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تاثیرسیاستهایپولیبرعملکردبانکها

مالیات

شوکهایمنفیومثبتبانظامبانکیچهمیکنند
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درمالیاتستانی

نکاتیدربارهعملیات
بازارباز

بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران در پنجاه و 
نهمین مجمع خود، با حضور ریاست محترم جمهوری 
از برنامه جدید سیاســت پولی با به کارگیری عملیات 
بازار بــاز رونمایی کرد.  در طول چنــد مدتی که از 
پخش این خبــر می گذرد، تحلیل هــا، نقطه نظرات 

هشدارها، نقدها و حتی منفی بافی های فراوانی...

برخورد قهری با دارندگان دستگاه های استخراج رمز 
ارز در کشــور هم چنان ادامه داد.  بســیاری از افراد 
این دستگاه ها را از سایت های داخلی مجاز و تحت 
نظارت وزارت صمت خریداری کردند، با این حال به 
بهانه قاچاق، دستگاه آن ها ضبط می شود. این روند 

درحالی ادامه دارد که ستاد مبارزه با قاچاق...

همان طور که بارها گفته شده، دارو هیچ وقت تحریم 
نبوده و اگر وجه کاال به دست فروشنده و تحریم کننده 
برای ایران برســد، کاال به کشور فرســتاده می شود. 
اما متاسفانه این شــرایط سختی که امریکا در تحریم 
ترسیم کرده، شامل همه بانک ها می شود، آنها خیلی 

با احتیاط برخورد می کنند...

اگر رشد سبز وجود خارجی ندارد، تنها راه جلوگیری از 
فاجعه آب و هوایی »رشد معکوس« است، آن هم همین 
حاال، نه ســال ۲۰۵۰: یعنی همین حاال اکثر پروازها را 
متوقف کنیم، گوشت نخوریم، لباس نخریم، خودروی 
شخصی را ممنوع کنیم و جلوی توسعه حومه شهرها را 

بگیریم.یک داستان درباره گرمایش زمین...

ترقی اقتصادی : دولت مجبور است که بخشی از درآمد و کسری بودجه 
خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین کند؛ اما هنوز قواعد و قوانین منسجم 
و مشخصی درباره مالیات ستانی وجود ندارد. اگر مجموعه حاکمیت به دنبال 
افزایش درآمد مالیاتی و قطع وابســتگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی 
اســت باید حتماً به دنبال وضع قوانین، مقررات و سیاست گذاری خوب در 
این حوزه باشــد. هفدهم آذرماه بود که الیحه بودجه سال 1399 به عنوان 
سند دخل وخرج از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این 
الیحه با رشــد 1۴ درصدی نســبت به بودجه ســال 98، به 1988 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده 
بالغ بر ۵63 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.۲6 درصد 
افزایش نشــان می دهد. بر اساس جداول الیحه بودجه کل کشور در سال 
98، منابــع عمومی بودجه این ســال ۴8۴ هزار میلیــارد تومان، درآمد 

توهم
رشدسبز

مصادرهصنعتاستخراج
رمزارزدرایران

تحریمهاباوارداتدارو
چهکرد؟

صفحه 7صفحه 6صفحه 4صفحه 4

aسایمون کوپرaناصر ریاحیaمحمدرضا شرفیaتیمور رحمانی

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید



محیطکسبوکاردرپاییز98بهبودیافت

موانعاصلیکسبوکاردرایران
 ترقــی اقتصادی : مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتــاق ایران، نتایج حاصل از پایش 
ملی محیط کســب وکار کشــور در پاییز 1398 را منتشر کرد که از بهبود این شاخص 
نسبت به فصل قبل حکایت دارد. در این فصل شاخص کسب وکار به رقم 6.۰3 رسیده 
و سه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی 
سیاست ها، قوانین و مقررات و دشواری تأمین مالی از بانک ها نامناسب ترین مؤلفه های 

محیط کسب وکار ارزیابی شده اند.
نتایج پایش ملی محیط کسب وکار کشور در پاییز 1398 از سوی مرکز آمار و اطاعات 
اقتصادی اتاق ایران منتشــر شد. بر اساس نتایج حاصل از این پایش، رقم شاخص کل 
6.۰3 )نمره بدترین ارزیابی 1۰ اســت( محاســبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص 
نســبت به ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1398 با میانگین 6.۰7( است. همچنین این 
ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در اکثر 
اســتان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز 1398، تا 

حدودی مساعدتر شده است.
نظرســنجی های انجام شــده از فعاالن اقتصادی مشــارکت کننده در این پایش نشان 
می دهد در پاییز 1398، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاســت ها، قوانیــن و مقررات و رویه های اجرایی 

ناظر بر کسب وکار« و »دشواری تأمین مالی از بانک ها« نامناسب ترین مؤلفه های محیط 
کسب وکار بوده اند.

در مقابل سه مؤلفه »محدودیت دسترسی به آب«، »محدودیت دسترسی به حامل های 
انرژی )برق، گاز و گازوییل و ...(« و »نحوه اســتقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه 
خدمات و محصول« به عنوان مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به 

سایر مؤلفه ها ارزیابی شده اند.
قابل ذکر اســت که در ۴ دوره نخست اجرای طرح پایش ملی محیط کسب وکار کشور، 
»دشــواری تأمین مالی از بانک ها« به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده 
بود اما در 9 دوره اجرا یعنــی از پاییز 1396 تا پاییز 1398، »غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت« به عنوان نامســاعدترین مؤلفه کسب وکار در 

ایران ارزیابی شده است.
وضعیت کسب وکار در استان ها

بر اســاس یافته های این طرح در پاییز 1398، اســتان های چهارمحال و بختیاری، 
تهران و البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های آذربایجان غربی، 
گیان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کســب وکار نســبت به سایر استان ها 

ارزیابی شده اند.

شرایط بخش های اقتصادی
همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1398، وضعیت محیط کسب وکار در بخش 

خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر ارزیابی شده است.
وضعیت رشته فعالیت های اقتصادی

بررســی ها نشــان می دهد در بین رشــته فعالیت های اقتصادی، رشــته فعالیت های 
»آب رســانی، مدیریت پسماند، فاضاب و فعالیت های تصفیه«، »اطاعات و ارتباطات« 
و »آموزش« به ترتیب دارای بدترین وضعیت کســب وکار و رشــته فعالیت های »سایر 
فعالیت های خدماتی، مالی و بیمه« و »فعالیت اداری و خدمات پشــتیبانی« به ترتیب 
بهترین وضعیت کســب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور 

داشته اند.
شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین

طبق اعام مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران، بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی 
شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1398، عدد 6.1۵ )عدد 1۰ بدترین 
ارزیابی است( به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته 

)تابستان 1398 با میانگین 6.۲۲( است.
بر اســاس نتایج پایش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.۵۰ است که در ارزیابی 
فصل گذشته عدد 6.3۴ حاصل شــده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.87 

است که در فصل گذشته عدد 6.13 ارزیابی شده بود.
نگاه اجمالی نشــان می دهد همانند فصل گذشته محیط نهادی با عدد ۵.87 و محیط 
مالی با عدد 8.۵۴ به ترتیب مســاعدترین و نامســاعدترین محیط ها بر اســاس نظریه 
عمومی کارآفرینی شــین بوده اند. همچنین در این گزارش برای نخســتین بار، موانع و 

مشکات محیط کسب وکار شرکت های دانش بنیان نیز گزارش شده است.

ترقی اقتصادی : استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی گفت: 
حتی یک تمهید راهگشا برای ارتقای بنیه تولیدی در این سند 
مشاهده نمی شود و اگر کل الیحه بودجه را در یک کلمه خاصه 

کنیم می توان آن را سند دفع الوقت دانست.
فرشــاد مومنی در نشســت هفتگی موسســه دیــن و اقتصاد 
اظهار داشــت: ذهنیت تاریخی ســاختار قدرت در ایران  تمایل 
غیرمتعارفی به فرافکنی و نســبت دادن تمــام امور به خارج از 
کشــور دارد. از همین روی توصیه می کنم کار درخشان »شرق 
شناســی« ادوارد ســعید را مطالعه بفرمایید کــه تقریباً برای 
بســیاری از متفکران و جنبش های آزادیبخش عبرت آموز بوده 
است. سعید نشان می دهد غرب در قالب یک پروژه ابتدا حقارت 
اندیشه  ای مستعمره ها را به رخ شان کشید و بعد وجوه ماده آن را 
دنبال کرد. سعید با الهام از فلسفه اسامی می گوید عنصر اصیل 
عنصر بیرونی نیســت بلکه ضعف درونی بســتری برای سیطره 
اندیشــه  دیگران مهیا کرده است. بنابراین با در نظر گرفتن این 
موضوع می توان نتیجه گرفت با طلب مرگ برای دیگران مشکل 

اندیشه ای  حل و فصل نمی شود.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این موضوع ما نیز به جای مرده 
باد و زنده باد باید عقانیت را در کشــور بســط دهیم و ذخیره 
دانایی کشــور را گرامی بداریم که اگر این صاحیت پدیدار شد 
آن موقــع می توانیم بدون برچســب زدن برخورد اعتابخش با 
منتقدان داشته باشــیم، انقاب اسامی نیز با این هدف شکل 
گرفــت البته بعدهــا اتفاقات دیگــری افتــاد. در اوایل انقاب 
مسلمانان روی دیوار می نوشتند، اسام را با منطق به دنیا عرضه 
خواهنــد کرد نه با بی ادبی و اهانت به این و آن. این مســیر نیز 
نیازمند آسیب شناســی اســت که چرا راه را گم کردیم و در در 
مســیری قرار داریم که با طلب مرگ بر دیگران به دنبال چاره 

کار خود هستیم. 
 رییس موسســه دین و اقتصاد بــا واکاوی عواملی که موجب 
گرفتاری اقتصاد ایران شــده اســت، گفت: برای این مورد باید 
دو تاش را بررســی کــرد، یکی از این تاش ها در راســتای 

کاهش مداخله دولت در اقتصاد از ســال 68 و در چارچوب 
بازارگرایی مبتذل اســت و دوم، تاش هایی که برای ارتقای 
بنیه تولیدی کشور صورت گرفته است. در این سه دهه از 

تمام ابزارهای کاسیک و شــناخته شده برای کاهش 
اندازه دولت استفاده کرده و افراطی ترین تاش برای 

خصوصی سازی، حذف سوبسیدها و... را به کار 
گرفته اند که االن پس از سه دهه برآیند آن را 
مشاهده می کنیم. با وجود استفاده افراطی از این 

ابزارها اندازه مداخله دولت در اقتصاد به دو برابر 
اندازه دولت در دوران جنگ رسیده است. یعنی 
این اندازه در شــرایط صلح و وفور درآمدهای 
نفتی نســبت به دوران جنگ در آستانه دو 

برابر شدن است و اگر دقت کنید طیفی که از  بازارگرایی مبتذل 
دفاع می کنند ترجیح می دهند در این مورد صحبت نکنند.

مومنی ادامه داد: همچنین اندازه مداخله حاکمیتی دولت در طی 
3۰ سال گذشته نسبت به زمان جنگ نصف و اندازه مداخله های 
تصدی گرانه جهش پیدا کرده اســت، باید توجه داشت که امور 
حاکمیتی همان امور بسترســاز توسعه اســت که میزان تعهد 
دولت به توسعه انسانی، اجتماعی و زیرساختی را مورد ارزیابی 
قرار می دهد. بودجه عمومی دولت که ناظر بر ســامت، مسکن 
تغذیه و زیرساخت های فیزیکی بویژه برای تولیدکنندگان است 

در این 3۰ ساله اخیر در وضعیت بدی قرار دارد.
مومنی یادآور شد: رکن دیگر ارتقای بنیه تولید توسط بازارگریان 
بر محور تضعیف ارزش پول ملی هدف گذاری شده بود. در سال 
1376 آقای مسعود نیلی به عنوان ویراستار کتابی تحت عنوان 
»اقتصاد ایران« که توسط موسسه نیاوران منتشر شده مقاله ای 
دارند و ایشــان این موضوع را توضیح داده اند. این مقاله بسیار 
جالب است و یک به یک نشان می دهد تصورات ناپخته  و به دور 
از واقعیت، یکی پس از دیگری شکست خوردند و اهداف محقق 
نشــد و ده ها گرفتاری جدید نیز پدیدار شــد. آنهایی که ژست 
می گیرنــد ما با مدل های ریاضــی کار می کنیم یا تئوری داریم 

نتیجه عملکردشان را در این مقاله مشاهده می کنیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: االن این رویکرد با منطق هایش  
ســه دهه کارنامه دارد و وقتی بنده از تعبیر بازارگرایی مبتذل 
اســتفاده می کنم در واقع این موضوع دو وجه دارد؛ یکی از آنها 
عدم توجه به لوازم نهادی است که باعث اجازه عملکرد نیروهای 
بازار را می دهد. دوم اینکه وقتی نتایج توصیه های آنها آشــکار 
می شــود، نتایج آن را نمی پذیرد و می گویند تئوری ما درست 
بوده اما بد اجرا شــده اســت. البته بنده مستنداتی از صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی در کتابم ارائه کرده ام که آنها در 
آموزش  به کارشناسان خود توصیه می کنند وقتی نتایج کار به 
بحــران انجامید هیچ گاه زیر بار 

آن نروید و بگویید توصیه های ما را بد اجرا کردند و این کلیشه 
تا امروز ادامه داشته است. اینها همان هایی هستند که در موضوع 
افزایش قیمت حامل های انرژی، برای احمدی نژاد هورا کشیدند 
و وقتی که این موضوع به بحران و بن بست رسید دوباره گفتند 

بد اجرا شده است.
رئیس موسســه دین و اقتصاد خاطرنشــان کرد: بی شمار داده 
رســمی داریم که بازارگرایی مبتذل از نظر بنیه مالی، دولت را 
تبدیــل به فرومانده ترین دولت موجود در جهان کرده اســت و 
شاید حداکثر 1۰ کشور از نظر فروماندگی مالی وضعیت بدتری 
نسبت به ایران داشته باشند. برای این موضوع در اقتصاد سیاسی 
عناوین مختلف مانند دولت فرومانده یا دولت تسخیر شده برای 
آن اســتفاده می کنند.  مومنی در توضیــح تاش های صورت 
گرفته برای ارتقای بنیه تولید گفت: شاخص رابطه مبادله یکی 
از راهبردی ترین شــاخص ها برای نسبت تجارت با توسعه است. 
این شاخص نشــان می دهد ایران یکی از بی سابقه ترین سطوح 
ســقوط به سمت خام فروشــی و دوری از تولید صنعتی مدرن 
را تجربــه می کند و چقدر غم انگیز که هیچ کدام از موسســات 
راهبردی به این گونه مســائل توجه نمی  کنند. به طور متوسط 
در سال 67 که یکی از بدترین سال های عملکرد اقتصادی پیش 
از تعدیل ســاختاری بود به ازای هر تن صادرات غیرنفتی، 8۵۰ 
دالر عاید کشــور می شــد که این رقم در دهه های 8۰ و 9۰ به 
یک ســوم و یک چهارم سقوط کرده است یعنی در دوره ای که 
خصوصی ســازی، حذف سوبســیدها و افزایش نرخ ارز صورت 
گرفته اســت. وی افزود: همچنین در چارچوب این مناســبات، 
ارزبری تولید صنعتی مدرن به طور فاجعه آمیزی افزایش یافته 
است. به طوری که بر اســاس سند برنامه چهارم توسعه که در 
سال 8۴ اباغ شده است، رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گذاری 
شــده بود که بهــای ارزی تحقق این رشــد 8 درصدی در آن 
ســال، 16.۵ میلیارد دالر بود که این رقم در سال 96 به 6 برابر 
آن رســیده است و رئیس ســازمان برنامه و بودجه  نیز تحقق 
رشــد اقتصادی 8 درصــدی را منوط به 
دریافت ســاالنه ۲۰۰ میلیارد دالر 
دانسته اند. این آمار نشان دهنده 
عمق وابستگی ذلت آور 

به دنیای خارج است.
این اقتصاددان متذکر شــد: این مناسبات ذینفعان قدرتمندی 
پیدا کرده اســت که راه را برای اصاح بسته اند. از همین روی 
حکومت گران در انتخاب سرنوشت ســازی قرار دارد. باید توجه 
داشــت با این میزان خام فروشی شعارهای ضدامپریالیستی نیز 
توخالی است چون با این کار فرصت های شغلی تحصیل کردگان 
را دو دســتی تقدیــم آنهایی می کنیم که در شــعار می گوییم  
اســتکبار جهانی هستند. بر اســاس مطالعات صورت گرفته به 
ازای هر یک میلیارد تومان واردات کاالهای ســاخته شده قابل 
تولید در کشور حدود 36 تا 1۰۰ هزار فرصت شغلی در اقتصاد 
از بین می رود. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و ما شرایط 
حاد پیدا کردیم کسانی به درستی این ایده را مطرح کردند که با 
لیست بلندباالیی از اگرها و اصاح راهبردها می توان تهدیدهای 
تحریم را به فرصت تبدیل کرد اما وقتی به جهت گیری اســناد 
رسمی نگاه می کنید قفل شدگی به بازارگرایی مبتذل همچنان 

حرف اول را می زند.
وی با انتقاد از الیحه بودجه ســال 99 گفت: حتی یک تمهید 
راهگشا برای ارتقای بنیه تولیدی در این سند مشاهده نمی شود 
و اگر کل الیحــه بودجه را در یک کلمه خاصه کنیم می توان 
آن را سند دفع الوقت دانســت. در حالی که تمام گزارش های 
رسمی و تحلیلی می گویند حتی اگر از همین فردا اراده ای برای 
متوقف کردن تحریم ها وجود داشته باشد روند اجرایی آن ۵ تا 
1۰ سال طول می کشــد اما جهت گیری این بودجه آمیزه ای از 
خام فروشی، آینده فروشی، وام گیری داخلی و خارجی، فشار بر 

تولیدکنندگان،  مردم و فرودستان است.
مومنی گفت: هفته پیش رســانه ها اعــام کردند که کولبران 
می توانند 898 کاال را ثبت ســفارش کنند. باید توجه داشــت 
که پدیده کولبری یکی از فاجعه آمیزترین جلوه پشت به توسعه 
کشــور است و متاسفانه با افتخار اعام می شود که به آن رونق 
می دهیم. در حالی که به جای آن، باید در مناطق مرزی اقدامات 
ســازنده، اعتابخش و توســعه ای انجام شود تا جمعیت عمدتا 
تحصیلکرده به اشــتغال رو بیاورند و بــا عزت نفس و بالندگی 
مســائل خود، خانواده و منطقه را راه حل کنند. همچنین آیین 
نامــه واردات ته لنچی را طراحی کرده اند، ببینید همه دغدغه ها 

معطوف به حیطه هایی می شود که مشوق واردات است.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه عامه افزود: ما در نیمه اول بهمن 98 
هســتیم و با این بودجه و دغدغه هایــی که وجود دارد تنها راه 
باقی مانده برای جبران کسری بودجه شاید جهش نرخ ارز باشد، 
منتهــا چون عوارض و افتضاحات ســال 97 در این زمینه 
هنوز از یادها نرفته اســت احتماالً این 
کار در سال 98 صورت نمی گیرد 
اما یک دفعه عزیزان در معرض 
غافلگیری ها قرار خواهند گرفت که 
در نهایت مشخص می شود که کلید آن 
غافلگیری ها را نیز خودشان زده اند و با این 
رویکرد دور باطل فقر و فاکت اجتناب 

ناپذیر است.

باریکشدنمسیرهایقانونیبرای
CFTتصویبلوایحالحاقبهپالرموو

بیــش از یک ســال از مهلــت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای نظر دهی 
درباره لوایح الحاق ایران به کنوانســیون 
های پالرمو و  CFT گذشــته اســت. 
براســاس آیین نامه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، اگر این مجمع طی یک 
سال نظر خود را نسبت به موضوعی اعام 
نکند، نظر شــورای نگهبان در مورد آن 
موضوع مد نظر قرار می گیرد.  از آنجایی 
که شــورای نگهبان رای به عدم تصویب 
لوایح الحاق ایران به این کنوانســیون ها 
داده بود، این لوایح تصویب نمی شــود. اینطور به نظر می رســد که تصویب این لوایح 
از مســیرهای عادی قانونگذاری دیگر ممکن نیست، مگر اینکه از راه های دیگر، مثل 
دستور رهبر معظم انقاب،  جلسات سران قوا و شورای عالی امنیت ملی، تصویب لوایح 

پیگیری شود.
عدم تصویب لوایِح الحاق به کنوانســیون های پالرمو و CFT یک خود تحریمی است 
و به نفع ایاالت متحده آمریکا به عنوان تحریم کننده ایران، عربســتان سعودی و رژیم 
صهیونیستی است. با عدم الحاق به این کنوانسیون ها، تحریم های آمریکا علیه اقتصاد 
ایران فراتر می رود. حتی مســئوالن کشــورهایی مثل چین و روســیه هم در ارتباط 
اقتصادی با ایران مشــکات بیشــتری پیدا می کنند. با توجه به حساسیت این لوایح، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید معطل می کرد و باید زودتر درباره این لوایح اقدام 

کرده و تصویب آن را دنبال می کردند.
FATF  یک سیســتم نظارتی است و به طور قطع، خطر پیوستن به آن برای اقتصاد 
ایران کمتر از نپیوستن به آن است و محدودیت های بیشتری را برای کشور ایجاد می 
کند. در ظاهر با عدم پیوســتن به این لوایح تحریم نمی شویم اما با عدم الحاق به این 
کنوانســیون ها، به دنیا این پیام را مخابره می کنیم که ما مخالف ایســتادن در مقابل 
جرائمی مثل پولشــویی و حمایت مالی از تروریسم هستیم. این درحالی است که در 
کشــور ما قوانینی برای مقابله با این جرائم وجود دارد و نســبت به مبارزه با آن جدی 

هستیم.

اقتصادایراندرسال2020چطورپیشمیرود؟

نرخبیکاریکشوربیشترشد
ترقی اقتصــادی : تولید ناخالص داخلی ایران در ســال ۲۰19 حــدود 7.1 درصد 
کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰18 است. 
جاری شدن سیل های ویرانگر، بازگرداندن تحریم ها توسط ایاالت متحده آمریکا و افزایش 
تنش ها با عربســتان سعودی، اقتصاد را با مشــکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی 

صادرات شده است.
طبق گزارش ســازمان ملل، پیش بینی می شــود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ با توجه 
بــه تأثیر کاهش قیمت نفت، تحریم های ایاالت متحده آمریکا و ناآرامی های اجتماعی، 
منقبض تر شود. معاونت اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به چشم انداز وضعیت اقتصاد 

ایران پرداخته است.
طبــق این گزارش، تولیــد ناخالص داخلی ایران در ســال ۲۰19 حــدود 7.1 درصد 
کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰18 است. 
جاری شدن سیل های ویرانگر، بازگرداندن تحریم ها توسط ایاالت متحده آمریکا و افزایش 
تنش ها با عربســتان سعودی، اقتصاد را با مشــکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی 
صادرات شده است. سرمایه گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی در میان ناآرامی های 
اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. بااینکه در حال حاضر دولت هزینه های خود 
را برای رفع چالش های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران 
به قلمرو مثبت چندین سال طول می کشد. کمبود شدید تنوع اقتصادی ایران، همچنان 
چشم انداز اقتصادی کشور را مبهم می سازد. بااین وجود طبق پیش بینی ها انتظار می رود 
رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲1 کمی بهبودیافته و به ترتیب به رقم های 
منفی ۲.7 درصد و منفی 1.۲ درصد برسد. طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم ساالنه 
در ســال ۲۰19 در ایران و بســیاری از دیگر کشورها ازجمله آرژانتین، سودان جنوبی، 
بولیوی و ونزوئا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کان مواجه هستند، 
بیشتر شده است. طی ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲1 پیش بینی می شود نرخ تورم ایران تا 
حدودی کاهش یابد. مالیات ها و مقررات زیست محیطی که برای جلوگیری استفاده از 
ســوخت های فسیلی طراحی شده اند ممکن است، حداقل در یک دوره انتقال، منجر به 
هزینه های باالتر کاالهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی شوند. ازآنجاکه 
این کاالهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی 
اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت. یکی از مثال های این گزارش در این زمینه 
مربوط به اعتراضات گسترده مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و کاهش یارانه 
سوخت در ایران و کشــورهای دیگر ازجمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر 
جنبه های سیاســی-اقتصادی چنین اقداماتی است. بااین حال، نمونه های بی شماری از 
اقدامات موفقیت آمیز اصاحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه 
کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می دهد که سیاست حذف یا کاهش 
یارانه انرژی، باید به گونه ای طراحی شود که با توجه به پیامدهای و تأثیر آن بر نابرابری، 
در صنایع و شهروندان آسیب دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد. به گزارش معاونت 
اقتصادی اتاق تهران و براســاس برآوردهای سازمان ملل انتظار می رود نرخ بیکاری در 
ایران در سال ۲۰19 با افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰18 مواجه باشد و به 1۲.8 
درصد برسد. حدود 3۵ درصد جوانان ایران )در سن ۲۰ تا 3۴ ( نه در حال اشتغال و نه 
در حال تحصیل یا یادگیری هستند. این نرخ برای مردان حدود 1۰ درصد و برای زنان 

حدود 6۰ درصد است.

چرخمسکندرحالچرخیدناست

رشد3درصدیمتوسطقیمتمسکن
ترقی اقتصادی : میزان معامات و متوســط قیمت در دی ماه سال جاری رشد کرده 

است. با این حال قیمت در بعضی مناطق تهران عقب نشینی کرده است.
هر چند روند معامات و رشد قیمت ها در بازار مسکن به شدت سال گذشته نیست با 
این حال آمارها از فرورفتن مسکن در رکود عمیق هم نمی گوید. براساس گزارش های 
تازه از بازار مســکن در دی ماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در پایتخت رشد کرده و معامات نسبت به آذرماه افزایش یافته هرچند قیمت در بعضی 
مناطق عقب نشینی کرده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 
13 میلیون و 88۲ هزار تومان رسیده است. این میزان در آذرماه 13 میلیون و ۴77 هزار 
تومان بود اما آمارهای دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد، در اولین 
ماه گذشته از زمستان، تورم مسکن به 3 درصد رسیده است. هم چنین میانگین قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در دی ماه سال گذشته، 9 میلیون و 778 هزار و ۴۰۰ تومان 
بوده که نشان می دهد تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه سال جاری به ۲9.۵ درصد 
رســیده است. در دی ماه سال جاری 1۰ هزار و 86۲ فقره معامله مسکن ثبت شده که 
رشد 13.۲ درصدی را نسبت به  ماه آذر 98 و 36.7 درصدی را نسبت به دی ماه سال 
گذشته نشان می دهد. گران ترین معامله در شهر تهران در منطقه یک ثبت شده است. 
متوسط قیمت مسکن در این منطقه در آذرماه 3۰ میلیون و 8۵ هزار تومان بود که در 
دی ماه به 3۰ میلیون و ۲1 هزار تومان رسیده است. ارزان ترین خانه هم در منطقه 18 
تهران معامله شده است. متوسط قیمت در این منطقه در دی ماه 98، 6 میلیون و ۴89 
هزار تومان بوده که  ۴ درصد افزایش یافته اســت. در مناطقی از تهران مثل منطقه ۵ 
که بیشترین میزان رشد قیمت را ثبت کرده بود و مناطق7، 16، 17، 19 و ۲۲ متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دی ماه کاهش یافته است. با آغاز سال 98 و پیش 
بینی به اوج رسیدن قیمت در تیر و مرداد این سال، بعضی تحلیل ها از آغاز دوره رکود 
مسکن در فصل های سرد سال گفت با این حال تحوالت بازار، رشد منفی معامات را 
نشان نمی دهد. بعضی کارشناسان پیش بینی کردند که با توجه به بروز سیل و تاش 
دولت برای ساخت و ساز بیشتر و رونق فعالیت های ساختمانی، بازار مسکن دست کم 
تا پایان سال 98 رنگ رکود را به خود نبیند. کلید زدن طرح مسکن ملی، افزایش سقف 
تســهیات مسکن از محل اوراق و باال بردن شرط ســنی برای خرید خانه از محل وام 

مسکن، از اقدامات دولت برای کمک به طرفین بازار بوده است.

ترقی اقتصادی : دولت مجبور است که بخشی از درآمد و کسری 
بودجه خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین کند؛ اما هنوز قواعد 
و قوانین منســجم و مشخصی درباره مالیات ستانی وجود ندارد. اگر 
مجموعه حاکمیت به دنبال افزایش درآمد مالیاتی و قطع وابستگی 
بودجه عمومی به درآمدهای نفتی اســت باید حتماً به دنبال وضع 

قوانین، مقررات و سیاست گذاری خوب در این حوزه باشد.
هفدهم آذرماه بود که الیحه بودجه ســال 1399 به عنوان ســند 
دخل وخرج از ســوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل 
این الیحه با رشد 1۴ درصدی نسبت به بودجه سال 98، به 1988 
هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در 
سال آینده بالغ بر ۵63 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 
جاری 8.۲6 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس جداول الیحه 
بودجه کل کشور در سال 98، منابع عمومی بودجه این سال ۴8۴ 
هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی 79 هزار 
میلیارد تومان و بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسســات 
غیرانتفاعی نیز 1.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شــده است. دولت 
در الیحه بودجه ســال آینده کل کشــور پیش بینی کرده اســت 
درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲7 درصد نســبت به قانون 

بودجه سال جاری افزایش دهد.
در همین راســتا ،مهدی پازوکی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه عامه 
طباطبایــی  در این زمینه می گوید: درآمدهای دولت در حوزه نفت 
به شدت کاهش یافته و صادرات نفت به زیر 3۰۰ هزار بشکه در روز 
رســیده اســت. طبق این درآمد به اجبار بودجه بدون احتساب یا با 
حداقل تأثیر درآمدهای نفتی بسته شده است. دولت در تاش است 
تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و در مقابل مردم به خصوص 
فعاالن اقتصادی می کوشند ثابت کنند استعداد پرداخت مالیات آن ها 

اندک است.
او در پاســخ به اینکه دولت با چه تدبیری می خواهد به هدف خود 
برســد؟ می گوید: تأمین مالی مخارج حکومت از منشــأ مالیات بر 
فعالیت های اقتصادی و استقال بودجه از درآمدهای نفتی چند دهه 
است که همواره بر روی کاغذ و شفاهی مورد تاکید سیاست گذار بوده 

اســت؛ اما وجود درآمدهای نفتی سهل الوصول تاکنون اجازه نداده 
است که این تاکید در چارچوب برنامه ای منسجم و اندیشیده شده 

شکل عملیاتی به خود بگیرد.
پازوکی می گوید: دولت مجبور اســت که بخشی از درآمد و کسری 
بودجه خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین کند؛ اما هنوز قواعد 
و قوانین منسجم و مشخصی درباره مالیات ستانی وجود ندارد. برای 
همین یک روز از مالیات بر سپرده می گویند، از مالیات هنرمندان، 
معافیت مالیاتی، مالیات بر ماشین و ویای لوکس تا مالیات مناطق 

آزاد و مناطق ویژه.
او ادامه می دهد: همه این ها نشــان از تشتت آرا، بی برنامه گی و عدم 
وجود قوانین خوب و کارآمد در حوزه مالیات ستانی دارد. اگر مجموعه 
حاکمیت به دنبال افزایش درآمد مالیاتی و قطع وابســتگی بودجه 
عمومی به درآمدهای نفتی اســت باید حتماً به دنبال وضع قوانین 

مقررات و سیاست گذاری خوب در این حوزه باشد.
او تاکید می کند: این روزها که موعد طرح بودجه سال آتی در مجلس 
و تصویب آن است، پیشنهادهایی درباره اخذ مالیات مطرح می شود 
که به نظر می رســد بیش از آنکه حاصل یک چارچوب فکری رشد 
محور، اقتصاد کارآمد و قوانین خوب باشــد، حاصل گردش دغدغه 
دولت برای تأمین درآمد خود است. اینکه تنها دغدغه دولت تأمین 
مالی مخارج خود در سال آتی است و توجهی به اثرات ماندگار این 

سیاست ها بر تغییر رفتار عامل های اقتصادی ندارند. 
استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی ادامه می دهد: وقتی دولت از 
وضع مالیات بر خانه و ماشین لوکس حرف می زند، تکلیف کسانی 
که همین ویای لوکس را در خارج از کشور خریداری می کنند یا در 
کشور ترکیه یا گرجستان سرمایه گذاری می کنند چیست؟ رویه های 

نادرست درنهایت به فرار سرمایه می انجامد.

او تاکید می کند: یکی از مهم ترین برنامه های دولت باید از بین بردن 
معافیت مالیاتی باشــد؛ معافیت مالیاتی به معنای هدفمند شــدن 

معافیت ها است.
به گفته پازوکی برای از بین بردن معافیت ها قانون نیاز اســت البته 
دولــت برای لغو معافیت هــا مالیاتی الیحه ای را آمــاده می کند و 
امیدواریم در این مجلس بررســی و تصویب شود. یکی از بحث های 
اصاح ســاختار بودجه این اســت که مالیات به منبع پایدار درآمد 
دولت تبدیل شود. مثًا مالیات بر مجموع درآمد خانوار حتماً می تواند 
ما را یک قدم به عدالت مالیاتی نزدیک کند اما این ها زمانی می تواند 
محقق شــود که کل اقتصاد ایران مالیات دهد نه ۴۰ درصد اقتصاد 

کشور.
پازوکــی تاکید می کند: به نظر من اگر دولت ســازمان دهی وصول 
مالیــات را اصاح کنــد و از دســتاوردهای نظــام مالیاتی جهان 
توسعه یافته اســتفاده کند، قطعاً درآمد مالیاتی بیشتر خواهد شد. 
البته من با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم. افزایش نرخ مالیاتی در 
شرایط فعلی باعث شدت یافتن رکود می شود. باید حتماً رویه های 

مالیاتی ثابت باشد، نه اینکه سلیقه ای برخورد شود.
او ادامه می دهد: ما اگر بتوانیم از دســتاوردهای سیســتم مالیاتی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کنیم به نظر می رسد مشکات 
تمام می شود. باید از تکنولوژی ها برای رصد درآمدها استفاده کنیم. 
باید سیستمی طراحی کنیم و در این سیستم شفافیت معنادار باشد.

او تصریــح می کنــد: امیدواریم با طراحی سیســتم جامع مالیاتی 
و بازنگری در قانون مالیاتی با اســتفاده از اهرم شفافیت اطاعاتی 
تکنولوژی اطاعات و تجربه های قبلی،  ســعی کنیم پایه مالیاتی را 
گســترش دهیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم تا معافیت مالیاتی 
به صفر برســد. در ضمن باید رویه های دقیق و منســجمی بر نظام 
مالیاتی حاکم باشد؛ همه باید بر اساس درامد خود مالیات دهند اما 
با رویه منسجمف دقیق و شفاف؛ اگرچه معتقد هستم سرمایه گذاری 
در مناطق محروم برای چند سال باید از مالیات معاف باشد اما همه 
معافیت ها باید در قانون به طور دقیق عنوان شود تا با آن به صورت 

سلیقه ای برخورد نشود.

توانپرداختمالیاتتوسطفعاالنبخشخصوصیاندکاست

بیبرنامهگیدرمالیاتستانی
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ترقی اقتصادی : تا اواخر قرن بیســتم میادي، نظریه هاي مالي نئوکاســیک پارادایم حاکم 
بر بازارهاي مالي بود. عقایي بودن انســان پیش فرض اصلي این نظریه ها بود، موضوعي که در 
دهه هاي اخیر و به طور عمده با ورود مباحث روان شناسي به حوزه اقتصاد و مالي به چالش کشیده 

شد و به تدریج به گفتمان غالب در میان نظریه پردازان حوزه مالي تبدیل شد. 
آنچه در ســطح خرد مالي رفتاري درباره آن مطالعه مي شــود، سوگیري هاي رفتاري و تأثیري 
است که این سوگیري ها بر عملکرد افراد مي گذارد. سوگیري هاي رفتاري گاهي به بروز خطاهاي 
شناختي در افراد منجر مي شوند. خطاهاي شناختي نوعي ساده سازي ابتکاري است که از تمایل 
ذهن به ایجاد میان برهاي ذهني به جاي درگیرشدن در مباحث تحلیلي و پیچیده نشئت مي گیرد. 
به طور کلي زماني که افراد در وضعیت تصمیم گیري هاي سخت و پیچیده قرار مي گیرند، به دلیل 
توجه به میان برهاي ذهني، ممکن است تصمیم هاي غیربهینه اي بگیرند. ناصر جمشیدی، حسن 
قالیباف اصل و محمد اســماعیل فدایی نژاد در پژوهشی که نتایجش را در دوره ۲1 و شماره ۲ 
فصلنامه »تحقیقات مالی« دانشــگاه تهران با عنوان »بررسي سوگیري هاي رفتاري و عملکرد 
سرمایه گذاران حقیقي بورس اوراق بهادار تهران« منتشر کرده اند، به این مسئله پرداخته اند. در 

واقع، آنها به روان شناسی سهامداران بازار بورس در ایران پرداخته اند.
نکته ای کلیدي که در بررسي رفتار سرمایه گذار به طور اعم و سوگیري هاي رفتاري به طور اخص 
وجود دارد این است که افراد در جوامع مختلف به دلیل تاریخ تکاملي مشترک، مستعد تکیه بر 
غیرمستدل هاي یکسان و متعاقب آن در معرض سوگیري هاي یکساني هستند. ممکن است افراد 
در جوامع و فرهنگ هاي مختلف سوگیري هاي رفتاري متفاوتي داشته باشند و این سوگیري هاي 
رفتاري گاهي تصمیم هاي مالي آنها را متأثر مي کند. به بیاني دیگر، نقش عامل فرهنگ در وجود 
سوگیري، نوع و شدت سوگیري هاي رفتاري بسیار مهم و انکارناپذیر است. عاوه بر این، ممکن 
است تفاوت در تجارب زندگي و آموزش ها موجب تفاوت در بروز سوگیري هاي رفتاري شود. براي 
مثال، سیستم آموزشی کشورهای آسیایي دانش آموزان را به جاي انتقاد از سنت ها و رویه ها به 
پیروي از آنها تشویق مي کند. این در حالي است که سیستم آموزشي آمریکا دانش آموزان را براي 
به چالش کشاندن عقاید خود و دیگران تشویق مي کند. آنها نشان دادند این سبک تفکر انتقادي 
فرهنگ غربي، تمایل به برخي ســوگیري هاي رفتاري از جمله فرااعتمادي را کاهش مي دهد. 
بنابراین با توجه به تفاوت هاي ذکرشده، انتظار مي رود سوگیري هاي رفتاري )از حیث علت، نوع، 
میزان شــیوع تأثیرگذاري بر عملکرد و...( در میان سرمایه گذاران جوامع مختلف متفاوت باشد. 
از ســویي دیگر، ارتباط میان سوگیري هاي رفتاري و عملکرد سرمایه گذاران موضوعي است که 
محققان در ادامه مباحث رفتاري به آن توجه کردند. به طور کلي، سوگیري هاي رفتاري مختلف 
موجب بروز رفتارهاي متفاوتي در میان سرمایه گذاران مي شود و این رفتارها خود، عملکرد افراد 
را متأثر مي کند. به طور مثال، افراد فرااعتماد معموالً حجم معامات باالیي را تجربه مي کنند و باال 
بودن حجم معامات )به دلیل هزینه مبادله( به بازدهي پایین این افراد منجر می شود.با توجه به 
موارد بیان شده و همچنین با توجه به اینکه سرمایه گذاران حقیقي در بازار سهام ایران از جمله 
اصلي ترین بازیگران هستند و به طور میانگین بیش از نیمي از حجم معامات ُخرد در بازار را به 
خود اختصاص مي دهند، روي رفتار و عملکرد واقعي آنها مطالعه و بررسي کمتري شده است. این 
مطالعه در نظر دارد با بررسي سه مورد از متداول ترین سوگیري هاي رفتاري شامل فرااعتمادي، 
نماگري و اثر تمایاتي و همچنین ارتباط میان این سوگیري ها و عملکرد سرمایه گذاران حقیقي، 
بخشي از خأل موجود در این حوزه را پر کند. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش هاي داخلي و 
خارجي متمایز مي کند این است که تحقیقات داخلي پیشین سوگیري هاي رفتاري را به صورت 
پیمایشي و پرسش نامه اي بررسي کرده اند. با این حال، در این تحقیق سوگیري هاي رفتاري از 
طریق صورت وضعیت پرتفوي افراد بررسي شده است، همچنین عاوه بر سوگیري هاي رفتاري، 
ارتباط میان این سوگیري ها و عملکرد افراد بررسي مي شود. از سویي دیگر، برخاف تحقیقات 
خارجي صورت پذیرفته که سوگیري هاي رفتاري را با استفاده از یک نمونه محدود )به طور عمده 

با اســتفاده از داده هاي یک کارگزاري( بررسي مي کنند و طبیعتا قابلیت تعمیم کمي دارد، در 
این تحقیق داده هاي معاماتي تمامی ســرمایه گذاران حقیقي بورس اوراق بهادار تهران بررسي 
شــده اســت. در نهایت اینکه بر خاف اکثر تحقیقات مرتبط که در کشورهاي توسعه یافته و با 
نگرش هاي فردگرایي صورت پذیرفته در این تحقیق سوگیري هاي رفتاري در یک کشور در حال 
توســعه و با ویژگي هاي جمع گرایي بررسی شده است. یکی از مهم ترین سوگیري هاي رفتاري 
که تاکنون موضوع پژوهش هاي بســیاري بوده، سوگیري فرااعتمادي است. فرااعتمادي نتیجه 
ساده سازي هاي ابتکاري )براي مثال خودفریبي( است و زماني اتفاق مي افتد که افراد تمایل دارند 
خود را بهتر از آن چیزي که واقعا هستند در نظر بگیرند. سرمایه گذاري که فرااعتماد است تمایل 
دارد توانایي خود را براي کسب بازده بیشتر باالتر از دیگران در نظر بگیرد. از این رو سرمایه گذار 
فرااعتماد اغلب زیاد معامله مي کند و ریســک هاي مرتبط سرمایه گذاري فعال را کمتر تخمین 
مي زند. بنابراین افراد با توانایي واقعا باال و افراد با این باور اشتباه که آنها توانایي باالیي دارند هردو 
زیاد معامله مي کنند.به طور کلي فرض مي شــود تعداد سرمایه گذاراني که واقعا توانایي باالیي 
دارند در مقایسه با سرمایه گذاران فرااعتماد بسیار کمتر است، از این رو، این اعتقاد وجود دارد که 
پراکسي فراواني معامات اغلب به طور میانگین نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران فرااعتماد است. 
اکثر پژوهش هاي صورت پذیرفته در زمینه فرااعتمادي به این نتیجه رســیده اند که فرااعتمادي 
موجب عملکرد ضعیف تر سرمایه گذاران مي شود. یکي دیگر از سوگیري هایي متداول در بازارهاي 
مالي که موضوع پژوهش هاي بســیاري بوده سوگیري نماگري است. نماگري تمایل به تکیه بر 
کلیشه ها براي ایجاد یک قضاوت است. براي مثال، شخصي که بر نماگري تکیه مي کند ممکن 
است بازده آتي یک سهم خاص را به دلیل اینکه عملکرد گذشته آن مطلوب بوده است، به گونه اي 
جسورانه مطلوب پیش بیني کند. این امر به این دلیل است که آنها قضاوتي را شکل مي دهند که 
بیان مي دارد عملکرد مطلوب گذشــته، معرف سهمي ارزنده است. به هر حال، نماگري به دلیل 
کم توجهي به فاکتورهاي مهم، به چنین پیش بیني هاي بیش از حد جسورانه اي منجر مي شود. 
همچنین، ممکن است ســرمایه گذاران بازده گذشته نزدیک را نماینده اي از آنچه مي توانند در 
آینده به دست بیاورند، در نظر بگیرند. این ساده سازي ذهني سوگیري تعمیم روند نامیده مي شود 
که نوعي از سوگیري نماگري است. ممکن است سرمایه گذاران، به دلیل سوگیري تعمیم روند، 
سهامي را بخرند که قیمت آن اخیرا افزایش یافته است. سرمایه گذاران ترجیح مي دهند سهامي 
را که اخیرا بازده غیرعادي مثبتي داشته بخرند، با این تفکر که روند قیمتي گذشته نماینده اي 

از روند قیمت آینده است.

از سوگیري هاي متداول دیگر در بازارهاي مالي اثر تمایاتي است که به معناي نگهداري سهام 
بازنده و فروش سهام برنده است. اثر تمایاتي از جمله کاربردهاي تئوري چشم انداز است. ویژگي 
حساســیت نزولي تئوري چشم انداز که محققان از آن به عنوان مکانیزم اساسي اثر تمایاتي یاد 
مي کنند، بیان مي دارد چنانچه سهمي در ناحیه سود باشد، سرمایه گذار ریسک گریز می شود و 
به فروش آن سهم متمایل مي شود و چنانچه سهم در ناحیه زیان باشد، سرمایه گذار ریسک پذیر 
می شود و سهم را نگه مي دارد. با این حال، مدل هاي تئوریک اخیر بیان مي کنند که ارتباط بین 
اثر تمایاتي و تئوري چشــم انداز پیچیده تر اســت. از یک سو، برخی تحقیقات رفتار نقد کردن 
سهام را بررسي کرده و دریافته اند که رفتار سرمایه گذار پیروي کننده از تئوري چشم انداز، با اثر 
تمایاتی سازگار است. از سوي دیگر، تحقیقاتی هم هستند که نشان داده اند تئوری چشم انداز 
اغلب اثر تمایاتي معکوس شــده را پیش بیني مي کند، به طوري که در آن سرمایه گذاران تمایل 
دارند سهام زیان ده را سریع تر از سهام سودآور بفروشند.پژوهش هاي داخلي انجام شده در ارتباط 
با سوگیري هاي رفتاري در سطح ســرمایه گذاران حقیقي به طور عمده به بررسي و رتبه بندي 
سوگیري هاي رفتاري به صورت پرســش نامه اي پرداخته است یا این سوگیري ها در سطح بازار 
و شــرکت ها بررسي شــده و به ندرت داده هاي معاماتي ســرمایه گذاران حقیقي براي بررسي 

سوگیري هاي رفتاري آنان بررسي شده است.
 دستاوردهای تحقیق: سه سوگیری متداول رفتاری

در این پژوهش سه مورد از متداول ترین سوگیري هاي رفتاري سرمایه گذاران در بازارهاي مالي 
یعني ســوگیري فرااعتمادي، نماگري و اثر تمایاتي بررسي شــد. همچنین ارتباط میان این 
ســوگیري ها و عملکرد بررسي و تحلیل شد . نتایج به دست آمده از سوگیري فرااعتمادي نشان 
مي دهد اگرچه سرمایه گذاران حقیقي در بازار سرمایه ایران فراواني معامات به نسبت باالیي دارند 
)نرخ گردش پرتفوي ســرمایه گذاران ایراني حدود دو برابر سرمایه گذاران آمریکایي است اما در 
ارتباط با شاخص هاي تنوع  تمرکز پرتفوي )میانگین تعداد نماد پرتفوي و مجموع مربعات وزني 
پرتفوي(، از وضعیت متنوع تري برخوردار هســتند. از سویي دیگر، بررسي ارتباط میان فراواني 
معامات و بازدهي نشان مي دهد سرمایه گذاراني که فراواني معاماتي باالتري داشته اند بازدهي 
باالتري نیز کســب کرده اند. در این خصوص اگرچه اغلب پژوهش ها نشــان داده اند که فراواني 
معاماتي بیشــتر به کسب بازده ضعیف تر منجر مي شــود، با این حال، سرمایه گذاران با مزیت 
اطاعاتي بیشتر و توانایي معاماتي باالتر نیز معموال فراواني معاماتي باالیي دارند و البته بازدهي 
باالتري نیز کسب مي کنند.  بر این اساس و با توجه به نتیجه به دست آمده، حداقل در رابطه با 
بازار سرمایه ایران نمي توان فراواني معامات را به عنوان شاخصي مناسب براي فرااعتمادي در نظر 
گرفت. همچنین بر اساس نتایج، سرمایه گذاران با پرتفوي متمرکزتر بازدهي باالتري داشته اند. 
درباره سوگیري نماگري نیز هم راستا با نتایج پژوهش هاي پیشین، سرمایه گذاران حقیقي سهام 
برنده گذشــته را خریداري مي کنند. همچنین بر اساس نتایج، سرمایه گذاراني که سهام برنده 
گذشته را خریداري کرده اند بازدهي باالتري داشته اند. در نهایت، نتایج بررسي اثر تمایاتي نشان 
مي دهد این پدیده در میان سرمایه گذاران حقیقي بورس تهران امري شایع است. به طور مشخص 
مدت زمان نگهداري سهام برنده )38 روز معاماتي( کمتر از مدت زمان نگهداري سهام بازنده )۵1 
روز معاماتي( است. اما با این حال، افراد با میزان اثر تمایاتي مختلف از نظر عملکرد )میانگین 
بازدهي ماهانه( با یکدیگر تفاوت معناداري ندارند. در این پژوهش ارتباط میان ســوگیري هاي 
رفتاري و پذیرش ریسک بررسي نشده است. بنابراین پیشنهاد مي شود در تحقیقات آتي، عملکرد 
ســرمایه گذاران بر اساس بازده تعدیل شده به ریسک نیز بررسي شود . همچنین سوگیري هاي 
رفتاري سرمایه گذاران ممکن است طي زمان دچار تغییراتي شود. به بیان دیگر ممکن است بعد از 
مدتي برخي از خطاهاي شناختي در رفتار سرمایه گذاران با شدت بیشتر یا کمتري نمود پیدا کند. 
از این رو، بررسي روند تغییرات خطاهاي شناختي سرمایه گذاران طي زمان مي تواند به شناخت 

بیشتر در این زمینه منجر شود.

روانشناسیسهامدارانبورس
گزارشسهامبرندهزودفروشمیرودوسهامبازندهبیشترمیماند

ترقی اقتصادی : دولت و مجلس قصد دارند در الیحه بودجه ســال آینده 
)99( موادی را تصویب کنند که طبق آن تغییرات جدی در ســبک و نحوه 

خصوصی سازی از این پس اتفاق خواهد افتاد.
بعد از گذشت 1۵ سال از اجرای سیاست های خصوصی سازی طبق بازنگری 
در اصل ۴۴ قانون اساسی و کارنامه نامطلوب خصوصی سازی که به تعطیلی 
و ورشکســتگی تعدادی از این کارخانه ها و اعتراضات و بحران های کارگری 
در این مجموعه ها منجر شده است؛ حاال دولت و مرکز پژوهش های مجلس 
هر کدام با پیشنهادهایی به دنبال تغییر روش در واگذاری شرکت ها هستند.

به اعتقاد کارشناســان در سال های گذشــته دولت بیشتر با هدف رد دیون 
تامین منابع و افزایش درآمدهای دولتی اقدام به واگذاری شرکت ها و آن چه 
خصوصی سازی خوانده می شود کرده است و دراین بین باتوجه به واگذاری 
بلوک های بزرگی سهام، بیشتر شرکت های از سوی شرکت های شبه دولتی 
خریداری شــده اند و بیش از اینکه خصوصی شــود؛ »خصولتی« شده اند. 
همچنین کارشناسان معتقدند در طول سال های گذشته که حدود 1۵۰ هزار 
میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی فروخته شده است در قیمتگذاری 
ها و واگذاری ها کوتاهی های بسیاری صورت گرفته و اهلیت افرادی که سهام 
شــرکت ها به آن ها واگذار شده، چندان مورد بررسی قرار نگرفته است و از 
همین رو اداره شرکت ها و مجموعه های صنعتی که واگذار شده اند همچون 
نیشــکر هفت تپه، هپکو اراک و... با چالش های جدی رو به رو شــده است. 
از طرف دیگر باتوجه به اینکه بیشــتر شرکت های واگذار شده از سوی شبه 
دولتی ها خریداری شده است در عمل؛ اجرای سیاست های اصل ۴۴ در 1۵ 
سال گذشته به تقویت بخش خصوصی واقعی در کشور و کاهش تصدی گری 

منجر نشده است.
باتوجه به شــرایط کنونی دولت و مجلس قصد دارند در الیحه بودجه ســال 
آینــده )99( موادی را تصویب کنند که طبق آن تغییرات جدی در ســبک 
و نحوه خصوصی ســازی از این پس اتفاق خواهــد افتاد. البته دولت و مرکز 
پژوهش های مجلس در پیشنهادهای خود با یکدیگر اختاف نظرهایی دارند.

واگذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری
در شــرایطی که بخش خصوصی واقعی به دلیل مشــکات اقتصادی توان 
خرید سهام شرکت های بزرگ را ندارند، دولت تصمیم گرفته است از طریق 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس ســهام این شرکت ها را 
تجمیع وبه عموم مردم بفروشــد. دولــت در قالب بند الف تبصره دوم الیحه 
بودجه پیشنهاد کرده است وزارت اقتصاد مجاز باشد تمام یا بخشی از سهام و 
دارایی های دستگاه های اجرایی دولت را در قالب صندوق های سرمایه گذاری 
در بورس )ETF( به عموم مردم بفروشــد و تا 3۰درصد رقم را به سهامداران 

تخفیف بدهد.
البته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با بررسی این نظر دولت اعام 
کرده است که روش جدید واگذاری سهام شرکت ها اگر چه باعث جمع آوری 
سرمایه های سرگردان مردم خواهد شد ولی تصدی دولت بر شرکت های را 
کاهش نخواهد داد. این مرکز پیشنهاد داده است که سهام شرکت های دولتی 
به روش ثبت سفارش در بورس فروخته شود یعنی سهامداران متقاضی خرید 
سهام، قیمت های پیشنهادی خود را ثبت کرده و پس از پایان سفارش گذاری 

سهام با قیمت های تعیین شده به متقاضیان واگذار شود.  

آیا روش واگذاری سهام شرکت های دولتی از سال آینده تغییر خواهد کرد؟

پوستاندازیدرخصوصیسازی

بازار ســرمایه ایران از زمان آغاز برنامه پنج ســاله اول توسعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی بــه عنوان بســتر اجرای 
خصوصی ســازی و تحقق اقتصاد مردمی در کشور مورد توجه 

ویژه قرار گرفت.
این نهاد پــس از ایفای نقش های خود در عرصه های مختلف 
مالی،طی یک سال اخیر و در شرایط بروز تحریم ها شانه های 
خود را بــرای پذیرش روزافزون مســئولیت های جدی تر در 
تامیــن مالی بخش دولتی و خصوصی آماده کرد و با پذیرش 
شــرکت های جدید و انتشــار انــواع اوراق بــه گردش چرخ 

اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کرد.  
تکیه مالی بر بازار سرمایه در حالی رخ داد که به واسطه اجرای 
سیاست های صحیح پولی و بانکی، امکان جوالن نقدینگی در 
بازارهای مخربی همچون بازار ارز به طور چشــمگیر کاهش 
یافته بود و بازار ســرمایه آماده پذیرش نقدینگی ســرگردان 
بود. حال نوبت این بازار بود که ســرمایه گذاری را به شــکلی 
صحیــح و اصولی جهت دهی کند؛ شــیوه ای که بر اســاس 
اصول ســرمایه گذاری مولد و حمایت از رونق تولید باشــد. 
بدین ترتیب، ســال 1398 سالی خاص در بازار سرمایه تلقی 
می شــود که مجموعه ای از سیاســت های درست اقتصادی و 
شــرایط بنیادین شــرکت های حاضر در بازار سرمایه، امکان 

انتفاع مناسبی را برای عموم مردم فراهم نمود. 
سیاســتگذاران و متولیان این بازار با توجــه به وظیفه ذاتی 
خود در توسعه بازار منصفانه و کارآمد به همراه حفظ حقوق 
سرمایه گذاران، دست به اقدامی چند زدند تا بتوانند این توجه 
عظیم مردمــی را قدر نهند. آنچه در پی می آید شــمه ای از 
مهم ترین اقدامات ســازمان بــورس و اوراق بهادار در 9 ماهه 

ابتدایی سال 1398 است.
هموارسازی مسیر تامین مالی دولت و بخش خصوصی  
بــازار ســرمایه در شــرایط بــروز تحریــم ها تــاش خود 
را بــرای ایجــاد مســیرهای بهینه جــذب ســرمایه برای 
پروژه های دولتی و خصوصی شــدت بخشــید. این تاش به 
راه انــدازی ابزارهــای جدید تامین مالی نظیــراوراق منفعت 
و اوراق خریــد دیــن و همچنیــن اصــاح  دســتورالعمل 
اجــاره ســهام و ابزارهای کارآی دیگر منتهی شــد. هدف از 
ایــن تاش ها فراهم کردن بســتر تامین مالــی بلندمدت و 
 حمایــت از تولیدکننــدگان در جهت ایجاد رونق در کشــور 

بوده است. 
 بی تردید بازار ســرمایه ایــران از نظر تنــوع ابزارهای مالی 
اســامی بی نظیر اســت. می تــوان گفت تمامــی ابزارهای 
تامین مالی اســامی در بازار سرمایه کشورمان موجود است 
و شــرکت های خصوصی و دولتی می توانند بــا تکیه بر این 
ابزارها بــه اجرای پروژه هــای خود بپردازند.بــه طور مثال 
مانــده اوراق تامین مالی اســامی از ابتــدای دولت یازدهم 
به طور متوســط 1۰7 درصد رشــد داشــته اســت و مانده 
ایــن اوراق تا انتهــای آذر ماه 1398، به مقــدار 137 هزار 
میلیارد تومان رســیده است که نشــان از تکیه بیشتر دولت 
 بــه بازار ســرمایه به جای تکیه بر خام فروشــی نفت و مواد 

معدنی  است.

ایجاد نهادهای مالی جدید
برای تحکیم پایه های بورس در کشور

بــه منظور توســعه نهادهای مالی و تهیــه و تدوین مقررات 
تامین و فعالیت این نهادها در بازار ســرمایه کشور اقداماتی 
نظیر تدویــن، تصویب و اباغ مقررات مربوط به صندوق های 
ســرمایه گذاری صورت گرفت.این اقدامات شــامل موارد زیر 

بوده است:
ایجاد صندوق های سرمایه گذاری صندوق در صندوق 

)FUND OF FUND(
تأمین مالی  ابالغ مقــررات مربوط  تدوین، تصویب و 

)CROWD FUNDING(جمعی
تدوین، تصویب و ابالغ مقررات مربوط به صندوق های 

سرمایه گذاری جسورانه
تهیه نمونه اساســنامه صندوق های ســرمایه گذاری 

خصوصی
ابالغ اصالح دستورالعمل تاسیس و فعالیت  تصویب و 

موسسات رتبه بندی
 از نتایــج ایــن اقدامات می تــوان به تنوع حیطه ســرمایه 
گذاری این نوع صندوقها نســبت به ســایر صندوق ها، کمک 
به راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی، گسترش شیوه های 
بازاریابی، تامین مالی صندوق های تخصصی مثل صندوق های 
جســورانه و ....، تامین مالی اســتارتاپ ها، دسترسی ساده و 
آســان به تامین کننده های مالی، توســعه کسب و کارهای 
اینترنتی و کمک به فرآیند اشــتغال زایی، تامین مالی جهت 

تجدید ســاختار شــرکت های کوچک و متوسط)بورســی و 
غیر بورسی(و شرکت های مشــمول موضوع ماده 1۴1 قانون 
تجارت اشاره کرد. همچنین کمک به پیش بینی ریسک های 
سرمایه گذاران در مورد ریســک مرتبط با اوراق و شرکت ها، 
کاهش هزینه های انتشار اوراق در بازار سرمایه، کاهش ریسک 
ســرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک به کارایی 
 تخصیصی در بازار ســرمایه از دیگر مزایــای این صندوق ها 

بوده است.
بــر این اســاس تــا انتهای آذر مــاه ســال 1398، تعداد 6 
صندوق جســورانه، 1 صندوق پروژهــای، 1 صندوق زمین و 
 ساختمان و ۴ صندوق مبتنی بر کاال در بازار سرمایه مشغول 

به فعالیت شده اند.
دو ابزار»نامک« و»بیدار«به کمک کارگزاری ها آمد

کنتــرل ریســک اعتباری شــرکت های کارگــزاری یکی از 
مهمترین دغدغه های بازار سرمایه بوده است. زیرا در صورت 
ضعف در این بخش، مشکاتی متوجه شرکت های کارگزاری 
و فعاالن بازار ســرمایه می شــد. به این منظور سامانه ای با 
نام »نامک« طراحی و راه اندازی شــد. اجرای آزمایشــی این 
سامانه از چهارم مهرماه سال گذشته آغاز شد و از ابتدای سال 
جاری )پنجم فروردین 1398( به صورت قطعی فعالیت خود 
را رقم زد. این ســامانه به کنترل و پوشــش ریسک اعتباری 
شــرکت های کارگــزاری و افزایش قــدرت کنترلی در حوزۀ 
معامات اعتباری در شــرکت های کارگزاری از طریق تنظیم 
مبالغ قابل اعتبار  به مشــتریان و پرهیز از اشتباهات در ثبت 

سفارش و انجام معامات منصفانه تر کمک می کند.
ســامانۀ»بیدار« نیز از ابتدای ســال 1397 بــا توجه به نیاز 
ادارۀ بازرســی کارگزاران بــرای تهیه و ایجــاد گزارش های 
متنــوع تخلفاتــی و تحلیلی جهت نظارت هر چه بیشــتر بر 
شــرکت های کارگزاری در حوزۀ اعتبارات این شرکت ها و با 
همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران راه اندازی شد. 
این ســامانه منجر به افزایش شــفافیت عملکردی کارگزاران 
و متعاقــب آن، کاهــش تخلفات و اختافــات احتمالی بین 
مشــتری و کارگزار می شــود. از  نتایج راه اندازی این سامانه 
می توان به تهیــه گزارش های متنوع نظارتــی و تحلیلی در 
خصوص شــرکت های کارگزاری، بررســی سیســتماتیک و 
روزانه شرکت های کارگزاری در این سامانه، پیگیری تخلفات 
احتمالی تا رفع اثر آن و پاســخ به استعامات موردی حسب 
نیاز مراجع مختلف درون ســازمانی و برون سازمانی در حوزۀ 

معامات اعتباری اشاره کرد. 
مشوق های مالیاتی

فرش قرمز افزایش سرمایه از محل سود انباشته
ســازمان بورس و اوراق بهادار از سال گذشــته پیشنهاد در 
نظر گرفتن مشوق    های مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل 
ســود انباشته )سود تقسیم نشــده( را ارائه کرد. این اقدام به 
منظور ماندگاری ســود ایجادی و جلوگیری از تقســیم سود 
بیش از توان شــرکت ها در شــرایط تحریم اقتصادی، تمرکز 
بر منابع داخلی شــرکت ها به منظور اجرای پروژه ها به جای 
اخذ وام از شــبکه بانکی و در عین حال استفادۀ حداکثری از 

ظرفیت های بازار ســرمایه در نظر گرفته شد. مقررات مربوط 
به این مشوق، در جلســه مورخ 1397/۰۴/16 شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت.
 بر این اســاس به استناد بند »ب« مصوبه یاد شده، مقرر شد 
»در ســال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم 
نشده شــرکت های ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق 
بهادار که به حســاب ســرمایه منتقل می شود )موضوع ماده 
1۰۵ قانون مالیات های مســتقیم( مشمول نرخ صفر باشد«. 
از نتایج این طرح می توان به اجرایی شــدن مشــوق مذکور 
که منجر به افزایش تقاضای شــرکت های ســهامی عام جهت 
انجام افزایش ســرمایه از محل سود انباشته نسبت به سنوات 
گذشته شد، اشــاره کرد. همچنین این تصمیم اثرات دیگری 
نیز در پی داشــت که به عنوان مثال می توان به بهبود شرایط 
محاسباتی برخی نرخ ها اشاره کرد که به نوبه خودبه ارزنده تر 

شدن سهام شرکت ها در سال 1398 انجامید.
اصالح مقررات بازار پایه فرابورس

یکــی از اقدامات مهم صــورت گرفته در جهــت صیانت از 
ســرمایه های خرد در بازار سرمایه طی یک سال اخیر،اصاح 
قوانیــن بــازار پایه فرابــورس ایران بوده اســت.بر اســاس 
بررســی های صورت گرفته توسط شــرکت فرابورس ایران و 
دیدگاه هــای تعدادیاز متخصصان و فعاالن بازار ســرمایه در 
خصوص لزوم بازبینی در مقررات بازار پایه فرابورس، سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اصاح ضوابط این بازار بنا به پیشنهاد 

شرکت فرابورس موافقت کرد. 
این اقــدام که در جهــت جلوگیری از هر نــوع احتمال در 
دســتکاری قیمتــی در بــازار پایه فرابورس صــورت گرفت 
کوشــید تا از متضرر شــدن برخی افراد کم اطاع  به دلیل 
دامنــه باز بــازار مزبور جلوگیــری کند. این اقــدام در عین 
حال که مانع توســعه ســهام شــرکت های مناســب در این 
بازار نمی شــود،همچون چتری حمایتی، سرمایه گذاران را از 
تاطمات مربوط به شــرکت های ضعیف باز می دارد؛ چراکه 
بــه موجب قانــون شــرکت های ضعیف تر که نتوانســته اند 
اســتانداردهای الزم برای فعالیت یا ادامه فعالیت در بازارهای 
 بــورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را کســب کنند 

به بازار پایه منتقل می شوند. 
تالش مسئوالنه ادامه دارد...

ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنــوان نهاد ناظر با تکیه بر 
توان و تخصص مدیــران همواره قوانین و مقررات بازار، نحوه 
اجرا و نتیجه اجرای آن را با دقت مسئوالنه موشکافی می کند 
تا از بروز مشــکات احتمالی برای ســرمایه گذاران بورسی 
جلوگیری کند.این نهاد صیانت از ســرمایه های مردم را برای 
حفظ اعتماد صاحبان نقدینگی وظیفه قطعی خود می داند و 
قویا معتقد است اعتماد نخستین رکن جذب سرمایه گذاری 
در هر بازاری است و باید با دقت و حساسیت الزم درمورد آن 
برخورد شــود.ضمن این که به دلیل حفاظت از حقوق سایر 
ناشــران نیز باید در اجرای قوانین و مقررات و ایجاد شفافیت 
دقت عمل الزم را داشــته باشد تا سره از ناسره شرکت های 

فعال بورسی مشخص شود. 

تالش یک ساله برای حمایت از رونق تولید



بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 84 - نیمه اول بهمن 1398

ترقی اقتصادی : بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش هاي 
اقتصاد کان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد 
و انتقال شــوک هاي اقتصادي در جامعه ایفا کنند. آنها عاوه 
بر اجراي سیاست هاي پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزي 
هدف افزایش سودآوري خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادي با 

دقت دنبال می کنند. 
ثریــا رفیعی، کریــم امامی و فرهاد غفــاري تحقیقی در این 
زمینه انجام داده اند که حاصلش را در مقاله ای با عنوان »تاثیر 
سیاست هاي پولی بر عملکرد بانک ها با استفاده از مدل تعادل 
عمومی پویاي تصادفی )DSGE(« در شــماره 7۲ فصلنامه 
»پژوهشــنامه اقتصادی« منتشر کرده اند. آنان در این تحقیق 
با اســتفاده از مدل تعادل عمومی پویــاي تصادفی و در نظر 
گرفتن پنج بخش اقتصادي خانوار، کارآفرین، بانک واســط، 
توزیع کننده و دولت، ضمن بهره گیري از پارامترهاي بلندمدت 
اقتصــاد کان، واکنش بانک ها را در صورت بروز شــوک هاي 
پولی، مورد بررســی قرار داده اند اســت. نتایج حاصل از مدل 
علمی این تحقیق نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت 
روي نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام 
داده شده، نرخ وام دهی و در نتیجه سود بانک ها کاهش می یابد 
و براثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش می یابد که 
در این صورت، نرخ وام دهی کاهش و میزان ســرمایه گذاري 
افزایــش می یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس انداز کاهش 
می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش سپرده گذاري 

موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.
سیاست هاي پولی به عنوان یکی از انواع سیاست هاي اقتصادي 
عبارت است از فرآیندي که بانک مرکزي یا مقام پولی کشور 
به کنترل عرضه پول یا ســایر متغیرهاي پولــی می پردازد. 
سیاســت هاي پولی بر دو نوع تقسیم می شوند؛ اول، سیاست 
پولی انبســاطی به معناي سیاســت هایی که موجب افزایش 
عرضه پول در اقتصاد می شوند و دوم، سیاست پولی انقباضی به 
معناي سیاست هایی که موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد 
می شوند. سیاست پولی قادر اســت از راه هاي مختلف، روي 
ترازنامه بانک ها اثر بگذارد. سیاست پولی انقباضی سبب کاهش 
مقدار قیمت سهام می شــود و به تبع آن، مقدار ثروت خالص 

بنگاه ها و نیز مقدار مخارج سرمایه گذاري را کاهش می دهد.
در اقتصاد ایران، بیشــتر سیاست هاي پولی از طریق ابزارهاي 
مســتقیم کنترل سود بانکی و تعیین ســقف اعتباري و نیز 
ابزارهاي غیرمســتقیم )نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت 
بانک مرکزي و ســپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزي( اعمال 
می شــود. سیاســت هاي پولی از طریق کانال هاي مختلفی 
اقتصاد کشــور را تحت تاثیر  قــرار می دهد که مهم ترین این 
کانال هــا عبارت اند از کانال نرخ بهره، کانــال نرخ ارز و کانال 
اعتباري. نظام بانکی در اقتصاد ایران با وجود پیشــرفت هایی 
که در بازارهاي مالی رخ داده اســت، همچنان یکی از ارکان 
اصلی تامین مالی در سطح کل کشور است. نکته قابل تامل آن 
است که سپرده گذاران نیز به طور کلی به سپرده گذاري بانکی 
و ابزارهاي موجود در بازار پول نظیر اوراق مشارکت و... متکی 
هستند. همچنین وضعیت تولیدي بنگاه ها وابسته به چگونگی 

پرداخت بانکی است.
یکی از نقش هاي نظام بانکی و به اعتقاد برخی، مهم ترین نقش 
آن، کنترل و هدایت متغیرهاي اساسی اقتصاد کان از طریق 

اجراي سیاست هاي پولی است. در اقتصاد ایران به دلیل قوانین 
مبتنی بر بانکداري بدون ربا از ابزارهاي رایج سیاســت پولی 
نظیر نرخ بهره )نرخ ســود( و عملیات بازار باز به طور گسترده 
استفاده نمی شود. با این حال، از آنجا که بانک مرکزي داراي 
همان وظایف سنتی بانک هاي مبتنی بر بهره است باید براي 
انجام وظایف خود از ابزارهاي پولی دیگري استفاده کند که با 

ساختار اقتصادي آن مطابقت داشته باشد.
هدایت سیاست پولی در ایران و اکثر کشورهاي در حال توسعه 
به جاي نرخ بهره بیشــتر بر عرضه و تقاضاي پول و پایه پولی 

متمرکز است. 
همچنین مــروري بر سیاســت هاي پولــی و ارزي ایران در 
دهه هاي گذشته مبین آن اســت که بانک مرکزي در موارد 
متعددي براي هدایت سیاســت پولی از ابزار نرخ ارز استفاده 
کرده اســت. از آنجایی که سیســتم بانکــی در اقتصاد ایران 
مهم ترین مجراي ارتباطی میان عرضه و تقاضاي منابع پولی 
است، هرگونه نقصان و ناکارآمدي عملکرد آن، زمینه هاي بروز 
اخال در سایر بخش ها و ایجاد شوک هاي گوناگون را فراهم 
می آورد. بنابراین، یکی از مهم ترین چالش هاي صنعت بانکی 
در هر اقتصاد، واکنشی است که این صنعت در برابر شوک هاي 
اقتصادي خواهد داشت، زیرا در زمان ایجاد شوک هاي گوناگون 
سودآوري بانک ها با چالش مواجه می شود و در نتیجه تبعاتی 
را براي ســایر بخش ها پدید آورد.مطالعات مختلفی در مورد 
تاثیر سیاســت هاي پولی در اقتصاد ایران انجام شده است، اما 
تفــاوت مطالعات قبلی با پژوهش حاضر در این اســت که از 
نقش بانک هاي واســط در مکانیســم انتقال پول در نوسانات 
اقتصادي چشم پوشی شده است. در این مطالعه سعی می شود 
با لحاظ کردن بانک هاي واسط در مدل، عاوه بر بررسی نقش 
بانک هاي واسط در مکانیسم انتقال پول بر نوسانات اقتصادي 
سوال اصلی مطالعه، یعنی تاثیر سیاست هاي پولی بر عملکرد 

بانک ها پاسخ داده شود.
با تغییر نرخ ارز حقیقی بر اثر شوک مثبت قیمت نفت، توان 
رقابت اقتصاد کشــور کاهش می یابــد. در چنین وضعیتی از 
حاشــیه ســود تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی کاسته 

می شود و انگیزه براي صادرات کاالهاي غیرنفتی کم می شود. 
در وضعیت شوک نفتی، قیمت نفت با محدود شدن صادرات 
نفت نیز سیاست پولی به دلیل سلطه سیاست مالی بر آن بی اثر 
می شــود. به این معنی که در این وضعیت بودجه دولت دچار 
کسري درخور توجه می شود. دولت براي جبران کسري بودجه 
خود معموالً دو راه پیش رو دارد؛ اول، مراجعه به بازارهاي مالی 
داخلی یا بین المللی براي استقراض و دوم، تامین از طریق بانک 
مرکزي )سیاست پولی( در وضعیتی که موازنه بازرگانی کشور 
به دلیل کاهش درآمدهاي نفتی منفی می شود، یک راه حل این 
خواهد بود که نرخ ارز اسمی به تناسب عرضه و تقاضا براي آن 
تغییر کند و در جایی به تعادل برسد که مجدد موزانه بازرگانی 
را برقرار سازد. در یک اقتصاد نفتی که بخش مهمی از عایدات 
ارزي کشور و درآمدهاي بودجه عمومی دولت به عملکرد این 
بخش وابسته است، شوک هاي مثبت و منفی نفتی از طریق 
تاثیر بر ترازنامه بانک مرکزي حجم پایه پولی را به شدت تحت 
تاثیر قرار می دهد و این خود عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تورم 
اســت. در اقتصاد ایران، سیاست پولی مغلوب سیاست مالی 
است و چارچوب مشخصی براي تبیین رژیم هاي پولی و ارزي 
سازگار وجود ندارد. در مطالعات مختلف توسعه بازارهاي مالی 
به عنوان یکی از عوامل موثر بر تســریع رشد اقتصادي معرفی 
شده است. در این مطالعات به محدودیت هاي توسعه بازارهاي 
مالی نیز اشاره می شود که رفع آنها در قالب بسته هاي سیاستی 
مختلفی توصیه شده اســت. دولت و مجلس معموال در برابر 
سیاست هاي پولی انبساطی تسلیم می شوند تا بتوانند نیازهاي 
مالی خود را برآورده سازند، بنابراین، ریسک ها و مضرات تورم 
را نادیده می گیرند. تورم یک مالیات غیرقانونی اســت که به 
تصویب مجلس نرســیده اســت. از این رو، براي جلوگیري از 
برداشت پول توســط دولت جهت جبران کسري بودجه باید 

بانک مرکزي مستقل باشد.
اشــکال مختلف مداخله هاي دولــت در بازارهاي مالی مانند 
تعیین سقف نرخ سود سپرده هاي بانکی، نرخ هاي باالي ذخایر 
قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و 
مقررات محدودکننده حســاب جاري و حساب سرمایه که از 

یک سو موجب محدودیت در بازارهاي مالی می شود و از سوي 
دیگر، نرخ ســود )بهره( حقیقی بانکی را می تواند منفی کند 
در ادبیات مالی تحت عنوان ســرکوب مالی شناخته می شود. 
ســرکوب مالی می تواند از طریق تاثیر بر کاهش واسطه گري 
بخش مالی، باعث کاهش رشــد اقتصاد شود. سرکوب مالی 
منجر به کوچک شــدن بخش مالی نســبت به بخش واقعی 

اقتصاد و کاهش رشد اقتصادي می شود.
در مجموع، بررســی روند تحوالت نســبت ســپرده قانونی 
انواع ســپرده ها گویاي آن اســت که بانک مرکزي سیاست 
یکسان سازي نسبت سپرده قانونی انواع سپرده ها و کاهش آنها 
را در دستور کار دارد. بانک هاي مرکزي براي کنترل توم از ابزار 
نرخ بهره سیاستی استفاده می کردند. این نرخ بهره تحت تاثیر 
عملیات بازار باز، یعنــی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی 
خزانه، تعیین می شد. نکته درخور توجه آن است که در ایران 
نه بازار اوراق بدهی دولت شکل گرفته است و نه بانک مرکزي 
در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا قادر به استفاده از 
عملیات بازار باز است. بنابراین، بانک مرکزي فاقد ابزار نرخ بهره 

سیاستی براي کنترل نرخ تورم است.
دستاوردهای تحقیق: نتایج شوک های مثبت و منفی

صنعت بانکداري در اقتصاد کشــورها به خصوص در اقتصاد 
ایران به لحاظ نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدي ایفا می کند 
به طوري که تدوین یک اســتراتژي پولی متناســب با فضاي 
اقتصادي در کشورهایی نظیر ایران که در معرض شوک هاي 
مختلفی قرار دارند از اهمیت باالیی برخوردار است. براثر بروز 
شوک مثبت نرخ بهره، ابتدا تولید افت می کند، اما به مرور با 
کاهش اثر این شوک، تولید اندکی افزایش می یابد و سپس به 
حالت تعادلی خود برمی گردد. با توجه به باالرفتن نرخ بهره، 
درآمد خانوار از محل سود سپرده بانکی افزایش می یابد و با 
توجه به کاهش تولید، مقدار تقاضاي نیروي کار توسط بنگاه 
کاهش خواهد یافت. همچنین بــر اثر افزایش درآمد خانوار 
از کانال پس انداز، مقدار عرضه نیروي کار توســط خانوار نیز 
کاهش می یابد که نتیجه عدم تغییر/تغییر کم دســتمزد در 
همان ابتداي کار اســت. همچنین مقدار سرمایه گذاري در 
لحظه اول کاهش و در مورد مصرف، وجود اثر مثبت درآمدي 
از کانال نرخ ســود پس انداز و اثر مثبت جانشــینی به خاطر 
کاهش سرمایه گذاري بر کاهش اثر درآمدي از کانال درآمد 
کارکردن، غلبه می کند و به صورت خیلی کم در همان ابتدا 
مصرف مثبت می شود. از سوی دیگر، در اثر یک شوک مثبت 
روي نــرخ بهره به علت کاهش تقاضا بــراي وام، میزان پول 
وام داده شده کاهش می یابد. از این رو، در عمل نرخ وام دهی 
کاهش خواهــد یافت و این منجر به کاهش ســود بانک ها 

می شود.
اما بر اثر بروز شوک مثبت نفتی ابتدا حجم نقدینگی افزایش 
می یابد که با افزایش مقدار حجم پول، نرخ وام دهی کاهش 
و میــزان ســرمایه گذاري افزایش می یابد کــه این موضوع 
منجر به افزایش نرخ اجاره ســرمایه توسط خانوار می شود. 
همچنین با افزایــش نرخ اجاره ســرمایه، تمایل خانوار به 
نگهداري پس انداز کاهش می یابد و به سمت سرمایه گذاري 
در بازار مالی حرکت می کند. از ســوی دیگر، برآیند کاهش 
نــرخ وام دهــی و کاهــش ســپرده گذاري، موجب کاهش 

سوددهی بانک ها می شود.

تاثیرسیاستهایپولیبرعملکردبانکها
شوکهایمنفیومثبتبانظامبانکیچهمیکنند

پرداخت993میلیاردریالوامقرضالحسنه
مشاغلخانگیتوسطبانکصادرات

ترقی اقتصادی: بانک صادرات ایران طی 9 ماهه ابتدای سال 98، بیش از 993 میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه مشاغل خانگی به بیش از چهار هزار و 9۰۰ نفر پرداخت کرد.این بانک همچنین از 
ابتدای سال 97 تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۲8 هزار و 7۵8 فقره وام قرض الحسنه مشاغل 
خانگی به معرفی شــدگان کمیته امداد، سازمان بهزیســتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پرداخت کرده و روند حمایت از کارآفرینی و اشتغالزایی اقشار ضعیف جامعه همچنان به عنوان 

یکی از رسالت های اجتماعی بانک صادرات ایران ادامه دارد.

تسهیالت۱00میلیونریالیبانکسپه
بهخانوارهایسیلزده

ترقی اقتصادی: عضو هیئت مدیره بانک سپه از تسهیات قرض الحسنه ۲۰۰میلیارد ریالی این 
بانک برای بیش از ۲هزار خانواده ســیل زده استان سیستان و بلوچستان با مصوبه هیئت مدیره 
این بانک خبر داد.مصطفی پرتوافکنان عضو هیئت مدیره ناظر بر مدیریت شعب منطقه سیستان 
و بلوچستان با بیان اینکه مبلغ فوق در قالب تسهیات 1۰۰میلیون ریالی به بیش از ۲هزار خانوار 
سیل زده سیستان و بلوچستان پرداخت خواهد شد اظهار داشت: بانک سپه عاوه بر نقش آفرینی 
در عرصــه کان و اجرای پروژه های عظیم و اســتراتژیک اقتصادی همواره توجه ویژه به ایفای 

مسئولیت اجتماعی خود داشته و از آن غافل نشده است.

بانکرفاهکارگران
دربینصدشرکتبرترکشورقرارگرفت

ترقی اقتصادی : بانک رفاه کارگران در بیست و دومین رتبه بندی شرکت های برتر ایران، در 
بین صد شــرکت برتر کشــور قرار گرفت.بنا بر اعام مرکز رتبه بندی شرکت های برتر سازمان 
مدیریت صنعتی، بانک رفاه کارگران بر اساس شاخص های مالی سال 1397 در بین صد شرکت 
برترکشــور قرار گرفت.بر اساس این گزارش، در مراسمی که به همین منظور با عنوان" همایش 
شرکت های برتر ایران" در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور مقامات و مسئوالن 
دولتی، صاحب نظران و مدیران اقتصادی برگزار شد، شرکت های برتر معرفی شدند که بانک رفاه 

کارگران موفق به کسب رتبه هجدهم در بین صد شرکت برتر کشور شد.

فراخوانسومیندوره
رویدادنواندیشانفناوریهایمالی

ترقی اقتصادی: شرکت خدمات انفورماتیک فراخوان حضور استارت آپ ها و ایده پردازان را در 
سومین دوره رویداد نواندیشان فناوری های مالی همزمان با نهمین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت منتشر کرد.شرکت خدمات انفورماتیک و مرکز نوآوری فناوری مالی خدمات 
انفورماتیــک )آی فینک( همزمان با برگزاری نهمین همایــش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت در تاریخ 11 و 1۲ اســفند ماه در مرکز همایش  های برج میاد، ســومین دوره رویداد 
نواندیشــان فناوری های مالی را با هدف شناسایی تیم های مستعد حوزه فینتک جهت ورود به 
دوره های شکل دهی و شتابدهی مرکز آی فینک، برگزار می کنند.مهلت ثبت نام در این دوره از 
رویداد حداکثر تا پایان روز یکشنبه بیستم بهمن ماه سال جاری است و عاقه مندان برای ثبت 
نام باید به پایگاه اینترنتی www.isc.co.ir  مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم  های مربوطه و 
بارگذاری اطاعات اقدام کنند؛ همچنین  جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید به پایگاه اینترنتی 

مرکز آی فینک www.ifinc.ir  مراجعه کنید.

ایرانکیشازپرداختمبتنیبرکدQRرونماییکرد
ترقی اقتصادی : با حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت، هیبت اله سمیع معاون بانک 
تجارت و عضو هیئت عامل، حمیدرضا شــریفیان رئیس هیئت مدیره و پیمان طبری مدیرعامل 
ایران کیش از سرویس جدید پرداخت مبتنی بر کیوآر کد ایران کیش و بانک تجارت که به شیوه 
جدید ارائه شده است رونمایی شد. شرکت کارت اعتباری ایران کیش در بازدید رضا دولت آبادی، 
مدیرعامل بانک تجارت و معاونین این بانک از راهکار پرداخت با کدهای دو بعدی QR رونمایی 
کرد؛ در جریان این رونمایی، پیمان طبری، مدیرعامل ایران کیش راهکار پرداخت دو بعدی ایران 
کیش با اســتفاده از کد QR یکبار مصرف و دســتگاه های بروزرسانی شــده این شرکت را برای 
مدیرعامل بانک تجارت تشریح کرد و تاکید کرد که ایران کیش برای این راهکار برنامه ای جدی 
دارد که با حمایت بانک تجارت انتظار می رود تا مورد استقبال مشتریان قرار گیرد.مدیرعامل ایران 
کیش در خصوص راهکار پرداخت با کدهای دو بعدی نیز تصریح کرده با استفاده از این ابزار فرایند 
پرداخت به خصوص در زمینه پیک های ارسال تسهیل می شود.وی افزود: همچنین با بانک تجارت 
در خصوص فعالســازی کد #88*788*برای دریافت رمز پویا همکاری داشتیم که با استقبال 

زیادی از طرف مشتریان این بانک روبرو بوده است.

تسهیالتبانکسینابرایجامعهپزشکی
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ســینا در بازدید از شعب شهر قزوین، از اجرای سیاست های 
اعتباری جدید در این بانک به ویژه جهت جامعه پزشکی خبر داد.دکتر ایمانی در دیدار با کارکنان 
شــعب این شــهر افزود: این بانک در راستای توسعه سهم بازار در نظام پولی و مالی کشور و نیز 
کمک به ارتقاء نظام سامت، سیاست های اعتباری جدیدی را جهت اقشار مختلف از جمله جامعه 
پزشکی به اجرا گذاشته که با مدیریت بهینه این سیاست ها و تاش، پشتکار و تشریک مساعی 
همکاران عزیز، زمینه ساز جهش در فعالیت ها خواهد بود.وی در ادامه تصریح کرد: خدمت رسانی 
شایسته به مشتریان همواره در صدر فعالیت های بانک سینا قرار دارد لذا تاش برای سودآوری 
و تحقق اهداف پیش بینی شــده در راستای جلب حداکثری رضایتمندی این عزیزان از اولویت 
های بانک ســینا در ماههای پایانی ســال است. تاش برای تحقق این هدف مهم به ویژه در ماه 
های پایانی سال که مراجعات به شعب رو به افزایش می رود، باید از طریق تعامل و رفتار مناسب 

با مشتریان در اولویت قرار گیرد.

بهبودصورتهایمالیموسسهاعتباریملل
ترقی اقتصادی : قائم مقام موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه در صورت های مالی موسسه بهبود 
قابل ماحظه ای رخ داده است گفت: وصول مطالبات رشد داشته و از 3 درصد به ۵ درصد افزایش 
یافته که این امر باعث آزادسازی منابع و اعطای تسهیات بیشتر به متقاضیان می شود.  مروجی 
افزود: افزایش سرمایه موسسه نیز در انتظار مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس است که پس از 
اخذ مجوزها حدود 66 درصد است که این امر به دو صورت انجام می پذیرد.وی تصریح کرد: حدود 
1۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و حدود 3۰۰ میلیارد تومان نیز آورده نقدی سهامداران 
اســت.مروجی با بیان اینکه هم اکنون سود انباشته موسسه بیش از یکصد میلیارد تومان است 
تصریح کرد: اگر مجوز افزایش سرمایه به سال آینده موکول شود احتماال افزایش سرمایه از محل 

سود انباشته بیش از 1۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
در پنجــاه و نهمین مجمــع خود، با 
حضــور ریاســت محتــرم جمهوری 
از برنامــه جدیــد سیاســت پولی با 
به کارگیری عملیــات بازار باز رونمایی 

کرد. 
در طول چنــد مدتی که از پخش این 
خبر می گذرد، تحلیل ها، نقطه نظرات 
هشدارها، نقدها و حتی منفی بافی های 
فراوانــی در رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــی مطرح شــده اســت. آنچه 
بااهمیت اســت این موضوع است که نسبت به شروع به کار این عملیات 
مطالبی مشــاهده می شــود که گویی بانک مرکزی روشی ناشناخته در 
بانکداری مرکزی را تدوین و آمــاده اجرا کرده که به دلیل فقدان تجربه 
جهانی، ریســک توفیق آن بســیار پایین و احتمال ایجاد دشــواری های 

اقتصاد کان بسیار زیاد است.
مطلب جالب تر آن اســت که بسیاری از صاحب نظران که پیوسته از عدم 
وجــود عملیات بازار باز و همچنیــن از تأخیر بانک مرکزی در اجرای آن 
گایه داشــته اند، شروع به نقد آن و حتی در مواردی زیر سؤال بردن آن 
کرده اند. بر همین اســاس، این احتمال وجود دارد که در شــرایط دشوار 
کنونی اقتصاد ایران که پیش بینی پذیری تضعیف شده است، هرگونه عدم 
توفیقــی در وضعیت پیش روی اقتصاد کان به حســاب عملیات بازار باز 

گذاشته شود. برای این منظور، الزم است نکاتی را روشن ساخت.
نکته اول آن اســت که عملیات بازار باز یک ابزار سیاســت گذاری پولی 
اســت و نه یــک هدف و این ابزار، ابزاری شــناخته شــده و متعارف در 
سیاســت گذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ 
و راست کشــورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. این کامًا صحیح 
است که بانک مرکزی همچنان می تواند به روشی مشابه 6۰ سال گذشته 

عمل کند و هنوز هم درجه ای از توفیق را داشته باشد.

نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که بااهمیت 
است بلکه چارچوب سیاســت گذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات 
بازار باز اســت که بااهمیت اســت. بدون چارچوب سیاست گذاری پولی 
منتــج به اهداف نهایی مطلوب ازنظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساســاً 
اهمیتی ندارد و می تواند بســتر معامله و دادوســتد بی هدف اوراق دولت 
توسط بانک مرکزی باشد. آنچه عملیات بازار باز شروع شده توسط بانک 
مرکــزی را در صورت پیش رفتن مطابق مبنای نظری ورای آن بااهمیت 
می نماید، هدف گذاری تورمی اســت که امروزه در بســیاری از بانک های 

مرکزی دنیا متداول است.
نکته ســوم آن است که حتی در کشورهای بســیار توسعه یافته و دارای 
بــازار مالی عمیــق و نظام بانکی نســبتاً کارآمد و بانک مرکزی نســبتاً 
مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد 
نداشــته اســت تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب 
سیاســت گذاری در ایران با اتــکا به عملیات بازار بــاز اظهارنظر کرد. بر 
اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری 
میانی نرخ ســود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان 
داغ در محافل سیاســت گذاری پولی هم در دانشگاه ها و هم در بانک های 
مرکزی است و پیوســته بر روی این موضوع بحث می شود که گنجاندن 
چــه ماحظــات دیگری می تواند درجــه توفیــق آن را افزایش دهد. بر 
اقتصاددانان شناخته شده اســت که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز 
نتوانســته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به 

بهبود در این زمینه وجود دارد.
نکتــه چهارم آن اســت که در هدف گــذاری تورم، بانــک مرکزی نرخ 
ســود بازار بین بانکــی را به عنوان هدف میانی یا واســطه دســتیابی به 
تــورم و تولید مطلــوب حول نرخی که برای دســتیابی بــه آن اهداف 
مناســب می داند، کنتــرل می نماید و ابــزار کنترل بانــک مرکزی نیز 
خریدوفــروش اوراق در بــازار بین بانکــی، اعطای اعتبار بــه بانک ها در 
ســقف کریدور نرخ ســود با گرفتن وثیقه و ســپرده گیری از بانک ها در 
کف کریدور نرخ ســود اســت. با کنترل این نرخ ســود، به تدریج انتظار 

 مــی رود که ســایر نرخ های ســود در جهــت موردنظر بانــک مرکزی 
تغییر نمایند.

نکتــه پنجم آن اســت که در طول یک ســال و نیم گذشــته با کاهش 
درآمدهــای نفتی و لــذا درآمد دولــت و درعین حــال انعطاف ناپذیری 
هزینه های دولت در جهت کاهش )به دلیل اینکه بخش عمده هزینه های 
دولت ماهیتاً هزینه های اجتناب ناپذیر است(، فشار بر بودجه دولت تشدید 
شده و کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش گذاشته است. طبیعی است 
در چنین شــرایطی، دولت ناچار شده است به استقراض از طریق انتشار 
اوراق روی بیاورد و فروش اوراق توســط دولت نیز نهایتاً به منابع بانک ها 
فشــار آورده )زیرا خریدار هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد، از محل 
مانده حساب او نزد بانک ها برای خرید این اوراق استفاده می شود( و زمینه 
باال بودن نرخ سود را نگهداشته است و نرخ سود باال هم موتور اصلی رشد 

باالی نقدینگی و نهایتا رشد اجتناب ناپذیر پایه پولی بوده است.
اکنون بســیاری ابــراز نگرانی می کنند که با راه انــدازی عملیات بازار باز 
دولت که اوراق خود را به بانک ها می فروشــد، بانک ها ناچارند اوراق را به 
بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عما دولت باواسطه از بانک مرکزی 
قرض کرده و رشــد پایه پولی و نقدینگی همچنــان تداوم می یابد. الزم 
اســت به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر 
ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد 
شــرایط اصطاحا ناپایداری مالی شود، به طورقطع رشد باالی نقدینگی و 
پایه پولی ادامه خواهد داشــت چه عملیات بازار باشــد و چه نباشد. این 
قانون تردیدناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. درواقع، اگر کسری 
بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات 
بازار باز تشــدید شــده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم کند و ابر 

تورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.
نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی 
قابل توجهی است و متأســفانه به دالیلی که موضوع بحث کنونی نیست 
حتی تورم باالی یک ســال و نیم گذشــته نتوانسته است کمکی در این 
زمینه باشد. آشکار اســت بخش قابل توجهی از مشکات یک سال و نیم 
گذشــته و بخشی از تشدید فشار ناشــی از تحریم هم، ریشه در ناترازی 
نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام 
بانکی را به طور ریشــه ای حل کند گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ 

سود جلوگیری کند.

نکاتیدربارهعملیاتبازارباز

برخورد قهری با دارندگان دســتگاه های استخراج رمز ارز 
در کشور هم چنان ادامه داد.

 بسیاری از افراد این دســتگاه ها را از سایت های داخلی 
مجاز و تحت نظارت وزارت صمت خریداری کردند، با این 
حال به بهانه قاچاق، دســتگاه آن ها ضبط می شود. این 
روند درحالی ادامه دارد که ســتاد مبــارزه با قاچاق کاال 
هم بر لــزوم یافتن راه حلی برای خــروج از این وضعیت 
امنیتی صحه گذاشــته است. این موضوع در مصوبه دولت 
درباره این صنعت دیده نشده، به همین دلیل در سه شنبه 
هفته گذشــته در جلسه کمیســیون اقتصاد هیئت دولت 
لزوم چاره اندیشــی در این باره مطرح شــد. ما در انجمن 

باکچین پیشنهادات خود را به مسئوالن در دولت به طور 
مکتوب ارائه کردیم و اکنون باید دید کدام یک از روش ها 
برای تسریع در قانونی کردن فعالیت این دستگاه ها مورد 

توافق قرار می گیرد.
شــرایط صنعت اســتخراج رمزارز در ایران پس از مصوبه 
دولت به گونه ای اســت که راه اندازی مزارع بزرگ دیگر 
صرفه ندارد. مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت 
است، ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد. اگر کسی از 
بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را راه اندازی یا حفظ 

کند، دارای امضای طایی است.
 متاسفانه صنعت اســتخراج رمز ارز در کشور ما مصادره 
شــده اســت و تنها محدود به افرادی است که با رانت به 
برق ارزان دسترســی دارند و فعالیت مردم در این صنعت 

کاهش یافته است. درواقع کسانی صنعت استخراج رمزارز 
را مصــادره کردند که اصل فعالیــت آنان، منافعی را برای 

کشور به همراه ندارد.  
لفظ ســرمایه خارجی جذاب اســت اما بارها بهره برداری 
سودجویانه از این واژه را دیده ایم. در بسیاری از صنایع در 
کشــور ما، سرمایه داخلی پاسخگوست و نیازی به سرمایه 
خارجی نداریم و اگر منافع ملی را از مســیرهای درســت 
دنبال کنیم، لزومی به شــعار دادن درباره سرمایه خارجی 
نیست. در صنعت رمزارز می توانستیم از سرمایه داخلی به 
بهترین شکل استفاده کنیم اما شرایط را برای مردم سخت 
کردیم.اســتخراج و معامله رمرارزها دو زمینه پرریســک 
است.  براســاس مصوبه دولت، ریسک سرمایه گذاری در 
این زمینه با سرمایه گذار است و خود باید هزینه های آن 
را تقبل کند. طبیعی است در چنین شرایطی، عاقمندان 
به ســرمایه گذاری در این صنعت باید با اشراف کامل به 

شرایط بازار فعالیت خود را آغاز کنند.

توصیههاییبهخریدارانبازارسکهمصادرهصنعتاستخراجرمزارزدرایران

بازار سکه و طا در روزهای اخیر تحت تاثیر قیمت ارز قرار گرفته است. در 
حالیکه قیمت جهانی طا در دو روز گذشته ثابت مانده و بازارهای جهانی 
تعطیل است، قیمت انواع قطعات سکه در بازار داخل به دلیل اثر پذیری از 

رشد قیمت ارز در کشور افزایش یافته است. 
افزایش قیمت ارز بدون فاصله بر بازار ســکه و طا اثر می گذارد درحالیکه 
به دلیل فرارسیدن ایام سوگواری و البته شرایط جوی که برگزاری جشن ها 
را تحت تاثیر قرار می دهد، تقاضای تازه ای به بازار وارد نشــده است.روند 
معامات اکنون به طور عادی در بازار طا در جریان است و قیمت ها حباب 
ندارد.  حباب زمانی در قیمت ایجاد می شــود که کاهش شدید یا افزایش 
شــدید تقاضا بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما چنین علت اقتصادی در بازار 

رخ نداده است. 

اینکه آیا در آینده قیمت ها دچار حباب می شــود یا خیر را هم نمی توان 
پیش بینی کرد. باتوجه به ســابقه بازار طا و ســکه و التهابات و هیجانات 
گذشــته، مردم با احتیاط بیشــتری در این بازار عمل می کنند. در ســال 
گذشته بسیاری از بازار طا و سکه سود بردند و بسیاری هم متضرر شدند. 
بازار طا و ســکه یک بازار پر ریسک اســت و به عوامل و مسائل مختلفی 
مربوط است. مســائل روانی مثل ترس از نگه داری طا برای مردم پررنگ 
اســت بنابراین مردم در شرایط کنونی اقبالی به این بازار نشان نمی دهند 
و به همین دلیل تقاضای تازه ای وارد بازار نشــده است و قیمت ها حباب 

ندارد.  
پیش بینی بازار طا در شــرایط کنونی جهان، دشــوارتر از همیشه است. 
پیشــتر که اقتصاد جهانی و فضای سیاسی آرامش و ثبات بیشتری داشت، 
امکان پیش بینی بازار بیشــتر بود اما اکنــون هر روز یک رخداد بازارها را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
 در روزهای اخیر شیوع ویروس کرونا در چین جهان را ملتهب کرده است. 
هرچند از یــک بیماری صحبت می کنیم اما این بیماری می تواند اقتصاد 

جهان را قفل کند.

 رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن باکچین
محمدرضا شرفی

اقتصاددان
تیمور رحمانی

تحلیل گر بازار طا و سکه
محمد کشتی آرای

اخبارکوتاه
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میزانتعهدصنعتبیمهغیرطبیعیاست
اخبارکوتاهبهدلیلاعمالتحریمهایآمریکا

توسط بیمه دی صورت گرفت 

پرداختکلیهمطالباتقراردادبیمهتکمیلی
خانوادهشهداوایثارگران

ترقی اقتصادی :با توجــه به تأمین بودجه قرارداد بیمه تکمیلی خانواده شــهدا و 
ایثارگران، مطالبات مستقیم این قشر معظم از بیمه دی در هفته جاری تسویه شد.در 
آذرماه ســال جاری طی جلسه ای که با پیگیری و حضور مجدانه و دلسوزانه اعضای 
شــبکه ملی ایثارگران، مدیران ارشد بنیاد شهید و بیمه دی با رئیس سازمان برنامه و 
بودجه برگزار گردید، مقرر شــد معوقات و بدهی های بنیاد شهید و امور ایثارگران به 
شرکت بیمه دی دقیقاً محاسبه شود و ۲۰درصد آن نقدی و الباقی بصورت اسناد خزانه 
اسامی تسویه گردد.در همین راستا پس از وصول مطالبات، تمام هزینه های مستقیم 
پرونده های تکمیل شده خانواده معزز شهدا و ایثارگران در هفته جاری توسط شرکت 
بیمه دی پرداخت و تسویه شد و همچنین بخشی از مطالبات مراکز درمانی نیز از این 
محل پرداخت شده و با دریافت اسناد خزانه اسامی به زودی کلیه مطالبات مراکز نیز 
پرداخت خواهد شد.مجموعه بیمه دی همواره سعی در افزایش سطح رضایتمندی بیمه 

شدگان دارد و در تاش است بهترین خدمات خود را به ایشان ارائه نماید.

رشد۱۱3درصدیسودخالصبیمهسینا
ترقی اقتصادی :در حالی که سود خالص هر سهم شرکت بیمه سینا در پایان 9 ماهه 
امسال، 113 درصد رشد داشته، زیان انباشته پایان دوره این شرکت نیز با 8.۰۰۵ درصد 
جهش رو به رو شــده است.شرکت بیمه سینا با ســرمایه 1.۵۰۰ میلیارد ریالی و نماد 
وسین، اطاعات و صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال 
)حسابرسی نشده( را منتشر کرد که بر اساس آن، درآمد حق بیمه این شرکت بیمه ای 
7.636 میلیارد و ۲68 میلیون ریال گزارش شــده است که نسبت به پایان آذر پارسال 
با مبلغ ۵.۴68 میلیارد و ۵3 میلیون ریال، نشان دهنده ۴۰ درصد رشد است.در همین 
حال، خسارت پرداختی شرکت بیمه سینا هم از ۴.۰9۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با ۴3 
درصد افزایش، به ۵.8۵۵ میلیارد و 9۲1 میلیون ریال رسیده است.بر اساس این گزارش 
سود خالص وسین در پایان 9ماهه سال گذشته، 193 میلیارد و ۲1۵ میلیون ریال بوده 

که با 113 درصد رشد، به عدد ۴11 میلیارد و 836 میلیون ریال افزایش یافته است.

الگویدرآمدیصنعتبیمهبایدتغییرکند
ترقی اقتصادی :فن اوری های نوین در عین اینکه فرصت های بســیاری را در مشاغل 
مختلف از جمله صنعــت بیمه ایجاد کرده، چالش هایی را نیز به وجود آورده اســت.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)ساتا( ضمن بیان مطلب فوق تشریح 
کرد: فن اوری های نوین به شــدت امور بیمه گری را تسهیل و شرایط جدیدی را برای 
این صنعت فراهم کرده است.ابراهیم محمودزاده با بیان اینکه با توجه به شرایط جدید 
الگوی درآمدی صنعت بیمه باید متفاوت شود، افزود: ظهور فن اوری های نوین شرایط 
ویژه ای را در صنعت بیمه پدید آورده اســت که ظهور بازارهای برخط، نزدیک شــدن 
تهدیدات مرتبط، نیازمندی به خاقیت بیشتر در ارایه خدمات به مشتریان در پدیده های 
جدید)اتومبیل های خودران(، امکان دسترسی به خدمات مختلف، ایجاد رقابت شدیدتر 
بین بیمه گران، پیش بینی ناپذیر شــدن مشتریان، اســتفاده از ابزارهای پایش افراد و 

سازمان ها و امکان ارایه خدمات بیمه ای اختصاصی و کامل تر از جمله آنهاست.

مظلومیعضوشورایسیاستگذاری
آموزشدرصنعتبیمهشد

ترقی اقتصادی:مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون به عنوان عضو شــورای سیاســت 
گذاری امور آموزش در صنعت بیمه منصوب گردید.مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون به 
عنوان عضو شورای سیاست گذاری امور آموزش در صنعت بیمه منصوب گردید.طی 
این حکم ،  ســلیمانی ضمن تعیین خط مشی ها و سیاستگذاری کلیه امور آموزشی 
صنعت بیمه ، خواستار طراحی یک نظام کارآمد ، کاربردی و روزآمد آموزشی به عنوان 

یکی از مهمترین ماموریتهای این شورا شد .

رونماییازسامانهخدماتبرخطبیمهکوثر
ترقی اقتصادی :سامانه خدمات برخط بیمه کوثر به منظور تسهیل در ارایه خدمات به 
ذی نفعان و آحاد جامعه در ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه رونمایی شد.مدیر 
فن اوری اطاعات و ارتباطات بیمه کوثر در توضیح کارکرد این ســامانه گفت: سامانه 
خدمات برخط بیمه کوثر هم اکنون پنج پوشش بیمه ای را عرضه و تا پایان امسال نیز 
3۰نوع پوشش بیمه ای را به متقاضیان و مشتریان بیمه کوثر عرضه می کند.محمدرضا 
مومنی با اشــاره به اینکه هم اکنون بیمه نامه های شخص ثالث اتومبیل، بدنه اتومبیل 
آتش ســوزی، حوادث و درمان مسافرتی بیمه کوثر توسط این سامانه عرضه می شود، 
افزود: این سامانه برای تسهیل در ارایه خدمات به مشتریان بیمه کوثر راه اندازی شده 
است و در مراحل بعدی نیز امکان پرداخت خسارت به بیمه گذاران فراهم خواهد شد.

شعبهقزوینبیمهداناهزارمیلیاردیشد
ترقی اقتصادی: پرتوی شعبه قزوین بیمه دانا به هزار میلیارد ریال رسید. در جلسه 
ای که به مناســبت تقدیر و تشــکر از همکاران این شعبه برگزار شد، نوروزی رئیس 
شعبه قزوین ضمن قدردانی از همکاری و تاش کارکنان این شعبه که موجب کسب 
پرتفوی هزار میلیاردی شد، ابراز امیدواری کرد: بودجه تعیین شده تا پایان سال جاری 
محقق شود. گفتنی است شعبه قزوین بیمه دانا در بین بیمه گران استان قزوین رنبه 

دوم را کسب کرده است.

استمهالدوسالهبدهیمقصرینحوادث
رانندگیسیلزدگانسیستانوبلوچستان

ترقی اقتصادی :صندوق تامین خسارت های بدنی از استمهال دو ساله بدهی اقساط 
محکومین پرداخت دیه به این صندوق برای هموطنان آسیب دیده از سیل در استان 
سیستان و بلوچســتان خبر داد.در پی حادثه تاسف بار جاری شدن سیاب در استان 
سیستان و بلوچستان که متاسفانه منجر به آسیب  دیدن جمعی از هم وطنان عزیزمان 
شد با استمهال )مهلت( بازپرداخت اقساط محکومین پرداخت دیه حوادث رانندگی 
به صندوق موافقت شــد.علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی با 
ابراز همدردی با هم وطنان ســیل زده، اعام کرد: با هدف حمایت از قربانیان حوادث 
رانندگی و در کنار آن ارائه خدمات به مقصرین جرایم غیرعمد تصادفات رانندگی به 
عنوان یک نهاد حاکمیتی و حلقه ای از صنعت بیمه کشور و به منظور ایفای تعهدات 
اجتماعی و حمایتی، جهت رفع نگرانی دارندگان این پرونده ها در اســتان سیل زده 
سیســتان و بلوچســتان، با تاکید بر اهمیت موضوع و بررسی انجام گرفته با موافقت 
اعضای هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی، مقرر شد که دو سال استمهال 

برای پرداخت اقساط در نظر گرفته شود.

مأموریتاصلیصنعتبیمه
کاهشآالمخسارتدیدگاناست

ترقی اقتصادی :نشست مشترک مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی 
استان های بیمه مرکزی و همکاران همراه با هیأت رئیسه شورای هماهنگی شرکت 
های بیمه ای سیستان و  بلوچستان و مدیرکل بحران استانداری در این استان برگزار 
شــد.محمدجواد آقاجری در این نشست مشــترک ضمن تأکید بر ضرورت همکاری 
دوجانبه و برآورد خسارات سیل اخیر گفت: در حوادث این چنینی ضرورت هم افزایی 
بین دستگاه های مسئول و مرتبط بیش از پیش احساس می شود.مدیرکل نظارت بر 
شرکت های بیمه و هماهنگی استان های بیمه مرکزی با برشمردن خدمات صنعت 
بیمه در حوادث اخیر تصریح کرد: مأموریت اصلی صنعت بیمه کاهش آالم خســارت 
دیدگان و التیام زخم های ناشی از حوادث است و از سوی دیگر نیز انتظار داریم مردم 
با تهیه پوشــش های بیمه ای از حجم تلخی های حوادث بکاهند.وی نسبت به لزوم 
رسیدگی و پرداخت سریع پرونده های خسارت سیل اخیر توسط شرکت های بیمه 

ای که تعهداتی را در این خصوص بر عهده دارند، تأکید کرد.

ترقی اقتصادی : اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
در دهمین نشســت خود در دی ماه 98، بررسی وضعیت اقتصاد 
ایران در شاخص سهولت کسب و کار را مورد بررسی و تحلیل قرار 
دادند و اقدامات دولت در این خصوص را از زبان نمایندگان وزارت 
امور اقتصادی و دارایی شنیدند. نمایندگان بخش خصوصی در این 
نشست هم چنین میزبان رئیس کل بیمه مرکزی کشور بودند و با 

در مورد چالش های این حوزه به گفت وگو نشستند.
در این نشســت، اعضای هیات نمایندگان اتــاق تهران، میزبان 
غامرضا ســلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی بودند. سلیمانی، در 
این نشست طی سخنانی به خدمات متنوع بیمه ای در کشور اشاره 
کرد و در عین حال به پرســش های فعاالن اقتصادی عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ داد.او با بیان اینکه بیمه در کنار 
دو رکــن دیگر اقتصاد یعنی بانــک و بورس، اثر مثبتی بر فضای 
کســب و کار دارد، توضیح داد: بیمه، به منزله مدیریت ریســک 
اســت و کسی که مدیریت ریســک انجام  می دهد، فعالیت او به 

مثابه بیمه گری است.
سلیمانی در ادامه از راه اندازی مرکز ملی ریسک در آینده ای نزدیک 
خبر داد و عنوان کرد که این مرکز کاماً خصوصی است. او با اشاره 
به اینکه از 3۲ شرکت بیمه در کشور، تنها یک شرکت دولتی است 
گفت: نســبت به واگذاری سهم دولت در بیمه آسیا و بیمه اتکایی 
امین نیز اقدام شده است. در عین حال در راستای خصوصی سازی 
ســاختار ها اصاح شده و تعرفه ها نیز حذف شده است.سلیمانی با 
بیان اینکه صنعت بیمه در ایران محدود و کوچک است، افزود: یکی 
از اقداماتی که شرکت های بیمه در دیگر کشورها به انجام  می رسانند، 
جمع آوری پول های خرد مردم و ســرمایه گذاری آن است. ما هم از 
این جنس اقدامات انجام  می دهیم، البته صنعت بیمه ایران وارد حوزه 
بنگاه داری نشده و صرفا در بازار سهام حضور دارد. تاکنون 6۰هزار 
میلیارد تومان از طریق بیمه گذاران جمع شده است. اما تعهدات آنها 
حدود ۵۰۰ میلیارد دالر اســت. این میزان تعهد البته غیرطبیعی 
است و به دلیل اعمال تحریم ها شکل گرفته است. مساله این است 
که پس از اعمال تحریم ها شــرکت های بیمه خارجی، قراردادهای 

خود را لغو کردند. در این شرایط شرکت های بیمه داخلی ناگزیر به 
پذیرش تعهدات شدند.

 او در ادامه با اشاره به اینکه ایران جزو 1۰ کشور نخست در حوزه 
حوادث طبیعی اســت، توضیح داد: درصدد هستیم صندوق بیمه 
حوادث طبیعی را راه اندازی کنیم. آنچه که در ســایر کشور ها از 
جمله آمریکا نیز انجام گرفته است. ایجاد این صندوق در مجلس 
به تصویب رســیده و با اتکا به منابع ایــن صندوق در نظر داریم 
3۰میلیون واحد مســکونی در کشــور را تحت پوشش بیمه قرار 
دهیم. حق بیمه واحد های مسکونی 1۲۰ هزار تومان خواهد بود 
که ۵۰ درصد آن را دولت تقبل  می کند. بخش باقیمانده این حق 

بیمه نیز به صورت اقساطی از سوی مردم قابل پرداخت است.
او با اشــاره اینکه 3۵ نوع محصول بیمه ای در کشور وجود دارد که 
مردم از آن اطاع ندارند، گفت: با همکاری گمرک در بخش بیمه ای 
ســامانه باربری را آماده کرده ایم. همچنین سامانه باربری کاالهای 
وارداتی و صادراتی در حال تنظیم اســت و قبل از پایان سال آماده 
می شــود به این ترتیب کاالهای قاچاق تحت پوشــش بیمه قرار 

 نمی گیرند و امکان ورود و صدور کاالی قاچاق به حداقل  می رســد.
ســلیمانی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد موسسات تضمینی در 
دســت اقدام است، گفت: ضمانت نامه  بیمه ای کارکرد ضمانت نامه 
بانکی را خواهد داشــت.او در ادامه، با اشــاره به اینکه بیمه زندگی 
یا به تعبیری بیمه عمر در کشورهای پیشرفته 6۰ درصد پرتفوی 
شــرکت های بیمه ای را تشکیل می دهد، گفت: سهم بیمه عمر در 
بازار بیمه ایران تنها 1۴ درصد است.رییس بیمه مرکزی هم چنین 
در پایان این بخش از سخنان خود بر ضرورت همکاری بیمه مرکزی 

و اتاق بازرگانی تهران برای توسعه خدمات بیمه ای سخن گفت.
به سرانجام رساندن

 طرح تشکیل صندوق بیمه همگانی
پس از این ســخنان تعدادی از اعضای هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانــی تهران به طرح نظرات و ســواالت خود پرداختند. ابتدا 
عباس آرگون، نایب رئیس بازار پول و سرمایه اتاق تهران این سوال 
را مطرح کرد که چرا اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقوقی 
در چند سال اخیر متوقف شده است. او گفت: عاوه بر این با توجه 

به حادثه خیز بودن ایران طرح تشکیل صندوق بیمه همگانی بیش 
از یک دهه اســت که مطرح شــده اما متاسفانه به نتیجه نهایی 

نرسیده است.
محمود نجفی عرب، رییس کمیســیون اقتصاد سامت اتاق تهران 
نیز این پرســش را با مدیرعامل بیمه مرکزی در میان گذاشت که 
برنامه های بیمه مرکزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز چیست.احمد 
صادقیان، دیگر عضو هیات نمایندکان اتاق تهران نیز به تفاوت نرخ 
بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هزینه حق بیمه 
برای خودروهای با استاندارد پایین در مقایسه با خودروهای با کیفیت 
خارجی کمتر اســت، اما به هنگام حوادث رانندگی، دیه پرداختی 
تقریبا یکسان است بنابراین به نظر  می رسد که در تعیین نرخ ها باید 
بازنگری شود.محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط 
کسب و کار اتاق تهران نیز پرسشی در ارتباط با بیمه مسوولیت کاال 
را با مدیرعامل بیمه مرکزی در میان گذاشــت مبنی بر اینکه اگر 
فردی اقدام به تولید کاالیی کند که دارای ایراد باشد و استفاده از آن 
کاال منجر به نقص و ضایعه شود، آیا این دست از کاالها می تواند در 

پوشش بیمه قرار گیرد؟
علی نقیب هم با اشــاره به مبحث مطرح شده در خصوص وجود 
3۲ بیمه که یکی از آنها دولتی و بقیه رقابتی هستند افزود: رقابت 
موجود در برخی از انواع بیمه مفید و خوب است اما در خصوص 
بیمه ای به نام بیمه ساختمان و ساخت و سازها که اجباری است، 

هیچ رقابتی مشاهده  نمی شود و علت این امر چیست؟
کاوه زرگران، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از شــرایط 
بیمه ای محموله هایی وارداتی پرسید. او همچنین با اشاره به اینکه 
خلیج فارس منطقه جنگی تلقی  می شود، گفت: بیمه ها باید اکنون 
محصولی به عنوان بیمه جنگی تعریــف کنند که اکنون از ارائه 

چنین محصولی طفره  می روند.
صالحی نیز با استقبال از طرح بیمه مرکزی برای ایجاد موسسات 
تضامین بیمه گفت: الزم است، ساز و کاری اتخاذ شود که بانک ها 

تضامین بیمه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
 شرکت های نیمه دولتی به دنبال اخذ نمایندگی بیمه هستند.

ترقی اقتصادی : یکی از قوانینی که در آمریکا اجرایی شــد و 
شــرکت های بیمه مستلزم رعایت آن هستند، مقررات رازداری 

بانکی )BSA( و ضد پولشویی )AML( است.
با این وجود، برخی محصوالت بیمه به ویژه بیمۀ عمر، با توجه 
به جریان مالی باال فرصت هایی را برای پولشویی ایجاد کرده اند. 
در نتیجه مقررات ضد پولشویی در حال تحول هستند.بر اساس 
گــزارش جرائم اقتصادی جهان در ســال ۲۰19 از مؤسســۀ 
PwC، 6۲ درصد از افــرادی که در صنعت بیمه جهانی فعال 
بودند در ۲۴ ماه گذشــته )تا پیش از اکتبر سال جاری( تقلب 
و جرائم مالی را گزارش دادند که نسبت به 37 درصد در سال 
۲۰16 و 3۵ درصد در ســال ۲۰1۴ افزایــش قابل توجهی را 

نشان می دهد.
به گزارش گروه تحقیقاتی Encompass، سال ۲۰19 رکورد 
جریمه های مربوط به پولشویی )AML( شکسته شد و از مرز 

1۰.89 میلیارد دالر در سال ۲۰1۴ عبور کرد.

 از ژانویه تا آوریل ســال جاری، 7.7 میلیون دالر جریمه های 
پولشویی صادر شد که نســبت به 1.16 میلیارد دالر در مدت 
مشــابه در سال ۲۰18 افزایش چشمگیری را نشان می دهد. با 
وجود اینکه انتظار می رود بانک ها هدف اصلی جریمه های مالی 
باشند؛ اما تمرکز اصلی بر بیمه گران معطوف شده بود.تهدیدی 
که از ســوی مجرمان مالی بر صنعت بیمه متحمل می شــود، 
پیچیده و متنوع است؛ بنابراین بیمه گران باید اقدامات مناسبی 
را برای شناســایی و پیشــگیری از جرائم مالی اتخاذ کنند و 
روش هــای ردیابی جرائم، از جمله راه حل های فناوری را به روز 

کنند.
 عاوه بر این می توان گام های دیگری را نیز برداشــت. نخست 
اینکه بیمه گران باید به جای تمرکز بر بخش مشخصی از جرائم 
مالی، دیدگاهی جامع داشــته باشند. آنها با استفاده از داده ها 
و کانال های ارتباطی می توانند به شکلی کارآمدتر فعالیت های 
بالقــوۀ کاهبــرداری را نظارت کنند و به طور پیشــرفته تری 

مورد بررســی قرار دهند.فناوری هایی مانند اتوماسیون فرایند 
روباتیــک )RPA( و هــوش مصنوعــی نقش مهمــی بازی 
می کنند؛ مثًا فناوری اتوماسیون پردازش روباتیک با کمترین 
هزینه نســبت به راه حل های ســنتی و بدون نیاز به تغییر در 
سیســتم های فناوری اطاعات می تواند به شــرکت های بیمه 
در ارزیابی وب ســایت ها و تحلیل اسناد کمک کند؛ البته نباید 
فراموش کرد که هیچ کدام نمی توانند جای تحلیل و بررســی 
انســان را بگیرند؛ به عبارتی، فناوری های نو می توانند الگوهای 
جرائم مالی را در مجموعه های بزرگ تراکنش شناسایی کنند 
و البته جرائم بالقوه را ســریع تر از انســان تشخیص دهند. از 
این طریق هزینه های کلی کاهش می یابد و شــرکت های بیمه 

هم راستا با قوانین اخیر حرکت می کنند.
پیش بینی می شــود که صنعت بیمه نیز مانند دیگر بخش های 
صنعــت مالی با چالش هایی کلیدی روبه رو شــود. بر اســاس 
تخمین ها، میزان کاهبرداری های ســایبری و تخلف کاربران 

طی دو سال آینده به ترتیب به 3۰ و ۲9 درصد خواهد رسید.
 عاوه بر این، تخلف در کســب و کار، سوء استفاده از دارایی ها، 
پولشویی، رشوه و فســاد نیز تأثیرات ویژه ای بر جای خواهند 
گذاشــت. با توجه به وســعت و اهمیــت چالش های پیش رو، 
شرکت های بیمه باید چارچوب مدیریت ریسک مناسبی را در 
نظر داشته باشند و سیاست ها و فرآیندهای سخت گیرانه ای به 
کار گرفته شود که با روند اخیر صنعت بیمه نیز سازگار باشند.

ترقی اقتصادی :مدیرعامل شــرکت بیمه رازی در زمینه تاثیر نوسانات نرخ ارز برروی 
میزان ذخائر شرکتهای بیمه ای اینگونه توضیح داد:یکی از ریسک هایی که امروزه صنعت 
بیمه با آن مواجه شده  افزایش نرخ ارز  است یعنی نرخ ارز چه از جهت آثار روانی و چه 
به جهت تاثیرات مستقیم مالی که دارد هم بر عملیات جاری و هم در ذخائر شرکتهای 

بیمه به عنوان یک ریسک مطرح  است.
بختیــاری در خصوص عدم توفیق صنعت بیمه در ترغیــب دو میلیون مالک خودروی فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث در کشــور گفت: نکته اول این است که آیا دو میلیون خودرو که فاقد 
بیمه نامه باشند در کشور وجود دارد؟ در این عدد کمی تردید وجود دارد و شاید بهتر باشد این 
عدد شکافته شود.سید مجید بختیاری ادامه داد: تعدادی از این خودروها می توانند خودروهای 
مســتعمل باشند که ازچرخه استفاده خارج شــده اند و یا تعدادی از این خودروها متعلق به 
اشــخاصی بوده که ساکن خارج از کشورهستند وچه مقدارموتورسیکلت یا ادوات کشاورزی، 

خودروهای کارگاههای راه سازی ومعادن هستند.وی،اظهارکرد: قانونگذار در قانون جدید بیمه 
نامه شخص ثالث یک همکاری بین صنعت بیمه و نیروی انتظامی قرارداده که باید به درستی 
اجرایی شود.بختیاری افزود: نیروی انتظامی می تواند بیمه نامه های موجود را با شماره های 
فعالی که دارد بررسی کرده وتعداد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را شناسایی کند.

وی عنوان کرد: نکته دوم  بعد از تفکیک خودروها،این اســت که وظیفه پلیس در حمایت از 
جامعه جلوگیری از تردد خودروهای بدون بیمه نامه شخص ثالث در خیابان ها است.مدیرعامل 
شرکت بیمه رازی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای  کنترل بیمه نامه خودروها  نیاز به این که 
جلوی تک تک ماشین ها را بگیرد ندارد،گفت: پلیس می تواند از طریق روش های الکترونیکی 
و دوربین هایی که در سطح گذرگاه ها و خیابان ها دارد و زیرساخت های فن آوری اطاعات 
به  ماشین های فاقد بیمه نامه  شخص ثالث اخطار دهد. وی در خصوص افزایش مطالبات 
معوق صنعت بیمه ، گفت: واقعیت این است که  اقتصادکشور در شرایط عادی قرارنداشته 
و رشد اقتصادی خوبی در جامعه وجود نداردو مردم از نظر نقدینگی دچار مشکل هستند .

بختیاری،تصریح کرد: از طرفی فروش نقد جزء خاصیت صنعت بیمه نبوده یعنی فروش 
نسیه و اقساطی در این صنعت رایج بوده، صنعت بیمه در حال حاضر در حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان مطالبات دارد که بیش از قریب به یک سوم صدور آن است.بختیاری ادامه 
داد: این مبلغ نه معضل خیلی جدی برای  صنعت بیمه  است و نه اینکه باید نسبت به 

آن بی تفاوت بود می توان آن را از چند دیدگاه تفکیک کرد یکی از منظر سررسید شده 
و سررســید نشده،  زیرا بخش عمده ای از این مطالبات هنوز سررسید نشده اند و جای 
نگرانی ندارد.مدیرعامل شرکت بیمه رازی گفت: بخش عمده ای از مطالبات معوق مربوط 
به ســازمان های دولتی است که آنها هم به دلیل مشکات بودجه و معضات مالی  که 
دولت دارد به وجود آمده است اگر میزان قابل ماحظه ای از مطالبات معوق صنعت بیمه 
از اشــخاص حقیقی و بیمه گزاران عادی باشد  جای نگرانی دارد درغیراین صورت خیر، 

زیرا فروش اقساطی جزء ذات وماهیت صنعت بیمه در سراسر دنیا است.
بختیاری در زمینه تاثیر نوسانات نرخ ارز برروی میزان ذخائر شرکتهای بیمه ای اینگونه 
توضیح داد:یکی از ریسک هایی که امروزه صنعت بیمه با آن مواجه شده  افزایش نرخ ارز  
است یعنی نرخ ارز چه از جهت آثار روانی و چه به جهت تاثیرات مستقیم مالی که دارد 
هم بر عملیات جاری و هم در ذخائر شرکتهای بیمه به عنوان یک ریسک مطرح  است.

به گزارش چابک آناین ، مدیرعامل شرکت بیمه رازی با بیان اینکه تاثیر بی ثباتی نرخ ارز 
تنها بر روی  بیمه نامه های اموال  نیست، گفت : در بیمه نامه های درمان هم به خصوص 
در بخش تجهیزات پزشکی این مسئله به وضوح دیده می شود و به عبارتی افزایش به این 
بزرگی نرخ ارز به عنوان یک ریسک است که به صنعت بیمه تحمیل شده و آثارش را می 

تواند روی اطمینان از کفایت ذخائر هم بگذارد.

مدیرعامل بیمه رازی بررسی کرد 

تاثیرافزایشنرخارزبرذخایرشرکتهایبیمه

هجومپولشویانبهصنعتبیمه

عملکردبیمهآسیازیرذرهبینحقوقیهایبورسی
ترقی اقتصادی : اخیرا ســهام بیمه آسیا هم از طرف خریداران حقیقی و 

هم از سرمایه گذاران حقوقی مورد توجه زیادی قرار گرفته است . 
نماد بیمه آســیا جذابیت زیــادی یافته و در روزهای اخیــر بطور میانگین 
حدود 1۰۰ میلیارد ریال از ســهام شــرکت داد وســتد شــده است. این 
وضعیــت، ارزنده بودن ســهام بیمه  آســیا را آشــکار می کند کــه از چند 
منظر قابل بررســی است. نخستین مســاله؛ موضوع  بازدهی شرکت بیمه 
آسیاســت. بازدهی بیمه آسیا طی ســه ماه گذشته ۲6.67 درصد، شش ماه 
گذشــته  ۲۲3 درصــد، 9 ماه گذشــته 339 درصــد و در نهایت طی یک 
ســال گذشــته 386 درصد بوده اســت که نشــان از وضعیت شــرکت و 
بازتاب عملکرد شــرکت در بازار ســرمایه اســت. دومین مســاله، ماجرای  
افزایــش حــدود ۴۵ درصــدی تولیــد حق بیمــه در صورت هــای مالی 

 پایــان تابســتان اســت کــه از رقــم ۲۰ هــزار میلیــارد ریــال پایــان تابســتان 97 بــه رقــم حــدود 3۰ هــزار 
میلیارد ریالی  رسید . 

 ایــن افزایــش۴۵ درصــدی تولیــد حــق بیمــه درآمــد شــرکت را بــه  مبلــغ  ۲3 هــزار و 3۰7 میلیــارد ریــال 
رسانده است. 

مســاله ســوم هم  نسبت های مالی شرکت است که نشان از کیفیت سودهای ســاخته شده بیمه  آسیاست . نسبت دهی 
شــرکت، زیر یک درصد و در وضعیت جالب توجه ۰/9 قرار دارد. همچنین نســبت ســرمایه به دارایی  3.۵ مرتبه است و 
در نهایت نســبت ســود خالص به میانگین حقوق  صاحبان سهام در شرکت بیمه آســیا حدود 1۰ درصد است که نشان 
از عملکرد شــرکت و مفید بودن ســرمایه گذاری و کیفیت باالی حق بیمه های تولیدی شــرکت است. و در نهایت مساله 
مهم بیمه آســیا موضوع سرمایه گذاری است. شــرکت های بیمه بر اساس دســتورالعمل های بیمه مرکزی باید عملکرد 
نقدی خود را برای کســب بازدهی در محل مناسبی ســرمایه گذاری کنند. به عنوان نمونه و بنابه گفته مدیر عامل بیمه 
آســیا ؛ »ســپرده گذاری بلند مدت بانکی بیمه آســیا در یازده ماهه منتهی به آبان 1398 بالغ بر 1۲ هزار میلیارد ریال 
بوده اســت که نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته، بیش از 76 درصد افزایش را نشــان می دهد.همچنین بازدهی 
 ســرمایه گذاری این شــرکت در بورس طی یازده ماه منتهی به آبان 1398 نســبت به مدت مشــابه سال قبل 8۴ درصد 

بوده است.«

جهتگیریصنعتبهسمتپویاییوتوسعهاست

افزایشرتبهجهانیصنعتبیمه
ترقی اقتصادی : نائب رئیس هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران اعام کرد: صنعت بیمه یکی از ارکان مهم در توسعه 
همه جانبه کشــور در حوزه های اجتماعی و فرهنگی است ودریک ســال و نیم اخیر با وجود اتفاقات مختلفی که در کشور 

اتفاق افتاده نقش خودرا به خوبی ایفا کرده است.
 علی جباری در حاشیه سومین گردهمایی سراسری هیئت رئیسه شورای هماهنگی استان ها که با حضور رئیس کل بیمه 
مرکزی و جمعی از مدیران عامل شرکت های بیمه ای برگزار شد گفت:با تغییراتی که در اساسنامه سندیکا صورت گرفته و 
صندوق تامین خسارت های بدنی عضوسندیکای بیمه گران شده در حقیقت تمامی خانواده صنعت بیمه دورهم جمع شده 
اند.وی گفت: رتبه جهانی صنعت بیمه در ســال 97، افزایش یافته و از رتبه ۴۲ به رتبه 39 ارتقا پیداکرده که نشان دهنده 
جهت گیری درست این صنعت بوده که به سمت پویایی و توسعه است.مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تصریح 
کرد: نرخ رشد حق بیمه تولیدی کشوردر سال 97 ، 31.6 درصد بوده و حق بیمه سرانه از ۴.۲ میلیون ریال به ۵.۵ میلیون 

ریال رسیده  که با توجه به شاخص های اقتصادی رشد بسیار خوبی است .
جبــاری عنــوان کرد: در حال حاضر با توجه به شــرایط اقتصــادی جامعه صنعت بیمه ناچار به کاهش قیمت تمام شــده 
محصوالت خود به ویژه در بیمه نامه شــخص ثالث اســت، زیرا در زمینه  بیمه نامه شــخص ثالث خســارتی که صندوق 
تامین خســارت های بدنی و صنعت بیمه پرداخت می کند افزون بر ۵۰ درصد خســارت صنعت بیمه اســت.نائب رئیس 
هیئت رئیســه ســندیکای بیمه گران ایران در زمینه خدمات ســندیکا اینگونه توضیح داد: براساس برنامه ای  که دبیرکل 
ســندیکا اعام کرده خدمات ســندیکا در ۵ محور تعریف شده که بر روی این محور ها تمرکز و کا رخواهد شد.وی تصریح 
کرد: در خصوص چالش هایی که صنعت بیمه با برخی از دســتگاههای بیرونی مانند ) ســازمان تامین اجتماعی و سازمان 
امورمالیاتی ( داشــته و این دســتگاهها می توانند در عملکرد شــرکت های بیمه ای و صندوق تامین خســارت های بدنی 
اثرگذار باشــند پیگیریهای خوبی صورت گرفته اســت.مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی بیان کرد: یکی از این 
موفقیــت هــا معافیت از مالیات ارزش افزوده برخی از رشــته های بیمه ای اســت و امیدواریم که با بازگشــت  بیمه نامه 
شــخص ثالث به کمیســیون تخصصی وبا پیگیریهای رئیس کل بیمه مرکزی این رشته هم به معافیت مالیاتی  افزوده شود 
تا بیشــتر ازگذشــته در جامعه ترویج یابد.جباری اظهارکرد: نقش صنعت بیمه درحوادث ملی که در دوسال اخیر در کشور 
 رخ داده بســیار پررنگ و تاثیرگذار بوده و بخش مهمی از این تاثیرگذاری توســط نیروهای شــوراهای هماهنگی استان ها

 اتفاق افتاده است.

اخبارکوتاه
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ترقی اقتصادی : عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان 
با اشــاره به غفلت از ظرفیت های تجاری دو کشــور می گوید: تجارت ایران و 
پاکســتان بسیار محدوده است و به صورت کاال به کاال، پیله وری، بازارچه های 

مرزی یا قاچاق انجام می شود.
عضو هیات مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و پاکستان گفت: 
سیاست گذاران ما باید به این واقعیت برسند که آینده کشور امروز 
در استان سیستان و بلوچســتان و سواحل چابهار و مکران است، 
اگر می خواهیــم وضعیت اقتصادی ما بهتر شــود باید تمام منابع 
کشــور را بر روی این حوزه متمرکز کنیم. سرعت چینی ها در بندر 
گوادر به حدی اســت که ما باید به صورت شبانه روزی کار کنیم تا 

بتوانیم به آنها برسیم.
 محمود تهیدســت در خصوص وضعیت تجاری دو کشــور ایران و 
پاکستان در ســال 98 گفت: اگر بخواهیم امســال را با سال قبل 
مقایسه کنیم تفاوت آن چنانی شــاهد نبودیم، زیرا ما هیچ مراوده 
بانکی با این کشــور نداریم و هنوز همان تجارت محدود به صورت 
کاال به کاال، پیلــه وری، بازارچه های مرزی و یا قاچاق اســت و تا 
زمانی که وضعیت این گونه باشــد نباید انتظــار هیچ نوع تغییری 

داشته باشیم.
او ادامه داد: پاکســتان کشــور فقیری اســت و اکثــر هزینه های 
آن توســط آمریکا تأمین می شــود پــس طبیعی اســت که آنها 
تابــع سیاســت های آن کشــور باشــند. به هرحال آنهــا در ابتدا 
اولویــت خــود را در نظــر می گیرنــد و در حال حاضــر ارتباط 
 بــا آمریــکا برای آنهــا اولویت بیشــتری نســبت به تجــارت با 

همسایه شرقی شان دارد.
او در خصوص نیاز پاکســتان به کاالهــای ایرانی گفت: به طورکلی 
پاکستان به تمام کاالهایی که در ایران تولید می شود احتیاج دارد 
و از آن طرف ما می توانیم برخی اقام اساســی مانند برنج و گوشت 
را از این کشــور تأمین کنیم. دو کشور گزینه خوبی برای تجارت با 
یکدیگر هســتند اما این بازی های سیاسی است که جلوی تجارت 
را گرفته اســت. از سوی دیگر مســیر ترانزیت ایران به کشورهای 
مشــترک المنافع و روسیه نیز برای این کشــور از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.
عضو اتاق مشترک بازرگانی سیستان و بلوچستان با اشاره به رقابت 
بندر گوادر با بندر چابهار گفت: پس از فروپاشــی شــوروی، بازار 
کشورهای مشــترک المنافع برای قدرت های بزرگ اقتصادی یک 
هدف شــد. بر همین اساس مسیرهای ترانزیتی که از آب های گرم 
به آن کشورها راه داشــتند، فعال شد و بندر چابهار ایران و گوادر 
پاکســتان اصلی ترین مسیرها بودند اما متأســفانه به دلیل ضعف 
مدیریت و عملکرد ما می توان گفت ما این رقابت را به پاکستانی ها 
باختیم؛ به طوری که در هفته گذشــته بندر گوادر به صورت رسمی 

افتتاح شد آن هم با ظرفیتی چندین برابر بندر چابهار.
او ادامه داد: پاکســتانی ها به دلیل رقابت بــا هندی ها این بندر را 
به طور کامل در اختیار چین قرار دادند. دولتمردان چین نیز که به 
دنبال گرفتن مقام اول قدرت اقتصادی جهان هستند نیز با سرعت 
خیره کننده و سرمایه عظیم شروع به تجهیز این بندر کردند و اگر 
مسیر ترانزیت گوادر، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع فعال 
شود می توان گفت ما بزرگ ترین فرصت ترانزیتی یک قرن اخیر را 
از دست دادیم. در حال حاضر مهم ترین مشکل این مسیر ترانزیتی 
نبود امنیت در افغانستان است و در صورت حل این مشکل، شاهد 

حضور عظیم کاالها در این مسیر خواهیم بود.
تهیدست ادامه داد: متأسفانه ما دیر به این نتیجه رسیدیم که بندر 

چابهار باید فعال شــود و عاوه بر کارهای بندری باید سیســتم حمل ونقل و 
راه آهن نیز احیا گردد. متأســفانه ما هنوز یک کیلومتر ریل پرسرعت نداریم 
و بسیاری از زیرساخت ها در بندر چابهار آماده نیست، حتی هنوز جاده ها دو 

بانده نشده است. 

از طرف دیگر هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی به دلیل 
مشــکات متفرقه تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه را ندارد. تمام این ها 
دست به دست هم داده که ما از پاکستان عقب بمانیم.او افزود: سیاست گذاران ما 
باید به این واقعیت برسند که آینده کشور امروز در استان سیستان و بلوچستان 
و سواحل چابهار و مکران است. اگر می خواهیم وضعیت اقتصادی ما بهتر شود 
باید تمام منابع کشور را بر روی این حوزه متمرکز کنیم. سرعت چینی ها در 
 بندر گوادر به حدی است که ما باید به صورت شبانه روزی کار کنیم تا بتوانیم 

به آنها برسیم.

ترقی اقتصادی : بهمن ماه سال گذشته بود که سوئیسی ها چراغ 
سبز خود را برای تعامل با ایران از طریق کانال مالی مشترک با 

اولویت دارو و محصوالت غذایی میان دو کشور اعام کردند. 
همان زمان روزنامه فایننشــال تایمز در گزارشی به نقل از یک 
نماینده وزارت دارایی سوئیس گزارش داد: »سوئیس ازآن جهت 
که عضو اتحادیه اروپا نیســت، بخش گسترده ای در داروسازی 
دارد و به ســنت بی طرفی در مناقشات سیاسی پایبند است. به 
همین دلیل از امتیاز های ویژه ای برای میزبانی چنین ساختاری 
برخوردار است.«از طرفی، حدود 6۰ درصد از صادرات سوئیس 
به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشــکی اســت و 
راه اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. عاوه بر این، همان طور هم که شریف نظام 
مافی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس تأکید داشته، 
این اولین تجربه همکاری ایران و سوئیس در دوران تحریم ها و 
در قالب راه اندازی کانال مالی مشــترک نیست. دولت سوئیس 
در تحریم های قبلی از طریق این کانال مالی اقام بشردوستانه، 

غــذا، دارو و تجهیزات پزشــکی را در اختیار ایران قرار می داد و 
قصــد دارد تا بار دیگر این کانال را احیا کند. بااین حال شــدت 
تحریم های یکجانبه گرایانه آمریکا از ســال گذشته و اداره این 
کانال مالی توسط دولت ســوئیس جدا از سازوکار اینستکس، 

باعث شد تا راه اندازی این کانال مالی به تعویق بیفتد.
سرانجام، دولت سوئیس روز پنجشنبه 1۰ بهمن در اطاعیه ای 
اعام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشــور 
با ایران برای ارســال دارو، به طور آزمایشــی انجام شده است و 
به زودی به شکل کامل به جریان خواهد افتاد.سفارت سوئیس در 
تهران در توییتی با اعام راه افتادن این کانال نوشت: »روز نقطه 
عطف مهم پــس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی، 
به طور آزمایشی و آماده شدن بسترساز و کار مالی جهت تحویل 
کاالهای انسان دوستاِن، تأمین اقام کشاورزی، غذایی، دارویی و 
تجهیزات پزشکی. با تشکر از تمامی مقامات ایرانی، سوئیسی و 

آمریکایی.«
اعتماد، شرط پایدار کانال مالی ایران و سوئیس

هفته گذشته، مارکوس الیتنر سفیر سوئیس در نشستی خبری 
که در محل سفارت سوئیس برگزار شــد، درباره راه اندازی این 
کانال اظهار داشت: »برنامه ما این است که سازوکاری را شروع 
کنیــم که در طول زمان پایدار بماند. لذا باید اطمینان یابیم که 
منابع مالی ایران را به حساب های موردنظر در سوئیس منتقل 
تــا این حرکت پایدار را تضمین کنیم. در این راســتا ما با همه 
طرف ها در حال مذاکره هســتیم اما اطمینــان داریم که این 

سازوکار می تواند در درازمدت پایدار باشد.«
او با تأکید بر اینکه مکانیســم سوئیسی فقط برای شرکت های 
سوئیسی اســت و کشــورهای دیگر می توانند از سازوکارهای 
دیگری استفاده کنند، تأکید داشت که پایدار ماندن این کانال 
در گروی اعتماد طرفین است.از طرفی سفیر سوئیس بر این باور 
اســت که در شرایط فعلی می توان این همکاری را به عنوان یک 
سیگنال سیاسی از سوی آمریکا دانست که فرستاده شد تا این 

کانال بتواند کار خود را آغاز کند.
واردات دارو از کانال مالی سوئیس تبلیغاتی است

دو روز بعد از نشست خبری سفیر سوئیس، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور در اجاس سراسر روسای دانشکده ها 
و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، واردات دارو از 
کانال مالی سوئیس را موضوعی تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: 
»اینکه برای واردات دو میلیــون دالر دارو از طریق کانال مالی 
سوئیس اجازه داده می شود این یعنی اقتصاد بزرگ و کشور ما را 
به درستی نشناخته اند. میزان واردات دارو به ایران فقط در سال 
جــاری بیش از 3 میلیارد دالر بوده کــه برای آن پول پرداخت 
کرده و واردات انجام داده ایم.«عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی هم ِصرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال 
منابع را کافی ندانســت و فراهم ســازی مکانیزم انتقال منابع 
و تأمیــن مالی آن را معیار مهمی بــرای ارزیابی صحت ادعای 

آمریکایی ها اعام کرد.
واردات از کانال مالی سوئیس،

 مشروط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی
پس از اظهارنظرهای مسئوالن دولتی در رابطه با راه اندازی این 
کانال مالی، شریف نظام مافی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و ســوئیس در گفت وگو با » پایگاه خبری اتــاق ایران« میزان 

عملکــرد این کانال و چشــم انداز آن را منوط به تصمیم بانک 
مرکزی مبنی بر شارژ کردن آن دانست.

به گفته مافی، ســاختار کانال مالی ســوئیس با زحمات بانک 
مرکزی و دولت سوئیس نهایی شده است، اما اینکه بانک مرکزی 
بخواهد چه تصمیمی در رابطه بــا به اصطاح تغذیه این کانال 

بگیرد، موضوعی است که او از آن اظهار بی اطاعی کرد.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این 
ســؤال چه تضمینی وجود دارد که آمریکا در روند فعالیت این 
کانال اختال ایجاد نکند و اصًا خزانه داری آمریکا اجازه تزریق 
پول ایران را به آن کانال بدهد، خاطرنشــان کرد: »قراردادهای 
مربوط به خرید دارو در این کانال دولتی و بین دولت های ایران 
و سوئیس است. من فکر می کنم نهایتاً این موضوع برمی گردد به 
نیازهای ما و اینکه اصًا ما تا چه اندازه می خواهیم از این کانال 

درزمینه دارو، غات و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم.«
نظام مافی بار دیگر تأکید کرد: »در حال حاضر آنچه نهایی شده 
اســت، ساختار این کانال مالی است؛اینکه رویه پرداخت به چه 
صورت باشــد تا نهایتا پول به دست فروشنده برسد؛ اینکه قرار 
باشــد چه مقدار خرید و فروش صورت گیرد، بســتگی دارد به 
تصمیــم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی. 
چون از آن طرف فروشنده، به عنوان مثال شرکت های صاحب نام 
حوزه دارو مانند »رش«، » نوارتیس« و ... مشخص هستند، اما از 
این طرف خریداران ایرانی باید ارز داشته باشند تا بتوانند از این 
کانال خرید کنند.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس 
با اشــاره به اظهارنظرهای سیاسی در رابطه با این کانال، افزود: 
»بعید می دانم کشور سوئیس که رابطه خوبی با ایران دارد و در 
زمینه های متفاوتی هم با ایران همکاری داشته است،با راه اندازی 
این کانال مالی صرفا هدف تبلیغاتی باشــد. چون فکر نمی کنم 

دولت این کشور نیازی به تبلیغات این چنینی داشته باشد.«
نظام مافی با تاکید بر اینکه سوئیسی ها این کانال را به واقعیت 
راه انداخته اند، خاطرنشان کرد: »در نهایت این ما هستیم که باید 
تصمیم بگیریم می خواهیم از آن استفاده کنیم یا خیر. کمااینکه 
باید در نظر داشته باشیم اگرچه این کانال مالی جوابگوی همه 
نیازهای ما نیســت، اما یک نقطه مثبــت در روابط بانکی ما به 

شمار می رود.«

اماواگرهایکانالمالیسوئیس
راهاندازیکانالمالیایرانوسوئیسدرانتظارتصمیمبرایتخصیصارزاست

تحریمهاباوارداتداروچهکرد؟
همان طــور که بارها گفته شــده، دارو هیچ وقت 
تحریم نبوده و اگر وجه کاال به دســت فروشــنده 
و تحریم کننده برای ایران برســد، کاال به کشــور 
فرستاده می شود. اما متاسفانه این شرایط سختی 
که امریکا در تحریم ترســیم کرده، شــامل همه بانک ها می شــود، آنها خیلی با احتیاط 

برخورد می کنند. 
اگرچه در تحریم ها گفته می شــود، دارو استثناســت اما چون مواردی پیش آمده که به 
دلیل اشتباهاتی، بانک های خارجی مورد جریمه قرار گرفتند، آنها به سختی قبول می کنند 
معامله ای با ایران انجام دهند حتی اگر این معامله درباره دارو باشد. به همین دلیل طی این 
مدت واردات دارو با مشــکات زیادی مواجه بوده است.عاوه بر اینکه واردات دارو سخت تر 
شده، اگر هم انجام شود بسیار پرهزینه است. از طرفی هم ستاد تنظیم بازار به گفته وزارت 
بهداشت و کمیسیون قیمت گذاری، افزایش قیمت را ممنوع کرده است. بنابراین این هزینه 
هایــی که برای انتقال پول، مازاد بر هزینه های عادی انجام می شــود، برای قیمت گذاری 
داخلی لحاظ نمی شود. البته اگر هم لحاظ شود افزایش قیمت ممنوع است. به این ترتیب، 

این ماجرا تبدیل به کاف سردرگمی شده که همه را درگیر خود کرده است.
با این حال، خوشــبختانه در ماه های گذشــته به اندازه کافی ذخیره دارو داشــته ایم؛ اما 
امیدواریم مســئوالن مشکاتی که حداقل در دســت خودمان و داخلی است مانند قیمت 
گــذاری و پذیرش هزینه های مازاد را تصحیــح کنند تا واردات کنندگان با طیب خاطر به 
فعالیتشان ادامه دهند. اگر قرار است ذخیره سازی کنند همین کار را انجام دهند، اگر قرار 
است نیاز روزمره و جاری را برطرف کنند، در همان راستا قدم بردارند.من درباره کانال مالی 
سوئیسی واردات دارو که در رسانه ها مطرح می شود اطاعاتی ندارم، اما در اینستکس این 
طور بود که باید کاالی انسان دوستانه ای صادر می شد و از محل صادرات آن، کاالی انسان 
دوســتانه وارد می شد. اما به نظر می رسد حاال این کانال تجاری سوییس این طور نیست 

و در واقع آسان تر است. اگر این روند و این سازوکار رخ دهد، به نظر اتفاق خوبی است.

نبوداستراتژیبرایارزآوری
شرکت های ایرانی که خارج از مرزهای کشور هم فعالیت 
می کنند، از حمایت دولت ها بی بهره اند و  به حال خود 
رها می شوند. یک دلیل عمده این بی توجهی، عدم توجه 

دولت ها به اقتصاد و ارزآوری غیرنفتی است. 
اگر روزی دولت به اندازه مســائل سیاســی به اقتصاد توجه کند و حمایت از اقتصاد کشور 
و فعالیت شــرکت های بخش خصوصی را جزیی از سیاســت خود بداند، به طور واقعی از 
فعالیت برون مرزی شــرکت های ایرانی حمایت می کنــد. اما اکنون چرا دولت به این امر 
مهم بی توجه است؟ یک دلیل عمده این بی توجهی عدم وجود نظام مناسب و جامع برای 
دریافت مالیات از فعاالن اقتصادی است. دولت خود را در فعالیت های ما شریک نمی داند، 
چراکه مالیاتی از این فعالیت ها کســب نمی کند، بنابراین حمایتی هم در کار نیست.ایران 
یک کشــور اقتصادی و صادراتی نیست بلکه بیشتر سیاسی و وارداتی است. هیچ استراتژی 
برای ارزآوری برون مرزی شــرکت های ایرانی وجود ندارد. این درحالی است که مسئوالن 
سیاسی کشورهای صادرات محور برای تغییر مسیر مناقصه ها و برنده شدن شرکت هایشان 
از هیچ رایزنی فروگذار نیستند.در شرایط کنونی، برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
راهی جز تولید و صادرات پیش روی ما نیســت. اما برای تولید و صادرات  به شفافیت مالی 
در اقتصاد کشــور نیاز داریم که وجود ندارد. باید قانونمند بود نه اینکه صرفا قانون داشت. 
مــا در ایران قوانین خوبی داریم اما به واقع چند درصد از این قوانین اجرا می شــود؟ نکته 
مهم دیگر فرهنگ مالیاتی اســت. اگر دولت شریک من اســت، از حضور و توسعه فعالیت 
های من حمایت می کند اما متاســفانه چنین نیست. برای رشد تولید و توسعه صادرات به 
اصاح فرهنگ مالیاتی و نظام مالیات ستانی نیاز داریم تا مالیات به حق و درست را از فعال 
اقتصادی بگیریم نه مالیات زیر میزی و رومیزی. با انجام چنین اصاحاتی است که می توان 
واحدهای تولیدی بیشتری ساخت، ارز بیشتری به اقتصاد کشور آورد و اشتغال ایجاد کرد.

تعطیلیمعادنکوچکبرایدولتمهمنیست
 9۰ درصــد بنــگاه های معدنی در کشــور مــا کوچک 
مقیاس اســت. ســاختار زمین شناســی و بازار مواد اولیه 
زمینه گســیل شــدن ســرمایه های خرد و متوســط به 
اکتشــاف و اســتخراج معــادن را فراهم کرده اســت اما 
آنچــه فعالیت این معادن را دچار مشــکل کرده و اتاق بازرگانی باید در مورد آن تســهیل 
 گــری انجام دهد، آســیب پذیری این معادن از نوســان های بازار و نظام سیاســتگذاری 

حاکمیتی است. 
معادن کوچک  از مزایای صرفه مقیاس بهره مند نمی شــوند و در نوســان های اقتصادی 
به ویژه در زمان رکود برای تامین مالی و ســرمایه در گردش دچار مشــکل اند.رکود نه در 
ایران، در همه جای دنیا برای بنگاه های کوچک از جمله معادن مســئله ســاز است. اما در 
کشــورهای توسعه یافته، نظام تامین مالی متنوع و ثبات در فضای کسب وکار، آسیب های 
رکــود در بنگاه های کوچک را به کمترین میزان می رســاند. در ایران به دلیل محدودیت 
در تامین مالی، رکود و نوســان های اقتصادی به معادن کوچک آســیب می زند. نرخ سود 
در نظام بانکی بسیار باالســت و تامین سرمایه در گردش از این منبع برای معادن کوچک 
غیر اقتصادی اســت. دولت در مقایســه با بخش صنعت، به بخش معدن تسهیات کمتری 
اختصاص می دهد و ســهم معادن بزرگ که ظرفیت بدهکار شدن به دولت را دارند، از این 

تسهیات بیشتر از معادن کوچک است.
دومین مســئله معادن کوچک، بی ثباتی در سیاســتگذاری حاکمیتی است. بخش معدن 
از چند سیاســت اثر می پذیرد. نخســت، محدودیت ها و ممنوعیت هــا در صادرات مازاد 
محصــوالت معدنی اســت که تولید بیشــتر را از صرفــه اقتصادی خارج مــی کند. دوم 
افزایــش چند صد درصدی حقوق دولتی اســت چراکه معادن عاوه بــر مالیات بر ارزش 
افزوده، حقوق دولتی هم پرداخت می کنند و فشــار ناشــی از رشــد آن بر معادن کوچک 
بیشــتر اســت. ســوم، مداخله دولت در زنجیره قیمت گذاری اســت. معــادن بزرگ که 
بــر  آغــاز تا پایان زنجیره تولید ســرمایه گذاری کــرده اند، از مداخلــه دولت در  قیمت 
 گذاری کمتر آســیب می بیند اما ســرمایه های معادن کوچک در آغاز زنجیره تولید مت 

مرکز شده است.
تامین مالی از بورس

تامیــن مالی معادن از بورس موضوع مهمی اســت اما به چند دلیل، تامین ســرمایه برای 
معادن کوچک از این روش آســان نیست. دلیل اول، مقیاس کوچک این معادن، دلیل دوم، 
نوســان های بازار و سوم عدم وجود قوانینی اســت که به ثبات بازار کمک کند. در بورس، 
ســرمایه های خرد به سمت بخش های پرریسک حرکت نمی کند. معادن بزرگ می توانند 
در بورس سرمایه جذب کنند چراکه فعالیت های این معادن ریسک پذیری کمتری نسبت 

به معادن کوچک دارد. 
نکته دیگر ســاختار حقوقی بورس و معادن کوچک است. هزینه های حقوقی ورود معادن 
کوچک به بازار ســرمایه به اندازه ای اســت که ورود آن هــا را غیراقتصادی می کند. این 
معــادن به طور معمول در نقاط دورافتاده و محروم قرار دارنــد و برای ارتباط موثر با بازار 
سرمایه به وجود مکانیزم ها و ساختارهایی نیاز است که اکنون وجود ندارد و تسهیل گری 
هم در این باره از ســوی حاکمیت انجام نمی شــود. پیشــنهاد ما این بود که برای تشکیل 
کنسرســیوم های معدنی مشــوق هایی در نظر گرفته شــود تا این معادن پس از تجمیع 
از بورس نیاز مالی خود را تامین کنند اما اساســا سیاســت دولت تعطیلی معادن کوچک 
 مقیاس است. دیدگاه دولت این است که  فعالیت این معادن صرفه اقتصادی ندارد و تعطیل 

هم بشود مهم نیست.
خدمات استارت اپ ها به معدن

بــه طــور قطع می تــوان روی خدمات اســتارت آپ هــا در بهبود فعالیت هــای معدنی 
حســاب کرد. در اســفندماه ســال جاری در اتاق بازرگانی تهران با مشــارکت کمیسیون 
صنعــت و معــدن و اقتصاد نــوآوری و تحول دیجیتال، نشســتی را با موضوع مشــارکت 
اســتارت اپ ها در بخش معدن برگزار می کنیم. اســتارت اپ ها به طور معمول راه حل 
ارائــه می کنند و بیشــتر این راه حل ها را بــرای فعالیت مجموعه های بــزرگ ارائه می 
دهنــد.  ایجاد پلی بین اســتارت اپ هــا و صنایع معدنی از اولویت های کمیســیون های 
 مرتبــط در اتاق تهران اســت و تاش می کنیم در این بین مســائل معــادن کوچک هم 

در نظر گرفته شود.

پاکستان،درنقطهکورتجارتخارجیایران

 عضو هیات رییسه اتاق تهران
ناصر ریاحی

 موسس سولیکو
غالمعلی سلیمانی

کارشناس معدن
سجاد غرقی

دیدگاه



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 84 - نیمه اول بهمن 1398

ترقــی اقتصادی : افزایش تنش هــا میان آمریکا و ایران کــه یکی از آنها 
بزرگترین شــریک تجاری چین است و دیگری نقش مهمی در امنیت انرژی 
این کشــور ایفا می کند، اقتصاد چین را در شــرایط دشواری قرار داده است. 
حال ســوال این است که در سایه این تنش ها، چه اتفاقی برای اقتصاد چین 

می افتد؟
در نخســتین روزهای ســال جدید میادی آمریکایی ها با ترور ژنرال قاسم 
ســلیمانی از فرماندهان نظامــی بلندپایه ایران، نگرانی هــا از احتمال بروز 
درگیــری نظامی در منطقه ای که بخش زیــادی از نفت خام جهان در آنجا 
تولید می شــود را به شــدت افزایش داد.اگرچه در پی بازگشــت تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران از نوامبر ۲۰18 )آبان 97(، چین وابســتگی خود 
به نفت ایران را تا حد زیادی کاهش داده اســت، اما این کشــور که در حال 
حاضر بزرگترین واردکننده نفت جهان محسوب می شود و از طرفی در حال 
ســرمایه گذاری کان در پروژه های زیرســاختی منطقه خاورمیانه است، در 
صورت تداوم تنش ها بین ایران و آمریکا با چالش بزرگی در امنیت اقتصادی 
خود مواجه خواهد شــد.دولت پکن به خوبی می داند که کار بسیار دشواری 
بــرای ایجاد موازنه در روابط خود با تهران و واشــنگتن در پیش دارد. ایران 
برای امنیت انرژی چین اهمیت راهبردی دارد و همچنین بخشــی از پروژه 
عظیم یک کمربند و یک جاده )راه ابریشم جدید( به شمار می آید. در مقابل، 
آمریکا نیز از لحاظ سیاســی و اقتصادی انگیــزه کافی برای کنترل کردن و 

حتی آسیب رساندن به روند رشد مستمر اقتصاد چین دارد.
تجارت چین با ایران،  از جمله تجارت نفتی، هم زمان با تشــدید تنش ها بین 
ایران و آمریکا به میــزان قابل توجهی کاهش یافته و ظاهراً چینی ها ترجیح 
داده اند از بخشــی از تجارت خود با ایران صرف نظر کنند. این در حالی است 
که در ســال ۲۰1۵ وقتی توافق هســته ای بین ایران و شش قدرت جهانی 
موســوم به 1+۵ )شامل انگلیس، چین، فرانســه، روسیه، آمریکا و آلمان( به 
امضا رسید، چین به سرعت برای توسعه روابط تجاری خود با ایران وارد عمل 
شــد. در همان ســال قراردادهایی به ارزش 1.۵ میلیارد دالر بین دو کشور 
امضا شد و در جریان ســفر »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین به تهران 
در ژانویه ۲۰16 )اوایل بهمن ماه 139۴(، دو کشــور توافق کردند که روابط 
دوجانبــه خود را تقویت کنند و حجم تجــارت دوجانبه را در افق ۲۰۲۵ به 

6۰۰ میلیارد دالر برسانند.
وقتی دولت دونالد ترامپ در ماه می ســال ۲۰18 )اردیبهشــت ماه 1397( 
خروج آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم هــای یکجانبه علیه ایران را اعام 
کرد، چین روزانه 6۵۰ هزار بشــکه نفت از ایــران وارد می کرد، اما این رقم 
به تدریج کاهش یافت و گفته می شود که در ماههای اخیر به 1۴۰ هزار بشکه 
در روز رســیده است. از سوی دیگر وابســتگی چین به نفت وارداتی از سایر 
کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و امارات افزایش یافته و این 

دو کشور اکنون به بزرگترین شرکای تجاری چین در منطقه بدل شده اند.
بر اســاس آمارهای اداره کل گمرک چین، این کشــور در یازده ماهه نخست 
ســال ۲۰19 در مجموع 76.3 میلیون تن )حدود ۴8۰ میلیون بشکه( نفت 
خام از عربســتان وارد کرده اســت که این رقم در قیاس با دوره مشابه سال 
قبل از آن ۵3 درصد افزایش نشــان می دهــد. طی همین دوره واردات نفت 

چین از ایران تنها 1۴.۴ میلیون تن )حدود 91 میلیون بشکه( بوده است.اما 
با وجود کاهش وابستگی چین به نفت ایران، در صورت بروز درگیری نظامی 
بیــن ایران و آمریکا احتماالً اقتصاد چیــن میلیاردها دالر زیان خواهد دید. 
پروفسور »لی کینگسی« استاد دانشکده مطالعات بین الملل دانشگاه رنمین 
پکن در این خصوص می گوید: »چین نمی تواند به ســادگی سرمایه های خود 
در ایران که صرف پروژه های زیرســاختی از جمله در حوزه نفت شده است 
را بیرون بکشــد. بخش زیادی از این سرمایه ها دوره بازگشت بسیار طوالنی 
دارند. معنایش این است که هرگونه تاش برای بیرون کشیدن این سرمایه ها 

منجر به زیان می شود.«
عاوه بــر این،تحلیلگران هشــدار می دهند که بروز درگیــری بین ایران و 
آمریکا بی ثباتی کل منطقه –از جمله تنگه هرمز که بر اساس آمارهای اداره 
اطاعات انرژی آمریکا یک ســوم تجارت دریایی نفت و یک پنجم کل تجارت 
نفت در جهان از طریق آن انجام می شود- را به دنبال خواهد داشت. پروفسور 
»ژو ژی یینگ« از دانشگاه رنمین پکن در این رابطه خاطرنشان می کند: »در 
نیمه نخست سال ۲۰19 روزانه 3.3 میلیون بشکه نفت خام وارداتی چین از 
تنگه هرمز عبور کرده اســت که این رقم معادل 33 درصد از واردات روزانه 

نفت جین است و رقم نسبتاً قابل توجهی محسوب می شود.«
پروفســور »منوچهر دراج« استاد ایرانی تبار دانشگاه کریستین تگزاس که در 
سال های اخیر چندین مقاله در حوزه روابط ایران و چین منتشر کرده است، 
هشــدار می دهد که اگر تنش ها بین ایران و آمریکا ادامه یابد، ایران می تواند 
هم تنگه باریک هرمز را مســدود و راه ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند 
را ببندد و هم مشــکات جدی برای تردد نفتکش ها ایجاد کند؛ اتفاقاتی که 

هرگز برای چین خوشــایند نیست. وی تأکید می کند: »بیش از نیمی از نیاز 
چین به انرژی از خاورمیانه و شمال آفریقا تأمین می شود و هرگونه بی ثباتی 
عمده در این منطقه تأثیر منفی جدی بر روند رشــد اقتصادی این کشــور 

خواهد داشت.«
ایران عــاوه بر اینکه یــک قدرت نفتی مهم به شــمار مــی رود، از لحاظ 
جغرافیایی نیز موقعیت مهمی دارد؛ بخش عمده خط ســاحلی خلیج فارس 
متعلق به ایران است و این کشور تنگه هرمز را کنترل می کند. از طرفی ایران 
نه تنها دروازه ورود به آسیای میانه است،  بلکه از طریق ترکیه به قاره اروپا راه 
دارد. این موقعیت جغرافیایی خاص باعث شده است که ایران جایگاه مهمی 
در بلندپروازی های چین برای پروژه یک کمربند و یک جاده داشــته باشد.

پروفســور منوچهر دراج در این خصوص نیــز می گوید: »از زمان آغاز جنگ 
تجاری با آمریکا، سرمایه گذاری های چین در تمامی شش مسیر اصلی پروژه 
یک کمربند و یک جاده، به جز مســیری که از خاورمیانه، آسیای مرکزی و 
غرب آســیا عبور می کند، کاهش یافته اســت. در واقع حتی در این شرایط، 
ســرمایه گذاری چین در خاورمیانه افزایش پیدا کرده است. البته از آنجا که 
روابط سیاســی و تجاری چین با آمریکا منافع زیادی برای چین دارد، پکن 
ترجیح می دهد که روابط خود با آمریکا را به خاطر روابط با ایران، در معرض 
خطر جدی قرار ندهد.«البته پروفســور لی کینگسی از دانشگاه رنمین پکن 
معتقد اســت اگرچه چین پس از امضای فاز نخست توافق تجاری با آمریکا 
تاش می کند که روابط تجاری خود را با این کشور بهبود بخشد، اما در عین 
حال مقامات پکن مصمم هستند که به هر شکل ممکن اجازه ندهند که یک 

فاجعه اقتصادی در ایران رخ دهد.

آیااقتصادچینقربانیتنشهامیانایرانوآمریکامیشود؟
ایرانبرایامنیتانرژیچیناهمیتراهبردیدارد

توهمرشدسبز
اگر رشــد ســبز وجــود خارجی نــدارد، تنها 
راه جلوگیــری از فاجعــه آب و هوایی »رشــد 
معکوس« اســت، آن هم همین حاال، نه ســال 
۲۰۵۰: یعنی همین حاال اکثر پروازها را متوقف 
کنیم، گوشت نخوریم، لباس نخریم، خودروی 
شخصی را ممنوع کنیم و جلوی توسعه حومه 
شــهرها را بگیریم.یک داستان درباره گرمایش 
زمین برایتان تعریف می کنــم که ما لیبرال ها 
هر شــب برای خودمان تعریفش می کنیم: وقتی که باالخره ما از شر 
دایناسورهایی مثل ترامپ خاص شدیم، به جان شرکت های طمعکار 
و البی های سوخت های فسیلی می افتیم و در نهایت به یک »سیاست 
نوین ســبز« رای خواهیم داد. این سیاست جدید روی صنایع پاک با رشد سریع سرمایه گذاری خواهد کرد: 
انرژی های خورشیدی و بادی، خودروهای برقی و پوشاک سازگار با محیط زیست. این یک بازی برد-برد برای 
همه خواهد بود: هم جوامعمان ســبز خواهند بود و هم مردم به خرید کردن ادامه خواهند داد. این داستان 

»رشد سبز« نام دارد.
بدبختانه رشد سبز احتماال فقط یک داستان باقی می ماند، دست کم طی چند دهه آینده، طی دورانی که ما 
مجبوریم تولید بخش عمده گازهای گلخانه ای مان را قطع کنیم تا سیاره مان قابل سکونت باقی بماند یک راه 
بیشتر نخواهیم داشت: یا سبز بشویم یا رشد اقتصادی داشته باشیم. این دو تا با هم امکان ندارند.بگذارید از پایه 
شروع کنیم. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم )IPCC( مي گوید ما باید تا سال ۲۰3۰ تولید گازهای گلخانه ای را 
نصف کنیم تا این شانس را داشته باشیم که افزایش دما را به 1.۵ درجه سانتی گراد محدود کنیم. عده زیادی از 
دانشمندان می گویند این نگاه IPCC خیلی خوش بینانه است، اما بیایید فعا این را بپذیریم. برای رسیدن به 
چنین وضعیتی دو چیز نیاز است: کاهش تولید گازهای گلخانه ای و زیاد نشدن جمعیت. سال پیش هم تولید 
گازهای گلخانه ای افزایش داشت و هم جمعیت جهان همچنان در حال افزایش است.حامیان داستان »رشد 
سبز« می گویند: »نگران نباشید، انرژی های تجدیدپذیر دارند جان می گیرند.« درست است که تجدیدپذیرهای 
مدرن در حال حاضر حدود 1۰ درصد مصرف انرژی جهان را شــامل می شــوند. و پیش بینی می شود تا سال 
۲۰۵۰ این رقم به 3۰ درصد برســد. اما IPCC می گوید ما باید تا آن موقع به رقم 6۰ درصد برسیم تا جان 
سالم به در بریم. و طبق گزارش بلومبرگ در نیمه اول ۲۰19 سرمایه گذاری در پروژه های انرژی های پاک به 

پایین ترین رقم خود طی 6 سال گذشته رسیده است.
رشدســبزی ها اروپا را در دهه های اخیــر مثال می زنند که تولید ناخالص داخلی شــان باال رفته و گازهای 
گلخانه ای شــان پایین آمده. اما بخش عمده این روند به این خاطر اســت که آنها گازهای گلخانه ای شان را 
جای دیگری تولید می کنند. اکثر چیزهای آنها حاال در آسیا تولید می شود. وقتی گازهای گلخانه ای مربوط 
به کاالهای وارداتی به اروپا را با میزان گازهای تولیدشده در اتحادیه اروپا جمع کنید می بینید که اوضاع اروپا 
هم بد است.واقعیت تلخ این است که وقت ما کم است و حرکت از رشد کثیف به رشد سبز بیشتر از این وقت 
می برد. ما در دهه های حیاتی آینده از زیرساخت هایی استفاده خواهیم کرد که پیش تر ساخته  شده اند و سبز 
نیستند. اکثر هواپیماها و کشتی های باری که حاال استفاده می کنیم تا سال ۲۰۴۰ هم استفاده خواهند شد. 
ما جایگزین سبزی برای آنها نداریم. ما همبرگر گیاهی و لباس سازگار با محیط زیست نداریم.در سال ۲۰۴۰ 
هم اکثر خیابان ها مثل حاال خواهد بود و مردم هنوز ماشین می رانند. خودروهای برقی ما را نجات نخواهند 
داد چون آنها هم در تولید مقادیر فراوانی گاز گلخانه ای نقش دارند. )استخراج لیتیوم و ساخت باتری برای آنها، 
حمل این خودروها تا مقاصد فروش و همچنین تولید الکتریسیته برای آنها باعث تولید گاز گلخانه ای می شود.(
اگر رشــد ســبز وجود خارجی ندارد، تنها راه جلوگیری از فاجعه آب و هوایی »رشد معکوس« است، آن هم 
همین حاال، نه ســال ۲۰۵۰: یعنی همین حاال اکثر پروازها را متوقف کنیم، گوشــت نخوریم، لباس نخریم، 
خودروی شــخصی را ممنوع کنیم و جلوی توســعه حومه شــهرها را بگیریم. ما نیازمند یک رکود طوالنی 

اقتصادی در سراسر دنیا هستیم. ما باید پول را از مصرف به سمت توسعه زیرساخت هاس سبز بکشانیم.
اما این ما را وارد دنیای دیگری می کند.

ترقی اقتصادی : بی اطمینانی از شــدت و مدت شیوع ویروس 
کرونا هرگونه قضاوت قطعی درباره تاثیرات اقتصادی آن را دشوار 
می کند. گرچه بازار بدترین پیش بینی ها را می کند، بد نیســت 

خطرات و تهدیدات این ویروس را بیشتر بشناسیم.
هفده ســال پیش، تولید ناخالص داخلی چین چهار درصد بود 
امروز این مقدار به 17 درصد رســیده اســت. بر مبنای تخمین 
اقتصاددان ها، شیوع ویروس کرونا می تواند عاوه بر کندتر کردن 
رشــد اقتصادی چین، حدود 6۲ میلیارد دالر صرفاً در سه ماهه 
جاری به اقتصاد پکن لطمه وارد کند.هفته نامه بلومبرگ بیزینس 
در شــماره اخیر خود نوشــت: برای اینکه تاثیــر اقتصادی این 
بیماری روی چین را درک کنیم، می توانیم به تاریخ گســترش 
ویروس سارس در سال ۲۰۰3 رجوع کنیم. سندروم حاد تنفسی 

»ســارس« به کشته شــدن 8۰۰ تن انجامید. این ویروس ۲ درصد از رشد اقتصادی چین را 
کاســت، به طوری که این رقم از 11.1 درصد در نخســتین فصل سال ۲۰۰3 به 9.1 درصد 
در همان دوره رســید. با کنترل گسترش بیماری، رشد اقتصادی در سومین سه ماهه سال به 

1۰درصد افزایش پیدا کرد.
در سال ۲۰۰3، انواع صنایعی که به دلیل تحریم های مسافرتی بیشتر از بقیه تحت تاثیر قرار 
گرفته بودند- صنایع خرده فروشی، رستوران ها، صنعت سرگرمی و گردشگری- شامل حدود 
۴۲درصد تولید ناخالص داخلی می شدند. از آن زمان، سهم صنایع خدماتی از تولید ناخالص 
داخلی به ۵۴ درصد رســیده است.هرچند ویروس ســارس خبر اقتصادی بدی برای چین و 
همســایگان فقیرش بود، وزن کم اقتصادی چین اثر خود را بر اقتصاد جهانی گذاشت. تولید 
ناخالص داخلی این کشور در ۲۰۰3 تنها چهار درصد جی دی پی جهانی را تشکیل می داد. این 

سهم اکنون به 17 درصد رسیده است.
محققان بلومبرگ با تحقیق روی داده های اقتصادی مربوط به گســترش ویروس ســارس و 
تغییراتی که دولت چین به دنبال آن در اقتصاد ایجاد کرد، سناریوهای احتمالی تاثیر ویروس 
کرونا بر رشــد اقتصادی چین و جهان را بررســی کرده اند. یکی از فاکتورهای دخیل در این 

پژوهش توجه به زمان شــیوع این ویروس بود که با آغاز سال 
جدید چینی ها و در اوج زمان خرید و فروش سال اتفاق افتاد.

افزون بر این، محدودیت های فعلی روی مســافرت ها بســیار 
گسترده تر از دوره شیوع سارس است؛ به عنوان مثال در سال 
۲۰۰3 هیچ دستوری برای تعطیلی یا قرنطینه کردن شهرها 
صادر نشد. اما مهم تر از همه، نوسانات فعلی در رشد اقتصادی 
چین به هیچ وجه برابر با نوســانات ۲۰۰3 نبود. در آن زمان 
ایجاد نوسانات بزرگ در نرخ تولید ناخالص داخلی اتفاق عجیبی 
نبود. این مساله عاوه بر بلوغ اقتصاد چین حساسیت بیشتر آن 
را نشــان می دهد. در صورتی که ویروس با شدت اما طی دوره 
کوتاهی شــیوع پیدا کند، ممکن است ضربه شدیدی به رشد 
اقتصادی چین طی سه ماه نخست سال وارد کند. ضربه ای که 
بهبود و تثبیت اقتصادی را در سه ماهه دوم سال ضروری خواهد کرد. با وجود این، پیش بینی 
می شــود رشد اقتصادی این کشور طی یک ســال به ۵.7 درصد برسد که ۰.۲ درصد کمتر 
از پیش بینی بلومبرگ اکونومیکس پیش از شــیوع ویروس و زیر 6.1 درصد پیش بینی سال 
۲۰19 خواهد بود. اگر کنترل شیوع ویروس طوالنی تر شود، ضربه به رشد اقتصادی شدیدتر 
خواهد بود.از منظر جهانی، همســایگان چین در آسیا و صادرکنندگان کاال بیشتر در معرض 
آسیب قرار دارند. همسایگان آسیایی چین عمیقاً درگیر زنجیره تامین منطقه ای و صادرات به 
مصرف کنندگان چینی هستند و از گردشگری چین سود می برند. از نظر کارشناسان بلومبرگ 

در این میان هنگ کنگ، کره جنوبی و ویتنام از دیگر همسایگان آسیب پذیرتر هستند.
 از بین کشــورهای صادرکننده کاال، استرالیا و برزیل بیشتر آسیب خواهند دید و کشورهای 
قدرتمند غربی که در فاصله دورتری قرار دارند و کمتر به بازار تقاضای چین وابسته اند کمتر 
زیان خواهند دید. مهم ترین نکته این است که تاثیر اقتصادی ویروس کرونا بیشتر به شدت و 
مدت زمان شــیوع آن وابسته است؛ اگر یکی از درس های ویروس سارس این باشد که بیماری 
می تواند تاثیر منفی ای بر اقتصاد چین داشته باشد، درس دیگر این است که واکنش وحشت زده 

به آن در مراحل اولیه شیوع می تواند به برآوردهای اغراق آمیز از خطرات آن منتهی شود.

ترقی اقتصادی : براســاس گزارش زنان، قانون و تجارت 
۲۰۲۰ که به تازگی منتشر شده، زنان در کل دنیا، به اندازه 
سه چهارم مردان از حقوق قانونی برخوردارند. طبق گزارش 
بانک جهانی، این ســهم در ایران 31.3 درصد است. یعنی 
زنان ایرانی یک سوم مردان از حقوق قانونی برابر برخوردارند.

بانک جهانی گزارش وضعیت زنــان، قانون و تجارت را در 
سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است. این گزارش می نویسد: زنی 
در بیمارستان برای زایمان رفته است. اما از کارفرمای خود 
تماســی دریافت می کند. او به این دلیل کــه بارداری اش 
جرم محسوب می شود، از کارش اخراج می شود. یک جراح 
کالبدشکاف، به دلیل اینکه گفته می شود شغلش برای زنان 
نامناسب است، از ادامه کارش باز می ماند. منشی بعدازاینکه 
از آزار و اذیت های رئیســش به همکارانش می گوید، اخراج 

می شود.
داستان هایی ازاین دست بســیار زیاد است که مرحله ای از 
زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و فرصت های شغلی 
را از آن ها می گیرد. براســاس گزارش زنان، قانون و تجارت 
۲۰۲۰ که به تازگی منتشر شده، زنان در کل دنیا، به اندازه 
سه چهارم مردان از حقوق قانونی برخوردارند. طبق گزارش 
بانک جهانی، این ســهم در ایران 31.3 درصد است. یعنی 

زنان ایرانی یک سوم مردان از حقوق قانونی برابر برخوردارند.
قوانین برای فرصت های شــغلی زنان مهم هستند. اگرچه 
دستیابی به برابری جنســیتی روندی کوتاه مدت نیست و 
نیاز به اراده سیاسی قوی و تاش هماهنگ دولت ها، جامعه 
مدنی و سازمان های بین المللی دارد، اما اصاحات قانونی و 
نظارتی می توانند نقش اساسی در این زمینه بازی کنند.از 
طرفی بهتر شــدن شاخص تجارت و حقوق زنان با افزایش 
اشــتغال آنها و درآمد بیشتر و پیشرفت باالتر همراه است.
گزارش زنــان، قانون و تجارت نحوه تأثیر قوانین و مقررات 
بر فرصت های اقتصادی و شــغلی زنان در 19۰ اقتصاد را 

اندازه گیری کرده است.
این شــاخص حقوق اقتصــادی را در نقاط عطف مختلف 
بررســی می کند. زندگی کاری یک زن در هشت شاخص 
موردبررسی قرار می گیرد. این شاخص بررسی می کند که 
وقتی زنان ازدواج می کنند و بچه دار می شوند، چگونه قانون 
مانع یا همراه آن ها می شــوند تا فرصت های شغلی را اداره 
کنند. همچنین این شاخص بررسی می کنند که زنان چطور 

در دوره بازنشستگی دارایی هایشان را مدیریت می کنند.
میانگین جهانی امتیاز شاخص زنان، تجارت و قانون در سال 
۲۰19، رقم 7۵.۲ بود که از 73.9 امتیاز سال ۲۰17 باالتر 

بود. اما بااین حال سرعت کلی اصاحات کند است.
امسال 8 کشور بهترین امتیاز را به دست آوردند. کشورهایی 
ازجمله بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانســه، ایســلند، لتونی 
لوکزامبورگ و سوئد. کانادا با اصاح مرخصی والدین به این 
8 کشور برتر پیوست. اصاحات مربوط به شاخص مرخصی 
زایمان والدین، شــاخص محبوبی محسوب می شود و 16 
کشــور جهان تغییراتی در آن انجام داده اند. این شــاخص 
همچنین بهترین امکان برای بهبود را دارد. میانگین امتیاز 

این فاکتور در این شاخص ۵3.8 است.
در سرتاســر جهان، تغییراتی رخ داده است. ۴۰ اقتصاد 6۰ 
اصاحــات را تصویب کرده اند که اکثــر آنها در خاورمیانه 
شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا بوده است. درحالی که 
پیشرفت قابل توجهی در توانایی زنان برای ورود و ماندن به 
کار ایجادشده است، اما خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان 

کمترین نمره متوسط منطقه ای را در اختیاردارند.
در آفریقا کشورها قوانین قدیمی از دهه 19۵۰ و 196۰ را 
به روز کرده اند و در کشــورهایی که از جنگ خارج شده اند، 

آیین نامه های جدید کار صادرشده است.
اقتصادهایی که بیشــترین پیشرفت را در شاخص در سال 
۲۰۲۰ داشــته اند، شامل عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی، نپال، ســودان جنوبی، سائوتومه و پرنسیپ، بحرین 
جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، اردن و تونس بوده اند. 
بااین حال در اکثر این کشورها همچنان فضای قابل توجهی 

برای پیشرفت وجود دارد.
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 84 - نیمه اول بهمن 1398

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

ترقی اقتصادی : ولنتاین یا روز عشق دیگر 
برای کمتر کسی ناشــناخته مانده است. به 
هر حال حداقل یک دهه از شیوع این پدیده 
فرهنگی در جامعه شــهری مــا می گذرد و 
دراین مدت، جای خود را حســابی در بین 
نوجوانــان، جوانان و حتی تعــدادی از پا به 

سن گذاشته ها، باز کرده است.
ولنتاین سنتی است که ریشه ایرانی و حتی 
شرقی ندارد، بلکه دقیقا از دل غرب از ایتالیا 
و از  تاریخ امپراتوری روم و تاریخ مسیحیت 
ســربرآورده اســت. زمانی که امپراتور روم 
عواطف و احساســات عاشقانه را مانع بزرگی 
برای داشــتن ســپاهیانی قــوی و متمرکز 
می دید، دســتور ممنوعیت ازدواج جوانان را 
صادر کــرد تا آنها بدون هــر تعلق خاطری 
در خدمت ســپاه و امپراتوری باشند اما در 
این میان کشیشی کاتولیک موسوم به سنت 
ولنتاین برخاف دســتور حکومتی، دختران 
و پســران جوان عاشــق را مخفیانه به عقد 
هم درمی آورد به همین جرم هم محکوم به 
خیانت و در 1۴ فوریه ســال ۲69 میادی 

اعدام شد.
سال ها بعد یکی از اسقف های کلیسای روم، 
این روز را به عنوان روز بزرگداشــت ســنت 
ولنتاین اعــام کرد و به روزی بــرای ابراز 
عشــق و تبادل پیام های عاشقانه تبدیل شد 
و بــه تدریج این روز با نام روز عشــق جای 
خود را در کشورهای اروپایی و آمریکایی باز 
کرد. روزی برای ابراز عاقه، عشق و محبت 
به کســی که دوســتش داریم. روزی برای 
دادن گل رز ســرخ به معشوق و روزی برای 

یادآوری عشق و صمیمیت به عزیزان.
روز ولنتاین یا روز عشق آرام آرام مرزها را در 
نوردید و به واسطه گسترش راه های ارتباط 
جهانی اعم از ماهواره  و اینترنت به شــرق و 
از جملــه به ایران وارد شــد. تقریبا در نیمه 
دهه 8۰ بود که جشــن ولنتاین کم  کم در 
بین طبقه متول تر جامعه شایع شد اما رفته 
رفته در گروه های کم درآمدتر هم رواج پیدا 
کرد به طوری که دختران و پســران نوجوان 
و جوان کــه هنوز از خانــواده پول توجیبی 
می گیرند، مجبور می شــوند از دو ســه ماه 
قبل پول هایشان را پس انداز کنند تا بتوانند 
بهترین هدیه را برای روز ولنتاین تهیه کنند. 

در همین روزهاســت که بــازار خرس های 
بزرگ و کوچــک رنگی رنگــی، جعبه های 
متنوع شــکات، گل سرخ و زینت آالت داغ 

می شود.
عمده جامعه شناســان و فعاالن رسانه ای در 
سال های اخیر ضمن وارداتی خواندن ولنتاین 
سعی داشتند این سنت نوپای غیر ایرانی را 
در چشم جوانان ایران کم ارزش کنند. ناگفته 
نماند که محدودیــت و ممنوعیت برگزاری 
ولنتاین تنهــا مختص به ایــران نبود، بلکه 
کشــورهای همســایه مثل ترکیه، عربستان 
مالزی و پاکســتان محدودیت هایی را اعمال 
کردند. حتی در عراق، داعش برگزارکنندگان 

ولنتاین را به اعدام و مرگ تهدید کرد.
بــه هر حال چه خوشــمان بیاید چه بدمان 
بیایــد، این پدیــده فرهنگی با ریشــه های 
غربی، جای به نســبت قابــل توجهی برای 
خــود در میان جوانان بــزرگ کرده و و هر 
ساله عده ای دوســت دارند در چنین روزی 
جشن کوچکی برپا کنند. در سال های اخیر، 
انتظامی به  حتی اباغ بخشنامه های نیروی 
اصناف مختلف، مبنی بر برخورد با خریداران 
و فروشندگان محصوالت ولنتاین، سّد رسوخ 
روز عشق در ایران نشــد.البته شاید همین 
روند بود که باعث شــد دســت آخر نیروی 
انتظامــی هم اعــام کند کــه ولنتاین یک 
موضوع اجتماعی است و اولویت ما این است 
که مسائل اجتماعی به شکل اجتماعی حل 

و فصل شود.
بــرآورده کردن نیــازی از نیازهای انســان 
دلیــل پذیــرش فرهنگ های غیــر خودی 
است. بر اســاس مقاله »اشــاعه فرهنگی و 
آن  نیکنام،  ســمانه  نوشته  فرهنگ پذیری« 
دســته از عناصر فرهنگی، جهانی می شــود 
که نیازی از نیازهای انســان را برآورده کند، 
بنابراین دلیل رشــد و رواج فرهنگ ولنتاین 
در ایران آن است که نیازی را پاسخ می دهد، 
از ایــن موقعیت با عنــوان »خأل فرهنگی« 
یاد می شــود. با این نگاه، پذیرش پدیده های 
فرهنگی به دلیل کمبود یا خألهای فرهنگ 
خودی است و طبیعتاً پذیرش فرهنگ جدید 

با هدف جبران آن خأل است.
شاید برای بسط این دیدگاه الزم باشد مفهوم 
»جهانی شدن« را پیش بکشیم. جهانی شدن 

یعنی تبدیل جهان به یک مکان واحد. بنا بر 
این تعریف، جهانی شدن ارتباطات انسان ها 
را گســترش می دهــد و از این طریق تبادل 
فرهنگ ها به راحتی میســر می شود. فرآیند 
جهانی شدن به واسطه اینترنت و شبکه های 
مجازی و ماهواره  محقق و در نتیجه فرصت 
آشــنایی و ارتباط انســان ها با فرهنگ های 
دیگر سهل تر شــده است. برای همین است 
کــه ولنتاین از یک پهنه فرهنگی محدود به 

پهنه های دور و نزدیک دنیا راه می یابد.
شــاید همین جاست که مفهوم سوپرمارکت 
فرهنگی ظهور می کند. شرایطی که به دلیل 
دسترســی به پدیده های متعدد فرهنگی در 
اقصاء نقاط جهان، انسان ها فرصت شناسایی 
و انتخاب و اجرای آنها را پیدا می کنند. البته 
از ایــن روند گاه با عنــوان تهاجم فرهنگی 
یاد می شود که که شــاید اصطاح علمی و 
دقیق تر آن استعمار فرهنگی است که تقریبا 
از اواخر 198۰ محور بررسی جامعه شناسان 
و دانشــمندان علوم سیاســی قرار گرفت تا 
گســترش جنبش هــای اجتماعی-فرهنگی 
را از طریق تکنولوژی  های ارتباطی بررســی 

کنند.
اما بر اســاس نتایج تحقیقــی تحت عنوان 
ولنتاین در میان  »بررسی جامعه شــناختی 
جوانان تهــران« برگزارکنندگان ولنتاین به 
خود عنصر فرهنگی ولنتاین اعتماد کرده اند 

نــه بــه عرضه کننــدگان غربــی آن. یعنی 
برگزارکننده هــای ولنتاین معتقدند با اینکه 
ریشــه ولنتاین غربی اســت اما می تواند در 
ســایر جوامع، کشورها و فرهنگ ها هم مورد 

استفاده قرار گیرد.
دقت داشته باشــیم که شاید یکی از دالیل 
جذابیــت و رواج ولنتایــن ریشــه در تغییر 
ســاختار روابط اجتماعی جنس مخالف در 
ایــران دارد. به هر حــال حداقل در دو دهه 
اخیر ارتباط جنــس مخالف تنها محدود به 

ازدواج نیست.
البته در ســال های اخیر ارائه آلترناتیو، چاره 
مقابله نرم با ولنتایــن و جلوگیری از ترویج 
آن دانسته شده است. برای همین هم سعی 
شده با گشــتی در میان اسطوره های ایرانی 
ســپندارمذگان را جایگزیــن ولنتاین کنند. 
در ســال های اخیر هم تعــدادی از جوانان 
ایرانی که نسبت به تاریخ باستان ایران حّب 
و عاقــه ای دارند، در ایــن روز پیام تبریک 
عاشــقانه برای دوســتان و عزیزان خود می 
فرستند. با این وجود ســپندارمذگان هنوز 
نتواســته جایگزین مناســبی برای ولنتاین 

باشد.
ضمن آنکه بنا به گفته ابوالقاسم اسماعیل پور 
یکی از استادان دانشگاه بهشتی، سپندارمذ، 
در اساطیر ایرانی ایزدبانوی زمین، کشاورزی 
و رشــد نباتات اســت و همیــن طور دختر 

هورمزد به شمار می آید. این فرشته در ایران 
باستان پرستیده می شد و طبعا فرشته  عشق 
اســت؛ اما آن  را با ولنتاین  نمی توان ارتباط 
داد. ولنتاین صرفا به عشق مربوط است، اما 
سپندارمذ با الهه  مادر و ایزدبانوی زمین گره 
می خورد و بیشــتر جنبه  زایش و عشق مادر 

دارد.
در چنین شــرایطی که جوانان نســبت به 
ولنتایــن اشــتیاق دارنــد، چه بایــد کرد؟ 
شــها کاظمی پــور - جامعه شــناس - بــا 
اشــاره به اینکه ولنتاین روز عشــق و عشاق 
و روز محبت اســت، به ایسنا می گوید: این 
عشــق می تواند زمینــی یا خدایی باشــد. 
عشــق مــادر به فرزند، عشــق به دوســت 
بنابراین نفی ولنتاین  صمیمی یا معشــوق. 
 باعــث حذف این فرهنــگ در میان جوانان 

نمی شود.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا ولنتاین 
مصداق تهاجــم فرهنگی اســت؟ این طور 
توضیح می دهد که درست است که ما ایرانی 
هســتیم و در یک کشور اســامی زندگی 
می کنیم اما در عین حال انســان هستیم و 
همه انســان ها نیازهایی دارند که ربطی به 
غرب و شرق جغرافیایی ندارد. نیاز به عشق 
و محبت یکی از این نیازهاست. چنین روزی 
در غرب شــکل گرفته و به کشورهای دیگر 

هم وارد شده است.

ولنتاین؛تهاجمیاکمبودفرهنگی؟
چراولنتایندرایرانشایعشدهاست؟

ترقی اقتصادی : می گویند ۲۰ سال قبل انحراف را دیده بودند اما نمی گویند تا کنون چه کاری برای بررسی و 
حفاظت از اثر انجام داده اند، فقط تاکید دارند که »هیچ گونه شواهدی از ترک خوردگی روی بنا یا اثرات نشست 

بر روی سطح پیرامون و بستر قرارگیری برج دیده نشد«!
خبرها که احتمال کج شدن برج طغرل )بنای سلجوقی( در شهر ری منتشر شدند، حرف و حدیث های بعد 
از انتشار خبر و تکذیب های اولیه نیز آغاز شدند، حتی کار به جایی رسید که یکی می نوشت »چشم تان کج 
می بیند« و دیگری می گفت »صاف بایستید، تا کج نبینید«،  اما اظهار نظرهای کارشناسی می گویند حرف از 
شوخی گذشته، آن قدر که ۲۰ سال قبل انحراف ها وجود داشته و به جای این که در این مدت زمان طوالنی با 
بررسی و پایش برج از نظر زمین شناسی تا کنون به راهکارهای مناسبی دسترسی رسیده باشند، به نظر می رسد 
دست روی دست گذاشته اند تا ۲۰ سال بعد، یعنی امروز که  باز هم حرف اش به میان بیاید و کارشناس برای 
بررســی وضعیت این اثر تاریخ و نفیس بفرستند.این جمله را کوروش محمد خانی - کارشناس ژئوفیزیک و 
متخصص پژوهش های میان رشته ای در باستان شناسی - به ساده ترین زباِن حفاظت از آثار تاریخی به ایسنا 
می گوید:  »در طول ۲۰ ســال گذشــته تا امروز امکان این وجود داشت تا با پایش )مانیتورینگ( این برج به 
روش های علمی امروز مثل فتوگرامتری در مدت زمان های معین، میزان انحراف برج ودرنتیجه نشست زمین 

را در این محوطه مشخص کرد.«
مرتضی ادیب زاده - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی اســتان تهران - اما در این باره به ایسنا 
می گوید: پرونده ی ســال 1379 این برج تاریخی وجود دارد. در همه ی تصاویر آن زمان، این انحراف از محور 
وجود دارد، بازدید چهارشنبه )16 بهمن( نیز برمبنای این بود که بررسی شود آیا تغییر و انحرافی نسبت به 
آن دوره وجود دارد یا خیر. بر این اساس در بستر اطراف و نه در محوطه و پایه های برج و رینگ بتونی که دور 
آن در پایین کار کرده اند، هیچ کدام آسیب ندیده اند و حتی یک ترک نیز در بدنه ندیده اند.او ادامه می دهد: 
با این وجود باز هم این را وضعیت را به طور کامل پایش می کنیم و در حال مذاکره ایم تا شــاید اعتبار برای 
مستندسازی دقیق و پایش مستمر آن تامین کنیم، چون باید یکسری دستگاه های سنسورهای کرنش سنج 
و لرزش های محیطی و تاثیری که از اطراف می گیرند روی بنا نصب کنیم تا خیال مان راحت شود.وی با بیان 
این که مشکل ما رطوبت زیاد خاک است، توضیح می دهد: در کاوش های باستان شناسی که در مجمتع تجاری 

فرهنگی کنار آن شخصا انجام دادم، در همه ی گمانه ها این رطوبت باال بود، به خصوص هرچه قدر که  به 
دیوار برج نزدیک می شدیم. حتی لوله های آب شناسایی شدند که که بعدا سازمان آب آن ها را قطع 

کرد. این نشان می دهد تراکم زیاد بافت فرسوده که قبا کنار آن بوده رطوبت زیادی را در 
این سال ها به خاک بستر برج تزریق کرده است.

برج طغرل سال هاست کج شده! 

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم


