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    شفافیت پولی و بانکی 
با بالک چین و فین تک

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات اعالم کرد

بیمه های اعتبار 
صادراتی جایگزین

LC می شود
صفحه4

صفحه4

 هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت برگزار شد 
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چالش های راننده محوری بیمه 
شخص ثالث

تداوم نزول ارزش روپیه
تیره ترین ابردرآسمان اقتصاد هند

»اسماعیل  خان« دل ُپری دارد
کتاب در ایران و جهان ُمرد!

صفحه5

صفحه 7

صفحه 8

شرایط برای راننده محورشدن بیمه ثالث مهیا نیست

سیاستهایارزترجیحیجوابنمیدهد
دالر ۴۲۰۰ تومانی هم دردی را دوا نکرد

مشروحاینگزارشرادرصفحهدوبخوانید

آفتاب »چاویزمو« 
غروب می کند؟

ریشههای
بحرانونزوئال

 بی تعادلی در بزرگترین 
سازمان بیمه گر کشور

در زمان جنگ نقل می شد که یک بنده خدایی از مسئولین پول جمع می کرد 
آن هم به دالر و وقتی بچه های جبهه از او سوال کردند که در زمان جنگ این 
پولها را برای چه جمع می کنی؟ گفته بود: »این پول ها را برای فردای انقالب 
جمع می کنم و نگاه می دارم« و بچه های جبهه به او گفته بودند: »مرد حسابی 
اگر ما خدایی نکرده در جنگ شکست بخوریم که دیگر فردایی برای انقالب نمی 

ماند که تو برای آن پول جمع می کنی؟!«... 

کاهش شــیب افزایش قیمت مسکن پیش بینی شده بود و اکنون در 
دی ماه محقق شــده است. آمار مراجع رسمی نشان می دهد که رشد 
قیمت مسکن  حدود 2.5 و یا براساس گزارش دیگری 1.5 درصد بوده 
که نشان می دهد بازار، انرژی گذشته را از دست داده است. این انتظار 
وجود دارد که این روند تا پایان ســال ادامه پیدا کند و در سال آینده 

هم قیمت مسکن به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا نکند...

اخیراً پس از اینکه شــرکت آمریکایی اپــل مجبور به تعدیل پیش بینی 
فروش خود شد، تیم کوک مدیرعامل این شرکت اعالم کرد که کاهش 
فروش این شــرکت در چین جزو عوامل تأثیرگذار در این تعدیل بوده 
است. افت بازار شــرکت اپل که کاهش شدید ارزش سهام این شرکت 
را نیز در پی داشــته اســت، به خوبی نشان می دهد که بازار چین تا چه 
اندازه برای بسیاری از شرکت های بزرگ آمریکایی حائز اهمیت است...

 خداحافظی با رونق 
سالم بر رکود

نیاز خانوارهای 
آمریکایی به چین 

صفحه 7صفحه 2صفحه 2

aشانگ جین ویaمهدی سلطان محمدیaعلی حیدری

کودتایــی که نیکالس مادورو مدت ها بود از آن ســخن 
می گفت، اگرچه نه به شــکل یک کودتای نظامی، اما در 
قامت یک آشــوب تمام عیار خیابانی باالخره از راه رسید 
و بار دیگر التهــاب را به جان جامعــه ونزوئال انداخت.
خیابان های کاراکاس طی روزهای اخیر شاهد تظاهرات 
و درگیــری میان مخالفــان و موافقــان رئیس جمهور 
ونزوئال از یک ســو و نیروهای امنیتی و مخالفان از سوی 
دیگر بوده اســت. ونزوئال طی دست کم 5سال از 6سال 
ریاست جمهوری نیکالس مادورو، شاهد بحران بی سابقه 

سیاسی و اقتصادی بوده است...



ترقی اقتصادی : بر اساس تحقیقی که اتاق بازرگانی تهران تهیه کرده است: »برای 
تأمیــن یارانه بنزین به صادرات روزانه 45 هزار بشــکه نفت و بــرای تأمین یارانه 

کاالهای اساسی نیز به صادرات روزانه 475 هزار بشکه نفت نیاز داریم.«
در شــرایطی که تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را به کمیســیون تلفیق ارائه 
داده بودند که طبق آن یارانه بنزین از سال آینده بین تمام مردم به صورت مستقیم 
و برابر تقسیم و در مقابل آن قیمت بنزین آزاد می شد )90 درصد فوب خلیج فارس( 
عصر دیروز اعضا کمیســیون تلفیق این طــرح و هرگونه طرح دیگری که منجر به 
افزایش قیمت بنزین در ســال آینده می شــد را رد کردند. این اتفاق به این معنی 
است که ســال آینده هیچ تغییری در روش کنونی تخصیص یارانه بنزین نخواهیم 
داشــت و قیمت هم افزایش پیدا نخواهد کرد. ســید علی ادیانی، عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس با اشــاره به دریافت حدود 40 پیشنهاد درباره قیمت سوخت 
و ســهمیه بندی گفته است: »هیچ کدام از پیشنهادها در این کمیسیون رأی نیاورد. 
کمیســیون تلفیق پس از دریافت پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس به 

این نتیجه رســید که مصوبه ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی بنزین 
برای ســال آینده نداشــته باشــد. البته دولت اختیار دارد که اگر در ســال 9۸ به 
جمع بندی برسد، اصالحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال 9۸ تا آنجا 
که کمیســیون تلفیق تصمیم گرفته هیچ مصوبه ای درباره سهمیه بندی و افزایش 

قیمت بنزین وجود ندارد.«
ســال گذشــته هم در جریان بررســی الیحه بودجه اکثر نمایندگان مجلس با هر 
تغییری درزمینه قیمت ســوخت و سهمیه بندی مخالف کردند و این در حالی است 
که کارشناســان انرژی اصالح قیمت  ســوخت را به نفع اقتصاد کشور می دانند. به 
اعتقاد بســیاری از کارشناسان در سال های گذشــته پرداخت یارانه بسیار سنگین 
دولــت به ســوخت و افرادی که خودرودارند عالوه بر اینکــه به افزایش مصرف در 
کشور دامن زده است فضای بسیار مناسبی هم برای قاچاق گسترده بنزین که گفته 

می شود روزانه حدود 40 میلیون لیتر است، فراهم کرده.
بر اســاس تحقیقی که اتاق بازرگانی تهران تهیه کرده اســت: » برای تأمین یارانه 
بنزین به صادرات روزانه 45 هزار بشــکه نفت و برای تأمین یارانه کاالهای اساسی 
نیز به صادرات روزانه 475 هزار بشــکه نفت نیــاز داریم به عبارت دیگر برای تأمین 
یارانه ارزی بنزین و کاالهای اساســی درمجموع به صادرات روزانه 900 هزار بشکه 

نفت باقیمت 75 دالر بر بشکه نیاز خواهیم داشت.«
رئیس اتاق تهران اواخر مهرماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز نگرانی 
از شــرایط تخصیص یارانه بنزین و آسیب های آن به اقتصاد کشور گفت:» در حال 
حاضر حدود 90 میلیون لیتر ســوخت بنزین هزارتومانی در کشور مصرف می کنیم 

کــه اگر قیمت آن را با دالر 12 هزارتومانی در نظر بگیریم می شــود 7 ســنت در 
صورت که در نزدیک ترین کشــورهای اطراف ما یعنی عراق و افغانستان به ترتیب 
بنزین با 63 سنت و 73 ســنت عرضه می شود و تنها کشوری که باقیمت پایین تر 
از ما در جهان بنزین عرضه می کند؛ ونزوئال هســت که قیمت بنزین در آن حدود 

2 سنت است.«
او در ادامه گفــت:» ما باید تصمیم گیری درباره بنزین را هر چه زودتر انجام دهیم 
و به نتیجه های بســیار خوبی خواهیم رسید. قباًل سهمیه بنزین را بر اساس ماشین 
می دادیم ولی پیشــنهاد ما این است که بنزین را حتماً به فرد بدهیم؛ آمارهایی که 
ما اســتخراج کرده ایم نشــان می دهد  بین دهک های یک تا 10، دهک اولی بیش 
از 25 برابر دهک آخری از یارانه بنزین اســتفاده می کند، دهک اول 1.1 اســتفاده 
می کنــد از یارانه بنزین و دهک 10، 25.6؛ که این اصاًل عادالنه نیســت و با توجه 
به همین بهتر اســت به جای اینکه بنزین را به وســایل نقلیه بدهیم به سرانه مردم 
بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم و از این راه می توانیم 4 میلیارد دالر یعنی حدود 20 
میلیون لیتر صادرات بنزین به کشــورهای همسایه باقیمت 50 سنت در روز داشته 
باشــیم. این طرح می تواند درآمد ریالی به همراه داشته باشد و خیلی از بدهی های 
دولت به پیمانکاران، بانک ها و... پرداخت شود. نکته مهم این است که هرچه زودتر 
تصمیم گیری شود، قطعاً به نفع اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته می شود.« 
البته مهم ترین مانع پیش روی مســئوالن برای تصمیم گیــری در ارتباط باقیمت 
ســوخت نگرانی از اثرات منفی آن روی بخش های دیگــر اقتصاد ازجمله افزایش 

قیمت ها، جهش تورم و شکل گیری اعتراضات مردمی هستند.

ترقی اقتصادی : امســال در رده بنــدی آزادترین اقتصادهای 
جهان، رتبه نخست به هنگ کنگ رسید و ایران با 51.1 امتیاز 
باالتر از کشــورهای آنگــوال، توگو و چاد و پایین تــر از لبنان  

ماالوی و افغانستان در رده 155 قرار گرفت.
بنیاد آمریکایی هریتیج به مانند ســال های گذشته، کشورهای 
جهان را بر اســاس شــاخص آزادی اقتصــادی رده بندی کرد. 
طبق تعریف هریتیج، آزادی اقتصادی به عنوان حق هر انســان 
در کنتــرل نیروی کار و اموال خود، حق اشــخاص در انتخاب 
آزادانه مشــاغل و حق تولید، مصرف و سرمایه گذاری به صورت 

آزادانه است.
شــاخص آزادی اقتصادی که برحســب عددی از صفر تا صد 
)بســته ترین اقتصاد صفر و آزادترین صد( بیان می شود خود از 
چهار شاخص: حاکمیت قانون )حقوق اموال، یکپارچگی دولت 
کارایی قضائی(، اندازه دولت )مخارج دولت، بار مالیاتی، سالمت 
مالی(، کارایــی قوانین )آزادی کســب وکارها، آزادی بازار کار 
آزادی بــازار پول( و میزان باز بــودن بازارها )آزادی در تجارت 

آزادی در سرمایه گذاری و آزادی مالی( تشکیل شده است.

در رده بندی امســال، اطالعات تا نیمه نخســت ســال 201۸ 
موردبررســی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. شــاخص آزادی 
2019 دربردارنــده اطالعــات 1۸0 کشــور جهــان اســت و 
کشورهای: عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن 

در این رده بندی نیامده اند.
کشورهای دارای امتیاز ۸0 تا 100 جزو کشورهای دارای نظام 
اقتصادی آزاد، امتیاز 70 تا 79.9 دارای نظام تقریباً آزاد، امتیاز 
60 تا 69.9 نسبتاً آزاد، 50 تا 59.9 تقریباً غیرآزاد و 0 تا 49.9 

دارای نظام بسته اقتصادی تعریف می شوند.
آزادترین اقتصادهای جهان

به مانند سال های گذشته، هنگ کنگ با 90.02 امتیاز به عنوان 
آزادترین اقتصاد جهان معرفی شــده اســت و پس ازاین کشور 
ســنگاپور، نیوزلند، سوئیس، اســترالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا 

امارات و تایوان در رده های دوم تا دهم جای گرفته اند.
بسته ترین اقتصادهای جهان

کره شــمالی با 5.9 امتیاز به عنوان بســته ترین اقتصاد جهان 
معرفی شــده اســت و پس ازاین کشــور، ونزوئال، کوبا، اریتره 

جمهوری کنگو، زیمباوه، گینه اســتوایی، بولیوی، جزایر تیمور 
الجزایر و اکوادور قرار دارند.

رتبه ایران
ایــران در رده بندی امســال بــا 51.1 امتیــاز در بین 

کشورهای دارای نظام اقتصادی تقریباً بسته، باالتر 
از کشــورهای آنگوال، توگو و چــاد و پایین تر از 
کشــورهای لبنان ماالوی و افغانســتان در رده 
155 جهان قرار گرفته اســت. امتیاز ایران در 
مقایسه با ســال قبل 0.2 درصد بهبود داشته 
اســت. باالترین امتیاز ایران مربوط به مخارج 
دولتی با امتیاز ۸9.۸ و ســالمت مالی با امتیاز 

۸9.5 و پایین تریــن امتیــاز مربــوط به آزادی 
سرمایه گذاری با تنها 5 امتیاز بوده است.

رتبه دیگر کشورها
 در رده بنــدی امســال، آمریــکا در رده دوازدهم

کــره   ،2۸ رده  در  قطــر   ،24 رده  در  آلمــان 
جنوبی 29، ژاپن 30، اتریش 31، ترکیه 6۸، فرانســه 71 

 ایتالیا ۸0، عمان ۸۸، کویت 90، عربســتان 91، روســیه 9۸ 
چین 100 و هند 129 ایستاده اند.

بی تعادلی در بزرگترین سازمان 
بیمه گر کشور 

در زمان جنگ نقل می شد که یک بنده 
خدایی از مسئولین پول جمع می کرد 
آن هم بــه دالر و وقتی بچه های جبهه 
از او ســوال کردند کــه در زمان جنگ 
این پولها را بــرای چه جمع می کنی؟ 
گفته بود: »این پــول ها را برای فردای 
انقالب جمع می کنم و نگاه می دارم« و 
بچه های جبهه به او گفته بودند: »مرد 
حســابی اگر ما خدایی نکرده در جنگ 
شکست بخوریم که دیگر فردایی برای 
انقالب نمی ماند که تــو برای آن پول 
جمع می کنی؟!« شبیه حکایت همان 
بنده خدای دیگری که حدود 10 سال پیش باب دولتمردان متمول را باز کرد و از او 
پرسیدند این همه پول را برای چه جمع کرده ای؟ و مدعی شده بود که »پولها را برای 

فردای ظهور حضرت مهدی )عج( جمع کرده است ؟!«
باری حکایت ســازمان تامین اجتماعی به مرحله ای رســیده است که بدون کمک 
مجلس و دولت و ســایر ارکان و اجزاء نظام نمی شــود فردایی برای آن متصور بود و 
الزم است که یک اتفاق نظر ملی و اجماع رای همگانی برای نجات این سازمان حاصل 
شود و مجموعه حاکمیت دست به دست هم بدهند تا در جهت بازگشت تعادل منابع 
و مصارف )نقدی، جاری و تعهدی(، تنظیم ورودی ها و خروجی ها و پایدار ســازی 
مالی و سازگارسازی قوانین، مقررات، روال ها و رویه های اجرایی آن با اصول، قواعد و 

محاسبات بیمه ای گامهای جدی و موثری بردارند.
نقطه عزیمت این اقدامات که می توان آنها را با رویکرد اضطراری و جبرانی، و سپس 
رویکرد ترمیمی و اصالحی مدنظر قرار داد و اولویت بندی کرد، بایستی بر بازپرداخت 
تمام یا بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و تنها در این 
صورت اســت که می توان در جهت انجام سایر راهکارها اندیشید و حرکت کرد. و از 
سوی دیگر بایستی از اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای که 
منجــر به کاهش ورودی ها و منابع و افزایش خروجی ها و مصارف ســازمان تامین 
اجتماعی می شــود احتراز ورزید و از تشــدید شــرایط بحرانی و کسری قابل توجه 

خودداری کرد .
متاسفانه مشاهده می شود که برخی اقدامات و تالشها در جهت عکس این رویکردهای 
الزامی صورت می پذیرد و در شــرایطی که همگان بایستی به کمک سازمان تامین 
اجتماعی بیایند و در جهت پایدارســازی مالی آن و تامین کســری نقدی، جاری و 
تعهدی گام بردارند، عکس آن عمل می کنند و در حالی که بلحاظ بروز شرایط بحران 
اقتصادی بایستی به کمک سازمان تامین اجتماعی که مأمن و نقطه اتکاء و امید نیمی 
از جمعیت کشور اســت مبادرت نمایند، درجهت عمل می نمایند. شاهد این مدعا 
تالشهایی که برای تغییر همزمان ماده 41 قانون تامین اجتماعی )حق بیمه پیمانکاری 
ها( و ماده 41 قانون کار )حذف حداقل دســتمزد یکسان( در جریان است. در حالی 

که در تمام کشورهای دنیا و حتی کشور هایی که با بحران اقتصادی مواجه نیستند
و برای توسعه کسب و کار می خواهند به ترقیق قانون کار به نفع کارفرمایان مبادرت 
کنند، ابتدا به تقویت و تعمیم قانون تامین اجتماعی می پردازند تا اطمینان خاطر و 
امید به آینده را در نیروی کار تقویت کنند و سپس به اصالح، تعدیل و ترقیق قانون 
کار دست می زنند. حتی اگر کشور در شرایط بحران اقتصادی موجود نبود نیز ترقیق 
همزمان قانون کار و قانون تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان توصیه نمی شود و بلکه 
ایجاد رابطه معکوس بین ایــن دو یعنی تقویت قانون تامین اجتماعی و نهاد تامین 
اجتماعی در مقابل ترقیق و تضعیف قانون کار توصیه می شود و در این شرایط غالب 
تجارب علمی و عملی دنیا کمک به نظام تامین اجتماعی برای تقویت و تعمیم پوشش 
های بیمه ای توصیه می نمایند . پر واضح است که اگر زیر ساختهای الزم نظیر پایگاه 
اطالعات جامع و یکپارچه بازار کار و اشــتغال ، شناسنامه یا پرونده الکترونیک کار و 
اشتغال )در گذشته های دور کارت یا شناسنامه یا دفترچه اشتغال وجود داشت و االن 
نیست( سامانه و پنجره واحد خدمات کار و اشتغال وجود داشت، اعمال عدالت منطقه 
ای و ایجاد توازن در حداقل دستمزد به نفع دستمزدهای باالتر امری پسندیده است 
ولیکن در شرایط موجود که حداقل دستمزد کارگری یکسان زیر خط فقر قرار دارد 
توسل به حداقل دستمزد منطقه ای با هدف کاهش و تقلیل آن کار صحیحی نیست. 
کاماًل صحیح است که بگوئیم حداقل دستمزد در تهران و کالن شهر ها و مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی )عسلویه و ... ( بایستی باالتر از حداقل دستمزد ملی باشد ولی اینکه 
به بهانه رویکرد منطقه ای حداقل دستمزد را از همین مقداری که هست تنزل دهیم 
امر پسندیده ای نیست و منجر به تضعیف همزمان و توامان قانون تامین اجتماعی و 

سازمان تامین اجتماعی و نیز قانون کار و حقوق بنیادین کار می شود.
شایسته است همانطور که در ستاد تدابیر ویژه و ... بخاطر شرایط مبتالبه کشور، بسته 
های حمایتی برای تمامی حــوزه ها )واردکنندگان، صادر کنندگان، تولیدکنندگان 
حمل و نقل و ... ( طراحی و به مورد اجرا گذاشــته می شود، برای حوزه کار و تامین 
اجتماعی نیز بسته های حمایتی ویژه ای طراحی و بمورد اجرا گذاشته شود تا فردای 
تامین اجتماعی که فردای اقشــار مولد، خدوم  و تالشگر جامعه کار و تولید در گرو 
آن است، تضمین گردد. و اگر قرار است به کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی 

کمک و مساعدتی صورت پذیرد، از جیب دولت انجام شود نه از جیب کارگران.
منبع: اتاق بازرگانی تهران

خداحافظی با رونق، سالم بر رکود
قیمت مسکن  افزایش  کاهش شیب 
پیش بینی شده بود و اکنون در دی 
ماه محقق شده اســت. آمار مراجع 
رسمی نشان می دهد که رشد قیمت مسکن  حدود 2.5 و یا براساس گزارش 
دیگری 1.5 درصد بوده که نشان می دهد بازار، انرژی گذشته را از دست داده 
است. این انتظار وجود دارد که این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند و در سال 
آینده هم قیمت مسکن به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا نکند. شواهد نشان 
می دهد که بازار مســکن  در آســتانه ورود به رکود است و ممکن این رکود تا 
چند ســال آینده ادامه پیدا کند. حجم معامالت مسکن به شدت پایین آمده و 

رشد قیمت ها هم کند شده است.
در شــرایط فعلی در بخش عرضه مســکن مشــکل نداریم بلکه مسئله در بی 
تحرکی طرف تقاضاست. خانوارها توان کافی برای خرید مسکن ندارند و از راه 
هایی مثل پرداخت اعتبارات ارزان قیمت یا رشــد درآمد ملی می توان به این 
بخش تحرک بخشید که در شرایط فعلی چشم انداز مثبتی درباره این دو روش 
وجود ندارد. به دلیل تحریم ها رشــد درآمد ملی با تردید همراه اســت و بعید 
است طی سال های آینده قدرت خرید خانوار در این بخش رشد قابل توجهی 
پیدا کند. از ســوی دیگر پرداخت تسهیالت و اعتبارات ارزان به دلیل وضعیت 

بانک ها دچار محدودیت است. 
با توجه به این دو عامل تحریک تقاضا دشــوار اســت. با این وجود تنها عامل 
اثرگــذار دیگر که می تواند به بهبود تقاضا کمک کند، نرخ بهره اســت. بانک 
مرکزی در چندماه گذشته سیاست هایش را در مسیر کاهش نرخ بهره تنظیم 
کرده و این را می توان به طور واضع در بازار اوراق مشــارکت و خزانه دید. این 
بازار جایی اســت که می توانید نــرخ تعادلی بهره را تعقیب کنید و با توجه به 
وضعیــت یان بازار  می توان گفت که نرخ بهره کاهــش یافته اما اثر آن هنوز 
به اندازه ای محســوس نشــده که خود را در بازار مسکن نشان دهد و آن را به 

تحرک وادارد. 
اگر سیاســت های بانک مرکزی در همین مسیر ادامه یابد، می تواند به عنوان 
اهرمی در رونق بازار مســکن عمل کند. با این وجود با توجه به وضعیت کلی 
بازار مســکن و دوره های مختلفی که بــازار طی کرده، در انتهای دوره رونق و 
آســتانه رکود قرار داریم. اینکه قیمت ها در دوره رکود کمتر شود، ثابت بماند 
یا اندکی افزایش پیدا کند به دیگر متغیرهای اقتصادی مثل تورم بستگی دارد.

ترقی اقتصادی : کودتایی که نیکالس مادورو مدت ها بود از 
آن سخن می گفت، اگرچه نه به شکل یک کودتای نظامی، اما 
در قامت یک آشــوب تمام عیار خیابانی باالخره از راه رسید و 
بار دیگر التهاب را به جان جامعه ونزوئال انداخت.خیابان های 
کاراکاس طی روزهای اخیر شــاهد تظاهرات و درگیری میان 
مخالفان و موافقان رئیس جمهور ونزوئال از یک سو و نیروهای 

امنیتی و مخالفان از سوی دیگر بوده است.
ونزوئال طی دست کم 5سال از 6سال ریاست جمهوری نیکالس 
مادورو، شاهد بحران بی سابقه سیاسی و اقتصادی بوده است. 
طی این مدت بیش از 3 میلیون نفر از مردم این کشــور زیر 
فشار فقر به کشورهای همســایه گریخته اند. تورم در ونزوئال 
اکنون دیگر با هیچ متر و معیاری قابل ســنجش نیست. مردم 
این کشــور تورم یک میلیون درصــدی را تجربه می کنند که 

رقمی بی سابقه در جهان است.
همزمان با به قدرت رســیدن مــادورو در ونزوئال، مخالفت ها 
بــا او افزایش یافت. او گروه های سیاســی مخالف را متهم به 
کارشــکنی در اقتصاد می کرد و آمریکا را متهم به حمایت از 
آنها. در میانه آشفتگی داخلی ونزوئال، قیمت جهانی نفت نیز 
روند نزولی به  خود گرفت تا اقتصاد نفتی این کشــور به شدت 
آســیب ببیند. این وضعیت در نهایت به اعتراض های گسترده 
خیابانی ســال 2017 منجر شــد که با واکنش شدید دولت 
و برخــورد با مخالفــان همراه بود. بیــش از 160 نفر در این 
اعتراض ها کشــته شدند و نارضایتی از دولت بار دیگر به آتش 

زیر خاکستر تبدیل شد.
این نخســتین بار نیســت که دولت او با خطر سقوط روبه رو 
می شود اما نخستین بار است که مخالفانش توانسته اند  حمایت 
قابل توجه بین المللی برای خود دست و پا کنند. همانطور که 
جامعه ونزوئال به یک جامعه دو پاره تبدیل شــده، کشورهای 
جهان نیز در حمایت یا مخالفت با ادامه کار دولت این کشور 

دودسته شده اند.
از چاوز تا چاویزمو

انقــالب ونزوئالیی هــا را به خاطــر قهرمــان آن یعنی هوگو 
چــاوز، »چاویزمو« می خوانند. چاوز از ســال 1999تا ســال 
2013رئیس جمهــور ونزوئال بود. او زمانــی که در قدرت بود 
درگذشــت. پیش از چاوز، قدرت در ونزوئــال دهه ها بین دو 
حزب دست به دست می شد. انتخابات برگزار می شد اما مردم 
آنقدرها به حضور در انتخابات اقبالی نداشتند. در سال 19۸9 
زمانی که دولت تصمیم گرفت دست به سیاست های ریاضتی 
گســترده بزند، شــورش های مردمی سراسر کشــور را در بر 
گرفت. این شــورش ها با مداخله ارتش ســرکوب شد. هزاران 
نفر قربانی شــدند. در همین ســال ها بود که چاوز در عرصه 
سیاست و قدرت ونزوئال ظاهر شد. او سرهنگ ارتش و از یک 
خانواده روستایی بود. چاوز جوان در سال 1992یک کودتای 
نظامی را رهبری کرد اما شکســت خــورد. او به زندان افتاد 
اما ســخنانش که پیش از رفتن به زنــدان از تلویزیون پخش 
می شد، قلب بســیاری را در ونزوئال تسخیر کرد. ونزوئالیی ها 
در وجــود او امید به آینده دیدند؛ امیــدی که قرار بود چند 
ســال بعد جایگزین دولت فاسد و متصلب وقت در این کشور 
شــود. چاوز آزاد شد و در سال 199۸، در صدر حزب کوچک 
چپ گرای »جنبش جمهوری پنجم« به راحتی پیروز انتخابات 
شــد؛ حزبی که بعدا به »حزب سوسیالیست متحد« تغییر نام 

داد و مبدا و مقصد همه امور سیاسی در ونزوئال قرار گرفت.

چاوز خیلی زود قانون اساسی را تغییر داد و قدرت را در دست 
رئیس جمهور متمرکز کرد. او نیز مثل قهرمانش یعنی سیمون 
بولیوار که استعمارگران اسپانیایی را از آمریکای جنوبی بیرون 
راند، سودای جنبش های انقالبی منطقه ای در سر داشت. او از 
درآمدهای نقتی ونزوئال اســتفاده کرد تا ابتدا با کوبا و سپس 
با دیگر کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و دریای 
کارائیــب اتحادی تشــکیل دهد در مقابــل هژمونی تاریخی 

آمریکا در منطقه.
چــاوز بر تمام ظرایف رفتارهای یک رهبر پوپولیســتی واقف 
بود. او استاد جلب آرای مردم در انتخابات بود. چاوز ونزوئال را 
با ســخنرانی هایش و با حضور بی نظیرش در برنامه تلویزیونی 
»سالم رئیس جمهور!« مسحور خود کرده بود. او ساعت ها در 
این برنامه علیه دشــمنانش ســخن می گفت؛ علیه واشنگتن 
علیه »امپریالیســت ها« و علیه صاحبان ســرمایه. او خاطره 
تعریف می کــرد و لطیفه می گفت. چــاوز آواز هم می خواند. 
او حتی در این برنامه حکم هــم صادر می کرد؛ حکم زندانی 

کردن افراد.
چاوز با نفت ارزان قیمت، اقتصاد کوبا را ســرپا نگه می داشت 
و کوبایی ها در مقابل، هزاران پزشــک به ونزوئال فرســتادند 
تا شــبکه بهداشــت و درمان این کشــور را راه اندازی کنند. 
پــس از کودتای نافرجام ســال 2002علیه چــاوز، کوبایی ها 
تیم های نظامی و اطالعاتی شــان را هــم برای آموزش رفقای 
ونزوئالیی شان فرســتادند. از این زمان بود که فضای سیاسی 

در ونزوئال بسته تر از قبل شد؛ این بار به سبک کوبایی ها.
»انقالب بولیــواری« در ونزوئال با انقالب کوبــا متفاوت بود. 
»سوسیالیســم قرن بیســتمی« که چاوز به دنبــال بنای آن 
بــود، بر انتخابات و دمکراســی مبتنی بود. ونزوئال همیشــه 
رنگ و بوی انتخابات داشت؛ انتخابات محلی، رفراندوم، انتخات 
ریاست جمهوری؛ رای گیری ها در ونزوئالی چاوز یکی پس از 
دیگری از راه می رســیدند و چاوز طی 15ســال حضورش در 
قدرت، صندوق های انتخاباتی در تمام ســطوح را یکی پس از 

دیگری فتح کرد. اعتراض اما در کشور انتخابات جایی نداشت. 
در ســال 2003حدود 3میلیون نفر طومــاری را امضا کردند 
و براســاس قانون اساسی که چاوز در سال 1999اصالحاتش 
را انجــام داده بــود، خواســتار برگــزاری مجــدد انتخابات 
ریاســت جمهوری شدند. این عده در لیست سیاه قرار گرفتند  
از وام های دولتی محروم شــدند و شــغل های دولتی شان را 
از دســت دادند. چاوز فعالیت روزنامه نــگاران را هم محدود 
 و ســیطره ســازمان های دولتی بر بخش های مختلف اقتصاد

 فرهنگ، جامعه و سیاست را تقویت کرد.
نیکالس مادورو، نخســت وزیر چاوز 6هفته پس از درگذشت 
او در انتخاباتی ویژه، رئیس جمهور شد. او به هواداران انقالب 
ونزوئــال که آنها را »چاویزتا« می خوانند می گفت که پرنده ای 
کوچک بــرای او از رهبر فقید ونزوئال خبر می آورد. مادورو از 
همان ابتدا خود را »پســر چاوز« نامیــد و گفت که هر آنچه 
انجــام می دهد بر مبنای خواســت و فرامین »فرمانده چاوز« 

است.
مخالفان چاویزمو

مخالفان چاویزمو در ونزوئــال را »آنتی چاویزتا« می نامند. آن 
را باید به 3گروه عمده تقســیم بندی کرد. نخست یک طبقه 
سیاستمدار کالسیک ونزوئالیی هســتند که از ابتدا از سوی 
چاوز به حاشــیه رانده شــدند. اینها احزابی هستند که دائما 
درگیــر چانه زنی بــا یکدیگرند و حتــی در مخالفت با دولت 
مرکزی هم متحد نیستند. مخالفان سیاسی کالسیک دولت در 
ونزوئال، حمایت گسترده مردمی ندارند و هیچ گاه نتوانسته اند 
هواداران خود را زیر یک چتر واحد متحد کنند. دســته دوم 
دانشجویان و فعاالن سیاسی جوان در ونزوئال هستند. بسیاری 
از آنهایی که طی یک ســال گذشته در خیابان های ونزوئال با 

نیروهای امنیتی درگیر می شدند جزو همین گروه بودند.
این گروه یک رهبری واحد ندارند و هرگز نتوانســته اند پشت 
یک تفکر مشخص متحد شوند. گروه سوم اما به تازگی ظهور 
کرده و شــامل آن دســته از ونزوئالیی هایی است که زمانی 

خود هواداران پروپاقرص چاوز انقالبی بوده اند. اینها کســانی 
هســتند که از 5ســال پیش با به قدرت رســیدن مادورو و 
آغاز بحران سیاســی و اقتصادی در ونزوئال، روزبه روز فقیرتر 
شده اند و اکنون برای گذران زندگی محتاج کمک های دولتی 
هســتند. اغلب مردمی کــه در ماه های اخیــر در خیابان ها 
 در صف دریافت ســبدهای غذایی دیده می شــوند، جزو این 

دسته اند.
اینها اغلب دست به اعتراض های خیابانی هم نمی زنند چرا که 
اساسا آنقدر درگیر زندگی روزمره هستند که زمانی برای این 
قبیــل رفتارها ندارند. در عین حال، اینها چاویزتاهای قدیمی 

هستند و به گروه های اپوزیسیون هیچ اعتمادی ندارند.
ونزوئالی چاوز؛ ونزوئالی مادورو

ونزوئال زمانی ثروتمندترین کشــور آمریکای جنوبی بود. برای 
درک وضعیت ونزوئالی مــادورو باید ابتدا به دوارن ونزوئالی 
چــاوز نگاه کــرد. هوگو چاوز با ملی کــردن صنایع ونزوئال و 
پمپاژ پول به برنامه های اجتماعی این کشــور، چهره سیاسی 
 و اقتصــادی آن را متحــول کــرد. در دوران حکومت چاوز
بیکاری در این کشور نصف شد و در آمدهای مردم بیش از دو 
برابر. فقر تا 50درصد کاهش پیدا کرد و آموزش و بهداشــت 
پیشرفت چشمگیری داشــت. مادورو بالفاصله تالش کرد جا 
پای چاوز بگذارد و ادامه دهنده همان مکتب سیاسی باشد اما 
موفق نشــد. چاوز 2سرمایه گرانبها داشت که مادورو از وجود 

آنها بی بهره بوده است.
نخســت اینکه چاوز کاریزمایی داشت که ممکن است در هر 
ملتی تنها یک بار در وجود یک چهره سیاســی متبلور شــود. 
چاوز برای ونزوئالیی ها قهرمان بالمنازع بود. او طیف وسیعی 
از جامعه، از چپ ها، نظامیان، طبقه متوسط، کارگران و طبقه 
فرودست ونزوئال را با خود همراه کرده بود. مادورو اما هیچ گاه 
کاریزمای رهبر بزرگ انقالبی ونزوئال را نداشــته است. مادورو 
درس خوانده کوباســت. او چند ســالی را در پارلمان ونزوئال 
نماینده مجلس بود اما بعدا وارد دولت شد و حدود 7سال وزیر 
خارجه چاوز بود. مادورو نه پیشینه انقالبی چاوز را داشت، نه 
شــخصیت و مدیریت او را. حتی در دولت هم مادورو آنقدری 

کنترل الزم بر امور را ندارد.
 دوم اینکه چاوز از نعمت گرانبهای قیمت باالی نفت برخوردار 
بــود؛ نعمتی که با حضور نیکالس مادورو در قدرت با او ســر 
ناســازگاری گذاشــت. افزایش قیمت نفت، ثروت هنگفتی را 
نصیــب دولت ونزوئال در دوره چاوز کرد. بیش از یک تریلیون 
دالر وارد صندوق ذخیره این کشــور شد. درآمدهای سرشار 
نفتی پس از افزایش قیمت نفت در ســال 2004، به مناطق 
مختلف سرازیر شد و محبوبیت رهبر انقالب ونزوئال را بیشتر 
کرد. 10سال بعد، یعنی در سال 2014، درحالی که مادورو به 
تازگی به قدرت رسیده بود، اقتصاد تک محصولی ونزوئال زیر 

بار سقوط قیمت  جهانی نفت متالشی شد.
اقتصــاد ونزوئال از چاوز چیزی به ارث نبرده بود تا بتواند روی 
پای خود بایستد. چاوز در خرج کردن پول های نفتی تخصص 
داشــت اما از پولســازی در قالب یک اقتصــاد غیرنفتی هیچ 
نمی دانست. مادورو را نباید مسئول تمامی مشکالت در ونزوئال 
دانســت اما قطعا او مسئول ادامه فســاد گسترده اقتصادی و 
همچنیــن افزایش کشــمکش های سیاســی در این کشــور 
 اســت. در شرایط دشــوار امروز ونزوئال، آفتاب چاویزمو میل 

به غروب دارد.

ریشههایاقتصادیوسیاسیبحرانونزوئال
آفتاب »چاویزمو« غروب می کند؟ 

افزایش قیمت و تغییر مدیریت سوخت برای سال آینده در کمیسیون تلفیق رد شد

بنزین بازهم به بن بست رسید

ایران در رتبه 155 آزادترین اقتصادهای جهان

د ید گاه 

 نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی
علی حیدری 

 تحلیل گر بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی
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شاخص های بازار سهام
شــاخص کل بورس تهران در بازه زمانی 30 ماهه مورد بررسی یعنی از 5 مردادماه 
1395 تا 25 دی ماه 1397، ۸9945 واحد معادل 119 درصد رشد داشته است. در 
مدت مشــابه شاخص کل فرابورس ایران نیز با 11۸1 واحد افزایش به مقدار 197۸ 
واحد در 25 دی ماه 1397 رســید که رشد 14۸ درصدی را نشان می دهد. همانطور 
که مشاهده می شود در مدت مشابه شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت فعال تر با 

بازدهی به ترتیب 136 و 137 درصدی همراه بوده اند.

ارزش کل بازار سرمایه
در جدول زیر ارزش کل بازار ســرمایه به تفکیک ارزش بازار ســهام و صکوک نشان 
داده شده است. اندازه )ارزش( بازار سهام از 4376 هزار میلیارد ریال در 5 مردادماه 
95، به ۸560 هزار میلیارد ریال در 25 دی ماه ســال 97 رسیده است که بیانگر 96 
درصد رشد می باشد. ارزش بازار صکوک نیز از 212 هزار میلیارد ریال در 5 مردادماه 
95، به 92۸ هزار میلیارد ریال در 25 دی ماه سال 97 رسیده است که نشان دهنده 
33۸ درصد رشــد می باشد. در مجموع ارزش کل بازار سرمایه )سهام و صکوک( در 

بازه زمانی مورد بررسی با 107 درصد رشد همراه بوده است.

10 صنعت با بیش از 80 درصد ارزش بازار 
در تاریخ 25 دی ماه 97، گروه محصوالت شیمیایی 25.47 درصد از کل ارزش بازار 
بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. پس از گروه محصوالت شیمیایی، 
به ترتیب گروه های فلزات اساســی، اســتخراج کانه های فلزی و گروه فرآورده های 
نفتی، کک و ســوخت هسته ای در رتبه های دوم تا چهارم صنایع با بیشترین ارزش 

بازاری قرار دارند. 

 تعداد شرکت های پذیرفته شده و ثبت شده 
در بورس های اوراق بهادار

مجموع تعداد شــرکت های پذیرفته شــده در بورس تهران و فرابورس ایران از 400 
شــرکت در 5 مردادماه 95، به 429 شــرکت در 25 دی ماه ســال 97 افزایش یافته 
است که بیانگر رشد 7.3 درصدی می باشد. همچنین تعداد شرکت های ثبت شده نزد 
سازمان و پذیرش نشده در فرابورس ایران از 154 شرکت در 5 مردادماه 95، به 167 
شرکت در 25 دی ماه سال 97 افزایش یافته است که بیانگر رشد ۸.4 درصدی می باشد.

سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه
ارزش ســرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در 5 مردادماه سال 95 حدود 
12.3 هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در 25 دی ماه سال 97 و با 11 درصد 

رشد به 13.7 هزار میلیارد ریال رسیده است. 

ارزش معامالت بازار سرمایه
ارزش معامــالت در کل بازار اوراق بهادار در دوره 30 ماهه 5 مردادماه ســال 95 تا 
25 دی ماه 97، 65 درصد نسبت به دوره 30 ماهه مشابه قبل رشد داشته است. در 
بورس های کاالیی نیز ارزش معامالت در دوره 30 ماهه 5 مردادماه ســال 95 تا 25 
دی ماه 97 به 3454 هزار میلیارد ریال رسید که این مقدار نشان دهنده 167 درصد 

رشد نسبت به دوره مشابه قبل است. 
در مجموع کل بازارها نیز ارزش معامالت در دوره 30 ماهه 5 مردادماه ســال 95 تا 
25 دی ماه 97، 10۸ درصد نسبت به دوره 30 ماهه مشابه قبل رشد داشته است. 

آمار تأمین مالی
ارزش مجموع تامین مالی صورت گرفته از محل انتشــار و عرضه اولیه اوراق بهادار 
در دوره 30 ماهه 5 مردادماه سال 95 تا 25 دی ماه 97، 1.775.59۸ میلیارد ریال 
می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل 97 درصد رشد داشته است. این درحالی است 
که ارزش مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق نهادهای مالی در این دوره 1۸ 

درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است.
در مجموع ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه در دوره مورد بررسی 42 

درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است.

صندوق هاي سرمایه گذاري
در جدول زیر آمار صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشان داده شده است. 
در بازه زمانی ابتدای مردادماه ســال 95 تا پایان دی ماه سال 97 تعداد صندوق های 
ســرمایه گذاری با 33.75 درصد رشــد از 160 مورد به 214 صندوق افزایش یافته 
اســت. در این بازه ارزش صندوق های سرمایه گذاری با 72.63 درصد رشد به 1476 
هزار میلیارد ریال رســیده است. همچنین تعداد دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري 
در پایان بازه زمانی 30 ماهه منتهی به پایان دی ماه 97 با بیش از 102 درصد رشد 

همراه بوده است.

میانگین تعداد روز تاخیر در انتشار اطالعات
میانگین تعداد روز تاخیر در انتشــار اطالعات از 39 روز در ابتدای ســال 1393 به 

میانگین یک روز در پایان آذرماه 1397 کاهش یافته است.

روند افشای بموقع و عدم افشای اطالعات
طی دوره ابتدای ســال 1393 تا پایان آذرماه 1397 میزان افشاء به موقع اطالعات 
از 44 درصــد به ۸6 درصد افزایش و میزان عدم افشــاء اطالعات از 32 درصد به 6 

درصد کاهش یافته است.

ارتقاء امنیت سایبری در زیرساخت های بازار سرمایه

عملکرد30ماههبازارسرمایه
از مردادماه 1395 تا پایان دی ماه 1397

10 اقدام مهم صورت گرفته از مردادماه 1395 تا دی ماه 1397
 کاهش هزینه  های معامالتی به صورتی که کارمزد نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 
25 درصد و کارمزد ارکان بازار نیز 20 درصد کاهش یافته اســت و مالیات نقل و انتقال 

نیز از 5/0 درصد  به 1/0 درصد کاهش یافته؛
 کاهش زمان رسیدگی به شکایات از 46 روز در سال 94، به 10 روز در سال 1397؛

 بازنگری 7 دســتورالعمل  مرتبط با توقف و بازگشایی نماد در راستای کاهش تعداد 
و زمان توقف نماد ها شــامل معامالت، پذیرش و افشاء در جهت اصالح فرآیند توقف و 

بازگشایی نمادها و کاهش زمان توقف نمادها. 
 راه  اندازی و توســعه ابزارهای مشــتقه از جمله آتی سبد سهام، آتی زعفران و اختیار 

معامالت و ابزارهای تامین مالی اسالمی؛ 
)IOSCO( عضویت دائم در کمیسیون بین  المللی اوراق بهادار 

 عملیاتي کردن »حد اعتباری کارگزاران« در راستای کاهش ریسک نکول در تسویه 
وجوه معامالت با اتاق پایاپاي؛

 پیگیری عرضه کاالهای جدید در بورس های کاالیی همانند عرضه نفت خام در بورس 
انرژی، اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی؛

 انتشــار اطالعات مالی حدود 360 شرکت و بنگاه اقتصادی مشمول مادۀ 6 اصالحی 
قانون اجرای سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

 تدوین دستورالعمل و اعطای مجوز تاسیس شرکت هاي رتبه بندي اعتباري؛
 پذیرش کلیه اوراق منتشــره در ســنوات قبل و راه اندازی بازار ثانویه و متعاقب آن 

کاهش نرخ موثر اوراق سخاب از 40درصد به 20درصد؛

 اقدامات مهم در راستای شفافیت اطالعاتی 
و حفظ حقوق سرمایه گذاران

 کاهش دوره های گزارشگری ناشــران و افزایش به موقع بودن ارائه اطالعات با الزام 
ناشران به ارائه اطالعات ماهانه؛ 

 انجــام اقدامــات الزم جهت فراهــم آمدن امــکان ارائه صورتهای مالــی بر مبنای 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( شامل تهیه مقایسه استانداردهای 

ملی حسابداری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛
 تهیه رهنمود نحوه اظهارنظر حســابرس مســتقل در گزارش حسابرسی، نسبت به 

گزارش تفسیری مدیریت؛
 تدوین و ابالغ صورت های مالی نمونه شرکت های کارگزاری؛

 افشــای صورت های مالی نهادهای مالی مشمول مقررات نهادهای عمومی )در راستای 
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی( در سامانه کدال؛

 راه انداری سامانه انتشار اطالعات بورس کاال )تسهیل و تسریع در دسترسی نهادهای 
اجرایــی و نظارتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به آمار معامالت صورت گرفته در بورس کاالی ایران(

 عملیاتي کردن پروژه تنقیح قوانین و مقررات بازار ســرمایه و راه اندازی پایگاه جامع 
قوانین و مقررات بازار سرمایه

 ایجاد امکان اعالم هشدار زمان ارسال صورتهای مالی و گزارش های مرتبط به ذینفعان 
از طریق پیامک )با هدف کاهش تاخیرهای زمانی و افزایش ســرعت تکمیل اطالعات 

ناشران در سامانه کدال با رویکرد شفافیت(
 الزام به افشای ماهانه پرتفوی صندوق  های سرمایه گذاری ؛

 اقدامات مهم در راستای اتخاذ تدابیر الزم 
 جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و نظارت بر اشخاص 

تحت نظارت و برخورد با ناهنجاری ها
 نظارت بر 614 نهاد مالي شــامل 214 صندوق  سرمایه گذاري با ارزشي حدود 1500 

هزار میلیارد ریال دارایي تحت مدیریت؛
 رسیدگي به 3195 پرونده بررسي صالحیت مدیران نهادهاي مالي تحت نظارت؛

 طرح و پیگیری قضایی 37 پرونده در خصوص جرایم ارتکابی در بازار سرمایه؛
 ضابطه منــد کردن فرآیندهــای اجرایی در افزایش ســرمایه و جلوگیری از ســوء 

استفاده های احتمالی با تصویب دستورالعمل زمان بندی افزایش سرمایه؛
 اصالح فرم های شناسایی مشــتریان و رویه شناسایی مشتریان در راستای انطباق با 

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی؛
 اصالح حد نصاب ســرمایه گذاری صندوق های ســرمایه گذاری و کاهش درصد مجاز 

سرمایه گذاری دارایی های صندوق در سپرده بانکی؛
 اصالح کارمزد قابل دریافت توسط مدیر از محل سپرده بانکی صندوق؛

 حذف پیش بینی سود برای صندوق های سهامی و مختلط؛
 تعیین سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق های سرمایه گذاری؛

 اصالح حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق فروش تبعی؛
 تهیه و تدوین قانون ارتقای نظام بازار سرمایه ایران؛

 تهیه و تدوین سند پیشگیری از جرائم و تخلفات در بازار سرمایه؛
 تهیه و تدوین سند پیشگیری از اختالفات و کاهش شکایات؛

 اجرای برنامه آموزشــی نظام مند و هدفمند جهت قضات محترم شــعب تخصصی 
بورسی به منظور ارتقای سطح آشنایی ایشان نسبت به مفاهیم موجود در بازار سرمایه؛

 تشــکیل کارگروه  تخصصی »عدالت ترمیمی و میانجی گری« و امکان سنجی ایجاد 
تشــکیالت مربوط به اســتناد مواد ۸2 و ۸3 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه 
میانجی گــری در امور کیفــری جهت دفاع و حمایت از حقوق ســرمایه گذاران در بازار 

سرمایه؛
 برگزاری بیش از 40 جلسه علمی حقوقی با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاه و 

قضات دادگستری با موضوع بررسی جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه؛
 تعامل با ســازمان ثبت اسناد وامالک کشــور جهت مکانیزه نمودن ارتباط دبیرخانه 

هیات داوری و معاونت اجرا در راستای اجرای آرای هیأت داوری؛
 طراحی سامانه دبیرخانه هیأت داوری جهت ایجاد بستر الکترونیکی ارتباط با مراجعین 

و طرفین و مرتبطین دعوی؛
 ایجاد وحدت رویه حقوقی در خصوص مسائل مختلف بازار با پاسخگویی به استعالمات 

حقوقی؛
 برگزاری حدود 400 جلســه در کمیته رســیدگی به تخلفات، در رسیدگی به 452 

پرونده و 2353 اتخاذ تصمیم و رأی توسط کمیته مزبور؛
 برگزاری پنجاه جلسه هیأت رسیدگی به تخلفات در رسیدگی به 201 پرونده و صدور 

1164 رأی توسط آن هیأت؛ 

 اقدامات مهم در راستای توسعه و ارتقاء 
زیرساخت های فناوری و نظارتی بازار

 کاهش روزهای تسویه معامالت سهام از 3 روز به 2 روز با هدف افزایش نقد شوندگی؛
 به روز رسانی و عملیاتی نمودن سامانه معامالت جدید؛

 طراحی و پیاده ســازی ســامانه محاســبه سهام شــناور آزاد و مکانیزه کردن کلیه 
فرآیندهای نظارت بر حسابرسان و تدوین بانک جامع اطالعاتی موسسات حسابرسی و 
امضاکنندگان گزارش تحت عنوان سامانه نظارت بر حسابرسان معتمد سازمان بورس و 

اوراق بهادار )رافوس(؛
 طراحی، پیاده ســازی، تســت و اســتقرار داشــبوردهای حوزه ریسک سیستمی و 

نقدشوندگی؛
 طراحی و راه اندازی فاز نخست سامانۀ مدیریت ریسک نامک؛

 طراحی و راه اندازی سامانۀ پیشگیری سیســتمی از تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار 
متعلق به مشتریان اعتباری شرکت های کارگزاری؛

 طراحی و راه اندازی سامانۀ هوشمند نظارت بر معامالت اعتباری کارگزاران؛
 طراحي، توسعه و عملیاتي کردن سامانه جامع نظارت بر صندوق ها )سنم(؛

 کاهش روزهای تسویه معامالت سهام از 3 روز به 2 روز با هدف افزایش نقد شوندگی؛
 راه اندازی سامانه سادنا در راستای ارتقای سرعت و دقت در برخورد با تخلفات و کمک 

به تسهیل در رسیدگی به جرایم و اختالفات؛
  راه اندازی ســامانه رصد با هدف نظارت بر عملکرد درون ســازمانی و کاهش زمان 

فرایند اقدامات؛
 توسعه و بهبود سامانۀ کنترل و نظارت بر معامالت اعتباری )سکنا( به منظور افزایش 

توانایی در شناسایی به موقع و مدیریت ریسک اعتباری کارگزاران؛
 سیاســت گذاری در چارچوب امنیت سایبری مبتنی بر استانداردهای بین المللی از 

جمله ISMS و NIST؛
 کنترل، پایش و نظارت مستمر بر امنیت زیرساخت های فناوری اطالعات بازار سرمایه؛

 آموزش و آگاهی رسانی عمومی و تخصصی امنیت سایبری در بازار سرمایه؛
 نهادینه سازی چرخه مدیریت امنیت اطالعات در بازار سرمایه؛

مراتبــی  سلســله   )SOC( امنیــت  عملیــات  مرکــز  اســتقرار  بسترســازی   
بازار سرمایه؛

 بسترسازی استقرار مرکز رسیدگی به رخدادهای امنیتی بازار سرمایه )CERT(؛

اقدامات مهم در راستای توسعه ابزارها و نهادهای مالی
 رشــد ارزش اســمی بازار بدهی از مبلغ 199.۸36 میلیارد ریال به مبلغ ۸66.543 

میلیارد ریال )در تاریخ 24/10/97(؛
 تامین مالی از طریق افزایش ســرمایه در سال 96 و 9 ماهه منتهی به 97/09/30 به 
ترتیب برابر با 704ر173 میلیارد ریال و 716ر159  میلیارد ریال )در تاریخ 24/10/97(؛

 رسیدگي و پاســخگویي به بیش از 12000 درخواســت از طرف نهادهاي مالي در 
خصوص تأســیس نهاد مالی، صــدور و تمدید مجوز فعالیت، افزایش ســرمایه، تغییر 
سهامداری، استعالم و ...( بازرسي حضوري از نهادهاي مالي و شرکت در مجامع نهادهای 

مالی تحت نظارت مجموعا بیش از 1۸50 مورد؛
 پیگیری و تدوین دستورالعمل  ها اعم از آئین  نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق 

آزاد، دستورالعمل  های راه  اندازی ابزارهای مالی جدید؛ 
 طراحی و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین، جعاله و بیمه اتکایی؛

 انتشار اولین اوراق اجاره سهام و اوراق منفعت؛ 
 راه اندازی معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه؛

 تدویــن و ابــالغ مقررات صنــدوق ســرمایه گذاري صندوق در صنــدوق، صندوق 
سرمایه گذاري خصوصي، صندوق های ســرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی 
سپرده کاالیی، صندوق های سرمایه گذاری ارزی، صندوق سرمایه گذاری پروژه، صندوق 

سرمایه گذاری جسورانه؛
 تدوین و ابالغ مقررات گروه خدمات بازار سرمایه؛

 تهیه اساسنامه پیشنهادي صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت؛
 تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری و اصالح مبنای اعطای مجوز؛

 طراحی اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژي؛
 فراهم آوردن امکان افزایش عرضه برق توسط وزارت نیرو در بورس انرژی؛

تدوین دستورالعمل اوراق ارزی؛
 تســهیل در فرایند صدور مجوز ها با کاهش تعداد مجوز های مورد نیاز از 21 به 7 

مجوز؛

مهم ترین برنامه های آتی بازار سرمایه
 راه  اندازی ابزارها و بازارهای جدید مالی همانند فروش استقراضی، همکاری در انجام 

عملیات بازار باز و بورس بین  الملل؛
 تشکیل واحد مجزا جهت نظارت بر بازار بورس های کاالیی؛ 

 پیگیری انجام امور مربوط به برگزاری مجامع الکترونیک، انجام اقدامات شــرکتی به 
صورت متمرکز؛ 

 راه  اندازی ابزارهای جدید بورس  های کاالیی در راســتای اوراق بهادار ســازی در این 
بورس  ها؛ 

 ارتقای اثربخشی نظارت های پیشگیرانه با سیستماتیک کردن تذکرات؛ 
 اصالح فرآیند پذیرش در دســتورالعمل پذیرش اوراق بهادار و اصالح دســتورالعمل 

انضباطی و تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه امتیاز شفافیت اطالعاتی ناشران؛ 
 اصالح مقررات مربوط به بازار پایه فرابورس در دستورالعمل های مرتبط؛

 اصــالح صورت های مالی نمونه »بانک ها و موسســات اعتبــاری«، »تلفیقی گروه و 
شرکت اصلی به همراه صورت های مالی جداگانه«، »شرکت های ساختمانی«، »صندوق 
ســرمایه گذاری زمین و ســاختمان«، »شــرکت های کارگزاری«، »شرکت های مشاور 
سرمایه گذاری«، »شرکت های کارگزاری«، »شرکت های سرمایه گذاری«، »شرکت های 
پیمانکاری«، »صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه« و »صندوق های سرمایه گذاری 

پروژه« با توجه به استانداردهای تجدیدنظر شده جدید؛
 الکترونیکی شدن ثبت شرکت های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس و صدور مجوز ثبت 

صورت جلسات شرکت های معاف از ثبت سازمان؛
 تدوین دستورالعمل جامع تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری؛
 تدوین قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت؛

 توســعه تبادل الکترونیکی جهت بررسی اصالت مدارک تحصیلی و تجربی داوطلبان 
متقاضی عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی؛

 تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کنترل هاي داخلي نهادهای مالی؛
 تدوین راهنماي اصول مدیریت ریسک در صندوق های سرمایه گذاری؛

 تهیه چک لیســت های نظارتی شــرکت های رتبــه بندی اعتبــاری، صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی و صندوق در صندوق؛

 تدوین رویه حسابداری صندوق های خصوصی و صندوق در صندوق؛
 تدوین صورتهای مالی نمونه شرکت های تامین سرمایه؛

 اصالح دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی؛
 طراحی و راه اندازی ســامانۀ جامع نظارت بر رویدادهای مالی و فعالیت شرکت های 

کارگزاری؛
 طراحی و راه اندازی فازهای بعدی سامانۀ مدیریت ریسک نامک؛

 طراحی و استقرار سامانۀ حساب معامالتی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی؛
 اصالح دستورالعمل معامالت برخط؛

 اصالح دستورالعمل انضباطی کارگزاران؛
 تدوین دستورالعمل کارگزار معامله گر؛

 تدوین دســتورالعمل نحوۀ نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشــتریان در شرکت های 
کارگزاری؛

 تدوین دســتورالعمل مربوط به نحوۀ رسیدگی به نکول مشــتریان در تسویۀ وجوه 
معامالت اوراق بهادار؛

 تدوین اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری سهامی عام؛

مهم ترین دستاوردها و اقدامات انجام شده در بازار سرمایه
دوره 30 ماهه  5 مردادماه 95 تا 25 دی ماه 97
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 67 - نیمه اول بهمن 1397

ترقی اقتصادی : هشــتمین همایش ســاالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت با حضور عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و بسیاری از کارشناسان نظام 
بانکی در ســالن همایش های برج میالد برگزار شد. رییس کل بانک مرکزی در 
پیام خــود به این همایش، به 4 خبر و تحول برای نظام پرداخت بانکی اشــاره 
کرد و گفت: برداشــت مســتقیم در بانک ها، به جمع آوری وجوه فعاالن کســب 
وکارها و استارت آپ ها کمک می کند و دغدغه جمع آوری وجوه ناشی از کسب و 
کار وجود نخواهد داشــت، سیاستنامه رمز ارزها به زودی نهایی می شود، تبدیل 
کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند به امنیت بیشتر کمک 
خواهد کرد و ایجاد پلت فرم برای بالک چین ها به همکاری شرکت های فناوری 

منجر خواهد شد
همچنین اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به تحوالت و کنترل های نظارتی 
و محدودیت هــای صورت گرفتــه در نظام پرداخت و اثر آن بــر فضای اقتصاد 
و کاهش ســفته بازی در بازار ارز اشــاره کرد و سایر ســخنرانان نیز به تحوالت 
فنــاوری و نظام پرداخت و همچنین موضوعات مرتبــط با بالک چین و تقویت 
امنیت در نظام پرداخت اشاره کردند.  عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی 
که به دلیل ســفر به ســوریه و همراهی با معاون اول رییس جمهور، در پیامی به 
هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، اقدامات جدید در 
حوزه بانکداری الکترونیک را تشــریح کرده اســت اعالم کرد: برداشت مستقیم 
در حال حاضر در اغلب بانک ها عملیاتی شــده و ســامانه های پرداخت و تسویه 
از اقدامات مهم سیســتم بانکی کشور است که در دو بُعد به بانک مرکزی کمک 
خواهد کرد. همتی با اشــاره به کمک این ســامانه های پرداخت و تسویه در گام 
اول به توان نظارتی بانک مرکزی افزود: بحران ارزی که تا اواسط سال در کشور 
رخ داد و همزمان با تحریم های غرب، مشــکالتی را ایجاد کرده از طریق نظارت 
بر ســازوکارهای نظــام پرداخت و تراکنش ها، کنترل شــده و با اصالح ابزار ها و 

تراکنش های پرداخت، آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کرد.
رییس کل بانک مرکزی بخش دوم کمک ســامانه های پرداخت و تسویه به نظام 
بانکی را کمک به توســعه کســب و کارهای ارزیابی و گفت: روزانه 200 میلیون 
تقاضای دریافت و پرداخت در این سیســتم وارد می شود که می تواند به تقویت 
کســب و کارهای نوین و فناوری ها و کســب وکارها و مبادالت بانکی و کاالها و 

خدمات، کمک کند.
رییس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به مقام نظارتی 
خــود به این جمع بندی رســیده که آزادی عمل بیشــتری را بــه فین تک ها و 
مجموعه هایی که در زمینه توسعه فناوری و کسب و کار دارند اعطا کند و بانک 

مرکزی بیشتر به حیطه نظارتی خود بپردازد.
رییس کل بانک مرکزی خبــر دوم مهم در حوزه بانکداری الکترونیک را تدوین 
سیاســت های رمز ارزها اعالم کرد و گفت: سیاســتنامه رمز ارزها روز قبل روی 
ســایت بانک مرکــزی قرار گرفت و بناســت بعد از جمع بنــدی نظرات در این 
همایش، از ســوی بانک مرکزی نهایی شــود. ما منتظــر خواهیم بود تا صاحب 

نظران و صاحبان فن در این زمینه به ارایه پیشنهادهای خود بپردازند.

   تبدیل کارت های مغناطیسی به هوشمند
رییس کل بانک مرکزی ســومین اتفــاق مهم در حوزه نظام هــای پرداخت را 
مهاجرت کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند عنوان کرد و 
گفت: این کارت ها عالوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در 
جامعه فراهم می کنند که این موضوع تحول مهمی است و به تدریج مسیر برای 
انتقال از کارت های مغناطیســی به کارت  های هوشمند باز می شود. خوشبختانه 
در داخل کشــور این تکنولوژی بومی سازی شده که تحوالت خوبی را در عرصه 
تجــارت فراهم خواهــد کرد. این پلت فرمی که ایجاد شــده در واقع به کاربران 
کســب و کارها، بانک ها و تمامی کسانی قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند 

اجازه می دهد محصوالت مبتنی بر زنجیره بلوک خود را توسعه دهند.
وی خاطرنشــان کرد: این اقدامات و نتایج در مجموعــه فناوری اطالعات بانک 
مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شــرکت هایی کــه با بانک مرکزی تعامل 
دارند به دست آمده و امیدواریم بستر خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به 

ویژه کسب و کارهای نو پا، فین تک ها و استارت آپ ها فراهم شود.
کاهش چالش های ارزی با مقررات گذاری در حوزه تراکنش ها

همچنین اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در هشــتمین همایش ســاالنه 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: به نظر می رسد تدوین و تصویب 
مقــررات جدید در حــوزه تراکنش هــای بانکی به عنوان بخشــی از راه حل در 

چالش های ارزی و سفته بازی موفق بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه سیاســتگذاری پولی چند رونــد فناورانه را که در آینده 
 نظــام پولــی و بانکی ما را تحت تاثیــر خواهد داد، مورد بررســی قرار می دهد
افزود: فناوری های نوین موجب دگردیســی روند موجود در حوزه پولی و بانکی 

شده است.
وی اعــالم کرد: تدوین چارچوب و سیاســت ها در ســال جاری از ســوی بانک 
مرکزی با شــتاب بیشتری ادامه یافت به طوری که می توان به انتشار پیش نویس 
سیاســتنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، هویت سنجی در پرداخت های 
غیر حضوری از طریق شماره تلفن همراه و کدملی، تدوین استانداردهای جدید 
EMV، توســعه محصوالت با فناوری های بالک چین و ســامانه »سپند« اشاره 
کرد. وی با تاکید بر اینکه دور روند بالک چین و فین تک توانسته مواضع روشن 
و شفافی در حوزه پولی و بانکی ایجاد کند، ادامه داد: فین تک ها ارایه خدمات به 
مشــتری نهایی را از انحصار خارج کرده و با استفاده از خدمات پایه، محصوالتی 

را به صورت سفارشی شده در اختیار مشتریان قرار می دهد.
کمیجانــی با بیان اینکه زنجیره بالک چین نیز با ایجاد دفاتر توزیع یافته نیاز به 
نهاد واسط را از میان برده است، تصریح کرد: به دیگر سخن، بالک چین ماهیت 
و شــیوه دفترداری را در هســته نظام های پولی و بانکی هدف گرفته و ارتباط با 

مشتریان را متاثر می سازد.
وی گفت: در کنار دو فناوری بالک چین و فین تک بهبود فضای کسب و کار رخ 
داده و فضای پولی و بانکی سطوح باالتری از شفافیت و استحکام مالی را الزام آور 
می کند. کمیجانی با بیان اینکه در چند ســال گذشــته و پــس از بحران مالی 

200۸ که به ســختگیرانه تر شدن مقررات در حوزه مالی منجر شد، خاطرنشان 
کرد: فضای عمومی با توجه به تراز بانک ها نیاز به نظارت را بیش از پیش هویدا 
کــرد و از طرف دیگر نوســانات قیمتی در بازارهایی از جمله مســکن، ارز و... و 
همچنین ورود تقاضاهای ســفته بازانه در کنار قوانینی همچون پولشویی نیاز به 

این فناوری ها را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه به نظر می رســد تدوین و تصویب مقررات جدید در حوزه 
تراکنش های بانکی به عنوان بخشــی از راه حل در چالش های ارزی و سفته بازی 
موفق بوده اســت، گفت: از این رو تسری به سایر حوزه ها اجتناب ناپذیر خواهد 
بود و به این ترتیب شــاهد اثرگذاری بر محیط مالی و پولی کشور به این واسطه 

هستیم.
کمیجانــی با بیان اینکه باید نیرویــی مد نظر قرار بگیرد، که با توجه به وضعیت 
کنونی نظارت بهتر و موثرتر را مطالبه کند تا ایجاد تعادل رخ دهد اظهار داشت: 
اگر این نیرو برای ایجاد تعادل وجود نداشــته باشد شاهد هرج و مرج های بسیار 
خواهــد بود که در نتیجه آن افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری رخ خواهد داد.
خوشــبختانه فناوری در حوزه رفع عدم تعادل ها، راه حل ارایه کرده و همان طور 
که فین تک ها رشد می کنند، مقررات نیز ظاهر شده و فناوری نظارتی هم شکل 

می گیرد.
عملکرد نظام بانکی و اقتصاد جهانی بر اساس اعتماد

همچنین در ابتدای مراســم دبیر هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک 
و نظام هــای پرداخت اعالم کرد: امروزه عملکــرد نظام بانکی و اقتصاد جهانی بر 
اساس اعتمادی که به واسطه هایی نظیر بانک ها و دولت ها داریم، شکل می گیرد.

علی دیواندری گفــت: یکی از کاربردهای متداول این فناوری نوین، گســترش 
ارزهای مبتنی بر بالک چین اســت که تحت عنوان رمزارزها شناخته می شوند. با 
توجه به ویژگی های منحصر به فرد ایــن نوع از ارزها، همانند غیرمتمرکز بودن 
پایین بودن هزینه های انتقال، ســرعت باال در انتقــاالت بین المللی و فرامرزی 
در همایش امســال، محورهای مهمــی همچون انواع رمزارزهــا، چارچوب ها و 
محیط های قانونی و مقرراتی، مســائل فقهی رمزارزها و کاربری رمزارزهای ملی 
منطقه ای و جهانی مورد بررسی و تبادل نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه 

قرار خواهد گرفت.
دیواندری گفت: ضرورت توجه به موضوع سامانه های پرداخت جایگزین و معرفی 
روش های نوین تســویه و پرداخت های تجاری به ویژه در شــرایط تحریم باعث 
شــد تا در هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت یکی از 
محورهای کلیدی به موضوع بررسی چالش ها و فرصت های سامانه های پرداخت 
منطقه ای و پیام رســان های جایگزین اختصاص داده شود. در این زمینه برخی از 
کارشناسان اعتقاد دارند که می توان با گسترش توافقات سیاسی و اقتصادی بین 
دولت ها، از رمزارزها برای انجام مبادالت بین المللی و تسویه وجوه استفاده کرد. 
به عنوان مثال کمپانــی ریپل با بهره گیری از توکن مخصوص خود که نقش ارز 
واسط را در مبادالت دارد، یک شبکه تسویه ناخالص آنی برای تبدیل انواع ارز و 
نقل و انتقاالت وجوه شــکل داده است تا در این بستر مبادالت بین المللی بدون 
محدودیت مبلغ و به صورت فوری انجام شود. با توجه به محدودیت های ناشی از 
تحریم های ظالمانه و سلطه سامانه سوییفت بر نقل و انتقاالت بین المللی، بررسی 

و واکاوی ابعاد این راهکارها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
خطوط قرمز ارز رمزها

همچنین ناصر حکیمــی، معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی با بیان اینکه 
در مقررات گــذاری با فعاالن اقتصادی معاملــه می کنید، گفت: اگر مقررات بدی 
بگذارید که محدودکننده کســب و کار باشد کسی وارد نمی شود، اگر در اجرای 
آن  زور هم نداشــته باشــید، هیچ کس آن را اجرا نمی کند. مبارزه با پولشویی و 

استفاده از پولی ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است.
وی بــا بیان اینکه در مقررات گذاری تعامل بیــن رگوالتور و مصرف کننده ایجاد 
می شود، اظهار کرد: در نهایت با جمع بندی این دو به نتیجه می رسیم، در کشور 
ما قوانین زیادی وجود دارد که هیچ وقت اجرا نمی شــود و علت این است که زور 
اجرای آن وجود ندارد. مقررات گذاری خوب این اســت که شما با ذی نفعان وارد 
مذاکره شــوید، چنانکه مســائل نظارتی از جمله پولشویی و جایگزین نشدن ارز 
دیگری به جای ریال در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم اســت، اما راجع 

به موارد دیگر می توان صحبت کرد.
معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در همه جای دنیا ســرعت 
فعالیت های اقتصادی بیشــتر از قانونگذار اســت، دربــاره قانونگذاری در زمینه 
رمزارزهــا، اضافــه کرد: ما باید خطوط خود را مشــخص کــرده و در قلعه خود 

بایستیم و می گوییم که در این قلعه خطوط قرمزی داریم و باید رعایت شود.
حکیمــی درباره درخصــوص بحث اوپن ای پی آی ها نیز تصریــح کرد: همه فکر 
می کنند این موضوع یک انقالب اســت که البته هســت اما خطوط قرمز در این 

بحث، امنیت است که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.

ترقی اقتصادی : نتایج بررسی های نشان می دهد که سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی در دستیابی به هدف 

یعنی ثبات قیمت این کاالها در بازار، کارآمد نبوده است.
بعد از اینکه در فروردین ماه امســال دولت قیمت دالر را 4200 
تومان عنوان کرد، سیاســت های مختلفی ارزی هم رهســپار 
اقتصاد شــدند. ابتدا دولت مدعی بود ارز 4200 تومانی به همه 
تعلق می گیرد. بعد کم کم فیلتر برای اختصاص این ارز ایجاد شد 
و بعضی از تخصیص آن منع شــدند. در نهایت دولت ارز 4200 
تومانی را برای کاالهای اساسی در نظر گرفت و برای سال آینده 
هم حدود 14 میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی در نظر 
گرفت. اما آیا دولت با این اقداماتی که انجام داد، موفق شــد به 

هدفش که جلوگیری از افزایش قیمت ها بود برسد؟
مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی در تحلیل بررســی 
الیحه بودجه 9۸، نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی را ارزیابی 
کرده است. این گزارش می نویسد: هدف این گزارش سنجش 
پیامدهای سیاســت حمایتی دولت از اقشار متوسط و ضعیف 
جامعه در شــرایط بروز شــوک ارزی، با سازوکار اختصاص ارز 
ترجیحی به واردات کاالهای اساســی است. با توجه به ساختار 
تولید در ایران و وابستگی تولید بخش مهمی از کاالها به نهاده 
های وارداتی و در نتیجه نرخ ارز، شوک افزایش قیمت ارز موجب 
افزایش قابل توجه قیمت کاالها در کشور شد. به طور طبیعی 
مردم در چنین شــرایطی از حکومت انتظار دارند تا آنها را در 
مقابل این پدیده نامطلوب که موجب کاهش قابل توجه قدرت 
خرید آنان شــده است حمایت کند. بنا بر اظهارنظر مسئوالن 
دولتی، در الیحه بودجه ســال 139۸ حدود 14 میلیارد دالر با 
نرخ ترجیحی )4200 تومان( برای حمایت از مصرف کنندگان 
به کاالهای اساسی اختصاص یافته است. به طور کلی سیاست 
تخصیــص ارز با نرخ ترجیحی به کاالهای اساســی به منظور 
تثبیت قیمت این کاالها صورت گرفته اســت. در این گزارش 
تالش شــده تا پیامدهای اجرای این سیاست مورد بررسی قرار 
گیرد. در این راستا ابتدا میزان موفقیت سیاست در دستیابی به 
هدف اصلی آن یعنی ثبات قیمت کاالهای اساسی مورد بررسی 
قرار گرفته و در ادامه به برخی پیامدهای ناشــی از اجرای آن 
پرداخته شده اســت. نتایج بررسی های این مطالعه نشان می 

دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی در 
دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کاالها در بازار، کارآمد 
نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کاالهای اساسی 
در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می دهد که 
اقالم موجود در شــاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به 
طور متوســط 42 درصد رشد داشــته اند که باالتر از رشد 39 
درصدی شاخص کل قیمت هاست. هرچند باید توجه داشت که 
در محاسبه این رشد ممکن است مقداری کم برآوردی نیز وجود 
داشته باشد، زیرا رشــد قیمت برخی کاالها، بر اساس قیمتی 
است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد و نه در شبکه های 
توزیع غیررســمی. همچنین اقالمی که در بین شاخص قیمت 

تولیدکننده نیز وجود دارند در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 
1396 ، 32.۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.

از طرف دیگر، اجرای این سیاســت پیامدهای منفی به دنبال 
داشته است. وجود قیمت های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه 
رانتجویی و فســاد را فراهم می کنــد و به دلیل انحراف منابع 
تخصیص یافته )در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات 
صادرات مجدد نهاده یا کاالی نهایی به صورت رسمی یا قاچاق 
احتکار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و ...(، سود سرشاری 
را نصیب افرادی می کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی 
دارند. همچنین اختصاص حجم باالیی از درآمد ارزی کشــور 
به واردات کاالهای اساســی در شــرایط تحریم که درآمدهای 

ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت 
کاالهای اساســی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید 
تقاضا برای ورود کاالهای اساسی شده و در نهایت می تواند به 
محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می توان 
به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کاالهای اساســی مشمول 
قیمــت گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه های هدف )دهک 

های پایین درآمدی( به صورت بهینه اشاره کرد.
با توجه به مجموع این موارد، در این گزارش پیشــنهاد شــده 
است که به دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم 
کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فســاد 
و کنتــرل فرایندهای تخصیــص ارز و واردات از طریق تکمیل 
سامانه های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی )حداقل در مواردی 
که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف 
نهایی وجود ندارد( حذف شــده و واردات کاالها با نرخ سامانه 
نیمــا صورت گیرد. این اقدام به هیچ وجه با هدف ایجاد درآمد 
از محل افزایش قیمت ارز مبنای محاســبات درآمدهای نفتی 
برای دولت توصیه نشده است )مرکز پژوهش ها همواره بر قطع 
رابطه کنونی بین ارزهای حاصل از صادرات نفت با منابع دولت 
که طبق آن بخشــی از هزینه های دولت خواسته یا ناخواسته 

از محل افزایش نرخ ارز تأمین می شود، تأکید داشته است(.
از دیگر سو، حمایت از عموم مردم و به ویژه اقشار محروم و در 
مواردی حمایت از برخی تولید داخلی کاالهای وارداتی در مقابل 
شوک ارزی قطعاً الزم است. لذا باید از منابع ایجاد شده از محل 
اختالف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی واتخاذ سیاست های 

حمایتی هدفمند استفاده کرد.
این گزارش همچنین می نویســد: اختصاص 42 هزار میلیارد 
تومان یارانه، در حالی است که کل کسری تراز عملیاتی دولت 
۸0 هزار میلیارد تومان بــوده و میزان کل درآمدهای دولت از 
محل مالیات ها طی هفت ماهه نخست سال، 60 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. یعنی دولت تقریباً دوســوم از آنچه از محل 
مالیات ها به دســت آورده را صرف اعطــای یارانه به کاالهای 
اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل توجهی به دست آورده 

باشد.

سیاستهایارزترجیحیجوابنمیدهد
دالر ۴۲۰۰ تومانی هم دردی را دوا نکرد

 جایگاه برجسته بانک صادرات 
در پرداخت تسهیالت

ترقی اقتصادی: مجموع تســهیالت پرداختی بانک صادرات ایران در حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط از ابتدای سال 96 تا پایان آذرماه 97 به مرز 1۸0 هزار میلیارد ریال رسید 
که همچنان جایگاه این بانک را در کمک به رونق تولید و پشتیبانی از اشتغال بین بانک های 
خصوصی کشور برجسته کرده است.بر اساس آمارهای اعالم شده، جمع تسهیالت پرداختی 
این بانک به این بنگاه ها از ابتدای ســال 96 تا پایان آذر ماه ســال 97 به 179 هزار و 700 
میلیارد ریال رسیده است این در حالی است که براساس آمارهای مهر ماه وزارت صمت بانک 
صادرات ایران را از نظر تعداد تسهیالت پرداختی برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک 
و متوسط در بین بانک های خصوصی توانسته است رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

بانک تجارت افزایش سرمایه می دهد
ترقی اقتصادی: جزییات افزایش ســرمایه 45۸ درصدی بانک تجارت که از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد اعالم شــد.بانک تجارت با انتشــار یک اطالعیه در سامانه 
کدال اعالم کرد بر اساس ماده 3 دســتورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های 
ثبت شــده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »مصوب 17 مهر ماه 95 هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار«، گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشــنهاد افزایش سرمایه از 
مبلغ 45.700.000.000.000 ریال به مبلغ 254.۸47.000.000.000 ریال از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصالح ســاختار ســرمایه و خروج از شمولیت ماده 141 
اصالحیه قانون تجارت که در 6 بهمن ماه 97 به تصویب هیات مدیره رسیده، برای اظهارنظر 
به حســابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شده است و اظهارنظر بازرس قانونی نسبت 

به گزارش مذکور متعاقبا اعالم می شود.

حمایت از تولید نباید متضاد با منافع بانک باشد
ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: »حفظ تولید و اشــتغال با حمایت از 
واحدهای صنعتی« و »حفظ منافع مشــتریان و ســپرده گذاران نظام بانکی« دو روی یک 
ســکه اند. دکتر محمد رضا حسین زاده در همایش بررسی مشکالت ترهین اراضی واقع در 
شــهرک های صنعتی و آســیب های وارده در امر وصول مطالبات که در سالن حافظ بانک 
ملی ایران با حضور محمود شایان و مسعود خاتونی اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران 
ارشد بانک برگزار شد، به مشکالت تولیدکنندگان در اثر نوسانات نرخ ارز اشاره و خاطرنشان 
کرد: بانک ها همواره حامی تولید کنندگان بوده و هستند، اما این موضوع نباید در تضاد با 
منافع ســایر شرکای بانک از جمله سپرده گذاران باشد.وی به اهمیت همکاری نظام بانکی 
با همه تصمیم گیران در حوزه مطالبات معوق اشــاره کــرد و افزود: بخش قابل توجهی از 
مطالبات معوق بانک ها به فعاالن حوزه صنعت، تولید و واردات مربوط اســت و نظام بانکی 

هم همراهی الزم را با آنها دارد، چون شرایط اقتصادی روز را درک می کند. 

مسابقه اینستاگرامی بانک ملت برای کارکنان 
نظام بانکی کشور

ترقی اقتصادی: بانک ملت به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، مسابقه 
عکس های بانکی را در اینســتاگرام برگزار می کند.در این مســابقه کلیه کارکنان شاغل و 
بازنشسته نظام بانکی کشــور می توانند تصاویر خاطره انگیز یا سوژه محور خود در محیط 
کار بانــک یا ماموریت های بانکی را همراه با پی نوشــت )کپشــن( مــورد نظر به صفحه 
اختصاصی این مســابقه ارسال کنند.براساس مقررات این مسابقه، تصاویر ارسالی در صورت 
رعایت الزامات از پیش تعیین شــده، درصفحه مســابقه به نمایش عمومی گذاشته خواهد 
شــد و در پایان مهلت مسابقه، به 22 نفر از شــرکت کنندگان به قید قرعه هدیه کارت 5 
میلیون ریالی از طرف روابط عمومی این بانک اهدا خواهد شــد.بانک ملت مهلت شرکت در 
این مســابقه را 21 بهمن ماه سال جاری و ارایه کارت شناسایی بانک محل خدمت و کارت 
ملی در هنگام دریافت جایزه را از جمله شــرایط این مسابقه تصویری ذکر کرده است.براین 
اســاس عالقه مندان به شــرکت در این مســابقه می توانند به صفحه اینستاگرام به نشانی  

storyofmellatمراجعه کنند.

مکان مشاهده سوابق سهامداران بانک شهر
ترقی اقتصادی: مدیر امور ســهام بانک شهر با اشاره به بازگشایی نماد این بانک و فراهم 
شدن امکان خرید و فروش سهام آن گفت: با اقدامات صورت گرفته، سهامداران بانک شهر 
می توانند سوابق مربوط به سهام خود را در سایت این بانک مشاهده کنند.حجت اله نجاری 
با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که این بانک برای جایگاه سهامداران خود 
قائل اســت، در سال های گذشته اقدام به راه اندازی سایت مستقل امور سهامداران کرده و 
در حال حاضر تمامی اطالعات مورد نیاز ســهامداران بانک از بدو سهامداری تا کنون برای 
این افراد قابل دسترسی است.وی افزود: سهامداران این بانک می توانند با مراجعه به سایت 
بانک شهر و ورود به بخش امور سهامداران نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری و گذرواژه 
جهت ورود به پورتال، اقدام کرده و همه سوابق سهامداری خود اعم از تعداد سهام، سودهای 

متعلقه و مشخصات هویتی و برگ سهام خود را مشاهده کنند.

رتبه دوم بانک آینده در مبارزه با پولشویی
ترقی اقتصادی: پول شــویی و راه های مبارزه با آن در سال های اخیر همواره از موضوعات 
اصلی در اقتصاد بوده اســت. سنگ محک سالمت و پایداری نظام بانکی، به عنوان مهم ترین 
فاکتورها در تعیین ریســک برقراری روابط کارگزاری استانداردهایی است که در راس آنها 
شــفافیت و حراست از ســالمت نقل و انتقاالت مالی قرار دارد.همچنین این بانک در سال 
1395 از ســوی مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشــویی وزارت اقتصاد و امور دارایی به 
عنوان مقام نظارتی دیگر در حوزه مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریســم ، توانســت 
باکســب 73.2۸ درصد پیشرفت در راســتای اهداف تعیین شده درحوزه پولشویی و در فاز 
سامانه مدیریت پروژه در بین 35 بانک و موسسه اعتباری رتبه نخست را به خود اختصاص 

دهد.

مدت بخشودگی جرایم تسهیالتی بانک مسکن 
تمدید شد

ترقــی اقتصادی: رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن، از تمدید زمان 
اجرای طرح ویژه بخشــودگی جرایم تسهیالتی این بانک تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر 
داد.مالک آزادیان با اشــاره به ابتکار بانک مســکن برای وصول مطالبات سررســید گذشته  
معوق و مشــکوک الوصول با اجرای طرح موسوم به چاووش در سال جاری، اظهار داشت: با 
توجه به اینکه در مرحله قبلی اجرای طرح چاووش استقبال خوبی صورت گرفت و نتایج آن 
قابل قبول ارزیابی شــد، با موافقت هیات مدیره بانک، طرح مذکور تا پایان بهمن ماه ســال 

جاری تمدید شد تا مشتریان بیشتری بتوانند از این امتیاز بهره مند شوند.

صدور ضمانتنامه در بانک سینا مکانیزه شد
ترقی اقتصادی: بانک ســینا اعالم کرد: در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و 
ارتقاء امنیت، زمینه صدور مکانیزه ضمانتنامه ها در این بانک فراهم شــد.این امر در راستای 
کاهش اتالف وقت و تسریع در صدور ضمانتنامه ها، استانداردسازی فرم ها، کاهش خطاهای 
احتمالی ناشــی از تکمیل دستی فرایند صدور و نظارت بهتر بر مراحل صدور ضمانتنامه ها 
انجام شــده اســت.همچنین با توجه به صدور مکانیزه ضمانتنامه بر روی برگه های اصلی و 
واترمارک، امکان جعل و ســوء استفاده به حداقل رسیده است. پیشتر نیز این بانک سامانه 
اســتعالم وضعیت ضمانتنامه در ســپام ریالی را از طریق وب سایت بانک فراهم کرده بود. 

بانک سینا در حال حاضر انواع ضمانتنامه ها را برای متقاضیان صادر می کند.

وام قرض الحسنه آنی؛ بدون ضامن با کارمزد ۲درصد
ترقی اقتصادی: بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای تقویت قدرت مالی هموطنان، 
طرح 2 در یک را با اعطای 2 وام قرض الحســنه با یک ســپرده اجرا می کند.در طرح »2 
در یک«، متقاضیان می توانند با ســپرده گذاری مبلغی در بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
صورت آنی تا 90 درصد از مبلغ ســپرده خود را بدون ضامن و با کارمزد 1 تا 2 درصد وام 
قرض الحسنه دریافت کنند.در این طرح، مشتریان در حداکثر 24 ساعت وام قرض الحسنه 

خود را دریافت خواهند کرد.

اخبار کوتاه 

بازار پول4

هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد 

   شفافیت پولی و بانکی با بالک چین و فین تک



چالشهایرانندهمحوریبیمهشخصثالث
اخبارکوتاهشرایط برای راننده محورشدن بیمه ثالث مهیا نیست

مدیر عامل بیمه کوثر:
 صنعت بیمه در تبدیل دیتا به دانش 

با مشکل مواجه است
ترقی اقتصادی: مشــعلچی با بیــان اینکه علیرغم وجود دیتابیــس های غنی در صنعت 
بیمه هنــوز دچار ضعف تعامل این دیتابیس ها هســتیم و برای تصمیم ســازی و تبدیل 
دیتا به دانش دچار مشــکل هســتیم گفت: ضمن اینکه مولفه های مشــتری مداری هنوز 
در صنعت بیمه لیســت نشــده و به آن پرداخته نشده اســت. پنجمین همایش  مدیریت 
ریســک و بیمه بــا رویکرد بازار )چالش ها و راهکارها( با حضــور رییس کل بیمه مرکزی، 
مدیر عامل بیمه کوثر و جمعی از مدیران صنعت بیمه کشــور برگزار شــد. مجید مشعلچی 
در پنجمین همایش مدیریت ریســک و بیمه  با بیان اینکه رشــد ساالنه 10تا 15 درصدی 
مبتنی بر تورم در صنعت بیمه با ایده آل ها فاصله دارد گفت: برای دستیابی به ضریب نفوذ 
7درصدی صنعت بیمه باید نوآور باشیم. وی گفت: مدیریت، شناخت و کنترل ریسک مهم 
ترین ابزارهای صنعت بیمه هســتند. دارایی های نامشــروط، بیمه های زندگی، بیمه های 
اتومبیــل، مباحث مالی و دغدغه های بازار بیمه از جمله مباحثی بوده که طی ســال های 
گذشــته در این همایش مدنظر بوده؛ این در حالی اســت که صنعت بیمه کشور مدیریت 
ریســک را به عهده دارد که باید در کنار آن از محاســبات دقیق بهره مند شــد؛ ریسک و 
بیمه اکنون با هم قرین هســتند. مشــعل چی افزود: ریسک های مرتبط با استارت آپ ها، 
نیروی انســانی و مواردی از این دست پیش روی صنعت بیمه است که قطعا حل مشکالت 
ریســک علیرغم عوامل بیرونی ایجاد ریســک، درون گرا است. این مقام مسئول در صنعت 
بیمه گفت: شــناخت تمام مولفه ها و معیارهای دقیق در بازار بیمه ضروری اســت تا بتوان 
راجع به آنها تدبیر کرد؛ برخی از این فعل و انفعاالت مثل ســود ســپرده، تحریم، نقدینگی 
ســرگردان و ارز ناشــی از فعل و انفعاالت حکمرانی اســت اما مولفه هایی مثل رشد سریع 
فین تک ها و اســتارت آپ ها باید در بازار صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد. مشــعلچی 
بــا بیان اینکه علیرغم وجود دیتابیس های غنــی در صنعت بیمه، هنوز دچار ضعف تعامل 
این دیتابیس ها هســتیم و برای تصمیم سازی و تبدیل دیتا به دانش دچار مشکل هستیم 
 گفت: ضمن اینکه مولفه های مشــتری مداری هنوز در صنعت بیمه لیســت نشده و به آن 

پرداخته نشده است.

 بیمه تعاون حامی هنرمندان 
در هفدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر

ترقی اقتصادی: هفدهمین جشــن ســالیانه منتقدان و نویســندگان و پژوهشگران خانه 
تئاتر شــامگاه پنجشــنبه 6 دی 97 با حضور اهالی فرهنگ و هنر در سالن زنده یاد عباس 
کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی با حمایت بیمه تعاون برگزار شد.هفدهمین جشن سالیانه 
منتقدان و نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر شامگاه  پنجشنبه 6 دی 97 با حضور اهالی 
فرهنگ و هنر در سالن زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. جشن 
امسال با حمایت دکتر»شهرام گیل آبادی«  مدیرعامل خانه تئاتر ، دکتر »یونس مظلومی« 

بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. 

تقدیر جامعه خیرین مدرسه ساز از بیمه پارسیان
ترقی اقتصادی: جامعه خیرین مدرســه ساز و ســازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور از بیمــه پارســیان تقدیر کردنــد.در این ارتباط، جامعه خیرین مدرســه ســاز و 
ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشــور نقش آفرینی و حضور به موقع و اثر 
بخش بیمه پارســیان در بازســازی فضاهای آموزشی آســیب دیده در زلزله سال گذشته 
اســتان کرمانشــاه را شایسته حق شناســی دانســته و مراتب قدردانی خود را از احساس 
مســئولیت این شــرکت در تعمیق پیوندهای عمیق اجتماعی و گسترش روحیه مشارکت 
و همبســتگی ملی ابراز کردند.به دلیل این کار ارزشــمند لوح تقدیر ویژه همایش تجلیل 
از خیرین مدرســه ســاز در زلزله کرمانشاه در همایشــی که در روز چهارشنبه پنجم دی 
 مــاه به همین نام در محل ســالن همایش های هتل ارم برگزار گردید به بیمه پارســیان 

اهدا شد. 

 برنامه جدی بیمه میهن 
در توانمندسازی شبکه فروش

ترقــی اقتصادی: بیمه میهــن برای توانمندســازی و آموزش کارکنان و شــبکه فروش 
برنامه های آموزشــی، کالس آموزش بیمه های آتش ســوزی با مشارکت تمام کارشناسان 
فنی ســتادی، در دفتر مرکزی شــرکت بیمه میهن برگزار کرد.در ادامه رویکرد جدید این 
شــرکت در اجرای برنامه های آموزشی، کالس آموزش بیمه های آتش سوزی با مشارکت 

تمام کارشناسان فنی ستادی، در دفتر مرکزی شرکت بیمه میهن برگزار شد.

 بیمه دی سومین شرکت خصوصی کشور 
در تولید حق بیمه

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه دی طبق صورت های مالی شش ماهه و نه ماهه سال جاری 
خود که به تازگی بر روی کدال )ســامانه جامع اطالع رســانی ناشــران بورس و فرابورس( 
منتشــر شده است، در بین شــرکت های بیمه ای خصوصی رتبه سوم در تولید حق بیمه 
را کســب نموده است.براســاس صورت های مالی شش ماهه حسابرســی شده منتهی به 
97/06/31 شرکت بیمه دی که در سامانه کدال منتشر شده است، حق بیمه صادره شرکت 
حــدود 2 هزار و 522 میلیارد ریال و خســارت پرداختی بالغ بــر 11 هزار و 10۸ میلیارد 

ریال بوده است.

تأیید صالحیت اعضای هیات مدیره بیمه آرمان
ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران صالحیت حرفه ای همۀ اعضای 
هیات مدیره شرکت بیمه آرمان را تایید کرد.بیمه مرکزی صالحیت حرفه ای آقایان علیرضا 
بیانیان، کامبیز پیکارجو، ســیدمحمد آقامیری، مجیــد قلی پور و رضا آقابابایی را به عنوان 
اعضــای جدید هیات مدیره بیمه آرمان تأیید و بالمانع اعالم کرد.در نامه بیمه مرکزی آمده 
اســت به استناد ماده 6 دستورالعمل بررسی صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی مؤسسات 
بیمــه و نظر به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده 15دی1397 
بیمه آرمان، حســب بررســی های بعمل آمده انتصاب افراد معرفی شــده به عنوان اعضای 
هیات مدیره شــرکت بیمــه آرمان برای مدت حداکثر 2 ســال از تاریــخ برگزاری مجمع 

فوق الذکر، از نظر این سازمان بالمانع است.

 صدور نخستین بیمه نامه 
طرح جامع منازل مسکونی بیمه سامان

ترقی اقتصادی: نخســتین بیمه نامه »طرح جامع منازل مســکونی« شرکت بیمه سامان 
صادر شــد.برای اولین بار در ایران بیمه نامه »جامع منازل مسکونی« منطبق با جدیدترین 
اســتاندار های جهانی بیمه، در بیمه سامان صادر شــد.بنابر این گزارش در راستای اهداف 
استراتژیک شــرکت بیمه ســامان که تامین حداکثر آرامش و اطمینان برای بیمه گذاران 
اســت، جامع ترین پوشــش بیمه منازل مسکونی و ســاکنین آن در این شرکت طراحی و 
به بازار بیمه عرضه شــد. این بیمه نامه که بر اســاس تحقیقات و بررســی های گسترده در 
بازار های داخلی و خارجی تدوین شــده است حاوی پوشــش های مناسبی برای ساختمان 
منزل مســکونی، اثاثیه منزل، ملحقات و تاسیسات منزل، پوشش بیمه حادثه برای ساکنین 
منزل همچنین پوشــش بیمه مسئولیت مالک و ساکنین منزل مسکونی در قبال خدمه، و 

اشخاص ثالث می باشد.

 ارائه بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی 
توسط بیمه نوین 

ترقی اقتصادی: بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی برای نخستین بار از سوی بیمه نوین 
ارائه می شود.بیتا جمیلی؛ مدیر بازاریابی و ارتباط با مشتریان این شرکت با اعالم این مطلب 
افزود: ارائه این بیمه نامه به صورت جامع، حاصل نیازســنجی و ارزیابی ریسک های مختلف 
در این حوزه بوده است که متناسب با شرایط قانونی و مدنی حاکم بر مجتمع های مسکونی 

و حفظ حقوق ساکنان و مالکان آن طراحی شده است.

ترقــی اقتصادی : متولیــان امر وفعاالن صنعــت اعم از 
نمایندگان و کارگزاران و کارشناسان بدون درنظر گرفتن سایر 
شرایط و زیرساخت های الزم اخباری را رسانه ای می کنند 
که چالش هایی را به مراه دارد.مســئله قابل توجه وغیرقابل 
کتمان وجود آمار تصادفات جانی و ســهم باالی کشــوردر 
یکــی از باالترین آمار مرگ و میر جاده ای در دنیا می باشــد 
همواره در تمام تصادفات کارشناســان سه عامل »انسان ، راه 
و خودرو« را زمینه های اولیه وقوع تصادف می دانند که عامل 
راه 15درصد و خودرو را 5درصد نظر گرفته اند )که باتوجه به 
کیفیت خودروهای داخلی  مخصوصا در گروه خودرو سواری 
پراید و وانت بارها محل ابهام باقیست ( و در حدود ۸0درصد 

خطای نیروی انسانی این موضوع را پررنگ تر نموده است .
قطعا رســیدن به مرحله اجرای طــرح» راننده محور کردن 
بیمه شــخص ثالث « درنظر گرفتن بسیاری از شرایط  الزم 
می باشــد که همچنان عملی نشده اســت ساده ترین مورد 
قطع ارتباط سامانه اســتعالم خودرو براساس پالک خودرو 
در سیستم صدور می باشد که چندسالی شاهد قطع ارتباط 
در این خصوص بوده ایم.ضمــن اینکه الزامات و متغیرهای 
موثر درمحاسبه حق بیمه شخص ثالث بر اساس ویژگی های 
راننده از قبیل جنســیت، ســن، وضعیت تأهل، شغل  است 
و ویژگی های خودرو اعم از نوع مدل خودرو، ســال ســاخت 
خودرو، تجهیزات ایمنی خودرو، کشــور ســازنده خودرو و 
ویژگی های کاربری مانند نوع اســتفاده، مسافت طي شده در 
یک سال، گروه اســتفاده کننده از خودرو و تعداد راننده ها و 
ویژگي هاي آنها و منطقه استفاده  بصورت جامع مهیا نیست 
که طبعا  با احتســاب هر یک از این متغیرها، می توان حق 

بیمه را برآورد کرد.
فقدان اطالعات ســوابق رانندگی راننده اعم از نمرات منفی 
و تخلفات ثبت شــده از نیروی انتظامــی که این موضوع نیز 
از پیچیدگی خاصی برخوردار اســت .چرا که درحال حاضر 
قسمت عمده  تخلفات راننده از طریق دوربین های نصب شده 
در سطح شهر ثبت می شوند و سهم ناچیزی از این تخلفات 
به صــورت قبض جریمه و تحت عنوان تســلیمی به راننده 
متخلف داده می شود؛ بنابراین امکان شناسایی راننده متخلف 
به صورت دقیق نیز وجود ندارد و عمال کلیه تخلفات به پای 

مالک خودرو نوشته می شود.
مســاله راننده محور شــدن بیمه ثالث زمانی مطرح شد که 
رئیــس کل بیمــه مرکزی در گفتگو با صدا و ســیما اذعان 
داشــته طبق قانون برنامه ششم توسعه با توجه به مالکهای 
پرخطر بودن و کم خطر بودن راننده ها بیمه نامه شــخص 
ثالث به جــای خودرو به راننده تعلق مــی گیرد و به نوعی 
رفتارهای های راننده در صدور بیمه نامه تاثیر خواهد داشت. 
اما در پی پخش این گزارش از صدا و سیما تفسیرهای مبهمی 
در شــبکه ها مجازی در این خصوص شکل گرفت از جمله 
تفســیر ها پیامی بود که به شــدت در فضای مجازی دست 
بدست می شــود مبنی بر اینکه  "اشکال کار از جایی شروع 

می شود که شما اگر یک خودرو داشته باشید فقط خودتان 
میتوانید سوار شوید ودیگر اعضای خانواده نمیتوانند استفاده 
کنند چون انها باید خود را جداگانه بیمه شخص ثالث نمایند. 
تا اخر ســال هزینه  فقط یک بیمه  بــرای خودرو پرداخت 
میشــود ولی از سال اینده باید یک خانواده 4نفره که از یک 
بیمه اســتفاده میکردند برای استفاده از خودرو مشترکشان 
هزینه 4بیمــه را بپردازند.مطمئنا توان مالی پرداخت چنین 

هزینه ای برای مردم امکان پذیر نیست.
بیمه ثالث برای خودرو صادر می شود 

در واکنش به تفاســیر صورت گرفته در رســانه ها از جمله 
شبکه های مجازی غالمرضا سلیمانی درباره ابهام های اخیر 
ایجاد شــده مبنی بر تغییر شرایط اعطای بیمه شخص ثالث 
از خــودرو محوری به راننده محوری در ســال آینده اظهار 
داشــت: بیمه نامه شــخص ثالث فقط برای خــودرو صادر 
می شــود و به هیــچ وجه چندبیمه نامه برای یک وســیله 
نقلیه صادر نمی شــود؛ در این طــرح ویژگی های راننده یا 
رانندگان وســیله نقلیه مانند مشــخصات و سوابق شخصی 
 و بیمــه ای در تعیین حق بیمه و ارزیابی ریســک بیمه گذار 

دخیل خواهد بود.
ســلیمانی افزود: اکنون ســوابق بیمه ای راننده در محاسبه 
حق بیمه اعمال می شــود بــه گونه ای که طبــق آیین نامه 
اجرایی ماده 1۸ قانون بیمه شــخص ثالــث، رانندگانی که 
خســارتی دریافت نکرده باشــد، ساالنه مشــمول تخفیف 
در حق بیمه می شــوند که این تخفیف در صورت نداشــتن 
خســارت در ســال های آینده تا 70 درصد افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در 
قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 در سال های 

اخیر برخی از عوامل مربوط بــه ویژگی راننده را در ارزیابی 
ریســک و تعیین حق بیمه و تخفیف یــا اضافه نرخ لحاظ و 
مقررات مربوط را به شــرکت های بیمه ابالغ کرده است.»به 
عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده 1۸ قانون بیمه 
شخص ثالث، رانندگان که در ســوابق خود نمرات منفی یا 
تخلفات حادثه ســاز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی 

ثبت شده باشند، به تناسب حق بیمه آنها افزایش می یابد. 
از سوی دیگر باهدف تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی 
با همکاری نماینــده نیروی انتظامی آیین نامه ای را به دولت 
پیشنهاد کرده اســت که به موجب آن دارندگان گواهینامه 
در دوره آموزشــی رانندگی ایمن و کم خطر مشــمول 10 
درصد تخفیــف در حق بیمه خواهند شــد.رئیس کل بیمه 
مرکزی تاکید کرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که 
برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شــود؛ در واقع با اجرای این 
طرح، رانندگان کم خطر تشــویق و رانندگان پر خطر تنبیه 
می شــوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد 
می شود.سلیمانی، اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به 
اطالعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست 
و گفــت: بدین منظور با نیروی انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران مذاکرات و تفاهم هایی انجام شــده اســت.وی اضافه 
کرد: بیمه مرکــزی در اجرای تکلیف قانونــی خود مندرج 
در تبصره یک ماده 1۸ قانون برای اعمال ســایر ویژگی های 
راننده، برنامه هایی در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد 
زیرساخت های اطالعاتی برای اعمال ویژگی های فردی راننده 
همچون ســن و ســابقه رانندگی وی در محاسبه حق بیمه 
شــخص ثالث است؛ به گونه ای که تا پایان برنامه ششم این 

تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.

کاهش حق بیمه ثالث با اجرای طرح شخص محوری
دهگاهی درباره راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به جای 
خودرو محوری گفت: اجرای این طرح نیازمند آماده شــدن 
تمامی زیرساخت های الزم است و مانند کشورهای پیشرفته 
اجرای آن باعث کاهش حق بیمه افراد قانون مدار و افزایش 
حق بیمه افراد پُرریسک خواهد شد.به گفته وی، براساس این 
طرح، مالک اصلی یک خودرو بیمه نامه اصلی شــخص ثالث 
را خریداری می کند و افراد دیگری در آن خانواده یا شرکت 
که از آن خودرو اســتفاده می کننــد، الحاقیه ای برای خود 
درباره رانندگی با خــودروی مورد بیمه خریداری می کنند.

دهگاهی با بیان اینکه اجرای این قانون تکلیف قانون جدید 
بیمه شخص ثالث مصوب سال 95 بود که باید تا پایان برنامه 
ششم توسعه اجرایی شود، گفت: معتقدم حداقل زمان ممکن 
برای اجرایی شدن آن آماده نمودن زیرساخت های مورد نیاز 

تقریباً سه سال زمان خواهد برد.
برداشت ها شخصی است 

در همین راســتا غالمعلی ثبات ، کارشــناس و صاحبنظر 
صنعــت بیمه در این خصوص گفــت:در تبصره 1 ماده 1۸ 
قانون بیمه اجباری شــخص ثالث بیمه مرکزی مکلف شده 
تا پایان برنامه ششــم امکان صدور بیمه نامه »بر اســاس 
ویژگی های راننده« )نه راننده محور( را فراهم کند که عالوه 
بر لزوم درک روشــن از این عبارت، مســتلزم اصالح قانون 
بیمه شــخص ثالث است که اگر در مسیر اصالح قرار گیرد 
یک تا دو سال طول میکشــد؛ بنابراین این گونه برداشتها 
هنوز هیچ زمینه واقعی و دلیل متقنی ندارد و فقط برداشت 

و تصور اشخاص است.
حق بیمه نفر دوم نزدیک به صفر است

در همین خصوص مســعود حجاریــان ، مدیر عامل انحمن 
حرفه ای صنعت اذعان داشت : برای راننده محور کردن بیمه 
شــخص ثالث ، باید نام راننده همانند مشخصات خودرو ، در 
بیمه نامه ذکر شــود و برای جابجایی راننده محدودیتهایی 
وضع گردد همچنین شــرکتهای بیمه بــرای هر راننده یک 
پرونده ریســک تشــکیل دهند و این پرونده در ســنهاب 
نگهداری شــود.وی در خصوص برخــی کامنتها در فضای 
مجازی در خصوص چالش های استفاده دو نفر از یک خودرو 
گفت: حق بیمه نفر دوم بسیار پایین است و در بعضی موارد 
صفر اســت.مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این 
خصوص تشــریح کرد: یکی از عوامل مهم تعیین حق بیمه ، 
میزان استفاده از خودرو است ، موردی را در نظر بگیرید که 
دو راننده 16 ســاعت از خودرو اســتفاده می کنند  در این 
مورد باید واقعا ســه برابر حق بیمه را پرداخت کنند.وی در 
توضیــح این مورد افزود:  مورد دوم ، به طور مثال جوان 20 
ساله که ریسک زیادی دارد و راننده دوم  پدر ایشان است که 
بیست سال سابقه رانندگی و ریسک کمی  دارد در این مورد 
رانندگی نفر دوم ریسک کل را کاهش می دهد.  و باید حق 

بیمه نفر دوم صفر باشد.

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه البرز از تالش ســندیکای بیمه گران و بیمه 
مرکزی برای اصالح آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه به منظور کاهش 
حداقل سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها از 30 درصد به 15 درصد خبر داد و 
گفت بورس جایگزینی برای بخشی از سرمایه گذاری های بیمه در بانک است.

بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور عالوه بر اثرگذاری بر اقالم مصرفی و گران 
شدن کاالها روی صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می گذارد. صنعت 
بیمه یکی از این صنایع اســت که با شــدن گرفتن تورم به ناچار باید خود را 

برای انجام تغییراتی آماده کند.
صنعــت بیمه برای ایفــای تعهدات مختلف و بعضا ســنگین خــود باید در 
حوزه هایی که می توانند در بلندمدت ســودآور باشند ســرمایه گذاری کنند. 
بانک هــا و امالک یکی از مطمئن ترین و ســودآورترین ســرمایه گذاری های 

بیمه ها در طول ســال های گذشــته بوده اســت. در ســال جــاری )1397( 
امــا بــروز شــرایط تورمی باعث شــده تا رفته رفتــه نرخ تورم بــه حداکثر 
ســود پرداختی بانک ها نزدیک شــود. در چنین شــرایطی به نظر می رســد 
 شــرکت های بیمه باید به ســمت ســرمایه گذاری در فعالیت های مولد تغییر 
ریل دهند.رســول تاجدار، مدیرعامل بیمه البرز درباره ضرورت سرمایه گذاری 
مولد بیمه ها با بیان این که ســرمایه  گذاری توسط شرکت های بیمه تابع یک 
آیین نامه اســت، اظهار کرد: در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و 
نهاد ناظر ســعی دارد تا شرکت های بیمه به گونه ای سرمایه  گذاری نکنند که 

در آینده نتوانند از عهده ایفای تعهداتشان بربیایند.
مدیر عامل بیمه البرز در مورد سپرده های بانکی شرکت های بیمه و سودآوری 
آن در این شــرایط تورمی که نرخ تورم به ســود بانکی نزدیک می شــود هم 

اظهار کرد: اساســا صنعت بیمه صنعتی است که باید یک تعادل را بین میزان 
نقدینگی و سررسید ایفای تعهدات خود ایجاد کند، بنابراین این که گفته شود 
چون ســود بانکی به تورم نزدیک شــده است شــرکت های بیمه نباید در آن 
ســرمایه  گذاری کنند به صورت مطلق گزاره صحیحی نیست، چرا که بیمه ها 
باید همیشه یکسری وجوهی را داشــته باشند که برای ایفای برخی تعهدات 

خود به آن دسترسی آنی داشته باشند.
به گزارش ایســنا ،مدیر عامل بیمه البرز در پایان با اشــاره به احتمال کاهش 
کف سپرده گذاری شرکت های بیمه در بانک ها از 30 درصد به 15 درصد گفت 
که براین اســاس گزینه های دیگری در بخش ســرمایه  گذاری های بورسی و 
غیربورسی پیش بینی شده است که به نظر می رسد می تواند دست شرکت های 

بیمه را برای سرمایه  گذاری های دیگر باز بگذارد.

ترقی اقتصادی : نایب رییس هیــات مدیره و مدیرعامل 
بیمه آســیا بر فروش بیمه نامه های خرد در ســطح کالن 
افزایش تفویض اختیارات به اســتان ها و اجرای آیین نامه 

96 در سال آینده تاکید کرد.
 مســعود بادین، نایــب رییس هیات مدیــره و مدیرعامل 
بیمه آســیا و هیات همراه در نشســتی مشترک با روسای 
شــعب ساری، آمل، بابل، قائمشــهر و اعضای هیات رییسه 
انجمــن صنفی نمایندگان اســتان، ضمن معارفه مســلم 
ســهرابی به عنوان معاون سرپرســتی منطقه 6 و استماع 
 گزارش عملکرد شــعبه، به ارائه رهنمودهــا و راهکارهای 

الزم پرداخت.
تاکید بر فروش بیمه نامه های خرد در ســطح کالن، ادامه 
روند رو به رشــد بیمه آســیا و رصد آن، اجرای آیین نامه 

96  در ســال آینــده، برنامه ریزی و انجــام امور در موعد 
مقرر، افزایش تفویض اختیار اســتان ها متناسب با میزان 
فعالیت و تعیین حدود اختیارات شــعب، افزایش نشســت 
های کاری شــعب و نمایندگان، تأکید بــر برخورداری از 
نیروهای بومــی در مناطق، حفظ بیمــه نامه های کیفی، 
فراهــم کردن شــرایط کاری مناســب همــکاران و حفظ 
جایــگاه و حرمت آنها، توزیع مناســب نیروی انســانی در 
ســطح شــعبه و تقســیم کار و تالش برای حل مشکالت 
 نیروی انســانی از جملــه رهنمودهــای مدیرعامل در این 

نشست بود.
همچنیــن مدیرعامل بیمه آســیا و هیأت همراه در ســفر 
خود به اســتان مازندران از شــرکت کاله آمل، بزرگ ترین 
کارخانه لبنی غرب آســیا، بازدید کردنــد. مدیرعامل بیمه 

آســیا در نشســتی با حضور مدیر عامل و مدیران شرکت 
کاله در ســخنانی با اشــاره به فعالیت هــا و عملکرد بیمه 
آســیا، گفت: با توجه به توان باالی فنی و مالی بیمه آسیا و 
تعامل اثر بخش با بیمه گذاران بزرگ در جهت تداوم روند 
همکاری ها، امیدواریم با تعامل ســازنده، خدمات  بیمه ای 

شایسته ای را ارائه دهیم.
مدیر عامل شــرکت کاله در ســخنانی با معرفی ســاختار 
ایــن شــرکت  و محصــوالت متنــوع آن، از همــکاری با 
شــرکت بیمــه آســیا  اظهار خرســندی کــرد. بازدید از 
شــعب آمل، بابل قائمشــهر و ســاختمان در حال احداث 
شــعبه بابل و دیــدار بــا کارکنــان این شــعب از دیگر 
 برنامه هــای مدیرعامل بیمه آســیا و هیــأت همراه در این 

سفر بود.

ترقی اقتصادی: نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، با اشاره به رشد 
27 درصدی این شرکت در 9 ماه امسال، اعمال نظارت هوشمند بر فرآیند عملیات 

پرداخت خسارت را عامل تأثیر گذاری در کاهش ضریب خسارت عنوان کرد.
ابراهیم کاردگر در جلسه شورای مدیران این شرکت که در محل ساختمان سعدی 
برگزار شــد، با ارائه گزارشی از عملکرد 9 ماهه شرکت، خواستار افزایش نظارت بر 
حوزه های مختلف ستادی و صف شد و اظهار داشت: برای کنترل و رسیدگی بهینه 
بر امور الزم است از ابزارهای نظارتی به درستی و به بهترین شکل ممکن استفاده 
شــود که یکی از این ابزارها، بهره گیری از نظارت هوشمند است که موجب تقویت 

فرآیند کنترل سیستم خواهد شد.
 وی، جلوگیری از پرداخت خســارت غیر واقع و یا تکراری را از فواید اســتفاده از 
نظارت هوشمند عنوان کرد و از مدیران شرکت خواست با استفاده درست و بهینه 

از امکانات و قابلیت های "داشــبورد مدیریتــی"، ضمن کوتاه کردن فرآیند امور، به 
تقویت ابزارهای نظارتی کمک شایانی داشته باشند.

دکتــر کاردگر، دوری از انعقــاد قراردادهای زیــان ده را مورد تأکیــد قرار داد و 
افزود: خوشــبختانه در 9 ماهه اول امســال حدود 2200 میلیارد تومان حق بیمه 

تولید کردیم که حاکی از رشد 27 درصدی بیمه دانا در این مدت بوده است.
وی گفت: اگر همین روند تا پایان امسال ادامه یابد، ضمن تحقق بودجه پیش بینی 

شده، موجب افزایش پرتفوی نیز می شود.
مدیر عامل بیمه دانا، ضریب خســارت در رشــته بیمه درمان و شــخص ثالث را 
از چالش هــای مهم صنعت بیمه توصیف کرد و اصالح فرآیند سیســتم پرداخت 
خسارت را یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش ضریب خسارت دانست و افزود: برای 
موفقیت بیشــتر در پیشرفت امور الزم است فرایندهای سازمانی از جمله سیستم 

پرداخت خســارت اصالح و بازنگری شــود تا با کوتاه کردن این فرایندها، امور در 
مصدر واقعی خود قرار گرفته و اجرا شــوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
شکل گیری کمیته های جبران خدمات، ریسک، حسابرسی و سرمایه گذاری را مورد 
تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد با تشکیل و عملیاتی شدن این کمیته ها، نقش 

و تأثیر گذاری بیشتری از بیمه دانا در صنعت بیمه شاهد باشیم. 

بازار سرمایه جایگزین مناسبی سرمایه گذاری های بیمه هاست

کاهش حداقل سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها

تاکید مدیرعامل بیمه آسیا بر فروش بیمه نامه های ُخرد در سطح کالن

افزایش اختیارات شعب استان های بیمه آسیا

کاردگر مطرح کرد:
رشد ۲۷ درصدی بیمه دانا در ۹ ماه امسال

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
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ترقی اقتصادی: مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران برای اولین بار شــاخص 
مدیران خرید )PMI( در ایران را با عنوان شامخ استخراج و منتشر کرده است. این 
شاخص که برای سه ماه گذشته محاسبه شده، نشان می دهد اقتصاد ایران در حالت 
انقباض قرار دارد اما انتظارات تولید در فصل پاییز با رشد مواجه بوده که نشان دهنده 

انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک است.
مرکــز آمار و اطالعات اقتصــادی اتاق ایران پس از بررســی های مقدماتی و امکان 
پیاده ســازی شــاخص مدیران خرید )PMI( در ایران، به اجرای طرح اســتخراج و 
محاسبه این شاخص تحت عنوان شامخ پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای 

بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شاخص مدیران خرید )PMI( مقیاسی است که 
با تکمیل ســؤاالت مشخص از سوی بنگاه های نمونه استخراج و اوایل هر ماه منتشر 

می شود و رونق، رکود یا ثبات کسب وکارهای مورد بررسی را نشان می دهد.
در جریان اســتخراج این شاخص، اگر عدد شــاخص بیش از 50 درصد باشد نشان 
می دهد که اقتصاد درحال توسعه اســت درحالی که هر رقمی زیر 50 درصد، از قرار 

داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
این مقیـــاس، از سال 194۸ از سوی »موسســه مدیریت عرضه« در ایاالت متحده 
مطرح شــده و اطالعات مورد نیاز برای استخراج آن از مشارکت 400 نفر از مدیران 

خرید بخش تولید و با پاسخگویی به سؤاالت مشخص به دست می آید.
در طرح اجرای شــده توسط اتاق ایران تحت عنوان شامخ، اطالعات مورد نیاز برای 
محاسبه شــاخص )PMI( در 5 مقیاس اصلی شامل »سطح تولید«، »سفارش های 
جدید از مشــتریان«، »سرعت تحویل توســط تأمین کنندگان«، »موجودی کاال« و 

»میزان اســتخدام نیروی کار« و 7 مقیاس فرعی شــامل »قیمت خرید مواد اولیه« 
»موجودی انبار«، »صادرات کاال«، »قیمت تولیدات«، »مصرف ســوخت«، »میزان 
فروش« و »انتظارات تولید« جمع آوری شده و در نهایت تحت عنوان شاخص مدیران 

خرید )PMI( استخراج و منتشر می شود.
در محاســبه عدد شــامخ، برای وزن دهی به 5 سؤال اصلی پرسشــنامه، از رویکرد 
موسسه بین المللی IHS Markit استفاده شده که بر اساس آن وزن »سطح تولید« 
25 درصد، »ســفارش های جدید از مشــتریان« 30 درصد، »سرعت تحویل توسط 
تأمین کنندگان« 15 درصد، »موجودی کاال« 10 درصد و »میزان اســتخدام نیروی 

کار« 20 درصد اعمال می شود.
مرکــز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران به عنوان متولی اجرای طرح پایش محیط 
کســب وکار، پس از انجام مطالعات کارشناســی، از ابتدای پائیز امســال استخراج 
شاخص مدیران خرید )PMI( را تحت عنوان شامخ در دستور کار قرار داده و اینک 

شامخ سه ماه پائیز 1397 را برای اولین بار منتشر کرده است.
در این طرح از شرکت های مختلف صنعتی در صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی 
نســاجی، پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی، الســتیک و پالستیک، ماشین سازی و... 
آمارگیری به عمل آمده و نرخ تکمیل پرسشنامه از تعداد 4 هزار نمونه کارگاه صنعتی 

فعال و بزرگ انتخابی، به طور متوسط حدود 10 درصد بوده است.
پرسشنامه الکترونیکی طرح شامخ که شامل 12 پرسش بوده که توسط شرکت های 
انتخابی در نمونه تکمیل شده اســت. پاسخ سؤاالت پرسشنامه این طرح شامل سه 

گزینه »بیشتر از ماه قبل«، »بدون تغییر« و »کمتر از ماه قبل« است.
بر اســاس اطالعات منتشر شده از ســوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران 

عدد شامخ از 41.91 درصد در مهرماه به 39.21 درصد در آذرماه رسیده و میانگین 
ســه ماهه این شاخص عدد 40.69 درصد را نشان می دهد که از انقباض فعالیت های 

اقتصادی حکایت دارد.
بررسی ها نشان می دهد تغییرات منفی در دو مقیاس »سفارش های جدید مشتریان« 
و »مقدار تولید«، مهم ترین عوامل در کاهش شامخ در ماه های آذر و آبان بوده است 
اما شــاخص صادرات در این فصل، روندی صعودی داشــته و رشد متوسط تقریبی 

1.07 درصد را برای هر ماه ثبت کرده است.
نکته قابل توجه اینکه همچنین رشد 1.06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل 

پاییز، نشان دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک است.

ترقی اقتصادی : یکی از اخبار مهم روزهای اخیر، افزایش 
قیمت جدیــد خودروهای داخلی بود.در چنین شــرایطی 
مسئوالن و شرکت های خودروساز معتقدند، افزایش اخیر 
قیمت خودروها ، تعادل بازار و کاهش قیمت محصوالت را 
در بازار به دنبال دارد اما به اعتقاد کارشناسان، افزایش تولید 
و عرضه، شــرط الزم برای کاهش و ثبات قیمت ها در بازار 

محسوب می شود.
در این باره ترقی اقتصادی به دو کارشناس حوزه خودرو به 
گفت و گو نشسته است. بهرام شهریاری یکی از کارشناسان 
بازار خودرو و عضو سابق هیئت مدیره انجمن قطعه سازان 
خودرو معتقد اســت تیــراژ تولید 17 خودروســاز داخلی 
مقیاس اقتصادی نداشــته و همین امر در کنار سایر عوامل 

هزینه تولید و قیمت تمام شده محصوالت را باال می برد.
بهرام شــهریاری کارشــناس بازار خودرو درخصوص تاثیر 
افزایــش قیمت خودرو بر بازار گفــت: بحث افزایش قیمت 
خودرو یک مبحث مهندســی مالی است که با نگاه نظری 
متفاوت اســت. تعییــن این موضــوع که افزایــش اخیر 
قیمت های خودرو بر ســودآوری خودروسازان چه تاثیری 
دارد، بدون درنظر گفتن عوامل موثر بر قیمت مشــکل ساز 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه چند روش علمی در تعیین نرخ وجود دارد 
 Target Price افزود: یکی از این روش ها قیمت هدف یا
بوده و دیگری قیمت تمام شده می باشد. قیمت تمام شده 
متشکل از عناصر مختلف در زمینه قیمت شامل مواد اولیه 

حقوق و دستمزد، هزینه های مالی و سربار، بیمه و مالیات 
و نهایتا ســود می باشد اما در روش قیمت هدف، کاال باید 
به گونه ای ساخته شود که متناسب با قدرت خرید مصرف 

کننده نهایی باشد.
شــهریاری خاطرنشان کرد: روش قیمت هدف در شرایطی 
استفاده می شود که رقابت وجود داشته باشد. در واقع برای 
آنکه سازندگان از رقبای خود جلو بیافتند، قیمتی را هدف 
گذاری می نمایند تا با تولید محصولی با قیمت پایین تر و 
کیفیت باالتر، امکان فروش محصول را در میان جامعه هدف 

مورد نظر خود داشته باشد. 
شهریاری با تاکید بر اینکه عوامل موثر بر قیمت تمام شده 
خودرو، تماما در دســت خودروســازان نیست گفت: بنگاه 
ها چون اساســا به صورت جزیــره ای عمل می کنند و هر 
یک به دنبال منافع خود هستند، قیمت ها را برمبنای نرخ 
های جهانی محاســبه کرده و به خودروسازان و سازندگان 
محصوالت نهایی گران می فروشند. نکته مهم دیگر، نیروی 
انسانی مازادی است که در شرکت های خودروساز مشغول 
به کارند. هزینه دستمزد اگرچه پایین است اما مازاد نیروی 
انســانی هزینه های جاری شــرکت ها را افزایش می دهد. 
همچنین تامیــن منابع و هزینه های مالــی با نرخ حدود 
30درصد تامین می شود که همین امر هزینه های هنگفتی 

را به خودروسازان تحمیل می کند.
کارشــناس بازار خودرو یکی از مهم تریــن عوامل موثر بر 
قیمت تمام شده را تیراژ تولید خواند و افزود: در عالی ترین 

شــرایط، کشــور به تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه 
در صنعت خودرو رســیده اســت که امروز هنوز هم به آن 
رکورد نرســیدم و این عدد برای 17 خودروساز داخلی عدد 
ناچیزی اســت و مقیاس اقتصادی محســوب نمی شود و 
بیانگر آن است که خودروســازان با ظرفیت کامل در حال 
تولید هستند. تیراژ تولید پایین به معنای هزینه های سربار 
باالست و درنتیجه قیمت تمام شده را باال می برد. در کنار 
این مسائل، هزینه بیمه، مالیات و مالیات های غیر مستقیم 
و غیر دولتی و نیز نوســانات نرخ ارز و وابستگی به خارج از 
کشور را نیز باید مد نظر قرار داد. همه این عوامل دست در 

دست هم داده و قیمت تمام شده را باال برده است. 
وی با ابراز تاســف از اینکه متاسفانه علی رغم نبود منطق و 
مبنایی در قیمت ها اما نرخ ها به هر کجا که رســید، مردم 
خریدار بودند گفت: اقتصاد مــا یک اقتصاد غیر قابل مهار 
است. در نتیجه نمی توان اینگونه استدالل کرد که افزایش 

قیمت، تقاضای بازار را کنترل می کند.
دولت باید در صنعت خودرو هــدف گذاری و برنامه ریزی 
نماید. مشکل بزرگ کشور این است که دولت چه در عرصه 
مواد اولیه و چه محصول نهایی، تولیدکننده اســت درحالی 
که نباید چنین باشد و دولت تنها باید به دنبال برنامه ریزی 

و هدف گذاری باشد.
ترقــی اقتصــادی در مرحله بعد به ســراغ یکــی دیگر از 
کارشناسان حوزه خودرو کشــور رفت. در گفتگو با حسن 
کریمی سنجری، وی معتقد است اگر پیش شرط های الزم 
نظیر عدم تغییر قیمت نهاده های تولید و قیمت سربار و نیز 
تداوم عرضه مستمر خودروسازان به بازار اتفاق بیافتد قطعا 
بازار خودرو تا اردیبهشت سال آینده به تعادل می رسد. وی 
گفت: این افزایش قیمت منجر خواهد شــد قیمت تعادلی 

شده و تقاضا به نقطه واقعی خود برسد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه 

ســه روش در تعیین قیمت خودرو وجود دارد به خبرنگار 
ما گفت: روش قیمت تمام شــده )Cost Benefit(، روش 
تعیین قیمت براســاس بازار رقابتی و روش محاسبه قیمت 
بر اساس کشــش بازار یا تقاضا سه روش معمول در قیمت 

گذاری خودرو می باشند.
وی افزود: معموال در بازارهایی که از انحصار نسبی یا کامل 
برخوردارنــد و یا در مورد کاالهایی کــه از یک تکنولوژی 
منحصر بفردی برخوردار هستند برای تعیین قیمت از روش 
کشــش بازار با تقاضا استفاده می کنند. در این روش بطور 
غیر شــفاف قیمت بر اســاس مکانیزم عرضه-تقاضا تعیین 
می شود بطوری که شرکتها تمایل دارند نقطه نهائی قیمت 
را بازار تعیین کند این روش برای جلوگیری از بوجود آمدن 
بازار ســفته ای و دالل بازی مناسبتر است. بنظر می رسد 
بازار خودرو این روزها از چنین ویژگی هایی برخوردار است 
لذا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار یا همان کشش تقاضا 

برای تعیین قیمت خودرو در بازار امروز مناسبتر است. 
وی ادامه داد: در واقع به جهت اختالف قیمت ایجاد شــده 
میان نرخ کارخانه و بازار در شرایط فعلی، این روش یعنی 
کشــش تقاضا و اصطالحا حاشــیه بازار بهترین راه برای 
تعیین قیمت اســت در غیر این صــورت به موضوع داللی 

دامن زده می شود.
این کارشــناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: خودروسازان 
نیــز در نهایت به این فرمول یعنی 5 درصد زیر قیمت بازار 
رســیدند. با این اقدام انگیزه برای واسطه گری و داللی به 
ســبب از بین رفتن و به صفر نزدیک شــدن تفاوت قیمت 

میان کارخانه و بازار، کم می شود.
وی گفت: اســتفاده از این روش همچنین ســبب می شود 
قیمت تمام شــده مطرح نباشد درحالی که در روش قیمت 
تمام شــده، هزینه تمام شــده محصول محاسبه شده و با 
احتساب ســود مورد نظر، محصول به بازار عرضه می گردد 

درســت مانند کاری که تا پیش از این، شــورای رقابت در 
بازار خودرو انجام می داد و قیمت خودرو را براساس قیمت 
تمام شده اعالم می کرد و در هر مرحله بر حسب نرخ تورم 
درصدی را به قیمت های خودرو اضافه می کرد. همزمان با 
این اتفاق، بازار واکنش نشــان داده و قیمت های بازار روند 
صعــودی تری را دنبال می کــرد و در نتیجه این اختالف 
قیمت همواره وجود داشــت و بحث داللی و ســفته بازی 

مطرح بود.
ســنجری افزود: البته انتظار می رود در این روش حاشــیه 
سود خودروسازها از یک سو و قدرت خرید مصرف کنندگان 
از سوی دیگر در نظر گرفته شود. تمرکز اصلی قیمت گذاری 
بر اساس این روش حذف جریان داللی از بازار خودرو آنهم 
به ســبب اختالف قیمت کارخانه و بازار است. اگر افزایش 
ســودی هم در میان است بهتر این ســود به جیب تولید 
کننده برود تا دالل ها. البته پیش بینی می شود به مرور و با 
عرضه درست خودرو به بازار قیمت ها تعدیل شود. بعبارتی 
با نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، بخش زیادی 
از تقاضای کاذب فروکش کرده و تقاضا به نقطه واقعی خود 
می رسد. امروز نقطه واقعی تقاضا در قیمت های کنونی به 
جهــت کاهش قدرت خرید جامعه، پایین تر از حد معمول 
اســت. بنابراین قیمت خودرو به شرط عرضه مستمر نزولی 

خواهد بود.
وی یکــی از مزیت های افزایش قیمت خودرو را براســاس 
مکانیزم تقاضا، افزایش توان و انگیزه تولید میان خودروسازان 
دانست و اظهار داشــت: با افزایش قیمت خودرو که سبب 
شده خودروسازان به حاشیه سود بروند، توان و انگیزه آنان 
بــرای تولید افزایش می یابد. در واقع با این مکانیزم قیمت 
گذاری، هم طرف عرضه تقویت شــده و هم طرف تقاضا به 
نقطه واقعی و بهینه خود می رسد. در نتیجه به مرور قیمت 
تعادلی کاهشی خواهد بود. بنابراین با پافشاری بر مکانیزم 

درست تعیین قیمت برمبنای تقاضا و تعیین نرخ 5 درصد 
زیر حاشیه بازار، به مرورشاهد حذف داللی و متعادل شدن 

قیمت ها خواهیم بود.
این کارشــناس بازار خودرو تصریح کرد: البته تعادلی شدن 
قیمت به شرط آن است که تمامی پارامترهای تاثیرگذار بر 
روی قیمت مانند نهاده های تولید و هزینه های سربار ثابت 
بماند. یکی دیگر از پیش شرط ها همانطور که پیشتر گفتم 
عدم بروز مشــکل در جریان عرضه خودرو به بازار است که 
بایــد از یک روند نرمال تبعیت نمایــد، در غیر این صورت 
محدودیت عرضه در بازار سبب واکنش بازار به قیمت ها و 

افزایش نرخ ها خواهد بود. 
وی درباره تاثیر دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت 
در بــازار نیز به خبرنگارترقی اقتصــدای گفت: اصوال بحث 
اقتصاد دستوری سالیان سال است که در دنیا منسوخ شده 
و مدلی قدیمی اســت. در هیچ کجــای دنیا دولت دخالتی 
در قیمت گذاری و سیســتم توزیع نمــی کند. در ایران در 
برخی بخش هــا و حوزه ها به جهت تخصیص یارانه تولید 
در جهت تامین مــواد اولیه، دولت خود را محق می داند و 
دخالت می کند. تجربه چندین ســال اخیر نشــان داده در 
بخش خودرویی، معموال حمایت دولت بجای حمایت موثر 
بیشتر از جنس دخالت مخرب بوده است. لذا همواره توصیه 
ما این بوده که در پروســه قیمت گــذاری و فروش خودرو 
دخالت نشود. البته یک موضوع مطرح می شود و آن اینکه 
95درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروســازی است که 
با مدل مدیریت دولتی اداره می شــوند لذا می توان چنین 
اســتدالل کرد که بازار خودرو تاحدودی انحصاری اســت. 
انحصار بدین معنا که مدیریت این دو شــرکت در دســت 
دولت اســت. پس بهترین اقدام دولت در این وضعیت برای 
به تعادل رسیدن قیمت ها، تنها کنترل جریان و روند عرضه 

خودروسازان به بازار است.

ترقی اقتصــادی : مدیرعامل صندوق ضمانــت صادات ایران 
در خصــوص محصــوالت جدید صنــدوق گفت : شناســایی 
خریداران معتبر خارجــی و معرفی آنها به صادرکنندگان، فعال 
ســازی خطوط اعتبار با همکاری سیســتم بانکی، صدور انواع 
ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی  
بیمه اعتبار داخلی برای مشتریان ویژه ، صدور ضمانتنامه برای 
شــرکت ملی نفت ایران جهت ارایه محصول به بخش خصوصی 
و صــدور ضمانتنامه بــرای پروژه های صــادرات محور از جمله 

محصوالت جدید صندوق می باشد.
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل این صندوق با تاکید بر اهمیت 
توسعه صادرات غیر نفتی در رشــد اقتصادی، توسعه اشتغال و 
تأمین درآمدهای ارزی کشــور خصوصاً در شرایط سخت تحریم 
برنامه های صندوق مذکور برای تســهیل، توســعه و پوشــش 

ریسکهای صادراتی را تشریح نمود.
دکتــر بهرامی با اشــاره به اینکه تجــارت، روابــط کارگزاری 
و ارتباطات بانکــی تحت تأثیر تحریم هــای ظالمانه آمریکا بر 
علیه مردم ایــران قرار گرفته اســت؛افزود: هماهنگی نهادهای 
سیاســت گذاری به خصوص در حوزه صــادرات مانند صندوق 
ضمانت صادرات ، سازمان توسعه تجارت،بانک توسعه صادرات ، 
بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی ضروری بوده و میتواند آثار 

زیانبار این تحریم ها را کاهش دهد.
وی یادآور شــد : وجود ریســک های سیاسی و تجاری در حوزه 
صــادرات منجر به عدم وصول مطالبات صادرکنندگان شــده و 
صندوق با حمایتهای دولت و با ارایه پوشــش های الزم در این 

خصوص میتواند امنیت صادرکنندگان را فراهم آورد.
مدیــر عامل صنــدوق ضمانت صادرات تصریح کــرد: به منظور 
جلوگیــری از تمرکز ریســک، تنوع بخشــی در بازارهای هدف 
بصورت جدی باید مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد صندوق در 
این زمینه می تواند با اعتبار ســنجی از خریداران خارجی جدید 
در بازارهای هدف، امکان توســعه بــازار را برای صادرکنندگان 

فراهم نماید.
بهرامی یادآورشــد : پوشــش های بیمه ای صنــدوق به مثابه 
جایگزین اعتبار اســنادی برای تجار وصادرکنندگان اســت و با 
هزینه ای اندک، ابزار بســیار مناســبی برای مدیریت و کنترل 

ریسکهای صادراتی قلمداد می شود.
رئیس هیات مدیره صندوق با اشــاره بــه اینکه تاکید بر فروش 
نقدی یــا پیش پرداخت در حکــم ایجاد مزیــت رقابتی برای 
صادرکنندگان کشورهای دیگر ورقبای ایران است افزود: فروش 
اعتبــاری بجای فروش نقدی با تضمیــن صندوق قدرت رقابت 
صادرکنندگان ایرانی را افزایش میدهد. وی تســهیل دسترسی 
صادرکننــدگان به تامین مالــی قبل و بعــد از حمل خصوصا 
تامین ســرمایه در گردش را از دیگر وظایف صندوق برشمرد و 

به طور خاص از برنامه صندوق برای فعالسازی خرید دین اسناد 
صادراتی با کمک صندوق خبرداد.

بهرامی اذعان داشت :هدف جدی ما در صندوق افزایش ضریب 
پوشــش صادرات ایــران از 5درصد فعلی بــه 10درصد معادل 

متوسط جهانی تا پایان برنامه ششم است.
وی تصریح کرد: در 9 ماهه ســالجاری )1397( صندوق با رشد 
عملکردی معادل 61درصد مواجه بوده و انشــاهلل تا پایان سال 
میزان کل پوششــهای صندوق به بالغ بر 2 میلیارد دالر خواهد 

رسید.
تأمین مالی پروژه های صادرات محور

مدیر عامل صنــدوق ضمانت صادرات ایران گفت: بزودی صدور 
ضمانتنامــه برای تأمین مالــی پروژه های صــادرات محور در 
صندوق عملیاتی خواهد شد. در اینصورت تسهیل مالی صندوق 
در تأمین سرمایه در گردش به ایجاد داراییهای ثابت برای تولید 

محصوالت صادراتی تعمیم خواهد یافت.
 افــروز بهرامــی رییس هیأت مدیــره صندوق اظهار داشــت: 
یقینــاً موثرتریــن راهــکار حمایــت از کاالی ایرانی توســعه 
صادرات اســت لیکن باید توجه داشــت که مشــکل اصلی در 
کمبــود تقاضا در بخش صنعت کشــور ناشــی از عــدم توجه 
مــردم به   خرید کاالی ایرانی نیســت چرا که بیش از هشــتاد 
 درصد ســبد مصــرف خانوارهــای ایرانی به کاالهــای داخلی 

اختصاص دارد. 
مشــکل اصلی عدم توجه به رویکرد توسعه صادرات و توجه به 
بازارهای بین المللی است  لذا باید در تدوین استراتژیهای مربوط 

به حمایت از کاالی داخلی، توسعه صادرات در اولویت قرار گیرد.
دکتــر بهرامی افــزود: صندوق بــا برطرف کــردن نگرانیهای 
صادرکنندگان از ریسک وصول مطالباتشان از خریداران خارجی  
تســهیل در تامین مالی صادرات، خرید دین اســناد صادراتی و 
صدور ضمانتنامه های مورد نیاز بخش خدمات فنی و مهندسی 
به رشــد و توسعه ظرفیتهای صادراتی اســتان خراسان رضوی 
کمک خواهد کرد.همچنین به منظور افزایش شفافیت ، کاهش 
بروکراسی و تسریع در مراحل صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه 
های صادراتی ، الکترونیکی کردن فرایندها در دســتور کار قرار 
دارد. این مقام مســول در ادامه افزود: هزینه بســیار ناچیز حق 
بیمه برای کشور افغانســتان معادل 5 در هزار برای یک اعتبار 
6 ماهه شرایط استثنایی برای حضور در این بازار مهم صادراتی 
فراهم نمــوده و با توجه به اهمیت این بــازار صادراتی صندوق 
در نظــر دارد تا بصورت پیش دســتانه بیــش از 100 خریدار 
معتبــر افغانی که تمایل بــه خرید خدمــات و کاالهای ایرانی 
 دارند را شناســایی ، اعتبار ســنجی و به صادرکنندگان ایرانی 

معرفی نماید.
 مدیر عامل صندوق همچنین به مزایای اســتفاده از ضمانتنامه 
های اعتباری صندوق و کاهش 2 درصدی نرخ ســود تسهیالت 
ریالی و کاهش 1 درصدی نرخ تسهیالت ارزی مطابق بخشنامه 
بانک مرکزی اشــاره نمــود و در ادامه تصریح کــرد که بزودی 
صدور ضمانتنامه برای تأمین مالی پروژه های صادرات محور در 
صندوق عملیاتی خواهد شد. در اینصورت تسهیل مالی صندوق 
در تأمین سرمایه در گردش به ایجاد داراییهای ثابت برای تولید 

محصوالت صادراتی تعمیم خواهد یافت.
دکتر بهرامی همچنین از تالش صندوق برای همکاری با سیستم 
بانکی کشور و صندوق توسعه ملی برای کاهش بیشتر نرخ سود 
تســهیالت صادراتی در سیستم بانکی خبر و وعده دادند تا قبل 

از پایان سال این مهم صورت پذیرد.
 تقویت بنیه مالی 

صندوق ضمانت صادرات 
دکتر افروز بهرامی با اشاره به نقش صندوق به عنوان سپر دفاعی 
صادرات در جنگهای اقتصادی از پوشــش ریسک های سیاسی 
و تجــاری صادرکنندگان در قالب محصــوالت جدید بیمه ای و 
تضمینی خبر داد. وی با اشــاره به اینکه متوســط پوشش های 
بیمه اعتبار صادراتی در ســطح جهان 10درصد اســت، عنوان 
داشــت صندوق تا پایان برنامه ششم این حد نصاب را پشت سر 

خواهد گذاشت.
بهرامی، الگوهای موفق کشــورهای شرق آســیا از جمله ژاپن 
چین، هند و کره جنوبی در سیســتمهای اعتبار صادراتی را به 
عنوان الگویی برای کشــورمان معرفی نمود و از دولت و مجلس 
درخواســت نمود تا بنیه مالی صندوق ضمانت صادرات ایران در 

سطح موسسات رقیب صادراتی تقویت شود.
رییــس هیات مدیره صندوق با اشــاره به چهــار وجه نهادهای 
حامی صادرات شامل ســازمان توسعه تجارت ، صندوق توسعه 
ملی، بانک توســعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، از عزم 
جدی این نهادها برای اجرای بســته حمایت از صادرات ســال 
97 و تزریق منابع مالــی ارزان قیمت ارزی و ریالی به صادرات 

کشور خبر داد.
بهرامی ، اســتفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق را 
از بهترین و ارزان ترین راه پوشــش و مدیریت ریسک صادرات 
معرفــی نمود و به صادرکنندگان توصیه نمود تا بیش از پیش از 

این خدمات استفاده نمایند.
وی فــروش صادراتی به شــکل نقدی را در حکــم ایجاد مزیت 
رقابتی برای صادرکنندگان ســایر کشــورها دانســت و تاکید 
نمود صادرکنندگان ایرانــی باید برای افزایش رقایت پذیری در 

بازارهای خارجی به فروش به شکل اعتباری فکر کنند.
مدیرعامل صندوق با اشــاره به اینکه صندوق آماده اســت تا به 
عنــوان ضربه گیر تجارت خارجی عمل نماید برنامه های جدید 
صندوق ضمانت صادرات را شــامل فعال ســازی خطوط اعتبار 
خریدار، خرید دین اســناد صادراتی، صــدور ضمانت نامه های 
مورد نیاز پیمانکاران ایرانی فعال در خارج از کشور و ایجاد دفتر 

اعتبارسنجی در عراق، تشریح نمود.
دکتر بهرامی عنوان داشــت تنوع بخش محصوالت و خدمات در 
دســتور اتاق فکر صندوق قرار گرفته است که با مشارکت بخش 

خصوصی اخیرا تشکیل شده است.

بیمههایاعتبارصادراتیجایگزینLCمیشود
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات اعالم کرد  گزارش 

 معدن وصنایع معدنی 
در الیحه بودجه ۹۸

ترقی اقتصادی : جزئیات الیحه بودجه نشــان می دهد، ارزیابی طرح های 
تملک دارایی، مطالبات ایمیدرو و ســود ســهام ســازمان های توسعه ای 
محورهای اصلی بخش معدن و صنایع معدنی در الیحه بودجه سال 9۸ است.

در نخستین موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع بند )الف( 
تبصره 4 الیحه بودجه ســازمان های توســعه ای مورد توجه است. در این 
بند به بانک های عامل اجازه داده شــده است در خصوص اعطای تسهیالت 
ارزی از محل منابع در اختیار برای طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان 
های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش 
خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و بر اساس مزیت های منطقه ای 

اقدام کنند.
در این بند از الیحه بودجه اشاره شده است که عملکرد سازمان های توسعه ای 
همچون ایمیدرو از محل این تبصره در سال 97 قابل توجه نبوده و این تبصره 

مشکل منابع مالی آن ها را حل نکرده است.
اوراق مالی اسالمی

در بند )ط( تبصره 5، انتشــار اوراق مالی اســالمی)ریالی یا ارزی( در سقف 
35هزار میلیارد رالن از طریق شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و وزارت نفت برای طرح های توسعه ای مدنظر است.
مطالبات ایمیدرو

متن تبصره ماده 7 در الیحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال 97 تغییری 
ندارد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطالبات سازمان های توسعه ای از 
محل واگذاری سهام شرکت های دولتی زیرمجموعه آن ها موضوع ماده)29( 
قانون سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است و میزان 

کل مطالبات ایمیدرو از دولت بابت واگذاری های قبلی است.
در الیحــه بودجه 9۸ همچنین میزان حقــوق دولتی 1500 میلیارد تومان 

پیشنهاد شده است.
درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بند )ط( تبصره 6 الیحه بودجه 9۸ این بند اختصاصی تلقی شدن درآمدهای 
سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین 

شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی اشاره دارد.
در عملکرد این بند درآمدهای سازمان زمین شناسی از محل درآمد حاصل از 
خدمات صنعتی، معدنی و اکتشافی)115 هزار میلیون رالخ(، درآمد حاصل از 
خدمات آزمایشگاهی) 10 هزار میلیون رالد(، درآمد حاصل از چاپ، توزیع و 
فروش کتب و نشریات) 600 میلیون رالز( و درآمد حاصل از خدمات پژوهشی 

و تحقیقاتی) 20 هزار میلیون رالر( محقق شده است.
تهاتر مطالبات سازمان های توسعه ای

بند )ه( تبصره 7 اشــاره به تهاتر مطالبات سازمان های توسعه ای)ایمیدرو و 
ایــدرو( دارد. این بخش در خصوص افزایش ســرمایه بانک صنعت، معدن و 
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاری 
سهام تا سقف 4 هزار میلیارد رال  با بدهی آن ها به صورت جمعی، خرجی 
از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط 
اعتباری تسهیالت مالی خارجی)فاینانس( یا تضامین برای طرح های اشتغال 

زا با اولویت مناطق محروم است.
سود سهام سازمان های توسعه ای

در این الیحه آمده اســت؛ بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان های توسعه 
ای)ایــدرو و ایمیدرو( به میــزان 1.330 میلیارد رالک به هر یک از آن ها در 
سال های اخیر در قالب تهاتر با بدهی های مالیاتی، سود سهام و غیره تحقق 
یافته اســت. نکته مهم در این بند این اســت مبلغی که در هر سال امکان 
تهاتر به ســازمان های توسعه ای داده می شود نسبت به سر جمع مطالبات 
این سازمان ها بســیار کوچک بوده و از طرف دیگر با توجه به کوچک بودن 
بدهی های مالیاتی و ســود سهام این سازمان ها با رقم مورد نظر این تبصره 
امکان جذب کامل در یک سال وجود ندارد. در این بخش از الیحه آمده است 

باید شرکت های تابعه ایمیدرو و ایدرو به این بند اضافه شوند.
اصالح بند 7 سال 97

بند ط تبصره 7 سال 97 به دلیل ابهام در روش های اجرای آن نیازمند اصالح 
قانون و تدوین آیین نامه اجرایی صرفا برای صنایع معدنی است.

ارزیابی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش معدن در 
الیحه بودجه

در جدول 3 پیوســت 2 الیحه بودجه سال 9۸ درآمدهای حاصل از مالکیت 
دولت، منابع از واگذاری دارایی های ســرمایه ای و مالی و درآمدهای متفرقه 
در حوزه معدن و صنایع معدنی آمده است. در قوانین و مقررات بر اساس بند 
)پ( ماده 43 قانون برنامه ششــم توسعه کشور، درآمدهای حاصل از بخش 
معدن شــامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهــره برداری)دولتی(، عواید 
حاصل از ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب اردیبهشــت 94 و عواید حاصل از تبصره هــای 2 و 3 ماده 6 قانون 
معادن مصوب خرداد 77 و اصالحات و الحاقات بعدی، 100 درصد تخصیص 
یافته تلقی شــده است. موارد مذکور برای اموری همچون تکمیل زیربناها و 
زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی 
اجرای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن )با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده 
معدنی( و مواد 25 و 31 قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی 
دارای ارزش افزوده باال و تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی 

جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های کشور صرف شده است.

شاخص مدیران خرید در آذرماه به ۳۹.۲1 درصد رسید

انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک

رشد قیمت حاشیه سود خودروسازان را افزایش می دهد 

خودرو سازان در مسیر افزایش تولید 

صنعت
تجارت
و 6
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ترقی اقتصادی : به نظر می رســد علی رغم تالش رئیــس جمهور آمریکا در 
ســال های اخیر برای از بین بردن قواعد تجــارت آزاد جهانی و آنچه به "جهانی 
شــدن" شهره شده است، کشورهای اروپایی و آســیایی در طول این سال ها در 

حفظ دستاوردهای این پدیده موفق تر عمل کرده اند.
عقب نشــینی دونالــد ترامپ از پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شــراکت ترانس-
پاسیفیک در روزهای اول ریاست جمهوری او هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد آمریکا 
و به ویژه بخش کشــاورزی آن، که از مناقشــات اصلی واشــنگتن با اعضای آن 
پیمان بود، نداشــته اســت. پیمانی که به تی پی پی TPP معروف است، پس از 
ترک آمریکا از عضویت، به پیشــنهاد کانادا تغییر نام داد و همچنان به کار خود 

ادامه می دهد.
پس از ترک  پیمان تی پی پی، مذاکرات آمریکا با ژاپن، واردکننده عمده گوشت 
گاو از آمریکا، به نتیجه  چشمگیری نرسید و گله داران آمریکایی معتقدند کاهش 
تعرفه وارداتی گوشــت آمریکا به ژاپن منفعتی برای آنان نداشــته است. انجمن 
گله داران آمریکا به ترامپ توصیه کرده اند که پیش از آنکه دیر شــود مذاکرات 
تجاری با ژاپن را، که یکی از بزرگترین اعضای پیمان تی پی پی نیز هســت، به 
طور جدی از ســر گیرد تا آمریکاییان شــاهد یک جنگ تجاری دیگر، این بار با 

ژاپن، نباشند.

برخی گله داران می گویند خشکســالی در اســترالیا ســبب شــده تــا اثرات 
سیاســت های نادرســت ترامپ در حوزه کشــاورزی فعال گریبانگیــر گله داران 

آمریکایی نشود، ولی این موهبت شاید فقط تا سه سال دیگر اثر داشته باشد 
و بعد از آنکه گله داری اســترالیا رونق بگیرد، وضع صادرات 

گوشــت گاو آمریکا ممکن است ضعیف تر شود. 
در حالی که ترامپ معتقد اســت جهانی شدن 
سبب ضرر آمریکا در سال های گذشته شده و 

همچنان اصرار در خــروج از پیمان های بین المللی 
دارد، اروپایی ها و آسیایی ها همچنان به قوانین گذشته 
پایبند هســتند و حتی در شــرف امضای پیمان های 

جدید هم هستند.
بــه عنوان نمونــه احتماال در اول فوریه ســال جاری 

قراردادی بین ژاپن و اتحادیه اروپا نهایی و امضاء خواهد 
شــد که بر اســاس آن، دو طرف دسترســی ترجیحی به 

بازارهای خودروی یکدیگر خواهند داشت. در ضمن، ژاپن به 
بازار گوشت گاو اروپا نیز، طبق همین قرارداد، دسترسی وسیع 

خواهد داشــت. اتحادیه اروپا با کانادا، اســترالیا، مکزیک، نیوزیلند و 

آمریکای التین نیز قراردادهای مشابهی منعقد کرده است -- اقدامی که یک نوع 
بی محلی به رویکرد ترامپ به شمار می رود.

سیسیلیا مالمســتورم، کمسینیور تجاری اتحادیه اروپا، در یک سخنرانی در 10 
ژانویه تاکید کرد که بخش بزرگی از رشد اقتصاد جهانی به زودی خارج از غرب 
)ایــاالت متحده آمریکا( اتفــاق خواهد افتاد -- اظهار نظری که نشــان از کنار 

گذاشتن واشنگتن از تعامالت اقتصادی جهان دارد.
اتحادیــه اروپا در توســعه پیمان ها تنها نیســت. چین نیز بــه دنبال عقد 
قراردادهای تجاری با اقتصادهای جنوب شــرق آسیا و هند از یک 
ســو و استرالیا، ژاپن و کره جنوبی از سوی دیگر است. این سه 
کشــور آخر، همگی از هم پیمانان آمریکا به حساب می آیند. 
آفریقا نیز به دنبال پیمانی تجاری است که بر روابط تجاری 

در کل قاره آفریقا تاثیر خواهد گذاشت. 
کشــاورزان، گله داران و تاجران آمریکایــی هنوز متنظرند 
تا ببینند آیــا قول های ترامپ مبنی بــر جایگزین کردن 
توافقــات بــزرگ قدیمی بــا توافقات کوچــک جدید با 
کشــورهای جهان عملی خواهد شــد یا خیــر. در حال 
حاضــر، جنگ تجاری ترامپ بــا چین و تهدیدهای 
تعرفه ای وی علیــه خودروهای وارداتی از ژاپن 
و اتحادیــه اروپــا احتمــاال آینــده مذاکرات 
 واشــنگتن را با توکیو و بروسل نیز به چالش 

خواهد کشید.

ترقی اقتصادی : بــازار در انتظار گــزارش جدید آمار 
اقتصادی چین اســت تا بتواند مسیر سرمایه گذاری سال 
2019 میالدی را تشــخیص دهد. در این بین، بســیاری 
از تحلیــل گران معتقدند آمارهای حاصله نشــان از این 
اســت که آهنگ رشــد اقتصادی در چین بــه کندترین 
میزان خود نسبت به 2۸ سال اخیر رسیده است. گزارش 
جدید آمار اقتصادی که فردا منتشر خواهد شد می تواند 
هیجان ســرمایه گذاری را یک روزه در بازار خاموش کند 
از طرفی شــاید نتایج حاصلــه بتواند کمی این هیجان را 

شــعله ور تر کند. اما باید دید فکت هــای اقتصادی در 
خصوص چین، چه چیزی برای عیان دارند. تحلیل گران 
معتقدند آهنگ رشــد اقتصادی چین به دلیل مشکالت 
جنگ تعرفه ای میان این کشور و آمریکا به کندی پیش 
رفته اســت و در واقع این روند در 2۸ ســال گذشته در 
اقتصاد چین تکرار نشدنی بوده است. افزایش روزنه های 
ضعف اقتصادی در چین همراه با افت رشــد اقتصادی در 
یک سوم از کشــورهای جهان اتفاق افتاد. اتفاقی که در 
یک دهه گذشــته غیر قابل انکار و باور بوده است. به این 

ترتیب ریســک های تحمیلی بر اقتصاد جهانی می تواند 
بر سوددهی شــرکت ها تاثیر قابل توجهی داشته باشد و 
شــرکت اپل در این میان یکــی از بزرگ ترین متضررین 

خواهد بود.
سیاست گذاران چینی حمایت های قابل توجهی از اقتصاد 
این کشور در سال جدید  اعمال کرده اند تا بتوانند کمی 

از افزایش نرخ بیکاری ایجاد شده را جبران کنند.
رشــد اقتصــادی در ایــن کشــور طــی یــک ســال 
گذشــته 6.4 درصــد بــوده اســت در حالــی کــه در 

 مــدت مشــابه ســال قبــل این رشــد بــه 6.5 درصد 
رسیده بود.

بــه این ترتیب رشــد تولید ناخالص داخلی این کشــور 
در ســال 201۸ میالدی برابر با 6.6درصد بوده اســت و 
کمترین میزان رشد را در مقایسه با سال 1990 میالدای 
داشــته اســت در حالی که این متغیر در ســال 2017 

میالدی رشدی برابر با 6.۸ درصد داشته است .
حتــی اگر آمریکا و چین به توافــق های قابل قبولی هم 
برســند  این توافق نمــی تواند اقتصاد چیــن را از این 
وضعیت نجات دهد و تازمانی که چین نتواند برای تقویت 
ســرمایه گذاری ضعیف خود و کاهش میزان تقاضا چاره 
اندیشی کند، هیچ رونق اقتصادی در انتظار چین نخواهد 

بود .

ترقی اقتصــادی : بســیاری از بانک هــا، دفاتر 
جدیــد خود را در دیگــر نقاط اتحادیــه دایر کرده 
انــد تا عملیــات منطقه ای خود را بعــد از برگزیت 
انجــام دهنــد. این خــروج به این معنی اســت که 
 آنهــا بایــد دارایی قابــل توجهــی را بــه اتحادیه 

منتقل کنند.
  یک تریلیون دالر به دلیل برگزیت از بریتانیا خارج 
می شود. خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا نزدیک 
اســت و هنوز خبری از توافــق و مذاکره مطلوب دو 
طرف شنیده نمی شود. ســی ان ان گزارشی دراین 

باره منتشر کرده است.
طبق این گزارش، برگزیت هنوز اتفاق نیفتاده اســت 
اما صنعت خدمات مالی انگســتان در حال آب رفتن 
اســت. براساس گزارش EY، بانک ها و موسسه های 
مالی به دلیل برگزیت حداقل ۸00 میلیارد پوند )یک 
تریلیــون دالر( از دارایی های خود را از این کشــور 

خارج کرده و به اتحادیه اروپا برده اند.
بسیاری از بانک ها، دفاتر جدید خود را در دیگر نقاط 
اتحادیه دایر کــرده اند تا عملیات منطقه ای خود را 
بعــد از برگزیت انجام دهند. این خروج به این معنی 

اســت که آنها باید دارایی قابل توجهی را به اتحادیه 
منتقل کنند.

دیگر شرکت ها هم برای محافظت از مشتریان خود 
در برابر نوسانات بازار و تغییر ناگهانی قوانین مجبور 

به نقل مکان شده اند.
به گفته کارشناســان ایــن رقم تقریبــا 10 درصد 
از کل ارزش بخــش بانکــی بریتانیاســت و البتــه 
خیلی محافظه کارانه تخمین زده شــده اســت چرا 
 کــه بعضــی از بانک ها هنــوز برنامه هــای خود را 

منتشر نکرده اند.
عمر علی، رییس بخش خدمات مالی EY می گوید: 
اعداد ما تنها از آماری است که از بریتانیا منتقل شده 
و به طور عمومی منتشــر شده اســت. ما می دانیم 
که پشــت صحنه، شــرکت ها برنامه های خود برای 
سناریوی »بدون معامله« برگزیت را ادامه می دهند.
 EY، 222 شرکت از بزرگترین شرکت های خدمات 
مالــی بریتانیا را از زمان رفرانــدوم برگزیت در ژوئن 

2016 دنبال کرده است.
بریتانیا برنامه ریزی کرده اســت کــه ۸1 روز دیگر 
اتحادیه اروپا را ترک کند. اما ترزا می هنوز هم دراین 

مسیر با مشکالتی مواجه است.
پارلمــان انگلیس به دنبال رای بــرای معامله هفته 
آینده است. اگر ترزا می نتواند نظر موافق را به دست 
آورد، شانس این کشور ســقوط می کند و خروج از 
اتحادیه بدون هیچ معامله افزایش پیدا می کند.  بانک 
انگلیس می گوید که عواقب این اتفاق بدتر از بحران 

مالی ســال 200۸ خواهد بود. برای موسسه های 
مالــی، »بدون معاملــه« برگزیت یک کابوس 

خواهد بود.
این به این معنی است که بانک ها 

قادر به ادامه انجام برخی از 
کسب و کار خود در سراسر 
اتحادیه نخواهند بود. البته 

اتحادیــه اروپا گفته اســت که 
از  بــرای جلوگیری  گام هایــی 

فروپاشــی کامل اجرا خواهد کرد 
اما این طــرح احتمالی کوتاه مدت 

 و بــا هدف حفاظــت منافع خودش 
است.

علــی عمــر می گویــد: شــرکت های 

خدمات مالی هیــچ انتخابی ندارند، اما 
آنها اقداماتی را برای ســناریوی »بدون 

معامله« برنامه ریزی خواهند کرد.
EY مــی گوید که شــرکت هایی که 
دنبال کرده اســت، حدود 2000 شغل 

جدید در دیگــر نقاط اتحادیه اروپا 
ایجاد کرده اند.

دویچه بانک، گلدمن ساکس و سیتی در حال حاضر 
بخشی از کســب و کار خود را به خارج از بریتانیا 
منتقل کرده اند. دوبلین، لوکزامبورگ، فرانکفورت 
و پاریــس از جملــه محبوب تریــن مقاصد آنها 
بوده اســت. انتظار می رود کــه طی هفته آینده 
دارایی های بیشــتری از بریتانیا خارج شود. به 
به  هرچقدر  کارشناســان  گفته 

29 مــارس، زمان خروج رســمی بریتانیا از اتحادیه 
نزدیک تر می شود، دارایی بیشتری از دست می رود.
ده ها سال بود که لندن، سرمایه مالی مسلم اتحادیه 
اروپــا را به خود اختصــاص داده و خانه اصلی ده ها 
 City of London بانک جهانی بود. طبق گزارش
Corporation، صنعت خدمات مالی 2.2 میلیون 
نفر را در سراسر این کشــور استخدام کرده و 12.5 
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــور را به خود 
اختصاص داده بود. این صنعت ســاالنه 72 میلیارد 
 پونــد )100 میلیــارد دالر( از درآمــد مالیاتــی را 

تولید می کرد.
اقتصاد بریتانیا از برگزیت رنج می برد. عتماد مصرف 
کننــدگان کاهش یافته و بخش خرده فروشــی این 

کشور ضربه دیده است. 
ســرمایه گذاری تجاری بــه دلیل عدم 
یافته  کاهــش  آینــده  از  اطمینــان 
اســت. تولیدکننده های اصلی مانند 
ایرباس هشدار داده اند که ممکن است با 
»برگزیت بدون معامله« مجبور شوند بریتانیا 

را ترک کنند. 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن 
وســایل موتوری هم اعالم کرده اند که ثبت نام 
خودروهای جدید در این کشور 6.۸ درصد در سال 
201۸ کاهش یافته اســت. این دومین سال متوالی 

کاهش بوده است.

تداومنزولارزشروپیه
یادداشت تیره ترین ابردرآسمان اقتصاد هند 

نیاز خانوارهای آمریکایی به چین 
اخیــراً پس از اینکه شــرکت آمریکایــی اپل مجبور 
بــه تعدیل پیش بینــی فروش خود شــد، تیم کوک 
مدیرعامل این شــرکت اعالم کــرد که کاهش فروش 
این شــرکت در چین جزو عوامل تأثیرگذار در این تعدیل بوده اســت. افت بازار شرکت اپل 
که کاهش شــدید ارزش ســهام این شرکت را نیز در پی داشته است، به خوبی نشان می دهد 
که بازار چین تا چه اندازه برای بســیاری از شــرکت های بزرگ آمریکایی حائز اهمیت است 

و سیاست های حمایت گرایانه ترامپ چه دشواری هایی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد می کند.
واقعیت این اســت صادرات آیفون ها و آیپدهای شرکت اپل به چین بسیار بیش از آن چیزی 
است که آمارهای تجاری آمریکا نشــان می دهند. فروش خودروهای تولیدی شرکت جنرال 
موتورز در چین نیز بسیار فراتر از آمارهای اعالم شده از سوی مراجع مربوطه بوده و حتی از 
مجموع خودروهای به فروش رفته این شــرکت در بازار آمریکا و کانادا نیز بیشتر است. علت 
وجود اختالف بین آمارهای رسمی و آمارهای واقعی صادرات کاالهای آمریکایی به چین این 
اســت که بسیاری از شــرکت های آمریکایی در چین کارخانه دارند و محصول خود را به طور 

مستقیم در بازار چین به فروش می رسانند.
از آنجا که شــرکت های آمریکایی به مرور زمــان فعالیت های تولیدی خود در خاک چین را 
توســعه بخشیده اند، آمارهای مربوط به تجارت دوجانبه آمریکا و چین تنها بخشی از اهمیت 

بازار چین برای آمریکا را نمایش می دهد.
در فاصلــه ســال های 2000 تا 201۸ صادرات آمریکا به چیــن 530 درصد افزایش یافت و 
این در حالی اســت که طی همین دوره کل صادرات آمریکا )به همه کشورهای جهان( تنها 
130درصد افزایش نشــان می دهد. رشد خارق العاده صادرات آمریکا به چین مستقیماً ناشی 
از اتخاذ سیاســت آزادسازی تجاری در چین و کاهش شدید تعرفه های تجاری این کشور )از 
30به 6 درصد( پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 بوده است. از طرفی 
دولت چین از کاالهایی که برای ورود به بازارهای جهانی تولید شــده اند و صرفاً مختص بازار 
چین نیســتند هیچ گونه تعرفه ای اخذ نمی کند، به طــوری که نیمی از واردات چین با تعرفه 

صفر انجام می شود.
اگرچه رشــد پرشتاب تولید ناخالص داخلی چین و متعاقب آن بهبود قابل توجه قدرت خرید 
شــهروندان چینی در دهه های اخیر نقش بسیار مهمی در افزایش واردات این کشور داشته 
اســت اما در این میان نباید از نقش تسهیل کننده سیاست های آزادسازی تجاری و اصالحات 
منجر به توسعه بازار آزاد در این کشور نیز غافل شد. در چهار دهه اخیر هیچ کشوری به اندازه 

چین موانع تجاری خود را کاهش نداده و به سمت بازار آزاد گام برنداشته است.
اصالحات گسترده اقتصادی و تجاری در چین به توسعه کارآفرینی در این کشور منجر شده 
و فرصت های متعددی را نه تنها برای شرکت های داخلی بلکه برای شرکت های خارجی فراهم 
آورده است. هنوز هم برخی کشورها اصرار دارند که چین تعهداتش به سازمان تجارت جهانی 
را نادیده گرفته یا در انجام آنها کوتاهی کرده است، در حالی که اگر این ادعا واقعیت داشت 

چین هرگز نمی توانست به چنین رشد اقتصادی باالیی دست پیدا کند.
برخی کارشناســان و فعاالن اقتصادی می گویند اگرچه شــرکت های آمریکایی از دسترسی 
به بازار چین ســود سرشاری کسب کرده اند اما گســترش روابط تجاری بین آمریکا و چین 
به بازار کار آمریکا آســیب زده و شغل بســیاری از کارگرانی که مجبور به رقابت با کارگران 
ارزان قیمت چینی بوده اند را از آنها گرفته است. اما نباید این نکته را فراموش کرد که واردات 
کاالهای ارزان قیمت از چین نه تنها هزینه های مصرفی خانوارهای کارگری آمریکا –که اغلب 
درآمد پایین یا متوســطی دارند- را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، بلکه در کاهش 
هزینه های تولیدکنندگان آمریکایی نیز نقش داشــته و از این طریق به بهبود اشتغال کمک 
کرده اســت. حــدود 40 درصد واردات آمریــکا از چین را قطعات و کاالهای واســطه ای یا 

نیمه ساخته تشکیل می دهند.
صرفه جویی ناشــی از واردات کاالهای واسطه ای ارزان قیمت چینی به شرکت های آمریکایی 
توان رقابتی بیشــتری می بخشد و به آنها امکان می دهد تا کارگران بیشتری استخدام کنند. 
بر اســاس پژوهش اخیر وانگ و همکاران که نتایج آن در پایگاه اطالعاتی دفتر ملی پژوهش 
اقتصادی آمریکا )NBER( منتشــر شده است، تعداد شغل هایی که این گونه در آمریکا ایجاد 
می شــود بیش از شغل هایی است که بر اثر رقابت شــرکت های آمریکایی با همتایان چینی 
آنهــا از بین مــی رود. حدود 75 درصد از کارگران آمریکایی از تــداوم روابط تجاری با چین 
سود می برند که این رقم حتی بدون احتساب اثرات مثبت این روابط تجاری بر قدرت خرید 

خانوارهای کارگری برآورد شده است.
با این وجود هنوز هم بسیاری از آمریکایی ها کماکان بر جنبه های منفی تجارت با چین تأکید 
دارند. هرگاه یک شرکت آمریکایی اقدام به تعدیل نیرو می کند، نوک پیکان انتقادات متوجه 
چین می شــود، اما اگر همان شرکت کارگران بیشتری استخدام کند، به ندرت کسی در مورد 

نقش مثبت کاالهای واسطه ای ارزان قیمت چینی در این قضیه سخن می گوید.
در آمریکا برخی تندروها خواستار پایان بخشیدن به روابط تجاری این کشور با چین هستند 
اما اگر این اتفاق رخ دهد، توان رقابتی آن دســته از شــرکت هایی آمریکایی که از کاالهای 
واسطه ای چینی استفاده می کنند، در برابر رقبای اروپایی و ژاپنی آنها کاهش می یابد و بدین 
ترتیب ممکن اســت بخشی از کارگران این شرکت ها شغلشــان را از دست بدهند. از طرفی 
افزایش اجتناب ناپذیر ســطح قیمت ها به دلیل رشد هزینه های تولید، استانداردهای زندگی 

خانوارهای قشر ضعیف یا متوسط آمریکا را تنزل خواهد داد.
البتــه هیچ یک از این گفته ها بدان معنا نیســت که چین نباید به دنبال اصالح خود باشــد. 
مسلماً چین باید بیش از این برای رفع موانع تجاری، کاهش یارانه های اعطایی به شرکت های 
دولتی، از میان برداشتن محدودیت های اعمال شده بر شرکت های خارجی فعال در این کشور 
و نیز رعایت حقــوق مالکیت فکری تالش کند؛ اما در مقابل، آمریکا نیز باید گام های مهمی 
بردارد تا تجارت بین دو کشور منصفانه تر و کارآمدتر دنبال شود. مثاًل آمریکا باید تعرفه های 
سنگین خود بر واردات پوشاک و منسوجات از چین را کاهش دهد و یا برخی قوانین خود را 
به گونه ای اصالح کند که فشــار ناعادالنه بر صادرکنندگان چینی به بهانه مبارزه با دامپینگ 

)بازارشکنی( برداشته شود.
آمریکا و چین هر دو از عادی ســازی روابط تجاری فی مابین ســود خواهند برد، اما همواره 
فشــارهای سیاســی و منفعت طلبی افراد یا گروههای خاص موجب دشــواری اصالحات 
می شــود. حال باید دید کــه آیا رهبران آمریکا و چین از جــرأت و خردمندی کافی برای 
عادی سازی روابط تجاری دو کشور برخوردارند یا اینکه همچنان می خواهند بر طبل جنگ 

تجاری بکوبند.

ترقی اقتصــادی : هند در ســال های اخیــر موفقیت های 
قابل توجهی در عرصه اقتصادی داشته است اما چالش هایی که 
از ســال گذشته میالدی آغاز شده و به سال جدید نیز کشیده 
شــده اند، نگرانی هایی را در مــورد آینده اقتصاد هند به دنبال 

داشته اند.
در سال 2014 نارندرا مودی قدرت را در هند به دست گرفت و 
به مردم کشورش قول داد که اقتصاد هند را به قله های جدیدی 

برساند و میلیون ها شغل برای جوانان هندی ایجاد کند.
اقتصاد هند در سال های اخیر روند مناسبی را طی 
کرده و حتی از لحاظ نرخ رشد ساالنه جایگاه اول 
را در بین اقتصادهای بزرگ جهان داشــته است. با 

این وجود اقتصاد هند در ســال 201۸ با مشــکالتی 
مواجه بود که اثرات آنها می تواند موقعیت نارندرا مودی 

را در انتخاباتی که قرار است در اواسط سال جاری میالدی 
برگزار شود، تضعیف کند.

ریچی ینگار، تحلیل گر هندی تبار شــبکه خبری ســی ان ان 
 آمریــکا، از کاهش ارزش روپیه در برابــر دیگر ارزهای معتبر 
بروز تنش بین نخست وزیر نارندرا مودی و رئیس بانک مرکزی 
هند )رزرو بانک( که در نهایت به اســتعفای رئیس رزرو بانک 
منجر شــد و نیز کاهش نرخ رشــد اقتصادی در سه ماهه سوم 
سال به عنوان مهم ترین چالش های اقتصاد هند در سال گذشته 
نام می برد و معتقد اســت که این چالش ها در سال جدید نیز 

همچنان اقتصاد هند را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی

هند در سه ماهه دوم سال 201۸ رشد اقتصادی ۸.2 درصدی را 
تجربه کرد که برای اقتصادی در مقیاس هند رشد قابل توجهی 
محسوب می شــود. با این حال در سه ماهه سوم سال گذشته 
نرخ رشــد اقتصادی هند به 7.1 درصــد کاهش یافت؛ رقمی 
کــه اگرچه برتــری اقتصاد هند )از لحاظ نرخ رشــد( در بین 
اقتصادهای بزرگ جهان را تداوم بخشــید، اما به دلیل کاهش 
محسوس نســبت به دوره قبل موجب بروز نگرانی هایی شده 
اســت. اطالعات مربوط به نرخ رشد اقتصادی هند در سه ماهه 
پایانی ســال 201۸ احتماالً حدود یک ماه بعد منتشر خواهد 
شــد و نقش مهمی در میزان استقبال رأی دهندگان هندی از 

وعده های اقتصادی نارندرا مودی ایفا خواهد کرد.
عالوه بر این، شــهروندان هندی سیاست های نارندرا مودی در 

حوزه اشــتغال را نیز در انتخابات پیش رو کاماًل لحاظ خواهند 
کرد. ســاالنه حــدود 12 میلیون جوان هنــدی وارد بازار کار 
می شوند اما بسیاری از آنها به سختی می توانند شغلی برای خود 
دســت وپا کنند. اگرچه در هند آمار رسمی اشتغال و بیکاری 
منتشــر نمی شود اما نتایج بررســی های پژوهشگران دانشگاه 
عظیم پرمجی هند از افزایش محســوس نرخ بیکاری در نقاط 

مختلف این کشور حکایت دارد.
بحران روپیه

پول ملی هند در ســال 201۸ روزهای ســختی را پشت سر 
گذاشــت و در بین ارزهای معتبر آسیایی جزو ضعیف ترین ها 
بود. ارزش روپیه در برابر دالر آمریکا از ابتدای ســال 201۸ تا 
انتهای آن حدود 10 درصد کاهش یافت و حتی بهبود نســبی 
ارزش پول ملی هند در ماههای پایانی ســال نیز نتوانست آب 

رفته را به جوی بازگرداند.
تحلیل گران مؤسســه مشــاوره و تحقیقات اقتصادی کپیتال 
اکونومیکس لندن معتقدند به دلیل نااطمینانی های سیاسی در 

هند )با توجه به برگزاری انتخابات( و نگرانی هایی که در مورد 
اســتقالل بانک مرکزی این کشور وجود دارد، تضعیف بیشتر 

روپیه در سال 2019 اتفاقی دور از انتظار نخواهد بود.
تنش بین دولت و بانک مرکزی هند

تیره ترین ابر در آسمان اقتصاد هند، بروز تنش های گاه وبیگاه 
بین دولت و بانک مرکزی این کشــور )رزرو بانک( اســت. در 
اوایل ماه گذشــته میالدی اورجیت پاتــل، رئیس رزرو بانک، 
در حــال که هنوز حدود 9 ماه تا پایان دوره ریاســتش باقی 
مانده بود، از ســمت خود اســتعفا داد. اگرچه پاتل اعالم کرد 
اســتعفایش به دلیل مشکالت شــخصی بوده است اما قبل از 

آن کشمکش های او و دولت مودی نقل محافل عمومی بود.
گفته می شود دولت نارندرا مودی، رزرو بانک را به منظور اتخاذ 
سیاست پولی انبساطی تحت فشار گذاشته و پاتل نیز دخالت 
دولت در امــورات رزرو بانک را برنتابیده و درنهایت مجبور به 
استعفا شــده است. پس از استعفای پاتل، نارندرا مودی بدون 
فوت وقت وارد عمل شد و ظرف کمتر از 24 ساعت شاکتیکانتا 

داس، از مقامات ســابق وزارت دارایی هند، را به عنوان رئیس 
رزرو بانک معرفی کرد.

انتصــاب عجوالنه رئیس جدید رزرو بانک هند اســتقالل این 
بانک را بیش از پیش زیر ســؤال برد. چنان که پریانکا کیشور 
تحلیل گر اقتصاد هند در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در 
این رابطه خاطرنشان می سازد: »با توجه به روابط نزدیک 
رئیس جدید رزرو بانک با دولت، احتماالً سرمایه گذاران 
 و فعاالن بــازار همچنان نگــران اســتقالل این بانک 

خواهند بود«.
پریانکا کیشور و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگر 
پیش بینی می کنند رزرو بانک که در ســال 201۸ دو 
بار اقدام به افزایش نرخ بهره کرده بود، در ســال جاری 
میالدی طبق خواسته دولت نارندرا مودی نرخ بهره را کاهش 

خواهد داد.
انتخابات و سرنوشت اصالحات اقتصادی

بسیاری از اصالحات پیشنهادی نارندرا مودی، به ویژه در زمینه 
مالکیــت اراضی و قوانین کار، هنــوز تحقق پیدا نکرده اند و از 
طرفی اجرای برخی اصالحات مانند تغییر نظام مالیاتی و قانون 
ممنوعیت اســتفاده از اسکناس های درشــت مشکالتی را به 

دنبال داشته است.
در چنین شــرایطی پیروزی نارندرا مودی در انتخابات پیش 
رو می تواند فرصت بیشــتری را برای به ثمر نشاندن اصالحات 
اقتصادی در اختیار او قرار دهد. شــیالن شاه، تحلیل گر ارشد 
اقتصاد هند در مؤسســه کپیتال اکونومیکــس لندن، در این 
خصوص می گوید: »پیروزی مودی در انتخابات می تواند فضای 
الزم را بــرای او فراهــم کند تا انرژی دوبــاره ای به اصالحات 

ببخشد و از بن بست سال 201۸ خارج شود«.
به گفته شیالن شاه، مودی احتماالً در دور جدید نخست وزیری 
خود به دنبال ایجاد محیط مساعدتری برای فعالیت بنگاه های 
اقتصادی و ســرمایه گذاران خارجی خواهــد بود و همچنین 
خصوصی ســازی شــرکت های دولتی را با جدیت بیشــتری 

پیگیری خواهد کرد.
این کارشــناس اقتصادی معتقد است انتخابات سراسری هند 
می تواند نقطه عطفی برای اقتصاد این کشــور باشد زیرا نتایج 
این انتخابات، سمت و سوی اصالحات اقتصادی هند را حداقل 

تا 5 سال آینده مشخص می کند.

جهانی شدن از دست ترامپ جان سالم به در می برد

چشم بازارهای جهانی به آمارهای اقتصادی چین 

مسیر سرمایه گذاری ۲۰1۹مشخص نیست 

کمتر از سه ماه تا خروج بریتانیا از اتحادیه باقی مانده است

صدمات »برگزیت« بر اقتصاد بریتانیا

 استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا
شانگ جین وی

بین الملل7



ترقی اقتصادی : صاحب کتاب فروشی قدیمی »ایرانیان« 
می گوید: کتــاب در ایران و جهان ُمــرد! دیگر نه کتاب 

می خرند، نه می فروشند، نه کتاب چاپ می شود.
 نامش »ایرانیان« است و حاال 45 سال دارد؛ کتابخانه ای 
در خیابان فردوســی جنوبی که در میان بافت تغییریافته 
این خیابــان هنوز هم چهره چند دهه قبل را دارد. حتی 
از دور هم می شــود با ویترین قدیمی خاک گرفته اش که 
کتاب ها پشتش ایستاده اند، خاطره بازی کرد. هرچند که 
تعدادی هم جلو در نشســته اند. آخر برای همه شــان جا 

ندارد.
کتاب ها همانند دیگر کتاب فروشــی ها به خط ایستاده و 
در قفســه جاگرفته نیستند. حدود 50 جلد از »لغت نامه 
دهخدا« همان روبه روی در مغــازه روی هم باال رفته اند. 
کنارشــان شــاهنامه هایی که برای آموزش خوشنویسی 
هستند، کمی آن طرف تر تعدادی داستان و رمان قدیمی 
و کتاب هایی تاریخی. شــعرها هم هســتند، دیوان هایی 
کهنه و مثنوی هایی قدیمی که به دوره رونق کتاب خوانی 

برمی گردند.
صاحب مغازه اما همان مرد 40 ســال پیش است. موهای 
سفیدش و دست های لرزانش نه، ولی هنوز همان انصاف 
گذشته را دارد. برایش فرقی نمی کند که حاال درآمدش از 
فروش این کتاب ها حتی شاید کم تر از خرج راهش باشد 

و کتاب را انگار فقط به خاطر خود کتاب در مغازه دارد.
البته به گفته خودش، از ناشــران قدیمی است. اسماعیل 
شاداب نیا از سرگذشت مغازه اش روایت می کند و می گوید: 
این خیابان فردوســی فعلی به خیابان عالء الدوله معروف 
بود. زمان رضاشــاه این خیابان به خیابان فردوسی تغییر 
نام پیدا کرد. من پنج ســال قبــل از انقالب به این مغازه 
آمدم. مغازه متعلق به کیــکاووس ملک المنصور، یکی از 
شــاهزاده های قاجاری بود که او کتابــی هم درباره قرآن 

)تفسیراآلیات( ترجمه کرده است.
شــاداب نیا به وضعیــت بد کتاب اشــاره می کند و ادامه 
می دهد: وقتی کتاب فروشی از بین می رود، پنج شغل هم 
از بین می رود. ناشــر برای چاپ کتابش باید کاغذ بخرد، 
پس کاغذفروش سود می برد. بعد آن باید به چاپخانه داده 
شــود که آن جا حروف چینی الزم است، پس حروف چین 

هم سود می برد. بعد از آن کتاب به صحافی و بعد به بازار 
می رود. اما حاال همه این ها از بین رفته است.

این کتاب فروش با بیان این که هیچ کس کتاب نمی خرد، 
چون مردم موبایل دارند و فقیر حال هم شــده اند، اظهار 
می کند: یک ماه پیش یک نفر آمد، به او شاهنامه ای را که 
داشتم معرفی کردم و گفتم که این شاهنامه خیلی خوب 
اســت. از جیبش موبایلش را درآورد، شاهنامه را آورد که 
یک نقال شــاهنامه می خواند. همین باعث شده که دیگر 
کسی کتاب نخرد. بعضی ها هم کتاب را دوست دارند برای 
همین دو تا کتاب هم تفننــی می خرند، اما عموماً دیگر 
کســی کتاب نمی خرد. وقتی می توانند با یک دکمه هر 
لغتی را پیدا کنند چرا باید »لغت نامه دهخدا« را بخرند؟ 

این ها همه باعث شده تا کتاب چنین وضعی پیدا کند.
آن طور که مشــتری های قدیمــی اش صدایش می زنند 
»اسماعیل خان«، دل پری از اوضاع و احوال فعلی کتاب 
دارد؛ می گوید: االن مثنوی سانسور شده، سعدی سانسور 
شده؛ وقتی کتاب سانسور می شود، طرف می خواهد بیاید 

60 هــزار تومان پول مثنوی بدهد که چه؟ این را بخواند 
که »بشــنو از نی چون حکایت می کنــد«؟ آن موقع که 
می توانست کتاب بخرد وضع زندگی اش بهتر بود، اما حاال 
می گوید با آن 60 هزار تومان می توانم دو کیلو گوشــت 

بخورم. برای همین کتاب تفننی شده است.
ایــن کتاب فــروش در ادامــه بــه کم شــدن تعــداد 
کتاب فروشــی های عمومی اشــاره می کنــد و می افزاید: 
اگر االن به مرکز کتاب فروشــی های تهــران در خیابان 
انقالب بروید می بینید به جز کتاب فروشــی های درسی 
کتاب فروشــی های زیادی وجود ندارد. کتاب های درسی 
هم که امروز چاپ می شــوند، همین امروز فروخته و یک 

هفته دیگر باطل می شوند. این وضع کتاب است.
به گفته او، کتاب های موجود در این مغازه همه از دست 
مردم خریده می شود، یعنی افراد می آیند و کتاب های شان 
را بــرای فــروش می آورند، او هم از آن هــا می خرد. این 
حتی درباره کتاب هایی هم که می فروشد صدق می کند. 
از آن جایــی که خانمی برای خریــد کتابی می آید و این 

کتاب فروش پس از دادن کتاب به آن فرد می گوید: »اگر 
خواستی بفروشی، بیار خودم می خرم.«

این چنین اســت که کتاب های رفته گاهی بازمی گردند. 
مشــتریان این مغازه هم می روند، گاهــی بازمی گردند و 
گاهی نه. شاداب نیا می گوید سعید نفیسی هم از مشتریان 

ثابتش بود، اما از آخرین بار هنوز بازنگشته است.
صاحــب کتاب فروشــی »ایرانیان« خرید کتــاب نو را از 
محاالت زندگی اش می داند و بیان می کند: اصاًل کتاب های 
نو نمی خرم. یکی از محاالت است که من کتاب نو بیاورم. 
چون کتاب نو سانسور شده است و قیمت گرانی هم دارد.
او در پاسخ به سوالی درباره قدیمی ترین کتاب مغازه اش، 
می گویــد کــه لغت نامــه 50 جلــدی دهخــدا یکی از 
قدیمی ترین کتاب هایی اســت که دارد. قدیمی تر از آن را 

هم قرآنی در چهار جلد معرفی می کند.
وقتی بحث به درآمدش می رســد، دفتــر روزانه اش را باز 
می کند و ارقامــی را می خواند که برای گذران زندگی در 
شــرایط فعلی عجیب است. یک روز 500 تومان، یک روز 
2.500 تومــان و بعضی روزها هم 5.000 تومان و گاهی 
10 هزار تومان فروش داشــته اســت. اما بــا این حال به 
گرفتن پول اضافه ای که مشتری حتی از دادن آن رضایت 
دارد راضی نمی شــود و می گوید که پول زیاد زندگی اش 
را خراب می کند. با وجود این که تعداد کتاب های موجود 
همه یکســان نیســتند اما پرفروش بودن برخی کتاب ها 
هنوز هم خودنمایی می کنند. او در این باره اظهار می کند: 
کتاب »317 بیت از شــرح مثنوی« بیش ترین فروش را 
داشته است. آن را هم ناشر چاپ نکرده است. دکتر عارف 
مثنوی شــناس با سرمایه خودش این کتاب را چاپ کرده 
است. اما االن که کتاب نمی خرند که بخواهی بگویی کدام 
کتاب را خوب می خرند. قباًل دیوان شــعرا، مثنوی و... را 
خوب می خریدند. رمان ها را هم از همه بیشتر می خریدند 

االن مردم حتی رمان هم نمی خوانند.
اسماعیل شــاداب نیا عالقه ای به این که خودش صحبت 
کند ندارد و می گوید که باید سوال پرسیده شود تا اگر در 
توانش باشد جواب بدهد. اما در آخرین جمالتش باز هم 
بر مرگ کتاب تاکید می کند و می گوید: کتاب ُمرد! کتاب 

برای همیشه تعطیل شد!
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روزگاری بود که اهالی ری تابستان ها را در کنار چشمه علی می گذراندند چشمه ای جوشان 
از دل کــوه های اطراف با کتیبه ای مربوط به فتحعلی شــاه قاجار که ترکیبی بود از تاریخ 

طبیعت و تفریح.
حاال اما از چشمه علی تنها افسوس و آه مردم ری باقی مانده است. در سال 94 بود که آخرین 

فرش های از خانه های مردم ری بیرون آورده شده تا برای نوروز 95 شسته شوند.
در گذشته های خیلی دور کتیبه قاجاری و چشمه جاری در کنار آن ابهتی مثال زدنی داشت
همان زمان که زمزمه های ایجاد مترو در نزدیکی چشــمه علی شــنیده می شد اما همان 
زمان هم فرماندار بخش مرکزی ری نسبت به این موضوع هشدار داده بود. ولی کسی جدی 
نگرفت. حسن خدادادی گفت که قرار است مترو از کنار آثار تاریخی شهرری مانند برج طغرل 

و چشمه علی بگذرد و باید مسئوالن میراث فرهنگی دست بجنباند.
چشمه علی ری تفرجگاه مهم اهالی شهرری بود

از یکی دو ســال بعد تازه خبرها در این باره بیشــتر شد و هر کسی نظری داد و تا امروز اما 
همچنان این چشمه در حال خشک شدن و دوباره جاری شدن آب است.

تورهای بازدید از چشــمه علی به این مکان می آمدند تا میراث را در کنار طبیعت مشاهده 
کنند. در این میان مسئوالن سازمان میراث فرهنگی نیز هیچگاه اقدام قاطعی را انجام ندادند 
گاهی منتظر مطالعات شــرکت مترو بودند و گاهی نیز هشدار می دادند. اما اقدام قاطعی از 
سوی سازمان متولی میراث فرهنگی انجام نشد. شاید چون فعالیت های عمرانی در اولویت 

است تا نسبت به نگهداری از میراث باستانی!
آب تنی در چشمه آن هم در فصل تابستان جزو تفریحات کودکان به شمار می رفت. اما در 
هر حال فعالیت های عمرانی مترو در خط 6 باعث شده است تا دیگر چشمه علی به روزهای 
خوش گذشته برنگردد و این چشمه هشت هزار ساله خشک بماند. شستن فرش نزدیک ایام 
عید در آب دریاچه به یکی از رسوم مردم ری تبدیل شده بود. برای بررسی میزان کاهش دبی 
آب هم یک ترازی گذاشته شود تا هر کسی می آید متوجه شود که زمانی اینجا پر آب بود 
و حاال نیست! اگر برای یکی دو روزی هم آب دوباره به چشمه جاری می شود موقتی است.

چشمه علی خشکید
آنچه که در این مدت به جا گذاشــته است تنها جلبک هایی است که در دریاچه رشد کرده 
اند و فضا را نازیباتر. مدتی بگذرد این جلبک ها بوی متعفنی را نیز به دنبال خواهند داشت تا 

وقتی که دیگر همه از این چشمه فراری شوند.
جلبک ها روئیدند

اگرچه قرار بود تا مسئوالن ری نسبت به زدودن سبزه های رشد کرده روی صخره ها و 
جلبک های چشمه اقدام کنند اما این کار نیز انجام نشده است.

چشمه علی ری؛ آنچه بود و آنچه شد

يک فنجان 
چاي د   ر 

طهران قد   يم

ترقی اقتصادی : چهارمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره  عبید 
زاکانی به »عبیــد زاکانی؛ نقطه عطف طنزپردازی در تاریخ ادب فارســی« 
اختصاص داشــت که با سخنرانی دکتر ناصر نیکوبخت، استاد زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه تربیت مدرس، در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار  شد.
 نیکوبخت در این نشســت در سخنانی گفت: بدون تردید عبید زاکانی یکی 
از شاخص ترین طنزپردازان عرصه تاریخ ادب فارسی است تا آنجا که واژگان 
طنــز و عبیــد در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی چنان درهم تنیده شــده که 
به محض یادکرد یکی، دیگری به ذهن متبادر می شود. با این همه عبید اولین 
طنزپرداز تاریخ ادب فارســی نیست و شــاعران و نویسندگان فراوانی پیش 
از او در ایــن عرصه قلم زده اند و عبید نیز در این زمینه وامدار آنان اســت. 
خوشبختانه در باب طنز در ادب فارسی و کارکردها و ویژگی های آن، به ویژه 
دربــاره طنز عبید زاکانی، کتاب ها و مقاالت و پژوهش های عالمانه ای تنظیم 

و منتشر شده است.
او افزود: این شــاعر بزرگ چنان در طنزســرایی شــهره است که وقتی واژه 
طنــز را بر زبان می آوریم بدون اختیار او فرا یاد می آید. بدون این که تعریف 
اصطالحی طنز را بخواهم مطرح کنم، باید به این نکته اشــاره کنم که طنز 
بــه معنایی که امروز در فرهنگ ما مصطلح اســت از چــه زمانی در تاریخ 
ادبیات ما رایج شــده اســت. هنگامی که کتاب های فرهنگ و فرهنگنامه ها 
را بررســی می کنیم که طنز به چه معنی اســت تعدادی برابرنهاد می بینیم 
حتی در کتاب های ادبیات عرب هم همین طور اســت و این مســاله متفاوت 
اســت تا امروزه که طنز را می شناسیم. تاریخچه طنز تا عصر عبید نیز بسیار 

مهم است.
این اســتاد دانشگاه اظهار کرد: شاید همه ما با طنز آشنا باشیم. ناز، سخریه 
طعنه زدن، تهمت زدن، فســوس کردن، بر کسی خندیدن، سرزنش کردن 
ریشــخند، بذله گویی، ظرافت طبع، کنایــه زدن و لطیفه در برابر طنز آمده 
اســت که از فرهنگ دهخدا و معین گرفته شــده و در اختیار ماست. اولین 
باری که طنز به معنای امروزی در فرهنگ ما مصطلح شــد، مربوط به سال 
1350 اســت و تــا پیش از این تاریخ، کســی طنز را به معنــای امروزه آن 
نمی شناخت. بنابراین طنز یک معنای جدید است، که ایرانی ها با آشنا شدن 
با فرهنگ غرب و ترجمه آثار طنز، با این کلمه آشنا می شوند و کم کم معنای 

اصطالحی و ادبی آن در حوزه ادب فارسی مصطلح می شود.
او در ادامــه گفت: حتی کســانی مثل دهخدا که چرند و پرند را نوشــته به 
معنای طنز در عصر خودش شــناخته نشده بود. برابرنهاد طنز در کتاب های 
ادبیات عرب به چه معنی اســت؟ وقتی در تاریخ ادبیات و شعر فارسی نگاه 
می کنیم تا عصر معاصر، طنز به عنوان یک قالب ادبی مســتقل شناخته شده 
نیســت. اولین کسی که ماهیت شعر را تقسیم می کند ارسطو است و ارسطو 
بیشــتر سخن می گوید و شــعر را به گونه تراژیک و کمیک تقسیم می کند 
و ســپس »ابن قتیبه دینوری« به تبع آن، شــعر را بــه دو نوع مدح و هجو 
بخش بندی می کند. بنابراین تقســیم های متعدد نبــود و تمام اغراض دیگر 
شعر، ذیل این دو عنوان تقسیم بندی می شد. انواع طنز هم ذیل همین هجو 
برشمرده می شــد و هر نوع طنزی که اغراض شخصی داشت ذیل هجو بود. 
ما در تاریخ ادبیات تقســیم بندی دیگری نداشــتیم. بعدها هم که شاعران و 
نویسندگان درباره انواع دیگر شعر سخن گفتند و تقسیم بندی های متعددی 
کردند، باز هم در هیچ تقســیم بندی شــعر طنز جایگاهی نداشته است و به 

عنوان یک فن در ادبیات ما شناخته نیست.
نیکوبخــت همچنین بیان کرد: در تمام فروعات هجو مثل هزل، مســتهجن 

نقیضه، تحکم، شهرآشــوب، کارنامه سرایی و… شــعر طنز هم هست. نکته 
دوم سیر تحول طنز در ادب فارسی است. شاید از تاریخ ادب فارسی یا شعر 
دوران پیش از اســالم اطالع کافی نداریم و آثار شــعری به دست ما نرسیده 
اســت و از کیفیت هجو و طنز و هزل در پیش از اســالم اطالعی در دست 
نیســت اما از زمان ظهور اســالم و وقتی اموی ها روی کار آمدند توانستند با 
طنز تعصبات جاهلیت را احیا کنند. شاعران و نویسندگان در شعرهای عربی 

ملت مغلوب را تحقیر و سرزنش می کردند.
او افزود: شاعران ایرانی تازی گو برای مقابله با قوم عرب شعرهایی می سرودند 
و عظمت و شکوه ایرانیان را برمال می کردند و بسیاری از آن ها به مجازت های 
ســختی هم رســیدند اما نهضتی در آن زمان به وجود آمد با نام شــعوبیه 
و جنبش هــای اجتماعی که در آن زمان ایجاد می شــد نهضت شــعوبیه را 
تقویت می کرد. از شــعرهای تازی ایرانی ها آثار فراوانی در دســت ما اســت 
که شــعرهای گزنده ای نسبت به اعراب اســت اما در آثار عربی گاهی اوقات 
تکه های کوچکی از ترانه های فارســی داریم که در کتاب های عربی به جای 
مانده است. ابیاتی که مردم می ســرودند غالباً مضمونشان هجو و هزل بوده 
است و دلیل ماندگاری شعرها اشتمال آن ها بر هجو و هزل و طنز بوده است.
این اســتاد دانشگاه یادآور شد: اولین شعر هجوی و طنز که بازمانده از قرون 
اول اســالمی است، ســرود مردم بخارا در وصف عشقبازی های سردار سعید 
بن عثمان تازی با خاتون بخارا اســت. آن دو مراودات عاشقانه داشتند. وقتی 
مردم بخارا متوجه می شــوند و این مساله شــاید برایشان سنگین بوده برای 
آن ملکه شــعری می سرایند که مضمونش این است که »گو ور خمیر اومده 
/ خاتــون دروغ گنده« به این معنــی که: »خاتون خمیرت ور اومده« و یکی 
از هجوهایی اســت که در تاریخ شعر فارسی آمده است. این قطعه ای مربوط 
به ســال 10 هجری است و ســروده مردم بخارا در مذمت یکی از سرداران. 
این ها ســروده هایی است که در تاریخ ادبیات ما ثبت شده است. تا قرن سوم 
که یعقوب لیث صفاری زبان فارســی را به رسمیت می شناسد و شاعرانی که 
فتوحاتــش را به عربی مدح می کردند. یعقوب لیث صفاری گفت من به زبان 
عربی آشــنا نیســتم، چرا مرا با زبان عربی مدح می کنید و شــاعران با زبان 

فارسی او را مدح کردند.
نیکوبخت همچنین گفت: قرن سوم هجری هیچ کتاب چاپی نداریم و تنها از 
هفت شــاعر حدود 57 بیت باقی مانده است که در این ابیات هم هیچ مورد 
طنــز، هجو و هزلی وجود ندارد. البته باز هم نمی توانیم هیچ قضاوتی در این 
قالب ها در قرن ســوم داشته باشیم. همچنین بیت ها به چند نفر هم منسوب 
است. قرن چهارم عهد سامانی است که بسیاری از امیران سامانی خود شاعر 
و شعردوســت هستند و احترام بسیاری به شــاعران می گذارند اما بررسی ها 
نشــان می دهد که شاعران عصر سامانی خیلی تمایلی به شعرهای هجوی و 
هزلی نداشــتند چرا که دربار ســامانی مجمع فضال و شعرا بود و شاعران و 
نویسندگان را خدمت می کردند و آن ها در ناز و نعمت و تنعم بودند؛ بنابراین 

ضرورتی به هجو و هزل  گفتن نبود.
او افــزود: در آن دوره طنزهای منجیــک ترمذی متوجه ارباب قدرت بوده و 
شــاید اولین شاعری است که از طبقه ضعیف جامعه حمایت می کرده است. 
به دلیل این که شــعرهای طنز در دربارها جای نداشــته آثــار آن ها نیز به 
جای نمانده اســت. وقتی وارد قرن پنجم می شویم، در شعر قرن پنجم، هزل 
هجو و طنز به وفور یافت می شــود اما چون بســیاری از شاعران قرن پنجم 
تربیت یافتگان همان دوره سامانی هســتند تفاوت محسوسی با قرن چهارم 
ندارد. شــاعران دوره غزنوی در عصر ســامانی تربیت یافته اند مثل فردوسی 
بزرگ که شــاعر قرن پنجم اســت که در دوره ســامانی تربیت یافته است 
اما بعدها دیوانش را به پادشــاه غزنوی اهدا می کند و در بســیاری از اشعار 
آن ها مثل عنصری، فرخی و منوچهری یک بیت شــعر هجوی و هزلی دیده 

نمی شود.
این استاد دانشگاه متذکر شــد: تنها شاعری که دیدگاه اعتراضی و انتقادی 
وسیع دارد ناصرخسرو است. ناصرخسرو شاعری مذهبی است و دارای بینش 
و جهان بینی متفاوت از دوره و زمانه خودش بوده اســت. ناصرخسرو مذهب 
فاطمی داشــته و با عباسیان که اهل تســنن بوده اند مخالف بوده است. در 
سروده های او شعرهای فراوانی درباره حکام عباسی، هم به طنز و هم به هزل 
و هجو وجود دارد و گاهی اصول مذهبی اهل ســنت را هدف قرار می دهد و 
با طنز زننده ای آن ها را محکوم می کند. می توانیم در آثار شــاعر آواره یمگان 

میزان نسبتاً زیادی ابیات انتقادی را ببینیم.
او افزود: قرن ششــم دوره ســلجوقی ها و دوران تاریخ پادشــاهی سلطنت 
ایرانیان اســت و می توان گفت یکی از منحط ترین یا فسادانگیزترین دوران 

تاریخ پادشــاهی ایرانی اســت و هرزگی، غالم بارگی، شــکم بارگی و هرچه 
که منافی عفت اســت، در ایــن دوره به غایت خود وجود دارد. شــاعران و 
نویســندگان این دوره هم مثل حاکمان هستند و کمتر شاعر و نویسنده ای 
داریم که زبانش پاک و سالم باشد، حتی در آثار شاعرانی مثل مولوی، سنایی 
و خاقانی کلمات رکیک وجود دارد و در شــعر معلمــان اخالق هم کلمات 
رکیک دیده می شــود زیرا فساد در آن روزگاران بیداد می کرده است. انسان 
متعجب می شود که این ها عارف هستند و هزل خود را به عنوان تعلیم نشان 
می دهند. دوره، دوره منحط اســت اما شــاعران بزرگی نیز در همین روزگار 
بودند. شــبلی نعمانی در کتاب »شــعر العجم« که یک تاریخ ادبیات فارسی 
اســت، می گوید انوری صاحب شــریعت بود و اگر بــرای هزل و هجو دینی 

می آمد، حتماً انوری پیامبر هجوگویان می شد.
او در ادامــه بیان کرد: اگر بخواهم یکی از هزل ســرایان این دوره را نام ببرم 
ســوزنی سمرقندی است که در تمام قالب های شــعری هزل و هجو را وارد 
می کند. در قصیده کمتر هزل و هجو داریم و شاعری نداریم که غزل سروده 
باشد و در غزل هجو و هزل داشته باشد. سوزنی سمرقندی در قصیده، غزل 
مسمط، قطعه و رباعی یکی است و چون شاعر هزال است شعرهای هزلی او 
بیشتر است. ســوزنی سمرقندی اولین شاعری است که به طور جد به هزل 
و هجو در غزل پرداخته اســت و حد و مرزی هم در شعرهایش نمی شناسد. 
مهســتی گنجوی که یک خانم بوده و بعد از رابعه کعب قزداری دومین زن 
در عصر سلجوقی است و بسیاری از شعرهایش که در دیوانش به جای مانده 
بسیار رکیک است و این مساله فقط مختص آقایان نیست بلکه خانم های آن 

روزگار نیز در اشعارشان حرف های رکیک وجود دارد.
نیکوبخت همچنین گفت: قرن هفتم و هشــتم به عبید نزدیک می شــویم و 
روزگار هجوم مغول اســت، مغوالن دولت خوارزمشــاهی را از بین بردند و 
شــهرهای ایران یکی پــس از دیگری در تصرف مغــول درآمد. این دو قرن 
یکی از سیاه ترین و وحشتناک ترین دوره های حیات ملی ایرانی ها است شعر 
و نثر فارســی کماکان ادامه دارد و شــاعران بزرگی تجلی کرده اند. شاعرانی 
مثل مولوی، ســعدی، خواجوی کرمانی، ابن یمین، اوحدی مراغه ای، سلمان 
ســاوجی، حافظ و عبید زاکانی محصول این دوران هســتند. در قرن هشتم 
ســلطان بهادرخان ســقوط می کند و حکومت های محلی و کشمکش های 
فراوانی درمی گیرد. دوره فترتی تا قرن هشــتم تا روی کار آمدن تیمور لنگ 
که حدفاصل بین دولت ایلخانی و دولت تیموری است، شکل می گیرد. تقریباً 
شــاعران و نویسندگان آزادی داشــته اند و حافظ و عبید محصول این دوره 
هســتند. حافظ و عبید در دربار ابواسحاق اینجو بودند. در دیوان هر یک از 
این دو بزرگ )حافظ و عبید( یک ســخن از دیگری نیســت و شعر همدیگر 

را تضمین نکرده اند.
او افزود: بسیاری از نامداران و سرآمدان علم و فرهنگ ایران زمین آن طور که 
باید شناخته نشده اند. شاید یکی از دالیل آن حجاب معاصریت باشد؛ چیزی 
که از کتاب »نهضت های اســالمی صد ساله اخیر« شــهید مطهری درباره 
اقبال دیدم که برخی از شخصیت ها در زمان خودشان آن قدر شناخته شده و 
خورشید تابان هستند که هیچ کس درباره آن ها چیزی نمی نویسد چون فکر 
می کنند شــخصیت آن ها برای همیشه در ذهن و زبان مردم ماندگار خواهد 
بود ولی چند نســل که می گذرد این ها به افسانه ها می پیوندند و درباره آن ها 
افسانه ســرایی می شود. شخصیتی مثل عبید نیز دچار این حجاب معاصریت 
شــده است، چون شخصیت بزرگی بوده ولی کســی درباره او چیزی نگفته 
است. فقط حمداهلل مستوفی، همشهری او در کتاب »تاریخ گزیده« اطالعات 
مختصری درباره او داده اســت در نتیجه اطالعات زیــادی از تاریخ زندگی 
عبید در دســت ما نیســت و ما دوره عبید را می شناسیم، ولی خود عبید را 

کمتر می شناسیم.
نیکوبخــت اظهار کرد: عبید زاکانی با حافظ نیز هم قرن بوده اســت و مثل 
شاعران مداح، درباریان را مدح کرده و سال های زیادی را در شیراز گذرانده 
و بخشــی از زندگی اش را در قزوین بوده اســت. عبید مثنوی عشاق نامه ای 
دارد و آن را به شــاه ابواســحاق اهدا کرده که ســخن رکیکی در آن وجود 
ندارد. در کلیات عبید قصاید ارزشــمند و غزل های لطیفی دارد و شخصیت 
عبید تحت تاثیر طنز و هزل است و ما از شخصیت عبید کمتر اطالع داریم. 
پرسش دیگری که باید مطرح کنم این است که دلیل توفیق عبید چیست؟ 
عبید شــاعری است که زبان عربی را بسیار مسلط است و استفاده زیادی از 
کتاب های عرب زبان کرده اســت. رساله دلگشــای عبید زاکانی 93 حکایت 
عربــی را نقل کرده و آن ها را ترجمه می کند و ۸0 تای آن ها را از کتاب های 

عربی گرفته است. این رساله نیز بسیار ارزشمند است.

»اسماعیلخان«دلپُریدارد

کتابدرایرانوجهانُمرد!

ترقی اقتصادی: چهارم بهمن کتاب »مجموعه خصوصی« لیلی گلستان رونمایی 
می شود.لیلی گلستان در این باره گفت: تصمیم گرفتم مجموعه هنرهای تجسمی ام 
را کتــاب کنم. با خیلی ها صحبت کردم که بیایید همه این کار را بکنید، خیلی ها 
گفتند ما دوست نداریم مردم بدانند ما چه چیزهایی داریم. این حرف برایم خیلی 
عجیب بود. به نظرم مردم باید بدانند که ســهراب ســپهری، زنده رودی و ســایر 
هنرمندهای مهم، چه کارهای دیگری کرده اند که هنوز کســی ندیده اســت. این 
کارها در خانه من اســت و دیده نشــده و فقط کسانی که به خانه ام آمدند این ها 

را دیده اند.
باید همه این آثار را ببینند. من فکر کردم حتما این کار را انجام بدهم. باالخره با 
نشر چشمه وارد صحبت شدم و این اتفاق افتاد. خیلی با من همراهی کردند و واقعاً 

درست و حرفه ای رفتار شد. 
گلســتان با اعالم اینکه در این کتاب 133 کار چاپ شــده است، افزود: این کتاب 
دو مقدمــه دارد؛ یکی مقدمه خــودم و یکی مقدمه دکتر مجابی که خیلی جذاب 
نوشــته اند و  تاریخ مجموعه داری در ایران را روایت کرده اند. مشــخصه جالب این 

کتاب این است که من برای هر اثر یک یادداشت چند خطی نوشته ام.
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