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ارتباط قیمت جهانی طال و نفت 
چگونه قطع شد؟

افزایشضریبنفوذبیمهنیازمند
سازوکارهایفرهنگیواجراییاست

 کم اطالعی مردم 
از خدمات بیمه ای
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 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره 80
نیمه دوم آبان 1398- قیمت 2000 تومان
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دالیلناکامیدولتها
درطرحهایمسکن

پنجابهامدربارهاجباریشدن
رمزهاییکبارمصرف

فیشینگازبیننمیرود

نیما؛پرچمدارمدرنیتهدرایران
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صفحه  8

مسکنملیبهمیدانآمد

صنعت ایزوله نه به نوآوری می رسد نه به تولید انبوه
خودروسازاندریکقدمیورشکستگیوبحرانفروشقراردارند

اثراتسوءتحریمهابرزندگیمردم:
سفرههایایرانیکوچکشدهاست

 افزایش فقراي 
شهري و روستایی

بخشخصوصیوجایگاهآن
دراقتصادبدوننفت

به نظر می رســد سال 1398 ســال سرنوشت سازی 
اســت. از یک ســو عوامل درون زای اقتصــاد ایران و 
حساسیت مذاکرات بین المللی به ویژه با اتحادیه اروپا 
نتایج روشــنی را هنوز ببار نیاورده و از ســوی دیگر 
مدیریت اقتصادی و شــرایط ناپایداری که درنتیجه 
عدم عقالنیت مناسب دولت در عرصه های اقتصادی...

 رونق و رشــد بازار بورس در گرو نقدینگی اســت و 
منحنی عرضه و تقاضا در این بازار با جذب نقدینگی 
های جدید اســت که ســیر صعودی پیدا می کند. 
تفاوت بازار ســرمایه با بازارهای دیگر نظیر بازار ارز، 
مســکن یا خودرو این اســت که آثار ورود و خروج 

نقدینگی بالفاصله و در مدت زمان کوتاهی...

مسئوالن دولتی از رشد میزان اشتغال در شهرک های 
صنعتی بزرگ اســتان تهران مثل شمس آباد و عباس 
آباد خبــر داده اند اما تشــدید مشــکالت مربوط به 
زیرســاخت ها در دیگر شــهرک ها مانع رشد اشتغال 
شده است.واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی با 

مشکالت متعدد دست و پنجه نرم می کنند ...

پس از آن که یلدا ابتهاج - دختر هوشــنگ ابتهاج )هـ. 
ا. ســایه( - اعالم کرد شــاعر قطعه  »افسوس« به رغم 
آن چه در این آلبوم آمده، »ســایه« نیست، اسماعیل 
امینی - شــاعر و استاد دانشــگاه - نیز در یادداشتی 
 که در اختیار ایسنا گذاشته به نقد این قطعه پرداخته 

و نوشته است:...

ترقی اقتصادی : فقراي شــهري از 22 درصد در ســال 1390 به 35 درصد در سال 1397 و 
درصد فقراي روســتایی از 14درصد در ســال 1390 به 25 درصد در سال 1397 افزایش یافته 
است.ماه هاست که مقامات و مسئوالن کشور اعالم می کنند که تحریم های آمریکا زندگی مردم 
ایران را هدف قرار داده اســت و حاال گزارش ها و آمارهایی که یک ســال بعد از خروج آمریکا از 
برجام و تحریم های آمریکا منتشر می شود، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. اواخر مهرماه 
بود که صندوق بین المللی پول در گزارش با اشاره به تاثیرات تحریم ها اعالم کرد اقتصاد ایران در 
سال 2018 با رشد منفی مواجه و 4.8 درصد کوچک تر شده است. همچنین گزارش که موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر کرده است این نکته را تایید می کند و نشان می دهد که 
تحریم های آمریکا زندگی روزمره مردم و خوراکشان را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی می توان 
گفت ســفره آن ها را کوچکتر کرده اســت.  در مقدمه این گزارش نوشته شده:» با شدت یافتن 
تحریم هاي آمریکا پس از انقالب اسالمی بر اقتصاد ایران در سال 1390 و متعاقب آن توافقنامه 
برجام در 1392 سپس خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در اردیبهشت 1397 اقدامات مختلفی 

توسط دولت جهت تامین رفاه خانوارها مانند...

نقدیبهقطعه»افسوس«
ازآلبومشجریانوقربانی

نقدینگیدوبارهبهبازارسرمایه
برخواهدگشت؟

چراتولیدکنندگان
دستازکارمیکشند؟
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مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید



ترقی اقتصادی : طبق ماده )22( قانون برنامه ششــم توســعه، دولت مکلف شده 
است در طول سال های برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی را در میان 
کشــورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هرسال 20 درصد از این 

هدف محقق شود.
در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر 
سال 2019 منتشرشده است، جمهوری اسالمی ایران با کسب رتبه 99 از میان 141 
کشور، نسبت به سال گذشته 10 رتبه تنزل داشته است. همچنین در مقایسه با 20 
کشــور سند چشــم انداز که در گزارش رقابت پذیری ارزیابی شده اند، ایران با دو رتبه 
تنزل در مقایســه با سال گذشــته، در جایگاه هفدهم قرارگرفته است. این در حالی 
است که طبق ماده )22( قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در طول 
ســال های برنامه، رتبه ایران در شــاخص رقابت پذیری جهانی را در میان کشورهای 
منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق 
شــود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیري 

جهاني سال 2019 را بررسی کرده است.
طبق این گزارش، روش شناســی گزارش رقابت پذیری در سال 2018 موردبازنگری 
قــرار گرفت و تغییراتــی در تعاریف مؤلفه هــا و به ویــژه درروش وزن دهی ارکان 
دوازده گانه شــاخص ایجاد شد. لذا در رتبه ســال 2017 ایران نیز پس از تطبیق با 
روش شناســی جدید تجدیدنظر شــد و از 69 به 89 رسید. بنابراین تنزل رتبه ایران 
در ســال 2018 نســبت به سال 2017، یک رتبه و در ســال 2019 نسبت به سال 

2018، ده رتبه است.
شــاخص رقابت پذیری سال 2019 متشــکل از 103 مؤلفه اســت که در 12 رکن 

طبقه بندی شــده اند. باوجــود تفاوت هایی که طبق روش شناســی جدید در تعریف 
مؤلفه ها ایجادشــده، ارکان دوازده گانه به لحاظ مفهومی در گزارش های ســال های 

مختلف قابل مقایسه و تطبیق هستند.
طبق رتبه بندی ســال 2019، ایران همچون سال های گذشته در رکن »بازار نیروی 
کار« بدتریــن وضعیت و در رکن »اندازه بازار« بهترین وضعیت را دارد. همچنین در 
مقایسه با سال گذشته می توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه 
در ارکان »ثبات اقتصاد کالن« ، »بازارهای مالی« و »پویایی کسب وکار« بوده است.

افزایش مقدار مؤلفه »تورم«، همچون ســال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت 
رکن »ثبات اقتصاد کالن« بوده اســت. اضافه شــدن مؤلفه »نسبت کفایت سرمایه 
نظارتی بانک هــا )با رتبه 141(« برای ایران را نیز می توان عامل اصلی بدتر شــدن 
وضعیت رکن »بازارهای مالی« تلقی کرد؛ اگرچه تغییر رتبه مؤلفه های »دسترســی 
به ســرمایه خطرپذیر )از 111 به 121(« و »درصــد مطالبات غیرجاری )از 103 به 
114(« را نیز می توان در این خصوص مؤثر دانســت. 33 رتبه تنزل در رکن »پویایی 
کسب وکار« نیز عمدتاً ناشی از بدتر شدن وضعیت مؤلفه های »زمان شروع کسب وکار 
)از 88 به 136(«، »شــرکت های پذیــرای ایده های نو )از 71 به 113(« و »رشــد 

شرکت های نوآور )از 75 به 90(« بوده است.
طبق گزارش ســال 2019، ده مؤلفه ای که بهترین رتبه را در ایران کســب کرده اند 
عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشــی، مقررات کارایی انرژی، تولید ناخالص داخلی 
)برابری قدرت خرید(، هزینه شــروع کسب وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال 
خطوط کشــتیرانی، نشــریات علمی، مقررات انرژی تجدید پذیر، شــاخص اتصال 
فــرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین ده مؤلفه ای که بدترین وضعیت را دارند به 

ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک ها، تعرفه های تجاری، دشواری 
 )GDPاستخدام نیروی کار خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات )درصد از
حکمرانی سهامداران، ثبات و سالمت بانکی، زمان شروع کسب وکار، مجموعه مهارت 

فارغ التحصیالن، حمایت از حقوق مالکیت فکری.
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت نامناســب ایــران در گزارش 
رقابت پذیری جهانی و تنزل رتبه کشــور در ســال های اخیــر نیازمند برنامه ریزی و 
اقدام مؤثر دوت برا انجام اصالحات در این حوزه اســت. پیشنهاد می شود اصالحات 
از ارکانی که کشــور بدترین وضعیت را در آن ها دارد ازجمله بازار نیروی کار )با رتبه 
140(،  ثبات اقتصاد کالن )با رتبه 134(، بازار کاال )با رتبه 133(، پویایی کسب وکار 
)با رتبه132( و بازارهای مالی )با رتبه 123( آغاز شوند. برای بهبود در ارکان مذکور 
اصالح قوانیــن و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصالح نظام بانکی، کاهش 
مداخالت قیمتی دولت در بازار کاال )تعرفه ها و یارانه ها( و ارتقای فرهنگ کارآفرینی 

در کشور باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

ترقی اقتصادی : به گفته وزیــر راه ،تفاهمنامه هایی با بنیاد 
مســتضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام خمینــی)ره(، وزارت 
آمــوزش و پــرورش، وزارت دفــاع و وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی برای خانه دار شدن شــاغالن آنها امضا شد و وزارت 
راه برای ســایر نهادها و سازمان ها آماده همکاری در خصوص 

طرح مسکن است.
دولت ها مدام ســعی در طرحی برای مسکن هستند تا مشکل 
خانه دار شــدن را حل کنند. اما تقریبا بیشــتر این طرح ها با 

شکست مواجه شده است.
مســکن مهر سال 86 و در دولت اول محمود احمدی نژاد رقم 
خورد. کلونی ساختمان های یک شکل که تقریبا بیشترشان به 

دور از فضای معمول شهری ساخته شده بودند.
در سایت مســکن مهر درباره تاریخچه آن نوشته شده است: 
»بنــد »د« ذیل تبصره 6 بودجه ســال 1386 کل کشــور بر 
تأمین مســکن مناســب براي آحاد ملت به خصوص اقشــار 
کم درآمد تأکید جدي داشــته و جهت نیل به اهداف تعیین 
شــده راهکارهاي متعددي من جمله اجــاره بلندمدت زمین 
در چاچــوب حق بهره برداري از زمین هــاي دولتي به منظور 
کاهش قیمت واحدهاي مســکوني و حــذف قیمت زمین از 
قیمت تمام شده واحد مسکوني را پیشنهاد نمود. دستورالعمل 
اجرایي آیین نامه اجراي بند »د« تبصره 6 قانون بودجه ســال 
86 توســط وزارت مسکن و شهرسازي در جهت اجرایي شدن 
اهداف طــرح مذکور تهیه و در تاریخ 86/4/13 توســط وزیر 
محترم مسکن و شهرسازي ابالغ گردید که طي تبصره 4 ذیل 
بند »ب« آن کلیه وظایــف وزارت مذکور در خصوص اجراي 
طرح مســکن مهر در شــهرهاي زیر 12000 نفر اعم از تهیه 
زمین، دریافت لیســت متقاضیان پاالیش شده از وزارت تعاون 
و معرفي متقاضیان به بانک هاي عامل جهت اخذ تســهیالت 
و نظارت بر تهیه طرح هاي آماده ســازي تفکیکي و عملیات 
آماده ســازي و عملیات ساخت واحدها به بنیاد مسکن انقالب 

اسالمي واگذار گردید.«
در ادامه هم دولت برای اینکه بتواند تولید و عرضه مســکن را 
پیش ببرد، اول خردادماه سال 86 قانون ساماندهي و حمایت 
از تولید و عرضه مســکن را به صــورت الیحه ای یک فوریتی 
به مجلس برد. مجلس هم اواخر اردیبهشــت سال 87، یعنی 
تقریبا یک ســال بعد، الیحه دولت را با تایید شورای نگهبان 
تصویب کرد. در نهایت این شد که از هجدهم آذرماه سال 87 

با مصوبه هیات دولت و امضای معاون اول رییس جمهوری در 
شــهرهاي زیر 25000 نفر جمعیت اقدامات مربوط به مسکن 
مهر به قائم مقامي وزارت مســکن و شهرسازي به عهده بنیاد 
مسکن انقالب اسالمي قرار داده شــد. شیوه نامه اجرایی این 
طرح هم با مبناي واگذاري مسئولیت کلیه امور مسکن مهر به 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي هفتم اردیبهشت سال 88 از طرف 

وزیر مسکن وقت ابالغ شد.
طرحی که دولت احمدی نژاد اجرایش کرد با مشکالت زیادی 
همراه بود. عباس آخوندی، وزیر ســابق راه و شهرسازی درباره 
آن گفته بود: اجرای »مســکن مهر« قیمت زمین را 9 برابر و 

قیمت ساختمان را 6 برابر کرد.
طرح مســکن مهر از دولت اول احمدی نژاد یعنی ســال 

1386 شروع شد. استدالل آن زمان دولت این بود 
که چون ارزش زمیــن، بخش قابل توجهی 

از هزینه تمام شــده مســکن را به خود 
قســمت  این  دولت  اختصاص می دهد، 
هزینه را حذف کند. به هرحال براساس 
گزارش های منتشر شــده این سهم در 

کل کشــور در دوره 35 ســاله برابر 40 درصد و در دهه اخیر 
برابر 45 درصد بوده و در اســتان تهران این سهم به حدود 60 
درصد هم می رســد؛ بنابراین استدالل این بود که با حذف یا 
کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شــده مســکن، می توان تا 
حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد؛ بنابراین طرح مسکن 
مهر بر اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی شد. 
اما آنطور که باید و شــاید به نتیجه نرســید. دولت یازدهم و 
دوازدهم با هر زوری بود آن را به پایان رساندند، اما دردسرهای 

زیادی متحمل شدند.
بعد از آن، دولت یازدهم، طرح خودش یعنی مسکن اجتماعی 
را مطرح کرد اما آن هم به جایی نرســید. 27 آبان ماه 1392 
حســین عبده تبریزی مشــاور وزیر راه و شهرســازی از 
اجرای طرح جامع مســکن اجتماعی و حمایتی خبر 
داد و گفت: به زودی جزئیات این طرح از ســوی 
وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود. مسکن 
اجتماعی همان مسکنی است که از طریق 
پس انداز تأمین می شــود چــرا که برای 
خریــد حتی کاالیی کوچک هــم باید از 

قبل پس انداز داشته باشیم.
در نهایت، در اواخر دولــت یازدهم و در 
بهمن ماه 1395، طرح مسکن اجتماعی 

رسماً جایگزین مسکن مهر شد. در بهمن 1395، هیأت دولت 
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین مسکن 
گروه های کم درآمد در دو قالب مســکن اجتماعی و مســکن 
حمایتــی را بررســی و تصویب کرد. طرح مســکن اجتماعی 
متعلق به آخوندی، وزیر راه ســابق بــود. اما وزیر جدید با آن 
مخالفــت کرد. محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی جدید 
چهارم تیرماه 1398 با انتقاد شــدید از طرح مسکن اجتماعی 
عماًل مهر تأییدی را بــر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت 
خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال 1392 جایگزین 
طرح مســکن مهر و به نوعی تنظیم کننده عرضه مســکن در 

بازار باشد، بسته شود.
حــاال هم دولت دوازدهم و وزیــری دیگر، طرحی جدید برای 
مسکن دارد. طرح مسکن ملی همین طرح جدید برای مسکن 
است. چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی از انعقاد تفاهمنامه با 
5 وزارتخانه و سازمان برای ساخت مسکن کارکنان دولت خبر 
داد و گفت: »15 آبان رونمایی و آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی 
مســکن به طور همزمان در 10 اســتان کشور آغاز می شود.« 

البته 15 آبان آمد و رفت هم ثبت نام آغاز نشد.
بــا این حال، محمد اســالمی گفــت: تفاهمنامه هایی با بنیاد 
مســتضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام خمینــی)ره(، وزارت 
آمــوزش و پرورش، وزارت دفــاع و وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتماعی برای خانه دار شــدن 
شــاغالن آنها امضا شــد و وزارت راه برای 
سایر نهادها و سازمان ها آماده همکاری در 

خصوص طرح مسکن است.
در ایــن طرح قرار اســت 400 هزار واحد 
مســکونی تولید شــود. به گفته وزیر راه  
ارایــه طــرح اقدام ملی مســکن 
و احــداث 400 هــزار واحــد در 
دو ســال 98 و 99 از برنامه های 
وزارتخانه اســت که به جدیت در 
حال دنبال و پیگیری اســت. هم 
اکنــون برنامه ریــزی در این باره 
آغاز شــده و زمین ها شناســایی 
شــده اند. در حال حاضر عملیات 
اجرایی 180 هزار واحد آغاز شده 

و در دست اجرا قرار دارد.

بخشخصوصیوجایگاهآن
دراقتصادبدوننفت

بــه نظر می رســد ســال 1398 ســال 
سرنوشت سازی اســت. از یک سو عوامل 
درون زای اقتصــاد ایــران و حساســیت 
مذاکــرات بین المللی به ویــژه با اتحادیه 
اروپا نتایج روشــنی را هنوز ببار نیاورده و 
از سوی دیگر مدیریت اقتصادی و شرایط 
ناپایــداری که درنتیجه عــدم عقالنیت 
مناســب دولت در عرصه هــای اقتصادی 
کشور شــاهد آن هستیم نمی تواند به بار 
بنشــیند. در این میان بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی سال هاســت که منتظر 
یک تحول واقعــی در عناصر محیطی و 
اثرگذار اقتصاد کالن هستند و با بهبود توأمان فضای کسب وکار و مدیریت بهینه بازارهای 
پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی، شــاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالین 

اقتصادی و یا در نگاه کالن خود، بخش خصوصی خواهیم بود.
به نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی، امروز بسیاری از سوء تفاهم و تعبیرهای نادرست از 
اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده و حرکت به سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر و یک خواســت ملی تبدیل شده است. شرایطی که در آن محدودیت های 
بین المللی ناشــی از تحریم، حضور فعال بخش خصوصــی را در اقتصاد الزامی می دارد. 
محدودیت های مورد اشــاره با توجه به وابســتگی اقتصادی ایران به نفت و فرآورده های 
هیدروکربوری که نمونه بارز آن در ســال 1397 نشانگر وابستگی 54 درصدی در بودجه 
کل کشور بوده است، این الزام را مطرح می نماید که جایگاه بخش خصوصی در اقتصادی 

که سمت وسوی آن می باید در مسیر بدون نفت باشد چه شرایطی را می طلبد.
استفاده از ظرفیت های ملی و نیز پیروی از دانش و فرهنگ ملی و نیز به کارگیری ابزارهای 
بین المللی تولید کســب وکار ما را نیازمند اندیشه های نو برای مدیریت شرایط تحریمی 
می نماید. نگارنده اطمینان دارد سال های پیش رو حرکت به سوی مثبت شدن و باز شدن 
بسیاری از تنگناهای بین المللی است. پتانسیل های نهفته در حوزه های اقتصادی بخش 
خصوصی از جهانگردی گرفته تا جذب ســرمایه های خارجی، از راه اندازی مجدد خطوط 
تولید کارخانه ها تا گســترش فناوری از طریق تجارت خارجــی و تهاتر کاال و خدمات، 
موجب رونق گرفتن مجدد صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی و گشایش های پولی و بانکی 
با مکانیزم به کارگیری پول های محلی، همه و همه امکان پذیر است و فعاالن اقتصادی در 
بخش خصوصی را تشویق به حضور مســتمر و پایدار هدایت خواهد نمود. اگرچه امروز 
ما یک بــرگ برنده هم داریم که آن هم تجربه فراوانی اســت که بخش خصوصی ما در 
ســال های سخت گذشته فراگرفته که امروز به مهارت مدیران در بخش خصوصی مبدل 
گشــته است. اقتصاد در عرصه ملی و بین المللی زبان متفاوت دارد و برای حضور مستمر 
و فعال در آن می بایست با زبان خود وارد شد و سپس با کسب دیدگاه های جهانی آن را 
دنبال نمود. اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت سرسختانه همراه با قدرت تحلیل شرایط 
در وضعیت های بحرانی، انعطاف پذیری و یافتن راه حل های جایگزینی اســت که قطعاً" 
می توانــد مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل بــه قهرمانان دوره تحریم فعلی نماید. 
این همان سرمایه قابل تقدیری است که در سال های رونق و شکوفایی، می تواند به سرعت 

عقب ماندگی ها را جبران نموده و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی سوق دهد.
در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس در طراحی، بهینه سازی نظام مالیاتی و یارانه ای در 
رأس اقداماتی است که برای مقابله با تحریم نفت پیش بینی نموده و حذف و کاهش برخی 
از معافیت هــای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتــی و افزایش نرخ برخی از پایه های 
مالیاتی موجود را در کنار حذف حداقل یک دهک در پرداخت یارانه نقدی، مولدسازی و 
یا فروش بخشی از سهام و دارائی های دولتی و همچنین اصالح قیمت حامل های انرژی 
و معرفی پایه های مالیاتی جدید ازجمله تدابیر اصالحی در بودجه ســال جاری و ســال 

آینده خواهد بود.
البته برآوردها حاکی از آن اســت که برای تنظیم بودجه ای مستقل از درآمدهای نفتی، 
دولت باید بتواند با اســتفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه های جاری و عمرانی، 
حــدود 100 هــزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبــود درآمدهای نفتی را بکند. 
براساس اعالم نظر کارشناسان برنامه و بودجه هرچند اصالح نظام مالیاتی و یارانه ها برای 
رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریم ها ضروری به نظر می رسد، ولی باید توجه داشت 
که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقه های فشار بین المللی علیه ما بوده و 
ناتوان ماندن ما از جذب ســرمایه گذاری خارجی وجه مهم تری از تحریم هاست. در حال 
حاضر فشارهای خارجی در کنار وضعیت نامناسب کسب وکار در داخل باعث بی رمق شدن 
تولیدشده و تا زمانی که حاکمیت فکری برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نکند، 
بعید است بتوانیم به گونه ای اصولی با خالء ناشی از تحریم نفت روبرو شویم. در این راستا 
اتاق بازرگانی باید بیش از پیش در خصوص چالش های کســب وکار اطالع رسانی کرده و 
بهبود وضعیت فضای کسب وکار کشــور را به مهم ترین مطالبه خود از حاکمیت تبدیل 
کند. اگر شرایط موجود تداوم یابد، رها شدن از نفت به عنوان رؤیایی دیرینه، حتماً" جدی 
تلقی شده که متأسفانه در پیچ وخم اقتصادی کشور به ویژه در طی دو دهه اخیر هیچ گاه 
تحقق نیافته است. ما همواره از کاهش وابستگی به نفت صحبت های زیادی کرده ایم ولی 
در عمل این هم عملی نشده، چراکه نه از بخش خصوصی کمک گرفته شده و نه اینکه در 
برنامه های توسعه ای، دولت از تصدی گری خود در اقتصاد دست برنداشته است. به خاطر 
داریم که در این جهت، کاهش وابستگی به نفت در برنامه سوم آغاز گشت ولی با فزونی 
درآمدهــای نفتی در برنامه های چهارم و نیز ابتــدای برنامه پنجم موضوع فراموش و به 
بایگانی دولت رفت. در قانون برنامه ششم توسعه سهم ثابت ساالنه حداقل 30 درصد برای 
صندوق توســعه ملی و افزایش ساالنه دو درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات 
نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شــده. طبق الزام برنامه ششم باید سهم نفت در 
بودجه 25.9درصد باشــد و 74.1 درصد دیگر از محــل درآمدهای پایدار و قابل وصول 
تأمین شود. البته ناگفته نماند که عملکرد سال 1397 از مسیر منحرف شد و سهم نفت در 
بودجه از 40 درصد گذشت که سازمان برنامه و بودجه این وابستگی را بیشتر از 50درصد 
دانسته و گزارش دیوان محاسبات درباره میزان وابستگی بودجه به نفت نشان می دهد که 
متوسط عملکرد سهم منابع حاصل از نفت در بودجه کل کشور حدود 35.3درصد بوده و 
64.7 درصد مربوط به سایر منابع نظیر مالیات، درآمد گمرک و واگذاری های مالی است.

ادامه این وضعیت همواره از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور رصد شده و در مقاطعی 
از زمان هشــدارهای الزم و جدی به مقامات دولت اعالم و مورد تاکید قرار گرفته است. 
کاهش درآمدهای نفتی موقعیتی اســت که دولت می تواند از تمام ظرفیت های موجود 
در بخش خصوصی اســتفاده کند. براساس آخرین مطالعات صورت گرفته در کمیسیون 
انرژی اتاق تهران حاکی از آن اســت که بیــش از 75 درصد از ظرفیت بخش خصوصی 
در حوزه های سازندگان، پیمانکاران، مشــاوران، مهندسی و ساخت و نیرو خالی است و 
تنها کمتر از 25درصد از این توان ارزشمند مورد بهره گیری است. این ظرفیت خالی در 
شرایطی که اقتصاد بدون نفت را تجربه می کنیم بهترین موقعیتی است که با اخذ سوابق و 
هدایت آن ها برای اجرای پروژه های حوزه انرژی ضمن تحرک بخشیدن به استفاده از توان 
بخش خصوصی، به راحتی می توان وابستگی به منابع نفتی را کنار گذاشته و به استقالل 
اقتصادی درون زا دســت یافت. در گزارش چشم انداز وضعیت نفت در ســـــال 2040، 
مرکـــــز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده که تولید نفت ما با روندی صعـــــودی 
تا ســال آینده میالدی به 4 میلیون بشکه و تا سال 2030 به 4.4 میلیون بشکه در روز 
برسد. ولی این برآوردها پیش از اجرایی شدن تحریم های جدید علیه صنعت نفت ایران 
صورت گرفته بود و اکنون با توجه به چالش های پیش رو، برخی تحلیل ها از کاهش 70 
درصدی فروش نفت ما خبر می دهد. یکی از اهداف بودجه ســال جاری دولت درآمدی 
142.5 میلیارد دالری در ازاء فروش روزی 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی 
بود. ولی با توجه وجود تحریم ها، دولت چاره ای جز بازنگری بودجه نداشــته و باید اذعان 
داشت که در بدبینانه ترین حالت فروش نفت به کمتر از 500 هزار بشکه در روز نخواهد 
رســید اگرچه به گزارش رویترز در ماه گذشــته میالدی ما تنها 400 هزار بشــکه نفت 
 در روز صادر کردیم که در مقایســه با ماه آوریل گذشــته کاهشــی معادل 50 درصدی 

نشان می دهد.
 به هر حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر تحریمی هم در کار نباشد در سال های 
پیش رو جذب ســرمایه گذاری در حوزه نفت برای ما دشوار خواهد بود زیرا ضمن اینکه 
نگرانی های شــرکت های خارجی از ســرمایه گذاری در فضای ناامن اقتصادی ایران ادامه 
خواهد داشــت، توجه به انرژی های بدیل و نیز ســرمایه گذاری روی نفت شیل هم روند 
صعودی خواهد گرفت. لذا با بازتعریــف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و 
طراحی مدلی جدید برای بهره گیری از توانمندی ها و پتانســیل های این بخش از اقتصاد 
کشور می توان در فاز اول به 50 درصد از کسب درآمدها امیدوار بوده و در تداوم منطقی 
آن در اقتصاد درون زای کشور و با یک شیب مالیم تا سال 1404 این سهم را حداقل به 
75 درصد نزدیک نمود که این بزرگ ترین اقدام و افتخاری است که در شرایط تحریمی 
و نیز اقتصاد بدون نفت می توان از ظرفیت توانمند و بالقوه بخش خصوصی بهره گرفته و 

امید را در دل جوانان فعال و مستعد ایرانی تقویت و پایدار نمود.

ترقی اقتصادی : فقراي شهري از 22 درصد در سال 1390 به 
35 درصد در سال 1397 و درصد فقراي روستایی از 14درصد 
در سال 1390 به 25 درصد در سال 1397 افزایش یافته است.

ماه هاســت که مقامات و مسئوالن کشــور اعالم می کنند که 
تحریم های آمریکا زندگی مردم ایران را هدف قرار داده اســت 
و حاال گزارش ها و آمارهایی که یک سال بعد از خروج آمریکا 
از برجام و تحریم های آمریکا منتشــر می شــود، این موضوع 
را به خوبی نشــان می دهد. اواخر مهرماه بود که صندوق بین 
المللی پول در گزارش با اشاره به تاثیرات تحریم ها اعالم کرد 
اقتصاد ایران در ســال 2018 با رشد منفی مواجه و 4.8 درصد 
کوچک تر شده اســت. همچنین گزارش که موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی منتشــر کرده است این نکته را تایید 
می کند و نشان می دهد که تحریم های آمریکا زندگی روزمره 
مردم و خوراکشــان را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی می توان 
گفت سفره آن ها را کوچکتر کرده است.  در مقدمه این گزارش 
نوشته شده:» با شدت یافتن تحریم هاي آمریکا پس از انقالب 
اسالمی بر اقتصاد ایران در سال 1390 و متعاقب آن توافقنامه 
برجام در 1392 ســپس خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در 
اردیبهشت 1397 اقدامات مختلفی توسط دولت جهت تامین 
رفاه خانوارها مانند ادامه پرداخــت یارانه نقدي، اختصاص ارز 
4200 تومانی بــه واردات کاالهاي اساســی، کاهش تعرفه یا 
ممنوعیت صادرات و از این قبیل انجام شــده است. اما آیا این 

اقدامات موثر بوده است؟«
در ادامه این گزارش و در پاســخ به این پرسش جدولی از روند 
سرانه مصرف اقالم اساسی خوراکی منتشر شده است که نشان 
می دهد؛ مصرف نان، برنج، قند و شکر، گوشت )قرمز و سفید( 
لبنیات، ماکارونی و... همگی از سال 96 تا 97 کاهش پیدا کرده 
اســت به نوعی که سرانه مصرف ماکارونی از 5.6 به 5.4 ، برنج 
از 35.6 بــه 33، نان از 130 به 120.6، گوشــت قرمز از 5.6 
به 4.7، گوشت ســفید از 22.1 به 20.6 و لبنیات از 54.7 به 

52.2کاهش پیدا کرده اســت.  البته این جدول نشان می دهد 
که از 1390 تا ســال 1397 همیشه روند کوچک شدن سفره 
خوراک مردم ادامه داشته است. برای نمونه میزان سرانه مصرف 
گوشــت قرمز در ســال 1390 حدود 7.4 کیلوگرم بوده است 
که در پایان ســال گذشته به 4.7 کیلیوگرم رسید و این یعنی 

کاهش 2.7 کیلیوگرم کاهش پیدا کرده است.
در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که وابسته 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت درباره کوچک شدن 
سفره مردم نوشــته شده:» بررســی روند مصرف سرانه اقالم 
ضروري در سبد غذایی خانوارهاي ایرانی کاهش مستمر مقدار 
مصرف تمامی اقالم را طی ســال هاي 1390 تا 1397 که فراز 

و فرود تحریم ها بوده، نشــان می دهد. به عبارت دیگر علیرغم 
اقدامات دولت، هنوز خانوارها در تامین رفاه خود دچار مشکل 
هســتند؛ به خصوص که مقادیر مصرف سرانه اقالم اساسی به 
جز نان و گوشــت ســفید کمتر از مقدار توصیه شده انستیتو 

تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور است.«
همچنین در این گزارش جدولی هم از روند افزایش خط فقر در 
کشور و رسیدن آن به بیش از 6 میلیون و 480 هزار تومان در 
شــهرها در سال 1397  منتشر شده است و آمده است:» خط 
فقــر براي یک خانوار 4 نفره شــهري در یک ماه از حدود یک 
میلون و 780 هزار تومان در ســال 1390 به 6 میلیون و 480 
هزار تومان در ســال 1397 و براي جامعه روســتایی از حدود 

996هزار تومان به 3 میلیون و 642 هزار تومان افزایش داشته 
اســت. در نتیجه فقراي شهري از 22 درصد در سال 1390 به 
35 درصد در سال 1397 و درصد فقراي روستایی از 14 درصد 
در سال 1390 به 25 درصد در سال 1397 افزایش یافته است. 
همچنین نابرابري درآمدي طی دوره مذکور در جامعه شهري 
از 37 درصد به 39 درصد و در جامعه روستایی از 35 درصد به 

37 درصد افزایش داشته است.«
همچنین در این گزارش پیشــنهاد شــده اســت:» با تشدید 
تحریم هــاي آمریکا علیرغم اقدامات مختلــف و مثبت دولت، 
مصرف اقالم اساســی خوراکی خانوارهاي ایرانی ســیر نزولی 
داشــته به خصوص که مقادیر مصرفی از مقادیر توصیه شــده 
نیز پایین تر اســت. همچنین درصد فقراي شهري و روستایی 
در حال افزایش است. با توجه به اینکه کاهش مصرف عمدتا از 
ناحیه مصرف خانوارهاي کم درآمد است تا خانوارهاي پردرآمد 
بنابراین نگرانی جدي در خصوص خانوارهاي کم درآمد وجود 
دارد. افزایش نابرابري درآمدي طی دوره مذکور موید این نکته 
اســت. از این روي پیشنهاد می شــود حذف یارانه خانوارهاي 
پردرآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه در اولویت قرار گیرد تا 
منابع الزم براي تامین درآمد خانوارهاي کم درآمد فراهم شده 
ســپس با توجه به یکسان نبودن خانوارهاي فقیر، ابتدا فقرا بر 
حسب ویژگی هایی مانند فقراي شهري و روستایی؛ بر حسب 
نوع شغل سرپرست خانوار؛ جنسیت سرپرست خانوار؛ طبقات 
اجتماعی سرپرست خانوار )بی سرپرست، بدسرپرست، ناتوان و 
...( و از این قبیل تفکیک شوند و متناسب با هر گروه سیاست 
یارانه اي جداگانه اي شــبیه کوپن غذایی، یارانه به اقالم خاص 
کوپن هاي تخفیف قیمت و ... اتخاذ شود. به عبارت دیگر گروه 
هاي واجد شرایط با ویژگی هاي یکسان و کوچک سازماندهی 
شــوند. سپس براي تامین رفاه هر گروه، به یک سازمان یا نهاد 
خاص مســئولیت ســپرده شــود. به این ترتیب سازماندهی و 

نظارت دقیق تر خواهد شد.«

افزایش فقراي شهري و روستایی
اثراتسوءتحریمهابرزندگیمردم:سفرههایایرانیکوچکشدهاست
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ترقی اقتصادی : یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند شاخص بورس در 
هفته های پیش رو، روند کاهشی را دنبال خواهد کرد، گفت: پیش بینی می شود که 

رونق بورس از دیماه 98 آغاز شده و در سال 99 هم ادامه یابد.
محمد ماهیدشــتی با اشاره به بررسی های صورت گرفته بر روی وضعیت عملکرد 
11 شرکت بزرگ بورســی کشور گفت: بازار بورس، بازار سهام شرکتها است و به 
غلط رایج شــده که بورس کشور را بازار ســرمایه می نامند در حالیکه سرمایه را 
می توان از روش های دیگری نیز غیر از معامالت بورسی معامله کرد؛ ولی مشخصا 
در بورس، سهام شــرکتها مبادله می شود و این عملکرد شرکتها است که مهم به 

شمار می روند.
کارشــناس بازار سرمایه افزود: بر این اســاس، با مطالعه ای که بر روی بزرگترین 
شرکت های صنایع بزرگ صورت گرفته، چند نکته اساسی مشهود است؛ اول اینکه 
نرخ رشد فروش شرکت های بزرگ در حال کاهش است و درآمدهای ریالی فروش 
آن ها هم که بر روی نرخ رشد اثرگذار است، در حال کاهش بوده و این به مفهوم 
آن اســت که اگرچه درآمدهای فروش شــرکت ها در سطح باالیی نسبت به سال 

گذشته قرار گرفته است، اما نرخ رشد آنها روند کاهشی دارد.
وی تصریح کرد: به طور مشــخص، درآمد بیشتر این شــرکتهای بزرگ، ناشی از 
درآمــد فروش آنها اســت که نرخ رشــد آن طی دو ماه اخیر نســبت به اوج آن 
کــه در مردادماه بوده، کمتر شــده اســت؛ در اردیبهشــت 98 درآمد ســاالنه 
فروش شــرکت های بزرگ در صنایع مختلف نســبت بــه فروردین، 4.66 درصد 
 رشــد کــرده و این نــرخ در مردادمــاه به 4.97 درصد رســیده؛ امــا بعد از آن 

سقوط کرده است. 
به عنوان مثال در شهریور و مهر، نرخ رشد فروش شرکتها به 4.54 و 3.55 درصد 
رسیده است که در ماه مهر، کمترین سطح نرخ رشد در سال 98 را رقم زده است.

ماهیدشــتی با بیان اینکه بازار سهام، بازار نرخ رشد است، گفت: اگر نرخ های رشد 
کاهــش پیدا کنند، تا وقتی که نرخ رشــد منفی نشــود، متغیر مدنظر ما کاهش 
نمی یابد، اما اگر رشد اتفاق نیفتد، قیمت سهام شروع به کاهش می کند؛ مثاًل اگر 
در اوج نرخ رشد درآمد، رقم 10 درصدی به ثبت رسیده باشد، اما پیش بینی شود 
که به 3 یا حتی 5 درصد برســد؛ حتی اگر فروش باالتر هم باشــد، قیمت سهام 

کاهش می یابد.
وی افزود: در مجموع کاهش این شــاخص ، از اردیبهشــت و خرداد 98 آغاز شده 
و در دو ماه اخیر نیز، زنگ خطر آن به صدا درآمده اســت. این در حالی است که 
فرآیند انقباض پولی نیز در کشور در پیش گرفته شده که در سایه آن، هم تورم و 
هــم نرخ ارز کاهش یافته و در عین حال، فروش های صادراتی نیز تحت تاثیر قرار 
گرفته اســت؛ به خصوص اینکه انقباض پولی در شــهریورماه نیز نمود یافته است 
و از اواخر شــهریور، کاهش درآمد شرکتها را شاهد بوده ایم و اکنون، برای دومین 

ماه، مجموع درآمد شرکتهای بزرگ کاهش یافته و در نتیجه آن، قیمت سهام نیز 
کاهش یافته است. 

چشم انداز کاهشی درآمدهای فروش
این کارشــناس مســائل اقتصادی در ادامه بــه تحلیل فاندامنتال بازار ســرمایه 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: مروری فاندامنتال به بازار نشــان می دهد که بازار با 
یک چشــم انداز کاهشــی برای درآمدهای فروش مواجه است؛ به عبارت دیگر در 
واقع بازار بدهی یعنی قیمت اوراق خزانه، نشانگر آن است که حداقل ما از اواسط 
شــهریور وارد یک رکود چهار ماهه شده ایم و اگر شــرایط نرمال باشد، این رکود 
فعاًل ادامه خواهد داشــت. این در حالی است که شاخص کل بورس نیز تبعا تحت 
تاثیر وضعیت فاندامنتال اســت و پیش بینی می شود که روند شاخص کل بورس 

طی هفته های آینده نزولی باشد.
ماهیدشــتی ادامه داد: یک مسأله این است که کاهش نرخ رشد فروش شرکتها را 
از اردیبهشت داشــته ایم که همان زمان شاخص به قله ی 227 هزار واحد رسید. 
بعد از اینکه در اوایل خرداد، شــاخص قله 227 هزار واحدی  را شکست، حرکت 
شــاخص کل شتابان بود و به نظر می رســد که در آن دوره، با حضور سهامداران 
خــرد و بــدون مطالعه در بازار مواجه بودیم؛ به این معنــا که قیمتها بدون اینکه 
مبنای فاندامنتال داشته باشند، شروع به افزایش کردند و به همین دلیل می توان 
گفت که محدوده منصفانه شاخص کل، همان 227 هزار واحد است؛ اما این عدد 

هم اکنون بسیار بدبینانه است.
وی در اســتدالل این پیش بینی گفت: حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد شده است و 
اینکه شاخص به 227 هزار واحد برگردد، خیلی بدبینانه است. اگر تغییر بنیادینی 
در وضعیت اقتصادی به صورت منفی رخ ندهد، ممکن نیســت شــاخص را در آن 
سطح دید. در شرایط عادی، پیش بینی می شود روند نزولی شاخص کل که اکنون 
حدود 305 هزار واحد اســت، با 14 درصــد کاهش، در محدوده نیمه دیماه تمام 

شود و روند رو به رشدی شکل گیرد.
چشم انداز نزولی شاخص در هفته های آینده

ماهیدشتی گفت: چشم انداز شاخص در هفته های آینده نزولی بوده و تا محدوده 
263 هــزار واحدی هــم پیش خواهد رفت که نشــان دهنده ی 14 درصد کاهش 
است. در ماه مهر، شاخص بورس بعد از 8 ماه رشد، منفی شد و منفی ماند و این 
کاهش رخ داده است و تا به حال هم خریداران توان نداشتند شاخص را باال ببرد.
وی افــزود: برخی فکر می کنند که فعالیت در بازار ســهام فقط بررســی قیمت 
شرکتها است، در حالیکه این روش سرمایه گذاری نیست؛ در مقابل عده ای هستند 
که پول دارند و شرکتها را مطالعه می کنند که قیمت منصفانه آنها چند است و بر 
این باورند که حتی اگر یک ریال هم باالتر از قیمت منصفانه باشــد، حباب شکل 
داده اند؛  آنها وقتی قیمت ها زیر ارزش منصفانه اســت، به صورت هوشمندانه وارد 

بازار شده و سهام می خرند.
رونق بازار بورس از سال 99

ماهیدشــتی گفت: در عین حال، عده ای هم  صرفاً با در دست داشتن منابع مالی 
اقدام به خرید می کنند که در مهرماه کاهشــی را که تجربه کرده اند، جبران نشده 
و قدرت خریداران مهر 98، از قدرت خریداران در ســال گذشته کمتر بوده است؛ 
بنابراین چشــم انداز شاخص بدبینانه اســت؛ مگر اینکه در  263 هزار واحد عالیم 

بازگشت را ببینیم.
این کارشــناس بازار ســرمایه افــزود: با توجه بــه اینکه برخی وقایع سیاســی 
مثــل انتخابــات مجلــس را داریــم و تورم قبــاًل باال رفتــه اســت، حداقل تا 
نزدیکــی پایان ســال انتظار رونق بــورس را نداریــم. البته رونق در ســال 99 
 در بازار ســهام شــرکتها به چشــم خواهد خورد که با رونق بخش واقعی اقتصاد 

متفاوت است.
وی پیش بینی کرد که در ســال 99 بخش واقعی اقتصاد اعم از ســاخت و ساز و 
مســکن رونق داشته باشد و بهتر از سال های گذشته باشد، اما در سهام رشد سال 

آینده به خوبی سال های گذشته نباشد.

ترقی اقتصادی : نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران، با بررســی پیش نویس قانون ارتقای بازار سرمایه، خواهان اصالح آن پیش از 

تصویب و اجرا شدند.
در نهمین نشست کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران، پیش نویس قانون ارتقای 
بازار سرمایه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی 
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه مشکالت بازار سرمایه در 
ســایر حوزه ها نیز شایع است، گفت، فقط در این حوزه نیست که نهاد ناظر هم در نقش 
سیاستگذار و مجری و هم در نقش ضابط ظاهر  می شود. برای حل این مساله در ساختار 

اجرایی کشور باید نگرش ها در بدنه دولت تغییر کند.
تصویب سند پیشگیری از وقوع جرائم در بازار سرمایه

 در ادامه این جلســه، آرش ابجدپور، کارشــناس این کمیســیون به تبیین مهمترین 
رویدادهای اخیر بازار پول و ســرمایه پرداخت. او به نقل از معاون حقوقی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، از تصویب و تأیید ســند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار 
سرمایه در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار خبر داد و عنوان کرد که به گفته 
مقامات سازمان بورس، این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابالغ شده است و سازمان 

با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.
وی همچنین به برخی جزییات پیش نویس قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: 
از نکات مورد بررسی در این پیش نویس نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از سپرده ها 

امالک، سهام، ارزهای دیجیتالی، غیردیجیتالی و طالست.
 در ادامه عباس آرگون، نایب رئیس این کمیســیون با اشــاره به تهیه پیش نویس قانون 
مالیات های مستقیم گفت: رییس سازمان بورس اعالم کرده است که تغییری در مالیات 
مربوط به ســازمان بورس ایجاد نمی شود. همچنین وزیر اقتصاد ودارایی نیز گفته است  
سود سپرده ها نیز مشمول مالیات نخواهد شد اما آنچه این مقامات بیان  می کنند، با آنچه 
در این الیحه آمده، مغایر است. لطف اهلل سعیدی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران 

نیز از تصویب افزایش پایه مالیاتی در شورای عالی سران قوا خبر داد.
آسیب شناسی سازمان بورس

در ادامه این نشســت، بررسی پیش نویس قانون ارتقای بازار سرمایه کشور در دستور کار 
قرار گرفت. یکی از فعاالن باســابقه بازار سرمایه که به دعوت کمیسیون در این نشست 
حضور یافته بود، آغازگر این بحث شد و به آسیب شناسی وضعیت سازمان بورس پرداخت 
و گفت: سازمان بورس طبق قانون، سازمانی دولتی نیست و عنوان »عمومی غیردولتی« 

بر آن اطالق شده است.
وی با بیان اینکه ســازمان بورس یک سازمان نوپاست، ادامه داد: بدعت هایی که اکنون 
توسط مسئوالن سازمان گذاشته  می شود،  می تواند خط  مشی آینده را تعیین کند. بنابراین 
ما فعاالن بازار سرمایه مجدانه درخواست  می کنیم که قانونی مترقی تصویب شده و سپس 

به درستی اجرا شود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره 
سازمان باید از بخش غیردولتی انتخاب شوند، گفت: چگونه است که معاون وزیر اقتصاد به 
عنوان عضو هیات مدیره و رییس سازمان بورس انتخاب  می شود. مساله این است که اگر 
قانون قبلی اجرایی نشده، تصویب قانون جدید، چه فایده ای خواهد داشت؟ سازمان بورس 
تا دو ســال پیش، رویکردی توسعه ای داشت اما اکنون این رویکرد کامال برعکس شده و 

مقامات این سازمان گویی به دنبال آن هستند که فعالیت ها را متوقف کنند.
وی فقدان پاســخگویی، حاکمیت ســازمانی معیوب و مقررات گذاری پراکنده و بیش از 
حد را به عنوان خالهای سازمان بورس برشمرد و گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار 

شــورای عالی بورس و اوراق بهادار مرجع نظارت بر فعالیت و رســیدگی به شــکایات از 
سازمان بورس است. با وجود این، متأسفانه ساختار مشخصی توسط شورای عالی بورس 
جهت انجام این مهم پیش بینی نشده است و در رویه جاری نه نظارت موثری بر فعالیت 
سازمان صورت  می گیرد و نه فرایند مشخصی برای رسیدگی به شکایات از سازمان وجود 
دارد؛ جالب اینکه قاعدتا در وضعیت فعلی، اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان باید بدواً 
به دبیر شــورا یعنی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود و این سازوکار با اصول 

حقوقی سازگاری ندارد.
وی همچنین اظهار داشت: تصمیمات و اقدامات مقامات و نهادهای دولتی قابل شکایت 
نزد دیوان عدالت اداری اســت و متاســفانه ذینفعان، از امکان شــکایت علیه اقدامات و 
تصمیمات - و نه مصوبات- ســازمان بورس به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در 
دیوان عدالت اداری محروم هســتند. لذا اصل امکان بازبینی قضایی تصمیمات اداری به 
عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق اداری در مورد سازمان بورس مغفول مانده است. در 
واقع، سیاست ها، عملکرد و آرای ســازمان بورس اصوال مصون از بازبینی هستند و باید 
چشــم انتظار نظر دادگاه های عمومی و پذیرش احتمالی دعوا توســط این دادگاه ها بود. 
مضافاً اینکه ســازمان در هنگام اعطای مجوز به اشخاص تحت نظارت از اشخاص مذکور 
تعهدی مبنی بر عدم شکایت و اعتراض علیه تصمیمات و اقدامات سازمان اخذ  می کند. 
این کارشناس بورس ادامه داد: سازمان بورس در اجتناب از پاسخگویی تا حدی پیش رفته 
است که در پیشنهاد قانون ارتقای بازار که از سوی سازمان آماده شده است، برای کارکنان 
سازمان مصونیت قضایی پیش بینی شده است. در صورت تصویب این پیشنهاد، هرگونه 

رفتار غیرقانونی توسط کارکنان سازمان مصون از پیگرد حقوقی خواهد بود.
وی در ادامه پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته ای متشکل از فعاالن بازار – از بخش خصوصی 
و غیرخصوصی- و کارشناســان مربوطه تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
نســبت به اشکاالت مطرح شده رسیدگی به عمل آمده و ضمن پیشنهاد اصالحات الزم 
مخصوصاً در آســتانه اصالح قانون بازار اوراق بهادار، نقشه راهی برای توسعه قانونمند و 

پرنشاط بازار سرمایه تدوین شود.
 سازمان بورس در قامت قانونگذار و ضابط

 در ادامه این نشست، محمدهادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ نیز عنوان کرد که 
به دلیل فرآیندهای بوروکراتیک در حوزه بازار سرمایه، شرکت ها از انتشار ابزارهای مالی 
خود پرهیز  می کنند. وی همچنین با اشاره به اخبار مربوط به انتشار اوراق گفت که نرخ 

اسمی این اوراق 18 درصد است اما نرخ موثر آن به بیش از 26 درصد  می رسد.
میثم باقری عضو کانون کارگزاران ســخنان خود را به بورس کاال و انرژی معطوف کرد و 

گفت که فعالیت شرکت های بازرگانی در بورس کاال به دست فراموشی سپرده شده است. 
وی همچنین از ضرورت ساماندهی فعالیت سفته بازان در بازار فیزیکی سخن گفت و افزود: 
این فعالیت ها باید به سمت بازارهایی که شفاف است، سوق داده شود. فرهنگ قراگوزلو  
عضو هیات مدیران کانون کارگزاران نیز با اشــاره به اینکه پیش نویس قانون ارتقای بازار 
سرمایه با هدف تغییرات همه جانبه تدوین شــده است، اظهار داشت: سازمان بورس در 
جریان تدوین این الیحه، از کانون صرافان نظرخواهی کرد اما شاید جز دو پیشنهاد کانون  
سایر پیشــنهادات در پیش نویس لحاظ نشده است. وی در ادامه با بیان اینکه »سازمان 
بورس هم قانونگذار و هم ضابط اســت« ادامه داد: سیاست های بازارها به سمتی هدایت 
شده که عمده سرمایه گذاری ها به صورت مستقیم انجام  می گیرد و نتیجه آنکه اکنون افراد 

عادی تعیین کننده قیمت در بازار هستند.
 وضع مقرره های بسیار به دلیل عدم شناخت بازار

عباس آرگون، نایب رییس این کمیســیون نیز گفت: عدم شــفافیت از سازمانی که باید 
ســمبل شفافیت باشد، پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، به نظر  می رسد وضع مقرره های 
بسیار به دلیل آن است که مسایل بازار سرمایه، برای متولیان آن ناشناخته است؛ مانند 

پزشکی که بیماری را تشخیص نداده و داروهای متعددی را تجویز  می کند.
وی همچنین تصریح کرد که بازار سرمایه گرفتار بوروکراسی است و تغییرات شرکت های 
بورســی پس از چندین ماه توســط سازمان بورس به رسمیت شــناخته  می شود. عدم 
حکمرانــی خوب، دخالت های بی جا، فقدان نگاه اســتراتژیک، نــگاه ارباب رعیتی، عدم 
به روزرســانی ساختار و عدم بهره مندی از فناوری روز در بازار سرمایه از جمله مشکالتی 

بود که آرگون به آن اشاره کرد.
مونا حاجی علی اصغری از فعاالن بازار سرمایه هم سرعت پایین سازمان بورس در پاسخ 
به مطالبات فعاالن بــازار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخش خصوصی در امور خود از 
برنامه زمان بندی برخوردار است و اگر مقام ناظر از چنین برنامه ای برخوردار نباشد، بخش 

خصوصی دچار مشکل  می شود.
محمد وطن پور، یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه با اشاره به اینکه سازمان بورس، وظایف 
بی شماری را برای خود متصور است، گفت: گویی تمام اتفاقات و تخلفات حول بازار سرمایه 
باید توسط این ســازمان احراز شود، با وجود چنین نگرشی، با هر میزان قانون نویسی و 
توســعه فیزیکی سازمان، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در واقع اگر این ذهنیت در 
سازمان بورس، اصالح نشود، مشکلی حل نخواهد شد. علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل 
صندوق توســعه ملی، نیز از ضرورت شکل گیری نهادهای حسابرسی حرفه ای حول بازار 
سرمایه سخن گفت و همچنین به فعاالن بازار سرمایه توصیه کرد که پیش قدم شده و به 
دولــت و نهادهای ذیربط اعالم کنند که کدام قوانین مزاحم بوده و حوزه فعالیت آنها در 
مورد چه قوانینی دچار کمبود اســت. وی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ایی میان 
بورس ایران و بورس برخی کشورها از جمله ترکیه، توصیه کرد که فعاالن بازار سرمایه، این 

توافقنامه ها را از مفاهمه صرف خارج کنند و به صورت عملی به آن بنگرند.
محمدجواد پاک نیت، از فعاالن بازار سرمایه نیز از موانع موجود در مقابل توسعه صندوق ها 

در بازار سرمایه انتقاد کرد و خواستار تسهیل توسعه این نهادهای مالی شد.
در ادامه پس از آنکه سایر حاضران این کمیسیون دیدگاه های خود را مطرح کردند، فریال 
مستوفی، رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با جمع بندی نظرات مطرح 
شده، پیشنهاد کرد که در جلسه دیگری این مسایل با حضور مسئوالنی از سازمان بورس 
و اوراق بهادار مورد بررســی قرار گیرد که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت. سپس 
مقرر شد پیشنهادات کمیسیون در مورد پیش نویس قانون ارتقای بازار سرمایه کشور پس 

از جمع بندی نظرات به صورت مکتوب به نهادهای ذیربط ارسال شود.

نقدی بر پیش نویس قانون ارتقای بازارسرمایه 
جایگاهبرنامههایتوسعهایدربورسکجاست؟
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دیدگاه

نقدینگیدوبارهبهبازارسرمایهبرخواهدگشت؟
رونق و رشــد بازار بورس در گرو نقدینگی است و منحنی  

عرضه و تقاضــا در این بازار با جذب نقدینگی های جدید 
است که سیر صعودی پیدا می کند. تفاوت بازار سرمایه با 
بازارهای دیگر نظیر بازار ارز، مسکن یا خودرو این است که آثار ورود و خروج نقدینگی بالفاصله و در 
مدت زمان کوتاهی در چهره بازار نمایان می شود.  از روزهای پایانی تابستان تا اوایل پاییز شاهد یک 
جابجایی و ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه بودیم. دالیل این نقل و انتقال نیز روشن بود. بازارهای 
دیگر بویژه بازار ارز و سکه جذابیت، بازدهی و اطمینان گذشته را در نگاه شهروند ایرانی از دست دادند 
و درست هنگامی که شهروندان و صاحبان سرمایه های خرد و کالن دچار نوعی سردرگمی بودند چراغ 
بازار بورس برای جذب این سرمایه ها سبز شد.  اما برخالف آن اتفاق، چند روزی است که ضرباهنگ 
معامالت در بورس ُکند شده و گردش تقاضا و عرضه به تعبیر فعاالن بازار، رمق و »انرژی حرکت ساز« 
را ندارد.  این یک ســوال کلیدی است که دالیل اُفت فشار سرمایه در بورس چیست. چرا بازار ظرف 
کمتر از دو ماه بعد از انتقال سرمایه های سرگردان بازارهای دیگر با کمبود نقدینگی روبرو شده است؟ 
چه اتفاقی بر سر سرمایه سهامداران تازه وارد آمده است؟ و چرا آن انتظاری که عده زیادی از فعاالن 
اقتصادی حتی مســئوالن دولتی مبنی بر جهش بورس بعد از ورود سرمایه های سرگردان داشتند، 
محقق نشــده است؟ این نوشتار سعی دارد برای این سواالت کلیدی پاسخی درخور بیابد.  با رصد و 
ارزیابی اتفاقات ملموس و مشهود بازار در چند روز اخیر، دو پاسخ برای پدیده اُفت فشار و یا کاهش 

تاثیر نقدینگی در بورس می توان متصور بود:
 1- اول نگاه و رفتار غیرواقعی ســهامداران یا همان چیزی که تحت عنوان تب و هیجان سودآوری 
از آن یاد می شود.  متاسفانه این وضعیت هیجان آلود و رویاگونه هنوز بر بخش عمده رفتار فعاالن 

بازار بورس حاکم است. 
در نتیجه، مبادله کنندگان در دو سوی این بازار، بدون شناخت کافی از مختصات آن، کلید »خرید« 
و یا »فروش« را روشــن می کنند. تصمیمات هیجانی عالوه بر سهامداران تازه وارد، در موارد زیادی 

دامنگیر سهامداران قدیمی نیز هست.
 دستکم در این دو ماه ده ها نمونه و مثال می توان از آمار و خروجی بازار بورس برای این رفتار هیجانی 
ارائه کرد. چه در روزهایی که شاخص بورس، سیر صعودی داشت و سهامداران خرد و کالن با هیجان و 
به امید کسب سودهای افسانه ای صف »خرید« را شلوغ کردند و چه زمانی که شاخص تنزل کرد و به 
»اصالح« رفت، بسیاری از آنها تا همین روزها از روی ترس و نگرانی به سمت »فروش« هجوم آوردند.

 وقتی در میانه مهرماه شاخص به مقاومت 330 هزار واحدی برخورد کرد، کمتر کسی به این اندیشید 
که این احتمال وجود دارد شاخص نزدیک به 30 هزار واحد دچار اصالح شود. این روند اصالح نسبتاً 
عمیق اتفاق افتاد و همانجا بود که عنصر روانی ترس بر خوش بینی و هیجانهای کاذب ســهامداران 

غلبه کرد.
 2- بخش دیگری از قصور و تقصیر عدم استفاده بهینه از سرمایه های سرگردان را می توان متوجه 
بازیگران و گروه های نخبه بازار کرد. مقصود از گروه های نخبه در بازار سرمایه، مجموعه هایی هستند 

که سرمایه انبوه دراختیار دارند اعم از صندوقهای سرمایه گذاری و یا شرکتها و نهادهای حقوقی.
 وقتی فلش ســرمایه های ســرگردان از بازارهای دیگر )اعم از بازار ارز یا مسکن و خودرو( به سمت 
بورس چرخش کرد، انتظار می رفت، این گروه های نخبه بازار با یک استراتژی روشن و ظرفیت سازی 
شایســته، بستر جذب و هدایت سرمایه سهامداران تازه وارد را فراهم کنند. اما در این مرحله شواهد 

چندانی از دو نقش مهم »جذب و هدایتگری« گروه های نخبه بازار نمایان نشد.
 سوالی که برای هر کارشناس دوراندیش بازار سرمایه مطرح است، این است که چرا در فضای پرتالطم 
بازار این گروه های نخبه)شرکتهای حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری( که اغلب متکی بر ناظران و 
تحلیلگران با تجربه هستند، سهامداران تازه وارد را در فضای پرتالطم بورس سرگردان می گذارند آیا 
اساسا این مجموعه ها خط مشی متناسبی برای وضعیت های دائم متغیر بازار اندیشیده اند و به طور 
کلی، بازارســاز در سیستم مدیریتی بورس ایران چه جایگاهی دارد؟  تحلیل این بخش از واقعیت ها 
یعنی، نقش بازارساز و گروه های نخبه در بورس جزو ضروریات »توسعه و تحول بازار سرمایه« است 

که تا حد زیادی از آن غفلت می شود.

کارشناس بازار سرمایه
سید حمید رضا علوی 

تداومروندکاهشیشاخصبورسدرهفتههایپیشرو
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ترقی اقتصادی : معاون اســبق ارزی بانک مرکزی می گوید بازار ارز 
ایران به شدت تحت تاثیر روابط بین المللی قرار گرفته و اگر اینستکس 

اجرا شود قیمت دالر تا مرز 10 هزار تومان کاهش خواهد یافت.
سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی باور دارد چنانچه 
روند افزایش نقدینگی به این شــکل ادامه یابد در آینده و ظرف دو 
سال آینده بازار ارز دوباره جهش خواهد یافت با این همه اگر از منابع 
صندوق توسعه ملی برای واردات مواد اولیه کارخانجات استفاده شود 
تولید رونق می گیرد و قیمت ها روند کاهشــی خواهد یافت. در ادامه 

مشروح مصاحبه او را می خوانید.

 قیمت ارز همچنان در حالتی بی نوســان باقی مانده اســت، آیا 
می توانیم امیدوار باشیم که در آینده هم این روند ادامه داشته باشد؟
وضعیــت قیمت ارز مانند هر کاالی دیگر صرفا با بررســی یکی دو فاکتور به 
دســت نخواهد آمد ولی به طور کلــی عامل تعیین کننده در قیمت آن روابط 
سیاسی ایران با کشورهای دیگر و از همه مهمتر ایاالت متحده است. چنانچه 
در آینده نزدیک روابط این دو خصمانه تر شــود، قیمت ارز دوباره رشد خواهد 
کرد و اگر روابط میان دو کشــور به ســمت مصالحه برود طبعا قیمت دالر تا 
مرز 10 هزار تومان هم کاهش خواهد یافت. این میان برقراری اینســتکس یا 
سازوکارهای مشــابه هم می تواند نقشی مشابه بازی کند و دالر را تا 10 هزار 

تومان کاهش دهد.
 کاهش اخیر قیمت ارز ناشی از چه بود؟

ببینید قیمت هر کاالیی باید به گونه ای تعیین شــود که مصرف کننده امکان 
تهیه آن را داشــته باشــد. به بیان دیگر اگر قیمت کاالها آن قدر افزایش یابد 

که دیگر نتواند مصرف کننده آن را تهیه کند عمال نقض غرض شــده و بازار 
تعطیل می شــود. در گذشــته قیمت ارز بیش از کشش بازار افزایش یافت که 
این مهم سبب شده تا در ماه های گذشته قیمت ها به سمت تخلیه شدن پیش 
بروند چرا که با قیمت های پیشین بازرگانان امکان مبادالت خود را نداشتند. 
این مهم گرچه ســبب شد تا واردات کشــور روند کاهشی به خود بگیرد و تا 
حدی در برخی از کاالها تولید داخل جایگزین واردات شــد ولی در کاالهایی 

که امکان جایگزین توسط تولید داخل وجود ندارد.
 تا کنون چقدر از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است؟

آن طور که گزارش شــده حدود 9 میلیارد دالر ارز به سامانه نیما بازگشته و 
آنطور که آمارهای رسمی می گویند بالغ بر 50 درصد از ارز حاصل از صادرات 
نیز در 6 ماهه نخست به کشور برگشت. چنانچه ارز حاصل از کاالهای قاچاق 
نیز به کشور وارد شــود احتماال دست کشور در این بخش بازتر خواهد بود و 

اندکی به کاهش قیمت ها کمک کند.این میان باید توجه داشــت که 50 
درصد دیگر از ارزی هم که توسط صادرکنندگان 

وارد کشور نشده به شکل کاال وارد کشور 
می شــود که این نیز در شرایط فعلی 
اتفاق مفیدی است.خوشبختانه پس 
از تمهیداتی که اندیشیده شد عمال 
بازرگانان بــا بانک مرکزی به تفاهم 
رسیدند و رغبت صادرکنندگان برای 

واردات ارز افزایش یافت.
 با این همه علی رغم این اتفاقات 

و ثابت مانــدن نرخ ارز قیمت کاالها 

کاهش نیافت. دلیل این مساله چیست؟
همان طور که گفتید قیمت ارز با کاهشــی نســبی به کانــال 11 تا 12 هزار 
تومانی آمد ولی قیمت کاالها کاهش نیافت زیرا به نظر می رســد تخصیص ارز 
کافی توســط بانک مرکزی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر ثبت سفارش ها 
کند صورت می گیرد. ببینید در چهار ســال اول دولت آقای روحانی نرخ تورم 
کاهــش یافت دلیل آن هم جایگزینــی واردات با کاالهای گرانی بودند که در 
داخل تولید می شــود و ثبت سفارش ها با سرعت انجام می گرفت که اکنون با 
مشــکل مواجه است. به عبارت دیگر سیاستگذار با مهار تقاضا در صدد کنترل 

بازار برامده و در نتیجه تخصیص ارز کمتر زا انتظار بازار است. 
 با این همه آینده بازار ارز در کشور را چه پیش بینی می کنید؟

با روش های فعلی شاید بتوان امسال و سال آینده قیمت ها را کنترل کرد ولی 
با این روش برای طوالنی مدت راه به جایی نخواهیم برد. چنانچه 
نرخ نقدینگی با همین شــدت باال برود و بانک مرکزی هم 
برای کمک به دولت در زمینه کســری بودجه اقدام به 
چاپ اســکناس کند تا دو سال آینده دوباره جهشی 
در بــازار ارز به وجود خواهد آمــد که طبیعتاتداوم 
این شــرایط نیز تبعات خود را بــه دنبال دارد. اگر 
برای کمک به تولید داخل از منابع صندوق توسعه 
ملی یا نهادهای دیگــر برای مواد اولیه کارخانجات 
اســتفاده شــود و تولید داخل رونق بگیرد در همین 
مدت ما می توانیم کاهــش قیمت تولیدات داخل را هم 
مشاهده کنیم ولی به هر روی باید برای بازار ارز برنامه بلند 

مدت تری داشت.

ترقی اقتصادی :  موعد اجباری شدن رمزهای دوم یکبار 
مصرف در حالی اول دی ماه تعیین شــده که هنوز ابهامات 
و ســواالتی درباره چگونگی اجرای این طرح وجود دارد و 
از همه مهم تر اینکه به نظر کارشناســان، اجرای این طرح 
نمی تواند جلوی سرقت های اینترنتی را بگیرد و فقط کار را 

برای آنها سخت تر می کند.
در تازه ترین گام در مســیر اجرای طــرح رمزهای یکبار 
مصــرف، بانک مرکــزی در اطالعیه ای اعــالم کرد: انجام 
تراکنش های بانکی و پرداخت از ابتدای دی ماه امســال با 

رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد شد.
بر این اســاس، از مشــتریان بانک ها خواســته شده است 
به منظور دریافت رمز و تایید شــماره تلفن همراه به بانک 

صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
پیش از این قرار بود طرح اســتفاده اجبــاری از رمز دوم 
یکبار مصرف از اول خرداد امســال اجرا شود، اما به دلیل 
ناتوانی برخی بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن 
ارایه این خدمات و همچنین وقوع مشــکل در شماری از 

اپلیکیشن های بانکی به تاخیر افتاد.
بــا توجه به برنامه جدی نهادهای ذیربط برای اجرای طرح 
رمزهــای دوم یکبار مصرف، هنوز ابهامــات زیادی درباره 
اجــرای این طرح وجود دارد که توجه به رفع آنها می تواند 
به بهبود فرایند اجرای طرح کمک کند. برخی از مهم ترین 
ســواالتی که توسط مشــتریان بانک ها مطرح شده شامل 

موارد زیر است.
چرا بانک ها مردم را مجبور به نصب نرم افزار 

اختصاصی می کنند؟
اپلیکیشــن های اختصاصی تلفن همراه به عنوان مهم ترین 
ابزار برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف معرفی شده اند، اما 
مساله این است که چرا مشتریان برای استفاده از خدمات 
رمــز دوم یکبار مصــرف یک بانک حتما بایــد از نرم افزار 

اختصاصی همان بانک استفاده کنند.
به نظر می رســد، بانک ها قصــد دارند با اجبــار به نصب 
نرم افزارها، مشتریان را ترغیب به استفاده از سایر خدمات 
بانک مانند تراکنش های مالی کنند تا برای آنها درآمدزایی 

داشته باشد.
اگر چه وجود نرم افزار اختصاصی می تواند امنیت این رمزها 
را بــاال ببرد اما اجبار برای نصب نرم افزار جداگانه هر بانک 

مشکالتی را برای مشتریان ایجاد می کند.
چرا ظرفیت تلفن های همراه باید توسط 

اپلیکیشن های رمز یکبار مصرف، پر شود؟
بــا توجه به اینکــه حــدود 30 بانک در کشــور فعالیت 

می کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور 
به نصب نرم افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید تلفن های 
همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یکبار مصرف آنها 

اختصاص دهند.
در واقع، مشــکل بزرگــی که در صورت اجبــار در نصب 
نرم افزارهای اختصاصی بانک ها رخ می دهد، اشغال فضای 
حافظه گوشی های همراه است به طوری که مشتریان باید 
برنامه های کاربردی دیگر خود را از گوشــی پاک کنند تا 
امــکان نصب چندین نرم افزار بانکی برای دریافت رمز دوم 

یکبار مصرف جداگانه هر بانک فراهم شود.
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر به طور میانگین 
هــر فرد از 5 تــا 10 بانک مختلــف، کارت بانکی دریافت 
کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها 
یک اپلیکیشــن مخصوص نصب کند باید 5 تا 10 نرم افزار 
مربوط به این بانک هــا را در تلفن همراه خود نصب کنند 

که امری محال یا دشوار خواهد بود.
برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک ها 
ســامانه ای واحد را برای دریافت رمزهــای یکبار مصرف، 
ایجاد کنند تا عالوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل 

نرم افزارهای متعدد مواجه نشوند.

 آیا ارسال رمز از طریق پیامک، امنیت دارد؟
گفته شده است که برای تلفن های غیر هوشمند قرار است 
ارسال رمز دوم یکبار مصرف از طریق اس ام اس و پیامک 
باشــد، اما مساله این اســت که به نظر کارشناسان امنیت 

شبکه، این پیامک ها امنیت ندارند.
زیرا بسیاری از اپلیکیشن ها در زمان نصب، اجازه دسترسی 
به بخش های مختلف دستگاه تلفن همراه از جمله پیامک ها 
را از نصب کننده، ســوال کرده و همگــی افراد نیز بدون 
توجه به این نکته، اپلیکیشــن ها و نرم افزارهای موبایلی را 
نصب می کنند. بر این اساس، پیامک های حاوی اطالعات 
حســاس مالی و رمز دوم یکبار مصــرف نیز امنیت ندارد. 
اگرچه گفته می شــود که این پیامک ها برای مدتی کوتاه 
و 60 ثانیه اعتبار دارند، اما باید دانســت که سارقان برای 
فیشینگ و سرقت اینترنتی می توانند در کمتر از 60 ثانیه 

نیز کار خود را انجام دهند.
گوشی های غیرهوشمند چگونه رمز دوم یکبار 

مصرف دریافت کنند؟
هنوز بخش قابل توجهی از مردم به ویژه سالمندان تمایلی 
به اســتفاده از گوشــی های هوشــمند ندارند، این گروه 
به دالیل مختلف تمایل دارند که از گوشــی های ســاده و 

معمولی استفاده کنند.
در صورت اصرار بانک ها بر نصب نرم افزار برای اســتفاده از 
رمزهای دوم یکبار مصرف، برای این دســته از مشــتریان 

مشکل ایجاد می شود.
رئیــس کل بانک مرکــزی در این باره گفته اســت: بانک 
مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک را راه اندازی 
کرده است، اما اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه 

زمان الزم دارد.
اگرچه اعالم شــده که تا ابتدای دی ماه قرار است سامانه 
رمز دوم یکبار مصرف برای گوشی های غیرهوشمند فعال 
شود، اما باید توجه داشت که پیش از این نیز چند بار قرار 
بوده اســت که این موضوع تحقق یابد، امــا هنوز به طور 
کامل جنبه اجرایی نیافته است، بنابراین، شاید این بار نیز 

به سرنوشت تجربه های گذشته دچار شود.
پیگیــری ها از برخی بانک ها نشــان می دهد که خود آنها 
تاکنون اقدامی را برای تلفن های همراه غیرهوشمند انجام 

نداده و منتظر طرح های بانک مرکزی هستند.
چرا بابت طرح اجباری، باید پول بپردازیم؟

با وجود اینکه پیشتر اعالم شده بود، راه اندازی این سامانه 
بدون دریافت هزینه و به طور رایگان توسط بانک ها انجام 
می شــود اما برخی گزارش ها از دریافت کارمزد در برخی 
بانک ها حکایت دارد. برخی بانک ها به طور رایگان از طریق 
پیامک اقدام به ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف می کنند، 
اما مدیران آنها گفته اند که پس از اجباری شــدن استفاده 
از رمزهای پویا، قصد دارند که ارسال این پیامک ها را پولی 
کنند. مراجعه کننده یکی از شــعبه های بانکی، زمانی که 
بحث اخذ پول بابت ارســال رمز دوم یکبار مصرف مطرح 
شد، به ایرنا گفت: »ما نمی خواهیم پول زور به کسی بدهیم 
نه به سارق اینترنتی و نه به بانک، اگر بانک اصرار به اجرای 

این طرح دارد، چرا پولش را باید به زور از مردم بگیرد.«
 ماجرای پر رمز و راز رمزهای پویا همچنان 

ادامه دارد
به نظر می رســد که طــرح رمز دوم یکبــار مصرف برای 
جلوگیری از فیشــینگ و ســرقت اینترنتی، هنوز ابهامات 
زیادی دارد که باید مردم را درباره این سواالت اقناع کرد.

در غیــر این صــورت با فرا رســیدن موعــد اول دی ماه، 
مســووالن ناچار خواهند شــد که دوباره این طرح را برای 

مدتی نامعلوم به تعویق بیندازند.
باید بدان توجه داشــت طرح ارســال رمزهای دوم یکبار 
مصرف، نمی تواند جلوی فیشینگ را بگیرد، بلکه فقط کار 

را برای سارقان اینترنتی سخت تر می کند.

فیشینگ از بین نمی رود 
پنجابهامدربارهاجباریشدنرمزهاییکبارمصرف

افزایشاعتباربازسازی
برخیاستانهایسیلزده

ترقی اقتصادی : سرپرســت اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن از پرداخت حدود 
350میلیارد تومان تسهیالت قرض الحســنه به سیل زدگان خبر داد.رضا صالحی شهرابی 
سرپرســت اداره کل تســهیالت تبصره ای بانک مسکن با بیان اینکه تمامی توان و آمادگی 
شــعب بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به تمامی سیل زدگان کشور به 
کار گرفته شــده است گفت: سه استان لرستان، گلســتان و خوزستان به ترتیب بیشترین 
میزان پرداخت تســهیالت به سیل زدگان به لحاظ ارزش ریالی را تاکنون داشته اند. وی با 
بیان اینکه شــعب بانک مسکن در مســیر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به سیل زدگان 
ســعی کرده تا راحت ترین شــرایط را در نظر بگیرد، اظهار کرد: از آنجاکه در جریان بروز 
بحران سیل در ابتدای امسال، حجم زیادی از ساختمان های مسکونی به طور کامل تخریب 
یا با جریان شــدید سیل برده شدند، سیاســت پیش بینی شده برای پرداخت تسهیالت به 
آســیب دیدگان ناشی از جریان این سیل بر این قرار گرفت تا در جهت کمک به آنها برای 
بازگشت ســریع به جریان عادی زندگی، کمترین سخت گیری از مرحله تشکیل پرونده تا 

پرداخت تسهیالت به شکل قرض الحسنه برای آنها در نظر گرفته شود.

تغییردرترکیبهیاتمدیرهبانکگردشگری
ترقی اقتصادی: بانک گردشگری در اطالعیه ای، اسامی هیات مدیره خود را به سامانه بورس 
اوراق بهادار اعالم کرد.بانک گردشگری با نماد وگردش  به استناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی 
روز 10 خردادماه 97  و جلســۀ هیات  مدیرۀ روز 19 آبان ماه 98 اسامی اعضای هیات  مدیره 
و نمایندگان آنها و ســمت هریک را روی ســامانه کدال سازمان بورس قرار داد. بر اساس این 
اطالعیه، حســین ثابتی به عنوان رییس و رضا کامران به عنوان نایب رییس در ترکیب هیات 
مدیره این بانک باقی مانده اند ولی ســعید جمشیدی به جای محمد آخرتی به ترکیب هیات 
مدیره این بانک خصوصی اضافه شده است.از بین اعضای هیات مدیره، رضا کامران به صورت 

موظف و حسین ثابتی و سعید جمشیدی به صورت غیرموظف فعالیت می کنند.

بانکرفاه۲۰۵ریالسودمحققکرد
ترقی اقتصادی: بانک رفاه با انتشــار صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 
ماه 98 )حسابرسی نشده( اعالم کرد: به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق کرده است.بر 
اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک رفاه در سامانه کدال، این بانک اعالم کرد: در دوره 
6 ماهه منتهی به 31 شــهریور ماه 98 )حسابرسی نشده( به ازای هر سهم 205 ریال سود 
محقق کرده است و این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 
)462( ریال زیان محقق کرده بود.الزم به ذکر اســت: افزایش 39 درصدی جمع درآمدهای 
مشاع از عمده دالیل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.بر اساس گزارش 
شــفاف ســازی مالی بانک رفاه و بر مبنای، عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند ماه 98 مبلغ 4.781 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

صعودصادراتیهادردرآمدهایمشاعوغیرمشاع
ترقی اقتصادی: بررســی عملکــرد مالی بانک صادرات ایران نشــان می دهد که این بانک به 
درآمدهای مشــاع و غیرمشاع بسیار مناســبی طی سال جاری دست پیدا کرده به نحوی که از 
سال مالی 96 تاکنون درآمدهای آن روند صعودی داشته است.افزایش درآمدها چه مشاع و چه 
غیرمشاع از اصلی ترین اهداف یک بانک است. افزایش درآمد و قرار گرفتن در مسیر سوددهی به 
طور طبیعی اصلی است که هر بنگاه اقتصادی برای دستیابی به آن تالش می کند. در این مسیر 
ممکن است که فراز و فرودهای بسیاری ایجاد شود اما در نهایت رسیدن به سود و درآمد پایدار 
اصلی ترین هدف بنگاه های اقتصادی اســت. در این بخش و در بین گروه  بانکی در بازار سرمایه 
یکی از بهترین عملکردها را بانک صادرات ایران داشــته اســت. بانک صادرات ایران در بخش 
درآمد های مشاع طی سال 96 بیش از 14 هزار میلیارد تومان درآمد داشته و از این حیث سومین 
بانک پردرآمد کشورمان بوده است. طی سال 97 نیز این رقم به بیش از 16 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. در پایان اسفند 97 بانک صادرات ایران با افزایش 137 درصدی در بخش درآمدهای 
مشــاع و افزایش 31 درصدی در بخش درآمدهای غیرمشاع مواجه بوده است. درآمد تسهیالت 
اعطایی و ســپرده گذاری های بانک صادرات ایران طی شش ماه از سال 98 با رشد 25 درصدی 
نسبت به سال گذشته از 7هزار و 830 میلیارد تومان به 9هزار 813 میلیارد تومان رسیده است. 

موضوعی که چشم انداز دستیابی به سود برای سال آینده را بیش از پیش نمایان می سازد.

مشتریانبانکسینا
برایفعالسازیرمزیکبارمصرفاقدامکنند

ترقی اقتصادی: بانک ســینا از مشتریان خواســت با توجه به اجرایی شدن رمز دوم یکبار 
مصرف کارت از اول دیماه جاری، جهت فعالســازی این خدمت به شعب بانک مراجعه کنند. 
روابط عمومی بانک سینا گزارش داد: در راستای دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
مبنی بر لزوم اســتفاده از رمز دوم یکبار مصرف کارت در تراکنش های مالی، رمز دوم ثابت 
کارت از اول دیماه جاری غیرفعال خواهد شــد و به همین منظور الزم است مشتریان جهت 
فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت از طریق شعب بانک اقدام کنند.رمز دوم ایستای کارت 
 بانکی که هم  اکنون برای بســیاری از مشــتریان شبکه بانکی فعال است تا پایان آذر ماه قابل 
 اســتفاده خواهد بود و پس از آن در تراکنش های غیر حضوری کارتی )خرید از طریق درگاه 

اینترنتی، نرم افزارهای موبایلی و...( باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.

ارائهتسهیالتبرایرونقتولیدملی
باجذبمنابعخردمحققمیشود

ترقی اقتصادی: معاون عملیاتی بانکی بانک ایران زمین گفت: ارائه تسهیالت در راستای رونق 
تولید ملی با جذب منابع خرد محقق می شود. گردهمایی بزرگ مدیریت شعب استان های خراسان 
رضوی و شــمالی بانک ایــران زمین با حضور  هادی قدیمی معــاون عملیات بانکی و مدیریت 
محترم استانی و روسای شعب این استان با هدف بررسی عملکرد چند ماهه اخیر برگزار شد.در 
ابتدای این مراسم میثم شــمس آبادی مدیر امور شعب استانی بانک ایران زمین  ضمن خوش 
آمدگویی به معاون عملیات بانکی گزارشی از عملکرد شعب استان در سال جاری را با بیان این 
که اســتان خراسان رضوی وشمالی دارای ظرفیت ها و اســتعدادهای مالی خوبی است، اظهار 
داشت: در ســال جاری همکاران شــعب در زمینه بازاریابی و مذاکره با شرکت ها، کارخانجات 
و صاحبان صنایع و ســرمایه فعالیت مناسبی داشــتندکه به لطف خدا نتایج رضایت بخشی در 
این زمینه حاصل شــده است.وی انسجام و تحرکات تیمی در شــعب را یکی از تاثیرگزارترین 
 روش های مذاکره و تکنیکی مفید جهت کاهش خطا در اعتبار سنجی و شناسایی نیازهای مشتری 

عنوان کرد.

انتشارصورتهایمالی۶ماهه
بانکقرضالحسنهمهرایران

ترقی اقتصادی:بانک قرض الحسنه مهر ایران با انتشار صورت های مالی میان دوره ای 6ماهه 
منتهی به 31شهریور98)حسابرسی نشده(اعالم کرد:در این دوره، مبلغ 2.428میلیارد ریال 
ســود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه 47درصد رشد دارد.بر اساس شفاف سازی مالی 
صورت گرفته، انتشار گزارش شش ماهه عملکرد)حسابرسی نشده( بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نشــان می دهد که این بانک در این دوره عملکرد بهتری نســبت به مدت مشابه سال 
مالی قبل داشــته است.بررسی صورت های مالی این بانک حاکی از آن است که درآمدهای 
آن در شــش ماهه نخست امسال به 6.989میلیارد ریال رسیده که افزایش قابل توجهی به 
میزان 54درصد نســبت به دوره مشابه سال گذشته یافته است.از سوی دیگر رشد بیش از 
60درصد درآمدهای عملیاتی بانک نســبت به مدت مشابه سال مالی قبل نشان از پرداخت 
حداکثری تســهیالت قرض الحسنه از محل منابع جذب شده به هموطنان عزیزمان بوده و 
پوشــش حداکثری هزینه های بانک از محل این درآمدها نشان از گام های موفق برداشته 

شده در این مسیر است.

درآمد١8٧٣میلیاردتومانیبانکاقتصادنوین
ترقی اقتصادی:بانک اقتصاد نوین در مهر ماه98حدود 397میلیارد تومان درآمد تســهیالت 
داشــته است، حال آنکه سود پرداختی بابت سپرده ها در مهر ماه 425میلیارد تومان است.
همچنین تراز مهرماه بانک اقتصاد نوین 28میلیارد تومان منفی است. جمع درآمد تسهیالت 

اعطایی این بانک نیز 7 ماهه 1873میلیارد تومان است.

درچهشرایطیقیمتدالرافزایشمییابد

سایهسنگیننقدینگیبربازارارز

ترقی اقتصادی:  بانک ملی ایــران طی یک فرایند 
مدون و برنامه ریزی شــده، در حال آزادسازی منابع 
حبس شده خود در قالب مطالبات معوق و اموال مازاد 
است.پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور اکید 
دولت محترم مبنی بر لزوم فــروش اموال مازاد بانک 
ها و نیــز بازیابی منابع خارج شــده از بانک در قالب 
تســهیالت که به حالت معوق در آمده اند، بانک ملی 
ایران در چند ســال گذشــته پیگیری این امور را به 
طور جدی در دستور کار داشته است.بررسی عملکرد 
بانک نشان می دهد بانک ملی ایران در هر دو بخش 

موفقیت های چشمگیری حاصل کرده است.در حالی 
که غیرجاری شدن تسهیالت پرداختی می تواند یکی 
از چالش هــای عمده نظام بانکی تلقی شــود، بانک 
ملــی ایران با مدیریت صحیــح و تمرکز بر این بخش 
توانسته به شــکل مطلوبی، نسبت مطالبات غیرجاری 
به تســهیالت پرداختی )NPL( خود را کاهش دهد. 
در پایان ســال 1395 نســبت مطالبات غیرجاری به 
تســهیالت پرداختی در این بانــک معادل 7.8 درصد 
بود، در حالی که این نســبت در پایان سال 1396 به 

رقم 7.3 درصد کاهش یافت.

ترقی اقتصادی:مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( مؤسسه اعتباری ملل منتهی به 29 اسفند 1397 روز یکشنبه مورخ 12 
آبان ماه 98 در محل هتل همای تهران برگزار شد.مجمع عمومی عادی موسسه اعتباری ملل )نوبت دوم( منتهی به 29 اسفند 
1397 روز یکشنبه 12 آبان با حضور بیش از 72درصد سهام داران مؤسسه اعتباری ملل وکالیا نمایندگان قانونی آنان با ذکر 
آیاتی از کالم اهلل مجید در محل هتل همای تهران واقع در خیابان خدامی آغاز وپس از طی تشریفات و اطمینان از حصول به حد 
نصاب قانونی نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای رسولی ریاست مجمع را بر عهده گرفتند و آقایان محمد عطاران و مصطفی 
زاده باقر به عنوان نظار و آقای مهدی ابهری به عنوان منشی مجمع از بین سهامداران انتخاب شدند و با حضور مدیر عامل محترم 
و قائم مقام ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم بازرس قانونی در جایگاه رسمیت 
جلســه توسط ریاست مجمع اعالم گردید. در ادامه حجت االسالم والمسلمین سید امین جوادی مدیر عامل مؤسسه اعتباری 
ملل با ایراد سخنانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال مالی منتهی به پایان سال 1397نمایی کلی از برنامه های آتی مؤسسه 
و شرکتهای وابسته را برای سهامداران گرامی تشریح نمودند و سپس آقای محمدرضا مروجی بعد از قرائت گزارش هیئت مدیره 

درخصوص وضعیت عملکرد سال 97 این مؤسسه به مجمع صاحبان سهام مطالبی را بیان نمودند.

ترقی اقتصادی: یکی از سهم های پر پتانسیل بازار که در شرایط کنونی می توان انتظار رشد قیمت برای آن متصور بود سهام بانک 
ملت است. این سهام دارای پتانسیل هایی همچون افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی، دریافت غرامت از خزانه 
داری انگلستان و شناسایی سود حاصل از محل تسعیر ارز آن، فروش بلوک سهام فملی مس و شناسایی عایدی آن در صورت سود 
و زیان سال جاری است. در خصوص افزایش سرمایه این بانک قصد دارد در سال جاری از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی 
دارایی های خود افزایش سرمایه دهد. محل اول سود انباشته است که افزایش سرمایه 160 درصدی بانک از 5 به 13 هزار میلیارد 
تومان از محل سایر اندوخته به تصویب هیات مدیره رسیده و افزایش سرمایه دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به تصویب 
هیئت مدیره بانک رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.دریافت غرامت 91 میلیون یورویی با نرخ تسعیر 8.500 تومانی از خزانه 
داری کشور انگستان می تواند 13 تومان به ازای هرسهم برای سهامداران عایدی داشته باشد همچنین فروش سهام شرکت ملی مس 
برای بانک ملت مزایای زیادی دارد که شامل:شناسایی سود قابل توجه ناشی از تفاوت قیمت فروش با ارزش دفتری )386 ریال به 
ازای هر سهم( ورود نقدینگی حدوداً 8 هزار میلیارد ریالی به بانک ملت؛ اعطای تسهیالت این مبلغ با نرخ های مصوب شورای پول و 

اعتبار تا انتهای سال حداقل 800 میلیارد ریال درآمد تسهیالت محقق می کند و نمودی بارز از مولدسازی دارائیهاست.

ترقی اقتصــادی: مدیرعامل بانک توســعه تعاون از 
پرداخت 1700 میلیارد تومان تســهیالت اشــتغالزایی 
توســط این بانک در ســال جاری خبــر داد.حجت اهلل 
مهدیان، در مورد پرداخت تســهیالت اشتغالزایی توسط 
بانک توسعه تعاون گفت: امسال تاکنون 1700 میلیارد 
تومان تسهیالت برای ایجاد اشــتغال پرداخت کرده ایم 
که این تســهیالت از مرحله انعقاد قــرارداد و تصویب 
گذشته و به متقاضیان پرداخت شده است. وی افزود:  تا 

پایان سال بانک توسعه تعاون تکلیف دارد مبلغ 2438 
میلیــارد تومان تســهیالت ارزان برای ایجاد اشــتغال 
پرداخــت کند که عمده این تســهیالت بــرای مناطق 
روستایی و شهرهای کوچک پرداخت می شود.مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون در مورد اشتغال ایجاد شده توسط 
تسهیالت بانک توســعه تعاون گفت: از محل تسهیالت 
پرداختی در ســال جاری 35 هزار فرصت شغلی جدید 

ایجاد شده است.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 80 - نیمه دوم آبان 1398
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ترقی اقتصادی : با بدتر شــدن وضعیــت آب و هوا که 
برخاسته از تغییرات اقلیمی است، به احتمال زیاد بسیاری 
از کشــاورزان جهان سال های ســخت تری را تجربه کنند. 
کشــاورزان کشورهای فقیر، عمدتا وابستگی کامل به زمین 
خود دارند و اگر یک  ســال با مشــکالتی نظیر خشکسالی 
روبه رو شــوند، تقریبا از هســتی ساقط می شــوند. برنامه 

دولت ها برای بیمه کردن آن ها چیست؟
 کشاورزان زامبیایی به شــدت از خشکسالی سال گذشته 
که تا همین حاال هم ادامه پیدا کرده اســت آسیب دیده اند. 
بســیاری از آن ها در خطر از دســت دادن بــذر خود قرار 
داشتند تا روزی از شــرکت بیمه با آن ها تماس گرفته شد 
و معلوم شد که می توانند بذر جدید را بدون هیچ هزینه ای 

دریافت کنند.
این داســتان به ما نشــان می دهد که فن آوری و ایده های 
جدید چطور می توانند به رســاندن بیمــه به افراد فقیر در 
ســطح جهان کمک کنند، اما این مسئله بسیار دشوار هم 
هســت. همین حاال تالش های بســیار زیادی برای افزایش 
چتر حمایتی بیمه از یک ســو و دسترسی به امکاناتی نظیر 
تلفن همراه و حســاب های اعتباری از ســوی دیگر صورت 

می گیرند.
این مردم فقیر هستند که بیش از همه به بیمه نیاز دارند، و 
با تغییرات اقلیمی که باعث شده آب و هواهای بد متداول تر 
باشند، کشاورزان فقیر به احتمال زیاد آسیب بسیار زیادی 
ببینند. وضعیت خانواده های بســیاری از این کشاورزان به 
حدی وخیم است که یک خشکســالی کوتاه مدت آن ها را 
متوقف نمی کند، بلکه ممکن است به طور کامل به نابودی 
بکشاند. اما بسیاری از مردم فقیر دنیا فکر می کنند که بیمه 
برای آن ها نیســت و چرا االن باید حــق بیمه برای چیزی 
پرداخت کنند که شــاید در آینده به کارشان بیاید و شاید 
هم نیاید. از ســال 2011، بانــک جهانی، با تامین صندوق 

از بنیاد بیل و ملیندا گیتس، یک شــاخص شــمول مالی، 
یــا فیندکس، را تولید کرده اســت که به کمک آن می توان 
دسترســی به خدمات مالــی را اندازه گیری کــرد. در این 
مطالعه حجم زیادی از کشاورزان کشورهای فقیر دنیا قرار 
گرفته اند. تقریبا نیمی از این کشــاورزان تجربه یک ســال 
بســیار بد را طی پنج سال اخیر داشته اند. اکثریت متحمل 
تمام خسارت های مالی می شــدند زیرا نه از بیمه دریافتی 
داشــتند و نه دولت به آن ها کمکی می کرد. این مسئله به 

خوبی در نمودار دیده می شود.

بی اعتمادی و سیاست باخت- باخت
در روســتای جالل پور هند، گروهــی از برنج کاران حضور 
دارند کــه به خاطر برنامه یارانــه ای دولت تحت بیمه قرار 
گرفته اند. بســیاری از این کشاورزان می گویند که علی رغم 
برداشت ضعیفی که در سال 16-2015 وجود داشت، بیمه 
بــه آن ها پولی پرداخت نکــرد. دیگرانی هم بودند که اصال 
بیمــه نبودند زیرا از پرداخت حق بیمــه و دریافت نکردن 
چیزی بسیار بدشان می آید. در حال حاضر این برنامه بیمه 
بــه افرادی که اقدامی برای دریافــت بیمه نکرده اند پاداش 

پرداخت می کند که بســیار مشابه تخفیف بیمه خودرو در 
کشور خودمان ایران است.

برخی از کشــاورزان زامبیایی به یــاد دارند که زمان خرید 
بذر از فروشــنده چیزی راجع به بیمه شــنیده اند. بیمه ای 
کــه تنها به بذر های ابتدایی تعلق گرفت و بســیاری از این 
کشاورزان در نهایت تنها یک پنجم یک سال عادی محصول 
برداشت کردند. البته باید گفت که همین مسئله بسیار بهتر 

از چیزی برداشت نکردن است.
یکی از مسائل اساسی برای دسترسی به بیمه و در دسترس 
بیمه قرار گرفتن، این است که کشاورز گوشی همراه داشته 
باشد. رشد دسترسی به گوشــی همراه در تمام دنیا وجود 
دارد. در ســال 2018 تقریبا 66 درصــد از مردم جهان به 
گوشــی همراه دسترسی داشــتند و پیش بینی می شود که 
این عدد تا سال 2025 به 71 درصد برسد. حتی در زامبیا 
که کشــور فقیری است، نفوذ گوشــی همراه به حدود 80 

درصد رسیده است.
جدای از این مســائل، در کشــورهای فقیر به احتمال زیاد 
باید همکاری بیشــتری با دولت ها صورت بگیرد و دولت ها 
هم نیاز دارند تا بخشی از پولی را که برای فقیرترین بخش 
شهروندانشــان خرج می کننــد، به منظور پیشــبرد بیمه 
اســتفاده کنند. برای مثال برنامه ای به نام پوال در زامبیا در 
حال طراحی است که 150 هزار کشاورز را شامل می شود. 
به این کشــاورزان بیمه ای پیشــنهاد می شــود که مربوط 
به خروجی محصول اســت و همراه با کــود و بذر به آن ها 

فروخته می شود.
 به هر صورت باید شرایط به شکلی پیش برود که کشاورزان 
به شــکل و سطحی از پوشش بیمه ای برسند، که این بیمه 
حکم یک جلیقه نجات را داشته باشد. البته حاال که بیمه به 
امری متداول تر تبدیل می شود، به احتمال زیاد ساالنه افراد 

کمتری با مشکالت و آسیب های مختلف شوکه می شوند.

ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه رازی )نوبت دوم( روز دوشنبه سیزدهم آبان ماه با حضور 83.58 
درصد سهامداران در سالن همایشهای بیمه رازی برگزار شد .پس از قرائت دستور جلسه مجمع، موارد آن یک به یک 
به اســتماع سهامدارن رسید. در این مراســم مهندس بختیاری مدیر عامل بیمه رازی؛ ضمن تبیین وضعیت شرکت 
و نوید روزهای بســیار بهتر برای بیمه رازی ، به سواالت در خصوص عملکرد، صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود 
و زیان شــرکت در ســال مالی منتهی به 29 اسفند 97 پاسخ داد. انتخاب حســابرس و بازرس اصلی و علی البدل، 
انتخاب روزنامه های کثیر االنتشار شرکت، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره  و دیگر موارد از جمله 

موضوعات مطرح شده در این مجمع بود.

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه تعاون گفت: بر اساس شاخص های جغرافیایی و رشته های بیمه ای به سمتی می رویم که به عنوان 
اولین شرکت بیمه ای برای استان ها در تمامی بخش ها صورت های سود و زیان تعریف کنیم.نشست مشترک مدیرعامل بیمه تعاون 
و مدیران ستادی با مدیران استانی شعب سراسرکشور در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این نشست که با هدف بررسی راهکارها 
و اتخاذ تدابیر جدید جهت دستیابی به اهداف و استراتژی های سازمانی برگزار شد، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون ضمن 
خوش آمد گویی به مدیران ستادی و استانی حاضر در نشست اظهار داشت: تمام اهداف و تبیین شده بیمه تعاون تنها با همکاری و 
مشارکت دلسوزانه همه ارکان شرکت نتیجه بخش خواهد بود.وی گفت: شعب را در قالب یک سازمان مجزا ترسیم کرده و بر اساس 
شاخص های تعریف شده برای هر سازمانی صورت های مالی آن به تفکیک بررسی و نتایج بدست آمده بیانگر وضعیت عملکرد آن 

واحد خواهد بود. اعداد و ارقام در نهایت مشخص کننده میزان چگونگی فعالیت یک شعبه است.

ترقی اقتصادی: با ارسال تاییدیه مدیرکل و رییس اداره پذیرش موسسات بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، بیمه پارســیان مجدداً مجوز اتکایی قبولی از داخل را دریافت کرد.بر اســاس این تاییدیه که به استناد ضوابط 
اجرایی ماده 20 آیین نامه 40/5 مصوب شــورای عالی بیمه و همچنین حســب بررسی های بعمل آمده صادر شده 
است؛ بیمه پارسیان از این پس مجوز قبولی اتکایی از داخل دارد و می تواند بازهم فعالیت های خود را در این زمینه 
گســترش دهد. بیمه پارســیان که اخیرا تاییدیه سطح یک توانگری مالی خود را با افزایش نسبت خود به عدد 120 
مجــدداً دریافت نمــود امروز هم مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی گرفت تــا همچنان بعنوان یکی از توانمندترین 

شرکت های بیمه خصوصی کشور خدمات برتر خود را مطرح نماید.

ترقی اقتصادی : بیمه نوین توانست 523 میلیارد ریال حق بیمه تولید کند و در بخش پرداخت خسارت در مجموع 
456 میلیارد ریال خســارت پرداخت کرد که بیان کننده در آمد 66میلیارد ریالی این شــرکت اســت.بیمه نوین در 
مجموع توانســت 523 میلیارد ریال حق بیمه )شــامل قبولی اتکایی( تولید کند  و در بخش پرداخت خســارت در 
مجموع 456 میلیارد ریال خســارت پرداخت کرد که بیان کننده در آمد 66میلیارد ریالی این شرکت است.بیشترین 
خسارت پرداختی این شرکت بیمه ای در مهر ماه امسال شامل بیمه درمان با سهم 54درصدی ، بیمه شخص ثالث 
18درصد و زندگی غیر اندوخته دار 11 درصد اســت و در بخش تولید حق بیمه )شــامل قبولی اتکایی( زندگی غیر 
اندوخته دار با 29 درصد ، شــخص ثالث 25 در صد و بدنه خودرو با 10درصد بیشــترین در آمد در صدور برای بیمه 

نوین داشته است .

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 80 - نیمه دوم آبان 1398

فقیرحتی دردسترسی به بیمه!
تلفنهایهمراهوبنگاههاینوآورمیتوانندبهحلاینمشکلکمککنند

سهم8درصدیبیمههایزندگی
ازکلحقبیمههایبیمهآسیا

ترقی اقتصادی: رشته های بیمه زندگی نیز در مجموع 8 درصد از حق بیمه ها و 7درصد 
از خســارت های پرداختی شــرکت بیمه آســیا را تا پایان ماه هفتم ســال جاری به خود 
اختصاص داده اند.شرکت بیمه آسیا موفق شد تا پایان مهرماه سال جاری 34.598میلیارد 
و 681 میلیــون ریــال حق بیمه تولیــد و 17.011 میلیارد و 219 میلیــارد ریال به بیمه 
گزاران خســارت پرداخت کند. بر اســاس آمار عملکرد شــرکت بیمه آسیا که با نماد آسیا 
و با ســرمایه 2.300 میلیارد ریال در بازار ســرمایه فعال است، رشــته های ثالث اجباری، 
درمان و بدنه بیشــترین ســهم را از حق بیمه تولیدی و خســارت پرداختی این شــرکت 
بــه خود اختصاص داده اند.بر این اســاس، رشــته ثالــث اجباری بــا 11.825 میلیارد و 
163میلیون ریال، 34 درصد حق بیمه تولیدی آســیا را از آن خود کرده اســت ضمن این 
که خســارت های پرداختی در این رشــته با مبلغی معــادل 6.654 میلیارد و 82 میلیون 
ریال، 39 درصد از کل خســارت های پرداختی در این شــرکت بیمه خصوصی شده است.

همچنیــن 8.564 میلیــارد و 307 میلیون ریال از حق بیمه های تولیدی بیمه آســیا در 
 رشــته درمان به دســت آمده کــه معادل 25 درصــد از کل حق بیمه های این شــرکت 

تا پایان مهر 98 است.

توصیهبیمهالبرزبرایخرید
بیمهنامههایمربوطبهحوادثطبیعی

ترقــی اقتصادی: معاون فنی بیمه البرز ضمن تســلیت و ابراز همــدردی با بازماندگان 
کشته شدگان زلزله شهرستان های میانه، ترکمنچای، سراب و حومه، گفت: با توجه به دستور 
مدیرعامل بیمه البرز و اعزام دو گروه کارشناسی ارزیاب خسارت در همان روز به محل وقوع 
زلزله از تمامی هموطنان آســیب دیده دارای بیمه نامه معتبر از بیمه البرز درخواســت می 
شودهر چه سریع تر خسارت های وارده خود را به گروه های کارشناسی سیار بیمه البرز که 
در منطقه حضور دارند اعالم کنند تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارتشان 
اقدام شــود. احمد صفرزاده به پرداخت خسارت سریع و دقیق بیمه البرزبه آسیب دیدگان 
درزلزله ورزقان و کرمانشاه وحادثه سیل در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بیمه البرز در 
زلزله کرمانشــاه و استان های غرب کشور و استان کهگیلویه و بویر احمد و کرمان در سال 
های 96 و 97 و سیل اخیر بیش از15 هزارفقره پرونده خسارتی را رسیدگی و بیش از هزار 
میلیارد ریال خسارت در وجه بیمه گذاران زیان دیده پرداخت کرد .معاون فنی بیمه البرز با 
تأکید بر اهمیت و نقش بیمه در جبران خسارت حوادث روزمره و بالیای طبیعی از هموطنان 
درخواست کرد نسبت به اخذ پوشش بیمه های متناسب با خطرات و ریسک خود از شرکت 
 هــای بیمه اقدام کنند تا در زمان بروز اینگونه حــوادث ، جبران غرامت از محل بیمه نامه 

با سرعت بیشتر فراهم آید .

تاکیدبرضرورتپرداختخسارت
زلزلهزدگانآذربایجانشرقی

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه تجارت نو در پی حادثه غمناک زلزله آذربایجان شــرقی 
کــه بامداد 17 آبان رخ داد، ضمن ابراز تاثر و همدردی با هم وطنان حادثه دیده بر ارزیابی 
و پرداخت ســریع خســارت تاکید کرد.نیما نوراللهی خطاب به زلزله زدگان تحت پوشــش 
این شــرکت اعالم کرد: همان طورکه در سیل اخیر با شــعار »تا آخر ایستاده ایم« در کنار 
مددجویــان حادثه دیده ماندیم در این رویداد تلخ نیز تنهایتان نخواهیم گذاشــت.در این 
راستا حســب دســتور ویژه مدیرعامل تجارت نو، تیمی ازمعاونت های فنی و مدیران ارشد 

ستادی جهت کمک رسانی و ارزیابی خسارت ها به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

وباپلیکیشنجدیدسرمدراهاندازیشد
http/webapp.sarmadins. ترقی اقتصادی: وب اپلیکیشــن جدید سرمد به نشــانی
ir راه انــدازی شــد. بیمه شــدگان می توانند با مراجعه بــه این وب اپلیکیشــن که قابلیت 
اســتفاده مشترک بر روی سیســتم های IOS و Android را دارد، ضمن ورود به بخش 
امور بیمه ای و وارد کردن کد ملی خود، لیســت هزینه های درمان پرداختی )شــامل مبلغ 
درخواســتی و مبلغ واریزی، زمــان پرداخت وجه و ...(، پوشــش های درمان تکمیلی افراد 
تحت تکفل لیســت بیمه نامه های جاری و ســایر مــوارد را مشــاهده نمایند.این گزارش 
می افزایــد، تا پایان آذر ماه ســال جاری، جهت تســهیل امور بیمه ای مشــتریان محترم، 
 تغییرات جدیدی در این وب اپلیکیشــن ایجاد خواهد شــد و نسخه جدیدی با قابلیت های 

بسیار باال ارائه می شود.

بیمهسامانماموربهصدادرآوردن
زنگبیمهدرمدارساستانالبرزشد

ترقی اقتصادی: پروژه زنگ بیمه در مدارس همزمان در تهران و استان های سراسر کشور 
به منظور توســعه فرهنگ بیمه و آشــنایی دانش آموزان با خدمات بیمه ای و از همه مهم 
تر انتقال بیمه به خانواده های ایرانی به صورت پروژه ای مشــترک میان شرکت های بیمه 
کلید خورده اســت.در مراسم امروز که با حضور احمد رضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان و 
ساالر قاســمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در یکی از مدارس این استان برگزار 
شــد به تاثیرآموزش های بیمه ای از ســنین کودکی برای توجه به کارکردهای این مفهوم 
در ارتقا کیفیت زندگی نســل های بعدی تاکید شد.بر این اساس »حضور در مدارس برای 
انتقال مفاهیم بیمه ای به کودکان« به عنوان مهم ترین برنامه این طرح است که در تهران 
توســط بیمه مرکزی و در استانها توسط شــرکت های بیمه ای اجرایی خواهد شد.در این 
میان بیمه ســامان ماموریت داشــت که زنگ بیمه را در 19 آبان ماه امسال در استان البرز 

به صدا درآورد.

طراحیبیمهنامههاینوین
جهتافزایشضریبنفوذبیمه

ترقی اقتصادی: مدیرعامل شرکت بیمه میهن معتقد است که افزایش ضریب نفوذ صنعت 
بیمه در کشــور نیازمند شناســایی بازارهای جدید و طراحی بیمه نامه های نوین است و تا 
زمانی که این اتفاق نیافتد نمی توان حق بیمه جدید تولید کرد و به تبع آن در ضریب نفوذ 

بیمه تغییری ایجاد نخواهد شد. 
داریــوش محمــدی ، با تاکید بــر اهمیت شــناخت اولویت های یک شــرکت بیمه گفت: 
اگــر مدیریــت یک شــرکت اولویت های ســازمان خود را بــه خوبی تشــخیص دهد آن 
ســازمان رشــد می کند.وی گفت که "پــس از حضور خود درشــرکت بیمــه میهن 10 
ســال گذشــته این شــرکت را مورد بررســی و داده کاوی قرار داده اســت تا رشته های 
بیمه ای زیان ده و ســوده این شــرکت را مشــخص کند."مدیرعامل شــرکت بیمه میهن 
با اشــاره به طوالنی شــدن زمــان پرداخت خســارت های معوق این شــرکت اظهار کرد: 
 بــا تالش هایی که انجام شــد این وضعیت بهبــود پیدا کرد و در حال حاضر خســارت ها 

به موقع پرداخت می شود.

سودخالصبیمهآرمان
۵.۴میلیاردتومانشد

ترقی اقتصادی: بیمه آرمان صورت های مالی )حسابرسی نشده( میان دوره ای شش ماهه 
منتهی به پایان شهریور ماه 98 را منتشر کرد.  

این شــرکت بیمه ای در این دوره شــش ماهه 229 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد رشد داشته است در همین مدت میزان خسارت 
پرداختی 135 میلیارد تومان است.آرمان در دو فصل نخست سال جاری 4.6 میلیارد تومان 
ســود عملیاتی کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100درصد رشد داشته است.
براساس همین گزارش بیمه آرمان در شش ماه 98 توانست 5.4 میلیارد تومان سود خالص 
کســب  کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 155درصد افزایش را نشان می دهد.
سود خالص برای هر سهم در این گزارش میان دوره ای 36 ریال شناسایی شد این رقم در 

دوره مشابه سال قبل 14 ریال بود.

 ترقــی اقتصادی : دبیــرکل ســندیکای بیمه گــران ایران گفت: گســترش 
 بیمــه و افزایــش ضریــب نفوذ آن در کشــور نیازمنــد تقویت ســازوکارهای 

فرهنگی و اجرایی است.
محمد کریمی در جمع مدیران شــعب شرکت های بیمه در زنجان با بیان اینکه 
هدف گذاری ضریب نفوذ بیمه در کشــور رســیدن به رقم هفت درصد اســت، 
افزود: این ضریب نفوذ از آن کشورهای توسعه یافته است اگر چه ضریب نفوذ تا 

12درصد هم در برخی کشورها وجود دارد.
وی ادامه داد: ما با پیگیری افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می خواهیم اثبات 
کنیم که مردم ایران، مردم با فرهنگ، و ایران کشــور توسعه یافته و یا دست کم 
در حال توسعه است؛ رسیدن به این هدف تعیین شده مستلزم این است که همه 
فعاالن عرصه صنعت بیمه دســت به دست هم بدهیم و افکار و برنامه هایمان را 
یکی بکنیم. کریمی به ضرورت تعامل و همکاری بین شرکت های بیمه در کشور 
تاکیــد کرد و افزود: بیمه، صنعت بزرگی اســت و در کنار هم بودن، ضامن بهره 

گیری از این صنعت و خدمات رسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه پاســخگو بودن به بیمه گذاران، توسعه فرهنگ بیمه در جامعه 
را در پی دارد، گفت: شادابی جامعه فقط از طریق گسترش فرهنگ بیمه ممکن 
است، ما در کشور فقط پول توزیع می کنیم، ولی کشورهایی در دنیا هستند که 
دولت های آنها با پول مردم اداره می شود، حال باید ببینیم شادابی در کشور ما 
که از بیت المال پول به مردم می دهیم بیشتر است یا در کشورهایی که پولی به 

مردم نمی دهند بلکه بابت خدمات، از مردم پول هم می گیرند.
کریمی افزود: در یک ارزیابی کلی می بینیم که چنین کشــورهایی که متکی به 

پول خود مردم هســتند، خیلی راحت تر زندگی می کنند، چرا که مردم آنها در 
سرنوشت و آینده خودشان نقش دارند.

وی به موضوع کم اطالعی مردم کشــور از خدمات بیمه ای اشاره 
کرد و گفت: اگر مردم مقداری با خدمات بیمه ای آشــنا شوند، 

خیلی زود به سراغ بیمه می آیند.
دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران بــه ضرورت بهره گیری از 

ظرفیت رســانه های جمعی برای معرفی فواید بیمه اشــاره کرد و 
افزود: هم اکنون 110رشــته اســت که می توان برای آنها بیمه 

نامه صادر کرد. 
مردم آشنایی کمی با خدمات بیمه دارند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در دیدار دبیرکل 
ســندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه کارهای بزرگی در حوزه 

صنعت بیمه در کشور انجام شده است، گفت: متاسفانه 
مردم جامعه به ویژه طبقات پایین با خدمات بیمه 

آشنا نیستند و الزم اســت توضیح و تبلیغ شود 
که بیمه به نفع خود افراد است.

حجت االســالم علی خاتمی افزود: بروز حوادث 
غیر مترقبه موجب می شــود تا خســارت های 

زیــادی به افراد وارد شــود و در برخی موارد حتی 
افراد را از هستی ساقط کند، ولی اگر بیمه گسترش یابد، 

خسارت ها قابل جبران است.

وی با بیان اینکه عقد بیمه هیچ مشــکل شرعی ندارد، گفت: باید فواید و عواید 
بیمه در سطح جامعه به مردم گفته شود.

دبیــرکل ســندیکای بیمه گــران ایران نیــز در این دیــدار بیمه را 
پیــام آور آرامــش و آســایش توصیــف کــرد و گفت: در 
صنعــت بیمه مــردم با پــول و دارایی خــود زمینه 
 آرامش و آســایش را بر اســاس قواعد بیمه ای 

فراهم می کنند.
کریمــی با بیان اینکه یکــی از مولفه های 
توسعه یافتگی در جوامع افزایش ضریب 
نفوذ بیمه اســت، اظهار داشت: تالش 
فعاالن عرصه صنعت بیمه ارتقای این 
شــاخص در کشور اســت. وی با بیان 
اینکه بیمه پشــتوانه مهــم رونق تولید 
است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران و تولید 
کنندگان در ســایه بیمه، امنیــت و آرامش 
خاطر پیدا کرده و با آسودگی به فعالیت خود 

می پردازند.
دبیرکل ســندیکای بیمه گــران ایران در ادامه 
برنامه ســفر یک روزه خود به اســتان زنجان در مدرســه 
فرشــته شــهر زنجان حضور یافت و زنگ بیمــه را در جمع 

دانش آموزان این مدرسه نواخت.

ترقی اقتصادی : رئیس کل بیمه مرکزی گفت: حداکثر سه 
در هزار حق بیمه از هر دارایی گرفته می شــود و در صورت 

وقوع خسارت، بیمه آن را جبران خواهد کرد.
غالمرضا ســلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی به مناســبت 
نواخته شــدن زنگ بیمه گفت: بیمــه مرکزی به دنبال این 
اســت که بیمه همگانی را در همه خانواده ها، سازمان ها و 
شــرکت ها رواج دهد، به نحوی که همه افراد جامعه به جز 
بیمه اجباری شخص ثالث، دارای پوشش های بیمه زندگی، 

آتش سوزی، بدنه خودرو و مسئولیت باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه حداکثر ســه در هزار 
حــق بیمه از هر دارایی گرفته می شــود و در صورت وقوع 
خســارت، بیمه آن را جبــران خواهد کــرد؛ در این میان، 
دانش آموزان مقطع دبســتان می توانند بخشی از پول های 
خــود را در قالب بیمه های زندگی یا بیمه زندگی پس انداز 
با هر مبلغی ســپرده گذاری کنند و بعد از 5 تا 20 ســال، 

چندین برابر سپرده خود را دریافت کنند.

وی تصریــح کرد: دانــش آموزان می تواننــد ُمبلغ بیمه در 
خانواده های خود باشــند و بر این اساس، برای آنها باشگاه 
نوآوران بیمه را افتتاح خواهیم کرد تا دانش آموزان از والدین 
خود بخواهند تا بدون بیمه سوار بر خودرو یا موتورسیکلت 
نشوند. ســلیمانی گفت: در سال 97 حدود 17 هزار نفر در 
تصادفات رانندگی کشته و 340 هزار نفر دیگر مجروح شده 
و حــدود 40 هزار نفر نیز در ســال های گذشــته به دلیل 
تصادفات رانندگی معلول شده اند که رقم بسیار باالیی است.

بررسی الیحه تشکیل صندوق حوادث طبیعی 
درمجلس

رییس کل بیمه مرکزی با اشــاره به جلســه برگزار شده در 
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تشکیل صندوق حوادث 
طبیعــی گفت: این الیحه در صحن علنی مجلس بررســی 
خواهد شد. غالمرضا سلیمانی گفت: شورای نگهبان پیش از 
این چندین اشکال به الیحه تشکیل صندوق حوادث طبیعی 
وارد کرده بود که ما هفته گذشــته و در جلســه کمیسیون 

اقتصادی مجلس و با حضور نماینده این شورا، اشکاالت وارد 
شده را بررسی و به جمع بندی رسیدیم.

وی افزود: خوشبختانه در جلسه هفته گذشته در کمیسیون 
اقتصادی مجلس نظر شورای نگهبان، مجلس و بیمه مرکزی 
درباره الیحه تشــکیل صندوق حوادث طبیعی تامین شد و 
فکــر می کنم این الیحه هفته آینده در دســتور کار صحن 

علنی قرار بگیرد.
ســلیمانی ابراز امیدواری کرد که با تصویب الیحه تشکیل 
صندوق حوادث طبیعی در صحن علنی مجلس، فعالیت این 
صندوق از ابتدای ســال 99 در کشور آغاز شود. رییس کل 
بیمه مرکزی درباره جزئیات حق بیمه دریافتی از شهروندان 
و سهم دولت در آن که یکی از اشکاالت شورای نگهبان بود، 
نیز گفت: براساس این الیحه مبلغ 60 هزار تومان سالیانه از 
طرف دولت و 60 هزار تومان دیگر از ســوی صاحب ملک یا 

واحد مسکونی و به شکل 50-50 پرداخت می شود.
سلیمانی تصریح کرد: بیمه حوادث طبیعی بیمه ای اجباری 

اســت و تمام واحدهای مسکونی کشــور باید برابر حوادث 
طبیعی از قبیل زلزله و ســیل بیمه باشند. وی توضیح داد: 
ســهم دولت از حق بیمه پرداختی الیحه حوادث طبیعی از 
طریق الیحه بودجه ســالیانه مشــخص خواهد شد و سهم 
صاحبان واحدهای مســکونی نیز ماهیانــه از طریق قبض 
آب و برق دریافت می شــود. رییس شــورای عالی بیمه در 
خصوص افزایش حق بیمه حوادث طبیعی و نحوه محاسبه 
آن نیز گفت: افزایش حق بیمه هر ســاله با توجه به میزان 
تعهدی که بیمه گر در قبال حوادث طبیعی برعهده می گیرد، 
تعیین می شــود و با تصویب دولت و مجلس نیز سهم دولت 
و صاحب ملک در این رابطه مشــخص خواهد شد. وی در 
خصوص زلزله روز جمعه در اســتان آذربایجان شــرقی نیز 
اظهار داشــت: بیشتر واحدهای مســکونی و تجاری آسیب 
دیده در این زلزله فاقــد بیمه نامه بوده اند. وی در خصوص 
آمار آســیب دیدگانی که دارای بیمه نامه های دانش آموزی، 
عمر یــا مرهونه بانکی بوده اند نیز افــزود: روز جمعه و بعد 
از زلزلــه بالفاصله تیم هایی را به محــل زلزله اعزام کردیم 
و آمارهای این موضوعات نیز بعد از مشــخص شدن، اعالم 

خواهد شد.
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ترقی اقتصادی : چندی پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت اعالم کرد: اصالح ساختار 
و ســاماندهی صنعت خودرو یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت اســت. او ادامه 
داد: تولید پژو GLX 405 بنزینی تا پایان امسال متوقف می شود. رحمانی همچنین 
بابیان اینکه تولید ســه نوع پراید نیز در ماه های آینده متوقف خواهد شد، ادامه داد: 
تولید این سه محصول نیز در دی ماه 98، اردیبهشت و تیرماه 99 متوقف خواهد شد.

آن طور که به نظر می رســد، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقای کیفیت و افزایش 
رضایت مردم را از مهم ترین دالیل این تصمیم برشــمرده و گفته اســت: باید تالش 
کنیم در کنار افزایش کّمی خودروها، کیفیت آنها نیز ارتقا یابد و در این راستا حذف 
برخی محصوالت می تواند راهگشا باشد. خودروهای جدید به جای محصوالتی که از 

رده خارج می شوند جایگزین خواهند شد.
همیشــه درباره تلفاتــی که پراید بــرای سرنشــینانش دارد گزارش های مختلفی 
نوشته شــده اســت. اما ماجرا از زمانی جدی تر شد که اواســط مرداد امسال همین 
موضوع از زبان رئیس پلیس راهور شنیده شد. سید کمال هادیانفر بابیان اینکه 24 
درصد جان باخته های تصادفات مربوط به پراید اســت، گفته است: »اجرای قانون در 
اولویت ما است اما باید به نفع مردم اجرایی شود، پلیس ایستاده تا خط تولید پراید 
از سال 99 متوقف شود.« هادیانفر اعالم نکرده از چه طریقی قرار است این اتفاق رخ 
بدهد اما آنچه از آمارهایش برمی آید؛ توقف تولید پراید به معنای کاهش 4 هزارنفری 
مرگ ومیر در تصادفات جاده ای اســت؛ آمارهای پلیس نشــان می دهد در سال 97 

حدود 17 هزار نفر جان خود را در جاده های ایران ازدســت داده اند که 24 درصد آن 
حدود 4 هزار و 113 نفر می شود. به گفته هادیانفر »اغلب تصادفات براثر آن است که 

به دلیل نبود قطعه، مشکالت خودرو به صورت مستمر ادامه پیدا می کند.«
بعدازآن، اوایل شــهریورماه، رحمانی گفته بود پراید و پــژو 405 باید از خط تولید 
خارج و خودروهای جدید و باکیفیت جایگزین آن ها شود. او بعد هم اشاره کرده بود 
که خودروهای فاقد استاندارد و کیفیت از خط تولید 2 خودروساز بزرگ کشور خارج 
می شــوند. پراید و پژو 405 باید با انجام برنامه ریزی های الزم از خط تولید خارج و 
خودروهای جدید و باکیفیت جایگزین آن ها شود. این خودروها در سایپا پراید و در 
ایران خودرو پژو 405 بوده که باید با انجام برنامه ریزی های الزم خودروهای جدید و 
باکیفیت جایگزین آن ها شــود. اواخر مهرماه، رحمانی دوباره گفت قیمت تولیدشده 
پراید کمتر از 40 میلیون تومان است و قطعاً یکی از مدل های قدیمی پراید تا چند 

روز دیگر از تولید خارج می شود.
پراید گران شد

حاال که به نظر می رســد از دور خارج شدن پراید نزدیک تر شده است، گزارش ها و 
صحبت هایی از اثرات آن گفته می شــود. چند وقتی می شود که دوباره قیمت پراید 
با رشــد همراه شده اســت. کارشناســان افزایش دوباره قیمت ها را ناشی از عوامل 
گوناگونی می دانند. برخی از صاحب نظران جو پیش آمده توســط دالالن که ناشی از 

خبر توقف تولید پراید بوده را دلیل گرانی های اخیر می دانند.

از طــرف دیگر، فرهاد به نیا، ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های 
خــودرو با بیان تاثیرات حذف قریب الوقوع دو خــودروی پراید و پژو 405 از چرخه 
تولید سایپا و ایران خودرو، بر سازندگان قطعات این دو خودرو گفت: در تولید تیبا و 
ســایر خودروها می توان به قطعات پراید شیفت کرد. این بدین معناست که بر روی 
قطعات تیبا در مقایسه با پراید، جز بدنه و فریم داخلی خودرو، تغییرات زیادی ایجاد 
نمی شود و قطعه سازانی که قطعات فنی تولید می کنند، همچنان فعال خواهند ماند.
به گفته او، بدنه پراید هم تولید خود شــرکت خودروسازی سایپا است؛ بنابراین اگر 
کســی هم متضرر شود، خود سایپا است؛ بنابراین مشکلی متوجه قطعه ساز نخواهد 
شــد. تنها فریم داخلی خودرو است که توقف تولید پراید ممکن است سازنده آن را 
دچار مشکل کند. بنابراین در این زمینه الزم است که شرکت سایپا برای خودروهای 
جایگزیــن ایجاد ظرفیت و افزایش تیراژ کند. باید ســایپا با برنامه ریزی در ســایر 

تولیدات مشکالتی که برای این قطعه سازان ایجاد می شود را پوشش دهد.
به نیا همچنین ادامه داد: این اواخر تولید پراید به 300 دســتگاه در روز رســیده و 
الباقی نیز تیبا بوده اســت. بنابراین چندان مشکل بزرگی ایجاد نخواهد شد. به طور 
مثال اگــر به جای خودروی 405، پژو 301 جایگزین می شــد، بــه دلیل تغییرات 
پلت فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه سازان دچار 
مشکل و متحمل ضرر می شدند اما با جایگزین شدن تیبا به جای پراید مشکل خاصی 

ایجاد نخواهد شد.

ترقی اقتصادی : این مجموعه از 10 ســوله و یک بخش مرکزی تحت عنوان ساختمان 
U، تشــکیل شده است؛ سوله های 10گانه این مجموعه قرار است به فعالیت استارت آپ 
های حوزه های گردشگری و توریسم، معماری و زندگی شهری، نانو داروها، هوش مصنوعی 
)اینترنت اشــیا(، بیوتیک، نوآوری بیمه ای و مالی، تولید محتوا و سالمت الکترونیک و... 

اختصاص پیدا کند.
حسن روحانی رئیس جمهور با حضور در کارخانه نوآوری از بخش های این کارخانه بازدید 
و طرح توسعه آن را افتتاح کرد. کارخانه نوآوری یک محیط فعال و اکوسیستم استارت آپی 
است که در آن بیش از هزار جوان  به صورت شناور هم اکنون مشغول به کار هستند. این 
مجموعه دانش بنیان که 18 هزار و 500 متر مربع مســاحت دارد ظرفیت اشتغال حدود 
3 هــزار و 500 نفر را که در حوزه های اســتارت آپی و دانش بنیان فعالیت می کنند را 
دارد. افراد در این مجموعه می توانند در قالب های خود اشتغالی و یا اشتغال در مجموعه 
های دانش بنیان کار کنند. در کارخانه نوآوری همه چیز شــبیه یک کارخانه است با این 
تفاوت که نه خبری از کارگران روپوش دار هست و نه خبری از دودی که از دودکش ها                                  ی 

بزرگ کارخانه به هوا برود و نه اصال از دستگاه ها                                  ی صنعتی بزرگ؛ اینجا کارگرانش افرادی 
با دست ها                                  ی زمخت و خشن نیســتند و دائم صدای پتک ها                                  یی که روی آهن و فلز ضربه 
می زنند شنیده نمی شود؛ بلکه جای همه اینها                                   را شور و هیجان جوانی و جنب و جوش و 
خط شکن بودن گرفته است و سوخت اصلی این کارخانه را هم فسفری تشکیل می دهد 
که در مغز افراد فعال در آن می ســوزد و اصال دودی ندارد که به هوا برود.در این مجموعه 
دختران و پسران دهه 60، 70 و حتی 80 که هیجان در صورت و حرکات آنها                                   موج می زند 
دور هم جمع شده اند ؛ جوانانی که همچون ارشمیدس ها                                  یی هستند که هر لحظه ممکن 
است فریاد بزنند یافتم، یافتم. آنها                                   هرکدام به دنبال راه حل ها                                  ی جدیدی برای زندگی نوین 
و راحت تر هستند؛ صاحبان ایده ای که کوشش می کنند تا استارت آپ ها                                   و طرح ها                                  ی خود را 

اجرایی کنند و به نتیجه برسانند. اینجا »کارخانه نوآوری« است.
کارخانه نوآوری چیست؟

در کیلومتر یک و نیم جاده مخصوص تهران- کرج، درســت دیوار به دیوار متروی بیمه و 
روبه روی دیوار بزرگ فرودگاه مهرآباد، کارخانه ای قدیمی وجود دارد که روی تابلوی کوچک 
باالی در آن با چراغ ها                                  ی نئون قرمز و ســبزرنگ نوشته شده است: »کارخانه نوآوری«. اما 
پشــت این نماد روی دیوار بزرگ ســاختمان ورودی، تابلوی رنگ و رورفته ای به چشم 
می آید که معرف تاریخچه قدیمی این ساختمان است؛ »گروه صنعتی آما«، مجموعه ای که 
بزرگ ترین سازنده الکترود در ایران و خاورمیانه محسوب می شود و حدود 50 سال پیش 

در این نقطه شکل گرفت که آن زمان خارج از پایتخت بود و سالیان سال در این منطقه 
و در ســوله ها                                  ی آجربهمنی آن کارگرانش فعالیت ها                                  ی گسترده صنعتی و تولیدی انجام 
دادند ولی در نهایت باتوجه به توسعه شهر و آلودگی ها                                  ی صنعتی و محیط زیستی مدیران 
مجموعه مجبور شــدند که این کارخانه و سوله ها                                  ی قدیمی آن را رها و مجموعه صنعتی 
جدید و بزرگ تری را چندین کیلومتر آن سوتر راه اندازی کنند و این گونه شد که کارخانه 
قدیمی 18 هزار متر مربعی آما برای چند سال خالی رها شد و به جز مراسم ها                                   و برنامه ها                                  ی 
خاص به صورت کلی متروک ماند. اما در ســوی دیگر ماجرا همین خالی بودن کارخانه و 
سوله ها                                   بهانه ای شد برای گروه دیگری که به دنبال فضایی خاص و ویژه می گشتند برای 
اجرای ایده مهمشان یعنی کارخانه نوآوری؛ کارخانه ای که اگرچه جنس فعالیت آن صنعتی 
نیست ولی ساختار آن حاال در یک کارخانه زیبای قدیمی با  فضاهای بسیار متفاوت در حال 
شکل گرفتن است و فاز اول آن دو سالی است که پا گرفته و به این کارخانه و سوله های 

آن جانی دوباره داده است.

ترقی اقتصادی : طبق قانون اعمال هرگونه ممنوعیت برای 
صــادرات و واردات کاالها ) به جز چنــد کاالی خاص مانند 
اسلحه، مشروبات الکی و...( ممنوع است و دولت تنها با اعمال 

تعرفه می تواند محدودیت هایی را ایجاد کند.
در حالی که در ماه های گذشــته فعاالن اقتصادی به اعمال 
سیاســت های ممنوعیت واردات و صــادرات کاالها اعتراض 
کرده اند و آن را رویه ای خالف قانون می دانند، روز گذشــته 
لیســت ممنوعیت های کاالهای وارداتی به روز رسانی شد و 
تعداد کاالهایی که واردات آن ممنوع است به 1650 قلم کاال 

افزایش پیدا کرد.
طبق قانون اعمال هرگونه ممنوعیت برای صادرات و واردات 
کاالها ممنوع اســت و دولت تنها با اعمــال تعرفه می تواند 
محدودیــت هایــی را ایجاد کند. موضوعی کــه در ماه های 

گذشــته بارها فعاالن بخش خصوصی بر آن تاکید داشــته 
اند. در همین زمینه مســعود خوانساری رئیس اتاق تهران در 
سخنرانی های مختلفی به این موضوع پرداخته و اعالم کرده 
اســت:» براساس قانون دولت تنها برای حمایت از تولید و نه 
تنظیــم بازار می تواند از ابــزار تعرفه  که آن هم باید  متعادل 
باشد، اســتفاده کند و سیاســت ممنوعیت و محدودیت در 
واردات و صادرات تخلف است.« او با اشاره به اینکه در مقررات 
صادرات و واردات، چیــزی به نام »ممنوعیت« نداریم، گفته 
است: »طبق این قانون غیر از چند کاال همچون اسلحه، مواد 
مخدر، مشــروبات و چند نوع دیگر، درباره هر آنچه قرار است 
برای وارداتش محدودیتی ایجاد شــود باید این محدودیت با 

اعمال تعرفه انجام شود.«
اما بر خالف نظر فعاالن بخش خصوصی مســئوالن دولتی از 
اسفندماه سال گذشته سیاست اعمال ممنوعیت واردات کاالها 
را کلیــد زده اند و هر از چندی کاالهــای جدیدی را به این 
فهرست اضافه می کنند. فهرستی که در ابتدا 1339 قلم کاال 
بــود و بعد به 1530 قلم کاال افزایش یافت و اکنون به 1650 
قلم کاال رسیده است. این سیاست گذاری طبق مصوبه شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه و براساس اعالم این 
ســتاد در راستای جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری و 
حمایت از کاالهایی که توان ســاخت داخلی آن ها وجود دارد 

صورت می گیرد.  
طبق سیاســتگذاری های دولتی باتوجه به محدودیت های 
ارزی کشــور به دلیل تحریم هــا؛ واردات کاالها باید تنها به 
دو گروه »کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم« و »مواد اولیه و 

تجهیزات خطوط تولید« محدود  شوند.
حســین مدرس خیابانی، قائــم مقام وزیر صمــت در امور 
بازرگانی در گفت و گویی با تســنیم گفــت:» وزارت صمت 
مطابق مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران سه 
قوه مکلف شــده است که نسبت به ممنوعیت گروه کاالهای 
»اقالم غیرضروری« و »دارای توان ساخت داخل« اقدام کند. 
در حال حاضر حجم واردات کاالها به ویژه در بخش مصرفی 
کاهش چشــمگیری یافته و بخش های تولیدی کشور با یک 
توان مضاعف نســبت به افزایش ظرفیت تولیدی خود اقدام 
می کنند تا در مســیر قطع وابستگی به واردات حرکت کنند 
و همزمان کیفیت محصوالت شــان را ارتقا دهند. به گفته او 

فهرســت ممنوعیت های وارداتی برای کمک به تولید داخل 
بیشتر خواهد شد.

در ایــن بین فعاالن بخش خصوصی معتقدند اعمال برخی از 
محدودیت ها به تولیدات داخل هم صدمه زده اســت و اعالم 
می کنند دولت و سیاســتگذاران اقتصادی بدون مشورت با 
فعاالن بخش خصوصی که بازیگران اصلی اقتصادی هســتند 
فهرست ممنوعیت ها را تهیه می کنند. محمدرضا زهره وندی 
عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به 
خبرگزاری ایرنا گفته اســت:» در مورد برخی از این کاالهای 
ممنوعه، حد تولید ما به اندازه ای نیست که بتوانیم پاسخگوی 
تقاضای داخلی باشــیم. از ســوی دیگر در این لیست، مواد 
اولیه ای مشــاهده می کنیم که برای تولید برخی اقالم داخلی 
به کار می رود. به طور مثال اقالم بسیاری در رابطه با تولیدات 
لبنــی )مانند مایع پنیر( که در داخل وجود ندارد یا بســیار 
محدود است، ممنوع شده اســت. سال گذشته واردات همه 
این کاالها آزاد بود، به گونه ای که اصاًل توجهی به تولید داخل 
نمی شد، اکنون هم با ممنوعیت بسیاری از کاالها، به  صورتی 

دیگر به تولیدکننده های داخلی ضربه می زنیم.«

در عرض چند ماه زیر و رو شدیم. تورم هایی که روی کاغذ دو رقم 
و در عمل سه رقم بودند، همه معامالت اقتصادی کشور را بر هم 
زدنــد و یکی از این معامالت هم معامالت مربوط به بازار خودرو 
بود. واقعیت این اســت که نه فقط صنعت خودروسازی، بلکه کل 
اقتصاد ایران از رویکرد ترامپ و خروج آمریکا از برجام ســورپرایز 
شد و این ســورپرایز شدن در قالب یک آشــفتگی و نابسامانی 
اقتصادی از اردیبهشــت سال 97 در کشــور، کم کم دیده شد و 
خود را در تعدد آیین نامه های مختلف ابالغ شده به خودروسازان 
و پیش فروش های دستوری نشــان داد. خروج ناگهانی آمریکا از 
برجام از یک ســو و اقتصاد دولتی و دستکاری در حوزه صنعت 
و قیمت گذاری های دستوری از سوی دیگر، کار دست بسیاری از 

صنایع کشور، از جمله خودروسازی داد.
بدتر از این نمی شد با خروج آمریکا از برجام، برخورد کرد. دولت 
در لحظه نه فقط در صنعت خودروســازی کــه در همه حوزه ها 
تصمیم های احساسی کارشناسی نشده گرفت. بدتر از این نمی شد 
با تحریم ها مواجه شد که در آن واحد هم منابع مالی کشور را با 
سکه یک میلیون تومانی و دالر 4200 تومانی به حراج بگذاریم هم 
صنایع فعال را با قیمت گذاری دستوری زمین بزنیم. خودروسازان 
ما امروز هرکدام ده ها هزار میلیارد بدهی باال آورده اند و در نهایت 

نه قیمت ها مهار شد و نه تورم کنترل.
مشکالت اصلی صنعت در ایران اما، ریشه در یک انزوای تاریخی 
دارد. بایــد بپذیریم که نمی توان هیــچ صنعتی را در یک فضای 
بسته، مستقل از جهان، به بار نشاند. نمی توان یک صنعت را ایزوله 
کرد، بعد انتظار داشــت که پیشرفت کند، به روز بماند و در تولید 

محصول خود خالقیت و نوآوری به خرج دهد.
ما که هیــچ، در بزرگ ترین بــازار خودروی جهــان، چین، که 
ســالی 25میلیون دســتگاه خــودرو فروخته می شــود هم اگر 
سیاست گذاری ها عوض و ارتباط چین با سایر کشورها قطع شود 
هم همین اتفاق ها خواهد افتاد. در ایران ســاالنه یک میلیون و 
500 هزار دســتگاه خودرو در بازار به فروش می رسد. یعنی تنها 
4 درصــد چین خــودرو تولید می کنیــم و 100 درصد از چین 
در برقراری ارتباط با کشــورهای جهان محدودتریم. و به ضرس 

قاطع می گویم که با همــه این اوصاف حتی چین هم نمی تواند 
بــدون وصل بودن به زنجیره تولیــد جهانی محصول تولید کند  
به روز بماند و اقتصادی عمل کند. در شــرایط کشــور ما، حتی 
خودروســازان چینی هم نمی توانند محصول های متنوع تولید و 
شــرایط رقابتی در بازار تولید کنند. گپ ماجرا هم اینجاست که 
اگرچه دهمین بازار بزرگ خــودروی جهان )به لحاظ تعدادی(، 
ایران است اما به لحاظ ارزشی احتماالً در دنیا در جایگاه پنجاهم 
هم نایستاده ایم. از بین یک و نیم میلیون خودرویی که هر سال در 
ایران تولید می شود، نزدیک یک میلیون دستگاه تنها زیر 5 هزار 

دالر قیمت دارد. کجای دنیا چنین است؟
این حرف ها بارها و بارها زده شده. به همان آقای محترم نعمت زاده 
بارها گفته شــده حاال که در روزهای پســابرجام به سر می بریم 
شما جوری سیاست گذاری نکن که انگار هرگز تحریمی برداشته 
نشده. از ابتدا مشخص بود که امضا کردن قرادادها و تفاهم نامه های 
پی درپی، لزوماً راه گشــا نخواهد بود و باید در این حوزه به دنبال 

اقدامات مؤثر با بازه تاثیرگذاری بیشتر بود.
برای مثال، در دوران تحریم های اولیه و در سال 92، با وجود همه 

محدودیت ها ما تعــدادی 206 صندوقدار به اروپا می فروختیم و 
همین مقدار اندک تا حدودی به احیای صنعت خودروی کشــور 
کمک کرده بود. این راه باریک نجات را بارها برای آقای نعمت زاده 
ترسیم کردیم اما گوش شنوایی برای توضیحات ما وجود نداشت. 
اگر کاالی ما به کشورهای دیگر ورود پیدا می کرد و از آن استقبال 
می شــد، تحریم کردن ایران به همین آســانی نبود چرا که این 
بار درد تحریم نه فقط توســط برازجان و قــم و تهران و ... حس 
می شــد بلکه در اروپا هم می توانســت جاری شود. می توانستیم 
به جای اینکه به امضای قرارداد با شــرکت های خودروساز اصرار 
کنیم، هدف گذاری هایمان را عوض کنیم. مثاًل در ایران 4 میلیون 
دســتگاه خودرو تولید و 3 میلیون دستگاه از این تعداد را صادر 
کنیم. در چنین شــرایطی، وقتی تحریمی علیه ما وضع شــود 
قیمت خودرو در کشورهای مقصد ما هم ناخودآگاه افزایش پیدا 
می کند و کنترل تورم در کشور مبدأ )ایران( تبدیل به مطالبه ای 
جهانی می شــود. چرا که هیچ سیاست مداری جرئت نمی کند به 
مردم فرانســه، آمریکا، آلمان و.. فشار بیاورد. مردمان کشورهای 

توسعه یافته مانند ما توانایی تحمل تورم را ندارند.

فراموش نکنیم که مدل خودروســازی ما ارزبر است. توهم اینکه 
بازار خیلی بزرگ و پرارزشی داریم سیاست گذاری ها در این حوزه 
را سخت تر کرده است. فرض غلط موجود در صنعت خودروسازی 
ایــن بود که از آنجا که ما بازار بزرگی به لحاظ تعداد در دســت 
داریــم به این راحتی تحریم نمی شــویم اما دیدیم که به راحتی 

این فرضیه رد شد.
و حاال خودروسازان ما به خاطر سوءاستفاده از سرمایه های مردم 
برای رونق بخشــیدن کاذب به بازار یک میلیونی شان، محکوم به 

شکست بسیار مفتضحانه ای هستند.
بحران فروش در یک قدمی خودروسازان

رونق کاذب امروز در بازار خودرو اما به زودی از بین می رود. شک 
نکنید که خودروسازهای ما دوباره با بحران فروش مواجه می شوند. 
تورم موجود در جامعه به خودروســازان این اجازه را نمی دهد که 
قیمــت خود را از این کمتر کنند و در چنین شــرایطی احتماالً 
که نه حتماً دوباره مجبور می شــوند به وام های ارزان قیمت برای 
فروش محصوالت خود، روی بیاورند. تنها کمی بعد از این روزها 
یعنی زمانی که تعهدات معوق خودروســازان که تحویل شــود 
خودروسازان دیگر نمی توانند حتی سالی 700 هزار ماشین تولید 
کنند و بفروشند و با یک دوم ظرفیت رسمی خود مجبور به ادامه 

حیات اقتصادی خود هستند.
حتی پروژه هایی مثل 301 به شــدت جنبــه تبلیغاتی دارد. اگر 
نکته ســنج باشــیم خواهیم دید که خود ایران خودرو هم اعالم 
کرده که 70 درصد این خودرو ساخت داخل است. این 30 درصد 
باقی مانده احتماالً قطعات مهمی است که اگر نباشد ماشین بدون 
آن ها معنی ندارد و اساســاً تولید نمی شود. در چنین شرایطی یا 
این پروژه اصاًل عملیاتی نیست یا پژو با آن به شکلی و از طریقی 

درگیر است.
تصور کنید، در ســال 96، از یک میلیون و 600 هزار دستگاه در 
بازار خودروی ایران، حــدود 60 هزار خودرو باالی 150 میلیون 
قیمت گــذاری شــده بودند. همچنین قیمت حــدود 200 هزار 
دســتگاه بین 80 میلیون تا 150 میلیون تومان اعالم شده بود 
و یک میلیون و 300 هزار دســتگاه در این بازار زیر 50 میلیون 
تومان بود. امروز اوضاع فرق کرده اســت. یک خودروی معمولی 
بین 70تا100 میلیون تومان قیمت دارد. آیا فکر می کنید کسی 

می تواند برای خرید خودرو با این قیمت ها سراغ کارخانه بیاید؟

صنعت ایزوله نه به نوآوری می رسد نه به تولید انبوه
خودروسازاندریکقدمیورشکستگیوبحرانفروشقراردارند دیدگاه

چراتولیدکنندگاندستازکارمیکشند؟
مســئوالن دولتی از رشــد میزان اشــتغال در 
شــهرک های صنعتی بزرگ اســتان تهران مثل 
شمس آباد و عباس آباد خبر داده اند اما تشدید 
مشــکالت مربوط به زیرســاخت هــا در دیگر 

شهرک ها مانع رشد اشتغال شده است.
واحدهای مســتقر در شــهرک های صنعتی با 
مشکالت متعدد دست و پنجه نرم می کنند که 
هزینه های تولیــد را افزایش داده و تولیدکننده 
را از ادامه کار منصرف می کند.  بخشــی از این 
مشکالت مربوط به عدم تامین زیرساخت هاست. 
امکانات مربوط به تامین آب، برق، تلفن، گاز، راه 
و فاضالب کامل نیســت. بخشی از شهرک ها به آب دسترسی ندارند، بنابراین آب را از 
جای دیگر خریداری کرده و با تانکر به محل تولید منتقل کنند. هم چنین برق به طور 
مداوم برای شــهرک ها تامین نمی شــود و این یعنی نیروی کار در شهرک حاضر شده 
اما دســتگاه ها فعال نیســت. هزینه های ناشی از عدم وجود زیرساخت های الزم برای 
کار بر دوش کارفرمایان در شــهرک های صنعتی سنگینی می کند و توان حرکت را از 

آن ها گرفته است.
چالــش تامین اجتماعــی و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای کوچک و متوســط 
مســتقر در شهرک های صنعتی تشــدید شده است. اکنون ســازمان مالیات به سراغ 
این واحدها آمده و از آن ها مالیات بر ارزش افزوده ده ســال گذشــته را طلب می کند. 
این درحالی اســت که باید این مالیات را از مصرف کننده نهایی گرفت نه کارگاهی که 
بخشی از محصول را تولید می کند و آن را به کارگاه دیگری می فرستد تا تکمیل شود 
و در تامین مواد اولیه هم فاکتور رســمی در دســت ندارد. این فشــارها درحالی کار را 
برای تولیدکنندگان ســخت کرده که تامین سرمایه در گردش هم برای این واحدها  به 
معضلی تبدیل شده است. در خوش بینانه ترین حالت ممکن،  تولیدکنندگان می توانند 
وام دریافتــی از بانــک ها را با در نظر گرفتن تنفس در مدت زمانی بیش از یک ســال 
بازگرداننــد. بانک هــا با در نظر گرفتن این مســائل عالقه ای بــه تخصیص اعتبار به 
واحدهای کوچک و متوسط نشان نمی دهند. بخشی از واحدها از شرکت های خصوصی 
یا دولتی مطالباتی دارند که معوق شده و وصول آن به تاخیر افتاده است. در این شرایط 
که درآمدی نیســت و هزینه هم باقی اســت، تولیدکننده نه راه پــس دارد و نه پیش 
بنابراین عطای تولید را به لقایش بخشــیده و کار را تعطیل می کند. در شــرایطی که 
تورم چشم انداز اقتصادی را مبهم و  امکان پیش بینی پذیری را از فعال اقتصادی سلب 
کرده، سرمایه کارآفرینان مثل گلوله برفی در معرض آفتاب داغ در حال آب شدن  است.

ذخایرنفتایرانیکسومبیشترشد

میداننفتیجدیدچهمزایاییدارد؟
با این کشــف تازه، میزان ذخایر نفتی 150 میلیارد بشــکه ای ایران، یک ســوم افزایش 
خواهد یافت. براساس گزارش الجزیره، ایران چهارمین کشور ازنظر ذخایر نفتی و دومین 
کشــور ازنظر ذخایر گازی است. بعد از کشــف این میدان نفتی با ظرفیت 65 میلیارد 

بشکه در اهواز، ایران می تواند به دومین دارنده ذخایر نفتی جهان تبدیل شود.
حســن روحانی رئیس جمهور خبر داد، مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران در 
تالش های اکتشــافی خود که از ســال 95 شروع شــده بود، موفق به کشف یک میدان 
بزرگ نفتی با ذخیره نفت درجای به میزان 53 میلیارد بشــکه نفت شــده است. گفته 
می شــود این میدان نفتی که از بستان تا امیدیه در استان خوزستان به وسعت 2400 

کیلومترمربع گسترده شده، 80 متر عمق دارد.
البته دو روز قبل اینکه روحانی این خبر بدهد، صالح هندی، مدیرعامل اکتشاف شرکت 
ملی نفت با انتشــار فیلمی در فضای مجازی از اکتشاف های جدید در حوزه نفت و گاز 
کشــور خبر داده بود. از جزئیات کشــف میدان جدید نفتــی در جنوب ایران هم خبر 
می رســد این میدان در شمال خوزستان کشف شــده که بنا بر اطالعات اولیه، با کشف 
این میدان جدید، حجم ذخایر اثبات شــده نفت کشــور تغییر خواهد کرد. با استناد به 
گزارش عملکرد شرکت ملی نفت ایران ذخایر جدید نفت در سازند ایالم و سازند گورپی 

اکتشاف شده که حجم ذخایر و نوع نفت آن به زودی منتشر خواهد شد.
با این میادین نفتی تازه کشف شــده هم اکنون ایران در رتبه چهارم ازنظر ذخایر نفتی و 
در رتبه دوم ذخایر گازی در دنیا قرار دارد که درمجموع رتبه اول ذخایر هیدروکربوری 

دنیا از آن کشور است.
به این ترتیب بر اساس آمارهای اوپک، ذخایر نفت و گاز ایران در سال گذشته میالدی 
155.6 میلیارد مترمکعب و حجم ذخایر گاز ایران 33.9 تریلیون مترمکعب بوده اســت 
که نســبت به سال 2017 تغییری نکرده اســت. شرکت بی پی نیز ذخایر نفت ایران در 
ســال گذشته را 155.6 میلیارد بشــکه و ذخایر گاز قابل استخراج آن را 31.9 تریلیون 

مترمکعب برآورد کرده که نسبت به سال 2017 تغییری نکرده است.
بررسی های آماری BP از انرژی جهانی که در سال 2018 منتشر شد و حاوی اطالعاتی 
تا پایان سال 2017 است نشان می دهد: ایران بعد از ونزوئال، عربستان سعودی و کانادا 
چهارمین کشــور در نظر ذخایر نفتی است. از منظر ذخایر گاز طبیعی هم ایران بعد از 

روسیه قرار دارد.
خبرگزاری الجزیره در گزارشــی درباره کشف میدان نفتی جدید در ایران نوشت: حسن 
روحانــی، رئیس جمهوری ایران اعالم کرده میدان نفتــی جدید به ظرفیت 53 میلیارد 
بشــکه کشف شده اســت. با این کشــف تازه، میزان ذخایر نفتی 150 میلیارد بشکه ای 
ایران، یک ســوم افزایش خواهد یافت. براســاس گزارش الجزیره، ایران چهارمین کشور 
ازنظر ذخایر نفتی و دومین کشــور ازنظر ذخایر گازی اســت. بعد از کشف این میدان 
نفتی با ظرفیت 65 میلیارد بشکه در اهواز، ایران می تواند به دومین دارنده ذخایر نفتی 

جهان تبدیل شود.

قطعاتپرایددرتولیدتیباوسایرخودروهااستفادهمیشود

دردسرهایحذفپرایدچیست؟

کارخانهاستارتآپها

فهرستاقالمممنوعهوارداتیبه١۶۵۰قلمکاالافزایشیافت

لیستممنوعههایواردات

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
محمدرضا زهره وندی

کارشناس خودرو
فربد زاوه



ترقی اقتصادی : شهروندان برخی کشورها با سرعت بیشتری 
در قیاس با سایرین در حال حرکت به سوی سبک زندگی بدون 
پول نقد هستند. اما آیا تاکنون هیچ کشوری کامالً به یک »جامعه 

بدون پول نقد« )Cashless Society( تبدیل شده است؟
در اغلب نقاط جهان بسیاری هستند که از  پول نقد فاصله گرفته و 
بیشتر پرداخت های خود را با استفاده از گزینه های غیرنقدی انجام 
می دهند. این گزینه ها شامل دبیت کارت ها و کارت های عابربانک، 
کارت های اعتباری، اپلیکیشــن های پرداخــت موبایلی، فناوری 
NFC و موارد دیگر می شوند. شهروندان برخی کشورها با سرعت 
بیشتری در قیاس با سایرین در حال حرکت به سوی سبک زندگی 
بدون پول نقد هستند. اما آیا تاکنون هیچ کشوری کامالً به یک 
»جامعــه بدون پول نقد« )Cashless Society( تبدیل شــده 
اســت؟ واقعیت این است که با وجود وسوسه برانگیز بودن جوامع 
بدون پول نقد، تاکنون در هیچ کشــوری پول نقد به طور کامل از 
مبادالت کنار گذاشته نشده است. تنها در یک کشور یک برنامه 
زمانی برای تبدیل شدن به یک جامعه بدون پول نقد تدوین شده 
است و البته کشورهای دیگری نیز شاهد اقبال روزافزون شهروندان 
خود به پرداخت های غیرنقدی هستند. اما در گذر زمان مشخص 
خواهد شد که باالخره کدام کشور می تواند یک جامعه کامالً بدون 
پول نقد باشد.  درست است که برخی کشورها با شتاب بیشتری 
نســبت به سایرین در حال تبدیل شدن به جوامع بدون پول نقد 
هستند، اما اگر شما طرفدار سبک زندگی بدون پول نقد هستید، 
الزم نیست که حتماً به یکی از این کشورها نقل مکان کنید؛ امروزه 
شما در بسیاری از کشورها می توانید بدون پول نقد مبادالت خود 
را انجام دهید. اما کســانی که در یکی از کشورهای ذیل زندگی 
می کنند، احتماالً بسیار کمتر از ســایر کشورها با فروشندگانی 

مواجه می شوند که تنها پول نقل می پذیرند.
چین

آمارهای مؤسســه »فارکس بونِس« حاکی از این است که طی 

پنج ســال اخیر، چین بیشترین نرخ رشــد را در پرداخت های 
بدون پول نقد داشته است. البته مردم چین بیش از اینکه برای 
پرداخت های غیرنقدی خود از کارت های اعتباری استفاده کنند، 
از اپلیکیشــن های تلفن همراه و کدهــای QR )بارکدهایی که 

می توان آنها را با تلفن های همراه بازخوانی کرد( بهره می گیرند.
 Alipay یا WeChatPay برای استفاده از اپلیکیشن هایی مانند
در چین باید در یکی از بانک های این کشور حساب داشته باشید 
و به همین دلیل گردشگران خارجی نمی توانند برای پرداخت های 

غیرنقدی خود از این اپلیکیشن ها استفاده کنند.
انگلیس

بسیاری از شهروندان انگلیســی نیز در سال های اخیر به تدریج 
پول نقد را کنار گذاشــته و به کارت های اعتباری، دبیت کارت ها 
 )contactless payments( و پرداخت های بــدون تمــاس
گرایش بیشــتری پیدا کرده اند. در ســال 2016 برای اولین بار 
در تاریخ انگلیس، ارزش مبادالت انجام شــده با انواع کارت ها از 
ارزش مبادالت نقدی پیشی گرفت. نکته جالب در مورد مبادالت 
غیرنقدی در انگلیس این است که 41 درصد از کارت های پرداخت 
 )NFC در این کشور، گزینه پرداخت بدون تماس )مثالً از طریق
را در خود دارند. عالوه بر این،  در برخی موارد اساســاً استفاده از 
پول نقد مقدور نیست. مثالً برای استفاده از حمل ونقل عمومی 
در برخی شــهرهای انگلیس –مثالً در اتوبوس های درون شهری 
لندن- پرداخت از طریق کارت، تنها گزینه موجود اســت و پول 

نقد پذیرفته نمی شود.
کره جنوبی

در کــره جنوبی محبوبیــت پول نقد در بین مــردم رو به افول 
اســت. بر اســاس تحقیقات میدانی بانک مرکزی کره جنوبی، 
در ســال 2018 تنها 20 درصد از پرداخت های در این کشور با 
اســتفاده از پول نقد انجام شده است. پیشرفت فناوری ها مالی، 
از جمله اپلیکیشــن های نقل وانتقال پول، به شتاب گرفتن روند 

حذف پــول نقد از مبادالت در کره جنوبی کمک کرده اســت. 
هم زمــان با اوج گیری پرداخت های مبتنی بر فناوری های جدید 
و افول روزافزون پول نقد، بانک مرکزی کره جنوبی حذف کامل 
ســکه از نظام مبادالتی این در دست بررسی دارد. این کار باعث 
صرفه جویی در هزینه های تولید سکه خواهد شد. در سال 2017 
طرح حذف ســکه از مبادالت، به طور آزمایشــی در کره جنوبی 
اجرا شــد. در قالب این طرح، افراد به جــای اینکه پول ُخرد را 
به صورت سکه یا اسکناس از فروشنده بگیرند، می توانستند معادل 
آن را در یکی از کارت های پرداخت رایج )به انتخاب خودشــان( 
دریافت کنند. مقامات بانکی کره جنوبی امیدوارند که در مرحله 
بعدی، پول های ُخرد به جای اینکه به کارت های افراد واریز شود، 

مستقیماً به حساب بانکی آنها انتقال یابد.
سوئد

بر اساس مطالعات اندیشمندان مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا 
–که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشکده های بازرگانی و 
کسب وکار جهان محسوب می شود- انتظار می رود که کشور سوئد 
در ماه مارس سال 2023 )اواخر اسفندماه 1401( به اولین جامعه 
بدون پول نقد جهان تبدیل شود. البته طبق تعریف آنها، جامعه 
بدون پول نقد در واقع جامعه ای است که در آن به طور کلی پول 
نقد به عنوان ابزاری برای پرداخت مورد استفاده قرار نمی گیرد، نه 
اینکه اساساً هیچ اسکناس یا سکه ای در آن جامعه موجود نباشد.

یکی از دالیلی که باعث شده است سوئد در مسیر تبدیل شدن 
به اولین جامعه بدون پــول نقد جهان قرار گیرد، به قوانین این 
کشــور مربوط می شود. فروشگاه ها در کشور سوئد هیچ اجباری 
برای قبول کردن پول نقد ندارند، حتی اگر پول رسمی سوئد باشد. 
در برخی کشورهای دیگر چنین اجباری برای فروشگاه ها وجود 
دارد؛ یعنی آنها حتی اگر عالقه نداشته باشند که پول نقد قبول 
کنند، طبق قوانین مجبورند که اســکناس ها و سکه های رسمی 

کشور را بپذیرند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 80 - نیمه دوم آبان 1398

اویلپرایسپاسخمیدهد

خوشآمدگوییدرکارنیستارتباط قیمت جهانی طال و نفت چگونه قطع شد؟
ورودپناهجوبهآمریکا
بهکمترینمیزانمیرسد

ترقی اقتصــادی : ایاالت متحــده آمریکا بــرای دهه ها، بیشــترین تعــداد پناهجویان 
را نســبت به دیگر کشــورهای جهان مــی پذیرفت. براســاس اطالعات کمیســاری عالی 
پناهجویــان ســازمان ملــل، در ســال 2016، ایاالت متحــده آمریکا 96 هــزار و 900نفر 
 را کــه بــه دلیل شــکنجه، جنگ و دیگر  خشــونت ها از ســرزمین اصلــی گریخته بودند 

پذیرفته است. 
دیگر کشــورها در این مدت 92 هزار و 400 پناهجو را پذیرش کرده اند. اما در آمریکایی که 

رییس جمهور آن دونالد ترامپ است، وضعیت تغییر کرده است.
آمریکا در ســال های ریاســت جمهوری ترامپ، کمترین میزان پذیــرش پناهجویان را ثبت 
کرده اســت. در ســال گذشــته، تنها 22 هزار و 900 پناهجو به ایاالت متحده آمریکا آمده 
 اند درحالیکه کانادا، همســایه بزرگ این کشــور، 5 هــزار و 200 پناهجو بیش از این میزان 

پذیرفته است.
ترامپ قصد دارد آمار پذیرش پناهجو را به کمتر از این میزان هم برساند. در دوم نوامبر سال 
جاری میالدی، او از طرحی پرده برداشت که تعداد پذیرش پناهجویان در آمریکا را تا سپتامبر 
سال 2020 به به 18 هزار نفر می رساند، یعنی کمترین میزان از سال 1980 که برنامه کنونی 

پناهجویان در آن تهیه شده است.
این سومین بار است که ترامپ کاهش میزان پذیرش پناهجویان را دنبال می کند. در سپتامبر 
سال 2017، او محدوده ای که دولت اوباما در این زمینه مشخص کرده بود را کاهش داد و آن 

را از 110 هزار نفر به 45 هزار نفر رساند. 
یک ســال بعد، او این رقم را به 30 هزار نفر کاهش داد. شــرایط مهاجرت به ایاالت متحده 
آمریکا بســیار سخت شده است و این ســخت گیری ها برای پناهجویان بیشتر است. در 15 
اکتبر، دولت ترامپ قانون مهاجرت جدید را وضع کرد که براساس آن، زندگی مهاجران قانونی 

دشوار تر شده است.  
به گزارش ایرنا، قانون جدید آمریکا، مهاجرانی را که بیش از یک ســال مزایای عمومی مانند 
کمک های غذایی یا مسکن عمومی دریافت می کردند، مورد هدف قرار داده است و احتماالً 
 در آینــده درخواســت آنان برای دریافت کمک های عمومی از طــرف دولت آمریکا پذیرفته 

نخواهد شد.

ترقی اقتصادی : در یک سال اخیر قیمت طال 23 درصد افزایش یافته است اما 
قیمت نفت سبک تگزاس در همین دوره با کاهش 12 درصدی مواجه شده است.
 طال و نفت که بیش از هر کاالی دیگری در بازارهای جهانی رصد می شــوند، از 
چندین دهه قبل معموالً از لحاظ قیمتی حرکتی هماهنگ داشــته اند، اما مدتی 
اســت که این هماهنگی به هم خورده و راه طــال و نفت به نوعی از یکدیگر جدا 

شده است.
در ماه های اخیر قیمت طال مسیری صعودی را پیموده اما بهای نفت رو به کاهش 
بوده اســت. در چنین شرایطی یک ســؤال بزرگ در ذهن معامله گران بازارهای 
جهانی ایجاد شــده است؛ اینکه آیا جدایی اخیر طال و نفت صرفاً موقتی است یا 

اینکه آنها برای همیشه از هم جدا شده اند.
افزایش قیمت نفت باعث افزایش هزینه تولید و حمل ونقل ســایر کاالها می شود 
و به همین دلیل معموالً به رشــد شاخص قیمت مصرف کننده می انجامد. در این 
میــان بحران های ژئوپلیتیکی و اختالل در عرضه نفت –مانند آنچه اخیراً پس از 
حمله پهپادی به تأسیســات نفتی شرکت سعودی آرامکو اتفاق افتاد- به افزایش 
قیمت نفت کمک می کنند. افزایش قیمت نفت معموالً به شکل گیری دوره ای از 
تورم باال و کاهش رشــد اقتصادی منجر می شــود و در نتیجه این فعل وانفعاالت  
طال نیز به عنوان یک سپر رایج در برابر تورم و پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران 
بــا افزایش تقاضا مواجه شــده و قیمتش افزایش می یابد. بــه عبارت دیگر، در 
دوره های گذشــته افزایــش یا کاهش قیمت نفت و طال معمــوالً هم زمان اتفاق 

می افتاد؛ هرچند هیچ یک از آنها مستقیماً بر دیگری تأثیر نداشت.
اما به نظر می رسد این رابطه اخیراً به هم خورده باشد؛ در یک سال اخیر قیمت 
طال 23 درصد افزایش یافته اســت اما قیمت نفت سبک تگزاس در همین دوره 
با کاهش 12 درصدی مواجه شده است. حتی حمله گسترده به تأسیسات نفتی 
شــرکت سعودی آرامکو که به کاهش 5 درصدی عرضه جهانی نفت منجر شد و 
رکورد کاهش یک روزه عرضه نفت در تاریخ صنعت نفت جهان را شکست نیز تنها 
برای یک روز معامالتــی قیمت نفت را افزایش داد و درنهایت کمکی به افزایش 

پایدار قیمت نفت نکرد.
چرا بازار نفت این گونه شده است؟ واقعیت این است که به نظر می رسد بازار نفت 
دیگر به نگرانی های ژئوپلیتیکی توجه چندانی نشان نمی دهد. عرضه فراوان نفت 
و رشــد اندک تقاضای آن طی ســال های اخیر باعث شده است که بازار در برابر 

خبرهایی که در مورد ریسک ها عرضه منتشر می شوند، بی تفاوت عمل کند. بازار 
نفت دیگر اســیر احساسات و هیجانات نیســت و عوامل بنیادی کنترل این بازار 
را به دســت گرفته اند. در مقابل، طال همچنان به طور کامل تحت تأثیر احساس 

سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به آینده است.
در چند دهه گذشته تغییرات قیمت طال و نفت معموالً در یک جهت بوده و تنها 
برخی اتفاقات باعث واگرایی موقت آنها می شــده است. اما این بار واگرایی قیمت 
طــال و نفت مدت زیادی به طول انجامیده اســت و تنها در صورتی این واگرایی 
رفع می شــود که یا قیمت طال سقوط کند و یا قیمت نفت به میزان قابل توجهی 
افزایش یابد. طی 25 ســال اخیر نسبت قیمت طال به قیمت نفت سبک تگزاس 
به طور متوســط 15.8 بوده اســت یعنی معامله گران می توانسته اند به ازای یک 
اونس طال، 15.8 بشکه نفت ســبک تگزاس خریداری کنند. البته نسبت قیمت 
طال به نفت در این 25 ســال چندین بار به طور موقت جهش یا ســقوط داشته 
است؛ مثاًل در ســال 2005 که قیمت نفت به شدت افزایش یافت اما قیمت طال 
تقریباً بدون تغییر ماند،  این نسبت به 6.2 رسید. در اوایل سال 2016 نیز سقوط 

قیمت نفت و ثبات نسبت قیمت طال باعث شد که این نسبت به 47.6 برسد.
 در سال جاری میالدی نسبت قیمت طال به نفت به طور متوسط 24 بوده است. 
هم اکنون )اوایل نوامبر-اواسط آبان( نیز هر اونس طال با قیمتی معادل 27 بشکه 
نفت سبک تگزاس در بازار معامله می شود و این یعنی نسبت قیمت طال به نفت 
حدود 71 درصد باالتر از میانگین 25 ســاله آن اســت. در چنین شــرایطی آیا 

شانسی برای بازگشت این نسبت به میانگین بلندمدت آن وجود دارد؟
باید اذعان کــرد که روند قیمتی نفت چندان خوب نیســت. افزایش قابل توجه 
تولید نفت در آمریکا طی شــش ســال اخیر به ظهور یک ابرقدرت نفتی جدید 
منجر شده اســت؛ ابرقدرتی که برخالف سایر ابرقدرت های نفتی، کمتر در برابر 
تنش های ژئوپلیتیکی آسیب پذیر اســت. افزایش صادرات نفت آمریکا بخشی از 
نگرانی های همیشــگی درباره ریســک های عرضه در بازار نفت را رفع کرده و به 
مانعی برای افزایش قیمت نفت تبدیل شــده است. در حال حاضر قدرت عرضه 
نفت شــیل و افزایش نگرانی ها از تضعیف روند رشد تقاضای جهانی نفت بیش از 
عوامل ژئوپلیتیک بر بازار نفت تأثیر می گذارند. معلوم نیست که این وضعیت در 
بازار نفت تا چه مدت ادامه خواهد یافت و چقدر طول خواهد کشــید که عوامل 

روانی و ژئوپلیتیکی بار دیگر قدرت خود را در بازار نفت نشان دهند.
برای طال امــا اوضاع کاماًل متفاوت اســت. بانک های مرکزی جهان به ســمت 
سیاست های انبساطی و احتماالً »تسهیل کمی« حرکت می کنند و این می تواند 
چشم انداز طال را روشن تر از قبل کند. در ماه سپتامبر آغاز مرحله نخست سیاست 
تســهیل کمی در منطقه یورو از سوی بانک مرکزی اروپا )ECB( افزایش قیمت 
طال و رسیدن آن به سقف شش ساله را به دنبال داشت. در آمریکا نیز فدرال رزرو 
)بانک مرکزی آمریکا( اگرچه توجه چندانی به خواسته های دونالد ترامپ مبنی بر 
رســاندن نرخ بهره به حد صفر یا منفی نشان نمی دهد، اما اخیراً برنامه ای را آغاز 
کرده است که در قالب آن ماهانه 60 میلیارد دالر اوراق خزانه دولتی می کند. از 
طرفی نرخ بهره پایه در آمریکا نیز از اواسط تابستان سال جاری تاکنون طی سه 
مرحلــه مجموعاً به میزان 0.75 درصد کاهش یافته اســت. این تحوالت همه به 

افزایش قیمت طال و بهبود چشم انداز آن کمک می کنند.
با این شــرایط به نظر می رسد واگرایی قیمت طال و نفت فعاًل ادامه خواهد یافت. 
بدین ترتیب معامله گران فعاًل نمی توانند در معامالت خود در بازارهای طال و نفت 

روی ارتباط قیمتی آنها حساب کنند.

گزارش

ترقی اقتصادی : در ســال 2013 »شینزو آبه« نخست وزیر 
ژاپــن طی ســخنرانی خــود در بازار ســهام نیویــورک به 
ســرمایه گذاران بین المللــی وعــده داد کــه می توانند روی 
اصالحات اقتصادی وی در ژاپن حساب کنند و سرمایه گذاری 

در این کشور را در دستور کار قرار دهند.
شــینزو آبه کــه در آخرین روزهای ســال 2012 کار خود را 
به عنوان نخست وزیر ژاپن آغاز کرده بود، در نخستین سال های 
حضورش در این ســمت تا حدی به وعــده خود جامه عمل 
پوشاند و راه را برای حضور ســرمایه گذاران خارجی هموارتر 
ساخت، به طوری که امروز سرمایه گذاران خارجی 30 درصد از 
سهام شرکت هایی که در محاسبه شاخص قیمت سهام بورس 
توکیو )شاخص TOPIX( لحاظ می شوند را در اختیار دارند 
و حــدود 70 درصد از ارزش معامــالت روزانه بورس توکیو را 
نیــز در بر می گیرند. اما مقررات جدیــد می تواند این روند را 

معکوس کند.
پیش از این اتباع خارجی می توانســتند تا 10 درصد از سهام 
شــرکت های حاضر در بورس توکیو را بدون کســب مجوز از 
دولت ژاپن خریداری کنند، امــا به موجب تغییراتی که اوایل 
ماه گذشــته میالدی برای قانــون ارز و تجارت خارجی ژاپن 
پیشنهاد شد، سقف خرید ســهام توسط اتباع خارجی بدون 
کســب مجوز از دولت به 1 درصد خواهد رسید. عالوه بر این 
مدیران خارجی پیش از عضویت در هیئت مدیره شرکت های 

ژاپنی باید درخواست مجوز رسمی بدهند.
وزارت دارایی ژاپن می گوید هدف از این تغییرات، حفاظت از 
بخش های حســاس مانند بخش انرژی و صنایع دفاعی است؛ 
اما تحلیلگران هشــدار می دهند که این قوانین ممکن اســت 
ورود ســرمایه گذاران خارجی به ژاپــن را متوقف کند. »آکیرا 
کیوتا« مدیر بورس توکیو چندی پیش در مصاحبه با نشــریه 
فایننشــال تایمز، این تغییرات جدید را »کاماًل ابلهانه« خواند. 
در ادامه وزارت دارایی ژاپن که با انتقادات تندی مواجه شــده 
بود، در روز 18 اکتبر )26 مهر( اعالم کرد که ســرمایه گذاران 

خارجی که اولویتشان خرید سبد سهام باشد )از جمله بانک ها، 
شــرکت های بیمه و مدیران صندوق ها( تــا زمانی که بتوانند 
ثابت کنند قصدی برای تأثیرگذاری بر مدیریت شــرکت های 
ژاپنی ندارند، نیازی به اخذ مجوز از دولت برای خرید ســهام 
شرکت های حاضر در بورس توکیو )تا سقف 10 درصد سهام( 
ندارند. این قانون تعدیل شــده اخیراً در دولت ژاپن به تصویب 
رســیده و انتظار می رود که پارلمان این کشور نیز ظرف یک 

ماه آینده آن را تصویب کند.
اما حتی بــا وجود تعدیالت انجام شــده، باز هــم نگرانی ها 
پابرجاست. یکی از نگرانی های عمده این است که قانون جدید 
حوزه وســیعی را تحت شــعاع قرار می دهد. عالوه بر صنعت 
هســته ای و هوافضا، بخش های دیگری همچون کشــاورزی 
حمل ونقل، نرم افزار و خدمات اینترنت نیز در دایره شمول این 
قانون قرار دارند. از طرفی دقیقاً مشــخص نیست که بر اساس 
این قانون چــه چیزی مصداق دخالــت در امورات مدیریتی 
شرکت ها قلمداد می شود. مثاًل آیا ارسال نامه ای از سوی یک 
سرمایه گذار خارجی به هیئت مدیره یک شرکت ژاپنی، مصداق 
تالش برای تأثیرگذاری بر مدیریت آن شرکت محسوب خواهد 
شد؟ در نتیجه این قانون، سرمایه گذاری اتباع خارجی در ژاپن 
به فرآیندی پیچیده و زمان بر تبدیل می شــود. بر اساس یکی 
از تحلیل های انجام شــده در این زمینه، با اجرای قانون جدید 
احتماالً میزان درخواست های رسمی ارسالی به دولت از سوی 
سرمایه گذاران خارجی )برای کسب مجوزهای الزم( تا 8 برابر 

میزان فعلی افزایش خواهد یافت.
مقامــات ژاپنی می گویند دولت تنهــا می خواهد همان کاری 
را انجام دهد که پیش از این در ســایر اقتصادهای پیشــرفته 
نیز انجام شــده اســت. اتحادیــه اروپا در ماه آوریل امســال 
قوانیــن نظارتی بر ســرمایه گذاری خارجی در کشــورهای 
عضو این اتحادیه را تشــدید کرد. آمریــکا نیز نه تنها نظارت 
بر سرمایه گذاری خارجی را شــدت بخشید، بلکه ژاپن را نیز 
ترغیب کرد که دسترســی چینی ها به فناوری های حساس را 

محدود کند.
اما یک بانکــدار خارجی فعال در ژاپن بر این باور اســت که 
هدف واقعی دولت ژاپن از انجام تغییرات جدید، محدود کردن 
سرمایه گذاران فعال است. وی در این خصوص می گوید: »متن 
قانون جدید به زبان ژاپنی دقیقاً مشخص کرده است که هدف 
اصلی ســرمایه گذارانی هستند که می خواهند در هیئت مدیره 

شرکت ها صدایشان شنیده شود.«
سرمایه گذاران فعال از مدت ها قبل در تالش بوده اند 
تا شــرکت های ژاپنی را برای فــروش دارایی های 
غیرضــروری و همچنین پایــان دادن به اندوختن 
وجه نقــد، راضی کنند. آنها در ســال های اخیر با 
مدیــران برخی غول های تجــاری ژاپن نیز در این 
زمینه بحث و جدل داشته اند. آنها شرکت نیسان را 
تحت فشار قرار دادند تا مدیرانش را برکنار کند و به 
دوران ریاست کارلوس ُغِصن )رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سابق نیسان که تابعیت فرانسوی-لبنانی 
دارد( پایان دهد. در اوایل ســال جاری میالدی نیز 
یک صندوق سرمایه گذاری مستقر در نیویورک که 
بخشی از سهام یک شرکت خدمات حمل ونقل در 
ژاپن به نام »کیوشــو ریــل وی« را در اختیار دارد، 
به دنبال این بود که مدیران شــرکت را مجبور به 

افزایش پرداخت سود نقدی به سهامداران کند.
بخشی از این حضور فعال سرمایه گذاران خارجی در 
ژاپن را می توان مرهون اصالحات اقتصادی شینزو 
آبه دانست. وی مدیران شرکت های ژاپنی را مجبور 
کرد تا شیوه های پیچیده اداره هیئت مدیره را تغییر 
دهند و از این طریق به سرمایه گذاران فعال جسارت 
بیشــتری برای ایفای نقش در اداره شرکت ها داد. 
به عنوان مثــال از زمان تصویــب نظامنامه جدید 
کنترل و نظارت بر امور شــرکت ها در سال 2015 
تاکنون، تعداد شــرکت هایی کــه دارای حداقل دو 

عضو غیرموظف در هیئت مدیره خود هســتند، سه برابر شده 
اســت. عضو غیرموظف هیئت مدیره، شــخصی است که تنها 
مســئولیتش عضویت و حضور در جلسات هیئت مدیره است 

و هیچ مسئولیت رسمی دیگر در شرکت ندارد.
با این حال، مطرح شــدن زمزمه هایی مبنی بر تغییر قوانین 
ســرمایه گذاری خارجی در ژاپن از همان سال گذشته باعث 
کاهش اقبال سرمایه گذاران خارجی به شرکت های ژاپنی شده 
است. در سال 2018 ارزش ســرمایه گذاری اتباع خارجی در 
بورس توکیــو 5 تریلیون ین )48 میلیارد دالر( کاهش یافت. 
ســرمایه گذاران خارجی که زمانی خریدار اصالحات اقتصادی 

شینزو آبه بودند، اکنون به فروشنده تبدیل شده اند.

باتغییرمقرراتسرمایهگذاریصورتگرفت

فرارسرمایهگذارانخارجیازژاپن

ازچینتاسوئد؛

تجربهکشورهاییکهبهدنبال»جامعهبدونپولنقد«هستند



نقدیبهقطعه»افسوس«
ازآلبومشجریانوقربانی

پــس از آن کــه یلدا ابتهــاج - دختر هوشــنگ ابتهاج )هـ. ا. ســایه( - 
اعــالم کرد شــاعر قطعه  »افســوس« به رغم آن چه در ایــن آلبوم آمده، 
»ســایه« نیســت، اســماعیل امینی - شاعر و اســتاد دانشــگاه - نیز 
 در یادداشــتی که در اختیار ایســنا گذاشــته به نقد این قطعه پرداخته 

و نوشته است:
»آخ آخ! بغض دلم دارد می ترکد.

این ســروده به نام »افسوس« مدتی است که در فضای مجازی سرگردان 
اســت و از مجعوالتی اســت که به نام شــاعر نام آور روزگار امیرهوشنگ 
ابتهاج )هـ. ا. ســایه( منتسب شده و این خود جفایی بزرگ است در حق 

اشعار و نام پرارج آن بزرگ مرد.
امــا تلخ تر از آن این اســت کــه چند هنرمنــد نامــدار و محبوب این 
ســطرهای سســت و ناتندرســت را مقبول و مطبــوع یافته اند و برایش 
آهنگ ســاخته اند و به نام شــعر ســایه در آلبوم »افســانۀ چشم هایت« 
اجــرا و منتشــرش کرده انــد بی آن کــه بــه کتاب های ســایه نگاهی 
 بیندازند و از آن عجیب تر این که کاســتی ها و سســتی ها این ســطرها 

را نادیده انگاشته اند.
من برخی از کاســتی های این سروده را نوشته ام. این البته حاصل تأمالت 
من اســت و ممکن است مقبول طبع همگان نباشد. پیشاپیش از کسانی 

که آزرده خاطر می شوند پوزش می خواهم.
»افسوس«

به تو ای دوست سالم
 دل صافت نفس سرد مرا آتش زد،

کام تو نوش و دلت، گلگون باد
عجب دعایی! کام تو نوش مثاًل یعنی شــیرین کام باشی. اما دلت گلگون 
باد یعنی دلت خون بشــود. این دعاســت یا نفرین است؟ آن هم در حق 
کسی که دوست است و دلش صاف است و نفس سرد راوی شعر را آتش 

زده است.

 به تو از خویش بگویم که مرا بشناسی:
) این جمله، هم زائد است و هم منطق شعری ندارد.(

 روزگاری ست که هم صحبت من تنهایی است،
 یار دیرینۀ من درد و غم رسوایی است،

)غم رسوایی از چه چیز؟ در سطر بعد توضیح می دهد(
عقل و هوشم همه مدهوش وجودی نیکوست،

)یعنی عاشقم آن هم عاشق وجودی نیکو(
 ولی افسوس که روحم به تنم زندانی است،

)این چه افسوسی است؟ بودن روح در جسم چه مغایرتی دارد با عاشقی؟ 
ایــن چه قافیه ای اســت؟ زندانی با "تنهایی / رســوایی" چگونه هم قافیه 

شده است؟(
چه کنم با غم خویش؟ که گهی بغض دلم می ترکد،

)بغض دلم؟! بغض مگر در گلو شکل نمی گیرد؟(
 دل تنگم ز عطش می سوزد،

)بغض دل ترکیده اســت و حاصل منطقی آن البد این است که دل راوی 
تنگ شده و تشنه شده و می سوزد.(

 شانه ای می خواهم که بگذارم سر خود بر رویش
 و کنم گریه که شاید کمی آرام شوم،

 ولی افسوس که نیست.
)اگر آن شــانه نیست، پس آن وجود نیکو و آن دوست دل صاف که راوی 

به او سالم کرده است کجا هستند؟(
کاش می شد که من از عشق حذر می کردم

 یا که این زندگی سوخته سر می کردم،
)معنای این سطر را نفهمیدم. آیا آرزوی مرگ است؟ یا آرزوی طول عمر 

و تداوم سوختگی؟(
ای که قلبم بشکستی و دلم بربودی

ز چه رو این دل بشکسته به غم آلودی؟
)اوج فصاحت و بالغت صرفی، نحوی و معنایی است این دو سطر(

من غافل که به تو هیچ جفا ننمودم،
بکن آگه که کدامین ره کج پیمودم؟

)نحو این سطر نیز جالب است. بکن آگه! به به به به!(
ای فلک ننگ به تو، خنجر از پشت زدی،

به کدامین گنه آخر تو به من مشت زدی؟
)یا مخاطب راوی شعر عوض شده یعنی التفات در روایت، یا معلوم می شود 

که راوی عاشق فلک بوده و آن وجود نیکو همان فلک ننگین است.(
کاش می شد که زمین جسم مرا می بلعید،

)این جمله دعایی برای طلب مرگ، خیلی شــاعرانه اســت. در هزار سال 
شــعر فارسی به این شــیوایی و دل انگیزی در طلب مرگ سخنی نیامده 

است.(
کاش این دهر دورو بخت مرا برمی چید،

)بخت مرا برمی چید! واقعاً معنای این ســطر را نفهمیدم. آیا ادامۀ همان 
تمنای مرگ است؟ برچیدن بخت!(

 آه ای دوست! که دیگر رمقی در من نیست،
تو بگو داغ تر از آتش غم دیگر چیست؟

)در آغاز شــعر آن دوست با دل صافش نفس سرد راوی را آتش زده بود، 
و راوی او را دعا کرده بود. حاال از همان دوســت گالیه دارد که آن آتش 

خیلی داغ بوده و خیلی غم انگیز بوده.(
من که خاکسترم اکنون و نماندم آتش.

)خدا را شکر به خیر گذشت، آتش خاموش شده و خاکسترش مانده است. 
ای شعرشناسان! ای فارسی زبانان سراسر عالم لطفاً کمک کنید ببینیم از 
نظر راوی شعر، آتش عشق خوب است یا بد است؟ راوی آتش گرفته است 

یا خاموش است؟ نفس سرد خوب است یا آتش داغ؟(
دیگر ای باد صبا دست ز بختم بردار

خبر از یار نیار دل من خاک شد و دوش به بادش دادم
) آن دل خاک شــده را دوش به کدام باد داده است؟ به همین باد صبا که 
نداده چون دارد خبرش را برایش نقل می کند، پس یک باد دیگر هســت 
برای بردن خاک دل. اما باد صبا کارش این اســت که از یار خبر می آورد 

و دست بر بخت عاشق می گذارد.(
 مگر این غم ز سرم دور شود

)ای باد صبای بی رحم! دست از بخت عاشق بردار تا مگر این غم ز سرش 
دور شود.(

ولی افسوس نشد، ولی افسوس نشد
)آخ آخ! افسوس افسوس! دریغ دریغ! نشد که نشد.(
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خبرنگار
اشکان جهان آرا

دامنه جریانی که نیما یوشیج در عرصه فرهنگی 
ایران معاصر به راه انداخت به حدی گســترده و 
عمیق بود که هنوز با گذشت نیم قرن از درگذشت 
او، اهمیت پرداختن به آن احســاس می شــود و 
تئوری نیمایی نه به عنوان یک قالب شعری، بلکه 
در جایگاه یک اندیشه برای حوزه های مختلف در 

مسیر توسعه فرهنگی مورد توجه قرار دارد.
 21 آبان یکصد و بیســت ودومین ســالروز تولد 
نیما یوشــیج شــاعر بلندآوازه زبان فارسی است، 
اندیشــمندی کــه در دوره اوج خفقان فرهنگی 
و سیاســی، به تنهایی دســت به نوســازی بنای 
فرهنگ و ادب فارســی زد و جریانی از نوگرایی را 
به راه انداخت که به مرور دامنه های آن در ســایر 
حوزه های فرهنگــی، هنری و حتی اجتماعی نیز 

کشیده شد. 
نیمــا که تا کنون هزاران مقاله و متن و نوشــته 
در مورد اثرگــذاری تصمیم و نگرش و تالش او 
برای ایجاد بنیانی تازه در فرهنگ و ادب فارسی 
منتشر شده، به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، 
کامال اندیشــمندانه و آینده نگرانه و آگاه از آنچه 
که در سر داشت و در پیش گرفت، دشواری های 
تنهــا بــودن و به تنهایــی ایســتادن در مقابل 
جریــان عظیم و قوی ســنت را بــه جان خرید 
 تا به گفته خــودش بعد از او جامعــه بداند که 

چه کرده است. 
مدرنیته نیمایی 

بسیاری از اندیشــمندان حوزه فرهنگ و جامعه 
امروز، نیما را یکی از پایه گذاران اصلی ورود ایران 
به مدرنیته می دانند. یکی از این افراد محمدتقی 
جواهری گیالنی یا محمدتقی شــمس لنگرودی 
مشــهور به شــمس  لنگرودی شــاعر، پژوهشگر  

نویسنده و موّرخ برجســته ادبی است که نیما را 
در کنار چند تن از چهره های فرهنگی دیگر دوره 
پهلوی اول، یکی از دو بال ورود ایران به مدرنیزم 

می داند.
نویســنده کتاب »از جان گذشــته بــه مقصود 
می رســد« که اثری پژوهشی درباره زندگی و آثار 
نیماســت، مدرنیته ای را که رضا شــاه اجرا کرد 
موجودی ناقص الخلقه می داند و معتقد اســت که 
او با وجود توجه به گسترش زیرساخت های مادی 
جامعه مانند بیمارستان، مدرسه، راه، تاسیسات و 
ســایر وجوه مادی جامعه که ایران را وارد عرصه 
مدرنیته می کرد، به وجه فرهنگی مدرنیته توجهی 

نداشت. 
وی در گفت و گویی که چندی پیش ایرنا انجام 
داد که برای اولین بار منتشر می شود، با بیان این 
که مدرنیته از دو وجه مادی و فرهنگی تشکیل 
شــده اســت، گفت: برای ورود یــک جامعه به 
مدرنیته بخش مادی و فرهنگی باید با هم پیش 
بروند. اما رضاشــاه در بخش مادی فعالیت های 
گســترده ای داشت و مانع رشــد فرهنگی شد. 
یعنی به حرکت در آوردن موجود ناقص الخلقه ای 
را آغاز کرد که وجه مادی اش را گسترش می داد 
و وجه فرهنگی اش را قیچی کرد. وقتی روی کار 
آمد، دســتور داد همه نشــریات، حتی نشریات 
همسو با خودش تعطیل شوند. بیم این را داشت 
که این نشــریات سبب شــوند بقیه نشریات هم 
کم کم منتشــر شــوند. اما تا می شــد اجازه داد 

نشریات بی خاصیت منتشر شود. 
شــمس لنگرودی با بیان این که مــا با یک بال 
شکسته وارد مدرنیته شدیم، خاطرنشان کرد: این 
نگرش رضاشاه مانع فعالیت فرهنگی افرادی مانند 
نیما و »صادق هدایت« و حتی نام های کوچک تر 
از این ها شد. در نتیجه تمام بار فرهنگی بر دوش 
چند نفر افتــاد. به بقیه حوزه های فرهنگی کاری 

ندارم، چون تخصص من نیســت. اما در شــعر و 
داستان که عالقه مند و پیگیرشان هستم، به طور 
مشخص نیما و هدایت سکان دار مدرنیته شدند. 
هدایت داســتان را بر عهده گرفت و نیما شعر را 

به دوش کشید. 
تنهایِی مطلق نیما 

شــمس لنگرودی با بیان این که نیما در مســیر 
فعالیت خود همواره تنها بود، گفت: تنهایی نیما 
به این معنا نیست که کسان دیگری پیش از نیما 
این کار را آغاز نکرده بودند. همواره کسی که امری 
را تثبیت می کند اهمیت دارد. پیش از شاملو هم 
شاعرانی شعر سپید و بی وزن نوشته بودند؛ اما آن 
که شــعر سپید را تثبیت کرد شاملو بود. پیش از 
رودکی خیلی ها شعر گفته بودند؛ اما رودکی شعر 
را تثبیت کرد. نیما هم شعر نو را تثبیت کرد. چون 
تئوری اش را می فهمید و می دانست که برای چه 
ساختار شعر فارسی باید تغییر و تحول پیدا کند و 

چطور این اتفاق باید بیفتد؟ 
مؤلــف مجموعه 4 جلدی »تاریخ تحلیلی شــعر 
نو« بر این باور اســت که اگــر برخورد حاکمیت 
با مســائل فرهنگی عادی و معمولی بود، نیما کار 
بسیار راحت تری داشــت، زیرا آزادانه می توانست 
حرف هــای خود را بزند و آرای خــود را تکثیر و 

توزیع کند. 
شمس لنگرودی یادآور شد: نیما اولین شعرهای 
نیمایی را ســال 1300 ســرود و 1303 و 1304 
منتشــر کرد که شعرهای درخشــانی بود، اما تا 
1316 دیگر شعر نو به اعتبار شعر نیمایی ننوشت. 
یا اگر هم نوشــت تاریخی پای شعرها نمی بینیم. 

این ناشی از فشار حاکمیت بود. 
اما به گفته این شــاعر برجســته، معضل نیما در 
این مســیر، صرفــا ممنوعیت های نظــام حاکم 
نبود؛ بلکه فضای ســنتی جامعــه و حتی همراه 
نبودن روشــنفکران نیز سبب تنهایی نیما در این 

مســیر شــده بود.  وی با تأکید بر این که فقط 
نظام رضاشــاهی نبود که مانع حرکت نیما شد، 
تصریح کرد: معموال خیلی طول می کشــد مردم 
چیزی را که به آن عــادت دارند، کنار بگذارند و 
چیــز جدیدی را بپذیرند. امــا در مورد نیما اصاًل 
انتظــار این نبود که مردم او و نگاهش را بپذیرند. 
چون حتی آن هایی که روشــنفکر و ادیب بودند 
هم با نیما همراه نشــدند. به عبارت بهتر نه فقط 
همراهی نکردند، بلکه مسخره اش هم می کردند. 
حتی »صادق هدایت« که خودش در این مســیر 
تنها بود، نیمــا را جدی نمی گرفت؛ یعنی نیما تا 
این اندازه تنها بود. مثال وقتی نیما شعر »خانواده 
سرباز« را نوشت، هدایت به مسخره شعری با نام 
»خانواده بزاز« ســرود که از نظر شعری و تئوری 
نیمایی شعر درستی هم بود. یا وقتی نیما در شعر 
می نوشــت :»اندوهناک شــب«، هدایت جایی از 

»فرحناک روز« استفاده می کرد. 
شمس لنگرودی اظهار کرد: این یعنی فقط مردم 

و آدم های ســنتی مخالف نیما نبودند. حتی 
درس خوانده هایی که بخشی از بار مدرنیزم 
بر شانه آن ها بود هم مخالف نیما بودند. اما 
نکته جالب این است که تاثیر نیما به مرور 
و بــه ویژه پــس از او در تمام عرصه های 
فرهنگــی و حتی زندگی آشــکار شــد. 
همانطور که خود نیما بارها گفته بود، االن 
من را نمی شناسند و بعدها از من مجسمه 

خواهند ساخت. این شعار نبود. 
مدرنیته دردناک 

شمس لنگرودی با بیان این که ما دردناک و با 
اندوه وارد مدرنیته شدیم، خاطرنشان کرد: پیش 
برندگان مدرنیته مــا تنها بودند. افرادی که برای 

وجه فرهنگی مدرنیتــه در ایران تالش کرده 
بودند، روزگار ســخت و سرنوشــت تلخی 

داشتند. هدایت که به آن سرنوشت دچار 

شد و نیما هم به سرنوشت بهتری دچار نشد. این 
نگاه مقاوم و مبارزه گر و پیروزی طلب نیما بود که 
باعث شد خودکشی نکند. وگرنه اواخر عمر حال 

چندان خوبی نداشت. 
وی افزود: نیما اســاس کارش را بر این گذاشته 
بود که »من به راه خود باید بروم / کس نه تیمار 
مرا خواهد داشت / در پُر از کشمکش این زندگِی 
حادثه بار /  گر چه گویند نه هر کس تنهاســت / 
آن که می دارد تیماِر مرا، کار من اســت.« چون 
می دانســت این بار روی دوش خودش قرار دارد. 
 وقتی صــادق هدایت نیما را جــدی نمی گرفت 
از خانلری و ابوالحســن ورزی و دیگران انتظاری 
نمی رفت. ارزش نیما و افرادی مانند او در عرصه 

فرهنگ، تنها پیش بردن جریان مدرنیزم بود.

ترقی اقتصادی :خبر تعطیلی کتاب فروشــی های کوچک و بزرگ، قدیمی و جدید 
همچنان به گوش می رسد. این مسئله سبب شده تا برخی هم صنفان آن ها هم چندان 

امیدی به ادامه کار خود نداشته باشند.
خبر عقب نشــینی کردن  برخی کتاب فروشی ها از کسب و کار کتاب به گوش  می رسد 

برخی آرزوهای شان تعطیل شده و برخی تعطیلی شده آرزوی شان.
مدیــر یکی از کتاب فروشــی ها اخیرا به دنبال خبر تعطیلــی یکی از هم صنفانش در 
فضای مجازی نوشــته بود: »حس ســربازی رو داریم که زیر آتش دشمن، دونه دونه 

همقطارانش تیر می خورند و می افتند... حس تنها شدن.« 
اغلب کتاب فروشــی ها وقتی بــه کار روزانه خود پایان می دهنــد نمی دانند که فردا 
همسایه های شــان باز هم کتاب فروشی می مانند یا ممکن است به کافه یا فست فودی 

تغییر شغل بدهند. 
کتاب فروشــی »ایرانیان« از مغازه های قدیمی خیابان فردوسی بود که بهمن ماه سال 
گذشته سراغش رفتیم و با اسماعیل خان پای تجربیات 45 ساله »ایرانیان« نشستیم 
اما حاال چند وقتی  اســت که دیگر خبری از آن ویترین شیشــه ای قدیمی کتاب ها 
نیســت و این کتاب فروشــی هم در این باور که دیگر کســی کتاب نمی خرد به عمر 

خود پایان داد. 
اما »ایرانیان« نه اولی بود و نه آخری. پیش از آن خبر تعطیلی کتاب فروشی نشر رود 
توسط مخاطبان آن منتشر شد. کاربران در صفحات مجازی از پایان کار کتاب فروشی 
مورد عالقه شــان نوشتند و همسایه های کتابفروشــش به خبرنگار، مخاطب کتاب و 

رهگذر از این که »این یکی هم تعطیل شد« گفتند. 
دیگری کتاب فروشی نشر آسیا بود که در بهار سال گذشته به کار خود پایان داد. این 
کتاب فروشــی با قدمتی در حدود 54 ســال در شاه آباد تهران فعالیت داشت اما حاال 

اهالی محله آن مکان را به عنوان یک اغذیه فروشی می شناسند.

»اسالمیه« هم جزء کتاب فروشی های قدیمی تهران است و مدت هاست که در آستانه 
تعطیلی قرار دارد. هر بار از آن یادی می شــود اما برای نجاتش از این وضعیت کمکی 

نمی شود. 
هرچه می گذرد خبر تعطیلی کتاب فروشــی های کوچک و بزرگ تهران و شــهرهای 
دیگر بیشــتر به گوش می رسد. در کنار وسعت گرفتن برخی کافه کتاب ها و نشرهای 

بزرگ، پاتوغ های کتاب جای شان را به مشاغل دیگر می دهند.
اما حال همه کافه کتاب ها هم خوب نیست. کافه کتاب »ویستا« کتاب فروشی دیگری 

بود که اخیرا جای خود را به یک کافه گالری داده است. 
چند روز قبل باز هم خبری دیگر رسید: »کتاب فروشی اکتبر تعطیل شد«.

»اکتبر« پس از پنج ســال نوشــت: »خداحافظ«. این کتاب فروشــی که در مهرشهر 
کــرج فعالیت می کند علی رغم این که چندی پیش نــوای پایان کار خود را به گوش 
مخاطبانش رســاند اما تا پایان آبان ماه به حیات خود ادامه می دهد. این کتاب فروشی 
در بیان علت تعطیلی خود نوشت: »تورم آخرین و غیرضروری ترین کاالی سبد خرید 
مردم را حذف کرد و به نظر دیگر جایی برای ما کتاب فروشــان مســتقل باقی نمانده 

است.« 
تعطیلــی »اکتبر« و دیگــر هم قطارانش به تدریج ادامه دارد و مشــکالت مالی علت 
اصلی همه آن هاســت. این روزها یک کتاب فروشی اگر ناچار به پرداخت اجاره مغازه 
باشد و بخواهد معاش گردانندگانش را بگذراند تقریبا دوامی نخواهد داشت. آن ها اگر 
بخواهند به طور مســتقل فعالیت کنند نمی توانند زیر بار وضعیت اقتصادی بازار نشر 

کمر راست کنند.
از دالل ها و دیگران که بگذریم به فروش اینترنتی ناشران می رسیم. ناشران این روزها 
کمتر فرصتی برای خرید کتاب از کتاب فروشی ها باقی می گذارند. خریداران کتاب اگر 
در خانه نشســته باشــند به صفحه فروش آن نشر و اگر بیرون از خانه باشند به مرکز 
فروش همان نشر مراجعه می کنند، در این میان کتاب فروش می ماند متهم به این که 
کتاب هایش را از کتاب های قاچاق مترو، دســت فروش ها و دیگران گران تر می فروشد. 
در روزهای اخیرا برخی کتاب فروشــان می گویند که میزان فروش شان از مدت مشابه 

سال گذشته کم تر بوده است. 
برخی کتاب فروشی ها پیش تر می گفتند با وضعیت موجود آرزو دارند که مغازه شان را 

تعطیل کنند و حاال انگار به آرزوی خود می رسند.
روزهای پیش رو با عنوان هفته کتاب نام گذاری شــده اســت؛ کاش در میان دید و 
بازدید از کتاب و گرامی داشــت آن، برای نجات کتاب فروشــی ها نیز دست یاری بلند 

شود. 

نیما؛ پرچمدارمدرنیته در ایران

زنگخطریکهادامهدارد

تعطیلیکتابفروشیهایکوچکوبزرگ

دیدگاه

 کتــاب »رســوایي قــرن و دیگر 
نوشــته های مطبوعاتی« نوشته گابریل 
گارســیا مارکز با ترجمه علی شاکر و مقدمه 
دکتر محمدمهدی فرقانی از ســوی نشر خزه 

منتشر شد.
 ایــن کتاب شــامل 42 نوشــته  مطبوعاتی 
گابریل گارسیا مارکز است که بین سال هاي 
دهه  50 تا 80 میالدي در نشریات مختلف به 

چاپ رسانده.
از دل این یادداشــت ها و گاهي تک نگاري ها 
مي توان پشــت صحنه  رمان هاي مشهور او را 

تماشا کرد. 
اینکه کدام اتفاق و دغدغه  روزمره زمینه ساز 

 خلق »صد سال تنهایي«، »پاییز پدرساالر« و... 
شده است.

یادداشــت هاي مطبوعاتــي مارکز دســت و 
دل او را بــراي خلــق شــاهکارهایش گرم 
مي کرده انــد. با ایــن حال، خــود آنها هیچ 
کــم از داســتان هاي درخشــانش ندارند و 
بــه خوبي گواهــي مي دهند که چــرا مارکز 
یکــي از غول هاي جاودان ادبیات دنیاســت 
 و چــرا هماي نوبــل ادبیات بر شــانه هایش 

نشسته است. 
دربــاره اهمیــت کتــاب »رســوایي قرن« 
همین بــس که خــود مارکز گفته اســت: 
»نه دلــم مي خواهد مرا با صدســال تنهایي 

بــه یــاد بیاورند، نــه بــا جایــزه ي نوبل. 
 دوســت دارم با نوشــته هاي مطبوعاتي ام از 

من یاد کنند.«
او در جایــي دیگــر هــم عنــوان کــرده 
اساســا یــک روزنامه نــگارم.  اســت: »من 
سراســر زندگي ام هــم روزنامه نــگار بوده ام. 
آثــارم، کتاب هاي یــک روزنامه نگار اســت. 
 حتــي اگــر در آنهــا به وضوح ایــن موضوع 

دیده نشود.«
کتــاب »رســوایي قــرن« در 280 صفحه 
ســوی  از  تومــان  45هــزار  بهــای  بــا  و 
 نشــر خــزه بــه بــازار کتــاب راه یافتــه 

است. 

آدمهایخوشبختکتابمیخوانندوقهوهمیخورند

»رسوایيقرنودیگرنوشتههایمطبوعاتی«مارکزمنتشرشد

کافهکتاب

ترقی اقتصادی : این روزها که خواســتگاری ها به شیوه نوینی انجام 
می شود، عده ای هنوز هم ســنتی عمل می کنند و مادرانشان برایشان 
به خواســتگاری می روند در این میــان دختران جوان، تحصیل کرده و 
کارمندی که قصد ازدواج به شیوه سنتی دارند با پدیده جدیدی روبه رو 
هستند، خواستگاران از شغل و دارایی دختر می پرسند و همین مسئله 

باعث به تأخیر افتادن ازدواج آن ها شده است.
تلفن مریم زنگ می خورد شــماره ناشناس است، آن طرف خط صدای 
رســای خانمی به گوش می رسد که می گوید »شــماره شما را خانم 
محمدی به بنده دادند، برای پســرم دنبال همسر مناسبی می گردم« 
یک دقیقه ای به صورت گذرا سؤاالت شخصی در خصوص وضع ظاهری و 
محل سکونت و تعداد خواهر و برادرهایش می پرسد، بعد از چندثانیه ای 

سکوت، با تردید می گوید: شما کارمند کدام اداره هستید؟ مریم توضیح 
می دهد، قراردادتان به چه صورت است؟ اما در پاسخ صدای بوق ممتد 

به گوشش می رسد.
مریم 29 ساله، دارای مدرک کارشناسی ارشد و کارمند یک اداره دولتی 
است که هنوز نتوانسته همسری با مالک های مدنظرش انتخاب کند، 
وی در این خصوص به ایسنا می گوید: انگار بقالی است، طرف زنگ میزند 
خانه دختر می گوید دخترتان کارمند است؟ بعد از شنیدن پاسخ منفی 
خداحافظی می کند؛ به این ها هم می شود گفت مرد؟! دوره زمانه عجیبی 
شده است پسرها دنبال این هستند که همسر آینده شان کارمند و پولدار 

باشد، اصالً فکر نمی کنند که آیا این دختر می تواند زن زندگی باشد.
وی تأکید می کند: از پنج نفری که تماس می گیرند حداقل چهار نفرشان 

به دنبال دختر کارمند هســتند و بیشتر از این که در مورد خصوصیات 
اخالقی و شرایطم سؤال بپرسند در مورد حقوق و مزایا می پرسند، حتی 

یک بار به دروغ گفتم که قراردادی هستم و خواستگاری به هم خورد.
فرانک 25 ســاله که در یک موسسه خصوصی مشغول به کار است نیز 
می گوید: برخی می خواهند عروسی پیدا کنند که هم شاغل باشد و هم 
هنرمند، البته آدم هرچقدر مهارت داشته باشد به نفع خودش است اما 
اینکه مادر پســر می خواهد دختر شاغل باشد درعین حال هنرمند هم 

باشد بحث دیگری است.
وی تأکید می کند: اگر آن ها پرتوقع هستند پس ما هم باید پرتوقع شویم 
و حالشان را بگیریم، گاهی به مادرم می گویم اگر این سؤال ها را پرسیدند 
شما هم بگو پســرتان چه امتیازی دارد چقدر پول پس انداز دارد؟ این 
سال ها مجرد بوده چقدر پول ذخیره کرده است، خانه و ماشین دارد یا 

نه؟ نمی شود که فقط به فکر پول باشند.
مرد به تنهایی از عهده مخارج زندگی برنمی آید

خاطره 29 ســاله اما این نوع سؤال در خواســتگاری را تأیید می کند 
می گوید: به دنبال دختر کارمند بودن رفتن بیشتر به خاطر شرایط بد 

اقتصادی هست، در این شرایط اقتصادی کسی نمی خواهد یک نان خور 
اضافه کند بلکه همه به دنبال این هســتند که شریکی بیاید تا باهم از 

پس خرج های روزانه بربیایند.
وی تأکید می کند: زندگی خرج دارد و مشکالت اقتصادی اجازه نمی دهد 
مرد به تنهایی از عهده زندگی بربیاید، دختر شــاغل بیشتر قدر پول رو 
می داند چراکه خودش برای به دســت آوردنش زحمت کشــیده است 
توقعات دختر شــاغل از مردش در همه زمینه ها معقول تر و منطقی تر 
هست و کمتر اســیر روزمرگی زندگی و افسردگی می شود پس نباید 

همواره به چشم بد به این موضع نگاه کنیم.
خاطره عنوان می کند: البته یکی از همکاران من خواســتگاری داشت 
که به شدت پیگیر بود و خود را عاشق نشان می داد و مادرش می گفت 
»خوشــبختی و درک متقابل یکدیگر مهم ترین عامل دوام یک زندگی 
اســت و از سوی دیگر هم شما کارمند هستید و ازنظر مادی هم دچار 
مشکل نمی شوید« اما بعد از ازدواج همسرش کارت بانکی اش را گرفته 
بود و خرج خانه را به زور می داد و زندگی ناموفقی داشــتند، این ها آدم 

را می ترساند.

اندراحواالتخواستگاریهایجدید،

عروسمیخواهیدیادستگاهپولسازی!


