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خروج نقدینگی از بازار سرمایه 

 انتقال شیوه چاپ پول از بانک به بورس 

مشروح این گزارش را در صفحه ۲ بخوانید

 از بدهی سازی برای دولت آینده 
تا افزایش نرخ تورم و قیمت دالر

تله گذاری برای 
دولت آینده

ترقی اقتصادی : این روز ها دولت با توان هرچه تمام تر در حال فروش 
اوراق بدهی است، به منظور جبران کسری بودجه، اقدامی که به نسبت 
سال های پیشــین با افزایش بسیار معناداری روبرو بوده، در این رابطه 
برخی از کارشناســان اقتصادی معتقدنــد، فروش اوراق آن هم در این 
حجم به نوعی بدهی ســازی برای دولت آتی و انتقــال تعهد به آینده 
اســت. به بیان دیگر در زمانی که سررســید این اوراق فرا برسد دولت 
بعــدی نیز چــاره ای جزء گران کردن نرخ ارز و یــا چاپ پول ندارد تا 
بتواند این اوراق با حجم سنگین را تسویه کند، به نوعی می توان گفت، 
دولت فعلی نوعی تله گذاری برای دولت آینده کرده، این درحالیســت 
که به گفته کارشناســان بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشــور که بعضا 
فعالیت های آن ها نیز ســوداگرانه و ســفته بازانه است  تاکنون ریالی 

مالیات نداده اند...

 ضرورت جراحی اقتصاد 
بیمارگونه ایران

دالر 4۲۰۰ تومانی همچنان 
معضل اقتصاد است

راهکارهای حمایت از 
بورس کدام است؟

 فرصت یا تهدید 
WTOعضویت ایران در

 پس از کشــمکش های فراوان میــان دولت و مجلس، 
ظاهرا مقرر شده که ارز ۴2۰۰ تومانی برای 6 ماهه اول 
ســال نیز مهمان ناخوانده اقتصاد ایران باشد. اقتصادی 
که بیمار اســت و برای ادامه بقای خود، نیاز به جراحی 

اساسی دارد. بدیهی است که این جراحی مانند...

اگر فرض بگیریم ســال آینــده درآمدهای ارزی دولت 
صرف تامین کاالهای اساســی و قوت روزانه مردم شود، 
سیاســت جایگزینــی ارز 11۰۰۰ تومانی تنها این گونه 
قابــل دفاع خواهــد بود که                   قوت روز مــردم ارزان تر به 

دستشان برسد .   با توجه به قیمت ارز آزاد در بازار...

بورس در یک ســال گذشــته تحول و نوسان زیادی در 
پشت سر گذاشت که همه این تحوالت را می توانیم ذیل 
یک مجموعه عوامــل جمع بندی و تحلیل کنیم.دولت با 
مسائل و مشکالت زیادی در حوزه کسری بودجه مواجه 

است، از سویی به دلیل شیوع ویروس کرونا...

ساختار روابط بین الملل، منشــوری است پیچیده که از 
جهات مختلف، می توان به آن نگریســت و رنگی جدید 
دیــد؛ اما همچنان یک ذات واحــد دارد و تنها افق نگاه 
ما جابه جا شــده است. زیرســاخت ما برای ساخت یک 

دیپلماسی پیش برنده منافع ملی )به عنوان تنها ابزار...
صفحه 6صفحه 3صفحه 2صفحه 2

aاحسان شمسaسعید اسالمی بیدگلیaکامران ندریaمهراد عباد



ترقــی اقتصادی : برخــی از رســانه های 
کره جنوبی خبر دادند که آمریکا موافقت خود 
را با آزادسازی یک میلیارد دالر از دارایی های 
مســدودی ایران در کره جنوبــی اعالم کرده 
است. به نظر می رســد که قرار است معامالت 
مدنظــر ایران، از طریق کانال مالی ســوئیس 
صــورت گیرد. پیــش از این نیــز، این کانال 
در برخی معامالت خرید دارو مورد اســتفاده 
قرار گرفته بود. مطابق اظهارنظر مســووالن، 
قرار اســت یک میلیارد دالر از این دارایی ها به 
کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف 
خرید دارو و غذا شــود. درمورد اقالم دارویی 
نیز وزارت بهداشــت با بانک مرکزی هماهنگ 

شده است.
دارایی هــای بلوکه شــده در کره جنوبی تنها 
منابعی نیست که ایران ســعی می کند از آن 
بهره برداری کنــد. در همین زمینه عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت خبر داده بود که 

قرار اســت با طرف های عمانی و عراقی نیز در 
زمینه آزادسازی منابع ایران مذاکراتی صورت 

گیرد
با این حال به نظر می رسد مذاکره با کشور های 
عراق و عمــان برای آزادســازی منابع ایرانی 
متوجه تامین کاال های اساسی خواهد بود و آن 
طور که به نظر می رســد قرار نیست در آینده 
نزدیک منابع ایران در کشــور های همسایه به 

صورت نقدی در اختیار ایران قرار بگیرد.
در این راستا فواد حســین وزیر خارجه عراق 
که به تهران ســفر کرده است در دیدار با علی 
شــمخانی گفت که به زودی بر اســاس مدل 
مورد توافق دو کشــور روند پرداخت بدهی ها 

آغاز می شود.
وی با اشــاره بــه توافقات انجام شــده میان 
مســئوالن دو کشــور برای تادیه بدهی عراق 
بــه ایران که به دلیــل تحریم های خارجی به 
تعویــق افتاده خاطرنشــان کــرد: »با تالش 
مستمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های 

اقتصــادی ایران و عراق برخــی از موانع مهم 
برداشــته شده و به زودی بر اساس مدل مورد 
توافق دو کشــور روند پرداخت بدهی ها آغاز 

می شود«.
علی قنبــری کارشــناس مســائل اقتصادی 
در گفتگو با فرارو با اشــاره بــه اینکه اقتصاد 
ایران ابعاد و ســایزش خیلی بیشتر از از یک 
میلیارد دالر است که بخواهد با چنین مبالغی 
اوضاع ش روبراه شــود، اظهار داشــت: ساالنه 
حجــم تجارت خارجی کشــور بالــغ بر 1۰۰ 
میلیارد دالر اســت، بنابراین نمی توان انتظار 
داشــت که با آزاد ســازی یک میلیارد دالر از 
ارز های بلوکه شــده در کره جنوبی معجزه ای 
رخ دهد، این درحالیســت کــه این مبلغ قرار 
نیســت به صورت نقدی به کشــورمان واریز 
شــود، بر اساس اعالم مســئوالن کره جنوبی 
این یک میلیــارد دالر در قالــب کانال مالی 
بشردوستانه سوئیس که طی یک سال گذشته 
ایجاد شــده، قرار خواهد گرفت و از طریق آن 
ایران می توانند لوازم و تجهیزات پزشکی، دارو 

و برخی از کاال های اساسی را خریداری کند.
وی افزود: این تزریق ارز به کشور در حد یک 
ُمِســکن اســت و نمی توان از آن توقع باالیی 
داشت، برای واردات کاالی اساسی ساالنه نیاز 
کشور بیش از 2۰ میلیارد دالر است، بنابراین 
همانطور که مشاهده می کنید این یک میلیارد 
دالر میتواند تاثیر جزئی داشته باشد، بنابراین 
این مبلغ نمی تواند شوکی به بازار ارز وارد کند 
و قیمت دالر را خیلی تکانی دهد، برای اینکه 
بتوانیم اقتصاد کشــور از رکــود و تورم خارج 
کنیــم باید بخش اعظمی از ایــن ارز ها بلوکه 
شــده که در کشــور هایی از جمله کره جنوبی 
عراق، چین، هنــد، ژاپن، لوکزامبــورگ و ... 

وجود دارد، آزاد شود.
قنبری با اشــاره به اینکه بر اساس پیش بینی 
صنــدوق بین المللــی پول و بانــک جهانی 

ایران بیــش از 1۰۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی 
در کشــور های مختلــف جهــان دارد، اضافه 
کرد: حدود ۴۰ میلیــارد دالر از این مبلغ در 
کشــور هایی که به آن اشــاره شد بلوکه است 
و اگــر بتوان با مذاکره و رایزنی این ارز ها را به 
ُطرق مختلف به کشور وارد کرد قدر مسلم هم 
نرخ ارز کاهــش پیدا می کندد و هم نرخ تورم 
با توجه به اینکه واردات مواد اولیه و کاال های 
اساسی تســهیل خواهد شــد، به تبع آن نیز 
هزینه تمام شده تولید نیز کاهش قیمت یافت 
که این مسئله در نهایت منتج به افت قیمت ها 

در بازار و کنترل تورم خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد دالر های بلوکه شــده 
در عراق هم علیرغم اینکه روز شنبه وزیر امور 
خارجه عراق در تهران اعــالم کرد، رایزنی ها 
و مذاکــرات برای پرداخت ایــن دالر ها ادامه 
دارد، ولی به نظر می رســد بــا وجود وعده و 
وعید هایی آن ها طی مدت داده اند، هنوز گره 
مشــکل باز نشــده، این در حالیست که عراق 
بخش عمده ای از وارداتش چه در زمینه انرژی 
و چه کاال و خدمات را از ایران تامین می کند  
بنابراین در این رابطه باید مذاکرات به صورت 
جــدی دنبال شــود تا ۵ میلیــارد دالری که 
در نزد عراق بلوکه شــده هر چــه زودتر آزاد 
شــود، هرچند که به گفته مقامات عراقی این 
مبلغ نیــز نقدی پرداخت نخواهد شــد، بلکه 
 برای خرید دارو و کاال های اساســی اختصاص 

خواهد یافت.
اگر FATF تصویب شده بود، انتقال 

ارز ها بسیار راحت تر بود
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه برای ســر و 
ســامان دادن به اوضاع اقتصــادی باید چند 
اقــدام به صورت همزمان انجام شــود، یادآور 
شــد: اولین مورد که بســیار فوریت نیز دارد 
تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بوده که بیش از دو سال است که معطل 

مانده، اگر این موضوع تصویب شود، قدرمسلم 
می تواند گره بسیاری از مشکالت اقتصادی را 
باز کند، در همین زمینه پول های بلوکه شده 
اگر ما عضو FATF بودیم، می توانســتیم در 
مذاکراتی که انجام می دهیم، بســیاری از این 
منابع را به داخل کشــور بیاوریــم، در مورد 
واردات مــواد اولیــه و دارو نیــز همین مورد 

صادق است.
قنبری خاطرنشــان کرد: به اعتقاد بنده اتخاد 
چنین تصمیمی یک خود تحریمی اســت که 
هزینه تجارت در کشــور را بسیار افزایش داده 
کــه در نهایت نیز دود ایــن خودتحریمی به 
چشم مردم خواهد رفت، زیرا هزینه های آن ها 
برای خرید کاال و تامین مایحتاج ضروری شان 
با این اقدام افزایش یافته است، از سوی دیگر 
مشکل کشــور ما با این ارز ها ممکن است در 
کوتاه مدت حل شود، ولی چاره کار نیست، ما 
برای اینکه یک اقتصاد با ثبات و پویا داشــته 
باشــیم باید بتوانیم با همسایگان و کشور های 
منطقه روابط دوستانه برقرار کنیم تا بتوانیم از 

این طریق اقتصاد خود را توسعه دهیم.
قنبری تصریح کــرد: همچنین روابط مطلوب 
داشتن با کشور های دنیا نیز از اهمیت بسزایی 
برخوردار است، شــما نمی توانید با جهان در 
تخاصم باشــید، ولی انتظار داشــته باشید که 
قیمت کاال هــا و خدمات و نرخ تورم در داخل 
کشــور متعادل باشد، طبیعتا زمانی که کشور 
در تحریم و فشــار اقتصادی اســت به مردم و 
بخصوص به الیه های پایین فشار وارد خواهد 
شــد و زندگی آن ها تحت فشار قرار می گیرد 
و ایــن افراد زندگی بســیار مشــقت باری را 
ســپری می کنند، بنابراین در این رابطه باید 
مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها انجام شــود 
زیرا که کشور بیش از این کشش ادامه چنین 
وضعیتی را ندارنــد و باید هر چه زودتر اقدام 

عملی در این راستا انجام گیرد.

ترقی اقتصادی : باتوجه به اینکه درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت برای 
دولــت، به انحصــار در عرضه ارز انجامیده، دولت ها با کنتــرل نرخ ارز به راحتی 
تــورم را در بازه مورد نظر خود نگه می دارنــد. به این ترتیب، امور اقتصادی مثل 
تســهیل فضای کســب وکار، اصالح نظام پاداش دهی به نفــع تولید و باال بردن 
هزینه فعالیت های غیر مولد در کشور در سیاست دولت ها، به ویژه در دوره دوم 

آن ها جایی ندارد.
رفتار دولت ها، پیش و پس از هر انتخابات متفاوت اســت. سیاست های اقتصادی 
دولت ها پیش از انتخابات به طور معمول انبســاطی اســت. دولت ها در این دوره 
تالش مــی کنند نرخ مالیات ها را کاهش دهنــد و از بیکاری بکاهند. هم چنین 
افزایش مصرف ســرانه و رشــد یارانه های پرداختی از دیگر سیاست های دولت 
ها در آســتانه برگزاری انتخابات اســت. پس از هر انتخاباتی، دوباره سیاست های 
محــدود کننده و انقباضی دولت ها برقرار می شــود. این حرف هایی نیســت که 

مردم در کوچــه و بازار بگویند. رفتار دولــت ها پیش و پس 
از انتخابات در نظریه ســیکل های تجاری-سیاســی مطرح و 

مطالعه شده است.
پژوهشــگران ایرانی در یک بررســی تالش کردنــد اثر ادوار 

انتخاباتــی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران را از ســال ۵8 تا 9۴ بررســی کنند. 
یافته های آن ها نشــان می دهد در اقتصاد ایران، تــورم و نرخ ارز از متغیرهایی 
در اقتصاد کالن اســت که در ادوار نزدیک به انتخابات، از انتخابات اثر می پذیرد. 
درواقع متغیــر کنترلی دولت ها در اقتصاد ایران برای رســیدن به 
هدف مورد نظرشان، متغیر تورم و نرخ ارز است. دولت ها در ایران، 
بیشــتر با در نظر گرفتــن حافظه کوتاه مدت 
مردم تالش مــی کنند با کنترل تورم و نرخ 
ارز در یک ســال پیش از انتخابات، احتمال 
انتخاب دوباره خود را افزایش دهند. 
از آنجایی کــه کاهش نرخ بیکاری 
به برنامه ریزی بلند مدت و 
نیاز  اقتصادی  رشد  ایجاد 

دارد، دولت ها در ایران کمتر ســراغ این متغیر می روند. آن ها به خوبی می دانند 
جامعه به افزایش قیمت حساس اســت بنابراین، تورم هم از متغیرهای مورد نظر 

دولت ها در سال های انتخابات است.
در ایران به طور معمول، انتخابات ریاســت جمهوری در خردادماه یا تیرماه انجام 
می شــود و دولت منتخب در شــهریورماه کار خود را آغاز می کند. بررسی روند 
متغیرهای اقتصادی در ادوار انتخاباتی نشــان می دهــد دولت هایی که احتمال 
انتخاب دوباره آن ها در دوره چهارســاله وجود دارد، در ســال آخر از چهارســال 
نخست مدیریت کشور، بر کاهش تورم بیش از کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد 

اقتصادی تمرکز می کنند. 
باتوجــه به اینکه درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت برای دولت، به انحصار 
در عرضــه ارز انجامیده، دولت ها با کنترل نرخ ارز به راحتی تورم را در بازه مورد 
نظر خود نگه می دارند. به این ترتیب، امور اقتصادی مثل تســهیل فضای کســب 
وکار، اصــالح نظام پاداش دهی به نفع تولیــد و باال بردن هزینه فعالیت های غیر 
مولد در کشــور در سیاست دولت ها، به ویژه در دوره دوم آن ها جایی ندارد. افت 
ســطح کیفی زندگی مردم و تنزل وضعیــت اقتصادی خانوارها در پایان دوره دوم 

همه دولت ها ثبت شده است.

 ضرورت جراحی اقتصاد 
بیمارگونه ایران

پس از کشمکش های فراوان میان دولت  
و مجلس، ظاهرا مقرر شده که ارز ۴2۰۰ 
تومانی برای 6 ماهه اول سال نیز مهمان 
ناخوانده اقتصاد ایران باشد. اقتصادی که بیمار است و برای ادامه بقای خود، نیاز 
به جراحی اساســی دارد. بدیهی است که این جراحی مانند هر جراحی دیگری  
به علم و جرأت نیاز دارد. بنابراین، الزم است که از علم تمام اقتصاددانان، فعاالن 
اقتصادی، تشکل ها و... استفاده شود تا استراتژی های موجود مورد بازنگری قرار 
گیرد. مایه تاســف اینکه اکنون بســیاری از اقتصاددانــان مطرح در زمین بازی 

حضور ندارند.
امــا فارغ از برخی اصالحات اساســی در حوزه اقتصاد کالن که باید در ســطح 
عالی نظام در مورد آن تصمیم گیری شود، برخی اصالحات نیازمند تصمیم گیری 
در ســطوح پایین تر اســت. موضوعی مانند ارز ۴2۰۰ تومانی که مانند یک غده 
ســرطانی هر روز باعث ایجاد مشکالت بیشــتری می شود و دولت و مجلس هم 
می توانند ایــن جراحی را انجام داده و ارز را تک نرخی کنند. اما ظاهرا جرات و 
شــجاعت حذف این ارز آن هم تا پیش از انتخابــات وجود ندارد. حال آنکه، ارز 
۴2۰۰تومانی و ســایر تصمیمات و ضوابط غیرکارشناســی در دو سال گذشته 
که به عنوان ســالح دفاعــی ایران در تمام تحریم ها مورد اســتفاده قرار گرفت 
باعث ضعف و فســاد اقتصاد شده اســت. مقررات و ضوابطی از این دست بسیار 
اســت که می توان به نمونه هایی از آن اشاره کرد؛ از جمله، ایجاد سقف و سابقه 
بــرای واردات که منجر بــه افزایش قیمت کاالی وارداتــی و کمبود مواد اولیه 
تولیدکنندگان داخلی در بازار شــد. همچنین الزام استفاده ارز ۴2۰۰ تومانی و 
عدم ارائه ارز به واردکننده که منجر به ورشکســتگی و یا ضرر بســیاری از این 
شــرکت ها و تعدیل نیروی آنها شد. افزون بر این، ممنوع کردن یک شبه واردات 
بعضی از کاالها و مواد خوراکی که زیان هنگفت واردکنندگان را در پی داشت و 
البته تغییرات چند باره نحوه ورود ارز صادرکنندگان به کشور که با دستپاچگی 
و عدم آگاهی از تبعات آن اعمال شــده و منجر به از دســت رفتن منابع مالی و 

انسانی کشورمان شد.
طی دوره کوتاه تصدی آقای رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم 
اصالح برخی از این قوانین و دســتورالعمل ها مشــاهده شده است. همچنین در 
دوره تصــدی آقای مدرس خیابانی مقرر بود،کارگروهی برای شناســایی قوانین 
مخل کســب وکار تشکیل شــود. اما تشــکیل این کارگروه نیز به سرانجام سایر 
کارگروه  های خیالی ایجاد شــده در جلسات دچار شــد. برای تشخیص این که 
یــک قانون یا مقرره، چه تاثیری بر حوزه هــای تخصصی دارد، فعاالن آن حوزه 
شایســتگی بیشتری دارند و بســیار نیکو خواهد بود که در خصوص اصالح این 
قوانین از مشــاوره تخصصی فعاالن بخش خصوصی بهره برداری شود. اما نکته 
حائز اهمیت در انجام جراحی هایی که اقتصاد به آن نیاز دارد، ابتدا باید اطمینان 
حاصل شود که علم آن وجود دارد و روش جراحی با درصد باالیی موفقیت  آمیز 
خواهد بود و بدین ترتیب با حمایت سطوح باالتر نظام و با توافق و مشاوره بخش 

خصوصی، این اصالحات و جراحی انجام گیرد .

دالر 4۲۰۰ تومانی همچنان معضل 
اقتصاد است

اگــر فــرض بگیریــم ســال آینــده 
درآمدهــای ارزی دولت صرف تامین 
کاالهای اساســی و قوت روزانه مردم 
شود، سیاست جایگزینی ارز 11۰۰۰ تومانی تنها این گونه قابل دفاع خواهد 
بود که                   قوت روز مردم ارزان تر به دستشــان برسد .   با توجه به قیمت ارز آزاد 
در بازار که احتماال امســال از کانال 2۰ هزار تومان پایین تر نیاید، تصمیم 
فعلــی دولت به معنی ایجاد سوبســید و یارانه پنهان بر کاالهای اساســی 
اســت .   تصمیمی که مقدار یارانه پنهان آن نسبت به سال قبل با ارز ۴2۰۰ 
کمتر اســت .   هرچند که با افزایش نرخ ارز دولتی، میزان یارانه پنهان کمتر 
خواهد شــد اما وقتی قیمت ها صعودی شود، کاالی اساسی هم از آن تاثیر 
می گیرد .   از ســوی دیگر می بینیم که زمانــی که                   ارز دولتی فاصله زیادی با 
نرخ ارز واقعی بازار دارد، در نهایت کاالی ارزان به دست مردم نمی                   رسد .   به 
این ترتیب هم دولت بخشــی از درآمد ارزی خود را از دست می دهد و هم 
چیزی دســت مردم را نمی گیرد .   نیت خیر دولت برای کمک به مردم، بهتر 
است این طور باشد که به جای ایجاد یارانه پنهان بر کاالی اساسی، آن ها را 
با نرخ آزاد تامین کند و از درآمد آن به مردم یارانه نقدی بدهد .   در غیر این 
صورت مثل ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کنجاله و دانه های 
روغنــی یا خوراک دام که آخر معلوم نشــد مابه  التفاوت آن با ارز آزاد کجا 
رفت و البد به جیب واســطه ها و دالل ها ریخته شد، نظارت مشکل خواهد 
شــد .   همه کشورهایی که این دست سیاســت های کنترل قیمت را به کار 
می برند با رانت و فســاد دست و پنجه نرم می کنند .   شاید تنها نظام هایی با 
ساختار برنامه ریزی متمرکز و نظارت و کنترل قوی به سختی بتوانند جلوی 
فســاد بایســتند زیرا اجرایی کردن این سیاســت ها به خودی خود مشکل 
است .   سیاستمداران بدانند، پیاده کردن آن ها در کشوری به پهناوری ایران 
با جمعیــت 8۵میلیونی بدون نظارت و کنترل کافی، راه رانت و فســاد را 
بــرای ســودجویان باز می گذارد .   ســختی این نوع سیاســت های حمایتی 
کنترل قیمت به گونه ای اســت که اقتصاددان  ها  عموما می گویند دولت باید 
قیمــت را رها کند تا انگیزه تولیدکننده افزایش پیدا کند و اگر دولتی قصد 
حمایــت دارد باید یارانه نقدی به فرد ضعیف جامعه که شــاید نتواند برای 
مثال، گوشــت مرغ بخورد، داده شــود .   چنین فردی مستحق دریافت یارانه 

است و چرا باید فقط و فقط یارانه بر روی یک کاالی خاص قرار گیرد؟
در مجمــوع،  نگارنده دربــاره تعیین نرخ دالر 11 هــزار و ۵۰۰ تومانی در 
بودجه بر این باور اســت که دولت بهتر است یارانه نقدی قیمت را باال ببرد 
و مابه  التفــاوت ارز دولتــی با قیمت ارز آزاد را که درآمد دولت را تشــکیل 
می دهد، به صورت نقدی به ضعفا بدهد .   هرچند که به نظر می رســد دولت 
زیر بار پرداخت یارانه نقدی نمی رود و فکر می کند با سوبسید پنهان، قیمت 
کاالهای اساسی را پایین نگه داشــته است .   به نظر می رسد با وجود صدها 
تحلیل و پیشــنهاد کارشناســی، دولت قانع نشــده که ارز ۴2۰۰ به دلیل 
تفــاوت قیمت با ارز بازار آزاد، مفســده هایی دارد .   در همین حالت هم بود 
که                   راه حل میانی مجلس از راه رســید که حاال که قرار نیست کاالی اساسی 
با ارز آزاد تامین شــود و درآمد آن به صورت یارانه نقدی به مردم برســد 
حداقل اقداماتی برای تامین کاالی اساســی انجام شود و در کنار آن بخشی 
از مشــکالت ارز ۴2۰۰ را کم کنیم و ایــن اختالف قیمت را کاهش دهیم . 
  اینجا بود که پیشــنهاد جایگزین شــدن ارز 11۰۰۰ تومان، از راه رســید . 
  پیشــنهادی که در مجموع قابل دفاع تر از قیمت پیشــین ارز دولتی است 
اما همچنان خطر فســاد و رانت را با خود به همراه دارد اما حداقل ســود 
مافیای ارز و اقتصاد از این تفاوت کمتر می شود .   دولت فکر می کند می  تواند 
قیمت ها را کنترل کند اما حقیقت این اســت که اگر چنین کنترلی وجود 
داشــت، می شد مطمئن بود که قیمت مرغ مثل نان در حد 1۵۰۰۰ تومان 
می ماند و به مردم می رســد نه این که تا 3۰۰۰۰ تومــان باال برود .   واردات 
اقالم با ارز ۴2۰۰ای می توانست هیچ مانعی نداشته باشد اگر دولت کنترلی 
را که روی قیمت نان دارد، روی قیمت گوشــت مرغ نیز داشت، اما دیدیم 

که چنین نیست .   
من هم مثل بســیاری از اقتصاددان ها بر این باورم که دالر 11 هزار تومانی 
بودجه همچنان مداخله در مکانیســم قیمت است و ساختار بودجه کشور 

این  بار هم مثل هر سال نیاز به اصالحات ویژه ای دارد .   

ترقی اقتصادی : ایــن روز ها دولت با توان هرچه تمام تر 
در حــال فــروش اوراق بدهی اســت، به منظــور جبران 
کســری بودجه، اقدامی که به نســبت سال های پیشین با 
افزایش بســیار معناداری روبرو بوده، در این رابطه برخی 
از کارشناســان اقتصادی معتقدند، فروش اوراق آن هم در 
این حجم به نوعی بدهی ســازی برای دولت آتی و انتقال 

تعهد به آینده است.
به بیان دیگر در زمانی که سررســید این اوراق فرا برســد 
دولت بعدی نیــز چاره ای جزء گران کــردن نرخ ارز و یا 
چاپ پول نــدارد تا بتواند این اوراق با حجم ســنگین را 
تســویه کند، به نوعی می توان گفــت، دولت فعلی نوعی 
تله گذاری برای دولت آینده کرده، این درحالیســت که به 
گفته کارشناســان بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که 
بعضا فعالیت های آن ها نیز ســوداگرانه و سفته بازانه است  

تاکنون ریالی مالیات نداده اند.
بنابراین اگر دولت به دنبال جبران کســری بودجه اســت 
می باید، منافذ فرار مالیاتی را ببنند و در این زمینه برنامه 
ریزی کند، تا بتواند به حقوق حقه خود دست پیدا کند، نه 
اینکه آسان ترین راه را انتخاب کرده و با فروش اوراق دولتی 
بدهی سنگینی را به جای بگذارد، تمامی این فروش ها در 
سال آتی تبعات تورمی شدیدی را می تواند داشته باشد و 
اگر برنامه ریزی درستی برای منابع حاصل از فروش اوراق 
وجود نداشــته باشد و این وجوه صرف هزینه های جاری و 
پرداخت حقوق کارمندان شود، بدون شک، این اقدام هیچ 
فرقی با چاپ پول و اســتقراض از بانک مرکزی و افزایش 

پایه پولی نخواهد داشت.
یحیی آل اســحاق کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با 
فرارو با اشــاره به اینکه فروش اوراق دولتی طی این مدت 
با افزایش زیادی روبرو بوده است، گفت: این موضوع از دو 
جنبه قابل بررسی است، اول اینکه خریداران اوراق دولتی 
در این شــرایط ترجیح می دهند با توجه به ریســکی که 
سایر بازار ها از جمله از دالر، طال، بورس و همچنین بخش 
تولیــد دارد، پول خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند از 

سویی بانک نیز برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری دارد 
بنابراین در چنین شــرایطی حجم بســیار زیادی از اوراق 
کــه به صورت روزانه در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس 
صورت روزانه عرضه می شود، در مقابل نیز برای آن تقاضا 

وجود دارد.
وی افزود: نکته ای که وجود دارد این اســت، دولت اوراقی 
کــه در حال حاضــر در فرابورس به فروش می رســاند را 
برای جبران کســری بودجه در ســال جاری در نظر دارد 
اما در بودجه ســال 1۴۰۰ از طریــق نیز بخش اعظمی از 
کسری بودجه از طریق همین اوراق تامین خواهد شد، این 
درحالیست که درآمد های نفتی، مالیاتی و فروش دارایی ها 
و اموال و سایر روش های درآمدی دیگر به نظر می رسد که 

تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است.

آل اسحاق تصریح کرد: همچنین نکته مهم دیگر این است 
که منابع مصرفی این اوراق باید مشــخص شــود، اگر قرار 
باشــد که این اوراق صرف هزینه های جــاری و پرداخت 
حقوق کارمندان شــود، عماًل منابع به صورت بهینه مورد 
اســتفاده قرار نگرفته، بلکه به اعتقاد بنده وجوه حاصل از 
فروش اوراق باید در جهت تقویت تولید و اشــتغال کشور 

مورد استفاده قرار بگیرد.
ایــن عضو اتاق بازرگانــی تهران با تاکید بــر اینکه حجم 
ســنگین فــروش اوراق در این روز ها بــرای دولت آینده 
تعهد ســنگین را ایجاد می کند، اظهارداشت: این موضوع 
مهمی اســت که باید به آن توجه شود، بنابراین باید دید 
سیاست گذاران چنین موضوعی چه اهدافی را درسر دارند 
تا منابع حاصل از فروش اوراق را صرف آن کنند، از طرفی 

باید به این نکته اشــاره کرد دولــت و مجلس می تواند از 
ظرفیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه استفاده کنند 
در حــال حاضر فعالیت های بســیاری که ســودا گرایانه 
نیز به حســاب می آیند، مالیات پرداخــت نمی کنند، این 
فعالیت هــای غیر مولد اقتصادی را بایــد زیر چتر مالیاتی 

قرارداد.
آل اســحاق با بیان اینکه در حال حاضر موانع بســیاری بر 
سر راه جذب سرمایه برای آغاز فعالیت یک واحد تولیدی 
قــرار دارد، اضافه کرد: متاســفانه علیرغــم اینکه بیش از 
هفت ســال اســت که قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار تصویب و ابالغ شــده، اما در عمل شــاهد آن هستیم 
که معضالت و مشــکالت بسیاری بر ســر مسیر آغاز یک 
فعالیت مولد اقتصادی وجود دارد، در این راستا بروکراسی 
اداری و پیچیــده ای برای اخــذ مجوز های گوناگون حاکم 
اســت که فرد را از کرده خود پشــیمان می کند، بنابراین 
الزم که تمهیداتی اندیشــیده شــود تا فضای کسب و کار 

کشور تسهیل شود.
رئیس اســبق اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره بــه اینکه 
اگــر می خواهیــم تبعات فــروش بی رویــه اوراق دولتی 
دامن اقتصاد کشــور را نگیرد باید به بخش تولید کشــور 
اهمیت داد، خاطر نشــان کرد: با وجود تمام مشــکالتی 
که پیش پــای تولیدکنندگان قــرار دارد، آن ها محصول 
خــود را تولید می کننــد، اما برای صادرات با مشــکالت 
زیــادی در ایــن باره مواجه هســتند، عمــال دولت هیچ 
حمایتــی نمی کنــد، بســیاری از واحد ها بــرای تامین 
 مــواد اولیه با مشــکالت بســیار زیادی روبرو هســتند، 
همچنیــن آن هــا از نظر تامیــن نقدینگی و ســرمایه در 
گردش در مضیقه زیادی به ســر می برنــد، دولت باید از 
نظر اعطای تســهیالت به بخش تولید کشور، کمک کند، 
اگر می خواهیم که اقتصاد تولید محور داشــته باشیم. در 
غیر ایــن صورت مشــکالتی که در حال حاضــر با آن ها 
 دســت و پنجه نــرم می کنیــم، کماکان ســر جای خود 

باقی خواهند ماند.

از بدهی سازی برای دولت آینده تا افزایش نرخ تورم و قیمت دالر

تله گذاری برای دولت آینده 
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ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

ورود دالر های کره ای و عراقی؛

 آیا بازار ارزبا شوک کاهشی مواجه می شود 

دولت ها چطور در آستانه انتخابات همه چیز را درست می کنند؟

کنترل نمایشی تورم و نرخ ارز

 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
 مهراد عباد

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
کامران ندری



ترقی اقتصادی : اگر دولت و نهادها و ســازمان های ذی ربط واقعا به 
دنبال بهبود وضعیت و حمایت از بورس باشند و در این راستا اقداماتی 
را آغاز کنند، حداقل تا شهریور ماه سال بعد طول می کشد تا تغییرات 
اساســی در وضعیت بازار سرمایه ایجاد شود، اما به نظر نمی رسد که از 

االن به بعد، حمایتی از بورس انجام بگیرد.
محمدحسن قزوینیان با اشاره به تغییر دامنه نوسان بازار بورس، گفت: 
قبال بازار بورس بین دامنه متقارن مثبت پنج و منفی پنج ) 1۰ درصد( 
در حال نوســان بود، اما اکنون این مقدار به منفی دو و مثبت شــش 

)هشت درصد( تغییر کرده است.
وی ادامه داد: این اقدام باعث شده تا بورس از اصالح و رکود قیمتی به 
سمت اصالح و رکود زمانی برود، یعنی به جای این که دارایی ها روزانه 
حداکثر با پنج درصد منفی به ســطوح حمایتی پایینی برسند، اکنون 
حتی یک کندل صعودی را هفت کندل نزولی نمی تواند پوشش  دهد 

و سطح فروش سهام، نقدینگی و قدرت نقدشوندگی سهام بازار کاهش 
یافته و به حدی رسیده که اصال نقدینگی در بورس وجود ندارد. 

قزوینیان افزود: این تغییر دامنه نوســان بورس، فقط در روز اول اجرا 
بورس را به رنگ ســبز و مثبت رســاند اما در باقی روزها، هر روز دو 
درصد منفی  خورد و وارد اصالح زمانی شد که یک حالت خسته کننده 
و بی تحرکی را تحمیل می کند. وی با اشاره به قرارگیری در اسفندماه 
و دم عید، گفت: معموال طیف گســترده ای از سرمایه گذاران حقیقی 
در این ماه، به نقدینگی نیاز دارند و طی  روال ســال های گذشته افراد 
به فکر فروش سهام خود هستند، اما االن این نقدینگی در بازار وجود 
ندارد و نمی توانند ســهام خود را بفروشند. وی با بیان این که وضعیت 
کنونی بورس به گونه ای است که اگر دولت حمایت نکند، نمی تواند راه 
خود را پیدا کند، اظهار کرد: مدت هاست که مسئوالن فقط شعار حل 
مشکل بورس را داده، جلسه می گذارند و وعده می دهند، اما اگر واقعا 

قرار بود که یک اتفاقی بیافتد و سیاست های مسئوالن کارساز باشد، در 
زمان دامنه نوسان نامتقارن نیز یک اتفاقی می افتاد، در حالی که این امر 
هیچ اثر مثبتی نداشت و حتی با وجود تغییر رئیس سازمان بورس هم 
هیچگونه حمایتی از این بازار انجام نگرفت. این کارشناس بازار سرمایه 
با تاکید بر این که مشــکل اصلی بورس، عدم اعتماد مردم به دولت و 
سیاست های دولت است، بیان کرد: وقتی کسی نمی تواند اعتماد کند 
تا پول خود را وارد بــورس کند، نمی توان از بورس انتظار دیگری جز 
پوشــیدن رنگ سرخ را داشت. وی با بیان این که بورس تبدیل به یک 
کوره پول سوزی شده است، افزود: االن هر شخصی که پول خود را وارد 
بورس  کند، مدتی بعد سرمایه خود را می بازد و باید پول خود را هر چه 
زودتر خارج کند و یا چند ســال صبر کند تا ببیند که وضعیت بهبود 
می یابد یا نه.  وی با تاکید بر این که احتمال دارد چند سال طول بکشد 
تا به سقف قبلی بازگردیم، گفت: سقف قبلی و شاخص های باالی یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار را یک روز خواهیم دید ولی مشــخص نیست که 
این روز چه زمانی خواهد بود، زیرا اعتماد به بورس آنقدر کم شده که 
حتی اگر دامنه نوسان را بین صفر تا شش درصد هم کنند، باز مردم در 

وضعیت صفر درصد هم می خواهند سهام خود را بفروشند.
قزوینیان خاطرنشان کرد: مردم طی هفت ماهه گذشته، آنقدر از بورس 
دلسرد شده اند که می خواهند فقط پول خود را بردارند و فرار کنند و یا 

معموال همه منتظر هستند تا اندکی وضعیت بهتر شود و سریعا سهام 
خود را بفروشند و فقط از بورس خارج شوند. 

وی افزود: این وضعیت باعث می شــود تا سطوح مقاومت  بیشتری در 
پیش روی بازار ایجاد شــود، چرا که اگر فردا شــاخص به میزان یک 
میلیون و 2۰۰ هزار واحد برسد، کسانی که قبال در این شاخص سهام 
خود را خریده بودند، اقدام به فروش می کنند. اگر شاخص اندکی نیز باال 
رود و به یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد برسد هم گروه دیگری اقدام به 
فروش می کنند و این روند ادامه خواهد داشت و به همین دلیل، فشار 

فروش تخلیه نمی شود.
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بازارسرمایه 3

ترقی اقتصادی : در گذشته دولت با از استقراض از بانکها و بانک مرکزی اقدام به چاپ پول 
می کرد، اما حاال بازار ســهام تبدیل به مکانی شده که دولت با انتشار اوراق نهاد های عمومی 
غیردولتی و همچنین نهادها، سازمان ها و صندوق های وابسته به خود را مجبور می کنند که این 
اوراق را بخرند، بنابراین چنین بدهی می توانند تعهد سنگینی را برای دولت در آینده ایجاد کند 
کند، این در حالیست که عالوه بر تورم زا بودن چنین فروش گسترده اوراق این موضوع باعث 

می شود که نقدینگی از بورس خارج شود و به این روزی بیفتد که امروز می بینید.
بسیاری از فعاالن بازار سهام معتقدند، دولت درحال فروش اوراق خود در بازار ابزار های نوین 
فرابورس است و از این طریق تامین مالی می کند، بنابراین فعال به بخش سهام کاری ندارد، با 
توجه به این موضوع به نظر نمی رسد با حفظ شرایط موجود، بازار سرمایه تا پایان سال وضعیت 

متفاوتی با این روز ها پیدا کند.
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه فروش اوراق دولتی در فرابورس باعث 
شده که نقدینگی از سایر بازار ها از جمله بورس به سوی خرید این اوراق سرازیر شود، گفت: در 
حال حاضر با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه سنگینی روبرو است، فروش اوراق قرضه در 
فرابورس رونق بسیاری دارد، به طوریکه از ابتدای تغییر دامنه نوسان بورس به نامتقارن بیش از 
6۰ درصد کل حجم معامالت بورس از نظر ارزش به خرید اوراق دولت اختصاص دارد که این 

موضوع نشان دهنده آن است که نقدینگی به سوی فروش اوراق رفته است.
وی افزود: در این زمینه باید توجه کرد که رئیس جدید ســازمان بورس آقای دهقان دهنوی 
همان زمانی که معارفه شــد اعالم کرد بنده برای هماهنگی و اجرای سیاســت های دولت در 
بازار سرمایه به ســازمان بورس آمده ام، همین موضوع نشان دهنده اقداماتی است که دولت 
می خواهد در بورس انجام دهد، این کار ها با آن چیزی که ســهام داران خرد پیش خود فکر 
می کنند، تطابق ندارد، از ســویی در این زمینه شــاهد بودیم که حجم خرید اوراق نسبت به 

سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
آقابزرگی اظهار داشت: فروش اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه سابقه چندانی در ایران 
ندارد و از زمان وزارت اقتصاد آقای طیب نیا باب شد، زیرا که وی معتقد بود نسبت تامین مالی 

از طریق اوراق در ایران در مقایسه با کشور هایی نظیر آمریکا بسیار اندک است، بنابراین می توان 
از این امکان بســیار بهره بود، اما باید به این نکته توجه کرد که اساساً دولت ایران یک دولت 
بدهی ســاز است و این حجم از اوراقی که این روز ها فروخته می شود نوعی خلق بدهی برای 

آینده و برجای گذاشتن میراث بدهی عظیمی برای دولت سیزدهم به شمار می آید.
این کارشــناس بورس با اشاره به اینکه شــیوه چاپ پول از بانک به بورس منتقل شده است 
اضافه کرد: در گذشته دولت با از استقراض از بانکها و بانک مرکزی اقدام به چاپ پول می کرد 
اما حاال بازار سهام تبدیل به مکانی شده که دولت با انتشار اوراق نهاد های عمومی غیردولتی 
و همچنین نهادها، سازمان ها و صندوق های وابسته به خود را مجبور می کنند که این اوراق را 
بخرند، بنابراین چنین بدهی می توانند تعهد سنگینی را برای دولت در آینده ایجاد کند این در 
حالیســت که عالوه بر تورم زا بودن چنین فروش گسترده اوراق این موضوع باعث می شود که 

نقدینگی از بورس خارج شود و به این روزی بیفتد که امروز می بینید.
حمیدرضا افشار کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قیمت اکثر نماد های 
بنیادی بورس بسیار ارزنده است، گفت: گزارش های ماهیانه و نه ماهه شرکت های بورسی بسیار 
جذاب هستند، این در حالیست که روند ارز صعودی بوده و بقیه بازار های موازی هم جذابیت 
خاصی ندارند، از نظر تکنیکالی هم شاخص کل موقعیت مناسبی دارد، پس اینکه چرا همچنان 

تغییر روندی در بورس نداریم، بسیار قابل تامل است.
وی با بیان اینکه برای این مســئله می توان چند دلیل ذکر کرد، افزود: به نظر بنده مهم ترین 
دلیل شــرایط بی ثبات کلی کشــور از حیث شرایط سیاســی و بین المللی است که ترس را 
در اهالی بازار به حد باالیی رســانده، مســئله دیگر عدم اعتماد مردم به بازار سهام با توجه به 

سیاست های دولت است که موجب شده آینده بازار همچنان مبهم بماند.
افشــار اظهار داشت: موضوع دیگری که می توان به آن اشاره کرد ظن دستوری بودن وضعیت 
فعلی اســت، دولت ســعی دارد با غیرجذاب کردن بازار ها عام مردم را تشویق به خرید اوراق 
بدهی خود کند و بخشی از بودجه خود را از این طریق تامین کند، حال اینکه با شرایط فعلی 
اقتصادی دولت چطور در سال آتی از پس تامین سود این اوراق برخواهد آمد خود جای سوال 

و ابهام دارد.
این فعال بورس اضافه کرد: البته ذکر این نکته ضروری ات که سیاســت فروش اوراق به تورم 
بیشتر در سال آینده دامن خواهد زد و متعاقبا این تورم باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد. از 
طرفی این روز ها بحث افزایش نرخ برق صنایع و گران شدن گاز آن ها نیز مطرح شده که خود 
این موضــوع نیز به افزایش قیمت محصوالت و خدمات در صنایع مختلف می انجامد که این 

موضوع نیز باز هم تورم بیشتری را در پی خواهد داشت.
افشار ادامه داد: در حال حاضر خیلی از مسائل حاکی از سالی با تورم باال در 1۴۰۰ است، در 
سال های تورمی ما انتظار رشد بازار سرمایه را می کشیم، بنابراین در حال حاضر خرید سهام با 
دید میان مدت بسیار معقول به نظر م یرسد و احتمال رها شدن فنر بورس با این همه دلیل 

بنیادی دور از ذهن نیست.

خروج نقدینگی از بازار سرمایه 

بورس در یک ســال گذشته تحول و  انتقال شیوه چاپ پول از بانک به بورس 
نوســان زیادی در پشت سر گذاشت 
که همه این تحوالت را می توانیم ذیل 
یک مجموعه عوامل جمع بندی و تحلیل کنیم.دولت با مســائل و مشکالت زیادی 
در حوزه کسری بودجه مواجه است، از سویی به دلیل شیوع ویروس کرونا و دلیل 
تحریم و کاهش درآمدهای نفتی این مشــکالت عمیق تر شده است.در این شرایط 
نرخ ارز نوسات زیادی را به خود دیده و فروش سهام دولتی در بازار سرمایه راهکاری 
بود که دولت در پیش گرفت. دولت تصمیم گرفت سهام برخی از شرکت های دولتی 
را واگذار کند، بخشــی از دلیل اصلی یا محرک اصلی این واگذاری مسئله کسری 
بودجه و عدم دسترســی به منابــع کافی برای هزینه های جاری اســت. آنچه در 
یک سال  ونیم گذشــته رخ داد اینکه از طرفی حجم نقدینگی در کشور با نرخ 2۵ 
درصد رشــد می کرد و این نرخ در سال گذشته به 3۰ درصد رسیده بود. ورود این 
نقدینگی به هر بازاری می توانست تورم باالیی به همراه داشته باشد.درنهایت دولت 
تشخیص داد که بازار سرمایه می تواند ضربه گیر اصلی اقتصاد ایران باشد. البته آن 
زمان هم گفته شد که اگر در بلندمدت فکری به حال نرخ رشد نقدینگی نشود، این 
نقدینگی باالخره گریبان یکی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری 
بخشی از سهام شرکت های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشکل کسری 
بودجه خود را حل کرده اســت.اما هیچ کدام از اینها درمان اقتصاد کشــور نیست؛ 
درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان ناپذیر اســت. ما نباید از درد اقتصادی 
فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مســتقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی 
کنــد خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند. اما درنهایت دولت در این 
زمینه بسیار بد عمل کرد و بارها در این زمینه گوشزد شده است. گویی ما مسائل 
را تا زمانی که به بحران تبدیل نشــود، حل نمی کنیم. در زمان بحران ممکن است 
راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی تواند صبر 
کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را 
حل کند؛ نظام تصمیم گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم گیری در شرایط 

فوریت کیفیت تصمیم گیری در زمان فراغت را ندارد.
اگر ما به وضعیت امروز اقتصاد ایران و گره های اساســی آن رسیدگی نکنیم، حتماً 
روزی این مشکالت به حالت انفجار خواهد رسید؛ ما جزو معدود کشورهای جهان 
هستیم که چهار دهه اســت تورم دورقمی را تجربه می کنیم. نهادهای حاکمیتی 
در کسب وکارها دخالت می کند، نرخ رشد نقدینگی با استانداردهای جهانی تفاوت 
معناداری دارد، محدودیت بین المللی در حوزه واردات و صادرات وجود دارد و همه 

این ها بقیه مشکالت اقتصادی و اجتماعی را عمیق تر می کند.
به هر حال دولت سال آینده هم با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم 
پارسال و هم امسال افتاد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق نشده 
و درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته است. البته خیلی از کسب وکارها هم 
به حمایت دولت نیازمند شــده اند. دولت می خواهد بخشی از نیازهای مالی خود را 
از بازار ســرمایه تامین کند و از طرفی بازار ایران از تحوالت بین المللی متاثر است. 

رشد ها و سقوط شتاب گونه بازارباعث رفتارهای هیجانی شده است.
من معتقدم که اصالح بازار سرمایه و حمایت از آن از طریق تزریق نقدینگی صورت 
نمی گیرد بلکه نیازمند رعایت چندین مورد است.در گام اول ریسک های کلی کمتر 
بر بازار تحمیل شــود. در گام دوم باید ســاز و کارهای اشتباه کشور تصحیح شود. 
شــیوه قیمت گذاری کمر برخی از صنایع را شکسته است در حالی که همچنان به 
این شــیوه قیمت گذاری اعتقاد داریم. صنعت خودرو یکی از این صنایع است؛ چرا 
باید یک خودرو تولیدشــده برای سود عده ای با زیان فروخته شود و به سهامداران 
این شرکت ها ضرر برساند؟ ورود تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران به بازار سرمایه 

فرصت اصالح این ساز و کارها را فراهم کرده است.

راهکارهای حمایت از بورس کدام است؟

عضو شورای عالی بورس
سعید اسالمی بیدگلی

دیدگاه

مردم دیگر نه پول دارند و نه اعتماد
راهکارهایی برای نجات بورس

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، 
رسالت مهم صنعت بیمه در گام دوم انقالب را 
که زمینه ساز ایجاد تمدن نوین اسالمی است، 

تشریح کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بیمه دانــا، دکتر 
ابراهیم کاردگر در گفتگویی، این رسالت را در 

چهار سرفصل اعالم کرد.
وی، بهره مندی از ظرفیت های مهم کشــور را 
اولین ســرفصل این رسالت برشــمرد و اظهار 
انسانی  داشت:»فرصت های مادی« و »سرمایه 
مســتعد و کارآمد« که بنیان اصلی توســعه و 
منشــاء تحوالت اخیر در عرصه فن آوری های 
مدرن بر پایه نوآوری و خالقیت است، به عنوان 
ظرفیت های مهم و بزرگ کشــور می باشند و 
الزم اســت اهداف و سیاست های بلندمدت و 
راهبردی معطوف و متمرکز بر ظرفیت ســازی 
حداکثری با هدف توســعه »بازار بزرگ ملی و 

اقتصاد بزرگ« طراحی و تدوین گردد.
مدیرعامل بیمه دانا، رشــد اخــالق و معنویت 
را دومین رســالت مهم صنعت بیمه دانست و 
افزود: منــش و رفتار اخالقی، ترویج و نهادینه 
کردن فرهنگ آن، نهادینه ســازی و ریشه دار 
کردن باورهــای ایمانی و اســالمی مبتنی بر 
حفظ شأن، کرامت، صداقت و اخالق انسانی و 
حرفه ای، مهمترین زیرساخت نظام اعتمادساز 
خواهد شد که بنیان توسعه فراگیر بیمه، مؤجد 
ظرفیت های گســترده در جامعه، منشاء ارزش 
آفرینــی، کاهش مخاطــرات اخالقی، انتخاب 
نامساعد و ریســک ناشی از اطالعات نامتقارن 

می شود.
علم و پژوهش، سومین رســالت صنعت بیمه 
اســت که دکتر کاردگر در ایــن باره گفت: در 

فرآیند تکامل مدل های رشــد، رومر و لوکاس 
مدل رشــد درون زا را معرفی کردند که در آن 
عوامل موثر بر رشد، که مهمترین آنها »تحقیق 
و توسعه )R&D( و آموزش« می باشد درون زا 
هســتند. بنابراین برای تضمین رشد بلندمدت 
پایــدار، دولت ها بایــد از عوامــل مذکور که 
متضمن ایجاد و توســعه فناوری های جدید به 
طور اساسی و مســتمر حمایت کنند. اهمیت 
پژوهش و توسعه در سطوح باالی توسعه بسیار 

بیشتر خواهد بود. 
وی، درون زایی و مردمی کردن اقتصاد کشــور 
را آخرین رســالت بیمه عنــوان و تاکید کرد: 
فرآیند توســعه بدون همیاری و همراهی مردم 
عقیم می ماند. این یک اصل پذیرفته شــده نزد 
صاحب نظران و نظریه پردازان امر توسعه است 
که براساس جمیع شــواهد تجربی اثبات شده 

اســت. هرگونه برنامه ریزی توســعه بدون در 
نظر گرفتن مالحظات انسانی و گستره مردمی 
آن، ضد توسعه و مخرب خواهد بود. به عبارت 
بهتر شرط الزم برای تحقق اهداف توسعه ای، 
مشارکت حداکثری مردم از طریق درون زایی 
و مردمی کردن برنامه ها و اجرای آن می باشد.
مدیرعامل بیمــه دانا در بخش پایانی اظهارات 
خود گفت: بررســی ظرفیت های علمی، دانش 
حرفه ای و تجربه فرآیندهــای قانون گذاری، 
نظــارت، تنظیم بــازار و از همــه مهمتر توان 
کارشناســی و ظرفیت باالی ســرمایه انسانی 
موجود در صنعت )بیمه مرکزی، شــرکت های 
بیمه، ســندیکای بیمه گــران و ...(، نهادهای 
زیرساختی توســعه و تحول نظام بیمه کشور 

خواهند بود. 
به گفته دکتر کاردگر، سیاســت گذاری های 
معطوف به اصول بنیــادی گام دوم انقالب که 
از حمایت همه جانبه حاکمیت )دولت، مجلس 
و ...( بهره مند می شــود، نــه تنها از ظرفیت 
موثرســرمایه انســانی صنعت، کــه بنیان نرم 
افــزاری تحول بزرگ می باشــند بهره برداری 
حداکثری می نماید، بلکه ســرمایه عظیمی را 
برای انتقال دانش به نسل جوان حال )در حال 
ورود( و آینــده صنعت بیمه نیز فراهم می کند 
که زمینه ساز توســعه ظرفیت ها در گام دوم 
انقــالب خواهد بــود. بر این اســاس می توان 
یک چشــم انداز تحول گرا کــه ابعاد تحول آن 
به مراتب فراتــر از مقیاس های کمی روندهای 
گذشته و حال باشد، را به طور معقول و منطقی 

انتظار داشت.

مدیرعامل بیمه دانا تشریح کرد: 

رسالت مهم صنعت بیمه درگام دوم انقالب
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ترقی اثتصادی : فعاالن بازار طال معتقدند، این روز ها قیمت 
اونس جهانی به سبب بهبود اوضاع اقتصادی جهانی در حال 
کاهش اســت، در این رابطه شــرایط اقتصادی دنیا باتوجه 
به واکسیناســیونی که در دنیا در حال انجام اســت، بیانگر 
نشــانه های مثبت اقتصادی است و شــاخص های اقتصادی 
دنیا نیز مثبت می شــوند؛ بنابراین تقاضا برای خرید طال در 
بازار های جهانی نیز به شدت کاهش یافته است و سبب شده 
طی چند ماه گذشــته حدود 2۵۰ دالر هر اونس طال کاهش 

قیمت داشته باشد.
در بازار هــای داخلی هم باتوجه به تثبیت نســبی نرخ ارز به 
دلیل مســائل هسته ای و مباحث FATF که مطرح است به 
عنوان عاملی داخلــی در کنار افت قیمت اونس جهانی طال، 
تاثیرگذار در کاهش قیمت طال و ســکه در بازار های داخلی 
بوده است. عالوه بر این دو عامل، از سوی دیگر کاهش تقاضا 
بــا توجه به کاهش قدرت خرید مــردم نیز در افت قیمت ها 

بسیار تاثیرگذار بوده است.
ابراهیم محمدولــی رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه هفته گذشته قیمت ها در بازار 
سیر نزولی به خود گرفت، اظهار داشت: عدم تصویب قطعنامه 
توســط شــورای حکام آژانس بین المللی بر علیه کشورمان 
بسیار مهم است، زیرا که نشان دهنده آن است که همچمنان 
بــاب گفتگو و مذاکره در مورد برجام و پرونده هســته ای باز 
خواهد ماند، از ســویی این موضوع می توانند بر روی قیمت 
طال، سکه و ارز در بازار بسیار تاثیرگذار باشد، با توجه به این 
موضوع به نظر می رسد در هفته جاری اگر این اخبار امیدوار 
کننده همچنان به قوت خود باقی بماند بازار کاهش بیشتری 

را نسبت به هفته گذشته تجربه خواهد کرد.
وی افزود: بازار سکه، طال و ارز نسبت به اخبار سیاسی و بین 
المللی واکنش نشان می دهد، بنابراین در این رابطه این اخبار 

چه مثبت و چه منفی می تواند موثر باشــد، از سویی اگر این 
اخبار استمرار داشته باشد می توان امیدوار بود که تا شب عید 
سیر نزولی خود را ادامه دهد، اما نکته مهم این است که شیب 
این روند کاهشی بسیار کند است و نمی توان انتظار داشت که 
نرخ ها کاهش قابل توجه ای داشته باشند، بلکه افت قیمت ها 

نهایتا در حدود 1، 2 درصد خواهد بود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشــاره به اینکه تصویب 
FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز می تواند در 
کاهش قیمت در بازار سکه طال و ارز اثرگذار باشد، گفت: طی 
روز های اخیر اخبار امیدوار کننــده ای در مورد تصویب این 
معاهده به گوش می رســد، به طور قطع این موضوع می تواند 

زمینه کاهش قیمت ســکه، طال و ارز را در بازار فراهم کند، 
این در حالیســت که در چنین صورتی مراودات بین المللی 
کشور نیز بسیار تسهیل می شــود که این موضوع در نهایت 

باعث تقویت ارزش ریال خواهد شد.
محمدولی با اشاره به اینکه قیمت طال در بازار های جهانی با 
افت روبرو شده اســت، اضافه کرد: بعد از آنکه اخبار مربوط 
به آغاز واکسیناســیون در مقابل ویروس کرونا در بسیاری از 
کشــور ها آغاز شــده این موضوع در بازار جهانی اثرگذار بود 
و باعــث کاهش قیمت بود، بــه طوریکه طالی جهانی کانال 
عوض کردو از محــدوده 18۰۰ دالری به 1۷۰۰ دالر تغییر 
کانال داد، این موضوع نیز در بازار داخل نیز بسیار موثر بوده 

و قیمت ها را نزولی کرد.
وی با تاکید بر اینکه این روز ها قیمت ها در بازار ســکه و طال 
در آرامش نســبی بسر می برد، ادامه داد: با توجه به اینکه ارز 
تقریبا در کانال 2۴ تا 2۵ هزار تومانی تثبیت شــده و قیمت 
طالی جهانی نیز کاهش پیدا کرده، قیمت ها در بازار ســکه 
و طال در ثبات قرار دارد، به طور نســبی، اما همچنان تقاضا 
بــرای خرید به خصوص مصنوعات طال کاهش یافته، زیرا که 
از یک طرف قیمت ها طی دو ســال اخیر با افزایش بســیار 
زیادی روبرو شــده و از طرف دیگر نیز قدرت خرید مردم به 
دلیل افزایــش تورم با افت قابل توجه ای روبرو بوده، بنابراین 
در چنین وضعیتی خریــد مصنوعات طال به کمترین میزان 

خود رسیده است.
وی تصریح کرد: قدر مســلم چنیــن اوضاعی به هیچ عنوان 
به نفع صنف ما نیز نیســت، چرا که کاســبی کساد است، ما 
دوســت داریم قیمت ها پایین آید، تا مــردم نیز توان آن را 
داشــته باشــند، تا بتوانند خرید کنند، این در حالیست که 
به غیر از این موضوع، به دلیل اینکه به صورت ســنتی خرید 
ســکه برای حفظ ارزش دارایی ها صورت می گرفته از قدیم، 
خرید سکه رونق بیشــتری به نسبت مصنوعات طال دارد، از 
سوی دیگر خرید طالی آبشده نیز به دلیل اینکه حاشیه سود 

بیشتری نسبت به مصنوعات طال دارد، اقبال بیشتری دارد.
محمدولی خاطر نشــان کرد: طالی آبشــده به خاطر اینکه 
اُجرت، کارمزد و مالیات ارزش افزود ندارد، مورد اقبال مردم 
اســت، اما مردم باید به این نکته توجه کنند که هنگام خرید 
طالی آبشده کاغذ خرید رســمی ارائه نمی شود و به همین 
دلیل اگر در عیار یا وزن طالی آبشــده مشکلی وجود داشته 
باشد، افراد ممکن است دچار ضرر و زیان شوند، بنابراین این 
کار نیاز به تجربه و مهارت و تخصص دارد و افراد عادی انجام 

این کار برایشان با ریسک همراه است.

تقاضایی در بازار وجود ندارد 

پیش بینی بازار طال و سکه   رشد ۱۲۰ درصدی وام اعطایی بانک دی 
در سال جاری

ترقی اقتصادی: سیاســت های جدید بانک دی در پرداخت تســهیالت متنوع با استقبال کم نظیر 
مشــتریان مواجه شــده است.فعال ســازی طرح های مختلف ارائه تسهیالت، اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های عقود بانکی و ایجاد تســهیل در فرآیند اعطای تســهیالت سبب شده است که تقاضای 
دریافت تسهیالت از بانک دی افزایش یابد.اطالعات موجود نشان می دهد مانده تسهیالت اعطایی بانک 
دی از مبلغ 8۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال مالی 1398 به مبلغ بیش از 18۵ هزار میلیارد ریال 
در 11 ماهه نخســت سال جاری رسیده است که از افزایش بیش از 12۰ درصدی تسهیالت اعطایی 

در این مدت حکایت دارد.

 فروش امالک و مستغالت بانک ایران زمین
ترقی اقتصادی: بانک ایران  زمین در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود 
و با شرایط نقد / نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان جهت دریافت »برگ 
درخواســت شرکت در مزایده« از تاریخ درج آگهی در تهران به آدرس: بلوار میرداماد، خیابان شمس 
تبریزی شمالی، نبش کوچه نیک رأی، پالک 1، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه اول، اداره مهندسی 
و امالک و در ســایر استان ها به آدرس مندرج در جدول ذیل مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 2۰/12/1399 از طریق پست پیشتاز دو قبضه فقط به آدرس 
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش کوچه نیک رأی، پالک 1، ساختمان بانک 

ایران زمین، طبقه اول، اداره مهندسی و امالک کدپستی: 1919913112 ارسال نمایند.

 ارائه خدمات مالی و اعتباری بانک سامان 
به خرده فروشی ها

ترقی اقتصادی: هم زمان با توسعه فروشگاه ها و خرده فروشی های زنجیره ای در کشور، بانک سامان 
خدمات مالی و اعتباری ویژه ای را در اختیار این اصناف قرار داده است.بانک سامان با آگاهی از وجود 
ظرفیت های بالقوه این صنعت و همچنین نظر به گذار بازار خرده فروشــی و پخش ایران از سیســتم 
ســنتی به فروشگاه های زنجیره ای تخفیف محور، نسبت به ارائه خدمات مالی و اعتباری ویژه به این 
صنف اقدام کرده اســت.بر این اســاس، جمع آوری وجوه به صورت مراجعه حضوری و یا با استفاده از 
دستگاه های خود دریافت و همچنین نصب دستگاه های خودپرداز بخشی از خدمات ویژه بانک سامان 
به فعاالن این حوزه اســت. همچنین در حال حاضر این بانک ضمن تجربه ارائه خدمت به این بخش 
توانسته نیازهای شرکت های بزرگ در این حوزه، ازجمله پرداخت آنالین از طریق سامانه وب سرویس 

به تأمین کنندگان و سایر هزینه ها از قبیل اجاره بها، قبوض خدماتی و ... را شناسایی و برآورده کند.

تجلیل از مدیرعامل بانک توسعه تعاون
ترقی اقتصادی: رییس کل بانک مرکزی در آیین تجلیل از عملکرد شــبکه بانکی در »طرح ویژه 
بهســازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده در حوادث غیر مترقبه« از مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون تجلیل کرد.دکتر همتی در این مراسم که با حضور دکتر جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهوری و مهندس تابش، رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی در بانک مرکزی برگزار شد، خدمات 
نظام بانکی را در این بخش قابل توجه دانســت و ضمن اشاره به فعالیت های شبکه بانکی در کمک 
به بخش های مختلف اقتصادی در کشورگفت: نظام بانکی علی رغم شرایط سخت اقتصادی ناشی از 
فشار تحریم ها و شیوع کرونا عملکرد خوبی در راستای کمک به اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات 

محروم آسیب دیده داشته است.

تقدیر بانک پاسارگاد از برگزیدگان آزمون سراسری
ترقی اقتصادی: بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، برای سیزدهمین سال 
متوالی، از برگزیدگان آزمون سراسری، در پنج گروه آزمایشی تجلیل کرد.این بانک در راستای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی خود، عالوه بر اهدای سهام بانک به برگزیدگان آزمون سراسری سال 1399 
آنان را بورســیه خود کرد. به این ترتیب که تا هر مقطعی که در داخل کشــور ادامه تحصیل دهند، 
هرماه به حساب هر یک از این عزیزان مبلغ معینی را واریز می کند.بر اساس این خبر، به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، برخالف سال های گذشته، مراسم تقدیر 

از رتبه های برتر آزمون سراسری سال جاری، به صورت انفرادی برگزار شد.

 احداث دو مدرسه و یک سالن ورزشی 
توسط بانک رفاه 

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیأت همراه به دعوت نماینده مردم کرمان و راور 
به اســتان کرمان ســفر کرد که در این سفر کلنگ احداث دو مدرسه و یک سالن ورزشی در مناطق 
محروم این اســتان به زمین زده شد.هلل گانی مدیر عامل این بانک در آیین کلنگ زنی این مدارس و 
ســالن ورزشی گفت: بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی تاکنون 21 مدرسه در 
نقاط مختلف کشور تکمیل یا احداث کرده و به آموزش و پرورش تحویل داده است.هلل گانی با اشاره 
به دو مدرسه روستاهای سعیدی و سعادت آباد خاطر نشان ساخت: با احتساب این دو مدرسه، بانک 
رفاه کارگران 12 مدرسه دیگر در دست احداث دارد و امیدواریم با تکمیل این پروژه ها، گامی مثبت 
در زمینه توسعه آموزش و پرورش در مناطق محروم برداریم.مدیرعامل بانک رفاه کارگران در خصوص 
سالن چند منظوره ورزشی سرآسیاب شش نیز گفت: بانک رفاه کارگران در زمینه حمایت از ورزش به 

ویژه ورزش های کارگری اقدامات خوبی انجام داده است.

قدردانی رییس بنیاد مسکن از بانک ملت
ترقی اقتصادی: رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی با ارسال لوح سپاسی از مدیرعامل بانک ملت 
قدردانی کرد.علیرضا تابش در این لوح خطاب به محمد بیگدلی آورده است: بهره مندی مردم به ویژه 
روستاییان از مزایای اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق شهری و روستایی 
آســیب دیده از ســوانح، نقش موثری در ارتقای کیفیت مســکن و بهبود سطح زندگی روستاییان و 
خانوارهای آســیب دیده از حوادث طبیعی و افزایش رضایتمندی آنان داشــته است.وی با بیان این 
نکته که این موفقیت نتیجه اهتمام و کوشــش دست اندرکاران و مرهون مشارکت و هم افزایی همه 
ســازمان های همکار است، از خدمات و پشــتیبانی های ارزنده مدیران و کارکنان بانک ملت در امر 
اعطای تسهیالت بانکی به جامعه هدف به ویژه روستاییان محروم برای اجرای برنامه ها و طرح های 

یادشده، سپاسگزاری کرد.

ایجاد ۸ هزار شغل خانگی با وام بانک صادرات
ترقی اقتصادی: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی بانک صادرات ایران در 11 ماه اول سال 
99 برای ایجاد 8 هزار شغل خانگی، از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت.تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغالزایی این بانک برای حمایت از کارآفرینی معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیســتی در 11 ماه ابتدای ســال جاری از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال عبور کرد و طی این مدت 
نزدیک به هشــت هزار نفر از این تسهیالت بهره مند شــدند.همچنین بانک صادرات ایران به منظور 
حمایت  از فعالیت های اشتغالزایی مددجویان سازمان های حمایتی از ابتدای سال 98 تا پایان بهمن ماه 
سال 99 بیش از ۴9 هزار فقره تسهیالت حمایتی به ارزش بیش از 1۰ هزار و 6۰۰ میلیارد ریال برای 
ایجاد مشاغل خانگی و حمایت از سرمایه  در گردش واحدهای راه اندازی شده مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده 

که گامی در جهت مقاوم سازی اقتصاد و ایجاد شغل در اقصی نقاط کشور بوده است.

روسای شش شعبه بانک گردشگری به عنوان برتر 
انتخاب شدند

ترقی اقتصادی: روســای شش شــعبه بانک گردشــگری در یازدهمین گردهمایی روسای موفق 
شــعب بانک های کشور با موضوع »مدیریت شــعب در دوران اشاعه ویروس کرونا« به عنوان روسای 
برتر برگزیده شــدند.در گردهمایی مذکور که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت 
آنالین برگزار شد، روسای شعب سرو تهران، مرکزی تهران، قائم مقام فراهانی تهران، مرکزی کرمان، 
افریقا تهران و شــعبه خرم آباد به عنوان روسای برتر شناخته شدند.بر اساس ارزیابی های انجام شده، 
شهاب الدین سنایی رئیس شعبه »سرو« تهران، احمد تیزهوش رئیس شعبه »مرکزی« تهران و احمد 
عظیمی رئیس شــعبه »قائم مقام فراهانی« تهران عنوان روســای برتر یازدهمین گردهمایی روسای 
موفق شــعب بانک های کشور را کسب کردند.همچنین در این گردهمایی، سیدمهدی شجاعی نسب 
رئیس شعبه »مرکزی کرمان«)استان کرمان(، صحبت اله کاظمی رئیس شعبه »افریقا« تهران و کامران 
سرتیپ رئیس شعبه »خرم آباد« )اســتان لرستان( نیز به عنوان دیگر روسای موفق شعب بانک های 

کشور انتخاب شدند.

ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک مســکن با اعالم تصمیم جدید این بانک درباره 
یکی از حساب های مورد استقبال مشتریان، شرایط تازه پرداخت تسهیالت مسکن 

جوانان را تشریح کرد.
محمود شــایان درباره خبرخوش پایان ســال به دارندگان حساب جوانان به پایگاه 
خبری بانک مســکن اعالم کرد: براساس مصوبه جدید هیات مدیره بانک، نرخ سود 
تسهیالت حساب پس  انداز مسکن جوانان برای دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله از 

9 درصد به 6 درصد کاهش پیدا کرد.
حســاب پس  انداز مســکن جوانان یکی از حســاب  های مورد توجه قشــر زیادی 
از خانوارهــا اســت. خانوارها برای برنامــه ریزی بلندمدت جهت خانه دار شــدن 
فرزندانشــان از امکانات و مزیت های حساب پس انداز مسکن جوانان استفاده می 
کنند به این صورت که با ســپرده گذاری تدریجی و کم هزینه از امتیاز بلندمدت 
دریافت تسهیالت خرید مســکن بهره مند می گردند. سقف و نرخ سود تسهیالت 
مســکن جوانان به گونه ای است که در پایان مدت زمان سپرده گذاری، تسهیالت 
مناســب به لحاظ قدرت پوششــی هزینه خرید خانه به جوانان دارای این حساب 

پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک مســکن درباره جزئیات تصمیم جدید درباره تغییر کاهشــی نرخ 
سود تسهیالت مسکن جوانان گفت: نرخ سود تسهیالت پرداختی در قالب فروش 
اقســاطی مسکن )اعم از خرید یا واگذاری سهم الشرکه ناشی از تسهیالت اعطایی 
مشــارکت مدنی( از محل حســاب پس انداز مســکن جوانان با مدت بازپرداخت 
حداکثر ۵ ســاله، از 9 درصد به 6 درصد کاهش یافت. نرخ ســود 6 درصدی برای 
تســهیالت مربوط به این حساب، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیالتی است 
که از تاریخ 12 اســفند ســال 99 و بعد از این تاریخ،  با مدت بازپرداخت حداکثر 
۵ ســاله منعقد )ثبت قطعی قرارداد( می شوند. شــایان تصریح کرد، در خصوص 
نرخ ســود سایر تسهیالت و یا تسهیالت از محل حساب پس انداز مسکن جوانان با 
مدت بازپرداخت بیش از ۵ ســال، کماکان ضوابط و مقررات قبلی به قوت و اعتبار 

خود باقی است.
حساب پس انداز مســکن جوانان یکی از انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت اســت که دارنده حســاب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری 
ارایه شــده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیالت 
ویژه حســاب مذکور برخوردار شــود. مدت انتظار برای دریافت تسهیالت در این 

حساب بین ۵ تا 1۵ سال است و مدت زمان بازپرداخت تسهیالت به روش ساده2۰ 
ساله و به روش پلکانی 12 سال تعریف شده است که در مقایسه با سایر تسهیالت، 
مناسب ارزیابی می شود. همچنین دریافت کنندگان تسهیالت مسکن جوانان برای 

نحوه بازپرداخت می توانند از یکی از دو مدل ساده یا پلکانی بهره ببرند.
هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر 
شده باشــد می تواند به نام خود یا کســانی که تحت والیت و قیمومیت او باشند 

حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.

ترقی اقتصادی : تب ارزهای دیجیتالی نه تنها در ایران که در سراسر جهان باال گرفته است 
و اکنون سیاســت گذاران بیش از هر زمان دیگری با این پرسش مواجهند که در مواجهه 
با ارزهای دیجیتالی باید چه سیاستی را اتخاذ کرد؟ تجربه کشورها نشان می دهد ممنوع 
اعالم شــدن فعالیت ارزهای دیجیتالی به هیچ وجه راه مناسبی برای حل مساله ارزهای 
دیجیتالی نخواهد بود. به گزارش ایسنا، دالیل متعددی برای عالقه روزافزون سرمایه گذاران 
به ارزهای دیجیتالی وجود دارد که بدون شک بازدهی عجیب آن ها اصلی ترین بوده است. 
بیتکوین درست یک سال قبل ۵3۰۰ دالر قیمت داشت اما این رقم امسال تا ۵6 هزار دالر 
هم رسید! ارز کاردانو نمونه دیگری است که طی یک سال اخیر بیش از 2۰ برابر افزایش 
قیمت داشته است. اما ارزهای دیجیتالی به جز بازدهی خوب مزایای زیاد دیگری هم دارند 

که آن ها را محبوب ساخته است:
۱- سهولت تراکنش ها: هنگامی که می خواهید یک تراکنش 

بانکی انجام دهید ترجیح می دهید آن را با اینتربانک انجام 
دهید یا حضوری به شعبه بروید؟ ارزهای دیجیتالی بر 
بستری پرسرعت قادرند تراکنش های زیادی را انجام 

دهند و به همین دلیل هم محبوبیت باالیی دارند.
۲- کارمزد بسیار کم: در مقایسه با هزینه انتقال وجه 

توسط شبکه بانکی، تراکنش ارزهای دیجیتالی به ویژه در 
پرداخت های فرامرزی بسیار کمتر است. 

3- حذف واسطه: در نقل و انتقال ارزهای دیجیتالی تنها فرستنده و دریافت کننده 
وجود دارد. با این حال این امکان وجود دارد که تراکنش ها بر بستر بازار معامالتی در یک 

نهاد واسط )نظیر صرافی های دیجیتالی( صورت گیرد. 
معایب ارزهای دیجیتالی

۱- سخت بودن ردیابی: مهم ترین استدالل مخالفان ارزهای دیجیتالی این است که بستر 
بالک چین امکان گمنام باقی ماندن معامله گران را فراهم می کند و این یعنی یک فضای 
ایده آل برای ارتکاب جرایم مالی و تراکنش های غیرقانونی. با این حال نباید فراموش کرد 
راهکارهایی برای به حداقل رساندن این مشکل وجود دارد و حتی همین حاال هم بسیاری 
از صرافی ها از مشتریان خود اطالعات هویتی، بانکی و همچنین تعهد عدم ارتکاب جرایم 
مالی را اخذ می کنند. در صورت ارتکاب جرم هم حســاب فرد مسدود و وجوه آن 

مصادره می شود. 
۲- فراموشی رمز عبور یعنی از دست رفتن سرمایه!: 
با توجه به اینکه تراکنش های ارزهای دیجیتالی بر بستر 
بالک چین انجام می شود، بازیابی رمز عبور کیف پول در 
صورت فراموش کردن آنها شدنی نیست و تاکنون افراد 
زیادی به دلیل این مســاله سرمایه خود را از دست 

داده اند. 
3- مصرف باالی برق: شماری از منتقدان از جمله 

بیل گیتس به این نکته اشاره دارند که فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی بسیار انرژی بر 
بوده و این مساله از نظر محیط زیستی زیان بار است.

آیا تجربه ممنوعیت ارزهای دیجیتالی موفق بوده است؟
نگاهی به تجربه کشورهایی که ارزهای دیجیتالی در آن ممنوع اعالم شده است پاسخ این 
ســوال را چنین مشخص می کند: قطعا خیر! برای نمونه وقتی نیجریه مبادله بیتکوین را 
ممنوع اعالم کرد نه تنها از اشتیاق معامله گران این کشور برای خرید ارزهای دیجیتالی کم 
نشــد بلکه یک بازار سیاه باعث شد تا قیمت ها سر به فلک بکشد و در نبود حفاظ قانونی 
از خریداران، میزان کالهبرداری ها از مشتریان به میزان بسیار باالیی برسد. به گفته کوین 
دسک، در روز بیست و چهارم فوریه قیمت بیتکوین در بازار سیاه این کشور به 68 هزار دالر 

رسید که 2۴ درصد بیشتر از قیمت جهانی این ارز بود!
چه باید کرد؟

بی شک ارزهای دیجیتالی دارای معایب زیادی هستند اما فرصت های آن ها پیش روی 
اقتصاد بیش از آن اســت که بتوان آن ها را نادیده گرفت. کشــورهایی نظیر سوییس و 
کانادا به عنوان موفق ترین نمونه ها در عرصه ارزهای دیجیتالی نشــان داده است که راه 
درست بهره گیری از ظرفیت آن ها ایجاد زیرساخت های الزم برای مبادله ارزها در یک 
بستر نظارت پذیر و قانونی است. همچنین در شماری از کشورها از فعالیت معامله گران 
مالیات اخذ می شود که راه خوبی برای درآمدزایی دولت است. از آنجایی که امکان انجام 
معامالت از طریق نهادهای واسطه نظیر صرافی های ارزی با اخذ تعهدات الزم و اطالعات 
بانکی و هویتی نیز میسر شده است، فراهم کردن بستر قانونی عالوه بر ایجاد امکان نظارت 
نهادهای قانوین می تواند جلوی ایجاد بازارهای ســیاه را هم بگیرد. همچنین الزام اخذ 

مجوز و طی دوره های آموزشی می تواند زیان معامله گران را کاهش دهد.

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:

تسهیالت مسکن جوانان جذاب تر شد

فرصت طالیی ارزهای دیجیتالی

پیام مدیرعامل بانک مهرایران به مناسبت روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه
ترقی اقتصادی: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مهر ایران طی پیامی فرارســیدن 1۴ اســفند ماه »روز 

ترویج فرهنگ قرض الحسنه« را به هموطنان و به ویژه فعاالن این سنت پسندیده تبریک گفتند.
در متن این پیام آمده است:

خداوند را شــاکریم که توفیق خدمت در بانک قرض الحســنه مهر ایران را عطا فرمود؛ جایی که رسالت آن همانا 
رضایت و خشنودی خلق است و چه زیبا این ماموریت در تک تک کلمات نام این بانک متبلور شده است؛ قرض 
حسنه، مهر و ایران. با لطف و عنایات خداوند متعال، بانک مهرایران طی سال های فعالیت خود با تالش کارکنان 
تالشــگر و ساعی موفق به کسب افتخارات و دستاوردهای درخشانی در عرصه خدمت رسانی بهتر به مشتریان و 

نهادینه سازی فرهنگ قرض الحسنه در کشور شده است.
امروز، بانک قرض الحسنه مهرایران با کمک و سعی و تالش تمامی سهامداران، مشتریان و کارکنان جایگاه خود 
در نظام بانکی کشور را به دست آورده و عملکرد بسیار شایسته و مطلوبی در حوزه های مختلف بانکی و خدمت 

به ملت شریف ایران ارائه داده است.
مفتخریم بانک قرض الحســنه مهر ایران به پشــتوانه ســهامداران بزرگ خود و مشتریان گرامی، در سیزده سال 
فعالیت اثربخش خود در حوزه قرض الحســنه، گام های ارزشــمندی را برای رفع محرومیت ها و محدودیت های 
مالی، توســعه عدالت اجتماعی، توانمندســازی و بهبود معیشــت اقشار ضعیف، کاهش آســیب های اجتماعی 
کارآفرینی و اشــتغالزایی، تامین خرد مالی برای درمان بیماری ها و همچنین حمایت از مددجویان سازمان های 

مردم نهاد برداشته است.
بی شک تمامی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران سهم و نقش بسزایی در دستیابی به موفقیت ها و جایگاه 

رفیع این بانک به ویژه در سال های اخیر داشته اند.
باتوجه به اقدامات شایســته و مطلوب صورت گرفته در حوزه قرض الحســنه کشــور، شورای فرهنگ عمومی به 
پیشــنهاد بانک قرض الحسنه مهرایران و با هدف ترویج ســنت نیکوی قرض الحسنه به منظور تقویت حس نوع 
دوستی در میان آحاد جامعه، روز 1۴ اسفند را که مصادف با روز احسان و نیکوکاری نیز هست، به نام روز »ترویج 

فرهنگ قرض الحسنه« نامگذاری کرد.
اینجانب و اعضای محترم هیأت مدیره با تبریک این روز گرامی، از تالش ها و زحمات همه خدمتگزاران بانکداری 
قرض الحســنه و به ویژه همکاران عزیز و گرانقدرم در بانک قرض الحسنه مهر ایران در یاری رساندن به تحقق و 

اجرای اهداف و مسئولیت های اجتماعی تشکر و قدردانی  می نمایم.

اهمیت صادرات غیر نفتی در برون رفت از فقر
ترقی اقتصادی : اگزیم بانک ها با حمایت از توسعه، توانمند سازی زنجیره و تنوع بخشی پایه صادرات می توانند 

زمینه ساز افزایش صادرات غیرنفتی و به دنبال آن اشتغالزایی و رشد اقتصادی و برون رفت از فقر شوند.
دکتر علی صالح آبادی در همایش ملی راهکارهای برون رفت از فقر اقتصادی با تاکید بر اهمیت صادرات غیر نفتی 
در فقرزدایی که به همت دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق برگزار شد، افزود: دستاوردهای اگزیم بانک 
های مطرح دنیا در اشتغالزایی، جهانی سازی شرکت ها، تقویت روابط بین کشورها به منظور تامین نیازهای متقابل 
و تحقق اســتراتژی های رشــد مبتنی بر صادرات قابل توجه است. وی با اعالم اینکه رسالت بانک توسعه صادرات 
کمک به توسعه صادرات غیر نفتی، گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی با سایر کشورها وارائه خدمات و تسهیالت 
همه جانبه به صادرکنندگان اســت، اظهار داشــت: بانک توسعه صادرات ایران در راســتای کاهش فقر اقتصادی 
خدمات دهی متوازن تمام شــعب در مناطق محروم را در دســتور کار قرارداده و با افزایش اختیارات شعب در این 
مناطق، دریافت خدمات و تسهیالت را برای صادرکنندگان فعال دراستان های کمتر برخوردار تسهیل کرده است. 
صالح آبادی افزود: از دیگر اقدامات حمایتی بانک توسعه صادرات در مسیر کاهش فقر در کشور می توان از اعطای 
تسهیالت به شرکت های نوپا، دانش بنیان و فین تک ها و اعمال نرخ اشتغالزایی بخش های اقتصادی در پرتفوی 
اعتباری بانک نام برد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه تاکید کرد: ایجاد اشتغال مولد اصلی ترین راه 
مقابله با فقر اســت و باید سیاست های مناسب جهت سرعت بخشی به رشد اشتغال را در پیش گرفت و همچنین 
در ادامه نیز با حمایت از بخش های اقتصادی با نرخ اشتغالزایی باال به خصوص بنگاه های صادرات محور به برون 
رفت جامعه از فقر اقتصادی کمک کرد. صالح آبادی نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن را بر وضعیت 
فقر در کشور موثر دانست و اظهار داشت: مهاجرت های نامناسب، نبود نظام متناسب سازی مهارت های مورد نیاز 
بازار و ناتوانی در کسب حداقل استانداردهای زندگی در اثر کاهش نرخ دستمزدها نیز تاثیر مستقیمی بر فقر داشته 
اســت. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشــاره به »بیانیه گام دوم انقالب در راستای کاهش فقر«، توصیه 
رهبری را در مورد اســتفاده از اقتصاد به عنوان ابزاری کاربردی برای نیل به اهداف جامعه اسالمی، را از مهمترین 
محورهای مقابله با فقر دانست و گفت: چالش بیرونی اقتصاد کشور، تحریم های بین المللی بوده و ضروری است به 
منظور مقابله و تاب آوری در برابر آن با توجه به ظرفیت های داخلی بر افزایش صادرات غیر نفتی متمرکز شویم.
وی ثبات در سیاســت های اجرایی کشوررا ضروری خواند و اظهار داشت: عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی، 
چالش درونی اقتصاد ماست که باید رفع شوند. به گفته صالح آبادی »تولید و توزیع عدالت محور«، »بودجه بندی 

متوازن و پرهیز از اسراف« از مهمترین راهکارهای رفع موانع اقتصاد و پیش درآمد فقرزدایی است.

اخبارکوتاه



ترقی اقتصادی : آنقدر تورم در کشــور بــاال بوده که خرید انواع 
بیمه نامه از سبد زندگی بســیاری از مردم خارج شده و فقط یک 
نوع بیمه آن هم شــخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از 
ســوی خانواده ها خریداری می شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره 
با افزایش چشــمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری 
نیز تمدید نشود و مشکالت اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که 
رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
مردم را بیشتر کند، بلکه می خواهد مشکالت را به حداقل برساند؛ 

اما تورم کار را کمی سخت کرده است
تعییــن نــرخ دیه در قــوه قضائیــه و ابــالغ نهایی آن توســط 
قاضی القضات، از جمله تصمیمات مهم اجتماعی و اقتصادی کشور 
اســت که در واپسین روزهای هر ســال انجام می شود و بر مبنای 
آن حق بیمه شــخص ثالث تعیین می گردد. کلیــدواژه این اقدام 
قوه قضائیه، »احقاق حقوم عامه« اســت که بر مبنای آن، هرگونه 
حق کشــی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت رســانی را از 

پاشنه آشیل های جدی این نهاد مهم تعریف می کند.
حال شرکتهای بیمه نیز منتظر تعیین نرخ دیه هستند تا بر مبنای 
آن، خدمــات خود در حوزه صدور بیمه نامه های شــخص ثالث را 
تنظیم کنند؛ اما در این میان، آنچه مسلم است بین ضریب کسانی 
که حق بیمه شــخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به 
شــرکت های بیمه می پردازند، با آنانی که از مزایای این بیمه نامه 
بهره می برند، تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی اســت که هر 
چقدر میزان دیه اعالم شده باالتر باشد، در عدد حق بیمه ابالغی، 

اثر مستقیم بر جا خواهد گذاشت.
در این میان، اوضاع اقتصادی کشــور در سال جاری که همزمان با 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها و به تبع آن، اقتصاد 
خانوارها را تحت الشعاع خود قرار داده است، شرایط را با سال های 
گذشــته متفاوت کرده اســت؛ به خصوص اینکه اکنون با توجه به 
کوچک تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم، اگر بهای 
دریافت بیمه نامه اجباری شــخص ثالث، افزایش محسوسی داشته 
باشــد، طیف بزرگی از جامعه را با فشــار اقتصادی مضاعفی روبرو 
می کند که به تبع آن، آسیب هایی نظیر بیمه گریزی و ناامنی روانی 

را نیز به دنبال خواهد داشت.
مروری بر پرونده تعیین نرخ بیمه شــخص ثالث به خوبی نشــان 
می دهد که در سال های گذشته، افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث 
به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می زد و در صورتی که 

با حمایــت و همدلی نهادهای ذیربط، این نرخ ثابت بماند و حتی 
کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می کند 

که باز هم، اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم باز می گردد.
حال در این شــرایط حساس که شــکنندگی بازار بیمه و قدرت 
خرید مردم، صنعت بیمه کشور را تهدید می کند، به نظر می رسد 
هر گونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می تواند بازارهای مالی 
را نیــز تحت تأثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار 
اداره کشــور را با سختی بیشتری مواجه کند؛ چراکه به طور قطع 
ممکن اســت برخی از مردم توان خرید بیمه نامه شــخص ثالث را 
برای خودروهای خود نداشته باشند و در نتیجه آسیب های آن به 

مراتب باالتر از سال های قبل باشد.
اکنــون، با درایتی که از رئیس قوه قضائیه و تیم تخصصی این قوه 
در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسالمی و مصالح کشور 

وجود دارد، انتظار می رود نرخ دیه برای سال 
آینده به گونه ای تعیین شود که تعادل بین 
رقم حق بیمه شــخص ثالــث و نرخ دیه 

به نفع تمامی ذی نفعان بوده و شرایط 
را برای بیمه گریزی و تبعات بعدی 
آن نامساعدتر نکند؛ این در حالی 
است که با توجه به خدمات رسانی 
صندوق تأمین خسارت های بدنی 
و نهادهــای حمایتی دیگر، حق و 

نهایت مســاوات،  در  حقوق مردم 
تادیه می شــود و تصمیم صحیح قوه 

قضائیه به رشد شاخص هایی نظیر امنیت 
روانی، نشــاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی 

خواهد شد.
سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی 

بیمه با بیان اینکه هر ســال قوه قضائیه نــرخ دیه را تا 3۰ درصد 
باال می برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی 
از خودروها، حدود 2 میلیون تومان اســت که اگر قوه قضائیه قرار 
باشد نرخ را همانند ســال های گذشته تا 3۰ درصد افزایش دهد، 

نرخ بیمه به 3 تا ۴ میلیون تومان می رسد.
وی افزود: البته باید توجه داشــت که نرخ بیمه شخص ثالث برای 
کامیون ها و ماشــین های ســنگین به ده میلیون تومان می رسد 
که همین امر ســبب شــده تا خرید بیمه نامه از سبد هزینه های 

خانوارها خارج شده و معموالً افراد خرید آن را به تعویق می اندازند 
و مشــمول جریمه می شــوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در 
کشور با تورم باالیی مواجه بوده و نرخ همه اقالم از جمله شتر که 
مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت باال رفته است، مبلغ دیه هم 
ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش 3۰ تا ۴۰ درصدی را 
تجربه کند. وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست 
می شــود تا نرخ دیه را با کمــی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه 
نشــان داده قوه قضائیه حتماً نــرخ را افزایش می دهد و ثابت نگاه 
نمی دارد، اما درخواســت ما این است که همه جوانب را در تعیین 

نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.
این کارشــناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ 
بیمه شــخص ثالث، بیمه گریــزی را رواج دهد، بلکــه باید به هر 
طریقی فرهنگســازی کرد تا هزینه بیمه از ســبد 
خانوارها خارج نشــود، چراکه آنگاه در صورت 
بروز یــک حادثه، فرد خاطی و خانواده او 
دچار خسارت روحی و روانی بسیاری 

خواهند شد.
وصال گفت: آنقدر تورم در کشور باال 
بوده که خرید انواع بیمه نامه از سبد 
زندگی بسیاری از مردم خارج شده 
و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص 
ثالــث مانده کــه به دلیــل اجباری 
بودن، از ســوی خانواده هــا خریداری 
می شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با 
افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است 
همین بیمه اجباری نیز تمدید نشــود و مشکالت 
اجتماعی را بیشــتر نماید. در حالی که رسالت شرکت 
بیمه این نیست که مشکالت اجتماعی و اقتصادی مردم 
را بیشتر کند، بلکه می خواهد مشــکالت را به حداقل برساند؛ اما 

تورم کار را کمی سخت کرده است.
تبعات افزایش نرخ دیه در شرایط فعلی اقتصادی

در همین راســتا علیرضا ملکی کارشــناس اقتصادی، اظهار کرد: 
کمتریــن نقش در تعیین نرخ دیه و بیشــترین درگیری با تبعات 

افزایشی آن بر دوش صنعت بیمه بوده و همچنان خواهد بود.
وی بیــان کرد: تعیین نرخ دیه و به تبع آن تغییر هزینه بیمه نامه 
شخص ثالث در کنار تعیین حداقل دستمزد کارگران از مهمترین 

تصمیماتی است که به شکل مســتقیم یا غیرمستقیم با معیشت 
تمامی آحاد جامعه سر و کار دارد.

ملکی تصریــح کرد: درک متقابل قوه قضاییــه و صنعت بیمه در 
توازن نرخ دیه و حــق بیمه نامه از مهمترین بزنگاه های اجتماعی 
کشــور به شــمار می رود و ایجاد هر گونه تنش و تشنجی در این 

حوزه می تواند تهدیدی بزرگ برای سفره های مردم تلقی شود.
یک کارشــناس اقتصادی ادامه داد: صنعت بیمه هیچگاه به عنوان 
نهادی متهم به گرانفروشــی نبوده و پرونــده ای در این خصوص 
در کارنامه اش به چشــم نمی خورد و در نقطــه مقابل همواره بر 
تخفیفات بیمه ای تاکید داشته است. در شرایط کرونایی هم همین 
رویکرد با شــتاب بیشتری ادامه داشــت و فعاالن صنعت بیمه با 
طراحی بیمه نامه های اقتصادی و طرح های حمایتگر در کنار مردم 

ایستادند و به گواهی خاص و عام، نمره قبولی دریافت کردند.
وی اضافه کرد: سیاســتگذاران و شــبکه فــروش صنعت بیمه در 
این شــرایط در فکر راهکار هایی اســت که در صورت فراهم شدن 
بســتر الزم نسبت به کاهش حق بیمه شــخص ثالث اقدام کند و 
مولفه هایی نظیر کاهــش تصادفات و قربانیان حــوادث رانندگی 
یکــی از این زمینه ها به شــمار می رود. ملکی گفــت: با نگاهی به 
آمار ضریب خسارت در حوزه شــخص ثالث می توان از این رشته 
بیمه ای به عنوان رشته ای حمایتی نام برد که بیش از سودآوری به 
افزایش ضریب نفوذ بیمه ای، گســترش امنیت روانی در جامعه و 
ایجاد فضای آرامش بخش اجتماعی معطوف است وگرنه به لحاظ 
اقتصادی هیچگونه توجیه منطقی ندارد. این کارشــناس اقتصادی 
اضافه کرد: با این وجود افزایش نرخ دیه می تواند شوک خطرناکی 
برای این تصمیم سازی ها باشد و با توجه به عوارض سنگین مترتب 
بر این بیمه نامه در بخش های راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت 
و دســتگاه های مرتبط، امکان حفظ نرخ بیمه تعیین شده، منتفی 
اســت و پیش بینی برای افزایش این نرخ نیز دور از ذهن نخواهد 
بود. وی خاطرنشــان کرد: نــگاه صنعت بیمه و چند ده میلیون به 
ساختمان پاســتور و دفتر قاضی القضات است تا چه تصمیمی در 
کارگــروه ویژه تعیین نرخ دیه صادر می شــود. چراغ امیدواری در 
خصوص درک شــرایط موجود، وضعیت معیشتی مردم، توانگری 
مالی شــرکت های بیمه و مهمتر از همه درایت رییس محترم قوه 
قضاییه برای تصمیمی حمایتگرانه همچنان روشن است و به یاری 
خــدا خبر خوش بیمــه ای به زودی به گوش مردم شــریف ایران 

خواهد رسید.
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ترقی اقتصادی : رئیس کل بیمه مرکزی، درخصوص علت اجرایی نشــدن طرح راننده 
محور شــدن بیمه های شخص ثالث در ســال 1399 اظهارکرد: این طرح برای رسیدن به 
مرحله اجرابه مرتبط شدن با سازمان های مختلفی چون نیروی انتظامی و وزارت مسکن و 

شهرسازی نیاز دارد.
»غالمرضا ســلیمانی« گفت: برای اجرای طرح راننده محور بیمه نامه شــخص ثالث چند 
مساله و کار زیرساختی نیاز است که باید انجام شود و آن زمان می توان اعالم کرد که از چه 

زمانی مبنای بیمه شخص ثالث، راننده محوری است. 
براساس برنامه ششم توسعه، شرکت های بیمه موظفند بر اساس راننده محور بودن در بیمه 

شخص ثالث به هر دستگاه خودرو خسارت پرداخت کنند.
رانندگان پرخطر که ریسک باالیی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت خواهند کرد و رانندگان 

قانون مدار از تخفیف های ویژه ای بهره مند خواهند شد.
ماده ۴1 قانون بیمه شــخص ثالث تصریح کرده که به منظور ســاماندهی امور مربوط به 
حوادث رانندگی، دولت مکلف بوده تا »سامانه جامع حوادث رانندگی« را با مشارکت همه 
دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی )مراکــز فوریت های پزشــکی )اورژانس( و 
بیمارستان ها(، ســازمان پزشکی قانونی ، نیروی انتظامی و جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. 
ایران از نظرحوادث رانندگی، به عنوان یکی از کشــورهای پیشــتاز در میزان مرگ و میر و 

مصدومیت های ناشی از تصادفات قرار دارد. 
سازمان پزشــکی قانونی کشور، اعالم کرده که درسال گذشــته 3۴۷,3۰۷ نفر مصدوم و 

16,9۴6 نفر نیز بر اثر حوادث فوت شده اند.
گفته می شود در قانون جدید بیمه شخص ثالث عوامل گوناگونی از جمله: زن یا مرد بودن 
راننده، جوان یا پیر بودن راننده، باسابقه یا تازه کار بودن راننده و پرخطر یا کم خطر بودن 

راننده بر قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی، توضیح داد:برای اجرای طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث 
، وجود اطالعات در رابطه با بیمه شــدگان، خودروها و راننده هایی که می خواهند روی آن 

خودرو رانندگی کنند، جنسیت، تحصیالت، اشتغال، نوع خودرو و گواهینامه اهمیت دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی، بیان کرد: برخی فکر می کنند که گرفتن گواهینامه در زمان صدور 
بیمه شخص ثالث یعنی در زمان بروز خسارت فقط به صاحب گواهینامه خسارت می دهیم 

اما فضایی که درست شدصحیح نبود واین کار برای طرح راننده محور شدن است.
سلیمانی، اظهار داشت: مساله دیگر اینکه اجرای طرح راننده محور شدن بیمه های شخص 
ثالث به قوانین و مقررات و ارتباط گرفتن با یکســری از سازمان های مختلف مانند نیروی 

انتظامی و وزارت مسکن و شهرسازی نیاز دارد.
وی،اضافه کرد:درحال حاضر ســامانه وزارت مســکن و شــهر ســازی هنوز آماده نشده 
واطالعاتــی هــم در رابطه با جرایم و نمره منفی برای تخفیفــات باید در اختیار صنعت 

بیمه قرارگیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی،عنوان کرد: از سوی دیگر در قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث 
هم باید تغییراتی ایجاد شود وهنگامی که این اطالعات با شفافیت ایجاد و زیر ساخت های 

الزم فراهم شد، طرح راننده محور شدن بیمه های شخص ثالث اجرایی می شود.

علت اجرایی نشدن طرح راننده محور شدن بیمه های شخص ثالث

خروج انواع بیمه نامه از سبد خانوار 

سایه سنگین تورم بر صنعت بیمه 
بیمه سرمد، برگزیده جشنواره ۱۰۰ واحد 

مشتری مدار
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه ســرمد، موفق به دریافت تندیس ســه ستاره از 
جشــنواره 1۰۰ واحد مشتری مدار شد.بزرگترین جشنواره ملی 1۰۰ واحد مشتری 
مدار کشــور با رویکرد معرفــی و تجلیل از فعاالن بنگاه هــای تولیدی، بازرگانی و 
خدماتی برگزار شد.در این جشنواره، شرکت بیمه سرمد براساس رأی هیات داوران، 
به دلیل تالش در عرصه کســب وکار و تکریم و رضایت مندی مشتریان، به عنوان 
یکی از 1۰۰ واحد مشــتری مدار برتر کشور انتخاب و موفق به دریافت تندیس سه 
ســتاره و لوح از این جشنواره ملی شــد.مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه سرمد در 
این باره گفت: بیمه ســرمد در سال گذشته برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و 
ســهولت استفاده از خدمات بیمه ای شــرکت، وب اپلیکیشن سرمد و مرکز تماس 
2۴ ساعته 1۵16 را راه اندازی کرد که تمامی مشتریان در هر ساعت از شبانه روز با 
اســتفاده از این دو خدمت نوین، به اطالعات بیمه ای، مراکز طرف قرارداد و باشگاه 
مشتریان دسترسی داشــته و بتوانند از مشاوره بیمه ای کارشناسان سرمد استفاده 

نمایند.

جزئیات انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه 
ثالث به مالکان وسایل نقلیه

ترقی اقتصادی: مدیر بیمه های اتومبیل بیمه دانا جزئیات آیین نامه اجرایی نحوه 
انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث را تشریح کرد. علیرضا ضیایی 
پور در گفتگویی با اشاره به موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد 
شــده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه)همان قانون بیمه شخص 
ثالث( گفت: تخفیف عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده یا فروشنده خودرو است 
و انتقال دهنده می تواند این ســابقه را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق 
به خود، همســر، والدین و یا فرزندان خود است، انتقال دهد.وی در توضیح مطلب 
افزود: وســیله نقلیه از همان نوع، یعنی از خودرو سواری به سواری یا از کامیون به 
کامیون خواهد بود، مثاًل فردی که خودروی سواری دارد، نمی تواند تخفیفات خود 
را بــه یک اتوبوس منتقل کند، اما نوع خودروی ســواری تاثیری در فرآیند انتقال 

تخفیفات نخواهد داشت.

اعضای هیأت مدیره بیمه دی معرفی شدند
ترقی اقتصادی: مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بیمه دی با حضور 6۵/۷1 
درصد ســهامداران و بر اساس آگهی منتشره مورخ ۴ اســفندماه 99، برگزار شد. 
این مجمع براســاس دستور جلســه مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره،  بهروز 
امیدعلی، عباســعلی بنی صفار،  محمدرضا کشاورز،  حمیدرضا صفی خانی و ایرج 
عربی را به عنوان اعضای اصلی و علیرضا شــباهنگ و ناصر اســفنجی را به عنوان 
اعضای علی البدل هیات مدیره بیمه دی انتخاب کرد.گفتنی اســت ، در این جلسه 
کاندیدهای تایید صالحیت شده برای این انتخابات، به حضار معرفی شدند و پس از 
رای گیری که با حضور نمایندگان سازمان بورس، بیمه مرکزی و حسابرس قانونی 
برگزار گردید، افراد نام برده به عنوان هیأت مدیره شــرکت بیمه دی با اکثریت آرا  

انتخاب شدند.

 جشنواره بیمه گزاران بیمه زندگی پارسیان 
با جوایز ویژه

ترقی اقتصادی: این شرکت در راســتای تکریم و قدردانی از بیمه گزاران خوش 
حســاب بیمه های زندگی و همچنین رعایت اصل مشتری مداری، جشنواره بیمه 
گذاران خوش حساب را با اهدای جوایز ویژه آغاز کرد.بر اساس این گزارش در این 
جشنواره کلیه بیمه گزارانی که در بازه زمانی 1399/۰1/۰1 لغایت 1399/12/3۰ 
اقــدام به پرداخت حق بیمه نموده اند و در طــی مدت طرح فاقد حق بیمه معوق  
باشــد براساس شــرایط اعالم شــده امتیاز تعلق خواهد گرفت و در پایان طرح به 
حائزین شرایط این جشنواره جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.عالقه مندان جهت 
اطالع از شــرایط طرح و نحوه کســب امتیاز در این جشنواره می توانند به شعب و 
نمایندگی های بیمه پارســیان و همچنین به ســایت رسمی این شرکت به آدرس 

www.parsianinsurance.ir  مراجعه نمایند.

 توزیع کمک های معیشتی بیمه آسیا 
در شهر زلزله زده سی سخت

ترقی اقتصادی: توزیع اقالم معیشــتی بیمه آســیا در میان هموطنان زلزله زده 
شــهر سی ســخت توزیع شــد.در پی زمین لرزه در شهر سی ســخت و با دستور 
و تاکیــد ویژه نایب رییس هیــات مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا در جهت ایفای 
مســئولیت اجتماعی بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور، اقالم معیشتی میان مردم 
زلزله زده شــهر سی سخت و روستای کوخدان توزیع شــد.بنابراین گزارش، توزیع 
اقالم معیشتی با حضور سرپرست منطقه پنج، انجمن صنفی استان فارس و استان 
کهگیلویه و بویراحمد رییس شعبه اســتان کهگیلویه و بویراحمد و رییس شورای 

شهر سی سخت بین هموطنان آسیب دیده از زمین لرزه انجام شد.

یکصد هزار ریال حق بیمه هر واحد مسکونی 
در سال آینده تعیین شد

ترقی اقتصادی: نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف کردند که ســالیانه مبلغ 
یکصــد هزار ریال حق بیمه هر واحد مســکونی را در پنــج مرحله در قبوض برق 
واحدهای مســکونی درج و دریافت و به حســاب خزانه داری کل کشور واریز کند. 
نمایندگان مجلس در جریان بیســت و چهارمین نشســت بررسی الیحه بودجه و 
موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق با جز الحاقی تبصره 18  موافقت کردند. در جزء 
الحاقی تبصره 18 آمده اســت : در اجرای مواد )2( و )۴( قانون تأســیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف اســت مبلغ یکصد هزار ریال حق 
بیمه هر واحد مســکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای 
مســکونی درج و دریافت و به حســاب خزانه داری کل کشــور واریز کند.مالکان 
واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
از حکم این بند معاف هســتند.خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را 
ظــرف یک هفته پس از وصول در اختیار صنــدوق ذیربط برای انجام تعهدات این 

قانون قرار دهد.

 بختیاری : تسریع در پیاده سازی
Core Insurance

ترقی اقتصادی :سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه ایران به همراه محمداسماعیلی 
معــاون برنامه ریزی ونوآوری و محمد حضرتی مدیــر کل فناوری اطالعات و آمار 
ازشــرکت ایده های تجارت هوشــمند ســیمرغ بازدید کرد.در بازدید از این مرکز 
ضمــن دیدار و گفتگــوی صمیمانه با کارکنان بخش هــای مختلف، از تالش های 
همکاران، قدردانــی کرد.مدیرعامل بیمه ایران همچنین نحــوه ارائه خدمات را از 
نزدیک بررســی کرده و بر اســتفاده از نیروهای خالق ، پویا و خوشفکر در تحقق 
اهداف ســازمانی و چابک ســازی آن تاکید کرد و گفت: بیمه ایران از سازمان های 
پویایی اســت که با تولید فکر و ایده کارشناســان در بخش های مختلف شــرکت 
می تواند مســیر پیشــرفت ســازمان و اهداف اســتراتژیک آن را تحقق بخشــد.
بختیاری در این بازدید پس از ارائه گزارش عملکرد و پیشــرفت پروژه های جاری 
توســط جابری مدیرعامل شرکت ســیمرغ ضمن تاکید بر ارتقای سطح توانمندی 
وتوســعه وبرنامه ریزی شرکت سیمرغ ،از برخی از محصوالت این شرکت از جمله 
ســامانه یکپارچه بیمه گری )Core Insurance(،ســامانه میز خدمت طراحی 
شــده در سیمرغ ،برنامه های چشــم انداز 1۴۰۰ شــرکت وطرح های توسعه ی 
در دســت اقدام مانند پرداخت یاری و... نیزدیدن کرد وخواســتار تسریع در پیاده 
 سازی واســتقرار ســامانه یکپارچه بیمه گری با افزایش ســطح کیفی وکاربردی 

محصوالت شد.

معرفی اعضای جدید هیات مدیره بیمه آرمان
ترقی اقتصادی: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه آرمان روز یکشــنبه 1۷ اســفند 99 به منظور انتخاب اعضای 
جدید هیات مدیره این شــرکت، با حضور 92,82 درصد از ســهامداران برگزار شــد.مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بیمــه آرمان با انتخــاب داوود رادمهر به عنوان رئیس، عباس فارســی و حمیدرضا جعفری به عنــوان ناظران و محمدرضا 
بیهقی به عنوان منشــی جلســه و با حضور نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت فرابورس ایران برگزار 
شد.براســاس این گزارش، با اکثریت آرای ســهامداران و به ترتیب آراء، کامبیز پیکارجو، رضا آقابابائی، داود الماســی قره 
قشالقی، حمیدرضا امیرحسنخانی و مجید قلی پور به عنوان پنج عضو اصلی و همچنین ابوطالب قره چماقلو و مهدی ایرانی 

کلیان به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت بیمه آرمان برای مدت تصدی قانونی انتخاب شدند.

بیمه کوثر حامی جهادگران عرصه توسعه
ترقی اقتصادی : تفاهم نامه همکاری میان مســئوالن شــرکت بیمه کوثر و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به منطور 
حمایت از جهادگران عرصه توســعه منعقد شــد.در این مراسم که با حضور مسئوالن کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، 
ســازمان متخصصین و مدیران ایران و نیز جمعی از معاونان بیمه کوثر برگزار شــد، مدیرعامل شرکت، گفت: این همکاری در 
راســتای اهداف اقتصاد مقاومتی؛ شناســایی و اســتفاده از ظرفیت ها با ایجاد چرخه خدمات و تولید محصول آغاز شد.مجید 
مشــعلچی فیروزآبادی از انعقاد قراردادهای استراتژیک در شرکت بیمه کوثر خبرداد و خاطرنشان کرد: این قراردادها به منظور 
استفاده از ظرفیت های انجمن های صنعتی و علمی و نیز بهینه کردن این پتانسیل ها در سطح کشور منعقد می شود چرا که انسان 

سالم محور توسعه است و با ایجاد و توسعه کسب وکارها و توانمند ها مسیر توسعه کشور در عرصه های مختلف فراهم می شود.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان بیمه ایران گفت 
کــه وضعیت کارمــزد نمایندگان بیمه ای با توجه به تورم و هزینه ها مطلوب نیســت و اگر 

نمایندگان انگیزه ای نداشته باشند فعالیتی هم نخواهد بود.
در سال های گذشته صنعت بیمه از شعبه محوری به سمت نماینده محوری حرکت کرده و 

به  دنبال آن شبکه نمایندگان صنعت بیمه رشدی قابل توجه داشت.

بــه  طوریکه تعداد آن ها در بین ســال های 138۷ تــا 1391 از 8۵۰۰ نماینده به 33 هزار 
نماینده رسید. روند افزایش تعداد نمایندگان و گسترش شبکه فروش صنعت بیمه همزمان 
به ورود شــرکت های بیمــه ای جدید نیز پیوند خوردو تا پایان ســال 98 تعداد نمایندگان 

بیمه ای کشور به بیش از ۷۷ هزار نماینده رسید.
به نظرمی رســد که همزمان با این افزایش تعداد نمایندگان، میزان بازار بکرکشــف شــده 
توسط صنعت بیمه، رشد چندانی نداشته ورشته بیمه اجباری شخص ثالث و تکمیل درمان 

همچنان بیشترین سهم از بازار صنعت بیمه رابه خود اختصاص داده است.
تردیدی نیست که شرکت های بیمه ای برای معرفی برند تجاری، کسب سهم بیشتر از بازار 
و سهولت دسترسی مشتریان به خدمات بیمه ای، همواره در تالش اند تا نمایندگان بیشتری 
را در نقاط مختلف کشور جذب کنند، اما آیا تنها جذب نماینده برای این منظورکافی است؟

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی نمایندگان بیمه ایران گفت که وضعیت کارمزد 

نماینــدگان بیمه ای با توجه به تورم و هزینه ها مطلوب نیســت و اگر نمایندگان انگیزه ای 
نداشته باشند فعالیتی هم نخواهد بود.

ابوالفضل ســعیدی، تصریح کرده که بهبود شرایط معیشتی نمایندگان بر ضریب نفوذ بیمه 
تاثیرگذار اســت و شــرکت های بیمه برای ایجاد انگیزه در نمایندگان خود باید کارمزدها را 

افزایش دهند.
فرامــوش نکنیم که مدت طوالنی اســت که عــالوه برنمایندگان صنعــت بیمه، مدیران 
شــرکت های بیمه ای هم خواهان بازنگری و اصالح آیین نامه شــماره 83 شورایعالی بیمه و 

یا همان آیین نامه کارمزد هستند.
هرچندکه درپاسخ به این خواسته شرکت های بیمه و شبکه فروش، بارها گفته شده که این 
مساله در کمیته تخصصی بیمه مرکزی مطرح شده و پس از آن برای تصویب به شورایعالی 

بیمه می آید.

ترقی اقتصادی : طبق اعالم یکی از پلتفرم های خدمات بیمه 
از این پس مردم می توانند خسارت های مربوط به خودرو را به 

صورت آنالین دریافت کنند.
بیشــترین میزان عدم رضایت مردم از بیمــه، مربوط به فرآیند 
پرداخت خســارت است. عالوه بر آن، شــیوع ویروس کرونا و به 
دنبال آن موج های جدید این بیماری، بســیاری از شــرکت ها را 
بر آن داشــت تا خدمات خود را به صورت آنالین عرضه کنند تا 
به شیوع بیماری دامن نزنند. بیمیتو یکی از پلتفرم های خدمات 
بیمه ای کشــور است که پرداخت آنالین خســارت بیمه را اراده 
داده اســت و در حال حاضر به دلیل اهمیت و محبوبیت بیشتر 

بیمه های مربوط به خودرو، فقط برای بیمه بدنه و بیمه شــخص 
ثالث ارائه می شــود. تیم لطیف رئیس هیات مدیره بیمیتو امروز 
در نشست خبری که به صورت آنالین با حضور ارس اناری عضو 
هیئت مدیــره و حامد ولی پوری مدیرعامل این مجموعه برگزار 
شــد، با بیان اینکه ما با بیمه مرکزی تعامل خوبی داریم، ضمن 
اینکه دارای ای نماد هســتیم و از وزارت ارشاد نیز مجوز رسمی 
داریم، اظهار کرد: با وجود مشکالت متفاوتی که در زمینه دریافت 
خسارت وجود دارد، شــرکت های بیمه تصمیم جدی برای رفع 
این مشکالت نگرفتند و تنها راه حل نسبی که ارائه شد، پرداخت 
خســارت سیار توسط برخی از شرکت های بیمه است. به همین 

منظور پس از مشــاهده و ارزیابی مشــکالت موجود، بیمیتو به 
عنوان یکی از اولین پلتفرم های استعالم و خرید آنالین بیمه در 
ایران، به تازگی بخشــی تحت عنوان »پرداخت آنالین خسارت« 

برای بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث به سایت خود اضافه کرد..
حامد ولی پوری مدیرعامل بیمیتو نیز در این نشست گفت: در 
این خدمت جدید، افرادی که بیمه بدنه یا شخص ثالث خود را 
از بیمیتو خریداری کرده اند، در زمان خسارت چه مقصر باشند 
چه زیان دیده، می توانند به ســایت بیمیتــو بخش »پرداخت 
آنالین خســارت« مراجعــه کنند و با ثبت درخواســت، روند 
دریافت خســارت خود را به کارشناســان بیمیتو واگذار کنند. 

کارشناســان بخش خســارت بیمیتو، پس از تایید درخواست، 
دریافــت مــدارک الزم و ارزیابی خســارت، مراحــل دریافت 
خســارت از شرکت بیمه را به جای بیمه گذار یا زیان دیده طی 
می کنند و در نهایت مبلغ نهایی خسارت به شماره حساب فرد 

زیان دیده واریز می شود.

با توجه به تورم و هزینه ها 

وضعیت کارمزد نمایندگان بیمه ای مطلوب نیست 

برای اولین بار در صنعت بیمه صورت گرفت 

پرداخت آنالین خسارت خودرو 



ترقی اقتصادی: هرچند شرایط امروز، با ماه های 
گذشته متفاوت است و واردکنندگان برای استفاده 
از ارز عراق ثبت سفارش کردند اما به نظر می رسد 

عملیاتی شدن استفاده از منابع 
ارزی ایران در دیگر کشورها 
بســیار  دارو  واردات  برای 

مشکل است.
مشــروح  ادامــه  در 
ریاحی  ناصر  با  گفتگو 

، رییــس اتحادیــه 
دارورا  واردکنندگان 

می خوانید : 
آزادی  از  اخباری   

شده  بلوکه  ارزی  منابع 
ایران در کره جنوبی و هم چنین 

در عراق منتشــر شده. تا چه اندازه 
این منابع برای واردات دارو و مواد اولیه دارو 

به کشور قابل استفاده است؟
اســتفاده از منابع ارزی ایران در دیگر کشورها برای 
واردات دارو، خبر جدیدی نیست. ماه ها پیش بانک 
مرکزی از تخصیص ارزهای ایران در چین و عمان به 
واردات دارو خبر داد  و با اینکه استفاده از این ارزها 

هزینه بیشتری را به واردکنندگان تحمیل می کرد، با 
قبول این هزینه توسط وزارت بهداشت برای واردات 
داروی ساخته شده و یا ماده اولیه، کار کلید خورد. اما 
6 تا 9 ماه از تاریخ پرداخت رالق شرکت ها به بانک 
کارگزار گذشــت و هیچ تخصیص ارزی 
انجام نشــد و دارویی هم به کشور 
نیامد. هرچند شرایط امروز، با ماه 
های گذشته متفاوت است و 
واردکنندگان برای استفاده 
از ارز عراق ثبت ســفارش 
کردند اما به نظر می رســد 
از  استفاده  شدن  عملیاتی 
منابع ارزی ایران در دیگر 
کشورها برای واردات دارو 

بسیار مشکل است.
 کانال مالی بشردوســتانه ایران و سوئیس 
برای واردات دارو با اتکا به منابع بلوکه شده 

ارزی ایران کارآمد است؟
براساس اخباری که از رسانه ها شنیدم، یک میلیارد 
دالر از منابع بلوکه شــده ایران در کره جنوبی، قرار 
اســت در کانال مالی بشردوستانه ایران و سوئیس 
برای خرید تجهیزات پزشکی و دارو هزینه شود اما 

هنوز درباره نحوه اجرای آن چیزی نمی دانیم. نکته 
مهم اینکه خرید دارو از مسیر این کانال، محدود به 
شرکت های سوئیسی است. هرچند بخش مهمی از 
داروی مورد نیاز از سوئیس به ایران می آید اما دارو 
مثل دیگر محصوالت نیســت که بخشــی را از یک 
کشور و شــرکت و بخش دیگری را از جای دیگری 
وارد کنیم. هر دارویی اندیکاسیون خودش را دارد و 
مختص به درمانی خاص است. سطح خرید شرکت 
های تولیدی ایران از شرکت های سوئیسی به طور 
تقریبی صفر اســت و بیشتر از شرق آسیا خرید می 
کنند. بنابرایــن حتی اگر امــکان خرید تجهیزات 
پزشکی، دارو و ماده اولیه از مسیر کانال مالی ایران 
و سوئیس فراهم شود، بازهم در تامین دارو و تولید 
مشــکل داریم. با این حال امیدواریم بتوانیم پس از 
توافق با سوئیس از مسیر این کانال، از شرکت های 
غیرسوئیســی هم خرید کنیم. به طور حتم، میزان 
داروی ساخته شــده و تجهیزات پزشکی که امکان 
خرید آن از ســوئیس وجود دارد، یک میلیارد دالر 
نیست و شاید به 3۰۰ میلیون دالر برسد. هم چنین 
این کشور بازیگر اصلی در واردات تجهیزات پزشکی 

هم نیست.
 برای واردات واکسن کرونا چه کارهایی انجام 

شده است؟
آنچه ما از باخبریم واردات واکســن روســی است. 
واکسن های دیگر هم در قالب همکاری مشترک با 
شرکت های ایرانی به طور بسته بندی نشده به کشور 
وارد می شود. دلیل هم این است که اگر قرار بود از 
روز نخست همکاری را شروع کنند، باید آزمایش های 
بالینی انجام می شد. تا امروز، هر کس این واکسن ها 
را تزریق کرده با مشــکلی رو به رو نشــده و عارضه 

خاصی ایجاد نشده است.
 فکر می کنید واکسن ایرانی یا همان واکسن 
واکسیناســیون سراسری  برای  برکت  بنیاد 

استفاده شود؟
از واکسن برکت اطالع دقیقی ندارم به این دلیل که 
اطالع رســانی دقیقی درباره آن انجام نمی شود. با 
فرض درســت بودن گفته های گذشته آن ها، این 
واکســن از فروردین و اردی بهشــت مــاه باید در 

دسترس قرار بگیرد.
 در ایران در افکار عمومی درباره اثربخشی 
واکسن ها اختالف نظرهایی وجود دارد. حتی 
در گفته های مســئوالن هم می شد آن را 
دید. آیا باید درباره واکســن کرونا گزینشی 

عمل کنیم؟

نکته ای که همه پزشــک ها در جهان درباره آن 
توافق دارند، تزریق واکســن اســت. در واقع هر 
واکســنی که در دســترس بود باید تزریق شود. 
دلیل این توصیه این اســت که واکسن ها به طور 
معمول عارضه خاصی نداشــتند اما درباره میزان 
کارآیی آن ها بحث هایی وجود دارد. اگر واکسنی 
6۰ درصد کارآیی دارد، یعنی احتمال ۴۰ درصدی 
ابتال به بیماری وجود دارد. مشــخص نیست این 
واکســن ها تا چه انــدازه کارآمد اســت و تا چه 
مدتی بدن را برابر ویــروس کرونا ایمن می کند. 
ممکن اســت حتی اگر بهترین واکســن را تزریق 
کنید، سال آینده کارآیی آن از بین برود. بنابراین 
واکسیناسیون باید تکرار شود.  کسی نظر قاطعی 
درباره واکسن در جهان طرح نکرده است. حدس 
و گمان هایی که مطرح می شــود، باید بررســی 
شــود. هیچ واکســن کرونایی هم در جهان ثبت 
نشده اســت بلکه تنها مجوز استفاده اضطراری از 
آن صادر شده اســت. این درباره همه واکسن ها 
از جمله چینی، هندی و آمریکایی صادق اســت.  
به دلیل بحرانی بــودن وضعیت همه گیری کرونا 
در جهان فرصت آزمایش بیشتر برای پژوهشگران 
فراهــم نبوده اســت. باتوجه به این مســئله تنها 
کلیاتــی مطرح شــده و نظر قطعــی در این باره، 
دســت کم از ســوی افرادی که کار علمی درباره 

واکسن کرونا انجام نمی دهند، وجود ندارد.

ترقی اقتصادی:  مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی در رابطه با حذف معافیت مالیاتی 
صادرات قیر، نگرانی هایی را برای فعاالن اقتصادی این بخش ایجاد کرده اســت. آنطور که 
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی خبر داده، این 
مصوبه می تواند تهدیدی جدی برای حذف کامل تر ایران از بازارهای مصرف قیر در سطح 

بین المللی باشد.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی با اشاره به 
مصوبه اخیر مجلس در رابطه با لغــو معافیت مالیاتی صادرات قیر، این تصمیم را موجب 
لطمه به بازارهای صادراتی قیر کشور و جایگزینی دیگر کشورها از جمله در بازارهای هدف 

ایران عنوان کرد.
 وحید شــیخی این موضوع را در سی و هفتمین جلســه کمیسیون انرژی و محیط زیست 
اتاق تهران مطرح کرد و با بیان اینکه پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی صادرات قیر از سوی 

کمیســیون عمران مجلس و به منظور تنظیم قیمت این فرآورده در بازار داخل، مطرح و 
به تصویب رسیده است، گفت: به رغم تاکید موادی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی برای تصمیم گیری ها در حوزه های اقتصادی، در این 
رابطه هیچ گونه مشورتی با فعاالن اقتصادی و تشکل های حوزه صادرات فرآورده ها صورت 

نگرفت و این طرح که از سوی کمیسیون عمران مجلس ارائه شده بود، به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح، عمال ارزآوری 1/2 میلیارد دالری صادرات قیر کشور 
مورد تهدید جدی قرار گرفته، از دست رفتن بخشی از بازار صادراتی قیر ایران را مخاطره ای 
جدی تر قلمداد کرد و افزود: در حال حاضر، قیر تولیدی کشــور عراق با کیفیتی به مراتب 
پایین تر از قیر ایران و البته با قیمت کمتر، می رود تا جایگزین قیر ایران در بازارهای صادراتی 
شود که فعاالن اقتصادی کشور سال های متمادی برای به دست آوردن آن تالش کرده اند.

شیخی با اشــاره به اینکه قیمت باالی قیر در بازارها به عرضه قطره چکانی پاالیشگاه ها و 

مدیریت عرضه این فرآورده در بورس، برمی گردد، تصریح کرد که شرکت های تولیدی قیر 
در کشور به طور خودسرانه قیمت این فرآورده را باال نمی برند و نرخ این محصول نیز تابعی 

از دیگر شاخص ها از جمله نرخ ارز و قیمت نفت جهانی نفت کوره است.

ترقی اقتصادی:  در ابتدای ســال جاری میالدی شاخص قیمت 
جهانی مواد غذایی به باالترین ســطح خود در 6 سال اخیر رسیده 
اســت و با توجه به شــرایط بد آب وهوایی در برخی نقاط جهان، 
افزایش تقاضا و همچنیــن اختالل در زنجیره های عرضه به دلیل 
همه گیری کرونا، بعید به نظر می رســد کــه قیمت ها در آینده ای 

نزدیک کاهش یابند.
قیمت جهانی مواد غذایی در بدتریــن زمان ممکن رو به افزایش 
نهاده است و در اقصی نقاط جهان، مردم شاهد افزایش محسوس 

قیمت محصوالت غذایی هستند.
در اندونزی قیمت پنیر ســویا نســبت به ماه پایانی سال گذشته 
)کمتر از ســه ماه قبل( حدود 3۰ درصد افزایش یافته اســت؛ در 
برزیل قیمت لوبیا قرمز در ماه ژانویه ۵۴ درصد نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل افزایش نشان می دهد و در روسیه نیز مصرف کنندگان 
برای خرید شکر موردنیاز خود باید 61 درصد بیشتر از قیمت سال 

گذشته هزینه کنند.
اقتصادهای نوظهور رنج ناشی از جهش قابل توجه قیمت مواد خام  
از نفت و مس گرفته تا غالت، را کاماًل احساس می کنند؛ جهشی که 
از افزایش امیدواری ها به بهبود سریع تر اقتصاد جهانی و همچنین 
از سیاست های پولی به شدت انبساطی در اقصی نقاط جهان نشأت 
می گیرد. مصرف کنندگان و شــرکت های آمریکایــی، کانادایی و 
اروپایی که ماه هاست تحت فشــار مشکالت مرتبط با همه گیری 

ویروس کرونا و افزایش هزینه های حمل ونقل و بسته بندی هستند 
نیــز از اثرات مخرب جهش قیمتی اخیــر در امان نخواهند بود و 
نخواهند توانســت شوک ناشــی از این جهش قیمتی را به راحتی 
جذب کنند. جهش قیمت مواد غذایی هیچ گاه اتفاق خوشایندی 
تلقی نمی شود و این بار نیز با توجه به شرایط، جهش قیمت ها باعث 
بروز دشــواری های جدی تر در مقایسه با دوره های تورمی گذشته 
خواهد شــد. همه گیری کرونا که از سال گذشته بر اقتصاد جهانی 
سایه افکنده، نگرانی ها درباره بروز موج گرسنگی و سوءتغذیه -حتی 
در کشــورهای ثروتمند جهان- را به اوج رسانده است. در انگلیس 
ســازمان خیریه تراسل تراست )Trussell Trust( در شش ماهه 
نخست همه گیری کرونا در این کشور روزانه 26۰۰ بسته غذا توزیع 
کرده است که در تاریخ 2۴ ساله این سازمان مردم نهاد یک رکورد 
محسوب می شود. در آمریکا بحران کووید-19 حدود 13,2 میلیون 
نفــر دیگر را به جمع افرادی که از عدم امنیت غذایی رنج می برند 
 Feeding America افزوده است. بر اســاس آمارهای مؤسسه
که بزرگترین اداره کننده بانک های غذا در آمریکا به شمار می رود 
تعداد افراد دچار عدم امنیت غذایی در آمریکا نسبت به سال 2۰18 

افزایش 3۵ درصدی نشان می دهد.
بنا بر اعالم شــرکت تحقیقات بازار نیلسون، قیمت مواد غذایی در 
دوره دوازده ماهــه منتهی به دوم ژانویه )13 دی( نســبت به دوره 
قبلی تقریباً 3 درصد افزایش یافته است که این رقم نزدیک به دو 

برابر نرخ تورم کلی در آمریکاست. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا 
فقیرترین قشر جامعه آمریکا به طور متوسط 36 درصد درآمد خود 
را صرف خرید مواد غذایی می کنند و در شــرایطی که تعدیل های 
گسترده در مشاغل کم درآمد مانند خرده فروشی و حمل ونقل فشار 
زیادی به بودجه خانوارهای فقیــر وارد کرده، افزایش قیمت مواد 
غذایی زندگی را برای آنها دشوارتر ساخته است. قیمت اقالمی مانند 
انواع غالت، دانه آفتابگردان، دانه سویا و شکر به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته و در ماه ژانویه امســال شــاخص قیمت جهانی مواد 
غذایی به باالترین سطح خود در 6 سال اخیر رسیده است. با توجه 
به شــرایط بد آب وهوایی در برخی نقاط جهــان، افزایش تقاضا و 
اختالل در زنجیره های عرضه به دلیل همه گیری کرونا، بعید به نظر 

می رسد که قیمت ها در آینده ای نزدیک کاهش یابند.
ظاهراً اقتصادهای توســعه یافته در برابر جهش قیمت مواد غذایی 
در کوتاه مدت از مصونیت بیشتری برخوردارند زیرا در این کشورها 
مواد غذایی بیشتر فرآوری می شوند و زنجیره غذایی آنها جزئیات 
بیشتری دارد. به گفته دکتر دیوید اوبیواال، استاد اقتصاد کشاورزی 
دانشگاه ســیدنی، شــرکت هایی که به عنوان مثال چیپس ذرت 
تولیــد می کنند، فضای زیادی برای جذب شــوک افزایش قیمت 
ذرت از طریق کاهش سایر هزینه ها دارند. اما وقتی قیمت ها برای 
مدت زیادی در ســطح باالیی باقی می مانند، حتی شــرکت های 
تولیدکننده مواد غذایی فرآوری شــده نیز بــه این فکر می افتند 

کــه چگونه این افزایش قیمت را به مصرف کنندگان منتقل کنند. 
به گفته جان نودی، مدیر بخش مشــاوره خرده فروشی در شرکت 
مشاوره کسب وکار نورث آمریکن، شرکت های بزرگی مانند جنرال 
میلــز )تولیدکننده برندهای معروف غــالت صبحانه در آمریکا( و 
شرکت بلو بوفالو )تولیدکننده غذاهای حیوانات خانگی( به دنبال 
افزایــش قیمت حداقل برخی از محصوالت خود هســتند. دیوید 
سیسینسکی، مدیرعامل گروه غذایی لنکستر کولونی، نیز در این 
خصوص می گوید: »پیش بینی ما این است که قیمت ها برای مدت 
زیادی در همین ســطح باقی خواهند ماند. شرکت تالش می کند 
کــه راهی برای انتقال قابل توجیه و مناســب افزایش هزینه ها به 
مشتریان پیدا کند.« البته اثرات این افزایش قیمت بالفاصله برای 
مصرف کنندگان آشکار نخواهد شد. خرده فروشان در ابتدا به جای 
تغییر برچســب قیمت ها، تخفیف های ویژه و تخفیف های خرید 
عمده را کاهش خواهند داد یا حتی حذف خواهند کرد. بر اساس 
مطالعات شرکت تحقیقات بازار نیلسون، در سال گذشته میالدی 
تخفیفات روی اقالم غذایی و خواربار در آمریکا نسبت به سال قبل 
از آن حدود 2۰درصد کاهش یافته که این مسئله تا حدی زیادی 
ناشی از مشکالت زنجیره های تأمین و افزایش هزینه ها بوده است.

اما در اقتصادهای نوظهور که فرآوری کمتری روی مواد غذایی انجام 
می شــود و مردم معموالً مواد غذایی را به شکلی نزدیکتر به شکل 
اولیه آنها مصرف می کنند، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی همین 

حاال هم برای مصرف کنندگان کاماًل محسوس است.
این فشــارها باعث شده اســت که برخی اقتصادهای نوظهور از 
جمله روســیه و آرژانتین به مهار روند رو به رشد قیمت ها اقدام 
به تعیین سقف قیمت و افزایش تعرفه های صادراتی برای برخی 

مواد غذایی کنند.

WTOفرصت یا تهدید عضویت ایران در
ســاختار روابط بین الملل، منشوری است پیچیده 
کــه از جهات مختلف، می توان به آن نگریســت 
و رنگی جدید دید؛ امــا همچنان یک ذات واحد 
دارد و تنها افق نگاه ما جابه جا شــده است. زیرســاخت ما برای ساخت یک دیپلماسی 
پیش برنــده منافع ملی )به عنوان تنها ابزار برای تامین منافع در ســطح بین المللی(، بر 
چهار پایه در طول هم بنا می شــود که خلل در هرکدام باعث خلل به طبقه باالتر و در 
نهایت عدم کارآیی ســاختمان دیپلماسی خواهد شــد. این چهار طبقه - یعنی قدرت 
ملی، منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی- هرکدام جداگانه می تواند رنگ سیاسی، امنیتی 
حقوقی، فرهنگی یا اقتصادی به خود بگیرد، اما در نهایت همگی شکل دهنده دیپلماسی 
ما به عنوان ابزار تامین منافع ملی است. این طبقات هرکدام می توانند ابزار مناسب برای 
دیپلماسی در اختیار کشور قرار دهند. هرچه کشوری )دولت- ملت( ابزارهای متنوع تری 
در اختیار داشته باشد، طبیعتا گزینه ها و امکانات بیشتری برای وصول منافع ملی خود 

دارد و امکان و احتمال رسیدن به آن را بیشتر می بیند.
دیپلماســی اقتصادی )نگاه به منشــور پیش گفته از بعد اقتصــادی( نیز نیازمند چنین 
ابزارهایی اســت. براساس طبقات چهارگانه مورد اشــاره، ابزارهای مناسب برای نیل به 
اهداف اقتصادی در ســطح بین المللی، نیازمند ســاختار اقتصــادی داخلی کارآمد )که 
زیربنای این ســاختار را تشکیل می دهد و متاســفانه ما به علل مختلف از جمله اعتیاد 
به نفت، دولتی بودن اقتصاد، عدم بهره وری، تحریم، عدم شــفافیت، فساد گسترده، باال 
بــودن هزینه های امنیتی، عدم نظام بودجه بندی کارآ و غیره از آن محرومیم(، عضویت 
در پیمان هــای منطقه ای اقتصادی )مانند اکو، شــانگهای(، چندجانبه گرایی در اقتصاد 
و تنوع بخشــی به شــرکای اقتصادی فرامنطقه ای )مانند گروه دی 8( و نهایتا عضویت 
در ســازمان های بین المللی اقتصادی )مانند فائو، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول 
ســازمان تجارت جهانی( است. ایران عضو ناظر سازمان است، اما عضویت ما در سازمان 
تجارت جهانی با مخالفت ایاالت متحده روبه روســت و ایران از معدود کشورهایی است 
که از عضویت در این ســازمان محروم است. سوالی که این مقاله با آن روبه روست آنکه 

آیا عضویت ما در سازمان تجارت جهانی به نفع ماست؟
سازمان تجارت جهانی چیست؟

این سازمان که بر موافقت نامه گات در سال 199۵ بنا شده، تا سال 2۰۰۰ بیش از 139 
و تا ســال 2۰16، 16۴عضو داشت. افغانســتان جدیدترین عضو است. مقر سازمان در 
ژنو ســوئیس بوده و  این سازمان مسئول توسعه و اعمال قواعد و رویه هایی است که به 
واسطه آن اعضا بتوانند عالوه بر مبانی که در موافقت نامه گات وجود داشت، به گونه ای 
مسالمت آمیز و اصولی اختالفات اقتصادی خود را حل و فصل کنند. مذاکرات در سازمان 
تجارت جهانی به صورت چندجانبه است و تصمیمات با اجماع گرفته می شود. این نوع 
تصمیم گیری سبب شده که مخالفت حتی یک عضو، امکان حصول اجماع را سلب کند 

و ایاالت متحده به راحتی مانع امکان عضویت ایران شود.
سازمان بر چه پایه  هایی استوار است؟

همان طور که گفته شــده ســازمان دو هدف عمده را دنبال می کنــد: ایجاد رویه های 
اقتصــادی که حتما توســط قدرت های اقتصادی دیکته خواهد شــد، دوم حل و فصل 
اختالفات. از آنجا که غرب قســمت عمده اقتصاد جهانی را در خود دارد، طبیعی است 
کــه روش و منش اقتصادی آنان )بازار آزاد، جهانی شــدن( بر ســازمان های اقتصادی 
بین المللی حاکم باشــد. به بیان دیگر قدرت های اقتصادی برداشــت خود از اقتصاد را 
در ســطح بین المللی به بازیگران عرصه بین المللی -یعنی سازمان ها و دیگر دولت ها- 
تحمیل می کنند. روشی که در گات بود و بعد در سازمان نیز دنبال شد. بنابراین از لحاظ 
ماهوی ســازمان بر اساس بازار آزاد و جهانی شدن اقتصاد استوار است. امکان دسترسی 
آسان به بازار دیگر کشــورها، کاهش تعرفه ها و یکسان سازی گمرکی، منع اخذ مالیات 
مضاعف، قواعد آنتی تراست و آنتی دامپینگ و بسیاری مانند این، همگی تضمین کننده 

قواعد بازار آزاد است.

ما و سازمان
اگر به چهار طبقه ای که در مقدمه گفته شد توجه کنیم، به راحتی می توان جایگاه سود 
و منفعت ایران را مشــخص کرد. در بعد داخلی، اقتصادی ایران در وضعیت مناسبی از 
لحاظ ســاختار اقتصادی، تولید ناخالص ملی و به تبع تاثیرگذاری در عرصه بین المللی 
نیســت. اقتصاد ما به انحصار و قواعد بازدارنده گمرکی عادت کرده و نمی تواند خود را 
در بازار آزاد سرپا نگه دارد. تجربه ما در خودروسازی به خوبی گواه این مدعاست. عالوه 
بــر این قاچاق کاال کمر اندک صنایع تولیدی کارا )مانند صنعت کفش، نســاجی، چرم 

لباس و...( را شکسته است. 
توان اقتصادی ایران به علت فقدان سرمایه گذاری تحلیل رفته و با این اقتصاد نمی توان 
امیدی به حضور در بازار آزاد بســت. از بعد حقوقی، اصل ۴۴ قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران راه را بر بازار آزاد بسته است. به بیان دیگر ما با مبانی حقوقی متضادی 
نســبت به ماهیت حقوقی سازمان تجارت روبه روییم. پذیرش اصول بازار آزاد در مقابل 
سلســله قوانین داخلــی )از همه عجیب تر قانون انحصار تجــارت خارجی به دولت( به 
ســختی قابل حل است. اقتصاد ایران بر اســاس عدالت دولتی- توزیعی اداره می شود و 

ارکان آن بر همین اساس تعریف شده است؛ نه بر اساس قواعد بازار آزاد.
در عرصــه منطقه ای نیز عالوه بر اینکه ســازمان های منطقه ای اقتصادی ما )مانند اکو( 
ثمری برای ما ندارند، نتوانســتیم منافع اقتصادی همســایگان را بــه خود گره بزنیم. 
همســایگان ما همگی در انتهای مراحل الحاق به ســازمان قرار دارند و ما فرصت های 
تکرارنشــدنی را نسبت به آنان از دســت دادیم. از جلوگیری از سواپ نفت و گاز گرفته 
تا خط لوله باکو - جیهان، از دســت رفتن خط صلح گاز، تغییر مســیر جاده ابریشم به 
کشــورهای شمالی، از دســت رفتن فرصت طالیی فرودگاه امام به عنوان هاب ترانزیت 

فرودگاهی منطقه، تنها نمونه هایی در بخش ترانزیتی ماست. 
در موارد نادری مانند صادرات برق و گاز به عراق یا بندر چابهار با طرف هندی موفقیت 
ما در گره زنی اقتصاد به همســایگان، برکات غیرقابل انکاری به جا گذاشــته که حتی 
تحریم های ایاالت متحده در برابر آن ناتوان اســت. ایجاد بــازار منطقه ای برای ایرانی 
که در موقعیتی فوق العاده نســبت به کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد، می تواند گره 
محکــم اقتصادی ایجاد و به تبع آن هم نظری حقوقی- سیاســی به دنبال آورد )مانند 

قضیه قطر(.
در عرصه فرامنطقه ای گروه هایی مانند دی هشــت ظاهرســازی ای بیش نبوده اســت. 
تجارب مــا در آمریکای التین مانند شــهابی زودگذر بود، بــازار آفریقا همچنان برای 
ما بیگانه اســت. در چین و شــرق آســیا هم کاری از پیش نبرده ایم. مشکالت سیاسی 
بازار اروپا و آمریکای شــمالی را نیز از ما گرفته است. عمال به علت مشکالت سیاسی و 

تحریم ها از بازارهای فرامنطقه ای محروم شده ایم.
از آنجا که در سه طبقه قبلی نقصان ها و خلل  چشمگیری وجود دارد، طبیعتا در عرصه 
جهانی اقتصاد هم حرفی برای گفتن وجود ندارد. عرصه جهانی، صحنه بازی قدرت های 
بزرگ اقتصادی است که حتما قواعد را بر اساس تمایالت خود طراحی و صحنه گردانی 
می کنند. ایران در این عرصه تنها ناظر اســت، همان گونه که در سازمان تجارت جهانی 

ناظر است.

 مدرس دانشگاه
احسان شمس

مالیات جدید خودرویی، لوکس سواران چقدر باید مالیات بدهند؟

پرداخت مالیات برای سوء مدیریت 
ترقی اقتصادی:  با توجه به اینکه سال آینده دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است 
نمایندگان مجلس سازوکار اخذ مالیات از خودرو هایی که باالی یک میلیارد تومان ارزش 
دارند را در ســال 1۴۰۰ تعیین کردند. در این رابطه شــاهد افزایش پایه های مالیاتی در 

بودجه سال آتی به منظور پوشش کسری بودجه دولت هستیم.
بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره 6 ماده واحده الیحه بودجه سال 1۴۰۰ کلیه مالکین )اعم 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودرو های ســواری و وانت دو کابین دارای شماره 
انتظامی شــخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 ســال و محجور تحت تکفل که در 
پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد )۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /1۰( ریال باشد 

به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می باشند:
1 - تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد.
2- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد.

3 - تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد.
۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد.

ماخذ محاســبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ 
ســاخت یا واردات آن است که توسط ســازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 
تعیین و اعالم می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد 
می شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد 
شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش 
آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطال 
ع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط 
به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال 

1۴۰۰ پرداخت نمایند.
ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آن ها مالیات وضع گردیده است 
قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شــامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی 

و اجاره ممنوع است.
مالیات جدید خودرویی، لوکس سواران چقدر باید ملیات بدهند؟اخد مالیات از 

خودرو های باالی یک میلیارد تومان عملی نیست
فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اخذ مالیات از از 
مالکان خودرو های باالی یک میلیارد تومان به نظر اجرایی نخواهد بود، گفت: در این باره 
باید مشخص شود که معیار قیمت گذاری یک میلیارد تومان چیست، به بیان دیگر به چه 
وســیله ای ارزشگذاری خودرو برای اخذ مالیات صورت می گیرد، آیا مالک ارزش خودرو 
اســت آن چیزی است که در گمرک اظهار شده در همان بدو واردات یا اینکه ارزش روز 

خودرو در بازار مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: خود این موضوع به اعتقاد بنده یک معادله مجهول اســت که حل آن به این 
راحتی ها نخواهد بود، بر این اساس اگر مالک ارزش روز خودرو باشد، باید در این زمینه 
انتهای هر سال خودرو کارشناسی شود که این موضوع خود دردسر های زیادی را در پی 
دارد، چراکه طبعا مالکان چنین هزینه ای را نخواهند داد تا خودروی آن ها کارشناس شود، 

بنابراین دولت خود باید این کار را انجام دهد.
زاوه اظهار داشت: این درحالیست که برای تعیین قیمت کارشناسی ممکن است 
زمینه ایجاد فســاد فراهم شود، زیرا که کارشــناس باید بیاید و قیمت خودرو را 
کارشناسی کند، در پی آن نیز مالک برای کم کردن مالیات با مامور دولت چک 
و چانه می زند که همین موضوع می تواند باعث ایجاد فســاد شود، همانگونه که 
در سیستم تعیین مالیات به صورت سنتی شاهد هستیم در مشاغل مختلف چه 
اتفاقاتی رخ می دهد که ماحصل آن نیز فرار مالیاتی گسترده ای است که هر ساله 

با آن روبرو هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین باید یک سازوکاری برای این مسئله در 
نظر گرفته شود که این موضوع خود هزینه های زیادی را برای دولت در پی دارد، اگر قرار 
باشد، بنابراین اگر منطقی نگاه کنیم، این هزنیه ای که قرار است صورت گیرد، تا به دنبال 
آن یک عدد مالیاتی محقق شود، به نظر بنده این همه دردسر برای کسب چنین درآمدی 

اصال ارزش آن را ندارد و نتیجه ای نیز نخواهد داشت.
زاوه تصریــح کرد: از ســوی دیگر اگر مالک اخذ مالیات قیمت خــودرو در بدو ورود به 
کشور محاسبه شود که این خود محل بحث است، زیرا که اگر قرار باشد با دالر 2۵ هزار 
تومانی این خودرو ها قیمت گذاری شــوند این موضوع اشکال دارد، زیرا که دولت ارز 2۵ 
هزار تومانی در بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسد، همچنین ذکر این نکته ضروری است 

که خریداران در همان ابتدا تعرفه، عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کرده اند االن این 
مالیات دیگر بابت چیست که آن ها باید بپردازد.

مردم باید هزینه ناکارآمدی مسئوالن را پرداخت کنند
وی با اشــاره به اینکه اگــر دولت قصد دارد این کار را انجام دهد، می توانســت عوارض 
شــهرداری را در قانون تغییر دهند بدون اینکه بخواهد هزینه ای در این باره کند، گفت: 
هرچند که خود عوارض شهرداری نیز محل بحث بسیاری دارد، زیرا که بسیاری از مالکان 
در زمانی که مجبور نباشند خودروی خود را بفروشند یا وسیله آن ها توقیف نشود، توسط 
پلیس، عوارض را نمی دهند، این در حالی است که شهرداری نیز خدماتی به شهروندان 
ارائه نمی کند که در قبال آن شــهروند مجبور باشــد عوارض خودرو را بپردازد. از سوی 
دیگر مالکان در موقع معامله خودرو باید مالیات نقل و انتقال، هزینه تعویض پالک را نیز 
بپردازند، بنابراین دیگر مالیات چه چیزی است، واقعا، خود جای سوال دارد، زیراکه مالیات 
وقتی گرفته می شود، باید در برابر آن خدماتی ارائه شود، اما در کشور ما چنین چیزی بر 

خالف کشور های دیگر وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مالکان خودرو باید هزینه ناکارآمدی دولت 
و مجلس را بپردازند، ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از افراد خودرو هایی که خریداری 
کرده اند با قیمت های خیلی پایین تر از نرخ های فعلی است، اگر افزایش تورم و رشد افسار 
گسیخته قیمت دالر طی این دو سال گذشته رخ نمی داد، بسیاری از خودرو هایی که در 
حال حاضر باالی یک میلیارد تومان قیمت دارند، االن در چنین وضعیتی قرار نداشتند، 
بنابراین تمام مشکالتی که در این باره وجود دارد ناشی از سوء مدیریتی است که سال ها 
در بدنه مدیریتی کشور مشغول تصمیم گیری بوده، بنابراین شهروندان نباید هزینه چنین 

چیز هایی را بپردازند.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه دولت طی این دو سال گذشته با کسری بودجه بسیار 
زیادی روبرو بوده راهی به جزء افزایش پایه های مالیاتی باقی نمانده باقی تا به هر طریقی 
که می شود این کسری بودجه را جبران کرد، در این رابطه اگر واردات خودرو آزاد بود، به 
تیع هم درآمد دولت از این بابت خیلی بیشتر بود و هم قیمت های خودرو های وارداتی تا 

این حد با رشد بی حد و حصری روبرو نمی شد.
زاوه با اشــاره به اینکه بازار خودرو این روز ها در رکود کامل به سر می برد، یادآور شد: تا 
زمانی که مسائل سیاسی و بین المللی و ابهامات موجود بر سر برجام تعیین تکلیف نشود، 
نمی توان انتظار داشت که بازار خودرو تکلیفش مشخص شود، بنابراین به نظر بنده این 
نوســانات جزئی در بازار ادامه خواهد داشت و این انتظار که قیمت ها بخواهد با کاهش 
بسیار زیادی روبرو شود، به نظر می رسد، محقق نمی شود، زیرا که هنوز نرخ تورم در کشور 
باالی 3۰ درصد بوده و نرخ ارز نیز همچنان افزایشی است تا حدودی، در چنین شرایطی 

بازار خودرو نیز طبعا با افت قیمت آنچنانی و قابل توجه روبرو نخواهد شد.

ارزهای بلوکه شده در عراق و کره جنوبی به واردات دارو می رسد؟

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و پتروشیمی مطرح کرد

آسیب مصوبه مجلس به بازارهای صادراتی قیر ایران

بلومبرگ گزارش می دهد

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در بحبوحه همه گیری کرونا

دیدگاه

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی

سال هفتم-شماره ۱۰۲ - نیمه دوم اسفند ۱399



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال هفتم-شماره ۱۰۲ - نیمه دوم اسفند ۱399

جام جهان نمای ۲۰۲۱ در حوزه های اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و بین الملل

 برنامه چین برای ابرقدرت پیش بینی های مجله فورچن برای سال آینده
اقتصادی شدن چیست؟

ترقــی اقتصــادی : اقتصــاد چین ســال گذشــته 2,3 درصد رشــد کــرد، علی 
رغم شــوک ناشــی از همــه گیــری کرونا و تــالش مقامات بــرای کنترل شــیووع 
داخلــی ویــروس و حمایــت از مشــاغل بــا کاهــش مالیــات و وام هــای ارزان 
 تــر. طبق آمــار رســمی، تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن ســال 2۰19، 6 درصد 

رشد کرده بود.
لــی گانــگ لیــو، مدیرعامــل و اقتصــاددان در Citi Research در یادداشــتی 
گفــت: اگــر در نشســت ســاالنه چیــن بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم هدف 
تولیــد ناخالص داخلی مشــخص شــود، ایــن رقم می توانــد حدود ۷ درصد باشــد. 
 سی ان بی ســی در گزارشــی اســتراتژی جدید چین برای رشــد در ۵ ســال آینده را 

بررسی کرده است.
بــه گفتــه لیــو، این رقــم مطابق با اهداف رشــد اعالم شــده توســط اســتان های 
مختلــف چیــن و تعهــد بــه افزایــش دو برابــری تولید ناخالــص داخلی از ســطح 
ســال 2۰1۰ اســت. لیو ادامــه داد: در مورد سیاســت هــای پولی اگرچــه مقامات 
چینــی تاکیــد کرده اند که سیاســت هــای محرک مالــی را به طــور ناگهانی قطع 
 نخواهنــد کــرد، اما مــا انتظار داریم شــرایط سیاســت پولی چین امســال به وضوح 

منقبض شود.
اقتصاد چین ســال گذشته 2,3 درصد رشــد کرد، علی رغم شوک ناشی از همه گیری 
کرونا و تالش مقامات برای کنترل شیووع  داخلی ویروس و حمایت از مشاغل با کاهش 
مالیات و وام های ارزان تر. طبق آمار رســمی، تولید ناخالص داخلی چین سال 2۰19، 

6 درصد رشد کرده بود.
در مورد اشــتغال هم اقتصاددانان به طور کلی پیش بینی می کنند که چین در ســال 
جاری بیش از 1۰ میلیون شــغل جدید شهری ایجاد کرده است،در حالی که این میزان 

در سال گذشته 9 میلیون نفر بوده است.
برنامه ای برای 5 سال آینده

در این جلســه پارلمانی همچنین جزییات برنامه پنج ســاله چهاردهم چین به اشتراک 
گذاشته و تصویب خواهد شد. اســتراتژی توسعه دومین اقتصاد بزرگ جهانی در حالی 
بررســی می شود که این کشور با همسایگان آسیا و اقیانوسیه به توافق تجاری تاریخی 
رســیده اند. البته چین همزمان با فشار از سوی ایاالت متحده رو به رو است که به طور 

فزاینده ای چین را رقیب خود می داند.
بروس پانگ، رییس تحقیقات کالن و اســتراتژی شرکت Renaissance چین گفت: 
تاکید ایــن طرح بر افزایش تقاضای داخلی، ارتقای زنجیره تامین، خودکفایی فناوری و 
باز شــدن بیشتر بازارهای داخلی است. این موارد ابزارهای اصلی برای جلوگیری از عدم 

اطمینان خارجی است.
عالوه بر موارد خاص در مورد چگونگی رســیدگی چین به مسایل امنیت ملی در زمینه 
فنــاوری و انرژی، انتظار مــی رود مقامات برنامه ای برای هزینه های دفاعی در ســال 

2۰21 ارائه دهند.
جزییــات مربوط به چگونگی برنامــه ریزی پکن برای تقویت کنتــرل هنگ کنگ هم 

می تواند در این جلسه مطرح شود.
انتظــار مــی رود جلســه پارلمــان چیــن حــدود 1۰ روز بــه طــول بیانجامــد و 
 شــامل کنفرانــس مطبوعاتــی بــا وزیر امــور خارجــه وانگ یــی و نخســت وزیر 

لی ککیانگ می شود.

ترقی اقتصادی : فکر نمی کردید 2۰2۰ این طوری باشــد؟ 
خیلی ها فکر نمی کردند. امــا اگر خیال می کنید که 2۰2۰ 
را به هیچ صورت نمی شــد پیش بینی کرد اشتباه می کنید. 
حدود یک دهه بود که واگیرشناسان هشدار می دادند که هر 
صد ســال یک بار یک بیماری واگیردار می تواند زمین را به 
نابودی بکشاند و پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم آماده این 

شرایط نیستند.  دیدید که شد آنچه نباید می شد.
حاال نوبت پیش بینی 2۰21 اســت. هر سال نویسندگان و 
دبیران مجله فورچن در شمارهای ویژه دست به پیش بینی 
وقایع ماه هــای آینده می زنند و در پنج حوزه کســب وکار، 
سیاســت، بین الملل، تکنولوژی و فرهنگ عامه شانس  خود 
را امتحان می کنند. بر اســاس پیش بینی فورچن، برخی از 
چالش های 2۰21 به 2۰2۰ شــبیه خواهند بود و بعضی از 

آنها کامال تازه اند. این شما و این 2۰21!
۱.اقتصاد، بازارها و کسب وکار

سال خوب شرکت های بزرگ، سال بد نفت و زنان
نفت ۲۰۲۱

بهای نفت در پایان سال 2۰21 به حدود هر بشکه ۵۰ دالر 
خواهد رســید. حتی اگر اقتصاد جهان بتواند کامال خود را 
احیا کند، تقاضا برای نفت به روزهای قبل از کرونا بازنخواهد 
گشــت. علتش این اســت که همچنان گروه های زیادی از 
مردم از راه دور کار خواهند کرد و نه با هواپیما سفر تجاری 
خواهند رفت و نه با ماشین به سر کار. تنها چیزی که کمک 
می کند بهای نفت بیش از این ســقوط نکند تقاضا از طرف 

بازارهای نوظهور و در حال توسعه است.
بیت کوین افت می کند، اما...

بیت کوین در سال آینده رکود می شکند و به ارزش ۵۰ هزار 
دالر هم می رســد اما - مثل همیشه - سقوط خواهد کرد. 
انتظــار می رود بیت کوین بعد از این ســقوط روی 2۰ هزار 

دالر آرام بگیرد.
کنگره ضعیف و بورس قوی

بعد از انتخابات نوامبر که مشــخص شد اوضاع کنگره تغییر 
نکرده و قرار نیست مجلس قدرتمندی از بایدن حمایت کند 
)دموکرات هــا اکثریت خــود را در مجلس نمایندگان حفظ 
کردند و ســنا دســت جمهوری خواهان باقی ماند( بازارها 
نفس راحتی کشیدند. اصوال در آمریکا وقتی کنگره ناکارآمد 
اســت بازارهای آمریکا بهتر عمــل می کنند چون خبری از 
تصویب قوانین نظارتی و دخالت دولت نیســت. احتماال در 
ســال 2۰21 به خاطر همین کنگره بایدن نخواهد توانست 
معافیت های مالیاتی دوران ترامپ را لغو کند و این به شدت 

به سود شرکت های بزرگ خواهد بود.
ضربه سنگین تر کرونا به زنان

کرونا ضربه سنگینی به بازار کار زد اما این ضربه عادالنه بین 
همه پخش نشــد و به خصوص زنان سیاه و التین بیشترین 

بیکاری ها را تجربه کردند. یک علت اصلی این روند این بود 
که مادران مجبور شــدند در خانه  بمانند و از بچه ها مراقبت 
کنند. بین فوریه 2۰2۰ تــا اکتبر حدود 2.2 میلیون زن یا 
بیکار شــدند یا دنبال کار می گشــتند. سال ها طول خواهد 
کشــید که این زن ها دوباره بر ســر کار برگردند و حتی آن 
موقع هم با حقوق های کمتر و مشاغل سطح پایین تر روبه رو 

خواهند شد.
۲.سیاست

حتما در واشنگتن چهره های جدیدی خواهید دید 
اما وضع زیاد تغییر نمی کند

تور خداحافظی پلوسی
نانسی پلوسی 8۰ ساله، حدود دو دهه است که دموکرات ها 
را در مجلــس نماینــدگان رهبــری می کند. حــاال زمان 
خداحافظی است اما او تاکنون نامی از جانشین خود بر زبان 
نیاورده. ممکن اســت یکی از این افراد به عنوان رهبر جدید 
دموکرات ها معرفی شود: حکیم جفریز، چری بوستوس، تیم 

رایان و لیندا سانچز.
مک کانل کوتاه نمی آید

میچ مک کانل رهبر جمهوری خواهان در ســنا بدون تعارف 
هر طرحی را که دموکرات ها به ســنا بفرســتند ســالخی 
می کند و با کســی شــوخی ندارد. درست است که ممکن 
اســت آدم ها تغییــر کنند اما این یکی بعــد از پیروزی جو 
بایدن شــبیه آدم های متحول به نظر نمی رسد. گروهی از 
دموکرات ها امیدوارند که ســابقه طوالنی حضور بایدن در 

ســنا باعث بهبود رابطه مک کانل با دولت بایدن شود، اما ما 
این را تقریبا بعید می دانیم.

جانشینی برای برنی
برنی ســندرز ســناتور چپ گرای ایالت ورمانت ۷9 ســاله 
اســت و او هم مثل نانســی پلوســی کم کم باید از صحنه 
خداحافظی کند. دموکرات های جنــاح ترقی خواه به زودی 
درخواهند یافت که رهبرشــان بیشــتر از آنکه به انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی نزدیک باشد به بازنشستگی نزدیک 
اســت. نکته اینجاست که آنها هیچ ســناتوری را در حد و 
اندازه های سندرز ندارند. البته چندین سیاستمدار ترقی خواه 
جوان داریم که در ســطح ایالتی فعالیت دارند )مثل جولیا 
ساالزار ســناتور ایالت نیویورک( که ممکن است سندرز در 

سال 2۰22 از او حمایت کند تا وارد سیاست فدرال شود.
3.تکنولوژی

سال تلگرام و واتس اپ
اینترنت خصوصی تر می شود

شــبکه های اجتماعی طی ســال های اخیر آن قدر از حریم 
خصوصی مــا نفع برده اند و آن را نقــض کرده اند که تعداد 
زیــادی از مردم تصمیــم گرفته اند عمر خود را بیشــتر در 
کانال هــای خصوصی تر اپ های پیام رســانی مثل تلگرام و 
واتس اپ و دیسکورد تلف کنند. این روند طی ماه های آینده 
و با راه افتادن جو شــدیدتر علیه غول ها از جمله فیس بوک 

شدت خواهد گرفت.
خودروهای بدون راننده باز آدم می کشند

در سال 2۰18 یک خودروی اوبر اولین ماشین بدون راننده 
دنیا بود کــه با عابر پیاده تصادف کرد و او را کشــت. حاال 
شرکت Waymo چندین خودروی بدون راننده در آریزونا 
دارد و تســال قول داده نرم افــزار رانندگی اتوماتیک را برای 
همه ماشین هایش بفرستد. نکته اینجاست که این تکنولوژی 
هنوز نوجوان است و ربات ها هنوز نمی توانند جلوی تصادفات 
را بگیرند. منتظر باشــید که خودروهــای بدون راننده باقی 

شرکت ها هم یکی، دو رهگذر بی خبر را بکشند.
۴.بین الملل

سالی که چین دنیا را واکسینه می کند و بوریس 
می رود

سال بد انگلیس
اگر فکر می کنید که چهار ســال گذشته - بعد از رای مردم 
به خروج از اتحادیه اروپا - اوج هرج و مرج در انگلیس بوده 
اشتباه می کنید. ســال 2۰21 تازه مشخص خواهد شد که 
انگلیسی ها خود را به چه دردسری انداخته اند. انگلیس هنوز 
نتوانســته برای برگزیت آماده شــود . به خصوص در بخش 
زیرســاخت های مرزی - پس انتظار صف هــای کیلومتری 
ماشین های باری را در مرزها و بنادر انگلیس و فرانسه داشته 
باشید. به احتمال زیاد شاهد کمبود غذا و دارو هم خواهیم 

بود.
بوریس می رود

هویت سیاســی بوریس جانســون به موفقیت برگزیت گره 
خورده و کســب و کارهای انگلیســی خیلــی زود متوجه 
خواهند شــد که این پــروژه چه آینده ای را برایشــان رقم 
خواهــد زد. )و انتظار نمی رود این آینده خیلی درخشــان 
باشد.( امســال انتظار داریم نخست وزیری جانسون به پایان 

خود برسد.
چین دنیا را واکسن می زند

در سال 2۰21 واکسن ســازان چینی بیشتر از شرکت های 
غربی به دنیا واکســن می رســانند. شــرکت های چینی در 
حــال حاضر در فاز 3 آزمایش واکســن ها هســتند و روی 
تکنولوژی هایی تمرکز کرده اند که واکسن شــان آن به اندازه 
واکســن های غربی نیازمند حمل و ذخیره در یخچال های 
پیشرفته و گران نباشد. این یعنی کشورهای در حال توسعه 

دنیا به دنبال واکسن های چینی خواهند بود.
گرم ترین سال جهان؟

دمای نزدیک به ســطح زمین در سال 2۰2۰ احتماال رکود 
گرمای نحس سال 2۰16 را زده است و انتظار می رود اوضاع 
سال 2۰21 بدتر باشد. اینکه با وجود تعطیلی های کارخانه ها 
و قرنطینه ها و نبودن ماشین ها در جاده ها جهان همچنان به 
ســمت گرما پیش رفته نشانه خوبی نیست. نکته اینجاست 
که گازهای گلخانه ای طی سال ها جمع شده اند و یک سال 

کاهش آنها کمک خاصی به محیط زیست نمی کند.

دیدگاه

ترقی اقتصادی : تنش هایی که در چند سال گذشته بین چین و ایاالت متحده افزایش یافته 
از تجارت به حوزه هایی مانند فناوری و جنجال درباره منشأ کووید 19 منتقل شده است.

نخست وزیر چین، لی ککیانگ، روز جمعه در نشست ساالنه پارلمان چین، مهم ترین رویداد 
سیاســی این کشور در ســال جاری، اعالم کرد که چین هدف رشد سال 2۰21 را بیش از 
6درصد تعیین کرده اســت. سی ان بی سی گزارشــی درباره این نشست و پیش بینی رشد 
اقتصادی چین منتشــر کرد. طبق این گزارش، چنین رشــدی به احتمال کم تحقق پیدا 
خواهد کرد. چین ســال گذشته رشد 2,3 درصدی در تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد و 
تنها اقتصاد بزرگی بود که در میان پاندمی ویروس کرونا با رشد همراه شد. اما ارقام رسمی 
اقتصادی این کشور اغلب از جهت صحت وسقمشان موردتردید هستند. لی در گزارش کار 
دولت که در مراســم افتتاحیه کنگره ملی خلق ارائه شــد، هدف رشد اقتصادی را مطرح 
کرد. این نشســت بخشی از گردهمایی ساالنه پارلمان است که اولویت های ملی اقتصادی 
و سیاسی را برای سال 2۰21 تعیین می کند. نخست وزیر چین به طورکلی دیدی مثبت به 
بهبود اقتصاد چین از بیماری کرونا داشــت، اما موانع دیگر مانند هزینه های مصرف کننده، 
شــرایط سخت برای مشاغل کوچک و فشار فزاینده برای حفظ اشتغال پایدار را هم مطرح 
کرد. لی گفت: برای سال 2۰21، چین درصدد است تا نرخ بیکاری را به حدود ۵,۵ درصد 
برساند و بیش از 11میلیون شــغل جدید شهری ایجاد کند، تعدادی به اندازه سال 2۰19 
و بیشــتر از سال 2۰2۰. به گفته لی، چین همچنین افزایش حدود 3 درصدی در شاخص 

قیمت مصرف کننده و تورم را در نظر دارد.
روابط ایاالت متحده و چین

لــی درباره تجارت بین المللی گفت که این کشــور رشــد روابط تجاری مشــترک چین و 
ایاالت متحده را براســاس برابری و احترام متقابل ارتقا می بخشــد. او توضیح بیشتری نداد 
اما گفت چین برای تســریع مذاکرات تجارت آزاد با ژاپن و کره جنوبی تالش خواهد کرد. 
تنش هایی که در چند ســال گذشــته بین چین و ایاالت متحــده افزایش یافته، از تجارت 
به حوزه هایی مانند فناوری و جنجال درباره منشــأ کووید 19 منتقل شــده است. براساس 
صحبت های لی، هیچ برنامه ای برای انتظار اوراق قرضه جدید برای مقابله با اثرات همه گیری 
وجود ندارد. نســبت کســری بودجه به تولید ناخالص داخلی در حدود 3,2 درصد است که 
کمتر از هدف ســال گذشته و رقم 3,6درصد بوده است. نخست وزیر چین گفت این کشور 

آمــوزش و آمادگی نظامی را تقویت می کند و فناوری مربوط به دفاع را بهبود می بخشــد. 
وزارت دارایــی چین هم اعالم کــرد که هزینه دفاع ملی 6,8 درصــد افزایش می یابد و به 
نزدیک 1,36تریلیون یوان )21۰,1 میلیارد دالر( می رسد. این میزان کمی بیشتر از افزایش 

6,6درصدی سال گذشته است.
تایوان و هنگ کنگ

لی گفت که این کشــور قاطعانه از هرگونه فعالیت تجزیه طلبانه که به دنبال استقالل تایوان 
است جلوگیری می کند و درعین حال به اتحاد صلح آمیز در منطقه متعهد است. او همچنین 
گفت: دولت مرکزی سیستم ها و سازوکارهای مربوطه را در مناطق نیمه خودمختار هنگ کنگ 
و ماکائو را بهبود خواهد بخشــید. یکی از موضوعات اصلی کنگره، تغییر سیســتم انتخاباتی 
هنگ کنگ بوده اســت. در چند هفته گذشته مقامات عالی رتبه به طور علنی در مورد تغییر 
سیستم انتخاباتی هنگ کنگ صحبت هایی مطرح کرده اند. به این صورت که تنها طرفداران 
دولــت مرکزی بتوانند بر این منطقه نیمه خودمختار نظارت کنند. این گردهمایی امســال 
اهمیت خاصی دارد، چراکه هم زمان با ارائه چهاردهمین برنامه توسعه پنج ساله این کشور و 

همچنین صدمین سالگرد حزب کمونیست حاکم است.

در گزارشــی  که معاونت بین الملل اتــاق ایران درباره 
چشم انداز اقتصاد اروپا منتشر کرده، پیش بینی شده در 
سه ماهه دوم اقتصاد رشــد متوسط و در سه ماهه سوم 

2۰21 رشد سریع خواهد داشت.
معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشــار گزارشی درباره 
اقتصاد اروپا در زمســتان 2۰21، توضیح داده اســت: 
چشــم انداز کوتاه مدت اقتصاد اروپا مانند پاییز ســال 
گذشته چندان قابل پیش   بینی نیست. بیماری همه گیر 
کووید-19 کنترل قاره خود را ســخت  تر کرده اســت. 
با ظهور انواع جدید و مســری ویــروس کرونا از پاییز 
ســال گذشته، بســیاری از کشــورهای اتحادیه اروپا 
اقدامــات مهار کننده جدیــدی را در پیش گرفته و یا 
مجبور به تشــدید اقدامات پیشین شــده  اند. علی رغم 
آنکه اروپا ســال جدیــد را با اقتصــادی ضعیف آغاز 
کرده اســت،  ولی پیش  بینی می  شود در سه ماهه دوم 
 اقتصاد به سوی رشد متوسط و در سه ماه سوم به سوی 

رشد سریع حرکت کند.
  طبق این گزارش، پیش بینی می  شــود تولید ناخالص 
منطقــه یورو در ســال 2۰21، 3,۷ درصد و در ســال 

2۰22، 3,9 درصد رشد را تجربه کرده و در 3,8 درصد 
به اعتدال برســد. به گونه ای که اقتصاد منطقه در مدتی 
کمتر از دو سال به ســطح تولید قبل از بحران خواهد 
رسید. این در حالی است که این منطقه در سال 2۰2۰ 
به دلیل وقوع همه گیری کرونا دچار رکود 6.8 درصدی 

شده بود.
 بر اساس چشــم انداز آماری منتشره، کشورهای لتونی 
لیتوانی، لوکزامبورگ و لهستان در سال جاری میالدی 
به طور کامل بازیابی خواهند شــد. کشورهای فنالند و 
ســوئد نیز تقریبا به قدرت اقتصادی خود قبل از وقوع 

همه گیری بازخواهند گشت.
این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای آلمان، 
فرانســه، بلژیک، پرتغال، دانمارک، مالت، بلغارســتان، 
مجارستان و رومانی خسارت  های ناشی از بحران همه-

 گیری را جبران نخواهد کرد.
 همچنین کشورهای اســپانیا، یونان و ایتالیا به دنبال 
رکــود اقتصادی بــه ترتیــب 11، 1۰ و 8.8 درصدی 
 در ســال 2۰2۰ حتــی بایــد دوره انتظار بیشــتری 

را سپری کنند.

در این گزارش آمده اســت:احتمال می رود بخش  هایی 
مانند گردشــگری بــرای مدتی طوالنــی ضعیف باقی 
بماننــد. همچنین انتظار می  رود تــورم در منطقه یورو 
و اتحادیه اروپا در ســال 2۰21 نسبت به پاییز گذشته 
کمی بیشتر باشــد. پیش بینی می  شود در منطقه یورو  
تــورم از ۰,3 درصد در ســال 2۰2۰ به 1,۴ درصد  در 

سال 2۰21 و 1,3 درصد  در سال 2۰22 برسد.
بر اســاس پیش ــبینی  های خوش بینانه،  اروپا با کسب 
پس اندازهای خانگــی باالتر، صــرف هزینه  های مالی 
کم تر و سیاســت  های حمایتی پس از بحران می تواند 
تقاضاهای بیشتری را جذب کرده و همچنین پروژه های 

سرمایه    گذاری نوآورانه   ای را ایجاد کند.
از سوی دیگر، بر اساس پیش  بینی  های بدبینانه، همه -
گیری ممکن اســت پایدارتر باشــد و یا در کوتاه مدت 
تشــدید شود که این امر منجر به بروز تأخیر در احیای 
اقتصــادی  و نیز امکان ایجاد زخم  هایی عمیق در بافت 
اقتصادی اروپا خواهد شد.  اقتصاد و جامعه براثر بحران 
طوالنی مدت، با ورشکســتگی، بیکاری طوالنی مدت و 

نابرابری های بیشتر روبرو خواهد شد.

چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۱ را 6 درصد تعیین کرد

برنامه چین برای رشد بیشتر اقتصاد چیست؟

معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار گزارشی بررسی کرد

چشم انداز اقتصاد اروپا در زمستان ۲۰۲۱
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ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱5۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : علی اصغر مونســان وزیر گردشــگری، بر این باور است که مدیریت 
ســفرهای نوروزی 1۴۰۰ باعث درآمدزایی برای فعاالن حوزه گردشــگری، بعد از یک 
سال رکود، می شود. انجام سفر به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایطی مطرح 

می شود که متخصصان درباره خیز کشور به موج چهارم کرونا هشدار می دهند.
پنجم اسفند ماه ســال جاری، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
صنایع دســتی و گردشــگری اعالم کرد:» اجازه مختصری را برای ســفرهای نوروزی 
مشروط به رعایت پروتکل ها گرفته ایم. آقای مونسان هم برای سفرهای نوروز به صورت 
محدود و کنترل شــده به ستاد کرونا قول داده است«. تصمیمی که گفته شده با هدف 

حمایت از فعاالن صنعت گردشگری اتخاذ شده است.
با شــیوع ویروس کرونا در جهــان بخش های اقتصادی کشــورها در کمتر از یک ماه 
دستخوش رکود قابل توجهی شد. در این میان، صنعت گردشگری جزو اولین مشاغلی 
بود که به دلیل محدودیت های تردد و سفر برای مسافران داخلی و خارجی خسارت های 
فراوانی را متحمل شــده اســت. به موازات کاهش سفرهای داخلی و خارجی، پذیرش 
مسافران در هتل ها به شدت کاهش پیدا کرده است و برخی از هتلداران به دلیل عدم 

تامین هزینه های جاری خود مجبور به توقف فعالیت های خود شده اند.
»22 هزار میلیارد تومان خسارت صنعت گردشگری«، تازه ترین رقم اعالم شده از سوی 
علی اصغر مونســان، وزیر گردشگری و صنایع دســتی است که او در مراسم افتتاحیه 

چهاردهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد.
به گفته او، در گردشگری داخلی تحول به حدی رو به جلو است که با وجود هشدارها در 

دوران کرونا برای سفر نرفتن، دیدیم که عده ای آن را در سبد خانوار خود قرار داده اند.
 به همیــن منظور، برنامه ریزی ســفرهای نوروزی 1۴۰۰ با هدف جبران بخشــی از 
خسارت های فعاالن صنعت گردشگری در سال گذشته، از جمله مهم ترین برنامه های در 

دستور کار این وزارت خانه است.
مونسان در خصوص برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی 1۴۰۰ می گوید:» سه نوع سفر 
تعریف شده که سفرهای نوع اول و دوم مدیریت شده است و در قالب تورهای گردشگری 

یا اقامت ها در محل های مجاز گردشــگری برگزار می شود؛ دغدغه وزارت بهداشت در 
خصوص این مکان ها کمتر است چرا که پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و بر 

عملکرد آنها نظارت می شود.«
او اما با ابراز نگرانی در خصوص سفرهای انبوه بدون برنامه گفت: »برای کنترل و مدیریت 
اینگونه سفرها به همه اســتانداران ابالغ هایی شده است؛ مثاًل در عید نوروز کمپینگ  

چادر زدن و اجتماع ممنوع است.«
مونســان بیان کرد:»ســفرهای نوع یک و دو که باعث درآمدزایــی برای فعاالن حوزه 
گردشگری بعد از یک سال رکود در ایام نوروز دنبال می شود. در نوع سوم سفر هم تدابیر 
الزم به کار گرفته می شود تا تجمع و سفر بدون برنامه و پروتکل بهداشتی انجام نشود«.
سفر به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایطی مطرح می شود که متخصصان 

درباره خیز کشور به موج چهارم کرونا هشدار می دهند و سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا به صراحت می گوید:»باید نگران باشیم. با توجه به اینکه پیک بعدی بیماری ممکن 

است در فروردین ماه رخ دهد سفرها می تواند پیک را بسیار شعله ور کند.«
از طرفی، افت تدریجی رعایت پروتکل های بهداشتی دیگر موضوعی است که مسئوالن با 
بیان آمار و ارقامی، با نگرانی از آنها یاد می کنند. طبق توضیحات، علیرضا رئیسی رعایت 
پروتکل های بهداشتی به حدود 9۰ درصد رسیده بود که مدتی بعد افت کرد و به حدود 
8۴ درصد رسید. برای نمونه در هفته اول اسفند، رعایت پروتکل ها به حدود 68 درصد 
رسید و االن حدود ۷2 درصد است . در استانی مانند استان خوزستان و برخی شهرهای 

شمالی کاهش رعایت پروتکل ها به کمتر از 2۰ درصد هم رسیده است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به صراحت اعالم کرده است:» به نظر من سفرهای 
نوروز تقریبا منتفی است مگر اینکه در دو تا سه هفته آینده رعایت پروتکل ها افزایش 
یابد و تعداد شــهرهای آبی خیلی زیاد شــود، این در حالی اســت که متاسفانه تعداد 
شــهرهای آبی روزبروز در حال کاهش اســت. البته در هر حال ما بر اساس محدودیت 
هوشمند عمل می کنیم و اجازه نخواهیم داد کسی به شهر قرمز یا نارنجی یا شهرهای 

زرد مسافرپذیر  وارد شود.«
با وجود اظهارنظرهای غیرقطعی درباره انجام ســفرهای نوروز 1۴۰۰، اما پیش فروش 
بلیت قطارهای نوروزی از سه شــنبه هفته گذشته شروع شده و سعید رسولی، معاون 
راه آهن در نشست خبری که به همین منظور برگزار شد، اظهار کرد:» ایام پیک سفرهای 
نوروزی امسال از 2۵ اسفند آغاز می شود و تا 1۵ فروردین سال آینده ادامه می یابد. از ماه 
گذشته با صدور ابالغی ستادی سفرهای نوروزی تشکیل شد، جلسات متعددی برگزار 

شده و همه مسائل مربوط به انجام سفرهای ضروری در ایام نوروز بررسی شده است.«
به گفته او، امســال روزانه 23۰ قطار برای کل دوره 21 روزه تردد  ۴82۷ قطار پیش 
بینی شده است. آماری که حاکی از رشد ۷ درصدی در مقایسه با سال 98 است و هر 
روز حدود 1۰3 هزار نفر مسافر در شبکه ریلی جابجا می شود و در مجموع 2 میلیون و 

1۷6 هزار نفر در ایام نوروز ظرفیت ایجاد شده است.

سفرهای نوروزی 1400؛ 

کمک به گردشگری یا شروع موج چهارم کرونا؟

ترقی اقتصادی : »نه به پالستیک بیشــتر« نوشته مارتین دوری، کتابی برای داوطلبان پاکسازی 
دودقیقه ای ساحل است و همچنین برای هر فرد در هر جایی از این دنیا که همیشه برای برداشتن 

زباله ای، مسیرش را تغییر داده است.
بسیاری از فعاالن و متخصصان محیط زیست، پالستیک را قاتل خاموش طبیعت می دانند. پیش بینی 
می شــود که محیط زیست در آینده به سختی بتواند از آلودگی های زباله های پالستیکی جان سالم 
به در ببرد. براساس تحقیقات انجام  شده، تنها در ایران ساالنه بیش از سه میلیون تُن پالستیک مصرف 
می شود. بیشتر این پالستیک ها نیز از جنس بادوام هستند و صدها سال طول می کشد تا به خودی 
خود تجزیه شــوند. قیمت ارزان و استحکام کیسه های پالستیکی برای حمل یا بسته بندی اجناس 
مختلف، علت اصلی میل انســان ها به اســتفاده از پالستیک عنوان می شود. ناگفته نماند که همین 
کیسه های پالستیکی به دلیل مصرف روزانه و عمومی شان، تقریبا یک بارمصرف هستند و به سرعت 
تبدیل به زباله هایی می شوند که گاه غیرقابل بازیافت بوده و مشکالت محیط زیستی فراوانی را به بار 
می آورند. »نه به پالستیک بیشتر« نوشته مارتین دوری، یک دوستدار و فعال محیط زیست است. در 
معرفی او در مقدمه کتاب می خوانیم: »مارتین دوری؛ نویســنده و عاشق ساحل و موج سواری است. 
او در ســال 2۰۰9 با همراهی تب پِری، شــبکه پاکسازی ساحل را تأسیس کرد و بعد از طوفان های 
اقیانوس اطلس در ســال 2۰13 که ســواحل بریتانیا مملو از زباله های پالستیکی شده بود، اقدام به 
انتشار هشتک »#پاکسازی_دودقیقه ای_ساحل« در فضای مجازی کرد. این هشتک ساده و کارآمد، 
مردم را تشویق می کرد تا وقتی به ساحل می ر وند، دو دقیقه وقت بگذارند و زباله های ساحل را جمع 
کنند، در کیســه بریزند، روی آن ها برچسب بزنند و در سطل زباله بیندازند. از آن به بعد در سراسر 

دنیا، از این هشتک چندین هزار بار استفاده شد.
کتاب »نه به پالســتیک بیشــتر« با راه  حل های دودقیقه ای که برای هر فرد ارائه می دهد، در واقع 
ادامه دهنده همان راه و ایده پاکسازی، اما فراتر از سواحل است. مارتین همچنین نویسنده مجموعه  های 
پرفروش »کتاب آشپزی ویژه سفر با ماشین«، »از سیر تا پیاز دانستنی های سفر با ماشین« و »اتراق 
در ساحل با ماشین سفری« است. او در برنامه ای از شبکه تلویزیونی  بی بی سی با عنوان »یک مرد و 

ماشین سفرش« به مردم معرفی شد. مارتین در شهرک بُود در کورن وال زندگی می کند.«
راهکارهایی ساده برای کاهش مصرف بی رویه پالستیک 

ریحانه عسگری؛ مترجم این کتاب درباره اهمیت موضوع این کتاب، بیان کرد: از آن جایی که خودم 
بی نهایت به سفر و طبیعت عالقه مند هستم، وقتی این کتاب برای ترجمه به من پیشنهاد شد، دوست 
داشتم درباره موضوع آن آگاهی پیدا کنم و درباره نویسنده کتاب بیشتر بدانم. ترجمه و معرفی این اثر 
را یک مسئولیت برای خودم دانستم و احساس کردم می توانم این شخصیت تأثیرگذار و کار ارزشمند 

او را به مخاطبان معرفی کنم، چراکه این موضوع ارتباط مستقیم با سالمت و حیات ما دارد.
وی ادامه داد: مارتین دوری که بنیانگذار جنبش ضد پالستیک است، در این کتاب مخاطب را متوجه 
نکاتی می کند که شاید کمتر به آن ها توجه می کرده یا شناختی از آن ها نداشته است. او در کتابش 
با زبانی ساده و در عین حال علمی و مستدل نشان می دهد که مصرف بی رویه پالستیک، چه بالیی 
سر محیط زیست و به ویژه اقیانوس ها و آبزیان آورده است. او با ارائه راهکارهایی که انجامشان فقط دو 

دقیقه وقت می گیرد، راه حل بهبود این وضعیت را نشان می دهد.
عسگری با بیان اینکه کلیت این کتاب درباره مشکالتی است که پالستیک برای محیط زیست ایجاد 
می کند، افزود: مدتی پیش یک پاکت بسته بندی شکالت در اقیانوس پیدا شد که مربوط به بیش از 
1۵۰ سال قبل بود و حتی امروز شرکت تولیدکننده آن وجود خارجی ندارد، اما این زباله سالم مانده 
بود. گاهی حجم زباله های پالستیکی چنان زیاد است که خود مصرف کننده ها را به وحشت می اندازد. 
اگر هر فرد در طول سال این حجم از زباله را تولید کند، با یک حساب سرانگشتی می توان تصور کرد 

در طول سال یک جمعیت انسانی چه میزان زباله تولید خواهد کرد.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

دو دقیقه برای نجات محیط 
زیست مان وقت بگذاریم

ترقی اقتصادی : زنان به ســاختارهای قدرتی که 
در جامعه آن ها وجــود دارد فکر می کنند و تالش 
می کنند در برابر آن اقدام کنند. آن ها با توانمند کردن 
خود بر روابط قدرت اثر می گذارند، همان روابطی که 

آن ها را در خانواده و جامعه ناتوان کرده بود.
آدام اسمیت باور داشت نخستین علت انباشت سرمایه 
پس انداز اســت، نه تولید.  هرچند صنعت با آنچه با 
صرفه جویی انباشت می شود، قدرت خلق و آفریش 
پیــدا می کند، اما اگر از آنچه تولید می شــود، پس 
اندازی به وجود نیاید، سرمایه هرگز بزرگتر نمی شود. 
برهمین اســاس پس انداز به عنــوان موتور محرک 
توســعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده 
اســت و معنای آن، پولی است که از صرفه جویی در 

هزینه ها به دست می آید. به این ترتیب، نخستین 
بانــک ها برای اســتفاده حداکثــری جامعه از پس 
انداز شــهروندان ایجاد شدند و برای کاهش حسرت 
شــهروندان به دلیل بروز تورم، بازی سود و بهره هم 
بــه  میان آمد. این روزها، پــس انداز در اقتصادهای 
مختلف به اشــکال گوناگون و انگیزه های مختلف 
انجام می شــود و کنشگران اجتماعی و اقتصادی، از 
روش هــای مختلف برای حفظ ارزش پول و بزرگتر 
شدن سرمایه شخصی خود استفاده می کنند. خرید 
طال، ارزهای جهانی و مهم مثل دالر، مســکن و ... از 
روش های مختلف پس انداز اســت که توسط بانک 
های مرکزی در جهان تا شــهروندان، زنان و مردان 
انتخاب می شود. دوسال پیش، مسئوالن صنف طال 

وجواهر در ایران، میزان طالی ذخیره شده در خانه 
هــای ایرانی را 2۰۰ تن تخمین زدند و اعالم کردند 
این رقم در حال افزایش است و زنان نقش مهمی در 
این روند ایفا می کنند. خرید طال از روش های سنتی 
زنان ایرانی برای حفظ سرمایه بوده با این حال، این 
روزها، با توجه به تغییر نقش آفرینی آنان در جامعه 
و خانواده، مدل های پس انداز زنان هم تغییر کرده 
اســت. پژوهشگران در یک بررسی تالش کردند به 
این پرسش پاسخ دهند که زنان در ایران از چه روش 

های مختلفی برای پس انداز استفاده می کنند و پس 
انداز خود را چگونه مصرف می کنند؟

یافته های این مطالعه که از بررســی زنان تهرانی به 
عنوان نمونه به دســت آمده نشان می دهد زنان از 

روش های مختلف از جمله  وام یا پس انداز معکوس 
در صندوق های خانوادگی استفاده می کنند. آن ها 
در بررسی عوامل گرایش زنان به پس انداز نوشته اند: 
»زنان با پس انداز کردن نه تنها به دنبال دست یابی 
به قدرت تصمیم گیری و روی پای خود ایســتادن 
هســتند، بلکه در این فرایند به این  نتیجه رسیده 
اند که استحقاق و توان تصمیم گیری را دارند«. در 
زندگی اجتماعی، به بهانه های گوناگون، برابری زنان 
و مردان نقض شده و ادعاهای اساسی و برحق زنان  
نادیده گرفته شده اســت و امروز پس انداز و بهبود 

سرمایه شخصی، از روش های تغییر این وضعیت به 
نظر می رسد. این نشان می دهد زنان به ساختارهای 
قدرتی که در جامعه آن ها وجود دارد فکر می کنند 
و تالش می کنند در برابــر آن اقدام کنند. آن ها با 
توانمند کردن خود بر روابــط قدرت اثر می گذارند 
همان روابطی که آن ها را در خانواده و جامعه ناتوان 
کرده بود. پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند یکی 
از مهم ترین آثار پس انداز برای زنان، مشــارکت در 
تصمیم گیری های خانوادگی بوده اســت. استقالل 
مالی برای زنان این فرصت را فراهم کرده تا در جایگاه 
تصمیم گیــری قرار بگیرند. آن ها پس انداز را راهی 
می داننــد که به آن ها کمک می کند به عنوان یک 
موجود دارای کرامــت، طرح زندگی مطلوبی بریزند 
و آن را اجــرا کنند. امری که به اســتقالل و آزادی 
آنان اســتمرار می بخشد و از داشتن حق شخصی و 
اعمال اراده آزاد، به ویژه در خانواده حمایت می کند. 
پیشرفت و حل مشکالت خانواده، برنامه ریزی عقالیی 
و افزایش فرهنگ صرفه جویــی از دیگر پیامدهای 

توسعه پس انداز زنان است.

بررسی چرایی پس انداز و مصرف در زنان تهرانی
پس انداز برای زنان، تنها ابزار حفظ سرمایه نیست


