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درباره سازمان تامین اجتماعی و تعامل با کارآفرینان کشور

 تعارض در بستر 
دو رویا

اشتغالزایی با تسهیالت دولتی به ثمر می رسد؟

رنجی که صنعت از نبود 
استراتژی می برد
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 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره75  
نیمه اول مرداد 1398- قیمت 2000 تومان

ُکلنل در طریِق بسمل شدنچرخش روند بازارمسکن 

گــزارش نهادهای رســمی از وضعیت بازار مســکن در 
تیرماه گویای کاهش تعداد معامالت است. از سوی دیگر 
گزارش های میدانی رسانه ها از احتمال شکست قیمت 
در بعضی مناطق تهران خبر می دهد. اکنون سوال این 
است که تا چه اندازه احتمال شکست قیمت ها و کاهش 

قیمت مسکن در بازار خرید و اجاره وجود دارد؟...

10مرداد 79امین ســالگرد زادروز محمود دولت آبادی 
نویســنده تراز اول کشورمان اســت، به همین مناسبت 
ســعید اســالم زاده از گویندگان حوزه ادبیــات رادیو 
یادداشتی منتشر کرد است. 1- عاشورای سال هفتادودو، 
دمای هوای تیرماه ِاهواز باالی پنجاه درجه بود. ســرباز 

بودم و صد صفحه پایانی »کلیدر« را می خواندم...

خبر کوتاه تر از آن بود که بتوان تصور کرد؛ در جلســه 
هیــات دولت طرح مربوط به حــذف چهار صفر از پول 
ملی به تصویب رســید. درست به کوتاهی خبر دو سال 
پیــش مربوط به مصوبه هیات دولت در خصوص تعیین 
نرخ دالر ۴۲00 تومانی برای واردات کاالهای اساسی...

پایش مستمر فضای کســب وکار از سوی اتاق بازرگانی 
ایــران نشــان می دهد در طول شــش فصل گذشــته 
مهم ترین شــکایت فعاالن اقتصادی در مورد مشکالت 
فضای کســب وکار بی ثباتــی سیاســت گذاری ها بوده 

درحالی که پیش از آن برای مدت نسبتا طوالنی...

حذف صفرها دوای درد اقتصاد 
ایران نیست

ریشه اصلی ماندگاری چالش های 
کسب و کار
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aسعید اسالم زادهaمهدی سلطان محمدی
aحسین سالح ورزیaغالمرضا کیامهر

سر مقاله

مدیر مسئول

کنجکاوی یا اصال هر دلیلی آب بخری آنوقت از آنجا که پا قدمت خوب اســت شاهد هجوم 
مشتری هایی می شوی که خسته از دور و دور و حیرانی گرداگرد جوان بساطی توقف  می 
کنند. در یک ماشــین شاســی دوتا خانم بی خواب در یک ماشین اسپرت دوتا مرد بیکار در 

خودرو دیگر دوتا پسر و سه تا دختر نسخ توقف می کنند:
- سالم داداش چایی داری ؟
- آهای آقا آب خنک داری ؟

- راستی سیگارم داری ؟
آن میان ...آقا ی لحظه بیا ...پی پر داری ؟

-پی پر داریم 
- به چه خوب گلم داری ؟

- اونو دیگه شرمنده باید بری گلفروشی
- آقا دمت گرم خیلی باحالی 

- مخلصم
در همان چند لحظه ای که گیج و مبهوت ایســتاده ای می مانی که توقفت برای چیســت؟ 

به اعتقاد بســیاری از صاحبنظــران اقتصادی 
مالیــات بر ارزش افزوده یــک مالیات خنثی یا 
بی تفاوت تلقی می شود. بدین معنی که ماهیتاً 
نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه گذاری و 
اشــتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر 
ویژگی هــای ایــن مالیات می توان به داشــتن 
کمترین آثار منفی بر تصمیم گیری های اقتصادی 
افراد و بنگاه های اقتصادی اشــاره کرد. در واقع 
هــدف مالیات بــر ارزش افــزوده جلوگیری از 
مصرف گرایی در جامعه است که دولت با دریافت 
مالیات بر ارزش افــزوده از مصرف کننده نهایی 
می خواهد هــر مصرف کننده به میزان مصرفی 
که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه 
را کم کند. اما آیا در واقعیت نیز همین طور اســت؟ بی شــک پاسخ به این سوال منفی است. 
آمارها نشــان می دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه ای 
شخص ثالث هستند )حدود 9میلیون خودرو و موتورسیکلت(، که از میان این 9میلیون وسیله 
نقلیه بدون بیمه نامه شــخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو 
وجود دارد. یکی از مهم ترین دالیل این مشــکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشــش 
بیمه شــخص ثالث است. این در حالی اســت که نرخ حق بیمه های وسایل نقلیه موتوری و 
شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین تر از مبلغ واقعی آن تعیین می شود و امکانی 
برای کاهش مبلغ حق بیمه ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش 
افزوده، بر قیمت بیمه نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش ها صرفنظر کنند. بی شک 
در صورت بروز حادثه برای این افراد مشــکالت زیادی بــرای افراد و جامعه به وجود خواهد 
آمد. همچنین آمارها نشان می دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی 
و عدم داشــتن پوشش های بیمه ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر 
رشته های بیمه ای نیز می توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن ها افراد به علت قیمت 
باالی پوشــش های بیمه ای که بخشــی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از 
خرید پوشــش بیمه ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند. در 
این بین برخی از مسئولین، تنها از شرکت های بیمه ای انتظار دارند که نرخ های حق بیمه را با 
مبالغ بسیار پایینی ارائه کنند تا مردم بتوانند این پوشش ها را تهیه کنند. این انتظار مسئولین 
قطعاً شــرکت های بیمه را زیانده کرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد. 
طبق آنچه که گفته شــد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی نیســت و اعمال آن روی 
برخی خدمات مانند بیمه تاثیرات منفی را بر جای می گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 
روی حق  بیمه ها، موجب باالرفتن هزینه در بخش های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمتها 
در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه گذاری و تولید خواهد شد و هدف 
از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه گذاری است محقق نمی شود. 
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای ایرادات و مشــکالت اساســی است که در ذیل به 

آن ها اشاره می شود.
۱- افزایش هزینه های تولید بر اثر وضع مالیات بر ارزش افزوده نابه جا بر ماشــین 
آالت و تجهیــزات تولیدی: در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای مربوط به 

آن، ماشــین آالت و تجهیزات خطوط تولید کــه از جمله ملزومات تولید و فعالیت های مولد 
اقتصادی محسوب می شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده  است. اخذ مالیات بر ماشین 
آالت سرمایه ای و فرآیندهای کسب و کار میانی و ابهامات موجود در بندهای مربوط به ماده 
17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث افزایش هزینه های تولید می شود زیرا بسیاری از صنایع 
تولیدی و کارخانه ها برای توســعه کمی و کیفی تولید، نیازمند خرید ماشین آالت سرمایه ای 
هستند. همچنین در جهت حفاظت از تجهیزات سرمایه ای در برابر خطرات احتمالی، نیازمند 
خرید پوشــش های بیمه ای می باشند، بنابراین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر ماشین آالت و 
تجهیزات تولید و پوشش های بیمه ای موجب باال رفتن هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام 
شده محصوالت می شود که این امر می تواند منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شود. لذا به منظور 
حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه های آن و در جهت نیل به اهداف قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، لزوم بازنگری در این ماده و معافیت ماشــین آالت و تجهیزات ســرمایه ای و بیمه ها از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای رونق بیشتر تولید، کاهش هزینه های آن و جلوگیری از 

فرضیه تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده، ضروری به نظر می رسد.
۲- اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف ضروری مردم: مالیات بر ارزش افزوده، باید 
از کلیه فعاالن اقتصادی که مال التجاره دارند دریافت شود، لذا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 
مصارف ضروری نظیر آب و برق و سپس استرداد یا تهاتر آن، با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده 

که باید به فعاالن اقتصادی تعلق گیرد، منافات دارد.
۳- فرار مالیاتی برخی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل روش های 
تعیین شــده وصول مالیات بر ارزش افزوده در قانون: در برخی اصناف، سود حاصل از 
فروش، بر اساس میزان مالیات بر ارزش افزوده به اضافۀ، سودی است که به فروش آنها تعلق 
می گیرد، تعیین می شود. در این حالت فروشندگان بدون در نظر گرفتن سهم مالیات بر ارزش 
افزوده، و با در نظر گرفتن ســود خود و به میزانی بیشتر از درصد سودی که اتحادیه ها اعالم 
کرده اســت. ضمن کسب سود بیشتر از نرخ قانونی تعیین شــده برای خود و جلب رضایت 
مشتری، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی کنند و آن را به سازمان امور مالیاتی 
پرداخت نمی کنند. به علت اینکه مکانیسم و ابزار خاصی نیز برای کشف حساب های این افراد 

وجود ندارد قوانین و سیستم های فعلی توانایی کشف آن را ندارد.
۴- ضعف سیستم ها و ابزارهای کشف الحساب مالیاتی: در حال حاضر سیستم  اطالعاتی 
یکپارچه ای برای تعیین دقیق موارد مشــمول مالیات وجود ندارد. بر همین اساس بسیاری از 
افراد از این ضعف سیســتم های اطالعاتی استفاده کرده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
اجتناب می کنند. اعالن مقدار فروش کمتــر از حد واقعی ، یکی از روش های فرار مالیاتی در 
ساختار مالیات بر ارزش افزوده است. در این روش هر چه ارزش فروش کمتر اعالن شود، مقدار 

بدهی مالیاتی نیز کمتر می شود.
5- امکان سوءاستفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده: به علت اینکه تشخیص میزان 
فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب محاسبه می شود، ممکن است 
در مواردی با تبانی فروشــنده و خریدار برای درج مبلغ کمتــر و یا روش های دیگر، اقدام به 
فرار مالیاتی کنند. در پایان باید اشــاره کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیازمند تغییر 
و بازنگری اساســی اســت که در آن لزوم برداشتن برخی از معافیت ها، اضافه کردن برخی از 
صنایع و کســب و کارها از جمله صنعت بیمه در معافیت های مالیاتی و ایجاد سیســتم های 
کشف الحســاب برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از 

فرار مالیاتی به شدت احساس می شود.

تو که ســرو کارت با ادبیات است با ژانری آشنا می شوی که تا به حال در 
هیچ کتابی نخوانده ای. بد هم نیســت یکی پیدا شود و کتابی تحت عنوان 
گلهای بی بهار بنویسد. مثال می گویند طرف قفله ، کره کرده ،نسخه ، چته  
و ... بعــد هم کلی تعریف و تمجید از گلی که نبوئیده دود کردند و بعد هم 
فخــر فروختن که بله ما هم ماری جوانــا مصرف کردیم . من که نفهمیدم 
چه شد ؟! اما کافیست آخر شب که برمی گردی به ماشینی که چپ کرده 
و باعث ترافیک شــبانه شــده و زیر نور چراغهای ماشین نیروی انتظامی و 
اورژانس روشــن می شــود دقت کنی .آنوقت می بینی همان دخترانی که 
در هوای ماشین گل دست به دست می کردند در حالی که نگاهشان را به 
دوردســتها قفل کرده اند چپ شده اند. کافیست هفته بعد صبح زود راهی 
بهشت زهرا شوی دسته گلی بخری برای شادی دخترکانی که گل را در پی 
پر پیچیدند و تن گلشان را در کفن آنوقت می فهمی که پی پر همان کاغذ 
نیست . پی پر هفت تکه پارچه سفید است که جنازه را در آن می پیچند....

و من اهلل توفیق علیه التکالن...

پی پر همان کاغذ است؟

کافی اســت سوار ماشینت شــوی و به قصد شادی اموات مسیر جنوب تهران را طی کنی تا 
به جاده منتهی به بهشــت زهرا برسی آنوقت از صبح زود شاهد کودکانی خواهی بود که در 
طول مســیر مشغول گل فروشی هستند آن هم برای شادی اموات . دسته گلی می خری و 
به این فکر می کنی که مدتی پیش در حاشــیه همین خیابان ،گل فروشی پرچ ماشین شد 
و همیشــه احتمال این هست که ماشینی به راست خیابان هدایت شود و نوجوان دیگری را 

زیر بگیرد. همه با گل و گالب بر سر قبر عزیزانشان حاضر می شوند. 
چهره جوانانی هم بر سنگ قبرها نقش شده است که با هیچ منطقی نمی توان مرگ آنها را 
حدس زد و وقتی جســتجو می کنی درمی یابی که اکثر آنها بر اثر تشــنج و ضایعات مغزی 
مرده اند. برخی از علت مرگ عزیزانشــان طفره می رونــد و برخی هم دغدغه های خود را 
عامل مرگ جوانان می دانند. از البالی عطر گلهای خرزهره و گلهای دیگر بوی گل به مشام 
می رسد. چند نوجوان بر مزار دوستانشان سیگاری را دست به دست می کنند و سرفه کنان 

می گویند :»روحت شاد رفیق«. 
کافیســت آخر شب که شد سوار ماشینت شــوی و خیابان های تهران را از شوش تا بام طی 
کنی آنوقت اگر تشــنه شدی جنب بســاط یکی از همین بساطی هایی که دور میدان و کنار 
خیابان آب و چای و ســیگار می فروشند توقف کنی تا از سر کمک و دلسوزی ،رفع تشنگی 

لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

مدیرعامل بیمه ملت
دکتر علی صالحی نژاد

صفحه 7
رشد اقتصادی ایران : 2019 منفی، 2020 مثبت

اطالعات ایران در گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« به روز شد

حذف صفر از پول ملی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟

حذف صفرپول =  تورم و گرانی

ترقی اقتصادی : با پیشــنهاد بانک مرکزی، طرح 
اصالح نظام پولی کشــور در قالب حذف چهار صفر 
از واحد پولــی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و 
بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک که در دستور 

کار دولت قرارگرفته بود، تصویب شد.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس 
از پایــان جنگ جهانی دوم و تــورم آلمان غربی 
تجربه شــد. پس از آن بــه ویژه از دهه 60 و 70 
میالدی به این طرف، این سیاست در کشورهای 
مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند 

به اجرا درآمده است.
در ایــران نیز، حــذف صفر از پول ملــی به عنوان 
»ســرآغاز اصالحات اقتصادی« داســتان جدیدی 
نیست و همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای 
جهانی و بــه دنبال آن باال رفتن نرخ ارز در اقتصاد 
ایــران، بانک مرکزی چــه در دولت دهم و یازدهم 

بحث حذف صفر از پول ملی را مطرح کرده بود.
بــا قوت گرفتن اجرای طرح حــذف ۴ صفر از پول 
ملی در دولت دوازدهم که از ســال گذشته با روی 
کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
مطرح شد، صاحب نظران اقتصادی، نظرات مختلفی 
درباره اجرای این طــرح دارند. در حالی که برخی 
معتقدند با روشــن شــدن جزئیات این طرح بهتر 
می توان درباره آن نظر داد و ابعاد اجرای را سنجید 
اما برخی فعاالن اقتصادی نیز دیدگاه های متفاوتی 

نسبت به آن دارند...
مشروح این گزارش را در صفحه ۲ بخوانید

حذف صفر از لیر ترکیه یکی از تجارب اخیر بود که زمانی که 
این کشور تورم باالی 70 درصد را تجربه می کرد، انجام شد، اما 
در کنار آن سیاست های ریاضت اقتصادی هم اجرا شد و ظرف 
مدت پنج سال شرایط اقتصادی این کشور را بهبود بخشید



ترقی اقتصادی : چند روز پیش مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ بیکاری در فصل بهار 
امســال به طرز غیرمنتظره ای کاهش یافته است و با افت 1.3درصدی، به 10.8درصد 

رسیده است
آخرین گزارش سازمان بین المللی کار نشان می دهد که کشورمان در دو دهه گذشته 
در کاهش نرخ بیکاری نتوانســته است موفقیت چندانی را به دست بیاورد و به صورت 
میانگین در بین سال های ۲001 تا ۲019 میزان نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است. 
این گزارش همچنین نشــان می دهد که در چهار ماهه اول سال ۲019، نرخ بیکاری 
در کشور ما با حدود 1۲.۲ درصد نسبت به سال گذشته همین دوره زمانی 0.5 درصد 
رشد داشته است. طبق آمارهای سازمان بین المللی کار ایران جزو 10 کشور اول جهان 
از نظر باالبودن نرخ بیکاری است و در جایگاه نهم جدول از نظر نرخ بیکاری قرار دارد.

البته این گزارش در شــرایطی منتشر شده اســت که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
محمد شــریعتمداری از افزایش ۲5 درصدی اشــتغال در مناطق روستایی خبر داد و 
گفت: نرخ بیکاری در ســه ماه ابتدای ســال 98 در مقایسه با سه ماه نخست سال 97 
کاهــش یافته و دلیل آن هم مهارت آموزی و پرداخــت وام های کم بهره و همچنین 
پرداخت وام های با نرخ ســود ۴ درصد و 6 درصد به طرح های اشتغال روستایی است. 
اگر چه سرمایه گذاری در کشــور کاهش یافته، اما دولت با روش های جایگزین مانند 
توسعه مهارت آموزی، آموزش مشاغل خانگی و آموزش های واقعی در محل کار توانسته 
است تا حدودی این کاهش را جبران کند. سال گذشته با مهارت آموزی 93 هزار نفر 

و برگزاری ۴3۲ نمایشگاه عرضه محصوالت آن ها به بازار تا حدودی کاهش اشتغال را 
جبران کردیم و البته هنوز بر اساس آمار مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون بیکار داریم. 

در فصل بهار در مجموع 3۲1 هزار نفر اشتغال جدید ایجاد شده است.
چنــد روز پیــش مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ بیکاری در فصل بهار امســال به طرز 
غیرمنتظره ای کاهش یافته اســت و با افت 1.3درصدی، به 10.8درصد رســیده است 
این در حالی است که باتوجه به کاهش شدید رشد اقتصادی و تعطیلی تعداد زیادی از 
واحدهای تولیدی پیش بینی می شد کشور با موج جدیدی از بیکاری رو به رو شود؛ اما 
آمارهای جدید نشان می دهد که همه چیز برخالف این پیش فرض ها رخ داده است 
و به اعتقاد کارشناســان بخش مهمی از آن به دلیل اجرای طرح های خود اشتغالی و 
ایجاد استارت آپ های بسیار زیاد و اشتغال جوانان در این مشاغل بوده است. اما نکته 
مهم که در آخرین گزارش مرکز آمار به چشم می خورد، مردانه شدن بازار کار در ایران 
بود به این معنی که شاهد خروج زنان از بازار کار بوده ایم. طبق گزارش مرکز آمار ایران 
در ســه ماهه ابتدایی سال جاری شاهد افت 0.7 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
بوده ایم و این نشان از بیکاری زنان و یا خروج آن ها از مشاغلشان است. در این فصل 
نرخ مشــارکت زنان با 0.7درصد کاهش به 16.1درصد رسیده و نرخ مشارکت مردان 
به 65درصد رســیده و مابقی جمعیت کشور شغلی ندارد. ) یا بیکار هستند یا در سن 

اشتغال نیستند و یا تمایلی به انجام کار ندارند.(
اما همه این آمارها در شــرایطی منتشــر می شــود که ســوال اصلی این اســت، آیا 

سیاســتگذاران و مسئوالن دولتی در ســال های گذشته توانسته اند در سیاستگذاری 
اشتغال در کشــور موفق عمل کنند؟ به اعتقاد کارشناســان و بررسی روندهای ده و 
بیست ساله نشان می دهد که آن چه مسئوالن کشور به صورت کلی در سیاستگذاری 
اشتغال موفق در آن عمل کرده اند تنها کنترل نرخ بیکاری در بازه های زمانی است و 
نه کاهش آن به صورتی که در دوره های نرخ بیکاری در کشور تا تک رقمی شدن هم 
پیش رفته است ولی باز رشد کرده و تا مرز 13 درصد هم افزایش داشته است به شکلی 
که میاینگین همه این ســال ها در دو دهه گذشته 11.7 درصد بوده است. البته طبق 
پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس که در ســال 1393 صورت گرفت ایران تا 
ســال 1398 ) یعنی سال جاری ( باید با حدود 15 تا 17 درصد نرخ بیکاری و تا سال 
1۴00 با نرخ 18 تا ۲1 درصد و جمعیت 5 میلیون نفری بیکاران مواجه می شــد که 
بــا تالش های دولت این نرخ باالی بیــکاری و پیش بینی آینده تاریک آن تا حدودی 

کنترل شده است.

ترقی اقتصادی : »دلســردی از بازار کار« واژه جدیدی اســت که شاید باید از این 
پس به ادبیات اقتصادی کشــور آن را اضافه کرد، موضوعی که در بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس از آخرین وضعیت بازار کار کشور )بهار 98( حاصل شده است. 
این گزارش نشــان می دهد طی سه ســال منتهی به بهار 1397 ، جمعیت فعال در 
هر سال به طور متوســط 598 هزار نفر افزایش داشته است که تقریباً 53 درصد از 
آن مردان و مابقی زنان بوده اند. اما در بهار 1398 نســبت به فصل مشابه سال قبل، 

جمعیت فعال ۴3 هزار نفر کاهش داشته است. 
ایــن کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت فعــال زنان )حدود 170 هزار نفر( 
رخ داده اســت و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 
1۲7 هزار نفر افزایش یافته است. البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به 
متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار 1397 ) 5۲0 هزار نفر افزایش در سال( 
به یک پنجم خود رســیده است. بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد 
از بازار کار رخ داده اســت. به نظر می رسد کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به 
دلیل دلســردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان 

بسیار مشهود است.
همچنیــن در ایــن دوره زمانی )بهــار 1398( نرخ مشــارکت  6 / ۴0 درصد بوده 

اســت که نســبت به بهار 1397 ) 1 / ۴1 ( 5 / 0 درصد کاهش داشته است و نرخ 
مشــارکت زنان طی این دوره 7 / 0 درصد کاهش داشــته و به 1 / 16 درصد و نرخ 
 مشــارکت مردان در حــدود 3 / 0 درصد کاهــش را تجربه کــرده و به 65 درصد 

رسیده است.
عالوه بر این ها در فصل بهار 1398، جمعیت غیرفعال 8۴0 هزار نفر نسبت به فصل 
مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که به طور متوسط طی سه 
سال منتهی به بهار 1397 ، جمعیت غیرفعال هر سال ۲75 هزار نفر کاهش را نشان 
می دهد و در بهار 1397 نیز این رقم، ۴9 هزار نفر کاهش داشــته اســت. از 8۴0 
هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار ســال 1398 ، 30 درصد مربوط به 
جمعیــت غیرفعال مردان و در حدود 70 درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان 
است. طی سه ســال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه 7۲3 هزار نفر به 
جمعیت شــاغل اضافه شده اســت که 367 هزار نفر آن مرد و 356 هزار نفر آن زن 
بوده اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397 ، 3۲1 هزار نفر به جمعیت شاغالن 
اضافه شده است که در این میان 35۴ هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت شاغالن 

زن، 3۲ هزار نفر کاهش داشته است.
طی سه سال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه ۲6۲ هزار نفر به جمعیت 

بیکار اضافه شــده اســت که در این میان 153 هزار نفر آن مرد و 10۲ هزار نفر آن 
زنان بوده اند، اما در بهار 1398 نســبت به بهار 1397 ، جمعیت بیکار 365 هزارنفر 
کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان ۲۲7 هزار نفر و جمعیت بیکار زنان 138 
هزار نفر کاهش داشــته اســت. همچنین جمعیت بیکار جوان ۲۴ - 15 ساله، 130 
هزار نفر و بیکاری فارغالتحصیالن عالی نیز، ۲0 هزار نفر کاهش را نشــان می دهد. 
کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشــارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل 
توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشــان مي دهد که به دلیل نامساعد بودن 
وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوي کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و 
در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدي جمعیت زنان از جمعیت 

در سن کار، قابل تأمل و توجه است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت بازار کار آمده اســت:» هرچند 
آمار نشــان می دهد نرخ بیکاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصول مشابه در سه 
ســال اخیر کاهش داشته است اما با توجه به سایر شــاخص های بازار کار، بایستي 
توجه داشت کاهش نرخ بیکاري نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل 
خارج شــدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده اســت. 
نتایج برآوردهای این مرکز نشــان می دهد در صورتي که این افراد از بازار کار خارج 
نمي شــدند نرخ بیکاري کل کشــور به 9 / 13 درصد مي رســید که نسبت به نرخ 
اعالم شــده 1 / 3 درصد بیشتر است. درواقع در صورتي که افراد خارج شده از بازار 
کار در فصل بهار 1398 همچنان تقاضاي شــغل داشــتند نه تنها نرخ بیکاري 3 / 1 
درصد کاهش نمي یافت بلکه 6 / 1 درصد نیز افزایش مي یافت. این موضوع در نرخ 
 بیکاري زنان بســیار جدیتر است به طوري که با این فرض نرخ بیکاري زنان به جاي

3 / 17 درصد به 1 / ۲8 درصد مي رسید.«

چرخش روند بازارمسکن 
گزارش نهادهای رسمی از وضعیت 
بازار مسکن در تیرماه گویای کاهش 
تعداد معامالت است. از سوی دیگر 
گزارش های میدانی رســانه ها از احتمال شکست قیمت در بعضی مناطق 
تهران خبر می دهد. اکنون سوال این است که تا چه اندازه احتمال شکست 

قیمت ها و کاهش قیمت مسکن در بازار خرید و اجاره وجود دارد؟
بهتر اســت در توصیف وضعیت بازار مســکن به جای شکســت قیمت از 
چرخش روند بازار استفاده کنیم. بازار مسکن همواره با چرخه های منظمی 
از دوره های رونق و رکود رو به رو شــده است. پیش بینی می شد که دوره 
رونق در نیمه اول ســال 98 پایان پیدا کند و به دوره رکود بازار وارد شویم 

که با کاهش حجم معامالت و توقف رشد قیمت ها همراه است.
اینکه رشد قیمت ها به طور نسبی در دور رکود کاهش پیدا کند، به مفهوم 
کاهش قیمت های اســمی موجود نیست. در واقع این قیمت های حقیقی 
اســت که کاهش پیدا می کند. مســکن در مقایسه با تورم از رشد کمتری 
برخوردار اســت اما ممکن است رشــد قیمت ها اگر در سال گذشته 100 
درصد بوده، به ۲0 درصد یا صفر یا 10- درصد برســد. میزان رشــد قیمت 
مسکن به عوامل متعدد بســتگی دارد و قابل پیش بینی نیست و عالوه بر 
تورم به دیگر پارامترهای موثر در بازار هم بســتگی دارد. نکاتی که باید به 
آن توجه کرد این است که به ندرت شاهد کاهش قیمت های اسمی مسکن 

بوده ایم. قیمت ها به وضعیت سابق باز نمی گردد.
روند بازار اجاره مسکن را باید مجزای از بازار خرید و فروش تحلیل کرد. طی 
دو سال گذشته قیمت مسکن به طرز چشم گیری افزایش یافته و شاید سه 
برابر شده است اما در شهر تهران، اجاره مسکن به نسبت رشد قیمت، رشد 
نکرده اســت. هرچند اجاره در درازمدت از قیمت مسکن اثر می پذیرد و در 
نهایت با آن هماهنگ می شود اما اکنون این عدم افزایش توان خرید خانوار 
است که باعث شــده اجاره در کوتاه مدت هماهنگ با رشد قیمت مسکن، 
رشد نکند.  به طور معمول بازار اجاره با تاخیر هماهنگی خود با رشد قیمت 
مسکن را نشان می دهد و با توجه به این بعید است که میزان اجاره کاهش 
پیدا کند اما نکته مهم، قیمت های هیجانی است که مالکان طی یکی دوماه 
اخیر بــرای اجاره مطرح کرده اند و به طور حتم، این هیجان زدگی از بازار 

رخت بر بسته و اجاره های هیجانی کاهش پیدا می کند.

بازار مسکن آماده رکود چهار ساله
ترقی اقتصادی : یک کارشناس مسکن گفت: سیگنال های بازار مسکن 
با توجه به سیکل های قبلی، نشان دهنده ورود به دوره رکود چهار تا پنج 

ساله است.
 مهدی روانشــادنیا اظهار کرد: بازار مســکن از نفس  افتاده، علتش هم 
کاهش قدرت خرید مردم است و با قیمت های فعلی امکان تامین مسکن 
برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از این که بازار به ثبات قیمتی 
می رســد طبیعی اســت که تا چند ماه با تالطم هایــی در برخی مناطق 
مواجه شویم و در تابستان امسال این مساله خود را نشان می دهد. ممکن  
است قیمت ها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی 

ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
وی با اشــاره به کاهش قابل توجه معامالت مســکن در منطقه  1 تهران 
گفت: سال گذشته معامالت و به تبع آن  قیمت مسکن در مناطق شمالی 
تهــران افزایش یافت اما در تیرماه  شــاهد بودیم که معامالت منطقه 1 
از برخــی  مناطــق جنوبی نیز کمتر بود. این مســاله حاوی این عالمت 
اســت که تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و خرید و 

فروش هایی که صورت می گیرد از طرف تقاضای مصرفی است.
این کارشناس اقتصاد مســکن افزود: از طرف دیگر تعداد معامالت شهر 
تهران به زیر 5000 مورد رســیده که یک رکورد بی سابقه  در شش سال 
گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل 
قیمتی در مناطق مختلف می رســد. اگرچه کاهش محسوس قیمت ها در 

افق بلندمدت، محتمل نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.
روانشــادنیا اظهار کرد: پیش بینی می شود قیمت مسکن در سطح فعلی 
باقــی بماند مگر این که در اتفاق خاصی در شــرایط کالن اقتصاد بیفتد. 
اما سیگنال های بازار مســکن با توجه به سیکل های قبلی رونق و  رکود 
نشان دهنده ورود به یک دوره رکود ۴ تا 5 ساله است و بعد از مدتی تعداد 

معامالت، اندکی باال می رود.
وی دربــاره نقش دولت در زمان رکود مســکن گفت: متاســفانه اتفاق 
بــدی که می افتد این اســت که همزمان با وارد شــدن بــازار به رکود  
ســرمایه گذاری در تولید مسکن دچار وقفه می شود. این مساله به تشدید 
قیمت ها در رونق بعدی می انجامد. کاری که دولت در شرایط تحریم های 
فعلی می تواند انجام بدهد این اســت که صنعت ساختمان را با توجه به 
بومی بودن و پیشــتاز بودن آن به حرکت درآورد. اقدامات دولت می تواند 
ارایه تســهیالت ارزان قیمت به حوزه ساخت، تسهیل قوانین یا حتی در 

اختیار گذاشتن زمین های دولتی برای عرضه مسکن باشد.
به گفته روانشــادنیا، بخش خصوصی تا پایان ســال سرمایه اش را از بازار 
مسکن خارج می کند و در نتیجه در سال 99 احتماال شاهد کاهش تعداد 

پروانه هــای صادره و رکود بیشــتر در تولید و عرضه 
مسکن خواهیم بود.

 بــر اســاس اعــالم بانک 
شهر  مسکن  قیمت  مرکزی 

به  تیرمــاه 1398  در  تهران 
میانگیــن 13 میلیون و 350 

هزار تومان در هر متر مربع 
رســید که نسبت به ماه 
قبــل، تنهــا 0.۴ درصد 

و نســبت به ماه مشــابه 
ســال قبــل 91 درصد 
رشد یافت. معامالت نیز 

۴800 فقره بود که کاهش 
65 درصدی را نسبت به تیرماه 
ســال قبل نشــان می دهد. این 

حجم از افت فشار ماهیانه قیمت 
از مردادمــاه 139۴ تا کنون بی ســابقه بوده 

است.

ترقی اقتصادی : با پیشــنهاد بانک مرکزی، طرح اصالح نظام 
پولی کشــور در قالب حذف چهار صفــر از واحد پولی کنونی و 
تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک 

که در دستور کار دولت قرارگرفته بود، تصویب شد.
حذف صفر از پول ملی کشــورها نخســتین بار پس از پایان 
جنگ جهانی دوم و تورم آلمان غربی تجربه شد. پس از آن به 
ویژه از دهه 60 و 70 میالدی به این طرف، این سیاســت در 
کشــورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند 

به اجرا درآمده است.
در ایران نیز، حذف صفر از پول ملی به عنوان »سرآغاز اصالحات 
اقتصادی« داستان جدیدی نیست و همزمان با کاهش ارزش ریال 
در بازارهــای جهانی و به دنبــال آن باال رفتن نرخ ارز در اقتصاد 
ایران، بانک مرکزی چه در دولت دهم و یازدهم بحث حذف صفر 

از پول ملی را مطرح کرده بود.
با قوت گرفتن اجرای طــرح حذف ۴ صفر از پول ملی در دولت 
دوازدهم که از ســال گذشته با روی کار آمدن عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی مطرح شــد، صاحــب نظران اقتصادی، 
نظرات مختلفی درباره اجرای این طرح دارند. در حالی که برخی 
معتقدند با روشن شدن جزئیات این طرح بهتر می توان درباره آن 
نظر داد و ابعاد اجرای را ســنجید اما برخی فعاالن اقتصادی نیز 

دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند.
 فعــاالن اقتصــادی بر این باورنــد اگر اقتصاد ایــران در عرصه 
سیاســت گذاری بتواند جنبه هایی همچون کنترل تورم و روابط 
بین المللی پولی را در راستای طرح کاهش صفر از پول ملی قرار 
دهد می توان انتظار داشــت که این طرح در عرصه واقعیت های 

اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
در ادامــه نقطه نظرات برخی از فعاالن بخش خصوصی را درباره 

طرح حذف چهار صفر از پول ملی می خوانید.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است : حذف 
صفر از پول ملی ایران چندیــن بار مطرح بوده و این طرح هیچ 
تاثیری روی ساختار اقتصادی و مشکالت آن ندارد. این طرح فقط 
می تواند در سیستم دفترنویسی و اسناد حسابداری تاثیر مثبتی 
داشته باشد. همچنین، این تقویت ارزش پول چون فقط به شکل 
ظاهری است و جنبه روانی دارد، اثری هم بر قدرت خرید نخواهد 
گذاشــت. یکی از آثار حذف صفر از پول ملی این است که رشد 
نقدینگی که طی چند سال اخیر سرعت و شتاب زیاد و نامعقولی 

داشــته و هیچ تناسبی با سطح تولید ملی ندارد را تا حدودی به 
نقطه بهتــری برگرداند. حذف صفر از پول ملی باید در کنار یک 
بسته اصالحات سیستم بانکی صورت گیرد که حذف صفر فقط 
یــک قطعه از این پازل باشــد. این طرح بایــد همزمان با برخی 
اصالحات مانند جلوگیری از رشــد نقدینگی، ساماندهی بانک ها 

و موسسات مالی باشد.
حذف صفر از لیر ترکیه یکی از تجارب اخیر بود که زمانی که این 
کشــور تورم باالی 70 درصد را تجربه می کرد، انجام شد، اما در 
کنار آن سیاست های ریاضت اقتصادی هم اجرا شد و ظرف مدت 

پنج سال شرایط اقتصادی این کشور را بهبود بخشید.
خسرو فروغان، رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در 
دوره هشتم نیز در همین راستا گفت : در صورتیکه بانک مرکزی 
بتواند تمام جوانب مورد نیاز و زیرساخت ها در اجرای طرح حذف 
صفر از پول ملی را لحاظ کند، می توان انتظار داشت که این طرح 
نتایجی مثبت از خود بر جای بگذارد. اگر بر مبنای دالر 10 هزار 
تومانی بخواهیم اجرایی شدن این طرح را محاسبه کنیم چیزی 
در حدود هزار و 700 میلیارد تومان منبع مالی نیاز دارد در حالی 

که این طرح در مقطع کنونی تاثیر چندانی بر شــرایط اقتصادی 
کشــور نخواهد داشت. بر مبنای توضیحاتی که در حال حاضر از 
اجرای این طرح داده شده است و با توجه به عدم ثبات در اقتصاد 
کشــور، اجرای این طــرح بر توان خرید مردم بســیار تاثیرگذار 
خواهد بود و تبعات بســیاری به همراه دارد. عالوه بر این، اجرای 
این طرح، اول از همه در گروی آماده سازی زیرساخت هاست؛ بر 

همین اساس فروغان تأکید می کند باید قیمت ارز واقعی شود.
باید دید شــروع اجرای این طرح قرار اســت چه زمانی باشد. آیا 
قرار اســت بانک مرکزی اول قیمت هــا را واقعی کند و بعد طی 
بازه دوســاله این طرح را اجرا کند؟ یا نه قرار است این طرح اجرا 
و در مدت ۲ ســال اصالحات صورت بگیرد کــه در این صورت 
غیرمنطقی است. عسگر اوالدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
در دوره هشتم عنوان کرد : با توجه به شرایط اقتصادی کشور این 
طرح حتی نباید کلید بخورد؛ چراکه تبعات منفی به همراه خواهد 
داشــت. اگر هدف از اجرای این طرح تورم و کنترل گرانی است، 
باید توجه داشته باشیم که با این کار جلوی گرانی گرفته نخواهد 
شــد و بالعکس به گرانی دامن خواهد زد.در شرایطی که نرخ ارز 

متزلزل و هرروز یک چیز اســت اجرای این طرح باید حداقل یک 
سال به تأخیر بیفتد.

مهدی پور قاضی، عضو هیات نماینــدگان اتاق ایران نیز در این 
مورد عنوان کرد : تجربه حذف صفر از پول ملی در کشــورهای 
همســایه مانند ترکیه اجراشده اســت و نتایج اجرای این طرح 
به خوبی در اقتصاد این کشور نمایان است. با این حال این طرح را 
نباید اقدام اصالحی بزرگی در نظر گرفت. نباید اجرای این طرح 
را به تأخیر انداخت؛ بر مبنای آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
و پیش بینی کرده اســت اجرای این طرح ۲ سال زمان می برد اما 
این طرح را می توان ظرف ۲ ماه اجرا کرد چون نیاز به زیرساخت 
خاصی ندارد و بهتر اســت تا ســال جدید بر مبنای پول جدید 

آغاز شود.
یلدا راهــدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایــران گفت : با حذف 
۴صفر، محاســبات مالی و حسابداری راحت تر شده و امکان خطا 
کمتر می شــود. البته الزم به ذکر است که ایران با پدیده ابر تورم 
تازنده مواجه نیست و قیمت کاالهای موردنیاز مردم عدد بزرگی 
را نشــان نمی دهد که محاسبات را دچار مشکل کرده باشد. این 
مزیت برای کشــورهایی کاربرد دارد که به عنوان مثال قیمت یک 
عدد نان آن ها برابر با یک میلیون واحد پولی آن کشــور باشــد. 
مزیت دیگر حذف صفر، تأثیر روانی مثبتی اســت که بر جامعه 
می گذارد چراکه ممکن است برای عامه مردم این ذهنیت ایجاد 
شــود که حذف صفر باعث کاهش قیمت ها می گردد. با این حال 
مهم ترین عیب حذف صفر هزینه ای است که به دولت برای چاپ 
اســکناس های جدید تحمیل می شــود و این هزینه در شرایط 
فعلی که درآمدهای ارزی دولت بســیار کاهش یافته و همچنین 
به دلیل وقوع ســیل هزینه های اضافی برای دولت ایجادشــده 
پیشنهاد نمی شــود. ایراد دیگر سوءاستفاده برخی افراد سودجو 
در قیمت گذاری کاالهای خود است. ممکن است برخی به بهانه 
حذف صفر و کاهش ظاهری نرخ کاالها، قیمت اقالم خود را بیش 
از واقع نشان دهند و عده ای نیز فریب نیرنگ این افراد را بخورند. 
همان گونــه که مثال هایی از کشــورهایی که صفر را از پول ملی 
خود حذف کرده اند آورده شــد، مشخص می شود که کشورهایی 
بــا حذف صفر در مهار تورم لجام گســیخته موفق بوده اند که در 
کنار این اقدام، برنامه هایی برای کنترل تورم به کار گرفته اند؛ اما 
این مســئله که حذف صفر درمان قطعی ابر تورم است تصوری 

اشتباه است.

حذف صفرپول = تورم و گرانی
حذف صفر از پول ملی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟

ایران در برنامه های اشتغال چقدر موفق عمل کرده است؟

هزار راه رفته و نرفته در اشتغال

افزایش موج بلند دلسردی در بازار کار

ترک بازار کار و غیرفعال شدن زنان شاغل

 تحلیل گر بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی

ترقی اقتصــادی : کارگروهی برای حــذف دهک های باالی 
درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است 
کــه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشــور در این 
کارگروه عضو هستند و با همکاری سازمان و وزارتخانه ها آیین نامه 

اجرایی می شود.
به نظر می رســد یارانه برخی افراد در تیرماه حذف شــده است. 
موضوعــی که ماجرای حذف یارانه دهک های باالیی را جامعه را 
نزدیک تر کرده است. البته که برای حذف یارانه های تیرماه وزیر 
کار اعالم کرده اســت که این موضوع هیچ ارتباطی به آیین نامه 
حذف دهک های باالی درآمدی ندارد و باید از سازمان هدفمندی 

یارانه ها در این باره ســوال شود چراکه ممکن است ایراد فنی رخ 
داده باشد.

با این حال، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
آیین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک های باالی درآمدی به 
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی 

ابالغ و اجرا می شود.
به گفته او، کارگروهی برای حــذف دهک های باالی درآمدی با 
مسئولیت ســازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشــور در این کارگروه عضو 
هســتند و با همکاری ســازمان و وزارتخانه ها آیین نامه اجرایی 

می شــود. به نظر می رســد صحبت های شریعتمداری با چالش 
های جدیدی مواجه شده اســت. اقتصاد نیوز در گزارشی دراین 
باره نوشــت: »وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، اعالم کرده که 
اجرای حذف ســه دهک، با مسوولیت »سازمان برنامه و بودجه« 
صورت می گیرد، در حالی که بر اســاس آیین نامه اجرایی ماده 
6 تبصره 1۴ ماده واحده قانون بودجه سال 1398، وزارت تعاون 
مکلف شده که نسبت به شناسایی و حذف یارانه سه دهک باالی 

درآمدی اقدام کند.«
بر اســاس ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 1۴ ماده واحده قانون 
بودجه ســال 1398، »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف 

است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان 
هدفمندی ســازی یارانه ها و وزارت کشور، در دستورالعملی که 
ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه می کند، نســبت 
به شناســایی و حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی اقدام 
کند.« در این ماده تاکید شده که سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
موظف اســت، پس از اعالم »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعالمی در اولین نوبت اقدام کند. 
بــه بیان دیگر، در این ماده نیز، اعالم لیســت را بر عهده وزارت 
تعاون قرار داده اســت. این درحالی است که در تازه ترین اظهار 
نظر، وزیر تعاون، مسوولیت این موضوع را متوجه سازمان برنامه 

و بودجه دانسته است.
تخمین ها نشان می دهد در صورتی که یارانه سه دهک باال حذف 
شود، بسته به شرایط مختلف بین 6 هزار و ۲00 میلیارد تومان تا 
10 هزار و ۴00 میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد خواهد کرد. 
در مجموع حدود 19 میلیون نفر در مقطع فعلی در سه دهک باال 

هستند که یارانه دریافت می کنند.

کدام سازمان یارانه دهک های باال را حذف می کند؟
حذف یارانه ثروتمندان در یک قدمی اجرا

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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ترقی اقتصادی : وقتی که نظام مبادالت پولی ناکارآمد می شــود و اعداد و ارقام پولی 
اعتبار خود را نزد عموم مردم از دست می دهد )مقایسه ارزش پول شان با ارزش ارزهای 
خارجــی(، دولت ها برای حفظ غرور ملی، افزایش اعتبارشــان نزد عموم و جلوگیری از 
تبدیــل پول ملی به ارزهای خارجی اقدام به اصــالح پولی )Currency reform  یا 
Monetary reform ( می کننــد. در واقع از جمله اقدامات روبنایی برای حذف آثار 
تورم از روی ارزش پول ملی، اصالح پولی است.ساده ترین روش اصالح پولی، کاهش صفر 
است )معموالً 3 صفر( که به نوعی تغییر ضریب محاسباتی است. تجربه کشورهایی که 
اقدام به اصالح پولی کرده اند، نشان می دهد کشورهایی از این اقدام بهره برده اند که آن 

را در قالب یک برنامه جامع تر تحت عنوان اصالح ساختاری نظام مالی، اجرا کرده اند.
تغییر واحد پول ملی اگرچه در ابتدای امر موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی می شود 
اما اگر در قالب برنامه ثبات مالی اجرا شود، به تدریج موجب کاهش تورم و افزایش اعتماد 
عمومی به پول ملی می شود. در حوزه بازار سرمایه نیز رفرم پولی تاثیرات کوتاه مدت و 
بلندمدت دارد . در حال حاضر برخی از شــرکت ها زیر ارزش اسمی یا نزدیک به ارزش 
اسمی شــان معامله می شوند که قاعدتاً تاثیر کوتاه مدت مثبت روی این شرکت ها و نیز 

کل بازار دارد. اما در بلند مدت حذف تورم موجب تحرک کمتر بازار سرمایه می شود.
زیرادر حال حاضر تورم و کاهش ارزش پول ملی عامل اصلی حرکت بازار سهام قلمداد 
می شود که در صورت حذف آن محرک های اصلی بازار سرمایه باید نقش آفرین شوند. در 
یک بازار سرمایه مدرن با نرخ تورم پایین، آن چه که موجب رشد قیمت سهام شرکت ها 
می شود، رشــد بهره وری تولید کاال و خدمات، توسعه بازار فروش محصوالت و کاهش 
ریســک است؛ بنابراین شرکتی با رشد قیمت مواجه خواهد شد که بتواند یک محصول 
قابل رقابت و با کیفیت با یک قیمت معقول تولید کند. این موضوع کمتر در بازار سرمایه 

کشور حاکم بوده است.
آثار حذف چهار صفر از پول ملی بر بورس 

در همین راستا ،مدیر عامل شرکت بورس تهران، در خصوص آثار مثبت حذف چهار صفر 
از پول ملی گفت: این اقدام گرچه زمان بر و نیازمند زیر ســاخت فنی است، اما می تواند 

اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد.
 علی صحرایی مدیر عامل شــرکت بورس اوراق بهادار تهران؛  در خصوص حذف  چهار 
صفر از پول ملی و تاثیر آن بر بازار سرمایه بیان کرد: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی 

بر سهم هایی که قیمت بسیار پایینی دارند تحمیل نمی شود.
به گفته وی، کلیات این موضوع  اکنون از سوی دولت بررسی شده است حال باید منتظر 

ماند و دید که این موضوع در مجلس مصوب می شود یا خیر؟
صحرایی اظهار داشــت: مطالعات جهانی نشان دهنده رشد اقتصاد کالن است که طبق 
مطالعات صورت گرفته رشــد تورم کاهش می یابد و بعد از آن رشــد اقتصادی صورت 
می گیرد. مدیرعامل شرکت بورس تهران به آماده سازی بستر الزم برای حذف چهار صفر 
از پول ملی اشاره و بیان کرد: مسیر الیحه و تصویب این اقدام و آماده سازی زیرساخت 

فنی آن زمان بر است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این اقدام است.
وی اظهار داشت: حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی تواند تاثیر چندانی را در اقتصاد 
کشور داشته باشد، اما اگر برنامه های دیگری در کنار حذف صفر از پول ملی در دستور 

کار قرار گیرد می توان نسبت به آثار مثبت آن در کشور امیدوار بود.
صحرایی با بیان اینکه شاهد تجربه این اتفاق در دیگر کشورها بوده ایم، افزود: تقریبا 50 
کشــور در زمان های مختلف دست به چنین اقدامی زدند، بارزترین آن مربوط به آلمان 

است که در این زمینه موفق عمل کرد.
مدیرعامل شــرکت بورس تهران به برنامه های گســترده ای که در این زمینه به اجرا در 
آمده اســت اشــاره کرد و گفت: نگرش های موجود در این زمینه باید در سطح جامعه 

تغییر کند که امیدواریم از طریق برنامه ریزی صورت گرفته توســط دولت این موضوع 
به خوبی اجرایی شود.

وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم سیاســت پولی و بانکی کشور به گونه ای باشد که 
منجر به افزایش رشــد اقتصادی شــود، افزود: براساس مطالعات صورت گرفته از سوی 
نهادهای معتبربین المللی، از سال ۲0۲0 به بعد در کشور با رشد مثبت اقتصادی روبرو 
خواهیم بود که امیدواریم حذف صفر آثار مثبتی را که در دنیا با خود به همره داشــته 

است در ایران هم شاهد باشیم.
ضرورت تغییر سیستم معامالتی بورس 

 مصطفی امید قائمی یکی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به بحث اصالح پول ملی 
و حذف چهار صفر و تاثیر این امر بر بازار سرمایه گفت: هر چند وقوع این اتفاق از نظر 
بنیادی تاثیری بر بازار سرمایه ندارد، اما ممکن است از نظر روانی تاثیراتی را هم بر صورت 

های مالی شرکت ها و هم بر رویه معامالت بگذارد.
وی درباره منفی یا مثبت بودن این اصالح با تشریح رویه کاری بورس های بین المللی 
خاطرنشان کرد: عموما سیستم معامالتی بورس ها در دنیا بر اساس آستانه رقابت خاصی 
تعریف شده است. به این صورت که رقابت روی سهام شرکت ها به یک میزان نیست و 

بر اساس قیمت سهم آن شرکت ها متفاوت است.
این مدیر  بورســی ادامه داد: به عنوان مثال شرکتی که سهم آن در بازار سرمایه چهار 
هزار تومان است، روی آن یک ریال یک ریال رقابت نمی شود. مثال رقابت آن ۲0 تومان 
۲0 تومان است. یا سهمی که 100 تومان است می تواند رقابت آن در بازه ریال به ریال 
باشد. به این ترتیب سهم های گران قیمت و ارزان قیمت با روش های متفاوتی خرید و 

فروش می شود و رقابت همه در بازه یکسان نیست.
مصطفی امید قائمی با تاکید بر این که شــرایط فوق در سیستم معامالتی بورس ما نیز 
وجود دارد افزود: شاید تاکنون ضرورت تغییر سیستم معامالتی و تبدیل آن مطرح نبود، 
امــا چنانچه اصالح پول ملی با حذف چهــار صفر صورت گیرد باید این مهم نیز با نگاه 

جدی پیگیری شود.
او اضافه کرد: درباره تاثیر این تغییر بر رونق بازار سرمایه تصریح کرد: حذف صفر از پول 
ملی تا حدی می تواند به رونق بازار سرمایه بی انجامد، اما این رونق تنها بر اثر جو روانی 
اســت. به این دلیل که هیچ تاثیر بنیادی بر ســهام و داد و ستد بورس ندارد. البته در 
صورت اجرایی شدن این اصالح بر پول ملی بازار سرمایه نیز باید هر چه سریعتر نسبت 

به تغییر سیستم معامالتی خود و تطبیق آن با پول جدید ملی اقدام کند.
تاثیر روانی حذف چهار صفر از پول ملی بر بورس 

یک کارشــناس بازار سرمایه اعالم کرد: حذف چهار صفر از پول ملی در اولین گام تاثیر 
روانی در بورس از خود برجای خواهد گذاشت و به صورت بنیادی در این بازار تحوالت 

خاصی شکل نمی گیرد.
بابک احمدی با اعالم اینکه الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در حالی که از ســوی 
هیات دولت تصویب شــده باید برای بررسی به مجلس برود و هنوز هیچ چیزی قطعی 
نیســت گفت: به هر حال بورس به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه پذیر در اقتصاد 

ایران در صورت اجرایی شدن این طرح با یک شوک مواجه خواهد شد.
شوک فراگیر آغازین

این تحلیل گر بازاهای مالی درباره آثار این تصمیم در بازار سرمایه و تاالر شیشه ای اظهار 
داشــت: به صورت مشخص این تصمیم اگر جنبه عملیاتی به خود بگیرد کلیت اقتصاد 
ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از آن به عنوان یک شــوک بزرگ می توان نام برد 
و طبیعتا بازار ســرمایه و تاالر شیشه ای به همراه فعاالن حقیقی و حقوقی آن نیز متاثر 
می شود و می توان پیش بینی کرد که احتماال در ابتدا یک موج منفی دربازار سرمایه به 

دلیل عدم درک صحیح از این تصمیم رخ خواهد داد.
لزوم آگاه سازی فراگیر

احمدی در ادامه افزود: با حذف چهار صفر شــاهد این مسئله خواهیم بود که دو طیف 
قیمت ســهام در بورس دچار دگردیسی خواهند شد به صورتی که قیمت سهام شرکت 
های گران قیمت و ارزان قیمت از این تصمیم متاثر خواهند شد و ما شاهد واکنش های 
احساســی در هفته های ابتدایی در تاالر شیشه ای در خرید و فروش ها خواهیم بود که 
این امر می طلبد تا نهاد ناظر از همین امروز اقدام به آگاه سازی های گسترده و پیوسته 
در جهــت این تصمیم »حذف چهار صفر از پول ملی« برای جامعه ســهامداری کند تا 
سرمایه گذاران ُخرد و حقیقی با رفتارهای احساسی زمینه ساز تقویت نوسان ها بعد از 

اجرایی شدن احتمالی این تصمیم نشوند.
عدم تغییرات بنیادی

وی درباره اینکه آیا بعد از اجرایی شدن حذف چهار صفر از پول ملی که در حال حاضر 
مجلس درباره آن تصمیمی نگرفته است باید شاهد تغیرات گسترده در بازار سهام باشیم 
نیز معتقد است که هر چند در آغاز با برخی از نوسان های شدید و احتماال افت شاخص 
ها ربرو خواهیم بود اما به صورت حقیقی و بنیادی تغییرات شگرفی در بورس را مشاهده 
نخواهیم کرد چرا که به هر حال با حدف صفر و بدون حرف صفر ارزش ســهام صنایع 
و شــرکت ها برای ســرمایه گذاران و تحلیل گران بر اساس تحوالت صورت های مالی 
ناشران مشخص و شفاف است و ما تنها شاهد تغییر واحد پولی خواهیم بود و نمی توان 
تصور کرد که ارزش ذاتی سهام یک شرکت دچار تغییرات بنیادی شود و حتی می توان 
خوشــبین بود که به دلیل استقبال از سهم های ارزان قیمت، بورس با رونق بیشتر هم 

مواجه شود.
تجربه مثبت سایر کشورها

ایــن تحلیل گر در خصــوص تجربه های موفق حذف صفر از پول های ملی در ســایر 
کشــورها نیز گفت: در برخی از کشورها همانند ترکیه و آلمان که این تصمیم اجرایی 
شــده در میان مدت و بلندمدت نه تنها باعث کنترل پرامترهای منفی در اقتصاد شده، 
بلکه به توسعه و رونق بخشی در اقتصاد و بازارهای سرمایه پذیر همانند بورس نیز شده و 
می توان خوشبین بود که با عملیاتی شدن حذف چهار صفر از پول ملی در ایران، کشور 
ما نیز به دلیل تبعات مثبت این تصمیم دچار جهش در ظرفیت ها و بازارهای اقتصادی 

همانند بازار سرمایه شود.

دورنمای بازار سرمایه پس از حذف صفر پول ملی
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گزارش

10 درباره بازار متشکل ارزی

بورس ارز تالطم را از بازار حذف می کند؟
ترقی اقتصادی : مسئوالن بانک مرکزی این روزها همه هم و غم خود را روی کنترل ارز و کاهش 
نوســانات ارزی و ثبات ارزی متمرکز کرده اند و همین تالش هاســت که باعث شده قیمت انواع 
ارزها به خصوص دالر و یورو کنترل و کاهش پیدا کند و حتی به کانال 11 هزار تومان برسد. این 
تالش ها تا جایی اثرگذار بوده اســت که برای چند روز قیمت نرخ ارز بانکی با ارز آزاد برابر شــد و 
عمال بســیاری از روزنامه ها تیتر خود را به » یکسان ســازی نرخ ارز« اختصاص دادند. باتوجه به 
شرایط پیش آمده، مسئوالن بانک مرکزی در گام بعدی برای ایجاد ثبات در بازار ارز به دنبال راه 
اندازی »بازار متشکل ارزی« یا همان » بورس ارز« هستند. بازار متشکل ارزی در واقع یک بورس 
است که سازوکار به شکلی در آن طراحی شده است که خرده فروشی و عمده فروشی را در بر می 
گیرد. این طرح قبال نیز در مقطعی در قالب یکسان سازی نرزخ ارز در دولت دهم اجرایی شده بود. 
بازی گران اصلی این ســامانه را در واقع صرافی ها و بانک ها تشــکیل می دهند و صادرکنندگان، 
واردکنندگان و متقاضیان خرید و فروش ارز در آن فعالیت می کنند. طبق اعالم مســئوالن بانک 
مرکزی بازار متشــکل ارزی از حدود 10 روز دیگر و بعد از عید قربان با فعالیت 100 صرافی مجاز 
شــروع خواهد شد. طبق اعالم مســئوالن بانک مرکزی یکی از ویژگی های این بازار این است که 
می تواند به ثبات بازار و ایجاد چارچوب های مشخصی ختم شود و بخشی از محدودیت ها و عدم 
شــفافیت های کنونی را بر طرف کند . برای مثال در این بازار صادرکنندگان می توانند براســاس 
عرضه و تقاضا ارز خود را به راحتی بفروشــند و از سوی دیگر واردکنندگان، واحدهای تولیدی و... 
مــی توانند ارز مورد نیاز خود را تامین و خریداری کنند. البته در این بین کارشناســان معتقدند 
مسئوالن بانک مرکزی نباید با راه اندازی بازار متشکل ارزی امید چندانی به کاهش شدید قیمت 
ارز داشــته باشند زیرا این بازار روی کف قیمت اثر چندانی نخواهد داشت و بیشتر به ثبات بازار و 
کاهش تالطم های ارزی کمک می کند. به نظر می رسد هم اکنون راه اندازی بازار متشکل ارزی 
مهمترین برنامه دولت برای مهار تالطم های بازار ارز، کنار زدن بازار دبی امارات و سلیمانیه عراق 
در تعیین قیمت ارز و به حاشــیه راندن معامالت کف خیابان باشد. اما مهم ترین نکاتی که درباره 

این بازار وجود دارد چیست؟
1-بازار متشکل ارزی می تواند به شفافیت در بازار ارز و سامان دهی این بازار و همچنین کنترل فضای 

دالالن در معامالت ارزی و کف خیابان منجر شود.
۲-هم اکنون بازار دبی و سلیمانیه عراق به عنوان مراجع مهم تعیین قیمت دالر و ارز در داخل کشور 
به شمار می روند ولی با راه اندازی بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز عمال اثرگذاری آن بازارها به 

شدت کاهش پیدا می کند.
3- بازیگران اصلی بازار متشــکل شامل بانک مرکزی، بانک ها و صرافی های دارای مجوز می شوند. 

همچنین بعد از راه اندازی این بازار عمال امکان کنترل صرافی های غیرمجاز و... به وجود خواهد آمد.
۴- در بازار متشکل ارزی فعال امکانی برای خرید و فروش جزئی ارز از سوی افراد حقیقی وجود ندارد.

5- قرار است در بازار متشکل ارزی معامالت با اسکناس و نقد انجام شود بر این اساس صادرکنندگان 
و دارندگان ارز می توانند از طریق صرافی ها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه بازار متشکل 

به ثبت برسانند.
6- بازار متشکل جایگزین سامانه نیما نیست.

7- بازار متشکل ارزی کار خود را با دو یا سه ارز؛ دالر، یورو و درهم شروع خواهد کرد و قرار است به 
مرور زمان تعداد این ارزها افزایش پیدا کند.

8- ســهامداران اصلی بازار متشکل، شامل کانون صرافان، کانون بانک های دولتی، کانون بانک های 
خصوصی و فرابورس هستند.

9- طبق اعالم مســئوالن بانک مرکزی نرخ ها در بازار متشــکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا و نظر 
کارشناسی تعیین خواهد شده.

10- طبق اعالم مسئوالن بازار متشکل ارزی اگر عرضه ارز بیش از تقاضا و نیاز بازار باشد، بانک ها وارد 
شده و آن را خریداری می کنند.

ترقی اقتصادی : ماده 1۴1 اصالحیه قانون تجارت مقرر می دارد 
که اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان 
برود، هیئت مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان ســهام را دعوت کند تا موضوع انحالل یا بقای شــرکت 
مورد شــور و رای واقع شــود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحالل 
شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده 6 این 
قانون ســرمایه شرکت را به مبلغ ســرمایه موجود کاهش دهد. با 
هدف کمک و تســهیل امورات حقوقی شرکت های مشمول ماده 
1۴1 قانون تجارت، الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت 
از معافیت مالیاتی، افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها را باهدف خروج از مشمولیت ماده 1۴1 قانون تجارت به 
تصویب رسانیده است. یکی دیگر از نکات قابل توجه و معافیت های 
درخــور توجه این اســت کــه درصورتی که مبلغ مــازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها، بیش از مبلغ ســرمایه موردنیاز جهت خروج از 
شــرکت های ذیل ماده 1۴1 قانون تجارت نیز باشد، این میزان از 

سرمایه نیز از مالیات معاف است.
این ماده قانونی اکنون که خودروســازان زیان ده شده اند بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که هاشــم یکه زارع مدیرعامل 
گروه صنعتي ایران خودرو از اولویت داشتن تجدید ارزیابي سرمایه 
گذاري هاي این خودروســاز براي خروج از ماده 1۴1 خبر داده و 
گفتــه، تجدید ارزیابي دارایي ها در اولویت دوم این شــرکت قرار 
دارد و در صورتي که تجدید ارزیابي سرمایه گذاري ها براي خروج 
از ماده 1۴1  کفایت نکند، به ســراغ دارایي رفته و اولویت اول ما 

زمین ها خواهد بود.
ترقی اقتصادی برای شفاف شــدن این موضوع، مصاحبه هایی را 
با کارشناســان بازار ســرمایه و صنعت خودرو ترتیب داده تا این 

تصمیم را بررسی نماید.
چرا خودروسازان زیان ده شدند

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با ترقی 
اقتصادی اشاره ای به اتفاقات سال گذشته داشت که منجر به زیان 
انباشته سنگین خودروسازان شــد و گفت: تورم در سال گذشته 
به شــدت باال رفت و علی رغم افزایش قیمت تمام اقالم و کاالها، 
دولت به خودروسازان مجوز افزایش قیمت نداد که همین امر زیان 
ســنگینی را به صنعت خودروســازی تحمیل کرد و سبب شد دو 
خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا بجای شناسایی 

سود، زیان چشمگیری تولید نمایند.
اگرچه هدف دولت از قیمت گذاری دســتوری خودرو متعادل نگه 
داشتن بازار بود اما عمال این سیاست شکست خورد و خودروسازان 
هم زیان انباشــته زیادی را متحمل شدند و در انتهای سال دولت 
از موضع خود در قیمت گذاری دســتوری کوتاه آمد. با این حال 
زمزمه هایی برای بازگذشــت قیمت گذاری دستوری مطرح است 

که این امر نگران کننده می باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تصمیم اخیر 
ایران خودرو برای خروج از ماده 1۴1 قانون تجارت و اســتفاده از 
تجدید ارزیابی ســرمایه گذاری ها گفت:تجدید ارزیابی دارایی ها  
در واقع اســتفاده از یک اصل قانونی اســت. یعنی دارایی شرکت 
هــا در زمان خرید قیمت گذاری شــده و در دفاتر ثبت می گردد 
اما در کشــوری نظیر ایران که تــورم باالیی دارد ارزش دارایی ها 
طی گذشــت زمان رشد چشــمگیری خواهد داشت که در دفاتر 
دیده نمی شود. برای شرکت های بزرگی همچون ایران خودرو که 

اکنون بیش از 15 هزار میلیارد تومان زیان اعالم کرده که به لحاظ 
مالی و قانونی، این رقم زیان بســیار باالتر از محدوده دارایی های 
رسمی و اسمی اعالم شده می باشد که طبعا از نظر قانونی مشکل 
ایجاد می کند. به منظور مقابله با این موضوع بحث تجدید ارزیابی 
دارایی ها یا سرمایه گذاری ها مطرح می گردد که چنانچه دارایی 
یا ســرمایه گذاری باالتر از بدهی واحدها باشد، آن واحد همچنان 
قــادر به ادامه فعالیت خواهد بود و همه می دانیم که ایران خودرو 

چنین توانایی را دارد. 
وی تاثیر دیگر این اقدام قانونی را، باال رفتن ســهام شرکت ها در 
بازار ســرمایه عنوان کرد و اظهار داشت: با این وجود این افزایش 
، چنانچه اشــتباهات اقتصادی خــارج از حیطه مدیریتی صنعت 
خودرو ادامه یابد تنها به صورت مســکن عمل کرده و مشکل را به 
طور کامل حل نخواهد کرد. ایران خودرو ســال ها از این موضوع 
اجتناب کرد اما اکنون که ارقام زیان به حدی رســید که شــائبه 
ماده 1۴1 مطرح گردید، به عنــوان یک راهکار قانونی به آن نگاه 

می کند.
کاکایی خاطرنشــان کرد: البته طبق گفته مدیرعامل ایران خودرو 
تمامی دارایی ها یا ســرمایه گذاری هــا تحت تجدید ارزیابی قرار 
نخواهند گرفت بلکه بخشی از آنها ارزیابی خواهند شد چراکه اگر 
تمام دارایی ها در نظر گرفته شوند، دارایی ایران خودرو بسیار باال 
خواهد رفت و ارزش این ســهم به یک باره در بورس افزایش می 
یابــد. لذا به عقیده من این اقدام مدیرعامــل ایران خودرو و عدم 
استفاده از تمام توان خود بلکه استفاده به قدر ضرورت، یک تدبیر 
جالب مدیریتی اســت و بهره گیری از این اقدام قانونی برای آینده 

را نیز حفظ کرده است.
وی تاکید کــرد: باید پذیرفت که چنانچه روش اشــتباه دولت و 
مجلــس در قیمت گذاری دســتوری خــودرو تــداوم یابد قطعا 
خودروســازان ما همچنان با زیان دست و پنجه نرم خواهند کرد. 
چراکه اگر قیمت گذاری دســتوری بازنگــردد مدیران با تدابیری 
که می اندیشــند زیان ها را جبران خواهند کرد اما اگر قرار است 
با تصمیمات غیراقتصادی دولــت و مجلس در نرخ گذاری، تولید 
زیان به اقدامی پایدار و فعالیت اصلی خودروســازان تبدیل شود، 
قطعا نمی تــوان به تجدید ارزیابی دارایی یا ســرمایه گذاری هم 
به چشــم یک راهکار نگریست و حتی مشکالت را موقتی هم حل 

نخواهد کرد.
این کارشــناس صنعت خودرو با تاکید دوباره این مسئله که اقدام 
ایــران خودرو برای تجدید ارزیابی ســرمایه گذاری برای خروج از 
مــاده 1۴1 یک راهکار به موقع و هوشــمندانه در مســیر اصولی 
است، اظهار داشــت: اگر این مسیر اصولی مدیریت نشود قطعا به 
چشم یک راهکار نیز نمی توان به آن نگاه کرد. از اینرو بهتر است 

مجلس و دولت مجددا به سراغ قیمت گذاری های دستوری و غیر 
اقتصادی برای صنعت خودرو نروند تا شاهد زیان انباشته سنگین 
تر برای خودرویی ها نباشیم درحالی که اگر چنین اتفاقی رخ دهد 
قطعا زیان در ســال جاری چندین برابر خواهد شــد چراکه تورم 
معناداری در ســال جاری نسبت به پارســال در قیمت مواد اولیه 

صنعت خودرو دیده می شود.
کاکایی ادامه داد: مبنای مواد اولیه و ارز در ســال 96، دالر 3300 
تا 3700 تومان بود درحالی که در ســال 97 این عدد به 8000 تا 
8800 تومان رسید و در سال جاری و تاکنون این عدد به 1۲ هزار 
تومان رسیده اســت که این به معنای افزایش 30 تا 50 درصدی 
هزینه ها در سال 98 نسبت به سال گذشته است. لذا اگر به قیمت 
گذاری دســتوری بازگشته و تعهدات قبل بر مبنای قیمت گذاری 

دستوری ادامه یابد یعنی تولید زیان افزایش خواهد یافت.
اتفاق مهم دیگر در ســال گذشــته که آن نیز اشــتباه بود، پیش 
فروشی دســتوری خودرو اســت. دولت برای کنترل بازار، ضمن 
قیمت گذاری دستوری، دستور پیش فروش به خودروسازان داد و 
همین امر تعهدات بسیار زیادی را روی دست خودرویی ها گذاشت 
و تحویل این خودروهای پیش فروش به مشتریان به معنای تداوم 

زیان انباشته می باشد.
وی در خاتمــه گفت: تجدید ارزیابی دارایی ها و ســرمایه گذاری 
ها در حد منطقی خود، درمجموع یک راهکار الزامی در شــرایط 
فعلی اســت در غیر این صورت بازار سرمایه به این مسائل واکنش 
نشــان می دهد. یکی از مزایای تجدید ارزیابی، شفافیت عملکرد 

شرکت هاست.
مشکل صنعت خودرو سیاست های تحمیلی است 

همایون دارابی کارشــناس بازار ســرمایه در گفــت و گو با ترقی 
اقتصادی ضمن بیــان اینکه صنعت خودرو طی یک یا دو ســال 
اخیر شــاهد مشکالت عدیده ای شده است، گفت: البته ریشه این 
مشــکالت به دهــه 80 و اوایل دهه 90 یعنــی جایی که صنعت 
خودرو تســلیم چند تصمیم دولتی شد، باز می گردد. یکی از این 
تصمیمات، مجوز احداث واحد خودروســازی در شهرســتان ها و 
استان های مختلف کشور و بعضا تاسیس واحدهای خودرو سازی 
در کشــورهای ونزوئال، کشــورهای آفریقایی و آذربایجان بود که 
شرکت های خودروسازی را با چالش مواجه کرد و فشارهایی را بر 

ساختار مالی شرکت های خودروساز تحمیل کرد.
وی افــزود: در ادامه، مدیریت دولتی و سیاســت زده که به دور از 
اصول مدیریت بنیادی در شرکتها بر سرکار بود و پس از آن تحریم 
های اوایل 90 آســیب های این صنعــت را عمیق تر کرد و بدهی 
های بانکی سنگینی را در شــرکت های خودرویی به وجود آورد. 
پس از برجام صنعت خودرو تاحدودی نفس کشید اما پس از اعمال 
دوباره تحریم ها، قیمت گذاری دســتوری و جهش دوباره نرخ ارز  
بالی جان صنعت خودرو شد. فروش خودرو زیر قیمت تمام شده، 
زیان انباشته بسیار ســنگینی را برای شرکت های خودرویی رقم 
زد.به گونه ای که درسال گذشته ایران خودرو 8500میلیارد تومان 
و ســایپا 5هزار و583میلیارد تومان زیان کردند این دو شــرکت 
در سه ماهه نخست امســال نیز به ترتیب 177۴میلیارد تومان و 
800میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده اند این در حالیست که دو 
شــرکت 8هزار و ۴77میلیارد تومان و 8هزار و 150میلیارد تومان 
حداقل ارقام برآوردی دارای بدهی بانکی هســتند.این رقم نشان 
می دهد که وضعیت صنعت خودرو کشــور تا چه حد بحرانی و در 

آستانه بروز مشکل شدید است.
دارابی خاطرنشــان کرد: در شرایط فعلی صنعت خودرو درگیر سه 
مسئله مهم و مشکل اساسی است که اصلی ترین آن، بدهی های 
بانکی می باشــد که ساختار و شیرازه مالی خودروسازان را از بین 
برده اســت. از سوی دیگر زیان انباشــته ای که در صنعت خودرو 
به وجــود آمده به یک تهدید برای وضعیــت اعتباری آنها تبدیل 
شده اســت. همچنین درک واضحی از شدت بحران های موجود 
صنعت خودرو در مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز وجود ندارد 
و همچنان شاهد فشــار بر خودروسازان درخصوص قیمت فروش 
محصوالتشــان هستیم که همین امر در کنار مسائل تحریم سبب 
شــده، کیفیت تولیــدات پایین آمده و مدل هــا همان مدل های 
قدیمی باشد و در نهایت نارضایتی درخصوص کیفیت خودروهای 

تولیدی داخل در سطح جامعه ایجاد شود
وی با بیان اینکه در حال حاضر اگرچه راهکارهایی از قبیل تجدید 
ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل ها درباره مشکالت 
اندیشــیده شده است اظهار داشت: اما باید بدانیم این نوع افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها هیچ گونه نقدینگی برای 
شــرکت ها به وجود نمی آورد و صرفا یک کار حسابداری است و 

صرفا به شــرکت ها اجازه می دهد که قادر به دریافت تسهیالت یا 
وام بیشتر از بانک ها و نهادها باشند. لذا این اتفاق چون نقدینگی 
مســتقیمی را برای شــرکت ها فراهم نمی کنــد تاثیری بر روی 

عملیات شرکت ها نخواهد داشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: از اینرو بهتر آن است که 
مسئولین در ابتدا به درک صحیحی از بحران های صنعت خودرو 
برسند و در مرحله بعد شــاهد انتقال قیمت فروش محصوالت به 
یک بازار آزاد نظیر بورس کاال باشــیم. در همین حال دولت باید 
در قالب یک اقدام ملی بخشــی از بدهی های این شرکت ها را که 
ناشــی از دستورات حاکمیتی نظیر احداث واحدهای خودروسازی 
در استان ها، شهرستان ها و کشورهای دیگر و نیز نرخ گذاری زیر 
قیمت تمام شده است، پرداخت نماید و متقبل شود.به واقع دولت 
باید کمک بالعوض به خودروسازان و صنعت خودرو نماید و سهام 
خود را در صنعت خودرو به فروش برساند تا بخش خصوصی عهده 
دار این صنعت گردد. صنعت خودرو تا زمانی که دولتی است قادر 
نخواهد بود در جهت ارتقا کیفیت و ارتقا تولیدات خود گام بردارد.
وی اشــاره ای به تجربه ســایر کشــورها در دولتی بودن صنایع 
خودروسازی آنان داشت و گفت: تجربه همه کشورها از بلوک شرق 
گرفته تا شــوروی و اروپای شرقی، نشــان داده که صنعت خودرو 
نمی تواند دولتی باشد و الزم است که این صنعت به صورت آزاد و 
با همکاری و رقابت با شرکت ها و صنایع دیگر جایگاه خود را پیدا 
کند و اگر در آینده نظیر برخی کشورها مانند انگلیس یا استرالیا و 
ترکیه به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو نمی تواند اقتصادی 
باشــد، می توان جایگاهی در صنعت قطعه ســازی دنیا و زنجیره 

قطعه سازی شرکت های خودروسازی بزرگتر دنیا تعریف نماییم.
وی در پاســخ به این ســوال که واگذاری صنعت خودرو به بخش 
خصوصی و خصوصی ســازی این صنعت در شــرایط فعلی مقدور 
است؟ گفت: واگذاری این صنعت فعال مقدور نیست چراکه در ابتدا 
باید یک اصالحات اساســی در این صنعت صورت گیرد و ســپس 
اقدام به واگذاری نمود. برای نمونه نیاز اســت که سیاســت های 
دولت در چند زمینه نظیر میزان تعرفه ها برای 10 سال آینده در 
قبال صنعت خودرو مشــخص و شفاف شود.در همین حال قیمت 
گذاری نیز باید آزاد شــوئ همچنین دولت باید بخشــی از بدهی 
هایی که ناشی از سیاســت های دولتی به صنعت خودرو تحمیل 
شــده اســت را تقبل نماید تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان 
وارد این عرصه شــود. نمی توان با بدهی چند هزار میلیارد ریالی 
صنعت خودرو را واگذار نمود و انتظار داشت جهشی در کیفیت و 
میزان تولیدات داشته باشد و با چنین شرایطی هیچ فردی خریدار 
نخواهــد بود چراکه تغییر در هر یــک از پارامترها و متغیرها این 

صنعت را دچار ورشکستگی آنی خواهد کرد.

تجدید ارزیابی دارایی و سرمایه گذاری ها یک راهکار هوشمندانه در مسیر اصولی است

قیمت گذاری دستوری و جهش نرخ ارز  بالی جان صنعت خودرو 



خبــر کوتاه تر از آن بود که بتوان تصور 
کــرد؛ در جلســه هیــات دولت طرح 
مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی 
به تصویب رسید. درست به کوتاهی خبر دو سال پیش مربوط به مصوبه هیات 
دولت در خصوص تعیین نرخ دالر ۴۲00 تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
کــه آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور آن را اعالم کرد و به دالر 
جهانگیری معروف شــد  یعنی همــان دالر و …. ارزی که رانت خواران گوش 
به زنگ و حرفه ای در درون و بیرون دولت در دو ســال گذشــته از آن بهره ها 
بردند و بارهای گران برای خود و هفت پشــت بعد از خود بســتند. نه آن روز 
کمی درباره مبنا و اساس تعیین نرخ ۴۲00 تومانی برای دالر دولتی توضیحی 
داد و نــه حاال از زبان مقامات دولتی در خصــوص مبانی اقتصادی و منطقی 
حذف چهار صفر از پول ملی توضیحی شــنیدیم و چنین است که سال هاست 
سوال های بی شــماری درباره دالیل بســیاری از تصمیم گیری های اقتصادی 
دولــت برای افکار عمومی و اقتصاددان ها بی پاســخ می ماند و دقیقا به همین 
دلیل اســت که برای بســیاری از این تصمیم گیری ها زمینه های اجرایی الزم 
در جامعه و نزد افکار عمومی ایجاد نمی شــود. با این همه حذف یکباره چهار 
صفر از پول ملی که بحث های مربوط به آن در دولت های مختلف مســبوق به 
ســابقه بوده از موضوعاتی نیســت که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در 
اینکه به دلیل افزایش انفجارآمیز حجم نقدینگی در جامعه و کاهش شــدید و 
بی ســابقه ارزش و قدرت خرید پول ملی، حفظ ریال به عنوان واحد پول ملی 
با هیچ منطق عقالیی و اقتصادی و موازین علم حســابداری امکان پذیر نیست 
جایگزین ســاختن آن با تومان به عنوان واحد رســمی پول ملی که سابقه ای 
دیرینه در بازار کســب و کار و مبادالت تجاری مــا دارد و از همه  مهم تر عمال 
واحد پول ملی رایج و پذیرفته شــده در میان تمام ایرانیان محسوب می شود، 
می تواند تا حدودی به تســهیل مبادالت تجاری و کسب و کارهای خرد و کالن 
در کشــور ما کمــک کند و عالوه بر این به دلیل کاهــش خود به خود تعداد 

صفرها از تومان، عملیات حسابداری و محاسبات مالی هم برای بخش دولتی و 
هم برای سایر بخش های اقتصادی و معیشتی مردم عادی با سهولت بیشتری 

صورت خواهد گرفت.
ایــن یک ضرورت انکارناپذیر برای پول ملی ماســت که ســرانجام باید روزی 
تحقــق پیدا کنــد. اما برای تحقــق آن نیازی به حذف یکبــاره چهارصفر از 
پــول ملی نخواهد بــود و با تبدیل واحد پول ملی بــه تومان حذف صفرهای 
بی ارزش و دســت و پاگیر با شــیبی مالیم که از نظر روانی هــم برای جامعه 
و کنشــگران فضای کسب و کار و بازار قابل پذیرش باشــد این هدف برآورده 
خواهد شــد. اما حتی انتخاب تومان به عنوان واحد رسمی پول ملی کمترین 
تاثیری در حل مشکالت بی حد و حصر اقتصادی امروز کشور که تورم دو رقمی 
افسارگســیخته، رکود شدید حاکم بر اغلب کســب و کارها و کاهش بی سابقه 
قــدرت خرید مردم، افزایش بی وقفه قیمت مواد خوراکی و کاالهای اساســی 
منفی بودن نرخ رشــد اقتصادی، کاهش شدید نرخ ســرمایه گذاری درکشور 
همراه با افزایش نگران کننده نرخ بیکاری، بی ثباتی بازار ارز، کســر بودجه های 
نجومی ساالنه دولت و دیگر شاخص های منفی اقتصادی موجود است نخواهد 
داشــت و دولت نمی تواند مشابه تصمیم گیری  اخیر در خصوص تصویب طرح 
چهارصفــر از پول ملی، مثال با گذراندن یک مصوبه نرخ چهل و چند درصدی 
تورم را به پنج درصد کاهــش دهد یا با گذراندن مصوبه دیگری قدرت خرید 
پولی را که در جیب مردم اســت چند برابر کند طرفه آنکه سرچشــمه اصلی 
همه این شــاخص های منفی اقتصادی در خود دولت، در تصمیم گیری ها و در 
برنامه ریزی های بدون انســجام دولت است. این خود دولت است که با تبدیل 
کردن بانک مرکزی به کارخانه چاپ اسکناس پر از صفرهای درشت اما بدون 
پشتوانه، حجم نقدینگی را بی وقفه افزایش می دهد و با این کار زمینه افزایش 
نرخ تورم و رشد سطح عمومی قیمت ها را به زیان قدرت خرید کارکنان خود و 
دیگر مردم حقوق بگیر کشور فراهم می سازد. در واقع از افزایش حجم نقدینگی 
توســط دولت چیزی نصیب مردم نمی شــود و تنها دود آن به صورت افزایش 

نرخ تورم، افزایش ســطح عمومی قیمت ها و گرانی های بی حساب و کتابی که 
امروز شاهد آن هستیم، به چشم مردم می رود درست مثل کباب بره هایی که 
خوراک بزرگان و از ما بهتران است و مردم فقط دود آن را استشمام می کنند. 
دوای درد این همه مشکالت اقتصادی مملکت و فشارهای معیشتی کمرشکن 
که بر مردم وارد می شــود، کاهش چهار صفــر از پول ملی و انتخاب تومان به 
عنوان واحد رســمی پول ملی کشور نیست که ریال ســالیان درازی است از 
ادبیات کســب و کار خرد و کالن مردم ایران حذف شده و ردپای آن را تنها در 
دفاتر حسابداری و چک های بانکی و اسناد مالی می توان جست و جو کرد. عالوه 
بر همه اینها حذف چهار صفر از پول ملی هزینه های حســابداری و نرم افزاری 
بســیار ســنگینی را که برای آنها ردیفی در بودجه دولت پیش بینی نشده بر 
اقتصاد بیمار کشــور تحمیل خواهد کرد و خود به عامل دیگری برای افزایش 
حجم نقدینگــی با تغییر نام ریال به تومان تبدیل خواهد شــد. با وجود یک 
دولت بسیار بزرگ و بسیار پرهزینه که برای تامین هزینه های نجومی و ریخت 
و پاش های خود همه ســاله ده ها هزار میلیارد تومان از ســرمایه و درآمد های 
آتی کشور را به صورت کسر بودجه پیشخور می کند، حتی اگر پای تحریم های 
اقتصادی آمریکا هم در میان نباشــد، حــذف صفرها از پول ملی به جز تغییر 
ظاهــری صورت مســاله، دردی را از انبوه بیماری های اقتصاد ما که مفاســد 
اقتصادی، اختالس های کالن و پایان ناپذیر و عدم شــفافیت عملکردهای مالی 
از دیگر مظاهر آن اســت، دوا نخواهد کــرد. درمان این دردها به جراحی های 
بزرگ نیاز دارد که امکان دســت یازیدن به چنین جراحی هایی در هیچ یک از 

دولت های ما وجود نداشته و در دولت حاضر هم وجود ندارد.
به قول شاعر:

ز اظهار درد، درد مداوا نمی شود
شیرین دهن به گفتن حلوا نمی شود

بازآ دوا کن ای طبیب که با پا زمین زدن
این بستری ز بستر خود پا نمی شود

ترقــی اقتصادی : از ســال 86 تاکنــون هرازچند گاهی 
موضــوع حذف چند صفر از پول ملی جدی می شــود و به 
سرعت به فراموشی ســپرده می شود، اما با تصویب کلیات 
الیحه حذف صفرها از پول ملی، به نظر می رســد، این بار 

دولت نسبت به این اقدام جدی است.
 یکی از ویژگی های خاص سیاست گذاری در اقتصاد ایران و 
سیاست گذاری اطاله زیاد برنامه ها و لوایح اقتصادی است و 
قطعا حذف صفرها از پول ملی هم یکی از این موارد است.

کاهــش ارزش پول ملی در چند دهه اخیر موجب افزایش 
تعداد صفرها روی پول ملی شــده و همین مساله کارکرد 
واحد پولی را از بین برده اســت چرا که در این قالب دیگر 
امکان با یک واحد پولــی، مانند ریال، امکان خرید کاال یا 

خدمت از بین رفته است.
از طرف دیگر آثار روانی ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها 
و مشکالت محاســبات مالی و حسابداری زمینه ساز و نیز 
تجربه این سیاســت در بیش از 70 کشــور جهان، زمینه 

مطرح شدن سیاست حذف صفرها بود.
تاریخچه ۱۳ ساله حذف صفرها از پول ملی: از اولین 

پیشنهاد تا مصوبه اخیر دولت
این موضوع اولین بار در سال 86 و در قالب پیشنهاد حذف 
3 یا ۴ صفر از پول ملی از ســوی غالمرضا مصباحی مقدم 
)عضو ناظر شــورای پول و اعتبار در آن سال( مطرح شد که 
این پیشنهاد بحث های بســیار زیادی درباره آن در محافل 
اقتصادی را در پی داشــت و حتی دولت نهم ارزش گذاری 
پول ملی را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اقتصادی 
قــرار داد و کارگروهی برای تدوین طرح آن به وجود آمد و 
گزارش و برنامه پیشنهادی این کارگروه به دولت ارائه شد.

بانک مرکزی در آن زمان یک نظرسنجی درباره تغییر واحد 
پولــی و حذف صفرها انجام داد. این نظرســنجی که در دو 
ماه اول ســال از ۴7 هزار و ۲8 نفر انجام شــد، نشــان می 
داد 79 درصد افراد شــرکت کننده در نظرسنجی با اصالح 
پول ملی )حذف صفر از پــول ملی( موافق بوده اند و طبق 
این نظرسنجی ۴3 درصد افراد با واحد پولی "تومان" و ۴5 

درصد با واحد پولی "پارسی" موافق بودند.
امــا این اقدامات منتج به تدوین الیحه ای و ارســال آن به 
دولت و مجلس نشــد و دولت دهم هــم به پایان عمر خود 
رسید. در دولت یازدهم، در مرداد ماه 96 و در حین بررسی 
الیحه قانون بانک مرکزی در دولت، پیشــنهاد تغییر واحد 
پولی کشور از ریال به تومان به تصویب رسید و این مصوبه 

در همان روز رسانه ای شد. 
ایــن مصوبه باز هم موضوع تغییر واحد پول ملی را داغ کرد 
و دوباره مصاحبه ها و یادداشــت ها و اظهارنظرهای زیادی 

درباره بایدها و نبایدهای آن منتشر شد.
قرار بود الیحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارســال شود 
و در حین بررســی این الیحه و در صورت موافقت مجلس 
واحد پولی کشــور از ریال به تومان تغییر می کرد. البته در 
نهایت دولت در ۲5 مرداد ماه سال 96 برشی از این الیحه را 
با عنوان اصالح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس فرستاد 
که در بند الف جزء ۲ ماده یک این الیحه نوشــته شده بود: 
واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است. البته 

این الیحه هنوز به صحن مجلس ارائه نشده است.
مجددا با تصویب کلیات الیحه حذف ۴ صفر از پول ملی در 
دولت که به گفته سخنگوی دولت براساس این الیحه واحد 
پولی کشــور از ریال به تومان تغییر خواهد کرد و ۴ صفر از 

پول ملی حذف خواهد شد.

حذف ۴ صفر و تغییر واحد پول ملی چه الزامی دارد؟
اولیــن الــزام ظاهری و مشــهود این اقدام، این اســت که 
10،000 ریــال، بــه 1 تومان، ۲0،000 ریــال به ۲ تومان 
50،000 ریال به 5 تومــان، 10،000 ریال به 10 تومان و 
امثال آن تبدیل خواهد شــد. در این شرایط نیاز به سکه و 
واحد پولی فرعی)خرد( به وجود خواهد آمد. درواقع همانند 
ساختار واحد پولی بسیاری کشورها، باید مسکوکی با نامی 
متفاوت از پول ملی ضرب شــود. همانند ســنت برای دالر 

و یورو.
بر همین اســاس در الیحه پیشــنهادی بانک مرکزی واحد 
پولی ملــی جدید تحت عنوان تومان تعریف شــده که هر 
"تومــان" معادل ده هــزار )10000( ریــال فعلی و یکصد 
)100( "ریال جدید" خواهد بود. بنابراین به نظر می رســد 
واحد پــول فرعی)خرد(، ریال خواهد بــود. به عنوان مثال 

۲300 تومان به ۲ تومان و 30 ریال تبدیل می شود.
هزینه حذف صفرها چقدر است؟

یکی از نکاتی که همواره بعد از طرح شــدن موضوع حذف 
صفر و تغییر واحد پول ملی مطرح می شــود هزینه اجرای 
آن است اما نگاهی به فرایند تولید، عرضه و امحای اسکناس 
در کشــور و فرایند جایگزینی آن نشان می دهد رفرم پولی 
هزینه مادی بیشتری نســبت به هزینه هایی که در فرایند 

عادی انتشار و امحاء اسکناس انجام می شود، ندارد.
براســاس اعالم مجید صنیعی رئیس اســبق سازمان تولید 
اســکناس و مسکوک بانک مرکزی در ســال 9۲، متوسط 
عمر اســکناس در ایران 5.5 سال اســت و اساسا به دلیل 
انتقــال 70نوع بیماری از طریق جابه جایی و گردش پول و 
فرسودگی اسکناس، پس از یک دوره زمانی مشخص معموال 
5 تا 8 ساله، باید پول از چرخه مبادالت خارج و امحا شود، 
بنابراین هر ســال معادل تقریبی ۲0 درصد از اسکناس در 

گردش کشور باید جمع آوری و امحا شود.
مطابق آنچه کــه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرده است، دوره گذار یا دوره در نظر گرفته شده برای 
جمع آوری اســکناس موجود و جایگزینی آن با اســکناس 
جدید در طرح حذف صفر و تغییر واحد پولی کشــور حدود 
5 ســال خواهد بود. بنابراین بانک مرکــزی در همان بازه 
زمانی ســابق و معمول، هزینه بیشــتری بــرای جایگزینی 

اسکناس های جدید انجام نخواهد داد و فقط به جای بازنشر 
اســکناس های با ارقام و واحد پولی فعلی، در جریان امحا 
و جایگزینی، اســکناس با ارقام و واحد پول جدید منتشــر 

خواهد کرد.
در واقع در مدت 5 ســال هر ســال ۲0 درصد از اسکناس 
های موجود که در جریان گردش پول از رده خارج شــده و 
اسکناس های جدید جایگزین آن خواهد شد و همزمان هر 

دو اسکناس و واحد پولی کاربرد خواهد داشت.
کارشناسان درباره حذف صفرها چه می گویند؟

غالمرضــا مصباحــی مقدم کارشــناس اقتصــادی و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، هشتم و نهم، پیش تر به 
فارس گفته بود: این اقدام مناســب است و ده ها سال است 
که در زبان ملت ایران تومان جریان دارد، خوب است آنچه 
که در زبان مردم جریــان دارد به عنوان واحد پولی تعیین 
شود. وی با اشاره به ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: 
پول ملی باید با پول کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی 
که از نظر اقتصادی وضعیت مثبتی دارند، تناســب داشــته 
باشد. پول ایران باید یک نســبت قابل قبولی با یورو، ریال 
عربستان، لیر ترکیه و درهم امارات داشته باشد. معنای این 
کار این است که واحد پولی ما که تومان خواهد شد معادل 
یک یورو می شــود و اگر بخواهد این اتفاق باید سه صفر از 

واحد پولی حذف شود.
اما حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق 
بانــک صادرات ضمــن مثبت ارزیابی کــردن چنین کاری 
تاکید دارد: اگر صفرها برداشته می شد، نگرانی از گرد شدن 
قیمت ها به ســمت باال وجود داشــت و باید قیمت ارقام و 
قیمت ها اصالح و یک دوره گــذار برای تغییر واحد پولی و 
محاسبه قیمت ها در نظر گرفته شود، اما با تغییر واحد پولی 
از ریال به تومان فقط یک صفر از جلوی واحد پولی و ارقامی 

که به ریال نوشته شده بود، برداشته می شود.
صفرها زمانی حذف شود که احتمال بازگشت آن تا 

5 سال آینده نباشد
وی ادامــه می دهد: حذف صفر هــا در صورتی موفق خواهد 
بــود که پیش بینی شــود حداقل تا 5 ســال آینده صفر ها 
بازنمی گردند اما این پیش بینی وجود ندارد و قطعا با حذف 
صفر ها، پس از چند ســال دوباره باید صفر ها در کنار ارقام 

پولی درج شــود. هم اکنون اقتصادی داریــم که در تعادل 
نیست و به شرایط رونق و به همراه تورم تک رقمی نرسیده 
اســت، به همین دلیل چنین اقدامی توجیه اقتصادی ندارد. 
برخی کشورها مجبور شدند در شرایط تورمی باال صفر ها را 

حذف کنند اما پس از مدتی چند صفر بازگشت.
راهکارهای رفع نگرانی مردم از حذف صفرها

همانطور که اشاره شد یکی از دالیل موافقان مصوبه دولت، 
عدم شــرایط مناسب برای حذف صفر ها و احتمال بازگشت 
صفر هاست. مصباحی مقدم این نقد را اینگونه پاسخ می دهد: 
ممکن است مردم تصور کنند درآمدشان 1000 برابر کاهش 
یافته اما برای رفع این مشکل یک راهکار تجربه شده وجود 
دارد و آن این است که صفر های پول ملی را پس از ممیز و 

با رنگی متفاوت و اندازه ای کوچک تر درج شود.
وی افزود: مثاًل در حال حاضر که چک پول  50 هزار تومانی 
و 100 هزار تومانی منتشــر می شود، بانک مرکزی می تواند 
بعد از عدد 50 یــا 100، صفر های باقی مانده را حذف کند 
که با این کار به زبان محاوره مردم برای شمارش واحد پول 
)بدون آنکه تصور کاهش ارزش پول کنند( نزدیک می شود.
لزوم گردش موازی و همزمان پول ملی فعلی و پول 

ملی جدید برای دوره ای مشخص
محمد رضا فرزین هم با بیان اینکه طی ســال های 1351 تا 
1393 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی حدودا 700 
برابــر افزایش یافته و نرخ دالر نیز حدودا 550 برابر شــده 
است، می گوید: این موضوع سال هاست که مشکالت زیادی 
را در مبادالت روزمره، هزینه های تولید اسکناس و مسکوک 

و حتی محاسبات مالی ایجاد کرده است.
وی بــا بیان اینکه حــل معضالت به وجود آمــده نیازمند 
تمهیدات متعدد اســت، اظهار داشــت: اول اینکه باید یک 
دوره گردش موازی همزمان برای واحد جدید و واحد کنونی 
پول ایجاد کنیم و دوم، آیین نامه ای برای چگونگی عملیات 
حســابداری، مالی، مالیاتی و آماری تهیه شــود که در آن 
تمامی صورت های مالی و داده های تاریخی، ثبت اطالعات و 

گرد کردن اعداد مشمول این آیین نامه باشد.
این اقتصاددان در مورد ســومین پیش نیاز گفت: الزم است 
از ماه هــا قبــل از دوره گردش موازی واحــد پول جدید و 
قدیــم، قیمت کلیه کاالها و خدمــات به هر دو نوع پول در 
معرض دید همگان قرار گیرد. این اصالح و تغییرات نیازمند 

برنامه ریزی دو تا سه ساله است.
هیئت دولت در جلسه چهارشنبه 9 مرداد الیحه پیشنهادی 
بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان 

و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.
این الیحه باید به مجلس ارســال شود و پس از تصویب در 

مجلس  مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد.
 به گفته مســئوالن بانک مرکزی فرایند اجرای حذف صفر 
و تغییر واحد پول ملی ۲ ســال بعد از تصویب نهایی آن در 
مجلس شورای اسالمی اســت. بنابراین در صورت تصویب 
طــرح در دولت و مجلــس و تایید شــورای نگهبان، بانک 
مرکزی از امســال تا ســال 1۴00 مقدمــات و زمینه های 
اجرای آن را در حوزه تولید اسکناس سایر بسترهای الزم آن 
انجام خواهد داد و از سال 1۴00 فرایند توزیع اسکناس های 

جدید آغاز خواهد شد.
در صورتــی که طبق برنامه تعیین شــده فرایند جایگزینی 
اسکناس های موجود با اســکناس های جدید 5 سال باشد  
در ســال 1۴05، کل اسکناس های ثبت شده با واحد پولی 

ریال از چرخه مبادالت خارج خواهد شد.

راهکارهای رفع نگرانی مردم از حذف صفرها
ایده 1۳ساله حذف چند صفر از پول ملی

 حذف چهار صفر از پول ملی 
تاثیر تورمی بلندمدت ندارد

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه حذف چهار صفر باعث روان شــدن 
معامالت می شــود، گفت: ممکن اســت که پس از اجرای این طرح در کوتاه مدت، نوسان 
قیمت ها را مشــاهده کنیم اما خیلی زود به ثبات خواهند رسید؛ حذف چهار صفر نمی تواند 
اثر تورمی بلندمدت داشــته باشد. »حجت اله صیدی« درباره طرح حذف چهار صفر از پول 
ملی، افزود: حذف چهار صفر، طرح مثبتی به شمار می رود که سبب روان تر شدن معامالت 
و شــفاف شدن قیمت ها می شود.وی خاطرنشــان کرد: گاهی بحث می شود که حذف چهار 
صفر اثر تورمی داشــته و می تواند باعث رشــد تورم شود که این موضوع را قبول ندارم. چرا 
که بر اســاس این طرح، ریال در کنار تومان قرار می گیــرد که به بخش پذیری واحد پول 
ملی کمک می کند. »تومان« هیچگاه از زندگی ایرانی ها حذف نشــده و »ریال« فقط برای 
گزارشــگری اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفته است.وی با اشاره به تجربه سایر کشورها 
برای اصالحات پولی، گفت: اگر به تجربه ســایر کشورها نگاهی بیندازیم به دو تجربه موفق 
در اتحادیه اروپا و ترکیه می رسیم. در اتحادیه اروپا اقدام به تبدیل واحدهای پول مختلف و 

پراکنده به یورو کردند، در ترکیه نیز »لیر جدید« رونمایی شد.

سود بیش از 1۵ درصد ممنوع شد
ترقی اقتصادی : معاون بیمه و بانــک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد بر 
رعایت نرخ ســود سپرده ها و تسهیالت در بانک های دولتی تاکید مجدد دارد.عباس معمارنژاد 
، در مورد نامه ای که به مدیران عامل بانک های دولتی مبنی بر رعایت نرخ ســود ســپرده ها و 
تسهیالت داشته اســت، گفت: به عنوان معاون بیمه و بانک در این نامهاعالم کردم که وزارت 
اقتصاد تاکید مجدد بر رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیالت در بانک های دولتی دارد.وی گفت: 
در حال حاضر ســپرد ه های بلند مدت در بانک ها نداریم و حداکثر زمان سپرده بانکی یکساله 
است که با نرخ سود 15 درصد محاسبه می شود.معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: البته 
بانک ها می توانند برای صدور گواهی ســپرده مجوزهای خاص را از بانک مرکزی بگیرند و سود 

گواهی سپرده با مجوز بانک مرکزی که به صورت یکساله است بیش از این رقم باشد.

 تقدیر از بانک رفاه 
به عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی

ترقی اقتصــادی: مصادف با روز ملی ازدواج و طی مراســمی که به همین مناســبت با 
حضــور برخی از وزرا،نمایندگان خانه ملت، اعضای کابینه ریاســت جمهوری،مســئوالن و 
دست اندرکاران حوزه ازدواج و خانواده برگزار شد، از بانک رفاه تقدیر شد. در این آئین که 
به هّمت وزارت ورزش و جوانان و ســتاد ملّی هفته ازدواج و با نام "ازدواج ســاده، مهربانی 
مفصل" صبح شــنبه دوازدهم مردادماه ســالجاری مصادف با اول ذی الحجه و سالروز پیوند 
آسمانی حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و 
سیما برگزار شد، بانک رفاه به  عنوان بانک ساعی در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و تهیه جهیزیه معرفی شــد و از دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه با اهدای لوح سپاس و 

تندیس قدردانی شد.

 راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان 
در انتظار رفع موانع

ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بانک مســکن گفت:  برای راه انــدازی صندوق های زمین و 
ســاختمان، بانک مسکن تجربه های خوبی داشته اســت که هم اکنون بانک در این باره با 
محدودیت هایی در خصوص دریافت مجوز از بانک مرکزی مواجه اســت که امیدوار هستیم 
رفع شود.ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن ، گفت: طبق مصوبه شورای پول 
و اعتبار، باالترین نرخ ســودی که بانک ها می توانند سپرده گذاری داشته باشند، 15درصد 
است. اما عمال شاهد هستیم که در برخی از بانک ها نرخ های 18و ۲0درصد و گاهی بیش تر 
نیز اخذ می شــود که اینکار موجب می شــود، بانک مسکن در بحث رقابت با سایر بانک ها، 
با افت منابع، روبه رو شــود.مدیرعامل بانک مســکن افزود: بخش قابل توجهی از تسهیالت 
بانک مســکن از محل حساب های تعهدی اش پرداخت می شود که رعایت نکردن نرخ سود 
بانکی توسط بانک ها، متوسط نرخ بازده تسهیالت بانک مسکن را به شدت کاهش می دهد.

کمک به »رونق تولید« محور اصلی فعالیت های 
بانک ملی است

ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر ایــن که کمک به »رونق تولید« 
محور اصلی فعالیت های این بانک اســت، گفت: بانک ملی ایران همواره سرآمد حمایت از 
فعالیت های ســالم و مولد اقتصادی بوده و خواهد بود. محمدرضا حســین زاده با بیان این 
که آمارها از میلیاردها تومان تســهیالت پرداختی این بانک به صنایع، واحدهای کوچک و 
متوســط، فعالیت های خدماتی و بازرگانی توسط بانک ملی ایران حکایت دارد، گفت: حتی 
در سال های اخیر، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیز از حمایت های این بانک 
بهره مند شــده اند.وی افزود: نظام بانکی و به ویژه بانک ملی ایران، ســرمایه های مردمی 
را در قالب ســپرده جذب و آن را در قالب تسهیالت خرد و کالن در اختیار متقاضیان قرار 
می دهد.به گفته حسین زاده، امروز مهمترین نیاز کشور افزایش تولید و به تبع آن افزایش 
قدرت اقتصادی کشــور، کاهش نرخ بیکاری و نیز کاهش نرخ تورم اســت، به همین جهت 

بانک ها و در راس آنها بانک ملی ایران همه توان خود را در این زمینه به کار گرفته اند. 

 پرداخت وام ازدواج بانک سینا 
از مرز ۲۲00 میلیارد ریال گذشت

ترقی اقتصادی : تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی به زوج های جوان از سوی بانک 
ســینا در سالروز ازدواج امام علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( به بیش از ۲ هزار و ۲00 
میلیارد ریال رسید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی)ایستانیوز( به نقل از روابط 
عمومی بانک ســینا در راستای بسط و گسترش ســنت پیامبر گرامی اسالم )ص( و فراهم 
ساختن زمینه های ازدواج جوانان، نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در این 
بانک اقدام می شود که تاکنون بیش از 1۴ هزار فقره از این تسهیالت بالغ بر ۲ هزار و ۲00 

میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. 

حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری دیجیتال
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: حرکت به سمت کسب و کار بانکداری 
مبتنی بر دیجیتال یک ضرورت است. حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توســعه گفت: دوره مالک قرار دادن مشاغل بانکی، تعداد پرسنل و تعداد شعب گذشته است 
و معیار توفیق و عدم توفیق کسب و کار بانکی و پیشرفت و موفقیت های آنان به مولفه های 
نظیر ابعاد و اندازه و ساختار مرتبط نمی گردد، بلکه به فعالیت های مبتنی بر بانکداری دیجیتال 
و نحوه و میزان مشارکت ذینفعان و احصاء منافع آنان مرتبط است.وی در این باره افزود: مزیت 
بانک توسعه تعاون بواســطه جوانی و  برخورداری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص باعث 
گردیده که از قابلیت و پتانسیل مناسب برای گذر از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک و 

عبور از مرحله بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجتیال برخوردار باشد.

حذف صفرها دوای درد اقتصاد ایران نیست

سود  مسئله  بررسی  در 
مرکب و حذف آن باید 
به یک نکته مهم توجه 
همانطور  ها  بانک  کرد. 
گذاران  ســپرده  به  که 
ســود می دهنــد، باید 
گیرندگان  تسهیالت  از 
اگر  سود دریافت کنند. 
100 ریال ســپرده کنید، بانک در پایان ماه اول با محاسبه 

ســود 100 ریال به حساب شما 15 ریال واریز می کنید اما  
برای ماه دوم، بانک باید با محاســبه 115 ریال در حســاب 
شما به شــما ســود بدهد و به جای 15 ریال، 17 ریال به 
حســاب شما واریز کند. مفهوم ســود مرکب درواقع همین 
سود گرفتن از ســود است. پیشتر که سود سپرده ها روزانه 
واریز می شــد، وضعیت بدتر بود اما اکنون سود ماهانه واریز 

می شود.   
از ســوی دیگر، بانک براســاس ســودی که به سپرده گذار 
می دهد با محاســبه 3 درصد حق الوکاله باید از تسهیالت 

گیرنده ســود دریافت کند. اکنون اینکه ســود مرکب برای 
سپرده گذار و تســهیالت گیرنده حذف شود، مورد مناقشه 
اســت. حذف سود مرکب صرفا برای تسهیالت گیرندگان به 
ضرر بانک هاســت چراکه آن ها از دریافت ســود مرکب از 
تسهیالت گیرنده منع شــده اما باید به سپرده گذاران سود 
مرکب بدهند. در طرح مجلس منافع بانک ها دیده نشــده 

است اما در مورد همه موارد، حق با بانک ها نیست.
بانک هــا در مورد معوقات فعاالن اقتصادی عالوه بر ســود 
مــورد انتظار بانک، 6 درصد جریمه دریافت می کنند و اگر 

اقساط به تاخیر بیفتد، مبلغ جریمه هم به بدهی اضافه شد 
و از روی جریمه هم سود می گیرند.

از ســوی دیگر، بانــک ها زمانی که تســهیالتی را پرداخت 
می کننــد، به جــای دریافت اصــل، ابتدا ســود را دریافت 
می کنند به همین دلیل، زمانی که تســهیالت گیرنده برای 
تسویه به بانک مراجعه می کند، می بینید که پس از سال ها 
پرداخت اقساط، تنها سود مبلغ را پرداخت کرده و اصل هم 

چنان باقی مانده است.
حذف ســود مرکــب و تصمیم گیری در این بــاره به تامل 
بیشــتری نیــاز دارد اما جــو کنونی به گونه ای اســت که 
تصمیم ها بیشــتر بحــران زا خواهد بود تــا کمک کننده. 
وضعیــت فعاالن اقتصادی خوب نیســت و  از ســوی دیگر 

 در آســتانه انتخابــات قرار داریــم. نماینــدگان مجلس 
تــالش می کننــد برای کاهــش تنش هــای اجتماعی  و 
رضایــت صاحبان صنایــع و بنــگاه داران تصمیــم هایی 
بگیرنــد اما آن ها در واقع در حال ســوراخ کردن کشــتی 
 هســتند. بانک ها لوکوموتیــو اقتصادند و زیــان آن ها به 

ضرر همه است. 
بیشتر بانک های کشور اکنون در آستانه بحران قرار دارند و 
زیان ده هستند. آن ها مطالبات خود از تسهیالت گیرندگان 
را وصول نکرده اندو این اصل و جریمه را هم شامل می شود. 
اگر قانونی به ضعیف تر شدن و ناتوان تر شدن بانک ها کمک 
کند، زیان این ناتوانی همــه بخش های اقتصاد و فعاالن را 

عالوه بر بانک ها درگیر می کند.

بازار پول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 75 - نیمه اول مرداد ۱۳98

اخبار کوتاه 

کارشناس اقتصادی
غالمرضا کیامهر 

چه نکاتی در حذف سود مرکب نادیده گرفته می شود؟

 تحلیل گر مسائل بانکی
سید بهاءالدین حسینی هاشمی



تعارض در بستر دو رویا
درباره سازمان تامین اجتماعی و تعامل با کارآفرینان کشور

غالمرضا سلیمانی نایب رییس ایشن ری شد
ترقی اقتصادی: مراودات صنعت بیمه ایران با کشــورهای منطقــه، علیرغم تحریم های 
بین المللی وارد فضای تازه ای شــده که بر اســاس آن، رئیس کل بیمه مرکزی ایران عضو 
هیات مدیره شــرکت بیمه اتکایی آسیا شــد.غالمرضا سلیمانی با رای قاطع اعضای شرکت 
بیمه اتکایی آسیا)ایشن ری(رسما به مدت دو سال کرسی نایب رییسی شرکت بیمه اتکایی 

آسیا را در اختیار گرفت. 
بر این اســاس، رییس کل بیمه مرکزی به عنوان نماینده جمهوری اســالمی ایران با ارائه  
برنامه های مدون توســعه ای، تدویــن راهکارهای افزایش نفوذ بیمه و ترســیم افق های 
روشــن همکاری های بیمه ای در ســطح منطقه، به عنوان نایب رییس یکی از معتبرترین 
شــرکت های بیمه اتکایی آسیا انتخاب شــد.نکته ای که تمامی صاحبنظران بیمه ای به آن 
اعتقاد دارند این اســت که رفتار حرفه ای و فنی صنعت بیمه، زمینه ســاز تقویت بنیه مالی 
و همچنین رشــد چشمگیری در حوزه بیمه گری به حســاب می آید و موضوع بیمه بدون 
رعایت اصول فنی و حرفه ای مدون معنا و مفهومی ندارد. عرصه صنعت بیمه همواره برای 
جمهوری اسالمی ایران با تخصص گرایی و پایبندی به اصول و احترام به قوانین بین المللی 
همراه بوده اســت؛ ضمن اینکه افزایش ســرمایه  این شرکت از پشــتوانه های جدی آن به 

خصوص در زمان تحریم ها به شمار می رود.

باجه گنبدکاووس بیمه نوین افتتاح شد
ترقی اقتصادی:شرکت بیمه نوین در راستای افزایش و ارتقای فرآیند خدمت رسانی خود 

باجه بیمه ای گنبد کاووس در استان گلستان را افتتاح کرد.
حمیدرضا صفری، مدیر امور شــعب، نمایندگان و کارگزاران این شــرکت با اعالم این خبر 
تشریح کرد: بیمه نوین با توجه به گسترش فعالیت  های خود، استقبال بیمه گذاران و سهولت 
بیشــتر در ارائه خدمات به خصوص در بخش  های صدور و پرداخت خســارت، یکی دیگر از 
باجه  های بیمه ای خود را در شــهر گنبد کاووس افتتــاح کرد.وی با بیان آنکه با افتتاح این 
باجه، هم اکنون بیمه نوین در 51شــهر دارای شــعبه و باجه بیمه ای اســت، افزود: ســال 
گذشــته، سیاست گسترش شــعب و باجه بیمه ای در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات 
به مشــتریان در دســتور کار قرار گرفت و به همین منظور باجه  های بیمه ای در شهرهای 
نجف آباد، خوی، شــاهرود، رفسنجان، شاهین شهر، مهاباد، نیشابور، شهررضا، تنکابن و الر 
افتتاح شدند. همچنین بیمه نوین در سال گذشته در شهرهای چالوس و سیرجان نیز شعبه 

تاسیس کرده است.

 افزایش ۶0 درصدی سرمایه بیمه کوثر 
از محل انباشته و اندوخته

ترقی اقتصادی: مدیر اقتصادی و ســرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر اعالم کرد که سرمایه 
این شــرکت از مبلغ ۲هــزارو500 میلیارد ریال به ۴هزار میلیارد ریال از محل انباشــته و 

اندوخته افزایش یافت.
نوید خاندوزی خاطرنشــان کرد: افزایش ســرمایه موجب افزایش ســهم نگهداری ریسک 
شرکت، رشد بازدهی سهام برای سهام داران حقیقی و حقوقی و همچنین مانع از خروج پول 
و ســرمایه گذاری مجدد منابع شرکت به منظور افزایش سودآوری برای شرکت می شود.وی 
با بیان اینکه افزایش سرمایه 60درصدی از محل انباشته و اندوخته همچنین موجب افزایش 
توانگری مالی شرکت بیمه کوثر و اخذ مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی در سال های آتی 
خواهد شــد، تصریح کرد: با توجه به این که تاکنون و به مدت چهار سال متوالی توانسته ایم 
رتبه نخســت توانگری مالی را در میان شرکت های بیمه کشــور به دست آوریم، با افزایش 
ســرمایه فعلی، امکان حفظ این مقام برای شرکت شدت خواهد یافت که این امر به معنای 

افزایش اعتبار بیمه کوثر خواهد بود.

صورت های مالی بیمه میهن تصویب شد
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان سهام شرکت بیمه میهن برگزار و 
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲9 اسفند 97 این شرکت به تصویب سهامداران 

رسید.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام بیمه میهن با حضور بیش از 89 درصد صاحبان 
سهام، حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی و 
اعضای هیات مدیره شرکت بیمه میهن برگزار شد.براساس این گزارش، هیات رئیسه مجمع 
متشــکل از ابراهیم حمیدی به عنوان رئیس مجمع، درفشــی و خادم المله به عنوان ناظران 
مجمع و داریوش محمدی مدیرعامل شرکت به عنوان دبیر انتخاب شدند. داریوش محمدی 
مدیرعامــل بیمه میهن در گزارش خود به ســهامداران عنوان کرد کــه برنامه هایی برای 
سالجاری و ســال های بعد در نظرگرفته شده است که ضمن توسعه فعالیت های بیمه ای 
و ســرمایه گذاری با درنظرگرفتن مدیریت ریســک و نیز بازیابی جایگاه شرکت در بازار با 
تاکید بر متوازن سازی پرتفوی به نحوی اقدام شود که زیان انباشته شرکت در سنوات آتی 

مستهلک شود.

بیمه سامان محصول جدید طراحی کرد
ترقی اقتصادی: بیمه ســامان برای نخستین بار در کشور مجوز صدور محصولی جدید در 
حوزه بیمه های عمر و ســرمایه گذاری را از بیمه مرکــزی دریافت کرد.بعد از محصوالتی 
مانند بیمه عمر و تشکیل سرمایه،  بیمه بازنشستگی تکمیلی، بیمه نامه عمر زمانی و بیمه 
عمــر مانده بدهکار این شــرکت مجوز صدور محصول جدیــد Unit linked بیمه عمر و 

سرمایه گذاری را دریافت کرد.
شیما آراء معاون فنی بیمه های زندگی در خصوص محصول جدید بیمه سامان عنوان کرد 
که بیمه گذار در واقع با خرید این محصول سرمایه گذاری با ریسک باال را انتخاب می کند 
و روند ســرمایه گذاری برای خریدار قابل مشــاهده و بررسی اســت.به گفته وی به عبارت 
دیگر بیمه گذار به شرکت بیمه وکالت می دهد که منابع حق بیمه از طریق خرید واحد در 
صندوق های سرمایه گذاری و یا با خرید سهام سرمایه گذاری شود و مسلما سود حاصله در 
این رشــته با سایر محصوالت متفاوت خواهد بود.وی هدف از طراحی این محصول را خارج 
شدن از قالب های کم ریسک عنوان کرد و اذعان داشت که مشتریانی که وارد بازار سرمایه 
می شوند و ریسک پذیری باالتری دارند مسلما سودآوری بیشتری را به دست خواهند آورد.

بهره برداری از مرکز داده جدید بیمه دانا
ترقی اقتصادی: مرکز داده جدید بیمه دانا در مراســمی با حضــور معاون نظارتی بیمه 
مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شــرکت به بهره برداری رســید.بهره برداری 
از مرکز داده جدید بیمه دانا )data center ( طی مراســمی با حضور مفید امینی معاون 
نظارت بیمه مرکــزی، ابراهیم کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، قائم 
مقام مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران ستادی این شرکت روز 1۲ 
مرداد ماه جاری در ساختمان مرکزی بیمه دانا آغاز شد.مراحل طراحی و ساخت این مرکز 
از اسفند ماه سال 1397 به همت و تالش مدیریت فناوری اطالعات آغاز شد.با بهره برداری 
از این مرکز از این پس ضمن بهینه ســازی خدمات طبق اســتانداردهای بین المللی،ارائه 

خدمات بیمه ای، با سرعت و امنیت بیشتری صورت می گیرد.

توسعه فعالیت های بیمه پارسیان در کیش
ترقی اقتصادی: سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از 
شــعبه بیمه پارسیان بازدید کرد.بر اساس این گزارش در جلسه مذکور ابتدا معرفی کاملی 
از بیمه پارســیان، فعالیت ها و توانمندی های این شــرکت در سرزمین اصلی و مناطق آزاد 
ارائه و مدیران نیز نقطه نظرات خود را اعالم نمودندســپس دکتر آخوندی درســخنانی به 
اهمیت نقش بیمه ها در اقتصاد و لزوم فعالیت بیشــتر بیمه پارســیان در منطقه آزاد کیش 
پرداخت.ایشــان ضمن اشاره به اینکه بیمه پارســیان از شرکت های خوشنام صنعت بیمه با 
پتانســیل های ویژه می باشد افزود :ضمن خوشــحالی از حضور بیمه ای توانمند در جزیره 
کیش آمادگی داریم با حمایت از شــرکت های بیمــه به این صنعت در جزیره کیش رونق 
بخشــیده و بیمه ها نیز متقاباًل می توانند با اختصاص بخشی از سرمایه گذاری های خود به 
منطقه آزاد کیش با ســازمان ما همکاری مناسبی داشته باشند.ایشان ادامه داد : در منطقه 
آزاد کیش پتانسیل های فراوانی برای فعالیت بیمه گری وجود دارد،هم در بخش های کالن 
بیمه گریو هم در حوزه بیمه های خرد و پروژه های در حال اجرا در این جزیره که این می 

تواند همکاری متقابل را بسیار تقویت نماید.

در بســتر شــکوهمندی و رونق اقتصادی رویــای فعالیت 
واحدهای تولیدی که ماحصــل عملیات آن ها، فروش کاال 
و... ایجاد سود، اشتغال زایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور 
را منجر می گردد رویای تأمین اجتماعی برای تقویت نیروی 
کار این واحدهای تولیدی در جهت اطمینان بخشی از آینده 
بهتر در مواجهه با بحران اقتصادی و حوادث، بازنشستگی و 
بازماندگان و... در مالزمه آن قرار گرفته و می بایستی ضوابط 
متعارفی در جهت تقویت همدیگر و نه تغابن به هم طراحی 
شــود تا از مفید بــه فایده قرار گرفتــه آن در جامعه حظ 
وافر ببرند. عدم شفاف سازی ضوابط و بخشنامه های منبعث 
شــده از مقررات تأمین اجتماعی که بعضاً با نادیده گرفتن 
حریــم واحدهای تولیدی به عنوان چشــمه ها و بنگاه های 
تأمین کننده منابع مالی و اقتصادی تأمین اجتماعی آســیب 
می زنــد و اجرای ناصحیــح آن از تحمیل هزینه های گزاف 

حکایت دارد.
پس برای درک و حل موضوع، نیاز به کالبد شــکافی آن از 
دو دیدگاه واحدهــای تولیدی و تأمین اجتماعی و مقررات 
و ضوابط حاکم بر امور آن ها را مورد بررســی قرار می دهیم. 
شــناخت انواع درآمــد عملیاتی واحدهــای تولیدی طبق 

استاندارد حسابداری به شرح زیر است:
الف ـ فروش  ب ـ خدمات  ج ـ اســتفاده دیگران از منابع 

اقتصادی
الفـ  عصاره ضوابط شناخت درآمد فروش در استانداردهای 

حسابداری
الف ـ 1 ـ منبع درآمد قابل اندازه گیری باشد

الف ـ ۲ ـ جریان منابــع اقتصادی در آینده به درون واحد 
تولیدی محتمل باشد )فروش(

الف ـ 3 ـ کنترل مدیریتی توسط فروشنده از بین رفته باشد
الف ـ ۴ ـ مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار منتقل شده 

باشد
الف ـ 5 ـ در مورد مخــارج پس از فروش ابهام عمده ای در 

بین نباشد )وارانت، گارانت و...(
اصوالً فروش کاال توســط تولیدکننــدگان در دو حالت 1ـ  
حالت تولید انبوه و فروش، ۲ ـ حالت تولید ســفارش کار و 

فروش صورت می گیرد.
آن چــه در این بحث موضوعیت پیــدا می کند حالت تولید 
ســفارش کار و فروش بوده که براســاس قــرارداد منعقده 
فی مابین خریدار و فروشــنده صورت می پذیرد و بابی برای 
ورود به تأمین اجتماعی به عنوان قراردادها باز می کند چون 
کلیه بخشنامه های درآمد تأمین اجتماعی از شماره /11 الی 
15 با محوریت قراردادها طرح گردیده است و در چارچوب 
قراردادهــای طرح عمرانی و قراردادهای طرح غیرعمرانی و 

سایر قراردادها و... ضابط مند گردیده است.
در این راســتا چون فروش بر اساس ســفارش کار توسط 
واحدهــای تولیدکننده بــا انعقاد قــرارداد فی مابین برای 
اطمینــان بیشــتر فروشــنده )تولیدکننــده( و خریــدار 
)مصرف کننده( از عواقب اقتصادی ناشــی از مشکالت بیع 
صــورت می گیرد. لذا تأمین اجتماعــی این قراردادها را در 
مقام نفــی و اثبات دعــوی که در بخشــنامه های قرارداد 
محوری خود آورده و محاســبه می کنــد و در نتیجه بهای 
تولیــد را تحت تأثیــر قــرار داده و کاالی فروش رفته را با 
افزایــش قیمت فروش از جرگه رقابت ها خارج می کند ذیاًل 
شــاهد هر دو حالت چگونگی افزایش بهای ساخته شده را 

رویت می نماید:
حالت اول ـ تولید انبــوه فروش در خوش بینانه ترین حالت 
حق بیمه ســهم کارفرمــا را طبق لیســت ماهیانه وصول 

می شود.
ســربار کارخانه + دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای 

تولید
درصد ۲3 سهم کارفرما 1

حالــت دوم ـ تولیــد براســاس ســفارش کار و فروش در 
خوش بینانه ترین حالت حق بیمه ســهم کارفرما را براساس 

لیست ماهیانه و قرارداد وصول می شود.
ســربار کارخانه + دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای 

تولید
۲3درصد سهم کارفرما )1

اعمال ضریب7/7*80درصد*کل مبلغ قرارداد )۲
اعمال ضریب 16/67*۲0درصد*کل مبلغ قرارداد )3

براســاس ماده 38 قانون تأمین اجتماعــی کارفرما موظف 
اســت مبلغ 5درصد و آخر قسط را کســر از کل مبلغ نگه 

دارد تا پیمانکار مفاصاحساب سازمان را ارائه نماید.
تحمیل اینگونــه هزینه غیرمترقبه، در حالــت دوم تولید 
براســاس ســفارش کار فــروش )طی قــرارداد( با تعارض 
بخشــنامه های قرارداد محوری تأمین اجتماعی که محمل 

قانونــی نیز دارد موجبات تعطیلــی بنگاه ها و از بین رفتن 
اشــتغال و ارزش افــزوده می گردد. الزم به ذکر اســت در 
استاندارد حسابداری اینگونه هزینه ها در مقام دعوی و دفاع 

مستند نگردیده است.
 پیشنهادهای راهبردی:

1 ـ ســازمان تأمیــن اجتماعی با یک تبصــره کوچک در 
ضوابط و بخشــنامه های خود قراردادهای فروش براســاس 
ســفارش کار را نیز فروش تلقی نماید که هســت و لباس 
قرارداد محوری را از تن تولیدکنندگان که فروش براســاس 

سفارش کار دارند درآورد و هر گردی را گردو نداند.
۲ ـ در ادله نفی و اثبات موضوع می تواند با مستمسک قرار 
دادن تأیید ســازمان امور مالیاتی در گزارش فصلی فروش 
واحدهای تولیدی در زمان ابهام سود جسته و موضوع را به 
عنوان فروش قبول نماید و وجوه ناصوابی حاصل از موضوع 
را با حق بیمه پاک زحمت کشان مخلوط نکند و به ازای آن 

کارانه به کارکنان پرداخت نکند.
قابل ذکر اســت در مشــاهده میدانی در ســال 1395 در 
شــرکت طراحی مهندســی و تأمین قطعــات کاوه خودرو 
سایپا حضور داشتم. نامه ای را از موسسه حسابرسی تأمین 
اجتماعی جهت حسابرسی شرکت مشاهده کردم که تعداد 
5 نفر حسابرس در گراید مختلف جهت حسابرسی معرفی 
شــده بود فقط یک نفر، در گراید کمک حسابرس مراجعه 
در عرض ســه ســاعت عملیات چندین ســاله شرکت را 
بدون مراجعه به مســتندات و اسناد مدارک ضمیمه اسناد 
حسابداری در فلش ضبط و بر این اساس شرکت قطعه ساز 
بــا حدود ۲00 نفر کارمند متخصــص و با تحصیالت عالی 
با سوءاســتفاده از بخشــنامه های قرارداد محــوری و ادله 
قرار دادن آن موجبات تعطیل شــرکت سودآور فوق الذکر 
گردیده که اولین شرکت نبوده بلکه شرکت های بسیار زبده 
معتنابهی به این سرنوشــت دچار گردیدند. سوال این است 
همان قطعاتی که این شــرکت با کیفیت عالی می ســاخت 
همین االن توســط شــرکت های چینی بــا کیفیت پایین 

ساخت و در ایران توزیع و فروش می شود، چرا؟؟؟!!!
عواقــب اقتصادی و اجتماعی اینگونــه کاالها به جای خود 
لیکن از دســت دادن منابع مالی و اقتصــادی خود تأمین 
اجتماعــی با تحمیل هزینه بیمه بیــکاری به صندوق بیمه 
بیکاری با از بین بردن واحدهای تولیدی حاصل خواهد شد.
ب ـ عصــاره ضوابــط شــناخت درآمد خدمات براســاس 

استاندارد حسابداری ایران:
1 ـ ب ـ مبلغ درآمد قابل اندازه گیری باشد.

۲ ـ ب ـ جریــان منابع اقتصــادی در آینده به درون واحد 
تجاری محتمل باشد.

3 ـ ب ـ باقی مانده مخارج انجام کار قابل برآورد باشد.
۴ ـ ب ـ میزان کار انجام شده قابل تعیین باشد.

این ضوابط شناخت خدمات، در مواردی که انجام کار طبق 
قرارداد به طور مقاطعه )پیمانکاری( با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی منعقد و واگذار می شــود، تأمین اجتماعی در مقام 
دفاع و دعوی از بخشــنامه معنونه به استناد ماده 38 قانون 

تأمین اجتماعی ورود می کند:
*»کارفرما باید در قرارداد کــه منعقد می کند، مقاطعه کار 
را متعهــد نماید کــه کارکنان خــود و همچنین کارکنان 
مقاطعه کاران )پیمانکاران( فرعی را نزد سازمان بیمه نماید 
و کل حــق بیمه را به ترتیب مقــرر در ماده ۲8 این قانون 

بپردازد.
*پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کارفرما موکول 

به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
*درمورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان 
خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند 
معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ 

مذکور آزاد خواهد شد.
*هرگاه کارفرما آخرین قســط مقاطعه کار را بدون مطالبه 
مفاصاحساب سازمان بپردازد مســئول پرداخت حق بیمه 

مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.
*وجوهی را که از این بابت به ســازمان پرداخته اســت از 

مقاطعه کار مطالبه وصول نماید.«
تعــدی و تفریط در قراردادهای مذکــور نموده و در نتیجه 
واحدهــای اقتصادی خدماتی باقیمانــده مخارج انجام کار 
غیرقابل برآورد و میزان کار انجام شده را نیز غیرقابل تعیین 

می نماید. )ب۴ و ب۴(
حال بــه رویای تأمیــن اجتماعی برمی گردیــم و چکیده 

سیستماتیک بسترکاری آن را ترسیم می کنیم.
ابتدا واحدهــای تولیدی و اقتصادی در قالــب پیمانکاران 
)مقاطعه کاران( پس از انعقاد قرارداد یک نســخه از آن باید 
به وسیله کارفرما )با پیمانکار( به نزدیکترین شعبه سازمان 
تأمیــن اجتماعی )واقــع در محل اجرای پــروژه( تحویل 
گردد و شــماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد 
درصورتی که پیمانکار صورت دســتمزد و مزایای کارکنان 
شــاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده 
و ما به التفــاوت حق بیمه طبــق مصوبه مورخ 1370/1/۲۴ 
شــورایعالی اجتماعــی مربوط را پرداخت نمایــد تا بتواند 

مفاصاحساب مربوطه را دریافت نماید.
لیکــن عالوه بر ادله ضعیف مســتندات در بخشــنامه های 
درآمد تأمین اجتماعی مبنی بر اعمال ضرایب برقراردادهای 
مذکــور مبتنی بر قانون تأمین اجتماعی معنونه نبوده و در 

عمل نیز مغایرات ذیل مشاهده می گردد:
1 ـ به هنــگام دریافت مفاصاحســاب هر پیمان توســط 
پیمانکاران مرتبــط مابه التفاوت وجوه از قبل اعمال ضریب 
)7/7درصــد و 16/67درصد( به کل پیمان توســط تأمین 
اجتماعی و پس از کســر وجوه حق بیمه لیســت ارسالی و 
پرداختی پیمانکار براســاس ردیف پیمــان حاصل و ایجاد 

می شود که در این حالت:
1 ـ 1 ـ برای وجوه حاصل از مابه التفاوت، ســقف حق بیمه 
مکتسبه )7 برابر حداقل دستمزد( برای نیروی کاری واهی 

رعایت نمی شود.
1 ـ ۲ ـ بــرای وجوه حاصل از مابه التفــاوت، دوره کارکرد 
نیروکار نامشــخص و هیچگونه ســوابق بیمه ای نسبت به 

نیروی کاری واهی ایجاد نمی َشود.
1 ـ 3 ـ بــرای وجــوه حاصــل از مابه التفــاوت، هیچگونه 
تعهدات الزام آور مقرراتی نسبت به نیروی کاری واهی انجام 

نمی شود.
و در نتیجه وجــوه حاصله مابه التفاوت مســتندات قانونی 

نخواهد داشت و عالوه بر این...
۲ ـ به هنگام بازرســی قانونی توســط )حسابرسی مؤسسه 
حسابرســی تأمیــن اجتماعــی( در واحدهــای تولیدی و 
اقتصادی ظاهراً برای سنوات گذشته به استناد دفاتر قانونی 
صورت های مالی، اســناد و مدارک ضمیمه حســابداری و 
اظهارنامه مالیات و... مورد رســیدگی قرار می گیرد و وجوه 
مستخرجه نفیاً و اثباتاً منضم به ضمائم و مستندات گزارش 
حسابرسی تأمین اجتماعی و مغایرات ذیل را ایجاد می کند.

۲ ـ پ ـ در حال دوبله دریافتی
به علت طوالنی بودن سنوات رسیدگی و امحاء شدن اسناد 
و مدارک واحد تولید و اقتصادی ابتدا از کارفرمایان نسبت 
به قراردادهــای پیمانکاری مفاصاحســاب تأمین اجتماعی 
درخواست می شود چنان چه مفاصاحساب تأمین اجتماعی 
قابل ارائه از ســوی کارفرما نباشــد و مــاده 38 قـ  تـ  ا 

رعایت نشده باشد می بایستی:
۲ ـ 1 ـ 1 ـ پنــج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف 
کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان توسط 

پیمانکار شده چون مفاصاحساب ارائه نشده عیناً به حساب 
سازمان واریز می گردد.

۲ـ  1 ـ ۲ـ  آخریــن قســط مقاطعه کار نــزد کارفرما چون 
مفاصاحساب از طرف سازمان توسط پیمانکار ارائه نشده از 

کارفرما وصول می گردد.
چــون وصول وجــوه فوق الذکر در حــوزه تأمین اجتماعی 
استقرار دفتر قانونی کارفرما صورت می گیرد و حوزه تأمین 
اجتماعی اســتقرار دفتر قانونی یــا کارگاه ها پیمانکار از آن 
اطالع ندارد وجوه مذکــور در مطالبات بیمه ای از پیمانکار 

منظور نمی گردد.
۲ ـ ۲ ـ در حالت سوبله پرداختی

در بازه های زمانی، بازرسی قانونی توسط مؤسسه حسابرسی 
تأمین اجتماعی از شرکت پیمانکاری چون قرارداد فوق الذکر 
مفاصاحســاب تأمیــن اجتماعی ندارد در گــزارش خود با 
اعمال ضرایب 7/7درصد و 16/67درصد فراخور مناســبات 
متن قرارداد اعمال نمــوده و جهت وصول عیناً در گزارش 
حسابرسی به شعب مرتبط ارسال می گردد که موضوع طی 
فرآیندی به پیمانکار جهت پرداخت اعالم و عالوه بر مراتب 

باال وصول می گردد.
۲ ـ ۳ ـ در حالت چوبله دریافتی

لیکن شرکت پیمانکار در برخی موارد هم لیست حق بیمه 
ارسال و وجه حق بیمه پرسنل شاغل در پیمان را پرداخت 
نموده که می بایستی از موضوع کسر گردد اعمال نمی شود 
در جمع بندی نهایی مراتب فــوق به اضافه 10درصد عدم 
ارســال لیســت و ۲درصد جرایم ماهیانه بر کل حق بیمه 
پرداخت نشد و پس از اجرائیات نیم عشر متعلقه، مبالغ قابل 
احصاء را به واحدهای تولیدی و اقتصادی تحمیل می شود. 
جهت نمونه شرکت اپکوکه ساختار بسیار تخصصی و افراد 
تحصیلکرده داشت با اعمال مراتب فوق به حالت تعطیلی و 

انحالل درآمده است.
پیشنهاد و راهکار:

از ناهماهنگی بستر ارتباط موضوع در برخورد با پیمانکاران 
بــا محوریت قراردادها در تأمین اجتماعی شــکل گرفته و 

می بایستی...
*وجود پنج درصد و آخر قســط پیمانــکاران نزد کارفرما 
طلب حق بیمــه ی تأمین اجتماعی نبــوده بلکه مطالبات 
بیمه پیمانکاران می باشد که می بایستی به هنگام واریزی به 
حساب سازمان در یک فرمت تعریف شده به عنوان مطالبات 
پیمانکار با کد کارگاهی معنونه واریز گردد و سپس براساس 
کد کارگاهی پیمانکار به حوزه تأمین اجتماعی استقرار دفتر 
قانونی پیمانکار با ارسال اعالمیه مبنی بر مطالبات بیمه ای 
پیمانکار در بستانکاری کد کارگاهی پیمانکار منظور گردد.

*اعمال ضرایــب 7/7درصد و 16/67درصــد فراخور متن 
قراردادهای برای پیمانکاران در گزارش حسابرســی با درج 
کد کارگاهی پیمانکاران صورت گیرد تا با تجمیع مطالبات 
بیمه ای پیمانکاران در پرونده تأمین اجتماعی جرح و تعدیل 

شده و از تضییع حقوق حقه آن ها جلوگیری به عمل آید.
*پرونده هــای کارگاه های موقت با کد کارگاهی مشــخص 
پس از اتمام کار و برچیده شــدن کارگاه ها عیناً پرونده به 
حوزه تأمین اجتماعی اســتقرار دفتر قانونی پیمانکار با کد 
کارگاهی اصلی ارسال شــود تا از پراکندگی و ناهماهنگی 

جلوگیری به عمل آید.
بخش سوم ـ

ج ـ عصاره ضوابط شــناخت درآمد استفاده دیگران از منابع 
واحد اقتصادی:

1 ـ ج ـ درآمد سود تضمین شده
1 ـ 1 ـ ج ـ مبلغ درآمد قابل اندازه گیری باشد

۲ ـ 1 ـ ج ـ جریــان منابع اقتصادی درآیند به درون واحد 
اقتصادی متحمل باشد.
3 ـ 1 ـ  ج ـ  مرور زمان

۲ ـ ج ـ درآمد سود سهام
1 ـ ۲ ـ ج ـ مبلغ درآمد قابل  اندازه گیری باشد.

۲ـ  ۲ـ  جـ  جریــان منابع اقتصادی در آیند به درون واحد 
اقتصادی متحمل باشد.

3 ـ ۲ ـ ج ـ پرداخت ســود ســهام )پس از مجمع عمومی( 
قطعیت یافته باشد.

3 ـ ج ـ درآمد حق امتیاز
1 ـ 3 ـ ج ـ مبلغ درآمد قابل اندازه گیری باشد.

۲ـ  3ـ  جـ  جریــان منابع اقتصادی در آیند به درون واحد 
اقتصادی متحمل باشد.

ـ توافقنامه قرارداد ۳ ـ ۳ ـ ج 
در خاتمه برای استیفای حقوق حقه موضوع تجدیدنظر در 
بخشــنامه های درآمد تأمین اجتماعی با محوریت »قرارداد 
محــوری« قطعاً در ایــن برهه زمانی نیاز داشــته و اگر نه 
وصــول اینگونه وجوه از مصادیق بــدون منبع قانونی را در 

اذهان عمومی رقم خواهد زد...

ترقی اقتصادی : جمع دارایی های بیمه آسیا در سه ماه بهار 1398در مقایسه 
با عمالکرد مالی 1۲ ماهه ســال 97 با رشد 8 درصدی از 5۴.638.083میلیون 

ریال به 58.977.۴50میلیون ریال افزایش پیدا کرد . 
بررسی عملکرد شرکت بیمه آسیا در 3ماهه بهار سال 98 نشان می دهد سرمایه 
گذاری های کوتاه مدت این شــرکت از رشــد10 درصدی نســبت به 1۲ ماهه 
97 برخوردار گردیده و میزان ســرمایه گذاری از 10.118.818میلیون ریال به 

11.113.۴98میلیون ریال افزایش یافته است . 
بنابر گزارش منتشــر شده در سامانه کدال ، عملکرد بیمه آسیا از لحاظ سرمایه 
گذاری های بلند مدت نیز با رشد 7درصدی در 3 ماهه منتهی به 31خردادماه 98 
در مقایسه با عملکرد 1۲ماهه منتهی به ۲9 اسفندماه 97از 9.851.9۴5میلیون 

ریال به 10.5۴6.985میلیون ریال افزایش یافت . 
ســهم بیمــه گــران اتکایــی و ذخایر فنــی در 3ماهه بهــار 98 نیز از رشــد 

9درصدی نســبت بــه 1۲ ماهه ســال 97 برخوردار شــده اســت . همچنین 
دارایــی های ثابت مشــهود و دارایی های نامشــهود شــرکت در بهار امســال 
نســبت به 1۲ماه ســال 97 به ترتیب ۲و 5درصد رشــد داشــته اند . و ســایر 
دارایــی های شــرکت نیز در عملکــرد 3 ماهه منتهی بــه 31خردادماه 98 در 
 مقایســه بــا 1۲ماهــه 97از 16.۴95میلیون ریــال بــه 17.95۴میلیون ریال 

افزایش یافته است . 
بنا بر گزارش ایســتانیوز ، از نکات با اهمیت در صنعت بیمه داشــتن نقدینگی 
بــرای ایفای تعهدات به بیمه گذاران و ذینفعان صنعت اســت که موجودی نقد 
بیمه آســیا در 3 ماهه بهار امسال نسبت به سال گذشــته با رشد ۲7 درصدی 

از 6۴0.80۴میلیون ریال عملکرد سال 97 به 816.۲۲9میلیون رسیده است . 

ترقی اقتصادی:رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صدور 
مجوز برای استارتاپ های بیمه ای آغاز شده است، گفت: در 
سال 97 ارزش پرتفوی )سبد دارایی های( شرکت های بیمه 
۴5 هزار میلیارد تومان بوده اســت که انتظار داریم امسال 
حداقل 10 درصد این بازار معادل چهار هزار و 500 میلیارد 

تومان در اختیار استارتاپ ها قرار بگیرد.
غالمرضا ســلیمانی با تاکیــد بر لزوم گســترش خدمات 
بانکداری و بیمه از طریق استارتاپ ها و فناوری های جدید 
افزود: تالش شــده است فعالیت اســتارتاپ ها در زیر چتر 

قانونی قرار گیرد.
وی اضافــه کرد: تا پیش از این اســتارتاپ ها مجوز قانونی 
بــرای فعالیت در صنعت بیمه و صدور بیمه نامه نداشــتند  
اما در حال حاضر،  امکان ارائه خدمات بیمه ای توســط آنها 

فراهم شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه استارتاپ ها می توانند 
در نقــش شــرکت های کارگزاری وارد شــوند، اضافه کرد: 
تاکنون حدود 13 اســتارتاپ خواســتار فعالیت در صنعت 
بیمه شــده اند که شماری از آنها با دارا بودن مجوز مشغول 

فعالیت هستند. بقیه نیز برای اینکه کارهایشان قانونی 
شــود به آنها اعالم کردیم که مجوز شرکت کارگزاری 

دریافت کنند.
وی با خاطرنشــان کــردن اینکــه همه این 

ها می توانند مجوز شــرکت  اســتارتاپ 
کارگزاری دریافت کنند، اظهار داشــت: 
این اســتارتاپ ها در صورتی که مجوز 
مانند ســایر  دریافت کنند می توانند 
کارگزاری ها اما به شکل نوین اقدام 

به صدور بیمه نامه کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره ارزش بازار فعالیت استارتاپ 
های بیمه ای گفت:  در سال 97 ارزش پرتفوی شرکت های 
بیمــه ۴5 هزار میلیارد تومان بوده اســت که انتظار داریم 
حداقــل 10 درصد این بازار معادل چهار هزار و 
500 میلیارد تومان در اختیار اســتارتاپ های 

بیمه ای قرار بگیرد.
ســلیمانی خاطر نشــان کرد: ارزش پرتقوی 
شــرکت های بیمــه در ســال 98 به 
60هزار میلیارد تومان خواهد رسید 
که امــکان کســب  10 درصد آن 
بیمه ای  اســتارتاپ های  توســط 

وجود دارد.

در ۳ماهه بهار 98نسبت به 1۲ماهه سال 97 اتفاق افتاد 
روند به رشد سرمایه گذاری های بیمه آسیا 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد؛
سهم ۴۵00میلیاردی بازار بیمه کشور در انتظار استارتاپ  ها

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 75 - نیمه اول مرداد ۱۳98

اخبارکوتاه

 کارشناس ارشد تامین اجتماعی
جلیل رحیمیان



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 75 - نیمه اول مرداد 1398

پایــش مســتمر فضای کســب وکار 
از ســوی اتاق بازرگانی ایران نشــان 
می دهد در طول شــش فصل گذشته 
مهم ترین شــکایت فعــاالن اقتصادی 
در مورد مشــکالت فضای کسب وکار 
بــوده  سیاســت گذاری ها  بی ثباتــی 
درحالی کــه پیش از آن بــرای مدت 
نســبتا طوالنی، دشــواری دسترسی 
بانکــی مهم ترین گلوگاه  اعتبارات  به 

فعالیت اقتصادی تلقی می شده است.
بســیاری از مدیــران حاکمیتی، این 
تغییر را چنین تفســیر می کنند که ریشــه بی ثباتی اقتصاد کشور، تحریم ها 
و فشــارهای خارجی بوده اســت، که در طول یک سال و نیم گذشته به دلیل 
رفتارهــای غیرقانونی و تحریم های ظالمانه آمریکا، بر جامعه و نظام اقتصادی 

تحمیل شده است.
اما اگر نگاه دقیق تری به عوامل شــکل گیری بحران ارزی اخیر، به عنوان نقطه 
شــروع و عامل پیش برنده بی ثباتی های این 18ماه داشته باشیم و همچنین 
به چرخه بروز بحران های مشابه در اقتصاد کشور طی سی سال گذشته توجه 
کنیم، روشن خواهد شــد که در تمام این سی سال و حتی شاید بتوان گفت 

در طول نیم قرن گذشــته، اصلی ترین مشــکالت اقتصاد و فضای کسب وکار، 
ریشــه ای واحد داشته و آن دخالت غیرمســئوالنه دولت ها در نظام اقتصادی 
بوده است. اینکه صورت ظاهری مشکالت فضای کسب وکار و رئوس شکایات 
فعاالن اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده، عمدتا به دلیل گذر نظام اقتصادی 
کشور از یک وضعیت غیرتعادلی به یک وضعیت غیرتعادلی دیگر و متناسب با 
آن، تغییر ابزارها و الگوهای مداخله تهاجمی و غیرمسئوالنه دولت ها در نظام 
اقتصــادی بوده، که البته هر بار هم منجر به افزایش یا مزمن شــدن وضعیت 

غیرتعادلی )در شکل های مختلف( شده است.
برای مثال در دوران طالیی درآمد و دسترسی ارزی پسابرجامی، دولت تمرکز 
خود را بر سرکوب قیمت ارز و تقویت غیرتعادلی ریال گذاشت، چون ابزارهای 
مالی اش برای مداخله در وضعیت اقتصاد کشور، از قدرت کافی برخوردار بود و 
نیازی به پیمودن مسیر سنگالخ مقررات گذاری نمی دید. دولت تصور می کرد 
با این روش به آســانی تورم را مهار کرده، غافــل از اینکه مهار تورم، با اتکا به 
دانش اقتصادی امروز جهان، گرچه ســاده است، اما نیازمند گرفتن تصمیمات 

دشواری در حوزه انضباط پولی- مالی است و به آسانی ممکن نخواهد شد!
طبیعی اســت که واکنش بازار به تقویت غیرتعادلی ریال، افزایش تقاضا برای 
تســهیالت بانکی باشد، در شرایطی که دولت از ابزار سرکوب قیمت ارز برای 
کنترل بازار بهره می برد، دسترســی به ریال درواقع کانال دسترســی به رانت 
و سوبســید نفتی ای بود که دولت در جامعــه و نظام اقتصادی توزیع می کرد. 

لذا آن روز اگر از فعاالن اقتصادی می پرسیدید مهم ترین دغدغه شما چیست؟ 
می گفتند دسترسی به نقدینگی.

وقتی به دلیل تحریم های آمریکا، فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دشوار 
شد، سیاست ســرکوب قیمت دیگر پاســخگو نبود و فنر فشرده شده قیمت 
ارز و به تبع آن شــبه پول انباشــته در بانک ها رها،  و موجب بروز تالطم های 
قیمتی و تورم شــدید شد. دولت اما بجای پذیرفتن اشتباه خود و تالش برای 
تسهیل حرکت نظام اقتصادی به سوی تعادل، به تنبیه بازار روی آورد و کوشید 
با مقررات گذاری های سفت وســخت و اجرای بعضا خشــن و سلیقه ای قانون 
قیمت ها را منجمد کند. در این شــرایط طبیعی بود که اولویت نخست فعاالن 
اقتصادی، فرار از زیر چوب مقررات گذاری سرکوبگرانه دولت شد و اصلی ترین 

شکایتشان، استفاده دولت از مقررات به مثابه چماق!
درواقع در تمام این ســال ها، از دوران فراوانی ارزی تا خشک سالی امروز منابع 
دولت دائما مشغول تولید عدم تعادل در بازار بوده و فعاالن اقتصادی نیز ناچار 
بوده و هســتند، چالش های متعارف کســب وکار در حوزه هایی چون نوآوری 
مدیریت بهره وری و گســترش ارتباطات تجاری را وابنهند و برای کسب سود 
یا تضمین بقا، به ســاز دولت برقصند. چه آن زمــان که دولت به مدد انفاس 
جادویی نفت در ســرنای تقویت ریال می دمید، چه امروز که با چماق مقررات 

بر دهل بدصدای سرکوب بازار و آزادی های اقتصادی می کوبد.
در همه این ســال ها و شــاید بتوان گفت در طول نیم قرن گذشــته، مشکل 
اصلی فعاالن اقتصادی کشور این بوده و هست که تالش برای سازگار شدن با 
مداخالت مستمر و آشفته کننده دولت در نظام اقتصادی، فرصت و رمقی برای 

پرداختن به چالش های واقعی کسب وکار باقی نگذاشته است.

ترقی اقتصادی : هرچند قیمت ها اندکی طی ماه های گذشته 
افت کرده اما باز بســیاری از مردم فکر مــی کنند خرید خودرو 
می تواند به حفظ ســرمایه آن ها کمک کند. این درحالی است 
که با توجه به نوســان بازار خــودرو و افت قیمت ها پس از حل 
مشــکالت اقتصادی خودروســازان، قیمت ها افت خواهد کرد و 

متضرر خواهند شد.
در هفته گذشــته دو رخداد بازار خــودرو را تحت تاثیر قرار داد. 
رخــداد اول افزایش قیمت ها در ســایت کارخانه ایران خودرو و 

ســپس تکذیب آن، و رخداد دوم بازگشــت قیمت گذاری برای 
فروش خودرو در ســایت های اینترنتی بود. هرچند بخشــی از 
رشــد قیمت در بازار آزاد به افزایش قیمت خودرو در سایت یکی 
از شرکت های بزگر خودروساز نسبت داده شد اما باید دقت کرد 
که مثل گذشته، هیچ سودی از افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد 
عاید خودروساز نخواهد شــد. خودروساز موظف است خودروی 
خود را به قیمت مصوب به فروش برساند. متاسفانه قیمت پایین 
خودرو در سال گذشته باعث شــده خودروسازان ایرانی بیش از 

۲0 هزار میلیارد تومان زیان متحمل شوند.
بحــث اصلی و ریشــه مشــکالت بازار خــودرو در عــدم توان 
خودروسازان در پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان است. قطعه 
سازان نتوانستند قطعات را تامین کنند بنابراین خودروی کمتری 
به بازار عرضه شــده اســت. اصل ماجرا پرداخت مطالبات قطعه 
سازان است. پیشنهاد قطعه سازان پرداخت مطالبات حداکثر یک 
ماه پس از تحویل کاالســت تا روند تــدارک قطعه برای خطوط 

تولید دچار توقف نشود.
به نظر می رســد بازار خودرو هنوز درگیر حباب اســت. هرچند 
قیمت ها اندکی طی ماه های گذشــته افت کرده اما باز بسیاری 
از مــردم فکر می کنند خرید خودرو می تواند به حفظ ســرمایه 
آن ها کمک کند. این درحالی اســت که با توجه به نوســان بازار 

خودرو و افت قیمت ها پس از حل مشــکالت 
اقتصادی خودروســازان، قیمت ها افت خواهد 

کرد و متضرر خواهند شد.  
از دیگر رخدادهای هفته گذشــته که بازار را تحت تاثیر 

قرار داد، بازگشــت قیمــت گذاری به ســایت های خرید 
و فــروش اینترنتی بــود. بعضی با این مســئله مخالف و آن را 

تهدیدی تلقی می کنند و بعضی موافقند اما واقعیت این اســت 
که نمی توان جلوی جریان اطالعات ایســتاد. باید دید آیا قیمت 
گذاری در ســایت خرید و فروش اینترنتی جنگ با تولید است؟ 
آیا قیمت گذاری در سایت های اینترنتی بیشتر بازارگرمی است 
تا کشــف قیمت؟ با عرضه خودرو با قیمت واقعی از در کارخانه 

بسیاری از چالش هایی از این دست هم از بین خواهد رفت.

ترقی اقتصادی : تخمین زده  شــده اســت که نفت خام ایران 
که از ژانویه گذشــته راهی چین شــده اســت، ممکن است از 
1۲ تا 1۴ میلیون بشــکه باشــد. رقمی که به گفته کارشناسان 
می تواند تأثیر چشــمگیری بر قیمت نفت داشــته باشــد. طبق 
این گــزارش و براســاس اطالعات ردیابی کشــتی ها، علی رغم 
تحریم های امریــکا، تانکرهای نفتی ایران بی ســروصدا در حال 
بارگیــری محصوالت خود در بنــادر چینی هســتند. به گفته 
کارشناسان به نظر می رسد هیچ نشــانه ای از توقف وجود ندارد 
و اگر پکــن تصمیم بگیرد از این تانکرها اســتفاده کند، ممکن 
 اســت مذاکرات تجــاری ایاالت متحده و چین و بــازار نفت هم 

مختل شود.
تخمین زده شــده اســت که نفت خام ایران که از ژانویه گذشته 
راهی چین شده اســت، ممکن است از 1۲ تا 1۴ میلیون بشکه 
باشد. رقمی که به گفته کارشناسان می تواند تأثیر چشمگیری بر 
قیمت نفت داشــته باشد. اگر چین قصد خرید نفت خام ایران را 
داشته باشد یا قصد داشــته باشد این میزان نفت را ذخیره کند 
قیمت نفت احتماالً از 5 تا 7 دالر کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته 

کارشناسان، این میزان نفت، منبع اصلی درآمد ایران است که به 
دلیل تحریم ها تحت فشــار قرارگرفته است. تحلیلگران بازار نفت 
معتقدند این طبیعی است که اگر چین قصد ذخیره کردن نفت 
ایران در بنادر خود را داشته باشد، قیمت نفت جهانی تحت فشار 
قرار بگیرد. البته این اقدام می تواند واکنش شدید دولت امریکا را 
هم در پی داشته باشد. با این حال هنوز یک دلیل وجود دارد که 
واشنگتن زنگ هشدار نسبت به ماندن این بشکه های نفت ایران 
در بندر چین را به صدا درنیاورده اســت. در واقع این نفت هنوز 
از گمرک چین رد نشــده و مورداســتفاده قرار نگرفته، بنابراین 
تحریم های امریکا را نقض نکرده است. برخی دیگر از کارشناسان 
حتی تخمین زده اند که ۲0 میلیون بشــکه نفت دیگر در مسیر 
قرار دارند و احتماالً در همین وضعیت در بنادر چین باقی خواهند 

بود. این ماجرا از چند جهت به نفع ایران و چین است.
انبار دریایی و شــناور ایران به دلیل کاهش صــادرات، در حال 
افزایش اســت. به هرحــال نمی توان پمپاژ نفــت را متوقف کرد. 
دلیل این اســت که ترک پمپاژ نفتی می تواند به چاه های نفت، 
صدمه دائمی بزند. بنابراین به گفته تحلیلگران ایران بهتر اســت 

به جــای اینکه خطر آینده تولید میادیــن نفتی خود را به خطر 
بینــدازد، نفت را پمپــاژ و از بین ببرد. قــرار دادن این نفت در 
بنادر چین به نظر راه حل مناســبی برای ایران به حساب می آید 
و ایران دیگر الزم نیســت از بســیاری از تانکرهای خود به عنوان 
تاسیسات ذخیره سازی شناور اســتفاده کند. از طرفی این اقدام 
به نفع ایران اســت. چراکه اگر تحریم هــا کاهش یابد، این نفت 
از قبــل در بازار اصلی آســیا قرار دارد و آماده فروش اســت. از 
طرفی هــم  چین با ایــن کار، تخفیف خوبــی دریافت می کند 
و بنابرایــن این معامله، به نظر معامله ای خوب اســت. انبارهای 
چین یک مکان مناسب برای ذخیره سازی محصوالت ایران است، 
به خصوص اگر چینی ها مایل به مهار تحریم های امریکا باشند. از 
طرفی به گفته کارشناسان، نه ایاالت متحده و نه بخش خصوصی 
توانایــی ردیابی تانکرهــا را ندارند. این موضوع به رفع مشــکل 
کمک می کند، حتی اگر همــه ما ببینیم که چگونه از ذخیره ها 
اســتفاده می شــود. بااین حال، وزارت بازرگانی چین و سازمان 
 مدیریت انرژی ملی این کشــور به درخواســت سی ان بی سی 

پاسخ نداده اند.

ترقی اقتصــادی: انجمن جهانی فــوالد خبر داد: طی نیمه نخســت 
ســال۲019میالدی، تولید فوالد خام ایران و جهان نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل به ترتیب5.6 درصد و ۴.9 درصد افزایش یافت. انجمن جهانی 
فوالد گزارش تولید فوالد خام در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. 
طبق این گزارش، میزان تولید فوالد خام جهان در شــش ماه اول ســال 
۲019، 9۲5.1 میلیون تن بوده که ۴.9 درصد بیشــتر از مدت مشابه سال 
گذشته است. در این مدت آسیا 660.۲ میلیون تن، فوالد خام تولید کرده 
است که رشد 7.۴ درصدی را نسبت به شش ماه ابتدای سال ۲018 داشته 
اســت. در اروپا 8۴.7 میلیون تن فــوالد خام با کاهش ۲.5 درصدی تولید 
شد. همچنین امریکا شمالی در شش ماه ابتدای سال ۲019، 60.1 میلیون 
تن فوالد خام تولید کردند و رشد 1.۴ درصدی را رقم زدند. در کشورهای 
C.I.S. هم 50.5 میلیون تن فوالد خام تولید شــد که دقیقا برابر یا میزان 
مدت مشابه سال گذشته بوده است. به این ترتیب در شش ماه ابتدای سال 
۲019، تنها اروپایی ها هســتند که با کاهش تولید مواجه شده اند. چین 
مانند همیشــه در صدر تولیدکنندگان فوالد جهان قرار دارد. این کشور در 
ماه ژوئن ۲019، 87.5 میلیون تن فوالد تولید کرد که با رشد 10 درصدی 
نسبت به ژوئن سال ۲018 همراه بوده است. در این مدت، هند 9.3 میلیون 

تن فوالد خام تولید کرد که آن هم رشد ۴ درصدی داشته است. ژاپن دیگر 
تولیدکننده آســیایی در این ماه، 8.8 میلیون تن فوالد خام تولید کرد که 
البته کاهش 0.۴ درصدی را تجربه کرد. کره جنوبی هم دراین ماه، 6 میلیون 
تن فوالد تولید کرد که رشد ۲.6 درصدی را نشان می دهد. به نظر می رسد 

در آسیا، بیشترین کاهش تولید مربوط به کره جنوبی بوده است.
ایران چقدر فوالد تولید کرد؟

انجمن جهانی فوالد خبر داد: طی نیمه نخست سال۲019میالدی، تولید 
فوالد خام ایران و جهان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب5.6 درصد 
و ۴.9 درصد افزایش یافت. به گزارش شــاتا از ایمیدرو ، به نقل از انجمن 
جهانی فوالدWorld Steel Association، ایران در نیمه نخســت سال 
۲019میالدی، 1۲میلیون و 788 هزار تن فوالد خام تولید کرد که حاکی 
از رشد 5.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این رقم در 
مدت مشــابه سال گذشته، 1۲ میلیون و 110هزار تن بود. همچنین ایران 
طــی ماه ژوئن ۲019 میالدی، ۲ میلیون و 165 هزار تن فوالد خام تولید 
کرد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته میالدی،۲میلیون و ۴0هزار تن 
بود که رشــد 6.1 درصدی تولید فوالد خام نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته نشان می دهد.

ترقی اقتصادی : مشکالت واحدهای تولیدی در حوزه صنعت 
و معدن فراتر از کمبود نقدینگی اســت؛ این را فعاالن اقتصادی 
این حوزه می گویند. آن ها معتقدنــد واحدهای تولیدی از نبود 
اســتراتژی توســعه، رنج می برد. عدم ثبات سیاست های کالن 
قوانین مخل تولید، محیط کســب وکار نامناسب و عدم توجه به 

نظرات بخش خصوصی مشکل اصلی تولید و صنعت است.
سخنگوی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسالمی از 
برنامه ریزی برای اشتغال ۲70 هزار نفر در بخش صنعت و معدن 
خبر داده اســت. در تبصره 18 قانون بودجه ســال 1398 برای 
اشتغال یک میلیون نفر در حوزه های مختلف اقتصادی ۲0 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که نیمی از آن قرار است از 

سوی صندوق توسعه ملی تامین شود. 
جعفرزاده ایمن آبادی درباره جزئیات این طرح می گوید: از طریق 
طرح های نیمه تمام عمرانی 130 هزار نفر مشغول به کار خواهند 
شد، حدود 51 هزار و 700 نفر از طریق تسهیالت برنامه بازسازی 
و نوسازی، 87 هزار و 500 نفر از طریق تأمین سرمایه در گردش 
واحدها و هزار نفر از طریق توسعه خوشه های صنعتی و خدمات 

کلینیکی مشغول به کار خواهند شد.
فعاالن بخش خصوصی درباره طرح های اشــتغالزایی دولت که 
با شیوه اختصاص منابع تهیه می شــود، نظرات متفاوتی دارند. 
برای بررسی طرح مورد نظر در بودجه سال جاری با دیدگاه های 

فعاالن بخش خصوصی را جویا شده ایم.
 تدوین استراتژی توسعه صنعتی در اولویت باشد

محسن خلیلی عراقی، فعال باسابقه صنعت ایران در این خصوص 
گفــت : هر برنامه ای که درنهایت منجر بــه رونق تولید و رونق 
اقتصاد صنعت محور شــود، اتفاق مثبتی اســت. درواقع توسعه 
صنعتی ضرورت ناگزیر توســعه و پیشــرفت میهن مان اســت. 
توســعه ای که رکن اصلی آن سیاســت گذاری مناســب دولت، 
محوریت بخش خصوصی و قوانین کارا اســت، اما این توســعه 
صنعتی نیازمند فضای مناســب کســب وکار و ثبات مؤلفه های 
اقتصاد کالن و سرمایه اجتماعی در چارچوب اقتصاد باز و رقابتی 

است.
وی افزود : باید دولت، مجلس و بقیه ارکان سیاســت گذاری به 
همراه بخش خصوصی برای تدوین اســتراتژی توسعه صنعتی 
اقدام کنند. باید تدوین اســتراتژی توســعه صنعتی در اولویت 
باشــد، در این صورت برنامه های کوتاه مــدت می تواند بهتر به 
اهداف تعیین شــده نزدیک شود. در غیر این صورت، برنامه های 
اشــتغالزایی از طریق تزریق پول نمی تــوان اهداف بلندمدت را 

تضمین کند.
 کمبود نقدینگی تنها مشکل بنگاه ها نیست

مهدی کرباســیان؛ رئیس سابق ســازمان ایمیدروتصریح کرد : 

مشکالت واحدهای اقتصادی کمک بانک ها نیست؛ آن ها اآلن هم 
با ارائه تسهیالت به واحدهای اقتصادی کمک می کنند. کمیته ای 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است که رئیس آن خود 
وزیر است. در آن کمیته بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی 
و سازمان مالیات عضویت دارد؛ ولی اگر هنوز مشکالت واحدهای 
تولیدی پابرجاست به این معنی است که مشکالت آن ها خیلی 

باالتر و بیشتر از تسهیالت و نقدینگی است.
وی یادآور شــد : واحدهای تولیدی در مقطع فعلی مشــکالت 
متعددی دارند؛ آن ها برای واردات مواد اولیه و صادرات تولید خود 
با تصمیم های متعدد بانک مرکزی و دولت روبرو هستند. دولت 
برای کنترل نرخ ارز سیاست سخت گیرانه ای در حوزه واردات در 
پیش دارد و خیلی از واحدهای تولیدی برای واردکردن مواد اولیه 

با مشکالت جدی مواجه هستند. باید این موارد تسهیل شود.
کرباسیان گفت : یکی از بحران جدی واحدهای تولیدی، نقدینگی 
اســت؛ ارز از 3800 تومان بــه 1۲ هزار تومان رســیده و باید 
نقدینگی بنگاه ها سه برابر بیشتر شود ولی چون دولت می خواهد 
تورم را کنترل کند لذا نقدینگی را کنترل می کند. این ها ســبب 
می شــود واحدهای تولیدی برای نقدینگی و فروش محصوالت 
خود مشکالت جدی داشته باشند. از طرف دیگر سازمان مالیاتی 
و بیمه تأمین اجتماعی در بودجه خود کمبود دارند و تعهدهایی 
به دولت دارند لذا فشار زیادی به واحدهای تولیدی شناسنامه دار 
می آورنــد. برخی از واحدهای تولیدی بدهی قبلی هم دارند. اگر 
کمیتــه ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع 

تولید تشکیل شده، اختیارات وسیع تری داشته باشد می تواند تا 
حدی مشکالت عام واحدها از قبیل بروکراسی ها را برطرف کند 

و برای رفع مشکالت خاص بنگاه ها اقدام کند.
 منابع مالی شرط الزم نه کافی

بهرام شــکوری؛ فعال حوزه معدن عنوان کرد : سال قبل هم در 
قانون بودجه برای تجهیز منابع مالی واحدهای صنعتی تصمیم 
بــر این بود که حدود ۲0 هزار میلیــارد تومان از منابع بانکی و 
صندوق توســعه ملی تخصیص دهند. گویا امسال هم این ماده 
تکرار شده است. ولی من معتقد هستم که مشکالت حوزه صنعت 
و معدن خیلی فراتر از این موارد است. به عنوان مثال برای تکمیل 
طرح های نیمه تمــام به 600 هزار میلیارد تومان ســرمایه نیاز 
است. حرکت های دولت و مجلس فی نفسه بد نیست و هرچقدر 
مشکل نقدینگی بخش خصوصی حل شود خوب است ولی بخش 
خصوصی از چیزهای دیگری هم گله دارد. بخش خصوصی بیشتر 
از قوانین مخل تولید، از فضای کسب وکار، از عدم ثبات قوانین و 

مقررات آسیب می بیند تا کمبود سرمایه در گردش.
وی تصریــح کــرد :  قانون رفــع موانع تولیــد و بهبود فضای 
کسب وکار دقیقاً به این دلیل نوشته شده است ولی در عمل به آن 
توجه نمی شود. قرار بود در سیاست گذاری ها نظر بخش خصوصی 
لحاظ شود ولی در عمل این اتفاق نمی افتد. منابع مالی و تجهیز 
آن شرط الزم اســت ولی کافی نیست. از محل سیاست گذاری 
نادرست خیلی از بنگاه هایی که تا دیروز کار می کردند ورشکسته 
شده اند. ما باید به قوانین خوب، عمل کنیم و قوانین مخل تولید 

را اصــالح کنیم. من تأکید می کنم که امــروز فعاالن اقتصادی 
درگیر مشــکالت زیادی است که یکی از آن ها کمبود نقدینگی 

است.
 با روش های آسان نقدینگی تأمین شود

محمدرضا نجفی منش، فعال حوزه صنعــت گفت : بزرگ ترین 
مشکل صنعت نقدینگی اســت؛ اگر نقدینگی تأمین نشود این 
شــغل های موجود هم به خطر می افتد. باید با روش های سهل و 
آسان نقدینگی را تأمین کرد؛ به دلیل باال رفتن سه برابری نرخ 
ارز باید تسهیالت سه برابر سود. بانک برای این تسهیالت وثیقه 
می خواهد ولی پیشــنهاد ما به بانک مرکزی این است که همان 
سه برابر تسهیالت را با وثیقه قبلی بدهند، صنعت نمی تواند اول 
وثیقه بخرد و بعد به دنبال تسهیالت باشد. بانک می تواند با همان 
وثیقه قبلی تســهیالت دهد و مابقی آن را چک و سفته از واحد 

تولیدی بگیرد.
نجفی منش یادآور شــد :  قدم بعدی این است که دولت بدهی 
خود را به صنعت گران بخصوص قطعه ســازان یک ماهه پرداخت 
کند. باید مواد اولیه مورد نیاز خارجی و داخلی واحدها با شرایط 
سهل تری در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد. باید نیازسنجی 
از بنگاه های اقتصادی انجام شود و با بروکراسی کمتری مواد اولیه 
واحدهای صنعتی تأمین شود. همچنین بدهی واحدهای صنعتی 
با نرخ قبلی تسویه شود؛ وگرنه همه شرکت ها ورشکسته می شود. 

باید واحدهای صنعتی را از ورشکستگی و نابودی نجات داد.
 گره کار در محیط کسب وکار است

مهــدی پورقاضی، فعال حوزه صنعت عنوان کرد : اینکه مجلس 
یا دولت دوســت دارند در حوزه صنعت ۲70 هزار شــغل ایجاد 
شــود یا در بخش های دیگر اقتصاد تعدادی شــغل ایجاد شود 
هدف گذاری مثبتی است، ولی اینکه چقدر این بند اجرایی شود 
گفته دیگری است. در ســال 96 حدود 17 هزار میلیارد تومان 
سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی قرار دادند ولی ما 
درنهایت تغییر قابل توجهی در وضعیت بنگاه ها، صنعت و اشتغال 
ندیدیم. اگرچه در شرایط حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی همه 
بنگاه ها و بازرگان ها به ســرمایه در گردش نیاز دارند اما گره کار 

در اینجا نیست.
وی افزود : گره کار در محیط کسب وکار و اراده سیاسی برای حل 
مشکالت اقتصادی و استراتژی توسعه برای اقتصاد است. در نبود 
این ســه فاکتور اصلی حتی اگر پول هم به صنایع کشور تزریق 
شود، من خیلی به آینده اثربخشی آن خوش بین نیستم. اما اگر 
این برنامه همراه با اصالح ساختار اقتصادی همراه شود، می تواند 
گره گشــای بخش صنعت و معدن شود در غیر این صورت اصاًل 
مفید نخواهد بود. حتی ممکن اســت درنهایت به بیشتر شدن 

بدهی واحدهای صنعتی بیانجامد.

رنجی که صنعت از نبود استراتژی توسعه می برد 
اشتغالزایی با تسهیالت دولتی به ثمر می رسد؟ دیدگاه

تخصیص اعتبار به کمک توسعه صنایع 
کوچک و متوسط می آید؟

هر سیاســتی را می توان در چهار وضعیت ارزیابی 
کرد، یک سیاست خوب در یک مسیر درست، یک 
سیاست غلط در مسیر غلط، یک سیاست درست در 
مســیر غلط، و یک سیاست غلط در مسیر درست. 
برای سیاســت ها هیچ وضعیتی خارج از این چهار 
مورد وجود ندارد و باید دید در شرایط کنونی کشور 
سیاســت های دولت از جمله تخصیص اعتبار برای 
توسعه صنایع کوچک و متوسط در کدام یک از این 

وضعیت ها قرار دارد.
شــرایط کنونی کشــور به محدودیت فضای تولید 
منجر شــده است. مشــکالت متعددی وجود دارد 
از جمله فقدان انگیزه تولیــد، افزایش هزینه های 
تولید، بی ثباتی در سیاست گذاری ها، فضای نامساعد کسب وکار و تحریم های بین المللی. 
در این شــرایط پا گرفتن صنعت دشوار اســت و این دشواری برای صنایع کوچک به مراتب 
بیشــتر است. به طور طبیعی  نمی توان انتظار  داشت  بخش های تولیدی و صنایع در این 
شــرایط شــکل بگیرد و فعالیت آن ها ادامه پیدا کند. مشکالت بســیار است اما با این حال 

دولتمردان هم دست روی دست نگذاشته اند.
هرچند بانک مرکزی در اندازه توان خود برای توسعه صنایع اعتبار در نظر می گیرد اما این 
اقدام به هیچ عنوان کافی نیســت. تعیین اعتبار برای توسعه صنایع، مشکالت عدیده کنونی 
را برطرف نمی کند چراکه ریشــه مشکالت هم چنان پابرجاست و هر نوع اقدامی می تواند 
به ضرر عده ای و به نفع عده ای تمام شــود. به عبارت ساده تر، تعیین اعتبار از سوی بانک 
مرکزی برای توســعه صنایع کوچک و متوســط با وجود پایداری ریشه مشکالت زمینه ساز 
رانت اســت. فراموش نکنیم که بانک مرکزی مســتقل نیست. این بانک، بانک دولت است و 
نمی تواند مســتقل از آن عمــل کند. هرچند اعالم می کند کــه در ظاهر قصد اعمال یک 
سیاســت درســت را دارد اما اینکه تا چه اندازه این سیاست درســت در مسیر درست قرار 

می گیرد، محل بحث و تردید است.
چنین سیاســت هایی در شــرایط کنونی در مســیر درســت نیست. اســتراتژی بلندمدت 
بــرای صنعت وجود نــدارد و نمی توان به رشــد تولید با اتکا به اعتبــارات محدود امیدوار 
 بود و امید داشــت که ســهم بخش خصوصی در اقتصاد با رونق صنایع کوچک و متوســط 
با این روش ها بیشــتر می شود. ریشه مشــکالت در قانون است که اصالح به تاخیر افتاده و 
در اولویت قرار ندارد. قانون فضای مســاعد فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده اســت و 

باید آن را اصالح کرد.

ممنوعیت صادرات همیشه ناکارآمد است
در سال گذشته با افزایش قیمت بعضی محصوالت 
کشــاورزی دولــت صــادرات این محصــوالت و 
فرآورده هایــش را ممنــوع کرد. امســال اما دولت 
تصمیم گرفته  از ابزار تعرفــه ها برای تنظیم بازار 
داخل استفاده کرده و به جایی ممنوعیت صادرات 
تعرفه آن را باال ببرد. هرچند درباره این تصمیم هم 
اما و اگرهایــی در بین فعاالن اقتصادی وجود دارد 
اما می توان آن را معقــول تر از تصمیم ممنوعیت 
صــادرات در نظر گرفت. محصوالت کشــاورزی به 
ســرعت تولید می شود و می توان آن را به سرعت 
صــادر کرد. ممنوعیت صادرات به معنی از دســت 
دادن بازارهایی است که سال ها برای ایجاد و حفظ آن زحمت کشیده شده است. زمانی که 
ممنوعیت صادرات فرایند ارسال کاال به یک بازار خارجی را متوقف می کند، خریدار خارجی 
به سمت دیگر تامین کننده ها سوق می یابد و صادرکننده ایرانی به عنوان یک عرضه کننده 
نامطمئن شــناخته می شود. نکته ای که نباید در این بین از یاد برد این است که صادرات، 
به معنی  تولید و اشــتغال اســت و ضربه آن به طور زنجیره وار این زمینه را هم تحت تاثیر 
قرار می دهد. اما افزایش تعرفه ها چه زمانی به تولید و اشــتغال و صادرات آسیب می زند؟ 
برنامه ریزی برای تولید و صادرات محصوالت کشــاورزی ضامن عدم کمبود انواع محصوالت 
در بازار اســت. با برنامه ریزی دیگر نیازی به ممنوعیت و افزایش تعرفه نیست اما در شرایط 
خــاص و اگر به ابزار تعرفه برای تنظیم بازار نیاز بود، دولت باید با دســت اندرکاران تولید و 
صادرات هر محصول رایزنی کرده و نظر آن ها را جویا شود. یک نمونه از افزایش تعرفه ها که 
به زیان کشاورز و بازرگانان تمام شد، افزایش تعرفه خرما است. صادرات خرما مدتی متوقف 
و پس از آن بحث تعرفه ها به میان آمد. هرچند اکنون عوارض برداشــته شــده اما مقادیر 
زیادی از این محصول در انبارها باقی مانده و محصول جدید هم در راه است و قیمت ها هم 
افت کرده است. در وهله  اول، زیان تصمیم های ناگهانی درباره تولید و صادارت محصوالت 
کشــاورزی، دامن کشــاورز را می گیرد و در وهله دوم، بازارهای صادراتی از دست می رود و 
دیگر کشــورها جایگزین ما خواهند شــد. در چنین شرایطی صادرکننده جرات جمع کردن 
محصول از کشاورز و صادرات آن را از دست می دهد چراکه فکر می کند صبح روز بعد یک 
تصمیم دیگر روند صادرات و هزینه های آن را تغییر خواهد داد. آثار شــوک های مقطعی بر 

تولید و صادرات همیشه منفی است.
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 استاد دانشگاه
محمدقلی یوسفی

 نائب رییس کمیسیون کشاورزی ایران
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حسین سالح ورزی

ریشه اصلی ماندگاری چالش های کسب و کار

حباب در بازار خودرو 

میلیون ها بشکه نفت ایران در بندرهای چین مستقر است

راه نجات نفت ایران
جنگ تجاری تاثیری در تولید فوالد نگذاشته است

رشد ۵/۶ درصدی تولید فوالد خام ایران



ترقی اقتصادی : کارشناســان معتقدند مرد تعرفه ای 
برگشته است و این برای اقتصاد بسیار خطرناک است. 
به گفته آن هــا تنها چیزی که ایاالت متحده را از رکود 

خارج می کند، قدرت هزینه های مصرف کننده است.
رئیس جمهوری امریــکا در حال افزایش جنگ تجاری 
با چین اســت و می گوید این اقدامات باعث ایجاد یک 
شــوک قدرتمند به اقتصاد امریکا می شــود که حتی 
فــدرال رزرو هــم نمی تواند کاماًل ایــن را جذب کند. 

سی ان ان گزارشی در این باره منتشر کرده است.
فــدرال رزرو این هفتــه برای اولین بــار بعد از حدود 
11 ســال، نرخ بهره را کاهش داد، اقدامی که می تواند 
احتمال رکود در ایاالت متحده را کاهش دهد. تنها ۲۴ 
ساعت بعد، ترامپ فاز جدیدی از جنگ تجاری را آغاز 
کرد که برای اولین بار به طور مســتقیم روی خریداران 

امریکایی تأثیر خواهد گذاشت.
جبهــه جدید جنگ تجاری، تنهــا باعث افزایش رکود 

تولید در سراســر جهان خواهد شــد. این ماجرا باعث 
می شــود اعتمادبه نفس کســب وکارها متزلزل شود و 
حتی خوش بینــی مصرف کنندگان هــم از بین برود. 
به طور خالصه این تعرفه های جدید و اقدام متقابل آن 
از طرف پکن می تواند تأثیرات جدیدی بر بازار بگذارد.

به گفته کارشناســان این تعرفه هــای جدید می تواند 
به طور فزاینده ای به اقتصاد جهانی آسیب برساند. خطر 
رکود اقتصــادی به دلیل آغاز جنــگ تجاری افزایش 
پیداکرده اســت. ترامپ روز پنجشنبه با اعالم ناگهانی 
پایان آتش بس بین ایاالت متحده و چین سرمایه گذاران 
را شوکه کرد. اگرچه مذاکرات همچنان ادامه دارد، اما 
ترامپ در توئیتی اعالم کرد که قصد دارد تا 10 درصد 
تعرفه روی باقــی واردات ایاالت متحده از چین اعمال 
کنــد. با این توئیت، بــورس اوراق بهادار ایاالت متحده 
ســقوط کرد. به گفته کارشناسان ســقوط بورس این 
نگرانــی را ایجــاد می کند که به ســمت رکود جهانی 
حرکت می کنیم. ترامپ همچنین این احتمال را مطرح 
کرده است که ممکن است این تعرفه ها در محصوالت 

چینی تا ۲5 درصد افزایش پیدا کند.
کاالهای مصرفی مورد هدف قرارگرفته است

فراتــر از تأثیر مســتقیم تعرفه ها، تشــدید تنش های 

تجاری ضربات قابل توجهــی به اعتماد تجارت می زند. 
شــروع دوباره و دوبــاره و قطع و وصل شــدن جنگ 
تجــاری برنامه ریزی شــرکت ها برای آینده را دشــوار 
می کنــد. چراکه آن هــا به جای اســتخدام کارگران و 
افتتاح کارخانه های جدید ممکن است تصمیم بگیرند 

در حاشیه بنشینند.
کارشناسان معتقدند مرد تعرفه ای برگشته است و این 
برای اقتصاد بســیار خطرناک است. به گفته آن ها تنها 
چیزی که ایاالت متحده را از رکود خارج می کند، قدرت 

هزینه های مصرف کننده است.
تعرفه های جدید ترامپ می تواند تأثیر گسترده ای روی 
محصوالت مصرفی داشــته باشد و به احتمال زیاد منجر 
بــه افزایش قیمت اجناس ازجمله کفش و پوشــاک و 
محصــوالت الکترونیــک مانند تلفن های هوشــمند، 

لپ تاپ و تبلت می شود.
طبق گزارش انجمن کفش و پوشــاک امریکا در سال 
۲018، حــدود ۴۲ درصد از پوشــاک و 69 درصد از 
کفش های فروخته شــده را از چین واردکرده است. این 
ماجرا می تواند باعث حضور کمتر مصرف کننده ها شود. 
اگر ایــن تعرفه ها عملی شــوند، ایاالت متحده بیش از 

50درصد احتمال دارد تسلیم رکود شود.

ترقی اقتصادی : صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود، برآورد رشــد 
اقتصادی ونزوئال در ســال ۲019 میالدی را تا منفی 35 درصد کاهش داد. صندوق 
بین المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ونزوئال اعالم کرد که روند سقوط آزاد 
اقتصاد این کشور که از ۲013 آغاز شده است کماکان ادامه خواه داشت و پیش بینی 
می شــود که رشــد اقتصادی این کشور در ســال ۲019 منفی 35 درصد باشد که 

بدترین رشد اقتصادی جهان در طول نیم قرن اخیر است. 
به گزارش اسوشــیتد پرس، این رشد که 10 درصد کمتر از پیش بینی قبلی صندوق 
بین المللی پول اســت بیش از هر چیــزی به کاهش صادرات نفــت ونزوئال مربوط 
می شــود که بار 90 درصد از درآمدهای ارزی دولت را به دوش می کشــد. صندوق 
بین المللــی پول با اشــاره به این که بحران مالی ونزوئال یکــی از بدترین بحران های 
اقتصادی معاصر اســت اعالم کرد: اقتصاد این کشور در مقایسه با سال ۲013 حدود 
65 درصد کوچک تر شــده اســت. الخاندورو ورنر، مدیر بخش همپشــایر غربی در 
صندوق بین المللی پول گفت: ونزوئال تنها کشوری در جهان است که رشد اقتصادی 

آن برای پنج سال متوالی منفی بوده است.

تنهــا خبر مثبت صندوق بین المللی پول برای مردم ونزوئال کاهش نرخ تورم اســت 
به گونه ای که این نهاد پیش بینی کرده اســت نرخ تــورم به جای 10 میلیون درصد 
معادل 1 میلیون درصد باشــد که دلیل کاهش تورم، تغییر در سیاســت های ارزی 

بانک مرکزی عنوان شده است. 
این نهاد بین المللی رشــد اقتصادی کشــورهای آمریکای التین و دریای کارائیب در 
ســال ۲019 را 0.6 درصد پیش بینی کرده اســت که کمتر از نصف پیش بینی 1.3 
درصدی قبلی این نهاد اســت. ونزوئال و آرژانتین کشــورهایی هســتند که به گفته 

صندوق بین المللی پول ســال اقتصادی ســخت تری را در مقایسه 
با دیگر همسایگان خود پیش رو دارند. نرخ بیکاری 
ونزوئال در حال حاضر حدوداً ۴۴ درصد تخمین زده 
شده است. ونزوئال در ســال های 1958 تا 1970 

ثروتمندترین کشــور در آمریکای جنوبی بود اما از 
آن زمان تغییر ریل سیاســت گذاری باعث رقم خوردن 

چنین وضعیتی شد.

ترقی اقتصادی : ترامپ، تهدید کرد که تعرفه 10 درصدی روی 300 میلیون دالر 
از کاالهای چینی که تا به االن مشمول تعرفه نبودند، اعمال خواهد شد. این کاالها 
شــامل لپ تاپ، تلفن های هوشمند و سایر فناوری ها خواهند بود که به شدت به 
صنایــع تکنولوژی امریکا ضربه خواهد زد. دونالــد ترامپ، رییس جمهوری امریکا 
تعرفه های تازه ای برای محصوالت چینی در نظر گرفته است که احتماال خبر بدی 
برای مصرف کنندگان امریکایی اســت. سی ان ان گزارشی دراین باره منتشر کرده 
است. تعرفه های جدید امریکا، تاثیر گسترده تری نسبت به قبل دارند. حاال در این 
میان اپل احتماال بیشترین ضربه را می خورد. به گفته تحلیلگران، تعرفه های جدید 
روی فــروش 8 میلیون اپل تاثیر می گذارد. طبق این گــزارش، اگر دولت ترامپ 

تعرفه های جدید وضع کند، بزرگترین بازنده شرکت اپل خواهد بود. این تعرفه ها می 
تواند فروش ســال آینده آیفون در ایاالت متحده را 6 تا 8 میلیون کاهش دهد. این 
میزان کاهش در فروش می تواند درآمد اپل را ۴ درصد در سال ۲0۲0 کاهش دهد.

ترامپ، روز پنجشــنبه تهدید کرد که تعرفه 10 درصدی روی 300 میلیون دالر از 
کاالهای چینی که تا به االن مشــمول تعرفه نبودند، اعمال خواهد شد. این کاالها 
شــامل لپ تاپ، تلفن های هوشمند و سایر فناوری ها خواهند بود که به شدت به 
صنایع تکنولوژی امریکا ضربه خواهد زد. به گفته تحلیلگران، این تعرفه ها ابرهای 
تیره را روی شــهر کاپرتینو )شهری در سیلیکون ولی( می گستراند و در این میان 
اپل بیشــترین ضربه را می خورد. اپل به وضوح میان آتش واشنگتن و پکن گرفتار 
شــده است. وال اســتریت همچنان نگران است که جنگ تجاری می تواند به طرز 
قابل توجهی هزینه های آیفون در سراســر جهان را افزایش دهد. ســهام اپل روز 
پنجشنبه بعد از این خبر ۲ درصد و روز جمعه 1 درصد کاهش یافت. البته به گفته 
کارشناسان، اپل می تواند با تنظیم زنجیره تامین خود، برخی از افزایش هزینه ها از 
طریق تعرفه را کاهش دهد، اما این روند کند خواهد بود. اگر وضعیت تعرفه به همین 
شکل باشد، طی دو سال آینده ممکن است اپل بتواند 5 تا 7 درصد از تولید آیفون 

را بــه هند و ویتنام منتقل کند. اما با این حال اپل نمی تواند چین را به طور کامل 
رها کند و مشتریان هم با افزایش هزینه ها مواجه خواهند شد. به این ترتیب آنها یا 
خریدهایشــان را به تاخیر می اندازند و یا به دنبال تلفن هوشمند دیگری می روند. 

این همان لحظه ای است که تعرفه ها برای اپل مشکل ایجاد می کند.

اطالعات ایران در گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« به روز شد

کارشناسان اقتصادی از قبل پیش بینی کردندرشد اقتصادی ایران: 2019 منفی، 2020 مثبت

تداوم کاهش نرخ رشد اقتصادی چین
ترقی اقتصادی : همان طور که کارشناســان اقتصادی از قبل پیش بینی کرده بودند، نرخ رشد 
اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال ۲019 به پایین ترین میزان آن از ابتدای سال 199۲ تاکنون 

رسید.
اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 6.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 

کرد و پایین ترین نرخ رشد خود را در ۲7 سال اخیر به ثبت رساند.
اگرچه با رشــد قابل قبول تولیدات صنعتی و بهبود شاخص های خرده فروشی طی ماه ژوئن )11 
خرداد تا 9 تیر( نشانه هایی از بهبود اقتصاد چین نمایان شده است، اما برخی تحلیلگران هشدار 
داده اند که شــاید این دستاوردها پایدار نباشــند و دولت چین مجبور شود در ماههای پیش رو 

اقدامات حمایتی و محرک های اقتصادی بیشتری را در نظر بگیرد.
در شــرایطی که جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان ادامه دارد و هرروز هزینه بیشــتری را به 
اقتصــاد جهانی تحمیل می کند، بازارهای مالی و شــرکای تجاری چین با دقت آخرین تحوالت 

دومین اقتصاد بزرگ جهان را رصد می کنند تا از سالمت آن اطمینان حاصل کنند.
همان طور که کارشناســان اقتصادی از قبل پیش بینی کرده بودند، نرخ رشــد اقتصادی چین در 
سه ماهه دوم سال ۲019 به پایین ترین میزان آن از ابتدای سال 199۲ تاکنون رسید. حتی برخی 
کارشناســان بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی چین در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 

می تواند باز هم کاهش یابد.
نای ون، اقتصاددان شرکت مدیریت سرمایه گذاری هوابائو تراست چین، در این خصوص می گوید: 
»نرخ رشــد اقتصادی چین می تواند در نیمه دوم امسال به 6.1 یا حتی 6 درصد کاهش یابد. در 
این شرایط کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری از سوی بانک مرکزی چین کاماًل محتمل 
خواهد بود زیرا دولت قصد دارد از بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت حمایت کند. البته پیش بینی 

من این است که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تا اواسط سال ۲0۲0 نیز ادامه خواهد یافت.«
بانک مرکزی چین از ابتدای سال ۲018 تاکنون شش بار نرخ ذخیره قانونی بانک ها را کاهش داده 
است تا منابع مالی بیشتری به اقتصاد این کشور تزریق کند. اغلب تحلیلگرانی که در نظرسنجی 
رویترز شــرکت کرده اند، انتظار دارند که بانک مرکزی چین تا پایان ســال جاری میالدی دو بار 

دیگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد.
عالوه بر این، در نیمه نخست سال جاری میالدی دولت چین برای بهبود رشد اقتصادی این کشور 
اتکای زیادی به محرک های مالی داشته است. کاهش قابل توجه مالیات به ارزش ۲ تریلیون یوان 
)۲91 میلیارد دالر( و در نظر گرفتن سهمیه انتشار اوراق قرضه برای دولت های محلی به میزان 
۲.15 تریلیون یوان )31۲ میلیارد دالر( به منظور افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها، از جمله 
این محرک های مالی بوده اند. با این حال، اقتصاد چین واکنش ُکندی به این محرک ها نشان داده 
است و شاخص های اطمینان کسب وکار هنوز در وضعیت مناسب قرار نگرفته اند. از طرفی با توجه 
به افزایش تعرفه های تجاری بر کاالهای چینی از ســوی آمریکا، فشارها بر اقتصاد چین افزایش 
یافته است. دو کشور اخیراً به توافقات مقدماتی برای کاهش تنش های تجاری دست یافته اند اما 

همچنان تردیدها و نگرانی هایی در مورد آینده روابط تجاری دو کشور وجود دارد.
البتــه حتی با وجود تنش های تجاری با آمریــکا نیز خالص صادرات چین معادل ۲0.7 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه نخست سال جاری بوده است که رقمی بسیار خیره کننده 
محسوب می شود. اگرچه رشــد صادرات چین در این دوره بسیار اندک بود اما کاهش چشمگیر 
واردات باعث شد تا در نهایت خالص صادرات –که از کم کردن ارزش واردات یک کشور از ارزش 
صادرات آن به دست می آید- رشد مناسبی داشته باشد. اما در ماه ژوئن هم صادرات و هم واردات 
چین کاهش یافت و بر اســاس نتایج یک مطالعه میدانی رســمی، سرعت تعدیل نیرو در صنایع 
چین به باالترین میزان در بیش از یک دهه اخیر رســیده است. »ژو بائولینگ« اقتصاددان ارشد 
مرکز اطالعات دولتی چین در این رابطه می گوید: »با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و 
تأثیرات جنگ تجاری، صادرات چین در ماههای آتی نیز کاهش خواهد یافت و ممکن اســت در 

پایان سال نرخ رشد صفر برای صادرات کشور به ثبت برسد.«

ترقی اقتصادی : صندوق بین المللی پول در گزارش جدید 
خود نیز مانند گزارش قبلی پیش بینی کرده است که پس از 
پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران 
از سال آینده میالدی مثبت خواهد شد. صندوق بین المللی 
پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی را همچنان 

منفی 6 درصد پیش بینی کرده است.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش »چشــم انداز 
اقتصادی جهان« نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی ایران در 
ســال ۲019 را بدون تغییر نســبت به گزارش قبلی که در 
ماه آوریل )اواســط فروردین( منتشر شــد، منفی 6 درصد 

پیش بینی کرد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی 
ایران در ســال گذشته میالدی منفی 3.9 درصد بوده است 
که با توجه به شــدت گرفتن تحریم های یکجانبه آمریکا، در 

سال جاری میالدی به منفی 6 درصد خواهد رسید.
در صــورت تحقق این پیش بینی صنــدوق بین المللی پول 
اقتصاد ایران در سال جاری میالدی بدترین سال خود پس 
از سال ۲01۲ را ســپری خواهد کرد. در سال ۲01۲ ایران 
که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر می گذاشت 

رشد اقتصادی منفی 7.7 درصدی را تجربه کرد.
 با این حــال، صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود 
نیز ماننــد گزارش قبلی پیش بینی کرده اســت که اقتصاد 
ایران در ســال ۲0۲0 رشد اقتصادی 0.۲ درصدی را تجربه 
کند. تخلیه شــدن اثر تحریم ها نقش مهمی در مثبت شدن 
نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال آینده میالدی ایفا خواهد 
کرد و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، این روند 

مثبت دست کم تا سال ۲0۲۴ ادامه خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول همچنین سایر اطالعات و آمارهای 
مربوط بــه اقتصاد ایران را در پایگاه داده های »چشــم انداز 

اقتصادی جهان« خود به روزرسانی کرده است:
سهم از اقتصاد جهان

در سال ۲019 سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان )بر 

مبنای قدرت خرید( به 1.08 درصد خواهد رسید؛ در حالی 
که این رقم در ســال های ۲017 و ۲018 به ترتیب 1.۲8 و 
1.19 درصد بوده است. کاهش سهم ایران از تولید ناخالص 
جهان نشان دهنده عملکرد ضعیف تر اقتصاد ایران در مقایسه 

با متوسط جهانی است.
سرمایه گذاری

بــر اســاس برآوردهای صنــدوق بین المللی پول، نســبت 
سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲019 تقریباً 
39 درصد )38.97( درصد خواهد بود. این رقم در سال های 

۲017 و ۲018 به ترتیب 35.7 و 38.3 بوده است.
پس انداز ناخالص ملی

صندوق بین المللی پول نســبت پس انداز ناخالص داخلی به 
تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲019 حدود 38.6 
درصد پیش بینی کرده اســت که کاهش نسبتاً قابل توجهی 
نسبت به رقم سال گذشته آن )۴۲.6 درصد( نشان می دهد.

تورم
نــرخ تورم ایران که در ســال ۲017 حدود 9.6 درصد بود،  
در ســال ۲018 به 31.۲ درصد رسید و صندوق بین المللی 
پــول در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده اســت که نرخ 
تورم ایران در ســال جاری میالدی به 37.۲ درصد افزایش 
خواهد یافت و در ســال های بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم 

خواهیم بود.
واردات کاالها و خدمات

حجم واردات کاالها و خدمات به ایران که در ســال ۲018 
حدود 9.1۴ درصد نســبت به سال قبل از آن کاهش یافته 
بود، طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول در سال جاری 
میالدی نیز 10.5 درصد نســبت به ســال گذشته کاهش 

خواهد یافت.
صادرات کاالها و خدمات

سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش 
واردات بوده اســت، به طوری که صنــدوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده اســت که حجم صادرات کاالها و خدمات 

از ایران در ســال جاری میالدی ۲۲.6 درصد نسبت به سال 
گذشته کاهش یابد. در سال ۲017 نیز صادرات ایران 1۴.۴ 

درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود.
بیکاری

نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲017 حدود 11.8 درصد 
بوده اســت، در ســال ۲018 به 13.9 افزایش یافته و طبق 
گزارش صنــدوق بین المللی پول، انتظار می رود در ســال 

جاری میالدی به 15.۴ درصد برسد.
درآمد و مخارج دولت

صندوق بین المللــی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای 
ســال ۲019 معــادل 13.۴ درصد تولیــد ناخالص داخلی 
پیش بینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سال های 
گذشته )17.5 درصد در سال ۲017 و 1۴.۲ درصد در سال 

۲018( کاهش محسوسی نشان می دهد.

از طرفی صندوق بین المللی پول مخارج عمومی دولت ایران 
در ســال جاری میالدی را نیــز 17.۴ درصد تولید ناخالص 
داخلی پیش بینی کرده است. این رقم در سال های ۲017 و 

۲018 به ترتیب 19.35 و 18.0۴ درصد بوده است.
شایان ذکر است که در محاسبات مربوط به بودجه عمومی 
دولــت )درآمد و مخــارج عمومی(، درآمدهــا و هزینه های 

شرکت های دولتی لحاظ نمی شود.
بدهی دولت

بر اســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول، خالص بدهی 
دولت ایران در ســال ۲019 به بیــش از 669 هزار میلیارد 
تومــان )معادل ۲7.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت 
جاری( خواهد بود. این رقم در سال ۲018 حدود 516 هزار 
میلیارد تومان و در ســال ۲017 نیــز ۴۲7.1 هزار میلیارد 

تومان بوده است.

ترامپ بازی خطرناکی با اقتصاد امریکا می کند

فاز جدید جنگ تجاری آغاز شد

برآورد صندوق بین المللی پول

رشد اقتصادی ونزوئال به منفی ۳۵ درصد می رسد

بازنده اصلی جنگ تجاری، شرکت اپل است

مرد تعرفه ای برگشت

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبین الملل7
سال ششم-شماره 75 - نیمه اول مرداد ۱۳98

گزارش



به بهانه انتشار کتاب »تهران ۵۶«؛

 مشکالت تهران سال ۵۶ در گزارشی 
به قلم مدیران پهلوی

ترقی اقتصادی : مرور گزارشی که چهل سال پیش درباره مسائل و مشکالت تهران نوشته شده 
بی نهایت هیجان انگیز و جذاب اســت، آمارهای تکان  دهنده کتاب »تهران 56« آشکار می کند 
چگونه مدیران کوته بین با نشــنیدن صدای اخطار کارشناسان درباره مشکالت ترافیک، حاشیه 

نشینی و آلودگی هوا اوضاع تهران را روز به روز بدتر کردند.
 »تهران 56« عنوان کتابی است که به همت محسن گودرزی و آرش نصر اصفهانی منتشر شده 
است. تالش این دو جامعه شناس برای بازنشر پژوهشی فراموش شده سبب شده اکنون سند و 
مطالعه ای جامع از اوضاع و احوال تهران در سال 1356 در اختیار عالقمندان مسائل شهرسازی 
جامعه شناســی و مدیریت شــهری قرار بگیرد؛ دورانی که هنوز حکومت پهلوی پابرجا بوده و 
مدیران آن کمتر تصور می کردند که کمتر از یک ســال دیگر حکومت و میز مدیریت شان دوام 
داشــته باشد.  کاری ارزنده این دو از آن حیث است که آنها پژوهشی که در همان سال توسط 
دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران با عنوان »گزارشی اجمالی درباره تهران؛ وضع 
موجود و پیشنهادات« تهیه می شود را عینا و بدون دخل و تصرف در آن منتشر می کنند. به بیان 
دیگر این کتاب یک سند تاریخی دست نخورده است که اکنون در اختیار عموم عالقمندان قرار 
گرفته و از هرگونه قضاوت سیاسی و تاریخی در امان مانده است. برخی یافته ها و اشاره های این 
گزارش زمینه های اجتماعی و سیاسی وقوع انقالب در تهران و سایر شهرهای کشور را هم عیان 
می کند.  طبق سرشماری ای که در سال 1355 انجام می شود 13 درصد جمعیت کشور ساکن 
پایتخت بوده اند؛ اما در مقابل ۴0 درصد از کل سرمایه گذاری های ملی و 60 درصد سرمایه گذاری 
صنعتی در تهران بوده اســت. تهران 1356 شهری بوده که ده درصد جمعیت کشور را در خود 
جای می دهد، اما به طور نامتعادلی حدود نیمی از پول های درگردش کشــور در دست تهرانی 
است. 35 درصد از بانک های کشور و 75 درصد سپرده های بانکی برای تهرانی ها است. در نتیجه 
همین انباشت ثروت و پول در دست تهرانی ها و 8۴ درصد از کل وام های مسکن کشور نیز در 
تهران مصرف می شود. همین است که تهران برای شهرستانی ها جذاب می شود و عزم مهاجرت 
داشته باشند. سیاست های غلط قبل از 1356 در توزیع مراکز آموزشی در کشور سبب می شود 
57 درصد فارغ التحصیالن دانشــگاه از موسسات تهرانی باشند و 55 درصد محصلین کشور در 
تهران تحصیل  کنند، نتیجه این وضعیت، تمرکز نخبگان و کارشناسان در تهران و فقر روزافزون 
علمی بدنه مدیریتی سایر شهرهاست. تهران روزبه روز توسعه پیدا می کند و سایر شهرها لحظه 
بــه لحظه از پایتخت عقب می مانند. پیامد این رویه غلط در مقوله ای مثل بهداشــت و درمان 
خودش را نشــان می دهد. پول و دانش باعث می شود بهداشت در تهران رشد نامتعادلی نسبت 
به سایر شهرها پیدا کند؛ طبق آنچه در کتاب »تهران 56« آمده، حدود 57 درصد از تخت های 
بیمارستانی کشور و 57 درصد از پزشکان نیز در تهران کار می کرده اند برای فهم بهتر این تفاوت 
می توان آمار ســرانه هر پزشــک برای جمعیت را بررسی کرد. در این بررسی مشخص می شود 
متوسط هر پزشک برای جمعیت در سطح کشور تقریبا معادل یک پزشک برای هر ۲700 نفر 
بود در حالیکه این عدد برای تهران یک پزشک به ازای هر 7۴۴ نفر بود. به نظر می رسد همین 
تفاوت ها برای کوچ افرادی غیرتهرانی به تهران کافی باشد. اما تفاوت سطح زندگی در تهران با 

سایر شهرها به همین موارد محدود نبود.

سیاستمدارانی که از تمرکززدایی تهران می ترسیدند
ایده تمرکززدایی از تهران، سال هاســت ورد زبان هاست؛ در کتاب »تهران 56« نیز کارشناسان 
وقت پیشنهاد تمرکززدایی صنعتی، فرهنگی، بهداشتی و سیاسی از تهران را بارها مطرح می کنند. 
اما نویسندگان این گزارش علیرغم علم به اهمیت تمرکززدایی با پیش کشیدن مواردی، مدیران 

وقت را نسبت به تمرکزدایی می ترسانند.
لذت مرور پیش بینی های سال 5۶

پیش بینی های گزارشــی که در ســال 1356 از ده یا پانزده سال آینده نوشته شده است لذت 
بخش اســت. چرا که افق دید کارشناســان و تصور آنها را از آینده نشان می دهد. برای مثال در 
این مطالعه نهادهای مختلف در خصوص جمعیت شهر تهران در سال 1370 شمسی گمانه زنی 
کرده اند. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی بین 8-10 میلیون نفر، گروه مهندسین مشاور 
سوفرتو جمعیت را بین 5/5 تا 8 میلیون نفر، مهندسین مشاور الکساندر گیپ 7 تا 8 میلیون نفر 

و دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش تهران حدود 9 میلیون نفر پیش بینی می کند.
آلودگی هوا و زمین از 5۶ تا 98

 آلودگــی هــوا و زمین در نتیجه تمرکز صنایع بزرگ اطراف تهران و رشــد مهاجرت به تهران 
باعث می شود تهران از همان سال 56 جزو آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شود. طبق نظر 
کارشناسان نویسنده این گزارش »ایجاد و گسترش صنایع در تهران فشار زیادی بر روی محیط 
زیست، منابع منطقه، زیربنای موجود و سکنه تهران مانند تشدید آلودگی هوا و محیط زیست 
ایجاد سرو صدای ناهنجار وارد می سازد: صفحه 57 کتاب« علیرغم گذشت بیش از ۴0 سال از 
این اخطارها همچنان کارشناسان بر همین موضوعات تاکید دارند و آنها را تکرار می کنند. جالب 
اینجاســت که در این گزارش اذعان می شود که تهران در سال 1356 جزو شهرهای آلوده دنیا 
شــده است و ساالنه 10 درصد به میزان آلودگی این شهر افزوده می شود. در این گزارش سهم 
78 درصدی برای وسایل نقلیه بنزینی در آلودگی هوا قائل شده اند و برای صنعت سهم 9درصدی 

در نظر گرفته شده است.
قیمت سرسام آور خانه در تهران؛ سال ۱۳5۶

طبق گزارش ســال 1356 تهران، در اوایل سال 1355 قیمت زمین بین ۲0 تا 300 هزار ریال 
تغییر می کند و به طور متوسط نسبت به سه سال قبل از آن، یعنی سال 135۲ دو برابر می شود 
و نسبت ارزش زمین به هزینه ساختمان های مسکونی با توجه به استانداردهای بین المللی رقم 
نســبتا باالیی پیدا می کند به طوری که در ســال 1355 این رقم در تهران به حدود 69 درصد 

می رسد.
وضعیت ترافیک تهران، سال ۱۳5۶:

ساعات اوج ترافیک راه های منتهی به تهران بین اواسط تا اواخر ظهر بوده است. جاده های اطراف 
تهران با خیابان های توزیعی داخل تهران هماهنگی نداشــته اند. کرج و ساوه در آن سال ها هم 
شــلوغ بوده اند. در گزارش اذعان می شود شلوغی و افزایش جمعیت کرج به خاطر همسایگی با 
تهران است. در سال 1355 روزانه حدود 1 میلیون و ۴30 هزار وسیله نقلیه بین ساعت 6 صبح 
تا 10 شــب رفت و آمد داشته اند در حالیکه پنج سال پیش از آن )1350 ( این رقم 7۴0 هزار 
خودرو بوده است؛ در طول پنج سال رفت و آمدها دو برابر می شود اما عرض خیابان و اتوبان ها 

تغییر چندانی پیدا نمی کنند.
تهرانی ها از سال 5۶ دنبال جای پارک بوده اند

افزایش مالکیت خودرو مســاله جای پارک در تهران را با اهمیت می کند. به دلیل گرانی قیمت 
زمین ســاخت پارکینگ مقرون به صرفه نیست و ماشین ها مجبور می شوند در حاشیه خیابان 
پارک کنند که این مساله باعث کند شدن حرکت ماشین ها و کم شدن فضای خیابان می گردد 
و مصیبت ترافیک را دوچندان می کند. جای پارک مساله می شود و پیشنهاد تاسیس پارکینگ 
خصوصی مطرح می شود اما قیمت تمام شده پارکینگ گران است و مردم استقبالی نمی کنند؛ 
همینطور ایده پارکومتر را مطرح می کنند و دستگاه های آن را در سراسر شهر نصب می کنند که 

به نظر نمی رسد این راه  حل ها در ایجاد جای پارک تاثیرگذار بوده باشند.
وعده ساخت مترو

قطار شــهری ایده ای است که در گزارش سال 1356 تهران آمده است. به بیانی وعد ه ساخت 
مترو از سال 1356 به گوش تهرانی ها می رسد؛ در این گزارش تصمیم گرفته می شود دو خط راه 
آهن شهری در شمال-جنوب و شرق-غرب به طول 65 کیلومتر راه اندازی شود تا مکمل سایر 
بخش های حمل و نقل عمومی باشــند. هرچند در این گزارش هم پیش بینی می شود تاسیس 
مترو تنها نخواهد توانســت مساله رفت و آمد در شهر تهران را تسهیل کند اما طراحان متروی 

تهران امیدوار بودند ساخت مترو بتواند ترافیک شهری را روان کند.

ترقی اقتصادی :  10مرداد 79امین سالگرد زادروز محمود 
دولت آبادی نویســنده تراز اول کشــورمان است، به همین 
مناسبت سعید اســالم زاده از گویندگان حوزه ادبیات رادیو 

یادداشتی منتشر کرد است.
1- عاشــورای سال هفتادودو، دمای هوای تیرماهِ اهواز باالی 
پنجاه درجه بود. سرباز بودم و صد صفحه پایانی »کلیدر« را 
می خواندم آن روز. هوا ُهرم سنگینی بر زمین می ریخت. گرما 
را می دیدی به چشــم. می رقصید و تاب می خورد و بر زمین 
می نشست... بر سر و کول ما. »گل محمد«، همه را گفته بود 
که بروند. امنیه ها به سرکردگی »بابقلی بنداِر« بی شرم، فقط 
»گل محمدها« را می خواستند. ســرش را... »بیگ محمد« و 
»خان عمو« مانده بودند در قلعه... و »زیور«... "در قلعه  ویران، 
به بیراهه  ریِگ رقصان، در ُهرم ســراب، به بی خیالی"... اشک 
امان نمی داد. و چه خوب که آن روز، در اتاق مخابرات پادگان 

تنها بودم...
 ۲- محمــود دولت آبادی« فقط یک نام نیســت خود بدل 
به نوعی زیسِت ادبی و کالم و سبک و نثر و روایت شده است. 
از آن دست آدم هاست که دوست اش داشته باشی یا نه فرقی 
نمی کند، او »محمود دولت آبادی« است. او بار ادبیات خودش 
و نثرش را یک تنه تا اینجا به عرق ریزان روح اش برکشــیده. 
بسیاری گفته اند که سبک و نثرش کهنه است و داستان اش 

قرن نوزدهمی اســت و چه و چه ها... اما هنوز هم می نویسد 
و هنوز هم طریق بسمل شدن ســرزمین اش را بر سر دست 
می برنــد. او هنوز هم آبروی ادبیات این روزگار اســت. او در 
آستانه هشتاد سالگی است. یعنی نیم قرن است که می نویسد. 
اگر او هیچ هم نمی نوشــت و فقط »جای خالی ســلوچ« را 

می نوشت باز هم کار خود را کرده بود.
 3- اواخر دهه شــصت، دبیرســتانی بودم و همه عشــق ام 
ایــن بود که از چهارراه قصر با مینی بوس های پیچ شــمیران 
ـ پاسداران، تا نزدیکی های »حســینیه ارشاد« بیایم و بروم 
کتابخانه و برگه دان ها را زیر و رو کنم تا ُرمانی انتخاب کنم و 
ببرم و... نه که بخوانم، ببلعم... »جای خالی ســلوچ« در یکی 
از دفعات نصیبم شد. پیشتر، فقط »آهوی بخت من گزل« را 
از دولت آبادی خوانده بودم. »سلوچ« و »مرگان«... »عباس« 
و »ابــراو« و »هاجر«... آن مرد ســاربان و همه مردان و زنان 
روستای فلک زده »زمینج«، روزهای مرا آکند. وقتی »عباس« 
از دســت شتر بهارمست می گریخت و نفس و کف دهان آن 
لوک مســت را پِس گردن خود حس می کرد تا به چاه افتاد 
و آن افعی بر ســینه »عبــاس« راه گرفت و »عباس« چوب 
خشــک شد... تا آنجا که مرداِن ِده یافتندش و شتِر باد کرده 
از نیِش افعی را ســر چاه دیدنــد و »عباس« را از چاه بیرون 
کشــیدند و ...دیدند که این دیگر »عباس« نیست... پیرزالی 

اســت که گویی قرنی بر او گذشــته... اینها را که می خواندم 
در ایــن دنیا نبودم... گیج... در خلســه تمــام... زد و هفتـ  
هشــت سال بعد از آن، معلم ادبیات شــدم. از قضا، در یکی 
از کتاب های ادبیات دبیرســتان، همین بخش »جای خالی 
ســلوچ« را برای نمونــه ادبیاِت معاصــر آورده بودند... خب! 
حــدس می زنید که چه حالی داشــتم وقتی این صفحات را 
برای بچه ها خوانــدم... دیگر در آن وقت، دولت آبادی برای ام 
آشناتر بود. »کلیدر« و »جای خالی سلوچ« و »روزگار سپری 
شــده مردم سالخورده« و »کارنامه سپنج« و »ما نیز مردمی 
هســتیم«، نیز در ذهن ام جای داشتند. حاال آقا معلِم ادبیات 

که دست بر قضا روزنامه نگار هم بود، در بیست و پنج سالگی، 
شــوِر واژه ها را در سطرســطر آثاِر آقای نویسنده می جست. 
حاال از پس این ســال ها، »محمود دولت آبــادی«، هنوز در 
زباِن مردِم روســتاهای »خراسان« و »بیهق«، حلقه استمرار 
و پیونِد ســنتی را می جوید که در دِل قصه ها پنهان اســت. 
»دولت آبادی« اگرچه این روزها، طرز قصه گویی اش را تغییر 
داده، اما هنوز صدای »بلقیس« و »مارال« و »سّتار کفاش«، 
به روشــنی از میاِن واژگاِن پیرمرِد قصه گوی بیهق به گوش 

می رسد.
آقای دولت آبادی تولدتان مبارک ... 
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 75 - نیمه اول مرداد ۱۳98

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

ترقی اقتصادی : نشست نقد و بررسی کتاب »ویتگنشتاین و روان درمانی« نوشته 
»جان هپتون« شــنبه 1۲ مردادماه در ســرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار 
شد. در این نشست محمد اکوان، حسین شقاقی پرویز شریفی درآمدی)مترجم اثر(  
حضور داشــتند و از ویتگنشتاین و روان درمانی سخن گفتند. مدیریت جلسه نیز بر 

عهده مالک شجاعی جشوقانی بود.
جان هپتون در این کتاب شــرح روشنی از دیدگاه های »ویتگنشتاین« و پیوندش با 
روانکاوی ارائه داده است. وی دو متفکر بزرگ »ویتگنشتاین« و »فروید« را در صحنه 
مواجهه پست مدرن قرار می دهد و سعی می کند نشان بدهد که کدام یک از این دو 
فلســفه برای درمان مناسب تر است. ویتگنشتاین با دیدگاه های فروید درباره تفسیر 

رؤیاها مخالف بوده و رویکردش به معضالت طعنه آمیز است.
شجاعی جشــوقانی در ابتدای نشست گفت: ویتگنشــتاین از سال 1350 وارد زبان 
فارسی می شود و با تال ش های منوچهر بزرگمهر و داریوش آشوری در ایران شناسانده 
می شــود اما در دو فضای مختلف به بررسی این فیلســوف می پردازند. بزرگمهر به 
معرفی ویتگنشــتاین و ترجمه آن می پردازد و داریوش آشوری مقاله »شوریده سر 
منطقی« را چرا نوشته اســت. اما قطعا نمی خواسته ایرانیان با فلسفه تحلیلی آشنا 
شوند شاید قصد داشته ایرانیان با جنبه های دیگر فلسفه غرب آشنا شوند. بزرگمهر 
بر این باور است که فسلفه تحلیلی به تعبیر شایگان برای ایرانیان بهداشتی تر است. 
وی ادامه داد: بزرگمهر در کتاب فلسفه چیست که انتشارات خوارزمی در سال 1356 
منتشر می کند مقاله تندی در نقد فلسفه اسالمی از موضع فلسفه تحلیلی و از مترجم 
فراتر می آید و این نقد تاکنون بی پاسخ می ماند و فردید نیز که به نوعی به نقد فلسفه 
تحلیلی می پردازند وارد این گفت  وگو نمی شود. تا دهه 50 دارایی ما از ویتگنشتاین 
اندک اســت تا بعد از انقالب به دلیل رونق گرفتن جریان نواندیشــی دینی آهسته 

آهسته از اواسط دهه 70 توجه به ویتگنشتاین زیاد می شود
شجاعی جشوقانی افزود: بر اساس آمار موسسه خانه کتاب اکنون 100 عنوان کتاب 
از و درباره ویتگنشــتاین به زبان فارسی وجود دارد و از معدود فلیسوفانی است که 
آثار اصلی اش در ایران ترجمه شــده اســت به دلیل اینکه وی به فلسفه دین توجه 
ویژه ای داشته است. آثار ویتگنشتاین در ایران مترجمان حرفه ای داشته است. یکی 
از این مترجمان زبده مالک حسینی است. همچنین نخستین رساله دکترا که در باب 

ویتگنشتاین انجام شد کار محمد اکوان بود که انتشارات گام نو آن را منتشر کرد.
وی گفت: ویتگنشــتاین در 1۴ حوزه فلســفه زبان، جامعه شناسی، روانش شناسی 

سیاست، فیلم، سینما و... فعالیت داشته است اما چرا به جنبه های دیگر ویتگنشتاین 
در ایران پرداخته نشده است؟ به گمانم بحث فلسفه دین در ایران به مساعی پیگیرانه 
اســتاد ملکیان رشــد کرده و کســی به غیر از او نبوده که پیامدهای اندیشه وی را 

دنبال کند.
در ادامه نشســت، شریفی، مترجم کتاب ســخنانش را درباره اهمیت ویتگنشتاین 
این گونه آغاز کرد و گفت: شاید این کتاب اولین اثری باشد که در بین آثار گوناگونی 
که توسط ویتگنشتاین نوشته شده به بحث روان درمانی  پرداخته است. انگیزه  اصلی 
برای ترجمه کتاب این بود که یکی از دانشــجویانم را به به دلیل عالقه ای که به این 
فیلســوف داشتم به نوشتن رساله ای در زمینه ویتگنشتاین ترغیب کردم و دستاورد 

آن عالقه ترجمه این کتاب شد.
استاد روانشناسی دانشــگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: ویتگنشتاین هیچ گاه دنبال 
شــهرت و محبوبیت نبوده است زیرا هر دوی این ها کاذب هستند. وی فردی فروتن 
بوده و در حوزه کار خود بسیار دقیق است و در همین کار نیز مولف با بررسی آرای 
ویتگنشــتاین به نقد و بررسی روان درمانی پرداخته است و این دقت در نوشتن این 
اثر دیده می شــود که با ریزبینی دقیق روان درمانی را مورد نقد و بررســی قرار داده 
اســت و در حد شناختی که از متون و آثار وی به دست آورده ایم این تعلق خاطر را 

به این فیلسوف داریم.
سپس اکوان، اســتاد فلسفه و ویتگنشــتاین پژوه گفت: امروز تاثیر ویتگنشتاین در 
اندیشــه بشری و نیز حوزه هنر، زیبایی شناسی و اخالق بسیار گسترده است و حتی 
چندین جلد کتاب دارم که درباره نهادهای اجتماعی و علوم سیاسی بحث کرده است 
و نام ویتگنشتاین در آن حوزه وجود داشته است. این فیلسوف در حوزه روانشناسی 
تاثیر بســیاری داشــته و دو جلد کتاب درباره روانشناسی به نام »مالحظاتی درباره 

روانشناسی« دارد.
وی ادامه داد: آثار ویتگنشــتاین واقعا خواندنی است و کسی که در بطن اندیشه وی 
برود نمی تواند به آســانی از آن خارج شود. او شخصیت بسیار خاص و نخبه داشته؛ 
کســی که فوق لیسانس مهندسی را رها می کند و به خواندن فلسفه می پردازد. او در 
اوج شهرت اســتادی دانشگاه کمبریج را رها می کند و در یکی از روستاهای اتریش 

آموزگار می شود و به تدریس می پردازد.
اکوان گفت: مترجمانی خوبی که در ایران داریم به دو دسته تقسیم می شوند. بعضی ها 
وقتی کتاب را ترجمه می کنند فهم ترجمه را به عهده خواننده می گذارند و گروه دوم 
هم خوب ترجمه می کننــد و هم به فهم خواننده کمک می کنند ترجمه این کتاب 
از نوع دوم است که به فهم خواننده کمک بسیاری شده است. بعضی ها می گویند ما 
گفتار مولف را عرضه می  کنیم و کاری به فهم خواننده نداریم اما ترجمه این اثر قابل 
ستایش است زیرا در پانوشــت به مسایلی اشاره کرده اند که به فهم مخاطب کمک 
می کند. این کتاب در سنت فلسفه تحلیلی تالیف شده و در واقع موضوع کتاب فلسفه 
تحلیلی با تکیه و تاکید بر اندیشه های ویتگنشتاین است. همچنین عقالنیت کل نگری 
که در فلسفه های قاره ای مطرح است در این کتاب دیده نمی شود و بیشتر بر عقالنیت 

تحلیلی توجه شده است.
وی ادامه داد: کتاب رویکرد تبیین گرایانه ندارد و نمی خواهد مسایل را تبیین کند و 
یکی از نقدهای کتاب که بر اساس اندیشه های ویتگنشتاین بر فروید صورت می گیرد 
همین اســت فروید به دنبال تبیین پدیده هاســت اما در فلسفه های تحلیلی تبیین 
نمی کنند بلکه به دنبال روشن سازی هستند و خود نویسنده نیز بر این اساس کتاب 
را نوشته است. زبان به معنای ویتگنشتاین جزو مسایل محوری کتاب است. همچنین 
بازی های زبانی نیز از آموزه های اصلی ویتگنشــتاین اســت. این اثر نیز به یک معنا 

رویکردش به فلسفه متاخر ویتگنشتاین است و زبان نقش محوری دارد.
استاد روانشناســی دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت: نکته مهم دیگر این است که 
کتاب در واقع به طور کلی نقد اندیشــه فروید اســت یعنی از ریشه، اندیشه و آرای 
فروید را قبول ندارد و به دیدگاه فلســفه تحلیلی می پردازد. عالوه بر فلسفه تحلیلی 
موضوع زبان نیز دارد که از ویژگی های اصلی این کتاب است. فروید در تبیین مسایل 
روانشناختی و اختالالت روانی برخطا بوده است. ویتگنشتاین پیوسته در این کتاب 
بر زمینه، گستره و بافت تاکید می کند و این مسایل در برابر ضمیر ناخودآگاه فروید 

قرار می گیرد.
این اســتاد فلسفه به دو نکته نیز در باب ویراســتاری کتاب اشاره کرد و گفت: این 
مسایلی که مطرح می کنم شاید بیشتر به ویراستاری کتاب برمی گردد به طور مثال 
هماهنگــی بین برخی واژه ها وجود ندارد. در ویرایش کتاب جمع مکســر برخی از 
واژه ها اســتفاده شده اســت؛ در جایی تصاویر و در جایی دیگر تصویرها که در یک 
کتاب مهم باید واژه ها یکدست اســتفاده شود و نشان می دهد که هماهنگی وجود 
ندارد. امروزه برخی از کلمات بیشــتر با عالمت جمع الف و نون اســت که شکاکان 
در کتاب شــکاکیون آمده است و یا اینکه امروزه متاخرین به کار نمی برند و بیشتر 
متاخران می گویند. یک واژه با دو عبارت به کار رفته اســت؛ هندســه غیر اقلیدسی 

و در برخی جاها هندسه نااقلیدستی آمده است مگر این دو با هم فرق می کنند.
شــقاقی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز به طرح 
نکاتی پرداخت و گفت: این کتاب ارزشمندی است و دو رشته را پوشش می دهد. در 
زبان فارسی هم کار تطبیقی در این باره کم صورت گرفته است. از سوی دیگر ترجمه 
آن نیز قوی اســت، ضمن اینکه مترجمان دقت های خاصی را در پانوشت داشته اند. 
وسواس در مترجمان قابل تشــخیص است و برخی نکات فلسفی را کوشیده اند که 

معادل دقیقی برای آن بیاورند.
وی با اشاره به ترجمه کتاب گفت: معادل reason در این کتاب منطق و استدالل 
آمده اســت اما ریزن را در فلســفه عقل می خوانند و منطق را برای الجیک به کار 
می برند. مولف برای نوشــتن ریزن دقت خاصی داشته است. ترجمه باعث شده لفظ 
explain نیز به جای این که تبیین معنی شــود به »توضیح« ترجمه شــده است. 
همچنیــن naturalized به جای اینکه طبیعی گرای ترجمه شــود طبیعت گرایی 
ترجمه شده است. Constriciting نیز محدودشده ترجمه شده است اما به معنی 

محدودکننده است.  

به بهانه زادروز محمود دولت آبادی

ُکلنل در طریِق بسمل شدن

رمان »دختران ماه« نوشــته   : ترقی اقتصادی 
جوخه الهارســی بــا ترجمه علی اکبر عبدالرشــیدی 
توسط انتشارات کتاب گویا منتشر و راهی بازار نشر شد.
رمان »دختران ماه« نوشــته جوخه الهارسی به تازگی با 
ترجمه علی اکبر عبدالرشــیدی توسط انتشارات کتاب 

گویا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب امســال برنــده جایزه من بوکر شــد و کمی 
پیش تر، ترجمــه دیگری به قلم نرگــس بیگدلی از آن 
توســط نشر افراز منتشر شده اســت. ترجمه نشر افراز 
از زبان عربی و ترجمه عبدالرشــیدی از زبان انگلیسی 

انجام شده است.
داســتان رمان »دختران مهتاب« دربــاره 3 خواهر به 
نام های مایا، اســما و خوله است که در روستای العوافی 

در عمــان زندگی می کنند. زمان شــکل گیری اتفاقات 
داستان هم زمان استعمار کشور عمان است. سه خواهر 
مذکــور تحوالت اجتماعی کشورشــان و عبور از دوران 
اســتعمار به پسااستعماری را شاهد هســتند. مایا بعد 
از یک شکســت، ازدواج می کند. اســما به حکم وظیفه 
ازدواج می کند و خوله تمام خواستگارانش را رد می کند 
و منتظر نصیر می ماند؛ کســی که دوســتش دارد و به 

کانادا مهاجرت کرده است.
طــی صفحــات این رمان مخاطــب با تاریخ کشــوری 
آشــنا می شــود که تا 50 ســال پیش در آن برده درای 
رواج داشــت اما حاال کشــوری امروزی شده است. سه 
خواهر حاضر در داســتان هم جامعه کشورشان را بین 
ســنت و مدرنیته می بینند و تناقــض موجود در آن را 

درک می کننــد... مفاهیم گذشــته، حــال و آینده در 
این کتاب مدام جابه جا می شــوند. شــخصیت پردازی ها 
و صداهــای مختلــف هــم باعــث می شــود مخاطب 
 کتــاب هر اتفــاق و حادثه داســتان را از چنــد زاویه 

متفاوت ببیند.
الحارثی نخســتین نویســنده زن عرب است که جایزه 
من بوکر را گرفته اســت. او متولد سال 1978 در عمان 
و استاد دانشــگاه است. او دارای مدرک دکترای ادبیات 
عرب از دانشــگاه ادینبورگ است. این مولف، همچنین 
اولین نویسنده عمانی است که آثارش به زبان انگلیسی 
ترجمه شده اند. آثار الحارثی به زبان های آلمانی، کره ای 

صربی و ایتالیایی هم ترجمه شده اند.
ترجمــه انگلیســی »دختران مــاه« با نــام »پیکرهای 

آســمانی« توسط انتشــارات سنداســتون در اسکاتلند 
منتشر شده و ترجمه فارسی ای که انتشارات گویا از این 

رمان ارائه کرده، براساس این نسخه است.
علی اکبر عبدالرشیدی مترجم اثر هم به عنوان پژوهشگر 
نویســنده، مترجم و مجری تلویزیون شناخته می شود 
که تالیفات و ترجمه های مختلفی در حوزه های ادبیات  

تاریخ و سیاست در کارنامه دارد.
این کتاب با ۴۲ هزار تومان عرضه شده است.

آد   م های  خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

ترجمه عبدالرشیدی از »دختران ماه« منتشر شد

کافهکتاب

نشست نقد و بررسی کتاب »ویتگنشتاین و روان درمانی« برگزار شد

 »ویتگنشتاین و روان درمانی« نقد اندیشه فروید است

دیدگاه

ترقی اقتصادی : محمود معتقــدی با انتقاد از نبود بی طرفی در اطالع رســانی 
فرهنگی، از »مافیای فرهنگی« در رسانه ها سخن می گوید.

این شــاعر و منتقد ادبی ، درباره نقش و تاثیر رســانه ها در کار شاعران 
اظهار کرد: رســانه ها منظر یا تریبونی هســتند تا معموال شاعر بتواند با 
مخاطب خود برخورد کند و پیام خود را برســاند و جدی ترین تریبون 

برای شاعران همین مطبوعات و رسانه ها هستند، که از این طریق، 
منظر شــناخت را فراهم می کنند و فرصتی هستند تا شاعر یا 
نویســنده از ایــن راه پیام فرهنگی خود را به مردم برســاند و 
مردم هم انتخاب کنند که کارهایش را بخوانند یا نه، یا این که 

بیاموزنــد و از گفته هایش نتیجه های هنری بگیرنــد. او درباره نحوه ارتباط خود با 
رسانه ها و مطبوعات نیز گفت: من سابقه روزنامه نگاری ندارم و ارتباطم کم وبیش از 
طریق شعر، نقد و گفت وگوها بوده است. االن هم گاهی نقد و شعر می نویسم، اما در 
کل مطبوعات و نشریات به سختی کارها را برای چاپ می پذیرند.  معتقدی در ادامه 
بیان کرد: این دقیقا یک آفت فرهنگی است که متاسفانه در صدا و سیما و رسانه های 
فرهنگی و هنری ما اغلب با یک باند مافیایی در ارتباط هســتند و سعی می کنند 
آدم هایی را که خیلی در حوزه کاری شان شاخص هستند مطرح کنند و عکس شان 
را بگذارند. متاســفانه رسالت رسانه ای ما در عرصه های اطالع رسانی و فرهنگی 
آن چنان که باید بی طرفانه باشــد، نیست. من با همه گرفتاری و دانش اندکی 

که دارم سعی می کنم بیشتر جوانان را مطرح و کارهای آن ها را بررسی کنم.
این شاعر و منتقد ادبی با بیان این که رفتار برخی رسانه ها و نشریات موجب 
سرافکندگی همه است گفت: متاسفانه پیش آمده که من مطلبی را آماده 
کرده  و داده ام به نشریه ای یا حتی شاعر یا نویسندگان دیگر، اما نشریه ها 
برای چاپ مطلب پول خواســته اند و تا این حد بی اخالقی هیچ معنی 

ندارد. من تصمیم گرفته ام از این به بعد دیگر اصال مطلبی برای مطبوعات و نشریه ها 
ننویسم، چون مایه سرافکندگی همه ماست. نشریه  یا رسانه ای که رسالت فرهنگی 
دارد سعی می کند با افراد خاص یا باند خاصی صحبت کند و مافیای فرهنگی ایجاد 
کند و به کسانی که سخت می کوشند تا جوانان را مطرح کنند جواب نمی دهد. این 

آفت بزرگی است که هم در صدا و سیما و هم در مطبوعات دیده می شود.
به گزارش ایسنا ،شاعر مجموعه »پاره های ممنوع« با اشاره به این که روزنامه نگاری 
یک فضای باز دارد، اظهار کرد: روزنامه نگاری نیازمند دانش و فرهنگ خاص خودش 
اســت و کسانی که روزنامه نگار هستند اغلب دستی در شعر یا ادبیات داستانی هم 
دارند. به طور کلی روزنامه نگاری و ادبیات مکمل هم هستند، ولی کسانی هم هستند 
که روزنامه نگار نیســتند اما تنها در فضای فرهنگ، ادبیات و هنر گام برمی دارند، به 
گمان من آن ها هم می توانند پیام رسان آثار خودشان باشند. روزنامه نگاران فرهنگی 
هــم می توانند کمک کنند و با شــناخت نامه ها و گفت وگوهایی که آماده می کنند 
جامعه را به یک نشاط فرهنگی برسانند. امر خبرنگاری هم بسیار امر درخشان و از 

نظر اطالع رسانی بسیار کار مهمی است. 

محمود معتقدی عنوان کرد

مافیای فرهنگی در رسانه ها!


