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 تغییراتی که بیت کوین 
در بازار مالی امروز دنیا ایجاد می کند

 ارزهای مجازی ، معجزه اقتصادی قرن

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛

اتاق شیشه ای در 
انتظارصنعت بیمه
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 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره74  
نیمه دوم تیر 1398- قیمت 2000 تومان
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بیمه شدن بازار ارز در مقابل هیجانات

کاهش تصدی گری دولت در واحدهای تولیدی 
گام اول است

دالیل راهبردی رشد صنعت پوشاک ترکیه

فوربس تحلیل کرد
آمریکا به دنبال چین ژاپنیزه است

صفحه 2

صفحه 6

صفحه  7

در بازار ارز چه خبر است؟

عدم دخالت دولت در صنعت خودروسازی مقدم بر واگذاری
آسیبی که خصوصی سازی  بی برنامه  به خودروسازان می زند

غروب معجزه پس انداز 
در میان ایرانی ها

افت قدرت 
خرید مردم

 دغدغه پولشویی 
در مبادالت دیجیتال 

هرچند بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هم نسل 
آن در دنیــا در اندازه محدود کار مــی کند، اما هم 
چنان ابهامات مربوط به اســتفاده از این ارزها باقی 
اســت. اصلی ترین دغدغه درباره ارزهای رمزنگاری 
شــده مربوط به قانون پولشویی، تعرفه ها و مواد آن 

است. انتقال بیش از 10 هزار دالر به...

 نزدیک شــدن نرخ ارز در بازار آزاد و نیما یک عالمت 
مثبت از ســوی مســئوالن بانک مرکزی تلقی شده و 
اکنون بحث از همکاری فعاالن اقتصادی و رضایتمندی 
آنان از شــرایط به میان آمده است. این درحالی است 
که با نزدیک شدن نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر وجود 

سامانه نیما ضرورتی ندارد...

عــدم تصمیم گیــری در حوزه اســتخراج ارزهای 
دیجیتال نه تنها کشــور را از مزایای این تکنولوژی 
بی بهره ســاخته بلکه راه را برای اســتفاده از منابع 
ارزان قیمت انرژی در کشــور، توســط سودجویان 
هموار کرده اســت . همین خالء قانونی باعث شده 

افرادی با استفاده از برق ارزان قیمت ایران...

صــادر کننده ای که شناســنامه دارد،  واحد تولیدی 
دارد یا صادر کننده ای که دارای کارت بازرگانی است 
که آن کارت هر ســاله تمدید شده است، به طور قطع 
ارز حاصل از صادرات کاال را به کشــور باز می گرداند 
چراکــه پرداخت هزینه های فعالیتش در داخل منوط 

به بازگشت سرمایه است...

بانک مرکزی راضی است 
صادرکنندگان هم رضایت دارند؟

 نوسان ارز برای اقتصاد 
سم است

 بالتکلیفی قوانین ارز دیجیتال 
در ایران

صفحه 6صفحه 4صفحه 2صفحه 2

aمحمد الهوتیaزهرا لطیفیaرضی حاجی آقامیری aسید حسین سلیمی

ترقی اقتصادی : ایرانی ها دیگر توان پس انداز 
ندارند.کاهــش ارزش پول ملی و رشــد تورم و 
هزینه هــای زندگی باعث شــده ایرانی ها دیگر 
قدرت پس انداز را نداشــته باشــند و به عبارت 
دیگر هر چه در می آورند خرج زندگی می کنند 

ودیگر پولی برای پس اندازشان باقی نمی ماند.
شاید بتوان موضوع پس انداز را یکی از اصلی ترین 
شاخص های معیشتی دانست؛ پس اندازی که با 
گذشت زمان کمرنگ و کمرنگ تر شده است. اگر 
در دهه 70و یا ابتدای دهه گذشته خانواده های 
ایرانی می توانســتند مبلغی را برای پس انداز در 

نظر بگیرند...
مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید



ترقی اقتصادی : قیمت ارز از میانه سال قبل و پس از قانونمند شدن بازار آزاد ارز وارد 
روند نســبتاً با ثباتی شده است و احتمال اجرای سناریوهای کاهشی در این بازار قوت 
گرفته اســت . برخی از هدف گذاری بانک مرکزی برای رساندن قیمت دالر به کمتر از 
10 هزار تومان و تک نرخی شــدن آن خبر می دهند اما همتی معتقد است ثبات بازار 

بر هر چیزی مقدم است.
قیمت ارز در روزهای اخیر وارد روندی با ثبات و متمایل به نزول شــده و حتی اخبار 
سیاسی نیز قادر نیســتند بر روند آن تأثیر قابل توجهی بگذارند چراکه اوالً این بازار با 
ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، قاعده مندی شــده و قوانین سفت و سختی بر 
آن حاکم است و دوما ضرب قدرت ورود نقدینگی به بازار ارز گرفته شده و دیگر قدرت 

تقاضا در این بازار به قدری نیست که بانک مرکزی قادر به کنترل آن نباشد.
در این وضعیت برخی از تصمیم بانک مرکزی برای رساندن قیمت دالر آمریکا به کمتر 
از 10 هــزار تومان خبر می دهند و عقیده دارنــد بانک مرکزی تالش می کند ارز را بر 
مبنای دالر 9 تا 10 هزار تومان تک نرخی کند؛ اما همتی در جلســه اقتصاد مقاومتی 
تهران، با بیان اینکه از ارز تک نرخی اســتقبال می کنیم، اجرای این سیاست در شرایط 
فعلی که با هجمه سنگین اقتصادی مواجه هستیم را منتفی دانست و گفت: درحالی که 
بازار ارز به آرامش و ثبات خوبی رســیده و تورم نقطه به نقطه کاهنده شده است، ایجاد 

شوک جدید کار عاقالنه نیست.
قیمت ارز در ایران از اواســط تابســتان سال 1396 روند افزایشی خود را آغاز کرد و از 
مهرماه این ســال با رســیدن قیمت هر دالر آمریکا به قله 4 هزارتومانی عماًل وارد فاز 
جهش قیمت شد. ترس بازار از کاهش درآمدهای ارزی در سایه خروج آمریکا از برجام 
و بازگشت تحریم های اقتصادی، مهم ترین عامل روانی در تهییج بازار ارز کشور بود که 
نهایتاً از 12 اســفندماه 1396 و پس ازاینکه اقدامات پلیســی در بازار ارز نیز نتوانست 

هجوم تقاضا و شیطنت های احتمالی را در بازار ارز خنثی کند، افزایش روزافزون قیمت 
دالر به کابوسی در اقتصاد ایران تبدیل کرد.

در ادامه، جهش قیمت ارز از نخستین روزهای سال 97 و در شرایط تعطیلی بازار، دولت 
را واداشت سناریوی دیگری برای کنترل بازار بچیند و درنتیجه از 21 فروردین 97 که 
قیمت هر دالر آمریکا به 6 هزار تومان رسیده بود، با تصمیم ستاد اقتصادی دولت بازار 
آزاد ارز، غیرقانونی و قاچاق اعالم و ارز بر مبنای دالر 4200 تومانی تک نرخی شــد که 

درنتیجه آن قیمت دالر آزاد به 5 هزار و 500 تومان سقوط کرد.
البتــه این اقدام دولت موردانتقاد اغلب کارشناســان و فعاالن اقتصادی قرار گرفت اما 
دولت به اســم حمایت از معیشــت خانوارها و حفظ توان تولیدی کشور ناچار بود این 
سناریوی را اجرایی کند اما زیاد طول نکشید تا دالر پس از استراحتی کوتاه دوباره وارد 

فاز افزایشی شود و کانال های قیمتی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.
در ایــن وضعیت دولت ابتدا وعده تخصیــص ارز دولتی به کل واردات را تعدیل کرد تا 
این ارز به گروه اول کاالیی، یعنی مواد اولیه و کاالهای اساسی محدود شود و در ادامه 
واردات گروه ســوم کاالیی مشــکل بر 1339 قلم کاالی لوکس، غیر ضرور و کاالهای 

دارای مشابه تولید داخل به کلی ممنوع شد.
همه این اقدامات هرچند برای کنترل تراز ارزی کشــور و مقابله با خالی شــدن خزانه 
ارزی انجام می شــد اما هم زمان این سیگنال را نیز به بازار ارز می داد که وضعیت ارزی 
ازآنچه تصور می شــد نیز وخیم تر اســت. خصوصاً که مباحت برنگشتن ارز حاصل از 
صادرات به کشور و خروج سنگین سرمایه از ایران نیز گاه وبیگاه از سوی بانک مرکزی 
و مجلس مطرح می شد و بر آتش هیجان بازار ارز می دمید تا زمانی که قیمت هر دالر 
آمریکا در بازار آزاد تهران به 19 هزار و 500 تومان رسید و شایعات رسیدن قیمت آن 

به 40 و حتی 60 هزار تومان شدیداً قوت گرفت.

در ادامه اما، ابتکار عمل در بانک مرکزی از سیاست تفکرات غیراقتصادی و پوپولیستی 
که تالش می کردند با فروش آبشــاری ارزی در سطح بازار و استفاده از بگیروببند برای 
ترســاندن خریداران ارزی، این بازار را کنترل کند خارج شد و شیوه هایی کارشناسی تر 

و مبتنی بر تعامل جایگزین آن شد.
این فرایند هرچند ابتدا با جوسازی هایی مانند رسیدن یک شبه قیمت دالر از 16 هزار 
تومان به 8 هزار تومان آغاز شده بود اما در ادامه با ورود مستقیم رئیس کل بانک مرکزی 
به مباحث بازگشــت ارز صادراتی و تأمیــن ارز خدماتی از طریق صرافی های بانکی به 
ســمت تخلیه هیجان بازار و تعدیل نرخ ها پیش رفت و در ادامه با تقویت سامانه نیما، 
اصالح نسبی دستورالعمل های تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد بازار متشکل 
ارزی، زمینه مســاعدتری برای تثبیت بازار ارز فراهم آورد. کاری که حاال باعث شــده 
قیمت ارز فارغ از هیجانات معمول این بازار، در روندی نسبتاً با ثبات و پیش بینی پذیر 

حرکت کند.

 نوسان ارز برای اقتصاد 
سم است

 نزدیک شــدن نرخ ارز در بازار آزاد 
و نیمــا یک عالمت مثبت از ســوی 
مسئوالن بانک مرکزی تلقی شده و 
اکنون بحث از همکاری فعاالن اقتصادی و رضایتمندی آنان از شرایط به میان 
آمده است. این درحالی است که با نزدیک شدن نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر 
وجود ســامانه نیما ضرورتی ندارد. بانک مرکزی در راه اندازی این ســامانه به 
دنبال رفع نگرانی از میزان ورود و خروج و شــیوه های بازگشــت آن است اما 
برای آگاهی از این نکات هم می توان به برگه های صدور گمرکی نگاه کرد و 
حتی اگر صادرکننده ای ارز خود را در بازار آزاد بفروشــد، میزان ارز از طریق 

صرافی های رسمی ثبت می شود.
کنترل ورود و خروج ارز هیچ مانعی برای صادرکننده نیســت اما مسئله چند 
نرخی کردن ارز  طی یک ســال گذشته عامل اصلی سرگردانی و چالش های 
صادرات اســت. طبقه بندی های مختلف، دستورالعمل های چندگانه چالش 
برانگیز است. از زمان اعالم نرخ 4200 تومان برای دالر، حرف بانک مرکزی و 
رفتار آن با صادرکنندگان و ارز صادراتی بارها تغییر کرده است. دایره معافیت 
ها  و ممنوعیت ها از ســوی دولت ها بارها بزرگ و کوچک شــده و هیچ رویه 

یک نواختی وجود نداشته که فعال اقتصادی از طریق آن برنامه ریزی کند.
توصیه فعاالن اقتصادی به دولت درباره به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز هرگز 
مورد پذیرش قرار نگرفته اســت. مکانیــزم عرضه و تقاضا نزد دولت درباره ارز 
معنایی ندارد درحالیکه هر نوع بازاری که در آینده از ســوی دولت برای انواع 
ارز ایجاد شــود، از یک اصل مهم اثر می پذیرد و آن هم عرضه و تقاضاســت. 
ایجاد بازار متشکل ارزی یا عرضه ارز در بورس به ایجاد مقررات جدید و دیوان 
ســاالری دامن زده و شرایط را پیچیده می کند و پیچیدگی بیشتر به نوسان 
نرخ ارز دامن می زند و این برای اقتصاد بیمار ایران که از تحریم ها رنج می برد، 

مثل یک سم عمل می کند.

 دغدغه پولشویی 
در مبادالت دیجیتال 

هرچند بیت کویــن و دیگر ارزهای 
دیجیتــال هم نســل آن در دنیا در 
اندازه محدود کار مــی کند، اما هم 
چنــان ابهامات مربوط به اســتفاده 
از این ارزها باقی اســت. اصلی ترین 
دغدغه درباره ارزهای رمزنگاری شده 
مربوط به قانون پولشــویی، تعرفه ها 
و مواد آن اســت. انتقال بیش از 10 
هــزار دالر به کشــورهای مختلف از 
طریق اشخاص مجاز نیست و ردیابی 
منشا پول در سراســر جهان از مهم 
ترین اصول مقابله با پولشــویی اســت. آیا پولی که صرف خرید بیت کوین و 
دیگر ارزهای رمزنگاری شــده می شود، در جایی ثبت می شود؟ ما درارزهای 
دیجیتال با اعداد سروکار داریم که حرکت دارایی در آن قابل ردگیری نیست. 
بنابراین با توجه به پولشویی که در ایاالت متحده آمریکا، اروپا و ایران مورد نظر 
اســت و درباره آن قوانینی وجود دارد ترویج مبادالت بیت کوین نقض غرض 
اســت. بانک مرکزی ایران هم بر مبنای دغدغه مربوط به پولشــویی مبادالت 
توســط صرافی ها با ارز دیجیتال را تایید نمی کند.  صرافی هایی که به طور 
مســتقیم با بانک مرکزی کار می کنند، ارز دیجیتال مبادله نمی کنند. مجوز 
دیگر صرافی ها هم دلیلی بر انجام کار غیرقانونی از سوی آن ها نیست و نباید 

تا زمان روشن شدن تکلیف ارز های دیجیتال این نوع ارزها را مبادله کنند.
به نظر می رســد بانک مرکزی در یک ماه اخیر بــه دلیل گرفتاری در نقل و 
انتقال پول چشــم خود را به روی واقعیت ارزهای مجازی بســته است. انجام 
مبادله با ارزهای مجازی مغایر قوانین اف ای تی اف اســت و اگر این قوانین را 
تایید کرده و به آن متعهد شویم، نباید در کشورمان مبادله ارزهای دیجیتال را 
به رسمیت بشناسیم. بانک مرکزی در قالب اعالمیه ای نقل وانتقال دجیتیال 
را تاییــد نمی کند اما هنــوز نحوه برخورد با صرافی هــا و دیگر مراکزی که 

مبادرت به مبادله بیت کوین و دیگر ارزها می کنند، مشخص نیست.

 کدام عوامل افزایش نقدینگی 
را رقم زدند؟

ترقی اقتصادی : بررســي اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی 
در پایان ســال 1397 ناشی از افزایش 24.2 درصدی پایه پولی و کاهش 0.9 

درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
براســاس آمار های برگزیده بانک مرکزی حجم نقدینگی 18 هزار و 828 هزار 
میلیارد ریال اعالم شــده که نســبت به پایان ســال 96 معادل 23.1 درصد 
افزایش نشان می دهد، این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال 
گذشته 22.1 درصد بوده است. به این ترتیب سرعت رشد نقدینگی نسبت به 

سال گذشته یک واحد درصد افزایش داشت.
طبق گزارش های مختلف، از نظر حجمی در ســال 97، نقدینگی موجود در 
سطح اقتصاد به میزان 352.9 هزار میلیارد تومان حجیم تر شد؛ به عبارتی هر 
روز 966 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شــد. این در حالی بود که اقتصاد 
ایران از نظر حجم، در سال گذشته منقبض  شد. سال گذشته، به طور میانگین 
هر ماه 1.6 درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان 
می دهد که ســریع ترین رشد نقدینگی در 3 ماه پایانی سال رخ داده است. در 
این 3 ماه میزان رشد نقدینگی حدود 6.7 درصد گزارش شده است. در حالی 

که رشد نقدینگی در زمستان 96 معادل 5.8 درصد بود.
در پی اعالم رشد نقدینگی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی 
ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جزای نقدینگی در پایان سال 1397 
را تشــریح کرد: بررســي اجزای نقدینگی نشــان می دهد که رشد نقدینگی 
در پایان ســال 1397 ناشــی از افزایش 24.2 درصدی پایــه پولی و کاهش 
0.9 درصدی ضریب فزاینده پولی بوده اســت. ادامه داد: در این میان، خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی واجد ســهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده 
که بیانگر بهبود نســبي وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود 
کیفیت  ترازنامه بانک مرکزی اســت. او با اشــاره به اینکه دیگر عامل فزاینده 
پایه پولی در پایان سال 1397 افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال 
بخشــی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت 
به بانک مرکزی )موضوع بند »و« تبصره 5 قانون بودجه ســال 1397(، انتقال 
بدهی برخي از شــرکت های دولتی به بانک مرکــزی به بدهی دولت به بانک 
مرکزی )موضوع ماده 6 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور مصوب سال 1394( و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه 

و تعهدات بین المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
 مدیر اداره بررســی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، 
اما باید توجه داشت که طي ماه های آبان تا اسفندسال 1397، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی از 1605.4 هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال 1397 به 1381.7 

هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ماه این سال رسیده است.

ترقی اقتصادی : ایرانی ها دیگر توان پس انداز ندارند.کاهش 
ارزش پول ملی و رشــد تورم و هزینه های زندگی باعث شــده 
ایرانی ها دیگر قدرت پس انداز را نداشته باشند و به عبارت دیگر 
هر چه در می آورند خرج زندگی می کنند ودیگر پولی برای پس 

اندازشان باقی نمی ماند.
شاید بتوان موضوع پس انداز را یکی از اصلی ترین شاخص های 
معیشتی دانســت؛ پس اندازی که با گذشــت زمان کمرنگ و 
کمرنگ تر شده اســت. اگر در دهه 70و یا ابتدای دهه گذشته 
خانواده های ایرانی می توانستند مبلغی را برای پس انداز در نظر 
بگیرند، امروز دیگر آن مبلغ به قدری ناچیز شــده اســت که 
پس اندازی شکل نمی گیرد که خانواده ها روی آن حساب کنند.

پس انداز چیست؟
پــس انداز یعنی میزانی از درآمد که ما آن را خرج نمی کنیم یا 
اموالی که برای مصرف بعد از ایــن کنار می گذاریم. پس انداز 
فقط نقدی نیســت؛ بدین معنا که هــر نوع صرفه جویی ما در 
هزینه ها هم می تواند پس انداز باشد و چه بسا این نوع پس انداز 

بتواند گره های بیشتری از زندگی ما را باز کند.
عموما اولین چیزی که با شــنیدن واژه پس انداز به ذهن اکثر 
ما ایرانی ها می رســد، بانک است. از نظر ما ایرانی ها، پس انداز 
یعنــی پول هایی که در بانک می گذاریم تــا در روز مبادا از آن 

استفاده کنیم.
اما پس انداز یا همان saving در واقع »درآمد خرج نشــده یا 
مصرف معوق« اســت. یعنی میزانی از درآمد که ما آن را خرج 
نمی کنیم یا اموالی که برای مصرف بعد از این کنار می گذاریم.

پس انداز یعنــی انصراف از مصرف در زمان حال! اگر فردی به 
جای پس انداز، پول های خود را مصرف کند، دیگر پول نخواهد 
داشت! شاید طرح این سوال که »آیا من بدون آن کاال می توانم 
زندگی کنم؟« کمی اغراق یا گزافه باشــد؛ اما تجربه به ویژه در 
شهرهای بزرگ نشان داده است که باید جدی تر و با تامل بیش 

تری به این سوال نگریست، چون:
الف( دوران کهولت بر سر راه قرار دارد.

ب( حوادث پیش بینی نمی شوند.
ج( تامین مسکن مسئله مهمی در کشور ماست.

حال سوالی که برای همه شما پیش می آید این است که اصال 
پولی برایمان می ماند که پس انداز کنیم؟ باید گفت که متاسفانه 
درست اســت. در حال حاضر شرایط اقتصادی طوری شده که 

دیگر پس انداز غیرممکن شده است.
در حال حاضر ایرانی هابه خصوص قشــر متوســط با افزایش 
سرسام آور هزینه های زندگی دیگر توان پس انداز ندارند و هر 

چه در می آورند خرج می کنند، گاهی کم هم می آورند.

افت قدرت خرید مردم
کاهش چشمگیر پس انداز خانوارها در 10سال گذشته نشان از 
آن دارد که خط فقری جدید به وجود آمده که متاسفانه شیب 
آن روز به روز بیشتر می شود. در طول 12سال  گذشته نه تنها 
چیزی بر توان خرید مردم افزوده نشده، بلکه افت قدرت خرید 
اتفاق افتاده که متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس 
مطالعاتی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده، قدرت خرید 
مردم ایران، میان ســال های 79تا 90به صورت مستمر و حتی 
تصاعدی کاهش داشته اســت. یادمان هست که در سال های 
75تا 80خانواده ها با پس انداز صاحبخانه شدند، خودرو خریدند 
وســایل خانه خود را نو کردند و ده هــا اقدام مهم دیگر. در آن 
سال ها در اکثر خانواده ها یک نفر که غالبا پدر خانواده بود، کار 
می کــرد و همه مخارج را تامین می کرد، اما امروز با وجود آنکه 
چند نفر شاغل در هر خانواده وجود دارد باز هم مخارج خانواده 

به خوبی تامین نمی شود.
افزایش چند برابری قیمت کاالها و خدمات از یک سو و کاهش 
ارزش پول ملی از ســوی دیگر بر قدرت خرید قشر متوسط و 

ضعیف تاثیری کامال محسوس داشته است.
رشد قیمت ارز در یکسال

به گفته مهدی پازوکی اقتصاد دان و استاد دانشگاه، این شرایط 

باعث شده تا قدرت خرید فردی که سال گذشته 100میلیون 
تومان پس انداز داشته اســت، امروز 75درصد کاهش پیدا کند. 
پازوکی بی انضباطی اقتصادی و محدودبودن تعامل با جهان را 

از عوامل شکل گیری این بحران می داند.
این اســتاد دانشگاه در توضیح تاثیر افزایش ارزش ارز بر قدرت 
خرید مردم گفــت: عدم تعادل در بــازار ارز و افزایش ناگهانی 
قیمــت ارز بر دیگر بازارها، به ویژه بر بــازار کاال و خدمات، اثر 
مســتقیم دارد؛ به بیانی دیگر عدم تعــادل در یک بازار به طور 
کل بــر دیگر بازارها اثر مســتقیم دارد.  این یک تئوری و اصل 

اقتصادی پذیرفته شده است.
وی افــزود: زمانی کــه ارزش پول ملی کشــوری کاهش پیدا 
می کند) کاهش ارزشــی که تحت تاثیر سیاستگذاری دولت و 
حکومت کشور نیســت( قطعا بر طبقات متوسط و ضعیف اثر 
منفی به جا می گذارد. اگر ارزش پول کشوری در اثر شوک های 
خارجی یا متغیر های برون زا دچار تغییر و کاهش می شود،  قطعا 
این شــرایط قدرت خرید عموم مردم،  به ویژه طبقات ضعیف را 

کاهش داده و دچار مشکل و آسیب  پذیری می کند.
وی ادامه داد: از این روســت که یکی از وظایف اصلی بانک های 
مرکزی در کشــورهای مختلف،  ایجاد ثبات پولی است. امروزه 
وضعیت قدرت خرید اینگونه اســت که اگر شهروندی تهرانی 

ســال گذشــته در چنین روزی 100میلیون پس انداز داشت 
اکنــون این 100میلیون به یک چهارم کاهش پیدا کرده، یعنی 

این فرد 75درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.
وضعیت پس انداز در کشورهای دیگر

فرهنگ پس انداز تنها به ایران مربوط نمی شــود، بلکه در تمام 
فرهنگ ها چه اروپایی، آفریقایی و چه آمریکایی معجزه پس انداز 
همواره گوشــزد می شــود. گزارش های جهانی نشان می دهد 
آســیایی ها بیشتر از ســایر ملل به پس انداز عالقه دارند. بیش 
از 57 درصــد از مردم این منطقه هر پول نقدی که به دســت 
می آورند، به سرعت به صندوق پس انداز خود می ریزند. این در 
حالی است که برزیلی ها و در کل اهالی قاره آمریکا بیشتر پول 
خود را مصرف می کننــد تا اینکه در یک صندوق پس انداز آن 

را ذخیره کنند.
از این میان شــهروندان روســی بیشــتر پول خود را به خرید 
پوشاک اختصاص می دهند. بنا بر گزارشی که از سوی شرکت 
ملی پس انداز و ســرمایه گذاری در کشور انگلیس منتشر شده 
است، پیش بینی شده که خانواده های انگلیسی تا سال 2050 
پنجاه درصد از پول های خود را پس انداز می کنند که این میزان 
در حال حاضر 43درصد اســت. با این روند میزان پس انداز در 
آن کشــور به 150میلیارد پوند می رسد که این میزان در حال 

حاضر 43میلیارد پوند است.
این در حالی است که پس انداز خانواده های انگلیسی در 50سال 
پیش تنها یک میلیارد پوند بوده اســت. در کشور آمریکا اکثر 
دانشــجویان، هزینه تحصیــل خود را با ترکیبــی از پس انداز 
خانواده، وام و اشــتغال تامین می کنند. تامین هزینه تحصیل 
فرزندان برای خانواده های آمریکایی به دغدغه ای اساسی تبدیل 

شده است.
بســیاری از خانواده ها، پس انداز را از هنــگام تولد کودک آغاز 
می کننــد. همین مســئله خود بــر این نکته تاکیــد دارد که 
موضوع پس انداز از یک مفهوم مشــترک بین همه  خانواده ها با 
فرهنگ های متفاوت، برخوردار است. به عقیده جورج گالسون، 
طال به شما روی می آورد، اگر حداقل یک دهم از درآمد خود را 
پس انــداز کنید. بنابراین قانون یک دهم یا پس انداز یک قانون 
بین المللی است که باید همه به این معجزه، برای جلوگیری از 

فشارهای مالی روی بیاورند.
همیــن مقوله پس انــداز در دیدگاه های اقتصاددانان بســیار 
مشهود اســت. شاید بتوان گفت که تمام اقتصاددانان برجسته 
دنیا افزایش پس انداز را عامل اصلی دستیابی به رشد و توسعه 
تلقی کرده و کمبود پس انداز را مشــکل اصلی و مانع مهم عدم 

توسعه کشورهای توسعه یافته می دانند.

افت قدرت خرید مردم 
غروب معجزه پس انداز در میان ایرانی ها 

در بازار ارز چه خبر است؟

بیمه شدن بازار ارز در مقابل هیجانات 

کارشناس اقتصادی 
سید حسین سلیمی

 عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران
رضی حاجی آقامیری

ترقی اقتصادی : بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 
1395 در استان تهران 3 میلیون و 890 هزار واحد مسکونی 
وجود دارد که 490 هزار واحد معادل 13 درصد از این تعداد 

خالی است
 در شــرایطی 11 درصد خانه ها و واحدهای مسکونی کشور 
خالی از ســکنه است که مســئوالن وزارت راه و شهرسازی 
از جمله شــخص وزیر به دنبال راهکاری برای بازگشت این 
خانه های به بازار و رونق بخشــیدن به بازار مسکن هستند. 
محمد اســالمی از خانه های خالی به عنــوان تله یاد کرده 
و گفته اســت:» منابع کشــور در تله خانه های خالی مانده و 
یکی از راه های رونق ساخت و ساز و تولید مسکن، آزادسازی 
همین منابع اســت؛ پس باید تدبیری مانند مالیات  ســتانی 
از خانه های خالی اندیشــیده شــود تا ســرمایه ها را از تله 

خانه های خالــی آزاد کند.« به گفته وزیر راه و شهرســازی 
 ایجاد تحرک در بخش مسکن از طریق عرضه خانه های خالی 

یک امر ضروری است. 
عالوه بر وزیر راه و شهرســازی شهردار تهران پیروز جناچی 
هم در نشست هفته گذشــته کمیسیون اقتصادی مجلس با 
موضوع بررســی اجرای طرح جامع مالیاتــی گفت:» بخش 
عمده ای از سرمایه های کشور به شکل راکد در خانه های خالی 
بلوکه شده اســت و باید اقداماتی انجام شود و مکانیزم هایی 
در اختیار گرفت تا بتوان موضــوع خانه های خالی را کنترل 
کرد.« اما راه حلی که مســئوالن دولتی به دنبال آن هستند 
اخذ مالیات از خانه های خالی و سوق دادن مالکان خانه های 

خالی به سمت فروش است.
بر اساس سرشــماری نفوس و مسکن سال 1395 در استان 

تهران 3 میلیون و 890 هزار واحد مســکونی وجود دارد که 
490 هزار واحد معادل 13 درصد از این تعداد خالی اســت و 
با توجه به رکود ســاخت و ساز احتماال تعدادی از واحدهای 
خالی دارای ســکنه شده اســت. با این حال آمار خانه های 
خالی تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.  موجودی 
مسکن کل ایران نیز در سال 1390 حدود 21 میلیون و 663 
هزار واحد بوده که با 17 درصد رشــد به 25 میلیون و 412 

هزار واحد در سال 1395 رسیده است. 
در مقابــل، آمار خانه های خالی از یــک  میلیون و 663 هزار 
واحد در ســال 1390 بــه 2 میلیون و 587 هــزار واحد در 
ســال 1395 افزایــش یافته و حدود 55 درصد رشــد کرده 
است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتالف سرمایه ساختمانی 
عمدتــا در ســال های 1390  تا 1392 را آشــکار می کند و 
نشــان می دهد بخش زیادی از ساخت وسازها در این فاصله 
غیرمصرفــی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها 
)با ابعاد کوچک تر از یک دهه قبل( ســازگار نبوده اســت. با 
این حساب نسبت خانه های خالی به کل موجودی واحدهای 
مسکونی کشــور 11 درصد است که نشان می دهد از هر 10 
خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در 
تهران بحرانی تر است. تعداد خانه های خالی در تهران از 327 
هزار واحد در سال 1390 به 490 هزار واحد در سال 1395 
افزایش یافته و با توجه به این آمار 13 درصد از کل موجودی 
واحدهای مسکونی پایتخت خالی است. این در حالی است که 
مطابق اســتاندارد جهانی، نسبت خانه های خالی بین 4 تا 6 

درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است.
اما در شــرایطی بحث خانه های خالــی و گرفتن مالیات از 
آن ها داغ شــده اســت که مجلس در تیرماه 1394 یعنی 4 
ســال پیش در این زمینه قانونی را به تصویب رساند و وزارت 
مسکن و شهرسازی را مکلف کرد تا سامانه ای برای شناسایی 
خانه های خالی راه اندازی شود. اتفاقی که تاکنون رخ نداده 
است و مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی می گویند قانون 
درباره اجرایی بودن این قانون پیش بینی های الزم را نکرده 
است و مشخص نیســت متولی اصلی این موضوع کیست؟ و 
چگونه باید ســازمان امور مالیاتی در نهایت با شناسایی خانه 
هــای خالی برای گرفتن مالیات از مالــکان اقدام کند. البته 
وزیر مسکن و شهرسازی قول داده است که تا پایان سال این 

سیستم راه اندازی شود. 
در این بیــن احمد زمانی، معاون پژوهشــی ســازمان امور 
مالیاتــی گفته اســت: تا زمانی که ســامانه ملی اســکان و 
امالک تاسیس نشود، امکان شناسایی خانه های خالی و اخذ 
مالیات از آنها وجود ندارد. البته در شــرایطی که مســئوالن 
وزارت مســکن تالش می کنند تا بــا ورود خانه های خالی 
به بازار مســکن به این بازار رونق ببخشــند کارشناسان می 
گویند اجبار افراد بــه پرداخت مالیات برای خانه های خالی 
و یا فروش آن ها؛ نمی تواند راهکاری اساســی باشــد و تنها 
بخشــی از منابع را در حوزه مســکن آزاد خواهــد کرد؛ به 
 اعتقاد کارشناســان مهم ترین اتفاق در بــازار افزایش تولید 

و ساخت و ساز است.

خانه های خالی زیر تیغ مالیات

 آیا سرمایه ها از تله خانه های خالی 
آزاد می شود

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 74 - نیمه دوم تیر 1398
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ترقی اقتصادی : ســامانه نامک هیچ لطمه ای به شرایط 
بــازار وارد نمی کنــد بلکه اطالعات مربوط به سفارشــات 
و ســیگنال های مبتنی بــر حجم سفارشــات و وضعیت 
سفارشــات و تعامالت بازار را بسیار واقعی تر و قابل اعتناتر 
می کند. این اتفاق برای فعالین بازار هم اتفاق بسیار خوبی 

است 
 محمودرضــا خواجه نصیــری، مدیرعامل تامین ســرمایه 
تمدن،بــا بیان مطلب فوق گفت: ما بــرای بحث مربوط به 
مدیریت ریســک در حــوزه معامالت اعتبــاری و هر گونه 
فعالیــت کارگزاری فارغ از معامــالت اعتباری که به نوعی 
به تعهدات ایجاد شــده از سوی مشــتریان باز می گردد به 
ابزار کنترل و چکینگ نیاز داریم تا به این ترتیب به صنعت 
کارگــزاری ضربه ای وارد نشــود و در عین حال مبتنی بر 
فرآیندهایی باشد که اعتبارسنجی را توسعه دهد. به همین 
دلیل ســامانه نامک یک نیــاز مبرم در ایــن برهه زمانی 

محسوب می شود.
خواجه نصیری در ادامه گفت: با این ابزار کنترلی می توان 
قبل از ارسال ســفارش موارد الزم را رصد کرد تا مشخص 
شــود که آیا این ســفارش، مبتنی بر واقعیت مالی بوده و 

پشتوانه مشتری است یا خیر.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در ادامه اشاره داشت: 
طبیعتا نیاز به این ســامانه خیلی بدیهی است و ضرورت یا 
غیر ضروری بودن آن دیگر در این زمان، موضوعیت ندارد. 

وی گفت: در شرایط فعلی این موضوع در تمامی سامانه ها 
و سیستم های معامالتی به عنوان یک پیش فرض شناخته 
می شود و می تواند فعالیت کارگزاری ها را تسهیل کرده و 
روند عملیات برخط و خدمات کارگزاری را افزایش می دهد. 
به همین ترتیب، بحث لزوم یا عدم لزوم دیگر منقضی است. 
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت:  سامانه نامک در حال 
حاضر جزئی از بایسته ها و شایسته های صنعت کارگزاری 
در این دوره و در دوره های نوینی اســت که مشــتریان به 
صــورت برخط  معامله می کنند تا به این ترتیب کارگزاران 

امکان پوشش حجم بیشتری از مشتریان را داشته باشند.
خواجه نصیری خاطرنشــان ساخت: سامانه نامک تالشی از 
سوی سازمان بورس و شــرکت مدیریت فناوری است تا از 
این طریق بتواند ریسک های ممکن را از صنعت کارگزاری 

کاهش دهد .
کنترل ریسک منابع مالی مشتریان

در همین راستا ،مدیرعامل تامین سرمایه نوین، راه اندازی 
سامانه نامک را از اقدامات مهم و کارآمد سازمان بورس در 
جهت کنترل ریســک منابع مالی مشــتریان )اعم از مانده 

حساب و اعتبار اختصاص یافته( دانست.
ولی نادی قمی اظهار داشت: با سامانه نامک، سفارش های 
بدون پشــتوانه تا حدود زیادی از فضای بازار سرمایه حذف 
می شــود.  وی با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه کشور در 
ســال های اخیر از طریق معرفی نهادهــای مالی جدید و 

نیز ابزارهای نوین مالی ممکن شــده اســت، افزود: تامین 
ســرمایه ها، صندوق های ســرمایه گذاری، شــرکت های 
مشاوره و سبدگردان، شــرکت های رتبه بندی اعتباری و 
پردازش اطالعات به همراه ابزارهای مالی نظیر انواع صکوک 
و ابزارهای مشــتقه در کنار نهادهای مالی قدیمی تر نظیر 
کارگزاری ها و شــرکت های سرمایه گذاری، شرایط شکل 

گیری یک بازار مدرن را فراهم آورده اند.
نادی قمی ادامه داد: در این بین شــرکت های کارگزاری با 
توجه به سابقه طوالنی در مقایســه با نهادهای مالی دیگر 
به سنت بازار آشــناتر بوده و از این توانایی برخوردارند که 
نیاز مشــتریان خود را به محصــول تبدیل کرده و خدمات 

ارایه دهند .
این کارشــناس بازار ســرمایه توضیح داد:  البته برخی از 
ریســک ها نظیر دستکاری قیمت، اشــتباهات معامالتی و 
ســوء جریانات مالی از طریق ایــن نهادهای مالی راحت تر 
به بازار تحمیل می شــود؛ چرا که حلقــه اتصال فعاالن به 
معامالت بازار سرمایه و نیز کانال توزیع اعتبارات بانکی بین 
مشارکت کنندگان بازار، کارگزاری ها هستند. لذا مدیریت 
و کنترل بهینه ریســک ها در این دســته از نهادهای مالی 
موجب جلب اعتماد عمومی به عنوان ســرمایه اصلی بازار 

مالی کشور می شود.
 وی در ادامه اظهار داشت: سامانه نامک نیز یکی از اقدامات 
مهم و کارآمد سازمان بورس در جهت کنترل ریسک منابع 

مالی مشــتریان )اعم از مانده حســاب و اعتبار اختصاص 
یافته( اســت. بدین ترتیب تا حدود زیادی ســفارش های 
بدون پشــتوانه که پیش از این مرسوم بود و می توان گفت 
موجب انحراف از مبانی مدرن مدیریت بازار سرمایه بود، از 

فضای بازار سرمایه حذف می شود.
 بــه گفته نــادی قمی، در واقع این سیســتم قدرت خرید 
مشتریان کارگزاری ها را منعکس می کند و لزوماً منعکس 

کننده توانگری مالی کارگزاری ها نیست.
وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن توانگری مالی شرکت 
های کارگــزاری یعنی قدرت ترازنامه آنها )شــامل حقوق 
مالکانه و اعتبارات دریافتی از بانک ها( شــرایط ارتقای این 
سیستم فراهم آمده به نحوی که تقاضای موجود در سیستم 

و بازار سرمایه عماًل دارای پشتوانه مالی قابل اتکاء است.
این کارشــناس بازار ســرمایه همچنین گفت: البته یکی از 
دغدغه های فعاالن بازار سرمایه در اجرای این سیستم، کند 
شدن هســته معامالت بود که به نظر می رسد این دغدغه 

نیز رفع شده است.
مدیرعامــل تامین ســرمایه نویــن تاکید کــرد:  به رغم 
کارکردهای مناســب کارگزاری ها در بازار ســرمایه، نباید 
مانع نهادهای مالی بزرگ نظیر تامین سرمایه ها از استفاده 
از ظرفیــت هــای قانونی بــازار ســرمایه در ارایه خدمات 

کارگزاری شد.

ترقی اقتصادی : عضو کمیســیون کشاورزی مجلس معتقد است، باید دیدمان 
نســبت به عرضه چند محصول و ساماندهی بازار داخلی از طریق بورس را وسیع 
تر کنیم به طوریکه اصال دور از انتظار و رویا نیست که با حمایت دولت و مجلس 
پــس از عرضه پر حجم محصوالت کشــاورزی در بورس کاال، تاالر صادراتی این 
بورس مملو از خریداران خارجی یا صادرکنندگان ایرانی شــود که این اتفاق به 
عیار قیمت محصوالت با کیفیت ایرانی را مشــخص کرده و باعث شود بسیاری از 

کشورهای دنیا با بورس ایران و نرخ واحد محصوالت ایرانی آشنا شوند. 
محمد باقر ســعادت اظهار داشت: در حال حاضر کشاورزان به یک بازار امن نیاز 
دارند تا ســود اصلی از تولید محصوالت خود را به شکل شفاف و منطقی دریافت 
کنند، بورس کاال  با عرضه موفق زعفران در ماه های گذشته و به تازگی زیره سبز 
که مورد استقبال معامله گران قرار گرفت، تا حدودی توانسته این اطمینان را به 
کشــاورزان دهد که محصوالت آن ها به دور از حضور دالالن و با قیمتی واقعی 
به فروش برســد؛ این اطمینان خاطر باید با آشــنایی تمام کشاورزان با سازوکار 
بورس در کل کشور ایجاد شود.  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 

باید به ورود ســایر محصوالت کشــاورزی که در صف عرضه در بورس کاال قرار 
دارند سرعت داد، افزود: بورس کاال در ایجاد کشف واقعی قیمت ها و رسیدن سود 
واقعی به کشاورزان تاثیر بسزایی دارد برهمین اساس وزارت جهاد کشاورزی می 
تواند به گونه ای برنامه ریزی کند تا عرضه دیگر محصوالت کشاورزی در بورس 

کاال را شاهد باشیم که سود این اتفاق به کشاورز و دولت برمی گردد.
نماینــده مردم دشســتان در مجلس تصریح کرد: بدون شــک با افزایش عرضه 
محصوالت کشــاورزی در بورس کاال شاهد اصالح و ســاماندهی بازار  داخلی و 
صادراتی محصوالت کشــاورزی در بستر بازار ســرمایه خواهیم بود که نخستین 

اثرات این روند اصالحی را در بازار زعفران کشور مشاهده می کنیم. 
وی درباره اینکه عرضه محصوالت کشــاورزی در بورس کاال چه مزایایی می تواند 
برای کشــاورز داشته باشــد، گفت: باید توجه داشــت در بخش کشاورزی انواع 
مشــکالت از جمله تولید زیاد، کشاورزان خرد، واســطه های پرشمار، دادوستد 
کامال ســنتی، نبود شــفافیت و نداشــتن برآوردی از نیاز ســاالنه محصوالت و 
برنامه ریزی برای تولید وجود دارد که عرضه محصوالت کشاورزی در بستر بورس 

کاال می تواند بخش قابل توجهی از این مشکالت را مرتفع کند.
ســعادت ادامه داد: ورود و معامله  محصوالت کشاورزی در بورس باعث می شود 
تا کشــاورزان زودتر به مطالبات دست یابند و مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات 
آنها از بین می رود که این موضوع انگیزه ای دوچندان به کشــاورزان برای تولید 

می دهد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به 
اینکه  قیمت خرما در بازار واقعی نیســت، اظهارداشت: باید خرما در بورس کاال 
عرضه شــود چرا که عرضه این محصــول در بورس کاال موجب حذف دالالن در 
چرخه توزیع شــده و قیمت ها واقعی و شفاف تعیین خواهد شد. به این ترتیب 
تولیدکنندگان خرما نیز از درج قیمت ها بر تابلوی بورس به ســود واقعی شــان 
می رســند و این وسط تنها واسطه ها هستند که با رونق معامالت کشاورزی در 

بورس متضرر می شوند.
نماینده مردم دشســتان در پایان بــا بیان اینکه مجلس از ورود خرما و ســایر 
محصوالت کشــاورزی به بورس کاال حمایت می کند، گفت: باید دیدمان نسبت 
بــه عرضه چند محصول و ســاماندهی بازار داخلی از طریق بورس را وســیع تر 
کنیم به طوریکه اصال دور از انتظار و رویا نیســت که با حمایت دولت و مجلس 
پــس از عرضه پر حجم محصوالت کشــاورزی در بورس کاال، تاالر صادراتی این 
بورس مملو از خریداران خارجی یا صادرکنندگان ایرانی شــود که این اتفاق به 
عیار قیمت محصوالت با کیفیت ایرانی را مشــخص کرده و باعث شود بسیاری از 

کشورهای دنیا با بورس ایران و نرخ واحد محصوالت ایرانی آشنا شوند.

ترقی اقتصادی: خصوصی ســازی کامل خودروسازی کشور از چند هفته پیش 
و پــس از اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واگذاری باقی مانده ســهام 
دولت در ایران خودرو و ســایپا تا پایان ســال 99، وارد فاز جدیدی شده است. 
برخــی بر این باورنــد که این واگذاری در نهایت انجام نخواهد شــد، زیرا دولت 
نمی خواهد نفوذش را در خودروســازی از دست بدهد. در مقابل اما وزیر صنعت 
اخیرا تاکید کرده که سهام دولتی دو غول خودروسازی کشور حتما تا پایان سال 

آینده واگذار می شود.
اما در جدیدترین اظهارنظر درباره خصوصی سازی صنعت خودرو، معاون سازمان 
خصوصی ســازی نیز خبر از موافقت شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا با 
واگذاری باقی مانده ســهام دولت در ایران خودرو و سایپا داده است. آن طور که 
زهــره عالی پور در گفت وگو با رادیو عنوان کــرده، وزارت اقتصاد مجوز واگذاری 
باقی مانده ســهام دولت در دو شــرکت خودروســازی را از شــورای هماهنگی 

اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه 14 درصد ســهام دولت در ایران خودرو و 17 درصد ســهام در 
ســایپا باید واگذار شوند، تاکید کرده بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است 
که با توجه به هماهنگی انجام شــده با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار اســت 
این مساله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد. نکته مهم 
دیگری که عالی پور بر آن تاکید کرده، موضوع »اهلیت« متقاضیان خرید ســهام 
شــرکت های خودروساز اســت. به گفته وی، با توجه به اینکه در قانون برداشتن 
»اهلیت« برای واگذاری سهام تاکید شده، الزم است نمایندگان شورای اسالمی 
تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، زیرا هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت 
دارد و بنابراین ممکن است برخی واگذاری ها را مردود بداند. عالی پور تاکید کرده 
که ضمن ایجاد هماهنگی الزم میان نهادهای مختلف در بحث واگذاری ســهام 
خودروســازان، باید دستورالعملی قانونی و مســتند حقوقی برای این بند قانونی 

)اهلیت( در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری ســهام و بنگاه های ســازمان خصوصی ســازی در ادامه از تهیه 
پیش نویســی برای بررســی اهلیت افراد در موضوع واگذاری سهام خودروسازان 
خبر داده و تاکید کرده که این ســند در ســازمان خصوصی سازی آماده شده و 
در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است. عالی پور در بخش دیگری از اظهارات 
خود عنوان کرده که اطالعیه واگذاری ســهام خودروســازان چند مرحله در دو 

روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود.
اظهارات معاون ســازمان خصوصی سازی نشــان می دهد در حال حاضر یکی از 
چالش های واگذاری باقی مانده ســهام دولت در خودروســازی، اهلیت خریداران 
است. در گذشــته این اتفاق رخ داده که با وجود اقدام خودروسازان به واگذاری 
بخشی از سهام خود، در نهایت اهلیت خریداران احراز نشده و بنابراین معامله ای 
صورت نگرفته اســت. حاال تصمیم سازان به دنبال ارائه تعریفی دقیق از »اهلیت« 
هســتند تا خصوصی سازی کامل ایران خودرو و سایپا )در صورت اجرایی شدن(  

با حواشی مواجه نشده و صنعت خودرو آسیب نبیند.
سهام ایران خودرو و سایپا در وثیقه است 

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا در وثیقه 
قــرار دارد، گفت: در حال حاضر امکان فروش مــال غیر وجود ندارد و ابتدا باید 

سهام این دو شرکت از وثیقه آزاد شود.
میرعلی اشرف پوری حسینی در گفتگویی در خصوص نحوه فروش سهام دولت 
در ســایپا و ایران خودرو اظهار داشــت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد 
اجازه می دهد تا بقیه سهام دولت در دو خودروساز را واگذار کند و دیگر الزم به 
دریافت مجوز دولت نیســت اما با توجه به اینکه ســهام این دو شرکت در وثیقه 

قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا از وثیقه آزاد شود.
رئیس ســازمان خصوصی سازی افزود: این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو 
ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات الزم از سوی سازمان خصوصی سازی 
در جهت فروش ســهام آنهــا صورت گیرد و تا این امر محقق نشــود، هیچ گونه 

اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اطالعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه 
کســانی است ندارم و زمان فروش ســهام باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت 

ایدرو مشخص شود.
تغییرات ساختاری پیش شرط واگذاری خودروسازان

در همین راستا ،یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بدون ایجاد تغییرات ساختاری 
اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشــخص شدن سیاست دولت در قبال واردات 
و وضع تعرفه، موضوع خصوصی سازی و واگذاری خودروسازان محقق نمی شود.

همایــون دارابــی در خصوص نحــوه واگذاری باقی مانده ســهام دو شــرکت 
خودروســازی ســایپا و ایران خودرو بیان کرد: موضوع واگذاری ســایپا و ایران 
خودرو در چند سال اخیر چندین بار مطرح شده، ولی در هر نوبت با وقفه روبرور 

شده و اقدامات جدی برای در این راستا صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود: شــرکت های خودروســازی دولتی به مدد انحصار، باال بودن 
تعرفــه واردات و در مقطع کنونــی ممنوعیت واردات با بــازار انحصاری مواجه 
هســتند و به دلیل فشــار های دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصوالت با زیان 

دهی شدید و انباشت بدهی بانکی مواجه هستند.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در گروه 

خودرویی برای خصوصی ســازی گفت: بدون ایجاد تغییرات ســاختاری اولیه از 
جمله حذف بدهی بانکی، مشــخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع 

تعرفه، موضوع خصوصی سازی و واگذاری خودروسازان محقق نمی شود.
دارابی تاکید کرد: موضوع همکاری خودروســازان با شــرکت های خارجی نیز به 
دلیل تحریم ها از میان رفته اســت و همین امر موجب شــده است تا از یک سو 
مردم از خدمات خودروسازان راضی نباشند و از یک سو این شرکت ها توان حیات 

بدون پوشش کمکی دولت را نداشته باشند.
وی خاطر نشــان کرد: دولت هر زمان که بخواهد در صورت خرید این شرکت ها 
توسط بخش خصوصی می تواند آن ها را به سادگی با عدم تمدید وام ها یا کاهش 
تعرفه واردات ورشکســته سازد از این رو به نظر نمی رسد هیچ بخشی خصوصی 

حاضر به خرید این شرکت ها باشد.
صنعت خودرونیازمند حمایت ایت نه دخالت  

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این موضوع  می گوید: میزان 
سهام دولت در این دو شرکت خودروساز بیش از آن مقداری است که در سایت 
کدال درج شده است. همین مساله سبب می شود دولت بتواند ضریب نفوذ خود 
را در این شــرکت ها افزایش دهد.آنچه کریمی سنجری بر آن تاکید می کند نوع 
نگاهی اســت که دولت به شرکت های خودروساز دارد. کریمی سنجری می گوید: 
صرف حضور دولت در خودروســازی و میزان ســهامی کــه در اختیار دارد مهم 

نیست، آنچه مهم است نوع نگاه دولت به این صنعت است.
این کارشناس، سهامداری دولت فرانسه را در دو شرکت رنو و پژو به عنوان مثال 
مطرح می کند و می گوید: دولت فرانســه هم بخشــی از سهام دو شرکت بزرگ 
خودروســازی این کشــور را در اختیار دارد، اما دخالت هایی از نوع دخالت های 
دولتی که در کشــورمان شاهد هســتیم از سوی دولت فرانســه در دو شرکت 

خودروساز نمی بینیم.
کریمی ســنجری می گوید: چنانچه دولت ســهام خود را در ایران خودرو و سایپا 
واگذار کند، اتفاقی که می افتد قطع مســیر ارتباطی میان دولت و خودروسازان 
است. این در شرایطی است که نباید به دنبال قطع کردن این مسیر باشیم. آنچه 
امروز ســبب می شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد به دلیل دخالت های 
مخرب دولت در دو بنگاه خودروســاز اســت وگرنه این شــرکت ها همچنان به 

حمایت های موثر دولت نیازمند هستند.
اما امیرحســن کاکایی، کارشناس خودرو هم با کریمی سنجری موافق است. این 
کارشــناس می گوید: آنچه باعث ایجاد مشکل در شرکت های خودروساز می شود 
میزان سهام دولتی این شرکت ها نیســت، بلکه بحث دخالت های دولت در امور 
داخلی این شــرکت ها اســت. کاکایی با اشــاره به بحث های سیاسی در انتخاب 
مدیــران عامل این شــرکت ها و همچنین دخالت ها و توصیه هایی که از ســوی 
نمایندگان مجلس به مدیریت ارشــد خودروســازان در امور مختلف می شــود 
می گوید: پیش از اینکه وارد مباحثی مانند نحوه خصوصی ســازی این شرکت ها 
بشــویم، باید نگاه سنگین حاکمیت را به کل صنایع از جمله خودروسازی تغییر 
دهیم.کاکایی همچنین ریشه حل مشکالت موجود را نه تنها در خصوصی سازی 
نمی بیند؛ بلکه خصوصی سازی بی برنامه را سبب ساز مشکالت بیشتری برای این 

صنعت می داند.

عدم دخالت دولت در صنعت خودرو سازی مقدم بر واگذاری
آسیبی که خصوصی سازی بی برنامه به خودروسازان می زند 
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اخبارکوتاه

ورود قریب الوقوع طالی آب شده به بورس کاال
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بورس کاالی ایران ضمن اعالم اینکه بازار گواهی سپرده طالی 
آب شــده به زودی در بورس راه اندازی می شــود، گفت: اگر طالی آب شده در بستر بورس 
کاال معامله شود با توجه به عیارســنجی و استانداردسازی که صورت می گیرد ریسک های 
تقلب به حداقل می رســد.حامد سلطانی نژاد در پاسخ به اینکه آیا بازار گواهی سپرده طالی 
آب شده در بورس کاال راه اندازی می شود؟ گفت: در حال حاضر زیرساخت نرم افزاری آماده 
اســت. انبار و خزانه را در اختیار داریم و از نظر زیرســاختی مشکلی با راه اندازی طالی آب 
شده وجود ندارد. مهم این است که مشارکت فعاالن بازار جلب شود که این بازار را انتخاب 
کنند که در این زمینه مشــغول کارهای فرهنگی و رایزنی های الزم هستیم.وی با اشاره به 
بازارهای غیر رســمی طالی آب شــده در ایران، گفت: این بازار یک بازاری پرچالش است 
چراکه ریســک های بســیاری برای خریداران دارد. اگر طالی آب شده در بستر بورس کاال 
معامله شــود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می گیرد ریسک های تقلب 
به حداقل می رســد.مدیرعامل بورس کاال در پاسخ به اینکه آیا نگران نیستید که برای بازار 
گواهی ســپرده طالی آب شده هم حاشــیه هایی همچون بازار آتی سکه طال ایجاد کنند و 
بگویند که این بازار به بازار خارج از بورس جهت می دهد؟ گفت: بازار گواهی ســپرده بازار 
نقد محســوب می شود، عالوه بر این بازارهای گواهی سپرده بعد از بازارهای خارج از بورس 

بازگشایی می شود و موضوع جهت دهی مطرح نیست.

جزییات عرضه سهام دولتی شرکت ها در بورس
ترقی اقتصادی : مشــاور رئیس سازمان خصوصی ســازی ارزش پایه 18 شرکتی که قرار 
است ســهم دولتی شــان واگذار شــود را حدود 52 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 
که شــرایط واگذاری هفت شرکت فراهم شــده و فرایند واگذاری 11 مورد باقی مانده که 
خودرویی ها هم جزو آن هســتند، به مرور طی می شود.سید جعفر سبحانی درباره واگذاری 
ســهام دولتی 18 بنگاه اقتصادی اظهار کرد: چهارم خرداد امسال هیأت واگذاری مصوبه ای 
داد که به موجب آن مصوبه باید سهام باقیمانده دولت در 18 شرکت واگذار شود.وی اضافه 
کرد: از بین این 18 شــرکت شش پاالیشگاه بودند که نام آنها الوان، شیراز، اصفهان، تهران 
بندرعباس و تبریز اســت. سهم دولت در این شش شرکت پاالیشگاهی 20 درصد بود.سید 
جعفر ســبحانی درباره واگذاری ســهام دولتی 18 بنگاه اقتصادی اظهار کرد: چهارم خرداد 
امســال هیأت واگذاری مصوبه ای داد که به موجب آن مصوبه باید ســهام باقیمانده دولت 
در 18 شــرکت واگذار شود.مشاور رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: سه بانک تجارت 
صادرات و ملت نیز در آن 18 شرکت حضور دارند که سهم باقیمانده دولت در این سه بانک 
17 درصد است.ســبحانی درباره واگذاری سهام شرکت های بیمه ای نیز گفت: بیمه البرز و 
اتکایی امین دو شرکت بیمه ای بودند که قرار است سهم دولتی آنها واگذار شود. سهم دولتی 

بیمه البرز 17.34 درصد و سهم دولتی بیمه اتکایی امین 11.34 درصد است.

برنامه ایران خودرو برای خروج ازشمول ماده141 
قانون تجارت

ترقی اقتصادی : قائم مقام ارشــد گروه صنعتی ایران خودرو برنامه خروج این شــرکت از 
شــمول ماده 141 قانون تجارت و اصالح ســاختار مالی را اعالم کرد. عباس ملکی طهرانی 
گفت: شــرکت ایران خودرو با اســتفاده از قانون مصوب 1398 مجلس شورای اسالمی در 
حمایت از تولید داخلی نســبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود پس از تایید دستگاه های 
ذی ربط و طی مراحل قانونی اقدام و ارزش دارایی های خود را به روز خواهدکرد.وی  افزود: 
منابع جدید مالی حاصل از این تجدیدارزیابی پس از طی مراحل قانونی به حســاب افزایش 
ســرمایه شرکت منظور خواهدشــد.به گفته ملکی طهرانی ، استفاده از ابزار تجدید ارزیابی 
در شــرکت های تابعه گروه ایران خودرو در صورت تصویب هیات مدیره هر شرکت، منجر 
به اصالح ســاختار مالی آن شــرکت ها نیز خواهد شد. ملکی طهرانی در پایان گفت: اصالح 
ساختار مالی گروه از طریق تســهیل در دسترسی به منابع مالی جدید بخشی از مشکالت 
نقدینگــی در تامین و تدارک مواد اولیــه و افزایش تولید را حل می کند که به نوبه خود به 

افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمت های بازار خواهد انجامید.

 دامنه نفوذ سامانه توزیع سود، تا آخر سال 
به 1۰۰ درصد می رسد

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، از 
برنامه ریزی این شــرکت برای افزایش دامنه نفوذ سامانه جامع توزیع سود به 100 درصد 
شرکت ها و ناشران در سال 98 خبر داد.حسین فهیمی راه اندازی سامانه جامع توزیع سود 
را پاسخ به نیاز بدیهی سهامداران خواند و گفت: با بهره برداری آزمایشی از این سامانه سود 
دو شــرکت توزیع شد و دیگر شرکت ها هم به تدریج به این سامانه خواهند پیوست.وی با 
اشــاره به برخی معایب و کاستی های سامانه توزیع ســود قبلی اظهار داشت: پیش از این 
توزیع سود سهامداران شرکت ها به صورت دستی با هزینه و زمان بسیار زیاد انجام می شد، 
عالوه بر این، اشتباهات انسانی هم مزید بر علت شد تا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه، برنامه مکانیزه توزیع سود را در دستور کار خود قراردهد.وی افزود: 
منطق ســامانه جدید بر این اساس استوار است که هیچ سهامداری برای دریافت سود خود 
الزم نیست به هیچ شرکتی مراجعه کند یا اینکه شماره حساب ویژه ای برای شرکت خاصی 
داشــته باشد. یعنی در واقع، سهامدار بودن به تنهایی برای دریافت سود کافی است.فهیمی 
توضیح داد: بر این اساس، هرکس به هر میزان در بازار سرمایه اوراق بهاداری را اعم از سهام 
شــرکت ها، یا هر نوع اوراقی با درآمد ثابت در اختیار دارد، صرف مالکیت او برای دریافت 
ســود کفایت می کند. بنابراین شرکت ســپرده گذاری به نیابت از سهامداران دریافت سود 
را پی گیری و به صورت متمرکز به حســاب اعالمی آنها واریز می کند.وی اظهار داشت: به 
طور کلی می توان از طریق ســامانه جامع توزیع سود، عایدی سهامداران شامل سود سهام 
شــرکت ها، سود در مقاطع و سررسیدهای مختلف، وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و 

حتی وجوه حاصل از معامالت را به صورت متمرکز به حساب آنها واریز کرد.

  سرخابی ها تا شهریور واگذار نشوند 
برخورد می کنیم

ترقی اقتصادی : نایب رئیس فراکســیون ورزش با تأکید بر اینکه در صورت واگذار نشدن 
سرخابی ها تا شهریورماه، از ابزارهای نظارتی استفاده خواهیم کرد، نسبت به اظهارات پوری 
حســینی در خصوص فراهم نبودن زیرســاخت های واگذاری این دو باشــگاه انتقاد و آن را 
نوعی فرار رو به جلو دانســت. علی اصغر یوســف نژاد با اشــاره به اظهارات رئیس سازمان 
خصوصی ســازی در خصوص عملیاتی نبــودن مصوبه مجلس در خصوص واگذاری ســهام 
دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس از طریق فرابورس، اظهار کرد: قانون واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس کامال شفاف است و در قانون برای نحوه واگذاری دو باشگاه مسیر هم 
تعیین شــده است. نماینده مردم ساری در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: قانون باید 

اجرایی شود و ممانعت و مقاومت مسئوالن در برابر نص صریح قانون هیچ وجاهتی ندارد.
وی یادآور شد: باید زیرساخت های واگذاری دو باشگاه در فرابورس فراهم شود و ابتدا 5درصد 
سهام این دو باشگاه برای کشف قیمت در فرابورس ارائه شود و بعد از آن، بلوک 51 درصدی 
سهام این دو باشگاه به متقاضی واگذار شود و بقیه سهام به صورت ُخرد به مردم و هواداران 
ارائه شــود. یوســف نژاد با یادآوری وعده مســئوالن بلند مرتبه دولتی در وزارت ورزش و 
وزارت اقتصاد در خصوص واگذاری دو باشــگاه سرخآبی تا شهریورماه عنوان کرد: اظهاراتی 
با این مضمون که زیرســاخت های واگذاری دو باشــگاه در فرابورس آماده نیست آن هم در 
آستانه شهریورماه، زمان واگذاری دو باشگاه، نوعی فرار رو به جلو از سوی مسئوالن سازمان 
خصوصی سازی است. عضو هیات رئیســه مجلس تصریح کرد: در صورت استنکاف دولت از 
قانــون، قطعا مجلس از ظرفیت نظارتی خود با اســتناد به مواد موجود در آیین نامه داخلی 

مجلس استفاده خواهد کرد تا با متخلفانی که قانون را اجرا نمی کنند برخورد جدی شود.

نامک، جزئی از بایسته و شایسته های صنعت کارگزاری است

حذف سفارش های بی پشتوانه از فضای بازار سرمایه

تبدیل شدن بورس کاال به مرجع قیمتی رویا نیست

کشاورزان به یک بازار امن نیاز دارند

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
اشخاص حقوقی  و صاحبان درآمد امالک اجاری
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عدم تصمیم گیری در حوزه اســتخراج 
ارزهــای دیجیتــال نه تنها کشــور را 
ایــن تکنولــوژی بی بهره  از مزایــای 
ســاخته بلکه راه را برای استفاده از منابع ارزان قیمت انرژی در کشور، توسط 

سودجویان هموار کرده است .
همین خالء قانونی باعث شده افرادی با استفاده از برق ارزان قیمت ایران، اقدام 
به وارد کــردن تجهیزات ماینینگ و راه اندازی مزارع اســتخراج ارز دیجیتال 

کنند .
با افزایش 7 درصدی مصرف برق خرداد ماه امسال نسبت به سال قبل، موضوع 
مزارع اســتخراج ارز دیجیتال با اســتفاده از برق ارزان قیمت در کشور مطرح 
شد . این در حالی است که اگر چه واردات تجهیزات ماینینگ غیرقانونی است 
اما براساس مصوبه وزارت صمت اســتخراج ارز دیجیتال در کشور غیرقانونی 
نیست . این تناقض باعث قاچاق تجهیزات و ایجاد مزارع استخراج ارز دیجیتال 

به صورت غیرقانونی شده است .
ذکــر این نکته ضروری اســت که با توجه به ممنوعیت واردات و اســتفاده از 
تجهیــزات ماینینگ، تاکنون بیت کوین با اســتفاده از رایانه های خانگی تولید 
می شد و در همین مورد گاه شایعاتی مبنی بر کریپتوجکینگ نیز وجود داشت . 
همچنیــن قوانین جدید دولت چین که به دلیل اتــالف منابع و آلودگی های 
زیست محیطی، فشار فزاینده بر صنعت استخراج ارز دیجیتال به همراه داشته 
منجر به خروج ماینرهای بیت کوین از چین به ســوی کشــورهای دیگر شده 
است . اگرچه هنوز حضور اســتخراج کنندگان چینی در ایران تایید نشده، اما 
در صورت اثبات باید گفت ایران تنها مقصد استخراج کنندگان چینی نیست .

تا امروز معادن بیت کوین، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشــور چین و نقش مهمی 
در احیای اقتصاد و تامین اشــتغال در شهرهایی غیروابسته به مراکز اقتصادی 
داشــته اند . به عنوان مثال می توان از تولید برق آبی اضافی در استان سیچوان 
چین و استخدام کارگران مغولســتان نام برد . اما بعد از قوانین محدودکننده 
دولت چین کشــورهایی هســتند که از این تصمیم اســتقبال کرده و مقصِد 
معادن اســتخراج ارز دیجیتال شــده اند . یکی از این کشورها کاناداست . کانادا 
بیشترین الزامات استخراج بیت کوین را برآورده می کند . کانادا به طور طبیعی 

دارای آب و هوای ســرد اســت که برای خنک کردن سیستم های کامپیوتری 
اســتخراج بیت کوین، ضروری اســت . در همین راستا اســتان کبک در کانادا 
اســتخراج کنندگان بیت کوین را جذب می کنــد و »بیت ماین« که بزرگ ترین 
شرکت استخراج بیت کوین در جهان است، در حال مذاکره با مقامات کانادایی 
اســت . دومین کشــوری که از تصمیــم چین در خصوص قوانین اســتخراج 
بیت کوین ســود می برد سوییس است . در ســال های اخیر سوییس  خود را به 
عنــوان یک مقصد برای ارائه عرضه اولیه ســکه های رمز ارز )ICOs( تبدیل 
کرده است . این کشــور اکنون تالش می کند که استخراج کنندگان بیت کوین 
را نیز جذب کند . »بیت ماین« نیز یک شــرکت تابعه را در زوگ که یک شهر 
کوچک سوییسی است تاسیس کرده است . این شهر به نام »دره رمز« شناخته 
می شــود . سوییس انرژی آبی بســیاری دارد اما قیمت کلی برق ارزان نیست . 
اخیرا دولت ســوییس اعالم کرده است به کاربران صنعتی، برق با تخفیف ارائه 
می شــود . این امتیاز در راســتای اقدامات این کشور برای تقویت شهرت خود 
به عنوان یک مقصد بین المللی رمزارزهاســت که با حضور استخراج کنندگان 

بیت کوین این شهرت تقویت خواهد شد .
قوانین محدودکننده چین همچنین می تواند به سود ایاالت متحده نیز تبدیل 
شــود  زیرا »بیت ماین« در حــال حاضر در آمریکا نیز دفتر خود را تاســیس 
کرده اســت . آمریکا با مقدار زیادی انرژی آبی و دمای هوای ســرد، می تواند 
شــاهد رونق در اســتخراج بیت کوین باشد . براســاس گزارش CNBC، یک 
شهر کوچک در ایالت واشــنگتن، به ده ها تن از بزرگترین استخراج کنندگان 
بیت کوین اجازه مهاجرت داده است زیرا نزدیکی به معادن بیت کوین می تواند 

موجب کاهش زمان تاخیر در شبکه شود .
اما در مقابل در کشور بحران زده ای مانند ونزوئال، استخراج بیت کوین به عنوان 
ابــزاری برای زنده ماندن اســت )وضعیت رمزارز ونزوئال را در این یادداشــت 
بخوانید( . ترکیه نیز در ســال گذشــته پس از کاهش ارزش لیر در مقابل دالر 
شاهد افزایش 150 درصدی افزایش حجم مبادالت بیت کوین بود . مردم برای 
حفظ دارایی خود به خرید بیت کوین روی آورده تا جایی که صرافی های ترکیه  
بیت کوین را 500 دالر گران تر از قیمت جهانی آن به متقاضیان می فروختند . 
در واقع عالوه بر کشــورهای پیشرفته، در کشورهایی با اقتصاد ضعیف و تورم 

باال نیز اســتخراج ارز دیجیتال رو به افزایش اســت . اما همه این موارد تاثیر 
مثبت استخراج رمزارز را در اقتصاد ایران تایید نمی کند .

ارز دیجیتال نجات دهنده کل اقتصاد یک کشور نیست، اما برای کشورهایی که 
درگیر تورم باال و تحریم های اقتصادی هســتند می تواند راه گریز موقت باشد . 
بنابراین راه حل هرچه هست، ممنوعیت نیست  زیرا هم اکنون نیز شاهد کشف 
مزارع استخراج هستیم . از طرفی تعلق یارانه دولتی برق به استخراج کنندگان 
داخلی و یا احتماال چینی، منصفانه نیســت . اگرچه افــرادی با دالیلی مانند 
باالنس کردن شــبکه برق، از اســتخراج ارز دیجیتال با استفاده از منابع برقی 
دفاع می کنند، اما الزم است قوانین و ضوابطی در خصوص برق مصرفی مزارع 
استخراج ارز دیجیتال، اتخاذ شود . یکی دیگر از راهکارهای کاهش هزینه های 
مصرف برق، استفاده از پنل های خورشیدی است که مقرون به صرفه تر از برق 
معمولی اســت و هزینه های استخراج را به شدت کاهش می دهد و با توجه به 
شــرایط اقلیمی کشور ما راهکاری مناســب به نظر می رسد . اگرچه باید برای 

سرد کردن تجهیزات تدبیری دیگر اندیشید .
در نهایت برای قانونگذاری اســتخراج ارزهای دیجیتال، در کنار مصرف باالی 
انرژی و آلودگی زیســت محیطی، باید چالش هایی مانند اســتفاده از ارزهای 
دیجیتال در فرار از مالیات، پولشــویی، دارک وب ها و فعالیت های غیرقانونی را 
نیز در نظر گرفت و با واکاوی همه ابعاد آن قوانین مناسب اعمال شود . با توجه 
به ضرورت اصالح قوانین و رفع ابهام از قوانین کلی ارزهای دیجیتال باید همه 
ســازمان های متولی و ذینفع، اطالعات خــود را در خصوص ارزهای دیجیتال 

گسترش دهند تا قانونگذاری با آگاهی کامل انجام شود .
در این راســتا عالوه بر قوانین استخراج، الزم اســت قوانین تبادل نیز شفاف 
شــود . همچنین باید صدور مجوز و مقررات گذاری بــرای صرافی های آنالین 
تحت نظارت حاکمیت به نحوی باشــد که مکانیســم KYC و احراز هویت 
متناسب با رمزارزها اعمال شــود و افراد ملزم به استفاده از هویت های واقعی 
برای فعالیت در صرافی ها باشــند. سیستم ضد پولشــویی طراحی و استفاده 
شــود، از سیستم های ایمنی ســایبری جهت محافظت از کلیدهای خصوصی 
حساب مشتریان استفاده شود و امکان ارائه جزئیات تراکنش ها برای حاکمیت 

وجود داشته باشد .

 ترقی اقتصادی : توسعه استفاده از ارزهای مجازی در دنیا 
تغییرات زیادی در ســاختار مالــی و اقتصادی جهان ایجاد 
کرده اســت و هم اکنون          ارزهای مجازی تمامی کارکردهای 
پول های کاغذی را دارند. با قانونمند شــدن این بازار است 
که می توان انتظار توسعه اســتفاده از آن در سراسر دنیا را 

داشت.
امروزه کمتر کســی در دنیا دیده می شود که اطالعاتی در 
مورد بیت کوین ها          و دیگر ارزهای مجازی نداشته باشد. این 
ارز مجازی پرمصرف در سال 2008 میالدی یعنی هم زمان 
با بحران مالی در امریــکا و افت ارزش دالر در بازار جهانی 
ایجاد شــد و به عنوان وسیله ای برای حفظ ارزش دارایی ها 
         و واحد مبادله مورد اســتفاده قرار گرفت. نوســان های       زیاد 
ارزش بیت کوین در ســال های اخیر باعث شد تا این ارز به 
مرکز توجه رســانه های       دنیا تبدیل شود .                 آمارها نشان داده 
اســت سرمایه گذاری های       زیادی در بازار بیت کوین ها          انجام 
شده است و افراد زیادی برای حفظ ارزش دارایی های       خود 
به این بازار روی آورده اند .                 به همین دلیل اســت که مطالعه 

در مورد این بازار          اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
یکــی از کاربردهای جدیــد بیت کوین ها          اســتفاده از آن 
         برای پرداخت های آنالین اســت. طبق گزارش های موجود، 
هم اکنــون بیت کوین در پرداخت های آنالین نقش بســیار 
پررنگــی دارد به خصوص در بازارهای لوکس و در مبادالتی 
کــه نیاز به انتقال وجوه بســیار باالیی وجود دارد .                 پرداخت 
برای خرید اعتبار برای تلفن همراه یا خرید انواع لباس ها از 
فروشــگاه های       آنالین سراسر دنیا          یا انتقال وجوه بسیار زیاد 
توســط بیت کوین ها          انجام می شود. افزایش استفاده از این 
ارزهای          مجازی بود که ســبب شد تا در سال 2017 رکورد 
قیمت بالغ بر 17 هزار دالر برای بیت کوین           شکســته شود. 
اگرچه این قیمت در بازار بیــت کوین ها          مدت زیادی دوام 
نیاورد ولی باعث شد تا پتانسیل این بازار به خوبی شناسایی 
شــود و بر ضرورت قانونمند شــدن این بازار و ایجاد سازو 
کاری بــرای نظارت بر آن          تاکید شــود. حال انتظار می رود 
عرضه این واحد پول تازه سازوکار اقتصاد دنیا را تغییر دهد 
و بازارهــای آینده را نیز متحول کنــد. ولی این تحول چه 
شکلی خواهد داشــت و در اقتصاد آینده بازار پول کاعذی 

چگونه خواهد بود؟
بیت کوین، معجزه اقتصادی قرن

ســال ها از عرضه بیت کوین در بــازار می گذرد ولی          نظرات 
مختلفی در مــورد این واحد الکترونیکی پول در دنیا وجود 
دارد. برخی بیت کوین را عاملی برای برهم خوردن ساختار 

مالــی دنیا می دانند زیرا نظارت و کنترل بر          نحوه اســتفاده 
از آن دشــوار اســت و برخی دیگر از این اختراع تازه بشــر 
بــه عنوان یک معجزه اقتصادی نــام می برند. دکتر گاریک 
هیلمان          اســتاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه کمبریج و مدرسه 
اقتصادی لندن یکی از افرادی اســت کــه از معجزه بودن 
بیت کویــن صحبت می کنــد. وی در این مــورد می گوید: 
بســیاری از اقتصاددانان نمی پذیرند کــه بیت کوین و دیگر 
ارزهای مجازی نوعی پول هســتند. آنها می گویند هیچ گاه 
نمی توان ارزهــای مجازی را به عنوان ابــزاری برای حفظ 
ارزش و ثــروت در دنیــا در نظر گرفت زیرا بــازار ارزهای 
مجازی مانند بازار پول های کاغذی برای مردم و سیســتم 
بانکی قابل اعتماد نیست. شاید اصلی ترین نقص در این بازار 

عدم امکان نظارت بر این بازار باشد.
 امــا واقعیت این اســت کــه هم اکنون 5 تــا 10 میلیون 
         اســتفاده کننده از انواع ارزهای مجــازی در دنیا وجود دارد 
و از نظر من این وســعت استقبال و استفاده از این نوع تازه 
از ارزها          چیزی شــبیه معجزه ای بزرگ در عرصه اقتصادی 

دنیا است.
تاثیرات جهانی بیت کوین

در ســال 2017 ارزش          بازاری بیت کوین ها          در اقتصاد دنیا 
بیــش از 166 میلیــارد دالر بود و نقدینگــی آن          از تمامی 

ســهم های       موجود در بازار ســهام دنیا باالتر بود. به همین 
دلیل اســت که می توان پذیرفــت بیت کوین ها          یک          معجزه 

اقتصادی باشند ولی          نه یک معجزه کوچک.
طی سال های اخیر بیت کوین ها اثرات بزرگی روی سیستم 
مالی دنیا داشته اند و با توجه به سطح استقبال از آنها انتظار 
مــی رود          روند تغییر صنعــت مالی          در اثر اســتفاده از بیت 

کوین ها در سال های پیش رو با سرعت باالیی انجام شود.
ما شــاهد این مسئله                 هستیم که          در سال گذشته بسیاری از 
ســرمایه گذاران حرفه ای در دنیا          وارد بازار بیت کوین شدند 
و این مســئله                 می تواند تحولی بسیار بزرگ در بازار          این ارز 
مجازی ایجاد کند. برایان آرمســترانگ، مدیرعامل یکی از 
شــرکت های فعال در بازار بیت کوین ها          می گوید: در ابتدای 
سال 2018 ســرمایه گذارانی با ارزش ســرمایه          بالغ بر 10 
میلیارد دالر منتظر          مناسب شدن زمان برای سرمایه گذاری 
در بازار ارزهای مجازی هستند          و بیت کوین به دلیل کارایی 
باال و ســطح باالی اســتفاده ، اصلی ترین و مهم ترین ارزی 
است که          این سرمایه گذاران را جذب می کند. از طرف دیگر 
در ســال 2017 بالغ بر 100 موسسه مالی تنها برای          خرید 
و فــروش و فعالیت در بازار ارزهای مجــازی در دنیا ایجاد 
شده اند          در حالی که شمار موسسات ایجادشده برای          فعالیت 

در بازار مالی سنتی بسیار کمتر بوده است.

 باید در نظر داشت اگر موسسات مالی و بانک های بزرگ به 
سرمایه گذاری در بازار بیت کوین ها          و دیگر ارزهای مجازی 
روی بیاورند، به تدریج          ســرمایه گذاران خرد هم به فعالیت 
در ایــن بازار خواهنــد پرداخت. در این صورت اســت که 
ساختار بخش مالی در دنیا          تغییر می کند و این تغییر نه در 

کوتاه مدت بلکه در بلندمدت عیان خواهد شد.
 از طرف دیگر          در سال گذشــته          باالخره اقتصادهای بزرگ 
و برتر دنیــا یعنی امریکا و ژاپن و حتــی کره جنوبی          بیت 
کویــن را به عنــوان یک ارز قانونی کــه عامل حفظ ارزش 
است پذیرفتند .                 در این کشورها قوانینی برای مبادله ارزهای 
مجازی و سرمایه گذاری در این بازار ایجاد شد تا هم نظارت 
بر آن ســاده تر باشــد و هم پیگیری شکایات فعاالن در این 
بازار در صورت مواجهه با مشــکل ســاده تر باشد. پذیرش 
در این کشــورها را می توان          عاملی مهم در پذیرش ارزهای 
مجازی در ســطح جهان دانست. پذیرش این ارز در امریکا 
که مالک دالر در دنیا اســت و ایــن ارز همواره در بازارهای 
بین المللی مورد اســتفاده قرار می گرفته است، نقش مهمی 

در تقویت جایگاه دالر در اقتصاد دنیا دارد.
تغییراتی که بیت کوین در بازار مالی امروز دنیا 

ایجاد می کند
از زمانی که پول اختراع شــده است، اصلی ترین و مهم ترین 
ابزار مبادله و حفظ ارزش دارایی ها          اســت. در دوره انقالب 
دیجیتالــی و عرضه ارزهای مجازی به بــازار انتظار می رود 
اعتبار پول های کاغذی در دنیا کم کم از بین برود و ارزهای 
مجازی وسیله ای برای حفظ ارزش و دارایی شوند. از طرفی 
نگهداری ارزهای مجازی کمتر از پول های کاغذی مشکالت 
امنیتــی ایجــاد می کند به ایــن معنا که دزدیــدن آنها یا 
کاله برداری در این بازار سخت تر است .                 اگرچه باید بپذیریم 
که نظارت بر نحوه صرف این پول ها هم کار بسیار دشواری 
اســت و به همین دلیل برخی از دولت ها نگران استفاده از 
بــازار بیت کوین و دیگر ارزهای مجــازی برای فعالیت های 

مخرب اقتصادی و اجتماعی یا حتی پولشویی هستند.
نکته دیگر این اســت که مالکان پول های مجازی نیازی به 
پرداخت مالیات ندارند و همین مسئله                 بازار را جذاب تر کرده 
است .                          انتظار می رود توسعه اســتفاده از ارزهای مجازی در 
دنیا فرصت های اقتصادی تازه ای را در عرصه اقتصادی دنیا 
ایجاد کند و هرکســی که بتواند از ایــن فرصت به بهترین 
شکل اســتفاده          کند، خواهد توانست از تغییرات موجود در 
روزهای اخیر بیشترین منفعت را کسب کند و بستر را برای 

رشد بیشتر اقتصاد فراهم کند.

 ارزهای مجازی ، معجزه اقتصادی قرن 
تغییراتی که بیت کوین در بازار مالی امروز دنیا ایجاد می کند

 بانک گردشگری 
پیشتاز ایجاد فرهنگ سازمانی شد

ترقــی اقتصادی: در اجــرای الزامات بانک مرکــزی در حوزه فرهنگ ســازمانی، بانک 
گردشــگری از سایر بانک های خصوص پیشی گرفت. به اســتناد دستورالعمل ابالغ شده از 
سوی بانک مرکزی، با موضوع تعیین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری 
غیر دولتی، بانک گردشگری اقدامات الزم را نسبت به برنامه ریزی و اجرای فرهنگ سازمانی 
که یکی از موارد بر شــمرده در دستور العمل مذکور می باشد، به عمل آورده است.بر اساس 
این گزارش، پیاده سازی این پروژه با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و استفاده از نظرات 

صاحبنظران و کارشناسان ارشد نظام بانکی کشور در حاِل انجام است.

 پرداخت وام با شرایط آسان 
در بانک اقتصاد نوین

ترقی اقتصادی : بانک اقتصادنوین با هدف پاســخگویی به نیاز مشتریان و کمک به بهبود 
شــرایط اقتصادی خانوارها و فعاالن اقتصادی، طرح تسهیالتی »صبا« را ارائه کرده است.در 
طرح »صبا« تســهیالتی متنوع در سه بســته متفاوت و براساس معدل موجودی مشتریان 
پیش بینی شــده است. در بسته شــماره یک طرح )صبا 1 و 2( مشتریان حقیقی و حقوقی 
بانک اقتصادنوین، صاحبان مشــاغل و فعاالن اقتصادی می توانند تا دو برابر معدل موجودی 

سپرده خود و تا سقف 2میلیارد ریال، با شرایط آسان تسهیالت دریافت کنند.

بانک سینا 1۳ هزار نفر را روانه خانه بخت کرد
ترقی اقتصادی: در راســتای بســط و گسترش ســنت پیامبر گرامی اسالم)ص( و فراهم 
ســاختن زمینه های ازدواج جوانان، بانک سینا با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 13 هزار 
نفر را روانه خانه بخت کرد.این بانک به منظور حمایت از زوج های جوان نسبت به پرداخت 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج  اقدام می کند که در این راستا با پرداخت بیش از 1655 
میلیارد ریال در پایان ســال 1397، زمینه ازدواج 12 هزار و 912 نفر را فراهم کرده است.

طبق این گزارش، در ســه ماهه اول ســال 1398 نیز تعداد 1.068 فقره تسهیالت ازدواج 
جمعاً به مبلغ 339 میلیارد ریال پرداخت شده است.

تقویت بانک توسعه تعاون الزامی است
ترقی اقتصادی: عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: برای تحقق اهداف سند 
توســعه تعاون، تقویت بانک توسعه تعاون الزامی است.عباســی در مراسم گرامیداشت روز 
جهانــی تعاون در مرکز همایش های صداوســیما گفت: برای تحقق ســهم واقعی تعاون در 
اقتصاد، پیش نیازهای زیادی وجود دارد که باید از ســوی دولت پیگیری و محقق شــود که 
تقویت بانک توســعه تعاون به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای این بخش بسیار ضروری به 
نظر می رســد.همچنین فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه فعلی 
دولــت برای واگذاری هجده بنگاه مهم به بخش غیردولتی از جامعه تعاون دعوت نمود تا از 
طریق تشکیل تعاونی سهام عام فراگیر، مالکیت و مدیریت این بنگاه ها را برعهده گرفته و به 

سهم واقعی خود در اقتصاد دست یابند.

 اعطای نشان عالی مدیر سال 
به مدیرعامل بانک کارآفرین

ترقی اقتصادی : در چهارمین اجالس سراســری نشــان عالی مدیر ســال 98-1397، به 
پاس خدمات ارزنده در نظام بانکداری و اقتصادی کشــور، نشــان عالی مدیر سال به حمید 
تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین اعطا شد. مسعود عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی به 
نمایندگی از بانک کارآفرین، این نشــان را دریافت کرد.در این گردهمایی که توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و در محل تاالر دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد، جمعی از 

مدیران بخش های خصوصی و دولتی و کارآفرینان برتر کشور حضور داشتند.

استقبال از هایپرپات ایران کیش ادامه دارد
ترقی اقتصادی: هایپرپات یا صندوق فروشــگاهی...عنوانی که چند وقتی هست به گوش 
همه آشناســت از اصناف کشــور گرفته تا فروشــگاه های زنجیره ای تا ســوپر مارکت ها، 
رســتوران ها و داروخانه ها.محصولی از میان آنچه که تحت عنوان اکوسیستم پات درایران 
کیش به بازار ارائه شده است. ابزاری که در آن می توانید به عنوان یک فروشنده، اطالعات 
خرید، فروش و ســایر هزینه ها را ثبت و محاســبه کرده و در پایان برای مشــتریان امکان 
دریافــت فاکتور به همراه جزئیــات را فراهم کنید. هایپرپات را می تــوان به عنوان مکمل 
پایانه های فروش نیز دانست. این محصول که به صندوق فروشگاهی ایران کیش نیز معروف 
اســت با قابلیت استفاده از بارکد خوان، کشــوی پول و چاپگر صورتحساب تالش داشته تا 
شیوه ای نوین در مدیریت هزینه های یک کسب و کار ایجاد کند، شیوه ای مطابق با آنچه 

در دنیای امروز فراگیر شده است.

جزییات مزایده جدید امالک بانک مسکن
ترقی اقتصادی : رییس اداره کل ســاختمان بانک مســکن جزییات مزایده جدید امالک 
بانک مسکن را اعالم کرد.اســحاق خاکی، رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن،هیبنا در خصوص جزییات این مزایده گفت:در 
قالــب این مزایــده و در این مرحله،59 ملک در اختیار بانک مســکن به مزایده گذاشــته 
می شــود. وی با بیان اینکه عمده 59 ملک معرفی شــده برای مزایده در این مرحله شامل 
آپارتمان،زمین و ســاختمان هستند خاطرنشــان کرد:بر این اساس آگهی مربوط به مزایده 
این امالک در دو نوبت مطابق با روال برگزاری مزایده ها منتشــر می شــود که یک نوبت از 
آگهــی مربوط به جزییات این مزایده در تاریخ 16 تیرماه 98 در روزنامه اطالعات منتشــر 
شد و در نوبت بعدی آگهی مزایده این امالک در تاریخ 23 تیرماه 98 در روزنامه همشهری 

منتشر خواهد شد.

 سودآوری واحدها 
محور مورد تاکید مدیرعامل بانک ملی

ترقی اقتصــادی: مدیرعامل بانک ملی ایــران بر لــزوم توجه ویژه کارکنــان بانک به 
موضوع ســودآوری واحدها تاکید کرد. محمد رضا حســین زاده در جمــع کارکنان اداره 
امور شــعب اســتان خراســان رضوی بانک با بیان این که کاهش هزینه های غیرضروری 
بانک، الزامی اســت، افزود: طبیعی اســت که با این روند، عالوه بر افزایش بهره وری بانک، 
قدرت تســهیالت دهی و خدمت رســانی به مشــتریان نیز افزایش می یابد.وی با تاکید بر 
این که خدمت رســانی شایســته به مشــتریان، از اولویت های اساســی بانک است، ادامه 
 داد: گســترش خدمات بانک به ویــژه در حوزه بانکداری الکترونیــک باعث جلب رضایت 

هر چه بیشتر مشتریان شده است.

 عرضه بیمه نامه مسافرتی 
در کلیه شعب بانک سامان

ترقی اقتصادی : بانک ســامان با هدف ارائه خدمات و امکانات متمایز به مشــتریان خود 
امکان صدور بیمه نامه مسافرتی در کلیه شعب این بانک را فراهم کرد.کلیه مشتریان بانک 
ســامان از این پس برای خرید بیمه نامه مسافرتی جهت پوشش هزینه های پزشکی و دیگر 
خســارات ناشی از سفر، می  توانند به یکی از شعب بانک ســامان در سراسر کشور مراجعه 

کنند.

شفاف سازی صورت های مالی اعتباری ملل
ترقی اقتصادی : شــرکت اعتباری ملل با انتشار یک اطالعیه در سامانه کدال، صورت های 
مالی صاحبان سهام خود را برای دوره دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 98 شفاف کرد.
شــفاف سازی صورت های مالی اعتباری ملل مشخص کرد که این شرکت در دوره 3 ماهه 
منتهی به 31 خرداد ماه 98 )حسابرسی نشده( به ازای هر سهم 79 ریال سود محقق کرده 
اســت این در حالیست که شرکت در مدت مشــابه سال قبل به ازای هر سهم )133( ریال 
زیان محقق کرده بود که افزایش 196صورت  جمع درآمدها از عمده دالیل شناسایی سود 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بالتکلیفی قوانین ارز دیجیتال در ایران

مدیر عامل بانک صادرات: 

تزریق پول به تنهایی گره گشای مشکل بنگاه نیست
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک صادرات گفت: تزریق پول در بنگاه ها به تنهایی 

راهگشا نیست و باید تقاضای کل در جامعه را افزایش داد.
حجت اهلل صیدی مدیرعامل بانک صادرات در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران و 
برای امضای تفاهم نامه با اعضای این اتاق سخن می گفت ؛ افزود: نظام بانکی دچار 

مشکالتی است که شاید ریشه آن به ده ها سال پیش بازمی گردد.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم در ســال 98 با تجدید ساختار مالی بانک صادرات 
ایران خدمات بیشــتری را ارائه دهیم، افزود: در ســه ماهه پایانی 97 افزایش سهم 

بازار داشتیم.
صیدی با بیان اینکه طرح طراوت بانک صادرات را در اولین روزهای ســال رونق تولید معرفی کردیم، گفت: این 

طرح یک طرح اعتباری ویژه تولید است و از ابتدای زنجیره تولید تا پایان آن را در بر می گیرد.
مدیرعامل بانک صادرات خاطرنشــان کرد: به این نتیجه رسیده ایم که تزریق پول در بنگاه ها به تنهایی راهگشا 

نیست و باید تقاضای کل در جامعه را افزایش داد.
وی ادامه داد: در هفته های گذشــته 2 بانک دیگر که از نظر حجم دارایی ها و ســرمایه در سطح بانک صادرات 
هستند نیز خواستار  آن شدند تا به جای معرفی طرح جددید، به طرح طراوت بانک صادرات بپیوندند و ما نیز در 

حال تدوین طرحی برای همکاری سه جانبه در این چارچوب هستند.
صیدی اعالم کرد که در چارچوب طرح طراوت و برای تحریک تقاضا، کارت های اعتباری نیز به متقاضیان ارائه 
خواهد شد. مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به خدمات ارزی که این بانک به بازرگانان ارائه می کند، افزود: بانک 
صادرات بیشترین شبکه شعب خارجی را دارد و با وجود تمام محدودیت ها، فعالیت هایی را با ارزهای رایج و داغ 
برای مدیریت ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات آغاز کرده ایم. وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه نیاز به 
ســرمایه در گردش و تامین مالی و نقدینگی بنگاه ها سه برابر شده، ما هم تالش کرده ایم تا ظرفیت اعتباردهی 

بانک صادرات را سه برابر کنیم.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد 

تشکیل کمیته حمایت از شرکت های دانش بنیان
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران از تشکیل کمیته حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان خبر داد. علی صالح آبــادی درباره فعالیت و عملکرد 
بانک، اظهارداشت: بانک توسعه صادرات بانک  حامی صادرکنندگان است و با هدف 
حمایت از صادرات کشــور به ویژه صادرات غیرنفتی ایجاد شــده و امروزه با توجه 
به شــرایط تحریم و سعی دشــمن بر کاهش صادرات نفت کشور طبیعی است که 

صادرات غیر نفتی از اهمیت خاصی برخوردار شود.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات افــزود: به نظر من اگــر ارز حاصل از صادرات 

غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشــور بازگردد و از آنجایی که سیاســت بانک مرکزی هم در همین راستا است، اگر 
فروش نفت کشــور به صفر برســد می توانیم با صادرات غیر نفتی کل ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم از این 
جهت نقش بانک توســعه صادرات برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مهم است؛ البته صادرات و صادرات 

کاال و خدمات نیست و صادرات کاالها و محصوالت دانش بنیان نیست در این دسته قرار دارد.
وی بیان داشــت: در کنار شرکت های بزرگ شرکت های کوچک و متوسط و همچنین شرکت های دانش بنیان 
از جمله مواردی اســت که باید به آنها توجه شود و بانک توســعه صادرات نیز حمایت از این بخش را از جمله 
اقدامات و اهداف خود در ســال جاری قرار داده اســت. در حوزه دانش بنیان ســاز و کارهای پیش بینی شده و 
کمیته خاصی نیز برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده و برخی از شعب ویژه بانک نیز مامور اعطای 

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان توضیح داد: در سال 97 رقم 
1514 میلیارد ریال تســهیالت به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد که در مقایسه با رقم 940 میلیارد ریال 
تســهیالت این بخش در سال 96 رشد قابل توجهی حاصل شده اســت. همچنین در سال 96 به شرکت های 
کوچک و متوسط نیز 5787 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد که این رقم در سال 97 به 7493 میلیارد ریال 
افزایش یافت و در سال جاری نیز حمایت از این دو بخش از جمله برنامه های مهم در بانک توسعه صادرات است.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 74 - نیمه دوم تیر 1398

اخبارکوتاه

 پژوهشگر بانکداری الکترونیک
زهرا لطیفی



اتاق شیشه ای درانتظارصنعت بیمه کشور
رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا برگزار شد

سود 1۲۰ریالی بیمه آسیا برای هر سهم
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی ســالیانه بیمه آسیا با حضور 91 درصد سهامداران 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه آســیا، نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شد و صورت های مالی سال 
1397 این شــرکت به تصویب رسید. مســعود بادین نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
بیمه آســیا با اســتناد به گزارش ارائه شده هیأت مدیره به مجمع  و سهامداران، تولید حق 
بیمه در سال 1397 را بالغ بر 44،373 میلیارد ریال اعالم کرد  و افزود: تولید حق بیمه با 
در نظر گرفتن الگوی اصالح ســاختار پورتفوی بیمه ای، نســبت به سال 1396، 27 درصد 
رشــد داشــته اســت. نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با اشــاره به نسبت خسارت 67 
درصدی پرداخت خســارت در سال 1397 اظهار داشت: شرکت بیمه آسیا در سال 1397 
بالغ بر 29،557 میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان پرداخت کرده است.

مدیرعامل بیمه آســیا با اشاره به سهم 2/10 )ده و دو دهم( درصدی بیمه آسیا از کل بازار 
بیمه و 15درصدی از بازار بیمه خصوصی کشــور اظهار امیدواری کرد که روند رو به رشــد 

سهم بیمه آسیا از صنعت بیمه کشور در سال 1398 بیش از پیش ادامه داشته باشد.
در ادامه حســابرس و بازرس قانونی به ارائه گزارشــی از عملکرد بیمه آسیا در سال 1397 
پرداخت و مدیر امور مالی بیمه آسیا با ارائه دالیل و مستندات، پاسخگوی بندهای گزارش 
حسابرس بود. تصویب صورت های مالی سال 1397، تقسیم 120 ریال سود بابت هر سهم 
بین سهامداران  بیمه آسیا و تصویب بودجه به منظور ایفای تعهدات اجتماعی به اتفاق آرای 

حاضرین، بخش بعدی مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا بود.

 پرتفوی 4۵ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه 
در سال ۹۷

ترقی اقتصادی : رییس کل بیمه مرکزی از پرتفوی 45 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در 
ســال 97 خبر داد و پیش بینی کرد که تا پایان سال این رقم از 60 هزار میلیارد تومان عبور 
کند. غالمرضا سلیمانی که در گردهمایی سراسری هیات مدیره استان ها و اعضای کمیته های 
تخصصی و کارشناسان رسمی قوه قضاییه سخن می گفت، با اشاره به اینکه بعد از تحریم های 
ظالمانه آمریکا تمامی ریســک ها در داخل کشور نگهداری می شود، خاطرنشان کرد: تحریم 
ها ریســک پذیری صنعت بیمه را به شکل محسوسی افزایش داده اما خوشبختانه با درایت و 
مدیریت صحیح توانسته ایم این ریسک ها را در داخل کشور نگهداری کنیم.وی از صنعت بیمه 
به عنوان ضمانتنامه سرمایه گذاری یاد کرد و افزود: پوشش ریسک های بخش تولید و خدمات 

در کنار بیمه های انفرادی از ماموریت های اصلی صنعت بیمه به شمار می رود. 

سود 1۲تومانی بیمه البرز برای هر سهم
ترقی اقتصادی : مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه البرز 24 تیر 1398 برگزار 
شــد.در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که به ریاســت محمدرضا میری لواسانی 
رییس هیات مدیره بیمه البرز و با حضور اعضای هیات مدیره،  نماینده وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، نماینده بیمه مرکزی و بیش از 87 درصد از ســهامداران این شــرکت برگزار شد 
عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شــرکت در ســال مالی منتهی به 29 اســفند 
1397 بررســی و از ســوی صاحبان سهام حاضر در جلسه تصویب شــد.همچنین در این 
مجمع، سود خالص این شرکت در ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه سال 1397 معادل 
641 میلیارد و 145 میلیون ریال اعالم شــد که پس از کســر ذخایر و اندوخته های الزم 
120ریال به ازای هر ســهم، سود بین سهامداران توزیع شد. بر اساس گزارش هیات مدیره 
شــرکت بیمه البرز در سال گذشــته 25 هزار و 672میلیارد و 915میلیون ریال حق بیمه 

تولید کرده و 19 هزار و 372 میلیارد و 523 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.

 پرداخت 4۰ میلیارد تومان از خسارت سیل 
به مددجویان کمیته امداد

ترقی اقتصادی :  مدیرعامل بیمه تجارت نو با بیان اینکه خســارت وارد شده سیل به منازل 
مددجویان کمیته امداد 50 میلیارد تومان برآورد شده است، از پرداخت 40 میلیارد تومان این 
رقم به خسارت دیدگان خبر داد.نیما نوراللهی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت خسارات سیل 
امسال به مددجویان کمیته امداد، گفت: بیمه تجارت نو مسئولیت بیمه همه مددجویان کمیته 
امداد را بر عهده دارد و بر این اساس یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی مددجویان در کل 
کشور تحت پوشش قرار گرفته است.وی افزود:  سیل اخیر 24 استان کشور را درگیر کرد و باعث 
واردآمدن خسارات به منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد شد. مدیرعامل بیمه تجارت نو با 
بیان اینکه پس از وقوع ســیل،   روند پرداخت خسارت آغاز شد،   ادامه داد: حواله های  بیش از 
99 درصد پرونده های اعالم خسارت شده مربوط به سیل،   تاکنون صادر شده است.نوراللهی با 
اشاره به تشکیل 43 هزار و 602 پرونده مربوط به اعالم خسارت سیل،   گفت:  ارزش خساراتی 
که بیمه تجارت نو باید بابت سیل به مددجویان کمیته امداد پرداخت کند، حدود 50 میلیارد 
تومان است که تاکنون بیش از 40 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. حدود 32 میلیارد و 
500 میلیون تومان از خسارات پرداخت شده از محل بیمه اتکایی نزد بیمه مرکزی بوده است.

سامانه هم راز بیمه رازی راه اندازی شد
ترقی اقتصادی: در راســتای ارتقاء و بهبود خدمات الکترونیکی وکسب رضایت مشتریان 
سامانه هم راز بیمه رازی راه اندازی شد و در گام نخست امکان مشاهده خسارتهای درمانی 
برای بیمه شدگان در این سامانه مهیا گردید.جهت ورود به سامانه می توانید از طریق سایت 

www.razi24.ir منوی خدمات الکترونیکی خسارت های درمانی را مشاهده نمایید.

سرمایه گذاری بیمه میهن در حوزه آموزش و 
توانمندسازی سرمایه انسانی

ترقی اقتصادی : دوره آموزشی بیمه های اتومبیل بیمه میهن برای مدیران و کارشناسان 
استان ها در شهر تهران برگزار شد.دوره آموزشی بیمه های اتومبیل بیمه میهن 11تیر ماه با 
حضور مدیران شعب غرب و شرق  تهران،ممتازمرکز،اصفهان،کرمان،کرمانشاه،کردستان،ش
یراز،لرستان،خراســان رضوی وآذریایجان شرقی وآذر بایجان غربی برگزار شد.دومین روز از 
برگزاری این دوره آموزشی با حضور کارشناسان استانهای گیالن،مازندران،خوزستان،یزد،چهار 
محال و بختیاری،کاشان،اســالم آباد غرب،گلستان،خراسان جنوبی،همدان،البرز،قم مرکزی 
در جهت برنامه توانمند سازی سرمایه انسانی شرکت بیمه میهن ، روز چهارشنبه12تیر ماه 

در شهر تهران برگزار شد.

تحقق سود ۶۰ ریالی بیمه کارآفرین
ترقی اقتصادی: بیمه کارآفرین در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 97 )حسابرسی 
شــده( به ازای هر سهم 60 ریال سود محقق کرد.بر اساس اطالعیه منتشر شده در سامانه 
کدال بیمه کارآفرین اعالم کرد: این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 97 
)حسابرسی شده( به ازای هر سهم 60 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش 12 
ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است. بر اساس این شفاف سازی، این شرکت براساس 
عملکرد واقعی 12 ماهه برای ســال مالی منتهی به 29 اســفند مــاه 97 مبلغ 105.411 

میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 راه اندازی سامانه استعالم کسر اقساط 
بیمه  شدگان کوثر

ایستانیوز: سامانه استعالم کسر اقســاط ویژه بیمه  شدگان شرکت بیمه کوثر در تارنمای 
این شــرکت راه  اندازی شد.معاون مالی شــرکت هدف از راه اندازی این سامانه را تسریع و 
تسهیل در ارایه خدمات و افزایش رضایت  بیمه شدگان و پاسخگویی در کمترین زمان ممکن 
به آنان اعالم کرد و افزود: چنانچه بیمه شدگان مشکلی در کسر اقساط یا ابهامی درخصوص 
کســور بیمه نامه هایی که در فیش حقوقی خود مشــاهده می کنند داشته باشند، می توانند 
بــا مراجعه حضوری یا برقراری ارتباط تلفنی با کارشناســان واحد صادرکننده بیمه نامه یا 
نماینده شــرکت اطالعات الزم را به دســت آورند.مصطفی مقصودی تاکید کرد: آن دسته از 
نمایندگان که بیمه نامه اقســاطی صادرکرده اند نیز، با توجه به فرایند این سامانه می توانند 
به صورت برخط همه مبالغ وصولی بیمه نامه، مانده های معوق و مبلغ قســط های سررســید 

شده بیمه شدگان را مشاهده و برای وصول آن پیگیری و اقدام کنند.

ترقــی اقتصادی: رییس کل بیمــه مرکزی گفت: شــرکت های بیمه در یک 
زمانبندی مشــخص مشــکالت و موانع موجود در خدمات الکترونیک را برطرف 
خواهند کرد و بزودی صنعت بیمه در یک اتاقک شیشــه ای دوران جدید فعالیت 

خود را تجربه خواهد کرد.
 دستیابی مجدد بیمه مرکزی به عنوان سازمان برتر در حوزه خدمات الکترونیکی 
موفقیتی دیگر را در راســتای شــفاف ســازی اطالعات و افزایش سطح اعتماد 
عمومی برای صنعت بیمه کشــور رقم زده است. غالمرضا سلیمانی امیری رییس 
کل بیمه مرکزی در این خصوص در گفتگویی تفصیلی خاطرنشــان کرد که اتاق 
شیشــه ای در انتظار صنعت بیمه کشور است. آنچه که در زیر می خوانید متن 

کامل گفتگوی رئیس شورای عالی بیمه است.
 بیمه مرکزی در ارزیابی نوبت پنجم ســازمان فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات و با نظر شورای فناوری اطالعات در خصوص سنجش و ارتقای 
سطح سازمان ها به لحاظ مراحل بلوغ الکترونیکی با نود و هشت امتیاز 
به رتبه نخست دست پیدا کرده است. تمهیدات و ابزاری که برای کسب 

این عنوان از سوی نهاد ناظر فراهم شده است، را بگویید؟
اســتراتژی اصلی ما در بیمه مرکزی تکیه بر اصل شــفاف سازی است. شفافیت 
عملکرد در گام نخســت می تواند فضای غبارآلود مالی و اداری را از میان ببرد و 
در گام های بعد به کاهش تقلبات و تخلفات منتهی شود که این امر در نهایت به 
ارتقای یک ســازمان منجر خواهد شد. شفاف سازی بدون بهره گیری از تجمیع 
اطالعــات و قدرت تحلیل داده ها ممکن نیســت و انجام ایــن فرایند به تجهیز 
شبکه های ارتباطی و استفاده از نیروی انسانی مجهز به علم روز داده پردازی نیاز 
دارد. بیمه مرکزی در طی چند ســال گذشته با تمرکز بر این موضوع توانسته به 
دســتاوردهای درخشانی دست پیدا کند، هر چند که هنوز راه درازی پیش روی 
ماست که با همت و حمیت نیروهای مبتکر، دلسوز و متخصص طی خواهد شد.
موانعی در مسیر توسعه شــبکه های دیجیتالی و فراهم سازی بستر الکترونیک 

وجود دارد؟
بــرای ایجاد مرکز جامــع اطالعاتی در هــر صنعت و ســازمانی، تعامل تمامی 
بخش های آن صنعت و ســازمان الزامی است. آنچه مسلم است بدون جمع آوری 
اطالعــات کامل و صحیح نمــی توان به تحلیل های دقیق دســت پیدا کرد. به 
عبــارت دیگر اگر حتی یک شــرکت بیمه ای هم در ورود اطالعات به ســامانه 
جامع صنعت بیمه کوتاهی کند، در کار تحلیل و داده پردازی، مشــکالت جدی 
ایجاد خواهد شــد. البته با تمهیداتی که صورت گرفته تمامی شرکت های بیمه 
در یک زمان بندی مشــخص مشکالت و موانع موجود را برطرف خواهند کرد و 
بــه زودی صنعت بیمه در یک اتاقک شیشــه ای )دوران جدید فعالیت خود( را 

تجربه خواهد کرد.
 آیا برای دستیابی به این موفقیت هزینه های خاصی از سوی نهاد ناظر 

انجام شده است؟
 خیر. ما با بهره گیری از نیروهای انسانی خالق و با استفاده از تکنیک های بهره 

وری و مدیریت صحیح منابع توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم. از طرف 
دیگر اعتقاد داریم هر گونه هزینه ای در حوزه ایجاد بســترهای دیجیتال نوعی 
ســرمایه گذاری محسوب می شود. البته شــرکت های بیمه ای همکاری خوبی با 
مرکز فاوای بیمه مرکزی دارند که این امر در ایجاد تحوالت اساسی تر در آینده 

تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت.
 تکرار عنوان نخست سامانه ســنهاب بیمه مرکزی در حوزه خدمات 
الکترونیکی شناسه دار - که به عنوان یکی از پروژه های دارای اولویت 
عرصه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود - توقعات را از صنعت بیمه 
باال می برد. شــما تا چه اندازه این افزایش سطح توقع را مثبت ارزیابی 

می کنید؟
 باالرفتن ســطح توقــع از صنعت بیمه حق مردم و بنگاه های اقتصادی اســت. 
صنعــت بیمــه مهمترین کاالی ممکن - یعنی اعتمــاد - را عرضه می کند و به 
همین خاطر همواره در معرض قضاوت دیگران قرار دارد. شــیوه خدمات رسانی 
ســرعت، دقت و صحت عملکرد صنعت بیمه می تواند در حفظ این اعتماد نقش 
اصلــی را ایفا کند. بــی تردید حفظ اعتماد عمومی تنها در چارچوب شــفافیت 
عملکــرد و حمایت از منافــع تمامی ذینفعان امکان پذیر اســت. بهره گیری از 
فناوری های نوین در ســرویس دهی به بیمه گذاران و محاسبه دقیق ریسک یک 
ضرورت آشــکار است. کار اصلی صنعت بیمه پذیرش ریسک و مدیریت آن است 
و برای تســهیل در امر بیمه گری از تمامی ابزارهای مدرن و به روز دنیا استفاده 

خواهیم کرد تا رضایت حداکثری بیمه گران و بیمه گذاران را فراهم کنیم.
 در قانون تاسیس بیمه مرکزی، بر تمرکز این نهاد بر سه اصل حمایت 
هدایت و نظارت تاکید شــده اســت. توسعه شــبکه های زیرساختی 
الکترونیکی به تقویت کدام یــک از ماموریت های بیمه مرکزی کمک 

بیشتری می کند؟
پیش از این بارها بر این نکته تاکید کرده ام که باید ســرعت تحوالت حوزه فن 
آوری را باال ببریم چرا که با توجه به شــرایط فعلــی جهان هرگونه کم کاری و 
درنگ می تواند ما را با مشــکالت زیادی روبرو کند. تقویت بسترهای دیجیتالی 
می تواند در انجام هر ســه ماموریت اصلی بیمه مرکزی اهمیت ویژه ای داشــته 
باشد؛ هر چند تاکنون در حوزه نظارتی دستاوردهای بیشتری داشته است. تحقق 
اهداف مجموعه نظارتی بیمه مرکزی در گرو توســعه فن آوری و تکمیل سامانه 
سنهاب است چرا که نظارت میدانی و فیزیکی یک شیوه سنتی محسوب می شود 
که دیگر کارآیی ندارد و به همین خاطر باید به سمت نظارت آنالین و پیشگیرانه 

حرکت کنیم.
 کسب دوباره عنوان نخست سامانه سنهاب از حساسیت ویژه سازمانی 
در عرصه ارائه خدمات دیجیتالی توسط نهاد بیمه مرکزی حکایت دارد. 
آیا کارگروه یا کمیته خاصی برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دیجیتالی 

تشکیل شده است؟
تمرکز ما در بیمه مرکزی بر اســتقرار ســامانه ارتباطات گســترده است و یک 
گروه تخصصی به صورت شــبانه روزی وظیفه دریافت اطالعات، تحلیل داده ها 

و پایش لحظه به لحظه دیتاهای موجود را انجام می دهند. در این مســیر تفاهم 
نامه هایی را نیز به امضا رســانده ایم که در حوزه تبادل اطالعات فعالیت دارند. 
همــکاری موثر مرکز فاوای بیمه مرکزی در طول ارزیابی و اعمال پیشــنهادات 
سازنده ارزیابان، گواهی بر این ادعاست. تغییرات غیرقابل انکار در مراحل مختلف 
بلوغ مشــارکتی و هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توســعه خدمات 
الکترونیکی از نتایج درخشــان تمرکزگرایی بیمه مرکزی در این مقوله حساس و 

تعیین کننده است.
 با این تفاسیر صنعت بیمه در آماده سازی فضای واحد دیجیتال برای 

دستگاه های متناظر و ذیربط نقش ویژه ای دارد؟
 همینطور اســت. پیاده ســازی وب ســرویس های بیمه مرکزی در مرکز ملی 
تبادل اطالعات و دریافت تمامی اســتعالم ها از ســایر دســتگاه های اجرایی از 
یک ســو و همکاری تنگاتنگ با پلیس به منظور مبادله اطالعات بیمه گذاران و 
ســایر ذینفعان توانسته است مرکز فاوای بیمه مرکزی را به یک نهاد اثرگذار در 
بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل کند. اتصال به سامانه کارپوشه ملی 
ایرانیان و بهره گیری از آن برای ارســال اعالن ها و مکاتبات کاربران نهایی روی 
تمام سامانه های دســتگاه های مرتبط نیز از دیگر دستاوردهای درخشان بیمه 

مرکزی به شمار می رود.
 در این خصوص اقدام عملی از ســوی سامانه سنهاب صورت گرفته 

است؟
همینطور که پیش از این هم اشاره کردم اگر حتی یک شرکت بیمه ای در ورود 
اطالعات به سامانه سنهاب کوتاهی کند یا اطالعات به شکل ناقصی تجمیع شود 
در تحلیل داده ها با مشکالت جدی روبرو خواهیم شد؛ اما در آینده نزدیک، »کد 
یکتا« به عنوان سند محکم اصالت بیمه نامه های صادر شده توسط شرکت های 
بیمــه ای نه تنها میزان تقلبات و تخلفات را بــه پایین ترین حد ممکن کاهش 
خواهــد داد بلکه با افزایش ضریب اعتماد عمومی، تحول اساســی را در صنعت 

بیمه رقم خواهد زد.

ترقی اقتصادی : نرخ بیمه بــرای نفتکش هایی که از تنگه 
هرمز عبور می کنند، در دو ماه گذشــته از زمان حمالتی که 
به نفتکش ها در آب های ســاحلی امارات متحده عربی انجام 

گرفته، 10 برابر افزایش پیدا کرده است.
این خبر که شبکه سی ان بی سی آمریکا به نقل از مدیرعامل 
یک شــرکت کشتیرانی منتشر کرد، انتظارات برای باال رفتن 

قیمت های نفت به دلیل نرخ بیمه را تقویت کرد.

نخستین زنجیره از وقایعی که قیمت های نفت را باال برد، در 
اواخــر ماه مه روی داد و مطبوعــات خاورمیانه از حمالت به 
چهار نفتکش در نزدیک بندر فجیره امارات متحده عربی خبر 
دادند. سپس حدود دو هفته بعد حمله دیگری در خلیج عمان 
در نزدیکی تنگه هرمز به وقوع پیوســت و دو نفتکش هدف 
قرار گرفتند و در نهایــت، ایران یک پهپاد متجاوز آمریکایی 

را سرنگون کرد.
در پی وقوع این رویدادها، بسیاری رویارویی نظامی در منطقه 
را پیش بینی کردند که اتفاق نیفتاد اما قیمت های نفت پس 
از این حمالت و ســرنگونی پهپاد متجاوز جهش پیدا کرد و 
گزارش های متعددی درباره اقدام شرکت های بیمه در افزایش 
نرخ بیمه کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند، منتشر 

شد.

تنگه هرمز بزرگترین مسیر ترانزیت نفت جهان است و حدود 
30 درصد از ترانزیت روزانه نفت و ســایر ســوخت ها از این 

مسیر انجام می گیرد.
پائولو دامیکو، رئیس انجمن بین المللی مالکان کشتی پس از 
وقوع دومین حمالت به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود اگر 
این آب ها ناایمن شوند، عرضه به کل جهان غرب ممکن است 

به مخاطره بیفتد.
آنتونی گارنی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی آردمور شیپینگ 
نیز اخیراً در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت: به عنوان 
یک شــرکت کشتیرانی و بخشی از صنعت کشتیرانی جهانی 
تهدیدات متوجه خدمه و کشتی ها را بسیار جدی می گیریم. 
در حال حاضر فعالیت عادی در جریان اســت اما بیمه برای 
ترانزیــت از تنگه هرمز در دو ماه گذشــته در نتیجه حمالت 

صورت گرفته، 10 برابر افزایش پیدا کرده است.
تأثیر این وقایع روی قیمت های نفت بیش تر از تصمیم اوپک 
پــالس برای تمدید کاهش تولید 1.2 میلیون بشــکه در روز 
تا سه ماهه اول ســال 2020 بود. قیمت ها هنگامی که بیمه 
گران نرخ بیمه کشتی های ترددکننده از تنگه هرمز را افزایش 
دادند، در اواخر ماه ژوئن روند صعودی پیدا کردند و از سطح 

مذکور چندان پایین نیامده اند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، به گفته هلیما کرافت، مدیر 
کاالهای شــرکت آر بی ســی، یک جنبه دیگر تحوالت اخیر 
و آنچــه برای قیمت نفت پس از حمــالت روی داد، انعکاس 
اهمیت تنگه هرمز به عنوان شــریان حیاتی نفت جهانی بود 
حتی با وجود این که بسیاری معتقدند تولید آمریکا می تواند 

هر گونه افت تولید نقاط دیگر را جبران کند.

ترقی اقتصادی:  گزارش موسســه ســوییس ری نشــان از هشــت بازار عمده 
بیمه نامه های غیرزندگی نشان می دهد که روند منفی بازده صدور بیمه نامه از سال 

2013 )به جز سال 2017( به بعد متوقف شده است.
 گزارش موسسه سوییس ری از هشت بازار آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه 
ایتالیا، ژاپن و استرالیا از بازده بیمه های غیرزندگی در 8 بازار عمده صنعت بیمه در 
دنیا نشان می دهد که در بازارهای عمده بیمه غیرزندگی دنیا، بخش بسیار کوچکی 
از سود صنعت بیمه ناشی از صدور بیمه  نامه است و قسمت اعظم سودآوری ناشی 

از سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای است.
براین اســاس حتی در مقاطع بروز بحران مالــی، عملیات صدور بیمه  نامه با زیان 
مواجه است. آمارهای موسسه سوییس ری نشان می دهند به عنوان نمونه در حالی 
که ســود صدور بیمه نامه در ســال 1999، بازده صدور بیمه نامه حدود منفی 8 

درصد بوده اســت. با این حال سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه های غیر 
زندگی 17 درصد بوده است.

این رقم برای ســال 2019 البته متفاوت بوده اســت. در این سال، سود حاصل از 
صدور بیمه نامه های غیر زندگی حدود دو درصد بوده ولی بازده حاصل از سرمایه 

گذاری ذخایر بیمه نامه های غیرزندگی حدود 12 درصد بوده است.
گزارش موسســه سوییس ری پیش بینی کرده که سود حاصل از صدور بیمه نامه 
های غیرزندگی در ســال 2020 حدود دو درصد و بازده حاصل از سرمایه گذاری 

ذخایر بیمه نامه های غیرزندگی حدود 13 درصد پیش بینی شده است.
این آمارها نشان می دهد که از سال 2013 به بعد )به جز سال 2017( بازده منفی 
کسب سود از صدور بیمه نامه های غیرزندگی متوقف شده و صدور بیمه نامه نیز 
سودده شده است. همچنین در سال 2001 بازده صدور بیمه نامه های غیرزندگی 

حدود منفی 13 درصد بوده که این رقم باالترین بازده منفی برای صدور بیمه نامه 
از سال 1999 تا 2019 بوده است.

از سوی دیگر سال های 2000 و 2006 دارای بیشترین بازده سود سرمایه گذاری 
از محل ذخایر بیمه نامه های غیرزندگی با حدود 18 درصد بوده اند.

ترقی اقتصادی : معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش اعالم کرد: شــرکت های بیمه ای جزیره 

کیش می توانند پایلوت فعالیت های بیمه ای کشور باشند.
در نشســت با حضــور آخوندی معاون اقتصادی و ســرمایه 
گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و روسای شرکت های بیمه 
شیوه های اثر بخشی بیشتر بیمه ها و بهبود روند فعالیت آنها 

در منطقه آزاد کیش بررسی شد.
آخوندی در این نشســت با اشــاره به جایــگاه صنعت بیمه 
در اقتصاد کشــور گفت: شــرکت های بیمه با بهره مندی از 
ابزارهای نوین و محصوالت جدید در کنار حمایت ســازمان 
می تواننــد در این منطقه آزاد به گونــه ای عمل کنند که 

پایلوت اجرای طرح های نوین در کشور باشند.
آخوندی با اشــاره به حمایت از چهار شرکت بیمه مستقیم 

امید، حافظ، ایران معین و آســماری کــه در منطقه آزاد به 
ثبت رسیده اند افزود: وجود شرکت های متعدد بیمه ای حق 
انتخاب های متعددی را برای افراد فراهم می کند و آنها باید 
با ایجاد بازار رقابتی سالم به دنبال ارتقا کیفیت ارایه خدمات 
باشند؛ به نحوی که منجر به افزایش رضایتمندی ساکنان و 

سرمایه گذاران شود.
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان منطقه آزادکیش 
افــزود: طــرح های جدید از جمله ســاخت هتــل و مراکز 
گردشــگری، ایجاد زیرساخت ها نظیر بنادر و فرودگاه کیش 

منجر به رشد سبد بیمه ای جزیره می شود.
وی با اشــاره به ارائــه خدمات متنوع بیمــه ای نظیر بیمه 
خودرو عمر، سالمت، آتش سورزی، تضمین کیفیت محصول 
اعتباری در کشورهای جهان گفت: توجه به آموزش خدمات 

نوین بیمه ای و فرهنگ ســازی به شرکت های بیمه کمک 
می کند تا با بازارســازی به ارایه محصول جدید بپردازند و از 

ایجاد رقابت نا سالم پرهیز کنند.
آخوندی با اشــاره بــه اهمیت رضایتمندی مشــتریان ابراز 
امیدواری کرد شــرکت های بیمه با ارائه خدمات مناسب از 

جمله خدمات ویژه در محل کار 
حقوقی، استفاده از فضای مجازی و راه اندازی اپلیکیشن در 
جهت رفاه سرمایه گذاران و ساکنان کیش عملکرد مطلوب 

تری داشته باشند.
معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری ســازمان همچنین در 
خصوص پرداخت به موقع خســارت و لزوم پایبندی شرکت 
های بیمه به تعهدات خود افزود: در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، در مرحله نخست شــرکت های بیمه تذکر و سپس 

اخطار دریافت خواهند کرد. در صورت تکرار تخلف نیز مجوز 
فعالیت نمایندگی و یا شعبه آن شرکت لغو خواهد شد.

وی ســرمایه گذاران و ســاکنان کیش را جامعه هدف بازار 
بزرگ صنعت بیمه ای جزیره کیش برشمرد و گفت: معرفی 
مناسب بیمه های عمر و پس انداز، زلزله و آتش سوزی بازار 

بیمه ای بسیارخوبی را در کیش ایجادمی کند.
آخوندی با اشــاره به پیگیری تشــکیل دبیرخانه بورس بین 
الملل در کیش از برگزاری نشستی با حضور مسئوالن وزارت 
اقتصاد، ســازمان بورس، دبیرخانه مناطق آزاد در ماه جاری 
خبر داد و افــزود: با توجه به راه اندازی مرکز مالی در آینده 
نزدیک، بیمه ها باید آمادگی استقرار شعب فعال در این مرکز 
در کنار بیمه های خارجی را داشــته باشند و از این فرصت 
برای همکاری مشترک در عرصه بین المللی و ارایه خدمات 

به روز و مطابق با استاندارد های بین المللی استفاده کنند.
در این جلســه روسای شــرکت های بیمه مستقر در جزیره 
کیش نیز موارد متعددی را در خصوص مشــکالت کنونی و 

چالش های پیش روی توسعه فعالیت خود مطرح کردند.

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه نوین در سه ماهه نخست سال جاری از رشد 37 
درصدی در پرتفوی و تعداد بیمه  نامه های صادره نســبت به مدت مشابه سال قبل 

برخوردار شد.
محمدرضا تمجیدی معاون امور شــعب، شــبکه فروش و بازاریابی این شرکت با 
اعالم خبر فوق گفت: بیمه نوین با به کارگیری رویکرد ارائه محصوالت و طرح های 
بیمه ای متمایز، افزایش خدمات رسانی به مشتریان، ترکیب سبد پرتفویی متناسب 
و کنترل ریسک، موفق شد در سه ماهه نخست امسال رشد خوبی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته داشته باشد.

وی افزود: عملکرد سه ماهه این شرکت نشان دهنده آن است که رشد 37 درصدی 
سه ماهه نخست، عالوه بر مبلغ پرتفوی شامل تعداد بیمه نامه  های صادره نیز می-

 شــود و با به کارگیری راهکارهای کنترل مدیریت ریسک سرعت رشد خسارت کم 
تر از سرعت رشد صدور بیمه نامه بوده است. گزارش  ها همچنین حاکی از آن است 
که در ســه ماهه اول سال جاری 23 درصد بودجه ابالغی بیمه نوین تحقق یافته 
است که باید با تالش نیروی انسانی و شبکه فروش شرکت این روند تسریع شود.

معاون امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی بیمه نوین همچنین سهم شبکه فروش 
را در عملکرد ســه ماهه نخست کشور موثر دانست و گفت: حجم عمده ای از این 

رشد بر عهده شبکه فروش بوده است و بیمه نوین برنامه  هایی جهت آموزش شبکه 
فروش در همه زمینه  های مرتبط و  تسهیل جذب پرتفوی و فرآیند صدور  بیمه نامه 

برای شبکه فروش خود در نظر گرفته است.
تمجیدی با اعالم آن که شــرکت همچنین موفق شده بود در سال گذشته بودجه 
در نظر گرفته شــده را محقق سازد، گفت: بیمه نوین از ابتدای سال گذشته مسیر 
خود را در راستای اجرای برنامه ها و انجام پروژه های کاری، بدون تمرکز بر وضعیت 
اقتصاد کشــور، تعیین کرد که این مسیر رشد با تکیه بر برنامه  های استراتژیک و 

بینش خدمات ارزش افزا برای مشتریان ایجاد شده و ادامه خواهد یافت.

نرخ بیمه نفتکش در خاورمیانه 1۰ برابر شد

براساس آمارهای موسسه سوییس ری؛
روند منفی بازده صدور بیمه نامه های غیرزندگی متوقف شد

آخوندی :
استفاده مطلوب از ظرفیت بازار بیمه ای کیش

رشد ۳۷ درصدی بیمه نوین
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ترقی اقتصادی : به اعتقاد بخشــی از کارشناسان باتوجه به شرایط تحریم ها تغییر 
ساختار دولت در این وزارتخانه برای برای تنظیم بهتر بازار، کنترل نرخ اقالم معیشتی 
مردم، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و کم  درآمد، تهیه کاالهای اساسی و تشویق و 
حمایت های هدفمند از تجارت )صادرات و واردات( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

طرح تشــکیل مجــدد وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 
تبدیل آن به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی برای چهارمین بار طی دو سال 
گذشــته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. طرحی که این بار با امضای حدود 
40 نماینده مجلس به صحن علنی مجلس آمده اســت. طرح تشکیل مجدد وزارت 
بازرگانی در اواخر اســفندماه سال گذشته و پس از تاکید مکرر دولت برای چهارمین 
بار طی دو سال گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از بررسی کلیات طرح در 
مجلس، کمیسیون های اجتماعی و صنایع به آن رای مثبت دادند و کمیسیون های 
حمایت از تولید ملی و کشاورزی نیز با آن مخالفت کردند اما برای نتیجه گیری نهایی 
کمیسیون مشترکی در مجلس شکل گرفت و با حضور جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلســه علنی مجلس موضوع بررسی 
شد. به اعتقاد محســن بهرامی ارض اقدس نماینده ویژه رئیس جمهوری در شورای 
رقابت این بار طرح تفکیک وزارتخانه ها تصویب خواهد شد. او در گفت و گو با روزنامه 
همشــهری گفت: » قرار بود تا این موضوع که اکنون در نوبت رسیدگی مجلس قرار 
دارد قبل از  ماه مبارک رمضان بررسی شود و در ادامه نیز مجددا در دستور کار مجلس 

قرار گرفت که به دلیل همزمانی با انتخابات دوره چهارم هیات رئیسه و کمیسیون های 
مجلس نوبت رسیدگی به آن نرسید اما قرار است بعد از تعطیالت و تا هفته آینده در 
صحن علنی مجلس مطرح شود و باتوجه به آن که مقام معظم رهبری چندی پیش از 
ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و بازرگانی و سنگینی بار اداره این وزارتخانه توسط 
یک وزیر ابراز تعجب فرموده بودند، به نظر می رسد که نمایندگان مجلس تفکیک این 

2وزارتخانه را تصویب کنند تا امور بازرگانی و تجارت تسهیل شود.«
اگرچه طرح تفکیک وزارتخانه های »صنعت و معدن« و »بازرگانی« از سوی تعدادی 
از نماینــدگان به صحن مجلس آمده ولی در واقع دولت مهم ترین حامی اجرای این 
موضوع اســت و در سال های گذشــته بارها از سوی رئیس جمهور و دیگر مسئوالن 
دولتی بر این موضوع تاکید شده است و حاال که تحریم ها افزایش پیدا کرده، تفکیک 
وزارتخانه ها بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفته است. به اعتقاد بخشی از کارشناسان 
دولتی گستردگی حوزه کاری وزارتخانه کنونی صنعت، معدن و تجارت باعث شده که 
بخشی از کارها آن چنان که باید و شاید پیگیری نشود و روند کارها کند پیش برود. 
به اعتقاد بخشی از کارشناســان باتوجه به شرایط تحریم ها تغییر ساختار دولت در 
این وزارتخانه برای برای تنظیم بهتر بازار، کنترل نرخ اقالم معیشــتی مردم، حمایت 
هدفمند از اقشار ضعیف و کم  درآمد، تهیه کاالهای اساسی و تشویق و حمایت های 

هدفمند از تجارت )صادرات و واردات( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بــه گفته بهرامی ارض اقدس هم اکنــون خألهایی در بخش بازرگانی وجود دارد که 

نیازمند دســتگاهی فرابخشی اســت که عالوه بر حمایت از تولید دغدغه حمایت از 
مصرف کننده را نیز داشته باشــد. »متأسفانه نرخ اقالم معیشتی مردم مانند گوشت 
مرغ، ســبزی و صیفی و... در سال جاری نسبت به سال گذشته چندین برابر افزایش 

داشته که علت آن غیبت تنظیم کننده تراز تجاری کشور است.«
امــا تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و شــکل گیــری دو وزارتخانه جدید 
مخالفان زیادی هم دارد و همین موضوع باعث شــده تاکنون طرح تفکیک ســه بار 
از ســوی مجلس رد شــود. اداره کل تدوین قوانین مجلس طرح تفکیک را مغایر با 
اصل 75 قانون اساســی، ماده 28 قانون برنامه ششــم توسعه، بند 16 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری؛ دانسته است. مخالفان 
تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت معتقدند این اقدام عالوه بر اینکه باعث 
بزرگ شدن ساختار دولت می شود فضا برای افزایش واردات و کاهش حمایت از تولید 

داخلی را هم فراهم می کند.

ترقی اقتصادی : چالش قیمت باالی تمام شــده که ناشــی 
از افزایــش قیمت مــواد اولیه و قیمت ارز اســت، و هم چنین 
محدودیت هــا و ممنوعیت ها در واردات لوازم خانگی از مبادی 
رسمی، باعث شــده در مقاطعی در سال گذشــته بازار دچار 
مشــکل عرضه و نوسان قیمت شــود، این التهاب امروز آرام تر 

شده اما حل نشده است.
افزایش نرخ ارز در یک ســال اخیر مانــع از ادامه قاچاق لوازم 
خانگی به کشــور نشده اســت. یعنی به رغم آنکه، در مقطعی 
از ســال 1397 گزارش های رسمی از حذف مقادیر قاچاق این 
کاالها به دلیل غیراقتصادی شــدن آن حکایت داشت، اکنون 
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگی و همچنین ســخنگوی 
انجمن صنفــی تولیدکنندگان لوازم خانگــی از تداوم پدیده 

قاچاق سخن  می گویند.
به نظر  می رسد کاهش عرضه لوازم خانگی 
از مبادی رســمی که بازار این محصوالت 
را نیــز ملتهــب کــرد در عــدم کاهش 
توجیه پذیری قاچاق موثر بوده است. حال 

آنکه کاهش عرضه رســمی از دو ناحیه افــت تولید داخلی و 
همچنین ممنوعیت واردات رســمی به وقوع پیوست. فعاالن 
صنعت لوازم خانگی و البته مقامات دولتی، افزایش هزینه های 
تولید به دلیل افزایش چند برابــری قیمت مواد اولیه و موانع 
تامیــن نیاز ارزی را از جمله دالیــل کاهش میزان تولید لوازم 
خانگــی - که تا حــدود 40 درصد برآورد  می شــود- عنوان 
 می کننــد. برای مثال تقاضای ســاالنه کاالیی مانند یخچال و 
فریزر، یک میلیون و 200 هزار دســتگاه برآورد  می شــود که 
برابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1397 حدود 
850 هزار دستگاه تولید شد. همچنین تقاضای ساالنه ماشین 
لباسشــویی900 هزار دستگاه برآورد شده که در سال گذشته 
حدود 560 هزار دستگاه تولید شده 
اســت. این در حالی است که 
واردات نیــز در این ســال 
برابر  و  بــوده  ممنــوع 
آمار گمــرک، ارزش 
لــوازم  واردات 

خانگــی وقطعات و مواد اولیه از 1298 میلیون دالر در ســال 
1396 به 215 میلیون دالر در سال 1397 کاهش یافته است. 
بنابراین  می توان چنین اســتنباط کرد کــه با کاهش تولید و 

اعمال ممنوعیت، عرصه جوالن قاچاقچیان فراخ تر شده است.
آن گونــه که »حمیدرضا غزنوی«، ســخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی به 
ایرنا توضیح داده است حدود 75 درصد خانواده های ایرانی در 
زمره استفاده کنندگان از لوازم خانگی لوکس و شبه لوکس بوده 
و به عبارتی برندباز هســتند، اما 25 درصد مردم از محصوالت 
تولیدشــده در شرکت های ایرانی اســتفاده می کنند که اکثر 
قطعاتشــان در داخل تولید می شــود. او در ادامه گفته است 
که با وجود خروج شــرکت های مطرح خارجی لوازم خانگی از 
کشــور به دلیل تحریم ها، جابه جایی مصرف از محصوالت این 
شرکت ها به سمت محصوالت ایرانی انجام نگرفت که یک دلیل 

اصلی آن، افزایش قاچاق است.
چالش قیمت تمام شده باال در تولید لوازم خانگی

 از ســوی دیگر، حبیــب اهلل انصاری، دبیرکل و رییس ســتاد 
برنامه ریــزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: 
ظرفیت اسمی تولید لوازم خانگی به نحوی است که این صنعت 
 می تواند از نظر کمی و کیفی کل نیاز جامعه را پوشــش دهد 

و به نوعی یکی از متنوع ترین صنایع کشور شناخته  می شود.
او با بیان اینکه صنایع لوازم خانگی ایران از ســه بخش عمده 
صنایــع انرژی بر از جمله شــامل لوازم پخــت و پز، برودتی و 
حرارتــی و غیرانرژی بر نظیر ظروف و همچنین قطعه ســازی 
تشــکیل شــده اســت، ادامه داد: با وجــود آنکــه از ابتدای 
ســال1397 واردات لوازم خانگی ممنوع شــد، پدیده قاچاق 
همچنان ادامه دارد و این قاچاق معموال از مرزهای غربی کشور 
انجــام  می گیرد. به نحوی که انواعــی از لوازم خانگی با هویت 

جعلی و اســتانداردهای نامشخص وارد کشور  می شود. به طور 
بدیهی واردات این محصوالت بدون پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی صورت گرفته و با قیمت غیرواقعی و ارزان به دســت 
مصرف کنندگان  می رسد. استفاده از این کاالها توسط مردم نیز 
ناشی از فرهنگ غلط حاکم بر جامعه است که گویی بهره گیری 

از یک برند خارجی نوعی ارزش محسوب  می شود.
او افزود: البته قرار بود شناسه ای روی لوازم خانگی در مغازه ها 
الصاق شود که کاالی قاچاق از کاالی غیرقاچاق تمیز داده شود 

که هنوز اجرایی نشده است.
انصاری در ادامه به برخی مشــکالت تولید لوازم خانگی و افت 
میزان تولید در کشــور اشــاره کرد و گفــت: تامین نقدینگی 
افزایــش قیمت مــواد اولیــه و افزایش قیمت تمام شــده از 
چالش های تولید در این بخش است. برای کاهش هزینه تولید، 
بارها این درخواست را خطاب به دولت مطرح کرده ایم که مواد 
اولیــه از قبیل فــوالد، مس و آلومنیوم به طور مســتقیم و نه 
از طریق بورس به تولیدکنندگان صنایع پایین دســتی عرضه 
شــود تا دســت دالالن از ایجاد تالطم در بازارها کوتاه شود. 
ضمن آنکه، تولیدکنندگان صنایع باالدستی جانب انصاف را در 
قابل تولیدکنندگان لوازم خانگی رعایت کنند. این صنعتگران 
به دنبال کاهش قیمت تمام شــده محصول خود هستند؛ چرا 

که قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
 او با بیان اینکه تولید لوازم خانگی با کاهش روبه رو شده، دالیل 
این کاهش را قیمت تمام شــده باال و مصائب دسترسی به ارز 
برای تامین مواد اولیه عنوان کرد. انصاری عنوان کرد که تولید 
در اغلب واحدهای تولیدی لوازم خانگی در شــش ماه نخست 
سال 1397 به دلیل ممانعت دولت از افزایش قیمت ها، کاهش 
محسوسی داشت اما واگذاری افزایش قیمت به تولیدکنندگان 

در شش ماه دوم سال، تحولی در تولید ایجاد کرد.

ترقی اقتصادی: هرچند یکی از عوامل کلیدی موفقیت صنعت 
نســاجی در ترکیه تولید ماده اولیه پنبه است اما نباید از سهم 
مشــوق های حمایتی و سیاست های دولت هم گذشت. ترکیه 
پنجمین تولیدکننده پنبه خام با کیفیت خوب در جهان اســت 
اما این دولت اســت که در مقابله با نوســانات شدید در قیمت 

داخلی پنبه خام با صنایع نساجی همکاری می کند.
 ترکیه در سال 1980 کمتر از 500 میلیون دالر پوشاک و دیگر 
محصوالت نساجی را تولید می کرد اما این سهم در سال 1997 
به 10 میلیارد دالر رسید و از آن زمان سیر صعودی خود را ادامه 
داده است. صادرات پوشاک طی 14 سال غیر از سال 2009 در 
ترکیه صعودی بوده و در سال 2014 به 29 میلیارد دالر رسیده 
است و البته کاهش صادرات جهانی باعث شده صادرات پوشاک 
از ترکیه در سال های 2015 و 2016 میالدی افت کند و به 26 

میلیارد دالر برســد. در دو دهه اخیر صادرات نساجی و پوشاک 
برای ترکیه 400 میلیارد دالر درآمد ارزی به همراه داشته است. 
در سال 2016 میالدی با وجود افت صادرات، نساجی و پوشاک 
بزرگترین بخش اقتصادی تامین کننده ارز خارجی ترک هاست. 
اتحادیه اروپا به طور ســنتی بزرگترین بازار نســاجی و پوشاک 
ترکیه است و آمریکا سال ها در رتبه دوم قرار داشت اما اکنون 
بازارهای منطقه خاورمیانه و کشــورهای همسایه دومین بازار 

بزرگ نساجی و پوشاک ترکیه است.  
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی دالیل راهبردی رشد 
صنعت پوشاک و نســاجی ترکیه را بررسی کرده است. هرچند 
یکی از عوامل کلیدی موفقیت صنعت نســاجی در ترکیه تولید 
ماده اولیه پنبه اســت اما نباید از ســهم مشوق های حمایتی و 
سیاست های دولت هم گذشــت. ترکیه پنجمین تولیدکننده 

پنبه خام با کیفیت خوب در جهان است اما این دولت است که 
در مقابله با نوسانات شدید در قیمت داخلی پنبه خام با صنایع 

نساجی همکاری می کند.
تشــویق و پشتیبانی صنایع پوشاک و نساجی در ترکیه از سال 
1980 آغاز شــده اســت. در این دوره دولت مداخالت خود در 
تصــدی واحدهای تولیدی را برای بهبــود وضعیت اقتصادی و 
حرکت به سمت سیاست های اقتصادی صادرات گرا کاهش داد. 
داده های دهه 1980 نشــان می دهد که برای سرمایه گذاری 
در بیش از 2 هزار کارخانه نساجی، بیش از 5 تریلیون لیر یارانه 
از ســوی دولت ترکیه پرداخت شده است. از سوی دیگر دولت 
تالش کرد با اعمال مشوق های سرمایه گذاری، سرمایه خارجی 

و بخش خصوصی راهم به این صنعت جذب کند.
برنامه تشــویق سرمایه گذاری عمومی مواردی چون معافیت از 
پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ماشــین آالت وتجهیزات 
وارداتــی، معافیــت مالیــات ارزش افزوده بر ماشــین آالت و 
تجهیزات وارداتی وداخلی خریداری شــده، تخصیص اعتبار از 
بودجه عمومــی دولت و معافیت های خاص مالیاتی، عوارض و 
پرداخت هزینه های عمالیت بانکی و هزینه های رســمی ثبت 

زمین و شرکت را شامل می شد. 
در ســال 2002، ســرمایه گذاران در صنایع نساجی و پوشاک 
ترکیه ســهم 26.1 درصدی از کل مجوزهای مشــوق سرمایه 

گذاری را به خود اختصاص دادند.
وزارت صنعت و تجارت ترکیه در سال 2011-2014 بر فرایند 
بازسازی صنایع نساجی، پوشاک، چرم و محصوالتچ رمی تمرکز 
کــرد. دولت تالش کــرد در این دوره با توجه بــه تمرکز برای 
عضویت در اتحادیه اروپا فعالیت های کاربر این صنایع را ز بخش 
های غربی به مناطق کمتر توسعه یافته شرق ترکیه منتقل کند. 
در این شرایط شهرهایی مثل استانبول و ازمیر به مراکز طراحی 
مد و تامین مالی خوشه سازی نساجی و پوشاک تبدیل شدند.

ترکیــه هم چنیــن امتیازات تعرفــه ای برای صــادرات و هم 
چنیــن اعتبــارات و تضمیــن هــای صادراتی را بــه منظور 
 توســعه صادرات پوشــاک تــرک بــه بازارهای بیــن المللی 

در نظر گرفته است.
این کشــور در ســال 1996 به اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا 
ملحق شــد که اجازه می داد هر نــوع کاالیی بدون محدودیت 
هــای گمرکی را به اتحادیه اروپا صادر کند. با الحاق به اتحادیه 
گمرکی، صادرات نســاجی و پوشــاک ترکیه به اروپا 65 درصد 

افزایش یافت.
پروژه خوشه مد و نساجی از دیگر حمایت های دولتی از صنایع 
پوشــاک و نساجی ترکیه بود. این طرح از سال 2005 تا 2007 
اجرا شد و اتحادیه اروپا تامین بودجه 17 میلیون یورویی آن را 
بر عهده گرفت. هدف کالن این پروژه افزایش رقابت پذیری بین 
املللی بنگاه های کوچک و متوســط فعال در صنایع نساجی و 

پوشاک ترکیه بود.
وزارت تجارت وصنعت ترکیه در گام دیگر برنامه پشــتیبانی و 
مشــوق عالئم تجاری با منابع مالی دولتی با اســم تورکوالیتی 
را از ســال 2004 فعال کرد کــه هدف آن تقویت قدرت رقابت 
پذیری شــرکت های ترکیه ای از طریق تشــویق ایجاد عالئم 

تجاری جهانی بود.
تحقیق و توسعه از دیگر الزامات توسعه صادرات به بازارهای بین 
المللی است که ترکیه زمینه استفاده آن را در صنایع نساجی و 
پوشــاک فراهم کرده است. در سال های 2003 و 2004 بیش 
از 9 میلیون دالر برای تحقیق و توسعه در این صنعت در ترکیه 
هزینه شده است و این میزان در سال 2005 به 26 میلیون دالر 
رسیده است. در سال 2013 مخارج تحقیق و توسعه در صنایع 
نساجی و پوشاک ترکیه به 60 میلیون دالر رسیده و در ده سال 
منتهی به سال 2013 میالدی در مجموع 340 میلیون دالر در 

این صنعت خرج تحقیق و توسعه شده است.

دالیل راهبردی رشد صنعت پوشاک ترکیه 
کاهش تصدی گری دولت در واحدهای تولیدی گام اول است دیدگاه

چرا صنایع پایین دستی پتروشیمی 
نمی توانند از بورس خرید کنند 

ارزش افــزوده در زنجیره تولید در پتروشــیمی 
ها در صنایع پایین دســتی ایجاد می شــود و از 
این حیث می توان پایین دستی ها را مهم ترین 
بخش در این صنعت به شــمار آورد. توســعه صنایع پایین دستی پتروشیمی عالوه بر 
جلوگیری از خام فروشــی  و  فروش مواد واسطه ای، در بهبود وضعیت اشتغال و رونق 

تولید هم  موثر است.
معضل بزرگ صنایع پایین دســتی در شــرایط کنونی نقدینگی است. ایجاد سازوکاری 
مثل راه اندازی خطوط اعتباری برای شــرکت های تولیدکننده و جلوگیری از داللی و 
اســتفاده از رانت های قیمتی به رونق این صنایع کمک می کند و از سوی دیگر زمینه 

فروش مواد پتروشیمی با قیمت مناسب در داخل کشور را فراهم می کند.
یک مشــکل بزرگ دیگر در صنایع پایین دستی پتروشیمی در ایران، عدم وجود متولی 
مشــخص برای این بخش است. تنظیم یک استراتژی و برنامه ریزی برای توسعه صنایع 
پایین دســتی و حل معضالت این بخش با باالدســتی ها وظیفه یک متولی اســت که 
متاســفانه در کشور ما وجود ندارد. به دلیل عدم وجود متولی مشخص در صنایع پایین 
دســتی پتروشیمی جنبه صادراتی محصوالت پایین دســتی هم آسیب می بینید و از 

دست رفتن بازارهای بین المللی پیامد بعدی آن است.
صنایع پایین دســتی پتروشیمی گالیه های بسیاری دارند که بخش عمده آن به تفاوت 
نرخ ارز و قیمت پایه و جو هیجانی و غیرســالم بازار در ســال گذشته باز می گردد. آن 
جو اکنون شکسته و عرضه ها در بورس منطقی تر شده است و تا اندازه ای عرضه داریم 
که تقاضا برای آن کم اســت با این حال به دلیل پایداری معضل نقدینگی و عدم وجود 

خطوط اعتباری خرید از  بورس برای صنایع پایین دستی به راحتی ممکن نیست.  
عدم انطباق تولید مواد پتروشــیمی با نیاز صنایع پایین دســتی به مشکالت این بخش 
اضافه کرده است. 400 نوع محصول پلیمری در جهان شناسایی شده و تولید می شود 
که شــرکت های ایرانی تنها 20 نوع از آن را تولید می کنند بنابراین واحدهای تحقیق 
و توســعه باید به میدان آمده و برای بهبود زنجیره به صنایع پایین دســتی و باالدستی 
کمک کنند.  متاســفانه عدم انســجام و یکپارچگی در صنایع پتروشیمی به این معضل 
دامن زده اســت. گاه پنج واحد پتروشیمی یک محصول تولید می کنند و مازاد عرضه 
داریم درحالیکه در کشــور به گریدهای خاصی نیاز است که به دلیل عدم مدیریت این 

واحدها، در کشور تولید نمی شود.

بانک مرکزی راضی است، صادرکنندگان هم 
رضایت دارند؟

صادر کننده ای که شناسنامه دارد،  واحد تولیدی 
دارد یــا صادر کننده ای که دارای کارت بازرگانی 
اســت که آن کارت هر ساله تمدید شده است، به 
طور قطع ارز حاصل از صادرات کاال را به کشــور باز می گرداند چراکه پرداخت هزینه 
های فعالیتش در داخل منوط به بازگشــت سرمایه است. پیشتر و همیشه گفته ایم که 
صادرکننده ای وجود ندارد که به واقع تا اندازه ای توانمند باشد که بتواند سال ها کاال 
صادر کند و ارز آن را به کشــور بازنگرداند مگــر اینکه  فردی یا افرادی در قالب کارت 
های یک بار مصرف که به نوعی ابزار سواســتفاده است، به صادرات مبادرت کند و این 
درحالی اســت که بیشتر صادرکنندگان ما، معتبر، خوشــنام و دارای پیشینه و سابقه 

صادرات هستند.
ما در مجموعه فعاالن اقتصادی نگرانی از بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد نداشتیم  وشاید در وهله اول، این نگرانی در بانک مرکزی وجود داشت. در همه 
جلسه های کمیته ارزی به بانک مرکزی اطمینان دادیم که اگر شرایط را تسهیل کنند 
و براساس واقعیت های موجود در مورد آن سیاست گذاری کنند، برگشت ارز به چرخه 

اقتصاد کشور سرعت می گیرد.
خوشــبختانه با تعامل خوب بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران در کمیته ارزی در سه 
ماهه پایانی ســال 97، این تسهیل انجام شــد. بانک مرکزی خواسته ها را اجابت کرد 
و  با تســهیل شــرایط واردات در مقابل صادرات و واگذاری اظهارنامه های صادراتی به 
واردکنندگان در ماه های پایانی سال 97 و اوایل سال 98، بیشترین حجم بازگشت ارز 
به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی را شاهد بودیم. پس از این، با پیگیری کمیته ارزی و 
همکاری بانک مرکزی و دیگر دســتگاه های مسئول، روند بازگشت ارز به شرایط عادی 
بازگشــت و موضوعی که نگرانی را در بخش های اجرایی کشور ایجاد کرده بود، به نظر 

می رسد که مرتفع شده است.
در این اظهارنظرهای مختلفی مطرح و صادرکنندگان مورد هجمه قرار گرفتند. انگشت 
اتهام به ســمت صادرکنندگان نشانه رفت که آن ها ارز را به کشور باز نمی گردانند اما 
دیدیم که با تسهیل زمینه بازگشت ارز، رضایت بانک مرکزی در این زمینه فراهم شد و 
صادرکنندگان هم از شرایط موجود به طور نسبی رضایت دارند با این حال موانعی باقی 

مانده که هم چنان برای رفع آن تالش می کنیم.
هزینه های انتقال در عراق و افغانستان باالست

هزینه های نقل و انتقال پول توسط صرافی های مجاز در بازار عراق و افغانستان بسیار 
باالســت و این هزینه های باال باعث شده صادرکننده نتواند از امکان صرافی ها استفاده 
کند. امیدواریم بانک مرکزی با ایجاد کانال هایی برای کاهش این هزینه به کمک بیاید.  

رفع تعهد ارزی فقط در نیما
بانــک مرکــزی عرضه 50 درصــد از ارز حاصل از صادرات در ســامانه نیمــا را برای 
صادرکننــدگان به عنــوان یک الزام در نظر گرفته و آن را مبنــای رفع تعهد ارزی می 
داند. معتقدیم که بهتر اســت در شــرایط تحریمی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی 
صادرکننــدگان آن هــا را در انتخاب چهار روش برای رفع این تعهــد مخیر بگذارد تا 
متناســب با بازارهای صادراتــی تعهد خود را رفع کنند. بانک مرکــزی باید رفع تعهد 
ارزی را مــالک قــرار دهد چه از طریق ســامانه نیما، چه از طریــق واردات در مقابل 
صــادرات و چــه از طریق عرضه اســکناس ارز بــه صرافی ها و چه با ثبت ســفارش 
 کاال.  اگــر الــزام رفع تعهد ارزی تنها از ســامانه نیما برداشــته شــود، بازگشــت ارز 

سرعت بیشتری می گیرد.
حضور واسطه ها در میان واردکننده و صادرکننده

عرضــه ارز صادرکنندگان در ســامانه نیما بــه منظور تامین نیــاز واردکنندگان انجام 
می شــود. این فرایند باید از طریق صرافی های واســط انجام شــود. به بانک مرکزی 
پیشــنهاد کردیم برای کاهش هزینه هــای واگذاری ارز حاصــل از صادرکننده اجازه 
واگــذاری ارز به واردکننده را بدون حضور صراف و واســطه بدهــد. توافق صادرکننده 
و واردکننــده مــی تواند در ســامانه نیما ثبت شــود و رفع تعهد ارزی بدون مشــکل 
انجــام شــود و هزینه ها هــم کاهش پیدا کنــد. ضمن اینکه ریســک انتقال پول هم 
 بــه عهده طرفیــن خواهد بود و مســئولیت هــر رخدادی در ســامانه نیمــا متوجه 

بانک مرکزی نیست.

بررسی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای چهارمین بار

جدایی صنعت و معدن از بازرگانی تصویب می شود؟

چرا افزایش نرخ ارز، قاچاق لوازم خانگی را متوقف نکرد؟

کاهش واردات لوازم خانگی به ۲1۵ میلیون دالر در سال ۹۷

صنعت
تجارت
و 6

کارشناس صنعت 
مهدی شریفی نیک نفس

 رییس کنفدراسیون صادرات ایران
محمدالهوتی

ترقی اقتصادی : محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و عضو 
هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد اســتانداران 
فعــاالن معدنی را ملزم کرده اند که یک درصد فروش خود را به 
خزانه اســتان واریز کنند در حالی که این یک درصد در صورت 
بروز شــرایط خاص و معینی باید واریز شــود؛ بدتر این که این 
قانون را عطف به ماســبق کرده و سال های 96 و 97 نیز تعمیم 
داده اند.  در شــرایطی که از 18 مرداد ماه حلقه تحریم ها برای 
محصوالت معدنی ایران نظیر آلومینیوم، فوالد، زغال ســنگ، و 

مس تنگ تر می شــود و این محصوالت در فهرست تحریم های 
آمریکا قرار می گیرد، در داخل کشــور نیز شــوک جدیدی به 

فعاالن بخش معدن وارد شده است.
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد 
که در استان ها با استناد به تبصره 5 ماده 43 قانون برنامه ششم 
به فعاالن بخش معدن اعالم شــده است که باید یک درصد از 

فروش خود را بپردازند.
 بهرامــن افزود: به موجب این تبصــره، فعاالن بخش معدن در 

شــرایطی موظف به پرداخت یک درصد از فروش )و نه ســود( 
به خزانه معین استان هستند که به دلیل بهره برداري از معادن 
و فعالیت هاي صنایع معدني، خســارت هایي به اهالي ساکن در 
منطقه و بخش کشــاورزي آنها برسد. اما استانداران با حمایت 
نمایندگان مجلس، تمام فعاالن بخش معدن را موظف کرده اند 
که این یک درصد را بپردازند. این در حالی است که یک درصد 
فروش در محصوالت نهایی نظیر کاتد و شمش آهن ارقام باالیی 

را پدید می آورد.
او با بیان اینکه اجبــار صنعتگران بخش معدن به پرداخت این 
ارقام، آثار منفی را در ســرمایه گذاری سهامداران ایجاد می کند 
ادامه داد: پرداخت این یک درصد، حتی عطف به ماســبق شده 

و فعاالن این بخش باید یک درصد فروش سال های96 و 97 را 
نیز بپردازند. حال آنکه، بخشــی از سهام این معادن عام است و 
ســودهای سال 96 و 97 توزیع شــده و حساب های آنها بسته 
شــده است. بهرامن افزود: این مساله در شورای عالی معادن که 
ریاست آن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است نیز مطرح شده 
است. آقای وزیر که با فعاالن معدنی هم نظر است، به استانداران 
اعالم کرده که روش وصول این یک درصد به چه صورت است. 

اما ظاهرا توجهی به این نقطه نظرات و البته قانون نشده است.
 رییس خانه معدن در ادامه با تاکید بر اینکه این فشــارها روی 
کلیه فعالیت های معدنی آثار منفی خواهد گذاشــت، ادامه داد: 
بــا تداوم این وضعیت می توان پیش بینی کرد که در آینده ای نه 

چندان دور، سرمایه ها از بخش معدن خارج شده و به تعبیری 
توسعه در بخش معدن متوقف شود. این تصمیمات در شرایطی 
اتخاذ می شود که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و نهاد دولت 
باید تالش کند که واحدها این حداقل اشتغال موجودشان را از 

دست ندهند.
او گفــت: بخــش معدن یک بخــش مزیتی اســت که گویی 
دســتگاه های اجرایی با تصمیمات فراقانونی درصدد حذف این 
مزیت برآمده اند. البته ممکن اســت دلیل این اقدام استان ها در 
اعمال فشــار بر معادن، کمبود بودجه باشــد اما انتظار ما این 
است که نهادهای اجرایی در این شرایط ویژه نیز از آینده نگری 

غفلت نورزند.

فشار بر فعاالن بخش معدن برای پرداخت یک درصد از فروش



ترقی اقتصادی : قانون گذاران فرانسوی 
چند روز پیش الیحــه ای را به تصویب 
رســاندند که طــی آن مالیات جدیدی 
برای خدمات برخی شــرکت های بزرگ 
اینترنتی اعمال خواهد شــد. این قانون 
باوجود خطر واکنــش پرهزینه از دولت 

ترامپ صورت گرفت.
فرانســه بر شــرکت های تکنولوژی های 
امریــکا مالیــات اعمــال کــرده، حاال 
که  اســت  کرده  تهدید  ایاالت متحــده 
اقدامــات متقابــل انجام خواهــد داد. 
سی ان ان گزارشی دراین باره منتشر کرده 

است.
قانون گذاران فرانســوی روز پنجشــنبه 
الیحه ای را به تصویب رســاندند که طی 
آن مالیات جدیدی برای خدمات برخی 
شرکت های بزرگ اینترنتی اعمال خواهد 
شــد. این قانون باوجــود خطر واکنش 

پرهزینه از دولت ترامپ صورت گرفت.
نماینــده تجاری امریکا اعــالم کرد که 
این مالیات ها می تواند علیه شرکت های 
آمریکایی تبعیض آمیز باشد. این حرکت 
به این معنی اســت کــه ایاالت متحده 
هم می تواند تعرفه هــای مقابله ای برای 

محصوالت فرانسوی اعمال کند.
رابرت التیــزر نماینده تجــاری امریکا 

همچنیــن گفت: ایاالت متحــده نگران 
اســت که ایــن مالیات ها بــر خدمات 
دیجیتال درواقع شــرکت های آمریکایی 

را مورد هدف قرار داده باشد.
این اقدام از ژانویه 2020 انجام می شود. 
قانونی که فرانســه تصویب کرده اســت 
اعمــال 3 درصــد مالیات بــر درآمد از 
شــرکت های بزرگ اینترنتی در فرانسه 
مانند آمازون، فیس بوک و گوگل اســت. 
این امر برای کســب وکارهایی با درآمد 
جهانی بیش از 750 میلیون یورو )845 
میلیون دالر( و 25 میلیــون یورو )28 

میلیون دالر( در فرانسه اعمال می شود.
به گفته التیزر، ساختار مالیاتی جدیدی 

که فرانســه وضــع کــرده و همچنین 
اظهارات مســئوالن نشــان می دهد که 
فرانســه به طور ناعادالنه مالیات را برای 
برخی از شــرکت های فناوری مستقر در 

امریکا در نظر گرفته است.
مدت کوتاهی بعد از تصویب این الیحه 
برونو لومایر به تهدید اقدام متقابل امریکا 
واکنش نشــان داد. لومایر به خبرنگاران 
گفت: راه های دیگری میان متحدان برای 
حــل این اختالف وجود دارد و نیازی به 
تهدید نیست. ما می توانیم اختالفاتمان 

را از طریق مذاکره حل کنیم.
فرانسه  رئیس جمهوری  مکرون،  امانوئل 
حاال باید تصمیم بگیرد که با امضای این 

الیحه آن را به قانون تبدیل کند یا خیر.
ازجمله  اروپایی  از کشــورهای  تعدادی 
انگلیــس اعمال مالیات هــای جدید در 
شرکت های دیجیتال را در نظر گرفته اند. 
این تصمیم برای ایجاد قانون و مقررات 
برای اینترنت و کســب درآمد بیشتر از 

فعالیت های آن هاست.
طرح انگلیس، در ماه اکتبر اعالم شد که 
در پــی آن 2 درصد مالیات برای فروش 
توســط شرکت های  دیجیتالی  خدمات 
پرسود با درآمد ســاالنه جهانی حداقل 
500 میلیون پونــد )627 میلیون دالر( 
اعمال خواهد شــد. این برنامه در آوریل 

2020 اجرا خواهد شد.
وزرای اقتصــادی گــروه G20 در مــاه 
ژوئن به طور گسترده ای روی برنامه های 
 OECD توسعه یافته توسط کشورهای 
مالیاتی شرکت های  قوانین  اصالح  برای 
بــزرگ دیجیتــال و چالــش مالیاتــی 

شرکت های دیجیتال تمرکز کردند.
نماینده تجاری امریکا از کشورها خواسته 
تا رســیدن به یــک توافــق چندجانبه 
برای رســیدگی به چالش های سیستم 
مالیاتــی بین المللی برای اقتصاد جهانی 
 که به طــور فزاینده ای دیجیتالی شــده 

منتظر بمانند.

ترقی اقتصادی : 15 ژوئیه، روز جهانی مهارت جوانان 
بوده است. جوانان، متولدین سال های 1994 تا 2003 
16 درصد جمعیت کل جهان را تشــکیل می دهد. این 
1.2 میلیارد نفر، احتماال شغل اولی هستند یا تازه وارد 

بازار کار شده اند.
بانــک جهانــی گزارشــی از وضعیت نیــروی کار در 
کشــورهای مختلف منتشــر کرده اســت. این گزارش 
می نویسد: جوانان، متولدین سال های 1994 تا 2003 
16 درصد جمعیت کل جهان را تشــکیل می دهد. این 
1.2 میلیارد نفر، احتماال شغل اولی هستند یا تازه وارد 

بازار کار شده اند.
آنها کجا می توانند شغل پیدا کنند؟ اوایل دهه 2000 

بخش خدمات از بخش کشــاورزی پیشــی گرفت و به 
بزرگ تریــن کارفرمای جهان تبدیل شــد. امروز بخش 
خدمات 50 درصد اشتغال را در خود جای داده است  در 
حالی که کشاورزی و صنعت به ترتیب 30 و 20درصد 

را شامل می شوند.
سال 1999 در کل جهان بخش کشاورزی 40.2 درصد 
از ســهم اشــتغال را به خود اختصاص داده بود. در آن 
سال سهم صنعت و کشاورزی به ترتیب 21 و 38 درصد 

بوده است.
این در حالی است که در همان سال، در کشورهای کم 
درآمد، سهم بخش کشاورزی در اشتغال 71 درصد بوده 
اســت. این سهم در ســال 2018 به 62 درصد کاهش 

یافت. در ســال 1999، در کشورهای بادرآمد باال سهم 
کشاورزی از اشتغال 5.11 درصد بود که در سال 2018 

به 3 درصد رسید.
15 ژوئیه، روز جهانی مهارت جوانان بوده است. جوانان 
گروه یک، همان متولدین بین 1994 و 2003 هستند.

داده هــای اســتخدامی بانــک جهانــی بــه وضعیت 
اســتخدام ها وارد نمی شــود و مواردی مانند حقوق و 

دستمزد را شامل نمی شود.
اما تغییر اشــتغال جهانی از بخش کشــاورزی و سایر 
فعالیت های متمرکز به بخش خدمات باعث می شــود 
نیــاز به تغییر مهارت ها به ویژه در اقتصاد های فقیرتر 

که عمدتا مبتنی بر کشاورزی بیشتر احساس شود.

ترقی اقتصادی : تولید ناخالص داخلی چین  در سه ماه آوریل-ژوئن نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته 6.2 درصد رشــد کرده که کمتر از 6.4 درصد رشد سه ماه اول 

سال است.
اقتصاد چین به کمترین میزان سرعت رشد از سال 1992 رسیده است. چین همچنان 
در جنگ تجاری با امریکا به ســر می برد. بلومبرگ در گزارشــی به آمارهای ارائه شده 

درباره رشد اقتصادی چین پرداخته است.
تولید ناخالص داخلی چین  در سه ماه آوریل-ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

6.2 درصد رشد کرده که کمتر از 6.4 درصد رشد سه ماه اول سال است.
یکســری آمار ثبات در اقتصاد چین را نشــان می دهد. در ماه ژوئن، رشــد خروجی 
کارخانه ها و خرده فروشــی برآورد شده، درحالی که ســرمایه گذاری هم در نیمه اول 
سال بیشتر شــده اســت. این اقدامات تا حدودی محرکی برای جلوگیری از کاهش 

سرعت رشد بوده است. کاهش ســرعت رشد به سیاستمداران چینی برای مذاکره با 
ایاالت متحده درباره تجارت فشار می آورد. این در حالی است که اقتصاد چین یک گام 
دیگر در جهت کاهش سرعت رشد در بلندمدت برداشته است. این کاهش بعد از رشد 

چشمگیر اواسط سال 2000 رخ داده است.
گرچــه مذاکره کنندگان چینی با همتایان خود در ایاالت متحده صحبت می کنند، اما 
هیچ اطمینانی وجود ندارد که قراردادی تنظیم شود تا از آسیب های بیشتر به اقتصاد 
جلوگیری کند. بعضی تحلیلگران معتقدند بااینکه کاهش رشــد در سه ماه دوم سال 
جاری رخ داده اســت اما نشــانه هایی از ثبات هم دیده می شــود. به گفته آن ها بانک 
مرکزی چین باید کمی فعال تر روبه جلو حرکت کند،  مخصوصاً اگر قرار باشد تعرفه های 
بیشتری وضع شود. صادرات ناخالص در نیمه اول سال 20.7 درصد رشد داشته است 
که کمتر از 22.8درصد سه ماه اول سال است. داده هایی که از وضعیت اقتصادی چین 
منتشرشده، نشــان می دهد که در پایان سه ماه دوم سال، وضعیت صادرات و واردات 

کاهش یافته است.
سرمایه گذاری قوی تر

رشد سرمایه گذاری ثابت در نیمه اول سال در شرکت های خصوصی افزایش یافته است 
درحالی که شــرکت های دولتی از این بازی عقب مانده اند. البته ممکن است دلیل این 

کار تالش دولت برای انتقال نقدینگی به بخش خصوصی باشد.

در بخش تولیدی، سرمایه گذاری در نیمه اول سال جاری به میزان 3 درصد افزایش یافته 
است، درحالی که سرمایه گذاری زیرساخت ها هم به 4.1 درصد رشد رسید.

فروش خرده فروشی
داده های منتشرشــده درباره خرده فروشی بیشــتر از حد انتظار بوده است. همچنین 
داده های درباره رشــد ســریع فروش کاالهای مصرفی، لوازم خانگی و مبلمان نشان 

می دهد که وضعیت در این بخش به خوبی پیش می رود.
فروش کلی خرده فروشی توسط رشد فروش خودروها هدایت شده است. خودروسازان 

با تخفیف های سنگین به جذب خریداران پرداختند.

فوربس تحلیل کرد

 آمریکا به دنبال چین 
ژاپنیزه است 

راه های دقیق تری برای سنجش صادرات وجود دارد

 زنجیره ارزش اتحادیه اروپا در خطر است
ترقی اقتصادی : ازآنجایی که حــدود 70 درصد از صادرات اروپا به زنجیره ارزش مرتبط 
است، اعمال تعرفه روی محصوالت حمل شده توسط یک کشور می تواند روی اقتصاد سایر 

کشورها هم تأثیر بگذارد.
شــوک های تعرفه ای زنجیره ارزش در اروپا را دچار مشکل می کند. صندوق بین المللی پول 

گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
این گزارش می نویســد: جمهوری چک مقدار کمی خودرو و قطعات خودرو به طور مستقیم 
به ایاالت متحده صادر می کند، اما اگــر امریکا تعرفه واردات خودرو را اعمال کند، احتماالً 
اقتصاد جمهوری چک آســیب قابل توجهی را متحمل خواهد شد. دلیلش هم این است که 
جمهــوری چک قطعاتی را عرضه می کند که برای ســاخت خودروهای صادراتی که دیگر 

کشورهای اروپایی تولید می کنند، مورداستفاده قرار می گیرد.
صنعت خودروی اروپا یکی از قسمت های زنجیره ارزش جهانی است که میان چندین کشور 
تولید و تعداد کشــور دیگر پراکنده می شود. ازآنجایی که حدود 70 درصد از صادرات اروپا 
به زنجیره ارزش مرتبط اســت، اعمال تعرفه روی محصوالت حمل شده توسط یک کشور 
می تواند روی اقتصاد سایر کشورها هم تأثیر بگذارد. به همین دلیل در مطالعه ای به ارزیابی 

تأثیر بالقوه اقتصادی تعرفه ها و سایر شوک های اقتصادی روی زنجیره ارزش پرداخته ایم.
دو معیــار برای انجام این کار، باید دو معیــار را مورداندازه گیری قرار داد: ارزش ناخالص و 

ارزش افزوده.
زمانی که یک شــهروند آلمانی، یک فولکس واگن که از کارخانه ای از براتســلوا حمل شده 
را خریداری می کند، در شــرایط ناخالص به عنوان صادرات اسلواکی به آلمان ثبت می شود. 
اگرچه این ماشــین در اســلواکی مونتاژ شده اســت، اما قطعات موتور و اجزای دیگر آن 
از کشــور ثالث واردشــده که ســهم باالتری از ارزش افزوده محصول نهایی از مونتاژ را ایفا 
می کنند. تمایز میان مقیاس صادرات ناخالص سنتی و صادرات ارزش افزوده برای اروپا مهم 
است. چراکه دو تفاوت عمده در این میان وجود دارد. مثاًل صادرات سایر کشورهای اروپایی 
به آلمان 8.3 درصد از تولید ناخالص داخلی در شــرایط ناخالص محسوب می شود، اما تنها 

2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در شرایط ارزش افزوده است.
برای درک اهمیت اندازه ارزش افزوده یک سناریو را در نظر بگیرید که در آن ایاالت متحده 
25 درصــد تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو اعمــال کند. صادرات ناخالص خودرو و 
قطعات از اتحادیه اروپا به ایاالت متحده 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اســت. 
افت خروجی که به دنبال این تعرفه ها برای اتحادیه برآورد شده حدود 0.1 درصد از تولید 
ناخالص داخلی اســت. اما تنها نیمی از این اتفاق در بخش ها و کشورهای به طور مستقیم 
تأثیر می گذارند. بقیه آن به بخش های دیگر و شــرکای تجاری در سراســر زنجیره عرضه 
منتقل می شــود. داده های ناخالص صادراتی نشــان می دهد که تلفات در میان کشورهای 
اروپایی توزیع می شــود. بیایید به مورد جمهوری چک برگردیم. صادرات مستقیم خودرو 
و قطعات این کشــور به ایاالت متحده در شــرایط ارزش ناخالص ناچیز است. اما در شرایط 
ارزش افزوده، جمهوری چک، چهارمین کشــوری است که در میان اقتصادهای اتحادیه از 
اعمــال تعرفه های ترامپ ضربــه می بیند. این مطالعه همچنین نشــان می دهد که چطور 
تغییرات بزرگ در سرعت رشد ایاالت متحده، چین یا آلمان -سه مرکز تجارت جهانی- اروپا 

را از طریق زنجیره ارزش تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نتیجه گیری اصلی ما این است که رشد سرریز شده ایاالت متحده و چین با تاثیرات بیشتر 

بر اقتصادهایی که در معرض ارزش افزوده صادرات قرار دارند، قابل توجه است.
این یافته ها می تواند برای سیاست گذاران مفید باشد: اندازه گیری صادرات از طریق شاخص 

ارزش افزوده، تصویر دقیق تری از تاثیر شوک های تجاری نشان می دهد.

ترقی اقتصادی : دولت ترامپ برای تحمیل خواســته های 
تجاری خود به چین، همان رویه ای را در پیش گرفته است 
که ســه دهه قبل در مورد ژاپن اجرا شد و به کاهش مازاد 

تجاری این کشور در برابر آمریکا انجامید.
در نوامبــر 1983 دولت رونالد ریــگان مذاکراتی را با ژاپن 
آغاز کرد تا این کشــور را وادار به باز کردن بازارهای سرمایه 
خود بــه روی خارجی ها و تقویت ارزش یــن در برابر دالر 
کند؛ مذاکراتی که حدود دو سال بعد به امضای پیمان پالزا 

)Plaza Accord( منجر شد.
در کنار این مذاکرات، دو طرف مذاکرات حســاس دیگری 
را نیز در اوایل ســال 1985 در خصوص مســائل مرتبط با 
بازار آزاد آغاز کردند که چهار حوزه مورد مناقشــه طرفین 
)شامل کاالهای برقی، تجهیزات پزشکی، مخابرات و صنایع 
دارویی( را در بر می گرفت. یک سال بعد از آن نیز دو کشور 
توافــق کردند که در زمینه اصالحات ســاختاری اقتصادی 

گفتگوهایی را با یکدیگر آغاز کنند.
این گفتگوها در نهایت به شکل گیری طرح موانع ساختاری 
)Structural Impediments Initiative( انجامید که 
در قالب این طرح دو کشــور به صــورت منظم و در فواصل 
شــش ماهه در خصــوص تجارت برخی کاالهــای خاص با 
یکدیگر مذاکره می کردند. در ادامه این روند، کنگره آمریکا 
در سال 1988 قانونی را در حوزه تجارت خارجی وضع کرد 
کــه به موجب آن روابط تجاری آمریــکا و ژاپن عماًل تحت 

کنترل آمریکا قرار گرفت.

بر اســاس ایــن قانون کــه »قانون عام تجــارت خارجی و 
رقابت پذیری« نام داشت و بسیاری از اقتصاددانان آن را یک 
قانون مرکانتیلیســتی می دانستند، دولت آمریکا موظف شد 
کشــورهایی را که مازاد تجاری قابل توجهی در برابر آمریکا 
دارند، برای کاهش این مازاد تجاری تحت فشــار قرار دهد. 
ژاپن که در آن زمان بیشترین مازاد تجاری را در برابر آمریکا 
داشت، در نهایت تســلیم فشارهای تجاری واشنگتن شد و 
بدین ترتیب فرمول مرکانتیلیســتی کنگره و دولت آمریکا 
جواب داد. اکنون در حالی که ســه دهه از آن زمان گذشته 
اســت، آمریکا همین رویه را در برابر چین در پیش گرفته و 
قصد دارد از این کشور، ژاپنی دیگر )در زمینه روابط تجاری( 
بســازد. واشنگتن می خواهد کنترل روابط تجاری با چین را 
در دست گیرد؛ همان طور که در اواخر دهه 1980 میالدی 

روابط تجاری با ژاپن را تحت کنترل در آورد.
از همان نخستین روزهای آغاز مذاکرات تجاری بین آمریکا 
و چین می شــد این واقعیت را کم و بیش تشــخیص داد و 
پس از شکســت مذاکرات دو کشور در اوایل ماه می )اواسط 
اردیبهشــت( قضیه کاماًل آشکار شــد. در واقع اختالف دو 
کشور بر سر میزان صادرات و واردات نیست زیرا چین بارها 
برای کاهش تعرفه های تجاری بر برخی محصوالت آمریکایی 
و افزایش واردات ســایر محصوالت ابراز تمایل کرده است. 
مسئله این است که آمریکا قصد دارد نحوه اجرای توافقنامه 
تجاری را به چین تحمیل کند و خود تعیین کننده معادالت 

تجاری بین دو کشور باشد.

اما وقتی پای تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی مطرح 
باشــد، چین در طول تاریخ خود نشــان داده کــه با ژاپن 
متفاوت است و حاضر به تسلیم نخواهد شد؛ حتی اگر برای 
تسلیم ناپذیری خود متحمل هزینه های گزاف شود. با توجه 
به سرسختی چینی ها، بعید به نظر می رسد که آمریکا بتواند 
همان فرمولی که سه دهه قبل در مذاکرات تجاری با ژاپن به 
کار گرفــت را در برابر چین نیز تکرار کند. این همان چیزی 
است که رسانه های دولتی چین از زبان رئیس جمهور »شی 
جین پینگ« نقل کردند. به گفته این رسانه ها، رئیس جمهور 
چین پس از دیدار با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در 
حاشــیه اجالس گروه-G( 20-20( در اوازکای ژاپن، تأکید 
کرده است: »مذاکرات باید مبتنی بر برابری و احترام متقابل 

باشد.«
بیل آدامز، اقتصاددان ارشــد گروه خدمات مالی و بانکداری 
PNC در توضیح اظهارات شــی جین پینگ پس از دیدار با 
ترامپ می گوید: »در واقــع رئیس جمهور چین به نوعی این 
نکته را یادآور شــده اســت که چین با خواسته های آمریکا 
بــرای انعقاد توافقی که به واشــنگتن اجازه دهد تعرفه های 

تنبیهــی علیه چین وضع کنــد و در مقابل آن چین نتواند 
اقدام به تالفی کند، مخالف است.«

این اقتصاددان آمریکایی به تالش آمریکا برای مدون سازی 
یکجانبه توافقات تجاری دو کشــور اشاره کرده و می افزاید: 
»آمریکا خواهــان تدوین یک توافقنامه تجاری بر اســاس 
قوانین چین اســت، بــدون اینکه توافقنامــه متناظری بر 
اساس قوانین آمریکا شود که واشنگتن را متعهد به لغو دائم 
تعرفه هــای تجاری کند. چین این خواســته را نیز رد کرده 
اســت. دولت ترامپ پیشنهاد کرده اســت که تعهد آمریکا 
در توافــق تجاری با چین، منحصر به بخش اجرایی )دولت( 
باشد تا خود ترامپ و رؤسای جمهور آینده آمریکا بتوانند در 
صورت صالحدید، بار دیگر اقدام به وضع تعرفه های تجاری 

بر کاالهای چینی کنند.«
بــا توجــه به آنچــه گفته شــد، کامــاًل واضح اســت که 
مذاکره کنندگان دو کشور باید در نهایت روی فرمولی توافق 
کنند که وجهه و اعتبار چین در آن حفظ شــود. البته باید 
اذعان داشت که رسیدن به این فرمول مستلزم صرف زمان 

زیادی است.

آغازجنگ تعرفه ای-مالیاتی میان فرانسه و امریکا 

1.۲میلیارد نفر جوان جویای کار در جهان وجود دارد
بخش خدمات، بزرگ ترین کارفرمای جهان

رشد اقتصادی چین به ضعیف ترین میزان در سه دهه گذشته رسید

چین جنگ تجاری را می بازد؟
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گزارش



ترقی اقتصادی : شــرکت فروشــگاه های آنالین کتاب آمازون با 
برگزاری نظرســنجی از کاربران دســتگاه کتابخوان دیجیتال این 

شــرکت به این نتیجه رسید که مطالعه در اکثر فرهنگ ها موجب 
شادی افراد می شود.

به گــزارش گودایریدر، شــرکت فروشــگاه های آنالیــن آمازون 
تولیدکننده دســتگاه های کتاب خوان الکترونیــک کیندل اخیراً 
نظرســنجی در بین کاربران خود با موضــوع مطالعه و ارتباط آن 
با سالمتی روحی و روانی برگزار کرده است که موسسه تحقیقاتی 

کلتون گلوبال مجری این طرح بوده است.
ایــن نظرســنجی در بین کاربــران کیندل در 13 کشــور انجام 
شده اســت که نتایج نظرســنجی نشــان می دهد اکثر کاربران 

و مخاطبــان کتاب هــای الکترونیک عرضه شــده در دســتگاه 
کینــدل اعتقــاد دارند مطالعه موجب شــادی می شــود و تاثیر 
مثبتــی روی ســالمت روح و روان دارد. بــر اســاس نتایــج به 
 دست آمده توســط این موسســه مطالعه در هر زبان و فرهنگی 

موجب شادی می شود. 
کاربــران کتاب های مختلف بــا زبان های مختلف با شــرکت در 
نظرسنجی آمازون اعالم کردند بعد از مطالعه کتاب  احساس شادی 

و عالقه به ارتباط با دیگران داشتند.
حدود 71درصد کاربران گفتند که بعد از مطالعه احســاس شادی 

داشــتند. در کشورهای مکزیک، برزیل، هند، ایتالیا و ژاپن بیشتر 
مــردم مطالعه را به خواب اضافی ترجیــح دادند. حدود 80درصد 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم داشتند که مطالعه باعث 

تقویت ارتباط با دیگران شده است.
یکــی از آمارهــای جالب توجــه در این نظرســنجی مربوط به 
روابط زوج ها بعد از مطالعه کتاب  اســت. بیشتر زوج های شرکت 
کننــده گفتند که بعــد از خواندن یک کتاب و بحــث درباره آن 
 با همســر خود موجب افزایش شــادی و بهبود زندگی مشترک 

شده است. 

 فرهنگ در سیطره 
سیاست فرهنگی است

ترقی اقتصادی : محمــد دهقانی گفت: در تاریخ ادبــی ما که فرهنگ 
خداوندگی و بندگی حاکم اســت، شاعران ســر به سالمت بردند و گاهی 

نویسندگان جان بر سر سخن نهادند.
نخســتین نشست از سلسله نشســت های »مســئله فرهنگ«، در سرای 
کتاب خانه کتاب برگزار شــد. در این نشســت محمد دهقانی )نویسنده و 
پژوهشگر( و علی اصغر مصلح )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی( 

در این نشست به سخنرانی پرداختند. 
محمد دهقانی در این نشســت گفــت: فرهنگ ســازه اجتماعی و مردم 
شناختی بسیار عظیمی است که تقریبا همه جوانب زندگی انسان را در بر 
می گیرد. در یک دسته بندی کلی می توان فرهنگ را به دو بخش ملموس 
و ناملموس تقســیم بندی کرد. بخش ملموس شامل همه محصوالت فنی 
هنری، کشــاورزی، غذا، دارو و... اســت اما بخش ناملموس شــامل شیوه 
اســتفاده مردمان از این مواد ملموس اســت. روابــط اجتماعی و اخالقی 

اعتقادات و ایدئلوژی ها همه ذیل بخش ناملموس فرهنگ است.
وی افزود: علم فرهنگ سابقه قدیمی ندارد و از نمیه دوم قرن 20 و بیشتر 
به دســت جامعه شناسان طرح شده است. متفکران کوشیدند تاثیرات این 
فرهنگ را نشــان داده و آن را برای بهبود جامعه به کار بگیرند. بر اساس 
نگاه مارکسیســتی این رویکرد جبرگرایانه بــوده بدین معنی که فرهنگ 
ســازه ای اســت که بر رفتار و تفکر انســان بدون اینکه ما متوجه بشویم 
تاثیــر می گــذارد. فرهنگ و رفتار فرهنگی بر خــالف رفتارهای غریزی و 
بیولوژیک حاصل جبر زیســت شناســانه و تکاملی، آن گونه که در مفهوم 
 داروینی تکامل هســت، وجود نــدارد بلکه حاصل جبــر روابط اجتماعی 
محیط اجتماعی و... است که موجب می شود فرد در موقعیت خاصی رفتار 

و واکنش ویژه ای از خود نشان دهد.
دهقانــی ادامــه داد: در واقع فرهنگ رفتاری انطباقی اســت و یادآور این 
ضرب المثل ایرانی  که می گوید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. 
فرهنــگ یعنی همرنگی با جماعت. تصــور کنید در محیطی اجتماعی که 
در آن ایرادگیری و انتقاد از هر چیزی ولو نا به جا ارزش باشــد و کســانی 
که می کوشــند عیب و هنر هر امری را ببینند و آشــکار کنند این ها قدر 
می بینند و در صدر می نشــینند. در این فرهنگ مســلما همه مشوق نگاه 
نقادانه هســتند. اهل این فرهنگ هم می آموزند خودشان را شبیه محیط 
کنند و با تقویت نیروی انتقــادی بر منزلت اجتماعی خود بیافزایند. حاال 
برعکــس تصور کنید جامعه ای که در آن معیارهای یک گروه مالک خوب 
و بد باشــد و عدم پیروی موجب مجازات شود، عقل انتقادی کمتر مجال 

ظهور و بروز دارد.
نویسنده کتاب »از شهر خدا تا شهر انسان« در ادامه به بحث درباره سنت 
ادبی ایران و نسبت آن با فرهنگ پرداخت و گفت: سنت ادبی ما عمدتا بر 
فرهنگ مطابعت استوار اســت و به تعبیری بر دوگانه خداوندی و بندگی 
قرار گرفته اســت. در تمــام تاریخ ایران این موضوع حاکم اســت. نظریه 
جباریت و قهاریت خدا در عرصه الهیات ســرریز کرده و به عرصه سیاست 
و اداره جامعه سرازیر می شود. هیچ جای تعجب نیست اگر در زبان فارسی 
دو واژه خداوند و جهاندار هم به خالق هستی داللت دارند و هم به صاحب 
قدرت سیاســی. در شــاهنامه وقتی از ایزد سخن می گوید یعنی خداست 
پس اگر از زمینه داســتان خبر دار نباشیم نمی توانیم دریبایم که مقصد از 

خداوند بزرگ جهاندار است یا غیر از او!
وی اضافه کرد: ادبیات فارسی عمدتا مبتنی بر فرهنگ خداوندگی و بندگی 
است فرهنگی که در آن اگر بندگان به بزرگی بزرگمهر باشند باز هم مامور 
به پیروی هســتند تا از مجازات در امان بمانند. یکی از نتایج این فرهنگ 
این است که در آن شعر و بیان شاعرانه تقویت می شود و نثر و سخن منثور 
تضعیف و بلکه ســرکوب می شود. دو کلمه نظم و نثر خود نشانه تبعیضی 
است که فرهنگ ایرانی میان این دو گونه ادبی قائل شده است. نظم یعنی 
کمال هماهنگی و نثر یعنی کمال پراکندگی. حاال شــما اصطالح نثر را با 
معادل التین آن مقایسه کنید. اصل کلمه نثر در التین به معنای سرراست 
است و بعد به همین دلیل سخن سر راست و مستقیم، را نثر گفتند. حال 

اینکه در فرهنگ خداوندگی و بندگی سرراستی خطرناک است.
علی اصغر مصلح نیز در این نشست گفت: مطالبی که من می گویم مستلزم 
این اســت که مخاطبان کتاب »فلســفه فرهنگ« من را دیده باشند، چرا 
که مبنای این بحث ها کامال فلســفی است. به گمانم اولین مساله فرهنگ 
بحران در معنای خود فرهنگ اســت. این بحران و این معضل از هنگامی 

آغاز شد که ما در مقابل واژه غربی Culture ما فرهنگ گذاشتیم.
وی افــزود: یعنی بار واژه فرهنگ در زبان و ادبیات فارســی چیز دیگری 
بــود، ما آن را در فرهنگســتان اول در مقابــل Nature قرار دادیم. خود 
واژه Culture یــک تاریخچه ای حتی در فرهنــگ اروپایی این واژه این 
اصطــالح و مابه ازایش کامال مدرن و جدید اســت و مــا ایرانی ها هم به 
اقتضای مدرن شــدن الزم بود که یک معنایی جعل و انتخاب کنیم برای 
پدیده جدیدی که Culture هست. این در صورتی است که در فرهنگ ما 
معنایی به نام Culture وجود نداشت. من این آمادگی را دارم که مفصل 
در ایــن باره گفت وگو کنم. مصلح ادامه داد: ما هنوز واژه فرهنگ را از نوع 
هنرهای ظریفه از نوع امور قابل ستایش و واال می دانیم در صورتی که واژه 
Culture اینطور نیســت. بویژه در سنت فلســفه آلمانی از قرن هجدهم 
یک گفت وگویی درگرفت درباره واژه بیلدونگ که اصالت آلمانی دارد و بعد 
فیلســوفانی مانند هردر وارد این گفت وگو شدند و آخرین کسی که درباره 
چیستی بیلدونگ بحث کرده و واژه نوپدید Culture گادامر است. اگر ما 
این تفاوت را توجه کنیم متوجه می شــویم آنچه Culture گفته می شود 
امروز در بحران است و مهمترین بحران Culture یا فرهنگ قدرت است. 
بر این اســاس و با توجه به صحبت های آقای دکتر دهقانی می توان امروزه 

نسبت و تقابل میان فرهنگ و قدرت را بررسی کرد.
این عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی در ادامه با اشاره به تقابل 
معنایــی واژه های فرهنگ و طبیعت گفــت: معنای Culture در فرهنگ 
اروپایی از ویکو، روســو و بعد در هردر از همه مهم تر اســت. اساسا مفهوم 
فرهنگ در مقابل طبیعت اســت. یعنی انسان به مثابه موجودی است که 
از یکســو طبیعت دارد و از سوی دیگر دارای فرهنگ است. به تعبیر هردر 
فرهنــگ طبیعت ثانوی آدمی اســت. هردر می گوید کــه طبیعت آفریده 
خداست و فرهنگ آفریده انسان است. یعنی خداوند انسان را طوری خلق 
کــرده که او هم بیافریند. آفرینش انســان فرهنگ اســت. به این معنا در 
فارسی ما اساســا فرهنگ نداشتیم. آیا در فردوســی، سعدی، نظامی و... 
چنین معنایی وجود داشــته اســت؟ خیر. اندکی در ابن خلدون و اندکی 
در عالمــه طباطبایی در مبحث اعتباریات را می توان به فرهنگ در معنای 
مدرن نزدیک کرد. با این معنای فرهنگ در بســتر تمدن مدرن انســان با 
مســیر جدیدی که در دوره مدرن آغاز کرد و به تعبیر برخی از فیلسوفان 

مانند هایدگر با غلبه سوبژکتیویسم و اومانیسم، فرهنگ تطور پیدا کرد.
نویسنده کتاب »تقریری از فلسفه های اگزیستانس« مهمترین مساله امروز را 
عدم درک از فرهنگ دانست و گفت: بنابراین مهمترین مساله ما هنوز درک 
فرهنگ اســت. بحران در فهم فرهنگ اســت و این بحران به نحوی نسبتی 
دارد با قدرت. یکی از پدیده های رایج در کوشش برای توصیف فرهنگ تقلیل 
فرهنگ به اموری اســت که جز فرهنگ هســتند. در واقع ما به نام فرهنگ 
آن را تقلیل می دهیم به چیز دیگر. رایج ترین تقلیل فرهنگ، تقلیل فرهنگ 
به سیاست است که در ایران امروز شدیدترین بحران همین است. در حوزه 
اروپایی می شــود گفت که این بحران را متفکران حوزه فرانکفورت شــروع 
کردند با بحث درباره مســاله صنعت شدن فرهنگ. تقلیل فرهنگ به وجه 
سیاست چند دهه است که شروع شده، این روند به نام قدرت با قدرت و از 
موضوع قدرت بر فرهنگ حکم راندن است. این در صورتی است که فرهنگ 

برابر است با زندگی و خاستگاه آفرینش های آدمی است.

ترقی اقتصادی : چهارمین نشســت چشمه خوانی در کتاب فروشی نشرچشمه  کارگر 
برگزار شــد. عنوان این نشست، »کامو؛ جنون صداقت« بود که به بررسی اندیشه های 

آلبرکامو و بررسی کتاب »وقایع نگاری های الجزایر« اثر وی اختصاص داشت.
در این نشست سینا دادخواه، نویسنده، هانیه رجبی مترجم کتاب و مهدی یزدانی خرم 
نویســنده و روزنامه نگار حضور داشــتند. در چشــمه خوانی چهارم درباره  اندیشه های 
سوسیالیســتی کامو و همچنین انگیزه و دغدغه های انسانی او در مقام یک خبرنگار و 

روزنامه نگار فارغ از نگاه حزبی چپ و راست بحث شد.
ســینا دادخواه در ابتدای نشست درباره فضای زیست فکری کامو گفت: کامو را از هر 
جنبه ای که بنگریم چه به عنوان یک فیلســوف چه نویسنده و چه روشنفکر چهره ای 
بی بدیل اســت. جزو جوان ترین برندگان نوبل ادبی اســت و تاثیر زیادی بر جو فکری 
فرانســه گذاشته اســت. عنوان معرکه این جلسه از فیلم مستندی به همین نام درباره 
زندگی کامو برداشته شده اســت و امیدوارم بتوانیم به درک عمیقی از این عبارت در 
این جلســه برسیم. کامو متولد الجزایر اســت؛ مستعمره ای فرانسوی با بافت اقتصادی 
اجتماعی و سیاسی بسیار پیچیده. جدال فکری و سیاسی از همان دوران جوانی با وی 
رشــد می کند و او را مبدل به تک ســتاره این میدان می کند و نکته شگفت آن است 
که بیست ســال تمام بر یک موضع پافشاری می کند و دست به فراخوان های سیاسی 
تشکیل مجمع و فعالیت های سیاسی اجتماعی زیادی می زند و در نهایت کامو به شدت 
از ســوی جامعه روشنفکری فرانسه طرد می شود. به عنوان مثال سارتر نه تنها در این 
حوزه بلکه در تمام حوزه ها موضعی کامال مخالف کامو دارد. درک کامو از زیســت بشر 

درک تراژیکی است. کامو در پی کاستن از رنج بشر است.
نویسنده »شــاهراه« در ادامه افزود: کامو به انواع ایدئولوژی های سیاسی بدبین است. 
اما قرار نیست نگاه تراژیک اش منجر به تلخ اندیشی شود. خودش نمونه بارز این قضیه 
اســت. کامو خود را یک الجزایری می داند و در فضای روشنفکری فرانسه بسیار تک رو 
اســت و پیام این کتاب هم درواقع این است که جز با ابتکار و خالقیت نمی توان سراغ 
مشکل بغرنجی مانند الجزایر رفت. اینکه کامو به عنوان یک روشنفکر چه ویژگی هایی 
دارد قابل بحث اســت. روشــنفکر در آن دوران با اینکه خاستگاه چپی ندارد در عین 
حال با مارکسیســم عجین می شود اما کامو هرگز مارکسیست و ملی گرا و روشنفکری 
کاتولیک نیســت.  کامو معتقد است جز با روشــن بینی و جز به اعتراف همه جانبه به 
پیچیدگی محرز شــرایط قادر به حل مساله ای همانند الجزایر نیستیم. کامو برای حل 
این مســاله تن به مردم نگاری می دهد. در مقابل سارتر تن به سفر نمی داد. کامو هرگز 
تن به مغلطه های روشــنفکرانه نداد و همیشه با شکی ارزشمند به مسائل نگاه می کرد. 

مقاالت انتهایی کتاب در زمان اوج جنگ و درگیری ها در الجزایر نوشته شده اند. ارتش 
فرانسه مشغول کشتن است و شورشیان هم مشغول قتل عام و مثله کردن اند و جنگ 
در چند جبهه جاری اســت. وضعیتی مانند سوریه و یمن و فلسطین را در نظر بگیرید 
و نقطه درخشــان این کتاب نیــز همین بدون تاریخ مصرف بودنش اســت. همه این 

وضعیت ها بسیار نیاز به راه حل کامویی دارند.
ســپس مهدی یزدانی خرم عنوان کرد: کامو آنچنان شــخصیتی چندگانه و چندسویه 
دارد که صاحب سخن را بر سر شوق می آورد. وقتی قرار ترجمه  این کتاب را با مترجم 
آن هانیه رجبی گذاشــتیم دوستی اظهار کرد که مساله الجزایر سال هاست تمام شده 
و انتشــار چنین کتابی بی مورد است. این حرف شعار نیست؛ مساله الجزایر تمام شده 
امــا کاری که کامو در این کتاب و مجموعه مقاالت می کند نشــان می دهد که چگونه 
می توان به یک واقعه سیاســی و تاریخی به شــکلی نگاه کرد که تاریخ مصرف نداشته 
باشد. دو تا مساله دغدغه روشنفکرهای آن زمان بوده است؛ ویتنام و الجزایر. درباره این 
دو قضیه انبوهی نظریه در آن دهه ها نوشته شده است و انبوهی کتاب در کتابفروشی ها 

درباره الجزایر وجود دارد.
مســاله الجزایــر در نهایت با درایت شــارل دوگل حل شــد و نگاه کامــو و همکاری 
لیبرال هایی مانند رمون آرن با دوگل در حل این مساله بسیار موثر بود. مساله الجزایر 
بســیار پیچیده بود. سه نسل خانواده فرانســوی در این کشور زندگی کرده بودند و از 
ســوی دیگر مردمی بومی در این خاک سکنا داشتند و از سوی دیگر این کشور خاک 
فرانســه به شمار می آمد. در مقاله اول کامو  در این کتاب به قوانین زندگی در الجزایر 
اشــاره شده است.  در سال 1958 عمال همه چیز در حال انفجار بود. دوگل به قدرت 
رسید و بسیار پیروزمندانه به الیزه رسید. دوگل در سال 1962 در پی اعطای استقالل 
بــه الجزایر بود اما نکته قابل تامل اینجاســت که الجزایر در پــی حفظ رابطه خود با 
سرزمین مادر بود.  در نتیجه درگیری نظامی وحشتناکی رخ داد.  ارتش در پی کودتا 
علیــه دوگل بود اما دوگل غائله را ختم به خیر کرد. در این بین روشــنفکرانی مانند 
مالرو و گاری به حمایت از دوگل برخاستند. مقاالتی که کامو درباره الجزایر نوشته بود 
در این میان نقش مهمی ایفا کرد و ذهن دوگل را به عنوان یک سیاســتمدار و نه یک 

نظامی به خود مشغول داشت.
نویســنده »خون خورده« در ادامه گفت: کتاب »وقایع نگاری های الجزایر« از این جهت 
خیلی مهم اســت که کامو به عنوان یک الجزایری، یک فرانســوی و یک روشــنفکر 
این میان مانده اســت. این وســط او در پی ایجاد تعادلی است که به مفهوم گفت وگو 
اســت. کامو به دلیل گــره زدن تجربیات تاریخی با واقعیــات تاریخی موجود به نتایج 

شگفت آوری می رسد و کمتر روشنفکری است که چنین دستاوردهایی داشته باشد. 
به همین دلیل اســت که کامو با اینکه از مرگ او نزدیک به شصت سال هم می گذرد 
هرگز کهنه نمی شــود. درست است که سارتر رمان نویس با قدرت همچنان باقی مانده 
است اما سارتر روشنفکر به شدت سقوط کرده است. اما درباره کامو چنین نیست. کامو 
در هر دو حوزه هنوز زنده اســت. کامو در طول زندگی خود مدام در حال تالش برای 
تبلیغ نکشــتن بود. روشــنفکران امروز ما چقدر می توانند به این نگاه کامویی نزدیک 
باشند، در میانه بایستند و نگاه چپی و راستی را کنار بگذارند و از »زنده باد، مرده باد« 
فاصله بگیرند؟ فقدان این نگاه کامویی به جریان روشــنفکری ما بسیار لطمه زده است 

و از این جهت خواندن آن بسیار مهم است.
میراث کامو درباره الجزایر صرفا چند یادداشــت درباره یک منطقه نیست. مسیری که 
کامو در این کتاب ترســیم می کند مســیری بدون پرچم و بدون نماد و بدون زنده باد 
مرده باد  اســت اما مســیری عقالنی اســت. اولین مقاله این کتاب از از سال 1939 و 
آخرین آن مربوط به 1958  و پیگیری مداوم کامو در این بیست سال قابل تامل است. 
کامو عمال از معدود ســلبریتی های ادبیات جهان است که هرگز کهنه نشد و در عین 
قدرت و شهرت رسانه ای از مساله الجزایر دست نکشید و میدان را با وجود انواع آزارها 

و تهدیدها خالی نکرد.
هانیــه رجبی مترجم این اثر نیز در انتهای این نشســت از عالقــه خود برای ترجمه 
دست نوشــته های دیگر فالسفه سخن گفت و همچنین به دشــواری های ترجمه این 
کتاب پرداخت. وی عنوان کرد: بســیاری از مکان هایی که در این کتاب کامو به آن ها 
اشــاره کرده امروز دیگر وجود ندارند و من برای تطابق آن ها با مکان های امروزی یک 
نقشه الجزایر را در اتاقم چسبانده بودم تا مسیر حرکت کامو را در نقاط مختلف الجزایر 

دنبال کنم.
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کمتر روشنفکری به دستاوردهای کامو رسیده است

کامو؛ جنون صداقت

ترقی اقتصادی : رمان »رومی« شــامل 
داســتان زندگی موالنا جالل الدین محمد 
بلخی به قلم بهمن شــکوهی توسط نشر 

نگاه به چاپ سوم رسید.
 رمان »رومی )جالل الدین محمد(« نوشته 
بهمن شــکوهی به تازگی توسط انتشارات 
نگاه به چاپ سوم رسیده است. چاپ اول 
این کتاب پاییز سال 97 به بازار نشر آمد.
شــکوهی نویســنده این کتاب، ســابقه 
سرایش شعر و دوســتی با شاعرانی چون 
قیصر امین پور را دارد که در حیطه نگارش 
نثر، داستان برهه های مختلف زندگی موالنا جالل الدین محمد بلخی شاعر و 
عارف بزرگ ایرانی را در قالب رمان عرضه کرده است. گفتگوی مفصل مهر با 

این نویسنده درباره رمان مذکور )اینجا( قابل مطالعه است.
داستان رمان از دوران کودکی موالنا در بلخ شروع شده و تا بزرگسالی اش در 
قونیه ادامه پیدا می کند. آشنایی این فقیه با شمس تبریزی و تبدیل شدنش 
به یک عارف شیدا از موارد مهمی است که شکوهی در نگارش رمان در نظر 
داشته اســت. برهه تاریخی حمله مغول به ایران هم از مولفه های تاریخی و 
مقاطع مهم زندگی موالناســت که شــکوهی در »رومی« به آن توجه کرده 

است.
نویسنده »رومی« در فرازهایی واقعیت و افسانه را به صورت توام روایت کرده 

است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

به گفته دایه پیر، کودکی را کشان کشــان به سرداب خانه آوردند، ضجه های 
کودک از ناله های جالل الدین بلندتر بود، انگشــت کوچک کودک را با تیغی 
خراش دادند و دایه پیرخون انگشت را به شکم جالل الدین مالید. فریاد هردو 

کودک باالبود که کودک اندرونی را از سرداب بیرون بردند.
برهان الدیــن جــوان به کــودک بیقرار نگاه می کــرد و از اینکه از دســت 
کســی کاری برنمی آید برافروخته می شــد، فکری به نظرش رسید و گفت: 
حضرت اســتاد، قشــون شــاهی نزدیک نیشــابور خیمه گاه دائمی دارند از 
کبوتران نامه بر قشــون اســتفاده کنید، اگر طفل را نمی شــود به نیشــابور 
رســاند، احوالش را با کبوتــر پیک به نیشــابور بفرســتید و از فریدالدین 
 اســتعالم کنیــد. از پــادگان نیشــابور تــا بازار راهــی نیســت، فقط اذن 

سلطان عالءالدین الزم است.
بهاء ولد دستی بر شانه برهان الدین زد و گفت:

اذن عالء الدیــن با من، مرقومه ای بنویس، ملکه خاتون مهر کند، با محافظان 
طبیب به مقر شــاه بازگردیــد و مکتوب را به پادگان نیشــابور پرواز دهید  
دو روز بعد کبوتر پیک باز خواهد گشــت خون کودک اندرونی روی شــکم 
جالل الدین ماسیده بود اّما جالل الدین آرام نمی گرفت، بهاءولد دوباره نگاهی 

به عمید مروزی کرد و با نگرانی پرسید:
تا اذان مغرب فردا؟

چاپ سوم این کتاب با 578 صفحه، طرح جلد جدید و قیمت 70 هزار تومان 
عرضه شده است.

 آد   م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

 رمان زندگی موالنا 
به چاپ سوم رسید

کافهکتاب

فرهنگ

نظرسنجی آمازون: مطالعه موجب شادی می شود


