
ترقی اقتصاد ی : معاون اســبق ارزی بانک مرکزی با اعــام اینکه بانک 
مرکــزی تاش د ارد  با کنترل ریــال، تقاضا د ر بازار ارز را کنترل کند ، گفت: 
اگر ثبات د ر بازار تا ســه ماه اد امه یابد  و فاصله نرخ بازار آزاد  و نیما کم شود  
می توان یکسان سازی ارز را اجرا کرد .سید کمال سید علی، د ر تحلیل شرایط 
حاکم بر بازار ارز و نزولی شــد ن نرخ ها اظهار د اشــت: جد ا از مباحث کان 
اقتصــاد ی مانند  نقد ینگی و وضعیت بازارهای موازی همچون بورس یا حتی 
نرخ ســود  بانکی، اتفاق خاصی رخ د اد ه و آن اینکه »بانک مرکزی با مد یریت 

ریال د ر حال مد یریت بازار ارز است.«
وی افــزود : د ر د و ماه اخیر اقد ام هایی انجام شــد ه که اثر خوبی د ر بازار ارز 
گذاشته است؛ یکی از آنها تعیین سقف برای تراکنش ها از طریق پایانه های 
فروشگاهی بود  زیرا یکسری از این د ستگاه ها به خارج از کشور انتقال یافته 

بود  و با آن خروج سرمایه اتفاق می افتاد  و ارز خرید  و فروش می شد .
برخی با استفاد ه از همین د ستگاه ها بد ون محد ود یت د ر صرافی های خارجی 
از کشــور چند  هزار د الر ارز می خرید ند  و اکنون با اعمال سقف معلوم شد ه 

که منشاء ریالی این ارزها چگونه تامین می شد ه است.
وی توضیح د اد : تا پیش از تعیین سقف برای تراکنش پایانه های فروشگاهی 
همه صاحبان ارز اعم از فعاالن اقتصاد ی، کســانی که د ر بازار غیرمتشــکل 
پولی فعالند  و آنهایی که منابع خود  را د ر خارج از کشور نگهد اری می کنند  
به راحتی ارز خــود  را د ر اختیار صرافی ها قرار می د اد ند  و به خرید اران د ر 
خارج از کشــور می فروختند . سید علی اد امه د اد : اتفاق د وم د ر کنترل ریال 
این بود  که د ر تراکنش های بزرگ، به منشاء پول توجه می شود  و این رویه 
ای مرسوم د ر همه جای د نیاست؛ د ر هیچ کجا نمی توان مبالغ کان را بد ون 
اینکه از شما سوال شود  »پول بابت چه معامله ای است«، جابجا کنید  یعنی 
باید  نوع معامات پول و منشــاء آن برای بانک مشخص باشد ؛ یعنی به طور 

خاصه مبد اء و مقصد  پول و نوع معامله باید  مشخص شود .
مد یرعامل سابق صند وق ضمانت صاد رات ایران، سومین اقد ام بانک مرکزی 
را »مد یریــت چک های تضمینی« بیان کرد  و افزود : حذف ظهرنویســی از 
پشت چک و الزامی شد ن مشخص بود ن گیرند ه آن جد ا از اینکه بازار ارز را 

مد یریت کرد ه، د ر بقیه زمینه ها نیز موفق بود ه و سفته بازی د ر سایر بازارها 
و فعالیت های اقتصاد ی را هم کنترل می کند .

»هرچند  قانون تجارت منعی ند ارد  که فرد ی از یک کاال چند  واحد  خرید اری 
کند  اما مهم این است که معامله شفاف انجام شود ، منشاء پول مشخص باشد  

و مالیات آن پرد اخت شد ه باشد .«
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، اعمال محد ود یت د ر مصارف ارزی را گامی 
د یگر د ر مد یریت بازار د انست و گفت: اینکه فروش ارز مسافرتی با کارت ملی 
باشد  یا فروش برای وارد ات با پرفروم های مخصوص، نوع د یگری از مد یریت 
بازار است. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی توضیح د اد : یکی از د الیل افزایش 
نرخ ارز د ر تابســتان امسال، انتظارات تورمی بود  که خود  از چند  زاویه قابل 
بررسی است؛ عامه مرد م و فعاالن اقتصاد ی این احساس را د اشتند  که بانک 

مرکزی نمی تواند  نرخ ارز را کنترل کند .
سید علی اظهار د اشت: اگر از هفت سال پیش یعنی از سال 1392 به بعد  که 
نرخ ارز بین 3200 تا 3200 تومان بود ، اینقد ر اصرار به مهار نرخ ارز ند اشتیم 
به شــیوه ای که این نرخ لنگر مهار تورم باشد ، نرخ ارز به یکباره جهش نمی 
کرد . وی افــزود : نگرانی د ولت از این بود  که اگر نرخ ارز به باالی چهار هزار 
تومان برســد ، تورم از شــکل تک رقمی خارج می شود  و د ستاورد  د ولت د ر 
مهــار تورم از بین می رود  د ر حالــی اگر تصور کنیم نرخ ارز عامل نرخ تورم 
اســت، د ید گاه غلطی است. این صاحب نظر ارزی یاد آور شد : د ر این سال ها 
همــه اقتصاد د ان ها بر این نظر بود نــد  که نرخ ارز باید  تعد یل و پول ملی به 
تناسب تورم تضعیف شود  اما مد یران اقتصاد ی این د ید گاه را قبول ند اشتند .

»مســئوالن بارها گفتند  اجازه افزایش نرخ ارز را نمی د هیم و نرخ ها کنترل 
خواهد  شد  و برمی گرد د ؛ بنابراین مرد م اعتماد  خود  را برای اینکه نرخ ارز د ر 

4200 تومان باقی خواهد  ماند  از د ست د اد ند .«
معاون اســبق ارزی بانک مرکــزی د رباره آیند ه بازار گفــت: د ر گام بعد ی 
مد یریــت تقاضاهای ارزی د ر بازار اهمیت د ارد ؛ اینکه خیال صاحبان صنایع 
راحت شــود  که د نبــال تقاضای احتیاطی نباشــند . »اینکــه بانک مرکزی 
پاسخگوی نیازهای واقعی مرد م جز سفته بازی، قاچاق و خروج سرمایه باشد  

نیز بر بازار اثر د ارد ؛ د ر چنین شرایطی وظیفه د ولت زیاد  می شود  تا حد اقل 
این آرامش که به بازار برگشته همراه با رکود  نباشد  و به فکر رونق اقتصاد ی 
بیفتد .« این تحلیل گر بازار ارز گفت: اینکه بتوانیم این سیســتم را به شکلی 
اد امه د هیم که د ر مد ت 2 تا 3 ماه آیند ه بازار به یک ثبات برسد  یعنی فاصله 
نرخ بازار آزاد  و نیمایی به میزانی باشد  که هزینه نقل و انتقال و کارمزد های 

نقل و انتقال د اشته باشد ، بهترین زمان یکسان سازی نرخ ارز خواهد  بود .
وی د ر عین حال گفت: البته باید  به این نکته نیز توجه کنیم که د ر ماه های 
آیند ه به تبع آثار تحریم ها د رآمد های ارزی کشور کاهش می یابد  اما اعتقاد  

د ارم د ر ارتباط با موضوع نیازهای ارزی کشور، تراز تجاری ما مثبت است.
وی گفت: همین میزان صاد رات غیرنفتی کشــور که حد ود  50 میلیارد  د الر 
د ر ســال برآورد  می شود ، می تواند  نیازهای وارد اتی ما را تامین کند  هرچند  

بخشی از نیازهای د ولت از فروش نفت تامین می شود .
به عقید ه سید علی، اگر د ولت بتواند  امسال خوب مالیات بگیرد  و هزینه های 
خود  را کنترل کند ، می تواند  ذخایر ناشی از فروش نفت را صرف پروژه های 

عمرانی و صند وق توسعه ملی کرد ه و از پیچ تحریم ها نیز عبور کند .
معاون اســبق بانک مرکزی د رباره آینــد ه کانال مالی ایران و اروپا نیز گفت: 
حتی اگر این کانال راه اند ازی شــود  باید  باز هم با برخی کشورهای همسایه 

مانند  ترکیه و روسیه تعامات سه جانبه د اشته باشیم.
»تحریم ها همیشه برای کشور بد  بود ه و آسیب د اشته و د ر این د وره نیز یک 
پیچ از این تحریم ها را رد  کرد ه ایم؛ از آنجا که ایران کشــور بزرگی است و 

همسایه های متعد د  د ارد ، می توان از این تحریم ها عبور کرد .«
وی د ر مقایسه تحریم های این د وره با سال های 1390 و 1391 نیزبه ایرنا 
گفت: د ر د وره پیشــین تاثیر انتظارات تورمی ناشــی از تحریم ها بیشتر بود  
زیرا د نیا علیه ایران بود ؛ د ر این د وره با اینکه تحریم های آمریکا تشد ید  شد ه 
اما د نیا علیه ما نیســت و فقط آمریکا و برخی کشورهای منطقه علیه ایران 
هستند . »البته باید  گفت باور اینکه تحریم ها ما را زمین گیر کند ، بین مرد م 
از بین رفته است؛ ضمن آنکه پتانســیل های زیاد ی د ر حوزه پتروشیمی ها 

آهن و مس د اریم که می توان از آن استفاد ه کرد .«

ترقــی اقتصاد ی : د ر اولین بار عرضــه نفت از طریق 
بورس د ر تاریخ 6 آبان مــاه یعنی کمتر از یک ماه قبل 
قیمت نفت 74 د الر و 85 سنت تعیین شد  د ر شرایطی 
که امروز ارزش طای ســیاه به حد ود  54 د الر رســید ه 

است و این یعنی کاهش 20 د الری قیمت.
د ر شرایطی که تاکنون د ومرتبه و د رمجموع یک میلیون 
و 700 هزار بشکه نفت د ر بورس انرژی عرضه شد ه است 
حاال مد یرعامل بورس انرژی اعام کرد ه است که برخی 
از کشــورها از طریق سفارتخانه هایشان به د نبال کسب 
اطاعات د رباره خرید  نفت از بورس انرژی هســتند . به 
گفته سید  علی حسینی شماری از شرکت های خارجی 
نیز به طور مستقیم برای رایزنی برای خرید  نفت مراجعه 

و حتی کد  معاماتی نیز د ریافت کرد ه اند .
البته به اعتقاد  کارشناســان موانع بســیاری پیش روی 

خرید  نفت از سوی شرکت های خارجی و حتی کشورهای 
د یگر از طریق بورس انرژی وجود  د ارد  که مهم ترین آن 
نقل و انتقاالت مالی و بانکی اســت. شــیوه فروش نفت 
د ر بــورس انــرژی 20 د رصد  ریالــی و 80 د رصد  ارزی 
است و طبق قانون هر مشتری برای اعام خرید  د ر روز 
عرضه باید  ابتد ا 10 د رصد  مبلغ اولیه خرید  را به حساب 
شرکت سپرد ه گذاری مرکزی واریز کند  ولی ازآنجایی که 
شــرکت های خارجی با توجه به تحریم های آمریکا این 
امکان را ند ارند  به نظر می رســد  که شــرایط خرید  نفت 
از ســوی آن ها فراهم نباشد  مگر اینکه تمهید اتی د ر این 

زمینه سنجید ه شود .
عــاوه بر ایــن برخی از کارشناســان معتقد نــد  ازنظر 
قانونی هــم د ر این زمینه خأل وجود  د ارد  و شــرکت ها 
و یا کشــورهای خارجــی نمی تواننــد  از طریق بورس 

انرژی نفت خرید اری کنند ؛ اما شــاپور محمد ی رییس 
ســازمان بهابــازار و اوراق بهاد ار د ر پاســخ به این افراد  
گفتــه اســت:» هیچ محد ود یتــی برای خریــد  نفت از 
 ســوی خرید اران د اخلــی و خارجی د ر بــورس انرژی 

وجود  ند ارد .«
همچنیــن یکی د یگر از چالش های عرضه نفت از طریق 
بورس انرژی افت بســیار شــد ید  قیمت نفت و نوسانات 
بســیار زیاد  آن د ر هفته های گذشــته است؛ برای مثال 
د ر اولین بار عرضه نفت از طریق بورس د ر تاریخ 6 آبان 
مــاه یعنی کمتر از یک مــاه قبل قیمت نفت 74 د الر و 
85 سنت تعیین شد  د ر شرایطی که امروز ارزش طای 
سیاه به حد ود  54 د الر رسید ه است و این یعنی کاهش 

20 د الری قیمت.
باوجــود  بی ثباتــی قیمت نفــت د ر روزهای گذشــته 

مد یرعامــل بورس انرژی از تــد اوم عرضه نفت از طریق 
بورس انرژی خبر د اد ه و گفته که قرار اســت شــرکت 
ملی نفت ایران و وزارت نفت برنامه مشــخصی را د ر این 
زمینه ارائه د هند . د و هفته پیش شورای عالی هماهنگی 
اقتصاد ی هم که با حضور ســران سه قوه تشکیل جلسه 
می د هد  بــا اد امه عرضــه نفت از طریق بــورس انرژی 

موافقت کرد .
د ر مرحله نخســت فروش نفــت از طریق بورس )6آبان 
امســال(، یک میلیون بشــکه نفــت خام عرضه شــد  
ولی هشــت محموله 35 هزار بشــکه ای )معاد ل 280 
هزار بشــکه( به نرخ بشــکه ای 74 د الر و 85 سنت به 
فروش رســید  و د ر مرحله د وم نیز)20 آبان( 700 هزار 
 بشــکه نفت خام به نرخ بشــکه ای 64 د الر و 97 سنت 

د اد وستد  شد .

ترقــی اقتصادی : شــورای پــول و اعتبــار مصوب کرد »محاســبه ســود حســاب 
هــای ســپرده ســرمایه گــذاری کوتــاه مــدت از بهمــن مــاه به جــای روز شــمار 
براســاس ماه شــمار محاســبه شــود و بــه این ترتیــب پرداخــت شــود« و در نتیجه 
 ایــن نوع حســاب ها کــه در میــان بانکداران بــه »پارکینگ پولی« شــهره شــده بود 

سامان می یابد. 
براســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار، حداکثر ســود بابت حســاب های سپرده سرمایه 
گــذاری کوتاه مــدت بانک ها 10 درصد اســت اما در حدود 2 ســال گذشــته بانک ها 
بــرای جذب مشــتری و تامین مالی خود، اگر پول مشــتری کمتر از یک ماه در حســاب 
کوتــاه مــدت باقی می ماند نیز بابت آن ســود پرداخــت می کردند.شــرایط به گونه ای 
شــده بود که بســیاری از صاحبان ســرمایه، پول های خود را در حساب های کوتاه مدت 
نگهداری می کردند؛ با این کار هم ســرمایه آنها همچون حســاب های یکســاله در بانک 
 قفــل نبود که بخواهند بابت برداشــت از آن جریمه بپردازند و هم می توانســتند ســود 

دریافت کنند.
»محمدرضــا جمشــیدی« دبیرکل کانون بانــک های خصوصی و موسســه های اعتباری 
در ایــن بــاره به ایرنا می گوید: در ســال های اخیر حســاب های ســپرده کوتاه مدت به 
پارکینــگ پولی تبدیل شــده بود و صاحب حســاب هــر موقع که پولی اضافی داشــت 
 بــه این حســاب واریز می کــرد و به مــرور آن را هزینه می کرد و بابت رســوب پول هم 

از بانک سود می گرفت.
وی افزود: بانک ها حداقل زمان رســوب پول در حســاب کوتاه مدت مشــتری را 10 روز 
حســاب می کردند و به میزانی که پول در حســاب مانده بود، ســود به آن می پرداختند 
کــه با این مصوبه شــورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حســاب ها ســامان می یابد 
و هــم از هزینــه هــای بانک ها کم می شــود. بــه این ترتیــب، پول مشــتری حداقل 
 بایــد یــک ماه در حســاب کوتــاه مدت باقی مانده باشــد تــا به آن ســود 10 درصدی 

تعلق گیرد.
ویژگــی دیگــر این مصوبــه اینکه، مانــدگاری پــول را در شــبکه بانکی بیشــتر کرده 
و از ســیال بــودن نقدینگــی مــی کاهد زیــرا در زمــان بــروز نوســان ارزی، یکی از 
 اشــکال هایی کــه درباره هدایــت نقدینگی بــه بازار ارز مطرح می شــد، حســاب های 

کوتاه مدت بود.
دارندگان حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کالن، این توان را داشتند که 
در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو 
باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند و هم از بانک ها بابت 

حداقل 10 روز رسوب پول سود می گرفتند.
شورای پول و اعتبار 20 آذرماه امسال در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود 
مقرر کرد:»معیار پرداخت ســود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار 
به ماه شــمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حســاب در ماه مبنای محاسبه سود 

سپرده های مزبور باشد«. 
براین اســاس همچنین مقرر شــده کــه »یک ماه پــس از تاریخ ابالغ مصوبــه و تمهید 
مقدمات و زیرســاخت های الزم در شــبکه بانکی کشــور طی آن مقطــع زمانی، مراتب 
در بانــک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی به اجــرا درآید. لذا، بانک ها و موسســات 
 اعتبــاری غیربانکــی موظفنــد اطالع رســانی الزم را در ایــن رابطه به ســپرده گذاران 

خود معمول دارند.«
در بخشــنامه بانک مرکزی به بانک ها و موسســه های اعتباری که یکم دی ماه ابالغ شده 
در این باره آمده است: از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده 
های کوتاه مدت عادی باید براســاس این رویکرد انجام شــود ضمن آنکه طبق مصوبه های 
قبلی شــورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ ســود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت 

عادی 10 درصد ساالنه است.
بانک مرکزی تاکید کرده که عالوه بر رصد عملکرد شــبکه بانکی در این خصوص، شــیوه 
عمل شــرکت های پشتیبانی فناوری اطالعات بانک ها و موسسه های اعتباری را نیز تحت 
پایش خواهد داشــت و در صورت مشاهده و کشــف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که 
منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شــود، شــرکت های یادشده در 
فهرست اشــخاص فاقد شــرایط و صالحیت الزم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار 

خواهند گرفت.
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ناترازی بانک ها

بحران مالی جهانی دوباره تکرار می شود؟

حاکمیت بازارخرسی  
بر  8 بازار سهام
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روند روبه رشد بدهی بانک ها در سال 97
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 راه های مقابله با تحریم 
در صنعت بیمه 

 پاشنه آشیل تجارت 
ایران و ترکیه کجاست؟

بزرگداشت محمدعلی موحد
آدمی که یک اثر هنری است

صفحه5

صفحه6

صفحه 8

متولیان صنعت پیشنهاد دادند

»پارکینگ پولی« بانک ها سامان یافت

پایان سیال بودن نقدینگی 
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

مدیریت تقاضا در بازار ارز با کنترل ریال

شرایط حضور شرکت های خارجی در بورس انرژی فراهم نیست

خارجی ها به بورس انرژی وارد می شوند؟

سر ناسازگاری قیمت نفت با بودجه ایران
کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی چه تاثیری بر بودجه خواهد داشت؟

مشروحاینگزارشرادرصفحهدوبخوانید

فراخوان جدید برای واگذاری سرخابی ها

خواب واگذاری سرخابی ها 
تعبیرمی شود

مسکن در برزخ

بازار مسکن درحال رشــد است نه می توان آن را در 
حال رکــود توصیف کرد و نه در وضعیت کســادی. 
نســبت معامات آنقدر پایین نیامده که بگوییم این 
بخش وارد رکود شــده است و ورود دوباره مسکن به 
دوره رکود هم محتمل نیست. تا نیمه اول سال آینده 

رشد مسکن، هرچند...

 شاخص کل بازار سرمایه رشد شش ماه اول سال را 
مدیون افزایش نرخ ارز است. بازار سرمایه با وقفه ای 
نسبت به دیگر بازارها به نوسان نرخ واکنش نشان داد 
و این وقفه فرصت ســودآوری را فراهم کرد. به دلیل 
انتظار مثبت از درآمد شــرکت های صادراتی شاخص 

کل بازار سرمایه تا شهریورماه رشد کرد...

 یکــی از بزرگتریــن دغدغه های فعــاالن اقتصادی 
در مــاه هــای پیــش رو و کنونــی محدودیــت 
صادرات اســت. به دلیل تشــدید تحریــم ها حمل 
و نقــل، بیمه و نقــل و انتقال پول دشــوار شــده 
 اســت و به طور حتم این دشــواری هــا صادرات را 

کاهش می دهد...

در حال حاضر بیش از 40 میلیون حساب قرض الحسنه 
پــس انداز در بانک ملی ایران وجود دارد که موجودی 
هر کدام از آنها از حداقل ممکن تا چند میلیارد تومان 
متفاوت است. مجموع این منابع، چندین هزار میلیارد 

ریال را به صورت متمرکز در اختیار بانک قرار داده...

 قرض الحسنه 
نگین بانکداری اسالمی

رنج های صادراتابهام در آینده بازار سرمایه
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ترقی اقتصادی : محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی می گوید: وام مسکن ممکن 
اســت افزایش نیابد، اما باید برای پروژه های نیمه تمام، متناسب سازی وام انجام شود.

قیمت خانه در تهران نســبت به پارســال دو برابر شــده اســت. البته که آمار بانک 
مرکزی می گوید متوســط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران در آبان ماه 86.1 میلیون 
ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب 6.4 و 83.5 درصد 
افزایش نشــان می دهد. با این رشد قیمت مسکن، اما همچنان وام مسکن همان رقم 
ثابت باقی مانده است. اتفاقی که باعث می شود دوره انتظار برای خرید خانه در تهران 

طوالنی تر شود.
از ســوی دیگر، آمارها وزارت مســکن و شهرســازی و بانک مرکزی نشان می دهد 
متوســط قیمت مسکن در تهران به بیش از 9 میلیون تومان رسیده است. به عبارتی 
با 160 میلیون تومان، وام مســکن زوجین تنها می توان 17 متر خانه خرید. اگر یک 
نفر بخواهند به تنهایی از وام اســتفاده کند و 80 تومان تسهیات دریافت کند، تنها 

می تواند 8 متر خانه بخرد.
بــا کاهش ارزش وام مســکن، صحبت هایی درباره افزایش و یــا تغییراتی در آن به 
میان آمده بــود. اوایل آذرماه عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی هم از کم 
بودن رقم تســهیات مســکن با توجه به قیمت های فعلی را پذیرفته و درعین حال 
اعــام کرده اســت که روی ایــن موضوع باید کار شــود تا ایجاد مشــکل نکند. او 
بابیان اینکه در خصوص تســهیات مســکن نیز صحبت هایی انجام شــده اســت، 

اظهار کرد: ما در این زمینه باید هم به فکر رونق بهینه بخش مســکن باشــیم و هم 
 حواســمان باشــد که تورم ایجاد نشــود که به محض اتخاذ تصمیمات مناسب آن را 

اعام می کنیم.
این در حالی اســت که اوایل امسال، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی سابق، از 

دو پیشنهاد ارائه شده به دولت صحبت کرد و گفته بود که در صورت تصویب شرایط 
خرید مســکن برای مردم راحت تر خواهد شــد. اول، افزایش سقف وام مسکن و دوم 
کاهش نرخ ســود وام. او در گفت وگو با تســنیم با اشاره به خالی شدن حباب قیمت 
مســکن طی پنج سال گذشــته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام 
خرید مســکن افزایش می یابد، گفته بود: وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، 
در این راســتا تقاضای کاهش سود وام مســکن به 6 درصد را ارائه کرده ام که البته 
تصویب می شــود چون رئیس جمهوری آن را تأیید کرده است. پیگیر افزایش سقف 
وام هم هســتیم که بر اســاس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به 200 میلیون 

تومان افزایش می یابد.
حاال ســود وام که کاهش پیدا نکرده اســت، هیچ؛ وزیر راه فعلی هم می گوید خبری 
از افزایش رقم وام مســکن در کار نیست. محمد اســامی گفت: وام مسکن ممکن 
است افزایش نیابد، اما باید برای پروژه های نیمه تمام، متناسب سازی وام انجام شود.

به گفته او، نکته مهم برای وزارت راه و شهرســازی فعال سازی جریان تولید مسکن 
اســت که تکمیل 500 هزار واحد مسکونی مهر و 400 هزار واحد جدیدی که اباغ 
و با حضور رئیس جمهور رونمایی شــد، نقطه آغازی بوده که تحرک در تولید مسکن 
را پایه گذاری کرده است. اســامی ادامه داد: دولت اقدامات الزم را انجام می دهد تا 
بتوان اقشار متوسط و کم درآمد توسط فعاالن اقتصادی و مسکن سازها خانه دار کرد. 
زمین عرضه و تســهیات مناسب وام مسکن در اختیار مسکن سازها قرار می گیرد تا 

جریان تولید مسکن شکل بگیرد.

ترقی اقتصادی: به رغم توافق اخیــر اوپک و متحدانش برای 
کاهش تولید نفت، روند نزولی قیمت این محصول در بازارهای 
جهانی همچنان ادامه دارد. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال 
در یادداشتی به قلم گئورگی کانچف علت این روند غیرمنتظره 

را بررسی کرده است.
در حالی که دو هفتــه از توافق اوپک و متحدانش برای کاهش 
1.2 میلیون بشــکه ای تولید نفت می گذرد، روند نزولی قیمت 
نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و بهای این محصول 

اکنون به کمترین میزان خود در 15 ماه اخیر رسیده است.
برخی کارشناسان و فعاالن بازار نفت، تداوم روند نزولی قیمت ها 
را به عوامل مختلفی همچون افزایش تولید نفت شیل در آمریکا 
کافی نبودن میزان کاهش تولید نفت اوپک و روسیه و نیز معاف 
شدن برخی واردکنندگان نفت ایران از اجرای تحریم های نفتی 
آمریکا علیه این کشور نسبت می دهند. در واقع آنها طرف عرضه 
را عامــل اصلی کاهش قیمت نفت می دانند. اما گروهی دیگر از 
تحلیل گران نگاه متفاوتی به شــرایط کنونــی بازار نفت دارند و 
معتقدند نباید نقش طرف تقاضا را در کاهش چشــمگیر قیمت 
نفــت نادیده گرفت. به گفته آنها، در ســال آینده میادی نرخ 
رشد تقاضای جهانی نفت خام به کمترین میزان آن پس از سال 

2011 خواهد رسید.
نشــانه هایی که از کاهش نرخ رشــد مصرف نفت در کشورهای 
چین، هند و اقتصادهای نوظهور آســیایی حکایت دارند، هرروز 
پررنگ تر می شوند و با توجه به اینکه دوسوم از رشد تقاضای نفت 
در جهان به این کشورها وابسته است، کاهش نرخ رشد تقاضای 
جهانی نفت کامــًا محتمل به نظر می رســد. نااطمینانی های 
ناشــی از رویارویی تجاری آمریکا و چین، چشم انداز بازار نفت 

را تیره کرده و از سوی دیگر مشکات اخیر منطقه یورو )به ویژه 
ناآرامی های اخیر در فرانسه( بر شدت نگرانی ها افزوده است.

یوجین لیندل، تحلیل گر ارشد بازار نفت در مؤسسه جی بی سی 
انرژی اتریش، در این خصوص می گوید: »وقتی به ارقام مرتبط 
با تقاضای نفت نــگاه می کنیم، متوجه می شــویم که اتفاقات 
مشکوکی در حال رخ دادن است«. لیندل اخیراً پیش بینی خود 
از رشد تقاضای نفت در ســال 2019 را به 890 هزار بشکه در 
روز تعدیل کرده است که در صورت تحقق، کمترین میزان رشد 

تقاضای نفت در 8 سال اخیر خواهد بود.
اگرچه سایر کارشناسان ارقام باالتری را برای رشد تقاضای نفت 
در سال آینده میادی پیش بینی کرده اند اما پیش بینی های آنها 
نیز از کاهش نرخ رشــد تقاضای نفت نسبت به سال های اخیر 
حکایت دارد. به عنوان مثال امریتا ســن، مدیر بخش تحقیقات 
مؤسسه انرژی اسپکتس لندن، به تازگی پیش بینی خود از رشد 
تقاضای نفت در ســال آینده میادی را به 1 میلیون بشکه در 
روز کاهش داده است. مؤسسه انرژی اسپکتس که قبًا متوسط 
قیمت هر بشــکه نفت خام سبک تگزاس در سال 2019 را 72 
دالر پیش بینی کرده بود، اخیــراً پیش بینی خود را به 66 دالر 

تغییر داده است.
امریتا ســن که در پیش بینی های خود از شــاخص های کان 
اقتصادی مانند رشــد تولید ناخالص داخلی، رشد تولید صنعتی 
و ... بهــره می گیرد، در مورد آینده بازار نفت می گوید: »در حال 
حاضــر نااطمینانی های زیادی در مورد آینــده وجود دارد و به 
همین دلیل می توان گفت کاهش نرخ رشــد تقاضا، سناریویی 

است که احتماالً خود به خود محقق خواهد شد«.
تغییرات شاخص های کان اقتصادی در کشور چین بر کاهش نرخ 

رشد تولید ناخالص داخلی این کشور –که بزرگترین واردکننده 
نفت در جهان است- داللت دارند. در ماه گذشته میادی شاخص 
تولید صنعتی چین به کمترین میزان خود از اوایل ســال 2016 
تاکنون را لمس کرد و نرخ رشــد خرده فروشی در این کشور نیز 
به پایین ترین رقم خود در بیش از 15 سال اخیر رسید. از طرفی 
اگرچه رهبران چین و آمریکا برای ترک موقت مخاصمات تجاری 
خود به توافق رسیده اند اما نااطمینانی های ناشی از کشمکش های 
تجاری بالقوه دو ابرقدرت اقتصادی جهان همچنان بر بازار نفت 
ســنگینی می کند. عامل مهم دیگری کــه تقاضای نفت چین 
در ســال های آتی را تحت تأثیر قرار خواهــد داد، تاش دولت 
این کشــور برای جایگزین کردن کلیه تاکســی ها، اتوبوس ها و 
کامیون های سنتی )بنزینی یا دیزلی( با خودروهای برقی است. 
دولت چین برای حمایت از این تحول بزرگ، یارانه های هنگفتی 
را در نظر گرفته اســت. از هند نیز که پس از چین دومین کشور 
تأثیرگذار در رشــد تقاضای نفت محسوب می شود، اخبار خوبی 
به گوش نمی رســد. اگرچه تقاضای روزانه نفت هند در 11 ماه 
نخســت امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 200 هزار 
بشکه افزایش نشــان می دهد اما تقاضای روزانه نفت این کشور 
در ماه نوامبر امســال 40 هزار بشکه نســبت به ماه نوامبر سال 
گذشته کاهش یافته اســت که این تغییر روند را باید هشداری 
جدی قلمداد کرد. تحلیل گران می گویند این مســئله به دلیل 
نمایان شدن اثر کاهش ارزش پول ملی هند بوده است و احتماالً 
در ماههــای آینده باز هم تقاضای نفت هند صعودی خواهد بود. 
ابیمانیو سوفات، مدیر تحقیقات شرکت کارگزاری IIFL بمبئی 
در این خصوص خاطرنشــان می ســازد: »تقاضای نفت در هند 

افزایش خواهد یافت اما با سرعتی کمتر از گذشته«.

افزایش ارزش دالر آمریکا در برابر پول ملی اقتصادهای نوظهور 
ماننــد هند، ترکیه و آفریقــای جنوبی یکی دیگــر از عوامل 
تشدیدکننده نگرانی ها در بازار نفت است زیرا معامات نفت در 
بازارهای جهانی بر حســب دالر انجام می شود و افزایش ارزش 
دالر در برابر پول ملی کشــورهای دیگــر، معنایی جز گران تر 
شدن نفت برای آنها ندارد. مسئله دیگری که توجه کارشناسان 
را به خود جلب کرده، رشد اندک و نه چندان محسوس تقاضای 
جهانی گازوییل است. از آنجا که بخش عمده مصرف گازوییل 
به کامیون ها، تجهیزات استخراج معدن و نیروگاهها اختصاص 
دارد، کاهــش رشــد مصرف جهانــی این محصــول می تواند 
 نشــانه ای از کند شدن ســرعت رشــد فعالیت های اقتصادی 

در جهان باشد.
البته برخی ناظران بازار، از جمله کارشناســان آژانس بین المللی 
انرژی، معتقدند رشد تقاضای روزانه نفت در سال آینده میادی 
حــدود 1.4 میلیون بشــکه خواهد بود که در قیــاس با میزان 
رشــد آن در سال جاری تفاوت چندانی نشان نمی دهد. به گفته 
آنها باقی ماندن قیمت نفت در ســطح کنونی، مصرف کنندگان 
را به تقاضای بیشــتر ترغیب خواهد کــرد. در این میان برخی 
ســرمایه گذاران نیز هنوز در مورد رونــد تقاضای نفت در آینده 
تردید دارند و منتظر نشــانه های بیشتری هستند. دوگ کینگ 
مشاور ارشــد سرمایه گذاری در صندوق پوشش ریسک مرچنت 
کامودیتی سنگاپور، در این رابطه می گوید: »اکنون زمان مناسبی 
برای پیش بینی آینده بازار نفت نیســت و به همین دلیل ما یک 
موضع خنثی را اتخاذ کرده ایم. تقاضای نفت هنوز خوب اســت 
امــا هرگونه رکودی در اقتصاد جهانی بــرای بازار نفت فاجعه بار 

خواهد بود«.

ترقی اقتصادی: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در 
گزارشی با عنوان »پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار 1397« که دومین سنجش فصلی 
شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است، با مشارکت فعاالن اقتصادی سراسر کشور 
وضعیت مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری در بهار سال 1397 را استخراج و به تفکیک 

استان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه داده است.
گــزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: بر اســاس تعریف ایــن پژوهش، امنیت 
سرمایه گذاری در شرایطی به  طور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کان )نرخ 
تورم، نرخ ارز و...( با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات 
اجرایی با ثبات، برای همه شــفاف و قابل درک باشد و به  طور سهل و مؤثری اجرا شوند 
و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطاع ذی نفعان 

برسد، سامت اداری برقرار باشد و اطاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به  طور شفاف 
و برابر در دســترس همه شهروندان باشــد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون 
باشــد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین  شده باشد، نهادهای قضایی و 
انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه 
از دارایی های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان 
مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کم ترین هزینه و در کوتاه ترین 
زمان، مال از دســت رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه 

فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براساس این گزارش شاخص کل امنیت ســرمایه گذاری در ایران در بهار 1397 کمّیت 
15/6 از 10 )10 بدترین حالت( ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه 

زمستان گذشته 98/5 محاسبه شده بود که نشان می دهد کمّیت امنیت سرمایه گذاری 
در بهار 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 17/0 نامناسب تر ارزیابی شده است.

بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی، ارزیابی فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در این پیمایش نشان می دهد در بهار 1397 سه مؤلفه اِعمال نفوذ و تبانی 
در معامات ادارات حکومتی، عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده، عمل مسئوالن 
استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، به  عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت 
ســرمایه گذاری ارزیابی شده اند. همچنین براســاس گزارش مرکز پژوهش های ملجس 
3مولفه ایجاد اختال در کســب وکار به  دلیل تحریم هــای خارجی، وجود کاهبرداری 
یا تقلب در بازار، ســرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات و ماشــین آالت(، مناسب ترین 

مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری )نسبت به سایر مؤلفه ها( بوده اند. 

نگاهی به تجربه شیلی دربرقراری 
انضباط بودجه ای

بــا وجود آنکــه عواملی ماننــد نوآوری 
سرمایه انسانی و انباشت سرمایه همواره 
به عنوان عوامل رشــد اقتصادی مطرح 
بوده اند، اما در ســال های اخیر این باور 
عمومی پدید آمده است که کیفیت نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه، رشد 
اقتصادی و توسعه کشورهاســت. مطالعات نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها 
اساسی ترین گام در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه ای به پادچرخه ای 
اســت. بررسی رفتار سیاست گذار مالی در 73 کشــور در حال توسعه در سال 
2013 نشــان داد که در دهه اخیر، درجه موافق چرخه ای بودن سیاســت های 
مالــی در 35 درصد از کشــورهای مذکور با بهبود کیفیت نهادها، کاهش یافته 
و یا حتی به پادچرخه ای تغییر یافته اســت. عاوه براین، درجه موافق چرخه ای 
بودن سیاســت مالی، در بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز از سال 2000 روند 
کاهشی داشته که غالباً به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است. 
شیلی به عنوان یکی از موفق ترین کشورهایی است که با پیاده سازی قواعد مالی 
و بهبود کیفیت نهادها از ســال 2001 توانسته است گام های اساسی در تغییر 

رفتار سیاست مالی از موافق چرخه ای به پادچرخه ای بردارد.
قوانین تقید مالی، مدیریت مالی مدرن، داشــتن افق برنامه ریزی بیش از یک 
ســال، مقررات مالی برای بودجه گذاری، تبیین قوانینی برای مدیریت بدهی و 
دارایی های دولت، الزاماتی در زمینه پاسخ گویی و شفافیت در زمینه مدیریت 
مالی دولت، حسابرسی و کنترل خارجی مؤثر و در نهایت تأسیس شورای مالی 
مستقل از جمله اقدامات نهادی این کشور در راستای برقراری انضباط سیاست 
مالی بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت آنچه که موفقیت این کشور 
در برقراری انضباط مالی را موجب گردیده است اجرای بند به بند این قوانین 
و پیاده ســازی دقیق آنها و پاسخگویی سیاست گذاران و مدیران مربوطه بوده 
اســت. به بیان دیگر، در این کشور تنها بر نوشتن قواعد تمرکز نگردیده بلکه 
مقام های پولی و مالی و نهادها، در بخش نظارت و شــفافیت عملکرد بســیار 

مطلوبی داشته است.
این یادداشت به چگونگی پیاده سازی مباحث مرتبط با قوانین تقید مالی در این 

کشور پرداخته و در  نوشتارهای بعدی به سایر موارد اشاره خواهد شد.
در متــون تخصصی جدید اقتصــاد، قوانین تقید مالی ترکیبــی از قواعد مالی 
و مقــررات مورد نیاز برای تقویت شــفافیت مالی و مدیریت بودجه هســتند و 
جهت دســتیابی به انضباط مالی، حدود مجازی برای کسری های مالی و بدهی 
عمومــی تعیین می کنند. هدف قوانین تقید مالــی، ارائه چارچوبی جامع برای 
مدیریت سیاست های مالی از طریق یک قانون واحد، تقویت ثبات، پاسخگویی 
و شــفافیت سیاست مالی است. نیوزیلند، شیلی، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، هند 
ترکیه، لهستان، مکزیک، پاکستان، اسپانیا، سریانکا و پرو از جمله کشورهایی 
هستند که این قوانین را برای افزایش اعتبار، اطمینان و شفافیت سیاست های 
مالی پیاده سازی نموده اند. قوانین تقید مالی مدیران را ملزم می کند که اهداف 
سیاسی میان مدت و کوتاه مدت خود را به طور شفاف بیان کنند، برای مدیریت 
جریان های مالی دولت، اهداف میان مدت و کوتاه مدت تعیین کنند، اطاعات 
شفافی در زمینه برنامه ریزی بودجه و اجرای آن به مجلس ارائه دهند، سیاست 
مالی که به پرداخــت بدهی و ثبات مالی کمک می کند، اجرا نمایند و به جای 
حــدس و گمــان، رویدادهای واقعی را برای اجرای سیاســت های خود در نظر 
بگیرنــد. قوانین تقید مالی اغلب به عنوان یک ابزار قانونی در حمایت از تثبیت 
مالی تصویب می شوند و تأکیدشان بیشتر بر کنترل بودجه است تا سیاست های 
مالی مؤثر. به هر حال، این قوانین با هدف تقویت چارچوب نهادی برای سیاست 
مالی و تمرکز بر مؤلفه های ذکر شــده برای چارچــوب نهادی مدرن، تصویب 
می شــوند، شیلی از جمله کشورهایی است که در پیاده سازی قوانین تقید مالی 
موفق بوده اســت. این کشور در سال 2006 قانون شماره 20/128 قوانین تقید 
مالی را جهت تقویت چارچوب نهادی برای مقررات بودجه ای این کشور تصویب 
کرد. این قانون به عنوان یک تصمیم اجرایی، 5 ســال قبل توسط دولت قبلی 
تصویب شده بود اما فاقد پشتیبانی قانونی بود. بنابراین قانون سال 2006 برای 
اجرای اصاحات بودجه ای تصویب نشد بلکه برای توسعه چارچوب نهادی مورد 
نیاز برای تقویت پیوندهای بین مقررات مالی، استفاده از پس اندازهای دولت و 
تأسیس دو صندوق رفاه دولتی تعیین گردید. البته برای اجرایی کردن این قانون 
توصیه های نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک توسعه 
بین المللــی آمریکا )IDB( و بانک جهانی مورد توجه قرار گرفت. از مفاد اصلی 

این قانون می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الزام رئیس جمهور وقت به تهیه اصول اداری و حکومتی سیاست مالی در مدت 
زمان 90 روز در راســتای عملیاتی کردن قاعده مالی تعریف شــده )قاعده تراز 

ساختاری بودجه(.
الزامات قانونی برای تبیین و نشر چارچوب سیاستی توسط دولت جدید در دوره 

4 ساله و عواقب و کاربردهای آن برای ترازهای ساختاری بودجه دولت.
الزامات قانونی برای دولت جهت ارائه و انتشار گزارش ساالنه صورت مالی وضعیت 

تأمین مالی، پایداری بودجه ای و اثرات بودجه ای بر اقتصاد کان و بازار مالی.
الزام به برآورد ساالنه بدهی های دولت.

تأسیس صندوق بازنشستگی جهت تأمین مالی بدهی های بازنشستگی آینده.
تأسیس صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی.

تفویض اختیار به دولت در مشارکت برای انتقال سرمایه ساالنه به بانک مرکزی 
  GDP شیلی و یا سرمایه گذاری هایی با مدت زمان 5 ساله تا سقف 0/5 درصد از

)در صورت وجود مازاد بودجه پس از پرداخت به صندوق بازنشستگی(.
سرمایه گذاری بین المللی بر روی منابع نگهداری شده در صندوق ها.

تشــکیل یک کمیته مالی در خصوص ارائه مشــاوره بــرای مقررات و مدیریت 
سرمایه گذاری این صندوق ها به وزرای مربوطه.

مسکن در برزخ
بازار مســکن درحال رشــد است نه  

می تــوان آن را در حال رکود توصیف 
کرد و نه در وضعیت کســادی. نسبت 
معامات آنقدر پایین نیامده که بگوییم این بخش وارد رکود شــده اســت و 
ورود دوباره مســکن به دوره رکود هم محتمل نیست. تا نیمه اول سال آینده 
رشــد مسکن، هرچند با شیب مایم ادامه پیدا می کند. سرعت سال گذشته 
در رشد بخش مسکن شاید دیگر تجربه نشود اما رشد اندک ادامه دارد. پیش 
بینی ها برای بخش مســکن در سال 97 افزایش قیمت با سرعت باال در تیر 
و خردادمــاه بود. این پیش بینی محقق شــد و پس از گذر از این بازه زمانی 

سرعت رشد کاهش یافت و به وضعیت فعلی رسیدیم.
رشد قیمت ها و میزان معامات در بازار مسکن  به دالیل اقتصادی،  روانی و  
سیاسی رخ می دهد. در مقطعی بحث تحریم ها روی بازار مسکن اثر گذاشت. 
حدس  جامعه بر این بود که سرمایه  از بخش مسکن به سمت دیگر بخش ها 
حرکت کند. تحریم ها رخ داد اما اثر آنچنانی خود را نشــان نداد. ارز با توجه 
به کششــی که در ماه های پیش از خود نشــان داد و اوج قیمت، وارد دوره 
رکود شــد و این زمینه حرکت دوباره ســرمایه به بخش مسکن را فراهم می 
کند. می توان وضعیت کنونی بازار مســکن را اینطور توصیف کرد: مسکن در 
برزخ اســت. برزخی که در انتظار حرکت سرمایه ها از بخش هایی مثل طا 
و ارز به سمت خود است و از سوی دیگر حرکت دیگر بخش ها و بروز اثرات 

جدید ممکن است معادله را تغییر دهد.  
پیش بینی ها این اســت که رشــد اندک مســکن تا پایان نیمه اول ســال 
98 ادامــه پیدا کند. از ســوی دیگر افزایش نرخ اجاره بهــا را در همین بازه 
زمانــی شــاهد خواهیم بود. در نیمــه اول پیش از شــهریور و مهر یعنی در 
 تیــر و مردادماه که جا به جایی بیشــتری انجام می شــود، رشــد اجاره بها 

را شاهد هستیم.

کارشناس اقتصادی
ژاله زارعی

 تحلیل گر بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان

ترقــی اقتصادی: در شــرایطی مســئوالن دولتی تاش 
می کننــد باوجــود تحریم هــای آمریکا و فشــار بــر دیگر 
کشــورهای برای توقف خرید نفت از ایران، میزان صادرات 
نفت کشــورمان کاهش پیدا نکند؛ حاال افت شــدید قیمت 
نفت در بازارهای جهانی به چالشــی جدی برای ایران بدل 
شده است. درحالی که خبرها نشــان می دهد الیحه بودجه 
سال آینده بر مبنای نفت 55 دالری تنظیم شده است قیمت 
جهانی طای ســیاه در روزهای گذشته به کمتر از 54 دالر 
رســیده اســت و اگر این روند ادامه پیدا کند دولت چاره ای 
نــدارد جزء اینکه در الیحه بودجه )قیمت نفت و درآمدهای 
نفتی( تجدیدنظر کند. بر اســاس اعام مســئوالن مختلف 
دولتی وابستگی بودجه به نفت برای سال 98 بین 27 تا 30 
درصد خواهد بود که همچنان در الیحه به قطعیت نرســیده 
است و باید دید که درنهایت روی چه عددی از سوی دولت 
می ایســتد و در الیحه به مجلس ارائه می شــود. اما در سال 
جــاری و در الیحــه مصوب مجلس کــه هم اکنون در حال 
اجراست وابســتگی بودجه به نفت 35.7 درصد تعیین شده 

است.
در بودجه ســال آینــده )98( پیش بینی شــده تــا روزانه 
1.5میلیون بشــکه نفت فروخته شود اما افت قیمت طای 
ســیاه از یک سو و تحوالت احتمالی در رفتار خریداران نفت 
ایران با توجه به تحریم های یک جانبه آمریکا و تمام شــدن 
زمان معافیت آمریکا برای خرید نفت 8 کشــور از ایران و... 
این پرســش را به همراه دارد که آیا بستن بودجه بر مبنای 
نفت 55دالری و 1.5 میلیون بشــکه در روز منطقی است؟ 
زیرا اگر روند کاهش قیمت کنونی ادامه دار باشــد و یا اینکه 
حتی قیمت نفت روی عدد 50 دالر ثابت بماند و از ســوی 
دیگر میزان صادرات هم کمتر از 1.5 میلیون بشکه باشد، در 

آن زمان احتمال کسری بودجه وجود خواهد داشت.

البته در ســال های گذشــته دولت تاش کرده اســت که 
وابستگی بودجه به نفت را باوجوداینکه ایران اقتصادی نفتی 
دارد؛ کاهش دهد و موفقیت هایی هم دراین بین به دست آمده 
تا جایی که وابستگی به نفت در بودجه از 68 درصد در سال 
1384 به 35.7 درصد در ســال جاری رســیده. هنوز هیچ 

مقامی از وزارت نفت به کاهش قیمت نفت واکنشــی نشان 
نداده درحالی که ارزش ســبد نفتی اوپک در روز پنجشنبه 
گذشــته به 53دالر و 92ســنت رسید که نشــان می دهد 
نسبت به زمان توافق اخیر کشورهای صادرکننده نفت اوپک 
و غیر اوپک در 2هفته گذشــته برای کاهش ســقف تولید 

خود، قیمت ســبد نفتی اوپک بیش از 5دالر معادل 9درصد 
کاهش یافته اســت. این در حالی است که قیمت نفت برنت 
دریای شــمال در روز جمعه به 56دالر و 60ســنت و نفت 

سبک آمریکا هم به 46دالر و 21سنت رسید.
دراین بین الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه در واکنش به 
افت محســوس قیمت نفت بابیان اینکه تولیدکنندگان نفت 
که برای کاهش تولید توافق کرده اند، به رصد قیمت ها ادامه 
می دهند، می گوید: نشســت اضطراری میان اوپک و ســایر 
تولیدکنندگان ضروری اســت. به گزارش رویترز، وی تأکید 
کرد: به دلیل توافق جهانی کاهش تولید نفت، ممکن اســت 
تولید نفت روســیه در ســال آینده میادی کاهش یابد. بر 
اســاس توافق اوپک و غیر اوپک در 2هفته گذشته، روسیه 
متعهد شده تا تولید نفت خود را از آغاز سال آینده میادی 
روزانه 228هزار بشــکه کم کند و بــه گفته وزیر انرژی این 
کشــور، این کاهش تولید در 3 ماه نخســت ســال 2019 
میــادی محقق خواهد شــد. همچنین خالــد الفالح، وزیر 
انرژی عربستان سعودی اعام کرد انتظار دارد ذخایر نفت تا 
پایان 3 ماه اول سال آینده میادی کاهش پیدا کند اما بازار 
تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصاد کان و ســفته بازی 
قــرار دارد. او اعــام کرد: اعضای اوپک و غیراوپک شــامل 
روســیه متعهد هســتند تحت توافقی که هفتم دسامبر در 
وین حاصل شد، سطح ذخایر را کاهش دهند و روند کاهش 

عرضه آغاز شده است.
تحلیلگــران بازار نفت دلیل ســقوط قیمــت، آن هم پس از 
توافق اوپک و اعضا غیــر اوپکی صادر کننده نفت را نگرانی 
از چشــم انداز رشــد جهانی، کاهش تقاضا و اشباع بازار به  
دلیل عرضه در ماه های اخیر می دانند. از سوی دیگر، برخی 
گزارش ها نشــان می دهــد ذخایر اســتراتژیک نفت برخی 

کشورها در ماه های اخیر رشد کرده است.

سرناسازگاری قیمت نفت با بودجه ایران
کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی چه تاثیری بر بودجه خواهد داشت؟

وام مسکن افزایش پیدا نمی کند

چطورمی توان در تهران خانه خرید؟

چرا توافق اوپک روند نزولی قیمت نفت را متوقف نکرد؟

گزارش مجلس از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه
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ترقی اقتصادی : واگذاری دو تیــم فوتبال تهرانی که 
تبدیــل به مرثیه ای بــرای اقتصاد ایران شــده، به نظر 
می رسد پس از ســالها به سرانجام خواهد رسید و خواب 
واگذاری این دو باشــگاه تعبیر خواهد شد . یکی از بزرگ 
ترین چالش هــای اقتصاد ایران بزرگ بودن حجم دولت 
اســت به گونه ای که عاوه بر حوزه های مختلف که زیر 
چتر دولت بوده و با اســتفاده از منابع بیت المال در حال 
فعالیت هستند، ورزش کشور نیز رنگ و بوی دولتی دارد 
و ســاالنه بودجه های کانی به حــوزه فوتبال، به عنوان 
پیش قراول ورزش کشــور اختصاص داده می شود.در این 
میان بــا توجه به انتقادات فراوانی که به موضوع هزینه بر 
بودن فوتبال برای دولت می شــود، طی سال های اخیر 
بحث واگــذاری دو تیم بزرگ تهرانــی به صورت جدی 
مطرح شــد تا جایی که در سال 94 حتی جلسات مزایده 
برای واگذاری استقال و پرســپولیس برگزار شد اما در 
نهایت این جلســات بی نتیجه ماند و این دو باشــگاه با 
مصوبــه دولت تبدیل به »مجموعه فرهنگی« شــده و از 
لیست واگذاری ها خارج شدند.در نتیجه طی این سال ها 
به این دلیل که دو باشگاه استقال و پرسپولیس از سوی 
هیئت دولت به عنوان بنگاه فرهنگی شــناخته  شده اند 
واگذاری آنها امکان پذیر نبوده اســت؛ تــا اینکه هیئت 
دولت در مصوبه خود بازنگری کرد تا این دو باشگاه مجدد 

به چرخه واگذاری برگردند.
ناگفته های صریح رئیس سازمان خصوصی سازی 

 علی اشــرف عبداهلل پوری حســینی دربــاره واگذاری دو 
باشــگاه استقال و پرسپولیس گفت: میِل داشتِن این دو 
باشــگاه در دولت صفر نشده ولی بخش مثبتش سنگینی 
می کند. اینکه این دو باشــگاه در ســال های قبل واگذار 
نشــدند، فکر نکنیم که همه اش تقصیر شــخص خاصی 
بود. یک عده معتقدند اگر این دو باشــگاه را به دســت 
بخش خصوصی بدهیم مشــکل امنیتی برای کشــور به 
وجود می آورند و در انتخابات ها دخالت می کنند. به اینکه 
آیا این اعتقاد درســت اســت یا نه کاری ندارم ولی این 
موضوع تصمیم هیات وزیران را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی ادامــه داد: در چهــار مزایده ای که برگــزار کردیم 
آنهایی که دوســت داشتیم بیایند جلو نیامدند که باشگاه 
را خریــداری کنند. بعضی از آنهایی کــه در مزایده آخر 
آمدند، تحمیلی، توصیه ای و سفارشــی جلو آمدند.رئیس 
ســازمان خصوصی سازی در پاســخ به اینکه شما دوست 
داشتید چه کسانی برای خرید جلو بیایند، گفت: آنهایی 
که بــا ورزش بزرگ شــدند و ورزش را درک می کردند. 
خودروســاز چه نســبتی با ورزش دارد؟ بــه نظر می آید 
سایپا و ایران خودرو با دستور جلو آمدند. متاسفانه وقتی 
وضعیت مالی اینها را بررســی کردیم از بعضی بخش های 
خصوصی که آمدند جلو به مراتب وضعیتشان بدتر است 

و به مراتب بدهکارترند.
وی با بیــان اینکه متقاضیان هــم در این موضوع مقصر 
بودند، اظهار کــرد: بعضی از ســتارگان تیم ملی در آن 
زمان با من تمــاس گرفتند و گفتند خیالتان راحت ولی 
آنها هم نیامدند. آنها هم مقصر هســتند. اگر کار ما عیب 
داشــت به ما می گفتند. اگر شــرایط بد بود، می گفتند.

پوری حســینی افزود: بحث اهلیت بحث بسیار پیچیده ای 
اســت. اکثر فسادهایی که در مزایده ها به وجود می آید و 

تیشه به ریشه خصوصی سازی می زند، همین کلمه اهلیت 
اســت. اهلیت یعنی اینکه یک چاقوی تیز را دســت هر 
کس بدهی که هر جایی را که دلش خواســت قطع کند. 
حق تشــخیص به عده ای می دهید. البته ما در ســازمان 
خصوصی ســازی یک اهلیت عمومی برای همه مزایده ها 
داریم ولی در مزایده های سوم و چهارم، سه اهلیت جدید 
برای استقال و پرسپولیس گذاشتیم که یکی از مواردش 
این بود که از نظر امنیتی تایید شــود. تشخیص این سه 
مورد را به ســه بزرگوار دادیم کــه افراد فرهیخته ای هم 
بودند.وی ادامه داد: وزیر ورزش، وزیر دادگســتری و وزیر 
اقتصاد آن ســه شــخص بودند ولی آنها متر مشخص و 
تعریف شده ای برای تشخیص آن موارد نداشتند. وقتی ما 
یک تعریف جامع و مانع بــرای اهلیت نداریم، تهش این 
می شود که از هر کس خوشمان بیاید برنده اش می کنیم 
و از هر کس خوشــمان نیاید برنــده اش نمی کنیم و این 
یعنی مزایده کشــک اســت! ما این کارها را در سازمان 

خصوصی سازی انجام ندادیم.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی دربــاره قیمت گذاری 
دو باشــگاه اســتقال و پرســپولیس با اشــاره به اینکه 
90 درصد بدهی های این دو باشــگاه داده شــده است، 
گفت: تــازه 10 درصد مانده که این دو باشــگاه به صفر 
برســند. آیا از خودمان نمی پرسیم که دولتی نگه داشتن 
بنگاه ها و باشــگاه های دولتی به چــه قیمتی؟ اگر بخش 
خصوصی یک چنین اســتقال و پرسپولیسی را تحویل 
ما می داد سرزنشــش نمی کردیم؟ دستگیر و زندانی اش 
نمی کردیم؟ از بخش خصوصی واقعی کســی توقع دارد 
که 100 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته باشد؟ یکی 
از بخش هــای خصوصی که از ما شــرکت خریده اســت 
اینطــور شــرکت داری کند در موردش چــه می گوییم؟ 
نتیجه 40 سال حضور دولت در این دو باشگاه چه بوده؟ 
االن می گوینــد که تاش کردیم تــازه 10 درصد بدهی 
مانده، حاال اگر ســازمان خصوصی سازی این شرکت را به 

صفر ریال دهد کار بدی کرده؟ ســودی داشته؟ با اینکه 
دولتی ها بلــد بودند با اجبار دولتی بودن اسپانســرها را 
مجبور به اسپانســری کنند، این دو باشــگاه در این 40 
سال به کجا رســیده اند؟ ریالی سود داشته؟ وقتی ریالی 

سود نداشته بخش خصوصی به چه امیدی پول دهد؟
وی درباره قیمت دو باشــگاه نیــز گفت: من برای قیمت 
عددی را نمی توانم بگویم. هیات کارشناسی قیمت گذاری 
می کند و به هیات واگذاری می دهد. این هیات به موجب 
اختیارات قانونــی هر قیمتی می تواند بگذارد. تصورم این 
اســت که این بار واگذاری استقال و پرسپولیس با چهار 
ســال قبل یک تفاوت ماهوی دارد. دقت کنید که چهار 
ســال قبل برند به عاوه یک ورزشگاه می فروختیم ولی 
االن داریم شرکت می فروشیم که بدهی، تعهدات و ذخایر 
هم در آن هســت. یعنی هر کس این دو باشگاه را بخرد 
مســئول بدهی های احتمالی هم هست.پوری حســینی 
دربــاره زمان مزایــده دو باشــگاه نیز اظهار کــرد: اگر 
صورت های مالی آماده باشــد، اوایل اسفندماه مزایده را 
اعام می کنیم که برای اواخر این ماه مزایده انجام شود.

خصوصی سازی سرخابی ها انجام شدنی نیست
رییس پیشــین فدراســیون فوتبال می گویــد که امکان 
واگذاری استقال و پرسپولیس وجود ندارد. او با طرح این 
پرســش که چه کسی می خواهد این دو باشگاه را بخرد و 
از کجا این همه پول آورده  اســت، می پرسد آیا به پس از 
واگذاری این دوباشــگاه توجه شده است؟ محمد دادگان 
درباره خصوصی سازی باشگاه استقال و پرسپولیس اظهار 
کرد: اگر خاطرتان باشــد من در همان دوره ای که رییس 
فدراسیون بودم، اعام کردم که این خصوصی سازی یک 
ســرگرمی اســت. حتی به آقای پوری حســینی )رییس 
سازمان خصوصی ســازی( در همان دوره گفتم که خود 
شــما بهتر می دانید که این کار انجام شدنی نیست. حاال 
این بار که مصر هســتند، مطمئن باشــید که شب عید 
با من تمــاس می گیرد و من هم می گویــم عذرخواهی 

می کنــم که ایــن حــرف را زدم. االن می خواهند دکمه 
کت وشلوار را بفروشند. شــما مطمئن باشید کت وشلوار 
سالم به دست کسی نمی رســد.او افزود: یادم هست یک 
بار آقای نجف زاده که االن نماینده ایران در آمریکاســت 
یک برنامه ای با من در تلویزیون داشــت. او به من گفت 
که شما نوستراداموس هستید که هرچه می گویید همان 
می شــود؟ من گفتم که نوستراداموس نیستم ولی جامعه 
و مســووالنم را می شناسم. امروز یک کاه درست کردیم 
و می خواهیم بگذاریم ســر مردم تا 4 یا 6 ماه سرشــان 
گرم باشد.رییس پیشین فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: 
خصوصی سازی این دو باشــگاه انجام نمی شود. نهایتش 
این اســت که کت وشــلوار را نگه می دارند و دکمه روی 

کت را می فروشند.
دادگان در پاسخ به این سوال که چرا معتقد است که دو 
باشگاه اســتقال و پرسپولیس واگذار نمی شوند؟ توضیح 
داد: به این دلیل که این دو باشگاه را به خاطر سروصدایی 
که دارد، محبوبیتی که در اذهان عمومی و مردم دارد به 
شــخص واگذار نمی کنند. مگر ما بــه غیر از خدا از کس 
دیگری واهمه داریم؟ آن ها ترس این را دارند به کســی 
واگذار کنند کــه آن فرد یک روزی علیه آن ها آدم جمع 
کند و شــعار دهد و یا آن کاری کــه مدنظرش را انجام 
دهد. آن ها ترس این موضــوع را دارند. آن ها دو مدیر را 
به تلویزیون می آورند و از این دو درباره خصوصی ســازی 
می پرسند. آقا خصوصی ســازی را به چه کسی بسپرند؟ 
کــی چنین پولــی دارد که اســتقال و پرســپولیس را 
بخرد؟ می گویند که پیشکسوتان این دو باشگاه را بخرند 
تماشــاگران ســهام بخرند، این کار را بکنیــم، آن کار را 
بکنیم. همه این ها صوت اســت. آن ها اگر به کســی هم 
واگذار کننــد، از این جیب در می آورنــد و به آن جیب 
می گذارند و بــه خاطر این که ظاهر قضیه را حفظ کنند 

دکمه را به یک نفر واگذار می کنند.
او دربــاره افــرادی که برای خرید باشــگاه اســتقال و 
پرســپولیس اعــام آمادگی می کنند که یکــی از آن ها 
علی پروین بوده که اعام آمادگــی کرده که با جمعی از 
پیشکسوتان پرســپولیس قصد خرید این باشگاه را دارد، 
بیان کرد: من خیلی راحت به شما می گویم. آقای پروین 
برای همه ما قابل احترام است ولی شما هرجور یک طرف 
قضیه بروید، آقای پروین هست. او می گوید ما می خواهیم 
بخریم. »ما« چه کسانی هستند؟ »ما« همان هایی هستند 
که یک زمان در پرســپولیس مدیر بودند و نمی توانستند 

باشگاه را بچرخانند. 
مدیرانــی بودند که االن با هم جمع شــدند و می گویند 
ما می خواهیم باشگاه را بخریم. آن ها می خواهند جنجال 
و ســروصدا در جامعه درســت کنند. شــما آقای پروین 
را روی خــط بیاورید و بپرســید آن هایی که می خواهند 
پرســپولیس را بخرند چه کسانی هســتند. آن ها همان 
مدیران قبلی هســتند که در باشگاه بودند و باشگاه را به 
حال و روز بدی انداختند و حاال هم می خواهند باشــگاه 
را بخرند. ســوال بزرگ در این مســاله این است که باید 
از مســووالن وزارت ورزش و جوانان پرســید. زمانی که 
این دو باشــگاه فروخته شــد، تضمینش چیست که این 
 پرســپولیس و اســتقال کوچک نشــود؟ مشکات شان 

اضافه نشود؟

مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس عنوان کرد:

استارت پرقدرت فاینکس ۲۰۱۹

ترقی اقتصادی : یاســر فاح، مدیرعامل شرکت اطاع رسانی و خدمات بورس، به تمامی 
شــرکت های فعال در حوزه مالی پیشنهاد داد تا از فرصت های بکر موجود در دوازدهمین 
دوره نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اســتفاده کنند، تا شــاهد شکوفایی هر چه 
بیشــتر فرهنگ ســرمایه گذاری در کشور باشیم. وی شــعار فاینکس 2019 را »مشارکت 

بیشتر، اقتصاد بهتر« اعام کرد.
مدیرعامل شــرکت اطاع رســانی و خدمات بورس ، در خصوص اهمیت برگزاری نمایشگاه 
های مالی توضیح داد. وی در ابتدا با اشاره به اهمیت صنایع مالی در اقتصاد هر کشور گفت: 
به زعم بســیاری  از اقتصادانان، صنایع پولی و مالی در هر کشــور پایه  گذار، زیربنا و مبنای 
قدرت آن کشــور به شمار می روند. در واقع شــکوفایی در این صنایع، عما تضمین کننده 
پیشــرفته بودن آن کشور به شمار می رود. یاســر فاح در ادامه به لزوم مشارکت مردم در 
فعالیت های اقتصادی تاکید کرد و گفت: صنایع پولی و مالی،  تنها در شــرایطی به پویایی 
و تکامل می رسند که شاهد حضور و مشارکت مردم در این روند باشند. این بدان معناست 
که بدون حضور مردم، نه تنها تکاملی شــکل نمی گیرد، بلکه صنایع توانایی تامین مالی و 

فرصت های سرمایه  گذاری را از دست می دهند.
ایجاد تعامل های گسترده در نمایشگاه

مدیرعامل شــرکت اطاع رسانی و خدمات بورس در بخش دیگری از اظهاراتش به اهمیت 
برگزاری نمایشــگاه، در شکوفایی اقتصادی اشــاره کرد و گفت: نمایشگاه، همواره به عنوان 
ابزاری جهت مواجه عمومی افراد در زمینه ها مختلف مطرح اســت. تجربه نشان داده است 
در نمایشــگاه، دسترسی مردم به مجموعه ای از محتواها، دیدگاه ها، نوآوری ها و مسؤوالن با 

سهولت بیشتری انجام می گیرد.
وی در ادامه افزود: مزیت مهم نمایشگاه دوطرفه بودن آن است. در نمایشگاه ها ارائه دهندگان 
خدمت با گیرندگان کنونی و بالقوه در تعامل هستند. به عاوه افراد با حضور در غرفه های 
مختلــف، مجموعه ای از محتواها را در یک بســته دریافت می کننــد و در جدال فرصت ها 

می توانند استفاده بهتری از زمان خود داشته باشند.
یاسر فاح در بخش دوم اظهاراتش به اهمیت و اثرات مثبت برگزاری نمایشگاه بورس، بانک 
و بیمه در کشــور اشاره کرد. وی در این زمینه گفت: طی سال های اخیر  جایگاه نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه بسیار ارتقا یافته است. این نمایشگاه با اتکا به حضور پرشور 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، روند رو به رشد چشمگیری، به ویژه در سال های اخیر 
تجربه کرده است.وی در ادامه تصریح کرد: این رویداد در بخش بین المللی نیز موفق عمل 
کرده و در ســطح خاورمیانه نیز مورد توجه ســازمان ملل قرار گرفت؛ به نحوی که در سال 
2012 جایزه عملکرد جهانی شایســته از ســوی برنامه اسکان بشــر سازمان ملل متحد به 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، به دلیل برگزاری موفق نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک و 

بیمه و اثرگذاری بر کیفیت زندگی عموم مردم اهـداء شده است.
تنوع برنامه ها در فاینکس ۲۰۱۹

یاسر فاح همچنین در خصوص جزییات برگزاری دوازدهمین دوره این نمایشگاه توضیحاتی 
ارائه داد و گفت: دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با شــعار »مشارکت 
بیشــتر، اقتصاد بهتر« برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از اول تا چهارم اردیبهشت سال 98 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: طی دو سال اخیر شورای عالی سیاست گذاری این نمایشگاه با حضور نمایندگان 
سه بخش بورس، بانک و بیمه جلساتی را برگزار کرده و در هم اندیشی و هم افزایی رویدادها 
نقش قابل توجهی ایفا کرده است. به عاوه در راستای هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد 

ستاد اجرایی نمایشگاه تشکیل شده و برنامه های متنوعی نیز در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شــرکت اطاع رســانی و خدمات بورس همچنین عنوان کرد: از جمله مهم ترین 
رویدادهای Finex2019 برپایی تاالر فرهنگ، غرفه کودک، مســابقه فین تک دانش آموزی 
مسابقه بورس کاپ، برنامه انگیزشی ICMTALK، انعقاد تفاهم نامه ها، برپایی همایش های 
جانبی و رویدادهای بین المللی اســت. همچنین سال آینده طی روزهای برگزاری نمایشگاه 
یک بازی در تلفن های هوشمند اجرا می شود، تا ضمن ارتقاء سطح دانش بازدیدکنندگان 
از طریق اهدای جوایز ارزنده انگیزه بیشــتری برای توجه به حوزه بورس، بانک و بیمه ایجاد 

شود.
وی در ادامه اظهار داشــت: در ایــن دوره، به منظور راهنمایی افــرادی که قصد بازدید از 
نمایشگاه را دارند، اپلیکیشن نمایشگاه فعال خواهد شد. این برنامه کاربردی تلفن همراه، نه 
تنها امکانات نمایشگاه، محل غرفه ها و برنامه ها را به مخاطبان عرضه می کند بلکه می تواند 

برای تنظیم جلسات و قرارهای کاری نیز استفاده شود.
بــه گزارش ســنا ،وی در پایان بیــان کرد: رویکرد اصلی این نمایشــگاه توســعه فرهنگ 
ســرمایه گذاری در دارایی های مالی اســت و از این رو، به همه شرکت های فعال در صنعت 
مالی پیشــنهاد می کنیم از این فرصت چهار روزه برای تعامل با مخاطبان و مشــتریان خود 
دریافت نظرات آنها، ارائه نوآوری ها، ارائه آموزش های کاربردی، پاسخگویی و جذب مشتریان 

جدید استفاده کنند.

ابهام در آینده بازار سرمایه
 شــاخص کل بازار ســرمایه رشد شــش ماه اول 
ســال را مدیون افزایش نرخ ارز است. بازار سرمایه 
با وقفه ای نســبت به دیگر بازارها به نوســان نرخ 
واکنش نشــان داد و این وقفه فرصت ســودآوری 
را فراهــم کرد. بــه دلیل انتظار مثبــت از درآمد 
شرکت های صادراتی شــاخص کل بازار سرمایه تا 
شــهریورماه رشــد کرد اما در ادامه بروز و تشدید 
مشــکاتی مثل تحریم ها، کاهش میزان صادرات 
بعضی شــرکت ها و محدودیت در نقل و انتقاالت 
بانکــی روند افزایش درآمد شــرکت ها را با تردید 

روبه رو کرد.
در این مدت سؤال این بود که آیا روند کسب درآمد شرکت ها مثل شش ماه اول سال جاری 
ادامه پیدا می کند یا خیر؟ ســرمایه گذاران نگران شدند که مبادا رونق دو فصل اول سال به 
دلیل تحریم ها در بازار ســرمایه ایجاد نشود. به همین دلیل خوش بینی های بهار و تابستان 
در بازار ســرمایه به بدبینی در پاییز تبدیل شــد که درنهایت به توقف یا حتی رشــد منفی 

شاخص کل اشاره داشت.
اکنو ســوال این اســت که  به چه اندازه  و برای چه باید نگران بود؟ به طور طبیعی درآمد 
شــرکت های صادرکننده نسبت به سال گذشــته افزایش پیدا می کند چراکه آن ها باید ارز 
حاصل از صادرات را در سامانه نیما بفروشند که قیمت آن دو برابر نرخ سابق است. بنابراین 
روند درآمدزایی شــرکت ها تا پایان سال جاری به روال ســابق است. عامل نگران کننده اما 
حجم صادرات اســت. تحریم ها در عمل محدودیت هایی را در کشــتی رانی، بیمه کشتی ها، 
بازگشــایی ال ســی و انتقال پول برای شــرکت های ایرانی فراهم کرده که می تواند حجم 
صادرات ایران را کاهش دهد. نکته اثرگذار دیگر بی ثباتی سیاســت های دولت است. دولت 
به طور مداوم سیاســت هایش در مورد قیمت ارز و خوراک یــا واردات کاالی اولیه را تغییر 
می دهد و همین باعث شــده پیش بینی سودآوری شرکت ها دشــوار به نظر برسد. عملکرد 
دولــت به ابهام بازار دامن زده درحالی کــه پیش بینی مراجع اقتصادی داخلی و خارجی هم 
درباره رشــد اقتصادی ایران خوش بینانه نیســت. در این شــرایط هرچند شاخص کل بازار 
سرمایه با گردش بر تک سهم ها و صنایع خاص روزهای سبز را می گذراند و رشد می کند اما 

درمجموع رونق شش ماه اول سال را تجربه نخواهد کرد.

ترقی اقتصادی : مسعود صباغ زاده عضو شورای ملی زعفران درخصوص راه 
اندازی معامات زعفران در بورس کاال گفت: این معامات در راستای شفاف 
ســازی قیمت ها بوده است. راه اندازی معامات زعفران در بورس کاال سبب 
شــد قیمت ها روال معقول به خود گرفته و عاوه بر شــفاف شدن، افزایش 
منطقی داشته باشــد. کما اینکه با چنین اتفاقی، سود معامات مستقیما به 

کشاورز خواهد رسید.
مســعود صباغ زاده  یکی از مشــکاتی که در عرضه های زعفران در بورس 
وجود دارد را فرهنگ ســازی برای عرضه ها در بورس کاال دانســت و افزود: 
هنوز فرهنگ سازی در این باره کامل نشده و بسیاری از کشاورزان در جریان 

آن قرار نگرفته اند اما به تدریج در حال انجام است. 
صباغ زاده بعد مثبت دیگر معامات زعفران در بورس کاال را کنترل و نظارت 
بهتر بر بازار زعفران خواند و اظهار داشت: با زیرساخت هایی نظیر راه اندازی 
بازار ثانویه که در حال آماده شــدن اســت، نوسانات قیمت که سال گذشته 
مشاهده شــد در حال کاهش می باشد. لذا با روی کار آمدن این زیرساخت 
ها، نســبت به کنترل قیمت های زعفران و کاهش نوسانات نرخ ها در سال 
جاری خوش بین هستیم تا سود حاصل از معامات و افزایش قیمت به طور 

مستقیم به کشاورزان برسد.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنگارایســتانیوز دربــاره اینکــه چگونه می 
تــوان فرهنگ ســازی صحیحی در زمینــه عرضه زعفــران در بورس کاال 
انجــام داد گفت: در بحــث زعفران با کشــاورزان روبرو هســتیم که البته 
در این ســال ها ســطح آنها ارتقــا پیدا کرده و بروزتر شــده انــد اما باید 
 آموزش های بیشــتری درباره بورس و روند پذیرش در آن، با زبان ســاده تر 

به آنها داده شود.
عضو شورای ملی زعفران در ادامه صحبت های خود به پیمان سپاری ارزی و 
چالش هایی که این قانون برای صادرکنندگان و فعاالن صنعت زعفران ایجاد 
کرده، اشــاره کرد و اظهار داشت: با قانون پیمان سپاری ارزی، مرگ زعفران 
را رقــم خواهیم زد. با این تصمیم، صادرات زعفران به صورت قانونی متوقف 

خواهد شد و ضربه سنگینی می خوریم. 
وی تصریح کرد: انتقاد ما این اســت که چون زعفران یک کاالی استراتژیک 
اســت نباید همتراز با محصوالتی نظیر پتروشــیمی ها در نظر گرفته شود. 
زمانی که زیرســاخت ها آماده نیست و زعفران قاچاق می شود، جایی برای 
فعالیت صادرکنندگان قدری که به صورت قانونی صادر می کنند، نیســت.  
صباغ زاده تصریح کرد: در شــرایط فعلی صادرکنندگان با دو چالش ازجمله 
ارزآوری و انتقال ارز به کشــور و دیگری قیمــت نیمایی برای ارز حاصل از 
صادرات مواجه اند. در واقع صادرکنندگانی که قانونی صادر می کنند چطور 
بــه ارز نیمایی بســنده کنند درحالی که با قاچاق زعفــران، ارز آزاد نصیب 

صادرکننده می شود. 
وی گفت: پیشــنهادی که می توان در خصوص اصــاح نظام ارزی و قانون 
پیمان ســپاری به دولت داد این اســت که صادرات زعفران به ســامانه سنا 

که میانگین قیمت روز صرافی هاســت،  آورده شود. همچنین واردکنندگان 
گریــد 3 کــه کاالهای غیر ضــروری وارد می کنند ملزم شــوند تا در ازای 
صادرات، واردات انجام دهند، در این صورت درباره واردات شفاف سازی شده 

و صادرات زعفران نیز شکل می گیرد.
 4انبار دیگر به انبارهای گواهی سپرده زعفران افزوده می شود  

حســن رضایی پور، کارشــناس ارشد بازار ســرمایه ضمن اشــاره به اینکه 
زعفران کاالیی اســت کــه تولیدکننــدگان آن به صورت خــرد تولید می 
کننــد گفت: تجمیع زعفران و عرضه آن در بــورس در تاالر فیزیکی بورس 
کاال مســتلزم آن اســت که تشــکل های کشاورزی و شــرکت های فعال، 
 زعفــران را تجمیع نمایند و در قالب اســتانداردهای قابل عرضه در بورس، 

عرضه کنند.
وی افزود: متاســفانه تا ســال گذشــته امکان عرضه تولیدات خرد در بازار 
فیزیکی بورس کاال وجود نداشــت و معموال تولیدات خــرد راهی این بازار 
نمی شــد اما در ســال قبل و در پی خرید های توافقی که ســازمان تعاون 
روســتایی انجام داد و تناژ آن بالغ بر 60 تا 70 تن می شــد،  80 درصد آن 
در بورس کاال عرضه گردید و توجه بازار و سرمایه گذاران را به سمت بورس 

کاال جلب کرد.
رضایی پور تصریح کرد: با راه اندازی انبارهای گواهی ســپرده، امکان تحویل 
مســتقیم حداقل یک کیلوگرم کاال به انبارها برای کشاورزان فراهم شد تا از 
طریق گواهی سپرده قادر به فروش کاالی خود باشند. همزمان با راه اندازی 
قراردادهــای آتی زعفران و افزایش نرخ ارز مزید بر علت شــده و این کاال با 
موفقیت چشــمگیری همراه کرد. با توجه به این نکتــه که زعفران کاالیی 
صادراتی است و کمتر از 10 درصد آن در بازار داخل استفاده می شود.  لذا 
قیمت آن وابســتگی زیادی به نرخ ارز دارد. بنابراین همزمان با افزایش نرخ 
ارز، بهای این کاال نیز در بازار باال رفت و حجم باالی معامات در قراردادهای 
آتی، گواهی ســپرده و بازار فیزیکی انجام شد، شفاف ترین قیمت ها را برای 

زعفران رقم زد. 
وی بــه موضوع کاهش نرخ ارز در ادامه روند بازار اشــاره داشــت و گفت: 
همزمانی کاهش نرخ ارز با برداشت و تولید زعفران، سبب شد قیمت این کاال 
پایین بیاید و این کاهش نرخ نســبت به تابستان در بورس مشهود بود و به 
جرات می توان گفت، قیمت های کشف شده در بورس منطق با قیمت های 

واقعی بازار زعفران بوده و واقعیت بازار را منعکس نموده است.
این کارشــناس ارشد بازار ســرمایه با تاکید بر این نکته که معامات رینگ 
صادراتی  بورس کاال از ســال ها قبل و از ســوی تجار و کشورهای منطقه 
و ســایر کشــورهای جهان در معامات ســایر کاال ها رصد می شود گفت: 
شــاید آمارهای معاماتی و قیمت های کشف شــده زعفران در بورس هم 
اکنون مورد توجه کشــورهای دیگر نباشد اما مبنای قیمت برای پیشنهادات 

صادراتی، قیمت های بورس کاال است.
رضایــی پور عرضه هــای صادراتی زعفران در بــورس کاال را ناچیز خواند و 

تصریــح کرد: به ندرت شــاهد معامات صادراتی در بورس کاال هســتیم و 
نمی تــوان مدعی بود کــه رینگ صادراتی نیــاز بازار صادراتــی را فراهم 
 نمــوده اما با این حال مرجع قیمت گذاری بــرای اعام نرخ های صادراتی، 

بورس می باشد.
وی در پاســخ به این سوال خبرنگار ایستا نیوز کن چند درصد زعفران ایران 
در شرایط فعلی در بورس عرضه می شود؟ گفت: اگرچه آمار دقیقی از تولید 
زعفران کشــور به دلیل برخی ســلف فروشی ها و عدم ثبت معامات بخش 
خصوصی، در دســت نیســت اما از 250 تا 300 تن زعفران تولید شده در 
کشــور در سال گذشــته، چیزی حدود 70 تن در بورس کاال عرضه شد که 

این رقم بی سابقه بود.
این کارشــناس ارشد بازار ســرمایه ظرفیت انبارهای گواهی سپرده زعفران 
را حــدود  6 تــن اعام و تصریح کرد: پس از عرضه هــای بازار فیزیکی، دو 
انبار برای گواهی ســپرده زعفران پذیرش شــد که یکی در مشهد و دیگری 
در تربــت حیدریه واقع شــده بــود. ظرفیت انبارها هر یک ســه تنی بوده 
و انبــار مشــهد که موقتا تعطیل می باشــد به زودی مجددا باز می شــود. 
انتظــار می رود بــا توجه به نیاز بــازار و توجه بخش خصوصــی، انبارهای 
دیگــر  به مجموعــه انبارهای گواهی ســپرده زعفران افزوده شــود. البته 
در ایــن انبارها گردش کاال اتفاق افتاده و نســبتی از تولید بازار محســوب 
 نمی شــوند. در واقع این انبارهــا به طور مداوم در حال پر و خالی شــدن 

می باشند.
رضایی پور درخصوص فرهنگ سازی عرضه زعفران در بورس کاال نیز گفت: 
دو نــوع اطاع رســانی در حوزه عرضه های زعفــران در بورس کاال صورت 
گرفته است یکی اطاع رسانی خبری است و دیگری اطاع رسانی عملیاتی. 
از منظر اطاع رســانی و جنبه خبری، پوشــش الزم به خوبی صورت گرفته 
اســت. اما در حوزه عملیاتی هنوز هم بسیاری از کشاورزان با سازوکار بورس 
آشنایی ندارند و این موضوع، کار بیشتر و فرهنگ سازی بهتری را می طلبد 
کــه در اینجا نقش کارگزاران، بورس کاال  و رســانه های محلی پر رنگ تر 

خواهد بود.
وی در خاتمــه توضیح داد: با مطالعات انجام شــده در بورس کاال می توان 
گفــت عملیاتی که برای زعفران اتفاق افتاد برای ســایر کاالهای بدون بازار 
شــفاف نظیر گوشــت یا مرغ منجمد، خرما، پســته، قابل اجراست. چراکه 
گواهی ســپرده کاالیی مبتنی بر استاندارد کاال و تضامین انبار بوده و عاوه 
بــر تضمین معامات تولیــد آمارهای مفید برای برنامــه ریزی تولید بخش 
خصوصی و تنظیم بازار توســط دولت می کند. از طرفی معافیت مالیاتی این 
ابزارها می توانند سرمایه های غیر مولد سایر بازارهای بورس را مستقیما به 
سمت تولید هدایت کرده و توان تولید داخلی را بیشتر نمایند. همچنین می 
توان انتظار داشت فعالیت های واسطه گری به دلیل معافیت مالیاتی در این 
بازار شــفاف شــده و فعاالن بدون دغدغه و نگرانی مالیاتی در بورس کاالی 

ایران به فعالیت بپردازند.

خواب واگذاری سرخابی هاتعبیرمی شود
فراخوان جدید برای واگذاری سرخابی ها

مرگ صادرات زعفران را رقم نزنیم

افزایش منطقی قیمت زعفران در بورس کاال

گزارش
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ترقی اقتصادی: رئیس  کل بانک مرکزی در حالی اصاح 
ناترازی بانک ها را نخستین گام در اصاح نظام بانکی عنوان 
کــرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی 
حدود 43 درصدی بانک ها به بانک مرکزی است که در این 
میان بدهی بانک های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما 
بدهی بانک های غیردولتی و موسسات غیربانکی بیش از 

دو برابر شده است.
طــی چندماه اخیر، رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی تغییر کرده انــد و در این میان یکی از 
مهم ترین خواســته های رئیس جمهوری از وزیر و رئیس 
جدید، اطاح نظام بانکی کشور است که از سال های پیش 
نیز مورد توجه برجسته ترین اقتصاددانان ایرانی بوده است.

صحبت از اصاح نظام بانکی در سال های گذشته هم بوده، 
اما این اقدام هیچ گاه به طور عملی انجام نشده و همیشه در 
همان مراحل نخستین کار مانده است.اما این بار هم وزارت 
اقتصاد و هم بانک مرکزی بیش از گذشته عزم جدی خود 
را برای این کار نشــان داده اند، به طوریکه وزیر اقتصاد به 
محض نشستن بر کرسی این وزارت خانه بر ضرورت اصاح 
نظــام بانکی در آینده نزدیک تاکید کرد و رئیس کل بانک 
مرکزی نیز بر اساس برنامه ای که از اصاح نظام بانک داری 

اعام کرد، این کار را آغاز کرده است.
عبدالناصر همتــی، رئیس کل دربــاره قدم های پیش رو 
برای اصاح نظام بانکی، گفته بود: قطعا اولین گام در این 
مســیر اصاح، ناترازی بانک هاست؛ چرا که این کار سبب 
اضافه برداشت می شود و پس از آن، بحث نرخ سود است که 
ما با تعیین یک هدف تورمی نرخ سود را تعیین می کنیم 
و بانک ها در این حوزه می توانند اختیارات را براساس نرخ 

تعیین شده انجام دهند.
حال آن که اقدامــات دیگری هم تاکنون در جهت اصاح 
نظام بانکی انجام شــده که از جمله آن ها می توان به اباغ 

بخش نامه هایی درجهت شفاف سازی پولی و بانکی و کاهش 
فســاد اشاره کرد؛ از سوی دیگر همتی چندی پیش نیز از 
برخورد جدی با بانک هایی خبر داد که نرخ ســود سپرده 

بیش از 20 درصد پرداخت می کنند.
اما به گفته خود رئیس کل بانک مرکزی، نقطه اصلی آغاز 
اصاح نظام بانکی از اصاح ناترازی بانک هاست، چراکه این 
موضوع باعث می شود که بانک ها بدهی هایی را که دارند، از 
طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند و این کار 
می تواند مشکات بسیار زیادی را برای نظام بانکی کشور 

ایجاد کند.
به همین دلیل در نخســتین گام باید تاش کرد تا بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی و دولت تســویه شــود، تا بتوان 

شرایط بهتری را برای ادامه کار بانک ها رقم زد.

در این راســتا نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی ســقف 
اســتفاده از اوراق خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی برخی 
بانک ها را افزایش داد تــا آن ها بتوانند از طریق این اوراق 

بدهی خود را به دولت رفته رفته تسویه کنند.
نگاهــی به آمار بانک مرکزی ایــران از میزان مانده بدهی 
بانک ها به این نهاد، بر اصــاح این ناترازی بیش از پیش 
تاکید می کند، چرا که بر اســاس این آمــار، مانده بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی در طول یک ســال گذشته حدود 

43 درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران در گزارشی که از وضعیت بدهی بانک ها 
با بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ارائه کرده است، 
نشان می دهد که مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 
مهرماه سال گذشته 112 هزار و 380 میلیارد تومان بوده 

که در مهرماه ســال جاری به 160 هــزار و 540 میلیارد 
تومان رســیده اســت. به این ترتیب میزان مانده بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی از مهرماه ســال گذشــته تا مهر 
سال جاری 42.9 درصد رشد داشته و همچنین میزان این 
بدهی از اسفند سال گذشته که 132 هزار میلیارد تومان 
بوده تا مهرماه سال جاری رشد 21.6 درصدی داشته است.

 این در حالی است که مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
از مهرماه سال 1395 تا مهر سال گذشته تنها 14.5 درصد 
رشــد کرده بود، بنابراین می توان مشاهده کرد که سرعت 
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در یک سال گذشته 

افزایش قابل توجهی داشته است.
اما ادامه بررسی آمار حاکی از آن است که به رغم افزایش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بانک های تجاری در 
این مدت با کاهش 65 درصدی همراه بوده و از 11 هزار و 
300 میلیارد تومان به 3940 میلیارد تومان رسیده است. 
بدهی بانک های تخصصی نیز به بانک مرکزی در این مدت 
کاهش 3.1 درصدی داشــته و از 48 هزار و 350 میلیارد 
تومان در مهر ســال گذشــته به 46 هزار و 860 میلیارد 

تومان در مهر سال جاری رسیده است.
اما در مقابل بدهی کل بانک های غیردولتی و موسســات 
اعتباری غیربانکی بــه بانک مرکزی در این مدت بیش از 
دو برابر شــده و 108 درصد رشد داشته است؛ به طوریکه 
بدهی این دســته از بانک ها در مهرماه ســال گذشته 52 
هزار و 730 میلیارد تومان بوده و در مهر ماه ســال جاری 
به 109 هزار و 740 میلیارد تومان رســیده است. به این 
ترتیب، به نظر می رسد که در اصاح ناترازی بانک ها، پیش 
از هــر چیز بانک مرکزی باید شــرایطی را فراهم کند که 
جلوی رشــد بدهی بانک ها به بانک مرکزی گرفته شود و 
 در عین حال بانک هــا بتوانند به تدریج بدهی خود را نیز 

تسویه کنند.

گام نخست اصالح ناترازی بانک ها
روند روبه رشد بدهی بانک ها در سال ۹7 

مهر تأیید سهامداران بر عملکرد بانک پاسارگاد
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک پاســارگاد )نوبت دوم(، در تاریخ 28 آذر 1397 در محل 
تاالر بزرگ وزارت کشور و با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.در این مجمع که با حضور بیش از 90 درصد 
از سهامداران برگزار شد، دکتر قاسمی به عنوان رئیس جلسه، امین تفرشی و به داش به عنوان ناظرین و دکتر 
نعیمیان به عنوان منشــی جلسه انتخاب شدند.در این جلسه بانک پاسارگاد با ارایه گزارش عملکرد خود به طور 
شفاف و کامل، به ابهامات و سؤاالت سهامداران پاسخ داد. همچنین موارد مطرح شده در جلسه با تأیید و رأی 
اعتماد اکثریت ســهامداران به تصویب رســید.بر این اساس ضمن تأیید صورت های مالی بانک پاسارگاد توسط 
ســهامداران، میزان 44 . 46 ریال به عنوان سود برای سال مالی 1396 تعیین شد. همچنین با رأی سهامداران 

روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه رسمی بانک انتخاب شد.

بانک صادرات در صدر حامیان بنگاه های کوچک و متوسط
ترقی اقتصادی: آمارهای شهریور ماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که رتبه بانک 
صادرات ایران به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت 
بــاالی 60 درصد در راســتای اقتصاد مقاومتی همچنان در صدر بانک های خصوصی کشــور اســت. مجموع 
پرداختــی تســهیات این بانک به بنگاه های مذکور در ماه مورد اشــاره، 212 فقره بــه ارزش بیش از دوهزار 
میلیارد ریال گزارش شده که همچنان هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش در راس بانک های خصوصی کشور 

قرار گرفته است.

رشد ۸ درصدی سود بانک انصار
ترقی اقتصادی: بانک انصار با انتشــار یک اطاعیه شــفاف ســازی اعام کرد : در دوره 6 ماهه منتهی به 31 
شــهریور ماه 97، مبلغ 110 ریال ســود به ازای هر ســهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 8 
درصد افزایش را نشان می دهد.در تازه ترین شفاف سازی صورت گرفته در سامانه کدال، بانک انصار صورت های 
مالی میان دوره  ای 6 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.
در ادامه این اطاعیه مالی آمده است، بانک انصار با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، 
مبلغ یک هزار و 96 میلیارد و 887 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 110 ریال سود به 
ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 8 درصد افزایش را نشان می دهد.

آینده نگری بانک شهر با حمایت از جوانان نخبه
ترقی اقتصادی: مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به حمایت های بانک شهر از برگزاری مسابقات علمی بین 
المللی گفت: آینده متعلق به دانش وهوش مصنوعی اســت و حضور این بانک در چنین رقابتهایی نشان دهنده 
توجه آن به نســل آینده است.غامحسین مظفری در حاشــیه برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی 
ربوکاپ آزاد ایران و دومین دوره مســابقات آسیا اقیانوسیه، با بیان اینکه حل بسیاری از مشکات شبکه بانکی 
کشــور نیاز به اســتفاده از راه حل ها و تکنولوژی های نوین دارد،گفت: خوشبختانه بانک شهر توانسته با ارائه 
خدمات به روز بانکی، نیاز شهروندان را در این حوزه پاسخ دهد.وی با قدردانی از حمایت های بی بدیل و مستمر 
بانک شــهر از حوزه علمی کشور ،گفت: به لحاظ اهمیت این مســابقات بین المللی برای کشور  شایسته است 

تا تمامی سازمان ها ، نهاد ها و بنگاه های اقتصادی همانند بانک شهر برای حمایت از این رویداد اقدام کنند.

واحد بانکداری شرکتی بانک گردشگری افتتاح شد
ترقی اقتصادی: واحد بانکداری شــرکتی بانک گردشــگری با هدف ارائه خدمات متمایز و تعامل هدفمند با 
مشــتریان ویژه در محل شعبه مرکزی این بانک افتتاح شد.در این مراسم که با حضور دکتر مهدی جهانگیری 
رئیس گروه مالی گردشــگری، مرتضی خامی عضو هیات مدیره بانک این بانک و جمعی از مدیران ارشد بانک 

و گروه مالی گردشگری برگزار شد؛ بر ارائه خدمات متمایز در این حوزه متناسب با نیاز مشتریان تاکید شد.

آموزشگاه سه کالسه شهدای بانک رفاه افتتاح شد
ترقی اقتصادی: بانک رفاه در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی و با هدف کمک به بهبود زیر ساخت 
های علمی – آموزشــی کشور، در روســتای جعفر آباد از توابع شهرستان تربت حیدریه آموزشگاه سه کاسه 
افتتاح کرد.در ادامه روند مدرســه سازی بانک رفاه در مناطق محروم، آموزشگاه سه کاسه شهدای بانک رفاه 
روســتای جعفر آباد در زمینی به مســاحت 2800 متر مربع با زیر بنای 224 متر مربع به منظور تحصیل 35 

دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی احداث شد.

 پرداخت ۴ میلیون فقره وام قرض الحسنه 
به کسب و کارهای خرد

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران، گفت: 11 ســال حمایت از معیشــت و کسب و 
کارهای خرد با پرداخت 4 میلیون فقره وام قرض الحســنه توســط بانک قرض الحســنه مهر ایران رقم خورد.

مرتضی اکبری  به مناســبت 22 آذر ماه، یازدهمین ســالروز آغاز فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار 
داشــت: بانک قرض الحسنه مهر ایران توانست طی 11 سال گذشته در راستای توانمند سازی افراد کم درآمد 
و نیازمند جامعه و همچنین تامین مالی مشــتریان به منظور رفع مایحتاج ضروری آنها از معیشــت و کسب و 

کارهای خرد، 4 میلیون فقره وام قرض الحسنه پرداخت کند.

اولین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه افتتاح شد
ترقی اقتصادی: مرکز آموزش و تاالر اختصاصی معامات کارگزاری بانک صنعت و معدن بعنوان نخســتین 
مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه با حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن افتتاح شد.حسین مهری رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشســتی صمیمی که میان اعضای کمیته راهبری آموزش 
بازار ســرمایه که درحاشــیه آیین افتتاحیه مرکز آموزش و تاالر اختصاصی معامات کارگزاری بانک صنعت و 
معدن برگزار شــد اظهار داشت: یکی از مســائلی که در ابتدای ورود به بازار بورس و در نگاه اول حائز اهمیت 
بوده میزان دریافت آموزش جهت ورود به این بازار اســت و طبیعی است که هر چه میزان آموزش فرد بیشتر 
باشد می تواند موجب کسب سود بیشتری شود ، بر همین اساس بیشتر از اینکه میزان سرمایه مهم باشد نوع 

آموزش، مهارت و رفتار حائز اهمیت است.

رشد ۵۰/۶ درصدی تسهیالت اعطایی بانک مسکن
ترقی اقتصادی: مدیر امور اعتباری بانک مسکن از رشد 50.6درصدی حجم تسهیات پرداختی از سوی بانک 
مسکن طی هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.محمد حسن علمداری 
مدیر امور اعتباری بانک مســکن حجم تســهیات منعقده و اعطایی )در قالب طرح مسکن مهر و غیر از طرح 
مسکن مهر ( طی هشت ماهه نخست سال جاری را معادل 341 هزار و 421 فقره اعام کرد که نسبت به مدت 

مشابه سال 96 معادل 50.6 درصد افزایش یافته است.

تحقق ۸7 درصدی سود هر سهم بانک سینا
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سینا در جمع کارکنان از تحقق 87 درصدی سود پیش بینی شده هر سهم 
بانک در 6 ماهه اول سال جاری خبر دارد.مهندس پیشرو با بیان آنکه هدف این بانک جلب رضایت مشتریان و 
سهامداران از طریق تامین نظرات و تحقق نیازهای بانکی آنان است، افزود: با همت و تاش تک تک همکاران 
و همچنین مدیریت هزینه ها و توســعه سبد محصوالت و ارائه خدمات جدید، اهداف بانک به نحو قابل قبولی 
تحقق یافته و در موقعیت بســیار خوبی قرار داریم.وی افزود: سرمایه گذاری های این بانک که در بخش های 
مختلف اقتصادی، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش ها به منظور ایجاد سبدی متنوع از محصوالت و رشد متوازن 
درآمدها صورت گرفته، با همدلی، انسجام و همفکری حاکم بر بخش های مختلف بانک به خوبی به بار نشسته 

و تا پایان سال تمامی برنامه های ترسیم شده در این زمینه، محقق خواهد شد.

انتخاب پژوهشگر بانک ملت به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی
ترقی اقتصادی:پژوهشــگر بانک ملت به عنوان یکی از سه پژوهشــگر برتر نظام بانکی کشور انتخاب شد.در 
مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش و با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام و دکتر محمد طالبی دبیرکل 
و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، رییس پژوهشــکده پولی و بانکــی، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها 
برگزار شــد، از دکتر احسان عابدی پژوهشگر این بانک به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی تجلیل شد.در عین 
حال در مراسم یادشده، از چهار پژوهشگر منتخب بانک مرکزی، 11 پژوهشگر منتخب بانک ها، یک پژوهشگر 
منتخب پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نویسنده یک مقاله و نویسنده یک کتاب در حوزه پول و بانک 

با حضور مسووالن ارشد پولی و بانکی کشور تجلیل شد.

عضویت بانک آینده در انجمن بانکداران آسیا
ترقی اقتصادی: عضویت بانک آینده، در انجمن بانکداران آسیا و اقیانوسیه، تمدید شد.بانک آینده، با هدف تعامل 
بهینه با بانک های پیشتاز و استفاده از فرصت ها، ظرفیت ها و دیدگاه های بانک های برجسته حوزه آسیا و اقیانوسیه، 
از سال 1395 )2016 میادی(، به انجمن بانکداران آسیا پیوسته است.انجمن بانکداران آسیا؛ با عضویت بیش از 
120 بانک معتبر از کشورهای مختلف، از جمله: ایران، بزرگ ترین نهاد تخصصی غیردولتی بانکی در حوزه آسیا و 

اقیانوسیه است که برقراری تعامل و ارتباط بین آنها در بهبود ارتباطات و تسهیل روابط دولت ها مؤثر خواهد بود.

ترقی اقتصادی : رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســامی، 6 راهکار کلیدی 
برای تقویت ارزش پول ملی را تشــریح کرد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تاکید مقام 
معظم رهبری بر تقویت پول ملی گفت: یکی از 
وظایف مهم بانک های مرکزی در دنیا مدیریت 
تورم در جامعه است چرا که آثار و تبعات ناشی 
از تورم در اقتصاد کشــور اثرات منفی بر سایر 
شــاخص های اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی 
برجای می گذارد.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه بانک 
مرکزی باید عوامل موثر بر ایجاد تورم در فضای 
اقتصادی کشور را مدیریت و کنترل کند، افزود: 
بخشــی از این عوامل به حوزه مستقیم عمل 
بانک مرکزی و بخشی به تصمیمات دولت باز 

می گردد.
باید ریشه های کاهش ارزش پول ملی را 

بخشکانیم
وی ادامه داد: یکــی از عوامل مهم اثرگذار در 
آثار تورمی که منجر به کاهش ارزش پول ملی 
می شــود، موضوع حجم نقدینگی در اقتصاد 
کشــور است و اگر سیاست های بانک مرکزی 

در راستای کنترل حجم نقدینگی نباشد، این 
موضوع عامل مخربی در رشد فزاینده نرخ تورم 
در اقتصاد و آثار ناشــی از افزایش نرخ تورم در 
اقتصاد منجر به کاهــش ارزش پول ملی می 
شــود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه اگر بخواهیم پول 
ملی را تقویت کنیم، باید ریشــه های کاهش 
ارزش پول ملی را بخشــکانیم، اظهار داشت: 
یکی از مهمترین عوامــل مهم در این بخش 
مدیریت نقدینگی در جامعه است که مدیریت 
نقدینگــی در جامعه به عملکرد بانک مرکزی 
بازمی گردد کــه در این بخش به چه صورت 

عمل کرده است.
هر چه استقراض دولت افزایش یابد، 

حجم نقدینگی بیشتر می شود
وی در ادامــه گفتگو با خانه ملت، افزود: یکی 
از عوامــل موثر در افزایش حجم نقدینگی باال 
بودن نرخ ســود ســپرده های بانکی است که 
این موضوع باید با رویکــرد بانک مرکزی در 
حرکت به ســمت کاهش ســود سپرده ها به 
نحوی مدیریت شــود که آثار و تبعات ناشی 
از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشــور 

از محل کاهش نرخ ســود سپرده ها عملیاتی 
شود.پورابراهیمی با بیان اینکه استفاده از منابع 
بانک مرکزی در قالب استقراض توسط دولت 
یکی دیگر از عوامل مهمی است که بر افزایش 
نقدینگی تاثیر دارد، ادامه داد: هر چه استقراض 
دولت افزایش یابد، حجم نقدینگی بیشتر می 
شود و این تاثیر فزاینده ای روی تورم دارد که 
این موضوع ارزش پول ملی را کاهش می دهد.

اســتفاده از منابــع بانک مرکــزی به صورت 
استقراض دامن زدن به تورم با نرخ باال است

وی تاکیــد کرد: بانک مرکــزی به دلیل عدم 
استقال کافی همیشه این مســیر اشتباه را 
طی کرده و اجــازه داده که دولت ها از طریق 
استقراض از منابع بانک مرکزی برداشت داشته 
باشــند. رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســامی با بیان اینکه مفهوم استفاده 
از منابع بانک مرکزی به صورت اســتقراض، 
دامن زدن به تورم باال و افزایش حجم نقدینگی 
است که این موضوع سبب کاهش ارزش پول 
ملی می شــود، افزود: قاطعیت بانک مرکزی 
در جلوگیری از اضافه برداشــت توسط نظام 
بانکی یکی دیگر از عوامل مهمی اســت که بر 

روی کاهش حجم نقدینگی تاثیر می گذارد و 
بانک مرکزی باید با قاطعیت با اضافه برداشت 
ها برخورد کند، چرا که اگر اضافه برداشت ها 
استمرار داشته باشند، از طریق ضریب فزاینده 
پولی، حجم نقدینگی در جامعه افزایش یافته 
و اثر آن به یک شوک تورمی تبدیل می شود.

اصلی ترین مولفه که در افزایش یا کاهش 
ارزش پول تاثیر می گذارد، تورم است

وی بــا تاکید بر اینکه اصلــی ترین مولفه که 
در افزایش یــا کاهش ارزش پــول تاثیر می 
گــذارد، تورم اســت، توضیح داد: منشــأ این 
تورم اســتقراض دولت از بانک مرکزی، اضافه 
برداشــت بانک ها از بانک مرکزی و باال بودن 
نرخ سود ســپرده بانکی اســت که منجر به 
افزایش نقدینگی در جامعه شــده و نقدینگی 
همراه خــود تورم را به دنبال داشــته و تورم 
سبب کاهش ارزش پول ملی می شود، بنابراین 
اگر این ســه اصل مدیریت شود، پول ملی نیز 
تقویت می شود و تقویت پول ملی با مکانیزم 
مدیریت تورم در اقتصاد کشور امری امکانپذیر 
برای بانک مرکزی است.این نماینده مردم در 
مجلس دهم با اشــاره به سیاست های ارزی 

دولت افزود: با توجه به فضایی که در شــرایط 
تحریمی در کشور وجود دارد، مدیریت بازار ارز 
بسیار مهم است و اگر بانک مرکزی در مدیریت 
بازار ارز از رفتار حرفه ای برخوردار نباشد، منجر 

به کاهش ارزش پول ملی می شود.
رفتار حرفه ای بانک مرکزی در بازار 
ارز مهمترین عامل سیاست ارزی در 

جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است
وی با بیان اینکه رفتار حرفه ای بانک مرکزی 
در بازار ارز مهمترین عامل سیاســت ارزی در 
جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است، ادامه 
داد: اگر در این حوزه تصمیمات نادرستی اتخاذ 
شــود، همانند ماه های ابتدایی ســال جاری، 
ارزش پول ملــی کاهش می یابد.پورابراهیمی 
با تاکید بر اینکه یکــی از وظایف اصلی بانک 
مرکزی در مدیریت بازار ارز استفاده از عملیات 
بازار باز اســت، تصریح کرد: بانک مرکزی باید 
بتواند با مداخله خود در بازار ارز در زمانی که 
نرخ ارزش افزایش می یابد، با عرضه حســاب 
شده در قالب رفتار حرفه ای و در زمان کاهش 
با جمــع آوری ارز در بازار به تعــادل بازار ارز 

کمک کند.

راهکاریی برای تقویت ارزش پول ملی

 تورم اصلی ترین مولفه درافزایش یا کاهش ارزش پول 

اخبارکوتاه

بازارپول4

در حال حاضر بیش از 40 میلیون 
حساب قرض الحســنه پس انداز 
در بانــک ملی ایــران وجود دارد 
که موجودی هر کــدام از آنها از 
حداقــل ممکن تا چنــد میلیارد 
این  است. مجموع  متفاوت  تومان 
ریال  میلیارد  هزار  منابع، چندین 
را بــه صورت متمرکــز در اختیار 
بانک قرار داده تا آن را با دقت هر 
چه تمام تر در مسیر عام المنفعه 
و یا پرداخت تسهیات هزینه کند.

گاه این سوال مطرح می شود که چرا عده ای باید منابع مالی خود را بدون 
دریافت هیچ ســودی، در اختیار یک بانک بگذارند؟ چگونه ممکن است در 
دنیای امروز، کســی از سود کانی که می تواند با سپرده گذاری بلند مدت 
در نظام بانکی به دســت بیاورد چشــم پوشی کرده و آن را رایگان در یک 

حساب قرض الحسنه ذخیره کند؟
بررســی وضعیت حساب های قرض الحســنه پس انداز نشان می دهد که 
دارنــدگان این حســاب ها، عمیقا به نحوه مصرف ایــن منابع در کار خیر 
اعتقاد دارند. اساسا تعداد و موجودی حساب هایی که در دوره های منتهی 
به برگزاری قرعه کشــی جوایز افتتاح و یا تکمیل می شــوند، قابل توجه 

نیست.
میزان منابع و ماندگاری موجودی اغلب حســاب های قرض الحسنه پس 

انداز بانک ملی ایران به قدر کافی زیاد است، به طوری که موجودی برخی 
حســاب های افراد حقیقی نه تنها چندین میلیارد تومان اســت، بلکه طی 

سال های متمادی، این رقم افزایش هم یافته است.
این شرایط نشان می دهد که صاحبان این حساب ها، با خدا معامله کرده 
َ َقْرضاً َحَســناً َفُیضاِعَفُه لَُه  اند. آنها اعتقاد دارند که »َمْن َذا الَّذی یُْقِرُض اهللَّ

َو لَُه أَْجٌر َکریم «
تصــور این که صاحب یک حســاب قرض الحســنه پس انــداز با حداقل 
موجودی در ســاخت یک مدرسه در دورافتاده ترین منطقه کشور، ساخت 
یک راه روستایی، ساخت یک مرکز بهداشتی در منطقه ای محروم یا شکل 
گیری یک ازدواج نقش داشته اســت، می تواند برای او و همه اطرافیانش 

بسیار جذاب، دلگرم کننده و دارای اجر معنوی باشد.
این گونه است که قرض الحسنه به عنوان نگین بانکداری اسامی، موضوع 

سود مادی را به حاشیه رانده و اجر معنوی را جایگزین آن کرده است.
مشــتریان وفادار بانک ملی ایران این موضوع را به خوبی دریافته اند و این 
گونه است که موجودی و تعداد حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 

هر سال کیفیت مطلوب تری پیدا می کنند.

ترقی اقتصادی : شــعار بانک توسعه تعاون در چهارمین 
جشنواره پژوهشــی کارکنان بانک توسعه تعاون رونمائی 
شــد. سعید معادی مشــاور مدیرعامل و مدیر امور روابط 
عمومی و حوزه مدیریت بابیان اینکه شعار و لوگو ازجمله 
موارد مهم برای یک ســازمان تلقی می گردند که به عنوان 
هویت و شناســنامه هر ســازمان می توانند باعث جلب و 
جذب مردم و مشــتریان و دریچه ورود ذهنی و ارتباطی 
آنان به سازمان باشد گفت: شعار می تواند بیانگر مأموریت، 
محصول، خدمت و یا مزیت رقابتی کلیدی برای سازمان ها 
باشــد و تعهد یک خدمت را به مردم نشان می دهد؛ و در 
همین رابطه افزود: شعار باید کوتاه و درعین حال رسا باشد 
و ضمن ایجاد احساس مثبت در مخاطبان دارای بار معنای 

مثبت باشد و الزم است که در خاطره ها و ذهن ها بماند.
معــادی با بیــان اینکه بــا تائید و موافقــت جناب آقای 
مهدیان رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم و 
همچنین ســایر اعضاء محترم هیئت مدیره بانک، پس از 
تهیه و ارائه پیشنهاد توســط امور روابط عمومی و حوزه 
مدیریت، بررســی و دقت الزم از بین شــعارهای مختلف 
و متنوع اعمال و ســرانجام شــعار بانک حسب وظایف و 
رسالت وجودی آن و با بهره بردن از گنجینه غنی ادبیات 
و شعر ایران زمین و برداشت مصرع یکی از زیباترین اشعار 

مفهومی لسان الغیب حضرت خواجه حافظ شیرازی »آری 
به  اتفاق جهــان می توان گرفت« تعییــن گردید، اظهار 
داشــت: انتخاب این مصرع ارزشــمند با اتکا به اشتراک 
مفهومی و محتوایی کلیدواژه های تعاون و توسعه با مصرع 

مذکور بوده است. 
به نحوی که شــروع این مصــرع با کلمــه:»آری« داللت 
تأکیــدی و اثباتی بر مثبت اندیشــی و وقوع حتمی یک 
موضوع، توأم با تشــویق و ترغیب همــگان بر انجام کار 
ارزشمند و بزرگ بوده است و متعاقب آن واژه »به اتفاق« 
بیانگر مفهوم صریح و روشــن »با اتحاد«، »با تعاون«، »با 
همکاری«، »با همدلی« و »با همراهی« اســت، مضاف بر 
اینکه انجام کارهای مهم، بزرگ و ارزشمند در قالب بیان 
شــاعرانه، ترکیب »جهان می توان گرفت« متجلی شــده 
اســت که مفهوم تفکر جمعی، کار جمعی، تاش جمعی 
برای انجام کارهای بزرگ و مهم در جهت توسعه و ایجاد 

ظرفیت بیشتر و بهتر قابل درک و استنباط است.
مشــاور مدیرعامل و مدیــر امور روابــط عمومی و حوزه 
مدیریت با اشــاره به اینکه بانک توسعه تعاون در راستای 
تحقق اهداف، مأموریت، برنامه ها و رسالت حرفه ای خود، 
زمانی موفق و مؤثر می باشــد که بــا همدلی، همیاری و 
هم افزایــی آحاد مختلف اجتماعی که مفهوم عینی تعاون 

قلمداد می گردد، بتواند کارهای مهم و بزرگ را به سرانجام 
برســاند و نقش توســعه ای خود را به درستی ایفاء نماید، 
اظهار داشــت: بانک توسعه تعاون بانکی از جنس مردم و 
برای مردم اســت و با مشارکت مردمی و از طریق اقتصاد 
مردم مدار می تواند ایفاگر رســالت حرفه ای خود باشــد. 
انتخاب این شــعار برای بانک توسعه تعاون سعی گردیده 
با رعایــت اصل صداقت، از هرگونه شــعارزدگی، اغراق و 
غلو غیرمنطقی و عدم سنخیت، پرهیز و در مقابل با القاء 
پیام مبتنی بر اتحاد و همدلی و شــعار متکی بر شعور که 
برخاســته از درک صحیح از مســئولیت اجتماعی است، 

جامعه هدف و عموم مردم در کنار بانک توسعه تعاون به 
انجام کارهای ارزشمند و بزرگ برای توسعه ایران اسامی 

دعوت شده است.
وی گفت دعوت به مشــارکت، تعاون، اتحاد، هم افزائی و 
همراهی با بهره گیری از ظرفیت بی بدیل مردم که متکی به 
اقتصاد مردمی تعاون باشد عاوه بر ایجاد اعتماد می تواند 
زمینه ساز انجام کارهای بزرگ، ارزشمند در جهت کمک 
به ایجاد و توسعه اشتغال، کمک به حفظ اشتغال موجود، 
کمک به رونق تولیــد، افزایش تولید و خدمات، کمک به 

صادرات و کمک به توسعه بخش تعاون شود.

قرض الحسنه، نگین بانکداری اسالمی

»آری به  اتفاق جهان می توان گرفت«

شعار بانک توسعه تعاون رونمائی شد

 مدیرعامل بانک ملی ایران
محمدرضا حسین زاده



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 65 - نیمه دوم آذر 1397

راه های مقابله با تحریم در صنعت بیمه  
اخبارکوتاهمتولیان صنعت پیشنهاد دادند 

صالحیت مدیرعامل بیمه آسیا تایید شد
ترقی اقتصادی: صاحیت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل بیمه آسیا تایید شد.رییس کل 
بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران در نامه ای، صاحیت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل 
بیمه  آســیا را مورد تایید قــرار داد.بنا بر این گزارش،در نامه رییــس کل بیمه مرکزی اظهار 
امیدواری شده است با مساعی اعضای هیأت مدیره و کارکنان بیمه آسیا اهداف مورد نظر محقق 
شود.این گزارش می افزاید،پیش از این هیأت مدیره بیمه  آسیا به اتفاق آرا، مسعود بادین عضو 
هیأت مدیره و معاون فنی بیمه  های اموال )نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت( 

را به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه  آسیا انتخاب و معرفی کرده بود.

بیمه سامان برای هر سهم ۲۳۶ریال سود 
شناسایی کرد

ترقی اقتصادی: بیمه ســامان صورت های مالی میان دوره  ای 6 ماهه سال مالی منتهی به 
29 اســفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بیمه سامان با سرمایه یک هزار و 
500 میلیارد ریال، در نیمه نخســت ســال جاری، مبلغ 354 میلیارد و 249 میلیون ریال، 
سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد 
که در مقایســه با دوره مشابه ســال مالی پیش 6 درصد افزایش را نشان می دهد.»بساما« 
در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، 

6درصد افزایش را نشان می دهد.

صدور مجوز افزایش سرمایه بیمه تعاون
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه تعــاون جزییات افزایش ســرمایه 1.010.000.000.000 
ریالــی و زمان برگزاری جلســه هیات مدیره برای تصمیم گیــری در این خصوص را اعام 
کرد.بر اســاس مجوز صادر شده از سوی سازمان بورس شــرکت بیمه تعاون که با سرمایه 
490.000.000.000 ریال در بازار ســهام حضور دارد، قصد دارد تا بزودی با هدف رعایت 
الزامات مصوبۀ 24 بهمن ماه 95 هیات وزیران درخصوص حداقل ســرمایه برای مؤسسات 
بیمه غیردولتی و افزایش ســطح توانگری شــرکت افزایش ســرمایه صاحبان سهام خود را 
اجرایی کند.این گزارش می افزاید: بیمه تعاون به میزان 1.010.000.000.000 ســهم به 
ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال. که از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

پیش بینی شده است را برای این افزایش سرمایه در نظر گرفته است.

تیم کشتی بیمه رازی به عنوان قهرمانی جهان 
دست یافت

ترقی اقتصادی:تیم بیمه رازی به عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام 
باشگاه های جهان دست یافت.پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 
روزهای 22 و 23 آذرماه در سالن یادگار امام )ره( دانشگاه آزاد اسامی شهر بابل و با حضور 
2 تیم ایرانی و 6 تیم خارجی برگزار شد.در پایان این رقابت ها تیم بیمه رازی بابل به عنوان 

قهرمانی دست یافت و تیم های ترکیه و پاس ستارگان ساری به ترتیب دوم و سوم شدند.

بهبود پرتفوی بیمه ملت 
ترقی اقتصــادی: آیین تنفیذ حکم مدیرعامل شــرکت بیمه ملت بــا حضور مدیرعامل 
هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بیمه 
ملت برگزار شد.در مراسم، علی صاحی نژاد ضمن تشکر از اعتماد هیات مدیره برای انتخاب 
وی به عنوان مدیرعامل بیمه ملت اظهار داشــت: فعالیت در صنعت بیمه در شــرایط فعلی 
اقتصادی کشور و با وجود تحریم ها، نبود نقدینگی و همچنین ظهور تکنولوژی های جدید 
و تغییر سبک زندگی، کار بسیار پیچیده و مشکلی است.مدیرعامل جدید بیمه ملت با اشاره 
به ضرورت حفظ و تقویت توانگری مالی شرکت تصریح کرد: اصاح و بهبود وضعیت پرتفوی 
شرکت و همین طور افزایش سرمایه آن در آینده نزدیک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ارائه بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی 
توسط بیمه پارسیان

ترقی اقتصادی: بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی توسط بیمه پارسیان ارائه شد.با توجه 
به اینکه طبق قانون تملک آپارتمان ها، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به تهیه بیمه نامه 
آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی خود هستند، شرکت بیمه پارسیان اقدام به طراحی بیمه 
نامه جامع مجتمع های مسکونی با نرخها و تخفیفات قابل ماحظه نموده است.در این طرح عاوه 
بر پوشش های متعارف رشته آتش سوزی از قبیل آتش سوزی، صانحه، انفجار، زلزله، سیل و ...  
پوشش های اضافی مانند اسکان موقت، سرقت،هزینه اجاره دریافتی مالکین و ... نیز در نظر گرفته 
شــده است.مدیران مجتمع های مسکونی با خرید اینبیمه نامه می توانند از 10 درصد تخفیف 

در  بیمه نامه مسئولیت جامع مدیران مجتمع های مسکونی بیمه پارسیان نیز بهره مند شوند .

 اهدای جایزه ملی یادگیری الکترونیکی 
به بیمه  کوثر

ترقی اقتصادی:جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در بخش ســازمان برتر ازســوی سازمان 
یونسکو و با حضور وزیر علوم و تحقیقیات به بیمه  کوثر اهدا شد.پس از ارزیابی به عمل آمده از 
سوی ممیزان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو این جایزه به شرکت اهدا شد.این 
برنامه با هدف فرهنگ ســازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی، شناســایی و تشویق 
افراد و سازمان های موثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی و معرفی برگزیدگان 
حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه و با حضور وزیر علوم وتحقیقات و سازمان ها و شرکت های 
معتبر در سالن همایش های بین المللی سازمان مرکز اسناد وکتابخانه ملی ایران برگزار شد.    

مدیرعامل بیمه میهن به تایید بیمه مرکزی رسید
ترقی اقتصادی:رئیس کل بیمه مرکــزی طی حکمی، انتصاب داریوش محمدی به عنوان 
مدیرعامل بیمه میهن را تأیید کرد.در حکم صادره که به امضای غامرضا ســلیمانی رئیس 
کل بیمه مرکزی ج. ا.ایران رسیده ، آمده است؛حسب بررسی های به عمل آمده، بدین وسیله 
اعــام می دارد انتصاب آقای داریوش محمدی بــه عنوان مدیرعامل بیمه میهن برای مدت 
باقی مانده از دوره دو ساله اعضای هیئت مدیره از نظر بیمه مرکزی ج . ا. ایران بامانع است.

»بیمه ما« به دنبال افزایش سهم بیمه های عمر 
ترقی اقتصادی: مدیرعامل شــرکت بیمه ما اظهار داشــت: سیاســت این شرکت از همان 
ابتدای شکل گیری، تمرکز بر بیمه های عمر و سرمایه گذاری با توجه به ماهیت استراتژیک 
کسب سهم بازار و سهم باالی رشته در بین تمامی رشته ها بوده است.حجت بهاری فر اظهار 
داشــت: با با فروش حرفه ای، ارتباط با بیمه گزاران و نگهداشت و  توسعه محصوالت جدید 

می توان به سهم باال در ترکیب محصوالت شرکت و سهم در صنعت بیمه دست یافت. 

تحقق افزایش سرمایه بیمه آرمان
ترقی اقتصادی: سرمایه شــرکت بیمه آرمان با 25 درصد افزایش به 1500 میلیارد ریال 
رســید.با فروش کامل حق تقدم های ســهام بیمه آرمان در ســازمان بورس اوراق بهادار، 
سرمایه این شــرکت از 1200 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال افزایش یافت. بر اساس 

این گزارش، اقدامات الزم برای ثبت سرمایه در روزنامه رسمی نیز در حال انجام است.

 بیمه دی به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال 
سود محقق کرد

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه دی در دوره شــش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1397 
)حسابرســی شده( به ازای هر ســهم 100 ریال سود محقق کرده است.همچنین بیمه دی 
براســاس عملکرد واقعی شش ماهه برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 مبلغ 
250.331 میلیون ریال ســود خالص محقق کرده اســت. صورت های مالی بیمه دی نشان 
می دهد که این شرکت در شش ماهه نخست سال، یک میلیون و 823 هزار و 499 میلیون 
ریال حق بیمه صادر کرده اســت که نســبت به دوره مشابه سال قبل از آن 28 درصد رشد 
داشته است. درآمد حق بیمه این شرکت نیز در دوره مورد اشاره با رشدی 312 درصدی به 

2 میلیون و 370 هزار و 956 میلیون ریال  رسیده است.

ترقی اقتصادی : بیمه گران معتقدند در شــرایطی که به 
دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا استفاده از ظرفیت اتکایی 
خارجی از صنعت بیمه ســلب شــده، برای کاهش خطرات 
نگهداری ریســک در داخل کشــور ضروری است ظرفیت 
کنسرســیوم اتکایی این صنعت با همکاری دولت و مجلس 
تقویت شود.در دوره پیشین تحریم ها که شرکت های بین 
المللــی صنعت بیمه همکاری خود را بــا ایران قطع کردند  
کشورمان برای توزیع ریسک دو اقدام را در دستور کار قرار 
داد؛ نخســت صندوق ویژه مقابله با تحریم ها را دولت ایجاد 
کرد و دیگری ظرفیت مشترک صنعت بیمه به همت شرکت 
های بیمــه با هدف توزیع بیمه اتکایــی انجام گرفت.هدف 
اصلی راه اندازی صندوق ویژه مقابله، پوشش ریسک موجود 
در صنعت نفت و حمل و نقل بخصوص صنایع پاالیشــی و 
کشــتیرانی بود.بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، با هدف مصون 
ماندن شرکت های بیمه از ضررهای احتمالی طراحی شده 
و شرکت های بیمه اتکایی، شرکت های بیمه دیگر را بیمه 
می کنند تا منافع مشتریان محفوظ بماند.این شرکت ها که 
افراد و اموال بسیاری را در سطح گسترده ای بیمه می کنند 
به نوبه خود در مقابل خطرات سنگین یا انبوه تعهداتی قرار 
می گیرند که جبران خسارت های احتمالی آنها خارج از توان 
مالی این شرکت هاست و نگهداری این تعهدات توجیه فنی و 
اقتصادی ندارد.شرکت های بیمه بخشی از تعهدات بیمه ای 
مــازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را دوباره نزد شــرکت یا 
شــرکت های بیمه دیگر بیمه می  کنند تا این ریسک توزیع 
شــود.تا پیش از تحریم های اوایل دهه 90 شــرکت های 
ایرانی صنعت بیمه با همــکاران خود در اقصی نقاط جهان 
قراردادهای اتکایی داشــتند یعنی اینکه یا از شــرکت های 
دیگر اتکایی می پذیرفتند و یا بخشــی از ریســک خود را 
به خارج از کشــور واگذار مــی کردند.با اعمال تحریم ها در 
ســال های 1390 و 1391 این ارتباط اتکایی قطع شد و از 
آنجا که نگهداری همه ریسک های احتمالی در داخل کشور 
مخاطراتی ایجاد می کرد، دســت انــدرکاران صنعت بیمه 
تاش کردند بخشی از این ریســک را در دو قالب صندوق 
ویژه تحریم و نیز ظرفیت مشترک صنعت بیمه توزیع کنند 
هرچند همکاری با شرکت های بیمه خارجی که ارتباطی با 
بازارهای آمریکا نداشــتند، نیز وجود داشت.در این دوره از 
تحریم ها نیز صنعت بیمه قصــد دارد از همین دو ظرفیت 
موجود برای مقابله با تحریم ها اســتفاده کنند؛ »غامرضا 

ســلیمانی« رئیس کل بیمه مرکزی ایران سیزدهم آذر ماه 
اعام کرد: با ورود 14 شرکت به کنسرسیوم اتکایی صنعت 
بیمه برای مقابله با تحریم، ظرفیت این صندوق 920 میلیارد 
تومان رشد کرده اســت.پیش از این هشت شرکت بیمه در 
کنسرســیوم اتکایی صنعت بیمه مشارکت داشتند و با ورود 
14 شــرکت جدید، می توان گفت که صنعت بیمه ایران به 
طور کامل برای مقابله با تحریم ها وارد میدان شــده است.
آنگونه که رئیس کل بیمــه مرکزی وعده داده، برای توزیع 
ریسک و پوشش اتکایی، انتشار اوراق ریسک در بازار سرمایه 
در دستور کار است تا بتوان از این مسیر ریسک پروژه های 
بزرگ بویژه در حوزه انرژی و حمل و نقل پوشش داده شود.
ایجاد شرکت ملی بیمه اتکایی برای مقابله با تحریم

رییس کل بیمه مرکزی با اشــاره به تحریم های بین المللی 
علیه صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی 
ملی تاکید کرد. غامرضا سلیمانی با اعام این مطلب افزود: 
با تاسیس شرکت ملی بیمه اتکایی می توانیم تهدید تحریم 
های ناجوانمردانــه را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم.وی 

گفت: رتبه بندی صحیح شرکت های بیمه، کنترل و نظارت 
بر تعهدات بیمه ای در گرو تربیت متخصصان اکچوئر است 
و دانشــکده های تخصصی بیمه باید به کمک صنعت بیمه 
بیایند. سلیمانی خاطرنشان کرد: نگاه فعلی صنعت بیمه در 
حوزه جذب نیروی انسانی باید تغییر کند چرا که جابجایی 
نیروها در درون صنعت بــدون جذب جوان های متخصص 

نمی تواند چندان موثر باشد.
رییس شــورای عالی بیمه از صنعت بیمه به عنوان صنعتی 
دانش محور یاد کرد و گفت: روند توســعه ای صنعت بیمه 
با توســعه دانشــکده های تخصصی بیمه و رشد موسسات 
علمی امکان پذیر است و بیمه مرکزی آمادگی خود را برای 
همــکاری های آتی اعام می کنــد.وی تصریح کرد: پیوند 
صنعت بیمه و دانشــگاه یک پیوند ریشه دار است اما هنوز 
ظرفیت های بســیاری در حوزه توسعه رشته های بیمه ای 
به خصوص بیمه هــای زندگی وجود دارد. رییس کل بیمه 
مرکزی با تاکید بر ضرورت همراهی بیشــتر نهادهای علمی 
و صنعت بیمه، خاطرنشــان کرد: با بررســی و جمع بندی 

پایان نامه های کاربردی و تخصصی می توان موانع توســعه 
نیافتگــی صنعت بیمه را احراز کرد و چالش های موجود را 

به حداقل رساند.
ضرورت تقویت صندوق ویژه مقابله با تحریم 

در این زمینه »سیدرســول تاجدار« عضو شــورای عمومی 
ســندیکای بیمه گران ایران به ایرنا گفــت: از زمان خروج 
آمریکا از برجام، صنعت بیمه با بازگشــت تحریم ها مواجه 
شــد و از ایــن رو نیاز بود که بار دیگــر از ظرفیت صندوق 
ویژه تحریم و کنسرسیوم ظرفیت مشترک صنعت بیمه برای 
پوشش ریســک فعاالن اقتصادی بویژه در طرح های بزرگ 
بهره برداری شــود.وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه تاش 
خواهد کرد تا ریســک فعالیت هــای اقتصادی در ماه های 
آینده را پوشــش دهد، افزود: از دولت نیز انتظار می رود در 
بودجه سال آینده توان صندوق ویژه تحریم را از یک میلیارد 
دالر فعلی به پنج میلیــارد دالر افزایش دهد.تاجدار درباره 
چرایی ضرورت این افزایش ســهم دولــت در صندوق ویژه 
مقابله با تحریم اظهار داشــت: در زمان بروز خسارت هایی 
چون تصادم دریایی و یا آلودگی های ناشی از حوادث نفتی 
و دریایی، گاهی خســارت ها آنچنان بزرگ اســت که نمی 
توان انتظار داشــت یک شرکت به تنهایی از عهده پرداخت 
آن برآید.ایــن مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: تقویت صندوق 
ویژه مقابله با تحریم همراهی دولت و مجلس را می طلبد تا 
این بار نیز بتوانیم با موفقیت دوران تحریم ها را بدون هیچ 

مشکلی سپری کنیم.
همکاری با صنعت بیمه جهان متوقف نشده است

با وجــود محدودیت هایی که در زمینه قبــول یا واگذاری 
اتکایی در صنعت بیمه با شــرکت های خارجی بوجود آمده 
اما نمی توان گفت که این ارتباطات به طور کامل قطع شده 
است.هرچند شرکت های بیمه جهان از همان مرحله نخست 
اعمــال تحریم های آمریکا، همکاری خــود با ایران را قطع 
کردند اما از همان زمان شرکت های بیمه ای دیگر به میدان 
آمدند زیرا تفاوت این دوره از تحریم ها در این است که فقط 
تحریم های آمریکا بازگشــته و محدودیتی برای همکاری با 
دیگر کشــورها وجود ندارد. با این اوصاف، فقط شرکت های 
بــزرگ بیمه ای جهان که یا ســهامداران آمریکایی دارند و 
یا در بازار آمریــکا فعال اند، بازار ایران را ترک کردند اما به 
گفته رئیس کل بیمه مرکزی اکنون 13 شرکت با ایران کار 

می کنند که ارتباطی با آمریکا ندارند

ترقی اقتصادی :  رعایت اصول اساســی بازاریابی و استفاده از ابزارهای نوین 
توســعه تجارت برای تداوم فعالیت و بقای شــرکت های بیمه ای یک ضرورت 
انکارناپذیر اســت. دکتر غامرضا ســلیمانی که در جمــع اعضای انجمن های 
صنفــی نمایندگان بیمه ســخن می گفت، بــا اعام این مطلــب افزود: ورود 
نمایندگان بیمه ای و کادر شــبکه فروش در تصمیم ســازی ها به نفع شرکت 
های بیمه است چرا که شبکه فروش نقاط قوت و ضعف محصوالت بیمه ای را 
به خوبی می شناسد و می توانند در اصاح ساختارهای تولید محصول و بسته 

های بیمه ای اظهارنظر کنند.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اهمیت تجارب و دانش بازاریابی نمایندگان 
فروش بیمه، تصریح کرد: نمایندگان منتظر اباغ ها و ارائه راهکارها توسط نهاد 
ناظر نباشــند و خودشان با اســتفاده از پیشینه حرفه ای و دانش فنی خود راه 

حل هایی را برای بهبود وضعیت صنعت بیمه ارائه کنند.
دکتر سلیمانی اظهارداشت: اگر مصوبات شورای عالی بیمه با منافع بیمه گران 

و بیمه گذاران در تعارض باشد قطعا در هنگام اجرا با مشکل روبرو خواهد شد 
و به همین خاطر نمایندگان باید با ارائه پیشــنهاد و نقطه نظرات خود در وضع 

قوانین و آیین نامه ها مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: به جرات می گویم مهمترین قشری که می تواند جلوی 
فساد، تخلف و تقلب در صنعت بیمه را بگیرد مجموعه نمایندگان و کادر شبکه 
فروش بیمه ای هســتند کــه با تحقق این امر در وضعیت معیشــتی آنان نیز 

تحولی اساسی صورت خواهد گرفت.
دکتر ســلیمانی افزود: هر چقدر مردم از عملکرد صنعت بیمه ناراضی باشــند 
اقبــال آنان به خرید بیمه نامه نیز کمرنگ خواهد شــد که البته این نارضایتی 
ریشــه در عوامل گوناگونی دارد که ضعــف قوانین موجود، تخلف نمایندگان و 

سوء رفتار برخی از فعاالن صنعت بیمه از آن جمله به شمار می رود.
رییس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از شادابی شبکه فروش صنعت بیمه 
و تعصــب آنان به ایــن صنعت بر اهمیت امر آموزش در توســعه صنعت بیمه 
تاکیــد کرد و گفت: هر نیروی جدیدی که قصــد ورود به صنعت بیمه را دارد 
باید نخســت آموزش کافی را پشت سربگذارد تا آگاهانه در این عرصه فعالیت 
کند و در گام های بعد نظارت دقیق و پایش مســتمر توسط شرکت های بیمه 

الزامی است.
رییــس کل بیمه مرکــزی در بخش دیگری از ســخنان خــود دغدغه های 
نمایندگان فروش بیمه را در خصوص فعالیت اســتارت آپ ها طبیعی دانست 
و گفت: صنعت بیمه باید مثل صنایع دیگر وجود واقعیتی به اســم استارت آپ 
ها را بپذیرد اما نگاه تهدید آلود به شبکه های دیجیتالی فروش بیمه نامه نگاه 
خوبی نیست و اگر هم تهدیدی در میان باشد باید آن را به فرصت تبدیل کنیم.

ایشــان تصریح کرد: وضع قوانین و آیین نامه های متناسب و مدیریت صحیح 
فضای دیجیتال نه تنها به کســب بیمه ای نمایندگان شبکه فروش لطمه نمی 

زند بلکه با تهیه بسته های بیمه ای می توان بازارهای جدیدی را ایجاد کرد.
وی از استارت آپ ها، تکنولوژی های نوین و شرکت های دانش بنیان به عنوان 
مســیرها میانبر رشد و توسعه کشــور یاد کرد و گفت: متاسفانه صنعت بیمه 
تاکنون نتوانسته است از این ظرفیت عظیم به خوبی استفاده کند و ما با دقت 
و حساســیت راهکارهای توسعه قانونی استارت آپ ها را در شورای عالی بیمه 

بررسی خواهیم کرد تا به نتایج مطلوب تری برسیم.
رییــس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از ســخنان خــود؛ افزایش ضریب 
نفوذ بیمه های زندگی در جامعه را سیاســت اصلی و راهبرد اســتراتژیک نهاد 
ناظردانســت و افزود: نمایندگان با تکیه به تجارب خود در امر فروش بیمه نامه 
با ذائقه بیمه گذاران آشــنایی بیشتری دارند و می توانند بسته های خاصی را 
پیشــنهاد بدهند تا مردم برای خرید بیمه نامه های زندگی ترغیب و تشــویق 

شوند.
رییس شــورای عالی بیمه یادآور شــد: در راستای توسعه بیمه های زندگی به 
شــرکت تخصصی خاورمیانه مجوزی اعطا شــده و مجوزهای دیگری نیز برای 

ورود شرکت های تخصصی فروش بیمه نامه های عمر در دست صدور است.
وی خاطرنشــان کرد: نیروهای چابک و خوشــفکر می توانند شــرکت ها را از 
بحــران نجات بدهند چرا که در عصر حاضر اصــل رقابت پذیری فقط در گرو 

تامین سرمایه نیست و به توانمندی های نیروی انسانی بستگی دارد.
دکتر غامرضا ســلیمانی با اشــاره به بازارهای بکر صنعت بیمه در حوزه های 
گوناگون از جمله وجود بیش از بیست و هفت میلیون مسکن در کشور، گفت: 
اگــر فعاالن صنعت بیمه و در راس آنان نمایندگان شــبکه فروش اهمیت این 
بازار بزرگ را درک کنند یک تجارت چند هزار میلیارد تومانی در انتظار صنعت 
بیمــه خواهد بود و این صنعــت عاوه بر تامین منافــع کارکنان خود خواهد 

توانست در تولید ناخالص ملی نیز نقش ویژه ای را ایفا کند.

ترقی اقتصادی : نایب رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل 
بیمه دانا، چالش های اساسی صنعت بیمه را ناشی از برخی 

مقررات حاکم بر این صنعت دانست.
دکتــر ابراهیم کاردگــر با تأکید بر ضــرورت اصاح برخی 
آیین نامه های شورای عالی بیمه اضافه کرد: صنعت بیمه به 
این نتیجه رسیده است که برخی از این مقررات ایراد جدی 
دارد و تمام تاش نهاد ناظر این اســت که این آیین نامه ها 
اصاح شود. وی در جمع نمایندگان و کارکنان استان البرز 
با اشــاره به مشکات ناشی از جنگ قیمت ها در بازار گفت: 
مطمئن هستم هیچ کس راضی نیست صنعت بیمه در کشور 
زیان ده شود حتی بیمه گذار، اما زمانی که صنعت بیمه دچار 
ضرر و زیان شود، مطمئنا در بلند مدت، توان پوشش ریسک 
بیمه گذار را نخواهد داشــت، لذا در بلند مدت بیمه گذار هم 

ضرر خواهد کرد.
وی با اشــاره به پیشنهاد تشــکیل کارگروه های بیمه ای در 

شــرکت افزود: بیمه علم آمــار، ریاضی و تحلیــل ارزیابی 
و ریســک است. یعنی زمانی که شــرکت سود دهی داشته 
باشــد، افزایش ســرمایه اتفــاق می افتد، توانگــری مالی 
شــرکت باال می رود و می توانیم ریســک های بیشــتری را 
پوشــش دهیم.دکتر کاردگر با اشــاره به تهدیدات ناشی از 
جنگ قیمت، از نمایندگان و  شــبکه فروش خواســت در 
این خصوص بــه صنعت بیمه با ارائــه راهکار کمک کنند.
مدیرعامل بیمه دانا گفت: انجمن صنفی نمایندگان و کانون 
نماینــدگان بیمه دانا باید به انجمن صنفی نمایندگان بیمه 
ایران، آســیا و البرز وصل شــود تا یک تشکل فراگیر شکل 
 گرفتــه و با یاری یکدیگر به حل و فصل مشــکات صنعت 

بیمه بپردازند.
وی، داشــتن اختیارات برای مدیران مناطق را مورد تأکید 
قرار داد و از آنان خواســت نسبت به جذب پرتفوی ماهانه و 
افزایش ســهم صدور توجه ویژه داشته باشند.دکتر کاردگر، 

مدیریت 55 درصدی ســهام عدالت را یادآور شد و با اشاره 
به تأیید توانگری مالی ســطح یک این شرکت توسط بیمه 
مرکزی در مقایسه با سایر شــرکت های بیمه گفت: تفاوت 

ساختار پرتفوی بیمه دانا با ساختار پرتفوی شرکت های دیگر 
سبب شده تا ضمن تقویت توانگری مالی شرکت، بهبود روند 

فرآیندها سرعت بیشتری داشته باشد.

ترقی اقتصادی : نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه گفت: 
با توجه به جهش قیمت خودرو و نیز هزینه های درمان، بیمه مرکزی باید هرچه 

سریعتر نرخ حق بیمه شخص ثالث را اصاح کند.
 حســین کریمخان زند اظهار داشت: سال گذشته نرخ های حق بیمه حدود 26 
درصد کمتر از نرخ واقعی آن تعیین شــد و در شــرایطی که هنوز هم این فاصله 

وجود دارد، شــاهد افزایش قیمت خودرو و قطعات آن در بازار هستیم.وی افزود: 
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از خســارت های بیمه شخص ثالث به حوزه 
درمان اختصاص می یابد، شاهد آن هستیم که نوسان های ارزی روی قیمت تمام 
شده تجهیزات، اقام و خدمات پزشکی اثر گذاشته و نرخ ها را افزایش داده است.
مدیرعامل بیمه نوین تاکید کرد: ادامه این روند اثر سوئی بر عملکرد شرکت های 

بیمه می گذارد و ضریب خسارت را در این رشته بیش از پیش افزایش می دهد.
کریمخان زند افزود: در چنین شــرایطی که حق بیمــه دریافتی از بیمه گذاران 
جوابگوی خســارت های پرداختی نیست، از بیمه مرکزی انتظار می رود که طبق 
آیین نامه ها عمل کند و هرچه سریعتر پیشنهاد اصاح نرخ ها را به شورای عالی 
بیمه ارایه کند.نماینده شــرکت های بیمه در شورای عالی بیمه گفت: در شرایط 
کنونی نرخ حق بیمه شــخص ثالث حداقل باید 30 درصد افزایش یابد. به دنبال 
افزایش قیمت خودرو در بازار، بیمه مرکزی به مردم توصیه کرده اســت سرمایه 
بیمه بدنه خودروی خود را افزایش دهند تا در زمان بروز خسارت با مشکل مواجه 

نشوند.

شبکه فروش می تواند با کمک استارت آپ ها بازارهای جدیدی را خلق کند

دالیل نارضایتی مردم از صنعت بیمه 

ضرورت اصالح آیین نامه های شورای عالی بیمه

جنگ قیمت ها در صنعت بیمه 

با توجه به جهش قیمت خودرو و هزینه های درمان،
ضرورت اصالح نرخ حق بیمه شخص ثالث 

بازاربیمـــه5
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تجارت  هدف گــذاری  اقتصادی:  ترقی 
30 میلیارد دالری میــان ایران و ترکیه 
بار دیگر در جریان دیدار روسای جمهور 
دو کشــور مورد تأکید قــرار گرفت که 
البته نیازمند تقویت همکاری های بانکی 
و مشــارکت تجــاری و ســرمایه گذاری 
دو کشور اســت. فعًا بر اســاس آمارها 
تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه روند 
 نزولی دارد اما این به معنای بی اثر بودن 
ایــن  تحقــق  بــرای  کشــور  دو  اراده 

هدف گذاری نیست.
فعًا با کاهش ارزش رالن و تحوالت انجام 
شده در راستای نظام مند کردن بازار ارز 
ایران، از یک سو تأمین ارز برای واردات از 
ترکیه با چالش مواجه شده و از دیگر سو 
کاالهای ترک مزیــت رقابتی خود برای 
حضور در بازار ایران، یعنی قیمت مناسب 
را از دست داده اند؛ چراکه تقاضا در بازار 
کشورمان تضعیف شده و قیمت تمام شده 
کاالهای ترک در این بازار نیز با احتساب 
قیمت ارز آزاد به مراتب از قیمت کاالهای 

داخلی باالتر است.
از ســوی دیگــر، مشــکات بانکــی و 
همچنین الزام پیمان ســپاری ارزی برای 
صادرکنندگان باعث شــده اســت بخش 
قابل توجهی از صادرات ایران به ترکیه با 
باتکلیفی و مشکل مواجه شود به گونه ای 
 کــه وزن صــادرات از ایران بــه ترکیه 
در 8 ماه نخســت امسال 67 درصد افت 

کرده است.
آمارهای منتشــر شــده از ســوی اداره 
آمار ترکیه نیز از افــت تجارت دوجانبه 
حکایت دارد و نشــان می دهد مبادالت 
تجاری ایران و ترکیه در 10 ماهه 2018 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 
10درصدی مواجه شــده و هدف گذاری 
افزایش چشمگیر مبادالت دو کشور را با 

چالش مواجه کرده است.
بر اســاس این داده ها مبــادالت تجاری 
دو کشــور که از ژانویه تــا اکتبر 2017 
حدود 9.2 میلیارد دالر بود در 10 ماهه 
منتهی به اکتبر 2018 به 8.25 میلیارد 
دالر کاهش یافته اســت. بررسی ها نشان 
می دهد در این دوره زمانی صادرات کاال 
از ترکیه به ایران 22 درصد کاهش داشته 
و از 2.6 میلیارد دالر در 10 ماهه ســال 
گذشــته میادی به حدود 2میلیارد دالر 
در 10 ماهه نخست امسال رسیده است.

از سوی دیگر صادرات ایران به ترکیه نیز 
در این دوره 10 ماهه با افت 5.6 درصدی 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه 
شده و از حوالی 6.6 میلیارد دالر به 6.2 

میلیارد دالر رسیده است
بر اســاس اطاعات اداره آمار ترکیه، در 
10 ماهه امســال، ایران بیستمین مقصد 
صادراتی ترکیــه و هفتمین تأمین کننده 

کاالهای موردنیاز این کشور بوده است.
از این ســو اما، بر اساس آمارهای گمرک 
ایــران، در 8ماهــه 1397، جمهــوری 
ترکیه با یک پله نزول نســبت به ســال 
قبل، ششــمین مقصد کاالهای صادراتی 
کشورمان محســوب می شود درحالی که 
در سال گذشــته ترکیه پنجمین مقصد 
صادراتــی ایران بوده اســت. بر اســاس 
آمارها، در 8 ماهه امســال، صادراتی کاال 
از ایــران به ترکیه با افت 67 درصدی در 
وزن و کاهــش 33 درصــدی در ارزش 

مواجه شده است.
در حــوزه واردات نیــز درحالی که ترکیه 
در ســال 1396، چهارمین مبدأ واردات 
کاال به ایران محسوب می شد، در 8 ماهه 
امســال با دو پله نزول به ششمین مبدأ 
واردات کاال به ایران تبدیل شــده است. 
در این دوره زمانی مجموع ارزش واردات 

از این کشــور بــه یک میلیــارد و 568 
 میلیون دالر رسیده است که در مقایسه 
بــا دوره مشــابه ســال قبل بــا کاهش 
37درصــدی وزن و افــت 26 درصدی 

ارزش مواجه است.
ریشــه یابی دالیل افت تجــارت ایران و 
ترکیه بیش از هر چیزی می تواند نشانگر 
اثرگذاری نوسانات ارزی ایران بر واردات 
کاال و همچنیــن تأثیــر محدودیت های 
بانکــی ایجاد شــده برای کشــورمان بر 
صادرات باشــد؛ این در حالی اســت که 
ایــران و ترکیــه تفاهم نامه اســتفاده از 
ارزهــای محلی برای تجــارت را به امضا 
رســانده اند و بانک های مرکزی دو کشور 
نیز حســاب هایی برای ایــن کار افتتاح 
کرده اند. به نظر می رسد توسعه مناسبات 
بانکــی میان ایــران و ترکیه و همچنین 
تسهیل مبادالت کاالیی و ترانزیت میان 
دو کشور می تواند تا حدی زیادی تبعات 
منفی نوسان نرخ ارز و تحریم های بانکی 
بر تجارت دوجانبه را خنثی کند؛ مسائلی 
کــه رئیس جمهور کشــورمان نیز آنها را 

ضروری می داند.
 حســن روحانــی در پنجمین جلســه 
شــورای عالی روابط راهبــردی ایران و 
ترکیه، بــا تأکید بر تــاش برای تحقق 
هدف گذاری تجــارت 30 میلیارد دالری 
میــان دو کشــور، گفت: در این مســیر 
تقویــت همکاری های بانکی، شناســایی 
و  اقتصادی  زمینه های جدید همــکاری 
توســعه اقدامات مقتضی بــرای برقراری 
مشــارکت تجاری نزدیک تر و نیز تدارک 
شرایط بهتر برای ســرمایه گذاران در دو 
کشور، تسهیل حمل ونقل کاال و افزایش 
مشــارکت بخش خصوصی در همکاری 

تجاری و بازرگانی ضروری است.
روحانی همچنین با اشاره به ظرفیت های 

ترانزیتــی دو کشــور، تصریــح کــرد: 
ظرفیت ها در این حوزه به نحوی است که 
می توانیم  مسیر ترانزیتی شرق به غرب را 
با سرمایه گذاری مشترک متحول سازیم. 
ضمن اینکه اتصال خطوط ریلی ایران تا 
دریاچه وان و ایجاد تنوع در خطوط ریلی 
با سرمایه گذاری مشترک نیز می تواند به 
نفع دو ملت و ملت های منطقه باشــد و 
به افزایش تجارت ایــران و ترکیه کمک 
شــایانی کند. در این میان غامحســین 
شافعی، رئیس اتاق ایران نیز که در صدر 
هیاتی 40 نفره از فعاالن بخش خصوصی 
همراه بــا رئیس جمهور به ترکیه ســفر 
کرده است، استفاده از ابزار تهاتر از طریق 
ایجاد صندوق کاال در راستای بهره مندی 

از ارزهای ملی دو کشور راهکار مناسبی 
برای توســعه مبادالت تجاری دو کشور 
عنوان کرد. شافعی پیشــنهاد کرد برای 
برطــرف شــدن نواقص و کاســتی های 
توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 
کارگروهی تخصصی میان دو طرف ایجاد 
شــود تا آنچه تاکنون مانع تحقق تجارت 
30 میلیارد دالری میان دو کشــور بوده 

است را شناسایی و برطرف کنند.
رئیس اتاق ایران همچنین خواستار حذف 
تدریجــی موانع موجود در حمل ونقل دو 
کشــور اعم از زمینی، ریلی و هوایی شد 
و هم زمان فعاالن اقتصادی ترک را برای 
حضور در ایران و سرمایه گذاری در تولید 

کاالهای مشترک دعوت کرد.

به عقیده رئیس اتاق ایران، سرمایه گذاری 
با  مشترک برای تولید کاالهای مشترک 
هدف صادرات به بازار منطقه، هم زمینه 
نفوذ دو کشور به بازار کشورهای ثالث را 
فراهم می کند و هم تجارت دوجانبه را تا 

ارقام هدف گذاری شده افزایش می دهد.
بر اســاس این گزارش، فعًا آنچه آمارها 
درباره تجارت ایــران و ترکیه می گویند 
هیچ تناســبی با هدف گذاری و تفاهم دو 
کشــور ندارد اما در مقابل، مسائل مطرح 
شــده از ســوی رئیس جمهــور و رئیس 
اتاق ایران تقریبــاً دالیل اصلی این عدم 
تناسب را آشــکار می کند که می توان به 
حل وفصل آنها تجارت 30 میلیارد دالری 

میان ایران و ترکیه را محقق کرد.

پاشنه آشیل تجارت ایران و ترکیه کجاست؟
فصل جدید در روابط اقتصادی ایران و ترکیه

چرا دانشگاه نمی تواند با صنعت 
ارتباط برقرارکند 

برای شــناخت ماهیت فراگردها و 
مفاهیم ارتباط صنعت با دانشــگاه 
بررسی ریشه های تاریخی آن مفید 
از پژوهشــگران  بود. برخی  خواهد 
سابقه این ارتباط را به آغاز پیدایش 
دانشگاه ارتباط می دهند. برخی نیز 
آن را به بازســازی کشورهای جنگ 
زده در زمان انقاب صنعتی نسبت 
می دهند که ایجاد و بهبود این ارتباط 
منجر به وقوع ســه انقاب صنعتی 
دیگر شــد و اما این ارتباط در ایران 

به زمان تاسیس دارالفنون در سال 1230 برمی گردد.
بعدها به شکل رسمی تر در سال 1359 سازمان پژوهش های صنعتی شکل گرفت 
و پس از آن برای تقویت این ارتباط دفتر ارتباط با صنعت در سال 1361 تاسیس 
شد. در سال های اخیر نیز در برنامه سوم تا ششم توسعه، این ارتباط مورد تشویق 
و حمایت بیشــتر دولت قرار گرفت اما در عمل اجرایی نشده و رابطه دانشگاه و 
صنعت کمرنگ باقی مانده در حالی که  باید ارتباط صنعت و دانشگاه به سمت و 
سویی برود که از نتیجه  این همکاری های اقتصادی، دانشگاه هم از منافعی که برای 

صنعت ایجاد می کند، نفع ببرد.
در حال حاضر نیز صنعت در قالب اســتخدام و قراردادهایی با فارغ التحصیان و 
اساتید دانشگاهی، رشد صنعت را پیش می برد اما این ارتباط در چارچوب ارتباط 
صنعت و دانشگاه نبوده است بلکه صرفاً مبین ارتباط صنعت با دانشگاهیان است.

با وجود آن که در ایران به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 33 دانشــگاه وجود 
دارد و این رقم برای انگلستان 4، آمریکا 10، آلمان 5 است، اما با این حال کیفیت 
مورد نظر بخش صنعت از این دانشگاه ها مرتفع نگردیده است. دلیل اینکه رابطه 
دانشــگاه با صنعت پا نمی گیرد این اســت که دانشگاه ها نیازمند تغییر ساختار 
هستند. به عنوان مثال نظام دانشگاهی در منعقد نمودن قرارداد با صنعت و ارائه 
تضامین قرارداد و بهبود روند تحقیق توسعه دچار کاستی هستند. به عبارتی یکی 
از موارد، کاربردی نبودن دفاتر "ارتباط با صنعت" دانشگاه است که جهت کاربردی 
شدن، اصاحات فراوانی از قبیل، توانایی عقد قرارداد با واحدهای اقتصادی، توانایی 
اعطای تضمین های کافی، ایجاد ارتباط درون دانشگاهی بین اساتید و دانشجویان 
بــا صنعت، تعیین قوانین و ســاز و کارهایی از قبیل نحــوه پرداخت ها از منافع 
طرح، شناسایی اساتید توانمند جهت معرفی به صنعت و شناسایی و طبقه بندی 
مشکات و نیازهای صنعت ضرورت دارد. این در حالی است که کشورهای موفق 
در این زمینه مانند استرالیا بخش ارتباط با صنعت دانشگاه بسیار فعالی دارند و 
با برنامه ریزی و فعالیت این واحدها، قرارداد بین صنعت و دانشــگاه توسط واحد 
حقوقی دانشگاه بسته می شود. عاوه برآن سهم دانشگاه و استاد در پروژه مشخص 
است. با شرایطی که این دفاتر ایجاد کرده اند دانشگاه دخل تصرفی در هزینه کرد 

پروژه ندارد و استاد آزادی عمل را الزم دارد.
از دیگر مشکاتی که مانع ارتباط دانشگاه ها با صنعت گردیده است عدم کاربردی 
بودن نظام آموزشی کشور است. به طور مثال در دانشگاه های ایران سرفصل های 
زیادی خوانده می شود، در حالی که عموماً کابردی نیستند. )نیاز به اصاح نظام 
آموزشی( و به تبع آن صنعت به دانشگاه اعتماد ندارد که دانشگاه بتواند مشکلی از 
صنعت حل نماید. همچنین تمایل بیشتر واحدهای صنعتی به سنتی کاری و عدم 
اشتیاق کافی آنها برای بر عهده گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه این مشکات 
را دوچندان کرده است. این در حالی است که در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا 
جذب دانشــجویان تحصیات تکمیلی با هدف برطرف کردن مشکات صنعت 
صورت می پذیرد که  از عواید آن می توان به افزایش درآمد، ایجاد اشتیاق در اساتید 
دانشگاهی به جذب پروژه از صنعت به دلیل افزایش درآمد )چرا که درآمد اساتید 
دانشگاهی 40درصد پایین تر از کار در صنعت است(، ارتقاء رتبه )جذب پروژه از 
صنعت در ارتقاء رتبه اساتید موثر است( و تأمین هزینه دانشجو)هزینه دانشجو در 

طول تحصیل از محل پروژه تامین می گردد( اشاره کرد.
با توجه به آنکه تمام  نوآوری های جدید محصول استفاده از علوم و نتیجه تحقیق 
و توسعه هستند؛ لذا کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از هزینه های خود 
 GDP را صرف تحقیق و توسعه می نمایند، به طوریکه سهم تحقیق و توسعه از
کشور ژاپن حدود 3.1درصد، کره جنوبی 4.2درصد و در ایاالت متحده 2.7 درصد 
برآورد شده است در حالی که این سهم در ایران کمتر از 1درصد از GDP کشور 
 GDP را شامل می شــود که این سهم می بایســت تا افق 1404 به 4درصد از

کشور برسد.
از طرفی سرانه تحقیق و توسعه در ایران حدود 43 دالر است، این در حالی است 
که سرانه تحقیق و توسعه در کشورهای امریکا و استرالیا به ترتیب حدود 1، 555 

و 1، 547 دالر )حدود 36 برابر ایران( است.
سهم اندک ایران از کاربردی شدن مقاالت چاپ شده، از دیگر کاستی های نظام 
آموزشی دانشگاه های کشور است، به طوری که در ژاپن از هر 1.4 مقاله یک کشف 
یا ثبت اختراع، در آمریکا از هر 2.7 مقاله یک اختراع و در کره جنوبی از هر 3مقاله 
یــک اختراع به ثمر می انجامد. در مقابل در کشــور ایران از هر 820 مقاله  یک 
اختراع  صورت می پذیرد. پایان نامه های دانشگاهی باید از دل صنعت و به صورت 
پروژه های مفید برای صنعت استخراج شوند چرا که با چنین روشی هم مقاله ها و 
پایان نامه ها کاربردی می شوند و هم منافعی برای دانشگاه ایجاد می شود، صاحب 
صنعت نیز از آن اســتفاده می کند چون باید به سمت کاهش هزینه ها و افزایش 

بهره وری پیش بروند.
همان طورکه بیان شد، ارتباط صنعت با دانشگاه در ایران کم رنگ است و بسیاری 
از مقاالت خروجی دانشگاهی ایران کاربردی نیست، این در حالی است که بخش 
خصوصی در زمینه کاربردی کردن آموزش، بسیار موفق تر عمل کرده، به طور مثال 
یک شرکت خصوصی فعال در حوزه معدن با جذب فارغ التحصیان دانشگاهی 
و تغییر سیســتم آموزشی توانست باعث افزایش بهره وری و بومی سازی دانش از 
طریق ساخت قطعات ماشــین آالت  گردید. این شرکت با جذب فارغ التحصیل 
دانشگاه و در طی آموزش دو ساله این نیروها با سرفصل های تعیین شده صنعتی 
و اعزام کارشناســان و سرپرســتان نگهداری و تعمیرات به مرکز آموزش نیروی 
انســانی شرکت های لیبهر در کشور فرانسه و کاترپیار در کشور امارات پرداخت 
و هم چنین به بهره گیری از مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو مشــغول شدند. 
ماحصل این اقدامات و فعالیت های مثبت، کاهش 42 درصدی هزینه های تعمیر 
موتور شاول توسط متخصصین داخلی این شرکت را به دنبال داشت و بهره گیری 
از نیروهای کارآمد و آموزش دیده ســبب بهبود کارایی عملیات تولید گردید که 

موجبات افزایش شاخص حجم بر ساعت برای ماشین آالت را فراهم آورد.
در پایان باید اذعان نمود که برقراری پیوند بین صنعت و دانشــگاه باعث رونق 
کسب و کار می گردد و می تواند افزایش درآمد مالیاتی دولت را به همراه داشته 
باشــد که این امر خود باعث افزایش حمایت دولت از فعالیت های پژوهشــی 
 GDP دانشــگاه ها و بنگاه های اقتصادی و در نهایت، اشــتغال زایی و افزایش
کشورمی گردد. از طرفی این ارتباط افزایش سطح کمی و کیفی بنگاه اقتصادی 
را به دنبال دارد و باعث افزایش کیفیت محصوالت، کاهش قیمت تمام شــده و 
نتیجتاً افزایش فروش و توســعه صادرات بنگاه می گردد که بنگاه عاوه بر خود 
دانشــگاه و دولت را نیز از این ارتباط منتفع می ســازد. از طرف دیگر، عاوه بر 
افزایش سطح کمی و کیفی دانشگاه، مدل دانشگاه نیز تغییر پیدا می کند کارایی 
دانشــگاه افزایش می  یابد، کیفیت آموزش افزایش می یابد، آموزش ها جهت دار 
می شود، دانشگاه ها در آینده نیاز کم تری به بودجه دولتی خواهند داشت، زمینه 
اشتغال دانشجویان فراهم می  شــود، کیفیت علمی اساتید از طریق استادان با 
تجربه  تر افزایش می  یابد و هم چنین بنگاه های اقتصادی از جذب این دانشجوها 
سود می برند اما آن چه برمی آید نشان می دهد که دانشگاهی ها بیشتر عاقه مند 
به مشــاوره دادن هســتند و کاری به موثر بودن یا نبودن نتیجه مشاوره خود 
ندارند و هیچ تضمینی در خصوص حصول اطمینان از نتایج پیشنهادهای خود 
نمی  دهند. دانشگاهی ها به جای آن که فقط در جایگاه مشاوره قرار بگیرند بهتر 
است در قالب دانشگاه و در چارچوب قرارداد بین دانشگاه با صنعت پیشنهادهای 
خود را برای رفع مشــکات صنعت ارائه دهند، ســپس اجرایی کنند و بتوانند 
از منافع آن بهره  مند شــوند. بنابراین الزم اســت پایان نامه های دانشجویان در 
راســتای پروژه های صنعتی تصویب شود که  هم مشکل صنعت را حل کنند و 

هم درآمدی برای ذی نفعان داشته باشند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
بهرام شکوری

بهتر است به جای افزایش نرخ ارز از واقعی شدن 
نرخ ارز بگوییم. ارزی که اکنون در ســامانه نیما 
با نرخ بیش از هفت هزار تومان عرضه می شــود 
نرخ واقعی ارز است. حباب عجیب وغریبی که در 
ماه های گذشــته در بازار ارز ایجاد شد، از بین 
رفتــه و نرخ ارز در بازار آزاد هم در حال نزدیک 
شــدن به نرخ نیمایی اســت. نرخ نیمایی امروز 
محصول بیش از پنج ســال فشــردن قیمت ارز 
به طور دســتوری است و البته به طور حتم رشد 
آن صادرات کشــور را تحت تأثیر قرار می دهد. 
نکته اما این است که بعضی مشکات پیش روی 

صــادرات اثر افزایش نــرخ ارز را خنثی کرده. با این نرخ ارز بهتر از گذشــته با رقبای 
خارجــی در بازارها رقابت می کنیم امــا موانع مربوط به حمل ونقل، بیمه  و انتقال پول 
مشکل زاست. بسیاری از کشــورها کاالی ایرانی را از ترس آمریکایی ها تحریم کرده اند 
و خرید از ما کاهش یافته اســت. اکنون بیشــتر به کشورهای کوچک صادر می کنیم و 
مشــتری های عمده صادراتی ما از مدت ها پیش سخت گیری بیشتری نسبت به واردات 
از ایران نشــان می دهند. ژاپن که سال ها به عنوان مشتری فرش ماشینی ایران شناخته 
می شــود از دو سال گذشــته به بهانه تحریم ها ســفارش جدیدی ثبت نکرده است و 
در سال جاری بیشتر مشــتریان اروپایی مان را ازدست داده ایم. مشتری ای در عربستان 
داشتیم که 20 سال از ایران فرش می خرید اما به دلیل مشکات سیاسی واردات فرش 

از ایران را قطع کرده اند. این شرایط اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات را خنثی می کند.
نکته مثبت اما اثرگذاری نرخ ارز بر واردات اســت. درگذشــته آنچه به واردات بی رویه 

کاالی خارجی به کشور دامن می زد سوبسید دولت به ارز بود. کاالی ایرانی در آن زمان 
به ســختی بازار داخلی را حفظ می کرد و باید در سنگر صادرات هم می جنگید. اکنون 
این سوبسید کمرنگ شــده و این فرصتی برای کاالی داخلی است. جنبه نگران کننده 
اما اختصاص ارز یارانه ای به بعضی کاالهاست که به قاچاق معکوس آن دامن زده است. 
اختصــاص یارانــه دولتی به بعضی داروها، مواد غذایی یا ســوخت زمینه این قاچاق را 

فراهم کرده است.
شــرایط تجارت هیچ وقت به اندازه امروز ســخت نبوده است. حتی در زمینه پیدا کردن 
کانتینر هم مشــکل داریم. راه های دور زدن تحریم ها مســدود شــده و دولت و بخش 
خصوصــی به دنبال یافتن راه های تازه اند اما امیدواریم بــا راه اندازی کانال ارزی ایران 
و اروپا و عمل کشــورهای اروپایی به وعده های پســابرجامی شــرایط کمی بهتر شود. 

پیش بینی پذیری آینده برای تجار ایرانی در شرایط کنونی سخت شده است.

ترقی اقتصادی : بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران با پایان 
مهلت خودروســازان برای اعمال استانداردهای 85گانه، فعالیت 
خود را برای بررســی خطوط تولید آغــاز کردند.مطابق برنامه 
زمانبندی اعام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مقرر 
بود برای خروج خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت از خطوط 
تولید، از امروز بازرســی اســتانداردهای 85 گانه خودرویی آغاز 
شــود.جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد 
از حدود 15 ســال پیش مطرح و در آغاز 11 استاندارد به طور 
اجباری اعام شــد که پس از مدتی به 63 مورد رسید و از امروز 
بــه 85 مورد افزایش می یابد.فرصت زمانی خودروســازان برای 
اجرای این اســتانداردها در حالی امروز به پایان رسید که در ماه 
های گذشته برخی دســت اندرکاران صنعت خودرو با توجه به 
تحریم های یکجانبه آمریکا، درباره اجرای این استانداردها ابهام 

داشتند. مسووالن سازمان ملی استاندارد ایران معتقدند شرایط 
اقتصادی، سیاسی یا تحریم ها از موضوع استاندارد متفاوت است؛ 
یعنی استانداردها همگام با پیشرفت های روز جهان از نظر کمی 
و کیفی رشــد می کند و هر چه نیاز و دانش روز جوامع افزایش 

می یابد، تدوین استانداردهای جدید نیز ضروری می شود.
این ســازمان مســوول نگارش اســتانداردهای جدید است که 
همانند نقشــه راه واحدهای تولیدی متناســب با نیازهای روز 

جامعه تدوین می شود.
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران 2 مــاه در این زمینه به 
ایرنا گفت: در بررســی استانداردها شــرایط روز جامعه را لحاظ 
می کنیم؛ شــاید نتوان با ســرعتی که الزم است کارخانه های 
تولیدکننده خودرو را به سمت استانداردهای یاد شده سوق داد.

»نیره پیروزبخت« اضافه کرد: همه خودروسازان برنامه های خود 

را در ایــن زمینه اعام کرده اند امــا اگر نتوانند در مهلت تعیین 
شده مطابق برنامه اقدام کنند از تولید خودروهای غیراستاندارد 

آنها جلوگیری می شود.
از سوی دیگر سایپا و ایران خودرو خودروهای پیش فروش شده 

خود را تا اواخر تابستان آینده تحویل می دهند.
پیروزبخــت در این باره گفت: برنامه پیــش فروش خودروها تا 
زمانی که مورد تایید ســازمان ملی اســتاندارد باشــد، مشکلی 
ندارد و خودروهای تحویلی به مردم برای شماره گذاری مشکلی 

نخواهد داشت.
در این پیوند، معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران امروز به ایرنا گفت: تا امروز همه خودروسازان 
موفق به پاس کردن اســتانداردهای 63 گانه خودرویی شده اند 
و از امروز )اول دی ماه( بازرسی واحدهای تولیدی برای بررسی 

استانداردهای 85گانه آغاز می شود.
»وحید مرندی مقدم« افزود: از امروز بازرسان این سازمان نمونه 

گیری و آزمون خودروها را در دستور دارند.
به گفته وی، برخی از خودروها نیز نیازمند آزمون های خارجی 

است و باید به خارج از کشور فرستاده شود.
وی اضافه کرد: اطاع داریم برخی خودروسازان موفق به ارسال 
خودروهای خود به مراکز تســت اروپایی شده اند و اینکه عنوان 
می شــود تحریم ها مانعی برای این موضوع بوده است، صحت 

ندارد.
به گزارش ایرنا، پارســال 25 خودرو غیراستاندارد و بی کیفیت 
از خط تولید خارج شــد و تیرماه امســال نیز هشت خودرو به 
دلیل رعایت نکردن الزام های معیار مصرف سوخت اجازه شماره 

گذاری از سوی نیروی انتظامی نیافت

ترقــی اقتصــادی : انجمن جهانــی فوالد اعــام کرد: طــی یازده ماهه نخســت 
ســال2018،تولید فوالد خام ایران و جهان نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته به 

ترتیب17.3 درصد و 4.7 درصد افزایش یافت.
انجمــن جهانی فوالد اعام کرد که طی یازده ماهه نخســت ســال جــاری میادی 
ایــران 22میلیون و 590 هزارتن فوالد خام تولید کرد که در مقایســه با تولید ســال 

گذشته)19میلیون و 255هزارتن( 17.3 درصد رشد نشان می دهد.
همچنیــن تولید فوالد خام ایران در نوامبر2018با رشــد 2.5درصــدی به دو میلیون 
تن رســید. این رقم در مدت مشــابه سال گذشــته یک میلیون و 952 هزار تن بود. 
یکی از مهمترین دالیل رشــد تولید فوالد ایران، راه انــدازی کارخانه های جدید طی 

دو ســال گذشته است. تولید 64کشور فوالدســاز جهان نیز طی 11ماهه نخست سال 
جاری میادی یک میلیارد و 646 میلیون و 671 هزارتن ثبت شــد که حاکی از رشد 
4.7درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.همچنین میزان تولید فوالدسازان 
جهان در نوامبر2018 ، با 5.8 درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه سال گذشته به 
148میلیون و 617 هزار تن رسید. این رقم در نوامبرسال گذشته 140میلیون و 535 
هزار تن ثبت شد. طی یازده ماهه نخست 2018 به ترتیب چین با تولید 857 میلیون 
و 372 هزارتــن، هند با 96میلیــون و923 هزار تن، ژاپن با 95میلیون و 860 هزار تن 
آمریکا با 79 میلیون و 156هزار تن وکره جنوبی با 66 میلیون و 290 هزارتن 5کشور 

برتر فوالدساز جهان بودند.

 یکی از بزرگترین دغدغه های فعاالن اقتصادی 
در ماه هــای پیــش رو و کنونــی محدودیت 
صادرات اســت. به دلیل تشدید تحریم ها حمل 
و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول دشــوار شــده 
 است و به طور حتم این دشواری ها صادرات را 

کاهش می دهد. 
از ســوی دیگــر  برخــی مســائل داخلــی به 
محدودیــت بیشــتر صــادرات دامــن می زند 
کــه از جملــه آن بحــث الــزام بازگشــت ارز و پیمان ســپاری ارزی اســت. از نظر 

مــن وزن پیمان ســپاری ارزی و الزامات مربوط به بازگشــت ارز اگــر بیش از تحریم 
هــا نباشــد کمتر از آن نیســت. در شــرایط کنونی بســیاری از صــادرات کنندگان 
 محصــول را اعتبــاری به فروش می رســانند. درواقع نســیه می دهی تــا بعد پول را 

دریافت کنی. 
در شرایط کنونی این صادرکننده نیست که تعیین کننده شرایط خرید است. خریدار در 
تعیین شــرایط خرید تعیین کننده تر است و به دلیل مشکات فعلی تجارت با ایرانیان 
همه نوع احجافی به صادرکننده ایرانی اعمال می شــود و از ســوی دیگر در شرایطی 
که در معامله در موضع ضعف قرار گرفته اید، با مقرراتی مثل پیمان ســپاری ارزی هم 
درگیرید. چنین مقرراتی مزیت هایی که نرخ ارز برای صادرات ایران به همراه آورده را 

خنثی می کند. هرچند شرایط تحریمی امروز مشابه شرایط سال های گذشته است اما 
از منظر عوامل محدود کننده داخلی صادرات بیش از آن سال ها تحت فشار است. این 
در حالی اســت که به طور معمول دولت ها باید از صادرکنندگانی که تحت تحریم های 
ظالمانه قرار می گیرند حمایت کنند.  قواعدی که در شرایط عادی به کار می آید مناسب 
فعالیت در شــرایط اضطرار نیســت اما این ضرورت از سوی تدوین کنندگان مقررات و 
آیین نامه های مرتبط با تجارت دیده نشــده اســت. دولت بایــد در نظر بگیرد که اثر 
محدود کننده مقررات امروز شاخص های کان اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار می دهد 
 و ممکن است با کاهش میزان صادرات غیرنفتی کشور، رشد اقتصادی پیش بینی شده 

محقق نشود.

کانال ارزی ایران و اروپا، امید تجارت ایران

بازرسی استانداردهای ۸۵گانه خودرویی آغاز شد

تحریم مانع تحقق استاندارد نیست

در یازده ماهه نخست ۲۰۱۸ روی داد

رشد ۱7 درصدی تولید فوالد خام ایران

رنج های صادرات

 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
احمدصادقیان

کارشناس اقتصادی 
عباس آرگون
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 65 - نیمه دوم آذر 1397

حاکمیت بازارخرسی بر8 بازار سهام
بحران مالی جهانی دوباره تکرار می شود؟

تضعیف اقتصاد آلمان؛ دغدغه ای بزرگ 
برای اتحادیه اروپا

آلمــان به عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد اروپا، طی  
ســال های اخیر نقش بسیار مهمی در خارج کردن 
اتحادیه اروپا از دشــواری های مالی پس از بحران 
2008 ایفا نموده اســت اما اینک کشــورهای اروپایی نگرانند که مبادا آلمان در آینده 

دیگر نخواهد یا نتواند که به حمایت مالی از اعضای ضعیف تر اتحادیه اروپا ادامه دهد.
آنگا مرکل، صدراعظم آلمان، اخیراً اعام کرده است که سال 2021 آخرین سال حضور 
او در این ســمت خواهد بود و از همین حاال بســیاری از فعاالن سیاسی و اقتصادی در 
اروپا منتظر انتخابات پارلمانی آلمان در سال 2021 هستند تا ببیند که آیا حزب پیروز 
و صدراعظم منتخب آن مایلند همچنان از واحد پولی مشترک )یورو( و نیز اقتصادهای 
ضعیف تــر اروپایی حمایت کنند یا اینکه تصمیــم دیگری را مد نظر دارند. در این میان 
فردریش مرتز که گفته می شــود از بخت زیادی برای جانشــینی مرکل برخوردار است، 
تلویحاً اعام نموده است که حتی با وجود تردیدهایش در مورد سیاست های فعلی دولت 
آلمان در قبال اتحادیه اروپا، شــاید در صورت رســیدن به مقام صدراعظمی کشــورش 

همچنان به این سیاست های حمایتی پایبند بماند.
امــا حتی اگــر رهبر آینده آلمان نیــز بخواهد نقش کنونی کشــورش در اتحادیه اروپا 
را حفــظ یا تقویت کند، یــک مانع بزرگ دیگــر را باید در نظر بگیــرد و آن عملکرد 
نه چنــدان قابل قبول اقتصاد آلمان )در قیاس با قدرت های نوظهور( اســت که می تواند 
از اعتماد به نفس این کشــور برای ایفای نقشــی فعال تــر در اتحادیه اروپا بکاهد. روند 
ارتقای اســتاندارهای زندگی در آلمان آن طور که باید و شــاید پیش نمی رود و نیمی از 
 جمعیت این کشــور طی چندین سال اخیر شــاهد هیچ گونه افزایشی در درآمد واقعی 

خود نبوده اند.
در همان دور نخســت صدارت آنگا مرکل نشانه هایی از فاصله گرفتن آلمان از جایگاه 

ممتازش در عرصه نوآوری آشکار شد. 
مثًا در ســال 2007 کره جنوبی توانست در زمینه تعداد اختراعات ثبت شده در پایگاه 
ثبــت اختراعات آمریکا )US Patent( از آلمان ســبقت بگیرد و به برتری چشــمگیر 
آلمانی ها در توســعه فناوری های جدید پایان بخشد. در ســال 2016 تعداد اختراعات 
ثبت شده مبتکران کره ای در پایگاه ثبت اختراعات آمریکا تقریباً دو برابر همتایان آلمانی 
آنها بوده اســت. از طرفی چین نیز در ســال های اخیر رشد قابل توجهی در زمینه ثبت 
 اختراعات داشــته و انتظار می رود این کشــور نیز به زودی آلمــان را در زمینه نوآوری 

پشت سر بگذارد.
مرکل که این وضعیت نامطلوب را به خوبی درک کرده بود، در ســال 2010 به آلمانی ها 
وعــده داد که هزینه های بیشــتری را صرف توســعه آموزش و پژوهــش خواهد کرد. 
صدراعظــم آلمان به دنبال این بود که عصر روشــنگری اروپا یعنی زمانی که اروپایی ها 
توانســتند خود را به عنوان پیشــگامان دانش بشری در جهان مطرح سازند، را احیا کند 
زیرا متوجه شده بود که چینی ها نیز به احیای دوران پرشکوه خود در قرن دهم میادی 

می اندیشند.
بــا این وجود آلمان در رقابت بــا قدرت های جدید اقتصادی نــاکام ماند. دانش آموزان 
دبیرستانی در چین و کره طی سال های اخیر در قیاس با همتایان آلمانی خود عملکرد 
بهتری را در دروس مختلف )خصوصاً ریاضیات( به نمایش گذاشته اند. در حوزه آموزش 
عالی نیز اگرچه دانشگاههای کره ای هنوز نتوانسته اند به جایگاه بین المللی باالیی دست 
پیدا کنند اما دو دانشــگاه چینی موفق شــده اند در جدیدترین رتبه بندی نشریه تایمز 
باالتر از همه دانشــگاههای آلمانی بایســتند و قدرت خود در زمینه علم و فناوری را به 

رخ آنها بکشند.
در بخش صنعت نیز آلمان دیگر از آن برتری گذشــته برخوردار نیســت. این کشور که 
همواره در زمینه شــیوه طراحی، کیفیت و عملکرد محصوالت صنعتی خود زبانزد خاص 
و عام بوده، در ســال های اخیر با مشکاتی مواجه شــده است. رسوایی زیست محیطی 
شــرکت فولکس واگن، غول صنعت خودروســازی آلمان، ضربه شدیدی به اعتبار بخش 
صنعت این کشــور وارد نموده است و از ســوی دیگر برخی قوانین محدودکننده تردد 
خودروها در خیابان های مرکزی شــهرهای اروپایی موجب افزایش فشار بر شرکت های 
خودروسازی آلمانی که بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در اروپا به شمار می روند، شده 

است.
از ســوی دیگــر در حالــی که هرروز خودروهای ســنتی بیشــتری جای خــود را به 
خودروهــای برقــی می دهنــد، خودروســازان آلمانی برخــاف همتایــان آمریکایی 
و ژاپنــی خــود گام مؤثری در این زمینه برنداشــته اند و دولت مــرکل نیز از طریق به 
تعویــق انداختن اصاحات در خصوص اســتانداردهای زیســت محیطی و اســتفاده از 
خودروهای شــخصی، به آنها کمک کرده اســت تا به رویه نامناســب خود ادامه دهند. 
فراگیــر شــدن خودروهای برقی در جهــان طی دهه های آینده باعث خواهد شــد که 
 فناوری های موردنیاز خودروســازان و قطعه ســازان به کلی تغییــر کند و تحولی بزرگ 

در صنعت خودروسازی جهان رخ دهد.
مشــکات بالقوه اقتصاد آلمان به همین جا ختم نمی شــود زیرا بخش بانکی این کشور 
نیــز به رغم موفقیت های غیرقابل انکارش در حمایت از بنگاههای کوچک و متوســط، از 
ضعف مزمنی در زمینه ســودآوری رنج می برد؛ ضعفی که به ویژه در برخی از بانک های 
شــبه دولتی این کشور که توسط شهرداری های و دولت های ایالتی اداره می شوند کامًا 

مشهود است.
عاوه بر بانک های شــبه دولتی آلمــان، دویچه بانک که بزرگترین بانک این کشــور از 
لحاظ ارزش دارایی های محســوب می شــود نیز در ســال های اخیر شرایط دشواری را 
تجربه کرده اســت. قیمت ســهام دویچه بانک در حال حاضــر کمتر از یک دهم میزان 
آن در اواســط ســال 2007 است و محکوم شــدن این بانک به پرداخت صدها میلیون 
دالر جریمه از ســودی نهادهای نظارتی آمریکایی و انگلیســی به دلیل مسائل مرتبط 
با پول شــویی نیز مشکات آن را دوچندان ســاخته است. کامًا مشهود است که الگوی 
کســب وکار دویچه بانک دیگر جواب نمی دهد و اگر شــرایط دشــوار کنونی به سقوط 
 ایــن بانک بســیار بــزرگ و دارای ارتباطات گســترده جهانی بیانجامد، بار ســنگینی 

به دولت آلمان تحمیل خواهد شد.
ایده های نوین، نیروی محرکه اصلی اقتصادهای امروزی هســتند اما اصاحات اقتصادی 
گرهارد شــرودر، صدراعظم ســابق آلمان، تبعات منفی سنگینی را برای سرمایه انسانی 
بزرگترین اقتصاد اروپا به همراه داشــته است و مســلماً تضعیف سرمایه انسانی به رشد 
نوآوری آســیب خواهد زد. اجرای این اصاحات باعث شــد که اخراج نیروی کار برای 
کارفرمایان آســان تر شود، امنیت شــغلی کارگران از بین برود، نابرابری افزایش یابد و 
ارتقا به طبقات درآمدی باالتر دشــوارتر گردد. این نابســامانی ها به دوره صدارت مرکل 
نیز کشیده شد و چنددستگی در حزب دموکرات مسیحی آلمان –که مرکل به مدت 18 
ســال رهبری آن را بر عهده داشت- نیز به تضعیف ظرفیت های این حزب برای تجدید 

ساختار اقتصاد آلمان کمک کرد.
آلمان باید از وابســتگی صرف به قابلیت های مهندســی و تأمین مالی مبتنی بر بانک ها 
دســت بکشد و به ســمت ســاختار منعطف تری که در آن فناوری های نوظهور مجالی 
برای رشد داشته باشــند، حرکت کند. برای نیل به این هدف آلمان باید سرمایه گذاری 
بیشــتری برای تقویت بخش آموزش و مدرن ســازی برنامه های درســی مدارس انجام 
دهــد و این همان راهبردی اســت که مرکل از آن صحبت کرد اما گامی در راســتای 
عمل بــه آن برنداشــت. تقویت بخش آموزش هم به رشــد اقتصاد کمــک می کند و 
هم اقشــار محروم را به آینده امیدوار می ســازد. از طرفی دولــت آلمان باید بانک های 
شــبه دولتی را در قالب دو یا ســه بانک ســاماندهی نموده و یارانه های پرداختی به این 
بانک هــا را نیز قطع کند. عــاوه بر این، اگر فرآیند کوچک ســازی دویچه بانک و رفع 
 مشــکات آن به نتیجه مطلوب ختم نشــود، درنهایت هزینه گزافی به مالیات دهندگان 

آلمانی تحمیل خواهد شد.
با این اوصاف وظیفه صدراعظم بعدی آلمان از همین حاال کامًا مشــخص است: تجدید 
قوای اقتصاد آلمان. شهروندان آلمانی تنها در صورتی به حمایت هرچه بیشتر این کشور 
از اتحادیه اروپا تمایل نشــان خواهند داد که شــاهد بهبود محسوس وضعیت اقتصادی 

کشورشان باشند.

ترقی اقتصادی : نشانه های رشد اقتصادی ضعیف دنیا هم 
بــه نگرانی بازارهای مالی افزوده اســت. صندوق بین المللی 
پــول در پیش بینی هایش رشــد اقتصادی جهان در ســال 
2019 را 0.2 درصــد کاهش داشــته اســت. این صندوق 
می گوید: تنش های تجاری باعث کاهش رشــد اقتصادی در 

هر دو کشور چین و امریکا شده است.
 از شــانگهای تا فرانکفورت، 8 بازار سهام در بازار خرسی به 
سر می برند. بازارهای سهام و بورس در جهان وضعیت بدی 
را می گذرانند که بعضی از آن ها در بدترین شرایط نسبت به 
ســال 2008 قرار دارند. سی ان ان سری گزارش هایی درباره 

این وضعیت بازارهای مالی و بورس منتشر کرده است.
طبــق این گزارش، بازارهای جهان ســال 2018 را به بدی 
گذراندند. چشــم انداز خوبی هم برای ایــن وضعیت وجود 
ندارد.از شــانگهای تا توکیــو، از فرانکفورت تا میان برخی 
از شاخص های بزرگ ترین ســهام های دنیا در بازار خرسی 
به ســر می برند و نســبت به باالترین رقم چند وقت اخیر 
خود، 20 درصد کاهش یافته اند.عملکرد ضعیف در سراســر 
بازارهای جهانی توســط معجونی از ریسک ها و خطرات به 

وجود آمده است.
پیتر هریسون، مدیر اجرایی Schroders در یادداشتی این 
وضعیت را تحلیل کرده اســت: تقریباً تمام بازارها، هم بازار 
ســهام و هم بازار اوراق قرضه، ارزش خود را در سال جاری 
ازدســت داده اند. این کاهش تحت فشــار افزایش نرخ بهره 
تحوالت سیاسی مانند برگزیت و چالش تجاری بین امریکا و 

چین به وجود آمده است.
نشــانه های رشــد اقتصادی ضعیــف دنیا هم بــه نگرانی 
بازارهــای مالی افزوده اســت. صنــدوق بین المللی پول در 
پیش بینی هایش رشد اقتصادی جهان در سال 2019 را 0.2 

درصد کاهش داشته است. این صندوق می گوید: تنش های 
تجاری باعث کاهش رشد اقتصادی در هر دو کشور چین و 

امریکا شده است.
 Capital Economics نیل شــیرینگ، اقتصاددان ارشد
آینــده  در ســال  اقتصــاد  اســت: چشــم انداز  معتقــد 
چالش برانگیزتــر خواهد بود و این موضوع پیامدهای زیادی 
بــرای بازارهای مالی خواهد داشــت.او اضافه کرد: ما انتظار 
 داریم تعادل ســال آینده بازار بورس شــدیدترین کاهش را 

تجربه کند.

چین خرسی
تنش های تجاری به سهام سراسر جهان ضربه زده است، اما 
بازار چین بیشترین آسیب را متحمل شده است. تکنولوژی 
شنزن کامپوزیت، بزرگ ترین بازنده در میان برترین بازارهای 
جهانی بوده است. او از باالترین رقم خود در ژانویه 34 درصد 
کاهش یافته است.شاخص شانگهای کامپوزیت کاهش یافته 
و از ماه ژوئن وارد بازار خرســی شــده و االن هم حدود 27 
درصد کاهش را تجربه کرده است.هنگ سنگ هنگ کنگ که 
با وابســته به شرکت های بزرگ چین است، به دنبال بورس 

شانگهای از ســپتامبر وارد قلمروی بازار خرسی شده است.
جنگ تجاری روی بازار ســهام سنگینی می کند. اما اقتصاد 
چین با وضعیت بدهی ها و نگرانی درباره حباب بازار مسکن 

و ثبات ارز هم مواجه است.
دیگر نقاط آسیا

بازارهــا در کره جنوبی و ژاپن هم تقا می کنند. شــاخص 
KOSPI در ســئول بــا توجه بــه وضعیت سامســونگ 
بزرگ ترین شرکت تشکیل دهنده آن، 21 درصد کاهش یافته 
اســت. این شاخص از ابتدای ســال 24 درصد کاهش یافته 
اســت. تنش های تجاری و نگرانی ها در مــورد اقتصاد این 
کشور، تعادل بازار را بهم زده است.Nikkei 225 ژاپن تا به 
االن سعی کرده اســت از ورود به بازار خرسی اجتناب کند 
اما این شــاخص هم 17.5 درصــد از اوج چند هفته پیش 
خود سقوط کرده است. اما شاخص TOPIX این کشور در 

آستانه ورود به بازار خرسی است.
افت اروپا

 DAX فرانکفورت بیش از 22 درصد از ژانویه سقوط کرده 
اســت. خودروســازان آلمان به دلیل ترس از جنگ تجاری 
و انجام اســتانداردهای جدید انتشــار گازهــای گلخانه ای  
زیان هــای زیادی را متحمل شده اند.ســهام دایملر، صاحب 
مرســدس بنز، امســال 34 درصد کاهش یافته است. سهام 
بــی ام و هم 18 درصد کاهش را تجربه کرده اســت. این در 
حالی اســت که فولکس واگن هم وضعیــت خوبی ندارد و 
کاهش 12 درصدی را ثبت کرده اســت.بازار ســهام اصلی 
در میــان ایتالیا 25 درصد از نقطــه اوج خود کاهش یافته 
است. این کاهش هم از نگرانی درباره هزینه های برنامه های 
پیشــنهادی دولت پوپولیستی این کشــور ایجادشده است. 

IBEX اسپانیا هم بیش از 20 درصد افت کرده است.

ترقی اقتصادی : رئیس جمهور چین با اشــاره به اینکه کشــورش دشواری های 
اقتصادی قرن های گذشــته را پشت سر گذاشــته و به یک کشور مهم در جهان 
بدل شــده است، تأکید کرد هیچ کشوری نمی تواند خواسته های خود را به ملت 

چین تحمیل کند.
شی جین پینگ روز سه شنبه طی ســخنرانی خود در افتتاحیه مراسم چهلمین 
سالروز آغاز اصاحات اقتصادی چین تصریح کرد: »هیچ کس در جایگاهی نیست 
کــه به مردم چین بگوید چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. ما 
باید آنچه که الزم است اصاح شود و قابلیت اصاح دارد را قاطعانه اصاح کنیم 
و با همین قاطعیت، از اصاح آنچه که نباید تغییر داده شــود یا اساساً قابل تغییر 

نیست، دست بکشیم«.
چهل سال قبل در روز 18 دسامبر 1978 )27 آذر 1357( دنگ شیائوپینگ که 
پس از مرگ مائو قدرت را در چین به دست گرفته بود، نشست مهمی را ترتیب 
داد که خروجی آن یک تصمیم بزرگ برای کنار گذاشتن اقتصاد دستوری مبتنی 
بر ایده های کمونیســتی مائو و گذار به یک اقتصاد باز مبتنی بر نظام بازار بود. از 
آن زمان تاکنون اقتصاد چین رشــد خارق العاده ای را تجربه کرده و روز گذشته 
شــی جین پینگ به عنوان رئیس جمهور دومین اقتصاد بزرگ جهان در کنار سایر 

دولتمردان و شهروندان کشورش سالروز این تصمیم تاریخی را جشن گرفت.
این روزهــا رهبران پکن با مشــکاتی همچــون کاهش نرخ رشــد اقتصادی، 
کشــمکش های تجاری با آمریکا و اتهامات مطرح شده از سوی کشورهای غربی 
در مورد نقض حقوق بشــر در چین دســت وپنجه نرم می کنند. در این شــرایط 
همه امیدوار بودند که شــی جین پینگ در مورد اتخاذ سیاســت های مناسب یا 
انجام برخــی اصاحات ضروری جهت بهبود وضعیت اقتصاد چین که از افزایش 
بدهی ها، رشــد ُکندتر از انتظار مصــرف و تصدی گری بیش از حد بخش دولتی 
رنج می برد، صحبت کند؛ اما ســخنان او بیشتر به تمجید از سیاست های حزب 

کمونیست چین و بیان موفقیت های دولت این کشور اختصاص یافت.
رئیس جمهور چین در مورد پیشرفت های کشورش در چهل سال اخیر خاطرنشان 
ساخت: »کوپن های غات، کوپن های لباس، کوپن های گوشت، کوپن های ماهی 
کوپن های روغن، کوپن های توفو )نوعی پنیر که از شــیر ســویا تهیه می شــود( 
دفترچه هــای مخصوص دریافت مــواد غذایی و همه اســناد و مدارکی که قبًا 
مردم نمی توانســتند بدون آنها زندگی کنند، اکنون به موزه ها ســپرده شده اند. 
رنج گرســنگی، کمبود غذا و پوشاک و همه دشــواری های دیگری که به مدت 
هزاران ســال مردم ما را به ســتوه آورده بودند، اکنــون از اینجا رفته اند و دیگر 

بازنخواهند گشت«.
اگرچه شــی جین پینگ در ســخنرانی خــود وعده هایــی را در خصوص انجام 
اصاحات مطرح ساخت اما هیچ جزئیات خاصی در مورد سیاست های مد نظرش 
ارائه نکرد و به همین دلیل نتوانســت اطمینان را به بازارهای آسیایی بازگرداند 
به طوری که بازارهای بورس هنگ کنگ، شانگهای، توکیو و سیدنی، در معامات 

دیروز با افت شاخص مواجه شدند.
تــام رافرتی، مدیر بخش چین در واحد اطاعات اقتصادی اکونومیســت، در این 
خصوص می گوید: »همان طور که انتظار می رفت، رئیس جمهور شــی جین پینگ 
زمان زیادی را صرف ســخنان زیبا کرد و کمتر به جزئیات پرداخت. اینکه شــی 
جین پینگ نشــانه های واضح تری در مورد ســمت و ســوی اصاحات اقتصادی 
کشــورش ارائه نداد، در شــرایط کنونی که تعهد دولت چین به آزادسازی بازار 
زیر سؤال رفته است، موجب دلسردی سرمایه گذاران داخلی و بین المللی خواهد 

شد«.
منتقدان می گویند در حالی که مشــکات اقتصادی چین باعث بروز چالش های 
تازه ای برای رئیس جمهور چین شــده اســت، دغدغه های سیاسی عمًا او را از 
توجه به اصاحات اقتصادی ضروری باز داشــته اند. به گفته آنها، شی جین پینگ 
در دور اول ریاســت جمهوری خود بیشــتر روی اهداف سیاسی مانند مبارزه با 
فساد و نیز ســرکوب مخالفان متمرکز بود. افزایش تصدی گری دولت بر اقتصاد 
و ســخت تر شدن دسترسی شرکت های خصوصی چین به منابع مالی طی دوران 
ریاست جمهوری شی جین پینگ نیز جزو دیگر مواردی است که کارشناسان به 

آن انتقاد وارد می کنند.
ژیانگ ســونگژو، استاد اقتصاد دانشــگاه رنمین پکن، با تأکید بر اینکه مشکات 
بخش خصوصی چین فراتر از مســئله دسترسی به منابع مالی است، خاطرنشان 
می سازد: »مشــکل بنیادی بخش خصوصی ما چیست؟ ترس از نامشخص بودن 

سیاست ها و غیرقابل اعتماد بودن دولت«.
در حالی که حزب حاکم چین قول داده است فصل تازه ای از آزادسازی اقتصادی 
را آغاز کند، منتقدان می گویند در ســخنرانی اخیر شــی جین پینگ نشــانی از 
تصمیم تازه ای در این زمینه دیده نمی شــود. جولیان گیویرتز، پژوهشــگر مرکز 
تحقیقــات امور بین الملل Weatherhead دانشــگاه هــاروارد آمریکا، در این 
خصوص تصریح می کند: »با وجود فشــارهای جدیــد بین المللی و نگرانی های 
داخلی در مورد اقتصاد چین، ســخنرانی شی جین پینگ بیشتر روی بیان نقاط 
قوت رویکرد کنونی دولت این کشــور متمرکز بود. اما آیا این شعارها و سخنان 

زیبا می تواند اطمینان خلق کند؟ کسانی که امیدوار بودند شی جین پینگ شخصاً 
قول های تازه و قابل توجهی بدهد، با این سخنرانی دچار ناامیدی خواهند شد«.

برخی دیگر از منتقدان شــی جین پینگ معتقدنــد دولت وی با بلندپروازی های 
خود در عرصه صنعت و سیاســت خارجی موجــب بروز تنش های غیرضروری با 
آمریکا شده و سیاســت دخالت کمتر در مسائل بین المللی –که چهار دهه قبل 

توسط دنگ شیائوپینگ آغاز شده بود- را نقض کرده است.
اما شــی جین پینگ در ســخنرانی دیروز خود برای چندمین بار تأکید کرد که 
کشورش هرگز به دنبال تسلط بر جهان نیست. وی در این خصوص افزود: »چین 
امــروز به عنوان یک حامی صلح در جهان، تقویت کننده توســعه جهانی و مدافع 

نظم بین المللی شناخته می شود«.
مهم ترین طرح بین المللی دولت شــی جین پینگ، پروژه عظیم »یک کمربند و 
یک جاده« یا »راه ابریشم جدید« اســت که ارتباط زمینی و دریایی کشورهای 
آســیایی، اروپایی و آفریقایی را بهبود می بخشد. در داخل کشور نیز دولت چین 
برنامه صنعتی جدیدی تحت عنوان »ســاخت چیــن 2025« را با هدف تقویت 
بخش تولید در دستور کار قرار داده است؛ برنامه ای که بخشی از شکایات آمریکا 
در مــورد عدم رعایت حقوق مالکیت فکری توســط شــرکت های چینی، به آن 

مربوط می شود.

ترقی اقتصادی : جفری ساکس، استاد اقتصاد و سیاست گذاری 
عمومی دانشگاه کلمبیا در نیویورک، معتقد است علت دستگیری 
مدیر مالی شرکت هوآوی که حدود دو هفته قبل به درخواست 
آمریکا در فرودگاه ونکوور کانادا اتفاق افتاد، موضوعی فراتر از نقض 

تحریم های آمریکا علیه ایران است.
حدود دو هفته قبل پلیس کانادا به درخواست دولت آمریکا، مدیر 
مالی شــرکت چینی هوآوی را به اتهام تخطی از قوانین آمریکا 
)مشــخصاً نقض تحریم های این کشــور علیه ایران( در فرودگاه 

ونکوور دستگیر کرد.
دســتگیری منگ وانژو )مدیر مالی هوآوی( به درخواست دولت 
ترامپ، آن هم در شــرایطی که چین و آمریکا می کوشــند تا از 
شدت تنش های تجاری بین خود بکاهند، اقدامی غیرمنتظره و 
خطرناک بود. این اقدام کم سابقه آمریکایی ها در واقع نوعی اعان 
جنگ به جامعه فعاالن اقتصادی چیــن بود و اکنون حتی این 
امکان وجود دارد که دیگر کشــورها بخواهند رفتاری مشابه را با 

تجار آمریکایی انجام دهند.
به ندرت پیش می آید که نهادهای نظارتی آمریکا، مدیران ارشد 
شــرکت های آمریکایی یا غیرآمریکایــی را به دلیل اتهاماتی که 
به شــرکت های آنها مربوط می شود، دســتگیر کنند. آنها اغلب 
زمانــی اقدام به چنین کاری می کنند که پای جرایم شــخصی 
)مانند اختاس، رشوه خواری و یا اعمال خشونت( در میان باشد. 
البته تحت پیگرد قرار دادن مدیران ارشــد به دلیل جرایمی که 
شرکت های تحت مدیریت آنها مرتکب می شوند، ایده بدی نیست 
اما اینکه اتخاذ چنین رویکردی ناگهان از یک مدیر ارشد چینی 
آغاز شــود –در حالی که دهها مدیرعامل و مدیر مالی آمریکایی 
سزاوار چنین برخوردی هستند- هم برای دولت چین و هم برای 

شهروندان و فعاالن اقتصادی این کشور جای سؤال دارد.
مقامات آمریکایی علت دستگیری منگ وانژو را نقض تحریم های 

آمریکا علیه ایران توسط شرکت هوآوی عنوان کرده اند. مدیر مالی 
هوآوی در حالی به درخواست دولت آمریکا از سوی پلیس کانادا 
دستگیر شد که در سال های اخیر شرکت های متعددی –اعم از 
آمریکایی و غیرآمریکایی- تحریم ها علیه ایران یا سایر کشورها را 
نقض نموده اما با چنین مشــکلی مواجه نشده اند. مثًا در سال 
2011 شرکت خدمات مالی و بانکداری جی پی مورگان به اتهام 
نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، کوبا و ســودان مبلغ 88.3 
میلیون دالر جریمه شــد اما کســی جیمی دیمون –که در آن 
زمان مدیرعامل جی پی مورگان بود و البته هنوز هم صاحب این 

جایگاه است- را از هواپیما پیاده و بازداشت نکرد!
باید توجه داشــت که جی پی مورگان تنهــا بانک نقض کننده 
تحریم های آمریکا علیه ایران نبوده است و از سال 2010 تاکنون 
دهها بانک و مؤسســه مالی دیگر ازجمله بانک آو آمریکا، بانک 
مسکو، بانک توکیو-میتسوبیشی، بانک ملی ابوظبی، بانک ملی 
پاکستان، بانک استاندارد چارترد و ... به اتهامی مشابه تحت پیگرد 
آمریکایی ها قرار گرفته اند. در هیچ یک از این موارد مدیرعامل یا 
مدیر مالی بانک یا شــرکتی که متهم به نقــض تحریم ها بوده 
بازداشت نشــده است و از نظر نهادهای نظارتی، کل شرکت )نه 

یک فرد خاص( مسئول تخلفات بوده است.
در ســال های بعــد از بحران مالــی 2008 بانک ها و 

مؤسســات مالی در اقصی نقاط جهان بیش از 
240 میلیارد دالر به دلیل تخلفاتی که قبل 

و بعد از این بحران مرتکب شده اند، جریمه 
پرداخته اند اما حتی این تخلفات سنگین 
نیز به ندرت دستگیری مدیران ارشد آنها 
را در پی داشــته است. این نشان می دهد 

که دســتگیری مدیر مالی هوآوی واقعاً یک 
اقدام بســیار عجیب و تکان دهنده اســت. 

برخورد قانونی با مدیران ارشــد شــرکت های متخلف، انتخاب 
درستی است اما همان طور که قبًا نیز اشاره شد، این رویه باید 
از خانه آغاز شود تا شبهه ای پیش نیاید و تنش های بین المللی 

بیش از این شدت نگیرد.
پرواضح است که دستگیری مدیر مالی هوآوی، درواقع جزئی از 
تاش های گســترده دولت ترامپ برای تضعیف اقتصاد چین از 
طریق وضع تعرفه های تجاری ســنگین، بستن بازارهای آمریکا 
به روی شرکت های چینی فعال در حوزه فناوری های پیشرفته و 
جلوگیری از خرید عمده سهام شرکت های پیشرفته آمریکایی و 
اروپایی است. بدون اغراق می توان گفت چنین اقدام ناشیانه ای 

بخشی از جنگ اقتصادی آمریکا و غرب علیه چین است.
هوآوی یکی از مهم ترین و پیشــرفته ترین شــرکت های چینی 
محسوب می شود و به همین دلیل از سوی دولت ترامپ –که از 
هیچ اقدامی برای متوقف کردن پیشرفت چین فروگذار نمی کند- 
هدف حمله قرار گرفته اســت. انگیزه هــای تجاری )حمایت از 
شــرکت های آمریکایــی در برابر رقبای چینــی( و انگیزه های 
ژئوپلیتیکی باعث شده اند که آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه 

چین آغاز کند و بحث نقض قوانین اساساً بهانه ای بیش نیست.
موفقیت های جهانی شرکت هوآوی در زمینه فناوری نسل 
پنجم تلفن همراه باعث شده است که دولت آمریکا در 
صدد سرکوب این شرکت برآید. آمریکایی ها 
ادعا می کننــد که این شــرکت از طریق 
افزونه هــای ســخت افزاری و نرم افزاری 
پنهان در تلفن های همراه تولیدی خود 
سعی در جاسوسی از مشتریان دارد اما 
آنها تاکنون شــواهد قابل قبولی در مورد 

این ادعای خود ارائه نکرده اند.
ترامپ از ابتدای ورودش به کاخ سفید در 

عمل نشــان داده است که هرجا قوانین و مقررات بین المللی )از 
جمله قوانین تجاری( با تاکتیک های گانگستری او در تضاد باشند، 
قوانین مزاحم باید از سر راه برداشته شوند؛ چنان که اخیراً مایک 
پمپئو وزیر امور خارج آمریکا طی ســفرش به بروکســل آشکارا 
اعام کرد: »دولت ما به صورت قانونی از هرگونه معاهده، توافقنامه 
تجاری و ســایر توافقات بین المللی منسوخ شده و زیان باری که 
منافع ملی آمریکا یا متحدانش را تأمین نمی کنند، خارج خواهد 
شد یا در مورد آنها مذاکره خواهد کرد«. البته دولت آمریکا پیش 
از خارج شــدن از چنین معاهداتی، از طریق اقدامات یکجانبه به 
تخریب آنها می پردازد. حتی اگر بازداشت مدیر مالی هوآوی واقعاً 
به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران توســط این شرکت 
باشد نیز نمی توان به دولت آمریکا برای انجام چنین اقدامی حق 
داد. آمریکا منع کردن سایر کشورها از تجارت با کشورهایی مانند 
ایران یا کوبا را قانونی می داند اما آیا خود این کشور حاضر است 
بپذیرد که دولــت چین یا هر دولت دیگــری در روابط تجاری 

شرکت های آمریکایی با سایر کشورها دخالت کنند؟
وقتی پای تحریم های بین المللی در میان باشد، یک کشور اجازه 
ندارد به تنهایی و بدون هماهنگی نهادهای بین المللی، برای سایر 
کشــورها محدودیت تعیین کند. مثاً در قضیه ایران، به موجب 
قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل که پس از توافق 
هسته ای سال 2015 )برجام( به تصویب رسید، همه کشورهای 
عضو سازمان ملل موظف شدند که تحریم های پیشین علیه ایران 
را لغو کنند اما اینک آمریکا –و فقط آمریکا- مصوبه شورای امنیت 

را نقض نموده است.
نه چین و نه شــرکت هــوآوی هیچ یک تهدیــدی برای جهان 
نیســتند، بلکه این خود دولت ترامپ است که بزرگترین تهدید 
برای حاکمیت قانون در عرصه های بین المللی به شمار می رود و 

صلح جهانی را به خطر می اندازد.

اصالحات اقتصادی در چین ۴۰ ساله شد

پایان اقتصاد کوپنی در چین

بازخوانی یک پرونده توسط اقتصاددان آمریکایی

چرا کاخ سفید با هوآوی سر جنگ دارد؟

 استاد دانشگاه پرینستون آمریکا
آشوکا مودی

بینالملل7
دیدگاه



ترقی اقتصادی : مراسم بزرگداشت محمدعلی موحد 
به پاس هفت دهه خدمات فرهنگی و ادبی این چهره 
پیشکسوت حقوقدان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، تاریخ نگار و عرفان پژوه در دانشگاه تهران 
برگزار شد.در مراســم بزرگداشت این موالناشناس و 
شمس شناس که با نوای نی آغاز شد، پیامی ویدئویی 
از مصطفی ملکیان برای حاضران پخش شد که در آن 
درباره ویژگی های شخصیتی محمدعلی موحد سخن 
گفت.ملکیان در این پیام اظهار کرد: بدون سر سوزن 
مبالغه ای اسنادی مانند دکتر محمدعلی موحد نیافتم. 
ویژگی های اخاقی ای در استاد موحد وجود دارد که 
اگر یکی از این ویژگی ها در کســی باشد باید از این 
نصیب خدای متعال شــاد باشــد. یک ماقات کافی 

است تا به ویژگی های اخاقی او پی ببریم.
این اســتاد دانشــگاه با اشاره به شــخصیت علمی و 
فرهنگی موحد گفت: اســتاد موحــد در عین این که 
جامع االطراف اســت در همه آن ها متخصصانه سخن 
گفته  است؛ در عین جامع االطرافی نوعی عامگی در 
او وجــود دارد. او در هیچ کدام از حوزه ها قلم نزده اال 

این که متخصصانه سخن گفته باشد.
ملکیــان خاطرنشــان کرد: محمدعلــی موحد نظیر 
خواجه نصیرالدین طوســی اســت و در هر حوزه ای 
متخصص است. او با طبع مقاالت شمس، شمس را به 
جهانیان معرفی کرد و شمس شناسی و مولوی شناسی 

را دست خوش تحول کرده است.
او ویژگی دیگر موحد را روشــنفکری او عنوان و بیان 
کرد: او برخاف روشــنفکران دیگر که به سنت پشت 
کرده اند نه تنها به ســنت فرهنگی پشت نکرده بلکه 
به دنبــال بازخوانی فرهنگی اســت. ویژگی دیگر او 
سخت کوشی اوست. روشــنفکران اندکی که به رفاه 
می رسند زندگی راحت طلبانه ای را  پیش می گیرند و 
از مساعی اولیه خود ارتزاق می کنند، اما استاد موحد 

از روشنفکران سخت کوش است.
مصطفی ملکیان با اشاره به سخنان زنده یاد داریوش 
شــایگان گفت: شایگان می گفت جامعه بر چهار رکن 
محققان و دانشــگاهیان، بروکرات ها، رجل سیاسی  و 
روشنفکران است و علت آشــفتگی جوامع این است 
که این چهار رکن را ندارند. در جوامع سنتی که این 
رکن ها وجود نداشــت اما در عین حال ثبات داشتند 
و تاطم ها را پشت سر می گذاشتند، فرزانگانی وجود 
داشتند که نه روشــنفکر بودند نه رجل سیاسی و نه 
دانشــگاهی. این چهار گروه حل مسئله می کنند اما 
فرزانگان خود حِل مسئله هستند. این شأن چهارم را 

کســانی که ارتباط نزدیکی با محمدعلی موحد دارند 
درمی یابند.

او در پایــان گفت: دکتر محمدعلی موحد از خود یک 
اثر هنری ساخته و این خیلی مهم است. از هر زاویه ای 
بــه این اثر هنری نگاه می کنیــد از آن لذت می برید. 

امیدوارم نسل های بعدی  امثال موحد را بپرورند.
در ادامه مراسم، حجت اهلل ایوبی - دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران – در سخنانی اظهار کرد: استاد 
موحد تمایلی نداشت برای او بزرگداشتی برگزار کنیم. 
او دلش می خواســت در این مراســم درباره شمس و 
موالنا ســخن بگوییم. درباره او سخن نمی گویم زیرا 
آقای ملکیان به درستی اشاره کرده محمدعلی موحد 
اثری هنری اســت؛ او خود اثری طربناک و شورانگیز 

است.
ایوبی افزود: آقای موحد شــما به ما نیازی ندارید؛ ما 
به شما نیاز داریم. بعد از این که کیارستمی با او دیدار 
کــرد، گفت حالم خیلی بد اســت و نمی توانم حرفی 
بزنم. کاش دوربین دستم بود و مردم را در این لحظات 

شریک  می کردم.
او ســپس با اشــاره به ترجمه مقاالت شمس تبریزی 
به زبان فرانسه توسط شارل هانری دوفوشه کور اظهار 
کرد:  با توجه به ایران هراســی و اسام هراسی که در 
غرب وجود دارد این ترجمــه چهره جدیدی از ایران 
و اســام ارائه خواهد داد. این ترجمه به مســلمانان 

تحقیرشده احساس قدرت و عزت خواهد داد.
سپس مرقاتی رییس دانشگاه تبریز در سخنانی گفت: 
دکتــر موحد دانشــمندی نوآور و دقیق نظر اســت و 
آزادانه نتیجه تحقیقات خود را بیان می کند و جامعه 
را از آن بهره مند می ســازد. او همچنین محاهدانه بر 
نفــس خود فائق آمده  و خلــوص و پاکی را در وجود 

خود نهادینه کرده است.
مرقاتــی همچنین پیــام محمدرضــا پورمحمدی - 
استاندار آذربایجان شــرقی - را به مراسم بزرگداشت 

محمدعلی موحد خواند.
احمــد جالی - ســفیر ایران در یونســکو -  نیز در 
این مراســم بیان کرد: اســتاد موحد بزرگ اســت و 
بزرگداشت نمی خواهد. ما درواقع تاریخ و فرهنگ مان 
را بــزرگ می کنیــم.  داریم بــرای نوجوانان خود که 
دست خوش بازی های خطرناک هستند مقر استوار و 

دستاویز بزرگ معرفی می کنیم.
او بــا ابراز امیــدواری بــرای برگزاری بزرگداشــت 
محمدعلی موحد در مقر یونســکو با حضور این چهره 
اظهار کرد: حاصل عمر موحد به خدمت ملی و خدمت 

اســتراتژیک  تبدیل شده اســت. صدای تفرقه انگیز و 
تجزیه طلبی را می شــنوید، اصطاح جعلی قوم فارس 
را می شــنوید، در حالی که قوم فــارس نداریم، زبان 
فارســی داریم که چتر خود را بر ایران گسترده است. 
موحد از مجموعه این زبان معرفتی را برای ما معرفی 
می کند. جالی با بیان این که موحد شــیرین محضر و 
نوشین قلم است، افزود: گویا خداوند موحد را فرستاد 
تا میراث دار موالنا باشد  و بیت های او را از تفسیرهای 
مختلف رهایی ببخشد. وجود محمدعلی موحد حادثه 
است. او خاطرنشــان کرد: در هیاهوی دنیای مجازی 
و تولیدات رســانه ها، جامعه مــا از کمبود معلم رنج 
می برد. حکمت و فرزانگی، جامعیت و تواضع و اخاق 
مفاهیمی است که در وصف معلم می گوییم. کارهای 
تحقیقی اســتاد این نــام را زنده کرده اســت؛ معلم. 
کارهای موحد برای ایران اســت و از پایگاه ایران برای 
بشریت. حسین معصومی همدانی  نیز در این مراسم 
اظهار کرد: محمدعلی موحد بیش از 70 سال است در 
عرصه علم و تحقیق حاضر اســت، اما در یکی دو دهه 
اخیر شناخته شــده  است. دکتر ترجیح می داد دور از 
انظار عمومی به تحقیق و نوشــتن بپردازد. حدود 30 
ســال پیش بر خواص شناخته شده بود و ترجمه ها و 
نوشته های او در روزگار جوانی نوید ظهور یک محقق 

پرتوان و جامع االطراف را می داد.
او با تاکید بر این که موحد تمایلی به شناخته شــدن 
نداشــت، گفت: زمانی که به گذشــته نگاه می کنیم 
می بینیم موحــد زیرکانه این مشــی را برگزیده و از 
آن بهــره برده تا جدا از جریان هــای رایج در ادبیات 
که باعث شــناخته شدن بســیاری در ادبیات شد، به 
کار تحقیق بپــردازد. او در بهره بــرداری از فرصت ها 
بسیار کوشــا بود. معصومی همدانی خاطرنشان کرد: 
موحد بزرگ اســت و نیازی به بزرگداشت ندارد؛ این 
ما هســتیم که باید از این مناسبت ها استفاده کنیم تا 
بدانیم بزرگان فرهنگ ما چگونه زیسته اند. دکتر موحد 
خیلی چیزها خوانده و خیلی از آدم ها را دیده اســت. 
زندگی او فراز و نشیب های بســیار داشته است. او با 
مردم بازاری تهران و بزرگان نفت کشــورهای جهان 

آشناست.
این اســتاد ادبیــات در ادامه متذکر شــد: موحد به 
گونه ای می نویسد که همه فهم باشد بدون آن که سطح 
مطلب را پایین بیاورد. گویی او این ذهنیت را داشــت 
که برای همه مردم می نویســد. هرکســی که بهره ای 
از دانش داشــته باشــد با خواندن آثار او دست خالی 

برنمی گردد.

در بخــش بعدی این مراســم محمدعلــی موحد در 
سخنانی نســبت به آموزش و پرورش انتقاد کرد و از 

دانشجویان حاضر در مراسم خواست »طلبه« باشند.
او اظهار کرد: شــرط ادب این است که از کسانی که 
این مجلس را برگزار کردند، سپاسگزاری کنم. یونسکو 
دوبار به چشــم عنایت به من نگریسته است؛ یک بار 
60 ســال پیش برای ترجمه »سفرنامه ابن بطوطه« و 
حاال که در سال های پایانی عمرم هستم. واقعیت این 
است که گوش هایم درست نمی شنود ولی از حرف ها 

معلوم بود دارند درباره من اغراق می کنند.
موحد در ادامه گفت: از همه ســروران سپاســگزاری 
می کنــم. همان طــور کــه شــیخ عطــار در مقدمه 
»تذکرة االولیاء« گفته »خواســتم بــه ادارک بزرگان 
نزدیک شــوم«، من هم خواستم به تبعیت از عطار به 
بزرگان نزدیک باشــم. چه خوب کردم که این کار را 
انجام دادم زیرا ســود فراوان بــردم و از هرچه فخر و 

شرف و منزلتی که الیق آن نبودم برخوردار شدم.
او همچنین بیان کرد: من نمی دانســتم این مراســم 
قرار است مراســم تجلیل از من باشد و فکر می کردم 
رونمایی از ترجمه مقاالت شــمس توســط »شــارل 
هانری دوفوشه کور« است و حتی از معصومی همدانی 
خواستم سخنران اصلی این ماجرا باشد. من به ناچار 
تــن به این قضا دادم، امــا می خواهم در این جا به دو 
مورد اشــاره کنم. زمانی که یونسکو تشکیل شد یکی 
از وظایف آن کمک به پیشرفت سوادآموزی و ارتقای 
سطح فرهنگ و تربیت نســل جوان کشورهای عضو 
عنوان شد، اما نظام آموزش رسمی ما دچار آفت های 
مهلکی است و از دانش آموزان و دانشجویان تا اساتید 
از این نظام شــکایت دارند؛ نظامی ناکارآمد که شــور 
و شــوق را در جوانــان می کشــد و مانع شــکوفایی 
استعدادهای آن ها می شود. وقت آن ها را تلف می کند 

و شمع اشتیاق را در وجودشان خاموش می کند.
ایــن مولوی پــژوه در ادامــه گفــت: مــن بارها این 
نوحه ســرایی را انجام دادم. واقعا مایه تاسف است که 
نظام رســمی آموزش ما این با را ســر دانش آموزان 
می آورد. نمی دانم یونســکو فقط درگیر این است که 
فان امامزاده را خراب کردند و یا فان بازارچه کهنه 
را ثبت کنند، آیا امکانات و مقدورات ندارد که به دانش 
بپــردازد؟ آن ها می توانند کمــک و نظر بدهند تا این 
نظام آموزشی اصاح شــود. محض رضای خدا کاری 

کنید تا این سیستم از این وضعیت خارج شود.
محمدعلی موحد خطاب به دانشجویان حاضر در این 
جلســه اظهار کرد: در این مراســم بارها نام شمس و 
موالنا برده شد، حتی عنوانی که »دوفوشه کور« برای 
ترجمه مقاالت در نظر گرفته، »در طلب گوهر« است 
که این عنوان را از شــمس گرفته اســت. این مساله 
طلب چیست؟ جوانان باید به این موضوع توجه کنند. 
می گویند فرقی که انســان قبل از رنســانس و بعد از 
رنســانس دارد این است که انســان قبل از رنسانس 
منفعل است و بعد از آن کنش گر و زیادی طلب است. 
اگر شاخص انسان مدرن این است، شمس و موالنا نیز 
به آن توجه داشــته اند. طلب و فزون خواهی از ارکان 
مهم آثار موالناست. او از انســان ها می خواهد تا قانع  
نباشــند و متوقف نشوند. من از شما می خواهم درباره 

طلب فکر کنید و من را دعا کنید.
در پایــان کبیری - نماینده مــردم خوی در مجلس 
- کلید طایی این شــهر و ســردیس مطای شمس 
را بــه محمدعلی موحد اهدا کــرد. همچنین اهدای 
تندیس نقره ای دانشــگاه تهران و واالترین نشان این 
دانشــگاه، اهدای تقدیرنامه پژوهشــگاه علوم انسانی 
اهــدای کلیات شــمس تبریزی از طرف پژوهشــگاه 
 حکمــت و فلســفه و... از دیگــر برنامه هــای ایــن 

مراسم بود.
محمدعلی موحد حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی، تاریخ نگار و عرفان پژوه است که 
در طول زندگی خود همواره مشغول تحقیق، تالیف و 
ترجمه بوده و آثار شاخصی از خود به یادگار گذاشته 
اســت. از مهم ترین آثار او تحقیــق در متون عرفانی 

به ویژه چاپ انتقادی مقاالت شمس تبریزی است.
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ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱5۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

می گفتند با خوردنی های سفره شب یلدا، مثل خوراکی های پای سفره هفت سین طبیعت گرم را می توانند سرد 
و طبیعت سرد خود را گرم بکنند، مثا اگر از گرمی مزاج رنج می برند هندوانه و انار بخورند.

زنده یاد جعفر شــهری، ســال 1293 در یکی از قدیمی ترین محات تهران یعنی محله عودالجان به دنیا آمد. از 
دوران کودکی به دلیل تنگدستی در بسیاری از مشاغل آن روز تهران به تاش معاش پرداخت و از همین رهگذر 

صنف واژه های آن شغل های مختلف و همچنین رموز آن و مباحث فرهنگ عامه ای مرتبط با آنها را آموخت.
او از کودکی شاهد اتفاقات مهمی از تهران اواخر قاجار بود و از دهه 20 نیز خاطرات خود و مشاهداتش از تهران 
و مباحثی از فرهنگ عامه را که در حال فراموشــی بودند، نوشــت. یادداشت هایی که در آینده به دو کتاب مهم 
مجموعه پنج جلدی »طهران قدیم« و مجموعه 6 جلدی »تاریخ اجتماعی طهران در قرن سیزدهم« تبدیل شده 
و نام زنده یاد شهری را به عنوان مهم ترین تاریخ نگار و پژوهشگر شهر تهران در دل تاریخ فرهنگ ایران ثبت کردند.

ایــن دو کتاب روایت زنده ای را از  تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه مردم جامعه ســنتی تهران به مخاطبان ارائه 
می کنند. شهری دلیل نوشتن تاریخ را عاقه مندی اش به عبرت آموزی از زاویه انسانی و کیفی آن در شناخت و 
معرفی مردم قرون و اعصار و سردرآوردن از وضع و زندگی و چگونگی حاالت آنان می داند و این معنی را با بیان 

روایتی از دیدار ناصرالدین شاه با میرزای جلوه شرح کامل می دهد.
شهری در کتاب »طهران قدیم« به مردم و آنچه به توده و اجتماع و اکثریت مردم مربوط بوده است، می پردازد 
و با نگاهی تیز و انتقادی اوضاع و احوال و کم و کیف کســب و کار، داد و ســتد، معاشرت، مسکن و مأوا، رفتار و 
گفتار عیش و عزا، عادات و آداب، سنن و معتقدات و گرایش های مردم را در دوران های قاجاریه و پهلوی اول پیش 
ترسیم می کند. از دیگر کتاب های او درباره تهران کتاب جذاب »قند و نمک« است که مجموعه ای از تکه کام ها و 
اصطاحات اصیل تهرانی را با پیشینه تاریخی و شانیت ساختشان را به مخاطبان ارائه می کند. می توان گفت کار 
مرحوم شهری در این کتاب ها را بعدها دیگر تهران شناس و مورخ تهران یعنی زنده یاد مرتضی احمدی پیگیری 
کرد. مجموعه 5 جلدی »طهران قدیم« را نمی توان در زمره آثار علمی در حوزه تاریخ نگاری دانســت به همین 
علت مطالب از روش تدوین خاصی پیروی نمی کند. تنها دسته بندی مطالب در این است که جلد پنجم )انتهایی( 
این مجموعه به طور کل به دستور پخت غذاهای سنتی تهران قدیم اختصاص پیدا کرده است. با این اوصاف اما 
روایات حیرت انگیز درج شده در این کتاب با دقت نظر نویسنده در شرح دقیق جزییات این رویدادها و همچنین 

همه رئوس زندگی اجتماعی تهران قدیم، این مجموعه را خاص و »یکه« می کند.
به مناسبت یک یلدای دیگر مبحثی از فصل »عقاید و آداب زندگی«جلد چهارم این کتاب که درباره یلداست و 
از باورها و همچنین آداب مربوط به یلدا نزد تهرانی های قدیم سخن می گوید، انتخاب شده است. این مطلب را از 

چاپ چهارم این مجموعه منتشر شده توسط انتشارات معین در سال 1383، باهم می خوانیم:
»در تهران فصل ها زودتر از زمان مقرر شروع می شدند، به این گونه که از ده پانزده روز به عید نوروز مانده بهار و 
از اواسط تابستان، پاییز و از میانه پاییز، زمستان شروع می شد و ماه اول سال یعنی برج حمل یا فروردین را که 
ماه گل بران و ماه دوم آن یعنی اردیبهشت را توت پزان و از ماه اول تیر تا پانزدهم مرداد را چله تابستان و از ماه 

اول دی تا آخر بهمن را چله زمستان می گفتند.
چله هایی که در اولی گرما و در دومی سرما به غایت می رسید و اتمامشان به قرار زیر: که پس از گذشت 35 روز از 
تابستان می گفتند که باد خنک دزده می زند که شب ها را به خنکی می گذارد و پس از 45 روز که باد خنک آشکارا 
می زند که روزهایش هم خنک می شــود و از همین ایام بود که باید به فکر چوب و هیزم و خاکه ذغال زمستان 
باشند. و زمستان که دو چله به اسم چله بزرگه و چله کوچکه داشت که چله بزرگ از اول دی تا دهم بهمن بود 
که زمین نفس دزده کشــیده تِک )حدت( سرما را می شکست و از آن به بعد تا آخر بهمن که چله کوچک بوده 
می گفتند کاری که چله بزرگه نکرده چله کوچکه می کند و چله کوچکه گفته که اگر پشتم به بهار نبود بچه را 
قنداق خشک می کردم و تقریبا به همین صورت هم بود و هرگز سرمای چله بزرگه به پای سرمای چله کوچکه 
نمی رسید و با تمام شدن چله کوچکه هم بود که فقرا می گفتند زمستان تمام شد و روسیاهی به ذغال ماند و غم 

سرما و عدم استطاعت تهیه خاک ذغال را فراموش می کردند که پشتش به بهار است.
و شب اول چله بزرگه یا شب یلدا که بزرگترین شب سال بود هر دسته از خویش و اقارب و همسایه شب نشینی 
گرفته در آن بســاط سور و سات از آجیل شیرینی و میوه مخصوصا هندوانه و انار و خربزه فراهم کرده، دور هم 
جمع شــده به خوشگذرانی و شب زنده داری و گرفن فال حافظ می پرداختند و در این شب بود که می گفتند با 
خوردنی های ســفره شب یلدا، مثل خوراکی های پای سفره هفت سین طبیعت گرم را می توانند سرد و طبیعت 
ســرد خود را گرم بکنند. به این صورت که اگر از گرمی مزاج رنج می برند هندوانه و انار و اگر از ســردی ناراحت 

می شوند، توت و کشمش و خرما و مثل آن بخورند و تا سحر آن که گفت و شنید و بگو و بخند می کردند. 
بگو و بخند و دورهم جمع شدنی که مربوط به شب یلدا و مثل آن نبوده و از هر فرصت و بهانه برای 

بوجود آوردن آن استفاده می کردند. بعد از آن اهمن و بهمن و پس از آن سرما پیره زن 
بود که سه دهه اسفند را دربر می گرفت.«

طبابت یلدا برای طهرونی ها؛

 شب اول »چله بزرگه« در طهران قدیم

يک فنجان 
چاي د   ر 

طهران قد   يم

ســهیال صدیقی: امروز که ســر کار بودید، همکارتان گفت که چقدر 
اندامتان به هم ریخته اســت و از شما خواست تا بیشتر مواظب هیکلتان 
باشــید؟ همکارتان وقتی می خواهد با شــما صحبت کند، بیش از اندازه 
خودش را نزدیک می کند؟ میان صحبت های روزمره اش فحش های جنسی 
می دهد؟ اگر جوابتان به این پرســش ها مثبت است، پس شک نکنید که 

همکارتان یک خشونت گر جنسی است. حاال چه زن باشد؛ چه مرد!
آزار جنســی در تمام دنیا پدیده شــایعی اســت. آزار جنســی محدوده 
وســیعی از رفتارها را در بر می گیرد و طبق تعاریف علمی، »عملی است 
با ماهیت جنســی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد 
خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کامی 
می شــوند.« در برخی جوامع مردساالر، »آزار جنســی زنان« به اندازه ای 
نهادینه شده  است که اکثریت مطلق زنان آن جامعه در طول زندگی شان 

قربانی آزار جنسی شده اند.
آزار جنسی می تواند در شرایط و مکان های مختلفی شکل بگیرد؛ مثا در 
محل کار. فرقی هم ندارد همکارمان یک پزشک،  مهندس،  مدیر، مسئول 
و ... باشد. حتی ممکن است که آزاردهنده از اینکه رفتار او زننده یا اینکه 
ممکن است شامل آزار جنسی باشد بی خبر باشد و یا حتی نداند که کارش 

غیرقانونی است.
زنان همیشــه بیش از مردان قربانی آزار جنســی کامی و غیرکامی در 
محل کار می شوند اما ممکن است بسیاری از آقایان هم در محل کارشان 
با این پدیده روبه رو شــده باشند اما از آنجا که بیشتر قربانیان آزار جنسی 

زنان هستند در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته اند.
برای نگارش این گزارش از زنان شاغل خواسته ایم که اگر در محل کارشان 
با خشــونت و آزار جنسی مواجه شــده اند،  درباره آن برایمان بنویسند و 
بگویند که این موضوع چه تاثیری روی آنها گذاشته است. آنچه می خوانید  
روایت های مختلف از زنانی اســت که بارها در محیط کارشان شاهد آزار 

بوده اند:
»مریم« برایمان از آزاری که توســط مدیرش دیده،  نوشته است: »یک بار 
با مدیرعامل شرکتی که در آن کار می کنم در یک جلسه کاری بودم. بعد 

از اینکه چند دقیقه ای حســابی مرا ورانداز کرد،  گفت: از این به بعد حتما 
ورزش کن؛  خیلی چاق شدی. یا حتی برایم پیش آمده که وقتی از جلسه 
با آقای مدیر بیرون می آیم،  همکارم می گوید که چرا لپ هایت گل انداخته؟ 
این حرف ها واقعا برای من بر خورنده اســت اما همیشــه صحبت را قطع 

می کنم و سکوت می کنم تا این حرف ها ادامه نداشته باشند.«
»الهه« یکی دیگر از زنانی است که در این باره نوشته است: »بارها در محل 
کارم شاهد کنایه های جنسی از سوی آقایان بوده ام. همیشه قبل از صحبت 
کــردن با آنها چند باری جمات را در ذهنم مرور می کنم که مبادا از فعل 
یا کلمه ای اســتفاده کنم که برای آنها دستمایه شوخی جنسی شود. این 
رفتارها همیشه حس بدی به من می دهد و دائم خودم را سرزنش می کنم 
که مگر چه رفتاری داشته ام که آنها به خودشان اجازه چنین شوخی هایی 

را می دهند؟«
»بهار« که در یک شرکت معتبر کار می کند،  نوشته است:  »یک روز داشتیم 
با همکارانم درباره راه های جوانی و شــادابی صحبت می کردیم که یک آقا 
وسط گفت وگو وارد شد و گفت تو به این چیزا فکر نکن. فکر نمی کنم سالی 
یه بارم کســی دلش بخواد طرف تو بیاد. البته من جواب آن آقا را دادم اما 

اینها مسائلی است که همیشه در ذهن می ماند.«
»زهرا« نوشته اســت: »مدیر بخش آی تی محل کارم مکالمات ما را چک 
می کرد و همه تاشــش این بود که با ثبــت پیام ها و مکالمات ما اخاذی 
جنسی کند.«پ »فریبا« که در یک محیط فرهنگی کار می کند، می گوید: 
»یک روز وسط کار تصمیم گرفتم که از مدیرم سوال بپرسم. متوجه شدم 
او در حال تماشای فیلم پورن است. او وقتی مرا دید اصا به روی خودش 
نیــاورد و در حالی که فیلمش را می دید و متوجــه بود که من هم آن را 
می بینم، ســوالم را جواب داد!« موضوعی که باید به آن توجه داشت، این 
اســت که خیلی وقت ها فرد آزاردیده صرفاً همان قربانی نیســت بلکه اگر 
فردی شاهد آزار جنسی نیز بوده و این رفتار بر او هم تأثیر منفی گذاشته  
است، آزاردیده تلقی می شود. »مهسا« در این باره می گوید: »من در محل 
کارم مدیــری دارم که خانم ها را مجبور بــه رفتارهای خارج از چارچوب 
می کند. به این معنی که هــر خانمی که در رابطه، صمیمانه تر و خارج از 
چارچوب اداری با آقای مدیر صحبت یا رفتار کند،  شــرایط کاری اش بهتر 
می شــود و زن هایی مثل من که رفتارهای معمولی در محیط کار دارند یا 
اهل ظاهر و آرایش خاصی نیســتند، از این موضوع آزار می بینند. در واقع 
زن های دیگر این موضوع را آزار و خشونت نمی بینند و راضی هم هستند 
اما این ماییم که آسیب می بینیم.« »مطهره« از خشونت زنان علیه زنان در 
محل کار برایمان نوشته است: »مدیر من یک خانم است. یک بار با او بحثم 
شد و او درست وسط یک مسئله کاما کاری به من گفت یه چیزی بهت 
می گم که از فردا نتونی اینجا سرتو باال بگیری. من از ترس فحش جنسی 
از اتاقش بیرون زدم و بحث را ادامه ندادم. او به عنوان یک زن خشونت های 
عجیبی دارد.« »فرزانه« نوشــته است: »متلک های جنسی از سوی آقایان 
در محــل کار من بیــداد می کند. هرچند که خــود خانم ها هم مقصرند. 
همکارهای مرد من با موضوع عادت ماهانه خانم ها شوخی می کنند. همین 
که از چیزی عصبانی می شــویم و اعتراض می کنیم، بافاصله این موضوع 
را پیش می کشــند. متاسفانه برخی خانم ها با خنده های بیجایشان به این 
شــوخی های زشــت دامن می زنند و این زمینه را برای شوخی های بدتر 

ایجاد می کند.«

بزرگداشت محمدعلی موحد

آدمی که یک اثر هنری است

چاپ مجموعه مقاله پل ریکور درباره تاریخ و هنرمنوتیک
کتاب »تاریخ و هرمنوتیک« نوشــته پل ریکور با ترجمه 
مهدی فیضی توسط نشــر مرکز منتشر و راهی بازار نشر 
شــد کتاب »تاریخ و هرمنوتیک« نوشــته پــل ریکور به 
تازگی با ترجمه مهدی فیضی توســط نشر مرکز منتشر 
و راهی بازار نشر شده است.این کتاب دربردارنده 4 مقاله 
پــل ریکور درباره شــر، تاریخ و هرمنوتیک اســت که از 
انگلیسی به فارسی ترجمه شــده اند. عناوین این مقاالت 
به ترتیب عبارت اســت از: تاریخ و هرمنوتیک، به ســوی 
هرمنوتیِک ایده آشکارگی، مسیحیت و معنای تاریخ، شر 
چالشی برای فلسفه و االهیات.آن چه این مقاالت را به هم 
متصل می کند، ایده های متن و معنا هســتند. ایده متن 
چنان که از مقاله های »تاریخ و هرمنوتیک« و »به ســوی 
هرمنوتیک ایده آشــکارگی« برمی آیــد، و ایده معنا هم 

چنان که از مقاله های »مســیحیت و معنای تاریخ« و »شــر، چالشی برای فلسفه و االهیات.شرح حال 
مقاالت کتاب به این ترتیب است: »شر، چالشی برای فلسفه و االهیات« برای اولین بار در سال 1984 
به زبان فرانســوی ایراد شده است. »تاریخ و هرمنوتیک« برای ارائه در همایشی درباره هرمنوتیک که 
ســال 1976 برگزار شد تهیه شده و مقاله سوم، »به سوی هرمنوتیک ایده آشکاره گی« گفتاری است 
که ریکور برای اولین بار در فوریه سال 1976 در بروکسل ارائه کرد. چهارمین مقاله هم »مسیحیت و 
معنای تاریخ« در یکی از نشریات فلسفی چاپ شده بوده است.ریکور می گوید شاید تاریخ بزرگ ترین 
متنی باشد که می تواند میل هرمنوتیک به من را برآورده کند. با این حال، نسبت تاریخ و هرمنوتیک 
از آن رو اســت که تاریخ تنها جایی است که در آن نشانه های امر مطلق حفظ می شوند؛ امر مطلق از 
خود نشــانه هایی به دست می دهد و هرمنوتیک از تاریخی که این نشانه ها را حفظ می کند، استقبال 
می کنــد. به این ترتیب به میانجی »متن« تاریخ، هرمنوتیک امر مطلق را درمی یابد. در مقاله های این 
کتــاب او برخی تجربه های هرمنوتیکی امر مطلق را متمایز کرده اســت؛ مثل به خود گرفتن، تحمل 

کردن، شهادت دادن و ... . با این تجربه هاست که امر مطلق ابژه هرمنوتیک می شود.
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