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چراتامینمالیبنگاهها
ازبورسمحققنمیشود؟

تالشبانکمرکزیبرایبازگشتآرامشبهبازارها
اجرایعملیات»بازارباز«التهاب

راازاقتصادمیگیرد؟

جداییراهبازرگانیازصنعتومعدن

صفحه 3

صفحه 4

صفحه  6

80درصدتأمینمالیدراقتصادایران
ازطریقنظامبانکیاست

یارانه پنهان انرژی، موریانه اقتصاد ایران
بازنگریدرنحوهتخصیصیارانهانرژی

وضعیتکلیامنیتسرمایهگذاریبهترشد

 نامناسب ترین مؤلفه های 
امنیت سرمایه گذاری

راهکارهایمقابلهچابکتر
باشرایطتحریمی

چند ســال پیش از زبان یکی از مدیران ایرانی شاغل 
در یکی از شــعب اروپایی گروه مشــاوران بوستون 
)یکــی از بزرگترین شــرکت های مشــاوره مدیریت 
جهان( شــنیدم که در یکی از همایش های این گروه 
این موضوع مطرح شده است که در دنیای امروز این 

یک الزام است که همه شرکت های بزرگ ...

اســتقبال از ارزهای دیجیتال به دلیل داشتن ویژگی 
رمزنــگاری درحین انتقــال در اینترنت برای امنیت 
بیشــتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن روز به روز 
در حال افزایش است. گرچه حجم رمز ارز در مقابل 
ارزهای رایج بسیار ناچیز اســت ولی با تحوالتی که 
انقالب صنعتی چهارم یا همان دگردیسی دیجیتالی...

 قوانین هر کشوری ستون اصلی نظم و امنیت در کشور 
و زیربنای دســتیابی به رشد اقتصادی است؛ همچنان 
کــه چهارچوبی برای تنظیم روابط اقتصادی بین تجار 
است که بدون آن کنترل جامعه میسر نخواهد بود. در 
این خصوص، قانون تجارت، در زمره مهمترین قوانین 

تأثیرگذار در حوزه اقتصاد...

در هفته اول مهرماه، بحث داغ تهیه یک فیلم سینمایی 
ـ و نه سریالـ  پیرامون زندگی موالنا جالل الدین بلخی 
)و نه رومی و ترکیه ای( و شــمس تبریزی، دامنه اش تا 
بدان حد بســط و توســعه پیدا کرد که دو تن از آیات 
عظام، حضرات آیات ناصر مکارم شــیرازی و حســین 

نوری همدانی ساختن آن را حرام دانستند و...

ترقی اقتصادی : براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در زمستان 1397 
ســه مؤلفه زیر به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری ارزیابی شده اند: »1. عمل 
مســئوالن ملی به وعده های داده شده؛ 2. اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات حکومتی؛ 3. عمل 

مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده.«
پایش امنیت ســرمایه گذاری به تفکیک اســتان ها و حوزه های کاری در زمستان 97 توسط مرکز 
 پژوهش های مجلس منتشر شد. این گزارش وضعیت استان ها و مشاغل مختلف را در هر فصل موردبررسی 
قرار می دهد. این گزارش، پنجمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است. در 
این گزارش، با اســتفاده از آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعاالن 
اقتصادی از همه استان های کشور، وضعیت مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال 1397 

استخراج و به تفکیک استان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه شده است.
براســاس تعریف این پژوهش، امنیت ســرمایه گذاری در شــرایطی به طور کامل برقرار می شود که 
متغیرهای اقتصاد کالن )نرخ تورم، نرخ ارز و...( باثبات یا قابل پیش بینی باشــد، قوانین و مقررات و 
رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا 
شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطالع ذینفعان برسد...
مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

ایبساخرقه
کهمستوجبآتشباشد

شرطورودرمزارزها
بهبازارمالیایران

ایراداتالیحهاصالح
قانونتجارت
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ترقی اقتصادی : مطالعات نشــان می دهد، گواهی سپرده کاالیی 
اوراق بهاداری اســت که نشــان دهنده مالکیت دارنــده آن بر مقدار 
معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط 
بورس مورد تایید باشد. تجربه جهانی در زمینه گواهی سپرده کاالیی 
و قبوض اســتاندارد انبارها نشــان می دهد این گواهی ها، ابزارهای 
متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه 
می باشد و در تامین مالی تمامی بخش های اقتصادی به ویژه بخش 
کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است. اهمیت این ابزار در ایران 
از ســال 94 شــناخته شــد و در نهایت دولت در همان سال از این 
ابزار تأمین مالی در بخش کشاورزی استفاده نمود. اواخر همان سال 
گواهی ســپرده در بازار ســکه برای تأمین مالی معرفی شد و تجربه 
موفق معامالت آن ســبب شد بورس کاال از این ابزار در جهت تأمین 
مالی بازارهای دیگری استفاده نماید و تعداد انبارهای بیشتری را برای 

پذیرش کاالهای مورد نظر گواهی ها در نظر بگیرد.
ازجمله مزایای این ابزار مالی می توان به امکان نقدینه کردن کاالهای 
راکــد، کاهش هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها، مدیریت 
فاصله زمانی بین تولید و مصرف کاال توســط تولیدکننده، کمک به 
ثبــات قیمت ها، تامین مالی تولیدکننــدگان در کوتاه ترین زمان و 

کمترین هزینه و استاندارد سازی کاالها منجر اشاره کرد.
از ایــن رو پس از زعفران و زیره، نوبت به ارائــه این ابزار مالی برای 
پســته رســید و به تازگی و در دهم مهر ماه شاهد معامله نخستین 
گواهی سپرده پسته در بورس کاال بودیم و در ادامه معامالت آتی این 
محصول در بورس کاال اتفاق خواهد افتاد. ترقی اقتصادی درباره تاثیر 
این ابزار مالی بر معامالت پســته با کارشناسان این حوزه به گفتگو 

پرداخته است.
 ثبات قیمت و ارتقا کیفیت پسته صادراتی نتیجه 

ورود پسته به بورس
مظفر محمدی کارگزار بورس پسته در شهرستان زرند استان کرمان 
و یکی از کارشناسان و فعاالن بازار پسته در گفت و گو با ترقی اقتصاد 
از مزایای عرضه پسته در بورس کاال و راه اندازی گواهی سپرده پسته 

و نیز معامالت آتی پسته می گوید. 
وی معتقد است راه اندای گواهی سپرده پسته و معامالت آتی پسته 
در بورس کاال، ثبات قیمت پســته در ابتدای فصل، ســرازیر شدن 
نقدینگی به این بازار و نیز ارتقا کیفیت پســته صادراتی را به همراه 

خواهد داشت.
این فعال بازار پســته گفت: پسته که خود را برای ورود به معامالت 
گواهی ســپرده کاالیی و معامالت آتی بورس کاال آماده می کند، با 
این دو اقدام شاهد شفافیت قیمتی خواهد بود که این نه تنها آرامش 
را بر بازار پســته حاکم خواهد کرد بلکه به نفع کشاورزان و باغداران 
خواهد بود و سبب خواهد شد کشاورزان از نرخ های واقعی محصوالت 

خود با خبر شوند.
وی با اشــاره به اینکه زیره و زعفران نیز با ورود به بورس به شفافیت 
قیمتی رســیدند اظهار داشت: عرضه پسته حتی از دو محصول زیره 
و زعفران هم عملکرد مناســب تری خواهد داشــت و اگرچه برخی 
مقاومت ها و بعضا مخالف ها درمورد ورود پسته به بورس و استفاده از 
ابزارهای مالی جدید در این حوزه وجود دارد اما باید بدانیم که بورس 
عامل شــفافیت قیمتی و ایجاد انبارهای استاندارد بوده و چشم انداز 

قیمتی مطلوب تری را ارائه خواهد نمود.
محمــدی افزود: ورود به بورس کاال و بهــره گیری از ابزارهای نوین 

مالی نه تنها افزایش نقدشوندگی را به دنبال دارد بلکه سرازیر شدن 
نقدینگی به بازار این محصول را به همراه خواهد داشت. 

این کارگزار بورس پســته در شهرســتان زرند ضمن توضیح بیشتر 
درمورد نقش گواهی سپرده کاالیی در ارتقا کیفیت پسته صادراتی به 
ترقی اقتصادی گفت: صادرکنندگان از طریق معامالت گواهی سپرده 
کاالیی به منبعی از محصول اســتاندارد و با کیفیت دسترســی پیدا 
خواهند کرد و بخش زیادی از نگرانی آنها بابت کیفیت پســته رفع 
خواهد شد. در واقع بورس اجازه صادرات پسته بی کیفیت را نمی دهد 
و پسته صددرصد باکیفیت از کشــور خارج می شود و لذا این اتفاق 
موفقیت و خوشنامی ایران در بازار جهانی را به همراه خواهد داشت.

محمــدی ابراز امیدواری کرد که گواهی ســپرده پســته از ســوی 
کشــاورزان و فعاالن حوزه پســته نظیر زعفرانکاران مورد استقبال 
قرار گیرد و گفت: اگر چنین شــود و شاهد استقبال و افزایش حجم 
معامالت پسته در گواهی سپرده و قراردادهای آتی بورس کاال باشیم 

قطعا تحول عظیمی در بخش کشاورزی رخ خواهد داد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشــان کرد: بورس 
کاال بهترین مسیر برای گذار از مبادالت قدیمی و سنتی محصوالت 
کشــاورزی به سمت روش های نوین فروش است و گواهی سپرده و 
معامالت آتی از جمله ابزارهای جدید برای جذب نقدینگی موجود در 
بازار و سوق دادن آن به بازارهایی نظیر محصوالت کشاورزی است.  

وی ازجمله مزایای عرضه پســته در بورس کاال را خروج واســطه ها 
از ایــن بازار عنوان کرد و ادامه داد: با آغاز معامالت گواهی ســپرده 
پســته در بورس کاال و امکان ورود پســته کشــاورزان به انبارهای 
اســتاندارد، این کشــاورزان هســتند که نبض بازار را در اختیار می 
گیرند و در هر زمان که بخواهند با قیمت واقعی بازار اقدام به فروش 
محصوالتشــان کرده و در کوتاه ترین زمــان ممکن، وجه حاصل از 
 معاملــه را دریافت مــی کننــد و در نتیجه دســت دالالن از این 
بازار کوتاه می شــود. وی در خاتمه با تاکید بر اینکه پسته محصولی 
صادراتی است گفت: این محصول جزو خشکباری است که قیمت آن 
عمدتا توســط تجار و صادرکنندگان تعیین می شود و پسته کاران 
نقشی در تعیین قیمت ها ندارند اما قطعا آغاز معامالت سپرده کاالیی 
و معامالت آتی پسته نقش باغداران را در تعیین قیمت و تسویه مبالغ 
پر رنگ تر خواهد کرد. همه کشــورهایی که از ایران پسته خریداری 
می کنند به راحتی و با اطمینان کامل می توانند از بورس پسته مورد 

نیازشون را تهیه کنند.
کوتاه شدن دست واسطه ها 

سید محمد ابراهیم علوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
نیز با بیان اینکه در تمام دنیا انواع کاالها در بورس های کاالیی عرضه 
و معامله می شوند به ترقی اقتصادی گفت: با عرضه انواع محصوالت 
در بورس های کاالیی عالوه بر اینکه دست واسطه ها کوتاه می گردد 
بلکه کاال سریع تر، راحت تر و با کیفیت مطلوب تر به دست مصرف 

کننده نهایی می رسد. 
وی افزود: عالوه بر کوتاه شــدن دست واسطه ها، کشف قیمت 
اتفاق افتاده و قیمت ها نیز شــفاف می شــود و نه تنها باغداران 
بلکــه صادرکننــدگان، تجار داخلــی، تجار خارجــی و فعاالن 
اقتصادی به صورت شــفاف قادر به مشــاهده نرخ ها را از روی 

تابلوهای بورس می باشند.
علــوی ادامــه داد: نظیر زیــره و زعفــران که بورس هــای آنها 
فعال اســت، جای پســته در بــورس کاالی ایران خالــی بود و با 

پیگیری های اتاق بازرگانی کرمان به عنوان قطب نخســت پســته 
ایــران و حضور کارشناســان بورس کاالی ایران در نهایت ســال 
گذشته اجرایی شــد. باید توجه داشت که شــرایط انبارهایی که 
گواهــی ســپرده را صادر می کنند بایســتی شــرایط ویژه ای به 
لحاظ بهداشــتی و تهویه باشــد چراکه پســته محصولی است که 
 به دما و رطوبت حســاس است و چنانچه شــرایط مطلوب نباشد 

عامل فساد آن خواهد بود. 
از ســوی دیگر به جهت تنوعی که پسته از نظر نوع و سایز دارد و 
انــواع آن که به اکبری، کله قوچی، فندقی و احمد آقایی تقســیم 
می شود و لذا قیمت های متنوعی خواهد داشت باید انبارهای مورد 
تایید بورس کاالی ایران طبقه بندی شود از اینرو کارشناسان آشنا 
و ویژه ای بــرای طبقه بندی این انبارهــا و انبارداران متخصصی 
برای پذیرش نیاز اســت تا باغدار پس از برداشت پسته خود آنرا به 
این انبارها که از نظر بهداشتی، تهویه، سهولت دسترسی و قابلیت 
طبقه بندی مطلوبیت الزم را دارند تحویل داده و گواهی ســپرده 
و گواهــی معامالت دریافت نمایــد.  وی تصریح کرد: از این جهت 
که انبارداران و کارگزاران، امانت داران پسته کاران و صادکنندگان 

پسته هستند باید تضامین مورد نیاز را ارائه دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به این ســوال 
کــه چطور می توان انگیزه ورود باغداران برای عرضه در بورس کاال و 
گواهی ســپرده کاالیی را ایجاد کرد گفت: آموزش از الزامات آشنایی 
فعاالن با ابزارهای نوین مالی بورس اســت. تجربه ای که در کرمان 
وجود دارد و در زمینه زعفران نیز وجود داشــته، برگزاری دوره های 
آموزشی بوده است. اتاق بازرگانی کرمان سه تا 4 دوره آموزشی برای 
آشنایی بیشتر فعاالن حوزه پسته و دست اندرکاران این بخش برگزار 
کرده و همچنین چندین دوره آموزشــی در سیرجان و زرند برگزار 
کرده و توضیحات الزم را در این زمینه ارائه داده اســت. عالوه بر این 
نحوه انجام معامالت به صورت آنالین و با اطالع رسانی قبلی آموزش 

داده شد تا دانش فعاالن این حوزه افزایش یابد.
وی در بخــش دیگــری از صحبت های خود درمــورد تاثیر گواهی 
ســپرده کاالیی در صادرات پسته ایران اظهار داشت: باید تالش کرد 
که بورس ایران بین المللی شــده و مــورد توجه بورس های دنیا نیز 
قرار گیرد البته در شــرایط تحریم که نقل و انتقال پول دشوار است 
درمورد گواهی ســپرده کاالیی که بالفاصله پس از معامله کاال، پول 
بایستی به حساب های تعریف شــده واریز گردد امکان خرید برای 
خریداران خارجــی هنوز وجود ندارد اما در فروش به صادرکنندگان 
داخلی مشــکلی وجود ندارد. تنها مشــکل و محدودیت در صادرات 
پسته همچون سایر محصوالت، حمل دریایی و تحریم های کشتیرانی 
و بیمه و نیز بخشــنامه های دســت و پا گیر داخلی و نوسانات نرخ 
ارز، ســامانه نیما و سامانه سنا اســت اما همچنان صادرات از طریق 
 زمینی به کشــورهای همســایه حمــل و از آنجا به ســایر مقاصد 

منتقل می گردد.
علوی با ســخت گیر خواندن محدودیت های داخلی و مقررات بانک 
مرکزی و گمرکی درمقابل تحریــم های خارجی گفت: با این حال 
در چند هفته اخیر جلســات خوبی میان فعاالن اقتصادی و مدیران 
بانک مرکزی و وزارت صمت برگزار شــده و نتایج خوبی نیز حاصل 
گردیده و قول های مســاعدی مطرح گردیده اســت. درمجموع به 
نظر می رســد امسال بیش از 220 تا 250 هزار تن پسته در کرمان 

تولید خواهد شد.

مزایای گواهی سپرده کاالیی برای پسته کاران 
حمید عزت آبادی عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان نیز در گفتگو با 
ترقی اقتصادی بزرگترین حسن گواهی سپرده کاالیی را قابلیت تبدیل 
آن به اوراق بهادار خواند و گفت: زمانی که گواهی ســپرده کاالیی به 
اوراق بهادار تبدیل شــد قابلیت توثیق در بانک ها را پیدا می کند و 
قدرت نقد شوندگی بیشتری خواهد داشت. بنابراین کشاورزان بدون 
نگرانی نسبت به سرقت یا آفت زدگی محصول می توانند محصوالت 
را به انبار بســپارند که این موضوع بزرگترین حســن گواهی سپرده 

کاالیی می باشد.
وی افزود: زمانی که کشــاورزان در ســاختار بورس اقدام به فروش 
گواهی ســپرده کاالیی می نمایند قاعدتا چون صادرکنندگان واقعی 
به این بســتر و آمار و اطالعات دسترسی دارند و از این طریق خرید 
می کنند، کشف قیمت منطقی صورت می گیرد و در این بین واسطه 
ها کم شده و چون صادرکننده یا مصرف کننده نهایی اقدام به خرید 
کرده است، باغداران قیمت واقعی محصول خود را بدست می آورند.

عزت آبــادی ادامه داد: یکی از مهم ترین دغدغه های صادرکنندگان 
در بخش صادرات، تامین کیفیت پســته برای تامین قراردادهایشان 
اســت و در روش گواهی ســپرده کاالیی چون انبارهای مورد تایید 
بورس کاال، استاندارهای مشخصی برای محصوالت تعریف کرده اند 
لــذا صادرکننده بدون نگرانی می تواند محصولی که خریداری کرده 
بــا همان کیفیت مورد نظر را تحویل بگیرد و با اتکا به این موضوع و 
نیز موجودی که در انبارها وجود دارد، قراردادهای صادراتی را منعقد 
نماید. عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان با اشــاره به ابزارهای دیگر 
بورس کاال بــرای معامالت محصوالت کشــاورزی گفت: روش های 
دیگــری که بورس کاال در حوزه زعفران بــکار برده و پیش می برد 
و قرار است در پســته نیز عملیاتی گردد نظیر معامالت آتی، کمک 
کننده این است که صادرکننده از طریق خرید آتی محصوالت برای 
معامالت و قراردادهای آتی خود محصول تامین نماید و بستری که به 
صورت سنتی ایجاد کرده بود و به سختی شکل می گرفته را در قالب 

قرارداد آتی، راحت تر به انجام برساند.
وی درخصوص تعداد انبارهای پذیرش شده در زمینه گواهی سپرده 
پســته نیز گفت: در حال حاضر و تاکنون 2 انبار یکی در شهرستان 
ســیرجان و دیگری در شهرســتان زرند پذیرش شده اما تقاضاهای 
دیگری نیز از برخی شهرها مطرح است و در حال طی کردن مراحل 

پذیرش خود هستند.

گواهیسپردهپستهازشفافیتقیمتیتاارتقاکیفیتمحصولصادراتی

 گواهی سپرده پسته نرخ واقعی را نمایان می کند
عاملایجادبدهکاران

دانهدرشت
واقعیت هــای  از  یکــی 
انکارناپذیر در سیستم بانکی 
ما این اســت که همه افراد 

جامعه به تسهیالت بانکی دسترسی یکسانی ندارند.
عده ای هســتند که به راحتی از بانک هــا وام می گیرند و بخش 
عمده ای از مــردم جامعه یا اکثریت افراد بــه راحتی نمی توانند 
از این تسهیالت اســتفاده کنند یا باید در صف های طوالنی قرار 
بگیرند و با استفاده از تضامین و وثایق خیلی سنگین از این وام ها 
اســتفاده کنند. اکثریت جامعه که به دلیل مشکالت موجود قادر 
به اســتفاده از تسهیالت بانکی نیســتند نیز افرادی هستند که 
از ایــن وام ها کمترین بهره را می برنــد و در بازپرداخت وام های 
بانکــی نیز کمترین بدعهدی را دارند و در مقایســه با بدهکاران 

دانه درشت بانکی ارقام پایین تری را دریافت کرده اند.
بنابرایــن می توان تایید کرد که متاســفانه در ایران بســیاری از 
افراد نمی توانند به شــکل منصفانه از وام اســتفاده کنند. اما چرا 
نظام بانکی ما به این ســمت رفته اســت؟ مشکل اصلی در نظام 
بانکی ما این اســت که بانک های ایران فقط در جذب ســپرده ها 
با یکدیگر رقابت می کنند و برای اینکه بتوانند ســپرده های افراد 
را جمع آوری کنند نرخ ســود بانکی را باال نگه داشــته اند. یعنی 
بانک ها در جذب ســپرده ها با پرداخت حداکثر ســود با یکدیگر 
رقابــت می کنند اما وقتی نوبت به اعطای تســهیالت می شــود 
همین بانک ها با دریافت وثایق ســنگین و تضامین بسیار از افراد 
مشکالت زیادی را پیش روی متقاضیان وام قرار می دهند. اینکه 
چرا نظام بانکی ما این چنین اســت، برمی گردد به عدم توجه به 

ترکیب صحیح سهامداری در نظام بانکی.
ایــن موضوع در روزهای اخیر از ســوی رئیس کل بانک مرکزی 
نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. در یادداشــت اخیر همتی بر 
این نکته اشــاره شــده اســت که وقتی یک نفر ســهم زیادی 
از ســهام بانکــی را در اختیار دارد، در این صــورت منابع بانکی 
نیــز به این فرد و اطرافیــان این فرد تعلق می گیــرد. البته این 
مسئله بیشــتر در بانک های خصوصی مطرح است و سهامداران 
ایــن بانک ها تالش می کنند تا از این قدرت خود اســتفاده کرده 
و بــرای تامین مالی خود و اطرافیان خــود تالش کنند. بنابراین 
ترکیب ســهامداری مســئله جدی اســت که باید مــورد توجه 
قــرار گیــرد. اینکه در کشــورهای دیگر وضعیت چگونه اســت 
 نیز نکته ای اســت که باید مــورد توجه مســئوالن نظام بانکی 

قرار بگیرد.
واقعیت این است که در کشورهای دیگر البته آنطور که مطالعات 
نشــان داده و شنیده ها حاکی اســت، بانک ها به جای اینکه در 
زمینه ارائه سودهای بانکی با یکدیگر وارد رقابت شوند، در زمینه 
اعطای تســهیالت به مشتری با یکدیگر رقابت می کنند و هر روز 
به دنبال یک مشتری جدید برای پرداخت این تسهیالت هستند. 
یعنی بانک ها با این اقدام تالش می کنند تا شرایط اعطای وام به 
مشــتریان خود را هر روز ساده تر کنند تا تعداد افرادی که از این 

وام ها استفاده می کنند افزایش یابد.
وقتی مبلغ وام کم باشد اما به تعداد زیادی از افراد پرداخت شود 
در این صورت ریســک پرداخت تســهیالت نیز از سوی بانک ها 
کاهش می یابد و تعداد بیشــتری از مردم از این وام ها اســتفاده 
می کنند. به عنوان مثال اگر به 20مشــتری وام پرداخت شود و 
از ایــن تعداد 20نفر در بازپرداخــت وام بد عهدی کنند، در این 
صــورت بخش عمده ای از منابع هدر می رود تا اینکه بخواهیم به 
50هــزار نفر وام پرداخت کنیــم و از این تعداد 50نفر بد عهدی 
کنند؛ چــرا که در این صورت حجم کمتــری از منابع بانکی ما 

اتالف می شود زیرا رقم پایین است.

کارشناس اقتصادی
کامران ندری



ترقــی اقتصادی : طبــق آمارها دهک هــای باالیی جامعه چندیــن و چند برابر 
دهک هــای پایینی جامعه از یارانه هــای انرژی بهره مند می شــود و عمال عدالت 
اجتماعی در توزیع یارانه ها رعایت نمی شــود. برای نمونه دهک اول 23 برابر دهک 

آخر جامعه از یارانه بنزین بهره مند می شود.
در شــرایطی که فعاالن بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی خواستار بازنگری در 
نحوه تخصیص یارانه انرژی هســتند و رئیس اتاق تهران مســعود خوانساری از سال 
گذشته بارها در این باره هشدار داده و از اثرات منفی آن بر اقتصاد و عدالت اجتماعی 
و اقتصادی در کشــور گفته است؛ گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که 
دولت در ســال جاری 987 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می کند 
که 541 هزار میلیارد تومان آن )43 درصد( سهم یارانه گاز طبیعی، 436هزار میلیارد 
تومان آن )35 درصد( ســهم یارانه بنزین، 181 هزار میلیارد تومان )15درصد( سهم 
یارانه نفت گاز و 85 هزار میلیارد تومان ) 7درصد( ســهم سایر) برق، آب و...( یارانه 
های پنهان انرژی است. البته این حجم از ثروت ملی در حالی به عنوان یارانه انرژی 
پرداخت می شود که طبق آمارها دهک های باالیی جامعه چندین و چند برابر دهک 
های پایینی جامعه از یارانه های انرژی بهره مند می شــود و عمال عدالت اجتماعی 
در توزیع یارانه ها رعایت نمی شود. برای نمونه دهک اول 23 برابر دهک آخر جامعه 
از یارانه بنرین بهره مند می شــود و این عدد برای یارانه برق 3.6 برابر و برای یارانه 

گاز 2.5 برابر است.
در ابتدای هفته جاری رئیس اتاق تهران در یادداشتی در همین زمینه که در روزنامه 
اعتماد با عنوان »فاجعه یارانه انرژی« منتشر شد؛ نوشت:» دولت ایران در طول تمام 
سال های گذشته، به بخش های مختلف یارانه پرداخت کرده و در شرایطی که منابعی 
گسترده برای این امر در نظر گرفته شده، آنچه در عمل رخ داده، حاکی از یک فاجعه 
گســترده اســت. فارغ از بحث یارانه نقدی که از چند سال قبل کلید خورد و به نظر 
به اهداف کالن خود دســت نیافته، امروز دولــت در دیگر حوزه ها نیز یارانه پرداخت 
می کند و مشخص نیست دقیقا این روند با چه هدفی ادامه دارد. هدف اصلی پرداخت 

یارانه ها، حمایت از اقشــار کم درآمد جامعه و افزایش عدالت اقتصادی اســت، اما آیا 
آنچه در عمل رخ می دهد در مسیر محقق کردن همین هدف است؟«

همچنین در بخش دیگری از این یادداشــت آمده است:» وقتی یارانه به طور مساوی 
به همه اقشــار پرداخت می شود، یعنی میزان بهره بردن از آن بسته به امکاناتی است 
که هر فرد برای بهره بردن از این یارانه دارد. در رابطه با انرژی قطعا اقشار کم درآمد، 
شرایط استفاده کمتری از اقشــار پردرآمد دارند و این هدف اصلی پرداخت یارانه را 
رسما به فراموشی می سپرد. برای مشخص شدن میزان بزرگی این عدد می توان یک 
محاسبه ساده انجام داد. عددی که دولت در حال حاضر به عنوان یارانه در بخش های 
مختلف پرداخت می کند، اگر نقد شده و به حساب افراد ریخته شود، در هر ماه به هر 

ایرانی به اندازه یک میلیون تومان، یارانه خواهد رسید.«
اما باتوجه به بودجه کالنی که هر ســاله برای یارانه انرژی تخصیص داده می شــود  
چــرا دولــت و مجلس و دیگر نهادهــای اثر گذار هیچ گامی بــرای بازنگری در این 
خصــوص بر نمی دارند؟ به اعتقاد کارشناســان؛ دولت، مجلس و.. به دلیل نگرانی از 
تبعات اقتصــادی افزایش قیمت های انرژی بر زندگی مــردم و آثار تورمی آن هیچ 
اقدامی در این حوزه انجام نمی دهند. در سال های گذشته موضوع بازنگری در نحوه 
تخصیص یارانه انرژی و افزایش قیمت حامل های انرژی به دفعات مطرح شده است 
ولی هیچ زمان به نتیجه ای مشــخص و جراحی اقتصادی منجر نشده است. در این 
بین باتوجه به شــروع فصل بودجه نویسی در سال جاری در هفته های گذشته این 
موضوع باردیگر مطرح شده و روز گذشته در مجلس شورای اسالمی هم جلسه ای در 
این خصوص تشکیل شد و طبق شنیده ها سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه 
برنامه ای را مدون کرده اســت اما باید دید آیا این اقدامات در نهایت به بازنگری در 
نحوه تخصیص یارانه انرژی و حرکت به ســمت واقعی شدن قیمت حامل های انرژی 

منجر می شود؟
براســاس نابرابری ها و نبــود عدالت اقتصادی و اجتماعــی در توزیع یارانه بنزین و 
به صورت کلی یارانه انرژی ســال گذشــته اتاق تهران طرحی را به مسئوالن دولتی 

پیشــنهاد داد تا یارانه بنزین به جای اختصاص بــه خودرو طی مکانیزمی به صورت 
نقدی به افراد و خانواده ها پرداخت شــود و قیمت بنزین هم آزاد شــود. مســعود 
خوانســاری رئیس اتاق تهران در این باره گفتــه بود:» در روش فعلی، افراد ثروتمند  
نســبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند 
بــه این معنا که هــر چقدر فرد پولدارتــر بوده و در دهک باالی درآمدی هســتند 
مصرف بنزین شــان هم بیشــتر اســت و از این یارانه بیشتر اســتفاده می کند. این 
رفتار نوعی بی عدالتی توزیعی اســت؛ پس در صورتی که روند کنونی براساس طرح 
 ارائه شــده به دولت اصالح شود، قاچاق سوخت به کشــورهای همجوار هم کاهش 

پیدا می کند.«

ترقی اقتصادی : تازه ترین گــزارش مجمع جهانی اقتصاد از 
وضعیت رقابت پذیری جهانی به صــورت اختصاصی در اختیار 
نهادهــای همکار با این مجمع، از جمله اتاق ایران قرار گرفت. 
در این گزارش رتبه رقابت پذیری ایران 10 پله سقوط کرده و 
به 99 رسیده است. ایران از میان 12 رکن رقابت پذیری، فقط 
در 4 رکــن به کارگیری فناوری اطالعات، بهداشــت، مهارت و 
نوآوری کســب وکارها امتیاز بهتری نسبت به سال قبل کسب 

کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد، جدیدترین گزارش رقابت پذیری جهانی 
را تنظیــم کــرده و نتیجه کلــی آن را در اختیــار اتاق ایران  

به عنوان نهاد همکار با این مجمع قرار داده اســت. با توجه به 
اینکه مشــروح گزارش رقابت پذیری جهانی به طور رسمی در 
روزهای آتی منتشر می شــود، اتاق ایران نیز متعاقباً جزئیات 

بیشتری در خصوص این گزارش اعالم خواهد کرد.
در این گزارش که جمهوری اسالمی ایران نیز به مدت 10سال 
پیاپی در آن حضور داشــته، امتیاز و رتبه رقابت پذیری کشور 
بر اســاس اطالعات ســال 1397 )با ضریــب 30 درصد برای 
مؤلفه های مبتنی بر نظرسنجی از فعاالن اقتصادی و با ضریب 
70 درصد برای داده های آماری رسمی( توسط مجمع جهانی 

اقتصاد محاسبه شده است.

در گزارش رقابت پذیری جهانی 2019 که با حضور 141کشور 
)دربرگیرنــده 99 درصــد از تولید ناخالــص داخلی جهان و 
94درصد از جمعیت جهان( انجام شــده است، ایران با کسب 
امتیــاز 53 )از مقیاس 0 تا 100( در رتبه 99 جای گرفته که 
در مقایســه با امتیاز 54.9 و کســب رتبه 89 در گزارش سال 
گذشــته، با افت 1.9 امتیاز و 10 پله ســقوط در رتبه مواجه 

شده است.
در این گــزارش، ایران از میان 12 رکــن رقابت پذیری، فقط 
در 4 رکــن به کارگیــری فناوری اطالعــات و ارتباطات )84( 
بهداشــت )72(، مهارت )92( و توانایی نوآوری کســب وکارها 
)71( توانســته است امتیاز بهتری را نســبت به گزارش سال 
گذشــته کســب کند. این در حالی اســت که نهادها )120( 
زیرســاخت ها )80(، ثبات اقتصاد کالن )134(، بازار محصول 
)133(، بازار نیروی کار )140(، نظام مالی )123(، اندازه بازار 
)21( و پویایی کسب وکار )132(، هشت حوزه ای هستند که با 
کاهش امتیاز رقابت پذیری وضعیت بدتری را نسبت به گزارش 

سال گذشته نشان می دهند.
بــا توجه بــه بی ثباتی های ســال گذشــته در فضــای کالن 
دنبــال  بــه  و  ارزی  حــوزه  در  به ویــژه  کشــور،  اقتصــاد 
آن افزایــش تــورم، اقتصــاد کالن کشــور یکــی دیگــر از 
 حوزه هایی اســت کــه وضعیت وخیمی را در گزارش امســال 

تجربه می کند.
پیرو این بی ثباتی ها، بازار محصول نیز وضعیت بدتری را نسبت 
به گزارش سال گذشته تجربه کرده است که افزایش اثر مخرب 
مالیات هــا و یارانه ها )برای مثــال یارانه های ارزی که در مورد 
برخی اقالم کاالیی پرداخت شد( در تضعیف رقابت داخلی در 

گزارش امسال نقش داشته است.
در گزارش ســال جاری، ایاالت متحده آمریکا که سال گذشته 
عنــوان رقابت پذیرترین کشــور دنیــا را در کارنامه داشــت 
صدرنشینی اش را به رقیب ســال گذشته خود یعنی سنگاپور 
واگذار کرده اســت. هنگ کنگ از رتبه 7 در ســال گذشته به 

رتبه 3 صعود کرده است. هلند نیز با صعود 2 پله ای بر جایگاه 
چهارم نشسته است.

از سوی دیگر سوئیس و ژاپن هرکدام با یک پله تنزل نسبت به 
سال گذشته، به ترتیب در رتبه های 5 و ششم جای گرفته اند. 
آلمــان با 4 پله تنزل جایگاه هفتــم را به خود اختصاص داده 
است و سوئد با 1 پله پیشرفت رتبه هشتم را کسب کرده است 
اما جدول 10 رقابت پذیرترین اقتصاد دنیا با دو کشور انگلستان 
با یک پله افت و دانمارک با کســب رتبه مشابه سال پیش به 
ترتیب به عنوان نهمیــن و دهمین اقتصادهای رقابت پذیر دنیا 

پایان می یابد.
از میان 141 کشــور حاضر در گــزارش رقابت پذیری جهانی 
  )133( ونزوئــال   ،)132( ماداگاســکار  کشــورهای   ،2019
موریتانی )134(، برونــدی )135(، آنگوال )136(، موزامبیک 
)137(، هائیتی )138(، جمهــوری دموکراتیک کنگو )139( 
یمن )140( و چاد )141( با قرار گرفتن در ده رتبه آخر جدول 

رتبه بندی، کمترین رقابت پذیری اقتصادی را نشان می دهند.
جمهوری اسالمی ایران با کسب رتبه 99، در میان کشورهای 
هم منطقه خود تنها قبل از تاجیکستان )رتبه 104(، پاکستان 
)رتبه 110( و یمن )رتبه 140( قرار می گیرد و باقی کشورهای 
منطقه همگی رتبه های بهتری را نســبت به کشورمان کسب 

کرده اند.
به طورکلی، می توان گفت در مقایســه با گزارش سال گذشته 
کشورهای بیشــتری از منطقه در رقابت پذیری از ایران پیشی 
گرفته انــد. همچنین، ایران با 10 پله تنزل، بیشــترین کاهش 
رقابت پذیری را در میان کشــورهای منطقه داشته است. پس 
از ایران، لبنان و گرجســتان هر یــک با 8 پله تنزل و عمان با 
6 پله تنزل بیشــترین تضعیف رقابت پذیری را تجربه کرده اند. 
آذربایجــان با 11 پله صعود، کویت بــا 8 پله، بحرین با 5 پله 
قزاقســتان با 4 پله و عربستان سعودی و اردن هریک با 3 پله 
صعود، بیشترین پیشــرفت را در رقابت پذیری منطقه به خود 

اختصاص داده اند.

راهکارهایمقابلهچابکتر
باشرایطتحریمی

چند ســال پیش از زبــان یکی از 
مدیــران ایرانــی شــاغل در یکی 
از شــعب اروپایی گروه مشــاوران 
بوستون )یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره مدیریت جهان( شنیدم که 
در یکــی از همایش های این گروه این موضوع مطرح شــده اســت که در 
 IT دنیای امروز این یک الزام اســت که همه شرکت های بزرگ حتما یک
venture داشته باشند، منظور از این عبارت، سرمایه گذاری خطرپذیر در 
حوزه IT و ایجاد استارت آپ و شبه استارت آپ هایی در این حوزه و مرتبط 

با نیازهای خود است.
امــروز در لیســت بزرگتریــن و ارزشــمندترین شــرکت های جهــان 
شــرکت های دانش محور به ویــژه در حوزه فنــاوری اطالعات بــا اقتدار 
در صدر لیســت قرار دارنــد، اما ابعاد ماجرا بزرگتر از این حرفهاســت، در 
این لیســت بلندباال به ســایر شــرکت ها که به ظاهر در عرصه های سنتی 
)نظیر تولید نوشــابه، فســت فود و...( فعال هســتند نگاه کنیم و در نحوه 
عملکرد آن ها عمیق تر شــویم مشــاهده خواهیم کرد کــه چگونه فناوری 
کل فرآیندهــای کاری آنهــا را متحول کــرده و چگونه این شــرکت ها با 
 قــدرت در حوزه هــای دانش بنیان و شــرکت های نوپای فنــاوری محور 

سرمایه گذاری می کنند.
 )IT در ســطح کالن تر با توجه به نفوذ فناوری در همه حوزه ها )و نه فقط
میتوان گفت )با الهام از پیشــنهاد گروه مشــاوران بوســتون( امروزه الزم 
اســت که همه شرکت ها یک Tech venture و یک هسته سرمایه گذاری 
جســورانه در حوزه های مرتبط با فناوری های روز داشته باشند تا از دل آن 
اســتارت آپ هایی جهت پاسخگویی به نیازهای شرکت با ابزار فناوری پدید 

آید.
چرا باید به سمت سرمایه گذاری استارت آپی رفت؟

الف( پیشــرفت های فناوری امروز به حدی اســت که هر لحظه امکان دارد 
یک کارآفرین ناشــناخته با یک فناوری نوظهور تبدیل به رقیب شرکت ها 
و فراتر از آن تبدیل به رقیب کســب و کارهای سنتی شود و طومار زندگی 
شــرکت های بزرگ و کهنسال و حتی یک کســب و کار قدیمی را در هم 
بپیچد. زمانی که یک کســب و کار یا بهتر بگوییم یک مدل کســب و کار 
)business model(  از رده خارج میشــود، شرکت هایی که بر بستر آن 
مدل کار میکنند، الجرم یا باید خود را وفق دهند یا کوچک/نابود شوند، که 

معموال حالت دوم بیشتر رخ می دهد.
ب( عصــر فناوری، عصر فرصت های بی شــمار و حتی ناشــناخته اســت 
سرمایه گذاری در یک استارت آپ مانند سرمایه گذاری در یک زمین بی ارزش 
اما دارای پتانســیل وجود معدن طال است، سرمایه گذاری های استارت آپی 
عموما کم حجم هســتند، اما ســودهای بالقوه آن می تواند ارقام نامحدودی 
بــه خود بگیــرد. در واقع تجارب دهه های اخیر بخوبی نشــان می دهد که 
الزم نیست شرکتی برای رفتن به سمت این حوزه سرمایه گذاری، از جانب 
رقبا احســاس خطر کند، مزیت های بالقوه موجود خود می تواند به تنهایی 
 مشــوق کافی برای سرمایه گذاری در شرکت های اســتارت آپی و ایده های 

جسورانه باشد.
پ( طی ســال های گذشــته موج شــتابان رشد ســرمایه گذاری جسورانه 
و تاســیس تعداد بیشماری شــرکت های نوپا و خطرپذیر در سطح جهان 
باعث شــده در محیط هــای آکادمیــک و غیرآکادمیک دانــش تئوریک 
و تجربی بســیار قوی در حــوزه مدیریت این نوع کســب و کارها، با هدف 
بیشــینه کردن شــانس موفقیت و بــازده اقتصادی و کاهش ریســک ها 
ایجاد شــود. به صورت مشخص ذیل دانش ســرمایه گذاری های جایگزین 
مدیریــت  و  ســرمایه گذاری  اصــول   )alternative investment(
اقتصادی و حقوقی ســرمایه گذاری های نوپا و خطرپذیر به خوبی توســعه 
 یافته اســت و مفاهیم مربوطه به راحتی از طریق یک جســتجوی ســاده 

قابل دسترس است.
ت( ســرمایه گذاری خطرپذیر و تشکیل استارت آپ های دانش بنیان ابزاری 
 )Intrepreneurship(  است برای تحقق مفهوم کارآفرینی درون سازمانی
که در نقطه مقابل مفهوم ســنتی کارآفرینی )entrepreneurship( به 

عنوان یک فعالیت مستقل قرار می گیرد. 
در ارتباط با نیروهای توانمند و نخبه در شرکت های بزرگ یک مثل معروف 
مدیریت وجود دارد: use them or lose them یا از آنها اســتفاده بکن 
یا از دست می روند، گاهی موقع در چارچوب های خشک و بعضا گریزناپزیر 
شــرکت های بزرگ و بالغ نیروهــای نخبه و صاحب فکر قــادر به حرکت 
نبوده و کارفرمایان نیز بدرســتی نمی توانند از توانمندی آن ها بهره بگیرند 
و همین عاملی جهت اســتعفا و خروج این ســرمایه ها از شرکت می شوند، 
کارآفرینی درون ســازمانی پاســخی برای رفع این مشــکل است و امروزه 
 میتوان این مفهوم را در قالب تأسیس و مدیریت شرکت های نوپا در ارتباط 

با شرکت اصلی محقق نمود.
مقابله چابکتر با شرایط تحریمی

ث( مقابله چابکتر با شــرایط تحریمی: استارت آپ های دانش بنیان متشکل 
از جوانــان خالق و تحصیلکرده با انعطــاف و چابکی ذاتی که در آن نهفته 
اســت میتواند با سرعت و ضریب موفقیت بیشــتری نسبت به بومی سازی 
فناوری هــای ممنوعــه اقــدام نموده و نیازهــای صنایع را بــرآورده کند. 
شــرکت های نوپای کوچکی که حول یک مسئله و موضوع مشخص شکل 
گرفته اند و هر فرد بصورت مستقیم نقش خود در حل مشکالت را می بینید 
)مانند شرکت ها و سازمان های بزرگ نقش و اثر افراد محو نمی شود( باعث 
می گردد تا در باالترین حد ممکن پتانســیل ها هر یک از اعضای شــرکت 

شکوفا شود.
در مجمــوع، با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به فرصت های بالقوه ای 
کــه در این حوزه وجود دارد، کامال منطقی اســت که شــرکت های بزرگ 
بیش از پیش به ســرمایه گذاری در این حوزه روی آورده و شروع به ایجاد 
یا خرید/سرمایه گذاری در استارت آپ های موجود نمایند، شاید یکی از این 
اســتارت آپ ها بتواند مسیر آینده شــرکت مزبور و حتی صنعتی که در آن 

فعال است را تغییر دهد.
البته پیشنهاد ما به شرکت های بزرگ حضور مستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم 
و از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، شتاب دهنده های تخصصی 

فعال در این عرصه و... است. 
ماننــد هر نوع ســرمایه گذاری پرریســک دیگــری رعایت نمــودن اصل 
تنــوع و قرارنــدادن همــه تخم مرغ هــا در یک ســبد الزامی اســت، اما 
نحــوه اجرای اصل مذکور در ایــن حوزه متفاوت از ســایر حوزه ها بوده و 
صرفــا ســرمایه گذاری تصادفی در چند اســتارت آپ باعث تنوع ســازی و 
کاهش ریســک نمی شــود. عالوه بر این شیوه مدیریت شــرکت های نوپا 
 متفاوت از شــرکت های ســنتی و بالــغ بوده و مجموعــه مدیریتی خاص 

خود را طلب می کند.
 )tailor made( جهــت افزایــش انعطاف عمل و همچنیــن ویژه ســازی
ســرمایه گذاری های انجام شــده با نیازهای شــرکت، به جای مراجعه به 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر موجود، چند شرکت بزرگ )فعال در 
یک صنعت و یا در چنــد صنعت مرتبط( با یکدیگر می توانند یک صندوق 
ســرمایه گذاری جسورانه تشــکیل دهند که در ذیل آن و با کمک سرمایه 
تزریق شــده به این صندوق در اســتارت آپ ها و شرکت های نوپای مرتبط 
با کسب و کارشان ســرمایه گذاری کرده تا آنها را در جهت رفع چالش های 
پیــش رو و یا خلق راهکارهای جدید درآمدزایی و یا کاهش هزینه ها کمک 

کنند.

ترقی اقتصــادی : براســاس ارزیابــی فعــاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در این پیمایش، در زمستان 1397 سه مؤلفه 
زیر به عنوان نامناســب ترین مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری 
ارزیابی شده اند: »1. عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده؛ 
2. اعمال نفوذ و تبانی در معامــالت ادارات حکومتی؛ 3. عمل 

مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده.«
اســتان ها  تفکیــک  بــه  ســرمایه گذاری  امنیــت  پایــش 
مرکــز  توســط   97 زمســتان  در  کاری  حوزه هــای  و 
پژوهش هــای مجلس منتشــر شــد. این گــزارش وضعیت 
 اســتان ها و مشــاغل مختلــف را در هر فصل موردبررســی 

قرار می دهد.
ایــن گــزارش، پنجمیــن ســنجش فصلی شــاخص امنیت 
ســرمایه گذاری در ایران اســت. در این گزارش، با استفاده از 
آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت 
فعاالن اقتصادی از همه اســتان های کشور، وضعیت مؤلفه های 
امنیت سرمایه گذاری در زمستان ســال 1397 استخراج و به 
تفکیک استان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه شده است.

براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی 
به طور کامل برقرار می شــود که متغیرهای اقتصاد کالن )نرخ 
تورم، نــرخ ارز و...( باثبات یا قابل پیش بینی باشــد، قوانین و 
مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف 
و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت 
ضرورت تغییر، تغییراتشــان در زمان معقولی پیش از اجرا به 
اطالع ذینفعان برسد، همچنین ســالمت اداری برقرار باشد و 
اطالعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در 
دسترس همه شــهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از 
تعرض مصون باشــد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و 
تضمین شده باشــد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و 
ســالم و کارآمد باشند که هرگونه اســتفاده خودسرانه و بدون 
اجازه از دارایی هــای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس 
مقرون به صرفه نباشــد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه 
به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین 
زمان، مال ازدست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت 
کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز 

اقتصادی رایج باشد.

طبق این گزارش، شــاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران 
در زمســتان 1397 کمیــت 6.18 از 10 )10 بدترین حالت( 
ارزیابی شده اســت. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز 
گذشته 6.43 محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت 
ســرمایه گذاری در زمستان 1397 نســبت به فصل قبل از آن 
مناسب تر ارزیابی شده اســت. به عبارت دقیق تر، وضعیت کلی 
امنیت ســرمایه گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل 
از آن از منظر فعاالن کسب وکار مشارکت کننده در این مطالعه 

بهتر ارزیابی شده است.
براســاس ارزیابــی فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننده در 
این پیمایش، در زمســتان 1397 ســه مؤلفه زیــر به عنوان 
نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند: 
»1. عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده؛ 2. اعمال نفوذ و 
تبانی در معامالت ادارات حکومتی؛ 3. عمل مسئوالن استانی و 

محلی به وعده های اقتصادی داده شده.«
از ســوی دیگر مناســب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری 

)نســبت به ســایر مؤلفه ها( طی زمســتان 1397 عبارتند از: 
»1. رواج توزیــع کاالی قاچاق؛ 2. اســتفاده غیرمجاز از نام و 
عالئم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. میزان اختالل ایجادشــده 
در اثر تحریم های خارجی درحالی که براســاس ارزیابی فعاالن 

اقتصادی.«
مشارکت کننده در پیمایش پاییز 1397 سه مؤلفه زیر به عنوان 
نامناســب ترین مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری ارزیابی شده 
بودنــد: »1. عمل مســئوالن ملی به وعده های داده شــده؛ 2. 
اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی؛ 3. اعمال نفوذ و تبانی در 

معامالت ادارات حکومتی.«
همچنین مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری )نسبت 
به سایر مؤلفه ها( طی پاییز 1397 عبارت بودند از: »1. سرقت 
مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات و ماشــین آالت(؛ 2. اســتفاده 
غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. رواج توزیع 

کاالی قاچاق.«
این گزارش با اســتفاده از دو مجموعه داده های پیمایشــی و 

آماری و شــاخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایشــی 
و آماری(، تهیه شــده اســت. براســاس یافته هــای داده های 
پیمایشــی این پژوهش در زمســتان 1397، فعاالن اقتصادی 
مشــارکت کننده در این پیمایش از کرمانشــاه، زنجان، قزوین 
نامناســب ترین ارزیابــی و از اســتان های خراســان جنوبی 
سیستان و بلوچســتان، یزد مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت 
امنیت سرمایه گذاری در استان هایشــان ارائه کرده اند. پس از 
تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشــی در این پژوهش 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین نامناسب ترین 
و اســتان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان 
مناسب ترین وضعیت را ازنظر شــاخص امنیت سرمایه گذاری 
نسبت به ســایر استان ها در زمســتان 1397 کسب کرده اند. 
مقایســه شاخص امنیت ســرمایه گذاری بین دو مطالعه پاییز 
1397 تا زمســتان 1397 نشــان می دهــد در مطالعه فصل 
پاییــز 1397 به ترتیب ســه اســتان مرکزی، ســمنان و یزد 
جزء مناســب ترین ها ارزیابی شــده بودند و ســه استان ایالم 
 خوزســتان و البــرز به ترتیب جزء نامناســب ترین اســتان ها 

ارزیابی شده بودند.
ایــن نتایــج می تواند حاکــی از فاصله میــان ذهنیت فعاالن 
اقتصادی )پیمایش( با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشــد. 
انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم 
نمونه هــای قابل قبول پیمایش به حداقــل قابل تعمیم )حدود 

11470 مورد( کاهش یابد.
براســاس نتایج این مطالعه، در زمستان 1397، از بین 9 حوزه 
فعالیت اقتصــادی، فعاالن اقتصــادی در حوزه های ارتباطات 
توزیع و ... )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( 
بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصــادی در حوزه های معدن به جز 
نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت ســرمایه گذاری 
ارائه کرده اند. درحالی که در پاییز 1397)مطالعه فصل قبل(، از 
بین 9 حوزه فعالیــت اقتصادی، فعاالن اقتصادی در حوزه های 
صنعت )شــامل کلیه صنعــت و موارد مرتبط با ســاختمان(  
بدترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزه های هتل، رستوران 
تهیه و توزیع غــذا و حوزه های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین 
آب و برق و گاز مشــترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری درکشور
وضعیتکلیامنیتسرمایهگذاریبهترشد
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ترقی اقتصادی : عزت آبادی پور عضو هیات رییســه اتاق 
بازرگانی کرمان گفت: ســرمایه هوشــمند است و مالکان 
ســرمایه نیز از این هوشمندی برخوردار هستند؛ در نتیجه 
به نظر می رســد که پســته نیز همانند زعفران و زیره به 
عنــوان محصولی جذاب وارد بازار آتی بورس کاال شــود و 

معامالت آن رونق بگیرد.
 هفته گذشته معامالت گواهی سپرده پسته در بورس کاال 
آغاز شــد و هفته آینده نیز قرار است معامالت قراردادهای 
آتی پســته راه اندازی می شود. در این میان خبر می رسد 
که فعــاالن بازارهای مالی به خصوص فیوچــرز در انتظار 
بازگشــایی معامالت آتی پسته فندقی برای تحویل آذر ماه 
امســال هســتند. در همین زمینه با حمید عزت آبادی پور 
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان گفت و گو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید. 
فواید این عرضه چیست و چه تأثیری بر فعالیت کشاورزان 

واسطه ها و صادرکننده ها دارد؟
مقدمات عرضه پسته در بورس کاال از دو سال پیش شروع 
شد و پس از موفقیت معامالت گواهی سپرده و آتی زعفران 
و زیره، عزم جدی برای ورود پسته به ابزارهای مالی بورس 
کاال شــکل گرفت که چند روزی از معامالت گواهی سپرده 
می گذرد و به زودی قرارداد آتی این محصول نیز راه اندازی 
می شــود. در این میان باید اعالم کرد که عرضه پسته در 
بورس کاال برای همه مفید اســت. کشــاورزان، واسطه ها و 

صادرکننده ها از این عرضه سود خواهند برد.
در بحث کشــاورزها باید اشــاره کنم که این اقدام شــامل 
مزیت هایی اســت. کشــاورزان بدون این کــه محصول را 
بــه انبارهای خودشــان منتقــل کنند، محصــول را بعد 

از فرآوری بــه انبار مورد تایید بــورس تحویل می دهند و 
گواهی ســپرده می گیرند. این انبارهــا تحت نظارت بورس 
کاالی ایران اســت و گواهی ســپرده کاالیی صادر شده در 
بورس قابلیــت توثیق تأمین مالی در بانک هــا را دارد. در 
زمینه عرضه هم مشــکلی وجود نخواهد داشــت و آنها هر 
زمــان که بخواهند می توانند با قیمت روز گواهی شــان را 
 که موید مالکیت کاالســت بفروشــند و یک روزه پولشان

 را دریافت کنند.
همچنین واســطه ها نیاز ندارند به صــورت فیزیکی کاال را 
تحویل بگیرند و می توانند با گواهی ها به راحتی معامالت 
را بــدون تحویل گیری و تحویل دهی انجام دهند. در واقع 
ســرمایه گذاران در بــورس به راحتــی می توانند، گواهی 
ســپرده کاالیــی را بخرند و خرید و فــروش این گواهی ها 

را داشــته باشــند این امر بدون هیچ گونه 
دخالتــی در موضوعات تحویــل دهی و 
تحویل گیری پســته است. به این ترتیب 

فعاالن قدیمی بازار پسته کسب وکار سنتی 
خود را از دســت نمی دهند بلکه در کنار کار 

قدیم خود یک آپشن و امکان دیگر تحت عنوان 
معامالت گواهی ســپرده و قرارداد آتی دارند. در 
رابطه با مزیت های صادرکننده ها هم باید اشــاره 
کنم کــه صادرکننده ها بدون نگرانــی از کیفیت 
پســته براساس اســتانداردها و ضوابط موجود در 

انبارها پســته ای از انبار تحویل می گیرند که از 
نظر کیفی سنجش شــده است. از طرفی برای 
قراردادهای صادراتی این امکان وجود دارد که 
موجودی انبار را چک کنند و براساس موجودی 

مشخص قرارداد صادراتی را به راحتی می بندند.
عرضه پسته در بورس کاال چه تأثیری بر نقدینگی 

فعاالن بازار پسته دارد؟
در معامالت گواهی سپرده پسته، باغداران به جای معامالت 
مســتقیم یا چکی در بازار آزاد می توانند محصولشــان را 
در قالــب گواهی ســپرده در بورس بفروشــند و یک روزه 
وجــه حاصل از معامله را دریافــت کنند. از طرف دیگر آن 
ها  به پشــتوانه سپردن محصولشــان به انبارها می توانند 
از نظام بانکی تســهیالت دریافت کنند که این مزیت ها به 
تأمین مالی کمک می کند. از سوی دیگر در مدت زمانی که 
بازارهای صادراتــی و بازار هدف ما خرید ندارد )در آبان یا 
آذر( عرضه بیش از حد پســته قیمت های داخلی را کاهش 

می دهــد. در آن زمان نقدینگی کمــک به بازار می کند. بر 
اســاس راهکارهایی بورس کاال و شکل گیری صندوق های 
کاالیی، گواهی سپرده کاالیی را می توانیم تهیه کنیم. این 

اقدام از افت قیمت جلوگیری می کند.
به نظر شما معامالت آتی پسته در بورس کاال رونق 

می گیرد؟ 
به کمک قراردادهای آتی، افرادی که ریســک پذیر هستند 
می توانند با منابع مالی کمتر محصول موردنیاز خود برای 
آینده را پیش خرید کرده و ضمن پوشش ریسک نوسانات 
قیمتی احتمالــی در آینده، برای تجارت خود برنامه ریزی 
کنند. همچنین سرمایه هوشمند است و مالکان سرمایه نیز 
از این هوشــمندی برخوردار هستند در نتیجه به نظر می 
رسد که پسته نیز همانند زعفران و زیره به عنوان محصولی 

جذاب وارد بازار آتی بورس کاال شود و رونق بگیرد. 
با وجود تحریم های بانکی بورس کاال مؤثر در نقل و 

انتقاالت مالی بازار پسته است؟
صادرکننده های خشــکبار کشور به اندازه ای حرفه ای عمل 
کرده انــد که در کشــورهای هدف و بازارهــای صادراتی 
حضــور فعال دارنــد. در خصــوص نقل وانتقال 
خــود مســیرهایی را دارند که برای برگشــت 
پول جــای نگرانی نگذاشــته اند. صادرکننده های 
خشــکبار حداقل از این بابت مشــکلی ندارند، 
به انــدازه کافی حرفه ای در ایــن بازارها حضور 
پیــدا کرده انــد. کمک بازار بورس بــه این صنف 
در خصوص برگشت ارز نیســت. این امر را نباید 
فراموش کرد که با تحریم ها برگشــت پول کمی 
سخت شده است اما ناممکن نیست بلکه زمان این 
نقل وانتقال بیشتر شده است. با این وجود ما نقدینگی 
بیشــتر نیازمند هســتیم.  در نقدینگی پول کم می آوریم. 
بورس در تأمین این نقدینگی از طریق صندوق های کاالیی 

و از طریق معامالت مدت دار کمک می کنند.

"شرکت ها، موسسات و در کل بنگاه های 
اقتصــادی در طــول زمان یــک جریان 
درآمدی و یک جریــان هزینه ای خواهند 
داشــت که لزوماً بر هم منطبق نیستند و نهایتا شــکافی بین  این دو جریان به 
وجود می  آید؛ در نتیجه الزم اســت که طی فرآیندی این شــکاف پر شــود. به 
این فرآیند که به دنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه ای برای 

هر نوع مخارجی است، تأمین مالی می  گویند.
بــرای تامین مالی روش های متنوعی وجود دارد که یکی از این روش ها تامین 
مالی از طریق بازار ســرمایه است. در مقابل شاید مهم ترین بنگاه های اقتصادی 
که نیاز به تامین مالی داشــته باشــند اســتارت آپ ها هســتند. شرکت نوپا یا 
اســتارتاپ، کسب وکارهایی هســتند که معموالً به تازگی و در نتیجه کارآفرینی 
ایجاد شــده اند، رشد سریعی داشته و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر 

برای رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته اند.
این شــرکت ها معمــوالً مبتنی بــر ایده هایی ریســک پذیر هســتند که مدل 
کسب وکارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض است. شرکت های 
نوپا می توانند در هر حوزه ای ایجاد شــوند. شــرکت های استارت آپ برای حفظ 
پویایی ســالم در اقتصاد ملی ضروری هستند؛ چرا که کارآفرینان نه تنها مشاغل 
ایجاد می کنند بلکه با افزایش رقابت و پر کردن خألها ســبب افزایش بهره وری 
صنایع می شــوند. با در نظر گرفتن اینکه نوآوری ها و شــرکت های استارت آپ 
 می توانند ســهم قابل توجهی در فناوری های نوآورانه یک کشــور داشته باشند
تامین مالی این شــرکت ها در مراحل طول عمر شرکت از تولید ایده، راه اندازی 
و توسعه و درنهایت تجاری ســازی و تبدیل شدن به یک شرکت معتبر بااهمیت 
اســت. یکی از راه های تامین مالی اســتارت آپ ها استفاده از پتانسیل های بازار 

سرمایه است. در این راه البته ابهامات زیادی وجود دارد.

هنوز روش ارزش گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ ها و عرضه آنها 
در بورس یا فرابورس وجود ندارد. برای تامین مالی از طریق بازار ســرمایه باید 
مقدار ارزش گذاری اســتارتاپ ها کامال واضح باشــد و سرمایه گذاران و سهام 
داران خــرد و کالن بدانند که ســهمی که خریداری مــی کنند در برابر مبلغی 
که می دهند ارزنده اســت یا خیر. از طرفی نیز باید مشــخص باشــد که این 
ســهم در کدام بازار می تواند عرضه شــود. در کنار این ارائه صورت های مالی 
حسابرســی شده جهت پذیرش یا حضور در بازار ســرمایه الزامی است، رعایت 
بحث حاکمیت شــرکتی و روحیه بنگاه داری و اینکه شــرکت چطور باید اداره 
شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی 
دارد نکاتی هســتند که در اســتارت اپها معموال رعایت نمی  شود. هم چنین ارائه 
پیش بینی نســبتا دقیق از وضعیت آتی شــرکت نیز مانع بعدی اســت که در 
اســتارت اپ ها کامال مبهم است. در این بین شاید بهترین راه تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه استفاده از صندوق های جسورانه یا مخاطره پذیر است که در دنیا 
به نام   Venture Capitalشــناخته می شــود. صندوق های سرمایه گذاری 
جســورانه در واقع صندوق های سرمایه گذاری هستند که پول سرمایه گذارانی 
که به دنبال داشــتن سهام در کســب و کارهای نوپا )استارت آپ ها( و کسب 
و کارهای کوچک و متوســط هستند و پتانسیل رشــد باالیی دارند را با ایجاد 
پرتفوی مدیریت می کنند. این نوع از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری هایی با 

بازده و ریسک باال محسوب می شوند.
این صندوق ها به کارآفرینان و شرکت های کوچک توانایی کسب و تامین منابع 
مالی را می دهد در واقع صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه ابزار سرمایه 
گذاری برای ســهام شــرکت ها به صورت خصوصی هستند که به دنبال سرمایه 
گذاری در بنگاه هایی هستند که بازده و سوددهی باالیی دارند و البته به واسطه 
ماهیــت فعالیت و نوآوری که انجام می دهند. در کشــور تعــداد زیادی از این 
صندوق ها وجود دارد که شش مورد آن ها اکنون در فرابورس ایران هستند که 
خوشبختانه قابل معامله )exchange tradable fund( هستند و هم سرمایه 

گذاران خرد و هم استارت آپ ها می  توانند در این حوزه وارد شوند.
در کنار شــرکت های تکنولوژی گروهی از اســتارت آپ ها که می توانند از این 
قابلیت اســتفاده کنند تاکســی های اینترنتی هستند که جهت تامین مالی می  
توانند به این صندوق ها رجوع کنند. البته شــرکت هایی که در ســالیان گذشته 
درآمدزایی پایدارتری داشــتند و توانستند مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی را 
ارائه کنند می  توانند هم در قالب شــرکت های کوچک و متوسط )SME( هم در 

قالب شرکت های عادی وارد بازارهای بورس و فرابورس شوند."

ترقی اقتصادی : اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است و براساس گزارش های 
بانــک مرکزی، بخش غالــب تأمین مالی در اقتصاد ایــران از طریق نظام بانکی 
صورت می گیرد. باوجوداین در ســال های اخیر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 

رشد خوبی داشته است.
مشکل تأمین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، همیشه آرزوی کابینه اقتصادی 
دولت ها بوده اســت. هرچقدر که برنامه ریزی می شــود تا تأمیــن مالی به جای 
بانک ها از طریق بازار ســرمایه صورت بگیرد، اما گویی مردم عالقه ای به سپردن 
سرمایه شــان به بازار سرمایه ندارند تا از طرف دیگر، بنگاه ها بتوانند از این طریق 

تأمین مالی انجام دهند.
مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی بــه چالش های تأمین مالــی بنگاه ها 
اشــاره کرده است. این گزارش می نویسد: انتشــار صکوک از طریق بازار سرمایه 
یکی از مسیرهایی است که بنگاه ها می توانند برای تأمین مالی سرمایه در گردش 
یا ســرمایه گذاری جدید جهت توســعه فعالیت های تولیدی خود از آن استفاده 
کنند. از طریق انتشــار صکوک می توان نقدینگی موجود در جامعه )سپرده های 
مردم( را به صورت مســتقیم به ســمت تولید هدایت کرد، زیرا در این سازوکار 
بنگاه تولیدی به طور مســتقیم با ســرمایه گذاران )مردم( تعامل دارد. بررسی ها 
نشان می دهد که در اقتصاد ایران حجم تأمین مالی بنگاه ها از مسیر بازار سرمایه 
در مقایســه با اخذ تسهیالت از شبکه بانکی بســیار ناچیز است و درواقع از این 
ظرفیت مهم استفاده نمی شــود که این امر نشان می دهد چالش هایی در مسیر 
تأمین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه وجود دارد. گزارش به تحلیل 

این چالش ها می پردازد.
طبق این گزارش، اعمال نرخ های دســتوری و نامتناســب با شــرایط بازار برای 
صکوک از سوی بانک مرکزی و ســازمان بورس باعث شده است که فروش این 
اوراق در بازار اولیه دشــوار شــده و هزینه های متعهد پذیرنویسی و بازار گردانی 
افزایش یابد که منجر به افزایش هزینه تمام شده تأمین مالی برای بنگاه می شود و 
البته توزیع منافع مالی میان شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذاران )حقیقی 
و حقوقی( را غیرشفاف می کند. از ســوی دیگر عدم آشنایی فعاالن اقتصادی با 
صکــوک و پیچیدگی های آن و البته تعدد مراحل اخذ مجوز انتشــار و درنهایت 
فرایند طوالنی تأیید رکن ضامن صکوک با ضمانت بانکی توســط بانک مرکزی 

منجر به افزایش هزینه های مبادالتی انتشار صکوک برای بنگاه ها شده است.
به این ترتیب براساس گزارش این مرکز، اصالح نحوه مداخله نهادهای تنظیم گر 

در خصوص نرخ های صکوک در راستای تناسب بیشتر این نرخ ها با شرایط بازار 
الــزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و رتبه اعتباری بنگاه ها توســط مؤسســات 
رتبه بندی در بازار ســرمایه، امکان انتشــار صکوک بدون کوپن همچون اسناد 

خزانه بــرای بنگاه ها و درنهایت تالش برای کاهــش زمان رویه های اداری و 
اجرایی انتشــار صکوک می تواند رغبت بنگاه ها و سرمایه گذاران برای 

استفاده از این سازوکار را افزایش دهد.
تأمین مالی از بانک یا بازار سرمایه؟

اقتصاد ایــران، اقتصادی بانک محور اســت و براســاس گزارش های بانک 
مرکــزی، بخش غالب )بیش از 80 درصد( تأمین مالی در اقتصاد ایران از طریق 
نظام بانکی صورت می گیرد. باوجوداین در ســال های اخیر تأمین مالی از طریق 

بازار سرمایه رشد خوبی داشته است.
بازار سرمایه و شبکه بانکی دو بازار مهم و رسمی به منظور تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی هســتند. تأمین مالی از طریق شبکه بانکی در قالب تسهیالت، صورت 
می پذیــرد و طبق قانــون عملیات بانکی بــدون ربا، عقود مشــارکت حقوقی 

مشــارکت مدنی، جعاله، اجاره به شــرط تملیک، مضاربه، فروش 
منظور طراحی شــده  بدین  و...  اقســاطی 

اســت. به طورمعمول، مدت زمان 
برای  تســهیالت  )سررسید( 
)حداکثر  کوتاه مدت  بنگاه ها 
یک سال( اســت و البته در 
امهال  می توانند  سررســید 

کنند.
در میان راه حل انتشــار صکوک در بازار 

ســرمایه هم در ذیل عقود فقهی صورت می پذیرد؛ بانی 
اوراق )بنگاه متقاضی تأمین مالی( پس از تأیید انتشــار اوراق 

توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار، ذیل عقد مورداســتفاده، از طریق ناشر 
اوراق )نهاد واسط( دارایی های مبنای انتشار صکوک را به سرمایه گذاران منتقل 
می کنــد و در مقابل، منابع مالی ســرمایه گذاران به بانی انتقــال می یابد. اوراق 
پس از پذیره نویســی، در بازار ثانویه معامله می شود و در فواصل زمانی مشخص، 
ســود اوراق پرداخت می شود. درنهایت در سررسید؛ اصل و باقیمانده سود اوراق 
)آخرین کوپن اوراق( به دارندگان اوراق پرداخت می شــود و دارایی های مبنای 

انتشار اوراق، نیز توســط ناشر به بانی منتقل 
می شود.

در میــان انواع مزیت هــا و معایب تأمین 

مالــی از طریق شــبکه بانکــی و بازار ســرمایه 
هزینه هــای تأمین مالــی و زمان دسترســی از مؤلفه های مهــم تصمیم گیری 
بنگاه هــا پیرامون بهره گیری از بازار پول و ســرمایه هســتند. درواقع؛ چنانچه 
هزینــه تأمین مالــی بنگاه ها دریکــی از دو بازار ســرمایه) انــواع اوراق بهادار 
 اســالمی( و شــبکه بانکی )دریافت تسهیالت بانکی( کمتر باشــد، توجه بنگاه 

به آن بازار خواهد بود.

چرا تامین مالی بنگاه ها از بورس محقق نمی شود ؟
80درصدتأمینمالیدراقتصادایرانازطریقنظامبانکیاست


بازارسرمایه دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی3

سال ششم-شماره 78 - نیمه اول مهر 1398

شرطورودرمزارزها
بهبازارمالیایران

اســتقبال از ارزهای دیجیتال به دلیل داشــتن 
ویژگــی رمزنگاری درحین انتقــال در اینترنت 
برای امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس 
بودن روز به روز در حال افزایش اســت. گرچه 
حجــم رمــز ارز در مقابل ارزهای رایج بســیار 
ناچیز اســت ولی با تحوالتی که انقالب صنعتی 
چهارم یا همان دگردیسی دیجیتالی ایجاد کرده 
در آینــده ای نه چندان دور حجم بیشــتری از 
مبادالت بین المللی را بــه خود اختصاص می 
دهد و نشانه های پیشــران چنین صنعتی هم 
رمز ارزهای بیت کوین است. با چنین تحوالتی 
در دنیا انتظار می رود که گســترش استفاده از رمزارزها تاثیرات بالقوه ای بر سیاست 
های پولی و ارزی کشورمان نیز بگذارد و در شرایط تحریمی که در آن قرار داریم روی 
این حوزه بیشــتر کار شود.  افزایش ورود صنعتگران به استخراج رمز ارز باعث شده تا 
جزئیات فعالیت دولت برای آینده بازار رمز ارزها پیگیری شــود. چرا که امروز عالوه بر 
اینکه ورود منابع صادراتی به کشور با چالش همراه است، قیمت ارز در ایران نیز تحت 
تاثیر این محدودیت ها قرار گرفته که با ورود ایران به بازار ارزها میزان نوســانات این 

بازار تعدیل خواهد شد.
از ســویی دیگر در شــرایطی که ارزهای رایج خود به عنوان ابزار سرمایه گذاری دارای 
بازار گسترده و واسطه گری هستند ظرفیت ایران برای پذیرش رمز ارز به دلیل انرژی 
های در دســترس و ارزان بسیار مطلوب است. شرایط الزم برای ایجاد و تولید رمز ارز 
و امکان اســتفاده آن در معادالت و مبادالت تجاری هم وجــود دارد. از ظرفیت های 
صنعت اســتخراج ارزهای مجازی می توان عالوه بــر دور زدن تحریم ها برای کاهش 
اتالف انــرژی، پرداخت بدهی های برقی، احداث و توســعه نیروگاه ها و حتی کاهش 
قیمت برق مشترکان نیز استفاده کرد. با تمام این شرایط اما هنوز به دلیل فراهم نبودن 
بســترهای قانونی برای این کار، نگرانی هایی برای ورود فعاالن اقتصادی به این حوزه 
جود دارد گرچه اقداماتی در حال انجام است اما روند کند آن موجب ایجاد اختالل در 
توســعه هر چه بیشتر صنعت رمز ارزها در ایران شده. در کشور نبایستی اجازه بدهیم 
یک ناهنجاری همچون موسســات مالی غیر مجاز یا مضاربه هایی که قبال اتفاق افتاده 
رخ دهد و پس از آن به فکر اصالح باشیم. باید یک روش پیش دستانه و پرو اکتیو را به 
کار گرفت و بسترهای قانونی و مقرراتی آن را فراهم کرد. از سویی نظارت بانک مرکزی 
هم باید تا حد ممکن اعمال شود. اگر چه این پروسه خاصی است و هنوز بحث نظارت 

پذیری این رمز ارزها در هاله ای از ابهام است.
رمز ارزها و ارزهای رایج ابزار سرمایه گذاری هستند که حجم زیادی از معامالت از این 
طریق انجام می شــود و در این میان شکل گیری تکانه های ارزی از بحث های جدی 
در این زمینه اســت. چون به هر حال قرار اســت رمز ارزها همانند ارزهای رایج مانند 
ریال قیمت گذاری شــود. تکانه هایی که تاکنون با بروز مسائل سیاسی مانند انتخابات 
در ایران و آمریکا، ســال نو میالدی، ایام اربعین، برجام و تمدید قانون داماتو در سنای 
آمریکا؛ بیشــترین تاثیرگذاری را در افزایش ناگهانی قیمت ارز داشــته اند. باید به این 
نکته توجه داشــت که تکانه نرخ ارز، تقاضای کل اقتصاد را از طریق واردات، صادرات 
و تقاضای پول و همچنین عرضه کل اقتصاد را از طریق هزینه های کاالهای واســطه 
ای وارداتی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین تغییرات این متغیر به راحتی، بر ساختار 
اقتصادی کشــور اثر می گذارد. بنابراین نیاز به سیاست گذاری و مدیریت ارزی دقیقی 
بیش از پیش در صنعت رمز ارزها احساس می شود تا از اثرات منفی رشد اقتصادی به 
تبع حاکمیت سیســتم نرخ ارز شناور و تکانه های ناشی از آن جلوگیری به عمل آید. 
شاید مناسب باشد که از ظرفیت های بازار سرمایه به نحو مطلوبی استفاده شود گرچه 
تاکنون این اتفاق نیافتاده. در بازار ارز و رمز ارز، ابزارها و نهادها بســیار مهم هستند و 
ایجاد بازار مناسب برای کشف قیمت و توزیع ریز از موضوعات اساسی است. الزم است 
مقام ناظر پول که بانک مرکزی است و بازار سرمایه در این حوزه، تعامالت بیشتری را 
داشته باشند تا به نتایج خوبی برسند. در مجموع صنعت رمز ارزها فرصت مهمی برای 
اقتصاد ایران است که اگر درست به استقبال آن برویم و درست تعریفش کنیم و حالت 

ابهام و غیر شفاف به آن ندهیم، شاهد توسعه این صنعت خواهیم بود.

نکاتیدربارهعملکرد
بهتربورسانرژی

در شرایط کنونی عرضه نفت ایران در یک سال 
اخیر، به کمترین میزان ممکن رســیده اســت. 
این فــروش حداقلی نفت بــه دلیل محدودیت 
در جا بــه جایی و مبادالت پولی اســت و این 
مشــکالت بر کسی هم پوشــیده نیست. اما از 
سوی دیگر میزان مصرف نفت در ایران و تبدیل 
آن بــه فرآورده های هیدرو کربنی رشــد کرده 
اســت. زمانی میزان پردازش و تبدیل نفت خام 
به فرآورده های هیدروکربنی در ایران  کمتر از 
1.5 میلیون بشکه بود اما با راه اندازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و دیگر طرح های توسعه ای 
و تکمیلی در حوزه پاالیشگاهی، میزان نفت خامی که به طور مستقیم در ایران پاالیش 
می شــود، به 1.8 میلیون بشکه رسیده است و روزانه معادل 400 هزار بشکه میعانات 

گازی در پاالیشگاه خلیج فارس تبدیل می کنیم. 
اکنون مازاد تولید بنزین در ایران بیش از 20 تا 25 میلیون لیتر در روز  است که این 
میزان، از طریق بورس انرژی یا پروتکل هایی که با کشــورهای همســایه داریم، مورد 

مبادله قرار می گیرد.
اما چند نکته قابل تامل درباره سازوکار بورس انرژی وجود دارد. نکته اول، تقویت تعداد 
کارگــزاری ها در بورس انرژی برای تبادل نفت و فرآورده های هیدروکربنی  و افزایش 

تعداد آن هاست چراکه خریداران باید از طریق کارگزاری ها وارد بورس انرژی شوند.
نکته دوم، ایجاد خطوط اعتباری در کارگزاری های بورس انرژی ایران اســت. در همه 
جای دنیا، بورس های نفت و انرژی مثل بورس دبی، شانگهای، توکیو و ... کارگزاری ها 
را ارزیابی کرده اند و این کارگزاری ها به خطوط اعتباری تجهیز شده اند. اما در بورس 
انرژی ما، کارگزاری ها خط اعتباری ندارند و نقدی کار می کنند. این در حالی اســت 
که می توان با برقراری خطوط اعتباری، فرایند معامله را طی کرده و پس از آن پول را 

پرداخت که به تسهیل مبادالت می انجامد.
نکتــه ســوم، فقــدان معامالت ســلف و کاغذای اســت. بــورس جایی نیســت که 
لزومــا تمــام معامالت در آن بــه طور فیزیکی انجام شــود بلکه فعــال اقتصادی می 
توانــد به بــورس رفته، یک محمولــه نفتی را با اوراق ســلف بخرد بــدون اینکه آن 
را جــا به جا کنــد و زمانی که قیمت بهبــود یافت، اوراق را بفروشــد. این روند رایج 
 در همــه بــورس های جهــان اســت و بورس انــرژی بــرای بهبود عملکــرد خود 

باید آن را دنبال کند.
باید برای تقویت بورس انرژی این ســه نکته را عملی کرد. تقویت و رشد کارگزاری ها 
برقراری خطوط اعتباری و راه اندازی معامالت سلف و کاغذی، می تواند زمینه حضور 
هرچه بیشتر بخش خصوصی در بورس انرژی را فراهم کند. فعاالن اقتصادی می توانند 
از ایــن طریق در بورس های منطقه ای هم مبــادالت را دنبال کنند. در اطراف ایران 
نزدیک به 15 کشــور قرار گرفته اند که به خرید محموله های نفت ســفید، گازوییل 
و نفت خام ایران تمایل دارند و این در حالی اســت که مازاد گازوییل ایران در فصول 
غیرکشاورزی بیش از 45 میلیون لیتر در روز بوده و دامنه خوبی را برای صادرات فراهم 
کرده اســت. با اجرای نظام بهینه سازی مصرف بنزین در کشور، مازاد مصرف بنزین از 
25 میلیون لیتر به 50 میلیون لیتر می رســد و صادرات این فرآورده نفتی به معنای 

ارزش افزوده بیشتر و درآمد باالتر کشور است.  

پستهمحصولیجذاببرایفعاالنبازارآتیبورسکاال

مزایایوروداستارتآپهابهبورس
 کارشناس بازار سرمایه 

بهنام بهزادفر

دیدگاه

 کارشناس بازارهای مالی
علی رحمانی

 رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران
رضا پدیدار



ترقی اقتصادی : طبق گزارش هــا بعد از تصویب الیحه حذف چهار صفر، 
جایگزینی پول های جدید با پول های فعلی 4 ســال زمان می برد. طرح ها و 
لوایــح یک فوریتی، پس از تصویب فوریت، به کمیســیون های اصلی، فرعی 

ارجاع می شود تا خارج از نوبت موردبررسی و تصویب قرار گیرد.
روز گذشــته نمایندگان مجلس با بررســی الیحه اصالح نظام پولی و بانکی 
بــا )حذف 4 صفر از واحد پول کشــور( به صورت فوریتــی موافقت کردند. 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس ســازمانی که قرار 
اســت این الیحه را اجرا کند، دیروز در صحــن علنی مجلس گفت: اصالح 
ظاهر پول از ضروریات کشــور اســت. ما دراین باره بررســی های متعددی 
داشتیم. واقعیت آن اســت که پول ملی به دلیل تورم در سال های طوالنی 

عماًل خاصیت خود را ازنظر ظاهری ازدست داده است.
طبــق گزارش هــا بعد از تصویــب الیحه حــذف چهار صفــر، جایگزینی 

پول هــای جدیــد با پول های فعلی 4 ســال زمان می بــرد. طرح ها و لوایح 
یک فوریتــی، پس از تصویــب فوریت، بــه کمیســیون های اصلی، فرعی 
ارجــاع می شــود تا خــارج از نوبــت موردبررســی و تصویب قــرار گیرد. 
گزارش کمیســیون درباره این طرح ها و لوایح حداقل چهل وهشــت ساعت 
قبــل از موقع طــرح در مجلس چاپ و بیــن نمایندگان توزیع می شــود. 
 بنابرایــن باید به زودی شــاهد گــزارش کمیســیون مربوطه دربــاره این 

الیحه دولت باشیم.
همتــی در مجلس ادامــه داد: مردم دیگر از ریال به عنــوان واحد پول ملی 
اســتفاده نمی کنند و تومان را جایگزین کرده اند، درباره اسکناس های 500 
هزار ریالی هم آن را 50 تومانی می گویند و کسی 50 هزار تومان نمی گوید.

به گفته او هدف ما در این الیحه راحت تر شــدن کار برای مردم اســت تا 
بتوانند اســکناس ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به 
نحو احســن استفاده کنند. در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی 
هم خوب نیست مثاًل معادل دالری یک ریال 0.000008 است. این مبادله 
به فرآیند مبادالت مردم کمک می کند. با توجه به بی ارزش شدن واحدهای 
پولی عماًل ســکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که 
ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می برد. نمونه آن سکه 500 تومانی است 

که ضرب آن 800 تومان هزینه دارد.
براســاس صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، سالی نزدیک به یک میلیارد 
اسکناس امحا می شود نزدیک به 9 میلیارد اسکناس در جریان است که اگر 
چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس ها به 2.2 میلیارد می رسد 
این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه ها و وارد 
شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم. همتی اظهار داشت: برخی ها مطرح 
می کنند کــه باید حذف چهار صفر را به دلیل شــرایط خاص اقتصادی به 
زمان دیگــری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار 

اســت چون واقعاً صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را ازدســت داده باید 
به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی 

را حل نمی کند.
بااینکه دولت موافق حذف صفر اســت و نماینــدگان مجلس هم با تصویب 
یک فوریت آن رأی داده اند، اما کارشناســان اقتصادی معتقدند، در وضعیتی 
که اقتصاد کشور ثبات ندارد، حذف صفر کاری عبث است. چراکه تورم هنوز 
مهار نشده و دوباره طی مدتی دیگر، صفرهای حذف شده بازخواهند گشت.

حذف چهار صفر از پول ملی؛ به شرط کنترل تورم
رئیس اتاق تهران بر این باور است حذف چهار صفر پولی که از سوی دولت 
وارد فاز جدیدی شده است می تواند مناسب باشد به شراط آنکه بتوان تورم 

را کنترل کرد.
مسعود خوانســاری، رئیس اتاق تهران، درباره حذف چهار صفر از پول ملی 
گفت: حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی دولت اعالم و این روزها  وارد 
فاز جدید اجرایی شــده است، طرحی مفید برای اقتصاد کشورهاست اما به 

شرط آن که تورم در کنترل مقامات پولی و بانکی باشد.
خوانســاری در پاسخ به این پرســش که چرا بانک مرکزی با توجه به تورم 
امســال، دنبال حذف این صفر در سال های دیگر است؟ افزود: باید بپذیریم 
کــه این حذف چهار صفر از پول ملی، مشــکالتی را به همراه می آورد. هم 
اکنون نیز ما با مبالغ میلیون و میلیارد سر و کار داریم، و این روند در سایر 
کشورها نیز عملیاتی می شود پس هیچ هراسی از ارقام میلیونی و میلیاردی 

وجود ندارد.
رئیس اتاق تهران در پاســخ به این پرســش که آیا حذف چهار صفر از پول 
ملی می تواند باعث کاهش تورم شود؟ گفت: معتقدم که این روش و کاهش 
میزان ارقام پولی، هیچ ارتباطی به نرخ تورم نخواهد داشت بلکه تنها در نقل 

و انتقاالت پولی بار حسابرسان و متصدیان مالی کم تر می شود.

ترقی اقتصادی : تدوین و پیگیری سیاســت پولی، رصد 
و پایــش انتقال پولی، تدوین و پیگیــری برنامه های اعالم 
موضــع، برنامه ریــزی و نظارت بر بازار بیــن بانکی، برنامه 
ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشــنهاد مقررات 
سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف 

کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب می شود.
در حالی که بانک مرکزی با ســخت ترین شــرایط از نظر 
تحریم های یک جانبه آمریکا رو به رو است و بسیاری از راه 
ها برای نقل و انتقاالت مالی با موسســه های مالی و بانک 
های جهانی بســته شده است و همین موضوع به کمبود ارز 
به خصوص دالر و یورو منجر شده؛ رئیس کل بانک مرکزی 
تــالش می کند تا بــا روش هایی جلوی نوســانات ارزی و 
التهــاب در بازار را بگیرد و همچنین بــه دنبال راهکاری و 
سیاســتی بلند مدت باشــد که از آن به عنوان اجرای طرح 
»عملیات بازار باز« نام برده می شــود. عملیاتی که از حدود 
یک ماه پیش عبدالناصــر همتی رئیس کل بانک مرکزی از 
اجرای آن از اوایل مهر ماه خبر داد و عمال چند روز پیش با 
معرفی اعضا کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی 

کلید خورد.
او در حکمــی در آخرین روز شــهریور آقایان دکتر محمد 
نادعلی، محمود نادری کزج، دکتر احمد گودرزی، دکتر  رضا 
بوستانی و دکتر هومن کرمی خرم آبادی را به عنوان اعضای 
کمیتــه اجرایی عملیات بازار باز معرفی کرد و نوشــت:» بر 
اســاس این حکم، تدوین و پیگیری سیاســت پولی، رصد 
و پایــش انتقال پولی، تدوین و پیگیــری برنامه های اعالم 
موضــع، برنامه ریــزی و نظارت بر بازار بیــن بانکی، برنامه 
ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشــنهاد مقررات 
سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف 

کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب می شود.«
در واقع خواسته های رئیس کل بانک مرکزی از اعضا سامان 
دادن به وضعیت آشــفته کنونی است که بر اقتصادی سایه 
انداخته. نرخ تورم کشور در یک سال گذشته جهشی عجیب 
داشته و به بیش از 42 درصد رسیده و میزان نقدینگی هم 
2000 هزار میلیارد تومان را رد کرده اســت. بانک مرکزی 
در چنین شــرایطی با اجرای »عملیات بــازار باز« به دنبال 

ســامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور است. عبدالناصر 
همتــی رئیس کل بانک مرکزی یک مــاه پیش گفته بود:» 
سیاست های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی 
نیســت، در گذشــته برای بانک مرکزی کل های پولی مهم 
بود که البته هم اکنون هم این مســاله مهم است، اما بانک 
مرکــزی به دنبال آن اســت که کل های پولــی را از طریق 
عمیات بازار باز کنترل کند.« به گفته او این کار قرار اســت 
برای اولین بار از ســوی بانک مرکزی انجام شــود و نظرات 
کارشناســی متخصصان پولی در این حوزه اخذ شده و این 

کار با وسواس انجام خواهد شد.
بازار باز چیست؟

به زبان اقتصادی عملیات بازار باز به عنوان یکی از ابزارهای 
غیرمستقیم اجرای سیاســت پولی، بیانگر چارچوب نهادی 
خریــد و فروش اوراق بهادار پذیرفته شــده توســط بانک 
مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار 
بین بانکــی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ  های ســود در 

بازار پول و نهایتاً عالمت دهی به سایر فعالیت های اقتصادی 
است. در واقع عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق قرضه 
دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در 
سیستم بانکی گفته می شــود، که توسط بانک های مرکزی 
کشورها انجام می شود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق 
می کنند و رشــد اقتصادی را افزایش می دهند، در حالی که 
فروش ها عکس ایــن را انجام می دهند. در سیاســت های 
اقتصادی عملیات بازار باز می تواند اهداف متفاوتی را دنبال 
کند برای مثال بانک مرکزی می تواند از طریق عملیات بازار 

باز نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند.
فرآینــد عملیات بازار باز به این صورت اســت که در مواقع 
افزایــش )کاهــش( تقاضای ذخایــر بانک ها کــه احتمال 
انحراف نرخ ســود بازار بین بانکی )قیمت ذخایر( از میزان 
هدف گــذاری وجــود دارد، بانک مرکــزی از طریق خرید 
)فروش( اوراق بهادار و عرضه )جمع آوري( ذخایر، نرخ سود 
بازار را به حول و حوش نرخ سیاســتی هدف گذاری شــده 

هدایت می کند.
بانک مرکزی در بیانیه ای با اشاره به اهمیت اجرای عملیات 
بازار باز نوشــته است:»طي سال های اخیر با وجود گسترش 
فعالیت بازار بین بانکی ریالی، به دلیل تفاوت های ساختاری 
این بازار با ســایر بازارهای بین بانکی دنیا )نبود حجم قابل 
مالحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان 
ابزارهای الزم و ... (، شــرایط حضور موثر سیاست گذار پولی 
در بازار بین بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در 
جهت دســتیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. اما پس 
از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به 
ویژه اســناد خزانه اسالمی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند 
9 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 
10.7.1397 و بند »م« تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 
کل کشــور، مجوزهــای قانونی الزم جهــت انجام عملیات 
بازار باز توســط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق 
مالی اســالمی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در 
تبادالت با بانک ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات 
بازار باز در جلســه مورخ 27.1.1398 شورای پول واعتبار 
به عنوان گام نخســت در مســیر اجرای این فرآیند صورت 

گرفت.«
بازار باز چگونه اجرایی می شود؟

اما عملیات بازار باز چگونه از ســوی بانک مرکزی اجرا می 
شــود؟ عملیات بازارباز در کشــورهای مختلف با سازوکار 
نســبتا مشــابهی به اجرا گذاشته می شــود. معموال در گام 
نخســت بانک مرکزی اقدام به شناسایی نرخ بهره بازار پول 
)موســوم به نرخ بهره بازار( می کند سپس از طریق مکانیزم 
قرض دهی و قرض گیری که در ادبیــات بانکداری با عنوان 
»تســهیالت قاعده مند« شناسایی می شود، بازه مشخصی از 
نرخ بهره شکل می گیرد که کف آن نرخ بهره وام گیری بانک 
مرکزی و سقف آن نرخ بهره وام دهی بانک مرکزی به شبکه 
بانکی است. هرگاه نرخ بهره بازار در خارج از این بازه که به 
»کریدور نرخ بهره« موســوم است، قرار گیرد بانک مرکزی 
نسبت به خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی اقدام کرده 
و نــرخ بهره را از طریق افزایش یا کاهش عرضه اوراق قرضه 

به محدوده موردنظر هدایت می کند.

اجرای عملیات »بازار باز« التهاب را از اقتصاد می گیرد؟
تالشبانکمرکزیبرایبازگشتآرامشبهبازارها

بانکصادراتاوراقگواهی
سپردهالکترونیکیمیدهد

ترقی اقتصادی : بانک صادرات ایران از روز چهارشنبه 16 مهرماه 98 اوراق گواهی سپرده 
الکترونیکی یک ســاله با نرخ ســود 18 درصدی عرضه می کند.این بانک از روز چهارشنبه 
16مهرماه تا پایان روز دو شــنبه 22 مهرماه 98 اوراق گواهی سپرده الکترونیکی یک ساله از 
طریق ســامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار الکترونیکی )سیما( منتشر می کند.این اوراق 
با نام و به صورت الکترونیکی در چارچوب دســتورالعمل ها و بخش نامه های صادره از سوی 
بانک مرکزی با نرخ سود علی الحساب 18 درصدی ساالنه منتشر شده و سود آن در مقاطع 
ماهانه پرداخت می شــود.مهلت فروش مقرر یک روز کاری از تاریخ 16 مهرماه 98 و مهلت 

فروش تدریجی آن 5 روز کاری از تاریخ 17 تا 22 مهرماه 98 است.

ارزصادرکنندگانرابانرخنیماییمیخریم
ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بانک توســعه صادرات اعالم کرد که صرافــی این بانک ارز 
صادرکننــدگان را بــه نرخ نیمایی می خــرد و رفع تعهد ارزی آنهــا را نهایی می کند. علی 
صالح آبادی در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های 
امروز صادرکنندگان ما به عراق جابه جایی ارز اســت که بــا توجه به محدودیت های بانکی 

شرایط برای این انتقال سخت شده است. 
حضور ما در عراق اهمیت بســیاری دارد و ما تالش می کنیم که در این عرصه امکانات الزم 
را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار دهیم.وی با بیان اینکه این بانک توان دریافت ارز در عراق 
و جابه جایی آن را دارد، اظهار کرد: ما امکان آنکه ارز صادرکنندگان را در عراق بگیریم و در 
کشــورهایی مانند امارات یا ترکیه مبلغ مورد نظر را به آنها تحویل دهیم، پیدا کرده ایم. از 

سوی دیگر امکان دریافت ارز در عراق و تحویل ریال در ایران نیز فراهم شده است.

بانکملتبینبرترینهایبانکداریاسالمی
ترقی اقتصادی: در جدیدترین تحلیلی که درباره بازار مالی اسالمی منتشر شده، نام چهار 
بانک ایرانی در بین 10 موسسه برتر فعال در بانکداری اسالمی به چشم می خورد.پژوهشکده 
پولی و ارزی بانک مرکزی اعالم کرد در گزارشی که از سوی موسسه »مارکت ریسرچ نست« 
و با عنوان »بازار مالی اســالمی در جهان« منتشــر شده، چهار بانک ایرانی در جمع فعاالن 
اصلی بازار مالی اسالمی حضور دارند.بانک ملی ایران، بانک ملت ایران، بانک صادرات ایران 
و بانک مســکن ایران چهار بانکی هستند که نامشــان در کنار دیگر بازیگران بزرگ حوزه 

فعالیت های مالی اسالمی به چشم می خورد.

ساخت۱۳مدرسهدرمناطقسیلزده
استانلرستانتوسطبانکپاسارگاد

ترقی اقتصادی: پروژه ســاخت 13 مدرسه در مناطق سیل زده  استان لرستان توسط بانک 
پاســارگاد، به طور میانگین بیش از 50 درصد پیشــرفت داشته است.این بانک جهت ایفای 
مســئولیت های اجتماعی خود و پس از وقوع حادثه تلخ سیل در برخی از استان های کشور 
ضمن اهداء کمک های فوری به هم وطنان در زمان وقوع حادثه و تشــکیل ستاد پشتیبانی 
برنامه اساســی و بنیادی خود در ســال جاری را مشارکت در ساخت و بازسازی مدارس در 
مناطق سیل زده اعالم کرد.در همین راستا، پس از انجام هماهنگی های الزم با سازمان های 
مرتبط و بررســی و نیازسنجی، از اوایل سال 1398 پروژه های ساخت 13 مدرسه در استان 
لرســتان را آغاز کرد که تاکنون به طور میانگین این پروژه ها بیش از 50 درصد پیشــرفت 
داشته اند.بر اســاس این خبر، این مدارس در شهرســتان های الیگودرز )روستای کشکک( 
دورود )روســتای قرمان آباد(، بروجرد )روســتای همت آباد(، الشتر )روستاهای گریران علیا 
و علم آبــاد(، نورآباد )روســتاهای اســماعیل آباد و نبیوندچواری(، چگنی )روســتای دوره( 
کوهدشت )روســتای کره پا ازادبخت و شرشره(، رومشــکان )روستای چغاسبز(، معموالن 
)روســتای دمرود علیا( و پلدختر )روستای پلدختر( در حال ساخت هستند. بانک پاسارگاد 
در اقدامی مشــابه، در حال ســاخت مدارس در مناطق سیل زده اســتان های خوزستان و 

گلستان نیز است.

تالشبرایکاهشقیمتتمامشدهپولدربانکملی
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ملی ایران کاهش قیمت تمام شده پول در این بانک را با 
تســریع در جذب منابع ارزان قیمت و دریافت کارمزدهای ابالغی از سوی بانک مرکزی در 
ارائه خدمات به مشتریان خواستار شــد. محمدرضا حسین زاده که در جمع کارکنان اداره 
امور شــعب استان خراسان رضوی ســخن می گفت، با بیان این که امسال همه ارگان های 
کشــور در راســتای رونق تولید قدم بر می دارند، ادامه داد: نقش نظام بانکی در این حوزه 

بی بدیل است و بانک ملی ایران نیز باید در حمایت از تولید، مثل همیشه پیشتاز باشد.
وی با بیان این که جذب منابع ارزان قیمت به ویژه در بخش های قرض الحســنه پس انداز 
و جــاری باید در اولویت باشــد، ادامه داد: کاهش هزینه های بانک از طریق رعایت ســود 
ســپرده های ابالغی همواره باید مدنظر همکاران باشــد و نباید از نرخ های اعالمی شورای 
پــول و اعتبار عدول کرد.حســین زاده همچنین از همه کارکنان بانک خواســت؛ افزایش 
صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اســنادی داخلی و خارجی را به صورت ویژه پیگیری کنند 
و ادامــه داد: تــوان واحدهای بانک ملی ایران در ارائه خدمات ارزی بســیار باالســت و از 
 همیــن طریق می توان ارائه خدمــات مطلوب در کنار دریافــت کارمزدهای قابل توجه را 

دنبال کرد.

بانکسیناهمچناندرمسیرروبهرشد
ترقی اقتصادی: بانک ســینا با انتشــار عملکرد شــهریور ماه خود نشان داد، همچنان در 
مســیر رو به رشد و صعودی عملیاتی قرار داشته و وضعیت تراز عملیاتی آن، باعث افزایش 
اطمینان در بین سهامداران این بانک شده است.  تراز عملیاتی بانک در شهریور ماه حدود 
37 میلیارد تومان مثبت بود تا نشــان دهد وضعیت بانک همچنان رو به رشــد اســت.تراز 
عملیاتی بانک، در 6 ماهه ســال 97 در ســطح109 میلیارد تومان و برای 6 ماهه سال 98 
در ســطح 258 میلیارد تومان قرار گرفته اســت.این امر، نشان از جهش وضعیت عملیاتی 
بانک در 6ماهه نســخت سال 98 داشته و به نظر می رســد وضعیت سود سازی بانک نیز 
تغییرات خوبی در همین راستا به همراه داشته باشد.همین تحوالت عملیاتی در بانک سبب 
شده، تنها طی 1ماهه اخیر سهام بانک با بازدهی 23 درصدی همراه و بانک سینا جز سهام 

بنیادی گروه بانکداری با بازدهی عالی طبقه بندی شود.

انتقالوجهکارتبهکارتازطریقاپلیکیشن
موبایلی»همراهکارتآینده«

ترقی اقتصادی: بانک رفاه به منظور تســهیل و تســریع ارائه خدمات نوین بانکی، امکان 
انتقال وجه از مبدا بانک رفاه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب را از طریق اپلیکیشن 
موبایلــی "همــراه کارت آینده" فراهم کرد.مشــتریان می توانند پس از نصب اپلیکیشــن 
همراه کارت آینده )شــرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا(، با در اختیار داشتن اطالعات 
کارت خود شــامل؛ شــماره 16 رقمی کارت، رمــز دومCVV2  و تاریخ انقضاء نســبت 
به اســتفاده از خدمت مذکور اقدام کنند. گفتنی اســت، با راه انــدازی خدمت مذکور در 
حــال حاضر انتقال وجه از طریق اپلیکیشــن هــای موبایلی همــراه کارت رفاه، تاپ، آپ، 
 ســه ســوت )724(، پات ســکه، ایوا و همراه کارت آینده برای تمامی مشتریان این بانک 

امکان پذیر است.

پلهصعوددررنکینگجهانی
شرکتکارتاعتباریایرانکیش

ترقی اقتصادی: آخرین گزارش نیلســون ریپورت بیانگر رشــد 9 پله ای ایران کیش در 
رنکینگ جهانی اســت.آخرین گزارش نیلسون ریپورت بیانگر رشد 9 پله ای ایران کیش در 
رنکینگ جهانی اســت. این جدول بیانگرآن است که ایران کیش بیشترین رشد را درمیان 
ســایر شــرکت های پرداخت ایرانی در این رنکینگ جهانی داشته است.در رنکینگ جهانی 
نیلســون ریپورت 9 شرکت از شــرکت های پرداخت ایرانی جزو 100 شرکت برتر پرداخت 
معرفی شــده اند که ایــران کیش با 9 پله ارتقا از رده چهل و دوم به رتبه ســی و ســوم 
برترین شــرکت پرداخت جهان صعود کرده است.نیلسون ریپورت آمریکا در حوزه بانکداری 
و پرداخت یک مرجع بین المللی به شمار می آید و تمام موسسات مالی، صادر کننده ها و 

پذیرندگان کارت به تفکیک دراین گزارش بررسی می شوند.

مجلسهمموافقحذفصفرازپولملیاست

تداومجدالکارشناسانومسئوالنبرسرحذفصفرازپولملی

ترقــی اقتصادی : جنگ تجاری  که به وســیله دولت 
ترامپ شــکل گرفته تا جایی پیش رفتــه که در حال 
بدل شــدن به یک جنــگ ارزی اســت. کاهش ارزش 
واحدهای پولی شاید یکی از مولفه های تاثیرگذار بسته 
سیاستی ای باشــد که برای اقتصادهایی تجویز می شود 
که دچار رشد اقتصادی کم هستند و مسلماً با مشکالت 
تجاری زیادی دســت به گریبان اند. اما کاهش ارزش ارز 
ریسک های بزرگی را نیز هم برای خود این اقتصادها و 

هم برای اقتصاد جهانی به همراه می آورد.
تنش بین آمریکا و چین که در آســتانه رسیدن به بازار 
آزاد و اقتصادی مرفه است، باعث ایجاد یک جبهه بزرگ 
در جنگ ارزی شــده است. بانک مرکزی چین به مدت 
15 سال، از حوالی ســال 2000 تا اواسط سال 2014 
به شــدت در بازار ارز خارجی دخالــت می کرد تا مانع 
باالرفتن ســریع ارزش یوان در مقابل دالر آمریکا شود. 
بانک مرکزی چین با این کار باعث ایجاد مزیت رقابتی 
در صادرات کاالهای چینی شــد. از اواسط سال 2014 
مداخله چین در جهت عکس انجام شــده است و بانک 
مرکزی مانع از این شده که ارزش یوان با سرعت بیش 

از حد پایین بیاید.
کابینه ترامپ می گوید دولت چین در قیمت های مبادله 
ارز خود دخالت می کند و این کشور را به دستکاری در 
بازارهای آزاد متهم کرده اســت. اما این اتهام چند سال 
دیر و در زمانی نامناسب مطرح شده است: مداخله اخیر 
بانک مرکزی چین به نفع صادرکنندگان آمریکایی است 

نه چینی.
با ایــن حال، با در نظــر گرفتن ماهیت خودســرانه و 

تالفی جویانه مداخــالت چین در اقتصاد، این کشــور 
ممکن اســت اجازه کاهش ارزش بیشــتر یوان را بدهد 
تا جواب حمالت آمریکا را بدهد و دســت کم تا حدودی 

تعرفه های آمریکا روی کاالهای چینی را جبران کند.
 این کار گامی با فایده کم اما ریســک های بزرگ برای 
چین اســت. یک ریســک، که دهــان دالالل ارز را آب 
انداخته،  این اســت که تضعیف بیشتر یوان باعث ایجاد 
یک چرخه کاهش ارزش ارز می شود و سبب جریان های 
وســیع خروج ارز از داخل کشور خواهد شد، مثل آنچه 
در سال های 15-2014 اتفاق افتاد. دولت نسبت به آن 
دوران بیشــتر خود را آماده کرده تــا مانع ایجاد چنان 
چرخه مخربی شود. دولت می تواند از ذخایر ارز خارجی 
عظیم خود بهره بگیرد و همچنین ســفته بازی های ارز 
خارجی را هم در مناطق ساحلی و هم در مناطق داخل 
سرزمین اصلی تعطیل کند. اما چنین کارهایی در کنار 
هر نوع شدت بخشــیدن به کنترل جریان های سرمایه، 
باعث خواهد شد که پکن نتواند سرمایه گذاران خارجی 
را قانــع کند که به چین بیایند و در بازار ســهام یا بازار 

اوراق قرضه این کشور سرمایه گذاری کنند.
معــدود اقتصادهای عمده نوظهور جهــان مثل هند و 
تایلند نرخ ســود خود را به شــدت کاهش داده اند تا از 
خــود در مقابل عواقب مخرب افزایش تنش های تجاری 
جهانی محافظت کنند و نگذارند که رشد اقتصاد داخلی 
آن ها کاهش یابد. بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته 
جهان مثل بانک مرکزی انگلســتان، بانک مرکزی ژاپن 
و بانــک مرکزی اروپا در ماه هــای آینده به احتمال زیاد 
سیاست های انبساطی پولی را در برنامه خواهند گذاشت 

تا بتوانند با رشــد اقتصاد کمی که درگیرش هســتند 
دســت وپنجه نرم کنند. با در نظر گرفتن وزنه سنگین 
تجارت در این اقتصادها و با توجه به اینکه نمی خواهند 
در هدف گذاری هــای خود بیش از ایــن ارزهای خود را 
تضعیف کنند، حتم دارند که چنین حرکت هایی از جانب 
بانک های مرکزی آن ها به رونق رشــد اقتصادی خواهد 

انجامید.
اما دولت آمریکا تحت ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
روشی با ســخنان جنجالی و پرهیاهو در پیش گرفته و 
تهدید کرده است که ارزش دالر را پایین خواهد آورد تا 
شرکای تجاری این کشــور درگیر مسئله شوند. آمریکا 
نشــان داده اســت که تمایل کمی دارد که بین کاهش 
ارزش دالر که از مناسبات بازار برمی آید با کاهش ارزش 
ناشی از سیاست گذاری و مداخله تمایزی بگذارد. آمریکا 
همه این کاهــش ارزش دالر را با فعالیت های اقتصادی 

غیررقابتی مربوط می داند.
جنــگ ارزی به اندازه خیلی کمی باعث افزایش رشــد 
اقتصادی آمریکا خواهد شد. برای آمریکا بسیار دشوارتر 
از چین اســت که بتواند ارزش واحد پولی خود را پایین 
بیاورد چون دالر آمریکا یک ارز گســترده در سراســر 
بازارهای مالی جهان است. دشــوار است که با مداخله 
از یک جانب در بــازار چندجانبه دالر بتــوان به اندازه 
کافی فشــار وارد آورد تا نــرخ دالر تغییر کند. به عالوه 
اینکه خود فدرال رزرو هــم با تصمیمات دولت آمریکا 
خیلی همراه نیست. به عالوه اینکه با مداخله آمریکا در 
نرخ دالر دیگر کشــورها نیز دست به کار می شوند تا در 
نرخ های ارزی خود دخالت کنند و اوضاع بازار جهانی ارز 
آشفته تر خواهد شد. بنابراین جنگ ارزی آثاری متضاد 
خواهد داشــت و در نهایت نه به نفع چین خواهد بود و 

نه به نفع آمریکا.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 78 - نیمه اول مهر 1398

اخبارکوتاه

کاهشارزشپولنهبهآمریکاکمکخواهدکردونهبهچین

آیندهنامعلومجنگارزی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 78 - نیمه اول مهر 1398

اجرای استانداردهای جدید مالی در صنعت بیمه 
مدیرعاملبیمهآسیاخواستارشد

بدهی۲000میلیاردتومانیبنیادشهید
بهبیمهدی

ترقی اقتصادی : مدیر بیمه های اشخاص بیمه دی اعالم کرد که در ارتباط با قرارداد بیمه 
تکمیلی بنیاد شــهید بیش از 2000 میلیارد تومان حق بیمه این شرکت پرداخت نشده که 
در صورت عدم واریز حق ســرانه، ادامه خدمت رسانی توســط این شرکت با مشکل مواجه 
خواهد شد.ســجاد رامندی ، با اشــاره به قرارداد بیمه تکمیلی این شــرکت با بنیاد شهید 
گفت: در دو سال اخیر به طور متوسط ماهیانه حدود 250 میلیارد تومان بدهی ایجاد شده 
اســت که این مبلغ مربوط به هزینه های بیمه تکمیلی حدود یک میلیون و 700 هزار نفر 
از بیمه شدگان تحت پوشــش بنیاد شهید است.او با بیان اینکه این قرارداد بر اساس قانون 
ایثارگری مصوبه مجلس منعقد شــده اســت، ادامه داد: طبق بند الف ماده 13 این قانون، 
دولت به عنوان ضلع اصلی از ســه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار در این باره است. 
ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات در قالب 
قرارداد و انعقاد آن با شــرکت بیمه را دارد و ضلع ســوم آن هم شرکت بیمه دی به عنوان 
بیمه گر این قرارداد اســت.رامندی گفت: اینکه چالش اصلی قرارداد با بنیاد شــهید کمبود 
نقدینگی و پرداخت نکردن به موقع حق بیمه ها به بیمه دی اســت تا جایی که هم اکنون 
بیش از 2000 میلیارد تومان حق بیمه پرداخت نشــده وجود دارد و این قضیه روند اجرای 

قرارداد را با مشکل مواجه کرده است.

درمیاندانشآموزانمناطقزلزلهزدهکرمانشاه

توزیعبستههایمهربانیبیمهپارسیان
ترقی اقتصادی: همزمان با آغاز ســال تحصیلی 99-98، بسته های حمایتی نوشت افزار 
بیمه پارســیان در مدارس مناطق زلزله زده کرمانشــاه توزیع شــد.در راستای ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی و با هدف ارتقای سطح آموزشی و انگیزشی دانش آموزان مناطق زلزله 
زده در سال جدید تحصیلی، مسئولین بیمه پارسیان با حضور در مدارس مناطق زلزله زده و 
محروم کرمانشاه، بسته های نوشت افزار اختصاصی مقاطع مختلف تحصیلی را توزیع کردند.
پیش از این نیز بیمه پارسیان دو باب مدرسه در دو روستای زلزله زده کرمانشاه برای دانش 
آمــوزان محروم از تحصیل افتتاح و ملزومات آنــان را فراهم کرده بود.اهمیت فراهم آوردن 
امکانات تحصیل برای دانش آموزان کشــورمان و استفاده آنان از فضاهای آموزشی مناسب 
در جهت کمک به آینده ای روشــن و ســازندگی ایران عزیز از اهداف بیمه پارسیان در این 

گونه فعالیت های خیرخواهانه اعالم شده است.

سطحیکتوانگریمالیبیمهآسیا
تاییدشد

ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سطح یک توانگری مالی سال بیمه 
آســیا در سال 1397 را با نسبت 145 درصد را تایید کرد.ســطح یک توانگری مالی بیمه 
آســیا در سال 1397 با نسبت 145 درصد در مقایسه با نسبت 107 درصد در سال 1396 
از افزایش چشمگیری برخوردار بوده اســت.این گزارش می افزاید، بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات 
بیمه )شماره 69( و براســاس صورت های مالی سال1397، سطح یک توانگری مالی سال 
1398بیمه آســیارا مورد را تایید قرار داده اســت.در این گزارش آمده است، با همراهی و 
همدلی خانواده بزرگ بیمه آســیا در تحقق ارایه طرح هــای جدید بیمه ای، بهبود فرآیند 
نظارت ها، افزایش ســرمایه، توســعه بازار به ویژه بیمه های زندگی، تقویت شــبکه فروش 
ارتقای سطح بهره وری منابع انســانی، اصالح ترکیب پرتفوی وسرمایه گذاری بهینه شاهد 
افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آســیا در ســال های آتی و تداوم ارائه خدمات 

شایسته بیمه ای به هم وطنان باشیم.

بیمهپاسارگادگواهینامهدومینکنفرانس
بینالمللیمدیریتدانشیرادریافتکرد

ترقی اقتصادی: گواهینامه “دومین دوره جایزه مدیریت دانشــی KM4D” در کنفرانس 
بین المللی مدیریت دانشی با رویکرد مدیریت منابع به شرکت بیمه پاسارگاد اعطا شد. این 
قدردانی به پاس تالش بی شاعبه بیمه پاسارگاد در راستای توسعه مبانی علمی و کاربردی 
مدیریت دانش ، کمک به طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش ، به این شرکت اعطا شده 
اســت.کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع با حضور اندیشمندان، 
صاحب نظران، استادان دانشــگاه ، مدیران و عالقمندان، با سخنرانی دکتر انصاری ریاست 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، دکتر قاسمی ریاست انجمن و دکتر آندراس برندنر 
DR.Andreas Brandner ریاســت انجمن مدیریت دانــش اتریش و به همت انجمن 
مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش در روز هشتم مهر 
1398 برگزار شد.گفتنی است هیأت داوران پس از بررسی شاخص ها و ارزیابی اظهارنامه ها 
و جلســات حضوری ، تالش های این شرکت را شایسته دریافت گواهینامه “جایزه مدیریت 

دانش” دانستند.

اتوپالسبیمهنویندربجنورد
راهاندازیمیشود

ترقی اقتصادی: طرح »اتوپالس« بیمه نوین این بار در اســتان خراســان شــمالی و به 
مرکزیت شــهر بجنورد راه اندازی خواهد شد.این شرکت در راستای تحقق هدف گسترش 
خدمات بیمه ای و توســعه بازار، طرح »اتوپالس« را  در شهر بجنورد اجرایی خواهد کرد و 
هموطنان در این اســتان می  توانند با خرید بیمه نامــه بدنه خودروی بیمه نوین از خدمات 
متمایز این طرح برخوردار شــوند.طرح »اتوپالس« بــا ارائه خدمات نوین برای بیمه گذاران 
بیمه بدنه خودروی بیمه نوین در دو ســطح طالیی و نقره ای، ایجاد شــده است و خدمات 
آن شامل پوشش  های بیمه ای ویژه، خدمات امدادی رایگان، عدم الزام به  مراجعه حضوری 
بیمه گذار جهت اســتفاده از خدمات بیمه بدنه، ارزیاب خسارت سیار، پاسخگویی 24ساعته 
و... می  شــوند.این محصول بیمه ای تا کنون در 25 منطقه کشــور از طریق شعب شهرهای 
تهران، کرج، اصفهان، شــهررضا، گلپایگان، شاهین شــهر، نجف آباد، مشهد، بیرجند، اهواز 
شیراز، زنجان، کرمان، قزوین، قم، اراک، گرگان، رشت، انزلی، چالوس، ساری، آمل، تنکابن 
همدان و یزد رونمایی و اجرایی شــده و تالش می  شود تا پایان سال جاری در تمامی نقاط 

شور راه اندازی شود.

تقویتهمکاریمشترکبیمهکوثر
باپژوهشکدهبیمهدرقالبسهکمیته

ترقی اقتصادی: نخستین جلسه کمیته تطبیق قوانین و مقررات بیمه ای با حضور رییس و 
معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر و اعضای 
این کمیته در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.برای ارتقای همکاری های پژوهشکده بیمه و 
بیمه کوثر، سه کمیته همکاری مشترک با عناوین »بررسی نظام بیمه ای کشورهای جهان« 
»تطبیق قوانین و مقررات بیمه ای« و »آزمایشــگاه ریسک« پیشنهاد شده است که اعضای 

این کمیته ها پس از بررسی موضوع به تدوین محورهای همکاری و نقشه راه می پردازند. 

بیمهمیهنبهباالترینسطحتوانگری
دستیافت

ترقی اقتصادی: با تایید بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران توانگری مالی شرکت بیمه 
میهن در سطح یک قرار گرفت.بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای ماده 6 آیین 
نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه )شماره 69( و براساس صورت 
های مالی مصوب سال1397، توانگری مالی سال 1398 بیمه میهن را )سطح یک( تأیید و 
اعالم کرد.شرکت بیمه میهن با تغییر رویکرد مدیریتی و اتخاذ تدابیر و سیاست های جدید 
مبنی بر افزایش سهم از بازار و اصالح ترکیب پوتفوی و با تکیه بر اصول بیمه گری و اصالح 
فرایندها و همچنین انسجام و کار گروهی؛ برنامه ریزی؛ پایش مداوم؛ پاسخگویی؛ تخصص؛ 
دلســوزی؛ آموزش و تمرکز بر اولویت ها توانســت برای نخستین بار؛ سطح توانگری یک را 

رقم بزند و به جایگاه مطلوب در میان شرکت های بیمه دست یابد.

ترقی اقتصادی: بازنگری در برخــی قوانین و خالء های 
قانونی مصوبات شــورای عالی بیمه، اجرای استانداردهای 
جدید مالی IFRS، اســتقرار هرچه بیشــتر سامانه های 
الکترونیکی در صنعت بیمــه و اجرای آیین نامه حاکمیت 
شــرکتی، بتوان چشم انداز روشــنی را برای صنعت بیمه 

متصور شد.
 مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه اعالم کرد حق بیمه تولیدی 
این شــرکت در شش ماه اول ســال 1398 نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل، حدود 40 درصد رشــد داشته و بالغ بر 
28.7)بیســت و هشت وهفت دهم( هزار میلیارد ریال بوده 

است.
مســعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه 
آسیا در تشریح فعالیت بیمـــــه گری این شرکت در شش 
ماهه نخســت امسال و روند رو به رشد آن، گفت: بر اساس 
برآوردهای آماری، تولید این شرکت در شش ماهه اول سال 
1398 فراتر از برنامه عملیاتی محقق شده است. در همین 
حال، برای اولین بار در بیمه آســیا، سطح یک توانگری این 
شرکت با نسبت 145 درصد، توسط بیمه مرکزی تایید شد.

وی افــزود: با اصالح ترکیب پرتفوی و افزایش ســهم بیمه 
های اختیــاری در این ترکیب و همچنیــن بهبود فرآیند 
نظارت ها، نســبت خسارت بیمه آسیا در شش ماه اول سال 
1398 معــادل 48.2 )چهــل و هشــت و دو دهم( درصد 
بود که نشــان می دهد در مقایســه با مدت مشابه در سال 
گذشــته، 2.1)دو و یک دهم( درصد بهبود یافته است. این 
در حالی است که بر اســاس بررسی های آماری، خسارت 

پرداختی در شــش ماهه 1398 نســبت به مدت مشابه در 
سال گذشته از نظر تعداد، 8 درصد و از نظر مبلغ، 33درصد 

افزایش یافته است.  
مســعود بادین گفت: خسارت پرداختی بیمه آسیا در شش 
ماهه اول امسال، در حدود 13.8)سیزده و هشت دهم( هزار 
میلیارد بوده اســت. وی تصریح کرد: بهبود نسبت خسارت 
در کنار افزایش خســارت پرداختــی از لحاظ تعداد و مبلغ 
گویای آن اســت که بیمه آســیا توانســته است با ریسک 
ســنجی درست و فنی، کنترل و نظارت دقیق و با توجه به 
قدمت و تجربه  60 ساله این شرکت و همچنین با پشتوانه 
عظیم نیروهای کارآمد، شــبکه فروش توانمند و همدلی و 
همگرایی پرســنل و کلیه بخش های شــرکت، به این مهم 

دست پیدا کند.
مدیرعامل بیمه اســیا در ارتباط با وضعیت سهام بیمه آسیا 
اظهار داشــت: بر اســاس آمار ارائه شــده از سوی سازمان 
بورس، بیمه اســیا در پنج ماهه اول سال 1398 و در بین 
15 شــرکت بیمه بورســی، با حدود 20درصد سهم از کل 
تولیــد، جایگاه اول را دارا می باشــد. همچنین با همیاری 
کارکنان و شبکه فروش توانمند بیمه آسیا و ارتقای بازدهی 
ســهام بیمه آسیا در بورس، قیمت سهام این شرکت در سه 

ماهه اخیر 200 درصد رشد کرده است.
وی افزود: خوشبختانه با توجه به توانمندی رو به رشد بیمه 
آســیا در مدت اخیر، بر اساس ابالغ بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، سطح توانگری بیمه اسیا معادل 145 درصد 
)ســطح یک( که برای نخستین بار در این شرکت به دست 

آمده است، مورد تایید قرار گرفت.
مســعود بادین در ادامه اظهارات خود، در خصوص بیانات 
اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سخنان وزیر، فصل 
جدیدی در صنعت بیمه اســت که مسلما همراه با هدایت 
و راهبری بیمه مرکزی می توان نقاط ضعف این صنعت را 
شناســایی و در جهت اصالح فرآیندها، شفاف سازی و رفع 

خالء های قانونی برآمد.
وی افزود: وزیر اموراقتصــادی و دارایی، قطعا با 

تشخیص مصالح صنعت بیمه و نقش بی بدیل 
آن در اقتصاد کشور، موضوع نظارت و کنترل 
را در صنعتی که به حیات سایر صنایع کمک 

می کند، مطرح کرده است.
 بادیــن گفــت: با عنایــت به ایــن رویکرد 

بیمــه مرکزی و دســت اندرکاران 
توانند در  بیمــه مــی  صنعت 
این زمینــه کمیته و کارگروه 
ســازمان  را  مشــترکی  های 
دهی کنند و قطعا وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی با اعتماد و 
نهاد  به  نســبت  که  اطمینانی 
ناظر صنعت بیمــه دارد، این 
ماموریــت را بــه رئیس کل 
بیمه مرکزی واگذار کرده تا 

با انجام آســیب شناسی داخلی، اعتماد و اطمینان عمومی 
نسبت به صنعت بیمه دچار آسیب های احتمالی نشود.

مدیرعامــل بیمه آســیا تصریح کرد: بــا بازنگری در برخی 
قوانیــن و خالء هــای قانونی مصوبات شــورای عالی بیمه 
اجرای اســتانداردهای جدید مالی IFRS، استقرار هرچه 
بیشــتر ســامانه های الکترونیکی در صنعت بیمه و اجرای 
آیین نامه حاکمیت شــرکتی، بتوان چشم انداز روشنی را 

برای صنعت بیمه متصور شد.
بادین در پایــان اضافه کرد: بیمه، صنعتی پیشــرو 
در کشــور بوده و هســت و مســلما ترغیب دست 
اندرکاران این صنعت در جست و جوی نقاط ضعف 
احتمالــی ســبب درک و 
هرچــه  شــناخت 
بیشتر خواهد شد 
اقدامات  برنامه  و 
بــرای  را  عملــی 
ســازی  دگرگون 
پذیر  آسیب  نقاط 
راهکارهــای  بــا 
ی  مســتحکم تر
خواهــد  مواجــه 
کرد و نرخ خطا را 

کاهش خواهد داد.

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بیمه »ما« در واکنش به ســخنان وزیر اقتصاد در 
خصوص حــس آلودگی در صنعت بیمه می گوید: اشــاره وزیر امور اقتصادی و 
دارایی به موضوع فســاد قطعا بر اســاس اطالعات درستی بوده است و ما دست 
اندرکاران صنعت بیمه نمی توانیم نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم. حجت  
بهــاری  فر مدیرعامل بیمه  »ما« در واکنش به ســخنان وزیر اقتصاد در خصوص 
حس آلودگی و فساد در صنعت بیمه گفت: به دلیل اینکه صنعت بیمه محصولی 
به نام اعتماد و اطمینان را به جامعه عرضه می کند، ســالمت در صنعت بیمه از 
ســایر بخش های اقتصاد باالتر است که البته این به معنای نبود آلودگی در این 

صنعت نیست.
وی بــا بیان اینکه زمینه هایی برای تقلب و تخلف وجود دارد که صنعت می تواند 
با استفاده از ابزارهای مدرن الکترونیکی روز با آنها مقابله کند، گفت: افزایش نرخ 

دیه و شــرایط اقتصادی،  انگیزه های ســوء استفاده را ایجاد کرده است و صنعت 
بیمه باید با کنترل های مضاعف به مقابله با این روزنه ها بپردازد.

بهاری فر با بیان اینکه صنعت بیمه در ســال گذشــته بیش از 30 هزار میلیارد 
تومان خسارت پرداخت کرده است افزود : قطعا بخشی از این رقم، سوء استفاده 

از صنعت بیمه بوده است.
تبعیــت کامــل از آیین نامه های شــورای عالی بیمه یکــی از راهکارهایی بود که 
بهاری فر برای مبارزه با آلودگی موثر دانســت و در پاســخ به این پرسش که به 
نظر نمی رسد که ســخنان وزیر در خصوص تخلفات در سطح بیمه گذاران باشد 
و چقدر احتمال دارد راس هرم شــرکت های بیمه و سهامداران به آلودگی مبتال 
باشند، تصریح کرد: رعایت آیین نامه 90 شورای عالی بیمه این مولفه را به حداقل 
رسانده است و با نظارت بیشتر می توان جلوی سوء استفاده ها را گرفت. به گفته 
وی ، احتمال وجود سوء نیت در هیات مدیره و سهامداران وجود دارد و نهاد ناظر 

نیز در این زمینه دقتش را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه در صنعت بیمه بهره وری باالســت اضافه کرد: با برون ســپاری 

برخی مسئولیت ها می توان دقت نظارت را ارتقا داد.
وجود نهادهای کنترلی مانند حسابرســی و ســازمان بورس از یک ســو و دقت 
ســهامداران از ســوی دیگر، از مولفه های دیگری بود که بهاری فر به آن اشــاره 
داشــت و افزود :  اگر اتفاقی در شــرکتی رخ دهد نباید آن را به سایر شرکت ها 
تعمیم داد، سهامداران نیز راضی نیستند سیستم خود را به آلودگی مبتال کنند.
بهاری فر اضافه کرد: در صورتی که راس هرم شــرکت های بیمه سالم نباشد بدنه 

نمی تواند فعالیت کند.
وی بیمه های بورسی را به واسطه نظارت سازمان بورس و تهیه صورت های مالی 

دارای شــفافیت باالیی دانست و اضافه کرد که »سیاست کاری« نباید به صنعت 
بیمه راه پیدا کند.

صنعت بیمه باید بتواند قیمت تمام شــده محصوالت خود را درست ارزیابی کند 
و با افزودن ســود متعارف و کاهش هزینه هــا منافع همه گروه های ذی نفعان را 

فراهم آورد.
او با بیان راهکاری ظریف به بحث نظارت ها پرداخت و گفت : نظارت ها باید آنی 
و در مقاطع کوتاه مدت تری سازمان دهی شود. راهکار دیگر وی پس از کوتاه سازی 
دوره کنترل ها، عدم مماشات با سوء استفاده ها و آلودگی ها بود و اضافه کرد اگر 

سوء استفاده ای رخ داد نباید مماشات شود.
مدیرعامل بیمه »ما« با بیان اینکه مســائل حاشیه ای نباید به صنعت بیمه ورود 
پیــدا کند تصریح کــرد : صنعت به آرامش و اطمینان نیــاز دارد و وجود برخی 

دغدغه ها مانع از انجام این ماموریت درست است.
بهاری فر در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: اشاره وزیر امور اقتصادی 
و دارایی به موضوع فســاد قطعا بر اساس اطالعات درستی بوده است و ما دست 

اندرکاران صنعت بیمه نمی توانیم نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم.
 وی کنتــرل عملکرد را در برخی تصمیم ســازی ها و جابه جایی ها حائز اهیمت 
دانست و افزود: بررسی عملکردها صادق ترین خصیصیه در تصمیم گیری ها است.
 مدیرعامــل بیمه »ما« در بخش پایانی مطالب خود با این جمعبندی که صنعت 
بیمه راه خود را در اقتصاد یافته است و در برنامه ششم توسعه مسئولیت خطیری 
را برعهده دارد، گفت: مردم سرمایه های خود را به این صنعت می سپارند بنابراین 
نباید به اعتماد عمومی لطمه وارد کنیم و باید با حرکت هایی که به اعتماد مردم 

لطمه وارد می کند، مبارزه کرد.

ترقی اقتصادی : نشســت مهرماهی شــورای هماهنگی مدیران روابط عمومی 
صنعت بیمه 7 مهرماه به میزبانی بیمه تجارت نو برگزار شد.

درآغاز این جلسه که ریاست آن را مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی برعهده داشــت، محمد بیانی مدیر روابط عمومی بیمه تجارت نو با عرض 
خیر مقدم به حضار و گرامی داشــت هفته دفاع مقدس و روز آتش نشان، مراتب 
قدردانی خود را از تشــکیل منظم و پرنتیجه جلسات شورای هماهنگی مدیران 

روابط عمومی اعالم داشت.
پــس از این مقدمه، مدیرعامل تجارت نو درمقــام میزبان ضمن خوش آمدگویی 
به مدعوین، برگــزاری گردهمایی مداوم و مثمرثمر شــورای هماهنگی را مورد 

تقدیرقرارداد.
نیما نوراللهی قدرت روابط عمومی ها در شــکل گیــری افکار عمومی را بیش از 
ســایر نهادها عنوان کرده و درپرداختن به این مهم گفت: در پژوهشی با موضوع 
اینکه آیا فســاد در جامعه وجود دارد یا نه؟ پاســخ 83 درصد  پرسش شوندگان 
مثبت بوده است. در مرحله دیگر این طرح از جامعه آماری مورد تحقیق خواسته 
می شــود مصداقی برای پاسخ خود بیاورند که تنها 13 درصد می توانند نمونه ای 
مثــال زنند، چنین نتیجه ای این واقعیت را گوشــزد می کنــد که مابقی حس 
فســاد داشته اند. اینجاست که روابط عمومی ها می توانند با نشان دادن واقعیت، 
مســیر نگرش مردم را اصالح کرده و موجب از بین رفتن حس های منفی مبتنی 

برحدسیات شوند.
وی با اشــاره به اینکه درحوزه بیمه این جنس برداشت به وفور وجود دارد،گفت: 
در قــرارداد کمیته امداد امــام خمینی)ره(، یک میلیــون و 900 هزار مددجو 
درکل کشــورتحت پوشــش بیمه آتش ســوزی تجارت نو بودندکــه حدود 60 

 هزار فقره پرونده خســارت در این رشــته که عدد بزرگی اســت، مورد ارزیابی 
قرارگرفت.

مدیــر عامل تجارت نو افزود: با وجود آنکه ارزیابی و پرداخت خســارت به خوبی 
پیش می رفت اما در منطقه ای با یک سری شبهه افکنی های حس عدم رضایت و 
بی عدالتی در آن مجموعه ایجاد شده بود که در جلسات فوری با مدیران کمیته 

امداد خواستار جلوگیری آن شدیم.
مدیر عامل تجارت نو در توضیح علت این مهم اظهارداشــت: یک زمانی اعتراض 
قابل بررســی و بعضا جبران اســت اما زمانی که این حس ایجاد شد خسارت ما 
را آنطــور که باید نمی دهند در آن صورت هرچقدر هم پرداخت انجام شــود باز 

گله مندی های وجود خواهد داشت.
وی یکــی از وظایف اصلی روابط عمومی شــرکت های بیمه را اصالح نگرش این 
دســت از افراد جامعه نسبت به کارکرد بیمه ها دانسته و افزود: مدیران نگذارند 
این حس در بیمه گذاران و جامعه ایجاد شــود که شــرکت های بیمه به نوعی 

خسارت واقعی را برآور نکرده و یا می خواهند از پرداخت طفره روند.
مدیر عامل تجارت نو دربخش دیگری از تحلیل نقش تاثیرگذار روابط عمومی ها، 
پاکسازی فضای اطالع رسانی از رسانه های سطحی نگر را به دست این واحدهای 
ســازمانی ممکن دانسته و افزود: امروز شــاهدیم در برخی رسانه های مکتوب و 
مجازی منتشــر کنندگان اطالعات حال درقالــب خبر، گزارش، مصاحبه و غیره 
دانش کافی ندارند. این دسته از افراد به جای ارائه راهکار فقط به موضوعات دامن 

می زنند و گاه به بیراهه هم می برند. 
یکی از مصادیق جوســازی ها این است که ســاالنه نزدیک به 30 هزار میلیارد 
تومان خســارت که عدد کمی نیست از سوی شرکت های بیمه پرداخت می شود 

کجا به این مهم اشاره شــده و اطالع رسانی درخورشانی صورت می گیرد. مردم 
کماکان معتقدند شــرکت های بیمه خســارت نمی دهند، پــس این رقم به چه 

کسانی تعلق می گیرد.
وی بــا تاکید بر اینکه فضــای تصمیم گیری از حدیک نمایشــگاه و همایش ها 
بایدفراتر رود، خواستار آن شد که از سوی شورای روابط عمومی شرکت های بیمه 

تمهیداتی اندیشده شود تا اخبار تمیز دراختیار عموم قرارگیرد.
نوراللهی همچنین پیشــنهادکرد شــرکت هــای بیمه موضوعــات مختلف را با 
هماهنگی هم پیش برند تا در سایه این اتحاد ترویج فرهنگ که دغدغه بسیاری 

از فعاالن این صنعت است، محقق گردد.
مدیرعامل تجارت نو ســخنان خود را اینگونه پایان دادکه ؛کار ما خدمت به مردم 
اســت، درمان دردی از آنها و پرداخت خســارت برای تامین آرامششــان به دل 

ماجرا بزنید
در ادامــه، پیــرو صحبت های مدیــر عامل بیمــه تجارت نو، مدیــر کل روابط 
عمومــی بیمه مرکزی تاکید داشــت، مدیران روابط عمومــی در پر رنگ کردن 
چهــره حمایت گر بیمه تالش جدی تری داشــته باشــند. مصطفــی زندی از 
آنها خواســت با حضور درشــعب از نزدیک درجریان رفتار پرســنل با مراجعه 
 کنندگان قرارگیرند تا مبادا برخورد نامناســب یک کارمند این حجم از خدمت 

را زیر سوال برد.
در فصل پایانی هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی، جزییات 
شرکت درنماشگاه بورس و بانک و بیمه  کیش اینوکس2019، نحوه اجرای طرح 
زنگ بیمه و چگونگی برگزاری جشــنواره بیمه و رسانه مورد بررسی قرارگرفته و 

تصمیماتی اتخاذ شد.

ترقــی اقتصادی: بیمــه مرکزی آخریــن ظرفیت مجاز 
نگهداری ریســک و قبولی اتکایی شــرکت های بیمه را بر 
مبنای اطالعــات آخرین صورت های مالــی مصوب تا روز 

هفتم مهرماه منتشر کرد.
بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با 
18 میلیون و 615 هزار و 246 میلیون ریال رتبه اول را در 
ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد. شرکت های بیمه آسیا 
با 4 میلیون و 564 هزار و 694 میلیون ریال و بیمه البرز با 
3 میلیون  748 هزار و 511 میلیون ریال در رتبه های دوم 

و سوم باالترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک قرار دارند.
در دوره قبلــی، بیمه البرز در جایگاه چهارم قرار گرفته بود 
که در دوره کنونی بار دیگر جایگاه سوم را از آن خود کرد. 
این در حالی است که ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه 
دانا با 3 میلیون و 279 هزار و 738 میلیون ریال اعالم شده 
که نســبت به دوره قبلی تغییری نکرده ولی این شرکت به 
چهارمین شرکت مجاز در قبولی ریسک تبدیل شده است.

براین اساس بیمه پارسیان با 2 میلیون و 657 هزار و 383 
میلیــون ریال در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت. ظرفیت 
مجاز نگهداری ریسک این شرکت در دوره قبلی 2 میلیون 
و 493 هــزار و 497 میلیــون ریال بود کــه در دوره اخیر 

افزایش یافته است.
بر این اســاس، تنها 4 شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، ملت و 
ایران معین از بین شــرکت های عمومی بیمه و  2 شرکت 
اتکایــی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و 

سایر شرکت ها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند.
بر این اســاس بیمه ایران 9 میلیــون و 307 هزار و 623 
میلیون ریال ظرفیت مجــاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این 
شــرکت، بیمه پاسارگاد قرار دارد که در دوره اخیر ظرفیت 
مجــاز قبولی اتکایی آن از 777 هــزار و 726 میلیون ریال 
به یــک میلیون و 138 هزار و 181 میلیون ریال رســیده 
اســت. پس از این دو شــرکت، بیمه ملت بــا 723 هزار و 
571 میلیون ریــال و بیمه ایران معین با 440هزار و 424 

میلیون ریال در رتبه های بعدی ظرفیت مجاز برای قبولی 
اتکایی قرار دارند.

از سوی دیگر در حالی که ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی 
بیمه اتکایی امین از 914 هزار و 898 میلیون ریال به 961 
هــزار و 286 افزایش یافته ولی ظرفیت مجاز قبولی اتکایی 
بیمه اتکایی ایرانیان در رقم 680 هزار و 929 میلیون ریال 

دوره قبلی ثابت مانده است.
بر اساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز 
قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران 372 هزار و 305 
میلیون ریال، برای بیمه پاســارگاد 45 هزار و 527 میلیون 
ریــال، برای بیمه ملت 28 هزار و 943 میلیون ریال و برای 

بیمه ایران معین 19 هزار و 143 میلیون ریال است.
از ســوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه 
فعالیت شــرکت بیمه توسعه در رشــته های بیمه خودرو 
و زندگی ابطال و در خصوص ســایر رشــته ها تعلیق شده 
اســت. بیمه مرکزی اعالم کــرده که جدول بــاال مطابق 

با آییــن نامه نحــوه نظارت بر امــور بیمه هــای اتکایی 
موسســات بیمه مستقیم و مکمل آن )شماره 55 و 55.1( 
و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شــماره 40.5مصوب 
شــورای عالی بیمه تهیه و بروز رســانی شده است. بدین 
 ترتیــب تا زمــان اعمال تغییــرات آتی نصــاب های فوق 

مالک عمل هستند.
نحوه محاســبه ظرفیــت مجاز قبولی اتکایــی و قبولی در 
قرارداد براساس مفاد مندرج در بند 4 ضوابط اجرایی ماده 

20 آیین نامه شماره 40.5 به شرح ذیل است:
قبولی اتکایی: 50 درصد ظرفیت مجاز نگهداری

قبولی در قرارداد: 2 درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نهاد ناظر بیمه ای کشــور از بیمه گذاران درخواست کرده 
عالوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریســک 
به ســطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه 
مرکزی تایید و اطالع رســانی شــده نیز به عنوان یکی از 

معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.

بهاریفر:دربرخوردباآلودگیمماشاتنکنیم

»سیاستکاری«نبایدبهصنعتبیمهراهپیداکند

تاکیدمدیرعاملتجارتنودرجمعمدیرانروابطعمومیصنعتبیمه؛

ذاتحمایتگریصنعتبیمهباترویجحسخوبآشکارمیشود

ظرفیتمجازنگهداریریسکشرکتهایبیمهمشخصشد

اخبارکوتاه



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 78 - نیمه اول مهر 1398

صنعت
تجارت
و 6

طــی یــک ســده گذشــته، به دفعات 
تجارت  و  متولــی صنعت  وزارتخانه های 
کشــور تحت عناوین مختلف با یکدیگر 
ادغام شــده یا از هم تفکیک شــده اند. با 
نگاهی گذرا به سیر تحوالت وزارتخانه های 
متولی تجارت و صنعت در ایران، ادغام و 
تفکیک وزارتخانه ها بی ارتباط با دوره های 
رونــق و رکود و تحوالت اقتصاد کشــور 

نبوده است.
شــاید بتوان ادعا کــرد در دوره هایی که 
دولت ها رونق و رشــد اقتصادی را هدف 
قرار داده و متولیان امر به دنبال توســعه 
اقتصاد داخل بوده اند، تمایل به ادغام وزارتخانه  ها وجود داشته است؛ ازجمله می توان 
به ادغام وزارتخانه ها در ســال 1341 اشــاره کرد. از طرف مقابل، در ادواری که بر 
شــتاب نرخ تورم افزوده شــده و قیمت ها دچار بی ثباتی شده اند و دولت ها عزم آن 
داشته اند که تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از بدنه 
اصلی منفک شده اســت؛ ازجمله این ادوار می توان به تفکیک وزارتخانه ها در سال 

1352 و 1398 اشاره کرد. به نظر می رسد انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، افزایش میــزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای 
داخلی باشــد. اگر دولت بر آن اســت تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در کنترل و مدیریت بازارهای 
داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود و نظام توزیع را در بازارها ســاماندهی کند، باید 

اذعان داشت که دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد.
باید توجه داشت که تورم مزمن، پدیده ای پولی است و این معضل، محصول ناترازی 
بودجه دولت و مشــکالت نظام بانکی است. باید پذیرفت که پدیده هایی مانند رانت 
فســاد در شبکه های توزیع کاال و نوسان قیمت ها در بازارهای داخل، همگی به نوعی 
نتیجه دخالت  های دولت در قیمت گذاری ها،  نظام های چند نرخی و انحصار در بازارها 
اســت؛ بنابراین اگر دولت بر آن اســت تا معضل تورم مزمن، رانت جوئی، فســاد و 
ناکارایــی بازارها را حل کند باید به مصاف علت ها و ریشــه ها بــرود نه معلول  ها و 

پیامدها.
رونق اقتصاد و ثبات قیمت  ها، صرفاً از مســیر اصالح ساختار بودجه،  اصالح بازارهای 
مالــی، کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری، رفع انحصارت، گســترش بنگاه داری 
 خصوصــی، تمرکز دولت بــر تولید کاالی عمومی باکیفیت به عنــوان وظیفه اصلی

بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد شــد. لذا تغییر ساختار دولت 

برای مقابله با معلول  و بدون ریشه یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.
حوزه تجارت را نمی توان جدای از حوزه صنعت دانست. درواقع سیاست های تجاری 
هر کشور مکمل استراتژی های صنعتی آن کشور و زمینه ساز توسعه صنعت از مسیر 
توسعه صادرات در آن کشور است. در بسیاری از کشورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی 
هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بســیاری از کشــورهای دیگر، نهاد متولی صنعت و 
تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد استثنا نیز در برخی کشورها وجود 

دارد که امور اقتصادی و تجاری داخلی از امور تجارت خارجی منفک شده است.
با شناختی که از ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت ها وجود دارد، باید نگران بود که 
انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست  گذاری، در عمل منجر به تشدید نظارت ها 
افزایش دخالت های دولــت در قیمت گذاری ها، افزایش اخالل در بازارها و درنهایت 

افزایش فشار بیش ازپیش بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشور شود.
دولت نیاز دارد که راهبردهای بلندمدت را برای توســعه صنعت کشور تدوین کرده 
و در ذیل آن راهبردها، سیاســت های تجاری مناســب را طراحی کند. اقتصاد ایران 
فاقد استراتژی صنعتی است و تصوری که از حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر 
مدیریت بازارهای داخلی و نظارت بر توزیع کاال اســت. تا زمانی که چنین دیدگاهی 
بر حوزه صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش تجارت از 

بدنه اصلی، بتوان به رشد صنعت و توسعه صادرات دست یافت.

کشوری  هر  قوانین   
ســتون اصلی نظم و 
امنیت در کشــور و 
دســتیابی  زیربنای 
اقتصادی  رشــد  به 
همچنــان  اســت؛ 
چهارچوبــی  کــه 
برای تنظیــم روابط 
اقتصــادی بین تجار 
اســت که بدون آن 
کنترل جامعه میسر 
در  بــود.  نخواهــد 
ایــن خصوص، قانون تجارت، در زمــره مهمترین قوانین تأثیرگذار 
در حوزه اقتصاد هر کشــوری به شــمار می آید. قانون تجارت ایران 
مصوب 1303 برگرفته از قانون تجارت 1807 فرانســه )معروف به 
کــد ناپلئــون( و در واقع ترجمه ناقصی از آن اســت، که به جز در 
ســال 1347 اصالح قابل توجه دیگری روی آن اعمال نشده است. 
ایــن قانون تا به امروز مهم ترین مجموعــه مدون قوانین مربوط به 
امور بازرگانی در ایران به شمار می رود که اصول مربوط به معامالت 
تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، داللی، حق العمل کاری  
قــرارداد حمل ونقل، قائم مقام تجارتی و ســایر نمایندگان تجارتی       
ضمانت، ورشکســتگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را در قالب 
16 باب تشــریح  می کند. با این وجــود و به رغم اصالحات به عمل 
آمده، این قانون متناســب با فضای کسب و کار فعلی کشور نیست 
و بنا به شــرایط اقتصادی زمان تدوین آن که بیش از چند دهه از 
آن  می گذرد، نوشته شده است. با پیشرفت فناوری و به وجود آمدن 
دنیای مجازی، مفاهیم نوینی در فضای تجارت داخلی و بین المللی 
شــکل گرفته که قانون تجارت ما با آن بیگانه اســت و بسیاری از 
نیازهای تجارت امروزی را در بر نمی گیرد؛ در نتیجه تکمیل قانون 
تجارت و به روز کردن آن جهت تطبیق با فضای کسب و کار امروزی 
امری ضروری جلوه می کند. در این راستا بحث اصالح قانون تجارت 
برای بیش از یک دهه مطرح بوده اســت که در دولت های قبلی به 
دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در 
دولت فعلی، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که با توجه 
بــه حجم باالی مواد قانون تجارت، ایــن الیحه به صورت کتاب به 
کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. این الیحه 
دارای 1261 مــاده و در 5 کتــاب »قراردادهای تجاری«، »تکالیف 
تاجر«، »اسناد تجاری«، »شــرکت های تجاری« و »ورشکستگی و 
قراردادهای ارفاقی« پیش بینی شــده است که در حال حاضر کتاب 
اول یعنــی »قراردادهای تجاری« که یکی از مهمترین باب های این 
قانون به حســاب می آید، در331 ماده به تصویب مجلس رســیده 
اســت. قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه کســب و کار و 
تجارت، قانون مادر حاکم بر اقتصاد کشور است. در نتیجه اصالح و 
به روز رسانی آن، به وقت و همفکری متخصصان حوزه های مختلف 

نیاز دارد. تصویب شــتابزده امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی 
و تجــاری الیحه را به متخصصان نمی دهد. در این راســتا یکی از 
مهمترین موضوعات، حضور بخش خصوصی به عنوان مخاطب اصلی 
این قانون در روند بررســی و تصویب این الیحه اســت که به رغم 
تکلیف مندرج در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
کــه دســتگاه های اجرایی را مکلــف به اســتفاده از نظرات بخش 
خصوصی در تصویب قوانین و بخشــنامه ها و ... کرده، مغفول مانده 
است. مادامی که نظر فعاالن اقتصادی در این الیحه اصالحی لحاظ 
نشــود، نمی توان انتظار داشت که قانون اصالح شده، برطرف کننده 
مشــکالت فعلی حوزه تجارت باشــد. اعمال تغییرات اساسی نظام 
حقوقی تجاری که بیش از 90 ســال در یک کشــور حاکم بوده و 
اجرا   شده، موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یک باره 
آســیب جدی به فضای کســب و کار و تجارت کشور وارد خواهد 
آورد. تصویب الیحه بدین شکل، در بعد بین المللی نیز باعث کاهش 
امنیت سرمایه گذاری می شود. درست است که قانون سابق با توجه 
به قدیمی  بودن، نیاز به به روزرســانی داشــت اما شخم زدن قانون 
تجارتی که بنای چندین و چند ساله تجارت ایران بر آن استوار است 
آن هم با این شتابزدگی، جای تامل دارد. پر واضح است که تصویب 
این الیحه با این محتوا نه تنها خروجی موفقیت آمیزی در پی ندارد 
که قطعاً نظم اقتصادی جامعه را از بین می برد و به هیچ وجه چنین 

موضوعی به مصلحت کشور نیست.
 اما اصالحات مورد انتظار چیست؟

* تطبیق مقررات تجاری متناســب با نیاز های روز و تحوالت حوزه 
تجارت؛

* بازنگری در مقررات بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و توسعه 
ابزار ها و نهاد های مالی جدید،

* ایجاد مکانیسم شفافیت اطالعاتی در فعالیت های مالی و بازار های 
اقتصادی،

* تدوین مقــررات بین المللی جهــت اســتفاده و به کارگیری در 
قراردادهای بین المللی و اختصاص باب جداگانه در الیحه جدید،

* اختصاص یک باب جداگانه به حوزه تجارت الکترونیک و کســب 
و کارهای برخط،

* عدم تصویــب با شــتابزدگی و امکان بررســی جوانب مختلف 
اقتصــادی و تجاری الیحه با حضور بخــش خصوصی که مخاطب 

اصلی این قانون است.
 ایرادات الیحه کنونی چیست؟

1- با دقت در متن الیحه )مواد 1 تا 41 (  می توان متوجه شــد که 
این الیحه بر اساس ترجمه منابع خارجی نوشته شده، در حالی که 
در ترجمه آن به فارســی دقت الزم صورت نگرفته است و از لحاظ 
نحوه نگارش ترجمه روان و شــیوایی برای فهم عموم جامعه نیست 
حتی از منظر حقوقدانان نیز این نحوه نگارش حاکی از شــتابزدگی 

و ناپختگی است. 
2-  کتــاب اول از الیحه تجارت با عنوان »قراردادهای تجاری«، به 
دو بخش مقررات عمومــی قراردادهای تجاری و قراردادهای خاص 

تجاری، تقسیم می شود. در بخش مقررات عمومی که مواد اولیه این 
الیحه به آن اختصاص داده شده، همان گونه که اشاره شد مشکالت 
زیادی دارد و در مواردی تکرار مواد مسلم حقوقی است که در قانون 
مدنی آمــده و درج آن در این قانون خالی از وجه و منطق حقوقی 

است.
3- در بخش قراردادهــا، قراردادهایی مانند داللی، حق العمل کاری 
نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شــرط تملیک، ضمانت 
تجارتی و اعطای امتیاز کسب و کار بررسی شده که کلیه قرارداد های 
تجاری را شامل نمی شود از جمله قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای 

سرمایه گذاری، حوزه استارت آپ ها و ...
4- در خصوص ماده 5 که اهم انتقادات منتقدان را به ســوی خود 
جلب کرده اســت باید ذکر کرد که انعقاد قرارداد بدون نیاز به طی 
تشــریفات مربوط به مقوله »اصل رضایی بودن قراردادها و عقود« 
است که بحثی مســلم در حقوق مدنی است و در ماده 191 قانون 
مدنی هم بر آن تصریح شده است. در جواب به نظر برخی منتقدان 
که تصویب این ماده را به کاهش ارزش اســناد رسمی و موارد ثبتی 
ربط  می دهند باید گفت که قانون اخیرالتصویب به عنوان قانون عام 
موخر نمی تواند قوانین خاص در خصوص لزوم رعایت تشریفات در 
انعقاد برخی از عقود )مانند لزوم معامله اموال غیرمنقول ثبت شده 
با تنظیم ســند رسمی( را نسخ کند و آن قوانین به جای خود باقی 
و الزم االجرا هســتند لذا دغدغه هایی که بعضا در خصوص این ماده 
شــاهد آن هستیم از دیدگاه حقوقی مشکلی ایجاد نمی کند. ضمنا 
مــواد قانون تجارت اختصاص به قراردادهــای تجاری دارد و دامنه 

شمول آن به سایر قراردادها و عقود تسری ندارد.
5- ایــراد دیگری که منتقدان به الیحه وارد  می کنند اســتفاده از 

»عرف و تلقی« و نبود مالکی برای تشخیص است.
در ایــن خصوص باید گفت که دامنه و حدود و ثغور ارجاع به عرف 
در تفســیرهای حقوقی بدون قید نیست و کاربرد ارجاع به عرف در 
جایی است که اراده طرفین از بیان عبارات مشخص نیست و مبهم 
اســت یا در مواردی که قرارداد در خصوص موضوع اختالف ساکت 
یا ناقص اســت که قاضی در این شقوق برای فهم به عرف مراجعه 
 می کند. مفهوم عرف در حقوق نیز موضوعی نیســت که غیر قابل 
پیش بینی باشــد و همان طور که از اســم آن پیداست، هنجارهایی 
است که به مرور و بر اثر تکرار و استعمال مستمر شکل گرفته است 
در نتیجه امر نامأنوس و غیر قابل اندازه گیری به معنایی که منتقدان 
در نظر دارند، نیســت و قبل از این هم در قانون مدنی ســابقه دارد 
و در مــواردی که قانون در مواردی ســاکت مانده به قانون مادر که 
قانون مدنی است رجوع  می شود که البته مشکالت پیچیده ای ایجاد 
می کند؛ مگر در خصوص حوزه های جدید که نیاز به تعریف و تدوین 
دقیق دارد و در درازمدت، برای آن رویه قضایی ایجاد خواهد شد که 
جلوی انحرافات اجرای این گونه مواد را خواهد گرفت. اما با توجه به 
اینکه قانون تجارت ایران برگرفته از نظام رومی-ژرمنی و به عبارت 
دیگر حقوق نوشته شده اســت، ورود ورود مباحث جدید از جمله 
عرف به قلمرو حوزه های نوینی که در قانون سابق پیش بینی نشده 

نیازمند تامل بیشتری است.
6- موضــوع مربوط به آزادی افراد در انتخــاب قانون حاکم و حل 
تعارض قوانین موضوعی است که حکم آن در ماده 968 قانون مدنی 
آمده است. چنانچه قصد قانونگذار از ذکر این موضوع در ماده 3، رفع 

چالش های ماده 968 قانون مدنی است، مناسب است تا این قوانین 
در فصل جداگانه ای پیش بینی شــود تــا از خلط قوانین مربوط به 

تجارت داخلی با تجارت بین المللی جلوگیری شود.
 پیشنهادها

1- عدم نیاز به اصالح کلی و دگرگون کردن ساختار قانونی تجارت 
ایران و بســنده کردن به خالء های قانون سابق و به روزرسانی آن در 

موارد نوین،
2- اجــرای تکلیف مندرج در مــواد 2 و 3 قانون بهبود مســتمر 
فضای کســب و کار توسط دســتگاه های اجرایی که طبق این مواد، 
دستگاه های اجرایی مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در 
تصویب قوانین و بخشــنامه ها و ... هستند. و مادامی که نظر فعاالن 
اقتصادی در آن لحاظ نشــود، نمی توان انتظار داشــت رفع کننده 
مشکالت فعلی حوزه تجارت باشــد. در این راستا بخش خصوصی 
پیشنهادهای خود را در روند بررسی این قانون بارها اعالم کرده اما 
در تدوین نهایی هیچ گاه مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است. در 
نتیجه پیشنهاد  می شود تا در خصوص ادامه روند بررسی و تصویب 

این الیحه، بخش خصوصی حضور پررنگی داشته باشد.
3- تغییرات اساســی اعمال شــده در متن الیحه اصالحی نیاز به 
گذشــت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی به صورت کلی 
تغییر می کند، نباید انتظار داشــت که عرف تجاری متناسب با آن 
یک شبه شــکل بگیرد. در نتیجه پیشنهاد  می شود الیحه فعلی در 
فرض امکان به اجرا درآمدن در فضای کســب و کار کشور، به مرور 
اجرا شود تا زمان امکان تطبیق با قوانین جدید را برای جامعه تجاری 

مهیا کند.
4- قانون باید جامع و مانع نوشته شود تا راه هرگونه تفسیر سلیقه ای 

بسته شود.
5- پیش بینی مقررات عمومی و اختصاص یک باب جداگانه قبل از 
آغاز تشریح قراردادهای تجاری. با توجه به ماهیت خاص قراردادهای 
تجاری، همان گونه در قانون مدنی مســتعمل است، قواعد عامی که 
منطبق با عرف های تجاری و بین المللی است؛ مورد پیش بینی قرار 
گیرد تا در موارد سکوت قانون، مالکی برای تفسیر در دسترس باشد.
6- شفاف ســازی نحــوه اعمال مقــررات الیحه جدید بــر روابط 
مصرف کننــدگان با مصرف کنندگان )موضــوع بند 3 ماده 1( چرا 
که قانون تجارت سابق مشــتمل بر روابط بین تجار با هم یا روابط 
تجار با یک طرف غیرتاجر بود اما این بند، بند جدیدی است که به 
کلی مقررات و دامنه شــمول اشخاص تحت شمول قانون تجارت را 
متحول  می کند؛ در نتیجه نیاز است تا در این خصوص شفاف سازی 

صورت بپذیرد.
7- در خصوص وثیقه تجاری و باب مربوط به ضمانت نامه.

با توجه به مشــکالت بانکی و چالش های به وجود آمده ناشــی از 
تحریم ها، موضوع وثیقه و ضمانت نامه های تجاری به ویژه در خصوص 
به اجرا گذاشــتن وثایق مربوط برای وصول طلب، ضروری اســت 
مقررات بسیار جامع تری در این خصوص در باب مربوطه اضافه شود.

8- لزوم اختصاص دادن قراردادهای حوزه نوآوری و کسب و کارهای 
نوین که یکی از زمینه های مهم تجارت امروزه کشور است و در این 

زمینه با خالء های حقوقی زیادی مواجهیم.
9- لــزوم اختصاص یک باب در خصوص مقررات مربوط به ارزهای 

مجازی و تجارت الکترونیک.

ترقی اقتصادی : کارشناسان معتقد هستند که کمیسیون های 
تخصصی مجلس در بررسی و تدوین نهایی جزییات این طرح باید 
از نظرات کارشناسان و به خصوص فعاالن بخش خصوصی حوزه 

صنعت، معدن و بازرگانی ) صادرات و واردات( بهره بگیرند.
بعد از ماه ها بحث و بررســی دربــاره تفکیک وزارتخانه صنعت، 
معــدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، 
مجلس با تشــکیل وزارتخانه ای تحت عنوان »تجارت و خدمات 
بازرگانــی« و جدایی این وزارتخانه هــا موافقت کرد. نمایندگان 
مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه، کلیات طرح 
تشــکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مورد بررســی قرار 
دادنــد و بــا 132 رای موافق، 78 رای مخالــف و 8 رای ممتنع 
با کلیات این طرح موافقــت کردند. حاال باید جزییات آن بعد از 
بررسی های کمیسیون های تخصصی در مجلس به رای گذاشته 
و در نهایت مورد تایید شــورای نگهبــان قرار گیرد. اما این طرح 
در شرایطی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به صحن ارائه 
شد که پیش از این چند بار دولت برای تفکیک این وزارتخانه ها 
) »بازرگانــی« و »صنعت و معــدن«( الیحه هایی را تنظیم و به 
مجلس برده بود ولی هر بار از سوی نمایندگان مجلس رد می شد. 
دولت حســن روحانی برای اولین بار اوایل سال 1396 و پیش از 
برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تفکیک وزارتخانه 
های صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را 
کلیــد زد و چندین بار برای جلب موافقت نمایندگان تالش کرد 
ولی هر بار به در بسته خورد تا اینکه در نهایت با پیگیری ها دولت 
و تعدادی از نمایندگان طرح با عنوان » تشــکیل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگاني« و به بهانه ســامان دهی خدمات بازرگانی و 
تنظیم بازار کاالهای اساسی به مجلس ارائه و کلیات آن به تصویب 
رسید. البته کلیات این طرح در شرایطی به تصویب رسیده است 
که در چند روز گذشــته بحث های داغ اقتصادی در این ارتباط 
شکل گرفته و موافقان و مخالفان موضوعات و دغدغه های خود 
را بیان می کنند که مهم ترین محورهای آن به این ترتیب است:

 دالیل مخالفان تفکیک وزارت صمت
 1 .  لزوم اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتي به صورت یکپارچه: 
مخالفان تفکیک معتقدند سیاســت های تجاری باید در خدمت 
تولید قرار گیرد و ازاین رو سیاســت های تجاری و صنعتی باید 
به صورت یکپارچه اتخاذ شود. این افراد بیان می کنند که بدون 

سیاســت تجاری هماهنگ با صنعت، نمیتــوان تولید قدرتمند 
داشت. همچنین زنجیره کامل از تولید به مصرف در اختیار یک 

وزارتخانه خواهد بود و میتوان منفعت کل زنجیره را تأمین کرد.
2 .  وظایف بازرگاني با صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب 
اختالف مي شــود. به همین دلیل دو وزارتخانه سابق اختالفاتی 
درخصوص سیاستهای تجاری و تداخل آن با تولید داشتند که با 

ادغام، مشکل مذکور برطرف شده است.
3 .  تنظیم سیاست های تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری 
از واردات بي رویه کاالهای مصرفي و نهایي توسط بخش بازرگاني 

مستقل الزم است.
4 .  همگرایــي صنعت و تجارت برای تســهیل فرایند صادرات 
واردات و حمایــت از تولید و برقراری موافقتنامه و قطعنامه های 
تجارت آزاد منطقه ای، بین المللي و چندجانبه با کشورهای دیگر 

در قالب یک وزارتخانه قابل انجام است.
5 .  از آنجا که فعالیت های تولیدی و صنعتی در ارتباط مستقیم با 
فعالیت های بازرگانی قرار می گیرد، سازماندهی آنها در قالب یک 
وزارتخانه و پیشبینی اختیارات کافی از جهت برنامه ریزی، نظارت  

تخصیص منابع و سیاستگذاری و تنظیم بازار در عرصه های تولید 
و بازرگانی می تواند مســئولیت توسعه و رشد صنعتی کشور را 

پاسخگو باشد.
دالیل موافقان تفکیک وزارت صمت

1 .عدم لــزوم ایجــاد یکپارچگي و هماهنگــي در کل زنجیره 
های تولید و توزیع در کشــور در عمل به دالیل: متمرکز شــدن 
سیاستگذاری و مدیریت وزارتخانه ادغامی )به عنوان یک سیستم( 
دچار چنان پیچیدگی و سنگینی شده است که مدیریت چابک و 

کارای آن امری تقریباً محال است:
-ادغــام بخش صنعت و معدن که بیشــتر دغدغه تولید و بهره 
برداری را دارد با بخش »بازرگانی« که ماهیتی فرابخشــی دارد 
و دغدغه اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از 

مصرف کنندگان است.
- ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در 
وزرات صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد 

کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند.
- بــا ادغام فعالیت های تجــاری و بازرگانی، بخش های مؤثر در 

صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی 
صنایع نظامی و صنایع کشاورزی مورد غفلت قرار می گیرند.

- به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع 
WTOپیوستن به سازمان تجارت جهانی

2 . عــدم تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا که از اهداف اصلي 
ادغام بوده است .

3 . افزایش چابکي و تسریع در امور تجاری:  با ادغام بازرگانی در 
صنایع و معادن، این وزارتخانه بسیار بزرگ شده و حجم کارهای 
آن نیز افزایش یافته اســت، بنابراین حتی یک وزیر توانمند هم 
اداره این ســاختار را ندارد و برخــی وظایف به صورت ضعیف و 

ناقص صورت می گیرد.
4 . عدم ادغام در ســاختار فعلي وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
در ساختار فعلی وزارتخانه بیشتر تجمیع یا چسبیدن دو وزارتخانه 
صورت گرفته اســت و نه ادغام و تغییر خاصــی در رویکردها و 
پارادایم های وزارتخانه صورت نگرفته اســت ازاین رو بهتر است 
تفکیک نهایی شود. نبود بستر مناسب جهت ادغام به جهت عدم 
خروج کامل وزارتخانه از فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری و 

ادامه تصدیگری ها، مانع از تکمیل روند ادغام شده است.
5 . عدم شکل گیری نظام تعرفه ای برای حمایت هدفمند از تولید 
بخش های مختلف پس از ادغام: افزایش قاچاق، بخشی نگری در 
تعیین تعرفه ها و تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف 
کننده، افزایش سهم کاالهای مصرفی از واردات، از بین رفتن نظام 
یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت سفارش، نظام تعرفه ها، 
نظام قیمت گذاری، تنظیم بازار، تشــخیص و برخورد با انحصار، 
عدم حمایت های ســاختاری از نظام صنفی کشور در دوره ادغام 

به وجود آمده است.
باتوجه به موافقت ها و مخالفت ها کارشناســان معتقد هستند 
که کمیســیون های تخصصی مجلس در بررسی و تدوین نهایی 
جزییات این طرح باید از نظرات کارشناسان و به خصوص فعاالن 
بخش خصوصی حــوزه صنعت، معدن و بازرگانــی ) صادرات و 
واردات( بهره بگیرند و با تشــکیل جلسات مشترک با اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین کمیسیون های 
تخصصــی و انجمن های مرتبط این حــوزه ها تالش کنند تا از 
تفکیــک این وزارتخانه و تشــکیل دو وزارتخانه بهترین ها برای 

اقتصاد کشور رقم بخورد.

جدایی راه بازرگانی از صنعت و معدن
مخالفانوموافقانتفکیکوزارتصنعت،معدنوتجارتچهمیگویند؟

بومیسازیقانونتجارت
یازمینهسازیبرایرکود؟

در فضــای تجارت هر کشــور، قوانین و مقررات 
تجاری نقش بنیادین و اساســی را ایفا می کنند. 
در این میان از قانون تجارت به عنوان قانون مادر 
یاد می شــود. قانونی که چارچــوب فعالیت های 
تجاری را در مراحل آغاز، تداوم و توسعه و نهایتاً 
پایان فعالیت مشــخص کــرده و یکی از اهداف 
مهم در تدوین آن، انتظام بخشــی روابط تجاری 
و بازرگانی افراد فعال در این حوزه و ایجاد امنیت 

است.
یکی از مهم ترین اسناد که از آن به پایه و اساس 
حقوق تجارت ایران نیز یاد می شود قانون تجارت 
مصوب ســال 1311 اســت که با اقتباس از قانون 1807 فرانسه تصویب شده است. در 
ســال 1347 بخشی از این قانون در خصوص شــرکت های سهامی بر اساس مقتضیات 
زمــان ازجمله لزوم اصالحات اقتصادی مورد بازنگــری و اصالح قرار گرفت که تا امروز 

اجرایی بوده و کماکان به قوت خود باقی است.
در مقطعی دیگر و حدود 14 ســال قبل به دلیل بــروز پدیده های نو در عرصه تجارت 
داخلی و بین المللی تصمیم گرفته شــد مجدداً قانونی که بیش از 70 ســال از عمر آن 
می گذشــت مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد؛ تصمیمی که البته تا امروز محقق نشده 
اســت. فارغ از چرایی عدم تصویب الیحه مذکور در طی این 14 سال و شتاب زدگی در 
تصویب آن در اواخر دوران فعالیت مجلس کنونی، آنچه باید با اولویت دوچندان مدنظر 

کارشناسان و صاحب نظران قرار گیرد، تمرکز بر محتوا و مفاد الیحه موردبحث است.
لزوم توجه به عبارات، اصطالحات و بعضاً تأسیسات جدید حقوقی در الیحه جدید قانون 
تجارت و رفع ابهام از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ ازاین رو بررسی دقیق مفاد الیحه 
با نگاه چندجانبه می تواند از ایرادات و اشــکاالت احتمالی در روند اجرای آن در آینده 

تا حد قابل توجهی بکاهد.
در این خصوص می توان به مواردی همچون: توجه به تکالیف و مســئولیت اشــخاص و 
ســازمان های مرتبط با فعالیت های تجاری نظیر بانک ها، بررسی دقیق وضعیت سیاست 
کیفــری در قبال جرائــم مرتبط با فعالیت های تجاری ازجمله ورشکســتگی به تقصیر 
ورشکســتگی به تقلب و ...، پیش بینی تأسیســات حقوقی جدید بــا توجه به الگوهای 
جهانی، تبیین، تشــریح و ابهام زدایی از اصطالحات و عباراتی همچون رابطه قراردادی 
متعارف »اعتماد متعارف« تصمیم متعارف و همچنین مطابقت مفاد با کنوانســیون های 

بین المللی اشاره کرد.
از سوی دیگر توجه به مقوله سرمایه گذاری خارجی نیز حائز اهمیت فراوان بوده و نباید 
با اســتناد به بومی سازی قانون تجارت، پرداختن به مفاهیم اساسی و نوظهور در عرصه 
تجــارت بین الملل و متعاقباً فرصت ســرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و 
مبــادالت تجاری بین المللی را در تدوین الیحــه جدید نادیده گرفت. روندی که اگر به 
همین منوال ادامه پیدا کند، نتیجه ای جز ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور در پی 

نخواهد داشت.
الزم به ذکر اســت قانون تجارت به دلیل ارتباط مستقیم با فضای کسب وکار هر کشور 
تأثیر جدی بر دیگر قوانین و مقررات این حوزه ازجمله قوانین و مقررات کار، مالیات های 
مســتقیم، قوانین و مقررات بازار ســرمایه، قوانین و مقررات ثبتی و ... خواهد داشــت. 
ازاین رو در بررســی مفاد الیحه باید توجه به این قوانین نیز در دســتور کار متولیان امر 
قرار گیــرد. موضوعی که به عنوان مثال در ماده 5 الیحه بحث هــای زیادی را به دنبال 

داشته است.
بر اساس متن ماده 5 الیحه تجارت »انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با 
قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله 
شهادت شــهود قابل اثبات اســت.« در خصوص همین ماده عده ای معتقدند که بدون 
توجه به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت تدوین شــده و در صورت تصویب پایه و اساس 
پرونده های قضایی بی شــماری را در آینده ای نه چندان دور رقم خواهد زد درصورتی که 
به نظر می رسد ماده 5 مذکور با توجه به اینکه محل بحث ما الیحه اصالح قانون تجارت 
اســت نمی تواند دربرگیرنده تمامی قراردادها باشــد بلکه ناظر بــر قراردادهای تجاری 
اســت که البته این مســئله نیز جای بحث فراوان دارد؛ اما با توجه به مثال پیش گفته  

به ضرورت تدوین اصولی، صحیح و حتی االمکان شفاف مفاد الیحه پی خواهیم برد.
یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی کشــور باألخص در سال های اخیر بحث تشکیل 
دادگاه های تجاری بــوده که اهمیت وجود آن به دالیــل مختلفی همچون بهره مندی 
از قضات متخصص، تســریع در رســیدگی و امنیت که از آنها بــه ویژگی های مختص 
حقوق تجارت نیز یاد می شــود امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به ورودی پرونده های 
بی شــمار به محاکم عمومی، رســیدگی به پرونده های تجاری توســط این گونه محاکم 
اصل ســرعت را خدشه دار می کند و صرفاً اختصاص یافتن شعبی از دادگاه های عمومی 
جهت رســیدگی به پرونده های تجــاری در این خصوص مفید فایــده نخواهد بود. در 
عالم تجارت تعیین تکلیف اختالفات حاصله باید ضمن در نظر داشــتن اعتبار و امنیت 
معامالت تجاری به واســطه حمایت از اشخاص غیر تاجر در قبال تجار و بالعکس صورت 
گیرد و حتی االمکان از شــرایطی که موجبات اطاله دادرســی را فراهم می کند با ارائه 
راهکارهایی ازجمله دادرســی اختصاری و اجرای موقت احــکام اجتناب کرد؛ ازاین رو 
تشــکیل دادگاه های تجاری ازجمله موارد بسیار مهمی است که پیش بینی آن در الیحه 
جدید به عنوان یکی از لوازم و موارد اساسی در فضای تجاری کشور ضروری خواهد بود.
علیرغــم فراز و فرودهای مختلف در تصویب مفاد الیحــه اصالحی قانون تجارت، الزم 
اســت با اخذ نظرات کارشناســان و صاحب نظران خبره در حوزه های مختلف حقوقی 
مالی، بازرگانی و ... حتی االمکان از بروز اختالفات و افزایش دعاوی ناشــی از اجرای آن 
جلوگیری کرد. واضح اســت قانونی که با گذشــت بیش از 80 سال از زمان تصویب آن 
همچنان در حال اجراســت می تواند همچنان تــا تدوین و تصویب اصولی الیحه جدید 
نیز در فضای تجاری کشــور مجری باشــد؛ ازاین رو شــتاب زدگی در تصویب آن بدون 
اخذ نظرات کارشناســان خبره و ذینفعان توجیه ناپذیر بوده و قطعاً تالی فاسد به همراه 

خواهد داشت.
 اما در پایان 2 سؤال اساسی این است که آیا صرفاً بومی سازی قانون تجارت مدنظر است 
یا بومی سازی همراه با رونق فعالیت های تجاری؟ و آیا الیحه جدید اهداف و انتظارات ما 
را صرفاً در مورد اول محقق خواهد کرد یا در مورد دوم؟ ســؤاالتی که متولیان امر باید 

پاسخ قانع کننده ای برای آن داشته باشند.

نکاتیدربارهتشکیلوزارتبازرگانی

ایراداتالیحهاصالحقانونتجارت

کارشناس حقوق کسب وکار
مصطفی خلیلی

 اقتصاددان
حمید آذرمند

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
فریال مستوفی

دیدگاه
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رشد۱4.7درصدیورودگردشگرانخارجییک مشکل آسیایی درقلب اروپا
بهترکیهدرهشتماهسال۲0۱9

عزمترکیهبرایجذبگردشگربیشتر

ترقی اقتصادی : ترکیه در هشــت ماه گذشــته از ســال جاری میالدی 31 میلیون 
گردشــگر خارجی جذب کرده اســت.به گزارش آناتولی تعداد گردشگران خارجی که از 
ترکیه بازدید کردند، در ماه اوت افزایش یافته اســت. به گفته وزیر گردشــگری ترکیه 
تعداد گردشــگران خارجی کــه به ترکیه آمده اند از ژانویه تا اوت ســال 2019، 14.7 

درصد رشد کرده است.
 شهر تفریحی مدیترانه ای ترکیه یعنی آنتالیا بیشترین گردشگر خارجی را جذب کرده 
است. سهم این شهر از کل گردشگران خارجی مسافر به ترکیه 33.3 درصد بوده یعنی 

نزدیک به 10.3 میلیون گردشگر.
شهر تاریخی استانبول هم از کل گردشگران خارجی مسافر به ترکیه 32.2 درصد سهم 
داشــته اســت. در واقع 9.98 میلیون از این شــهر از ژانویه تا اوت سال جاری میالدی 

بازدید کرده اند.
اســتان ادرین که در شــمال غربی ترکیه واقع شده و با بلغارستان و یونان مرز مشترک 
دارد از نظر جذب گردشــگر خارجی در ترکیه در جایگاه ســوم قرار دارد. در هشت ماه 

گذشته از سال 2019 2.99 میلیون نفر از این منطقه بازدید کرده اند.
وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اخیرا در همایشی با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی 
اســتراتژی گردشگری این کشــور تا سال 2023 را شــرح داد. به گفته نوری ایرسوی 
اســتراتژی جدید ترکیه برای جذب گردشــگر با هدف پذیرایی از بیش از  75 میلیون 

گردشگر و 65 میلیارد دالر درآمد از گردشگری در سال 2023 تهیه شده است.
ترکیه ســال گذشته میزبان 39.5 میلیون بازدید کننده بود و 29.5 میلیارد دالر از این 
راه درآمد داشت. پیشتر رئیس انجمن آژانس های گردشگری ترکیه گفته بود اگر بتوانیم 
هزینه سرانه مستقیم هر گردشگر را به 1000 دالر افزایش بدهیم، به معنای واقعی یک 
کشــور گردشگری خواهیم شد. وزیر گردشگری این کشــور به تازگی اعالم کرد ترکیه 
تالش می کند با افزایش متوسط اقامت هر گردشگر در ترکیه به 10 شب، هزینه اقامت 

برای هر شب در این کشور را به 86 دالر آمریکا برساند. 

ترقی اقتصادی : ده ســال پس از بحران مالــی جهانی، اقتصاد اروپا در مرحله 
نقاهت است نه احیا. تورم پایین، نرخ بهره های پایین و رشد پایین همگی حاال به 
هنجار بدل شــده اند. این وضع بیمار اروپا ممکن است تبعات چندگانه خطرناکی 
داشته باشــد. اگر قرار باشد اروپا یک دهه دیگر را هم در رکود اقتصادی سپری 
کند، شــکاف بین اروپای شــهری و اروپای روستایی بیشتر خواهد شد، وضعیت 
جوانان سخت تر خواهد شد و در نتیجه احتمال بروز بی ثباتی سیاسی باال خواهد 

رفت.
کارستن برزسکی اقتصاددان ارشد در دویچ بانک آی ان جی آلمان معتقد است که 
تداوم این وضعیت و عدم توجه کافی به آن ممکن اســت حتی به ازهم پاشــیدن 
حوزه یورو بینجامد. وضعیت اروپا باعث شــده برخــی اقتصاددانان آن را با دهه 
ازدســت رفته ژاپن مقایسه کنند، دورانی از رشد کم و تورم پایین در دهه 1990 
میالدی که این کشــور هیچ گاه به شــکل مجاب کننده ای نتوانســت از آن بلند 
شود. نشانه های اصلی رکود درازمدت یا ژاپنیزه شدن هم به وضوح در اروپا دیده 

می شوند.
از اواخر سال 2018، تورم حوزه یورو در سطحی پایین تر از دو درصد )که توسط 
بانک مرکزی اروپا تعیین شده بود( قرار داشته. در ماه ژوئن، نرخ تورم حوزه یورو 
پایین تر هم بود و 1.3 درصد می شــد. رشد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در 
ســال 2018 میالدی 1.8 درصد بود و پیش بینی شده که امسال این رشد کم تر 
شــود و به 1.2 درصد برسد. سال آینده ممکن است اوضاع بدتر هم بشود چون 

برگزیت هم قرار است اجرایی شود و این مسئله اوضاع اروپا را به هم می ریزد.
از ســوی دیگر، نرخ بهره در پایین ترین ســطح خود اســت. ماریو دراگی رئیس 
بانــک مرکزی اروپا در ماه اکتبر از ســمت خود کنار می رود، بی آن که حتی یک 
بار نرخ بهره را در دوران هشت ســاله ریاستش بر این بانک باال برده باشد. برخی 
از تحلیل گران پیش بینی کرده اند که این بانک در ماه ســپتامبر ممکن است نرخ 

بهره را کاهش بدهد.

در بررســی منشــأ این وضع، مهم ترین عاملی که خودش را نشان می دهد این 
اســت که اروپا با قدرت و تعادل از بحران مالی جهانی بلند نشد. در سال 2013 
بیــکاری در اتحادیه اروپا به اوج رســید و 26.5 میلیون نفر در آن زمان در اروپا 
بیکار بودند. این رقم از آن موقع کاهش پیدا کرده و به 15.7 میلیون نفر رسیده 
که کم تــر از رقم بیکاری در دوران پیش از وقوع بحران مالی جهانی اســت. اما 
این مســئله در برخی مناطق اروپا از جمله از شمال غربی اسپانیا، جنوب ایتالیا 
و همین طور یونان هنوز بســیار حاد اســت. آن ها دارند باالترین نرخ بیکاری در 

اروپا را تجربه می کنند.
از نظر برت کولین و جوانا کانینگز اقتصاددانان آی ان جی که در ماه می گزارشی 

در این خصوص منتشــر کردند، اروپــا در برخی حوزه ها تــازه دارد کمی احیا 
می شــود. چندین ســال نرخ بهره پایین و حتی منفی شــاید در این احیا نقش 
داشــته. آخرین باری که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را باال برد )در سال 2011( 
بدهی پرتغال به شدت باال بود و یونان هم در انتظار یک نجات مالی دیگر به سر 
می برد. همچنین ایرلند در سال گذشته اش بسته نجات مالی را دریافت کرده بود. 
این روزها اما انتظار نمی رود که نرخ بهره حداقل تا سال 2021 افزایش پیدا کند.
ژاپن هم دارد ســومین دهه همراه با رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم پایین و نرخ 
بهره پایین را پشت سر می گذارد. اروپا تمام شرایطش با ژاپن یکی نیست اما اروپا 
هم مثل ژاپن دارد پا به ســن می گذارد و مقرری بگیران دارند روی اقتصاد تأثیر 
منفی می گذارند چون به جای خرج کردن، بیشــتر پس انداز می کنند. بانک های 
زامبی هم دارند ســرمایه ها را می بلعند بدون آن که وام های محرک برای رشــد 

اقتصادی را ارائه داده باشند.
اگــر به ابزارهایی که برای مقابله با رکود پیــش روی ژاپن و اروپا قرار دارد نگاه 
کنیم، دیگر شــباهت چندانی بین آنها دیده نمی شود. ژاپن یک بانک مرکزی و 
یک دولت ملی دارد. این باعث شــده که ژاپــن بتواند تصمیم های قاطعی بگیرد 
حتــی اگر تدابیرش برای تحریک اقتصاد، مؤثر واقع نشــده باشــند. اما در اروپا 
پروژه اتحاد سیاســی و اقتصادی مثل یک کار نیمه تمام شــده است. واحد پول 
یورو در سال 1999 معرفی شد، اما به رغم گذشت بیست سال از آن، کشورهای 
اتحادیه اروپا نتوانســته اند به اتحاد پولی واقعی برسند. پیش بینی می شود که در 
ســال های پیش رو، اختالف بین منافع ملی و منافع اروپایی آن قدر زیاد شــود 
که اقتصاد حوزه یورو همراه با آن به قهقرا برود. همچنین پیش بینی می شود که 
اوضاع نرخ بهره همچنان در آینده هم بانک های اروپایی را تحت فشــار بگذارد و 
جذابیت اوراق قرضه را نیز پایین بیاورد. این ها نشانه هایی هستند از احتمال بروز 
مشــکالت درازمدت اقتصادی که اروپا به سادگی قادر به خالص کردن خودش از 

آنها نخواهد بود.

دیدگاه

ترقی اقتصادی : نوعی مثلث عشــقی در سیاست جهان به 
شمار می آید. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، چین، روسیه 
و ایاالت متحده بارها جای یکدیگر را در دوســتی های دو به 
دو با همدیگر عوض کرده اند. یک بار روســیه و امریکا با هم 
دوســت بوده اند و یک بار چین و امریکا و یک بار هم روسیه 
و چین. برای مثال ســقوط و مرگ استالین در روسیه، برابر 

با روزی بود که ریچارد نیکسون از امریکا به چین 
رفــت. اما حاال والدیمیر پوتیــن رئیس جمهوری 
روسیه با شــی جین پینگ رئیس جمهوری چین 

دوست شــده که پایه آن نیز از سال 2014 
گذاشــته شده اســت. هربــار در هر 

رابطه ای که شــکل گرفته، آن 
کشوری که جا مانده ناچار 
را  شده هزینه ســنگینی 
پرداخت کند. دلیلش هم 
ناچار شــده  بوده که  این 
نظامی  لحــاظ  به  را  خود 
و دیپلماتیک تقویت کند. 

اما این بار با همه دفعات فرق 
دارد. درســت است که امریکا 
در رابطه میان چین و روسیه 
جایــی ندارد اما این روســیه 
اســت که باید هزینه بیشتری 
را پرداخت کند. چین در روابط 

خود با این دو کشور در هر زمینه ای بر آن تسلط دارد. اقتصاد 
چین شش برابر )به لحاظ برابری قدرت خرید( بزرگ تر است 
و قدرت آن در مســیر رشد قرار دارد. این در حالی است که 
قدرت روســیه در حال محو شدن است. شاید زمانی روسیه 
می توانست با پشــت کردن به غرب و رفاقت با چین، شکوه 
و جالل روســیه را به نمایش بگذارد امــا حاال دیگر این طور 
نیســت. واقعیت این است که رابطه چین و روسیه 
یک رابطه برابر نیســت بلکه روسیه صرفا در مدار 

چین به دور این غول بزرگ می چرخد. 
البته روســیه هنوز هم یک قــدرت بزرگ در 
جهان اســت. این کشــور در شورای 
امنیت برای خود یک کرسی مهم 
دارد. عالوه بر آن دولتی دارد که 
می تواند ســالح هسته ای داشته 
باشــد. این کشــور نیروهای 
را  نظامی خود  و  ارتشــی 
تقویت کرده و از اســتفاده 
کــردن از آن هــا نیز هیچ 
واهمــه ای نــدارد. حاال این 
کشــور بــا چیــن، جت های 
جنگنده ای را به هوا می فرستد 
که صدای کره جنوبی را هم در 

می آورد. 
اما مســئله اساســی که باید به 

آن توجه شــود این است که روســیه چقدر می تواند مستقل 
از غولی که در همســایگی اش قــرار گرفته یعنی چین، عمل 
کند. چین یک بــازار حیاتی برای مواد خام و اولیه روســی 
به شــمار می آید. رزنفت به عنوان شــرکت ملی نفت روسیه 
به شدت وابســته به تامین مالی چینی است. نفت آن نیز به 
چین می رود. در حالی که روســیه تــالش می کند خودش را 
از هژمونی و ســلطه دالر برهاند، یوآن چینی ها به مهم ترین 
ارز خارجی برای آن ها تبدیل شده اســت. سهم دالر در سال 
2018 به 23درصد رسیده و یوآن با رشد 3درصدی، به سهم 
14درصدی رسیده است. چین یکی از منابع مهم برای تامین 
تجهیزات و تسلیحات روسی نیز به شمار می آید. عالوه بر آن، 
پوتین برای کنترل شهروندان خود و بیرون کشیدن اطالعات 

از آن ها به سیســتم های امنیتــی چینی نیاز دارد. 
همین چند وقت پیش بود که روسیه قراردادی را 
با چین تنظیم کرد تا براساس آن شرکت هوآوی به 
عنــوان بزرگ ترین و مهم ترین غول فناوری چینی 
شــبکه 5G را برای آن ها راه انــدازی کند. به این 
ترتیب به نظر می رســد که روسیه در چین ریشه 

دوانده است. 
دوستی خاله خرسه

این جریان وابســتگی روســیه به چیــن کامال به 
نفع چین است. این کشــور به دنبال یک رابطه و 
دوستی درازمدت با روسیه است. ریشه زدن روسیه 
و وابسته شدن این کشــور به چین هم به راحتی 

می تواند چین را به خواســته اش در زمینه روسیه برساند. در 
واقع اگر روســیه از چین دور باشــد می تواند به منبعی برای 
نگرانی چشم بادامی ها تبدیل شود. اما وقتی روسیه زیر سلطه 
آن ها و وابســته به آن ها باشــد دیگر نگرانی برای این کشور 
وجود ندارد و در نتیجه روســیه  هم نمی تواند به ابزاری برای 

نگرانی چین تبدیل شود. 
پوتین تالش های زیادی کرده تا با چین دوست شود اما شاید 
فراموش کــرده که با این طرح دوســتی صرفا خودش را به 
دام انداخته اســت. در واقع می توانیــم بگوییم روس ها در تله 
چینی ها گرفتار شده اند و اکنون با وابستگی روس ها به چین 
که هر روز هم بیشتر می شــود دیگر شرایط برای این کشور 
بهبود پیدا نخواهد کرد. چین این بار بسیار هوشمندانه عمل 
کرده و بزرگ ترین رقیب خود را در شرق به دام انداخته است. 
کافی اســت امریکا هم به همین دام بیفتد. آن وقت می توان 
به راحتی اظهار کرد که چین بــه بزرگ ترین قدرت در دنیا 
تبدیل شده است. البته فعال که فقط روسیه در این دام رفاقت 

و دوستی گرفتار شده و امریکا هنوز کوتاه نیامده است. 

رابطهچینوروسیهبرایچینسودبیشتریداردتاروسیه

۲برادردرآغوشهم

ترقی اقتصادی : جیر بولســونارو، که سال گذشته به عنوان رئیس جمهوری برزیل 
انتخاب شــد، یکی از آن چهره هایی اســت که همه او را با دونالد ترامپ مقایســه 
می کردند. بولســونارو هم به مردم برزیل وعده مبارزه با فساد را داده بود، اما حاال که 

پای پسر خودش در میان است، صدایش درنمی آید.
اگر رای دهندگان زمانی که جیر بولسونارو را به عنوان رئیس جمهوری برزیل انتخاب 
کردند، تنها یک چیز از او می خواســتند، آن چیز پایان دادن به فساد بود. زمانی که 
او یکی از اعضای دست راستی کنگره بود، مخالفتش با فساد باعث شد مشهور شود. 
در ســخنرانی آغازین خود در روز اول ژانویه، او وعده داد که »کشور را از شر فساد، 

رها سازد.«
حــاال برنامه های او برای عمــل کردن به وعده های انتخاباتی اش در حال شکســت 
خوردن هســتند. دلیل این مسئله این اســت که هیئت دولت او هم همان قدر دچار 
رســوایی های مختلف می شــود که هیئت دولت قبلی. یکی از پسران او، فالویو، که 
ســناتوری از ریودوژانیرو است، در حال حاضر به دلیل پول شویی تحت بازرسی قرار 
دارد. پیام هایی که به دســت وب ســایت خبری اینترســپت افتادند، شهرت سرجیو 
مورو، وزیر دادگســتری، این دولت را تخریب کردند. مورو مســئول اصلی مبارزه با 
فســاد و جنایت اســت. این پیام ها نشــان می دهند که آقای مورو زمانی که قاضی 
مسئول بازرسی های ضد فساد گسترده الوا خاتو بود، با دادستان ها ارتباط و همکاری 
نامناســبی داشته است. این عملیات باعث شد که بیش از 100 بیزینس من و چندین 
سیاســت مدار به زندان بیفتند که شامل لوییز لوال داسیلوا، ریاست جمهوری پیشین 

برزیل هم می شود.
وزیر گردشگری هم به این دلیل تحت بازرسی قرار دارد که تعدادی کاندیدای صوری 
خانم را وارد انتخابات مجلســی و دولتی کرده اســت تا بتواند بودجه های اختصاص 
داده شــده برای کمپین های انتخاباتی آن ها را باال بکشــد. بولســونارو پسر دیگرش 
ادواردو، را هم نامزد سفارت برزیل در ایاالت متحده کرد که همین مسئله باعث شد 

که خویشاوندساالری هم به فهرست گناهان هیئت دولتش اضافه شود.
نقاط روشن

رئیس جمهوری جدید برزیل می تواند مدعی برخی از موفقیت ها باشــد، که شــامل 
پیشرفت در اصالحات اقتصادی می شود. پیش از او رئیس جمهوری های برزیل تقریبا 
عادت داشتند که موقعیت های کابینه را به بهای حمایت در انتخابات کنگره به افراد 
واگذار کنند و بولسونارو این رویه را ادامه نداد. تا این جای کار تنها قدمی که او برای 

سیاستی پاک تر برداشته همین است.
اوایل مردادماه بود که اتفاقی بســیار بد برای این رئیــس جمهوری افتاد. زمانی که 
دیاس توفولی، که در دادگاه عالی مشــغول است، بازرسی  فالویو بولسونارو را متوقف 
کرد. پلیس »جهشــی اســتثنایی« در ثروت او که وابســته بــه معامالت ملک بین 
ســال های 2014 تا 2017 بود، یعنی زمانی که او عضو کنگره بود، مشاهده کرد. دو 
میلیون دالر بدون هیچ توضیحی از حســاب راننده او، که دوســت رئیس جمهوری 

هم هست، رد شده بود.
توفولــی گفت که دادســتان ها باید از یک قاضی اجــازه بگیرند تا از داده های 

مالی جمع آوری شده توسط واحد اطالعاتی- مالی دولت، استفاده کنند. این 
دســتور توفولی باعث شد که بازرسی های ضد فساد وارد فازی از بی ثباتی 
و سرگیجه شــود. حاال دیگر نمی شود پول شــویی گروه های گنگستری 

قاچاقچی مواد مخدر را به راحتی رصد کرد. خود رئیس جمهوری هم سکوت کرده. 
در نیمه دوم سال 2018 او 68 بار درباره فساد توییت کرده بود اما این عدد در نیمه 

اول سال جاری به 20 عدد افت کرده. 
تا این جای کار برزیلی ها هنوز متوجه نشــده اند که تیم رویایی ضد فســاد در حال 
شکســت خوردن اســت. این حقیقت دارد که درصد قبولی آقای بولســونارو که در 
ابتدای ماه ژوئیه به 33 درصد رســید، کم ترین درصد مقبولیت یک رئیس جمهوری 
برزیل 6 ماه پس از پذیرفتن این سمت، از سال 1990 به این سو است. اما دلیل این 
پایین بودن مقبولیت، این رســوایی ها نیست. دلیل اصلی این پایین آمدن مقبولیت 
وضعیت بد اقتصادی، کاهش بودجه دانشــگاه ها و رفتارهای زشتی است که مناسب 

یک رئیس جمهوری نیست.
دادستان ها می گویند اگر قرار باشــد جنگ با فساد ادامه پیدا کند، هم دادگاه عالی 
و هــم رئیس جمهوری باید رفتار و رویه خود را تغییر دهند. دادســتان ها امیدوارند 
که دادگاه تصمیم آقای توفولی را کنار بزند و فضا را برای بازررســی پرونده افرادی 
مانند فالویو را باز کند. پیشــرفت این داســتان وابسته به این است که بولسونارو در 
این ماه چه کسی را به عنوان دادستان کل برزیل انتخاب کند. انتخاب دادستان کل 
آزمونی بزرگ برای دولت برزیل است که اراده خود را در مبارزه با فساد نشان دهد، 
و دادستانی را انتخاب کند که وابسته به سیاست نباشد و بتواند به شکلی مستقالنه 

تصمیم بگیرد
کمپین ضد فســاد الوا خاتو، علی رغم ایراداتی کــه دارد، به مردم برزیل این امید را 
می دهد که شــاید روزی فرا برسد که افراد فاســد با خیال راحت به کار خود ادامه 
ندهند و نگران این باشند که قانون گریبان آن ها را بگیرد. این مسئله می تواند جلوی 
رشــد فســاد در برزیل را به خوبی بگیرد. مسئله اساســی االن این است که آیا این 

داستان می تواند بر صدماتی که از قهرمان اصلی اش دیده، غلبه کند یا خیر.

جیربولسوناروفتیلهفسادستیزیاشراپایینکشیده

شنادردریایفساد
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ترقی اقتصاد   ی د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
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ترقی اقتصادی : بر اســاس آماری که در سال 
2014 توسط یونسکو منتشر شد، ایران در گروه 
کشورهایی است که سالیانه بین 60 تا 100 فیلم 
تولید می کنند. در سال 1397، 79 فیلم ایرانی در 

سینماهای کشور اکران شدند.
سینمای ایران باوجود اســتعدادی که در سابقه 
تولیــد و نیــروی انســانی آن به چشــم می آید 
و همچنیــن باوجــود درخشــش قابل توجه در 
جشنواره های سینمایی جهان، از حیث اقتصادی 
و تولیدی چشــم انداز روشنی ندارد. در سال های 
اخیر بارونق گرفتن گیشــه ســینماهای کشور و 
افزایــش فروش فیلم های ایرانی در ســینماهای 
کشور امیدها به این حوزه افزایش یافته است. اما 
رونق گیشه ســینماهای ایران به طور غیرمتوازن 
رخ داده و درنهایت بــه افزایش کّمیت و کیفیت 
تولید منجر نشده اســت. همچنین در میان آثار 
سینمای ایران تعداد کمی توانسته اند دخل وخرج 
کنند و غالب آن ها میزان هزینه و درآمد متوازنی 
ندارند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به 
چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 

به صورت خاص صنعت سینما پرداخت هاست.
طبــق این گزارش، رشــد صنعت ســینمای هر 
کشور به عنوان حوزه ای که هم از حیث اقتصادی، 
هم سیاســی اهمیــت دارد، به عنوان یک صنعت 
اســتراتژیک در دســتور کار قرار دارد. مهم ترین 
دلیل کوچک ماندن ســینمای ایران، فقدان بازار 
سینما در ایران اســت. در سینمای ایران، عرضه 
و مصرف محصول ســینمایی از قواعدی خارج از 
قواعد داخلی ســینما پیروی می کند. تولید فیلم 
در ایران وابســته به بودجه هایی بیرون از ساختار 
عرضــه و تقاضا در ســینما رخ می دهــد. غالب 
تولیدات ســینمایی در ایران بــا بودجه دولتی و 
یا با بودجه های خصوصی بدون در نظر داشــتن 
نیــاز مخاطب و با دالیل دیگری صورت می گیرد. 
ازاین رو نســبت بــه مخاطب خود فارغ اســت. 
همچنین عرصــه تولید بدون پیگیری تعهد خود 
به کیفیت محصول، به شــکلی اقتضایی و باهدف 
رسیدن به باالترین سود ممکن در کوتاه مدت وارد 
میدان می شود. بنابراین بازار سینما در ایران پدید 
نمی آید. به همین جهت مهم ترین سیاســت در 
سینمای ایران باید تأسیس بازار سینما و تقویت 
دو جهت اساسی آن یعنی تولید و مخاطب باشد.

این گزارش می نویســد: در سال های اخیر رونق 
بازار سینما، افزایش تولید فیلم و همچنین بهبود 
وضعیت کســب وکار ســینمایی در کشــورهای 

مختلف بیش ازپیش موردتوجه سیاســت گذاران 
فرهنگی قرارگرفته است. کســب وکار سینمایی 
ســوای اهمیت اقتصــادی و چرخــش مالی آن 
اهمیــِت خــاص اســتراتژیک دارد کــه باعث 
جلب توجه دولت ها، رسانه ها و همچنین گرایش 
سرمایه ها به این حوزه می شــود. در حال حاضر 
در کشــورهای مختلف جهان داشــتن سینما و 
برخورداری از امکان تولیــد فیلم، اهمیتی ورای 
مقاصد اقتصــادی آن دارد. کشــورهای مختلف 
که در میدان تولید فیلم و ایجاد بازار ســینمایی 
حضور چندانی نداشــتند با ابزارهای گوناگون به  
این حوزه توجه نشان داده اند و وارد سرمایه گذاری 

در آن شده اند.
 وضعیت تولیدات سینمایی 

در ایران چطور است؟
بر اساس آماری که در سال 2014 توسط یونسکو 
منتشر شــد، ایران در گروه کشورهایی است که 

سالیانه بین 60 تا 100 فیلم تولید می کنند. 
در ســال 1397، 79 فیلم ایرانی در سینماهای 
کشور اکران شــدند. در حال حاضر بیش از 500 
ســالن ســینمایی در ایران فعال هســتند. این 
تعداد ســینما در سال گذشــته رقمی نزدیک به 
240 میلیارد تومان فروش داشــته اند که نسبت 
به سال گذشــته با رقم 173 میلیارد تومان رشد 
قابل توجهی است. بخش اعظم این رشد به دلیل 
افزایش قیمت بلیت سینماســت. اما رشد تعداد 
ســینما رو در ایران نیز در ســال گذشته نسبت 
به ســال 1396 قابل توجه است. در سال 1397 

ســینماهای ایران حــدود 28 میلیون نفر را 
پذیرا بوده اند. رقمی که در سال 1396 به 

بیش از 22 میلیون نفر رسیده است.
باوجود رشــد نسبی آمار سینماروها 

در ایران طی چند ســال گذشته 
و همچنیــن افزایش ســالن های 
سینمایی در کشور، تعداد تولید 
فیلم و همچنین تعداد فیلم های 
سودده در سینمای ایران هنوز 

از میان  و  اندک اند 
79 فیلم در سال 
به  فیلم   14 تنها 
بــاالی 5  فروش 
تومان  میلیــارد 
با  دست یافته اند. 

در نظر گرفتــن هزینه تولید 
متوســط 3 میلیارد تومانی برای تولید یک 

فیلم سینمایی بلند، تعداد فیلم هایی که در سال 
گذشــته دخل وخرج واقعی داشته اند از 14 تا نیز 
کمتر خواهد بود. همچنین باوجود رشــد ساخت 
ســالن و افزایش تعداد ســالن های نمایش فیلم 
در ایران هنوز بســیاری شــهرها از داشتن سالن 
ســینمایی محروم اند. همین تعداد فیلم و سالن 
نیز در مقایسه با جمعیت ایران رقم پایینی است.

رشد متوازن برای سینما ها
همانطور که گفته شــد، در ایران سالیانه بین 60 
تا 100 فیلم ســینمایی تولید می شود. آمارهای 
داخلی خبــر از صدور ســالیانه 70 تا 80 پروانه 
مالکیت فیلم دارنــد. باوجود رونق اکران فیلم در 
ســال های اخیر و افزایش جمعیت سینما رو در 
ایران، هنوز بسیاری شهرها در کشور سالن اکران 
فیلم ندارند. این به معنای عدم دسترســی قریب 
به نیمی از جمعیت کشــور به سالن سینماست. 
در ســال های اخیر ساخت سالن سینما در کشور 
در قالب مجتمع های تجــاری یا مولتی پلکس ها 
رونق یافته اســت. طی دو ســال گذشته بیش از 
120 ســالن ســینمایی به چرخه اکران فیلم در 
ایران واردشــده اند. فروش گیشه موفقیت اغلب 
ایــن مجتمع ها را نشــان می دهــد. عمده آن ها 
صدر پرفروش ترین ســینماهای ایران را به خود 
اختصاص داده انــد. باوجوداین، ســرمایه گذاری 
درزمینه ساخت ســالن در شهرهای کم جمعیت 

رونق چندانی نداشــته است. اغلب این مجتمع ها 
در شــهرهای پُرجمعیت ایران نظیر تهران، کرج 
اصفهان و شیراز ساخته شده اند. اما در شهرهایی 
که پیش ازاین از دسترسی به سالن سینما محروم 
بوده اند، ترغیــب چندانی برای ســرمایه گذاری 
وجود ندارد. با توجه به رشد کیفی سالن ها و باال 
رفتن انتظار تماشــاگران از حیث کیفیت صوتی 
و تصویــری، کیفیت مبلمــان و فضاهای جانبی 
سالن ها امری طبیعی است. بسیاری از سالن های 
کم بهره، سالن هایی فرسوده در شهرهای کوچک تر 
ایران انــد که اغلب ازآنجاکــه متعلق به نهادهای 
دولتی هســتند، فاقد تحرک و انگیزه کافی برای 
ترغیب تماشــاگران به ســینما رفتن می شوند. 
بنابراین در ســال های اخیر رشــدی نامتوازن در 
ساخت سالن آغازشده است که اگرچه به خودی 
خود رشــد گیشه ســینمای ایران را باعث شده 
است، اما هنوز تناسبی با وضعیت مصرف محصول 

سینمایی در ایران ندارد.
نکته قابل تأمل دیگر در آمارهای مربوط به گیشه 
در ســینمای ایران عدم توازن در توزیع مخاطب 
است. طبق آمار تا پایان سال 1397 در ایران 259 
سینما، 499 سالن و 127 هزار صندلی داریم. از 
این تعداد 75 سینما  »ضریب اشغال ماهیانه« 20 
به باال داشته اند. این شاخص نشان می دهد به طور 
متوســط در هرماه، یک صندلی در یک ســالن 
سینما چند بار مورداستفاده قرارگرفته است. عدد 
20 در یک ماه یعنی در یک سال به طور متوسط 
240 نفر روی یک صندلی در آن سالن به تماشای 
فیلم نشســته اند. این رقم برای این سینماها در 
مقایسه با آمارهای جهانی قابل قبول است و 
نشان از استقبال مخاطبان از این سالن ها 
دارد. در میان این ســالن ها برخی نیز 
آمار خیره کننده 1158 نفر در ســال 
دارند. این بررســی نشان می دهد 
غریــب به 50 ســالن ســینما در 
ایــران نزدیک به 90 درصد فروش 
سینماهای ایران را در اختیاردارند 
و باقــی 200 ســالن 
روی هم رفته تنها 10 
فروش گیشه  درصد 
سینمای ایران را در 

اختیاردارند.
وضعیــت  همیــن 
عدم تــوازن در اکران فیلم نیز 
قابل مشاهده است. در فاصله سال های 1390 

تا 1397 تعداد سینماروها در ایران از 14 میلیون 
نفر در ســال به 28 میلیون نفر رســید. باوجود 
افزایش قابل توجه تعداد سالن های سینما در ایران 
طی این سال ها، رقم تولید فیلم در ایران افزایش 

چشمگیری نداشته است. 
این شــاخص، یعنی تعداد تولید فیلم در ســال 
به طور مســتقیم در آمار اشــتغال ســینما مؤثر 
اســت. در ایران هنوز ســالیانه کمتر از 80 فیلم 
فرصــت اکران می یابند و تعــداد تولیدات نیز در 
همین حدود اســت. نکته قابل توجه در سینمای 
ایران تعداد پایین فیلم های سودده به نسبت کل 
تعداد فیلم اکران شده است. طبق آمار رسمی در 
ســال 1397،79 فیلم در سینماها اکران شدند و 
رقم کل فروش آن ها رقمی بیش از 250 میلیارد 
تومــان معــادل 5 میلیون و 900 هــزار دالر )با 
احتســاب قیمت کنونی دالر( بوده اســت. اما از 
79 فیلم اکران شــده در سال 1397 تنها هشت 
فیلم توانستند بیش از یک میلیون تماشاگر و رقم 
نزدیک به 5 میلیارد تومان فروش کنند. با توجه 
بــه هزینه های تولید در ســینمای ایران می توان 
گفت؛ تنها همین تعداد فیلم شاید توانسته باشند 

درفروش به سود برسند.
وقتی رشــد فروش، به رشد تولید منجر نمی شود 
افزایــش اشــتغال نیــز رخ نخواهــد داد. برخی 
روایت هــای غیررســمی از وضعیــت تولید در 
ســینمای ایران، خبر از رشــد منفی اشتغال نیز 
دارند. در حال حاضر خانه ســینما به عنوان نهاد 
ســازماندهنده اهالی ســینما، حدود 6000 هزار 
عضو در قالــب 32 صنــف دارد. غیرازاین تعداد 
بسیاری از متصدیان سینمای ایران بدون عضویت 
رســمی در هیچ نهــادی در حرفــه تولید فیلم 
هستند. همچنین بســیاری از تولیدکنندگان در 
حوزه هایی چون تولید ســریال در شبکه خانگی 
شــبکه های پخش فیلم درخواســتی و تولیدات 
سینمایی در بخش های حاکمیتی نیز هستند که 
عضویت رسمی در کانون ها و نهادهای سینمایی 
ندارند. اما می توان گفت تعداد افراد مشغول به کار 
در سینمای ایران به سختی از 10 هزار نفر بیشتر 
است. این رقم در سالیان اخیر افزایش چشمگیری 
نداشــته است و با در نظر گرفتن نیروهای جوانی 
که در این ســال ها به جامعه تولیدی در سینمای 
ایران اضافه شــده اند، وضعیت اشــتغال و تولید 
بی ثبات است. ازاین رو نارضایتی ها و نابسامانی های 
متعددی در آن وجود دارد و این نشاندهنده روی 

دیگری از رشد ناهمگون سینمای ایران است.

ترقی اقتصادی : مدتی اســت فعــاالن عرصه هنری مکلف به 
پرداخــت 9 درصد از کل مبلغ فروش گیشــه نمایش ها تحت 
عنــوان »مالیات بر ارزش افزوده« شــده اند؛ مالیاتی که به گفته 
فعاالن این عرصه بار سنگینی روی دوش عوامل اجرایی ازجمله 
تولیدات تئاتری گذاشته و هزینه های تولید تئاتر را هم افزایش 

داده است.
مالیات بر ارزش افزوده که با نام VAT شناخته می شود، مالیاتی 
اســت عام که در چند سال اخیر توســط دولت وضع شده و از 
فعاالن کسب وکار )شــخصیت های حقوقی و حقیقی( از مرحله 
تولید تا توزیع، اخذ می شود. مدتی است که پای این نوع مالیات 
به گیشه های تئاتر باز شــده است و گروه های تئاتری مکلف به 
پرداخــت 9 درصد از کل مبلغ فروش گیشــه نمایش ها تحت 
عنوان »مالیــات بر ارزش افزوده« شــده اند؛ فعاالن عرصه تئاتر 
تأکیددارنــد رقم 9 درصد در تولید کم ســود تئاتر رقم بزرگی 
محسوب می شود. چراکه در طی تولید یک اثر هنری 35 درصد 
گیشه هزینه ســالن و سایت فروش بلیت می شــود و عماًل در 

شرایط کنونی تنها 50 درصد یک نمایش از آن گروه می شود.
از طرف دیگر اخــذ مالیات بر ارزش افزوده در حالی اســت که 

طبق آخریــن قانون مربوط به مالیــات یعنی قانون 
مالیات های مستقیم مصوب سال 1380، قشر 

و  فیلم سازان  روزنامه نگاران،  ناشران، 
برخی دیگر از اقشار فرهنگی 

و هنری از شــمول الزامی 
بــودن پرداخــت مالیات 

حذف شده اند.
بهمن مــاه   14 همچنیــن 

1396 در پی جلســه ای که با 
موضوع بررسی مشکالت و ابهامات 

مربوط به مالیــات بر ارزش افزوده در 
حوزه تئاتر، ســینما و موسیقی با حضور 

اصغر همت، منوچهر شاهســواری و حمیدرضا نوربخش مدیران 
عامل خانه های تئاتر، سینما و موسیقی با محمد مسیحی معاون 
مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی کشور برگزار شده 
بود، مقرر شد اشخاص حقیقی که با موضوع فعالیت تئاتر، فیلم و 
موسیقی فعالیت می کنند به عنوان موردی، مشمول نظام مالیات 
بر ارزش افزوده نشوند و نیازی به ثبت نام، مطالبه مالیات، عوارض 

ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه ندارند.
در همین زمینه، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی درباره چرایی کسر 9 درصد مالیات بر 
ارزش افــزوده از درآمد تولیدات و اجراهــای تئاتری، با توجه به 
معافیت مالیاتی هنرمنــدان و فعالیت های فرهنگی طبق قانون 
می گوید: »به ســبب عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده که یک 
مالیاتی قانونی است، اداره کل هنرهای نمایش تحت فشار است؛ 
از ابتدای عید مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده شــده ایم و 

تاکنون 3 میلیارد جریمه شده ایم.«
به گفته این مقام مســئول، قراردادهای حوزه ســینما، چرخه 
مالی باالیــی دارند ولی قراردادهای تئاتر از این چرخه مالی باال 
برخوردار نیستند و کسر مالیات بر ارزش افزوده به گروه های 

تئاتری فشار می آورد.
حذف مالیات بر 

ارزش افزوده در تولید 
آثار هنری در انتظار 

بررسی در صحن علنی 
مجلس

مردادماه سال جاری شهرام 
گیل آبــادی مدیرعامل خانه 
تئاتر اظهار داشت که جلسات 
و مذاکــرات با دولت دوازدهم به 
این نتیجه رسید که حذف مالیات 
بر ارزش افزوده در تولید آثار هنری باید 

در مجلس شورای اســالمی به تصویب برسد و دولت نمی تواند 
کاری در این زمینه انجام دهد.

چندی بعد الیاس حضرتی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
خبر از نهایی شــدن طرح حذف مالیات ارزش افزوده از مراحل 
تولید آثار هنری در این کمیســیون و ارسال آن به صحن علنی 

جهت تصویب نهایی داد.
این نماینده مجلس با اشــاره به بررسی این موضوع در جلسات 
متعدد تخصصی با حضور مدیر عامل خانه تئاتر، خانه ســینما و 
خانه موســیقی گفت: از این پس مالیات بر ارزش افزوده فقط از 
حلقه آخر یعنی بلیت فروشــی این آثار، افزوده شده و از خریدار 
کسر می شود و او ابراز امیدواری کرد که این طرح در صحن علنی 

مجلس به تصویب برسد و برای اجرا به دولت ابالغ شود.
کاهش تولیدات آثار فاخر؛ مهم ترین نتیجه اخذ مالیات 

بر ارزش افزوده
فعــاالن عرصه هنــری با تأکید بر این نکته کــه اخذ مالیات بر 
ارزش افــزوده در مراحــل تولید آثار هنری، منجر به خســارت 
بســیاری برای هنرمندان در عرصه های مختلف می شود تأکید 
می کننــد یکی از مهم ترین آســیب های دریافت این مالیات در 

عرصه تئاتر، کاهش تولیدات آثار هنری پرمایه خواهد بود.
در همیــن زمینه، مریم معترف نائب رئیس هیأت مدیره منحل 
شــده کانون کارگردانان تئاتر بر این باور است اگر ارزش افزوده 
تبدیل به یک عرف شــود دیگر نمی تــوان کار تئاتر انجام داد ؛ 
چون گروهی که کار می کند ارزش افزوده، کرایه سالن، دستمزد 
عوامــل، دکور، لباس و... را بایــد پرداخت کند.آیا برآیند فروش 
بلیــت این هزینه ها را تامین می کند؟ بعیــد می دانم؛ اگر هم 
قیمــت بلیت را باال بگذاریم به جز معدودی تئاتر که تماشــاگر 
خاص خود را دارد مردم نمی توانند با قیمت های باال حضور پیدا 

کنند و این به ضرر تئاتر است.
بررســی های پایگاه خبری اتاق ایران از بــازار تئاتر و مروری بر 
نمایش های به اجرا درآمده ازجمله بینوایان یا الیور توییست در 

ســال گذشته، حاکی از آن است که 97 را باید »سال تئاترهای 
الکچری« نامید. همزمان با اکران برخی از نمایش ها با هزینه های 
هنگفت فروش و تولید، فعاالن عرصه تئاتر به کرات هشدار دادند 

که باید مراقب ظهور تئاتر سرمایه دارانه بود.
در همین راستا قطب الدین صادقی، کارگردان تئاتر در گفت وگو 
با »پایگاه خبری اتاق ایران« خاطرنشــان کــرده بود:» کمبود 
اساســی ما و آن چیزی که در آن ضرر کردیم، تولید آثار خوب 
حرفــه ای و هنری اســت. آنچه در حال حاضر در تئاتر کشــور 
شــاهد ظهور گروه های هستیم که با صرف هزینه های هنگفت 
برای اجاره ســالن، لباس و چهره هــای معروف به اصطالح تئاتر 
پول محــور را ایجاد کرده اند و اهمیتی هم به کیفیت کار ندارند. 
این ها افرادی هســتند که با پول و قدرتشــان به دنبال تفریح 

هستند و تئاتر را به فالکت کشانده اند.«
از طــرف دیگر برخی از فعاالن عرصه هنری هشــدار می دهند 
کســر این مالیات از خریدار یا همان تماشــاگر تئاتر، مساوی 
اســت با افزایــش قابل توجــه قیمت بلیت نمایش ها؛شــهرام 
گیــل آبــادی مدیرعامل خانه تئاتر با اشــاره بــه همین نکته 
می گوید:»حمایت های دولتی از آثار هنری تقریبا برداشته شده 
و تئاتر آنقدر نحیف شــده که عمال حمایت خاصی از تولیداتش 
انجام نمی شــود، و در چنین شرایطی دولت دو بال را روز به روز و 
لحظه به لحظه ســر تئاتر می آورد؛  یکی اینکه بدنه تئاتر را مدام 
نحیف تــر می کند و دوم اینکه تولید تئاتــر را روز به روز گران تر 
می کنــد. پس این محصول هنری کــه قرار بر این بود که طبق 
شعارهای دولتی وارد سبد خرید مردم شده و روز به روز گسترش 
یابد،  روز به روز توسط خود کارگزارانش، لطمه بیشتری می بیند. 
که تبعاتش نخست شامل فشــار به تماشاگر و مخاطب تئاتر و 
دوم هدایت تئاترها به سمت فضایی غیرفرهنگی است. چون در 
چنین شــرایطی کسی که می خواهد کار تئاتر کند باید مدام به 
فکر گیشــه باشد و همین مساله او را از فضای فکری و فرهنگی 

فاصله می دهد.«

چرا رشد فروش در سینمای ایران به رشد تولید منجر نمی شود؟

اقتصاد سینمای ایران چشم انداز روشنی ندارد

مالیاتبرارزشافزوده؛بالیجاناقتصادتئاتر

ایبساخرقه
کهمستوجبآتشباشد

در هفتــه اول مهرماه، بحث داغ تهیه 
یک فیلم ســینمایی ـ و نه سریال ـ 
جالل الدین  موالنــا  زندگی  پیرامون 
بلخــی )و نــه رومی و ترکیــه ای( و 
شمس تبریزی، دامنه اش تا بدان حد 
بســط و توسعه پیدا کرد که دو تن از 
آیات عظام، حضرات آیات ناصر مکارم 
شــیرازی و حســین نوری همدانی 
ســاختن آن را حرام دانستند و فرقه 
صوفیه را »ضاله و مضله« خواندند و 
نامیدند. از ســوی دیگر این بحث نیز 
دامن زده شد که، بنا به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، این فیلم به 
صورت سریال تهیه خواهد شد و همین امر باعث برخی موضع گیری ها شد و از آنجا 
که گفته می شد، بازیگران نقش های موالنا و شمس، قرار است از کشور ترکیه انتخاب 
شوند، سوی دیگر این ماجرا نیز مشوش و مشوه شد و سرانجام کاشف به عمل آمد، این 
فیلم، از سوی بخش خصوصی، آن هم به صورت یک فیلم سینمایی، با شرکت دوتن 
از هنرمندان مشــهور ایرانی در دستور ساخت است و بدین گونه صورت مسأله تغییر 
کرد و با موضع گیری برخی از اســاتید حوزه های علمیه و همچنین مولوی شناسان، 
ابعاد دیگری به این ماجرا داده شــد و فرمایشــات رهبر معظم انقالب، حجتی برای 
ابراز نظر آنان شــد. آنچه که ایشــان در مالقات با جمعی از شاعران در 25 شهریور 
1387 فرموده اند و در شبکه های مجازی بازنشر شد. بازتاب بسیاری داشت. مقام معظم 
رهبری، در بخشی از فرمایشاتشــان، درباره موالنا و شمس و مثنوی و دیوان شمس 
چنین فرمودند: »... یک بخش مهمی از شعر آیینی ما، متوجه مسائل عرفانی و معنوی 

می تواند باشد، و این هم یک دریای عظیمی است.
شــعر مولوی را شما ببینید، شعر مولوی را ببینید، حاال اگر فرض کنید کسی دیوان 
شــمس را به خاطر زبان مخصوص اش و حالت مخصــوص اش که خیلی ماها به آن 
دسترسی نداریم، این را یک قدری دوردست بداند، مثنوی معنوی که خودش می گوید: 
و هو اصول اصول اصول الدین، واقعا اعتقاد من هم همین است. یک وقتی مرحوم آقای 
مطهری از من پرسیدند: نظر شما راجع به مثنوی چیه؟ همین را گفتم. گفتم به نظر 
من، همین که خودش گفته: و هو اصول و، ایشان گفتند: کامال درست است و من هم 

عقیده ام همین است«.
درباره زندگی موالنا جالل الدین بلخی، صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران، یک 
مجموعه تلویزیونی )ســریال( در دی ماه سال 1393، در یازده قسمت 48 دقیقه ای با 
شرکت هنرمندان نام آشنایی چون علی نصیریان، داوود فتحعلی بیگی، اسماعیل خلج، 
فریده سپاه منصور، و ... ساخت و آن را پخش کرد و نکته جالب، این امر بود که، مقرر 
شده بود، در سه مرحله، زندگی موالنا به تصویر کشیده، و به بنا به اظهار تهیه کننده 
آن، بنابه دالیلی نامعلوم، صدا و ســیما به رغم آماده سازی و دکور و صحنه که مخارج 
زیادی برای آن ها صورت گرفت، این امر از قوه به فعل نیامد و همچنان ســاخت این 
سریال، معوق باقی مانده است و مسؤولین صدا و سیما، پاسخی به ایشان، به صورت 
روشن و واضح نمی دهند. )گفت وگوی مهدی همایون فر، با سایت سینماپرس، یکشنبه 

8 مهر 1397(.
نگارنده، نه در مقامی هستم که پیرامون این تضارب آرا ابراز نظر می کنم و نه بضاعت 
آن را دارم که از موالنا و مقام شامخ او در ادبیات فارسی بگویم و نه آنقدر فهم و درک 
دارم که بدانم چرا علمای اعالم، با این امر تا این حد و به شدت مخالفت می کنند، اما 
می دانم که، مرحوم عالمه محمدتقی جعفری، شرحی مستوفا بر مثنوی موالنا دارند و 
عارف بزرگوار حاج مالهادی سبزواری، شرح نسبتاً مفصلی بر ادب صوفیانه و مثنوی 
موالنا نگاشــته اند و با تلخص »اسرار« مجموعه اشــعاری از وی پیرامون ادب صوفیه 

باقی مانده است.
انتشــار »فرهنگ نامه تصوف و عرفان« در این و انفســای کتاب و کاغذ و رکود حاکم 
بر بازار عموماً و کتاب خصوصاً، می تواند باعث شــعف و شــادی شود و در عین حال 
شگفتی باشد و نام محمد استعالمی، پشتوانه عظیمی بر آن، چراکه همواره این چهره 
فرهنگی را بیش از هر چیزی، یک »مولوی پژوه و حافظ شــناس« بزرگ می دانیم و 
مجلدات هفت گانه شرح مثنوی اوـ  که قبال توسط انتشارات زوار به چاپ می رسید و 
طی سال های اخیر انتشارات سخن آن را به چاپ رسانده استـ  در سال 1364 جایزه 
بهترین کتاب سال را از آن خود کرده است و به یقین فرهنگ نامه تصوف و عرفان نیز 
می تواند و به جّد، شایستگی آن را دارد تا بر تارک کتاب سال بنشیند و همچون دیگر 

آثار این استاد بزرگوار، شایسته تقدیر و سپاس است.
وجه مشــخصه این فرهنگ نامهـ  که در حد یک دانشــنامه و دائرة المعارف نیز قابل 
توصیف است ـ این امر است که ضمن شرح اصطالحات، مقاالت جامع و بسیطی در 
حوزه عرفان و تصوف را می توان در میان بیش از 3500 مدخل آن پیدا کرد و خواند 
و با آرا و نظرات عرفای بزرگی چون ابوسعید ابی الخیر، بایزید بسطامی، و ... آشنا شد و 

نقد و بررسی جامعی را نیز به نظاره نشست و لذت برد.
سه مقدمه مســتوفا: اول ـ زمینه  های فکری دینی، فلسفی و ...؛ دوم ـ منابع مطالعه 
در تصوف و عرفان و ســومـ  گزارش کار و فهرســت منابع، خواننده را چنان شیفته 
می سازد که گویی از خوابی سنگین و شیرینی برخاسته است. نکته جالب توجه، کار 
یک تنه دکتر اســتعالمی بر روی این دانشــنامه است، هرچند که خود اذعان دارد از 
برخی دوســتانش کمک گرفته، اما از بای بسم اهلل تا تای تمت را خودش سروسامان 
داده، ویرایش و غلط گیری کرده و سرانجام، ناشر، آن را در قامت یک کتاب دوجلدی 
با چاپ و صحافی عالی، حروفچینی چشــم نواز، و صفحه آرایی خوش قامت و ترکیب 
به بازار کتاب روانه کرده اســت. دکتر اســتعالمی، در بخشی از پیشگفتار این کتاب 
متواضعانه، چنین نوشته است: »... هیچ کتاب مرجعی نمی تواند به همه پرسش هایی 
که از خاطر جوینده یی می گذرد. یا به همه پرســش های محتمل مربوط به کار خود 
پاســخ داده باشد و دانشنامه های بزرگی هم که عرضه جهانی و هر سال نشر تازه یی 
دارند، پس از صدسال یا دویست سال، همواره با نگاه تیزبین صاحب نظران و با گسترش 
معارف بشــری در تجدیدنظراند و بازبینی و بازنویسی آنها هرگز به پایان نمی رسد... 
]روی[ سخن با عزیزانی است که یک کتاب تازه را فقط برای دیدن خطاها و کمبودها 
بازمی کنند و از لحظه هایی که مؤلف برای یافتن پاسخی، به یک پرسش، آرامش روز 
و شب خود را هم فراموش کرده است، خبر ندارند. یک ُرویه قدرشناسی از مؤلف این 
اســت که صاحب نظران پس از نشر اثر، او را از کمبودها آگاه کنند و اگر نقدی بر آن 
می نویسند، و مؤلفی مانند صاحب این قلم ممکن است در غربت از آن بی خبر بماند، 
آن نقد را چاپ شده ]و[ یا چاپ نشدهـ  به نشانی ناشر برای مؤلف بفرستند و او را در 
رفع کمبودها یاری و سپاسگزار لطف خود کند. حرف تازه هم در این کار کم نیست، 
شرح مباحث تصوف و سرگذشت و اندیشه نامداران طریقت یا نقدها و تأمل هایی همراه 
اســت که روزنه هایی برای درک منطقی از دو رویه انسان ساز و انسان فریب تصوف بر 
خواننده می گشاید، و جان کالم، اگر نقدی بر این کتاب می نویسید یا در محفلی از آن 

یاد می کنید، پیش از داوری، همه وجوه آن را درست ببینید«. 
»فرهنگنامه تصوف و عرفان« یک »شرح حال رجال« کامل از عرفا، دراویش، صوفیان، 
خرفه پوشــان و ... را در برابر خواننده می نهد. انتشار فرهنگ نامه تصوف و عرفان را به 
فال نیک بگیریم و به یقین این کتاب گران ســنگ، قدر می بیند و بر صدر می نشیند، 
که شایســته آن است و به یاد داشته باشیم: کشورهای بی هویت جنوبی کشورمان، و 
آن دسته که تازه اســتقالل یافته و یا از بقایای امپراتوری! عثمانی هستند، به دنبال 
هویت یابی اند و با دست اندازی به ذخایر علمی، معنوی و فرهنگی کشورمان، در صدد 
شناسنامه دار کردن خود هستند. از حکیم نظامی گنجوی، که کشور تازه استقالل یافته 
آذربایجان )همــان اران آلبانیای قفقاز( می گوید: منیم کی دی، تا موالنا که کمتر از 
یکصد بیت سروده عربی، ترکی و یونانی دارد و تمامی آنچه که از او باقی مانده، همانند 
حکیم گنجه، تماما به زبان شیرینی فارسی است و بس. دوستی برایم تعریف می کرد، 
ســال ها پیش که به کشور قزاقستان و پایتخت آن روز این کشور، آلماتی راهم افتاده 
بود، تصویر بزرگی از فردوســی را که استاد ابوالحسن صدیقی، مجسمه آن را ساخته 
اســت را بر روی دیوار فرودگاه این شهر دیدم، و زیر آن به خط سیریلیک، مطالبی را 
نوشته بودند. از شخصی که فارسی می دانست و سیریلیک خوانده بود، خواستم آن را 
برایم ترجمه کرد و مضمون آن نوشته این بود که فردوسی در مرو بزرگ به دنیا آمده 
و قزاقستان نیز بخشی از سرزمین مرو و خراسان بزرگ است. دوستم می گفت: از این 
حکایت خنده ام گرفت. تمامی این سرزمین »کازاخستان« است و سرزمین فراری ها 
و تبعیدیان دوران حاکمیت کمونیســت ها و حاال، آنها به دنبال مصادره فردوسی ما 
هستند. باور کنیم، فردوسی، حافظ، سعدی، موالنا و دیگر بزرگان این دیار، در محدوده 
جغرافیایی نمی گنجند و افکار بلند آنها، انسان ســاز است، اما همان گونه که شکسپیر 
انگلیسی است و همینگوی آمریکایی و تولستوی روسی، موالنا بلخی و ایرانی است و 

متعلق به ایران و ایرانی می باشد. 
منبع: خبرگزاری کتاب 

دیدگاه

در رمان »خدا بودن سخت است« خشونت 
و انزجار ناشــی از تسلط و حکومت احمق ها و 

دشمنان فرهنگ و زیبایی در آن موج می زند.
رمان »خدا بودن ســخت اســت« عنوان رمانی است 
کالســیک از ادبیات روســیه که بــرادران آرکادی و 
بوریس استروگاتسکی به رشــته تحریر در آورده اند. 
رمانــی که هماننــد بســیاری از عالقه مندی های و 
تجربه هــای ادبی این دو برادر در ســاختاری تخیلی 
نوشته شده است، اما در بردارنده اعتراض شدید آن ها 
بر فضای فرهنگی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی در 

زمان خروشچف است.
این رمان برای نخســتین بار در سال 1964 منتشر 
شد و مانند بســیاری از آثار این دو برادر مورد توجه 
و اســتقبال قرار گرفت. این رمان همانند بسیاری از 

داستان های دیگر این دو برادر نویسنده که دستمایه 
تولید آثار سینمایی قرار گرفته است، در فضای تخیلی 
شکل می پذیرد اما تسلط نویسندگان در شمایل کردن 
انسان با تمامی نقط قوت و ضعف خود و نگاهی جهانی 
به او به مثابه مرکزیت این داستان  به آن شمایلی تازه 

و قابل توجه بخشیده است.
داستان نگارش این کتاب و آنچه نوشتن آن را شکل 
می دهد به اذعان یکی از نویســندگان آن سخنرانی 
عجیب خروشــچف در نمایشــگاه مدرنیســت ها در 
مسکو طی سال های دهه 1960 بود. در آن سخنرانی 
ویژه خروشچف در ســال 1962 وی ضمن بازدید از 
نمایشــگاه هنرمندان و هنر در روسیه آن زمان را به 
شدت مورد تخطئه قرار داد و زیر سوال برد و به دنبال 
آن دســتور توقیف و مقابله با بسیاری از هنرمندان و 

رویدادهای هنــری در زمان خــودش را صادر کرد. 
نویســندگان این رمان این اتفاقات را نوعی انتقام از 
طرفداران به منش نواستالینیســتی در روسیه عنوان 
کرده اند و این حرکت خروشچف را نوعی تسویه آنها 
از جامعه پیرامونی خود عنوان کرده اند. خشم و انزجار 
شــکل گرفته در ذهن آرکادی و بوریس به دنبال این 
اتفاقات به اندازه ای بود که آنها را به فکر نگارش رمان 
»خدا بودن سخت است« انداخت؛ رمانی که خشونت 
و انزجار ناشی از تسلط و حکومت احمق ها و دشمنان 
فرهنگ و زیبایی بر شوروی سابق در آن موج می زند.

این رمان در زمره محبوب  ترین آثار این دو نویسنده 
و نیز مجموعه آثار آنها در روســیه بوده و به زبان های 

زیادی نیز ترجمه شده است.
به تعبیر این دو نویسنده موضوع محوری و اصلی در 

اثر »خدا بودن سخت است« را می توان دخالت جوامع 
پیشــرفته تر بر زندگی جوامع کمتر پیشرفت کرده و 
تأثیرگذاری بر سیر طبیعی تکامل آنها دانست.  تالش 
گروه اول برای بهبود شــرایط گــروه دوم آن طورکه 
در رمان نشان داده شــده است، هیچ گاه با موفقیت 
همراه نمیشــود و همواره به کشتاری چند ده نفری 
یــا حتی چند صد نفری از آنها منجر می شــود و در 
نتیجــه زمینی ها در دوراهی قرار می گیرند که یا در  
پیشرفت ساکنان سیاره دوردست دخالت کنند و در 
روند تکامل تاریخ دســت ببرند، یا تنها به مشــاهده 

کشتار دانشمندان و هنرمندان بپردازند.
کتــاب نیســتان رمان »خدا بودن ســخت اســت« 
 را بــا ترجمــه هــادی بهارلــو در 224 صفحــه 

منتشر کرده است. 

آدمهایخوشبختکتابمیخوانندوقهوهمیخورند

رمانیبرایابرازنفرتازحکومتاحمقها

کافهکتاب
نصراهلل حدادی 


