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قانون تجارت در همکاری با فعاالن بخش خصوصی اصالح شود
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روش های مطمئن برای جبران 
کسری بودجه

عوامل عمده در همه 
ریزش های بورس

مسیر طوالنی تا پیاده سازی 
بانکداری اسالمی

پیشنهاداتی برای تسهیل 
بازگشت ارز صادراتی

یکــی از روش های مطمئن دولت برای جبران کســری 
بودجه، فروش سهام شرکت های دولتی در بورس است 
که عالوه بر تامین کسری بودجه دولت باعث رونق بازار 
سرمایه شده و نقدینگی های ســرگردان افراد را به این 

بازار جذب می کند...

بازار سهام در ســال جاری به رشد قابل توجهی رسید  
که از جمله دالیل آن، هجــوم نقدینگی به این بازار به 
دلیل عدم جذابیت دیگر بازارها، آزادسازی سهام عدالت 
و حمایــت دولت از بازار بود. هم چنین کاهش صادرات 

نفتی و غیرنفتی ایران  و افت درآمدهای نفتی...

بنا به اعالم تقویم رسمی کشــور، دهم شهریور ماه هر 
ســال »روز بانکداری اســالمی« نامگذاری شده است. 
در شــهریور ۱۳۶۲ بود که قانــون عملیات بانکی بدون 
ربا مشــتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره، به تصویب مجلس 

شورای اسالمی و سپس در تاریخ دهم شهریور...

با همه گیری ویروس کرونا از نخستین روزهای دسامبر 
۲0۱9 میالدی، درآمد همه کشورها و به طور مشخص 
کشــورهای هدف صادراتی و هم چنین کشورهایی که 
در شــرایط تحریم با ایران همکاری می کردند، کاهش 
پیدا کرد. این رخداد به کاهش قدرت خرید کشورها و...
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aحسام الدین حالجaوهاب قلیچaعباس آرگونaیلدا راهدار

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هفتم- شماره93  
نیمه اول شهریور 1399- قیمت 2000 تومان

دولت ها باید در حمایت از بنگاه ها، انتظام گر باشند نه مداخله گر

توسعه با زیرساخت ممکن است نه با شعار

مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید

عوامل شکل گیری سقوط شاخص بورس 

تصمیم گیری های 
اشتباه

ترقی اقتصادی : بورس تهران پس از ثبت تاریخی ترین رشد شاخص 
کل در اولین ماه تابســتان، در مردادماه با ریزش شدید مواجه شد که 
در ۲0 ماه گذشته بی سابقه بود و موجب شد نماگر سهام پس از تجربه 
ســقف تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در نوزدهمین روز این ماه، 
نه فقط از ســوپر کانال دو میلیون واحد عقب نشینی کند بلکه تا کف 
کانــال یک میلیون و ۶00 هزار واحد نیز ســقوط کرد. درباره علل و 
عوامل شکل گیری این افت تاریخی و پرحاشیه نکاتی وجود دارد که 
الزم اســت مورد مداقه قرار گیرد. لزوم ارائه تحلیلی درست از عوامل 
شکل گیری ســقوط شــاخص از آن جهت دارای اهمیت ویژه است 
که بازار ســهام ایــران در حال حاضر به بازاری بــا ۵0 میلیون فعال 
تبدیل شــده است و قابل قیاس با سالهای گذشته نیست و الزم است 
مسئوالن اجرایی کشور از رئیس جمهور تا وزرای اقتصادی و مدیران 
بازار سرمایه در مواجهه با آن، اعم از سیاست گذاری و تصمیم گیری یا 

حتی اظهارنظر شفاهی دقت نظر بیشتری به خرج دهند و...



ترقی اقتصادی : یلدا راهدار در یادداشــتی پیشــنهاد داده است: یکی از روش های 
مطمئن دولت برای جبران کســری بودجه، فروش ســهام شــرکت هــای دولتی در 
بورس است که عالوه بر تامین کســری بودجه دولت باعث رونق بازار سرمایه شده و 
نقدینگی های ســرگردان افراد را به این بازار جذب می کند. راهکار دیگر مولد سازی 
دارایی  های بالاســتفاده دولت است که هم استهالک پذیر بوده و هم هزینه نگهداری 

باالیی دارد.
اقتصاد ایران سال های متمادی است که از مشکالت ساختاری رنج می برد. دولت های 
مختلف هرگز به فکر راه حل اساسی نبوده و تنها با به کارگیری سیاست های کوتاه مدت 
و مقطعــی به دنبال راه چاره برون رفت از مشــکالت دوره فعالیت خود بوده اند، بدون 
توجــه به این که سیاســت های آن ها چه تأثیــری بر آینده اقتصادی کشــور خواهد 
داشت. در سال های اخیر، عالوه بر مسائل ساختاری، کشور با سخت ترین تحریم های 
بین المللی مواجه بوده و درآمدهای ارزی کشــور یا مســدود شده و یا صادرات نفت 
به شدت کاهش یافته و با تخفیف به فروش رسیده است. این در حالی است که شیوع 
ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضا و قیمت نفت امکان وصول درآمدهای ارزی را 

با تردید بیشتر مواجه کرده اســت. دولت برای برون رفت از این مشکالت اقداماتی را 
انجام داده که برخی از آن ها نه تنها مشــکلی از اقتصاد معیوب کشور را برطرف نکرده 
بلکه متضرر شــدن مردم را به دنبال داشته است. تصمیمات و اقدامات بدون پشتوانه 

علمی و آینده نگری و خلق الساعه مصداق بارز بی برنامگی دولت در اداره کشور است.
مشکل ساختاری کسری بودجه در دولت های مختلف پدیده آشنایی است که امسال 
بــه دلیل وجود انواع تحریم ها و شــیوع بیماری کووید ۱9 بیش ازپیش شــدت یافته 
اســت. نیمه دوم مردادماه رئیس جمهور برای جبران کســری بودجه کشــور از طرح 
 FATF گشــایش اقتصادی خبر داد. برخی این گشــایش اقتصادی را تصویب الیحه
دانســتند، عده ای آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشــور، اما درنهایت مشخص 
شد که گشــایش اقتصادی دولت فروش سلف نفت به مردم با سررسید دوساله است 
طرحی که شــاید به طور موقت کسری بودجه دولت را کاهش دهد اما عواقب دیگری 

به دنبال خواهد داشت.
برخــی از موافقان این طرح را راهی بــرای دور زدن تحریم هــا می دانند؛ چراکه در 
شــرایطی که دولت امکان فروش نفــت را ندارد با فروش نفت به بخش خصوصی هم 
مشــکل کسری بودجه و فروش نفت و هم کاهش ارز را برطرف می کند. اما در مقابل 

این طرح مخالفانی نیز دارد.
کشور در برهه ای از زمان قرارگرفته که مردم بیشترین نا اطمینانی را نسبت به عملکرد 
دولت دارند. فساد و اختالس و عدم مجازات مجرمان از یک سو و وعده های بی نتیجه از 
سوی دیگر باعث شده که مردم نسبت به برنامه ها و اقدامات مسئولین اعتماد نداشته 
باشند. بنابراین استقبال مردم از این طرح گشایش اقتصادی نیز با تردید مواجه است.

انتشــار این اوراق برای دولت های آینده بدهی ایجاد خواهد کرد و مشــخص نیست 
کــه وضعیت بازار نفت و نرخ ارز به چه صورت باشــد. چنانچه قیمت این دو افزایش 
چشــم گیری داشته باشد، بدهی بیشتری را برای دولت آتی ایجاد می کند و مشخص 
نیســت که آیا دولت آینده توان بازپرداخت این بدهی را خواهد داشــت. این اوراق بر 
پایه ارز منتشر خواهد شد و مشخص نیست که نرخ ارز در دو سال آتی دستخوش چه 
تغییراتی قرارگرفته و چند برابر شود. ضمن این که در حال حاضر نیز چند نرخی بودن 

قیمت دالر اثرات منفی بر اقتصاد داشته و این مسئله که دولت با چه نرخی می خواهد 
این اوراق را در سررسید خریداری نماید در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین قیمت 
جهانی نفت عالوه بر متأثر بودن از وجود تحریم ها و ســاختار سیاســی کشــور، یک 
عامل برون زا بوده و مشخص نیست طی دو سال آینده قیمت جهانی نفت افزایشی یا 
کاهشی باشد و در صورت کاهش آن باید دید دولت برای جبران ضرر ناشی از کاهش 
قیمت و تأمین بدهی خود منابعی را پیش بینی کرده است. به عالوه میزان فروش نفت 
کشــور، با فرض اتمام تحریم های نفتی، متأثر از تصمیمات اوپک اســت و این امر نیز 
محدودیتی را در زمان سررسید ایجاد می کند. بنابراین تضمین اصل سرمایه خریداران 

در هنگام سررسید با تردید روبه رو است.
در ماه هــای اخیر دولت از بازار ســرمایه حمایــت کرده و با اقداماتــی مانند عرضه 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله سرمایه مردم را به سمت بازار بورس کشانده 
است. ســودهای باال ســرمایه های خرد و کالن عموم را به بازار سرمایه سرازیر کرد. 
لکن اخبار منتشرشــده در خصوص گشایش اقتصادی و بدقولی ها در مورد عرضه دارا 
دوم، ریزش شاخص ســهام و خروج عده زیادی از بازار سرمایه شد. بنابراین دولت با 
اعالم یک خبر باعث متضرر شــدن افراد زیادی شــد و این در حالی است که بیشتر 
این افراد کل نقدینگی خود را وارد بازار نموده و در ســال های اخیر به دلیل بی ارزش 
شدن پول ملی زیان دیده بودند. با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد دولت بهتر 
اســت برای جبران کســری بودجه خود تصمیمات مطمئن تری را اتخاذ کند. یکی از 
این روش ها فروش سهام شــرکت های دولتی در بازار بورس است که عالوه بر تأمین 
کسری بودجه دولت باعث رونق بازار بورس شده و نقدینگی های سرگردان افراد را به 
این بازار جذب می کند. راهکار دیگر مولدسازی دارایی های بالاستفاده دولت است که 

هم استهالک پذیر بوده و هم هزینه نگهداری باالیی دارد.
بــا توجه به مباحث مطرح شــده و نظرات موافقان و مخالفان به نظر می رســد طرح 
گشایش اقتصادی دولت با چالش های زیادی مواجه بوده و راه حل های جایگزین اثرات 
مطلوب تــر هم برای جبران کســری بودجه و هم برای جــذب نقدینگی و رونق بازار 

سرمایه دارد.

ترقی اقتصادی : پیش از دهه 90 میالدی، تصور همه بر این 
بود که صرف باال رفتن درآمد ســرانه را می توان نشانه توسعه 
یافتگی دانست. اما از این دهه به بعد، مفهوم توسعه انسانی هم 
در بررســی وضعیت توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفته شد. 

شاخصی که یکی از دشمنان آن، فساد است.
تا پیــش از دهه 90، فرض بر این بود که توســعه اقتصادی با 
رشــد باالی درآمد ســرانه اندازه گیری می شود و هم چنین 
وجود سطح باالی تولید ناخالص داخلی سرانه به معنای افزایش 
سطح اســتاندارد زندگی برای همه افراد جامعه تلقی می شد. 
اما از این دهه به بعد، در مباحث توســعه، شاخص دیگری هم 
مطرح شــد که آن را با نام شاخص توسعه انسانی می شناسیم. 
این شاخص توســط اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق، خلق 
شد که هدف توسعه اقتصادی را ورای افزایش درآمد سرانه می 
دانست. محبوب الحق در تعریف شاخص توسعه از این گفت که 
هدف اصلی در واقع خلق محیطی است که افراد بتوانند از یک 

زندگی طوالنی، همراه با ســالمتی بهره مند شوند و به عبارتی 
هدف اصلی توسعه، رفاه بشر است. او توسعه انسانی را فرایندی 
دانســت که در انتخاب های فردی اعم از سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی نمود پیدا می کند. زندگی طوالنی همراه با سالمت، 
امید به زندگی، سطح دانش و سطحی از استانداردهای رفاه که 
با درآمد ناخالص ملی ســرانه اندازه گیری می شد، از شاخص 

های سنجش شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شد.
طی ســال های گذشــته از دهه 90، عالوه بر ســطح توسعه 
یافتگی کشورها از منظر شاخص توســعه انسانی، تهدیدهای 
توسعه انســانی هم در پژوهش های علمی بررسی شده است. 
یافته ها نشــان می دهد که فســاد، با اثربخشی بر درآمد ملی 
کشورها از عوامل تهدید کننده توسعه انسانی است. از آنجایی 
که فســاد درآمد کشورها و رشــد اقتصادی آن ها را محدود 
می کنــد، دولت نمی تواند در بخش های آموزش و بهداشــت 
هزینه کرده و منابع را به طور بهینه به توســعه زیرساختی این 

بخش ها اختصاص دهد.
اما در ایران اوضاع شاخص توسعه انسانی و فساد چگونه است؟ 
شاخص توسعه انسانی که ترکیبی از درآمد، آموزش و بهداشت 
و برخورداری افراد یک کشــور از هر یک از مولفه هاســت، هر 
ســاله از سوی ســازمان ملل اندازه گیری می شــود. در سال 
۲0۱۸، شــاخص توسعه انسانی در ایران 0.۷9۸ بوده و ایران از 
این  نظر در رتبه ۶0 جهان قرار دارد. این درحالی اســت که با 
توجه به اهداف و ســند چشم انداز، ایران باید براساس شاخص 
های توسعه، کشــور نخست منطقه باشــد. مشاهده وضعیت 
کشــورهای دیگر مثل قطر، امارات متحده عربی و عربســتان 
ســعودی نشان می دهد که سطح شــاخص توسعه انسانی در 
این کشــورها از ایران بهتر است. پژوهشگران یک دلیل عمده 
این مســئله را  فساد و اثرگذاری آن بر درآمد ملی کشور و هم 
چنین انحراف و کاهش مخارج آموزشــی و بهداشتی می دانند 
که اثر منفی بر ســطح توسعه انســانی داشته است. یافته های 

پژوهشگران نشان می دهد که باال بودن شاخص ادراک فساد در 
ایران اثری منفی بر توســعه کشورمان داشته و در ادامه توسعه 

انسانی را هم متاثر کرده است.
پژوهشگران توصیه کرده اند که با توجه به اثر معنادار فساد بر 
توسعه انســانی، کشورهایی با سطح توسعه انسانی پایین بتیئ  
کنتــرل و کاهش فســاد در بخش دولتی را با  توســعه دولت 
الکترونیک و افزایش شفافیت فعالیت های بخش عمومی دنبال 
کنند و فساد را کاهش دهند. براساس یافته های آنان، رشد نرخ 
شهرنشــینی اثری مثبت بر توسعه انسانی دارد، چراکه امکانات 
آموزشی و بهداشــتی  در شهرها متمرکز بوده و یافتن شغل و 
درآمد باال در شهرها در مقایســه با روستاها محتمل تر است. 
پیشنهاد پژوهشگران این است که دولت با اجرای سیاست هایی 
پدیده مهاجرت به شــهرها را کنترل کرده و با ایجاد فضاهای 
آموزشــی و بهداشتی  و حمایت از کســب وکارهای روستایی 

اثربخشی روستا در توسعه انسانی را تقویت کند.

بازار مســکن همیشــه از اقتصــاد کالن اثر 
پذیرفته اســت، بنابراین کنترل نرخ تورم از 
اهرم های تغییر بازار مسکن است. با این حال 
باید دید تصمیم مســئوالن برای حفظ تورم 
در بازه اعالم شده تا چه اندازه عملی می شود 
و آیا اکنون نشانه هایی از آغاز فرایند کاهش 

تورم در کشور وجود دارد یا خیر؟
کنترل دالل بازی ها، بورس بازی ها و سفته 
بازی ها در بازار مســکن به عنــوان دالیل 
عمده افزایش قیمت مســکن، موضوعی غیر 
از کنترل تورم در اقتصاد کالن است. واقعیت 

این است که این روزها تقاضای واقعی و چندانی در بازار مسکن نداریم اما همین سفته 
بازی ها قیمت ها را افزایش داده و بعضی با مســکن تجارت می کنند. تجارت مسکن 
مشــکل همیشگی در اقتصاد ایران است. مســکن  از یک نیاز اولیه برای زندگی مردم 
خارج شده و به کاالیی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است و در این بین، نه سرمایه 
گذاری افراد معمولی در یک یا دو خانه بلکه سرمایه گذاری افرادی با پول های بزرگ  
و بی منشــا است که بازار را برهم زده. کنترل تورم می تواند تا اندازه ای به رونق دیگر 
بازارها بینجامد و ســرمایه هایی از این دست را به سمت خود بکشد اما نباید فراموش 
کرد که  بعضی مســکن را احتکار کرده اند و با ایجاد فشــار روانی در بازار به افزایش 
کاذب قیمت ها دامن زده اند. اینکه چرا در این مســیر مانع تراشــی نمی کنیم دالیل 
مشــخصی ندارد. شاید یک دلیل عمده نفوذ بانک ها یا سرمایه داران بزرگی  است که 

به طور عمده ملک خریده اند.

دولــت تالش کرده با راه اندازی بورس امالک از با  اثر گذاری تجاری شــدن مســکن 
کم کند اما راه حل کاهش قیمت و بهبود دسترســی مردم به مســکن مناسب، بازاری 
شدن آن نیست. در حالت مطلوب، مسکن باید برای استفاده مردم ساخته شود نه برای 

خرید و فروش. اگر مســکن را برای خانه دار شدن 
مردم بسازیم، کیفیت هم در ساخت افزایش پیدا 

می کند. نکته دیگر اینکه ســابقه بورس در 
کشور ما نشان داده احتمال زیان  اشخاص 

حقیقی و مــردم عــادی در معامالت 
باالســت و اعتبار بورس در کشور ما 
پایین اســت. باتوجه به سازوکارهای 

بورس در کشــور، فروش ملک به 
مردم برای ســرمایه گذاری راه 
حل درستی برای کاهش التهاب 

بازار مسکن به نظر نمی رسد.

به نیمه ماه نرسیده جیبمان خالی است

 تاثیر گرانی بر اقشار مختلف 
جامعه ایرانی

یزدان مرادی: حمید خم می                  شود و پاچه شلوارش را تا نیمه باال می                  دهد؛ کبودی و 
سیاهی تمام زانویش را پر کرده است. خون، انگار لخته شده باشد، زیر پوست خشکیده 
پایش، دایره ای ناموزون شکل داده است: »روزی چهل پنجاه بار مسیر ابتدای بازار تا 
انتها را با گاری می                 روم و می                  آیم تا مشتری گیرم بیاید. االن چند ماه است که درگیر 
بیماری واریس هستم. شب که به خانه می                 روم تا چند ساعت نمی توانم بخوابم چون 
درد همه پایم را پر می                  کند. به طور متوسط روزی ۷0 تا ۸0 هزار تومان درآمد دارم 

که البته ممکن است بعضی روزها به ۱۵0 هزار تومان هم برسد.«
حمید ۲0 ســال پیش از همدان برای کار به تهران آمد. آن زمان ۲۵ ســال بیشتر 
نداشــت و حرفه  اش خیاطی بود. ابتدا به عنوان شــاگرد در یکی از مغازه  های             بازار 
تهران مشــغول به کار شد اما وقتی نتوانست با صاحب کار کنار بیاید، تصمیم گرفت 
مثل پســرعمه  اش، یک گاری بخرد و بار جابه  جا کند: »پسرعمه  ام حدود سه سال 
قبل از من به تهران آمده بود. همیشــه تعریف می                  کرد که گاری چی گری می                  کند 
و درآمد خوبی هم دارد. من اما خیاط بودم و دوســت داشــتم در تهران برای خودم 
مغازه ای بزنم و درآمد بیشتری کسب کنم. اول از همه به عنوان شاگرد به یک خیاطی 
رفتم. گفت باید آزمایشی برایم کار کنی. یکی دو ماه در مغازه اش ماندم اما دست آخر 
ســر حقوق با هم بحث مان شد و ترجیح دادم از آنجا بیرون بیایم. سرمایه آن چنانی 
نداشتم که برای خودم مغازه اجاره کنم و چرخ خیاطی بخرم برای همین یک گاری 
خریدم و باربر شدم.« بازار تهران بیش از ۱۵ هزار باربر دارد که توسط شهرداری ثبت 
نام شده  اند اما تعداد واقعی  شان چند برابر این عدد است. در بین شان از کودک ۱۱ 
ســاله تا مرد ۶۵ ساله حضور دارد و درآمدشان هم به طور میانگین روزی ۱00 هزار 
تومان است. البته این برای زمانی بود که هنوز سایه کرونا بر بازار سنگینی نمی  کرد 

و کسب و کارها رونق داشت.
در ماه  های             گذشته بسیاری از کاسبان بازار تهران با کاهش حداقل ۵0 درصدی فروش 
روبه  رو شــده  اند و بسیاری از آنها چک  های             برگشتی چند ده میلیون تومانی دارند. 
شهروندان هم بیشتر ترجیح می                  دهند برای پیشگیری از ابتال به کرونا، کمتر در محیط  
هایی مثل بازار حضور پیدا کنند؛ انتخابی که باعث شده خرید کاالهای غیراساسی تا 
حدودی از سبد خرید آن ها خارج شود و کسب و کارهای وابسته به این ماجرا، ضرر 
و زیان هنگفتی ببینند. البته شرایط برای حمید و سایر اقشار کم درآمد جامعه، پیش 
از شیوع ویروس کرونا هم چندان تعریفی نداشت: »قبل از عید ماهی ۴۵0 هزار تومان 
اجاره خانه در یکی از محله های             راه آهن می                 دادم اما االن صاحب خانه گفته باید ۵00 
هزار تومان رویش بگذاری. یک خانه ۷0 متری که دو سال پیش می                 شد با 90 میلیون 
تومان خرید، حاال با ۱00 میلیون تومان هم نمی شود رهن کامل کرد. سه فرزند دارم 
که نوجوان اند و هزینه های             تحصیل و خرد و خوراکشــان در ماه چند میلیون تومان 
می                 شــود اما درآمد من بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان نیست. همسرم خیاطی می                 کند 
اما بیشــتر از ۸00 هزار تومان در ماه گیرش نمی آیــد. افزایش قیمت ها در ماه های 
            اخیر باعث شده زندگی ما خیلی سخت تر از قبل بگذرد؛ احساس می                 کنم هر روز که 

می                 گذرد، فقیرتر می                 شویم.«
احســاس حمید درست است؛ براســاس آخرین گزارش مرکز پژوهش های             مجلس 
متوســط نرخ تورم بلندمدت ایران حدود ۲0 درصد اســت که نسبت به نرخ ایده آل 
کشــورهای توســعه یافته )حدود ۲.۴ درصد( بیش از ۱۸ درصد فاصله دارد. همین 
اختالف باعث شده ایران بعد از کشورهای ونزوئال، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم 
باالترین تورم های             جهان در سال ۲0۱۸ قرار بگیرد. از سوی دیگر قیمت عمده اقالم 
مصرفی طی ماه های             گذشته رشد کرده است. نمونه اخیر آن مرغ است که از ابتدای 
ســال جاری تا اواسط تیرماه امســال حدود ۶ هزار تومان گران تر شده و به ۱۸ هزار 
و ۵00 تومان رسیده است و تولیدکننده های             این بخش هشدار داده اند که اگر نهاده  
های             دامی با نرخ دولتی به دستشــان نرســد، قیمت باالی ۲0 هزار تومان هم دور از 
انتظار نخواهــد بود. افزایش ۳0 درصدی قیمت این مــاده غذایی در کمتر از چهار 
ماه باعث حذف آن از ســفره دهک  های             کم درآمد جامعه شده است. داود در بخش 
خدمات یک شــرکت خصوصی در تهران کار می                  کند و ماهانه حدود یک میلیون و 
۷00 هزار تومان حقوق می                  گیرد. او دو فرزند خردسال دارد و ماهانه ۶۵0 هزار تومان 

اجاره خانه می                  دهد.
شرایط مالی داود طوری است که شب  ها برای رسیدن به آخرین مینی  بوسی که به 
ورامین می                 رود، مسیر کار تا ایستگاه مترو را می                  دود چون اگر ۱0 دقیقه دیرتر برسد 
مجبور می                  شود تاکسی سوار شود و آن  موقع باید حدود ۲ هزار و ۵00 تومان بیشتر 
کرایه بدهد: »دو پسر دارم که ۲ و ۶ ساله هستند. هزینه  های             پوشک بچه یک طرف 
پول مورد نیاز برای تامین مواد غذایی هم طرف دیگر. همسرم می                  گوید هرطور شده 
باید برای بچه  ها گوشت مرغ تهیه کنیم چون آن ها در حال رشد هستند و ممکن 
اســت آسیب ببینند. قبل از اینکه قیمت مرغ گران شود، هر کیلوگرم از آن را حدود 
۱۲ هزار و ۵00 تومان می                  خریدم. ماهی دو مرغ می                  خریدم که همسرم آن را طوری 
تقسیم می                  کرد که تا آخر ماه برایمان بماند. هفته  ای دو سه بار با برنج و سیب  زمینی 
می                  پخت و بیشــتر هم بچه  ها می                  خوردند.« عرق از شیار پیشانی داود به پایین می                  
لغزد، آن را با آســتین پیراهنش پاک می                  کند و نفس عمیقی می                  گیرد: »صاحب کار 
من میلیاردر است. ماشــینش در همین پارکینگ است. حداقل یک میلیارد تومان 
می                 ارزد اما وقتی نوبت به حقوق من و امثال من می                 رسد، دست و بالش می                 لرزد. آخر 
یــک میلیون و ۷00 هزار تومــان در این دوره و زمانه کجای کار آدم را می                 گیرد؟ در 
هفته های             اخیر که قیمت مرغ گران شــده، نتوانسته ام مثل سابق خرید کنم و من و 
خانواده ام مجبور شده ایم به جای مرغ، سیب زمینی پخته بخوریم. من صبح ها ساعت 
۵ از خواب بیدار می                 شــوم تا ۷ صبح ســر کارم باشــم. شب ها هم ساعت ۷ مرخص 
می                 شوم. حداقل باید ماهی ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشم که بتوانم هزینه های 

            زندگی ام را بدهم اما به زور به دو میلیون تومان می                 رسانم.«
آمارهای رسمی نشان می                 دهد خط فقر متوسط کشوری برای خانوارهای چهارنفره در 
ســال 9۸ حدود ۲ میلیون تومان بوده است. این عدد برای تهران حدود ۴.۵ میلیون 
تومان برآورد شده است بنابراین همه خانوارهایی که کمتر از این رقم در تهران درآمد 
داشــته باشند در تامین حداقل های             زندگی دچار مشکل اند. این موضوع را باید کنار 
کاهش ۳0 درصدی قدرت خرید مردم در سال گذشته به نسبت سال 9۱ قرار داد که 
نشان می                 دهد گرانی افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی چه شرایطی برای اقشار 
مختلف جامعه پدید آورده اســت. آمارها می                 گوید در ایران حدود ۱۵ میلیون کارگر 
وجــود دارد که با بعد ۳.۲ نفــری خانوارهای ایران، جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر 
می                 شود. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تقریبا یک میلیون و ۸00 هزار تومان 
است که نشان می                 دهد چه جمعیت بزرگی درگیر خط فقر هستند. سفره زندگی این 
قشر همیشه کوچک بوده است اما طی سال گذشته کوچک تر هم شده است؛ مرکز 
پژوهش های             مجلس در گزارشی گفته که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامی دنی  

ها در سال 9۸ حدود ۸۵.۳ درصد بوده است.
از آنجا که خوراکی  ها سهم باالیی در سبد غذایی تهی دستان دارند، بنابراین می                 توان 
نتیجه گرفت که وضعیت معیشــتی آنها به مراتب بدتر از گذشته شده است. البته 
ماجرا فقط مربوط به اقشــار کم درآمد جامعه نیست؛ آخرین گزارش مرکز آمار می                  
گوید در سال 9۷ دهک های             اول تا سوم با کسری درآمد مواجه بوده اند و دهک  های 
            چهارم تا ششــم هم درآمد آن چنانی برای پس انداز نداشته  اند. به دلیل ادامه بحران  
های             اقتصادی در سال 9۸ و 99، قابل پیش بینی است که این روند تداوم داشته باشد 
و حتی باعث ریزش بخش قابل توجهی از اقشار متوسط به دهک  های             پایینی شود.

براســاس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خردادماه 99 حدود ۲۸ درصد بوده 
که البته نســبت به ماه قبل از آن افت ۲ درصدی داشــته است. این رقم، گزارش 
یک مرجع رســمی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آن با تردید 
نگاه می                 کنند چون معتقدند وقتی رشــد اقتصادی منفی است و بیکاری نیز رو به 
افزایش اســت، چطور ممکن است نرخ تورم کاهش پیدا کند؟ آن هم وقتی قیمت 
کاالهای ضروری در یک ماه ثابت نیست. مردم کوچه و بازار می                 گویند گرانی بیش 
از هر عامل دیگری زندگی آنها را تحت فشــار قرار داده است. نتیجه کوچک شدن 
سفره های             مردم، فقر است که نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر فکری نیز جامعه را به 
انحطاط می                 کشاند. پژوهش های             بین المللی ثابت کرده است که دایره تفکر فقرا در 
مقایســه با شهروندانی که در رفاه بیشتری زندگی می                 کنند، وسعت کمتری دارد و 

آنها کمتر می                 توانند به اهداف بلند و توسعه یافته فکر کنند. 

ترقی اقتصادی : اطهاری، اقتصاددان می گوید: باید پرده کرونا 
را از تحلیل های خود کنار بکشیم و برای سیاست های توسعه ای 
خود بیاندیشیم؛ توســعه با زیرساخت ممکن است نه با شعار. 
ما مجبور هســتیم توافق جهانی را سامان دهیم، نوع سیاست 
اجتماعی را مشخص کنیم و بعد در مسیر جهانی شدن توافقی 

گام برداریم.
تصمیم گیری و مدیریت بحران در دوره شــیوع ویروس کرونا 
چقدر با الگوی توســعه در ایران ارتبــاط دارد؟ کمال اطهاری، 
پزوهشــگر حــوزه توســعه می گوید: بایــد پرده کرونــا را از 
تصمیم گیری ها کنار زد؛ باید دید پس آن پرده چه ســاختار ها 
و الگو های توسعه ای توانسته است بر بحران کرونا فایق آید. اما 
اینکه در تمام ســطوح از یک جهان پساکرونا صحبت می کنند 

نشان می دهد نظم کنونی حاکم بر جهان، قابل تحمل نیست.
ما چگونه بر این مسأله فائق شویم؟ نکته ای که اطهاری درباره 
آن می گوید: به گفته گرامشــی »بحران زمانی رخ می دهد که 
نظم موجود قابل ادامه نیست؛ اما جهان نو هم نمی تواند متولد 
شود.« ما وظیفه داریم که خرد جمعی را به کار بگیریم، به ویژه 
کسانی که در حوزه اقتصادی و اجتماعی کار می کنند تا بتوانیم 
الگوی جایگزین و نقشــه راه ایجابی ارائــه بدهیم. تا در درجه 
اول جامعه خودمان به صورت یک توافق جمعی شــکل بگیرد 
و نهاد های جدید ایجاد شــود، در این صورت است که جهان نو 
متولد می شــود. هیچ چیز در دنیا خود به خودی رخ نمی دهد 
و اگر خود به خودی باشــد، بد ترین نوع آن است و مشابه زلزله 

یا کرونا خواهد بود.
او ادامه می دهد: اتفاقاتی که بیرون از جریان موجود تفکر بشر بر 
او حادث شود، ضربه بزرگی است و شوک وارد می کند. به گفته 
مانوئل کاســتلز ما در دوران جهانی شــدن با سه هویت رو به رو 
هستیم، یکی هویت موجود در کشور های مختلف است؛ یعنی 
نهاد هایی که رســمیت و مشروعیت دارند، این نهاد ها دیگر به 
شکل سابق قابل تداوم نیستند و باید نهاد های جدید جایگزین 

آن ها شوند؛ اما این امر مشکل است چون مقاومت می کنند.
به گفتــه اطهاری اگر فعالیت آگاهانه ای بــرای تعریف و اقناع 
جامعه صورت نگیرد که یک توافق در جامعه شکل بگیرد. البته 
ممکن است در مقابل جهانی شدن یک هویت مقاومتی هم شکل 
بگیرد، این هویت انزوا طلب است، و می گویند پساکرونا دوره ای 
 است که ما منزوی شــویم و به چارچوب دولت ملی برگردیم. 

او تاکید می کند: تفسیری که این ها از دولت ملی دارند، نازل تر 
از قانون اساســی اســت و حتی بحث درون زایی و برون نگری 
را کنار می گذارنــد و برون زایی و درون نگــری را مد نظر قرار 

می دهند.
به گفته اطهاری، پژوهشگر توسعه در مواجه با بحران می توانیم 
از هویــت برنامه ای ســخن بگوییــم. در دوران جهانی شــدن 
کشــور هایی که هویت برنامه ای داشــتند و توانستند آن را به 
خوبی تعریف کنند، توانســتند از دوران جهانی شدن استفاده 
کننــد، برنــده باشــند و در دوران کرونایــی هم توانســتند 
بهتریــن مقابله را با این ضربه داشــته باشــند. کشــور هایی 
 مثــل چین، کــره جنوبی، ژاپن، بیشــتر کشــور های اروپایی 

از این دسته بودند.
او به وضعیت کشــورهای اســکاندیناوی در مواجهه با بحران 
اشاره می کند: کشــور هایی مثل آلمان، اسکاندیناوی توانستند 
در گذشته به بحران ۲00۸ فائق شوند و هم بحران کرونا را به 
خوبی ســامان دادند. این کشور ها یک خصیصه مشترک دارند 
این ها یک الگوی توسعه ای دارند که رشد اقتصادی را به خوبی 
و خالقانه هم با جهانی شدن و هم اقتصاد دانش تعریف کردند 

و این الگوی توسعه پیوند دارد با یک سیاست اجتماعی فراگیر  
به بیان دیگر شیوه انتظام بخشی دارند.

اطهاری تاکید می کنــد: نوع مواجهه با بحــران به زبدگی در 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری اقتصادی و نحوه آموزش جامعه 
برمی گردد؛ یعنی چارچوب های کف سیاست اجتماعی را دارید، 
پیوســته آموزش می دهید، نظام بیمه ای کاملی دارید و مردم 
احساس خوشبختی می کنند و احساس ترس و هراس ندارند، 
رقابت را به حــرص و آز تبدیل نمی کنند، این امر می تواند در 
سطح بنگاه باشــد یا فرد و فرقی نمی کند. در چنین جامعه ای 

دیگر یک بازی خوشایند، هم پیوند و جماعتی ندارد.
اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه در پاسخ به اینکه رکود فراگیر 
ناشی از کرونا، بخش های مختلف اقتصادی به کمک مالی نیاز 
دارند. بنگاه های اقتصادی به بســته های حمایتی نیاز دارند. آیا 
ممکن اســت که دولت ها به این رویه عادت کنند و این رویه ها 
اثر بلند مدت بر کارکرد دولت داشته باشد؟ می گوید:  حتی در 
چین و کره جنوبی، دولت توســعه بخش وجود دارد؛ اما نه در 
شکل دولت مداخله گر. دولت باید در حمایت از بنگاه ها انتظام گر 
باشد نه مداخله گر؛ اما دولت های ایران بیشتر مداخله گر هستند.

اطهاری در پاســخ به این پرســش که آیا وقتــی این بحران 
جمع شــود، تمام نهاد ها به کارکرد اصلی و واقعی خودشــان 
برمی گردند؟ می گوید: در واقع این حمایت ها توافقی اســت، از 

طرفی در جوامه توسعه یافته جامعه مدنی قوی است.
به گفته اطهاری در ایران حاکمیت الگو های ابتدایی را به صورت 
افراط و تفریط را در طول زمان برداشته است؛ فکر می کند که 

رقابت یعنی لجام گسیختگی؛ اما این گونه نیست.
عــده ای نگران ماهیت نظارت ها و تداوم آن در آینده هســتند 
ولی اطهاری معتقد اســت: وقتی امــری در چارچوب بخردانه 
شکل بگیرد، قدم به قدم انکشاف پیدا می کند. مگر دولت های 
رفــاه اروپا به توتالیتاریســم انجامید؟ دولت هــای رفاه جلوی 
توتالیتاریســم را گرفتند. اگر دولت های رفاه تشکیل نمی شد، 
فاشیسم ادامه پیدا می کرد و نوع استالینی سوسیالیسم بر اروپا 

حاکم می شد.
اطهاری تاکید می کند: کسی که نتوانسته جهانی شدن را تعریف 
کند و نقش خود را در جهانی شدن توافقی مشخص کند، قبال 
دچار بحران بوده اســت. چیزی که در ایــران وجود دارد، یک 
فرهنگ بسیار بزرگ جامعه مدنی است که به خوبی تشخیص 
می دهد دشمن اصلیش کیست و با آن می جنگد. جامعه مدنی 
ایران با این فرهنگ و تجربه تاریخی عظیم می داند دشمن اصلی 
خود را کی و کجا انتخاب کند. گاهی اوقات ممکن اســت که 
خطا کند؛ اما برخالف جوامع دیگر خطا پایدار نیست؛ بنابراین 

در این بحران هم جامعه مدنی توانست سربلند بیرون بیاید.
او ادامه می دهد: کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اصاًل اتفاقی نبوده اســت، وزارت بهداشــت یکــی از بهترین 

دستگاه های ایران از لحاظ سواد و پژوهش محوری است.
او معتقد است:  درسی که حاکمیت باید بگیرد این است که از 
فرصت های تاریخی استفاده کند، نوع کالن روند ها را تشخیص 
بدهــد، از چین، کره جنوبی و حتی اروپا یاد بگیرد. ما باید یک 
ترکیب خالق از اصولی که این ها برای توســعه به کار گرفتند، 
انتخاب کنیم. تمام این ها آماده جهانی شــدن توافقی هستند. 
این ها درس هایی اســت که ما باید بگیریــم؛ باید پرده کرونا را 
از تصمیم گیری هــا کنار بزنیم و ببینیــم که پس آن پرده چه 
ساختار ها و الگو های توسعه ای توانسته است بر آن فائق آید که 
ترکیب خالقی از آن بسازیم. این تصویر می تواند جامعه ما را به 

آنچه شایسته است، برساند.

دولت ها باید در حمایت از بنگاه ها، انتظام گر باشند نه مداخله گر

توسعه با زیرساخت ممکن است نه با شعار

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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گزارش

روش های مطمئن برای جبران کسری بودجه

توسعه تنها پول نیست

فساد توسعه انسانی را محدود می کند

کاهش تورم به نفع متقاضیان مسکن عمل می کند؟

 تحلیل گر بازار مسکن
علیرضا سرحدی



ترقی اقتصادی : بورس تهران پس از ثبت تاریخی ترین رشد شاخص کل در اولین ماه تابستان 
در مردادماه با ریزش شــدید مواجه شد که در ۲0 ماه گذشته بی سابقه بود و موجب شد نماگر 
سهام پس از تجربه سقف تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در نوزدهمین روز این ماه، نه فقط 
از سوپر کانال دو میلیون واحد عقب نشینی کند بلکه تا کف کانال یک میلیون و ۶00 هزار واحد 
نیز سقوط کرد. درباره علل و عوامل شکل گیری این افت تاریخی و پرحاشیه نکاتی وجود دارد 

که الزم است مورد مداقه قرار گیرد.
لزوم ارائه تحلیلی درست از عوامل شکل گیری سقوط شاخص از آن جهت دارای اهمیت ویژه 
اســت که بازار سهام ایران در حال حاضر به بازاری با ۵0 میلیون فعال تبدیل شده است و قابل 
قیاس با ســالهای گذشته نیست و الزم است مسئوالن اجرایی کشور از رئیس جمهور تا وزرای 
اقتصادی و مدیران بازار سرمایه در مواجهه با آن، اعم از سیاست گذاری و تصمیم گیری یا حتی 
اظهارنظر شــفاهی دقت نظر بیشــتری به خرج دهند و با افزایش مشورت پذیری از اهل فن و 
خبرگان بازار، تصمیماتی درست را به موقع و بدون واردآوردن شوک به بازار اتخاذ کنند. چراکه 
افت شدید بازار سهام یا به تعبیری، سقوط بازار سهام یا ایجاد اختالل در روند طبیعی حرکت بازار 
نه فقط از حیث اقتصادی بلکه در ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی نیز می تواند 
ایجاد چالش کند. همین ها بهانه گفتگوی ما با دکتر محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی 

انجام شد که مشروح آن از نظرتان می گذرد.
هجوم نقدینگی به بازار سهام؛ ضعف شدید عرضه

رحیمی درباره علل ســقوط شاخص بازار سهام گفت: آنچه طی یکسال اخیر و به ویژه ۶ ماهه 
گذشته باعث رشد شتابان بورس شد، فشار نقدینگی بود چرا که در بازارهای موازی مانند بازار 
مسکن، ارز، سکه و طال به دلیل نزدیکتر شدن کشش قیمتی تقاضا به صفر - که ناشی از کاهش 
قدرت خرید اکثریت مردم و نقدشوندگی پایین این بازارها به نسبت بازار سهام بود- نقدینگی به 

سمت بازار سهام هجوم آورد.
وی افزود: اما ســوال اینجاست که مســئولین دولتی و اعضای شورای عالی بورس باوجود آنکه 
می دانســتند با کاهش نرخ های بهره در بازار پول )نظام بانکــی( از کانال کاهش نرخ بهره بین 
بانکی - که با عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی و کاهش نسبت تسهیالت به سپرده حاصل شده 
بود- و در شرایطی که تورم عددهای ۳0 و ۴0 درصدی را در می نوردید، سرعت تبدیل شبه پول 
به پول و هجوم پول به بورس شدت می گیرد، چرا در راستای توسعه طرف عرضه یعنی افزایش 
ظرفیت عرضه سهام در بورس قدمی جدی بر نداشتند؟! این بی عملی در حالی بود که در سال 
9۸ شــاخص کل در عددهایی کمتر از ۳00 هزار واحد قرار داشت و مجلس و دولت و سازمان 
بورس می توانســتند با تدوین قوانینی مدون برای افزایش شناوری سهام در شرکتهای بورسی 
تسریع در افزایش سرمایه ها به ویژه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و نیز افزایش عرضه 
اولیه شرکتهای بزرگ دولتی، گامی بزرگ در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه و نیز متعادل 
کردن رشد بازار و از طرف دیگر کنترل هجوم نقدینگی به سمت بازار و هدایت آن به سمت تولید 
بردارند. اما می بینیم بعد از رسیدن شاخص به حدود ۲ میلیون واحد، به تازگی دولت محترم قانون 
افزایش شناوری ها را ابالغ می کند و یا با وجود هجوم حجم باالیی از نقدینگی به سمت بازار سهام 

عرضه اولیه ها غالباً مربوط به شرکتها و بنگاه های بسیار کوچک است.

ناهماهنگی دولتی ها وحواشی دارادوم؛ شکل گیری فشار غیرطبیعی فروش
این کارشناس ارشد اقتصادی به حواشی دارا دوم و تأثیر آن در سقوط شاخص اشاره کرد و گفت: 
دولت در نیمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبلیغ و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکتهای 
بزرگ دولتی در قالب صندوق های ETF به ناگاه به دلیل اختالف میان دو وزیر یک شبه عرضه 
ETF دوم که مربوط به شرکتهای بزرگ پاالیشی اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز بود، را لغو 
کرد و با تخریب شدید اعتماد میان سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی و ترس میان آنها، عماًل 

فشار فروش در بازار را به صورت غیر طبیعی تشدید کرد.
وی تصریح کرد: اعتمادی که در صاحبان نقدینگی در کشور به صورت تدریجی نسبت به دولت 
و نقش آن در بازار ســرمایه حاصل شده بود در مدت کوتاهی به طور کامل از بین رفت و حتی 
وعده های بعدی برای بازگشت قطعی ETF پاالیشی ها هم بر رفتار هراس آمیز اهالی بازار مؤثر 

واقع نشد.
کاهش ضریب اعتباری کارگزاری ها در اوج انتظارات منفی بازار

رحیمی با بیان اینکه شــوک ها به همین جا ختم نشد، ادامه داد: در اوج انتظارات منفی نسبت 
به آینده بازار ســهام، مســئولین مربوطه در دولت به ناگاه تصمیم گرفتند که ضریب اعتباری 
کارگزاری هــا را از ۶0 بــه ۵ درصد کاهش دهند و از طرف دیگر نســبت ســهام در پورتفوی 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از ۱0 به ۵ درصد برسانند! این یعنی تضعیف شدید 
طرف تقاضا در بازار و تشویق دارندگان نقدینگی های کالن به عرضه بیشتر در بازار که خود یکی 
از مهمترین دالیل ریزش اخیر در بورس محســوب می شود. در حالی که این تصمیمات با هر 
توجیهی، در زمانیکه فعاالن بازار نسبت به رشد بازار در آینده دچار تردید و هراس جدی و عمیقی 

شده بودند، شدیداً برای بازار مخرب بود.
سازمان بورس به نقش رگوالتوری خود عمل نمی کند

دانش آموخته دانشــگاه صنعتی شریف به ضعف ســازمان بورس در مدیریت بازار اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه از سازمان بورس اساساً هیچ گونه رگوالتوری مدون و اثربخشی در بازار نسبت به 
عرضه های کالن مشاهده نمی شود. مثالً به سادگی چند کارگزاری در جریان روند نزولی بورس 
و در شــرایطی که بنابر ادعای فعاالن بازار، بورس توان بازگشت به روند متعادل و طبیعی خود 
را داشت، با فروش سهام عدالت مردم در کف های قیمتی آن هم در شاخص سازترین نمادهای 
بازار، این روند ریزشــی مخرب را تشدید کردند و سازمان بورس بعدها عرضه سهام عدالت را به 
بازار دوم و صرفاً به صورت بلوکی مجاز اعالم کرد در حالی که این سیاست را می بایست از همان 

ابتدا ابالغ و اجرایی می کرد.
وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور؛ ضربه شدید به اعتماد سرمایه گذاران

رحیمی در ادامه نقش وعده رئیس جمهور برای »گشایش اقتصادی« را در سقوط شاخص مورد 
اشاره قرار داد و گفت: یکی دیگر از عوامل اعتماد زدا و مخرب چشم انداز مثبت عامالن اقتصادی 
فعال در بازار سهام، وعده ای بود که رئیس جمهور تحت عنوان »گشایش اقتصادی« مطرح کردند 
طرحی که ظاهراً هیچ اقتصاددانی در کشور از آن مطلع نبود و همه را به وادی مسابقه حدس و 
گمان کشاند و در نهایت امر مشخص شد طرح مذکور مبتنی بر پیش فروش نفت با ابزار مالی 
اوراق ســلف موازی استاندارد است که باتوجه به اینکه این روزها به دلیل رشدهای منفی چند 
ده درصدی در اقتصاد آمریکا و اروپا به دلیل ویروس کرونا، قیمت نفت در کف قیمتی خود قرار 
دارد، طبیعتاً باتوجه به سررسید دو ساله این اوراق، گزینه جذابی برای سرمایه گذاری محسوب 
می شد فلذا فشــار عرضه را بر بازار سهام تشدید کرد. اما عواقب خطرناک آتی آن برای اقتصاد 
کالن کشور و ایجاد بحران بدهی برای دولت بعدی، اجرای این طرح را با موانع جدی در الیه های 
سیاسی و اقتصادی کشور مواجه کرد و عمالً بی نتیجه گذاشت. اما ضربه سنگینی بر اعتماد اهالی 

بازار سرمایه نسبت به تصمیم گیری های عجوالنه و غیرکارشناسی شده مسئولین دولتی بود.
مسئولیت ناپذیری کارگزاری ها؛ عامل مهم ایجاد اختالل در روند طبیعی بازار

این کارشناس اقتصادی به موضوع انحصار در کارگزاری ها اشاره کرد و با بیان اینکه انحصار در 

صــدور مجوز برای دایر نمودن کارگزاری و از بین بردن رقابت میان کارگزاری ها موجب شــده 
عمالً ۱۶ سال هیچ مجوز جدیدی برای ایجاد کارگزاری صادر نشود، گفت: این مساله باعث بروز 
مسئولیت ناپذیری عمیقی در broker های بازار یعنی کارگزاری ها شده است و این مسئولیت 

ناپذیری را به یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختالل در روند طبیعی بازار مبدل کرده است.
وی تصریــح کرد: باوجود درآمدهای هنگفت کارگزاری ها از محل خرید و فروش ســهام که در 
روزهای سال 99 تا مرز روزانه یک میلیارد تومان به ازای هر کارگزاری )به طور میانگین( می رسید 
اما عمالً اهالی بازار سرمایه هیچ گونه تالشی از جانب کارگزاری ها برای ارتقای سامانه های آنالین 
خود مشاهده نمی کنند فلذا به صورت روزانه با قطعی و بروز اختالل در سیستم های معامالتی 
خود به ویژه در بزرگترین کارگزاری های کشور مواجه می شوند که خود عامل مهمی برای کاهش 
قدرت طرف تقاضا در بازار سهام محسوب می شود. رحیمی گفت: بر این اساس الزم است سازمان 
بورس و دولت با تغییر قوانین صدور مجوز برای کارگزاری ها و معیار قرار دادن سطح فناوری در 
ارائه خدمات و تنوع ارائه خدمات برای صدور مجوز، این انحصار فسادزا و مخرب را از بین ببرند.

صندوق توسعه و تثبیت؛ غایب بزرگ بازار سهام
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه و تثبیت بازار سهام گفت: نقش 
آفرینی بسیار ضعیف و کامالً غیر شفاف صندوق توسعه و تثبیت بازار که در ایام ریزش های غیر 
طبیعی بازار وظیفه تقویت طرف تقاضا در بازار را عهده دار اســت عامل مهم دیگری بود که به 
سقوط شاخص دامن زد و الزم است مسئولین سازمان بورس درباره عملکرد این صندوق و وظایف 

و مأموریت های آن و نیز موجودی آن گزارش دقیقی را به فعاالن بازار سهام ارائه دهند.
هراس بازار سهام از چوب تعزیراتی دولت!

سرکوب قیمت ها عامل مهم دیگری است که به گفته رحیمی، در هراس سرمایه گذاران از بازار 
سهام مؤثر بوده است؛ وی گفت: سرکوب قیمت محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها 
 e به p و بنگاه های تولیدی کشور توسط دولت یکی از عواملی است که باعث رشد غیر طبیعی
)قیمت هر سهم به درآمد شرکت مربوطه به ازای هر سهم( و p به s )قیمت هر سهم به فروش 
شرکت مربوطه به ازای هر سهم( شده است و اساساً چنین شاخص هایی را برای سهام شرکت های 
بورسی بی معنا کرده است. در صورتی که دولت چوب تعزیراتی خود را برای سرکوب قیمت ها 
در صنایع مختلف از جمله خودرویی، قطعاتی، فلزی ها و … بردارد، خواهیم دید این نسبت ها 
و شاخص ها نیز به یک سوم تا حتی یک پنجم عدد فعلی خود می رسند. این در حالی است که 
همین رشد غیر طبیعی شاخص های مذکور که ناشی از سرکوب های قیمتی توسط دولت است 

خود به عاملی مهم در اذهان فعاالن اقتصادی برای هراس از بازار سهام مبدل شده است.
جای خالی بازارگردان ها

این کارشناس ارشد اقتصادی عدم نقش آفرینی مؤثر بازارگردان ها و عدم وجود رگوالتوری مدون 
و اثربخش توســط سازمان بورس در راستای تنظیم تعامالت بازارگردان ها با سهام و کلیت بازار 
را یکی دیگر از دالیل بروز نوسانات شدید در بازار سهام عنوان کرد و گفت: باید هرچه سریع تر 
نسبت به برطرف کردن این خأل اقدام اساسی صورت گرفته و قوانین مشخصی تدوین و اجرایی 
شود. چراکه با غیاب بازارگردان های اثربخش در بازار - که می توانند در نقش دامنه نوسان نامرئی 
در بازار عمل کنند- عمالً نقد شــوندگی در بازار از بین رفته است و نااطمینانی از روند طبیعی 

بازار و به تبع آن هراس مالی میان عامالن و فعاالن اقتصادی بازار سرمایه را تشدید کرده است.
جمع بندی: تصمیمات اشتباه و مداخالت بی مورد دولت؛ عامل اصلی ریزش شاخص

رحیمی در جمع بندی اظهارات خود درباره علل ریزش شــدید شاخص بازار سهام گفت: افت 
شــاخص بازار سهام در ایام اخیر نه یک اصالح طبیعی و نشأت گرفته از طبیعت بازار بلکه یک 
ریزش مبتنی بر تصمیم گیری های سراسر اشتباه و بد موقع و ضعف غیرقابل قبول زیرساخت ها 
در بازار بورس بود و اگر تصمیم گیری های اشــتباه و مداخالت بی مورد دولتی وجود نداشت و 
زیرساخت های مناسبی برای معامالت بورس در هسته معامالت و کارگزاری برقرار بود، به طور 

حتم با چنین نوسانات سنگین و مخربی مواجه نبودیم.

عوامل شکل گیری سقوط شاخص بورس 

بازار سهام در سال جاری به رشد قابل تصمیم گیری های اشتباه
توجهی رسید  که از جمله دالیل آن 
هجوم نقدینگی به این بازار به دلیل 
عدم جذابیت دیگر بازارها، آزادسازی 
سهام عدالت و حمایت دولت از بازار 
بود. هم چنین کاهش صادرات نفتی و 
غیرنفتی ایران  و افت درآمدهای نفتی 
به دلیل کاهش قیمت نفت در سایه 
همه گیری بیمــاری کرونا و تحریم 
زمینه کســری بودجه دولت، انتظار 
افزایش نرخ ارز و تشدید تورم انتظاری 
در جامعه را فراهم کرد. همه این عوامل باعث شد سرمایه کوچک مردم برای حفظ 
خود برابر تورم، بورس را به عنوان بازاری امن در نظر بگیرد. اما با وجود اســتقبال 
صاحبان نقدینگی از بازار سرمایه، به دلیل عدم تناسب عرضه سهام با تقاضا که یک 
دلیل آن سطح شناوری ۳0 درصدی و کمتر سهام شرکت های بورسی است، بازار 
دچار نوســان های دوره ای شده و افت وخیزهای ناگهانی در بورس را شاهدیم. در 
ســال 99، شاخص کل بازار سهام قله ۲ میلیون واحد را فتح کرده و بیش از ۲۵0 
درصد رشــد کرد اما در یک هفته گذشته به کانال یک میلیون و ۶00 هزار واحد 

هم رسید که به دالیلی غیر ازعدم تناسب عرضه و تقاضای سهام هم مربوط است.
هیجان زدگی

نوســان در ذات بازار نهفته است اما یک دلیل عمده در افت اخیر بازار سهام ایران 
رفتارهای هیجانی سهامداران بود. اگر سهامداری، سهمی را با مطالعه، دقت و مشاوره 
درباره شــرایط شرکتی بخرد، دور از ذهن است که با هیجان زدگی و شکل گیری 
صف های خرید وفروش، به یکی از صفوف پیوسته و بر موج نوسان های آنی بازار 
حرکت کند. بازار سهام، بازاری است که باید با نگاه بلند مدت و میان مدت در آن 
معامله کرد و هیجان زدگی، تهدیدی برای رشد بازار و ارزش سهام  است و به افت 

شاخص بورس دامن می زند.
زیرساخت ها

بازار سهام ایران از نظر سخت افزاری و زیرساختی برای این تعداد سهامدار ساخته 
نشده است. سطح استقبال از بازار سهام ایران افزایش یافته درحالیکه زیرساخت ها 
آماده نبوده است. پیشتر، تعداد سهامداران حاضر در بورس کمتر از یک میلیون نفر 
بود اما اکنون در عرضه اولیه ها ۵.۵ میلیون نفر مشارکت دارند. هم چنین آزادسازی 
سهام عدالت به حضور بیشتر مردم در بورس انجامیده اما زیرساخت ها، سخت افزار 
و نرم افزار متناسب با این واقعیت نیست. مشکالت در هسته معامالت خود به افت 

شاخص دامن می زند.
تغییر مقررات

بعضی تغییرات در بازار ســهام  هم به افت شــاخص دامن می زنــد. برای مثال 
محدودیت در خریدهای اعتباری برای جلوگیری از رشد سریع بازار باعث شد تقاضا 
کاهش پیدا کند. یا آزادسازی بیشتر سهام عدالت که به عرضه بیشتر دامن زد. نکته 
دیگر افزایش عرضه سهام از محل شــناوری بیشتر دستگاه های دولتی است که 
میزان عرضه را متاثر می کند. دو زمانه کردن معامالت بازار به صبح و عصر هم در 
افت شــاخص نقش داشته است و نکته دیگر ایجاد محدودیت در انجام معامالت و 

توقف و آزادسازی ها بود.
بالتکلیفی

بالتکلیفی در عرضه دارا دوم از چالش های هفته گذشته در بازار سهام بود. عرضه یا 
عدم عرضه، عرضه بلوکی یا غیر به عدم ثبات و جو منفی در بازار دامن زد.

عوامل عمده در همه ریزش های بورس

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
عباس آرگون
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صنعت بیمه کشور در سال های اخیر فرازها و فرودهای بسیاری را 
پشت سر گذاشــته است که در واقع ذات تمامی نهادهای حافظ و 

نگهبان ریسک در جهان است.
ازیک ســو دشــواری ها و اثرات زیانبار تحریم های مستقیم و غیر 
مستقیم و از ســوی دیگر همراهی با نوسانات بازار داخلی تولید و 
خدمات، این صنعت را با چالش هایی روبرو کرده که خوشبختانه با 
اتخاذ تدابیر هوشمندانه و راهکارهای فنی از این بحران ها سربلند 

بیرون آمده است. 
در چنین شرایط دشواری، صنعت بیمه با تکیه بر نیروهای توانمند 
و مبتکــر و با بهره گیری ازابزارهای نوین نظیر اســتارت آپ ها به 
افزایش مزیت محصوالتش اندیشیده که نمود آشکار آن میزان رشد 
در صدور بیمه نامه هاست که افزایش ضریب نفوذ بیمه را در کشور 

به دنبال داشته است.
هر چند مولفه های مهم اقتصادی و شــاخص های جهانی کسب و 
کار در کندی روند بیمــه گری در ایران چندان بی اثر نبوده اما با 
رشد صنعت در کشور و وضعیت مناسب آن در منطقه خاورمیانه از 

به بار نشستن تالش های اهالی این صنعت حکایت دارد.
متاســفانه همه گیری ویروس کرونــا و تعطیالت مجلس در اواخر 
ســال گذشــته و تغییر نظام خانه ملت در ســال جاری، تصویب 
الیحه مهم "تاســیس صنــدوق بیمه همگانی حــوادث طبیعی" 
را بــه تاخیــر و تعویــق انداخته اما درخشــش صنعــت بیمه در 
 آوردگاه بزرگ کرونا، نگاه مثبتــی را در ارکان حاکمیت و جامعه، 

پدید آورده است.
دستاوردهای چشمگیری نظیر اســتقرار حاکمیت شرکتی، فراهم 
سازی بستر خودکنترلی در شرکت ها، بهبود نظام نظارتی، تسویه 
خســارت های بــزرگ و کمک مالی به وزارت بهداشــت با انگیزه 
حمایت از کادر درمان و تســهیل و مساعدت در ارایه خدمات بیمه 
اتومبیل و درمان و زندگی به بیمه شــدگان و بهره برداری از طرح 
های نوین بیمه ای از عزم این صنعت برای توســعه اقتصادی خبر 

می دهد.
خوشــبختانه در شرایط سخت معیشــتی و بنگاه های اقتصادی و 
همچنین کسری بودجه بسیاری از دستگاه های حاکمیتی و صنایع 
تحت پوشــش آنها، صنعت بیمه با اجرای طرح عظیم بخشودگی 
جرایــم بیمه ای خود را بــه عنوان یکی از مســئولیت پذیرترین 
نهادهــای پولی و مالی مطرح کرد و عالوه بر ایفای نقش اجتماعی 
خود در راستای تامین امنیت و تضمین آرامش جامعه قدم بزرگی 

برداشت.
آنچه در پی می آید تنها بخشــی از خدمات صنعت بیمه است که 
تقدیم می شــود و امید است با برنامه ریزی های هدفمند و نگرش 
منطقی کارگزاران این صنعت در جهش تولید و گشایش اقتصادی 

نقش موثرتری را در آینده ای نزدیک، ایفا کنیم.

اقدامات انجام شده:
۱. حذف نســخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث در راستای اهداف 
دولت الکترونیک، اقتصاد هوشمند و کاهش مراجعات بیمه گذاران 

به شرکت های بیمه؛
۲. تصویب و اجرای آیین نامــه احراز صالحیت حرفه ای کارکنان 
کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه )شماره 90( که سبب ارتقاء توان 
تخصصی و کارشناســی مدیران کلیدی شرکت های بیمه گردیده 

است.
۳. انعقاد قرارداد مازاد خســارت حــوادث فاجعه آمیز )CAT( در 
رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای ۱۲ شرکت 
بیمه رازی، آرمان، دی، کوثر، میهن، ســرمد، سامان، تعاون، سینا 
کارآفریــن، معلــم و تجارت نو با راهبری بیمه مرکزی و با ســقف 
تعهد ۲0 هــزار میلیارد ریال در هر حادثه که در ارتباط با ســیل 
اوایل امسال پشتوانه بســیار خوبی برای شرکت های مذکور بود. با 
انعقاد این قرارداد و قراردادهای مشابه، ضمن ارائه پوشش مستقیم 
و اتکایی مورد نیاز ریسک های بزرگ کشور که پیشتر قسمت اعظم 
آن به خارج از کشــور واگذار می شد، صنعت بیمه کشور به راهبری 
بیمه مرکزی در اســرع وقت نســبت به پرداخت خسارات اینگونه 
ریسک ها اقدام نموده اســت که به طور نمونه می توان به خسارت 
ســیل ابتدای سال ۱۳9۸ کشــور اشــاره نمود که با توزیع بهینه 
ریسک توســط بیمه مرکزی، از ورشکستگی شرکت های بیمه نیز 

جلوگیری شده و خسارات تحت پوشش نیز پرداخت شده است. 
۴. ارائه مجوز صدور بیمه نامه و مشارکت در پوشش بیمه ای بسیاری 
از ریســک ها و پروژه های عملیاتی و زیربنایی مانند: پاالیشگاه های 

نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و هواپیما 
۵. راه اندازی و تقویت ســامانه نظارت و هدایت الکترونیکی صنعت 

بیمه موسوم به سنهاب
۶. اعطای مجوز تخصصی به شــرکت های بیمــه » خاورمیانه« و 

»باران« با تمرکز بر صدور بیمه های زندگی
۷. راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی چهار شماره ای ۲۳۴۲

۸. گنجاندن ۱۱۵ مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان
9. ارایه طرح تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی

۱0. طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بربیمه های باربری
۱۱. طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت بربیمه های آتش 

سوزی
۱۲. اعمال بیش از هشــت مرحله بخشــودگی حق بیمه مربوط به 
موضوع بند )ب(ماده ۲۴ قانون بیمه شــخص ثالث )جرائم صندوق 
تامین خســارت های بدنی( در خصوص انواع گروههای خودرویی 
در راســتای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه؛
۱۳. جلوگیری از حمل کاال قاچاق و اجرای قوانین و مقررات ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ثبت و تبادل اطالعات بیمه مســئولیت 
حمل و نقل داخلی فی مابین بیمه مرکزی و ســازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 
۱۴. پرداخــت مبلغ ۲۸.000 میلیارد ریال بــه مراجع درمانی در 

جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا.
۱۵. پرداخت مبلغی بالغ بر ۱9۷۲ میلیارد ریال توسط شرکت های 
بیمه به خسارت دیدگان حادثه سیل اوایل فروردین ماده ۱۳9۸ و 
اواخر اسفندماه سال ۱۳9۷ بابت تعداد ۱0۵.۴۳۵ خسارت اعالمی

۱۶. تســهیل ارائه خدمــات بیمه ای به زائرین اربعین حســینی و 
حمایت معنوی از این حرکت بزرگ شیعی در جهان اسالم

۱۷. تصویــب و اجرای آیین نامه گزارشــگری و افشــای اطالعات 
موسسات بیمه )آیین نامه شماره ۸۸( 

۱۸. تصویب و اجرای آیین نامه حاکمیت شــرکتی در موسســات 
بیمه )آیین نامه شــماره 9۳( به منظور ارتقاء شــفافیت در شرکت 

های بیمه . 
۱9. برنامــه ریزی بــرای ایجاد ســازوکارهای الزم بــرای عرضه 
ضمانت نامه های مورد نیاز بخش تولید توســط موسسات تضمینو 
تنظیم پیش  نویــس آیین نامه اجرایی بند »الــف« ماده )9( قانون 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
۲0. توســعه بیمه های اعتبار برای پوشش ریسک فروش اعتباری 

کاالهای تولیدی داخل.
۲۱. توســعه پوشــش بیمه کیفیت محصول و سایر مسوولیت های 

مرتبط با بخش تولید.
۲۲. دردســتورکارقرارگرفتن ایجادمرکزملــی مدیریت ریســک و 
ارائه خدمات آموزشــی و مشــاوره ای در زمینه مدیریت ریسک به 
بخش های تولیدی به منظور ایجاد شــناخت و نهادینه شــدن امر 

مدیریت ریسک در فرآیندهای تولیدی  
۲۳. ابــالغ چارچوب شــرایط عمومــی »قراردادبیمه مســئولیت 
تولیدکننده محصول«به کلیه شــرکتهای بیمه در راستای اجرای 
ماده )9( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 

حمایت از کاالی ایرانی
۲۳- ابــالغ مصوبه شــورای عالی بیمه در خصوص تســری آئین 

نامه های مصوب شورا به مناطق آزاد تجاری
۲۴- اصــالح وابالغ آئین نامــه کارگزاری )داللی ( رســمی بیمه 

مستقیم )آئین نامه شماره 9۲/۲(
۲۵- ابالغ اصالحیه دســتورالعمل نحوه تعیین خســارت موضوع 
تبصره های ۳و ۴ ماده "۸" قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده 
به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشــی از وســایل نقلیه – مصوب 

۱۳9۵
۲۶- اصالح و ابالغ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در 

قبال کارکنانشورای عالی بیمه )آئین نامه شماره 9۸(

۲۷- ابالغ آئین نامه نحوه وصول، تخفیف و یا بخشــودگی جریمه 
موضوع بنــد " ت" ماده )۵۷( قانون بیمه اجباری خســارات وارد 
شده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
۱۳9۵- با استناد به مصوبات جلسه 9۸/0۶/۱۳ شورای عالی بیمه 

منضم به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی  
۲۸- اصالح و ابالغ آئین نامه  بیمه های درمان )آیین نامه شماره99(

۲9- اصالحوابالغشــرایط عمومي بیمه نامه مسافرتي اتباع خارجي 
متقاضي ورود به جمهوري اســالمي ایران )آیین نامه شماره ۷۷/۱( 

و  تعرفه حق بیمه آن . 
۳0- اصالح و ابالغ آیین نامه تنظیم امور ارزیابی )آیین نامه شماره ۸۵/۱(

۳۱- تصویب نمونه صورت های مالی موسســات بیمه - در جلســه 
مورخ ۱۳9۸/9/۲۷شوراي عالي بیمه .

۳۲- ابالغ ســهم علی الحساب شــرکت های بیمه از مبلغ ۳000 
میلیارد ریال موضوع  بند الف تبصره ۱0 قانون بودجه سال ۱۳99 

کل کشور.
۳۳- تصویب دستورالعمل موضوع تبصره یک ماده )۱۲( اساسنامه 
سندیکای بیمه گران ایران به منظور ایجاد فضای عاری از تخلف از 
ضوابط و مقررات حرفه ای و صنفی و افزایش کارائی و بهبود کمی 
و کیفی فعالیت اعضای ســندیکا و رســیدگی به تخلفات احتمالی 

آنان.

صنعت بیمه برمداررضایت ، عقالنیت وتسهیل گری



 کارشناس اقتصاد
ایمان اسالمیان

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره 93 - نیمه اول شهریور 1399

درست یا اشتباه؛ 
جمعی  باور  این 
در میــان عموم 
فعاالن اقتصادی وجود دارد که بانکها در ایران مهمترین عامل 
و یا مانع توســعه هســتند و تا رفتار نظام بانکی اصالح نشود، 
هیچ یک از مســایل کالن ملی ســامان نخواهد یافت. علیرغم 
حاشیه هایی که می توان براین باور نگاشت اما باید پذیرفت که 
بخش زیادی از اصالح نظام اقتصادی کشور از مسیر اصالح در 
سیاســت ها، فرایندها و رویه های صنعت بانکداری می گذرد. از 
همین رو در ســال های اخیر عزم و خیز متعددی برای اصالح 
نظام بانکی در مراکز مختلف حاکمیتی برداشته شد که بعضی 
با تغییــر دولت، تعدادی به دلیل ناهماهنگی قوا و دالیل دیگر 
منجر به اقدامات عملیاتی نشد. در بیست سال اخیر طرح های 
متعددی با نام یا داعیه اصالح نظام بانکی ارایه شد اما در عمل 
هیچ طرحی نتوانســت در سایه اجماع سراسری، اجرایی شود.  
لیکن یادداشت اینستاگرامی بسیار مهم رییس کل محترم بانک 
مرکزی ج. ا.ا  در روزهای اخیر و معرفی ۷ اقدام بانک مرکزی در 
اصالح نظام بانکی، امیدهایی را برای بهبود فرایندی و رفتاری 
نظام بانکی ایجاد نموده است. اما چرا این هفت اقدام مهم است 
و در صورت عملیاتی شدن می تواند منجر به نتایج مهمی شود.

۱- رییــس کل بانــک مرکزی گام نخســت را ســامان دهی 
بانکهای ناسالم و بهبود شــاخص های آنها، اعالم نموده است. 
ایــن موضوع از آن جهت اهمیت دوچندان می یابد که در حال 
حاضر صنعت بانکداری از منظر استانداردهای بین المللی نظیر 
بال و CAMELS وضعیت مناســبی نداشــته و درخصوص 
شاخص های محوری نظیر کفایت سرمایه و دارایی با حداقل های 
ملی نیز فاصله زیادی دارد. این موضوع در کنار محدودیت های 
بین المللی و حضور کشورما در فهرست سیاه FATF  موجب 
می شود تا نهاد ناظر بانکداری در ایران نیازمند قاطعیت و جدیت 
مضاعف در تعیین دقیق شاخص های عملکردی و نظارت دقیق 
برآنها باشد. پایش شــاخص های عملکردی همراه با رویه های 

سالم ســازی بانکی می تواند گامی اساسی برای احیاء بانک های 
سالم و بهره ور با قابلیت تامین مالی مقیاس پذیر در اقتصاد ملی 
باشد. موضوع دیگر اینکه برخی از مشکالت فراروی بانک های 
خصوصی در ایران تقریبا اختصاص به کشــورما داشته و نحوه 

مدیریت آن نیازمند تبیین راهبردی بومی است.
۲- گام های دیگر اعالم شــده بــرای اصالح نظام بانکی، توقف 
موسسات اعتباری ناســالم و ادغام بانک های نظامی است. در 
این خصوص باید در نظر داشــت که در سال های گذشته و به 
دالیل مختلف نهادی و اقتصادی، چند تعاونی اعتبار و صندوق 
ظاهرا قرض الحســنه کوچک بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی 
ج. ا.ا، ظرف کمتر از ۱۵ ســال، ۲۵ درصد بازار پولی کشــور را 
در اختیار گرفتند. توســعه کمی این واحدها و نظارت ناپذیری 
آنها موجب بروز اختالالت مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و 
امنیتی در کشور گردید. حسب  قانون تنظیم بازار غیرمتشکل 
پولی، نقش یگانه بانک مرکزی در اعطای مجوز تاسیس و ادامه 
فعالیت موسسســات مالی و اعتباری به رسمیت شناخته شد. 
لیکن بیش از هفت هزار مجوز صادره قبلی و موسسات اعتباری 
فعال با چندین هزار شــعبه فعال خــارج از چتر نظارتی بانک 
مرکزی باعث شد تا ماموریت دشواری برای نهادهای حاکمیتی 
از جملــه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا به 
میراث گذاشته شود. نکته ای که رییس کل بانک مرکزی نیز به 
فشــار ۳0 هزار میلیارد ریالی ناشی از حل مشکالت موسسات 
اعتباری غیرمجاز اشــاره نمود. ورود عملی موسسات غیر مجاز 
به بازی پانزی و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده های 
جدید موجب شــد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران 
به تدریج باال رفته و گرداب ســود ســپرده، دامن بســیاری از 
بانک ها را بگیرد. باال بردن نرخ ســود سپرده ها و به دنبال آن 
گران شــدن هزینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد تنها یکی 
از عوارض منفی فعالیت بی قید این موسسات بود. بنگاهداری 
بی قاعده، التهاب افکنی به بازارهای ارز، ســکه و مسکن، ایجاد 
فعالیت های شبه پولشویانه، رقابت های غیرحرفه ای و رفتارهای 

رقابت شکنانه، بی اثرسازی سیاست های نظارتی حاکمیت، دامن 
زدن به فعالیت های غیرمولد و مخدوش سازی اعتماد عمومی 
به نظام بانکی از دیگر آثار فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز 

برآورد می شود.
 ۳- گام هــای دیگــری که مــورد تاکید قرار گرفته اســت؛ 
سیاستگذاری نوین پولی به منظور ســاماندهی قاطعانه اضافه 
برداشــت های بانک ها، اصالح ضوابط تایید صالحیت مدیران، 
نحــوه شناســایی درآمد و حد مجــاز تملک ســهام بانک ها  
وضع مقــررات جدید در تراکنش های بانکــی،  تدوین و ابالغ 
دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها، وصول مطالبات 
معوق بدهکاران کالن با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته 
فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که 
به نظر عالوه بر امکان پذیری می تواند بستری برای طرح تحول 

فراگیر نظام بانکی باشد.
۴- بی شک یکی از گام های اساسی بانک مرکزی در سال های 

اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی نمودن 
آن است. ابزاری که بی شک آغاز بهره برداری از آن مرهون 
جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته همانطور که قبال 
اشاره شد این ابزار نمی تواند مشکالت موجود در رابطه میان 
بانک مرکزی و بانکهای دارای کســری ظاهری و بانک های 
ناتراز پنهان را حل کند. چرا که این ابزار بیشــتر شیوه های 
کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانکها را ساماندهی می کند 
و در صورت حل نشــدن مشــکالت ناترازی برخی بانک ها و 
عدم اصالحات ساختاری آنها، عماًل این ابزار کارایی نخواهد 
شــد. در پایان باید در نظر داشــت که هفــت گام اصالحی 
بانک مرکزی شــاید منجر به تغییــر ریل بانکداری در ایران 
نگردد، اما می تواند در اقتصاد ملتهب این روزهای کشــور ما 
نقشی اساســی در تثبیت اقتصادی و ایجاد بستر طرح های 
تحول زیربنایــی ایفا نماید؛ موضوعی که قطعا گامی بلند به 

پیش است.

بانک ها مهمترین عامل و یا مانع توسعه درایران   ارائه تسهیالت ۱۲ درصدی برای شرکت های 
دانش بنیان

ترقی اقتصادی: رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات از ارائه تسهیالت ۱۲درصدی 
برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.سید حسین حسینیان گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه 
منعقد شده بین بانک توسعه صادرات ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این بانک 
به شرکت های دانش بنیان اعم از فعالین عرصه صادراتی کشور، تکمیل کنندگان زنجیره صادراتی 
و فعالیت هایی که به هر نحو مانع خروج ارز از کشور می شوند، تسهیالت با نرخ ترجیحی پرداخت 
می کند.وی افزود: این تســهیالت که از محل منابع تلفیقی صندوق توســعه ملی و منابع داخلی 
بانک تامین شــده با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تعدیل نرخ سود، با نرخ حداکثر 

۱۲ درصد در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد.

روند رو به رشد شاخص های موسسه ملل
ترقی اقتصادی: مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با تشریح عملکرد موسسه در چهار ماهه ابتدایی 
سال 99 به روند رو به رشد شاخص ها و نسبت های موسسه اشاره و بیان داشتند این موسسه با 
رشــد ۵۲ درصدی خالص درآمد واســطه گری مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده و 
رقم آن به ۶9۱۶ میلیارد ریال در چهار ماهه نخست سال رسیده است. در زمینه اعطای تسهیالت 
نیز با رشــد ۲۶ درصدی همراه بوده و مانده آن به ۵0۳/۱۴۳ میلیارد رســیده است. همچنین در 
زمینه جذب منابع با رشــد ۳۴ درصدی رقم آن به ۶۱۵/۱۴9 میلیارد ریال افزایش یافته اســت.

جوادی مدیرعامل موسســه اعتباری ملل عنوان داشــتند به منظور تســهیل و تسریع در فعالیت 
بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، در زمان انعقاد معامالت و قراردادها، نسبت به صدور انواع ضمانت نامه 
در موسســه اقدام می گردد در این راســتا در چهار ماهه ابتدایی سال 99 نسبت به مدت مشابه 
ســال 9۸ ضمانت نامه های صادره از لحاظ تعداد به میزان۳0 درصد و از لحاظ مبلغ ۱۵۶ درصد 

رشد نشان می دهد.

تأمین سرمایه پروژه های استان زنجان توسط بانک 
صادرات

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک صادرات ایران برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری استان 
زنجان، با اســتاندار این استان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.در نشستی با حضور حجت اهلل صیدی 
مدیرعامل بانک صادرات ایران و فتح اهلل حقیقی، اســتاندار زنجان، تفاهم نامه همکاری برای تأمین 
مالی پروژه های سرمایه گذاری این استان در قالب عقود اسالمی، در چارچوب قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، دســتورالعمل های بانک مرکزی و ضوابط بانک صادرات ایران، به امضا رســید.حجت اهلل 
صیدی در این نشست حمایت از بخش تولید را از راهبردهای محوری بانک صادرات ایران برشمرد 
و گفت: اســتان زنجان تاکنــون با وجود قابلیت های فراوان، اســتفاده کاملی از ظرفیت بانک ها و 

شرکت های سرمایه گذاری نکرده است.

 قابلیت های سمات در توسعه 
محصوالت بانکداری الکترونیک

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توســعه تعاون قابلیت های شــرکت ســمات در توســعه 
محصــوالت بانکداری الکترونیــک و دیجیتــال را قابل مالحظه دانســت.حجت اله مهدیان 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون در جلســه با مدیران ارشد شرکت متمرکز الکترونیک توسعه 
تعاون )سمات( اظهار داشت: نقش و کارکرد بانکداری الکترونیک در ابتدای پیدایش، متمرکز 
بر تســهیل و تسریع عملیات بانکی و بین بانکی بوده است، که با پیشرفت های ایجادشده، این 
نقش گســترده تر گردیده است و بانک ها به توسعه ارتباطات با کارآفرینان، عرضه کنندگان و 
تولیدکنندگان روی آورده اند و نقش تســهیل کننده مالی در مبادالت و فرآیندهای اقتصادی 
را عهده دار شده اند.مهدیان تصریح نمود: بانکداری الکترونیک به مرحله ای از پیشرفت رسیده 
اســت که با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فناوری در راهبردهای سازمانی و همچنین فرآیندهای 
کسب وکار، موجبات شــکل گیری »بانکداری دیجیتال« را فراهم نموده است و در این راستا 
دیجیتال محور نمودن شــبکه بانکی، موردتوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو ســال 

اخیر بوده است.

سرمایه بانک کارآفرین به ۴۰۰۰ میلیارد می رسد
ترقی اقتصادی: فرشــاد محمدپــور معاون مالی و امور مجامع بانــک کارآفرین با اعالم اینکه با 
اقدامات انجام شده سرمایه این بانک از ۸۵0 میلیارد تومان به ۴000 میلیارد تومان خواهد رسید 
گفــت: با توجه به موافقت بانک مرکزی با افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی امالک، آورده 
نقدی ســهامداران و پس از صدور موافقت سازمان بورس و با برگزاری مجمع فوق العاده، سرمایه 

بانک به ۴000 میلیارد تومان می رسد.

 اشتغالزایی یک هزار و ۶۰۰ نفر 
با طرح های بانک ملی

ترقــی اقتصادی: در هفته دولت ۴۲ طرح تولیدی و صنعتی با مشــارکت بانک ملی ایران 
در اســتان های کشــور به بهره برداری می رســند که این طرح ها برای یک هزار و ۶۳0 نفر 
اشتغال زایی خواهند کرد. این تسهیالت در زمینه های گردشگری، ساخت مجتمع ورزشی و 
تفریحی، ایجاد مجتمع بین راهی، احداث جایگاه ســوخت رسانی، ایجاد مرکز درمان پزشکی 
و ناباروری، طرح توسعه تولید ماسک، مرغداری، تولید انواع کفش، سنگبری، تولید قند، تولید 
قارچ، برنجکوبی، تولید مایع شوینده و... پرداخت شده که عالوه بر رونق تولید و صنعت کشور، 

در زمینه رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان ها نیز نقش موثری داشته اند.

شفاف سازی بانک پارسیان درباره تعدیل سنواتی
ترقی اقتصادی: بانک پارســیان با انتشار یک گزارش مالی در خصوص تعدیل سنواتی اقدام 
به شفاف ســازی کرد.بر اساس اطالعیه منتشر شده در سامانه کدال، بانک پارسیان از تعدیل 
سنواتی ۲09.۷ میلیارد تومانی دو طرح و فروش گروه مالی پارسیان خبر داد.در این گزارش 
شفاف سازی آمده است که بانک پارسیان از تعدیل سنواتی ۲09.۷ میلیارد تومانی برای اقاله 
پروژه های زرافشــان و پیروزی و فروش گروه مالی پارســیان خبر داد و با توقف نماد، آماده 
بازگشایی شد.همچنین بانک پارسیان از فروش گروه مالی پارسیان به مبلغ ۱.۷ هزار میلیارد 
تومان خبر داد که ســود ناشی از آن در شرکت اصلی مبلغ ۱.۱۷ هزار میلیارد تومان است و 
با توجه به ســهامداری ۱00 درصدی »وپارس« در گروه مالی پارسیان این معامله تاثیری در 

سود تلفیقی نخواهد داشت.

 3۶درصد خانوارها با تسهیالت بانک مسکن 
صاحب خانه شدند

ترقی اقتصادی: ۳۶ درصد از خانوارهایی که در ماه های گذشته از سال جاری صاحب خانه 
شدند، از تسهیالت خرید بانک مســکن استفاده کرده بودند.عملکرد بانک توسعه ای مسکن 
در چهار ماه ابتدای سال 99 حاکی است: ۳۶ درصد از خانوارهایی که در ماه های گذشته از 
سال جاری صاحب خانه شدند، از تسهیالت خرید بانک مسکن استفاده کرده بودند.در ۴ ماه 
اول امســال، تعداد 9۵ هزار معامله خرید و فروش خانه در شــهرهای کشور انجام شده است 
که به معنای صاحب خانه شدن همین تعداد خانوار در این بازه زمانی است. از طرفی طی ۴ 
ماه اول امسال ۳۴ هزار و ۲9۸ فقره تسهیالت فروش اقساطی توسط بانک مسکن در سراسر 
کشور به متقاضیان پرداخت شد که بخشی از این تسهیالت در قالب تسهیالت اوراق و بخشی 

هم از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به خانه اولی ها پرداخت شد. 

طرح "تأمین" بانک رفاه تمدید شد
ترقی اقتصادی: مدت اعتبار طرح "تأمین" بانک رفاه تمدید شــد.در راستای ارائه خدمات 
مالی متناسب با نیازها و شرایط مختلف مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری، مدت اعتبار 
طرح تامین بانک رفاه تا پایان آبان ماه ســال ۱۳99 تمدید شــد.بر اساس این طرح، شاغالن 
در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان تأمین اجتماعی، شرکت های زیرمجموعه 
شستا، ســازمان بهزیستی کشور و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور تأمین 
اموال و خدمات مورد نیاز می توانند تا سقف ۵00 میلیون ریال و به منظور تعمیرات اساسی 
و بازســازی کامل واحدهای مســکونی تا ســقف یک میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد از این 

تسهیالت بهره مند گردند.

برای رسیدن به ثبات یا کاهش نرخ ارز در بازار 
باید چندین عامل مهم را در نظر گرفت. نخست 
اینکه برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات به 
کشور، باید تعاملی بین بانک مرکزی، تجار، اتاق 
بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار 

و این امر محقق شود.
موضوع دیگری که می تواند نرخ ارز را به ثبات 
برســاند، بحث ثبت سفارش هایی است که در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 
مانده است. درحال حاضر روزانه قوانین جدیدی 
برای محدود کردن واردات وضع می شود که ارز 

برای موارد غیرتخصیص داده نشود.
اما در این بین، مشکلی که برای تجار ایجاد می شود، عدم تحقق تعهدات شان در بازارهای 
بین المللی است و تاجران ایرانی به ناچار برای تامین نیازهای ارزی خود به بازار مراجعه 
و ارز را در بازار آزاد خریداری می کنند که همین امر موجب افزایش نرخ ارز هم می شود 

چراکه تقاضا در بازار باال می رود و طبیعتا ارز هم گران تر می شود.
بنابراین هرچه ثبت سفارشات در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سریع تر 
انجام شود، به تثبیت نرخ ارز کمک خواهد کرد. از سویی هم نباید برای صادرکنندگان 

هر روز قوانین مضاعف و جدیدی بگذاریم.
درحال حاضر، تجار نمی توانند از ارز غیر استفاده کنند، در چنین شرایطی واردکننده باید 

چه کار کند تا هرچه سریع تر محصول مورد نظر را وارد کشور کند؟
برای مثال ما همین حاال ارز مسافری هم می فروشیم، این موارد باید بررسی شوند که آیا 
مگر مسافرتی هم انجام می شود که ارز مسافرتی فروخته می شود؟ چرا ما باید با وجود 
تمام مشکالتی که در تامین ارز داریم و با حواله ارز را وارد کشور می کنیم، ۲000هزار 
یورو به هر فردی کــه کارت ملی ارائه می کند، تخصیص دهیم؟ اصال چرا باید چنین 
اتفاقی بیفتد که بدون اینکه افراد بلیت خارجی داشته باشند می توانند با ارائه کارت ملی 

ارز مسافرتی بخرند.
 این مسائل مشکالت اساسی برای اقتصاد ما ایجاد می کند چراکه صادرات و واردات را 

عقب انداخته ایم و برای مثال ارز را در ازای ارائه کارت ملی به مردم می فروشیم.
مسئله دیگری که در این زمینه اهمیت دارد، بحث سرمایه هایی است که به بازار سرمایه 

هجوم برده اند و حاال که شاهد ریزش بورس هستیم، این تازه واردان به بازار سهام ممکن 
است دوباره به بازارهای موازی بازگردند که این امر هم به خودی خود خطرناک است 
و می تواند موجب بی ثباتی در حوزه های مختلف اقتصادی شود. ما باید بازارهای موازی 
را متعادل با هم پیش می بردیم، جایی که مثل بازار بورس ناگهان ۳00درصد رشد پیدا 
کند، خود به خود جاذب سرمایه است و همین امر موجب می شود که سایر بازارها مانند 

بازار ارز هم به دنبال بورس کشیده شوند.
 ما به ناگاه یک بازار را به دلیل تامین کســری بودجه حمایت می کنیم و سرمایه ها به 
آن سمت سرازیر می شوند، ولی باید توجه داشته باشیم که این امر بر سایر بازارها تاثیر 
خواهد گذاشت و باید برای چنین شرایطی برنامه ریزی داشته باشیم؛ چراکه اگر طبق 
برنامــه و طرحی دقیق پیش نرود می تواند روی نرخ تورم نیز تاثیرات بســیار مخربی 

داشته باشد.
حال در نظر بگیرید که برای مثال بازار سرمایه با مشکل مواجه شود و مردم سهام خود را 
بفروشند و به سمت بازارهای گوناگونی از جمله ارز، مسکن و طال بروند، چنین واکنشی 
قطعا موجب افزایش تقاضا و قیمت ها خواهد شــد. نکته دیگری که قابل توجه اســت 
حرفه ای نبودن ســرمایه گذاران در بازارهای مختلف است که این امر نیز ممکن است 
ثبات در بازار را بر هم ریخته و نظام اقتصادی کشور را با مشکالت دیگری مواجه کند.  
البته از جهت دیگر اگر چند ماه آینده را نیز تحمل کنیم با تغییر شرایط مواجه خواهیم 
بود، چراکه انتخابات امریکا در پیش است و ممکن است تغییراتی در بحث برجام ایجاد 

شود که بتواند گره از کار اقتصاد کشور باز کند.

ترقی اقتصادی : انتشار و تولید رمز ارز در بازار پولي، به عنوان ابزار پرداخت در انحصار 
بانک مرکزی اســت و برنامه ای درباره ارائه مجوز به غیر، در بانک مرکزی وجود ندارد. 
در واقع باید گفت تولید رمز ارز موضوعي اســت که در ایران به دولت محول شده است. 
اما خرید و فروش آن در داخل کشــور با توجه به مصوبه شــورایعالي مبارزه با پولشویي 

ممنوع است.
در بسیاری از کشــورهای جهان، بستر قانونی مشخصي برای رمز ارزها وجود نداشته و 
حتي رمز ارزها به رسمیت نیز شناخته نمي شوند. اما برخي کشورها نظیر آلمان و کانادا 
مبادالت با رمز ارزها را به رسمیت شناخته اند. به طور مثال کانادا قانوني را برای جلوگیری 

از پولشویي در حوزه رمز ارزها  به  تصویب رسانده است.
مجلس روســیه نیز در حال بررســي الیحه قانوني شدن ارزهای  دیجیتالي  است  و به 
نظر مي رســد این لوایح درنهایت تأیید قانون گذاران این حوزه را کسب کند. در ایران 
همانند بسیاری از کشورهای جهان، رمز ارزها هنوز از جایگاه قانوني مشخصي برخوردار 
نشده اند. البته در ســال ۱۳9۸ باالخره دولت و مجلس موافقت خود را در خصوص به 
رسمیت شــناختن رمز ارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کردند، اما مقرر شد 
که سازوکار حاکم براین حوزه باتوجه به نوپا بودن این صنعت، به صورت دقیق مشخص 

شود. در این ارتباط، پیش نویس طرح ساماندهي ارز دیجیتال درکمیسیون 
اقتصادی دولت تهیه شده و درانتظار بررسي و تصویب نهایي در هیات 

دولت است.
همچنین در زمینه چگونگي فعالیت استخراج رمز ارزها مقرر شد 
که دولت با همکاری مرکز ملي فضای مجازی، مقررات ناظر بر  این 

حوزه را تنظیم کند تا فعالیت استخراج رمز ارزها درایران قانوني شود اما 

فعال اقدامي صورت نگرفته است. از سوی دیگر بانک مرکزی فعالیت با رمز ارزها در سطح 
کالن را از طریق بانک ها، موسسات مالي و صرافي های دارای مجوز بانک مرکزی ممنوع 
اعالم کرده است. به نظر مي رسد یکي از علل ممنوعیت فعالیت اقتصادی با رمز ارزها، 
آن است که در مجموع رمز ارزها ماهیتي بدون هویت دارند و همواره احتمال پولشویي از 
طریق آن وجود دارد. عالوه بر این گفته مي شود همان طور که انتشار اسکناس به عنوان 
ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است، انتشار رمز ارزهایي که پشتوانه ای مانند طال، 
فلزات گرانبها و رمز ارزهای جهان را دارند نیز در انحصار بانک مرکزی اســت. در بیانیه 
بانک مرکزی در این خصوص ذکر شده که انتشار و تولید رمز ارز در بازار پولي، به عنوان 
ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و برنامه ای درباره ارائه مجوز به غیر، در بانک 
مرکزی وجود ندارد. در واقع باید گفت تولید رمز ارز موضوعي است که در ایران به دولت 
محول شــده اســت. اما خرید و فروش آن در داخل کشور با توجه به مصوبه شورایعالي 
مبارزه با پولشویي ممنوع است. بیت  کوین در ایران به صورت رسمي هنوز قانوني نیست 
اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالي ترین نهاد 
قانوني کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد. قوه قضاییه معموال پس 
از اجــرای یک قانون، بر اجــرای آن نظارت مي کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات 
اسالمي، تعریف جرم مشخص شده است و هیچ امری را نمي توان  جرم  
دانســت مگر آنکه به موجب قانون بــرای آن مجازات یا اقدامات 
تامیني یا تربیتي تعیین شده باشد. همچنین انجام امور مربوط 
به دستگاه های استخراج رمز ارزها، مي تواند بر اساس ماده دو 
قانون تجارت الکترونیکي انجام شود. بر اساس آمارهای غیررسمي 
در حال حاضر حداقل حدود ۲00 هزار دســتگاه استخراج 

رمز ارز در ایران وجود دارد. در مورد نســبت دسترســي افراد و شرکت های خصوصي و 
نهادهای دولتي گفته مي شود حدود ۸0 هزار دستگاه ماینر در اختیار افراد و شرکت های  
خصوصي و غیردولتي است و مابقي متعلق به نهادهای  حاکمیتي و دولتي  است. در واقع 
دلیل غیرقانوني نشدن استخراج بیت کوین توسط نهادهای حاکمیتي این است که این نوع 
نهادها باید در همه حوزه های فناوری از جمله رمز ارز فعال باشند تا به لحاظ دانش فني و 
تخصصي و غیره بر زوایا و ابعاد مختلف آن اشراف پیدا کنند. دارندگان مزرعه های بزرگ 
رمز ارز در ایران نهادهای خارج از حوزه دولت هستند. اولین معامله تجاری با بیتکوین در 
ســال ۲0۱۳ بین ژاپنو سنگاپور تحت عنوان مبادله ابریشم انجام شد، ولي هر دو کشور 
ســازو کارهای ضمانتي بانکي در معامالت رایج بین المللي را رعایت کردند و به نوعي از 
یک رمز ارز پیشرفته درقالب قرار داد هوشمند استفاده کردند که یک پله قویتر از رمز ارز 
است. مطالعه تجربیات جهاني حاکي از آن است که استفاده از رمز ارزها در زمینه تجارت 
کاالهای راهبردی و اساسي امکان پذیر است. برای مثال درسال ۲0۱۸، ارسال ۳000 تن 
گندم از روسیه به ترکیه در قالب یکي از مبادالت از این نوع یعني با رمز ارز صورت گرفت. 

این مبادله شامل پرداخت هزینه های لجستیکي محموله با بیتکوی نبود
اما راهکارهاي دور زدن تحریم ها به کمک رمز ارزها در ایران چیست؟ کارشناسان استفاده 
از رمــز ارزهای جهــان وار را یکی از این روش ها می دانند و معتقدند:» این رمز ارزها از 
طریق بالک چین، کد بندی ها وتراکنش ها را انجام مي دهند. موضوع ثبت تراکنش های 
ارزهای جهــان وار مانند بیت کوین و اتریوم که باالترین ارزش را در بین رمز ارزها دارد 
و توجه به نکاتي همچون مصرف انرژی و مقرون به صرفه بودن آن در برخي کشــورها، 
باعث استقبال سرمایه گذاران این حوزه به سرمایه گذاری در کشورهایي همچون ایران 
شده است.« همچنین یکی دیگر از راهکارها استفاده از رمز ارز ملی است:» استفاده از رمز 
ارزهای ملي با اهداف متفاوتي همچون تســهیل و تقویت مبادالت و در مواردی نیز دور 
زدن تحریم ها مورد توجه قرار مي گیرد. تفاوت اساســي رمز ارزهای ملي با رمز ارزهای 
جهان وار، در پایداری و » اســتیبل کوین« بودن آنها است. قیمت اکثر ارزهای دیجیتال 
توسط بازار تعیین مي شود که درآن خریداران و فروشندگان، کوین ها را مبادله مي کنند 
و قیمت بر حسب عرضه و تقاضا مشخص مي شود. در مقابل، استیبل کوین ها به دنبال 

دستیابي به قیمت ثابت هستند.

بنا بــه اعالم تقویم 
رسمی کشور، دهم 
شــهریور مــاه هر 
سال »روز بانکداری اسالمی« نامگذاری شده است. در شهریور 
۱۳۶۲ بــود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مشــتمل بر ۲۷ 
ماده و ۴ تبصره، به تصویب مجلس شــورای اسالمی و سپس 
در تاریخ دهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید. با تصویب 
آئین نامه  ها و دستورالعمل های مربوطه در ماه های پایانی سال 
۱۳۶۲، این قانون از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کلیه بانک های کشور 

به اجرا درآمد.
گرچه تصویب و ابالغ قانون عملیات بانکی بدون ربا گامی بلند 
در تحقق بانکداری اسالمی در کشور به حساب می آید؛ اما مرور 
و سابقه اجرای قوانین و دستورالعمل ها و عدم بازنگری و اصالح 
قانون مذکور متناســب با تحوالت و تغییرات شــرایط پولی و 
بانکی، بیانگر این نکته اســت که تا پیاده سازی کامل و جامع 

بانکداری اسالمی در کشور مسیری طوالنی باقی مانده است.
نیمه اول شهریور هر سال یادداشت ها و مقاالت تحلیلی زیادی 
در معرفی بانکداری اســالمی به قلم تحریر درمی آید؛ اما شاید 
آنچه ضرورت بیشــتری دارد تبییــن قابلیت ها و ظرفیت های 
بانکداری اســالمی در رفع برخــی از چالش های امروز اقتصاد 
کشور باشــد؛ چالش هایی که با اثرگذاری هم افزای بر یکدیگر 

تامین اهداف کالن اقتصادی کشور را با موانعی مواجه ساخته 
اســت. از جملــه مهمترین چالش های اقتصــاد پولی و بانکی 
کشــور، به رشــد ناهمگون نقدینگی و ناترازی شــبکه بانکی 
برمی گــردد. یکی از مهمترین عوامــل خلق نقدینگی از کانال 
نظام بانکی نرخ های نامناســب سود سپرده های بانکی بوده که 
از مســیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق 
نقدینگی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بنا به قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، بانک در نقش وکیل موظف اســت به 
وکالت از ســپرده گذاران، سپرده های تجهیز شده را در راستای 
کسب ســود و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی مصرف نماید و در 
انتهای دوره مالی، ســود قطعی را محاسبه و مابه التفاوت آن با 

سودعلی الحساب با سپرده گذاران تسویه کند.
در این حالت اگر بانک، بی توجه به چشــم انداز بازدهی اقتصاد 
بخش واقعی، نرخی نامناسب به صاحبان سپرده پرداخت کند، 
به ناچار مجبور اســت پایه پولی را )عمدتــا( از کانال افزایش 
بدهی به بانــک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشــت افزایش 
دهد. به بیان ســاده تر به هم خوردن قاعــده وکالت بانکی در 
بانکداری بدون ربا، ترازنامه بانک را تحت فشــار قرار می دهد. 
در این وضعیت، شــبکه بانکی با تعیین و پرداخت نامتناسب 
سود سپرده نسبت به بازدهی بخش واقعی اقتصاد، بی توجه به 
قدرت اقتصــاد در هضم و جذب نقدینگی، به خلق بی محابای 

آن و در نتیجه وقوع تورم دســت می زند. آیــا اقتصاددانان در 
تبیین راهکارهای رفع ناترازی شــبکه بانکی، راه حل بازگشت 
به موازین بانکداری اسالمی و رعایت قواعد خلق پول در تعادل 
با کشــش پذیری و قدرت جذب و هضم نقدینگی در اقتصاد را 

مدنظر قرار می دهند؟
مشــکل دیگر اقتصاد ایران، کمبود سرمایه در گردش و منابع 
کافی برای رونق و جهش تولید است. کمبودی که در کنار رشد 
باالی نقدینگی و حرکت هراسناک و غیرمترقبه آن به بازارهای 
بعضا غیرمولد و سفته بازانه، بیشــتر احساس می شود. این در 
شرایطی است که مقوله انحراف تسهیالت بانکی از مصارف مقرر 
به مصارِف خــارج از قرارداد پایه و عــدم مراقبت در به هدف 
نشستن منابع تسهیالتی از چالش های مهم تخصیص منابع در 
نظام بانکی کشــور به حساب می آید. موضوعی که در یک نگاه 
گســترده تر می تواند به عدم تخصیص ارزهای دولتی به اهداف 

اقتصادی تعیین شده نیز تعمیم یابد.
بانکداری اسالمی تاکید بسیاری بر اجرای دقیق مفاد قراردادها 
پرهیز از توافقات صوری، مصــرف منابع صرفا در محل توافق 
شــده در عقد پایه دارد. استقرار نظام نظارت شرعی بر حسن 
اجرای توافقات و ضوابط قراردادی از جمله راهکارهای بانکداری 
اســالمی اســت که به نظر می رســد هزینه های پیاده سازی 
 آن در مجمــوع کمتــر از هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعِی

فقدان آن باشد.
یکی دیگر از چالش های بزرگ اقتصاد امروز ما، کسری بودجه 
دولتی به واسطه تحریم های اقتصادی و همچنین چارچوب های 
معیوب بودجه ریزی است. فارغ از راهکارهای ریشه ای و بنیادی 
در اصالح امور اقتصادی و برنامه ریزی، کشــور شدیدا نیازمند 
راه حل های سریع و کم هزینه است. ارایه ابزارهای مالی اسالمی 
در پیونــد بخش مالی به بخــش واقعی اقتصــاد، دولت را از 
استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه های تورم زا به اقتصاد 
پولی بی نیاز می ســازد. اســتفاده دولت از اوراق بهادار اسالمی 
)صکوک( در بازار اولیه جهت اعمال سیاســت مالی و تعمیق 
بازارهای مالی از یکســو و اســتفاده بانک مرکزی از این اوراق 
در بازار ثانویه جهت اعمال سیاســت پولی و حفظ ارزش پول 
ملی، می تواند مشــکالت کسری بودجه دولت را با هزینه کم تر 
نسبت به دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و خلق پول 

پرقدرت تقلیل بخشد.
در مجموع به نظرمی رسد راهکارهای بانکداری اسالمی با تاکید 
بر پیوند بخش مالی اقتصاد به بخش واقعی آن، توصیه به ایجاد 
جریان شفاف اطالعاتی و نظارت دقیق بر محل و نحوه مصرف 
منابع و همچنیــن قابلیت باال در طراحــی و ارائه تنوع بخش 
جعبه ابزارهای  مالی در پاسخ به سالیق مختلف سرمایه گذاران 
می تواند به نحو مطلوب تری مدنظر جامعه علمی و اجرایی قرار 
گیرد. در ســال های اخیر بانک مرکزی و شــبکه بانکی کشور 
گام های مثبتی را در این مســیر برداشته اند. امید می رود ادامه 
این حرکت با اصالح و به روزرســانی قانون بانکداری در مجلس 

شورای اسالمی به نحو مطلوب تری دنبال شود.

 راه های کاهش نرخ ارز

راهکار دور زدن تحریم ها با استفاده رمز ارزها چیست؟

رمز ارزها همچنان چشم انتظار قانون

مسیر طوالنی تا پیاده سازی بانکداری اسالمی 

 معاون ارزی پیشین بانک مرکزی
سیدکمال سیدعلی 

اخبارکوتاه

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
وهاب قلیچ 



ترقی اقتصادی :رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ســرانه حق بیمه در ایران ۷۱0 
هزار تومان اســت، گفت: این رقم برای میانگین کشورهای پیشرفته ۸۱۸ دالر است و ما 

فاصله زیادی با این رقم داریم.
غالمرضا ســلیمانی امیری اعالم کرد: در سال گذشته ۵9 هزار میلیارد تومان حق بیمه 
تولید شــد و ضریب خســارت هم حدود ۸9 درصد بوده است. البته در سطح جهان این 

ضریب بین ۶0 تا ۶۵ درصد است.
وی تعداد بیمه نامه های صادر شــده در ســال 9۸ را ۸0 میلیون بیمه نامه اعالم کرد و 
افزود: در ســال گذشــته از ۲۵ میلیون خودروی فعال در کشور ۲۳ میلیون خودرو و از 

۱۱ میلیون موتورسیکلت، ۲ میلیون موتورسیکلت تحت پوشش بیمه نامه ثالث بودند.
رییس شورای عالی بیمه با اشاره به نرخ دیه ۳۳0 میلیون تومانی برای ماه های غیر حرام 
و ۴۴0 میلیون تومانی در ماه های حرام، اظهار داشــت: ضریب خســارت در رشته بیمه 
ثالث برای سال گذشته معادل ۱09 درصد بود که امیدوار هستیم با تصویب قانون راننده 

محور شدن رانندگان در کمیسیون اجتماعی دولت، این رقم کاهش یافته و سر و سامانی 
به وضعیت رانندگی خودرو و موتورسیکلت ها داده شود.

ســلیمانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته همچنین ۲۳ هزار زیان دیده مقصر یا معسر 
در بیمه ثالث را شناســایی کردیم و با همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی مانع 
از زندانی شدن این افراد شدیم که اقدام بزرگی توسط صنعت بیمه در زمینه مسئولیت 
اجتماعی بود. وی ادامه داد: در سال 9۸ عالوه بر اینکه زیان خسارت دیده ها را پرداخت 
کردیم، صندوق تامین خســارت های بدنی هم۱۵00 میلیارد تومان هم به افراد معســر 
و مقصر پرداخت کرده اســت. رییس کل بیمه مرکزی افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی 
درمان را ۱۳ میلیون نفر اعالم کرد و گفت: پرتفوی بیمه تکمیلی درمان در سال گذشته 
۱0 هزار میلیارد تومان بود و ما در این رشته نیز با مازاد پرداخت خسارت مواجه هستیم 

و ضریب خسارت در این رشته نیز باید کاهش یابد.
سلیمانی همچنین افراد تحت پوشش بیمه های زندگی را ۲۴ میلیون نفر با سهم ۱۴.۷ 
درصدی از پرتفوی کل صنعت بیمه اعالم کرد و اظهار داشت: دو شرکت بیمه تخصصی 
زندگــی خاورمیانه و باران در این بخش فعال هســتند و ما هم به دنبال ایجاد صندوق 
بازنشســتگی خصوصی هســتیم تا افراد در کنار صندوق های بیمه اجباری، بتوانند در 

صندوق های بیمه خصوصی هم عضو شوند.
رییس شــورای عالی بیمه میزان ریسک های تحت پوشــش در کشور را ۵00 میلیارد 
دالر عنوان کرد و گفت: تقریبا تمامی پروژه ها و ریسک های کشور توسط شرکت های 
اتکایی و بیمه گر مستقیم و حتی بیمه مرکزی تحت پوشش قرار دارد و امیدوار هستیم 

با مدیریتی که انجام می دهیم، مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
وی در پاســخ به سوالی درباره پرداخت خسارت به هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: این 
هواپیما توسط شرکت های بیمه ای در اوکراین و اتکایی اروپایی تحت پوشش قرار گرفته 
بود و شــرکت های ایرانی ارتباطی با این موضوع ندارنــد. اگر پرداختی هم باید در این 
زمینه پرداخت شــود، باید توسط شرکت هایی که این هواپیما را تحت پوشش قرار داده 

بودند، پرداخت شود.

سلیمانی امیری در ادامه این نشست خبری درباره پرداخت هزینه های درمانی به بیماران 
کرونایی گفــت: افرادی که دارای بیمه تکمیلی درمان یا زندگی هســتند می توانند از 

پرداخت هزینه های درمانی خود استفاده کنند.
وی توضیح داد که تعداد زیادی از بیماران کرونایی در بیمارســتان های دولتی بستری 
شــده بودند که هزینه های آنها توسط این بیمارستان ها پرداخت شده و افرادی هم که 
به بیمارستان های خصوصی مراجعه کرده بودند، هزینه هایشان توسط شرکت های بیمه 

گر پرداخت شده است.
رییس کل بیمه مرکزی درباره تاثیر کرونا بر صنعت بیمه نیز گفت: شــیوع این ویروس 
باعث کاهش ۳ درصدی پرتفوی صنعت بیمه در سطح جهان شده و در ایران هم شاهد 
هســتیم که درآمد از محل بیمه مسافرتی به دلیل کاهش چشمگیر سفرها به داخل یا 

خارج از کشور به صفر نزدیک شده است.
رییس شورای عالی بیمه خاطرنشان کرد که همچنین برخی از افرادی که بیمه نامه های 
خود را به صورت اقســاطی خریداری کرده بودند نیز توانایی پرداخت اقســاط حق بیمه 
خود را از دســت داده اند و به طور کلی درآمد شــبکه فروش بیمه کاهش یافته است با 
این حال شــاهد رشد استارت آپ ها و تقویت سیستم های الکترونیکی در شرکت های 

بیمه ای هستیم.
وی همچنین اعالم کرد که در اواخر ســال گذشــته صنعت بیمه برای کمک به وزارت 
بهداشت، ۴۶0 میلیارد تومان سهم این وزارتخانه را از بیمه شخص ثالث به این وزارتخانه 

پرداخت کرد که این وزارتخانه هم آن را به بیمارستان ها پرداخت کرده است.
رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد: شــرکت های بیمه حدود ۷0 هزار میلیارد تومان در 
بازار ســرمایه سرمایه گذاری کرده اند و این پشتوانه ای برای آنهاست تا در صورت وقوع 

خسارت بتوانند این سهام را فروخته و خسارت ها را جبران کنند.
وی تصریح کرد: ما شــرکت های بیمه را تشــویق می کنیم تا هــم در بازار پول و هم 
 بازار ســرمایه حضور داشــته باشــند تا بتوانند در چارچوب این مثلــث مالی به مردم 

خدمات دهند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 93 - نیمه اول شهریور 1399

ترقی اقتصادی :برگزاری موفقیت آمیز مجمع سال۱۳99با شناسایی ۷00ریال 
سود و تخصیص۳۵0ریال به ســهامداران ،تداوم توفیق بزرگترین بیمه خصوصی 

کشور تا مجمع سال۱۴00 را تثبیت کرد.
مسعود بادین ،نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا با اظهار امیدواری 
نســبت به تداوم موفقیت های بیمه آسیا در ســال ۱۳99، گفت: تولید ۷۵ هزار 
میلیارد ریال حق بیمه در پایان ســال ۱۳99 یک برآورد علمی و حرفه ای است 
کــه با تدابیر مدیریت ارشــد و همت و تالش خانواده بزرگ بیمه آســیا  محقق 

خواهد شد.
مدیر عامل بیمه آسیا عرضه محصوالت جدید بیمه ای را ضروری دانست و اظهار 
داشــت: بررســی و اجرای طرح های تحقیقاتی و محصوالت جدید و پشتیبانی از 
طرح های جدید بیمه ای با همکاری بین رشــته ای مدیریت های فنی و اهتمام 

کارشناسان، از برنامه های بیمه آسیا در سال ۱۳99 است.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا ارتقای سطح توانگری شرکت و تقویت شبکه 

فروش را یکی از اولویت های این شــرکت برشمرد و بیان داشت: با استقرار نظام 
و اســتاندارد های مرتبط با امور مشــتریان ، توســعه محصوالت با شناسایی نیاز 
مشــتریان و ایجاد مزیت رقابتی در بازار و گسترش و ارتقای مسیرهای ارتباط با 
مشتری و جایگاه مشتری و رسیدگی به شکایات، امیدواریم شاهد تحوالت اساسی 

در حوزه مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در بیمه آسیا باشیم.       
مدیر عامل بیمه آسیا با تصریح افزایش فروش بیمه های خرد و انعقاد قراردادهای 
گروهی در جهت  توسعه بازار و تقویت برند شرکت ،گفت: اصالح ترکیب پرتفوی 
بیمه ای و توســعه فروش در بیمه های با ســود مناسب و پاالیش پرتفوی زیانده، 
مواردی اســت که با رصد بازار بیمه کشــور و بررسی های فنی در دو حوزه بیمه 

های اشخاص و اموال باید مورد توجه قرار گیرد.
مســعود بادین بهبود فرآیند نظارت ها به منظور حصول اطمینان از صحت روند 
امــور در راســتای اهداف و برنامه های شــرکت را مورد تاکید قــرار داد و اظهار 
داشــت: برهمین مبنا، ایجاد ساز و کار مناسب در جهت افزایش اطمینان بخشی 
به گزارشــات و شفافیت اطالعات در بخش های مالی و فنی از برنامه های مدون 

بیمه آسیا است.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه سرمایه انسانی ،رکن اساسی 
شرکت های بیمه است،گفت: ارتقای سطح دانش و مهارت کاری کارکنان و شبکه 
فروش برای خدمت رســانی بهتر و افزایش سطح رضایت مشتریان ،ارتقای سطح 
بهره وری منابع انسانی، افزایش توانمندی کارکنان و توسعه آموزشهای کاربردی 
و اثربخش وتشکیل ســاختار سازمانی مناسب به منظور تســریع در فرآیندهای 
صدور و خسارت به عنوان اولویت های بیمه آسیا در حوزه سرمایه انسانی در سال 

۱۳99مطرح می باشد.
مســعود بادین با تصریح لزوم حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای 

،بیان داشــت: توســعه و ارتقای نرم افزارهای بیمه ای مطابق با استاندارد و آیین 
نامه بیمه مرکزی و انجام تمهیدات الزم برای  پیاده سازی و اجرای استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی ،موارد مورد نظر مدیریت ارشد بیمه آسیا است که در 

سال ۱۳99به جد پیگیری خواهد شد.
نایــب رئیس هیات مدیره بیمه آســیا با اشــاره بــه انعقاد قــرار داد با بیش از 
۴00بیمارســتان و مراکز درمانی در سراسر کشــور ،اظهار داشت: توسعه سامانه 
صماد )صدور معرفی نامه آنالین درمان( و شــبکه ملی کارشناســان برخط بیمه 
های درمان بیمه آســیا در سراسر کشوراز برنامه های پیش بینی شده بیمه آسیا 
در بخش درمان اســت که امیدواریم با تمهیدات اندیشــیده شــده بتوانیم ارائه 

خدمات بیمه ای  مجازی  به بیمه شدگان را  محقق سازیم. 
مدیر عامل بیمه آسیا  با تصریح به روز رسانی نرم افزار آسیا همراه ویژه تلفن های 
همراه بــا رویکرد ارائه خدمات پس از فروش برای سیســتم عامل اندروید ،بیان 
داشت:نســخه جدید نرم افزار آسیا همراه، با قابلیت های پرداخت اقساط ، نمایش 
اندوخته بیمه نامه عمر و ســرمایه گذاری ، اســتعالم اصالــت بیمه نامه صادره 
توسط کلیه  شــرکت ها ،نمایش بیمه نامه های فعال بیمه گذار ،نمایش نزدیک 
ترین مراکز ارائه خدمات ،راهنمای دریافت خســارت به تفکیک رشته های بیمه 
ایی،امکان ثبت شکایت و پیشنهاد و انجام نظر سنجی بر روی سایت اطالع رسانی 

بیمه آسیا بارگذاری شده  است.
نایــب رئیس هیات مدیره بیمه آســیا، برنامه ریزی برای حضور در کشــور های 
همجــوار را از دیگــر فعالیت های آتی بیمه آســیا ذکر کرد و افزود: با بررســی 
هــای کارشناســی انجام شــده، مقدمــات الزم بــرای حضــور و فعالیت بیمه 
 ای در کشــور های همســایه  انجام شــده اســت و امیدواریم در ســال ۱۳99 

این مهم محقق شود.

مدیر عامل بیمه آسیا عنوان کرد: 

عرضه محصوالت جدید بیمه ای در بیمه آسیا 

سلیمانی اعالم کرد؛

این توانگری فراتر از یک استسرمایه گذاری۷۰ هزار میلیاردی بیمه ها در بورس
ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی ج.ا.ایران طی نامه ای با ابالغ تأییدیه محاســبات نســبت 
توانگری مالی شرکت بیمه دی برای سال مالی 99، توانگری مالی این شرکت را سطح یک 
با نسبت ۲0۸ درصد، که عالی ترین سطح توانگری شرکت های بیمه ای است، اعالم کرد.

این در حالی است که شرکت بیمه دی عالوه بر اجرای قرارداد درمان ایثارگران کشور برای 
سومین سال متوالی، توانسته است در سال های اخیر با رشدی متناسب، سهم خود را به 
طور چشم گیری در تمامی رشته های بیمه ای ارتقا دهد، به گونه ای که در بین شرکت 
های خصوصی صنعت، رتبه سوم در جذب حق بیمه را کسب نماید.این دستاورد ارزشمند 
بر اساس یک برنامه ریزی بلند مدت شکل گرفته است که از مهم ترین آن ها  می توان به 
رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک، بازنگری در قراردادهای اتکایی و واگذاری، تأکید 
بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات، مدیریت موثر بر وجوه نقد شــرکت و ســرمایه 

گذاری در بخش های سودآور اشاره کرد.

بیمه سامان در پله نخست »توانگری مالی«
ترقی اقتصادی: سطح توانگری مالی شرکت بیمه سامان برای هشتمین سال متوالی در 
باالترین میزان ممکن تثبیت شــد. بر اســاس اعالم بیمه مرکزی و پس از بررسی صورت 
های مالی سال گذشته شرکت، نسبت توانگری مالی بیمه سامان عدد " ۱0۱  " محاسبه 
شد.بر این اساس بیمه سامان همواره تالش دارد تا با مدیریت صحیح و علمی دارایی ها و 
تعهدات خود نسبت توانگری مالی را در بهترین وضعیت حفظ نماید. سطح توانگری مالی 
بیمه ســامان برای ســال ۱۳99 معادل »یک« اعالم شده است.شرکتهای بیمه در اجرای 
مقررات مصوب شورای عالی بیمه )آیین نامه شماره ۶9( موظفند توانگری مالی خود را پس 
از حسابرسی صورت های مالی ساالنه، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی 
به بیمه مرکزی ارسال کنند. بیمه مرکزی سپس این گزارش را بررسی و نظر خود را درباره 

توانگری مالی اعالم می کند. 

 فروش ویژه خدمات بیمه رازی 
تا ۷۰درصد تخفیف

ترقی اقتصادی: در راســتای ارائه خدمات ویژه به مشــتریان، بیمه رازی در نظر دارد به 
مناســبت عیدغدیر تخفیفات ویژه ای در رشــته های مختلف تا ۷0درصد ارائه نماید. به 
گزارش روابط عمومی بیمه رازی، زمان تخفیفات : ۱۸ مردادماه الی ۳۱شهریورماه )عیدغدیر 

تا والدت حضرت امام محمد باقر)ع(( است.

بیمه پارسیان در سطح اول توانگری مالی 
روندی صعودی دارد

ترقی اقتصادی: با اعالم بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران سطح توانگری مالی این 
شــرکت همچنان در سطح یک صنعت بیمه قرار دارد.نسبت توانگری مالی بیمه پارسیان 
در سال های اخیر همواره در سطح اول صنعت بیمه قرار داشته و برای سال جاری نیز این 
نسبت برای بیمه پارسیان محفوظ ماند. در متن تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
آمده است.بر اساس اجرای ماده ۶ نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه 
برای بیمه پارسیان با توجه به صورت های مالی سال 9۸ و همچنین محاسبات و تعدیالت 
جدید این شرکت ضمن ارتقای نسبت توانگری مالی خود همچنان در سطح اول توانگری 
مالی صنعت بیمه کشور با عدد ۱۲9 به کار خود ادامه می دهد.بر این اساس شرکت های 
دارای سطح یک توانگری مالی، شرکت هایی هستند که برای ایفای تعهدات خود در مقابل 
بیمــه گذاران از توانایی کافی برخوردارند و بیمه مرکــزی نیز تاکید دارد بیمه گذاران در 

انتخاب بیمه گر خود این مورد را به دقت مدنظر داشته باشند.

ایجاد سازوکارهای تسهیل در خدمت رسانی 
به بیمه شدگان بیمه آرمان

ترقی اقتصادی: در چهارمین سال پیاپی با رضایتمندی استانداری کردستان از خدمات 
قرارداد همکاری استانداری و بیمه آرمان تمدید شد.با حضور لطفی مدیر بیمه های اتومبیل 
، رشیدپور سرپرست مدیریت امور شعب و توسعه شبکه فروش و بردبار مدیر منطقه غرب 
و رئیس شعبه سنندج شرکت بیمه آرمان در استانداری کردستان ، قرارداد همکاری بیمه 
آرمان و استانداری کردستان برای چهارمین سال متوالی تمدید و مبادله شد.در این مراسم 
که با حضور آقای عزیز رضاعی  مدیر کل اداری مالی استانداری کردستان برگزار شد ، دو 
طرف پس بررســی فرآیندها و نحوه ارائه خدمات ؛ ایجاد سازوکارهای تسهیل در خدمت 
رســانی به بیمه شدگان و بهره برداری از ابزارهای الکترونیک ؛ برای چهارمین سال پیاپی 

قرارداد همکاری را به امضاء رساندند.

دکتر مصطفوی سکاندار بیمه میهن شد
ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر مدیر عاملی دکتر رضا مصطفوی مهر 
تأیید زد و ایشان رسماً سکان هدایت بیمه میهن را بر عهده گرفت.دکتر سلیمانی رییس کل 
بیمه مرکزی  با صدور ابالغیه ای، ضمن تایید صالحیت حرفه ای رضا مصطفوی برای تصدی 
مدیرعاملی بیمه میهن، از جمله بر بهبود عملکرد شرکت، اجرای حاکمیت شرکتی و رعایت 
مقررات و اصول بیمه گری تاکید کرده است.دکتر مصطفوی مدیرعامل جدید بیمه میهن از 
سوابق درخشان و مؤثر بیمه ای در حوزه فنی و اجرایی برخوردار است و پیش از این، مدیر 
آموزش و توسعه، مدیرکل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای، مدیرکل مبارزه با پولشویی و 

مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را عهده دار بوده است.

 تجلیل دکتر کاردگر 
از خدمات آزاده و جانباز بیمه دانا

ترقی اقتصادی: همزمان با گرامیداشــت سالروز ورود آزاد گان به میهن اسالمی، از آزاده 
و جانباز شرکت بیمه دانا تجلیل به عمل آمد.  در مراسمی که به همین مناسبت در دفتر 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا برگزار شد، از خدمات علی اصغر بختیاری، 
جانباز ۲۵ درصد، آزاده و همکار شاغل در مدیریت روابط عمومی این شرکت تجلیل شد. در 
این مراسم دکتر کاردگر نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با اهداء لوح تقدیر 
به وی از خدمات و تالش های او تقدیر و تشکر کرد. گفتنی است: بختیاری در سال ۱۳۶۷ 
در خط مقدم مهران به اسارت نیروهای بعثی عراق درآمد و به مدت یک هفته در پادگان 

مخروبه شهر "العماره" بود تا اینکه به زندان "الرشید" در بغداد منتقل شد.

ترقی اقتصادی :ســید قاســم نعمتی، رئیــس مرکز فناوری 
اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی گفت : در مرحله اول در نظر 
داریم این بســتر را برای فروش بیمه شخص ثالث فراهم کنیم 
و در صورت اجرای موفق این طرح، به تدریج به ســایر حوزه ها 

نیز گسترش خواهد یافت.
بیمــه مرکــزی تصمیــم دارد برای ارائــه بهتــر خدمات به 
فین تک های فعال در حوزه بیمه ای، ســوئیچ تخصصی فین تک 
برای این شــرکت ها ایجاد کند. درصورت ایجاد این ســوئیچ، 
API هــای بیمه ای شــرکت های بیمه روی این بســتر قرار 
خواهند گرفت و فین تک ها به بصورت مستقیم با اتصال به این 
API ها می توانند بیمه نامه صادر کنند و خدمات به مشتریان 

خود ارائه دهند.
هرچند در شرایط فعلی نیز برخی از استارت آپ ها اقدام به ارائه 
خدمات بیمه ای آنالین به تعدادی از کاربران خود کرده اند؛ اما 
این شرکت ها تا کنون بیشتر شــبیه یک نمایندگی از شرکت 
بیمه یــا بازاریاب آنالین عمل کرده انــد. در صورت ایجاد این 
بستر و ارائه API شــرکت های بیمه ای روی آن استارت آپ ها 

در اصل تبدیل به کارگزاری های آنالین خواهند شد.
سید قاســم نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 

بیمه مرکزی در این مورد گفت: »در مرحله اول در نظر داریم 
این بســتر را برای فروش بیمه شخص ثالث فراهم کنیم و در 
صورت اجرای موفق این طرح، به تدریج به ســایر حوزه ها نیز 

گسترش خواهد یافت.«
سید قاســم نعمتی تاکید کرد که این ســوئیچ از نظر فنی تا 
۲ ماه دیگر آماده می شــود و امکان ارائه سرویس از طریق آن 
فراهم خواهد شد. طبق گفته او بیمه مرکزی هم اکنون در حال 
گرفتن API از شــرکت های بیمه   ای مختلف و خرید و نصب 
یکسری از تجهیزات زیرساختی برای ارائه این سرویس هاست.

رئیس مرکز فناوری اطالعــات و ارتباطات بیمه مرکزی اعالم 
کرد، در صورت پیاده سازی این بستر امکان صدور بیمه شخص 
ثالث برای استارت آپ ها در پورتال خودشان فراهم می شود. از 
ســویی نظارت بیمه مرکزی روی این استارت آپ ها نیز تکمیل 
می شــود و فرایند اجرای کار و خرید بیمه نامه نیز برای کاربر 

نهایی ساده تر خواهد شد.
بیشترین فروش بیمه از سوی شرکت های بیمه ای و فروشندگان 
بیمه آنالین به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد. با وجود اینکه 
هیــچ منعی برای ارائه و فروش بیمه نامه های دیگر وجود ندارد 
اســتارت آپ های بیمه ای بیشترین تمرکز خود را تا کنون روی 

بیمه شخص ثالث گذاشته اند.
به نظر می رسد یکی از دالیل استقبال شرکت های استارت آپی 
از فروش بیمه شخص ثالث عالوه بر اجباری بودن این نوع بیمه 
صدور کد یکتا برای بیمه شــخص ثالث اســت. صدور کد یکتا 
برای بیمه های شخص ثالث موجب شده تا امکان رهگیری این 
بیمه ها از طریق پورتال بیمه مرکزی فراهم باشــد و نظارت نیز 

به صورت ساده تر و شفاف تری صورت گیرد.
حــال رئیس مرکز فناوری اطالعــات و ارتباطات بیمه مرکزی 
خبر می دهد که صدور کد یکتا برای بیمه نامه های آتش سوزی 
به صورت آزمایشــی از ابتدای امسال آغاز شده و شکل نهایی 
شده به خود گرفته اســت. طبق گفته نعمتی هم اکنون صدور 
کد یکتا برای صدور انواع بیمه نامه های آتش ســوزی اجباری 
شــده و به زودی بــرای بیمه نامه های حــوزه حمل ونقل نیز 

اجباری می شود.
او با اشــاره به تفاوت هایی که میان رشته آتش سوزی و رشته 
شــخص ثالث وجود دارد گفت: »با وجود این تفاوت ها می توان 
امیدوار بود که با تخصیص کد یکتا به رشته آتش سوزی زمینه 
برای فعالیت های نوآورانه بر بستر آن فراهم خواهد شد و امکان 

حذف کاغذ بیمه نامه نیز در آینده وجود خواهد داشت.«

و همچنین پیش بینی کرد که شــرکت های اســتارت آپی نیز 
می توانند با خلق ارزش و خلق ایده های نوآروانه فضای بهتری 

را برای فروش این نوع بیمه نامه ها ایجاد کنند.
او در پاســخ به این ســؤال که چه نوع از بیمه های حمل ونقل 
در شــرایط فعلی کد یکتا برایشــان صادر خواهد شــد گفت: 
»در مرحلــه اول بــرای کد یکتــا برای بیمه هــای متصدیان 
حمل ونقل صادر خواهد شد و پس از آن برای تمامی رشته های 
زیرمجموعه این دســته از جمله حمل ونقل بین الملل، ترانزیت 
و واردات و صادرات نیز امکان صدور کد یکتا فراهم می شود.«

ترقی اقتصادی : پیوند هنر و صنعت بیمه می تواند آحاد جامعه را با ظرفیت های این 
صنعت و مزایای پوشش های بیمه ای بیش از پیش آشنا کند.

 مجید مشعلچی فیروزآبادی، ضمن بیان مطلب فوق، خاطرنشان کرد: این پیوند  تاثیر 
 بســزایی در افزایش آگاهی مردم از مفاهیم بیمه ای خواهد داشت و بهره گیری از زبان 
هنر در بیان مفاهیم بیمه ای بســترهای خرید بیمه نامه در میان عموم جامعه را فراهم 

می کند.
 وی با تاکید بر اینکه رسالت صنعت بیمه،  کاهش نگرانی های مردم است و اگر دغدغه 
بیمه را به مســاله جدی کشــور مبدل کنیم، اطمینان و آرامش در جامعه حکم فرما 
خواهد شــد، یاداورشــد: صنعت بیمه در ایران، با وجود اثر بی نظیری که می تواند در 
کاهش دغدغه های مردم داشــته باشــد، هنوز نتوانســته نظر اکثریت افراد جامعه را 

به سمت خود جلب کند و از رشد مناسبی برخوردار شود.
مدیرعامل بیمه کوثر درباره اهداف شرکت بیمه کوثر از برگزاری جشنواره ملی صنعت 
بیمه، گفت: باوجود تالش هایی که در سال های اخیر برای توسعه این صنعت انجام شده 
است، هنوز بیمه در کشور ما از جایگاه مناسبی که شایسته آن باشد برخوردار نیست و 
با توجه به اینکه عرضه گسترده پوشش های بیمه ای یکی از مهم ترین مولفه های ارتقا 
و بهبود سطح رفاه  اجتماعی است؛ تنها راهکار برای توسعه و باال بردن جایگاه صنعت 
بیمه در کشور، فرهنگ سازی مناســب و اطالع رسانی درست است که باعث می شود 
صنعت بیمه در ایران نسبت به سایر کشورها از قافله عقب نماند. مهم ترین فعالیت در 

این راه، تقویت باور بیمه ای در هنرمندان است که می تواند زمینه ساز خلق آثار هنری 
در صنعت بیمه شود.

مجید مشــعلچی فیروزآبادی برگزاری جشــنواره صنعت بیمــه را با اهدافی همچون 
آشنا کردن عموم مردم با موضوع بیمه و اطالع رسانی درخصوص فعالیت ها و خدمات 
بیمه ای هم راستا دانست و افزود: تبدیل ایران به پایگاه فیلم های مرتبط با مسایل بیمه 
و استفاده از جایگاه هنر در پرداختن به موضوع بیمه، تولید آثار فاخر و اثرگذار در زمینه 

بیمه با هدف زندگی بهتر از جمله اهداف برگزاری این جشنواره ملی است.  
 مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر اینکه آموزش، اطالع رســانی، فرهنگ سازی مناسب، 
ارایه خدمت های بیمه ای براساس نیاز مشتریان؛ جذاب کردن پوشش های بیمه ای و... از 
جمله فعالیت هایی است که می تواند باعث باال رفتن ضریب نفوذ بیمه در کشور شود و 
هدف گذاری افزایش ضریب نفوذ بیمه از ۲.۴ درصد فعلی به ۷درصد را به امری شدنی 
تبدیل کند، تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی مردم در مقابل حوادث و بیماری ها یکی 
از وظایف فعاالن صنعت بیمه اســت و طرح مباحث بیمه ای در قالب هنر نیز، از جمله 
برنامه های دیرینه صنعت بیمه اســت و اگر هنرمندان به صورت مستقیم با مولفه های 
بیمه ای سروکار داشته باشند، پیام های بیمه ای آسان تر به مخاطبان منتقل خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اگر محصوالت بیمه ای همگانی شود، جامعه ای پویاتر و 
شاداب تر خواهیم داشت، تالش بیمه کوثر و حمایت ما از برگزاری جشنواره ملی صنعت 

بیمه این است که در باالبردن ضریب نفوذ بیمه سهمی داشته باشیم.

ترقی اقتصادی : دکتر یونس مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون  ضمن اذعان کارشناسان 
ریســک صنعت بیمه بر عدم همکاری برخی شرکتهای نفتی در اشتراک گذاری داده ها 
و عدم بروز رسانی و ارزیابی دارایی و سرمایه پروژه های نفتی گفت:این سوال شما کامال 
درست است و عمال برخی شرکتهای نفتی مشاوره های اشتباه دریافت می کنند و صرفا به 
دنبال حق بیمه ناچیز هستند که ضمن عدم تطابق با اصول ارزیابی ریسک برای شرکتهای 

بیمه نیز صرفه اقتصادی ندارد .
  وی در خصوص ضرورت ارزیابی دارایی های شــرکتهای نفتی گفت:در کشورهایی که 
تــورم ندارند، ارزش دفتــری با دارائی های روز مطابقت دارد امــا در ایران به دلیل تورم 

اینگونه نیست.
مدیر عامل بیمه تعاون در ادامه تاکید کرد: حتی در دنیا از ارزش روز دارائی ها پا را فراتر 
می گذارند  و ارزش جایگزینی یعنی New Replace Value  را لحاظ می کنند  این 
در حالی است که در ایران دارائی های بیمه شدگان با قیمتهای سالها قبل بیمه می شود 
اما در زمان خســارت بیمه گذار توقع دارد  با ارزش جایگزینی خسارت از سوی بیمه گر 

پرداخت شود که به لحاظ منطقی درست نیست.
مظلومی با تاکید بر اینکه در ایران بخصوص در مورد پروژه های نفتی دچار کم بیمه گی 
یعنی Under Insure هستیم گفت:از انجا که ارز ش دارائی ها در پروژه های نفتی و ... 
بروز نشده اند کم بیمه گی ایجاد شده که این کار صد درصد اشتباه است و بیمه گذار ها 

باید حداقل ارزش دارائی های خود را بروز کنند.

مدیر عامل بیمه تعاون تاکید کرد: حتما این پیشــنهاد را به سندیکا ارایه می دهم که با 
وزیر و مقامات رده باالی نفتی مذاکراتی داشته باشیم تا این چالش های در فضای تعاملی 

بررسی شود.
وی در ادامه در خصــوص فاکتورهای اصلی  ضروری در بازنگری آیین نامه ۸۳)کارمزد( 
پاسخ داد و گقت:از انجا که من در کمیسیون های تخصصی شورای عالی  بیمه حضور دارم 
و در حال بررسی این موضوع هستیم و البته تاکید کمیسیون حفظ محرمانگی مذاکرات 
در خصوص رسیدگی به ایین نامه ۸۳ است اما در این زمینه باید بگویم طی سالهای اخیر 
و پس از تصویب آیین نامه ۸۳ تورم تاثیر بسزائی در حق بیمه ها داشته است در این راستا 

پیشنهاد شده در نحوه محاسبه کارمزد این فاکتور لحاظ شود.
 مدیر عامل بیمه تعاون در ادامه با اشاره به ضرورت تاثیر تورم در محاسبه کارمزد تاکید 
کرد:مسایل مختلفی در کمیسیون مطرح شده که بازنگری ایین نامه ۸۳در فضای منطقی 

تداروم یابد به طوریکه هم منافع شرکت بیمه و هم  شبکه فروش تامین شود. 
 مدیرعامل بیمه تعاون  باشاره به طرح جدید بیمه تعاون مبنی بر پوشش بیمه ای توقف 
کسب و کارها گفت : به دنبال جلساتی که با دکترسلیمانی داشتیم ، بیمه مرکزی ایران 
نیز  از طرح پوشــش بیمه ای  توقف کسب و کار ها که توسط بیمه تعاون ارائه گردید ، 

حمایت می کند. 
وی تصریح کرد: به خاطر تحریم ها ، هیچ ریسکی در منطقه به ایران واگذار نشده و صنعت 

بیمه ایران هیچ سهمی در خسارات ۱۵ میلیارد دالری بیروت ندارد.

بیمه مرکزی برای فین تک ها سوئیچ اختصاصی ایجاد می کند

اهداف برگزاری جشنواره ملی صنعت بیمه تشریح شد

افزایش ضریب نفوذ بیمه، مهم ترین هدف
مدیر عامل بیمه تعاون عنوان کرد 

کم بیمه گی در پروژه های نفتی

اخبارکوتاه



پیشنهاداتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی
با همه گیری ویروس کرونا از نخســتین روزهای دســامبر ۲0۱9 
میالدی، درآمد همه کشــورها و به طور مشخص کشورهای هدف 
صادراتــی و هم چنین کشــورهایی که در شــرایط تحریم با ایران 
همــکاری می کردند، کاهش پیدا کرد. این رخداد به کاهش قدرت 
خرید کشورها و در ادامه کاهش صادرات ایران به این کشورها منجر شد. عالوه بر این، برخی از این کشورها از جمله 
عراق، پیش از همه گیری کرونا با ایجاد موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای بسیاری از اقالم صادراتی ایران، سیاست 
حمایت از تولید داخل در پیش گرفتند که باعث کاهش واردات آن ها از ایران و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور شده 
است. در ماه های گذشته، بانک مرکزی با تشریح اوضاع اقتصادی جاری کشور و برای ایجاد ثبات اقتصادی در دوران 
اعمال تحریم های ظالمانه و بی سابقه علیه ایران، با همراهی تجار و صادرکنندگاِن اتاق های بازرگانی در بخش های 
مختلف اقتصادی، موفق به بازگشت حدود ۱۴ میلیارد دالر ارز به داخل کشور شده و در پی بازگرداندن حدودا ۲۷.۵  
میلیارد دالر دیگر اســت. این در حالی اســت که با توجه به اختالف قابل توجه میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد ارز 
صادرکننده در عمل تمایلی برای عرضه ارز با نرخ پایین تر ندارد و در نتیجه تحقق حداکثری موضوع پیمان سپاری 
ارزی مستلزم آنست که دولت از یک طرف با وضع مشوق ها و سازوکارهایی تسهیل گرایانه، و هم چنین از طرف دیگر 
با مرتفع کردن سایر مشکالت پیش روی صادرکنندگان، شرایط را برای سوق دادن جریان ورودی ارز به کانال نیمایی 
هموار کند. به طور طبیعی، ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی وابســته به تزریق منابع مالی است. به همین دلیل یک 
صادرکننده با توجه به عدم امکان واردات در مقابل صادرات در شیوه نامه فعلی بازگشت ارز، باید تمام یا بخشی از ارز 
حاصل از صادرات خود را به نظام بانکی داخلی وارد کند و این درحالی است که به دلیل همه گیری گسترده ویروس 
کرونا در سطح کشور، صادرکنندگان با چالش های جدیدی از جمله توقف کاالی صادراتی در مرزها روبرو شده اند. 
عالوه بر این، با توجه به شرایط ناشی از تحریم های ایاالت متحده، هم اکنون بانک مرکزی هم  به خودی خود برای 
بازگشت وجوه حاصل از فروش نفت یا برق از سایر کشورها به داخل دچار مشکل است. بانک مرکزی از صادرکنندگان 
انتظار دارد رویه بازگشت ارز را شفاف ارائه کنند، غافل از آنکه در شرایط بین المللی اخیر که کشور با آن دست و پنجه 
نرم می کند، عدم عالقمندی شرکت های خارجی به انعقاد قرارداد با طرف های ایرانی به واسطه موضوعات تحریم 
باعث شده بنگاه های اقتصادی ایرانی صرفا بر اساس پیش فاکتور، با شرکای خارجی خود تجارت کنند؛ تصمیمی که 
شرکت های داخلی برای حفظ بازارهای صادراتی، الجرم به آن تن می دهند و متاسفانه در زمان بروز اختالف میان 
دو طرف، سازوکار مشخصی را برای پیگیری و رفع مشکل در اختیار ایشان قرار نمی دهد و رفع آن مدت ها به طول 
خواهد انجامید. بنابراین انتظار می رود دولت و بانک مرکزی، با در نظر گرفتن مهلت زمانی منطقی، شرایط بازگشت ارز 

را برای صادرکنندگانی که به طور مشابه با این چالش های بانکی دست در گریبانند، تسهیل کند.
1.معرفی حساب در کشورهای مقصد

بانک مرکزی می تواند در کشورهای مقصد و شرکای اصلی تجاری، حساب هایی را به صادرکننده معرفی و ارز را در 
مقصد دریافت کند، بدین ترتیب دیگر هزینه های جانبی ناشی از عدم همکاری بانک ها و صرافی های خارجی با ایران 

در فرایند بازگشت ارز، به صادرکنندگان تحمیل نشده و ریسک انتقال نقدی ارز به کشور هم کمتر می شود.
2.معافیت شرکت های صادراتی بورسی

با توجه به عالقه دولت به حفظ جذابیت بازار سرمایه و سیاست های اتخاذ شده به منظور تداوم بخشی آن، موضوع 
اعطای معافیت به شرکت های صادراتی بورسی برای اجتناب از پیمان سپاری ارزی هم می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
به نظر می رسد چنانچه این قبیل شرکت ها بتوانند با تبیین سازوکارهای نظارتی توسط دولت در خصوص ارز حاصل 
از صادرات مختار عمل کرده و از محل صادرات، امکان واردات کاال، تجهیزات ســرمایه گذاری و یا حتی تهاتر کاال را 
در اختیار داشته باشند، نه تنها مشکل پیمان سپاری ارزی برطرف می شود، بلکه موجبات افزایش قیمت سهام و نیز 

سودآوری ایشان فراهم و در نهایت بازار بورس کشور تقویت می شود.
3.راه اندازی صرافی های تخصصی

دیگر نکته اینکه اصوال نگاه صرافی های موجود بیشتر متوجه دالر، یورو و ارزهای بین المللی است و تجار برای معامله یا 
دسترسی به سایر ارزهای یاد شده هم با مشکل روبرو می شوند. یک پیشنهاد برای رفع این مشکل این است که دولت 
و بانک مرکزی تعدادی صرافی تخصصی در کشور راه اندازی کنند که هر کدام صرفا معامالت با ارز کشور خاصی را در 

دستور کار خود قرار دهند، مانند روبل روسیه، یوآن چین، روپیه هند، درهم امارات و غیره.
امیدواریم در دوره ای که دولت با کســری بودجه، به دلیل عدم امکان فروش نفت، محصوالت نفتی و سایر کاالهای 
تحریمی و به تبع آن حضیض درآمدهای ارزی روبروســت، برای تحقق شــعار جهش تولید، با تعامل بیش از پیش 
با فعاالن بخش خصوصی و تبادل نظر با صادرکنندگان خوشــنام، و با هدف افزایش هرچه بیشتر صادرات تولیدات 
غیرنفتی، شــرایط را بازنگری و تسهیل کند و این مهم با تشکیل و تقویت کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های 
مدیریت صادرات دست یافتنی تر خواهد شد. در برهه جاری، چنانچه بپذیریم در جنگ اقتصادی به سر می بریم، بدون 
تردید سربازان ما در این جنگ، جز فعاالن اقتصادی نیستند و تقویت قوای این سربازان به طور حتم چیزی به جز 

محدودسازی و برخورد قهری با آنان است..

 معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران
حسام الدین حالج

کارشناس اقتصادی 
محمدرضا نجفی منش

قانون تجارت در همکاری با فعاالن بخش خصوصی اصالح شود

نکات کلیدی در اصالح قانون تجارت 
ترقی اقتصــادی : توجه به واقعیت های اقتصادی کشــور از 
الزامات اصالح قانون تجارت اســت. بــرای تحقق این اصل باید 
گروهی از فعاالن بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی که خود 
از فعاالن تجاری به شمار می روند، و حقوقدانانی که با پیچ و خم 
های حقوق تجارت و حقوق بین المللی تجارت آشــنایی دارند 
تشــکیل داد. ترکیب این هیئت می تواند اصالح قانون تجارت 
را به نتیجه مطلوب برســاند در ادامه مشروح گفتگوی حسین 
میرمحمدصادقی، حقوقدان در خصــوص الزامات اصالح قانون 

تجارت را می خوانید ..
 مجتمع دعاوی تجاری تا پایان تابســتان سال جاری راه 
اندازی می شود. این اقدام که مورد توافق اتاق بازرگانی 
قوه قضاییه و وزارت اقتصاد قــرار گرفته را برای بهبود 

فضای کسب وکار موثر می دانید؟
دعــاوی تجاری ویژگی هــای خاص خــود را دارد و راه اندازی 
مجتمع قضایی خاص بــرای طرح آن، از امور ضروری در فضای 
کســب وکار کشور است. سرعت در رســیدگی و تخصص افراد 
حاضر در مجتمع های قضایی از ملزومات رســیدگی به دعاوی 
تجاری اســت و عالوه بر این، فضــای دادگاهی که محل رفت و 
آمد فعاالن اقتصادی اســت را باید متفاوت از دیگر دادگاه ها در 
نظر گرفت. ایجاد مجتمع خاص دعاوی تجاری، کمکی بزرگ به 
ایجاد امنیت اقتصادی اســت و فعاالن اقتصادی را به ماندگاری 
بیشتر در فضای کسب وکار تشــویق می کنند. لزوم راه اندازی 
این مجتمع بارها در مجلس شــورای اسالمی، دستگاه قضایی و 
اتاق های بازرگانی مطرح شده است و اعالم این خبر که تا پایان 

تابستان سال جاری راه اندازی می شود، بسیار خوب است.
از دیگر نیازهای ضروری فضای کسب وکار کشور تغییر 
مقررات و اصالح قانون تجارت است که در مجلس گذشته 

هم پیگیری شد اما هم چنان فضای کسب وکار کشور از 
مواهب این تغییرات بهره مند نشده است؟.

بله. اصالح قانون تجارت هم از دیگر نیازهای فضای کسب وکار 
کشــور برای سهولت در انجام امور اســت. قانون تجارت کشور 
نزدیک به 90 ســال اســت که تصویب شده درحالیکه تحوالت 
بســیاری در صحنه تجارت کشــور ایجاد شده اســت. در پرتو 
تحــوالت تجاری تازه، بازنگری قانون تجارت به یک الزام تبدیل 
شــده  با این حال روند تغییر طوالنی شــده است. متاسفانه در 
کشور ما نسبت به هر تغییری مقاومتی است و عده ای از موضع 
منفی به این تغییرها نــگاه می کنند. اکنون ۳00 ماده از قانون 

تجارت تصویب شده اما در مراحل نهایی دچار مشکل شده است.
یک گالیه فعاالن بخش خصوصی، اصالح شتاب زده قانون 

تجارت در مجلس گذشته بود؟
به نظر من اصالح قانون تجارت تا اینجای کار شــتاب زده نبود. 
هرچند بررسی الیحه اصالح قانون تجارت در صحن علنی مجلس 
زمان زیادی را به خــود اختصاص نداد اما به طور کلی در مورد 
کدهای قانونی طوالنی که متشکل از مواد مختلف است، صحن 
مجلس زمان زیادی را به بررســی اختصاص نمی دهد. به ویژه 
که بررســی مواد قانون تجارت در صحن علنی مجلس مسبوق 
به بررســی های پیشــین در کمســیون های مربوطه و مرکز 

پژوهش هــای مجلس بود. از این منظــر نمی توان اصالح قانون 
تجارت را شتاب زده دانست هرچند اشکاالتی بر آن وارد است. با 

این حال باید تغییر را از جایی شروع کرد.
چه نکته کلیدی را باید برای ادامــه روند اصالح قانون 

تجارت در نظر گرفت؟
در نظر گرفتن واقعیت های تجارت کشور و بازار داخل در اصالح 
قانون تجارت یک اصل کلیدی است. عالوه بر این باید به تحوالت 
تجاری در فضای بین المللی هم توجه کرد. تلفیق این دو یعنی 
توجــه به  اقتضائات بازار داخل و تحوالت بین المللی تجارت در 
اصالح قانون باید مــورد توجه قرار بگیرد. برای تحقق این اصل 
باید گروهــی  از فعاالن بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی 
که خود از فعاالن تجاری به شــمار می روند، و حقوقدانانی که با 
پیچ و خم های حقوق تجارت و حقوق بین المللی تجارت آشنایی 
دارند، تشــکیل داد. ترکیب این هیئت مــی تواند اصالح قانون 

تجارت را به نتیجه مطلوب برساند.
آیا تحریم ها هم در دل موضوعات و اقتضائات بازار داخل 
در نظر گرفته می شود، باتوجه به اینکه اقتصاد ایران چهار 
دهه است که تحریم شده و شــدیدترین تحریم ها در 

دوسال اخیر بر آن اعمال شده است؟
به نظر من نمی توان این عامل را در اصالح قانون تجارت از عوامل 
کلیدی و اصلی دانست. ما در قانون، مفهومی به نام فورس ماژور 
داریم که در قراردادهای تجاری و ســایر قراردادها مطرح است. 
تحریــم ها را می توان از مصادیق فورس ماژور در نظر گرفت که 
در آن فردی را که انجام قراردادی متعهد اســت، مبرا می کند. 
البته توجه به ملزومات اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل با توجه 
به تحریم ها در رویه اصالح قانون تجارت به طور حتم باید مورد 

توجه قرار بگیرد.

دیدگاه

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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واگذاری صدور مجوز کســب وکار به خانه 
صنعت و معدن از سوی وزارت صمت، یک 
گام رو بــه جلو برای کاســتن از بار وظایف 
دولت و نقش آفرینی بیشتر تشکل هاست. با واگذاری صدور مجوزها به تشکل های 
بخش خصوصی می توان از توان تخصصی فعاالن اقتصادی برای بهبود فضای کسب 

وکار استفاده کرد و هم چنین از مشغله های دولت کاست.
انتظار این اســت که در آینده تشــکل های تخصصی در هر کســب وکاری، نقش 
پررنگ تری در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا کنند. براســاس ماده ۲ و ۳ قانون 
بهبود مســتمر فضای کســب وکار، دســتگاه های دولتی باید نظر تشکل ها را در 
مــورد موضوعات اقتصادی در نظر بگیرند. زمانی که این دســتگاه ها نقش آفرینی 
تشــکل ها در تصمیم گیری ها را به رسمیت شناخته و به آن عمل کنند، می توان 

گفت که بزرگترین و مهم ترین اثربخشــی تشکل های بخش خصوصی در اقتصاد 
ایران انجام شده است.

قانون بهبود مســتمر فضای کسب و کار که در سال 90 تصویب شده، متاسفانه به 
طور کامل اجرایی نشده است و یا بخش هایی از قانون به طور ناقص اجرایی شده، 
درحالیکه اجرای مواد این قانون مهم، به بسیاری از نابه سامانی ها در فضای اقتصاد 
کشور پایان می داد که از جمله آن، تعیین نرخ ارز، نحو  بازگشت ارزهای صادراتی 
و قیمت گذاری اســت که شیوه امروزی آن آثاری جز آشفتگی بازارها برای کشور 

به همراه نداشته است.
یــک نکته مهم دیگر درباره نقش آفرینی بیشــتر تشــکل ها، نگرانــی از افزایش 
بورکراســی در فضای کسب وکار است و حتی یک بحث قدیمی در این باره مربوط 
به  صدور کارت بازرگانی اســت و اینکه آیا واردات و صادرات به مجوز نیاز دارد یا 

خیر؟ به نظر می رسد بهترین راه به جای صدور مجوز کسب وکار، تهیه مجموعه ای 
از شیوه نامه ها و آیین نامه ها برای انجام کسب وکار و الزام افراد به رعایت قوانین 
و مقررات اســت. صــدور مجوزها فرصت های انجــام کار را از بین می برد اما می 
تــوان به جای انتظار برای صدور مجوز، برای رعایــت مقررات از افراد تعهد گرفت 
و نظارت بر اجرای مقررات و عمل افراد به تعهدشــان را به تشــکل ها سپرد. برای 
مثال در حوزه مقررات محیط زیستی، در یک کشور توسعه یافته لزوم صدور مجوز 
به معنای رعایت مقررات نیســت، بلکه تعهد افراد به انجام مقررات و نظارت بر آن 
اســت که باید در فضای کســب وکار  جریان پیدا کند. ممکن است در این شرایط 
یک نفر کارخانه ای را در وســط شهر راه اندازی کند اما با توجه به رعایت الزامات 
محیط زیستی، فعالیت آن کارخانه هیچ زیانی به زیست مردم و طبیعت وارد نکند 
اما اگر فردی در یک بیابان کارخانه ای رو راه انداز کرده اما مقررات را رعایت نکند 
با برخوردهای جریمه ای رو به رو می شــود. در کشــورهای توسعه یافته خبری از 
صدور مجوز نیست بلکه مقررات و آیین نامه های مربوط به محیط کسب وکار است 
که با نظارت تشکل ها، اجرا می شود. در این شرایط فضای کسب وکار معطل هیچ 

سازمانی برای صدور مجوز نمی ماند.

چالش صدور مجوزها را چطور می توان از میان برد؟

 شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو به 
عنوان یکی از بزرگترین شرکت های معدنی 
قصد دارد تا در ســال جهش تولید اقدامات 
گســترده ای را در جهت توسعه فعالیت های 
خــود انجام دهد. مهندس ناصــر تقی زاده 
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی در این 
خصــوص گفت:چادرملو در برنامه امســال 
خود ،  اســتخراج ۱۵ میلیون تن سنگ آهن 
تولید 9.۵ میلیون تن کنسانتره آهن ، ۵00 
هزارتن ســنگ آهن دانه بندی ، ۳.۷ میلیون 
تن گندله ، ۱.۵ میلیون تن آهن اســفنجی 
و تولید ۱ میلیون تن شــمش فوالد را پیش 

بینی کرده است.
وی افــزود:  این شــرکت به نــرخ تاریخی 
تاکنــون مبلغ ۴۸۵00 میلیارد ریال به طور 
مســتقیم در اجرای طرح ها و مبلغ ۲۶۵۱۳ 
میلیــارد ریال به صورت مشــارکت و خرید 
سهام سایر شــرکت های تولیدی و کاًل 

مبلغ ۷۵000 میلیارد ریال ســرمایه گذاری 
نموده است.

وی در ارتبــاط تامیــن مالــی طرح هــای 
کلیه طرح های شــرکت  توســعه ای گفت: 
از محــل منابــع داخلــی بوده اســت که 
شامل آورده ســهامداران )افزایش سرمایه( 
بانکــی  سیســتم  از  تســهیالت   واخــذ 

کشور می باشد. 

 تولید کنندگان سنگ آهن 
خام فروشی نمی کنند

تقــی زاده  در ارتبــاط با اصــالح عوارض 
صادراتی برای سنگ آهن و تعریف مشخص 
از مقوله خام فروشــی در کشور گفت: از نظر 
تولید کنندگان ســنگ آهن، خام فروشــی 
یعنی صادرات سنگ آهن خام استخراجی از 
معدن که در کل کشور تاکنون چنین کاری 

صورت نگرفته است. 

ســنگ آهن جهت مصرف در صنایع فوالد 
عمدتاً به روش کوره بلند و احیاء مســتقیم 
بــه ترتیب بــه صورت دانه بندی شــده در 
 )Fine Ore( اندازه هــای ۱0-0 میلیمتــر
 )Lump Ore( میلیمتــر   ۱0-۲۵ و 
پرعیار سازی به صورت پودر کنسانتره سنگ 
 )Pellet Feed( آهن قابل تبدیل به گندله

تولید و به بازار عرضه می شود.
مدیر عامل چادرملو افــزود: در ایران بیش 
از ۸۵ درصــد صنایع فوالد بــه روش احیاء 
مســتقیم بوده که مصرف کننده کنســانتره 
ســنگ آهن با عیار )Fe( بیش از ۶۷ درصد 
اســت. همچنین تنها مصرف کننده ســنگ 

آهن دانه بندی ذوب آهن اصفهان است.
وی ادامــه داد: از طرفــی تولیدکننــدگان 
کنســانتره ســنگ آهن حدود ۱0 شرکت 
بزرگ هستند که ۸۵ درصد تولیدات کشور 
توســط آنها صورت می گیــرد و همچنین 

صادرات کنســانتره سنگ آهن به علت نیاز 
صنایع فوالد داخل صادرات کنســانتره آهن 

صورت نمی گیرد.

موافق صادرات مواد اولیه نیستیم
تقــی زاده تصریــح کرد:: به طــور کلی، ما 
موافق صادرات مواد اولیه نیستیم لیکن اگر 
موجــودی مازاد بر مصرف داخلی داشــتیم 
بهتراســت بدون وضع عــوارض آن را صادر 
کنیم تــا ضمن ارز آوری و اجرای طرح های 
توســعه، از تعطیلی و توقــف تولید معادن 
و بیــکاری ) باتوجه بــه اینکه عمده معادن 
درمناطــق دورافتاده می باشــد( جلوگیری 
نمائیم. وی در ارتباط با آینده صنعت سنگ 
 آهن در کشــور در ارتباط بــا تولید، عرضه

تقاضــا، تأمین مواد اولیــه و مصرف داخلی 
و جهانــی آینده نگری آن گفت: براســاس 
اطالعــات و آمارهای اعالم شــده در طرح 

جامــع فوالد جهت تحقــق ۵۵ میلیون تن 
فــوالد در افــق ۱۴0۴ نیاز بــه حدود ۸0 

میلیون تن کنسانتره سنگ آهن داریم. 
ظرفیــت تولید تــا پایان ســال ۱۳9۸ به 
میزان ۵9 میلیون تن بوده است و از طرفی 
برآوردهای انجام شــده نشــان می دهد که 
در افق ۱۴0۴ میبایســت ۱۶۲ میلیون تن 
سنگ آهن خام اســتخراج شود در صورتی  
که درســال ۱۳9۷ مقدار اســتخراج سنگ 
آهن ۸۷ میلیون تن و درامســال حدود 9۳ 
میلیون تن بوده است. تقی زاده گفت: ذخائر 
زمین شناسی سنگ آهن در ایران حدود ۵ 
میلیارد تن محاسبه و ذخیره قطعی آمارهای 
اعالم شده متفاوت و بین ۲.۵ تا ۳.۳ میلیارد 
تن می باشــد. لذا چنانچــه ذخائر جدیدی 
کشف نگردد تأمین سنگ آهن صنایع فوالد 
تا پس از ۱۴0۴ کمتر از ۲ دهه خواهد بود.

وی ادامه داد: البته با فرض آنکه ۸0 درصد 
از ظرفیــت ۵۵ میلیون تنی فــوالد تولید 
نماییم )این ضریب در جهان در سال ۲0۱۸ 

حــدود ۷۶.۵ درصد بوده اســت(، 
ســنگ آهن خام مورد نیاز به 

مقــدار ۱۳0 میلیــون تن و 
با فرض رشــد سالیانه ۱.۵ 
درصد ذخائر قطعی کشور، 
طی سال های آتی مشکل 
نداریم.  آهن  تأمین سنگ 
لیکن در هر صورت توجه 

اکتشافات و استمرار  امر  به 
حمایت هــای  بــا  آن 

دولــت و بخــش خصوصی می بایســت در 
سرلوحه برنامه های کشور قرار گیرد. با توجه 
به اینکه مزیت اصلی زنجیــره تولید فوالد 
در کشــور، وجود ماده اولیه اصلی مصرفی 
آنها یعنی ســنگ آهن می باشــد و با توجه 
به پراکندگی کارخانه های فوالد در کشــور 
و مســائل حمل ونقل ریلی نمی بایست روی 

واردات سنگ آهن تمرکز کنیم.
البته احداث واحدهای فوالد ســازی جدید 
در ســواحل جنوبی کشــور که هدف اصلی 
از اجرای آنها صــادرات محصوالت تولیدی 
است در دستور کار شرکت ها بزرگ از جمله 
چادرملو اســت. که یکــی از این طرح ها در 
بندر چابهار است و تأمین سنگ آهن آن هم 

از کشور استرالیا در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: تولیدکنندگان ســنگ 
آهن پیشــنهاد کرده اند که دولت در مسائل 
مربــوط به شــرکت های خصوصی ســنگ 
آهــن و تولید کنندگان معــادن کوچک از 
عوارض  بندی،  قیمت گذاری، سهمیه  قبیل 

صادارتی دخالتی نکند. 
همچنیــن ما توانایــی داریم با 
فوالد ســازان توافق کنیم نه 
بخش  بــرای  دولت  اینکــه 
خصوصی مبنای نرخ تعیین 
کند، قیمت ها را آزاد نماید، 
مــا خودمان بــازار داخل و 
صــادرات را درکنار هم حفظ 
بــه وضع  نیازی  و  می کنیــم 

عوارض صادراتی نیست.

 ۷۵هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری چادرملو درمعدن وفوالد کشور



ترقی اقتصادی : اقتصاد کانــادا در مواجهه با بحران 
کرونا ابتدا موفق شد خونســردی اش را حفظ کند اما 
آمــاری که از کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی در این 
کشــور در ماه های اخیر منتشر شــده، حاکی از تغییر 
وضعیت بی سابقه اقتصادی است. تعطیلی کارخانه جات 
و کســب و کارها در کانادا باعث شــد تولید ناخالص 
داخلی این کشــور در ماه آوریــل بیش از یازده درصد 
کاهــش پیدا کند؛ به طوری که در برخی بخش ها مثل 
خودروســازی، حتی کاهش 9۷ درصدی رشــد تولید 

مشاهده شد.
 پاندمی کرونا در عین حال ســتون اصلی اقتصاد کانادا 
یعنی بازار مســکن را به شدت تکان داد. کانادا به دلیل 
مهاجرپذیر بودنش و جذب ثروت و سرمایه مهاجرانش 
بازار مســکن بسیار پررونقی داشــته اما با آغاز بحران 
کرونــا، همه چیز ناگهان تغییر کرد. از ماه مارس، بازار 
ســاکت شــد و در ماه آوریل، بدتریــن کارنامه بخش 
مســکن کانادا در چهل سال اخیر ثبت شد. در ماه می 

هم اوضاع فقط اندکی بهبود پیدا کرد.
فعــاالن حوزه امالک بــا خوش بینی تــالش کرده اند 
بحــران را زودگذر بخوانند و بــر این نکته تاکید کنند 
کــه تقاضا برای مســکن همچنان در کانادا باالســت. 
اما سیاســت گذاران کانادایی به انــدازه آنها خوش بین 
نیستند. بانک کانادا پیش بینی کرده که جرائم و نقض 
قانون های ناشــی از عدم توانایی برای پرداخت اقساط 
وام های مســکن در کانادا در آینده نزدیک به شدت باال 
خواهد رفت و تقریباً به دو برابِر دوران بروز بحران مالی 
جهانی در ســال ۲009 خواهد رســید. از سوی دیگر، 
سازمان ملی مســکن کانادا پیش بینی کرده که قیمت 
مســکن در این کشور ممکن است تا ۲0 درصد کاهش 
بیاید و این وضع تا ســال ۲0۲0 ادامه خواهد داشت و 
تنها از آن موقع بــه بعد می توان انتظار افزایش مجدد 

قیمت را داشت.
ایــن کاهش قیمت طبعاً به ضرر فروشــندگان اســت 
امــا می تواند راهی باشــد بــرای خریدارانــی که در 
حالت عادی، اســتطاعت خرید مســکن نداشــتند اما 
حاال می توانند به حضور در بازار امید داشــته باشــند. 
نکته دیگر هم این اســت که بحران کرونا باعث شــده 

وام دهنــدگان حاضر به کاهش نرخ بهره بشــوند و این 
به ســود خریداران تازه نفس مسکن است. با این وجود 
پیچیدگی های مختلفی را باید در آینده بازار مســکن 
کانادا انتظار کشــید. بخش مســکن تجاری نیز به نوع 
خودش از بحران کرونا آســیب خورده اســت. پیش تر 
دفاتر کار در برج های مرکز شــهر به عنوان ایده آل ترین 
مکان های تجاری مورد توجه قرار داشــتند اما به نظر 
می رســد که قرار نیســت این توجه ادامــه پیدا کند. 
بسیاری از شرکت ها و مدیران شان حاال به دنبال یافتن 
پاسخ این پرسش هســتند که آیا حضور در دفاتر کار 
در شلوغ ترین مکان های شــهر و در محیط های بسته 
ضــرورت دارد یا اینکــه دورکاری و حضــور در دفاتر 

کوچک تر و دورتر از مرکز شهر در اولویت است؟
تردیدهایــی کــه در این خصوص مطرح شــده، روی 
مســئله حمل و نقل شهری در کانادا نیز تأثیر واضحی 
گذاشته است. استفاده از وسایل نقلیه عمومی از زمان 
آغاز بحران کرونا به شــدت کاهش یافته است. سیستم 
حمــل و نقل تورنتو در این مدت شــاهد کاهش ۱00 
میلیون دالری درآمد خود بوده است؛ آن هم در حالی 
که این سیســتم فعــال بوده و هزینه هــای خودش را 

داشته است. نتیجه طبیعی کاهش استفاده از سیستم 
حمــل و نقل عمومی، افزایش اســتفاده از خودروهای 
شخصی است و افزایش اقبال به این خودروها حاال دارد 
در بازار کانادا خودش را نشان می دهد چون تقاضا برای 

خودرو رو به افزایش است.
بخش دیگری که در دوران بحران نیز خوب عمل کرده 
و دارد بهتر هم می شــود، خرید آنالین اســت. در ماه 
آوریل، فروش آنالین دو برابر شد و حاال تشکیل دهنده 
ده درصــد از کل فــروش در کانادا اســت. این رقمی 
است که پیشــتر در کانادا سابقه نداشته است. این در 
حالی است که اقبال به خرده فروشی ها و فروشگاه های 
فیزیکی آنها به شــدت در این مدت پایین آمد و بخش 
دیگری از اقتصاد کانــادا را زمین زد. خرده فروش ها و 
عرضه کنندگان کاالهای مختلف ناگهان متوجه شده اند 
که باید هر چه ســریع تر محصــوالت خود را به صورت 
آنالین عرصه کنند. به همین جهت بوده که شاپیفای- 
شــرکت کانادایی که فرصت فروش آنالین را در اختیار 
فروشــندگان می گذارد- حاال به ارزشمندترین شرکت 
کانادایی بدل شده و ۱۴0 میلیارد دالر ارزش دارد، در 
حالی که پنج سال پیش ارزشش یک میلیارد دالر بود.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
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شاید آمریکا از نهادهای بین المللی خارج شود

فیل مقابل اژدهابی نظمی نوین جهانی
ترقی اقتصادی : چینی ها یک بازی باســتانی با نام گو دارند کــه در آن بازیکنان باهوش از خیر 
نبردهای کوچک می گذرند تا بتوانند به لحاظ استراتژیک دست باال را داشته باشند. از سال ۱9۶9 
به این سو که چین رسما با گرفتن تبت به همسایه هند تبدیل شد، این دو کشور پرجمعیت جهان 
یک بازی یکســان را بازی کرده اند. علیرغم این که به لحــاظ قلمرویی اختالفات زیادی بین این دو 
غول آســیایی وجود دارد، اما رهبران این دو کشور حتی در نشستی که با هم داشتند هم صحبتی 

از این مسائل نکردند.
همین مسئله باعث شد که چند وقت پیش با خبر شوکه کننده و بسیار نگران کننده ای روبه رو شویم. 
مقامات نظامی هند اعالم کردند که بر اثر درگیری میان نیروهای هندی و چینی در دره گالوان واقع 
در شرق الداخ، ۲0 نیروی نظامی هند کشته شده اند. از سوی دیگر رسانه های هند همچنین گزارش 

دادند که در این درگیری ۴۳ نیروی نظامی چین نیز کشته یا مجروح شده اند.
در همین حال وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای اعالم کرد که چین از توافق مشــترک دو کشور 
در ارتباط با احترام به خط واقعی کنترل فاصله گرفته اســت. آنوراگ سریواســتوا سخنگوی وزارت 
امور خارجه هند گفت: هند و چین برای کاهش تنش ها در مناطق مرزی در شــرق الداخ، مشغول 
مذاکره بوده اند. فرمانده های ارشد دو کشور در تاریخ ۶ ژوئن یک مذاکره مثبت داشته و برای کاهش 
تنش ها به توافق رســیدند. درحالی که ما انتظار داشــتیم تنش ها به صورت صلح آمیز کاهش یابند  
طرف چینی از توافق مشــترک دو کشــور در ارتباط با احترام به خط واقعی کنترل در دره گالوان 
فاصله گرفته اســت. وی در ارتباط با درگیری خشــونت آمیز نیروهــای هندی و چینی گفت: این 
درگیری نتیجه اقدام یک جانبه چین برای تغییر وضعیت دره گالوان اســت. در این درگیری هر دو 
طرف متحمل تلفات شــدند که در صورت رعایت توافقات پیشین از سوی چین، از این درگیری ها 
جلوگیری می شد. از سوی دیگر چین، هند را متهم به عبور از مرز و آغاز درگیری با نیروهای چینی 
کرده است. جائو لی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: نیروهای هند دو بار از مرز عبور 
کردند و با تحریک نیروهای چینی به ســوی آن ها حمله ور شدند. این اقدام به یک درگیری جدی 

میان نیروهای مرزی دو کشور تبدیل شده است.
وزیر امور خارجه چین این اقدام را یک حمله تحریک آمیز از ســوی نیروهای هندی توصیف کرده 
اســت. وی گفت: چین به هند اعالم کرده است که نیروهای مرزی خود را کنترل کرده و از هرگونه 
اقــدام یک طرفه که وضعیت مرزها را پیچیده تر می کند خودداری کند. چین و طرف هندی توافق 
کردند تا مســائل دو جانبه را از طریق گفت وگو برطرف کرده تا تنش در مرزها را تسهیل ساخته و 
صلح و آرامش را حفظ کنند. این اولین درگیری جدی و شدید نیروهای هندی و چینی در مناطق 
مرزی مورد اختالف از زمان بروز جنگ مختصر دو کشور در سال ۱9۶۲ است. این حادثه همچنین 
زمانی اتفاق می افتد که دو کشور بیش از یک ماه است در منطقه الداخ در مقابل یکدیگر صف آرایی 
کرده اند. مناقشــه مرزی میان هند و چین یکی از جدی ترین مناقشــه های مرزی میان دو کشور از 
سال ۲0۱۷ تاکنون است. هند و چین در سال ۲0۱۷ در منطقه دو کلم واقع در شرق هیمالیا شاهد 

تنش مرزی بودند که پس از ۷۳ روز و با دخالت رهبران دو کشور حل شد.
همچنین هند و چین در ســال ۱9۶۲ یک جنگ مختصر بر سر اختالف های مرزی داشتند. ناظران 
نظامی معتقدند یکی از دالیل افزایش تنش های مرزی میان هند و چین، ساخت یک باند فرودگاه و 
همچنین جاده در نزدیکی مرزها با چین است. هند سعی کرده است تجهیزات و زیرساخت های خود 

در امتداد مرزهای مشترک با چین را گسترش دهد.
مقامات آگاه هندی اعالم کردند که با وجود مذاکرات میان مقامات نظامی دو کشور، هنوز ارتش های 
دو کشور حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیستند. دهلی نو معتقد است که نیروهای چینی به 
خاک هند تجاوز کرده اند و برای پایان تنش، باید به درون خاک چین عقب نشینی کنند.  از سوی 

دیگر چین می خواهد هند ساخت و ساز را در تمام مناطق مورد اختالف متوقف کند.
هند و چین در مرزهای مشــترک به طول بیش از ۳ هزار کیلومتر دارای اختالف هســتند و با 
وجود برگزاری مذاکرات مختلف مرزی، دو کشــور هنوز نتوانسته اند این اختالفات را رفع کنند. 
در حال حاضر برای بدتر نشــدن اوضاع، هر دو طرف باید به توافقی بســیار مهم درباره »خط 

واقعی کنترل« برسند.

ترقی اقتصادی : هفتاد و پنج سال پیش در سان فرانسیسکو، ۵0 کشور چارتری 
را امضا کرده و سازمان ملل متحد را تشکیل دادند. این کشورها یک جای خالی را 
برای لهستان کنار گذاشتند و این کشور هم چند ماه بعد به عنوان پنجاه و یکمین 
عضو موسس به سازمان ملل پیوســت. سازمان ملل از جهت هایی فراتر از انتظار 
ظاهر شد. این نهاد، برخالف جامعه مللی که پس از جنگ جهانی اول تاسیس شد 
دوام آورده است و به دلیل استعمارزدایی تعداد اعضایش به ۱9۳ رسیده و خبری 

هم از جنگ جهانی سوم نیست.
با این حال ســازمان ملل هم مشــکالتی مانند بســیاری از سازه های دیگر چون 
سازمان تجارت جهانی و پیمان منع گسترش سالح هسته ای که وظیفه شان نظم 
بخشــیدن به جهان است، دارد. در نظام موجود که سازمان ملل در راس آن قرار 
دارد، انواع مشــکالت درونی وجود دارد که می توان از میان آن ها به دشواری های 
باقی کشــورها در هنگام ظهور چین اشاره کرد و از آن هم مهم تر بی توجهی های 

ایاالت متحده که خودش طراح و اسپانسر اصلی این نهاد است.
تهدیدی که برای نظم جهانی وجود دارد بر شانه همه کشورها فشار وارد می کند  
از جملــه آمریکا. اما اگر ایاالت متحده از این نهاد خارج شــود، آن گاه باید باقی 
کشورها پا پیش بگذارند، مخصوصا کشــورهایی چون ژاپن و آلمان و کشورهای 
نوظهوری چــون هند و اندونزی، که البته در حال حاضــر به خاطر کارهایی که 
آمریکا تقبل کــرده، اندکی تنبل بار آمده اند. اگر این کشــورها به موقع نجنبند  
خطری بسیار بزرگ جهان را تهدید می کند و ممکن است شرایط شبیه سال های 
دهه ۲0 و ۳0 میالدی شود، یعنی سال هایی که در نهایت منجر به این شدند که 

سازمان ملل الزم به نظر برسد.
دیوان ســاالری عظیمی در سازمان ملل متحد وجود دارد و کارها آن طور که باید 

در این نهاد پیش نمی روند. آژانس های مختلف این نهاد به سادگی فریب دورویی 
و تظاهــر را می خورند، مثال زمانی که افراد حاضر در شــورای حقوق بشــر این 
نهاد، کارهای اســرائیل را سانســور می کند تا به چشم کسی نیاید. جدای از این 
شورای امنیت وتوهایی را برای بریتانیا و فرانسه ارائه می کند که تقریبا قدرت های 
محوشــده ای از ۱9۴۵ به این سو هستند، اما هیچ گونه عضویت دائمی برای ژاپن 
هند، برزیل، آلمان و هیچ کشــور آفریقایی قائل نیست و به طور کل وضعیتش به 

گونه ای است که به نظر می رسد نمی توان این نهاد را اصالح کرد.
 به هر صورت، نظم جهانی ارزش حفظ کردن دارد. همان طور که خیلی ها درباره 
این نهاد گفته اند، هدف اصلی این نهاد این نیســت که انسان ها را به بهشت ببرد، 
بلکه تنها قصد دارد جلوی جهنم شــدن این دنیا را بگیرد. به نظر ما هم سازمان 
ملــل این وظیفه را انجام می دهد و هم بســیاری از نهادهــای چندوجهی دیگر. 
صلح بانان سازمان ملل با بودجه ای که تنها اندکی بیشتر از بودجه پلیس نیویورک 

است، از جمعیتی در حدود ۱۲۵ میلیون نفر محافظت می کنند. 
اهمیت این نهاد در این نقطه برجسته می شود که اگر کشورها را به حال خودشان 
رها کنیم، بالفاصله دشمنی بین آن ها ایجاد می شود. کافی است همین چند وقت 

پیش درگیری مرگ بار نیروهای هندی و چینی را در مرز مشاهده کنید.
 جهان آشوب زده

بدون تالش چندجانبه، به احتمال زیاد مشکالت قدیمی تعمیق شوند و به احتمال 
زیاد مشــکالت جدید هم به راه حلی نرسند. برای مثال نگاهی به همین بیماری 
کرونــا بیندازید. این ویروس نه تنها نیازمنــد راه حل های جهانی،  مانند درمان یا 
واکسن، است، بلکه عدم امنیت محلی را هم افزایش می دهد. همین موضوع درباره 

تغییرات اقلیمی و جنایات سازمان یافته هم صادق است.

این که این نظام را از نیروهای بی نظمی محافظت کنیم بیشتر در زبان ساده است 
تا عمل. یکی از مشکالت اساسی کنونی خصومت بین آمریکا و چین است،  که با 
رقابت در زمینه توافقات امنیتی و مالی موازی تشدید هم می شود. اگر ترامپ برای 
دور دوم برگزیده شــده و همان رویه بدی را پیش بگیرد که در دور اول ریاســت 
جمهوری اش داشــت، این نهادها با مشکالت بیشتری هم روبه رو می شوند. ترامپ 
تقریبا ســازمان بهداشت و تجارت جهانی را نادیده گرفته و همین ماه اعالم کرده 
که قصد دارد یک ســوم نیروهایی را که در آلمان مســتقر کرده است از این کشور 
خارج کند و به ســمت آفریقا ببرد. بعضی ها فکــر می کنند که باید از قدرت های 
میانجی اســتفاده کرد و تا زمانی که آمریکا بــا رئیس جمهوری دیگری به جمع 
اضافه شــود،  این نظام را تداوم بخشند. گرچه نظرســنجی ها نشان می دهند که 
بیشتر آمریکایی ها دوست دارند که نقش جهانی آمریکا بزرگ تر شود، نه تنها این 
روحیه آمریکایی ها با مخالفت های خارجی روبه رو شــد و چین و روسیه هم از آن 

بهره برداری کردند، بلکه در داخل هم پشیمانی هایی را به همراه داشت.

گزارش

کرونا چطور کانادا را تغییر داد؟

زمین خوردِن کوتاه اما بسیار شدید

ترقــی اقتصادی : فوریــه ۲0۱۸ بود کــه تعدادی از 
کارشناســان در ســازمان بهداشــت جهانی فهرستی از 
بیماری های مهم تهیه کردند. این فهرست، بیماری هایی 
را نشــان می داد که ســالمت عمومی مــردم را به خطر 
می اندازند. اما برای مقابله با این بیماری ها، اقدامی نشد و 
یا اقدامات کمی صورت گرفت. این در حالی است که آن 
فهرســت، مهم ترین تهدیدها را شناسایی کرده بود. برای 

مثال ویروس هایی مثل ابوال، زیکا، ســارس 
و حتی چنــد نوع تب مهم در آن 

فهرست قرار داشتند. 
اما یکــی از بیماری هایی 

کــه در این فهرســت 
داده شده  تشــخیص 
بود، بیمــاری ایکس 
بود. یعنــی در واقع 
زیادی در مورد  چیز 
نمی دانســتند   آن 
می شــد  گفته  فقط 
از  بیمــاری،  این  که 
حیوانات به انســان ها 
شــد.  خواهد  منتقل 
پیش بینــی  آن هــا 
کــرده بودند کــه این 

بیمــاری، مانند آنفلوانزا 
بین انســان ها دســت به 

دست شود. منشــا آن را هم حیوانات وحشی تشخیص 
داده بودند. این دانشــمندان می گفتنــد بیماری ایکس 
از آنفلوانزاهای فصلی، مرگ بارتر اســت و به ســرعت در 
میان مردم شــیوع پیدا می کنــد. در پیش بینی ها گفته 
شــده بود که این بیمــاری خیلی زود به همــه قاره ها 
ســفر می کند و همه جهان را درگیر 
خواهد کرد. مهم ترین مسئله این بود 
که آن هــا پیش بینی کرده بودند 
ایــن بیماری منجــر به بروز 
بحران های بزرگ اقتصادی 
و اجتماعــی در جهــان 

خواهد شد. 
این اتفــاق در واقعیت 
دو  کمتــر  داد.  رخ 
ســال پس از انتشــار 
سروکله  گزارش،  این 
پیدا  ایکــس  بیماری 
شــد. ابتــدا ووهــاِن 
چیــن را درگیر کرد و 
طی چنــد هفته بعد، به 
تا کنون  کل جهان رسید. 
نزدیک بــه ۱0میلیون نفر در 
جهان به این ویروس مبتال شده اند. 
بیــش از ۵00هزار نفر هم جــان خود را بابت 
این ویروس از دست داده اند. آمار مرگ ومیر 

می تواند خیلی زود هفت رقمی شود. حاال بیماری ایکس 
اسم دارد: کووید-۱9.

هشدارهای بی اثر
سازمان بهداشت جهانی بیش از سایر نهادها و سازمان ها 
در جهان در این زمینه هشــدار داده بود. صدایش هم از 
همه رســاتر بود. اما دیگر ســازمان ها و نهادها هم بارها 
در گذشته هشدار داده بودند. آن ها می گفتند که چنین 
چیزی اتفاق می افتد. برخی از دانشمندان بسیار دقیق تر 
به این مسئله اشاره کرده بودند. برای مثال یکی از آن ها 
پیش بینی کرده بود که خفاش هــا می توانند آغازکننده 
یک بیماری همه گیر جهانی باشــند کــه کل دنیا را به 
دردســر خواهد انداخت. آن ها مشــاهده کرده بودند که 
بیماری هایــی مثل ســارس، از خفاش هــا و نظایر آن ها 
نشــات گرفته اند و به همین دلیــل پیش بینی می کردند 
کــه ویروس ها و بیماری های جدیــدی هم از این طریق 

پیدا شوند. 
اگر به این هشــدارها توجه شــده بود، می شد در همان 
روزهای نخســت، ایــن بیماری را کنتــرل و محدود به 
منطقــه ای کرد که در آن آغاز شده اســت. اما جهان در 

واکنش به بیماری های جدید، بســیار ضعیف 
عمل می کند. واکنش جهانیان به کرونا همانند 
واکنش آن ها به ســارس بود. در گذشته انواع 
دیگری از ویروس هم به انسان ها حمله کرده اند 
مثل ویروس های آنفلوانزا. اما واکنش انسان ها 
همیشــه غلط بوده اســت. همین واکنش های 
غلط باعث شــده این بیماری به سرعت شیوع 
پیدا کند. حاال دانشمندان تالش دارند واکسنی 
برای آن کشف کنند. اما به گفته برخی دیگر از 

دانشمندان، این نباید برنامه اصلی باشد. 
واکنش مردم جهان این اســت که ویروس ها 
را نادیــده می گیرنــد. آن ها کرونــا را نادیده 
گرفتند. توجهی هم به هشــدارها نکردند. اما 
واقعیت این اســت که بیماری های مســری و 
خطرنــاک در آینده، اجتناب ناپذیر هســتند. 

نخســتین کاری کــه باید در جهان صــورت بگیرد این 
اســت که صدها هزار ویروس ناشــناخته، کشف شوند و 
راه مقابله با آن ها هم پیدا شــود. به هر حال همه این ها 
تهدیدی برای ســالمت انسان ها به شــمار می آیند و به 
همین دلیل باید شناســایی شوند. دومین کاری که باید 
در این شــرایط انجام شــود این اســت که نمونه خون 
انســان ها و ســایر جوانان به صورت کامل بررسی شود. 
تنها از این طریق می توان خطرناک ترین ها را شناســایی 
کرد. در گام ســوم هم تمامــی اطالعاتی که جمع آوری 
 شــده باید بــرای تهیه واکســن و دارو، مورد اســتفاده 

قرار بگیرد. 
اگر همه این اقدامات به صورت هم زمان پیگیری شــود 
می توان امید داشت که شــرایط در آینده تغییر خواهد 
کــرد. به هر حال، وقوع بیماری های جدید اجتناب ناپذیر 
اســت. اما می توان مناطق پرخطر جهان را شناســایی و 
برای مقابله با بیماری ها و تهدیدهای احتمالی، دست به 
کار شــد. مهم ترین نکته این است که در برابر بیماری ها 
و تهدیدهای سالمتی، بی تفاوت نباشیم و نسبت به آن ها 

واکنش نشان دهیم. 

 بیماری های جدید اجتناب ناپذیر هستند 
 سیاره پاندمی
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اقدامــات و خدمات صندوق به مناســبت 
هفتــه دولت در گفتگو با دکتر علي جباري 
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهاي بدني 
تشریح شد.گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
به ویژه شهیدان رجایي و باهنر، هفته دولت 
را به دولتمردان و تالشــگران و کارمندان 
دســتگاه هاي اجرایــي، عرصــه تــالش و 
سازندگي و خادمان به مردم میهن عزیزمان 
تبریک مــي گویــم.  این هفتــه، فرصت 
مغتنمي بــراي انعکاس عملکــرد دولت و 
ایجاد فضاي امید در کشور براي امیدواري 
مــردم به تالش دولت به عنوان بخشــي از 
نظام جمهوري اســالمي بــراي ایجاد رفاه 
بیشتر و عبور از تنگناهاي معیشتي و رونق 
و توســعه اقتصادي در ایران اسالمي است. 
همه مــا باید با اتحاد و برادري و انســجام 
بیشــتر در راستاي حل مشــکالت مردم و 
تحقق رشــد و توســعه اقتصادي ، رونق و 

جهش تولید گام برداریم.
تأمین عدالــت اجتماعي و محرومیت زدایي 
در ســال هاي پس از انقالب اسالمي میسر 
نبــود، مگر باتوجــه خاصه نظــام مقدس 
جمهوري اسالمي ایران، لذا پس از پیروزي 
انقــالب اســالمي، ســاختارها و نهادهاي 
مختلفي در جهت تحقق بخشــي به عدالت 
اجتماعي و تضمین زندگي براي آحاد مردم 

در سراسرکشــور تأسیس شدند که تاکنون 
در تحقــق این هدف بــزرگ و مهم تالش 
نموده اند و صندوق تأمین خسارتهاي بدني 
یکي از این ساختارها و ساز و کارهاي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران مي باشد که 
مي تواند در جهت تحقق و توســعه عدالت 
اجتماعــي بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره 
پوشــش ها و خدمات بیمه اي صنعت بیمه 

کشور،  ایفاي نقش نماید.
بررســي روند تحــوالت بــه وجودآمده در 
وظایف این نهاد و همچنین ســاختار اداره 
آن در گــذر زمان بیانگر حرکت در مســیر 
دســتیابي به هدف مذکور مي باشد که اهم 
اقدامات انجام شــده طي ۶ ســال اخیر در 
صندوق تأمین خسارتهاي بدني بعنوان یک 
نهاد حاکمیتي – حمایتي و مکمل صنعت 

بیمه کشور به شرح زیر مي باشد:
    راه اندازي شــعب صندوق در ۲۸ استان 
کشــور در راستاي خدمات رساني سریع به 

گروه هدف.
    کاهش طول دوره پرداخت خســارت به 

حدود ۱۵ روزکاري.
    تدوین اساســنامه صنــدوق و آیین نامه 
هاي قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳9۵ 

)مرتبط با تکالیف صندوق(
    راه اندازي سیســتم جامــع و یکپارچه 

صندوق تأمین خسارتهاي بدني.
    تکمیــل پروژه بیمه توســعه با همکاري 
بیمه مرکــزي جمهوري اســالمي ایران و 

شرکت بیمه ایران.
    ایجــاد ردیف مســتقل براي صندوق در 

قانون بودجه کل کشور.
    وصــول ۱۳0.۴09 میلیــارد ریال منابع 

پیش بیني شده در قانون.
    پرداخــت بیش از ۵9.۵00 میلیارد ریال 
خسارت به تعداد ۱0۳.۲۶۱ نفر زیان دیده 

حوادث رانندگي.
    آزادسازي و یا جلوگیري از زنداني شدن 
افزون بــر ۴۲.۶۴۴ نفر از مقصرین حوادث 

رانندگي در سراسر کشور. 
    پرداخــت حداقــل ۴۶۵۱ میلیارد ریال 
به وزارت دادگستري در راستاي حمایت از 

زندانیان معسر.
    پرداخــت حداقل ۶0۸ میلیارد ریال مابه 
تفــاوت دیه زن و مرد در راســتاي اجراي 

تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسالمي.
    اخذ گزارش بدون بند حسابرسي و ارتقاء 
ســطح شــفافیت مالي و بهبود فرآیندهاي 

عملیاتي براي ششمین سال پیاپي.
    اجراي طرح ملي و سراسري درخصوص 
بخشودگي جریمه موضوع بند )ب( ماده ۲۴  
قانون ، ویژه موتورســیکلت سواران، وسایط 
نقلیــه موتــوري کشــاورزي و خودروهاي 
کارگاهي فاقد بیمه نامه در سراسر کشور که 
منتج به پوشش بیمه اي حداقل ۵ میلیون 
وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور گردید.

    اعطاء یکســال اســتمهال دربازپرداخت 
اقســاط تســهیالت پرداختي به مقصرین 
حوادث رانندگي اســتان هاي ســیل زده 
گلستان، مازندران، فارس،خوزستان،لرستان 

وکرمانشاه.
    تکریــم اربــاب رجوع و تشــکیل مرکز 
پاســخگویي و ارتباطــات مردمــي و ارائه 

خدمات در قالب راه اندازي میز خدمت.
امید است تمام مسئوالن و مدیران با تأسي 
از ویژگي هــاي واالي اخالقــي و رفتــاري 
شــهداي دولت و منش آنان، در راســتاي 
سربلندي و عزت ایران اسالمي و جامه عمل 
پوشــاندن به منویات مقــام معظم رهبري 

)مدظله العالي(، گام بردارند.

دستاوردهاي صندوق تامین خسارت هاي بدني

ترقی اقتصادی : لیبرالیسم و محافظه کاری؛ واژه هایی که هرکدام بار معنایی خاص خود را 
دارند و با خود گویای تاریخی از زندگی بشر در جهان کنونی هستند. این دو چه همسویی ها 
و همنوایی هایــی با هم دارند؟ چه افتراق ها و ناهماهنگی ها و اختالفاتی دارند؟ لیبرالیســم 
محافظه کار چیست؟ از چه زمانی  پدیدار می شود؟ چرا این واژه ایجاد شده و کارکردش امروزه 

در دنیای سیاست چیست؟ چرا برخی ها را لیبرال محافظه کار می خوانند؟ 
مرتضی مردیها نویسنده، روزنامه نگار و استاد دانشگاه از چهره های مدافع لیبرالیسم در ایران 
است که به تازگی کتاب »لیبرالیسم محافظه کار« از او منتشر شده است. در این کتاب او معتقد 
است که لیبرالیسم محافظه کار نقصان های لیبرالیسم اولیه را برطرف کرده و می تواند جوابگوی 
مسائل جامعه امروزی باشد. مردیها می گوید، لیبرالیسم محافظه کار، تندروی های لیبرالیسم 
اولیــه در اقتصاد و بــازار آزاد را کنترل کرده و دولت را موظف به هزینه برای طبقات ضعیف 

جامعه می کند. درباره این کتاب با وی گفت وگویی را انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
در مقدمه کتاب به خوبی پرده از شــکاف بین فضای مسلط روشنفکری در ایران و 
تولیدات جهانی معتبر برداشته اید و توضیحاتی در این زمینه داده اید؛ مثال در حوزه 
فلسفه اخیرا کتاب های بسیاری با ترجمه های متعدد از فالسفه ای مانند کیرکگور 
الکان، نیچه، ژیژک و ... منتشر می شود این در حالی است که کتاب های معتبر جهانی 
در این حوزه به گفته شما، ترجمه نشده اند یا نمی شوند و کسی به این امر اهتمام 
نمی  ورزد. چرا به این مباحث اساسی و مهم پرداخته نمی شود اما بعضی از مباحث دم 

دستی تر چندین بار و با ترجمه های مختلف منتشر می شوند؟
در بدایت امر و ظاهر ماجرا آن چیزی که ما آن را علم می نامیم و مشخصا در این بحث علوم 
اجتماعی و انسانی و مباحث فرهنگی و حوزه عمومی این است که دو هدف داریم، تولیداتی 
که در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه ما در این دنیا بفهمیم که هدف چیست و دیگر اینکه 
از این دانستن خودمان برای بهتر شدن اوضاع این دنیا تدبیری بیاندیشیم و کاری انجام دهیم. 
تا اینجای ماجرا برای همه قابل قبول است یعنی نه کسی هست که بگوید وظیفه علم کشف 
حقیقت نیست و نه اینکه کسی هست که انکار کند که از کشف حقیقت انتظار می رود که ما را 
به جهتی هدایت کند. یعنی یک راهکار عملی بدهد که دنیایی داشته باشیم با درد کمتر، رنج 
کمتر و غیره. اما دعوا برسر این است که ما با دو جریان مواجه ایم، هر دو جریان به شکل هایی 
مترصد اهداف و مقاصدی هستند که به نظر خودشان می خواهند دنیا را جای بهتری کنند. اما 
تفاوتی هست، بعضی ها آمادگی دارند که محدودیت های این دنیا را بشناسند و در چارچوب 
آن محدودیت ها عمل کنند اما بعضی  این آمادگی را ندارند و می خواهند به هر شکلی که شده 
دنیا را به شکلی که دوست دارند قابل تغییر بدانند و به شمار بیاورند. دعوا از همین جا شروع 
می شود. عده ای در پی شناخت انسان و جامعه و ... بر می آیند تا در متن آن امکاناتی که آن 
واقعیت ها و حرکت ها به آنها می دهد حرکت کنند، که معموال هم عرصه بسیار عریضی نیست 
و دست آدم را بسیار زیاد باز نمی گذارد و به محدودیت های طبیعت انسان و طبیعت این جهان 
بر می خورد و فقط برخی متاع، تعبیرها و تعریف هایی کوچک و با زوایه هایی آرام و با شــکل 
تدریج در آن حوزه خاص است. برخی ها این را نمی پذیرند یعنی جریان دوم دوست دارد آن 
شور و شوق و میلی که به تغییر دنیا دارد از اساس و به تعبیری تغییرات زود و زیاد را عملی 
کند. بنابراین دنبال علمی می رود که این امکان را به او بیشتر بدهد. به نظرم این علم، علمی 
نیست که کشف باشد، بلکه جهل است. یعنی افرادی می آیند در علوم اجتماعی، روانشناسی 
انسان شناسی و ... به گونه ای روایت هایی از اینها را عرضه می کنند که انگار می توانند به کلی 
دنیای متفاوتی را خلق کنند. اما جریان دیگری یعنی همان جریان اعتدال یا لیبرالیسم محافظه 
کار که در کتاب آورده ام به دنبال علمی است که واقعا کشف از واقع می کند و امکانات و موانع 
پیشرفت را نشان می دهد. جریان دیگری که تحت انواع اسامی می شود از آن نام برد و من در 
مجموعه نام »نئوکمونیسم« را برایش به کار می برم و ده تا مکتب به ظاهر متفاوت می توانند 

باشند، می گویند که ما گوشمان بدهکار این محدودیت ها نیست. 
فکر نمی کنم تا قبل از این کتاب، اثری به این صورت داشــته باشیم که درباره یک 
کالن فکر جمع آوری شده باشد و مجموعه ای از چندین متفکر و دیدگاه های آنها را 
معرفی کرده باشد. روشی هم که در کتاب دارید این است که ابتدا فرد را معرفی و 
بعد دیدگاه های آن را در چند مرحله بررسی کرده اید، اینگونه پروژه ها را برای جامعه 

ایران تا چه حد ضروری می دانید؟
در پاســخ به بخش اول پرسش تان قطعا من این را مفید دیدم که به تالیف آن دست زدم. به 
طور خالصه می توانم بگویم که حجم سهمگینی از صحبت ها و سخنرانی های بسیاری از ما در 
در مکان های مختلف وجود دارد. این مطالب در کنار مطالبی که برای آن دست به قلم می بریم 
یا سخنرانی می کنیم تماما به راسته ها برمی گردد؛ راسته ها به معنای آنچه است که در جامعه 
ما طی این شــصت، هفتاد سال گذشته به بار آمده است تعبیر می شود، تصورم این است که 
اوال کار خاصی نمی کنیم و به تعبیری پنجاه درصدش از روی درد است و مدام می گوییم که 
اینجا اینجور است و آنجا آنطور و... مشکلی را برطرف نمی کند و نتیجه ای هم به بار نمی آورد. 
بســیاری از علت هایی که در متن بیان کردم هنوز هم در اکثریت گسترده مردم حضور دارد 
بسیاری از نوشته ها درباره علت هایی است که ما را به اینجایی که هستیم رسانده است. یعنی 
ما در سخنرانی ها و گفته هایمان همواره از این سخن می گوییم که چرا ما االن اینجاییم؟ اما 
کمتر به این فکر می کنیم که چه بودیم؟ درواقع یک نوع فرهنگ سیاســی با نگاه خاص به 
خانه، یک نگاه خاص به جغرافیای قدرت و غرب و شــرق و ... همه اینها بوده تا ما را به اینجا 
رسانده است. یعنی هنوز ما این مسائل را داریم و بعد از نتایج آن شکایت می کنیم. در حالی که 
باید نگاهی به ریشه ها داشته باشیم که در ذهنمان چه داشتیم؟ چه متفکرانی داشته ایم؟ چه 
دوران هایی داشتیم؟ چه هنرمندانی داشتیم؟ چه داستان نویسان و خطیبانی داشتیم؟ و چه 
چیزی برایمان گذاشته اند که اکنون برایمان مطلوب نیست؟ اگر اکنون برایمان مطلوب نیست 
می توانیم درآن شک کنیم. برای اینکه در آن شک کنیم باید بدیلی برایش داشته باشیم که 
بدیل آن به نظرم این است، یعنی بدیلش به جای تمام آن سخنرانی ها، اعالمیه ها، از حزب توده 
بگیر تا چریک های فدائی و ...که اغلب هم گرایش چپ داشتند و همه هم یک حرف داشتند و 
آن هم این است که امپریالیسم، نظام وابسته و چیزی به نام حق مردم و ... به جای اینکه توجه 
به ریشه ها داشته باشیم بیشتر حرف زدیم و گالیه کرده ایم. یا اینکه  آن چیزی که در این دنیا 
نه حقیقت دارد و نه مهم است این است که آنها به ما ظلم می کنند ما هم باید قیام کنیم و 
آن را از بین ببریم. در حالی که اگر این واقعیت داشت بخشی از واقعیت است نه تمام آن. همه 

زندگی را که نمی شود در این خالصه کرد.
اگرچه شباهت ساختار دولتی در ایران به سمت سوسیالیسم و گاها کمونیسم بیشتر 
اســت اما امروزه اغلب آن را نئولیبرال  می دانند و برخی هم لیبرال، درصورتی که 
تشابه این دولت ها به لیبرالیســم بسیار اندک است. در این باره نظرتان چیست؟ 
همچنین شــما در این کتاب لیبرالیسم و محافظه کاری را ادغام کرده اید که قطعا 

عکس العمل هایی خواهد داشت در این باره چه فکر می کنید؟
حدود یک سال پیش یادداشتی در نشریه دنیایی اقتصاد نوشتم و در آنجا به این اشاره کردم 
که اوضاع کشــور ما از بسیاری جهات به روســیه نزدیک است. بنابراین آنچه در ایران وجود 
دارد را باید نئوکمونیست نام گذاشت. کسانی که از نظام نئولیبرالیسم در ایران می نالند، یک 
خواسته بیشتر ندارند و آن این است که از این بودجه هم بروبید و به صندوق های بازنشستگان 
و از کار افتادگان و .... بدهید، اینها هم تنها مشکل شان همین است که ارزش بحث هم ندارد. 
اما اینکه بازخوردی خواهد داشــت االن شصت سال دارم  و حدود بیست کتاب دارم و تا این 
لحظه می توانم بگویم تقریبا هیچ چیز درست و حسابی که بتوانم بگویم نقدی جدی بر این 
آثار نوشته شده است ندیده ام. به نظرم حرف های من قابل جواب نیست و بنابراین در نهایت 
بعضی از نوچه های این افراد فحاشی و بدگویی خواهند کرد که درواقع حرفی برای گفتن ندارند. 
بنابراین اینکه می گویند حرف حساب جواب ندارد را به همین وجه استناد می کنم. بنابراین 
چنین چشم اندازی را نمی بینم مگر همان تک و توک متلک پراکنی های جسته گریخته که 

باید از آن گذشت.
پس نظرتان این است که سواد این گونه مباحث عمیق در طرف مقابل وجود ندارد؟

سواد بخشی از آن است، بخش دیگر این است که اراده ای در پشت آن نیست. قبال در کتابی 
با عنوان چرا روشنفکران لیبرالیســم را دوست ندارند گفته ام، این کتاب در این زمینه کامال 
گویاست حتی اگر کسانی باشند که قدرت درک مباحث اینچنینی را هم داشته باشند، انگیزه 
برای آن ندارند چون آن مباحث ناگزیر به آهســتگی اندیشــیدن و ایجاد در عمل را ممکن 
می کند و این افراد اهل این حرف ها نیستند. همانطور که گفتم این افراد یا از شور و شوقی که 

به ارزش هایشان دارند حال و روز پرداختن به این ظرافت ها را ندارند و به تعبیری کاسه ماست 
را به دریا می زنند فقط به این امید که اگر بشــود خیلی می شــود و به نشدنش کاری ندارند. 
یک عده هم که اصال اهل این حرف ها نیستند. در اواسط دهه شصت که تلویزیون ایران هیچ 
برنامه ای نداشت، به تدریج طنزی را آغاز کرده بودند که یک نفر در آن می گفت بگو کوبیسم 
تا پیشرفت کنی، گفت حاال کوبیسم چی هست؟ گفت کاری نداشته باش، فقط بگو کوبیسم 
کالس می آورد. این قضیه فقط مربوط به کوبیسم نیست در یک گرایش عام تر قرار شد از دست 
فروش ها و ... حمایت کنند یعنی از همین دست بحث ها که گنجشک را رنگ کنید و بگویید 
قناری است، این نتیجه را  دارد که شما حامی مستضعفان هستید. یکی دیگر اینکه پلیس و 
شورای شهر تهران قرار بود این افراد را سازماندهی کنند، نتیجه این شد که حداقل دست کم 
روزانه ۴ یا ۵ نفر را به گورستان های ایران تقدیم کنند. منظورم این است که مشکل اصلی در 
روشنفکرانی است که ادعای طرفداری از مستضعفین و بدبخت و بیچاره را دارند و آنها هستتند 
که فکر می کنند هر تفکری که آنها را طرفدار بدبخت، بیچاره ها نشان دهد برای آنها کالس 
می آورد و نگاه نمی کنند که در عمل چه چیزی به بار می آورد. یعنی همین دست فروش ها را 
اگر رها کنند در جامعه چه در مترو و ... چه چهره ای برای جامعه به بار می آورد مهم نیست 

بلکه همان است که عجالتا بگویید که کوبیسم کالس می آورد.
یکی از چالش هایی که در این کتاب بــا آن مواجه بودید جمع آوری آرا متفکران 
انگلوساکســون ذیل دو مکتب لیبرالیسم و محافظه کاری بوده است، پرسش این 
است که چگونه از این دو مفهوم تعریفی ارائه کرده اید که این متفکران را با انسجام 

در این مقوله بگنجانید و به آنها بپردازید؟
همانطــور که می دانید این دو عنوان در اصل دو دیوار رو به روی هم بود. دو قطب متعارض با 
هم تلقی می شدند که البته غلط هم نیست. در بدایت امر لیبرالسم شاخ در شاخ یا جبهه به 
جبهه محافظه کاری بوده است که یک قالب در عقل ورزی در آزادی و ابداع و پیشرفت بوده یا 
حداقل در ظاهر همچنین تعریفی داشته ایم. محافظه کاری هم مدافع حفظ میراث گذشته و 
مقابله با این آزادی خواهی و پیشروی بوده است. اما مقداری که دقت کنیم و موشکافانه تر به 
قضیه نگاه کنیم، ماجرا از این قرار است، آن آزادی که لیبرال های اواخر قرن هیجدهم و اوایل 
قرن نوزدهم و مشخصا مکتب اسکاتلند از آن دفاع می کردند، عمدتا متمرکز بر آزادی اقتصادی 
و شغل و بیشتر چیزهایی در این حوزه بود. آنها رهایی از قید و بندهای فرهنگ، مذهب، سنت 
و ... خیلی تبلیغ نمی کردند. از طرفی االن وقتی نگاه می کنید می بینید روایت هایی از لیبرالیسم 
و آزادی خواهی تقریبا وارونه این است، یعنی آزادی را در عرصه سیاست و فرهنگ و دین و ...  
به شدت تبلیغ می کنند، اما در اقتصاد اینگونه نیست. دست کم لیبرالیسم در معنای آمریکایی 
خواهان این است که دولت شش بند اقتصاد را ببندد و با گرفتن مالیات های سنگین و کنترل 
تولید کننده ها مبالغ انبوهی را به صندوق بریزد تا از آن برای حمایت از الیه های پایین دست 
جامعه استفاده کند. بنابراین االن مفاهیم لیبرالیسم و محافظه کاری را در هم ریخته عالوه بر 
اینکه محافظه کاری هم شاید هیچ وقت در این قابل خالصه شدن نبوده که ما همیشه با نوآوری 
مخالفیم و درواقع می خواهیم روی ســنت ها و آنچه میراث بشریت است بایستیم. بسیاری از 
محافظه کاران حرفشان این است که ما نمی توانیم در هیچ نقطه ای از دنیا نباشیم و پا در هوا 
باشیم، بلکه باید در جایی مستقر باشیم. آن استقرار هم همان سنت و تجربه و میراث بشری 
است. اما مستقر بودن در آن به معنای خیمه زدن روی آن نیست بلکه به این معنی است که 
باید یک جایگاهی داشته باشید و بعد شروع کنید و الیه ها و خطوطی از آن که جواب نمی دهد 

و کژکارکرد است را اصالح کنید.

گفتگو با مرتضی مردیها درباره کتاب »لیبرالیسم محافظه کار«

برساخته های دروغی که دنیا را تکه تکه می کند

ترقــی اقتصادی : کتــاب »گریــز ار فقر« دفاع کاملی اســت از 
بیگارگاه های جهان ســومی. به باور نویسنده این بیگارگاه ها بهترین 
فرصت های موجود را بــرای کارگران فراهم کرده و نقش مهمی در 
فرآیند توســعه، که در نهایت منجر به افزایش دســتمزدها و بهبود 
شرایط کار می شود، بازی می کنند.  »گریز از فقر بیگارگاه ها در اقتصاد 
جهانی« عنوان کتابی است از بنجامین پاول که فقر را به صورت یک 
پدیده حاصل از جهانی سازی و سیاست های تمامیت خواه اقتصادی 
توسط کشورهای ثروتمند می بیند. به اعتقاد او بخش بزرگی از تولید 
جهــان، به ویژه در کشــورهای در حال توســعه، حاصل کار طاقت 
فرسای کارگرانی است که با دستمزدهای اندک کار می کنند و تحت 
ستم جسمی و روانی کارفرمایان قرار می گیرند. کارخانه هایی که این کارگران در آنها کار می کنند، طبق 
معیارهای امروزی، »بیگارگاه« هستند و فقط کسانی حاضرند در آنها کار کنند که چاره ای ندارند مگر تن 
دادن به کارهای سخت با دستمزدهای اندک. این واقعیِت اقتصادی - اجتماعی، اقتصاددانان جهان را به دو 
گروه تقسیم کرده است. گروهی خواستار برهم زدن تولیِد بیگارگاهی هستند و گروه دیگر معتقدند، وضع 
کارگراِن شاغل در این »بیگارگاه ها«، دست کم از وضع بیکاران بهتر است. این کتاب در حقیقت درباره این 
دو نگاه و نتایج آنها برای تهیدستان است. نتایجی که البته شاید به مذاق بسیاری از طرفداران اقتصادهای 

چپ خوش نیاید چرا که به نظر نویسنده بودن این بیگارگاه ها بهتر از نبودنشان است.
بنجامین پاول

بنجامین پاول نویسنده کتاب، که استاد اقتصاد دانشگاه تگزاش است، سال های زیادی از زندگی علمی 
و حرفه ای خود را صرف مطالعه فعالیت بیگارگاه ها و نقش آن در بازار کار و اشتغال کشورهای میزبان 
زنجیره، تولید جهانی، کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه، راه کارهای بهبود شرایط کار و وضعیت 

شاغلین این بنگاه ها کرده است.
بیگارگاه ها آری یا نه؟

همانطور که مترجم در دیباچه این اثر بیان می کند، »گریز از فقر« دفاع کاملی است از بیگارگاه های 
جهان ســومی. به باور نویسنده این بیگارگاه ها بهترین فرصت های موجود را برای کارگران فراهم 
کرده و نقش مهمی در فرآیند توسعه، که در نهایت منجر به افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار 
می شود، بازی می کنند. نویسنده ضمن پذیرش بسیاری از مشکالت موجود در بیگارگاه ها، بر این 
باور اســت که نوع نگاه به بیگارگاه ها باید دچار دگرگونی اساسی شده و از نگاهی احساسی و غیر 
علمی، مانند نوع نگاه اعضای جنبش ضد بیگارگاهی، به نگاهی مبتنی بر قواعد و قانونمندی های 
علم اقتصاد و در چارچوب قوانین اقتصاد بازار، تبدیل شود. بر اساس استدالل های بنجامین پاول و 
داده های ارائه شــده در کتاب، دستمزد پرداختی به شاغلین بیگارگاه ها به مراتب باالتر از میانگین 
دســتمزد پرداختی در اقتصاد کشور میزبان است و یا در مورد کار کودکان به باور او اشتباه است 
اگر فکر کنیم بســته شدن بیگارگاه ها موجب بازگشت کودکان به مدرسه و یا پرداختن به بازی و 
ســرگرمی خواهد شد. برعکس به دلیل اینکه کودکان شاغل در بیگارگاه ها نقش مهمی در تامین 
درآمد خانواده خود بازی می کنند، بیکار شدن شان نه تنها موجب بهبود وضعیت شان نخواهد شد، 
بلکه از دســت رفتن بخشــی از درآمد ناچیز خانواده به گسترش فقر نیز می انجامد. نویسنده این 
اثر با استفاده از نظریه اقتصادی، می گوید بخش زیادی از اقدامات پیشنهادی اعضای جنبش ضد 
بیگارگاهی برای بهبود شرایط کار بیگارگاه ها در عمل موجب بدتر شدن وضعیت کارگرانی می شود 
کــه اعضای جنبش خواهان کمک به آن ها هســتند. کتاب »گریز از فقــر؛ بیگارگاه ها در اقتصاد 
جهانی« به قلم »بنجامین پاول« با ترجمه »علی حبیبی« به همت انتشارات »دنیای اقتصاد« در 
۲۴۲ صفحه، شمارگان ۵00 نسخه و قیمت ۴0 هزار تومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

نگاهی به کتاب »گریز از فقر 
بیگارگاه ها در اقتصاد جهانی«


