منظور شناسایی شبکه خدمات بیمه ای دارای اشتغال همزمان 

 بررسی،اعالم نظروانجام اقدامات نظارتی الزم درخصوص شکایات واصله
 برخورد نظارتی با استارت آپهای فاقد مجوز و نظارت میدانی بر عملکرد آنان

 جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز بیمه ای از طریق ابالغ بخشنامه به تمامی فعاالن صنعت بیمه.
 انجام بازدیدهای نظارتی از شــرکت های بیمه و دفاتر ارزیابان خســارت بیمه ای در راســتای کنترل بر نحوه فعالیت آنان و حسن 

اجرای مفاد آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی بیمه.
نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها

 نظارت مستمر بر رعایت آیین نامه های گزارشگري  و افشاي  اطالعات  مؤسسات  بیمه )88(، صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و 
عملیاتی موسسات بیمه )9( و حاکمیت  شرکتی)93( از قبیل:

 32 مورد نظارت بر خط ازشــرکت های بیمه و 9 مورد بازدیدهای میدانی از شــرکت های بیمه دررعایت آیین نامه های 88، 90 و 
93 و مکمل های آن 

 نظارت برنحوه اجراي آییننامه گزارشگري وافشاي اطالعات مؤسسات بیمه )32 مورد(

 نظارت مستمر براجراي آیین نامه حاکمیت شرکتي)40 مورد(
 پیگیری واریز حدود مبلغ  855ر27 میلیارد ریال توسط شرکت های بیمه ای به حساب خزانه بابت عوارض بیمه نامه های شخص ثالث 

سهم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
 واریز حدود مبلغ  994 میلیارد ریال توســط شــرکت های بیمه ای به حســاب خزانه بابت عوارض بیمه نامه های شخص ثالث سهم 

نیروی انتظامی 
 اقدامات الزم برای هوشمندسازی نظارت بر آیین  نامه  های گزارشگري

جهانی می اندیشیم، منطقه ای عمل می کنیم
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک  )Risk( در رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی ج.ا.ایران 
و 7 شــرکت بیمه ایران، آســیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت و سامان با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 5 هزار میلیارد ریال برای هر 

ریسک؛
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز )CAT( در رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی 

ج.ا.ا.  و 4 شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 100 هزار میلیارد ریال در هر حادثه؛
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & CAT( در رشته انرژی برای بیمه مرکزی ج.ا.ا.  و 9 شرکت 
عضو کنسرسیوم انرژی با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 250 میلیون یورو برای هر ریسک و 500 میلیون یورو برای هر حادثه 

فاجعه آمیز؛
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز )CAT( در رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای 11 شرکت 
بیمه رازی، آرمان، دی،میهن، سرمد، سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم و تجارت نو با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 30 هزار 

میلیارد ریال در هر حادثه 
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک و حــوادث فاجعه آمیز برای قبولی هــای اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی در رشــته های 

آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق با سقف تعهد 5 هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت )Risk & CAT( بیمه مرکزی در رشته پی اند آی با حداکثر تعهد 50 میلیون یورو؛

 انعقاد قرارداد مازاد خســارت در رشــته پی اند آی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه متقابل کیش و متقابل قشم با حداکثر 
تعهد دو میلیارد دالر؛

 انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته های باربری و کشتی و بیمه های هواپیما با حداکثر تعهد 110 میلیون یورو؛ 
 تمدید قرارداد اتکایی مشــارکت درمان تکمیلی بنیاد شــهید و امور ایثارگران با شرکت سهامی بیمه دی با تعداد حدود 2 میلیون 

نفر بیمه شده؛
 پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حداکثر تعهد 6 هزار میلیارد ریال؛

 انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & Cat( در رشته های غیرباربری جهت پوشش ریسک های 
صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد 25 میلیون یورو؛ 

 انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & Cat( در رشته های باربری جهت پوشش ریسک های صادره 
نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد 1 میلیون یورو؛

 تمدید قرارداد اتکایی مشارکت مسئولیت با شرکت سهامی بیمه معلم با حد تعهد 400 میلیارد ریال برای هر بیمه نامه؛
 پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت های مهندسی هواپیمایی فارسکوه، سوخت رسانی اوج

 انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & CAT( در رشته های غیر باربری برای پوشش ریسک های 
صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 25 میلیون یورو؛

 ارائه مجوز بیمه نامه های گروهی برای منازل مسکونی / اداری سازمان ها، ارگان ها، شهرداری ها، استانداری ها و ... با پوشش خطرات 
اصلی و تبعی بیمه های آتش سوزی )آصا، زلزله، سیل، طوفان و ... ( 

 ارائه مجوز صدور بیمه نامه و مشارکت در پوشش بیمه ای بسیاری از ریسک ها و پروژه های عملیاتی و زیربنایی.
 صدور و ارائه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه:

 تقویت همکاری های بین المللی با کشورهای همسایه و عضو اکو
 امضاء تفاهم نامه با کشورهای افغانستان، سوریه و ارمنستان 

 برقراری ارتباطات دوجانبه با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، ازبکستان، ترکیه و گرجستان
 میزبانی هیات عراقی در ایران

فرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی
 پاسخگویی به ابهامات رسانه ای

 تهیه و بارگذاری بیش از  870مطلب  و 160 استوری در اینستاگرام بیمه مرکزی با حدود چهل هزار نفر دنبال کننده
 برگزاری الیو اینستاگرام بیمه مرکزی )دوشنبه ها با بیمه(

 تهیه و تولید کلیپها، اینفو موشن ها و اینفو گرافی های مختلف
 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای خبر نگاران

 تهیه و انتشار کتب بیمه ای)تهیه تولید و انتشار 67  عنوان کتاب در سه سطح» بیمه برای کودکان«، »بیمه برای همه« و  »بیمه برای 
کارشناسان« 

 تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه بصورت مداوم)12شماره(
)Annual Report( تهیه ،تولید و انتشار گزارش عملکرد سالیانه التین 

 برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه
 برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه 

 هماهنگی های الزم برای امضای تفاهم نامه های مختلف با دستگاه ها و نهادهای گوناگون مانند » فدراسیون موتورسواری، انجمن 
بهره وری، سازمان حفاظت از محیط زیست و...

 برگزاری مداوم جلسات شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور و هماهنگی های الزم برای اجرای برنامه های 
مشترک با هدف ایجاد هم افزایی و همگرایی بیشتر

 هماهنگی های الزم برای اجرایی شدن برنامه های ستاد امربه معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و....
www.centinsur.ir تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مرکزی به آدرس 

 تهیه ، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون با هدف اصالح رفتار ترافیکی و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی
 تهیه ، تولید و پخش سریال طنز تلویزیونی پالک13 با هدف توسعه فرهنگ بیمه )در حال پخش(

 تهیه تولید سرود بیمه ای مختص کودکان
 اجرای پروژه سراســری و ملی »زنگ بیمه« برای دانش آموزان مقطع ابتدایی ) شــهر تهران توســط بیمه مرکزی و مراکز استان ها 
توسط شرکت های بیمه(، با هدف آشنایی تعداد8میلیون و 174هزار و 875 دانش آموزمقطع ابتدایی با مفاهیم بیمه ای از طریق نمایش 
 گنجاندن بیش از 128مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان)با این پروژه عمال تعداد 5میلیون و  844هزار و 105نفر از دانش 

آموزان مقطع متوسطه اول و دوم با مهم ترین اصطالحات بیمه ای در کتابهای درسی آشنا می شوند(
ریسک، کلید واژه صنعت بیمه

راه اندازی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛تدوین راهنمای حاکمیت ریسک موسسات خدمات مالی کشور؛همکاری با سازمان مدیریت 
بحران و سایر سازمان های مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور؛راه اندازی پرتال اطالع رسانی مرکز توسعه مدیریت ریسک؛ترجمه 
و انتشار گزارش مدیران ریسک اروپایی موسوم به FERMA 2020؛ارائه پیشنهاد انجام طرح پژوهشی در خصوص سنجش میزان 
توسعه یافتگی سیستم مدیریت ریسک سازمانی در مدل کسب و کار و فرهنگ سازمان های کشور به پژوهشکده بیمه. این طرح به 

تصویب رسیده و مراحل انجام آن آغاز شده است؛ 
سالمت در صنعت

 بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت های بیمه؛
 امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما 

 پیاده سازی کانون حسابرسی داخلی صنعت بیمه وابسته به انجمن حسابرسی داخلی ایران.
 تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی داخلی.

 بررسی منشأ سرمایه شرکتهای بیمه در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه.
 بررسي سوابق سهامداران شرکتهاي بیمه در شرف تأسیس و در شرف افزایش سرمایه.

 بررسي و انجام فاز مطالعاتي در خصوص الزامات و نیازمندي هاي ایجاد سامانه جامع رصد، شناسایي و بررسي معامالت مشکوک 

به پولشویي در صنعت بیمه.
 ایجاد دسترسي تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران توسط سامانه سنهاب به اطالعات مورد نیاز و سامانه 

های مرتبط.
 پیشنهاد اصالح دستورالعمل های مبارزه با پولشویی صنعت بیمه به مرکز اطالعات مالی.

سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط )4( کارشناسان در این سامانه :

عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توســعه زیرســاخت هاي مرکز داده؛ توسعه شبکه ارتباطي بین بیمه مرکزي، شرکت هاي بیمه و ذینفعان حقوقي؛ توسعه سامانه هاي 
یکپارچه اطالعات مدیریتي، عملیاتي و نظارتي؛ تامین نیازمندي هاي اطالعاتي شرکت هاي بیمه؛ مکانیزه سازي خدمات، پشتیباني، و 

فرایندهاي سازمان براي واحدهاي داخلي و ذینفعان خارجي؛ و تعامل مکانیزه با سایر سازمان هاي مرتبط با صنعت بیمه؛
 ایجاد سامانه یکپارچه نظارتي و تسهیل امر نظارت در حوزه هاي نظارتي بیمه مرکزي 

 تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه های منطبق با شاخص ها در رشته شخص ثالث و حوادث راننده که سهمی حدود 
پنجاه درصد از پرتفوی صنعت بیمه را دارد و بیمه نامه های منطبق با شاخص ها در رشته های باربری، متصدیان حمل کاال و  آتش 

سوزی
 ساماندهی شبکه فروش و ایجاد بانک اطالعاتی و کارتابل های ارتباطی ویژه با بیمه مرکزی

 ایجــاد ســرویس ها و خدمــات الکترونیکی متنوع در پرتال بیمه مرکــزی، در درگاه ملی خدمات و دولت همراه برای اســتفاده 
شهروندان، کسب و کارها و سازمان ها

 تغذیه اطالعاتي سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي کشور با داده هاي صنعت بیمه
 ایجاد بستر الزم برای یکپارچه سازي و تسهیل تبادل اطالعات از طریق اتصال به بانک های اطالعاتی دستگاه هاي دیگر از قبیل 

نیروي انتظامي، ثبت احوال، پست، وزارت امور اقتصادي و دارائي، راهداری، وزارت امور خارجه، سازمان امور مالیاتي و ...
 طراحی، توسعه و پیاده سازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان

 ارائه خدمت الکترونیکی استعالم سوابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل دولت همراه
 تهیه نرم افزار جامع موبایل

 اصالح فرآیند ها و روش های انجام کار در راستاي اجراي مواد قانوني 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه ها و تکالیف 
اصالح نظام اداري که ماحصل آن به شناسایي 16 گروه فرآیندي، 70  فرآیند، 170 زیر فرآیند، 108 شناسنامه فرآیند، و نتیجتاً منجر 

به تعداد 62 خدمت و حدود 90 نمودار فرآیندي خدمت شد.
 راه اندازی ســوئیچ بیمه برای هوشــمند ســازی و کمک به ارائه خدمات بیمه ای به صورت مکانیزه و ایجاد زیرساخت الزم برای 
ورود فراگیر شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای دیجیتال به صنعت بیمه به منظور مدیریت ونظارت برفعالیت اینشورتک ها، 
استارتاپ هاوفین تک ها و شرکت های دانش بنیان از طریق ارائه سرویس های Api صنعت بیمه به کسب و کارهای مبتنی بر فناوری 

اطالعات.
 کسب رتبه اول در چهار دوره ارزیابي وبگاه ها و خدمات الکترونیکي سازمان فناوري اطالعات

شورای عالی بیمه
 بررسی تقاضای تاسیس شرکت های بیمه اتکایی پارس، فردیس، اتکایی تهران، فردا، اتکایی رایا، زندگی هامرز، مختلط سروش

 بررسی و تصویب مقررات بیمه ای
 رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی

 گزارش سندراهبردی صنعت بیمه برای افق 1404؛
 گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه درسال1399؛

بیمه در مسیر توسعه
اداره کل سرمایه گذاری

 رشد 57 درصدی قیمت تمام شده پرتفوی سهام بیمه مرکزی
 رشد 16 درصدی ارزش روز پرتفوی سهام بیمه مرکزی 

 رشد 41 درصدی سود حاصل از خرید و فروش 
اداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

 تدوین دستورالعمل سومین دوره انتخاب کارمندان و مدیران برگزیده صنعت بیمه و ابالغ و اجرای آن
 دیجیتال سازی اسناد آرشیوی بیمه مرکزی عملیاتی کردن اپلیکیشن خدمات اداری و رفاهی

 شفافیت سازی در مناقصات سازمانی
 مناسب سازی فضاهای اداری برای مراجعین

 اقدام به منظور استقرار چرخه بهره وری
صنعت بیمه بر مدار قانون

 طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شرکت در جلسات رسیدگی محاکمو پاسخ به استعالمات و تهیه  اصالح یا اعالم نظر درخصوص 
لوایح، آئین نامه و دستورالعمل های دولت

 بررسی و اعالم نظر در خصوص پیش نویس آیین نامه ها، اساسنامه ها،قراردادها،تفاهم نامه ها
 پیگرد قضایی اخالل گران در نظام بیمه کشورو سودجویان از عنوان بیمه مرکزی

صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت
 انجام فرایند تعیین صالحیت عمومی کارکنان کلیدی موضوع آیین نامه 90 شورای عالی بیمه و متصدیان مشاغل حساس در سطح 
کل صنعت بیمه و پاسخ به تمامی استعالمات مراجع ذیصالح حفاظتی و امنیتی کشور درخصوص موضوعات مرتبط در صنعت بیمه.

 پیگیری تشکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری اطالعات و مقابله با حوادث سایبری.
  ابالغ بخشــنامه ها و دســتورالعمل های امنیت اطالعات و شــبکه های ارتباطی در حوزه پدافند ســایبری از مرکز راهبردی افتا و 
ســازمان پدافند غیر عامل ، مرکز ماهر وســایر به مرکز فاوا سازمان و سایر حوزهای فاوا و انجام تست نفوذ و ارزیابی امنیتی بر سامانه 

های حساس بیمه مرکزی ج.ا.ا
 تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه ای

 پیگیری پیاده سازی سامانه ثبت و اعالم تخلفات در صنعت بیمه
 پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند کشف تقلب

 تدوین پیش نویس آیین نامه الزام مؤسسات بیمه به شناسایی و گزارش عملیات مشکوک به تقلب بیمه ای
 بازدید از پایانه ها و بازارچه های مرزی و مبادی ورودی )زمینی( به کشور در 12 استان مرزی و مرزهای هوایی حضرت امام )ره( 

تهران، شهید هاشمی نژاد مشهد و شهید مدنی تبریز.
 الزام شرکت های بیمه در خصوص : عرضه بیمه نامه مسافرتی اتباع ورودی به سه زبان فارسی، انگلیسی و زبان محلی ، صدور بیمه 
نامه بصورت آنالین و اخذ کد یکتا و نیز حذف صدور بیمه نامه بصورت دستی )استفاده از دستگاه مکانیزه طراحی شده( و پاسخگویی 
از طریق کال سنتر مستقر در ستاد مرکزی شرکت های بیمه و درج کامل پوشش های بیمه ای )خسارت های قابل پرداخت( و حق بیمه 

مصوب دریافتی در بیمه نامه عرضه شده به اتباع خارجی ورودی.

اهم فعالیت های انجام شــده در صندوق تامین خسارتهای بدنی در مدت 100 تشریح 
شد.

در راســتای اقدامات و اهم فعالیت های انجام شــده در صندوق تأمین خســارت های 
بدنی با مهندس مجید بهزادپور مدیر عامل این نهاد  به گفتگو نشســته ایم که مشــروح 

آن در ادامه می آید:
بهزادپور در تشــریح اقدامات صورت گرفته در صندوق جهت تســهیل و تســریع در 
پرداخت خســارت زیان دیدگان و خانواده های آســیب دیده حــوادث رانندگی بیان 
داشــت : افرادی که دچار این حوادث ناگوار می شــوند غالباً از اقشار ضعیف  جامعه 
می  باشــند لذا تســریع در ارائه خدمات با کیفیت از اولویت های صندوق می باشد در 
همین راســتا کاهش روند رســیدگی به پرونده ها، اتصال به ســامانه خودکاربری ثنا 
)مرکز فناوری اطالعات قوه قضاییه(، ارسال سیستمی حواله های پرداخت، راه اندازی 
سیســتم نرم افزاری تقســیم ارث که تمامی اقدامات منجر به تسهیل و ارائه خدمات با 

کیفیت برای هموطنان گرامی می باشد.
ایشان در ادامه اضافه کرد : بمنظور رفاه حال وکاهش مراجعات آسیب دیدگان مشمول 
تعهدات صندوق تأمین خســارت های بدنی با جلوگیری از ایجاد اطاله دادرسی، زیان 

دیدگان خسارات خود را با تشخیص کارشناسان صندوق دریافت می نمایند.
مدیر عامل صندوق در راستای تکریم ارباب رجوعان و صیانت از حقوق شهروندی و 
تســریع در پرداخت خسارات و ایفای به موقع تعهدات قانونی تصریح کرد: با مکانیزه 
نمودن فرایندهای اجرایی در پرداخت الکترونیکی خسارات به دنبال تسهیل و استفاده 
از کنترل های سیستمی، صدور چک، حذف و پرداخت الکترونیکی جایگزین گردید 
و با ارتقاء آن ضمن تسریع در انتفاع آسیب دیده از دیات متعلقه فرآیند کاری مراجع 

قضائی را نیز به همین موجب تسهیل شده است.
بهزاد پور مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی با بیان اینکه اتصال صندوق به سامانه 
خودکاربری مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه روند رسیدگی به پروند های صندوق 
را  تســریع و تسهیل نمود اظهار داشــت:  امکان ثبت دادخواست، لوایح، دفاعیه اعم 
از بدوی و تجدیدنظر در محاکم، پاســخ و ارســال مکاتبات مختلف و درخواســت 
اســتعالم ها از محاکم قضایی بدون ارسال ســند و مراجعه حضوری همکاران حقوقی 
قســمت عمده ای از فرآیند رسیدگی و دادرســی پرونده ها از طریق این سامانه انجام 
می شــود و در پــی آن نیز باعث صرفه جویی در زمــان و هزینه های صندوق و ارباب 

رجوع می گردد.

وی اذعان کرد با اســتفاده از ســامانه خودکاربری بخاطر شفافیت و تسریع در فرآیند 
رســیدگی بــه پرونده ها در بــازه زمانی کوتــاه از ایجاد اطاله دادرســی جلوگیری و 
بدین گونــه از زیــان وارده به منابع مالــی صندوق به دلیل افزایش نرخ ســاالنه دیات 
پیشــگیری بعمل می آید و پرداخت خســارت تعلــق یافته به زیان دیدگان تســریع و 

رضایت  شان فراهم می گردد.
ایشــان نســبت به اهمیت رســیدگی و ارائه خدمات به موقع بــه زیاندیدگان حوادث 
رانندگی اظهار داشــت: جلسات هم افزایی و هم اندیشــی بررسی چالشها و رفع موانع 

ارائه خدمت در شعب سراسر کشور بصورت منظم انجام می گیرد.
وی یــادآوری کرد: در این مدت، جلســات حضوری با رؤســای کل دادگســتری، 
دادســتان مراکز استان ها  دادگستری شهرستان هایی که دارای تراکم پرونده بوده اند، 

مدیران کل پزشکی قانونی استان ها و سایر دستگاه های ذیربط برگزار گردید.
مدیرعامل صندوق در پایان خاطر نشان کرد: در پرتو عنایات الهی و تالش همکاران 
زحمتکش در تمامی شــعبات صندوق عملکرد قابل قبولی در مدت 100 روز به ثبت 
رســید بدین گونه که دراین مدت تعداد 7500 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که 

مبلغ 8.600.000.000.000 پرداخت گردیده است. 

اهم فعالیت های بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  منتهی به آذر 1400
صنعت بیمه در یک نگاه

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی تشریح کرد؛
گزارش عملکرد 100 روزه صندوق تامین خسارت های بدنی


