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سایه سنگین »مالیات بر ارزش افزوده« بر سر صنعت بیمه

 نگرانی از شیب کاهشی 
توسعه صنعت بیمه

شرط واگذاری 
 خودروسازان 

از نگاه وزیر صمت
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دالرهای دولتی به راه رانت می روند

نگرانی کارشناسان بخش خصوصی از تصویب 
عجوالنه الیحه تجارت

شتاب زدگی برای اصالح قانون تجارت

یارانه آب در جهان به نفع ثروتمندان است
دنیا با مشکل هدفمندی یارانه ها روبه روست

صفحه 4
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صفحه  7

 پافشاری دولت برای اختصاص دالرهای دولتی 
به کاالهای اساسی ادامه دارد

 3راهکار برای جلوگیری از شوک تورمی
 چطورحمالت سفته بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید را بگیریم

 رشد بورس به بهای 
رکود سایر بازارها

 سفته بازی 
در بورس

سرازیر شدن نقدینگی دست 
مردم به بازار سرمایه

دلیل عمده رشد اخیر شاخص کل بازار سرمایه رکود 
دیگر بازارها و سرازیر شدن نقدینگی دست مردم به 
بازار سرمایه است. فرصت های سرمایه گذاری برای 
مردم در ســایر بازارها متوقف شده است و در شرایط 
کنونی، در افق کوتاه مدت در این بازار امکان کســب 
بازده وجود ندارد. بنابراین همه نقدینگی به سمت...

خواسته بخش خصوصی واقعی بودن نرخ ارز بوده است. 
بخــش خصوصی به دنبال این اســت که نرخ ارز نه به 
طور غیرواقعی افزایش پیدا کند و نه به طور دســتوری 
کاهش یابد. قیمت شناور متناسب با شرایط اقتصادی 
کشور مطلوب بخش خصوصی است. در واقع این عرضه 

و تقاضای واقعی در بازار ارز است که...

چندی پیش قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگانی خبــر از ابالغ ماموریتی جدید به 
موسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی جهت 
بازنگری دســتورالعمل های مخل تجارت از ســال 
97 را داد. الزم اســت این ماموریت هرچه سریع تر 
اجرایی شود و الزاما اتاق های بازرگانی و انجمن ها...

 جنگ تجاری  که به وســیله دولت ترامپ شکل گرفته 
تا جایی پیش رفته که در حال بدل شدن به یک جنگ 
ارزی است. کاهش ارزش واحدهای پولی شاید یکی از 
مولفه های تاثیرگذار بســته سیاستی ای باشد که برای 
اقتصادهایی تجویز می شود که دچار رشد اقتصادی کم 

هستند و مسلماً با مشکالت تجاری زیادی...

 آینده نامعلوم 
جنگ ارزی

عوامل غیراقتصادی، مانع حفظ 
ثبات بلندمدت بازار ارز

ضرورت بازنگری 
دستورالعمل های مخل تجارت
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ترقی اقتصادی : اصالحیه بودجه بنا به درخواســت رهبری و 
تأکید ریاســت جمهوری در اواخر اردیبهشــت و ابتدای خرداد 
امسال تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در آنجا 
نیز تصویب شد. اما به گفته نوبخت اصالحیه مربوط به سال های 

99 و ۱۴۰۰ بوده است.
از ابتدای امســال دولت به دنبال اصالح بودجه اســت. درواقع از 
زمانی که فروش نفت کاهش پیدا کرد و کســری بودجه مســلم 
شد، قرار شد اصالح بودجه صورت بگیرد تا کسری ها هم کاهش 
یابد. البته که منتقدان به همین اصالح بودجه هم اعتراض دارند 
و آن را ناکارآمــد می دانند، اما دولتی ها آن را دوای درد کســری 

بودجه می دانند.
محمدصادق الحسینی درباره اصالح ساختار بودجه معتقد است: 
اصالح ساختار بودجه خواستار اصالحات متعددی شده که نه به 
9۸ بلکه به ســال های آینده هم قد نمی دهد. تجربه نشــان داده 
این گونه طرح های خوب و بزرگ نشانه نزدن هستند. پیش بینی 

من این اســت که در انتها کل کســری بودجه حدود ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومانی از اوراق و از عدم تخصیص بودجه عمرانی تأمین 
می شــود. دولت باید به اصالحات واقعی تــن دهد. در این 7 ماه 
باقی مانده باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ متوقف شــود، حدود ۳۰ هزار 
میلیــارد تومان مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ اســت که هنوز تخصیص 
داده نشده است؛ همچنین حامل های انرژی باید به نحوی افزایش 
یابد که آنچه وارد بودجه می شود حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
باشد. اگر کســری بودجه از روش های صحیح تأمین نشود، تورم 
بســیار باالیی در ســال های 9۸ و 99 خواهیم داشت. پیش بینی 
ما حداقل بین ۵۰ تا 7۰ درصد ســاالنه اســت. فشــار این تورم 
کمرشــکن به ضعیف ترین دهک ها می آید که نان شــب ندارند 
بخورند و متأســفانه امکان خوردن بنزین هزارتومانی به جای نان 

 هم وجود ندارد.«
بااین حال به گفته نوبخت اصالح ساختار بودجه در سال های 99 
و ۱۴۰۰ عملیاتی می شــود. به گفتــه محمدباقر نوبخت، رئیس 

ســازمان برنامه وبودجه، با اصالحیه مجلس روی اصالح ساختار 
بودجه ریزی ســال های 99 و ۱۴۰۰ و با توجه به شرایط حاکم بر 
اقتصاد ایران و دستور مقام معظم رهبری ملزم به نگاهی بلندمدت 

و ۲ ساله به نحوه بودجه ریزی هستیم.
بر اســاس صحبت های نوبخت، هدف همان شعاری است که در 
ابتدای تقدیم اصالحیه اصالح ســاختار بودجه به شورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی، یعنی کاهش ســهم درآمدهای نفتی در 
بودجه کشــور خواهد بود. البته نه این دولت، بلکه همه دولت ها 
آرزوی کاهش ســهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور را دارند  
اما در عمل اتفاقی که رخ می دهد همیشــه با نظریه ها متفاوت 
اســت. درواقع هرزمانی که اوضاع اقتصاد به هم ریخته، دولت ها 
سعی کرده اند به دیگر بخش های اقتصاد توجه کنند و وابستگی 
به نفت را کاهش دهند. اما همین که موعد رســیدن این فرآیند 
بهبود می یابد، اوضاع فروش نفت بهتر می شــود و دولت ها هم 
دیگر نیازی نمی بینند که دردســر راه انــدازی دیگر بخش های 

اقتصــاد را به جان بخرند و ترجیح می دهند با درآمد نفتی تمام 
مشکالت را حل کنند. حاال هم باید دید این دولت که به اصالح 
بودجه دست زده اســت، چقدر می تواند در کاهش وابستگی به 

درآمد نفتی موفق باشد.
اصالحیه بودجه بنا به درخواست رهبری و تأکید ریاست جمهوری 
در اواخر اردیبهشــت و ابتدای خرداد امسال تقدیم شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا و در آنجا نیز تصویب شــد. اما به 
گفته نوبخت اصالحیه مربوط به سال های 99 و ۱۴۰۰ بوده است.

رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور بیان کرد: کلیات این اصالحیه 
بسیار مفصل بود به همین جهت در ۴ فصل و 9 بسته گنجانیده 
شد تا مجلس بتواند آن را بررسی کند. مقرر است تا در نیمه آذر 

بودجه سال 99 با نگاه ۲ ساله به مجلس تقدیم شود.
معــاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکه ســاختار بودجه 9۸ 
طبق مصوب ســال گذشته مجلس شورای اســالمی اجرایی 
می شــود، بیان کرد: با توجه به اینکه بررســی حجم گسترده 
اصالح ساختار بودجه در مجلس زمان بر است ما نیز بررسی ها 
و ســنجش های خود را برای بودجه ریــزی متوقف نکرده ایم و 
براســاس اصالحیه اصالح ســاختار بودجه، بودجه سال آینده 
را تدوین می کنیم چراکه تا حدودی می دانیم مجلس شــورای 
اســالمی با نظر سازمان برنامه وبودجه کشــور و شورای عالی 

اقتصادی سران سه قوه موافق است.

ترقی اقتصادی : آمارهای مربوط به معامالت اوراق مسکن از ابتدای 
امسال تاکنون نشــان می دهد جمعاً ۸میلیون و ۲۲۰هزار از این اوراق 

در فرابورس معامله شده که نسبت به پارسال ۱۴درصد کاهش دارد.
 در حالی که از یک ســال پیش وعده های بسیاری درباره افزایش وام 

مسکن از ۱6۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان از سوی مسئوالن 
وزارت مســکن و شهرسازی داده می شــد و البته عملیاتی نشد؛ حاال 
بررسی ها نشان می دهد که عمال تقاضا برای وام مسکن به شدت کاهش 
یافته اســت و قیمت اوراق آزاد وام مســکن به هر برگ سهم ۴۳ تا ۴۵ 

هزار تومان رسیده است که در سال های گذشته کم سابقه بوده است. 
براساس آمارهای رسمی وزارت مسکن و شهرسازی میانگین قیمت هر 
متر واحد مســکونی در ســال 96 در تهران ۳ تا ۴ میلیون تومان بوده 
اســت که این عدد در حال حاضر به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده 
است. همچنین در میانه ســال 96 که قیمت وام مسکن )یکم یا زوج( 
به ۱6۰ میلیون تومان افزایش یافت، میانگین قیمت یک واحد مسکونی 
درتهران ۳۳7 میلیون تومان بود در شرایطی که هم اکنون به حدود یک 
میلیارد تومان رسیده ولی وام مسکن هیچ رشدی پیدا نکرده است و این 
به مفهوم آن اســت که در نیمه سال 96 با وام مسکن یکم متقاضایان 
می توانستند حدود ۳۳ درصد قیمت خانه را پوشش دهند ولی حاال این 

میزان به کمی بیش از ۱۵ درصد رسیده است و این خود نشان می دهد 
که عمال گرفتن وام مســکن دردی را از خانه دار شــدن افراد دیگر دوا 
نمی کند. به اعتقاد کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی و مسئوالن 
بانکی باید ترمیم قیمت وام مسکن را در اولویت خود قرار دهند و اتفاقی 
که می تواند به رکود کنونی بازار مســکن سامان و جانی دوباره به بازار 
دهد به خصوص که در دو ماه گذشته جهش قیمت ها کمتر و حتی به 
صورت کلی متوقف شده است و این می تواند زمان مناسبی برای ورود 
به بازار باشد. البته افزایش قیمت وام مسکن منتقدان بسیاری هم دارد 
کارشناسان و مسئوالن دولتی که معتقدند افزایش وام مسکن می تواند 
هیجانــی کاذب را در بازار ایجاد کند و خود به افزایش قیمت ها دامن 

بزند، نکته ای که مسئوالن وزارت مسکن و شهرسازی می گویند دلیلی 
اصلی اجرایی نشدن وعده وام ۳۰۰ میلیون تومانی بوده است. در این بین 
نکته مهم دیگر هم باز پرداخت وام مسکن است که کارشناسان معتقدند 
با رســیدن به ۳۰۰ میلیون تومان بسیار سخت خواهد بود و عمال زوج 
های جوان امکان آن را ندارند و در صورت افزایش قیمت وام مسکن باید 

از همین حاال برای آن چاره جویی کرد.
در واقع همه عواملی که از آن ها یاد شد در ماه های گذشته باعث شده 
که وام مســکن و به خصوص خرید ارواق مســکن به صرفه و منطقی 
نباشــد و قیمت برگ سهام تسهیالت مسکن در فرابورس سقوطی بی 

سابقه را تجربه کند.

 در طول یک قرن نظام قانون گذاری کشور 
به افزایش مصرف آب منجر شده است

ایران فاصله چندانی با بحران ملی 
آب ندارد

ترقی اقتصادی: سؤال اصلی این گونه مطرح است که چند درصد شرایط به 
وجود آمده برای منابع آب کشــور ماحصل تغییر شرایط اقلیمی بوده است. 
پاســخ این سؤال، بحران مدیریتی چه از سوی مردم و چه از سوی مسئوالن 
است. بر همین اساس است که این فرضیه قوت می یابد که حتی اگر شرایط 
اقلیمی دچار تغییر نمی شــدند، دیر یا زود کشــور با همین مشکالت مواجه 

می گشت.
بارندگی، بحران آب و مصرف آن چندین و چند ســال است که گریبان گیر 
کشــور شده است و راهی هم برای حل آن پیدا نمی شود. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشــی به آسیب شناســی حوزه قانون گذاری ایــران از منظر 

سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب پرداخته است.
طبق این گزارش،  بحران آب در ایران فقط ناشــی از تغییرات اقلیمی نیست 
به عبارت دیگر ســهم عوامل انســانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل 
طبیعی ناشــی از کاهش بارش ها در کمیابی های آبی مؤثر بوده اســت. آثار 
کم آبی مشاهده شــده در ســال های اخیر درواقع حلقه مؤخر از زنجیره روند 

فزاینده مصرف آب در دشت ها و حوضه های کشور است.
این گزارش به بررســی پیشــران های سیاســتی پرداخته است که در طول 
مدت تقریباً یک قرن نظام قانون گذاری معاصر در کشور به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم به افزایش مصرف آب منجر شده است.
ایــن گزارش تاکید می کند: درنتیجه رفتارهای متناقض از ســوی نهادهای 
رســمی، نگرش های مخربی در نهادهای غیررســمی مبنی بر عدم حفاظت 
از منابع آب شــکل گرفته اســت. بنابراین با توجه به نتایــج ارزیابی صورت 
گرفته، مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب 
بســیار پایین است و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگیری برای این سیستم 
قابل تصور است. همچنین این ساختار از ظرفیت بسیار پایینی برای سازگاری 
با تغییرات برخوردار بوده و همیشــه به دنبال راه حل های مقطعی و مهندسی 
برای کنترل شــرایط رفته است. این سیســتم مدیریتی توانایی سازگاری و 

تجدید سازمان دهی خود را در مقابل تغییر به صورت درون زا ندارد.
 آب عنصــری مهم برای حیات انســان و کاربردی برای توســعه اجتماعی 
اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است. موقعیت، رژیم بارش، میزان بارش 
دریافتی و شــرایط دما موجب حاکمیت اقلیم خشک و نیمه خشک در ایران 
شده است. همین امر باعث شده است تا انتظار چندانی برای میزان بارندگی 
باال در کشــور نباشــد؛ بااین وجود، در ســال های اخیر کمبود آب در کشور 
به گونه ای بوده است که نشانه هایی از بحران آب را به نمایش می گذارد. آمارها 
نشان از کاهش حدوداً ۱۰ درصدی میانگین بلندمدت بارش می دهند. اگرچه 
این میزان کاهش جدی به نظر نمی رسد، اما نوسانات موجود درروند بارندگی 
به خشک ســالی های مداوم اما خفیف از اواخر دهه 7۰ هجری شمسی منجر 
شده است. بنابراین وقایع حدی مانند خشک سالی تنها باعث کاهش دوره ای 
و موقت منابع آب شده اند. بنابراین به دلیل وقوع خشک سالی ها وضعیت منابع 
آب ایران در شــرایط کم آبی قرارگرفته است. اما با نگاهی دقیق تر به وضعیت 
منابع آب مشــخص اســت که وضعیت به وجود آمده تنهــا به کم آبی ختم 
نمی شود. افزایش ممنوعیت دشت های کشور )به طوری که از 6۰9 دشت آبی 
کشور تا پایان ســال ۱۳9۴ نزدیک به ۳۵۰ دشت ممنوعه اعالم شده بودند( 
و خشــک شــدن و نابودی پیکره های مهم و بزرگ آبی کشور )مانند دریاچه 
ارومیه، دریاچه های طشــک و بختگان، تاالب گاوخونــی، دریاچه هامون و 
غیره( نشــان می دهند که در شرایط فعلی )کمبود فیزیکی آب( ایران فاصله 

چندانی با بحران ملی آب ندارد.
ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک خود در سنوات مختلف و به دفعات 
دچار خشک ســالی های متفاوتی شده اســت. اما سؤال اصلی این گونه مطرح 
اســت که چند درصد شــرایط به وجود آمده برای منابع آب کشور ماحصل 
تغییر شــرایط اقلیمی بوده اســت. پاسخ این ســؤال، بحران مدیریتی چه از 
ســوی مردم و چه از ســوی مسئوالن است. بر همین اســاس است که این 
فرضیه قوت می یابد که حتی اگر شــرایط اقلیمی دچار تغییر نمی شدند، دیر 
یا زود کشــور با همین مشکالت مواجه می گشــت و این وقایع حدی )مانند 
خشک ســالی و تغییر رژیم بارش( و تغییرات اقلیمی فقط این روند را تشدید 
کرده و ســرعت بخشــیده اند. بنابراین، لزوم ارزیابی و بررسی نحوه مدیریت 
منابع آب در پاســخ بــه وضعیت کمبود آب و نزدیک به بحران آب روشــن 
می شود و عالوه بر آن نیاز است اصالحات نهادی به منظور انطباق و سازگاری 

با شرایط جدید انجام شود.
طبق این گزارش، برمبنای بررســی نحوه و میزان مصارف بخش های مختلف 
اقتصادی از منابع آب ســطحی و زیرزمینی، بخش اقتصادی کشاورزی بالغ بر 
9۰ درصد برداشــت ها از منابع آب تجدیدشــونده و اغلب غیر تجدیدشونده 
را شــامل می شــود. بررســی ها نشــان می دهد باوجود کاهــش منابع آب 
تجدیدشونده، روند تغییرات سطح زیرکشت تغییر محسوسی نداشته است و 
در ســال های اخیر تنها به دلیل ناتوانی استحصال آب، سطح زیرکشت کمی 
کاهــش پیداکرده اســت. در این هنگام از منابع آب غیر تجدیدشــونده نیز 
استفاده شده اســت. بنابراین با توجه به این حجم از مصرف منابع آب کشور 
باید به مدیریت و نحوه مصرف بخش کشــاورزی هم از منظر منابع آب و هم 
از منظر مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ازجمله امنیت غذایی، نیز 

توجه و بازنگری کرد. 
از طرفی همواره رشــد جمعیت یکی از نیروهــای محرکه قوی برای افزایش 
برداشــت و مصرف منابع آب بوده است. نکته ای که باید موردتوجه قرار گیرد 
این است که جدای از نیازهای اقتصادی به آب) کشاورزی، صنعت و خدمات( 
به دالیل سیاســی، امنیتی و اجتماعی نیاز جمعیت به آب شرب در درجه و 
اولویت اول تأمین آب است)امنیت آبی( و رشد جمعیت این الزام برای توجه 
به نحوه تأمین آب شــرب را نشــان می دهد. لذا جــدای از نیروهای محرکه 
بیرونی مانند تغییر اقلیم یا وقایع حدی همچون خشک ســالی و سیالب که 
پایداری سیســتم منابع آب ایران را دچار نوسان کرده اند، در دهه های اخیر 
نیروهای محرکه درونی شــامل جمعیت، نیاز به توســعه و اشــتغال در کنار 
نیروهای محرکه امنیتی ـ سیاسی مانند امنیت غذایی نگاهی با اولویت باالتر 
و کنترل بیشــتری بر نحوه برداشــت از منابع آب کشــور نسبت به حفظ و 
حراســت از آن داشــته اند. بنابراین ارزیابی نحوه مصرف منابع آب در بخش 
کشاورزی به دو دلیل امنیت غذایی و اینکه بیشترین سهم مصرف منابع آب 
مربوط به این بخش اســت، بسیار ضروری اســت. بررسی نحوه رشد مصرف 
بخش شــرب نیز با توجه به نیاز جمعیت به این مقولــه ازلحاظ امنیت آبی 

بسیار حائز اهمیت است.

 ترقی اقتصادی : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با 
انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳9۸ در 
حوزه اقتصاد کالن، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از 
حمالت سفته بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده 
اســت: »یکی از الزامات اقتصاد کالنــی حمایت از تولید و ایجاد 
رونق در ســرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی، پیش بینی پذیر 
بودن بازارها و ثبات در قیمتهاســت. از مؤلفه های مهم اثرگذار 
بــر این ثبات و پیش بینی پذیری، کّمیــت و کیفیت نقدینگی و 
تغییرات آن با توجه به انگیزه های ســفته بازانه اســت. مشاهده 
کّمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار 
ارز و افزایش قیمت ها در ســال ۱۳97، ضرورت اندیشــیدن به 

مسئله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.
رشــد نقدینگی در ســالهای پس از نیمه ۱۳9۲ با سهم باالی 
شــبه پول همراه بوده و متوســط نســبت پول به شبه پول طی 
دوره مذکــور به حدود ۱۵ درصد رســیده اســت. این نگرانی 
زمانی جدی تر می شــود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار 
نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار 
اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی 
فوق الذکــر تنها در گرو تصمیم افراد معــدودی قرار دارد. همه 
مسائل فوق الذکر در کنار انتظارات تورمی باال در شرایط تحریم 
این دغدغه و نگرانی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد 
تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد )بیش از آنچه در 
سال ۱۳97 ، تجربه شد( باشد. در همین راستا برای جلوگیری از 
شوک تورمی )تخلیه دفعی شکاف تورمی سالهای اخیر( در سه 
محور خلق نقدینگــی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش 

حجم نقدینگی پیشنهاداتی ارائه میگردد.
 سه راهکار پیشنهادی 

برای مدیریت خلق نقدینگی جدید
پیشنهادهای ناظر بر مدیریت خلق نقدینگی جدید:

۱ . اعمال محدودیت بر رشــد ترازنامه بانکهــا به ویژه بانکهای 
مشکل دار،

۲ . نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای 
ســفته بازانه توســط شــرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص 

مرتبط،
۳ . کنترل اعطای تسهیالت کالن توسط مقام ناظر.

خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های 
جدی مواجه اســت موجب انبساط بیشــتر ترازنامه های بانکها 
می شــود، لذا یکی از اقدامات ممکن برای کنترل خلق نقدینگی 
جدید، اعمــال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه 
بانکها به ویژه بانکهای مشکل دار است. به عنوان مثال بانک مرکزی 
می تواند به بانک های مشــکل دار صرفاً اجازه رشــد ۱۰ الی ۱۵ 

درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید 
و یا اعطای تسهیالت آنها را محدود نماید. از سویی دیگر بانک ها 
به واسطه قدرت خلق پول، پتانســیل باالیی برای بهره مندی از 
سود سفته بازی دارند که به واســطه عایدی باالی بازار دارایی ها 
میتواند خلق پول را حتی با وجود نرخهای باالی اضافه برداشت 
یا بازار بین بانکی نیز به صرفه نماید، اما ورود بانکها به این بازارها 
عالوه بر افزودن التهاب، موجب رشــد نقدینگی نیز می شود که 
به منظور جلوگیری از چنین واقعه ای پیشــنهاد می شود از ورود 
بانک ها به فعالیت های ســفته بازانه جلوگیــری به عمل آید؛ که 
البته این مســئله نیز با کنترل مقاصد تسهیالت اعطایی بانک ها 
به ویژه شــرکت های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و 
امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیالت کالن نیز یکی دیگر 
از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و مؤسســات اعتباری است 
که غالباً به شرکتهای تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و کنترل 
این نوع از تســهیالت نیز میتواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را 

تحت مدیریت قرار دهد.
راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود

در محور کنترل نقدینگی موجود )جلوگیری از افزایش ســرعت 
گردش نقدینگی( با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به 
بــازار ملتهب دارایی ها )اعم از ارز، طال، امالک، مســتغالت و...( 

اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
۱ . کنترل سپرده های کالن و تراکنش های آنها،

۲ . فروش داراییهای دولتی و سپرده گذاری یکساله منابع حاصله 

در بانکها )با هــدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن 
به اقتصاد(،

۳ . اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه،
۴ . ثبات بخشی به بازار ارز و سکه.

در شــرایطی که توزیع سپرده های بانکی به شدت متمرکز است 
کنترل سپرده های کالن ضرورت جدی می یابد چراکه انتقال پول 
تنها از چند حســاب معدود، می تواند موجب التهابات جدی در 
بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر داراییها شود. همچنین 
اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه و ثبات بخشــی به بازار طال و 
ارز انگیزه ســفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش 

نقدینگی جلوگیری میکند.
ایجــاد یک بازار عمیق ارز بــا نرخ آزاد در کنــار مداخله ارزی 
هوشــمند بانک مرکزی و تأســیس بازار مشــتقات ارزی برای 
پوشش ریسک و سفته بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی 
برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می کند، نیز به میزان 
زیادی منجر به کاهش بیش  از پیش نوســانات ارزی خواهد شد 

که به نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
دو راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم نقدینگی

به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشــنهاد 
می شود:

۱- فروش امــوال مازاد بانک ها که موجب کاهش ســپرده ها و 
نقدینگی شده و می تواند تعهدات بانک ها را کاهش دهد.

۲- تســویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها با سپرده های 

این بدهکاران در بانک های دیگر. در این صورت عالوه بر وصول 
مطالبات بانک ها، موجب کاهش نقدینگی می شود.

اجــرای راهکارهای پیش گفته متضمن اطالع کامل نســبت به 
اطالعات و ســوابق عملکردی و همچنین ذی نفعان اصلی کلیه 
دارندگان حساب های ســپردهای در شــبکه بانکی )با اولویت 

سپرده های کالن( و تراکنش های آنهاست«.
به این دو راهکار توجه کنید: ۱- نظارت شدید بر بانکها به منظور 
ممانعت از ورود در فعالیتهای ســفته بازانه توســط شرکت های 
زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط. ۲- کنترل سپرده های کالن 
و تراکنش های آنها. این یک نگاه از سطح باال به پایین است. در 
ایــن نوع نگاه با توجه به رفتارهای موجود در بازار دوربین دولت 
و ناظران به طیف خاصی از رفتارهای بانک ها و سپرده ها توجه 

خواهد کرد.
این نگاه منفعالنه است و دائما در حال اکتشاف و رهگیری است. 
اگر یک بانک را به عنوان گره ریشه یک درخت تصور کنیم وقتی 
به الیه های پایین می رســیم مسیر را گم خواهیم کرد. در یک 
نگاه بدبینانه این روش گشتن به دنبال نخود سیاه است. کافیست 
که در یک معامله ای از اسناد دست نویس استفاده شود! بجای 
این روش باید در مرحله اول کلیه اســناد دستی در یک فرصت 
شش ماهه به سیستم ها منتقل شوند. ]برای اینکار سولوشن های 
زیادی وجود دارد[ در مرحله دوم بساط اسناد دستی باید بطور 

کامل برچیده شود.
هر معامله ای اعم از امالک، مستغالت، سکه، خودرو،ارز و… باید 
در یک سیستم ذخیره شوند. در غیراینصورت دولت اعتباری به 
معامله نداده و مسئول هرگونه خسارتی، طرفین معامله باشند. در 
کنار مباشران بانک ها که از اشخاص حقیقی هستند، معامالت 
و رشــوه هایی که در اســتخرها داده می شــود هم داریم! پس 
امکان دور زدن نگاهی که از باال به پایین اســت وجود دارد. هر 
کاالیی که به هر روشی معامله شود در انتها به مشتری فروخته 
می شــود در غیراینصورت حبس پول و دارایی به ضرر مالک آن 
است و دســت او را می سوزاند. پس مجبور است آن را بفروشد 
چون اگر نفروشــد مالیات آن را باید بدهد و اگر بفروشد آنگاه ما 
در سیســتم ها منتظرش هستیم! خشت اول گر نهد معمار کج 
تا ثریا می رود دیوار کج. روش هایی که توسط مرکز پژوهش ها 
پیشنهاد می شود باید یک استخوان بندی و فونداسیون محکمی 
داشته باشد! پاشنه آشیل کنترل نقدینگی در جلوگیری از اضافه 
برداشــت بانک ها از منابع بانک مرکزی و کوچک سازی چابک 
سازی و هوشمند سازی نظام بانکی کشور به منظور کاهش بهای 
تمام شــده پول خالصه می شــود و اخذ مالیات بر درآمدهای 
ســرمایه ای نیز موجب جلوگیری از فعالیت های سفته بازانه در 
بازار ارز و مســکن می شود و به تبع ان منابع بانک ها به صورت 

تسهیالت به بخش تولید تزریق می شود.

 3راهکار برای جلوگیری از شوک تورمی
 چطورحمالت سفته بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید را بگیریم 

دولت می تواند با اصالح بودجه وابستگی به نفت را کاهش دهد؟

اصالح ساختار بودجه برای سال 99 و 1400

وعده افزایش وام مسکن به هیچ نقطه ای نرسید

ُمسکن بی اثر وام مسکن

ترقی اقتصادی : چهارم اســفند ســال 97، بهارستان نشــین ها در صحن علنی 
مجلس دولت را موظف به شناســایی و حذف ۳ دهک باالی درآمدی از فهرســت 

یاران بگیران کردند.
به نظر می رســد یارانه ۳ دهک باالی درآمدی تا مهرماه حذف خواهد شــد و شمارش 
معکوس برای حذف یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ثروتمندان آغازشــده است. البته که از همان 
زمانی که یارانه ها هدفمند شد، بحث شناسایی پردرآمدها همیشه مسئله بوده است و حاال 

باید دید دولت باالخره موفق به این کار می شود یا خیر.
 چهارم اســفند سال 97، بهارستان نشین ها در صحن علنی مجلس دولت را موظف به 

شناسایی و حذف ۳ دهک باالی درآمدی از فهرست یاران بگیران کردند. آن ها در جریان 
بررســی جزئیات بخش درآمدی الیحه بودجه ســال 9۸ کل کشور، با جزء )۱( بند الف 
تبصره ۱۴ ماده واحده این الیحه موافقت کردند که بر اســاس آن دولت موظف اســت با 
اســتفاده از کلیه بانک های اطالعاتی نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک باالی درآمدی 

از یارانه بگیران اقدام کند.
طبق گزارش ها، هیئت وزیران در جلسه ۱6 تیر ۱۳9۸ به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه 
کشــور )با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی( و به اســتناد بند )ب( تبصره )۱۴( ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۳9۸ کل 
کشور، آیین نامه اجرایی این تبصره را باهدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرده 
است. بر اساس این آیین نامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک های اطالعاتی 
در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران 
اقــدام کند. همچنیــن یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابــع حاصل از آن به خرید 

تضمینی گندم اختصاص می یابد.
ماده 6 ایــن آئین نامه هم می گوید: »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اســت با 
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ســازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت 
کشور )استانداران( طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آئین نامه تهیه 
می کند، نســبت به شناسایی حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوارها اقدام 
کند. ســازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف اســت پس از اعالم وزارت تعاون نسبت به 

حذف یارانه خانوارهای اعالم )در اولین نوبت( اقدام کند.«
در تبصره اول این ماده آمده است: »خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در 
خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعالم رضایت از دسترســی وزارت یادشده 

به تمامی اطالعات بانکی و ارائه اطالعات و مســتندات الزم، اقــدام کنند. وزارت تعاون 
مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط 
دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به ســازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کند تا در اولین 
نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن ها برقرار شود. وزارت یادشده موظف است نتایج را به تمامی 
معترضین اعالم کند.« در تبصره دوم این ماده هم تأکید شده است که وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و ســازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف به تبادل اطالعات موضوع این 

ماده با یکدیگر هستند.
حاال محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: سعی می کنیم 
تا مهر یارانه ســه دهک باالی درآمدی بااحتیاط حذف شــود. به گفته او، موضوع 
حذف دهک های درآمدی برخوردار با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و فشارهای 
نظام ســلطه طی این ایام و برخی از آثار فشــارها بر سطح عمومی قیمت ها خیلی 
بااحتیاط انجام می شود. لذا بااینکه دولت مصوبه ای داشته که چهار دستگاه در این 
زمینه باید پیگیری کنند تا اقدامات الزم نسبت به حذف برخی از افراد برخوردار که 
امروز دارای تمکن هستند و نیازی به پرداخت یارانه ندارند، انجام شود، اما همچنان 
این کار صورت نگرفته است و هنوز دستگاه های اجرایی ذی ربط دستورالعمل کامل 
آن را ارائــه نکردند. او تأکید کرد: امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که 
در مهرماه بتوانیم بخشــی از افراد برخوردار را با میــزان خطای حداقلی انتخاب و 
از لیســت یارانه بگیران حذف کنیم. بدون تردید نمی خواهیم به طبقه مستضعف و 
متوسط جامعه صدمه ای وارد شود و می خواهیم این مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در حذف ســه دهک برخوردار، اختصاصاً به ســمت آن صدک هایی برود که واقعاً 

برخوردار هستند.

دستگاه های اجرایی ذی ربط دستورالعمل کامل شناسایی ثروتمندان را ارائه نکرده اند

شمارش معکوس حذف یارانه ثروتمندان شروع شد

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 77 - نیمه دوم شهریور 1398

ایـــراناقتصــاد2
گزارش



 سرازیر شدن نقدینگی دست مردم 
به بازار سرمایه

دلیل عمده رشــد اخیر شــاخص کل بازار سرمایه 
رکود دیگر بازارها و ســرازیر شدن نقدینگی دست 
مردم به بازار سرمایه اســت. فرصت های سرمایه 
گذاری برای مردم در سایر بازارها متوقف شده است و در شرایط کنونی، در افق کوتاه 
مدت در این بازار امکان کسب بازده وجود ندارد. بنابراین همه نقدینگی به سمت بازار 
ســرمایه آمده است. نرخ ارز به ثبات رســیده و حتی در دو ماه گذشته روند آن نزولی 
بوده اســت. به دنبال ارز، بازار سکه هم روند نزول قیمت ها را طی کرده و بازار مسکن 
و خودرو هم به رکود فرو رفته است. از سوی دیگر امکان سرمایه گذاری در پروژه های 
تولیدی برای مردم فراهم نیســت بنابراین ســرمایه ها به سمت بورس میل پیدا کرده 
اســت. در بورسی که عرضه در آن به نســبت محدود است و تقاضا به سرعت در حال 

رشد، قیمت سهام به طور حتم باال می رود.
در حال حاضر مردم به صورت شخصی به بازار سرمایه مراجعه کرده و به طور مستقیم 
ســرمایه گذاری می کنند. این رخداد هر چند در ظاهر به ســبز شدن شاخص کل و 
رشــد قابل توجه آن انجامیده اما لزوما در بر گیرنــده پیامدهای مثبت برای این بازار 
نیست. نقدینگی ای که امروز بازار سرمایه را به رشد قابل توجه رسانده، از جنس همان 
نقدینگی اســت که در دیگر بازارها به گردش درآمد، به رشد قیمت ها در کوتاه مدت 
دامــن زد و در دراز مدت آن هــا را درگیر افت و رکود کرد. نمی توان پیش بینی کرد 
که این پیامد چه زمانی بازار ســرمایه را درگیر می کند اما می توان نشــانه های آن را 
شــناخت. نشانه اول، توقف ورود این نقدینگی به هر دلیل به بازار سرمایه است و  دوم 
خروج این نقدینگی به هر دلیلی از بازار سرمایه است. پس از این، افت در بازار سرمایه 

آغاز شده و دامنه دار می شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، ترکیب خریداران سهام در بازار است. بیش از 9۰ 
درصد از افرادی که به طور مســتقیم در بورس سهام خریده اند، حتی موضوع فعالیت 
شــرکتی که متقاضی سهام آن بوده اند را نمی دانند. آن ها نمی دانند که این شرکت 
ها چه کاالیی تولید یا چه خدماتی عرضه می کند و از ســاختار مالی این شرکت ها و 
ســودآوری و زیان ده بودن آن آگاهی ندارند.  تصمیم این افراد به خرید ســهام بیشتر 
براســاس جو بازار است و طبیعی است که در یک مقطع زمانی، بخش عمده ای از این 

سرمایه گذاران، زیان کنند.
با وجود ایــن ترکیب از خریداران ســهام، بازار دیگر تحلیل محــور نخواهد بود بلکه 
براساس تبلیغات و جو سازی ها حرکت می کند.  ممکناست قیمت سهام یک شرکت 
زیان ده رشــد کند و این تناقض عجیب  به دلیل حکم فرمایی جو شــایعه و تبلیغات 

است که رخ می دهد نه روند طبیعی بازار.
در این شرایط ســازمان بورس باید چه کند؟ اینکه دیگر بازارها راکد شده و نقدینگی 
به بازار ســرمایه سرازیر شده، در اختیار ســازمان بورس نیست بلکه ناشی از سیاست 
های دولت اســت. با این حال این سازمان می تواند در جریان حرکت نقدینگی سرازیر 
شــده به بازار اثر بگذارد. بخشی از رشد هیجانی بورس ناشی از مکانیزم های معامالتی 
در بازار ســرمایه اســت. در بازار بورس اوراق بهادار تهران شرکت های بورسی حضور 
دارند و شــرکت هایی که در فرابورس پذیرفته می شوند از نظر ساختار مالی از شرکت 
های بورســی ضعیف تر هســتند. پس از فرابورس بازار پایه قرار دارد که در برگیرنده  
شــرکت هایی با زیان انباشته سنگین یا  حتی  شــرکت هایی است که فعالیت آن ها 
متوقف شده است. اگر  ســازمان بورس محدودیت نوسان قیمت را برای شرکت هایی 
که ســاختار مالی مناسب داشته و شــفاف عمل می کنند، ۵ درصد در نظر بگیرد اما 
همین بازه برای شــرکت های فرابورســی ۱۰ درصد و بدون محدودیت باشد، در عمل 
مردم به خرید سهم های غیرشفاف به شفاف تشویق می شوند. این از جمله کانال های 
اثرگذاری ســازمان بورس بر روند هیجانی بازار است که البته به تازگی سازمان بورس 

آن را اصالح کرده است.
کانال دوم، قوانین مالیاتی اســت. برای شرکت هایی که درصد سهام شناور آزاد آن ها 
از عددی مشــخص بیشتر است، معافیت های مالی برقرار می شود. سازمان بورس می 
تواند به دولت پیشنهاد این سقف را اصالح کرده و افزایش دهد تا سهامداران عمده به 

عرضه بیشتر تشویق شوند، عرضه ای که بتواند به تقاضای موجود پاسخ دهد.
این تغییرات البته تنها زمانی اعمال می شــود که ســازمان بورس به یک جمع بندی 
برســد. به اینکه شــرایط کنونی بازار هرچند در کوتاه مدت خوب به نظر می آید اما 
مثل دوره های رونق گذشــته که ماندگار نبود و از بیــن رفت، در دراز مدت به رکود 

خواهد رسید.

مقیمی خبر داد:

افزایش سرمایه ایران خودرو از طریق 
تجدید ارزیابی دارایی ها 

ترقی اقتصادی : مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: هدف اولیه ایران خودرو 
دســتیابی به شمارگان تولید روزانه دوهزار دستگاه است که با همکاری و هم افزایی با 

همه نهادهای ذیربط به دنبال تحقق آن هستیم.
فرشــاد مقیمی در نشستی با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ضمن ویژه 
خواندن وضعیت امروز حاکم بر کشــور، صنعت خودرو را دارای ســهم قابل توجهی در 
اقتصاد کشــور برشمرد و افزود: افزایش ســرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها نیز 

یکی از اقداماتی است که در حال اجرا و پیگیری آن هستیم.
دولت آمریکا از قراردادن این صنعت در صدر فهرست تحریم ها اهدافی را دنبال می کند 

و به دنبال زمین گیر کردن آن است.
به گفته وی، خودروســازی عالوه بر اشــتغال حدود ۱.۵ میلیون نیروی کار در زنجیره 
تولید و خدمات پس از فروش، ســهم باالیی را در ارزش افزوده بخش صنعت به خود 

اختصاص می دهد.
مقیمی تصریح کرد: پتانسیل باالیی در این بخش از سوی دشمن هدف گیری شده که 

وجود مشکل در بخشی از آن مانند دومینو به سایر بخش ها منتقل می شود.
وی در عین حال گفت: با ســاز وکارهای مختلفی توانســته ایم جلو برویم و در مقابل 
مشــکالت بایســتیم، اکنون وفاق و اتحاد درونی بیش از گذشــته باید نمایان شود تا 

بتوانیم مسائل را با هماهنگی سیستمی بیشتر مدیریت کنیم.
مقیمی با اشاره به مسائل موجود در حوزه کشتیرانی و طوالنی شدن فرآیندهای حمل 
و ترخیص که هزینه های سرباری را به مجموعه تحمیل می کند، گفت: باید با استفاده 
از ســاز وکارهای مشخصی در همکاری های مشــترک از چالش های موجود بکاهیم و 

نتیجه این همکاری ها به طور قطع به سود بنگاه تولیدی و اقتصاد کشور خواهد بود.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ادامــه بــر طراحــی مدلــی برای 
 مراوده هــای مالــی بیــن ایران خــودرو و کشــتیرانی و عمــل به تعهدات از ســوی 

دو طرف تاکید کرد.

ترقی اقتصادی : ســرمایه گذاران در بازار ســرمایه برای تصمیــم گیری در خصوص 
سرمایه گذاری، عوامل زیادی را مدنظر قرار می دهند. امروزه یکی از منابع مهم در فرآیند 
تصمیم گیری آنها اخبار و اطالعات منتشــر شــده از طریق شبکه های اجتماعی است. 
شــبکه های اجتماعی فعال در بازار سرمایه به یک بستر برای تبادل تحلیل های مالی و 

اقتصادی تبدیل شده اند.
گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی، پژوهشی در خصوص 
تجارب سایر کشورها و مطالعات صورت گرفته در حوزه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازار 

سرمایه انجام داده که خالصه ای از آن در ادامه بیان شده است.
شناسایی تأثیر این شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری افراد می تواند زمینه الزم را برای 
ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران فراهم آورده و همچنین راهنمای مقررات گذاری 
از طرف نهادهای ناظر در بازار سرمایه باشد. در این راستا گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز 
پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی پژوهشی در خصوص تجارب سایر کشورها و مطالعات 
صورت گرفته در حوزه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازار سرمایه انجام داده که خالصه ای 

از آن در ادامه بیان شده است.
ســرمایه گذاران در بازار سرمایه برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، عوامل 
زیــادی را مدنظر قرار می دهند. امروزه یکی از منابع مهم در فرآیند تصمیم گیری آنها 
اخبار و اطالعات منتشر شده از طریق شبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی 
فعال در بازار سرمایه به یک بستر برای تبادل تحلیل های مالی و اقتصادی تبدیل شده اند. 
لذا شناســایی تأثیر این شــبکه های اجتماعی در تصمیم گیری افراد می تواند زمینه 
الزم را برای ارائه خدمات مطلوب به ســرمایه گذاران فراهم آورده و همچنین راهنمای 

مقررات گذاری از طرف نهادهای ناظر در بازار سرمایه باشد.

 

طی سالیان اخیر بحث شناسایی تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازار سرمایه و تصمیم گیری 
ســرمایه گذاران به یکی از موضوعات جذاب و مورد توجه در حوزه مالی رفتاری تبدیل 
شده اســت. در ادبیات مالی رفتاری بررسی اثرات شــبکه های اجتماعی بر بازار سهام 
موضوع نسبتاً جدیدی است. با این حال برخی محققان رابطه بین بازار سهام و شبکه های 
اجتماعی را بررسی کرده اند. از طرفی برخی محققان به دنبال مطالعه رابطه بین تمایل 
ســهامداران به دادوستد ناشی از مطالعه پیام های منتشره در میکروبالگینگ ها و بازار 
سهام هستند. در بسیاری از مطالعات انجام شده، اثر تجربه و احساس افراد، به عنوان دو 

متغیر اصلی در توضیح تغییرات قیمت سهام بیان شده است.
یکی از نمونه های شــبکه های اجتماعی تخصصی در حوزه بازار ســرمایه، شــبکه 
اجتماعی بازار ســهام ایاالت متحده با نام توئیت ســهام اســت که در ســال ۲۰۰۸ 
راه اندازی شــده است. این شبکه، زیرساختی جداگانه از توئیتر دارد و فقط پست های 
مرتبط با بازار ســهام را انتشــار می دهد. در محیط این شــبکه، افراد بر اساس نماد 
شرکت ها نظرات، تحلیل ها و خبرهای خود را منتشر می کنند. این شبکه اجتماعی با 
پلتفرم سایر شبکه های اجتماعی هماهنگ است و کاربران سایر شبکه های اجتماعی 

نیز به محتوای مطالب آن دسترسی دارند.
در آمریکا، کمیســیون بورس و اوراق بهادار مشخصاً تعیین کرده است که شرکت ها از 
طریق شبکه های اجتماعی مختلف از قبیل فیسبوک، توئیتر، وبالگ ها، لینکداین و فلیکر 
می توانند با سرمایه گذاران و ســهامداران خود ارتباط برقرار کنند، مشروط به اینکه به 
ســرمایه گذاران اطالع داده شود کدام پلتفرم مشخص برای شرکت، جهت اطالع رسانی 

انتخاب شده است.
از طرفی بر اساس مقررات افشــای عادالنه اطالعات، تعیین کردن فردی که مسئولیت 

افشــای اطالعات در رســانه های اجتماعی را بر عهده دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار 
است، چرا که کســانی که در شرکت ها مسئول ارتباطات رسانه های اجتماعی هستند 
نمی توانند مدیران ارشــد شرکت باشند و باید فردی انتخاب شــده باشد که معموالً با 

سرمایه گذاران شرکت یا متخصصان بازار ارتباط دارد.
همچنین دفتر آموزش و حمایت از سرمایه گذاران کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالت 
متحده، راهنمایی را برای سرمایه گذاران بازار سهام برای افزایش آگاهی آن ها از شیوه ها و 
اخبار جعلی منتشرشده در بازار سرمایه، طراحی کرده است. این کمیسیون جهت افزایش 
آگاهی سرمایه گذاران در قسمت آموزش سایت خود اقدام به افزایش اطالعات و آگاهی 
سرمایه-گذاران از طریق انتشار نکات کلیدی و نشان دادن نمونه های اخبار جعلی و سوء 

استفاده از سرمایه گذاران توسط سودجویان کرده است.
از طرف دیگر در کشور استرالیا، قانون گذار در بازار سهام این کشور )ASX( در راهنمای 
شــماره ۸ بورس، قانونی وضع کرده است که شرکت های بورسی موظف هستند شبکه 
های اجتماعی و به طور کلی هر اخباری را که در مورد سهام آن ها پخش می شود رصد 

کنند و اطالعات درست مرتبط با شرکت خود را افشا کنند.
در انگلستان یک شبکه اجتماعی به نام ارتباط نخبگان، برای شرکت های پذیرفته شده 
در بورس ایجاد شده است که اطالعات اشتراکی در رابطه با بازار سرمایه و منتشر شده در 
فیسبوک، توئیتر و لینکداین را با هم ترکیب کرده و از طریق این پلتفرم سرمایه گذاران 
و مشــاوران ارتباط آنالین برقرار می کنند. استفاده کنندگان از این پلتفرم ضمن ایجاد 
پروفایل کاربری خود می توانند در تاالرهای گفتگوی این شــبکه و همچنین سرویس 
ارسال پیام های شخصی مشارکت کنند و به جهت اینکه پروفایل کاربری همه کاربران در 
این پلتفرم از قبل مورد بررسی قرار گرفته است، می توان درستی اطالعات منتشر شده 

در این صفحات را تائید کرد.
در مجموع با توجه به مطالعات انجام شــده و یافته های این تحقیق پیشنهاد شده است 
با بهره گیری از تجربیات ســایر کشــورها و با در نظرگرفتن فضای بازار سرمایه کشور 
زیرســاخت هــای فنی و مقرراتی را به گونه ای فراهم شــود تا بتــوان بیش از پیش از 
شبکه های اجتماعی مجازی در جهت افزایش شفافیت، بهبود کارایی و آموزش هدفمند 

سرمایه گذاران بهره برد.

ترقی اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: ما 
سبک سازی خودروسازان را شــروع کردیم و در نهایت 

خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی 
آن را نیز از وزارت اقتصاد گرفته ایم اما اگر االن 

با این وضعیت واگذار شــوند به سرنوشت 
واگذاری های قبلی دچار خواهند شد.

رضا رحمانــی در مورد نحــوه واگذاری 
خودروســازان و مســائل مطرح شــده 
در خصوصی ســازیهای انجام شــده در 
ماه های اخیــر، گفــت: در بحث نحوه 
واگذاری ما به دنبال این هستیم که ابتدا 

کوچک سازی و سپس واگذار کنیم، اینکه 

خصوصی ســازی های قبلی به چه نتایجی منجر 
شده بحث جداگانه ای است. اینکه مشکل دارند 
و هیچ کس از آن راضی نیســت شــکی در آن 

نیست، دولت عالقه ای به بنگاهداری ندارد.
 خودروسازان نباید اموال و امالک 

غیرتولیدی داشته باشند
وی ادامه داد: خودرو و قطعه سازی یک مجموعه 
به هم پیوســته است پس نباید گفت فقط سایپا 
و ایران خودرو را شــامل می شود. ما ابتدا اعالم 
کردیم که این شــرکت ها نباید اموال 
داشته  غیرتولیدی  امالک  و 
باشــند، دلیل ندارد 

این شــرکت ها یا زیر مجموعه آنها ملــک بخرند، درحالیکه این 
شرکت ها مشکل ســرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت 
دیگری تاســیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه سازی دارد 
دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنیــن واحدی را ایجاد کنند این 
دو شــرکت آنقدر بزرگ شــدند که اکنون مشکالت زیادی را به 

وجود آورده اند.
سبک سازی خودروسازان را شروع کردیم

رحمانی افزود: از همین روی ما سبک سازی آنها را شروع کردیم 
و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن 
را از وزارت اقتصــاد گرفته ایم اما اگــر االن با این وضعیت واگذار 
شوند به سرنوشــت واگذاری های قبلی دچار خواهند شد. نکته 
دیگر این اســت که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. چون در 
برخی خصوصی ســازی ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط 
مبلغ تعیین شــده را پرداخت کرده که این درســت نیست، باید 

تخصص و عالقه وجود داشته باشد.
ایران خودرو و سایپا چند قطب شوند 

وزیر صمت با بیان اینکه در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا 
ســعی خواهیم کرد، نگذاریم به این وضعیت دچار شوند، گفت: 
در آینده این دو مجموعه مجبور هســتند که چند قطب شوند و 
باید شرایطی را به وجود آوریم که اینها بدون دخالت دولت با هم 
رقابت کنند. مثال موفق این سیاســت مواد غذایی است، با وجود 
این گرانی ها افزایش قیمت بیسکویت کمتر از بخش های دیگر بود 

چون رقابت در بازار وجود دارد، می شود این کار را در خودرو کرد. 
ما بازار خوبی داریم و اگر چند خودروساز وجود داشته باشد آنگاه 
مجبور هستند با یکدیگر رقابت کنند و از این حالت شبه انحصار 

هم خارج می شوند.
رنو و پژو دیگر جایی در ایران ندارند

رحمانی در مورد ارتباط خودروســازان داخلــی با غول های این 
صنعــت گفت: در حوزه خودرو یکســری مباحث تکنولوژی نیز 
مطرح است ما باید با برخی شــرکت های پیشرو در این صنعت 
ارتباط داشــته باشــیم اما با نگاه برد – برد. بــه طور مثال رنو با 
هر دو خودروســاز اصلی ما شــریک بود، مشخص است که برای 
این شــرکت هیچ رقابتی ایجاد نمی شود. من به آقایان گفتم هر 
شرکت از یک کشــور همکار پیدا کنند اینطور یک رقابت سالم 
ایجاد می شــود. من حتی این موضوع را به سفیران کشورمان در 
کشورهای هدف اعالم کردم، البته ما مالحظات دیگری هم داریم. 
نباید فراموش کرد شرکت های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، 
خالف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ 
شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمی کرد. آنها فکر می کنند که 
وضعیت همیشه اینگونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم که بروند و 
دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها جایی 
ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رئیس 
جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصالح ساختارها در آینده  شریک 

خارجی بهتری خواهیم داشت.

ترقی اقتصادی : این روزها بازار ســرمایه  ادامه روندی را 
طی می کند که از چندی پیش آغاز شده و ادامه دار خواهد 
بود یکــی از دالیل اصلی این اتفاق، رکود ســنگین حاکم 
بر ســایر بازارها از جمله خودرو، مســکن، ارز و طال است 
که موجب شــده نقدینگی به بازار ســهام برای کسب سود 

بیشتر روانه شود.
البته هــر چند رکود حاکم بر ســایر بازارها یکی از عوامل 
اصلی رونق بورس اســت اما نباید از سایر عوامل اثرگذار بر 
بازار سرمایه از جمله نوسانات قیمت های جهانی، افزایش و 
کاهش قیمت جهانی نفت، مناســبات سیاسی و عواملی از 
این دست نیز غافل شــد، چرا که این مولفه ها نیز بسته به 
شــرایط مختلف اثرات مثبت و منفی بر روی معامالت بازار 

سهام دارند.
 بررسی روند حرکت شاخص و معامالت سهام شرکت ها از 
ابتدای ســال نشان می دهد در این مدت در برخی از روزها 
نیز کاهش  شــاخص بورس اتفاق افتاده است که از آن باید 

به عنوان اصالح و استراحت شاخص و قیمت ها یاد کرد.
ولی باید اذعان داشــت که جریان ورود نقدینگی به بورس 
ادامه دارد و این موضوع موجب شــده تا عالوه بر ســهامی 
که ظرفیت رشــد و افزایش را از نظر بنیادی دارند، ســهام 
ســایر شرکت ها نیز رشد داشته باشند.البته برای تداوم این 
شــرایط، عالوه بر جریان نقدینگی الزم است موارد بنیادی 
بازار نیز بهبود پیدا کند که از جمله این موارد رشــد قیمت 
جهانی کاالها و نفت و همچنین بهبود مناســبات سیاسی 

کشور است.
در همین راســتا یک تحلیل گر بازارهای مالی با بیان اینکه 
جذب نقدینگی در بازار ســهام تقویت شــده، اعالم کرد: با 
ادامه حمایت های دولت از بازار ســرمایه، جهش بورس در 

نیمه دوم سال 9۸ نیز ادامه می یابد.
بابک احمدی اظهار داشــت: روند رو به رشــد بازار سرمایه 
که از چند ماه قبل و پس از به آرامش رسیدن نوسان های 
شدید بازار ارز شکل گرفته در هفته های اخیر در یک مسیر 
صعودی با ســرعت باالتری قرار گرفته که نشــان می دهد 
ورود نقدینگی در بازار سرمایه به صورت مستمر ادامه دارد 
و این اتفاق خوبی برای ســرمایه گذاران و ســهامداران در 

این بازار است.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا این حجم از نقدینگی 
در گذشــته و با این ســرعت و حجم به بازار سرمایه و به 
خصوص به بازار ســهام وارد نمی شــد اذعان داشــت: به 
هــر حال وضعیت بازارهای مالــی در همه جای دنیا تحت 
تاثیــر تحوالت داخلی و بیرونی قــرار دارند به گونه ای که 
در گذشــته در ایران بازارهای ســرمایه پذیر همانند بازار 
سرمایه و بورس به شدت تحت تاثیر فشار روانی و عملیاتی 
تحریم ها قرار داشتند و هرگاه تصمیم های تازه ای از سوی 
آمریکا و اتحادیه اروپا اعالم می شــد بورس به عنوان اولین 
بازار در اقتصاد ایران تحت تاثیر جو روانی منفی تصمیم ها 
قرار می گرفت و شــاهد ریزش های شدید و البته پُرنوسان 

بودن آن بودیم، اما در یکســال اخیر دیگر شــاهد اینگونه 
واکنش ها نیستم.

احمدی درباره اینکه چرا دیگر بازار سرمایه همانند گذشته 
واکنش های احساســی و منفی به فشار های تحریم ها از 
خود نشــان نمی دهد نیز معتقد است: یک واقعیت مهم در 
ایــن میان وجــود دارد که باید به دقت بــه آن توجه کرد 
و آن این مســئله  اســت که به قول معــروف دیگر حنای 
تحریم ها در بازار سرمایه برای سرمایه گذاران رنگی ندارد 
و این بازار در برابر اینگونه فشارها واکسینه شده و به همین 
دلیل دیگر شــاهد ریزش های شدید بعد از فشارهای تازه 
تصمیم ها در خصوص تحریم ها نیستیم و این رویه به یک 
عادت در بازار ســرمایه و بورس تبدیل شــده و در نهایت 
زمینه های اعتمادســازی پایدار برای سهامداران حقیقی و 

حقوقی را شکل داده است.
نقش دولت در رونق بورس

احمدی افــزود: در عین حال حمایت هــای ویژه دولت را 
نیــز نباید در این میان نادیده گرفت؛ به طوری که دولت با 
حمایــت های متنوع و متفاوت خود از صنایع مادر و بزرگ 
که باعث بهبود تولید محصوالت و یا صادارت آنها شــده به 
یکی اساسی ترین دالیل پُر رونق شدن صنایع و شرکت های 
حاضر در بازار ســرمایه تبدیل شده که در صورت ادامه این 
سیاســت وضعیت بازار سهام در 6 ماه دوم سال 9۸ همانند 

نیمه نخست سال با رشد و رونق همراه خواهد بود.
پایان رشد بی ضابطه بورس

در همیــن راســتا  ســیاوش وکیلــی گفت : »بــا وجود 
پیش بینی هــای مبنی بر تداوم افق مثبت بورس در شــش 
ماهه دوم، اما رشد همه گیر و خارج از ضابطه برخی نمادها 
رو به اتمام بوده و برای ســرمایه گذاری و انتخاب سهام در 
ماه های آتی باید وسواس بیشتری را نسبت به سودآوری و 

شرایط بنیادی سهام به خرج داد«
مدیرعامل شرکت »توسعه گوهران امید«ضمن بررسی روند 
فعلی بازار بیان کرد: بازار ســرمایه در نیمه ابتدایی ســال 
جاری عملکرد درخشــانی از خود به نمایش گذاشــت؛ به 
طوریکه شاخص کل به عنوان دماسنج بازار سرمایه با ثبت 
بازدهی بیش از 7۰ درصدی طی مدت مذکور، بیشــترین 

بازدهی را بین بازارهای موازی از آن خود کرد.
وی در خصوص تفاوت رشد بازار در روند فعلی با روندهای 
گذشته اشاره کرد: وجه تمایز بازار سهام در مقطع مذکور با 
رشدهای قبلی بازار  تبعیت نکردن از مولفه های بنیادی و 
رشــد ناهمگون بازار است، به نوعی که بازدهی محقق شده 
در سهام کوچک و رشدی بازار بسیار بیشتر از سهام بنیادی 
و ارزشی بوده است؛ این ناهمگونی ناشی از نقدینگی محور 
بودن رشــد بازار و تمایل به ورود به ســهام کوچک از باب 

سهولت رشد قیمتی است.
این کارشــناس بــازار ســرمایه در پیش بینی افــق بازار 
ســرمایه برای شش ماه دوم ســال جاری گفت: با توجه به 
موضوع گیری های مســئوالن اقتصادی در خصوص بورس و 
تاکید رئیس جمهور در ســخنرانی های اخیر خود از رشد 
بازار سرمایه، به نظر می رسد دولتمردان، بورس را به عنوان 
مامن نقدینگی ســرگردان در جامعه برگزیده اند و از همین 
رو و با فرض استمرار این نگرش، افق بازار سرمایه در نیمه 

دوم سال نیز مثبت ارزیابی می شود.
سیاوش وکیلی اضافه کرد: در پیش بودن انتشار گزارش های 
شــش ماهه، موعد تســویه اعتبارات برخــی کارگزاری ها 
)کارگزاری های دارای سال مالی منتهی به ۱۳9۸/۰6/۳۱( 
و اخبار سیاســی به خصوص رویدادهای محتمل در مجمع 
عمومی ســازمان ملل، مهمترین عوامــل تاثیرگذار بر روند 

کوتاه مدت بازار سرمایه به حساب می آیند.

مدیرعامل شرکت »توسعه گوهران امید« تصریح کرد: باید 
توجه داشــت که با وجود پیش بینی هــای مبنی بر تداوم 
افق مثبت بورس در شــش ماهه دوم، اما رشــد همه گیر و 
خارج از ضابطه برخی نمادها، دیگر رو به اتمام بوده و برای 
سرمایه گذاری و انتخاب سهام در ماه  های آتی باید وسواس 
بیشتری را نسبت به ســودآوری و شرایط بنیادی سهام به 

خرج داد.
استمرار ورود نقدینگی به بازار سرمایه

همچنین یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت:  تداوم رشد 
شاخص و افزایش حجم و ارزش معامالت بازار سهام نشان 
می دهد که نقدینگی به جای جوالن در سایر بازارهای مالی 

در بازار سرمایه به جریان افتاده است.
علیرضا محمدپور با اشــاره به رکوردشکنی شاخص بورس 
و افزایش چشــمگیر حجــم و ارزش و همچنین نوبت های 
معامالت طی روزهای گذشــته گفت: تداوم رشد شاخص و 
افزایش حجم و ارزش معامالت در مجموع اتفاق خوبی بوده 
و نشــان از این دارد که نقدینگی به جای جوالن در ســایر 
بازارها از جمله مســکن، ارز، طال و خودرو در بازار سرمایه 

حضور دارد و در خدمت تامین مالی و رونق تولید است.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: البته باید این موضوع 
بررســی شــود که آیا نقدینگی صرفا به دلیل این که سایر 
بازارهــا دچار رکود شــدید هســتند و ســودی را نصیب 
ســرمایه گذاران خود نمی کنند به ســمت بازار سهام روانه 
شــده یا اینکه در صنایع و بنگاه های مختلف اتفاقات خوبی 
افتاده و تولید و سودآوری بنگاه ها موجب شده تا این روزها 

نقدینگی به سمت بازار سهام بیاید.
وی ادامه داد: البته در این میان این پرســش پیش می آید 
که آیــا صنایع و بنگاه هــای حاضر در بازار ســرمایه باید 
سودآور شوند تا نقدینگی به سمت آنها هدایت شود یا این 
کــه نقدینگی ای که به ویژه این روزها به ســمت این بازار 
آمده می تواند در خدمت تامین مالی ارزان، شــفاف و آسان 
بنگاه ها و در نتیجه ســودآوری و کاهش هزینه تمام شــده 

تولید در آنها شود.
این کارشــناس بازار سرمایه اذعان داشــت: بر این اساس 
بایــد گفت آنچه در عمل اتفاق افتاده این اســت که رکود 
حاکم بر ســایر بازارها موجب شــده تا بخشی از نقدینگی 
ســرگردان جامعه و ســایر بازارها روانه بازار ســهام شود 
ضمن اینکه حرکتی که از سال گذشته در راستای افزایش 
شاخص بورس و قیمت ســهام شرکت ها در تاالر شیشه ای 
اتفاق افتاده بیشتر مربوط به رشد ریالی دارایی شرکت ها و 
همتراز شــدن بازار سرمایه با تورم تحمیلی در سایر بازارها 
اســت که این اتفاق با تاخیر در بازار ســرمایه نیز در حال 

وقوع است.
وی به متولیان بازار سهام توصیه کرد از فرصت مغتنم پیش 
آمده در خصوص آمدن نقدینگی به بازار ســرمایه استفاده 
کنند و شــرایطی را فراهم آورند تا ایــن نقدینگی در بازار 

سهام ماندگار شود.

سفته بازی در بورس 
رشد بورس به بهای رکود سایر بازارها
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تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازار سرمایه

شرط واگذاری خودروسازان از نگاه وزیر صمت 

تحلیل گر بازار سرمایه
علیرضا کدیور



ترقی اقتصادی : بانک مرکزی ایران در بهمن ماه ســال گذشــته پذیرفت که 
ارزهای مجازی می توانند مورد اســتفاده قرار گرفته و برای ساماندهی آن قوانین 
تازه ای وضع کرد. پیش از آن هم مجلس با پیشــنهادهای خود به میدان صفر و 

یک های دیجیتالی آمده بود.
ایــران،  در  رمزارزهــا  به کارگیــری  بــرای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
شــش پیشــنهاد بــه نهادهــای متولــی داده اســت تــا مجلس هــم تلویحا 
 اســتفاده از ارزهــای مجــازی را پذیرفتــه باشــد و دربــاره نظارت بــر آن ها 

به نوعی اعالم حضور کند. 
پیشنهادهایی که حدود یک سال است روی کاغذ مانده اند.

تا همین چند ســال پیش رمز ارزها انکار می شدند. اساسا تعریف و درک درستی 
از این صفر و یک های پولســاز کامپیوتری در ایران وجود نداشــت. کســی باور 
نمی کرد که بدون کارت بانکی و اســکناس فیزیکــی کاغذی بتوان پولی گرفت 
و پرداخــت کرد و این در حالی که بود که کشــورهای دیگر کم کم نســبت به 

رمزارزها نرم تر شده بودند.
بــا همه این هــا، از آنجایی که دیگر انــکار کردن بیت کوین، اتریــوم، لیتکوین 
و ... غیــر ممکن شــد؛ ممنوعیت هــای تــازه ای در ایران شــکل گرفت. مثال 
نهادهــای متولی خرید و فــروش بیت کوین در ایران را غیر قانونی دانســتند و 
اعــالم کردند که عواقب ورود به این حوزه و ریســک های ناشــی از آن به پای 
خود خریدار اســت. این وضعیــت هم چندان دوام نیــاورد؛ بانک مرکزی ایران 
در بهمــن ماه ســال گذشــته پذیرفــت که ارزهــای مجــازی می توانند مورد 
اســتفاده قرار گرفته و برای ســاماندهی آن قوانین تــازه ای وضع کرد. پیش از 
 آن هــم مجلس با پیشــنهادهای خود به میــدان صفر و یک هــای دیجیتالی 

آمده بود.
طبق گزارش همشــهری، در ایران حداقل دو پــروژه ارز مجازی ملی در جریان 
است. در یک سال اخیر پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و شــرکت خدمات انفورماتیک پروژه های ارزمجازی ملی خود را اعالم کرده اند.  
ارزمجازی شرکت خدمات انفورماتیک بر پایه رالف اعالم شده است و طبق اعالم 
این شرکت بنا شده که در فاز اول، ارزهای مجازی را در اختیار بانک های تجاری 

کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادالت، تسویه بین 
بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند.

مثلث خطر
پولشویی، مالیات و سفته بازی راس های یک مثلث خطرند. هر کدام از این راس ها 
می توانند یک تهدید برای جامعه ای که از ارزهای مجازی اســتفاده می کنند به 
شــمار رود. هنگامی که با ارزهای مجازی کار می کنید؛ خیلی ساده تر از همیشه 
می توانید پولشویی کنید،  قوانین مالیاتی را دور بزنید یا سراغ سفته بازی بروید.

در حــال حاضر متولی مبارزه با پولشــویی در ایران شــورای عالــی مبارزه با 
پولشویی اســت. مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکانپذیر 
اســت و  مبارزه با سفته بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار  انجام 
می شــود. از آنجا که هر کدام از این مخاطرات، متولی و دســتگاه خودشــان 
را دارند؛ اقدام مناســب در شــرایط فعلی می تواند بازار ارزمجازی را وارد ریل 

سیاست های کشور کند.
در حوزه قوانین مربوط به پولشــویی اما شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال یک 
سازمان منفعل در حوزه ارزهای مجازی به شمار می رود چرا که در جلسه سی ام 
شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9 دی ماه ۱۳96 ،به کارگیری ابزار بیت 
کوین و ســایر ارزهای دیجیتال در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم 
شــد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق 
ارزهــای دیجیتال، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای دیجیتال را به بانک ها 
ابالغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعالم کننده مصوبه شورای عالی 
مبارزه با پولشویی اعالم کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری و صرافی ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام 
هرگونه اقدامی که به تســهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد 
اجتناب کنند. در قوانین مالیاتی ایران نیز براســاس تجربه کشــورهای دیگر و 
مقایسه آنها با قوانین کشورمان نشان می دهد قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۱۳9۴ مجلس شــورای اسالمی در زمینه مالیات های بر درآمد در زمینه ارزهای 
دیجیتال در کشــور قابل اعمال خواهد بود. ســازمان امور مالیاتی متولی اصلی 
اجرای این قانون است و شورای عالی مالیاتی می تواند آیین نامه ها و بخشنامه های 
مربوط به اجرای قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه 
و به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند. مالیات قابل اعمال بر ارزهای 
دیجیتال یا ذیل فصل چهارم )مالیات بر مشاغل( یا در فصل ششم )مالیات درآمد 
اتفاقی( قابل محاسبه است. اما در مورد راس سوم این مثلث ماجرا متفاوت است. 
در قوانین بورس و بورس کاالی ایران، شــورای عالی بورس و اوراق بهادار از این 
اختیار برخوردار است که ارزهای دیجیتال قابل تبدیل به پول دنیای واقعی را به 
عنوان ابزار مالی طبقه بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاســت گذاری 
 مربوط به ســرمایه گذاری در ارزهــای دیجیتال در حوزه اختیارات این شــورا 

قرار خواهد گرفت.
بسته پیشنهادی مجلس

برای اســتفاده از مزایای اســتخراج رمز ارزها در بخش دولتی به باز سازماندهی 
بخش فناوری اطالعات دســتگاه ها داریم؛ به طوری که امکان ســو اســتفاده از 
منابع طبیعی کشــور توســط اپراتورها هم به حداقل برســد. به نظر می رســد 
زیرســاخت قانونی موجــود، وظایف و اختیــارات دســتگاه های مختلف را در 
خصــوص رمزارزها تعیین کرده اســت. اما مجلس به عنوان نهــاد قانون گذار و 

ناظر بر اجرای قانون شــش پیشــنهاد در این حوزه ارائه داده است که با وجود 
 گذشت یک ســال از ارائه این بسته پیشــنهادی هنوز تقریبا هیچ کدام از آن ها 

عملیاتی نشده است:
پیشنهاد اول: هریک از رمز ارزها بسته به حوزه ای که بر آن اثرگذار است، نهاد 
متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که 
استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست، به وزارت ارتباطات مربوط است 
و اگر اســتخراج رمز ارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو 

باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.
پیشنهاد دوم: در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو 
مصوبه ۱۳۵۳، وزارت نیرو می تواند تعرفه برق استخراج رمز ارزهای انرژی بر و )با 
تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت( مکان هایی که استخراج رمز ارز در آنها 
مجاز است مانند شهرک های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید 
و فرآیندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت 
به ســاماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب وکارها به 

آنها اختصاص یابد.
پیشــنهاد ســوم: بانک مرکزی باید تکالیف شــورای عالی اقتصاد در زمینه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج 
رمز ارزها اجرایی کند یــا به مراکز مبادله رمزارز مجوز الزم دهد، اطالعات الزم 
را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از 

استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.
پیشــنهاد چهارم: اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز 
به شمار می رود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص 
اخذ مالیات با اســتفاده از اطالعات ســامانه خوداظهاری و اطالعات سامانه های 
ســنا و نیما و اطالعات عام رمز ارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج 
رمزارزهــا را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کــرده و با دریافت مدارک 
هزینه از استخراج کنندگان و استعالم آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی 

را به آنها عودت دهد. 
اگرچه ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مســتقیم مصــوب ۱۳9۴  و ماده ۱۳ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رســمی 
را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج 
منطقی نیســت، بنابراین پیشنهاد می شود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد 

معاف نباشند.
پیشنهاد پنجم: با توجه به این که در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش 
پیدا کردن اســت و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشــتر بر حوزه استخراج رمز 
ارز را دارد، باید سیاست گذاران کشور زمینه الزم برای همکاری میان بخش های 

خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
پیشــنهاد ششم: شناسایی دقیق اســتخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی 
مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ســاماندهی با ایجاد سازوکار 
خوداظهــاری اســتخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کســانی 
کــه خوداظهــاری نکنند و اعالم مناطــق جغرافیایی که اســتخراج رمزارزهای 
انرژی بــر در آنهــا مجاز یا ممنوع اســت، باید با همکاری مشــترک وزارت نیرو 
 وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، وزارت صنعت و معــدن و بانک مرکزی 

انجام شود.

خواســته بخش خصوصی واقعی بودن نرخ ارز بوده اســت. 
بخش خصوصی به دنبال این اســت که نرخ ارز نه به طور 
غیرواقعی افزایش پیدا کند و نه به طور دســتوری کاهش 
یابد. قیمت شــناور متناســب با شــرایط اقتصادی کشور 
مطلوب بخش خصوصی است. در واقع این عرضه و تقاضای 
واقعی در بازار ارز اســت که باید قیمت ارز را تعیین کند و 
عرضه مازاد ارز یا التهابات بیرونی، برهم زننده مکانیزم بازار 

و روند طبیعی آن به شمار می رود.
در چند سال گذشته بارها شاهد بودیم که دولت ها با تزریق 
دالر اجازه رشد نرخ ارز متناسب با تورم موجود در اقتصاد را 
ندادنــد و این مداخله، جهش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت 
دالر را در بازار رقم زد. از ســوی دیگر تهدید های خارجی 
و تحریم نرخ ارز را به سمت غیرواقعی شدن سوق می داد. 
بنابر تجربه سال های گذشته، هر زمان که بازار ارز به ثبات 
نسبی می رســد باید دالیل آن را بررسی کرد و دید ثباتی 
که ایجادشــده، تا چه اندازه می تواند به پیش بینی پذیری 

فعال اقتصادی و آینده نگری او کمک کند؟
انتشار اخبار مثبت از تالش های فرانسه برای کاهش تنش 

میان ایــران و آمریکا، از عوامل تاثیرگذار در ثبات نســبی 
بازار و کاهش دالر در بعضی از روزهای ســال بوده اســت. 
کاهــش التهاب در روابط بین المللی زمینه محدود شــدن 
دامنه نوسان قیمت را فراهم کرده است بنابراین سوداگرانی 
که به دنبال بهره بردن از نوســان هــای ناگهانی بودند، از 

بازار خارج شدند. 
بازدهی منفی بازار ارز در ماه های گذشــته از ســال جاری 
و حرکت پول از این بازار به ســمت بازار ســهام که شتابان 
رشد کرده اســت، کاهش سرعت رشد تورم در سال جاری 
نســبت به سال گذشته و محدود شدن فعالیت سفته بازان 
با قاعده گذاری های بانک مرکزی، نزدیک شــدن نرخ ارز 
در ســامانه نیمــا به نرخ  بازار آزاد و افزایش بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات، به نهایت رســیدن انتظــارات منفی از 
تحریــم در داخل و مدیریت تقاضــای ارز در ثبات کنونی 
بازار ارز اثرگذار بوده اســت. در واقع این ثبات برآیندی از 

چند عامل است.
اما باید چه کرد که این ثبات به سرنوشــت دیگر دوره های 
ثبات بازار ارز تبدیل نشود و چرخه سرکوب و جهش قیمت 

ارز دوباره جامعه اقتصادی را برهم نریزد؟ 
کلیــد واقعــی ماندن نــرخ ارز در  این اســت کــه دولت 
نقــش عوامــل غیراقتصادی در  بــازار ارز را بــه کمترین 

میــزان ممکن برســاند. اگر نرخ ارز متناســب با شــرایط 
اقتصادی و به معنای واقعی شــناور شــود، و به دلیل نگاه 
به عوامــل غیراقتصــادی و بــا تزریق درآمدهــای نفتی 

نــرخ ارز  کاهــش پیدا نکند، امــکان برنامــه ریزی برای 
 آینده بــرای فعال اقتصــادی در بخــش خصوصی فراهم 

خواهد شد.

ترقی اقتصادی : در شــرایطی که درخواســت کارشناسان 
اقتصــادی از دولــت حذف ارز دولتی اســت، امــا آمارهای 
گمرک نشــان می دهد که دولت همچنان به اختصاص ارز 
دولتی )۴۲۰۰ تومانی( برای تامین کاالهای اساســی اصرار 
دارد. آخرین آمارهای ارائه شده از گمرک نشان می دهد که 
اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساســی ۱9 درصد در ۵ ماه 
ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 
اســت. طی پنج ماهه نخست امسال بالغ بر 9 میلیون و ۵۱۰ 
هزار و 6۳۲ تن کاالی اساســی به ارزش بیش از ۴ میلیارد و 
7۳۲ میلیون و 77۰ هزار دالر وارد کشــور شــده است. این 
ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۲۱ 
درصد و از نظر ارزش دالری ۱9 درصد افزایش نشان می دهد.

اما این در حالی اســت که کارشناســان اقتصادی و فعاالن 
بخش خصوص در ماه های گذشــته بارها تاکید کرده اند که 
ارز دولتی باعث ایجاد فســاد و رانت در اقتصاد کشــور شده 
است و از دولت خواسته اند تا به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پایان دهد. در این بین اعضا اتاق تهران هم بارها بر این نکته 
تاکید کرده اند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نکاتی بوده 
است که رئیس اتاق تهران در سخنرانی های ماه های گذشته 
خود بارها به آن اشاره کرده است. مثال در مسعود خوانساری 
رئیس اتاق تهران در مصاحبه ای که اخیرا با ســایت ایســنا 
داشت، گفت:» اتاق تهران و فعاالن بخش خصوصی همانطور 
که پیش از این بارها اعالم شده، با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
به طور کلی با ارز چند نرخی مخالف است زیرا به نظر ما ارز 
چند نرخی فقط رانت و فساد را افزایش می دهد و کمکی به 

بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی کند.«

خوانســاری همچنین در جلسه تیرماه هیات نمایندگان اتاق 
تهران گفت:» جمع بندی روســای تمامی کمیســیون های 
تخصصی اتاق تهران، حذف هرچه سریع تر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اســت. اول اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان رانتی را برای یک ســری 
افراد خاص ایجاد می کند، چون به همه داده نمی شــود. دوم 
احتمال اینکه قیمت های باالتری برای خرید اعالم شــود را 
افزایش می دهد و خروج ســرمایه از کشور را به همراه دارد. 

همچنین عدم کنترل توزیع و مشخص نبود اثر آن در صادرات 
و دامــن زدن به قاچاق کاال از مشــکالت دیگر تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی اســت. در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در 
بخش خصوصی و هم دولتی فســاد ایجاد کرده و می کند.« 
او با اشــاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی باعث 
کاهش قیمت کاالهای اساسی هم نشده است، گفت:» توجه 
داشــته باشــید در همین دوره ای که دولت برای بسیاری از 

کاالهای اساســی و خوراکی ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده 
اســت میزان تورم خوراکی ها حدود ۵6.6 درصد بوده است 
در حالی که برای سایر اقالم غیر خوراکی حدود ۳۰.۱ درصد 
بوده است.« نکته ای که رئیس اتاق تهران به آن اشاره می کند 
در آخرین آمارهای گمرک از واردات ۵ ماهه کاالهای اساسی 
به خوبی مشخص است. در صدر کاالهای اساسی وارد شده به 
کشور در ۵ ماهه ابتدایی امسال برنج، ذرت، دانه های روغنی، 
روغن های خوراکی و کنجاله ســویا قرار دارد؛ کاالهایی که با 
ارز دولتی وارد شــده اند و عمال نباید رشــد قیمت را تجربه 
می کردند ولی اینگونه نشده است و همین موضوع باعث شده 
افراد بیشــتری به دنبال اســتفاده از این رانت باشند و میزان 
واردات کاالهای اساســی رشد داشــته باشد. در ۵ ماه نخست 
امسال، قندوشکر با 6۴۰ درصد رشد از لحاظ ارزش دالری و 
۸9۱ درصد افزایش از حیث وزن، باالترین ســطح تغییرات را 
نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و پس از آن کنجاله سویا 
بــا ۱۱7 درصد رشــد در ارزش دالری و ۱۱۴ درصد افزایش 
وزنی، کود شــیمیایی با ۵۸ درصد رشــد در ارزش دالری و 
7۸درصد رشــد در وزن و جو بــا ۴9درصد افزایش در ارزش 
دالری و ۲۲ درصد رشد در وزن در جایگاه های بعدی جدول 
واردات کاالهای اساســی قرار گرفته اند. به اعتقاد کارشناسان 
اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی دولت و نهادهای مســئول 
بایــد جلوی ایجاد زمینه های بروز فســاد و رانت را بگیرند و 
مهم ترین اقــدام در این حوزه در شــرایط کنونی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی است. همچنین کارشناسان معتقدند اگر دولت 
به اختصاص ارز دولتی اصرار دارد باید نظارت های خود را به 
شدت افزایش دهد تا شاهد رشد تورم کاالهای اساسی نباشیم.  

دالرهای دولتی به راه رانت می روند
پافشاری دولت برای اختصاص دالرهای دولتی به کاالهای اساسی ادامه دارد

 کنترل موفق مطالبات غیرجاری 
در بانک صادرات

ترقی اقتصادی: در حالی که افزایش مطالبات غیرجاری به یکی از چالش های نظام بانکی 
تبدیل شــده، بانک صادرات ایران توانســته این پدیده را به شــکل مطلوبی کنترل کند.در 
شــرایط اقتصادی کنونی، جلوگیــری از افزایش مطالبات معوق بانک هــا در کنار عمل به 
تعهدات مربوط به پرداخت تسهیالت، مطلوبیت ویژه ای دارد، به طوری که می توان از آن به 
عنوان یک کار بزرگ یاد کرد.اطالعات مالی بانک صادرات ایران طی سه سال گذشته نشان 
می دهد نســبت خالص تسهیالت غیرجاری به مجموع تسهیالت )NPL( در این بانک روی 

عدد ۱/۰ باقی مانده است.
در حالی که شــاخص تورم در کشور افزایشی بوده و روند پرداخت تسهیالت نیز ادامه دارد، 
نگهداری نسبت خالص تسهیالت غیرجاری به مجموع تسهیالت در یک محدوده مشخص را 
می توان بسیار مطلوب ارزیابی کرد.از سوی دیگر، نسبت خالص تسهیالت به مانده سپرده ها 
نیز در این بانک طی ســه سال گذشــته تثبیت شده است، به طوری که همزمان با افزایش 
میزان سپرده ها، میزان تســهیالت پرداختی نیز افزایش یافته است.این روند نشان می دهد 
بانــک بــه وظیفه ذاتی خود مبنی بر دریافت منابع از یک ســود و پرداخت آنها به شــکل 
تسهیالت از سوی دیگر به خوبی عمل کرده است.آن طور که داده های موجود نشان می دهد 
بانک صادرات ایران در سال ۱۳97 معادل ۲۸ درصد بیش از سال ۱۳96 و در سال ۱۳96 

معادل ۱۴ درصد بیش از سال ۱۳9۵ تسهیالت پرداخت کرده است.

تصویب افزایش۵0 هزار میلیارد ریالی سرمایه 
بانک مسکن

ترقی اقتصادی : افزایش ســرمایه ۵۰هزار میلیارد ریالی بانک مســکن در مجمع عمومی 
فوق العاده بانک مســکن به تصویب رسید.مجمع عمومی فوق العاده ساالنه بانک مسکن به 
ریاســت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع عمومی 
عادی بانک برگزار شــد.در این نشســت، اعضای هیأت مدیره بانک مسکن، مدیران ستادی 
مدیران شرکت های تابعه و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی حضور داشتند که 
در نهایت صورت های مالی بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.مدیرعامل بانک مسکن در 
این نشســت، گزارش عملکردی از فعالیت های بانک مســکن طی سال جاری ارایه کرد.در 
مجمع عمومی فوق العاده افزایش ســرمایه ۵۰هزار میلیارد ریالی بانک مسکن تصویب شد و 

به حدود ۱۳۰هزار و 7۳۵میلیارد رالم رسید.

افزایش سهم بازار بانک ایران زمین
ترقی اقتصادی: جلســه تکریم و معارفه مدیریت امور شعب استان های آذربایجان شرقی 
غربــی و اردبیل بانــک ایران زمین با حضور معــاون عملیات بانکی، مدیریت امور شــعب 
اســتان ها، معاونین اســتان و کلیه همکاران ســتاد و صف برگزار شد. هادی قدیمی عضو 
هیات عامل بانک ایران زمین، ضمن تاکید بر حمایت از رونق تولید اظهار داشــت: شــعب 
تالش خود را جهت جذب منابع ارزان قیمت بیشــتر از گذشــته کنند تا با ارائه طرح های 
مختلــف از طرح های رونق تولید و کارآفرینی حمایت شــود.قدیمی با بیان این که جذب 
منابع با هر قیمتی مطلوب بانک نیســت و باید ترکیب منابع به ســمت جذب منابع ارزان 
قیمت ســوق داده شــود، تاکید کرد: صدور ضمانت نامه و گشــایش اعتباری اسنادی باید 
 در دســتور کار شــعب قرار گیرد این امر به طور حتم با تالش و مســاعی کارکنان در این 

زمینه محقق می شود.

 هدایت شبکه شعب بانک توسعه تعاون 
بر اساس حداکثر کارآمدی

ترقی اقتصادی: رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: هدایت شبکه 
شــعب بانک توسعه تعاون بر اســاس حداکثر کارآمدی صورت می پذیرد.حجت اله مهدیان 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون در جلسه ای که بر اساس ارتباط ویدئو 
کنفرانس با مدیران شــعب استان ها تشکیل شده بود گفت: بانک توسعه تعاون جهت نیل به 
اهداف کیفی و کمی برگرفته از تکالیف توسعه ای نیاز به دقت و چابکی فراوان در فرآیندهای 
عملیات بانکداری دارد که بر این اســاس نیاز اســت شــبکه شــعب با حداکثر کارآمدی و 
بهره وری هدایت گردند.وی افزود: عملکرد مناســب بانک توســعه تعاون در طرح های ملی 
و تکالیف دولتی باعث ارتقای جایگاه این بانک در میان مســئولین دولتی و دســتگاه های 
باالدســتی گردیده است و تجربه عملی و نظری این بانک در اجرای طرح ها به گونه ای بوده 
است که نظرات بانک نه فقط در سطح عملیاتی، بلکه در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی 
توســعه ای مورد لحاظ قرار می گیرد.مهدیان جایگاه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
را در صــدر برنامه های جــاری بانک تلقی نمود و مجموعه بانک توســعه تعاون را به ادامه 
اجرای مناســب این طرح ملی فراخواند. وی در این رابطه افزود: رویکرد بانک در طرح های 

اشتغال زایی و تأمین مالی 

 دریافت گواهینامه ایزو ۵0001 
توسط بانک ملی

ترقی اقتصادی :بانک ملی ایران موفق شد گواهی استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ 
را که به حوزه بهینه ســازی مصرف انرژی مربوط اســت، دریافت کند. این گواهی نامه بین 
المللی برای اولین بار در شــبکه بانکی کشور برای ۳۵ ساختمان بانک در خصوص سیستم 
مدیرت انرژی صادر شــده است.اســتاندارد بین المللی ایــزو ۵۰۰۰۱ ورژن ۲۰۱۱ آخرین 
ویرایش اســتاندارد مدیریت انرژی توســط ســازمان بین المللی ایزو است که در برگیرنده 
الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد و مقصود آن توانمند سازی 
ســازمان ها برای ایجاد سیســتم ها و فرآیندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل 

کارآیی، استفاده و مصرف انرژی است.

بانک پارسیان افزایش سرمایه می دهد
ترقی اقتصادی: هیات مدیره بانک پارســیان، پیشــنهاد خود را برای افزایش ســرمایه به 
مجمــع عمومی فوق العاده ارائه کرد.هیات مدیره بانک پارســیان با نماد بورســی وپارس 
در اطالعیــه ای که روی کدال ســازمان بورس قرار داد، از افزایش ســرمایه از محل مازاد 
تجدیــد ارزیابی دارایی های این بانک خبر داد.بر اســاس این اطالعیــه، هیات مدیره این 
بانک خصوصی با عنایت به ماده ۳ دســتورالعمل مراحل زمانی افزایش ســرمایه شــرکت 
های ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار )مصوب ۱7 مهرماه ۱۳9۵ هیات مدیره 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار و اوراق بهــادار( گزارش خود را با هدف پیشــنهاد افزایش 
ســرمایه از مبلغ ۲۳.76۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رالر به مبلــغ ۱6۲.7۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ راال از 
محــل مــازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصالح ســاختار مالی و خروج از شــمول 
مفاد ماده ۱۴۱ الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت که در تاریخ ۲۳ شــهریورماه 
 9۸ بــه تصویــب هیات مدیره رســیده و جهت اظهارنظر به حســابرس و بــازرس قانونی 

ارسال شده است را ارائه داد.

رشد 1009 درصدی در میزان گشایش اعتبار 
اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

ترقی اقتصادی: بانک پاســارگاد با هدف فراهم آوردن شرایط الزم برای انجام معامله بدون 
ریســک، از ابتدای سال ۱۳9۸ تاکنون، با رشــدی معادل ۱۰۰9 درصد، اقدام به گشایش 
بیش از ۲۴ هزار میلیارد رالر اعتبار اسنادی داخلی کرد. بانک پاسارگاد با هدف اعتمادسازی 
و فراهم آوردن شــرایط الزم برای انجام معامله بدون ریسک برای طرفین قرارداد، از ابتدای 
ســال ۱۳9۸ تاکنون، با رشــدی معادل ۱۰۰9 درصد، اقدام به گشــایش بیش از ۲۴ هزار 
میلیارد رالر اعتبار اســنادی داخلی کرد و موفق شــد ســهم اول بــازار در میان بانک های 
خصوصــی را از آن خــود کند.به گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، ایــن بانک با ارایه 
خدمات گشــایش اعتبار اسنادی داخلی در قالب بســته حمایتی، زمینه  ایجاد فضایی قابل 
اعتماد و بدون ریســک را در معامالت تجاری فراهم کرده  که مورد استقبال تجار و فعاالن 
اقتصادی قرار گرفته اســت؛ به طوری که با توسعه خدمات رسانی و گشایش بیش از ۲۴ هزار 
میلیارد رالم اعتبار اسنادی داخلی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۰۰9 
درصدی در ارایه این خدمت در بانک پاسارگاد هستیم. همچنین در پی استقبال بسیار خوب 
مشــتریان، رشــدی معادل ۲۴۰ درصد در تعداد پرونده ها و مشتریان استفاده کننده از این 

خدمات حاصل شده است.

مسیر قانونی رمزارزها در ایران چیست؟

مثلث خطر رمز ارزها برای اقتصاد 

عوامل غیراقتصادی، مانع حفظ ثبات بلندمدت بازار ارز

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 77 - نیمه دوم شهریور 1398

اخبارکوتاه

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
عباس آرگون



نگرانی از شیب کاهشی توسعه صنعت بیمه
سایه سنگین »مالیات بر ارزش افزوده« بر سر صنعت بیمه

پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۷ درصدی "بساما"
ترقی اقتصادی : هیات مدیره بیمه سامان پیشنهاد افزایش سرمایه یک هزار میلیارد 
ریالی، معادل 67 درصد را به مجمع عمومی فوق العاده این شــرکت پیشنهاد داد.بیمه 
ســامان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به دو 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دارد.بر اســاس این گزارش، افزایش سرمایه "بساما" از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور 
توسعه شــبکه نفوذ و تعدد مراکز خدمات رسانی به بیمه گزاران،افزایش توان پذیرش 
ریســک و قابلیت انجام ســایر فعالیتهای غیر بیمه ای از جمله افزایش توان ســرمایه 
گــذاری، تحصیل اموال و دارائی های مورد نیاز شــرکت و در نتیجه ارتقای رتبه توان 
گــری مالی کــه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳9۸ به تصویب هیئت مدیره رســیده و جهت 

اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

"خرمی"مدیر روابط عمومی بیمه آسیا شد
ترقی اقتصادی : مسعود بادین رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، طی حکمی 
محمد مظفر خرمی را به عنوان مدیر روابط عمومی این شــرکت منصوب کرد.مســعود 
بادین رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، طی حکمی محمد مظفر خرمی را به 
عنوان مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.محمد مظفر خرمی به عنوان سومین 
مدیرروابط عمومی بیمه آســیا با سابقه بیش از ۲۸ ســال فعالیت در این حوزه، سکان 
روابط عمومی این شــرکت را به دســت گرفت. خرمی فارغ التحصیل رشته ارتباطات 
اجتماعی از دانشــگاه عالمه طباطبایی بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی است.وی پیش از این، معاون روابط عمومی بیمه آسیا بود. گفتنی 
است روابط عمومی بیمه اسیا با شروع فعالیت خود از سال ۱۳7۴ یکی از باسابقه ترین 
روابط عمومی های صنعت بیمه محســوب می شود و نیروی انسانی فعال در آن، عمدتا 

دانش اموخته دانشکاه های معتبر کشور هستند.

سرعت قطار توسعه بیمه کوثر بیشتر می شود
ترقی اقتصادی: مدیرعامل شــرکت بیمه کوثر در دور دوم ســفرهای استانی خود، با 

نمایندگان و کارکنان سرپرستی استان فارس دیدار کرد.
مجیــد مشــعلچی فیروزآبادی در این دیدار بــا بیان اینکه در آینده نزدیک، ســرعت 
قطار توســعه شرکت بیمه کوثر بیشتر می شــود، افزود: این امر با به کارگیری برنامه ها 
و نرم افزارهای جدید و به روز محقق می شــود و قطعا کســانی که با این شــرایط خود 
را تطبیــق ندهنــد از چرخه رقابــت و صنعت بیمه حــذف خواهند شــد.وی با بیان 
اینکــه مدیران سرپرســتی بیمه کوثر باید بــه بحث نظارت و پیگیری امور و مســایل 
نماینــدگان بپردازند، تاکیدکرد: فــروش بیمه نامه باید فقط توســط نمایندگان انجام 
شــود و در سرپرستی ها و ستاد شرکت به صفر برســد.مدیرعامل شرکت بیمه کوثر با 
تاکید بر اینکه مدیر سرپرســتی جایگاه و حکم مدیرعامل شــرکت را در اســتان دارد 
تصریح کرد: مدیر سرپرســتی باید اختیار داشــته باشد تا بتواند تصمیم بگیرد و اختیار 
 مدیــران باید تــا 9۰درصد اختیار مدیران ســتاد افزایش یابد و عمــده تصمیم ها باید 

در سرپرستی ها گرفته شود.

 فروش ویژه بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
بیمه نوین

ترقی اقتصادی: جشــنواره »ارمغان مهــر نوین« که به فروش ویــژه بیمه  های عمر 
و ســرمایه گذاری اختصاص دارد، از امروز ۲۳شــهریورماه، اجرایی شــد و تا ۳۰مهرماه 
ادامه دارد.این شــرکت در راســتای ایجاد خلق ارزش برای مشتریان، بیمه  های عمر و 
ســرمایه گذاری خود را در بازه زمانی ۲۳ شهریور الی ۳۰ مهر ماه سال جاری با شرایط 

و تخفیفات ویژه ارائه می دهد.
در جشنواره »ارمغان مهر نوین«، بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه نوین با ۳۰ درصد 
تخفیف در هزینه های بیمه گری در بازه زمانی مذکور به فروش می رسند.شــرکت بیمه 
نویــن، همچنین مزایای ویژه ای همچون امکان تهیه بیمه درمان تکمیلی در قالب طرح 
شایگان و نیز ایجاد شرایط خرید اقساطی بیمه نامه اتومبیل در قالب طرح ستایش نوین 

برای دارندگان بیمه های عمر و سرمایه گذاری خود در نظر گرفته است.

 دامنه ارائه خدمات بیمه ای تجارت نو 
به پست بانک گسترش یافت

 ایســتانیوز: " تفاهم نامه همکاری مشترک میان شــرکت بیمه تجارت نو و موسسه 
صنــدوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پســت بانک ایران با هدف ارتقاء ســطح کیفی و 
کمی خدمات بیمه ای به کارکنان این بانک و همچنین تمرکز ارائه خدمات تخصصی با 
استفاده از ظرفیت های صندوق به مدت۵ سال، امضا شد.از توافقات اصلی این تفاهم نامه 
فراهم کردن کلیه پوشش های بیمه ای مورد نیاز پست بانک ایران، کارکنان و مشتریان 
آنها در تمامی رشته ها با درنظر گرفتن تامین منافع مشترک از طریق تاسیس شرکت 
خدمات بیمه ای اســت که این مهم با اســتفاده از ابزارها و کانال های متعدد فروش در 

چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی محقق می شود.

 رشد ۵۲ درصدی تولید حق بیمه 
در بیمه ایران

ترقی اقتصادی: معاون فنی شــرکت سهامی بیمه ایران با اعالم اینکه این شرکت در 
۵ماهه نخســت ســال 9۸موفق به افزایش ۵۲درصدی در تولید حق بیمه شــده است 
گفت:در این مدت نسبت خسارت شرکت در مقایسه با سال گذشته با ۱۰درصد کاهش 

از 6۲درصد به ۴۸درصد رسیده است.
محمد زاهدنیا با اشــاره به اینکه بیشــترین رشــد حق بیمه مربوط به رشته هواپیما با 
۳9۳درصد،حمل و نقل کاال با ۳۵۸درصد و کشــتی با ۱۸۸درصد بوده؛ افزود: با تداوم 
روند غربالگری، مدیریت ریسک و اجرای برنامه متوازن سازی پرتفوی، توانستیم کمترین 
رشد را در رشته های بیمه درمان با ۲۴درصد و بیمه شخص ثالث اتومبیل با ۳9درصد 
مدیریت کنیم.معاون فنی بیمه ایران نسبت خسارت بیمه درمان را با ۳۲درصد کاهش 
در مقطع زمانی مذکور معادل 6۳درصد و نسبت خسارت بیمه شخص ثالث را با ۴درصد 

کاهش ۵۴درصد اعالم کرد.

 سیدمحمد کریمی 
دبیرکل سندیکای بیمه گران شد

ترقی اقتصادی : ســیدمحمد کریمی رییس کل اســبق بیمه مرکزی با رای اکثریت 
اعضای شورای عمومی ســندیکای بیمه گران ایران به مدت دو سال به عنوان دبیرکل 

این سندیکا انتخاب شد. 
انتخابات دبیرکلی ســندیکای بیمه گران ایران برگزار شــد و از بین 9 نامزد، اعضای 
شــورای عمومی تنهــا به دو نامزد اصلی آن یعنی ســیدمحمد کریمی و مســعود 
حجاریان رای دادند و 7 نامزد دیگر هیچ رایی به دست نیاوردند.براساس اسناسنامه 
ســندیکای بیمه گران، جلسه شــورای عمومی که ۳۲ عضو دارد، با حضور ۲۲ نفر از 
اعضا رســمیت پیدا می کند و هر فردی برای انتخاب به عنوان دبیرکل نیاز به نصف 
به عالوه یک رای )۱7 رای( از شــورای عمومی دارد.ســیدمحمد کریمی رییس کل 
اسبق بیمه مرکزی در این انتخابات از ۳۲ رای ماخوذه، ۱9 رای و مسعود حجاریان 

نیز ۱۳ رای به دست آوردند.

ترقــی اقتصادی: نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
معتقدند : صنعت بیمه باید همانند بانک و بورس از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف شود و چنانچه اخذ این نوع از مالیات 
حذف نشود، توسعه صنعت بیمه با چالش روبرو خواهد شد.
هــدف از دریافــت مالیــات، تامین بخشــی از درآمدهای 
حاکمیتــی دولــت و همچنین حمایت از تولید به شــمار 
می رود. در واقع دولت قرار است از طریق سازوکار مالیات و 
مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید حمایت کرده و جلوی 

مصرف گرایی را بگیرد.
امــا به نظر کارشناســان، اخــذ برخی مالیات هــا به ویژه 
مالیات بر ارزش افزوده از شــماری از بخش های اقتصادی 
مانند صنعت بیمه نه تنها نتوانســته هدف رشــد اقتصادی 
 و حمایــت از تولیــد را محقــق کنــد، بلکه مانع رشــد 

نیز شده است.
بر اســاس قانون، خدمات بیمه ای مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده می شوند که البته به تازگی طرحی در دست بررسی 
قرار گرفته که بر اســاس آن، قوانین موجود اصالح شده و 

مالیات ارزش افزوده صنعت بیمه حذف می شود.
کارشناسان گفته اند: مالیات بر ارزش افزوده، تاثیری منفی 

بر صنعت بیمه گذاشته و مانع توسعه آن می شود.
بررســی ها نشــان می دهد، باالرفتن هزینه در بخش های 
مختلف اقتصادی و تولیدی و به تبع آن افزایش قیمت ها در 
بازار و جلوگیری از سرمایه گذاری و رونق تولیدی از جمله 
پیامدهای منفی اخذ نادرســت عوارض و مالیات بر ارزش 

افزوده به شمار می رود.
غالمرضا ســلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مخالف 
دریافت عوارض از صنعت بیمه هســتم و باید تالش شود تا 

جلوی این موضوع گرفته شود.

متخصصان صنعت بیمه برایــن اعتقادند که از اهداف اخذ 
عوارض و مالیات از خدمات و کاالها در دنیا این اســت که 
هزینه تمام شــده آن کاال و خدمات افزایش یافته و تقاضا 
بــرای مصرف آن  کاهش یابد؛ این در حالی اســت که باید 
تالش کرد صنعت بیمه به علت مزایایی که دارد توسعه پیدا 
کند، بنابراین اخذ انواع عوارض و مالیات از خدمات بیمه ای 

کار سنجیده ای نیست.
ابهام در توسعه صنعت بیمه

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: حذف 
مالیات بر ارزش افــزوده محصوالت بیمه ای از دغدغه های 

جدی نمایندگان مجلس است.
»معصومه آقاپور علیشــاهی« نسبت به برقراری این مالیات 
در صنعت بیمه هشــدار داد و افزود: اگر برای حذف مالیات 
بر ارزش افزوده محصوالت بیمه ای، فکر اساســی نشــود 
شیب کاهشی توسعه صنعت بیمه نگران کننده خواهد بود.

وی همچنین بر لزوم اعتبار سنجی استارتاپ های بیمه ای 
اشــاره کرد و ادامه داد: رقابت ناســالم در قیمت های تمام 

شده بیمه نامه ها از چالش های آینده صنعت بیمه است.
 لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه 

مانند بورس و بانک
اقتصادی  کمیســیون  دیگر  عضو 
مجلــس نیز در این بــاره به ایرنا 
گفت: بیمــه، بانــک و بورس در 
یک سطح هســتند و وقتی ما آنها 
را معاف می کنیم نمی توانیم بیمه را 

لحاظ نکنیم.
 »محمود بهمنی« افزود: بیمه ها برای 
اینکه بتوانند بهتر ریسک ها را پوشش 

دهنــد باید در حوزه مالیات بــر ارزش افزوده به آنها توجه 
شــود و ما نمی توانیم میان بانــک و بیمه و بورس تفاوت 

قائل شویم.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت بیمه ها و نقش اساسی آن در 
زندگی مردم گفت: ما در مجلس به طور جدی پیگیر حذف 
مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه هســتیم و امیدوارم 

نتیجه مثبت بگیریم.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: هرچه 
توجه به انواع رشــته های مختلف بیمه ای بیشــتر باشــد، 
پوشش بیمه ای بیشتر شده و حمایت و تقویت حداکثری از 

بیمه باعث برقراری آرامش در جامعه می شود.
وی ضمن یادآوری طرح تاسیس صندوق حوادث طبیعی، 
اضافه کرد: تاســیس صندوق حوادث طبیعی گام محکمی 
برای توســعه بیمه ها در کشور است که امید می رود با این 
حرکــت، هم بیمه ها در جامعه گســترش پیدا کنند و هم 

مردم به آرامش برسند.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها را زمین گیر 
خواهد کرد

محمد باســط درازهی در مورد اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از صنعت بیمه گفت: اخــذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه 
موضوع مهمی اســت و در شرایط حساس کنونی کشور به 

صالح نیست و مخرب است. 
وی افــزود: اگــر در این شــرایط بیاییم مالیــات بر ارزش 
افــزوده از بیمه ها اخــذ کنیم ، بذر ناامیــدی را در جامعه 
تزریق خواهیم کرد. نماینده مردم ســراوان، سیب و سوران 
و مهرســتان در مجلس تصریح کرد: اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده از بیمه نهایتاً باعث خواهد شد که اعتماد عمومی به 
بیمه کاسته شود و بیمه گذاران ریزش کنند و این رویکرد 

حتماً صنعت بیمه را زمین خواهد زد.
عضو کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مجلس بیان 
داشــت: بنده نمی دانم هدف دوستان موافق با اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده از بیمه چیست اما هر چه باشد این مسئله 

مزایا نخواهد داشت و معایب آن بیشتر خواهد بود.
وی تاکید کرد :درســت است که ما باید به فکر درآمد های 

مالیاتی باشیم، اما نباید به هر قیمتی مالیات اخذ شود.
درازهی با اشــاره به تمرکز بر صنــدوق حمایت از صندوق 
حــوادث طبیعی گفت: به طور قطع باید مســئولین دولت 
و مجلــس بر حمایت و تقویــت از صندوق حوادث طبیعی 

اهتمام بورزند.
وی تاکیــد کرد : صندوق حوادث طبیعی صندوق بســیار 
مهم و تاثیرگذاری است و به نظر بنده مثل صندوق توسعه 
ملی باید به آن توجه شــود. توجه بــه چنین صندوق های 
می تواند کارســاز باشــد و البته مجلس و دولت باید از آن 

حمایت کنند.

ترقی اقتصادی : فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه مجمع 
عمومی عادی ســالیانه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، بیمه را صنعتی رو 

به جلو و در آستانه بلوغ در کشور خواند.
فرهاد دژپســند طی ســخنانی در این جلسه با اشــاره به انعقاد پیمان های دو 
جانبه و چند جانبه شــرکت های بیمه ای با کشــورهای دیگر، این امر را از نظر 
بین المللی دارای اهمیت زیادی توصیف کرد که به ایجاد نوعی ایمنی در روابط 

تجاری و گردشگری بین ایران و همسایگان، کمک می کند.  
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در زمینه تحوالت فناوری، خوشبختانه در صنعت بیمه 
کشــور کارهای خوبی انجام شده، اما برای رســیدن به آنچه از "بیمه هوشمند" 
مد نظر وزارت اقتصاد است، باید یک سری تحوالت پایه ای در فنآوری بیمه ای 

کشور صورت بگیرد. البته صنعت بیمه ما قابلیت و توانایی آن را دارد. 
وی در ادامه با بیان اینکه شــاخص ضریب نفوذ بیمه در کشــور در برنامه ششم 
توســعه هفت درصد پیش بینی شده است، اظهار داشت:  فاصله عملکرد بیمه تا 

هفت درصد پیش بینی شده، کماکان باید کاهش یابد .
دژپســند افزود: الزمــه این امر، افزایش تنــوع خدمات بیمه ای و اســتفاده از 
فنآوری های نو، البته از نوع بومی شــده آن و بخصــوص "فین تک" ها در ارایه 

خدمات است. 
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دامنه خدمات بیمه ای باید بگونه ای گسترش پیدا کند 
که ســرمایه گذار خارجی وقتی به کشور وارد می شود احساس کند، بسیاری از 

ریسک هایش توسط صنعت بیمه کشور می تواند تحت پوشش قرار گیرد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب الیحه تاسیس "صندوق 

تامین خسارت حوادث طبیعی" در مجلس شورای اسالمی و ارجاع آن به شورای 
نگهبان گفت: خوشــبختانه از آنجا که دولت، بار مالی ناشــی از تغییر الیحه در 

مجلس را تقبل کرده، امیدواریم این شورا، الیحه را تایید کند. 
دژپســند افزود: من از بیمه مرکزی خواسته ام تا برنامه ویژه ای را برای معرفی 
و اجرایی کردن "صندوق تامین خســارت حوادث طبیعی" تدوین و به مورد اجرا 
بگذارد به نحوی که همه بدانند مشارکت در این صندوق به نفع فرد فرد خانوارها 

و افراد جامعه است. 
وی در ادامــه با قدردانی از نظارت انجام شــده توســط  بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر فعالیت های صنعت بیمه کشور، گفت: انتظار این است که بیمه 

مرکزی یک برنامه جامع نظارتی طراحی و به مورد اجرا بگذارد.
دژپسند همچنین با اشاره به مشکالتی که به واسطه بنگاه داری، گریبانگیر نظام 
بانکی کشور شده است، تصریح کرد: باید مراقب باشیم صنعت بیمه کشور گرفتار 

بنگاه داری نشود بلکه به مولد سازی دارایی ها بپردازد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه واحد پژوهش در صنعت بیمه کشور 
تصریح کرد: واحد پژوهشــی شــرکت های بیمه ای، باید در خدمت شناســایی 
خدمات جدید بیمه ای در دنیا و بومی کردن آنها به منظور اجرا در کشور باشند. 
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه خروج بیمه مرکزی 
از حیطه ارائه خدمات بیمه اتکایی باید سرعت بیشتری بگیرد، تاکید کرد: اینکه 
پس از خروج از این حیطه، کدام یک از بیمه ها می توانند و آمادگی ارائه خدمات 
بیمــه اتکایی را دارند را، باید خود بیمه مرکزی مدیریت کرده و امور را به نحوی 

ساماندهی کند که این جایگزینی، بدون بروز مشکل انجام شود.
440میلیارد دالر از تولید کشور زیر پوشش بیمه قراردارد

رئیــس شــورای عالی بیمــه از ارائه پوشــش های ۴۴۰میلیارد دالری توســط 
شرکت های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی نظیری 
است و قطعا اگر تحریم ها نبود، دنبال گسترش بیمه های اتکایی در کشور بودیم.
غالمرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی سخن می گفت، با اعالم این 
مطلب افزود: برای توســعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و صنفی 
از قبیل سندیکای بیمه گران، انجمن های صنفی فعاالن صنعت بیمه و نهادهای 

حرفه ای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی از پایــان یافتــن پیگیری رفــع ایرادات شــورای 
نگهبــان در مــورد الیحه تاســیس صندوق بیمــه همگانی حــوادث طبیعی 
در دولــت و مجلــس خبر داد و گفــت: دولت بــا تامین بار مالــی این الیحه 

 موافقت کرده و به شــرکت های بیمــه، مجوزهای کافی برای پوشــش گروهی 
حوادث طبیعی اعطا کرده است.

رئیــس کل بیمــه مرکزی گفــت: با وجود فاصلــه ضریب نفوذ بیمه کشــور با 
استانداردهای جهانی، ایران دراین شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه ســخنان خود از ضریب خسارت ۸9درصدی در 
صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت: برای حفظ توانگری شرکت ها و افزایش میزان 
رضایت مندی بیمه گذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و 

باید به گونه ای عمل کرد که این آمار به 7۵درصد برسد.
رئیس شــورای عالی بیمه در بخش دیگری از ســخنان خود از ارائه پوشش های 
۴۴۰میلیارد دالری توســط شــرکت های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد 
در صنعت بیمه کار بی نظیری اســت و قطعا اگر تحریم ها نبود، دنبال گســترش 

بیمه های اتکایی در کشور بودیم.
رئیس شــورای عالی بیمه با ابراز خرســندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه 
جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامش بخشی این صنعت در 
جامعه سخن گفت و اعالم کرد: خسارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه 
حدود ۲هزار میلیارد ریال، در حادثه ســیل اخیر حــدود ۱۵۰۰میلیارد ریال و 
موارد خســارتی پاالیشــگاه گاز فاز ۲۰و ۲۱پارس جنوبی و همچنین خســارت 
باربری شــرکت سهامی پشــتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱۱۸۰میلیارد ریال 
بوده است. سلیمانی از سهم ۳۲درصدی شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت 
دولتــی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: این آمار نشــان می دهد که فعالیت های 
شــرکت های بیمه خصوصی به 6۸درصد رسیده و بر این اساس باید به شرکت 

بیمه ایران به عنوان لنگرگاه بیمه کشور نگاه کرد.
رییس شــورای عالی بیمه در بخش دیگری از ســخنان خود از ســهم پرتفوی 
۱۴.۸درصدی بیمه های زندگی در کشــور خبر داد و گفت: افزایش ضریب نفوذ 
بیمه در کشــور در گرو افزایش ســهم بیمه های زندگی اســت که نهاد ناظر با 
همکاری انجمن های تخصصی و مراکز پژوهشی این مسئله را با جدیت پیگیری 

می کند.
وی از برنامه ریزی و پیگیری اســتقرار نظام حاکمیت شــرکتی از طریق تشکیل 
واحدهــا و کمیته های حسابرســی و کنترل داخلی، مدیریت ریســک و تطبیق 
مقررات خبرداد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه 
و کنتــرل عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر اســت که با جدیت پیگیری 

می شود.

ترقی اقتصــادی : رئیس کل بیمه مرکزی بــا بیان اینکه 
کســری ذخایر در صنعت بیمه با سیاست های منظم و مدون 
به ســمت صفر شدن در حرکت است، از کاهش ۲۳ درصدی 

کسری ذخایر شرکت های بیمه ای در کشور خبر داد.
غالمرضا ســلیمانی که در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس ســخن مــی گفت، با ابــراز خرســندی از تالش ها 
و همراهــی هــای خانه ملت بــا صنعت بیمــه و همچنین 
اعــالم این مطلــب افزود: کســری ذخایــر در صنعت بیمه 
بــا سیاســت های منظم و مــدون در حال کاهش اســت و 
شــرکت های بیمه با صرف نظر از تقسیم سودهای مقطعی، 
 به ســمتی حرکت مــی کنند که کســری ذخایــر در این 

صنعت به صفر برسد.
رییس کل بیمه مرکزی با اعالم این خبر که در سال ۱۳97 از  
سه شرکت فاقد ذخایر کسری به ده شرکت بیمه فاقد کسری 
ذخایر رســیده ایم، تصریح کرد: برای جبران کسری ذخیره 
راهکارهایی را در پیــش گرفته ایم که در حال حاضر کاهش 
۲۳ درصدی این کســری ها یک دستاورد ارزشمند برای این 

صنعت به شمار می رود.
وی قرار گرفتن ۲۰ شــرکت بیمه ای در سطح یک توانگری 
را محصــول هم افزایــی و تعامل تنگاتنگ نهــاد ناظر بیمه 
و شــرکت های بیمــه ارزیابی کــرد و گفت: برقــراری نظام 
حاکمیت شــرکتی در کنار نظــارت اصولــی و دقیق بیمه 
 مرکــزی نوعی فضای خودکنترلی را در صنعت بیمه حکفرما 

کرده است.
رییس شــورای عالــی بیمه گفت: ســطح توانگــری مالی 
شــرکت ها به طــور منظم از ســوی نهادناظــر کنترل می 
شــود و خوشبختانه در چند ســال اخیر شرکت های بیمه با 
 در پیش گرفتن تمهیداتی ســطح توانمنــدی مالی خود را 

باال برده اند.

مقدمات برون سپاری آموزش و راه اندازی انجمن های 
تخصصی در بیمه

ســلیمانی با اشــاره به بهره گیری دانش فنی و اســتفاده از 
دیدگاه هــای خبــرگان صنعــت بیمه در اصالح اساســنامه 
ســندیکای بیمه گران ایــران، اظهارداشــت: مقدمات کافی 
برای مباحث برون ســپاری در بخش آمــوزش و راه اندازی 
انجمن های تخصصی بیمه فراهم شــده و به زودی شــاهد 
تحوالت مثبتــی در این حوزه خواهیم بود. رییس شــورای 
عالی بیمه گفت:  شایســته ســاالری اصل اول بیمه مرکزی 
برای تایید صالحیت مدیران اســت، آنها باید تالش کنند که 
شایســتگی های خود را ارتقاء بدهند تــا از نهاد ناظر نمرات 

مثبتی دریافت کنند.
وی در حضور اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس به تشریح 
پیچیدگی های موضــوع نگهداری ریســک در صنعت بیمه 
پرداخــت و گفت: صنعــت بیمه کشــور در نهایت آرامش و 
اطمینان، مســئولیت تمامی ریســک های داخل کشــور را 
پذیرفته که این امر نشــانگر ظرفیت باالی نگهداری ریسک 

در صنعت بیمه است.
درخواست از نمایندگان برای انتقال ریسک صنعت 

بیمه به بازار سرمایه
رییس کل بیمه مرکزی با اشــاره به تحریم های ناجوانمردانه 
و تاثیر آن بر صنعت بیمه از پوشــش بیمه ای ناوگان هوایی 
و دریایی، پاالیشــگاه ها، مراکز پتروشیمی و فازهای گوناگون 
نفتی و گازی به عنوان یک دســتاورد درخشــان یاد کرد و 
گفت: امیدواریم مجلس شورای اسالمی با توجه به اثربخشی 
درآمدهای صنعت بیمه در حوزه اتکایی با انتقال بخشــی از 
این ریســک ها به بازار ســرمایه موافقت کند و البته سیاست 
گذاری هــا به صورتی باشــد که ورود صنعت بیمــه به بازار 
ســرمایه نهادهای دیگر نظیر بورس و بانک را تحت تاثیر قرار 

ندهد.
غالمرضا ســلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
بــه این نکته که صنعت تعهدات خود را در خصوص پرداخت 
عوارض به نهادهایی نظیر وزارت بهداشــت، نیروی انتظامی 
واورژانس عمل کرده اســت از اعضای کمیســیون اقتصادی 
خواست با انجام رایزنی با خزانه دار کل کشور، این مبلغ رادر 

اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.
وی اضافه کرد: الزم اســت گزارش جامعی از چگونگی هزینه 
کرد این مبالغ در اختیار بیمه مرکزی و صنعت بیمه قرار داده 
شود تا میزان اثرگذاری در کاهش تلفات و خسارات مشخص 
شود. رییس شــورای عالی بیمه از تدوین شاخص های رتبه 
بندی سامانه های الکترونیکی در صنعت بیمه خبر داد و گفت: 
سامانه ســنهاب بیمه مرکزی برای دومین سال پیاپی عنوان 
نخســت را در بین تمامی دســتگاه های دولتی کشور کسب 
کرده و تالش می کنیم با اســتقرار یک سامانه یکپارچه بین 
صنعت بیمه و دســتگاه های مرتبط، میزان تقلبات و تخلفات 

صنعت بیمه را به صفر برسانیم.
تغییر رویکرد از نظارت میدانی بر نظارت الکترونیکی

وی از تغییر رویکرد بیمه مرکزی از نظارت میدانی به نظارت 
الکترونیکی به عنوان یک حرکت ارزشمند یاد کرد و گفت: در 
دنیای امروز مقاومت در برابر ابزار مدرن و دیجیتالی هیچ گونه 
منطقــی ندارد و صنعت بیمه با بهره گیری از تمامی امکانات 

و ظرفیت های روز جهان روی ریل توسعه حرکت می کند.
ســلیمانی با تشــریح آخرین وضعیت آیین نامــه نظارت بر 
اســتارت آپ ها از عزم جدی بیمه مرکــزی برای نظارت فنی 
بر اســتارت آپ های بیمه ای سخن گفت و اعالم کرد: موضوع 
ساماندهی استارت آپ ها و کنترل دقیق عملکرد آنها مستلزم 
تدویــن آیین نامه ای فنــی و کامل بود که خوشــبختانه با 

همراهی پژوهشکده بیمه این کار صورت گرفته است.

وی با تقدیر از عملکرد مثبت اعضای کمیسیون اقتصادی در 
صنعت بیمه، از نمایندگان مجلس خواست در تصویب برخی 
قوانین، مصالح  این صنعت را به عنوان صنعتی ارزش آفرین و 
اطمینان بخش برای جامعه در نظر بگیرند تا ارکان این صنعت 
از جمله صندوق تامین خسارات بدنی با حفظ استقالل خود 
بتواند ماموریت ها و مســئولیت هایش را ایفا کند.رییس کل 
بیمه مرکزی با ابراز خشنودی از بهبود وضعیت شرکت دولتی 
بیمه ایران در ســال های اخیر بر ضرورت کاهش بدهی های 
این شــرکت تاکید کرد و پیشــنهادهایی در خصوص فروش 
سهام و دارایی ها و نظایر آن به مدیران این شرکت ارائه کرد.

درخواست های صنعت بیمه از نمایندگان مجلس
وی در پایــان با ســپاس از حساســیت اعضای کمیســیون 
اقتصادی مجلس به موضوع صنعت بیمه از آنان خواســت با 
حمایت از فعاالن این صنعت در تصویب لوایحی نظیر حذف 
مالیات بر ارزش افزوده رشــته های حساس بیمه ای و تصویب 
الیحه تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به رشد و توسعه 

این صنعت کمک کنند.
در این جلســه اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی نیز به طرح دیدگاه های خود در خصوص فعالیت های 
صنعت بیمه در کشــور پرداختند. گفتنی است هم اندیشی 
و تبادل نظر با هدف تقویت و توســعه صنعت بیمه کشــور و 
افزایش تعامل بین مجلس و بیمه با حضور اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و مدیران ارشد صنعت بیمه 

کشوردر بیمه مرکزی برگزار شد.

مشارکت در صندوق تامین خسارت حوادث طبیعی به نفع مردم است

مراقب باشیم صنعت بیمه بنگاه دار نشود

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد؛
حرکت بیمه ها به سوی صفر کردن کسری ذخایر
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ترقی اقتصادی :آمارهای اقتصادی و وضعیت تولید دیگر مانند گذشــته 
دقیق و منظم منتشــر نمی شود. گاه به گاهی سازمان های مختلف آماری ارائه 
می دهند و مشــخص می شــود وضعیت به چگونه اســت. معاونت اقتصادی 
اتاق تهران در گزارشــی روند تولید محصوالت منتخــب صنعتی، معدنی و 

پتروشیمی در ۴ ماه ابتدای سال را منتشر کرده است.
طبــق این گزارش تولید انواع ســواری که در فروردیــن ۱۳9۸ به کمترین 
مقدار خود طی یک سال اخیر رسیده بود، در اردیبهشت ماه افزایش و سپس 
در خرداد ۱۳9۸ مجدداً کاهش یافت، اما رقم 6۳ هزار دســتگاه تولید انواع 
ســواری در خرداد ۱۳9۸ همچنان از میزان تولید ماه نخســت ۱۳9۸ باالتر 
است؛ هرچند نسبت به ماه مشابه سال ۱۳97 بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته 
اســت. در تیرماه ۱۳9۸ میزان تولید این محصول نســبت به خرداد تغییر 

چندانی نداشته و در سطح 6۲ هزار دستگاه باقی مانده است.
در وضعیت تولید داروی انســانی هم به نظر می رســد با مشکل روبه رو شده 
اســت. طبق این گزارش، پس ازآن که میزان داروی انسانی در بهمن 97 به 
بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید، روند نزولی تولید این کاال 

آغاز و تا فروردین 9۸ ادامه یافت و به ۱.9 میلیارد عدد رسید. این در حالی 
اســت که پس آن میزان تولید این کاال در اردیبهشــت 9۸ مجدداً به ۳.۸ 
میلیارد عدد )مقدار مشابه بهمن 97( افزایش یافته و در ادامه در خردادماه به 
۳.7 میلیارد عدد کاهش پیداکرده اســت. روند کاهشی تولید دارو در تیرماه 
9۸ نیز ادامه یافته به طوری که با کاهش ۳.6 درصدی نسبت به خردادماه 9۸ 

به حدود ۳.۵ میلیارد عدد رسیده است.
تولید پتروشــیمی در این مدت رشد کرده است. میزان تولید پتروشیمی در 
فصل نخســت سال 9۸ برابر با ۱۳.9 میلیون تن است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. تولید این کاال از ابتدای سال 
9۸ بــا روندی نزولی همراه بــوده و در خردادماه 9۸ برابر با ۴.۵ میلیون تن 
شــده که برابر با میزان تولید این کاال در خرداد 97 بوده اســت. در آذر 97 
تولید این کاال در پایین ترین مقدار خود طی یک ســال گذشته قرار داشته 
اســت. روند نزولی تولید محصوالت پتروشیمی در تیرماه 9۸ هم ادامه یافته 
و بــا کاهش ۲.۲ درصدی نســبت به خرداد 9۸ به حــدود ۴.۴ میلیون تن 

رسیده است.

ترقی اقتصادی : رییس کمیســیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی تهران، از وابســته شدن استرداد مالیات 
بر ارزش افــزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی انتقاد کرده 
و با بیان این که صادرات از مالیات معاف اســت و قانون اعطای 
مشــوق ها را به رفع تعهد ارزی منوط کــرده، مالیات بر ارزش 

افزوده باید از این قاعده مستثنی شود چون مشوق نیست.
محمد الهوتی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق تهران در این 
رابطه گفت: اســترداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مطالبات 
به حق صادرکنندگان بود که به بهانه رســیدگی به دفاتر، شاید 
ماه ها به طول می انجامید اما اتاق بازرگانی تهران رفع این مساله 
را پیگیــری کرد و به موجب مکاتبه رییس اتاق تهران با معاون 
اول رییس جمهوری و دستور ایشــان به سازمان امور مالیاتی، 
مقرر شــد ۸۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به 
صورت علی الحســاب مسترد شــود. چرا که بر اساس ماده ۳۴ 
قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر،۳۰ روز پس از صادرات، این 

پول باید به صادرکنندگان بازگردد.
 او افزود: به هر حال مســاله اســترداد مالیات با پیگیری های 

اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم هیات نمایندگان برطرف و 
خوشبختانه صادرکنندگان توانستند ۸۰ درصد مالیات پرداختی 
خود را به موقع دریافت کنند. اما از آغاز سال ۱۳9۸ و با توجه 
به آنچه در قانون بودجه سال جاری قید شده، پرداخت مشوق ها 
و ضریب صفر مالیاتی به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط 
شــد و متاسفانه در این بند قانونی، مالیات بر ارزش افزوده هم 
قید شده است. در حالی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده، به 
عنوان مشــوق محسوب نمی شود و در همه جای دنیا، صادرات 
کاال، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است یا مالیات آن بازپس 

داده می شود.
 او بــا بیان اینکه بانک مرکزی، زمان بازگشــت ارز را چهار ماه 
تعییــن کرده و به دلیل نبود روابط بانکی، زمان بازگشــت ارز 
حاصــل از صادرات ممکن اســت بیش از چهار مــاه به طول 
بینجامد، ادامه داد: برگشت مالیات بر ارزش افزوده از آغاز سال 
۱۳9۸به استناد به همین بند قانون بودجه توسط سازمان امور 
مالیاتی متوقف شــده و این دستور صادر شده که تا زمان رفع 
تعهد ارزی، مالیات صادرکنندگان استرداد نشود. نتیجه آنکه تا 

به امروز مالیاتی به صادرکنندگان مسترد نشده و همین مساله، 
مشکالت نقدینگی واحدهای تولیدی را پس از جهش قیمت ارز 
دوچندان کرده اســت. به بیانی دیگر، وجوه صادرکنندگانی که 
دارای واحد تولیدی هستند به خودشان برگشت داده نمی شود. 
البته همان طور که پیش از این توضیح دادم، عدم استرداد مالیات 
صادرکنندگان بر مبنای قانون اجرا می شــود اما حتی در قانون 
بودجه هم اشاره شده که استرداد با رعایت ماده ۳۴ قانون رفع 
موانع تولید اجرا شود. در اصل یک تناقض قانونی وجود دارد که 
زمان برگشت ارز را چهار ماه اعالم می کنند و ماده ۳۴ حداکثر 
 تا مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی فرصت داده که مالیات 

صادرکنندگان را مسترد کند.
الهوتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی 
را کــه رفع تعهد ارزی کرده اند، به ســازمان امور مالیاتی اعالم 
کرده اســت، ادامه داد: ســازمان مالیاتی به ما اعالم کرده که 
اســترداد مالیات ها را آغاز کرده اســت. اما با وجود آنکه شش 
ماه از سال سپری شده، تعدادی از صادرکنندگان اعالم کردند 
که هنوز پولی به آنها پرداخت نشــده اســت. اکنون الزم است 

که این مساله، دست کم برای شش ماهه دوم سال 9۸ تسهیل 
شــود؛ به طوری که یا جز )۱( بند )ج( تبصره )۸( قانون بودجه 
سال ۱۳9۸ با مصوبه ســران قوا لغو شود یا ۸۰ درصد مالیات 
به صادرکنندگان به طور علی الحساب به آنها بازگردانده شود و 
۲۰ درصد باقیمانده منوط به رفع تعهد ارزی شــود. به هر حال 
باید راهکاری اندیشــیده شود. در عین حال الزم است که اتاق 
بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با مجلس مذاکراتی 
برای جلوگیری از تکرار تصویب چنین قانونی داشــته باشد و 
نمایندگان مجلس متقاعد شــوند که استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده، مشــوق تلقی نمی شود و نباید منوط به رفع تعهد ارزی 
نباشد. به موجب جز )۱( بند )ج( تبصره )۸( قانون بودجه سال 
۱۳9۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای 
حاصل از صادرات کاال و خدمات و اســترداد مالیات و عوارض 
موضــوع ماده )۱۳( قانون مالیات بــر ارزش افزوده، در مواردی 
برای عملکرد سال های ۱۳97 و ۱۳9۸ قابل اعمال است که ارز 
حاصل از صادرات، طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه 

اقتصادی کشور برگردانده شود.

ترقی اقتصادی: ارزیابی های آماری نشــانگر این اســت که در ۴ ماه منتهی به تیر 
9۸، میزان »انواع سواری« برابر با ۲۴6 هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ۴۰۰ هزار 
دستگاه در مدت مشابه ســال ۱۳97 افت بیش از ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. 
همچنین مطابق آمارها، تولید »وانت« در مسیر کاهشی قرار گرفته است؛ به طوری که 
تا پایان تیرماه 9۸ تنها ۱9 هزار دســتگاه وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه 
ســال 97 افت ۱.6 درصدی را نشان می دهد. همچنین ارزیابی ها حکایت از این دارد 
که میزان تولید »اتوبوس، مینی بوس و ون« تا پایان تیرماه 9۸ برابر با ۵66 دستگاه 
بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، افت بیش از 6۱ درصدی را تجربه 
کرده اســت. دو محصول منتخب دیگر شامل »کامیون کشنده« و »کمباین« نیز تا 
پایان تیرماه 9۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده اند. اما در 
این میان، آمارها حکایت از این دارد که تا پایان تیرماه 9۸ میزان تولید تراکتور 6هزار 
و ۱۲۴ دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان تولید آن ۴ 

هزار و 7۴۵ دستگاه گزارش شده، رشد نزدیک به ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
  »انواع سواری«

 داده های وزارت صمت از روند تولید »انواع سواری« نشان از این دارد که میزان تولید 
انواع سواری در ۴ ماه منتهی به تیر 9۸ برابر با ۲۴6 هزار دستگاه بوده که در مقایسه 
با ۴۰۰ هزار دســتگاه در مدت مشابه سال ۱۳97 افت بیش از ۳۸ درصدی را تجربه 
کرده اســت. همچنین مطابق آمارها، در فروردین ۱۳9۸ به کمترین مقدار خود طی 
یک سال اخیر رسیده بود، در اردیبهشت ماه افزایش و سپس در خرداد ۱۳9۸ مجددا 
کاهش یافت، اما رقم 6۳ هزار دستگاه تولید انواع سواری در خرداد ۱۳9۸ همچنان از 
میزان تولید ماه نخست ۱۳9۸ باالتر است؛ هر چند نسبت به ماه مشابه سال ۱۳97 
بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته اســت. در تیرمــاه ۱۳9۸ میزان تولید این محصول 

نسبت به خرداد تغییر چندانی نداشته و در سطح 6۲ هزار دستگاه باقی مانده است.
 »وانت«

از ســوی دیگر، ارزیابی داده های آماری از روند تولید »وانت« بیانگر این است که در 
۴ ماه منتهی به تیر 9۸ برابر ۱9 هزار دســتگاه »وانت« تولید شده که در مقایسه با 
۱9.۴ هزار دســتگاه تا پایان تیرماه 97 افت ۱.6 درصدی را نشان می دهد. همچنین 
براساس آمارها، تولید »وانت« پس از آنکه در فروردین۱۳9۸ به کمترین میزان تولید 
خود طی یک ســال گذشته رسید، در اردیبهشت ۱۳9۸ افزایش و مجددا در خرداد 
۱۳9۸ کاهش یافته و به ۵ هزار دستگاه رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
حدود ۸ درصد افزایش داشــته است. همچنین ارزیابی ها نشانگر این است که تولید 
وانت در فصل بهار ۱۳9۸ نســبت به بهــار ۱۳97 حدودا ۱۱ درصد کاهش را تجربه 
کرده اســت. اما در تیرماه ۱۳9۸ میزان تولید وانت با افزایش ۲۲.۴ درصدی نسبت 
به خرداد ۱۳9۸ به حدود 6.۱ هزار دســتگاه رسیده که باالترین رقم از ابتدای سال 

۱۳9۸ تاکنون است.
  تولید »اتوبوس، مینی بوس و ون«

 ارزیابی ها حکایت از ایــن دارد که میزان تولید »اتوبوس، مینی بوس و ون« تا پایان 
تیرماه 9۸ برابر با ۵66 دســتگاه بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته که 
تعداد آن یک هزار و ۴۵۸ دستگاه بوده، افت بیش از 6۱ درصدی را تجربه کرده است. 
تولید »اتوبوس، مینی بوس و ون« پس از آنکه در تیرماه ۱۳97 بیشترین میزان خود 
را طی سال گذشته تجربه کرد، با یک روند نزولی تا فروردین ۱۳9۸ مواجه شد و به 
۱۰۴ دســتگاه رسید، سپس در خرداد ۱۳9۸ برابر با 7۵ درصد رشد یافت و به ۱۸۲ 
دستگاه رسید که این میزان نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش یافته 
اســت. در تیرماه ۱۳9۸ میزان تولید این محصــول منتخب با کاهش نزدیک به ۱۵ 

درصد نسبت به خردادماه به حدود ۱۵۵ هزار دستگاه رسیده که نسبت به رقم مشابه 
در تیر ۱۳97 با کاهش 66 درصدی مواجه بوده است.
 »کامیون کشنده«

ارزیابی آمار منتشر شــده از ســوی وزارت صنعت بیانگر این اســت که میزان تولید 
کامیون کشــنده، در ۴ ماه منتهی به تیر 9۸ برابر با یک هزار و 6۰۲ دســتگاه بوده 
که در مقایســه با مدت مشابه ســال 97 که میزان این محصول منتخب که ۴ هزار 
و 9۳7 دســتگاه بوده، افت 67 بیش از 67 درصدی را تجربه کرده اســت. همچنین 
تحلیل داده های آماری بیانگر این است که میزان تولید کامیون کشنده در بهار ۱۳9۸ 
تقریبا 66 درصد افت را نسبت به زمان مشابه در سال۱۳97 تجربه کرده است. این در 
حالی اســت که میزان تولید کاال در فروردین ۱۳9۸ به کمترین مقدار خود در طول 
یکسال گذشته رسیده است. از ســوی دیگر، میزان تولید کامیون کشنده در خرداد 
۱۳9۸ برابر با ۴۲۸ دستگاه بوده که نسبت به خرداد ۱۳97 افتی برابر با 7۳ درصدی 
را تجربه کرده اســت. مقدار تولید کامیون کشنده در تیرماه۱۳9۸ نیز با 6.۳ درصد 
افزایش نسبت به خرداد به حدود ۴۵۵ دستگاه رسیده که نسبت به مقدار مشابه سال 

گذشته ۵9 درصد کاهش یافته است.
  »کمباین«

اما تولید کمباین در چه وضعیتی قرار دارد؟ براســاس داده های منتشر شده از سوی 
وزارت صمت، طی یک ســال گذشــته میزان تولید کمباین شهریور ۱۳97 برابر ۸7 
دستگاه بوده که این مذکور مقدار بیشترین میزان تولید طی بازه زمانی پس از اسفند 
۱۳97 در فروردین ۱۳9۸ اســت. بعد از آن میزان تولید این کاال به صفر رســیده و 
مجددا روند صعودی را تا خرداد ماه طی کرده و به ۴9 دستگاه در ماه رسیده است که 
نسبت به بیش از دو برابر شده است. کاهش ۲6.۵ درصدی مقدار تولید این محصول 
در تیرماه ۱۳9۸ نسبت به خرداد ۱۳9۸ مجددا سطح تولید این محصول را به حدود 
ســطح تولید اردیبهشت ماه رسانده است. اما روند تولید این محصول تا پایان تیرماه 
9۸ نشان از این دارد که در این بازه زمانی ۱۲۴ دستگاه وارد چرخه تولید شده است 
که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که ۲۳۱ دستگاه تولید شده است، افت بیش از 

۴6 درصدی را تجربه کرده است.

ترقی اقتصادی : در شــرایطی که فعاالن بخش خصوصی 
و کارشناســان اقتصــادی بر ضــرورت به روز رســانی و 
کارآمدســازی قوانین قدیمــی اقتصادی تاکیــد دارند به 
خصــوص قوانین پایه ای که پیشــینه چندین و چند دهه 
ای دارند اما تعجیل در اصــالح یکباره این قوانین هم می 
تواند به همان میزان مخرب باشد و اثرات سوء اقتصادی به 
کشور تحمیل کند؛ اتفاقی که این روزها برای اصالح قانون 
تجارت در مجلس تحــت عنوان الیحه تجارت در حال رخ 

دادن است.
چند روزی است که بررســی مواد الیحه تجارت که بدون 
شک اثرات اقتصادی گسترده ای در کشور خواهد داشت در 
صحن علنی مجلس آغاز شده و حاال بخشی از کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی معتقدند که روی این الیحه به میزان کافی 
کار کارشناســی صورت نگرفته اســت و بررسی و تصویب 
بندهای آن در این شرایط و با عجله در ماه های پایانی کار 
مجلس به صالح کشور نیست. اما عجله نمایندگان مجلس 
در بررسی و تصویب مواد این الیحه درنوع خود بی نظیر به 
نظر می رســد تا جایی که یکی از اعضای کمیسیون برنامه 
و بودجــه مجلس از تصویب ۱۰ دقیقه ای ۳۳۱ ماده الیحه 
اصالح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
خبر داده است. حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین گفته: 
»در رســیدگی صحن مجلس بــه الیحه مزبور در مدت دو 
ساعت بیش از ۱۰۰ ماده را قرائت و مصوب شد که در نوع 

خود یک رکورد محسوب می شود.«
اما مواد الیحه تجارت در شــرایطی روی دور تند در صحن 
مجلــس مصوب می شــود که این قانــون از جمله قوانین 

زیربایی و بسیار مهم کشور است که بند، بند و ماده به ماده 
آن از اهمیتی ویژه برخوردار اســت و بر فضای اقتصادی و 
کسب و کار کشور تاثیرات ریشه ای خواهد داشت. مسعود 
خوانســاری رئیس اتاق تهران چند روز پیش با ابراز نگرانی 
نســبت به این شیوه بررســی الیحه تجارت گفت:» قانون 
تجارت جزو قوانین زیربنایی کشــور است. تمام کسانی که 
در اقتصاد کشور دســتی دارند، با آن آشنا هستند. چطور 

بدون مشــورت با بخش خصوصی 6۰۰ مــاده قانون تغییر 
می کنــد؟ چه ضرورتی به این حجم از شــتاب زدگی برای 

اصالح این قانون مهم وجود داشت؟«
عالوه بر رئیس اتاق تهران، رئیس اتاق ایران غالمحســین 
شافعی هم گفته اســت:» تعجیل مجلس در بررسی الیحه 
اصالحی قانون تجارت نگران  کننده اســت و متأســفانه در 
فرایند اصالحات قانونی با این اهمیت، نظر فعاالن اقتصادی 

و اتــاق ایران گرفته نشــده و عجله در اصــالح این قانون 
فعالیت های تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.«

قانــون فعلی تجارت ایــران در ســال ۱۳۱۱ یعنی دوران 
پهلوی اول تصویب شــده و از آن به عنوان میراث علی اکبر 
داور، بنیانگــذار دادگســتری نوین در ایــران و وزیر مالیه 
رضاشــاه یاد می شود. قانونی که در سال ۱۳۴7 خورشیدی 
با اصالحاتی در حوزه شــرکت های ســهامی مواجه شد و 
از آن زمــان و به ویژه پس از انقالب همواره کارشناســان 
و فعاالن اقتصادی خواســتار بازنگری در این قانون بوده  و 
هســتند اما در فضایی کارشناسی و منطقی. در سال های 
بعد از انقالب نخســتین بار الیحه اصالح قانون تجارت در 
ماه های پایانی دولت محمد خاتمی، به مجلس ارائه شد اما 
رســیدگی آن به عمر مجلس هفتم کفاف نداد و در ابتدای 
فعالیت مجلس هشــتم، دوباره این الیحه این بار به امضای 
محمود احمدی نژاد به مجلس فرســتاده شد. سرانجام پس 
از ۱۵سال در 6 دی ماه سال 9۰ مصوبه کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس براســاس اصل ۸۵ قانون اساسی به صحن 
ارســال شــد و مجلس هم ۲۳ فروردیــن ۱۳9۱ با اجرای 
آزمایشــی الیحه تجارت به مدت ۵ســال موافقت کرد و به 
شورای نگهبان فرستاده شد. البته در نهایت شورای نگهبان 
هم به اســتناد همان اصل قانون اساســی، ضرورت اجرای 
آزمایشــی قانون را به صالح ندانست و الیحه را  به مجلس 
برگشــت داد. حاال مدتی اســت که مجلس دوباره به فکر 
رســیدگی به الیحه تجارت افتاده اســت اما فعاالن بخش 
خصوصی و کارشناسان اقتصادی معتقدند این مهم باید در 

شرایطی کامال کارشناسی و دقیق صورت گیرد.

شتاب زدگی برای اصالح قانون تجارت 
نگرانی کارشناسان بخش خصوصی از تصویب عجوالنه الیحه تجارت  دیدگاه

 ضرورت بازنگری 
دستورالعمل های مخل تجارت

چندی پیش قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگانی خبــر از ابالغ ماموریتی جدید به 
موسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی جهت 
بازنگری دســتورالعمل های مخل تجارت از ســال 
97 را داد. الزم اســت این ماموریت هرچه سریع تر 
اجرایی شــود و الزاما اتاق های بازرگانی و انجمن ها 

نیز دراین خصوص مورد مشورت قرار گیرند.
چند مورد از این دســتورالعمل ها که به جد موجب 
اخالل در کار بازرگانان شــده در ادامه مورد اشاره 
قرار  می گیرد که الزم اســت، ســاماندهی آنها در 

اولویت کاری قرار گیرد:
۱- یکی از دســتورالعمل های مخل تجارت، ســهمیه بندی میزان واردات به میزان متوسط 
واردات ۲ ســال قبل اســت. در این دســتورالعمل ابهامات زیادی وجود دارد که به صورت 
ســلیقه ای با آن برخورد  می شود. چنانکه، مبنای سهمیه معلوم نیست و مشخص نیست که 
از میان »تاریخ ورود کاال«، »پروانه شــدن« آن یا »ثبت ســفارش« کدام مبنا قرار  می گیرد. 
همچنین مشــخص نیست که مقدار ســهمیه بر مبنای مقدار است یا ارزش. اگر مبنا ارزش 
اســت، این مورد در نظر گرفته نشــده که قیمت های جهانی کاال ممکن است افزایش پیدا 
کند. افزون بر این، اگر کســی به تازگــی کارت بازرگانی دریافت کرده باشــد، امکان ثبت 
ســفارش و واردات کاال را نمی یابد. از سوی دیگر، در مقطعی اعالم شد، کسانی که به تازگی 
کارت بازرگانــی دریافت کرده اند،  می توانند بــه میزان  ۲۰۰ هزار دالر کاال وارد کنند. حال 
آنکه اگر بازرگان با ســابقه ای، به میزان کمتر از این مبلغ در ســال های قبل واردات داشته 
طبق این ســهمیه بندی، از یک تازه وارد سهمیه کمتری خواهد داشت. افزون بر این، برخی 
کاالها ممکن اســت هر سه یا چهار سال یکبار وارد شــود و طی چند سال به فروش برسد. 
اما طبق این دســتورالعمل اگر واردکننده ای کاالیی را چهار ســال پیش وارد کرده باشــد، 
اکنون امکان واردات آن را نخواهد داشــت. مساله دیگر، ترجیح و اولویت تائید ثبت سفارش 
بــرای تولیدکنندگان اســت و این موضوع در نظر گرفته نشــده که مواد اولیه بســیاری از 
تولیدکنندگان توسط شــرکت هایی که صرفا در امور بازرگانی فعال هستند، وارد  می شود و 

این شرکت ها امکان ثبت سفارش ندارند.
نکته قابل تامل این اســت که اساسا مبنای صدور این دستورالعمل مشخص نیست و مهم تر 
آنکه، این ضابطه، با روح تجارت که مبنای آن پیشــرفت سالیانه بنگاه های تجاری است، در 
تناقض است. اگر مساله کمبود ارز است که اکنون مدت هاست بانک ها حواله انجام نمی دهند 
و انتقال ارز از طریق صرافی ها انجام  می شــود و اوضاع ارز تا حدودی تثبیت شــده اســت. 

بنابراین این مقرره باید حذف شود.
۲- موضــوع دیگری که باعث اختالل در حوزه تجارت شــده، قانون منــع واردات کاالهای 
دارای مشــابه داخلی اســت. بر اســاس این قانون، مســئوالن در مقاطع مختلف ســال، از 
فهرســت کاالهای ممنوعه وارداتی به دالیلی چون مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل 
یا صرفه جویی در مصارف ارزی رونمایی  می کنند. این رویه ممکن اســت برای بخش هایی از 
صنعت، اثربخش باشد اما بسیار دیده شده که بعضی از کاالها با همان کیفیت یا خلوص در 
ایران تولید نمی شــود و به دلیل آنکه ظرفیت های تولید داخلی به صورت تخصصی بررســی 
نشــده است، بسیاری از کاال ها که در ایران تولید نمی شود نیز امکان واردات نمی یابند. حال 
آنکه برای اخذ مجوز واردات این نوع کاالها باید از تولیدکننده ای که امکان تولید آن محصول 
خاص را ندارد، نامه ای مبنی بر عدم امکان تولید گرفته شــود تا مجوز واردات صادر شــود و 
این امر موجب گســترش رانت شده است. از این رو باید در این مورد به صورت تخصصی از 

انجمن های مربوطه نظرسنجی صورت گیرد.
۳-مساله دیگر که از گذشته رواج یافته، دریافت ۳۵ درصد ضمانتنامه از طرف بانک ها برای 
واردات است که این امر ممکن است برای شرکت های بزرگ، بدون وجه و با ضمانتنامه قابل 
انجام باشــد اما برای شــرکت های کوچک تر این امکان وجود ندارد. با توجه به اینکه بانک ها 
دخالتی در انجام حواله ندارند و صرافی ها در این حوزه فعال هستند، مبلغ سپرده عدد قابل 
توجهی از ســرمایه در گردش بازرگانان را بلوکه  می کند و این امر موجب تضعیف بازرگانان 
شــده و ضرر زیادی بابت خواب پول به آنها تحمیل  می شــود که قابل ارائه به سازمان امور 
مالیاتی هم نیســت. از این رو، الزم اســت که این مبلغ کاهش یابــد و یا درصدی از آن به 

صورت نقد دریافت شود.

بیشترین تورم فصلی برای وسایل عکاسی و سینماتوگرافی

تورم کاالهای وارداتی کاهش یافت
ترقی اقتصادی : مرکز آمار در گزارشــی شاخص قیمت کاالهای وارداتی در فصل بهار 9۸ 
را محاســبه کرده اســت. داده های ریالی این فصل نشان می دهد تورم کاالهای وارداتی به 
۳۴.6 درصد رســیده است. این رقم در زمســتان 97، ۳9.9 درصد بود که در سه ماهه اول 

سال جاری، ۵.۳ درصد کاهش یافته است.
همچنین تغییرات شــاخص قیمت کاالهــاي وارداتي مبتنی بر داده های دالری نیزدر فصل 
بهار ۱۳9۸ نســبت به فصل قبل، ۱۰.۵ درصد افزایش داشــته که در مقایسه با تورم فصلی 

زمستان ۱۳97 )برابر با ۱۲.۳ درصد( حدود ۱.9 واحد درصد کاهش داشته است.  
اما کدام کاالهای وارداتی از نظر ریالی نسبت به زمستان کمتر ارزان شده است؟ در بین گروه 
هــای اصلی، کمترین تورم ریالی مربوط به گروه حیوانات و محصوالت حیوانی و بیشــترین 
مربوط به گروه گروه »آالت و دســتگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...« است. تورم 

ریالی گروه اول منی ۰.۱ درصد و گروه دووم ۴۴.۲ درصد بوده است.
تورم کاالهای وارداتی در فصل بهار 9۸ نسبت به بهار 97، ۲۰.۳  درصد کاهش یافته است. 
همچنین تغییرات شــاخص قیمت کاالهاي وارداتي مبتنی بر داده های دالری در فصل بهار 
۱۳9۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸.۸ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه 

زمستان سال ۱۳97 )برابر با ۳۳.۵ درصد( ۵.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
کدام کاالها نســبت به بهار 97 کمتر گران شــده است؟ کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در 
بخش ریالی مربوط به گروه »حیوانات زنده و محصوالت حیوانی« )۱.۲- درصد( و بیشترین 
نرخ مربوط به گروه  »ماشــین آالت و وســایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و 

...« )۲۸۱.7 درصد( است.
تغییرات میانگین شــاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل 
منتهی به فصل بهار ۱۳9۸ برابر با ۱۴9.7درصد بوده اســت که در مقایسه با تورم ساالنه ی 
زمســتان ۱۳97 )برابر با ۱۱۱.۴ درصد( ۳۸.۲۵ واحد درصد افزایش داشــته است. تغییرات 
میانگین شــاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنــی بر داده های دالری در چهار فصل منتهی 
به فصل بهار ۱۳9۸ برابر با ۲۵.۱ درصد بوده اســت که در مقایسه با تورم ساالنه  ی زمستان 
۱۳97 )برابــر با ۱۵.9درصد( حدود 9.۲ واحد درصد افزایش داشــته اســت. در گروه های 
اصلــی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم ســاالنه در بخش ریالی مربوط به گروه »چربیها 
و روغن هــای حیوانی یا نباتی و ...« )6.۱ درصد( و بیشــترین نــرخ مربوط به گرو »آالت و 

دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...« )۲۵7.۱ درصد( است...

بعضی از تولیدات صنعتی با رشد مواجه شده است

چقدر تولید کردیم؟

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد

استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی منوط نشود

سقوط تولید خودروهای تجاری

صنعت
تجارت
و 6

کارشناس اقتصادی
مهراد عباد



ترقی اقتصــادی : رشــد اقتصادی چین در ســه 
ماه دوم به پایین ترین ســطح در ســه دهه گذشــته 
رســیده اســت. تولید صنعتی که یک شــاخص مهم 
بــرای اقتصــاد این کشــور محســوب می شــود هم 
 بــه بدتریــن وضعیت خــود در ۱7 ســال گذشــته 

رسیده است.
طبــق این گزارش، چیــن اعالم کرد که بــرای رونق 
بخشــیدن به اقتصاد خود میزان نقدی بانک را کاهش 
داده و آنها را مجبور به داشــتن ذخیره کرده است. به 
گفته بانک مرکزی چین این نخســتین کاهش در این 
نســبت در هشت ماه بوده که طی سه ماه آینده عملی 
می شــود و می تواند 9۰۰ میلیارد یوان )۱۲6 میلیارد 

دالر( برای وام های بلندمدت آزاد کند.
رشــد اقتصادی چین در ســه ماه دوم به پایین ترین 
ســطح در سه دهه گذشته رسیده است. تولید صنعتی 
که یک شــاخص مهم برای اقتصاد این کشور محسوب 
می شــود هم بــه بدترین وضعیت خود در ۱7 ســال 

گذشته رسیده است.
دومین اقتصــاد بزرگ جهان درگیــر جنگ تجاری با 

ایاالت متحده اســت و با چالش های داخلی هم رو به 
رو شده است.

بــه گفته بانک خلق چین، با رها شــدن 9۰۰ میلیارد 
یوان، منابع مالی برای موسســات و حمایت از اقتصاد 
افزایش پیدا می کند. همچنین هزینه سالیانه بانک ها 
به میزان ۱۵ میلیارد یوان به طور ســاالنه کاهش می 
یابد که در نتیجه می تواند نرخ واقعی تسهیالت به وام 

گیرندگان را پایین تر آورد.
بــه گزارش رویتــرز هم بانک خلق چین نســبت نیاز 

ذخیره را نسبت به اوایل سال ۲۰۱۸، هفت بار کاهش 
داده اســت. اما به گفته کارشناسان اقتصادی احتماال 
فشار اقتصادی باعث می شود که بانک مرکزی این رقم 

را حتی بیشتر کاهش دهد.
 Capital جولیان ایوانــز پریچارد، اقتصاددان ارشــد
Economics مــی گویــد با توجه به کاهش رشــد 
اقتصــادی چین و کاهش فعالیت در بخش ســاخت و 
ساز امالک که احتماال در ماه های آینده شدت خواهد 
گرفت، به نظر می رسد بانک خلق چین، میزان کاهش 
نرخ ذخیره را بیشــتر خواهد کرد. به گفته او البته این 
اقدام شــاید حتی برای جلوگیری از کاهش رشــد هم 
کافی نباشــد، چه برسد به این که بتواند رشد سریع را 

به اقتصاد برگرداند.
ماه گذشــته، بانک مرکزی چین اصالحاتی را که مدت 
ها انتظارش را می رفت برای حمایت از رشد اقتصادی 
و اشــتغال آغاز کرد.  هدف آن تهیه وام های ارزان تر 
و آســان تر برای شرکت ها بوده است. بانک مرکزی به 
تدریج وام های گذشته را با وام های با نرخ بهره جدید 

جایگزین خواهد کرد.

ترقی اقتصادی : در ســال ۲۰۱۸ صنعت بانکداری در جهــان ۱.۳ تریلیون دالر 
سودآوری خالص داشته است.

شــکی نیســت که خدمات مالی در هر نقطه ای از جهان جز ســودآورترین صنایع 
هســتند تا جایی که اقتصاد برخی کشــورها کامال مبتنی به بانکداری است. به طور 
متوسط ۵.۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهانی را صنعت بانکداری تشکیل می 
دهد. ۳۰ بانک بزرگ جهان در سال ۲۰۱9 ارزشی معادل ۳.۵ تریلیون دالر داشته اند 
که در این بین، ۳6 درصد این بانک ها در آمریکا مســتقر هستند و پس از این کشور 
چیــن با ۲۵ درصد و اســترالیا و کانادا مجموعا با ۱6 درصد قــرار دارند. انگلیس با 
6درصد و اتحادیه اروپا و ژاپن با ۲ درصد دیگر مناطقی هستند که میزبان بانک های 

بزرگ جهان هستند.
در حال حاضر بانک »جی پی مورگان« با دارایی هایی به ارزش 7.۴ تریلیون دالر، با 
ارزش ترین بانک در آمریکا محسوب می شود و پس از این بانک نیز بانک اف امریکا 

سیتی گروپ، ولز فارگو و گلد من ساکس قرار دارند.
تا پایان سال ۲۰۱۸، بانک های آمریکایی ۴۰۳ میلیارد دالر سودآوری خالص داشته اند 
که این رقم برای چین ۳۳۳ میلیارد دالر و برای اتحادیه اروپا ۱9۸ میلیارد دالر بوده 
است. در بین کشورهای جهان، ســنگاپور بیشترین وابستگی را به صنعت بانکداری 
دارد؛ به گونه ای که ۱۳.۱ درصد اقتصاد این کشــور را بانکداری تشکیل می دهد. این 
رقم برای چین 6.6 درصد، آمریکا ۵.۴ درصد و کانادا 6.۵ درصد است. در بین دیگر 
کشــورهای جهان، صنعت بانکداری 6.۸ درصد اقتصاد انگلیس، چهار درصد اقتصاد 
فرانســه، 6.6 درصد اقتصاد ســوئیس، ۳.۸ درصد اقتصاد آلمان، ۴.۳ درصد اقتصاد 

سوئد، 7.۱ درصد اقتصاد استرالیا و ۵.۱ درصد اقتصاد روسیه را تشکیل می دهد.
در بین کشــورهای نوظهور نیز ۲.۵ درصد اقتصاد هند، ۲.۴ درصد اقتصاد عربستان 
چهار درصد اقتصاد امارات، ۴.۵ درصــد اقتصاد ترکیه و 7.۵ درصد اقتصاد آفریقای 

جنوبی مبتنی بر صنعت بانکداری است.

ترقی اقتصادی: در سه ماهه دوم سال ۲۰۱9 متوسط 
رشــد اقتصادی کشــورهای عضو منطقه یورو تنها ۰.۲ 

درصد بود.
در ســه ماهه دوم امسال متوسط رشــد اقتصادی ۱9 
کشــورهای عضو منطقه یورو و ۲۸ کشور عضو اتحادیه 
اروپا ۰.۲ درصد بوده اســت که در مقایســه با رشد سه 
ماهه نخســت امســال در منطقه یورو ۰.۲ درصد و در 

سطح اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
هم چنین رشد اقتصادی در دوازده ماه منتهی به ژوئن 
در ســطح منطقه یورو به طور متوسط ۱.۲ درصد ودر 
سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱.۴ درصد بوده است.
در بین کشــورهای اروپایی، بیشترین رشد اقتصادی در 

سه ماهه دوم امسال متعلق به مجارستان با ۱.۱ درصد 
بوده است و پس از این کشــور، رومانی با یک درصد و 
بلغارســتان، دانمارک، یونان، قبرس، لیتوانی و لهستان 
با ۰.۸ درصد بوده اســت. از طرف دیگر کمترین رشــد 
اقتصــادی مربوط به انگلیس با منفــی ۰.۲ درصد بوده 
اســت و پس از این کشور، آلمان و سوئد هر دو با منفی 
۰.۱ درصد قرار دارند. در بین دیگر کشــورهای اروپایی، 
رشد ســه ماهه دوم ایتالیا صفر درصد، بلژیک و اتریش 
۰.۲ درصد، فرانســه ۰.۳ درصد و اسپانیا و هلند هر دو 
۰.۵ درصد اندازه گیری شــده است. در بین بخش های 
مختلف، رشــد مخارج نهایی مصرفی خانوارها در سطح 
منطقــه یورو ۰.۲ درصد و در ســطح اتحادیه اروپا ۰.۳ 

درصد بوده اســت. این رقم برای سرمایه ثابت ناخالص 
به ترتیــب ۰.۵ درصد و ۰.۴ درصد و بــرای واردات در 
سطح منطقه یورو ۰.۲ درصد افزایش و در سطح اتحادیه 
اروپا ۱.۴ درصد کاهش بوده اســت. الزم به ذکر اســت 
منطقه یورو شــامل ۱9 کشــور بلژیک، آلمان، استونی، 
ایرلند یونان، اســپانیا، فرانســه، ایتالیا، قبرس، لتونی، 
لیتوانــی لوکزامبــورگ، مالت، هلند، اتریــش، پرتغال، 
اســلوونی اسلواکی و فنالند اســت که از یورو به عنوان 
واحد پولی خود استفاده می کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای 
۲۸ عضو است که شامل ۱9 کشور عضو منطقه یورو به 
عالوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک  

سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

یارانه آب در جهان به نفع ثروتمندان است

آینده نامعلوم جنگ ارزیدنیا با مشکل هدفمندی یارانه ها روبه روست
 جنگ تجاری  که به وســیله دولت ترامپ شــکل گرفته 
تا جایی پیش رفته که در حال بدل شــدن به یک جنگ 
ارزی اســت. کاهش ارزش واحدهای پولی شاید یکی از 
مولفه های تاثیرگذار بســته سیاستی ای باشــد که برای اقتصادهایی تجویز می شود که دچار رشد 
اقتصادی کم هســتند و مسلماً با مشکالت تجاری زیادی دســت به گریبان اند. اما کاهش ارزش ارز 
ریســک های بزرگی را نیز هم برای خود این اقتصادها و هــم برای اقتصاد جهانی به همراه می آورد. 
تنش بین آمریکا و چین که در آســتانه رسیدن به بازار آزاد و اقتصادی مرفه است، باعث ایجاد یک 
جبهه بزرگ در جنگ ارزی شده است. بانک مرکزی چین به مدت ۱۵ سال، از حوالی سال ۲۰۰۰ تا 
اواسط سال ۲۰۱۴، به شدت در بازار ارز خارجی دخالت می کرد تا مانع باالرفتن سریع ارزش یوان در 
مقابل دالر آمریکا شود. بانک مرکزی چین با این کار باعث ایجاد مزیت رقابتی در صادرات کاالهای 
چینی شد. از اواسط سال ۲۰۱۴، مداخله چین در جهت عکس انجام شده است و بانک مرکزی مانع 
از این شده که ارزش یوان با سرعت بیش از حد پایین بیاید. کابینه ترامپ می گوید دولت چین در 
قیمت های مبادله ارز خود دخالت می کند و این کشور را به دستکاری در بازارهای آزاد متهم کرده 
است. اما این اتهام چند سال دیر و در زمانی نامناسب مطرح شده است: مداخله اخیر بانک مرکزی 
چین به نفع صادرکنندگان آمریکایی است، نه چینی. با این حال، با در نظر گرفتن ماهیت خودسرانه 
و تالفی جویانه مداخالت چین در اقتصاد، این کشور ممکن است اجازه کاهش ارزش بیشتر یوان را 
بدهد تا جواب حمالت آمریکا را بدهد و دست کم تا حدودی تعرفه های آمریکا روی کاالهای چینی 
را جبران کند. این کار گامی با فایده کم اما ریسک های بزرگ برای چین است. یک ریسک، که دهان 
دالالل ارز را آب انداخته،  این اســت که تضعیف بیشــتر یوان باعث ایجاد یک چرخه کاهش ارزش 
ارز می شــود و سبب جریان های وسیع خروج ارز از داخل کشور خواهد شد، مثل آنچه در سال های 
۱۵-۲۰۱۴ اتفاق افتاد. دولت نسبت به آن دوران بیشتر خود را آماده کرده تا مانع ایجاد چنان چرخه 
مخربی شود. دولت می تواند از ذخایر ارز خارجی عظیم خود بهره بگیرد و همچنین سفته بازی های 
ارز خارجی را هم در مناطق ســاحلی و هم در مناطق داخل سرزمین اصلی تعطیل کند. اما چنین 
کارهایی در کنار هر نوع شدت بخشــیدن به کنترل جریان های ســرمایه، باعث خواهد شد که پکن 
نتواند سرمایه گذاران خارجی را قانع کند که به چین بیایند و در بازار سهام یا بازار اوراق قرضه این 
کشــور ســرمایه گذاری کنند. معدود اقتصادهای عمده نوظهور جهان مثل هند و تایلند نرخ سود 
خود را به شــدت کاهش داده اند تا از خود در مقابل عواقب مخرب افزایش تنش های تجاری جهانی 
محافظت کنند و نگذارند که رشــد اقتصاد داخلی آن ها کاهش یابد. بانک های مرکزی اقتصادهای 
پیشرفته جهان مثل بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا در ماه های آینده 
به احتمال زیاد سیاست های انبساطی پولی را در برنامه خواهند گذاشت تا بتوانند با رشد اقتصاد کمی 
که درگیرش هستند دست وپنجه نرم کنند. با در نظر گرفتن وزنه سنگین تجارت در این اقتصادها 
و بــا توجه به اینکه نمی خواهند در هدف گذاری های خود بیش از این ارزهای خود را تضعیف کنند  
حتم دارند که چنین حرکت هایی از جانب بانک های مرکزی آن ها به رونق رشــد اقتصادی خواهد 
انجامید. اما دولت آمریکا تحت ریاســت جمهوری دونالد ترامپ روشی با سخنان جنجالی و پرهیاهو 
در پیش گرفته و تهدید کرده است که ارزش دالر را پایین خواهد آورد تا شرکای تجاری این کشور 
درگیر مســئله شــوند. آمریکا نشان داده است که تمایل کمی دارد که بین کاهش ارزش دالر که از 
مناسبات بازار برمی آید با کاهش ارزش ناشی از سیاست گذاری و مداخله تمایزی بگذارد. آمریکا همه 
ایــن کاهش ارزش دالر را با فعالیت های اقتصادی غیررقابتی مربــوط می داند. جنگ ارزی به اندازه 
خیلی کمی باعث افزایش رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد. برای آمریکا بسیار دشوارتر از چین است 
که بتواند ارزش واحد پولی خود را پایین بیاورد چون دالر آمریکا یک ارز گسترده در سراسر بازارهای 
مالی جهان است. دشوار است که با مداخله از یک جانب در بازار چندجانبه دالر بتوان به اندازه کافی 
فشار وارد آورد تا نرخ دالر تغییر کند. به عالوه اینکه خود فدرال رزرو هم با تصمیمات دولت آمریکا 
خیلی همراه نیســت. به عالوه اینکه با مداخله آمریکا در نرخ دالر دیگر کشــورها نیز دســت به کار 
می شوند تا در نرخ های ارزی خود دخالت کنند و اوضاع بازار جهانی ارز آشفته تر خواهد شد. بنابراین 

جنگ ارزی آثاری متضاد خواهد داشت و در نهایت نه به نفع چین خواهد بود و نه به نفع آمریکا.

ترقی اقتصادی: طبق گزارش بانک جهانی موضــوع یارانه های آب و فاضالب 
قابل توجه اســت. این تحقیق نشــان می دهد که در ســطح جهانی این یارانه ها 
درمجموع حدود ۳۲۰ میلیارد در ســال می رسد. البته این رقم به استثنای کشور 
چین و هند اســت. این میــزان تقریباً نیم درصد از تولیــد ناخالص داخلی این 

کشورهاست.
موضــوع توزیع یارانه های پنهان مشــکل همه جای جهان اســت. بانک جهانی 
گزارشــی درباره سوبسید آب منتشر کرده اســت. این گزارش می گوید سوبسید 

آب به نفع ثروتمندان است.
طبق این گزارش، یارانه آب به طور نامتناسبی به نفع خانواده های ثروتمند توزیع 
می شود. این گزارش نتیجه مطالعه اخیر بانک جهانی در میان ده کشور است که 

یارانه دقیق برای تأمین آب و فاضالب را موردبررسی قرار داده است.
ده کشــور موردبررســی در این گزارش، اتیوپی، مالی، نیجــر، نیجریه، اوگاندا 
الســالوادور، جامائیکا، پاناما، بنگالدش و ویتنام بوده اســت. قرار بوده یارانه های 

موجود برای هدف قرار دادن خدمات شبکه ای در نظر گرفته شود.
ازآنجاکه بسیاری از خانوارهای فقیر برای خانه هایشان به سیستم آب و فاضالب 
متصل نیســتند، به این ترتیب، تمرکز نامتناسب یارانه های موجود در خانوارهای 

ثروتمند متمایل شده است.
به طور متوســط ۵6 درصد یارانــه آب و فاضالب به ثروتمنــدان که ۲۰ درصد 
جمعیت )دو دهک باالی جامعه( را تشــکیل می دهند، می رســد. این در حالی 

است که 6 درصد از این یارانه به ۲۰ درصد از فقیرترین قشر جمعیت )دو دهک 
پایین جامعه( داده می شود.

طبق گزارش بانک جهانی، سیاست گذاران می توانند سیاست های آب و فاضالب 
هوشمند، هدفمند و کارآمد را در دستور کار قرار دهند تا سوبسیدها به فقیرترین 

خانوارها برسد.
طبــق گــزارش بانــک جهانی موضــوع یارانه هــای آب و فاضــالب قابل توجه 
اســت. این تحقیق نشــان می دهد که در ســطح جهانی این یارانه ها درمجموع 
حدود ۳۲۰ میلیارد در ســال می رســد. البته این رقم به اســتثنای کشور چین 
و هنــد اســت. این میــزان تقریباً نیــم درصــد از تولید ناخالــص داخلی این 
کشورهاســت. البته اگــر قرار باشــد تنها اقتصادهــای کم درآمــد و با درآمد 
 متوســط مدنظر قــرار گیرد، ایــن رقم چیزی حــدودی ۱.۵ تــا دو درصد از 

تولید ناخالص داخلی این کشورها می شود.
این ۳۲۰ میلیارد دالر در سال از هزینه ارائه خدمات آب و فاضالب متفاوت است. 
درواقع این یارانه ها مخارج عملیات مانند هزینه کارکنان، حفظ زیرســاخت های 
موجود و توان بخشی و گســترش زیرساخت ها را پوشش می دهد. بنابراین یارانه 
آب و فاضالب می تواند مقدار قابل توجهی از منابع عمومی کشور را مصرف کند.

بــه گزارش بانــک جهانی، خیلی از مواقــع این یارانه به فقرا نمی رســد چراکه 
خانوارهای ثروتمند بخشی زیادی از آن را دریافت می کنند. یارانه ها غالباً به نفع 
گروه هــای با درآمد باال تمایل پیدا می کند و خانوارهای فقیر بدون حمایت باقی 
می مانند. دلیل این موضوع هم این اســت که یارانه ها هدفمند نیستند و به اندازه 

کافی به خانوارهای فقیر کمک نمی کنند.

تسهیالت ارزان تر برای کسب و کارهای چینی

چین به دنبال تقویت اقتصادش است

سود بانکداری چه قدر است؟

کشورهای اروپایی با چه میزان از رشد اقتصادی روبرو هستند؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 77 - نیمه دوم شهریور 1398

دیدگاه

ترقی اقتصادی : چین که نیمی از سرمایه گذاری در انرژی 
هــای تجدید پذیر را به خود اختصاص داده، بیشــترین افت 

سرمایه گذاری را ثبت کرده است.
 بیست سال پیش، چین به طور تقریبی هیچ پنل خورشیدی 
نداشت اما امروز براساس آماری که آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرده، چینی ها یک چهارم از کل پنل های خورشیدی 
در جهان را دارند. این ســهم شــامل یــک کیلومتر بزرگراه 
خورشیدی می شود، مسیری که به پنل هایی با قدرت تولید 
انرژی برای ۸۰۰ خانه مجهز شده است و و ۲۵۰ هکتار مزرعه 
که به شکل دو پاندای در حال لبخند زدن تعداد زیادی از این 

پنل ها را در خود جای داده است.
چین هم چنین ساخت یک نیروگاه بزرگ انرژی خورشیدی 
در فضــا بــرای دریافــت انــرژی خورشــیدی و بازتاب آن 
بــه زمیــن برنامه ریزی کرده اســت. ســرمایه گــذاری در 
 ایــن مقیاس باعث شــده هزینــه تولید انرژی خورشــیدی 
در چیــن کاهش پیدا کنــد.  اکنون شــهرهای چینی برای 

استفاده از این برق هزینه کمتری پرداخت می کنند.
دیگر کشــورها چین را به این متهــم می کنند که پنل های 
خورشــیدی ارزان در بازار می فروشد اما این بریز و پپاش ها 

در حال کاهش است.
در ســال گذشته دولت چین یارانه ای که در این صرف کرده 
بــود را کاهش داد. در ماه آوریــل دولت اعالم کرد می تواند 
برنامه های تولید برق ارزان از باد و خورشید را در اولویت قرار 
دهد. )چین هم چنین ســومین دارنده توربین های بادی در 
جهان اســت(. این مسئله کاهش سرمایه گذاری دولت چین 
در بش انرژی های تجدید پذیر طی دو سال گذشته را باعث 
شده است. ســرمایه گذاری در انرِژی پاک در ایاالت متحده 
آمریکا هم کمتر شده است. در اروپا کشورهایی مثل فرانسه، 
آلمان و هلند هم در این بخش کمتر سرمایه گذاری کرده اند 

به ویژه در پروژه های گران قیمت تولید برق.
هرچند این ســرمایه گــذاری ها در حال کاهــش یافته اما 
تولید انرژی هــای تجدید پذیر در حال افزایش اســت. اگر 
طی ده ســال گذشــته یک دالر در تولید انرژی خورشیدی 
ســرمایه گذاری شده، این یک دالر ۴ برابر ظرفیت  آن زمان 
بازدهی داشته است. هزینه ســرمایه گذاری در انرژی بادی 
هم به همین میزان کاهش یافته است.طی یک دهه، ظرفیت 
انرژی های تجدید پذیر چهاربرابر شــده اســت. نیمی از این 
رشــد مرهون انرژی خورشــیدی اســت هرچند انرژی های 

تجدیدپذیر راه طوالنی در جایگزین شــدن با سوخت فسیلی 
دارند. به ویژه که مصرف ذغال سنگ هنوز در آسیا باالست و 

چین یکی از عمده ترین مصرف کنندگان این سوخت فسیلی 
به شمار می رود.

جهان در انرژی های پاک کمتر سرمایه گذاری می کند

 استاد دانشگاه کرنل 
ادوار براساد



ترقی اقتصادی : علیرضا پنجه ای که معتقد اســت 
وجود مافیا در ادبیات ایران باعث دیده نشــدن برخی 
آثار خوب شده است، می گوید: این که نشریه ای برای 
کمان ابروی فالن شاعره کارش را چاپ کند، فایده ای 

ندارد.
ایــن شــاعر و روزنامه نگار کــه ۲7 مردادماه پنجاه و 
هشت ساله شد، در گفت وگو با ایسنا، درباره ی سابقه  
فعالیت خود در عرصه ی رســانه اظهار کرد: مثل هر 
کس که در حوزه ی علوم انسانی فعال می شود، من هم 
تجربه ی  روزنامه نگاری ام را در دوره ی راهنمایی تحصیلی 
با روزنامه دیواری برای مدرســه آغاز کردم. آن زمان ما 
با جدول هایی که طراحی می کردیم، ســعی داشتیم 
اسامی نویســندگان و آثار ادبی مورد نظر خود را در 
ذهن همکالسی های مان تســری دهیم و آن ها را به 
سمت دغدغه های خودمان معطوف کنیم. در دهه ی 
۵۰،  ما دفترهــای ۱۰۰ و ۲۰۰ برگ می گرفتیم و با 
تعیین موضوعات مختلف مانند زندگی، عشق، پنجره 
بهار، پاییز ، امید، و... آرای مان را زیر تیترها می نوشتیم 
و آن هــا را به دوســتان مان می دادیم تا آن ها هم نظر 
خود را بنویسند. از همین  فعالیت ها بود که ما  نسبت 
به فعالیت های هنری، ادبی و روزنامه نگاری تمایل پیدا 
کردیم. من اولین کتابم را در سال ۵7 پیش از انقالب 
منتشر کردم، شعرهای این مجموعه را از میان همین 
تکه های شاعرانه که در دفتر عقاید می نوشتم، برگزین 

کردم.
سردبیر دوهفته نامه ی »دوات« سپس به فعالیت خود 
در چند نشریه ی هنری، ادبی، فرهنگی و اجتماعی از 
جمله: روزنامه ی »معین«،  فصل نامه ی »گیالن زمین« 
»گیله وا« و اکنون که سردبیر  دوهفته نامه ی »دوات« 
اســت اشــاره کرد و گفت: این روزها دیگر شمارگان 
نشریات و مطبوعات بسیار ناچیز شده  چرا که فضای 
مجازی روی کار آمده  اســت و »خاله  جون« و »عمه 
جون« و »دایی جون« همه شــده اند روزنامه نگار،  بی 
آن که بدانند یک اثر ادبی یا یک خبر  و گزارش باید چه 
مراحلی را تا انتشار طی کند و دارای چه موازینی باشد، 
در صدم ثانیه پُست رســیده را برای دیگران فوروارد 
می کنند. فضای مجازی باعث شده مردم جهت دهی 
نشــوند و در همان سطحی که هســتند بمانند و از 
جریان ســازی ای که روزنامه ها و نشریات در گذشته 
انجام می دادند و برای جامعه بسترهای جدید فرهنگی 
ایجاد می کردند سد جدی ای به وجود آید. البته مبحث 
پررنگ شدن خط قرمزها در رسانه ها به موازات تسری 
فضای مجازی مانع رشــد نشریات و سقف مطالعه ی 

کتاب شده  است.
شــاعر »تو را به اندازه ی تو دوســت دارم« افزود: چه 

خوب می شد بین وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت امور 
خارجه همکاری جدی در خصوص تســری فرهنگ 
هنــر و ادبیات جدی و نخبه گرایانه صورت می گرفت. 
البته بحث خودی و غیرخودی سبب شده تا اهل قلم 
مســتقل کمتر به بدنه ی دستگاه دیپلماسی و ارشاد 
نزدیک و جذب آن ها شوند؛ هم  از این رو وزارتخانه های 
موصوف برای تســری فرهنگ، ادبیات و هنر معاصر 
ایران نتوانسته اند به طور هدف گذاری شده از  شاعران و 
نویسنده های طراز اول و مستقل استفاده کنند،  که اگر 
به مقوله ی فرهنگ و هنر ایدئولوژیستی نگاه نمی شد 
امروز شاهد گســترش بیش از پیش فرهنگ، هنر و 
ادبیات ایران در سطح جهان می شدیم. اگر دقت کنیم 
می بینیم آندره مالرو نویسنده ی »ضدخاطرات« وزیر 
فرهنگ فرانسه بود. اگر در وزارت خارجه یک نویسنده 
یا شــاعر به عنوان رایزن فرهنگی باشــد و شب های 
شعر مشــترک بین زبان های مختلف برگزار کنند و 
فستیوال های فرهنگی و هنری ایجاد کنند، وضعیت 
ما در جهان بهبودی چشمگیری می یابد. ادبیات باید 
در اتمســفر آزاد و با هویت مستقل در جلوه ی شکوه 

ایران نقش بیافریند.
او در ادامه بیان کرد: معلوم اســت که گزارش جنگ 
توسط همینگوی بیشتر در خاطر ما می ماند تا توسط 
یکی از خبرنگاران صداوسیما. بیست وچند سال زحمت 
کشیده شد تا کسی مانند عادل فردوسی پور برای مردم 
به عنوان چهره ای نافذ و محبوب ساخته شود، اما در 
اوج عالقه ی مردم، او را برداشــتند، بدون این که مردم 
را شایسته ی توضیح قانع کننده ای بدانند، تازه معاونت 
تولیدی شان به بخش روشنفکری در خصوص ساخت 
یک اثر بی ارزش برای پایین کشیدن غول زیبای شعر 
سپید ُکری هم می خواند که حاال کجایش  را دیده اید! 
یعنی که کار ما در تخریب پیکره های تاریخ ساز ادامه 
دارد. ایــن یعنی ما تعیین می کنیم کی در تاریخ باید 
بماند کی نماند! آن هم با پول نفت شــما مردم که در 
برابر قدرت ما البد کاری از دســت تان برنمی آید! مگر 
در درآمد کشور همه ی هموطنان سهیم  نیستند؟ خب 
نظرسنجی کنید ببینید چند درصد از  مردم و نخبگان 
جامعه راضی به ساخت چنین فیلم های بی کیفیت و 
متخاصمانه ای هستند؟ در این میان اغلب نمایندگان 
مجلس و کمیســیون فرهنگی مجلس که در سکوت 
و بی تفاوتی اند. چرا باید مردم را نامحرم بدانند؟ من به 
شخصه به نقد همه ی پدیده ها و باورهای جوامع بشری 
معتقد هستم. چالش نیاز جامعه ی خواستار توسعه ی 
پایدار است. شاعر معصوم نیست، هیچ هنرمندی هم 
اما این فقط مختص هنرمندان بوده؟ نکند موجب این 
همه آبروریزی و خیانت و ارتشــاء و اختالس شــاملو 

و امثــال او بوده اند؟ زمانی کلــی جوان از نان خوردن 
انداخته شد، با بستن روزنامه هایی که در آن ها با عشق 
کار می کردند و خودشــان را به نان بخور و نمیر هم 
قانع کرده بودند. اما نتیجه چه شــد؟ برخی نماندند و 
رفتند. کجا؟ همان جایی که مزدک میرزایی شــایعه 
اســت رفته و جاهای مشابه. البد همه ی این تدبیرها 
امیدبخش خواهد بود برای مملکت! ما با شــعر احمد 
شــاملو به خیابان رفتیم، با  شعر او شاه را  از تختش 
پایین آوردیم، با آی عشق آی عشق او عاشق شدیم، با 
شبانه های او َدرِ زندان ها را باز کردیم،  و فرزندان آگاه 
جامعه را از بند آزاد کردیم. اما  برعکس دیدیم که ۱9 
ســال  سنگ قبر چنین شــاعری  را شکستند و بعد 
فیلمی از او ساختند که به جز تخریب شاعر و چهره ای 
بــزرگ، از این همه هزینه برای مردم و  صداوســیما 

عایدی ای دربر نداشته است. 
این منتقد ادبی با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان 
ســطح باال در نشــریه های ادبی اظهار کــرد: در هر 
نشریه ای اگر صرفا  سرمایه گذاری وجود داشته باشد 
که پول بدهد تا نشــریه خیلی شــکیل منتشر شود، 
کافی نیســت. اگر آن نشریه شورای سیاست گذاری و 
تحریریه ی کارآمد نداشــته باشد و جریان سازی نکند 
و کارشناسان خوبی نداشته باشد و برای کمان ابروی 
فالن شاعره کارش را چاپ کنند، فایده ای برای جامعه 
دربر نخواهد داشت؛ چون باید به قصد قربت به حقیقت 
وجودی اثر و درنظرگیری سطح زیبایی شناسی اش، آن 
را منتشــر کنند. زمانی مســووالن صفحات نشریات 
احمد شــاملو، نصرت رحمانی، هوشنگ گلشیری و 
علی باباچاهی بودند و به همان نســبت کارهایی هم 
که در آن نشــریات چاپ می شدند، کارهای نخبه ای 

بودند. اما االن متاســفانه مافیاهایی در مملکت ایجاد 
شده است که هر گروه و دسته ای، صرفا برای خودشان 
کار می کنند. چنان که اغلب انتشــاراتی های بزرگ و 
نامدار هم با آثار سطحی و ضعیفی که چاپ می کنند، 
دارند سطحی نگری را رواج می دهند، چون اثر پابلیک 
بازار فروش دارد. وقتی هیچ حمایتی از ناشــر و مولف 
مســتقل و خالق نمی شود و  فقط کتاب های خاصی 
خرید حمایتی می شود، کار نورچشمی ها به کتاب های 
درسی راه باز می کند،  در حالی که ادبیات کاری خالقه 
و مســتقل از سیاست و ایدئولوژی است. در ادبیات به 
غربت عجیبی مبتال هستیم. این نکته نباید فراموش 
شــود که آثار بزرگ دنیا هرگــز پرمخاطب و پابلیک 

نبوده اند. 
شاعر »از خویش می دوم« و »کوچه چهرزاد« در ادامه  
گفت: شایسته اســت وزارت ارشاد، فرهنگ، ادبیات و 
هنر را اشــاعه دهد، یعنی خــودش برای ترویج آن پا 
پیش بگذارد. نه این که وقتی وظیفه ی ذاتی اش اشاعه 
دادن اســت، وجه ممیزی اش بیشتر تو چشم  جامعه 
و هنرمند بزند. مگر تاریخ به ما نشــان نداد که هرچه 
ماند هنر و هنرمند بــود؟ در حوزه ی فرهنگ، هنر و 
ادبیات ما نباید به هیچ عنوان مناســبات شــخصی، 
ایدئولوژیستی و حزبی را در نظر گیریم، چرا که ایران 
به قول شعارهای انتخابات  ریاست جمهوری و مجلس 
برای همه ی ایرانیان است. اگر شعر و داستان خوب و 
زیبایی شناسانه ای را از دشن مان که حتی نمی خواهد 
روی مان را نگاه کند هم دیدیم،  ترویجش دادیم، آن 
وقت بدانید ما ملت رو به رشدی هستیم، چرا که یک 
اثر سرانجام به فرهنگ ایران زمین متعلق است والغیر.

پنجه ای درباره ی رســانه دار بودن یک طیف خاص از 

شاعران و در مقابل آن، رسانه نداشتن شاعرانی دیگر 
که باعث کم رنگ شدن آن ها می شود، اظهار کرد: در 
نهایت جوهره و ذات تعیین کننده اســت. تبلیغات در 
زودبازدهی موثر است البته؛ در برخی مواقع این مشکل 
فقط برای شاعران نسل ما نیست. برخی از این شاعران 
نوآمده  و حتی در ســنین باال توهم هم دارند و فکر 
می کنند شــعرهای درخشانی دارند اما فقط برخی از 
آن ها برحق اند و واقعا شعرهای خوبی دارند. البته اذعان 
باید کرد که اکنون شاعرانی هستند که 6۰، 7۰ سال 
سن دارند و هنوز  آن گونه که باید دیده نشده اند، چرا 
کــه قوانین مافیا را رعایت نمی کنند! و قائم به ذات اثر 
هنری اظهارنظر می کنند. مافیا  به جای این که به اثر 
نگاه کند، به مناســبات افراد با خود نگاه می کند و در 
نتیجه آنتولوژی و شعرهای جهت داری بیرون می دهند 
که از کمترین موازین علمی و پژوهشی برخوردارند.  

متاســفانه اخیــرا خوانده ام کــه در ادبیــات برخی 
پدرخوانده ها را داریم که سبب می شوند آدم هایی مثل 
کورش اسدی داستان نویس دق کند و سرانجام کارش 

به خودکشی کشیده شود. 
او ادامه داد: متاســفانه فضایی ایجاد شده است که 
شــما به عنوان مخاطب شعر نمی دانید دنبال کدام 
شــعر بروید. وقتی وارد کتاب فروشــی می شــوید 
یک دفعه چندصد عنوان کتاب با اســامی ناآشنا در 
جلو چشم تان اســت که باعث می شود نتوانید یک 
کتــاب  خوب جدید انتخاب کنیــد، کتاب فروش ها 
هــم اغلب تابع مافیای توزیع انــد و همه خود لزوما 
کارشناس نیستند، چون محتویات اغلب این کتاب ها 
قبال در نشــریات منتشــر می شــد و افراد بزرگی 
هم کارهای شــان را انتخاب می کردنــد اما اکنون 
کتاب فروش هم  شــناخت مطلوبی از اثر  و خالقش 
ندارد. متاســفانه اغلب نوآمده ها فقط پول داده اند و 
کتاب چاپ کرده اند بی هیچ کارشناسی ای از سوی 

صالحان آن رشته.
شاعر »عشــق اول« و »شب هیچ وقت نمی خوابد« 
در پایان گفت: من به ســهم خــودم اعالم می کنم 
هر جوانی اثری دارد برای من بفرســتد. من در تمام 
عمرم یکی از کارهایم معلمی رایگان زیبایی شناسی 
ادبی و شعر بوده است. متاسفانه یکی از زشتی های 
جامعه ی ما این است که برخی از هر طریقی گدایی 
نام می کنند. در مقابل شاعرانی مانند مسعود احمدی 
هستند که در طول زندگی برای نام گدایی نکرده  و 
سعی کرده اند به عنوان یک آدم منصف در حوزه ی 
فرهنگ و ادب شــرافتمندانه کار کنند. جامعه باید 
سپاس دار زحمتکشــان فرهنگ خود باشد، چرا که 

روزگار سپاس دار را سپاس خواهد داد. 
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علیرضا پنجه ای عنوان کرد

از پدرخوانده ها تا چاپ اثر برای کمان ابروی شاعر

زبان  مترجــم  نــوری،  اصغر 
فرانســوی به تازگی دست به 
ترجمه مجموعه اشــعار آگوتا 
کریستوف به نام »میخ ها« زده 
است؛ او پیش از این کتاب های 
»مدرک«   بــزرگ«،  »دفتــر 
»دروغ ســوم«، »دیــروز« و 
»بی ســواد و فرقی نمی کند«  
را از این نویسنده مجارستانی 
ترجمه کرده بود.این کتاب از 

دو بخش تشــکیل شده است که بخش نخســت »شعرهای مجاری« و 
بخش دوم »شــعرهای فرانســوی« نام دارد که بخش اول از ۵7 شعر و 
بخش دوم از ۸ شعر تشکیل شــده است. آگوتا کریستوف در »میخ ها« 
تکه های خاطرات یک زن مصلوب را گرد هم آورده است. شعرهای مجاری 
بر اســاس خاطره بازنویسی شــده اند یا در ابتدای تبعید او به سوئیس، 
اواســط دهه 6۰ بازآفرینی شده اند. آن موقع کریستوف ۳۱سال داشت و 
هنوز به زبان فرانسه مسلط نبود.  شعرهایی که در بخش دوم این کتاب 
چاپ شده است، از دست نوشته های مجاری و فرانسوی می آیند که روی 
کاغذهای شطرنجی و سوراخ شده نوشته شده اند. در پشت جلد این کتاب 

آمده است:
»شــعرهای آگوتا کریستوف با موج ها و توفان های قصه های کوچک تیز 
و برنده شــده اند. ریتم و جنبه های موســیقیایی این شعرها وقتی ظاهر 

می شود که آن ها را با صدای بلند می خوانیم. 
در این کتاب، خواننده با ســبکی بی زینت و مســتقیم مواجه می شود 
و مضمون هایــی را می بیند که ویژگی همه آثار کریســتوف هســتند: 
گم گشــتگی، دوری و مرگ و همین طور، طبیعت و عشــق. از ریتم اثر 
شگفت زده می شود و از بازیافتن لحن برنده و سیاهی که در »دفتر بزرگ« 

و دیگر رمان ها و داستان های کریستوف دیده است، حیرت می کند.«
همچنین در یکی از شعرهای این کتاب که از زبان فرانسوی ترجمه شده 

است می خوانیم:
»بچه که می خوابد می روند

دوست شان دارد، بیدار می شود.
از اتاقی به اتاق دیگر می رود،

هیچ کس، هیچ کجا.
کمی می ترسد، دوباره می خوابد،

دلش می خواهد کسی را صدا بزند
اما خانه خالی است

می داند، سکوت می کند.«
مجموعه شــعر »میخ ها«، اثر آگوتا کریســتوف با ترجمه اصغر نوری در 
۱6۲صفحه، شــمارگان ۵۵۰نســخه و به بهای ۲6هزارتومان از ســوی 

انتشارات مروارید راهی بازار نشر شده است. 

 تکه های خاطرات 
یک زن مصلوب

 آد   م های  خوشبخت کافهکتاب
کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   


