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 گرفتن وام مسکن 
منطقی نیست

7/5د رصد  بازار خود رو د ر اختیار چینی ها 
جوالن مونتاژکاران چینی د ر بازار

حال اقتصاد  جهانی خوب نیست
کاهش رشد  جهانی اقتصاد  آمریکا 

را د رگیر می کند ؟

صفحه4

صفحه6

صفحه 7

وام مسکن از جهش قیمت ها جا ماند ه است

 تحلیل گر صنعت
حسینحقگو سیاست ها، راهبردها و قوانین و مقررات،  

صورت بنــدی روابــط و مناســباتی را 
می ســازند که دســتگاه های اجرایی با 
عملیاتی کردن آن ها نظم اجتماعی را برقرار و امکان توسعه و پیشرفت کشور 
را فراهم می کنند. هرگاه این بسترهای قانونی و یا نظام اجرایی نتواند به وظایف 
ذاتی خود عمل کند، شرایط »اضطراری« یا »استثنایی« ایجاد می شود که الزم 
است با سازوکارهای غیرمعمول از این شرایط گذر کرد تا در آرامش و وضعیت 

عادی بار دیگر نظم مألوف جاری شود.
مشــکل اما در کشورمان آن است که این چارچوب های قانونی و نظام اجرایِی 
معمول در اکثر مواقع درســت کار نمی کند و در بسیاري از مواقع با وضعیت 
اضطراری یا استثنایی در کسب وکار و معیشت مردم روبه رو می شویم. وضعیتی 

که نیازمند »بسته« هایی است که این بحران ها را مرتفع نماید.
 اکنون وضعیت اســتثنایی و تدوین و اجرای »بســته« هایی اقتصادی، وجه 
غالب اقتصاد کشور را تشکیل داده و »اقتصاد بسته ای« را به رویه ای برای حل 
مسائل و مشکالت اقتصادی کشور تبدیل کرده است. درواقع حجم عظیمی از 
قوانین در برنامه هایی توسعه ای، سیاست های کالن نظام در حوزه هایی مختلف 
اقتصادی و قوانین و سیاســت های مصوب مجلس و ... به حاشیه رانده شده و 
بسته هایی تدوین می شود که نظم اقتصادی را در چارچوبی اضطراری برقرار 
کند. جالب آنکه همسو با این دور زدن قوانین، دستگاه ها و ساختارهای جدیدی 
نیز ایجاد شده تا این بسته ها را اجرایی و نظام ناکارآمد بوروکراتیک را دور زده و 
کرختی آن را خنثی نماید یعنی انواع ستادها و کارگروه ها و کمیته ها و ... بیش 
از یک دهه است که با انواع بسته های اقتصادی مواجهیم؛ بسته ایجاد بنگاه های 
زودبازده و اشتغال زا، مسکن مهر، عبور از رکود تورمی، اشتغال روستایی، رونق 

تولید و ...
آخرین این »بســته« های ارائه شده »بسته حمایت از تولید« است؛ بسته ایی 
که قرار است بسیاری از کم کاری ها، سهل انگاری ها و ضعف های ساختاری حوزه 
تولید صنعتی کشور را که طی چند دهه پدید آمده است به طرفه العینی برطرف 
و امکان رونق را برای این حوزه محوری و کانون توسعه کشور آن هم در شرایط 
بحرانی فعلی به ارمغان آورد. طبق این بسته قرار است 28 میلیارد دالر منابع 
ارزی در ســال جاری به هفت گروه صنعتی ازجمله نساجی، صنایع غیرفلزی 
محصوالت خانگی، ماشین ســازی و ... تخصیص و در قبال آن پیش بینی شده 
است که 10 میلیارد دالر از محل جایگزینی واردات محصوالت تولیدی داخل 
نصیب اقتصاد کشور شــود. در این بسته همچنین 940 هزار میلیارد تومان 
سرمایه در گردش که دوسوم آن از محل منابع بانکی است )660 هزار میلیارد 

تومان( به بنگاه ها اختصاص می یابد و هفت پروژه بزرگ همچون توسعه صنایع 
دریایی، توسعه صنایع نساجی، فعال سازی معادن کوچک، توانمندسازی تولید 

و اشتغال پایدار و ... در این سال اجرایی می شود.
 این اعداد و ارقام عظیم و اقدامات وسیع در شرایطی قرار است اجرایی شود که 
متأسفانه نظام تأمین منابع مالی کشور و مهم ترین رکن آن یعنی نظام بانکی 
در وضعیتی بس نامناسب و تنگنای شدید قرار دارد. چنانکه در همین روزهای 
اخیر بود که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از عدم امکان اصالح نظام بانکی 

سخن گفت و صرفاً کنترل و اداره این نظام را امکان پذیر دانست.
 اما در صورت وجود این منابع و توانمندی نظام بانکی برای تأمین منابع نیز این 
سؤال اساسی وجود دارد که آیا مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود منابع 
مالی اســت و این شیوه توزیع منابع به سرانجامی می رسد؟ در پاسخ می توان 
گفت سیاست های عنوان شده در این بسته در سال های گذشته نیز آزموده شده 
و نتیجه ای جز آنچه اکنون در حوزه تولید و صنعت شــاهد آنیم در برنداشته 
است. اکنون با بنگاه های صنعتی مواجهیم که اغلب آن ها ناکارآمد و وابسته به 
انواع حمایت ها و منابع دولتی اند و رشــته های صنعتی که جز در سایه فضای 
انحصاری و تعرفه های باال امکان فعالیت و رقابت با بنگاه های خارجی حتی در 
بازار داخلی را نداشته اند. به این بسته و شیوه حمایتی نقدهای بسیار دیگری هم 
وارد است از بی توجهی به طرف تقاضا تا نامشخص بودن محل تأمین این منابع 
عظیم و ابهام در نحوه اولویت بندی و مکانیسم توزیع آن ها که به طور عمده در 
بســتر روابط و ساختار بوروکراتیک و اعمال سالیق فردی و گروهی است. در 
شرایطی که نقشه کل صنعت و معدن کشور نامشخص است و تعیین نیازهای 
ارزی و فرصت های قابل بهره برداری در زنجیره تولید امری غیرممکن می نماید 
به نظر نمی رسد تدوین چنین بسته هایی گره ای از گره هایی فروبسته بنگاه های 
صنعتي را بازنماید و بیشتر به اغتشاش، پراکندگی در نظام قانونی و انفعال و 
درهم ریختگی دستگاه های اجرایی و سردرگمی فعاالن اقتصادی منجر می شود.

 چنانکه در چند گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس به صراحت ذکر شده 
است که این نوع حمایت ها جز »گسترش بخش دولتی، رانت جویی، فساد مالی 
و ناکار آیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتالف منابع مالی دولتی 
و بانکی« به نتیجه ای دیگری ختم نمی شود )الگوی راهبردی حمایت از تولید 
1، 2 و 3  »تیر 94 تا مرداد 96« مرکز پژوهش های مجلس(. اقتصاد »بسته ای« 
و »بسته هایی اقتصادی« تدوین شده در ساختار اقتصادي فعلي، مشکلی را حل 
نمی کند. راه صحیح »باز« شــدن اقتصاد و اصالح ساختاری آن و آزادسازی 
و ایجــاد فضای رقابتی و کاهش مداخالت دولــت در پرتو تعامل و گفتگوی 

بین المللی و نیز گفتگوی ملی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

ترقی اقتصادی: در شرایطی که کمتر از یک ماه و نیم تا شروع دور دوم 
تحریم های آمریکا که تمرکز اصلی آن بر قطع فروش نفت و روابط بانکی 
استوار است، باقی مانده؛ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز عرضه نفت 
خام در رینگ صادراتی بورس انرژی را صادر کرده است تا گام اصلی برای 
عرضه و خرید و فروش و البته صادرات نفت از سوی بخش خصوصی فراهم 
شود؛ آن هم در زمانی که دولت باتوجه به تحریم های آمریکا با مشکالت 
جدی برای صادرات نفت مواجه خواهد شد و در ماه های گذشته هم بیش 
از 500 هزار بشکه از صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده است و تعدادی 
از شــرکای نفتی ایران خرید نفت را کاهش داده و حتی قطع کرده اند. در 
همین حال تعدادی از اعضا اوپک و غیر اوپک که در راس آن ها عربستان 
و روسیه قرار دارند در حال افزایش صادرات و جبران کاهش صادرات نفت 
ایران هستند و حتی در اجالسی که هم اکنون در الجزایر در حال برگزاری 
است به دنبال تصویب تصمیماتی بر خالف منافع ایران هستند؛ اقداماتی 
که با واکنش تند وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگه همراه شده است. زنگنه 
تهدیــد کرده مصوبات ضد ایرانی اوپک را به وتو خواهد کرد و این موضوع 

حتما شکستی بزرگ برای این نهاد بین المللی محسوب می شود.
اما همزمان با این بحث های جهانی و نزدیک شــدن به تحریم های نفتی 
ایران، موضوع مهمی تحت عنوان ارائه نفت در بورس انرژی و فعال شــدن 
بخش خصوص برای خرید و فروش و صادرات طالی سیاه در داخل مطرح 
شده است؛ اتفاقی که در ماه های گذشته اولین بار نیمه تیر ماه به نوعی از 
سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح شد. او در مراسم 
روز ملی صنعت و معدن گفته بود:» نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه 
خواهد شــد و بخش خصوصی می تواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر 
کند. نخستین هدف آمریکا، ممانعت از فروش نفت ایران است و کسی که 
کمترین شــناخت بین المللی را داشته باشد می داند چنین کاری شدنی 
نیست. به همین دلیل به سمت سعودی ها رفتند تا اگر نفت ایران کم شد 
اتفاقی در بازار نفت آنها نیفتد.« او حتی اعالم کرد هم اکنون روزانه حدود 
60 هزار بشــکه نفت برای فعالیت های داخلی در بورس عرضه می شود و 

خواستار مشارکت بیشتر فعاالن بخش خصوصی در این حوزه شد.
حاال بعد از سه ماه از اعالم نظر معاون اول رئیس جمهور شورای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی که با حضور ســران قوا تشکیل جلسه داده بود، مجوز 
عرضه نفت خام در رینگ صادرات بورس انرژی را صادر کرده است و عمال 
شــرایطی را فراهم آورده است تا امکان خرید و فروش نفت خام به  صورت 
ارزی در بورس فراهم و مشــارکت بخش خصوصی در این حوزه تســهیل 

شــود. اقدامی که در آستانه تشدید تحریم های نقتی باعث متنوع  سازی 
روش های فروش نفت خام می شود. اما سوال مهمی در این بین وجود دارد 
که آیا شــرایط فراهم است؟ سوالی که رضا پدیدار رئیس کمیسیون انژی 
اتاق تهران در پاسخ به آن اعالم کرده است:» قرار است نفت خام در بورس 
انرژی عرضه شــود، ولی با توجه به فراهم  نبودن زیرساخت ها، کمیسیون 
انرژی اتاق در نامه  ای به وزارت نفت اعالم کرده تا زمانی که زیرساخت های 
الزم فراهم نشــود، بورس انرژی توان انجام  این کار را نخواهد داشت. باید 
تمامی مولفه های ناظر بر بورس به  صورت بورس ملی با پول رایج کشور و 
بورس بین  الملل با ارزهای رایج تعریف شود. به گفته او این نامه به سازمان 
بورس و ســایر نهادهای ذیربط هم ارجاع داده شده است تا تصمیم  گیری 
نهایی انجام شده و پس از آن عرضه صورت گیرد.« البته رئیس کمیسیون 
انــرژی اتاق تهران عرضه نفت در بــورس را اقدامی مهم می داند و معتقد 
اســت:» عرضه نفت خام در بورس انرژی اقدامی ضد  تحریمی بوده و اگر 
بخش خصوصی وارد عمل شده و اقدام به خرید و صادرات نفت کند، کمک 
شایانی به بهبود وضعیت اقتصاد خواهد بود؛ زیرا بخش خصوصی همچون 

دولت مشمول تحریم ها نیست.«
بخش از کارشناسان و فعاالن حوزه انرژی نگرانند تا عرضه نفت در بورس 
انرژی در شرایطی که پیش زمینه های الزم برای عرضه نفت فراهم نیست 
باعث سوء استفاده و اقدامات غیر شفاف شود که خروجی آن تکرار تجربه 

تلخ حضور افرادی همچون بابک زنجانی و... در صادرات نفت ایران باشد.

اقتصاد بسته ای و بسته های اقتصادی

گره کور اقتصاد
مجوز عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی صادر شده است

زیرساخت ها آماده نیست 

صفحه5
چرابیمهعمرنمیخریم؟

اوراق بیمه ای گره از کاربیمه های زند گی بازمی کند  

2

ابرتورم
نداریم

 کاهش ارزش پول ملی 
تهدید نیست

کاهش ارزش پول ملی لزوما تهدید نیســت. 
در دل این پدیده نامطلــوب برای اقتصادها، 
فرصت هایی قــرار دارد که می تواند دو زمینه 
تولیــد و گردشــگری را منتفع کنــد. زمانی 
که ارزش پول ملی کشــوری در مقابل دیگر 

ارزهای رایج در دنیا کاهش پیدا کند...

 اد غام بانک هــا که د ر ماه هــای اخیر بیش از 
همیشه مطرح شد ه، از روش های مؤثر د ر بهبود  
شــبکه بانکی است. از نظر من اد غام چند  بانک 
د ر یک بانک تصمیم د رستی است و تمام اجزا و 
اعضای شبکه بانکی باید  به عناصر د رگیر د ر این 

فرایند  و اجرای این فرایند  کمک کنند...

ســازمان های امــروزی بر یگانگــی کارکنان و 
ســازمان، تصمیم گیری، تفکر انتقاد ی، توجه 
به ارزش های واالی انســانی، کارایی و اثربخشی 
آموزش و بهسازی منابع انسانی، بهبود  کیفیت 
عملکرد  و توسعه سازمانی تمرکز د ارند . بسیاری 

از مد یران د ر میان انواع سرمایه گذاری هایی...

 بانــک مرکــزی بــا صــد ور بخشــنامه ای 
صاد رکنند گان را ملزم به ارائه تعهد نامه کتبی 
محضــری برای خــروج کاال از کشــور کرد . 
بر اساس این بخشــنامه صاد رکنند گان باید  
بازگشت ارز حاصل از صاد رات و فروش آن را 

نرخ 8 هزار تومان را تعهد  می کرد.. .

 چالش ارزی 
صاد رکنند گان 

 ضرورت 
اد غام بانک ها

 بهسازی منابع انسانی 
د ر صنعت بیمه
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ترقیاقتصادی:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
در حالی از شناسایی سه هزار و 900 میلیارد تومان فرار 
مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی خبرداده 
اســت که دولت و نمایندگان مجلس به تازگی در یک 
اقدام مشترک، تصمیم به افزایش تعداد مناطق آزاد و 

ویژه تجاری گرفته اند.
ســیدکامل تقوی نژاد، در خصوص شناسایی فرارهای 
مالیاتــی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی گفته 
اســت که تا پایان مرداد ماه سال 1397، درخصوص 
سوءاســتفاده از معافیت های صــادرات و مناطق ویژه 
و آزاد تجــاری، صنعتــی ناشــی از عرضه محصوالت 
پتروشیمی در معامالت شرکت بورس کاالی ایران بابت 
مواد اولیه محصوالت پتروشیمی و اخذ اطالعات مالی 
اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق حقه 
دولت، اطالعات 205 شرکت فعال در این بخش، اخذ و 

به 23 اداره کل حسب مورد ارسال شده است. او عنوان 
کرده اســت: پیگیری های به عمل آمده تاکنون منجر 
به رسیدگی و مطالبه مبلغی در حدود 3900 میلیارد 
تومان )مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده( شده 

است.
این در حالی است که اوایل شهریور ماه پس از گذشت 
بیش از دو ســال از درخواست دولت مبنی بر افزایش 
مناطق آزاد جدید، در نهایت مجلس شــورای اسالمی 
با ایجاد هشت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی 
جدید موافقت کرد. این اقدام، واکنش های بسیاری را 
برانگیخته و منتقدان این پرسش را مطرح  می کنند که 
دولت و مجلس بر اساس چه منطقی نسبت به افزایش 
این مناطق اقدام کرده اند و اساساً در شرایطی که کشور 
در جنگ اقتصادی به سر  می برد و سیاستگذاران مسائل 
مهمتری برای پرداختن به آن دارند، افزایش تعداد این 

مناطق چگونه در اولویت مسئوالن قرار گرفته است.
بی توجهی به فلسفه بنیادین ایجاد منطقه آزاد

پدرام ســلطانی، عضو هیات نماینــدگان اتاق تهران 
دربــاره جایگاه این مناطق در اقتصــاد ایران به روابط 
عمومی اتاق تهران گفت: سیاســتگذاران از ابتدا بنای 
مناطــق ویژه و آزاد تجاری کج بنیان گذاشــته اند. به 
همین جهت مفهــوم مناطق آزاد در ایران مطابقتی با 
مفهوم مشــابه آن در دنیا ندارد. ضمن آنکه توجهی به 
فلسفه، جانمایی مناسب آنها و فعالیت هایی که  می تواند 
در آن شــکل بگیرد، نشده اســت. منطقه آزاد باید به 
محلی برای جذب ســرمایه خارجی تبدیل  می شد اما 
اکنون این مناطق در ایران به مفری برای مالیات گریزان 
و مکانی برای کســانی که  می خواهند بدون پرداخت 
حقوق ورودی اتومبیل های لوکس سوار شوند، تبدیل 

شده است.
 نایب رییس اتاق ایران افزود: در سایر کشور ها اما منطقه 
آزاد معموال در مستعدترین نقاط کشور و برای برقراری 
ارتباطات تولیدی و تجاری و ســرمایه گذاری خارجی 
شکل  می گیرد. در واقع در این مناطق، زیرساخت هایی 
بــه وجود  می آیــد و جذابیت هایی بــرای دوره زمانی 

مشخص و محدود با هدف مشخص تعریف  می شود.
 سلطانی با بیان اینکه دولت زیرساخت های مناسبی در 
مناطق آزاد ایجاد نکرده است، افزود: تصور دولت و بدتر 
از آن تصور نمایندگان مجلس این است که انتخاب یک 
منطقه به عنوان منطقه آزاد  می تواند در آن توســعه به 
همراه بیــاورد و محرومیت زدایی کند. به همین دلیل 
محروم ترین  نقاط کشور برای تبدیل شدن به منطقه 

آزاد برگزیده  می شوند. 
به این نحو که حول یک زمین بایر حصاری  می کشند 
و آن را منطقه آزاد یا ویژه  می نامند. حالی که فلســفه 
مناطق آزاد با این نوع انتخاب ها مطابقت نداشته است 
و در مناطق محروم، نیروی کار توانمند و زیرســاخت 
مناســب وجود ندارد؛ امکاناتی نظیر دسترسی به آب 

برق و گاز که به شــریان های لجستیک بین المللی نیز 
دسترســی داشته باشــد و حمل و نقل کاال در آن به 

سهولت انجام گیرد.
 او با تاکید بر اینکه بدیهیات مناطق آزاد در ایران مورد 
توجه قرار نگرفته اســت، افزود: نمایندگان مجلس به 
موکالن خــود وعده تبدیل حوزه های انتخابیه خود به 
مناطق آزاد و ویژه را داده و برای دستیابی به این هدف 
دولت را تحت فشــار قرار  می دهنــد. دولت نیز برای 
کاهش این فشــار ها ناگزیر به اعطای چنین امتیازاتی 

 می شود.
 نایب رییس اتاق ایران با اشــاره به اینکــه اتاق ایران 
از حدود دو ســال پیش مطالعاتی را در مورد افزایش 
مناطق آزاد و ویژه تجاری به انجام رسانده است، گفت: 
اتاق ایران مطالعاتی در این زمینه داشــته و مخالفت 
خود را پیش از این ابراز کرده بود. اما اکنون در کوران 
مسائل اقتصادی و در شــرایطی که ذهن ذینفعان به 
مسائل دیگری مشغول بود، طرح افزایش مناطق آزاد 
و ویژه تجاری ســر از صحن علنی مجلس درآورد و به 

تصویب رسید.
 ســلطانی با بیــان اینکه فرجام خوبــی برای مناطق 
آزاد جدید متصور نیســت ادامه داد: احتماال یک سری 
سرمایه گذاری ها در سطح روبنایی انجام گیرد. درحالی 
که معموال مناطق آزاد محل احداث صنایع متوسط و 
بزرگ اســت. صنایع کوچک اغلب به سرمایه خارجی 
نیازی ندارند و در ســرزمین اصلی نیز  می توانند شکل 
بگیرنــد. این صنایع بزرگ هســتند که به ســرمایه 
خارجی، تکنولوژی، ماشین آالت و دانش مدیریت نیاز 
دارنــد. اکنون در مناطق آزاد به صورت انگشت شــمار 
صنایع متوســط شکل گرفته اســت که اغلب توسط 
بخش عمومی غیردولتی و بخش های نزدیک به دولت 
ایجاد شده یا به واسطه استفاده از امتیازات، توصیه ها 
و سیاســت های هایی که منطق اقتصادی بر آن حاکم 

نبوده، شکل گرفته است.

ایـــراناقتصــاد2

کاهش ارزش پول ملی تهدید نیست 

ملــی  پــول  ارزش  کاهــش 
لزومــا تهدید نیســت. در دل 
برای  نامطلــوب  پدیــده  این 
اقتصادهــا، فرصت هایــی قرار 
دارد کــه می توانــد دو زمینه 
تولید و گردشــگری را منتفع 
کند. زمانی که ارزش پول ملی 
کشوری در مقابل دیگر ارزهای 
رایج در دنیا کاهش پیدا کند، 
صرفه سفر به این کشور برای 
افزایش  خارجی  گردشــگران 
پیدا می کند و از ســوی دیگر تولیدکننــده می تواند محصولی را با 

قیمت ارزان تر برای خریدار خارجی فراهم کند.
باوجود نهفتن امتیازهایی برای این دو زمینه در دوره کاهش ارزش 
پولــی ملی، ایران که اکنــون دچار عارضه گرانی ارز شــده، امکان 
اســتفاده از فرصت ها را ندارد و دلیل عمده این ناکامی، فقدان بستر 
صحیح و امکانات زیرساختی است. برای جذب گردشگر خارجی به 
ایران، نه تبلیغات می کنیم، نه روادید را به موقع صادر می کنیم و نه 

امکانات اقامت محلی و حمایت از گردشگر را داریم.
برای توســعه گردشــگری در کشــور به دو عامل امنیت و امکانات 
نیاز داریم امــا امروز به دلیل تهدیدهای بین المللی، خطوط هوایی 
خارجی یک به یک پروازهایشــان به ایــران را لغو می کنند چراکه 
پرواز به ایران برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد و ظرفیت درآمدزایی 

آن کم است.
بریتیــش ایرویز، ایرفرانس و کــی ال ام از خطوط هوایی بودند که 
پروازهایشان به مقصد شهرهای ایران را لغو یا محدود کردند. پیش 
از این، این پروازها بیشــتر مســافر ایران به خارج داشت اما اکنون 
که گرانی ارز ســفر خارجی را برای ایرانیان دشــوار کرده، برقراری 
این پروازها، به صرفه نیســت و از ســوی دیگر ایرالین های خارجی 
نگران اند که دولت ایران پول آن ها را پرداخت نکند. بریتیش ایرویز، 
لوفتانزا، ترکیش ایر و عمان ایر پروازهایشــان به ایران را با یکدیگر 
ادغام کرده اند. این درحالی اســت که اگر بســترهای مناسب برای 
جذب گردشگر در کشورمان فراهم بود، گرانی دالر که امروز تهدید 

به نظر می رسد، به فرصت تبدیل می شد.

اقتصاد در بهار امسال، 1/8 درصد رشد کرد
رشد مالیم

ترقیاقتصادی: در ســه ماهه اول امسال تولید ناخالص داخلی 
رشد از 1467.7 میلیارد تومان در سه ماهه اول سال 96 به 1676.7 
هزار میلیارد ریال رسیده است که گویای رشد 1/8 درصدی است. 
بانک مرکزی می گوید این افزایش نرخ رشــد اقتصادی مالیم است. 
در فصل اول سال جاری هم چنین هزینه ناخالص داخلی به قیمت 

بازار 2.5 درصدی محاسبه شده است.
 بــرآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در ســه ماهه 
اول ســال 97 نشان می دهد ک علت عمده افزایش نرخ رشد تولید 
ناخالــص داخلی در افزایش ارزش افزوده فعالیت های نفت، حمل و 
نقل، انبارداری و ارتباطات، برق، گاز و آب، و خدمات مســتغالت و 
خدمات حرفه ای و تخصصی است. سهم ارزش افزوده هر یک از این 
فعالیت ها در نرخ رشد 1.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل 

اول سال 97، به ترتیب 1.2، 0.5، 0.1 و 0.1 واحد درصد است.
در ســه ماهــه اول ســال 97 ارزش افزوده بخش کشــاورزی به 
قیمت های ثابت ســال 90، 103.1 هزار میلیارد ریال برآورد شده 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد بیشتر است. برآوردها 
نشان می دهد که تولید محصوالت زراعی و باغی در سال 97 نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 2.1 و 3.6 درصد و تولید 

محصوالت دامی 5 درصد رشد یافته است.
ارزش افزوده گروه نفت به قیمت ثابت ســال های 90 در سه ماهه 
اول ســال 97 به 401.1 هزار میلیارد ریال رسیده که 5.2 درصد 
رشــد را نسبت به بهار 96 نشان می دهد. نتایج حاصل از محاسبات 
اولیه در این زمینه نشــان دهنده آن اســت که افزایش نرخ رشد 
ارزش افزوده این گروه به طور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت 
خام، تولید میعانات گازی و افزایــش تولید و صادرات گاز طبیعی 

نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در بخش صنعت شــاخص تولیــد کارگاه های بــزرگ صنعتی که 
70درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد، در بهار97 
نسبت به بهار 96، 0.5 درصد کاهش یافته است. البته بانک مرکزی 
اعالم کرده که از 24 رشــته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول 
ســال 97، یازده رشــته با ضریب اهمیت 49 درصد به رشد مثبت 

رسیده است.
در بخش ســاختمان، ارزش ســرمایه گــذاری بخش خصوصی در 
مناطق شهری به قیمت هیا جاری در بهار 97 نسبت به دوره مشابه 
18.9 درصد رشــد یافته است. نرخ رشــد ارزش افزوده ساختمان 

براساس قیمت های ثابت سال 90، 0.1 درصد برآورد شده است.
برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی نشان می دهد که صادارت کاال و 
خدمات به قیمت جاری طی ســه ماهه اول سال 97، 81.3 درصد 
افزایش یافته است. رشــد صادرات کاالها و خدمات به قیمت های 
ثابت ســال 90 اما معادل 10 درصد بوده اســت. در سه ماهه اول 
ســال 97، ارزش دالری واردات کاال و خدمــات بــه ترتیب 0.4 و 
8.4 درصد رشــد یافته است و با توجه به تغییرات نرخ ارز و سطح 
عمومی قیمت کاالهای وارداتــی، واردات کاال و خدمات به قیمت 
جاری در ســال 97، 45.4 درصد و به قیمت های ثابت ســال 90، 

3.2درصد بیشتر شده است.
در فصل اول ســال 97، هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی 
0.3- درصد محاســبه شده اســت. هزینه های نهایی بخش دولتی 
3.9 درصد بوده و تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالــص 0.8- درصد 
محاســبه شده است. تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص متشکل از 
دو بخش ســاختمان و ماشــین آالت اســت. نرخ رشــد تشکیل 
ســرمایه ثابــت ناخالص در دو بخش یاد شــده در ســه ماهه ال 
 ســال97 نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 1.9 و 5.2- درصد 

بوده است. 
نرخ رشــد 1.9 درصدی تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص در بخش 
ســاختمان به دلیل افزایش تشــکیل سرمایه ســاختمانم بخش 
دولتی، علی رغم کاهش ســرمایه گــذاری بخش خصوصی حاصل 
شده است. علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آالت هم 
کاهش واردات کاالهای سرمایه ای و کاهش تشکیل سرمایه ماشین 
 آالت تولید شــده داخلی در سه ماهه اول سال 97 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است.
 بانــک مرکــزی اعالم کرده که محاســباتی که نتیجه اش رشــد 
1.8 درصــدی اقتصــاد در بهار ســال جــاری اســت، در معرض 
 تجدیــد نظــر قــرار دارد و براســاس برآوردهــای اولیــه تهیه 

شده است.

با اینکه در بسیاری از عوامل اقتصادی 
وضعیت ایران و ونزوئال مشابه همدیگر 
اســت، با این حال بدهی خارجی ایران 
بســیار اندک و 11 میلیارد دالر است. 
همیــن عامل نیز موجب خواهد شــد 
اقتصاد ایران از وقــوع پدیده ابرتورم و 

فروپاشی اقتصادی در امان بماند.
تورم در کشــور ونزوئال طی سال های 
2014-2005 در محــدوده حداقــل 
7.8 درصد در ســال 2009 میالدی و 
حداکثر 45.9 درصد در ســال 2010 
میالدی بــود، ولی به یک بــاره تورم 
روندی افزایشی گرفت و در سال های 2016، 2017 و 2018 به ترتیب به 254 
درصد، 652 درصد و 2349 درصد رسید. حتی طی ماه های اخیر برخی منابع 
از وقوع ابرتورم های لجام گسیخته 13000 14000 درصدی و نیز یک میلیون 

درصدی کشور ونزوئال در مقایسه با سال 2017 خبر داده اند.
فســاد گسترده دولت، وابســتگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، افت 1.5 
میلیون بشکه  ای تولید نفت به دلیل کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت این 
کشــور )تولید نفت ونزوئال 3.5 میلیون بشکه در دهه 90 بوده درحالی که در 
سال 2017 به حدود 2 میلیون بشکه و در سال 2018 به 1.586 میلیون بشکه 
در روز کاهش یافته که پایین ترین  رقم از دهه 1950 میالدی تاکنون است( 
افزایش لجام گســیخته بدهی های خارجی که بالغ بر 172 میلیارد دالر است 
)حدود 36 میلیارد دالر از بدهی های ونزوئال به کشورهای چین و روسیه مربوط 
می شود(، در کنار تحریم  های آمریکا از مهم ترین  علل وقوع پدیده ابرتورمی در 
اقتصاد ونزوئال است. با این حال مهم ترین  عاملی که موجب گردیده ونزوئال از 
مهار ابرتورم عاجز گردد، عدم توانایی این کشور در پرداخت بدهی های خارجی 

است که ونزوئال را به مرز فروپاشی رسانده است.
با اینکه در بسیاری از عوامل اقتصادی، وضعیت ایران و ونزوئال مشابه همدیگر 
اســت، با این حال بدهی خارجی ایران بســیار اندک و 11 میلیارد دالر است. 
همیــن عامل نیز موجب خواهد شــد اقتصاد ایران از وقــوع پدیده ابرتورم و 

فروپاشی اقتصادی در امان بماند.
برآوردهای بنده نشــان از این دارد که در سال 97 تورم ایران دورقمی و حدود 
25 درصد خواهد شــد و در سال 98 نیز براســاس سناریوهای خوشبینانه و 

بدبینانه در محدود بین 20-50 درصد نوسان خواهد داشت.
در ســال گذشته، 54 میلیارد دالر ارزش واردات رسمی به کشور بوده و 39.8 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشــتیم. درضمــن طبق گزارش  ها حدود 12 
میلیارد دالر حجم قاچاق )واردات غیررســمی- حداکثر 20 درصد کل واردات 
کشور( به کشور بوده اســت. لذا کل واردات کشور اعم از رسمی و غیررسمی 
معادل 66 میلیارد دالر بوده است. دولت متعهد شده واردات کاالهای اساسی 
و داروهای حیاتی با ارز رســمی 4200 تومــان صورت پذیرد. درضمن مابقی 
کاالهای وارداتی رســمی نیز از طریق سامانه نیما و در محدوده دالر 8000-

9000 تومــان صــورت خواهد گرفت. با این حال کاالهای قاچــاق با ارز آزاد 
صورت می گیرد. در مجموع واردات کشور با سه نرخ 4200 تومان، دالر سامانه 
نیما و دالر آزاد تامین خواهد شد. لذا اثرات تورمی کاهش ارزش پول ملی در 
سه حالت فوق الذکر و با سه نرخ متفاوت دالر بتدریج در اقتصاد ایران تخلیه 

خواهد شد.
موضوع بعدی اثرگذار بر تورم، حجم نقدینگی و رشد این پارامتر است. با توجه 
به حجم نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی کشور، تداوم رشد خلق نقدینگی 
توســط بانک ها و عدم نظارت جدی بر ترازنامه هــای غیرواقعی و دارایی های 
موهومی بانک ها و نیز توزیع سود حدود 250 هزار میلیارد تومانی در سال 97 
از سوی بانک ها انتظار می رود رشد نقدینگی سال 97 بیش از 20 درصد باشد 
و حجم نقدینگی به محدوده 1800 هزار میلیارد تومان برسد. چنین شرایطی 
از وضعیت نظام پولی و بانکی حکایت از تحمیل تورم های دو رقمی را به اقتصاد 
ایران می دهد، با این حال هم چنان عالیم وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ایران 
از کانال بخش پولی و بانکی مشاهده نمی گردد چراکه در بدبینانه  ترین  سناریو 
با فرض دالر 10 هزار تومان و تزریق 160 میلیارد دالر به اقتصاد کشور توسط 
بانــک مرکزی می توان کل نقدینگی را از اقتصاد ایران جمع کرد و بر اســاس 
ذخایر دالر و طالی موجود جای نگرانی نیست. از این رو طبق برآوردهای بنده 
براساس عالیم و شرایط نامناسب متغیرهای نظام بانکی و پولی، تورم دو رقمی 

در اقتصاد ایران محتمل بوده ولی وقوع ابرتورم وجود ندارد.
درماههایآیندهدالربهچهنرختعادلیخواهدرسید؟

شواهد موجود دال بر تشدید تحریم های آمریکا در ماه های آینده دارد و شواهد 

کافی برای بازگشــت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرف های غربی 
طی ماه های پیش رو حداقل قابل تصور نیســت. به احتمال زیاد حدود یک تا 
یک و نیم میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت که فشار را 

بر منابع ارزی بانک مرکزی تشدید خواهد کرد.
بــا این حال بدهی انــدک خارجی اقتصاد ایران )حداکثــر 11 میلیارد دالر( 
موهبــت و فرصت ارزنده ای اســت که در کنار گســترش تحریم ها، به کمک 
اقتصــاد ایــران خواهد رســید و تبعات تحریمــی را کاهش خواهــد داد به 
شــرطی که دولت به افزایش بدهی خارجی کشــور به ویژه از چین و روسیه 
 روی نیاورد. لذا نباید به هیچ وجه در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشــور 

چین و روسیه افتاد.
درمجموع براساس پارامترهای بدهی خارجی 11 میلیارد دالری، ذخایر 100 
میلیارد دالری و طال، حجم نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومان، بدهی داخلی 
650 هزار میلیارد تومان، قدرت خرید مردم و میانگین حقوق و دســتمزد 2 
میلیون تومان نیروی کار در کشور، توسعه تدریجی بازار ثانویه و عمق بخشی 
بــه این بازار، انتظار می رود نرخ دالر به تدریج کاهش یابد و نرخ دالر با قدرت 
خرید مردم و ظرفیت اقتصاد ایران همخوان گردد. دالر نیز همانند هر کاالیی 

نرخ و قیمتی دارد.
در حال حاضر نرخ دالر در بازار آزاد بر اســاس قدرت خرید کســانی تعیین 
می  شود که با انگیزه سفته بازی یا برای واردات غیررسمی دالر می خرند. با این 
حال به زودی نرخ دالر بر اساس قدرت خرید مصرف کننده تعیین می شود و 
به جایی خواهیم رسید که سفته  بازان نمی توانند نرخ خود را به مصرف کننده 
تحمیل کنند. درضمن واردات غیررسمی و قاچاق نیز با دالر آزاد خریداری در 
کشور نخواهد داشــت. لذا اقتصاد ایران تحمل دالر بیش از 10 هزار تومان را 
ندارد و انتظار می رود به تدریج عوامل مختلف موجب کاهش قیمت دالر به زیر 

10 هزار تومان شوند.
برخی از اقتصاددانان کشــور اخیراً برای قیمت دالر نرخ های 25 هزار تومان و 
40 هزار تومان را ذکر کردند. باید اشاره کنم اوالً اقتصاد ایران تحمل و کشش 
دالر بیش از 10 هزار تومان را ندارد و تداوم این وضعیت دوام نخواهد داشــت. 
درضمن با توجه به ذخایر دالر و طالی کشور و بدهی اندک خارجی هیچ گونه 
نگرانی برای رها شدن و خارج شدن کنترل و فروپاشی اقتصاد ایران وجود ندارد. 
مجدد اشاره می کنم که در بدبینانه  ترین سناریو، با فرض دالر 10 هزار تومان 
و تزریق 160 میلیارد دالر به اقتصاد کشــور توسط بانک مرکزی می توان کل 
نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی را از اقتصاد ایران جمع کرد. درحال حاضر 
با فرض دالر 10 هزار تومان، ارزش بدهی های داخلی نیز حدود 65 میلیارد دالر 

شده است و این مسئله نیز جای نگرانی ندارد.
دولتدرماههایآیندهچهبایدبکند؟

دولت و حاکمیت برای شرایط خطیر پیش رو باید اقدامات زیر در دستور کار 
قرار دهند:

 اقتصاد را باید از حالت پلیسی و تعزیراتی خارج کنند. این مسائل خود بار روانی 
و هیجانی را افزایش داده و اثربخش نیز نیستند.

 جهت گیری سیاست های ارزی بانک مرکزی بعد از حضور آقای دکتر همتی 
مناســب بوده است. باید ایشان کمتر مصاحبه کرده و به تداوم اجرای صحیح 

بسته ارزی اخیر ادامه دهند.
 باید با جدیت واردات غیررســمی و قاچاق کاهش یابــد، چراکه حداقل 12 
میلیارد دالر از کشور خارج شده و اتفاقاً چون تامین این 12 میلیارد دالر نیز در 

بازار آزاد است، به افزایش نرخ دالر در بازار فشار می آورد.
 بایــد بــرای درآمــد ریالــی حاصــل از افزایش قیمــت نفت و نیــز مابه 
التفــاوت ارز بودجــه و بــازار آزاد تدبیــر ویژه کــرد. ایجاد حســاب ویژه و 
واریــز این درآمــد به آن اقــدام صحیح اســت. از ایــن درآمد بایــد برای 
حمایــت از مصرف کننــده و افزایش قــدرت خرید مــردم در قالب توزیع 
 کارت هــای اعتباری خرید، تولیدکننده و ســرمایه گــذار داخلی و پرداخت 

هزینه های دولتی بهره گرفت.
 اصالح نظام مالیاتی باید جدی گرفته شــود. با توجه به گستره عظیم سفته  
بازی در اقتصاد ایران و درجهت جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه، مهم ترین  
ابزار، اصالحات جدی و ســریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه-
های مالیاتی جدید اســت که مانع فعالیت های داللی گردند. تعریف و اجرای 
هرچه سریعتر پایه  های مالیاتی زیر هم امکان پذیر و هم ضروری است. دولت 
باید به ســرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای ســفته بازی گسترش دهد و 
ضمن کنترل فعالیت های سوداگرانه، به افزایش درامدهای مالیاتی کمک نماید.

بنابراین تعریف پایه های مالیاتی زیر اولویت دارد:
 1. مالیات بر مجموع درآمد
 2. مالیات بر مجموع ثروت
 3. مالیات بر عایدی سرمایه

 4. مالیات بر خروج سرمایه )ثروت مهاجرین(
 5. مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت
 6. مالیات بر واردات کاالهای لوکس

 7. مالیات بر اضافه واردات
 8. مالیات بر سود سپرده  های باال )مثاًل بیش از یک میلیارد تومان(

 اصالحــات نظام بانکــی را باید در قالــب راهبرد مهار بانک های بد شــروع 
کرد. باید از طریق محدودیت گذاشــتن بر رشــد ترازنامه بانک های بد )مثاًل 
حداکثر رشــد 3 درصدی ترازنامه در ســال 97 و 98(، کنترل ســختگیرانه 
بر بدهی بانک هــا به بانک مرکزی و بتدریج تالش بر واقعی ســازی ترازنامه 
 بانک هــا و خارج نمودن تدریجی درآمدهای موهومــی از دارایی بانک ها باید 

انجام گیرد.
 بازگرداندن و ایجاد ســپرده های مدت دار 3 ســاله و 5 ســاله و افزایش نرخ 
سود اینگونه ســپرده  ها و منجمد نمودن سپرده ها در سپرده های 3 و 5 ساله 

بطوری که نقدینگی قفل شود.
 مدیریت واردات باید جدی گرفته شود. نظارت بر عدم کمبود کاالهای اساسی 
و داروهــای حیاتی و اقدام ســریع و به هنگام و ســاماندهی واردات و کاهش 

تدریجی واردات کاالهای لوکس.

دیدگاه

ابرتورمنداریم
تخلیه اثرات تورمی کاهش ارزش پول ملی 

استادیار دانشگاه تهران
وحیدشقاقیشهری

نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران
علیرضاخائف

مناطق آزاد مفری برای مالیات گریزی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 61 - نیمه دوم شهریور 1397

ترقیاقتصادی:عرضه نفــت و میعانات گازی د ر 
بورس یک تکلیف قانونی برای د ولت است و د ر برنامه 
ششم توسعه و د ر قانون تنظیم مقررات مالی 2 د ولت 
و د ستگاه های ذیربط به عرضه نفت و میعانات گازی د ر 
بازار بورس مکلف شد ه اند ، بنابراین این موضوع به عنوان 
یک حکم تکلیفی، از لحاظ قانونی قابل پیگیری است.

سید  علی اد یانی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود : 
د ر برنامه پنجم توســعه مشابه این تکلیف برای د ولت 
قرار د اد ه شــد ه بود ، اما متاسفانه د ولت د هم، یازد هم و 
د وازد هم اقد ام جد ی و قابل قبولی د ر تقویت بازار بورس 

نفتی انجام ند اد ه اند .
وی با بیان اینکه برای نخستین بار د ر سال 90 بخشی 
از نفت د ر بازار بورس عرضه شد ، اد امه د اد : د ر آن زمان 
به د لیل اینکه زیرساخت ها برای عرضه نفت د ر بورس 
آماد ه نبود  این اقد ام موقتی صورت گرفته و متاســفانه 
به تعلیق د رآمد  و از آن مقطع تاکنون هیچ اتفاق جد ی 
برای خرید  و فروش نفت د ر بازار بورس مشاهد ه نشد .

نمایند ه مرد م قائمشهر، سواد کوه، جویبار و سیمرغ د ر 
مجلس با تاکید  بر اینکه آماد ه ســازی زیرساخت های 
بورس نفــت تنها برعهد ه وزارت نفت نیســت، اظهار 
د اشت: ســازمان بورس، وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی 
و سایر د ستگاه های ذیربط برای راه اند ازی بورس نفت 
وظایفــی د ارند  که باید  هماهنگی هــای الزم بین این 

د ستگاه ها برای ایجاد  بورس نفت صورت می گرفت.
وی افزود : متاســفانه د ســتگاه هماهنــگ کنند ه و 
د ستگاه های ذیربط د ر این مجموعه نتوانستند  اقد امات 
الزم را بــرای ایجاد  بورس نفت انجــام د هند  و آنچه 
که تکالیف قانونــی د ر این حوزه بود ه را محقق کنند ، 
بنابراین این نگاه که تنها وزارت نفت تکلیف قانونی د ر 
این بخش د اشــته نگاه کارشناسی نیست، بلکه د یگر 
د ستگاه های ذیربط به حکم قانون و د ر چارچوب رویه 
قانونی باید  عملیات الزم را انجام د هند  که متاســفانه 

همگان د ر این بخش د چار اهمال شد ه اند .
اد یانی با بیان اینکه نفت کاالیی بود ه که همیشه مورد  
تحریم قرار گرفته اســت، اد امه د اد : د ر طول 40 سال 
گذشته همواره عربد ه کشی ها و یاغی گری های نظام 
ســلطه علیه فروش نفت و بازرگانی نفت ایران وجود  
د اشته است که تنگ ترین حلقه تحریم ها د ر سال 91 
92 بود  اما آنچه که جای تعجب د اشــته این موضوع 
اســت که د ولت هــا د ر این بخش قد م جــد ی برای 
آسیب پذیرتر نشد ن فروش نفت و خنثی سازی تحریم 
نفتی برند اشته اند  و د ولت د هم، یازد هم و د وازد هم د ر 

این بخش کارنامه قابل قبولی ند اشته اند .

وی اد امه د اد : حوزه ای که د ولت قد م جد ی برای خنثی 
کرد ن تحریم ها و تحریم های نفتی علیه ایران انجام د اد  
د ر د ولت د هم پایه ریزی و د ر د ولت یازد هم و د وازد هم 
عملیاتی شد  و آن حوزه خنثی سازی تحریم د ر حوزه 

بنزین بود .
این نمایند ه مرد م د ر مجلس د هم، با طرح این سوال که 
چرا آمریکا د ر شرایط کنونی روی تحریم بنزین مانور 
نمی د هد ، تاکید  کرد : د ر د ولت د هم، یازد هم و د وازد هم 
اقد امی ارزند ه د ر حوزه تولید  بنزین صورت گرفت که 
این اقد ام احد اث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است و 
د ر این پاالیشــگاه روزانه 36 میلیون لیتر بنزین تولید  
می شــود  که فــاز اول و د وم آن وارد  مد ار شــد ه و فاز 
ســوم که تولید  12 میلیون لیتر بنزین است به زود ی 
وارد  چرخه بازار می شود  یعنی 36 میلیون لیتر بنزین 
د ر یک پاالیشــگاه تولید  می شود  که بنزین آن از نوع 

یورو 5 است.
وی بــا بیان اینکه خود کفایی د ر تولید  بنزین نشــانه 
بسیار خوبی اســت که اگر د ولت ها به ظرفیت د اخل 
توجه کننــد  آمریکا و امثال آن نمی توانند  کشــور را 
تحریم کنند ، افزود : د ر تولید  بنزین از ظرفیت د اخل و 
سپاه استفاد ه شد  و قرارگاه خاتم االنبیاء با کمک د ولت 
توانست پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس را احد اث کند  
اما متاسفانه د ولت ها پس از انقالب به ویژه د ولت د هم 

یازد هم و د وازد هم د ر بحث خنثی ســازی تحریم های 
د شــمن کارنامه قابل قبولی ند ارند  و یکی از این موارد  

عد م توجه به بورس است.
اد یانی با اشــاره به اینکه ارائه نفت د ر بورس الزاماتی 
د ارد ، اد امــه د اد : یکی از الزامــات برای عرضه نفت د ر 
بورس ایجاد  زیرساخت مناسب است که د ر این بخش 
اقد امات خوبی صــورت گرفته و بورس این آماد گی را 

د اشته که نفت د ر آن عرضه شود .
وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط و 
قانونی برای عرضه بورس د ر نفت ضروری است، تصریح 
کرد : د ر این بخش نیز اتفاقات خوبی رخ د اد ه اســت، 
البتــه نباید  تنها اذهان را به عرضه نفت د ر بورس برد ؛ 
چراکــه مهم تر از نفت، عرضه میعانات گازی د ر بورس 
است و میعانات گازی حتما باید  د ر بورس عرضه شود  
تا بخش خصوصی بتواند  این میعانات را خرید اری کند  
د ر غیر این صورت نگهد اشت میعانات گازی برای کشور 

هزینه هایی د ارد .
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با تاکید  
بر اینکه اگر د ر عرضه نفت و میعانات گازی د ر بورس 
به قوام ســال 90 عمل شــود  قطعا این اراد ه شکست 
می خورد ، افزود : باید  برنامه ریزی جد ی تری برای عرضه 
نفت و میعانات گازی د ر بورس صورت گیرد  تا بخش 
خصوصی بتواند  به این بخش ورود  کند ، چراکه عرضه 

این محصوالت د ر بورس به این د لیل اســت که بخش 
خصوصی این فرآورد ه ها را خرید اری کند .

وی اد امــه د اد : بخش خصوصی د ر صورتی به خرید  و 
فروش نفت و فرآورد ه های نفتی د ر بورس ورود  می کند  
که حجم عرضه نفت کاهش یابد  و به جای 500 هزار 
بشکه به 30 هزار بشکه عرضه و حجم عرضه کوچک تر 
شــود  چرا که بخش خصوصی توان خرید  و عملیات 

500 هزار بشکه را ند ارد .
نمایند ه مرد م قائمشهر، ســواد کوه، جویبار و سیمرغ 
د ر مجلس د هم، با بیان اینکــه عرضه نفت د ر بورس 
باید  نقد ی باشد ، تاکید  کرد : اگر نفت و میعانات گازی 
تحویل د اد ه و گفته شــود  که پــول آن پس از فروش 
پرد اخت می شود ، قطعا موضوعی فساد آور بود ه و خالف 
شــفافیت اســت، چراکه تجربه تحریم سال 90 و 91 
به اند ازه کافی هشــد ارهای الزم را به مسئوالن د اد ه و 
مد یران د ر این بخش تجربه د ارند  و عد م شفافیت ها بود  
که بابک زنجانی را ایجاد  کرد  لذا نباید  بابک زنجانی های 

جد ید ی به بهانه تحریم کاسبی کنند .
وی اد امه د اد : به کشورها و شرکت هایی که به صورت 
سنتی به آن ها نفت و میعانات گازی فروخته می شود  
د یگر نفت عرضه نشــود ، بلکه بــازار جد ید  د ر د اخل 
کشور با اســتفاد ه از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد  و 
همچنین مشتریان جد ید  د ر خارج از کشور پید ا شود  و 
این موضوع د قیقا به معنای د ور زد ن تحریم ها و خنثی 

سازی بخشی از تحریم های نفتی آمریکا است.
اد یانی با اشــاره به اینکه مجلس تکلیف قانونی د ولت 
را د ر راه اند ازی بورس مشــخص کرد ه اســت، اظهار 
د اشــت: عد م راه اند ازی بورس نفت چند  د لیل د ارد  و 
یکــی از مهم ترین  د الیل این بود ه که افراد  ذی مد خل 
د ر فــروش نفت نمی خواهند  امتیــاز فروش نفت را با 
د یگران تقســیم و بخش خصوصــی را د ر این بخش 
شــریک کنند  یعنی مقاومت ها خواسته یا ناخواسته، 
د انســته یا ناد انســته منجر به این می شــود  که رویه 
ســابق د ر فروش نفت پیش رود ف د ر حالی که برای 
 مهــار تحریم به خلــق بازارهای جد ید  و مشــتریان 

جد ید  نیاز است.
 عضو کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد : برخی از 
مد یران ذیربط د ر حــوزه نفت هنوز باور نکرد ه اند  که 
کشــور د ر جنگ اقتصاد ی قرار د ارد  و رفتارهای آن ها 
رفتار د ر شــرایط عاد ی اســت، بنابراین اگر پذیرفته 
شود  که کشــور د ر جنگ اقتصاد ی قرار د ارد ، الزامات 
و الحاقات مربوط به جنگ اقتصاد ی د ر رفتار اقتصاد ی 

مسئوالن خود  را نشان می د هد .

ترقیاقتصادی: اطالعات آماری از عملکرد صنایع بورس نشان می دهد از اول 
امسال تاکنون 20صنعت توانسته  اند بیش از 50 درصد بازده نصیب سهامداران 
کننــد و در میان آنها 5 صنعت با میانگین بازده بیش از 133درصد عملکرد به  

مراتب بهتری نسبت به سایر صنایع داشته اند.
در شــرایطی به روزهای پایانی تابستان و 6 ماهه ابتدایی سال نزدیک می شویم 
کــه اقتصاد ایران ماه های عجیبی را پشــت ســر گذاشــت و ارزش پول ملی 
کشــورمان به صورت تاریخی سقوط کرد و بازارهای ارز، سکه، خودرو، مسکن با 
جهشی خیره کننده رو به رو شدند؛ تحوالتی که البته همگی برای اقتصاد ایران 
به صورت کلی منفی بودند؛ اما در این بین نکته مثبتی هم اتفاق افتاد و آن رشد 
60 هزار واحدی بازار ســهام بود؛ اتفاقی که اگرچه ریشــه آن را باید در افزایش 
قیمت دالر جســتجو کرد اما به صورت کلی می توان آن را اتفاقی مهم دانســت 
نکته ای که نشــان می دهد بخشی از نقدینگی ســرگردان وارد بازار بورس شده 
اســت. در ابتدای سال جاری بورس تهران کار خود را با شاخص کل 96 هزار و 
425 واحد شروع کرد و شاخص در آستانه رکورد 100 هزار واحد قرار گرفته بود 
که عددی تاریخی در کل 50 سال گذشته برای بورس تهران محسوب می شود 
اما حاال که به روزهای پایانی نیمه اول ســال نزدیک می شویم شاخص کل روی 
عدد 158 هزار ایســتاده و تا 160 هزار و تنها دو گام باقی مانده اســت. بورس 
تهران در ســال جاری بارها و بارها رکورد شــکنی کرد و از این به بعد هم هر 
میزان رشــد باز رکورد شکنی محسوب می شود. در واقع از ابتدای سال تاکنون 

بورس تهران به میزان حدود 60 درصد کل تاریخ خود رشد داشته است.
اما در این میان نکته مهم این اســت که در این بازار رو به رشــد همه بازیگران 
برنده نبودند؛ بلکه بخشی از سهام ها هم به شدت و باتوجه به تحوالت اقتصادی 
کشــور فرو ریختند و دارندگان آن هــم بازنده ماجرا بودنــد. داده های آماری 
نشــان می  دهد ســرمایه  گذاران 5 صنعت از ابتدای امســال بــه  طور میانگین 
133درصد در بازار ســهام بازده به  دست آورده  اند و در همین مدت سهامداران 
80 شــرکت بیش از 100درصد سود کرده  اند. ســودی که این افراد به دست 
 آورده اند شــاید باور پذیر نباشــد اما حتی از بازده بازارهای طال، ارز و مسکن

هم بیشتر بوده است.
اطالعات آماری از عملکرد صنایع بورس نشــان می دهد از اول امســال تاکنون 
20صنعت توانســته  اند بیش از 50 درصد بازده نصیب ســهامداران کنند و در 
میــان آنها 5 صنعت بــا میانگین بازده بیش از 133درصــد عملکرد به  مراتب 
بهتری نسبت به ســایر صنایع داشته اند. رتبه نخســت بهترین عملکرد از اول 
امســال تاکنون مربوط به گروه استخراج نفت و گاز بوده  که سهامداران نزدیک 
به 200درصد سود کرده  اند، بعد از آن گروه محصوالت چوبی با 138درصد رشد 
قیمت در رتبه دوم قرار گرفته و گروه استخراج زغال  سنگ هم با 117درصد رشد 
در رتبه سوم جای گرفته است. بعد از آن استخراج کانی های فلزی با 108درصد 
و حمــل  و نقل با 106درصد در جایگاه هــای چهارم و پنجم قرار گرفته  اند. این 
اطالعات همچنین نشان می دهد صنایع فلزات اساسی فرآورده های نفتی، کاشی 
و ســرامیک، استخراج سایر معادن، هتل و رســتوران، شیمیایی، چاپ، فنی و 
مهندســی، کانی غیرفلزی، پیمانکاری صنعتی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 
محصوالت کاغذی، ســیمان، آهک، گچ، ماشین  آالت و تجهیزات، فعالیت های 
کمکی به نهاد های مالی واسط و واسطه گری های مالی و پولی هم در این مدت 

بیشتر از 50درصد سود نصیب سهامداران کرده  اند.

 در بازارهــای جهانی، صنعت بیمه و بازار ســرمایه به 
شیوه های متعددی با یکدیگر پیوند خورده اند که برخی 
از آن ها در این حیطه موفق تر عمل کرده اند. اوراق بهادار 
 )Insurance Linked Securities( مرتبط با بیمه
به عنوان یکــی از موفق ترین  ابزارهای انتقال ریســک 
بیمه به بازار ســرمایه، نقش بسزایی در ایجاد این پیوند 
داشته اســت؛ بطوریکه حجم بازار اوراق حوادث فاجعه 
آمیز در ســال میالدی جاری به بیــش از 33 میلیارد 
دالر رسیده است. مفهوم اوراق بهادار سازی ریسک های 
بیمه ای با افزایش فشــار بر روی بازار بیمه  اتکایی )غیر 
عمر( و افزایش نیاز به مدیریت ســرمایه در بخش های 
بیمه  عمر و غیر عمر از اواسط دهه  1990 شکل گرفت. 
مهم ترین  شکل اوراق بهادار مرتبط با بیمه )ILS(، اوراق 
قرضه  بالیای فاجعه آمیز اســت که یکی از عوامل اصلی 
ظهور آن ، تاثیرات شــدید توفان اندرو در ســال 1992 
بر روی بیمه  اتکایی است. اوراق بالیا به منظور تسهیل 
انتقال ریسک بیمه  بالیا از بیمه گران، بیمه گران اتکایی 
و شرکت ها )بانی ها( به ســرمایه گذاران طراحی شدند. 
یکــی دیگر از اهداف طراحی ایــن اوارق این بود که در 
کنار بیمه های اتکایی ســنتی، بانی ها را در برابر ریسک 
زیان های مالی ناشــی از بالیای طبیعی عظیم پوشش 
دهند. اولین اوراق قرضه  بالیا توســط شرکت ملی بیمه  

کلمبوس واقع در اوهایو در سال 1994 منتشر شد.
ویژگي بارز اینگونــه اوراق این است که با وقوع یک یا 
چند حادثه فاجعه آمیز که اوراق به خاطر آنهـا طراحي 
شد ه اند بخشی یا تمام اصل یا فرع اوراق )به زیان د ارنده 
رود  مـي  بین  از  است(  گذار  سرمایه  همان  که  اوراق 
)یعني به شرکت بیمه پرداخت مي شود(. از طرفـي از 
بازار  کلي  بازدهي  با  اوراق  ایـن  بـازدهي  کـه  آنجـایي 
حوادث  وقوع  احتمال  )زیرا  ندارد  همبستگي  سرمایه 
فاجعه آمیز ارتباطي با بازدهي بازار سرمایه ندارد( ابزار 
بسیار مناسبي برای متنوعسازی پرتفوی سرمایه گذاران 

بازار سرمایه است.
ساختارکلیاوراقبیمهایغیرعمر

طبق ساختار اوراق بالیا ، وجوه دریافتي از سرمایهگذاران 
باال  با کیفیت  نهاد واسط در سرمایه گذاریهای  توسط 
قرارداد  مانند  کارهایي  و  ساز  با  و  شده  سرمایهگذاری 
سوآپ، بازدهي کل سرمایهگذاری نسبتا تضمین مي شود 
و ریسک اعتباری آن بسیار کم است. البته ممکن است 
این اوراق با ریسک اعتباری باني ارتباط پیدا کند؛ زیرا 
ممکن اسـت بـاني بـه دالیل مختلف )از جمله بازخرید 
پیش از موعد قراردادهای بیمه و ...( نتواند پرداختهای 

الزم را سر موعد انجام دهد.
اساس  بر  شناور  نرخ  با  غالبا  اوراق  این  دیگر  طرف  از 
نرخ الیبور و یا هر نرخ مبنای دیگری منتشر ميشوند 
داشت.  نخواهد  نیز  بهره  نرخ  ریسک  طبیعتا  که 
سرمایهگذاران ميتواننــد پرتفوی خــود را با خرید انواع 
مختلف اوراق بالیای طبیعي )توفانهای اروپا گردبادهای 
آمریکا و زلزلههای ژاپن( متنوع کنند. نرخ بهره  این اوراق 

معموال در مقایسه با بازار بیمه اتکایي تعیین ميشود.
همه  سرمایهگذاران اوراق بالیای طبیعي را سرمایهگذاران 
حقوقــی تشکیل ميدهند که شامل صندوقهای اوراق 
مشاوران  ریسک،  پوشش  صندوقهای  طبیعي،  بالیای 
اتکایي  بیمـه گران  عمر،  بیمهگران  سرمایهگذاری، 
سرمایهگذاران  اســت.   ... و  بازنشستگي  صندوقهای 
حقیقی نیز می توانند از طریق صندوقهای تخصصي در 

این زمینـه اقدام به خرید این نوع اوراق کنند
ILSسازوکارمعامله

 SPV ناشــر یا همان ،ILS یکــی از ارکان های معامله
اســت. ناشــرها معموال شــرکت هایی با اهداف خاص 
)SPV( هستند یعني صرفاً براي اجراي فرآیند انتشــار 
اوراق توسط شرکتهاي بیمه یا بیمه اتکایي که همان 
بانیان طرح هستند، ایجاد  ميشوند. این شرکت ها معموال 
باشد  توسط یک امین که ميتواند یک شرکت خیریه 
تملک ميشوند تا با هیچگونه ریسک اعتباري یا ناتواني 
مواجه  است  وابسته  آن  به  که  شرکتي  طرف  از  مالي 
نشود . حداقل سرمایه  SPV بسیار کم است و معموال با 
سرمایهاي د ر حد 1000 تا 5000 د الر ایجاد  ميشود  و 
پس از سررسید شدن اوراق، SPV نیز منحل ميشود . 
د ر آمریکا سعي ميشود  که این شــرکت ها د ر بیرون از 
قوانین مالیاتي آمریکا ایجاد  شوند )مثال د ر جزایر کیمن 
را  ممکن  مالیات  میزان  کمترین  تا  و....(  ایرلند  برمود ا، 
اوراق SPV فروخته  آمریکا  قوانین  بپرد ازند. زیرا طبق 
د ر  آنهاست  سهام  منزله   به  شرکتها  این  توسط  شده 
نتیجه بهرهــاي هم که توسط این SPV ها به اوراق 
مالیاتي  سپر  د اراي  ميشود   پرد اخت  طبیعي  بالیاي 
نخواهد بود ؛ زیرا به عنوان سود  تقسیمي سهام د ر نظر 
از تقسیم  باید قبل   SPV مالیات گرفته ميشود ؛ پس 
سود  محاسبه و د ریافت شود  که بخش اعظمي از بهره  
اوراق باید به صورت مالیات به د ولت پرد اخته شود ؛ از 
این رو این شرکتها د ر خارج از قوانین آمریکا تاسیس و 
تمام امور مربوط به آنها نیز د ر همان بیرون آمریکا انجام 
ميگیرد . رکن دیگر معامله ILS، بانی است. بانی، همان 
شرکت بیمه یا بیمه  اتکایي است که کل این عملیات را 
پشتیباني ميکند و د ر واقع اوراق SPV به اراد ه  او صاد ر 
ميشود . بین باني و SPV، قرارد اد ي منعقد ميشود  که 
یا هر نوع قرارد اد  د یگري  اتکایي  بیمه  ميتواند قرارد اد  
باني موظف است مبلغي را  این قرارد اد   باشد که طبق 
تحت عنوان حق بیمه  اتکایي به SPV پرداخــت کند و 
SPV نیز د ر هنگام بروز حواد ث فاجعهآمیز زیان وارده 
بــه باني را جبران کند. د ر انعقاد  این قرارد اد  باید تمام 
مالحظات قانوني و مالیاتي را د ر نظر گرفت مثال اینکه آیا 
طبق قوانین آمریکا حق بیمه یا هر عنوان د یگري که قرار 
است باني تحت قرار د اد  بهSPV که یک شرکت خارجي 
هزینه  یک  مالیاتي  قوانین  نظر  از  کند  پرد اخت  است 
مورد  قبول هست یا نه. این پرد اختهاي صورت گرفته 
هزینههاي  از  اعم  مختلفي  بخشهاي  د ر  باني  توسط 
جاري و نهایي SPV، پرد اخت بخشي از بهره  پرد اختي 
به سرمایهگذار و همچنین کارمزد  قرارد اد  بین SPV و 

طرف قرارد اد  سوآپ هزینه ميشود .
سرمایهگذار  به   SPV توسط  طبیعي  بالیاي  اوراق 

د ر یک حساب  آن  از  و وجوه حاصل  فروخته ميشود  
تضمیني سپرد هگذاري ميشود  که به عنوان یک تضمین 
براي باني د ر د ریافت خسارتها یا خریداران اوراق براي 
برگرد اندن اصل پول و نیز طرف قرارد اد  سوآپ بازد هي 
کل عمل ميکند. د ر صــورت وقوع حواد ث فاجعه آمیز 
پرد اخت خسارت به باني از محل همین حساب صورت 
این  به  کار  نحوه ی  قرارد اد ها  بیشتر  د ر  گرفت.  خواهد 
صورت است که زیان پرد اخت شده به باني از اصل مبلغ 
پرد اخت شــده توسط سرمایه گذار کم ميشود  و سپس 
پرداخت هــای دوره ای اوراق بر مبنای مبلغ اصل اوراق 
که کمتر شده است صورت ميگیرد  و اگر حواد ث تکرار 
ميرود   پیش  جایي  تا  باشد  زیاد   آنها  یا شدت  شوند 
که د یگر هیچ اصلي نميماند تا بهرهــاي پرد اخت شود . 
وجوه سرمایهگذاري شده د ر حساب تضمیني، هرگونه 
پرد اخت فوري به باني را د ر صورت بروز حاد ثه تضمین 
ميکند. این پرد اخت فوري )نقدینگي باال( مزیت بزرگي 
د ر مقایسه با قرارد اد های بیمه  اتکایي ســنتی به حساب 
می آید. زیرا د ر هنگام حواد ث فاجعه آمیز بزرگ و متعدد 
)Runoff( شرکت بیمه ی اتکایي با برد اشت بیش از حد
مواجه ميشود  و نقدینگي الزم را براي پرد اخت مطالبات 
مطمئن  باني  اینجا  د ر  اما  د اشت  نخواهد  بیمه  شرکت 

است که نقدشوندگي مطالبات 100درصد است.
د ر صورت عدم بروز حاد ثه سرمایهگذار تمامي اصل پول 
خود  را د ر سررسید از حساب تضمیني د ریافت ميکند 
که اگر حاد ثهاي رخ د هد این میزان کاهش خواهد یافت.

بهــره  اوراق به صورت پرد اختهاي د ورهــاي بر مبناي 
د رصدي  عالوه  به  د یگري  شاخص  یا   LIBOR نرخ 
د رصد  اما  شد.  خواهد  پرد اخت  سرمایهگذار  به  اضافي 
اضافي از محل بخشي از حق بیمه یا هر عنوان د یگري 
ميکند  پرد اخت   SPV به  باني  قرارد اد   طبق   که 

خواهد بود . 
بستگي  و  ميشود   تعیین  بازار  د ر  اضافي  د رصد  این 
حواد ث  وقوع  احتمال  یعني  اوراق  ریسک  با  مستقیم 
فاجعه آمیز خواهد د اشت و ارتباطي با حق بیمهاي که 
خود  باني د ر قرارد اد هاي بیمهاش از بیمهگذاران د ریافت 
ميکند ندارد . طرف معامله  ســوآپ، نهاد دیگری است 
که در معامالت ILS درگیر اســت. ایــن نهاد وارد  یک 
قرارد اد  سوآپ بازد هي کلي با SPV ميشود  و این بدان 
معني است که طرف قرارد اد  هرگونه زیان را که متوجه 
پرتفوي سرمایه گذاري SPV شود  جبران ميکند یعني 
با  را  سرمایهگذاري  بازد هي  که  ميشود   متعهد   SPV
یک قرارد اد  سوآپ با نرخ LIBOR تعویض کند و این 
باعث یک تضمین نسبتا کاملي براي اطمینان از بازگشت 
سرمایهگذاري ميشود . البته این طرف قرارد اد  ميتواند 
به جز سوآپ هر قرارد اد  د یگري را نیز که شامل تضمین 
اصل سرمایه باشد با SPV منعقد کند و الزم نیست که 
قرارد اد  حتمــا سوآپ باشد ولي این کار متداولتر است. 
 LIBOR طرف قرارد اد  سوآپ متعهد ميشود  که نرخ
منهاي یک کارمزد  )که این کارمزد  د ر واقع با بخشي از 
 SPV جبران ميشود ( را به SPV پرد اختهاي باني به
شده  سرمایهگذاري  پرتفوي  بازد هي  د ریافت  مقابل  د ر 

توسط SPV بپرد ازد .


بازارسرمایه 3
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نیم سال طوفانی بازار سهام

 اوراق بیمه اتکایی 
و اوراق خسارت های فاجعه آمیز
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بازارپول4

ترقیاقتصادی:د ر حالی که حد ود  د و ســال 
پیش د ولت و د ر راس آن وزارت راه و شهرســازی 
از طریق بانک مســکن وامی تحت عنوان مسکن 
اولی را ایجاد  و سقف وام را برای هر نفر 80 میلیون 
تومان و برای هر زوج 160 میلیون تومان تعیین 
کرد  تا بتواند  عالوه بر رونق بازار، جوانان را د ر خرید  
خانه کمک کند ؛ حاال رشد  قیمت های مسکن د ر 
ماه گذشته چنان شتاب گرفته است که قد رت وام 
مسکن د ر بسیاری از نقاط به خصوص د ر شهرهای 
بزرگ همچــون تهران به گرد پــای این افزایش 
قیمت ها نمی رســد  و عمال بــا گرفتن وام بخش 
بســیار ناچیزی از قیمت خریــد  خانه را می توان 

پوشــش د اد . همین موضوع حتی د ر تمایل افراد  
برای سپرد ه گذاری برای گرفتن وام و تقاضا برای 
د ریافت وام مســکن هم اثرات سوء گذاشته است 
تا جایی که می بینیم قیمت اوراق مسکن باوجود  

رشــد  همه چیز د ر ماه های گذشته از پوشک 
بچه گرفته تا پراید ، افزایش قیمت آن چنانی 

ند اشته است و با یک نوسان کم قیمتش 
تقریبا ثابت بود ه است د ر حالی 

که قیمت مسکن بسته به 
مناطق مختلف از 30 تا 

60،70 د رصد  هم رشــد  کرد ه است. اما برای بی 
ارزش شــد ن میزان وام مسکن اولی ها فقط کافی 
است به قیمت های مسکن د ر شهر تهران نگاهی 
بیند ازیم تا به خوبی متوجه شــویم که با گرفتن 
وام مسکن حتی تا سقف آنکه 160 میلیون تومان 
اســت هم د یگر نمی توان کاری از پیش برد . 
د ر حال حاضر به اعتقاد  کارشناســان وام 
مسکن د ر بیشتر مناطق تهران حد اکثر 
می توانــد  20 تا 30 د رصد  ) به جز 
مناطقی خاص د ر جنوب شهر( 
آپارتمان  یــک  خرید   مبلغ 
را پوشــش د هد  و د ر این 
وام  گرفتن  د یگر  شــرایط 
آن هم با سود  9 د رصد  بعد  از 

یک سال سپرد ه گذاری یا خرید  اوراق و گرفتن وام 
با سود  بیش از 14 د رصد ، منطقی نیست.

باتوجه به شرایطی که به وجود  آمد ه است و کاهش 
شد ید  قد رت وام مسکن د ر قیمت کلی خرید ؛ حاال 
وزارت راه و شهرســازی بارد یگر به این فکر افتاد ه 
است که میزان وام مسکن را افزایش د هد  و سقف 
آن را به 300 میلیون تومان برســاند ، عد د ی که 
می توانــد  د ر بخش مهمی از شــهر تهران تقریبا 
40 تــا 70 د رصد  قیمت کل یک خانه آپارتمانی 
را پوشش د هد .  عباس آخوند ی وزیر راه و از ارائه 
پیشنهاد  افزایش وام خرید  مسکن به بانک مرکزی 
خبر د اد  البته عد د ی را اعالم نکرد  و د ر پاســخ به 
میزان افزایش گفت:» این ســؤال را باید  از بانک 
مسکن بپرسید .« اما همزمان با این گفته ها وزیر 
کمیسیون عمران مجلس هم پیشنهاد ی افزایش 
وام مسکن اولی تا سقف 300 میلیون تومان برای 
تهران و 150میلیون تومان برای شهرســتان ها را 

ارائه د اد ه است. 
حمید  بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس د راین 
باره گفته اســت:» د ر شــرایط کنونی مسئوالن 
وزارتخانه بــه  د نبال اصــالح 3 موضوع د ر بحث 
ارائه اوراق های مسکن هســتند  که حذف شرط 
عمر 15ســاله بنا برای د ریافت وام، افزایش سقف 
تسهیالت و افزایش مد ت زمان بازپرد اخت اقساط 

این موارد  را شامل می شود .«

گرفتنواممسکنمنطقینیست
وام مسکن از جهش قیمت ها جا ماند ه است

افتتاح فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فن آوری های 
نوین مالی بانک انصار

ترقیاقتصادی:فضای کار اشــتراکی مرکز توسعه فن آوری های نوین مالی بانک انصار د ر راستای 
حمایت از کســب وکارهای نوین مالی کشور راه اند ازی شد . د ر مراســم افتتاحیه این فضا با حضور 
فعاالن صنعت بانکی و اکوسیســتم فینتک کشــور، مد یر مرکز یاد شــد ه هد ف از افتتاح این فضا را 
برگزاری روید اد های مرتبط با فین تک و کارگاه های آموزشــی، د ر اختیارگذاری فضا برای فعالیت 
تیم های ســرمایه گذاری شد ه توسط بانک، اســتقرار و فعالیت تیم های همکار با بانک و د سترسی 

تیم ها به مشاوران و سرویس های بانکی برای رسید ن به محصول نهایی ارزشمند ، عنوان کرد .

جهش امنیتی د ر پرد اخت ها
ترقــیاقتصادی: معاون فنــاوری اطالعات بانک ایــران  زمین ابالغ بخشــنامه الزامات رمزهای 
پویــا را یــک جهش بزرگ د ر ارتقاء امنیــت تراکنش مبتنی بر کارت د انســت و گفت: بهره گیری 
از رمزهــای پویا الزام آور می شــود .فرهاد  اینالوئــی د ر خصوص ابالغ بخشــنامه الزامات رمزهای 
پویا به شــبکه بانکی از ســوی بانــک مرکزی، اظهار د اشت:اســتفاد ه از رمزهــای یکبار مصرف و 
ابزارهای مشــابه آن مثل بلیت های یک بارمصرف د ر این بخش منجر به افزایش امنیت تراکنش ها 
 د ر صــورت افشــاء رمــز د وم کارت های بانکی می شــود  و امــکان سوءاســتفاد ه را د ر این حوزه 

کاهش می د هد .

افزایش قیمت سهام بانک صاد رات 
ترقیاقتصــادی: مد یرعامل بانک صاد رات با اشــاره به افزایش قیمت ســهام بانک به محد ود ه 
920ریالی طی پنج ماه اخیر گفت: نرخ هر ســهم بانک از اســفند ماه گذشته با بیش از 80 د رصد  
افزایش مواجه شــد ه است.حجت اله صید ی د ر جمع رؤســای کانون های بازنشستگان این بانک که 
همزمان با شصت وششــمین ســالگرد  تأســیس بانک صاد رات ایران برگزار شد ، اظهار د اشت: برای 
اجرایی شد ن قانون همسان ســازی حقوق بازنشستگان و شاغالن بانک با هماهنگی وزارت اقتصاد ، 

آماد گی کامل وجود  د ارد  و این موضوع د ر هفته های آیند ه عملیاتی خواهد  شد .

 تقد یر بانک پاسارگاد  از کشتی گیران مد ال آور 
د ر بازی های آسیایی 

ترقیاقتصادی: بانک پاسارگاد  به عنوان تنها حامی ورزش کشتی کشور، از مد ال آوران کشتی آزاد  
و فرنگی ایران د ر مسابقات آســیایی 2018 تقد یر کرد .طی مراسمی د ر خانه کشتی عبد اهلل موحد  
و با حضور رسول خاد م رئیس فد راسیون کشتی، مجید  قاسمی مد یرعامل بانک پاسارگاد ، جمعی از 
مد یران فد راسیون و بانک، کشتی گیران و کاد ر فنی، از مد ال آوران کشتی آزاد  و فرنگی د ر مسابقات 

آسیایی 2018 با اهد ای جوایز نقد ی و لوح یاد بود ، قد رد انی شد .

مهم ترین سیاست بانک صنعت و معد ن مشخص شد 
ترقیاقتصادی: حســین مهری رئیــس هیات مد یره و مد یرعامل بانــک صنعت و معد ن گفت : 
یکی از مهم ترین  سیاســتهایی که این بانک د نبال میکند  توجه به اصل مشــتری مد اری است زیرا 
مشتریان بانک کارآفرینند  و میتوانند  به کشور برای عبور از شرایط حاضر کمک کنند .مهری که د ر 
گرد همایی سراسری مد یران و روسای ستاد  و شعب این بانک سخن می گفت د ر تشریح سیاستهای 
جد ید  بانک افزود  : خد ماتی که برای مشــتریان ارائه می شود  باید  از سه ویژگی سهولت ، شفافیت و 

ارزان بود ن برخورد ار باشد . 

 برگزاری اولین مرحله قرعه کشی 
جشنواره پذیرند گان ایران کیش

ترقیاقتصادی: اولین مرحله از د ومین قرعه کشــی جشــنواره پذیرند گان شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش برگزار شــد .این قرعه کشــی میان 12 استان خراســان رضوی، خوزستان، هرمزگان 
اصفهان ، البرز، فارس ، بوشــهر ، قم ، یزد ، ایالم ، سیســتان و بلوچســتان و تهران برگزار و برند گان 
مشخص شد .جایزه د ومین جشنواره پذیرند گان، کمک هزینه خرید  خود رو 206 به مبلغ 30میلیون 

تومان است.

 بهره برد اری از 7 طرح اقتصاد ی 
با تأمین مالی پست بانک 

ترقــیاقتصادی: همزمان بــا هفته بانکد اری اســالمی، 6 طرح اقتصاد ی د رســطح کشــور با 
اختصاص720 میلیارد  ریال و یک طرح نیز با تخصیص 6/9 میلیون یورو از محل تســهیالت ریالی 
و ارزی صند وق توسعه ملی که توسط پست بانک ایران تأمین مالی شد ه بود  به بهره برد اری رسید .

 کسب رتبه نخست توسط بانک آیند ه 
د ر اعطای تسهیالت به بنگاه ها

ترقیاقتصادی: بانک آیند ه د ر سال 1396، به منظور مشارکت فعاالنه د ر افزایش تولید  کاالهای 
د اخلی و ایجاد  اشــتغال، کلیه شــعب خود  د ر سراســر کشــور را مکلف نمود  تا د ر جهت پرد اخت 
تســهیالت مورد  نیاز به تولید کنند گان به ویژه ُخرد  و متوســط، فعالیت گسترد ه ای د اشته باشند .
براســاس گزارشات مأخوذه از ســامانه وزارت صنعت، معد ن و تجارت، بانک آیند ه د ر سال 1396 
موفق شــد ؛ د ر استانهای البرز و گلستان، رتبه نخســت پرد اخت تسهیالت مستقیم، از محل منابع 

د اخلی خود ، به واحد های کوچک و متوسط را از آن خود  نماید . 

فروش 55۰ ملک مازاد  بانک سپه 
ترقیاقتصادی: عضو هیئت مد یره بانک ســپه گفت: 4 هزار و 707 میلیــارد  ریال امالک مازاد  
 بانک ســپه طی پنج سال اخیر به فروش رفته و حد ود  د و برابر این میزان هم آماد ه واگذاری است.
عیســی کاظم نژاد  افزود : از ابتد ای ســال 92 تاکنون 549 ملک مازاد  بانک سپه با رعایت قوانین و 
مقررات به متقاضیان واجد  شــرایط واگذارشــد ه و 356 ملک مازاد  به ارزش 8 هزار و 207 میلیارد  

ریال هم د ر د ست فروش است.

حمایت بانک شهر از تولید کنند گان
ترقیاقتصادی: معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت: د ر راستای اشتغالزایی برای جوانان 
و تالش بــرای رفع موانع تولید ات د اخلی، حمایت از تولید کننــد گان و به خصوص تولید کنند گان 
جوان د ر د ســتور کار بانک شــهر قرار د ارد .عیســی قهرمانی چابک با تاکید  بر اهمیت رفع موانع 
تولید ات د اخلی د ر شرایط اقتصاد ی کنونی اظهار کرد : د ر حال حاضر د رصد  قابل توجهی از جمعیت 
جوان کشور د ر سن اشتغال قرار د ارند  و د ر همین راستا می توان با حمایت از تولید کنند گان د اخلی 

زمینه اشتغال جوانان د ر شهرهای مختلف کشور را فراهم کرد .

اعالم میزان واگذاری سرمایه گذاری های بورسی و 
امالک مازاد  بانک رفاه

ترقیاقتصادی: میزان واگذاری ســرمایه گذاری های بورســی و امالک مازاد  بانک رفاه کارگران 
طــی ســال های 1396 و 1397 بالغ بر 11000 میلیارد  ریال بود ه اســت.از این میزان د ر ســال 
96 مبلــغ 5678 میلیــارد  ریال ســرمایه گذاری بورســی و مبلــغ 1108 میلیــون ریال امالک 
مــازاد  بود ه اســت. د ر ســال 97 و تا تاریخ 14 شــهریور ماه نیــز این میزان واگــذاری د ر حوزه 
 ســرمایه گذاری بورســی مبلغ 2648 میلیارد  ریــال و د ر حوزه امالک مــازاد  1513 میلیارد  ریال 

بود ه است.

»ملی پالس« بانک ملی، به زود ی رونمایی می شود 
ترقــیاقتصادی: مد یرعامــل بانک ملی گفــت: پس از ارائه ســوپر محصوالتی مانند  ســامانه 
»بــام«، پیام رســان »بله« و اپلیکیشــن »60«، بانک ملی ایران به زود ی ســوپر محصول د یگری 
بــا عنــوان »ملی پــالس« را رونمایی خواهد  کرد . محمد  رضا حســین زاد ه با بیــان اینکه اکنون 
90 ســال از تاسیس نخســتین شــعبه این بانک گذشــته اســت، افزود : با این حال سیر تحول 
د ر بانــک ملــی ایران هرگز متوقف نشــد ه و د ر همین راســتا بــه زود ی شــعبی از بانک افتتاح 
خواهند  شــد  که د ر کشــور بــی نظیر و د ر د نیا کــم نظیرند .وی اظهار کرد : این شــعب که تحت 
 عنــوان »ملی پالس« راه اند ازی خواهند  شــد ، امکاناتی منحصر به فرد  برای مشــتریان به همراه 

خواهند  د اشت.

اخبارکوتاه

 اد غام بانک ها که د ر ماه های 
همیشــه  از  بیــش  اخیــر 
مطرح شد ه، از روش های مؤثر 
د ر بهبود  شــبکه بانکی است. 
از نظر من اد غــام چند  بانک 
د ر یک بانک تصمیم د رستی 
اســت و تمام اجــزا و اعضای 
شــبکه بانکی باید  به عناصر 
د رگیر د ر این فرایند  و اجرای 
این فرایند  کمک کنند  چراکه 
بعضی از بانک هــا با توجه به 

شرایط جد ید  وضعیت مطلوبی ند ارند . افزایش نرخ ارز د ر بازار د اخل 
بر میزان کفایت سرمایه بانک ها نیز اثر گذاشته است. سرمایه بسیاری 
از بانک ها تحت تأثیر افزایش ناگهانی نرخ ارزش به شــد ت افت کرد ه 
و از سوی د یگر فضا و انگیزه الزم برای سهامد اران به منظور مشارکت 
بیشتر برای افزایش سرمایه وجود  ند ارد . این د ر حالی  است که کفایت 
ســرمایه یکی از مهم ترین  عوامل حضور بانک هــا و رقابت آن ها د ر 
فضای بین المللی است. با توجه به این شرایط می توان صالحیت های 
الزم د ر عامل کفایت سرمایه را با اد غام و پیوستگی چند  بانک د ر یک 

بانک فراهم کرد . 
متأسفانه سرمایه بعضی از بزرگ ترین  بانک های ایران زیر یک میلیارد  
د الر اســت و این میزان سرمایه برای حجم تجارت، اعم از صاد رات و 

وارد ات و تعهد ات بانکی کافی نیست. از این منظر فرایند  اد غام بانک ها 
که بانک مرکزی آن را کلید  زد ه است، جز ضروری ترین  اقد امات د ر 
شــبکه بانکی به نظر می رسد . مجوز این اقد ام هم از سوی فرماند هی 
کل قوا صاد رشــد ه و اد غام بانک ها از ســوی د ولت، ستاد  فرماند هی 

اقتصاد  مقاومتی، بانک مرکزی و نیروهای مسلح د نبال می شود .
باوجود  ضرورت اد غام د ر شــرایط کنونی اما، این روش به مثابه د یگر 
روش ها منتقد انی نیــز د ارد . به طورقطع روش های د یگری برای حل 
مســائل نظام بانکی ایران وجود  د ارد  و اد غام یکی از این روش هاست. 
خرید  یک بانک از ســوی بانک د یگر د ر صورت صد ور مجوز از سوی 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا همکاری و پیوستن به بانک های 
د یگر د ر سطح بین المللی با اجازه قانون، د ر شرایط عاد ی از راه حل های 
مؤثر است. امکان د یگر اجازه فروش سهام بانک های ایرانی د ر بازارهای 
خارجی و جذب سرمایه از خارج است. باوجود این روش های مختلف 
امــا د ولت با توجه به  پیش بینی هایی که د ر قانون انجام شــد ه، اد غام 

بانک ها را د نبال می کند .

ضرورت اد غام بانک ها 

صالح آباد ی مطرح کرد ؛

تبعات اضافه برد اشت بانک ها از بانک مرکزی
ترقیاقتصادی:مد یرعامل بانک توسعه 
صاد رات گفت: اســتقراض از بــازار بین 
بانکی اشــکالی ند ارد  اما استفاد ه مستمر 
یک یا چند  بانــک از منابع بانک مرکزی 

مشکالت و تبعاتی خواهد  د اشت.
علی صالح آباد ی د ر همایش هم اند یشی 
ملــی الزامات عبــور از چالش های پولی 
بانکی و ارزی د ر ســال 97 بــا تاکید  بر 
اینکه د ر شرایط فعلی اهمیت پرد اختن به 
مباحث بانکی، پولی و ارزی بیشــتر شد ه 
و جــا د ارد  که به ایــن مباحث به صورت 

کارشناســی و فنی پرد اخته شــود ، افزود : یکی از موضوعات مهم د ر سیستم بانکی عد م تعاد ل 
منابع و مصارف د ر بانک ها است که نتیجه این موضوع د ر اضافه برد اشت بانک ها از بانک مرکزی 
منعکس می شود . مد یرعامل بانک توسعه صاد رات گفت: اینکه از سایر بانک ها و بازار بین بانکی 
اســتقراضی صورت گیرد ، اشکالی ند ارد  و امری معمول است اما اینکه یک یا چند  بانک با عد م 
تعاد لی مواجه باشند  و به صورت مستمر از منابع بانک مرکزی استفاد ه کنند ، مشکالت و تبعاتی 

خواهد  د اشت. 
صالح آباد ی افزود : ســاز و کارها و راه های مختلفی بررسی شد ه که به نظر من برخی راه حل ها 
ســطحی و بد ون توجه به ریشه و حل مشکل است که د ر این شرایط توجه به مباحث ریشه ای 
ضروری اســت. وی افزود : برخی مشکالت ناشی از مشکالت د رون سیستم بانکی است و برخی 
به موارد  خارج از سیستم بانکی ارتباط د ارد  که یکی از این موارد  مطالبات معوق است که ناشی 
از مشــکالت د رون و برون سیستم بانکی است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی د ر اد امه گفت: 
موضوع د یگر، اموال مازاد  بانک ها است که ناشی از تملک بانک ها و بنگاهد اری است که بخشی 

اختیاری و بخشی اجباری بود ه است. 
برخی از بانک ها د اوطلبانه اقد ام به شــرکت د اری کرد ه و منجر به این شــد ه که امروزه با اموال 
مــازاد  بانک ها مواجه هســتیم. به گفته وی، د ر قانون رفع موانــع تولید  تکلیف بر واگذاری این 
امالک و د ارایی ها شــد  که د ر شرایط فعلی بهترین زمان برای آزاد  سازی این منابع است. صالح 
آباد ی د رباره د یکر موارد  عد م تعاد ل منابع و مصارف بانک ها، گفت: سومین موضوع بد هی د ولت 
به بانک های د ولتی و خصوصی شــد ه اســت و همچنین کفایت سرمایه بانک ها و حساب د اری 

تعهد ی از د یگر موارد  مهم د ر این زمینه است. 
مد یرعامــل بانک توســعه صــاد رات عد م تعــاد ل د رآمد  و هزینــه که ســود آوری بانک ها را 
د ر پــی د ارد  از جملــه د یگر موارد  مهم د ر عد م تعاد ل بانک ها د انســت. صالــح آباد ی افزایش 
توجــه به خد مات کارمــزد ی بانک ها را یکــی از موضوعاتی عنوان کرد  که اگــر افزایش یابد ، 
ایــن عد م تعــاد ل را رفع خواهد  کــرد  و افزود : زیر ســاخت هایی نیز بــرای کاهش این عد م 
تعاد ل هــا وجــود  د ارد  و د ر بانکــد اری روز د نیا نیز نظــارت بر مصرف وجوه سیســتم بانکی، 
کامال سیســتمی و مکانیزه اســت. مد یرعامل بانک توســعه صاد رات با تامید  بر اینکه د ر نظام 
بانکد اری اســالمی هم بر این موضوع تاکید  شــد ه اســت، گفت: رتبه بنــد ی، د یگر اقد ام د ر 
 این زمینه اســت و باید  از نــگاه وثیقه محوری به نگاه اعتبارســنجی حرکت کنیم و تمرکز بر 

اعتبار مشتری باشد .

عملکرد  نامطلوب حاکمیت شرکتی د ر بانک ها 

ناترازی د ارایی و بد هی بانک ها
ترقیاقتصادی:مد یرعامل بانک قوامین، گفت: رفتارهای د و د هه اخیر موسسات پولی و بانکی د ر اجرای 

حاکمیت شرکتی نتایج خوبی ند اشته و منجر به ناترازی د ارایی و بد هی بانک ها شد ه است.
غالمحسن تقی نتاج د رباره حاکمیت شرکتی، اظهار د اشت: حاکمیت شرکتی از سال های 1990 تا 2000 
میالد ی یعنی قریب به سه د هه است که به شکلی جد ید  و گسترد ه مطرح شد ه است. این موضوع را می توان 
اد امه مباحثی از جمله تئوری های اد اره بنگاه های عمومی که تحت عنوان شرکت های سهامی عام مطرح شد ، 
د انست و از آنجایی که نظام بنگاه د اری د ر کشورهایی مثل ایران مشابه آن روش و مد لی است که د ر محیط 
کشورهایی مثل آمریکا انجام شد ه، باید  بپذیریم که ساختار شرکت ها و بنگاه های ما که تحت عنوان سهامی 
عام معرفی می شــود ، به نوعی کپی برد اری از نوع شرکت د اری د ر آمریکا است و این موضوع به اجبار و نه 
به اختیار صورت گرفته است. وی افزود : ساز و کارهای نظارتی و کنترلی رایج د ر اینگونه محیط ها پاسخگو 
نیســت و آنچه تاکنون اتفاق افتاد ه، نشــان از این د ارد  که اغلب موارد  هیات مد یره با حسابرسان مستقل 
به عنوان نهاد  نظارتی و حتی سهامد اران عمد ه منافعی همسو د ارند  که نتیجه ای جز زیان برای اقتصاد  ملی و 
سهامد اران ُخرد  ند ارد . نمونه هایی از این قبیل نیز د ر کشور ما رخ د اد ه و برخورد های قهری و قانونی محد ود ی 
با حسابرسان مستقل نیز صورت گرفت و آنچه د ر اد امه د ر یک و نیم د هه اخیر اتفاق افتاد ه به صورت کپی 
برد اری از آمریکا و تحت عنوان حاکمیت شرکتی مطرح شد ه است. مد یرعامل بانک قوامین، گفت: بحث کلی 
حاکمیت شرکتی مبنی بر این است که د ر راهبری بنگاه صرفا به یک عنصر یا رکنی واحد  به عنوان هیات 
مد یره اتکا نکنیم و باید  اشخاص مختلف و ذینفعان مختلفی د ر این فرآیند  حاکمیت شرکتی مد  نظر قرار 
گیرند . حاکمیت شرکتی یعنی نگاه جامع تری به بنگاه د اشته باشیم و بنگاه را به عنوان یک موجود یت عمومی 
و متعلق به اشخاص مختلف نگاه کنیم. اگر د ر کشور با نگاه حاکمیت شرکتی د ر نظام بانکی، موسسات پولی 
و بانکی اقد ام شود ، چه د ر بخش خصوصی یا د ولتی می تواند  منجر به این شود  که تمامی حقوق و منافع 
متنوعی که د ر بانک ها و موسسات مالی برای ذینفعان وجود  د ارد  به نحو بهتری رعایت شود ، به اینصورت 
که حقوق برخی از اشخاص از سهامد اران ُخرد  تا سپرد ه گذاران به نفع عد ه ای خاص ضایع یا مصاد ره نشود .

نتاج افزود : اگر حاکمیت شرکتی با ارکانی که برای آن د ر نظر گرفته شد ه به گونه ای باشد  که راهبری یک 
بنگاه با رعایت حقوق و منافع افراد  و اشخاص مختلف انجام شود ، د ر اینصورت تمامی افراد  ذی مد خل د ر 
یک بنگاه به حقوق خود  د ست خواهند  یافت اما واقعیت های موجود  را نمی توان ناد ید ه گرفت. اگر حاکمیت 
شرکتی د ر مفهوم وسیع خود  قرار بگیرد  بحث های اخالقی و زیست محیطی نیز می تواند  د ر د ایره موضوعات 
مــد  نظر ایــن موضوع چه بخش د ولتی و چه د ر بخش خصوصی قرار گیــرد . وی با توضیح اینکه یکی از 
فعالیت های محوری بانک ها واسطه گری وجوه است، گفت: ارتباط با سپرد ه گذاران و سهامد اران که تامین 
کنند گان منابع بانک ها هستند  از یکسو و اعطای تسهیالت به وام گیرند گان از سویی د یگر واسطه گری وجوه 
است اما مصارف بانک ها محد ود  به همین وام ها و تسهیالت نیست. بنگاه د اری که د ر سال های اخیر نیز به 
آن بسیار پرد اخته می شود  که البته اکنون نگاه ها به این موضوع صفر و یک است که البته به نظر من، باید  
به این مقوله نگاه بینابین باشد  زیرا وجود  و مالکیت برخی بنگاه ها و شرکت ها از جمله ضروریات یک بانک 
است. منابع و مصارف بانک بیشتر بخش واسطه گری وجوه را د ر بر می گیرد  که اگر بانک ها این بخش را به 
خوبی مد یریت کنند  به طور حتم به نفع خود  آنها خواهد  بود . مد یرعامل بانک قوامین د ر واکنش به اینکه 
برای اصالح شــرایط فعلی و سر و ســامان د اد ن به وضع موجود  چه اقد امی الزم است، توضیح د اد : د ر گام 
نخست بین 5 تا 10 سال زمان الزم است تا اقد امات اصالحی د ر نظام بانکی انجام شود  و سیستم بانکی به 
حد ود  د و د هه پیش بازگرد اند ه شود  که د ر چنین شرایطی، زمینه و فضای الزم برای رونق اقتصاد ی د ر کشور 
ایجاد  خواهد  شد . به گزارش ایبنا ، مد یرعامل بانک قوامین د ر پایان پیشنهاد  د اد : هیات مد یره بانک ها با کمک 
بانک مرکزی و سایر نهاد های نظارتی ذیصالح باید  به این سمت بروند  که منابع بانک ها را به عنوان سرمایه 

ملی مورد  توجه قرار د هند .

ترقیاقتصادی:سرپرست وزارت امور اقتصاد ی 
و د ارایی د ر جلســه مجمع عمومی عاد ی ساالنه 
بانــک ملی ایران بر لزوم پیاد ه ســازی حاکمیت 
شرکتی د ر بانک ها تاکید  و نقش آن را د ر عبور از 

مشکالت نظام بانکی مهم ارزیابی کرد .
 ســید رحمت اله اکرمی، سرپرســت وزارت امور 
اقتصــاد ی و د ارایــی د ر این مجمع با اشــاره به 
شرایط اقتصاد ی کشور، نقش بانک ها د ر عبور از 
وضعیت حساس کنونی را د ارای اهمیت د انست.

وی بــا توجه به ابالغ و د ســتورالعمل حاکمیت 
شرکتی د ر راستای اجرای تکلیف قانونی مند رج 

د ر تبصره 3 مــاد ه 16 قانون رفــع موانع تولید  
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، استقرار 
حاکمیت شــرکتی را به منظــور ایجاد  و تقویت 
سالمت د ر نظام بانکی، افشاء و افزایش شفافیت 
توجه به نقش، جایگاه ذینفعان و پیشــگیری یا 
کشف بموقع سوء استفاد ه های مالی و اقتصاد ی و 

افزایش نظارت، مورد  تاکید  قرار د اد .
سرپرســت وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی با بیان 
اینکه اصالح ساختار نظام بانکی د ر جلسه سران 
قوا مطرح خواهد  شــد ، تصریح کرد : بانک ها باید  
اقد اماتی را د ر راستای اصالح ساختار انجام بد هند  

و بانک ملی ایران نیز می تواند  د ر این زمینه پیش 
قد م باشــد . د کتر اکرمی تامین مالی بخش تولید  
را نیاز مهم و اساســی این روزهای کشور خواند  
و گفت: بانک ها باید  پرد اخت تســهیالت به این 
بخــش را د ر اولویت قرار بد هند .  گفتنی اســت 
جلســه مجمع عمومی ســالیانه بانک ملی ایران 
به ریاســت د کتر اکرمی، سرپرســت وزارت امور 
اقتصــاد ی و د ارایی ، معاون امــور بانکی، بیمه و 
شرکت های د ولتی وزارت اقتصاد ، معاون نظارت 
بانــک مرکزی، معــاون اقتصــاد ی و هماهنگی 
برنامه و بود جه سازمان برنامه و بود جه، معاونین 

وزاری صنعت، معد ن و تجارت، راه و شهر سازی 
جهاد  کشــاورزی، تعاون، کار و رفــاه اجتماعی   
مد یرعامل، اعضای هیات مد یره و مد یران ارشــد  
بانک ملی ایران و نیز حسابرسان قانونی د ر محل 
بانک ملی ایران برگزار و صورت های مالی ســال 

96 این بانک به تصویب رسید .

سرپرست وزارت اقتصاد  تاکید  کرد :

لزوم پیاد ه سازی حاکمیت شرکتی د ر نظام بانکی

مد یر عامل بانک پارسیان 
کورشپرویزیان
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چرابیمهعمرنمیخریم؟
دیدگاهاوراق بیمه ای گره از کار بیمه های زند گی باز می کند  

اخبارکوتاه

بهسازی منابع انسانی د ر صنعت بیمه
ســازمان های امروزی بر یگانگــی کارکنان و 
ســازمان، تصمیم گیری، تفکر انتقاد ی، توجه 
به ارزش های واالی انسانی، کارایی و اثربخشی 
آموزش و بهسازی منابع انسانی، بهبود  کیفیت 

عملکرد  و توسعه سازمانی تمرکز د ارند .
بسیاری از مد یران د ر میان انواع سرمایه گذاری 
هایی که د ر جهت ارتقاء بهره وری و نهایتا توسعه 
اقتصاد ی و اجتماعی صورت می گیرد ، توانمند  
ساختن نیروی انسانی به عنوان موثرترین عنصر 
د خیل د ر تحقق تالش هــا و یکی از مهم ترین  

رکن پیشرفت شرکت ها به شمار می آورند .
اهمیت آمــوزش به عنوان یک مزیت رقابتی بر 
همگان محرز و آشــکار شد ه اســت. آموزش سازمانی نه فقط وظیفه یا اقد امی جانبی 
و فرعی، بلکه د ر زمره حساس و اثربخش ترین فعالیت های شرکت های بیمه به شمار 
می آید . آموزش های سازمانی، راهبرد ی کلید ی د ر ایجاد  و افزایش مهارت های کارکنان 
است و به عنوان ابزاری برای توسعه منابع انسانی است. شرکت های بزرگ، بخش قابل 
توجهی از سرمایه خود  را همه ساله صرف آموزش نیروهای انسانی خود  می کنند  تا از 
این طریق کارها بهبود  یافته و با کارآیی بیشتر و هزینه کمتری انجام شوند . با اجرای 
برنامه های آموزشــی، کارکنان کم د انش و مهارت تبد یل به افــراد  با د انش و مهارت 
می شــوند  که برای تصد ی مشاغل و پست های باالتر سازمانی برای حال و آیند ه آماد ه 
می گرد ند . د ر این مسیر شرکت های بیمه باید  خود  را برای رویارویی با تحوالت پرشتاب 
آماد ه کنند . منظــور از این آماد گی، تنها آماد گی تکنولوژی و ابزاری نمی باشــد  بلکه 
می بایست کارکنان و نمایند گان یعنی سرمایه های اصلی خود  را آماد ه نمایند . آموزش 
و بهســازی از فعالیت های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر 
سازمان و محیط است و آموزش ابزاری د ر د ست مد یران ارشد  سازمان د ر اد اره سازمان 
و یاری رسان آن است. توسعه، پیشرفت و تکنولوژی ابزارهایی هستند  که نیاز به نقش 
آموزش را بیش از بیش مهم و موثر نمود ه اند . آموزش یکی از راههای اصولی و منطقی 
هد ایت تالش های نیروی انسانی د ر سازمان است و باعث بکارگیری استعد اد های نهفته 

و به وجود  آمد ن حس انعطاف پذیری فکری الزم خواهد  شد .
آموزش به د الیلی مانند : افزاش فزایند ه علم، د رخواستهای متنوع بیمه گذاران، پیچید گی 
سازمان، تغییرات شد ید  د ر سازمان، تغییرات محیطی، نیاز به تخصص گرایی د ر شغل و 
… بسیار ضروری است. توجه به آموزش و بهسازی منابع انسانی سطح بهره وری نیروها 
را افزایش می د هد ، کارایی و اثربخشی را افزون می نماید  وقتی نیروها تحت آموزش قرار 
می گیرند  هد ف اصلی این آموزش برطرف شد ن نیازهای شرکت، شغل و شاغل است. 
شرکت ها معموال برای آموزش نیروهای انسانی خود  و همچنین ایجاد  یکنواختی بین 
آنها از برنامه آموزشی استفاد ه می کنند  و این امر یک منبع بی پایان جهت صیقل د اد ن 

عقل، روح و پاالیش انسانی د ر راستای کسب مد ارج عالی است.

ترکیب پرتفوی بیمه د انا متعاد ل شد ه است
ترقیاقتصادی:د کتر صاد ق د ر جلســه شورای مد یران بیمه د انا گفت: بر اساس 
پیش بینی هــای انجام شــد ه عملکرد  شــرکت د ر پنج ماهه ابتد ایی ســال جاری 

رضایت بخش بود ه است.
وی د ر اد امه با اشاره به متعاد ل شد ن سهم رشته های اموال و اشخاص د ر ترکیب 
پرتفوی شــرکت، گفت: طی چند  سال اخیر سعی بر این بود  که فعالیت شرکت به 
ســمت رشته های سود د ه و اقتصاد ی هد ایت شود  که این امر از ابتد ای سال جاری 
تاکنون به نتیجه رسید ه است. جای بسی خوشحالی است که د ر برخی رشته های 
سود د ه رشد  قابل توجهی د اشته ایم. کنترل سهم بیمه های د رمان تکمیلی و جذب 
پرتفوهای ســود د ه از برنامه های پیش بینی شد ه شرکت بود ه است که خوشبختانه 

این مهم طی پنج ماهه اخیر محقق شد ه است.

سهم بیمه د ی د ر بازار کنونی قابل قبول است
ترقیاقتصادی: مد یرعامل بانک د ی به همراه تنی چند  از معاونین بانک با حضور 
د ر شــرکت بیمه د ی ضمن د ید ار با مد یــران و کارکنان از بخش های مختلف این 

مجموعه بازد ید  کرد .
قربانی ،مد یرعامل بانک د ی با اشــاره به قــرارد اد  د رمان تکمیلی جامعه ایثارگری 
خاطر نشــان کرد : قرارد اد  بیمه د رمان خانواد ه معزز شــهد ا و ایثارگران با عنوان 
» طرح جبران« یکی از قرارد اد های بزرگ کشــور اســت که خوشبختانه با همت 
واالی همکاران بیمه د ی و آماد ه ســازی زیرســاخت های الزم و تعامل مناسب با 
د فاتر بنیاد  شهید  د ر شهرستان ها با وجود  محد ود یت ها موفق شد  رضایت مطلوبی 

کسب نماید .

 رونمایی از پازل راهبرد ی کسب  وکار 
شرکت بیمه  کوثر

ترقیاقتصادی: پازل راهبرد ی کسب  وکار د ر صنعت بیمه به  منظور هوشمند سازی 
فروش و ارزیابــی یکپارچه و متوازن محورهای راهبــرد ی د ر بیمه کوثر تد وین و 

رونمایی شد .
مد یرعامل شرکت د ر نشســت هم اند یشی مد یران که باحضور اعضای هیات مد یره 
مد یران ســتاد  و سرپرســتی های سراســر کشــور د ر جوار حــرم مطهر حضرت 
معصومــه)س( برگزار شــد ، ضمن بیان ایــن مطلب، تصریح کرد : بــا تد وین این 
پازل، مد یران با محیط کســب وکار واقعی صنعــت بیمه و همچنین محد ود یت ها 
و فرصت های جد ید  آشــنا می شوند .مجید  مشــعلچی فیروزآباد ی هوشمند سازی 
کســب وکار را عامل افزایش تعامل و ارتباطات موثر بین بخشی د انست و گفت: د ر 
این پازل نتایج فروش، خسارت، سرمایه گذاری، فرایند ها، نحوه تعامل با ذی نفعان 

و مشتریان و نیز توانمند سازی بخش های مختلف بررسی می شود .

بازد ید  مد یرعامل بیمه ما از شعبه تبریز
ترقیاقتصادی: حجت بهاری فر مد یرعامل بیمه »ما« و شــیری معاون شــبکه 
فروش و توسعه بازار از شعبه تبریز بازد ید  کرد ند .د ر این بازد ید  که به منظور تبیین 
اهد اف و د ید گاه های مد یرعامــل و اعضای هیات مد یره بیمه »ما« د ر تبریز انجام 

شد ، حجت بهاری فر د ر نشستی با شبکه فروش استان حضور یافت. 
نمایند گان و کارگزاران بیمه »ما« د ر اســتان آذربایجان شــرقی با اشاره به موانع 
پیش رو، پیشــنهاد ات خود  را برای کاهش چالش ها و مشکالت مطرح کرد ه و د ر 
خصوص ایجاد  ســاز و کارهای تازه د ر خد مت رســانی به مشتریان این شرکت، به 

بحث و تباد ل نظر پرد اختند .

 نقش آفرینی صند وق تامین 
خسارت های بد نی می تواند  د ر رفاه اجتماعی

ترقیاقتصادی: صند وق تامین خســارات بد نــی باید  د ر کنار صنعت بیمه نقش 
اجتماعی و اقتصاد ی خود  ایفا کند  و د ر مواقع بحرانی چتر خود  را باالی سر زیان 
د ید گان بگســتراند  و بعد  از مهار بحران با شناســایی مقصران حاد ثه، منابع را به 

صند وق برگرد اند .
غالمرضا ســلیمانی د ر بازد یــد  از صند وق تامین خســارت های بد نی با اعالم این 
مطلب افزود : قانون تاســیس این صند وق از قوانین مترقی محســوب می شــود  و 
قانونگذار اید ه های قابل تاملی را د ر تاســیس صند وق تامین خســارت های بد نی، 
د نبال کرد ه اســت.وی خاطرنشــان کرد : انجــام صحیح ماموریــت این صند وق 
و توانمند ی آن د ر گرو توانگری شــرکت های بیمه ای اســت چرا که شرکت های 
 بیمــه هشــت د رصد  از حــق بیمه د ریافتی شــخص ثالــث را به ایــن صند وق 

تزریق می کنند .

امیراسماعیلکاظمی:با بیمه زند گی آیند ه خانواد ه 
خود  را بیمه می کنیم، چون د استان عمر آد می همواره 
د اســتان یک گذار واقعی به ســرزمین های ناشناخته 
و نــا معلوم و زمانهایی نیامد ه اســت که د ائماً بیش از 
رســید ن زمان موعود  صد ای گامهایــش د ر د رون هر 
انســانی انعکاس می یابد  و هر انســانی را نگران آیند ه 
خود  و خانواد ه اش می ســازد .صد ای گام روزهایی که 
د ارند  جلو می آیند  و به او هشد ار می د هند  که زند گی 
را سرســری نگیرد  و نگوید  »این نیز می گذرد«، زیرا 
زند گی هر انســان متعهد ی که پایبند  خانواد ه اســت 
نیاز به پشــتوانه د ارد  و از آنجا که هیچ کســی خبر از 
آیند ه خویش ند ارد  بیمه عمرمی تواند  بهترین توشــه 
روزهای آتی اش باشــد . بیمه زند گی د ر سبد  بیمه ای 
شرایط خوبی را پشت ســر می گذارد ، اما این ضریب 
د ر عرصــه اقتصاد  کالن وضع رضایت بخشــی ند ارد . 
کــه در ذکر د الیل رضایت بخش نبــود ن می تواند  به 
ساختارهای ســازمانی و مد یریتی ، عد م اشائه مطلوب 
فرهنــگ بیمه، شــبکه فروش ناکارآمــد ، عد م وجود  
استراتژی د ر جهت توسعه بیمه های عمر، ،پایین بود ن 
قد رت اقتصاد ی مرد م کشــور،کافی نبود ن تامین های 
ارائه شد ه توسط شرکت های بیمه ،عد م رضایت بیمه 
شد گان از سرویس د هی مطلوب شرکت های بیمه ،عد م 
تبیین جایگاه حقوقــی و قانونی بیمه های عمر ،نحوه 
ســرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه هــای عمر،وجود  
تورم اقتصاد ی د ر کشور،نحوه حسابد اری حساب های 
بیمه ای و ازجمله بیمه هــای عمر، نرخ های بهره فنی 
اعالم شد ه از ســوی بیمه مرکزی ایران،عد م پرد اخت 
سود  مشارکت واقعی د ر شرکت های بیمه ،عد م وجود  
سیاســت ترویجی و تبلیغاتــی فراگیر،طوالنی بود ن 
فرآیند  صد ور بیمه نامه و پرد اخت خسارت ،سختگیری 
د ر پرد اخت خســارت د ر همه  رشــته های بیمه ای و 
بیمه هــای عمر،نحوه بررســی ریســک ها و معاینات 
پزشکی بیمه های عمر،مد اخله سایر مراکز پولی و بانکی 
د ر امور بیمه ای اشاره کرد . از این متولیان صنعت بیمه 
د ر گرد همایی به بررسی بیمه های زند گی و د الیل عد م 
توســعه یافتگی د ر این رشته از بیمه پرد اختند که د ر 

اد امه می خوانید  .
گالیهسلیمانیازصنعتبیمه

غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی د ر همایش 
توســعه بیمه های زند گی اظهار د اشت: طبق تصمیم 
بیمه مرکزی، د یگر مجوز تاسیس شرکت های جنرال 
که د ر همه رشته های بیمه فعال است، د اد ه نمی شود  
و باید  شــرکت ها تخصصی شوند .وی با انتقاد  از پایین 
بود ن ضریــب نفود  بیمه زند گی د ر ایــران، افزود : د ر 
سال های اخیر بیمه زند گی رشد  خوبی د اشته و سهم 
7.8 د رصد ی آن از بازار بیمه د ر سال 1392 به 14.4 
د رصد  د ر سال 96 رسید ه است.سلیمانی یاد آور شد : د ر 
سال 1390 فقط د ر سه شرکت سهم بیمه عمر بیش از 
20 د رصد  پرتفوی آنها بود  که اکنون به 10 د رصد  ارتقا 
یافته است.رییس کل بیمه مرکزی رشد  بیمه زند گی 
را مرتبط با فضای کسب و کار د ر کشور ارزیابی کرد  و 
گفت: د ر زمان بروز تورم، افراد  به د نبال د ارایی فیزیکی 
برای حفظ ارزش سرمایه خود  هستند ، به همین د لیل 
د ر سال های اخیر که تورم د ر حد  قابل قبولی مهار شد ، 
بیمه های عمر رشــد  کرد .وی افزود : اکنون با تغییراتی 
که د ر نرخ تورم ایجاد  شــد ه، ایــن نگرانی وجود  د ارد  
که فشــار به صنعت بیمه بیشتر شود  و بیمه نامه های 
زند گی فروش نرود .ســلیملتی اظهار د اشــت: د ر این 
شرایط ، بیمه مرکزی وطیفه د ارد  با اصالح آیین نامه ها 
و تسهیل امور، زمینه را برای رشد  صنعت بیمه فراهم 
کنــد .وی ضریب نفوذ بیمه د ر جهان را 6.13 د رصد  و 
سهم بیمه های زند گی از آن را 3.33 د رصد  اعالم کرد  

و گفت: این د ر حالی اســت که میــزان نفوذ بیمه د ر 
ایران 2.23 د رصد  و ســهم بیمه های زند گی 31 صد م 
د رصد  است.این مسئول صنعت بیمه گفت: کشورهایی 
که د ر صنعت بیمه رشــد  خوبی د اشــته اند ، د ر رشته 
بیمه های زند گی نیز توســعه یافته اند  و د ر ایران نیز 
د ر برنامه ششم توسعه پیش بینی شد ه سهم بیمه های 
زند گی به 50 د رصد  پرتفوی صنعت بیمه برسد .وی از 
محصوالت نظام بانکی به عنوان رقیب بیمه های زند گی 
یاد  کرد  و پیشنهاد  کرد  که شرکت های بیمه از طریق 
بازار سرمایه این صنعت را رشد  د هند .سلیمانی از اینکه 
شرکت های بیمه د ر بورس فعال نیستند  گالیه کرد  و 
اظهار د اشت: مهم این نیست که یک شرکت بیمه د ر 
بورس پذیرفته شود  بلکه باید  د ید  چقد ر سهام آن د ر 
بازار سرمایه معامله می شود .وی گفت: باید  محصوالت 
بیمه به قد ری متنوع باشــد  که مرد م احساس کنند  
سپرد ه گذاری د ر بیمه زند گی بهتر از د اشتن حساب 

بانکی یا خرید  سهام است.
طرح3ایدهبرایتوسعهبیمههایزندگی

د کتر صفری با ارائــه آماری از ضریب نفوذ بیمه های 
زند گی د ر کشــور و مقایســه آن با متوسط جهانی 
گفــت ضریب نفــوذ بیمه زند گی د ر جهــان به طور 
متوسط 3/33 اســت د رحالی که د ر کشورمان به 31 
صد م د رصد  می رســد  بنابراین متوســط ضریب نفوذ 
ایران یک د هم متوســط این ضریب د ر د نیاست.وی 
با اشــاره به ماد ه 11 قانون برنامه توسعه ششم تأکید  
کرد  که سهم بیمه های زند گی باید  حد اقل 50 د رصد  
کل پرتفوی صنعت بیمه باشــد .رئیس پژوهشــکد ه 
بیمه د ر توضیح بیشــتر پیرامون علل چنین شرایطی 
گفت باید  د ر این زمینه به چند  ســؤال اساسی پاسخ 
د اد  و گفت: د ر این ســمینار می خواهیم به این نکات 
بپرد ازیــم. اینکه چرا بیمه های زند گی با ســابقه 80 
ســاله هنوز رشد  مطلوب ند اشــته است؟آیا فرهنگ 
بیمــه د ر بین مرد م نفــوذ ند ارد ؟ آیا مــرد م بیمه را 
نمی شناسند  و از بیمه آگاهی ند ارند  آیا بیمه اولویت 
و د غد غه آنها نیســت؟ آیا تقاضا وجود  ند ارد  یا بیمه 
به طور مؤثر عرضه نمی شــود ؟ آیا قیمت باالســت و 
مرد م محصوالت جایگزین بهتری می شناســند ؟ وی 
د ر اد امه این ســواالت گفت باید  به ســواالت د یگری 
نظیر اینکه آیا بانک ها و سایر فرصت های بد یل، بهتر 
عمل می کنند  و اینکه مرد م به بیمه ها اعتماد  ند ارند  
و پرد اخت خسارت به صورت بی کیفیت انجام می شود  
و د ر نهایت اینکه آیا همــه این عوامل مؤثرند ؟د کتر 
صفری 3 اید ه برای توسعه بیمه های زند گی د ر کشور 
مطرح کرد  که شامل: عرضه بیمه های زند گی متصل 
به یونیت های سرمایه گذاری، اوراق بهاد ار ریسک های 
زند گی و راه اند ازی بازار ثانویه اوراق بیمه زند گی است.

وی د ر تشــریح بازار ثانویه مباد له اوراق بیمه زند گی 
گفت: پژوهشــکد ه بیمه مطالعه ایــن موضوع را د ر 
د ســتور کار قرار د اد ه است اما تجارب موجود  د ر این 
زمینه نشان می د هد  که خاستگاه این بازار د ر امریکا 
آلمان و انگلســتان است. وی افزود  قد مت این بازار به 
شکل مد رن کمتر از 20 سال اما به سرعت رو به رشد  
است.صفری افزود  این بازار کمک می کند  تا بیمه نامه 
زند گی از طریق فراهم سازی امکان فروش بیمه نامه به 
سرمایه گذار بازار سرمایه به اوراقی نقد  و قابل معامله 
د ر بازار تبد یل می شــود .وی ایــن موضوع را از منظر 
سرمایه گذار نیز بررسی کرد  و گفت: البته سرمایه گذار 
نیز مایل است به منظور ایجاد  تنوع و کاهش ریسک 
سبد  سرمایه گذاری د ر این اوراق سرمایه گذاری کند  
 و ایــن امر عاملی بــرای افزایش ضریــب نفوذ بیمه 

خواهد  بود . 
لزومتصحیحمسیرتوسعهبیمهدرکشور

د ولت به عنوان نهاد  باالد ســت و سیاست گذار کالن 
اقتصاد ی می تواند  نقش بســزایی د ر توسعه بیمه های 
زند گی د اشته باشد .د کتر کارد گر، نایب رئیس هیأت 
مد یره و مد یرعامل بیمه آســیا د ر ســمینار توسعه 
بیمه هــای زند گی با اشــاره به لزوم تصحیح مســیر 
توسعه بیمه د ر کشور، گفت: به عنوان یک کارشناس 
بیمه اعتقاد  د ارم که می بایســت مسیر توسعه بیمه از 
طریق بیمه های زند گی انجام شــود ؛ چه بســا با این 
رویکرد  شــاهد  جایگاه بهتر و باالتــر بیمه د ر اقتصاد  
کشور باشــیم.مد یرعامل بیمه آسیا با تاکید  بر اینکه 
صنعت بیمه یک نهاد  مالی اســت، اظهار د اشت: د ر 
یک د هه گذشته برای پذیرش صنعت بیمه به عنوان 
یک نهاد  مالی مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد یم و 
خوشبختانه امروز صنعت بیمه به عنوان یک نهاد  مالی 
د ر کنار سایر نهاد های مالی د ر اقتصاد  کشور فعالیت 
د ارد .نایب رئیس هیأت مد یره بیمه آســیا با انتقاد  از 
ناد ید ه گرفته شــد ن نقش صنعت بیمه د ر مقرره های 
باالد ستی و سیاست گذاری های کالن اقتصاد ی، بیان 
د اشــت: ناد ید ه گرفتن نقش بیمــه به ضعف صنعت 
بیمه کشور بر می گرد د  که نتوانسته است نقش خود  
را د ر اقتصاد  کالن کشور تبیین و برجسته کند .د کتر 
کارد گــر با تصریح غفلت از بیمه های زند گی به عنوان 
یک ابزار تامین مالی مناسب، گفت: بیمه های زند گی 
یک ابزار بسیار مناسب تامین مالی است که توانمند ی 
منحصر به فرد ی د ر جذب نقد ینگی جامعه د ارد  و این 
تاثیرگذاری زمانی خود  را نشــان می د هد  که صنعت 
بیمــه از طریــق بیمه های زند گی بــه بخش واقعی 
اقتصاد  متصل و مرتبط شــود .مد یرعامل بیمه آســیا 
افزود : با اتصال صنعــت بیمه به بخش واقعی اقتصاد  
و حضور د ر پروژه های متعد د  اقتصاد ی شاهد  اشتغال 

 تولید ، شــکوفایی و ... د ر تمامی عرصه های اقتصاد ی 
خواهیم بود .

تدوینبرنامهجامعبیمههایزندگی
معصوم ضمیری د راین سمینار با بیان اینکه بسیاری از 
محصوالت تولید  شد ه د ر د اخل کشور ابتد ا به مرحله 
تولیــد  می رســند  و بعد  بازار عرضه د ر آن مشــخص 
می شــود  اما د ر صنعت بیمه ما باید  اول نیاز جامعه را 
مشــخص کرد ه و بر اساس آن محصول طراحی کنیم 
و بازار فروش ما بتواند  آن را د ر اختیار مرد م قرار د هد .
وی با بیان اینکه یکی د یگر از الزامات توسعه بیمه های 
زند گی سازمان فروش تخصصی د ر شرکت های بیمه  
اســت، اظهار کرد : فروش بیمه زند گی نیاز به معرفی 
چهره به چهره این محصول د ارد  و نمی توان به صورت 
مجازی یا روش های د یگر آن را فروخت. بنابراین باید  
برای آموزش و توسعه شبکه فروش تد ابیری اند یشید .

مد یرعامل بیمه پاسارگاد  اد امه د اد : د ر بیمه های زند گی 
و پوشش های تکمیلی باید  یک شرایط عمومی کامل 
و مورد  توافق شــرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایجاد  
شــود  و از ســوی د یگر برخی آیین نامه هــا از جمله 
آیین نامه 68 مربوط به بیمه های زند گی و مســتمری 
نیاز به بازنگری د ارد .ضمیری ایجاد  مشوق های فروش 
برای بیمه های زند گی را یکی از موارد  مهم د انســت و 
گفت: لزوم تأســیس شرکت های بیمه تخصصی مورد  
توافق همه است و باید  مشوق هایی د ر این زمینه ایجاد  
شــود .وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه بیمه های 
زند گی نبود  برنامه جامعی است که بتواند  مورد  استفاد ه 
تمام شرکت های بیمه  قرار بگیرد ، تصریح کرد : د ر حال 
حاضر شرکت ها به صورت جد اگانه برنامه هایی را برای 
خود شــان د ارند  اما باید  یک برنامــه جامع بیمه های 

زند گی برای همه شرکت ها تد وین شود .
افزایششفافیتدرصنعتبیمه

احمد رضا ضرابیه مد یر عامل بیمه ســامان د ر نشست 
پنل جمع بند ی توصیه های سیاســتی سمینار توسعه 
بیمه های زند گی گفت: مهم ترین  نتیجه ای که د ر پنل 
“محصوالت جد ید  بیمه های زند گی” گرفته شد  حاکی 
از آن بود  که باید  آئین نامه 78 جد ی گرفته شــود  و از 
حسابرسان رسمی و اکچوئرهای رسمی د ر هر شرکت 
استفاد ه شود . مد یر عامل بیمه سامان با طرح اهمیت 
شفافیت د ر شرکت های بیمه اظهار د اشت: مقررات باید  
به گونه ای تد وین شوند  که د ر آن گرایش به شفافیت 
د ر صورت هــای مالی با ارائه گزارش هــای اکچوئران 
،همراه شــود  و مشهود  باشد  و د ر آئین نامه 78 به این 
بحث با جد یت پرد اخته شــود . وی افزود : محصوالت 
جد یــد  بیمه یــا یونیت لینک ها می تواننــد  د ر حوزه 
سرمایه گذاری ایجاد  شــفافیت کنند  و طبیعی است 
که این شــفافیت برای شرکت های بیمه د ر حوزه نوع 
و بازد ه سرمایه گذاری ها و علت انتخاب سرمایه گذاری 
توسط شرکت بیمه بســیار حایز اهمیت است و الزم 
است با د قت باالیی انجام شود . ضرابیه خاطر نشان کرد  
د ر حال حاضر بیمه هــای زند گی به خاطر جنبه های 
سرمایه گذاری است که فروش می رود  و این امر جای 
تاسف د ارد  که ما نتوانسته ایم جذابیت بیمه های عمر را 
به افکار عمومی نشان د هیم. وی به تجارب شرکت های 
بیمه د ر زمینه شفافیت د ر سرمایه گذاری اشاره کرد  و 
گفت: عرضه اوراق بیمه ای توسط شرکت بیمه ملت و 
طرح ســهامد ار شد ن د ر بیمه های عمر توسط شرکت 
بیمه پارسیان نشان می د هد  که د ر این مسیرگام هایی 
توسط بیمه ها برد اشته شد ه است. وی گفت: بیمه های 
زند گی ساالنه 40 د رصد  رشــد  د اشته اند  و خود  را به 
خوبی نشان د اد ه اند  و د ر اد امه این مسیر تاکید  می کنم 
که ضرورت د ارد  سهام شــرکت ها به اند وخته زند گی 

اختصاص یابد .

ترقــیاقتصادی:رییــس کل بیمه مرکــزی د ر خصــوص فعالیت 
اســتارتآپ های بیمه ای هم از برپایی جلســات بین معاونت نظارت بیمه 
مرکزی و مالکان این مجموعه ها خبر د اد  و گفت: صنعت بیمه باید  با ایجاد  
بستر مناســب از ظرفیت ها و قابلیت های استارتآپ ها استفاد ه کند  و نگاه 

تقابلی به فرایند  توسعه صنعت بیمه آسیب خواهد  زد .
غالمرضا سلیمانی امیری آخرین فعالیت ها و مکاتبات بیمه مرکزی با بانک 

مرکــزی را رضایت بخش توصیف کرد  و گفــت: د ر خصوص تعیین نوع 
ارز برای پرد اخت خســارات احتمالی صنعت بیمه و تامین آن با نرخ بازار 
ثانویه توافقاتی صورت گرفته که د ر صورت تحقق این امر بخش مهمی از 

مشکالت حل خواهد  شد .
سلیمانی اظهار کرد : اگر شرکت های توانمند  بیمه ای د اشته باشیم د ر بخش 
خد مات رسانی هم شرایط بهتری را برای آحاد  جامعه فراهم خواهیم کرد  

و د ر همین راستا باید  مسائلی نظیر نرخ شکنی های غیرفنی حل شود .
وی بــا بیان این نکته که بیمه مرکزی هیچگاه د نبال تعیین نرخ و تعرفه 
نیست، خاطرنشان کرد : ما به عنوان د ســتگاه ناظر موضوع تعیین نرخ را 
د نبال نمی کنیم امــا اعتقاد  د اریم باید  د ر این خصوص بســتر مد یریتی 
کارآمد ی را فراهم کنیم تا مشکالت رشته های بیمه ای نظیرشخص ثالث 

و د رمان حل شود .
رییس شورای عالی بیمه به فشارهای ناشی از عوارض بر صنعت بیمه اشاره 
کرد  و گفت: موضوع عوارض خیلی اهمیت د ارد  و برای حذف آن گام های 
خوبی برد اشتیم اما امید واریم گزارش های مالی سازمان های عوارض گیرند ه 

با د قت رصد  شود .
وی با تاکید  بر این نکته که بیمه مرکزی د ســت شرکت های بیمه را برای 

د ر اختیارگرفتن سهم بیمه های اتکایی باز گذاشته است، تصریح کرد : بیمه 
مرکزی نیازی به ســود آوری از طریق د رآمد  بیمه های اتکایی ند ارد  و ما با 
شــرکت های بیمه رقابتی ند اریم و فقط می خواهیم شرایطی را برای آنان 

فراهم کنیم که بتوانند  توانمند تر عمل کنند .
سلیمانی د ر بخش د یگری از سخنان خود  آخرین فعالیت ها و مکاتبات بیمه 
مرکزی با بانک مرکزی را رضایت بخش توصیف کرد  و گفت: د ر خصوص 
تعیین نوع ارز برای پرد اخت خسارات احتمالی صنعت بیمه و تامین آن با 
نرخ بازار ثانویه توافقاتی صورت گرفته که د ر صورت تحقق این امر بخش 

مهمی از مشکالت حل خواهد  شد .
وی تشکیل کمیته های مشترک با نهاد های مرتبط را راهکار اساسی رفع 
مشکالت د انست و ایجاد  این کمیته ها را د ر ظرف زمانی مشخص با سازمان 

تامین اجتماعی و نظایر آن خواستار شد .
رییس کل بیمه مرکزی د ر خصوص فعالیت استارتآپ های بیمه ای هم از 
برپایی جلسات بین معاونت نظارت بیمه مرکزی و مالکان این مجموعه ها 
خبر د اد  و گفت: صنعت بیمه باید  با ایجاد  بســتر مناســب از ظرفیت ها و 
قابلیت های استارتآپ ها استفاد ه کند  و نگاه تقابلی به فرایند  توسعه صنعت 

بیمه آسیب خواهد  زد .

توافق بیمه مرکزی و بانک مرکزی برای محاسبه نوع ارز

نگاه تقابلی به توسعه صنعت بیمه آسیب می زند  

مدیرعاملشرکتبیمهپارسیان
هادیاویارحسین

ترقیاقتصادی: معاون وزیر اقتصاد  اعالم کرد : شــرکت های بیمه برنامه های خود  را برای آیند ه و د ر شرایط 
بحران اقتصاد ی کشور و راه حل های خروج از آن اعالم کنند .

امیر باقری د ر نشســت شــورای عمومی ســند یکای بیمه گران ایران و د ر جمع مد یران عامل شرکت های 
بیمه کشور با اشاره به لزوم ارتباط بیشتر صنعت بیمه با د ولت د ر زمان تد وین برنامه های توسعه اقتصاد ی 
و فصل بود جه ریزی، گفت: وجود  کمیســیون ها و کارگروه های تخصصی متشــکل از مد یران و کارشناسان 
فنی شرکت های بیمه نشان می د هد  سند یکای بیمه ساختاری قوی د ارد  و می تواند  پیشنهاد ات خوبی برای 
پیشــرفت صنعت بیمه کشور د اشته باشد . معاون بانک، بیمه و شــرکت های د ولتی وزارت اموراقتصاد ی و 
د ارایی با اشاره به سوابق خود  د ر سازمان برنامه و بود جه و حضورش د ر تد وین سه د وره قانون برنامه توسعه 
کشور افزود : متاسفانه صنعت بیمه د ر زمان نگارش برنامه های توسعه یا تد وین الیحه بود جه ساالنه حضور 
قوی ند ارد ، د ر حالی که بانک ها نظرات خود  را مطرح می کنند  ولی وقتی به فصل بیمه کشــور می رســیم 

مسائل قابل توجهی مطرح نیست. باقری با بیان اینکه هنوز صنعت بیمه با د ولت ارتباط خوبی برقرار نکرد ه 
است، تصریح کرد : بیمه بخشی است که باری بر د وش د ولت نبود ه و شاید  از آن ناشی می شود  که می تواند  

مشــکالت خود  را د رون صنعت حل کند  اما به نظرم باید  راهکارهای تقویت ارتباط د ولت و صنعت 
بیمه بررســی شــود  و تعامل بیشــتری صورت گیرد . وی از مد یران عامل شرکت های بیمه 

خواســت که موضوعات مطرح شــد ه د ر این جلسه را د ر قالب برنامه به د ولت 
و معاونت بیمــه وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی ارائه د هند  و گفت: با 

توجه به وضعیت اقتصاد ی کشــور باید  حل مشکالت را جد ی تر 
پیگیــری کرد  و برنامه آیند ه حرکت صنعت بیمه را مشــخص 

کرد . باقری تاکید  کرد  که باید  مشخص شود  که د ر آیند ه، 
صنعــت بیمه می خواهد  چه کارهایــی انجام د هد  و 

افزود : باید  شــرکت های بیمــه برنامه های خود  
را برای آیند ه و د ر شــرایط بحران اقتصاد ی 

کشور و راه حل های خروج از آن اعالم کنند .

تد وین برنامه بیمه ها برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد 

صنعت بیمه ارتباط خوبی با د ولت ند ارد 
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چالش ارزی صاد رکنند گان 

 بانک مرکزی با صد ور بخشنامه ای صاد رکنند گان را ملزم به ارائه 
تعهد نامه کتبی محضری برای خروج کاال از کشور کرد . بر اساس 
این بخشنامه صاد رکنند گان باید  بازگشت ارز حاصل از صاد رات 
و فروش آن را نرخ 8 هزار تومان را تعهد  می کرد . این بخشنامه 
از چند  منظر برای صاد رکنند گان میوه و محصوالت فاسد شد نی 

و تازه خوری چالش برانگیز است.
اول؛ د ولت د ر د ه ســال گذشــته و البته امروز به د نبال تقویت 
معامالت تومانی است که ازجمله آن خرید  وارد کنند گان عراقی 
از محصوالت ایرانی د ر مرزهاســت. پیله وری به معنی معامله 
پایاپای کاال د ر مرزها هم مورد توجه قرار گرفته اســت. معاون 
رئیس جمهور حتی با اعالم حمایت از تعاونی های مرزنشــینی 
و رونق بیشــتر آن ها بر این مسئله صحه گذاشته است. بد ون 
ترد ید  این شکل از صاد رات به رونق فروش کاالی ایرانی د ر بازار 
کشورهای همسایه کمک می کند . د ولت از این شکل صاد رات 
به 9 مورد  از 10هد ف مورد نظر برای صاد رات مثل رونق اشتغال 
رونق کشاورزی، رونق حمل ونقل و صنایع تبد یلی می رسد  اما ارز 
خارجی وارد  کشور نمی شود . د رواقع د ر این شکل از صاد رات که 
بیشتر میوه و سبزیجات را شامل می شود ، ارزی وجود  ند ارد  که 

صاد رکنند ه برای بازگشت آن تعهد  بد هد .
د وم؛صاد رکنند گانی د ر ازای فروش کاال به کشورهای د یگر ارز 
خارجی د ریافت می کنند . د ولت بر اساس پیمان سپاری ارزی از 
این د سته از صاد رکنند گان می خواهد  ارز حاصل از صاد رات را با 
نرخ مورد نظر بانک مرکزی به فروش برسانند  این د ر حالی است 
کــه صاد رکنند ه نیاز خود  را با نرخ ارز آزاد  که بیش از 13 هزار 
تومان است تأمین می کند . کرایه حمل بار د ر د اخل بر اساس د الر 
آزاد  محاسبه می شود  اجاره کانتینر با افزایش نرخ ارز د ر د اخل 
گران تر شد ه است. از سوی د یگر د ر مورد  محصوالت کشاورزی 
نرخ تهیه محصول و مواد  مورد نیاز آن، مثل ســموم کشاورزی 
و کود  شــیمیایی افزایش یافته است. سؤال این است که د ولت 
از صاد رکنند گان محصوالت کشاورزی که تمام هزینه هایش را 
با نرخ ارز آزاد  محاســبه می کنند  بر اساس چه استد اللی تعهد  
محضری و پیمان سپاری ارزی مطالبه می کند ؟ حکم به د رستی 
پیمان سپاری ارزی د ر چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است 
که صاد رکنند ه را معجزه گر بد انیم. صاد رکنند ه معجزه نمی کند . 
نمی تــوان با نرخ ارز آزاد  د ر د اخل کشــور زند گی کرد  و با ارز 
آزاد  نقــد  هزینه های صــاد رات را پرد اخت اما ماحصل را با نرخ 
مورد نظر د ولت تقد یم ســامانه نیما کرد . این فشار د ر حالی به 
صاد رکنند ه محصوالت کشاورزی وارد  می شود  که این بخش با 
پد ید ه فساد  محصول هم د ست وپنجه نرم می کند . د ر بسیاری 
از موارد  محصول صاد ر می شود  اما کانتینرها یخ زد ه و محصول 

خراب شد ه است و هیچ بیمه ای هم شامل آن نمی شود .
سوم؛مسئله ســوم تعد د  بازارهاست. صاد رکنند گان محصوالت 
کشــاورزی د ر بعضی بازارها محصوالتی را عرضه می کنند  که 
قیمتی متفاوت از قیمت مورد نظر گمــرک د ارد . برای مثال د ر 
یک بازار ســیب ریز می فروشیم. برای مثال گمرک برای هر تن 
فــروش این محصول هزار د الر د ر نظر گرفته د رحالی که قیمت 
صاد راتی یک تن ســیب ریز 300 د الر است. سؤال این است که 
صاد رکنند ه بایــد  700 د الر د یگر را برای عمل به تعهد  ارزی از 
کجا بیاورد ؟ چنین نقصان ها و ناد ید ه انگاری هایی د ر زمینه تعهد  
ارزی صاد رکنند گان محصوالت کشــاورزی به رسوب 10 هزار 
تن محموله د ر گمرکات غربی و جنوبی کشور انجامید  که برای 
صاد رات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق بارگیری شد ه 
بود . اکنون با همکاری معاون وزیر جهاد  کشاورزی، محصوالت 
کشــاورزی و فاسد شد نی به مد ت یک ماه از پیمان سپاری ارزی 
معاف اســت تا د ر جلســات تعاملی بخش خصوصی با بخش 
د ولتی راه حل مشخصی پید ا شود . د ر شرایط کنونی شاید  صد ور 
محصوالت کشــاورزی به د لیل افزایش نرخ ارز د ر د اخل به نفع 
این بخش به نظر برسد  اما صاد رات بی رویه بعضی محصوالت به 
بعضی بازارها به افت قیمت محصول ایرانی منجر شد ه است. د ر 
بازار بعضی کشورهای همسایه ازجمله کویت و عراق محصوالت 
میوه و فاسد شد نی بیش ازحد  مصرف صاد ر شد ه و قیمت محصول 

ایرانی به د لیل این اقد ام ناد رست از قیمت د اخل کمتر است.

کارشناس اقتصاد ی 
صدرالدیننیاورانی

ترقیاقتصادی:د ر سال 1396 نسبت به سال 1395 
به  د اخل  د ر  مونتاژ  چیني  سواري  خود روهاي  سهم 
تولید  کل خود روهاي سواري کشور با 3.6 د رصد  رشد  
به 15.9 د رصد  رسید . این روند  افزایشي د ر سه ماهه 
نخست سال 1397 نسبت به سه ماهه اول سال 1396 

اد امه یافت و به سهم 17.8 د رصد  رسید .
 نسبت به چند  سال گذشته که خود روهای حاضر د ر 
یکسری  حاال  بود ،  مشخص  و  شد ه  شناخته  خیابان ها 
خود روها د ید ه می شود ، هیچ نام و نشان خاصی ند ارند  
و تنوع شان هم زیاد  است. خود روهایی چینی که حاال 

سهم مهمی از خود روهای کشور را شامل می شوند .
مرکز پژوهش های مجلس به بررسي سهم خود روهاي 

بازار  از  چیني  منشأ  با 
کشور  خود روسازي 

که  د هد   مي  نشان  تحقیق  این  نتایج  است.  پرد اخته 
سهم عمد ه وارد ات قطعات منفصله از چین مربوط به 
تغییر  و هرگونه  است  د اخل  مونتاژ  خود روهاي چیني 
د رصد    17.4 بر  ارز،  قیمتگذاري  و  تخصیص  رویه  د ر 
از بازار خود رو ـ که سهم خود روهاي چیني مونتاژ د ر 
د اخل است ـ تأثیر گذاشته و مي تواند  موجب تشد ید  

شوک ها به بازار خود رو شود .
اواسط  د ر  می نویسد : خود روسازان چیني  گزارش  این 
ایران  خود روي  صنعت  به  جد ي  طور  به   80 د هه 
بخش  با  تنها  ابتد ا  د ر  چیني ها  همکاري  شد ند .  وارد  
رفته  رفته  اما  بود ،  کشور  خود رو  صنعت  خصوصي 
توانستند  با خود روسازان بزرگ کشور نیز همکاري خود  
محصوالت  سبد   از  بخشي  و  کرد ه  آغاز  را 
پارس  و  و سایپا  ایران خود رو 

خود رو را هم نصیب خود  کنند .
د ر سال 1396 نسبت به سال 1395 سهم خود روهاي 
سواري چیني مونتاژ د ر د اخل به تولید  کل خود روهاي 
سواري کشور با 3.6 د رصد  رشد  به 15.9 د رصد  رسید . 
 1397 سال  نخست  ماهه  سه  د ر  افزایشي  روند   این 
به  و  یافت  اد امه   1396 سال  اول  ماهه  سه  به  نسبت 
که  است  شرایطي  د ر  این  رسید .  د رصد    17.8 سهم 
آمارهاي وزارت صنعت، معد ن و تجارت نشان مي د هد  
ایران  د ر  د اخلي سازي  به  خود روسازان چیني چند ان 
نیازشان  مورد   قطعات  بیشتر  و  نبود ه  متعهد   و  پایبند  
با نگاهي به آمار  از طریق وارد ات تأمین مي کنند .  را 
د وره  طي  شود   مي  مشخص  منفصله  قطعات  وارد ات 
سال هاي 1386 تا سه ماهه نخست سال 1397 بیش 
از 16 میلیارد  د الر صرف وارد ات قطعات منفصله خود رو 
بیش  وارد ات  میزان  این  از  چین  سهم  که  است  شد ه 
از 30 د رصد  و معاد ل 5 میلیارد  د الر بود ه است. طي 
کشور  به  چین  از  منفصله  قطعات  وارد ات  د وره  این 
روند ي صعود ي د اشته و حتي د ر زمان تحریم د ر سال 
ثابت  تقریباً  روند   این  هم   1392 و   1391 هاي 
وارد ات  میزان  این  از  طبعاً  است.  ماند ه  باقي 
قطعات بخش قابل توجهي از آنها متعلق به 
خود روسازان یا به عبارت بهتر مونتاژکاران 

چیني بود ه است.
براساس آمار انجمن خود روسازان و جمع 
از طرف کارشناسان مرکز،  آوري اطالعات 
که  فنگ  د انگ  بجز  خوشبینانه  نگاهي  با 
بین 30 تا 40 د رصد  سهم د اخلي سازي 
مونتاژي  خود روهاي  سایر  شود ،  مي  برآورد   آن 

د اخل  ساخت  د رصد    30 حد اکثر  از  کشور  د ر  چیني 
بیشتر نیست. اگرچه د قیقاً مشخص نشد ه است که این 
اما  شود ،  مي  قطعاتي  چه  شامل  سازي،  د اخلي  سهم 
قابل برآورد  است که حد ود  14 د رصد  آن شامل رنگ و 
مونتاژ مي شود  و مابقي را نیز قطعاتي مانند  تایر، باتري 
و صند لي تشکیل مي د هند  که جزو ساد ه ترین قطعات 
صنعت خود رو به حساب مي آیند . شرکت ایران خود رو، 
یک محصول چیني د یگر بجز د انگ فنگ به نام هایما 
را نیز د ر سایت خراسان خود  مونتاژ مي کند ، شاسي 
بلند ي که بین20 تا 30 د رصد  آن، ساخت د اخل د ارد  
که اگر از این میزان 14 د رصد  سهم رنگ و مونتاژ کسر 
شود ، بین 6 تا 16 د رصد  قطعات آن از د اخل و مابقي 

قطعات منفصله از مسیر وارد ات تأمین مي شود .
نیز  خود رو  پارس  و  سایپا  خود رو،  ایران  بر  عالوه 
تولید ات خود  جاي د اد ه  را د ر سبد   محصوالت چیني 
د ر  آنها  د اخلي سازي  است که  د ر شرایطي  این  و  اند  
بین،  این  د ر  د ارد .  قرار  د رصد ي   30 تا   20 محد ود ه 
خود رو  پارس  د ر  مختلف  هاي  مد ل  د ر  که  برلیانس 
مونتاژ مي شود  د ر سه ماهه نخست سال 1397 با رشد  
38 د رصد ي تولید  به تیراژ 12232 د ستگاه رسید . این 
برخورد ار  د اخل  ساخت  د رصد    30 تا   20 از  نیز  مد ل 
است. د یگر محصول چیني گروه خود روسازي سایپا د ر 
بنیان توسعه صنعت خود رو- بن رو S 300 آریو )چري( 
است که حد ود  20 د رصد  ساخت د اخل است. از طرفي 
چانگان با رشد  124 د رصد ي د ر سه ماهه نخست سال 
1397 به تولید  3917 د ستگاه د ر شرکت سایپا کاشان 

رسید ه است.
 30  B و   50  B نام  به  محصوالتی  بهمن  گروه 

هاوال  و  چین(   FAW شرکت  به  متعلق  )خود روهاي 
H2 را مونتاژ مي کند  و میزان د اخلي سازي قطعات 
خود روساز  د یگر  است.  نبود ه  د رصد    20 از  بیش  آنها 
بخش خصوصي یعني کرمان موتور که بخشي از سبد  
محصوالتش را مد ل هاي چیني تشکیل مي د هند  نیز 
توانسته تنها د ر محد ود ه 20 تا 30 د رصد  د اخلي سازي 
را د ر خود روهاي مورد  نظر ایجاد  کند . این خود روساز، 
محصوالت لیفان و جک را د ر مد ل هاي مختلف مونتاژ 

مي کند .
خصوصي  بخش  خود روسازي  د یگر  خود رو  مد یران 
صنعت کشور است که فقط به مونتاژ خود روهاي چیني 
محصوالتی  حاضر  د رحال  شرکت  این  است.  مشغول 
متعلق به چري چین مانند  ام وي ام و تیگو و آریزو را 
مونتاژ مي کند  و هنوز نتوانسته د اخلي سازي آنها را از 

مرز 30 د رصد  بیشتر کند .
به  توان  مي  بازار  حاشیه  و  کارخانه  قیمت  مقایسه  با 
وضوح د ریافت که به د لیل نبود  بازار رقابتي د ر ارتباط با 
خود روهاي شاسي و نیم شاسي همچون هایما و هاوال 

حد ود  40 د رصد  اختالف قیمت وجود  د ارد .
به این ترتیب سهم خود روهاي چیني مونتاژ د اخل د ر 
سال 1396، حد ود  15 د رصد  بود ه است که این سهم 
نیز  د رصد    17.4 تا   1397 سال  نخست  ماهه  سه  د ر 
نمود ار  همین  )ب(  قسمت  مطابق  است.  د اشته  رشد  
سهم شرکت ایران خود رو و گروه سایپا از خود روهاي 
معنا  بد ین  این  است.  د رصد    51 د اخل  مونتاژ  چیني 
است که حد ود  7.5 د رصد  از بازار خود روي کشور د ر 
ایران  شرکت  د اخل  مونتاژ  چیني  خود روهاي  اختیار 

خود رو و گروه سایپا است.

ترقیاقتصادی:د ر حالی که با نامه وزیر صنعت، معد ن و تجارت رسما از 
با گذشت حد ود   حاال  اعالم شد   ممنوع  وارد ات خود رو  امسال  تیرماه  اوایل 
سه ماه تعد اد ی از نمایند گان مجلس با ارائه طرحی به د نبال لغو ممنوعیت 
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نایب  احمد ی  فرید ون  هستند .  خود رو  وارد ات 
وارد ات  ممنوعیت  برای  د ولت  مصوبه  گفته  اسالمی  شورای  مجلس  معاد ن 
و  اصالح  برای  شود .  اصالح  مصوبه  این  باید   و  ند ارد   علمی  توجیه  خود رو 
د ر  را  طرحی  خود رو،  وارد ات  ممنوعیت  د ولت جهت  مصوبه  د ر  تجد ید نظر 
مجلس برای لغو ممنوعیت وارد ات خود رو آماد ه کرد ه ایم که پس از تعطیالت 
طرح  جزییات  د رباره  مجلس  نمایند ه  این  می کنیم.  ارائه  پارلمان  تابستانی 
نمایند گان گفته:» ما می خواهیم د ر این طرح بگوییم که وارد ات خود رو نباید  
ممنوع شود ، بلکه باید  مد یریت شود  و تصمیم گیری ها براساس شرایط بازار 
باشد . این حق مرد م است که خود روی خارجی خرید اری کنند ، خود روهای 
د ر  خود رو  وارد ات  نیست،  پاسخ گو  کاربری ها  و  زمینه ها  همه  برای  د اخلی 
بازار  از طرفی  قیمت ها خواهد  شد ،  کاهش  باعث  و  است  مؤثر  بازار  تنظیم 

روان و منطقی می شود .
نامه شریعتمد اری وزیر صنعت، معد ن و  با  ممنوعیت کامل وارد ات خود رو، 
تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت سوم تیرماه رنگ واقعیت گرفت البته 
گرفت  تصمیم  ستاد   این  کرد .  ابالغ  را  مقاومتی  اقتصاد   ستاد   مصوبه  وزیر 
وارد ات برخی کاالها همچون خود رو را به  د لیل لوکس و غیر ضروری بود ن 
برای مد تی نامعلوم ممنوع کند . همچنین یک هفته بعد  از این مصوبه وزیر 
خود رو  وارد ات  ارزی،  شرایط  به  توجه  با  گفت:»  خبری  نشست  د ر  صنعت 
حد اقل تا پایان سال ممنوع خواهد  ماند . البته امکان گشایش مجد د  وارد ات 
د ر صورت تغییر شرایط قبل از پایان سال وجود  د ارد  اما د ر وضعیت فعلی 
نظر  به  ضروری  خود رو  وارد ات  برای  ارز  د الر  میلیارد    1.8 حد ود   خروج 
افزایش  با  د ولت  خود رو  وارد ات  شد ن  ممنوع  از  پیش  تا  البته  نمی رسد .« 
تعرفه های وارد ات خود رو به نوعی، محد ود یت هایی برای وارد ات خود رو ایجاد  
کرد ه بود  ولی همه این اقد امات د ر ماه های گذشته به آشفتگی بازار خود رو و 

افزایش قیمت د امن زد ه است.

با  مطابق  که  شد ه  لحاظ  شرایطی  د ر  ممنوعیت  این  کارشناسان  اعتقاد   به 
به  ارز  یورو  میلیون  تنها حد ود  121  مرکزی،  بانک  از سوی  اعالمی  لیست 
است.  شد ه  د اد ه  اختصاص  جاری  سال   نخست  ماه  سه  خود رو طی  وارد ات 
با این حساب، سهم خود رو د ر کل ارز مصرفی کشور طی بهار امسال، کمتر 
محسوب  کشور  اقتصاد   برای  کنند ه ای  نگران   رقم  که  بود ه  د رصد    1  /4 از 
د لیل  به  ثبت  سفارش خود رو  به  نظر می رسد  ممنوعیت  بنابراین  نمی شود ؛ 
کنترل خروج ارز از کشور به  خصوص با توجه به تبعات منفی آن، تصمیمی 

چند ان منطقی به شمار نمی  رود  و د ولت می تواند  با د ر نظر گرفتن راهکارهای 
جایگزین، همچنان راه ورود  خود رو به کشور را باز نگه د ارد . همچنین از د یگر 
آثار سوء ممنوعیت وارد ات خود رو د ر ماه های گذشته می توان به بیکاری چند  
هزار نفر که د ر این حوزه فعال بود ه اند  اشاره کرد . البته علت اصلی مخالفت 
با کیفیت  با ممنوعیت وارد ات خود رو تولید  خود روهایی  نمایند گان مجلس 
پایین د ر کشور و ایجاد  انحصار بیشتر برای کارخانه های د اخلی تولید  خود رو 

با ممنوعیت وارد ات است.

ترقیاقتصادی: د ر اواخر سال 2001 چین به عضویت 
سازمان تجارت جهانی د رآمد . این کشور یکی از پرچالش 
ترین کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بود و 

د وره مذاکراتش 15 سال به طول انجامید .
د هه  از  تجارت  به سازمان جهانی  ایران  الحاق   موضوع 
70 د ر د ستور کار قرار گرفت. الحاقی که می تواند  بخش 
رونق  با  را  بخش  این  محصوالت  صاد رات  و  کشاورزی 
همراه کند  یا مانند  تجربه چین، این بخش را با مشکل 

مواجه کند .
و  کشاورزی  اقتصاد   ریزی،  برنامه  پژوهش های  موسسه 
به  ایران  الحاق  بررسی  به  گزارشی  د ر  روستایی  توسعه 
منتشر  کشاورزی  بر  آن  تاثیر  و  تجارت  سازمان جهانی 
کشورهایی  مورد   مطالعه  گزارش،  این  د ر  است.  کرد ه 
با  کشاورزی شان  و  اند   شد ه  ملحق  سازمان  این  به  که 
این  از  یکی  چین  است.  شد ه  آورد ه  شد ه  مواجه  تغییر 

کشورهایی است که د ر این مطالعه بررسی شد ه است.
طبق این گزارش، از سال 2000 و 2004 که سال انجام 
تعهد ات اعضای سازمان تجارت جهانی محسوب می شود  
بازارهای بین المللی کشاورزی و سیاست های تجاری و 

کشاورزی کشورها د ستخوش تغییراتی شد ه است.
این گزارش می نویسد : یکی از مراحل سیاست گذاری و 
تد وین برنامه های عملیاتی که می تواند  به آسیب شناسی 
سیاست های د اخلی کشور د ر زمینه موضوع مورد  بررسی 
طور  به  اینکه  کشورهاست.  تجربه  مطالعه  کند ،  کمک 
جهانی  تجارت  سازمان  به  الحاق  خصوص  د ر  خاص 
کشورهای د یگر چه اصالحاتی قبل از الحاق انجام د اد ه 
اند  و به چه نتایجی د ست یافته اند  یا چه میزان تعهد ات 
و  حساس  محصوالت  و  کشاورزی  حوزه  د ر  ویژه  به  را 
د ست  به  الحاق  از  اند ازی  چشم  کرد ه اند ،  قبول  خاص 

خواهد  د اد .

تعهد ات الحاق برای بخش کشاورزی طبق »موافقت نامه 
کشاورزی« مصوب 1996 د ر سازمان تجارت جهانی د ر 
سه حوزه »د سترسی به بازار«، »حمایت های د اخلی« و 
مذاکرات  می شوند .  بند ی  د سته  صاد راتی«  »یارانه های 
و  تعرفه  نرخ های  برسر  مذاکره  بازار شامل  به  د سترسی 

سهمیه های تعرفه ای است.
چینازالحاقبهسازمانتجارتجهانی

چهبهدستآورد؟
تجارت  به عضویت سازمان  اواخر سال 2001 چین  د ر 
جهانی د رآمد . این کشور یکی از پرچالش ترین کشورها 
برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بود و د وره مذاکراتش 
15 سال به طول انجامید . عمد ه چالش ها بر سرکشاورزی 

بود  که بخش مهمی از اقتصاد  چین را تشکیل می د هد . 
پیش از الحاق به سازمان تجارت کشاورزی 11.8 د رصد  
می د اد تشکیل  را  کشور  این  د اخلی  ناخالص  تولید    از 
41.3 د رصد  نیروی کار د ر این بخش اشتغال د اشتند  و 
به طور کلی 56 د رصد  از کل جمعیت کشور د ر مناطق 

روستایی زند گی می کرد ند .
از آنجا که چین پیش از الحاق برنامه اصالحات اقتصاد ی 
تجارت  سازمان  به  پیوستن  و  بود   کرد ه  آغاز  را  خود  
جهانی نیز از جمله اهد اف این کشور بود ، پیش از الحاق 
از سال 1992 شروع به کاهش متوسط ساد ه تعرفه های 
خود  کرد . به طوری که از 43.2 د ر سال 92 به 9.9 د ر 
سال 2004 کاهش د اد . تعرفه های بخش کشاورزی را نیز 

از 30 د رصد  د ر سال 2000 به 17 د رصد  د ر سال 2001 
و نهایتا 15.6 د رصد  د ر سال های اخیر کاهش د اد ه است.
خوراکی  روغن های  ذرت،  گند م،  برنج،  محصوالت  چین 
شکر، پنبه و پشم را به د الیل امنیت غذایی و ایجاد  حق 
حاکمیت ملی برای کشور به عنوان کاالهای حساس بخش 
معرفی کرد  و توانست تعرفه سهمیه ای برای آنها اعمال 
وارد ات  که  د اد   نشان  آمارها  بررسی  این  وجود   با  کند . 
برنج، گند م و شکر به میزان قابل توجهی افزایش یافت. 
آمار فائو برای سال های پس از الحاق چین نشان می د هد  
که وارد ات ذرت علوفه ای به میزان قابل توجهی افزایش 
به  نسبت  د ر سال 2004  با 4700 د رصد  رشد   و  یافته 
سال 2003 از 2 تن به 96 تن و سپس د ر سال 2005 
به رقم 1873 تن رسید ه است. سرانجام د ولت چین این 
ارزشی  تعرفه  معاد ل  و  حذف  را  سهمیه ای  تعرفه های 
برای آنها وضع کرد . د ر زمینه محصوالت د ام و طیور به 
نظر می رسد  چین از پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
منتفع شود . مهم ترین  د لیل آن را می توان کاربر بود ن این 
صنایع د انست که چین با هزینه های رقابتی د ر آن فعالیت 
می کند . همزمان با آزاد سازی تجاری چین د ر سال 2001 
تراز تجاری بخش کشاورزی این کشور که تا پیش از این 
که  طوری  به  د اشته  افزایشی  و  منفی  روند   بود ،  مثبت 
بالغ شد   میلیارد  د الر  به منفی 69  میلیارد  د الر  از 2.9 
بخش  این  وارد ات  توجه  قابل  افزایش  د هند ه  نشان  که 
پس از الحاق بود ه است. د ر مجموع می توان گفت الحاق 
چین به سازمان تجارت جهانی بیش از کشاورزی برای 
د ر  که  طوری  به  است.  بود ه  سود مند   آن  بخش ها  سایر 
سال های پس از الحاق د ر بخش صنعت تبد یل به د ومین 
میلیون  ساالنه 8.5  تولید   با  اتومبیل  بزرگ  تولید کنند ه 
د ستگاه د ر جهان شد . همچنین د ر حوزه ارتباطات، حمل 

و نقل و رقابت مند ی هم پیشرفت هایی حاصل شد .

پیوستنبهWTOکشاورزیرارونقمیبخشد؟
تجربه کشاورزی چین در الحاق به سازمان تجارت جهانی نامطلوب بود دیدگاه

7/5د رصد  بازار خود روی کشور د ر اختیار چینی ها است 

جوالن مونتاژکاران چینی د ر بازار خود رو 

حد ود  3 ماه از ممنوعیت وارد ات خود رو می گذرد 

ممنوعیت وارد ات خود رو برد اشته می شود ؟

صنعت
تجارت
و 6



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 61 - نیمه دوم شهریور 1397 و

ریسکهایافزایشنرخبهرهآمریکابراقتصادهاینوظهور
دیدگاهآیا یک بحران جهانی بد هی د یگر د ر راه است؟

حال اقتصاد  جهانی خوب نیست

 کاهش رشد  جهانی 
اقتصاد  آمریکا را د رگیر می کند ؟

ترقیاقتصادی: شــرکت های چنــد  ملیتی امریــکا مانند  اپــل، بوئینگ 
مایکروسافت و نایت سود  و د رآمد شان هم د ر امریکا و هم خارج از این کشور 

د ر سال 2018 افزایش یافت.
چرا رکود  جهانی این بار به امریکا ضربه نخواهد  زد ؟ این سوالی است که سی 

ان ان مانی د ر گزارشی به آن پاسخ د اد ه است.
طبق این گزارش، رشــد  اقتصاد  چین د ر حال کند  شد ن است و جنگ تجاری 
می تواند  ایــن وضعیت را بد تر کند . بحران ارزی ترکیه و آرژانتین به بازارهای 
نوظهور د یگر کشید ه شد ه است. اقتصاد  ایتالیا شکنند ه است و اقتصاد  انگلیس 
به د لیل آخرین مهلت برای اجرای برگزیت سرخورد ه است. با این حال اقتصاد  

و بازار سهام امریکا همچنان پرقد رت رو به جلو حرکت می کند .
تولید  ناخالص د اخلی امریکا د ر د ومین فصل رشــد  4.2 د رصد ی د اشته است. 
فد رال رزرو آتالنتا پیش بینی کرد ه است که د ر سه ماه سوم، رشد  3.8د رصد ی 
رخ خواهد  د اد . نرخ بیکاری امریکا تقریبا د ر کمترین میزان نسبت به د و د هه 
پیش قرار د ارد  و د ستمزد ها هم با رشد  همراه بود ه است. بخش تولید  حتی با 
وجود  ترس افزایش تعرفه ها باز هم رشد  کرد ه است. کسب و کارهای کوچک 

از همیشه خوش بین تر هستند  و تورم هم همچنان متعاد ل است.
S&P بعــد  از یک پیچ ســخت د ر اقتصاد  امریــکا، حاال د اوجونــز، نزد ک و 
500 یک بار د یگر به باالترین رکورد ی که امسال د اشتند ، نزد یک می شوند .

شرکت های چند  ملیتی امریکا مانند  اپل، بوئینگ، مایکروسافت و نایت سود  و 
د رآمد شان هم د ر امریکا و هم خارج از این کشور د ر سال 2018 افزایش یافت.

آمریکامیتوانداقتصادجهانیراباالترببرد؟
اقتصاد  و بازار ســهام ایاالت متحد ه د ر حالی که سایر اقتصاد های بزرگ جهان 
همچنان ضعیف هستند ، نمی تواند  برای مد ت طوالنی رشد  کند . اگر بقیه د نیا 

سرفه کنند ، د ر نهایت امریکا هم سرما می خورد .
اما شاید  این بار اتفاق متفاوتی رخ د هد . تحلیل گران بازار پیش بینی می کنند  
که د رآمد  شــرکت های امریکایی امسال و سال 2019 به رشد  قوی خود  اد امه 
می د هد . به گفته آنها رشــد  اقتصاد ی ایاالت متحد ه همچنان رشــد  جهانی را 

هد ایت خواهد  کرد .
ترسازجنگتجارییاافزایشنرخرشد

افزایش نرخ بهره توســط فد رال رزرو باعث آســیب به بازارهای نوظهور شد ه 
اســت، چرا که اغلب بد هی این بازارها به د الر تعریف شــد ه و هرچقد ر د الر 

قد رتمند  تر شود ، بد هی آنها هم سنگین تر خواهد  شد .
کارشناسان معتقد ند  که ممکن است فد رال رزرو طی سال جاری، د و مرحله یا 
یک مرحله امســال و یک مرحله هم د ر سال 2019، نرخ های بهره را افزایش 

د هد .
از طرفــی اما انتظار می رود  که تنش های تجاری بیــن امریکا و چین و البته 
بقیه د نیا کاهش یابد . سرفصل های مربوط به مذاکرات امید وارکنند ه است. اگر 
چنیــن اتفاقی افتد ، افزایش ناگهانی ارز د الر نســبت به ارزهای د یگر، کاهش 
پید ا می کند . به این ترتیب ممکن اســت اقتصاد  سالم منجر شود  باقی جهان 

از ترس جمعی خارج شوند .

ترقیاقتصادی:آشــفتگی های اخیر د ر بازارهای 
جهانی بد هی، سهام و فارکس بار د یگر پاید اری رشد  
اقتصاد ی د ر برخی اقتصاد های نوظهور را زیر سؤال 
برد ه اســت.جروم پاول، رئیس فد رال رزرو آمریکا 
د ر نشست اخیر رؤســای بانک مرکزی کشورهای 
مختلف جهان )موســوم به نشست جکسون هول( 
ضمن اعالم اینکه اقتصاد  آمریکا د ر مسیر مناسبی 
حرکت می کند ، احتمال تد اوم افزایش نرخ بهره د ر 

این کشور طی ماه های آتی را تأیید  کرد .
اگرچــه مواضع جروم پاول مبنی بــر افزایش نرخ 
بهــره د ر آمریکا از قبل تأثیرات خود  را د ر بازارهای 
جهانی نشــان د اد ه و به همیــن د لیل واکنش های 
شــد ید ی را د ر بازار د ر پی ند اشته، اما آنچه امسال 
د ر کشورهایی مانند  ونزوئال و ترکیه رخ د اد ه است 
به سرمایه گذاران و سیاست گذاران یاد آوری می کند  
که برخــی اقتصاد های نوظهور تا چه حد  می توانند  
د ر برابر افزایش نرخ بهره د ر آمریکا شکنند ه باشند . 
هنوز مــد ت زیاد ی از ســال های بحرانی 1998 و 
2008 نگذشته اســت و اغلب سرمایه گذاران، این 
بحران ها را فرامــوش نکرد ه اند  و به همین د لیل با 
احتیاط و د قت زیاد  همه اتفاقات را زیر نظر د ارند .

چرخــه افزایش و کاهش نرخ بهره توســط فد رال 
رزرو همــواره یک عامل کلیــد ی د ر قیمت گذاری 
و نوســانات قیمتی د ارایی های ریسکی و نقد شوند ه 
ماننــد  اوراق قرضه با ســود  ثابــت د ر اقتصاد های 
نوظهور بود ه است. آشفتگی های اخیر د ر بازارهای 
جهانی بد هی، ســهام و فارکس بــار د یگر پاید اری 
رشد  اقتصاد ی د ر برخی اقتصاد های نوظهور را زیر 
ســؤال برد ه اســت. با مراجعه به اطالعات تاریخی 
می توان سه ریســک عمد ه ای که از ناحیه افزایش 
نرخ بهــره متوجه اقتصاد های نوظهور می شــود  را 

برشمرد :
1.خروجسرمایه

آشــکارترین و مســتقیم ترین  ریســکی که بر اثر 
افزایــش نرخ بهره د ر آمریکا به اقتصاد های نوظهور 
تحمیل می شــود ، ریســک خروج ســرمایه است. 
افزایش نرخ بهره توسط فد رال رزرو موجب می شود  
تا شکاف نرخ بهره بین آمریکا و اقتصاد های نوظهور 
کاهش یابد  و جذابیــت اوراق بهاد ار آمریکایی اعم 
از اوراق قرضه یا سهام، برای سرمایه گذاران بیشتر 
شــود . اگر قرار باشــد  حجم زیاد ی از سرمایه های 
د اخلی و خارجی ظرف مد ت کوتاهی از یک کشور 
خارج شــود ، تراز پرد اخت های آن کشــور به شد ت 

تحــت تأثیر قرار خواهد  گرفت و ثبات مالی آن نیز 
به خطر خواهد  افتاد .

2.نوسانقیمتداراییها
یکی از شوک های نسبتاً غیرمستقیم اما بنیاد ی تری 
که بر اقتصاد های نوظهور وارد  می شــود ، نوســان 
قیمت د ارایی ها بر اثر خروج ســرمایه است. وقتی 
فــد رال رزرو اقــد ام به افزایش نــرخ بهره می کند 
هزینه های تأمین مالی و نیز نسبت بد هی د ر جهان 
افزایش می یابد  و متعاقباً افزایش ناگهانی هزینه های 
تأمین مالی و کمبود  سرمایه د اخلی موجب می شود  
تا د رآمد های شــرکتی و قیمت د ارایی ها به میزان 
قابل توجهی افت کنند . این کاهش شد ید  د ر ارزش 
د ارایی ها نه تنها نســبت بد هی بــه د ارایی را باالتر 
می بــرد  و بر بار بد هی یک کشــور می افزاید ، بلکه 
کیفیت د ارایی های مؤسسات مالی آن کشور را نیز 

کاهش می د هد .
3.تضعیفارزشپولملی

افزایش نااطمینانی بر اثر خروج ســرمایه و کاهش 
د رجــه ثبات مالی د اخلی گاهــی منجر به تضعیف 
ارزش پول ملی یک کشور می شود  و این مسئله نیز 
خود  به تشد ید  روند  خروج سرمایه و کاهش ارزش 

د ارایی های د اخلی منجر می شود .
د ر د وره هــای گذشــته چنیــن مشــکلی برخی 
اقتصاد های نوظهور را مجبور می کرد  که ارزش پول 

ملی خود  را به میــزان قابل توجهی پایین بیاورند . 
د ر مقابــل، برخــی د یگر از این کشــورها تصمیم 
می گرفتنــد  که بد هی هــای خود  را معــوق کنند  
اقد امی که هزینه های استقراض این کشورها را د ر 
آیند ه به طرز چشــمگیری افزایش می د اد ، موجب 
ناتوانی آنها د ر تأمین مالی مجد د  می شد  و د رنهایت 

حتی سقوط نظام مالی آنها را رقم می زد .
به رغــم وجود  چنیــن مــوارد ی د ر د وره های قبل 
بایــد  به ایــن نکته توجه د اشــت کــه حد اقل د ر 
حــوزه اقتصاد ، تاریــخ به ند رت تکرار می شــود . از 
زمــان آغاز برنامه خرید  د ارایی ها )تســهیل کمی( 
از ســوی فد رال رزرو د ر پی بحــران مالی 2008 
 اقتصاد  جهانی د ر مســیری که قباًل ناشناخته بود ه 

گام برد اشته است. 
برنامه های مشــابهی نیز از سوی ســایر بانک های 
مرکزی بزرگ د نیا به اجــرا د رآمد ه و د ر نتیجه به 
حــد ی نقد ینگی به بازارهای جهانی تزریق شــد ه 
اســت که حتی توقف تد ریجــی برنامه های مذکور 
نیز نمی تواند  به اند ازه گذشــته به سطح نقد ینگی 
و قیمــت د ارایی هــا ضربه وارد  کنــد . از طرفی د ر 
سال های اخیر سطح متغیرهای اقتصاد ی به میزان 
زیاد ی باال آمــد ه و حتی با وجود  افزایش نرخ بهره 
توســط فــد رال رزرو و بانک های مرکــزی بزرگ 
نقد ینگی جهانی به ســقف تاریخی خود  رســید ه 

است.
البتــه جنبــه منفی قضیه این اســت که شــاید  
ســرمایه گذاران بین المللی به سیاســت های پولی 
انبســاطی و وجود  نقد ینگی مازاد  د ر بازارها عاد ت 
کرد ه باشــند  و رشد  شــتاب زد ه نرخ بهره موجب 
کاهش اطمینان آنها و د ر نتیجه آشفتگی بازارهای 

جهانی سرمایه شود .
با این همه باید  اذعان د اشت که میزان آسیب پذیری 
هر کشــوری د ر برابر چنین نوســانانی، بیش از هر 
چیز به شــرایط اقتصاد ی آن کشــور و آماد گی اش 
بــرای مواجهه بــا بحــران بســتگی د ارد . پس از 
بحران مالی شــرق آسیا د ر ســال 1998 و بحران 
مالی جهانی د ر ســال 2008، وضعیت بسیاری از 
اقتصاد های نوظهور حتی نســبت بــه قبل بهبود  
یافت و آنها شــاهد  افزایش مازاد  حســاب جاری و 
رشد  ذخایر ارزی خود  بود ند . مثاًل اوضاع اقتصاد ی 
چین که بزرگترین اقتصاد  نوظهور جهان محسوب 
می شود ، د ر یک د هه اخیر به میزان قابل مالحظه ای 

بهبود  یافته است. 
اقتصاد  چین پس از بحــران جهانی 2008 نه تنها 
از لحاظ اند ازه رشــد  کرد ه، بلکه تأثیرگذاری آن بر 
اقتصاد  جهانی نیــز افزایش یافته و به الگویی برای 
سایر اقتصاد های نوظهور بد ل شد ه است. البته نکته 
مهمی که باید  به آن توجه کرد  این است که چین و 
سایر اقتصاد های نوظهور موفق، پیش از د ستیابی به 
چنین جایگاهی اقد ام به اجرای اصالحات ساختاری 

و بنیاد ین د ر اقتصاد  خود  کرد ه اند .
د ر این میان افزایش نســبت بد هی، حبابی شــد ن 
قیمت د ارایی ها، افزایش تعد اد  موارد  معوق شــد ن 
بد هی ها و سقوط بســیاری از پلتفرم های وام د هی 
همتا به همتا )P2P( د ر ســال های اخیر منجر به 
این شــد ه اســت که اقتصاد  چین و نظام مالی آن 
نیز به مانند  د یگر اقتصاد های نوظهور، شــکنند ه به 
نظر برســد ؛ اما خبر خوب برای اقتصاد  جهانی این 
است که چین و برخی د یگر از اقتصاد های نوظهور 
نسبت به گذشته بسیار قوی تر و باتجربه تر شد ه اند  
و بهتر می توانند  با بحران های احتمالی مقابله کنند . 
البته اینکه ســطح بد هی های اقتصاد های نوظهور 
به شد ت افزایش یافته است، خود  می تواند  مسئله ای 

نگران کنند ه باشد .
برگرفتهازمقالهژونینگ،نایبرئیسمؤسسه
ملیتحقیقاتمالیدانشــگاهتسینگهوای
چین،درپایگاهاینترنتیمجمعجهانیاقتصاد

ترقیاقتصادی:د ر ماههای اخیر عوامل مختلفی 
همچون تقویــت د الر آمریــکا، افزایش قیمت نفت 
تمایل روزافزون سرمایه گذاران به فروش پول رسمی 
اقتصاد های نوظهور و نیز افزایش بی ســابقه کسری 
حساب جاری هند  د ر کنار هم قرار گرفته اند  تا روپیه 
به وضعیت کنونی د چار شود . سقوط ارزش روپیه هند  
د ر برابر ارزهای معتبر و مشــخصاً د الر آمریکا باعث 
افزایش قیمت اقالم وارد اتی این کشــور ازجمله نفت 
و فرآورد ه های نفتی، کاالهای خام، لوازم الکترونیکی و 
تجهیزات صنعتی شد ه است. د ر این میان تحلیل گران 
هشــد ار می د هند  که د ر صورت تــد اوم روند  کنونی 
روزهای بد تری برای پول ملی هند  د ر راه خواهد  بود . 
هوگو ارکن، اقتصاد د ان ارشد  رابو بانک هلند ، د ر این 
خصوص می گوید : »بــا توجه به افزایش نرخ تورم د ر 
هند ، این کشور باید  د ر میان مد ت برای تضعیف بیشتر 
روپیه آماد ه باشد . ما انتظار د اریم ارزش هر د الر آمریکا 
به 75 روپیه افزایش یابد  و د ر این نرخ به تعاد ل و ثبات 
برسد «. آرون ِجیتلی، وزیر د ارایی هند ، از برنامه های 
د ولت متبوع خود  بــرای کاهش وارد ات غیرضروری، 
تسهیل اســتقراض خارجی برای بخش صنعت و از 
میان برد اشتن قوانین محد ود کنند ه فروش اوراق قرضه 

مبتنی بر روپیه د ر بازارهای خارجی خبر د اد .
بحرانجهانی

عالوه بر هند  با جمعیت یک میلیارد  و 300 میلیون  
نفری اش، تعــد اد ی از اقتصاد هــای نوظهور جهان 
ازجمله ایران، ترکیه و آرژانتین نیز د ر ماه های اخیر 
شاهد  کاهش چشمگیر ارزش پول ملی خود  د ر برابر 
د الر بود ه اند . موهان گوروســوامی، مشاور اقتصاد ی 
ســابق د ولت هند ، با اشــاره به اینکه بی ثباتی ها و 
نااطمینانی های بین المللی به مشــکالت ارزی هند  
د امن زد ه است، خاطرنشان می ســازد : »این بحران 
جهانی همچنان اد امه د ارد  و سقوط روپیه نیز بخشی 
از ایــن بحران اســت. د ر این شــرایط اعالن جنگ 
تجاری از ســوی د ونالد  ترامپ نیز بر شد ت فشارها و 

نااطمینانی ها افزود ه است«.
سیاســت گذاران هند ی بارهــا معامله گران خارجی 
فعال د ر کشــورهای مانند  ســنگاپور که جزو مراکز 
مهم خد مات مالی د ر جهان محســوب می شــود  را 
به د لیل ســفته بازی هایی که موجب سقوط ناگهانی 
ارزش روپیه و برخی ارزهای د یگر می شــود ، به شد ت 
مــورد  انتقاد  قرار د اد ه اند . هوگو ارکن نیز د ر این مورد  
تأکید  می کند : »د ر ماه های اخیر شاهد  فشار فروش بر 
پول ملی اقتصاد های نوظهور بود ه ایم و این مسئله ای 
نگران کنند ه اســت. شــد ت گرفتن کشمکش های 
تجاری، افزایش بهای نفت و البته مشــکالت د اخلی 
اقتصاد های نوظهوری مانند  ترکیه )عد م استقالل بانک 
مرکزی و مشــکل تورم(، برزیل )انتخابات(، آفریقای 
جنوبی )افت شاخص های نهاد ی( و آرژانتین )کاهش 
ذخایر ارزی، افزایش نرخ تورم و بد هی های خارجی( را 

می توان مهم ترین  عوامل تأثیرگذار د ر سقوط ارزش 
پول ملی اقتصاد های نوظهور د انست«.

اثراتکاهشارزشروپیه
تحوالتی مانند  افزایش قیمت نفت می تواند  منجر به 
افزایش کســری تراز تجاری هند  و د ر نتیجه کاهش 
هرچه بیشــتر ارزش روپیه شــود . بر اساس آمارهای 
رســمی، هند  د ر ماه گذشــته میالد ی 17 میلیارد  
د الر کسری تراز تجاری د اشته است. به گفته موهان 
گوروسوامی، استمرار کسری تراز تجاری هند  موجب 
می شــود  تا روند  نزولی روپیه همچنــان اد امه یابد . 
د ر واقع فزونی وارد ات بــر صاد رات به معنی افزایش 
تقاضــای ارز و متعاقباً تضعیف روپیه د ر هند  خواهد  
بود  زیرا د ر این شرایط افراد  بیشتری می خواهند  روپیه 
بفروشــند  و ارز مورد  نیاز خود  )د الر یا سایر ارزها( را 
تهیه کنند . از طرفی تضعیف روپیه باعث می شود  که 
فروش اوراق قرضه و سهام مبتنی بر روپیه د ر بازارهای 
خارجی افزایش یابــد ؛ اتفاقی که خود  به روند  نزولی 
روپیه شــد ت می بخشــد . این اقتصاد د ان هند ی د ر 
مورد  تأثیرات کاهش ارزش روپیه بر اقتصاد  کشورش 
می افزایــد : »تد اوم روند  نزولی روپیــه باعث افزایش 
قیمــت اقالم مهمی مانند  بنزین و گازوییل شــد ه و 
د رنهایت افزایش هزینه های مصرف کنند گان را د ر پی 
خواهد  د اشت. البته صاد رکنند گان هند ی حد اقل د ر 
کوتاه مد ت می توانند  از وضعیت کنونی منتفع شوند «.

تالشهایبانکمرکزیهند
برایتوقفروندنزولیروپیه

روپیه طی سال های اخیر برای حفظ ارزش خود  د ر 
برابــر ارزهای معتبر تا حد  زیــاد ی متکی به اجرای 
سیاست های انقباضی مانند  جذب نقد ینگی و افزایش 
نــرخ بهره کوتاه مد ت از ســوی بانــک مرکزی هند  
)موســوم به رزرو بانک( بود ه است. هفته گذشته نیز 
بانک مرکزی هند  به منظور متوقف ساختن روند  نزولی 
روپیه، اقد ام به تزریق د الر به بازار کرد . برآورد  می شود  
که ذخایر ارزی هند  از ماه آوریل تاکنون 26میلیارد  
د الر کاهش یافته اســت. موهان گوروسوامی د ر این 
مورد  هشد ار می د هد : »بانک مرکزی تا حد  مشخصی 
می تواند  از روپیه د فاع کند . د ر هفته های اخیر بانک 
مرکزی بیش از 20 میلیارد  د الر به بازار تزریق کرد ه 
اســت. ما نباید  ذخایر ارزی خود  را این گونه مصرف 

کنیم«.
جنبههایمثبتقضیه

حزب بهاراتیا جاناتا که حزب حاکم هند  محســوب 
می شود ، اذعان د ارد  که افت ارزش پول ملی این کشور 
مسئله ای نگران کنند ه است اما د ر عین حال با برخی 
پیش بینی هایی که آیند ه اقتصاد  هند  را تاریک جلوه 
می د هند ، موافق نیســت. مقامــات این حزب بر این 
باورنــد  که کاهش ارزش روپیــه می تواند  به افزایش 

صاد رات و کاهش وارد ات منجر شود .
ظفر اسالم، ســخنگوی حزب بهاراتیا جاناتا، د ر این 

مورد  می گوید : »روپیه د ر حال تضعیف نیست، بلکه 
ارزش د الر د ر برابــر ســایر ارزهای معتبــر د ر حال 
افزایش اســت. د ر واقــع اوضاع هند  بســیار بهتر از 
کشــورهایی مانند  ترکیه و آرژانتین است که بد هی 
خارجی عظیمی د ارند  و د ر برابر نوسانات ارزی بسیار 
آســیب پذیر هستند . از طرفی کاهش ارزش روپیه به 
افزایش صاد رات ما کمک کرد ه و اوضاع صاد رات کشور 

د ر این ماه فراتر از پیش بینی ها بود ه است«.
البته آمارهای اقتصاد ی نیز بر اد عاهای مقامات حزب 
حاکم هند  مبنی بر بحرانی نبود ن اوضاع اقتصاد ی این 
کشور صحه می گذارند ؛ اقتصاد  هند  د ر سه ماهه د وم 
ســال جاری میالد ی نسبت به د وره مشابه سال قبل 
8.2 د رصد  رشــد  د اشته و نرخ تورم نیز با وجود  همه 

مشکالت ارزی، هنوز به حد  هشد ار نرسید ه است.
درادامهچهاتفاقیخواهدافتاد؟

هوگو ارکن معتقد  است د ولت هند  تالش زیاد ی برای 
انجام اصالحات اقتصاد ی و فراهم ساختن یک بستر 
مناسب برای فعالیت بنگاه های اقتصاد ی از خود  نشان 
د اد ه است؛ اما برخی تحلیل گران می گویند  د ولت هند  
به اند ازه کافی برای بهبود  زیرســاخت های اقتصاد ی 
این کشور ســرمایه گذاری نکرد ه و از طرفی با اتخاذ 
سیاســت های ناد رســت موجب افزایش کسری تراز 

تجاری و رسید ن آن به سطح هشد ار شد ه است.
موهان گوروسوامی با اشاره به اینکه بحران ارزی اخیر 
راهــکار فوری ند ارد ، تصریح می کند : »کســری تراز 
تجاری باید  به مرور برطرف شــود . د ولت باید  اعتماد  
را به سرمایه گذاران بازگرد اند . سرمایه گذاران، کسانی 
که با پول سر و کار د ارند  و افراد ی که اقتصاد  کشور را 

می سازند ، هیچ اعتماد ی به د ولت ند ارند «.
د ر این میان، شــرکت Nomura که یک شــرکت 
خد مات مالی بین المللی است نیز هشد ار می د هد  که 
انتخابات عمومی هند  که اواسط سال آیند ه میالد ی 
برگزار خواهد  شد  می تواند  نوسانات روپیه را به میزان 
قابل توجهی افزایش د هد . این شرکت هفته گذشته 
د ر بیانیه ای اعالم کرد : »مهم ترین  ریسک های موجود  
برای روپیه، از روی آورد ن د ولت هند  به سیاست های 
پوپولیستی د ر آستانه انتخابات سال 2019 سرچشمه 
می گیرنــد «. هوگو ارکن نیز معتقد  اســت هند  باید  
از همین حــاال خود  را برای مقابله بــا اثرات جانبی 
اقد امات تنبیهی آمریکا علیه چیــن آماد ه کند . وی 
د ر ایــن خصوص چنین توضیــح می د هد : »افزایش 
اقد امات حمایت گرایانه د ولت ترامپ می تواند  عرصه 
را بــر اقتصاد های نوظهور تنگ تر کند . انتظار می رود  
تا قبل از انتخابــات میان د وره ای کنگره آمریکا، 200 
میلیارد  د الر د یگر از کاالهای چینی مشــمول تعرفه 
شوند . این مسئله تشــد ید  نگرانی سرمایه گذاران د ر 
اقتصاد های نوظهور را د ر پی خواهد  د اشت و د ر چنین 
شرایطی، آغاز د ور د یگری از فروش گسترد ه پول ملی 

این کشورها د ور از انتظار نخواهد  بود «.

کاهش 12 د رصد ی ارزش روپیه د ر برابر د الر

 روپیه هند  د ر مسیر ریال  ایران 
لیر ترکیه و پزوی آرژانتین

پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی
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بازی هنر و صلح 

مریم سالور سفالگر، سرامیست، نقاش و مجسمه ساز ایرانی د ر ششمین جشنواره بین المللی هنر برای 
صلح اثر منحصر به فرد  هنری اش را د ر ابعاد  170 د ر120 سانتیمتر با مواد  مختلف ساخته تحت عنوان  
»ما و صلح، مااینچنین د ر صلح و ماد ر صلح« د ر ورود ی سالن اصلی جشنواره به نمایش گذاشته است . 
ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح د ر پرد یس سینمایی ملت از 23 شهریور تا6مهر پا برجاست 
. این هنرمند  د رباره اثر هنری اش می گوید   همانگونه که قد رتمند ان با صلح بازی می کنند  او نیز تصمیم 

گرفته با هنرش صلح را به بازی بگیرد  و به نمایش گذارد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی)ایستانیوز(، این جشنواره با تمرکز بر موضوع محیط زیست 
با حضور هنرمند انی از ایران و 31 کشور جهان ساعت 17 روز جمعه 23 شهریورماه د ر گالری پرد یس 

ملت افتتاح شد  تا 6 مهرماه اد امه د ارد .
سال گذشته  مریم سالور د ر نمایشگاه نقاشی که با عنوان »قاصد ک« د ر نگارخانه ایرانشهر برپا شد  بیانیه 
هنری اش سراسر شاعرانگی و مواجهه لطیف با پد ید ه ای طبیعی به نام قاصد ک بود  . بطور کلی د ر آثار 
هنری سالور نگاه گفتگوگرانه یا د وگانه  حاکی از چالش نیروهای زیستن انسان همچون خیر و شر، مثبت 
و منفی، و خاک و آب د ر بافت فکری او به چشم می خورد . آثار او آکند ه از یک حس د رونی و مکاشفه ی 

د رخشان همراه با شور و شیفتگی او نسبت به معرفت طبیعت است.
مریم سالور د انش آموخته مد رسه سرامیک و مجسمه سازی استاد  »ساوینی« د ر پاریس است که تا کنون 
 بیش از د ه ها نمایشــگاه انفراد ی د ر ایران، امریکا، سوئیس، انگلیس و نمایشگاه گروهی د ر ایران، د وبی

ونزوئال، آلمان، فرانسه و امریکا برگزار نمود ه است.او عالوه بر فعالیت هنری به نقد  و بررسی آثار هنرمند ان 
ایرانی و خارجی د ر د اخل و خارج کشــور پرد اخته و د ر کارنامه هنری خود  د بیری هشتمین د وساالنه 
سفال، سرامیک و آبگینه معاصر ایران د ر سال 1385 د ارد .سالور د ر سال 1365 پس از بازگشت به ایران 
کارگاه شخصی سفال و سرامیک خود  را برپا می کند  و د ر بهار سال 1366نخستین آثار انفراد ی خود  را 
د ر آتلیه شخصی اش به نمایش می گذارد  .گفتنی است د ر این جشنواره بیش از صد ها اثر د ر رشته های 
نقاشــی، عکس، مجســمه، چید مان، گرافیک، وید ئو آرت، سینما و تئاتر با موضوعات مربوط به صلح و 

محیط زیست به نمایش گذاشته می شود .
این جشــنواره تا 6 مهر برای بازد ید  عالقمند ان د ر پرد یس ملت واقع د ر خیابان ولیعصر )عج(، ابتد ای 

بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )نیایش(، پرد یس سینمایی ملت، طبقه منفی 2 پابرجاست. 
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این کتــاب که بــه بررســی تاریخ 
فمینیسم د ر غرب می پرد ازد . می تواند  
یکی از منابع مفید  برای عالقه مند ان 
به حوزه زنــان باالخص عالقه مند ان 
به شناخت فمینیســم باشد . این اثر 
مســائل اخالقــی و اجتماعی زنان و 
موفقیت هایشان را مورد  بررسی قرار 

می د هد  که شامل د ه فصل است. 
  فصل اول خود  را با موضوع شناخت 
فمینیسم و مرد ساالری آغاز می کند  و 
د ر آن به مباحث جزئی تری از جمله 

انواع فمینیسم )لیبرال . فرهنگی . انصاف خواه و...( و توصیف مرد ساالری می پرد ازد . 
 فصل بعد ی به بررسی فمینیسم د ر قرون وسطی اختصاص یافته و شامل بررسی محد ود یت ها 

و فرصت های زنان د ر بافت کلیسا د ر آغاز مسیحیت د ر اروپا است . 
 تاثیر رنسانس. زبان.تحصیل و هنرهای خالق زنان و تالش برای مطرح شد ن بیشتر از این 
طریق اســت که به فصل ســوم این کتاب اختصاص د ارد  و با مطالعه زنجیره ای این کتاب به 
بخش های جذاب تری از جمله زنان . د ین و سیاســت. زنان و اد بیات د ر د وران آغازین اروپای 
مد رن می رسیم که د ر آن زمان کمی را شاهد  افول جایگاه زن خواهیم بود  که اعتراضات فرد ی 

آنان شرایط را د گرگون می کند . 
 بعد  از گذر از بخش هایی که د ر آن به بررســی انقالب د ر فلســفه و سیاست و راد یکال ها و 
اصالح گران می پرد ازد  به تاریخ آغاز موج اول فمینیســم می رســیم که شاید  قلب موضوعی و 
جذاب این اثر باشد . د ر این بخش بافت جنبش های زنان و اهد اف و مبارزات و ارزیابی فمینیسم 

بررسی می شود .
 د ر آخرین بخش های این کتاب جذاب شــاهد  چالش های پیش رو و موفقیت های موج اول 

فمینیسم هستیم که آنچه بیشتر جلب توجه خواهد  کرد  اهمیت د ست آورد  حق رای است.
 بخش پایانی کتاب اختصاص یافته به موج د وم فمینیسم و جنگ های جهانی و تاثیرات آن بر 
این موج و نتیجه گیری نویسند ه د ر آخر کتاب این فرصت را به ما می د هد  تا به مقایسه برد اشت 

خود  با نویسند ه بپرد ازیم.
 د ر آخر این کتاب را به عالقه مند ان به حوزه مطالعات زنان پیشنهاد  می شود!!

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  
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کافه کتاب 

برای اینکه تو ترافیک آخر هفته تجریش گیر نکنم . زود تر راه افتاد م اما 
از شانسم اینقد ر مسیر خلوت و بد ون ترافیک بود  که یک ساعت زود تر 
از موعد رسید م . چاره ای ند اشتم جز اینکه ماشین رو گوشه ای خلوت 
و سایه پارک کنم تا وقت بگذره. هوا اونقد ر گرم بود  که تو کوچه پس 
کوچه های پر از د ارو د رخت و سایه سار »مقصود  بیک« هم یک برگ 
تکون نمی خــورد . برای اینکه توی این معطلی طوالنی بد  نگذره کولر 
و ولوم موســیقی رو با هم زیاد  کرد م و سری به گوشیم زد م . اما انگار 
عقربه های ساعت نمی خواستند  تکون بخورند  . حاال اگر تو ترافیک گیر 
کرد ه بود م زمان مثل برق و باد  می گذشت و از فکر و خیال د یر رسید نم 
خون خونم رو می خورد . رفت و آمد  ماشین های رنگ و وارنگی که هر 
کد وم برای رســید ن به یه مقصد  و کار خاصی با عجله عبور می کرد ند  
ســوژه بد ی برای سرگرم شد ن نبود . گوشه پیاد ه رو کمی جلوتر خانم 
جوان و شیک پوشی با عجله خود ش رو زیرسایه د رختی رسوند  .چند  
د قیقه ای نگذشــته بود  که این پا و اون پا شد نش شروع شد  و مد ام به 
ســاعتش نگاه می کرد  . انگار مثل من کمی زود  رسید ه بود  . اما فرقی 
که با هم د اشــتیم من زیر باد  کولر نشســته بود م و او تو ظل گرما ی 
خیابون .ازوضع ظاهر و ناآرامی رفتارش اینطور تصور می شــد  که انگار 

بیچاره سرکار موند ه و طرف به اصطالح عامیانه بد جوری پیچوند تش 
.د لم می خواست صد اش کنم و ازش بخوام که حد اقل تو ماشین بشینه 
و منتظر باشــه .تو این فکرها بود م که د ید م ماشین سفید  رنگ جلوی 
پاش ایستاد  گفتم خد ا رو شکر طرف باالخره پید اش شد  حتما تا حاال 
تو ترافیک گیر کرد ه بود ه . اما یک د فعه بینشون د رگیری لفظی پیش 
اومد  و فهمید م طرف آقای مزاحم بود ه و حتما حرف نامربوطی زد ه که 
خانم عصبانی شد ه. بخود م گفتم عجب د وره و زمونه ای شد ه چرا خانم 
به این زیبایی باید  اجازه بد ه که باهاش چنین رفتار تحقیرآمیزی د اشته 
باشند  و سرکار بگذارنش. از طرفی تو این زمونه قحطی خواستگاری و 
ازد واج خوب د ختر و پسرا چیکار می تونند  بکنند  جز د وستی های بی 
سرو ته یا سرکار گذاشتن همد یگه .خالصه اونقد ر از وضعیتش ناراحت 
شــد م که تصمیم گرفتم پیاد ه بشم و ازش خواهش کنم حد اقل توی 
ماشــین منتظر بنشینه تا کسی د وباره مزاحمش نشه. مد تی نگذشت 
که 206 سفید ی کنارش ترمز کرد . با عجله به سمت د ر عقب ماشین 
رفت و د ر را باز کرد  .پیر مرد  الغر اند ام و نحیفی به ســختی با واکر از 
ماشین پیاد ه شــد  . د ختر د سته کلید ی از کیفش بیرون آورد  و چند  
قد م آنطرف تر د ر ورود ی آپارتمانی رو باز کرد  و وارد  خانه شــد ند . تازه 
فهمید م عجب اســتعد اد  خوبی تو فیلمنامه نویســی د ارم . توی چند  
د قیقه می تونم بهترین سناریو رو برای نقش اول یک فیلم نامه بنویسم. 

قطعا این اتفاق برای همه ما افتاد ه که به خود مون اجازه می د یم آد م ها 
رو بــه راحتی اون طوری که تصور می کنیم ناد رســت قضاوت کنیم . 
متاســفانه این قبیل قضاوتها راجع به خانم ها بیشــتر از آقایون اتفاق 
می افته و جالب اینجاست که خود مون هم به خود مون رحم نمی کنیم 
.من امروز یک زن را بخاطر رفتار ســاد ه زنانه اش د رخیابان بی د لیل 
قضاوت کرد م .این که آقایان گاها د ر مورد  ما چگونه قضاوت می کنند  
خــد ا می د اند  . به قــول فروغ فرخزاد  »وقتــی زن بود نمان را قضاوت 

می کنند « د ارند  چه سناریویی د ر مورد  ما می نویسند ؟ اهلل اعلم.

شما چقد ر استعد اد  سناریو نویسی د ارید  ؟
حورا خاکد امن 

آسیب های نظام آموزشی د ر ایران
با نزد یک شد ن به اول مهر و بازگشایی مد ارس د وباره می توان د ر مورد  این سوال همیشگی به تامل و 
پرسشگری پرد اخت که هد ف واقعی آموزش چیست؟ تقریبا د ر همه کشورهای د نیا آموزش از وظایف اصلی 
و اولویت های سیاست گذاران و مسووالن سیاسی و فرهنگی کشور به شمار می رود . اما چرا مسئله آموزش 
این میزان حساسیت برانگیز است؟ د ر آموزش چه چیزی قرار است به نسل های بعد ی انتقال د اد ه شود ؟ و 
بسیاری از این سواالت که باید  د ر مورد  هد ف و فلسفه آموزش مطرح شود . بی شک هد ف مقوله آموزش د ر 
وهله اول تربیت شهروند انی اخالق مد ار،کارآمد ، وظیفه شناس و نوع د وست است. د ر واقع همان گونه که از 
برد اشت های عامیانه بین مرد م هم بر می آید  که وقتی د ر مقابل این پرسش فرزند ان قرار می گیرند  که چرا 
باید  د رس بخوانیم با پاسخ برای »آد م شد ن« مواجه می شوند . همانگونه که از این پاسخ ساد ه نیز می توان 
برد اشت کرد  هد ف آموزش جامعه پذیر کرد ن افراد  است تا د ر آیند ه به شهروند انی مفید  برای جامعه تبد یل 
شوند . اما متاسفانه فلسفه آموزش سال به سال از هد ف اصلی خود  د ور شد ه و با پید ایش انواع مد ارس طبقه 
بند ی شد ه مانند  نمونه و تیزهوشان و امثالهم و همچنین کالس های آموزش تست زنی که سال به سال نیز 
د ر حال گسترش است هد ف آموزش را رسید ن به مراتب باالی تحصیلی و کسب سود  و د رآمد  بیشتر تعریف 
می کنند  و به نوعی قد رت تفکر و پرسشگری را که هد ف اصلی آموزش است از بین می برند . با چنین رویکرد ی 
د ر مد ارس اغلب د انش آموزان هنگامی که با بازخواست و عصبانیت معلمان د ر عد م مطالعه یا عالقه مند ی 
به کتاب و د رس مواجه می شوند  پاسخ یکسانی می د هند . اینکه د رس بخوانیم که چه شود ؟ اینکه شما که 
د رس خواند ه اید  به کجا رسید ه اید  و مگر حقوقتان چقد ر است؟یا مثال فالن د الل و بنگاهی مگر چقد ر سواد  
د ارد  که االن میلیارد ر است. بسیار مثال ها که مثال فالن اختالس گر و فالن خوانند ه و بازیگر و فوتبالیست 
مگر چقد ر خواند ه اند  که االن این همه ثروت د ارند . یا مثال نقض اینکه فالن پسر خاله یا عمو و همسایه 
ما لیسانس و فوق لیسانس فالن رشته را د ارد  و االن بیکار است یا د ر فروشگاهی یا با تاکسی کار می کند . 
اغلب معلمان نیز با چنین رویکرد ی د ر کالس های د رس د انش آموزان را به ترک تحصیل و یاد گیری فن و 

کار از سنین نوجوانی تشویق می کنند . اما نکته قابل تامل و سوال برانگیز این است که چرا نظام آموزشی ما 
)که اغلب متون آن بی توجهی به ماد یات را تبلیغ می کند ( نوجوانانی با چنین ولع ثروت اند وزی را د ر خود  
پرورش می د هد ؟نوجوانانی که بد ون توجه به منشا ثروت فالن رانت خوار یا بد ون توجه به سطح فکر و د رک 
اجتماعی فالن فوتبالیست و بازیگر فقط می خواهند  خود  را د ر چنین جایگاهی ببیند . بی شک ایراد  اصلی از 
نظام آموزشی است که چنین ذهنیتی را د انش آموزان به وجود  می آورد  که به جای اینکه هد ف آموزش را 
یاد گیری شیوه زیست اجتماعی و باالتر رفتن سطح فکر و اند یشه خود  بد انند ، تنها هد ف آموزش را د ر کسب 
ثروت می د انند  و کتاب و علم را به ابزار سطحی و ساد ه و معیار سنجشی برای توانستن یا عد م توانستن کسب 
ثروت تقلیل می د هند . د لیل این نوع برخورد  د انش آموزان ریشه د ر نوع نگاه و فلسفه کالن سیاست گذاران 
آموزشی د ارد ، زیرا هد ف آموزش را به جای اینکه تربیت شهروند ان خوب تعریف کنند ، کسب د رآمد  و مشاغل 
عالی تعریف نمود ه اند . البته عوامل د یگری همچون برخی متون د رسی ناکارآمد  و ضعف عوامل اجرایی مد رسه 
و برخی معلمان و عواملی از این قبیل نیز باعث د وری د انش آموزان و جامعه از مقوله آموزش و نوع نگاه آن ها 
به این مقوله شد ه است که باید  مورد  نقد  و بررسی و آسیب شناسی بیشتر قرار بگیرد . محصول چنین نظام 
آموزشی تولید  انسان های به اصطالح بی معنا است. انسان بی معنا،انسانی است که قد رت فکر و ایجاد  پرسش 
د ر خویشتن را از د ست د اد ه است. انسان بی معنا همیشه با موج تود ه همراه می شود ،خواه این موج طرفد اران 
یک تیم فوتبال باشد  یا آزار حیوانات و پرسه زد ن د ر خیابان ها و ایجاد  مزاحمت برای د یگران و خواه فریاد  
کشید ن برای سیاست مد اران اما انسان تود ه ای فاقد  معنا د ر یک ویژگی مشترک است و آن اینکه د ر مورد  
هیچ کد ام از رفتارهایش از خود  سوال نمی کند . انسان بی معنای تود ه ای از خود  نمی پرسد  چرا باید  به هنگام 
تماشای یک صحنه  د لخراش د ر آن توقف نماید  و به جای آنکه د ستی به یاری د راز کند ، اقد ام به فیلمبرد اری 
کند . نمی پرسد  چرا باید  باعث آزار د یگران د ر خیابان بشود ، د ر برابر شرایط نافرجام اجتماعی مسوولیت پذیر 
نیست و با جامعه  خود  و د شواری های آن احساس یگانگی نمی کند . او نمی پرسد  چرا باید  د ر صفحه فالن 
بازیگر فوتبال یا سینما هجوم برد ه و فحاشی کنم. متاسفانه این مسئله یعنی عد م پرسشگری، مسوولیت پذیری 
و توجه به کیفیت اجتماعی شد ن، آسیب بزرگ و پنهانی است که نظام آموزشی ما را د ر معرض خطر بزرگی 

قرار د اد ه است که نیاز به تصمیم و تغییر رویه و نگاه به این مسئله را بیشتر ایجاب می کند .

روز شــنبه د هم محرم روز عاشوراست1304-روز قتل اســت و تکالیف مرد م و همه معلوم 
اســت د کانها را بســته اند  و بی خود  توی کوچه و بازار راه می روند . هوا هم بســیار مالیم و 
صاف و بی باد ، هوای خوبی اســت. صبح از خواب برخاســته رفتیم منزل امین اقد س، رخت 
پوشید یم شکوه السلطنه د عای عاشورا را آورد ، خواند یم. ملیجک توی تکیه اش بود هیچ بیرون 
نمی آید متصل با غالم بچه ها شمشــیر می کشد و جنگ می کند ، کنیزها باز د سته شد ه اند و 
بــزرگ وکوچک نوحه می خوانند . انیس الد وله د ر تاالر تنبی روضه د ارد . آمد یم بیرون، میرزا 

محمد خان د و روز است پید ا نیست، معلوم نیست کجا رفته است.
   رفتیم اطاق عاج، صنیع الد وله نبود ، حکیم طولوزان بود ، قد ری با او صحبت شــد ، ناهار 
خورد یم، امین خلوت ســِر ناهار کتاب تاریخ می خواند . بعد  از ناهار قد ری توی اطاق گرد ش 

کرد یم، زکام من به همان حالت باقی است.
د وبــاره رفتم اند رون، ملیجک بــاز توی تکیه اش بود ، عمِل آنجــا را تکمیل می کرد ، تجیر 
می کشید ، جا د رست می کرد ، مشغول ترتیب تکیه بود ، کنیز ها باز نوحه می خواند ند ، قد ری 

توی اند رون گرد ش کرد ه آمد یم بیرون.
  ســاعت پنج و نیم به غروب ماند ه آمد یم تکیه، تعزیۀ امروز هم معلوم است، شهاد ت امام 
است. روضه خوانها ساد ات و غیر ساد ات، آقا سید  ابو طالب اینها می آیند  توی تکیه و شوری 
می اند ازند . ســید هاآمد ند ، شوری اند اختند ، گریۀ خوبی شد . آقاسید  باقر پسر آقا سید  حسن 
نعره ها می زد  که رود ه اش پاره می شد ، بعد  آقا سید  ابو طالب آمد ، ولی صد ای آقا بطوری گرفته 
بود  که هیچ صد ائی بیرون نمی آمد ، با وجود  این مرد م را گریه اند اخت. بعد  از اینها ناظم منبر 
آمد  روی تخت، با کمال خنکی قصید ه ای که خود ش ســاخته بود ، بنا کرد  به خواند ن، ولی 
چقد ر خنک، طوری که همه یخ کرد یم، هرچه هم به او می گفتند  که نخوان، با د ستش جلو 

مد اح را می گرفت و می خواند . خالصه خیلی مجلس را خنک کرد .
  مشیرالد وله آمد ه بود  تکیه، فرســتاد م آمد  باال، بااو کار د اشتم، خیلی الغر شد ه می گفت 
نوبۀ سختی کرد ه ام، عجب تر این بود  که می گفت تاکنون هیچ نوبه نکرد ه بود م و نمی د انستم 
نوبه چه است. محمد  حسین خان رئیس اصطبل توپخانه روضه د ارد ، نقل می کرد  که امروز 
آقا سید  محمد  شیرازی وقتی که شور می اند اخت، به مرد م می گفت کاله های خود  را برد ارید 
بعد  از منبر آمد پائین، مجتهد ی را که پای منبر نشسته بود ، عمامه او رااز سرش برد اشته بود  
و بنا کرد ه بود  توی سِر مجتهد  زد ن که تو صاحب عزائی، تو باید  گریه کنی، اوالد  روحانی تو 

هستی. برای مجتهد  خفت شد ه است.
  یک د ور اند رون رفتیم گرد ش کرد یم، امین اقد س امروز رفته اســت تکیۀ نایب السلطنه 
امروز اینجا نبود . اشــخاصی که پیش مجد الد وله نشســته اند :جهاند ار میرزا، کریم خان که 

سراید ارباشی، سید  اسماعیل خواجه، میرزا عباس خان پسر مهند س باشی.
د یشب 41 منبر معرکه بود ه است از زن و مرد ، همه کس هم از بزرگ و کوچک رفته بود ند  

عاشورای بی جنگ ونزاعی گذشت.
  امروز صبح انیس الد وله حلوا پخته بود ، رفتم برهم زد م، قد ری هم خورد م.

منبع:فاطمهقاضیها،دههعاشورای130۴قمریبهروایتناصرالدینشاهقاجار.
»مجلهبخارا«بهمنواسفند1393،شماره10۴ص38-3۴2
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روز عاشورا به روایت ناصرالد ین شاه

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم

زنان را نمایند گان حقوق بشر و سفیران صلح می نامند ، زنانگی با رأفت و 
عقالنیت د رآمیخته و امروز که روزگار تحمیل جنگهای خونین و کشتار 
انسانهای بیگناه است، زنان بیشترین قربانیان این منازعات بی رحمانه را 

تشکیل می د هند . 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی)ایستانیوز(، سکوت برخی 
حکومتها ورسانه های بین المللی و تقلیل د رگیری های منطقه  ای به اخبار 
و روید اد های روزمره، نه تنها سکوت به هتک حقوق انسانی ملتهاست که 
نقش زنان را نیزچه د ر قالب قربانیان جنگ وچه بانیان و تالشگران صلح 
وامنیت، مغفول نگاه د اشته است. د رچنین شرایطی، زنان منبع حیاتی 
تحکیم صلح و تامین امنیت هستند  و ناد ید ه گرفتن آنان د رگسترش 
فرهنگ صلح و تامین امنیت تاثیر منفی و مستقیم بر حیات ملتها خواهد  

د اشت.
غنی  منابع  ژئوپلیتیک،  د الیل  به  امروز  ایران،  اسالمی  جمهوری     
زیرزمینی و تالش 40 ساله برای استقالل اقتصاد ی وفرهنگی، به کانون 
تهد ید های حقوق بشری تبد یل شد ه و بارها متهم به محور شرارت و هتک 
حقوق انسانها متهم شد ه است، از این رو، زنان و موسسات و انجمن های 
زنان، بهترین نگارشگران وفعاالن فرهنگ صلح و امنیت چه د ر د اخل وچه 
د رخارج کشورند . زنان بهترین مناد یان توجه به حقوق بشر و شهروند ی 
ملت و هشد ارد هند گان ناامنی ها علیه زنان هستند  و این نقش جز با 

همبستگی زنان و پیگیری اهد اف مشترک د نبال نخواهد  شد .
   زنان به د لیل نقش اجتماعی و نیز نقش تربیتی د ر خانه، پایه های 
اصلی صلح مثبت و پاید ار هستند  که با فرهنگ سازی، آموزش، از میان 

برد اشتن ریشه های خشونت و مد ارا به د ست می آید .
   از این رو، موسسه رسانه، اند یشه و زن) راز( به مناسبت 21 سپتامبر، 
روزجهانی صلح، ضمن پاسد اشت نقش زنان کشورمان به عنوان نمایند گان 

حقوق بشر و حافظان صلح تأکید  می کند :
  عزم جد ی د ولت و حاکمیت برتامین امنیت زنان و مشارکت د اد ن 
انجمن های زنان د رتد وین وپیگیری لوایح گسترش صلح د ر د اخل و خارج 

کشور
   پیگیری وابالغ واجرای الیحه منع خشونت علیه زنان

   حساسیت زایی نسبت به خشونت خانگی، آزارهای خیابانی وجنسی 
د ر فضای عمومی علیه زنان

   ایجاد  د غد غه د رمیان رسانه ها نسبت به نقش زنان به عنوان مناد یان 
صلح و کنشگری فعال نسبت به خشونت علیه زنان

   توجه به خألهای قانونی د ر پیگیری خشونت ها وتبعیض های متعد د  
علیه زنان به عنوان موانع تحقق صلح

   تقویت نهاد های مد نی د ر پیگیری مطالبات زنان د ر حوزه صلح و 
امنیت

   موسسه راز )اند یشه، رسانه، زن( روز جهانی صلح را که امسال با شعار 
جهانی »حق برخورد اری از صلح« مطرح است، گرامی د اشته و معتقد  

است به حق، صلح به عنوان یک حق شناخته شد ه است.

زنان؛ مناد یان صلح

بیانیه موسسه راز به مناسبت روز جهانی صلح

فرهاد  قنبری


