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حذف صفر از پول ملی باید با بسته اصالحات 
اقتصادی همراه باشد

پیش شرط هایی برای حذف صفر از پول ملی

بسیاری از شرکت های بیمه ای اوضاع مناسبی ندارند

دالیل کاهش حاشیه 
سود شرکت های بیمه ای

صفحه4

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره76  
نیمه اول شهریور 1398- قیمت 2000 تومان
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عملکرد شاخص های اقتصادی دولت 
در6 سال

رییس سازمان بورس :لیگ ستارگان بورس یکی 
از ابزارهای مهم فرهنگ سازی است

فاکتورهای صحیح دادوستد در بازار سرمایه

آیا قانون تجارت بعد از 85 سال اصالح می شود؟
هزارتوی اصالح قانون تجارت

صفحه 2

صفحه 3

صفحه  6

به بهانه هفته دولت بررسی شد

دالیلتمایلسرمایهگذارانبهپوپولیستها
اکونومیست پاسخ می دهد

 چرا دولت ها نمی توانند
به اندازه کافی شغل ایجاد کنند؟

اشتغالزاییناموفق

 پیشنهادی برای عرضه 
مسکن ارزان 

وزیر اقتصاد و امور دارایی از این می گوید که قرار است 
عرضه مسکن زیاد شود. تدبیر دولت در این زمینه مولد 
سازی دارایی های دولت اســت. آن طور که وزیر می 
گوید بخشی از امالک و اموال مازاد دولت برای عرضه 
مســکن واگذار می شود. هرچند واگذاری امالک مازاد 

دولت یک اقدام مطلوب ارزیابی می شود...

با توجه به رشــدی که بازار ســهام از ابتدای سال ۹۸ 
به خود دید، برخی ســهم ها از نظر عددی افزایش نرخ 
قابل توجهی داشــتند. هنگامی که قیمت ســهم ها از 
رقم مشخصی باالتر می رود، ترس و واهمه ای در میان 
ســهام داران به وجود می آید کــه، مبادا با هر اصالحی 

شاهد شروع یک ریزش در بازار باشیم...

 اصالح نظام بانکی طی سال های گذشته تبدیل به 
یک معما شده است. به یاد دارم که از 30 سال پیش، 
دســت کم پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، 
قرار بر این بوده که نظام بانکی اصالح شــود و  پنج 
سال پس از تصویب و اجرای  قانون در سال 62، نظام 

بانکی دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد...

»دل ز ضبِط آرزو خون شد، من از ضبِط نفس 
او متاع کاروان من کاروان دزدیده ام 

خبر آمد »ســردیس قیصر امین پور به سرقت رفت« و 
پیامد آن عارف و عامی به آه و فغان افتادند که آی دزد 
فرصت مناسبی دست داد که به التزام بیت باال از حضرت 

بیدل بگویم »متاع« دزدیده شده قابل ردیابی و...

 قیصر 
را که دزدید؟

 مسیر حرکت بورس 
کجاست ؟ 

 معمای اصالح 
نظام بانکی
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ترقی اقتصادی : یکی از مهم ترین چالش های کشور در سال های اخیر مسئله 
اشــتغال بوده اســت. دولت و مجلس باهدف تلفیق و یکدســت کردن منابع 
اشــتغال زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری )بودجه ای و تسهیالتی( 
موردنیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشــتغال زایی را در قالب بند »الف« 
تبصره »1۸« لحاظ کرده اند. مسئله اشتغال، مسئله همه دولت ها تاکنون بوده 
اســت و درواقع هیچ کدام از آن ها هم نتوانسته آن را به درستی حل کنند. در 
بعضی از موارد که شــاهد کاهش نرخ بیکاری بوده ایم، با بررســی های بیشتر 
مشخص شده، نرخ ها دستکاری شده اند و یا اینکه کاهش نرخ مشارکت و نیروی 
کار درواقع عاملی برای پایین آمدن نرخ بیکاری بوده است، نه ایجاد شغل. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت اشتغال و اینکه چرا دولت ها 
هیچ زمانی موفق ایجاد شغل به اندازه کافی نشده اند پرداخته است. این گزارش 
می نویسد: یکی از مهم ترین چالش های کشور در سال های اخیر مسئله اشتغال 
بوده اســت. دولت و مجلس باهدف تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغال زایی 
در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری )بودجه ای و تسهیالتی( موردنیاز برای 
اجرای برنامه های تولیدی و اشــتغال زایی را در قالب بند »الف« تبصره »1۸« 

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانیدلحاظ کرده اند... 



ترقــی اقتصادی: 16درصد جامعه ایران یعنی جمعتی حدود 13 میلیون نفر در فقر 
زندگــی می کنند.  فقر و متغیرهای مربوط بــه آن ازجمله متغیرهای مهم اقتصادی 
هســتند که نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری 
اســت و می تواند چالش های جدی را به همراه داشــته باشد. آنچه موضوع  فقر را با 
اهمیت تر از برخی متغیرهای اقتصادی می سازد، ابعاد اجتماعی آن است. افزایش نرخ 
فقر و یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد )در شرایطی که نرخ فقر با افزایش مواجه 
نبوده( موجب افزایش نارضایتی اجتماعی می شود. ایران ازجمله کشورهایی است که 
به لحاظ نرخ فقر وضعیت مناسبتری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه یا کمتر 
توسعه یافته با نرخ های فقر مطلق 30 تا 40 درصد دارد، اما همچنان موضوع فقر مطلق 
در کشــور ما یکی از مهم ترین آســیب های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. 
براساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس، نرخ فقر در سال 13۹6 به طور متوسط در 

کل کشور 16 درصد بوده است.
به نظر می رسد که عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی و عدم وجود مکانیزم هایی در 
جهت فراگیر کردن رشد اقتصادی در کشور یکی از عوامل وجود پایداری فقر در کشور 
است. رشد فراگیر به معنای فراهم کردن فرصت های برابر برای همگان جهت مشارکت 
در ایجاد رشــد اقتصادی و بهره مندی از مواهب رشد است. به عبارتی با افزایش رشد 
اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری نیروی کار، رفع تبعیض ها و 

خلق فرصت های اشتغال می توان به رشد فراگیر دست یافت.

مطالعات مربوط به تحرک درآمدی در ایران نشــان مــی دهد که تحرک درآمدی در 
دهک های پایین درآمدی به ویژه دهک 1 و 2 بســیار اندک بوده و به عبارتی احتمال 
اینکه خانواری در دهک 1 و 2 بتواند وضعیت خود را بهبود بخشند بسیار اندک است. 
در این بین مهمترین عامل ورود افراد به ورطه فقر کاهش درآمدهای شغلی محسوب 
می شــود. همچنین بررسی وضعیت فعالیت سرپرســتان خانوار در سه دهک پایین 
درآمدی نشان می دهد به دلیل درآمدهای پایین و باوجود داشتن شغل امکان خروج 
آن ها از فقر فراهم نیست. از سوی دیگر حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره 
مندی آنها از قانون کار و نیز خدمات بیمه ای یکی دیگر از عواملی اســت که مانع از 

خروج آنها از فقر می شود.
اما برای پایان دادن به فقر مطلق و فقرزدایی چاره در چیســت؟ به اعتقاد کارشناسان 
سیاستگذاری در کنار تدوین برنامه های عملیاتی برای اشتغال مهم ترین راهکارهایی 
اســت که برای فقرزدایی به خصوص خروج افراد از فقر مطلق باید پیگیری شــود و از 
همین رو اســت که برخی از فعاالن اقتصادی و سیاستگذاران به تدوین سند راهبردی 
کاهش فقر در کشور به عنوان یک سیاستگذاری کالن و مشخص کردن مسیر حرکت 
در گام اول اشاره می کنند. همچنین از آنجایی که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، 
افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشــتغال مولد می تواند اصلی ترین راه مقابله با فقر 
باشد. کاهش توان اشتغالزایی بخش های مختلف اقتصاد ایران از طریق کاهش فرصت 
های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش نرخ مزد و 

گسترش فقر در میان شاغلین منجر به افزایش فقر شده است. در حال حاضر ترکیبی 
از نرخ باالی بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای پایین از عوامل مهم 
باال رفتن نســبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. به همین جهت شناسایی موانع 
رشد اشــتغال و اعمال سیاست های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال ازجمله 
راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود. به اعتقاد فعاالن اقتصادی بهبود فضای 
کســب وکار و کاهش ریسک ســرمایه گذاری، امنیت و ثبات سیاسی، پایداری حقوق 
مالکیت، حفاظت از قراردادها، تضمین بازگشــت اصل و سود سرمایه های خارجی از 
مهمترین عوامل برای جلب اعتماد ســرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد شــغل و 

کاهش فقر است.

ترقی اقتصادی : در ســال 13۹٥، از تعداد 23 میلیــون و ٥۸0 هزار 221 خانوار 
معمولي و گروهي ســاکن در واحدهای مســکوني معمولي کشــور، 60.٥ درصد از 
خانوارها مالک عرصه و اعیان )زمین و بنا( بوده اند و 30.7 درصد خانوارها اجاره نشین 
بوده اند. در سال 13۹0 از تعداد 21 میلیون و 4۹ هزار ۹34 خانوار معمولي و گروهي 
ســاکن در واحدهای مسکوني معمولي کشــور، 62.7 درصد از خانوارها مالک عرصه 

واعیان)زمین و بنا( بوده اند و 26.6 درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند.
مرکز آماری به تازگی گزارشــی منتشــر کرده است که نشــان از میزان مالکیت و 
اجاره مســکن توسط خانوارها را نشــان می دهد. طبق این گزارش و بر اساس نتایج 
سرشــماری نفوس و مســکن 13۹٥؛حدود یک ســوم از خانوارها در ایران مستاجر 
هســتند این در حالی است که میزان شهرنشینی در کشــور از سال 13۹0 تا سال 

13۹٥، به میزان 2.6 درصد افزایش داشته است.
نشریه »تحلیل تبیینی شاخص های عمده جمعیتی در سال های 13۹0 و 13۹٥« بر 
اساس نتایج سرشــماری عمومی 13۹0و 13۹٥ مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شد. 
این نشــریه به دلیل آن که اطالعات را به طور منسجم و یکپارچه در دو سال 13۹0 
و 13۹٥ در اختیار کاربران قرار می دهد، امکان مقایســه 27 شاخص  عمده جمعیتی 

را فراهم کرده است.
نتایج این نشــریه نشــان می دهد در ســال 13۹٥ حدود یک سوم )30.7 درصد( از 
خانوارها در ایران مســتاجر هســتند. همچنین میزان شهرنشینی در کشور از سال 
13۹0 تا ســال 13۹٥، به میزان 2.6 درصد افزایش داشته است. میزان شهرنشینی 

در کشــور از 71.4 در ســال 13۹0 به 74.0 در سال 13۹٥ افزایش یافته است. این 
در حالی اســت که تعداد شــهرهاي کشور از 113۹ شــهر در سال13۹0 با افزایش 
103 شــهر به 1242 شهر در سال 13۹٥ تغییر یافته است. عالوه بر این، نتایج این 
نشــریه همچنین نشان می دهد درصد افراد باالی 10 سال هرگز ازدواج نکرده کشور 

در حال کاهش است.
آنها که هرگز ازدواج نمی کنند

در ســال 13۹٥ از تعداد 32 میلیون و ۸٥۹ هزار و 377 نفر زنان باالی 10 ســال 
کشــور، 26.2 درصد در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده قرار گرفته اند و این در حالی 
است که این عدد در سال ۹0، در بین 31 میلیون و 43٥ هزار و ۸1۸ نفر زنان باالی 
10 سال کشــور، 30.2 درصد بوده است. این شــاخص در خصوص مردان در سال 

13۹٥، 34.4 درصد و در سال 13۹0، 3۸.0 درصد بوده است.
افزایش 4 درصدی اجاره نشین ها طی پنج سال

بر اســاس نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص های عمده جمعیتی نشان می دهد در 
سال 13۹٥ درصد اجاره نشینی خانوارها در کشور در حال افزایش است. بر این اساس 
30.7 درصد از خانوارها در سال 13۹٥ اجاره نشین بوده اند که این درصد در مقایسه 

با سال ۹0، به میزان 4.1 درصد افزایش را نشان می دهد.
در ســال 13۹٥، از تعــداد 23 میلیون و ٥۸0 هزار 221 خانــوار معمولي و گروهي 
ســاکن در واحدهای مسکوني معمولي کشور، 60.٥ درصد از خانوارها مالک عرصه و 
اعیان )زمین و بنا( بوده اند و 30.7 درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند. در سال 13۹0 

از تعداد 21 میلیون و 4۹ هزار ۹34 خانوار معمولي و گروهي ســاکن در واحدهای 
مســکوني معمولي کشــور، 62.7 درصد از خانوارها مالک عرصه واعیان)زمین و بنا( 

بوده اند و 26.6 درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند.
تراکم جمعیت در کشور در حال افزایش است

بررســی شــاخص تراکم جمعیت در سرشماری سال 13۹٥ نشــان می دهد تراکم 
جمعیت در کل کشــور برابر 4۹ نفر در هر کیلومتر مربع اســت که این عدد در سال 

۹0، برابر 46 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.

پیشنهادی برای عرضه مسکن ارزان 
وزیــر اقتصاد و امور دارایــی از این می 
گوید که قرار اســت عرضه مسکن زیاد 
شــود. تدبیر دولت در ایــن زمینه مولد 
ســازی دارایی های دولت اســت. آن طور که وزیر می گوید بخشــی از امالک و 
اموال مازاد دولت برای عرضه مســکن واگذار می شــود. هرچند واگذاری امالک 
مازاد دولت یک اقدام مطلوب ارزیابی می شــود اما مشخص نیست که قرار است 
دولت چطور  و با چه شرایطی این امالک را واگذار کند؟ حجم این امالک و اموال 
که قرار اســت واگذاری آن به کمک عرضه مسکن ارزان بیاید به چه اندازه است؟ 
آیا این میزان کفاف کمبود مســکن را می دهد؟ آیــا دولت می خواهد از اعتبار 
حاصل از فروش این اموال و امالک مازاد به تهیه مسکن ارزان کمک کند یا صرف 

فروش این امالک برای تنظیم بازار، مورد نظر است؟
هر زمان که حرف از تهیه مســکن ارزان قیمت می شــود، همه نگران می شویم. 
آخرین پروژه دولت برای تهیه مســکن ارزان قیمت، مسکن مهر بود. پیش از راه 
اندازی پروژه از این گفتند که مسکن به دلیل قیمت زمین گران است و اگر قیمت 
زمین را از مسکن جدا کنیم، مسکن ارزان قیمت را می توان به اندازه کافی عرضه 
کرد. نتیجه این بود که برای ســاخت مسکن به بیابان ها رفتند که هیچ امکاناتی 
نداشت و البته کیفیت ساخت هم مطلوب نبود. اگر دولت به دنبال تامین اعتبار و 
ساخت مسکن با این اعتبار برای مردم است، این نگرانی وجود دارد که دوباره در 
مسیر ساخت مسکن ارزان اما بی کیفیت در مناطقی بدون وجود زیرساخت های 
الزم برای سکونت قرار بگیرد. اگر قرار است با عرضه مسکن ارزان به دامی مشابه 
مســکن مهر بیفتیم، باید به روش های دیگر روی آورد. اکنون مشــخص نیست 

که دولت می خواهد مسکن مهر را ادامه دهد یا بعضی واحدها را خراب کند.
نگرانی و البته ســوال دیگر این است که دولت کدام  امالک و اموال مازاد خود را 
برای تهیه مســکن ارزان عرضه می کند؟ آیا ساختمان های مسکونی در اختیار 
دولت یا ساختمان های بزرگ و امالکی مشابه آنچه توسط نهادها و بنیادها اداره 
می شــود واگذار خواهد شــد؟ این نگرانی وجود دارد که ایــن امالک در فرایند 
واگذاری براســاس روابط عرضه شــود که در این وضعیت اثری بر وضعیت عرضه 

مسکن ارزان برای قشر کم درآمد نخواهد داشت.
راه حل همیشــگی تولید مســکن ارزان بارها از سوی تحلیل گران و کارشناسان 
به دولت ها گوشــزد شده اســت. اول از همه باید در بورس بازی و کاالیی بودن 
مســکن تجدید نظر شــود. قیمت های کنونی مسکن واقعی نیست. ساختمان از 
چوب و آجر است اما همین چوب و آجر چند کوچه باالتر قیمت دیگری پیدا می 
کند. این نشان می دهد که در بازار مسکن اتفاق دیگری در حال رخ دادن است.
درواقع ضوابط اقتصادی نادرســتی که در جامعه حاکم است، نقدینگی که دست 
مردم است و دولت برنامه ای برای جذب آن ندارد و هر چندسال یک بار به یک 

بازار مثل مسکن و دالر و طال هجوم می برد، ریشه مشکالت است.
اگر دولت ها ضوابط اقتصادی را طوری تنظیم کنند که گرانی مهار شــده و تورم 
کاهــش پیدا کند، نیازی بــه مداخالت این چنینی دولت ها در بازارها نیســت 
اما در شــرایط بحرانی که مثل امروز که مردم تحت فشــار هستند و محرومیت 
های عجیبی در بخش مســکن ایجاد شده است، شــاید بتوان از روش هایی  از 
التهاب بازار کم کرد. دولت اگر اعتبار الزم برای عرضه مســکن ارزان را از طریق 
فــروش امالک و اموال مازاد خود تامین کند، باید پیش از هر اقدامی از یک تیم 
مهندســی و کارشناسی قوی زیر نظارت وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی 
بهره ببرد. طراحی پروژه هایی برای ســاخت مسکن ارزان قیمت یک امر معمول 
در همه کشورهاســت  کار سختی نیست. حتی در شهر تهران با وجود فشردگی 
و تراکم موجود،  زمین هایی با کاربری غیرمســکونی وجود دارد که مدت هاست 
بال استفاده مانده، مثال آن هم زمین های پادگان یا فضاهای باز دیگری است که 
کاربری آن عملی نشده اســت. نکته مهم دیگر ساماندهی خانه های خالی است 
که تهیه مسکن را در یک شــهر هشت میلیون نفری دشوار کرده است. در شهر 
تهران کمبود مســکن نداریم و بی خانه ماندن بسیاری از اقشار در پایتخت کشور 

به دلیل نوسانات مسکن و عدم استفاده از ظرفیت های موجود است.

زمین خواری با اتکا به اسناد 
غیررسمی

نگاه مــادی گرایانه بــه  طبیعت، زمینه 
محرومیت تعداد بی شــماری از مردم و 
آینــدگان از این موهبــت الهی را فراهم 
کرده اســت چراکه بعضی افراد سودجو با شــیوه های مختلف  به دنبال تصاحب 
اراضی ملی هســتند. اما سوال بزرگ این است که زمین خواران چگونه اراضی را 
تصاحب کرده و کســی هم متوجه ماجرا نمی شــود؟ پاسخ این سوال ساده و در 
عین حال تلخ است. سوءاستفاده از قانون یا بهره مندی از خالءهای قانونی اصلی 
ترین روش زمین خواران در تصاحب اراضی ملی اســت اما به واقع، ســودجویان 

چطور از قانون برای رسیدن به امیال خود استفاده می کنند؟
برای حل مســئله زمین خواری، اولین گام شــناخت روش هاست. زمین خواران 
در اســتفاده از خالء های قانونی خبره شده اند و به درستی می دانند  که چگونه 
کارغیرقانونــی خود را قانونی جلوه دهنــد.  آن ها به طور معمول زمینی در یک 
منطقه خوش آب و هوا را تصرف کرده و پس از دیوار کشــی اطراف آن، زمین را 
ملک شخصی خود معرفی می کنند. پس از این ساخت ویال و ساختمان آغاز می 
شود و پس از آن نوبت به فروش سازه می رسد. اما چطور زمینی که تصرف شده 
به فروش می رســد؟  قانون اعتبار اسناد غیررسمی از دستاویزهای زمین خواران 
در این مرحله است. آن ها برای فروش زمین از قولنامه استفاده می کنند. اسناد 
غیررسمی در هیچ سامانه ای ثبت نمی شود و جز طرفین معامله کس دیگری از 
آن اطالعی ندارد. از ســوی دیگر خریدار می داند که اسناد غیررسمی در دادگاه 
دارای اعتبار است بنابراین حاضر است در قبال پرداخت هزینه مورد نظر فروشنده 
ســند قولنامه ای دریافت کند. این مسئله تاکنون بارها مورد توجه مسئوالن قرار 
گرفته و به آن واکنش نشان داده اند. برای مثال ابولفضل ابوترابی نماینده مجلس 
شورای اسالمی معتقد است:»اسناد عادی ای)قولنامه( که به رسمیت شناختیم در 
کشــور خیلی بحران ایجاد کرده است. بین 30 تا ٥0 درصد پرونده ها مستقیم و 

غیرمستقیم در محاکم مربوط به همین اسناد عادی است«.
این نماینده به شــیوه زمین خواری هم اشاره کرد و گفت:» در سال ۹7 دو برابر 
وسعت جزیره قشم زمین خواری توســط صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی 
کشــف شده است. نحوه صدور سند بدین صورت است که افراد زمین های اطراف 
روستا ها را تصرف کرده و به صورت قطعه قطعه میان یکدیگر چندین بار دادوستد 
می کنند. از ســویی دیگر در فاصله زمانی نســبتاً طوالنی بین مطلع شدن منابع 
طبیعی و تشکیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معموالً بیش از 10 سال زمان 
می برد، چندین خرید و فروش با ســند عادی بر سر همین اراضی که توسط افراد 

از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت می رسد«.
باستی هیلز و نمونه ای از زمینخواری قولنامه ای

قابل توجه اســت که زمین خواری های اخیر مانند باســتی هیلز نیز با استفاده از 
قولنامه صورت گرفته اســت. به طوری که ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور در رابطه با ویالهای موجود در باستی هیلز گفت: »سازمان 
ثبت، برای ویالهای ســاخته شده در باستی هیلز، سندی را صادر نکرده  اما برای 
منابع طبیعی این کار را انجام داده  اســت«. عالوه بر آن ابوترابی هم معتقد است 
:»باســتی هیلز هم یک نمونه ای از زمین خواری با اسنادغیررسمی است که  اگر 

اسناد غیررسمی در کشور بی اعتبار بود اینچنین اتفاقاتی پیش نمی آمد«.
راه مقابله زمین خواری چیست؟

شــیوه کار زمینخواران با اســتفاده از اسناد غیررسمی بوده که به دلیل اعتبار در 
دادگاه ها در بین مردم رواج پیده کرده اســت. بنابراین به دلیل ریشــه ی قانونی 
که این اســناد دارنــد بهترین راه اصالح قانون با محوریــت بی اعتباری معامالت 
غیررســمی است. از طرفی به این نکته نیز باید توجه داشت که قانون ثبت کشور 
مصوب 1310 بوده و بسیاری از شرایط حال کشور را پوشش نمی دهند لذا اصالح 

قانون مذکور نیز باید مد نظر ارگان های قانونگذار در کشور قرار بگیرد.

تحلیل گر بازار مسکن
علیرضا سرحدی 

ترقی اقتصادی : یکــی از مهم ترین چالش های کشــور در 
ســال های اخیر مســئله اشتغال بوده اســت. دولت و مجلس 
باهدف تلفیق و یکدســت کردن منابع اشتغال زایی در بودجه 
سنواتی، کلیه منابع اعتباری )بودجه ای و تسهیالتی( موردنیاز 
برای اجرای برنامه های تولیدی و اشــتغال زایی را در قالب بند 

»الف« تبصره »1۸« لحاظ کرده اند.
مسئله اشتغال، مسئله همه دولت ها تاکنون بوده است و درواقع 
هیچ کــدام از آن ها هم نتوانســته آن را به درســتی حل کنند. 
در بعضی از موارد که شــاهد کاهش نرخ بیــکاری بوده ایم، با 
بررسی های بیشــتر مشخص شده، نرخ ها دستکاری شده اند و یا 
اینکه کاهش نرخ مشــارکت و نیــروی کار درواقع عاملی برای 
پاییــن آمدن نرخ بیکاری بوده اســت، نه ایجاد شــغل. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررسی وضعیت اشتغال و 
اینکه چرا دولت ها هیچ زمانی موفق ایجاد شغل به اندازه کافی 

نشده اند پرداخته است.
این گزارش می نویســد: یکی از مهم ترین چالش های کشــور 
در سال های اخیر مسئله اشــتغال بوده است. دولت و مجلس 
باهدف تلفیق و یکدســت کردن منابع اشتغال زایی در بودجه 
سنواتی، کلیه منابع اعتباری )بودجه ای و تسهیالتی( موردنیاز 
برای اجرای برنامه های تولیدی و اشــتغال زایی را در قالب بند 
»الف« تبصره »1۸« لحاظ کرده اند. بنابراین این بند مهم ترین 
حکم بودجه ای دولت در زمینه اشــتغال زایی در ســال 13۹7 
اســت هرچند این امر منجر به شفافیت در ترکیب و تخصیص 
منابع می شود باوجوداین، گزارش سازمان برنامه وبودجه نشان 

می دهد که باوجــود تالش هایی که در جهــت اجرای تبصره 
»1۸« انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند 

با چالش ها و موانع فراوانی روبه رو بوده است.
بر اســاس این گزارش، شواهد موجود نشان می دهد که به رغم 
تالش های انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع 

بند »الــف« با چالش ها و موانع فراوانی روبه رو شــده اســت. 
برخــی از این چالش ها مربوط به شــرایط اقتصاد کالن، نظام 
تأمین مالی و ضعف های بدنه اجرایی کشــور است، اما چالش 
جدی و اساســی تر مربوط به انتقادهای وارد بر مفاد این تبصره 
ازجمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود انسجام و 

مدیریت واحد، گســتردگی و پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک 
و اولویت بندی بین اشــتغال پایدار و برنامه های رونق تولید در 
طرح هــای عمرانی و مهم تر از همه، فقدان فرایند و شــاخص 
برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزان قیمت )یا همان 
پول پاشــی( است. طبق این گزارش، چالش جدی و اساسی تر 
مربــوط به انتقــادات وارد بر مفاد این تبصره اســت. مواردی 
ازجملــه عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، بی توجهی به 
انســجام و مدیریت واحد و گســتردگی و پراکندگی برنامه ها 
باعث شده اســت تا در خصوص اثربخشی و اشتغال زایی این 
تبصــره و منطق وجــود آن تردید ایجاد شــود، زیرا دولت و 
ســازمان برنامه وبودجه از سال 13۹6 تالش کرده اند تا جهت 
افزایش شــفافیت، کلیه اعتبارات مربوط به اشتغال زایی را در 
تبصره »1۸« بگنجانند، اما بررســی مفاد تبصره »1۸« نشان 
می دهد که در آن، بیشــتر برنامه ریزی و سیاست گذاری برای 
اشــتغال زایی هدف بوده اســت تا تخصیص اعتبار و به همین 
دلیل تک روی و ناهماهنگی هایی بین سیاست های اشتغال زایی 
موجود در کشــور، مفاد تبصره »1۸« و تخصیص اعتبارات از 
این محل دیده می شــود. مرکــز پژوهش های در گزارش خود 
پیشنهاد داده است تا در وهله نخست در خصوص اولویت های 
تبصره »1۸« )اشتغال زایی یا رونق تولید( تعیین تکلیف شود و 
سپس چگونگی تقسیم کار بین سازمان برنامه وبودجه و وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و نحوه هماهنگی و تعامل ســایر 
دستگاه ها مشخص شود تا در شرایط کنونی کشور از تک روی 

عدم هماهنگی و اتالف منابع خودداری شود.

اشتغالزاییناموفق
چرا دولت ها نمی توانند به اندازه کافی شغل ایجاد کنند؟

پایین بودن تحرک درآمدی دهک 1و2 

اشتغال مولد بهترین ابزار فقرزدایی در کشور

تعداد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده است

30درصد جمعیت کشور خانه ندارند

ترقــی اقتصادی : نگاهی به جذب ســرمایه گــذاری خارجی و 
همچنین تولید و فروش نفت نشان می دهد که دولت روحانی با 
رایزنی های اقتصادی و دیپلماسی توانست مسیرهای جدیدی را 
به سوی کشــور در روابط خارجی باز کند که حاصل آن افزایش 

حدود ٥ برابری سرمایه گذاری خارجی بوده است
در شــرایطی هفته دولت شروع شده است که نگاهی به عملکرد 
اقتصادی دولت حسن روحانی در 6 ساله گذشته روزهای پر فراز 
و فرود را نشــان مــی دهد؛ دولتی که در 4 ســال ابتدایی خود 
روزهای طالیی را پشت سر گذاشت ولی در 2 ساله گذشته هر چه 
کاشته بود، عمال پنبه شد و شاخص های اقتصادی با چنان شتابی 
سقوط کردند که حتی عملکرد خوب دولت در سال های ابتدایی 
هم زیر ســوال رفت و حاال این سوال مطرح است که آیا دولت و 
مردان اقتصادی اش می توانند در دو سال باقی مانده باز شرایط 

را حداقل به وضعیت ثبات اقتصادی باز گردانند؟

البته در این بین نباید اثرات منفی خروج آمریکا از برجام را نادیده 
گرفت، اگر چه که بخشــی از کارشناسان معتقدند این اثرات به 
دلیل نبود مدیریت صحیح شــرایط، بیش از انتظار تبعات منفی 
بر اقتصاد ایران داشته است. برای مثال رشد اقتصادی در 4 سال 
ابتدایی دولت روحانی بســیار مثبت و رو به رشد بود ولی در دو 
ســال گذشته مسیری دیگر در پیش گرفته است یا قیمت ارز در 
طول این 6 ســال بیش از 3 برابر و ارز پول ملی به شدت کاهش 
یافت. همچنین این موضوع بــرای نرخ تورم هم صدق می کند. 
یکی از افتخارات دولت حســن روحانی از نظر اقتصادی کاهش 
شدید تورم و حتی تک رقمی شدن آن برای چند ماه بود؛ زمانی 
کــه دولت یازدهم روی کار آمد اقتصاد ایران روزهای به شــدت 
سختی ) همچون امروز( را تجربه می کرد و تورم کشور به حدود 
46 درصد رســیده بود، دولت روحانی در یک برنامه 4 ساله این 
تورم را به زیر 10 درصد رساند اما از سال گذشته عمال همه تالش 
های دولت زیر سوال رفت تا جایی که نرخ تورم بار دیگر به باالی 
40 درصد و طبق آخرین گزارش به 42 درصد رســیده است. در 
کنار این شاخص مهم، رشد اقتصادی هم در ابتدای دولت منفی 
0.6 درصد بود که حاال به منفی 2.4 رسیده است، اگر چه که در 
سال هایی ۹4،۹٥ و ۹6 برای مقاطعی رشد اقتصادی در کشورمان 

به بیش از ٥ درصد رسیده بود.

جمع بندی عملکر دولت روحانی در حوزه اشــتغال هم چندان 
درخشان نبوده است به طوری که نرخ بیکاری از 10.4 در ابتدای 
شــروع کار دولت حاال به 12 درصد رســیده اســت؛ اگر چه که 
جمعیت بیکاران کشور طبق آمارهای مرکز آمار ایران از 3 میلیون 
4۸۸ هزار نفر به 3 میلیون و 261 هزار نفر رســیده؛ یعنی حدود 

220 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
اما در کنار این شــاخص های مهم اقتصادی که در این 6 ســال 
همچون بازی یویو در رفت و آمد بوده اند؛ عملکرد دولت روحانی 
در برخی از حوزه های اقتصادی درخشــان بوده و درخشان هم 
باقی مانده؛ البته برخی از کارشناســان می گویند اگر از فرصت 
برجام بهتر استفاده می شد ما حاال شرایطی بهتر را شاهد بودیم. 
نگاهی به جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین تولید و فروش 
نفت نشــان می دهد که دولت روحانی با رایزنی های اقتصادی و 
دیپلماسی توانست مسیرهای جدیدی را به سوی کشور در روابط 
خارجی باز کند که حاصل آن افزایش حدود ٥ برابر سرمایه گذاری 
خارجی بوده است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران میزان سرمایه 
گذاری خارجی در ابتــدای دولت روحانی 1.3 میلیارد دالر بوده 
اســت که این عدد در پایان سال ۹7 به ٥.1 میلیارد دالر رسیده 
است. همچنین میزان تولید نفت ایران از حدود یک میلیون بشکه 
در بین ســال های ۹2 تا ۹7 به حدود 2.٥ میلیون بشکه در روز 

رسیده است. همچنین دولت روحانی توانسته وابستگی به اقتصاد 
نفتی را در کشــور کاهش دهد به طوری که سهم درآمد نفتی از 
کل منابع بودجه عمومی دولت از 41 درصد در سال ۹2 به 31.3 

درصد در سال ۹7 رسیده است.
براســاس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد دولت حسن 
روحانی در عرصه اقتصاد، میانگین قیمت فروش هر بشــکه نفت 
از 104 دالر در ســال ۹2 با 33.۸ درصــد کاهش به 6۸.۸ دالر 
در پایان ســال ۹7 رسیده؛ یعنی درآمدهای نفتی دولت از 332 
میلیارد دالر در بازه ســال های ۸7 تا ۹1 به 2٥2 میلیارد دالر در 
بازه ســال های ۹2 تا ۹7 رســیده؛ یعنی 24.1 درصد ریزش در 

درآمدهای نفتی دولت را شاهد بوده ایم.
در حــال حاضر به اعتقاد کارشناســان اقتصادی و فعاالن بخش 
خصوصی مهم ترین اقدامی که دولــت باید در حوزه اقتصاد در 
دســتور کار قرار دهد، باز گرداندن ثبات به بازارها و فراهم کردن 
فضای مناسب برای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار است. 
دولت روحانی باوجود تالش های بسیار روزهایی سختی را در دو 
ســال پایانی کار خود در پیش دارد، دو سالی که می تواند برای 
این دولت تاریخ ساز باشــد و نام آن را به عنوان دولتی پیش رو 
برای همیشه در خاطره ها نگهدارد یا دولتی که کارنامه اقتصادی 

بدی به یادگار گذاشت.

به بهانه هفته دولت بررسی شد 
عملکرد شاخص های اقتصادی دولت در6 سال 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 76 - نیمه اول شهریور 1398

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

 کارشناس حقوقی
سجاد طاهری



ترقی اقتصادی : نشست هم اندیشی میان برخی تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان پسته، اعضای اتاق بازرگانی کرمان و مدیران ارشد 
بورس کاالی ایران روز گذشــته در محل بــورس کاال به منظور 

بررسی راه اندازی ابزارهای مالی روی پسته برگزار شد.
 در ابتدای این نشست حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاالی 
ایران با اشــاره به راه اندازی معامالت گواهی سپرده و قراردادهای 
آتی زعفران و زیره در بورس کاال گفت: پیش از راه اندازی ابزارهای 
مالی روی دو محصول زعفران و زیره سبز در بورس کاال، نشست 
های متعددی با فعاالن قدیمی و تجار این بازارها برگزار شــد که 
نقطه نظرات آنها نقشــی تعیین کننده در اجــرای کار، جزییات 
قراردادها و استانداردسازی محصول داشت. سلطانی نژاد افزود: با 
راه اندازی معامالت گواهی سپرده و قراردادهای آتی زعفران و زیره 
نیز شاهد مشارکت شــرکت ها و تجار مرتبط با این دو محصول 

بودیم به طوریکه برندهای معتبر این حوزه وارد معامالت شــده و 
از مزایای معامالت در بورس بهره مند شــدند. مدیرعامل بورس 
کاالی ایران با بیان اینکه این هم اندیشی و تعامل دوسویه به عینه 
نشــان می دهد که بورس به هیچ عنوان رقیب تجار نیست و تنها 
زیر ساخت هایی را برای معامله و تجارت روان تر را فراهم کرده تا 
همه ذی نفعان بازار از جمله کشاورزان، تجار و مصرف کنندگان از 
معامالت بورس منتفع شوند. وی ادامه داد: با توجه به تجربه موفق و 
استقبال مناسب از معامالت زعفران و زیره سبز، امسال قصد داریم 
ابزارهای مالی روی محصول پسته از جمله گواهی سپرده کاالیی را 
در بورس کاال راه اندازی کنیم؛ این در حالی است که پسته واریته 
های مختلفی دارد و در ابتدا به نظر می رســید شــاید در زمینه 
استانداردسازی موضوع کمی پیچیده شود اما با برگزاری چندین 
نشست با تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم اکنون در خصوص 

استاندارد سازی به نتایج مطلوبی رسیده ایم تا یک گام دیگر به راه 
اندازی معامالت گواهی سپرده پسته نزدیک شویم. سلطانی نژاد 
به اقدامات بورس کاال برای راه اندازی معامالت پســته اشاره کرد 
و گفت: از سال ۹6 تاکنون تالش هایی برای ورود پسته به بورس 
صورت گرفته اســت به طوری که اقداماتی در خصوص راه اندازی 
معامالت گواهی سپرده کاالیی، امکان توثیق گواهی سپرده کاالیی 
نــزد بانک ها، راه اندازی قراردادهای آتی، آپشــن و صندوق های 
کاالیی انجام شده است که امیدواریم مراحل پایانی و راه اندازی این 
بازارها نیز با سرعت مناسبی اجرایی شود. سلطانی نژاد عنوان کرد 
که برای راه اندازی بازار گواهی سپرده در سال جاری باید بتوانیم 
انبارهای اســتاندارد را در شهرهای مهم تولیدکننده پسته مانند 
سیرجان، کرمان، زرند و رفسنجان پذیرش کنیم تا دسترسی افراد 
به انبارهای اســتاندارد بیشتر شده و سمت عرضه و تقاضا تقویت 
شــود. مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان گفت: بازار مشتقه 
پســته را به طور حتم پس از معامالت گواهی ســپرده پسته راه 
اندازی خواهیم کرد ضمن اینکه برای تامین مالی تولیدکنندگان نیز 
آمادگی داریم تا با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق های 
کاالیی محصوالت کشاورزی نیز با سرمایه گذاری روی محصوالت 
زعفران، زیره و پســته راه اندازی شود. در ادامه این جلسه جلیل 

کاربخش نایب رئیس اول اتاق کرمان از آمادگی اتاق کرمان برای 
ورود پسته به بورس کاال خبر داد و گفت: در پی برگزاری نشست 
های مشــترک، هم اکنون اقدامات الزم برای آغاز معامالت پسته 
در بورس کاال در حال انجام اســت و اتــاق کرمان در این زمینه 
همکاری الزم را با بورس و تولیدکنندگان انجام می دهد. کاربخش 
پیشنهاد کرد برای آغاز معامالت پسته در بورس کاال و با توجه به 
واریته های مختلف این محصول، معامالت با واریته های محدود 
مانند چند نوع پسته فندقی که حجم زیادی از تولید کشور را نیز 
شــامل می شود، آغاز شود چراکه شــروع کار با تنوع خیلی زیاد 
محصول و نماد بر تابلوی بورس شــاید کار را کمی پیچیده کند.  
در پایان نیز حمید عزت آبادی پور، رئیس کمیسیون حمل و نقل و 
لجستیک اتاق کرمان به مزایای عرضه پسته در بورس کاال اشاره 
کرد و گفت: عرضه پسته در بورس کاال برای همه فعاالن بازار پسته 
کشور مفید خواهد به طوریکه کشاورز محصولش را بدون واسطه 
و با قیمت مناسب می فروشد، تجار و صادرکننده از امکان خرید 
محصول باکیفیت و استاندارد به حجم مشخص مطمئن می شوند 
و حتی واسطه ها نیز می توانند به جای حضور در بازار فیزیکی و 
ایجاد خلل در بازار در معامالت آتی بورس کاال اوراق خرید و فروش 
کنند که این امر در نقدشوندگی بازار و افزایش عمق اثرگذار است.

سازمان خصوصي ســازي به عنوان تنها مجری سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی توانسته است در راستاي 
انجام وظایف مربوط از ابتداي سال 13۸0 لغایت 13۹۸/0٥/31، ارزشي معادل 1،4۹1،6٥7میلیارد ریال از سهام و دارایي هاي 
متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. این گزارش نگاه تفصیلي به آمار واگذاریهاي صورت 
گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم از ابعاد مختلف و همچنین ارائه برخی از مهمترین دســتاوردهای حاصله طی سالهای 
مذکور دارد. واگذاریهاي یاد شــده به شــرح بندهاي ذیل بیانگر تالش مضاعف صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم 

جهت تحقق اهداف مترتب بر خصوصي سازي است.
1( عملكرد سازمان خصوصي سازي در دولت های یازدهم و دوازدهم 

 عملكرد سازمان خصوصي سازي در دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت 
به دولت هاي گذشته براساس نوع واگذاري

آمار مقایســه اي ارزش کل واگذاري ها در دولت های یازدهم و دوازدهم )13۹2/07/01 لغایت 13۹۸/0٥/31( نســبت به دوره 
13۸0 لغایت 13۹2/06/31 )دولتهاي پیشــین(، به شرح جدول شماره )1(، نشان مي دهد طي دولت های یازدهم و دوازدهم 
ارزشي معادل 4۹2،33۸میلیارد ریال از سهام و دارایي هاي متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي واگذار شده است که این میزان 

واگذاري معادل 33% ارزش کل واگذاریهاي انجام یافته مي باشد. 
1.1 جدول شماره )1( :عملكرد سازمان خصوصي سازي دردولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته، 

براساس نوع واگذاري                                                       )ارقام به میلیارد ریال(

* علت افزایش ارزش واگذاریها به شــیوه انتقال مستقیم سهام به طلبکاران در این دوره، قطعي نمودن قراردادهاي غیرقطعي 
منعقده در دولتهای گذشــته بابــت رد دیون دولت)از جملــه 11٥،000 میلیارد ریال مربوط به رد دیــون دولت به صندوق 
بازنشســتگي کارکنان فوالد( مي باشد؛ که حسب تکلیف قانون و با هدف خروج شرکت ها و طلبکاران از بالتکلیفي مربوط به 

نحوه اداره شرکت ها صورت پذیرفته است.  
عملكرد سازمان خصوصي سازي دردولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس تعداد 

بنگاه هاي مشمول واگذاري
از ســال 13۸0 لغایت 13۹۸/0٥/31، مجموعاً 200۹ بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري قرار گرفته است؛ و همزمان با 
فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، 1127بنگاه )٥6 درصد کل بنگاهها( به عنوان موارد مشمول واگذاری مصوب شده اند که 
تعداد 731 بنگاه یا به طور کامل واگذار شده و یا از فهرست واگذاریها به دالیلي همچون »انحالل«، »تحصیل«، »ورشکستگي« 
و یا »انتقال به گروه بنگاههاي غیر قابل واگذاري«، خارج شــده اند )6٥ درصد( و 3۹6 بنگاه باقیمانده در برنامه واگذاري قرار 

گرفته اند )3٥ درصد( )نمودار شماره )1((.
2( مهمترین دستاوردهای سازمان خصوصي سازي در دولت های یازدهم و دوازدهم 

2-1( ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت 
ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت یکی از مهمترین دستاوردهای دولت جمهوری اسالمی ایران در سه سال اخیر  می باشد، 
به گونه ای که اگر کارهای کارشناسی و حساسیت و پیگیریهای مستمر دست اندرکاران این امر نبود، این طرح بزرگ و ملی که 
با هدف گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی تعریف شده است؛ هیچگاه به سرانجام نمی رسید. در حال 
حاضر بیش از 4۹ میلیون نفر به عنوان مشــمولین نهایي طرح سهام عدالت شناخته شده اند و به این مشمولین سهامپرتفوئی 
متشکل از 4۹ شرکت با ارزشی معادل 26،636 میلیارد تومان تعلق گرفته است؛ که ارزش روز این سهام در حال حاضر بیش 
از پنج برابر رقم ذکر شده می باشد. در چارچوب فرآیند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، انجام اقداماتی به شرح زیر قابل 

توجه و تأمل است:

الف( طراحی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب به بیش از 49 میلیون نفر مشمول طرح و اخذ شماره شبای 
بانكی از حدود 42 میلیون نفر مشمول به صورت کاماًل الكترونیكی و با کمترین هزینه

در راستای ساماندهی طرح توزیع ســهام عدالت سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir، طراحی و 
بستر الزم برای تکمیل طرح با کمک این سامانه فراهم شد. سامانه 100 درصد بومی سهام عدالت، با ارائه بیش از 1۸0 میلیون 
خدمت الکترونیکی و با پایداری و امنیت در برابر حمالت فراوان سایبری و با ثبت رکورد 320 هزار مراجعه در ثانیه بدون اختالل 
و کندی، یکی از موفق ترین و پر افتخارترین سامانه های الکترونیکی ملی کشور می باشد؛ که صرفاً با تکیه بر توان متخصصین 
و کارشناسان داخلی سازمان خصوصی سازی، طراحی و راه اندازی گردیده است. بنابراین با تالش همکاران سازمان خصوصی 
ســازی این طرح بزرگ و ملی در ســال 13۹6 و با شروع به کار دولت دوازدهم و با ارائه صورتحساب به بیش از 4۹ میلیون نفر 
مشمول طرح که تا آن مقطع کوچکترین تصوری درخصوص میزان، ماهیت، نوع و ارزش سهام تخصیصی به آنان وجود نداشت 
به ثمر نشســت. متعاقباً و به منظور فراهم کردن بســتر توزیع سود سهام عدالت میان مشمولین، نسبت به اخذ و ارائه تأئیدیه 
شــماره شــبای بانکی به حدود 42 میلیون مشمول طرح از طریق این سامانه اقدام شد. در حال حاضر نیز این سامانه آمادگی 

کاملی جهت فراهم کردن بستر آزادسازی سهام عدالت را دارا می باشد. 
ب( توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت

باتوجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی تا زمان آزادسازی 
ســهام عدالت؛ این فرآیند به بهترین شــکل ممکن و بدون بروز کوچکترین خطایی توســط ســازمان خصوصی سازی انجام 
پذیرفت. ویژگی مهم این کار که آن را از تمام پشــتوانه و یا کارهای بزرگ دیگر انجام شــده در کشور متمایز نمود؛ این است 
که اوالً: ســود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشــار آسیب پذیر توزیع می 
شــود؛ بنابراین آثار مبتال به افزایش نقدینگی را به دنبال ندارد. ثانیاً: ســود تخصیصی به حســاب تک تک افراد مشمول و نه 
به حســاب سرپرســت خانوار واریز می گردد. ثالثا: بخش اعظم این سود به حســاب افراد نیازمند واریز می شود و نه حساب 
تک تک افراد جامعه رابعا: با وجود دامنه بســیار گســترده افراد درگیر در این طرح، هیچگونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود 
مشــاهده نشــده است. در خصوص توزیع ســود میان مشمولین طرح الزم به ذکر اســت از مبلغ حدود 4000 میلیارد تومان 
ســود تخصیصی بابت ســال مالی 13۹٥ شرکتهای ســرمایه پذیر، تقریباً مبلغی به ارزش 3،42٥ میلیارد تومان به حدود 41 
میلیون نفر از مشــمولین طرح که شــماره شــبای بانکی خود را اعالم نموده بودند، پرداخت گردید؛ و بر این اســاس به هر 
مشــمول دارای یک میلیون تومان ســهام عدالت، 1٥0.000 تومان سود تعلق گرفت. همچنین از مبلغ 4،660 میلیارد تومان 
ســود تخصیصی شرکت های ســرمایه پذیر بابت عملکرد ســال مالی 13۹6، تاکنون 3،۹٥6 میلیارد تومان به حساب بیش از 
41 میلیون مشــمول طرح واریز شده اســت و اقدامات الزم به منظور وصول الباقی سود تخصیصی شرکت های سرمایه پذیر و 
واریز آن به حســاب مشــمولین در حال انجام می باشد؛ بر این اساس به هر مشــمول دارای یک میلیون تومان سهام، حدود 
17٥،000 تومان سود از محل عملکرد سال مالی 13۹6 شرکتهای سرمایه پذیر تعلق گرفت. بنابراین یک خانوار ٥ نفره دارنده 
ســهام عدالت )هر کدام دارای 1 میلیون تومان ســهام تخصیصی( نه تنها در حال حاضر از سهامی به ارزش 2٥ میلیون تومان 
برخوردار هســتند، بلکه بابت یک ســال نیز سودی معادل ۸7٥ هزار تومان دریافت کرده اند. ضمناً پیش بینی می شود که در 
 ســال 13۹۸ نیز از محل سود ســال مالی 13۹7 شرکتهای سرمایه پذیر، شاهد افزایش چشــمگیر مبلغ قابل پرداخت به هر 

فرد مشمول باشیم.

ج( تدوین الیحه آزادسازی سهام عدالت
آخرین قدم در جهت ســاماندهی و تکمیل طرح توزیع ســهام عدالت، انتقال مالکیت این سهام عالوه بر منافع حاصل از آن به 
مشمولین می باشد که در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم بنا به پیشنهاد سازمان خصوصي سازي الیحه ساماندهی سهام 
عدالت را تهیه و آن را تقدیم مجلس شورای اسالمی نموده است، که موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 
در حال بررســی می باشد. امید اســت با تصویب این الیحه، انتقال مالکیت سهام به مشمولین انجام پذیرفته و شاهد افزایش 

مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی و نزدیک شدن به عدالت اقتصادی، اجتماعی باشیم.
2-2( افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری های صورت گرفته 

طي فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، ســهم بخش خصوصي واقعي در حال افزایش بوده و این ســهم به نحو چشــمگیري 
 بهبود یافته اســت. بر این اســاس ســهم بخش خصوصي واقعي از واگذاریها طی دوره 13۹3 تا 13۹6/0٥/1٥)دولت یازدهم(

 67.٥درصد و در دوره 13۹6/0٥/16 تا 13۹۸/0٥/31، برابر 100 درصد حجم کل واگذاري ها شده است؛ که نشانگر دستیابي 
به هدف کیفي واگذاري ها یعنی حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد به منظور افزایش کارایی و بهره وری می باشد. نکته 
مهم آن است که بزرگترین چالش خصوصی سازی یعنی " مقاومت در برابر واگذاری ها" ارتباط مستقیمی با مهمترین دستاورد 
آن یعنی " افزایش ســهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها "، دارد. افزایش ســهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در 
ســالهای اخیر که کاماًل متناســب با اهداف اصلی سیاســتهای ابالغی مقام معظم رهبری در زمینه اصل )44( قانون اساسی 
می باشد؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع افراد و گروه هایی را تحت تأثیر خود قرار داده است و آنها را بر آن داشته تا به 
جای همراهی با این سیاســت عظیم و بزرگ و تالش جهت رفع و کاهش مشکالت گذرا و حاشیه ای غیر قابل انکار و طبیعی 
خصوصی سازی، سعی در بزرگ نمایی این مشکالت و تبدیل آنها به آسیب های غیر قابل کنترل نمایند؛ و از این محمل کل 
فرآیند خصوصی سازی و دست اندرکاران پرتالش آن را زیر سوال ببرند. امید است با اصالح دیدگاه ها و آینده نگری این افراد 
مصالح بلندمدت مملکت قربانی عواید آنی و زودگذر نشود و براین اساس سازمان خصوصی سازی بتواند در فضایی بهتر و دور 

از تالطم به وظایف خود عمل نماید.
2-3( حذف واگذاری از طریق رددیون و عرضه 100 درصدی بنگاه های دولتی به صورت رقابتی

با توجه به آسیب شناســي خصوصي سازي و رفع چالش هاي مربوط به آن، در نیمه دوم سال 13۹2 و از همان روزهای ابتدایی 
شروع به کار دولت یازدهم، ضمن بررسي و واکاوي کلیه واگذاریهاي انجام یافته در سالهاي گذشته به ویژه واگذاریهاي صورت 
پذیرفته بابت رددیون دولت، سازمان خصوصي سازي با عزمي جدي نسبت به تهیه گزارشات و پیش نویس مصوبات الزم پیرامون 
تعییــن تکلیف واگذاریهاي غیر قطعي بابت رددیون دولت که صرفاً به صورت انتقــال حقوق مالکانه انجام یافته بود و موجب 
بالتکلیفي بســیاري از شــرکت ها در نحوه اداره و بعضاً ایجاد مشکالت و چالش هاي جبران ناپذیر براي این شرکتها شده بود 
اقــدام نمود. باتوجه به این امر تالش هاي فراواني جهت تعیین تکلیف این نوع واگذاری های غیرقطعی صورت پذیرفت که در 
نتیجه منجر به صدور مصوبه جلسه مورخ 13۹2/12/24 هیأت واگذاری مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال 
سهام آن دسته از شرکتهایی که تا پایان سال 13۹2 انتقال قطعی آنها بابت رددیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از 
دولت انجام نیافته بود، گردید. به موازات اقدامات مذکور، توجیهات و دفاعیات الزم در جلســات متعدد از جمله جلسات هیأت 
محترم وزیران و کمیسیون های مجلس شورای اسالمی مبني بر لزوم توقف کامل این نوع واگذاري ها، صورت پذیرفت که نهایتاً 
منجر به صدور مصوبه شماره 1٥٥۸0۸/ت٥2304هـ مورخ 13۹4/11/26 هیأت محترم وزیران مبني بر لغو مصوباتي گردید که 
صرفاً به موجب آنها حقوق مالکانه شرکت ها به طلبکاران منتقل شده بود لیکن منجر به عقد قرارداد قطعي نگردیده بود. ضمناً 
در راستای آسیب شناسی انجام شده، ماده 6 قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر ممنوعیت واگذاري 
مستقیم سهام بابت رددیون دولت به نهادهاي عمومي غیردولتي و سایر نهادها و ارگانهایي که به نحوي مدیریت آنها مرتبط با 

دولت است، طی قانون مصوب به شماره2۸۸/2٥10۸ مورخ 13۹3/04/16 مجلس شورای اسالمی اصالح گردید. 
2-4( سایر اقدامات طی دوره 1392 تاکنون

 افزایش بیش از دو برابری واگذاری های کنترلی انجام یافته طی دوره فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهمنسبت به دوره های 
قبل، حال آنکه واگذاری های کنترلی به دلیل از بین بردن قدرت مدیریتی و کنترل و در نتیجه فرصت های رانتی در شرکت های 

دولتی؛ همواره با باالترین میزان حساسیت و مقاومت مواجه بوده است. 
 انجام واگذاری های بزرگ و کالن  از جمله واگذاری ســهام متعلق به دولت در 21 شرکت با ارزش بیش از 21 هزار میلیارد 
تومان. واگذاری سهام شرکت های بزرگی همچون »صنایع پتروشیمی خلیج فارس«، »پتروشیمی دماوند«، »سنگ آهن مرکزی 
ایران«، »کشت و صنعت و دامپروری مغان«، »4 نیروگاه و بنگاه تولید برق«،»2 شرکت پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت 

کرمانشاه«، از جمله این واگذاری ها هستند. 
 دفاع از حقوق دولت در فرآیند خصوصی سازی)از جمله تعیین تکلیف سهام متعلق به دولت در شرکت مهاب قدس (

  ارزیابی عملکرد شــرکت های واگذار شــده توسط مراکز دانشگاهی و کاماًل مســتقل از سازمان خصوصی سازی و معرفی 
شرکت های برتر در این زمینه در قالب اولین همایش ملی و تحت عنوان " همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران"

راه های ارتباطی با سازمان خصوصی سازی:
آدرس:  تهران،شهرک قدس)غرب(،فازیک،بلوارایرانزمین، خیابانمهستان،ساختمان شماره 1٥ 

تلفن: ۸۸0۸۹۹01 الی 1۹
http://www.ipo.ir نشانی اینترنتی سازمان خصوصی سازی 

مرکز پاسخگویی مردمی سهام عدالت: ۸333۸
http://www.samanese.ir :نشانی اینترنتی  سامانه سهام عدالت

ترقی اقتصادی : رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: کسب ثروت از 
طریق اطالعات نهان اقدام صحیحی نیست.

 شــاپور محمــدی گفت: لیگ ســتارگان بورس بــرای بازار ســرمایه رویدادی 
ارزشــمند محسوب می شــود و یکی از مهم ترین ابزارهای فرهنگ سازی است. 
باید توجــه کرد که فرهنگ ســازی با آمــوزش های آکادمیک و دانشــگاهی 
تفــاوت اساســی دارد و بخشــی از آموزه هــای بازارهای مالی تنهــا از طریق 
 تجربه منتقل می شــود البته بایــد تاکید کنم فرهنگ ســازی و آموزش های 

کالسیک مکمل یکدیگرند.

وی با اشــاره به اینکه هرچند نمی توان گفت رویدادهایی همچون لیگ ستارگان 
بورس جایگزین آموزه های دانشــگاهی است و برعکس آن آموزش های کالسیک 
جایگزین فرهنگ سازی است،  افزود: هر یک از این دو الزمه بازار سرمایه هستند 
اما آموزش در فرهنگ سازی غیرمستقیم انجام می شود و تاثیر آن عمیق تر است.
سخنگوی ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: لیگ ستارگان بورس یکی از 
اقداماتی اســت که همواره مورد توجه نهاد ناظر اســت و تالش می کنیم مسیر 
برگزاری این رویداد هموار باشــد، البته فرهنگ ســازی در بازار سرمایه محدود 
به لیگ ســتارگان نیست. فرهنگ ســازی در ارکان بازار سرمایه از جمله بورس 
کاال،  بورس انرژی ، بورس تهران، ســمات و شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 

پیگیری می شود.
دبیر شــورای عالی بورس با اشــاره به اینکه در این رویداد رقابت سالم اصل اول 
محســوب می شود، افزود: کســب ثروت از طریق اطالعات نهان اقدام صحیحی 
نیست، بلکه به دست آوردن درآمد سالم و صحیح هنر است. در این راستا رویداد 

حاضر، تجربه کسب سالم ثروت بود.
رییس ســازمان بورس اوراق بهادار تاکید کرد: داد و ستد صحیح در بازار سرمایه 
بــه فاکتورهای متعددی از جمله رعایت قوانین و مقــررات، دانش مالی، اخالق 
سرمایه گذاری، روان شناســی، تحلیل مناسب و اتخاذ استراتژی صحیح وابسته 
است و همه این عوامل در کنار هم یک سرمایه گذاری موفق را تشکیل می دهند 
و لیگ ســتارگان بورس یکی از راه های آموختن مجموعه ای از این توانمندی ها 

است.  
وی با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه به توانمندی های متعدد نیاز دارد، افزود: بازار 
ســرمایه در هر شرایطی استراتژی خاص خود را می طلبد و استفاده از توانایی ها 

به تجربه نیاز دارد، البته قطعا علم نیز جایگاه خود را دارد. 

 لیگ ستارگان بورس 
مظهر گرایش نسل نوخواسته دانشگاهی به بورس

در ابتدای مراســم لیگ ستارگان بورس ، یاســر فالح مدیرعامل شرکت اطالع 
رســانی و خدمات بورس و رییس ستاد برگزاری سومین لیگ ستارگان بورس به 
ایراد ســخن پرداخت و گفت: در اولین دوره لیگ ســتارگان بورس تنها ده تیم 
از دانشــگاه های تهران حضور داشتند و اکنون سومین لیگ ستارگان بورس در 
سطح کشوری و بین المللی و با حضور 60 تیم داخلی و پنج تیم از چهار کشور 
عراق، ترکیه، ســوریه و عمان برگزار شــد. مدیر عامل شــرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس با اشاره به اینکه 300 دانشجو در این رقابت حضور داشتند، افزود: 

این گستردگی حضور در یک رقابت دانشجویی کم نظیر است.
یاسر فالح افزود: امروز آوازه این رویداد از مرزهای کشور خارج شد و به باالترین 
نهاد بین المللی بازار های مالی رســید. اثربخشی مثبت دو دوره لیگ ستارگان 
  )IOSCO( بورس سبب شــد تا اکنون شــاهد پیام مهم پاول اَندروز، دبیرکل
به این رویداد باشــیم. رییس برگزاری ســومین لیگ ستارگان بورس با تاکید بر 
اینکه این رویداد دروازه ارتباط بازار ســرمایه و دانشگاه بود، افزود: بنابر تصمیم 
رییس محترم ســازمان بورس و اوراق بهادار، رزومه تمامی دانشجویان حاضر در 
این رویداد به نهاد های مالی ارســال می شــود و امیدواریم شاهد حضور آنها در 
خانواده بازار ســرمایه باشــیم. یاســر فالح به اثرات مثبت حضور تیم های سایر 
کشورها اشاره کرد و ادامه داد: تعدادی از شرکت کنندگان خارجی برای اخذ کد 

سهامداری اقدام کرده اند و این اتفاق مثبتی برای ما است.
مدیرعامل شــرکت اطالع رســانی و خدمات بورس در پایان تاکید کرد: در یک 
جمله، لیگ ســتارگان بورس مظهر گرایش نسل نوخواسته دانشگاهی به سمت 

بازار سرمایه بود.

فاکتورهایصحیحدادوستددربازارسرمایه
رییس سازمان بورس: لیگ ستارگان بورس یکی از ابزارهای مهم فرهنگ سازی است 
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دیدگاه

مسیر حرکت بورس کجاست ؟ 
با توجه به رشدی که بازار سهام از ابتدای سال ۹۸ 
به خود دید، برخی ســهم ها از نظر عددی افزایش 
نــرخ قابل توجهی داشــتند. هنگامــی که قیمت 
سهم ها از رقم مشــخصی باالتر می رود، ترس و واهمه ای در میان سهام داران به وجود 
می آید که، مبادا با هر اصالحی شــاهد شروع یک ریزش در بازار باشیم، اما نکته قابل 

توجه آن است که اصالح و ریزش دو مقوله متفاوت هستند.
اینکه قیمت ها بعد از مدتی باال می روند و اصالح صورت می گیرد تا برای رشــد بیشتر 
آماده شوند طبیعی است. به عالوه در بعضی نمادها افزایش قیمت نامعقولی را نمی بینیم 
و رشــد قیمتی آن ها با رشد سود آوری شان هم خوانی دارد. اما می توان گفت در برخی 
ســهم ها، که مورد توجه فعالین تازه وارد بازار سرمایه است، ما وارد حباب شده ایم، به 
طور مثال: در حال حاضر ســهم هایی که سودآوری خاصی ندارند، بعضا زیان ده هستند 
و با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند، مورد توجه بازار قرار گرفته اند و تا چند 
صد درصد بازدهی داشته اند. تنها دلیل رشد قیمت این سهم ها، ورود نقدینگی تازه وارد 
به بازار اســت.  با ورود نقدینگی جدید قیمت این سهم ها افزایش یافته و از نظر ارزش 
حالت واقعی قرار ندارند. طبعا ورود به اینگونه ســهم ها ریسک بسیار باالیی را به بازار 

تحمیل خواهد کرد.
همچنین برای بررسی وضعیت شــاخص به طور مشخص باید اشاره کرد؛ حجم عمده 
ســرمایه حاکم بر بازار در گروه های بزرگ و صنعت های مادر متمرکز شــده است. این 
عمده شرکت های حاضر در این صنایع با رشد سودآوری مواجه بوده اند و انتظار می شود 
روند افزایش درآمدها در این شــرکت ها با ثبات باشد. نسبت قیمت به درآمد تحلیلی 
ســهام این شــرکت ها نیز در محدوده معقول و ارزند ه ای قرار دارد. پس با این حساب 

نمی توان رشد حباب گونه ارزش شرکت های کوچک را به کل بازار تعمیم داد. 
همچنین می توان گفت اگر بازار با یک شیب مالیم روندی صعودی پی بگیرد، می توان 
انتظار داشــت نقدینگی میان گروه های مختلف جابه جا شــود، اما اگر ما شاهد شیب 
هیجانی در ادامه روند معامالت باشیم و روزانه شاخص هزاران واحد مثبت شود، خیلی 
ســریع تر از آنچه انتظار داریم به نقطه ای خواهیم رســید کــه کنترل کردن آن برای 

متولیان بازار دشوار خواهد بود.
حال ممکن اســت این ســوال پیش آید که آیا افت نرخ ارز تأثیــری منفی برای بازار 
ســهام در بر نخواهد داشــت. به نظر می رســد در شــرایط فعلی که دولت در معرض 
کســری بودجه قابل توجهی قرار گرفته، احتمال ریزش بیشــتر نرخ ارز و رسیدن آن 
به اعداد کمتر از 10هزار تومان بعید اســت. از طرف دیگر بانک مرکزی ماه  هاســت که 
نبض بازار ارز را در اختیار گرفته و نشــان داده اســت، نه اجازه می دهد نرخ ارز جهش 
ویژه ای کند و نه اجازه می دهد با شتاب باال افت کند. در این میان تنها موردی که بازار 
سهام را تهدید می کند، نوسان غیرقابل پیش بینی قیمت های جهانی است که نمی توان 
 تحلیل مشــخصی از آن داشــت. اما در مقطع فعلی ثبات قیمت های جهانی محتمل تر 

از ریزش قیمت هاست.
با تمام این تفاســیر می توان نتیجه گرفت، در حال حاضر بازار رشد نامتعارفی نداشته 
اســت. تنها نکته ای که باید به آن توجه داشــت، ضرورت فاصله گرفتن از ســهم های 
حباب دار است. ســرمایه گذاران اگر برای دارایی و ســرمایه خود احترام و ارزش قائل 
هســتند راهی ندارند جز اینکه از نمادهای کوچکی که بدون هیچ منطق بنیادی رشد 
کرده اند، فاصله بگیرند. از طرفی دیگر می توان نســبت به سهم هایی که رشد سودآوری 
قابل توجه و ســود تقسیمی مناسبی داشتند، با دید میان مدت سهام داری کرد و جای 

نگرانی نیست.

نشست هم اندیشی با محوریت طالی سبز برگزار شد؛

پسته در اتاق انتظار ورود به بورس کاال

گزارش عملکرد سازمان خصوصي سازي ومهمترین دستاوردهای حاصله 
طی شش ساله دولت های یازدهم و دوازدهم

کارشناس بازارسرمایه
مهدی ساسانی
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ارزهای رمزپایه و توســعه استخراج آن 
در کشــور یک واقعیت اســت. قیمت 
انــرژی در ایران یــک موقعیت رقابتی 
را بــرای تولید این ارزهــا فراهم کرده 
و نمی توانیم از فعــال اقتصادی انتظار 
داشــته باشیم که چشم خود را به روی 
موقعیت هــا ببندد. فعــال اقتصادی به 
طور دقیق کســی است که  موقعیت ها 
و مزیت های     رقابتــی را بهتر از دیگران 
تشخیص داده و ســریع تر به آن توجه 
می   کند. زمانی که زمینه صادرات کاال و 
خدمات در کشــور سخت شده و مشکالت بانکی امکان دریافت پول از طرف های 
    خارجی را دشــوار کرده، توجه به دیگر مزیت ها برای ادامه حیات ضروری است. 
اینکه توجه فعاالن اقتصادی ایران به استخراج ارزهای رمزپایه جلب شده مثبت 
اســت و این نشان می   دهد که جامعه اقتصادی، زنده و حواس جمع است. چه در 

تولید و چه در خدمات.  
نکته مهم در این بین اینکه در ســطوح باالتر و در چارچوب های سیاستی، باید 
چگونه عمل کرد تا بیشــترین منافع ملی حاصل شده و البته آسیب هم نبیند؟ 
سواالت دیگری هم در این بین مطرح است. مزیت های     اداره کشور در دوره تحریم 
چیست؟ صادرات نفت، فرآورده های     پتروشیمی، فوالد، مس و آلومینیوم به دلیل 
قیمــت پایین ارز و انرژی ارزان به صرفه اســت. در واقــع اقتصاد ایران از مزیت 
انرژی ارزان برای صادرات اســتفاده می   کند اما تالش دولت های     تحریم کننده به 
صرف رســاندن یا کمترین میزان ممکن رساندن صادرات این اقالم است. در این 

شرایط چه کار باید کرد؟
تولید محصولی که با اســتفاده از مزیت انرژی ارزان قیمت مقرون به صرفه باشد 
و ظرفیت تعامل بین المللی را داشــته باشد، در شرایط تحریم یک فرصت است. 
ارزهــای رمزپایه می   تواند زمینه انتقال پول را در شــرایطی که بانک های     ایرانی 
در محدودیت قــرار گرفته اند، فراهم کند. نظامات بین المللــی ایران را ظالمانه 
از معامــالت جهانی کنــار می   گذارند و اجازه جابه جایی هزار یــورو را هم به ما 
نمی دهند. تولید ارزهای رمزنگاری شده       صرفا تولید یک کاال که ارزش ذاتی دارد 
نیست بلکه زمینه برقراری و تسهیل ارتباطات مالی و پولی را هم فراهم می   کند. 
باتوجــه به این دو نتیجه و مزیت ارزهای رمزپایه، بهتر اســت دولت و مجموعه 
حاکمیت به این پدیده نو مثبت نگاه کند و اگر نشتی در مواردی وجود دارد، آن 
را با دقت و حساسیت برطرف کند. تا اطالع ثانوی اصل استخراج ارزهای رمزپایه 
باتوجه به محدودیت های     صادرات کاالهایی مثل نفت، فرآورده های     پتروشیمی و 
غیرنفتی مثبت است به ویژه اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای طرف های 
    ایرانی به دشــواری انجام می   شود. این درحالی اســت که می   توان با استفاده از 
همین انرژی خدادادی که اســتفاده از آن مزیتی برای دیگر صنایع است کاالیی 
تولید کرد که فشــاری برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات آن وجود ندارد و از 
سوی دیگر، به هر میزانی هم که تولید کنیم، متقاضی بین المللی دارد. در تولید 
ارزهای رمزپایه لحظه  ای      نگران عدم عرضه آن در ســطح بین المللی نیســتیم و 
انرژی که ســوزاندیم، تبدیل به ارزش افزوده شــده است. این در حالی است که 
ممکن اســت هر کاالیی که تولید می   کنیم، به دلیل فشارهای ناشی از تحریم در 
آینده قابل مبادله نباشد. هرچند امروز از مختصاتی برای مبادله اقالم و کاالهای 

ایرانی استفاده می   کنیم اما ممکن است این امکان فردا وجود نداشته باشد، اما ارز 
رمزپایه  ای      که تولید می   کنید، همیشه قابلیت جذب و فروش را دارد. 

نکته دوم، پشــتوانه  ای      اســت که با تولید ارزهای رمزپایــه در تجارت که اکنون 
با هزاران گرفتاری انجام می   شــود، برای خود ایجاد می   کنیــم. ارزهای رمزپایه 

محملی برای پرداخت در تجارت است. 
بــا وجود ایــن مزیت ها ممکن اســت خطاهایی هــم در این فضــا رخ دهد یا 
تهدیدهایی هم وجود داشــته باشــد. نمونه هایی از این خطاها اســتفاده از برق 
مدارس و مســاجد و کارخانه های     متروکه برای اســتخراج ارز رمزپایه  است اما 
نبایــد به دلیل بروز چنــد خطا روی همه ماجرا خط بطالن کشــید. می   توان با 
تنظیم مقررات منطقی مســیر را مشخص و زمینه جذب سرمایه خارجی را هم 
فراهم کرد. آیا ما برای تولید اســتخراج معادن یا تولید اقالمی چون فوالد و مس 
به دنبال جذب ســرمایه خارجی نیستیم و آیا انرژی ارزان در ایران مزیتی برای 
جذب ســرمایه گذار خارجی نیست؟ اگر اجازه رسمی و قانونی تولید ارز رمزپایه 
در ایران فراهم شــود، آیا سرمایه گذار خارجی برای استخراج ارز رمزپایه به ایران 
نمی آید؟ تا امروز هم اخباری مبنی بر حضور خارجی برای اســتخراج ارز رمزپایه 

در ایران به طور غیررسمی منتشر شده است. 
بعضی درباره حضور خارجی ها برای اســتخراج ارز رمزپایه در ایران منتقدند اما 
باید گفت حضور آنان مثل دیگر صنایع، در این صنعت هم برای اقتصاد پیامدهای 
مثبتی به همراه دارد. می   توان با طرف های     خارجی در این صنعت مشارکت کرد. 
در ایران محل مناســب، امنیت و انرژی ارزان وجــود دارد. دریافت هزینه اجاره 
هزینه انرژی، ایجاد اشــتغال به دلیل شکل گیری شهرک ها و محل های     استخراج 
ارز رمزپایه برای ارائه خدمات به آن ها از دیگر پیامدهای مثبت این اقدام اســت. 
متاســفانه در مباحث اخیر که درباره ارز رمزپایه مطرح شده، رسانه ها بیشتر به 
مدرســه و مساجد توجه کردند و فراموش کردند که خیلی پیش تر از سودجویان 
درمدارس و مســاجد، بعضی نهادهای باالدســتی به تنهایی یــا در همکاری با 
چینی ها و اوکراینی ها  کار را پیش بردند. واقعیت این است که تولید بیت کوین 
در هیچ جای جهان به اندازه ایران ارزان نیســت و این را نه مزیت نســبی بلکه 

باید مزیت مطلق خواند. 
پاسخ به یک نگرانی 

نگرانی عمده از عدم پیگیری ارزهای رمزپایه و تسهیل پولشویی از دیگر انتقادها 
به توســعه صنعت استخراج آن در کشور است. این نگرانی در سراسر دنیا وجود 
دارد امــا در ایران با توجه به عدم پذیرش اف  ای      تی اف تا چه اندازه می   توان آن را 
مانعی در اســتخراج ارز رمزپایه در نظر گرفت. باید باور کرد که شــرایط اقتصاد 
کشــور اورژانسی است. ما در شرایط عادی به ســر نمی بریم تا ایده آل گرایانه به 
پدیده ها نگاه کنیم. تحوالت اقتصادی امروز ایران در هر اقتصاد دیگری جز ویرانی 
بر جای نمی گذاشــت. مشکالت امروز اقتصاد ما جدی است و اگر هنوز روی پای 
خود ایســتاده ایم به دلیل مقاومت مداوم در برابر تحریم های     طوالنی مدت است. 

به نظر، ما از بسیاری از مرزهای حیات در اقتصادمان عبور کردیم. 
چرا بعضی مخالفت می   کنند؟

 مطالعه بیشتر و به روز بودن، نیاز اظهارنظر درباره همه مسائل است اما متاسفانه 
بخشــی از مخالفت ها با اســتناد به اطالعات محدود انجام می   شود و تنها درباره 
ارزهای رمزپایه رخ نداده است. هر پدیده تازه  ای      به دلیل ایجاد گسست در روال 
طبیعــی و روزمره مخالفانــی دارد که آن را درک نمی کنند. بــا این حال نباید 
از ابهامات منطقی که توســط دلسوزان مطرح می   شــود، غافل بود و باید به آن 

توجه کرد. برای مثال درباره ارزهای رمزنگاری شــده       زیرســاخت های     الزم برای 
شــفافیت بیشتر و مبارزه با فساد تا چه اندازه وجود دارد؟  به دلیل عدم پذیرش 
اف  ای      تی اف و عدم شــفافیت نظام بانکی زمینه های     شکل گیری فساد و پولشویی 
در ایران زیاد اســت. آسیب های     این پدیده دردناک است از این رو حاکمیت باید 
به این موضوع ورود کند. اما اصل موضوع اســتخراج ارزهای رمزنگاری شــده       را 

می   توان راهکاری برای برون رفت از گرفتاری های     موجود دید.
مگر دولت ها شعار حمایت از تولیدکننده نمی دهند و تسهیالت برقرار نمی کنند؟ 
می   توان نصب تعداد مشخصی از دستگاه های     استخراج متناسب با اندازه و میزان 
مصرف برق اســتاندارد تولیدی ها را مجاز کرد. دولت می   تواند بدون تحمل فشار 
مالــی و تحمیل هزینه به بانک ها زمینه حمایت از این شــرکت ها را فراهم کند. 
این اقدام می   تواند زمینه تسهیل تعامالت داخلی و خارجی تولیدکننده را فراهم 
کند و از سوی دیگر از فشار مالی بر دولت بکاهد. اگر دولت هوشمندانه با مسئله 

استخراج ارزهای رمزپایه برخورد کند، همه از آن بهره مند می   شوند. 
آینده چه می   شود؟

ارز رمزپایه صرفا شامل بیت کوین نمی شود. صدها نمونه از ارزهای رمزنگاری شده 
      وجود دارد و به طور کلی استفاده از مکانیزم بالک چین محل گفت وگوی ماست. 
امیدواریم توسعه درک عمومی نسبت به این پدیده نو زمینه استفاده هوشمندانه 
ایــران از این فرصت را فراهم کند و در آینده ایران ارزهای رمزنگاری شــده       خود 
را داشــته باشــد. مرحله بعدی کار ما در ایران این اســت که مکانیزم پیچیده و 
غیرقابل نفوذ تولید ارزهای رمزنگاری شــده       در کشور را دنبال کنیم تا جایی که 
منافع ملی کشــورمان تامین شود. ما یک اقتصاد شــفاف، بی نقص و دارای یک 
نظــام بانکی روشــن و مراعات کننده همه قوانین شــفاف در عرصه فعالیت های 
    اقتصادی نبوده و نیســتیم بنابراین توسعه استخراج ارزهای رمزنگاری شده       برای 
ما یک تهدید ویرانگر نیســت و البته فرصت هم هســت. اقتصاد ایران با ســطح 
باالیی از آلودگی زندگی کرده و به آن خو گرفته اســت. نظام اقتصادی کشــور 
با این میزان عدم شــفافیت چرخیده و اکنون خرده گرفتن به استخراج ارزهای 
رمزنگاری شــده       به این دلیل بی معنا به نظر می   رسد. با توجه به محدودیت های 
    پیش روی اقتصاد ایران در فضای بین المللی استخراج ارزهای رمزنگاری شده       در 
کوتــاه زمان تهدید که نه، فرصت هم هســت اما نمی دانیم که این فرصت تا چه 

زمانی به طول می   انجامد. 

 

اصالح نظام بانکی طی سال های گذشته تبدیل به یک معما 
شــده است. به یاد دارم که از 30 سال پیش، دست کم پس 
از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، قرار بر این بوده که نظام 
بانکی اصالح شود و  پنج سال پس از تصویب و اجرای  قانون 
در ســال 62، نظام بانکی دوباره مــورد بازنگری قرار بگیرد. 

پس ســال 67، اصالح نظام بانکی و ساختار آن در صحبت 
های همه روسای دولت ها و روسای کل بانک مرکزی و همه 
وزرای اقتصاد جایگاه ویژه ای داشته  اما هیچ تحول اساسی 

در این زمینه رخ نداده است.
مسئوالن فکر کرده و می کنند که نظام بانکی کشور ناکارآمد 
است و به همین دلیل حرف از اصالح آن می زنند درحالیکه 
برای رفع ناکارآمدی بانک ها نیازی به اصالح ساختار بانکی 

نیســت. بانک براساس فلسفه و قوانینی اداره می شود و اگر 
از این قوانین تخطی صورت نگیرد، بانک کارآمد خواهد بود. 
یک نمونه از این قوانین و چارچوب ها نسبت کفایت سرمایه 
اســت یا نظام کنترل داخلی و حسابرســی که لزوما ربطی 
به ساختار بانکی ندارد. رعایت میزان دارایی های غیرنقدی 
بانک ها باید 30 درصد ســرمایه پایه باشد و اگر این قانون 
در نظام بانکی رعایت نمی شود، با اصالح ساختار بانکی هم 
نمی توان اجرای آن را تضمیــن کرد. نحوه انتخاب اعضای 
هیئت مدیره و ســوابق تجاری آنان و شرایط احراز اعضا از 
نظر تخصص و حرفه ای گری از دیگر نمونه های اثرگذار در 
عملکرد بانک هاست. براساس قانون هیچ گروه و فردی نباید 
بیش از یک کرســی یا 20 درصد از سهام بانک را در اختیار 
بگیرد. آموزش، شیوه های بانکداری و مدیریت ریسک همه 
مشــخص اســت اما زمانی که اجرایی نمی شود، بانک نمی 

تواند به خوبی به وظایف خود عمل کند.
از ســوی دیگر دولت ها تعهدات خــود را در قبال بانک ها 
انجــام نداده و بدهی خــود را پرداخت نمــی کنند. دولت 
بدهکار بانک هاســت و اضافه برداشت بانک ها حاصل عدم 

پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی است. زمانی که 
بانک ها نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند به ســراغ 
بانک مرکزی می روند و مجموعه این عوامل دست به دست 
هــم داده و به ناکارآمدی بانک ها دامن می زند. طی ســال 
های گذشته همه وعده اصالح نظام بانکی را داده اند  و مردم 
را به انجام یک کار بزرگ و خوب امیدوار کرده اند اما هرگز 
از محتــوا نگفته اند و نمی گویند که می خواهند در واقع با 
نظام بانکی چه کنند؟ آیا کارگروهی تشکیل شده و بررسی 

منتشر شده است؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و همه می خواهند 
ســرمایه را از بانک بگیرند بدون اینکه خودشــان ســهمی 
بیاورند.  انتظــارات غیرمنطقی و غیــر اصولی و غیرعملی 
از بانــک ها همیشــه در قالب مصوبات بودجــه به بانک ها 
تکلیف شــده اســت و آن ها را به روزی رســانده که دیگر 
در اقتصــاد اثر بخش نیســتند. اکنون بانک هــا تنها توان 
به دوش کشــیدن مشــکالت داخلی خــود را دارند و اگر 
 بتوانند حقوق کارمندان و ســود سپرده ها را پرداخت کنند 

موفق عمل کرده اند.

ترقی اقتصادی : براســاس تجربه ســایر کشورها، سیاست 
حذف صفر از پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد 
شد و موفقیت یا شکست آن در گرو الزاماتی است که پیش و 

پس از اجرای طرح ضروری است
حسن روحانی رئیس جمهور در نامه ای الیحه حذف 4 صفر 
از اســکناس و تغییر واحد پولی ملــی به تومان و جایگزینی 
پارســه به جای ریال را به مجلس فرستاد. الیحه ای که پش 
بینی می شد دو فوریتی باشد اما یک فوریتی است و پس از 
اعالم وصول در صحن علنی مجلس و تصویب فوریت بررسی 
آن به کمیســیون اقتصادی ارجاع می شود و بعد از بررسی 
نهایی دوباره به صحــن علنی خواهد آمد. اگر مجلس الیحه 
حــذف 4 صفر از پول ملی را با قید فوریت تصویب کند عمال 
می توان امیدوار بود که در زمان باقی مانده تا پایان این دوره 
مجلس این الیحه تصویب و نهایی شود و در غیر این صورت 
عمر این الیحه به مجلس کنونی قد نمی دهد و مجلس آینده 
است که باید بررســی این الیحه را در دستور کار قرار دهد. 
همچنین اجرایی شــدن این الیحه هم عمال از دولت آینده 
شــروع خواهد شد زیرا بعد از تصویب نهایی برای جایگزینی 
تومان به جــای ریال و حذف صفرها پیش بینی می شــود 
که حدود 2 ســال زمان الزم باشد و عمال دولت آینده است 
کــه باید با پول ملی جدید کشــور را اداره کند. اما جدای از 
این ســاز و کارهای اجرایی به اعتقاد کارشناســان و فعاالن 
بخش خصوصی حذف 4 صفــر از پول ملی نیازمند اقدامات 
اقتصادی همزمان و اصالحات اقتصادی اســت وگرنه حذف 
4صفر به تنهایی برای بهبود شــرایط کار گشا نخواهد بود و 

حتی می تواند آثار منفی بسیاری به دنبال داشته باشد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات 
نمایندگان اتاق تهران با اشــاره به اینکه اتاق تهران به عنوان 

نماینــده فعاالن بخش خصوصی موافق حذف 4 صفر از پول 
ملی اســت و نگاه مثبتی به تصمیم دولت دارد، گفت:» نظر 
اتاق تهران این اســت که این حــذف 4 صفر می تواند نتایج 
مثبتی را به همراه داشته باشد چون در حال حاضر هم ریال 
اصال مطرح نیســت و در گفت و گوهایی که می شود مردم 
از تومان استفاده می کنند و همین موضوع محاسبات را هم 
مشــکل کرده اســت و صفرهای زیاد حسابداری را هم دچار 
اشکال کرده است ولی مهم این است که این تحول همزمان 
با اصالح ساختار اقتصادی کشور باشد وگرنه اگر قرار باشد ما 

تورم های باالی 20، 30 درصدی در سال داشته باشیم هر دو 
ســه سال مجدد یک صفر دوباره اضافه می شود و چند سال 
بعد شاهد خواهیم بود که دوباره باید چند صفر را حذف کنند. 
بنابراین ما معتقدیم اگر قرار اســت چنین اتفاقی بیفتد باید 

برای اصالح ساختار اقتصاد کشور هم فکر شود.«
عالوه بر این نتایج تحقیقی هم که از سوی معاونت اقتصادی 
اتاق تهران صورت گرفته نشــان می دهد که حذف 4 صفر از 
پول ملی تنها در شــرایطی مطلــوب خواهد بود که با پیش 
زمینه هایی همراه باشــد.» در تحلیل معاونت اقتصادی اتاق 

تهران، آمده اســت: » براساس تجربه سایر کشورها، سیاست 
حذف صفر از پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد 
شــد و موفقیت یا شکست آن در گرو الزاماتی است که پیش 
و پس از اجرای طرح ضروری اســت، این سیاست معموال در 
کشــورهایی موفق بوده که پیــش از اجرای طرح، تحت یک 
بســته سیاســتی اقدام به اصالحات اقتصادی کرده و پس از 
اجــرای طرح نیز برنامه های ثبات ســاز را پیاده کرده اند و در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران با وضعیت بی ثباتی اقتصادی، نرخ 
تورم باال، نبود ثبات در تصمیم گیری سیاستگذار و بدون توجه 
به الزامات طرح، زمینه برای اعمال سیاست حذف صفر از پول 
ملی مساعد نیست و این سیاست به تنهایی نمی تواند راهکاری 

برای رفع برخی از مسائل موجود باشد.«
در ادامه این گزارش نوشته شده:» افزون بر اینکه برای اعمال 
این سیاست، پاره ای از الزامات فنی این طرح ازجمله تغییرات 
سیستم های پرداخت، سیستم های حسابداری، سوابق آماری 
و جمــع آوری پول های قبلی از گــردش، هزینه هایی را برای 
دولت در برخواهد داشت که در این شرایط با توجه به کسری 
بودجه دولت و بدون پیش بینــی منابع الزم برای آن نیاز به 

بررسی بیشتری دارد.«
در این بین البته برخی از کارشناسان اقتصادی هم هستند که 
نگاه چندان مثبتی به حذف 4 صفر از پول ملی ندارند. برای 
مثال محمد طبیبیان اقتصاددان معتقد است که هزینه چاپ 
میلیون ها برگ اسکناس و  ضرب  میلیون ها  سکه  جدید، به 
معضل جدیدی تبدیل خواهد شد، از سوی دیگر برای مدتی 
سردرگمی در تنظیم حساب های مالی و تعهدات مالی دولت 
و بخش خصوصی ایجاد خواهد شــد. او همچنین می گوید: 
»در برخی از کشــورها حذف صفر انجام شده ولی به عنوان 

بخشی از یک رفرم و اصالح اقتصادی واقعی بوده است.«

پیششرطهاییبرایحذفصفرازپولملی
حذف صفر از پول ملی باید با بسته اصالحات اقتصادی همراه باشد

اجرای FATF خطری برای نظام بانکی و امنیت 
کشور ندارد

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه FATF ترقی اقتصادی : به لحاظ 
بانکی رعایت می شــود و اگر زودتر هــم آن را بپذیریم به نفع خودمان خواهد بود، گفت:  با 
پذیرفتــن FATF به لحاظ فنــی هیچ خطری متوجه نظام بانکی و پولی و امنیت کشــور 
نخواهد شــد . مدیرعامل بانک صــادرات همچنین درباره اجــرای FATF در نظام بانکی 
کشــورمان اظهار داشــت: نمی توان درصد مطلقی را از میزان اجرای FATF عنوان کرد اما 
بیش از ۹0 درصد مقررات مربوط به FATF در نظام بانکی و پولی کشور در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در حالی که مقررات FATF در کشــورمان جاری اســت اما یک بحث روانی 
مبنــی بر اینکــه FATF در ایران به اجرا نمی رســد به راه افتاده اســت، از این رو توصیه 
می کنــم وقتی مقررات مرتبط با FATF را اعمــال می کنیم، آن را نیز بپذیریم. مدیرعامل 
بانــک صادرات با بیان اینکه FATF به لحاظ بانکی رعایت می شــود و اگر زودتر هم آن را 
بپذیریم بــه نفع خودمان خواهد بود، تاکید کرد: با پذیرفتــن FATF، به لحاظ فنی هیچ 
خطری متوجه نظام بانکی و پولی و امنیت کشــور نخواهد شد اما مجمع تشخیص مصلحت 
هــم مالحظات خود را دارد. مــا از منظر فنی باید توضیحات مورد نظــر را در این باره به 
 FATF تصمیم گیران ارایه دهیم و از آنها بخواهیم که هر چه ســریع تر موضوعات مرتبط با

را بپذیرند. البته مجمع هم مسائل کالن کشور را می بیند.   

بیمه عمر تسهیالت قرض الحسنه بانک رفاه 
اقساطی شد

ترقی اقتصادی : بانک رفاه، در راســتای رضایتمندی مشتریان، بیمه عمر تسهیالت قرض 
الحســنه پرداختی به مشــتریان خود را اقســاطی کرد. با توجه به افزایش مبلغ تسهیالت 
قرض الحســنه در ســال های اخیر، از تاریــخ ۹۸.٥.12 حق بیمه عمر تمامی تســهیالت 
 قرض الحســنه این بانک همانند ســایر تسهیالت اقســاطی، به صورت قسطی از مشتریان 

دریافت خواهد شد.

 درج عنوان »وابسته به بانک سپه«
در تابلو بانک های ادغامی

ترقی اقتصادی :  براساس زمانبندی اعالم شده از سوی بانک مرکزی، ٥ بانک ادغام شده 
در بانک ســپه ملزم به درج نام این بانک در تابلو شــعب هستند که این اقدام از سوی این 
بانک ها آغاز شــده اســت.موضوع ادغام بانک ها از اواخر سال گذشته مطرح شد که به گفته 
کارشناســان و صاحب نظران پولی و بانکی، پاســخی به چالش های پیش رو نظام بانکی و 
راهــکاری برای مقابله با آنها اســت. ادغام بانک های انصار، قوامیــن، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و موسســه اعتباری کوثر اقدامی بی ســابقه در تاریخ نظام بانکی کشور خواهد بود.
فرآیند ادغام بانک های یادشــده در بانک ســپه بر اساس مصوبات شــورای پول و اعتبار و 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی )سران سه قوه( از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر 
اساس برنامه ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصالح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار 

پول در حال انجام است.

گشایش دفتر حمایت از نوآوری بانک سینا
ترقی اقتصادی : دفتر حمایت از نوآوری بانک ســینا با حضور مدیر عامل و قائم مقام این 
بانک و رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری در ساختمان صندوق نوآوری 
و شــکوفایی افتتاح شد.مدیرعامل بانک سینا در این مراسم از آمادگی این بانک در حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان به عنوان سیاســتی قطعی که در راستای سیاست های نظام و 
دولت نیز هست، خبر داد.  مهندس پیشرو گفت: در همین راستا با معرفی صندوق نوآوری 
وشــکوفایی، تاکنون ۸10 ضمانتنامه به مبلغ 1640 میلیارد ریال از سوی بانک سینا صادر 
شــده که از این تعداد، 12۸ مورد به مبلغ 636 میلیارد ریال مربوط به ٥ ماهه اول امســال 
اســت که رکورد مناسبی محسوب می شود. در بخش تسهیالت نیز 1۸ فقره به مبلغ 260 

میلیارد ریال مصوب شده است و پرداخت خواهد شد.

سقف تسهیالت اشتغالی بانک توسعه تعاون 
افزایش یافت

ترقی اقتصادی : بــه منظور ارائه خدمات مطلوب در راســتای انجام وظایف حرفه ای در 
خصوص ایجاد اشــتغال، بانک توســعه تعاون سقف تســهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی را 
افزایــش داد.به منظورارائه خدمات مطلوب در راســتای انجام وظایف حرفه ای درخصوص 
ایجاد اشــتغال، بانک توسعه تعاون سقف تسهیالت  اشــتغالزایی خود را جهت مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ه(، ســازمان بهزیســتی، مشاغل خانگی، اشــتغال ایثارگران و 
همچنین کارفرمایان کمیته امداد افزایش داد.گفتنی اســت براساس موافقت شورای پول و 
اعتبار با افزایش سقف قرض الحســنه اشتغالزایی، بانک توسعه تعاون میزان این تسهیالت 
جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی، ســازمان بهزیســتی مشاغل خانگی و اشتغال 
ایثارگران را از 200 میلیون ریال به ٥00 میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ٥ ســاله 
و همچنین سقف وام قرض الحسنه قابل اعطاء به کارفرمایان کمیته امداد امام خمینی )ره( 
سازمان بهزیستی و مشــاغل خانگی را حداکثر به میزان 2000 میلیون ریال برای اشتغال 

حداقل ٥ نفر از مددجویان افزایش داد.

بانک ایران زمین به حمایت تولیدکنندگان پیوست
ترقی اقتصادی : همایش سراســری کارکنان مدیریت شعب استان های خراسان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان با حضور معاون عملیات بانکی و مدیریت امور شعب استان ها با هدف 
بررسی عملکرد شعب در شاخص های مختلف، کارگروه ها و طرح"با هم" برگزار شد.هادی 
قدیمی معاون عملیات بانکی در آغاز این مراســم با تاکید بر هدف گذاری بانک ایران زمین 
برای حمایت از رونق تولید و کارآفرینی در کشــور بیان کرد: برای ارائه خدمات و دستیابی 
به اهداف تعیین شده جذب منابع جزء اولویت های کلیدی و اصلی سیستم بانکی است. وی 
خواستار تالش و کوشش تمامی کارکنان در زمینه جذب منابع و اهداف تعیین شده توسط 
مدیران ارشد بانک شد.وی گفت: سرمایه گذاری های بزرگی در بخش های مختلف عمرانی 
همچون سیمان غرب آسیا، فوالد اکسین اهواز، خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و پروژه 

فیبر نوری جنوب جهت حمایت از رونق تولید توسط بانک انجام شده است.

 باالترین آمار کاربران اینترنت بانک 
به بانک مسکن تعلق دارد

ترقی اقتصادی : مدیر امور فناوری اطالعات بانک مســکن اعالم کرد: در حال حاضر در 
میان نســخه های اینترنت بانک متعلق به بانک های مختلف، باالترین آمار کاربران فعال این 
ســرویس متعلق به اینترنت بانک مســکن است.ساسان شــیردل در گفتگو با پایگاه خبری 
 Call( بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به حضور خود در مرکز ارتباط با مشتریان بانک مسکن
Center( برای پاســخگویی به سواالت مخاطبان این بانک به مناسبت هفته دولت، اظهار 
کرد: همواره از دریافت پیشــنهادهای مشتریان اســتقبال می کنیم و امروز هم تماس هایی 
درباره اینترنت  بانک مسکن و برخی پیشنهادها را در این ارتباط دریافت کردیم.وی با اشاره 
به اینکه اینترنت  بانک مسکن یکی از مترقی ترین نسخه های اینترنت بانک موجود در کشور 
اســت، اعالم کرد: در حال حاضر باالترین آمار کاربران اینترنت بانک به نسخه اینترنت  بانک 

مسکن تعلق دارد.

پایان حساب های بی هویت در بانک ملی
ترقی اقتصادی : با گذشت ســالها از افتتاح حساب با مشخصات سجلی قدیمی، الزم بود 
که یک بار برای همیشــه، اطالعات حســاب های موجود در بانک ملی ایران بروزرســانی 
شــود. البته الزامات بانک مرکزی در این باره هم به شــدت یاری رسان بود.از دهه ها پیش 
حســاب هایی حقیقی یا حقوقی در بانک وجود داشــت که اطالعات هویتی آنها ناقص بود. 
در فرم افتتاح این حســاب ها، برخی شــاخص های هویتی مانند نام، نــام خانوادگی، نام 
پدر، شماره شناســنامه، تاریخ تولد و یا کد ملی وجود نداشت یا ناقص بود.بانک ملی ایران 
پــس از اعــالم بانک مرکزی مبنی بر الزام تخصیصریافت کد شــهاب به همه حســاب ها، 
 طــی چندین نوبت به مشــتریان خود اعالم کرد که برای تکمیل اطالعات به شــعب بانک 

مراجعه کنند.

تا اطالع ثانوی، استخراج ارزهای رمزنگاری شده       فرصت است

4پیامد مثبت استخراج ارزهای رمزنگاری شده       در ایران  

معمای اصالح نظام بانکی

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 76 - نیمه اول شهریور 1398

اخبارکوتاه

کارشناس اقتصادی 
حسن فروزان فرد

 تحلیل گر مسائل بانکی
بهاءالدین حسینی هاشمی



دالیلکاهشحاشیهسودشرکتهایبیمهای
بسیاری از شرکت های بیمه ای اوضاع مناسبی ندارند

ضریب و نسبت خسارت بیمه آسیا مطلوب است
ترقی اقتصادی : بیمه آســیا دارای ضریب و نســبت خســارت مطلوب بوده و نســبت به 
استانداردها جلوتر است.بیمه آسیا در سه ماهه نخست امسال بیش از 12 هزار و 467 میلیارد 
ریال حق بیمه صادر کرد و در مقابل  پنج هزار و 760 میلیارد ریال خســارت پرداخت کرد. 
بر اساس این رخداد ضریب خسارت بیمه آسیا 6٥ درصد  شده که نسبت به ضریب خسارت 
کل صنعت بیمه که حدود 6٥ درصد بوده و بیمه آســیا هم بطور معمول دارای شــرایطی 
مطلوب اســت.عالوه بر این در چهارماهه منتهی به 31 تیر ۹۸ میزان حق بیمه تولید شــده  
مبلغ 1۸ هزار و 230 میلیارد ریال بوده و در مقابل خسارت پرداخت شده مبلغ هشت هزار و 
٥12 میلیارد ریال بود.بر اساس این فعالیت نسبت خسارت بیمه آسیا 46 درصد شده است. 

آمادگی بیمه مرکزی برای حذف بیمه نامه کاغذی
ترقی اقتصادی :  رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی با اشاره به حرکت 
به ســوی ارائه بیمه نامه به صورت هوشمند و الکترونیکی گفت: بیمه مرکزی آمادگی دارد 
تا ظرف یکسال آینده بیمه نامه های کاغذی را حذف کند.سیدقاسم نعمتی  با اشاره به روند 
بیمه مرکزی در خصوص حذف رســیدهای کاغذی و حرکت به ســوی ارائه بیمه نامه های 
هوشــمند و الکترونیکی گفت: موضوع کد یکتا از ســوی بیمه مرکزی در چند سال اخیر به 
صورت جدی در حال پیگیری شده است و از سویی دیگر با توجه به این که بیشترین پرتفوی 
صنعت بیمه در حوزه شــخص ثالت و حوادث رانندگی است که در همین راستا از از اواسط 
ســال گذشته کد یکتا در زمینه شــخص ثالث اجرایی و عملیاتی شد و بر همین اساس نیز 
با برخی اقدامات فنی ســاده می توان در این بخش به سوی بیمه نامه هوشمند حرکت کرد.

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی ادامه داد: بیمه مرکزی آمادگی دارد تا 
کاغذ مورد استفاده در رسید بیمه را با توجه به ایجاد کد یکتا حذف کند و می توانسته همین 
امروز نیز اجرایی شــده باشد، اما با توجه به اینکه هنوز اجرایی نشده به دلیل برخی موارد و 
عدم آمادگی سایر دستگاه ها است که در حال حاضر کاغذ بیمه را به عنوان سند می شناسند.

اثر حذف صفرها بر صنعت بیمه
ترقی اقتصادی : دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به تاثیرات حذف چهار 
صفر از پول ملی بر صنعت بیمه، این تاثیرات را بیشتر در حوزه های سرمایه گذاری ملموس ارزیابی 
کرد.عبدالمجید رافع حق نژاد، دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمه گران ایران در گفت وگو با »ایسنا« 
با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی باعث تسهیل مبادالت مالی خواهد شد اضافه کرد: انجام 
این عملیات ممکن است در حوزه سهام مشکالتی را به وجود بیاورد؛ برای مثال ارزش یک سهم 
ممکن است 700 تومان باشد که زمانی که مبنا 1000 تومان شود ممکن است مشکالتی برای 
حسابرســی آن به وجود بیاید که البته قابل حل است.دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمه گران با 
تاکید بر اینکه با حذف صفرها از پول ملی قرار نیست اعداد برخی از سهام به سمت باال گرد شود 
گفت که حذف صفرها روی تعداد سهام تاثیر می گذارد به این معنا که برای مثال شخصی که یک 

میلیون سهم داشته در طرح جدید تعداد سهام او به 100 عدد کاهش پیدا می کند.

 عملکرد بیمه کوثر 
در پنج ماهه نخست سال۹8

ترقی اقتصادی : حق بیمه تولیدی بیمه کوثر در پنج ماهه نخســت سال۹۸ با ادامه روند رو 
به رشد خود نســبت به مدت مشابه سال گذشته، اجرای سیاست زمان بندی فروش و رعایت 
ترکیب مناســب پرتفو، بالغ بر یک هزارمیلیارد تومان شد.در ســال۹۸ با رویکرد سوداوری و 
اصالح ترکیب پرتفو و نیز جذب بازار رشــته های غیرثالث توانســتیم به اهداف خود در تولید 
حق بیمه دست یابیم، به طوری که در طی این مدت سهم رشته ثالث و سرنشین 4/2۸درصد، 
ســهم رشــته درمان 4/1۹درصد، ســهم بیمه های زندگی 21درصد و ســهم سایر رشته ها 
2/31درصد از کل حق بیمه های تولیدی را تشکیل داده اند.ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه در 
مدت یاد شده، شــرکت بیمه کوثر 4۸2میلیارد تومان خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده 
است خاطرنشان کرد: از کل خسارت پرداختی، سهم رشته شخص ثالث و سرنشین 6/3۸درصد 
سهم بیمه درمان 4/22درصد، سهم بیمه های زندگی 3/22 درصد و نسبت خسارت شرکت در 
این مدت ۹/44درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو واحد کاهش داشته است.

طرح مهراز بیمه رازی کلید خورد
ترقی اقتصادی : هم زمان با آغاز جشــنواره فروش بیمه های آتش ســوزی از طرح مهراز 
رونمایی شد. هم زمان با آغاز جشنواره فروش بیمه های آتش سوزی از طرح مهراز رونمایی 
شد.در جشــنواره بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه رازی که از اول شهریور ماه آغاز و تا 
پانزدهم آبان ماه ۹۸ادامه خواهد داشــت به مشــتریانی که از محصوالت بیمه آتش سوزی 
خریداری نمایند تخفیفات ویژه تعلق خواهد گرفت و به قید قرعه هدایایی به ایشــان اهدا 
خواهد شد.همچنین مشتریان می توانند از طرح مهراز که هم زمان با این جشنواره به بهره 
برداری رســیده است ، اســتفاده نمایند. به گفته مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه 
رازی ، طرح مهراز با هدف تســهیل فرایند صدور و جبران حداکثری خســارت به مالکین 
منازل مسکونی ایجاد شده است.  در طرح مهراز ضمن ارائه پوششهای اصلی و اضافی بیمه 
های آتش سوزی ، ماده ده قانون بیمه یا همان قاعده نسبی سرمایه نیز حذف گردیده است 
تا بیمه گذاران در زمان خسارت هزینه های کمتری را متحمل شوند. همچنین در این طرح 

فرایند صدور بسیار ساده و به صورت الکترونیکی و آنالین انجام می پذیرد . 

سود سهامداران بیمه نوین پرداخت شد
ترقی اقتصادی : ســود سهام سهامداران حقیقی شــرکت بیمه نوین به حساب آنان واریز 
شــد.در مصوبه مجمع عمومی سالیانه بیمه نوین در تاریخ 26/04/13۹۸، به ازای هر سهم 
مبلغ 30 ریال سود شناسایی شد که این سود به حساب های اعالم شده سهامداران حقیقی 
واریز شــد.پرداخت سود سهامداران حقیقی این شــرکت، مطابق جدول زمان بندی منتشر 
شده در سامانه کدال، از ابتدای شهریور ماه آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد. زمان پرداخت 

سود سهامداران حقوقی  نیز  از تاریخ  1/11/13۹۸ لغایت 30/11/13۹۸خواهد بود.

برنامه ملی بیمه پزشکان  میهن  رونمایی شد
ترقی اقتصادی : همزمان با عید سعید غدیر و  روز  پزشک برنامه ملی بیمه پزشکان میهن  رونمایی 
شد.داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به برنامه ملی بیمه پزشکان میهن گفت: با 
همکاری و تعامل جمعی از نخبگان صنعت بیمه از یک سو و جمعی از نخبگان جامعه پزشکی 
برنامه ملی بیمه پزشــکان برای اولین بار در صنعت بیمه کشــور طراحی و اجرا شده است.وی 
تصریح کردگروه هدف این برنامه تمامی شاغالن نظام سالمت کشور در مطب ها، بیمارستان ها 
مراکز و  موسسات پزشکی وابسته،سازمانها،نهادها،انجمنها و NGOهای فعال در حوزه سالمت 
کشــور می باشد. مدیرعامل بیمه میهن افزود:در این برنامه عملیاتی، بسته کاملی از انواع بیمه 
های اموال و اشخاص با شایسته ترین خدمات بیمه ای در شان جامعه پزشکی، ارائه شده است.

ساختمان جدید بیمه تجارت نو افتتاح شد
ترقی اقتصادی :ســاختمان جدید بیمه تجارت نو در مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره این شــرکت افتتاح شد.ســاختمان جدید مرکزی بیمه تجارت نو ظهر امروز 
)یکشــنبه( در مراســمی با حضور نیما نوراللهی مدیرعامل و مهدی ســامری، داود کریمی 
محمــد میرمحمدی و احســان مرادی اعضای هیات مدیره این شــرکت افتتاح شــد.این 
ســاختمان هفت طبقه، جایگزین ستاد قبلی مرکزی این شرکت خواهد شد که در خیابان 
میرداماد قرار داشــت.الزم به ذکر است که این ســاختمان در خیابان شریعتی، نرسیده به 

بزرگراه همت، خیابان دیباج جنوبی واقع شده است.

 حسن زاده کمند سرپرست 
معاونت فنی بیمه »ما« شد

ترقی اقتصادی : خلیل حســن زاده کمند مدیرعامل ســابق بیمه زندگی خاورمیانه، به عنوان 
سرپرســت معاونت فنی بیمه ما منصوب شد.حجت بهاری فر مدیرعامل شرکت »بیمه ما« طی 
حکمی خلیل حسن زاده کمند را به عنوان سرپرست معاونت فنی این شرکت منصوب کرد. خلیل 
حسن زاده از مدیران با سابقه صنعت بیمه است که در شرکت های مختلف فعالیت داشته است.وی 
دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از 
دانشگاه عالمه طباطبایی و همچنین دکتری PhD مدیریت دولتی منابع انسانی از پردیس دانشگاه 

تهران است. خلیل حسن زاده کمند پیش از این مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه بود.

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شرکت بیمه امید گفته است 
که افزایش تعداد شــرکت های بیمه ای متناســب با حجم 
و وضعیــت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در ایران نیســت 
و اقتصاد کشــور هم جوابگوی این تعداد شــرکت بیمه ای 

نیست.
علی اکبر اکرامی افزود: تعداد بسیاری از شرکت های بیمه 
ای اوضاع مناســبی ندارند و نه تنها سود بیمه گری ندارند 

بلکه زیان ده هم هستند.
به گفته وی، این موضوع که  تعداد شــرکت های بیمه ای 
زیاد باشد اصال بد نیســت، اما اقتصاد کشور باید جوابگوی 

این تعداد شرکت بیمه ای باشد.
اکرامــی افزود: وقتی تعداد شــرکت های بیمــه ای  زیاد 
می شــود، قطعا بازار محدود شده  و این محدودیت در بازار 

دلیل اصلی نرخ شکنی خیلی از شرکت ها است.
مدیرعامل شرکت بیمه امید اظهارکرد: زمانیکه قیمت بیمه 
نامه پائین باشــد درست اســت که تعداد فروش زیاد است 
اما مبلغ فروش کم اســت وشرکت های برای حضور در این 
بازار مجبور به ارزان فروشی هستند، بیمه نامه های بیشتربا 

نرخ های کمتر به فروش می رود.
اکرامی عنوان کرد: اگر در گذشته 10 کیک بین 4 شرکت 
دولتی تقسیم می شده است حاال همان 10 کیک  بین 30 

شرکت تقسیم می شود.
به گفته وی، یکی از دالیل اصلی پائین آمدن حاشــیه سود 
شــرکت ها بابت عملیات بیمه گری خسارت ها است، زیرا 

خیلی از خســارت ها مانند دیه و افزایش نرخ ارز دســت 
شرکت های بیمه ای نیست .

مدیرعامل شــرکت بیمه امید ادامه داد: یکســری نوسانات 
قیمتــی وجود دارد که بر عملیات بیمه گری اثر مســتقیم 
می گــذارد. زمانی که  نرخ ارز باال مــی رود قیمت قطعات 
خودروهــا هم  باال می رود و وقتــی تصادفی رخ می دهد، 
خســارت باید دو یا سه برابر ســال قبل پرداخت شود اما 
حق بیمه به میزان بســیار کمتری باال رفته است و تناسب 
درســتی بین خســارت پرداختی و حق بیمه گرفته شده ، 

وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت بیمه امید بیان کرد: مسئله دیگری که 
وجود دارد عــوارض پرداختی به وزارت بهداشــت، نیروی 
انتظامی و صندوق تامین خســارت های بدنی است، البته 
موجودی صندوق تامین خســارت های بدنی، رقم باال یی 
است و صندوق تامین خســارت های بدنی نباید ۸ درصد 
عوارض از شــرکت های بیمه ای بگیرد و نهادهای نظارتی 

باید به این مسئله توجه کنند.
وی ادامــه داد: همه ایــن موضوعات باعث می شــوند که 
عملیــات بیمه گری اساســا دیگر ســودده نخواهد بود و 
شرکت ها نیاز به افزایش سرمایه دارند اما سهامدار استقبال 
نمی کند زیرا می تواند با گذاشــتن ســرمایه خود در بانک 
20درصد سود بگیرد اما در یک شرکت بیمه ٥ درصد سود 

می گیرد.
مدیرعامل شــرکت بیمه امید بــه چابک آنالین گفت: تنها 

بیمه نامــه هایی که در ایران می شــود روی آنها کارکرد 
بیمه نامه های اشخاص است، مانند: بیمه نامه های عمر و 

پس انداز و ســرمایه گذاری هر چند که مردم از 
این بیمه نامه هااستقبال نمی کنند زیرا 

آگاهی الزم را  ندارند.
وی، عنوان کرد: زمانیکه مردم بدانند 
که بیمــه نامه های عمر و ســرمایه 
گذاری برای آینده خود و فرزندانشان 

در زمینه های مختلــف مانند: ازدواج 
و تحصیــل می تواند مفید باشــد حتما 

اســتقبال خواهند کرد. تنها راه باال بردن 
ضریــب نفوذ بیمه در حال حاضر، همین 

بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری 
است .

اکرامی راه برون رفت از این وضعیت را کاهش تعداد شرکت 
های بیمه عنوان کرد و گفت : زمانیکه تعداد شــرکت های 
بیمه کم شــود، رقابت ناســالم کم می شود و شرکت های 
که فعالیت می کنند، احساس خطر می کنند ودیگر ارزان 

فروشی و دامپینگ نمی کنند.

ترقی اقتصادی : بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریســک و قبولی 
اتکایی شرکت های بیمه را بر مبنای اطالعات آخرین صورت های مالی مصوب تا 

روز 23 مردادماه منتشر کرد.
بر اساس گزارش منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با 1۸ میلیون و 61٥ 

هــزار و 246 میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریســک دارد. 
شرکت های بیمه آسیا با 4 میلیون و ٥64 هزار و 6۹4 میلیون ریال و بیمه دانا 
با 3 میلیون و 27۹ هزار و 73۸ میلیون ریال در رتبه های دوم و ســوم باالترین 

ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار دارند.
این در حالی اســت که ظرفیت مجاز نگهداری ریســک بیمه آسیا در تاریخ 26 
تیرماه، 3 میلیون و ٥1٥ هزار و ۹67 میلیون ریال بود که در ماه جاری افزایش 
یافته اســت. از ســوی دیگر بیمه البــرز که در دوره قبلی اعــالم ظرفیت مجاز 
نگهداری ریســک در رتبه سوم قرار داشت، جای خود را به بیمه دانا داده است. 
ظرفیت مجاز نگهداری ریســک بیمه دانا در دوره قبلی 2 میلیون و 3٥۸ هزار و 

3۹۹ میلیون ریال بود.
براین اســاس بیمه البرز با 3 میلیون و 144 هــزار و ۸34 میلیون ریال و بیمه 
پارسیان با دو میلیون و 4۹3 هزار و 4۹7 میلیون ریال در رده های بعدی جدول 
منتشر شده از سوی بیمه مرکزی درباره ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند.
در این میان، تنها 4 شــرکت بیمه ایران، پاســارگاد، ملت و ایران معین از بین 
شرکت های عمومی بیمه و  2 شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی 

اتکایی دارند و سایر شرکت ها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند.
بر این اســاس بیمه ایران ۹ میلیون و 307 هــزار و 623 میلیون ریال ظرفیت 

مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شــرکت، بیمه پاسارگاد با 777 هزار و 726 
میلیــون ریال، بیمه ملت با 723 هــزار و ٥71 میلیون ریال و بیمه ایران معین 
با 440هزار و 424 میلیــون ریال در رتبه های بعدی ظرفیت مجاز برای قبولی 
اتکایــی قرار دارند. همچنین دو شــرکت بیمه اتکایی امیــن ۹14 هزار و ۸۹۸ 
میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان 6۸0 هزار و ۹2۹ میلیون ریال ظرفیت مجاز 

قبولی اتکایی دارند.
بر اســاس آمار منتشــره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در 
قرارداد برای بیمه ایران 372 هزار و 30٥ میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد 31 
هــزار و 10۹ میلیون ریال، برای بیمه ملت 2۸ هزار و ۹43 میلیون ریال و برای 

بیمه ایران معین 17 هزار و 617 میلیون ریال است.
از ســوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه 
توسعه در رشــته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها 
تعلیق شــده اســت. بیمه مرکزی اعالم کرده که جدول باال مطابق با آیین نامه 
نحــوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسســات بیمه مســتقیم و مکمل آن 
)شــماره ٥٥ و ٥٥.1( و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شــماره 40.٥ مصوب 
شــورای عالی بیمه تهیه و بروز رسانی شده اســت. بدین ترتیب تا زمان اعمال 

تغییرات آتی نصاب های فوق مالک عمل هستند.

ترقی اقتصادی: رییس کل بیمه مرکزی از عزم جدی نهاد 
ناظر برای حذف مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صنعت بیمه 

و رایزنی های مستمر در این خصوص خبر داد.
غالمرضا سلیمانی که در مراسم پاسداشت بازنشستگان بیمه 
مرکزی ســخن می گفت با اعالم این مطلــب افزود: قوانین و 
مقررات باید به گونه ای تدوین شود که برای توسعه رشته های 

بیمه به خصوص بیمه های زندگی تهدیدی تلقی نشود.
وی بــا بیان اینکه صنعت بیمه در ســال های اخیر از رشــد 
محســوس و قابل توجهــی برخــوردار بــوده اما بــا توجه به 
ظرفیت های خالی در این صنعت، امکان توسعه بیشتر همچنان 
فراهم اســت، اظهارداشت: اگر بورس، بانک و بیمه را سه ضلع 

مثلث توسعه اقتصادی در کشور بدانیم باید این نکته را در نظر 
داشته باشیم که ظرفیت تقویت ضلع صنعت بیمه برای توسعه 

بیشتر از دو ضلع دیگر است.
رییس شورای عالی بیمه تحقق اهداف صنعت بیمه را در گرو 
بهره گیری از امکانات به روز تکنولوژی اعم از اســتارتاپ ها و 
فین تک ها دانست و گفت: صنعت بیمه باید برای حضور جدی 
تر در بازار سرمایه طرحی نو در اندازد و با ورود به فضاهای نوین 
سرمایه گذاری و جذب مشتری، سهم خود را از بازار اقتصادی 

کشور افزایش دهد.
وی با تکریم بازنشستگان از آنان به عنوان سرمایه های اصلی 
صنعت بیمه یاد کرد و گفت:ذدر صورت استفاده هوشمندانه از 

تجارب بازنشستگان صنعت بیمه تحقق اهداف صنعت بیمه در 
کشور دور از دسترس نخواهد بود. رییس شورای عالی بیمه از 
بازنشســتگان به عنوان الگوی ارزشمند کارکنان بیمه مرکزی 
نام برد و اظهار داشــت: هرچقدر دغدغه هــای مالی و مادی 
بازنشستگان کاهش یابد ضریب سالمت اداری کارکنان افزایش 
خواهد یافت. وی به اهمیت ســرمایه گذاری های ســودآور در 
صنعت بیمه و بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: رفع دغدغه های 
کارکنان و بازنشستگان بیمه در گرو توانمندسازی مالی است و 

باید در سرمایه گذاری ها دقت بیشتری صورت بگیرد.
ســلیمانی از اراده بیمه مرکزی برای ارائه تسهیالت بیشتر در 
بخش درمان بازنشســتگان خبر داد و از حضور آنان در مراسم 

تقدیر کرد. گفتنی است، در آغاز این مراسم سیدمحمد آسوده 
مدیر کانون بازنشســتگان بیمه مرکزی بــا قدردانی از برپایی 
مراسم تکریم بازنشستگان از اجرای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان بیمه مرکزی به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد 
کرد و گفت: در کنار این دستاورد ویژه، برقراری یک خط ویژه 
درمان برای پوشــش کامل بیمه درمان نیــز از نیازهای مهم 

بازنشستگان صنعت بیمه به شمار می رود.

ترقی اقتصادی :مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی 
یکی از دالیل باال بودن تصادفات رانندگی را بد اجرا شدن قانون 
شخص ثالث و قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و افزود: 
شاید اگر قانون را به درستی اجرا کنیم، آمار کشته و مصدومان 

حوادث رانندگی در کشور کاهش یابد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی اعالم کرد که در 
ســال ۹7 حدود 20 درصد از کل خسارت های جانی پرداختی 

صنعت بیمه توسط این صندوق پرداخت شده است.
علی جباری بعدازظهر امروز در نشستی با اعالم این خبر افزود: 
سال گذشته به بیش از 23 هزار نفر اعم از فوتی و مصدوم بیش 
از 13 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کردیم که حدود 20 

درصد از کل خسارت های جانی صنعت بیمه بود.
وی 3 عامــل رفتار ترافیکی، خودروی ناایمن و جاده ناایمن را 
باعث باال بودن رقم تعداد کشــته شدگان و مصدومان حوادث 
رانندگی در کشــور عنوان کرد و اظهار داشــت: برای رفع این 
سه عامل نیاز به کار کارشناسی و بررسی بیشتر داریم زیرا که 
این تعداد کشــته بیش از کشته شدگان جنگ در کشورهای 

دیگر است.
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی گفت: در سال 

گذشــته تنها 17 هزار نفر در حوادث رانندگی کشــور کشته، 
3٥0 هزار نفر مصدوم و بیش از 30 هزار نفر معلول شده اند که 

اصال کارنامه خوبی نیست.
جباری یکی از دالیل باال بــودن تصادفات رانندگی را بد اجرا 
شدن قانون شخص ثالث و قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان 
کرد و افزود: شاید اگر قانون را به درستی اجرا کنیم، آمار کشته 

و مصدومان حوادث رانندگی در کشور کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ریســک موتورسیکلت 20 برابر خودرو است 
اظهار داشــت: بیش از ٥0 درصد راکبان موتورســیکلت فاقد 
گواهی نامــه و ۹0 درصد آنها فاقد بیمه نامه هســتند. ما در 
زمینه بیمه نامه موتورسیکلت ها مطالبه گر از پلیس راهنمایی 

و رانندگی هستیم.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به 3 طرح 
بخشــودگی 100 درصدی جرائم موتورسواران فاقد بیمه نامه 
گفت: حتی با بانک ملی مذاکره کردیم و قرار شد به افرادی که 
خواهان صدور بیمه نامه هستند، 2٥0 هزار تومان وام داده شود 
اما از این طرح ها اســتقبالی نشد؛ این موضوع نشان می دهد 

ما سهم خودمان را در زمینه موتورسیکلت ها انجام داده ایم.
جبــاری تاکید کــردک تنها در شــهر تهــران 3.٥ میلیون 

موتورسیکلت در تردد هستند و برای فرهنگ سازی در زمینه 
بیمه نامه موتورســیکلت ها نیاز به کار دسته جمعی و گروهی 
داریم. وی با یادآوری اینکه صندوق خسارت افراد فاقد گواهی 
نامه را پرداخت نمی کند، گفت: برخی افراد ناآشــنا به صنعت 
بیمه می گویند اساســا چرا باید صندوق تامین خسارت های 
بدنی وجود داشــته باشــد در حالی که مطالعات تطبیقی ما 
نشــان می دهد هم کشورهایی که قبل از ایران قانون شخص 
ثالث داشــته اند و هم کشــورهایی که بعد از ما این قانون را 
تصویب کرده اند، نهادی مشــابه صندوق تامین خسارت های 
بدنی داشته اند. مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی 
همچنین از برنامه این صندوق برای اعالم بخشــودگی جرائم 
وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت و خودروهای کشاورزی خبر 

داد ولی جزییات آن را اعالم نکرد.
جباری درباره اینکه اگر بیمه گذاری یا یک شرکت خودروسازی 
حــق بیمه ثالث خود را پرداخت نکند، صندوق چگونه ســهم 
خود را از شرکت بیمه گر دریافت می کند، اظهار داشت: سهم 
صندوق از بیمه نامه حق ثالث مطابق قانون ۸ درصد است و ما 
فارغ از اینکه شرکت بیمه گری خارج از ضوابط بیمه مرکزی با 

بیمه گذاری توافق کند، سهم خود را می گیریم.

وی با اشــاره به اتصال این صندوق به ســامانه سنهاب بیمه 
مرکزی گفت: به جز 3 شرکت بیمه، سایر شرکت تعهدات خود 
در قبال پرداخت کرده اند. علیه شرکت هایی که تعهدات خود 

را انجام ندهند، اقدام حقوقی خواهیم کرد.
این مقام مسئول اعالم کرد: امکان دارد به دلیل پرداخت نشدن 
مطالبات صندوق تامین خســارت های بدنی از بیمه مرکزی 
بخواهیم تا یک هفته آینده مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث 

یکی از شرکت های بیمه را لغو کند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در بخش دیگری 
از سخنان خود درباره منابع این صندوق گفت: ماده 24 قانون 
جدید شــخص ثالث منابع ما را مشخص کرده است. ما عالوه 
بر ســهمی که از شــرکت های بیمه می گیریم، 20 درصد از 
جرائم راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از هزینه دادرسی قوه 
قضاییه را داریم که ایــن 2 ردیف را به ردیف های اختصاصی 
صندوق تبدیل کرده ایــم و تکالیف حاکمیتی از محل این 2 

ردیف پرداخت می شود.
وی  خاطرنشــان کرد که پرداخت خســارت های مربوط به 
اسیدپاشــی از سوی صندوق تامین خســارت های بدنی که 
ماه گذشــته در مجلس شــورای اســالمی تصویب شــد نیز 
از محــل ردیف بودجــه جداگانه پرداخت خواهد شــد. تنها 
موضوعی که قرار شــد از محل منابع صندوق پرداخت شــود 
مربوط به تفــاوت دیه زنان و مردان در ماه های حرام اســت 
 که از ســال 13۹2 و در زمان تصویب قانون مجازات اسالمی 

به تصویب رسیده است.

ترقی اقتصادی: شــعبه ها، بازوی توانمند نظارت و کنترل شرکت های بیمه در 
سراسر کشور هستند.

مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با تأکید بر اولویت 
کنترل و نظارت در بیمه آسیا گفت: شعبه های بیمه آسیا در سراسر کشور با رصد 
منطقه ای بازار بیمه، نظارت و کنترل شــبکه فروش را با دقت و حساسیت انجام 

می دهند.

بادین افزود: اســتراتژی بیمه آســیا در دراز مدت، تقویت شــعب و گسترش ارائه 
خدمات به بیمه گذاران در اقصی نقاط کشور از طریق افتتاح شعب جدید و تقویت 

شعب موجود با تکنولوژی روز می باشد.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آســیا با اشــاره به سیاست بیمه آسیا برای توسعه 
شعب این شرکت اظهار داشت: رصد و نیازسنجی ارتقای کمی و کیفی شعب در دو 
بخش صدور و خسارت به صورت علمی- کاربردی در حال انجام است و امیدواریم 

با بهره مندی از فناوری به روز بتوانیم سطح رضایت مندی از خدمات شعب بیمه 
آسیا در سراسر کشور را به نقطه ایده آل برسانیم.

وی افزود: در این راســتا حدود اختیارات سرپرستی ها و شعب پس از بررسی در 
هیأت مدیره به طور قابل مالحظه ای باال برده شد که امید است با سرعت بخشیدن 
به خدمات و ســرویس دهی به ارباب رجوع در کنار شــبکه توانمند فروش ،شاهد 

اصالح ترکیب پرتفوی باشیم.
مدیرعامل بیمه آسیا با یادآوری افتتاح مجتمع تخصصی بیمه های زندگی، واحد 
پرداخت خســارت های خودروهای ســنگین در تهران و واحد پرداخت خسارت 
مشکین شــهر، بیان داشت: خرید ســاختمان و راه اندازی شعب جدید در نقاط 
دوردست کشور در دستور کار بیمه آسیا قرار دارد و با تمهیدات اندیشیده شده، در 

آینده ای نزدیک شاهد افتتاح شعب جدید خواهیم بود.

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه اعالم شد

رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛
تالش برای حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه

پرداخت 20 درصد خسارت های جانی سال ۹٧
بداجرا شدن قانون شخص ثالث دلیل باال بودن تصادفات رانندگی

مدیر عامل بیمه آسیا :
استراتژی بلندمدت بیمه آسیا راه اندازی شعب جدید است

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 76 - نیمه اول شهریور 1398
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ترقی اقتصادی : فعاالن صنعت داروســازی و تجهیزات پزشــکی که بارها 
مخالفــت خود را با ارز 4200 تومانی و تخصیــص آن اعالم کرده بودند، بر 
این باورند که این ارز باید هرچه ســریع تر از جغرافیای اقتصادی حذف شود. 
استدالل های فعاالن این حوزه حاکی از آن است که ارز 4200 تومانی برای 
اقتصاد ســالمت نه تنها کارایی نداشــته، بلکه موجب ایجاد رانت و فساد هم 

شده  است.
بیســتم فروردین سال گذشته درنتیجه نشســت فوق العاده ستاد اقتصادی 
دولت، سیاســت ارز تک نرخی بر مبنای 4200 تومان، از ســوی اســحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعالم شــد. طرحی که قرار بود به گفته 
معــاون اول رئیس جمهوری باهدف ایجاد ثبات در اقتصاد اجرایی شــود، اما 
آمارها و ارقام از نرخ تورم کاالهای اساســی در ســال ۹7 نشــان دهنده این 
موضوع اســت که این طرح عماًل با شکســت مواجه شد و جز ایجاد رانت و 

فساد در اقتصاد، دستاورد دیگری به همراه نداشته است.
ششم مردادماه ســال جاری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی 
نامه ای به رئیس جمهور اســامی متخلفان ارزی در حوزه دارو و شرکت های 
فعال در تأمین کاالهای اساســی را اعالم کرد و در این نامه مشــخصاً اذعان 
داشــت: »علی رغم تمــام تالش های به عمل آمــده و تخصیص و تأمین ارز 
برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، متأسفانه حسب اطالعات 
ســامانه رفع تعهد ارزی، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی 
مربوط به ورود کاال به کشــور علی رغم تأمیــن ارز و انقضای مهلت قانونی، 
رفع تعهد نشده و اســناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی 

کاالهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.«
فعاالن صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی که بارها مخالفت خود را با ارز 
4200 تومانی و تخصیص آن اعالم کرده بودند، بر این باورند که این ارز باید 
هرچه ســریع تر از جغرافیای اقتصادی حذف شود. استدالل های فعاالن این 
حوزه حاکی از آن اســت که ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ســالمت نه تنها 
کارایی نداشــته، بلکه موجب ایجاد رانت و فساد هم شده  است. تا جایی که 
روز گذشــته حیدرعلی عابدی از ورود نهادهای امنیتی به موضوع فســاد در 

این حوزه و تأسیس سامانه شفافیت خبر داد.
محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران عمده دلیل 
مخالفت فعاالن صنعت داروســازی با تخصیص ارز دولتــی به حوزه دارو و 
صنایع وابســته را این چنین شرح می دهد: »ارز 4200 تومانی مشمول تمام 
اجزای مؤثر در تولید دارو نمی شــود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 
4200 تومانی بهره مند می شــود و ســایر اجزای جانبی این صنعت ازجمله 
ماشــین آالت و استهالک، بخشــی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه 
می شود، لوازم بسته بندی، دستمزدها و ... مجبور به استفاده از ارز با نرخ های 
دیگر اســت که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام شده محصوالت تولیدی اثر 
باالیی دارد درحالی که دولت اصــرار دارد قیمت گذاری  داروهای تولیدی بر 
مبنای ارز 4200 تومانی باشــد، درحالی که این ارز ممکن است کمتر از 30 

درصد هزینه تولید دارو را پوشــش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو 
و تجهیزات پزشکی نیز به طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و 

واحدهای این بخش به ناچار باید سراغ ارز با نرخ های دیگر بروند.«
تشــدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر موضوعاتی است که فعاالن 
ایــن عرصه بر ایــن باورند که به مــوازات تخصیــص ارز 4200 تومانی در 
حوزه داروسازی شکل گرفته اســت. در همین زمینه حسام الدین شریف نیا 
عضوهیأت مدیــره انجمن اقتصاد دارویی از شــکل گیری » قاچاق معکوس 
داروی ایرانی به کشورهای همســایه« خبر می دهد و در توضیح این پدیده 
می گویــد: »اختالف نــرخ ارز آزاد و دولتی که دولت بــرای دارو و کاالهای 
اساســی اختصاص می دهد همان یارانه ای است که دولت به بیمار پرداخت 
می کند، اما مشکل دقیقاً از همین جا شروع می شود که داروی ایرانی به دلیل 
تخصیص ارز دولتی قیمتش پایین می آید و همین دارو به کشــورهای دیگر 

قاچاق معکوس می شود.
مشــکل در انتقال ارز 4200 تومانی به گفته ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه 
اتاق تهران از دیگر نکاتی اســت که باید به فهرســت مشکالت تخصیص ارز 
4200 تومانــی در حــوزه دارو اضافه کرد؛ چراکه به دلیل فشــار تحریم ها 
امکان جابه جایی و اســتفاده از ارز حاصل از فــروش نفت که در چند بانک 
محدود خارجی موجود اســت، تقریباً غیرممکن شده است. ریاحی همچنین 
بر این باور اســت تخصیــص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشــکی، عامل 
ضد توســعه نیز شده اســت و بازار دارو در حالی به گفته مسئوالن، امسال 
در حــدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود که این بازار به دلیل ارز 
 دولتی که به آن تخصیص یافته از ســایر بازارهــا حتی صنعت ماکارونی هم 

کوچک تر است.
ارز 4200 تومانی دارو؛ همچنان پابرجا

به رغم انتقادات واردشــده درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو و 
تجهیزات پزشــکی، اما همان طور که رئیس ســارمان غذا و دارو اعالم کرده 
نحــوه مدیریت بازار دارو به شــکل فعلی باقی خواهد ماند و تخصیص ارز به 

این نحو ادامه دار خواهد بود.
محمدرضا شانه ســاز که پس از انتصاب سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی دومین نفری است که عهده دار ریاست سازمان غذا و دارو 
شده، در اولین نشست خبری خود اعالم کرد که ارز 4200 تومانی دارو فعاًل 

حذف نشدنی است.
آزاد شدن ارز دارو و پوشش بیمه ای قوی؛ پیشنهاد بخش خصوصی

صنعت داروســازی در حال حاضر با تولید بیــش از ٥٥ درصد از مواد اولیه 
دارویی  و ۹7 درصد داروهای موردنیاز داخل از صنایع تولیدی اســتراتژیک 
محســوب می شــود و فعاالن این صنعــت تأکید می کنند کــه دولت برای 
حفااظــت از حاشــیه امن دارو باید نهایت حمایت را داشــته باشــد. آن ها 
کــه تخصیــص ارز 4200 تومانی را در تضاد با پشــتیبانی دولت از صنعت 
داروســازی تلقی می کنند، پیشــنهاد می دهنــد که دولت بــا آزاد کردن 

 ارز دارو و باال بردن پوشــش بیمــه ای باالتر، زمینه توســعه این صنعت را 
در دوران تحریم فراهم کند.

احمد شــیبانی رئیس ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با تاکید 
بر این نکته که ارز 4200 تومانی، دردی از صنعت داروســازی دوا نمی کند 
پیشنهاد می دهد که دولت به جای تخصیص ارز به این شیوه، قیمت دارو را 
واقعی کند و  اگر مردم مشــکل دارند و نمی توانند این قیمت را تقبل کنند، 

بیمه  باید آن را جبران کنند.
شیبانی در توضیح این پیشــنهاد خود می گوید: »در همه جای دنیا صنعت 
دارویی از کمک های دولت اســتفاده می کند و اینطور نیســت که صنعت و 
خدمات و بازرگانی با یک نرخ ســود و بهره وام بگیرند، بلکه پایین ترین بهره 

را به صنعت داروسازی می دهند. اما در کشور ما تفاوتی نمی کند.«
هاله حامدی فر نایب رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق تهران هم در 
پیشنهاد مشابه مطرح می کند: »دارو، تنها کاالیی در کشور است که ما مسیر 
ارتباطی آن را با مصرف کننده به صورت کامل توسط نظام بیمه درمانی، در 
اختیار داریم. اگر سوبسید ارز 4200 تومانی دارو را حذف کنیم و همان مبلغ 
را به نظام بیمه ای تزریق کنیم، می توانیم عالوه بر مبارزه با فساد ناشی از ارز 
ترجیحی، سوبســید دولتی را به صورت هدفمند به دست بیماران برسانیم؛ 
فرض کنید اگر امروز بیمــاران برای تامین یک داروی 40 هزار تومانی، 10 
هزار تومــان پرداخت می کنند و 30 هزار تومان مابقی، توســط نظام بیمه 
درمانی پرداخت می شــود، با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت این دارو به 70 
هزار تومان می رسد ولی در عوض، اگر سوبسید ارز دولتی را که معادل 2٥ تا 
30 هزار تومان از قیمت آن دارو می شــود را به نظام بیمه ای بدهیم، فشاری 
بر بیماران وارد نمی شــود و بیمار، همان رقم ســابق یا نهایتاً درصد ناچیزی 

بیش از قیمت سابق را برای آن دارو پرداخت می کند.«

ترقی اقتصادی : بر اســاس تازه ترین آمارهای منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت، در تیرماه امسال روند صدور جواز تأسیس 
صنعتی 24.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده 

درحالی که آمارهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه امســال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل با افت 60 درصدی مواجه بوده است.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور هشت 
هزار و 3٥٥ فقره جواز تأســیس صنعتی از آغاز امسال تا پایان 
تیرماه اســت که در مقایسه با پارسال 24.1 درصد رشد نشان 

می دهد.
بررســی آمارهای یاد شــده، همچنین حاکی از صدور  هزار و 
۹10 پروانه بهره برداری صنعتی در چهار ماه نخســت امسال 
است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 16.4 درصدی 

داشته است.
آمارهــای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشــتغال مجوزهای 
تأســیس صنعتــی را در این مــدت 200 هــزار و ۹72 نفر 
پیش بینــی کرده اســت. این آمارها در مقایســه با چهارماهه 

پارسال رشد 31.2 درصدی نشان می دهد.
همچنین پیش بینی اشــتغال پروانه های بهره برداری صنعتی 
صادره در این مدت 31 هزار و 2۹ نفر اســت که در مقایسه با 

پارسال 3.3 درصد افزایش نشان می دهد.
این آمارها، میزان ســرمایه گذاری جوازهای تأسیس صنعتی 
صادر شــده را ۹70 هزار و 24۸ میلیارد ریال پیش بینی کرده 
که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 26.3 درصد رشد 

نشان می دهد.
ســرمایه پروانه هــای بهره بــرداری صنعتی صــادره در این 

مــدت نیز بــا افت ٥4.٥ درصدی در مقایســه بــا چهارماهه 
 پارســال 12٥ هــزار و 4۸7 میلیــارد ریــال پیش بینــی 

شده است.
افت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن

روند رو به رشد صدور تأسیس جواز صنعتی در حالی است که 
بر اساس آمارها سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن 
و تجارت در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

60 درصد افت کرده است.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از تصویب ٥٥4 میلیون و 400 هزار دالر طرح صنعتی 
معدنی و تجاری در چهارماهه امســال در هیات سرمایه گذاری 
خارجی است که در مقایسه با آمار سه ماهه امسال بدون تغییر 

مانده است.
ایــن آمار مربوط به 24 طرح تجاری، صنعتی و معدنی اســت 
که در ســه ماهه نخست امسال مصوب شــده بودند و بنابراین 
در تیرماه امســال هیچ طرح جدیدی در هیات سرمایه گذاری 

خارجی به تصویب نرسید.
در چهارماهه نخســت پارســال، 24 طرح صنعتی، معدنی و 
بازرگانی با سرمایه گذاری 346 میلیون و 300 هزار دالری در 

هیات سرمایه گذاری خارجی مصوب شده بود.

ترقی اقتصادی :کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس بعد 
از ۸٥ سال و باتوجه به تحوالت مهم اقتصادی که در سطح 
جهان رخ داده اســت به دنبال تغییــر قانون تجارت ایران 
است؛ در این راستا نمایندگان مجلس در مرحله اول تغییر 
قراردادهای تجاری را در دســتور کار قــرار داده اند. قانون 
تجارت جزو مهم ترین قوانین اقتصادی در هر کشــور است 
که براســاس آن اصول تجارت داخلی و بین المللی استوار 
می شــود اما در این بین مصوبــه قوانین مربوط به تجارت 
در کشــور ما به ۸٥ سال پیش )سال 1311( باز می گردد 
و باوجود تحوالت بســیار گسترده در این حوزه قوانین آن 
چنان که باید و شاید تغییر نکرده و اصالح نشده اند و عمال 
قوانین مروبطه نتوانســته اند خود را با تغییرات رخ داده در 
حوزه تجارت به خصوص تجارت الکترونیک ) و تکنولوژی( 

هماهنگ کنند.
باتوجه به کاســتی ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش 
بحث اصالح قانون تجارت مطرح شــده اســت و در نهایت 
تدویــن الیحه قانــون تجارت از اوایل دهــه ۸0 در دولت 
اصالحات کلید خورد و این الیحــه در روزهای پایانی این 
دولت )ســال 13۸4( به مجلس تقدیم شد ولی به مدت 6 
ســال مورد بی مهری قرار گرفت تــا در نهایت در دی ماه 
13۹0 در کمیســیون حقوقی و قضایی به تصویب رســید 
و مجلس شــورای اســالمی هم حدود ٥ ماه بعد به اجرای 
آزمایشی آن برای ٥ سال رای مثبت داد اما شورای نگهبان 
در نهایــت ایــن مصوبه را رد کرد و بیش از 7 ســال اقدام 
عملی برای بررســی مجدد اصالح قانــون تجارت صورت 

نگرفــت تا اینکه دوباره کمیســیون قضایی مجلس به فکر 
اصالح قانون تجارت افتاده اســت. البتــه باتوجه به حجم 
بــاالی مواد این الیحه کمیســیون قضایی مجلس تصمیم 
گرفته اســت که الیحه قانون تجارت به ٥ قســمت تقسیم 
شــود و در ٥ مرحله به صحن علنی مجلس برود که اولین 
کتاب قانون آن مروبط به قراردادهای تجاری می شــود که 
در 331 ماده به صحن علنی مجلس رفته و قرار اســت در 

دستور کار قرار گیرد.
اما ســوال اصلی این اســت که در الیحه »قانون تجارت – 
قراردادهــای تجاری« چه مواردی تغییر خواهد کرد و نگاه 

قانون گذاران چگونه است؟
طبــق پیش نویس الیحه: » مصوبه کمیســیون قضایي در 
خصــوص بخش قراردادهــاي تجارتي الیحــه تجارت که 
مشــتمل بر 331 ماده است، با رویکرد روزآمد کردن، رفع 

خالها و نواقص نظام حقوقي کشــور در حوزه قراردادهاي 
تجاري، قضازدایي، تســهیل انعقاد و اجــراي قراردادهاي 
تجاري، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهاي تجاري 

و شفاف سازي در این حوزه تهیه شده است.«
در ایــن بین » پیش بیني امکان تعدیل قرارداد )ماده 3۹( 
« یکی از موارد مهم تغییرات است. در سال های گذشته به 
خصوص در زمان هایی که با تالطم های اقتصادی رو به رو 
بوده ایم عمال بســیاری از قراردادها قابلیت اجرایی شدن را 
از دست داده اند حاال باتوجه به این اتفاقات در قوانین پیش 
بینی هایی قرار اســت صورت گیرد:» با توجه به تغییراتي 
غیرقابل پیشبیني که ممکن است در عرصه بازار و فعالیت 
هاي اقتصادي به وقوع بپیوندد؛ ضروري است راهکاري در 
قراردادهــاي تجاري مورد پیش بیني قــرار گیرد تا ضمن 
توجه به اصل لــزوم قراردادها، بتواند قراردادهاي مذکور را 

متناسب با تغییرات صورت گرفته، هماهنگ سازد.«
همچنیــن یکی دیگر از مورادی که در قانون تجارت جدید 
قراراست مورد توجه قرار گیرد »پیش بیني احکام الزم در 
خصوص وثیقه تجارتي« اســت. در الیحه آمده اســت:» با 
توجه به دو معیار سرعت و امنیت در حوزه تجارت، ضروري 
اســت تا احکام خاصي بــراي وثیقه تجارتي بــه ویژه در 
خصوص به اجرا گذاشــتن وثایق مربوط براي وصول طلب، 
مــورد توجه و پیش بیني قرار گیرد کــه مصوبه مذکور به 
این امر توجه داشته است. در این بخش مؤلفه هاي مربوط 
به سنجش فضاي کســب وکار در حوزه مربوط به دریافت 

اعتبار مدنظر قرار گرفته است.«

هزارتویاصالحقانونتجارت
آیا قانون تجارت بعد از 85 سال اصالح می شود؟ گزارش

افزایش تعداد رایزنان بازرگانی

 ریال باید از صادرات حذف شود
ترقی اقتصادی : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ریال باید از صادرات حذف شــود 

گفت: صادرات غیرنفتی از نان شب هم واجب تر است.
 حســین مدرس خیابانی، در جلسه نشست هم اندیشــی افزایش حمایت های صادراتی در 
شرایط تحریم که با حضورمدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران و نمایندگان جامعه صادرکنندگان کشور برگزار شد ، افزود: تعجب می کنم که 

چرا سرمایه صندوق به ریال است.
وی ادامه داد: مگر صندوق ضمانت صادرات نیست؛ پس باید سرمایه آن به ارز باشد، بنابراین 
باید اساسنامه آن مورد بازنگری قرار گیرد واز سوی هیات وزیران تالش کنیم تا اصالح شود.
قائم مقام وزیر صمت، اظهار داشــت: نیازمند بازنگری قانون و اساســنامه صندوق از طریق 
انجام مطالعات تطبیقی صندوق با موسســات همتا توســط موسســه پژوهشهای بازرگانی 

وسازمان توسعه تجارت ایران هستیم .
مدرس خیابانی گفت: براســاس گزارش ارائه شده هدفگذاری های خوبی انجام گرفته است 
، اگر چه برخی مدیران محتاط شــده اند ولی با اقداماتــی که مدیرعامل صندوق با افزایش 
دوبرابر حد معمول پوشــش ریسک انجام داده نشانگر مدیری پر ریسک است که قابل تقدیر 

است.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: قهرمانان وپیشکسوتان ملی ما تنها 
هنرپیشه ها و ورزشکاران نیستند، امروزعرصه تولید وصادرات بیشتر نیاز به قهرمان ملی دارد 

و تجارت، تولید وصادرات کار بزرگی است که نیازبه بزرگان دارد.
وی گفت: باید به صادرات کاالهایی که تاکنون در سبد صادراتی کشور نبوده توجه داشت و 
همانطور که رهبر معظم انقالب اشــاره داشتند تولیدکنندگان رزمندگان خط مقدم هستند 
اســتفاده می کنم و عرض می کنم که صادرکنندگان خط شکنندگان هستند واگر بازارهای 

بیرون باز نشود تولید دست ما خواهد ماند.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: امروز صادرات برای ما از نان شب واجب تر است ولی باید 
بدانیم که هم شما وهم ما در جنگ نابرابر قرار داریم و امروز همانند دوران دفاع مقدس یک 

جنگ اقتصادی نابرابر است.
مــدرس خیابانی خاطر نشــان کرد:کدامیــک از مزیت های رقابتی شــما صادرکنندگان با 
رقبایتان برابر اســت که توقع داریم، بجنگیم و صادرات کنیم،همه فضای باز بانکی، سوئیفت 

نقل و انتقال ارز و کشتیرانی در اختیار آنها هست وشما با محدودیت مواجه هستید.
وی افزود: سیاســت گذاری های ارزی و تجاری در مسیر صادرات قرار دارد و از سوی دیگر 
واردات به شدت سخت شده و با افزایش نرخ ارز صرفه ندارد، از طرفی ما هم واردات 1٥00 

قلم کاال را برای حمایت از تولید داخل محدود کردیم.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: متاســفانه درآمدهای نفتی اجازه افزایش کیفیت کاالهای 
داخلی را نداده اســت ولی امروز فرصت مهیا شده و سخت شدن واردات به نفع تولید داخل 

بوده تا از محل شرایط فعلی تولید ارتقا یابد .
مدرس خیابانی گفت: سیاســت ارزی و تجاری کشــور به گونه ای است که هرکس به فکر 
صادرات نباشــد ضرر خواهد کرد و بخش عمده کاالهای ما مشمول کاالی صادراتی شده اند 
و امروزصادرکننده دیگر نباید به فکر صادرات کاالی مازاد خود باشــد بلکه از همان ابتدای 

تولید باید صادرات محور باشیم .
وی با اشــاره به فضای پرریســک کشورها و بخصوص کشــورهای منطقه، یادآور شد: نقش 
صنــدوق ضمانت صادرات ایران در این برهه تعیین کننده وبا اهمیت اســت ورشــد هایی 
که ســهم پوشــش صندوق درچهارماهه اول امســال و سال گذشته داشــته نشانگر اقبال 
صادرکنندگان به صندوق اســت. قائم مقام وزیر صمت خطاب به رئیس ســازمان توســعه 
تجارت گفت: کارکرد و مسئولیت های رایزنان بازرگانی در خارج از کشور به نحوی که هم راه 
ورود محصوالت ایرانی تسهیل گردد و هم رفتار رقبا در کشورهای محل خدمت رایزنان رصد 
وگزارش شــود نیازمند اصالح است. مدرس خیابانی همچنین با اشاره به لزوم افزایش تعداد 
رایزنان بازرگانی ، گفت: تحلیل ظرفیت های تولیدی داخل و بررســی نیازهای کشــورهای 

مقصد از سوی میزهای کاالیی سازمان توسعه تجارت ایران الزم است .
وی با اشــاره به اینکه باید میزهای کاالیی و کشــوری راه اندازی شود و اگر ظرفیت داخلی 
را بــه ظرفیت صادراتی متصل کنید مفهوم خواهد داشــت، افزود: فلش مراجعه صادرکننده 
و تجارباید برعکس شــود واگر تاکنون تاجر دنبال ســازمان توسعه بوده از امروزباید سازمان 

توسعه تجارت ورایزینان بازرگانی به دنبال صادرکنندگان بروند .
قائــم مقام وزیر صمت با اشــاره به لزوم محدود نمودن خام فروشــی، گفت: امروز صادرات 
مواد اولیه افتحار نیســت قرار بود مواد اولیه وارد ومحصول نهایی صادرکنیم جهت این نباید 
برعکس شود. مدرس خیابانی همچنین با اشاره به لزوم برندسازی کاالهای ایرانی در بازارهای 
داخلی توسط شبکه توزیع ، افزود: امروز وقت آن است که تولید کننده وصادرکننده، کاالی 
ایرانی را اثبات کند و مسئولیت پررنگ آن برعهده شبکه توزیع است . وی در پایان با اشاره 
بــه اینکه امروز بهترین فرصت برای اثبات تولیدات ومحصوالت کاالی ایرانی اســت ، اضافه 
کرد: امروزتولید مزیت صادراتی پیدا کرده اگر چه ممکن است مشکالت زیاد باشد ولی باید 

به ترتیب اولویت نیروی انسانی، مالی و منابع را بر روی حل مسایل متمرکز کنیم .

انجمن جهانی فوالد

 ایران بیشترین میزان رشد تولید فوالد 
در جهان را داشته است

ترقی اقتصادی : انجمن جهانی فوالد اعالم کرد: مجموع تولید فوالد در هفت ماهه ابتدایی 
ســال 201۹ میالدی ) 11 دی تا ۹ مرداد ( در ایران، رشد 6.4 درصدی و در جهان افزایش 

4.٥درصدی را نشان می دهد.
انجمــن جهانی فوالد در گزارش ماه جوالی ) 10 تیر تا ۹ مرداد( اعالم کرد: ایران با افزایش 
11 درصدی تولید فوالد، در بین 60 کشــور تولیدکننده فوالد در جهان باالترین میزان رشد 
از آن خــود کرد. این در حالی اســت که در این دوره زمانــی، میانگین افزایش تولید جهان 
1.۹ درصــد بود. انجمن جهانی فوالد اعــالم کرد: مجموع تولید فوالد در هفت ماهه ابتدایی 
ســال 201۹ میالدی ) 11 دی تا ۹ مرداد ( در ایران، رشد 6.4 درصدی و در جهان افزایش 

4.٥درصدی را نشان می دهد.
انجمــن جهانی فوالد در گزارش خود افزوده اســت، ایران از ابتــدای ژانویه تا پایان جوالی 
201۹میالدی، 14میلیون و ۹۸۸ هزار تن فوالد خام تولید کرد که گویای  رشد 6.4 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال 201۸ است، این میزان در مدت مشابه سال گذشته، 14 میلیون 

و ۹1هزار تن بود.
همچنین ایران در ماه جوالی 201۹ میالدی، 2 میلیون و 200 هزار تن فوالد میانی )خام( 
تولید کرد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته میالدی، یک میلیون و ۹۸1 هزار تن بود که 

رشد 11.1 درصدی تولید فوالد خام را نسبت به ماه جوالی 201۸ نشان می دهد.
در هفت ماهه نخســت سال 201۹ میالدی، 64 کشــور تولید کننده فوالد در مجموع یک 
میلیارد و ۸3 میلیون و ٥٥۸ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته میالدی)یک میلیارد و 36 میلیون و 616 هزار تن(، 4.٥ درصد افزایش یافته است. 
تولید جهانی فوالد خام در جوالی 201۹ میالدی نیز با 1.۹ درصد رشد نسبت به سال قبل 

به 1٥6میلیون و ۸۹1 هزار تن رسید.
براســاس این گزارش چین با تولید ٥77 میلیون و 64 هزار تن )رشــد۹ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال 201۸ میالدی( بیشترین میزان تولید فوالد خام جهان را به خود اختصاص 
داد. پــس از آن، هند با تولید 66میلیون و1۸۸ هزار تن، ژاپن با ٥۹ میلیون و 473 هزار تن 
امریکا با ٥1 میلیون و ۸27 هزار تن و کره جنوبی با 42میلیون و 60٥ هزار تن بیشــترین 

میزان تولید این محصول را در هفت ماهه ابتدایی سال 201۹ میالدی را به ثبت رساندند.

اما و اگرهای حذف ارز 4200 تومانی دارو

فساد و رانت در صنعت دارو با ارز 4200 تومانی 

بررسی آمارهای وزارت صنعت نشان می دهد

توسعه صنعتی با سرمایه گذاری داخلی

صنعت
تجارت
و 6



ترقی اقتصادی : ژانگ جون،رئیس دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه فودان و مدیــر مرکز مطالعــات اقتصادی 
چین، طی یادداشــتی در پایــگاه تحلیلی پراجکت 
ســیندیکیت نکاتی را دربــاره دالیل واقعی رشــد 
اقتصادی خیره کننده چین طی دهه های خیر متذکر 

شده است.
رشــد اقتصادی خارق العاده چین در دهه های اخیر 
باعث حیرت جهانیان شــده اســت؛ امــا هنوز هم 
بســیاری از افراد برداشت ها و تفسیرهای اشتباهی از 

دالیل موفقیت اقتصاد چین دارند.
رشد مستمر اقتصاد چین اغلب به نظام »سرمایه داری 
دولتــی« که در آن دولت بــا دارایی های عظیم خود 
قادر اســت یک سیاست توســعه صنعتی گسترده را 
دنبــال کند و بــا دخالت های خود از ریســک های 
اقتصادی بکاهد، نســبت داده می شــود. این نگرش 
بدین معناست که چین موفقیت های چشمگیر خود 

را مرهون کنترل دولت بر کل اقتصاد است.
اما باید گفت چنین تفســیری از اساس اشتباه است. 
البته چین از داشتن دولتی که از ظرفیت زیادی برای 
اجرای کارآمد سیاست های جامع برخوردار است، نفع 
زیــادی برده و می برد. اینکــه رهبران چین برخالف 
همتایــان خود در دموکراســی های غربی محدود به 
دوره های انتخاباتی کوتاه مدت نیستند، کمک می کند 
تا آنها برنامه ریزی بلندمدت، جامع و دوراندیشــانه را 

در دستور کار خود قرار دهند.
عــالوه بر این، قدرت دولت چین باعث می شــود که 
بتواند برنامه های خود )از جمله برنامه های پنج ساله( را 
به بهترین نحو اجرا کند؛ کاری که بسیاری از دولت ها 
در کشــورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور از 
انجامش عاجزند. حضور یک دولت قدرتمند در کنار 
ثبات اجتماعی و اقتصادی که ناشــی از وجود چنین 
دولتی است، در توانمندسازی چین برای رشد سریع 
در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و 

تحقیق و توسعه، نقش حیاتی ایفا کرده است.
با ایــن حال، دولت چیــن از ظرفیت های خود برای 
برنامه ریزی و اجرای قدرتمندانه برنامه های بلندمدت 
در راستای تقویت ریشه ای نظام سرمایه داری دولتی 
اســتفاده نمی کند، بلکه بیشــتر به دنبال اصالحات 
ســاختاری و پیشبرد روند آزادســازی اقتصاد است. 
این یک راهبــرد بلندمدت و پایدار برای دولت چین 
محسوب می شــود که می توان آن را مهم ترین عامل 
تداوم رشد اقتصادی چین در چند دهه خیر دانست؛ 
هرچند گاهی لغزش ها یا انحرافات کوتاه مدتی هم در 

آن مشاهده شده است.
جالب اینجاســت که مؤلفه های اصلــی این راهبرد 
مســتقیماً از کشورهای پیشرفته به چین آمده است. 
در چهار دهه اخیر ]از زمان به قدرت رســیدن دنگ 
شیائوپینگ[ روابط چین با کشورهای پیشرفته غربی 
به مرور بهبود یافت و ســرمایه داری غربی جای خود 
را در بین نخبــگان و فعاالن اقتصادی چین باز کرد. 
دولت چین اگرچه اهمیت بســیار زیادی برای ثبات 
قائل اســت، اما در عین حال برای ترویج موفق ترین 
شیوه های جهانی در بسیاری از حوزه ها مانند مدیریت 
شــرکتی،  تأمین مالی و مدیریت کالن اقتصادی نیز 

تالش می کند.
البته فرآیند اصالحات ســاختاری آزادسازی اقتصاد 
منحصراً با استانداردهای چینی انجام می شود. تأکید 
بر کســب تجربه و رقابت در ســطح محلی پیش از 
ورود بــه بازارهای بزرگتر و حمایت از نوآوری نهادی 
از پایین به باال، ویژگی مهم این رویکرد اســت که به 
نوعی فدرالیسم مالی ختم می شود و نقش مهمی در 

دگرگونی ساختار اقتصاد ایفا می کند.
ثمرات این رویکرد را هرگــز نمی توان انکار کرد. در 
دهه گذشــته چندین شــرکت خصوصی چینی در 
حوزه های مالی و فناوری توانسته اند برخالف همتایان 
دولتی خود، نامشــان را به عنوان رهبرانی جهانی در 

عرصه نوآوری مطرح کنند. در جدیدترین فهرســت 
٥00 شــرکت برتر جهــان از نگاه نشــریه فورچون 
)Fortune Global ٥00( نام 12۹ شرکت چینی 
دیده می شود، در حالی که 121 شرکت آمریکایی در 

این فهرست حضور دارند.
در بین شــرکت های چینی حاضر در فهرست نشریه 
فورچون، نام غول های تجارت الکترونیک جهان مانند 
علی بابا، جی.دی )JD.com( و تنسنت دیده می شود. 
شــرکت هوآوی نیز به رغم فشــارهای دونالد ترامپ 
برای تضعیف آن، توانســته است جایگاه خود را 11 
پله در مقایســه با سال گذشته بهبود بخشد. شرکت 
شیائومی که تنها ۹ ســال از عمرش می گذرد نیز با 
تبدیل شــدن به جوان ترین شــرکتی که به فهرست 
٥00 شــرکت برتر جهان از نگاه نشریه فورچون راه 

یافته، اتفاقی تاریخی را برای چین رقم زده است.
ظهور و رشد تماشایی این شرکت ها –و نقش مؤثری 
کــه آنها در بهبود رفــاه و رقابت پذیری در چین ایفا 
کرده انــد- در واقــع حاصل سیاســت های صنعتی 
تحمیل شــده از باال به پایین نیســت، بلکه ریشه در 
آزادســازی اقتصادی و نوآوری از پایین به باال دارد. 
در حالی کــه آمریکا همچنان چین را به اســتفاده 
از ابزارهای ســرمایه داری دولتی مانند اعطای یارانه 
به شــرکت های داخلی و مانع تراشــیدن بر سر راه 
شــرکت های خارجی به منظور دســتیابی به مزایای 
غیرمنصفانه متهم می کند، الزم است به این واقعیت 
اشاره کنیم که چین موفقیت های خود در عرصه های 

اقتصادی را مرهون چنین سیاست هایی نیست.
با ایــن حال،  رهبران چین نبایــد فراموش کنند که 
هنوز اصالحات اقتصادی در این کشــور کامل نشده 
اســت. اگرچه پس از سه دهه رشد اقتصادی باال -در 
بســیاری از ســال ها دورقمی- بروز یک رکود عماًل 
اجتناب ناپذیــر بوده و دولت چین نیز مجبور اســت 
کاهش نرخ رشــد اقتصادی این کشور را بپذیرد، اما 
در عین حال دولت نباید از عوامل ســاختاری منجر 
به تضعیف روند رشــد اقتصادی غافل شود؛ عواملی 
مانند افزایش هزینه هــای تأمین مالی و کاهش نرخ 

بازگشت سرمایه.
دولــت چیــن باید همچنان به تشــویق نــوآوری و 
کارآفرینــی در بخــش خصوص ادامه دهــد و نظام 
رقابتــی شــبه فدرال خــود را نیــز بیــش از پیش 
تقویــت کند. عالوه بــر این، دولت چیــن باید روند 
اصالحــات در شــیوه حکمرانی را طبــق وعده های 
خــود با شــتاب بیشــتری دنبال کند تا شــرایط را 
 برای آزادســازی هرچه بیشــتر اقتصــاد و بازارهای 

این کشور فراهم سازد.
چین راه درازی را برای انجام اصالحات ساختاری و باز 
کردن اقتصاد خود پیموده است،اما نباید چالش هایی 
که در ادامه این مسیر وجود دارد را دست کم بگیرد. 
یک ضرب المثل چینی می گوید: »در یک سفر 100 

مایلی، ۹0 مایل تنها نیمه راه است.«

اکونومیست پاسخ می دهد

 ارزش کل دارایی های منطبق بر شریعت در جهان دالیلتمایلسرمایهگذارانبهپوپولیستها
معادل 164 میلیارد دالر است

بانک داری اسالمی در جهان رشد کرد
ترقی اقتصادی : بر اساس آخرین رتبه بندی برترین مؤسسات مالی اسالمی در جهان که 
توسط نشــریه بین المللی بنکر در سال 201۸ منتشر شده است، رشد بلندمدت بانکداری 
اســالمی در مناطق مختلف ازجمله کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا به طور 
نســبی پایدار بوده است و ارزش کل دارایی های منطبق بر شریعت در جهان، معادل 164 
میلیارد دالر اســت که بانک های کاماًل اســالمی مبلغ 12٥٥ میلیارد دالر آن را در اختیار 

خود دارند.
طی سال های اخیر، بازارهای مالی اسالمی به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها، گســترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب 
مشــتریان جدید توانســته اند از رشد و توســعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار 
شوند. در این راستا، رتبه بندی انجام شده توسط نشریه بین المللی بنکر در ارتباط با برترین 
مؤسسات مالی اسالمی، نیز حاکی از این مسئله است که باوجود چالش های پیشروی نظام 
بانکداری اســالمی، این صنعت مالی در سال 201۸، با ســرعت باال در حال افزایش بوده 
و عالوه بر رشــد سریع دارایی های منطبق بر شــریعت در هر منطقه، شاهد افزایش تعداد 
مؤسســات جدید و تازه تأســیس در بازارهای کمتر توسعه یافته نیز بوده است. پژوهشکده 
پولی بانکی با توجه به گزارش بنکر، برترین موسســات مالی اسالمی جهان در سال 201۸ 

را معرفی کرده است. 
طبق این گزارش و بر اســاس آخرین رتبه بندی برترین مؤسســات مالی اسالمی در جهان 
که توســط نشــریه بین المللی بنکر در ســال 201۸ منتشر شده اســت، رشد بلندمدت 
بانکداری اســالمی در مناطق مختلف ازجمله کشــورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب 
آســیا به طور نسبی پایدار بوده اســت و ارزش کل دارایی های منطبق بر شریعت در جهان 
معادل 164 میلیارد دالر اســت که بانک های کاماًل اســالمی مبلــغ 12٥٥ میلیارد دالر 
آن را در اختیار خوددارند. افزون براین، بانک های اســالمی ســودی معادل 1٥.2 میلیارد 
دالر با متوســط نرخ بازده دارایی 1.21 درصد را طی ســال مذکور کســب کرده اند. در 
ایــن میان، نقش بانک ها و مؤسســات مالی ایرانی در میــان بانک های تجاری و تخصصی 
شــرکت های بیمه و مؤسســات مالی و اعتباری همچنان بسیار چشــمگیر و ازنظر حجم 
 دارایی هــا در باالتریــن ردیف های ایــن رتبه بندی قــرار دارند و عربســتان و مالزی در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند.
آمار به دســت آمده از مجله بنکر در سال 201۸، نشــان می دهد که ارزش کل دارایی های 
منطبق بر شــریعت با رشــد 7.6 درصدی از 1٥0۹ میلیارد دالر در ســال 2017 به 164 
میلیارد دالر در ســال 201۸ افزایش یافته اســت. این در حالی است که رشد دارایی ها در 

سال 2017 چیزی در حدود 4.7 درصد ثبت شده است. 
از سوی دیگر برخالف رتبه بندی سال گذشته، تغییر قابل توجهی در رشد دارایی ها مشاهده 
می شود، به طوریکه رشــد صنعت بانکداری اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی 
در ســال 201۸ مثبت بوده اســت. مجموع رشد دارایی ها در ســه منطقه استرالیا، اروپا و 
ایاالت متحده حدود 20.2 درصد اســت. این در حالی اســت که آسیا و کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا به ترتیب رشــد 16.3 درصد و 12.6 درصــد را تجربه کرده اند. در همین 
حال، کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس )pGCC( و منطقه منا )به استثنای شورای 
همــکاری خلیج فارس(، دارایی های خود را به ترتیب ٥ و 6.3 درصد افزایش دادند. ازاین رو 
این بازار موقعیتی فعال و پرانرژی در ســطح جهانی دارد و پیش بینی ها نشان می دهد که 
رشــد این صنعت طی ســال های آتی، حداقل دو برابر سریع تر از بانکداری رایج در سطوح 

کالن باشد. 

ترقی اقتصادی : امروزه بســیاری از پوپولیست های بالقوه 
ترجیح می دهند سیاســت های اقتصادی متعارف را دنبال 
کننــد و این رویکرد می تواند باعث حفظ ارزش پول ملی و 

جلب نظر سرمایه گذاران شود.
فرهنگ های لغت اغلب در تعریف واژه پوپولیسم می نویسند: 
سیاســت های معطوف به افراد عادی که احساس می کنند 
مورد غفلت نخبگان سیاسی قرار گرفته اند. این تعریف نشان 
می دهد که پوپولیســم تنها به اقتصاد مربوط نمی شود. در 
دهه 1۹۹0 میالدی »سباســتین ادواردز« اقتصاددان ارشد 
بانک جهانی در حوزه کشــورهای آمریکای التین و دریای 
کارائیب و »رودیگر دورنبوش« استاد فقید دپارتمان اقتصاد 
انستیتو فناوری ماساچوست )MIT( مقاله ای درباره معنای 
پوپولیســم اقتصادی منتشر کردند. آنها در این مقاله – که 
بیشــتر به مطالعه دولت های پوپولیست آمریکای التین که 
بــرای تأمین مخارج عمومی اقــدام به چاپ پول می کردند 
و این کارشــان در نهایت به فاجعه ختم می شد، اختصاص 
داشت- تأکید کردند که کسری بودجه و تورم لزوماً مانعی 

برای رشد اقتصادی نیست.
در کشــورهای دارای ســطح درآمدی متوســط هنوز هم 
دولتمردان بســیاری وجود دارند کــه می توان آنها را طبق 
تعاریف مطرح شده در فرهنگ ها لغت، پوپولیست خواند؛ اما 
در عین حال پوپولیسم اقتصادی خالص در حال حاضر بسیار 
نادر اســت و شاید تنها بتوان آن را در ونزوئال مشاهده کرد. 
امروزه بســیاری از پوپولیســت های بالقوه ترجیح می دهند 
سیاست های اقتصادی متعارف را دنبال کنند؛ سیاست هایی 
ماننــد هدف گذاری تورم، اعمال محدودیت های مالی، نظام 
ارزی شــناور و مواردی از این دســت. آنها با کمال میل به 

تکنوکرات ها میدان می دهند.
ایــن وضعیــت باعــث بــروز ســردرگمی خفیفــی برای 
ســرمایه گذاران در کشــورهای ثروتمند جهان می شود که 
البته این ســردرگمی به راحتی قابل رفع است. ممکن است 
سرمایه گذاران از سیاست های اجتماعی و همچنین سیاست 
خارجی این پوپولیســت های بالقوه وحشت کنند و از تورم 
باال، ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها، کاهش ارزش پول ملی 
و نوسانات سیاسی نگران باشند؛ اما عالقه این سیاستمداران 
پوپولیست به کار کردن به تکنوکرات ها باعث جلب نظر آنها 

)سرمایه گذاران( خواهد شد.
یکــی از سیاســتمدارانی که غربی ها چنــدان عالقه ای به 
وی ندارنــد و او را پوپولیســت می خوانند، والدیمیر پوتین 
است. رئیس جمهور روسیه یک نمونه بارز از سیاستمداران 
قدرت طلب و سرسختی است که رابطه خوبی با اقتصاددانان 
خبره و شایســته دارد. وزارت دارایی روسیه همواره بودجه 
این کشــور را با استفاده از قوانین مالی محافظه کارانه )و نه 

برای پیشبرد منافع کوتاه مدت پوپولیستی( تدوین می کند. 
نرخ تورم با اســتفاده از نرخ های بهره باال اما منصفانه کاماًل 
تحــت کنترل اســت و خانم »الویرا نابلوئنــا« رئیس بانک 
مرکزی روســیه، اقتصاددانی مورد تحسین و موجه در بین 

سازمان های بین المللی است.
تشــخیص اینکه چه عاملــی باعث جذب ســرمایه گذاران 
می شــود و چه عاملی آنها را فراری می دهد، کار دشــواری 
اســت زیرا اساساً جهان امروز بســیار پیچیده است و تنها 
یک عامل مشــخص بر جذب یا فراری دادن سرمایه گذاران 
تأثیــر نمی گذارد. در عین حال می تــوان »تغییرات ارزش 
پول ملی« را یک عامل مهم و یک ســرنخ برای تشــخیص 
اطمینان عمومی به آینده اقتصاد یک کشــور قلمداد کرد 
زیرا تغییرات ارزش پول ملی در واقع نشان دهنده این است 
که قیمت ســایه ای دارایی های یک کشــور در مقایســه با 

دارایی های سایر کشورها چه تغییری کرده است.
روبل روسیه از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون عملکرد 
بســیار خوبی داشــته اســت؛ در حالی که سیاستمداران 
قدرت طلــب که برخالف والدیمیر پوتین به سیاســت های 
اقتصادی متعارف روی خوش نشــان نداده اند، شــاهد افت 
قابل توجه ارزش پول کشورشــان بوده انــد. به عنوان مثال 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه طی ســال های 

اخیر درگیری های زیادی با مقامات بانک مرکزی این کشور 
داشته و ماه گذشته در اعتراض به باال بودن نرخ بهره پایه، 
رئیس بانک مرکزی را از ســمت خود برکنار کرده اســت. 
نتیجــه دخالت های اردوغــان در امــورات تخصصی بانک 
مرکــزی، افزایش نرخ تــورم در ترکیه و کاهش ارزش پول 

ملی این کشور طی سال های اخیر بوده است.
بــه همین صــورت می تــوان کشــورهای دیگــری را که 
سیاســتمدارانی قدرت طلب بر آنهــا حکومت می کنند نیز 
مورد بررســی قــرار داد. مثاًل مصر و پاکســتان را در نظر 
بگیرید که در هر دو کشــور نظامیــان قدرت زیادی دارند. 
مصر طی این ســال ها سیاســت های اقتصادی متعارف را 
دنبال کرده و ارزش پوند مصر بهبود یافته اســت. در سمت 
مقابل اما پاکستان انضباط الزم را در سیاست های اقتصادی 
خود رعایت نکرده و شــاهد ارزش کاهــش پول ملی خود 

)روپیه پاکستان( بوده است.
در مورد رؤسای جمهور برزیل و مکزیک نیز می توان چنین 
بررســی هایی را انجام داد. وقتی جیر بولســونارو به عنوان 
رئیس جمهور برزیل انتخاب شد، ســرمایه گذاران احساس 
می کردند کــه وی هرگز به اقتصاددانــان تکنوکرات روی 
خوش نشــان نخواهد داد، اما وی اکنون »پائولو گوئدس« 
فارغ التحصیل مقطع دکتری اقتصاد از دانشــگاه شیکاگو را 

در کابینه خــود دارد. وی همچنین اصالحاتی را در زمینه 
نظام مستمری بازنشستگی در برزیل به پارلمان این کشور 
پیشنهاد کرده است که می تواند به ثبات ملی برزیل کمک 

کند.
 اما آندرس مانوئــل لوپز اوبــرادور، رئیس جمهور مکزیک 
راه دیگری را در پیش گرفته اســت. ماه گذشــته »مانوئل 
اورزوا« که تنها هفت ماه از فعالیتش به عنوان وزیر دارایی 
مکزیک می گذشت، از سمت خود کناره گیری کرد. وی پس 
از کناره گیری از این سمت اعالم کرد تکنوکرات ها در دولت 
اوبرادور به حاشــیه رانده شــده و افراد ناالیق جای آنها را 
گرفته اند. این فعل وانفعــاالت، کاهش ارزش پزوی مکزیک 

را به دنبال داشته است.
یکی دیگر از سیاســتمدارانی که البته به ســختی می توان 
تشخیص داد که در کدام ســر این پیوستار جای می گیرد 
نارندرا مودی اســت. نخســت وزیر هند تمامی ویژگی های 
یک سیاســتمدار قدرت طلب را دارد: ناسیونالیسم افراطی 
کیش شــخصیت و تالش برای تضعیف مخالفان سیاســی. 
به نظر می رســد وی برای تکنوکرات ها ارزش قائل اســت. 
وی چــه در دوران نخســت وزیری خود و چــه در دوران 
فعالیــت خود به عنــوان وزیر ارشــد ایالت گجــرات، تیم 
کوچکــی از کارشناســان مورد اعتمــادش را در کنار خود 
داشــته اســت. مودی ظاهــراً در مــورد بودجــه رویکرد 
زورگویانــه نــدارد و می داند کــه در تدویــن بودجه باید 
محدودیت هــا را در نظر گرفت. امــا وی در عین حال طی 
دور اول نخست وزیری خود، دو بار رئیس رزرو بانک )بانک 
مرکــزی هند( را برکنار کرد که هر دو رئیس برکنارشــده 
جزو متخصصان خبره و خوش نام به شــمار می رفتند. ایده 
بلندپروازانه وی برای حذف ناگهانی اســکناس از مبادالت 
 مالی در ســال 2016 نیــز یک طرح عملــی و منطقی از 

لحاظ اقتصادی نبود.
بــا این حال بایــد اذعان داشــت که الگوی سیاســتمدار 
قدرت طلب+همراهــان تکنوکــرات یک الگوی مســتحکم 
نیســت. ثبات اگر با سیاست های مناســب برای کمک به 
رشد اقتصادی پایدار همراه نشــود، دوام نخواهد یافت. در 
واقع سیاســتمداران قدرت طلب تنها تا زمانی به اصالحات 
اقتصادی روی خوش نشان خواهند داد که این اصالحات با 

منافعشان تضاد نداشته باشند.
هرگاه اصالحات اقتصادی باعث افت موقتی اســتاندارهای 
زندگــی در کشــورهای تحــت حکومت سیاســتمداران 
قدرت طلب و پوپولیســت شــود، رأی دهندگان خواســتار 
اجرای سیاســت های پوپولیستی ســنتی در حوزه اقتصاد 
خواهند شد؛ خواسته ای که همیشه به سرنوشت بدی ختم 

می شود.

اقتصاددان چینی تشریح کرد

معجزه اقتصاد چین چگونه رقم خورد؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 76 - نیمه اول شهریور 1398

گزارش



قیصر را که دزدید؟

»دل ز ضبِط آرزو خون شد، من از ضبِط نفس 
او متاع کاروان من کاروان دزدیده ام 

خبر آمد »ســردیس قیصر امین پور به ســرقت رفت« و پیامد آن عارف و عامی به آه و فغان 
افتادند که آی دزد فرصت مناســبی دســت داد که به التزام بیت باال از حضرت بیدل بگویم 
»متاع« دزدیده شــده قابل ردیابی و حتی باز گرداندن است اما دریغ اگر »کاروان« دزدیده 
شــود! آن کاروان که می دانم و می دانید، خویشتن داری و مروت و جوانمردی و عدل بود که 

قیصر نیز از پی همین کاروان می دوید.
راســتی در همین بازار مکاره ی مجازی اگر نام قیصر را جست وجو کنید او را به کدام اثرش 
_ قبل از»در کوچه ی آفتاب«، »دستور زبان عشق«، »گل ها همه آفتابگردانند« و..._ بیشتر 
می شناســاند؟ جز به فجیع ترین شــکل ممکن و با ارجاع دادن مان بــه متن مجعولی با این 

سطرهای آغازین:
»گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
گاهی بساط عیش خودش جور می شود

گاهی دگر تهیه بدستور می شود«
متنی که با دانشی کودکانه حتی مجعول بودن آن واضح است.

این متن را نخستین بار کدام ناجوانمردی سرهم کرد و با »دزدیدن حیثیت قیصر« و سنجاق 
کردن آن به این کلمات مشوش راهی بازار سطحی و لبریز از غفلت و خواب آلودگی مجازی 
و رسانه ای کرد؟ چرا شاعران در مواجهه با چنین ستمی گریبان ندریدند و به میدان نیامدند 
و پیش از انتشار این ویروس در تمام فضاهای مجازی و رسانه ای و حتی مکتوب، »دزد«اش 

را به رسوایی متنبه نکردند؟
از آن تلخ تر خوشنویســانی که این مجعول را نوشتند و طراحان و گرافیستان و انیماتورهایی 
که بر پایه ی همین متن مجعول طراحی و انیمیشن ساختند و آهنگسازان و گویندگان و... و 
صدها صاحب هنر دیگر که باز بر پایه ی همین متن مجعول خواندند و ساختند و پرداختند 

و این قطار بر همان ریل واژگون، سال هاست که رفته و همچنان می رود!
کجایند کفن پوشان و غیرتمندان قالبی امروز که »کاروان دزدیده شده« را ببینند و دست از 

فریاد بر سر »متاع دزد برده« بدارند؟
جز این نیز بر قیصر و هم چون اوهایی »دزدان و رندانی« حمله برده اند و کاروان و کاروانساالر 

را یک جا چپاول کرده اند، هان که از یاد مبریم و مبرید!

آیدین پورخامنه: دشــوار ساختن مســیر دسترسی به 
کهنه فروشان کتاب که دستفروشی می کنند را می توان به 
نوعی، محدود کردن چرخه خرید کتاب در جامعه دانست. 
این اقدام به گســترش بساط ســایر اقالم و مصرف گرایی 

کمک کرده است.
اواخر اســفندماه ســال 13۹7 بود که خبــر جمع آوری 
دستفروشــان کتاب از خیابان انقالب منتشر شد، پیش از 
آن هم مسئوالن در هر موقعیت و نشست خبری از اجرایی 
شدن طرح جمع آوری دستفروشــان کتاب خبر می دادند 
اما برخی از بســاطی های کتابفروش خیابان انقالب آنقدر 
سابقه داشتند که کسی فکر نمی کرد روزی خیابان انقالب 

نبود آن ها را هم تجربه کند.
ایــن طرح بــا دالیلــی مانند جمــع آوری فروشــندگان 
کتاب های مبتذل، ممنوعه و چاپ هــای غیرمجاز)قاچاق 
کتاب( با همکاری اکیپ های انضباط شهری شهرداری به 
درخواست صنف کتابفروشــان و ناشران انجام شد. برخی 
از دستفروشــان خیلی ســریع آثار پرفروش را شناسایی 
و تبدیل به کتاب افســت می کنند. با ایــن روش افرادی 
که کتاب افســت  می فروشند، شــریک بی زحمِت ناشرانی 
می شــوند که هزینه تالیف یا ترجمه اثــر را پرداخته و با 
زحمت توانسته اند کتابی موفق را در سابقه نشر خود ثبت 

کنند.
دستفروشانی که افست  فروش نیستند

کهنه کتاب فروشــان و بســاطی های کتــاب پیاده راه های 
خیابان انقالب را می توان به دو گروه متفاوت تقسیم کرد. 
گروه اول، دســتفروش هایی هستند که سال هاست در این 
حوزه مشغول کارند، کتاب را می شناسند، خود کتابخوان اند 
در بساطشــان ردی از کتاب های افست و قاچاق نیست و 
کتاب های نایاب قدیمی را به صورت دست  دوم می فروشند 
عمدتا اتاق های اجاره ای نگهداری کتاب هایشــان، اطراف 
خیابان انقالب است یا کتاب هایشان را همراه با موتور برای 
عرضه می آورند، اما گروه دوم، دستفروشــانی که به کتاب 
مانند هرکاالی دیگری نگاه می کنند و به همین دلیل هیچ 
قانون نوشته یا نانوشته ای را رعایت نمی کنند و برای کسب 
سود بیشتر دست به هر کاری می زنند. می توان به سادگی 
از ســبک گفتار، رفتار با کتاب و فــرم کتاب هایی که در 
پیاده راه به صورت گسترده با عنوان ٥0 درصد تخفیف به 

فروش می رسانند، آن ها را شناخت.
جالب است که در جامعه جهانی، 14 نوامبر به عنوان روز 
جهانی دستفروشــان نام گرفته. سنت قدیمی دستفروشی 
در بســیاری از شهرهای دنیا رواج دارد و سال گذشته هم 
شورای شــهر لس انجلس به قانونی شدن دستفروشی در 
این شــهر رای داد و بر اســاس قانون جدید، دستفروشان 
می تواننــد در کنــار خیابان هــا در این شــهر کار کنند. 
نمی توان نادیده گرفت که دستفروشان کتاب در کنار امرار 
معاش خود، به نیازهای فرهنگی تعداد زیادی از شهروندان 

پاســخ می دهند و نباید همه آن ها را به یک چشم دید و با 
آن ها برخورد کرد.

مردم به دستفروشان معتبر کتاب اعتماد دارد
بســیاری از عالقه مندان کتاب، نیازهــای کتابی خود را از 
دستفروشانی تهیه می کنند که کنار خیابان ها، به خصوص 
خیابان انقالب مشــغول فعالیت بودند. کمتر کســی است 
که آثار کالســیک غرب یا مجموعه شــعری منتشر شده 
در ســال های دور را از دستفروشــان نخریده باشــد. نگاه 
به دست کهنه کتاب فروشان  کتاب خوان ها  و  کتاب دوستان 
معتبر و منصف و جایگاه آن ها به شــکلی بوده که برخی از 
کتابفروشی ها، کتاب های خود را برای فروش به بساطی ها 
می سپارند. فروشگاه های کهنه فروشی کتاب، گروه دیگری 
هستند که با دستفروشــان ارتباط نزدیکی داشتند. نبض 
نیاز کتاب جامعه دســت این دو گروه اســت و با همکاری 
یکدیگر می توانند نیاز مخاطب به کتاب های مجاز و قانونی 
اما دست دوم که در بازار روز پیدا نمی شود، رفع و به چرخه 

معیوب نشر کمک کنند.
پیشــتر، تعداد دستفروشــان کتاب در خیابان انقالب کم 
نبود و اگــر خانواده های این افراد را هــم در نظر بگیرید 
متوجه تاثیــر طرح جمع آوری دستفروشــان خواهیم بود. 
البته اثر فقدان کهنه کتاب فروشــان بیش از اینکه شــامل 
حال خود و خانواده آن ها باشــد، مخاطبان آن ها را تحت 

تاثیر قرار خواهدداد.
دستفروشــان کتاب در روزگاری از ســطح خیابان انقالب 
جمع می شوند که همزمان شاهد تعطیلی کتابفروشی های 
قدیمی این راســته بــه دلیل افزایش قیمــت بهای ملک 
هســتیم. گویی حال و هوای کتاب فروشی بدجور در حال 

تغییر است.

دستفروشان کتاب کجا رفتند؟
در جمع آوری بســاطی های کتاب در خیابــان انقالب به 
ســبک کاری آن ها توجه نشــد. در رفتاری مشابه همگی 
افست فروشــان و دست فروشان قدیمی و معتبر کتاب را از 
خیابان جمع کردند؛ اما آیا آن ها این شــغل را رها کردند؟ 
در گفت وگو بــا همکاران آن ها کــه در کوچه های فرعی 
بســاط کتاب خود را پهن کرده اند، تصویر شفاف می شود: 

خیر!
تعدادی از بســاطی های کتاب به یک میدان باالتر، یعنی 
میــدان ولیعصر کوچ کرده اند. تعــدادی در همین خیابان 
انقالب ایســتاده اند، فقط کافی است که جایشان را بدانید؛ 
با کتابی در دست یا یکی دو جلد کتاب تکیه داده شده بر 
دیوار منتظر مخاطبان آشــنای خود هستند. البته عده ای 
هم به ســمت کارهای دیگــری رفته اند، مثل حمل و نقل 
کتــاب، تبلیغ برای پایان نامه و...؛ باید در نظر داشــت که 
بیشــتر دستفروشان خیابان انقالب سال ها مشغول به این 
کار بودنــد و افزون بر ارتباطات، راه و روش دستفروشــی 
کتاب را بلدند و اگر بخواهند کار دیگری شروع کنند، باید 
همه چیز را از صفر بسازند که برای آن هایی که بعضا سنی 

را پشت سر گذاشته اند، این کار دشواتر است. 
نکتــه قابل توجه دیگر این اســت که با وجــود اقدامات 
صورت گرفتــه، حال خیابــان انقالب خالــی و پیاده روها 
برای عبور و مرور مردم آزاد نشــد؛ بلکه به ســرعت جای 
دستفروشــان کتــاب با دستفروشــان دیگــری از جمله 

مانتوفروشان، کیف فروشان، جوراب فروشان و ... پر شد.
سخت شدن دسترسی به کتاب و رواج 

مصرف گرایی
به نظر می آید در خیابان انقالب به دلیل تســهیل رفت و 

آمد و جلوگیری از پخش کتاب های غیرمجاز افست، امکان 
دسترســی عالقه مندان به کتاب های دست دوم را محدود 
کردند و امکان دسترســی به دستفروشــان کتاب از آن ها 
گرفته شد. دشوار ساختن مسیر دسترسی به کهنه فروشان 
کتاب را می تــوان به نوعی، محدود کــردن چرخه خرید 
کتاب دســت دوم در جامعه دانســت، اما در نتیجه از بین 
رفتن راه دسترســی به کتاب، راه دسترســی به کاالهایی 
چون مانتو، شــال و به طور کلی گســترش مصرف گرایی 
ساده سازی شده اســت. اجناسی مانند شال و جورابی که 
در بســاط های کنار خیابان به فروش می رسد، از کیفیت 
پایینــی برخوردار بوده و موجب تکــرار نیاز به خرید این 
کاال می شــود. به نظر می رســد نیازهای انسان امروزی از 
نیاز به تفکر آزاد به نیازهای عادی و روزمره تغییر شــکل 
داده و فردی که اســیر تحمیل های جامعه است، انتخاب 
خود را از خریــد کتاب به خرید لباس تغییر می دهد. این 
روند خود ســازنده سبک زندگی خاصی برای افراد خواهد 
شد. کتاب دســت دوم کاالیی است که عمر طوالنی دارد 
اما اجناســی که با کیفیت پایین در بساط کنار خیابان به 
فروش می رســد، عمر کوتاهی داشــته و فرد پس از مدت 
زمــان کوتاهی به خرید کاالیی جدید نیــاز پیدا می کند. 
در نتیجه افراد برای دستیابی به نیازهای ساختگی که هر 
روز افزایش پیدا می کند، مجبورند بیشتر از توان خود کار 

کنند و در نتیجه از اوقات فراغت خود می کاهند.
نتیجه چنین رفتاری شــکل   گیری افرادی نابالغ و اســیر 
رســانه ها در جامعه است، افرادی که خرد انتقادی ندارند. 
هویت اصیل خود را از دســت داده و برده کاالی مصرفی 
شده اند. انسان ها، مانند افرادی مسخ شده به دنبال کسب 
رفاهی هستند که توســط افرادی دیگر برای شان طراحی 
شــده است. در راه کسب آن رفاه، سالمتی، زمان و آزادی 
خــود را از دســت می دهند و دیگر نمی توانند نســبت به 

مسائل با ارزش زندگی انسانی عکس العمل نشان دهند.
به نظر می رسد الزم است اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
که خود به ارزش و اهمیت حضور دستفروشــان کتابی که 
به کهنه فروشــی اشتغال دارند و ســراغ کتاب های قاچاق 
نرفته اند، آگاه اســت، با ارائه تعریف های جدید، تمهیدی 
بیندیشــد تا برخــورد نهادهــای مختلــف -از ماموران 
شــهرداری گرفته تا ماموران انتظامی- بین کهنه فروشان 

و افست فروشان تفاوت قائل باشند. 
همچنین در نظــر گرفتن مکان هایــی در خیابان انقالب 
برای ادامه فعالیت های دستفروشــان می تواند در رسمیت 
بخشــیدن به فعالیت آن ها کمک کند تــا دیگر نگران به 
باد رفتن زحمات چندین ســاله خود نباشــند. در چنین 
شرایطی است که دستفروشــان هم می توانند به نوعی در 
اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان عضویت داشته باشند 
تا فعالیت آن هــا تحت نظارت باشــد و در صورت امکان  

حمایت شوند.
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 76 - نیمه اول شهریور 1398

ترقی اقتصاد   ی د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

جایخالیدستفروشانکتابدرخیابانانقالب

ترقــی اقتصادی : کتــاب »خلیل ملکی 
ایرانی« نوشته  انســانی سوسیالیســم  سیمای 
همایون کاتوزیان با ترجمه عبداهلل کوثری توسط 

نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب »خلیل ملکی؛ سیمای انسانی سوسیالیسم 
ایرانــی« نوشــته محمدعلی همایــون کاتوزیان 
به تازگی با ترجمه عبداهلل کوثری توسط نشر مرکز 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
خلیــل ملکی در ســال 12۸0 یعنی چندســال 
پیش از انقالب مشــروطه در تبریز متولد شــد و 
در سال 134۸ یعنی 7 سال پس از انقالب سفید 
محمدرضا پهلوی )1341( در تهران درگذشــت. 
ملکی به عنوان روشــنفکر و متفکر سیاسی، فعال 
با  و ســازمانده، کمونیســتی سوسیالیست شده، 
اعتقاد به آزادی و دموکراســی و عدالت اجتماعی 
و پیگیــری این اهداف از راه های مســالمت آمیز 
توانســت در بخش عظیمی از این دوران طوالنی 
و پرتب وتاب نقشــی اثرگذار در سیاست و جامعه 

ایران ایفا کند.
ملکــی یکی از رهبــران حزب تــوده در ایران و 
همچنین یکــی از آن ٥3 نفر معروف اســت که 
بعدهــا از این حزب منشــعب شــد. او از جمله  
چهره های سیاسی ایران اســت که در ملی شدن 
صنعت نفت تاثیر داشــتند. او در ســال 1326 از 
حزب توده انشــعاب کرد و به همین دلیل سال ها 
مورد لعــن و نفرین عالقه منــدان این حزب قرار 
گرفت. او در ســال های جوانی آرزوی اســتقرار 

جمهوری مدرن را در ایران، در سر می پروراند.
این چهره سیاســی در ســال 1344 همراه با سه 
تــن از همفکرانش بازداشــت و در دادگاه نظامی 
محکوم به 3 سال زندان شد. البته پس از 1۸ ماه 
از زندان آزاد شد که آزادی اش بیشتر پیامد فشار 
سوسیالیســت های اروپایی به شخص محمدرضا 
پهلــوی بود. ملکــی پس از آزادی بــه مطالعه و 
ترجمــه رو آورد امــا هیچ کدام از آثــارش، با نام 
خودش مجوز انتشــار پیدا نکردند. او در سال 4۸ 
هنگامی که 6۸ ســال داشت، درگذشت. همایون 
کاتوزیان در کتاب »خلیل ملکی؛ سیمای انسانی 
سوسیالیســم ایرانی« به معرفی و دســتاوردهای 
سیاسی اجتماعی زندگی خلیل ملکی پرداخته و 
دوران پرآشــوبی را که او در آن مشغول فعالیت 

سیاسی بوده، ترسیم کرده است.
محمدعلی همایون کاتوزیان پژوهشگر حوزه های 
علوم سیاســی، اقتصاد و نقد ادبی؛ متولد ســال 
1321 در تهــران اســت که تالیفــات زیادی به 
زبان های فارسی و انگلیســی دارد. »هشت مقاله 
در تاریخ و ادب معاصر«، »نامه های خلیل ملکی« 
»سعدی، شاعر عشق و زندگی«، »دولت و جامعه 
در ایران، ســقوط قاجار و اســتقرار پهلوی«، »نه 

مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران«، »برخورد 
عقاید و آرای ملکــی«، »چهارده مقاله در ادبیات 
اجتماع، فلسفه و اقتصاد«، »ایدئولوژی و روش در 
اقتصاد«، »نقدی بر بوف کور هدایت«، »مصدق و 
مبارزه برای قــدرت در ایران«، »صادق هدایت و 
مرگ نویســنده«، »استبداد، دموکراسی و نهضت 
ملی«، »اقتصاد سیاســی ایران: از مشــروطیت تا 
پایان سلسله پهلوی«، »ایرانیان« و »خشت خام« 
عناوین تالیفات و اشــعار کاتوزیان هستند که در 
قالــب تالیف یا ترجمه مترجمان مختلف از آثار او 

توسط همین ناشر چاپ شده اند.
کتاب »خلیل ملکی؛ سیمای انسانی سوسیالیسم 
یادداشت ها،  کتاب شناسی،  مقدمه،  به جز  ایرانی« 
نمایه و بخشــی با نام »توفیق و شکست ملکی«، 
۸فصل اصلی دارد که عناوین شان به ترتیب عبارت  

است از:
خلیل ملکی و پنجاه وســه نفر، حزب توده، مبارزه 
بر سر قدرت و ملی کردن نفت، حزب زحمتکشان 
نیروی ســوم، کودتای 1332 و بعد، مبارزه بر سر 

قدرت 133۹- 1342، ملکی: مرحله آخر.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

اما شکســت بانک جهانی در مقــام میانجی علت 
دیگر داشــت. همچنان که در فصل چهارم اشاره 
کردیم، مســئله کنترل نفت ایران نبود، بلکه این 
خواســت غیرمنطقی و غیرعملی ایــران بود که 
بانک جهانــی در مقام میانجی بــه عنوان عامل 
دولت ایران عمل کند. بدیهی اســت که این برای 
انگلیس قابل قبول نبــود، چرا که از نظر حقوقی 
پیشــنهاد ایران بدین معنی بود که وزارت دارایی 
ایران در مقام میانجی عملیات را به دســت گیرد! 
اصرار ایران بر این خواســت بیشتر نتیجه حمله 
بی امــان حزب توده به مصدق بــود، که می گفت 
حضــور بانک جهانی ثابــت می کند مصدق عامل 
امریکاست. این گونه ســخنان برخی از اطرافیان 
مصدق را چنان ترسانده بود که فکر می کردند اگر 
پیشنهاد بانک را بپذیرند، مردم ایشان را به فروش 
مملکت متهم خواهند کرد. علی شایگان و کاظم 
حسیبی، از حزب ایران، بیش از هرکس دیگر برای 
تغییر رای مصدق تالش کردند، هرچند در نهایت 
هیچ کس جز حسیبی مسئول این کار نبود. طرح 
رابرت گارنر، معاون بانک و رئیس هیئت اعزامی، 
از حســیبی پرسید چه طرح بدیلی برای پیشنهاد 
بانک دارد، حســیبی به او گفت مردی روحانی در 
خواب به او گفته که سرانجام پیروز خواهند شد.

ملکی سرسختانه از پذیرش پیشنهاد بانک جهانی 
حمایت می کرد، زیرا این پیشــنهاد مزایای بسیار 
داشــت و زیانی به بار نمی آورد. چنان که دیدیم 
پیامد رد پیشــنهاد، تحریم نفــت ایران و ریاضت 
تحمیلی اقتصاد بدون نفت بود. یک ســال و نیم 

بعــد که مصــدق مجلس هفدهم را بــا رفراندوم 
منحل کرد، یکی از دالیلش این بود که می ترسید 
مجلس باخبر شــود که او بــرای مقابله با تحریم 
محرمانه دســت به انتشار اســکناس زده است. و 
انحالل مجلــس زمینه را بــرای کودتای 1332 

آماده کرد.
بعد از پیروزی بی ســابقه مصدق در تیرماه _ قیام 
ســی تیر و رای دیوان بین المللی به نفع ایران _ 
دولت ایران روز 16 مرداد بار دیگر مسئله نفت را 
پیش کشید و اعالم کرد حاضر به مذاکره است و 
درعین حال خواستار آن شد که شرکت نفت ایران 
و انگلیس بدهی عقب افتاده ایران را که میلیون ها 
لیره اســترلینگ بود بپردازد و دولت انگلیس نیز 
وجوه متعلق بــه ایران را که نــزد بانک انگلیس 
اســت به ایران بازگرداند. انگلیس در پاسخ به این 
درخواست پیشنهاد تازه ای با تایید ایاالت متحده 
_ که بــه این علــت پیشــنهاد ترومن-چرچیل 
نامیده شد _ به ایران عرضه کرد. اصل عمده این 
پیشنهاد این بود که ایران با ارجاع مسئله غرامت 
به دیــوان داوری بین المللــی موافقت کند، حال 
آن که این دیوان عدم صالحیت خود را در مداخله 
در این اختالفات بدون رضایت ایران، اعالم کرده 
بود. انگلیس مدعی بود که این غرامت باید شامل 
خسارت شــرکت نفت بابت از دست دادن منافع 
خود )عدم النفع( تا ســال 136۹/1۹۹0 نیز باشد. 
سایر مواد آن پیشــنهاد، یعنی فروش نفت تولید 
شده و ذخیره شده به عاملیت شرکت نفت ایران و 
انگلیس، آزاد کردن وجوه متعلق به ایران در بانک 
انگلیس و کمک ده میلیون دالری ایاالت متحد به 

ایران کم و بیش مسائل حاشیه ای بود.
این کتــاب بــا 310 صفحــه، شــمارگان هزار و 
200نسخه و قیمت ٥۹ هزار و ۸00 تومان منتشر 

شده است.

آد   م های  خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

خلیل ملکی؛ سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی 

کافهکتاب

یادداشت
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