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صنعت بیمه بازنده تورم باالست
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صفر های روی اسکناس، نمادی از واقعیت اقتصاد هستند

آیا »ریاِل« ارزان می تواند به نفع ایران باشد؟

حق بیمه ها با ریسک ها متناسب نیست

مشکالت »خودروی متعارف« دربیمه اتومبیل

تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان

آیا بازارخودرو پوست می اندازد؟

رتبه کشور در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده است

ایران از انقالب صنعتی چهارم جا می ماند

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۰6  
نیمه اول تیر 1400- قیمت 2000 تومان

با مالیات ستانی از تورم، مردم فقیرتر می شوند

ازفقرمردم نباید مالیات گرفت

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

چگونگی وضع »مالیات بر 
تورم« و »کرامت« تورم زدگان

 اقتصاد یا سیاست؛ 
اولویت با کدام است؟

  حقوقی ها را 
کنترل کنید

شیوه مالیات ستانی و تاثیر 
آن بر کسب و کارها

بانک های مرکزی بــه نمایندگی از دولت ها، که انحصار 
چاپ پول را در اختیار دارند، امروزه بیشتر بدون دغدغه 
داشتن پشتوانه ای از دارایی های ارزشمندی چون طال و 
ارزهای معتبر برای چاپ پول به انتشار پول می پردازند. 

استاد ما به طعنه می گفت: صنعت چاپ معموال...

این روزها در افکار عمومی و بویژه در مجامع و شــبکه 
روابط فعاالن و صاحبنظران اقتصادی، این سوال بسیار 
شــنیده می شــود که عبور اقتصاد ایران از بحران فعلی 
بیشتر وابسته به حل معضالت ساختاری نظام اقتصادی 
است یا گره گشایی از وضعیت روابط بین المللی کشور؟...

اصوال شــرکت ها برای چــه به بازار ســرمایه می آیند؟ 
شــرکت ها برای ورود به بازار ســرمایه بایــد اوالً واجد 
شــرایط عمومی برای پذیرش در بورس را داشته باشند 
که به دو دســته سهامی عام و ســهامی خاص تقسیم 

شده اند. اصوالً پذیرش شرکت ها در بورس به...

به طور کلی دولت ها دارای ســه نقــش مهم تخصیصی 
توزیعی و تثبیتی هســتند که به صورت تخصیص بهینه 
منابــع، توزیع عادالنه درآمد، رشــد اقتصــادی افزایش 
اشــتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت ها، 

بهبود تجارت بین المللی و تراز پرداخت ها نمود...
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ترقی اقتصــادی : منابع صندوق هــای بازنشســتگی در ایران »جارو« شــده 
اســت و حاال، به نظر می رســد که بازنشســته شــدن، دســت کم بــرای برخی 
شــهروندان ایران، بــه زودی به یــک رویای دســت نیافتنی بدل خواهد شــد. 
امــا جدا از اینکه چه کســی مســئول این فاجعه اســت، می توان پرســید ابعاد 
ایــن مســاله چیســت و به کجا ختم می شــود؟  وقتــی صحبــت از بحران های 
 مهــم در اقتصاد ایران به میان می آیــد، یکی از موارد اصلــی، موضوع بحران در 

صندوق های بازنشستگی است. 
وضعیت ناترازی در صندوق های بازنشســتگی کشــور، موضوع پنهانی نیست و در 
سال های اخیر، به یکی از ابربحران های اقتصاد ایران بدل شده است. برآورد ها نشان 
می دهند که تنها در یک مورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به ســازمان 
تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوق های بازنشستگی دیگر 
 هم کم و بیش وضعیت مشابهی دارند. اما داستان از کجا شروع شده و ممکن است 

به کجا ختم شود؟...

صفحه 2

چه کسی صندوق های بازنشستگی را »جارو« کرد؟

آیا ایران »یونانیزه« 
می شود؟

شــرکت بیمــه دی 19تیرمــاه 1400 در حالی مجامع 
عمومی عادی ســالیانه و فوق العاده خــود را برگزار 
کرد که با تقسیم ســود قابل قبول و تصویب افزایش 
سرمایه، کام ســهامداران خود را شیرین کرد و چشم 
انداز خود یعنی تبدیل شــدن به پر بازده ترین شرکت 

صنعت بیمه را محقق نمود. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی، مجمع 
عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه دی روز شــنبه 
19 تیرماه ســال 1400 با اســتقرار هیئت رئیسه و ارائه 
گــزارش های ســال مالــی منتهی بــه  1399/12/30 
گذشــته آغاز به کار کرد و توانســت در پایان مجمع 
خود با اعالم ســود خالــص 11.399 میلیــارد ریالی 
)حدود 4.۵۶0 ریال به ازای هر ســهم(، و در نهایت، 
با تقســیم ســود 4.140 ریالی برای هر ســهم به اتمام 
برســاند. سود شرکت بیمه دی نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 1۷0 درصد افزایش داشته است که این 
مهم نشــان از ادامه روند رو به رشــد شــرکت داشته 

است . 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور ۸۶/۶4 درصــدی 
ســهامداران برگزار شــد، گزارش فعالیت های مالی 
شــرکت قرائت شــد و این گزارش حاکی از آن بود 
که بیمه دی در سال 1399 موفق به ایجاد سود انباشته 

ای معادل 11.01۷ میلیارد ریال شده است .
شــرکت بیمه دی در ســال 1399 توفیقاتــی از جمله 
کسب عنوان برتر شــاخص های فروش و بهره وری 
کل عوامــل بــرای دومین ســال متوالی از ســازمان 
مدیریت صنعتی، کســب تندیس زریــن رضایمندی 
مشــتری از چهارمین اجالس رضایتمندی مشــتری، 
کســب توانگری ســطح یــک صنعت بیمــه، تمدید 
قــرارداد بزرگ بیمــه درمان تکمیلی خانــواده معزز 
شــهدا و ایثارگــران بــرای چهارمین ســال متوالی و 
بســیاری موفقیت های دیگــر را در کارنامه عملکرد 

خود ثبت نموده است.

کثیراالنتشــار  روزنامــه  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
دنیــای اقتصــاد بــرای درج آگهــی هــای بیمه دی 
انتخــاب گردیــد و موسســه حسابرســی فاطــر بــه 
عنوان حســابرس و بــازرس قانونی اصلی و موسســه 
 حسابرســی بهمنــد به عنوان حســابرس علــی البدل 

تعیین شدند.
در ادامه، جلسه مجمع فوق العاده شرکت بیمه دی نیز 
با تصویب افزایش سرمایه 22۸ درصدی به کار خود 
پایــان داد، به طوری که ســرمایه شــرکت از  2.۵00 
میلیارد بــه مبلغ ۸.200 میلیارد ریــال افزایش خواهد 
یافــت. البته مبلــغ 3.4۵0 میلیارد از افزایش ســرمایه 
قطعی و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده 
که مــورد تصویب مجمــع عمومی فوق العــاده قرار 
گرفته و اختیار افزایش ســرمایه به مبلغ 2.2۵0 میلیارد 
از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به هیات 

مدیره داده شده است. 

مجامع عمومی شرکت بیمه دی برگزار شد

 بیمه دی پربازده ترین شرکت صنعت

 سال منتهی به ۱399/۱2/3۰شرح
)میلیون ریال(

۱۱,۳۹۸,۵۵۴سود )زیان( خالص

۳,۵۷۸,۸۳۱سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

۰تعدیالت سنواتی

۳,۵۷۸,۸۳۱سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

)۲,۲۵۰,۰۰۰(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

۰تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

۱,۳۲۸,۸۳۱سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۰انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام

۱۲,۷۲۷,۳۸۵سود قابل تخصیص

۰انتقال به اندوخته  قانونی

)۱,۷۰۹,۷۸۳(انتقال به سایر اندوخته ها

۱۱,۰۱۷,۶۰۲سود )زیان( انباشته پایان دوره

)۱۰,۳۵۰,۰۰۰(سود سهام مصوب )مجمع سال جاری(

سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ 
نمودن مصوبات مجمع(

۶۶۷,۶۰۲

۴,۵۵۹سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

۴,۱۴۰سود نقدی هر سهم )ریال(

۲,۵۰۰,۰۰۰سرمایه

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:



ترقی اقتصادی : منابع صندوق های بازنشستگی در ایران »جارو« شده است و حاال، به نظر 
می رســد که بازنشسته شدن، دست کم برای برخی شهروندان ایران، به زودی به یک رویای 
دست نیافتنی بدل خواهد شد. اما جدا از اینکه چه کسی مسئول این فاجعه است، می توان 
پرسید ابعاد این مساله چیست و به کجا ختم می شود؟  وقتی صحبت از بحران های مهم در 
اقتصاد ایران به میان می آید، یکی از موارد اصلی، موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی 
است. وضعیت ناترازی در صندوق های بازنشستگی کشور، موضوع پنهانی نیست و در سال های 
اخیر، به یکی از ابربحران های اقتصاد ایران بدل شــده است. به گزارش فرارو، برآورد ها نشان 
می دهنــد که تنها در یک مــورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به ســازمان تامین 
اجتماعی بدهکار اســت و این در حالی اســت که صندوق های بازنشستگی دیگر هم کم و 
بیش وضعیت مشابهی دارند. اما داستان از کجا شروع شده و ممکن است به کجا ختم شود؟

صندوق های بازنشستگی چه می کنند؟
صندوق های بازنشستگی کارکرد به نسبت ســاده ای دارند: کسانی که می خواهند در زمان 
بازنشســتگی شان حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت کنند، باید در طول مدت فعالیت 
شغلی شان، ماهانه مبلغی از حقوق شان را به صندوق بازنشستگی بدهند. صندوق می تواند با 

دارایی تجمیع شده، سرمایه گذاری هم بکند و در واقع، درآمد مازادی ایجاد کند.
نکته جالب توجه این اســت که تجمیع این مبالغ در صندوق های بازنشستگی، دارایی های 
بسیار بزرگی را به وجود می آورد که در برخی کشور ها )همچون ژاپن یا آلمان( سر به چندین 
تریلیــون دالر می زند. در برخی گزارش ها هم به این موضوع اشــاره شــده که صندوق های 
بازنشستگی، در واقع بزرگ ترین ذخیره ثروت در جوامع هستند، یعنی حتی بیش از بانک ها 

یا بازار های سرمایه.
اما وقتی می گوییم صندوق های بازنشستگی به صورت خاص یا نظام بازنشستگی به صورت عام 
در ایران دستخوش بحران شده، منظورمان چیست؟ وقتی ورودِی یک صندوق بازنشستگی از 

خروجِی آن کمتر شود، صندوق دچار بحران می شود.
به عبارت ســاده، مثاًل صندوق ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق و مســتمری بازنشستگی 
پرداخــت می کند، اما هر مــاه تنها ۶۰ میلیارد تومــان ورودی، از محل پرداخت حق بیمه 
کارمندان به صندوق وارد می شود. واضح است که این وضعیت، پس از مدتی به خالی شدن 

دارایی های صندوق ختم می شود.
بحران از کجا شروع شد؟

اما چرا ایران باید به این بحران دچار شود؟ موضوع از این قرار است که قانون مربوط به سن 
بازنشستگی، بار ها در ایران دستکاری شده و سن بازنشستگی، به دالیل مختلف کاهش پیدا 
کرده است. از آن سو، شواهدی هم هست که به صندوق های بازنشستگی فشار وارد شده تا در 

تامین مالی طرح هایی شرکت کنند که الزاماً به سودآوری ختم نشده اند.
پایین بودن سن بازنشستگی، به این معنا است که افرادی در سِن پایین، به دریافت مستمری 
از صندوق های بازنشستگی وابسته می شــوند و این در حالی است که اگر نسبت ورودی به 
خروجــی در این صندوق هــا به هم بخورد، دارایی صندوق ها خیلی زود خالی می شــود. به 
عبارتی، اگر بازنشســته جوان باشــد و مثاًل تا ۴۰ سال بعد مستمری دریافت کند، یا تعداد 
مســتمری بگیران از تعداد پرداخت کنندگاِن حق بیمه باالتر باشد، صندوق بازنشستگی وارد 

وضعیت بحرانی می شود.

هر ایرانی شاغل، به 2.۵ نفر دیگر »نان« می دهد
اما برای ســنجش وضعیت بحرانی ناشی از فشــار به صندوق های بازنشستگی، می توانیم از 
شاخصی به نام »نسبت تکفل« یا »بار تکفل« هم استفاده کنیم. عدِد این شاخص، نشان دهنده 

این است که در یک اقتصاد، زندگی چند نفر به اشتغاِل یک نفر وابسته است.
به عنوان نمونه، اگر در یک خانواده ۴ نفره فقط پدر خانواده کار کند و بقیه با دستمزد او امرار 
معاش کنند، »نسبت تکفل« در این خانواده ۳ خواهد بود. )یعنی فرد شاغل، عالوه بر خودش 
باید معاش ۳ نفر دیگر را هم تامین کند.( محاسبه این شاخص برای ایران و کشور های دیگر 
نشــان می دهد که وضعیت ایران از این منظر چندان مناسب نیست. داده های آماری مرکز 
آمار ایران نشان می دهد که ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴ میلیون نفر فرد شاغل 
داشته است. )عدد دقیق، به دلیل بیکاری ناشی از کرونا، ممکن است تا حدی متفاوت باشد.( 
جمعیت ایران هم در بهار سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴ میلیون نفر تخمین زده می شود. اگر تعداد 
شاغالن را از کل جمعیت کم کنیم، به عدد ۶۰ میلیون نفر می رسیم. این یعنی در ایران ۶۰ 

میلیون نفر برای ادامه زندگی به کار ۲۴ میلیون نفر وابسته هستند.
تقســیم کردن ۶۰ میلیون به ۲۴ میلیون، »نســبت تکفل« را در ایران نشان می دهد. بر این 
اساس، »نسبت تکفل« در ایران برابر با ۲.۵ است و این یعنی هر ایرانِی شاغل به کار، به غیر از 

خودش، به طور متوسط هزینه های زندگی ۲.۵ نفر دیگر را هم تامین می کند.
از آلمان تا ترکیه: وضعیت بقیه چطور است؟

اما این نسبت در کشور هایی با اقتصاد های شکوفاتر، پایین تر است. به عنوان نمونه، »نسبت 
تکفل« در ترکیه برابر با ۲ واحد است. در برزیل این نسبت برابر با ۱.۶ واحد است و در آلمان 
برابر با ۰.۸۸ واحد. به این ترتیب، در کشوری مانند آلمان، در واقع هر فرد شاغل در واقع یک 
نفــر دیگر را هم مورد حمایت مالی قرار می دهد و ۰.۱۲ درصد از درآمد هم در قالب ذخایر 
)صندوق های بازنشســتگی، بانک ها، بازار سرمایه و امثال این ها( ذخیره می شود. اما چرا باید 
از این منظر نگران ایران باشــیم؟ دلیل این موضوع این است که اقتصاد ما نه فقط نتوانسته 
به تعداد کافی شغل ایجاد کند، بلکه با ایجاد وابستگِی ۲.۵ نفِر دیگر به درآمد فرد شاغل، در 
واقع مجالی برای سرمایه گذاری نگذاشته است: وقتی همه درآمدتان خرج امور روزمره شود، 

پولی برای سرمایه گذاری نمی ماند.
صندوق ها را جارو کردند!

اما جدای از این شــاخص ها، تصویِر بزرگ تِر وضعیت صندوق های بازنشستگی حتی تکان 
دهنده تر هم هســت. برخی گزارش های رسمی )از جمله توســط موسسه عالی پژوهش و 
تامین اجتماعی( نشان می دهند که از مجموع ۲۲ صندوق بازنشستگِی کشوری ۱۸ صندوق 

ورشکسته اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته اند.
صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه شــدگان را تحت پوشش قرار می دهد 
نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین ها حاکی از آن اســت که حدود ۸۵ درصد از 
هزینه های صندوق ها را دولت پرداخت می کند و تا سال ۱۴۲۰، این نسبت به باالی ۹۰ درصد 
خواهد رســید. به طور خالصه، این یعنی حق بیمه ای که میلیون ها ایرانِی شــاغل پرداخت 
می کرده اند و می کنند، تا در زمان بازنشســتگی در قالب مستمری بازنشستگی به خودشان 
عودت داده شود، خرج شده و تنها ۱۵ درصد از آن )در بهار ۱۴۰۰( باقی مانده است. این در 
حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه های صندوق های بازنشستگی، خودش از بانک ها 

پول استقراض می کند و سعی می کند که به منابع بانک مرکزی دست اندازی نکند. )استقراض 
از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم اســت.(. اما سوال اینجا است که این استقراض دولت از 
بانک ها، چگونه تسویه خواهد شد؟ واقعیت این است که دولت ایران )نه دولِت فعلی، بلکه نهاِد 
»دولت« به طور کلی( با این قرض کردن ها، به یک بدهکار بسیار بزرگ بدل شده و تسویه این 

بدهی ها، ممکن است دهه ها طول بکشد و گریبان نسل هاِی بعدی را هم بگیرد.
آیا ایران »یونانیزه« می شود؟

اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین فاجعه ای در حوزه مدیریت مواجه است. این اتفاق، 
از قضا پیش از این در یک کشور اروپایی به وقوع پیوسته که حاال، می تواند به درس عبرتی 

برای ایران بدل شود: یونان.
ماجرا از این قرار اســت که دولت های گوناگون در یونان، از چند دهه پیش شروع به اعماِل 
سیاســت هاِی رفاهی در این کشــور کردند و از جمله، بازنشســتگی زودهنــگام و یا عدم 

سخت گیری در پرداخِت مستمری بازنشستگی را در دستور کار قرار دادند.
امــا با بروز بحران بدهی در یک یا دو دهه اخیر در یونان )که کلیت منطقه »یورو« را هم به 
بحران کشــاند(، صندوق های بازنشستگی یونانی یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی 
افتادند. دولت بدهکار یونان هم منبعی برای تزریق به این صندوق ها در اختیار نداشت و به 
ناچار، تحت فشار آلمان و دیگر کشور های اتحادیه اروپا، مجبور به اعمال سیاست های ریاضت 
اقتصادی شد تا در مقابل، آن ها به بانک مرکزی یونان وام بدهند. سیاست ریاضت اقتصادی، اما 
به معنی تشدید شکاف نسل ها در یونان بود: جوانانی که مجبور بودند بیشتر کار کنند، کمتر 
حقوق بگیرند و بازنشستگانی که در نسل های قبل، بدون این مشکالت بازنشسته شده بودند.

ایران می تواند به سرعت شبیه به یونان بشود و در شرایطی که کشور های دیگر حاضر نیستند 
به ایران وام بدهند، کســری بودجه ناشی از ناترازِی صندوق های بازنشستگی، به سرعت به 

نرخ های تورم چند صد درصدی بدل می شود.
می توان پرســید چه کســانی وضعیت صندوق های بازنشستگی را به سطوِح بحرانِی کنونی 
رسانده اند، اما مهم تر از آن، این پرسش است که چه باید کرد؟ واقعیت این است که بازنشسته 
شــدن در ایران، با وضعیت فعلی، دشوارتر خواهد شد و خیلی ها ممکن است به این سادگی 

نتوانند همچون افراد نسل های قبل به مستمری های بازنشستگی دل خوش کنند.
دولت هم راهکار هایی دارد که البته اجرای آن ها جســارت و دقت می خواهد: نظام مالیاتی و 
نظام بازنشســتگی در ایران باید اصالح شوند؛ حجم کارمندان دولت باید در میان مدت کم 
شود و از همه مهم تر، برخورِد دستوری با صندوق های بازنشستگی، همچون برخورد دستوری 

با بانک ها، باید به سرعت متوقف شود

ترقی اقتصادی : بانک جهانی براســاس۱۰ شاخص محیط کسب 
وکار همه کشــورهای جهان را باهم مقایســه می کند. رتبه ایران 
در گزارش های بانک جهانی چنگی به دل نمی زند. پژوهشــگران 
براســاس همین ۱۰ شاخص وضعیت محیط کسب وکار ایران را با 
کشــورهای همگن از نظر درآمدی بررســی کردند. یافته های آنان 
می گوید ایران در سال ۲۰۲۰، در بهبود محیط کسب وکار ۲۹ پله 

سقوط کرده است و در بین ۶۳ کشور، در رتبه ۵۱ ایستاده است.

مقایسه آمارهای بین المللی درباره محیط کسب وکار نشان می دهد 
در مجموع شــاخص های کسب وکار، ایران وضعیت مطلوبی ندارد. 
در سال ۲۰۰۵، ایران در بین ۱۳۳ کشور جهان، رتبه ۱۰۸ را کسب 
کرد و در ســال ۲۰۱۴، با ۴۴ پله سقوط در بین ۱۸۹ کشور جهان 

در رتبه ۱۵۲ ایستاد.
بــا توجه به اینکه  یافتن روش هایــی برای بهبود رتبه ایران از نظر 
ســهولت کســب و کار در گزارش های بین المللی ضروری است، 
پژوهشگران پیشنهاد کردند شــرایط ایران از این نظر با کشورهای 
همگن از نظر درآمدی برای شناسایی فرصت ها و نقاط قوت بررسی 
شــود. توجه سرمایه گذاران در سراسر جهان به شاخص های مورد 
نظر مجامع بین المللی از نظر سهولت کسب وکار، لزوم یافتن راه حل 
ها را دوچندان کرده است. امروز، سازمان های بین المللی مختلفی 
در دنیا محیط کســب وکارها کشــورها را رصد و آن را رتبه بندی 

می کنند. بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد 
اطالعات اقتصادی مجله اکونومیست از مشهورترین این موسساتند 
که شــاخص های ارزیابی و ســنجش وضعیت فضای کسب وکار 
کشــورها را تعریف و گزارش های معتبــری در این زمینه ارائه می 

کنند.
ســهولت شروع یک کســب وکار، اخذ پروانه ساخت، دریافت برق، 
مالکیت اخذ اعتبار، حمایت از ســرمایه گــذاران اقلیت، پرداخت 
مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل ورشکســتگی ۱۰ 
شاخص مورد نظر در بانک جهانی برای مقایسه محیط کسب وکار 

کشورهاست.
پژوهشگران با در نظر گرفتن همین شاخص ها، ایران را با ۶۲ کشور 
دیگر از نظر فضای کســب وکار مقایسه کردند. این بررسی براساس 
تحلیل پوششــی داده های چند هدفه پویای فازی نشان داد ایران 

تا ســال ۲۰۱۹ روند مثبت و رو به رشدی در پی گرفته اما در سال 
۲۰۲۰، رتبه آن  ۲۹ پله سقوط کرده است و در رتبه ۵۱ قرار گرفته 
است. در این بین، گواتماال بهترین رتبه را کسب کرده و ایسلند در 

قعر جدول قرار گرفته است. 
پژوهشگران به دولت توصیه کردند با توجه به یافته های تحقیق که 
نشــان از حمایت پایین از سرمایه گذاران اقلیت دارد، در حوزه های 
مختلف کسب وکار به عنوان بزرگترین سرمایه گذار کشور سرمایه 
گذاری کند. عــالوه بر این، اجرای قوانین و مقررات برای خصوصی 
سازی و جلب مشارکت ســرمایه های داخلی و خارجی در اولویت 

است.
برای مطالعه بیشتر مقاله »اندازه گیری و رتبه بندی کارایی سهولت 
کسب وکار در ایران و کشورهای منتخب« را بخوانید. این مقاله در 

نشریه مدیریت کسب وکار در بهار ۱۴۰۰ منتشر شده است.

چگونگی وضع »مالیات بر تورم« و 
»کرامت« تورم زدگان

بانک هــای مرکــزی بــه نمایندگی از 
دولت هــا، که انحصــار چاپ پــول را 
در اختیــار دارند، امروزه بیشــتر بدون 
دغدغه داشتن پشتوانه ای از دارایی های 
ارزشــمندی چون طال و ارزهای معتبر 
برای چاپ پول به انتشار پول می پردازند. 
استاد ما به طعنه می گفت: صنعت چاپ 
معمــوال صنعتی پرمنفعت اســت، به 
خصوص اگر دســت به چاپ پول بزند. 
بانک های مرکزی با یک عملیات ساده 
حسابداری، یعنی چاپ پول را به صورت 
ثبت یک معامله در دفاتر خود ثبت و ضبط می نمایند. به عبارت دیگر، آنها برای کسب 
یک دارائی می توانند یک بدهی فرضی و موهوم را در مقابل حساب پول هایی که چاپ 
کرده اند منظور نمایند. برای مثال، اگر بانک مرکزی نیاز به ساختمان دیگری از آنچه 
دارد پیدا نماید، تمام آنچه را که باید انجام دهد آن است که معادل وجهی را که باید 
به فروشنده آن ساختمان بپردازد، از گاوصندوق بانک بیرون کشد. پس از اتمام معامله 
بانک مرکزی از طرف دارائی های ترازنامه خود یک ساختمان دارد و همزمان در سمت 
بدهی های ترازنامه  خود معــادل میزان پولی که در بانک بابت خرید آن دارائی خارج 
کرده، می آورد؛ یعنی ثبت می کند. دولت ها با استقراض از بانک های مرکزی »مالیات 
تورمی« را وضع و بر مردم تحمیل می کنند. وقتی چنین استقراضی اجرائی شد، دولت 
می بایســت اوراق بهاداری چون اســناد خزانه معادل میزانی که قرض گرفته به بانک 
مرکزی بدهد تا بتواند از حسابی که معرفی می شود برداشت نماید و کسی خیال نکند 
این پول ها هبه میرداماد به پاستور است. بنابراین، در سمت دارائی های ترازنامه بانک 
مرکزی اســناد خزانه را داریم، و در مقابل در سمت بدهی ها این دارائی با یک بدهی 
جدید تحت عنوان پول های منتشرشده بانک موازنه پیدا می کند. شاید فکر کنید در 
شرایط تورمی قرض دهنده بازنده و قرض گیرنده چه ابر بدهکارها و چه بدهکاران خرد 
برنده اند! این بسیار درست است ولی نگران بانک مرکزی نباشید چراکه برای کسب آن 
دارائی بانک مرکزی بخش بســیار کوچکی از ارزش اسمی پول ها یا دارائی هایی را که 
بابت اسناد خزانه به دولت قرض داد هزینه کرده است، یک ۱۰هزار تومانی مگر چقدر 
هزینه چاپ دارد؟ و لذا از معامله، سود هنگفتی عایدش می شود. قرض دهی بانک های 
مرکــزی به دولت ها در حوزه ای دیگر تورم زائی شــدیدی دارد یعنی وقتی بانک های 
تجاری و در کل شبکه بانکی این پول های منتشرشده بانک مرکزی را به عنوان بذر و 
دانه تولید پول بانکی به صورت سپرده و اعتبار بیشتر و بیشتر به کار می برند،   بدین گونه 
کــه وقتی دولت ها پول های قرض گرفته از بانک مرکزی را خرج می کنند این پول ها 
در نهایت به شــکل بانکی و بانک های تجاری به شکل پس انداز و سپرده برمی گردد. 
بانک های تجاری به نوبه خود از این پول ها و وجوه ســپرده شــده برای خلق سپرده 
و اعتبار و تســهیالت بیشتر به متقاضیان استفاده می کنند. این سونامی پولی توسط 
شــبکه بانکی که با محدودهای کمی هم چون نگه داری ذخیره قانونی از سپرده های 
مردم نزد بانک مرکزی و نگه داری درصدی از آنها برای پاســخ گویی به تقاضای پول 
نقد توسط سپرده گذاران همراه است با »ضریب فزاینده« ای خلق پول شبکه بانکی را 
شــکل می دهد که در کشورهای در حال توسعه متوسط آن را می توان ۵ فرض کرد! 
یعنی بانک ها با قدرتی ۵ برابر، پول چاپ شده اولیه توسط بانک بانک ها و بانک مادر 
خود می توانند پول خلق کنند! به همین جهت است در اقتصاد پول و بانک بدان »پول 
پرقدرت« می گویند. بنابراین، کل پول در یک اقتصاد خیلی بیشتر از آن چیزی است 
که بانک مرکزی منتشر یا چاپ می کند. وقتی آن پول که »عرضه پول« نامیده می شود 
با میزان کاالها و خدمات در دسترس مردم متوازن نباشد و این دو با هم رشد نکرده 
باشند، آنگاه باید شاهد قحطی مصنوعی و تشکیل صف های طوالنی مردم تورم زده برای 
کاالها و خدمات مورد نیاز زندگی باشیم و باال رفتن مداوم سطح عمومی قیمت ها )یعنی 
تورم( »کرامت« عموم مردم را خدشــه دار کند.در چنین بازار شامی، »تورم«، مالیاتی 
برای مردم وضع می کند که به صورت جریمه ای بر نگهدارندگان پول نقد و کسانی که 
نمی توانند ارزش پول ناقابل جیب خود را حفظ کنند، عمل کرده و فشاری مضاعف بر 
آنها وارد می نماید. تورم زدگانی که توان مالی و توان مقابله با کاهش ارزش پول خود با 

سرمایه گذاری های مناسب را، چون دیگران، ندارند.

اقتصاد یا سیاست؛ اولویت با کدام است؟
ایــن روزها در افــکار عمومــی و بویژه 
در مجامــع و شــبکه روابــط فعاالن و 
صاحبنظران اقتصادی، این سوال بسیار 
شنیده می شــود که عبور اقتصاد ایران 
از بحران فعلی بیشــتر وابســته به حل 
معضالت ساختاری نظام اقتصادی است 
یا گره گشایی از وضعیت روابط بین المللی 
کشور؟ در این باب نظرات متنوعی طرح 
شده و به نظر می رسد هر یک گوشه ای 
از حقیقــت را در خود دارد. کنار هم قرار 
دادن این نظرات می تواند تصویر کامل تری 
از موضوع به ما ارائه کند. طرفداران اولویت 
گشایش بین المللی: استدالل این گروه دو نکته بسیار عمیق و اساسی در خود دارد. نکته 
نخست اینکه در دنیای امروز و عصر اقتصاد دانش بنیان، موضوع تقسیم کار تخصصی و 
صرفه ناشی از مقیاس در سرمایه گذاری برای توسعه دانش و فناوری، موتور محرکه اصلی 
تولید ثروت اســت. نشان آشکار این ادعا رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی نسبت به 
رشد اقتصادی جهانی است. در واقع این گروه می گویند در میان مدت و درازمدت، بدون 
روابط بین المللی موثر و توسعه تولید صادرات محور، مردم و کشور، الجرم به صورت نسبی 
)در مقایسه با سایر جهان( فقیرتر خواهند شد و این مدعا کامال منطبق با منطق اقتصادی 
و عقل سلیم است. نکته دوم در استدالل این گروه این است که در جهان شبک ای، که 
باقی ماندن در بازارهای بین المللی برای هر بنگاه و اقتصاد هر کشوری، دیگر نه یک مزیت، 
بلکه یک ضرورت حیاتی اســت؛ مرکزیت ایاالت متحده در بازار سرمایه، بازار فناوری و 
پویایی و بالندگی بازار مصرف این کشور، در کنار امکانات فنی و حقوقی و مالی آن دولت 
برای تحمیل اراده سیاسی خود در عرصه تجارت بین الملل، آمریکا را در موقعیتی قرار 
داده است که اگر مصر به حذف بنگاه یا کشوری از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا حد 
زیادی در این امر توفیق خواهد یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، متاسفانه تا حد زیادی 
موید این گزاره است. طرفداران اصالحات ساختاری اقتصاد: در مقابل آنان که بر اولویت 
اصالحات ساختاری اقتصاد کشور تاکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در استدالل های خود 
طرح می کنند که شایسته توجه بسیار است. نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها و 
سرمایه و فناوری بین المللی، برای هر نظام اقتصادی منبعی است مانند سایر منابع؛ اما در 
نهایت آنچه اقتصاد را پیش می برد و موجب شکوفایی بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می شود؛ 
توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده است. ناهنجاری های ساختاری در نظام اقتصادی 
ایران، با ســرکوب انگیزه ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره وری، موتور تولید ارزش افزوده 
در نظام اقتصادی ایران را خاموش کرده اســت و به این ترتیب گشایش های بین المللی 
نیز، تنها به رونق و رواج خام فروشی و اشاعه مجدد سیاست های مضر و مخرب سرکوب 
ارزی منجر خواهد شد. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن خراب است 
فایده ای ندارد. نکته دوم اینکه ناهنجاری های ســاختاری نظام اقتصادی، که طرفداران 
اولویت اصالح نظام اقتصادی نسبت به گشــایش سیاسی، از آن به عنوان »تحریم های 
داخلی« و یا »خودتحریمی« یاد می کنند؛ تا حد زیادی از تحریم های بین المللی مستقل 
است. البته قطعا دسترسی به منابع بین المللی انجام این اصالحات سخت و دردناک را 
ساده تر خواهد کرد؛ اما در اساس، این اصالحات نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی 
در درون کشور است و اتصال ضروری و ذاتی به موضوع تحریم ها ندارد. کنار هم قرار دادن 
نکات و استدالل های دو گروه، به وضوح نشان می دهد در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد 
شــکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسئله است. اما به نظر می رسد در صورت توانایی 
حاکمیت برای بسیج همراهی عمومی و عزم ملی، از طریق نمایش تعهد به اصالح امور و 
رعایت استانداردهای حکمرانی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصالح ساختاری 
نظام اقتصادی از اولویت زمانی بیشــتری برخوردار باشــد و شانس ما برای بهره برداری 

صحیح از فرصت هایی که در پی گشایش بین المللی خواهد آمد را نیز افزایش دهد.

 اقتصاددان
احمد یزدان پناه

ایـــراناقتصــاد2

چه کسی صندوق های بازنشستگی را »جارو« کرد؟
آیا ایران »یونانیزه« می شود؟

پژوهشگران وضعیت ایران را در مقایسه با کشورهایی مثل خودش بررسی کردند
محیط کسب وکار چنگی به دل نمی زند

 نایب رئیس اتاق ایران
حسین سالح ورزی

دیدگاه

امیر اسماعیل کاظمی: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده 
تورم مزمن روبرو باشــید، قدر مســلم هرگونه طرح اقتصادی که 
بخواهد بازار ها را کنترل کند نمی تواند به موفقیت مناســبی دست 
پیدا کنند، بنابراین یکی از شــروط بــرای قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه که می تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل 

تورم و برنامه مدون در این زمینه است.
متأســفانه مسئوالن در کشور ما، مدام در حال الگوبرداری ناقص و 
بیهوده از کشورهای غربی هستند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
کشورهای غربی به اجرا رسیده است درواقع این طرح در کشورهایی 
که با ثبات اقتصادی رو به رو هســتند عملیاتی شده و قرار نیست 
ما در کشــورمان بدون توجه به مختصات اقتصادی آن کشــورها 

قانون های غربی را پیاده کنیم
در همین راســتا ، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به رفع 
ایرادات و ابالغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا دو ماه آینده تاکید 
کــرد و گفت: اجرای این قانون حتمی اســت و جزییات آن بعد از 

تصویب به صورت شفاف اعالم خواهد شد.
محسن علیزاده به آخرین وضعیت اجرای مصوبه مالیات بر عایدی 
ســرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه 
در اختیار شــورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس 
بر می گردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با 

عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.
وی با اشاره به ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس 
و تصویب آن، یادآور شــد: ســایر بازار های موازی همیشه سرمایه 
گذاری در بازار ســرمایه را با خطر همراه می کنند، اکنون ابالغ این 
قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و عدم سوداگری در 
آن بازارها، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه 

گذاری در این بازار می شود.
علیــزاده به رفع ایرادات این قانون و ابالغ آن تا یک یا دو ماه آینده 
تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است، اکنون این قانون 
با برخی از ابهامات همراه اســت که جزییات آن بعد از تصویب به 
صورت شفاف اعالم خواهد شد، اما پیشنهاد ما این است که شفاف 
سازی های الزم برای اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی 

انجام شود.
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره 
به ابالغ اجرای قانون مالیات بر عایدی ســرمایه، گفت: در شرایط 
تورمی اخذ مالیات از فعالیت های سرمایه ای سخت به نظر می رسد 
زیرا زمانی که قیمت کاال ها مدام افزایش پیدا می کند، این که شما 
بخواهید با وجود تورم باال مالیاتی از عایدی ســرمایه دریافت کنید 
تفکیک موضوع قطعاً ســخت اســت حال باید دید که مجلس چه 

راهکاری را برای تشخیص این موضوع در نظر گرفته است.
وی افزود: در واقع در شرایط تورمی تنها قیمت اسمی کاال ها افزایش 
پیدا می کند نه قیمت واقعی آن ها، بنابراین اینکه فردی دالر، سکه 
و یا خودرو در شــرایط تورمی به منظــور حفظ ارزش دارایی خود 
خریداری می کنــد آن زمان دولت بخواهد از این معامالت مالیاتی 
بگیــرد، به نظر نمی رســد که این موضوع عادالنه باشــد، زیرا این 
افزایش قیمت در شرایط طبیعی رخ نداده و منطقی است که افراد 
برای حفظ ارزش دارایی هایشــان دست به خرید کاال های بادوام و 

سرمایه بزنند.
ندری بــا تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانــون مالیات بر عایدی 
سرمایه مشخص کردن راهکار های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا 
زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر 
مســلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازار ها را کنترل کند به 
موفقیت مناسبی دست پیدا نمی کند، بنابراین یکی از شروط برای 
درســت قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می تواند نقش تنظیم 
دیگــری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تــورم و برنامه مدون در این 

زمینه است.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون از اهمیت 
بســیار زیادی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون قوانین مختلفی در 
عرصه اقتصاد به تصویب رســیده، اما در زمان اجرا به دلیل اجرای 
بد و همچنین ضعف ها و نقصان هایی که این قانون ها داشتند عماًل 
نتیجه مطلوب حاصل نشده، بر این اساس برای ایفای نقش تنظیم 

گری مالیات به منظور کنترل بازار های ســرمایه ای و از بین بردن 
فضای ســوداگرانه در بازار های مختلف باید قانون تمام جنبه های 

موضوع را در بر بگیرد تا بتواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد.
وی یادآور شد: همانگونه که تاکید شد مهم پرداختن به جزئیات و 
نحوه اجرای این قانون اســت، به طور مثال اگر این قانون در مورد 
سود های کالنی که عده قلیلی از افراد در تابستان سال گذشته در 
بــورس به جیب زدند، بدون آن که ریالی مالیات آن را بدهند، اجرا 
شده بوده، مسلما امروز وضعیت بورس امروز اینگونه نبود، این افراد 
در واقع ســهام خود را به مردم عادی که از هیچ جا خبر نداشتند 
فروختند و در حال حاضر با افرادی طرف هســتیم که بیش از سه 
چهارم سرمایه خود را در بورس از دست داده اند بنابراین مالیات بر 
عایدی سرمایه می تواند یک نقش باز توزیعی را نیز ایفا کند، اما اگر 

به شکل درست این قانون اجرا شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از پیش نیاز های الزم اجرای این 
قانون داشتن بانک های اطالعاتی جامع و به روز است، تصریح کرد: 
زمانی ما می توانیم انتظار داشــته باشیم که افراد به صورت عادالنه 
مالیات خود را بپردازند که تمامی اطالعات شــفاف و متمرکز بوده 
و هرگونــه فعالیت اقتصادی که فرد انجام می دهد، باید مشــخص 
باشد، در چنین فضایی است که می توان مالیات را به صورت عادالنه 
ستاند و کسانی که باید از عایدات سرمایه خود مالیات بدهند مجبور 

خواهند شد که این کار را انجام دهند.
همچنین محمود توالیی افزود: بررسی یک قانون در مجلس، بدون 

توجه به میزان ثبات اقتصادی در کشور و تورم افسار گسیخته حاکم 
بر محیــط اقتصادی ایران، نتیجه بخش نخواهد بود. از آنجا که در 
این قانون تورم زدایی نشده و احتمال اینکه بخش عمده ای از مالیات 
وصول شده، حاصل ثروت فرد مالیات دهنده باشد وجود ندارد بلکه 

آنچه وصول می شود، حاصل تورم است.
توالیــی در توضیح ادعای خود گفت: بــا اجرای این طرح، خانه ای 
که در گذر زمان به واسطه تورم گران تر اما کهنه تر شده در صورت 
فروش مشــمول مالیات می شود و این شیوه، شیوه درستی نیست. 
چرا که فروشــنده این خانه برای خانه مســتهلک شده باید درصد 
قابــل توجهی را بعد از فروش پرداخــت کند و این موضوع ممکن 
اســت باعث شود قدرت خرید او بعد از فروش خانه ۱۰۰ متری به 
۸۰ متر تنزل پیدا کند. این نوع مالیات ستانی نه فکر شده است نه 
کارشناســی نه اقتصادی نه علمی و در هیچ دنیای دنیا رواج ندارد. 
مفاد قانون های غربی را نباید ایرانی و اســالمی کنیم بدون آنکه از 

پشتوانه غربی آن بهره مند باشیم.
رییس اتاق کاشــان افزود: اقتصاد آمریکا، به عنوان کشوری که این 
طرح در آن اجرا می شود، اقتصادی است که تورم ندارد و نمی تواند 

برای ما سرمشق اقتصادی باشد.
او اظهار کرد: یکی از تبعات دیگر این طرح احتماالً، انتقال بازار دالر 
طال و سکه به زیرزمین است. مالیات امروز هم در این بازارهای مالی 
وجود دارد اما با این اقدامات سرمایه ها و نقدینگی ها به بخش های 
غیر مولد هدایت می شــود و ســفته بازی ها افزایش پیدا می کند. 
فراموش نکنیم که اگر ســکه و ارز از چرخه معامالت رسمی بیرون 

برود و این روند هم توسعه پیدا کند اقتصاد متضرر می شود
توالیی تأکید کرد: اتاق بازرگانی در جســله ای که با مجلســی ها 
داشت، هشدارهایش را در این باره داد و گزارش کارشناسی مکتوب 
در اختیار آن ها گذاشــت اما در جریان کمیسیون، التفات کافی به 

نظرات بخش خصوصی نشد.
عضو هیــات نمایندگان اتــاق افزود: از ســوی دیگــر، ازآنجاکه 
ســرمایه های بانک ها مشمول مالیات می شوند افراد می توانند برای 
فرار فعالیت سراغ اقتصاد پنهان و معامله زیرزمینی سکه، ارز و طال 
بروند. بخش اقتصاد پنهان جامعه می تواند روی ارز، طال و منابع ملی 

کشور کار کند و هیچ ردی از خود بر جای نگذارد.
توالیــی در ادامه گفت: با مالیات ســتانی از تــورم، مردم فقیرتر 
می شوند. از فقر مردم نباید مالیات گرفت. مسئولیت اقتصاد تورمی 
و رکود در بازارها با دولت هاست. دولت ها نباید از این خطای بزرگ 
و از این تورم مستمر دورقمی مالیات هم بگیرند. این طرح ازمجلس 
برای تأمین کسر بودجه دولت آمده است و البته به اهداف احتمالی 

خود نخواهد رسید.

با مالیات ستانی از تورم، مردم فقیرتر می شوند

ازفقرمردم نباید مالیات گرفت



عدالت ترمیمی به عنوان عدالت 
موازی و مکمــل عدالت کیفری 
وظیفــه حمایت از قربانیان جرم 
)یــا تخلف از مقررات حرفه ای( و باز اجتماعی کردن و اصالح مرتکبان را 
بر عهده دارد. شــروع این رویکرد نوین حقوق کیفری در جوامع مدرن به 
ســال ۱۹۷۰ میالدی باز می گردد. اما یک سؤال اساسی این است که اگر 
اصطالح »عدالت ترمیمی« وارد قوانین کیفری کشــور نشود، اجرای آن با 

مشکل مواجه خواهد شد؟
    تردیدی نیســت که به رسمیت شــناختن صریح »عدالت ترمیمی« به 
عنوان یک نهاد مبتکرانه در قلمرو حقوق کیفری در مراحل مختلف کشف 
جرم، تعقیب و تحقیق در دادســرا، رســیدگی به پرونده نزد دادگاه ها و 
اجرای حکم، اعم از حکم حبس یا ســایر مجازاتهــا، همانگونه که برخی 
کشورهای پیشــرو همانند کشور فرانسه در ســال ۲۰۱۴( در این زمینه 
اقدام نموده اند، سبب خواهد شد نظام دادگستری هر چه بهتر و دقیقتر از 

نهادهای ارفاقی موجود در قوانین کیفری جاری استفاده نمایند.
عدالت ترمیمی بستر مناسبی است برای مشارکت همه اشخاص مرتبط با 
یک پرونده در کمک بــه جبران وضع پس از وقوع ناهنجاری، جبران آثار 
زیانبار تحمیل شده بر بزه  دیدگان، اصالح و بازگشت مرتکبان و مسئولیت 

پذیری ایشان.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در بند ۵ اصل ۱۵۶ اصالح مجرمان 
را که یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی است به عنوان یکی از وظایف قوه 
قضائیه بر شــمرده است لیکن جای خالی عبارت »کمک به احیای حقوق 
بــزه دیدگان» به عنوان هدف مهم دیگر عدالــت ترمیمی در این اصل به 

وضوح دیده می شود.
یکی از نقاط برجســته قوانین کیفری جدید در جمهوری اســالمی ایران 
توجه ویژه به نهادهای ارفاقی و تخفیفی است. این نهادهای ارفاقی که در 
ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ در مواد مختلفی از قانون مجازات اســالمی و 
قانون آئین دادرسی کیفری گنجانیده شده است، به منظور ایجاد جذابیت 
برای اشخاص خاطی در جبران وضعیت ها، پیشمانی و اصالح امور و صلح 
و سازش، توسط مجلس شورای اســالمی وضع گردیده اند که بسیاری از 
این نهادهای ارفاقی ریشه در فرهنگ و آداب و سنن اسالمی و ایرانی دارد.

همــگام با آخرین تحوالت و اصالحات قوانیــن کیفری و وارد کردن انواع 
روش های عدالت ترمیمی به قانون از جمله میانجی گری کیفری، ســند 
تحــول قضائی از تاریخ ۳۰ آذر ۹۹ توســط رئیس قوه قضائیه به مجموعه 
قوه قضائیه ابالغ شده که خود بر اجرای عدالت ترمیمی تأکید نموده است.

یکی از چالش های شناســایی شده در ســند تحول قضایی، صدور برخی 
تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصالح مجرمان است که نقص در فرآیندهای 
صدور تصمیمات قضایی به عنوان عامل آن شناخته شده است. راهبرد در 
نظر گرفته شده برای حل این چالش، تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر 
بر اصالح مجرمان اعالم شــده و یکــی از مهمترین راه کارهای اعالمی آن 
عبارت است از طراحی و پیگیری اعمال شیوه های ترمیمی در دادرسی و 
استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس 
تعویــق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت 
الکترونــی و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم ســازی 
امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرســاخت ها و سازوکارهای 
الزم از جمله تعریف فرآیند اعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شــاخص های 
ســنجش پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد 
سامانه اطالعات نهادهای ارفاقی مشتمل بر مواردی از جمله اطالعات افراد 
مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد 

مستمر ضعیت افراد.

همچنین ســند تحول قضایی با اعالم راهبرد دوم خود در مقابله با چالش 
فــوق الذکر را با عنوان ترغیب قضــات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر 
اصالح مجرمان، راهکار افزودن شــاخص های نشانگر اصالح مجرمان توأم 
با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد 
قضات در ســامانه جامع عملکرد قضات ســعی در عملیاتی کردن عدالت 
ترمیمــی و ترغیب تصمیم گیرندگان قضایی بــه اصالح مجرمان و بهبود 
بخشــی به شرایط بزه دیدگان و اســتفاده بهینه از نهادهای ارفاقی توسط 

قضات داشته است.
گفتنی اســت مقام معظم رهبری در تیر ماه سال جاری به مناسبت هفته 
قوه قضائیه، در سخنان ارزشمندی بیان داشتند این سند ]تحّول قضایی[ 
سند خوبی اســت؛ همین ســند را مالک عمل قرار بدهند. یک مالحظه  
این اســت که این ســند به اّطالع همه برسد. گزارشــهایی به من رسیده 
که بعضی از افراد مؤثّر در مجموعه ی قّوه ی قضائّیه این ســند را درســت 
نمی شناسند؛ باید سند را به اّطالع همه رساند تا صاحب  نظران قّوه ببینند 
نگاه کنند. اّوالً همه وظیفه ی خودشــان را بر طبق ســند تحّول احساس 
کننــد و بفهمند؛ ثانیاً، اگــر چنانچه نظری دارنــد، آن را به مراجع باالتر 
منعکس کنند. بنابراین بی اّطالع نمانند. یک مطلب دیگر در ذیل این سند 
این است که من شــنیدم که خأل مقّرراتی وجود دارد، یعنی قوانینی نیاز 
اســت برای اجرای کامل این ســند؛ این قوانین را باید تهّیه کنید، و شما 
]هم[ باید تهّیه کنید و نگذارید بماند که فرضاً یک طرحی در مجلس تهّیه 
بشود؛ نه، قانون را تهّیه کنید، قانون مورد نیاز را آماده کنید و نگذارید این 
خأل باقی بماند. و عالوه بر اینها بدنه ی قّوه تشویق بشوند برای اجرای این 
سند؛ به نحوی انواع و اقسام شیوه های تشویق را می توانید پیدا کنید. این 
یک نکته که مســئله ی تحّول و اجرای کامل و پیگیری کامل سند تحّول 

قّوه ی قضائّیه است.
بنابر آنچه گفته شــد، در حال حاضر مواد قانونی فعلی که مســیر اجرای 
فرآیندهــای عدالت ترمیمی را برای قضات، وکال، پلیس و ســایر ضابطان 
قضایی، تســهیل گران و مددکاران اجتماعــی، بزه دیدگان و بزهکاران باز 
نموده است، می تواند در شرایط فعلی به عنوان مبانی اصلی و متقن عدالت 
ترمیمی تلقی گردد؛ لیکن این به معنای کفایت و بی نیازی قوانین فعلی از 
ارتقاء نیست. ارائه ماده واحده، طرح اصالح موادی از قوانین کیفری، یا ارائه 
طرح ها و لوایح قضایی یا حقوقی در حوزه عدالت ترمیمی در شرایط فعلی 
امری دست یافتنی است. یا همین رویکرد روشنفکرانه قانونگذار در قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور، در ماده ۳۸ قوه قضائیه را مکلف 
نموده تا نســبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضایی با رویکرد 
پیشــگیری از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت 
حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناســب سازی مجازات ها و 
جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل 
انتظامــی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمــی اقدام و لوایح مورد نیاز را از 

طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.

ترقی اقتصادی : با توجه به اینکه مدیرعامل شــرکت بورس کاالی ایران در مجمع 
ساالنه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه اندازی معامالت اوراق سلف مسکن در بورس 
کاال داده بود، مهدی مساحی، سرپرســت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 

کاالی ایران عملکرد این بازار و نحوه کارکرد آن را تشریح کرده است.
در ادامه گفت و گو با مهدی مساحی را در ادامه بخوانید:

 در رابطه با سلف مسکن بفرمایید که در چه مرحله ای است؟
مقررات و دستورالعمل مربوط به این ابزار هم اکنون تدوین و تاییدیه های اولیه نیز از 
ســازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است. با توجه به اینکه بستر نرم افزاری این 
نوع معامالت در حال حاضر در بورس کاالی ایران فراهم اســت، به محض اینکه هیات 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل مربوطه را مصوب نماید، امکان عرضه 

اولین اوراق در این بازار فراهم خواهد بود.
 این همان طرح عرضه متری مسکن در بورس کاال است؟

بورس کاالی ایران با توجه به اهمیت خرید مســکن برای خانوارها و همچنین با توجه 
به افزایش شدید قیمت مسکن به ویژه در سال های اخیر به منظور حفظ قدرت خرید 
خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل در پاسخ به این نیاز، دو 
راهکار اصلی را پیش پای سیاســت گذاران قرار داد تا سرمایه گذاران بتوانند به صورت 
متری و با ســرمایه اندک در مسکن ســرمایه گذاری کنند. اولین راهکار که مقدمات 
آن تا حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شــدن اســت، اوراق سلف استاندارد 
مسکن اســت که این مســیر در کنار ایجاد امکان تامین مالی سازنده از سرمایه های 
خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای ســاختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه 
گذاران فراهم می کند. دومین راهکار نیز که از سال گذشته پیگیری های زیادی شده 
و در آینده نزدیک قابل ارائه به عموم جامعه است، صندوق های سرمایه گذاری امالک 
و مستغالت اســت که از طریق آن امکان خرید متری ساختمان های آماده و در حال 
بهره برداری مســکونی، اداری و تجاری فراهم می شــود. این صندوق ها سرمایه مورد 
نیاز جهت خرید انواع امالک را از ســرمایه گذاران جمع آوری کرده و سرمایه گذاران 
از افزایش قیمت یا اجاره بهای پرداختی ساختمان های خریداری شده منتفع خواهند 

شد و بدین وسیله سرمایه آنها هماهنگ با قیمت مسکن رشد خواهد کرد.
 آیا ابزار جدیدی برای بازار سلف مسکن در نظر گرفته اید؟

برای راه اندازی معامالت ســلف مســکن از همان ابزار سلف اســتاندارد استفاده شده 
است که پیش از این مورد استقبال بسیاری از فعاالن بازارهای کاالیی بوده است. ابزار 
ســلف اســتاندارد با توجه به اینکه امکان انجام معامالت ثانویه را دارد می تواند برای 
قراردادهای ســلف بلند مدت نیز مورد اســتفاده قرار بگیرد. البتــه با توجه به ماهیت 
متفاوت مســکن نســبت به کاالهایی که تاکنون به عنوان دارایی پایــه این ابزار قرار 
گرفتند، بورس کاالی ایران با همکاری دیگر ارکان بازار سرمایه اقدام به تدوین مقررات 
خاصی در این حوزه کرده که به عنوان یک فصل جدید به دستورالعمل قبلی معامالت 
ســلف استاندارد افزوده شده اســت، در این مقررات جزییات مربوط به فرایند تسویه و 
تحویل که در بخش مســکن اهمیت ویژه ای دارد و متفاوت از ســایر کاالها اســت به 

دقت مدون شده است.
 در خصوص کلیات طرح می فرمایید که قرار اســت مسکن به چه صورت 

عرضه شود و نحوه عملکرد این بازار به چه صورت خواهد بود؟
به منظور انتشار اورق سلف مسکن، شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه 
فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ســاخت و احراز 
صالحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ســاخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را 
که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی 
واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد. پس 
از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشــار تعیین شــده و 
پیش از عرضه اولیه اوراق ســلف اســتاندارد مســکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، 
تاسیســات، تجهیزات و ســایر موارد تاثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی بصورت 
رسمی و برای اطالع عموم منتشر خواهد شد. البته طراحی این اوراق به گونه ای است 
که در مرحله عرضه اولیه، مشــخصات کلیه اوراق اســتاندارد و یکسان است و تفاوتی 
میان اوراق عرضه شــده در یک مرحله عرضه نیســت. این اوراق معرف یک متر مربع 
از یک واحد ســاختمانی مبنا می باشند و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر 

اساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده ای در نظر گرفته شده است.
متقاضیان پیش خرید واحدهای ســاختمانی می توانند با مشــارکت در مرحله عرضه 
اولیه اقدام به خرید اوراق نمایند، البته بدیهی اســت که افراد می توانند تعداد اوراقی 
کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ســاختمانی را نیــز خرید کنند و از این نظر 
امکان خرید متری مســکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. 
در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ســاخت واحدها و آماده تحویل شــدن آنها امکان 
معامــالت ثانویه نیز برای این اوراق فراهم اســت و ســرمایه گــذاران در صورت لزوم 

می توانند اوراق خود را به دیگران واگذار نمایند.
با نزدیک شــدن به سر رســید و اعالم انجام پروژه از سوی ســازنده مرحله تخصیص 
و تحویل واحدها آغاز خواهد شــد که جزییات زیــادی دارد. اجماال باید گفت در این 
مرحله افرادی که توانســته اند به اندازه واحد ســاختمانی دلخواه خود اوراق خریداری 
نماینــد اقدام به انتخاب واحد مورد نظر نموده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها 
تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید 

واحد ســاختمانی را از بازار خریداری نمایند یا می بایست اوراق خود را در بازار ثانویه 
به فروش برســانند و یا واحدهای ساختمانی که مشــاعا به این دسته افراد تعلق دارد 
به مزایده گذاشته خواهد شــود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از 

تسویه نقدی بهره مند می شوند.
 فرصت سرمایه گذاری و سودآوری این بازار را چطور ارزیابی می کنید؟

بازار اوراق ســلف مسکن طبیعتا تابعی از بازار مسکن خواهد بود و نوسانات قیمت این 
اوراق انتظار می رود با افزایش یا کاهش قیمت مســکن در بازار سنتی هماهنگ باشد. 
البته این امکان وجود دارد که ناشــر اوراق برای ایجــاد جذابیت اوراق اقدام به تعیین 
حداقل نرخ ســود برای ســرمایه گذاران نماید که این امر از طریق اوراق اختیار فروش 
تبعی در سلف اســتاندارد امکان پذیر است، اما اینکه در نهایت چه میزان سود نصیب 
ســرمایه گذاران خواهد شد قابل پیش بینی نیست. البته هدف اصلی انتشار این اوراق 
نیز تالش برای حفظ سرمایه خانوارها و خانه دار شدن تدریجی اقشار ضعیف تر است.

این طرح می تواند نوسانات بازار مسکن را کنترل کند؟
اگر به افزایش قیمت مســکن در طول ســال های گذشــته دقت شود، دیده می شود 
که عمده نوســانات موجود در بازار مســکن منطبق با تورم بوده اســت و کشور ما در 
بســیاری از ســال ها دچار بیماری هلندی بوده که عارضه اقتصادی شناخته شده ای 
در کشــورهای بهره مند از منابع نفتی است. لذا آنچه که می تواند بیش از هر چیز به 
کنترل نوســانات بازار مسکن بیانجامد، کنترل عوامل ایجاد تورم در کشور است. البته 
ابزار ســلف استاندارد مسکن که ابزار تامین مالی سازنده به شمار می رود می تواند به 
ســمت عرضه کمک نماید و تا حدودی فشــار افزایش قیمت ها را تعدیل نماید. عالوه 
بر آن بورس کاالی ایران در تالش اســت تا با معرفی ابزارهای مختلف نقش ســازنده 
ای داشــته باشد و موجب شود جامعه کمترین آســیب را از این نوسانات داشته باشد. 
ابزارهای معرفی شده از سوی بورس این قابلیت را ایجاد خواهد کرد که خانوارها بتوانند 

در افزایش قیمت ها همگام با آنها پس انداز خود را تقویت کنند.
 به نظرتان استقبال از این بازار به چه میزان خواهد بود؟ چه برنامه ای برای 

تشویق مردم برای روی آوردن به این بازار دارید؟
علیرغم اینکه این طرح تقریبا با همان دســتورالعمل پیشین نیز قابلیت اجرا داشت، اما 
با هدف رفع برخی کاســتی های دســتورالعمل که ممکن بود ضعف هایی را در آینده 
در این بازار نمایان سازد، اصالحات الزم انجام شد. لذا در مقررات جدید تقریبا تمامی 
جوانب بازار دیده شده و شرایط استفاده از این اوراق برای عرضه کننده و خریدار بهبود 
یافته اســت. پیش بینی ما بر این است که اوراق طراحی شده برای عمده انبوه سازان 
بســیار کاربردی باشد و هم اکنون نیز شرکت های معظمی اعالم آمادگی کرده اند که 
به محض مصوب شدن دستورالعمل جدید، در اسرع وقت اوراق سلف مسکن را منتشر 
نمایند. از طرف خریداران نیز با توجه به اینکه بازار مدرن مســکن در کشــور ما بسیار 
نابالغ اســت و خال بسیاری در آن دیده می شــود انتظار می رود این اوراق با استقبال 
چشــمگیری روبرو شــود. امیدواریم که این اوراق بتواند بخشی از نیاز جامعه در حوزه 

مسکن را پوشش دهد و خانوارها را یک گام به خانه دار شدن نزدیکتر نماید. 

برای  اصوال شــرکت ها 
چه بــه بازار ســرمایه 
شــرکت ها  می آینــد؟ 
بازار  بــه  ورود  بــرای 
ســرمایه باید اوالً واجد شرایط عمومی برای پذیرش در بورس 
را داشــته باشند که به دو دسته ســهامی عام و سهامی خاص 
تقسیم شــده اند. اصوالً پذیرش شــرکت ها در بورس به منزله 
کمک به شــرکت ها در جهت همکاری و همگانی عموم مردم 
و شریک شدن در شرکت های دولتی و خصوصی است که هم 
به اقتصاد کشــور کمک شایانی می شــود و هم سرمایه گذاری 
اقتصادی در خانواده ها ایجاد می شــود و هم کلیه افراد جامعه 
می توانند به نوعی شــریک شرکت های بورس شوند اما یکی از 
بزرگترین اهداف برای ورود شــرکت ها به بازار بورس این است 
که اگر دولتی یا خصوصی باشند و به نحوی که دولت یا بخش 
خصوصی نتوانست بودجه الزم را جهت ارتقای خطوط تولید و 
یا تحقیق و توسعه شرکت در اختیار شرکت ها قرار دهد، بورس 
ایــن اجازه را به شــرکت ها خواهد داد تا با فروش بخشــی از 
سهام قابل معامله خود در تابلوی رسمی سازمان بورس بتوانند 
بودجه الزم جهت راه اندازی خطوط تولید جدید و یا تحقیق و 
توسعه شرکت به منظور تولید بیشتر به فروش رسانده و بودجه 

الزم را تامین کنند.
حتی اگر شــرکتی در پرداخت حقوق پرسنلی خود به مشکل 
بخورد، می تواند از طریق واگذاری ســهام و بهینه کردن آینده 

تولید شرکت این مشکل را حل کند.
پس بازار ســهام برای شرکت ها مزیت بســیاد باالیی دارد که 
اساســاً برای تامیــن نقدینگی الزم جهت باالبــردن و ارتقای 
شــرکت ها ایجاد شــده اســت ولی متاســفانه در این روزگار 

بــه دلیل عدم نظارت ناظــر بازار هر حقوقی در هر شــرکتی 
بــدون هیچ گونه حســاب و کتابی و در هــر مرحله هر اندازه 
 سهم که بخواهد می فروشــد و متاسفانه روند سهام ها را دچار 

مشکل می کند.
این نوع نگرش در درازمدت مشــکلی همچون بی اعتمادی که 
از مرداد ســال پیش گریبانگیر بازار شده است را ایجاد می کند 
کما اینکه در بعضی از مجامع شــاهد این هستیم که سهامدار 
عمده بدون هیچ گونه تعهدی فروشســهام در سقف قیمتی را 

نوعی برگ برنده برای خود می داند.
اتفاقــا یکی از راهکارهــای صعود بازار، کنتــرل حقوقی ها در 
زمان های خاص اســت لذا یکی از پیشــنهاداتی که به جناب 
آقای رییسی رییس جمهور محترم منتخب دارم این است که 
اگر کســانی که لیدر بازار در سمت حقوقی هستند و می توانند 
با حرکت های خود بازار را دچار چالش کنند، کنترل نشــوند، 
این بازار با شــاخص یک میلیون ودویست هزار واحدی مسیر 

سختی جهت ادامه راه خواهد داشت.
پیشــنهاد اینجانب به گونه ایســت که هر نهاد حقوقی در هر 
شرکتی اگر بابت توسعه خطوط تولیدی خود طرحی در جهت 
راه اندازی خطوط جدید و یا بهینه کردن خطوط قدیمی شرکت 
به دولت محترم ارائه کرد، اجازه فروش سهام را خواهند داشت. 
در ضمن طرحی که از ســوی حقوقی های اصلی شرکت ارائه 
می شود، باید مورد راستی آزمایی قرار گیرد که بودجه فقط در 
جهت تولید بیشــتر و خطوط جدید تولید استفاده خواهد شد، 

آنگاه اجازه تامین بودجه از طریق بورس صادر شود.
اینکه ناظر بازار نمی تواند جلوی فروش نابهنگام سهام آنهم در 
شرایط ریزشــی بازار در منفی کامل را بگیرد به نظر بنده یک 
اشــکال برای سازمان بورس و یک امتیاز برای کسانی است که 

بورس را به جای کمک به اقتصاد کشــور با سفته بازی اشتباه 
گرفته اند.

پیشنهاد مذکور، می تواند شرکت ها را پویا و طرح های جدید و 
خطــوط تولید فراوانی ایجاد کند و بیکاری را نیز تا حد زیادی 
کاهش دهد البته نظارت بر فروش ســهامداران عمده و اجازه 
فروش حتی به ســهامداران درصدی نیز باید به صورت کامال 

دقیق انجام شود.
درطرف مقابل دولت می تواند به ســهامداران عمده حقوقی که 
در جهت ارتقای بازار کمک شــایانی کرده اند، پیشنهاد سرمایه 
گــذاری در طرح های جدید دولت را بدهد و هر کســی که از 
این کار تخطی کرد، در ســرمایه گذاری های دولت منع شوند 
و دستشــان کوتاه شــود یعنی هر ســهامدار عمده ای که در 

زمان های خاص از فروش سهام سود قابل توجهی بدست آورد، 
به دلیل تــورم زا بودن این حجم از پول، ســود آن وارد تولید 
و شــرکت های جدید دولت شــود، یعنی اگر با نظارت دولت، 
ســرمایه گذاران پولی را که از بورس بدســت آورده اند به خود 
بورس و در شــرکت جدیدی که دولت این امتیاز را برای آنها 
قائل می شــود، وارد کنند، هم تولید پویایی خواهیم داشت هم 
پول مازاد وارد بازار کاال نخواهد شــد که تورم شــدیدی ایجاد 
کند و هم به اقتصاد کشــور کمک شــایانی خواهد شد و همم 
بیکاری با خطوط تولید جدیدی که راه اندازی می شود، کاهش 
می یابد و هم شرکت ها قدرتمندتر شده و هم بازار عرضه سهام 
در هر موقع و زمان کنترل می شــود و هــم عرضه های بدون 

توجیه اتفاق نخواهد افتاد.

 رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار
محمد مهدی منتظری

از سیر تا پیاز فروش متری مسکن در بورس کاال

پیشنهادی به رئیسی برای مدیریت بازار بورس؛
 حقوقی ها را کنترل کنید


بازارسرمایه 3

کارشناس بازارسرمایه 
محمدعلی ابراهیمی

ترقــی اقتصادی : در حالی که تا همین چندی قبل شــاخص 
قیمت ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی داشــت 
حاال چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده 
و هر چند آهســته، اما تقریبا پیوســته رو به باال می رود. بررسی 
آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشــان می دهد رشد قیمت ها 
در بازار های جهانی همزمان با کاهش قابل توجه قیمت ســهام در 
بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع را برای رشد قیمت سهام 

باز کرده است.
 پس از ابرنوسان اعجاب انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت ها 
حاال چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی 
حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته اســت و شــاهد 

بازگشت پول های تازه به گردونه معامالت سهام هستیم.
این در حالی اســت که در صورت اتخاذ تدابیر الزم و تقویت بازار 
اولیه در کنار ابزار های پوشــش ریسک می توان شرایطی را پدید 
آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس 
بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال 
گذشــته رخ داد برخوردار باشد. ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد 

حبابی سال ۹۹ تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.
حمید میرمعینی کارشــناس بازار ســهام با اشــاره بــه این که 
پیش بینی می شــود در مجموع بورس تا پایــان تیر ماه صعودی 
باشــد، گفت: هر چند در این مدت زمــان این امکان وجود دارد، 
بازار با نوســان همراه باشد، اما با توجه به وضعیت موجود به نظر 
می رســد تا پایان تیرماه می توانیم انتظار بازده ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

را به طور متوسط در بازار داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از دالیل اصلی رشد اخیر بورس رنگ 
باختن کاهش قیمت دالر اســت، افزود:بــا توجه به اینکه نگرش 
کاهش قیمت دالر به زیر ۲۰ هزار تومان و حتی فراتر از آن تقریباً 
امــروز از بین رفته، این موضوع بر روی بورس بســیار تاثیر گذار 

بوده و به عاملی در جهت رشــد بازار ســرمایه تبدیل شده است 
بنابرایــن عدم کاهش قیمت دالر یک محرک جدی برای رشــد 

بورس قلمداد می شود.
میرمعینی اظهارداشــت: بعد از ریزش ۹ ماهه بورس، بسیاری از 
نماد های بورســی و فرابورسی با کاهش شدید قیمت روبرو شدند 
و به نوعــی حباب آن ها طــی این ماه ها تخلیه شــد، در چنین 

وضعیتی قیمت ها بسیار جذاب شده، طبیعی بود که نماد ها خالی 
از فروشنده شــوند و اقبال خرید افزایش پیدا کند، نتیجه چنین 

وضعی رشد نسبی برخی از نماد های بازار بود.
این کارشناس بازار ســهام با بیان اینکه بسیاری از سهم هایی که 
طی این مدت با رشد همراه بودند از نظر بنیادی وضعیت مطلوبی 
دارند، اضافه کرد: در حال حاضر بازار نگاه ویژه ای به نماد هایی که 

دارای سودسازی مناسب و همچنین از بنیاد خوبی برخوردارند از 
سویی ریسک ســرمایه گذاری در این نماد ها بسیار کمتر از سایر 

شرکت است.
وی یادآور شــد: بســیاری از این نماد ها در ریــزش ۹ ماهه اخیر 
بورس بیش از ۶۰ درصد با اصالح روبرو شــدند، طبعاً با توجه به 
پتانسیل مناسبی که این شرکت ها دارند، قیمت سهام این دسته 
از نماد ها بســیار جذاب بوده و همین موضوع عاملی شد در جهت 

رشد اخیر بورس که شاهد آن بودیم.
میرمعینی با اشــاره به اینکه باید در آینده به سوی کنارگذاشتن 
قیمت گذاری دستوری در محصوالتی که در بورس عرضه می شود، 
برویم، خاطرنشــان کرد:هرگونه دســتکاری و دخالــت در بازار 
سرمایه و مکانیزم های مرتبط با آن در نهایت به ضرر سهامداران و 
شرکت های بازار سرمایه است، اتفاقاتی که در مورد قیمت گذاری 
دستوری فوالد رخ داد که حواشی بسیاری نیز در پی داشت خود 
مّوید معضالت و مشــکالت در این زمینه اســت، بنابراین اگر ما 
می خواهیم در بلندمدت بورس وضعیت با ثبات و متعادلی داشته 
باشــد باید به ســمت کم کردن و حذف دخالــت دولت در بازار 

سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به درخواست های اهالی بازار 
ســهام از رئیس جمهور منتخب، گفت: در این رابطه سه خواسته 
را می تــوان مطرح کرد، اول اینکه باید حقوق ســهام داران ُخرد 
بازار محترم شــمرده شــود و از هرگونه عملی که این موضوع را 
خدشه دار می کند، خودداری شود، دوم هم اینکه نماینده از بازار 
سرمابه در جلســات هیئت دولت حضور داشته باشد، تا بتواند از 
حقوق ســرمایه داران دفاع کند و دســت آخر نیز باید شرایطی 
فراهم شــود، تا ســرمایه های خرد و پراکنده مردم جذب بورس 
شود، در در نهایت این منابع صرف تامین مالی شرکت های بورسی 

و فرابورسی شود.

پیش بینی بورس در دوران گذار از روحانی به رئیسی

خواسته های اهالی بورس از رئیس جمهور منتخب



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰6 - نیمه اول تیر ۱4۰۰

ترقی اقتصادی : داشتن کیف پول تازه اول ماجرا است. برای 
خریــد و فروش بیت کوین عالوه بر کیــف پول، یک صرافی یا 
سامانه معامالت ارز دیجیتال الزم است. تا اینجای کار نوبیتکس 
والکس، بیدارز و ایرانی کارت از جمله صرافی های ارز دیجیتال 
در ایران هستند که کاربران ایرانی از آن ها برای خرید و فروش 

بیت کوین استفاده می کنند
 قیمت بیت کوین به حدود ۳۵ هزار و ۶۰۰ دالر رســیده است؛ 
به پول ایران می شود حدود ۹۰۰ میلیون تومان. سرمایه گذاران 
این ارز دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته حدود ۳.۳ درصد سود 
کرده اند. بازدهی سرمایه آن ها در هفت روز گذشته ۶.۶ درصد 
بوده، اما در بازه ۳۰ روزه آن ها حدود ســه درصد متحمل ضرر 

شده اند.
به گزارش فرارو، آن هایی که سرمایه گذاری را بلندمدت دیده اند 
ولی ظرف شش ماه گذشته و در بازه یک ساله به ترتیب ۱۳.۶ 
درصد و ۲۹۲ درصد سود کرده اند. بررسی جستجو های اینترنتی 
کاربران فارسی زبان در گوگل، اما نشان می دهد ایرانی ها هنوز 
سخت دنبال پیدا کردن جواب سواالت خود درباره بیت کوین و 
ارز های دیجیتال هستند. عالوه بر قیمت روز بیت کوین و سایر 
ارز های دیجیتال مثل کاردانو، بایننس کوین و ... مهمترین سوال 
آن ها این اســت که چطور بیت کوین خرید و فروش کنیم؟ آیا 

می توان در ایران هم روی بیت کوین سرمایه گذاری کرد؟
بیت کوین چطور خرید و فروش می شود؟

فکــر کنید می خواهید بــه مغازه بروید و یــک کیک بخرید. 
کیف پولتان را باز می کنید، پول را برداشــته و به صاحب مغازه 
تحویــل می دهید. یا می توانید این کار را از طریق کارت بانکی 
انجام دهید. به شــرطی که قبل از آن به حساب بانکی تان پول 
واریز کرده باشید و با کشیدن کارت، مبلغ را به حساب فروشنده 
پرداخت کنید. بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال هم شرایط 

مشابهی دارند.
همه چیز از یک کیف پول شــروع می شــود. بعضــی از آن ها 
سخت افزاری، بعضی دیگر موبایلی، کامپیوتری و آنالین هستند. 
درست مثل کیف پول معمولی بیت کوین ها در این کیف پول ها 
قرار می گیرند. در ایران خبری از بیت کوین های ســخت افزاری 
نیســت، اما بعضا از انواع دیگر کیف پول ارز دیجیتال استفاده 
می کنند. برخی توصیه می کنند از کیف پول های رسمی هر ارز 
دیجیتال استفاده کنید. چراکه امکان تحریم کاربران ایرانی در 
دیگر کیف پول ها وجود دارد. با یک جستجوی اینترنتی انواع و 

اقسام کیف پول ها پیش رویتان قرار می گیرند.
وقتی یکی از آن ها را انتخاب و در آن ها حساب کاربری مخصوص 
خودتان را ایجاد کردید، تازه در ابتدای راه قرار می گیرید. درست 

مثل کســی که حساب بانکی باز کرده و در ابتدا هیچ پولی در 
حسابش نیست، باید آن را شارژ کنید تا بتوانید خرید و فروش 
بیت کوین را شروع کنید. هر کدام از کیف پول ها یک کد عمومی 
و یک کد اختصاصی دارند. این دو کد مثل شماره حساب بانکی 

معرف شما در بازار ارز های دیجیتال خواهد بود.
انواع کیف پول ارز دیجیتال

کیف پول هــای ارز دیجیتــال به انواع ســخت افزاری، کاغذی 
موبایلــی، آنالین و دســکتاپ تقســیم می شــوند. کیف پول 
سخت افزاری مثل کارت بانکی یا یک فلش مموری هستند که 
بــا اتصال با کامپیوتر یا از طریق شناســه هایی که روی کارت 

نوشته شده قابل دسترسی هستند.
این مدل امن ترین کیف پول های دیجیتال هستند، اما در ایران 
به ســختی می توان آن ها را پیدا کرد. کول والت مشابه کارت 
 Ballet و Ledger nano، Trezor، Keepkey بانکــی
Hardware از جمله معروف ترین کیف پول های سخت افزاری 

معروف در بازار ارز های دیجیتال هستند.
کیف پول های کاغذی چیزی شبیه دفترچه حساب بانکی است 
که روی آن کد های مربوط به کیف پول شــما درج شــده. از 
جمله ایــن کیف پول های کاغذی می توان به BitAddress و 
bitcoin paper wallet اشــاره کرد. کیف پول های موبایلی 
که بیشــترین اســتفاده را بین کاربران ایرانی دارد، تنها یک 

اپلیکیشن ساده روی موبایل شما هستند. استفاده از آن ها نسبت 
به دیگر کیف پول ها ساده تر، اما امنیت آن ها کمتر است. از جمله 
معروف ترین اپلیکیشن های کیف پول موبایلی می توان به تراست 

ولت، کوینومی و اتمیک والت اشاره کرد.
کیف پول های آنالین یا تحت وب چیزی شبیه حساب اینترنت 
بانک هستند که از طریق آن ها می توانید بیت کوین را جابه جا 
کنید. سایت بالکچین یکی از معروف ترین کیف پول های آنالین 
است. طرز کار این کیف پول ها به این شکل است که با ثبت نام 

در آن ها می تواند کیف پول اختصاصی خود را بسازید.
بیت کوین در ایران چگونه خرید و فروش می شود؟سه صرافی 
ایرانی خودشــان را گروهی از دانشــجویان دانشگاه شریف و 
تهــران معرفی می کنند و می گویند قابل اعتماد هســتند، اما 
کیف پول های دسکتاپ امنیت بیشتری نسبت به انواع موبایلی 
و آنالین دارند. این نــوع کیف پول ها یک برنامه تحت ویندوز 
 Atomic .هستند که روی کامپیوتر یا لپ تاپ نصب می شوند
و نسخه دســکتاپ کوینومی از جمله کیف پول های دسکتاپ 
هستند. عالوه بر این موارد، بعضی صرافی ها کیف پول مخصوص 
خود را دارند. درست مثل کارگزاری های بورس که یک حساب 
برای نگهداری پول نقد در اختیارتان می گذارند تا با واریز پول به 
آن اقدام به خرید و فروش سهام کنید. صرافی های ارز دیجیتال 
هم کیف پولی برای نگهداری از ارز دیجیتال دارند که از طریق 

آن هــا می توان بیت کوین را خرید و فروش کرد. در حال حاضر 
چند صرافی هم مشغول به فعالیت هستند.

توجه داشته باشید که در کیف پول های با امنیت پایین تر ممکن 
اســت هکر ها به رمزارز های شما دسترسی پیدا کنند. هر کدام 
از انــواع کیف پول یک کد عمومی دارند که برای همه کاربران 
آن یکسان است. در کنار کد عمومی که نشان دهنده کیف پول 
اســت، هر کاربر کد اختصاصی دارد که صرفا برای آن شخص 

ساخته شده.
صرافی های ایرانی برای خرید و فروش ارز دیجیتال

داشــتن کیف پول تازه اول ماجرا اســت. برای خرید و فروش 
بیت کوین عالوه بر کیف پول، یک صرافی یا سامانه معامالت ارز 
دیجیتال الزم است. تا اینجای کار نوبیتکس، والکس، بیدارز و 
ایرانی کارت از جمله صرافی های ارز دیجیتال در ایران هستند 
کــه کاربران ایرانــی از آن ها برای خریــد و فروش بیت کوین 

استفاده می کنند.
طرز کارشــان به این شکل است که بعد از تشکیل کیف پول، 
با اســتفاده از کد عمومی و خصوصی می توانید حسابتان را در 
این صرافی ها شــارژ کنید. برای این کار بیت کوین را از کیف 
پول خــود به کیف پول صرافی منتقل می کنیــد. هر کدام از 
تراکنش های بیت کوین یک کد برای کیف پول مقصد و یک کد 
برای تایید تراکنش احتیاج دارد. درســت مثل قبض آب و برق 
که یک یک شناسه قبض و یک شناسه پرداخت دارند. شناسه 
قبض همان کد کیف پول مقصد و شناســه پرداخت، کد تایید 
تراکنش است. فعاالن بازار ارز دیجیتال، بعد از واریز بیت کوین 
یا پول نقد به حساب صرافی ها درست مثل یک کارگزاری بورس 

شروع به خرید و فروش رمزارز ها از جمله بیت کوین می کنند.
نوبیتکس، والکس و بیدارز عالوه بر کیف پول، سامانه معامالت 
آنالین دارند. بعد از ثبت نام و تکمیل حســاب کاربری، امکان 
خریــد و فروش بیت کوین بــا ریال به وجــود می آید. قیمت 
بیت کوین در این بازار ها لزوما با بازار جهانی یکســان نیســت. 
طوری که قیمت بیت کوین با معامالت انجام شده در خود این 
بازار ها محاسبه می شود. سه صرافی ایرانی خودشان را گروهی از 
دانشجویان دانشگاه شریف و تهران معرفی می کنند و می گویند 
قابل اعتماد هســتند، اما باید توجه داشته باشید که هیچکدام 

نشان ای نماد یا همان نشان اعتماد تجارت الکترونیک ندارند.
در کنار این ســه صرافی کــه امکان معاملــه ارز دیجیتال را 
فراهم کرده اند، ایرانــی کارت که بعضا از آن برای پرداخت های 
بین المللی استفاده می کنند، صرافی دیگری در ایران است. این 
صرافی بازاری برای معامله ارز دیجیتال ندارد و صرفا از شما ارز 

دیجیتال می خرد یا به شما می فروشد.

بیت کوین در ایران چگونه خرید و فروش می شود؟

رازهای بازارخریدوفروش بیت کوین درایران  سرمایه بانک دی ۲۲۴۳ درصد 
افزایش یافت

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک دی، تحقق افزایش ســرمایه این بانک را ســرآغاز تحولی 
بنیادی و دســتاوردی کم نظیر در نظام بانکی دانست که روند سودآوری و کسب درآمدهای 
عملیاتی را شــتاب خواهد بخشید.برات کریمی با اشاره به اهمیت و ضرورت افزایش سرمایه 
بانک دی گفت: افزایش ســرمایه بانک در راســتای بهبود وضعیت مالی و خروج از شمولیت 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت یک اقدام حیاتی برای بانک دی محسوب می شد و بر همین اساس از 
ابتدای سال ۱۳۹۹ برنامه افزایش سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده 
نقدی ســهامداران به عنوان یکی از مهم ترین خواســته های سهامداران در دستور کار جدی 
بانک قرار گرفت.وی ادامه داد: با مســاعدت های بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ ۲۷ اســفند ماه ۱۳۹۹ برگزار و با پیشــنهاد 
افزایش ســرمایه از مبلغ ۶,۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲۴۳ 

درصد موافقت شد.

 پرداخت تسهیالت »سپهر سالمت« 
به کادر درمان

ترقی اقتصادی:  بانک صادرات ایران به منظور پشــتیبانی از کادر درمان و کمک به کاهش 
پیامدهای شیوع بیماری کرونا از آغاز طرح »سپهرسالمت« در خردادماه سال گذشته تا پایان 
خردادماه سال جاری به ۶۷ هزار نفر از تالشگران کادر درمان کشور بیش از ۶۵ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت پرداخــت کرد.این بانک به منظور حمایت و قدردانی از کادر درمان کشــور 
طی یک ســال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری بیش از ۶۷ هزار و ۴۰۰ فقره تسهیالت 
به ارزش ۶۵ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال در قالب طرح »ســپهر ســالمت« به تالش گران عرصه 

بهداشت و درمان کشور پرداخت کرده است.

 رونمایی از تسهیالت مرابحه 
با اقساط نامساوی

ترقی اقتصادی: مراســم رونمایــی از محصول جدید بانک کارآفرین بــا حضور مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره برگزار شد.جلســه رونمایی از محصول »تســهیالت مرابحه با اقســاط 
نامساوی« با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم، دکتر محمدرضا فرزین، مدیرعامل محترم با تاکید بر اینکه محصوالت 
جدید بانک کارآفرین با هدف ارائه خدمات بهتر به مشتریان تهیه شده است، گفت: »با توجه 
به اینکه تمام برنامه ریزی ها به طور دقیق انجام شــده است، باید محصوالت جدید در زمان 
مقرر و بدون اتالف وقت به مشتریان محترم عرضه شود.« دکتر فرزین بر لزوم پیگیری مداوم 
برنامه ها تاکید کرد و افزود: »برای پیشبرد هرچه بهتر محصوالت رونمایی شده نیاز است تا 
همکاران به طور پیوســته تحوالت و تاثیرات آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند تا هم 
نقاط قوت آشــکارتر شود و هم نواقص احتمالی مشــخص و برطرف گردد.« مدیرعامل بانک 
کارآفرین در پایان سخنانش بر لزوم رونمایی منظم از محصوالت جدید در هر ماه تاکید کرد. 

 تولید واکسن کرونا با حمایت 
بانک ایران زمین

ترقــی اقتصادی: مرکز تجمیعی واکســن کرونا طالقانی با حضور دکتر شــهریاری رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی، دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان 
تهران، مدیــران روابط عمومی، حوزه مدیرعامل، دبیرخانه هیات مدیره و مهندســی امالک 
بانک ایران زمین، افتتاح شد.ســید محمد حسین  استاد مدیر روابط عمومی در آیین افتتاح 
مرکز تجمیعی واکســن کرونا طالقانی با اشــاره به توان متخصصان کشــور در تولید واکسن 
کرونا اظهار داشــت: امروز شاهد هســتیم که جوانان کشور با تکیه بر دانش و تخصص اقدام 
به ســاخت واکسن کرونا در کشــور کرده اند، و امیدواریم بزودی توزیع و تزریق آن نیز آغاز 
شــود تا شاهد بازگشت شرایط عادی در کشور باشیم.مدیر روابط عمومی بانک ایرن زمین با 
اشــاره به همکاری این بانک در راه  اندازی این مرکز برای تزریق واکســن کرونا گفت: انجام 
مسئولیت های اجتماعی توسط نهادهای مالی در امور عام المنفعه از اقداماتی است که بانک 

ایران زمین بر آن تاکید ویژه ای دارد.

 مدرسه سازی بانک اقتصاد نوین 
ادامه دارد

ترقی اقتصادی: مدرســه سه کالسه بانک اقتصادنوین در روســتای بیجرلو واقع در بخش 
ترکمانچای شهرســتان میانه در استان آذربایجان شرقی افتتاح و تقدیم کودکان و نوجوانان 
این روســتا شد.این افتتاح این مدرسه ۶ تیرماه ۱۴۰۰، با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد 
ملــی مقابله با کرونا و با حضور معلمان و دانش آموزان مدرســه، اهالی روســتای بیجرلو و 
جمعی از مسئوالن عالی رتبه اســتانی برگزار شد.این مدرسه بیست و هفتمین مدرسه بانک 
اقتصادنوین اســت که در زمینی به مســاحت ۵۰۰ مترمربع و با اعتبــاری بالغ  بر ۵ میلیارد 
ریال با مشارکت سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور احداث شده و با آغاز سال 

تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ میزبان کودکان و نوجوانان روستای بیجرلو خواهد بود.

 افزایش سقف وام نوسازی 
در بافت فرسوده

ترقی اقتصادی: ســقف تسهیالت نوسازی بافت فرســوده در مناطق بافت فرسوده به ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافت.محمود شــایان گفت:به دنبــال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین 
شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محالت 
هدف در بافت فرســوده شــهری و ایجاد مشــوق ها و امتیازات ویژه در پالک های فرسوده 
شهری،ســقف تسهیالت نوســازی در این مناطق به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.شایان 
در این خصوص گفت:ســازندگان حرفه ای که بخواهند با استفاده از فناوری های نوین برای 
ســاخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران و کالنشــهرها اقدام کنند می توانند 
عالوه برتســهیالت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیالت بافت فرســوده با نرخ ۹ درصد، در صورت 
وجود اعتبار از محل منابع بدون ســپرده بانک تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ 
درصد و۸۰ میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن)اوراق 

ممتاز( با نرخ سود ۱۶ درصد استفاده کنند.

 حمایت موسسه ملل از کسب و کارهای
 آسیب دیده از کرونا

ترقی اقتصادی: به منظور حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده از شرایط ویروس کرونا 
موسسه اعتباری ملل نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام می نماید.پیرو بخشنامه بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص پرداخت تســهیالت به کســب و کارهای آسیب دیده 
از شــرایط ویروس کرونا موسســه اعتباری ملل نسبت به اعطای تســهیالت اقدام می نماید.

متقاضیان محترم برای برخورداری از تســهیالت ویژه کرونا می بایســت تا پایان شــهریور 
مــاه در ســامانه کارا وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام و پس از معرفی به شــعب 
موسســه اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند شــوند. گفتنی است موسسه اعتباری ملل 
 در ســال ۱۳۹۹ به ۲۵۲۵ نفر که کســب و کارهای آنها از کرونا آســیب دیده بود تسهیالت

 پرداخت نمود.

 پرداخت ۸۸۰۰ فقره وام ازدواج 
توسط بانک رفاه

ترقی اقتصادی: بانک رفاه کارگران جزئیات تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداختی در 
خرداد ماه ســال جاری را اعالم کرد.برمبنای اطالعات اســتخراجی از ســامانه ازدواج بانک 
مرکزی، این بانک در راســتای تقویت بنیان خانواده و کمــک به ازدواج زوج های جوان، در 
خرداد ماه ۸,۸۰۰ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد ریال 
پرداخت کرده است.براساس این گزارش، این در حالی است که بانک رفاه کارگران از ابتدای 
ســال جاری تا پایان خرداد ماه در مجموع ۱۴,۹۱۱ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به 

مبلغ بیش از ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

ترقی اقتصادی : ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف 
بانک مرکزی با یکدیگر اســت، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و 
کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون 
بسیاری از بانک های مرکزی کشور های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد 
پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می خواهیم تورم 
را کنترل کنیم، مســلم اســت که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می شود، در 
حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئله ای 
اســت که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود 
تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران ســال ها سیاست گذار پولی و مالی 
کشــور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال های مختلف باعث به وجود آمدن 

خسارت های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.
کامران ندری کارشــناس مسائل اقتصادی، استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به 
اینکه طرح تغییر و اصالح قانون بانک مرکزی حدود هشت سالی است که بر روی آن 
کار کارشناســی انجام می شود، اظهارداشــت: طی ۸ سال گذشته آقای دکتر بحرینی 
پیگیر این کار بوده و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با کارشناسان پولی و بانکی 
کشــور و همچنین مدیران این حوزه، قانون بانک مرکزی مورد بررسی و چکش کاری 

قرار گرفته است.
وی افزود: کمتر طرحی در کشــور وجود دارد که دارای چنین عقبه کارشناسی باشد، 
بنابراین با توجه به فضای سیاسی اقتصادی کشور، این قانون می تواند نقطه اتکایی برای 
تغییر وضعیت اقتصادی کشور باشــد، این قانون برای این که بتواند از اثرگذاری الزم 
برخوردار باشد، دارای چندین اشکال و نقطه ضعف است که آن ها باید برطرف شود، در 
صورتی این امر محقق شــود، قدر مسلم بعد از مدت زمانی می توان یک قانون جامع و 
کامل در حوزه پولی و بانکی کشور به تصویب رساند، قانون فعلی بانک مرکزی تصویب 
سال ۵۱ است، حوزه پولی و بانکی در جهان با تغییرات بسیار زیادی روبرو شده، بنابراین 
این نیاز به شدت احساس می شود که قانون بانک مرکزی نیاز به روز رسانی و تغییر دارد.

ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناســازگاری اهداف بانک مرکزی با 

یکدیگر اســت، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشــد 
اشــتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از 
بانک های مرکزی کشــور های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و 
مالی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می خواهیم تورم را کنترل 
کنیم، مســلم اســت که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می شود، در حالی که 
در شــرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مســئله ای است 
که در این قانون به آن اشــاره نشــده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا 
در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران ســال ها سیاســت گذار پولی و مالی 
کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال های مختلف باعث به وجود آمدن 

خسارت های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.
این استاد دانشــگاه با اشاره به اینکه نحوه نظارت بر بانک ها نیز از دیگر موارد ابهام زا 
این قانون به شمار می رود یادآور شد: در این قانون تخصیص دستوری اعتبار به بانک ها 

از ســوی دولت به بانک مرکزی می تواند ادامه داشــته باشد، این 
موضوع باعث به وجود آمدن مشکالت بسیار زیادی خواهد شد، 
اینکه تسهیالت تکلیفی برگردن بانک ها گذاشته شود، با استقالل 
بانک مرکزی که به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه 
پولی و بانکی امروز از آن یاد می شــود، در تناقض آشکار است، 
در حال حاضر با توجه به کســری شدید بودجه دولت اگر قرار 
اســت دولت آینده نیز برای رونق صنایع و یا حتی ساخت و ساز 
مسکن تسهیالت تکلیفی برای بانک ها ایجاد کند، باز هم با پدیده 

مطالبات معوق روبرو خواهیم شد.
ندری افرود: در حال حاضر هزاران میلیارد تومان 
مطالبات معوق وجــود دارد که صنایع یا آن ها را 
پس نمی دهند یا بازپرداخت تســهیالت از توان 
آن ها خارج اســت، این موضوع مشــکالت بسیار 
زیادی را به وجود آورده که از جمله آن ها می توان 

به ناترازی بانک ها و کاهش میزان اعتباردهی و اعطای تسهیالت بانک ها به صورت ُخرد 
اشاره کرد، باید این موضوع تعیین تکلیف شود که دیگر دولت این اختیار را نداشته باشد 

که بر اساس قانون تسهیالت تکلیفی را به بانک ها تحمیل کند.
وی اضافه کرد: ایراد دیگری که در این قانون وجود دارد، مرتبط به حساب تنخواه دولت 
اســت که در قالب اعتبار این موضوع باعث خلق پول و افزایش تورم خواهد شــد، این 
حساب از فرایند خلق پول استفاده می کند و این موضوع بسیار تورم زا خواهد بود، باید 
به صورت شفاف تکلیف این موضوع نیز مشخص شود، اگر قرار است به صورت واقعی 
ساختار بانک مرکزی تغییر پیدا کرده و از استقالل الزم نسبت به دولت برخوردار باشد 
باید دولت دیگر چنین اجازه ای نداشــته باشــد، تا بتواند به راحتی اقدام به خلق پول 
کند، در غیر اینصورت مشــکالتی که طی این چند سال بین دولت و بانک مرکزی به 
وجود آمد که تبعات آن خلق پول و افزایش پایه پولی بود که نتیجه آن نیز رشد افسار 

گسیخته تورم بود، باز هم تکرار خواهد شد.
ندری با اشــاره به اینکه اشکال دیگری در طرح اصالح قانون بانک مرکزی در مجلس 
وجود دارد، تعارض ساختار تصمیم گیری در این بانک است، ادامه داد: در حال حاضر 
هیئت عالی به عنوان باالترین رکن تصمیم گیری ذکر شده، در حالیکه شورای فقهی 
نیز باید مصوبات هیئت عالی را در جهت انطباق با قوانین فقهی و شرعی بررسی کند 
حال اینکه بین این دو رکن اختالف به وجود آید، مرجع رفع اختالف مشــخص نشده 
است در حال حاضر اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختالفی وجود بیاید، این مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است که این اختالف را 

بررسی می کند.
وی گفت: در ســاختار بانک مرکزی این ابهام 
نیز باید برطرف شــود، این مــواردی که ذکر 
شد از جمله ابهاماتی اســت که نمایندگان 
مجلس باید در کمیســیون اقتصادی آن را 
مورد بررسی قرار داده و آن ها را رفع کنند تا 
بتوان به قانون جدیدی که برای بانک مرکزی 
در مجلس به تصویب می رسد تکیه کرد تا 
از آن طریق بتوان برخی از مشــکالتی که 
در حوزه پولی و مالی کشور و رابطه بانک 
مرکزی و دولت و اســتقالل بانک مرکزی 

وجود دارد را مورد اصالح قرار داد.

ترقی اقتصادی : »ریال ایران«، پس از »بولیوار ونزوئال«، دومین 
واحد پولِی کم ارزش در جهان است و این در حالی است که اگر 
وضعیت ابرتورم در اقتصاد ونزوئال نبود، شاید ایران اکنون از این 
منظر رکورددارِ جهان بود. اما آیا ممکن اســت کم ارزش بودِن 

»ریال« در نهایت به نفع ایران تمام شود؟
اســکناس های جدید در ایران، مدتی است که با صفر های کم 
رنگ چاپ می شــوند و آن طور که پیش تر هم اعالم شــده بود 
قرار است ظرف ۲ تا ۵ سال آینده، واحد پولی ایران شاهد حذف 
چند صفر باشد تا ما ایرانی ها هم، مشابه برخی از دیگر ملت ها، 
از شر عدد هایی با چندین صفر در بطِن اقتصادمان خالص شویم.

بــه گزارش فرارو؛ بــا این همه، حذف صفر ها بــه خودِی خود 
نمی تواند یک واحد پولِی ضعیف را به یک واحِد پولی قدرتمند 
بدل کنــد. در واقع، ضعیف یا قوی بودِن یــک واحِد پولی، به 
شــاخصه های دیگری ربط دارد و عالوه بر این، به خودِی خود 

تبعاتی هم برای یک اقتصاد خواهد داشت.
»لیر ترکیه« در مسیر »ریال ایران«

در اقتصاد، »قیمت« یک متغیر نسبی است و این یعنی قیمِت 
هر چیزی در مقابل چیز های دیگر تعیین می شــود و پول هم 
مثل هر کاالی دیگری، از همین قاعده تبعیت می کند. به عبارت 
ساده، واحد های پولِی کشور های مختلف هم در قیاس با یکدیگر 

»ارزان« یا »گران« می شوند.
مثاًل، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دالر آمریکا، طی سال های 
اخیــر تغییر کرده و لیر، بخش بزرگــی از ارزش خود در مقابل 

دالر را از دست داده است. شاید برای ایرانی ها عجیب باشد، اما 
ظاهراً اقتصاد ترکیه هم مانند اقتصاد ایران در سراشیبی افتاده 
و سیاست های نادرست اقتصادِی ترکیه، در حالی تضعیف واحِد 

پولِی این کشور است.
صفر های روی اسکناس، نمادی از واقعیت اقتصاد هستند

اما آیا قوی یا ضعیف بودن واحد پول ملی کشــور ها فی نفســه 
موضوعیت دارد؟ این یکی از جا هایی است که نظر کارشناسان 
ممکن اســت با نظِر مردِم عادی تفاوت داشــته باشد. از منظر 
اقتصــادی، باال یا پایین بودِن »قیمِت« یک واحد پولی نشــانه 

مستقیمی از وضعیت اقتصاِد کشور ها نیست.
به عنــوان مثال، هــر چند قیمت پاییــِن »بولیــوار ونزوئال« 
نشان دهنده وضعیت اسفناِک اقتصاد ونزوئال است، قیمت پایین 
»روپیه اندونــزی« )به عنوان چهارمین پــول ارزان در جهان( 
نشــانه ای از اوضاع بِد اقتصادی در اندونزی نیســت. در واقع، تا 
کمتر از یک دهه دیگر، اندونزی در فهرســت ده اقتصاد بزرِگ 
جهان قرار خواهد گرفت. قدرتمند بودن یک واحد پولی به این 
معنی است که آن پول قدرت خرید باالیی هم دارد. بنابراین، اگر 
شما یک شهروند معمولِی کویتی باشید که مثال هزار دینار در 
ماه حقوق می گیرد، عمال معادل ۳ هزار و ۳۰۰ دالر آمریکا )در 
زماِن نگارش این متن( قدرت خرید خواهید داشــت.در مقابل 
اگر در ایران باشــید و ماهانــه ده میلیون تومان حقوق بگیرید 
در واقع کمتــر از ۵۰۰ دالر آمریکا قدرت خرید واقعی خواهید 
داشت. بنابراین، یک گردشگر معمولِی کویتی در آمریکا می تواند 

راحت تــر از یک ایرانی با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان خوش 
بگذراند.اما این قدرت خرید اثرات مســتقیمی بر کلیت اقتصاد 
کشــور ها هم بر جای می گذارد. با نرخ های کنونی، تقریبا تولید 
هیچ کاالیی در کویت، عمان یا بحرین به صرفه نیســت و اگر 
کسی در این کشور ها دست به تولید کاال و خدمات بزند، احتماال 
انگیزه های وطن پرستانه دارد و نه انگیزه های اقتصادی. در واقع، 
وقتی که می توانید هر کاالیی را در چین، ویتنام یا بنگالدش با 
ارزان ترین نیروِی کار تولید کنید، دلیلی ندارد همان کاال را در 
کویت تولید کنید و حقوقی را که به ۱۰ کارگر چینی می دهید، 

به یک کارگر کویتی بدهید.
کدام کشور ها صفر های پول شان را کم کردند؟

سیاســت حذف صفر از پول ملی، اما پیش از این بار ها امتحان 
شــده و امروز دیگر دست کم اقتصاددانان می دانند که نتایج آن 
چیســت. آلمان در دوره موســوم به »وایمار« )بین دو جنِگ 
جهانی(، یکی از مهیب ترین موج های ابرتورمی را از سر گذراند 
و یکی از اولین کشور هایی هم بود که این روش را امتحان کرد. 
اقتصاددانان آلمانی، در نهایت ۱۲ صفر از پول این کشور حذف 
کردند. ترکیه هم تا همین ۱۶ سال پیش، درگیر نرخ های تورمی 
به مراتب باالتر از نرخ های تورم در ایران بود و در ســال ۲۰۰۵ 
ناگزیــر »لیر جدید« را به جای واحد »لیِر« قدیمی معرفی کرد 
که ۶ صفر کمتر داشت. ترکیه از آن زمان تا امروز کمابیش موفق 
به کنترل تورم شده، اما هنوز هم در میان کشور هایی با باالترین 

نرخ تورم قرار دارد.

رکورددار حذف صفر در جهان هم برزیل اســت. از سال ۱۹۳۰ 
میالدی تا به امروز، طی شــش مرحله، در مجموع ۱۸ صفر از 
پول ملی برزیل حذف شده و واحد پولی این کشور هم هشت بار 

تغییر پیدا کرده است.
»ریال ایران« ضعیف ترین، »دینار کویت« قوی ترین

اما ایران در این ماجرا امروز هم رکورددار اســت و »ریال ایران« 
اکنون دومین واحد پولی ضعیف در جهان اســت. رتبه نخست 
به »بولیــوار ونزوئال« اختصاص دارد و اگر اقتصاد ونزوئال درگیِر 
شــرایط ابرتورمی نبود، اکنون ما از منظر قدرت واحد پولی، در 
قعر جدول بودیم. از آن سو، رتبه های اول تا سوم قدرتمندترین 
واحد های پولی جهان هم در همسایگِی ایران مورد استفاده قرار 
می گیرند. »دینار کویــت« قدرتمند ترین واحد پولی در جهان 
اســت و هر یک واحِد آن، معادل ۳.۳ دالر آمریکا است. »دینار 
بحرین« و »ریال عمان« )به ترتیب با نرخ برابرِی ۲.۶۶ و ۲.۶۰ 
در مقابل هر دالر آمریکا( هم در رتبه های دوم و ســوم در میان 

قدرتمندترین واحد های پولی در جهان قرار دارند.
شاید برای ایران بد هم نباشد!

اما فارغ از این ها، پایین بودن ارزش پول ملی شــاید برای ایران 
بد هم نباشد! توضیح اینکه صادرات از مبدا کویت یا کشور هایی 
با واحِد پولی قدرتمند، خیلی زود متوقف می شود و این کشور ها 

به واردکننده کاال های عمدتا لوکس بدل می شوند.
در واقــع، اگر انواع رانت های اقتصــادی، همچون رانت نفت یا 
رانت هاِی سیاسی )از نوعی که کشور هایی مانند امارات متحده 
عربی دریافت می کنند( نباشــد، واحد پولِی این کشور ها اساسا 
نباید این اندازه قدرتمند بمانــد. یک فایده واحد پولی ضعیف 
هم این است که تولید انواع کاال و خدمات در کشوری که واحد 
پولی اش ضعیف اســت، ارزان تر تمام می شود. از طرفی، »مزیت 
نســبی« حکم می کند که کاال و خدمات در کشور هایی تولید 

شوند که این کار را ارزان تر انجام می دهند.

آیا دست دولت برای خلق پول و افزایش تورم بسته خواهد شد؟

تغییر یک قانون بعد از ۵۰ سال

صفر های روی اسکناس، نمادی از واقعیت اقتصاد هستند

آیا »ریاِل« ارزان می تواند به نفع ایران باشد؟

اخبارکوتاه



ترقی اقتصادی : محمد رضا عربی مزرعه شاهی، عضو هیات مدیره 
بیمه آسیا می گوید: متاسفانه ارزش کل صنعت بیمه در بازار سرمایه 
نســبت به سایر صنایع رشد مطلوبی را تجربه نکرده است. او با اشاره 
به ریسک های ناشی از رقابت ناسالم و نرخ دهی غیرفنی و همچنین 
شرایط کنترل شــده بازار بیمه هم از حیث تعیین نرخ و هم میزان 
تعهدات و خســارت ها در خصوص رشته بیمه ثالث، تاکید می کند: 
تورم همیشــه علیه صنعت بیمه بوده در حالی که ســایر صنایع با 
تورم رشــد می کنند و از آن منتفع میشــوند. این عضو هیات مدیره 
بزرگترین شرکت بیمه  غیردولتی کشور معتقد است به دلیل منفی 
بودن نرخ  واقعی سود سپرده سرمایه گذاری در نزد بانک ها، آیین نامه 
ســرمایه گذاری صنعت بیمه نیازمند بازنگری است و افزون بر اینکه 
باید تالش شود تا هزینه های غیرضرور از روی دوش صنعت برداشته 
شود. عربی مزرعه شاهی، چشم انداز سهام بیمه آسیا را روشن و مثبت 
می دانــد و در گفتگو با دنیای بانک و بیمه تاکید می کند: ســاختار 
بیمه آســیا یک ساختار قوی و مســتحکمی است و از حیث ذخایر 
خوشبختانه در چند سال گذشته به ویژه ۲ سال گذشته مبالغ بسیار 
خوبی به ذخایر شرکت اضافه شده و از نظر بنیان شرایط بسیار خوبی 
را بیمه آسیا تجربه می کند و در سال گذشته هم سود خوبی شناسایی 
شــده و امیدواریم که شــرایط اقتصادی بگونه ای باشد که این روند 

ادامه پیدا کند.
 ارزیابی شما از روند صنعت بیمه در سال های اخیر چیست 

و آیا رشد آن را مطلوب می دانید؟
صنعت بیمه یکی از صنایع بســیار حیاتی در کل اقتصاد به شــمار 
می رود و ضرورت دارد که شــرکت های بیمه ای قوی داشته باشیم. 
پس از خصوصی ســازی ۳ شرکت های بیمه آســیا، البرز و دانا این 
واقعیت قابل مشــاهده است که طی یک دهه گذشته کل حق بیمه 
تولیدی شرکت های بیمه بر اســاس سالنامه آماری بیمه مرکزی از 
حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در ســال ۸۸ به ۸۱ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۹ رسیده است. یعنی ما با رشد ۱۷ برابری حق بیمه 
تولیدی مواجه شده ایم و خسارت های هم به همان میزان رشد کرده 
و خســارت پرداختی صنعت بیمه از ۳ هزار میلیارد تومان در ســال 
۸۸ به ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ســال ۹۹ رسیده است. به 
این ترتیب هرچند صنعت بیمه در این سال ها رشد داشته اما نسبت 
به ســایر صنایع عقب مانده و نتوانسته همپای آن ها رشد کند. حتی 
اگر رشد صنعت بیمه را با روند قیمت دالر هم مقایسه کنیم، متوجه 
خواهیم شد که صنعت بیمه از شاخص قیمت دالر هم عقب تر است.
 سهم صنعت بیمه را بازار سرمایه چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه سهم صنعت بیمه از کل بازار سرمایه نه تنها رشد نکرده بلکه 
کاهش هم یافته اســت به گونه ای که ارزش کل شرکت های بیمه ای 
حاضر در بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن ارزش یکی از شرکت های 
بیمه که قیمت ســهام آن تغییرات خاصی داشــته، حدود ۷۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شــود و در مقایسه با ســایر صنایع با این 
واقعیت مواجه می شــویم که کل ارزش صنعت بیمه در بازار سرمایه 
با یک یا ۲ شرکت بورسی برابری می کند. به نظر می رسد با توجه به 
فراگیری صنعت بیمه در کل اقتصاد کشور صنعت بیمه نیازمند توجه 
خاصی اســت تا ســهم و جایگاه بزرگتری را هم در اقتصاد و هم در 
بازار سرمایه داشته باشد. در غیر این صورت بازهم شاهد عقب ماندن 

صنعت بیمه از روند رشد سایر صنایع در بازار سرمایه خواهیم بود.
 صنعت بیمه با چه تنگناهایی مواجه است؟

در حال حاضر صنعت از ۲ ناحیه تحت فشــار قرار دارد. یک فشــار 
در بخش درآمدی صنعت اســت که متاسفانه به دلیل رقابت ناسالم 
بدون در نظر گرفتن ریسک های احتمالی حق بیمه تعیین و گرفته 
می شــود که صنعت بیمه را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است، 
هرچند بیمه مرکزی بــه این عرصه ورود کرده و تاحدودی وضعیت 
بهبود پیدا کرده اما بازهم شاهد این هستیم که در قراردادهای بزرگ 

متاسفانه رقابت سالم و نرخ دهی فنی صورت نمی گیرد و شرکت های 
بیمه به جای اینکه دنبال ریسک ســنجی و گرفتن حق بیمه واقعی 
جهت افزایش درآمدهای خود باشند، دنبال افزایش سهم خود از بازار 
هســتند حتی اگر این قراردادهای بیمه ای بزرگ به زیان بیانجامد و 
با پدیده منفی شــده خالص عایدی خود مواجه می شوند. امیدواریم 
راهکاری برای این وضعیت پیدا شود و شاهد ارزیابی درست ریسک ها 
و قیمت دهی متناســب با ریسک های احتمالی باشیم. فشار دیگری 
که بر صنعت بیمه وارد می شــود در بخش هزینه ای است و افزایش 
نرخ تورم بخش زیادی از بار خود را بر خسارت های پرداختی صنعت 
بیمه تحمیل می کند به گونه ای که در حوزه بیمه خودرو یا بیمه های 
درمانی ما شــاهد افزایش سرسام آور هزینه ها هستیم که نتیجه هر 
۲ فشــار وارده هم از ســمت درآمدها و هم از سمت هزینه ها باعث 
شده اســت تا خالص درآمدی و عملکرد بیمه ای  شرکت های بیمه 
رشد چندانی نکند. ســود فعالیت های بیمه ای قبل از محاسبه سود 
سرمایه گذاری شرکت های حاضر در بازار سهام  نشان می دهد که در 
ســال ۸۸ حدود ۱۸۹ میلیارد تومان  بوده  و در ســال ۹۹ به ۱۸۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است. یعنی کمتر از ۱۰ برابر رشد داشته است. 
بنابراین تاکید می کنم که صنعت بیمه با فشار سنگینی مواجه است 
و اگر شرکت های بیمه ای بخواهند سرپا بمانند باید خیلی حساب شده 
و دقیق رفتار کنند. امیدواریم که فکری برای این چالش در نهادهای 
باالدست نظیر بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران اندیشیده شود تا 
شاهد رشد بیشتر این صنعت باشیم تا عقب ماندگی خود را نسبت به 

سایر صنایع جبران کند.
 اشــاره کردید به اینکه باید توجه ویژه ای به صنعت بیمه 
صورت گیرد. مشــخصا چه انتظاری هم از دولت و نهادهای 

بیرون از صنعت و هم از خود صنعت بیمه دارید؟
در ارتبــاط با انتظــارات از صنعت بیمه، توجه به مدریت ریســک 
و قیمت دهی بر اســاس  ریسک ســنجی ضــرورت دارد. چرا که در 
حال حاضر در برخی از شــرکت های بیمه در رشــته هایی با کسری 
ذخیره مواجه هســتند و چون با یک نرخ پایین قرارداد امضا شــده، 
نتوانســته اند هزینه های قرارداد را پوشش دهند و این کسری ذخایر 
هم اعداد کوچک نیست که بخواهیم از آن چشم پوشی کنیم. مساله 
دیگر به بیمه شــخص ثالث مربوط می شــود که هیچ بخش آن در 
اختیار شــرکت های بیمه نیســت و نه تعیین حق بیمه ها بر اساس 
ریسک ســنجی صورت می گیرد و همه ساله تعرفه و یا حق بیمه را 

بیمه مرکزی ابالغ می کند و در بعد خســارت هم دست شرکت های 
بیمه بسته است و نرخ دیه را قوه قضاییه تعیین می کند و دولت هم 
یک سری هزینه های جانبی را بر صنعت بیمه تحمیل می کند و آنها 
را اخذ می کند. نظیر مبلغــی که به راهنمایی و رانندگی، اورژانس و 
... داده می شود. این روند هاست که باعث شده صنعت بیمه تضعیف 
شــود و بخش زیادی از حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه مرتبط 
با بیمه شــخص ثالث و خودرو است که همیشه با زیان مواجه است 
چرا کــه هم در بخش تعییــن حق بیمه و هم میزان خســارت یا 
تعهد های شرکت های بیمه، دســت صنعت بیمه را بسته اند و عمال 
مدیریت ریســک در خصوص بیمه شخص ثالث موضوعیت چندانی 
پیدا نمی کند. دولت و بیمه مرکزی می توانند از فشار بر صنعت بیمه 
از محل رشته بیمه شخص ثالث کم کنند و هیچ لزومی وجود ندارد 
که صنعت بیمه هزینه سایر بخش ها و دستگاه ها را متحمل شود. چه 
ضرورتی دارد که این هزینه ها به صنعت بیمه وارد شود در حالی که با 

مدل فعلی، بحث ریسک سنجی راننده ها موضوعیت ندارد.
 آیا همانند سال گذشــته انتظار می رود که شرکت های 
بیمه از محل بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بازار سهام، سود 

مناسبی به دست آورند؟
رشد شاخص بورس و سودآوری از محل سرمایه گذاری در بازار سهام 
در ماه های نخســت سال گذشته، یک اتفاق بود و قرار نیست دوباره 
تکرار شود و می بینیم که در نیمه دوم سال نه تنها شرکت های بیمه 
از محل ســرمایه گذاری در بازار سهام ســود نکردند، بلکه برخی از 
شرکت ها با منفی شدن ارزش ســرمایه گذاری خود مواجه شدند و 
باید ذخیره کاهش ارزش می گرفتند. اتفاقات ماه های نخســت سال 
گذشــته فرصت خوبی برای بهبود ترازنامه شرکت های بیمه بود و با 
توجه به رشــد خوبی که بازار سرمایه در آن مقطع تجربه کرد، بهتر 
بود که شــرکت های بیمه ای از سود حاصله برای تکمیل ذخایر خود 
اســتفاده می کردند و با این پدیده مواجه شــده ایم که به رغم سود 
باالی سرمایه گذاری در بازار سهام، برخی شرکت های بیمه ای حاضر 
به اصالح ترازنامه و تکمیل کســری ذخایر خود نشدند. البته برخی 
شرکت ها از جمله بیمه اســیا تمام سودهایی که در ۲ سال گذشته 
از محل سرمایه گذاری در بازار سهام به دست آورد در جهت تکمیل 
ذخایر خود اســتفاده کرد و از این منظر بیمه آسیا جزو شرکت های 
خوب و پایدار بازار سرمایه و صنعت بیمه به شمار می رود و تقریبا این 
شرکت کسری ذخیره خاصی ندارد.     گزینه های پیش روی صنعت 

بیمه برای سرمایه گذاری در شرایط حاضر چیست چرا که سود موثر 
بانکی که عمال منفی اســت. اتفاقا یکی از مواردی که باعث فشار بر 
صنعت بیمه می شود،  همین اســت که بر اساس دستور العمل های 
بیمه مرکزی باید یک حدی از منابع شــرکت به صورت سپرده های 
بانکــی نگهداری شــود و رقم آن هم کوچک نیســت. در حالی که 
همه می دانیم در شــرایط حاضر سپرده گذاری نزد بانک ها به معنای 
هدررفت منابع اســت چرا که با نرخ تورم ۵۰ درصد، نرخ ســود ۱۸ 
درصدی سپرده های بانکی به این معناست که سپرده گذاران بیش از 
۳۰ درصد از تورم عقب هستند و ان به معنای تحلیل رفتن شرکتهلی 
بیمه. یکی از زمینه هایی که به نظر نیاز به بازبینی جدی دارد آیین نامه 
سرمایه گذاری صنعت بیمه است تا شرکت ها بتوانند در شرایط تورمی 

ضرر نکنند.
االن بازار سرمایه پس از نیمه دوم سال شرایط خوبی را تجربه نکرده 
و در ماه های نخست امسال هم روند بازار هرچند تا حدودی بهتر شده 
اما همچنان مطلوب نیست. با این حال بازار سرمایه برای شرکت های 
بیمه ای در بلندمدت ارزشــمند است و آن دسته از شرکت های بیمه 
که در بیمه عمر بیشــتر فعالیت دارند، حضورشــان در بازار سرمایه 
ارزش منــد خواهد بود و می تواند جلوی کاهــش ارزش پول در برابر 

تورم را بگیرد.
 ســهامداران خرد همواره در حال مقایســه بازده سهام 
هستند، توصیه شــما به این سهامداران به ویژه سهامداران 

خرد در صنعت بیمه چیست؟
صنعت بیمــه در کل دنیا، یک صنعت تحت نظــارت و به اصطالح 
رگوله شده ، خاص و محتاطی است. بنابراین انتظاراتی که از صنعت 
بیمه داریم را باید متناسب با شرایط حاکم بر صنعت متعادل کنیم. 
چون در ســایر صنایع، افزایش قیمت محصوالت یا تغییر در ساختار 
و... خیلــی راحت انجام می گیرد. اما صنعــت بیمه در کل دنیا یک 
صنعت تحت نظارت نهادهای ناظر اســت. پس نباید انتظاری که از 
یک شرکت پتروشیمی یا فوالدی در خصوص بازده سهام وجود دارد، 
نباید درخصوص سهام شرکت های بیمه داشته باشیم. حتی اگر روند 
قیمت سهام شرکت های بیمه در بازار سهام را رصد کنیم، می بینیم 
که از بازار عقب تر است. به ویژه اینکه سایر صنایع بورسی عمدتا ارزش 
سهام شان وابسته به قیمت ارز است که در سال های اخیر رشد داشته 
است، بسیاری از صنایع از افزایش نرخ تورم سود می برند و نرخ تورم 
به نفع بازده سهام آنهاست اما در خصوص صنعت بیمه تورم برعکس 
باعث کاهش بازده سهام و افزایش هزینه شرکت های بیمه گر می شود. 
در واقع تورم به زیان شرکت های بیمه است. بنابراین شرکت های بیمه 
برای کسانی که دنبال گرفتن سود کالن در یک بازه زمانی کوتاه مدت 
هستند، اصال گزینه خوبی نیست. اما سهام شرکت های بیمه در یک 
بازه بلندمدت ســود منطقی را به همراه دارد و سهامداران خردی که 
دنبال سود باال در کوتاه مدت هستند، اصال نباید وارد خرید و فروش 

سهام بیمه ای شوند.
 کســانی که بخواهد روی ســهام شــرکت های بیمه 

سرمایه گذاری کنند، باید چه مولفه هایی را در نظر بگیرند؟
۲ مولفه در خصوص انتخاب یک شرکت بیمه ای برای خرید سهام آن 
و سرمایه گذاری مهم است، نخست ترازنامه شرکت های بیمه به ویژه 
از حیث ذخایر فنی می باشد.. مساله دوم ترکیب پرتفوی شرکت های 
بیمه اســت که خیلی مهم است و تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش 
روز بستگی دارد. ما االن با شرکت هایی بیمه ای در بازار سهام داریم که 
تمام دارایی آن به قیمت روز است و با قیمت دفتری تفاوت چندانی 
نمی کند. باید دقت کنیم که اگر ذخایر یک شــرکت بیمه ای کافی 
نباشد، سود هر سال توسط خسارت های سال گذشته خورده می شود.

افزون بر اینکه ساختار و ترکیب دارایی شرکت های بیمه ای هم بسیار 
مهم است که آیا این دارایی ها به چه میزان در طبقه سرمایه گذاری، 

دارایی های ثابت یا وجه نقد وجود دارند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
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ترقی اقتصادی : اســتارت آپ های نوپا در بیمه برای ادامه فعالیت و کســب و کار خود به 
مانع تازه ای برخورده اند که یک ســوی آن نهاد رگوالتور بیمه مرکزی است. به گفته رئیس 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اعمال محدودیت های جدید از سوی 
بیمه مرکزی بر ادامه فعالیت استارت آپ های بیمه ای، قهرآمیز است و نتیجه ای جز آسیب به 

چابکی در صنعت بیمه در بر نخواهد داشت.
بیمه مرکزی با صدور بخشــنامه ای، ادامه همکاری شــرکت های بیمه با اســتارت آپ ها و 
پلتفرم های فروش آنالین بیمه را مشــروط به کسب مجوز فعالیت از سوی استارت آپ های 
این حوزه کرد. بر اســاس این بخشــنامه، از اول تیرماه امسال هرگونه همکاری مستقیم و 
غیرمســتقیم شرکت های بیمه و شبکه فروش با ستارت آپ های بیمه ای فاقد مجوز از بیمه 
مرکزی ممنوع بوده و در صورت مشاهده نام شرکت های بیمه در سایت ها و اپلیکیشن های 

این حوزه، با آنان برخوردهای نظارتی صورت خواهد گرفت.
 رئیس کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول دیجیتــال اتاق تهران در واکنــش به اقدام 
قهری بیمه مرکزی با اســتارت آپ های بیمه ای، چنین مانع تراشــی ها بر ســر راه فعالیت 
کسب و کارهای نوپا را مسبوق به سابقه دانست و با اشاره به اینکه، پیش از این نیز نهادهای 
تنظیم گر بازار،محدودیت هایی را برای اســتارت  آپ ها ایجاد کرده اند، گفت: پیش از این نیز  
محدودیت های متعددی از ســوی وزارت بهداشــت و زیرمجموعه های این وزارتخانه علیه 
استارت آپ های حوزه سالمت اعمال شد که از جمله تبعات این برخورد قهری، بروز موانع و 

مشکالت در مقابله با بیماری کرونا در کشور بود.

فرزیــن فردیس با بیان اینکه، چنــدی پیش نیز محدودیت و ممنوعیت هایی در شــبکه 
تراکنش های مالی در ارتباط با رمز ارزها اعمال شد، افزود: کنشگران و فعاالن حوزه استارت آپ 
کشور انتظار دارند که نهادهای تنظیم گر، به جای محدود کردن فعالیت کسب و کارهای نوپا 
فرش قرمز پیش پای استارت آپ ها پهن کنند تا با افزایش بهره وری در کشور، تولید ناخالص 

ملی افزایش پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس، با استناد به تجارب قبلی از جمله برخورد با فعالیت 
شــبکه حمل و نقل اینترنتی، اعمال محدودیت برای فعالیت استارت آپ های بیمه ای را ناکام 
دانست و پیش بینی کرد با توجه به شتاب اقتصاد دیجیتال در کشور، شرکت های کارگزاری 

بیمه نیز راهی جز همسویی و همراهی با استارت آپ ها این حوزه نخواهند داشت.
همچنین، محمود کریمی مدیر ارشد شبکه نوآفرینی پلنت به عنوان اولین مرکز نوآوری در 
صنعت بیمه نیز، تعارض پیش آمده میان بازیگران سنتی صنعت بیمه و استارت آپ ها را از 
طریق گفت و گوی هوشمندانه و هم فکری قابل حل دانست و گفت: نبود چاالکی کافی و وجود 
رویکرد محافظه کارانه در نهاد بیمه مرکزی و شــرکت های بیمه گذار، اجازه نداده است تا این 

صنعت آنطور که باید مسیر نوآوری و چابکی را طی کند.
وی با بیان اینکه از حدود سه سال پیش، به تمامی استارت آپ های بیمه ای در کشور اعالم 
شــد که برای ادامه فعالیت خود، باید نسبت به کسب مجوز اقدام کنند، افزود: با استناد به 
قانون، بیمه مرکزی، شرکت های بیمه گر را از هرگونه تخفیف مازاد برای صدور بیمه شخص 
ثالث منع کرده است، در حالی که بازاریابان بیمه ای در قالب استارت آپ ها این نوع بیمه را با 

تخفیف عرضه می کنند، از این رو، تعارضی ایجاد شده است که عمال دو طرف این صنعت را 
در برابر هم قرار داده است حال آنکه شبکه استارت آپ بیمه کشور، با تکیه بر ساختار و ویژگی 
اکوسیستم نوآوری در ایران و جهان، مدعی هستند که قائل به برهم زدن ساختارهای سنتی 
هستند به مانند آنچه که در دنیای امروز مرسوم است و از طرفی نیز، بر این باورند که قواعد 
گذشته و سرعت گیر در کسب و کار و اقتصاد را باید کنار گذاشت و دو طرف کمک کنند تا 

سهم بازارها افزایش یابد.
کریمی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر بیمه مرکزی، قهرآمیز اســت، افزود: راهکار برون رفت از 
چالش اخیر این اســت که نهاد رگوالتور در بیمه و استارت آپ ها با گشاده رویی به گفت و گو 
نشسته و راه حل هایی برای رفع مشکالت رخ داده بیابند و اجازه داده نشود تا کسب و کارهای 

نوآور در صنعت بیمه از ادامه فعالیت باز بمانند.

ادامه رگوالتوری نهادهای دولتی بر کسب و کارهای نوپا

انتقاد کنشگران اقتصاد دیجیتال از محدودیت های تازه بیمه مرکزی

صنعت بیمه بازنده تورم باالست

ضرورت اصالح آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه 
 رشد ۴9درصدی فروش بیمه دانا  

در بهار 1۴۰۰
ترقــی اقتصــادی: ۶۹ درصــد از کل فــروش بهــاره بیمــه دانــا در پایان 
خرداد ۱۴۰۰ به ســه رشــته بیمــه درمان، شــخص ثالث و حوادث سرنشــین 
اختصــاص دارد. نشــانه ای اشــکار از اعتیــاد و وابســتگی زیــاد این شــرکت 
باســابقه بــه رقابت در رشــته هایی کــه البته ریســک زیادی را هم بــه همراه 
 دارد. برنامــه ابراهیــم کاردگر برای متنوع کــردن پرتفوی بیمه دانا چیســت؟.

حق بیمه تولیدی بیمه دانا در فصل بهار امســال نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته ۴۹ درصد رشد داشته اســت. کل فروش شرکت در ســه ماهه نخست 
امســال بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده اســت.از کل فروش بیمه دانا 
در بهار امســال ۲۵ درصد سهم رشــته بیمه درمان، ۴۲ درصد بیمه شخص ثالث 
و ۶ درصد هم ســهم رشته حوادث سرنشین بوده اســت. تنها ۷ درصد از فروش 
 شــرکت به رشــته بیمه بدنه خودرو و ۶ درصد هم بیمه های زندگی اندوخته دار 

بوده است.

 طرح بیمه خبرنگاران در دستور کار 
بیمه رازی 

ترقی اقتصادی: مدیــر عامل بیمه رازی گفت :خبرنــگاران جزء اثرگذارترین و 
پرکارترین اصناف جامعه و سمبل تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و 
مطالبه گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی بخشی و عینیت بخشیدن به 
“نون والقلم مایســطرون” در طبق اخالص گذاشته اند.علی جباری مدیرعامل بیمه 
رازی با تاکید بر جایگاه ارزشمند خبرنگاران در کشور و علی الخصوص در صنعت 
بیمــه افزود ؛ در جهت صیانت از خدمات این عزیزان ، طرح ویژه بیمه خبرنگاران 
در دستور کار شرکت بیمه رازی قرار گرفته و در صدد هستیم تا روز خبرنگار این 

طرح را اجرایی نماییم .

 خدمتی جدید در بیمه های زندگی 
بیمه پارسیان

ترقی اقتصادی: بیمه پارســیان، به منظور تکریم بیمه گــزاران و ارایه خدمات 
درمان تکمیلی به ایشــان، جشــنواره فــروش بیمه نامه درمان خانــواده را برای 
دارندگان بیمه های عمروســرمایه گذاری برگزار می کنــد.در این طرح، از نیمه 
اردیبهشــت ماه لغایت پایان شــهریور ماه ســال جاری، تمام دارندگان بیمه نامه 
عمروســرمایه گذاری اعــم از»بیمه گزاران جدید و قدیمــی« و افراد تحت تکفل 
ایشــان )بیمه گزار، همســر و فرزندان( که شرایط الزم را احراز نمایند، می توانند 
نســبت به خرید بیمه نامه درمان خانواده از طریق جشــنواره فروش اقدام نموده 
و از پوشــش های متنوع درمانی در قالب، چهار طــرح طالیی، نقره ای، برنزی و  

نخستین بهره مند گردند.

 تنوع خدمات استراتژی بیمه تعاون 
ترقی اقتصادی: برای کمک به کســب و کارهای که بدلیل گســترش بیماری 
کرونا آســیب دیدند بیمه توقف کســب و کار را طراحی و مشاغل را تحت پوشش 
قــرار دادیم.یونس مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون  با اشــاره به اینکه بیمه تعاون 
اســتراتژی تنوع خدمات بیمه را به جای تمرکز در پیش گرفته است افزود: با این 
استراتژی ریســک را کاهش داده ایم و از این که مثال به دلیل نوسانات اقتصادی 
در یک رشــته بیمه ای خاص شرکت آســیب ببیند جلوگیری کردیم. مبنای ما 
میانگین صنعت بیمه بوده اســت و در تمام رشته های بیمه ای آنچه که در متوسط 
صنعــت بیمه رخ می دهد در بیمه تعاون نیز رخ می دهد. البته امروز بیمه زندگی 
بیمه تعاون )عمر و سرمایه گذاری( هدف جدیدی است که برای رسیدن به حداقل 
متوســط صنعت روی آن ســرمایه گذاری کرده ایم اما تمرکز انحصاری روی یک 

محصول نداریم.

 کرونا مسئولیت شرکت های بیمه 
را زیاد کرد

ترقی اقتصادی: نشست بررسی سند راهبردی بیمه ایران به منظور به روز آوری 
و تدوین نهایی این ســند با حضور سید مجید بختیاری، مدیر عامل، یکتا اشرفی 
عضو هیات مدیره، معاونین، مدیران ســتادی و اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد.     در این جلسه ســید مجید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران ، بروز 
بیماری کرونا و همچنین مگا پروژه ها را یکی دیگر از مواردی دانســت که منجر 
به تغییرات گســترده در روند زندگی شده اســت. وی گفت : بروز بیماری  کرونا 
در حوزه های مالی انقالبی ایجاد کرد و منجر به تغییرات گســترده و ســریع در 
اقتصاد هوشــمند و دیجیتال شد و مسئولیت شرکت های بیمه را زیاد کرد. ما در 
گذشــته در صورت وقوع اتفاقات غیر مترقبه، مســئول جبران زیان های جانی و 
مالــی بودیم، اما با بوجود آمدن کرونا و بحث بیمه های عمر و بیکاری ، شــرکت 
های بیمه مجبور شدند تا در کنار دولت ها ، کمک های زیادی در جهت حمایت 

از مردم انجام دهند .

 فروش ویژه محصوالت بیمه نوین 
در تیرماه

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمــه نوین به منظور گســترش فرهنــگ بیمه ای، 
محصــوالت بیمه ای خود را با شــرایط و تخفیف  های ویژه در تیرماه ســال جاری 
به فروش می رســاند.این شــرکت در جشــنواره فروش ویژه خــود تحت عنوان 
»تابستانه«، بیمه های مســئولیت و آتش سوزی خود را تنها به مدت ۱۰ روز و از 
یکــم الی دهم تیرماه با تخفیف های ویژه ارائــه می دهد.محصوالت بیمه ای ارائه 
شــده در جشنواره »تابستانه« بیمه نوین شــامل؛ بیمه های مسئولیت کارفرما در 
قبال کارکنان صنعتی، خدماتی و بازرگانی، مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان 
ساختمانی، مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی، مسئولیت مدنی مدیران 
مراکز آموزشی، مسئولیت مدنی مدیران تاالرها و رستوران  ها و نیز بیمه های آتش 

صنعتی و غیرصنعتی می شوند.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی :  قوانین در کشور ما باید حسب شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط 
در کشور ما بسیار زیاد است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید بیمه شخص 
ثالث دقیقا با چنین وضعیتی مواجه اســت و از این رو به نظر من این قانون در حوزه هایی قابل 
نقد کردن است.ما قانون را وضع کرده ایم تا مشکالتی را حل کند، نه این که در کنار حل برخی 
مشــکالت، مشــکالت تازه را ایجاد کند. به عنوان مثال، موضوع »خودروی متعارف« از مواردی 
است که به افزایش پرونده های قضایی منجر شده است. در حال حاضر ممکن است در یک واقعه 
تصادف، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه گر تنها بخشی 
از آن را بپردازد و زیان دیده مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را در قوه قضاییه ثبت 
کند. حتی دیده شده است زیان دیده از شرکت بیمه نیز شکایت کرده است. در ادامه دیدگاه های 
علیرضا یزدان دوست،  مدیرعامل شرکت بیمه آسماری درباره بیمه های اتومبیل؛ را می خوانید : 
 سالهاست بیمه گران با این سوال از سوی بیمه گزاران مواجه اند که چرا خودروهای 
مشابه، حق بیمه یکسان می پردازند؟ این حق بیمه یکسان در حوزه بیمه های شخص 
ثالث بسیار شــگفت آور است، اما در مورد بیمه های بدنه هم این موضوع آزاردهنده 
شده اســت. مثال حق بیمه یک خودرو که در تمام طول سال حتی یک کیلومتر هم 
حرکت نکند، با حق بیمه خودرویی که هر روز از آن اســتفاده می شود تفاوتی ندارد. 

ماجرا چیست؟
محاسبات »پارامتریک« نه فقط در بیمه نامه خودرو، بلکه در همه بیمه نامه ها می تواند مطرح 
باشد، اما در حوزه بیمه های خودرو به دلیل فراگیری آن، ملموس تر است. واقعیت این است که 

حتی استفاده کننده خودرو هم می تواند ریسک متفاوت ایجاد کند. راننده محور شدن بیمه نامه 
شــخص ثالث که به تازگی در کشور ما در حال مطرح شدن است، موضوعی است که سالهاست 
در کشورهای توسعه یافته پیاده سازی شده است. در برخی کشورها، پارامترهای موضوع محاسبه 
حق بیمه و صدور بیمه نامه، بسیار گسترده و ریز شده است، به طوری که حتی رنگ ماشین و یا 
محله ای که دارنده خودرو در آن ساکن است نیز در محاسبات حق بیمه در نظر گرفته می شود. 
این روشها منطق درستی هم دارند. به عنوان مثال افراد جوان، خودروهایی با رنگ ها تند را می 
پسندند، پس از روی رنگ خودرو می توان دریافت که راننده آن ریسک بیشتر ایجاد می کند. این 
که مالک خودرو، پارکینگ اختصاصی دارد یا خودروی خود را کنار خیابان پارک می کند، بر حق 
بیمه اثرگذار است. اگر مالک خودرو در محله ای ساکن است که طی یک سال گذشته هیچ سرقت 
خودرویی در آن گزارش نشــده است، باید حق بیمه کمتری بپردازد، اما اگر در محله ای ساکن 
است که ماهیانه یک بار سرقت خودرو در آن رخ داده است، طبیعتا باید حق بیمه بیشتر بپردازد. 
به طور کلی »پارامتریک کردن« محاسبات حق بیمه با ریسک سنجی متناسب است، اما واقعیت 

این است که بستر ریسک سنجی در کشور ما چندان فراهم نیست.
 چه بسترهایی به این منظور مورد نیاز است؟

اگر سیســتم های بیمه گران، پلیس، اورژانس و آتش نشــانی به هم متصل بود، می توانست به 
شناســایی ریســک کمک کند. به عنوان مثال اگر ما بدانیم میزان آتش سوزی های رخ داده در 
شــهرها، بیشتر به کدام مناطق مربوط است، می توانیم حق بیمه آتش سوزی را با آن متناسب 
کنیم. یا اگر بدانیم در کدام مناطق شهرها سرقت داخل خودرو بیشتر است، یا سرقت کلی خودرو 

در کدام مناطق بیشتر به وقوع می پیوندد، طبیعتا می توانیم نرخ ها را متعادل کنیم.
متاسفانه باید بگویم چنین رویکردی نه تنها میان سازمان های مختلف وجود ندارد، بلکه بیمه گران 

هم در این زمینه با هم توافقی ندارند.
 یعنی بیمه گران می توانند اطالعات خود را با هم به اشتراک بگذارند؟

بله، اما من نگاه دیگری هم دارم. به عنوان مثال بیمه گران می دانند که در برخی نقاط کشــور 
به دلیل وقوع تصادف های متعدد، همواره بخش قابل توجهی خسارت مربوط به بیمه نامه های 
شخص ثالث یا بدنه اتومبیل را می پردازند. در چنین شرایطی، آیا نمی توانند به روشی مشترک 

برای کاهش موارد تصادف در این نقاط برسند؟ بدون شک این کار امکان پذیر است.
به چه شکلی امکان پذیر است؟ طبیعتا اصالح هندسی جاده ها هزینه های زیادی دارد که بیمه 

گران از پس آن بر نمی آیند. این کار نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی است.
بله، اما راه های دیگری را باید دنبال کنیم. می توان از روش های کم هزینه مانند اطالع رسانی 
قراردادن موانع یا امثال آن استفاده کرد که در عین کاهش میزان تصادفات، هزینه های پرداختی 
شرکت های بیمه را هم بسیار کاهش می دهد. به طور کلی من معتقدم روش مدیریت ریسک 
فقط این نیست که ما از عدد خسارت به تعرفه برسیم، بلکه می توانیم عدد خسارت را تغییر دهیم.

 تجربه مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
 »کرونا« تجربه نزدیک و دقیق از همین ماجرا بود. شیوع این بیماری باعث کاهش سفرها شد و 
در نتیجه میزان خسارت های خودرویی کاهش قابل توجهی داشت. حال ما باید به دنبال مولفه 

غیر کرونایی در این زمینه باشیم.
 این گونه اقدامات از طریق قانون گذاری باید انجام شود، یا این که به تعامالت درونی 

بیمه گران هم مربوط است؟
ممکن اســت در حوزه هایی مانند ایجاد شبکه های بین سازمانی به قانون نیاز باشد، ولی بخش 
بسترسازی صنعت بیمه به قانون نیاز ندارد و فقط عزم بیمه گران را می طلبد. شرکت های بیمه 

باید متوجه شوند که به اشتراک گذاشتن داده ها، به نفع همه است.

 چون بحث قانون شد، خوب است بپرسم حاال که مدت قابل توجهی از اجرای قانون 
جدید بیمه نامه شخص ثالث گذشته است، ارزیابی شما از این قانون چیست؟

معتقدم قوانین در کشور ما باید حسب شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط در کشور ما 
بسیار زیاد است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید بیمه شخص ثالث دقیقا با 
چنین وضعیتی مواجه است و از این رو به نظر من این قانون در حوزه هایی قابل نقد کردن است. ما 
قانون را وضع کرده ایم تا مشکالتی را حل کند، نه این که در کنار حل برخی مشکالت، مشکالت 
تازه را ایجاد کند. به عنوان مثال، موضوع »خودروی متعارف« از مواردی است که به افزایش پرونده 
های قضایی منجر شده است. در حال حاضر ممکن است در یک واقعه تصادف ۱۰۰ میلیون تومان 
خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه گر تنها بخشی از آن را بپردازد و زیان دیده 
مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را در قوه قضاییه ثبت کند. حتی دیده شده است 

زیان دیده از شرکت بیمه نیز شکایت کرده است.

حق بیمه ها با ریسک ها متناسب نیست

مشکالت »خودروی متعارف« دربیمه اتومبیل 



ترقی اقتصادی : از تحلیل نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت 
می شود که برمبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف پذیری و چابکی الزم برای مواجهه 

و تطبیق با تغییرات ناشی از انقالب صنعتی چهارم را ندارد.
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارش بین المللی رقابت پذیری جهانی را منتشر می کند. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با توجه به گزارش مجمع جهانی اقتصاد و برنامه های 

توسعه در کشور به بررسی این شاخص در ایران پرداخته است.
براســاس این گزارش و طبق ماده )۲۲( قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه جمهوری 
اســالمی ایران )مصوب ۱۳۹۵( دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان 
کشورهای منطقه سند چشم انداز در شاخص رقابت پذیری جهانی، تا پایان اجرای برنامه 
ششــم توسعه شده است. روند تغییر رتبه کشــور در گزارش رقابت پذیری جهانی نشان 
می دهد وضعیت کشــور در این گزارش در ســال های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده 
به نحوی که با وجود نوســانات اندک، از رتبه ۶۲ در ســال ۲۰۱۱ به ۹۹ در ســال ۲۰۱۹ 
تنزل یافته و در جایگاه هفدهم منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است. در گزارش سال 
۲۰۲۰ رقابت پذیری جهانی باتوجه به بحران کرونا در جهان از رتبه بندی کشورها صرف نظر 
و تنها به ارائه توصیه های کلی برای بهبود وضعیت کشورها در شرایط بحران بسنده شده 
است. تنزل رتبه کشور در این شاخص در طول سال های اخیر نشان می دهد اقدام مؤثری 
توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان تغییر روش شناسی گزارش 

رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، روند تنزل رتبه ایران را تشدید کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساســی در سال ۲۰۱۸، مبنای ساخت شاخص را 
انقالب صنعتی چهارم قرار داده اســت. طبق دیدگاه پروفسور کالوس شوآب، بنیان گذار 
مجمع جهانی اقتصاد و ایده پرداز و مروج اصلی این نگاه، کشورهای جهان در آستانه نقطه 
عطفی قرار دارند که شــیوه زندگی و کار را به شکل اساسی دگرگون خواهد کرد و دارای 

پیامدهای اثرگذار در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر است.
پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در ســال ۲۰۱۸، بیشترین افت و نوسان رتبه 
ایران، به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کالن، نهادها، مهارت ها و پویایی کســب وکار بوده 
است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کالن بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه 
شــده که نشــان از وجود فضای نااطمینانی و عدم پیش بینی پذیری سرمایه گذاری ها و 
فعالیت های اقتصادی اســت. نامناســب بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز نشان دهنده 
بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری را به دلیل عدم 
شــفافیت، بار مقررات اضافی، آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و 
حمایت اندک از حقوق مالکیت کاهش می دهد. در رکن »مهارت ها« که در رویکرد جدید 
جایگزین رکن »آموزش عالی و حرفه ای« شــده، مؤلفه ها بیش از آنکه کمیت آموزش را 
مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت های نیروی انسانی را ارزیابی می کنند و بنابراین 
یکی از نقاط ضعف کشــور را یعنی کمبود مهارت ها با وجود ســطح بسیار باالی آموزش 
نمایان می کنند. در رکن »پویایی کسب وکار« افزودن مؤلفه هایی که سهولت ورود و خروج 
کسب وکارها به بازار و شکل گیری فضای رقابتی را ارزیابی می کنند، رتبه نامناسب تری را 

برای ایران نسبت به روش قبلی رقم زده است.
از تحلیل نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت می شود که برمبنای 
رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف پذیری و چابکی الزم برای مواجهه و تطبیق با تغییرات 
ناشــی از انقالب صنعتی چهارم را ندارد. افت شدید رتبه ایران در سه سال اخیر بیش از 
هر چیز به دلیل تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد بوده است و بنابراین می توان دریافت 
که با مبنا قراردادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره وری و 
رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت پذیری با سایر 

کشورها دارد.

ترقی اقتصادی : در ســال  پایانی دهه ۹۰ اما، جسته گریخته آمارهایی 
درباره بهبود وضعیت تولید نفت ایران منتشــر شده است. شانا به نقل از 
دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نوشته است میانگین 
تولید نفت ایران در سال گذشته میالدی )۲۰۲۰( یک میلیون و ۹۸۵ هزار 
بشــکه و در سال ۲۰۱۹ نیز ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار بشکه برآورد می شود. 
این میزان تولید، کمترین تولید نفت در ایران از سال ۱۳۶۱ به بعد است.

در تمام دهه ای که گذشت، که از آن به عنوان دهه خاموش اقتصاد ایران 
یاد می کنند، تنها یک سال رشــد تولید  در حوزه نفت، دندان  گیر است. 
انگار که نفت ایران در خوابی طوالنی و آشــفته بوده. بر اســاس آمارهای 
اعالم شــده توسط بانک مرکزی، از ابتدای سال ۹۰ تا پایان سال ۹۹ تنها 
یک بار – و آن هم در سال ۹۵- رشد بخش نفت از ۱۰ درصد تجاوز کرده 
به ۶۱,۶ درصد رســیده و رکورد خوبی از خود برجای گذاشته. به جز این 
رویای کوتاه، در ســال های ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۷ و  ۹۸ تولید نفت در کشــور 
کاهش  چشمگیری را تجربه کرده و برای مثال در سال ۹۸ تا منفی ۳۸,۷ 

درصد ســقوط کرده است. اگرچه آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی در 
این حوزه از مجرای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همواره اعالم می شد اما 
از بعد از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و خروج این کشــور از برجام 
در اردیبهشت سال ۹۷، دیگر روند منظم آماردهی متوقف شد. فعاالن این 
حوزه علت را فروش نفت و صادرات آن به کشورهایی مثل چین از مبادی 
غیر رسمی خواندند و توقف انتشار آمار را به صالح کشور دانستند. آخرین 
گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در فصل تابســتان ســال 
۱۳۹۷، میزان تولید و صادرات نفت خام به ترتیب ۳,۸ میلیون بشــکه و 
۱,۹ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب ۰,۳ 
و ۱۴,۸ درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت خام تحویلی به 
پاالیشگاه ها ۱,۷ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن 

۱,۴ درصد افزایش را نشان می دهد.
بازگشت آهسته به مدار تولید

در ســال  پایانی دهه ۹۰ اما، جســته گریخته آمارهایــی درباره بهبود 

وضعیت تولید نفت ایران منتشر شده است. شانا به 
نقل از  دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( نوشته اســت میانگین تولید نفت 
ایران در سال گذشــته میالدی )۲۰۲۰( یک 
میلیون و ۹۸۵ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۹ نیز 
۲ میلیون و ۳۵۶ هزار بشــکه برآورد می شود. 
این میزان تولید، کمترین تولید نفت در ایران 

از سال ۱۳۶۱ به بعد است.
اما گزارش ماه فوریه اوپک که در بهمن ســال 

گذشته منتشر شد، نشــان می دهد تولید نفت 
ایران در ماه ژانویه نســبت به ماه دسامبر )آذرماه 

- دی ماه( با افزایش ۶۲ هزار بشــکه ای به ۲ میلیون 
و ۸۴ هزار بشــکه در روز رسیده است و این یعنی روند 

تولید در حال بهبود اســت. تا جایی که در اســفند ماه سال 

گذشته تولید نفت ایران  به ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده 
که نســبت به ماه پیش از آن ۳۵ هزار بشــکه در روز 

بیشتر بوده است.
بر اساس این گزارش، ایران در ماه ژانویه برابر با 
بهمن ۹۹ روزانه دو میلیون و ۸۵ هزار بشکه 
نفت تولید کرده اســت که این رقم در ماه 
پیش از آن یعنی دسامبر ۲۰۲۰ )دی ۹۹( 
۲ میلیون و ۲۵ هزار بشــکه در روز بوده 
است. این در حالی است که متوسط تولید 
نفت ایران در ســال ۲۰۱۸ برابر با روزانه 
۳ میلیون و ۵۵۳ هزار بشــکه و در سال 
۲۰۱۷ برابر با ۳ میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه 

در روز بوده است.
اما و اگرهای نفتی

اگرچه تولید نفت ایران پس از اجرای سیاست 
خصمانه دولــت ترامپ مبنی بر تحریم حداکثری 
صنعت نفت ایران، بیــش از ۴۰ درصد کاهش یافته 
است که رقم قابل توجهی محسوب می شود. اما تحریم های 
دولت آمریکا بر صادرات نفت ایران، اثر بزرگ تری، نسبت به 

تولید نفت، داشــته است. بر اساس آمارهای شانا، صادرات نفت ایران در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، زمانی که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده 
بود، ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار بشکه در روز بوده است. در سه ماهه نخست 
سال ۲۰۱۹، اما، پس از اعمال اولین دور تحریم های نفتی توسط دولت 
ترامــپ، صادرات نفت ایران به یک میلیون و ۳۳۰ هزار بشــکه در روز 
رســید. در واقع، اگر برآورد آژانس بین المللی انرژی درست باشد، میزان 
صادرات نفت ایران نسبت به پیش از خروج آمریکا از برجام، بیش از ۸۰ 

درصد کاهش یافته است!
نفت ایران امــا حاال بعد از تجربه کاهش هــای به  یادماندنی در تولید و 
صادرات، بعد از یک دهه فراز و فرود، در آســتانه بهبود شرایط ایستاده 
اما از دی ماه ســال ۹۸ که چین رسماً شیوع ویروس کرونا در این کشور 
را اعالم کرد، قیمت نفت در شــوک این خبر ریزشــی شد و تا امروز که 
این بیماری امان بســیاری از کشــورها را بریده، تقاضای نفت در جهان 
چیزی حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و این طور که به نظر 
می رســد، فعاًل هم سر بازگشت ندارد. اگر آمریکا و ایران به میز مذاکره 
برنگردند و برجام احیا نشود، به نظر می رسد که کار صادرات برای ایران 
ســخت تر از سال های ســخت دهه ۹۰ می شود. چرا که هم قیمت نفت 
پاییــن آمده، هم تقاضای جهانی و هم احتماال آخرین  راه های دور زدن 

تحریم برای خام فروشی لو رفته است.

 شیوه مالیات ستانی و تاثیر آن 
بر کسب و کارها

به طور کلی دولت ها دارای سه نقش مهم تخصیصی 
توزیعی و تثبیتی هســتند کــه به صورت تخصیص 
بهینه منابع، توزیع عادالنه درآمد، رشــد اقتصادی 
افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی 
قیمت ها، بهبود تجارت بین المللی و تراز پرداخت ها 
نمــود پیدا می کند. برای انجام ایــن وظایف منابع 
درآمــدی فراوانی مورد نیاز اســت که از دو طریق 
درآمدهــای مالیاتی و غیرمالیاتی تامین می شــود. 
هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر 
باشــد، آثار نامطلوب اقتصادی و نوسانات درآمدی 
کمتر خواهد شد. عمده درآمد کشورهای نفت خیز 
در حال توســعه از جمله ایران از فروش دارایی های نفت و گاز به دســت آمده که بی ثباتی 

بسیار شدیدی در درآمدهای این کشورها را موجب گشته است.
بررســی سری زمانی همبستگی رشــد درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی نشان می دهد که 
در سال هایی که کشور به لحاظ فروش نفت و میعانات گازی در وضعیت مناسبی قرار دارد 
تقاضــای موثر بهبود یافته و تولید و ســمت عرضه نیز رونق می یابــد. در نتیجه با افزایش 
درآمد فعاالن اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد. اما در شــرایط کاهش 
درآمدهای ارزی دولت و یا تحریم ها، فشار مالیاتی بیشتری بر کسب و کارها وارد می گردد. 
اگر چه به لحاظ درآمدی در دوران رونق میزان مالیات پرداختی فعاالن اقتصادی بیشــتر از 
زمان رکود است اما زمانی که درآمد و سود کاهش می یابد، پرداخت مالیات هر چند اندک 

کسب و کارها را در مضیقه قرار می دهد.
در ســال های اخیر عالوه بر کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم های بین المللی و قرار گرفتن 
در لیست ســیاه FATF درآمدهای ارزی دولت را به شــدت کاهش داده اســت. دولت نیز 
برای تامین مالی بودجه خود مجبور به کســب درآمد از روش های دیگر و از جمله تعریف 
پایه های مالیاتی جدید شــده اســت. اگر چه مالیات ستانی بهترین شــیوه برای درآمدزایی 
دولت ها اســت اما با توجه به شــیوع بیماری کووید ۱۹ و تعطیلی های پیاپی کسب و کارها و 
همچنین رکود اقتصادی ایجاد شــده پیش از این بیماری، اخذ مالیات فشــار مضاعفی را بر 

صاحبان کسب وکارها وارد کرده است.
هر چند یکی از وظایف هر ملت پرداخت مالیات و مشــارکت در پیشــرفت کشور خود است 
اما در طرف مقابل دولت ها وظیفه مهم تری داشــته و آن استفاده بهینه از این درآمدها برای 
توسعه و آبادانی و رفاه آحاد مردم و جامعه است. متاسفانه آن چه از کارنامه دولت ها، چه در 
شرایط رونق و چه رکود، می توان مشاهده کرد این است درآمدهای مالیاتی به درستی برای 

رشد و تولید و اشتغال و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است.
در این میــان برخی مالیات ها ماننــد مالیات بر ارزش افزوده که بایســتی از مصرف کننده 
نهایی اخذ شــود، به دلیل ایراداتی که در عملکرد مجلــس در قانونگذاری و عملکرد دولت 
در اجرای آن وجود دارد به نوعی تنبیه تولیدکننده اســت. بســیاری از فروشــندگان مواد 
اولیــه فاکتور فــروش ندارند و همین امر باعث شــده که یک زنجیــره از مالیات بر ارزش 
افزوده بر تولیدکنندگان تحمیل شــود. دولت نیز می بایســت قبل از اجرای این نوع مالیات 
زیرســاخت های الزم برای شــفافیت در مالیات ســتانی را عملیاتی می کرد تا هیچ کدام از 

زنجیره تولید نتواند مالیات را نپرداخته و بر گروه دیگری تحمیل نماید.
اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رسانده 
تا با گسترش پایه های مالیاتی عالوه بر درآمدزایی برای دولت، به بازار دارایی ها سامان داده 
و از فعالیت های ســودگرانه جلوگیری کند. اگر چه هدف اصلی این طرح کوتاه کردن دست 
واســطه ها و قیمت گذاری واقعــی در بازارها بوده و اجرای درســت آن از ضروریات اقتصاد 
می باشــد، اما بایستی ایرادات آن را برطرف کرد که از هدف آن که حذف واسطه ها و هدایت 

نقدینگی به سمت تولید است دور نماند.
مهم ترین ایرادی که به این نوع مالیات وارد می شــود این اســت که در هنگام فروش دارایی 
افزایش قیمت ناشی از تورم لحاظ نشده است. به عالوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی 
وجود دارد که مالیات مضاعف بر شــرکت ها تحمیل شــود، بدین صورت که اگر شرکتی در 
طول ســال به دلیلی معامالتی در امالک و خودرو داشته باشد یک بار باید مالیات بر عایدی 
ســرمایه پرداخت کرده و یک بار مالیات بر عملکردف که بایســتی قانونگذار نگاه جامعی به 

تمام درآمدها داشته باشد.
ایــراد دیگری که به این طرح وارد اســت حذف دســتگاه های دولتــی از پرداخت مالیات 
بر عایدی ســرمایه اســت. این در حالی اســت که بیشــتر امالک یا در گــرو بانک ها و یا 
در تملــک آنها اســت. به عالوه این نوع مالیــات برای هدایت نقدینگی از بازار ســفته بازی 
به ســمت تولید اســت اما تا زمانی که کارکرد بازار ســرمایه اصالح نشــود و اعتماد به آن 
بازنگــردد، نمی تــوان ســرمایه های خرد را به ســمت ایــن تولید هدایت کــرد. همچنین 
بــه منظور رونق تولیــد، در کنار اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه بایســتی ســایر موانع 
 تولیــد از جملــه موانــع بانکــی و هزینه هــای مضاعــف تولیــد برطرف و زیرســاخت ها 

اصالح شود.

تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان

آیا بازارخودرو پوست می اندازد؟
محمد مهدی حاتمی:  بازار خودرو در ایران، موفق شــد پیچ 
خطرناک ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد، پیچ 
خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. با 
این همه، در حالی که دومین صنعت بزرگ ایران اکنون دســت 
کم به حیات ادامه می دهد، زنگ های هشــدار متعددی هم در 
این صنعت به صدا درآمده اند: حجم بدهی خودروسازان به ده ها 
هزار میلیارد تومان رسیده؛ بدهی خودروسازان به قطعه سازان 
قطعه سازان را هم فلج کرده و از همه مهم تر، ظاهراً قرار نیست 

تغییری در شیوه مدیریت در این صنعت به وقوع بپیوندد.
 دولت روحانی قرار بود کار های مهمی در حوزه خودروســازی 
انجــام دهد که تقریباً هیچ یک عملی نشــدند: قرار بود »قطب 
ســوم خودروسازی« در کشور ایجاد شــود؛ واردات خودرو آزاد 
شود؛ دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی سپرده شوند 
و شــیوه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هم به تاریخ 

بپیوندد.
دولت روحانی را شــاید نتوان چندان شــماتت کــرد، چرا که 
تحریم های مهیب اقتصادی، توجه ها را به ســمت های دیگری 
برده بود. از آن ســو، ظاهراً تعیین تکلیف برخی از موارِد مورد 
اشاره در باال، به دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی موکول 
خواهد شــد و شواهد نشــان می دهند که تغییراتی هم در راه 

هستند. اما این تغییرات چه مواردی را شامل می شوند؟
تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان

با شــروع ســال ۱۴۰۰، قرار بود تولید خودرو های به اصطالح 
»پرتیــراژ« در کشــور افزایش پیدا کند، اما اکنــون تولید این 
خودرو ها حتی در مقایســه با سال ۱۳۹۹ کاهش هم پیدا کرده 
اســت. دلیل این موضوع را شاید بتوان در وضعیت توام با زیاِن 

تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور پیدا کرد.
بر این اســاس، با توجه به اعالم زیان انباشــته حدود ۸۰ هزار 
میلیارد تومانی دو خودروســاز بزرگ کشــور، به نظر می رسد 
خودروســازان در حال تالش برای کاســتن از حجم این زیان 
هســتند. این در حالی اســت که عدد و رقم های نشان دهنده 
زیان در صنعت خودروســازی ایران، حتی ممکن است بزرگ تر 

از این ها هم باشند.
همین چند روز پیش بود که در رســانه ها، آماری منتشــر شد 
مبنی بر اینکه نسبت بدهی خودروسازان به ظرفیت تولیدشان 
حدود ۹ به یک است و عالوه بر این، نه ۸۰ هزار میلیارد تومان 

که در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اســت. در همین رابطه، 
مدیــر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمــت هم چندی پیش 
گفته بود که ایران خودرو، به ازای تولید هر دستگاه »پژو پارس«  

حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می دهد.
بنابراین، در شــرایطی که قیمت خودرو های »پرتیراژ« بیشــتر 
زیر ذره بین اســت، به نظر می رسد خودروسازان می خواهند با 
تولید خودرو های »کم تیراژ« که عموماً گران تر هم هستند، به 
نوعی از قیمت گذاری دســتوری فرار کنند و میزان زیان خود 

را کاهش دهند.
داستان طوالنِی خودرو و بورس کاال

همزمــان، تعیین تکلیــف طرح عرضه خودرو هــای داخلی در 
بــورس کاال هم کش و قوس های فراوانــی پیدا کرده و حاال به 
نظر می رسد ســمت و ســوی آن، در دولت و مجلس اصولگرا 
مشخص خواهد شد. بر این اساس، پس از آنکه اعالم شد شورای 
رقابــت همچنان در تعیین یک قیمت پایه برای خودرو ها اعالم 
نظر خواهد کرد، ســازمان بورس هم با واسپاری فرآیند تعیین 
قیمــت خودرو در بورس کاال مخالفت کرد. به این ترتیب، طرح 

در مجلس قفل شد.
محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 

چندی پیش با بیان اینکه خودرو کاالی مناســبی برای ورود به 
بازار بورس نیست، گفته بود باید تصمیم های مهم تری برای بازار 
خودرو گرفته شــود. وی همچنین تاکید کرده بود که سازمان 

بورس با قیمت گذاری دستوری خودرو کامال مخالف است.
به این ترتیب، واضح اســت که محور اختالف، همچنان بر سر 
تعیین قیمت پایه برای خودرو در بورس کاال اســت: از یک سو 
تالش می شــود با واسپاری تعیین قیمت خودرو به بورس کاال، 
عماًل قیمت گذارِی دستوری در حوزه خودرو کنار گذاشته شود 
و از دیگر ســو، همچنان تالش می شــود نوعی قیمت گذاری 

دستوری )در قالب قیمت گذاری پایه( تداوم داشته باشد!
از آن ســو، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به 
دلیل رفع نشــدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اســالمی ارجاع شــد. گفته می شود 
ایراد شــورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات 

خودرو های هیبریدی و معافیت تعرفه ای آن ها بوده است.
در نســخه اولیــه این طرح که مجلس قبلــی آن را تهیه کرده 
بود، در راســتای کمک به کاهش آلودگی هــوا، تعرفه واردات 
خودرو های هیبریدی، صفر و دولت موظف شــده بود ســاز و 
کار های الزم را برای تولید این مدل خودرو ها فراهم کند. اکنون 

اما شــورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفتــه و آن را خالف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته است.

آیا ایران می تواند ظرفیت تولید خودرو را 2 برابر کند؟
این در حالی است که رییس جمهور منتخب، در دوران تبلیغات 
انتخاباتی، وعده هــای بزرگی هم در مورد صنعت خودرو داده و 
از جملــه، اعالم کرده که قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران 
را به ۲ میلیون دستگاه برساند. اما آیا این وعده اساساً عملیاتی 

خواهد بود؟
واقعیت این اســت که ایران، در ســال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار 
دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد 
تولید ۱.۶ میلیون دســتگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است. 
در این میــان، با وجود آنکه ظرفیت تولید این تعداد خودرو در 
ایران وجود دارد، دو پرسش مهم به میان می آید: نخست اینکه 
آیا خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو 
زیان می کنند، قادر به فعال کردن ظرفیت های مغفول مانده خود 
خواهند بود؟ به عبارت ساده تر، چطور می توان از خودروسازی 
که مدعی است به دلیل قیمت گذارِی دستوری، همین حاال با 
تولید هر یک دستگاه خودرو زیان می کند، بخواهیم تولید خود 

را بیش از ۲ برابر افزایش دهد؟
پرسش دوم هم اینکه آیا بازار داخلی ایران، با توجه به وضعیت 
وخیم اقتصادی شــهروندان ایرانی، ظرفیــت جذب این تعداد 
خودرو را دارد؟ باز هم به عبارت ســاده، آیا عموم شــهروندان 
تمایــل دارند بیش از ۲ برابِر مجموِع تقاضــاِی کنونی، خودرو 
بخرند، در حالی که اساساً همین قیمت های کنونی هم از قدرت 

خرید بخش عمده مردم باالتر است؟
پاسخ به پرسش اول مستلزم رفع قیمت گذاری دستوری خودرو 
خواهد بود تا خودروســازی ایران از انباشــت زیان خارج شود. 
پاســخ به پرسش دوم هم مستلزم صادرات خودرو از مبدا ایران 
و البته تقویت قدرت خرید مصرف کننده داخلی اســت. این در 
حالی اســت که به نظر می رسد پاســخ به هر دو مورد، مستلزم 
تعیین تکلیف جنس و سطح روابط ایران با جهان خارج خواهد 
بود. به عبارت ساده تر، مشکل خودروسازِی ایران هم با مشکل 
کلیت اقتصاد ایران مشابهت هایی دارد: اقتصادی در خود فرورفته 
و ســر در گریبان که با تمام جهان مشکل دارد، چطور می تواند 
 انتظار داشــته باشــد که با بهترین اقتصاد های جهان مشابهت 

پیدا کند؟

رتبه کشور در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده است

ایران از انقالب صنعتی چهارم جا می ماند

بیشترین تاثیر تشدید تحریم ها خود را در مهم ترین بخش اقتصاد ایران نشان می دهد

خواب آشفته

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هشتم-شماره ۱۰6 - نیمه اول تیر ۱4۰۰

دیدگاه

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
یلدا راهدار 

ترقی اقتصادی : براساس یافته های داده های پیمایشــی این گزارش )بدون احتساب داده های 
آماری(، در پاییز ۱۳۹۹، فعاالن اقتصادی مشــارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز 
تهران و لرســتان، نامناسب ترین ارزیابی و استان های خراســان جنوبی، گلستان و آذربایجان 
غربی مناســب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشــی شاخص امنیت سرمایه گذاری 
ارائه کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس وضعیت امنیت ســرمایه گذاری در پاییز ســال ۹۹ را 
منتشــر کرد. وضعیتی که نشــان می دهد وضعیت نسبت به تابستان ۹۹ بهتر شده است. این 
گزارش، دوازدهمین سنجش پی درپی و فصلی »شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران« است. 
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷۷۱۲ فعال 
اقتصادی نمونه از میان فعاالن اقتصادی همه اســتان های کشور بوده است که وضعیت امنیت 
ســرمایه گذاری در پاییز ســال ۱۳۹۹ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه 
کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه 
داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود، در پاییز ۱۳۹۹ کمیت ۶,۳۷ از ۱۰ )۱۰ بدترین حالت( 
سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن )تابستان ۱۳۹۹(، ۶,۴۶ 
و در پاییز ســال قبل )۱۳۹۸( کمیت ۶,۱۲ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت 
سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب تر )بهتر( و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است. براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این 
پیمایش، در پاییز ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب 
عبارت بوده اند از: »۱.عمل مســئوالن ملی به وعده های داده شــده )۸,۷۲ از ۱۰ و ۱۰ بدترین 

وضعیت(؛ ۲.عمل مســئوالن اســتانی و محلی به 
وعده های اقتصادی داده شده )۸,۴۱(؛ ۳.اعمال نفوذ 
و تبانی در معامالت ادارات )۸,۴۰(.« مناسب ترین 
مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی پاییز ۱۳۹۹ 
نیز به این ترتیب بوده اند: »۱.سرقت مالی )پول نقد، 

کاال، تجهیزات( )۴,۴۸(؛ ۲.رواج توزیع کاالی قاچاق )۴,۵(؛ ۳.اســتفاده غیرمجاز از نام و عالئم 
تجاری یا مالکیت معنوی )۴,۸۲(«. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، براســاس ارزیابی 
فعاالن اقتصادی مشــارکت کننده در پیمایش تابستان ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت 
ســرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده است از »۱.عمل مسئوالن ملی به وعده های 
داده شده )۸,۶۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت(؛ ۲.اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات )۸,۵۷(؛ 
۳.عمل مســئوالن اســتانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده )۸,۳۴(.« و مناسب ترین 
مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابســتان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند: »۱.رواج توزیع 
کاالی قاچاق )۴,۶۴(؛ ۲.سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات( )۴,۷۴(؛ ۳.استفاده غیرمجاز از نام 
و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی )۴,۹۸(.« طبق این گزارش، باتوجه به بررسی های به عمل آمده 
مالحظه می شــود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعاالن اقتصادی را بیش از 
همه آزار می دهد در این مطالعه نیز مانند دوره های گذشته، »عمل مسئوالن به وعده های داده 
شده« بوده است که عمل نکردن مسئوالن به وعده هایشان، در منصرف کردن سرمایه گذاران از 

سرمایه گذاری در ایران )در میان ۳۸ مؤلفه موجود( بیشترین تأثیر را داشته است.

ترقی اقتصادی : مشخص نیست قطع برق کارخانه ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. وزارت 
نیرو می گوید روند عرضه و تقاضای برق در مرداد ماه به تعادل می رسد و خاموشی ها کم می شود 
اما برخی تحلیلگران بر این باورند که بحران صنعت برق دســت کم تا شهریور ماه ادامه دارد. به 
 دنبال قطع برق صنایع، با تصمیم دولت، فعالیت تولیدکننده  های فوالد، ســیمان و بخشــی از 
مجموعه های پتروشیمی به  طور کامل متوقف شده است و این شرکت ها عمال نمی توانند تولید 
کنند. برآورد می شود تولیدکننده های سیمان برای ادامه فعالیت مجبورند مازوت بسوزانند. برخی 
اطالعات نیز نشان می دهد برق پتروشیمی تولید  کننده مواد پلیمری درخط اتیلن غرب نیز قطع 
شده و فعالیت آنها را متوقف کرده؛ اتفاقاتی که به کاهش تولیدات صنعتی در کشور منجر خواهد 
شد زیرا صنایع فوالد، سیمان و پتروشیمی از صنایع پیشران بوده که بسیاری از صنایع دیگر به 
آن ها وابســته هستند. به دنبال افزایش خاموشی ها و بروز بحران در صنعت برق، هفته گذشته 
دولت دستور داد برق صنایع بزرگ و متوسط ازجمله سیمان، فوالد و پتروشیمی تا حل مشکالت 
صنعت برق قطع شود یا به کمترین میزان خود برسد. این موضوع موجب شده درکنار ریسک 
نتایج مذاکرات هسته ای در وین و سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم، یک ریسک تازه هم به 
بازار سرمایه اضافه شود و آن ریسک قطع برق است که می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر 
شــدید قرار دهد. هنوز شرکت هایی که قطع برق شامل آنها شده، گزارشی درباره آثار مالی این 
قطعی منتشر نکرده اند اما مدیران این شرکت ها در گفت وگو با رسانه ها تأکید کرده اند قطع برق 
به کاهش درآمد آنها منجر خواهد شــد. خبر ها نشان می دهد فعالیت شرکت های تولید کننده 
فوالد به  طور کامل متوقف شــده و حتی تولیدکننده هایی که خود نیروگاه دارند نیز باید برق 

خود را وارد شبکه سراسری کنند. مشخص نیست 
قطع برق کارخانه ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. 
وزارت نیــرو می گوید روند عرضه و تقاضای برق در 
مرداد ماه به تعادل می رسد و خاموشی ها کم می شود 
اما برخی تحلیلگران بر این باورند که بحران صنعت 

برق دست کم تا شهریور ماه ادامه دارد. با طوالنی شدن قطع برق، باید شاهد آثار طوالنی مدت تری 
بر صنایع باشــیم که به  معنای کاهش بیشتر درآمد آنهاست. به  دلیل مشکالتی که در تولید و 
مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه می شوند و این 
یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز که می تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر 
کند. برخی برآورد ها نشان می دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت 
به  نتیجه  نرســیدن طرح های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی در ســال های آینده 
مواجه کند؛ اگر چه که فعاالن حوزه محیط زیســت با طرح های انتقال آب مخالف هستند. به  
دنبال توقف کامل فعالیت تولیدکننده های فوالد و بروز مشکالت مختلف برای این صنعت، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران به وزیر صنعت نامه نوشتند و خواستار آن شدند که حلقه های مختلف 
زنجیره فوالد به  جز ذوب و فوالدسازی، مشابه سایر صنایع امکان فعالیت و تولید داشته باشند و 
به واحدهای ذوب و فوالدسازی نیز حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب، اجازه فعالیت 
داده شــود. مطابق اطالعات دریافتی، هم اکنون فعالیت واحدهای ذوب، ریخته گری، نورد، ذوب 
القایی و قوس الکتریکی و کنسانتره سازی در شرکت های فوالد سازی  به طور کامل تعطیل شده اند. 

عمل نکردن مسئوالن به وعده هایشان، 

سرمایه گذاران از چه مشکلی فرار می کنند؟
کاهش تولید در صنایع فوالد، سیمان و پتروشیمی

قطع برق کارخانه ها و کاهش تولید



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هشتم-شماره ۱۰6 - نیمه اول تیر ۱4۰۰

چه زمانی چین بر جهان حکومت خواهد کرد؟ شاید هیچ وقت

همراهی با غرب بهتر است یا شرق؟ابرقدرت اقتصادی آینده جهان کیست؟

کره جنوبی در میان ابرقدرت های کره زمین
کشورهای آســیایی می دانند که به رغم رقابت اقتصادی و 
سیاســی شدیدی که بین آمریکا و چین وجود دارد، خیلی 
بعید است که این دو قدرت در آینده واقعا و به صورت کامل 
از هم جدا شــوند. از زمانی که رقابت بر سر قدرت و نفوذ در آسیا بین ابرقدرت های شرق و غرب  تشدید 
شده کشورهایی مثل کره جنوبی که متحد آمریکا هستند اما منافع تجاری زیادی در رابطه با چین دارند 
بیش از دیگران در وضعیت دشــوار قرار گرفته اند. به نظر می رسد که واشینگتن به کم شدن نفوذ خودش 
و برنامه های چین برای افزایش نفوذ در آسیا آگاه شده و می خواهد ائتالفی را در مواجهه با چین تشکیل 

بدهد و قصد دارد کره جنوبی را هم جزو این ائتالف قرار بدهد.
در این میان، پکن به این موضوع آگاه اســت که درهم تنیدگی اقتصادهای شرق آسیا با چین به آنها این 
اجازه را نخواهد داد که به طور کامل در ائتالف با آمریکا )علیه چین( قرار بگیرند. البته تمام این اما و اگرها 
باعث نشــده که آمریکا از تالش برای متحدیابی در میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه دست بردارد. دولت 
جو بایدن به ایدئولوژی نظم لیبرال به رهبری آمریکا اعتقاد دارد و می خواهد آن را در آســیا اجرا کند. به 
همین جهت، تالش برای کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی چین و افزایش قدرت ســخت خود در منطقه را مورد 

توجه قرار داده است.
مهم ترین ابزاری که آمریکا سعی کرده در این راه از آن استفاده کند، گروه همکاری های چهارگانه امنیتی 
)کواد( اســت که هند، ژاپن و اســترالیا نیز در کنار آمریکا در آن حضور دارند. واشینگتن تمایل دارد که 

در آینده، این اتحاد چهارگانه امنیتی به بخشی از معماری امنیتی شبکه ای مطلوبش در آسیا بدل شود.
اما یک مشــکل در این راه وجود دارد. برخی از متحدان و شــرکای آمریکا در منطقه نمی خواهند به این 
گروه بپیوندند. به نظر می رسد نامشخص بودِن آینده رقابت بین چین و آمریکا برای آنها نگرانی زیادی ایجاد 
می کند و انتظاراتی هم که ممکن است در آینده از آنها برود منبع دیگری برای نگرانی است. آنها می دانند 
که به رغم رقابت اقتصادی و سیاسی شدیدی که بین آمریکا و چین وجود دارد، خیلی بعید است که این دو 
قدرت در آینده واقعا و به صورت کامل از هم جدا شوند و راه های کامال متفاوتی را طی کنند. شکی نیست 
که هر کشوری که خودش را در مسیر رقابت آنها قرار داده باشد ضررهای اقتصادی را متوجه خود خواهد 
دیــد. این نکته به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که بدانیم رقابت با چین در حال حاضر به موضوع 

پیش برنده در سیاست خارجی آمریکا بدل شده، اما لزوما برای همه کشورها شرایط مشابهی وجود ندارد.
در این میان شاید بتوان گفت که تشدید صف بندی در شرق آسیا از طریق اتحادهایی مثل اتحاد چهارگانه 
امنیتی فایده خاصی ندارد. اگر آمریکا می خواهد در برابر چین کاری از پیش ببرد، باید بین کشورهای دارای 
موقعیت مشابه و کشورهای دارای ذهنیت مشابه تفاوت قائل شود. دسته اول، آنهایی هستند که از تبعات 
رقابت ابرقدرت ها بر کشور خودشان هراس دارند. دسته دوم، آنهایی هستند که نمی خواهند نظم موجود در 
جهان عوض شود. این دو گروه از کشورها، عمال اولویت های مختلفی را در سیاست خارجی دنبال می کنند 
و همواره منافع اقتصادی را در این راستا در نظر می گیرند. بنابراین انتظاری هم که از آنها برای نقش آفرینی 
در بازی قدرت بزرگان می رود، حتما تفاوت دارد. معماری الیه الیه امنیتی منطقه ای قاعدتا باید با توجه به 

همین مسائل انجام بگیرد.
کره جنوبی یکی از کشورهایی در آسیا است که در بازی قدرت میان آمریکا و چین هنوز جایگاه مشخصی 
ندارد؛ اما اولویت سیاست خارجی خود را تعیین کرده و تمام جهت گیری های خود را بر اساس آن معلوم 
می کند. این اولویت هم چیزی نیســت جز کره شمالی. دولت مون جائه-این تردیدی ندارد که باید خلع 
ســالح شبه جزیره کره و بهبود مناسبات با همسایه شمالی و پیشبرد مذاکره با پیونگ یانگ را در پیش 

بگیرد و بنابراین، موضوعات دیگر در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند.
تا زمانی که اولویت سیاســت خارجی کره جنوبی همین باشد، سئول مناسبات خود با چین را به خاطر 
آمریکا خراب نخواهد کرد. البته پیچیدگی های زیادی در مناسبات خود دو کشور چین و کره جنوبی وجود 

دارد که لزوما به رابطه با امریکا مربوط نمی شوند.
درباره آینده نقش آفرینی کشورهایی مثل کره جنوبی در رقابت بین چین و آمریکا نمی توان از حاال اظهار 
نظر بیشتری کرد، اما به نظر می رسد تغییرات احتمالی در اولویت های خود این کشورها در آینده می تواند 
وزنه را به سمت همکاری با یکی از این دو قدرت سوق بدهد. اگر یکی از کشورهای منطقه به ضلع سوم 
رقابت بین آمریکا و چین بدل شود هم اوضاع کامال تغییر خواهد کرد و باید در انتظار اتحادهای جدید بود.

ترقی اقتصادی : اگر شــی اصالحات برای تقویت رشــد 
را ادامه دهد و رئیس جمهــوری ایاالت متحده، جو بایدن 
نتواند پیشــنهاداتش برای تجدید زیرساخت ها و گسترش 
نیروی کار را ارائه دهد، پیش بینی های اقتصادی بلومبرگ 
نشــان می دهد که چین می تواند تا سال ۲۰۳۱ رتبه اول 
جهان را به دســت آورد. رتبه ای کــه بیش از یک قرن در 

دستان ایاالت متحده بود.
در پکن، جایی که تازه جشن ۱۱ سالگی حزب کمونیست 
چین جشــن گرفته شده است، رهبران تمام تالش خود را 
می کننــد تا تغییر رهبری و هدایت جهان را قریب الوقوع و 
اجتناب ناپذیر ارائه دهند. بلومبرگ در گزارشــی به آینده 
جهان تحت رهبری چین پرداخته است. البته که بلومبرگ 

معتقد است شاید این اتفاق هرگز رخ ندهد.
 شــی جینپینگ، رئیس جمهوری چیــن گفت: ملت چین 
در حال حرکت به سوی جوان ســازی عالی با سرعتی غیر 

قابل توقف است.
اوایل بحران کووید ۱۹ زمانی که چین موفق شــد شــیوع 
بیمــاری را کنترل و حتی از رشــد آن جلوگیری کند، در 
ایاالت متحده صدها هزار نفر کشته و رکود اقتصادی حاکم 
شد، آن زمان عده ای زیادی با این صحبت شی جینپینگ 
موافق بودند. اما اخیراً بهبود سریع ایاالت متحده نشان داد 
که چه میزان عدم اطمینــان در مورد انتقال قدرت وجود 
دارد. حتی ســؤال اصلی این اســت که آیــا این اتفاق رخ 

خواهد داد یا خیر.
اگــر شــی اصالحات بــرای تقویــت رشــد را ادامه دهد 
و رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده، جــو بایــدن نتواند 
پیشــنهاداتش برای تجدید زیرساخت ها و گسترش نیروی 
کار را ارائه دهد، پیش بینی های اقتصادی بلومبرگ نشــان 
می دهد که چین می تواند تا ســال ۲۰۳۱ رتبه اول جهان 
را به دســت آورد. رتبه ای که بیش از یک قرن در دستان 

ایاالت متحده بود.
اما این نتیجه کاماًل تضمین شــده نیســت. دســتور کار 
اصالحات چین قباًل با مشکالتی همراه بوده است. تعرفه ها 

و ســایر محدودیت های تجاری، دسترســی بــه بازارهای 
جهانی و فناوری های پیشرفته را مختل می کند و بسته های 

محرک کووید بدهی ها را به سطح باالتری رسانده است.
ترکیبی از شکســت اصالحات در چین، انزوای بین المللی 
و بحران مالی می تواند چین را قبل از رســیدن به باالترین 

سطح متوقف کند.
احتمال دیگر این است که اطالعات رسمی تولید ناخالص 
داخلی چین اغراق آمیز باشــد و شــکاف بین بزرگ ترین و 
دومیــن اقتصاد بزرگ جهان بیش از آن باشــد که به نظر 
می رســد و پرکردن این شــکاف بیشــتر از آنچه به نظر 

می رسد، طول بکشد.
در این گزارش به ســطح اسمی دالر تولید ناخالص داخلی 
اشاره شده است که بهترین معیار قدرت اقتصادی است. در 

مورد معیار جایگزینی قــدرت خرید که تفاوت هزینه های 
زندگی را در نظر می گیرد و اغلب برای اندازه گیری کیفیت 
زندگی اســتفاده می شــود، چین قباًل مقام اول را به خود 

اختصاص داده بود.
در طوالنی مدت، ســه عامل نرخ رشــد اقتصــاد را تعیین 
می کنــد. اولین مورد، میــزان نیروی کار اســت. دومین 
مورد سهام ســرمایه از کارخانه ها گرفته تا زیرساخت های 
حمل ونقــل تــا شــبکه های ارتباطی. ســومین مورد هم 

بهره وری یا استفاده مؤثرتر و بهتر از دو مورد اول است.
در معیــار نیروی کار، ریاضیات به طور ســاده این موضوع 
را بیان کرده اســت. کارگران بیشتر به معنای رشد بیشتر 
و کارگران کمتر به معنای رشــد کمتر اســت. اینجا اولین 
چالش چین شــروع می شــود. نرخ باروری کم که میراث 

سیاســت تک فرزندی بود، به این معنی است که جمعیت 
در ســن کار در چین در حال حاضر به اوج خود رســیده 
اند. اگر باروری پایین بماند، پیش بینی می شــود طی سه 
دهــه آینده بیش از ۲۶۰ میلیون نفر از جمعیت در ســن 

کار کاهش یابد که یعنی افت ۲۸ درصدی در این زمینه.
چیــن با آگاهــی از خطرات، مســیر خــود را تغییر داده 
اســت. کنترل باروری کاهش یافته است. سال ۲۰۱۶ این 
محدودیت به دو فرزند افزایش یافت. امسال هم دولت سه 
فرزند را مجاز دانســت. در همین حال برنامه های افزایش 
سن بازنشســتگی می تواند کارگران مســن را برای مدت 

بیشتری در مشاغل نگه دارد.
حتــی در صورت موفقیت اصالحات، جبران تأثیر کشــش 
جمعیتی برای چین دشوار خواهد بود و ممکن است موفق 
نشــود. البته قوانین تنها چیزی نیست که خانواده ها را از 
داشتن فرزند بیشتر بازمی دارد: هزینه های باالی مسکن و 

تحصیل هم از مشکالت این مسیر است.
ناراحت کننده  چشــم انداز هزینه های ســرمایه ای چندان 
نیست، چراکه کسی انتظار ندارد تعداد راه آهن ها، ربات های 
کارخانه ها یا برج های جی ۵ کاهش یابد. اما بعد از سال ها 
رشد سرســام آور سرمایه گذاری، نشــانه های زیادی وجود 

دارد که اکنون بازدهی نزولی رخ داده است.
ظرفیــت مازاد در صنعت، شــهرهای خالــی از جمعیت و 
اتوبان های شــش الین که به زمین کشاورزی کم جمعیت 

تبدیل می شوند، همگی این مسئله را نشان می دهد.
با کاهــش نیــروی کار و هزینه های ســرمایه ای که قباًل 
بیش از حد بوده اســت، این بهره وری است که کلید رشد 
چیــن در آینده خواهد بود. به اعتقــاد اقتصاددانان غربی، 
تقویت بهره وری در چین مســتلزم لغو سیستم هوکو )که 
کارگــران را به محــل تولد خود متصل می کند( تســاوی 
میدان بازی میــان غول های دولتی و کارآفرینان و کاهش 
موانع مشــارکت خارجی در اقتصاد و سیستم مالی است. 
اما برنامه ریزان پکنی ســابقه طوالنــی در زمینه اصالحات 

موفقیت آمیز رشد دارند.

دیدگاه

 استاد علوم سیاسی دانشگاه کانگ ون در کره جنوبی
کیون چونگ

اقتصاددانان   : اقتصــادی  ترقی 
دویچه بانک رشــد کم ســابقه نرخ 
تــورم در جهــان را به یــک بمب 
ساعتی تشــبیه می کنند که انفجار 
اقتصادهای نوظهور  برای  به ویژه  آن 
و اقشــار آسیب پذیر جهان فاجعه بار 

خواهد بود.
شــاید چنین به نظر برسد که تورم 
مشکلی اســت که به زودی برطرف 
خواهد شــد، اما اقتصاددانان دویچه 
بانــک معتقدنــد که این مشــکل 
می تواند در سال های آتی ادامه یابد 
و به بحرانی تازه برای اقتصاد جهانی 

منجر شود.
اقتصادی  بانک در گــزارش  دویچه 
اخیر خود به شــدت هشدار داده اند 
که تمرکز بر محرک های مالی بدون 
در نظــر گرفتن تورم ناشــی از این 
محرک ها حتی اگــر در کوتاه مدت 
اقتصاد جهانی نداشته  خطری برای 
باشد، اشــتباهی است که اثرات آن 
از سال ۲۰۲۳ به بعد نمایان خواهد 
اقتصاددانان دویچه  شــد. هشــدار 
بانک کاماًل با نظرات سیاستگذاران و 
تضاد  در  اقتصادی  فعاالن  همچنین 

است.
بانــک، به طور  در گــزارش دویچه 
خــاص از فدرال رزرو )بانک مرکزی 
آمریکا( و چارچوب سیاستی جدید 
آن کــه بهبــودی کامــل و فراگیر 
اقتصاد را به قیمت تورم باالتر مجاز 
می شمارد، انتقاد شده است. دویچه 
بانــک در این گزارش هشــدار داده 
اســت که تصمیم فدرال رزرو برای 
حفظ سیاست های پولی انبساطی تا 
زمانی که اثراتی از پایداری رشد نرخ 
تورم پدیدار شــود، عواقب وخیمی 

خواهد داشت.
اقتصاددان  الندائــو،  فولکرتز  دیوید 
دیگــر  و  بانــک  دویچــه  ارشــد 
در  آلمانی،  بانــک  این  اقتصاددانان 
ایــن خصــوص نوشــته اند: »پیامد 

تأخیر ]در مهار تورم[ بروز اختالالت 
بزرگتــر در فعالیت های اقتصادی و 
مالی خواهد بود. تــالش دیرهنگام 
برای مهــار تورم منجر به ایجاد یک 
رکود جدی و شکل گیری زنجیره ای 
از فشارها و خطرات مالی در سراسر 
جهان به ویژه در اقتصادهای نوظهور 

خواهد شد.«
تاکنون چندین مقام ارشــد فدرال 
رزرو تأکید کرده اند که تا زمانی که 
پیشرفت چشمگیری در تحقق هدف 
نشود  اقتصاد مشاهده  فراگیر  بهبود 
نرخ بهره پایــه را افزایش نخواهند 
داد و بــه گفتــه آنها هنــوز فاصله 
زیــادی تا تحقق ایــن هدف وجود 
دارد. از ســوی دیگر شــاخص هایی 
مانند شــاخص قیمت مصرف کننده 
و شــاخص مخارج مصرفی شخصی 
و  یافته  افزایش  به طور محسوســی 
کامــاًل باالتر از نرخ تورم ۲ درصدی 
که تورم هدف فدرال رزرو محسوب 
می شود، قرار گرفته اند. با این حال، 
سیاســتگذاران آمریکایی می گویند 
افزایش کنونی نرخ تورم یک پدیده 
موقتــی اســت و به محــض اینکه 
اختالالت زنجیره های تأمین و اثرات 
برجای مانــده از ماه های نخســت 
بحران کرونا برطرف شود، تورم نیز 

فروکش خواهد کرد.
امــا اقتصاددانــان دویچــه بانک با 
چنین تحلیلی مخالفند و می گویند 
محرک های مالی افراطی و تغییرات 
بنیادین اقتصادی موجب تداوم رشد 
تورم خواهد شــد و فدرال رزرو نیز 
برای مقابله با این ســناریو آمادگی 
کافی نخواهد داشت. دیوید فولکرتز 
الندائــو در ایــن رابطــه می گوید: 
»شاید تا ســال ۲۰۲۳ طول بکشد 
 تا بازگشــت تورم به اقتصاد جهانی 

نمایان شود. 
اولویت هــای فدرال رزرو به ســمت 
قابل ســتایش در  اجتماعی  اهداف 

حال تغییر اســت و به همین دلیل 
افزایش نــرخ تورم را تحمل می کند 
امــا نادیده گرفتن تــورم مانند این 
اســت که اقتصاد جهانــی در حالی 
که روی یک بمب ســاعتی نشسته 
است، به حال خود رها شود. انفجار 
این بمب ساعتی به ویژه برای اقشار 
اثرات  می تواند  جوامع  آســیب پذیر 

ویران کننده ای داشته باشد.«
البتــه ایــن موضــع اقتصاددانــان 
در  زیادی  طرفــداران  بانک  دویچه 
بین ســایر اقتصاددانان ندارد. اغلب 
تحلیلگران و فعاالن وال اســتریت با 
دیدگاه مقامات فــدرال رزرو مبنی 
بــر اینکه فشــارهای تورمی کنونی 
پایــدار نخواهد بــود، موافقند و به 
همین دلیل چندان انتظار ندارند که 
سیاست های انبســاطی فدرال رزرو 
در آینده نزدیک متوقف شــود. یان 
گلدمن  ارشد  اقتصاددان  هاتزیوس، 
برای  ساکس، می گوید دالیلی قوی 
اثبات گذرا بودن رشــد تورم وجود 
دارد که یکــی از آنها احتمال پایان 
یافتن ارائه مزایای اضافی از ســوی 
دولت بــه بیکاران اســت که باعث 
خواهد شــد کارگــران طی ماه های 
آینده به مشاغل قبلی خود بازگردند 

و فشار دستمزدها کاهش یابد.
اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس طی 
رابطه خاطرنشان  این  در  یادداشتی 
می کنــد: »بخش زیــادی از جهش 
اخیــر قیمت هــا ناشــی از عوامل 
بی ســابقه بیرونــی اســت که طی 
ماه های آینده از اثرات آنها کاســته 
می شــود و قیمت ها به سطح نرمال 
موارد  این  همه  بازخواهند گشــت. 
نشــان می دهد که فدرال رزرو باید 
از  تدریجی  به صــورت کامــاًل  تنها 
سیاست های انبساطی کنونی فاصله 

بگیرد.«
از نظــر اقتصاددانــان دویچه بانک 
این یــک دیدگاه اشــتباه اســت. 

کنگره آمریکا تاکنــون با تخصیص 
بیــش از ۵ تریلیــون دالر از انواع 
بــا  مرتبــط  مالــی  محرک هــای 
همه گیــری ویــروس کرونا موافقت 
کرده است و از ابتدای بحران کرونا 
ترازنامه فــدرال رزرو تقریباً دو برابر 
 شــده و به مــرز ۸ تریلیــون دالر 

رسیده است. 
حتی بــا وجــود اینکــه از ابتدای 
ســال ۲۰۲۱ ماهانه به طور متوسط 
۴۷۸ هزار شــغل جدیــد در آمریکا 
ایجــاد شــده و انتظار مــی رود که 
نرخ رشــد اقتصادی این کشــور در 
سه ماهه دوم ســال جاری به حدود 
۱۰درصد برســد، قرار نیســت که 
 روند تخصیص این محرک های مالی 

متوقف شود.
این  در  الندائــو  فولکرتــز  دیویــد 
خصوص یادآور می شود: »قباًل هرگز 
شــاهد این میزان از سیاســت های 
پولــی و مالی انبســاطی هماهنگ 
نبوده ایــم. در حالــی کــه تولید به 
ســرعت افزایش یافتــه و در حال 
رسیدن به ســطحی باالتر از سطح 
سیاست های  این  اســت،  آن  بالقوه 
ادامه دارند. به  انبســاطی همچنان 
همین دلیل است که معتقدیم تورم 
این بار متفــاوت از دوره های قبلی 

است.«
اعضای تیم اقتصــادی دویچه بانک 
می گوینــد تورمی کــه پیش روی 
اقتصــاد جهانــی اســت، می تواند 
شــبیه تورم دهــه ۱۹۷۰ میالدی 
باشــد؛ دهه پرتالطمی که طی آن 
نــرخ تورم ســاالنه در جهان به طور 
متوســط نزدیک به ۷ درصد بود و 
گاهی حتی دورقمی می شد. در آن 
زمان نیز افزایش قیمت انرژی و مواد 
غذایی نقش مهمی در رشــد تورم 
جهانی ایفا کرد. پس از آن پل ولکر، 
رئیــس وقت فــدرال رزرو، رهبری 
تالش های جهانی برای مهار تورم را 
بر عهده گرفت اما مجبور شــد برای 
مهار تورم، نرخ بهره پایه را به میزان 
چشمگیری افزایش دهد که این کار 
باعث رقم خوردن یک رکود جهانی 
شد. اکنون اقتصاددانان دویچه بانک 
نگران وقوع سناریویی مشابه با آنچه 

در دهه ۱۹۷۰ رخ داد، هستند.
آنها طی گزارش اخیر خود هشــدار 
داده انــد: »افزایــش قیمت ها حتی 
اگر روی کاغذ پدیده ای گذرا باشــد 
ممکن است همچون دهه ۱۹۷۰ به 
تغییر انتظارات تورمی منجر شــود. 
در صــورت ادامه یافتــن انتظارات 
تورمی حتی به مدت تنها چند ماه، 
مهار ایــن انتظارات، آن هم با وجود 
انواع محرک هــای پولی و مالی، کار 

دشواری خواهد بود.«
از طرفی دویچه بانک تأکید می کند 
که افزایش ناگزیر نرخ بهره به منظور 

مقابلــه با تورم در آینــده، می تواند 
باعــث بــروز فاجعــه در اقتصــاد 
جهانی -که ســطح بدهی ها در آن 
بســیار باالست- شــود؛ به ویژه در 

اقتصادهــای نوظهور که نرخ رشــد 
آنها طی سال های آتی برای پوشش 
دادن افزایش هزینه های مالی کافی 

نخواهد بود.

دویچه بانک هشدار داد

اقتصاد جهانی روی بمب ساعتی تورم نشسته است
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ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱۵۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : فاجعه یک بحث اســت و بررســی ابعــاد آن بحثی دیگر. حاال 
چند روزی از فاجعه واژگونی اتوبوس خبرنگاراِن محیط زیســت در ارومیه گذشته. 
مرثیه ســرایی ها به پایان رســیده و ظاهرا زمان بررســی ابعاد فاجعه رسیده است. 
نیازی به توضیح نیست که واژگونی این اتوبوس، اتفاقی است غم بار ولی آنچه قابل 
تامل تر اســت، الیه های پنهانی اســت که در روزهای آغازین، فرصتی برای ُمداقه 
درباره آنها وجود نداشــت. از جمله این الیه های پنهان، رفتاری است که مسئوالِن 
دخیل در این فاجعه با بازماندگان در پیش گرفتند، رفتاری که نمونه کوچکی است 
از رفتارهایی که متاسفانه در جامعه ما از سوی برخی از مسئوالن، به امر مرسومی 

تبدیل شده است.
در وضعیتی که افکار عمومی در انتظار نوعی رفتار همدالنه و عذرخواهانه از جانب 
مســئوالن دخیل در این فاجعه بود، نه تنها این انتظار برآورده نشد بلکه برخی از 
آنان که خود را مقصر هم نمی دانستند، رفتاری در پیش گرفتند که می توان عنوان 
»اســتراتژی تحقیر طرف مقابل« یا »فرار رو به جلو« را بر آن نهاد. به این معنا که 
فرد خاطی به جای اینکه از دِر شرمساری وارد شود، با تحقیر طرف مقابل، خود را 
از جایگاه اعتراف به خطا و پاسخگویی می رهاند چراکه پیامد این اعتراف، استعفا و 
کناره گیری از مسئولیت است که طبیعتا به مذاق آن فرد مسئول خوشایند نیست.

مجموعه این اتفاقات سبب شد تا چند پرسش کوتاه اما محوری را با آرش آبساالن، 
استاد دانشگاه، مدرس فن بیان و فنون سخنوری که به تحلیل زبان بدن هم تسلط 

دارد، مطرح کنیم.  
گفتگوبا این هنرمند و مدرس، دریچه تازه ای به فاجعه واژگونی اتوبوس خبرنگاران 
می گشاید. مجموعه ســخنان او ما را به این نتیجه می رساند که این تصادف شوم، 
فصل جدیدی از پرسشــگری و مطالبه گری در رســانه ها رقــم می زند که به گفته 
آبســاالن» اخذ اعتراف« نامیده می شــود که بیش از آشکارســازی و شفاف سازی 

مخاطره دارد و بهای سنگین تری برای خبرنگاران خواهد داشت.
او معتقد اســت: »توقع عذرخواهی و حتی دنبال عذرخواهی بودن اشــتباه است. 
شما باید مقام مسئول را وادار به اعتراف کنید. فراموش نکنید، اگر احساس توهین 
دارید، این حس واقعی اســت، این حس نشان از حرمت شکنی دارد. در این حالت 
نباید به یک عذرخواهی بســنده کرد، چرا که الگوی این توهین ها تکراری اســت. 
باید با پرســش گری هوشمندانه مقام مســئول را به نقطه اعتراف رساند، آن وقت 
درخواســت بخشش یا برای آرامش شما بگویم، التماس بخشش جای خودش را به 
عذرخواهی خواهد داد. گو این که در یک جامعه سالم فرد خاطی باید منتظر حکم 
قضایی هم باشــد، البته در یک جامعه ســالم! اعتراف نقطه آغاز حرکت به سمت 
و سوی سالمت فردی و اجتماعی اســت و سهم شما خبرنگاران برای وادار کردن 

خاطیان به اعتراف بیش از هر کسی است.«
پرسش و پاسخ ایسنا را با آرش آبساالن پیش رو دارید:

در این چند روزه ســخنان گوناگونی دربــاره رفتارهایی که بعد از واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران صورت گرفت، مطرح شد. بخش زیادی از جامعه معتقدند برخوردهایی 
که از ســوی مســئوالن دخیل در این ماجرا انجام شــد، همراهانه نبود و بدتر از 
آن اینکــه، نه تنها یک عذرخواهی ســاده صورت نگرفت بلکــه حتی زبان بدن و 
آداب نشستن بعضی از مســئوالن، انتقادات زیادی در پی داشت و برای چندمین 
بــار این پرســش را در ذهن بخــش بزرگی از جامعه ایجاد کــرد که چرا فرهنگ 
عذرخواهی در جامعه ما بویژه از جانب بعضی مسئوالن مان هر روز کمرنگ تر بلکه 
بی رنگ تر می شــود؟. اجازه بدهید ابتدا من از شما بپرسم، ما می خواهیم در مورد 
چــه چیزی حرف بزنیــم؟ در مورد رفتاری که قاطبه جامعه آن را نشــان بی ادبی 
محض می دانند؟ بر سر این موضوع بحث کنیم که چرا برای تسلی دل بازماندگان 
حتی یک عذرخواهی صوری انجام نشد؟ به عقیده من این رفتارها خرده نمودهایی 

از فرهنگی بیمار اســت که متاســفانه از سوی طیف گســترده ای از مسئوالن سر 
می زند. در واقع موضوع فراتر از آن است که بخواهیم یک فرد را رفتارشناسی کنیم. 
اما در این مورد خاص اجازه دهید بی پرده بگویم آن نحوه نشســتن بی ادبانه نبوده 
و نیست. به مردم آدرس اشتباه ندهیم. ادب داللت بر حفظ حریم و بی ادبی داللت 
بر تجاوز از حریمی معین اســت. در آن لحظه به خصوصی که مورد بحث ماســت، 
تداخل دو تعریف و دو حریم رخ داده اســت. از یک سوی یک حریم شناخته شده 
اجتماعی که محدود به جنس مخالف نیســت و از ســوی دیگر یک حریم قشری 
که با عنوان لمپنیســم شناخته می شود. بر این اساس من تایید می کنم که ایشان 
کامال متناسب با عادت خود عمل کرده اند. این گونه عادات رفتاری برای بسیاری از 
ما آشناست. مدیری که با دمپایی در جلسه حاضر می شود، رفتاری قشری دارد نه 
رفتاری اجتماعی و این رفتار ناشی از تفکر برتری طلبی با استراتژی تحقیر دیگری 
اســت. این که این رفتار از چه قشــر و چه طبقه ای ســر می زند، موضوع بحث من 
نیســت. موضوع آن است که چه چیز سبب می شود یک رفتار شناسنامه دار قشری 

در تقابل با یک رفتار پذیرفته شده اجتماعی قرار بگیرد؟
چه چیزی سبب می شود؟ ریشه کجاست؟

وارد این بحث نمی شوم و فقط به یک اشاره بسنده می کنم. معضل موجود ریشه در 
نبود ارزش ها دارد. یک زمانی بحث جابه جایی ارزش ها بود، اما حاال اجازه بدهید از 
نبود ارزش ها ســخن بگوییم. بسیاری از تعاریف جابه جا شد، اما تعریف قابل قبولی 
جای آن ها را نگرفت. مثال بزنم: دمپایی در جلسات تعریف قابل قبولی نیست. برای 
آن که دمپایی را قابل قبول کنند، موکت را جایگزین پارکت و ســنگ و سرامیک 
کردند. ناگهان ورودی شد بازار مکاره کفش های در هم ریخته ؛ ناگزیر هزینه  شد و 
جاکفشی گذاشتند، اما بوی کفش و جوراب معضل دیگری شد که موکت آن را به 
خود جذب می کرد. باز ناگزیر هزینه دیگری شد و قالیچه ای روی موکت افتاد که با 
پشتی ها و پتوهای کنار دیوار فضای کار را خیلی خانگی می کرد. پس چند صندلی 
ســاده و یک میز معمولی هم تهیه شد که خیلی زود مندرس شدند. صندلی های 
جدید مبله طور و محکم بودند، اما با قالیچه ســاده تناسب نداشتند. قالیچه جدید 
خریداری شــد، اما پــرده وصله ناجور بود و رنگ دیوار هم با پرده جدید تناســب 
نداشــت و خالصه نوعی از اشرافی گری امروزی باب شد که متاسفانه همچنان بوی 
جوراب می دهد. به قیاس نظریه پنجره شکســته باید بگویم ما دچار نظریه دمپایی 

شــدیم و همچون اثر پروانه ای با اثر دمپایی مواجه هســتیم. همین مثال می شود 
خالصه رفتارشناســی امروز ما که گستره وسیع اجتماعی دارد. متاسفم، در حالی 
که به ســادگی می توانســت کفش های مان همچنان پای مان باشد، هزینه بسیاری 
برای شلخته شــدن دادیم. ریشه در نداشتن تعریف است، ریشه در نداشتن ریشه 
است. معضل آن جاســت که خواستیم چرخ را از نو بسازیم اما برای آن هم تعریف 
نداشتیم. شوربختانه این شــیوه رفتاری همچنان خود را صاحب تفکر برتر و حائز 
هوشمندی می داند. همین نحوه نشستن مورد بحث ما نشان از رفتار قدرت مابانه ای 
است که قصد تحقیر طرف مقابل را دارد. در این حالت اشاره ایشان به عادت به این 
مدل نشستن، نشان از عادت مدام به قدرت نمایی توام با تحقیر است که توضیحی 
بدتر از فعلیت عمل رخ داده اســت. حال اگر قصــد تحقیر و قدرت نمایی را هم از 
جانب ایشــان به عنوان یکی از خدوم ملت شریف ایران منتفی بدانیم، آن وقت باید 
گفت این نحوه نشستن می تواند ناشی از یک برانگیختگی آگاه یا ناخودآگاه باشد.

چرا عذرخواهی جایی ندارد؟
ادبیات خس و خاشــاکی از ســال ها پیش به ارکان ما نفوذ کرده است. در همین 
مصاحبه پیشین که پیرامون مناظره های انتخاباتی با هم داشتیم، از ادبیات موهنی 
حرف زدم که در بین نامزدها دیده شــد و گفتم نشــان خشــم است. متاسفم که 
به همین ســرعت در گوشه ای دیگر این خشــم را می بینیم. به نظر می آید آن چه 
مــا به عنوان بی ادبی آشــکار اجتماعی و حتی فردی می دانیــم، در فرهنگ لغت 
رده های مدیریتی کشــورمان ادبیاتی متداول، متعارف و حتی پســندیده است و 
خود حضرات متوجه ابعاد وحشــتناک این گونه از ادبیات نیستند. دقت بفرمایید 
که اشاره من محدود به دایره واژگان نیست. فرض کنید شما به منشی دکتر بابت 
تاخیر در نوبت تان شــکایت می کنید. در این حالت منشــی بــا جمله ای همچون 
»صداتون می کنم گلم!« شــما را دعوت به آرامش می کند. هیچ واژه توهین آمیزی 
در این جمله نیســت و منشــی خود را موظف به عذرخواهی نمی داند. اما خودتان 
قضاوت کنید، آیا این جمله مودبانه اســت؟ این جمله کامال بیانگر خشمی پنهان 
اســت. جمله اصلی این است: »بشین سرجات!«. برای همین است که ما با شنیدن 
جمله »گلم« احســاس توهین می کنیم. این احساس توهین حسی واقعی است که 
سال هاســت آن را تجربه می کنیم. آن حریمی که مورد تجاوز قرار گرفته اســت و 
در نتیجه بی ادبی رخ داده اســت، »نوبت« است. در این حالت شما متوقع توضیح 
برای بی نوبتی آشــکار هســتید نه دعوت به آرامشــی که در لفافــه واژگان زیبا و 
مهربانانه پیچیده شده است. منشی خود را صاحب اختیار می داند نه فردی ملزم به 
توضیح، زیاد که اعتراض کنید یک نوبت دیگر هم شــما را عقب می اندازد. پرسش 
این نیســت که چرا عذرخواهی نمی کنند، پرسش این است که چه ضرورتی سبب 
استفاده از وسیله نقلیه نامناسب است؟ این پرسش زنجیره ای از پرسش هایی را در 
پی خواهد داشت که اگر هوشــمندانه دنبال شود، ناگزیر به سطح اعتراف کشیده 
خواهد شد. توقع عذرخواهی و حتی دنبال عذرخواهی بودن اشتباه است. شما باید 
مقام مســئول را وادار به اعتراف کنید. فراموش نکنید، اگر احســاس توهین دارید 
این حس واقعی اســت، این حس نشــان از حرمت شکنی دارد. در این حالت نباید 
به یک عذرخواهی بســنده کرد، چرا که الگوی این توهین ها تکراری است. باید با 
پرسش گری هوشمندانه مقام مسئول را به نقطه اعتراف رساند، آن وقت درخواست 
بخشش یا برای آرامش شما بگویم، التماس بخشش جای خودش را به عذرخواهی 
خواهد داد. گو این که در یک جامعه سالم فرد خاطی باید منتظر حکم قضایی هم 
باشد، البته در یک جامعه سالم! اعتراف نقطه آغاز حرکت به سمت و سوی سالمت 
فردی و اجتماعی است و سهم شما خبرنگاران برای وادار کردن خاطیان به اعتراف 
بیش از هر کســی اســت. اخذ اعتراف بیش از آشکارسازی و شفاف سازی مخاطره 

دارد و بهای بیشتری هم باید برایش بپردازید.

بررسی فاجعه ای عمیق تر از واژگونی اتوبوس خبرنگاران

ترقی اقتصادی : کتاب »فلسفه، سیاست و خشونت« نوشته رضا داوری اردکانی 
توسط انتشارات هرمس به چاپ چهارم رسید.

کتاب حاضر یکی از آثار برجســته رضا داوری اردکانی اســت که به شکل گفتگو 
نوشــته شده و در حقیقت گفت و شنودی به شــیوه نوشته های افالطونی است. 
با ایــن تفاوت که در آن هویت پرسشــگر به دالیلی که نگارنــده در »تمهدید« 
بیان کرده، آشــکار نشــده اســت. تفــاوت دیگر آنجاســت که در ایــن کتاب 
 داوری اردکانــی از »خــود« می پرســد و بــه گونه ای به درخودنگــری و تأمل 

روی می آورد. 
آن هــم نــه در بــاب موضوعات انتزاعی فلســفه چون هســتی و مثــال و کلی 
 بلکــه در بــاب جنجالــی تریــن بحث هــای رایج چون: خشــونت، سیاســت

 افالطون، هایدگر، لیبرالیســم، فاشیسم، فروید، پوپر، روشــنفکری، خرد توسعه 
عقل انتقادی و ... .

داوری اردکانــی در این کتاب ســعی می کند به این اتهام که برخی فلســفه ها 
خشــونت را توجیه می کنند پاســخ دهد. کتاب فلسفه، سیاست و خشونت برای 
نخستین بار در سال ۱۳۸۵ توسط هرمس منتشر شده و در سال ۱۴۰۰ به چاپ 

چهارم رسیده است.
کتاب در دوازده مجلس گفت و شــنود، به نسبت میان فلسفه و خشونت و نقش 
میانجی سیاست در این میان می پردازد. نویسنده کتاب، فلسفه را سخن نابهنگام 
می داند و معتقد اســت که زبان نقادانه فلســفه با زبان سیاســت و علم تفاوت 
بنیادی دارد و احکام این دو را نباید با یکدیگر خلط کرد، از سویی نباید از فلسفه 
انتظارات بیجا و زیاده از توان داشت. داوری اردکانی می گوید: در فلسفه حقیقی 
شــأن آزادی حفظ می شود، اما فلســفه ای که دنباله روی سیاست شود، فلسفه 

نیست بلکه ایدئولوژی است.

 »کرونا، مهمان ناخوانده« آمد

ترقی اقتصادی : »کرونا، مهمان ناخوانده« اثر احمد قلی زاده با نگاهی متفاوت و 
زبانی ساده به مباحث کرونا با رویکرد روان شناسی سالمت منتشر شد.

کتــاب »کرونا، مهمان ناخوانده« اثــر احمد قلی زاده با نگاهــی متفاوت و زبانی 
 ســاده، در قالــب نمودار بــه مباحــث کرونا با رویکرد روان شناســی ســالمت 

پرداخته است.
ایــن اثــر، در نــوع خــود اولیــن کتابی اســت کــه با توجــه به نیــاز جدی 
جامعــه بــه پرداختن بــه مســائل روانی ناشــی از کرونــا و با نگاهی نســبتاً 
 جامــع بــه موضوعــات کرونا بــا عینک روان شناســی ســالمت، توجــه ویژه 

نموده است.
در این کتاب مباحث زیر را می خوانید:

مواجهه با کرونا
باورهای غلط

خانواده و کرونا
اقدامات الزم در دوره شیوع کرونا

واکنش های شایع روان شناختی
استرس و کرونا

کرونا و افسردگی
وسواس و کرونا

پیامدهای چاقی و کرونا
سیگار و کرونا
الکل و کرونا

شخصیت و کرونا
حمایت اجتماعی و کرونا

بیماری های مزمن و کرونا
سوگ

این کتاب بــا پرداختن به مباحث اساســی کرونا از دید روان شناســی می تواند 
راهنمــای خوبی برای خانواده ها و فرزندان آن ها در دوران اپیدمی و پاندمی کرونا 

باشد.
حســن احدی اســتاد تمام دانشــگاه عالمه طباطبائی در پیشــگفتار این کتاب 
آورده اســت: این اثر که به شــکل ســاده و نموداری به رشــته تحریــر درآمده 
و مؤلــف آن آقــای دکتــر احمــد قلــی زاده که خــود دانش آموختــه دکتری 
روان شناســی ســالمت اســت و سال هاســت او را می شناســم و به توانمندی 
علمی او از دوره دانشــجویی که شــاگردم بوده، تا به امــروز آگاهم و آن را تایید 
می نمایــم، توانســته به خوبی از عهــده نگارش این کار بســیار مهــم که مورد 
نیــاز جدی جامعه امروز ماســت برآیــد، امیدوارم با تهیه این اثــر و خواندن آن 
 و آگاهــی یافتن از مباحــث آن در مراقبت از خود، خانــواده، اطرافیان و جامعه 

کوشا باشید.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

 »فلسفه، سیاست و خشونت« 
به چاپ چهارم رسید

نرقــی اقتصادی : جــواد خلعتبــری با زیر ســوال بردن 
مثبت اندیشــی و روانشناســی زرد می گوید: چرا ناشرانی که 
کتاب روانشناسی زرد چاپ می کنند پلمب نمی شوند؟ چرا با 
کسانی که متخصص نیستند و کار روانشناسی و روان درمانی 

انجام می دهند برخورد نمی شود؟
این روانشــناس و نویســنده و مترجم کتاب های روانشناسی 
در گفت وگــو با ایســنا درخصوص وضعیــت کیفی و علمی 
کتاب های روانشناسی در سال های اخیر و مسئله کتاب سازی 
در این زمینه اظهار کرد: دو گروه کتاب در میان آثار ترجمه 
و تالیــف روانشناســی داریــم؛ گروهی افرادی هســتند که 
فعالیت آکادمیک و دانشــگاهی انجــام می دهند و ترجمه یا 
تالیف های شان در راستای مهارت آموزی همکاران، دانشجویان 
و مراجعان )برای این که بتوانند مداخالت موثرتری را دریافت 

کنند( است.
او افزود: نشــرهایی وجود دارند که کتاب های دانشگاهی در 
این زمینه منتشــر می کنند؛ این ها به حوزه درمان و مداخله 
کمــک می کنند، چون برخــی کتاب ها کتاب هــای پایه ای 
هســتند که درمان ها را معرفی می کنند و هدف این است که 
هم کسانی که فعالیت درمانی انجام می دهند بتوانند موفق تر 
عمل کنند و هم یک سری کتاب های کار برای مراجعان آماده 
می شــود تا مراجعان وقتی به اتاق درمان می روند، کتاب کار 
داشــته باشــند؛ چون هدف مهارت آموزی است. مثال مراجع 
باید بداند مشکل و تشــخیص مشکلش چیست و چه زمانی 
تشــدید می شود یا چرا نمی تواند تغییر کند؛ این مسئله الزم 

است. 
جواد خلعتبری ســپس با بیان این که باید در نگرش مراجع 
تغییر ایجــاد کنیم، گفت: تغییر در نگرش بیشــتر به دنبال 
این اســت که اگر بناست من درمانی را برای یک مراجع اجرا 
کنم، مراجع باید نســبت به آن اعتقاد داشــته باشد و آن را 
جدی بگیــرد، بنابراین باید منطق اجرایــی زیربنایی فن را 

بــرای او توضیح داد. این می شــود ارزش گذاری برای این که 
مراجع اعتقاد پیدا کند تا فن را اجرایی کند. من هم به عنوان 
درمانگر باید برای فن و درمان تمرین بگذارم، چون در زمان 
یک ســاعت در هفته اتفاق زیادی نمی افتد، مراجع ســاعت 
زیادی با من نیســت و بنابراین باید تمرین هایی را انجام دهد 

تا به مهارت برسد و تغییر در بینش او ایجاد شود.
این روانشــناس در ادامه به این که خیلی از کتاب هایی که در 
حوزه مداخالت برای درمانگران و مراجعان منتشر می شوند، 
بســیار می توانند کمک کننده باشند اشــاره و اظهار کرد: اما 
متاســفانه یک ســری کتاب های روانشناســی زرد هم وجود 
دارد که فرد اصال روانشــناس نیســت، کتاب های آکادمیک 
روانشناســی را ندیده اما یک ســری حرف های کلی و مبتنی 
بر ذائقه مردم را می زند و متاســفانه جامعه ما هم اســتقبال 

می کند. در حالی که درمان هزینه و نیاز به تغییر دارد.
این نویســنده همچنیــن بیان کرد: رابطــه درمانی از رابطه 
دوســتانه و عاشــقانه جدا اســت، چون در رابطه دوستانه و 
عاشــقانه فرد را با اشــتباهاتش رویارو نمی کنند. اما یکی از 
کارهای درمانگر این است که مراجع را با رفتارهایی که به او 

آسیب می زند، مواجه کند.
خلعتبری در عین حال گفت: اما متاســفانه روانشناسی زرد 
به مردم می گوید که »مثبت بیاندیش« و حرف هایی منطبق 
بر ذائقه مردم می زند که اصال دردشــان نمی آید و تغییر هم 
نمی کنند. ما معتقدیم مردم نباید مثبت اندیشــی کنند بلکه 
مردم باید درست اندیشیدن را یاد بگیرند و مثبت اندیشیدن 

با درست اندیشیدن خیلی فرق می کند.
او سپس با اشــاره به استقبال مردم از کتاب های روانشناسی 
زرد افزود: متاســفانه روانشناســی زرد مبتنی بر ذائقه مردم 
حرف می زند و افرادی که اطالعات ریشــه ای ندارند، بیشتر 
بــه روانشناســی زرد روی می آورنــد. فالوئرهــای خیلی از 
روانشناســان در فضای مجازی حتی به هزارتا هم نمی رسد 

اما فردی که روانشناس زرد اســت و اصال مبانی را نمی داند 
یک میلیون فالوئر دارد. حتی ناشران کتاب های زرد ۱۰  برابر 
ناشــران کتاب های آکادمیک فالوئر دارند اما ضربه ای که به 
لحاظ روانشناختی به بدنه جامعه می زنند، بسیار زیاد است. 

مترجم )بــه صورت مشــترک( کتــاب »شــناخت درمانی 
اختالالت شخصیت« سپس اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه 
پزشــکی این قدر ضمانــت اجرایی برای برخورد با پزشــکان 
غیرمتخصص وجــود دارد که بالفاصله پلمــب می کنند اما 
متاســفانه چرا در حــوزه روان درمانی یا روانشناســی چرا با 
کســانی که متخصص نیســتند برخورد و پلمب کردن انجام 
نمی شــود؟ چرا ناشــرانی که کتاب زرد چاپ می کنند پلمب 
نمی شوند؟ چرا با کسی که روانشناس نیست، برخورد قهری 
نمی کنند؟ آســیبی که این ها به جامعه می زنند، بسیار زیاد 
اســت. اما متاســفانه در جامعه ما هیچ ضمانت اجرایی برای 
برخورد با افراد غیرمتخصص در حوزه ســالمت روان، چه در 
 زمینــه تالیف و چــه ترجمه و مداخالت وجــود ندارد و این 

یک ضعف است. 
جواد خلعتبــری همچنین درباره کثــرت کتاب های ترجمه 
روانشناسی نسبت به تالیف، با بیان این که دلیل بیشتر بودن 
کتاب های ترجمه این اســت که ما درگیر نیازهای اولیه مان 
هســتیم، گفت: فــردی می تواند کتاب بنویســد که ِهد آن 
کار باشد و تســلط کافی بر آن داشته باشد. بنابراین ترجمه 
راحت تر اســت چون آن قدر کتاب های تالیفی خوب آمده که 
همه بیشتر دوست دارند ترجمه کنند. البته نه این که ترجمه 
خوب نیســت، اتفاقا کمک کرده اما به این معنی نیســت که 
نباید تالیف کنیم. ضمنا متاسفانه کتاب های تالیفی در کشور 
ما بیشتر جمع آوری و گردآوری هستند. اما معنی تالیف این 
اســت که فرد چیز جدید ارائه کند. من ۱۰ سال است که بر 
روی یــک کتاب تالیفی کار می کنم اما هنوز جرات منتشــر 
کردن آن را ندارم چون فکر می کنم یک نگاه نو است و مدام 

وســواس به خرج می دهم و چکش کاری می کنم و می خواهم 
کتابی که منتشر می شود حرفی برای گفتن داشته باشد.

او ادامه داد: کتاب تالیفی یعنی تئوری جدید مطرح کردن و 
فرآیند نظریه پردازی داشتن. نه این که در حالی که یک کتاب 
ترجمه قوی تر در بازار هســت، همان را به عنوان تالیف ارائه 
کنیم، این کاله گذاشتن سر بقیه است. به همین دلیل شاید 
خیلی هــا به دنبال تالیف نمی روند. البته کتاب تالیفی هم در 
این زمینه هســت اما کم است و من معتقدم افراد متخصص 
باید بیشتر در این زمینه قلم بزنند و به صورت کارآمد حرکت 

کنند.
خلعتبــری در پایان گفــت: امیدوارم ایــن مصاحبه حداقل 
برای کسانی که مســئول برخورد با روانشناسی زرد هستند، 
تلنگری باشد؛ هم نســبت به کتاب هایی که ارائه می کنند و 
هم نســبت به مطالبی که در فضای مجازی می گذارند و هم 
کار مداخله ای که انجام می دهند با آن ها برخورد شود. مقصر 
بیش از ۵۰، ۶۰ درصد از آســیبی که در زمینه فرزندپروری، 
بزهکاری، طالق و ... وجود دارد، روانشناســی زرد اســت که 
خودشــان را به عنوان روانشناس انگیزشی معرف می کنند و 
این بســیار خطرناک است. اگر هم قرار است کسی در حوزه 
انگیزش روانشناســی کار کند، باید مبانی آکادمیک را داشته 

باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: در دوران کرونا فرصت تخلیه هیجانات 
برای نوجوانان کمتر شده است بنابراین تخلیه هیجانات به شکل دیگری در جامعه 

اتفاق می افتد.
حدود دو ســال پیش بود که ناصر فکوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران در 
یادداشتی هشدار داده بود که جامعه ایران موقعیت بحرانی دارد و در معرض آنومیک 
شدن است. از آن روز به بعد به نظر می آید هم شرایط بحرانی تر شده و هم جامعه 
ایران به مرز آنومیک شدن نزدیک تر. اما جامعه آنومیک چه ویژگی دارد؟ واژه آنومی 
ریشه ای یونانی دارد به معنی نبود قانون و ارزش و بی هنجاری است و بالتبع جامعه 
آنومیک هم جامعه ای اســت که در آن هنجار و ارزش وجود ندارد. آنومی به معنی 
عدم وابستگی شخص و جامعه است که به چندپاره شدن جامعه می انجامد و اولین 

بار توسط جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم در کتاب »خودکشی« مطرح شد.
با نگاهــی به صفحات اخبار و حوادث روزنامه هــا و خبرگزاری ها و کلیپ های داغ 
شبکه های اجتماعی بیشتر می توان متوجه مفهوم جامعه آنومیک شد و اینکه جامعه 
ایران روز به روز بیشــتر به سمت آنومیک شــدن در حال حرکت است. در جامعه 
آنومیک چون هنجار و ارزشی وجود ندارد، خشونت فراوان می شود و به شکل های 
مختلفــی مثل دعوا، ضرب و جرح و در نهایت خودکشــی در جامعه بروز و ظهور 

پیدا می کند.
چند روزی اســت که در فضای اجتماعی کلیپی منتشر شده که در آن چند دختر 
نوجوان و کم سن و ســال با یکدیگر درگیر می شوند و در درگیری عالوه بر اینکه 
فحش هــای رکیک و ناســزا به یکدیگر می گویند، یکی از دختران قمه به دســت 
می گیرد و همین حرکت موجب تعجب دوستان و همراهانش هم می شود و پس از 
آن خیلی زود در فضای اجتماعی دســت به دست و منتشر شد.چنین موضوعی را 
از دریچه های مختلفی می توان بررسی کرد. برای بررسی جامعه شناسانه این رفتار 
با ســید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و مدرس دانشگاه 

گفتگو کردیم و نظر او را در این باره پرسیدیم.
ظهور و بروز این رفتارها یک »نشــانه« است؛ نشــانه و پیامی که این کلیپ به ما 
می دهد این اســت که حال بچه های ما خوب نیست. مختص این اتفاق هم نیست 
چون هر از چند گاهی شاهد چنین حوادث و اتفاقاتی هستیم و این بار اول نیست 
بار آخر هم نیست وی گفت: ما وقتی از یک پدیده اجتماعی مثل خشونت صحبت 

می کنیــم باید بدانیم که بر روی این پدیده، مجموعه ای از عوامل و شــرایط تاثیر 
می گذارند تا شــاهد وقوع چنین رفتارهایی در جامعه باشیم ضمن اینکه این اتفاق 
خاص جامعه ما هم نیســت و تقریباً در همه جوامع، شکل های مختلف از خشونت 
در حال تجربه است. در آماری که چند وقت پیش رئیس پزشکی قانونی اعالم کرد 
حدود ۶۰۰ هزار پرونده در سال گذشته با موضوع ضرب و جرح به پزشکی قانونی 
مراجعه کردند. در نظر بگیرید که این آمار رســمی است و اینکه خیلی از ضرب و 
جرح ها هم به پزشــکی قانونی کشیده نمی شــود و در همان کوچه و خیابان تمام 
می شود. بنابراین موضوع خشونت و رفتار خشونت آمیز مثل خودکشی، خشونت های 
خانگی، تخریب اموال عمومی و... موضوع جدی در دو دهه اخیر اســت که باید به 

آن توجه کرد.
موســوی چلک افزود: در کلیپی که اخیراً منتشر شده، دخترانی که دعوا می کنند، 
نوجوان هســتند. نوجوانانی که در یکســال و نیم اخیر به خاطر شــرایط کرونا و 
محدودیت ها تحت فشــار بودند. ما هیچ اطالعاتی راجع به این نوجوانان نداریم که 
از لحاظ سالمت روانی و خانوادگی در چه وضعیتی هستند. اگرچه حتماً الزم است 
که وضعیت خانوادگی، سالمت روان و وابستگی این فرد به مواد مخدر بررسی شود 
ولی در کل نتیجه ای که می توان گرفت این است که ظهور و بروز این رفتارها یک 
»نشانه« است؛ نشانه و پیامی که این کلیپ به ما می دهد این است که حال بچه های 
ما خوب نیســت. مختص این اتفاق هم نیست چون هر از چند گاهی شاهد چنین 

حوادث و اتفاقاتی هستیم و این بار اول نیست، بار آخر هم نیست.

جواد خلعتبری عنوان کرد

از ردِ مثبت اندیشی تا فالوئردارهای میلیونی

رئیس انجمن مددکاری مطرح کرد؛

هلیا دختر قمه به دست و عیان کردن زیرپوست شهر


