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رشد اقتصادی ایران سال دیگر چگونه خواهد بود؟
 پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران 

در سال آینده
آیا دولت در کنترل تورم موفق بوده است؟

وعده های بانک مرکزی برای کاهش تورم

اعمال۱۰تغییردرقانون جدید چک

پشت پرده جنجال ها در فضای مجازی؛ دعوا به خاطر فالوور است
 سایت های شرط  بندی 

چگونه جیب شما را خالی می کنند؟

 تبعات آنارشیسم اقتصادی 
در جامعه

 نقش دولت در مدیریت 
بازار سرمایه

 سایه سنگین یک قانون 
بر سر نقدشوندگی بورس

ادامه وضعیت نامطلوب در 
تخصیص ارز به واردات دارو

 فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان 
چه تعاریف و  پارامتر هایی برای اقتصاد در  نظر گرفته اند، 
 واژه اقتصاد میــان عامه مــردم  دارای تعاریف  و تعابیر 
جداگانه ای است. این تعاریف و ویژگی های  خودساخته 

در  ساختار ذهنی افراد نیز  رسوخ پیدا کرده اند و...

نقش دولت این روزها پررنگ تر به نظر می رسد. در مدتی 
که بورس رشد منفی را تجربه کرده و سرمایه گذاران با 
احتیاط بیشــتری نسبت به قبل در حال سرمایه گذاری 
در بازار هســتند و حالتی از تــرس و اضطراب را برای 

حفظ ارزش فعلی سرمایه های خود دارند، شاید...

اواســط اســفندماه سال گذشــته ســازمان بورس در 
اطالعیــه ای اعالم کرد که حجم مبنا با توجه به افزایش 
ارزش معامــالت در اکثر نمادهای بــورس اوراق بهادار 
تهران و با هدف ارتقای سطح کارآمدی مدل محاسباتی 

تغییر کرده است. بر این اساس حجم  مبنای کلیه...

تخصیص ارز به واردات دارو به بدترین شــکل ممکن در 
جریان است. روندی که بانک مرکزی در تخصیص ارز در 
پیش گرفته، امــکان برنامه ریزی را از واردکنندگان دارو 
سلب کرده است. عالوه بر تخصیص ناقص، ارزی که داده 

می شود، به دشواری قابل جابه جایی است...
صفحه 6صفحه 3صفحه 3صفحه 2

aناصرریاحیaسیدهپونهترابیaاحسانرضاپورaوحیدحاجسعیدی

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هفتم- شماره97  
نیمه دوم آذر 1399- قیمت 2000 تومان

وزیر اقتصاد در همایش ملی بیمه و توسعه عنوان کرد

ترسیم مسیرهای جدید برای صنعت بیمه
 بررسی عملکرد بورس در سی سال گذشته

 پیش بینی رفتار 
بازار سرمایه درآینده
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ترقیاقتصادی:دو عاملی که در دو سه سال گذشته موجب شد تا نرخ بیکاری در ایران 
افزایش پیدا کند و نرخ رشد اقتصادی و تراز بازرگانی منفی شود وکسری بودجه در کشور 
رخ بدهد در سال آینده ممکن است دیگر عاملیت نداشته باشند یا اثرشان کم شده باشد؛ 
بنابراین اقتصاد می تواند به حالت عادی خود برگردد. منظور از حالت عادی یعنی این که 
اقتصاد خود را احیا کند. نه تنها کوچک نشــود بلکه بزرگ شود و همانطور که هم بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است اقتصاد ایران با رشد مواجه شود.

 اما با پایان انتخابات آمریکا گویا قرار است روز های سخت اقتصاد ایران به پایان برسد. هر 
چند پیش از این نیز گزارش های صندوق بین المللی پول نشــان می داد سال آینده حال 
اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میالدی 
مثبت خواهد شد و به رقم ۲/ ۳ درصد می رسد که نسبت به چشم انداز قبلی گزارش این 

صندوق یک دهم درصد بهتر شده است.
بهسالآیندهامیدوارنیستم

حســین راغفر اقتصاددان درباره پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در ســال آینده 
عنوان کرد: سال آینده، سال خیلی سختی خواهد بود. حتی از امسال هم سخت تر خواهد 
بود. علت آن هم میراث شــوم و سنگین این دولت برای دولت بعدی در قالب بدهی های 
خیلی بزرگ است. عماًل دولت بعد که از نیمه سال قرار است کشور را اداره کند با مشکالت 
خیلی جدی روبرو خواهد بود. ضمن این که در شش ماهه اول سال هم کشور عمدتاً درگیر 
برگزاری انتخابات است و معموالً به طور سنتی وزارتخانه ها در این مدت، چون اطمینانی 

از حضورشان ندارند خیلی فعالیت و تحرک نخواهند داشت.
او اظهار کرد: به نظر من این مملکت را نمی شــود با خوش بینی اداره کرد. اتفاقاً کســانی 
که در موقعیت های عمومی نشســته اند باید بدبینانه ترین سناریو ها را بررسی کنند و اگر 
توانستند برای آن بدبینانه ترین سناریو ها راه حل هایی پیدا بکنند وقتی وضعیت غیر از آن 

بشود با سناریو های بهتر می توانند مواجه بشوند.
این اقتصاددان تشــریح کرد: این تفکر که خوش بین است که دولت بعدی آمریکا بتواند 
تحریم ها را بردارد و ما بتوانیم نفت بفروشــیم، کماکان نگاه سنتی دارد و باز هم با فروش 
نفت می خواهد مملکت را اداره بکند. آنچه موجب می شود تا اقتصاد ایران با این نوسانات 

جدی مواجه شود. به نظرم ناتوانی این تفکر سال هاست که اثبات شده است.
او افزود: مشــکالت خیلی بزرگ و جدی روی دســت دولت بعدی باقی می ماند و قطعاً 
آن ها از روز اول حتی اگر بیماری کرونا حل شــده باشــد، مشکالت جدی با آمریکایی ها 
خواهند داشت. علتش هم این است که مسئله آمریکا با ایران، رابطه ایران و اسراییل است 
و این منافع اســرائیل است که موضع آمریکا را نسبت به ما تعیین می کند و هدف آن ها 
هم حداکثر کردن فشــار روی ایران است. من خیلی نسبت به سال آینده امیدوار نیستم 
مگر این که دولت بعدی یک دولت متعهد به تولید و قطع این شــیوه های غارتی و رانتی 
حاکم بر اقتصاد ایران باشــد. البته این کار ساده ای نیست و گروه های مافیایی قدرتمندی 
در اقتصاد شــکل گرفته اند که قطعاً برای دولت بعدی هم در صورتی که قصد اصالح امور 
را داشــته باشد کارشکنی خواهند کرد. اگر هم که دولت بعدی همسوی رویکرد های سه 

دهه گذشته بعد از جنگ و به ویژه شانزده سال اخیر باشد بحران ما عمیق تر خواهد شد و 
وضعیت اقتصادی بدتر می شود.

راغفر با اشاره به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی که صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران 
درسال آینده پیش بینی کرده است گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم از این 
خزعبالت زیاد گفته اند. تحلیل هایی که آن ها می کنند بیش از آنچه که بر مبنای مالحظات 
اقتصادی باشد عمدتاً براساس مالحظات سیاسی خاص است. اگر حتی رشد اقتصادی ۳.۲ 
درصد هم داشته باشیم هنوز نسبت به رکود عمیقی که بیش از ۱۵ سال است در کشور 
حاکم است خیلی عقب هستیم و بنابراین جای خوشحالی ندارد. اگر قرار بشود که این رشد 

اقتصادی مجدداً از طریق فروش نفت و منابع طبیعی حاصل شود جای خرسندی ندارد.
او ادامه داد: به نظر می رســد االن هم مسئولین کشور و هم مجلس با مصوباتی که دارند 
عماًل در حال طی همین مسیر هستند که واقعاً تأسف آور است و ترویج داللی، سفته بازی 
و ســوداگری و واردات و این جور فعالیت ها اســت؛ فعالیت هایی کــه مغایر با منافع ملی 
بخصوص در شــرایط حاد کنونی است. آن هم در شرایطی که کشور نیازمند بازگشت به 
مردم و اقتصاد و تعبیه ظرفیت هایی اســت که امکان حضور سرمایه ها در داخل کشور و 
حتی جذب ســرمایه های ایرانیان خارج از کشــور در داخل است. مواردی که امکان پذیر 
است مشروط به این که یک عزم جدی برای اصالحات به وجود بیاید. اگر این اتفاق نیفتد 
متأسفانه اوضاع قطعاً بدتر خواهد شد و البته که سال آینده سال بسیار سخت تری حتی 

نسبت به امسال خواهد بود.
وی اضافه کرد: قطعاً با این روند، نرخ تورم افزایشــی است. اقداماتی که دولت انجام داده 
است همین بدهی های بزرگی که برای دولت بعدی به جای گذاشته است خودش موجب 
تورم است. طبیعتاً دولت بایستی این بدهی ها را از منابعی تأمین بکند و تا این منابع به طور 
توأمان از طریق اصالح نظام مالیاتی و نظام بانکی تامین نشود امکان اصالحات در اقتصاد 
کشور منتفی است. ما در شــرایط کنونی ناگزیر از اداره جامعه با منابع داخلی مان یعنی 
مالیات هســتیم که کاماًل امکان پذیر است؛ منتها عزم سیاسی برای این کار وجود ندارد. 
اگر دولت بعدی این عزم را داشــته باشد آن وقت می شود انتظار داشت که یک تغییراتی 
در اقتصاد و در جهت مثبت و درســت آن صورت بگیرد واال این مســیری که ریل گذاری 
شــده است قطعاً افول هرچه بیشتر اقتصاد کشور در آن برنامه ریزی شده است و بنابراین 

تورم بیشتر خواهد شد.
این کارشناس درباره وضعیت سرمایه گذاری در سال آینده نیز اظهار کرد: االن بیش از ده 
ســال است که عماًل سرمایه گذاری منفی است. یعنی این که عماًل سرمایه گذاری ما حتی 
اســتهالک را تأمین نمی کند و این یک فاجعه خیلی بزرگی است. بایستی سرمایه گذاری 
در مقیاس های خیلی گسترده امکان پذیر شود. خیلی از این حوزه ها نیازمند یک بازنگری 
جدی در ساختار بودجه دولت است و این که به هر صورت دولت خیلی از مخارج خودش 
را مدیریــت بکند و از آن طرف هم روی منابع مالیاتی ســرمایه گذاری کند. ظرفیت های 
این کار وجود دارد. به نظر من سال آینده، بودجه دولت قطعاً چیزی بالغ بر پنجاه درصد 
افزایش پیدا می کند، در شــرایطی که دولت همین امسال با کسری بودجه زیادی مواجه 

اســت همین کسری بودجه هایش را بیشــتر خواهد کرد. این هم اتفاقی بوده که همواره 
بعد از افزایش نرخ ارز رخ داده است. چون همه هزینه ها افزایش پیدا کردند، این افزایش، 
هزینه های خود دولت را زیاد می کند. به نظر می رســد برای همین ما با کســری بودجه 
بیشتر، تورم باالتر و رکود عمیق تر روبرو خواهیم بود. حتی اگر فرض کنیم که کرونا دیگر 
خیلی آزاردهنده نباشــد. در حالی که به نظر می رســد با شیوه مدیریت این بیماری باید 

متأسفانه هزینه های کرونا را هم به محدودیت های مالی دولت در سال آینده افزود.
امیدواریمحداقلتورمافزایشپیدانکند

حسن گلمرادی آدینه وند عضو هئیت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی 
نیز در گفتگو با فرارو در این باره گفت: چند ســالی اســت به دلیل تحریم های اعمالی از 
ســوی دولت ترامپ، دچار رشــد منفی بودیم. ما ظرفیت های بسیاری داریم که به دلیل 
تحریم تا حال نشــده به نحو احسن از آن استفاده شود. اما با امیدواری که با تغییر دولت 
آمریکا و آمدن بایدن ایجاد شده و همچنین توجه و اتکا به ظرفیت هایی که اقتصاد داخلی 
دارد پیش بینی رشد اقتصادی تحقق پیدا می کند و امیدواریم سال آینده، سال پایان رشد 

اقتصادی منفی باشد.
وی افزود: نرخ تورم در سال آینده با وقفه کاهش می یابد. اگر سیاست های دولت مبنی 
بر کنترل نقدینگی ادامه پیدا کند و رشــد پایه پولی کنترل شــود امیدواریم نرخ تورم 
حداقــل افزایش پیدا نکند. هر چند در صورت تحقق رشــد اقتصــادی، تورم فرایندی 
کاهشــی خواهد داشت. در صورت رشــد اقتصادی به مرور و همراه با واردات بیشتر و 
افزایش نهاده های واســطه باید تولید هم بیشتر شود تا تورم حداقل افزایش پیدا نکند 

و روندش نزولی باشد.
گلمرادی آدینه وند درباره پیش بینی خود درباره وضعیت ســرمایه گذاری در کشور نیز 
ادامه داد: سرمایه گذاری در سال آینده بستگی به این دارد که منابع ما آزاد شود یا خیر. 
منابعی که در دو سه سال اخیر در کشور های مختلف بلوکه شده است باید آزاد شود. اگر 
سیاست خارجی ما به گونه ای باشد که این منابع آزاد شود قطعا روی رشد سرمایه گذاری 
اثر مثبت دارد. اما در ســال های اخیر رشد سرمایه گذاری ما مطلوب نبوده و منفی بوده 
اما امیدواریم با خروج از رکود اقتصادی و تحرک بیشــتر تولید، سال آینده حداقل سالی 
باشــد که رشد اقتصادی ما مثبت شود. اگر این رشد مثبت شود نرخ بیکاری نیز قاعدتا 
کاهــش پیدا می کند، اما اینکه چقدر و چگونه؛ به این بســتگی دارد که ما چگونه از آن 

منابع استفاده کنیم و ببینیم تا چقدر از ظرفیت های داخلی می توانیم استفاده کنیم.

ترقیاقتصادی:محمد قاســمی، رئیس مرکز پژوهش های 
اتاق ایران می گوید: چالش های اساسی موجود در طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه باعث شده بخش شناسنامه دار اقتصاد ایران 
باوجود موافقت با اصل این پایــه مالیاتی، با مفاد طرح فعلی 
مخالفت کند. او با هشــدار نســبت به تبعــات بی توجهی به 
خألهای موجــود در طرح مجلس، بر لــزوم حذف نگاه های 
سیاســت زده و هیجانــی از فرایند تدوین و اجــرای این پایه 

مالیاتی تأکید کرده است.
رئیس مرکز پژوهش هــای اتاق ایران با اشــاره موضع گیری 
اخیر اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در قبال کلیات 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه، گفت: محور اصلی این نامه 
هشدار نسبت به اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام 
جوانب بوده کــه می تواند با توجه به وضعیــت فعلی اقتصاد 
و اجتماع ایران، مشــکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی و 
مردم ایجاد کند؛ اما برخی خواســته یا ناخواسته با خوانشی 
متفاوت از این نامه، جایگاه بخش رســمی اقتصاد ایران یعنی 
حوزه های زیرمجموعه اتاق های سه گانه را با جایگاه سوداگران 
و ســرمایه گذاران غیرمولــد عوض کرده انــد و آن را دفاع از 
ســوداگری و مخالفت با اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه 

دانسته اند.
محمد قاســمی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: 
همه کســانی که درگیر موضوعات سیاســت گذاری اقتصادی 
هســتند تفاوت مفهومــی مخالفت با یک طرح یــا الیحه با 
مخالفــت با اصل یک موضوع را می دانند و در موضوع مالیات 
بر عایدی ســرمایه، نیز موضوع نامه روســای ســه اتاق های 
سه گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال بررسی است که 
از دیدگاه علمی و کارشناســی نقایص جدی دارد نه مخالفت 

با اصل موضوع.
قاســمی با اشــاره به اینکه اتاق ایران از زمان مطرح شــدن 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه در مجلس، با دو نماینده در 
کمیســیون اقتصادی مجلس حضور داشته و نظرات مشورتی 
خود را بــرای بهبود طرح ارائه داده اســت، ادامه داد: درباره 
ضــرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشــور شــکی وجود 
نــدارد و اتاق ایران نیز بر این مســئله تأکیــد دارد؛ چنانچه 

همواره در ســخنرانی های رئیس اتاق، به ویژه آخرین جلسه 
هیات نمایندگان اتاق های سراســر کشــور نیز که با حضور 
اصحاب رسانه برگزار شــد، این پایه مالیاتی به عنوان یکی از 
پیشــنهاد های اصلی برای کنترل سوداگری و اصالح سیستم 
پاداش دهی مطرح شــد؛ اما در خصوص طــرح فعلی مالیات 
بر عایدی ســرمایه که با شــماره ثبت 6۳ در مجلس شورای 
اسالمی در حال بررسی است، چالش های اساسی وجود دارد 
که بی توجهی به آنها، نارسایی های جدی در سیستم مالیاتی 

کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیــس مرکــز پژوهش های اتــاق ایران تأکید کــرد: بخش 
شناســنامه دار اقتصاد ایــران، به خصوص اتاق های ســه گانه 
یقیناً فلســفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به عنوان 
ابزاری برای کنترل ســوداگری و سفته بازی قبول دارند؛ اما با 
کلیات طرح فعلی به دالیلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی 
نبود زیرســاخت های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد 
ســوداگری و مهیا نبودن محیط کســب وکار بــرای هدایت 
سرمایه ها به بخش های مولد، مخالف هستند و می گویند اگر 
اصالحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می تواند کشور را 
از تحقــق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم 

گری در اقتصاد دور کند.
او درباره روند بررسی طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه از 

سوی بخش خصوصی، گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور 
قوای ســه گانه، همواره دربــاره موضوعات مختلف 
ازجمله طرح ها و لوایح در حال بررسی در مجلس 
گزارش های کارشناســی تهیه می کند و در حال 
حاضر این روند با تشکیل مرکز پژوهش های اتاق 
ایران در حال تقویت است. بر این اساس، در تهیه 
نظرات کارشناســی درباره طرح مالیات بر عایدی 

ســرمایه نیز عالوه بر نظرات کمیســیون 
امــور مالیاتی و تأمیــن اجتماعی 
اتــاق ایــران و مجموعــه ای از 
دســت اندرکاران اقتصــادی، از 

دانشگاه  مبرز  اساتید  نظرات 
که سابقه علمی و اجرایی 

زیادی درباره این موضوع دارند و همچنین کارشناسان خبره 
مستقل استفاده شده است.

قاســمی درباره دالیل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی 
تحــت عنوان مالیات بر عایدی ســرمایه، تصریــح کرد: این 
مخالفت بر ســه محور اصلی اســتوار است. محور اول رعایت 
نشــدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل 
عــدم تمایز بیــن درآمد ســرمایه ای )عایــدی غیرواقعی( و 
عایدی ســرمایه ای )عایدی واقعی(، عدم تعدیالت مربوط به 
تورم و تعدیالت مربوط به اســتهالک که به طورکلی در طرح 

پیشنهادی مجلس دیده نشده است.
بــه گفته او »عدم وجود پایگاه های آمــار و اطالعات متقن و 
جامــع« و »عدم تدوین ضمانت های اجرایی قوی قانونی« نیز 
دو محــور دیگــر از دالیل مخالفت اتاق ایــران با طرح فعلی 

مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیــس مرکز پژوهش های اتاق ایــران با تأکید بر لزوم حذف 
نگاه های سیاســت زده و هیجانــی از فرایند تدوین و اجرای 
قانون مالیات عایدی ســرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر 
یک از این محورهای ســه گانه در طراحــی قانون مالیات بر 
عایدی ســرمایه، نه تنها هیچ گونه بازدارندگی برای رفتارهای 
سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده سازی آن، اصل عدالت 
مالیاتی بیش ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی عدالتی 
نیــز در جامعه تعمیق و گسســت بین اقشــار 

جامعه تشدید می شود.
قاســمی با اشاره به مطالعاتی که در زمینه 
مالیات بر عایدی ســرمایه انجام شده و در 
طرح فعلی نیز باید به آنها توجه شود، گفت: 
همین امسال در دانشکده اقتصاد دانشگاه 
از پایان نامه ای درباره  عالمه طباطبائی 
و  طراحــی  الزامــات 
بر  مالیــات  اجرای 
ســرمایه  عایــدی 
در بخش مســکن 
که  شــده  دفــاع 
آن  بررســی های 

نشــان می دهد با توجه به محاســبات صــورت گرفته برای 
ســال های ۱۳96 و ۱۳97، در مناطــق ۱، ۲ و ۵ تهــران در 
شــرایطی که نرخ رشــد قیمت مسکن بیشــتر از نرخ تورم 
بوده، عایدی ســرمایه نیز مثبت بوده است اما هم زمان برای 
 مناطق ۱۲، ۲0 و ۱8 شهر تهران در این سال ها زیان سرمایه 

رخ داده است.
به عقیده او همین موضوع نشــان می دهد عدم تعریف دقیق 
عایدی ســرمایه و عدم پیش بینی الزامــات اجرایی نتایج مد 

انتظار از تصویب قانون را به دنبال نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر اجرای موفقیت آمیز 
این پایه مالیاتی، نیازمند طراحی زیرساخت های نهادی برای 
شناســایی و رصد همه بازارهای مســتعد ســوداگری است 
و چنانچــه چنین زیرســاختی مهیا نباشــد، رصد معامالت 
در همه بازارهــا صورت نخواهد گرفــت و به این ترتیب وضع 
مالیات بر عایدی ســرمایه صرفاً منجر به جابه جایی نقدینگی 
از بازار یک دارایی به بازار ســایر دارایی هایی که از شــفافیت 
الزم در معامالت برخوردار نیســتند، می شود که این مسئله 
خود موجب التهاب در بازارها و ایجاد آشــفتگی خواهد شد؛ 
درحالی که فلسفه اصلی پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه، 

جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه است.
قاســمی، پایه مالیاتی عایدی ســرمایه را ابزاری برای هدایت 
ســرمایه ها از بازارهــای غیرمولد به بازارهای مولد دانســت 
و تأکید کرد: در شــرایطی که محیط کســب وکار در کشــور 
به شدت نامساعد است و هزینه مبادله برای فعالیت های مولد 
بسیار باالســت، نمی توان انتظار داشت اخذ مالیات بر عایدی 
ســرمایه، منجر به سوق یافتن ســرمایه ها به بخش حقیقی 
اقتصاد شــود بلکه بیم آن می رود که عدم توجه به موارد ذکر 

شده، به خروج سرمایه از کشور منتهی شود.
او با اشــاره به تجربه اجرای قانــون مالیات بر ارزش افزوده در 
کشــور گفت: این تجربه نشان داد که بدون تدوین یک قانون 
جامع و بدون ابهام و بدون آموزش کافی مجریان، دســتیابی 
به اهداف قانون امکان پذیر نیســت و اتفاقاً به ضرر بخش مولد 
و رسمی کشــور تمام خواهد شد؛ بر همین اساس اتاق ایران 
به عنــوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک با مشــکالت 
و تنگناهای بخش های مولد آشــنا اســت، بیم آن را دارد که 
تصویب قوانین ناکارآمد، نه تنها گرهی از مشــکالت اقتصادی 

باز نکند که به گرفتاری های موجود نیز بیفزاید.

تبعات آنارشیسم اقتصادی در جامعه
فــارغ از اینکه بــزرگان علــم اقتصاد  

یــا همان اقتصــاد دانان چــه تعاریف 
و  پارامتر هایــی برای اقتصــاد در  نظر 
گرفته انــد،  واژه اقتصاد میان عامه مردم  دارای تعاریــف  و تعابیر جداگانه ای 
است. این تعاریف و ویژگی های  خودساخته در  ساختار ذهنی افراد نیز  رسوخ 
پیدا کرده اند و به بیان فصیح تر و ســاده تر  مردم اوضاع  اقتصادی  جامعه را بر 
 اســاس  دارایی ها، درآمد، قدرت خرید و به زبان ســاده تر بر اساس آمار ها و 

مشاهدات خود سنجیده و تجزیه و  تحلیل می کنند.  
بــه عنوان مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پــول در قبال تولید واقعی را تورم 
بنامنــد، عامه مردم  تورم را همان  گرانی  قلمداد می کنند! اگر در کشــور های 
 پیشــرفته با اعمال  سیاســت های مختلــف،  زمینه برای ایجاد اشــتغال در 
 بخش های  مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و... فراهم شود،  اشتغال از دیدگاه 
 مردم ما استخدام در یک  شرکت دولتی  یا  خصوصی یا همان پشت میزنشینی 
 تعریف می شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز  نشود، اساساً او  را  فاقد 

شغل رسمی  می دانند!  
البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیســت و در بدنه دولت نیز چنین 
تضاد ها و ناســاز نما هایی  به وفور  به  چشم می خورد و معموالً جنس آمار های 
 اقتصادی دولتی ها در  خصوص عبور از رکود،  کاهش نرخ تورم،  کاهش  میزان 
نقدینگــی و در مجموع بهبود اوضاع معیشــتی جامعه با  واقعیت های موجود 
 در جامعه و آمار های  ارائه شده  توسط  کارشناسان مستقل، تفاوت های آشکار 

و  معناداری دارند!
این اختالف ســاختاری در ســایر  الیه های مختلف  اقتصادی  نیز به چشــم 
می خــورد.  به عنــوان نمونه اگر یک کارگر ســاده خیاطی  بــا بی احتیاطی 
در  اطو کشــیدن،  باعث براق شــدن  کت و شــلوار مشــتری شــود، عالوه 
بــر  پرداخت غرامــت و تاوان ایــن ســهل انگاری، از  کار اخراج  شــده  و یا 
در معــرض اخــراج از کار  نیز قــرار می گیرد؛ اما مدیری که به دلیل ســهل 
انگاری و ســوء  تدبیــر  در  اجرای  یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خســارات 
هنگفــت و در مواقعی جبــران ناپذیر  به امــوال و  جان مردم  می شــود،  نه 
 تنها بازخواســت و برکنار نمی شــود، بلکه در شــرایطی با ارتقــاء  درجه نیز 

روبرو می شود  !  
دزدی از نگاه مردم  برداشــتن مال غیر بدون اجازه اســت که با لحاظ شرایط 
منجر به قطع دســت  دزد  خواهد شــد،  در حالی که  برداشت های چند هزار 
میلیــاردی از بیت المال در  قالب اختالس یا  وام های بی بازگشــت عمدتاً از 

 مصادیق دزدی  محسوب نمی شود.
ماحصــل چنین نگاه و رویکردی و پذیرش اقتصاد ســه گانه یا ســه وجهی 
)اقتصــاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی(، در  کنار  تصمیمات  شــتاب 
زده و در عین حال احساســی، سیاســی و  انتخاباتی، نبود  انجمن های صنفی 
 بنــگاه داری دولت  بــه ویژه ها  بانــک و نهاد های بزرگ دولتی، دســت کاری 
آمار هــا یا عدم شــفافیت  در ارائه آمار های  اقتصــادی، جزیره ای  عمل  کردن 
مجموعه های  اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق  گسترده و سیستماتیک کاال و ارز 
فرار مالیاتی در  حجم  گســترده، انحراف از  قانون بودجه، حضور  یقه سفید ها 
و برخــی افراد خاص در اقتصاد، اختالس های  کالن، فقدان  نظارت  مســتمر 
بر عملکرد مجموعه های  اقتصادی و... باعث شــده تا اقتصاد کشــور به شدت 
شــکننده و زیان ده شــود به نحوی که تبعات  این بی ثباتی در  همه الیه های 

اجتماعی،  فرهنگی و سیاسی جامعه به چشم می خورد.
به بیان دیگر این  رویکرد  باعث  شــده تا  اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و 
هرج ومرج لحظه ای شــود تا جایی که یک عده »برای  به  دست آوردن حداقل 
 درآمد« و عده ای  برای »خرج کردن ثروت میلیاردی بادآورده« با  چالش های 

اساسی مواجه  شده اند  !  
در ایــن بین نبود دانــش اقتصادی میان آحاد جامعه هــم به  یکی از دالیل 
نابســامانی اقتصــادی فعلی تبدیل  شــده  اســت. چرا که قاطبــه مردم در 
 تصمیم گیری های اقتصادی با مشــکالت عدیده روبرو هســتند و  بی اطالعی 
 از  مفاهیم و  رویکرد های اقتصادی باعث می شــود ناخواسته در بروز یا تشدید 
برخی تبعات  اقتصادی  ســهیم  شوند.  با داشتن چنین رویکردی با گران شدن 
یک  کاال حمله به ســوی مغازه ها و فروشگاه ها آغاز  می شود و  خریدی  معادل 
مصرف یک  ســال ولو بیشــتر نشان از نبود ســواد اقتصادی یا عدم توان  در 

تصمیم گیری صحیح  در  اقتصاد خانوار است.  
  ناگفته نماند توســعه  چنیــن فرهنگی در جامعه نیازمنــد  آموزش و  صرف 
 هزینه و زمان اســت و شــاید وقت آن  فرا رسیده باشــد که در  کتب درسی 
بخشــی از فرهنگ  اقتصادی و مقوالت مربوط به آن گنجانده شــود.  در واقع 
تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشــمگیر میزان 
 تحمل پذیری مردم در  برابر  فشــار های اقتصادی، باعث شده تا انجام  تغییرات 
اساســی  اقتصادی  پایدار در کشــور به کندی صورت پذیرد  یا  حتی انجام این 

تغییرات به آینده ای نامعلوم موکول  شود.
    از ســوی دیگــر با وجــود چنیــن تنگنا ها و شــرایط ناعادالنــه اقتصادی

دولت بــا اجرای طرح های خلق الســاعه نظیر  توزیع ســهام عدالت  و یارانه 
بســته های  حمایتی، تعیین دســتوری نرخ ارز، باال و پائین بردن نرخ ســود 
بانکی، صدور بخشــنامه های متعدد  اقتصادی،  مسدود کردن  برخی حساب ها 
اعطای وام به  بیــکاران، راه اندازی بنگاه های زودبازده و یا حتی اســتفاده از 
 نیــروی  انتظامی برای  برقــراری نظم و انضباط  اقتصــادی در  جامعه تالش 
می کنــد کــه تأثیر چنیــن  رویکردی قطعــاً موضعی و  موقتــی خواهد بود 
 و ممکــن اســت  در آینده منجر به  تشــدید وخامت  اوضــاع و به هدر رفتن 

سرمایه های ملی  نیز  شود.
ادامه این ســیکل معیوب و  تجویز مســکن های  موقتی و احساسی و به زبان 
ساده تر اداره  دستوری  اقتصاد، روز به روز کالف سردرگم  اقتصاد را  پیچیده تر 
و باز نشدنی تر  می کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده،  باال رفتن خط فقر 
 روند  صعودی  شــاخص فالکت ناشــی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در 

سال های اخیر و...،  حجت گفتار  فوق است.  
در این شــرایط  باید  بپذیریــم اندک وعده های دولت  فعلــی نیز در  مقوالت 
اقتصادی به دالیل مختلف سیاســی و  غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است. 
 وعده هایی  نظیر  تک نرخی کردن ارز،  واگذاری  شرکت های دولتی و آزاد شدن 
دولــت از نقش بنگاه دار، جلوگیــری از قاچاق  کاال،  مقابله بــا فرار  مالیاتی 
کالن  افراد، بنگاه ها و نهادها، هدفمندســازی یارانه های  غیرهدفمند و  حذف 
 یارانه  ثروتمندان، واقعی کردن بهای ســوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از 
وعده های این  دولت بوده که  به نظر  رسیدن به آن ها دشوارتر نیز شده  است  .  

هرچند بخشــی از این دشواری ها ممکن است ریشه در تصمیمات  دولت های 
 گذشــته، توطئه چینی  مخالفان دولت  در الیه های مختلف، یا حتی شــرایط 
المحاله اقتصادی و  سیاســی داخلی و  بین المللی داشــته باشــد، ولی ضعف 
 عملکرد  و برنامه ریزی دولت نیز در تشــدید بحران  شــرایط  پیش رو بی تأثیر 
نبوده و نیست. تا جایی چندی قبل  از  جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران  اعالم 
شــد   »70 درصد  اقتصاد در اختیار کســانی اســت که جز ضرر چیزی برای 

 اقتصاد نداشته اند!«
بــا ایــن وجود توقــع بهبــود اوضــاع اقتصــادی در  دولت  فعلــی و حتی 
دولت هــای آتی در  یک بــازه زمانی کوتاه توقعی  غیرمنطقی  اســت؛ چراکه 
ســاختاری که در  طول چند دهه دچار  اختالل و نابســامانی شــده  اســت 
 یک شــبه اصــالح  نخواهد شــد و نیاز به زمانــی طوالنی تــر  از آنچه  تصور 

می کنیم، دارد.
شــاید  روزی اراده ای عملــی و علمی بــرای حل  مشــکالت  اقتصادی مردم 
 در  دولت مــردان دیده شــود و بــا برنامه ریزی های کوتاه مــدت، میان مدت 
و بلندمــدت،  حــذف  مدیران ناکارآمــد و  خائن بــه نظام  از بدنــه اقتصاد 
 مبــارزه جدی با فســاد اقتصادی و قاچــاق کاال، آموزش  مبانــی  اقتصاد در 
مــدارس و در اصلی تریــن  گام قطــع ید غارتگــران بیت المال و دشــمنان 
اصلــی مــردم  و  نظام کــه مقام  معظــم رهبری نیــز همواره در مبــارزه با 
  آن ها تأکید داشــته اســت، زمینه بــرای بهبود  اقتصادی و معیشــتی مردم 

فراهم  شود.  

ترقیاقتصادی:در شرایطی که حدود دوهفته از ارائه الیحه 
بودجه ۱400 از ســوی دولت به مجلس می گذرد؛ انتقادهای 
نماینــدگان مجلس به بودجه دولت هر روز بیشــتر و تندتر 
می شــود و در این بین مسئوالن دولتی هم تالش می کنند 
با دفاع از الیحه ارائه شــده نشان دهند که سند دخل و خرج 
کشــور باتوجه به واقعیت های امروز اقتصادی کشــور تدوین 
شــده اســت. الیحه بودجه ۱400 در این مــدت در واقع به 
موضوعی دوئل گونه بین دولت و مجلس بدل شــده اســت و 
حاال ســوال این اســت که راه خروج از این شرایط که مردم 
هم با مشکالت بســیار زیادی رو به رو هستند چیست و سر 
نوشــت الیحه بودجه چه می شــود؟ در این بین سوال اصلی 
این اســت آیا مجلس کلیات الیحه بودجه را رد می کند؟ اگر 
این اتفاق بیفتد چه خواهد شد؟ بودجه ۱400 به دلیل دست 
و پنجه نرم کردن کشور با تحریم های آمریکا، شیوع گسترده 
بیماری کرونا، برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و شورای 
شهر و همچنین تغییر دولت از حساسیت ها و پیچیدگی های 
بســیاری برخوردار اســت و به همین دلیل رد کلیات بودجه 

می تواند بالتکلیفی اقتصادی و بی ثباتی را رقم بزند.  
البته اختالف هــای مجلس و دولت برســر بودجه ۱400 از 
مهرماه شروع شد، زمانی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
مهرماه در نامه  ای به حســن روحانی، رئیس جمهوری اعالم 
کــرد: الیحه بودجــه۱400 متفاوت با لوایح بودجه گذشــته 

تدویــن و به مجلــس تقدیم شــود. و روز ۱۲ آذرماه، قبل از 
ارائه الیحه بودجه به مجلس، در شروع جلسه مجلس کسری 
بودجه را ام المصایب دانســت. در این بین هفته گذشته مرکز 

پژوهش های مجلــس هم به عنوان بازوی کارشناســی قوه 
مقننه هم در گزارشــی به نمایندگان مجلس پیشــنهاد داد 
کلیات بودجه سال آینده را رد کنند و از دولت بخواهد الیحه 

ای دیگــر ارائه دهد. در حال حاضر یکــی از اختالفات اصلی 
دولــت و مجلس در موضوع الیحــه بودجه به فروش نفت باز 
می گردد؛ طبق الیحه بودجــه دولت میزان درآمدهای نفتی 
در ســال آینده را ۱99 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است 
اما نمایندگان مجلس معتقدند این عدد تحقق پذیر نیســت 
و کشور ســال آینده با کســری بودجه بیش از امسال رو به 

رو می شود.
بودجه دولت در ســال آینده با کسری تراز ۳۱9هزار میلیارد 
تومانی مواجه است و دولت می خواهد این شکاف بین درآمد 
و هزینه ها را با فروش نفت بیشتر )به  میزان ۲.۳میلیون بشکه 
در روز(، فروش سهام و اوراق بدهی و همچنین قرض گرفتن 
از صندوق توســعه ملی جبران کند. به اعتقاد کارشناســان 
باتوجه به شــرایط اقتصادی کشور و وضعیت مردم و کسب و 
کارها دولت به جز درآمدهای نفتی نمی تواند روی درآمدهای 
دیگری همچون افزایش فشــارهای مالیاتی حساب باز کند و 
تنها راه جبران کســری بودجه در شرایط کنونی پیدا کردن 
راهــی برای افزایش فروش نفت اســت. اگــر مجلس کلیات 
بودجه ســال آینــده را رد کند عمال تنها چــاره ای که برای 
دولت بــا در نظر گرفتن زمان اندک تا پایان ســال باقی می 
ماند، ارائه الیحه بودجه بــه صورت چنددوازدهم خواهد بود. 
اتفاقی که کالف اقتصادی کشور را در شرایط کنونی پیچیده 

تر از قبل خواهد کرد. 

بالتکلیفی دخل و خرج کشور در ۱4۰۰

بودجه 1400 دوئل بین دولت و مجلس 

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالهفتم-شماره97-نیمهدومآذر1399

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

رشد اقتصادی ایران سال دیگر چگونه خواهد بود؟

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده

ضرورت حذف نگاه های هیجانی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس اقتصادی 
وحیدحاجسعیدی



شــاخص دو میلیون واحدی چندان روی تابلو دوام 
نیاورد. تنها چند روز بعد از دوازدهم مردادماه که خبر 
دومیلیونی شدن شــاخص کل بورس به صدر اخبار 
رسانه ها نشست، روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد و بازار وارد اصالح عمیقی شد تا جایی که 
پرونده شاخص با یک میلیون و ۵۵0 هزار در پایان روز نوزدهم شهریورماه بسته شود؛ بی اعتنا به 
همه خبرهای خوبی که در هفته های قبلی درباره این بازار منتشرشده بود. تحلیل گران این بازار 
اما بر این باورند که نام این روند »ریزش« نیست بلکه بازار سرمایه وارد »اصالح« ناگزیری بعد از 
رشدهای چشم گیر چند ماه اخیر شده است. جهش های شاخص از اسفندماه سال گذشته کلید 
خورد؛ شاخص که در محدوده 480 تا ۵۳0 هزار نوسان می کرد سال 98 را در تاریخ بیست و 
هشتم اسفندماه با 460 هزار واحد به پایان رساند و سنگ بنای جهش های تاریخی عجیبی را 
در سال جاری گذاشت. پنجم فروردین سال جاری رشد شاخص با عدد 470 هزار واحد شروع 
شد و تقریباً بدون هیچ اصالح و وقفه ای در بیست و یکم اردیبهشت به کانال یک میلیون وارد 
شــد و این روند تقریباً تا دو میلیون واحد ادامه پیدا کرد و بعد از فتح این کانال تاریخی، ورق 
برگشت. پیش بینی بازار کنونی سرمایه اما دیگر به سیاق سابق راحت نیست. حاال دیگر بیش از 
48 میلیون کد بورسی صادر شده است و بیش از هفت میلیون سهامدار فعال در بازار وجود دارد. 
هیجانات بازار زیاد و فشار خرید و فروش آبشاری شده است. از سوی دیگر نرخ دالر با نوسانات 
جدی مواجه شده و در کنار همه این ها چیزی به انتخابات آمریکا باقی نمانده. بعضی تحلیل گران 
بــر این باورند که بازار تا انتخابــات آمریکا روند متعادلی در پیش خواهد گرفت و حمایت های 
ســهامداران عمده روند بازار مثبت خواهد کــرد. بعضی دیگر اما فکر می کنند که جهش های 
شاخص در سه ماه ابتدایی امســال راه چاره ای جز اصالح ادامه دار برای بورس نگذاشته است. 
هرچه که پیش آید به نظر می رسد درنهایت می توان گفت که سال 99 قرار نیست تجربه رؤیایی 

سال 98 را برای سهامداران این بازار دوباره تکرار کند.
باالوپایینهایبورساتفاقتازهاینیست

افت این روزهای شــاخص، افتی تاریخی است اما بازار سرمایه کم از این باال و پایین ها نداشته 
است. شاخص بورس تهران که در سال 69 با عدد پایه ۱00 تعریف شده بود در مردادماه سال 99 
عدد دو میلیون را هم به خود دید و بی شک این روند با فرازوفرودهای مختلفی همراه بود. یکی 
از رکوردهای شاخص سهام به ۱۲ سال پیش یعنی پنجم آبان 87 بازمی گردد که این شاخص 
با افت ۵.۳ درصدی مواجه شد و در همان دوران مهجوری بورس حسابی سروصدا کرد. بعدازآن 
افت ۵.۵ درصدی شاخص کل بورس در اسفند 9۳ یکی از بزرگ ترین ریزش های تاریخی بورس 

)بر اســاس درصد( است. ریزشــی که براثر بازگشایی نمادهای بزرگ پاالیشی رخ داد. پیش از 
آن هم البته در دی ماه 9۲ نیز شــاهد یک ریزش بزرگ ۲.7 درصدی بودیم و حاال هم به نظر 
می رسد بعد از اصالح طوالنی و عمیق باید منتظر روند مثبت تعادلی - نه چندان طوالنی- باشیم.

تاریخچهنمایبازار
دهههفتاد

شــاخص بورس تهران در پایان ســال 70 به 47۲ واحد رسید. این شاخص )که در آن سال ها 
تعریف دیگری داشــت(؛ اگرچه در سال 7۲ کاهش یافت اما از 400 واحد پایین تر نرفت و در 

رقم 40۳ واحد متوقف شد. 
*شاخص بازار سرمایه در پایان سال 7۳ صعودی چشمگیری داشت و رقم 694 واحد را برای 
خود به ثبت رســاند و در ســال 74 رقم شاخص به ۱۵49 واحد رسید و در پایان سال 7۵ نیز 
توانســت تا ۱9۳7 واحد پیشروی کند. این شــاخص پس از افزایش در سال های پایانی دولت 

سازندگی، با روندی کاهشی مواجه شد و در سال 76 به ۱6۵۳ واحد عقب نشینی کرد.
در پایان سال 77، شاخص کل بورس تهران جایگاهی بهتر از ۱۵۳8 واحد را کسب نکرد.

*شــاخص کل بورس در ســال 78 با رشد مواجه شــد و به ۲۲06 واحد رسید و در سال 79 ، 
توانست رقم ۲978 واحد را در پایان این سال برای خود ثبت کند.

دهههشتاد
نماگر بازار در پایان سال 80 به ۳7۵9 واحد و در سال 8۱ به ۵06۳ واحد رسید.

شاخص کل سال 8۲ در جهشی عجیب تا ۱۱ هزار و ۳79 واحد باال آمد و سال 8۳ هم کار خود 
را با عدد ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد به پایان رساند.

*دولت اصالحات در حالی به کار خود پایان داد که شــاخص کل بورس در سال 84 با روندی 
کاهشی همراه شد و درنهایت به 94۵9 واحد بسنده کرد.

*در سال 87، به واسطه سیاست های دولت نهم، شاخص به 7966 واحد بازگشت و نزول تاریخی 
را رقم زد.

*نماگر بازار سرمایه اما در سال 88 بار دیگر روند صعودی را در پیش گرفت و رقم شاخص به 
۱۲ هزار و ۵۳7 واحد رسید.

*شــاخص کل بورس تهران با ادامه روند روبه رشد خود در دقایق ابتدایی معامالت در روز ۱۲ 
بهمن ماه 89، از مرز ۲۱ هزار واحد گذشت.

دههنود
*سال 90 اما کارنامه شاخص نسبت به سال 89 چنگی به دل نمی زد و نماگر بازار سرمایه در 

آخرین روز کاری اسفندماه روی ۲8 هزار و ۵78 واحد ایستاد.
* پرونده شــاخص در سال 9۱، در تاریخ بیســت و هفتم اسفند ما در کانال 4۵ هزار واحدی 

بسته شد.
*رشــد مالیم شاخص کل بازار در ســال های 9۱ تا زمستان 9۲ ادامه داشت. تا اینکه در یکم 

دی ماه 9۲ این نماگر وارد کانال 84 هزار واحدی شد.
*بعد از رشــد مالیم در ســال های 90 تا 9۲، اصالح مالیم بازار ادامه داشــت تا جایی که در 

بیست وشش اسفندماه سال 94 شاخص به 80 هزار واحد رضایت داد.
*رشد مالیم و نوسانات بازار در دهه 90 ادامه داشت اما با ورود به سال 97 و تشدید تحریم ها 
علیه ایران دوباره اتفاق تازه ای در بازار سرمایه افتاد. در دوازدهم خردادماه 97 شاخص کل 9۱ 
هزار واحد اعالم شد اما در پایان همین سال و در بیست و هفتم خردادماه شاخص به کانال ۱90 

هزار واحدی صعود کرده بود.
*تاریخ اقتصاد ایران سال 98 را فراموش نمی کند. در ابتدای این سال، شاخص کل ۱79 هزار و 

در پایان این سال )بیست و هشتم اسفندماه( ۵46 هزار واحد بود.
*در ابتدای سال 99 و در روز پنجم فروردین شاخص کل ۵۳۵ هزار واحد و در پایان روز نوزدهم 

شهریورماه این نماگر به یک میلیون و ۵۵0 هزار واحد رسید.

ایــن روزها  نقــش دولت 
پررنگ تر به نظر می رســد. 
در مدتی که بورس رشــد 
منفی را تجربه کرده و سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری نسبت به قبل 
در حال ســرمایه گذاری در بازار هستند و حالتی از ترس و اضطراب 
را برای حفظ ارزش فعلی ســرمایه های خود دارند، شاید بیشتر باید 
نقــش دولت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگــذار در روند صعودی یا 
نزولی بازار را مورد ارزیابی قرار داد. چرا که سیاست گذاری های دولت، 
اظهار نظرها و مواضعی که در شــرایط حساس کنونی دارد، می تواند 
هم موجب ایجــاد فضای التهابی و یا ایجاد آرامش نســبی در بازار 

بورس شود.
در واقع هر گونه سیاســت مربوط بــه تعرفه گذاری، اعمال قوانین و 
مقررات در ســطح حاکمیت و دولت می تواند بر صادرات و واردات و 
بهای تمام شده آنها، نرخ فروش محصوالت شرکت و در نهایت سود 
عایدی آن ها اثر گذار باشد. در واقع سیاست گذاری های پولی و مالی 
می تواند نقدینگی کشور را با جذابیت هایی که در فرصت های سرمایه 
گذاری های مختلف ایجاد می کند به سمت بازارهای سرمایه ای مانند 
بانک ها، انواع اوراق مشــارکت، صکوک و بورس یا سایر فرصت های 

سرمایه پذیر هدایت کند.
دولــت بــا مدیریت کردن و بــا ایجاد آرامــش در بازارهــا و دادن 

چشم اندازهای روشــن از فضای اقتصادی اســت که می تواند روی 
هر کدام از این بازارها مؤثر باشــد و ایــن اطمینان را ایجاد کند که 
سرمایه گذاری در مورد هر کدام از این فرصت های سرمایه پذیر تا چه 
اندازه می تواند درست تر، بلندمدت تر و آگاهانه تر باشد تا سرمایه گذاران 
با اطمینان بیشتری بتوانند نسبت به سرمایه گذاری خود اقدام کنند 

و منابع بیشتری به آن تخصیص دهند.
زمانی که شــرایط مبهم و متغیر باشد و شرایط سیاسی و اقتصادی 
دائم دستخوش تغییرات شود طبیعی است که رویکرد سرمایه گذاران 
بســیار کوتاه مدت می شود و حرکت و جریانات نقدینگی بین بازارها 
ماهیت ســفته بازانه و نوسان گیرانه می شود. با این رویه همانطور که 
می بینید که در مدت اخیر هم شاهد روند نزولی بازار سرمایه بودیم. در 
چنین شرایطی نقدینگی نمی تواند در بازاری مدت بلند حضور داشته 
باشــد تا در آنجا سرمایه گذاری مولد ایجاد کند و قدرت برنامه ریزی 
بلند مدت به آن سرمایه پذیر بدهد؛ به ویژه در بازار سرمایه و به ویژه 

بخش تولید. چون تولید روزمره تر هم با مسئله نرخ گذاری و تعرفه ها 
بهای تمام شده و افزایش و کاهش های این چنینی مواجه است و به 
جز سیاست های داخلی از اتفاقات بیرونی مثل قیمت های جهانی، نرخ 

ارز در مقیاس بین المللی تأثیر می پذیرد.
اگر سرمایه گذار نگاه کوتاه مدت داشته باشد عماًل به ریسک پرخطر 
ورود پیدا نمی کند چون ورود به بخش تولید دوره زمانی بلندمدت تری 
هم برای بازگشــت سرمایه نیاز دارد و از طرفی نقدشوندگی کمتری 
هم برای ســرمایه گذاران دارد. این موضــوع می تواند وضعیت تولید 
ناخالــص ملی را در بلند مدت تحت تأثیــر منفی خود قرار دارد. در 
ادامه می تواند در وضعیت سهام شرکت ها نیز تاثیرگذار باشد و آنها را 

هم دست خوش تغییرات و نوسانات هیجانی کند.
بازارهای مالی بسیار حساس هستند و به پیشواز اتفاقات می روند؛ تا 
جایی که حتی پیشگویی مســائل سیاسی و اجتماعی هم روی این 

بازارها تأثیر می گذارد. 

بررسی عملکرد بورس در سی سال گذشته

پیش بینی رفتار بازار سرمایه درآینده

نقش دولت در مدیریت بازار سرمایه 

اواســط اســفندماه ســال گذشته 
ســازمان بــورس در اطالعیــه ای 
اعالم کرد که حجم مبنا با توجه به 
افزایش ارزش معامالت در اکثر نمادهــای بورس اوراق بهادار تهران و با هدف 
ارتقای ســطح کارآمدی مدل محاسباتی تغییر کرده است. بر این اساس حجم  
مبنای کلیه شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱0هزار 
سهام شرکت شد؛  به شرطی که حداقل  ارزش  مبنا  برای  تمامی  شرکت ها  
برابر  با  ۵0  میلیارد  ریال  و  حداکثر  ارزش  مبنا  برای  شرکتهای با سرمایه 
۲0 هزار میلیارد ریال و باالتر،  ۱۲0 میلیارد ریال و برای شرکت های با سرمایه 
کمتر از ۲0 هزار میلیارد ریال،  ۱00 میلیارد ریال باشــد. همچنین حجم مبنا 
برای تمامی شرکت های بازارهای اول و دوم فرابورس ایران معادل چهار در ۱0 

هزار تعداد سهام هر شرکت اعمال شد.
کارشناسان در زمان اطالعیه مذکور، با توجه به شرایط آن روزهای بازار سرمایه 
بر این باور بودند که تغییر نحوه محاســبه حجم مبنا مخصوصا برای سهم های 
کوچکی که پیش از این با ارزش معامالت روزانه کم، حداکثر رشد قیمتی مجاز 

روزانه را تجربه می کردند اقدام مثبتی است.
قانون مذکور درحالی هنوز اجرایی می شود که بازار سرمایه از مردادماه تا کنون 
روزهای پر فراز و نشــیبی را پشت سر گذاشته است؛ به طوریکه شاخص کل از 
محدوده دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و ۲00 هزار واحد عقبگرد کرد و 

بیش از ۵00 سهم بورسی بین ۳0 تا ۵0 درصد اصالح قیمت داشتند.
در این میان به نظر می رسد قانون افزایش حجم مبنا گریبان نقدشوندگی بازار 
ســرمایه را گرفته و بعضی از سهام )مخصوصا سهم های کوچک و عمدتا سهم 
های فرابورسی( که تا قبل از اسفندماه سال ۱۳98  به دلیل نداشتن حجم مبنا 
همپای بازار به تعادل می رسیدند و حرکت عادی خود را شروع می کردند، حاال 

مدتها است که در صف های فروش قفل شده اند.
در واقع این ســهم ها در روزهای رشــد شارپی بازار، رشــد کردند و به اوج 
قیمت خود رســیدند اما در روزهایی که بازار ریزشی شد، عرضه کننده برای 
فروش این ســهم ها زیاد شده اما خریدار کم است. این در شرایطی است که 
به دلیل قانون حجم مبنا، تعداد ســهام زیادی جابجا نمی شــود و در نتیجه  
افت قیمت ها کم شــده است. این موضوع باعث شد زمانی که شاخص کل از 
۲ میلیون واحد به یک میلیون و ۲00 هزار واحد رسید، بسیاری از سهم های 
بزرگ هم همپای شاخص تا حتی 60 درصد نزول داشتند، اما به دلیل تعداد 
کم ســهامی که از سهم های کوچک دست به دســت می شد، این سهمها 
نسبت به زمان اوج خود، افت قیمت را تجربه نکردند. در این وضعیت باز هم 
فروشنده برای این سهم ها وجود دارد اما زمانی که خریدار مشاهده می کند 
که قیمت سهم متناســب با قیمت سهم های دیگر و شاخص کاهش نداشته 
اســت،  رغبتی برای خرید ندارد و این موضوع باعث می شود این سهم ها در 

صف فروش قفل شوند.
البته موضوع در اینجا بحث ارزندگی سهام نیست بلکه به دلیل صف فروش زیاد، 
خریدار منتظر افت بیشتر قیمت یا منتظر شروع به خرید فرد دیگری برای این 
سهام می شود تا آنها هم شروع به خرید کنند. درحالی ۵0 نماد به دلیل افزایش 
حجم مبنا در صف فروش قفل شــده اند که بازار سرمایه شعار نقدشوندگی و 
شفافیت را یدک می کشد و جای خالی یک دستورالعمل جدید برای رفع این 

مشکل حس می شود.

 سایه سنگین یک قانون 
بر سر نقدشوندگی بورس

خبرنگار 
سیدهپونهترابی

دیدگاه

کارشناس بازار سرمایه 
محمدعدلی

کارشناس بورس
احسانرضاپور
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بازارسرمایه 3

عملکرد مطلوب شرکت بیمه »ما« در سال 99 در دو بخش 
بیمه گری و سرمایه گذاری در تاریخ فعالیت شرکت بی سابقه 
بوده و قطعا به عنوان یک رکورد در تاریخ فعالیت شــرکت 
ثبت خواهد شــد.از این رو فرآیند بهینه ســازی پورتفوی 
سرمایه گذاری شــرکت با نگاهی بلندمدت و پایدار از سال 
گذشته آغاز شده و در ســال جاری نیز ادامه یافته است تا 

از منافع سهامداران و بیمه گذاران زندگی محافظت شود.
فعالیتهایحوزهسرمایهگذاری

با توجه بــه تحوالت اقتصادی چند ســال اخیر، تشــدید 
تحریم های اقتصادی بین المللی، رشــد چشمگیر نرخ تورم 
کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین تحوالت سیســتم ارز در 
کشــور، الگوهای اقتصادی بازار دســتخوش تغییر و تحول 
شــده و در نتیجه اهداف و اســتراتژی های سرمایه گذاری 
نیز دچار تغییر شــده اند، لذا ضروری است که با پیش بینی 
وضعیــت و تحوالت پیش رو، زمینه الزم برای بهینه ســازی 
سرمایه گذاری ها فراهم شــود. همچنین افزایش قیمت ارز 
طال، مسکن، خودرو، حمایت های بخش دولتی از بازار بورس 
و همچنین تغییر نرخ بهره بدون ریسک از مرزهای ۳0درصد 
در سال 97 به کمتر از ۱۵ درصد در روزهای جاری، شرایط 
حســاس و منحصر به فــردی را در تاریــخ اقتصادی ایران 
بوجود آورده اند. لذا به منظور حفاظت از سرمایه گذاری های 
انجام شــده و بهره برداری از وضعیت موجود و بهینه سازی 
ســرمایه گذاری ها، شــرکت بیمه ما در زمان های مناسب با 
فراهم ســازی تمهیدات مورد نیاز و برنامه ریزی دقیق و موثر 
اقدام به پاالیش و بهینه ســازی پرتفوی سرمایه گذاری کرد 
که منجر به کســب بازدهی مطلوب در سال 98 و99 شده 

است.
متنوع ســازی پرتفوی و تخصیص منابع به بخش های دیگر 
با بازدهی بیشــتر در زمان مناســب و با احتســاب ترکیب 
بهینه ریســک و بازده، مهم ترین بخش برنامه بهینه ســازی 
سرمایه گذاری بیمه ما طی سال 98 و99 بود که با موفقیت 
کامل مدیریت شده و انجام پذیرفته است. همچنین از جمله 
برنامه های انجام شــده و در حال تکمیل، موضوع مطابقت 
پرتفوی با آیین نامه 97 ســرمایه گذاری و کســب بازدهی 
مناسب سرمایه گذاری از محل منابع بیمه های زندگی برای 
افزایش رضایت بیمه گذاران است که با موفقیت همراه بوده 

است.
در همین راســتا برنامه های مختلف شــرکت برای توسعه 
بســترهای ســرمایه گذاری در چارچــوب آییــن نامه 97 
ســرمایه گذاری شــرکت های بیمــه در ســایر زمینه های 
ســرمایه گذاری مانند مشــارکت در طرح هــای اقتصادی و 
تجاری یا سرمایه گذاری در بخش امالک و مستغالت و غیره 
در دست مطالعه، برنامه ریزی یا اجراست که بی شک چشم 
انداز روشنی را برای ســرمایه گذاری شرکت ترسیم خواهد 

کرد.
بــا توجــه بــه برنامه ریزی های انجام شــده در ســال 98 
ســرمایه گذاری در ســهام طی این ســال بیش از ۵ برابر 

افزایش یافت و بهای تمام شــده پرتفوی سهام از مبلغ 974 
میلیارد ریال در ابتدای ســال 98 به ۵۲9۱ میلیارد ریال در 
پایان ســال 98 بالغ شــده که با در نظر گرفتن ارزش بازار 
ســرمایه گذاری ها، مازاد ارزش پرتفوی سهام در پایان سال 
98 بالغ بر ۲۳۵۲ ریال بوده اســت کــه با توجه به بازدهی 
بازار طی ســال 99 و ترکیب بهینه پرتفوی شرکت، طبیعتاً 

مازاد ارزش پرتفوی نیز افزایش یافته است.
 لــذا پاالیش پرتفوی و تمرکز دارایی های ســبد بر ســهام 
بنیادی باعث افزایش و رشــد بازدهی سبد شده و منجر به 
افزایش قابل توجه درآمدهای حاصل از ســرمایه گذاری در 
سهام نسبت به سال های قبل شده است. بازده خالص بیش 
از ۱۳0 درصدی پرتفوی ســهام در سال 98 بیانگر عملکرد 

بسیار مطلوب سرمایه گذاری در سهام است.
وضعیتبیمهگریدر8ماههسال99

شــرکت بیمه ما که با نماد »ما« و سرمایه 4.000 میلیارد 
ریال یکی از نمادهای بیمه ای فعال در بازار ســرمایه کشور 
است، در 8ماهه امسال 9.۱۵0 میلیارد و 760 میلیون ریال 
بیمــه نامه فروخته اســت در همین مــدت  مبلغی معادل 
۳.90۵ میلیارد و 784 میلیارد ریال هم به بیمه گزاران خود 

خسارت پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، رشته آتش سوزی در صدر رشته های 
بیمه ای این شــرکت از لحاظ تولید حــق بیمه قرار گرفته 
اســت و ۳0 درصد از حق بیمه ها  معــادل ۲.7۲6میلیارد 
و ۳4۵ میلیــون ریــال از کل حق بیمه های شــرکت را تا 
پایــان آبان به خود اختصاص داده اســت.میزان خســارت 
پرداختی شــرکت بیمه ما در رشته آتش سوزی هم در این 
مدت ۳70میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال اعالم شده که معادل 

9درصد کل خسارت های پرداختی شرکت است.
همچنیــن رشــته بیمه زندگــی اندوخته دار نیــز در بین 
رشته های بیمه ای بیمه ما در جایگاه دوم از لحاظ حق بیمه 
قرار گرفته و ۱8 درصد از حق بیمه های کل شرکت معادل 
۱.679 میلیارد و 447 میلیون ریال حق بیمه در این رشته 
تولید شــده است.رشــته زندگی اندوخته دار نیز ۲۱ درصد 
خسارت های پرداختی این شــرکت معادل 8۳8 میلیارد و 

۳08 میلیون ریال را از آن خود کرده است.
در رشــته بیمه اجباری ثالث این شــرکت در 8مااه امسال 
۱7درصــد از حــق بیمــه های شــرکت بیمه مــا معادل 
۱.۵۲۲میلیــارد و 7۵7 میلیــون ریال هم در رشــته ثالث 
اجباری تولید شــده و جایگاه ســوم را در این زمینه به این 
رشــته اعطا کرده اســت . این رشــته در بخش خسارت با 
۱6درصد کل خسارت تا پایان آبان ماه امسال، 64۳ میلیارد 
و 669 میلیون ریال خســارت به زیان دیدگان ثالث اجباری 

پرداخت کرده است.
رشــته درمان هم بــا اختصاص ۱۱ درصد حــق بیمه های 
شــرکت بیمه ما معادل 98۱میلیــارد و 6۵4 میلیون ریال، 
در جایــگاه چهارم در بیمه رشــته های بیمه ای شــرکت 
بیمه ما قرار گرفته اســت.در عین حال، این رشته در بخش 

خسارت های پرداختی بیمه ما در 8 ماهه امسال، در جایگاه 
نخســت قرار گرفته و ۲۲ درصد خســارت هــای پرداختی 
معــادل 868 میلیارد و ۵48 میلیون ریال به رشــته درمان 

تعلق گرفته است.
بیمــه مــا در 8 ماهــه منتهی به پایــان آبان ماه امســال 
۳98 میلیــارد و ۳96 میلیون ریال نیز بیمــه نامه زندگی 
غیراندوخته دار فروخته است که جمع کل بیمه های زندگی 
این شــرکت را با احتساب بیمه های زندگی اندوخته دار به 

۲.077 میلیارد و 84۳ میلیون ریال رسانده است.
بیمه»ما«همچناندرسطحیکتوانگریمالی

طبق ارزیابی صورت های مالــی مصوب ۱۳98، بیمه »ما«  
در این ســال  نیز با کســب نســبت توانگری ۱84 درصد 
در ســطح یک توانگری و وضعیــت مطلوب قرار گرفت. این 
گزارش حاکی از آنســت که  بر اســاس اعالم بیمه مرکزی 
شــرکت بیمه »ما« از ســال ۱۳90 تاکنون توانســته است 
ســطح یک توانگری مالی را در بین شرکت های بیمه کسب 
کند.بنابر این گزارش شرکت های دارای سطح یک توانگری 
مالی، شــرکت هایی هستند که برای ایفای تعهدات خود در 
مقابل بیمه گزاران از توانایی کافی برخوردارند.گفتنی است 
شرکت بیمه »ما«  از ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 
69 شــورای عالی بیمه تا کنون، موفق به حفظ ســطح یک 
توانگری مالــی خود در صنعت بیمه شــده و این در حالی 
است بیمه »ما«  توانســـته اســت با مدیریت صحیح منابع 
کنترل ریســک  و  افزایش سرمایه شــاخص توانگری مالی 

خود را رشد دهد.
طرحهایجدیدبیمهای

طرحصندوقاجارهایبیمه»ما«وبانکملت
طرح صندوق اجاره ای یک بیمه نامه با پوشش آتش سوزی 
انفجار، سرقت و بالیای طبیعی برای محافظت از صندوق های 
اجاره ای مشتریان بانک ملت است که به صورت همزمان به 
مشــتریان این بانک در سراسر کشور ارائه می شود.این طرح 
به منظور ایجاد هم افزایــی بین بانک و بیمه و جلب رضایت 
مشــتریان بانک و توجه به اصل نوآوری، برای اولین بار در 
صنعــت بانکداری و صنعت بیمه جهت خدمات رســانی به 
مشتریان بانک ملت توسط شرکت بیمه »ما« ارائه می شود.

مستمریماندگار؛محصولجدیدبیمه»ما«
بیمه »ما« به عنوان یک شــرکت دانش بنیــان با توجه به 
توســعه محصوالت زندگی به عنوان محصول اســتراتژیک 
خود، با بررســی بازارهای هدف مختلف، جامعه شناســی و 
داده کاوی و طراحی محصول بر اســاس نیاز مشتریان فعلی 
و نیازهای آتی جامعه، اقدام بــه طراحی محصول پرداخت 
مستمری در قالب بیمه عمر صلحی کرده است.در این نامه 
شــرکت بیمه »ما« با عقد قراردادی بــا متقاضیان در قالب 
صلح عمری ، بر اســاس میزان دارایــی متقاضی، اقدام  به 
پرداخت مســتمری به ســه روش پرداخت مستمری مدت 
معین، مستمری مادام العمر و مستمری دونفره مادام العمر 
)joint(  با توجه به شــرایط درخواســتی متقاضیان کرده 

اســت تا ضمن تحقق اهداف عالی شرکت و ایجاد بازارهای 
جدید، در راستای رفع نیازهای جامعه و باالبردن سطح رفاه 

افراد جامعه گام اساسی برداشته شود.
توسعهخدماتالکترونیکباشیوعبیماریکرونا

در اولین روزهای شــیوع و گســترش ویروس کرونا شرکت 
بیمه ما جهت حمایت از بیمه گذاران و کادر درمان خدمات 
الکترونیکی خود را در شــعبه الکترونیک شرکت توسعه داد 
ودر حــال حاضر کلیه خدمــات الکترونیکی و غیرحضوری 
شــرکت سهامی بیمه »ما« شــامل  تمدید بیمه نامه ثالث،  
پرداخت اقســاط  و خرید انواع بیمه نامه از طریق ســایت 
این شــرکت به آدرس نیز   همچنین خدمــات الکترونیکی 
و پرداخت اقســاط تمامــی بیمه نامه هــا از طریق همراه 
بانک ملت و دســتگاه های خودپرداز ملت میســر می باشد. 

https://www.bimehma.com در دسترس است.
از ســوی دیگر این شرکت بر اســاس بخشنامه ابالغی بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، زیرساخت های الزم جهت 
دسترســی الکترونیکی بیمه گذاران بــه اطالعات بیمه نامه 
شــخص ثالث خود را راه اندازی کرد.در همین راســتا مقرر 
شــده است شــرکت بیمه »ما«  کلیه بیمه نامه های شخص 
ثالث خود را پــس از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی ایران 
صادر کرده و لینک دریافت نســخه قابل چاپ بیمه نامه را از 
طریق ارســال پیامک، کد یکتــا، آدرس الکترونیکی صفحه 
اســتعالم اصالت بیمه نامه از بیمه مرکزی ایران و نیز از این 

شرکت را به بیمه گذاران خود اعالم کند.
همچنین در جهت رفاه حال بیمه گذاران در روزهای شیوع 
ویروس کرونا، شــرکت  بیمه  »ما«  همه فرآیند های صدور و 
پرداخت خسارت بیمه نامه شــخص ثالث از جمله فروش و 
تمدید بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خســارت و رســیدگی 
و پرداخت خســارت را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی 

انجام می دهد. 
از این رو، به منظور فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل 
های بهداشتی و در راستای افزایش کیفیت و ارتقاء خدمات 
غیرحضوری در بستر اینترنت، سود سهام مربوط به عملکرد 
ســال مالی منتهی به۱۳98/۱۲/۲9 شــرکت سهامی بیمه 
»ما« عالوه بر پرداخت در کلیه شــعب بانک ملت از طریق  

اینترنت بانک ملت هم مسیر شد. 
مسئولیتاجتماعیوترویجفرهنگبیمه

این شرکت درحوزه عمل به مسئولیت اجتماعی فعالیت های 
خود را در این خصوص توســعه داده از این رو در راســتای 
تحقق اصل پنجاهم قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران   
تفاهم نامه ای را با سازمان محیط زیست منعقد کرده است 
که بر اساس این تفام نامه حفاظت از محیط زیست و محیط 

بانان کشور تحت پوشش بیمه ای این شرکت قرار دارند .
همچنین بیمه مــا برای ترویج فرهنــگ بیمه ای همچون 
سایر فعالیت های خود در سال 99 ، همراهی و حمایت های 
الزم را از برنامــه تلویزیونی دور برگردان را در کارنامه کاری 
خود قرار داد و حواله های  رایگان بیمه نامه شــخص ثالث 

موتورســیکلت به موتورســواران قانونمنــد منتخب برنامه 
تلویزیونی دوربرگردون شبکه سوم سیما اهدا کرد.

بر اســاس این گزارش، برنامه دوربرگــردون با نگاهی طنز 
بــه مقوله رانندگــی و فرهنگ ترافیک  بــا حمایت روابط 
عمومــی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی و صندوق تامین 
خســارت های بدنی کشور و همچنین شــرکت های  بیمه 
ای بــرای افزایش ضریب نفوذ بیمه و فرهنگ ســازی بیمه 
شخص ثالث موتورسیکلت از هشتم خردادماه، پنجشنبه ها 

و جمعه ها از شبکه سه پخش می شود.
موسسه  درمان و توانبخشی ماژین مهر هشتگرد با ظرفیت 
۳00 نفر و ۲4۵ بیمار شامل افراد فاقد سرپرست و مجهول 
الهویــه مرد باالی ۱8 ســال که دچار عــوارض روان مانند 
اســکیزوفرنی، اختالالت خلقی، وســواس فکــری و عملی 
دوقطبی می باشد از دیگر مراکزی بود که بیمه ما در تحقق 
مسئولیت اجتماعی خود در سال 99به یاری آنها شتافت . 

اعطایلوح»مدیرارشدتعالیگر«
بهمدیرعاملبیمه»ما«

حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه 
»ما« در شانزدهمین ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
ایران؛ با موضوع بررســی تأثیر کرونا ویروس بر ســاختار و 
عملکرد رســانه ای روابط عمومی؛ بــه انتخاب هیئت داوران 
به عنوان »مدیر ارشد تعالی گر« برگزیده شد.در شانزدهمین 
دوره ســمپوزیوم بین المللــی روابط عمومــی و هفدهمین 
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که با حضور دکتر 
ســیما سادات الری، سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و دکتر سلیمانی 
امیــری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران و 
جمعی از مدیران برگزیده جشــنواره روابط عمومی برگزار 
شــد، از حجت بهاری فر مدیرعامل شــرکت بیمه »ما«، با 
اعطای لوح و نشان »مدیر ارشــد ارتباط گستر و تعالی گر 

ارتباطی « تقدیر به عمل آمد.
درخششبیمه»ما«درشانزدهمیندورهسمپوزیوم

بینالمللیروابطعمومی
:بیمه »ما« در شــانزدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی 
روابــط عمومــی و هفدهمین دوره جشــنواره برترین های 
روابــط عمومی ایران لوح ســپاس »روابط عمومی برتر« در 

رشته »ارتباطات فرهنگی« را دریافت کرد.
در شانزدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
و هفدهمیــن دوره جشــنواره برترین هــای روابط عمومی 
ایران که با حضور ســازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
برگزار شــد، بر اســاس رأی هیات داوران، به دلیل رعایت 
اســتانداردهای )علمی-صنفی(، خالقیت در کار و داشــتن 
کیفیت و کمیت مناســب فعالیت ها، لوح ســپاس »روابط 
عمومــی برتر« در رشــته »ارتباطــات فرهنگی)تبلیغات و 
انتشارات(« توســط دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به داود شکری مدیر روابط عمومی 

و تبلیغات بیمه »ما« اهدا شد .

بررسی عملکرد بیمه گری و سرمایه گذاری بیمه »ما«



بازارپول4 دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالهفتم-شماره97-نیمهدومآذر1399

ترقیاقتصادی:درحالی که این روز ها مردم با گرانی های 
کم سابقه ای روبرو هســتند و برای تامین مایحتاج نیاز های 
روزمره خود با مشکالت بسیار زیادی دارند، رئیس کل بانک 
مرکــزی می گوید: باید بپذیریم که ما باید با رکود ناشــی از 
تحریم مبارزه می کردیم که هدفش ابرتورم در اقتصاد ایران 
بود. ما نه تنها جلوی ابرتورم را گرفتیم بلکه از نابودی تولید 
نیز جلوگیری کردیم و شاهد هستیم که تولید در حال رونق 
گرفتن اســت و ابرتورمی هم که اوایل ســال تصور می شد 
بــا انفجار نقدینگی و تضعیف بــاالی پایه پولی رخ می دهد، 

اتفاق نیفتاد.
 عبدالناصــر همتــی در توضیح ما و اگر هــای تحقق تورم 
هدف گذاری شــده توسط بانک مرکزی در سال جاری گفت: 
بانک مرکزی هدف گذاری تورمی را براســاس یک ســری از 
متغیر ها انجام داده است و زمانی که این هدف گذاری انجام 
شــد، نرخ دالر نیمایی ۱7 هزار تومان بود، با این حال هنوز 
پیش بینی می کنیم که در یک سال منتهی به خرداد ۱400 
که پایان دوره یک ســاله هدف گذاری خواهد بود، بتوانیم به 

تورم ۲۲ تا ۲4 درصدی نزدیک شویم.
مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه 
اظهــارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد کنترل نرخ 
تورم محلی از اعراب ندارد، گفت: وی مدعی شــده که نرخ 
تورم را از طریق کنترل نرخ ارز مهار کرده، حال یک ســوال 
مهم که پیش می آید این اســت کــه بانک مرکزی اگر توان 
داشــت، چرا زمانی که ارز به بــاالی ۳0 هزار تومان افزایش 
قیمت پیدا کرد، قبل از آن جلوی رشــد قیمت ها را نگرفت 
اما حاال چه اتفاقاتی رخ داده که می آیند و چنین حرف هایی 

را مطرح می کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون همه چیز 
حداقل دوبرابر شــده، اما حقوق 

و دســتمزد تنها ۲0 درصد 
از  کــرده،  پیدا  افزایش 

سویی استدالل دولت 
ایــن اســت کــه با 
دستمزد ها  افزایش 
نیــز  قیمت هــا 
پیــدا  افزایــش 
ایــن  می کنــد، 
که  حالیســت  در 
مردم  خرید  قدرت 

بــا کاهــش بســیار 
زیــادی همــراه بوده و 

بایــد دید ایــن وضعیت تا 
چه زمانــی ادامه پیدا می کند، در 

حال حاضر نیز سرعت رشد قیمت ها کاسته 
شده، این به هیچ عنوان به معنای کاهش قیمت ها نیست.

دانشــمند اظهار داشــت: در حال حاضر دولــت با توجه به 
وضعیتی که در بازار های مختلف ایجاد کرده، مردم را به این 
سمت ســوق داده است که در بازار های مختلف حضور پیدا 
کنند، تا بتوانند در کنار حقوقی که دریافت می کنند، هزینه 
زندگی خود را دربیاورند، این مســئله در حال حاضر به بازار 
مواد خوراکی نیز کشــیده شده است که این موضوع تبعات 
تورمی بســیار زیادی را به همراه داشــته، اما این وضعیتی 
اســت که دولت با اقداماتی که انجــام داده به وجود آورده 

است.

ایــن فعال اقتصادی اضافه کــرد: در حال حاضر با 
توجه به وضعیتی که وجود دارد، فشــار 
تورمی بســیار وحشتناکی به مردم 
ایــن  وارد می شــود کــه در 
رابطه همه منتظر هســتند 
تــا آمریــکا بــه برجام 
برگردد و از طریق آن 
برداشــت  تحریم ها 
مردم  تــا  شــود، 
نفــس  بتواننــد 
بکشــند،  راحتی 
به  توجــه  بــا  اما 
اینکــه این امر زمان 
بــر خواهد بــود، باید 
دولت و مجلس شرایطی 
را فراهم بیاورند، تا فشــار 
کمتری به مردم بیاید، این حرف هم با عمل به ثمر 
خواهد نشست نه این که مدام شعار هایی داده شود که تنها 

نقش گفتار درمانی را داشته باشد.
عباس آرگون نائب رئیس کمیســیون پول و بازار ســرمایه 
اتــاق بازرگانی تهــران در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه 
بانک مرکزی می توانست عملکرد بهتر در زمینه کنترل تورم  
برجای بگذارد، گفت: همه مســائلی کــه در مورد تحریم ها 
وجود دارد درست اســت، این موضوع تاثیر بسزایی بر روی 
عملکرد اقتصادی کشــور داشــته و باعث شده که بازار های 
سرمایه ای با التهابات بسیاری زیادی روبرو شوند، اما مشکل 
این اســت که می توانســت مدیریت بهتری صورت گیرد تا 

اوضاع و شرایط به این شکل پیش نرود.
آرگون افزود: از ســوی دیگر شــیوع ویــروس کرونا نیز در 
ایــن بین مزید بر علت شــد تا ســالمت و آرامش مردم نیز 
ســلب شــود و این موضوع مصائب بســیار زیادی را به بار 
آورد، کرونا فشــار فزاینده ای را به اقتصاد کشــور وارد کرد 
و باعث شــد که رشــد منفــی اقتصادی نیز در ســال 99 
تشــدید شــود، در چنین شــرایطی بخش تولید صدمات 
 بســیار زیادی را دید و بســیاری از افراد مشاغل خود را از 

دست دادند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: به این 
دو موضوعی که به آن ها اشــاره شد، باید بی ثباتی مدیریتی 
و اخذ تصمیمات خلق الساعه را اضافه کرد، تا تصویر درستی 
از وضعیتی که امروز بر صحنه اقتصاد کشور حکمفرما است 
را مشاهده کرد، این در حالی است که مردم در چنین شرایی 
تحت فشــار زیادی هســتند و تورم وحشتناکی که در حال 
حاضر بر مردم تحمیل شــده، اوضاع را برای گذران زندگی 

آن ها بسیار سخت کرده است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه تورمی که ایجاد شــده 
محصول امروز و دیروز نیســت، یادآور شــد: این وضعیتی 
که امروز مشــاهده می کنیــد، ثمره دهه ها بــه کار گیری 
سیاست های اشتباهی است که ما امروز نتایج آن را به عینه 
مشاهده می کنیم، رشد نقدینگی، سیاست های ضد تولیدی 
و صادراتی، عدم توجه به بخش مولد اقتصادی، سیاست های 
تورم زا و... همگی عوامل و متغیر هایی هســتند که هرکدام 
به انحاء مختلف بر اقتصاد کشــور فشار مضاعفی وارد کرده 
و نتیجه آن نیز وضعیتی اســت که امروز بــر اقتصاد ایران 

حاکم است.

آیا دولت در کنترل تورم موفق بوده است؟

وعده های بانک مرکزی برای کاهش تورم   گزارش مدیر عامل بانک مسکن 
از عملکرد ۸ ماهه امسال

ترقیاقتصادی:بانک مســکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه رقمی معادل ۱۱ هزار 
و ۲۱6 میلیارد تومان انواع تســهیالت ساخت و خرید مسکن پرداخت کرد که ۳ هزار و 88۲ 
میلیارد تومان آن به ســازندگان و تولیدکنندگان مسکن برای افزایش عرضه خانه در سراسر 
کشــور ارایه شــد و 7 هزار و ۳۳4 میلیارد تومان دیگر نیز به صورت تسهیالت خرید خانه به 

متقاضیان خرید واحد مسکونی پرداخت شد.
شــایان، مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه سبد تســهیالت ساخت و خرید مسکن قابل 
ارایه توســط بانک مســکن به لحاظ میزان سقف ریالی و شرایط پرداخت و نحوه دریافت، در 
شهرهای مختلف کشور و برای مشتریان مختلف متفاوت است، افزود: طی 8 ماهه اول امسال 
۱6 هزار و ۲88 فقره تســهیالت ســاخت و 7۳ هزار و ۲۵۵ فقره نیز تسهیالت خرید مسکن 

به مشتریان پرداخت کرده ایم.
شایان با مقایسه معنادار بین روند تغییرات در حجم پرداخت تسهیالت خرید مسکن و حجم 
معامالت خرید خانه به نقش محوری این تســهیالت در پشتیبانی گروهی از خریداران برای 
ماندن در بازار و کمک به خانه دار شــدن آنها اشاره کرد و گفت: در شهر تهران طی ماه آبان 
حجم معامالت خرید و فروش واحد مسکونی نسبت به مهر ماه حدود 48 درصد کاهش پیدا 
کرد که به معنای نصف شــدن معامالت مسکن در این فاصله زمانی است. هر چند اطالعات 
معامالت مسکن بقیه شهرهای کشور برای فصل پاییز اعالم نشده است اما شواهد بیانگر رکود 
و کاهش خرید و فروش خانه و آپارتمان در دیگر شهرهای کشور است. اما با این حال میزان 
استفاده از تسهیالت خرید مسکن مربوط به بانک مسکن در آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه 
تنها ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین روند دریافت و استفاده از این تسهیالت خود نشانگر 

اتکای بخشی از جامعه متقاضی مسکن به تسهیالت بانکی برای صاحب خانه شدن است.
شــایان مدیر عامل بانک مســکن تصریح کرد: تســهیالت ساخت مســکن قابلیت انتقال به 
خریداران واحدهای مســکونی نوساز را تحت شــرایط و ضوابط مشخص دارد. همین قابلیت 
باعث شــده گروهی از سازنده ها از تسهیالت ساخت برای ســرمایه گذاری های ساختمانی 

خود استفاده کنند.
در ماه گذشــته بانک مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بیش از 7 میلیارد تومان 
تســهیالت ساخت به شکل انفرادی یا مجتمع سازی برای افزایش عرضه مسکن در کشور به 

متقاضیان پرداخت کرد.
همچنین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، یک هزار و 760 خانه اولی در سراسر کشور 
صاحب خانه شــدند. ماه گذشــته نزدیک به ۲40 میلیارد تومان تسهیالت خرید مسکن به 

سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شد.
در ماه مهر ماه ۲ هزار و ۵8 نفر خانه اولی صاحب حساب در صندوق یکم توانستند تسهیالت 

مربوط را از صندوق دریافت و نسبت به خرید مسکن اقدام کنند.
بنابراین بانک مســکن در حوزه پرداخت تســهیالت خانه اولی نیز به گونه ای عمل کرده که 

افراد بیشتری در مقایسه با سایر خریداران مسکن در بازار رکودی حضور دارند.

تعیین سود ۱4۰ ریالی هر سهم »وملل«
ترقیاقتصادی:مجمع عمومی شرکت اعتباری ملل تقسیم ۱40 ریال سود نقدی برای هر 
سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اعتباری 
ملل برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفند ماه ۱۳98 برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی 
ســالیانه »وملل« برای دوره مالی ذکر شــده به شرح زیر بوده اســت: استماع گزارش هیئت  
مدیــره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی ســال )دوره( مالی منتهی به ۲9 اســفند 
ماه ۱۳98، انتخاب حســابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیراالنتشار، انتخاب اعضای 
هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خالصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت 
اعتباری ملل عبارت است از:  سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱40 ریال و ارزش دفتری 

هر سهم به مبلغ 99۲ ریال تصویب شد.
    سود خالص ۲ هزار و ۱۲8 میلیارد و ۱9۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ 

کردن مصوبات مجمع، یک هزار و 867 میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال اعالم شد.

افزایش همکاری های مس و بانک ملت
ترقی اقتصادی:شــرکت ملی صنایع مس ایران و بانک ملت با هدف ارتقای سطح همکاری ها، 
تفاهم نامــه  همکاری هــای متقابل امضا کردند.بر اســاس ایــن تفاهم نامه که بین اردشــیر 
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت امضا شد، سطح 
همکاری های متقابل با هدف استفاده از ظرفیت های بانک ملت برای توسعه و کمک به اقتصاد 
کشــور افزایش می یابد.گفتنی اســت، در این مراســم کیارش مهرانی معاون مالی اقتصادی 
شــرکت ملی مس و مهندس محمدجواد خلیلی مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی 

و حوزه مدیرعامل و جمعی ازمعاونان و مدیران بانک ملت نیز حضور داشتند.

 بهینه سازی و توسعه سامانه موبایل 
بانک رفاه کارگران

ترقی اقتصادی :خدمات ســامانه موبایل بانک رفاه کارگران گســترش یافت.روند رو به رشد 
کاربرد انواع گوشــی های هوشــمند تلفن همراه و رایانه های لوحی و نیز اســتقبال گسترده 
مشتریان از خدمات ارزش افزوده آنها موجب شد تا درخواست های متنوعی از خدمات بانکی 
بر روی موبایل به عنوان ابزاری مهم در بانکداری غیرحضوری مطرح شود.بانک رفاه کارگران 
به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و توسعه و تکمیل خدمات 
آن، طراحی و تهیه ســامانه موبایل بانک رفاه مبتنی بر سیستم عامل Android و iOS را 
با موفقیت به ســرانجام رســاند و این ســامانه هم اکنون آماده بهره برداری و ارائه خدمات به 

مشتریان است.

بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد
ترقــی اقتصادی: مدیرعامل بانک ســپه اعالم کرد با برگزاری مجمــع عمومی عادی به طور 
فوق العاده سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام بانک قوامین، این بانک رسماً در بانک سپه ادغام 
شــد.محمدکاظم چقازردی ضمــن اعالم خبر فوق افزود: در اجرای مصوبه شــورای راهبری 
ادغام، بانک ســپه با هماهنگی ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اســالمی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ســازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این 
بانک ها و موسســه را فراهم نمود و در قدم بعدی مجامــع مربوط به بانک قوامین با حضور 
اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه سال ۱۳99برگزار شد.وی اظهار داشت: 
با برگزاری مجامع بانک قوامین، از روز پنجشنبه بیستم آذرماه سال جاری شعب بانک قوامین 
سابق با تابلوهای بانک سپه آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی هستند.

وی اظهار داشت: بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه شعب، به  کارگیری 
نرم افزار واســط برای ارائه خدمات مشــتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام کلیه 
مسئوالن و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، ابالغ راهبردها و دستورالعمل های اجرایی بانک 
ســپه متناسب با ساختار مصوب هیئت  مدیره بانک ســپه را انجام داده و به فضل پروردگار 
خدمات مطلوب به مشــتریان عرضه خواهد کرد.مدیرعامل بانک ســپه ابراز امیدواری کرد با 
هماهنگی به عمل آمده، مجامع بانک انصار طبق برنامه ریزی زمان بندی شــده تا پایان آذرماه 

سال جاری برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد.

طرح ویژه بانک سامان برای حمایت از صنایع 
شیمیایی کشور

ترقی اقتصــادی : هم زمان با افزایش نقش صنایع شــیمیایی در زندگی روزمره مردم، بانک 
سامان خدمات ویژه ای در حوزه مالی و اعتباری برای فعاالن این صنعت در نظر گرفته است.

بانک ســامان با درک و آگاهی از جایگاه و نقش فرآورده های شــیمیایی در زندگی روزمره و 
نقش اساسی این صنعت در سایر صنایع، متناسب با نیازها و خواسته های شرکت های فعال در 
این حوزه خدمات مختلفی درزمینه تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی واحد های تولیدی 
برای واردات مواد اولیه این صنعت به این گروه از مشتریان ارائه کرده است. به عالوه این گروه 
از مشــتریان از خدمات مشــاوره تخصصی این بانک درزمینه راهکارهای موجود برای انجام 
دریافت و پرداخت های ارزی در شــرایط تحریم بهره می برند.همچنین با توجه به وابســتگی 
ســایر صنایع به این صنعت، همچون صنایع دارویی، بهداشــتی و شوینده های بهداشتی که 
فعاالن این حوزه نیز از مشــتریان بانک سامان هستند، همواره فرصت ایجاد بازارهای جدید 

برای این صنعت از طریق بانک سامان وجود دارد.

ترقیاقتصادی:قانون اصالح قانون صدور چک« در آبان ماه ســال ۱۳97 
به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان 
طی بخشــنامه شماره ۳۲046۵ 97. در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳97 به شبکه بانکی 

کشور ابالغ شد. 
بر همین اســاس بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران  پــس از ابالغ قانون 
اجــرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دســتور کار قــرار داد و با برگزاری 
جلســات مختلف با دســتگاه های اجرایی ذی ربط، اتخاذ هماهنگی های الزم و 
تمهید زیرســاخت های فنی مورد نیاز تالش کرد این قانون در مهلت مورد نظر 

قانون گذار  به اجرا گذاشته شود. 
اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل 
تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و ســایر عملیات مربوط به 
چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین 
به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشــی از شیوع بیماری کرونا برای کسب 
و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت 
تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطالع رسانی مستمر، زمینه ارتقای 
آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میســر شــود و در عین حال کمترین 
چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشــاغل و کســب و کارها به دنبال داشته 
باشــد.  در گام اول در قانون جدید، صدور چک در وجه حامل ممنوع است، از 
امــروز و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطالعات چک در 
سامانه صیاد و دریافت  کننده چک هم به موظف اخذ استعالم و تطبیق اطالعات 

چک با اطالعات درج شــده در این سامانه است. در ماده ۲۱ مکرر این قانون به 
عملیات صدور چک اشــاره شده و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات 
صدور چک با ثبت در ســامانه صیاد می کند. زمانی که صادر کننده چک برگی 
را برای فردی صادر می کند ملزم هســت همان اطالعاتی را که روی برگه چک 

صادره نوشته  است را در سامانه صیاد ثبت  کند.
برای دسترســی به سامانه صیاد دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه 
کند و بانک راه های دسترســی به ســامانه صیاد را از طریق ســامانه های نوین 
مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشــن های پرداخت در اختیار مشتریان خود 

قرار می دهد.
اکنون برخی از اپلیکیشــن ها گزینه  ای بــا عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت 
چک دارند که به گفته نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
زمانی که این اپلیکیشــن ها رونمایی رسمی شــوند، دارندگان چک در جریان 
فراینــد ثبت آن قرار می گیرند.تغییراتی مهمی که در قانون چک جدید صورت 
گرفته اســت شــامل ۱0 نکته اســت که از مدت ها قبل اجرای آن دستور کار 

مسووالن بانک مرکزی قرار گرفته بود.
نخســتین تغییر، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر اســت که این مرحله به  
معنای پایان عملیات نیســت بلکه تا زمانی که اطالعات برگ چک روی سامانه 
صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تأیید نکند، 

برگ چک پاس نمی شود و حتی برگشت هم نمی خورد.
تغییــر دیگر در قانون جدید مربوط به زمان صدور چک اســت، در این مرحله 
عــالوه بر اینکه در بــرگ چک اطالعات گیرنده و اینکه چــک بابت چه کار یا 
کاالیی صادر شــده است، باید نوشته شود، باید همین اطالعات روی برگ چک 
از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب 
جاری دارند و دســته  چک را از آن گرفته اند، وارد شود تا مجوز صدور از طریق 

بانک مرکزی صادر شود.
ســومین قانون جدید چک مربوط به سررسید چک ها است که زمان آن نباید 

بیش از سه سال باشد.
همچنین در تغییرات جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر 
گرفته می  شــود تا جمع چک هایی که صادر می شــود از ســقف اعتباری فرد 

صادرکننده چک بیشتر نشود.
سقف اعتباری براساس مولفه هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک 

حقــوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی های او تعیین خواهد شــد. مثال اگر 
سقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشد و چکی به این مبلغ صادر کند دیگر 
اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شدن برگ نخست نخواهد داشت.

در این قانون اگر یک شــخص دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل 
دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد.

در هفتمین تغییر قانون چک، اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک 
پاس نمی شود، به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود 

تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است.
تا قبل از اعمال قانون جدید، برای انتقال چک به فرد دیگری، با یک یا دو امضا، 
چک به فرد دیگری منتقل می شد اما در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد.

در ایــن مرحله اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کنید باید دوباره وارد 
سامانه بانک عامل شوید و اطالعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و 
در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد.

در آخرین تغییر اعمال شده قانون چک، برگ چکی که دارای مغایرت باشد در 
نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت و چک تلقی نمی شود.

    سقف اعتباری براساس مولفه هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده 
چــک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی های او تعیین خواهد شــد. 
مثال اگر ســقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشــد و چکی به این مبلغ 
صادر کنــد دیگر اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شــدن برگ 

نخست نخواهد داشت.
    اگر یک شخص دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه 

صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد..
    اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد، آن چک پاس نمی شود. به همین 
دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند 
که برگ چک رد و بدل شــده، اســت.     پیش از این برای انتقال چک به فرد 
دیگری، با یک یا ۲امضا، چک به فرد دیگری منتقل می شد، اما در قانون جدید 
چنین امکانی وجود ندارد.     اگر بخواهید چک را به دیگری منتقل کنید، باید 
دوباره وارد ســامانه بانک عامل شوید و اطالعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه 
ثبت کنید و در ســامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و 
برگشت نخورد.  برگ چکی که دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری 

نخواهد داشت و چک تلقی نمی شود.

اعمال۱۰تغییردرقانون جدید چک

ترقیاقتصادی:یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اینکه 
برخی دالیل بروز نوســان در بــازار ارز در اختیار بانک مرکزی 
نیست افزود: احتمال آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در 

برخی کشورها وجود دارد.
 سیدکمال سیدعلی، کارشناس مســائل اقتصادی اظهار کرد: 
جمع آوری اطالعاتی درباره میــزان ورودی احتمالی ارز بلوکه 
شــده به کشور، بررسی شیوه ها و مکانیسم های بازگشت منابع 
ارزی خارج از کشور، بازگشت ارز صادراتی و نحوه تعامل بانک 
مرکزی با وزارت صمت برای انتقال کاال بدون انتقال ارز از جمله 
موضوعاتی اســت که به بانک مرکزی در کنترل و ایجاد تعادل 

بازار ارزی کمک می کند.
وی تاکید کرد: ایجــاد تعادل در منابع و مصارف ارزی یکی از 
مهــم ترین راهکارها برای ایجاد تعــادل و حفظ ثبات در بازار 
ارزی است. وی با بیان اینکه برخی از عوامل تاثیرگذار بر بازار 
ارزی کشــور خارج از حیطه وظایف یا اختیارات بانک مرکزی 
اســت، عنوان کرد:  تنش های سیاســی و اظهاراتی که درباره 
برخورد با تنش های سیاسی صورت می گیرد یکی از موضوعاتی 
اســت که بر نرخ ارز در بازار آزاد موثر است و می تواند تا چند 
هــزار تومان نرخ ارز را باال یا پائین کند؛ همانطور که برخی از 
اظهارنظرهای سیاسی در هفته اخیر نرخ دالر را تا هزار تومان 

افزایش داد.
سیدعلی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به کشور خاطرنشــان کرد:  تعامل با صادرکنندگان 
واقعی به شــکل کالن آن باید صورت بگیــرد اما اگر صادرات 
شــیوه ای برای خروج ارز و ســرمایه های ارزی کشــور باشــد 
یا اســتفاده از کارت هــای بازرگانی یک بار مصــرف با اهداف 
سودجویانه و شخصی صورت گیرد یا آنکه صادرکننده تا آخرین 
لحظات و فرصت قانونی داده شــده ارز حاصل از صادرات را به 

کشور برنگرداند، در اینجا طبیعی است که بانک مرکزی باید با 
ضوابط سخت گیرانه تری برای بازگشت ارز صادراتی رفتار کند.

وی ادامــه داد:  بانک مرکــزی می تواند با همــکاری اتاق های 
بازرگانی، صادرکنندگان خوش حساب ارزی را شناسایی کند و 
در صورت لزوم به آنها فرصت بیشــتری دهد و صادرکنندگان 

بدحساب را با ضوابطی به بازگشت ارز صادراتی مجاب کند.
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: احتمال آزاد 
شــدن منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی مانند کره، عراق، 
هند، ژاپن و چین وجود دارد و با تغییر نتایج انتخابات ریاســت 
جمهوری در آمریکا، رفع فشــار سنگینی که به بانک های این 
کشــورها در عدم انجام تبادالت مالی و بانکــی با ایران وجود 
داشته است، محتمل است. بانک های این کشورها باید بتوانند 
مراودات بانکی خود را با ایران آغاز کنند و بانک مرکزی می تواند 
مذاکرات خود را با این کشــورها از هم  اکنون آغاز کند تا وجوه 
ارزی بلوکه شده با روند تسهیل شده تری به کشور برگردد. وی 
با تاکید براینکه بخشــی از عوامل تاثیرگذار بر بازار ارزی کشور 
در اختیار بانک مرکزی اســت و عوامل دیگری نیز وجود دارند 
که در حیطه اختیارات یا قدرت بانک مرکزی نیســت، تصریح 
کرد:  به طور مثال کســری بودجه و احتمال استقراض از بانک 
مرکزی، وضعیت سایر بازارها و نرخ سپرده از جمله عواملی است 
که می تواند بر نوســانات نرخ ارز در بازار تاثیرگذار باشــد. مثال 
نرخ سود سپرده باید به گونه ای باشد که از حرکت سپرده ها به 

بازاری مانند ارز جلوگیری کند.
سیدعلی گفت: اگرچه ایرادها و انتقادهایی به نرخ سود سپرده 
در کشور وارد می شود و ممکن است نرخ سود سپرده در مقایسه 
با بسیاری از کشورها باال باشد، اما در آن کشورها، نرخ تورم نیز 
باال نیســت و عقب ماندن نرخ سود ســپرده بانکی از نرخ تورم 
می تواند یکی از عوامل حرکت نقدینگی به بازاری مانند ارز باشد.

ترقیاقتصادی:یک استاد دانشگاه معتقد است با عوامل 
ایجاد کننده رشد باالی حجم پول در ساختار اقتصاد ایران 
باید مقابله شــود که بخشی از این عوامل در ادبیات اقتصاد 

آشکار و بخش دیگر پنهان است.
محمد واعظ برزانی عضو هیات علمی و دانشــیار دانشکده 
اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: تورم در اقتصاد ایران 
تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل ســاختاری شکل گرفته و 
تداوم پیدا کرده و در دوره هایی نیز تشــدید شده است که 
یکی از این عوامل ســاختاری، رشد نامتناسب حجم پول و 

نقدینگی تلقی می شود.
برزانی با اشــاره به اینکه یکی از ریشه های 

گسترش نامتناسب حجم پول نظام بدهی 
اقتصاد ایران اســت، تصریح کرد: به این 
معنا که در طی زمان، شاهد چرخه فزاینده 
همراه با تبدیل شــکل بدهی بوده ایم. به 
عنوان نمونه بدهی دولت به بانک مرکزی 
که طی چند سال کاهش یافته است اما 

بدهی دولت بــه بانک ها جایگزین 
آن شد. بخش دیگر بدهی بانک ها 

به بانــک مرکزی، بدهی دولت 
بهادار و  اوراق  به دارندگان 
همچنیــن بدهی دولت به 
آن  افزایش  و  پیمانــکاران 

است.
وی ادامه داد:  این قطعات بدهی 

در ســاختار مالی ایران باعث رشد 
باالی حجم پول می شود و تورم چیزی 

نیست جز به هم خوردن تناسب حجم پول با موجودی کاال 

و نتیجه اجتناب ناپذیر رشــد باالی حجم پول که منجر به 
ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود.

این اقتصاددان در پاســخ به اینکــه دولت برای برگرداندن 
ارزش پول ملی باید چه کند؟ گفت: باید سعی شود با عوامل 
ایجاد کننده رشد باالی حجم پول در ساختار موجود اقتصاد 
ایران مقابله شود که بخشی از این عوامل در ادبیات اقتصاد 

آشکار شده است اما بخش دیگری پنهان مانده است.
واعظ برزانی افزود: به عنوان نمونه درون زا بودن رشد حجم 
پول در ساختار بانکداری تجاری یکی از اجزای پنهان رشد 
حجم پول است. به این معنا که نه تنها عوامل 
موثــر بر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی 
بر رشــد حجم پول اثرگذار هستند 
بلکه ساختار بانک های تجاری این 
اجازه را به آنها می دهد که برای 
پرداخت یک وام بدون اینکه 
دریافت کرده  قبال ســپرده 
باشــند، تا حدودی با تکیه 
بر حســاب اضافه برداشت 
بانکی و  بیــن  یا عملیات 
منابع جذب شــده از این 
راه ها، تقاضا برای پرداخت 

تسهیالت را اجابت کنند.
وی تاکیــد کرد: این ســاختارها 
نیاز به اصــالح، نظارت و قاعده گذاری جدید 
دارند و در غیراینصورت نرخ رشد حجم پول آنچنان که 
باال بوده اســت باال خواهند ماند و با فرض اینکه بخشی از 
تحریم ها نیز لغو شود موتور اصلی انبساط پولی و ایجاد تورم 

خاموش نمی شود.

کلید اصلی بازگرداندن ارزش پول ملی احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران

ترقیاقتصادی: بانک کارآفرین در طی هشــت ماهه سال ۱۳99، در بخش 
ضمانتنامه های بانکی بیش از 64 درصد رشد داشته است.

ایــن گزارش نشــان می دهــد کــه از فروردین ماه ســال جاری تــا پایان 
آبــان ماه، بیــش از ۳۲ هــزار میلیارد ریــال ضمانتنامه توســط این بانک 

صــادر شــده اســت.این اطالعــات نشــان می دهــد کــه ضمانتنامه های 
صــادره بانک از ۵0هزار و ۳۳4 میلیارد ریال در اســفند ماه ســال ۱۳98، 
 بــه 8۲ هــزار و 40۵ میلیــارد ریــال در پایان آبــان مــاه ۱۳99 افزایش 

یافته است.

اخبارکوتاه

ضمانتنامه های صادره بانک 
کارآفرین ۶4 درصد رشد کرد



ترقیاقتصادی:بیســت و هفتمین همایش ملی بیمه و توســعه با عنوان »ریسک های 
نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها« طی چندین روز با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس، رئیس کل بیمه مرکــزی و مدیران عامل 

شرکت های بیمه به صورت آنالین برگزار شد.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش ضمن اشاره به اهمیت افزایش 
ضریب نفوذ بیمه در کشــور؛ ارائه خدمات و محصوالت جدید بیمه ای، هوشمند سازی بیمه 
و پررنگ تر شدن نقش بیمه در تامین مالی بخش اقتصاد را سه رویکرد مهم صنعت عنوان 
کرد و در ادامه افزود : بی تردید با تعریف رشته فعالیت های جدید بیمه ای و هوشمند سازی 

صنعت بیمه می توان گام های بلندتری را در جهت تحقق اهداف این صنعت برداشت.
دژپسند به نقش مهم بیمه در تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد اشاره کرد و گفت: بیمه 
به عنوان یکی از ارکان مهم نظام تامین مالی، می تواند با استفاده بهینه از منابع، به بخش های 

اقتصادی که بازدهی مناسبی دارند ورود وزمینه رشد و توسعه این بخش ها را فراهم آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، صنایع صادراتی، معدنی و پتروشــیمی را از جمله بخش های 
دارای مزیت نسبی و رقابتی، با بازدهی و نقدشوندگی باال عنوان کرد که می توانند عرصه های 

مناسبی برای سرمایه گذاری صنعت بیمه به شمار آیند.
 وی یادآور شــد: اگر این سه رویکرد در صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد می توان امیدوار 
بود صنعت بیمه هــم نقش خودش را دراین بخش ها به خوبی ایفا کند. البته دراین زمینه 
نیاز است که مدیران بیمه ریسک پذیر باشند و مسائل جدید را تجربه کنند و با رویکردهای 

جدید به جنگ شکاف ها بروند.
دژپســند در ادامه گفت : ضریب نفوذ بیمه باید به اهداف برنامه توســعه برسد که برای 
تحقــق این هدف نیاز اســت تمرکز بیشــتری روی الزامات و کارکــرد دولت و بخش 

خصوصی انجام شود.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: وقتی صنعت بیمه در معرض توجه قرار 

می گیرد، متوجه می شویم که نگاه به صنعت بیمه نگاهی پویا و فراگیر نیست.
وی ادامه داد: صنعت بیمه، یک صنعت ایستا نیست و می تواند متناسب با تحوالت بر ابعاد 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و انسانی در رشته های بیمه ای فعالیت کند.
این مقام مســئول ادامه داد: به صنعت بیمه اجازه دادیم که از ۳درصد بودجه برای تأمین 
مالی مقابله با این ویروس اســتفاده کند. اگر در همه جوامع واحد های مسکونی، اقتصادی 

و تجاری متناسب با خطرات و حوادث بیمه می شدند، این نگرانی های حال بی معنی بود.
دژپســند بیان کرد: صنعــت بیمه به این موضوع بی توجه نبود، بلکــه از دهه 80 موضوع 
صندوق بیمه حوادث مورد بحث قرار گرفت. این مســئله تاکنون در مجلس بوده و در آذر 
امسال به تصویب رسید. این مسئله در سال 98 مطرح شد و اگر تاکنون به آن توجه می شد 

با چنان مشکالتی مواجه نبودیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: تشکیل صندوق حوادث آغاز رهایی دولت از این حوادث 

است و مجلس وظیفه دارد فعالیت این صندوق را پیگیری کند.
عملکردصنعتبیمهدردورانپاندومیکرونا

همچنین غالمرضا ســلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی دراین همایش با بیان اینکه صنعت 
بیمه از زمان بروز شیوع کرونا در شرایطی که پاندمی کرونا اقتصاد تمام دنیا را تحت تاثیر 
قرار داده بســیار خوب و هوشمندانه عمل کرده است، گفت: ارائه محصوالت جدید بیمه ای 
دیجیتالی کردن بیمه نامه ها، ارائه خدمات غیر حضوری به بیمه گذاران، پوشــش هزینه های 

کرونا و... ازجمله اقداماتی است که دراین مدت انجام گرفته است.
وی ضمن اشــاره به عملکرد صنعت بیمه، در ادامه به چالش هایی که در حوزه وجود دارد 
اشــاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم اعتماد ســازی در جامعه است که برای رشد و 

توسعه بیمه در کشور باید روی این موضوع کار بیشتری انجام شود. 
سلیمانی با تاکید براینکه شرکت های بیمه در بخش تکنولوژی و  آی تی سرمایه گذاری خوبی 
نکرده اند که نیاز است در این بخش سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد، در ادامه بر اهمیت 
رشد و توســعه بیمه های زندگی اشاره کرد و گفت: ما شاید در بخش بیمه های غیر زندگی 
از لحاظ ضریب نفوذ بیمه شــرایط مناســبی داشته باشیم، اما در حوزه بیمه های زندگی از 
قافله رشد عقب هستیم و ضریب نفوذ ۵/ ۱4 درصد بیمه های زندگی نشان از این مهم دارد.

 به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، در این زمینه نیاز داریم تا با ارائه طرح های جدید بیمه ای 
و اطالع رسانی تبلیغات مناسب، اهداف برنامه توسعه را محقق کنیم.

سلیمانی کل مبلغ پرتفوی بیمه ای را در جهان بیش از 6۳00 میلیارد دالر دانست و ضمن 
مقایسه آن با پرتفوی صنعت بیمه در کشور، تاکید کرد: صنعت بیمه صنعت کوچکی نیست 
و این ارقام به ما یادآوری می کند که باید اثرگذاری خود را در GDP کشور افزایش دهیم.

 وی از افزایش ۲4درصدی پرتفوی صنعت بیمه در سال جاری خبر داد و اعالم کرد: پرتفوی 
60 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه و رشــد صنعت بیمه در قیاس با اقتصاد کشــور، قابل 

دفاع است که البته اعتقاد داریم که باید کارهای جدی تری در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تالش بیشتر برای ادامه روند رو به رشد صنعت 
بیمه در سال آینده، افزود: در سال جاری ۲8 شرکت بیمه ای در سطح یک توانگری حضور 

دارند که نسبت به سال گذشته ضریب رشد قابل تاملی را نشان می دهد.
غالمرضا ســلیمانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر اهمیت رشته بیمه های 
زندگی در افزایش ضریب رفاه و امید به آینده آحاد جامعه خاطرنشان کرد: توسعه یافتگی 
رشــته بیمه های زندگی از اســتراتژی های جدی ماست که شفافیت سرمایه گذاری ها و 
مباحث مربوط به مشارکت در منافع آن می تواند مردم را برای تهیه این نوع پوشش بیمه ای 

ترغیب کند.
وی با تشــریح آخرین دســتاوردهای صنعت بیمه از حمایت های مجلس شورای اسالمی 
قدردانــی کرد و گفت:صندوق بیمه حوادث طبیعی بعد از ســالها بــا پیگیری ها و رفت و 
برگشت های بسیار به نتیجه نهایی رسیده و انشاهلل تا آخرسال جاری آیین نامه ها و مقررات 

ساختاری مترتب بر آن مدون و اجرایی خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی از فعالیت رسمی ۳ شرکت استارتاپی بیمه ای در آینده نزدیک خبر 
داد و گفت: در زمینه هوشمند سازی صنعت بیمه فعالیت های موثری نظیر اختصاص کد 
یکتا و همچنین حذف بیمه نامه های کاغذی انجام شــده که مراحل تکمیلی آن به زودی 

اجرایی خواهد شد.
سلیمانی به اهمیت تحول در حوزه بیمه های اتکایی نیز اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک 
با راه اندازی شرکت های تخصصی اتکائی فعالیتهای این حوزه در نهاد ناظر به حداقل خواهد 
رسید و بیمه مرکزی فرصت بیشــتری برای مأموریت اصلی خود یعنی نظارت بر عملکرد 

شرکتهای بیمه خواهد داشت.
وی تغییرات اقلیمی مســائل مرتبط با پروژه تدوین سند سبز و پاسداشت محیط زیست را 
از مسائل مهمی دانست که در فعالیت صنعت بیمه اثرگذار است و در همین راستا گفت: از 
پژوهشگران و چهره های علمی صنعت بیمه انتظار داریم که در این زمینه مطالعه و پژوهش 
الزم را در دســتور کار خود قرار دهند تا محصوالت جدید بر اساس تکنولوژی های نوین و 

شرایط جدید طراحی شود.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان سخنان خود با قدردانی از تمامی همکاران صنعت بیمه و 
همچنین پاسداشت یاد قربانیان کرونا »به خصوص فعاالن صنعت بیمه که در این راه جان 
خود را از دســت دادند« ابراز امیدواری کرد که سال آینده، سال شکوفایی و تحول اساسی 

در صنعت بیمه باشد.
عوارضپرداختیصنعتبیمهکجاهزینهمیشود؟

اصالح قانون بیمه شخص ثالث به دلیل تغییر متغیر های پیرامونی آن یک ضرورت است و 
مجلس شورای اسالمی در این زمینه تمامی تالش خود را به کار می بندد.

محمدرضا پورابراهیمی که در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه و از طریق ویدئو 
کنفرانس ســخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: ما اعتقاد داریم بین عوارض پرداختی 
صنعــت بیمه و میزان کاهــش تلفات جاده ای ارتباط منطقی وجود ندارد و دســتگاه های 

دریافت کننده این عوارض باید گزارش شفافی در این خصوص ارائه کنند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن اصالح قانون تاسیس بیمه همگانی خبر 
داد و گفــت: بی تردید راه اندازی این صندوق یکی از مهمترین اتفاقات بیمه ای به شــمار 
می رود که اثرات آن در مقوله گسترش فرهنگ بیمه و همچنین افزایش ضریب نفوذ بیمه 
در کشور غیرقابل انکار است. وی بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه تا پایان برنامه ششم 
توســعه تاکید کرد و افزود: حرکت صنعت بیمه در برنامه های توسعه اقتصادی باید همگام 

با شرایط و وضعیت کشور باشد که این امر محتاج اصالح قوانین و مقررات جاری است.
پور ابراهیمی با اشاره به اثرات منفی تحریم در تمامی بخش های اقتصادی کشور به تجارب 
درخشــان صنعت بیمه در این خصوص اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه از نخستین صنایع 
است که در رهگذر تحریم ها دچار آسیب شده اما توانسته با برنامه ریزی و عملکرد مناسب 

از این تحریم ها سربلند بیرون بیاید.
ضرورتتوجهبهنهادسازِیگفتگودرصنعتبیمه

دکتر کردبچه رئیس پژوهشــکده بیمه نیز درآغاز ســخنان خود همایش بیمه و توسعه را 
با ســابقه ای نزدیک به ۳0 ســال، از قدرتمندترین همایش های کشور و بستر مهمی برای 

گفتمان سازی بین صنعتی، بین شرکتی و بین دولت و صنعت برشمرد.
 رئیس بیســت و هفتمین همایش بیمه و توســعه با اشــاره به اهمیت توجه به آسیب های 
اجتماعی نظیر ضعِف گفتگو در سطح خرد و کالن جامعه، و صنعت بیمه، نهادسازی را یکی 
از الزامات گفتگو دانســته و خاطر نشان کرد: ارتباط مستقیم شرکت های بیمه با مشتریان 
و مردم از طریق شــبکه عرضه که متشکل از نهادهای مستقل است اتفاق می افتد و پدیده 
گفتگو در این صنعت با این حجم از شــبکه عرضه شامل ۳۳ شرکت بیمه و 80 هزار عضو 
بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل مجموعه سیاست گذاران صنعت بیمه در سال های 
اخیر به این موضوع توجه ویژه ای داشــته اند و  برگــزاری رویدادهایی نظیر انتخاب چهره 
ماندگار صنعت بیمه، معرفی کتاب ســال صنعت بیمه و تقدیر از مدیر و کارمند شایســته 
صنعت بیمه که از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است می تواند زمینه را برای نهادسازِی 

گفتگو فراهم کند.
رئیس پژوهشــکده بیمه، در رابطه با موضوع همایش نیز خاطر نشــان کرد، صنعت بیمه 
صنعِت ریسک و پوشش ریسک است و عالوه بر نقش های تأمین مالی، واسطه گری مالی و 
اســتفاده از ذخایر مالی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در رشد و توسعه اقتصادی و حتی 

کاهش فقر و نابرابری ، نقش مهمی نیز در پوشش ریسک دارد.
دکتر کردبچه ضمن ارائه تعاریف مختلف از ریسک های نوظهور افزود، از مجموع ۱0 ریسک 
نوظهور شناســایی شده در دنیا، سه ریسک تغییر اقلیم، ریسک  ناشی از تغییر روند ها مثل 
دیجیتالی شــدن و حمالت ســایبری و ریســک اپیدمی ها و پاندمی ها از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بوده و در همایش امسال مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس همایش بیمه و توســعه ضمن اشــاره به ورود دو نهاد مرتبِط بیمه ای شامل صندوق 
بیمه کشاوری و شرکت بیمه آتیه ســازان حافظ به جمع برگزارکنندگان برنامه های علمِی 
بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توســعه و ارائه نتایج بیش از شش ماه فعالیت علمی 
این نهادها در طول ۵ روز تا ۲6 آذر ماه، ابراز امیدواری کرد که ما حصل این برنامه ها بتواند 

گاهی موثر در جهت  نهادسازی گفتگو و ارتقاء صنعت بیمه کشور باشد.

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگیبازاربیمـــه5
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رامینامینیزارع:ســیزدهم آذرماه روز ملی بیمه است، 
بیمه، اگرچه ریشــه در ایران باستان دارد و بیش از یک سده 
میهمــان ایرانیان اســت، اما فعالیت بیمه گــری در ایران به 
شــکل مدرن آن با فعالیت بیمه گران خارجی از سال ۱۲70 
با واگذاری امتیاز بیمه گری به »الزار پولیاکوف« روسی آغاز 

شد.
در پــی آن، شــرکت های بیمــه دیگــر خارجــی از جمله 
»اینگستراخ«، »آلیانس«، »ایگل استاریور کشایر« و ... با اخذ 

مجوز مبادرت به انجام فعالیت بیمه گری کردند.
گســترش فعالیت بیمه های خارجی، ضرورت تاســیس یک 
شــرکت بیمه ایرانی را ایجاب کرد به طوری که در شــانزدهم 
شهریور سال ۱۳۱4 شرکت بیمه ایران با سرمایه ۲0 میلیون 
رالت تاسیس و فعالیت رســمی بیمه ایران از اواسط آبان ماه 

همان سال شروع شد.
در ســال ۱۳۱6 قانــون بیمه در ۳6 ماده به تصویب رســید 
و متعاقب تصویب مقررات، دیگر شــرکت های خارجی ملزم 
شــدند ۲۵ درصد بیمه نامه های صــادره را به صورت اتکایی 

اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کنند.
پــس از وضع مقرراتــی درخصوص لزوم تودیــع ودیعه نزد 
بانک ملی توســط شــرکت های بیمه خارجی، نمایندگی ها و 
شعب بیمه های خارجی به اســتثنای یورکشایر و اینگستراخ 
تعطیل و در ســال ۱۳۲9 خورشیدی نخستین شرکت بیمه 
خصوصی به نام »بیمه شــرق« تاسیس شــد. متعاقب آن و 

به تدریج بیمه های »آریا«، »پارس«، »ملی«، »آسیا«، »البرز« 
و »امین« شروع به فعالیت کردند.

ایده تشکیل یک شــرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱0 توسط 
فردی ایرانی به نام دکتر »الکساندر آقایان« که سابقه فعالیت 
در شرکت بیمه روسی »نادژدا« را داشت به »علی اکبر داور« 
وزیر آزموده مالی وقت مطرح شــد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱4 
شرکت ســهامی بیمه ایران با ســرمایه دو میلیون تومان به 

عنوان نخستین شرکت ایرانی بیمه تاسیس شد.
داور در ایــن روز، پس از ســخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه 
این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه 
آتش ســوزی درآورد و نخســتین بیمه نامه صادره ایرانی در 

همین روز به نام وی ثبت شد.
اگرچــه گفته شــد فعالیت بیمه گــری در ایران بــا فعالیت 
بیمه گران خارجی از ســال ۱۲70 آغاز شده، اما اگر به وقایع 
آتش ســوزی ۱666 لنــدن و ارائه بیمه آتش ســوزی پس از 
آن اشــاره نکنیم، واقعیت این است که حدود دو قرن پیش، 
»بنجامین فرانکلین« )Benjamin Franklin( که یکی از 
بنیان گذاران ایاالت متحده آمریــکا و از چهره های مطرح در 
روشنگری این کشور بود، پس از حوادث طبیعی و اقلیمی کم 
سابقه ای که در زمان وی رخ داد، ایده تاسیس بیمه کشاورزی 
را ارائه کرد که نقطه عطفی در تاریخ بیمه کشاورزی در جهان 

به شمار می رود.
پس از ریاســت جمهــوری وی، چه دولت هــای دموکرات و 

چه جمهوری خواه، موضوع تامین ســخاوتمندانه یارانه بیمه 
کشاورزی را مدنظر داشته اند.

در کشور ما هم از سال ۱۳6۳ که نظام بیمه کشاورزی دریک 
نهاد تخصصی همچون بانک کشاورزی تاسیس شد، بسیاری 
ازتصمیم گیــران و مجریان به تقویت آن اهتمام داشــته اند و 
صنعــت بیمه نیز همچنان که رییــس کل بیمه مرکزی ابراز 
تمایل کرد همراهی و پشتیبانی مضاعفی از این نهاد تخصصی 
و فنی داشــته باشــد و با ایجاد حلقه های مکمل در تقویت و 
ترویج آن بکوشــد، گو این که این ســازمان سهمی موثر در 

ضریب نفوذ بیمه کشور خواهد داشت.
اکنون و همزمان با واپســین روز ملی بیمه در ســده حاضر، 
این ابــزار توانمنــد در مدیریــت مالی ریســک های بخش 
کشــاورزی و عامل مهم در اســتمرار تولید غذا، در دســتان 
دولت کنونی و آینده می تواند مولفه ای تاثیرگذار بر سرنوشت 

 امنیت غذایی کشــور به عنــوان جزء محــوری امنیت ملی 
به شمار آید.

جالب آن که براســاس آخرین آمارها، بیــش از ۳8 میلیون 
دالر حجم حق بیمه تولیدی بیمه های کشــاورزی در جهان 
اســت که آن را عالوه بــر جنبه حمایتی به بخشــی از بازار 
ســرمایه بدل کرده و این مبلغ یک هــزار برابر کل حق بیمه 
تولیدی کشاورزی مرکب از سهم دولت وبیمه گذاران دربرخی 

کشورهاست که نیازمند تقویت است.
در این میان نهاد های پژوهشــی همچون مرکز پژوهش های 
مجلــس، پژوهشــکده تحقیقات راهبردی، مرکــز تحقیقات 
اســتراتژیک، پژوهشــکده بیمه و مانندآن ها نقش مهمی در 

ترسیم چشم انداز و پارادایم های پیش رو خواهند داشت.
درزمینه نقش بیمه در عرصه ســالمت وبهداشــت نیز، این 
روز ها کوید ۱9 کمر به هدم بشریت بسته ومی طلبد پوشش 
منصفانه وناســوداگرانه ای در کشور برای آن طراحی وعرضه 
گردد، شاید اگر پرداخت غرامت فوت دراثرکرونا در شرکتی، 
منوط به صدور گواهی فوت دراثر کرونا وصرفادر بیمارســتان 
بادرج عبارت مرگ دراثر کوید ۱9 محدود شــود، بســیاری 
از بیمه گذاران که در غیربیمارســتان بــر اثر همین بیماری 
نفس گیر، فوت می نمایند و یا در بیمارســتان گواهی باعبارت 
کلی؛ عفونت حاد تنفســی برایشــان صادر می شود، مشمول 
دریافت غرامت نشــوند که می طلبد نظــارت کافی براین امر 

باشد.
بیمه می تواند بــرای درمان وغرامت فوت کرونا، نقش موثری 
در جامعه ما ایفانماید که باید منتظر بود تاطرح های بیمه ای 

خوبی دراین زمینه ارائه گردد.

از فرانکلین تا بیمه کشاورزی و کرونا

وزیر اقتصاد در همایش ملی بیمه و توسعه عنوان کرد

ترسیم مسیر های جدید برای صنعت بیمه
با حضور رئیس هیأت مدیره بانک دی:

 از سامانه خدمات الکترونیکی 
شرکت بیمه دی رونمایی شد

ترقیاقتصادی:شرکت بیمه دی امروز در حالی که میزبان رئیس هیأت مدیره 
بانک دی بود از ســامانه خدمات الکترونیکی رونمایی کرد.طی نشســتی که با 
حضور ارجمندی رئیس هیأت مدیره بانک دی برگزار گردید، از ســامانه خدمات 

بیمه ای رونمایی شد. 
محمدرضا کشــاورز مدیرعامل شــرکت بیمه دی در توضیح این ســامانه جامع 
خدمات بیمه ای الکترونیکی گفت: شــرکت بیمه دی بــا تأکید بر رویکردهای 
نوآورانــه و حضور در عرصه هــای خدمات دیجیتال و حرکت در مســیر بیمه 
داری نوین اقدام به ایجاد این ســامانه نموده است تا در شرایط کنونی دسترسی 
مشتریان را به خدمات بیمه ای آســان تر نماید.مدیرعامل شرکت بیمه دی در 
ادامه اظهار داشــت: عملکرد بیمه دی طی چند ســال اخیر به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی با توجه به محیط کســب و کار و شــرایط موجــود، قابل توجه بوده و 
توانســته اســت با برنامه محوری انتظارات، اهداف و ماموریت های پیش بینی 

شده را تحقق بخشد.
مهندس کشاورز افزود: شرکت بیمه دی یکی از شرکت هایی است که در حوزه 
ســرمایه گذاری به صورت اختصاصی فعالیت می نماید و در حال حاضر سومین 
شــرکت خصوصی کشور از لحاظ سهم از بازار اســت. و آنچنان که آمار و ارقام 
گویاســت در زمره شرکت های ســودده و در واقع در سال ۱۳98 پربازده ترین 

شرکت صنعت بیمه شدیم.
در ادامه ارجمندی نیز با تآکید بر حوزه های الکترونیکی و بســترهای دیجیتال 
حرکت در این مســیر را از ملزومات دنیای امروز دانســت و ورود به عرصه های 
دیجیتــال را گام نهادن در جهت نزدیک شــدن به بازارهای جهانی برشــمرد.

وی همچنیــن اظهــار امیدواری کرد تا گــروه مالی دی با اتکا به داشــته ها و 
پتانسیل های موجود، افق های روشــنی را برای فعالیت های اقتصادی بیشتر و 

همکاری های پرثمر مهیا نمایند.

شفاف سازی مهم درباره نماد »وسرمد«
ترقیاقتصادی:در روزهای گذشــته، شاهد فروش سهام از سمت سهامداران 
عمده در نماد وســرمد بودیم، اما دلیل فروش ســهامدران عمــده در این نماد 
در معامــالت دیروز چــه بود؟.محمدرضــا مجدرضایی معاون مالــی اقتصادی 
این شــرکت در این باره گفت: در چند روز گذشــته، شــاهد فروش ســهام از 
ســمت ســهامداران عمده در نماد وســرمد هســتیم که دلیل آن انتقال سهام 
بــه کد بازارگردانی ایــن نماد، جهت تقویت بنیه بازارگردانــی و رعایت الزامات 
فرابــورس اســت.معاون مالی اقتصادی بیمه ســرمد افزود: در دو روز گذشــته 
حــدود 6 میلیون ســهم به کد بازارگردان منتقل شــده اســت و ســهامداران 
عمده با عقد قرارداد با بازارگردان ســهم، نســبت به تامین وجه نقد بازارگردان 
 اقــدام کرده انــد که امید اســت در روزهــای منفی حمایت ســهم را به همراه 

داشته باشد.

 تقدیراز کارکنان و مدیران شایسته 
بیمه پاسارگاد

ترقیاقتصادی:راضیه بنی هاشــمی کارشــناس مسئول نظارت بر امور شعب 
و نماینــدگان منطقــه ۵ در همایــش ملی بیمه و توســعه به عنــوان کارمند 
نمونــه صنعت بیمه انتخاب شد.براســاس گــزارش های دریافتی، در بیســت 
و هفتمیــن همایش ملــی بیمه و توســعه، با حضور رئیــس کل بیمه مرکزی 
دبیــرکل ســندیکای بیمه گران، رئیس پژوهشــکده بیمه و جمعــی از مدیران 
ارشــد صنعت بیمه کشــور، از خانم راضیه بنی هاشمی، به عنوان کارمند نمونه 
صنعت بیمه تقدیر شد.امســال، دومین سالی اســت که بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران بــا ارزیابی شــاخص های مختلف، کارکنان و مدیران شایســته 
صنعــت بیمه را معرفی و از آن ها تقدیر بعمــل می آورد.در اولین دوره انتخاب 
 کارکنان و مدیران شایســته صنعت بیمه ، از خانم زهرا چاوشــان، رئیس شعبه 

بیرجند قدردانی شد.

 سودآوری »البرز« در گزارش ۶ ماهه 
رشد کرد

ترقیاقتصادی:شــرکت بیمــه البرز در صورت های مالــی 6ماهه منتهی به 
۳۱شهریور۱۳99 اعالم کرد که توانسته سود هرسهم خود را نسبت مدت مشابه 

سال مالی گذشته افزایش دهد.
شــرکت بیمه البــرز در اطالعات و صورت هــای مالی میــان دوره ای 6ماهه 
ســود عملیاتی خود را با رشــد یک هزار و 6۵0درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال مالی گذشــته به مبلغ 7هزار و 997میلیارد راله رســاند. همچنین سود 
خالص نیز با افزایش یک هزار و 6۲9درصدی به 8هزار و 7میلیارد رالخ رســید.

ســود انباشــته پایان دوره 6ماهه شرکت با رشــد 894درصدی به رقم 7هزار و 
 ۲07میلیارد رالب رســید. البرز، ســود هرســهم را هم با افزایش ۳78درصدی 

به ۵۵۵رالک رساند.

 افزایش فروش برخط بیمه کوثر 
با هدایت  گری شبکه فروش

ترقــیاقتصادی:افزایش فروش برخــط بیمه کوثر به منظــور ارایه خدمات 
غیرحضــوری و رضایت بیمه  گــذاران و همچنین جلوگیری از شــیوع بیماری 
کرونــا بــا تاکید بر هدایت  گــری و حفــظ ارزش واالی اعضای شــبکه فروش 
تحقــق می  یابــد. بــا توجه بــه تمایل بیمه گــذاران بــه اســتفاده از خدمات 
غیرحضــوری، مســئوالن و کارشناســان شــرکت بــا تقویت خدمات شــبکه 
 فــروش مبتنی بــر فن اوری های نوین بســترهای افزایش رفــاه بیمه گذاران را 

فراهم کردند.
محمــد دنان افــزود: افزایش تعامــل و بهر ه مندی از ظرفیت هــای موجود در 
شــرکت های اســتارت اپی و نیز ارایه طرح های متنــوع، بیمه نامه های ترکیبی 
توســعه خدمات برخط در بخش صــدور بیمه نامه ها و نیز اجــرای پویش های 
تبلیغاتی موجب گســترش ارایه خدمات غیرحضوری به آحاد جامعه می شــود.

وی مشــارکت 7۵درصدی نمایندگان در بخش فــروش برخط را یکی از عوامل 
تاثیرگذار در توســعه فروش برخط دانســت و گفت: از ابتدای ســال تا کنون با 
 همــکاری ۵88نماینــده، ۲۳هزارو۳۵4بیمه نامه بــه ارزش ۲۳۱میلیارد رالس 

صادر شده است.

 تفاهم نامه همکاری بیمه آرمان 
با هشتگ بیمه

ترقــیاقتصادی:بیمــه آرمان با هدف گســترش فروش بیمه نامــه آنالین با 
هشــتگ بیمــه )#بیمه( تفاهــم نامه همکاری امضا کرد.ســمیه شــامی معاون 
شــعبه مجازی شــرکت بیمه آرمان با اعــالم امضای این تفاهم نامــه بیان کرد: 
شــعبه مجازی بیمه آرمان با عقــد این تفاهم نامه، بســتر تقویت فروش آنالین 
را بــرای تمام نمایندگان میســر می ســازد.این تفاهــم نامه که اولیــن قرارداد 
همــکاری با مجموعه هشــتگ بیمه اســت با حضــور همایــون چگینی رئیس 
 انجمــن صنفــی نمایندگان به عنوان اولیــن نمایندگی، در شــرکت بیمه آرمان 

منعقد شد.

ترقیاقتصادی:شــعبه بیمه آســیا در بندر شــهیدرجایی با 
حضــور نایب رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل، معــاون اموال 
سرپرســت منطقه ۱0 ، روسای شــعبه اســتان هرمزگان بیمه 
آســیا، فرمانــدار بندرعبــاس، مدیــرکل مرکز خدمــات حوزه 
 هــای علمیــه در اســتان هرمــزگان و دیگــر مقامــات محلی 

افتتاح شد.
مســعود بادین نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا 
در ســخنانی با تبریک روز بیمه )۱۳ آذر( و لزوم توسعه فرهنگ 
ترغیب مردم به خرید بیمه نامه، گفت: می بایست طبق مسئولیت 
اخالقی، شــرعی و حرفه ای و با ارائه اطالعات صحیح و درست به 
مردم و مردم را به خرید بیمه نامه ترغیب کنیم وبا پرهیز از ارائه 
اطالعات نادرست از ایجاد بدبینی در میان مردم جلوگیری کنیم.

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با تصریح حرکت 
به ســمت ارائه خدمات بیمه ای به صــورت الکترونیکی و آنالین 
اظهار داشــت: با توجه به وضعیت امروز کشور، شرکت بیمه آسیا 
در این حوزه پیشــقدم بوده و با زیرساخت های مناسب در حال 
حاضــر در خصوص صدور معرفی نامه آنالیــن درمان و پرداخت 
خســارت های آنالین در بیمه های اتومبیــل، خدمات خوبی را 

ارائه می کند.
مســعود بادیــن با اشــاره بــه افزایش ســرمایه بیمه آســیا از 
۲۳0میلیــارد تومــان به 4۲00 میلیــارد تومان ، بیان داشــت: 

ایــن افزایــش ســرمایه حرکت عظیمی اســت کــه در صنعت 
بیمــه اتفاق می افتد و تــوان بیمه آســیا در عملیات بیمه گری 
 را افزایــش مــی دهــد ودر ارائــه خدمــات بیمــه ای اثــرات 

بسیار خوبی دارد.
 مدیرعامل بیمه آســیا ارائه خدمات مناســب در زمان پرداخت 
خســارت را اولویت بیمه آســیا دانســت و گفــت : کیفیت کار 
شــرکت های بیمه در زمان پرداخت خســارت مشخص می شود 
و بهتریــن تبلیــغ؛ ارائــه خدمات خــوب و مناســب در زمان 
 پرداخت خســارت اســت که در جذب مشــتریان جدید بسیار 

تاثیرگذار است.
نایب رئیــس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا بــا تاکید بر 
فعالیت مســتمر بیمه آسیا درحوزه مســئولیت اجتماعی، اظهار 
داشت: ســاخت مدرسه در مناطق محروم کشــور، ساخت خانه 
در مناطــق زلزلــه زده، توزیع لبــاس های ایزولــه در بین کادر 
درمان کشــور، حضور در مناطق ســیل زده و اقدامات تاثیرگذار 
در جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در دو بعد سازمانی و مردم  
 بخشــی از اقدامــات بیمه آســیا در حوزه مســئولیت اجتماعی 

بوده است.
مدیرعامل بیمه آســیا با تاکید بر همکاری متقابل بیمه آســیا و 
مقامات استانی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شعبه جزیره 

قشم افتتاح شود.

ترقیاقتصادی:مدیرعامل شرکت بیمه سامان صادرات خدمات 
بیمه ای را از مصادیق مهم عمل به سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: راه نجات اقتصاد کشور از تکانه های پی 
در پی، قطع شریان های نفت و تکیه بر اقتصاد غیر نفتی است.

احمد رضا ضرابیه با بیان این که سالهاست مقام معظم رهبری 
بر لزوم کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور 
به عنوان یکی از محورهای مهم عمل به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی تاکید دارند، اظهار کرد: درآمد نفتی پایدار نیســت و 
با نوســان های مقطعی در میزان تولیــد و قیمت جهانی آن، 
نمی توان این منبع درآمدی را چندان تکیه گاه اقتصاد کشور 

قرار داد.
وی افــزود: در چنین شــرایطی، تنها راه نجات اقتصاد کشــور 
از تکانه های شــدید و ریســک های احتمالی، توسل به توسعه 

درآمدهای غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات است.
 او با اشــاره بــه این که در نگاه عموم، صــادرات غیرنفتی تنها 
به محصوالت صنعتی یا کشــاورزی محدود می شود، ادامه داد: 
بررســی ها نشــان می دهد صادرات خدمات فنی یا مبتنی بر 
دانش عالوه بر این که سرمایه گذاری چندانی نیاز ندارد، بازدهی 

چند برابری نیز به همراه دارد.
ضرابیــه صنعت بیمه را یکی از مهمتریــن، فعال ترین و حرفه 
ای ترین حوزه های اقتصادی کشــور دانست که توان صادرات 

خدمــات فنی به خارج از مرزهــا را دارد و ادامه داد: بیمه گران 
ایرانی در بســیاری از حوزه های تخصصی فعالیت خود، بدون 
تردید جزو شــاخص ترین و ســرآمدترین متخصصان منطقه و 

حتی جهان هستند.
مدیرعامل شرکت بیمه ســامان با بیان این که اکنون بسیاری 
از فعاالن صنعت بیمه کشــورمان، در بزرگترین شــرکت های 
بیمه جهان مشغول به کارند، اظهار کرد: آمارهای موجود نشان 
می دهد صنعت بیمه کشــورمان دســت کم در منطقه جایگاه 
بسیار مطلوبی دارد و این رتبه تنها به همت کارشناسان، فعاالن 
و متخصصان این صنعت ایجاد شده است؛ با این حال کشورهای 
همسایه ما از نظر توسعه صنعت بیمه، وضعیت مطلوبی ندارند و 
بالقوه ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات این خدمات هستند.

ضرابیه افزود: شرکت بیمه سامان نیز با شناخت این شرایط و با 
هدف کمک به توسعه صنعت بیمه و نیز ارزآوری از این محل به 
نفع کشور، فعالیت خود در خارج از مرزها را با ایجاد یک شعبه 

در کشور عراق آغاز کرد.
وی خاطرنشــان کرد: حضور در این کشور همسایه و دوست به 
ما نشــان داد که تا چــه اندازه می توان بــر روی فعالیت های 
بیمه گری به عنوان راهکاری برای بزرگتر کردن اقتصاد کشــور 
و نیز رهایی از بند اقتصاد نفتی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی 

حساب کرد.

تداوم حضور بیمه آسیا در جنوب کشور؛

افتتاح شعبه بندر شهید رجایی بیمه آسیا
مدیرعامل بیمه سامان:در راستای عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی

صادرات خدمات بیمه ای

اخبارکوتاه



ادامه وضعیت نامطلوب در تخصیص ارز 
به واردات دارو

تخصیص ارز به واردات دارو به بدترین شــکل 
ممکن در جریان است. روندی که بانک مرکزی 
در تخصیــص ارز در پیش گرفته، امکان برنامه 
ریزی را از واردکنندگان دارو سلب کرده است. عالوه بر تخصیص ناقص، ارزی که داده 

می شود، به دشواری قابل جابه جایی است.  
هم چنین دو تصمیم تازه در ماه های گذشته، به مشکالت واردکنندگان افزوده است. 
نخست، شرکت های واردکننده دارو باید تعهد بدهند، اگر در جریان خرید، ارز بلوکه 
شــود، زیان آن پای واردکننده داروســت و خریدار ایرانی دارو باید همه مسئولیت را 
برعهده بگیرد. این درحالی اســت که واردکننده دارو، نقشی در انتقال ارز ندارد. بانک 
کارگــزار ارز را از بانک مرکــزی می گیرد و انتقال می دهد و هیچ دخل و تصرفی در 
فرایند انتقال ارز ندارد. مســئولیتی که اکنون درباره احتمال بلوکه شدن و زیان ناشی 
از آن بر واردکننده دارو تحمیل می شود، تناسبی با اختیارات او ندارد. واردکننده دارو 

صرفا معادل ریالی را پرداخت کند.
تصمیم دوم، بخشــنامه بانک مرکزی  است که واردکننده را مکلف کرده، دوماه پس 
از خرید ارز، اســناد حمل ارائه کند و رفع تعهد ارزی انجام شــود. به طور شــفاهی 
اعالم شــده که این بخشنامه مربوط به کاالهای دپو شــده است اما چنین برداشتی 
از بخشــنامه نمی شود. تعیین مهلت دوماهه برای ارائه اسناد حمل توسط واردکننده 
درحالی اســت که ارزهای نامناســبی برای واردت دریافت می کنیم و بارها  در روند 

انتقال با مشکل رو به رو شده ایم.
کانال مالی بشردوســتانه ایران و سوئیس هم به عنوان یکی از گزینه ها برای واردات 
دارو به ایران مطرح شــده اســت و  امکان خرید دارو از شرکت های سوئیسی در این 
کانال فراهم شده است. با این حال واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی ایران 
از محل کانال مالی ایران و ســوئیس ممکن نیست. در این کانال بیشتر محموله های 
بزرگ پوشش داده می شود و مواد اولیه در قالب محموله های کوچک وارد می شود. 
به طور حتم، بعضی شــرکت های ایرانی امکان اســتفاده از این کانال را دارند اما این 
امکان برای همه وجود ندارد. ضمن اینکه اولویت های وزارت بهداشــت برای واردات 
دارو با محصوالتی که شــرکت های سوئیسی  در این کانال به ایران عرضه می کنند، 

متفاوت است.
هــم چنین فعاالن اقتصادی، درباره واردات دارو با پول های بلوکه شــده ایران اعالم 
آمادگی کرده اند. بخشــی از پول های ایران در کشــورهایی مثل هند، کره جنوبی و 
ژاپن بلوکه شــده که صاحب صنایع داروسازی اند و امکان خرید دارو از این کشورها 

وجود دارد.

 امکان واردات خودرو 
بدون انتقال ارز نیست

ترقــیاقتصادی:طبــق اعــالم دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد، هنــوز طرح 
پیشــنهادی واردات خــودرو بــه ایــن مناطــق در دولــت تعیین تکلیف نشــده 
 و امــکان واردات بــدون انتقــال ارز نیــز بــه دلیــل ممنوعیت کلی اعمال شــده 

در واردات خودرو وجود ندارد.
 از پیش از دو سال پیش ثبت سفارش و واردات خودرو ممنوع شد که در اهم دالیل 
آن تغییر شــرایط ارزی و محدودیت های موجود قرار داشت و گرچه طبق مقررات به 
غیر از کاالهای ممنوعه ما بقی کاالها امکان ورود به مناطق آزاد را داشتند، در نتیجه 

مصوبات مربوطه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز ممنوع شد.
امــا در ســال گذشــته طرحی به دولــت ارائه شــد که طی آن پیشــنهاد شــده 
بــود بــه طور محــدود خــودرو از مناطــق آزاد کیش، قشــم و چابهار وارد شــود 
 مطــرح بود که البتــه در آن زمان اعالم شــد وزارت صمت و  گمــرک با این طرح 

موافق بودند.
طرحوارداتخودروبهمناطقآزادتعیینتکلیفنشد

مرتضــی بانک، دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد در رابطه با آخریــن وضعیت طرح 
پیشــنهادی به دولت برای واردات خودرو گفت که با توجه به فرسوده شدن خودروها 
و نیازی که وجود داشت، طرح واردات به صورت محدود به دولت ارائه شد ولی تعیین 
تکلیف و نظری اعالم نشــده است؛ بنابراین این محدودیت همچنان برای مناطق آزاد 

وجود دارد.
نبودامکانوارداتبدونانتقالارزدرممنوعیتخودرو

اما از مدتی پیش با جهت تســهیل ترخیص کاالهای اساســی و مواد اولیه تولید، در 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای صادر شــد که در اهم آن رفع بخشی از 
موانع ارزی قرار داشــت که در موارد امکان واردات بدون انتقال ارز وجود داشــت. از 
ســویی در مدت گذشته بحث هایی در رابطه با واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح 

شده است.
اینکه در این شــرایط آیا امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز در مناطق آزاد ممکن 
اســت فراهم شود یا خیر؛ موضوعی است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره آن 
گفت: تصمیم دولت و دســتگاه های ذیربط فعال این اســت که واردات خودرو ممنوع 
باشد و این مصوبه تســهیل ترخیص کاال برای ورود آن دسته کاالهای ضروری است 
که در این دسته بندی بخشی از گروه )4( نیز از سهمیه بخش ارزی که صادر شده و 

به عبارتی واردت مقابل صادرت امکان ترخیص دارد.
وی یادآور شــد: واردت بدون انتقال نیز با توجــه به محدودیت کلی که برای واردات 

خودرو وجود دارد امکان پذیر نیست، مگر مجوزی در این رابطه صادر شود.
دلیل اصلی محدودیــت های واردات خودرو همواره ارز و محدودیت های ارزی اعالم 
شــده است و پیشنهادات مطرح شده در این زمینه بر تامین منابع از محلی غیر از ارز 
نیمایی تاکید داشــته اســت، با این حال بانک مرکزی موافق واردات بدون انتقال ارز 
نیست و حتی در مصوبه اخیر برای تسهیل کاال نیز مخالفت خود را اعالم کرده است.

اخیرا بــا اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه ۱400 در حالی گمانه زنی ها 
برای واردات خودرو صورت گرفت که مســئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کردند 
»فعال در مورد آزادســازی واردات خودرو تصمیم گیری نشــده و این حقوق ورودی 
مربوط به واردات جدید نیســت، بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شــده در گمرک 
در نظر گرفته شــده است. در عین حال که برای واردات خودرو باید کشور در شرایط 
عادی قرار داشــته باشد، در غیر این صورت بر سیاست پول و ارز اثرگذار خواهد بود. 
بنابراین واردات خودرو زمانی انجام می شــود که آثار منفی آن به حداقل برســد که 
الزمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نیز با این 

موضوع همراهی خواهد کرد«.

ترامپ و کووید ۱9 چطور تجارت ایران و ترکیه را متوقف کردند؟

ترکیه به دنبال دور زدن ایران است
ترقیاقتصادی:جریان گاز ایران به ترکیه پس از انفجار خط لوله توسط حزب کارگران 
کردســتان سال به سال کاهش یافته است. طبق گزارش EPDK، اداره تنظیم کننده 
انرژی ترکیه، حتی در ماه اوت، آخرین ماهی که داده های آن در دسترس است، واردات 
حدود ۳0 کمتر از میانگین ۵ ساله بوده است. فشار ترکیه برای تامین واردات جایگزین 
از جمله ترمینال LNG جدید، خطوط لوله با روســیه و آذربایجان و دریای سیاه، می 

تواند به مذاکرات تمدید قرارداد آینده صادرات ایران فشار وارد کند.
تحریــم های دونالد ترامپ و ویروس کرونا، به طرز چشــمگیری روابط تجاری ایران و 
ترکیه که با سفرهای بدون ویزا و قرن ها تجارت و روابط فرهنگی پایه گذاری شده بود را 
تغییر داد. بلومبرگ در گزارشی به روابط تجاری ایران و ترکیه و تغییر آن پرداخته است.

طبق این گزارش، گذرگاه زمینی میان دو کشــور، برای ایران در دستیابی به کاالهای 
خارجی حیاتی بوده اســت، به ویژه در دوره ای که تحریم ها، ارتباط اقتصاد ایران را از 
بسیاری از نقاط جهان قطع کرده است. برای دهه ها، ترکیه نفت و گاز ایران را خریداری 
می کرد و ایران گردشــگران زیادی به این کشــور می فرستاد و کاالهای ترکیه ای وارد 

می کرد.
سپس در سال ۲0۱8، ترامپ از توافق هسته ای که در دوران اوباما به امضا رسیده بود 
خارج شــد. توافقی که در ازای محدود کردن برنامه های غنی سازی، ایران می توانست 

دوباره اقتصادش را در ارتباط با جهان به کار بگیرد. سال بعد از این اتفاق، ترکیه اعالم 
کرد که خرید نفت از ایران، بزرگترین تامین کننده اش را متوقف کرده اســت. در ادامه 
در حالی که ترکیه به دنبال کاهش وابســتگی به ایران و روسیه بود، واردات گاز را هم 

متوقف کرد.

در حال حاضر تجارت دو جانبه میان این دو کشــور همسایه کاهش یافته است، اما در 
عین حال، میزان سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه افزایش یافته است.

از زمان خروج امریکا از برجام و افت شــدید صادرات نفت ایران که بزرگترین منبع ارز 
خارجی کشــور اســت، هزاران ایرانی دارایی های خود را به ترکیه منتقل کردند. برای 
اولین بار در سال جاری، بعد از شیوع ویروس کرونا، ایرانی ها از عراقی ها به عنوان اولین 

خریداران خانه در ترکیه پیشی گرفتند.
جریان گاز ایران به ترکیه پس از انفجار خط لوله توسط حزب کارگران کردستان سال به 
سال کاهش یافته است. طبق گزارش EPDK، اداره تنظیم کننده انرژی ترکیه، حتی 
در ماه اوت، آخرین ماهی که داده های آن در دسترس است، واردات حدود ۳0 کمتر از 
میانگین ۵ ســاله بوده است. فشار ترکیه برای تامین واردات جایگزین از جمله ترمینال 
LNG جدید، خطوط لوله با روســیه و آذربایجان و دریای سیاه، می تواند به مذاکرات 

تمدید قرارداد آینده صادرات ایران فشار وارد کند.
طبق داده های وزارت بازرگانی ترکیه، ایران معموال مازاد تجاری زیادی با ترکیه دارد، اما 
از زمان خروج ترامپ از توافق هســته ای در سال ۲0۱8، این میزان کاهش یافته است. 
حاال برای اولین بار از سال ۲0۱6، ایران در مسیر کسری تجاری با ترکیه است. تجارت 

کل ایران و ترکیه سال ۲0۱9 نسبت به سال ۲0۱6، ۳8 درصد کاهش یافته است.

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو
ناصرریاحی

دیدگاه

دوهفتهنامهاقتصادی-فرهنگی
سالهفتم-شماره97-نیمهدومآذر1399

ترقیاقتصادی:مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
در گزارشی به بررســی روند متوسط قیمت اقالم خوراکی 
پرداخته است. تأمین غذا و خوراکی همواره یکی از نیازهای 
اولیه بشر بوده است. شاید افزایش قیمت بسیاری از کاالها 
مانند طال، سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن، مردم را مجبور 
به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا کند، اما در بازار مواد 
غذایی هرچقدر هم که قیمت ها افزایش یابد، باز تقاضا وجود 
دارد، زیرا زندگی و حیات انسان به این کاالها وابسته است. 
ازاین رو کوچک ترین افزایش قیمــت در بازار مصرفی مواد 
غذایی بالفاصله در زندگی و معیشــت اقشار مختلف جامعه 
تأثیر می گذارد و شهروندان پیش از هر بازاری تغییرات این 

بازار را لمس می کنند.
ایــن گــزارش در ادامه به مقایســه متوســط قیمت اقالم 
خوراکی در ماه جاری با ماه قبل پرداخته است:  در 8 مورد 
از اقــالم خوراکی منتخب، تغییرات بیش از ۱0 درصد بوده 
که بیشــترین افزایش مربوط به اقالم گوجه فرنگی )۲08.9 
درصد(، پیاز )6۲.6 درصد( و مرغ ماشــینی )۲6.۲درصد( 
اســت.  در ۲ قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی است و 
بیشترین کاهش در قیمت ها مربوط به اقالم پرتقال )منفی 

8.9 درصد( و تخم مرغ ماشینی )منفی 6.4 درصد( است.
در مقایســه متوســط قیمت اقالم خوراکــی در ماه جاری 
با ماه مشــابه سال قبل هم مشخص اســت:  در ۵ مورد از 
اقالم خوراکی منتخب، تغییرات بیش از ۱00 درصد بوده و 
بیشترین افزایش قیمت در اقالم گوجه فرنگی )۲09 درصد(، 
عدس )۱۵6.۳درصــد(، برنج خارجــی درجه یک )۱4۳.9 
درصد(، پرتقــال )۱08.4 درصد( و پیــاز )۱0۵.8 درصد( 

مشاهده می شــود.  در یک قلم از کاالهای منتخب تغییرات 
منفی بوده و بیشــترین کاهش مربوط به رب گوجه فرنگی 

)منفی ۱.7 درصد( بوده است.
در ادامــه این گزارش، جهت بررســی روند تغییرات قیمت 
اقالم خوراکی از ســه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده 
می شود که به شرح زیر است: »حد مطلوب: حدی از قیمت 
کاالی منتخب اســت که با توجه به شرایط کشور، نوسانات 
قیمت در اطراف آن بــرای مصرف کننده قابل قبول به نظر 
می رسد و کنترل قیمت ها در این محدوده منجر به کاهش 
تورم خواهد شــد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 
یک درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شــده است که 
برای یک دوره یک ســاله ۱۲ درصد خواهد بود؛ حد هشدار: 
حدی از قیمت کاالی منتخب است که نوسانات قیمت از حد 
مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزایش 
تورم خواهد شــد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 
۱.۵ درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده است که 
برای یک دوره یک ساله ۱8 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها 
از این حد، بیانگر ضــرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل 
قیمت هاســت؛ حد بحرانی: حدی از قیمت کاالی منتخب 
اســت که نشــان می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شده 
است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این 
حد بر اســاس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت 
هر کاال در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله 
۲4 درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع 
و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش 

قیمت ها ضروری است.«

حاال بررســی نمودار قیمت اقالم منتخب در مقایسه با روند 
تغییــرات آن با حدود مطلوب، هشــدار و بحرانی قیمت ها 
نشــان می دهد در آبان ماه ۱۳99:  متوســط قیمت اقالم 
برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی 
شیر پاستوریزه، ماست پاســتوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه 
تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، موز، پرتقال، گوجه فرنگی 
لوبیاچیتی، عدس و، قند، شکر چای خارجی بسته ای فراتر 

از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند.
متوسط قیمت اقالمی مانند روغن مایع و پیاز، در محدوده 

هشدار قرارگرفته اند و با توجه به روند صعودی قیمت ها ورود 
این اقالم به محدوده بحرانی برای ماه های آتی دور از انتظار 
نیست. متوسط قیمت اقالمی مانند رب گوجه فرنگی بهتر از 
حد مطلوب اســت. هرچند به نظر می رسد در این مورد نیز 

روند افزایشی است.
متوسط قیمت سایر اقالم شــامل گوشت گوسفند، گوشت 
گوســاله یا گاو، سیب، خیار، ســیب زمینی باوجود افزایش 
قیمــت آنها در آبان مــاه، در محدوده عــادی و قابل قبول 

تغییرات قیمت ها قرار دارند.

ترقیاقتصادی:حدود چهار سال است که از شروع تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام 
با واگذاری به متقاضیان بخش خصوصی یا اتمام آنها با توان بخش خصوصی می گذرد؛ اما 
بخش خصوصی معتقد است در بدنه دولت اراده کافی برای این واگذاری ها وجود ندارد. 
حاال در آســتانه تصویب بودجه ســال ۱400، مشخص نیست آیا نسخه ای کارآمد برای 

پروژه های نیمه تمام پیچیده می شود یا نه.
از ســال ۱۳9۵ درباره واگذاری طرح های نیمه تمام بــه بخش خصوصی می گویند. آن 
زمان عنوان می شد که یکی از چالش های اصلی دولت یازدهم چگونگی اتمام طرح های 
نیمه تمام است. شورای اقتصاد، طبق آیین نامه ماده ۲7، به دولت اجازه داده که بخشی از 
پروژه ها و طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود. اما موانعی بر سر راه 
است. دولت به دنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه های آنان را برای 

مشارکت در تکمیل طرح های نیمه تمام کشور جلب کنند.

در آبان ماه ۱۳96 علی عبدالعلــی زاده، رئیس »کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام« 
درباره جزئیات واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران 
گفت: »ما قباًل در حوزه واگذاری ها با مشــکالتی مواجه بودیم ولی با اصالح آیین نامه ها 
و مقررات این موانع برطرف شــده است. از شــهریور سال ۱۳9۵ تا اآلن تا حدود زیادی 
این موانع برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژه ها واگذار 
نشده است.« او گفته بود که »دولت می خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای 
ســرمایه گذاری در این عرصه وارد کند. تا پروژه های نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری 
برسد. راه هم برای این واگذاری ها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی شده است 
و بخــش خصوصی می توانند در تکمیل این پروژه ها همکاری کنند.« اما مدتی بعد خبر 
از کارشــکنی دولت به میان آمد. همان زمان حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران 
در برنامه تلویزیونی گفت: »در بدنه دولت عالقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به 
بخش خصوصی وجود نــدارد«. اگرچه بارها از لزوم حضور بخش خصوصی در طرح های 
نیمه تمام گفته شــده ولی موانع اجرایی زیادی بر ســر راه هســت که باید اصالح شود. 
واگــذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با توجــه به ضعف های قانونی و نبود 
مکانیسم اصولی، آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. اما ا ز دو سال قبل الیحه 
مشارکت عمومیـ  خصوصی از سوی دولت ارائه شده و هم اکنون توسط مجلس شورای 
اســالمی در حال اصالح اســت. طبق برآوردها بیش از 700 هزار میلیارد تومان پروژه و 

ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره اندیشی شود.
در شرایطی که درآمد نفتی دولت به حداقل ممکن رسیده است و بودجه عمرانی در صرف 

امور اجرایی می شود شاید واگذاری پروژه های نیمه تمام برای 
مشــکالت اشتغال و رونق اقتصادی یکی از راه های اصلی برای دولت باشد. دولت در این 

پروژه ها به دلیل هزینه های هنگفت آن، به تنهایی قادر به تکمیل نیست.
هیجدهم آذرماه ۱۳97 بود که دولت الیحه »مشــارکت عمومی ـ خصوصی« را با قید 
یک فوریت در جلســه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی 
مجدد این الیحه را آغاز کرد اما به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم هم در سی ام شهریورماه 
۱۳99 از تصویب کلیات آن در کمیســیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به 

تصویب نرسیده است. اتفاقی که بخش خصوصی هم منتظر آن است.
از طرفی در بر اساس تبصره ۱9 در بودجه سال ۱۳98 و ۱۳99 برای اجرایی کردن ماده 
۲7 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(، دستگاه های 
اجرایی مکلف شــده  بودند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات الزم را برای اجرای 
طــرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد 
واگذاری و یا مشــارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها فراهم 

کنند. امسال هم باید در الیحه بوده به این تبصره توجه شود.
محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می گوید: 
خواســت بخش خصوصی این است که دولت ســهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه 
کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به جای تعریف پروژه های 
جدیــد، پروژه های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به بهره برداری برســاند. در کنار خیلی از 
مشکالت و تحریم ها، دولت باید به این مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود 
هزینه شود. اگر حل مشکالت معیشتی مردم در درازمدت و ریشه ای برای دولت اهمیت 
دارد، باید اجازه دهد طرح های نیمه تمام تکمیل شود، این کار در کوتاه مدت اشتغال زایی 
دارد و در درازمدت سببمی شود که سرمایه های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و 
اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.  بخش خصوصی معتقد است: برخی 
از پروژه های نیمه تمام در صورت تکمیل شدن بهره وری خوبی خواهد داشت ولی به شرط 
این که موانع و مشکالت قانونی برطرف شود. باید در بودجه سال آینده به این نکته توجه 
کافی شود. طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه 400 هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن 
حدود 86 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشــت. البته این بررســی مربوط به 
هزینه های تابستان امسال است که برای هر واحد 80 متری به قیمت ۲.7 میلیون تومان 

در هر مترمربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشــور ایران ارائه می شود. بعضی این رقم را 
700 هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱000 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه 
مســلم است با توجه به خشکی منابع ناشــی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش 

قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرح ها بودجه کافی در اختیار ندارد.

ترقیاقتصادی:در بســیاري از موارد، مرغدار موظف است از 
زمان تخصیص ســهمیه، ظرف مدت چهار روز، وجه حواله را به 
صورت نقدي واریز کند؛ درصورتي که با توجه به مشکالت حال 
حاضر کشــور و کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش مرغداران، 
عمال این کار دشــوار اســت و لذا در اثر تاخیر، سهمیه برخي از 

مرغداران از بین مي رود
هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشــور 
دارد، ولی تأمین نهاده های تولیدی آن وضعیت مناســبی ندارد؛ 
به نحوی که اگر اقدام های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش 
های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ، که از اصلی 
ترین منابع غذایی عموم مردم هســتند، مواجه می شود. افزایش 
چشــمگیر قیمت نهاده ها در چند ماه گذشــته و کمیاب شدن 
آنها حتی با قیمت های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی سبب 
افزایش ریسک جوجه ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران 
شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این 
موضوع می تواند در ماه های آینده کاهش شدید جوجه ریزی را 
ســبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم مرغ کند. 
بررسی ها نشان می دهد به منظور اصالح روند تأمین و توزیع نهاده 
ها در کوتاه مدت الزم اســت ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک 

دام، رانت های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف 
شود. اصالح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای 
کیفی و به روز رســانی ســامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، از 
واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه 
محصول نهایی توســط مرغدار به بازار مصرف باید مد نظر قرار 
گیرد. با توجه به مســائل زنجیره توزیع و نارضایتی های فراوان و 
ضرورت تصمیم گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می شود کمیته 
تخصصی، مســتقل از معاونت امــور دام و طیور، با هدف نظارت 
میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات 
نســبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه 
اختیارات الزم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در 
همه زمان ها و مکان ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار 
باشد. اصلي ترین مشکل حال حاضر تولید مرغ و تخم مرغ، کمبود 
عرضه نهاده ها ازسوي دولت، عدم مدیریت صحیح مصرف توسط 
واحدهاي پرورش دهنده و قیمت بســیار باالي نهاده ها در بازار 
آزاد اســت؛ به طوري که تولیدکنندگان، عالوه بر متحمل شدن 
قیمت چند برابري، به دلیل عرضه پایین و قطره چکاني، در تهیه 
این نهاده ها نیز با مشــکل روبه رو شده اند.ازاین رو مرغداران به 
استفاده از جایگزین هایي براي ذرت و کنجاله سویا مجبور شده 

اند که بیش از70 درصد جیره غذایي طیور را تشکیل مي دهد، تا 
از کاهش شدید تولید جلوگیري کنند. این عمل به تنهایي مشکل 
زا نیست؛ ولي زماني که تولیدکنندگان از روي اجبار براي تأمین 
نیاز حداقلي تغذیه مرغ مجبور به استفاده از مواد بي کیفیت و یا 
مضر براي طیور مي شــوند، عالوه بر کاهش بهره وري، مشکالت 
دیگري نیز براي او حادث مي شــود. به عنوان مثال مرغداران به 
دلیل کمبود کنجاله سویا براي تأمین بخشي از پروتئین مورد نیاز 
طیور، مجبور به اســتفاده از خوراک بي کیفیت و غیراستاندارد 
مي شــوند. این امر سبب کاهش کیفیت و بازدهي گوشت و تخم 
مرغ مي شود و در صورت مصرف بیشتر از حد مجاز این ترکیبات 
براي سالمتي مرغ ها مضراست. همچنین استفاده از گندم به جاي 
ذرت، به سبب قیمت پایین ترو به صرفه بودن آن، مي تواند امنیت 
غذایي کشــور را به دلیل کمبود گندم براي مصارف انســاني به 
مخاطره بیندازد. در ادامه مهمترین چالش هاي موجود در زنجیره 

تأمین خوراک دام کشور به تفکیک بیان مي شود.
اما دالیل اصلي توزیع ناکارآمد نهادها چیست؟ مرکز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشــي با پرداختن به این موضوع نوشــته است:» 
بررسي ها نشان مي دهد با وجود اینکه اقداماتي براي سیستمي 
کردن تخصیص نهاده به واحدهاي تولید کننده بر اساس عملکرد 

واحد مرغداري در ارائه مرغ به کشتارگاه صورت گرفته است، ولي 
هنوز هم امکان دســتکاري در این ســامانه ها و تباني براي ارائه 
آمار غیرواقعي و دریافت سهمیه خارج از ضوابط وجود دارد. رفع 
این معضل، نیازمند گسترش سازوکارهاي نظارت میداني و اصالح 

روند برخورد با جرائم است.«
»الزام مرغدار به پرداخت نقدي در یک بازه بسیار کوتاه« چالش 
دیگري است که هم اکنون مرغداري ها با آن درگیر هستند و در 
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس آمده اســت:» در بسیاري از 
موارد، مرغدار موظف است از زمان تخصیص سهمیه، ظرف مدت 
چهار روز، وجه حواله را به صورت نقدي واریز کند؛ درصورتي که 
با توجه به مشکالت حال حاضر کشور و کمبود نقدینگي و سرمایه 
در گردش مرغداران، عمال این کار دشوار است و لذا در اثر تاخیر، 
سهمیه برخي از مرغداران از بین مي رود.« عالوه بر این ها مرکز 
پژوهش هاي مجلس به »نبود نظــارت بر کیفیت خوراک« هم 
اشاره کرده است:» در اثر نظارت ضعیف طي انبارداري خوراک تا 
قبل از رسیدن آن به دست مرغداران، دربرخي از موارد نهاده ها 
به دلیل کپک زدگي و سایر آفات، دچار افت کیفیت مي شوند یا 
برخي سودجویان به آنها خاک و یا سبوس گندم اضافه مي کنند. 
این روند به شدت بر کیفیت نهاده اثرگذار بوده و تولید گوشت و 
تخممرغ را کاهش مي دهد و موجب ضرر و کاهش اعتماد مرغدار 
به دولت مي شود. نکته قابل تأمل اینجاست که این نهاده هاي بي 
کیفیت بعضاً توسط کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور 
خریداري شــده و در نبود نظارت کافي به صورت پلت شــده به 

عنوان خوراک با قیمت نسبتاً ارزان توزیع مي شود.«

افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کاال، در طول یک سال به حد بحرانی می رسد

حد بحرانی افزایش قیمت اقالم خوراکی کجاست؟

 سرنوشت مبهم پروژه های نیمه تمام در سال ۱4۰۰

توزیع ناکارآمد نهادهاي دامي

چالش تامین خوراك مرغداري ها کشور چیست؟

صنعت
تجارت
و 6
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آیا تجارت جهانی دارد با سرعت بیشتر بازمی گردد؟

ریسک های اقتصاد جهانیپایان یک کابوس
ترقیاقتصادی:به گفته کارشناســان درحالی که هیجان زیادی نســبت به پیشرفت تولید 
واکســن وجود دارد، اما رفع بیماری به آن سرعتی که برخی انتظار دارند، نخواهد بود. چان 
چون سین، وزیر بازرگانی و صنایع سنگاپور گفت: تولید دوزهای کافی واکسن، سپس توزیع 
واکسیناسیون جمعیت قابل توجهی از جهان، اگر سال ها زمان نبرد، ماه ها طول خواهد کشید.

ویروس کرونا ترس از رکودی جدید برای اقتصاد جهانی را برانگیخته است، از طرفی هم فشار 
ســنگینی روی بانک های مرکزی و دولت ها برای کنار گذاشتن سایر نگرانی و انجام اقدامات 
بیشــتر برای تحرک تقاضا وجود دارد. بلومبرگ گزارشی از وضعیت و چالش های پیش روی 

اقتصاد جهانی منتشر کرده است.
طبق این گزارش، با خبرهایی که درباره در دسترس بودن واکسن کووید-۱9 در ماه دسامبر 
منتشــر شده، امیدها افزایش یافته است، اما این ماجرا ماه ها طول خواهد کشید و عفونت در 
بســیاری از اقتصادهای بزرگ دوباره در حال افزایش است. مقامات با محدودیت های بیشتر 

به منظور محدود کردن شیوع ویروس به قیمت رکود فعالیت های اقتصادی پاسخ داده اند.
اقتصاددانان وال اســتریت می گویند برای ایاالت متحده، منطقــه یورو و ژاپن این انقباض در 
این ســه ماهه یا ســه ماهه بعدی رخ خواهد داد. درعین حال اقتصاددان بلومبرگ به رکودی 
دو برابری اشــاره دارند. اگرچه به نظر می رسد میزان فعالیت های تجاری ایاالت متحده بسیار 

خوب بوده است، اما شاخص های کارخانه ای و تولید اروپا وضعیت خوبی ندارند.
این وضعیت باعث می شــود که سیاست گذاران به دنبال بســته های محرک بیشتری باشند. 
اگرچه بانک های مرکزی از زمان شــروع بیماری، اقدامات زیادی انجام داده اند. سیاستمداران 
از ایاالت متحده تا اروپا درگیر هســتند که تا چه حد می توانند سیاســت های مالی را انجام 
دهند. به گفته کارشناســان درحالی که هیجان زیادی نسبت به پیشرفت تولید واکسن وجود 
دارد، اما رفع بیماری به آن سرعتی که برخی انتظار دارند، نخواهد بود. چان چون سین، وزیر 
بازرگانی و صنایع ســنگاپور گفت: تولید دوزهای کافی واکسن، سپس توزیع واکسیناسیون 

جمعیت قابل توجهی از جهان، اگر سال ها زمان نبرد، ماه ها طول خواهد کشید.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا قرار است ماه آینده سیاست پولی خود را کاهش دهد. 
حــاال این نگرانی وجود دارد که بانک های مرکزی دیگــر گزینه ای برای اقدام قاطع ندارند و 

حتی شرایط مالی راحت تر هم به معنای تقویت اقتصاد نخواهد بود.
جنت یلن، رئیس ســابق فــدرال رزرو که جو بایدن آن را به عنوان وزیــر خزانه داری امریکا 
معرفی کرده است، گفت: ما باید سیاست مالی داشته باشیم و سیاست ساختاری غیر از اتکا 

به بانک های مرکزی برای دستیابی به رشد سالم باشد.
برای ایاالت متحده، ســرعت مبتالیان باعث شــد که تحلیلگران جی پــی مورگان پیش بینی 
انقباض در ســه ماه بعــدی را در نظر بگیرند، چراکه ایاالت مختلــف محدودیت های فاصله 

اجتماعی را اعمال می کنند و برخی از مزایای دولتی هم منقضی شده است.
اطالعات اخیر نشــان می دهد که افراد بیشتری برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کرده اند و 

غذای کمتری در رستوران ها مصرف می شود.
در اروپا هم شــواهد نشــان می دهد که رکود اقتصادی دو برابری درراه است، چراکه شاخص 

مدیران خرید به شدت کاهش یافته است.
در ژاپن هم اوضاع مدام بدتر شــده است و بخش های تولیدی و خدماتی در نوامبر بر سرعت 
زیادی به ســمت رکود و بدتر شدن رفتند. شاخص مدیران خرید ژاپن هم وضعیت خوبی را 
نشــان نمی دهد. پوشی هیده سوگا، نخســت وزیر ژاپن برای بار سوم خواستار بودجه اضافی 

برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر رشد شد.
صنــدوق بین المللی پول و گروه جی ۲0 که ثروتمندترین ملل جهان را تشــکیل می دهند، 
در جلســه آخر هفته گذشته خود هشــدار دادند که باوجود خبرهای خوب پیرامون واکسن 

کووید-۱9، اقتصاد جهان هنوز با ریسک های زیادی دست به گریبان است.
چین تنها اقتصاد مهم جهان در سال ۲0۲0 است که رشد خواهد داشت، چراکه کنترل اولیه 

ویروس توسط دولت اجازه داده که تعطیلی های سراسری ماه ها قبل کاهش یابد.

ترقیاقتصادی:تجارت جهانی که امســال با دردسری 
بســیار بزرگ بــه نام ویــروس کرونا مواجه شــده بود، 
ظاهــراً دارد بــا ســرعتی قابل قبول احیا می شــود. این 
ســرعت در قیاس با ســرعت احیای تجــارت جهانی در 
زمــان پس از بحران مالی ســال ۲008 میــالدی کاماًل 
بهتر اســت؛ به طوری کــه بخش هایــی از اقتصاد جهانی 
در دوران پــس از بحران کرونا توانســته اند خود را احیا 
کننــد. ایــن در حالی اســت کــه پیش بینی شــده بود 
 پاندمی کرونا باعــث عقب راندن جهانی شــدن به مدتی 

نامعلوم شود.
در آغاز ســال ۲0۲0 که بحران کرونا خود را نشــان داد 
تجارت بین المللی کاالها افت شدیدی را در قیاس با سال 
قبلش تجربه کرد. این حد از افِت ســال به سال، از زمان 
بروز رکود بزرگ در دهه ۱9۳0 تاکنون اتفاق نیفتاده بود. 
اقتصاددانان زیادی درباره اوج گیری حمایت گرایی داخلی 
)پروتکشنیسم( هشدار دادند و بسیاری از شرکت ها اعالم 
کردنــد درباره زنجیره های تأمیــن فرامرزی خود تجدید 
نظر خواهند کرد؛ چون این زنجیره ها دربرابر شــوک های 

غیرمنتظره به شدت آسیب پذیر هستند.
تجارت در جهان هنوز هم پایین تر از سطح پیش از وقوع 
بحران کرونا قرار دارد. با این وجود، احیای تجارت جهانی 
دارد با قدرت صورت می گیرد و بنابر تحقیق یک اندیشکده 
آلمانی به نام انستیتو کیل در امور اقتصاد جهانی، تجارت 
جهانی موفق شــد تا ماه ژوئن، نیمی از آسیبی که تحمل 
کــرده بــود را جبران کنــد. همچنین تحقیق شــرکت 
آی اچ اس مارکیت نشــان داد که ســفارش های صادرات 
جدید در ۱4 اقتصاد از ۳8 اقتصاِد قابل تأمل جهان رو به 
افزایش گذاشــته است. این در حالی است که رقم مشابه 

در ماه ژوئن تنها شامل 4 اقتصاد می شد.
همچنین خانوارها دوبــاره در حال خرج کردن پول برای 
خریــد کاالهای وارداتی هســتند و گاهی حتی از همان 
پولــی برای این کار اســتفاده می کنند کــه دولت برای 
گذار از بحران کرونا در اختیارشــان گذاشته است. از آنجا 
که خرج کــردِن خانوارها روی تفریحاتی مثل ســینما و 
رســتوران کاهش پیدا کرده، طبیعی است که این پول از 

جاهای دیگری سر دربیاورد.
کارخانه هــای چیــن جــزو اولیــن جاهایــی بودند که 
تعطیلی های دوران پاندمی را پشــت ســر گذاشتند. این 
کارخانه هــا در ماه اوت، رشــد 9.۵ درصــدی در زمینه 
محموله هــای رهســپار به خــارج را )در قیاس با ســال 
قبل( تجربه کردند. تحقیق موسســه داده های فرانسوی 
کوانت کیوب نشــان می دهد که حتی جایــی مثل بندر 
نینگو-ژوشان که یکی از بزرگ ترین بنادر دنیاست، از ماه 
ژوئیه به بعد موفق شده سطح تجارت را در قیاس با سال 
۲0۱9 افزایــش بدهد. این پیشــرفت در نقاط دیگری از 
جهان نیز دیده می شــود. در کره جنوبی، حجم صادرات 

فقط اندکی پایین تر از سال گذشته است.
اقتصاددانان همواره برای توصیف احیای اقتصاد از حروفی 
مثل V و U استفاده کرده اند. اما آنچه که در زمان بحران 
کرونا و پس از آن رخ داد، از نوعی دیگر است و با رکودهای 
قبلی فرق دارد و بنابراین باید از شکل های جدیدی برای 
توصیف احیای محتمل آن استفاده کرد. بررسی داده های 
جدید حاکی از آن اســت که فعالیت های ارسال محموله 
در بســیاری از بنادر آسیایی، اروپایی و آمریکایی به حال 
عادی برگشــته و حتی در برخی از مسیرها، افزایش قابل 
توجهی نسبت به دوران پیش از بروز بحران کرونا مشاهده 
می شود. از جمله این مسیرها می توان به مسیر شانگهای 

به کالیفرنیا اشاره کرد.
البتــه نمی تــوان ادعا کرد که این رونــد احیا در همه جا 

یکســان اســت. تجارت جهانی هنوز با موانع ســخت و 
زیادی از جملــه احتمال اوج گیری شــدید بحران کرونا 
در پاییز و زمســتان مواجه است. درواقع کشورهایی مثل 
چین، کره جنوبی و آلمان که شــاهد احیای اقتصادشان 
هستند، توانسته اند از کشورهایی که اقتصاد خدمات محور 
داشته اند بهتر عمل کنند. این مسئله در کنار تدابیر مؤثر 
در مهار بحران توانسته نقش مهمی در احیای اقتصاد آنها 

داشته باشد.
چین ظاهراً تنها اقتصاد بزرگ جهان است که امسال رشد 
را تجربه می کند. شرکت خدماتی مالی بارکلیز پیش بینی 
کــرده که اقتصاد کــره جنوبی و آلمان در ســال جاری 
میالدی بــه ترتیب به میــزان ۱.۵ و ۵.۳ درصد کوچک 
شــود. این در حالی اســت که اقتصادهای خدمات محور 
مثــل ایتالیا و اســپانیا به ترتیب با کوچک شــدِن 9.۳ و 
۱0.7 درصــدی مواجه خواهند بود. اگر همین روند ادامه 
یابد، معنی اش این است که تجارت می تواند نقشی بسیار 
بزرگ تر از آنچه انتظار می رفت در احیای اقتصادی جهان 

بازی کند.
شــاون روش، اقتصاددان ارشــد منطقه آسیا و اقیانوسیه 
در اس اندپی گلوبــال در این خصوص می گوید: »تجارت 
یک بخش از اقتصاد اســت که مقاوم تــر از بقیه بخش ها 
ظاهر شده است. اگر شما مجبور به لغو سفرها و تفریحات 
خارجی تان شــده باشــید، حداقل پولش را داشته اید که 
کاالهای بیشتری برای سرگرمی خودتان در خانه یا برای 

بهبود کارتان بخرید.«
شرکت فرم لبز مســتقر در ایالت ماساچوست که سازنده 
پرینترهای سه بعدی اســت، اعالم کرده که در هفته های 
اخیر کاماًل شــاهد افزایش فروشــش بــه خصوص برای 
محصــوالت بــا قیمت های اقتصــادی و مناســب بوده 
اســت. این شــرکت اکثــر محصوالت خــود را در چین 
تولیــد می کند و ســپس آنهــا را به نقــاط دیگر جهان 
ارســال می کند. کریســتف مندی رئیس بخــش تولید 
در این شــرکت می گوید: »ما بــه دوران پیش از بحران 
کرونا برگشته ایم. حاال ســفارش های جدیدی را داریم از 
کســب و کارهای کوچک مثل کلینیک های دندانپزشکی 
دریافت می کنیم. این کســب و کارها از وقفه ای که کرونا 
در کارشــان ایجاد کرد استفاده کرده اند تا استراتژی های 
 بهتــری تدویــن کننــد و بیشــتر در مســیر دیجیتال 

گام بردارند.«
برخــی صادرکنندگان بــزرگ در جهان هــم می گویند 
بعــد از بحــران کرونــا موفق شــده اند حتــی نیروهای 

بیشــتری اســتخدام کنند و به دنبال سرمایه گذاری های 
جدیدتــر هم هســتند. یکــی از این شــرکت ها ایکورپو 
بی ام تولیدکننــده قطعات باتری در کره جنوبی اســت. 
این شــرکت با افزایش تقاضا بــرای محصوالتش مواجه 
شــده و دارد کارش را گســترش می دهد. کیم کوانگ-

میونگ مدیر امور ســرمایه گذاری شرکت می گوید بخش 
زیــادی از این تقاضــا به باتری های خودروهای تســال و 
 دیگــر خودروهای برقــی در نقاط مختلــف جهان و نیز 

در اروپا برمی گردد.
بنابــر گفته گابریل فلبرمایر رئیس انســتیتو کیل، وقتی 
این انســتیتو به تحقیــق در مورد رونــد احیای تجارت 
جهانــی در دوران پــس از رکود ســال ۲008 پرداخت 
متوجه شــد کــه احیای ســطح قبلی تجــارت جهانی 
در دوران پــس از آن بحــران تقریبــاً ســیزده ماه طول 
کشــیده اســت؛ در حالی که این احیــا در زمان پس از 
 بحــران کرونا بســیار کوتاه تــر بوده و شــاید حتی تنها 

دو ماه طول کشیده است.
یــک دلیلش این اســت که افت تجارت در ســال جاری 
میالدی بیشــتر ناشی از موانع فیزیکی در راه تجارت بود 
پس کاهش تقاضا-مثل دوران رکود سال ۲008- علتش 
نبود. این یعنــی که واردات و صادرات می توانســتند به 
محض برداشته شــدِن موانع فیزیکی از سر گرفته شوند. 
از ســوی دیگر، افت تجارت جهانی در سال های ۲008 و 
۲009 نتیجــه یک بحران در بخش بانکداری بود و منابع 

مالی در جریان آن به اصطالح ته کشیده بودند. 
اما بحران امسال از جنسی دیگر بود.

به هر ترتیب، چالش هایــی که همچنان پیش 
روی تجارت جهانی قرار دارند عظیم و دشوارند. 
در برخی از کشــورها روحیه عمومی کســب و 
کارها افت نشــان داده و موارد شــیوع بیماری 
نیز به شدت افزایش داشته است. در عین حال 
به محــض آن که دولت ها برنامه های مخصوص 
احیای اقتصــاد در دوران کرونا را کنار بگذارند 
احتمال بروز مجدد رکود وجود دارد. این مسئله 
در برخی کشــورهای اروپایی حتماً قابل انتظار 

است.
ایوا چــان مدیر فروش در شــرکت تکنولوژی 
الکتریک گواندونگ جیوشــنگ کــه در حوزه 
مونتــاژ تلویزیــون در چین فعالیــت می کند 
می گویــد میــزان محموله هــای صادراتی این 
شرکت در ســال جاری نسبت به سال گذشته 

کاهــش نشــان داده و هنوز هم برطرف نشــده اســت: 
»وضعیــت فعلی حاکی از آن اســت که در بســیاری از 
کشــورهایی که مقصــد محموله های ما بودنــد، اوضاع 
اقتصادی هنوز خوب نیســت. حتی برخی از مشتریان به 
شدت روی ما فشار می آورند که سفارش هایشان را زودتر 
تحویل دهیم چون نگران این هســتند که رکود طوالنی 
شــود و خریدارانی که قرار بوده از آنها محصول شــان را 
بخرند، نظرشــان را عوض کنند.« یک ریسک مهم دیگر 
این اســت که واردکنندگان بزرگ مثــل آمریکا ممکن 
اســت به احیای تجــارت جهانی واکنش منفی نشــان 
 دهند و تدابیر حمایت گرایانه )پروتکشنیســتی( جدیدی 

را به کار بگیرند.
در این میان، ســهم چین از تجارت جهانی کاال از ۱۳.6 
درصد در ســه ماهه آخر ســال ۲0۱9 افزایش پیدا کرده 
و به ۱7.۲ درصد در ســه ماهه دوم ســال جاری )بعد از 
پاندمی( رســیده اســت. این در حالی اســت که آمریکا 
بدترین کســری تجاری خود از ســال ۲008 تاکنون را 
ثبــت کرده و پاندمی کرونا هم بــا قدرت تمام دارد روی 
صــادرات تأثیر می گــذارد؛ در حالی کــه واردات وضع 
بهتری دارند. در همین میان، بســیاری از شرکت ها هنوز 
دارند به تغییــر در زنجیره های تأمین خود فکر می کنند 
 که این هم می تواند در درازمــدت روی الگوهای تجاری 

تأثیر بگذارد. 
بنابراین حتی اگر تجارت جهانی به شیوه ای ناهنجار احیا 
و تقویت شــود، باز هم از خود مقاومت خوبی نشان داده 
اســت و این را ثابت کرده کــه پیش بینی ها در خصوص 
مرِگ جهانی شدن درست نبوده است. بنابر گزارش مؤدی 
آنالیتیکز، با شــدت گیری جنگ تجاری چین و آمریکا در 
سال های اخیر عماًل سهم تجارت جهانی در تولید ناخالص 
داخلی جهان کاهش پیدا کرد و به پایین ترین حد خود در 
سه دهه اخیر رسید. در کشورهایی مثل آلمان، بسیاری از 
کسب و کارها چاره ای پیش روی خود ندیدند جز آن که 

صادرات را به شدت باال ببرند. 
همین آلمان توانست صادرات خود را به چهار برابِر آمریکا 
برساند. حاال هم خودروســازان آلمانی در تالش هستند 
ســرمایه گذاری های بسیار بزرگ تری را در خارج از خاک 
این کشــور جذب کننــد. اولریک آکرمــن مدیر تجارت 
خارجی انجمن صنایع مهندســی مکانیک آلمان در این 
خصــوص می گوید: »بازار اروپا آن قدر بزرگ نیســت که 
درد صادرکنندگان آلمانی را دوا کند و بنابراین آنها بیش 
از هر زمان دیگری به بازارهای بین المللی نیاز دارند و آن 

را به دست هم خواهند آورد.«

گزارش

ترقــیاقتصادی:امــارات متحده عربی، ســومین 
تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است و حدود 6 درصد از 
ذخایر خام جهانی را در اختیار دارد. در مرکز تنش های 
امارات متحده عربی با سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت، شرکت ملی نفتی ابوظبی برنامه هایی برای رشد 

تولید دارد.
اصطکاک میان امارات و کارتل نفتی، اشــاره به تغییر 
حرکت این کشــور حاشــیه خلیج فارس با عربســتان 
ســعودی دارد. درست چند روز قبل از جلسه پرچالش 
اوپک برای حمایت از بازار نفت که توسط ویروس کرونا 
ویران شده، شــرکت نفتی دولتی امارات متحده اعالم 
کرد که قصــد دارد ۱۲۲ میلیــارد دالر برای افزایش 
ظرفیت تولید هزینه کند. حاال شکاف میان این کشور 
با بقیه صادرکنندگان نفت بیشــتر احســاس می شود. 

بلومبرگ گزارشی دراین باره منتشر کرده است.
طبق این گــزارش، این اعالم امــارات، زمینه را برای 
اختــالف در جلســه این هفتــه کارتل نفتــی فراهم 
کرد. البته که درنهایت این جلســه به توافق رســید، 
اما برنامه هــای بلندپروازانه امارات بــرای به حداکثر 

رســاندن ثروت انرژی خود ممکن است تنش ها به ویژه 
با بزرگ ترین همســایه خود یعنی عربستان سعودی را 

بیشتر کند.
پیگیری دالرهای نفتــی جان دوباره به امارات متحده 
داده و باعث تغییر در رفتار این کشور شده است. تغییر 
بازی روابط میان شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که در منطقه نفوذ 

دارد را دچار نوسان می کند.
برای سال ها دو کشور در هر دو زمینه نفت و سیاست 
خارجــی هم نظر بودنــد، بااین حــال در ماه های اخیر 
اختالفاتی به وجود آمده اســت. آنهــا به دلیل جنگ 
در یمــن اختالف نظــر پیداکرده اند. بعــدازآن امارات 
متحده عربی با توافق خود در ماه ســپتامبر از اسرائیل 
حمایت کــرد. آنها همچنین در مورد بدرفتاری با قطر 

اختالف نظر دارند.
این شــرایط تا جایــی پیش رفت که امــارات متحده 
عربــی ماه گذشــته اعــالم کــرد ممکن اســت در 
آینــده از اوپــک خــارج شــود. درحالی کــه توافق 
روز پنجشــنبه نمایشــی از وحــدت این گــروه را به 

 نمایــش گذاشــت، امــا ژانویــه هم جلســه ای دیگر 
برگزار خواهد شد.

 Chatham House نیل کویلیام، کارشناس اتاق فکر
می گوید: امــارات متحده عربی به طور فزاینده ای مایل 
به فعالیت در راســتای منافع ملی مستقیم خود است 
و درصورتی که این منافع با عربســتلن  همسو نباشد، با 

اطمینان مایل است به تنهایی این کار را ادامه دهد.
امارات متحده عربی، ســومین تولیدکننده بزرگ نفت 
اوپک است و حدود 6 درصد از ذخایر خام جهانی را در 
اختیار دارد. در مرکز تنش های امارات متحده عربی با 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت، شرکت ملی نفتی 

ابوظبی برنامه هایی برای رشد تولید دارد.
چهار سال پیش، شــیخ محمد، سلطان الجابر را برای 
اداره شرکت ملی نفتی ابوظبی انتخاب کرد. الجابر که 
هم وزیر اســت و تجربه کار در شرکت های مختلف را 
دارد، از زمان شروع به کار شروع به یکسری اصالحات 
اساسی زد. اصالحات او شامل مشارکت جدید خارجی 
و آوردن ســرمایه گذاران زیرســاخت های جهانی برای 

اولین بار به این کشور بود.
جنگ قیمتی که در ماه مارس به راه افتاد، باعث شــد 
که شرکت ملی نفتی ابوظبی جاه طلبی خود را نمایان 
کند. این شــرکت آن زمان اعالم کرد که تولید خود را 
به 4 میلیون بشــکه در روز می رســاند. این خبر حتی 
آژانس بین المللی انرژی را شــگفت زده شــد، چراکه 
نمی دانســت امارات متحده عربی این ظرفیت را دارد. 
این جهش ناگهانی بیش از یک میلیون بشــکه نسبت 
به ماه قبل بود. هدف بلندمدت آنها افزایش ظرفیت به 

۵ میلیون بشکه بود.
عربســتان ســعودی و امارات متحده بــه هم نزدیک 
هستند. البته هرچند این روابط مانند سال های اولیه به 
قدرت رسیدن شیخ محمد صمیمانه نیست. تنش ها در 
تابســتان امسال و درباره نفت بیشتر شد. آن هم زمانی 
که شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت سعودی ها، 
ســهیل آل مرزوعی همتای اماراتی خــود را به دلیل 

تولید بیشتر از سهمیه امارات به ریاض احضار کرد.

جاه طلبی های نفتی امارات متحده عربی ادامه دارد

شکاف در اوپک
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ترقیاقتصادی:این روز ها که مــردم در فضای واقعی، درگیر باز کردن گره های 
بسته زندگی و معیشت خود هستند آن سوتر در فضای مجازی، زندگی های الکچرِی 
شاخ های مجازِی درگیر بازی های قمار و شرط بندی، سرابی از یک شبه پولدار شدن 

را نمایش می دهد.
کم نیستند شخصیت هایی که با دست خالی و گاه با پرونده ای سیاه از ایران به ترکیه 
رفتند و چند وقت بعد تصاویری از زندگی مجلل و ماشین های آنچنانی شان چشم 
مخاطب را گرفت. واقعا چگونه شد که وحید خزایی، داوود غفاری معروف به هزینه 
بهادر ترکیبی و چندین و چند اسم دیگر، صاحب زندگی آنچنانی شدند و حتی گاه 
عطای قاچاق را به لقای ســایت های شرط بندی بخشیدند، تجارتی سیاه و سودآور 
دیگری را آغاز کردند که اگر جیب بازی کنندگان را خالی کرد، جیب صاحبان این 

سایت ها را پر و پرتر کرد.
مسعود ۲۵ ساله یکی از همین بازی کنندگان سایت های شرط بندی است، او می گوید 
واقعا وسوسه کننده است. شما در خانه نشسته ای و یک گوشی هوشمند دستت است 
و فکر می کنی از همین جا که نشستی به یکباره می توانی پولت را چند برابر کنی. 
من اول با پول کم بازی می کردم. تا این که قصد خرید یک پراید ۳۳ میلیونی کردم. 
آن وقت فقط ۱0 میلیون تومان داشتم. دوستم به من پیشنهاد داد کسری سرمایه ام 
را از بازی در این سایت ها فراهم کنم. من وارد یکی از همین سایت ها شدم. حسابم را 
۲ میلیون شارژ کردم و بازی انفجار را شروع کردم. اولش ۵ میلیون بردم. بعد تصمیم 
گرفتم باقی پولم را هم ســرمایه گذاری کنم تا بیشتر ببرم. گفتم یا شانس و اقبال، 
شروع به بازی کردم. اما بعد از آن دیگر شانش با من همراه نشد. ظرف چند ساعت 
بازی، سرمایه ام رفت. خیلی افسوس خوردم که کاش با همان ۵ میلیون کنار کشیده 
بودم، اما وقتی آدم می برد وسوســه می شود که شاید بتوانم بیشتر ببرم. من همین 
یک بار را امتحان کردم و دستم را داغ کردم که اگر ما شانس داشتیم اینجا نبودیم!

حســین ۱6 ســاله هم از صفحه میالد حاتمی یکی از شاخ های ایسنتاگرامی که با 
چالش های جنجالی و غیراخالقی اش، اســم و رسمی به هم زده است با یکی از این 
ســایت ها آشنا شده اســت. او می گوید: من ۱۵0 هزار تومان داشتم اولش هم برد 
خوبی کردم. ۳ میلیون بردم. بعد ۳ میلیون را دوباره بازی کردم. به تدریج همه اش را 
باختم. بعد از دوستم ۵00 هزار تومان، قرض گرفتم. آن را هم باختم. شماره کارت و 
رمز دوم مادرم دستم بود تا هر وقت شارژ اینترنت و گوشی می خواهم راحت بخرم. 
وسوسه شدم از حساب مادرم ۵ میلیون حسابم را شارژ کردم آن را هم باختم. بعد 
مادرم متوجه شد. حاال مادرم دیگر اطالعات کارتش را در اختیار من قرار نمی دهد 

و مدام هم مرا تحت نظر دارد.
اما آیا واقعا شــانس در این ســایت ها حرف اول را می زند؟ یا شگرد دیگری در کار 

است؟
ساختاروحقههایسایتهایشرطبندی

به گفته کارشناسان، همه سایت های شرط بندی، مثل هم هستند. هر چند هرکدام 
از آن ها توســط یک فرد خاص یا کانال جداگانه تبلیغ شوند. این سایت ها فقط نام، 
دامنه و در برخی مــوارد دیتابیس و تا حدودی ظاهر کمی متفاوت دارند، اما همه 
آن ها مانند هم هســتند با کمی رنگ و لعاب متفاوت. بــه گفته برخی منابع، 90 
درصد ســایت های شرط بندی از یک اسکریپت استفاده می کنند. در نتیجه با ضرر 
در یک ســایت نباید حرف تبلیغ کنندگان سایت های دیگر را باور کرد که سایت او 
از ســایت های دیگر بهتر است و فکر کرد در آن سایت می توان ضرر خود را جبران 
کرد. چون هرقدر هم که قالب برخی از این ســایت ها متفاوت به نظر برسد ساختار 

همه آن ها یکی است.

برای دانســتن آن  که این سایت ها چه ســاختار ناامنی دارند کافی است از راه های 
مختلــف مثال از بیوی صفحه یکی از همین شــاخ های مجــازی وارد صفحه یکی 
از همین ســایت ها و کازینو های مجازی شــد. البته اگر فیلترشکن روشن باشد به 
راحتی وارد می شوید. بعد یک پیغام روی صفحه موبایل می آید که برای ورود به این 
سایت ها به دلیل فیلترینگ در ایران، تا اطالع ثانوی باید از فیلترشکن استفاده کرد و 

این مشکل سراسری بوده و از صبرو شکیبایی مخاطب هم تشکر می شود.
بعد باید در این سایت ثبت نام کرد و یک نام کاربری ایجاد کرد. مشکل از همین جا 
شروع می شود. در اغلب این سایت ها شما می توانید با هر اطالعات و هر شماره تلفن 
و نشانی ای میلی، نام کاربری بسازید، چون تایید شدنی در کار نیست. سپس نوبت 
به شارژ کارت می رسد که معموال این سایت ها در ظاهر چند راه پیشنهاد می دهند 
مثال درگاه مستقیم بانکی، کارت به کارت، ووچو پرفکت مانی و پارس گرام و...، اما 
در هر صورت شما به صفحه ای منتقل می شوید که یک درگاه بانکی مطمئن نیست. 
این آدرس ها با اسامی نامشخص و متغیر، حتی گاهی HTTP هم ندارند و به محض 
ورود اطالعات، کارت بانکی کاربر در اختیار یک صفحه ناامن قرار می گیرد و احتمال 

فیشنگ باالست و ممکن است تمام موجودی حساب کاربر برداشت شود.
در این میان شگفتی آور درگاه های بانکی ایران هستند که به راحتی در اختیار این 
سایت ها قرار دارند. شماره کارت مقصد هم برای بانک های ایرانی هستند، ولی این 
کارت ها اجاره ای هستند و مدام تغییر می کنند. صاحبان این کارت ها طی یک قرار 

درصدی از این پول واریزی را می گیرند.
تا به اینجا کاربر با وارد کردن اطالعات کارتی خود در درگاه هایی که امن نیســتند 
خطر بزرگی کرده اســت و کل اندوخته خود را در معرض تهدید قرار داده است. اما 
مســئله به همین جا ختم نمی شود. پس از این کاربر باید از میان بازی ها به انتخاب 
یک بازی بپردازد. از پیش بینی، تا پوکر، انفجار و تخته نرد. اما سیستم این بازی ها 
به گونه ای طراحی شــدند که یا به طور اتومات یا با مداخله ادمین، امکان تلقب در 
بازی وجود دارد. تبریزی یکی از کارشناســان آی تی در این باره به فرارو می گوید: 
60  تا 70 درصد کســانی که در این سایت ها مشغول بازی می شوند برنده و بازنده 
ندارند. از همان اول سرشان کاله می رود. از همان ابتدا با در اختیار گذاشتن اطالعات 
بانکی شان و بعد هم درحین بازی. برخی از این سایت ها، شرط بندی های مضحکی 
می گذارند تا افراد خیال کنند به راحتی برنده می شــوند. این سایت ها از همان اول 
با فیشینگ، اطالعات آن ها را به درگاه تقلبی می فرستند و از آنجا جیب کاربران را 

خالی می کنند. پورتال های دیگری هم که به مردم توصیه می کنند وارد بازی شوند. 
در این بازی ها به شــیوه های مختلف سر مردم کاله می گذارند. مثال در بازی پوکر 
به راحتی تقلب می شــود. وقتی مبلغ پایین اســت می گذارند فرد برنده شود، ولی 
همین که کاربر فکر کند کارت خوبی در دســت دارد و رقم را باال می برد، آن لحظه 
ادمین کنترل بازی را در دست می گیرد و دیگر کاربر با ربات بازی نمی کند. ادمین 
که می داند کارت های دســت کاربر چیست وارد بازی می شود و کاربر می بازد. این 
از طریق اتومات هم می شــود، ولی در اکثر مواقع که رقم باالست ادمین وارد بازی 
می شــود. در بازی که طرف بازی، نباید بداند کارت های شــما چیست او می داند و 
همین موجب باخت شما می شود. او ادامه می دهد: در بازی تخته نرد هم تاسی که 
ریخته می شود باید اتفاقی باشد. اما در این بازی هیچ ضمانتی برای اتفاقی بودن این 
تاس ها نیســت. کامپیوتر می تواند تاس ها را به نفع یکی از طرفین بازی تغییر دهد. 
به طور ســیتماتیک در این سایت ها، اول می گذارند فرد ببرد بعد وقتی طمع فرد و 
رقم هایی که در بازی گذاشت باال رفت ادمین وارد بازی می شود یا الگوریتم به نحوی 
اســت که کاربر بازنده باشد. اگر پول شان، رقمی نباشد می گذارند برنده شوند، ولی 
وقتی رقم خیلی باال باشد بازی فرق می کند. مواردی بوده که کاربر ۱00 میلیون و 
۲00 میلیون برده، اما حسابش را در سایت مسدود کردند. گاهی حتی فرد حسابش 
را شــارژ کرده تا بازی کند، اما بعد دسترســی او به سایت قطع شده، این دیگر به 

دلخواه صاحبان این سایت ها ربط دارد.
تبریزی همچنین می گوید: در میان بازی های این ســایت ها، انفجار از همه وسوسه 
کننده تر است. به مخاطب اینگونه القا می شود که ظرف مدت کوتاهی، خیلی سریع 
می تواند پولش را چند برابر کند. این بازی که در اصل از یک بازی خارجی برداشت 
شده بر اساس یک کد اصلی است که این کد باید اتفاقی باشد. این کد ضریبی است 
که ضربدر در پولی که کاربر در بازی گذاشته می شود و حاصلش پولی است که کاربر 
باید ببرد. این ســایت ها به مخاطب می گویند این ضریب کامال مطمئن است و این 
ضریب با یک کد به شما فرســتاده می شود و شما بعد از پایان بازی می توانید این 
کد را باز کرده و از آن مطمئن شــوید که همان ضریب است. کسی که اطالعاتی از 

تکنولوژی ندارد با این حرف ها قانع می شود.
گردانندگاناینسایتهاکیستند؟

به گزارش فرارو ، بررســی ها نشــان می دهد بیش از ۱۳00 سایت شرط بندی برای 
مخاطبــان ایرانی فعالیت دارند که 80 درصد آن ها به خانواده امیرشــقاقی مربوط 
می شــود. چند ســال پیش برای اولین بار، »محمد جرجندی« کارشناس امنیت 
اطالعات که حاال مقیم آمریکاســت و روی موضوع مافیای شــرط بندی کار کرده 
بود از »ســعداهلل امیرشقاقی« معروف به دکتر و پسرش با نام »فرشید امیرشقاقی« 
معروف به مونتیگو در اینستاگرام به عنوان دو تن از سرشاخه های مافیای شرط بندی 

اینترنتی نام برد.
در حال حاضر بیشتر این ســایت های شرط بندی که به خصوص توسط چهره ها و 
شاخ های اینستاگرامی تبلیغ می شــوند متعلق به خانواده امیرشقاقی هستند. این 
پدر و پسر صاحبان سایت شرط بندی »بت بال 90« هستند، بسیاری از سایت های 
دیگر را هم در این زمینه طراحی کرده اند و مدیریت بســیاری از ســایت های دیگر 
شــرط بندی را هم در اختیار دارند و نقــش مهمی در حمایت مالی و مطرح کردن 
شاخ های اینستاگرام دارند. این دو، نزدیک به ۲00 نمایندگی دارند و هر کدام از این 
نماینده ها یک کپی از پورتال اصلی را به خود اختصاص داده اســت. این نماینده ها 
که اکثر شاخ های اینستاگرامی هستند باضریب ۵0 -۵0 یا 60-40 در این سایت ها 

شریک هستند.

پشت پرده جنجال ها در فضای مجازی؛ دعوا به خاطر فالوور است

سایت های شرط  بندی چگونه جیب شما را خالی می کنند؟ به مناسبت بازنشر ترجمه رمان »دختری به نام نل« نوشته چارلز دیکنز

دختری به نام »نل«
ترقیاقتصادی:»دختری به نام نل«؛ یادتان هســت؟ یکی از محبوب ترین مجموعه های 
کارتونی صداوسیما در دهه شصت بود. دختری که به همراه پدربزرگش راهی پارادیز )بهشت( 
می شود؛ هرچند اصال نمی داند این پارادایز کجاست و معنای آن چیست. این مجموعه توسط 
شــرکتی ژاپنی در ۲6 قسمت و بر اســاس رمانی از چارلز دیکنز ساخته شد. پخش آن طی 
ســال های ۱979 تا ۱980 هم به طول انجامید. بعد ها در دهه شصت هم از تلویزیون ایران 
پخش و تبدیل به یکی از پرطرفدارترین کارتون های نســل آن زمان شــد. هرچند به شدت 
تراژیک بود و غم انگیز. با این حال این تنها مجموعه کارتونی نبود که بر اســاس نوشته های 
چارلز دیکنز می دیدیم؛ »اســکروچ«، »دیوید کاپرفیلد«، »آرزو های بزرگ« و... تمام این ها بر 

اساس آثار نویسنده بزرگ انگلیسی، چارلز دیکنز ساخته شده بود.
به گزارش شــهروند آنالین، دیکنز در مقطعی از زندگی ناچار بود روزانه 8 ســاعت کار کند؛ 
کارگری محض. فقط باید برچســب روی کنسرو ها می زد. آن هم نابغه ای که بعد ها قرار بود 
یکی از بزرگ ترین نویســندگان جهان باشد. در اهمیت او همین بس که بعد از نوشتن رمان 
»الیور توئیســت« کاری کرد مسئوالن شــهر به تقال بیفتند و راه چاره ای برای زاغه نشینان 

اطراف لندن پیدا کنند.
دو رمان از او نیز هســت که در اکثر فهرســت های شــاهکار های جهان نام شان را می بینیم؛ 
»آرزو هــای بزرگ« و »دیویــد کاپرفیلد«. جالب اینجاســت فقط بر اســاس رمان »دیوید 
کاپرفیلد« تاکنون بیش از ۱۳ اقتباس ســینمایی و انیمیشن انجام شده است که مخاطبان 
ایرانــی قطعا بعضی از آن ها را از تلویزیون ایــران دیده اند. از »آرزو های بزرگ« نیز قریب به 
۳0 برداشت سینمایی و کارتونی انجام شده که بعضی از اقتباس های آنچه در قالب مجموعه 

کارتونی و چه در قالب فیلم سینمایی، پخش شده است.
یکی از پرطرفدارترین انیمیشن هایی که بر اساس داستان های این نویسنده بزرگ انجام شده 
و در ایران طرفداران بســیاری داشــته. متولدین دهه ۵0 و 60 به قبل قطعا یادشان هست 
که کارتون »اسکروچ« همیشــه قبل از سال نوی میالدی از تلویزیون ایران برای کودکان و 

نوجوانان پخش می شد.
»اســکروچ« در واقع کاراکتر اصلی داستان »سرود کریسمس« است که در ایران مترجمان 
فراوان داشــته؛ از فرزانه طاهری و محسن سلیمانی گرفته تا مرحوم پرویز همتّیان بروجنی. 
اگر خواســتید داســتان های چارلز دیکنز را کامل تر بخوانید، پیشــنهاد مــا مطالعه کتاب 
»داستان های کریسمس« ترجمه زنده یاد پرویز همتّیان بروجنی است که از سوی انتشارات 
امیرکبیر چاپ شــده. چندسالی است »دختری به نام نل« با ترجمه حمیدرضا آتش برآب از 
ســوی انتشارات »علمی و فرهنگی« چاپ شده. تازگی هم چاپ دوم آن به بازار آمده. با این 
حال جالب اســت بدانید نام اصلی رمان، »دختری به نام نل« یا »نل« نیســت بلکه »مغازه 
عتیقه فروشــی« اســت. مترجم هم در مقدمــه توضیح خود درباره این تغییــر نام را آورده: 
»خواننده عزیزم، دیکنز را بیشــتر با آرزو های بزرک، خانه قانون زده، روزگار ســخت، دیوید 
کاپرفیلد، آلیور توئیســت و نیکالس نیکلبی اش می شناســیم. نام »مغازه عتیقه فروشی«، اما 
شــاید برای اندک خواننده ایرانی آشنا باشد، رمانی که در ۱84۱ به صورت کتاب چاپ شد، 
اما از حدود یک ســال قبلش خوانندگان نشریه ساعت آقای همفری را هر هفته چشم انتظار 
ادامه داســتان نگه می داشــت. انتخاب عنوان »دختری به نام نل« از سوی مترجم به جای 
عنوان اصلی، عالوه بر تمهید زیبایی شــناختی ناشناخته بودن اثر برای خواننده است؛ عنوان 
اصلی خاطره یا حس پیشــینی را در وجود او برنمی انگیزد و در نتیجه آوردنش را حتی ذیل 
عنوان جدید برای خواننده ایرانی ضروری نمی دانم.« این رمان دیکنز که نسبت به سایر آثار 
او در ایران کمتر شــناخته شــده، در غرب مورد توجه و انتقاد منتقدان بنامی، چون جرج 
اورول هم بوده است. او در مقاله ای درباره این رمان می نویسد: »آنچه در وجود دیکنز هست 
و نمی توان تقلیدش کرد، آفرینندگی و نوآوری غریب اوســت که در فصل فصل دختری به 

نام نل هم شاهد آن هستیم.«

گزارش


