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چرا خانه گران می شود؟
کلید کاهش قیمت مسکن کجاست

تأمین مواد اولیه، قیمت دالر، ریزش بورس و دیگران
دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟

مازاد تجاری چین و ایاالت متحده بیشتر شد
امید به بازگشت اقتصاد جهان؟

از متروی تهران تا قایق های ونیز

پیامد بورس بر گروه های 
جمعیتی

ادغام بانک های نظامی با 
موفقیت انجام شد؟

مزایای بیمه مسئولیت کاال 
برای اقتصاد ایران

صادرات، نیازمند برخورد 
عادالنه

شاخص بورس طی شش ماهه گذشته رشدی بی سابقه، 
بی نظیر و اســتثنایی را تجربه کرده است، به گونه ای که 
در تلقی جامعه فعلی، خریدوفروش ســهام و سهامداری 
نه به  نوعی ســرمایه گذاری برای کســب سود، بلکه به  

ابزاری برای حفظ ارزش پول و ثروت نقدی مردم...

در ســال جاری فرایند ادغام پنج بانک و موسسه پولی 
و بانکی در بانک ســپه نهایی شده است و در عمل بانک 
سپه به عنوان تنها بانک برای نیروهای نظامی، مسلح و 
انتظامی فعالیت می کند. بانک مرکزی هم چنین برای 
ساماندهی بهتر جریان پول و متمرکز شدن حساب ها...

یکی از مشــکالت اقتصاد کشــور که موجب بی اعتنایی 
مردم به خریــد کاالهای باکیفیت داخلی شــده، ورود 
انبوه کاالهای باکیفیت پایین چه به صورت قاچاق و چه 
به صورت رســمی به کشور است. کاالهایی عمدتاً چینی 

که به علت کیفیت پایینی که دارند...

 ســال 99 براي صادرکنندگان سال خاصي است. سالي 
که درآمدهــاي نفتي به حداقل ممکن رســیده و این 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات اســت که باید چرخ 
اقتصاد کشــور را بچرخاند. بر این اساس همه یک کالم 
بر این باورند که ارز صادراتي باید به چرخه اقتصادي...

صفحه 6صفحه 5صفحه 4صفحه 3

aمحمد الهوتیaعلی جعفریaسید بهاءالدین حسینی هاشمیaحسن خوشپور

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هفتم- شماره94  
نیمه دوم شهریور 1399- قیمت 2000 تومان

دنیا برای مقابله با بدهی های باال چه ابزارهایی در اختیار دارد؟

بدهی زدایی، چالش جدید اقتصاد پساکرونا
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ترمزی که بی دلیل کشیده شد 

دردسرساز  
بورسی



ترقی اقتصادی: برخی از تحلیلگــران اقتصادی معتقدند با توجه 
به نوســان نرخ دالر و رشد قیمت سهام و قیمت امالک و مستغالت 
به نظر نمی آید که روند تورم قابل توقف باشــد یا به ســرعت تغییر 
جهت دهد، بنابراین در این شــرایط تنها چیزی که می تواند حداقل 
تــورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگــه دارد، کنترل انتظارات 

تورمی است.
بررسی تورم در ماه های اخیر حاکی از آن است که روند آن در ۶ماهه 
اخیر صعودی شــده و انتظار می رود تورم ۱۲ ماهه رفته رفته روند 
معکوســی به خود گیرد؛ به طوری که متوسط تورم ماهانه در سال 
۱۳9۸ معادل ۰.۷ درصد بوده که در چهار ماهه اول سال ۱۳99 به 

۴.۳ درصد رســیده است. همچنین طی ۲۰ ماه گذشته تورم تیرماه 
۱۳99 رکورد شکسته و به ۶.۵ درصد رسید.

کارشناســان معتقدند روند صعودی نرخ ارز، وضعیت کسب وکارها 
در دوران بیماری کرونا، افزایش کســری بودجه دولت، رشد فزاینده 
نقدینگی و روند شاخص بورس، از جمله عواملی هستند که در اوج 

گرفتن تورم نقش دارند.
مجید ســلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصــادی در این خصوص درباره 
این که تورم در ســال 99 به کجا می رود؟ اظهار داشت: اقتصاد ایران 
با تورم بیگانه نیست و چندین دهه است که سیاست های تورم زا به 

وفور در اقتصاد ایران مصوب و اجرا شده است.
وی با بیان این که بدون تردید آرمان اصلی هر اقتصاد سالمی با هدف 
رشد اقتصادی شکل می گیرد، افزود: ثبات اقتصاد در سطح کالن و 
رقابت در سطح خرد است. البته چنانچه این دو ویژگی برقرار باشند 
بقیه مســیر را عامالن اقتصادی در بازارها خواهند یافت. در مجموع 
می توان گفت که ثبات و رقابت دو ســتور اصلی یک اقتصاد مطلوب 

و به عبارتی شروط الزم هستند.
مسیر بانک مرکزی برای کاهش تورم

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در بهار امسال شاهد بیانیه بانک 

مرکــزی بودیم با این محتوا که رویکردی جدید در مدیریت تورم و 
ثبات قیمت ها و همچنین سیاست های کنترل نقدینگی اتخاذ کرده 
است. بانک مرکزی در این بیانیه با بیان ابزارها و بسترهایی که برای 
هدف گذاری تورم نظیر عملیات بازار بازار، هدف گذاری نرخ سود بازار 
بین بانکی، خرید و فروش اوراق بهــادار دولت با بانک های، اعطای 
اعتبار در قبال اخذ وثیقه و ســپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی 
در اختیار دارد، گفته اســت ســعی دارد با تقویت نظارت و اقدامات 
احتیاطی اقتصاد کالن، حداکثر تــوان خود را برای اجرای اقدامات 

ثبات ساز و دستیابی به تورم هدف به کار ببندد.
ســلیمی بروجنی ادامه داد: طبق مفاد این بیانیه، تورم هدف گذاری 
شــده بانک مرکزی برای ســال 99 در محدوده ۲۲ درصد با دامنه 
نوســان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شده و اعتقاد باتک مرکزی 
در چارچوب ســناریوهایی که بررسی کرده، این است که تورم روند 

کاهشی داشته و دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.
وی متذکر شــد: با این حساب اگر تورم سال 99 در نهایت براساس 
برآوردهــای خود بانک مرکــزی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشــد، تیر 
سیاســت گذار پولی به هدف نشســته و مقصود برآورده شده است. 
دســتیابی به این هدف می تواند برای بانــک مرکزی که این روزها 

بسیار بیشــتر از قبل در معرض اتهام عدم استقالل و حرف شنوی 
محض از دولــت قرار دارد، منجر به احیای اعتبار کند. اما اگر بانک 
مرکزی موفق به رســیدن به این هدف نشود و نرخ تورم در ارقامی 
باالتر از آنچه وعده داده شــده است، قرار گیرد، اعتبار بانک مرکزی 

بیش از قبل مورد خدشه قرار خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: بانک های مرکزی در همه جای 
دنیا برای دســتیابی به هدف تورمی خود از یک سری ابزار متعارف 
اســتفاده می کنند؛ ابزاری مانند اوراق بدهی، نرخ ســود و...، اما در 
اقتصاد باید سیاست های ارزی هم ذیل سیاست کنترل تورم تعریف 
شــود. باید ببینیم در سیاست هدف گذاری نرخ تورم، بانک مرکزی 

چگونه سیاست ارزی را تعریف و تحت کنترل خود در می آورد.
پیش بینی روند آتی شاخص قیمت ها

او تصریح کرد: یکی از شــاخص هایی که می تواند روند آتی شاخص 
قیمت ها را توضیح دهد، رشــد اقتصادی و رشد نقدینگی است. اگر 
حجم تولید در یک اقتصاد نتواند پا به پای رشــد نقدینگی حرکت 
کند، اتفاقی که می افتد، این اســت که انباشت نقدینگی در اقتصاد 
رخ می دهد. معادله به این شــکل است که حجم پول فزاینده برای 
یــک مقدار کاال یا خدمات ثابت، افزایش قیمت کاال یا خدمات را به 

همــراه خواهد آورد. این تحلیلگر اقتصادی متذکر شــد: در صورتی 
قیمت کاال یا خدمات ثابت خواهند ماند که تعهدشــان افزایش یابد 
در غیر این صورت معادله حل نخواهد شــد. در نتیجه هنگامی که 
رشــد نقدینگی از سطح تولید ناخالص داخلی سبقت می گیرد، باید 

منتظر تخلیه آن در شاخص قیمت ها بود.
ســلیمی بروجنی یادآور شد: در فصل اول امسال نرخ رشد اقتصادی 
معادل منفی ۳.۵ درصد گزارش شــده اســت. در حالی که رشــد 
نقدینگی در بهار امســال معادل ۷.۵ درصد بوده اســت. در نتیجه 
یک پتانســیل قوی برای افزایش قیمت ها به وجود آمده اســت که 

نمی توان از آن گریخت.
کاهش انتظارات تورمی مردم

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در ماه های اخیر نوسانات شدیدی 
در بازار ارز و ســایر بازارها داشتیم. باید توجه کنیم عاملی که باعث 
این نوسانات شدید شده، نگرانی های تورمی مردم و نگرانی از افزایش 
تورم در آینده اســت؛ چیزی که به عنوان انتظارات تورمی از آن یاد 
می شود و راه مبارزه با این مساله هم کاهش توقعات مردم و کاهش 

انتظارات تورمی است.
ســلیمی بروجنی به خبرآنالین گفت: با توجه به نوسان نرخ دالر و 
رشد قیمت ســهام و قیمت امالک و مستغالت، به نظر نمی آید که 
روند تورم قابل توقف باشــد یا به سرعت تغییر جهت دهد. از همه 
بدتر این که قیمت این دارایی ها در سطوح باال در حال تثبیت شدن 

است.
وی تاکید کرد: در این میان چیزی که می تواند حداقل تورم ماهانه 

را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.

ترقی اقتصادی : قیمت مسکن رو به افزایش است و گویا هیچ سدی برای آن وجود 
ندارد. متوســط قیمــت  خرید و فروش یک متر مربع واحد مســکونی در بنگاه های 
معامالت ملکی تهــران در مردادماه ۲۳.۱ میلیون تومان بــود درحالیکه این رقم در 
تیرماه به ۱9.۳ میلیون تومان می رســید. هم چنین در دومین ماه از تابســتان سال 
جاری، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران ثبت 
شــده که رقم آن ۵۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان اســت. در مردادماه کمترین متوسط 
قیمت معامالتی برای واحدهای مســکونی هم در منطقه ۱۸ تهران ثبت شده که رقم 
آن به 9 میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می رسد. این یعنی قیمت یک متر خانه در منطقه 
۱۸ تهران در مردادماه ســال 9۸، ۶۳ درصد کمتر از مردادماه 99 بوده است و قیمت 
هر متر خانه در منطقه یک تهران در مردادســال جاری، ۸۷ درصد بیشــتر از مرداد 

سال گذشته است.
 درواقع در مردادماه ســال گذشــته، یک متقاضی مسکن می توانست با ۶۰۰ میلیون 
تومــان یک خانه ۱۰۰ متری در منطقه ۱۸ تهــران خریداری کند و قیمت یک خانه 
۱۰۰ متری در منطقه یک تهران هم در مردادماه ســال گذشــته به ۲ میلیارد و 9۰۰ 
میلیون تومان می رسید. در مردادماه سال گذشته قیمت یک واحد آپارتمان در منطقه 
۱۸ تهــران با متراژ ۴۰ متر، به ۲۴۰ میلیون تومان می رســید و این کمترین بودجه 
برای خرید یک خانه بود اما اکنون برای خرید یک آپارتمان ۴۰ متری در این منطقه 
باید نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در 

منطقه یک تهران هم براساس متوسط قیمت اعالم شده در مردادماه هم، باید بیش از 
۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول داشت.  

در تازه ترین گزارش از وضعیت بازار مسکن، تنها درصد رشد قیمت کاهش یافته است. 
بانک مرکزی در پایان نیمه نخســت شهریورماه سال جاری از رشد متوسط قیمت تا 
۲۳.۵ میلیون تومان خبر داده اســت که نســبت به رقم مشابه در مردادماه تنها ۱.9 

درصد رشد را نشان می دهد.
 بانک مرکزی در تحلیل گزارش خود نوشــته نشــانه هایی از بازگشت آرامش به بازار 
مســکن آشکار شــده که گویای پایان یافتن دوره تالطم اخیر این بازار است چراکه با 
گذشت ۱۵ روز از ماه جاری، تجربه ماه گذشته در شهریور تکرار نشده و متوسط قیمت 
به جای رشد چند میلیون تومانی کمتر از ۲ درصد رشد کرده است.  هم چنین در این 
گزارش اعالم شده  روند افت معامالت ادامه دارد چراکه میزان معامالت در شهریورماه 

در نیمه نخست، ۳۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل کمتر شده است.
گرانی این روزهای مسکن در تاریخ این بازار بی سابقه به نظر می رسد اما تحلیل گران 
و پژوهشــگران این دوره گرانی را هم، در ادامه چرخه های رونق و رکود مســکن می 
دانند. چرخه هایی که در ســال های گذشــته از جمله دهه های ۷۰، ۸۰ و 9۰ پیامد 

نوسان در متغیرهای مشخصی بوده است.
بررســی ها نشــان می دهد که رشد جمعیت شــهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، 
متوســط هزینه برای تولید یــک متر مربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشــد 

درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز موثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران 
اســت و هر زمان که یکی از این متغیرها دچار نوسان شده، به اندازه سهم خود، بازار 

مسکن را هم متالطم کرده است.
ضریب جینی

در بازار مســکن، نابرابری بیشــتر درآمد و کاهش قدرت خریــِد کم درآمدها و میان 
درآمدها باعث می شــود واحدهای مسکونی بیشــتری توسط افراد پردآمد خریداری 
شده و در نتیجه نرخ واحدهای مسکونی خالی افزایش پیدا کند. در این میان، افزایش 
درآمد خانوارهای ثروتمند قیمت تعادلی مسکن را باالتر می برد چراکه قیمت در بازار 
امالک و دارایی مســکن تعیین می شــود و در نتیجه، نسبت قیمت مسکن به درآمد 
با افزایش نابرابری درآمــد، باال می رود. هم چنین افزایش نابرابری درآمد یا به دلیل 
افزایش درآمد دهک های باالی درآمدی اســت یا به دلیل کاهش درآمد دهک های 

پایین درآمــدی رخ می دهد. درواقع افزایش نابرابــری درآمد، قیمت کاالهای 
مصرف شــده توسط فقرا را افزایش می دهد و عملکرد ثروتمندان  در 

بازار مسکن بر روی تقاضای مسکن افراد کم درآمد تاثیر دارد.
درآمد نفتی

تحــوالت بازارهای جهانی نفــت از عوامل برونزایی اســت 
که بازار مســکن در کشــورهای صادرکننده نفــت را متاثر 

می کند. براساس نظریه بیماری هلندی، با افزایش 
درآمدهــای نفتی به علت تزریــق پول نفت به 

اقتصاد، بازار مســکن بــا افزایش تقاضای 
افراد مواجه شــده و دولــت نیز با واردات 
نمــی تواند از آثار تورمــی آن جلوگیری 
کند. در این حالت که اطمینان ســرمایه 

گذاری در ســایر بخش هــای اقتصاد پایین می آیــد، خرید و احداث 

مسکن نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب می آید و مسکن از یک کاالی مصرفی 
به یک کاالی سرمایه ای تبدیل می شود. دیگر نکته اینکه در ایران به طور عمده مسیر 
اثرگذاری سیاست مالی از نوسان های درآمدهای نفتی می گذرد. یعنی با ایجاد شوک 
نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می 
یابد. به این ترتیب، شــوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشــار در 
جهت افزایش قیمت کاالهای غیرمبادله ای می تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود.

بازارهای رقیب
هر اندازه بازدهی بازارهای رقیب بیشــتر شــود، از تقاضا برای میزان مســکن کاسته 
می شود. از آنجا که مسکن عالوه بر مصرف جنبه سرمایه گذاری هم دارد، قیمت سایر 
دارایی ها بر تقاضای آن اثرگذار اســت. بنابراین قیمت ســکه، شاخص سهام، بازدهی 
نرخ ارز هم به عنوان متغیرهایی با اثر منفی بر قیمت مسکن در نظر گرفته می شود.

اما در ایران کدام متغیرها وزن بیشــتری در رشــد قیمت مســکن داشــته اســت؟ 
پژوهشــگران در یک بررســی وضعیت بازار و 9 متغیر را بر قیمت مســکن در سال 
های ۷۵ تا 9۶ بررسی کرده اند. آن ها در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که نرخ 
رشــد شهرنشینی بیشــترین اثر را بر افزایش قیمت مسکن داشته و تعدیل جمعیت 
مثل تغییر حجم و ســاختار آن باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد. اثر درآمد 
خانوارها به جز تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه گذاری عظیمی را در 
بازار مسکن ایجاد کرده اســت و توسعه نامتعادل شهرها به تراکم 
جمعیت شهرنشینی در بعضی بخش ها منجر شده که همین 
زمینه نوسان قیمت مسکن و رشد افسارگسیخته آن را فراهم 
می کند. رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق کم برخوردار 
برای تعادل قیمت مســکن باید مورد توجه سیاســتگذاران قرار 
بگیرد   تا اثر نابرابری درآمد بر دسترســی به مسکن کاهش پیدا 

کند و ثبات به بازار بازگردد.

رشد خط فقر براثر افزایش تورم
ترقی اقتصادی : متوســط نرخ تورم بلندمدت ایران حدود ۲۰ درصد اســت؛ این در 
حالی اســت که بیشتر کشورهای دنیا موفق به کنترل تورم خود شده اند به طوری که 
میانگین نرخ تورم جهان حدود ۲.۴ درصد برآورد می شــود. مرکز آمار تورم خردادماه 
امســال را ۲۷.۸ درصد اعالم کرده که نســبت به ماه قبل از آن حدود ۲ درصد کمتر 
شــده است.  بیشتر کارشناسان به این عدد با تردید نگاه می کنند و درستی آن را زیر 
سوال می برند؛ همان طور که گزارش بانک مرکزی از تورم سال 9۸ نشان می دهد جامعه 
ایرانی در این سال درگیر تورم باالی ۴۱ درصد بوده است. فشار گرانی های  مداوم باعث 
شده قدرت خرید شهروندان به یک سوم کاهش پیدا کند و بخشی از اقالم مصرفی از 
سفره آنها حذف شود. کارشناسان اقتصادی اصلی ترین دلیل رشد مدام تورم در ایران و 
بیشتر شدن خط فقر را رشد نقدینگی می دانند که به جای حرکت به سمت تولید، سر 

از بازارهای غیرمولد درآورده است.
نقدینگی جوالن می  دهد

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه سال جاری بیش از 
۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۷.۳ درصد رشد کرده 
است. اگر نقدینگی در مسیر تولید قرار بگیرد باعث رونق اقتصادی می شود اما در غیر 
این صورت تورم به دنبال خواهد داشت؛ همان اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده است و 
پول های  سرگردان مردم با حرکت به سمت بازارهای دالر و سکه و مسکن باعث افزایش 

گرانی در این بخش ها و به تبع آن سایر بخش های  اقتصادی شده است.
 در حال حاضر )هفته ســوم تیرماه 99( قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد بیش از ۲۲ 
هزار تومان اســت که نسبت به اواخر اردیبهشت ماه امسال حدود ۵ هزار تومان گران تر 
شده است. برخی کارشناسان معتقدند دولت برای رفع کسری بودجه خود، تالشی برای 
ورود به بازار ارز نمی کند و برخی دیگر می گویند دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی 
توان اداره نرخ دالر را ندارد. همچنین ســکه تا پایان هفته سوم تیرماه 99 بیش از ۱۰ 
میلیون تومان قیمت خورده اســت که نسبت به دو ماه پیش تقریبا سه میلیون تمان 
گران تر شــده است. البته در ماه های  گذشته بازار بورس توانسته بخش قابل توجهی از 
نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت خود بکشد اما این اتفاق کافی نیست چون بازار 
ســهام فعال با عرضه اولیه باال روبه رو نشده است و افزایش شاخص کل بیشتر ناشی از 
دست به دست شدن سهام در بازار ثانویه است. معنایش این است که هنوز بازار بورس 
تهران موفق نشده نقدینگی جمع آوری شده را به سمت تولید ببرد پس در همچنان بر 

همان پاشنه می چرخد.
رشد خط فقر براثر افزایش تورم

 یکی از پیامدهای اصلی افزایش پیوسته تورم در اقتصاد ایران، باالتر رفتن خط فقر طی 
سال های  گذشته بوده است. بررسی مراجع رسمی نشان می دهد خط فقر در تهران در 
سال 9۸ حدود ۴.۵ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال جاری به دلیل تداوم 
گرانی ها و رفع نشدن موانعی از جمله تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بیشتر هم خواهد 
شد. از طرفی متوســط خط فقر در کل کشور نیز دو میلیون تومان برآورد شده است 
که نشان می دهد فشار گرانی فقط در تهران متمرکز نشده و در سایر استان ها هم خود 
را بیش از قبل نشــان داده است. یکی از پیامدهای رشد خط فقر، مهاجرت به حاشیه 
شهرهاست که در سال های  اخیر افزایش داشته است. همچنین افزایش شکاف طبقاتی 
در پی بیشــتر شــدن خط فقر رخ داده است به نحوی که ضریب جینی با طی روندی 

افزایشی از ۳۷ در سال 9۰ به ۴۰.9 در سال 9۸ رسیده است.
 هدف گذاری واقعی یا غیرواقعی؟

بانک مرکزی به تازگی رســیدن به تورم ۲۲ درصدی در سال 99 را هدف گذاری کرده 
است. عبدالناصر همتی، رئیس کل باالترین نهاد مالی کشور گفته است: »یکی از دالیل 
موثر در تورم حجم نقدینگی اســت و بنای جدی داریم تا نقدینگی را کنترل کنیم. با 
توجه به اقداماتی که دولت انجام داده است و انضباط مالی که متعهد شده برای جبران 
کســری بودجه از طریق فروش سهام و انتشــار اوراق خزانه انجام دهد، پیش بینی که 
کرده ایم نزدیک به واقعیت است و رشد نقدینگی نسبت به سال 9۸ بسیار کمتر خواهد 
شد و تورم را هم بر اساس اعالمی که کرده ایم همان ۲۲ درصد با ۲ درصد باال و پایین 
کنترل می کنیم.« صحبت های  همتی درباره کاهش نقدینگی درحالی است که براساس 
آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در ســه ماهه سال جاری بیش از ۲۶۵۱ 
هزار میلیارد تومان بوده که نســبت به پایان سال گذشته ۷.۳ درصد رشد کرده است.  
تداوم رشد نقدینگی که به جای حرکت به سمت تولید، سر از بازارهای غیرمولد مانند 
دالر، ســکه و مســکن درمی آورد باعث افزایش گرانی در آینده خواهد شد و برچسب 
غیرواقعی را روی هدف بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی در سال جاری 

خواهد نشاند.

مونا مشهدی رجبی: همه گیری ویروس کرونا در دنیا باعث 
ایجــاد موج بدهی در جهان شــد. موجی که پیش تر هم وجود 
داشت ولی در نتیجه این بحران شدیدتر شد. اما افزایش بدهی ها 
یک سوی ماجرا است و در ســوی دیگر رکود شدید اقتصادی 
وجــود دارد که به زعم ســازمان های بین المللــی بزرگ ترین 
رکــود از دهه ۱9۲۰ میالدی تاکنون اســت. با وجود اینکه ۷۵ 
درصد کشــورهای دنیا به تدریج فعالیت های اقتصادی را از سر 
می گیرنــد و از قرنطینه خارج می شــوند ولی بــه دلیل نبودن 
درمانی برای این بیماری و نبودن واکسنی که احتمال ابتال را از 
بین ببرد، نمی توان به بازســازی اقتصاد دنیا دل بست. بی ثباتی 
که اصلی ترین و مهم ترین عامــل بحران در تمامی اقتصادهای 
دنیا اســت، هم اکنون بر اقتصاد جهان سایه افکنده است و هیچ 
پیش بینی درســتی در مورد پایان ایــن دوره تاریک اقتصادی 
وجود ندارد. مســئله نگران کننده تر این اســت که برآوردهای 
سازمان های جهانی در مورد اقتصاد دنیا هر روز تیره تر می شود. 
درآوریل سال جاری صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی 
دنیا در سال جاری را برابر با منفی ۳ درصد پیش بینی کرده بود 
و در ماه ژوئن نرخ رشد اقتصادی به منفی ۴.9 درصد تنزل پیدا 
کرد. از طرف دیگر بانک جهانی رشد منفی ۵.۳ درصدی را برای 
اقتصاد دنیا برآورد کرده اســت و سازمان های غیر انتفاعی رشد 
اقتصادی سال جاری را منفی ۶ درصد می دانند. به همین نسبت 
انتظار رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ میالدی هم نزول پیدا 
کرده اســت. انتظار می رود در ســال جاری نرخ رشد اقتصادی 
کشــورهای صنعتی در دنیا ۸ درصد کاهش یابد و نرخ رشــد 
اقتصادی بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه به 
ترتیب ۳ و ۵ درصد تنزل پیدا کند. 9۵ درصد از کشورهای دنیا 
در سال جاری شاهد منفی بودن نرخ رشد درآمد سرانه خواهند 
بود که این اتفاق در طول تاریخ بی ســابقه اســت. مسئله دیگر 
این جاست که انتظار می رود در سال جاری و سال آینده میالدی 
آســیب واردشــده به اقتصادهای در حال گذار و کشورهای در 
حال توسعه دنیا بیشتر از کشورهای صنعتی باشد و اقتصادهای 

صنعتی با سرعت باالتری روند بازسازی را شروع کنند.
معضــل دیگری که ایــن روزها در تمامی بخش هــای اقتصاد 
مشاهده می شود، بی ثباتی و عدم اطمینان در مورد آینده است.

افزایش بدهی ها در زمان رکود، معضلی جدی است؟
افزایــش بدهی های دنیا در شــرایطی اتفاق می افتد که اقتصاد 
وارد رکود شــده اســت و به گفته صندوق بین المللی پول دنیا 
بحرانی را تجربه می کند که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. 
این سازمان پیش بینی کرده اســت اقتصاد دنیا در سال جاری 
افت ۴.9 درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه می کند و بالغ 
بــر ۱۲ هزار میلیارد دالر از اقتصاد دنیا از بین می رود. اما دلیل 
اوج گیری میزان بدهی های دولتی در دنیا، تزریق هزاران میلیارد 
دالر به اقتصاد دنیا است. سیاستی که در کشورهای مختلف به 
خصوص کشــورهای صنعتی به کار گرفته شد تا از سقوط توان 

مصرفی جلوگیری شود.
ســایت مارکت واچ گزارش مفصلی در مورد راه حل دنیا در برابر 
این بحران تهیه کرده و در بخشی از آن نوشته است: »اصلی ترین 
میراث پاندمی کووید-۱9 در دنیا افزایش سطح بدهی دنیا است. 
پیش بینی می شــود تا سپتامبر ســال جاری ارزش بدهی های 
امریکا به مرز ۲۷ هزار میلیارد دالر برسد در حالیکه در سپتامبر 
ســال قبل برابر بــا ۲۳ هزار میلیارد دالر بود. در ســال جاری 
ســهم بدهی به تولید ناخالص داخلی امریکا از مرز ۱۳۵ درصد 
می گذرد که فاجعه ای بزرگ برای اقتصاد محسوب می شود. این 

مشــکل تنها در امریکا وجود ندارد. آمارها نشان می دهد سطح 
بدهی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
از مــرز ۱۷ هزار میلیارد دالر خواهد گذشــت و از ۱۰9 درصد 
تولید ناخالص داخلی در ســال ۲۰۱9 به مرز ۱۳۷ درصد تولید 

ناخالص داخلی در انتهای سال جاری خواهد رسید.«
موسســه بین المللی فاینانس اعالم کرد در سال گذشته میزان 
بدهی هــا در دنیا ۱۰ هزار میلیارد دالر رشــد کرد و به ۲۵۵ 
هزار میلیارد دالر رسید که ۳۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی 
دنیا اســت. این در حالی اســت که در شش ماه اول امسال ما 
رشــد ۴۰ درصدی میزان بدهی را تجربه کرده ایم. در همین 
بازه زمانی میزان بدهی ها در دنیا ۸۷ هزار میلیارد دالر رشــد 

کرده است.
چرا افزایش بدهی ها نگران کننده است؟

هال واتســون، یکی از تحلیل گران اقتصادی و پژوهشگر مرکز 
مطالعــات اقتصادی امریکا در مورد دلیــل نگرانی اقتصاددانان 
از رشــد بدهی ها این طور می گوید: »افزایش بدهی های دولتی 
باعث می شــود تا دولت ها نتوانند بخشــی از هزینه های تأمین 
اجتماعی شامل هزینه های آموزشی و بهداشتی را تأمین کنند. 
طبق مطالعات تاریخی اولین نتیجه رشــد بدهی های دولتی در 
دنیا را می توان در افزایش هزینه های بهداشــت و درمان مردم 
دانســت زیرا دولت ها به دلیل افزایش هزینه های خود و کاهش 
درآمدهای مالیاتی، ســهم کمتری از این هزینه ها را پوشــش 

می دهند.«
 مارکت واچ در مورد افزایش میزان اســتقراض کسب و کارهای 
کوچــک برای حفظ بقای خود در بازار هــم گزارش داد. طبق 
این مطالعه میزان استقراض کسب و کارهای متوسط و کوچک 
از بانک ها و مؤسســات مالی افزایش یافته است و اگر اقتصاد با 
ســرعت احیا نشــود وآنها نتوانند این بدهی را در زمان و طبق 
اصول توافق شده بازپرداخت کنند، بار بدهی هایمعوقه هم بر بار 
بدهی های دولتی روی شانه های اقتصاد اضافه می شود. باری که 

می تواند اقتصاد را ویران کند.
اما به نظر می رسد دولت های کشورهای صنعتی به این نتیجه 
رســیده اند که افزایش بدهی های دولتــی و در نهایت افزایش 
سطح بدهی های کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بهتر از 
این است که ظرفیت تولیدی در این کشورها در سطح وسیعی 

آسیب ببیند و توان مصرفی مردم سقوط کند. به همین دلیل 
اســتفاده از این ابزار سیاســتی را که به گفته رئیس صندوق 
بین المللــی پول بهترین راه حل پیش روی اقتصاد دنیا در این 

روزهای بحرانی است، در پیش گرفته اند.
راه حل اول: بازپرداخت وام ها توسط وام گیرندگان

طبق گزارش منتشرشــده توسط موسســه فیتچ پنج راه برای 
کاهــش بار بدهی ها وجــود دارد. اول اینکه کســب و کارهای 
دریافت کننــده وام، آن را در بخش هایی ســرمایه گذاری کنند 
که سازنده باشدو بتواند درآمد کافی ایجاد کند. در واقع درآمد 
حاصل از ســرمایه گذاری این مبالغ وام می تواند زمینه را برای 
بازپرداخت بدهی فراهم کند و از بار بدهی ها روی اقتصاد بکاهد. 
امــا در جریان بحــران کنونی بخش زیــادی از منابع مالی که 
دولت ها به اقتصاد تزریق کرده اند به صورت ماهانه و به خانوارها 
بوده اســت تــا از این طریق توان مصرفی در کشــورها کاهش 
نیابد. در واقع بدهی های ایجادشده در این ماه ها بدهی های غیر 
تولیــدی و تنها با هدف افزایش تــوان مصرفی بود. حتی منابع 
مالی که در اختیار کسب و کارها قرار گرفت هم با شرایط خاص 

بود و به این زودی بازپرداخت آنها شروع نمی شود.
راه حل دوم: تقویت نرخ رشد اقتصادی

دومین راه، تقویت نرخ رشد اقتصادی کشورها است که می تواند 
به روند کاهش بدهی ها در کشور کمک کند. افزایش نرخ رشد 
اقتصادی باعث افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی می شــود و 
ســهم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها را تنزل می دهد. 
از طرف دیگر در اقتصاد پررونق، درآمد مالیاتی دولت هم باالتر 

است و روند بازپرداخت بدهی ها را تسهیل خواهد کرد.
افزایش نرخ رشــد اقتصادی در کشــور باعــث افزایش درآمد 
مالیاتی دولت ها می شود ومیزان درآمد کسب و کارهای کوچک 
و متوســط را افزایش می دهد. افزایش درآمد این کسب و کارها 
خود عامل مثبتی در افزایش تــوان بازپرداخت بدهی های این 
بخش از اقتصاد است. اما این گزینه در شرایط فعلی امکان پذیر 
نیست. بررسی ها نشان داده است از سال ۲۰۰۸ تاکنون یعنی از 
سالی که دنیا درگیر بحران مالی شد، هنوز نتوانسته است رشد 
بــاالی اقتصادی را تجربه کند و همه گیری کرونا هم بر فشــار 
واردشــده به اقتصاد اضافه کرد. رشد اقتصادی ده سال اخیر که 
در دنیا محقق شده است نتیجه استفاده از سیاست های مالی و 

پولی مختلف توسط بانک های مرکزی بود. سیاست هایی از قبیل 
نرخ بهره پایین، تزریق نقدینگی به اقتصاد و افزایش کسری های 

مالی به منظور حمایت از اقتصاد داخلی.
راه حل سوم: افزایش نرخ تورم

طبق این گزارش ســومین راهی که برای مقابله با فشار ناشی 
از افزایش بدهی ها وجود دارد، افزایش نرخ تورم است. ارتقای 
نرخ تورم به ســطحی باالتر از نرخ بهره اسمی می تواند سرعت 
کاهــش بدهی ها را افزایش دهد که برای کشــورهای صنعتی 
به خصوص کشــورهایی مانند امریکا کــه با وجود تالش های 
زیاد در سال های اخیر نتوانستند هدف رسیدن به نرخ تورم ۲ 
درصدی رامحقق کنند، سیاست مطلوبی است. با افزایش نرخ 
تورم میزان درآمد کسب و کارها زیادتر می شود و قدرت خرید 
بدهی ها تنزل پیدا می کند. در شــرایط فعلی حاکم بر اقتصاد 
دنیا که به دلیل ضعف تقاضاو مازاد عرضه و تغییر در ســاختار 
فعالیت های صنعتی، نرخ تورم در ســطح بســیار پایینی قرار 
دارد، اســتفاده از این ابزار می تواند تا اندازه ای کارســاز باشد. 
البته باید این سیاست در کشورهای صنعتی و کشورهایی که 
دارای تورم پایین هســتند استفاده شود نه کشورهای در حال 
توســعه که اغلب با تورم باال دســت به گریبان هستند. طی 
سال های گذشته بانک های مرکزی کشورهای صنعتی و غربی 
برای ارتقای نرخ تورم اقدام به اجرای سیاست های پولی سهل 
و ساده کردند ولی بررسی ها نشان داده است که این سیاست ها 
کارســاز نبوده است و نتوانست باعث رشــد تورم شود و باید 

ابزارهای تازه ای شناسایی شود.
راه حل چهارم: کاهش ارزش پول ملی

چهارمیــن راه کمتر کردن میــزان بدهی ها، کاهش ارزش پول 
ملی کشــور اســت که ازطرف بانک مرکزی و دولت قابل اجرا 
اســت و در بسیاری از کشــورهای در حال توسعه در روزهای 
بحران اقتصادی به کار گرفته می شــود. در واقع کاهش ارزش 
پول کشــور می تواند قدرت خرید بدهی های ایجادشده به پول 
ملی کشــور را کاهش دهد. مثاًل ارزش واقعی بدهی های دولت 
بــه بانک مرکزی یا بدهی های بین بانکی را کمتر می کند. البته 
این سیاست می تواند قدرت رقابت کاالهای صادراتی کشور را در 
بازار جهانی بیشتر کند زیرا قیمت تمام شده کاال در دنیا پایین 
می آید. این سیاست برای کشورهایی که درآمد صادراتی زیادی 
دارند مانند چین ســال های سال است که استفاده می شود ولی 

منتقدان زیادی دارد.
راه حل پنجم: تغییر ساختار قوانین ورشکستگی

آخرین راه حل تغییر ساختار اقتصاد و نظام مالی و تغییر قوانین 
ورشکســتگی در کشورها است. در واقع باید فضا برای مذاکرات 
ســازنده بین بدهکار و طلبکار فراهم شــود تا از ورشکستگی 
جلوگیری شــود زیرا ورشکستگی و اعالم ناتوانی کسب و کارها 
در بازپرداخت بدهی ها هزینه زیادی به اقتصاد و نظام مالی وارد 

می کند و باید با این مسئله مقابله شود.
باید در در نظر داشــت که بدهی و پس انداز دو روی یک سکه 
هستند. هرچه میزان بدهی افزایش یابد، میزان پس انداز کمتر 
می شــود و کاهش پس انداز و کاهش ثروت در کشــور می تواند 
زمینــه را برای افت مصرف آتی فراهم کند و ســرعت رشــد 
اقتصادی را نیز تنزل دهد. از طرف دیگر این مسئله باعث از بین 
رفتن اعتماد مردم به نظام مالی و بانکی می شود و انگیزه را برای 
پس انداز کاهش می دهد که این مســئله هم چالش های زیادی 

برای اقتصاد کشورها به همراه می آورد.
marketwatch : منبع

دنیا برای مقابله با بدهی های باال چه ابزارهایی در اختیار دارد؟
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ترقی اقتصادی : شــاید زمانی که وزارت نفت مخالفت خود با 
عرضه پاالیشی یکم که باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه 
اســت را اعالم کرد، هرگز گمان نمی کرد که حرکت دومینووار 
نزول شاخص را آغاز کرده است؛ اتفاقی که در ابتدا باعث ریزش 
سهم های پاالیشی و به تبع آن انواع سهم های کوچک و بزرگ 
بود و تصمیمات کوچک و بزرگی که برای بازگرداندن تعادل به 
بازار گرفته شــد، تقریبا اثرگذار نبود. موضعی که یک تحلیلگر 
بازار سرمایه نیز به آن اشاره و از عدم هماهنگی در تصمیم گیری 

در دولت انتقاد کرد.
 ترمز صعود بازار ســرمایه در اواخر مرداد کشیده شد و حرکت 
این بازار به سمت تعادل همچنان کج دار و مریز است. اتفاقی که 
شــاید بتوان گفت اختالف نظر وزرا درمورد عرضه پاالیشی یکم 
نقطه شروع آن بود و ســپس نحوه فروش سهام عدالت سلسله 
و تصمیماتی که درمورد بازار گرفته شــد به آن دامن زد. البته 
در این میــان رفتار هیجانی تازه ورودهای بازار که تعداد آن ها 
کم هم نیســت در نزولی شدن حرکت شــاخص بی تاثیر نبود. 
افرادی که صعود بی وقفه شــاخص و تبلیغــات دولت درمورد 
بورس، بســیاری از دارایی های خود را بدون هیچ دانشی به این 

بازار سپردند.
هرچند بســیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که صعود بازار 
ســرمایه واقعی نیست و شــاخص کل بورس و فرابورس نیاز به 
اصالح دارد اما کمتر کســی گمان می کرد شــاخص بورس در 
کمتــر از یک ماه از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

واحد عقبگرد کند.
مخالفت وزارت نفت و تشکیل صف های فروش!

اگر نگاهی به حال و روز بازار سرمایه طی یک ماه گذشته داشته 
باشــیم، متوجه خواهیم شــد که انوع و اقســام تصمیماتی که 
درمورد این بازار گرفته شد، چه تاثیرات چشمگیری بر سرنوشت 
آن داشت. ماجرا از روزی آغاز شد که خبر مخالفت وزارت نفت با 
تشکیل پاالیشی یکم )باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه 
تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس( و عرضه بلوکی پاالیشگاه ها 
توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد و سهام پاالیشگاه ها 
که ســهم های با پشــتوانه و بزرگ بازار سرمایه هستند ریزش 
کرد. در آن روزها شــاهد این موضوع بودیم که سهامدارانی که 
ســهامدار سهام پاالیشــی هم نبودند و سهم های مهمی مانند 
فوالدی یا پتروشــیمی در سبد خود داشتند نیز اقدام به فروش 
سهام خود کردند. فرایندی که باعث شد تقریبا ۸۰ درصد سهام 

از صف خرید به صف فروش تغییر وضعیت دهند!
هرچند در نهایت وزرات اقتصاد و وزارت نفت درمورد پاالیشــی 
یکــم به توافق رســیدند و عرضه این صندوق قطعی شــد، اما 
صفهای فروش بورس جمع نشــد! البته در این میان نمی توان 
نقش نحوه فروش سهام عدالت توســط کارگزاری ها که باعث 
فشار فروش روی بازار شد را نادیده گرفت. البته چند روز بعد از 

این اتفاق اعالم شد فروش سهام عدالت بلوکی می شود؛ هرچند 
که این تصمیم هم در تغییر حرکت نزولی شــاخص به حرکت 

صعودی تاثیرگذار نبود.
معامالت بازار یک قسمتی شد اما شاخص سبز نشد

در این میان دو قســمتی کردن ســاعت معامالت بورس تهران 
یا دوشــیفته کردن آن اتفاق افتاد کــه باز هم تاثیر منفی روی 
روند بازار داشــت. این تصمیم با هدف کاهش فشار روی هسته 
معامالت گرفته شــد و عمر آن فقط دو روز بود؛ با این حال به 
رونــد نزولی بازار دامن زد و لغــو آن هم تاثیر مثبتی روی بازار 

نداشت.
عمر کوتاه کاهش حد نصاب صندوق ها با درآمد ثابت

تصمیماتــی که درمورد حد نصاب ســرمایه گذاری در ســهام 
صندوق های با درآمد گرفته شــد نیز جالب توجه است. ماجرا 
از این قرار بود که سقف حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت، در شهریور ماه سال ۱۳9۵ معادل 
۱۵ درصد بود که در آبــان ۱۳9۷ این حد نصاب به ۲۵ درصد 
رسید. در ابتدای سال ۱۳99 و در فروردین ماه سال جاری، این 
حد نصاب ۱۰  درصد تعیین شــد و در مرداد ماه ســال جاری 
نیز طبق اعالم ســازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه 
گذاری در ســهام این صندوق ها به پنــج درصد کاهش یافت. 
تصمیمی که کارشناســان آن را محرکی برای ادامه روند نزولی 
بازار ســرمایه دانستند. البته عمر این تصمیم هم کوتاه بود و در 
۳۰ مردادماه در جلســه ای که هیات مدیره ســازمان بورس و 

اوراق بهادار به منظور حمایت از بازار سرمایه برگزار کرد، افزایش 
ســقف سرمایه گذاری در ســهام صندوق های بادرآمد ثابت به 

۱۵ درصد افزایش یافت؛ هرچند که باعث صعود شاخص نشد.
کاهش نرخ خوراک هم بی تاثیر بود

در این میان ضمن اینکه مســئوالن، از رئیس جمهور گرفته تا 
معاون اول ریاســت جمهوری و وزیر اقتصاد بر حمایت دولت از 
بازار ســرمایه به صورت مکرر تاکید کردند، وزیر نفت از کاهش 
قیمت خوراک پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها خبر داد. تصمیم که 
انتظار می رفت تاثیر مثبتی روی سهم های پاالیشی بگذارد، اما 

صف فروش این سهام باز هم جمع نشد.
در این شــرایط عده ای نیز نقش حقوقی های بازار را بی تاثیر 
نمــی دانند. هرچند این روزها شــاهد تکاپوی حقوقی ها برای 
حمایت از بازار هســتیم اما همــان روزهایی که حرکت بازار بر 
مدار نزولی آغاز شد، حقوقی ها هم به صف های فروش پیوسته 
بودند و میزان فروش آن ها از میزان خریدشــان پیشی گرفته 

بود.
فصل جدید بازارگردانی

در نهایت آخرین تصمیم ســازمان بورس که در راستای بهبود 
وضعیت بازار گرفته شــد، این بود که فرآیند جدید بازارگردانی 
با هدف افزایش رونق بازار و تســهیل نقدشــوندگی آغاز شود. 
همچنین از دیگر تصمیمات اخذ شــده افزایش دامنه فعالیت 
صندوق های سرمایه گذاری بود و بر این اساس تسهیالتی هم 
برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته شده 

اســت. تصمیمی که روز پنجشنبه گرفته و در روز شنبه باعث 
صعود شاخص کل شد. هرچند شاخص کل با معیار هم وزن و 

شاخص کل فرابورس همچنان روندی نزولی داشتند.
سیگنال گران بودن بازار به سهامداران

در همیــن رابطه روزبه شــریعتی در مورد دخالــت دولت در 
بازار ســرمایه به ایســنا گفت : نمی توان در کشوری که خیلی 
تصمیمات توسط دولت گرفته می شود و دولت مالک شرکتهای 
بزرگی است، بگوییم بورس باید در اختیار بخش خصوصی باشد 
و عرضه و تقاضا به صورت تعادلی شــکل گیرد زیرا این خواسته 

با ماهیت اقتصاد ما همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: به نظر من نهاد ناظر، ســاز مان بورس و شــورای 
عالی بورس در ســه هفته اخیر که بازار نزولی بود، تالش خود 
را برای متعادل کردن بازار به کار بست اما در کل جالب نیست 
قوانینی که گذاشــته می شود ســریعا لغو شود. برای مثال حد 
نصاب ســرمایه گذاری در ســهام صندوق های با درآمد ثابت 
کاهش یافت اما دوباره افزایش یافت. همچنین اعتبار کارگزاری 
هــا را از ۲۰ بــه ۱۰ درصــد کاهــش دادند که یــک حرکت 

غیرکارشناسی بود.
این کارشــناس بازار سرمایه  ادامه داد: زمانی که این تصمیمات 
آن هم در روزهایی که بازار نزولی است گرفته می شود، سازمان 
این ســیگنال را به بازار می دهد که بازار گران است. همچنین 
در کمیته تصمیم گیری درمورد بازار سرمایه، باید همه اصناف 
شــامل اقتصاددانان، تحلیلگران، معامله گران و... حضور داشته 
باشــند تا تصمیمات کارشناسی گرفته شود. البته طی یک ماه 
اخیر سرعت اتفاقات زیاد و غیر قابل پیش بینی بود و نمی توان 
انتقاد زیادی وارد کرد؛ شــاید اگر ما هم در آن موقعیت بودیم 

نمی دانستیم چه تصمیمی درست است.
انتقاد از رفتار دولت در دعوت از مردم برای بورسی شدن

شــریعتی با اشاره به حواشی پاالیشــی یکم گفت: رفتار دولت 
درمورد پاالیشــی یکم قابل بخشش نیســت و حاکی از به هم 
ریختگی تصمیم گیری اســت. اتفاقی که افتاد نشــان داد این 
تصمیم کارشناســی گرفته نشده است؛ درحالی که احتماال این 
تصمیم پاییز ســال گذشته گرفته شــده و باید همه جوانب آن 

سنجیده و روشن می شد.
وی با تاکید بر اینکه باید گفت نوک پیکان انتقاد به سمت دولت 
اســت، اظهار کرد: دولت از مردم بدون هیچ تحلیل و استراتژی 
دعوت کرد وارد بازار سرمایه شوند. اینکه دولت اعالم کرد مردم 
دارایی خود را به بورس بســپارند حرف غیرکارشناســی بود و 

طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن پیش بینی آینده روشن برای 
فرهنگ ســرمایه گذاری در بورس گرفت: در یک ماه گذشــته 
سازمان بورس و حقوقی ها برای بازگرداندن تعادل به بازار دست 

به کار شدند.

ترمزی که بی دلیل کشیده شد 

شاخص بورس طی شش ماهه گذشته  دردسرساز بورسی
رشدی بی سابقه، بی نظیر و استثنایی 
را تجربه کرده است، به گونه ای که در 
تلقی جامعه فعلی، خریدوفروش سهام 
و سهامداری نه به  نوعی سرمایه گذاری 
برای کسب سود، بلکه به  ابزاری برای 
حفظ ارزش پول و ثروت نقدی مردم 
تبدیل شده اســت. تعداد سهامداران 
بورسی به شــدت افزایش  یافته و از 
کمتر از سه میلیون در چند سال قبل 
به بیش از یازده میلیون نفر رســیده 
است و از این مهم تر کیفیت ســهامداران جدید است که ناآشنایی با بازار سهام و 
ادبیات سهامداری و صرفه و صالح خود، مشخصه و وجه مشترک آن هاست. مردم 
برای اینکه از صدمات سنگین افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها در کشور مصون 
بمانند نه با هدف سرمایه گذاری به بازار سهام روی آورده اند.  سرمایه گذاری در بازار 
ســهام اگر در شرایط مناســب اقتصادی، مالی و تجاری باشد برای اقتصاد کالن و 
ســاختار تأمین مالی یک نقطه قوت محسوب می شود و در این شرایط بنگاه های 
اقتصادی برای تأمین مالی اجرای پروژه های خود از بازار ســهام وجوه موردنیاز را 
تأمین می کنند ولی شرایط امروز اقتصاد کالن کشور و تأمین منابع مالی موردنیاز 
تفاوت ماهوی با وضعیت متعارف دارد. در شــرایط حاضر، دولت هزینه های خود را 
از مردم دریافت می کند و ابزارهای مختلف سرمایه گذاری صرفاً ابزارهایی در اختیار 
دولت هســتند که فرایند انتقال منابع مالی از مردم به برنامه های دولت را تنظیم 
می کنند. حتی در این وضعیت نیز وجوه جمع آوری شــده از مردم در جهت خلق 
ارزش جدید )توسعه( مصرف نمی شود بلکه وجوه به نوعی از بخشی از جامعه اخذ 
و مخارج بخش دیگر جامعه تأمین می شــود.  اگر در شرایط فعلی دولت اقداماتی 
را کــه برای حفــظ و افزایش رونق صوری و مبهم بــورس انجام می دهد، متوقف 
کند، افزایش نقدینگی که هر روز ارقام قبل توجهی است و افزایش سطح عمومی 
قیمت ها نتیجه محتوم آن اســت به سمت دیگر ابزارهای حفظ ارزش پول جامعه 
)و نه ابزارهای سرمایه گذاری( هدایت می شود. طال، ارز و مسکن شاید ابتدایی ترین 
و سهل ترین ایستگاه های انتقال حجم عظیم نقدینگی است که در صورت افزایش 
قیمت پیامدهای حتی امنیتی برای کشور به وجود می آورد. افزایش سطح عمومی 
قیمت ها بودجه خانوار را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. پدیده ای که دهه هاست در 
ایــران ادامه دارد. خانوارهای ایرانی از محل درآمدهای خود مصرف جاری را تأمین 
می کننــد و در صورت امکان به پس انداز هم اقدام می کنند. خصوصاً در ده ســال 
گذشته به دالیل مختلف توزیع درآمد و ثروت در ایران بیش ازپیش غیرعادالنه شده 
است و طبقه متوسط شــهری که عامل توسعه جامعه محسوب می شود در حال 
فروپاشی قرار داشته و از بین رفته اند.  بودجه خانوار به دلیل افزایش سطح عمومی 
قیمت ها از یک  سو و عدم افزایش درآمد متناسب با افزایش قیمت ها از سوی دیگر 
محدودتر از گذشــته شده است. عموم خانوارهای ایرانی تالش می کنند تا بتوانند 
مخارج جاری خود را تأمین کنند.  طی ماه های اخیر سیستم بانکی نتوانسته است از 
ارزش ثروت مردم به طور واقعی محافظت کند و بسیاری از سپرده گذاران وجوه خود 
را از بانک خارج کرده و در بورس سرمایه گذاری کرده اند، فقط با هدف حفظ ارزش 
پول و ثروت.  حتی اگر بازدهی بازار مسکن و یا ارز و یا اتومبیل و یا حتی طال بیش 
از سهام باشد به دلیل نیاز به منابع زیاد امکان سرمایه گذاری برای خانوارهای ایرانی 
با سطح درآمد پایین و متوسط وجود ندارد. خصلت بازار سهام این است که با ارقام 

کوچک هم سرمایه گذاری در آن امکان پذیر است. 

پیامد بورس بر گروه های جمعیتی

کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه
حسن خوشپور 
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ترقی اقتصادی : به صورت ســنتی صنعــت بیمه در 
بیشــتر نقاط جهان نسبت به ســایر صنایع بهره کمتری 
از فرآیندهــای دیجیتالی و فناوری های روز برده اســت 
و کرونــا فرصــت خوبی را برای بهره گیــری این صنعت 
از امکانــات دیجیتال فراهم کرد و شــاید بتوان آنرا نقطه 
عطفی بــرای ورود صنعت بیمه به دوره جدید دانســت؛ 
چراکه سبب شــد این صنعت، بازنگری در فرآیندهایش 
داشته باشد. شیوع ویروس کرونا و در پی آن تهدید بقای 
نسل بشر، به نوآوری در شماری از صنایع از جمله صنعت 

بیمه انجامیده است.
در دوره کرونا اگرچه صنعت بیمه همچون ســایر صنایع 
بــا افت فروش ناشــی از کاهش فعالیت هــای تجاری و 
فراهم نبودن امکان فعالیت حضوری و ریســک تعطیلی 
مشاغل در اثرکاهش رشد اقتصادی و رکود اقتصاد جهانی 
مواجه بود، اما برخی شــرکت های بیمه نظیر بیمه سرمد 
با تعریف بیمه نامه های جدید عالوه بر کمک به اقشــار 
مختلف جامعه برای پوشــش هزینه های درمان ناشی از 

کرونا، به دنبال کاهش زیان ناشی از کرونا برآمده اند.
در بحران کرونا، بیمه ها باید برنامه های مدون خود برای 
بقا و پوشش خســارت و بعضا کمک به دولت ها را برای 
عبور از شــرایط فعلی و بهبود اقتصاد آســیب دیده اجرا 
کنند و به طور مداوم این برنامه ها را مورد ارزیابی، پایش 
و تجدید نظر قــرار داده و آنها را تقویت نمایند تا با بروز 
بحران یا تداوم آن، غافلگیر نشــده و فاکتورهای جدیدی 
را در نظر بگیرند. صنعت بیمــه همواره در دوران بحران 
فعال تر از سایر مشاغل بوده درنتیجه داشتن برنامه مدون 
و موثر برای پاسخگویی به نیاز مشتریان کمک شایانی به 
حفظ روند فعالیت آنها کرده و در میان مشــتریان اعتماد 

الزم را ایجاد خواهد کرد.
بیمه ها بایســتی به ابزارهای نوین دسترسی داشته و از 
فناوری های الزم و فروش دیجیتال برخوردار باشــند تا 
حضور فیزیکی و ارتباط رودررو با مشــتریان را به واسطه 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 

به حداقل ممکن برسانند.
همانطور که اشــاره شــد، از جمله تبعات اقتصادی این 
ویروس تحمیل هزینه های درمانی، از دست رفتن برخی 
مشــاغل، گســترش فقر و بیکاری، توقــف دائم یا موقت 
فعالیــت واحدهای تولیدی، خدماتــی و صنعتی و برهم 
خوردن برنامه زمان بندی اجرای طرح ها و پروژه ها بوده که 
تاکنون صنعت بیمه به دنبال جبران برخی از این خسارت 
ها برآمده اســت. تامین هزینه های درمانی از جمله نقاط 

قوت این صنعت در دوران کرونا به شمار می رود.
بیمه ســرمد عالوه بــر حمایت و تقویت شــبکه فروش 
خود از طریق تصویب پرداخت علی الحســاب کارمزد، با 

تعریف بیمــه کرونا در چندین طرح و نرخ در راســتای 
پوشــش هزینه های درمان، غرامت ناشــی از بســتری و 
بازمانــدن از کار و همچنیــن هزینه فــوت و نقص عضو 
برآمده اســت. ازجمله مزایای ایــن قبیل بیمه ها، عرضه 
و امــکان خرید بیمه های یادشــده به صــورت آنالین و 
 بدون نیاز به حضور در دفاتر بیمه ای و از طریق ســامانه

webapp.sarmadins.ir است.
طرح های۱۲گانه بیمه کرونای ســرمد در یک بازه زمانی 
یک ســاله تعریف شده اند و شامل هزینه پزشکی و پوشش 
بیمه فوت می شوند. پرداخت هزینه های پزشکی از یک تا 
۱۰ میلیون ریال و پوشش فوت از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان 
تعیین شــده است. حق بیمه نیز از ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان 

تا ۱۶۳ هزار و۵۰۰ تومان متغیر است.
در ایــن بیمه، بیمه گذار هنــگام پرداخت حق بیمه کرونا 
گواهی و تایید می کند که پیش از صدور بیمه نامه آگاه به 
ابتالی خود به بیماری کرونا یا ناقل این ویروس نیست و 
در زمان تکمیل گواهی نامه در سالمت کامل به سر می برد 
و همچنین ســابقه ابتال به بیماری قلبی-عروقی، فشــار 
خون، ســکته قلبی و مغزی، بیماری تنفسی )مانند سرفه 
مزمن(، تنگی تنفســی، خلط چرکی و خونی، سل ریوی 
آمفیزیم، بیماری هــای عفونتی )مانند هپاتیت، تب مالت 
ماالریــا، ایدز(، بیماری های خونی، انواع ســرطان، دیابت 

خونریزی های بدون علت و رماتیسم مفصلی را ندارد.
این شرکت که با رویکرد مسئولیت اجتماعی، در روزهای 
ابتدایی شــیوع ویروس کرونا در کشور، اقدام به طراحی و 
ارائه بیمه کرونا کرده بود و به عنوان اولین شــرکت بیمه 
مجوز فــروش بیمه کرونا را از بیمه مرکزی دریافت کرده 

بود، با موج دوم شــیوع کرونا و افزایش نگرانی های مردم 
بیمه کرونا پالس ســرمد را رونمایی کــرد. بیمه کرونای 
ســرمد حاال کامل تر از گذشــته شــده و پوشش غرامت 
روزانه بســتری هم به پوشــش های آن اضافه شده است 
تا هم خیال بیمه شــدگان را بابت هزینه های پزشــکی و 
بیمارســتانی راحت نماید و هم به فکر روزهای بستری و 

بیکاری شان باشد.
استقبال خوب از بیمه نامه های کرونای بیمه سرمد

در این باره مجید حبیبی معاون فنی بیمه های غیرزندگی 
بیمه ســرمد در گفت و گو با ترقی اقتصادی با بیان اینکه 
اوایل سال جاری با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور 
موجــی از دغدغه و نگرانی در ســطح جامعه به واســطه 
تشــدید هزینه های درمانی به وجــود آمد گفت: از اینرو 
معاونت فنی بیمه ســرمد به دنبال راهکاری برای کاهش 
دغدغه های مردم برآمد و در بررســی های انجام شده در 
همان ابتدای سال نسبت به طراحی بیمه نامه های کرونا 
اقدام کرد و با وجود محدودیت هایی که همواره در بحث 
طراحی، تشریفات و اخذ موافقت نامه توسط بیمه مرکزی 
وجود داشــت، اما با مساعدت بیمه مرکزی توانست مجوز 

بیمه کرونای سرمد را اخذ کند. 
وی افزود: بیمه نامه های درمان که همواره برای پوشــش 
هزینه های پزشــکی مورد استفاده قرار می گیرند، دارای 
ســاختار گروهی بوده و ارائه پوشــش برای تمام افراد را 
ســخت کرده و شــیوه کار را پیچیده می کنند، لذا بیمه 

کرونای سرمد به صورت انفرادی طراحی شده است.
حبیبی روش دریافت بیمه نامه و اســتفاده از خدمات آن 
را از جمله مشــکالت بر ســر راه بیمه سرمد عنوان کرد 

و اظهار داشــت: دریافت بیمه نامــه باید به گونه ای انجام 
می شــد تا کمترین خطر را در زمان اعطا برای مشتریان 
داشته باشد. از آنجا که ســاختار بیمه سرمد، به گونه ای 
اســت که در حوزه فناوری اطالعات یکی از شرکت های 
برتر بیمه ای کشور اســت، بالفاصله کارگروهی با حضور 
همــکاران واحد فناوری اطالعات تشــکیل شــد تا کلیه 
فرآینــد صدور بیمه نامه به صورت آنالین انجام شــود و 
هرگونه ارتباط رو در رو به حداقل ممکن برســد. از سوی 
دیگر به جهت شبکه فروش مناسبی که بیمه سرمد دارد، 
متقاضیــان دریافت بیمه نامه قادر به دریافت آن از طریق 

شبکه فروش گسترده شرکت هستند.
وی ادامه داد: بیمه نامه مذکور به گونه ای طراحی شــده 
که هر فرد متناســب با نیــاز خود بیمه نامــه مورد نظر 
را خریــداری مــی نماید و با تمرکز بر هزینه پزشــکی و 
غرامت ناشــی از فوت، حق بیمه نیــز از ۲۱ هزار و ۸۰۰ 
تومــان تا ۱۶۳ هزار و۵۰۰ تومان متغیر اســت. پرداخت 
هزینه های پزشکی از یک میلیون تومان و پوشش غرامت 
فوت ۱۰ میلیون تومان آغاز شــده و با تواتر مشخصی،۱۲ 
طرح مســتمر پیش بینی شــده و تا پرداخت هزینه های 
پزشکی تا ســقف ۱۰ میلیون و پوشش فوت ۵۰ میلیون 

ادامه می یابد.
معاون فنی بیمه های غیرزندگی بیمه ســرمد افزود: این 
امکان برای سازمان ها و ارگان ها فراهم است که پوشش 
بیمه ای مورد نظر را برای بیمه شدگان خود اعالم نمایند 
و با سرمایه متفاوتی این بیمه نامه ها را دریافت کنند. اما 
آنچه که در حال حاضر وجود دارد این است که ۱۰ تا ۲۰ 
درصد هزینه غرامت فوت را به عنوان هزینه پزشــکی به 

صورت آنالین در اختیار هموطنان قرار می دهیم.
وی گفت: پوشش بیمه کرونا به نوعی تکمیل کننده هزینه 
های درمان اســت چراکه هموطنان در صورت دارا بودن 
بیمه گر اول و پرداخت قسمتی از هزینه ها از طریق آن، 
شاهد پوشــش بخش باقیمانده هزینه های خود خواهند 
بود. با توجه به تحقیقات انجام شــده، یک دوره ۱۴ روزه 
برای آن مناسب است و از در نظر گرفتن دوره بلند مدت 
تر مشابه ســایر بیمه های درمان، اجتناب شده و پس از 
اتمام دوره ۱۴ روز، بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرد 
و مشروط به بستری شــدن در بیمارستان یا فوت، کلیه 
هزینه های پزشــکی و غرامت فوت تا سقف تعهد تعیین 

شده، پرداخت یا به وراث قانونی اعطا می شود.
حبیبی با اعالم اســتقبال خوب از بیمه نامه های کرونای 
بیمه ســرمد اظهار داشت: در این بین با شرکای تجاری و 
ارگان های بزرگ نیز همکاری داشــتیم و آنها بیمه نامه 
مذکور را برای بیمه شدگان و پرسنل خود خریداری کرده 
اند. در راســتای تبلیغات محیطی هم با فیلیمو که یکی 

از پیشــتازان عرصه سرگرمی به حساب می آید همکاری 
صورت گرفت.

وی ادامــه داد: برخی شــرکت هــا فرآیند مشــابهی را 
برای فــروش بیمه کرونا آغاز کردند، امــا با درایت بیمه 
مرکزی برای هیچ یک مجوزی صادر نشــده اســت. بیمه 
مرکــزی تاکنون حمایت قاطعی در این زمینه داشــته و 
طی مکاتباتی با شرکت های بیمه، درخواست کرده برای 
دریافت مجوز در اســرع وقت اقدام نمایند، اما بررسی ها 
نشــان می دهد تنها بیمه سرمد به صورت استاندارد و با 

محاسبات شفاف، این پوشش بیمه ای را ارائه می نماید.
معاون فنی بیمــه های غیرزندگی بیمه ســرمد تصریح 
کرد: پس از ۴ ماه از ارائه این پوشش بیمه ای، تحقیقات 
بازار، ما را به این نتیجه رســاند که بیمه کرونای ســرمد 
نیاز به تکمیل شــدن دارند. تحقیقات بازار نشان داد که 
دغدغه بیمه شــدگان این اســت که در دوران بســتری 
در بیمارســتان که حداکثر ۱۴ روز اســت، بیمه شدگان 
درآمــد خود را از دســت داده و بعضا درگیر هزینه هایی 
خواهند شد. از اینرو غرامت روزانه مشمول بستری بیمه 
شــدگان را تحت عنوان بیمه نامــه کرونا پالس تعریف و 
اضافه کردیم تا به ازای هر روز بســتری در بیمارســتان 
مبلغ ۵۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان پرداخت شــود. 
سعی شــده محصول قبلی براساس نیاز مشتریان و بیمه 
شدگان تکمیل شود و خوشبختانه میزان استقبال از این 
بیمه نامه ها بسیار مناسب بوده و توقعات را برآورده کرده 
است. اما آن چیزی که برای بیمه سرمد از طراحی و ارائه 
این گونــه بیمه نامه ها مهم بود، رســالت اجتماعی بوده 
اســت. هدف ســرمد، ایجاد آرامش خاطر در میان بیمه 
شدگان در شــرایط موجود با توجه به دغدغه هزینه های 
درمان بــود چراکه بیمه های درمــان به صورت گروهی 
بــوده درحالی که همه افراد جامعه شــاغل و تحت بیمه 
کارفرمایی نیســتند تا بتواننــد بیمه نامه ای برای خود یا 
افراد تحت سرپرســتی خود اختیار کننــد. عالوه بر این 
برای اقشــار مختلف جامعه حق بیمه های ماهانه بسیار 
سنگین است و بیمه نامه کرونا با توجه به سطوح مختلف 
و ســطح هزینه های ناچیز، هیــچ گونه محدودیتی برای 
اقشار مختلف جامعه ندارد لذا تاحدودی دغدغه این افراد 

را برطرف کرده است.
وی در خاتمه اظهار داشت: بیمه سرمد در راستای رسالت 
اجتماعی خــود، ۲۰۰۰ بیمه نامه کرونا به مددجویان این 
کمیته اهدا کرد. تعداد زیادی از بیمه گذاران ما به صورت 
گروهی این بیمه را خریــداری کرده اند و باید گفت این 
بیمه نامــه تنها از لحاظ ســنی و بیماری هــای زمینه ای 
محدودیت دارد و در این باره قبل از ثبت سفارش توصیه ها 

و مشاوره های الزم به بیمه شدگان ارائه می شود.

هر آنچه باید درباره بیمه کرونای سرمد بدانیم

تبدیل یک ریسک به فرصت اقتصادی و اجتماعی
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ترقی اقتصادی :اولین نشســت رســانه ای 
شــرکت فرابوم بــا حضور مدیران ارشــد و 
فرابوم  سهامداران شــرکت، در ســاختمان 
برگزار شــد. این نشســت با هــدف معرفی 
دســتاوردها و برنامه های آتی فرابوم تشکیل 
شد که طی آن عالوه بر خبر اضافه شدن دو 
بانک تجــارت و صنعت و معدن به مجموعه 
ســهامداران شرکت، به ارزش گذاری بیش از 

۱۵۰ میلیارد تومانی فرابوم هم اشاره شد.
در این رویــداد که با حضور ســهامداران و 
رســانه ها برگزار شد، مدیران فرابوم گزارشی 
ارائه دادند از آنچه در یک سال گذشته اتفاق 

افتاده است.
تغییر از بانکداری باز به نوآوری باز

صــادق فرامــرزی، مدیرعامــل فرابــوم در 
ابتدای این نشســت ضمن خوشامدگویی به 
سهامداران فرابوم و نمایندگان رسانه ها گفت: 
»از یکســال و چند ماه که از تاســیس این 
شــرکت با هدف ارائه سرویس های بانکداری 
باز می گذرد. جذابیت تاســیس این شرکت 
با حضور سهامدارانی مثل توسن، بانک ملت 
و بانک ملی زیاد بــود از این روز فرابوم یک 
شرکت با نزدیک به ۴۰ نفر نیروی متخصص 
و توانمند اســت و  ما بنا داریم به تنها هاب 
دیجیتال کشــور تبدیل شــویم و به همین 
دلیل ماموریت شــرکت را از بانکداری باز به 

نوآوری باز ارتقا دادیم.«
ارزش 1۵۰ میلیارد تومانی فرابوم

فرامرزی ادامه داد: »موفق شــدیم عالوه بر 
بانک ها، بورس و شــهرداری را به ســرویس 
دهنــدگان فرابــوم اضافه کنیــم. همچنین 
دو بانــک تجــارت و بانک صنعــت ومعدن 
هرکدام با ۱۵ درصد ســهام به اعضای هیات 
مدیره این شــرکت اضافه شــدند. فرابوم در 
حال حاضر بیــش از ۱۵۰ میلیــارد تومان 

ارزش گذاری شده است.«
مدیرعامل فرابوم تغییر پارادایم را موضوعی 
دانست که در سال گذشته اتفاق افتاد و هنوز 
ادامه دارد و افزود: »امیدوارم در ماه های آینده 
اتفاقات مهمی در حوزه رگوالتوری رخ دهد. 
ما بنا داریم نسل جدیدی از استارت آپ های 
حوزه نــوآوری را معرفی کنیــم. همچنین 
مجموعه های دیگری به مجموعه سهامداران 

فرابوم اضافه خواهند شد.«
دریافت  API از طریق فرابوم

در ادامه این مراســم حکیم جــوادی، مدیر 
عامل بهسازان فردا با بیان اینکه بانکداری باز 
یکی از ارکان مهم بانکداری دیجیتال اســت 
گفت: »برای مــا در طراحی ُکر جدید بانک 
ملت، بررسی تحوالت دنیا و حضور بازیگران 
جدیدی مثل فین تک ها اهمیت داشــت و با 
بررســی پلتفرم های موجود در کشور به این 

نتیجه رســیدیم که فرابــوم می تواند نقطه 
شروع مناســبی در مقیاس کشــوری برای 
تحول و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال 

باشد.«
او ادامــه داد: »در مورد فرابــوم باید به این 
سوال پاسخ داده می شد که نیاز به چه تعداد 
پلتفرم در حوزه بانکداری باز وجود دارد و آیا 
رقابت بر روی پلتفرم اســت یا سرویس های 
روی پلتفرم و آیا نیاز به شــرکت هایی مانند 
فرابوم به عنوان شــرکت واسط وجود دارد تا 
سرویس های متنوع روی پلتفرم را ارائه کند 

یا بانک ها زیرساخت الزم را دارند.«
 حکیم جوادی با بیان اینکه اســتانداردهای 
امنیتی در بانک ملت رعایت می شود، گفت: 
»برای ارائه  API  بانک به فرابوم یک سری 
تاییدیــه درخواســت کردیم و بــا ارائه این 
تاییدیه ها از ســوی فرابــوم، حاال فین تک ها 
می توانند به جای بانک از طریق فرابوم اقدام 

به دریافت API و سرویس کنند.«
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال

او با اشاره به اینکه حرکت به سمت بانکداری 
و تحــول دیجیتال با حضور فرابوم تســریع 
باید  افزود: »بخش های حاکمیتی  می شــود 
به اســتفاده از پلتفرم هایی مانند فرابوم فکر 
کنند. انتظارات از فرابوم باالســت و رشــد 
خوبی در این پلتفرم در یک ســال گذشــته 

اتفاق افتاده است.«
چالش های سهامداران فرابوم

حکیم جــوادی گفت: »به عنوان ســهام دار 
فرابوم با چند چالش مواجه هستیم. مشکالت 
و موضوعات رگوالتــوری در حوزه بانکداری 
بــاز وجود دارد. بنابرایــن باید کمک کرد تا 
مشــکالت حاکمیتی و رگوالتــوری برطرف 
شــود و اگر قرار اســت بخش خصوصی در 
مســیر یاری دهنده باشد باید موانع از سر راه 
برداشته شود. همچنین بخش دیگرمشکالت 
مربوط به بانک هاســت که برای رفع آن باید 
 API در آینده نزدیک تعــداد قابل توجهی

تولید شود و در اختیار فرابوم قرار گیرد.«
مدیر عامل بهســازان فردا همچنین با اشاره 
به اینکه در مســیر تغییر از مدل ســنتی و 
حرکت به مدل جدیــد مقاومت هایی وجود 
دارد، افزود: »با عــزم جدی بانک هایی مثل 
بانک ملت حرکت به ســمت تحول دیجیتال 

اتفاق خواهد افتاد.«
عملکرد موفقیت آمیز فرابوم

در ادامــه این مراســم کاوه رعــدی، معاون 
کســب وکار فرابــوم بــا ارائه گزارشــی از 
فعالیت هــای فرابوم در یک ســال گذشــته 
گفت: »طی یک سال گذشته به بالغ بر 9۱۰ 
میلیون تراکنش رســیدیم که این عدد حاال 
۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون را رد کرده اســت. 

در ۶ ماه آخر ســال گذشته در تمامی ماه ها 
بیشــتر از ۱۰۰ میلیون تراکنش داشتیم. در 
صورتیکه کل بانکداری باز در انگلســتان به 
عنوان پیشــرو در بانکداری باز در ماه ژانویه 
به ۲ میلیون تراکنش رسید. این اعداد نسبت 
به مدت مشــابه در سال گذشته ۳۳۰ درصد 
رشد را نشــان می دهد. در ابتدای کار 99.۴ 
درصد این تراکنش ها مرتبط به سرویس های 
کارت بــه کارت بود و این مقدار حاال به ۶۰ 
درصد رســیده است و ۴۰ درصد تراکنش ها 

مبتنی بر حساب است.«
اضافه شدن بانک های جدید به فرابوم

رعدی افزود: »کســب وکار فرابوم، پلتفرمی 
است که دو ســمت عرضه و تقاضا دارد. در 
ســمت عرضه ۳۰ ارایه دهنده سرویس داریم 
که اکثریت آنها بانکی هســتند و بانک های 
جدید مانند کشاورزی، مســکن، خاورمیانه 
و پارســیان بــه فرابوم اضافه خواهند شــد. 
همچنین در موضوع بانکداری باز  که بخشی 
از رویکــرد فرابوم و نوآوری باز اســت تا اخر 
ســال تا ۷۰ دزصد حســاب های کشــور را 
می توانیــم در اختیار Third partyها قرار 

دهیم.«
سرویس های فرابوم

رعــدی با بیــان اینکه ســرویس دهندگان 
فرابوم در یک ســال گذشــته بالغ بر ۷۰۰ 
میلیارد ریــال درآمد کســب کردند، گفت: 
»ســرویس های ارائه شــده فرابوم در حوزه 
بانکــداری، بــورس شــناخت مشــتریان و 
خدمات عمومی است. یکی از دست آوردهای  
فنــی گــذر از OpenAPI  و رســیدن به  

OpenProcess است.«

او ادامه داد: »با شروع احراز هویت دیجیتال 
به ســمت جامع ترین راهکار Ekyc مبتنی 
بــر API   خواهیم رفــت. موضوع دیگری 
که بــه آن ورود کردیم مربــوط به خدمات 
عمومی اســت کــه توانیر و شــهرداری از 
ســرویس دهندگان در این حوزه هســتند و 
تامیــن اجتماعی نیز به زودی به ســرویس 

دهندگان فرابوم اضافه خواهد شد.«
 تعداد سرویس گیرندگان فرابوم

به گفته رعدی بیش از ۲۱۰۰ سرویس گیرنده 
در محیط های مختلف و بیش از ۱۰۰ همکار 
تجــاری  مانند همــکاران سیســتم، آپ و 
چارگــون از فرابوم ســرویس می گیرند و به 
نوعی فرابوم هم اکنون بزرگترین شــبکه غیر 

دولتی سیستم بانکی است.
۵۰ میلیون تراکنش حساب محور

در ادامه ولی اله فاطمی، از موسسین توسن 
و پایه گذاران فرابوم نیز در این مراسم گفت: 
»باعث افتخار اســت که بــه ۴۰ درصد آمار 
حساب محور رسیدیم و نزدیک ۵۰ میلیون 
تراکنش حســاب محور از طریــق فرابوم به 
شــبکه بانکی ارائه می شــود. امید است که 
این آمار بســیار بیشتر شود. فرابوم به عنوان 
یک مجموعه پیشران فقط مسئولیت توسعه 
کســب وکار را نــدارد بلکــه وظیفه فرهنگ 
ســازی و عملی ســازی بانکداری باز را برای 

بانک ها دارد.«
بانکداری باز؛ محور استراتژیک

او ادامــه داد: »چرا بانک ها بایــد بانکداری 
باز را بــه عنوان یــک مفهوم اســتراتژیک 
عملیاتی کننــد. باید واقعا بانکــداری باز را 
بــه عنوان یــک محور اســتراتژیک به نطام 

بانکــی معرفی کرد و ســوال این اســت که 
فرابــوم چقدر  نــوآوری و مشــتری جدید و 
کاهش هزینه برای بانک داشــته است. باید 
بانک ها فرابــوم را باور کننــد و این پلتفرم 
باید آنقدر برای استارت آپ ها تسهیلگر باشد 
تا اســتارت آپ ها بتوانند بدون هیچ مشکلی 
ســرویس ها را از نظام بانکی دریافت کنند و 
 فقط به مدیریت پیچیدگی های کسب وکاری 

خود بپردازند.«
او با اشــاره به اهمیت این موضوع که محور 
شــرکت فرابوم از بانکداری باز به نوآوری باز 
تبدیل شده اســت، گفت: »از طریق پلتفرم 
فرابوم و بر اساس open process ، بانک ها 
باید فرایند کسب وکار خود را در این پلتفرم 

واگذار کند.«
حفظ چسبندگی مشتری و سرویس 

دهنده ها
او بــا بیــان اینکــه  open process بــه 
معنــی  واگذار کــردن تمامــی فرایندها با 
توجه بــه محدودیت ها و رگوالتوری اســت 
افزود: »بانکداری باز بــا پرداخت باز تفاوت 
دارد؛ زیــرا فرایندهای متنــوع در بانکداری 
باز ســهیم هســتند که در پرداخت اینگونه 
نیست. اینجاست که محور استراتژیک فرابوم 
خود را نشــان می دهــد. بزرگ ترین دغدغه 
سرویس دهنده ها این است که بوم ها در اوج 
واسطه گری چسبندگی مشتری ها و سرویس 

دهنده ها را حفط کنند.«
او در پایــان گفت: »بایــد کمک کنیم که تا 
با فرهنگ سازی، اعتماد سرویس دهندگان و 
ارائه دهندگان  Open API به کسب وکارها 

ایجاد شود.«

صادق فرامرزی، مدیر عامل فرابوم عنوان کرد  :

تغییرازبانکداری باز به نوآوری باز سرمایه گذاری بانک سینا در حوزه انرژی 
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ســینا در مراسم افتتاح شعبه عسلویه، از آمادگی این بانک 
در جهت حمایت از سرمایه گذاران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد.دکتر ایمانی با اشاره 
به نام گذاری سال 99 به عنوان سال جهش تولید، خاطرنشان کرد: بانک سینا به عنوان بانکی 
چابک، پیشرفته و خوشنام، در کنار بهره مندی از سرمایه انسانی مجرب و کارآزموده و مجهز 
به سیســتمهای نوین و پیشرفته، آمادگی کامل دارد تا از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی و 
مشــارکت در طرحهای ملی به ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، سهم بسزایی در رشد و 

شکوفایی اقتصاد کشور ایفا نماید.

تقدیر وزارت بهداشت از خدمات بانک ملی
ترقی اقتصادی: معاون کل وزارت بهداشــت بــا تقدیر از خدمات بانک ملــی ایران برای 
قطــع زنجیره انتقال کرونــا، گفت:خدمات بانکــداری غیرحضوری این بانــک و نیز رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در شــعب، کمــک قابل توجهی بــه کاهش گســترش کرونا کرد.

دکتــر ایرج حریرچــی در آیین یادبــود کارکنان جانباختــه بانک ملی ایران بــر اثر کرونا 
و نیز پاسداشــت نود و دومین ســالروز تاســیس این بانک با اشــاره به ایــن که وقتی یک 
نفــر بر اثر کرونــا جان خود را از دســت می دهد، خانــواده او با مشــکالت متعدد مواجه 
می شــوند، افزود:با وجود تعطیلی بســیاری از کســب و کارها و قرنطینه شدن عموم مردم 
 کارکنــان بانــک ها و کادر درمانــی هرگز کار خــود را تعطیل نکردند و به خدمت رســانی 

ادامه دادند.

فراخوان جذب مرکز نوآوری ایران زمین
ترقــی اقتصادی: فراخوان جذب مرکز نــوآوری ایران زمین بــرای دوره جدید برنامه های 
پیش شــتابدهی و شــتابدهی در پاییز 99 ســرآغاز فصل جدیدی از تالش برای نوآوری در 
حوزه های مختلف فناوری اســت.مرکز نوآوری ایران زمین پاییز امســال را با گروه دیگری از 
جوانان و صاحبان اندیشــه های خالق شروع خواهد کرد. اعالم فراخوان جذب طرح این مرکز 
نویدبخش آغازی دلگرم کننده در آســتانه پاییز اســت. گرچه شروع سال تحصیلی جدید با 
تردیدهای اجرایی همراه اســت، برنامه فراخوان مرکز نوآوری ایران زمین نشان از عزم و اراده 

جدی این مرکز در ایجاد شور و تحرک در زیست بوم نوآوری کشور دارد.

 حمایت دولت از افزایش سرمایه 
بانک توسعه تعاون

ترقی اقتصادی: معاون اول رئیس جمهور از افزایش ســرمایه بانک توســعه تعاون به عنوان 
تصمیم مهم دولت یاد کرد.جهانگیری مطرح شــدن سند تعاون و تحقق اهداف و راهبردهای 
این ســند را اقدام ســتودنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: ضرورت های 
مهمی برای کمک به تحقق ســهم واقعی بخش تعاون وجــود دارد که به این الزامات پایبند 
هســتیم و افزایش سرمایه بانک توســعه تعاون به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال از مهم ترین 
تصمیمــات دولت در این زمینه بوده اســت که در تقویت توان تســهیالت دهی این بانک و 

حمایت از تعاونگران بسیار حیاتی به نظر می رسد.

تولید و اشتغال پایدار؛ اولویت نخست بانک رفاه
ترقــی اقتصادی: مدیر عامل بانک رفــاه کارگران، راهبردهای این بانک در ســال جهش 
تولیــد را بــر ۲ محور کلیدی حمایت از تولید ملی و اشــتغال پایدار اعــالم کرد.مدیر عامل 
بانک رفاه کارگران در پاســخ به این ســوال که در ســال جهش تولید، بانــک رفاه کارگران 
چــه رویکردی را دنبــال می کند؟ اظهار داشــت: معتقدیم که نه فقط بانــک رفاه کارگران 
که کل شــبکه بانکی کشــور بــا وجود محدودیت هــا، باید منابــع ریالــی و ارزی خود را 
به ســمتی هدایــت کنند که تقاضای ایجاد شــده از محــل پرداخت تســهیالت و اعطای 
اعتبــارات بانکی به بخش عرضــه داخلی کمک کند و به همین دلیــل در تمامی طرح های 
تســهیالت و اعتبارات ویژه بانک رفاه کارگران همین مســاله به دقت رصد و بر اســاس آن 
برنامه ریزی می شــود تا شــاهد روشــن ماندن چراغ واحدهای تولیــدی و خدماتی و تامین 
 امنیت شــغلی کارگران و همچنین زمینه ســازی برای افزایش ظرفیت های جدید اشــتغال 

در کشور باشیم.

تورم پایین پیش نیاز استقرار بانکداری اسالمی
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک توســعه صادرات گفت: یکی از دالیل عدم اجرایی شــدن 
بانکداری اســالمی در کشور، تورم مزمنی است که سالهای متمادی دامن گیر اقتصاد ما بوده 
و این امر باعث شــده که نرخ های ســود بانکی در مقایسه با سیســتم بانکی دنیا باال باشد.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه یکی ازمبانی نرخ گذاری، تورم است 
خاطرنشــان کرد: ســود نه به پول، بلکه به کارکرد پول تعلق می گیرد؛ به این معنا که سود 
سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی است و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سرمایه دریافتی را 
در بازار اقتصادی عرضه و ســپس بازده معقولی را به ســرمایه گذار ارائه می کند و این بازده 
بســته به فعالیت اقتصادی اســت و متوســط این بازده تقریبا باید معادل تورم و یا باالی آن 
باشــد.به گفته صالح آبادی در صورتی مردم شیرینی بانکداری اسالمی را خواهند چشید که 

تورم پایین باشد.

سهام زیرمجموعه وبملت بیمه می شود
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک ملت با اشــاره به ارزش ذاتی باالی نمادهای زیر مجموعه 
وبملت از بیمه شــدن این نمادها خبــر داد.محمد بیگدلی ، این اقدام را در راســتای حفظ 
آرامش ســهام داران نمادهای زیر مجموعه وبملت دانست و افزود: بانک ملت در نظر دارد با 
انتشــار اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران با نام بیمه سهام شناخته می شود، از سهام زیر 
مجموعه خود حمایت کامل کند.به گفته بیگدلی، این اوراق به ســهام داران اختیار می دهد 
سهام تحت تملک خود را به قیمت تضمین شده در آینده به فروش برسانند. مدیرعامل بانک 
ملت ابراز امیدواری کرد با اســتفاده از این ابزار نوین مالی، اطمینان ســهام داران نسبت به 
کســب بازده مناسب برآورده شده و با حذف ریســک، از رفتار هیجانی سهام داران در بازار 

سرمایه پیشگیری شود.

با تسهیالت ملل ۵۶۷ نفر به خانه بخت رفتند
ترقی اقتصادی: در راســتای بسط و گسترش ســنت پیامبر گرامی اسالم و تسهیل در امر 
ازدواج تعداد ۵۶۷ نفر در پنج ماهه اول سال ۱۳99 به خانه بخت رفتند. این موسسه بر اساس 
بخشــنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نســبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به هر یک از زوجین مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در سال 99 اقدام نمود.متقاضیان محترم 
می توانند پس از ثبت نام در ســامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و انتخاب یکی از شعب موسسه اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند شوند.

حمایت  بانک صادرات از کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا

ترقی اقتصادی: بانک صادرات ایران در پنج ماه اول ســال 99 به بیش از ۳۴ هزار کسب و 
کار آسیب دیده از بیماری کرونا نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی پرداخت 
کــرد. این بانک به منظور کمک به حفظ و افزایش اشــتغال و تــداوم فعالیت در واحدهای 
تولیدی فعال آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا از ابتدای سال 99 تا پایان مرداد ماه نزدیک 
به پنج هزار میلیارد ریال به ۳۴ هزار و ۴۶۵ کسب و کار آسیب دیده از کرونا اختصاص داد.

پرداخت تسهیالت به مسکن مهر و مسکن ملی
ترقــی اقتصادی: مدیر عامل بانک مســکن با ارایه دومین گزارش خــود به مردم و دولت 
اعــالم کرد: از همــه طرح های قبلی )ناتمام( و جدید در بخش تولید و عرضه مســکن ارزان 
قیمت مختص خانه اولی های نیازمند، حمایت می کنیم.محمود شایان در تشریح این گزارش 
تاکید کرد: اگر چه طرح مســکن مهر از بابت ساخت و ســاز جدید و افزایش ظرفیت، ادامه 
پیــدا نکــرد اما در این دولت و در طول همه ســال هــای اخیر همواره پــروژه های از قبل 
تعریف شــده و در دســت ســاخت و ســاز، در جریان بوده و هســت. به همین خاطر بانک 
مســکن نیز بدون آنکه ذرهای از تعهد و مسولیتی که در مسیر تامین مالی مسکن مهر برای 
 خود تعریف کرده بود، کم کند پرداخت تســهیالت به این طــرح را جزو اولویت های اصلی 

داشته است.

در ســال جاری فرایند ادغــام پنج بانک و 
موسسه پولی و بانکی در بانک سپه نهایی 
شده اســت و در عمل بانک سپه به عنوان 
تنها بانک برای نیروهای نظامی، مســلح و 
انتظامی فعالیت می کند. بانک مرکزی هم 
چنین برای ساماندهی بهتر جریان پول و 
متمرکز شدن حســاب ها و نظارت بیشتر 
بــر انجام عملیات بانکی در بخشــنامه ای 
اعالم کرد که بانک ها و موسسات اعتباری 
غیــر دولتی مجاز به افتتاح حســاب برای 
نیروهای مسلح نیستند. به نظر نمی رسد 
این اقدام بانک مرکزی ربطی جریان پولشــویی پیدا کند یا برای تغییر دیدگاه 
مجامع جهانی به اقتصاد کشــورمان انجام شده باشــد. به هرحال ایران هنوز 
FATF را قبول نکرده اســت و مبنای روابط بانکی و مالی کشــورهای دیگر با 

ایران، براساس دستورالعمل های کارگروه اقدام مالی مشترک است.

هم چنین، در سال های گذشته براساس قوانین بانکی شرکت های دولتی صرفا 
باید پول خود در حســاب های بانک هــای دولتی نگهداری می کردند که این 
مورد هم برای نظم دهی به حســاب ها و جریان عملیات بانکی در کشور انجام 
شده بود اما اکنون شــرکت های دولتی می توانند در هر بانکی حساب داشته 
باشند. به هرحال بانک های خصوصی از منابع خود با توافق سپرده گذاران در 
پروژه های اســتفاده می کنند و شاید این توافق با شرکت های دولتی یا بخش 
های عمومی دیگر حاصل نشــود، بنابراین این بخش ها باید منابع  خود را در 

بانک های مربوط نگهداری کنند.
اکنون با ادغام بانک های نظامی، ساماندهی جریان پول در کشور نظم بیشتری 
یافته اســت و به نظر من، این ادغام موفقیت آمیز انجام شــده است. پنج بانک 
بزرگ و موسســه در یک بانک دیگر بدون هیچ تنش و مشــکالت در عملیات 
بانکی ســپرده گذاران و مشتریان ادغام شده اســت و هم چنین ساماندهی و 
مدیریت موسســات و بانک ها به خوبی انجام می شود. به نظر من، ادغام بانک 
های نظامی در بانک سپه یک الگو برای ساماندهی به نظام بانکی کشور است تا 
با حذف شعب اضافه، دارایی های مازاد، رقابت های غیرمنطقی از فضای پولی 

و مالی کشور از بین برود و با فعالیت بانک های کارآمد، در نهایت تامین مالی 
که اصلی ترین وظیفه نظام بانکی است، به بهترین شکل انجام شود.

ترقی اقتصادی : یک کارشــناس بــازار پولی می گوید: حتی 
دولت دکتر مصدق هم در شرایط تحریم اقدام به استقراض از 
مردم کرد ولی نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت می کنند. 
معلوم نیست آیا اصال راهکاری برای رفع مشکالت امروز دارند.

با شــیوع کرونا و راکد شدن اجباری اقتصاد ایران، مانند اغلب 
کشــورهای جهان، دوباره ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر 
کاهش یافت. این در حالی اســت که در دو سال گذشته این 
اتفاق بــرای چندمین بار رخ می داد. بــا توجه به نقش بانک 
مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی حفظ قدرت پول ملی برخی 
از کارشناسان انگشت اتهام خود را به سوی این نهاد گرفته اند. 
در مقابل برخی هم معتقدند این رفتار سیاسی کاری است چرا 

که بانک مرکزی در وقوع مشکالت نقشی نداشته است.
احمد حاتمی یزدی ، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل اسبق 
بانک صادرات گفت: در مقابل کاهش قدرت ریال به واقع بانک 
مرکزی کار مهمی بــر نمی آید چرا که از نظر عملی این مهم 
اجرایی نیست. باید با در نظر گرفتن واقعیت های اقتصاد ایران 

مسائل را شناخت و آن گاه راه حل مشکالت را پیدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه تحلیل شــرایط اقتصادی بدون توجه به 
فشارهای بیرونی و تحریم های بسیار نامتعارفی که علیه ایران 
اعمال شده است، ممکن نیست، گفت: مگر می شود پای تحریم 
بر گلوی مراودات بانکی، نفت و سایر شریان های حیاتی اقتصاد 
ایران باشد اما توقع داشته باشیم وضعیت در داخل عادی باشد 

و با کاهش ارزش پول ملی یا مشکل روبرو نشویم؟
 وی در پاســخ به این ســئوال که ایا نوســانات بازار ارز این 
روزهــا عــادی اســت و می تــوان انتظار کاهــش قیت ها را 
داشــت یا خیر گفت؟ در همین شــرایط بازار ارز به درستی 
مدیریت شــده و طبیعی اســت در این تنگنا و فشار نوسانات 
 کمــی افزایــش یابد اما بــه نظر می رســد دامنه نوســان 

در همین محدوده باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است مشکالت 
اصلی اقتصادی ایران به شــدت تحت تاثیر سیاسی و مسائل 
سیاســی داخلی و خارجی هستند. این مساله در بحث قیمت 
ارز بیش از پیش خود را نشان می دهد. مهم ترین مساله ای که 
باعث افزایش قیمت ارز در ایران شــده هم مساله تحریم نظام 

بانکی کشور است.
این مقام سابق بانکی ادامه داد: برخی بدون توجه به این مساله 
ســعی در تحلیل وقایع دارند در حالی که باید اقتصاد ایران با 
توجه به مشکالت داخلی و خارجی مورد تحلیل و بررسی قرار 
گیرد. وی با اشــاره به تالش امریکا در تحمیل نظرات خودش 
بــه جهان تاکید کرد: با اینکه برجام بر جای خود قرار دارد اما 
امریکا مشــکالتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده اما حداقل 
اهرم دیپلماسی آن قدر کارایی داشته است که سایر کشورهای 
جهان از دســتورات آمریکا اطاعت نکنند. او افزود: به باور من 
این وضعیت مادامی که دونالد ترامپ ســاکن کاخ سفید باشد 
ادامه می یابد. اکنون هم گرچه نظرســنجی ها از پیشتازی جو 
بایدن خبر می دهند اما حتی اگر انتخابات هم به ســود نامزد 
دمکراتها تمام شــود دوره انتقال قدرت در دیماه خواهد بود. 

حاتمی تصریح کرد: به این ترتیب در نیمه دوم سال همچنان 
ترامپ سکان دار کاخ سفید است و طبعا سیاست فعلی جاری 
است. حتی وقتی بایدن هم روی کار بیاید احتماال باید توافقاتی 
صورت بگیرد و وضعیت اقتصادی کشــور تابعی از آن اســت. 
گرچه بعید اســت این وضعیت در دوره دوم امسال محسوس 
باشد. این کارشــناس بانکی در رابطه با چرایی فشار به بانک 
مرکزی و دولت در شرایط کنونی، گفت: برخی در کشور تالش 
دارند تمام کاســه و کوزه ها را بر سر دولت بشکنند. حال آنکه 
نه در اعمال تحریم ها و نه در شیوع کرونا دولت نقشی نداشته 
اســت. اما آن ها از هم اکنون خود را پیــروز انتخابات ۱۴۰۰ 
می دانند و طوری جلوه می دهند گویا تنها دولت مقصر اســت 
و با تخریب روحانی و همتی می توانند وضعیت بهتری داشته 
باشــند. او تصریح کرد: همان طور که پیش تر گفتم سیاست 
نقش اصلی را نوســانات ارزی بر عهده دارد و این نیز ماحصل 
برخی فشــارهای داخلی اســت. حال آن که تحریم در دولت 
احمــدی نژاد نیز مانند امروز تاثیرگذار بود و به طور کلی مهم 
نیست سکان دولت در دست کیست، تحریم فشارها را بیشتر 
می کند. این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد:  از نظر سیاسی 
دولت هم تنها کاری که می تواند بکند قرض گرفتن از مردم و 
مشخصا اقشــار داراست. این رویه را حتی دولت دکتر مصدق 
هم در پیش گرفت. با این حال نمایندگان جدید مجلس با آن 
مخالفت می کنند و می گویند قصد دولت فعلی بدهی ســازی 
برای دولت آینده است. این دعوای جناحی است که میدان دار 
بحث های اقتصادی شده است و همین دعواهای جناحی کشور 

را بدبخت می کند.

ادغام بانک های نظامی با موفقیت انجام شد؟

دعواهای جناحی مانع حل مشکالت اقتصادی است
چرا قیمت ها در بازار ارز افزایش یافت؟

اخبارکوتاه

 تحلیل گر بانکی
سید بهاءالدین حسینی هاشمی



ترقی اقتصادی : اگر نهادها و سازمان ها برای تحقق دولت الکترونیک تمامی توان خود را به 
کار گیرند، مسیر توسعه اقتصادی و ضریب رضایت عمومی افزایش خواهد یافت.

غالمرضا سلیمانی که در جمع مدیران عامل صنعت بیمه سخن می گفت، با اعالم این مطلب 
افزود: همه گیری ویروس کرونا معادالت اجتماعی و مبادالت اقتصادی را با تغییرات بسیاری 
روبرو کرده و به همین خاطر صنعت بیمه هم با درک این واقعیت در رفتار و رویکردهای خود 

تجدید نظر خواهد کرد.
رییس کل بیمه مرکزی، راهبرد تســهیل گرانه در رونــد ارائه خدمات بیمه ای را در افزایش 
ضریب نفوذ بیمه موثر ارزیابی کرد و گفت: فعالیت شبکه های الکترونیکی فروش در کنار بازار 
ســنتی بیمه در حال رشد است و این وظیفه ماست که از ایده های نو و فن آوری های برتر 
حمایت کنیم. رییس شورای عالی بیمه رشد بیمه های زندگی را در گرو بهره مندی از ابزارهای 
الکترونیکی و حمایت صنعت بیمه از نرم افزارهای جدید دانست و اظهار داشت: خوشبختانه 
آمار موفقیت "آی تی" در صنعت بیمه رشد قابل قبولی را تجربه کرده که این روند با شتاب 

بیشتری دنبال خواهد شد.
ســلیمانی با اشاره به تخصیص کد یکتا برای سه رشته بیمه ای ابراز امیدواری کرد در آینده 

نزدیک رشته های دیگر بیمه ای نیز با اختصاص کد یکتا به مخاطبان خود در هدایت و کنترل 
بازار، موفق تر عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر صنعت بیمه می خواهد در عرصه صنعت 
مالی حرف های جدی تری برای گفتن داشته باشد باید در بخش های مختلف از جمله افزایش 

سرمایه، گسترش شبکه فروش و ارائه محصوالت بیمه ای متناسب با نیاز بازار، تقویت شود.
گفتنی است در این نشست هم اندیشی، گزارش مفصلی در خصوص آخرین تحوالت صنعت 
بیمه از سوی سلیمانی ارائه شد و در ادامه دبیرکل سندیکای بیمه گران و تنی چند از اعضای 
هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل شــرکت هــای بیمه نیز به طرح دیدگاه های خود 

پرداختند.
رونمایی از بیمه نامه جدید کرونایی 

رییس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه کشور با طراحی محصول جدید، ریسک های ناشی 
از توقف کسب و کارهای ناشی از اپیدمی را پوشش داده و به نوعی زیان های بخش اشتغال و 

کسب و کار را جبران می کند.
رییس کل بیمه مرکزی در آیین رونمایی از بیمه نامه »توقف کســب و کار ناشی از اپیدمی 
و پاندمی« با بیان این مطلب گفت: ماهیت بیمه ها در دنیا، شناســایی ریسک ها و مدیریت 

آنهاست و از این طریق باعث ایجاد آرامش و اطمینان در سطح جامعه می شوند.
غالمرضا سلیمانی با تشریح اقدامات بعمل آمده ازطرف صنعت بیمه پس از شیوع ویروس کرونا 
در کشور از »پوشش هزینه های این بیماری توسط دارندگان بیمه نامه های تکمیلی درمان« 
»تمدید بیمه نامه های شخص ثالث تا ۱۵ اردیبهشت99 بدون دریافت حق بیمه«، »پرداخت 
۶۶۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بابت عوارض ۱۰ درصدی بیمه نامه ها« به عنوان بخشی 
از این اقدامات نام برد و گفت : در حال حاضرحدود ۲۵ میلیون نفر از افراد دارای بیمه نامه های 

تکمیلی درمان هستندکه امیداواریم این میزان در سال های آینده بیشتر شود.
وی در ادامه سخنان خود گفت: علیرغم اینکه صنعت بیمه کشور با حدود ۸۰ هزار نمایندگی 
برای کنترل این ویروس کمک های بزرگی چه بصورت شــخصی و چه به صورت ســازمانی 
انجام داده اســت، اما وظیفه خود می دید که برای کمک به برخی از کسب و کارهایی که در 
جریان شیوع این بیماری و بیماریهای مشابه دچار خسارت و آسیب می شوند، نیز به فکر تهیه 

محصول جدید باشد براین اساس این بیمه نامه طراحی و عرضه شده است.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که در سال جهش تولید این محصول می تواند 

به رونق کسب و کارهای بعضا تعطیل شده نیز کمک کند گفت: در این بیمه نامه پیچیده که 
شرکت بیمه تعاون با همفکری بیمه مرکزی طراحی کرده است، بیش از ۷۰ نوع شغل و کسب 
و کار شناســایی شــده که چنانچه بر اثر بروز بیماری هایی مثل کرونا با تعطیلی و یا کاهش 
درآمد مواجه شوند، می توانند از مزایای آن بهره مندشوند. این بیمه نامه در فاز اول برای ۶۰ 
روز پیش بینی شده و امیدواریم که شرکت بیمه تعاون و یا هرشرکت بیمه ای بتواند با تهیه 
و طراحی محصوالت جدید به همه مردم جامعه خدمت ارایه نمایند و بنا به مقررات بیمه ای 

در راستای مالکیت معنوی از مزایای انحصاری آن نیز در مدت زمان مشخص استفاده نماید.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که اینگونه بیمه نامه ها، پیچیدگی 
های محاسباتی خاص دارند و نمی توان از بودجه های دولتی نیز استفاده کرد، گفت: این کار 
ارزشمند بیمه ای با استفاده از سرمایه های خرد در راستای کمک به آحاد جامعه برای انجام 
کارهای بزرگ طراحی شــده که در این زمینه باید ازهمکاری شرکت بیمه تعاون و همکاران 
بیمه مرکزی برای رسیدگی سریع، نگاه مثبت و جسارت و هوشمندی که داشتند تشکر کنم.

خسارتی که صنعت بیمه برای مقابله با کرونا پرداخت کرد
صنعت بیمه در جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا تاکنون ۲۸۰۰ میلیارد تومان به 
مراجع درمانی پرداخت کرده است. صنعت بیمه در جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا 

تاکنون ۲۸۰۰ میلیارد تومان به مراجع درمانی پرداخت کرده است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد از عملکرد صنعت بیمه بالغ بر ۱9۷ میلیارد تومان توسط شرکت 
های بمیه به خسارت دیدگان حادثه سیل اورایل فرودین ماه سال 9۸ و اواخر سال 9۷ بابت 

تعداد ۱۰۵۴۳۵ خسارات اعالم پرداخت شد.
شاخص های توسعه صنعت بیمه در مورد حق بیمه تولیدی این صنعت نشان می دهد، سال 9۸ 

بیش از ۵9 هزار میلیارد تومان عملکرد دریافتی شرکت های بیمه است.
نرخ رشد صنعت بیمه در این زمینه نیز از ۳۲ درصد سال 9۷ به ۳۰ درصد در سال 9۸ تنزل 
پیدا کرده اســت. همچنین ضریب نفوذ بیمه در این شاخص تقسیم بر تولید ناخالص داخلی 
کشور به قیمت جاری به ۲.۵ درصد در سال گذشته رسید که تفاوت معناداری نسبت به سال 

قبل خود ندارد.
در حال حاضر ۳۳ شرکت بیمه با ۱۳۱۷ شعبه وجود دارد. مجموع تعداد نمایندگان بیمه فعال 

۷9۶۳۳ نفر هستند.همچنین 99۶ کارگزار بیمه در کشور فعالند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره 94 - نیمه دوم شهریور 1399

یکی از مشــکالت اقتصاد کشــور که موجب 
بی اعتنایی مردم بــه خرید کاالهای باکیفیت 
داخلی شــده، ورود انبــوه کاالهای باکیفیت 
پایین چــه به صورت قاچــاق و چه به صورت 
رســمی به کشور است. کاالهایی عمدتاً چینی که به علت کیفیت پایینی که دارند 
قیمت بســیار پایین تری نســبت به نمونه داخلی دارند. در شرایط کنونی کشور که 
مردم به دنبال کاالهایی باقیمت پایین تر هســتند طبیعی است به دنبال این چنین 
کاالهایــی بروند. کاالهایی همچون لوازم خانگی، قطعــات خودرو و لوازم صوتی و 
تصویــری و الکترونیکی که نه تنها بدون هیــچ ضمانتی در صورت خرابی هیچ گونه 

خدماتی به مصرف کننده ارائه نمی دهند بلکه درصورتی که به ســبب استفاده از کاال 
خســارت های جانبی نیز برای مصرف کننده ایجاد شــود هیچ گونه خسارتی توسط 

تولیدکننده به خسارت دیده پرداخت نمی شود.
مسئولیت شرکت های تولیدی در قبال خسارت های جانبی محصوالت تولیدی

شــرکت های تولیدی همواره نسبت به تولیدات خود مسئول هستند. این مسئولیت 
هم خود محصول تولیدی و هم خســارت هایی را که به علت استفاده از محصول به 
مصرف کننده وارد می شــود را شامل می شــود. تولیدکننده ای را در نظر بگیرید که 
درزمینه تولید تایر خودرو فعالیت می کند. این الستیک ها به علت جایگاه مهمی که 
در صنعت خودرو و حمل ونقل دارند بایســتی دارای کیفیت باالیی باشند. این تایر 
درصورتی که کیفیت مورد نظر را نداشــته باشند می توانند جان بسیاری را به خطر 
انداخته و خســارت مالی و جانی به مصرف کننــده وارد کند. ازآنجایی که علت این 
خســارت به وجود آمده تایر به کار رفته بوده لذا شرکت سازنده بایستی هزینه های 
به وجود آمده را جبران کند. به همین خاطر اســت که بسیاری از شرکت ها قسمت 
قابل توجهی از منابع خود را برای جبران چنین خسارت های ناخواسته ای نگه داشته 
و وارد تولید نمی کنند. عالوه بر این شرکت همواره نگران این خسارت های احتمالی 

خواهد بود و نمی تواند با خیالی آسوده به تولید خود بپردازد.
جهش تولید  با رونق گرفتن  بیمه مسئولیت)تولیدکنندگان(کاال

جامعه امروزی با حجم عظیمی از کاالهای متنوع روبه رو است. هر یک از این کاالها 
محصول یک فرآیند اســت؛ فرآیندی کــه در آن عوامل مختلف تولید به کار گرفته 
می شــود. مســئولیت تولیدکننده یکی از وجوه مشترک قوانین مسئولیت مدنی در 
بســیاری از کشورها است. بیمه مســئولیت کاال خسارت هایی را که ناشی از اشتباه 
در تولیــد ، نامرغوبی کاال، وجود مواد خارجی، نصب برچســب اشــتباه و جابجایی 

بسته بندی تحویلی اســت جبران می کند. در صورت رونق گرفتن استفاده از بیمه 
مسئولیت کاال مزایای آن به سطوح مختلف جامعه از مردم و تولیدکنندگان گرفته 

تا مسئولین سرریز خواهد شد که در ادامه به صورت مختصر به آن می پردازیم.
یکی از مشــکالت مصرف کننــدگان کاالهای داخلــی عدم اعتمــاد کافی به این 
کاالهاســت. طبیعی اســت مصرف کنندگان به علت عدم شــهرت کاالهای داخلی 
به ســراغ کاالهایی با برنــد معروف تر بروند. درصورتی کــه تولیدکننده بتواند بیمه 
مســئولیت کاال را برای محصول خود تهیه کند، این اعتماد را در خریدار نسبت به 
کیفیت کاال ایجاد می کند و خریدار با خاطرآســوده تری کاالی داخلی را خریداری 
می کنــد، هرچند قیمت آن نســبت به کاالی بی کیفیت و بدون بیمه مســئولیت 
خارجی بیشــتر باشــد. تولیدکننده هم با آزاد کردن آن قسمت از سرمایه خود که 
برای جبران خسارت های احتمالی در نظر گرفته بود، می تواند تولید خود را توسعه 
دهد. همچنین در صورت آنکه کاالی تولیدشــده هم دچار خرابی شود و یا موجب 
خسارت های جانبی شود بیمه این خسارت ها را جبران کرده و تولیدکننده با خیالی 

آسوده می تواند به امر تولید خود بپردازد.
بدیهی اســت بــا افزایش اعتماد مردم بــه کاالی داخل و از ســوی دیگر افزایش 
تولیــدات داخلی، میــزان بیــکاری بخصوص در میــان جوانان کاهــش می یابد 
و رشــد اقتصادی را در پی  خواهد داشــت. مســئولین کشــور نیــز می توانند با 
برنامه ریــزی مردم را به اســتفاده کــردن از کاالهای با بیمه مســئولیت ترغیب 
کننــد و هم با برنامه های ســلبی از خرید کاالهای بدون بیمه مســئولیت برحزر 
دارنــد. درنتیجــه نه تنهــا واردات کاالهــای بی کیفیت به کشــور کاهش خواهد 
 داشــت بلکه قاچاق به عنــوان یک معضل اقتصاد کشــور به صورت چشــم گیری 

کم خواهد شد.

مزایای بیمه مسئولیت کاال برای اقتصاد ایران

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد ؛

 تشکیل شورای راهبردی منابع انسانی تغییررفتاراقتصادی پس ازکرونا 
بیمه البرز 

ترقی اقتصادی:  بر اساس دســتور مدیرعامل بیمه البرز شورای راهبردی منابع انسانی 
در این شرکت تشکیل شد.براساس حکم محسن پورکیانی،  مدیرعامل این شرکت، مجید 
نادری، قائم مقام مدیرعامل و معاون توسعه منابع و پشتیبانی به عنوان رییس ، امیرارسالن 
افراســیابی، مدیر سرمایه انســانی به عنوان دبیر و غالمحسین آقاخانی، معاون بازاریابی و 
فروش، سید مهدی میرحسینی و حامد عابدینی، مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره به 

عنوان اعضای شورای راهبردی منابع انسانی بیمه البرز انتخاب شدند.

  تصویب افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی 
بیمه پاسارگاد

ترقی اقتصادی:  مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پاسارگاد با رعایت تمام پروتکل 
های بهداشــتی، به منظور افزایش ســرمایه از محل سود انباشــته و اندوخته سرمایه ای 
به صورت آنالین برگزار شد.  مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور افزایش سرمایه 
با حضور بیش از 9۱ درصد ســهامداران روز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه برگزار شد و با 
توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از دو محل سود 

انباشته و اندوخته سرمایه ای مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.

صدورمجوز افزایش سرمایه  بیمه معلم 
ترقی اقتصادی:  ســازمان بورس با افزایش ســرمایه بیمه معلم بــه رقم ۴۲۰۰ میلیارد 
ریال موافقت کرد. مجوز افزایش ســرمایه ۱۸۰ درصدی بیمه معلم صادر شــد.با موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت بیمه معلم از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۲۰۰ 

میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه بیمه پارسیان
ترقی اقتصادی:  سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه بیمه پارسیان را از محل مطالبات 
حال شده ســهامداران و آورده نقدی صادر نمود.بر همین اساس بیمه پارسیان به منظور 
ارتقا رتبه توانگری مالی و پوشــش ریسک قانونی این شرکت از محل مطالبات سهامداران 
و آورده نقــدی اقدام به افزایش ۲۵ درصدی ســرمایه خود خواهد نمود که به این ترتیب 
سرمایه بیمه پارسیان به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.گفتنی است بیمه پارسیان 
با داشــتن سطح یک توانگری مالی و همچنین تایید مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی 
همچنان به  عنوان یکی از توانمند ترین شرکت های بیمه خصوصی کشور خد مات برتر خود  

را ارایه می نماید.

پایه فرابورسی بیمه رازی ارتقا یافت
ترقی اقتصادی:  با تالش های مجموعه معاونت مالی و ســرمایه گذاری ، پایه فرابورسی 
بیمه رازی به تابلو زرد ارتقاء یافت.با تالش های مجموعه معاونت مالی و سرمایه گذاری پایه 
فرابورسی بیمه رازی به تابلو زرد ارتقاء یافت.این مهم در راستای افشای به موقع اطالعات 

و انضباط مالی محقق شده است .

 خدمت جدید بیمه دی به خانواده 
شهدا و ایثارگران

ترقی اقتصادی:  شرکت بیمه دی در استان اصفهان با راه اندازی خدمت جمع آوری اسناد 
از درب منازل، در جهت کسب رضایت مشتریان قرارداد جبران گام برداشته است. شرکت 
بیمه دی همچنین در اجرای مطلوب این قرارداد، هزینه های مستقیم بیمه شدگان را پس 
از ارزیابی، کمتر از یک هفته به حساب ایشان واریز می نماید. عالوه بر این، کلیه مطالبات 
مراکز درمانی طرف قرارداد تا پایان اردیبهشت ماه 99 و کلیه مطالبات داروخانه های طرف 

قرارداد تا پایان خردادماه 99 در استان اصفهان، توسط بیمه دی تسویه شده است.

 عبور سرمایه بیمه کوثر 
از ۶ هزارمیلیارد ریال

ترقی اقتصادی:  ســرمایه شــرکت بیمه کوثر در ســال99 به ۶ هزار و ۴۸۵ میلیارد و 
۳۰ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال رســید و به زودی این ســرمایه ثبت خواهد شد.این شرکت 
در ســال جاری با شناســایی فرصت های سرمایه گذاری توانسته اســت بخش عمده ای از 
ارزش دارایی های خود را همســو با انتظار تورمی و تغییــر نرخ ارز حفظ کند و با تعیین 
استراتژی هایی در قالب سرمایه گذاری های مختلف، حتی به سود باالتر نیز دست یابد.نوید 
خاندوزی در باره گشایش نماد "کوثر" گفت: قیمت سهام بیمه کوثر هم راستا با بازار بود و 

هنگام گشایش نماد، با توجه به جو آن روز بازار که خوب نبود، نرخ خورد.

سود 14تومانی بیمه ملت برای هر سهم 
ترقی اقتصادی:  مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت با حضور ۷۶ درصد سهامداران 
برگزار شد و صورت های مالی سال ۱۳9۸ این شرکت به تصویب رسید.مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت بیمه ملت با حضور ۷۶ درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیات  مدیره 
بیمه ملت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی 
شاخص اندیشــان در سالن کنفرانس مرکز همایش های بیمه ملت به صورت آنالین برگزار 

شد و صورت های مالی سال ۱۳9۸ این شرکت به تصویب رسید.

تصویب صورت های مالی بیمه آرمان
ترقــی اقتصادی:  مجمع بیمه آرمــان برگزار و صورت های مالی شــرکت به تصویب 
سهامداران رسید.با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین دستورات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه آرمان برای سال مالی منتهی به 
۲9 اســفند 9۸ با حداقل نفرات برگزار  شد و ســهامداران شرکت بیمه  آرمان  به صورت 
مجازی و آنالین در این مجمع حضور  یافتند.بر اساس این گزارش در مجمع مذکور با رای 
اکثریت ســهامداران صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳9۸  شرکت بیمه آرمان به 

تصویب رسید.

 سازمان امور مالیاتی کشورتحت پوشش 
بیمه آسیا 

ترقی اقتصادی:  بیمه آسیا، کارکنان سازمان امور مالیاتی را در سراسر کشور تحت پوشش 
بیمه های درمان و سایر پوشش های بیمه اموال و اشخاص قرار داد.با حضور مسعود بادین 
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل و 
تنی چند از مدیران این شرکت، قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان سازمان مالیاتی کشور 
به امضا رسید.بنا بر این گزارش، در این مراسم که با حضور جنتی معاون توسعه مدیریت 
و منابع ســازمان مالیاتی کشور و مدیران ارشد این سازمان برگزار شد، آقای جنتی ضمن 
اعالم رضایت کامل پرسنل این سازمان از خدمات بیمه آسیا در سال های گذشته، از شروع 
همکاری های مجدد ابراز خرسندی کرد.در این مراسم، مدیرعامل بیمه آسیا نیز با تاکید بر 
اینکه بیمه  آسیا به عنوان شرکتی توانمند و فنی در صنعت بیمه شناخته می شود، اظهار 
امیدواری کرد، این همکاری بین دو ســازمان بزرگ و شناخته شده، الگوی مناسبی برای 

تعامالت بیمه ای در کشور باشد.

کسب رتبه یک توانگری توسط  بیمه نوین 
ترقی اقتصادی:  طبق اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بیمه نوین برای چهارمین 
سال پیاپی، رتبه یک توانگری مالی را کسب کرد.با توجه به پیاده سازی مدیریت صحیح ریسک 
و عملیات بیمه گری مناسب، نسبت توانگری مالی این شرکت  ۱۱۴ درصد و در سطح یک 
توســط بیمه مرکزی ج.ا.ایران تایید شده است.  بر اساس این گزارش، شرکت های بیمه در 
اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه )آیین نامه شماره ۶9( موظفند توانگری مالی خود 
را پس از حسابرسی صورت های مالی ساالنه، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس 
قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. بیمه مرکزی سپس این گزارش را بررسی و نظر خود را 
درباره توانگری مالی اعالم می کند. شــرکت هایی که در سطح »یک« توانگری قرار دارند، از 
توانایی کافی برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.

از زمــان اجــرای قانون 
جدید بیمه حوادث ناشی 
موتوری  نقلیه  وسایل  از 
زمینی در ســال ۱۳9۵ 
مــاده ای در آن بــه نام 
ماده ۸ درج شــده که از 
لحاظ فقهی – شرعی کامال مغایر با قاعده الضرر والضرار فی االسالم 
و همچنین اصل جبران کامل خسارت که اصلی ترین وظیفه صنعت 
بیمه است می باشــد ،آنچه در این چهارسال متاسفانه شاهد بودیم 

اصرار بر اجرای یک اشتباه فاحش بود.
در مــاده ۸ مذکور دارندگان خودرو در کشــور  به دو گروه تقســیم 
می شــود عده ای که خــودرو متعارف دارند و عده ای که ســوار بر 
خودرو نامتعارف می شوند  اینکه بر چه مبنا و استداللی این تقسیم 
بندی صورت گرفته است تهیه کنندگان و... قانون باید پاسخگو باشند، 
عجیب تر از تقسیم بندی خودروها مبنا قراردادن نصف دیه یک مرد 
مســلمان در ماههای حرام  برای شناســایی خودرو متعارف از غیر 

متعارف است.
دیه درســال ۱۳99 درماههای حرام ۴۴۰ میلیون تومان اعالم  که با 
اعمــال ماده ۸ وتبصره های آن  قیمت خودرو متعارف کمتراز نصف 
این مبلغ یعنی کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اســت. همین مبنا برای 
سال ۱۳9۸ کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان بوده است  فرض کنید دارای 
دو خودرو هم  قیمت هستید )X. Y(  و شما و خانواده از آنان استفاده 
مــی کیند اگر قیمت هر کدام از دو خودرو شــما فقط ۱۸۵ میلیون 
تومان باشد تا ۲9 اسفند سال ۱۳9۸ شما دارای دو خودرو نامتعارف 
هستید  و با فرض ثبات قیمت خودرو با شروع سال ۱۳99 خودروهای 
نامتعارف شما با توجه به افزایش دیه در سال ۱۳99 به خودرو متعارف 

تبدیل می شود.
شاید بپرســید چه فرقی می کند : فرض کنید خودرو )X( شما در 
۲۸ اسفند ۱۳9۸ دچار حادثه شده است و خودرو )Y( در اول اسفند 
۱۳99 حادثه دیده اســت با اعمال مــاده ۸ وتبصره های آن خودرو 
اول در تاریخ وقوع حادثه خودرو نامتعارف بوده و خســارتی کمتر از 
خودرو دوم که در تاریخ وقوع حادثه متعارف است دریافت خواهد کرد. 
اینکه تعیین دیه ساالنه توسط قوه قضاییه درمورد خسارات بدنی  چه 
ارتباطی با خسارت مالی وارده  به گلگیر و بدنه ماشین افراد جامعه در 
دو روز مختلف دارد برای ان هیچ توجیهی که مبنای شرعی – عقلی- 

حقوقی داشته باشد،نمی توان یافت.
ماده ۸ مورد بررســی وتبصره های آن در روز اجرا به آن شــکلی که 
قانون صراحت داشــت باعث اعتراض بسیاری از زیان دیدگان بخش 
مالی وســایط نقلیه گردید و همچنان نیز مورد اعتراض زیاندیدگان 
است چون دقیقا مبنای محاسبه خسارت ماحصل تقسیم نصف دیه 
یک مرد مسلمان بر قیمت روز آن وسیله نقلیه ضربدر خسارت وارده 
بود . ساده ترین نکته ریاضی  که قانونگذاران  به آن اشراف نداشتند 
این بود که اگر صورت کسر)نصف دیه مرد مسلمان درماه های حرام( 
ثابت باشد واعداد مخرج کسر)قیمت روز وسیله نقلیه (درحال بزرگتر 
شدن باشد حاصل کسر به سمت صفر حرکت می کند. یعنی در سال 
۱۳9۸ تعهد بیمه گر در بیمه نامه حوادث ناشــی از وسیله نقلیه در 
مقابل خسارت وارده ۳۰ میلیون تومانی وارده  به یک دستگاه لکسوس 
به ارزش یک میلیارد و هشتصد وپنجاه میلیون تومان تقریبا دومیلیون 

ونهصد هزارتومان بود.
اجرای صریح این قانون با توجه به فراوانی تصادفات در کشــور ضربه 
بزرگی به فرهنگ ســازی در صنعت بیمه وارد کــرد تا اینکه بیمه 
مرکزی ایران بخشــنامه ای صادر کرد که پس از درخواســت ابطال 

نزد دیوان عدالت اداری از ســوی دیوان باطل شــد و بخش خسارت 
اتومبیل شرکت ها در یک سرگردانی ناشی از شیوه جبران خسارت 
مالی قرار گرفتند در نهایت مقرر شــد خسارت بر مبنای قطعه ای از 
خودرو متعارف پرداخت شود که گویا در عمل در سال ۱۳99 قیمت 
قطعات رنو ساندرو، پژو ۲۰۷، دنا پالس به عنوان معیار خودرو متعارف 
مبنای محاسبات خسارت شرکت های بیمه قرار گرفت که عماًل همان 
اجرای بحث برانگیز ماده ۸ مورد بررســی است که به شیوه دیگری 
اجرا می شود . فرض کنید سوار بر خودرو سانتافه مدل ۲۰۱۶ پشت 
چراغ قرمز ایســتاده اید و وسیله نقلیه دیگری با کمی بی احتیاطی 
در رعایت فاصله سپر عقب شما را دچار خسارتی معادل ۱۲ میلیون 
تومان می کند هنگام مراجعه به کارشــناس خسارت شرکت به شما 
می گوید : من می دانم تعمیر یا جایگزینی سپر عقب سانتافه شما ۱۲ 
میلیون تومان است ولی ما به شما ۷ میلیون تومان بیشتر نمی دهیم. 
اگر بپرســید چرا ؟ جواب می دهند چون قیمت تعمیر یا جایگزینی 
ســپر عقب ساندرو ۷ میلیون تومان است و این به صراحت تبصره ۳ 
ماده ۸ مورد بررسی است. اینکه قیمت و هزینه تعمیر سپر عقب رنو 
ساندرو چه ربطی به قیمت و هزینه تعمیر سپرعقب سانتافه شما دارد 
در هیچ کدام از معیارهای جبران خسارت در قواعد حقوقی – عقلی 

جایی ندارد.
الزم به ذکر است که در زمان تصویب ماده ۸  و تبصره های ذیل آن 
رئیس کل اســبق بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت و کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تصویب تبصره های ماده مذکور 
مخالفــت نموده اند ولی در نتیجه با حضــور ۱9۸ نفر از نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اسالمی ماده ۸ و تبصره های آن با اکثرایت 

آراء تصویب شد.
اخیرا نیز بیمه مرکزی ج.ا.ایران به درستی و شایستگی از طریق دولت 

الیحه تغییر در تبصره ۳ ماده ۸ مورد بررســی را به مجلس شورای 
اسالمی ارسال نموده است.

بــا توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۸  قانون مذکور قانونگذار اشــاره 
نموده است که بیمه گذار می تواند برای پوشش مازاد حداقل سقف 
تعهدات ثالث مالی )۲.۵ درصد( تقاضای پوشــش بیمه ای تکمیلی 
نماید.)مثال: در ســال ۱۳99 مازاد تعهــدات ثالث مالی ۱۱ میلیون 
تومان تا حداکثــر تعهدات ثالث مالی ۲۲۰ میلیون تومان( قانونگذار 
حق بیمه پوشــش مازاد ثالث مالی را در اختیار شــرکت های بیمه 
در چهارچوب ضوابط کلی که از ســوی بیمه مرکزی ابالغ می شود 

واگذار نموده است.
از آنجا که حق بیمه مازاد پوشــش ثالث مالی در شرکت های بیمه 
بســیار متفاوت  است و بعضاً شــاهد اختالف حق بیمه تا حدود ۲ 
میلیون تومان هستیم و این پوشش برای کلیه وسایل نقلیه موضوع 
قانون شــخص ثالث بصورت یکســان اعمال می شود لذا توصیه می 
شود حق بیمه موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون همانند تجربه خوبی که 
صنعت بیمه بالخص بیمه مرکزی ج.ا.ایران در اعمال پوشش حذف 
نوسانات قیمت در بیمه نامه بدنه با نرخ یکسان در شرکت های بیمه را 
اجرا نمود، حق بیمه مازاد پوشش ثالث مالی را در جهت ایجاد آرامش 
خاطر و ترغیب بیمه گذاران به اخذ این پوشــش و به تیع آن آرامش 

زیاندیدگان در زمان بروز حادثه می شود ساماندهی نماید.

ترقی اقتصادی: بازنشســتگی یا خروج از کار از کم درآمد ترین بخش های زندگی است 
که می تواند تا یک سوم دوره زندگی ما به طول بیانجامد. بیشتر کارمندان تمایل دارند که 
با توجه به سهم خود در موفقیت های سازمان در زمان بازنشستگی یا بازخریدی از مزایای 
ویژه ای برخوردار باشــند. بازنشستگی یا خروج از کار از کم درآمد ترین بخش های زندگی 
اســت که می تواند تا یک ســوم دوره زندگی ما به طول بیانجامد. بیشتر کارمندان تمایل 
دارند که با توجه به سهم خود در موفقیت های سازمان در زمان بازنشستگی یا بازخریدی 
از مزایای ویژه ای برخوردار باشند.شــرکت بیمه ســامان سالهاست محصولی را طراحی و 
به بازار عرضه کرده اســت که به وســیله آن عالوه بر این که پس از بازنشستگی/بازخریدی 
منابع قابل توجهی به صورت یک جا یا مستمری در اختیار افراد قرار می گیرد، کارفرما نیز 
نسبت به پرداخت سنوات بازنشستگی کارکنان اطمینان خاطر خواهد داشت. دکتر شیما آرا 
معاونت فنی بیمه های زندگی شــرکت با بیان این مطلب گفت: این طرح که از آن با عنوان 
بیمه بازنشستگی تکمیلی یا بیمه سنوات بازنشستگی یاد می شود، دوران بازنشستگی که با 
کاهش شدید درآمد رو به روست را به یکی از پر درآمدترین دوران زندگی تبدیل خواهد کرد.

ترقی اقتصادی :کارگاه” اینشــورتک و 
بیمه  گری باز ” به همت مدیریت کسب 
وکارهای نوین بیمــه تجارت نو در مرکز 

نوآوری این شرکت برگزار شد.
سرپرســت مدیریت کســب و کارهای 
نویــن تجارت نــو، هــدف از برگــزاری 
و  جایــگاه  بررســی  را  فــوق  کارگاه  
نقــش اینشــورتک در صنعــت بیمه و 
بویــژه تاثیر آن بــر فعالیت هــای این 
مجموعــه عنوان کرد.حامد شــیدائیان، 
آشــنایی بــا مقولــه بیمه گــری بــاز 

 و نحــوه اجرای آن در شــرکت را از دیگــر موضوعات مطرح شــده در این کارگاه 
برشمرد.

ترقی اقتصادی : بیمه کرونای ســرمد تنها 
محصول دارای مجوز از بیمه مرکزی اســت 
که برای اقشار عادی جامعه که بیمه درمانی 
ندارند، طراحی شده و نسخه ارتقا یافته آن که 
غرامت روزانه بستری را هم پوشش می دهد به 
تازگی رونمایی شد که یک محصول ماندگار 
برای شرکت بیمه سرمد است.مهندس مهدوی 
مدیرعامل این شــرکت در ســفر به اســتان 
کرمان، با مدیریــت و معاونان بانک صادرات 
اســتان دیدار و از شعبه بیمه سرمد در شهر 

کرمان بازدید کرد.وی با اشاره به عملکرد بیمه سرمد در سال 9۸ گفت: ما در سال گذشته 
حدود ۶9 درصد رشد پرتفوی داشتیم و وارد باشگاه هراز میلیاردی های صنعت بیمه شدیم 

و در این فضا سهم استان کرمان در پرتفوی شرکت باید بیشتر از این باشد.

 زیاندیدگان ناراضی ، بیمه گران سرگردان

مزایای بیمه سنوات بازنشستگی بیمه سامان برگزاری کارگاه های   اینشورتک در تجارت نو بیمه کرونای سرمد محصولی ماندگار 

اخبارکوتاه

مدرس دانشگاه
محمد جوادروستا سکه روانی 

 کارشناس اقتصادی
علی جعفری

کارشناسی ارشد حقوق جزا 
مصطفی عبدالملکی 



صادرات، نیازمند برخورد عادالنه
ســال 99 براي صادرکنندگان سال خاصي است. سالي  

که درآمدهــاي نفتي به حداقل ممکن رســیده و این 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات اســت که باید چرخ 
اقتصاد کشــور را بچرخاند. بر این اساس همه یک کالم 
بر این باورند کــه ارز صادراتي باید به چرخه اقتصادي 
کشور برگردد و راه تامین مواد اولیه و نیازهاي وارداتي 
کشــور را باز کند. بر این اساس است که صادرکنندگان 
صاحب نام و شناســنامه دار کشــور، با درک صحیح از 
مشــکالت ارزي، گام در مسیري گذاشــته اند که تمام 
تالش خــود را بــه کار ببندند تا منابــع ارزي حاصل 
از کار و تالش خود در ســخت ترین شــرایط اقتصادي 
دروني و بیروني را در اختیار اولویت هاي وارداتي کشــور قرار دهند. در این مســیر، اگرچه 
مشــکالتي بر سر راه بازگشــت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اما منجر به نادیده گرفتن 
و عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات از ســوي آنها نشده است. مروري به آنچه در ماه هاي 
گذشته بر صادرکنندگان کشور به لحاظ رفع تعهد ارزي گذشته نشان مي دهد که مشکالت 
صادرکنندگان از ســال 9۷ با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعددي از سوي بانک مرکزي 
ســر باز کرد. سالي که تنش هاي ارزي موجب تصمیم گیري هاي جدید از سوي سیاست گذار 

شد.
شاید بتوان گفت مهم ترین سیاستي که دولت در پیش گرفت و صادرکنندگان را در مراحل 
اجراي دســتورالعمل هاي مرتبط با آن، دچار چالش هاي زیادي کــرد، اخذ تعهد ارزي بود. 
تعهدي که جامعه صادراتي کشــور را ملزم به بازگشــت ارز حاصل از صادرات خود به کشور 
آن هم در بازه تعیین  شده از سوي متولیان ارزي مي کرد؛ اگرچه مشکالت صادرات به اینجا 
ختم نشــد و گره خوردن اســترداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزي و برخورداري از 
معافیت هاي مالیاتي صادرکنندگان نیز، در این دوره مسائل زیادي را ایجاد کرد. در این میان 
فعاالن اقتصادي و صادرکنندگان بارها در جلســات مختلف بــه مذاکره و ارائه راه حل براي 
حل مشکالت صادرکنندگان پرداختند؛ حال آنکه شرایط اقتصادي کشور، تصمیم گیري ها را 
توام با ســختي و البته محتاطانه مي کرد. در این میان، کار به جایي رســید که حتي انگشت 
اتهام به ســوي بخش خصوصي نشــانه رفت و از صادرکنندگان به عنوان کســاني که ارز را 
برنگردانده اند، یاد شــد؛ این در حالي است که صادرکنندگان شناسنامه دار براي تداوم تولید 
و توسعه صادرات خود، نمي توانند بدون درآمدهاي ارزي و بازگرداندن ارز صادراتي به کشور 
ادامه حیات دهند؛ اما نباید فراموش کرد که سیاست هاي سختگیرانه همواره در هر حوزه اي، 
زمینه هــاي تخلف را فراهم مي آورد و مســلما حوزه صادرات نیز با توجه به بخشــنامه هاي 

فراواني که از سال 9۷ ابالغ شد، از این امر مستثني نیست. 
در ایــن میــان، اگرچه بازگشــت ارز صادراتي در شــرایط کنوني یک ضرورت اســت، اما 
دست اندازهایي نیز در مسیر بازگشت ارز وجود دارد که نباید بدون در نظر گرفتن آنها نسخه 
پیچید، به عبارت دیگر، یکي از مهم ترین مشکالت صادرکنندگان در این خصوص، شیوه هاي 
تعیین شــده براي بازگشت ارز صادراتي به کشور است. بانک مرکزي در بخشنامه اي ۴ شیوه 
را براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان تعیین کرده که صادرکنندگان بر اساس آن مي توانند 
بخشــي از ارز صادراتي را به صورت اســکناس به کشور وارد کنند. عرضه ارز در سامانه نیما 
نیز شــیوه دیگر دولت براي رفع تعهد ارزي بــود و واردات در مقابل صادرات خود و واردات 
در مقابل صادرات غیر نیز، دو روش بازگشــت ارز به کشــور محســوب مي شود؛ اما تفاوت 
نرخ ســامانه نیما با بازار آزاد موجب شــده تا صادرکنندگان تمایل بیشتري به استفاده از دو 
روش آخر داشــته باشند؛ حال آنکه اســتفاده از این دو روش به راحتي امکان پذیر نیست و 
محدودیت هایي را پیش روي بخش صادراتي کشور قرار داده است؛ تا جایي که حتي اواسط 
تیرماه نیز اعالم شــد که کوتاژهاي صادراتي که بیش از چهار ماه از تاریخ آنها گذشته است 
نمي توانند از این روش براي رفع تعهد ارزي استفاده کنند؛ بنابراین به اعتقاد بخش خصوصي 
روش واردات در مقابل صادرات که یکي از روش هاي مورد اســتقبال تجار است باید تسهیل 

شود تا ارزهاي صادراتي نیز با سرعت ببیشتري به کشور برگردد. 

مشــکل دیگري که مســیر ورود ارز به کشــور را تنگ کرده، مراودات بانکي است. به دالیل 
ناکارآمدي سیســتم بانکي، در دو کشــور عراق و افغانستان، عمال امکان نقل و انتقال ارز در 
ســامانه نیما وجود ندارد و اســتفاده از صرافي ها در نقل و انتقال ارز نیز براي صادرکنندگان 
هزینه بر اســت. البته محدودیت هاي ناشــي از تحریم ها را نیز نمي توان در این رابطه نادیده 
گرفت؛ اما نقش کارت هاي بازرگاني یک بارمصرف براي صادرات نیز در بازنگشتن ارز صادراتي 
بســیار حائز اهمیت اســت. بخش  خصوصي بر این باور است که این دسته از صادرکنندگان 
متخلف بوده و قطعا باید مجازات شوند؛ ولي رویکرد سیاست گذاران مبني بر بدبیني به تمام 

صادرکنندگان را نمي پذیرد. 
در مــاه  هاي اخیر بارها اتاق هاي بازرگاني در همین رابطــه مورد هجوم قرار گرفته؛ این در 
حالي اســت که مســئولیت صدور کارت هاي بازرگاني بر عهده وزارت صمت است و قدرت 
نظارتــي یا اعمال نظر بــر روي کارت بازرگاني در اختیار اتاق بازرگاني نیســت. این کمیته 
پایش میان سازمان هاي صمت و اتاق بازرگاني است که بر اساس پایش هاي آن، سال گذشته 
تعداد زیادي کارت بازرگاني ابطال شد؛ اما اشکال اساسي در نحوه صدور کارت است. اختیار 
صدور کارت هاي بازرگاني از اتاق بازرگاني گرفته شد و از آن پس، سامانه فعالیت کار را پیش 
مي برد؛ لذا اتاق مدارک را دریافت مي کند اما تایید آن با ســازمان صمت است. صدور کارت 
بازرگاني به منزله یک مجوز است و تخلفات بعد از صدور کارت بازرگاني رخ مي دهد. ابطال 
کارت بازرگاني یا تعلیق آن یکي از روش هاي مدیریت تخلفات اســت. کارت هاي بازرگاني به 
صورت عمومي کارکرد دارند، این در حالي اســت که باید قبل از وقوع تخلفات کار را پیش 
برد و به نظر مي رســد کارت هاي بازرگاني باید از ســوي تشکل هاي تخصصي اعتبارسنجي 
شــود. البته بخش خصوصي پیشنهاد سقف گذاري براي صادرات کارت هاي جدید را نیز ارائه 

داده است. 
بخش دیگري از ارزهایي که گفته مي شــود به کشــور بازنگشته نیز مربوط به ورود موقت ها 
است. این گروه از صادرکنندگان هنوز از سوي بانک مرکزي تعیین تکلیف نشده اند. بنابراین 
ارز آنها به عنوان ارزي که بازگشــت نداشــته محاســبه مي شــود. از کاالهاي مرجوع شده 
صادرکنندگان نیز نباید غافل شــد. برخــي از صادرکنندگان کاالهاي خود را صادر کرده اند؛ 
اما آن کاال مرجوع شــده اســت. با این وجود آن صادرکننده به عنوان بدهکار ارزي شناخته 

مي شود. 
از ســوي دیگر، عمده مشــکالت عدم رفع تعهــد ارزي صادرکنندگان به موارد ذکرشــده 
برمي گردد و قطعا موارد دیگري نیز وجود دارد. با این وجود تعیین بازه زماني براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات هم، مشــکالت را  دوچندان کرده است. بانک مرکزي آخر تیرماه را به 
عنوان آخرین مهلت بازگشــت ارز صادراتي ســال 9۸ تعیین کرده و از سوي مقامات دولتي 
نیز سیاســت هاي تنبیهي براي کساني که تا آن تاریخ رفع تعهد ارزي نکنند، در نظر گرفته 
شــده؛ این در حالي است که در شــرایط کنوني که توسعه صادرات غیرنفتي، تنها راه نجات 
اقتصاد کشــور است، صادرکنندگان نیازمند تشویق هستند نه تنبیه. بخش خصوصي بر این 
باور اســت که چنانچه فعاالن اقتصادي مورد حمایت همه جانبه دولت قرار گیرند، مي توانند 
صادرات غیرنفتي را توســعه دهند. از این رو به نظر مي رسد سیاست گذاران در رفتار با تجار 
شناســنامه دار و صادرکنندگان باید بازنگري صورت دهند و مشوق هاي صادراتي را جایگزین 

سیاست هاي تنبیهي کنند.

تأمین مواد اولیه، قیمت دالر، ریزش بورس و دیگران

دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟
ترقی اقتصادی: ســهیل معمارباشــی مدیــرکل صنایع 
حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته اســت که 
»اتفاقــات رخ داده در بــازار آزاد خودرو، تابعی از شــرایط 
عرضه خودرو نیست و به عبارتی تابعی از شاخص های کالن 
اقتصادی کشور اســت.« به گفته کارشناسان هم وضعیت 
بــازار ارز و البته ریزش هایی که در هفته های اخیر در بازار 
بورس رخ داده اســت، باعث شد که سرمایه ها از بازار بورس 

خارج شود و دوباره به بازارهای موازی برود.
بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که یکی دو سال گذشته 
را بدون وقفه مدام با رشد قیمت طی کرده است. آن زمانی 
که امریکا تازه از برجام خارج شده بود و تحریم ها علیه کشور 
یکی پس از دیگری بازمی گشت و شرکت های خارجی هم 
یکی پس از دیگری از ایران می رفتند، به نظر می رسید که 
مشکالت عرضه و کمبود تولید به افزایش قیمت دامن زده 
است. به هرحال واردات مواد اولیه و تأمین قطعات با مشکل 
روبه رو شده بود و مســلم بود که تعداد خودروهایی که به 
پایان خط تولید می رسند هرروز کمتر خواهد شد. اما حاال 
اوضاع تغییر کرده اســت، به نظــر فاکتورهای زیاد دیگری 
روی قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است و دیگر تنها کمبود 

عرضه بر این بازار جوالن نمی دهد.
طــی هفته های گذشــته افزایــش قیمت بازهم ســرعت 
بیشــتری گرفت. در همین حین روز گذشــته براســاس 
نامه شــورای رقابت، شــرکت ایران خــودرو مجوز افزایش 

قیمــت برخی از محصوالت خــود را گرفت. طبق اطالعیه 
درج شــده در ســامانه کدال، این گروه خودروسازی مجوز 
تغییر بیــش از ۱۰ درصدی در نرخ فــروش پنج محصول 
خود منتهی به ســال مالی ۳۰/۱۲/۱۳99 را دریافت کرده 
اســت. این افزایــش در حالی رقم خورد کــه چند روزی 
اســت در بازار آزاد قیمت ها با رشــد همراه بوده است. روز 

گذشــته ســمند ال ایکس با افزایش ۱۳ میلیــون تومانی 
باقیمت ۱۷۰ میلیون تومان، ســمند سورن با افزایش ۱۱ 
میلیــون تومانی باقیمت ۲۱۲ میلیــون تومان، پژو ۴۰۵ با 
افزایــش 9 میلیــون تومانی باقیمــت ۱۶۶ میلیون تومان 
 به فروش رســید. همین افزایش قیمــت در انواع خودروها 

هم مشاهده شد.

حاال اما ســهیل معمارباشــی مدیــرکل صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفته اســت که »اتفاقات 
رخ داده در بازار آزاد خودرو، تابعی از شــرایط عرضه خودرو 
نیســت و به عبارتی تابعی از شــاخص های کالن اقتصادی 
کشور اســت.« به گفته کارشناســان هم وضعیت بازار ارز 
و البتــه ریزش هایی که در هفته هــای اخیر در بازار بورس 
رخ داده اســت، باعث شد که سرمایه ها از بازار بورس خارج 

شود و دوباره به بازارهای موازی برود.
به گفته او، خودروســازان یکســری تعهدات معوق دارند و 
هم اکنــون حدود ۸۰ درصد خودروهای تحویلی به بازار در 
راســتای انجام تعهدات معوق آنهاســت. برآورد موجود از 
میزان تقاضای خودرو در کشــور سالیانه حدود یک میلیون 
دســتگاه است، یعنی روزانه حدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ دستگاه 

تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می شود.
مدیــرکل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: خودروســازان باوجود برخی شــرایط سخت 
تحمیلــی طرح های توســعه خوبی در دســتور کار دارد و 
علیرغــم محدودیت های دو ســال گذشــته هیچ کدام از 
پروژه های توســعه محصوالت خود را متوقــف نکرده اند و 
هم اکنون برای عرضه خودرو ارزان قیمت با موتور کم مصرف 
تکلیف تعریف شده دارند. تا پایان امسال نمونه خودروهای 
کم مصرف و ارزان قیمت طراحی شــده از ســوی دو شرکت 

ایران خودرو و سایپا ارائه می شود.

دیدگاه

 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
محمد الهوتي

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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ترقی اقتصادی : برای جلوگیری از تولید مصوبه های مزاحم، جلوگیری از ایجاد 
مشــکل برای واحدهای تولید کاال و خدمات، حــذف نگاه های جزیره ای به حوزه 
هــای کاری و عدم صدور مصوبه های یــک طرفه تعدادی از نمایندگان مجلس به 

دنبال اصالح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هستند
در شرایطی که در سال های گذشته به اعتقاد کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی 
موارد زیادی از بندهای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرایی نشده است 
و یکی از بندهای مهم آن در ارتباط با مشورت گرفتن از نهادهای بخش خصوصی 
همچون اتاق تهران در تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها هست؛  حاال تعدادی 
از نمایندگان مجلس به دنبال اصالح این قانون و نگاه های سختگیرانه تر به اجرای 
آن هســتند. در مقدمه اصالح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نوشته شده: 
»سختی و نامناسب بودن فضای کسب و کار، نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی 
را فراهم نمی کند، بلکه باعث فراری دادن ســرمایه های داخلی نیز می شود. رتبه 
۱۲۷ بین ۲۰۰کشــور دنیا در جدب ســرمایه گذاری نشان دهنده همین موضوع 
اســت. الزم اســت که نه تنها قوانین و مقررات ایجاد کننده مزاحمت برای تولید 
را حــذف کرد، بلکه باید از تولید آیین نامه ها، دســتورالعمل ها، بخشــنامه ها و 
ابالغیه های ایجادکننده مشــکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از تولید مصوبه 
های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کاال و خدمات، حذف 
نــگاه های جزیره ای به حوزه های کاری و عدم صدور مصوبه های یک طرفه، این 

طرح تهیه شده است.«
نماینــدگان مجلس در این طرح به دنبال آن هســتند تا امــکان اعتراض فعاالن 

بخــش خصوصی و نهادهای مرتبط همچــون اتاق های بازرگانی به آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها را فراهم کنند. در جزییات اصالحیه مجلس آمده است:» وزارتخانه 
هاي جهاد کشاورزي، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازي، نفت، نیرو، بانک 
مرکزي، سازمان تامین اجتماعي، ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور مکلفند پیش نویس هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه 
و ابالغیه را قبل از صدور، بمدت یک هفته کاري در سایت خود آگهي عمومي کرده 
و دراختیار اتاق هاي بازرگاني، صنایع و معادن و کشــاورزي ایران، تعاون، اصناف و 
خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل 
هاي ذکر شده غیر دولتي نسبت به اصالح آن بمدت حداکثر دو روز از زمان پایان 

فرصت اعتراض اقدام کنند.«
همچنین در بخش دیگری از اصالحیه مجلس نوشــته شــده:» معترضین مکلفند 
رونوشــت اعتراض خود را براي وزیر اقتصاد ارســال دارند. در صورت عدم پذیرش 
اعتراض توســط دســتگاه صادر کننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض 
وزیــر اقتصاد به عنوان رییس هیات مقررات زدایي مکلف اســت ظرف مدت چهار 
روز نســبت به صدور حکم تایید، اصالح و یا لغو مصوبه اقدام کند. درصورت عدم 
واکنش مثبت و یا منفي وزیر اقتصاد به شــکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید 
و یا اصالح مصوبه صادره، هر شخص حقیقي و یا حقوقي می تواند نسبت به مصوبه 
موصــوف به معاون اول رییــس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حســب مورد 
شــکایت کند. معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حســب مورد 
مکلفند به محض وصول شکایت حداکثر بمدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف 

موضوع اقدام نمایند. خسارت احتمالي ناشي از تایید مصوبه توسط معاون اول قوه 
مجریه و یا قضاییه، مسئولیتي را متوجه آنها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگي 
به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر داراي مسئولیت مدني و جبران ضرر و زیان 
وارده اســت. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداري بر اساس 

قوانین مربوطه نخواهد بود.«

ترقی اقتصادی: شــاخص قیمت تولیدکننده که از بهــار ۱۳9۸ وارد روند نزولی 
شــده بود و حتی در دو فصل پاییز و زمستان 9۸ به منفی ۰.۳ درصد رسیده بود، 
دوباره در فصل بهار 99 با جهش جدی مواجه شده و با رشد ۱۱.۷ درصدی نسبت 
به زمستان 9۸، به ۱۱.۴ درصد رسیده است. به نظر می رسد، گرانی و کمبود مواد 

اولیه و رشد قیمت مواد اولیه از دالیل اصلی این جهش باشد.
تازه ترین آمارهای رســمی نشــان می دهد در فصل بهار امســال، میانگین قیمت 
دریافتی توســط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور 
نســبت به فصل بهار سال قبل ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده؛ این در حالی است که 
شاخص فصلی قیمت تولیدکننده در پاییز و زمستان 9۸ منفی ۰.۳ درصدی اعالم 
شــده بود. طبق اعالم مرکز آمار ایران، در بهار امسال، در میان بخش های مختلف 
تولیدی کمترین نرخ تورم فصلی مربوط به بخش کشاورزی )۳.۶ درصد( و بیشترین 

نرخ مربوط به بخش برق )۴۰.۶ درصد( بوده است.
تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در 
فصل بهار ۱۳99 به ۱۱.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل 
۱۱.۷ درصد افزایش داشته است. کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش 

خدمات )۶.۷ درصد( است.
تورم نقطه به نقطه

تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نســبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( در فصل بهار ۱۳99 به ۱۲ درصد رسیده و در مقایسه با همین 

اطالع در فصل قبل ۳.۰ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور، در 

فصل بهار ۱۳99 نسبت به فصل بهار سال قبل ۱۲ درصد افزایش دارد.
در محاســبه تورم نقطه به نقطه تولید در فصل بهار امسال نسبت به بهار سال قبل 
 در میــان بخش های مختلف تولیــدی کمترین نرخ مربوط به بخش کشــاورزی 

)۳.۶ درصد( و بیشترین نرخ مربوط به یخش برق )۴۰.۶ درصد( است.
تورم ساالنه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل بهار 
۱۳99 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۲۳.۶ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در فصل قبل ۱۳.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. در فصل موردبررسی 
در میان بخش های اصلی تولیدی در کشــور، کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش 

برق )9.9 درصد( و بیشترین آن مربوط به بخش معدن )۳۷.۷ درصد( است.
عوامل اثرگذار بر روند تورم تولید در فصل بهار ۱۳99

بررســی تحوالت اقتصادی فصل بهار نشــان می دهد، در این فصل حوزه تولید با 
کمبود عرضــه و افزایش قیمت مــواد اولیه و تجهیزات موردنیاز روبرو شــده که 
مســتقیماً به رشــد قیمت تمام شــده کاال و خدماتی تولیدی و جهش نرخ تورم 
تولیدکننده دامن زده اســت. این در حالی اســت که بررسی گزارش های مدیران 
خرید )شــامخ( در ماه های گذشته نشان می دهد بنگاه های اقتصادی به واسطه افت 
قدرت خرید مشــتریان، با کاهش جدی تقاضا نیز مواجه شده اند و در این شرایط 
برای تأمین نقدینگی در گردش و پوشش دهی هزینه های جاری و حقوق کارکنان 

دست به کار عرضه محصوالت با قیمتی پایین تر از قیمت نهایی شده اند.
به عبارت دیگــر، تــورم تولیدکننده در فصل بهار امســال در حالی با جهش ۱۱.۷ 
درصــدی نســبت به فصل زمســتان 9۸ مواجه شــده که بخــش قابل توجهی از 
تولیدکنندگان مجبور شــده اند برای کسب منابع موردنیاز کوتاه مدت خود اقدام به 

فروش محصوالت و خدمات به کمتر از قیمت اقدام کنند.

از  حمایــت  قانــون 
شــرکت ها و موسسات 
دانش بنیان به تحریک 
نوآوری  عرضه  ســمت 
و ایجاد تعــداد زیادی 
اســتارتاپ و شــرکت 
منجر  بنیــان  دانــش 
شده و  اکنون زمان آن 
رسیده تا با بازبینی در 
قانون، ســمت تقاضای 
نوآوری و فناوری یعنی 
صنایع بزرگ و پیشرو در کشور را تقویت کنیم. بنابراین در 
ســند جهش تولید دانش بنیان، باید به دنبال تقویت بازار 

شرکت های این بخش بود.
رویکــرد کلــی طرحی کــه اکنــون تهیه شــده، تکیه بر 
استارتاپ ها و شــرکت های زایشی است که در قانون فعلی 
که سال ۸9 تصویب شــده بر شکل گیری و افزایش تعداد 
آنها تاکید شده و در یک دهه گذشته اجرای آن مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در واقع ما از نظر کمیت و حتی کیفیت 
در ایجاد و پرورش شرکت های دانش بنیان نوپا و استارتاپ 
ها موفق بودیم اما نکته اینجاســت که در قانون جدید باید 

مانند هر کشــوری دیگری به فکر صنایع بزرگ و پیشــرو 
باشیم. صنایعی که قرار است مسیر حرکت فناوری شرکت 
های کوچک را روشــن کنند و به آنهــا و کل اقتصاد خط 
بدهند. به نظر اکنون زمان حمایت از شــرکت های پیشرو 
و بزرگ است. ســندی که اکنون تهیه شده حاوی مطالب 
خوبی است از جمله در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی که مدت 
هاســت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مورد 
آن تحقیق کرده است. در واقع اعتبار مالیاتی معادل هزینه 
های انجام شــده برای تحقیق و توســعه به منظور افزایش 
ســهم بخش خصوصی در فعالیت هــای R&D و تجاری 

سازی طرح های فناورانه است.

یکی دیگر از نقاط مثبت ســند به رسمیت شناختن دانش 
فنی اســت که در واقع تمام دارایی یک شرکت دانش بنیان 
به شــمار می رود. پس از تصویب ایــن قانون باید بیش از 
این ها روی آن کار شود تا ســازو کاری برای ارزش گذاری 
وثیقه گــذاری، ارزیابــی و ... اینگونه دارایــی ها  طراحی 
و طــی یک آیین نامــه ای جهت اجرا ابالغ شــود. به رغم 
تمام تغییراتی که در ســال های گذشته رخ داده بانک ها و 
سرمایه گذاران همچنان براساس برآورد دارایی های منقول 

شرکت ها را می سنجند.
جلوگیری از بروز رانت، مهم ترین انتظار اکوسیســتم دانش 
بنیان از سند جهش تولید دانش بنیان است.  براساس ماده 
۲۷  این سند شرکت های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی 
و غیر دولتی نمی توانند از امکانات این قانون استفاده کنند، 
که بسیار قانون مهم و مثبتی است اما برخی از نهادها مانند 
قرارگاه سازندگی، آستان قدس، ستاد فرمان امام )ره(، بنیاد 
مستضعفان و غیره هم باید به این فهرست اضافه شوند. زیرا 
این نهادها از نظر مالی و روابط سیاســی بسیار قدرتمندند 
و عالقه بسیاری هم برای ورود به فعالیت های دانش بنیان 
دارند اما شــرکت دانش بنیان واقعی در بسیاری مواقع توان 
مقابلــه و رقابت با این نهادهــا را ندارد و در بازار محکوم به 

نابودی است.

باتوجه به بندهای ۱۲ و ۱۵ و ۲9 ســند جهش تولید دانش 
بنیان، تعدد صندوق های و بنیادها در کشور فسادزا و باعث 
افزایش بروکراســی و اتالف منابع و وقت اســت و از این رو 
پیشنهاد می شود از طراحی و ایجاد صندوق ها و بنیادهای 

جدید در این قانون خودداری شود.
نکتــه مهم دیگر اینکه در این قانــون رویکردی در این باره 
که  چطور باید افزایش ســهم صــادرات محصوالت دانش 
بنیــان از کل صادرات را محقق کــرد، نمی بینیم. حتی در 
این شرایطی که صادرات نفت و محصوالت مرتبط به خاطر 
تحریم ها بســیار کم شده اســت، هنوز فکر نمی کنم سهم 
صادرات محصوالت دانش بنیان از ســهم صادرات کشور به 
یک درصد برســد. زمانی می توانیم بگوییم که جهش تولید 
در دانش بنیان ها داشــتیم که این محصوالت به طور مثال 
۲۰درصد  یا ۱۰درصد از ســهم کل سبد صادراتی کشور را 

داشته باشد.
در ماده های یک تا سوم تعیین مصادیق دانش بنیان انجام 
شــده که این امر در قانون موجب می شود طول عمر قانون 
کوتاه شــود. به طور کلی پیشنهاد می شود تعیین مصادیق 
با قابلیت اولویت بنــدی و بازنگری در اولویت های فناوری 
کشور توســط یک نهاد که اینجا می تواند معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری باشد، انجام شود.

مجلس به دنبال اصالح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است
جلوگیری از تصویب آیین نامه های مزاحم

روند کاهشی شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار معکوس شد
پرش تورم فصلی تولید در بهار 99

۳نکته مهم که باید در اسناد توسعه ای شرکت های دانش بنیان به آن توجه کرد
تقویت بازار داخل، صادرات و ایستادگی در برابر رانت

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان
افشین کالهی
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مازاد تجاری چین و ایاالت متحده بیشتر شد

آیا غول های فناوری هم به سرنوشت امید به بازگشت اقتصاد جهان؟
غول های نفتی دچار می شوند؟

ترقی اقتصادی : کمتر از یک دهه قبل، شرکت نفتی اکسون موبیل ارزشمندترین شرکت جهان بود 
اما کاهش مداوم ارزش ســهام این شرکت طی سال های اخیر کار را به جایی رساند که هفته گذشته 
نام این شرکت از فهرست ۳۰ شرکت بزرگ بورس نیویورک –که شاخص میانگین صنعتی داو جونز بر 

اساس تغییرات قیمت سهام آنها محاسبه می شود- خارج شد.
همان گونه که امروز تعداد انگشت شماری از ابرقدرت های فناوری آمریکا به نوعی بر اقتصاد و بازار سهام 
این کشــور حکومت می کنند و بر رخدادهای جهانی تأثیر می گذارند، در گذشــته ای نه چندان دور 
ابرقدرت های نفتی از جمله اکســون موبیل در این جایگاه ایستاده بودند. امروز بسیار دشوار است که 
تصور کنیم غول های فناوری در آینده قدرت خود را از دست خواهند داد؛ همان طور که تا همین چند 
سال قبل هم کمتر کسی تصور می کرد که تقاضا برای سوخت های فسیلی فروکش کند و شرکت های 
نفتی به وضعیتی که امروز شاهدش هستیم، دچار شوند. این فقط بخشی از تحوالتی است که به عصر 
غول های نفتی پایان داده و آغاز عصر غول های فناوری را رقم زده است. امروز کل سهام شرکت اکسون 
موبیل ارزشی کمتر از ثروت »جف بیزوس« مؤسس و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک آمازون دارد.

ستاره اکسون موبیل افول کرد، زیرا دنیا تغییر کرد اما این شرکت تغییر نکرد. اکنون سؤال این است 
که آیا آنچه برای اکســون موبیل اتفاق افتاد را می توان هشداری برای غول های فناوری قلمداد کرد؟ 
اگر پاســخ منفی است، آیا نشــانه ای دال بر اینکه غول های فناوری به دالیل مشخصی شکست ناپذیر 
هســتند، وجود دارد؟ پروفسور اســتیو کول، روزنامه نگار و استاد روزنامه نگاری در دانشگاه کلمبیا، در 
کتاب »امپراتوری خصوصی: اکسون موبیل و قدرت آمریکایی« که در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسید، شرح 
داده اســت که چگونه این غول نفتی در اوج قدرت خود عماًل در سیاست خارجی دولت آمریکا ایفای 
نقش کرده و گاهی از رهبران خودکامه کشورهای ثروتمند نفتی ]حاشیه خلیج فارس[ حمایت می کرد 
و دیدگاه های افراد درباره مسائل مهمی مانند تغییرات آب وهوایی را به گونه ای تحت تأثیر قرار می داد که 
با منافعش همخوانی پیدا کنند. پروفسور استیو کول از شرکت اکسون موبیل به عنوان قدرتمندترین 
نیروی غیرمنتخب جهان نام می برد. چندین سال است که از خود می پرسیم آیا غول های فناوری در 
این زمینه نیز جای اکسون موبیل را گرفته اند؟ شرکت اپل اگر از مهارت های دیپلماتیک خود در آمریکا 
و چین برای دســتیابی به منافع تجاری اســتفاده نکرده بود، امروز در این جایگاه قرار نداشت. شبکه 
اجتماعی فیس بوک نیز چنان تأثیرگذار اســت که هم ابــزاری علیه دولت های خودکامه و هم ابزاری 
در دست آنها قلمداد می شود. شرکت گوگل عماًل رویکرد نهادهای رگوالتوری دولتی و عموم مردم به 
قوانین آنتی تراست را جهت می دهد. اگرچه این مقایسه ناقص است، اما می توان گفت غول های فناوری 

امروز از برخی جهات مانند شرکت اکسون موبیل در دهه های گذشته، امپراتوران خصوصی هستند.
پس از آن که پروفسور استیو کول کتاب خود را منتشر کرد، دیری نپایید که روند افول قدرت و ثروت 
اکســون موبیل آغاز شــد و عنوان ارزشمندترین شرکت جهان به اپل رســید. اکسون موبیل و دیگر 
غول های نفتی قربانی رونق فرکینگ )تکنیک شکست هیدرولیکی( و همچنین فاصله گرفتن تدریجی 
جهان از سوخت ها فسیلی –که به کاهش نرخ رشد تقاضای جهانی نفت انجامید- شدند. البته شرکت 
اکسون موبیل هنوز هم از قدرت و نفوذ برخوردار است، اما نه به اندازه دهه های گذشته. کلیفورد کراوس، 
خبرنگار نیویورک تایمز در حوزه انرژی، درباره مقایسه غول های نفتی با غول های فناوری و علت عقب 
ماندن غول های نفتی می گوید: »زمانه عوض شــده است و این شرکت های بزرگ ]غول های نفتی[ به 
اندازه کافی چابک و زیرک نبوده اند.« به طور کلی سرنوشت غول های نفتی به تقاضای محصولی وابسته 
است که شرکت ها نمی توانند آن را کنترل کنند، در حالی که غول های فناوری ظاهراً از این ناحیه کمتر 
آسیب پذیر هستند. البته مدیران اغلب شرکت های فناوری نیز همواره نگرانند که مبادا شرکتشان سقوط 
کند یا به شرکتی بی ربط با دنیای امروز بدل شود. آنها به سرگذشت اکسون موبیل فکر نمی کنند، بلکه 
به تاریخچه شرکت های به ظاهر شکست ناپذیری می نگرند که زمانی در عرصه فناوری پیشتاز بودند، 
اما بر اثر تغییرات سریع در این حوزه اکنون دیگر حتی نامی از آنها باقی نمانده است. با این حال، باید 
خاطرنشــان کنیم که اگرچه سقوط برخی از غول های فناوری امری امکان پذیر و قابل تصور است، اما 

تصور اینکه کل حوزه فناوری قدرتش را از دست بدهد، در حال حاضر بسیار دشوار است.

ترقــی اقتصادی : داده های گمرک چین  نشــان داد که 
صادرات دالری کاال در چین برای ماه اوت نســبت به سال 
گذشته، 9.۵ درصد افزایش داشــته است. در همین دلیل 
واردات دالری کاال بــه چین در ماه اوت نســبت به ســال 
گذشــته ۲.۱ درصد کاهش را نشان می دهد. سی ان بی سی 

گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
طبق این گزارش و براساس نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان 
انتظار داشــتند که صادرات در ماه اوت نســبت به ســال 
گذشــته ۷.۱ درصد رشد کند و نســبت به ماه ژوئیه رشد 
۷.۲ درصدی را نشــان دهد. آنها همین طور انتظار داشتند 
که واردات در ماه اوت نســبت به سال گذشته ۰.۱ درصد 
افت کند و نســبت به ماه ژوئیه کاهش ۱.۴ درصدی داشته 
باشد. اما به نظر می رسد که تمام پیش بینی ها اشتباه از آب 

درآمده است.
چین مازاد تجاری ۵۸.9۳ میلیارد دالری برای ماه اوت ثبت 
کرده است. این میزان هم از تخمین ۵۰.۵۰ میلیارد دالری 
اقتصاددانان باالتر اســت. مازاد تجــارت چین در ماه ژوئیه 

۶۲.۳۳ میلیارد دالر بوده است.

طبق بررسی های رویترز، این رشد صادرات سریع ترین رشد 
طی یک ســال و نیم گذشته بوده است. بااین حال به گفته 
تحلیلگــران حتی اگر تصویر کلی تجارت چین رو به بهبود 
باشد، اما چشم انداز آن بدون چالش نیست، چراکه داده های 
واردات که کاهش داشته اســت، به مصرف داخلی ضعیف 

اشاره دارد.
اما بااین حال میزان رشد صادرات طی سه ماه متوالی باعث 
رشــد اقتصاد چین در نیمه دوم سال خواهد شد. به گفته 
کارشناســان اگرچه تعداد واردات در ماه اوت ناامیدکننده 
بوده است، اما تقاضا برای کاالها بسیار زیاد بوده است. البته 

به جز واردات ماشین آالت که ضعیف شده است.
درواقع چینی ها بیشتر مواد اولیه می خرند، اما هنوز نسبت 
به چشم انداز سرمایه گذاری براساس میزان واردات بدبینی 
وجود دارد. از طرفی رشــد صادرات در حال حاضر به دلیل 
تقاضــا برای تجهیزات محافظت شــخصی و وســایل خانه 
ازجمله کامپیوتر رخ داده اســت. وضعیتــی که احتماالً در 
ماه های آینده افت خواهد کــرد. درواقع وقتی خانواده های 
اروپایــی و آمریکایی یــک لپ تاپ و یا دو کنســول بازی 

خریداری کرده اند، قرار نیســت به این خرید در آینده هم 
ادامه دهند.

بااین حــال فشــارهای نزولی برای اقتصــاد چین همچنان 
پابرجاســت که شــامل انتخابات آینده ریاســت جمهوری 
امریکا در ماه نوامبر در میانه رابطه تنش آلود بین دو اقتصاد 

بزرگ جهان می شود. اختالفات ایاالت متحده و چین موارد 
مختلفی از تجارت تا فناوری دربرگرفته است.

طبق این گزارش مــازاد تجاری چین بــا ایاالت متحده از 
۳۲.۴۶ میلیارد دالر در ماه ژوئیه به ۳۴.۲۴ میلیارد دالر در 

ماه اوت افزایش یافته است.

گزارش

ترقی اقتصادی : چین احتماالً طی چند ســال آینده به بزرگ ترین اقتصاد 
جهان تبدیل خواهد شــد و خود را برای تغییرات عمده در تجارت بین الملل 
آمــاده می کند. در جهانی که تحت تأثیر همه گیــری کرونا و تنش با امریکا 

ســپری می شــود، دولت چین اصالحاتی سیاســی برای تقویت اقتصاد خود 
به کاربــرده و این به آن »چرخــش دوگانــه« )dual circulation( گفته 
می شــود. این عبارت به طور گســترده به دو حلقه فعالیت اقتصادی داخلی و 
خارجی چین با تاکید بیشتر نسبت به قبل و روی کسب وکارها در خانه اشاره 
دارد. سی ان بی ســی به سیاست جدید چین برای به دست آوردن قدرت اول 

جهان و تغییرات رویکرد اقتصادی این کشور پرداخته است.
این طرح جدید چند ماه پیش در گفتگوی سیاســی سطح باال میان مقامات 
چین صورت گرفته اســت، چند ماه قبل از اینکه مقامات قصد داشته باشند 
طرح اقتصــادی چین برای نیم دهه آینده، یعنی برنامه توســعه پنج ســاله 
چهاردهم را منتشر کنند. افزایش بحث ها درباره این برنامه برخی از پیامدهای 

تجارت جهانی را آشکارکرده است.
به طور مثال اقتصاددانان ICBC International شرکت تابعه هنگ کنگ 
در چند هفته گذشــته یکســری یادداشــت درباره این چرخش دوگانه ارائه 
کرده اند. دریکی از این گزارش ها، پیامدهای سیاســت چین برای دور بعدی 
جهان شــدن موردبحث قرارگرفته است. نویســندگان از دو نمودار استفاده 
کرده انــد. اولیــن مورد نشــان می دهد که اقتصــاد بین المللــی متمرکز بر 

ایاالت متحده به عنوان قطب تقاضای جهانی قرار دارد.
مورد دوم، جهان را به سه قسمت تقسیم کرده است. اروپا، آمریکای شمالی و 
آســیا که در مقیاس منطقه ای با یکدیگر در تعامل هستند. چین و »چرخش 

داخلی« آن در مرکز آسیا قرار دارد.

ترقی اقتصادی : بر اســاس گزارش رسمی دفتر ملی آمار هند، تولید ناخالص 
داخلی این کشــور در سه ماهه دوم سال جاری میالدی ۲۳.9 درصد نسبت به 
دوره مشــابه سال قبل کاهش یافته است که این میزان افت تولید از نخستین 

سال ثبت آمارهای اقتصادی در هند تاکنون بی سابقه بوده است.
آمارهای رســمی منتشر شده از ســوی دفتر ملی آمار هند حکایت از این دارد 
که این کشور که در دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای 
بزرگ جهان به خود اختصاص داده بود، در ســه ماهه دوم سال جاری میالدی 
شــدیدترین افت کاهش تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر اقتصادهای 

بزرگ جهان به ثبت رسانده است.
دفتر ملی آمار هند روز دوشــنبه در گزارشــی اعالم کرد که اقتصاد این کشور 
در ســه ماهه نخست سال مالی جدید )ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰( در مقایسه 
با دوره مشــابه ســال قبل ۲۳.9 درصد کوچکتر شده است که این میزان افت 
تولید ناخالص داخلی از سال ۱99۶ یعنی نخستین سال ثبت و انتشار آمارهای 
رســمی اقتصادی در هند، بی سابقه بوده است. بر اساس گزارش دفتر ملی آمار 
هند، بخش های ساخت وســاز، تولید و حمل ونقل در دوره سه ماهه مذکور بیش 
از ســایر بخش های اقتصاد این کشــور از بحران کرونــا و تبعات اقتصادی آن 

آسیب دیده اند.
با توجه به اینکه بســیاری از کارگران هندی در بخش غیررســمی اقتصاد این 
کشــور مشغول کار هســتند و مراجع آماری این کشــور دسترسی چندانی به 
آمارهای افراد شــاغل در بخش غیررســمی از جمله خیاط ها، کارگران روزمزد 
کارگران مزرعه، کالســکه ران ها و ... ندارند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر 
این باورند که آمارهای رسمی منعکس کننده میزان آسیب های وارده به بخش 
غیررســمی اقتصاد نیســت و به همین دلیل میزان افت تولید ناخالص داخلی 
هند بر اثر بحران کرونا می تواند حتی بیشــتر از رقم اعالم شــده از سوی دفتر 

ملی آمار هند باشد.
ادیتی نایار از اقتصاددانان مؤسسه ســرمایه گذاری و اعتبارسنجی ICRA در 
دهلی نو، در این خصوص می گوید: »محدودیت های شــدید در دوره سه ماهه 
گذشــته به افت فاحش فعالیت های اقتصادی، از دست رفتن شغل ها و کاهش 
سطح درآمد منجر شده اســت. با انتشار آمارهای اصالح شده احتماالً مشخص 

خواهد شد که رکود اقتصادی عمیق تر از این است.«
نارنــدرا مودی، نخســت وزیر هنــد، در اواخر مــاه مارس ]اوایــل فروردین[ 
محدودیت های به شــدت ســختگیرانه ای را برای جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا در این کشــور وضع کرد. مودی دستور داد که کلیه شهروندان هندی در 
خانه های خود بمانند، حمل ونقل متوقف و اغلب کسب وکارها تعطیل شوند. در 
نتیجه این محدودیت ها، میلیون ها نفر از کارگرانی که طی سال های اخیر برای 
به دست آوردن شغل از روستاها به مناطق شهری مهاجرت کرده بودند، تصمیم 
گرفتند که به روستاهای خود بازگردند. در پی عمیق تر شدن رکود اقتصادی در 
هند، مقامات این کشور برخی از محدودیت های وضع شده برای مقابله با شیوع 
ویــروس کرونا را لغو کردند و این تصمیم باعــث افزایش جابجایی ها و متعاقباً 
شــیوع بیشتر ویروس شد، به طوری که هند اکنون باالترین آمار شیوع ویروس 

کرونا را در جهان دارد.
هنــد که بالغ بــر ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت دارد، تا همین چند ســال قبل نفر 
جزو چابک ترین اقتصادهای جهان بود و با نرخ رشدی بالغ بر ۸ درصد در سال 

رکورددار رشــد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می رفت. اما 
حتی قبل از آغاز بحران کرونا، روند کاهش نرخ رشــد اقتصادی هند آغاز شده 
بود. در ســال ۲۰۱9 نرخ رشــد اقتصادی هند به کمترین میزان خود پس از 
بحران جهانی ۲۰۰۸ رسید و این کشور جایگاه خود به عنوان سریع ترین اقتصاد 

بزرگ جهان را از دست داد.
داده های منتشر شده از ســوی دفتر ملی آمار هند نشان داد که شاخص هایی 
ماننــد مخارج مصرف کننده، ســرمایه گذاری بخش خصوصــی و صادرات طی 
سه ماهه گذشته افت شدیدی داشته اند. فعالیت در بخش های تجارت، هتلداری 
و حمل ونقل در این دوره ســه ماهه به طور متوســط ۴۷ درصد افت داشــته و 
تولیدات بخش صنعت هند نیز ۳9 درصد کاهش یافته است. تنها نقطه روشن 
اقتصاد هند در ســه ماهه گذشــته، بخش کشــاورزی این کشور بوده است که 
به لطف بارش های ســنگین در فصل باران های موســمی امسال، سطح تولید 

ناخالص آن نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۴ درصد رشد داشته است.
اقتصاددانان هشــدار می دهند که افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا )بیماری 
کووید-۱9( در هند می تواند روند بهبود اقتصاد این کشــور را به تأخیر بیندازد 
و بانــک مرکزی هند )رزرو بانک( را مجبور به اتخاذ سیاســت های انبســاطی 

شدیدتر در قالب کاهش مجدد نرخ بهره و ارائه محرک های پولی جدید کند.
به گفته ادیتی نایار از مؤسسه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی ICRA، در حالی 
که روند بهبود در بخش هایی از اقتصاد هند آغاز شده است، افزایش موارد ابتال 
بــه ویروس کرونا در هند و محدودیت های تازه ای که برای مهار این ویروس در 
نظر گرفته شــده اســت، می تواند در این روند اختالل ایجاد کند. هند در حال 
حاضر با بیــش از ۳.۷ میلیون مورد ابتال به ویــروس کرونا، از این لحاظ پس 
از آمریکا و برزیل در رتبه ســوم جهان قرار گرفته اســت. از طرفی تعداد موارد 
ابتــال به ویروس کرونــا در هند اخیراً به حدود ۸۰ هزار مورد در روز رســیده 
اســت که این رقم در مقایســه با سایر کشورهای جهان بســیار باالتر است. با 
این حال، نرخ مرگ ومیر بر اثر ابتال به ویروس کرونا در هند هنوز هم نســبت 
به بســیاری از کشورها پایین تر اســت )حدود ۱.۸ درصد کل مبتالیان( که به 
گفته کارشناســان، این تفاوت به دلیل جوان تر بودن جمعیت هند در مقایسه 

با این کشورهاست.
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند، همچنان به دنبال این اســت که کشــورش 
در ســال ۲۰۲۴ -یعنی زمــان برگزاری دور بعدی انتخابــات عمومی هند که 
احتماالً مودی نیز در آن شــرکت خواهد کرد تا شاید برای سومین دوره پیاپی 
نخست وزیر هند شود- یک اقتصاد ۵ تریلیون دالری باشد. هند در سال ۲۰۱9 
با تولید ناخالــص داخلی حدود ۲.9 تریلیــون دالری، پنجمین اقتصاد بزرگ 
جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان بود. اما اکنون بسیاری از اقتصاددانان 
بر این باورند که اقتصاد هند در سال ۲۰۲۰ ممکن است تا ۱۰ درصد کوچکتر 
شــود و در صورت تحقق این پیش بینی، دستیابی به هدف »اقتصاد ۵ تریلیون 

دالری« در افق ۲۰۲۴ بسیار دشوار خواهد شد.
 )ISS( پروفســور آرون کومار، استاد اقتصاد مؤسســه علوم اجتماعی دهلی نو
معتقد است ضربه وارد شده در جریان بحران کرونا به بخش غیررسمی اقتصاد 
هند -که میلیون ها کارگر که اغلب از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند را در 
بر می گیرد- بســیار شدیدتر از چیزی است که بسیاری از مردم تصور می کنند. 
وی می گوید: »برآورد من این اســت که وقتی دولت بخش غیررســمی اقتصاد 

را در محاســبات خود وارد کند، میزان افت تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد 
خواهد رسید.«

آمادگی چین برای آینده ای که در آن امریکا مرکز تقاضای جهانی نیست
دور جدید جهانی شدن با چین

نیویورک تایمز گزارش می دهد
اقتصاد هند چگونه 24 درصد کوچک شد؟
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تا  نوجوانی که  دختر   : ترقی اقتصادی 
سال گذشته در متروی تهران دستفروشی 
می کرد، جز کودکان خوش اقبالی بود که 
هنر زندگی اش را یکبــاره زیر و رو کرد 
و شــب گذشــته در یکی از معتبرترین 
ونیز(  فیلم  )جشنواره  دنیا  جشنواره های 

روی صحنه حضور یافت.
بــدون خودروســت که  ِونیز، شــهری 
رفت وآمدهــا در درون آن با قایق انجام 
می شــود؛ یک شــهر رویایی که آروزی 
بســیاری در سراسر دنیا یکبار حضور در 
این شــهر و دیدن زیبایی هایی در حال 
سقوط آن است؛ زیبایی هایی که به گفته 
کارشناسان هرسال بیش از پیش در آب 
فرو می رونــد و دیر زمانی دیگر اثری از 

آنان نیست.
جشــنواره فیلــم ونیــز )بــه ایتالیایی: 
 Mostra Internazionale d'Arte
 )Cinematografica di Venezia
دومین جشــنواره فیلــم از نظر قدمت 
و یکــی از بزرگ تریــن جشــنواره های 
ســینمایی جهــان بــه شــمار می آید. 
جشــنواره فیلــم ونیز نخســتین بار در 
ســال ۱9۳۲ میالدی برگزار شــد و در 
کنار جشــنواره هایی چــون کن و برلین 
از مهمترین رخدادهای ســینمایی اروپا 

و جهان است.
شب گذشــته این جشنواره میزبان فیلم 
خورشــید تازه ترین اثــر مجید مجیدی 
فیلمســاز ایرانی بود که به سیاق بیشتر 
ســال های فعالیــت خویش و بــا توجه 
به ســابقه آثار دهه هفتاد و هشــتادش 
بــار دیگر مواجهه ای بــا دردهای عمیق 
و حقیقــی زندگی به ویژه بــرای طبقه 

ضعیف جامعه داشت.
مجیــدی به عنــوان یکی از شــناخته  
شده  ترین فیلمســازان ایرانی در جهان، 
سال های قبل با فیلم سینمایی بچه  های 
آسمان در میان نامزدهای نهایی دریافت 
اســکار بهترین فیلم خارجی  زبان حضور 
داشــت. وی با فیلم هایی چون بچه  های 
آسمان، رنگ خدا ، باران و آواز گنجشک  
ها، همواره دغدغه مندی خود را نســبت 
به فقــر آن هم در رده ســنی کودک و 

نوجوان نشــان داده و جوایز متعددی را 
از جشــنواره  های معتبر جهانی دریافت 

کرده است.
آخرین ســاخته مجیدی فیلم هم فیلم 
دغدغه منــد دیگری اســت کــه زندگی 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت 
و افغــان را نشــان می دهد. کــودکان و 
موقعیتشــان  واســطه  به  نوجوانانی که 
به شــدت در معرض سوءاســتفاده ها و 
آســیب های مختلف قرار دارنــد و نیاز 
است دیده شــوند؛ نوجوانان و کودکانی 
کــه به رغــم تمــام نامالیمــات زندگی 
همچنــان می دونــد و امیــد خویــش 
 )اگرچــه واهــی( را حفــظ می کننــد 

و هروز می جنگند.
 نکته جذاب و متفاوت در ساختۀ متاخر 
مجیــدی حضور چهره هایــی تازه در اثر 
نوجوانی  بود. چهره های  ســینمایی وی 
که اگرچه بازیگر نبودند و شــناختی از 
ســینما نداشتند ســال ها در دل همان 
طبقــه اجتماعی ای کــه مجیدی زمینه 
قصه اش ســاخته بود، زیســته بودند و 
چم و خم آن را بهتر از تمام تماشــاگران 
اثر می شناختند؛ شــمیال شیرزاد دختر 

نوجوانی کــه به همراه برادرش ابوالفضل 
شیرزاد نقش دختری افغان و دستفروش 
را در فیلــم بــازی می کــرد، حقیقتــا 
پناهجویــی افغان بود کــه مجیدی وی 
را به عنوان یک کودک کار در »مدرســۀ 
صبــح رویش« مخصوص کــودکان کار 
دیــد و انتخاب کــرد. همچنان که دیگر 
بازیگران کم ســن و سال این فیلم یعنی 
روح  اهلل زمانی و ســید محمدی موسوی 
)و ابوالفضل شــیرزاد( از همین مدرسه و 
همگی کودکان کاری بودند که در چند 
نوبت تست دادند و ســرانجام به عنوان 

بازیگر انتخاب شدند.
شــب گذشــته و در خــالل اختتامیه 
جشــنواره ونیز روح اهلل زمانی برای بازی 
استعداد  جایزه  در خورشید،  درخشانش 
نوظهــور جشــنواره را نیــز از آن خود 
کرد؛ شمیال شــیرزاد که در این مراسم 
حضور داشــت و به جای روح اهلل زمانی 
کــه کرونا مانع ســفرش به ونیز شــد، 
)همراه بــا مجیــدی( روی صحنه رفت 
خطاب بــه حضار گفت: »مــن و امثال 
روح اهلل همــه کودکیمــان را در خیابان 
دست فروشــی کردیم. من تا همین یک 

ســال پیش دست فروشــی می کردم. از 
 آقــای مجیدی ممنونم کــه رویاهای ما 

را به ما برگرداند«.
کودکانی که به خیابان تعلق ندارند

نگاهی به مسیر طی شدۀ زندگی شمیال 
شیرزاد و روح اهلل زمانی حقیقتا پتانسیل 
باالیی برای بدل شــدن بــه فیلم دارد و 
حتی خودش یک فیلم اســت؛ حضور دو 
نوجوان که در قعر طبقه بندی های سفت 
و سخت جامعه ای قرار دارند )به خصوص 
برای شمیال که دختری افغان بود( و حاال 
یک شــبه ره صدساله طی می کنند و در 
جایگاه معتبری می ایســتند که بسیاری 
ســال ها برای آن تالش کرده اند و شاید 

هنوز هم دیده نشده اند.
در این داســتان البته باید بر اهمیت دو 
نکته اذعان کرد: لزوم توجه به پتانسیل ها 
و توانایی هــای کودکان کار که اساســا 
نادیده گرفتن جامعه و بی توجهی به سن 
و نیازهایشــان، آنان را چنین به حاشیه 
رانده است و دیگر قدرت و توان هنر برای 
درهم شکســتن پایگاه و جایگاه هایی که 
بعضا جامعه و اقتصاد ســفت و سخت بر 

آن پای می فشارند.

نمونه شمیال و روح اهلل عالوه بر استثنایی 
بودن به منزله گشودن افق امید است بر 
زندگی تمام نوجوانانی که به هر شــکل 
برای آینده خویش تالش می کنند؛ البته 
این جرقــه در زندگی ایــن دو نوجوان 
ممکن اســت در همین حد باقی بماند و 
دیگر نامی و نشانی از این نوجوانان موفق 
شنیده نشود. همچنان که دیگر خبری از 
سایر ستاره های سال های دور فیلم های 
مجیدی نیســت؛ اما نکته اساسی و قابل 
توجه قدرت و استعداد نادیده گرفته شده 
این کودکان و نوجوانان اســت؛ کودکانی 
که حق تحصیل و زندگیشان تحت شعاع 
طبقه اقتصادی و معیشــت خرد شده و 

کنار رفته است.
هنر و در اینجا ســینما نشــان داد هنوز 
هم می تــوان این کــودکان و نوجوانان 
را از خیابــان )که یقیننــا جایگاه هیچ 
کودکی نیســت( بیرون کشید و آنان را 
به جایگاه هــا و نقش های دیگری متصل 
ســاخت؛ نقش هایــی که ممکن اســت 
همچون شــمیال و روح اهلل قصه مجیدی 
پتانســیل آن را داشته باشــند یا حتی 

نداشته باشند.
این کودکان در سینما خوش درخشیدند 
و نشــان دادنــد می توانند بــه آن تعلق 
داشــته باشــند اما کودکان دیگر لزوما 
ممکن اســت متعلق به سینما نباشند و 
قرار نیســت از همه کودکان کار ستاره 
سینما بسازیم )البته که آنان ستاره های 
زندگی خود و خانواده شــان هستند( اما 
آنچه مسلم است این کودکان متعلق به 
خیابان نیســتند و باید دستی آنان را از 
این فضا دور ســازد. دستی که در وهله 
اول اهمیت آموزش و رشــد را برای آنان 
در نظر گیرد و در وهله دوم خطر از بین 
رفتن و هرز رفتن این کودکان را دریابد.

آنهــا همانقدر کــه می توانند به شــرط 
توجــه همچــون نمونه شــمیال و روح 
اهلل، افتخــار ملــی مــا در عرصــه بین 
الملل باشــند در صــورت نادیده ماندن 
و هــرز رفتن می تواننــد موجب افزایش 
 آمار آســیب های اجتماعی و مشــکالت 

جامعه باشند.

از متروی تهران تا قایق های ونیز
موشکافی یک پدیده نامطلوب اجتماعی؛

عامل گسترش بدبینی در جامعه چیست؟
ترقی اقتصادی : جوامع در بروز بدبینی میان افراد خود نقشــی مهم دارند. درواقع، اجتماعی 
که ارتباط افراد آن با یکدیگر بر اساس بی اعتمادی و سوءظن پایه گذاری شده باشد، بدبینی را 
در میان اعضای خود رواج می دهد. محققان این موضوع را بر پایه کشور خودمان مورد بررسی 

قرار داده اند.
 ترویــج بدبینی و بی اعتمادی، به طور غیرمســتقیم و از طریق ارائــه الگوهای رفتاری صورت 
می گیرد. ازجمله نمودهای آن استفاده از انواع کاغذبازی های اداری و ارائه مدارک کتبی برای 
پرهیز از سوءاستفاده ها در جامعه اســت. در چنین اجتماعی، احتیاط های بی مورد از یکسو و 
سوءاســتفاده از فرصت ها ازسوی دیگر، موجب می شــوند بی اعتمادی در افراد تثبیت شود. به 
همین دلیل، در چنین اجتماعی افراد ارتباط خود را با دیگران براساس بی اعتمادی و احتیاط 

بیش ازحد پایه ریزی می کنند و یا از اعتماد دیگران سوءاستفاده می کنند.
به گفته محققان، مســئله بدبینی اجتماعی با توجه به ابعاد اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
اخالقی که در برمی گیرد، مســئله ای ملی تلقی می شــود که ضروری اســت در پژوهش های 
گوناگون به آن پرداخته شــود. افزایش نابرابری های اجتماعی و بی عدالتی ها و نابسامانی های 
اقتصادی که در ســالیان اخیر افزایش نیز پیدا کرده است، نگرش بدبینانه را افزایش می دهد. 
یافته های پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان موج سوم، نشان داده است که فقط ۶.۵ 

درصد از پاسخگویان، در سطحی باال از اوضاع اقتصادی رضایت دارند.
برای بررســی بیشتر این موضوع، محققانی از دانشگاه یزد اقدام به انجام پژوهشی کرده اند که 
در آن، به رابطه بین احساس بی عدالتی با بدبینی اجتماعی پرداخته شده و از آن به عنوان رنج 

مضاعف شهروندان یاد شده است.
این تحقیق با مشــارکت ۳۸۵ نفر از شــهروندان ۱۵ تا ۶۴ ساله شــهر یزد انجام شده و برای 

جمع آوری داده های مورد نیاز آن، از پرسشنامه های خاص استفاده شده است.
یافته های این پژوهش نشان داده اند که احساس عدالت اجتماعی در بین افراد با کسب نمره ای 
کمتر از ۲، بسیار پایین ارزیابی شده است و در مقابل، بدبینی اجتماعی در این افراد، با حدود 

۷۰ درصد، میزان باالیی را نشان می دهد.
در رابطه با این نتایج، علیرضا افشــانی، اســتاد و محقق جامعه شناســی دانشگاه یزد و دیگر 
همکارش در این تحقیق می گویند: »در پژوهش ما بین احســاس عدالت اجتماعی و ابعاد آن 
یعنی عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای با بدبینی اجتماعی، رابطه ای معکوس و 
معنادار وجود داشته است. این بدان معنی است که با کاهش احساس عدالت اجتماعی، بدبینی 
اجتماعی افزایش می یابد. این نتایج، بیانگر ضرورت توجه بیشتر به بحث عدالت اجتماعی جهت 
جلوگیری از گســترش بدبینی در اجتماع است«. آن ها معتقدند: »پنداشت، آگاهی و تجارب 
افراد در جوامع، از طرق مختلف ازجمله رفتار و اعمال متصدیان جامعه و شرایط و موقعیت های 
حاکم در جامعه کسب می شود و این پنداشت منفی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و قضایی، نشــان دهنده احســاس نابرابری و بی عدالتی در این عرصه هاســت که چه به صورت 
مســتقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر بدبینی اجتماعی اثرگذار است«. این یافته ها حکایت 
از آن دارند که مســئوالن و برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی بایســتی با برنامه ریزی دقیق و 
ســنجیده، در جهت افزایش و تقویت احساس عدالت اجتماعی و کاهش احساس محرومیت، 
گام مؤثری در کاهش بدبینی اجتماعی بردارند. به گفته افشانی و همکارش، »این برنامه ریزی 
را می توان با نگاهی دوراندیشــانه به وضعیت بدبینی اجتماعی در سطح ملی و اجرای تدبیری 
برای کاهش آن از طریق ایجاد و گسترش تشکل های مدنی و سازمان های مردم نهاد امکان پذیر 
کرد. همچنین باید با برنامه ریزی صحیح و دقیق جهت افزایش ســطح رفاه و کیفیت زندگی 
تمامی اقشــار جامعه و ایجاد موقعیت های اجتماعی مناســب نظیر اشتغال برای جوانان، رفع 
 موانع ازدواج، افزایش حقوق بازنشســته ها و غیره، در افزایش احساس عدالت و کاهش بدبینی 

در سطح جامعه اقدام کرد«.

گزارش


