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مصائبجنگاقتصادیبرایبازارها

 چرا دمای پول 
کاهش یافت؟

دومینهمایشبیمههایعمر
وتأمینآتیهبرگزارشد

سلیمانی : شرکت ها عقب ماندگی 
بیمه های عمر را جبران کنند

صفحه 4

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره79  
نیمه دوم مهر 1398- قیمت 2000 تومان
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واکاویابزارمعامالتیجدید
بورسکاالدرحوزهپسته

تولیدپنبهدرکشوراز40درصدمحصوالتصنعتی
به13درصدرسیدهاست

پنبهتولیدپنبهزدهشدهاست
مدیرعاملخانهموسیقیکشور؛

تصویبقانونکپیرایتبایددرخواست
جدیجامعهباشد
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درگفتوگویترقیاقتصادیبافعاالناینحوزهصورتگرفت

نوبل اقتصاد به فقـر رسید
تحولدراقتصادتوسعه

3سناریوپیشرویبازارسرمایه

 نواخته شدن زنگ پایان بازی 
در بورس

 در دنیــای امــروز دسترســی بــه شــبکه های جهانــی یک منبــع حیاتی 
قدرت اســت. اما وابســتگی متقابلی که در این شــبکه ها وجــود دارد، باعث 
 آســیب پذیری آنها هم شــده. اصوالً قــدرت از مرکزگرایی حاصل می شــود
شرایطی که در آن یک نقطه اصلی به عنوان وصل کننده سایر نقاط عمل کند...

یکی از مهمترین قوانین حاکم بر روابط و نحوه رفتار اشخاص با یکدیگر در داد 
و ســتد ها »قانون تجارت« است، قانونی مشتمل بر اصول مربوط به معامالت 
تجاری، دفاتر تجارتی، اســناد تجاری و چک، داللی، حق العمل کاری، قرارداد 

حمل و نقل، ضمانت، انحالل ، ورشکستگی،تجدید ارزیابی،...

نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی در تابستان سال جاری، در جریان 
بررسی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، 
با ماده واحده ای موافقت کردند که برمبنای آن، چنانچه تسهیالت گیرندگانی 
که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت...

آمریکادرچاه
دالرمیافتد؟

خروجازبنبستباشیوه
تجدیدارزیابیبردارایی

نقدیبرطرحتسهیلتسویهبدهیبدهکاران
غیرجاریشبکهبانکی
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aآن ماری اسالتر - الینا ریباکووا aرضا آریاراد aعلیرضا جاللی فراهانی

ترقــی اقتصادی : در حال حاضر دهک اول جامعــه 2۳ برابر دهک آخر جامعه از 
یارانه بنزین بهره مند  می شود و این عدد برای یارانه برق ۳.6 برابر و یارانه گاز 2.5برابر 
اســت. در حالی رئیس جمهوری هفته گذشــته در نشست خبری خود اعالم کرد که 
مسیر کنونی تخصیص یارانه سوخت و حامل های انرژی عادالنه و مناسب نیست که 
فعاالن و کارشناسان بخش خصوصی است چند سالی است بر این نکته تأکیددارند و 
خواســتار تغییرات اساسی در نحوه تخصیص یارانه انرژی هستند؛ موضوعی که البته 
دولت هم به نظر می رســد به آن رسیده اســت ولی هنوز راهکار اجرایی آن را نهایی 

نکرده.
برای درک درســت عادالنه نبودن روش کنونی تخصیص یارانه ها فقط کافی اســت 
نگاهی به آمارهای ســازمان برنامه وبودجه داشــت، طبق گزارش های این سازمان در 
حــال حاضر دهــک اول جامعه 2۳ برابر دهک آخر جامعــه از یارانه بنزین بهره مند  
می شود و این عدد برای یارانه برق ۳.6 برابر و یارانه گاز 2.5 برابر است. هفته گذشته 
رئیس جمهور گفته بود:» درزمینه سوخت و حامل های انرژی آنچه امروز با آن مواجه 
هستیم، یک مسیر عادالنه مناسبی نیست، باید روی آن فکر شود البته معنی آن این 
نیســت که یک بار سنگینی بر مردم تحمیل شود. یعنی دنبال این نیستیم که قیمت 
سوخت مانند ترکیه، یک لیتر بنزین ۱5 هزار تومان و در اروپا 20 هزار تومان شود یا 
در کشــورهای عربی جنوب ، بنزین لیتری 6 هزار تومان است. ما دنبال این نیستیم 
که بخواهیم یارانه را از قیمت بنزین یا سوخت و به طورکلی حامل های انرژی برداریم 
و قیمت را واقعی کنیم، این کار نه امکان پذیر است و نه برای مردم ما در این شرایط 
اقتصادی، قابل تحمل اســت. اما درعین حال داریم فکر می کنیم که یک تغییراتی در 

این زمینه انجام شود و اگر به تصمیم نهایی برسیم به اطالع مردم می رسانیم.«
البته به نظر می رسد که کسری بودجه با توجه به مشکالت تحریم ها و کاهش شدید 
فروش نفت و درآمدهای کشــور، راه چاره دیگری برای دولت باقی نگذاشــته که در 
نحوه تخصیص یارانه تحوالتی را رقم بزند و دراین بین پیشــنهاد اصلی کارشناســان 
و ســناریوی اصلی که پیش روی دولت اســت؛ سهمیه بندی بنزین و مشخص کردن 
سهمیه مشــخص و تخصیص آن به هر فرد ایرانی به جای خودرو است به این معنی 
که همچون یارانه نقدی که تا یک ماه پیش به حســاب همه ایرانی ها ریخته می شــد 
ســهمیه ای مشــخص ) مثاًل ۳0 لیتر( به همه ایرانی ها در ماه )جدا از اینکه ماشین 
دارند یا نه( تخصیص داده شــود و امکان فروش آن هم از ســوی افرادی که خودرو 
ندارند به کســانی که خودرو دارند، وجود داشته باشد. همچنین افرادی که خارج از 
ســهمیه می خواهند بنزین بزند باقیمت باالتر )از بنزین ســهمیه ای و دولتی( بنزین 

را دریافت کنند و طی چند ســال آینده به مرورزمــان قیمت بنزین آزاد به میانگین 
فوب خلیج فارس نزدیک شــود. طبق آمارهای رسمی به صورت میانگین روزانه حدود 
۹0میلیون لیتر بنزین در کشــور مصرف می شود که اگر این عدد به جمعیت کشور 
تقسیم شود سهم هر نفر کمی بیش از ۱.۱ لیتر می شود یعنی در ماه حدود ۳2 لیتر 
به ازای هر نفر بنزین در کشور مصرف می شود. همچنین با توجه به اینکه بعد خانوار 
ایرانی به متوســط ۳.۳ نفر رســیده است، ســهم هر خانواده در ماه از مصرف بنزین 
به صورت میانگین جمعیت حدود ۱00 لیتر خواهد شــد. اما این آمارها و میانگین ها 
در شــرایطی ارائه می شود که تنها 5۳.2 خانواده های شــهری و ۳2.۳ خانواده های 
روســتایی از خودرودارند؛ اعدادی که به خوبی نشان می دهد جمعیت زیادی از کشور 
مــا عماًل از یارانه ای که برای بنزین از ســوی دولت پرداخت می شــود، هیچ بهره ای 
نمی برند و در مقابل و در شرایط نابرابر برخی از خانواده ها با داشتن چند خودرو چند 
برابر دیگران از یارانه بنزین استفاده می کنند. طبق اعالم سازمان برنامه وبودجه دولت 
امسال 54۱هزار میلیارد تومان یارانه پنهان گاز طبیعی، ۱80هزار میلیارد تومان یارانه 
بنزیــن ۱8۱هزار میلیارد تومان یارانه نفت گاز و 85هزار تومان هم یارانه برای ســایر 

حامل های انرژی شامل برق، نفت سفید، نفت کوره و... پرداخت می کند.
سال گذشته طرحی از سوی اتاق تهران برای اصالح تخصیص یارانه انرژی تدوین و به 
دولت ارائه شد که طبق آن منابع حاصل از یارانه بنزین به جای تخصیص به خودروها 
به افراد و خانواده ها پرداخت شود. موضوعی که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران 
هم بارها بر آن تأکید کرده اســت. او در دیدار مســئوالن اتاق هــای بازرگانی صنایع  
معادن و کشــاورزی با معاون اول رئیس جمهور هم به توزیع یارانه پنهان و آشــکار  و 
ضرورت چاره اندیشــی دولت برای حل این مسئله اشاره کرد. همچنین خوانساری در 
یادداشتی که در روزنامه اعتماد با عنوان »فاجعه یارانه انرژی« منتشر شد، بر ضرورت 
بازنگری در تخصیص یارانه انرژی تأکید کرد. او نوشت:» هدف اصلي پرداخت یارانه ها  
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و افزایش عدالت اقتصادي است، اما آیا آنچه در عمل 
رخ مي دهد در مسیر محقق کردن همین هدف است؟ باید در اجرای این فرآیند تغییر 
ایجاد شود و در حال حاضر عماًل اقشــار کم درآمد از یارانه انرژی بهره ای نمی برند.« 
دراین بیــن البته دولت تحول در تخصیص یارانه ها را با حذف یارانه نقدی یک میلیون 
و ۱00 هزار غیر نیازمند، از فهرســت یارانه در دو ماه گذشته کلید زده و طبق اعالم 
مســئوالن دولتی تا پایان ســال یارانه نقدی ۳دهک باالیی جامعه یعنی دهک های 
هشتم، نهم و دهم شامل 24 میلیون نفر را قطع خواهد کرد اما سؤال این است که آیا 

تحوالت به یارانه انرژی هم خواهد رسید؟

صفحه 3

ترقــی اقتصادی: در برنامه ششــم توســعه برای 
محصول ناخالص داخلی متوسط رشد ساالنه 8درصد 
پیش بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۷ رقم 
منفی 4.۹درصد را نشــان می دهد. مرکز آمار گزارش 
فصلــی اقتصاد ایران در بهار ۹8 را منتشــر کرد. این 
گــزارش بخش هــای مختلفی از اقتصاد را پوشــش 

می دهد.
طبــق این گزارش، در ســال ۱۳۹۷ در طرف عرضه 
عرضه کل اقتصاد ایران برابــر 425۱4۹۷8 میلیارد 
اقتصادی  ریال، جمع ارزش افزوده رشته فعالیت های 
برابر 2422۷52۱ میلیــارد ریال و محصول ناخالص 

داخلی برابر 242۹۳۷05 میلیارد ریال بوده است.
در ســال ۱۳۹۷ در طرف تقاضا، تقاضای کل اقتصاد 
ایران برابر 425۱4۹۷8 میلیارد ریال، جمع تقاضای 
نهایــی اقتصاد برابــر 268۷2۷48 میلیــارد ریال و 
محصول ناخالص داخلــی برابر 242۹۳۷05 میلیارد 
ریال بوده اســت. در سال ۱۳۹۷ حجم نقدینگی کل 

اقتصاد ایران ۱8828۹00 میلیارد ریال بوده اســت 
کــه 2852۳00 میلیارد ریال )۱5 درصد( آن را پول 
و ۱5۹۷6600 میلیارد ریال )85 درصد( را شبه پول 
تشــکیل می دهد. در این سال حجم نقدینگی، پول و 
شــبه پول نسبت به سال قبل به ترتیب 2۳.۱، 46.5 

و ۱۹.6 درصد رشد داشته است.
در ســال ۱۳۹۷ منابع بودجه کل کشــور )مصوب( 
برابــر بــا ۱22۳۱500 میلیارد ریــال، منابع بودجه 
عمومــی دولــت 44۳8600 میلیارد ریــال و منابع 
شرکت های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و بانک هــا 8۳۹۱200 میلیارد ریال بوده اســت. در 
برنامه ششــم توســعه برای محصول ناخالص داخلی 
متوسط رشد ســاالنه 8 درصد پیش بینی شده است؛ 
این شــاخص در ســال ۱۳۹۷ رقم منفی 4.۹ درصد 
را نشان می دهد. متوســط نرخ تورم پیش بینی شده 
برای ســال های برنامه 8.8 درصد است؛ این شاخص 
در ســال ۱۳۹۷ رقم 26.۹ درصد را نشــان می دهد. 

برای نــرخ بیکاری متوســط 2۱0.2 درصد در طول 
برنامه پیش بینی شــده است؛ این شــاخص در سال 
۱۳۹۷ رقم ۱2.0 درصد را نشان می دهد. پیش بینی 
ضریب جینی برای ســال آخر برنامه )۱400( 0.۳4 
 است؛ این شاخص در ســال ۱۳۹۷ رقم 0.40۹۳ را 

نشان می دهد.
پیش بینی برنامه ششــم توســعه برای نسبت مالیات 
به محصول ناخالص داخلی در ســال ۱۳۹6 رقم ۷.4 
درصد بوده اســت؛ این شــاخص در سال ۱۳۹6 رقم 
6.8 درصد را نشــان می دهد. پیش بینی برنامه ششم 
توسعه برای نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در 
سال ۱۳۹6 رقم ۳4.۷ درصد بوده است؛ این شاخص 
در ســال ۱۳۹6 رقم 28.۷ درصد را نشــان می دهد. 
پیش بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت درآمدهای 
مالیاتی بــه کل منابــع دولت در ســال ۱۳۹6 رقم 
۳5.2درصد بوده اســت؛ این شاخص در سال ۱۳۹6 

رقم ۳6.2 درصد را نشان می دهد.



ترقی اقتصادی : اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانســیون های پالرمو و تامین 
مالی تروریســم را همراستا با اســتانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، 
ســپس FATF تعلیق اقدامات متقابــل را به طور کامل برمــی دارد و از اعضایش 

می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی کنند.
چند ســالی می شود که ایران با گروه ویژه اقدام مالی مشترک با هم درگیر هستند. 
آنها منتظر تصویب و قانونی شــدن یکسری الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم در ایران هستند. در ایران هم لوایح میان مجلس، دولت و شورای نگهبان و 
بعضی مواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل می شود. حاال آخرین مهلت به 
ایران داده شده است. گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
بــه گزارش رویترز، گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در بیانیه ای اعالم کرد از اعضای 
خود درخواســت کرده است معامالت با ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های 
تامین ســرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار دهند. در بیانیه گروه 
ویژه اقدام مالی آمده اســت: »اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیون های پالرمو 
و تامین مالی تروریســم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب 
نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش 

می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی کنند.«
 FATF« :در این بیانیه »با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام«، آمده است
انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصالحات پیش برود تا تضمین دهد که به تمام 
مــوارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصالحات الزم ضدپولشــویی و مقابله با 

تامین مالی تروریسم پرداخته است.«
ایران از سال 200۹ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. اما سال 20۱6، یک سال بعد 
از برجام و ســعی دولت در اصالح سیســتم بانکی باعث شد، نام ایران از لیست سیاه 
به حالت تعلیق درآید. در ژوئن FATF ،20۱6 از اقدامات ایران برای رفع پولشــویی 
و تامین مالی تروریســیم ایران استقبال کرد. همان زمان رویترز نوشت: »گروه ویژه 
اقدام مالی، ایران را در لیســت ســیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد«. 
ســال 20۱6 این کارگروه اعالم کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای 
ایــن طرح، اقدامات متقابل برای برای ۱2 ماه لغو می شــود. در این بیانیه همچنین 
آمده بود: »اگر ایران نتواند وضعیت خود نســبت به پولشویی و تامین مالی تروریسم 
را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شــدت بازگردانده می 

شود. اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.«
بعد از آن یک بار دیگر، این تعلیق از لیســت سیاه برای ایران تمدید شد. گروه ویژه 
اقدام مالی در ماه جوالی ســال 20۱8، به ایران مهلــت داد تا اکتبر اصالحاتش در 
سیســتم بانکی را کامل کند. رویترز در این باره نوشــت: »این گروه اعالم کرد ایران 
فرصــت دارد تا اصالحاتش را مطابق با هنجارهــای جهانی تکمیل کند. در غیر این 
صورت عواقبی خواهد داشت که می تواند از سرمایه گذاری در این کشور جلوگیری 
کند.« رویترز در گزارشــش نوشت: »تهران بعد از توافق با 5+۱ در سال 20۱5 سعی 
کرد ســرمایه گذاران خارجی زیادی را جذب کند که تحــت تاثیر تحریم های بین 
المللی ایران را ترک کرده بودند. طی این ســال ها ایران تالش کرد تا استانداردهای 
تعیین شــده توسط گروه FATF در زمینه پولشویی AML و مبارزه با تامین مالی 

تروریسیم CFT را اجرا کند. ایران امیدوار بود از این لیست سیاه حذف شود. لیست 
سیاهی که برخی از سرمایه گذاران خارجی را از ورود به ایران دلسرد می کند.«

البته در جوالی سال گذشته، FATF، در بیانیه ای در پاریس اعالم کرد: »این گروه 
از اجرای برنامه عملی ایران برای مقابله با تامین مالی ترورســیم و پولشویی مایوس 
شــده اســت. FATF انتظار دارد ایران با سرعت بیشــتری در مسیر اصالحات قدم 
بردارد. مــا انتظار داریم ایران تا اکتبر 20۱8 اصالحات مربوط به پولشــویی و عدم 
تامین مالی ترورســیم را تصویب کند، در غیر این صورت این گروه اقدامات ضروری 

و الزم را انجام خواهد داد.«
تا اکتبر ســال 20۱8 قوانین ایران برای مقابله با تامین مالی ترورســیم و پولشویی 

تصویب نشد و حاال چهار ماه تا آخرین مهلت فاصله است.

ترقی اقتصادی: نتایج نظرسنجی نشان می دهد 66.5 درصد 
مردم ایــران معتقدند، پس ازاین که یارانــه ثروتمندان جامعه 
قطع شــد عواید حاصــل از آن باید به افزایــش یارانه نقدی 

دهک های محروم جامعه اختصاص یابد.
چندی پیش، ایســپا، نظرسنجی را منتشــر کرد که طی آن 
6۷ درصد مردم گفته بودند یارانه ثروتمندان باید قطع شــود. 
طبق آن نظرســنجی 4۹.۳ درصد پاسخگویان گزینه »حذف 
یارانــه خانوارهایی که در ماه درآمد زیادی دارند« را انتخاب و 
۱۷.2 درصــد نیز اعالم کرده اند »یارانه همه افراد جامعه به جز 
افرادی که شدیداً نیازمندند« باید حذف شود. همچنین 2۹.5 
درصد نیز معتقدند روند فعلی باید ادامه پیدا کند و »یارانه به 
همه افرادی که االن یارانه می گیرند باید داده شود«. 4 درصد 

پاسخگویان نیز پاسخ مشخصی به این سؤال نداده اند.
حاال این مرکز، در نظرســنجی دیگر اعالم کرده اســت که هر 
سه شهروند ایرانی، دو نفر خواهان صرف منابع حاصل از قطع 
یارانه ثروتمندان به نفع قشر محروم هستند. نتایج نظرسنجی 
ملی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران که در اواخر شهریور 
امســال به صورت مصاحبه حضوری انجام شــد نشان می دهد 
مردم ایران خواســتار افزایش یارانه دهک های محروم جامعه 
پس از حذف یارانه ثروتمندان هســتند.  این نظرسنجی که به 
سفارش پژوهشــکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی توسط 
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( اجرا شد، به صورت 
ملی و با حجم نمونه 450۹ نفر در نقاط شــهری و روســتایی 
کشــور انجام شــده و قابل تعمیم به کلیه شهروندان باالی ۱8 

ســال سراسر کشور اســت. 5۱ درصد نمونه مرد و 4۹ درصد 
زن بوده اند. ۳0.8 درصد پاســخگویان در رده سنی ۱8 تا 2۹ 
ساله، 42.5 درصد در رده سنی ۳0 تا 4۹ ساله و 26.6 درصد 
نیز در رده سنی باالی 50 سال بوده اند. نتایج نظرسنجی نشان 
می دهــد 66.5 درصد مردم ایران معتقدند، پس ازاین که یارانه 
ثروتمندان جامعه قطع شد عواید حاصل از آن باید به افزایش 
یارانــه نقدی دهک های محروم جامعــه اختصاص یابد. 4۱.۷ 
درصد معتقدند این عواید صرف توســعه کشور، مانند افزایش 
اشــتغال، بهداشــت و درمان و پروژه های عمرانی شود. 28.۷ 
درصد نیز اعالم کرده اند، این عواید بهتر اســت، صرف افزایش 

مبلغ یارانه نقدی خانوارهای دارای معلول شود.
نتایج دیگر این نظرســنجی حاکی از آن اســت که اکثر مردم 

ایران موافق صرف درآمدهای حاصل از حذف یارانه دهک های 
ثروتمند هر اســتان جهت اشتغال و محرومیت زدایی در همان 
استان هستند.  در این راستا سؤالی از پاسخگویان با این مضمون 
پرسیده شده است: »اگر دولت بخواهد با محوریت استانداران  
یارانه دهک های ثروتمند جامعه را حذف کند و مبلغ آن را در 
همان استان جهت ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی صرف کند، 
شــما موافقید یا نه؟«. نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که 
۷6.8 درصد پاســخگویان با این امر موافقت کرده و 22 درصد 
نیز مخالف این کار بوده اند. ۱.2 درصد نیز به این ســؤال پاسخ 
مشــخصی نداده اند. محور دیگر نظرســنجی به دیدگاه مردم 
در خصــوص مبلغ فعلی یارانه نقدی اختصاص داشــت. نتایج 
نظرســنجی نشان داد ۹۳.۳ درصد پاسخگویان اعالم کرده اند، 
مبلغ یارانه فعلی بخش کمی از هزینه های زندگی خانوارشــان 
را پوشــش می دهــد. ۱.5 درصد گفته اند یارانــه فعلی بخش 
زیادی از هزینه های آنان را پوشــش می دهد و 4.8 درصد نیز 
اعالم کرده اند یارانه نقدی فعلی به میزان متوسطی هزینه های 
زندگی خانوارشــان را پوشــش می دهد. 0.۳ درصد نیز به این 

سؤال پاسخ مشخصی نداده اند.

ترقی اقتصادی : درآمدهای دولت در حوزه نفت به شــدت کاهش یافته و صادرات 
نفت به زیر ۳00 هزار بشــکه در روز رســیده است و طبق این درآمد به اجبار بودجه 
بدون احتســاب درآمدهای نفتی بسته خواهد شد. وحید شقاقی  شهری معتقد است 
از میان راه  کارهای موجود برای تنظیم بودجه بدون نفت، راه حل درســت ساماندهی 

درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی و اصالح یارانه پنهان است.
از فروردین سال ۱۳۹8 اصالح ســاختار بودجه در دستور کار سازمان برنامه وبودجه 
قرار گرفته اســت؛ مقام معظم رهبری هم در آبان ماه ســال ۱۳۹۷ به این مســئله 
تاکید کرده اند. علی ربیعی، ســخنگوی دولت هفته گذشــته خبر از برخی تغییرات 
در ساختار بودجه ســال ۱۳۹۹ داد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه 
هم درباره حذف درآمد نفت از بودجه جاری گفته اســت: »یارانه های پنهان و آشکار 
حــدود ۱۳00 هزار میلیارد تومان اســت که بخشــی از آن را جایگزین درآمد نفت 

خواهیم کرد.«
اگرچه اصالح ســاختار بودجه یک خواست تاریخی است اما شرایط بین الملل هم به 

اجرایی شــدن این آرمان به تعویق افتاده کمک می کند. آمریکا تالش کرده اســت 
بــا تحریم نفت ایران صادرات نفت را به صفر برســاند؛ دولت ترامپ نتوانســته این 
برنامه را عملیاتی کند اما توانســته با اعمال فشار به کشورها، سطح صادرات و درآمد 
نفتــی ایران را کاهش دهد. حاال اقتصاددان ها این گذر را فرصتی تاریخی برای ایران 
می داننــد تا به آرزوی دیرینه اقتصادی خود جامه عمل بپوشــاند و بودجه و اقتصاد 
کشور از دام طالی سیاه رها کند. اما الزمه تحقق هدف »بودجه بدون نفت« چیست؟

»وحید شقاقی  شهری«، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با »پایگاه خبری 
اتاق ایران« در پاسخ به این پرسش می گوید: بودجه بدون نفت برای دولت یک الزام و 
اجبار است و دولت اختیاری در انتخاب آن ندارد. زمانی می توانستیم از اختیار دولت 
برای انتخاب بین بودجه با نفت و بودجه بدون نفت حرف بزنیم که درآمدهای نفتی 
باال بود ولی اآلن دولت هیچ اختیاری ندارد و امکان بسته شدن بودجه با درآمدهای 

نفتی وجود ندارد.
شــقاقی  شــهری می گوید: درآمدهای دولت در حوزه نفت به شــدت کاهش یافته و 

صادرات نفت به زیر ۳00 هزار بشــکه در روز رسیده است و طبق این درآمد به اجبار 
بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته خواهد شد.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه خوارزمی از راهکارهای موجود می گوید: اصالح نظام یارانه 
پنهان، مولدســازی دارایی های دولت، انتشــار اوراق بدهی و افزایش مودیان مالیاتی  
دولت با این راهکارها می تواند بودجه بدون نفت تنظیم کند، همه این موارد اشاره شده 
نیاز به زیرساخت ها و الزامات حقوقی-قانونی، بانک اطالعاتی و بسترسازی الزم دارد.

دولت باید ســال آینده 500 هزار میلیارد تومان درآمد کســب کند تا بتواند بودجه 
را ببنــدد. در برنامه ریــزی دولــت باید حدود 200 هــزار میلیارد تومــان از منبع 
مالیات ها تأمین شــود؛ بخشــی از بودجه باید از محل انتشــار اوراق بدهی و بخشی 
از مولدســازی های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری ها و اصالح یارانه های 

پنهان تأمین شود.
به گفته شــقاقی  شــهری برای اصالح ســاختارها و اقدامات حقوقی خیلی دیر شده 
اســت؛ دولت باید خیلی زودتر برای این مســئله اقدام می کرد. حاال هم باید الزامات 
بسترسازی خیلی سریع فراهم شود تا این محورها سال آینده برای دولت درآمدزایی 

داشته باشد.
او ادامه می دهد: در شرایط تحریم و رکود اقتصادی دولت نمی تواند از بنگاه ها مالیات 
بیشــتری بگیرد و اصول علمی در دوره رکود این اســت که دولت مالیات بنگاه های 
اقتصادی را کمتر کند. دولت در این دوره باید پایه مالیاتی افزایش یابد؛ معافیت های 

بی معنا باید از بین برود.

ایجادموانعقانونیپیشرویتولیدرمزارزها
سرگیجهبینفعالیتقانونی

یاغیرقانونیماینرها
ترقی اقتصادی : به افرادی که هم اکنون در خانه، شرکت و مرکز تجاری و.. اقدام به 
تولید رمزارزها می کنند، مجوزی داده نخواهد شد در شرایطی مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرده اند که به زودی مجوز فعالیت تولید رمزارزها از جمله بیت 
کوین در کشور صادر می شود که همچنان خرید و فروش آن در صرافی ها غیرقانونی 
خواهد بود و مجوزها هم تنها به مجموعه هایی داده می شود که ماهیت صنعتی داشته 
باشند و عمال به افرادی که هم اکنون در خانه، شرکت و مرکز تجاری و.. اقدام به تولید 
رمزارزها می کنند، مجوزی داده نخواهد شد و فعالیت آن ها غیر قانونی است. همچنین 
به همه این موانع تولید رمزارزها باید قیمت برق را هم اضافه کرد زیرا تعرفه برق تولید 
رمزارزها از جمله بیت کوین برابر متوســط قیمت برق صادراتی محسابه خواهد شد. 
مصطفی رجبی مشــهدی سخنگوی صنعت برق گفته اســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت نیرو درحال نهایی کردن دستورالعملی برای فعالیت رمزارزها هستند که 
طبق آن قیمت برق بر مبنای میانگین قیمت برق صادراتی محاسبه خواهد شد؛ البته 
استخراج کنندگان می توانند برای خود نیروگاه هم احداث کنند که در آن شرایط قیمت 
گاز ۷0 درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه می شود. اما جدای از قیمت برق برای کسانی 
که از این پس می خواهند به صورت قانونی و با دریافت مجوز بیت کوین و... در کشور 
تولید کنند مهم ترین چالش فروش آن خواهد بود زیرا فروش بیت کوین در صرافی ها 
همچنــان ممنوع و غیرقانونی خواهد بود و افراد باید به روش هایی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درنظر گرفته است ارز خود را به دست بیاورند:» ۱- خرید مواد اولیه برای 
تولید و پرداخت آن از طریق ارز دیجیتال 2- در نقل و انتقاالت مالی بین المللی )باتوجه 
به اینکه ارز دیجیتال تحریم نیســت( و تبدیل آن به دالر یا واردات کاالهایی که برای 
کشور مورد نیاز است.« در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایطی را برای فروش 
رمزارزها از جمله بیت کوین های قانونی در نظر گرفته است که از طریق آن بخشی از 
مشکالت کنونی ارزی کشور را که به دلیل تحریم ها به وجود آمده است، حل کند. اما 
تولید کنندگان رمز ارزها با شرایط در نظر گرفته شده مخالف هستند و معتقدند قوانین 
و دستورالعمل هایی که برای تولید رمزارزها در کشور در نظر گرفته شده است نه تنها 
تولیدکنندگان کنونی را به ادامه تولید رمزارزها تشویق نمی کند که یا آنها را به سمت 
کوچ به کشورهای دیگر هدایت می کند و یا اینکه آن ها را به سمت تولید زیرزمینی و 
غیرشفاف و مخفیانه هدایت می کند. 6 مردادماه هیأت وزیران، با استخراج فرآورده های 
پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت موافقت کرد اما به اعتقاد تولیدکنندگان رمزارزها این مصوبه نه تنها 
فعالیت ماینرها در کشور را ســرعت نبخشید که موانع بسیاری هم پیش روی آن ها 
گذاشت تا جایی که در ماه های گذشته برخی از تولیدکنندگان رمزارزها به کشورهای 
دیگر کوچ کرده اند و عمال فرصت سوزی در کشور رخ داده است. درحالی که مسئوالن 
کشورما در پیچ و خم تصمیمات درباره بایدها و نبایدهای  استخراج ارزهای دیجیتال 
هســتند؛ کشورهای همیسایه و منطقه در آسیانه میانه و روسیه به فکر ایجاد ظرفیت 
هایی برای جذب ســرمایه گذاران استخراج ارز دیجیتال افتادند و خیلی زود توانستند 
بســترهایی را برای این کار فراهم کنند آن چنان که حتی ماینرهای ایرانی هم شروع 
به کوچ به این کشورها کردند. مجید حسینی نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به 
خبرگزاری ایسنا گفته است:» تعلل در تصمیم گیری درباره رمزارزها )بیت کوین( باعث 
شده فرصت نقش آفرینی در این عرصه از ایران گرفته شود و دیگر کشورهای منطقه در 
حال جذب استخراج کنندگان بیت کوین هستند. از چند ماه قبل که دولت به موضوع 
رمزارزها ورود کرد، به طور دقیق تکلیف این حوزه مشــخص نشد و در چنین فضایی 
بسیاری از استخراج کنندگان بیت کوین کار خود را متوقف کردند یا به دلیل غیرقانونی 
اعالم شــدن آن، مورد پیگرد قرار گرفتند.« در حال حاضر ماینرهای ایرانی باتوجه به 
افزایش هزینه های تولید رمزارزهای دیجیتال و پیچیدگی های قانونی به کشــورهای 

روسیه، گرجستان، قزاقستان و … می روند.

3تصویرصندوقبینالمللیپول
ازآیندهایران

ترقی اقتصادی: صنــدوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از چشــم انداز 
۳شاخص کلیدی رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در جهان و البته کشورهای 
منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، اعالم کرد نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری 

میالدی به منفی ۹.5درصد می رسد ولی نرخ تورم کاهش و بیکاری افزایش می یابد.
این نهاد بین المللی پیش  بینی کرده اقتصاد ایران در ســال 2020 میالدی دیگر رشد 
منفــی اقتصادی را تجربه نخواهد کرد. چند روز پیــش بانک جهانی اعالم کرده بود 
هرچند در پایان سال 20۱۹ اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد، اما می تواند 
نخستین رشد مثبت خود پس از تحریم های اخیر را در سال  آینده میالدی تجربه کند.

IMF اقتصاد ایران از لنز
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای 
ایران را کاهش داد. این نهاد با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا پیش بینی کرد رشد 
اقتصادی ایران در سال 20۱۹ منفی ۹.5 درصد باشد که ۳.5 درصد بیشتر از پیش بینی 
قبلی آن است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعالم کرده بسیاری از کشورهای 
نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکالت شدید کالن اقتصادی دست به 
گریبان خواهند بود. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳5.۷ درصد پیش بینی 
اما اعالم کرده با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در ســال 2020 شاهد تورم ۳۱ درصدی 

در ایران خواهیم بود.
روایت دولت از اقتصاد

این برآوردها در حالی منتشــر شــده که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان 
امسال را ۱0.5درصد تخمین زده که نسبت به تابستان سال قبل ۱.8درصد کاهش 
یافته اســت. البته برای محاسبه نرخ اشــتغال و بیکاری برای نخستین بار، مرکز 
آمار ایران، شــاخص جمعیت فعال اقتصادی را از ۱0سال به ۱5سال افزایش داده 
است. بر این اســاس جمعیت بیکار ایران در تابستان امسال 2میلیون و 8۹4هزار 
و 2۹8نفر برآورد شــده اســت. پیش از این هم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه در بهار امســال، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است 
0.4 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل رشــد داشته است، گفته  هر چند این 
رشــد کمتر از توان بالقوه است، ولی با توجه به رشد منفی ۳فصل قبل از آن و در 
کنار شــروع کاهش تورم، امیدوار کننده است. حسن روحانی، رئیس جمهور هم با 
بیان اینکه حتی در عرصه اقتصاد نیز موفقیت های خوبی به دست آورده ایم، گفت: 
بعد از ۱8 ماه فشار اقتصادی دائم و بی سابقه، شاهد کاهش نرخ تورم و رشد مثبت 

اقتصادی در کشور هستیم.
وداع با رشد نفتی

دولت ایران تالش می کند با نجات بودجه جاری ساالنه خود از درآمدهای نفتی، جلوی 
شوک ناشی از نوسان قیمت نفت و البته اثرپذیری از تحریم های نفتی را کاهش دهد 
و مانع از تأثیر شــاخص رشــد اقتصادی از این شاخص شود؛ کاری سخت و پیچیده 
که اســتمرار آن به سیاست های ســال های پیش روی دولت بستگی دارد. برآورد های 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از شاخص رشد اقتصادی ایران عمدتا بر مبنای 
صادرات روزانه ۱.2میلیون بشکه ای نفت قرار دارد و احتمال مثبت شدن رشد اقتصاد 
کشورمان درصورت کاهش فشارها بر صادرات نفت ایران در آینده دور از انتظار نیست. 
برخی شاخص های اخیر ازجمله اعالم رشد مثبت اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری و تورم 
نشانه هایی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی دارد و فعاالن اقتصادی ایران هم می گویند 
شاخص کسب و کار در تابستان امسال نسبت به ۳فصل قبل آن اندکی بهتر شده است. با 
این حال، برای اطمینان از خروج اقتصاد ایران از تله رکود اقتصادی، دست کم باید رشد 
مثبت اعالم شده در فصل تابستان، پاییز و زمستان امسال تداوم داشته باشد. افزون بر 
اینکه سیاستگذاران اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور از تله رکود تورمی، راهی سخت 
در پیش دارند. نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به منفی ۹.5درصد و سال آینده میالدی 
به صفر درصد می رسد.  پیش بینی می شود نرخ تورم ایران از ۳5.۷درصد سال 20۱۹ 
به ۳۱درصد در سال 2020 کاهش یابد.  ایران پس از سودان، رتبه دوم تورم را در بین 
کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه دارد.  کشورهای سودان، ایران، ترکمنستان، مصر 
و ازبکستان در سال جاری میالدی با تورم دورقمی مواجه می شوند.  نرخ بیکاری ایران 

از ۱6.8درصد در سال 20۱۹ به ۱۷.4درصد در سال 2020 میالدی افزایش می یابد.

ترقی اقتصادی : ســه اقتصاددانی که به جایزه نوبل رسیدند 
با مطالعات تجربی خود از طریق روش آزمایشــگاهی، تاثیرات 
جدی روی زندگی مردم به خصوص در حوزه آموزش و سالمت 
داشته اند. تنها در یک مورد، آن ها زندگی 5 میلیون دانش آموز 

هندی را از طریق تحصیل درمانی متحول کرده اند.
»بسیار مهم است که ریشه های عمیق فقر جهانی شناخته شوند. 
برخی اوقات سیاســت گذاران در مورد فقرا کلی گویی می کنند 
آنهــا از عباراتی مانند اینکه فقرا آدم هایی تنبل و با ســرمایه 
انســانی پایین بوده استفاده می کنند. بدون اینکه به ریشه فقر 
بپردازند و در بطن زندگی فقرا و اقشار آسیب پذیر وارد شوند.« 
»استر دوفلو« بعد از آنکه امسال جایزه نوبل اقتصاد را دریافت 
کرد، چنین ســخن گفت. جمالت کوتاه او، برآمده از کارهای 
عمیق شان بود.  دوفلو به همراه دو اقتصاددان دیگر نوبل امسال 
را به دلیل کارهای موثرشــان در حــوزه فقر از آن خود کردند. 
دوفلو با 46 ســال، دومین زن برنده نوبل اقتصاد و جوان ترین 
برنده این جایزه است. او همسر »آبهیجیت بانرجی« است و هر 
دو در دانشگاه  ام آی تی تدریس می کنند. »مایکل کریمر«، دیگر 
برنده نوبل اقتصاد امسال و استاد دانشگاه هاروارد است. این سه 
اقتصاددان نه در کتاب های دانشــگاهی بلکه در میدان واقعی 
اقتصاد، زندگی میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان را تغییر 
داده انــد. آن ها از طریق مطالعات میدانی و تجربی با اســتفاده 
از روش »آزمایشــگاهی« و تحلیل »جزء به کل« از یک طرف 
تغییرات جدی در علم اقتصــاد و پژوهش های اقتصادی ایجاد 
کرده اند و از طرف دیگر، در جهت دهی سیاست های اقتصادی 
به خصوص در حوزه اقتصاد خرد، اقتصاد خانوار، اقتصاد آموزش 

و اقتصاد تحصیل موثر بوده اند. 
راه نجات 7۰۰ میلیون فقیر 

»بهتریــن راه برای طراحی اقداماتــی برای کاهش فقر جهانی 
چیســت؟ ســه اقتصاددان نوبلیست با اســتفاده از تحقیقات 
نوآورانه بر اســاس تجربیات میدانی پاســخ این سوال را پیدا 
کرده اند، ســوالی که برای انسانیت حیاتی است.« آکادمی نوبل 
در مطلبی کــه در توضیح کارهای این اقتصاددان ها منتشــر 
کرده، چنین نوشته اســت.  بر اساس این گزارش، طی دو دهه 
گذشته، استانداردهای زندگی مردم تقریبا در همه جهان بهبود 
یافته است. رفاه اقتصادی )بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه( 
در فقیرترین کشورها طی ســال های ۱۹۹5 تا 20۱8 دو برابر 
شده است.  نرخ مرگ ومیر کودکان از ۱۹۹5، نصف شده و سهم 

مشارکت کودکان در مدرســه نیز از 56 به 80 درصد افزایش 
یافته است.  بر خالف این پیشــرفت ها، چالش های غول آسایی 
هنــوز باقی  مانده اند. هنوز بیــش از ۷00 میلیون نفر با درآمد 
بســیار پایین زندگی می کنند. هنوز ساالنه 5 میلیون کودک 
پیش از آنکه به ســن 5 سالگی برســند، می میرند؛ آن هم به 
خاطر بیماری هایی که به ســادگی و ارزانی قابل پیشــگیری و 
درمان است. هنوز نیمی از بچه های جهان مرسه را بدون سواد 

ابتدایی و مهارت های عددی، ترک  می کنند. 
بر همین اســاس، آکادمی نوبل می نویسد:»برای مبارزه با فقر 
جهانی ما باید موثرترین روش های عمل را شناسایی کنیم. این 
اقتصاددان ها نشان داده اند که مساله فقر جهانی از طریق خرد 
کردن آن به تعدادی از ســواالت کوچک تر اما ارزشــمندتر در 

سطح فردی و گروهی، قابل حل است.«
آن ها سپس با اســتفاده از آزمایش های میدانی به هر کدام از 
این ســواالت پاسخ می دهند. در 20 ســال، این رویکرد شکل 
تحقیقات حوزه اقتصاد توسعه را متحول کرده است. این رویکرد 
در حال حاضر جریان ثابتی از نتایج واقعی را ارائه می دهد و به 

کاهش مشکالت فقر جهانی کمک می کند. 

 تفاوت های زیادی بین آگاهی از بهره وری بین کشورهای فقیر و 
ثروتمند وجود دارد. با این حال، همانطرو که آبهیجیت بانجری 
و اســتر دوفلو یادآور شده اند، مسئله تفاوت بهره وری تنها بین 
کشورهای فقیر و ثروتمند نیست، بلکه حتی در میان کشورهای 

فقیر نیز تفاوت های جدی دارد. 
برخــی از افراد یا شــرکت ها از آخرین تکنولوژی ها اســتفاده 
می کنند، در حالی که دیگران با تولید کاال و خدمات یکســان 
شــیوه های منسوخ شــده تولید را به کار می گیرند. در نتیجه 
میزان پایین بهره وری به دلیل عقب ماندن افراد و شــرکت ها 
از تغییرات روز اســت. آیا این مشــکل به دلیل بی اعتباری و 
سیاست های ضعیف است؟ یا نشان می دهد که مردم در تصمیم  

گیری برای سرمایه گذاری های منطقی مشکل دارند؟
نمونه ای از مطالعات اقتصادی نوبلیست ها 

یکی از مطالعات این اقتصاددان ها، مطالعه درمورد مشــکالت 
آموزشــی دانش آموزان بوده  اســت. آنها به دنبال پاسخ به این 
ســوال رفته  که چه مداخالتی بازدهی تحصیلی را با کمترین 
هزینه باال می برد؟ در کشــورهایی با درآمد پایین، کتاب های 
درســی کم یاب هستند و بچه ها معموال با گرسنگی به مدرسه 

می روند. آیا بازدهی تحصیلی دانش آموزان در صورت دسترسی 
به کتاب های درســی بیشتر بهبود می یابد؟ و یا آیا دادن وعده 

غذایی رایگان به بچه ها موثرتر است؟ 
در میانه دهه ۹0، مایــکل کرمر و همکارانش تصمیم گرفتند 
که بخشــی از تحقیقات شان را از دانشگاه های شمال امریکا به 
مناطق روســتایی غرب کنیا منتقل کنند تا پاسخ این سواالت 

را پیدا کنند. 
آن ها چندین آزمایش میدانی را با اســتفاده از یک ســازمان 
مردم نهاد انجــام دادند. کرمر و همکارانــش برای این مطالعه 
چندین مدرسه را که نیاز به حمایت داشتند انتخاب و آن ها را 
به دو گروه تقسیم کردند. به دانش آموزان یک گروه از مدارس 
کتاب های درســی بیشتر دادند و به دانش آموزان گروهی دیگر 

وعده غذایی رایگان دادند. 
این آزمایش ها نشــان داد که نه کتاب های بیشــتر و نه غذای 
رایگان تفاوتی در بازدهی یادگیری دارد. اگر کتاب های درسی 

تاثیری هم داشتند، تنها روی بهترین دانش آموزان بود. 
مطالعات بعدی نشــان داد که مشــکالت ابتدایی آموزشی در 
بسیاری از کشــورهای کم درآمد به دلیل فقدان منابع نیست. 
بلکه بزرگترین مشکل این اســت که نحوه آموزش با نیازهای 

دانش آموزان سازگار نیست. 
آن ها مطالعات دیگری در هندوستان و کنیا انجام دادند و اثبات 
کردند که با تحول در شیوه های آموزش، بحران یادگیری حل 
می شود. این مطالعه آن ها در حوزه »تحصیل درمانی« منجر به 

بهبود زندگی حدود 5 میلیون کودک هندی شده است. 
مثال دیگری از کارهای تجربی آنها روی نتیجه یارانه هایی بوده 
که در حوزه سالمت در اقتصاد بسیاری از کشورها مورد مطالعه 
قرار گرفته اســت. در مطالعه ای آن ها نشــان داده اند که نوعی 
آنتی بیوتیک را ۷5 درصد از والدین زمانی که رایگان باشــد، به 
فرزندان شــان می دهند اما اگر کمتر از یک دالر قیمت داشته 
باشــد، تنها ۱8 درصد از پدر و مادرها برای بچه هایشان هزینه 

این دارو را می پردازند. 
مطالعات تکمیلی آن ها نشــان داده اســت کــه همه چیز تنها 
مربوط به حساســیت خانواده ها نســبت به قیمت ها نمی شود 
بلکه به کیفیت خدمات نیز بستگی باالیی دارد. برای مثال، در 
مناطق فقیر کلینیک های سیاری برای واکسیناسیون کودکان 
وجود دارد اما کارمندان این کلینیک ها اغلب سر کار خود حاضر 

نمی شوند.

نوبل اقتصاد به فقر رسید 
تحولدراقتصادتوسعه

FATFمهلتایرانرابیشاز4ماهدیگرتمدیدکرد

FATFآخرینفرصت

طبقنظرسنجیمشخصشد

یارانهثروتمندان،صرفقشرمحرومشود

راهکارهاییبرایتنظیمبودجهبدوننفت،
حذفمعافیتهایمالیاتیواصالحیارانهپنهان

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 79 - نیمه دوم مهر 1398

گزارش 

ایـــراناقتصــاد   2



ترقی اقتصادی : به دنبال اجرای موفقیت آمیز معامالت گواهی سپرده 
پســته در بورس کاالی ایــران و آغاز فصل جدیــدی در معامالت این 
محصول، قرارداد آتی پسته نیز از 2۱ مهر ماه در بازار مشتقه بورس کاال 

راه اندازی شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت. 
قراردادهای آتی قراردادهایی هســتند که فروشنده براساس آن متعهد 
می شود در سر رسید معین، مقدار معینی از کاالی مشخص را به قیمتی 
که االن تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد 
می شود کاال را با همان مشخصات خریداری کند. این ابزار معامالتی در 

بستر سامانه معامالتی ابزار مشتقه صورت می گیرد.
فرهنگ سازی فرایندی مستمر و نه مقطعی است

علیرضا ناصر پور معاون توســعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی 
ایــران در گفت و گو با ترقی اقتصادی گفت: با توجه به بررســی هایی 
که با همکاری فعاالن حوزه پســته در اســتان های خراسان و کرمان 
صورت گرفــت و نیز کارگروه تخصصی که با مشــارکت اتاق بازرگانی 
کرمان شــکل گرفت اســتانداردی با توجه به بیشترین میزان تولید در 
ســال جاری تعریف و تعیین گردید. براســاس این بررسی ها فعال و در 
فاز نخســت معامالت آتی و گواهی سپرده پسته بر روی پسته فندوقی 

شکل گرفته است.
وی درخصوص فرهنگ سازی درباره دو ابزار معامالتی اخیر بر روی 
پسته گفت: هم بورس کاال و هم شرکت های کارگزاری دوره هایی 
را در شهرستان های استان های کرمان برگزار کرده اند و قرار است 
این دوره ها افزایش یابد. برخی دوره ها به صورت آنالین اســت و 
برخی نیز توســط اتاق های بازرگانی برگزار خواهد شد. برگزاری 
دوره ها و فرهنگ سازی در این باره باید به صورت مستمر صورت 
گیرد چراکه فرهنگ ســازی یک فرایند است و مقطعی نمی توان 
به آن نگاه کرد. امیدواریم سریع تر بتوانیم از امکانات وزارت جهاد 

کشاورزی نیز در استان ها در بخش آموزش استفاده نماییم.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران بازار پسته را 
بــازار بزرگی خواند و گفت: گردش مالی و ارزش بازار این محصول قابل 
توجه است و با توجه به تولید پسته که امسال برآورد می گردد بیش از 

200 هزار تن باشد معادل ۳0 هزار میلیارد تومان می باشد.
ناصرپور درخصوص انبارهای پذیرش شــده پسته نیز به ترقی اقتصادی 
گفت: در حال حاضر دو انبار یکی در زرند و دیگری در سیرجان پذیرش 
شده و انبارهایی هم در کرمان، رفسنجان، زنگی آباد و خراسان و سمنان 

درحال پذیرش هستند و پیش بینی ها این است که تعداد انبارها تا پایان 
سال به 5 انبار برسد.

بورس امن ترین فضا برای عرضه به موقع محصول و به قیمت 
مناسب است

علی خان محمدی عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز 
در گفــت و گو با ترقی اقتصادی، بــورس را یکی از امن ترین فضاهایی 
خواند که تولیدکنندگان می توانند از زیرساخت هایش جهت عرضه به 

موقع محصول و به قیمت مناسب استفاده نماید.
وی گفت: اســاس بورس های کاالیی در دنیا این اســت که از ابتدای 
کشــت، سفارشــات الزم را از طریق  NGOها و تشکل های تولیدی 
ارائــه دهد و در مقابل پارامترها و آیتم هایی که جامعه مصرف نیازمند 
خرید آن بوده و طالب آن می باشد را از سطح جامعه جمع و در اختیار 

تولیدکننده بگذارد.
خــان محمدی افــزود: چنین اقدامــی نه تنها امنیت شــغلی را برای 
تولیدکننــده فراهم می آورد و باعث می شــود انزوایی در بخش تولید 
ایجاد نشود بلکه تامین نیاز مصرف کننده با کیفیت مطلوب را نیز سبب 
خواهد شد. این مزیت ها در کنار شفاف سازی قیمت محصوالت مطرح 
می گردد و دیگر نیاز نیست باغداران به قیمت های ارزان محصول خود 

را به واسطه ها بفروشند.
وی با تاکید دوباره این موضوع که بورس به دلیل مشــخص بودن 
خط مشــی ها، امنیت الزم را برای تولیدکنندگان و کشــاورزان 
فراهــم می کند گفــت: منابع مالی مورد نیاز باغــداران از طریق 
بــورس تامین و در اختیــار آنان قرار خواهد گرفــت و از طریق 

پشــتوانه تولید، امنیت شغلی کشاورزان نیز فراهم می شود 
و چون کشــاورزان تامین مالی و نیز تامین مکانیزاســیون 
و نهاده شــده اند و کارشناســی و نظارت می شوند بدون 

دغدغــه اقدام به تولید می کنــد. از طرف دیگر چون 
طــرف معامله مصرف کنندگان، بورس می باشــد 
و کیفیــت از الزامــات بورس اســت در نتیجه از 
محصول دریافتی اطمینان خاطر را خواهد داشت. 

لذا در حوزه پسته بهره گیری از ظرفیت بورس کاال 
را نبایــد نادیده گرفت و حضور پر رنگ بورس در بازار 
پســته، تولید و عرضه محصول با کیفیت و متناسب با 

نیاز بازار را با قیمتی شفاف رواج می دهد. 

دست دالالن از بازار پسته کوتاه تر شد
 ســعید بزمی یکی از باغداران پسته خراســان رضوی در گفت و گو با 
ترقی  اقتصادی ورود پسته به بورس کاال را خوش یمن خواند و گفت: این 
اقدام عالوه بر شــفاف سازی قیمت ها، سبب کوتاه شدن دست دالالن 
و واســطه ها از بازار پسته شده و سود حاصله را مستقیما به کشاورزان 
و باغداران می رســاند و نفع آن برای فروشنده نهایی که قصد عرضه به 

بازار را دارد خواهد بود.
وی به موضوع کاهش مصرف پســته در بازار داخل اشــاره کرد و اظهار 
داشت: مصرف داخلی پسته به جهت کاهش قدرت خرید جامعه، طی دو 
سال گذشته بسیار کم شده است و این کاال در سبد غذایی مردم کمرنگ 

شده و در نتیجه پسته بیشتر جنبه صادراتی پیدا کرده است. 
بزمی اســتقبال از معامالت آتی پسته در بورس و استقبال کشاورزان از 
این ابزار معامالتس را منوط به فرهنگ سازی دانست و گفت: نیاز است 
بورس و ابزارهای معامالتی آن به باغداران معرفی شود و این امر مستلزم 
برگزاری دوره های آموزشــی با همکاری بورس کاال و جهاد کشاورزی 

مناطق پسته خیز کشور است.
وی برداشت پســته در سال جاری را به سبب بارندگی های اوایل سال 
قابل توجه ارزیابی کرد و اظهار داشت: به جهت همین بارندگی ها افت 
مزارع کم شــده و می توان مدعی بود که پسته ارگانیک به بازار عرضه 
گردیده اما قیمت آن نســبت به ســال قبل کاهش ۳0 درصدی داشته 
است. وی به ترقی اقتصادی عنوان کرد: پروسه عرضه و پذیرش در بورس 
کاال و اســتفاده از دو ابزار جدید معامالتی بورس یعنی گواهی سپرده و 
معامالت آتی پسته در منطقه خراسان رضوی هنوز نیازمند اطالع رسانی 
اســت تا شاهد بهره بردن باغداران از این امکان بورس باشیم. متاسفانه 
در کشور هنوز هم بسیاری از فرآیندهای تولید و معامله پسته به صورت 
سنتی انجام می شود لذا پیشنهاد به بورس کاال این است که دوره های 
آشنایی با بورس را در اقصی نقاط ایران و برای تمام باغداران پسته برگزار 

نمایند تا نسل جدید با گواهی سپرده و معامالت آتی پسته آشنا شود.
محمد هنرمند یکی از تجار پسته هم به ترقی اقتصادی گفت: باغداران 
پسته اکنون نمی دانند پسته خود را با چه قیمتی در بازار عرضه نمایند از 
اینرو درصورت ثبات نرخ ارز در بازار، معامالت آتی پسته به نفع باغداران 
خواهد بود، البته اظهار نظر درمورد این ابزار معامالتی کمی زود است اما 
درمجموع به اعتقاد من درخصوص پسته باید برحسب نیاز بازار قیمت ها 
تعییــن و مکانیزم عرضه و تقاضا بر نرخ ها حاکم شــود. باید بدانیم که 

متاسفانه در حوزه پسته هنوز هم بسیاری از مسائل به 
انجام  صورت سنتی 

و پیگیری می شود 
و بایســتی سواد 
و  کشــاورزان 

باغداران در زمینه بورس و ابزارهای آن باال رود.
وی افزود: براســاس برآورد انجمن پســته، تولید پسته ایران در سال 
جاری 220 تا 250 هزار تن برآورد شــده اســت امــا 220 هزار تن 

محتمل تر می باشد. 
هنرمند سهم صادرات از تولید پسته را تا سال های قبل 80 درصد خواند 
و خاطرنشان کرد: تا چند سال قبل تنها 20 درصد پسته تولیدی در بازار 
داخل مصرف می شــد اما از دو سال قبل به جهت گران شدن ناگهانی 
پســته و کاهش توان خرید مردم، این سهم کمتر شده و به ۱5 درصد 
رسیده اســت و در سال جاری این سهم علی رغم افت قیمت پسته در 

بازار اما به ۱0 تا ۱2 درصد کاهش خواهد یافت.
وی مجددا با تاکید بر اینکه یکی از مشــکالت حوزه پسته، سنتی بودن 
بســیاری از فرآیندهای آن اســت تصریح کرد: بســیاری از فعاالن این 
حوزه سواد آشنایی با بورس را ندارند درنتیجه پروسه شناخت ابزارهای 
معامالتــی نوین بورس کاال در بــازار این محصول زمان بر خواهد بود و 
شــاید امسال هم همان روند سنتی سال های قبل در بازار اتفاق بیافتد 
اما قطعا از ســال های بعد و با برگزاری دوره های آموزشی، این موضوع 
در میان باغداران و بازیگران اصلی بازار پســته جا بیافتد و سواد و علم 
آنان ارتقا یابد تا بورس به عنوان ابزار شــفافیت قیمت در بازار پسته نیز 

کارایی خود را بدست آورد.
شبکه سازی استارت آپ های فعال در حوزه پسته راهکار 

فرهنگ سازی معامالت آتی و گواهی سپرده کاالیی
علــی اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی با توسعه بازارهای تجاری و ابزارهای معامالتی و 
مالی بورس و بازار سرمایه ازجمله گواهی سپرده پسته و بازاریابی پسته 
موافق اســت گفت: عالوه بر این ها، وزارت جهاد کشاورزی با 
استارت آپ ها، روش های نوین به نحوی که عرضه کنندگان 
و متقاضیان خرید متنوع شــده و امکانات کافی میان آنها 

توزیع شود نیز موافق است.
وی افزود: این اقدامات ســبب خواهد شد در کنار ایجاد منابع 
مالی جدید، کیفیت نیز ارتقا یابد و امکان ذخیره ســازی و 
استفاده از اوراق فراهم گردد، لذا وزارت جهاد کشاورزی 

با این موارد موافق است.
مهرفرد ضمن تایید این مطلب که فرآیند تجارت اگر به 
درســتی برنامه ریزی و توسعه یافته باشد قادر خواهد بود 

تولید را رونق داده یا به زمین بزند اظهار داشت: پسته و سایر محصوالت 
خشــکباری، کاالهایی با ماندگاری باال محسوب می شوند لذا بایستی 
ابزارها و امکانات تجارت درخصوص آنها ارتقا پیدا کند و در این راه، بحث 

های ذخیره سازی و فرآوری مطرح می گردد.
وی ادامه داد: در کشــور بیش از ۱60 واحد فرآوری و بسته بندی پسته 
وجود دارد و بیش از 60 واحد نیمه تمام درگیر موجود اســت که ظرف 

یک تا دو سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشــاورزی پتانسیل تولید پسته در کشور و 
صادرات آن را باال خواند و گفت: متوسط تولید پسته کشور در محدوده 
۳00 هزار تن اســت و متوســط صادرات پسته ایران ۱25 تا ۱۳5 هزار 
تن به صورت ســالیانه می باشد. در ســال ۹6 صادرات پسته ایران در 
باالترین ســطح و در حدود ۱40 هزار تن بود اما در ســال گذشته موج 
گرما باعث شــد تولید کاهشی و در نتیجه صادرات به 50 هزار تن افت 
نماید. گردش مالی این محصول با احتســاب مصرف داخلی و صادرات 
ساالنه 2.5 میلیارد دالر برآورد می گردد و برای افزایش آن در یک دوره 
زمانی تنها راهکار، بهره گیری از ظرفیت های تجاری و توســعه تجارت 
آن هم در پســته است که اقلیم کشور به آن جواب می دهد و ظرفیت 

تجاری خوبی دارد.
مهرفرد اصلی تریــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پســته جهان را 
آمریکا، ایران، ترکیه و چین عنوان کرد و افزود: در ایران ۱4 استان این 
کاالی مقاوم را تولید می کنند و عالوه بر این امکان توسعه تولید آن در 

سایر نقاط کشور نیز وجود دارد. 
وی یکی از پیشنهادات برای فرهنگ سازی ابزارهای معامالتی بورس 
کاال در حوزه پســته برای فعاالن این بخش را پیوند اســتارت آپ ها 
با بورس عنوان کرد و گفت: اســتارت آپ هایی در کشــور مشــغول 
به فعالیت هســتند که مشــاوره هــای فنی برای ارتقــا محصول یا 
فروش محصوالت ارائه می دهند لذا بهتر اســت این اســتارت آپ ها 
شــبکه سازی شــوند چراکه این اســتارت آپ ها هر کدام بخشی از 
تولیدکنندگان و نیز مشــتریان را در بر می گیرند و شــامل می شوند 
درنتیجــه در آینده می توان بر فرهنگ ســازی ایــن ابزارهای مالی 
امیدوار بود. یکی دیگر از راهکارها، توســعه تقاضاست چراکه ظرفیت 
خوبی در حوزه پســته کشــور وجود دارد و ساالنه ۱4 هزار هکتار به 
این ظرفیت افزوده می شــود و حدود ۳0 تا 50 هزار هکتار بازسازی 

و اصالح می گردد.

ترقی اقتصادی:  روند بورس تهران با ریزش شاخص کل، موجی از سردرگمی و هیجان 
این بازار را فرا گرفته اســت. فروش ســنگین کدهای حقوقی در سهام مختلف، یکی از 
دالیل اصلی آغاز روند نزولی شــاخص بوده که دیگر سهامداران را نیز هیجان زده کرده 
و بازار را به سمتی کشانده که حاال حتی خرید حقوقی ها در نمادهای شاخص ساز نیز 

نمی تواند روند آن را تغییر دهد.
بررسی تحوالت بازار سرمایه نشان می دهد، فشار فروش کدهای حقوقی ، یکی از متهمان 
اصلی هیجان زدگی بازار بوده و باعث عقب نشــینی خریداران شــده است. در این میان 
برخی کدهای حقوقی با قرار گرفتن در سرخط فروش سهام بیش ازپیش به هیجان بازار 
دامن زدند و برخی نیز با جلوگیری از برگشت سهام باعرضه های آبشاری، هر تالشی از 

سوی فعاالن بازار سرمایه برای عادی سازی فضا را نابود کردند.
به نظر می رســد بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز 
برای شــبکه بانکی یکی از دالیل اصلی فروش کدهای حقوقی در نمادهای بانکی باشد 
که به دلیل لیدری تعدادی از نمادهای بانکی در روزهای اخیر باعث شد فشار فروش به 

سایر سهام نیز سرایت کند.
در این میان، اختالف دیدگاه و تعارض پنهان میان جناح های سیاسی نیز یکی از دالیل 
ریزش بورس عنوان شده است خصوصاً که ریزش اخیر، بالفاصله پس از حمایت حسن 
روحانی، رئیس جمهور از بازار سرمایه و تأکید او بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت درست 

اتفاق افتاد.
البته هم زمانی ریزش بازار سرمایه با حمایت روحانی از این بازار، مدیران سازمان بورس 
را بر آن داشت تا با فشار آوردن به صندوق های سرمایه گذاری و حقوقی های بزرگ بازار، 
شاخص سازی کنند و به هر قیمتی از سقوط شاخص کل جلوگیری کنند. در این میان، 
بدون اینکه فضای کلی بازار تغییر خاصی را شــاهد باشد، یک بار شاخص کل طی سه 
روز از حوالی ۳۱0 هزار واحد تا ۳۳0 هزار واحد پیشروی کرد؛ اما نهایتاً به واسطه فشار 
فروش سنگین در بازار قادر به عبور از سقف ۳۳0 هزار واحد نشد و دوباره با شدتی بیشتر 

نزول را در پیش گرفت.
در این وضعیت، یکی از ســناریوهای موردنظر فعاالن بازار سرمایه، یعنی تشکیل سقف 
دوقلوی شــاخص کل در محدوده ۳۳0 هزار واحد و افت سنگین آن در روزهای بعدی 
اتفاق افتاد و تا حدود تکلیف تحلیلگران با روند آتی بازار را روشن کرد اما در این میان 
تالش دوباره ســازمان بورس برای شاخص سازی باعث شد در شرایطی که اغلب سهام 
بازار در صف فروش قفل بودند، شــاخص کل به مد معامالت دســتوری در شرکت های 
بزرگ و شاخص ساز، در سه روز به صورت دستوری مثبت ماند و به زیان سهامداران دامن 

زد.در این صورت می توان سه سناریو برای ادامه روند بازار متصور بود.
ســناریوی اول برگشت شــاخص کل از حمایت ۳00 هزار واحد و آماده شدن آن برای 
صعود دوباره به هدف شکســت سقف ۳۳0 هزار واحد است که با توجه به جو هیجانی 

بازار چندان محتمل به نظر نمی رسد.
ســناریوی دوم، توقف ریزش شاخص کل در حمایت ۳00 هزار واحدی و خنثی شدن 

روند معامالت در این بازار اســت که به واسطه آن شاخص کل می تواند حتی تا چند ماه 
به صورت ســاید در این محدوده باقی بماند. در این وضعیت احتمال اصالح شــاخص تا 
محــدوده 2۹0 هزار واحد نیز وجود دارد امــا در این اصالح، برخالف ریزش اخیر لزوماً 
همه نمادها با افت قیمت مواجه نخواهند شد. در پایان این سناریو دوباره بازار وارد روند 
صعودی خواهد شد و حتی شاخص کل توان رسیدن به اهداف باالی 400 هزار واحدی 

را نیز خواهد داشت.
سناریوی سوم، بدترین سناریوی ممکن برای بازار است که به معنای نواخته شدن زنگ 
پایان بازی در این بازار است و مانند دی ماه ۹2، بازار را پس از ریزش قابل توجه قیمت، به 
سمت استراحت طوالنی مدت سوق می دهد. البته در این مورد میان تحلیلگران اختالف 
عقیده قابل توجهی وجود دارد اما به هرحال یکی از اتفاقاتی است می توان برای این بازار 

متصور بود.
نمی توان نگرانی عمیقی را برای بازار سرمایه متصور شد

در همین راستا ، سعید اســالمی به افت این روزهای شاخص بورس اشاره و بیان کرد:  
نوســانات موجود در بازار عالوه بر مسایل بنیادی ناشی از موضوعات رفتاری و روانی از 

سوی سهامداران بوده است.
وی به ســرمایه گذاران حقیقی که تجربه ســرمایه گذاری به صورت بلندمدت در بازار 
سرمایه را ندارند و تحت تاثیر جو روانی بازار به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری  
در بازار کرده اند، تاکید و بیان کرد: این افراد برای مدت زمان کوتاه با حجم گسترده ای 
از نقدینگی وارد بازار ســرمایه شــدند و بعد از کسب سود موردنظر تصمیم به خروج از 
این بازار گرفتند؛ بنابراین انتظار می رفت که این ســهامداران با انتشار خبری مبنی بر 
پیش بینی های صورت گرفته برای اصالح شــاخص بورس تصمیم به فروش سهام خود 

بگیرند.
اســالمی با بیان اینکه در چند ماه گذشــته بخش بزرگی از معامــالت بورس بر روی 
سهم های کوچکی که از پایه های بنیادی قوی برخوردار نیستند انجام شده است، گفت: 
به طور معمول انتظار نمی رود ســرمایه گذاران از طریق تحلیل های بنیادی قوی برای 

سرمایه گذاری در این سهم ها وارد بازار سرمایه شده باشند.
اســالمی افزود: در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که سهام موجود در بورس به صورت 
دســته جمعی رشد می کنند و یا با افت همراه می شوند اما در برخی مواقع بازار حالت 
طبیعی خود را طی می کند و در این زمان برخی از ســهم ها در حال افزایش و برخی 

دیگر در حال کاهش هستند.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه در وضعیت کنونی با انتخاب سهام بنیادی 
می توان قادر به کسب بازدهی بود، گفت: فعاالن با تجربه بورس می دانند موفقیت در بازار 
سرمایه سرمایه گذاری به صورت طوالنی مدت است نه اینکه سهامداران در زمان کوتاه 

وارد این بازار شوند و به سرعت تصمیم به خروج از این بازار بگیرند.
بازار سرمایه بدون افت و خیز معنا ندارد

در ادامه »مصطفی امید قائمی« کارشــناس بازار ســرمایه به ایرنا گفت: بازار همیشــه 
نمی تواند صعودی باشد اگر قرار باشد بازار همیشه صعودی و یا نزولی باشد دیگر فعالیت 

در این بازار معنایی ندارد.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد بازار افت و خیز نداشته باشد به صورت رسمی ماهیت خود 
را از دست خواهد داد، افزود: بازار باید با افت و خیز همراه باشد، این موضوع طبیعت بازار 

است و به هیچ عنوان نمی توان بازار را از این موضوع دور کرد.
امید قائمی با بیان اینکه اکنون بازار در رکود به ســر می برد و به هیچ عنوان نباید برای 
این عامل دنبال مقصر گشــت، اظهار داشــت: در همه دنیا بازارهای سرمایه گذاری با 
صعود و نزول همراه می شــود، فقط سرمایه گذاران باید نقطه صعود و خروج را به خوبی 

تشــخیص دهند و در ســرمایه گذاری احتیاط کنند که وقتی بازار با رکود همراه شد از 
بازار خارج شوند.

امید قائمی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاران سهم خود را براساس تحلیل فاندامنتال 
خریداری کرده باشند با ریسک و زیان کمتری مواجه می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: رقم ۱۱ هزار واحد برای ریزش شاخص بورس 
زیاد اســت اما باید درصد ریزش را نسبت به  رشد شاخص در نظر گرفت، زمانی هست 
که شــاخص کمتر از ۱00 هزار واحد بــود ۱۱ درصد ریزش به عنوان رقم باالیی تلقی 
می شــد اما اکنون که شــاخص به بیش از ۳00 هزار واحد رسیده است ۱۱ هزار واحد 

رقم باالیی نیست.
 به گفته وی، اکنون نمی توان نام این کاهش را ریزش دانســت بلکه اســم آن به عنوان 

اصالح تلقی می شود.
وی با بیان اینکه اکنون روند بازار در موقعیت بحران قرار ندارد، گفت: باید برنامه ریزی 
صورت گیرد تا دیگر شاهد ایجاد صف فروش در بازار نباشیم و سرمایه گذارن جدید که 

وارد بازار شده اند به سرعت تصمیم به فروش سهام خود نگیرند.
امیــد قائمی با بیان اینکه در چند وقت اخیــر با یک دوره طوالنی از رونق همراه بودیم 
بنابراین احتمال طوالنی شــدن دوره رکود طوالنی وجود دارد، افزود: با توجه به اخبار 
مثبتی که قرار اســت از شرکت ها در بازار منتشر شــود باید دید اثر آن در بازار به چه 

صورتی خواهد بود.
ریزش شاخص بورس مقصر ندارد

»حمید میرمعینی« کارشــناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برای افت چشمگیر بازار 
سرمایه نباید دنبال مقصر گشت به هر حال اصالح شاخص بورس روند طبیعی بازار است 

که بعد از هر دوره رشد باید آن را تجربه کرد.
وی با تاکید بر اینکه برای تعیین رونده آینده بازار باید منتظر اخبار و اتفاقات جدید بود، 
افزود: این اخبار و اتفاقات می توانند منفی باشد که جهت شاخص بورس را نزولی خواهد 
کرد و برعکس به دلیل اخبار مثبت شاهد ادامه روند صعودی شاخص بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اطالعات و قیمت فعلی سهام تا دو روز گذشته 
حاوی اطالعات مثبت شــرکت ها بود که بر روی روند بازار و ســودآوری شــرکت ها اثر 
گذاشــت اکنون اطالعات جدیدی باقی نمانده که بتواند بر روی قیمت سهام شرکت ها 

تاثیر بیشتری را بگذارد.
وی گفت: از این به بعد روند بازار وارد دوره استراحت خواهد شد و باید در انتظار اخبار 

جدید که تعیین کننده روند بازار هستند، باشیم.
میرمعینی با بیان اینکه سهامداران تازه وارد مقصر در افت شاخص بورس نیستند، گفت: 
روند فروشی که در بازار اتفاق افتاد توسط حقوقی ها شگل گرفت، افراد حرفه ای در این 

برهه از زمان بهتر توانستند سقف قیمتی را شناسایی و اقدام به فروش کنند.
میرمعینی روند کنونی بازار را طبیعی اعالم کرد و افزود: بازار نیازمند اســتراحت است، 
باید تا مدتها به این روند بازار عادت داشته باشیم تا خبر جدید بیاید و روند اصلی بازار 

را مشخص کند.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون گزارش 6 ماهه شرکت ها را در پیش داریم که به نظر می 
رســد این گزارش ها ارزنده و مطلوب خواهد بود اما گزارش تولید، فروش و سودآوری 
شــرکت های کوچک را باید بررســی کرد که به نظر گزارش این شــرکت ها قادر به 

پاسخگویی نیازهای بازار نیست.
این کارشــناس بازار سرمایه گفت: این امر منجر می شــود تا حدودی در قیمت سهام 
شرکت های کوچک شاهد ریزش باشیم اما شرکت های بزرگ که شاخص ساز هستند با 

مشکل چندانی مواجه نیستند.

نواخته شدن زنگ پایان بازی در بورس 
3سناریوپیشرویبازارسرمایه

موانعتامینمالیشرکتهایکوچک
ومتوسطدربازارسرمایه

ترقی اقتصادی: تامین مالی شــرکت های کوچک و متوسط از مسیر بازار سرمایه با موانع زیادی 
همراه است که تغییر نگرش در پیاده سازی سیاست ها مهم ترین چالش آن است.

دریافت تســهیالت بانکی و تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش های مختلف به 
عنوان یکی از مشکالت اصلی بنگاه های کوچک و متوسط  در ایران ارزیابی شده هر چند اگرچه 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوســط در ایران عمدتــاً از طریق نظام بانکی صورت می گیرد 
اما گزارش های سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در سال 
های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تامین مالی این بنگاه ها پیشنهاد کرده است.

ممکن اســت این ایراد مطرح شود که مشــکل تامین مالی بنگاه ها اعم از »نداشتن نقدینگی، به 
معنای عدم تطابق سررســید جریان ورودی بنگاه با جریان تعهدی اش« و »گســترش بنگاه ها« 
اســت و بنابراین، تعمیق بازار ســرمایه در حوزه این بنگاه ها نمی تواند مشکل نداشتن نقدینگی 

را مرتفع کند.
طبقه بندی ابزارهای تامین مالی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی در این باره آورده اســت: ابزارهای تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوســط را می توان از جنبه های مختلفی طبقه بندی کرد. این ابزارها از لحاظ منبع 
تامین مالی به چهار دســته قابل تقسیم است. همچنین منابع خصوصی تأمین مالی شامل تامین 
مالی از طریق بدهی، تامین مالی از طریق ســرمایه، حقوق صاحبان ســهام و منابع خصوصی را 

شامل می شود.
افزون بر این، در روش تامین مالی از طریق بدهی، صاحبان شرکت در عین حال که مالکیت شرکت 
را در اختیار دارند و توان تصمیم گیری خود را از دســت نخواهند داد، اصل بدهی به همراه ســود 

متعلقه در دوره های آتی را تعهد می نمایند.
منابع تامین مالی از طریق بدهی

الزم به ذکر اســت مهم ترین منابع تامیــن مالی از طریق بدهی عبارتنــد از: بانک ها، اعتبار 
تجــاری، عرضه کنندگان تجهیزات، شــرکت های تامین مالی تجاری، موسســات پس انداز و 
وام، کارگزاری ها، شــرکت های بیمه، اتحادیه های اعتبــاری، اوراق قرضه، عرضه خصوصی و 

کمک های دولتی است.
در تامین مالی از طریق سرمایه، تامین کننده مالی در زمره مالکان شرکت قرار می گیرد. این روش، 
ضمن این که ریسک را تقسیم می کند، عایدات بالقوه آن را نیز تقسیم می کند. یکی از مهم ترین 
مزیت های تامین سرمایه از این روش این است که الزامی به بازپرداخت آن همانند یک وام وجود 
ندارد. برخی از منابع رایج اینگونه تامین مالی شامل سرمایه گذاران فرشته یا فرشتگان کس بوکار 

آورده شرکا »افزایش سرمایه«، عرضه عمومی سهام می شود.
مجموع روش های تامین مالی فوق را می توان در سه دسته انتشار اوراق سهام، انتشار اوراق بدهی 
و سایر روش ها دسته بندی کرد که استفاده از هر یک از این روش ها در دوره های مختلف عمر 

بنگاه متفاوت است.
عوامل اثرگذار بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه

غیر از مواردی که در اختیار سیاســت گذار بازار ســرمایه قرار دارد و مواردی که با انجام اقدامات 
خاصی قابل مرتفع شــدن اســت، عواملی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه دخیل هستند که 
از این میان می توان به تعیین نرخ ســود بانکی، نرخ سود انتظاری در بازارهای موازی، تصمیمات 
حاکمیتی، تفاوت در قوانین و مقررات بازار ســرمایه و سایر بازارها و مجموعاً عدم هماهنگی میان 

نهادهای حاکمیتی اشاره کرد.
به منظور هماهنگی بیشتر، کنترل بر بازارهای موازی و تصمیم سازی هم جهت در راستای منافع 
نظام مالی کشور، تشکیل شورای ثبات مالی ضروری است. شورای ثبات مالی با بررسی نرخ سود در 
بازار پول و تاثیر آن بر تامین مالی در بازار سرمایه، عماًل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 

را نیز مدیریت خواهد کرد.

درگفتوگویترقیاقتصادیبافعاالناینحوزهصورتگرفت

واکاویابزارمعامالتیجدیدبورسکاالدرحوزهپسته
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نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای 
اســالمی در تابســتان ســال جــاری، 
در جریــان بررســی جزئیــات طــرح 
تســهیل تســویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشــور، با ماده واحده 
ای موافقــت کردند که برمبنــای آن، چنانچه تســهیالت گیرندگانی که تمام یا 
بخشــی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان ســال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، 
 مانــده بدهــی خود را کــه مطابق ضوابــط این ماده واحده محاســبه شــده، 
حداکثر تا پایان بهمن ســال ۱۳۹8 نقدأ تسویه نمایند، کلیه بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی موظفند حســب تقاضای تسهیالت گیرنده، در محاسبه مانده 

بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:
۱. مالک محاســبه بدهی متقاضیان مشــمول این قانون، »قرارداد اولیه« است. 
در صورتــی  که قرارداد اولیه یک یا چند نوبــت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، 
قرارداد جدید و یا اعطای تســهیالت جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد 
و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۹۳/۱/۱، »قرارداد مالک محاســبه« تلقی و محاسبه 

مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
تبصره- در خصوص دیون مربوط به تســهیالت اعطایی بعد از تاریخ ۹۳/۱/۱ 

مالک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
در صورتی که تسهیالت گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹8 تسویه 

کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:
2-۱. کل مبلغ بدهی )اصل و ســود قبل و بعد از سررسید( که تسهیالت گیرنده 
به موجب »قرارداد مالک محاسبه« تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه 
می شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از 
فرمول ابالغی بانک مرکزی و نرخ سود مندرج در »قرارداد مالک محاسبه« بدون 

لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند؛
2-2. وجوه پرداختی مشــتری بعد از تاریخ »قرارداد مالک محاســبه«، حسب 
مورد براســاس ضوابط ابالغی بانک مرکزی، از بدهی جزء )2-۱( این بند کســر 
می شود. باقی مانده، بدهی تسهیالت گیرنده است که برای استفاده از مزایای این 
قانون باید تا پایان بهمن ماه ســال ۱۳۹8 به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی 
پرداخت نماید. در هر حال، هیچ گونه وجهی توســط بانک یا موسسه اعتباری به 

تسهیالت گیرنده مسترد نمی شود.
۳. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی 
و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال 
)اصل مندرج در »قرارداد مالک محاسبه«( تعیین می شود. قراردادهایی که اصل 

آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
بر اســاس این ماده واحده، »تســهیالت گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این 
قانون حداکثر تا پایان آبان ماه ســال ۱۳۹8 مهلت ارائه درخواســت اســتفاده از 
مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواســت کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به 
شــیوه مذکور در اجزای )2-۱( و )2-2( بند )2( ماده واحده محاسبه نموده و به 
وی اعالم نماید. تســهیالت گیرنده موظف اســت حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 

۱۳۹8، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند«. همچنین »بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس 
از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف 
مدت پنج ســال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند«. و البته »زیان مزبور 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شــود« )که شنیده  ها حاکی از آن 
اســت که این موضوع مورد پذیرش دولت نیست( و به عنوان ضمانت اجرایی نیز 
تصریح شــده اســت که »عدم اجرای حکم این قانون توسط بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی، اســتنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده )44( 
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 5۱.04.۱8 با اصالحات و الحاقات بعدی برخورد 
خواهد شد«. البته این طرح از سوی شورای محترم نگهبان، در موارد متعدد مورد 
ایراد واقع شده و با توجه به اصرار مجلس به مفاد آن، موضوع جهت تعیین تکلیف 
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع شده اســت. هرچند که نیت پیشنهاد 
دهندگان این طرح در حمایت از رونق تولید و تســهیل تســویه بدهی غیرجاری 
دریافت کنندگان تســهیالت، قابل تقدیر است، اما مفاد این طرح متضمن ایرادات 
جدی اســت که بی  توجهی به آنها می  تواند مشــکالت جدی را برای نظام بانکی 
ایجاد کند. در این نوشتار تالش خواهد شد تا به برخی از این ایرادات، اشاره شود.
۱- مالک قراردادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشــتری، ســبب می شود که 
سهامداران قبلی بانک ها سود خود را دریافت کرده و زیان ایجاد شده را سهام داران 
فعلی بپردازند که این امر با اصول عدالت در تنافر جدی اســت. چرا که بانک ها در 
سال های گذشته )دامنه شمول ماده  واحده( نسبت به شناسایی سود و وجه التزام 
تسهیالت مشمول این طرح اقدام کرده، سود حاصله را تسهیم و حتی مالیات آن 
را هم به خزانه پرداخت کرده اند! حال چگونه ممکن اســت که صورت های مالی 
سنوات گذشته که مجامع آن هم برگزار شده، مجدد دستخوش تغییر قرار گیرد؟
2- به نظر می  رسد تصویب این طرح )قطع نظر از نیات خیرخواهانه حامیان آن( 
به مثابه تنبیه خوش  حسابی و تشویق بدحسابی بوده و انگیزه پرداخت به موقع 
اقساط تسهیالت را از بدهکاران خواهد گرفت. لذا اجرایی شدن این طرح ممکن 
اســت در کوتاه  مدت و به صورت فردی، تســهیل یا گشایش مختصری را ایجاد 
کند، ولی به طور قطع اثرات وضعی آن، تشــویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم 
بازپرداخت تســهیالت، خواهد بود و حتی گروهی از تسهیالت گیرندگان جدید 
نیز به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه ناشــی از تأخیر در 
پرداخت تسهیالت را خواهد بخشید، از بازپرداخت تسهیالت دریافتی خود امتناع 
کنند. از سوی دیگر باید به این موضوع اندیشید که تسهیالت گیرندگانی که در 
همین مقطع زمانی و با وجود تمامی مشــکالت، در رفتاری متعهدانه تسهیالت 
خود را بازپرداخت کرده اند، در صورت اجرایی شــدن این قانون چه حســی را 

تجربه خواهند کرد!؟
۳- این طرح فاقد هرگونه پیوســت کارشناسی اســت که میزان بار مالی واقعی 
آن و اثرات و تبعات آن بر ترازنامه بانک  ها را تبیین کرده باشــد؛ ترازنامه  هایی 
که هم  اکنون و بدون این فشــار هم در بسیاری موارد از استحکام الزم برخوردار 
نیســتند. به نظر می رسد یکی از این تبعات، کاهش توان تسهیالت  دهی بانک ها 
باشــد که این عمل با غرض اولیه این طرح که حمایت از رونق تولید اســت، در 

تعارض خواهد بود.
4- نکته حایز اهمیت دیگر در این طرح، مســتهلک کردن زیان ناشی از اجرای 
این قانون طی پنج ســال به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، توســط بانک  
هاست که باتوجه به نرخ 25 درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودآور بودن 
بانک، ۷5 درصد از زیان ناشــی از این طرح بر ســهامداران بانک ها و 25 درصد 
آن بر دولت تحمیل می شود که این موضوع منجر به اجحاف در حق سهامداران 
بانک هایی اســت که در قراردادهای خود، هیچ گونه تخلفی نداشته و وفق قوانین 

عمل کرده اند.
5- هرچند کلیات این طرح در راســتای حمایــت از رونق تولید و به ویژه کمک 
به بنگاه هایی اســت که به دلیل بروز مشکالت اقتصادی نتوانسته اند بدهی خود 
را به موقع پرداخت کننــد و در نتیجه بدهی آن ها به طور مضاعف افزایش یافته 
اســت؛ ولی در این میان برخی از تســهیالت گیرندگان نیز تسهیالت دریافتی از 
بانک ها را به جای مصرف در محل واقعی، در فعالیت های سوداگرانه وارد کرده  و 
نه  تنها به رونق تولید کمک نکرده اند، بلکه موجب اخالل در نظام اقتصادی کشور 
نیز شــده اند. به این ترتیب در این طرح معیار مشــخصی برای تشخیص اینگونه 
موارد که شاید اندک هم نباشند و تشخیص سره از ناسره وجود ندارد. در چنین 

مواردی حذف سود و جریمه دور از عدالت است.
6- در بخشــی از این طرح اشاره شده قراردادهایی که اصل آن ها بیشتر از مبالغ 
یاد شــده )سقف بیســت میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و پنج میلیارد ریال 
برای اشخاص حقیقی( باشد، مشمول این قانون نخواهند بود. آنچه در این مورد 

مبهم است آن است که مبنای تعیین این سقف  ها چه بوده است؟
کالم آخــر آنکه آنچه الزم اســت همواره در ارائه هر راهــکاری مورد توجه قرار 
گیرد، تناســب راه حل و مساله است )مقوله  ای که علما از آن تحت عنوان عقل 
عملی یاد می  کنند(. بســیاری کارشناسان بر این باورند که مشکالت ما در حوزه 
تولید به اندازه ای عمیق است که حذف این سود عماًل تاثیری بر بخش عمده ای 
از واحدهای تولیدی نخواهد داشــت و با توجه به مشــمولین این طرح، عماًل آن 
بخــش از تولید که به واقع نیازمند حمایت اســت، از دایره حمایت  های واقعی 

محروم خواهد ماند.

ترقی اقتصادی : ایجاد آرامش در بازارها نمی تواند نشانه ای 
بر پایان مصایب باشــد. التهاب ها فروکــش کرده و غبارها 
فرونشسته است اما ویرانی های جنگ اقتصادی پابرجاست. 
دو جنــگ اقتصادی در یک دهه، تخریــب قابل توجهی را 

برجای گذاشته است.
پولــی که حرارتش باال رفته بود و کســی حاضر نبود آن را 
در دستانش نگه دارد، آنقدر ســرد شده است که بازارهای 
واسطه ای را منجمد ساخته اســت. بازار طال و ارز به عنوان 
شــاخص ترین بازارهــای مالی که بیشــترین مخاطب را از 
طبقه غیرحرفه ای ها دارد در ماه های اخیر شــرایط متفاوتی 
نســبت به یک سال گذشته تجربه کرده اند. دیگر از هیجان 
خرید خبری نیســت و صرافی ها تابلو »ارز نداریم« را کنار 
گذاشــته اند. دالرهای خانگی برای فروش به بازار آمده اند. 
آنهــا که برای حفــظ ارزش دارایی خود به خرید ســکه و 
ارز دســت زده بودند حاال به فکر فــروش افتاده اند؛ چرا که 
حفظ دارایی خود را در نگه داشــتن ریــال به جای طال و 
ارز، دیده اند. رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 40درصدی 
ارزش پول ملی نســبت به سال گذشــته سخن گفته است 
البته ســخنی از افول ۳00درصدی ارزش آن در سال ۹۷به 
میان نیاورده اســت. قیمت مسکن و خودرو هم روند نزولی 
را در پیش گرفته اســت. دعوا بر ســر ثبت نــام اینترنتی 
خودروسازان جای خود را به آگهی های فروش حواله خودرو 

در سایت ها داده است.
طوفان فروکش کرد و غبارها فرونشست تا چشم اندازهای 
جدیدی پیش روی اقتصاد ایران باز شــود. از این روست 

که مقامات ایران از شکست سیاست فشار آمریکا سخن 
می گوینــد و مقاومت مردم را عامل پالس های مثبت در 
میدان دیپلماســی می دانند. کاهــش قیمت طال و ارز و 
افت تقاضا در بازارهای رایج نشــان می دهد که هیجان 
از بازارها رخت بربسته اســت اما آیا واقعا دوران سخت 

سپری شده است؟

ایجاد آرامش در بازارها نمی تواند نشــانه ای بر پایان مصایب 
باشــد. التهاب ها فروکش کرده و غبارها فرونشسته است اما 
ویرانی های جنگ اقتصادی پابرجاســت. دو جنگ اقتصادی 
در یک دهه، تخریب قابل توجهی را برجای گذاشــته است 
آن هم در شرایطی که هنوز عملیات بازسازی پس از جنگ 
اول در مراحل اولیه قرار داشــت و اقتصاد ایران تنها 2 سال 

فرصــت یافت که تورم تک رقمی و رشــد باالی اقتصادی را 
لمس کند. 2 جهش سه برابری نرخ دالر به معنای 2سقوط 
ارزش ریال در فاصله ۷ســال است که آثار آن پابرجا خواهد 
ماند. حتی اگر شــاخص های کالن اقتصادی نظیر نرخ تورم 
و رشــد اقتصادی بالفاصلــه پس از گشــایش های میدان 
دیپلماسی، ارقام خوشایندی را نشان دهد، فروپاشی قدرت 
خرید در طبقه متوسط و پایین تر از متوسط به سادگی قابل 
بازسازی نیست. جهش قیمت همه کاالها به پیروی از دالر 
دارایی طبقه حقوق بگیر را به یک سوم کاهش داده است؛ آن 

هم دو بار در ۷سال.
تنها کســانی که دارایی ثابت و ســرمایه قابل تبدیل به ارز 
ســکه، مسکن و خودرو داشته اند، در زمان مناسب موفق به 
خرید شده اند، همچنین در دوره مناسب به فروش آن دست 
زده اند، توانسته اند تا حدودی از این طوفان جان سالم به در 

ببرند و ارزش دارایی خود را با سایر کاالها همگام سازند.
بعــد از عبور از دوره هیجان، بازارهای رایج رنگ دیگری به خود 
گرفته اند. دمای پــول کاهش یافته و تقاضا به گونه ای فروکش 
کرده که حباب قیمت ســکه به صفر نزدیک شده است. حاال 
فصل فروش فرارســیده است و طبق عادت همیشگی در زمان 
کاهش قیمت، بازار فروشنده می شود و خریدار کاهش می یابد. 
در روزهایی که بازار طال و ارز در وضعیت فروش قرار دارد، بازار 
رقیب به یکه تازی می پردازد.. همه این رویدادها نه فقط به دلیل 
تغییر شرایط در میدان سیاست که به واسطه قواعد اقتصادی 
حاکم بر بازارها در شرایط ویژه، رقم خورده است؛ همان قواعدی 

که ۷سال پیش هم اتفاق افتاد و جهت معامالت را تغییر داد.

چرا دمای پول کاهش یافت؟
مصائبجنگاقتصادیبرایبازارها

ثبتنشانتجاریبانککارآفرین
درسیستمبینالمللیمادرید

ترقی اقتصادی: نشان تجاری بانک کارآفرین در سیستم بین المللی مادرید به ثبت رسید. 
این بانک موفق به ثبت نشان تجاری خود در سیستم ثبت جهانی برند مادرید شد.بر اساس 
این گزارش، با توجه به گســترش دامنه فعالیت های بین المللی بانک کارآفرین، ثبت نشان 
تجاری این بانک در سیســتم بین المللی مادرید، با هدف حضور در بازارهای جهانی، انجام 
فرآیند های ارزش گذاری نام و نشــان تجاری، دریافت استانداردهای مربوطه و جلوگیری از 

سوءاستفاده های احتمالی از نام و نشان تجاری در سطح جهانی انجام شده است.

بانکصادرات34۵۵فقرهوامقرضالحسنهداد
ترقی اقتصادی: بانک صادرات ایران در شــش ماه اول سال ۹8 سه هزار و 455 فقره بالغ بر 
52۷ میلیارد ریال وام قرض الحسنه مشاغل خانگی پرداخت کرد.بانک صادرات ایران، در راستای 
عمل به مســئولیت اجتماعی و حمایت از بخش های نیازمند جامعه، تامین مالی قرض الحسنه 
راه اندازی مشاغل خانگی را همچنان ادامه می دهد به نحوی که در شش ماه اول سال جاری به 
معرفی شدگان نهادهای حمایتی، سه هزار و 455 فقره وام قرض الحسنه به ارزش 52۷ میلیارد 
ریال پرداخت کرده است.معرفی شــدگان کمیته امداد امام خمینی)ره( ۷40 فقره، کارآفرینان 
مورد حمایت ســازمان بهزیســتی هزار و 2۱ فقره و معرفی شــدگان وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی هزار و 6۹4 فقره از وام مشاغل خانگی بانک صادرات ایران برخوردار شده اند.

برندگانیکمیلیاردریالیبانکسپهمشخصشدند
ترقی اقتصادی: با برگزاری چهل و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس 
انداز بانک ســپه 2۹5 برنده خوش شــانس جایزه یک میلیارد ریالی کمک هزینه خرید مسکن 
مشخص شدند.در این مراسم که با حضور نمایندگانی از دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا و عضو هیئت مدیره و جمعی از مدیران بانک برگزار شــد، برندگان 
خوش شانس چهل و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه 
مشــخص شدند.بنابراین گزارش، تعداد کل جوایز این دوره از قرعه کشی حساب ها 4۷6 هزار و 
۱4۳ فقــره بود که 2۹5 جایزه آن مربوط به کمک هزینه خرید مســکن )هرکدام به مبلغ یک 
میلیارد ریال(، 4۹5 جایزه کمک هزینه خرید خودروی ایرانی )هرکدام به مبلغ ۳00 میلیون ریال(، 
یک هزار و 8۹5 جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات )هرکدام به مبلغ 20 میلیون ریال( و 
4۷۳ هزار و 458 جایزه کمک هزینه خرید صنایع دستی)هرکدام به مبلغ یک میلیون ریال( بود.

بانکرفاهمیتواندبهگردشاقتصاد
درکشورکمککند

ترقی اقتصادی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: بانک رفاه کارگران 
می تواند مشــکالت بخش تولید را حل کرده و گردش اقتصادی کشور را به حرکت در بیاورد.
رسول خضری با اشاره به نحوه فعالیت بانک رفاه کارگران در ارائه خدمات به بازنشستگان و امر 
تولید گفت: بانک رفاه به عنوان یک صندوق بین نسلی شناخته می شود که تاکنون تکالیف 
خود را به خوبی انجام داده اســت.وی تاکید کرد: این بانک در اموری همچون بحث اشــتغال 
و تولید پیشــگام بوده و می تواند تحوالت موثری را در این بخش ایجاد کند.عضو کمیسیون 

اجتماعی مجلس اظهار داشت: به اعتقاد بنده عملکرد این بانک تاکنون مثبت بوده است.

افزایشسرمایهبانکملت
ازمحلتجدیدارزیابیداراییها

ترقی اقتصادی: بانک ملت درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اطالعیه 
شفاف ســازی منتشــر کرد.بانک ملت با صدور اطالعیه ای در ســامانه کدال اعالم کرد: به 
اســتناد ماده 2 مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشــای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد 
ســازمان پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به تصویب هیات مدیره این 

بانک رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.

افزایشتوانتسهیالتیبانکتعاون
باایجادترکیبمناسبمنابعسپردهای

ترقی اقتصادی: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت:ایجادترکیب مناسب 
منابع ســپرده ای توان تسهیالتی بانک راافزایش می دهد.حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان همدان گفت: 
تجهیز مناســب منابع سپرده ای شرایط بهتری را برای نقش آفرینی بانک در اعطای تسهیالت 
به تعاون گران و کارآفرینان فراهم می آورد. بر این اساس واحدهای بانکی الزم است نسبت به 
ایجاد ترکیب مناسبی از منابع سپرده ای مطابق برنامه های ابالغی اقدام نمایند. مهدیان با بررسی 
عملکرد اســتان همدان گفت: این اســتان در ایجاد ترکیب مناسبی از منابع سپرده ای مطابق 
هدف بانک عمل نموده است. وی افزود: سرانه مانده منابع شعب بانک توسعه تعاون در همدان 

۳۳۷میلیارد ریال می باشد که به استاندارد متوسط نظام بانکی استان نزدیک گردیده است.

رشد۵0درصدیعملکردموسسهملل
دربخشمنابعومصارف

ترقی اقتصادی: موسســه ملل در پایان شــش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹8 در مصارف 
و منابع یا همان اعطای تســهیالت و جمع آوری سپرده نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 
رشدی 50 درصدی را تجربه کرده که نشان از اعتماد مشتریان به این موسسه است.موسسه 
ملل در پایان شــش ماهه منتهی به ۳۱ شــهریور ۹8 در مصــارف و منابع یا همان اعطای 
تسهیالت و جمع آوری ســپرده نسبت به دوره مشابه در سال قبل، رشدی 50 درصدی را 
تجربه کرده که نشــان از اعتماد مشتریان به این موسسه است. موسسه ملل در پایان نیمه 
نخست سال ۹8 بالغ بر۱48 هزار و 658 میلیارد ریال مانده تسهیالت داشت که بواسطه این 

تسهیالت اعطایی حدود ۱6 هزار و 228 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

اینبانک،»دیجیتالی«است
ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد تراکنش های 
بانک ایران زمین در خارج از شــعب انجام می شود و این نشان می دهد تغییرات بزرگی در 
ســالهای اخیر صورت گرفته است.پورســعید با تاکید بر این که نقش شــعب در بانکداری 
در حال تغییر اســت، گفته است: امروز خدمتی نیســت که نتوانیم از راه دور و با ابزارهای 
هوشــمند ارائه کنیم.وی اظهارداشت: رویکرد بانک ایران زمین بانک دیجیتال خواهد بود و 
با تمام قدرت در این مســیر در حال پیشرفت هســتیم، اکنون خدمات دیجیتالی در حوزه 
بانکی وجود ندارد که در بانک به مشتریان ارائه نشود، در این حوزه در نظام بانکی کشور از 
بانک های پیشرو هستیم و به این نکته واقفیم که هر بانکی که در این حوزه حرکتی نداشته 

باشد، به طور قطع  از بین رقیبان حذف خواهد شد.

آغازمرحلهداوریآثاردرجشنوارهفیلم
1۸0ثانیهایبانکپاسارگاد

ترقی اقتصادی: داوری آثار راه یافته به مرحله ی داوری ســومین دوره ی جشــنواره فیلم 
۱80 ثانیه ای بانک پاســارگاد آغاز شــد.پس از طی مرحله ی نخست انتخاب آثار رسیده به 
جشــنواره فیلم ۱80 ثانیه ای بانک پاسارگاد، در مجموع 250 فیلم و ۱۷0 ایده شایسته ی 
حضور در مرحله ی داوری این جشــنواره شناخته شدند و بررســی این آثار جهت انتخاب 
آثار برگزیده آغاز شــد. هیأت داوران این جشنواره را علی اکبر امین تفرشی، حسن بلخاری، 
محمود دهقان طزرجانی، غالمرضــا نامی، بهرام توکلی، نیما جاویدی و روح اهلل حجازی، از 
هنرمندان، هنرشناســان و کارگردانان مطرح کشور تشــکیل می دهند.بر اساس این خبر، 
ســومین جشنواره فیلم ۱80 ثانیه ای بانک پاســارگاد، با هدف شناسایی استعدادها و جلب 
افکار عمومی به موضوعات تعیین شده برگزار شد ه است. محورهای مسئولیت های اجتماعی 
شامل تکریم خانواده، حفظ منابع  طبیعی و محیط زیست، اهدای عضو و همدلی و همبستگی 
ملی در مواجهه با بالیای طبیعی و همچنین حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی 
از موضوعات مطرح شــده در این جشنواره هستند. همچنین یک بخش جنبی با محوریت 

ایده هایی که در هر بخش امکان ساخت نیافته اند نیز در نظر گرفته شده است.

نقدیبرطرحتسهیلتسویهبدهیبدهکارانغیرجاریشبکهبانکی

توســعه تجارت خارجي و به ویژه صادرات از عوامل موثر در 
پیشرفت اقتصادي کشورهاست و افزایش توان رقابت پذیري 

کشورها در عرصه هاي بین المللي را تسهیل مي کند.
2۹ مهرمــاه روز ملي صادرات، بهانه اي اســت تا عالوه بر 
پرداختن به نقش بي بدیل صادرات غیرنفتي، عملکرد بانک 
هــا در عرصه تجارت بین الملل و ســهم آنها در این حوزه 

معرفي شود.
تامین مالي صادرکنندگان که با هدف تولید صادرات محور 
و رونق آن توســط بانک توسعه صادرات دنبال مي شود، به 

شیوه اي مشهود در کارنامه این بانک به ثمر نشسته است.
نگاهي اجمالي به عملکرد اعتباري بانک توســعه صادراتدر 
شــش ماه اول سال ۹8 نشــان مي دهد که سهم این بانک 
در تامیــن مالي صادرات غیرنفتي در کشــور با وجودبرخي 
محدودیت ها در مسیرتعامالت اقتصادي جهاني، قابل توجه 

بوده است.
عملکرد اعتباري:

بررسي ها نشان مي دهد تســهیالت اعطایي بانک توسعه 

صادرات در شــش ماهه اول ســال ۹8 به مبلــغ 28.۹۷۱  
میلیارد ریال بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 

رشدي 65 درصدي داشته است.
طي مدت یاد شــده، تسهیالت پرداختي ارزي بانک توسعه 
صادرات 220 میلیون دالر بوده اســت که این تسهیالت از 
ابتداي ســال ۱۳۹8 تا پایان  شهریور ماه در قالب بخشهاي 
بازرگاني،خدمات،ســاختمان، مســکن و اعتبارخریــدار و 
تسهیالت ریالي نیز در قالب بخشهاي بازرگاني،خدمات،صنعت 

و معدن،کشاورزي و ساختمان اعطا شده است.
طي مدت یاد شده تسهیالت پرداختي ریالي در قالب سرمایه 
در گردش28.50۱ میلیارد ریال و تســهیالت ارزي در این 
بخش هفت میلیون دالر بوده است. تسهیالت پرداختي ریالي 
به طرحها و پروژه ها 4۷0 میلیارد ریال و تسهیالت ارزي نیز 

2۱۳ میلیون دالر برآورد شده است.
ارائه خدمات بانک توســعه صادرات طي مدت یاد شــده در 
حوزه گشایش اعتباراســنادي صادراتي به مبلغ 24میلیون 
دالر، در بخش اعتبارات اسنادي وارداتي ۱۷۳ میلیون دالر و 

اعتبار اسنادي داخلي ریالي یکهزار و ۹46 میلیاردریال بوده 
است. 

قراردادهاي فعال صندوق توسعه ملي در شش ماهه اول سال 
۱۳۹8 شامل سپرده گذاري ریالي به مبلغ ۱6.500 میلیارد 
ریال، ســپرده-گذاري ارزي به مبلــغ ۱00 میلیون یورو و 

قرارداد عاملیت ارزي به مبلغ 2۳0 میلیون دالر است.
نگاهي به ارائه تسهیالت اعطایي به شرکت هاي دانش بنیان 
نشــان مي دهد تا پایان مرداد ماه ســال ۱۳۹۷ مبلغ 40۷ 
میلیارد ریال به این شرکتها پرداخت شد و این امر در حالي 
اســت که تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹8 مبلغ ۷۹5 میلیارد 
ریال با رشد ۹5 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

پرداخت شده است.
همچنین در راستاي حمایت از واحدهاي تولیدي صادراتي 
تــا پایان مرداد ۱۳۹8 مبلغ 2۱.۱۷۹ میلیارد ریال با رشــد 
5۷ درصدي نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ تسهیالت 

اعطا شده است.
گرچه تســهیالت اعطایي به شرکت هاي کوچک و متوسط 
تا پایان مرداد ماه ســال ۱۳۹۷ مبلــغ ۱.۹85 میلیارد ریال 
بوده است اما این رقم تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹8 به مبلغ 

2.۳58 میلیارد ریال با رشد ۱۹ درصدي بالغ شده است.
عملکرد بین المللي :

بانــک توســعه صــادرات در حــوزه روابط بیــن الملل با 
رصدتحوالتبینالمللي و ارائه گزارش هاي کاربردي،به بررسیرا
هکارهایالزمجهتبرونرفتازتحریمهاي سیستمبانکیوارتباطبابانک

هایکارگزارخارجیجهتدریافتخدماتبانکي پرداخته است.
این بانــک همچنین بــا تشــکیل کمیتهروابطکارگزاري، 

تعاملبابانکهاي داخلي و حضوردرکمیسیونهایمشترک امور 
اقتصادیوسایرســازمانهایذیربطبه تسهیل در برقراري روابط 

بانکي مبادرت ورزیده است.
این بانک در بخش تامین مالي و سرمایه گذاري بین المللیبه 
منظور تامین مالي واردات کاالهاي اساســي، ضروري، دارو 
و تجهیزات پزشــکي و مواد اولیه واحدهاي تولیدي از سال 
۱۳۹6 بیش از 2۹0 میلیون دالر قرارداد ریفاینانس و بیش از 
22/5 میلیارددالر قرارداد خطوط دریافتي میان و بلند مدت 
)که در ادبیات کشــور به فاینانس مشهور است( با بانکهاي 

خارجي منعقد کرده است.
با توجه به مسدود شدن بخشي از منابع مربوط به بازپرداخت 
تسهیالت اعتبار خریدار به دلیل تحریمها در سالهاي قبل، 
روند آزاد ســازي منابع بانک در کشورهاي مختلف از سال 
۱۳۹6 آغاز گردیدو با توجه به پیگریهاي انجام شده تاکنون 
بسیاري از بازپرداختهاي تســهیالت اعطایي بابت صادرات 

کاالها و خدمات دریافت شده است.
همچنین با استفاده از ابزار منحصر به فرد و کارآمد »اعتبار 
خریدار«، در شش ماهه اول سال ۱۳۹8 بیش از دومیلیون و 
580 هزار دالر در قالب این نوع تسهیالت پرداخت شد. مبلغ 
مذکور بابت صادرات کاالها و خدمات به کشورهاي مختلف 

اعطا شده است. 
بي تردید نقش آفریني بانک توسعه صادراتبه منظور تالش 
در مسیر ارائه خدمات و تسهیالت متنوع به فعاالن اقتصادي 
کشــور که با نگاه همزمان به تجارت بین الملل و حمایت از 
تولید ملي همراه است، تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 

را به دنبال خواهد داشت.

بازار پول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 79 - نیمه دوم مهر 1398

اخبار کوتاه 

بهمناسبت29مهرماهروزمليصادرات

نگاهيبهعملکردبانکتوسعهصادرات

کارشناس بانکی 
علیرضا جاللی فراهانی 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 79 - نیمه دوم مهر 1398

سلیمانی : شرکت ها عقب ماندگی بیمه های عمر را جبران کنند 
دومینهمایشبیمههایعمروتأمینآتیهبرگزارشد

بیمهسرمدتندیسکرسییونسکو
رادریافتکرد

ترقی اقتصادی : بیمه سرمد به عنوان نخستین شرکت بیمه ای، تندیس کرسی یونسکو را 
به دلیل اقدامات گســترده خود در حوزه مسئولیت اجتماعی دریافت کرد.نشست تخصصی 
ســالمت اجتماعی و توســعه با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه سرمد، معاون 
و مدیرکل نظارت بر شــرکت های بیمه ی بیمه مرکزی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران برگزار شد.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه سرمد به همراه مفید امینی سرپرست 
معاونت نظارت و آقاجری مدیرکل نظارت بیمه مرکزی در پایان این نشســت تخصصی، از 
دکتر نوربخش رئیس کرســی یونسکو در ســالمت اجتماعی و توسعه، دکتر موسوی چلک 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خانم دکتر لوباتو معاون علوم اجتماعی و انســانی 
منطقه ای یونســکو و خانم دکتر نصیری مدیرکل ســالمت شــهرداری تهــران به عنوان 

سخنرانان نشست تخصصی سالمت اجتماعی و توسعه قدردانی کردند

بیمهنوینرتبهیکتوانگریراکسبکرد
ترقی اقتصادی: طبق اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بیمه نوین برای سومین 
ســال پیاپی، رتبه یک توانگری را کسب کرد.با توجه به پیاده سازی ارزیابی صحیح ریسک 
و اجرای فرآیند کســب پرتفوی سودآور، نسبت توانگری مالی این شرکت ۱۳۷ درصد و در 
ســطح یک توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران تایید شده است.بر اساس این گزارش، در راستای 
اجرا و پیاده ســازی ماده 6 آیین نامه نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات 
بیمه)شــماره 6۹(، طبق بررســی  ها و کنترل انجام شده از ســوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و 
براساس صورت  های مالی بیمه نوین در سال ۹۷، نسبت توانگری این شرکت برای سال ۹8 

سطح یک اعالم و تأیید شده است.

توانگریبیمهتعاوندرسطحیکقرارگرفت
ترقــی اقتصادی : توانگری مالی شــرکت بیمه تعــاون با تایید بیمــه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در ســطح یک قرار گرفت.بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران در اجرای 
ماده 6 آیین نامه نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری مالی موسســات بیمه )شــماره 6۹( 
و براســاس صورت های مالی مصوب ســال۱۳۹۷، توانگری مالی سال ۱۳۹8 بیمه تعاون را 
ســطح یک تأیید و اعالم کرد.گفتنی است مبنای محاسبات توانگری مالی، اطالعات مندرج 
در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات بیمه و مفاد آئین نامه 

6۹ است.

رشد97درصدیسودخالص
هرسهمشرکتبیمهما

ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه ما در 6 ماهه نخست امسال، سود خالص هر سهم خود را 
۹۷ درصد افزایش داد.شرکت بیمه ما با نماد معامالتی ما، اطالعات و صورت های مالی میان 
دوره ای 6 ماهه منتهی به ۳۱ شــهریورماه ۹8 را منتشر کرد که بر اساس آن، سود خالص 
هر ســهم این شرکت بیمه خصوصی، با ۹۷ درصد رشــد از 2۱4 ریال به ازای هر سهم در 
پایان اسفندماه ۹۷ به 42۱ ریال به ازای هر سهم در پایان شش ماهه نخست امسال رسیده 
است.بر اساس این گزارش، سود انباشته بیمه ما در پایان سال مالی گذشته، ۳۱4 میلیارد و 
۷۷۷ میلیون ریال بوده که با ۹4 درصد رشد به 6۱۱ میلیارد و ۷۹6 میلیون ریال در پایان 
شــهریورماه ۹8 افزایش یافته اســت.بر این اساس، سود خالص این شرکت بیمه ای در این 
شش ماه، ۹۷ درصد بیشتر شده و از ۳20 میلیارد و ۷4۳ میلیون ریال در پایان سال ۹۷ به 
6۳۱ میلیارد و ۳04 میلیون ریال در پایان فصل تابستان ارتقا پیدا کرده است.سود عملیاتی 
بیمه ما در این مدت ۱24 درصد رشد داشته و ظرف مدت شش ماه از 2۷۱ میلیارد و 454 

میلیون ریال به 60۹ میلیارد و 484 میلیون ریال رسیده است.

بیمهرازیبامرکزآموزشبازرگانی
تفاهمنامههمکاریامضاکرد

ترقی اقتصادی:  مدیریت راهبری شــبکه فروش بیمه رازی از عقد تفاهم نامه همکاری با 
مرکــز آموزش بازرگانی خبر داد.مرکز آمــوزش بازرگانی یکی از قدیمی ترین و معتبرترین 
مراکز آموزش تخصصی در حوزه بازرگانی است. این مرکز که وابسته به موسسه مطالعات و 
پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است دارای مجوز آموزش به متقاضیان 
نمایندگی از بیمه مرکزی می باشد. در این تفاهم نامه بیمه رازی متقاضیان اخذ نمایندگی 
را جهــت آموزش های بیمه ای به مرکز مذکور معرفی خواهد داد نمود.الزم به ذکر اســت 
که متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه رازی پس از مراجعه به شعب بیمه رازی در استان محل 
ســکونت و انجام مصاحبه اولیه جهت گذراندن آموزشــهای الزم بیمــه ای به نزدیکترین 
مرکز آموزش بازرگانی اســتان مربوطه معرفی خواهند شــد تا پس از طی دوره و قبولی در 
آزمون هــای دانش و اطالعات بیمه ای )آداب( پژهشــکده بیمه مرکزی، کد نمایندگی این 

شرکت را اخذ نمایند.

حمایتدبیرکلسندیکایبیمهگران
ازورودایرانبهبازارهایجهانی

ترقی اقتصادی: دبیر کل سندیکای بیمه گران حمایت خود را از سرمایه گذاری شرکت های 
فعال صنعت بیمه در یک شرکت عمانی اعالم و از مدیران عامل خواست هرچه زودتر نسبت 
به این مهم تصمیم گیری کنند. محمدکریمی که به تازگی این سمت را برعهده گرفته است 
با تقدیر از پیشــگامی تجارت نو در شروع و هدایت مذاکرات فی مابین گفت: صنعت بیمه با 
توجه به پتانسیل های بالقوه موجود نیازمند تعامل با کشورهای دیگر است که برگزاری جلسه 
بررســی فضای همکاری بازار بیمه ایران و عمان به میزبانی این شرکت، زمینه رقم خوردن 
اتفاقات خوب درآینده را فراهم کرد.وی ایران و عمان را دوست روزهای سخت و در عین حال 
برادر خوانده و اظهار داشــت: وقتی مقامات دوکشور مراوادات بسیاری با هم دارند به جاست 

که تجار و دیگر اقشار مردم نیز با عمانی ها تعامالت بیشتری داشته باشند.

خساراتپرداختیبهزائراناربعیناعالمشد
ترقی اقتصادی: سرپرســت شــرکت ســهامی بیمه ایران با بیان این که این شــرکت به 
بازماندگان زائران فوت شــده به طور عادی 40میلیون تومان غرامت فوت می پردازد، افزود: 
بر اســاس قرارداد منعقد شــده، بازماندگان افراد فوت شده بر اثر حادثه نیز تا 240میلیون 
تومان غرامت فوت و هزینه های درمانی و انتقال پیکر دریافت خواهند کرد.محمد رضایی با 
بیان این که این شرکت تاکنون به حدود ۱۳00زائر ایرانی در عراق در حوزه بیمه های عمر 
و درمان خدمات رسانی کرده است، افزود: متاسفانه تعدادی از هموطنان مان در ایام اربعین 
در عراق جان خود را از دست دادند که شامل حدود ۷0فوت عادی و حدود 50نفر فوت بر 
اثر حادثه بوده اســت.وی با اشاره به این که ۱5۹نفر مصدوم ایرانی در عراق نیز برای ادامه 
درمان به کشــورمان منتقل شده اند گفت: به حدود ۱000نفر نیز در عراق خدمات درمانی 
بســتری و ســرپایی پاراکلینیکی ارائه شده اســت که پرداخت همه هزینه های آنها طبق 

قرارداد بر عهده بیمه ایران بوده است.
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ترقی اقتصادی: بیمه مرکــزی در آئین نامه جدیدی اعالم کرد شــرکت ها عالوه بر پنج 
نفــر اصلی باید 2 نفر دیگر را به عنوان عضو علی البــدل هیات مدیره در مجمع انتخاب و 
برای احراز صالحیت حرفه ای به نهاد ناظر معرفی کنند.بیمه مرکزی در تاریخ بیســت ودوم 
مهرماه در آئین نامه ای به مدیران عامل شــرکت های بیمه این موضوع را ابالغ کرده اســت. 
در این آئین نامه آمده اســت: »به موجب ماده 2۹ اساســنامه نمونه شرکت های بیمه مورد 
تائید بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره شرکت بیمه مرکب از 5 نفر 
اســت که در جلســه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین اشخاص حقیقی 
سهامدار شــرکت و واجد شرایط مقرر در این ماده انتخاب می شوند. شرکت )بیمه( موظف 
 اســت عالوه بر اعضای اصلــی، حداقل 2 نفر را به عنوان اعضای علــی البدل هیات مدیره 

انتخاب کند. «

ترقی اقتصادی : رییس شــورای عالی بیمه، پرتفوی بیمه 
ای در سال ۱۳۹۷را بالغ بر چهل و چهار هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: متاســفانه کمتر از ۱4/5درصد پرتفوی 
صنعت بیمه در حــال حاضر به بیمه های زندگی اختصاص 
دارد و شرکت های بیمه برای جبران این عقب ماندگی باید 
مســیر توســعه بیمه های عمر را با روش های گوناگون از 

جمله گسترش بیمه های انفرادی، هموارتر کنند.
تقویت بازارهای ثانویه برای بیمه های زندگی

غالمرضا سلیمانی در ابتدای دومین همایش بیمه های عمر 
و تأمین آتیه در ســخنان خود بیــان کرد:تقویت بازارهای 
ثانویه برای بیمه های زندگی به توســعه این رشــته کمک 
خواهد کرد. مردم کشــور ما نســبت به استفاده از خدمات 
بیمه هــای زندگــی تمایل بســیاری دارند اما متاســفانه 

زمینه های آگاهی سازی در این خصوص، اندک است.
ایشان که در دومین همایش بیمه عمر و تأمین آتیه شرکت 
بیمه پاسارگاد ســخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: 
نهاد ناظر در چند ســال اخیر بیمه های زندگی را به عنوان 
یک اصل اســتراتژیک و هدف گذاری توسعه ای، در رأس 

برنامه های خود قرار داده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تشــریح وضعیت اقتصادی کشور 
به اهمیت جذب ســرمایه های خرد مردم توســط صنعت 
بیمه اشــاره کرد و گفت: صنعت بیمه با درک حساســیت 
های موجود باید زمینه های تشویقی را فراهم کند تا مردم 
برای ســرمایه گذاری در رشته هایی نظیر بیمه عمر و پس 

انداز ترغیب شوند.
وی بــه ضرورت پیوند هرچه بیشــتر صنعت بیمه، بانک و 
نهادهای پولی مالی تأکید کرد و افزود: ســرمایه های خرد 
مردم در تعیین مناســبات اقتصادی نقــش ویژه ای دارد و 
فعاالن حــوزه بیمه های زندگی مــی توانند در جذب این 

سرمایه ها نقش اساسی را ایفا کنند .
ســلیمانی با اشــاره به این مطلب که در حال حاضر چشم 
انداز اقتصاد رفتاری در حــوزه مالی رفتاری و حتی “بیمه 
رفتاری” از تئوری مطلوبیت نیز پیشــی گرفته است، خاطر 
نشــان کرد: نوع نگاه کالن اقتصادی درصد ریسک گریزی 
و ریســک پذیری یک جامعــه را تعیین می کند و طبیعی 
اســت که در منطقه زیان، میزان ریســک پذیری باال رفته 
و زمینه های ترغیب برای تهیه بیمه های دراز مدت کاهش 

می یابد.
وی تصریــح کرد: آثار منفی یک واحد زیان به مراتب بیش 
از آثار مثبت یک واحد منفعت است و شرکت های بیمه در 
هنگام طراحی و عرضه محصوالت بیمه عمر به مساله ارزش 
افزوده بیمه نامه و ظرفیت سازی سرمایه ای و پس اندازی 

آن توجه ویژه ای داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد با شــفاف ســازی عملکرد و هدف 
گذاری کارآمد، چشــم انداز برنامه ششم توسعه اقتصادی 
کشــور در حوزه صنعت بیمه از مســیر بیمه های زندگی 

تحقق یابد.
در ادامه این همایش دکتر غالمرضا ســلیمانی از اراده بیمه 
مرکزی در خصوص کاهش ســهم اتکایی دولت خبر داد و 
افزود: اگر شــرکت های بیمه در دو بخش محاسبات دقیق 
ریســک و همچنین سرمایه گذاری های ســودآور عملکرد 
مناســب و شفافی داشــته باشــند تالش می کنیم سهم 
بیمه هــای اتکایی اجباری را کاهــش داده و حتی به عدد 

صفر برسانیم.
وی بر ضرورت تربیت اکچوئرهای حرفه ای در صنعت بیمه 
تأکید کرد و اظهار داشــت: سودآوری صنعت بیمه در گرو 
تعامل این صنعت با بیمه گذاران اســت و با تکیه بر تجهیز 
ســازمان فروش، توســعه بیمه های اختیاری و همچنین 
تشــکیل بازارهای ثانویه می توان به همگانی سازی صنعت 

بیمه در کشور امیدوار بود.
رئیس شــورای عالی بیمــه از رایزنی های گســترده برای 
معافیت رشــته بیمه شخص ثالث در حوزه مالیات بر ارزش 

افزوده خبر داد و گفت: با توجه به معادالت اقتصادی و نرخ 
سود بانکی در کشور هیچ توجیهی برای دریافت مالیات بر 

ارزش افزوده از رشته بیمه های زندگی وجود ندارد.
وی از صاحبنظران، صاحبان اندیشه و رسانه ها خواست تا با 
تشــریح ظرفیت های رشته بیمه های زندگی برای مردم و 

مسئوالن، به تقویت آن در سطح جامعه کمک کنند.
ســلیمانی با تاکیــد بر اســتفاده صنعت بیمــه از تمامی 
تکنولوژی های روز از مدیران این صنعت درخواست کرد تا 
در راستای شفاف سازی، زمینه های رصد حساب های بیمه 
عمر را برای بیمه گذاران فراهم کنند تا با انگیزه بیشــتری 

برای خرید بیمه نامه اقدام کنند.
منابــع مالی نزد بیمه ها و بانک ها اجــازه ندارند راجع به 

بنگاه سازی فکر کنند
در ادامه دکتر مجید قاســمی، رئیس هیــأت مدیره بیمه 
پاســارگاد بیان کرد: در حال حاضر ما با یک فاجعه از نظر 
توســعه ای مواجعه هســتیم به دلیل اینکه منابع مالی نزد 
بیمه ها و بانک ها اجازه ندارند راجع به بنگاه ســازی فکر 
کننــد . در حالی که بیمه هــای زندگی و دیگر حوزه های 
صنعت بیمه پتانســیل بســیار باال و توان توسعه ای بالقوه 
باالیی دارند اما ما هنوز نتوانســته ایم فرهنگ بیمه را ملی 
کنیم و درســطح جامعه بتوانیم این توفیق را پیدا کنیم که 
مردم بیمه را خوب بشناسند و با بیمه زندگی کنند و البته 
بیمه عمر و زندگی را هم بخرند و بخشــی از خواسته ها و 
مطالبات بیمه ای شــان باشد. در صورت تحقق این مهم ما 
می توانیم هم نقش بیمه را در تولید ناخالص داخلی متمایز 
کنیم و هم نقش بســیار مهمــی را از طریق منابعی که در 

بیمه ها هست در بحث توسعه ایفا نماییم.
قاسمی با بیان اینکه توسعه در کشور ما مظلوم است، اظهار 
کرد: در ابتدا فکر می کردیم توســعه یک امر سخت افزاری 
اســت، چند سال بعد فکر کردیم توسعه یک امر نرم افزاری 
اســت و امروز با تجربه هایی که به دســت آوردم می گویم 
که توسعه یک امر قلب افزاری اســت، پشتکار و استمرار و 
شــجاعت می خواهد چون موانع سر راه زیاد است و انواع و 

اقسام موانع را در مقابل توسعه می بینید.
رئیس هیأت مدیره بیمه پاســارگاد با تأکید بر این نکته که 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشورمان نزدیک به صفر 
و اگر تورم را لحاظ کنیم، منفی اســت، تصریح کرد: امروز 
در نظام بانکی بحث کمبود سرمایه در گردش است و همه 
متمرکز بر این امر شده اند، اما ما باید از توسعه شروع  کنیم 
بانک ها باید بنگاه سازی کنند، بنگاه داری یک امر جداست.

دکتر قاســمی افزود: در ژاپن حدود 80بانک بزرگ درست 
کردند و کل توســعه و بنگاه هــای اقتصادی را به بانک ها و 

بیمه سپردند و این دو نهاد منبع حرکت توسعه عظیمی که 
در این کشور می بینید، شدند.

وی با بیان اینکه توسعه در بانک ها را تحت عنوان بنگاه داری 
محدود کرده اند، گفت: جی پی مــورگان ۳850مورد فاند 
دارد که ســهام داران بنگاه های بزرگ هستند، اما در ایران 
بانک ها و بیمه هــا اجازه ندارند در مورد بنگاه ســازی فکر 

کنند.
رئیس  هیات مدیره بیمه پاســارگاد تصریــح کرد: در حال 
حاضر سرمایه درگردش به کارخانه ها می دهند که نتیجه اش 
ماشــین یک میلیارد تومانی برای همسر کارخانه دار و یک 
ویال می شود، نظارتی هم نیست و نمی توانند نظارت کنند.

ایشــان بــا بیان این که تــورم به دو دلیل در یک کشــور 
ایجاد می شود، گفت: فشــار تقاضا و فشار قیمت  تمام شده 
می توانند ســبب ایجاد تورم شــوند که در اقتصاد ما فشار 
قیمت تمام شــده سبب تورم شده و تشــدید تقاضا نقشی 

ندارد که آن  هم به دلیل کاهش ارزش پول ملی است.
وی در ادامــه گفت: من در همین جــا از رئیس کل بیمه 
مرکزی تقاضا دارم که در حوزه ســرمایه گذاری های مالی 
که بیمه ها بر عهده می گیرند و مجاز هستند و تکلیف می 
کنید، بپرسید این ســرمایه گذاری در توسعه چقدر نقش 
داشته اســت؟ ضمن اینکه باید ریسک منابع را نیز در نظر 
گرفت و ســرمایه گذاری را در جای درست انجام داد، همه 

این ها جزوه الزامات است.
وی تصریــح کرد: همانطــور که اطالع داریــد، گروه مالی 
پاســارگاد چند هلدینگ مهم دارد که یکی از آن هلدینگ 
معدنــی و صنعتی اســت که حدود 5میلیــارد دالر در آن 
ســرمایه گذاری شــده و ۳5پروژه تعریف شده داردکه این 
پروژه ها تا پایان ســال ۱۳۹۹و یــا ۱400به اتمام خواهد 
رســید و عمده آن البته هم به بهره برداری رسیده و یکی 
از پتانســیل های بسیار غنی اســت که پشت بیمه زندگی 
ای ایســتاده و اگر احیانا به لحاظ نوســانات بیشتر سیکلی 
در اقتصاد و به لحاظ تــورم و به لحاظ رکود بخواهد منابع 

ریسک پیدا کند جلوی ریسک این منابع را بگیرد.
قاسمی افزود: هلدینگ دیگر گروه مالی پاسارگاد هلدینگ 
انرژی اســت که ۱2میلیارد دالر در آن پروژه تعریف شده 
و پروژهای بســیار بزرگی در حال انجام هســت و حتی از 
پروژه های باال دســتی که وقتی برای نخســتین بار اوایل 
ســال ۱۳۹۷به امضا رســید و وزیر نفت متوجه شدند که 
برای اکتشــاف دو میدان نفتی این هلدینگ انرژی از هیچ 
کارشــناس و مشاوره خارجی هم اســتفاده نکرده ولی در 
رقابت با خارجی ها به لحاظ فنی برنده شــده اعالم کردند 
که مــن برای اولین بار اعالم می کنم که صنعت بیمه ملی 

شد ؛ هلدینگ سالمت و ای سی تی هلدینگ هایی است که 
ما در گروه مالی پاســارگاد از این جهت داریم یک تضمین 
هایــی جدی را فراهم می کنیم برای اســتحکام برگه های 
بیمه نامــه هایی که معتهدانه به دســت متقاضیان آن ها 

داده می شود.
پیش نیازها و الزامات توسعه بیمه های زندگی

در این مراســم معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد 
بیان کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد سرمایه 
گــذاری منابع حاصل از ذخایر ریاضی بیمه های زندگی، از 
ابزارهای مطمئن در تأمین مالی پایدار بوده اســت. از دیگر 
ســوی رویکرد جامعه به خرید بیمه های زندگی حاکی از 
ارتقاء اعتماد مردم به صنعت بیمه در چند سال اخیر است. 
اما این روند برای دستیابی به آن چه که در برنامه پنج ساله 
ششم توسعه کشــور مقرر شده، کافی نیست بلکه تحوالت 
و ابزار مضاعفی را در عرضــه بیمه های زندگی ایجاب می 
نماید؛ در این صورت است که رسیدن به اهداف پیش بینی 
شده و کسب اعتماد بیش از پیش مردم به صنعت بیمه دور 

از دسترس نخواهد بود.
وی ســپس به محورهای دومین همایش بیمه های عمر و 
تأمین آتیــه پرداخت و درباره اهم پیــش نیازها و الزامات 
توســعه بیمه هــای زندگی گفت: این پیش نیارها شــامل 
طراحــی محصوالت متناســب با خصوصیــات اجتماعی و 
نیازهــای آحاد مختلف جامعه و آموزش و تجهیز ســرمایه 
انســانی به دانش فنی بیمه های طراحی و اجرای نرم افزار 
جامع IT، منطبق با مقررات مصوب شــورای عالی بیمه و 
با مختصات اساســی، طراحی سیستم حسابداری جامع به 
منظور نگهداری اطالعات، محاســبات فنــی و مالی بویژه 
ذخائر ریاضی، وام بیمه گذاران، مشــارکت در منافع بیمه 
گذاران، طراحی، تربیت و تجهیز ســازمان فروش تخصصی 
برای عرضه بیمه های زندگی با تأکید بر بازاریابی، مدیریت 

کنترل و نظارت مطلوب بر اجزای سازمان می شود.
وی در بخش دوم ســخنان خود گزارش اجمالی از عملکرد 
بیمه پاسارگاد در بخش بیمه های زندگی پرداخت و گفت: 
اطالعات اجمالی برای دوره 5ســال نشان دهنده توفیـــق 
نســبی شرکت در کسب سهم مناسب از بـــازار بیمه های 
زندگی می باشد که امید است با تدابیر و برنامه ریزی های 
انجام شــده و حمایت های سازنده بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران موفقیت هــای حاصله بصورت مســتمر و 

فزاینده ادامه داشته باشد.
مدیرعامــل بیمه پاســارگاد در ادامه ســخنان خود نتیجه 
گیری کرد: توسعه بیمه های زندگی به عنوان ابزار مؤثر در 
توســعه تأمین آتیه مردم و تجهیز منابع بلندمدت، یکی از 
مهم ترین نیازهای اقتصاد ملی در شرایط کنونی است و نه 
تنها سرمایه گذاری منابع حاصل از ذخائر بیمه های زندگی 
به ویژه در بخش تولید می تواند موجبات اشتغال مفید در 
جامعه را فراهم ســازد بلکه فعالیت در این رشــته از بیمه 

دارای مزیت ایجاد اشتغال مستقیم نیز می باشد.
وی ادامه داد: صنعت بیمه کشــور توان علمی و عملی الزم 
را برای توسعه بیمه های زندگی داراست که با تدبیر، برنامه 
ریزی و مدیریت می تواند به ثمر برسد و رسیدن به اهداف 
پیش بینی شده در اسناد باالدستی، با همت جمعی شرکت 
های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران میسر و 

ممکن است.
معصوم ضمیری افزود: به منظــور جلب اعتماد و اطمینان 
بیشــتر مردم که الزمه توســعه هرچه بیشــتر بیمه های 
زندگی اســت و با در نظر گرفتن وجود نظارت های کامل 
در بخش عملیات بیمه ای و ســرمایه گــذاری، اقدام الزم 
توســط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت پذیرد 
و در نهایــت این کــه باید پیش بینــی ضوابط ترجیحی و 
تشــویقی الزم برای تاسیس شــرکت های بیمه مستقیم 
 تخصصــی و اتکایی تخصصی در بخــش بیمه های زندگی 

به عمل آید.

ترقی اقتصادی : یک کارشــناس صنعت بیمه معتقد 
اســت که شــرایط عمومــی برخی رشــته های بیمه ای 
مبهــم و قابــل تفســیر به رای اســت و ایــن موضوع 
 مشــکالتی را بین بیمه گذار و شــرکت بیمه مشکالتی 

ایجاد می کند.
مســعود پهلوانی ، با بیان اینکه عملیــات بیمه گری در 
ایران از طرف شرکت های بیمه به درستی انجام نمی شود  
اظهــار کرد: در عملیات بیمه گری بایــد ارزیابی و آنالیز 
ریســک انجام شود و کارشناســان متخصص این حوزه 
مطابق با آن پوشــش بیمه ای موردنیاز بیمه گذار را به او 

پیشنهاد دهند.
وی افزود: اما متاســفانه در ایران این اتفاق نمی افتد و نه 
ارزیابی درســتی صورت می گیرد و نه بیمه نامه صحیحی 

به مشتری ارائه می شود.
این کارشــناس صنعت بیمه با بیان اینکه نرخ حق بیمه 

باید بر اســاس اکچوئری مشــخص شــود، تصریح کرد: 
متاسفانه می بینیم که در شرایط فعلی، ریسک مشابهی از 
یک موضوع در دو شرکت بیمه، تفاوت نرخ زیادی دارد.

پهلوانی همچنیــن با تاکید بر ضرورت اصالح شــرایط 
عمومــی بیمه نامه ها نیز، گفت: شــرایط عمومی برخی 
رشــته های بیمه ای مبهم و قابل تفســیر به رای است و 
مسیر شــرکت های بیمه نســبت به آن صحیح نیست و 
زمانی که شرایط مبهم باشد، هر فرد به نفع خود برداشت 

می کند.
وی در ادامــه با اشــاره به دیگر مشــکالت صنعت بیمه  
اظهار کرد: عالوه بر شــرایط عمومی بیمه نامه ها، قانون 

بیمه نیز باید اصالح شود.
به گفته این کارشناس صنعت بیمه، بخش فروش بیمه ها 
در ایران از دانش باالیی برخوردار نیســت و کارشناسان 

فروش نمی توانند راهنمایی الزم را به بیمه گذار بدهند.

ترقی اقتصادی : نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، 
معاونان مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا از شعب استان خوزستان بازدید کردند.
 مســعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا در نشست 
مشــترک با روسای شعب و شــبکه فروش سرپرستی منطقه هشت بیمه آسیا 
)خوزســتان ، لرستان و ایالم ( ضمن تبریک کســب سطح یک توانگری مالی 
با شاخص ۱45، گفت: کســب نسبت ۱45 درصد توانگری مالی در بیمه آسیا 
بی ســابقه است و این افتخار مرهون تالش و زحمات یکایک کارکنان و شبکه 

توانمند آن است.
نایــب رییس هیأت مدیره بیمه آســیا ،رضایت مندی بیمــه گذاران را اولویت 
اول بیمه آســیا دانست و اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری، پورتفوی 
بیمه آسیا 40 درصد رشد داشته است. هم چنین علیرغم ۳۳ درصد رشد مبلغ 
خســارت و 8 درصد رشــد تعداد خسارت در بیمه های مهندسی و عمر و پس 
انداز ،در مجموع 5/2 درصد نسبت خسارت کاهش را در آمارها نشان می دهد.

نایب رییس هیأت مدیره با تاکید بر جایگاه خوب بیمه آســیا در صنعت بیمه 

بیان داشت: شعب استان خوزســتان ظرفیت باالیی در رشد پورتفوی را دارند 
و این مســتلزم اتحاد و همدلی است که می بایســت سرلوحه تمام فعالیت ها 

قرار گیرد.
وی در پایان افزود: باید بتوانیم با کمترین نرخ، بهترین کیفیت را در پوشــش 

های بیمه ای به هموطنان ارائه  کنیم.
بنابراین گزارش درادامه این نشســت، معاونان مدیرعامل و مدیران پاسخگوی 

پرسش های روسای شعب و شبکه فروش منطق هشت بیمه آسیا  بودند.
این گزارش می افزاید، بهروز ناظمی ،عضو هیات مدیر و معاون امور اســتان ها 
و شــبکه فروش بیمه آسیا در نشستی با و شبکه فروش استان خوزستان بیمه 
آســیا با تاکید بر ایجاد همدلی بیــن نمایندگان و کارکنان. گفت: با جدیت در 
امر آموزش ،می توانیم از ظرفیت های بالقوه  توســعه فعالیت های بیمه ای در 

استان خوزستان در مسیر تداوم موفقیت های بیمه آسیا استفاده کنیم.
معاون امور استان ها و شبکه فروش بیمه آسیا با تصریح تکریم ارباب رجوع  و 
رعایت حرمت نمایندگان پیشکسوت ، اظهار داشت :اولویت بیمه آسیا در سال 

جاری فروش بیمه های زندگی اســت و نمایندگان با رصد فعالیت های استار 
تاپ ها در استان می توانند در توسعه این نوع از بیمه ها پیشگام باشند.

 به روز رسانی اطالعات شخصی و فنی شبکه فروش ، رعایت ضوابط و مقررات 
اداری  و اعطای مجوز صدور به نمایندگان از دیگر موارد مورد اشاره عضو هیات 

مدیر بیمه آسیا در این نشست بود.

شرایطعمومیبیمهنامههامبهماست

بیمهآسیابایکشبکهفروشتوانمند،شناختهمیشود
رشد40درصدیپرتفویبیمهآسیا

اخبارکوتاه
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یکی از مهمترین قوانین حاکم بر روابط 
و نحوه رفتار اشخاص با یکدیگر در داد 
و ستد ها »قانون تجارت« است، قانونی 
مشــتمل بر اصول مربــوط به معامالت 
تجــاری، دفاتر تجارتی، اســناد تجاری 
و چــک، داللی، حــق العمــل کاری، 
قرارداد حمل و نقــل، ضمانت، انحالل 
اســم  ارزیابی،  ورشکســتگی،تجدید   ،
تجارتی و شخصیت حقوقی و ... که برای 
برقراری نظم و جلوگیری از سودجویی و 
نابهنجاری در مبادالت تجاری اشخاص 
تعریف شده اســت. قانون گذار به منظور حفظ شفافیت هرچه تمام تر دارایی های 
اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱4۱ 
را در قانون تجارت مطرح کرده است؛ این ماده قانون به صراحت بیان می کند که 
اگر بر اثر ضرر و زیان وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره 
وظیفه دارد با تشــکیل مجمع عمومی فوق العاده، از سهامداران شرکت دعوت به 
عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحالل تصمیم گیری شود؛ در صورتی که 
مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش 

سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود. 
واقعیت این اســت که ماده ۱4۱ قانون تجارت شرکت هایی را هدف قرار می دهد 
که در واقع آخرین راه حل ممکن را برای ادامه حیاط و فعالیت دارند که با اجرای 

آن بتوانند حتی المقدور از شمولیت این ماده خارج شوند.
در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته 
و یا سود انباشته روی می دهد اما برای شرکت هایی که امکان استفاده از این موارد 
را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱4۱ قانون تجارت 

تن به تجدید ارزیابی دارایی ها می دهند.
تجدید ارزیابی دارایی ها در واقع رســیدن به ارزش منصفانه و معقول دارایی 

در اختیار شــرکت است که در شرایط واقعی در بازار بین خریدار و فروشنده 
معامله می شود.

از ایــن رو، در تجدید ارزیابی دارایی ها به ظاهر افزایش ســرمایه رخ می دهد اما 
نمی تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شــود؛ بنابراین 
می توان افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابــی دارایی ها را تنها فرصتی 
مجــدد برای مدیران شــرکت تلقی کرد تا در نــوع فعالیت های خود تجدید نظر 
کرده و با اســتفاده از این فرصت بتوانند شرکت را با راهکارهای مدیریتی مناسب 

و سودمند از ورطه ورشکستگی و انحالل نجات دهند.
به تعبیری می توان ماده ۱4۱ قانون تجارت را سوپاپ اطمینان شرکت ها و صنایع 
تولیدی مشــمول آن نامید چرا که به نوعی با اعالم هشــدار به کارکنان شرکت 
به تغییر رویه و چاره اندیشــی مناســب در بهبود عملکرد خود در تولید و فروش 
محصول نهایی، سعی در جلوگیری از خطر انحالل و ورشکستگی شرکت را دارد.

اطالع و آگاهی یافتن ســهامداران از مشمولیت شرکت به ماده۱4۱ قانون تجارت 
آنچان حائز اهمیت است که در قانون پیش بینی شده است در صورت اهمال هیأت 
مدیره در اعالم خبر ضرر و زیان به کاهش نصف ســرمایه، بازرس قانونی شرکت 
وظیفه دارد در زمان مقرر نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده اقدام 

و در خصوص وضعیت کنونی شرکت اطالع رسانی کند.
بــه این ترتیب، در مواردی که شــرکت قصد اعالم خبر مشــمولیت ماده ۱4۱ و 
شفاف ســازی صورت های مالی در این خصوص نداشته باشد، بازرس شرکت حق 
و وظیفه قانونی دارد در این خصوص مطابق قانون اقدام مقتضی کند، در تفســیر 
این بخش از ماده ۱4۱ قانون تجارت »مدیران شــرکت موظف به کاهش سرمایه 
به مبلغ ســرمایه موجود هستند، می توان گفت که قانونگذار تحمیل جبران ضرر 
و زیان به سهامداران را از این طریق منتفی دانسته و از این رو کاهش سرمایه به 

مبلغ سرمایه موجود، در وهله اول مالک عمل شرکت ها خواهد بود.
کاهش ســرمایه شــرکت به نصف، در میزان تولید، فروش و سرمایه در گردش 
شــرکت که مختص تامین مواد اولیه برای تولید اســت تاثیر بسزایی گذاشته 

و به همین دلیل اســت که برخی از صاحبان شــرکت ها برای حفظ بخشی از 
دارایی های جاری خود)وجه نقد در گردش(، اقدام به فروش و واگذاری بخشی 

از مایملک خود می کنند.
خروج از شــمولیت ماده ۱4۱ قانون تجارت: یکی از راهکارهایی که شرکت های 
مشمول ماده ۱4۱ در شرایط کنونی تحریم ها و افزایش بهای داراییها برای خروج 
از مشــمولیت ماده مذکور می توانند در پیش بگیرند؛ فروش بخشی از دارایی ها و 
مایملک مازاد خود، به منظور جبران ســرمایه کاهش یافته و ادامه چرخه فعالیت 
است. راهکار دیگر که امروزه بســیار در مورد آن شنیده می شود، تجدید ارزیابی 
دارایی اســت که بنا به دالیل تورم ناشــی از افزایش قیمت ها و ارزشــمند شدن 
مایملک شرکت ها در اثر مرور زمان و موقعیت دارشدن آنها، شرکت ها تصمیم به 
اجرای آن کرده و از این طریق کاهش ســرمایه ناشی از ضرر و زیان شرکت قابل 
جبران خواهد بود، اما این نکته را باید در نظر داشت که افزایش قیمت در تجدید 
ارزیابی دارا یی ها و سرمایه در صورت های مالی را نمی توان درآمد تلقی کرد زیرا 
منتســب به عملکرد دوره مالی شرکت نبوده و صرفا افزایش ارزش دارایی برپایه 

تجدید ارزیابی است.
از مزایــای تجدید ارزیابی دارایی ها جدای از خــروج از ماده ۱4۱ قانون تجارت، 
می توان به واقعی شــدن قیمت دارایی ها و همچنین تعدیل مناســب نرخ نسبت 
بدهی به حقوق صاحبان سهام به منظور متناسب کردن شرایط دریافت تسهیالت 

از موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.
از این رو موضوع تجدید ارزیابی دارایی شــرکت های مشــمول ماده ۱4۱ قانون 
تجارت را می توان موضوعی بدیهی و در راســتای تداوم فعالیت شــرکت ها تلقی 
کــرده که با در نظر گرفتن شــرایط کنونی تحریم ها و تــورم به بهبود وضعیت و 
شــفافیت هرچه بیشتر صورت های مالی شــرکت ها انجامیده و فرصتی دوباره به 
تغییــر رویکرد مدیران در ارتقاء فرآیند تولید محصــول داخلی با در نظر گرفتن 

شیوه های نوین مدیریتی و کاهش هزینه های سربار و غیر مولد، خواهد داد.
امید است شرکت های مشــمول ماده ۱4۱ قانون تجارت با بهره گیری از رویکرد 
تجدید ارزیابی دارایی های در دسترسشان، از این فرصت در راستای بهبود وضعیت 
تولید، کاهش هزینه ها با تفکر داخلی ســازی و ارزانتر کردن بهای تمام شده قدم 
برداشــته و به یمن فرصت تحریم ها ضمن حفظ ثبات در کار و تولید، خودکفایی 

محصول را در پیش رو داشته باشند.

ترقی اقتصادی : پنبه یکــی از مهمترین گیاهان زراعی در 
ایران است، اما سطح زیرکشــت آن از 40 درصد محصوالت 
صنعتی، به کمتر از ۱۳ درصد رســیده اســت. از دست رفتن 
جایــگاه این محصول باعث شــده تــا ایران به یک کشــور 
واردکننده پنبه تبدیل شــود. اگرچه عوامل زیادی در کاهش 
سطح زیرکشــت این محصول نقش داشته اند، اما مهمترین 
عامــل آن را می توان از دســت دادن جذابیت اقتصادی این 
محصول دانست. باالتر بودن هزینه تولید این محصول نسبت 
به متوسط جهانی و کشورهای همسایه از یک طرف و کاهش 
نسبت قیمتی این محصول نسبت به گندم، باعث کمتر شدن 
سود خالص این محصول شــده و درنهایت انگیزه کشاورزان 
برای قرار دادن این محصول در الگوی کشــت از دست رفته 
است. همین امر درنهایت میزان خودکفایی این محصول را به 
50 درصد کاهش داده است. این عوامل در سال ۱۳۹۷ منجر 
به صرف ۱42 میلیون دالر برای واردات این محصول شده که 

معادل ریالی آن بالغ بر ۱45۳ میلیارد تومان است.
بنابرایــن، بــا توجه به محدودیــت های ارزی و مشــکالت 
ناشــی از تحریم، پیشــنهاد می شــود اوالً، توسعه تحقیقات 
جهت کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد ســطح 
صورت بگیرد و از طرف دیگر، انگیزه اقتصادی کشــاورزی و 

سودآوری این محصول تقویت شده و همچنین سیاست های 
تعرفه ای مناســب در مورد واردات پنبه اتخاذ شود. در همین 

راســتا تکمیل زنجیره ارزش تولید پنیه دراستان های عمده 
تولیدکننده و بهبود فناوری صنایع پایین دســتی نیز راهگشا 

خواهد بود. در ســال 20۱۷ بیش از ۳ / ۷4 میلیون تُن وش 
پنبه در جهان تولید شده اســت که کشورهای هند با ۱8.5 
چین با ۱ / ۱۷، آمریکا با ۱2، پاکســتان با ۷ / 5، برزیل با 8 
/ ۳، ازبکســتان با ۹ / 2، ترکیه با 45 / 2، استرالیا با ۱5 / 2 و 
مکزیک با یک میلیون تُن، ۱0 کشــور بزرگ تولیدکننده این 
محصول به شمار می روند. در ایران نیز، سطح زیر کشت پنبه 
از حدود چهل درصد از ســطح زیر کشت کل نباتات صنعتی 
در چهار دهه گذشــته به حدود ۱۳ درصد در ســال ۱۳۹6 

رسیده است.
در ســال زراعی ۱۳۹6 - ۱۳۹5 میزان سطح زیر کشت پنبه 
۷4.850 هکتار بوده است که به ترتیب در استانهای خراسان 
رضوی  )۳0 درصد(، فارس  2۱ درصد گلستان ) ۱6 درصد( 
و سایر استان ها کشت شده است. میزان سطح زیرکشت دیم 
این محصول هم در حدود یک درصد بوده اســت )دفتر طرح 
پنبه وزارت جهاد کشــاورزی، ۱۳۹8( ازاین رو، این محصول 
دارای نیاز آبی باال بوده و کشت دیم آن در کشور تقریباً مقدور 
نیست؛ چراکه میزان بارش ها در اقلیم ایران کفاف تأمین آب 
مــورد نیاز برای یک هکتار از ایــن محصول را نمی دهد. نیاز 
آبی این محصول به طور متوسط ۱5000 مترمکعب در هکتار 

است که ۳ / 2 برابر گندم و 25 / ۱ برابر شلتوک است.

پنبه تولید پنبه زده شده است
تولیدپنبهدرکشوراز40درصدمحصوالتصنعتیبه13درصدرسیدهاست

رکوردجهانیرشدتولید
بهفوالدسازانایرانیرسید

ترقی اقتصادی : بررسی آمار تولید فوالد کشور نشان می دهد در دوره ۹۷- ۱۳۹۱ رشد ۷2 درصدی تولید 
تحقق یافته که در واقع به طور متوســط ســالیانه بیش از ۱0 درصد بوده است؛ درحالی که حدود 65 کشور 

جهان رشدی بسیار کمتر از ایران را به ثبت رسانده اند که در دامنه های سه تا پنج درصد بوده است.
فوالدســازان کشور در حالی در سال گذشته میزان تولید خود را به نزدیک 25 میلیون تن رساندند که 
ظرفیت این بخش ۳5 میلیون تن بود و امســال هدف 40 میلیون تنی پیش بینی شــده است. عالوه بر 
این یکی از موضوع های مورد توجه در بخش فوالد، سرانه مصرف است که به عنوان یکی از شاخص های 
توســعه یافتگی در سطح جهان به شــمار می رود و آمارهای موجود گویای آن است که در سال 20۱8 
میالدی ســرانه مصرف فوالد ایران حدود 20۱ کیلوگرم بوده و با مقایسه نسبت به متوسط این رقم در 
منطقه خاورمیانه که ۱80 کیلوگرم است، تفاوت خود را نشان می دهد. همچنین سال های آغازین فعالیت 
دولت یازدهم، یکی از دغدغه های وزارت صنعت تأمین سالیانه پنج تا هفت میلیون تن فوالد بود که باید از 
کشورهای مختلف )روسیه، اوکراین، چین و ...( تأمین می شد، اما امروز جمهوری اسالمی از صادرکنندگان 
این فلز راهبردی است، به گونه ای که انتظار می رود امسال بالغ بر ۱۱ میلیون تن صادرات ثبت شود. در 
واقع، در هفت سال گذشته، ایران از یک کشور واردکننده تولیدات فوالدی، تبدیل به صادرکننده شده 
و روند صدور محصوالت این بخش به گونه ای است که تا افق ۱404 پیش بینی صادرات 20 میلیون تنی 
مورد انتظار است. بر اســاس سند چشم انداز ۱404 ایران به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد دست 
خواهد یافت که حدود 40 درصد باید صرف صادرات به کشورهای هدف شود. امروز جایگاه ایران در بین 
65 فوالدساز جهان در رده های دهم و یازدهم سیر دارد، این در حالی است که در اوایل دهه ۹0 کشورمان 
جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده بود. تازه ترین آمارهای امسال گویای آن است که در شهریورماه 
صادرات واحدهای بزرگ فوالدی کشور به رقم 584 هزار و 520 تن رسید که در مقایسه با شهریور ۹۷ 
رشــد 60 درصدی را نشان می دهد و در واقع جهش صادراتی به ثبت رسیده و مجموع عملکرد 6 ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نیز از رشد سه درصدی صادرات حکایت دارد. اطالعات منتشر شده 
۱۱ واحد فوالدساز بزرگ کشور در دوره 6 ماهه امسال هم رقم سه میلیون و 488 هزار و 86۷ تن است 
و از این رقم یک میلیون و هزار و ۳۷8 تن به فوالد خوزستان اختصاص دارد. اقالم صادراتی دوره 6 ماهه 
شامل شمش )اسلب، بیلت و بلوم(، آهن اسفنجی و تولیدات فوالدی از جمله میلگرد و ورق فوالدی است. 

چراغسبزتولیداتصنایعمعدنی
درنیمهنخست9۸

ترقی اقتصادی : بررســی عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در 6 ماهه ۹8 گویای 
رشد تولید در بخش های کنسانتره سنگ آهن و آهن اسفنجی و افت اندک گندله در مقایسه با مدت مشابه 
است، در عین حال اغلب واحدهای تولیدی نیز با رشد مثبت، چراغ سبز را روشن کرده اند. براساس آمار مورد 
بررســی، تولید کنسانتره ســنگ آهن در ۹ واحد بزرگ تولیدی در مدت 6 ماهه امسال به رقم 2۳ میلیون 
و ۷۳۹ هزار و 826 تن رســید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چهار درصدی را ثبت کرد و در 
عین حال این واحد ها در مجموع در شهریور ماه ۹8 چهار میلیون و ۱4 هزار و 62۹ تن تولید داشتند که 
در مقایسه با ماه مشابه پارسال 6 درصد افزایش را نشان می دهد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با رقم 
هشت میلیون و ۱۷4 هزار و 5۷2 تن کنسانتره سنگ آهن تولیدی در نیمه نخست امسال، باالترین میزان را 
به خود اختصاص داد و نسبت به 6 ماهه ۹۷ بالغ بر سه درصد رشد را ثبت کرد، اما شرکت صبا نور در دوره 
این گزارش 46۱ هزار و ۹۷۳ تن تولید کنســانتره سنگ آهن داشت که در مقایسه با نیمه نخست پارسال 

افت 28 درصدی دارد.
تولید ۲۰.9 میلیون تن گندله 

واحدهای مورد بررســی در 6 ماهه ۹8 بالغ بر 20 میلیون و ۹62 هزار و 6۱۹ تن تولید گندله ســنگ آهن 
داشتند که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، افت 2 درصدی دارد. بررسی ۹ واحد تولیدی مربوطه 
از نظر تولید گندله در شــهریورماه در مجموع رقم سه میلیون و ۳22 هزار و ۱40 تن را نشان می دهد که 
کاهش هشت درصدی را ثبت کرد. آمار واحدهای تولیدکننده گویای آن است که فوالد مبارکه اصفهان با 
رقم سه میلیون و 628 هزار و ۹48 تن گندله، در این مدت بیشترین عملکرد را داشت، هرچند که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افت هفت درصدی را ثبت کرد. عالوه براین فوالد سنگان خراسان هم با تولید 
۹۱4 هزار و ۷20 تن در 6 ماهه امســال در مقایســه با دوره مشابه سال ۹۷ کاهش ۳0 درصدی داشت که 

بیشترین کاهش را نشان می دهد.
تولید بیش از 13.7 میلیون تن آهن اسفنجی

آمار تولید ۱۹ واحد بزرگ بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 6 ماهه امسال حاکی از تولید ۱۳ میلیون و 
۷85 هزار و 28۳ تن آهن اسفنجی است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش دارد. عملکرد 
شهریورماه امسال این واحدها در مجموع رقم 2 میلیون و 260 هزار و 45 تن را نشان می دهد که در مقایسه 

با شهریور ۹۷ کاهش یک درصدی را ثبت کرد. 

خروجازبنبستباشیوهتجدیدارزیابیبردارایی

کارشناس صنعت خودرو
رضا آریاراد

گزارش

صنعت
تجارت
و 6

ترقی اقتصادی : احمدکیوان آرا در گفت و گو یی  با اشــاره به 
اینکه ســال  ۱۳۹۷ از منظر اقتصادی، ســالی پر التهاب به لحاظ 
ارزی، مقررات و آیین نامه های وضع شــده از سوی وزارت صمت و 
صادرات و واردات بود گفت:  بخشی از این التهاب و آشفتگی بازار 

و اقتصاد کشور  ناشی از اعمال تحریم های جدید بود.
وی افزود : در سال ۹۷ و با هدف جبران کسری ارز، بانک مرکزی 
محور سیاســتگذاری کالن کشور شــد وتمام فعالیت های بخش 
اقتصادی کشــور متاثر از تصمیمات معاونت ارزی گردید. اگرچه 
اعالم شــد تمام چرخه واردات باید از طریق سیستم بانکی صورت 
پذیــرد اما هیچگاه مبادالت مالی امکان پیگیری از طریق بانک ها 
را نداشته است. این موضوع متاسفانه به دلیل عدم آشنایی شرکت 
ها با فرآیند های مربوطه و تعامل مســتقیم با بانک ها آســیبی 
جدی برای شرکت ها محســوب می گردید اما الزام بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور و پیمان سپاری ارزی مربوطه، شرکت 
ها را ناچار به تبعیت با ساختاری جدید نمود که ساز و کارهای آن 

چندان چابکی الزم در شرایط تحریم را به همراه نداشت.
مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنین با انتقاد 
از بخشــن نامه های متعدد و بدون زمینه ســازی قبلی که منجر 
بــه زیانهای مالی برای تولید کننــده و صادرکنندگان محصوالت 
صنعتی می گردد افزود : شرکت های داخل برای تامین ارز مورد 
نیاز کشــور صادرات را در دســتور کار خود قرار دادند که این امر 
در ابتدا با درآمد زایی ارزی مناســبی همراه بود و محصوالت خود 
را در بازار بین الملل با قیمت های مناسبی به فروش رساندند اما 
افزایش صادرات از ســویی دیگر تعادل بازار داخل را برهم زد که 
همیــن امر موجب گردید وزارت صمت برای ایجاد تعادل در بازار 

داخل، شرکت ها را ملزم به عرضه محصوالت در بورس کاال نماید 
که البته این تصمیمات به صورت ناگهانی و خلق الســاعه انجام و 

اعمال شد. 
وی گفــت اعمال یکباره مقررات وضع شــده بــدون اطالع قبلی 

منجر گردیــد نخســتین محموله شــمش صادراتی 
چادرملــو در اواخر ســال ۹۷ بارگیری به مدت ۷ 

روز در بندرعباس متوقف گردد که این موضوع 
در شــرایط کنونی تحریم و مشکالت موجود 
بــرای بازاریابی خریــداران خارجی، خصوصا 
بــرای مجموعــه چادرملو که اولیــن محموله 
شــمش صادراتی آن در دست اقدام بود بسیار 
ناگــوار بود.  متاســفانه تصمیمــات ناگهانی و 
تولیدکنندگان  به  ناگواری  خلق الساعه صدمات 
وارد می نمایــد ، دولت می بایســت در خصوص 

ارز یک محدوده زمانی را مشــخص نماید نه آنکه 
یکباره تصمیماتی اتخاذ شــود که تولیدکنندگان را 

متضرر سازد.
البته ســاز و کار ایجاد شــده 

توســط بانــک مرکزی 
منجر به دستاوردهایی 
نیز گردیــد از جمله 
از  بســیاری  آنکــه 
که  شــرکت هایی 
کارت هــای  بــا 
یک  بازرگانــی 

میلیون یورویی )یک بار مصرف( صــادرات انجام می دادند اما ارز 
حاصل از آن را به کشور بر نمی گرداندند و یا به جای ارز ۱0 هزار 
تومانی، ارز ۱6 هزار تومانی وارد می کردند و از این راه ســودهای 

کالنی به دست می آوردند دیگر امکان سو استفاده را نداشتند.
کیــوان آرا در خصوص تحریم فلزات ایران از ســوی دولت آمریکا 
گفت : اگرچه در سال جدید فلزات از جمله آهن و فوالد در لیست 
تحریمهای امریکا  قرار گرفته است افزود :  به نظر می رسد تحریم 
فلزات راه به جایی نخواهد برد و در این بخش دچار مشکل جدی 
نخواهیم شــد . ایــن مدیر بازرگانی اضافه کــرد : هر چند تامین 
الکترود گرافیتی برای شرکت های فوالدی با مشکالتی مواجه است 
امــا  این توانایی وجود دارد کــه بتوانیم محصول  مورد نیازمان را 

تامین کنیم. 
مهندس کیوان آرا یاد آوری کرد : همانطور که در چند سال اخیر 
ایران با وجود تحریمهای جهانی توانســت  نیازهای خود را مرتفع 
کند از این پس نیز می توانیم برای ســایر مشــکالت موجود خود 
راه حلی اتخاذ کنیم . هر چند آنگونه که شرکت های پتروشیمی و 
نفت متاثر از تحریم ها هستند بخش معدن و صنایع معدنی آسیب 
پذیر نیست. وی در عین حال تصریح کرد : تحریم ها هزینه هایی 
را به ما تحمیل کرده اســت کــه از آن جمله می توان به افزایش 

هزینه حمل و نقل دریایی اشاره داشت. 
کیوان آرا همچنین با اشاره به اینکه شرکت چادرملو دارای کامل 
ترین زنجیره تولید فوالد در کشــور است گفت : شرکت چادرملو 
در سبد محصوالت خود از ســنگ آهن تا مقاطع فوالدی را دارد 
و رویکرد این مجموعه در  گذشــته و حال، تامین نیاز واحدهای 
فوالدی و مصرف کنندگان داخلی بوده اســت.  بطوریکه بخش 
زیادی از کنســانتره آهن تولیدی چادرملو که محصولی 
اســتراتژیک محسوب می شــود در اختیار شرکت 
فوالد مبارکه، فوالد خراســان، فوالد خوزســتان 
فوالد هرمزگان قرار داده  می شود و بخشی از آن 
نیز در چرخه تولید محصوالت فوالدی شــرگت 

معدنی و صنعتی خودمان به مصرف می رسد . 
مدیــر بازرگانی چادرملــو با بیــان اینکه اکنون 
چادرملو به این قابلیت دست یافته است که مازاد 
محصــوالت نهایی فوالد خــود را با هدف ورود به 
بازارهای صادراتی برای تامین بخشــی از نیازهای 
ارزی خــود بمنظور تهیه  مواد اولیــه مورد نیاز صادر 
نماید افــزود :  تالش ما بر آن اســت  تا با صادرات 
محصوالت پایین دســتی زنجیره فوالد یعنی 
شمش و آهن اسفنجی و با ایجاد 
ارزش افــزوده از خــام 
محصوالت  فروشــی 
جلوگیری  معدنــی 

کنیم.
آوری  یاد  آرا  کیوان 
کارخانــه    : کــرد 
شــمش  تولیــد 

فوالدی چادرملو از سال ۹6 وارد مدار شد واولین محموله شمش 
چادرملو در اواخر ســال ۹۷ بارگیری و به کشور مقصد صادر شد 
و به زودی شاهد بارگیری ماهانه محصوالت صادراتی این شرکت 
خواهیم بود و امیدوار هســتیم با توســعه بازارهای جهانی بتوانیم 
ارز آوری از محموله های صادراتی را در برنامه کاری خود داشــته 

باشیم.
وی در خصــوص بازارهای هــدف صادرات محصــوالت فوالدی 
چادرملو نیز گفت : در زمینه صادرات شــمش توجه ما معطوف به 
کشــورهای حوزه خلیج فارس، شرق دور و شمال آفریقا می باشد. 
در این خصوص با بســیاری از کشــورها در حال رایزنی هســتیم 
کشــورهای جنوب شرق آسیا از جمله مقاصد صادراتی ما هستند 
و در راستای توسعه بازارهای صادراتی به دنبال ورود به بازار اروپا 
نیز هستیم که متاســفانه به دلیل وجود تحریم ها امکان صادرات 

مستقیم فراهم نمی باشد.
مشــکالت امروز صادرکنندگان نه در بخــش عملیات و اجرا بلکه 
بیشتر مشــکالت ناشی از مبادالت بانکی است که صدمات زیادی 
را برای ما به همراه داشته است. امیدواریم قوانین دولت در زمینه 
صادرات تسهیل شــده، ارتباط و تعامل شرکت های بزرگ با بانک 

مرکزی آسان تر گردد.  
مدیر بازرگانی چادرملو در موردتامین قطعات اســتراتژیک معدنی 
نیز گفت : هر چند سیاســت کالن چادرملو ساخت قطعات مورد 
نیاز در داخل کشور و به عبارتی بومی سازی قطعات صنعتی مورد 
نیاز خود است و تاکنون بیش از ۱۱ هزارو ۳00 قطعه صنعتی را با 
کمک صنعت گران و شــرکتهای خالق و دانش بنیان بومی سازی 
کرده اســت اما در عین حال برخی قطعات خاص صنعت فوالد در 

حال حاضر وابســته به صادرات است . از جمله الکترود گرافیتی و 
تایرهای دامپتراک  ، چرا که تامین سنگ آهن از معدن وابسته به 
حرکت خودروهای سنگین مستقر در معدن است و تمامی فعالیت 
های ما به صورت زنجیره وار متاثر از آن می باشــد. که متاسفانه 
به رغم قول های متعــدد برای تامین ارز 4200 تومانی برای این 

کاالی استراتژیک اما این وعده ها تاکنون محقق نشده است .
کیوان آرا خود تحریمی را شــدید تر از تحریمهای آمریکا عنوان 
کرد و افزود : عمده ترین مشــکالت ما خودتحریمی است.  وضع 
دســتور العمل ها و بخشــنامه های  خلق الســاعه به شــدت به 
تولیدکنندگان آسیب وارد می کند. از طرفی در شعار بدنبال رونق 
بخشــیدن به تولید ایجاد فضای مناسب کسب و کار هستیم و از 
سوی با قوانین دست و پا گیر برای تولید کنندگان واقعی موانعی 

ایجاد می کنیم که قادر به ادامه فعالیت خود نباشد . 
وی در پایــان در خصــوص پیــش بینــی قیمت ســنگ آهن و 
محصوالت فوالدی در ســتال پیش رو گفت : موارد غیرقابل پیش 
بینی از جمله شکستن سد باطله واله برزیل باعث گردید معادالت 
و توازن  قیمت این محصول را در بازار جهانی دچار تغییراتی کند 
به طوری که در حال حاضر شــاهد افزایش قیمت جهانی ســنگ 
آهن  هستیم و به تبع آن قیمت شمش فوالدی نیز افزایش یافته 
است . اما با توجه سایر عوامل موثر در بازار داخلی، پیش بینی بازار 
آتی تا حدودی مشــکل به نظر می رسد.این متغیرها عمال باعث 
شــده اند کار برای فعالین این حوزه سخت تر گردد. در هر حال 
ما در برنامه ریزی شــرکت چادرملو در نظر داریم در سال جاری  
هر ماه یک محموله و تاکیــد دارم صرفاً به منظور ارز آوری برای 

تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود  صادرات داشته باشیم.

موانعمبادالتبانکی،مهمترینچالشصادرکنندگانکشوراست
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آیااقتصادجهانیدوبارهبهرکودفرومیرود؟

آمریکادرچاهدالرمیافتد؟فاصله ای تا رکود جهانی باقی نمانده است

 در دنیای امروز دسترســی به شــبکه های جهانی یک منبع حیاتی قدرت اســت. اما وابستگی متقابلی که 
 در این شــبکه ها وجود دارد، باعث آسیب پذیری آنها هم شــده. اصوالً قدرت از مرکزگرایی حاصل می شود
شرایطی که در آن یک نقطه اصلی به عنوان وصل کننده سایر نقاط عمل کند. اینکه کشوری از ابزار تحریم 
برای بیرون راندن یکی از این نقطه ها از شــبکه استفاده کند، در ظاهر مشکلی برای شبکه باقی مانده ایجاد 
نمی کند. اما مدت هاست که جهان از قدرت به شکل متعارف گذر کرده و با روش های دیگری از آن استفاده 
می کند. درواقع وابســتگی متقابل موجود در شبکه، می تواند شــبکه های جایگزین دیگری را هم با همان 

بازیگران ایجاد کند.
این خطری است که آمریکا با دست خودش برای خودش در دنیا به وجود آورده است. آمریکا که ارز اصلی 
در جهان یعنی دالر را در کنترل خود دارد و از مرکزیت نقش آن در شبکه های مالی جهانی لذت می برد، از 
موقعیت خودش برای اهدافی انحرافی استفاده کرده. این اهداف که عموماً در حوزه سیاست خارجی هستند 
احتماالً در آینده باعث تضعیف موقعیت مرکزی آمریکا در شبکه مالی جهانی خواهند شد و اهرم فشار موجود 
در دســت آمریکا را در درازمدت از بین خواهد برد. یک مثال مهم قضیه را در تحریم های ایران و فشارهای 
مکرر آمریکا بر سایر کشورها برای تحریم معامله با ایران بوده است. این فشارها به تدریج باعث شده انگیزه 

کشورهای دیگر برای دور زدن نظام مالی آمریکا و مرکزیت آن به شدت باال برود.
در ســال 20۱4، روســیه که پس از مداخله در اوکراین با تحریم های غرب مواجه شــده بود، تالش کرد 
آسیب پذیری های خارجی خود را به شکل های مختلف کم کند. به همین جهت است که روسیه اکنون تنها 
بازار نوظهور بزرگی است که مازاد مالی و حساب جاری دارد، بدهی های دولتی اش کم است و ذخایر باالیی 
هم دارد. روسیه در این شرایط دیگر از شکست در دسترسی به بازارهای جهانی نمی ترسد. روسیه در عین 
حال مناسبات قوی تری نیز با چین ایجاد کرده است. این دو کشور اخیراً اعالم کردند که یک نظام پرداخت 
میان مرزی را ایجاد کرده اند تا تجارت دوجانبه را با واحد پول های رنمینبی و روبل انجام بدهند و قرار است 
اولین معامالت به این شــکل نیز در همین ســال جاری میالدی ترتیب داده شود. ایران و ترکیه هم برای 

پیوستن به همین سیستم اعالم آمادگی کرده اند.
در همین میان، کشورهایی مثل هند و ژاپن سیستم های پرداخت داخلی مستقلی به راه انداخته اند و روسیه 
هم سیستم پرداخت کارتی جدیدی را برای دور زدن شبکه های کارت اعتباری مستقر در آمریکا به راه انداخته 
است. در چین نیز اپ های پرداخت موبایلی مثل علی پی )وابسته به علی بابا( و وی چت )وابسته به تِن ِسنت( 
به مشتریان اجازه می دهند که از کارت اعتباری استفاده نکنند و درواقع به شکل مستقیم پرداخت هایشان 
را از طریــق موبایل انجام بدهند. حتی فیس بــوک هم اعالم کرده که یک رمز-ارز جدید را ایجاد می کند تا 
همه کاربران به آن دسترسی داشته باشند؛ کاربرانی که عده زیادی از آن ها اصاًل در آمریکا زندگی نمی کنند.
چنین اقداماتی از ســوی رقبای سیاسی آمریکا اصوالً غیرعادی نیست اما حاال حتی اروپایی ها هم به دنبال 
جایگزینی برای دالر در معامالت هستند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مناسبات نزدیکی با روسیه دارند و 
عده ای دیگر از آنها هم در پروژه عظیم چین با عنوان جاده ابریشم جدید مشارکت دارند. استفاده این کشورها 
از سیســتم پرداخت مشترک روسیه و جین می تواند محافظ ارزشــمندی در برابر تالش های آمریکا برای 
تحریم کردن پروژه هایی باشد که برای آینده اروپا اهمیت حیاتی دارند. یکی از این پروژه ها پروژه خطوط گاز 
نورد استریم دو بین روسیه و آلمان است. از سوی دیگر، اروپا سعی داشته که خودمختاری اقتصادی خود را 
بیش از گذشته مطرح کند و در بحث مبادالت مالی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نیز همین رویکرد را 
در پیش گرفته است. موضع رسمی اروپا این است که اروپا نقش بین المللی برای یورو را تأیید یا رد نمی کند. 
اما کمیسیون اروپایی اخیراً پیشنهادهایی را مطرح کرده که می تواند استفاده از یورو را در معامالت - حتی 
برای افرادی که ســاکن اروپا نیستند- در حوزه هایی مثل مبادالت انرژی، غذا و بخش هوا و فضا امکان پذیر 
کند. تمایل اروپا به کاهش وابســتگی اش به سیستم مالی آمریکا می تواند مشوقی برای وحدت مالی و پولی 
بیشتر در داخل اروپا باشد؛ به خصوص با توجه به این که در سال 2020 رهبران جدیدی در اتحادیه اروپا به 

قدرت می رسند و روند خروج انگلیس از این اتحادیه نیز کامل می شود.
اصوالً تنظیم مجدد تعــادل قدرت در نظام مالی جهانی می تواند از تحوالت عظیم تاریخی مثل جنگ های 
جهانی و یا از تحوالت نهادین ناشــی شــود. مثاًل ایجاد سیستم فدرال رزرو آمریکا باعث شد مرکزیت مالی 
جهانی از انگلیس به آمریکا منتقل شود. حاال هم دولت ترامپ نباید موقعیت آمریکا و دالر در معامالت جهانی 

را همیشگی فرض کند. این شرایط ممکن است هر آن در آینده نزدیک تغییر کند.

ترقی اقتصادی: ردیاب تولید ناخالص داخلی جهان بلومبرگ نشان می دهد که 
سرعت رشد در سه ماه سوم سال 20۱۹ به 2.2 درصد کاهش یافته است و کمتر 

از 4.۷ درصد ابتدای سال 20۱8 است.
وضعیــت اقتصاد جهانی خوب نیســت و اینکه این مســئله تا چه حد پیش 
می رود سؤال بزرگی است که در بازارهای مالی، مجموعه های اجرایی و سطوح 
قدرت به وجود آمده اســت. بلومبرگ در گزارشــی وضعیت اقتصاد جهان را 

بررسی کرده است.
طبق این گزارش، مطمئناً در نشست ساالنه صندوق بین المللی پول در واشنگتن 
صحبت هایی دراین باره مطرح خواهد شــد. ردیــاب تولید ناخالص داخلی جهان 
بلومبرگ نشــان می دهد که ســرعت رشد در سه ماه ســوم سال 20۱۹ به 2.2 

درصد کاهش یافته است و کمتر از 4.۷ درصد ابتدای سال 20۱8 است.
کریســتالینا جوجیووا، رئیــس جدید صندوق بین المللی پول این کندی رشــد 
اقتصادی جهان را خطر جدی عنوان کرده اســت. به گفته او احتماالً پیش بینی 
صندوق بین المللی پول از رشــد اقتصادی جهان در ســال 20۱۹ از ۳.2 درصد 

هم کمتر خواهد شد که ضعیف ترین رشد از سال 200۹ محسوب خواهد شد.
معامله گران اوراق قرضه هم نگران هستند. ۱4 تریلیون دالر اوراق قرضه، نرخ های 
منفی را به همراه خواهد داشــت. به گفته کارشناســان خیلی چیزها باید اصالح 
شود برای اینکه جهان بتواند این روند کاهشی و رو به رکود را پشت سر بگذارد.
در این گزارش اســتدالل هایی درباره رکود جهانی در ســال 2020 مطرح شده 

است.
جنگ تجاری

درگیری هــای ۱8 ماهه میــان رئیس جمهوری امریکا، دونالــد ترامپ با همتای 
چینی اش، شی جینپینگ رشد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

روز جمعه موفقیت هایی برای بهبود جنگ تجاری انجام شد. پکن قرار شد خرید 
محصوالت کشــاورزی آمریکایی را افزایش دهد، کاخ سفید هم بعضی از تعرفه ها 

را به حالت تعلیق درآورد.
اما ســخت ترین اختالفات همچنان پابرجا باقی مانده است و برخی تعرفه ها هم 
همچنــان اجرا می شــود. اتهامات امریکا درباره اتهام ســرقت و مالکیت معنوی  
انتقال اجباری فناوری و شــکایت ها مربوط بــه یارانه های دولت چین به صنایع 
این کشــور در مرکز شکایات امریکا و جنگ تجاری نهفته است. ترامپ همچنین 

می تواند برای تولیدکنندگان اروپایی، مالیات وضع کند.

بی قراری های تولید
بدون شــک تولیدکنندگان، بزرگ ترین قربانیان جنگ تجاری هستند. نگرانی ها 
حول خودروســازان بیشــتر است. مشــکالتی برای بخش مهم صادرات آلمان و 
ژاپن ایجاد خواهد شــد. کســب وکارها رو به کاهش هستند و سرمایه گذاری در 
بخش غیرمسکونی ایاالت متحده در سه ماه دوم سال برای اولین بار در سه سال 
گذشــته با کاهش مواجه شده است. ســؤال این است که مشکالت بخش تولید 
بخــش خدمات را هم آلوده می کند و یک بخش دیگر هم به رکود اضافه خواهد 

شد یا خیر؟
ژئوپلیتیک

در کنار درگیری های ایاالت متحده و چین، انگلیس و اتحادیه اروپا هنوز برســر 
برگزیت به توافق نرســیده اند. همچنین هم مسائلی که در خاورمیانه ایجادشده 
است، قیمت نفت را باال و پایین می برد. پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان 

و حمله دیگر به نفت کش ایرانی قیمت نفت افزایش یافت.
اعتراضات در عراق به خشــونت تبدیل شده است. ترکیه در حال حمله به سوریه 

است و تظاهرات هنگ کنگ ممکن است اقتصاد را به رکود بیشتر فروبرد.
آرژانتین بحران مالی دیگری را پشــت سر می گذارد و به نظر می رسد یک دولت 
طرفدار بازار، برکنار خواهد شــد. در اکوادور، پرو و ونزوئال هم مشکالت سیاسی 

وجود دارد.
تحقیقات درباره استیضاح ترامپ و همچنان انتخابات 2020 امریکا می تواند او را 

وادار کند تا برنامه ضد جهانی سازی خود را گسترش دهد.
از دست رفتن سود

رشد سود جهانی در سه ماه دوم سال متوقف شده است و تجارت تحت فشار قرار 
دارد. این موارد باعث کاهش هزینه های سرمایه در جهان شده است.

دیدگاه 

ترقی اقتصادی : بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
سنگاپور در رتبه نخست رقابت پذیری قرار گرفته است. این 
کشــور عالوه بر حکمرانی بسیار عالی، سطح فساد پایین و 

بخش عمومی کارآمدی دارد.
در شاخص رقابت پذیری 20۱۹، کشور سنگاپور در جایگاه 
نخســت جهان قرار گرفته  است. رئیس تحلیل و تحقیقات 
کمی مجمع جهانی اقتصاد می گوید: حکمرانی در سنگاپور 
بســیار بسیار عالی است. سطح فســاد بسیار پایین، بخش 
عمومی به شــدت کارآمد و دولت دارای دیدگاه بلندمدت و 

انعطاف تغییر است.
سنگاپور به عنوان بازترین و رقابت پذیرترین اقتصاد در جهان 
شناخته می شــود. اما این به چه معناســت؟ و کشورهای 
دیگر چطور می توانند از ایــن موفقیت الگو بگیرند؟ پایگاه 
اطالع رســانی مجمع جهانی اقتصاد، ابتدای گزارشی درباره 

سنگاپور را چنین شروع کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد، هفته گذشــته گزارش رقابت پذیری 
20۱۹ را منتشــر کرد که در آن ســنگاپور رتبه اول را در 

جهان به دست آورد.
گــزارش رقابت پذیری جهانی ۱4۱ کشــور جهان را از نظر 
۱0۳ شــاخص در ۱2 مضمون، بررســی می کند و به آن ها 
از صفــر تا ۱00 نمــره می دهد. این نمره نشــان می دهد 
که یــک اقتصاد چقدر به وضعیت »ایده آل« یا »پیشــرو« 
نزدیک است. مضامین اقتصادی-اجتماعی این نمره شامل 
نهادها، زیرساخت، سازگاری فناورانه، پایداری اقتصاد کالن 
ســالمتی، مهارت ها، بازار تولید، بازار کار، سیســتم مالی  

اندازه بازار، پویایی کسب وکار و ظرفیت نوآورانه هستند.
برندگان جنگ تجاری

در شاخص رقابت پذیری 20۱۹، سنگاپور 85 نمره از ۱00 
نمره را کســب کرده اســت. این کشــور در 4 زیرشاخص 
از مجمــوع ۱2 زیرشــاخص تعییــن شــده در شــاخص 

رقابت پذیــری، نمره های باالتر از ۹0 داشــته اســت. نمره 
ســنگاپور حتی از میانگین منطقه OECD نیز باالتر بوده 
اســت. به این ترتیب، سنگاپور امســال از نظر رقابت پذیری 
بزرگ تریــن اقتصاد جهان یعنی آمریــکا را به جایگاه دوم 
عقب رانده است. این کشور آسیایی، باالترین رتبه را از نظر 
زیرساخت ها، سالمت، بازار کار و نظام مالی در جهان از آن 

خود کرده است.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشــان می دهد باوجوداینکه 
آمریکا جایگاه اول خود را از دســت داده اســت، همچنان 

به عنوان »نیروگاه نوآوری« در جهان باقی مانده است.
ســی ان ان بیزینس دراین باره می نویسد: امسال سنگاپور و 
ویتنام عملکرد بسیار قوی داشته اند که البته بخش عمده ای 
از آن، به لطف جنگ تجاری چین و امریکا بوده اســت. دو 
اقتصاد آســیایی از تنش های تجاری به دلیل تغییر جهت 
تجارت ســود برده اند. ویتنام نسبت به سال گذشته ۱0 پله 
صعود کرده و به جایگاه 6۷ از بین ۱۳۷ کشور رسیده است.

بر اســاس گزارش ســی ان ان، واردات امریکا از 
ویتنام ۳6 درصد در 5 ماهه اول امســال رشــد 
کرده اســت. کمپانی ها به خاطر آنکه مشــمول 
تعرفه ها نشــوند، کارخانه های تولیدی خود را از 
چین به ویتنام و دیگر کشــورهای جنوب آســیا 
برده اند. البته جنگ تجاری برای ســنگاپور یک 
پیروزی تمام عیار نبوده اســت، چراکه این کشور 
به شدت به صادرات به چین به عنوان بزرگ ترین 

شریک تجاری اش وابسته است.
حکمرانی بسیار بسیار عالی

تایــری جایگر، رئیس تحلیــل و تحقیقات کمی 
مجمع جهانی اقتصاد نیز دربــاره علت موفقیت 
سنگاپور می گوید: این نتیجه عملکرد بسیار قوی 
و تراز شده بین زیرشاخص هاست. سنگاپوری ها به 
وضعیت ایده آل به خصوص در بخش زیرساخت ها 

و بهداشت و سالمت بسیار نزدیک هستند.
یکــی از مهم ترین عوامــل موفقیت ســنگاپور 
و  بندرهــا  جاده هــا،  هســتند.  زیرســاخت ها 
فرودگاه هــای ایــن کشــور در کل جهــان برتر 
هســتند. ســنگاپور همچنین در حوزه بهداشت 

و درمان پیشــرو اســت. مردم این کشــور به طور میانگین 
انتظار دارند که از ۷4 ســال زندگی ســالمت لذت ببرند. 
ســنگاپور همچنین در حــوزه ثبات اقتصاد کالن بســیار 
عالی عمل کــرده و کیفیت نهادهای عمومــی آن نیز باال 
بوده اســت. هرچند که در حــوزه نهادهای عمومی، فنالند 
عملکرد بهتری از ســنگاپور داشته است. بااین حال، مجمع 
جهانی اقتصاد می نویسد: ســنگاپور هنوز برای بهتر شدن  
ظرفیت دارد. این کشــور می تواند هاب نوآوری جهان باشد 
و پویایی کسب وکارهایش را افزایش دهد؛ از طریق پرورش 
استعدادها و تفکر انتقادی برای آماده کردن نیروی کار خود 
برای دنیای فردا. ضعیف ترین نمره سنگاپور به خاطر اندازه 

بازار و توانایی نیروی کار بوده است.
رئیس تحلیل و تحقیقات کمی مجمع جهانی اقتصاد پایین 
بــودن آزادی مطبوعات در این کشــور را یکی از ضعف ها 
می داند اما می گوید: حکمرانی در ســنگاپور بســیار بسیار 
عالی است. سطح فساد بســیار پایین است. بخش عمومی 
به شــدت کارآمد اســت و دولت دارای دیدگاه بلندمدت و 
انعطاف تغییر است. این ها مواردی هستند که می تواند برای 

دیگر کشورها الهام بخش باشد.

سنگاپورچگونهرقابتپذیرتریناقتصادجهانشد؟

ترقی اقتصادی: هفته گذشته، چین و ایاالت متحده برای پایان دادن به جنگ 
تجاری به توافق محدودی رسیدند. جنگی که باعث افت بازارهای جهانی و توقف 
رشد جهانی شده بود. حاال هر دو طرف در تالش هستند تا به یک توافق رسمی 

و سند رسمی برسند.
معاون نخســت وزیر چین لیو هی، روز شــنبه اعالم کرد کــه دو گروه مذاکره 
کننده چینی و امریکایی برای برطرف کردن نگرانی های اصلی براســاس برابری 
و احتــرام متقابل و متوقف کردن جنگ تجاری همکاری خواهند کرد. ســی ان 
بی سی گزارشــی درباره آخرین نشست هیات مذاکره کننده چینی و امریکایی 

منتشر کرده است.
طبق این گزارش، لیو که همچنین مذاکره کننده اصلی تیم چینی در مذاکرات 
تجاری است، گفت: دو طرف در بسیاری از زمینه ها پیشرفت چشمگیری داشته 

و پایه ها و اساس مهمی برای امضای توافق نامه مرحله ای فراهم کرده اند.
لیو ادامه داد: توقف گسترش جنگ تجاری به نفع چین و ایاالت متحده و جهان 
اســت. این همان چیزی اســت که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهان به 

آن امیدوارند.
هفته گذشــته، چین و ایاالت متحده برای پایان دادن به جنگ تجاری به توافق 
محدودی رســیدند. جنگی که باعث افت بازارهای جهانی و توقف رشد جهانی 

شــده بود. حاال هر دو طــرف در تالش 
هستند تا به یک توافق رسمی و سند 

رسمی برسند.  
رشد اقتصادی ســاالنه سه ماه سوم 
در چین به 6.0 درصد کاهش یافته 
است که ضعیف ترین رشد در تقریبا 
سه دهه گذشته بوده است. در واقع 
جنگ تجاری به مــواد اولیه برای 
تولید کارخانه ها و امنیت سرمایه 

گذاری ضربه وارد کرده بود.
لیو اضافه کرد: چین ســرمایه گذاری 

در فناوری های اصلی را برای تســریع 
بازسازی اقتصادی و چشم انداز اقتصادی 

بسیار روشــن، افزایش خواهد داد. ما نگران 

نوســانات اقتصادی کوتاه مدت نیســتیم. ما به توانایی خود برای دســتیابی به 
اهداف کالن اقتصادی برای امسال اطمینان داریم.

معاون نخست وزیر چین همچنین اعالم کرد بهبود روابط امریکا و چین به نفع 
جهان اســت. رشد اقتصادی در امریکا و چین و همکاری های تجاری به ثبات و 

رونق اقتصادی کل جهان کمک می کند.
لیو گفت: چین و امریکا می توانند براساس برابری و احترام متقابل، پرداخت به 
نگرانی های اصلی یکدیگر و تالش برای ایجاد یک محیط مناسب و دستیابی به 

اهداف مشترک دو طرف تالش کنند.
صندوق بین المللی پول تخمین زده اســت که توافق آزمایشی که هفته گذشته 
توسط واشــنگتن و پکن به دست آمد، می تواند صدمات وارده که در ۱5 ماهه 
گذشــته براســاس تعرفه های تالفی جویانه برای در هر دو کشــور اعمال شده 
را کاهش دهد. به گفته کریســتالینا جورجیــوا، رییس صندوق بین المللی پول 
این توافق می تواند کاهش رشــد اقتصادی را به جای 0.8 درصد به 0.6 درصد 

محدود کند.

پیشرفتبرایبهپایانرسیدنجنگتجاری

توافقآمریکاوچینبهنفعجهاناست

استاد بین الملل دانشگاه پرینستون
آن ماری اسالتر

اقتصاددان ارشد انستیتو مالی بین المللی
الینا ریباکووا
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ترقی اقتصاد   ی د   ر 15۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل خانه موســیقی 
بــا اشــاره به اینکــه قانــون کپی رایــت )حق 
تکثیــر( می توانــد جلوی پایمال شــدن حقوق 
تولیدکنندگان و صاحبان آثــار هنری را بگیرد 
تاکیــد کرد: تصویب این قانون باید درخواســت 
جدی مردم و جامعه باشد تا از این طریق بتوان 

به اقتصاد فرهنگ و هنر کمک کرد.
حمید رضا نوربخش با اشــاره به گذشته قانون 
کپی رایــت )قانون حمایت از حقــوق مولفان و 
مصنفان و هنرمندان( در ایران که مصوب ســال 
۱۳48 اســت و فقط در دهــه 80 تبصره هایی 
به آن اضافه شــده، گفت: االن هم می تواند این 
قانون اعمال شــود و بخشی از مشکالت را حل 
کند ولی متاســفانه اراده ای برای اعمالش وجود 

ندارد.
وی از تدویــن قانونی جامــع و کامل در همین 
راســتا خبــر داد و گفت: این قانــون اکنون در 
کمیســیون قضایی و فرهنگی مجلس شــورای 
اسالمی در حال پیگیری است. برای تدوین این 
قانون کارگروه هایی در صنوف مختلف فرهنگی 
و هنری شــکل گرفت و اتفاقات خوبی هم رقم 

خورد.
به گفته نوربخش با تصویب و اجرایی شدن این 
قانون بســیاری مشکالت فعلی تهیه کنندگان و 
تولیدکنندگان آثــار فرهنگی وهنری با توجه به  
فضای فناورانه که وجود دارد حل و تا حد زیادی 
جلوی ســوء اســتفاده کنندگان غیرقانونی آثار 

فرهنگی و هنری گرفته خواهد شد.
مدیرعامل خانه موســیقی کشــور تصریح کرد: 

امروز تصویب این قانون باید درخواســت جدی 
آحاد مردم و جامعه باشــد، نه اینکه عده ای در 
این میــان بگویند با تصویــب قانون کپی رایت 
باید به کنوانسیون بِرن پیوست بنابراین این یک 

قانون استعماری و استکباری است.
    باید اینگونه ســخنان را کنــار بگذاریم؛ زیرا 
تعارفــی نداریم امــروز در کشــورمان به راحتی 
حقوق تهیــه کنندگان و تولیــد کنندگان آثار 
فرهنگی و هنری درحال پایمال شــدن است لذا 

باید فکری کرد و دست روی دست نگذاشت.
به گفته وی باید به این فکر کنیم که این قانون 
می تواند بســیاری مشــکالت جامعه فرهنگی و 
هنــری ما را حل و فصــل کنند.ما وظیفه داریم 
به جامعه و مردم آگاهی بدهیم؛ جامعه ما جامعه 

هنجارمند و مردم آن اخالق مدار هستند.
به گفتــه مدیرعامــل خانه موســیقی مردم ما 
بی اخالق نیستند؛ جامعه ما جامعه دینی است و 
مردمی با بصیرت و فهیم در آن زندگی می کنند 
که با کمی آگاهی بخشــی می تــوان به راحتی 

درمیان آنها روشنگری کرد.
    وظیفــه داریم به مردم آگاهــی بدهیم تا از 
هر اثر هنری اســتفاده می کنند، قبل از استفاده 
حقــوق آن اثــر را پرداخت تا از ایــن طریق به 
اقتصاد عرصه فرهنگ و هنر کمک کرده تا چرخ 

زندگی هنرمندان بهتر بچرخد.
وی صریح کرد: وقتی به مردم اعالم شــود کپی 
برداری و استفاده از اثری فرهنگی و هنری بدون 
اجازه صاحب اثر سرقت محسوب می شود، بدون 
شــک مردم فهیم ســاکن در جامعه هنجارمند 

بــه خوبی از نظر شــرعی و قانونی ُقبح دزدی را 
درک کرده و هرگــز بدون رضایت صاحب اثر از 
آنها استفاده نخواهند کرد و این مهم رفته رفته 
بــه یک فرهنگ عمومی تبدیل خواهد شــد. به 
طور یقین، رعایت قانون کپــی رایت به ارتقای 

خالقیت هنرمندان، جلوگیری از دزدی فرهنگی 
و هنــری آثار بدون اجــازه صاحب اثر همچنین 
رشــد اقتصادی هنرمندان کمک می کند و این 
موضوعی اســت که همواره مورد تاکید و توجه 
تولید کنندگان آثار هنری و فرهنگی بوده است.

بــه گفته وی رعایت قانون کپــی رایت در واقع 
حفاظــت از تفکر و اندیشــه خالق آن اثر هنری 
اســت که به شــکوفایی هنر در ذهــن هنرمند 
می انجامد. با تصویب این قانون تحولی شــگرف 

در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد می شود.

ترقی اقتصادی : ایران کشوری با برنامه هسته ای بحث برانگیز 
و مردمی متحجر اســت؛ به نظر می رسد سیاستمداران غربی به 
خاطر منافع شان تمایل دارند چنین تصویری از ایران ارائه دهند. 
اما دولت ایران می تواند این کلیشــه های اشتباه را افشا کرده و 

تصویری واقعی از این کشور نشان دهد.
 »رینر ون اورســوو«، فیلم ساز و عکاس هلندی است که عالقه 

زیادی به ســفر دارد. او بیشــتر از مکان هایی دیدن می کند که 
برای مردم معمولی ناشــناخته باقی مانده اند. »اورسوو« در یک 
مســتند پنج اپیزودی به بررسی این سوال پرداخته که »آیا سفر 
به ایران واقعا بد است؟« او جنبه هایی از زندگی در ایران را نشان 
می دهــد که از دید مخاطب خارجی معموال پنهان و در ســایه 

باقی مانده است.

این گردشگر هلندی می گوید: زمانی که در اخبار از ایران سخن 
گفته می شود، معموال همراه با سیاه نمایی است. این مسئله من 
را دچار شک و تردید می کرد که آیا کشوری می تواند تا این حد 
ســیاه باشد؟ بنابراین تصمیم گرفتم بررســی کنم که آیا ایران 
کشوری اســت که می تواند پذیرای گردشــگران خارجی باشد 
یا خیر؟ من می خواســتم تجربیات خود را با جهان به اشتراک 

بگذارم.
او معتقد اســت: ایران کشوری با فرهنگ غنی است اما واقعیت 
این اســت که افرادی که از طریق جریان رسانه ای غرب با ایران 
آشــنا می شوند، تصویری تک بعدی و کلیشــه ای از آن در ذهن 
خود ثبت می کنند: کشــوری ضدغربی بــا منابع انرژی و برنامه 
هسته ای بحث برانگیز. این تصویرســازی خاکستری بسیاری از 
مردم جهان را برای ســفر به این کشور دلســرد کرده است. با 
این حال جهانگردان خبره ای که ایران را دیده اند با شگفتی ها و 

مشاهیر آن آشنا شده اند.
این فیلم ســاز و عکاس هلندی ادامه می دهد: در ایران بیشــتر 
بازخوردها مثبت بود و آن ها از ارائه تصویر واقعی کشورشــان به 
جهان استقبال می کنند. بیشــتر ناظران بین المللی از تجربیات 
من در ایران شــگفت زده شده بودند. حتی به من اتهام می زدند 
که از سوی دولت ایران استخدام شده ام که تصویر مثبتی از این 

کشور نشان دهم.
اورسوو درباره کلیشه های شــکل گرفته در خصوص ایران بیان 
می کند: تصور می شــود ایران کشــوری ناامن و زیر سایه جنگ 
است اما این تنها نوعی پیش داوری است. تصویرسازی رسانه ای 
از ایران در غرب تنها نوعی بازی سیاسی است که  سعی می کند 
این تصویر را در ذهن مخاطب ایجاد کند که مردم ایران متحجر 
هستند. تجربیات من در کشور ایران خالف این موضوع بود. البته 
ایران نیز مانند هر کشور دیگری در دنیا، متعصبان و تندروهای 

افراطی دارد.
این عکاس و گردشــگر می گوید: من به جای توجه به کلیشه ها 
درباره ایران، هر روز در خیابان ها با مردم هم صحبت می شدم و 
عموما به منزل آن ها دعوت می شــدم. به نظر من برجسته ترین 
ویژگی عمومی مــردم، این روحیه مهمان نــوازی آن ها بود. به 
همین دلیل اســت که می گویم سفر به ایران بهترین تجربه من 

بوده است.
اورســوو بیان می کند: به نظر می رســد سیاستمداران غربی به 
خاطر منافع شان تمایل دارند تصویری منفی از ایران ارائه دهند 
یا آن تصویر را دنبال کننــد. دولت ایران می تواند نقش خود را 
ایفا کند؛ کلیشه های اشتباه را افشــا کرده و تصویری واقعی از 

ایران ارائه دهد.

مدیرعامل خانه موسیقی کشور؛

تصویب قانون کپی رایت باید درخواست جدی جامعه باشد

تحلیلفیلمسازوگردشگرهلندی

آیاسفربهایرانواقعابداست؟
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درجستجویردپایزرتشت
ترقی اقتصادی : کتاب »کانون دین زرتشتی در ایران« شرح دقیق و موشکافانه  
بویس از گستره  زندگی مناسک و آیین های دینی زرتشتیان شریف آباد یزد است.
»کانون دین زرتشــتی در ایران« نخستین مجموعه از »نسک های ایران شناسی« 
اســت؛ کتاب هایی که انتخاب ســردبیر )شــروین فرید نژاد، مرکز پژوهش های 
ایران شناســِی فرهنگســتان علوم اتریش وین( است. نوشــتارهای این مجموعه 
می کوشــد تا حد امــکان، جای خالی ترجمه  فارســی کالســیک های مطالعات 

ایران شناسی را برای خوانندگان فارسی  زبان پر کند.
کتاب »کانون دین زرتشتی در ایران« با مقدمه ای کوتاه درباره  پیشینه  تاریخ دین 
زرتشــتی و توضیح روشــنی درباره  چرایی حضور زرتشتیان در شهرهای حاشیه  
کویر آغاز می شــود. هرچند که تاریخ نگاران، پیروزی اعراب مســلمان در 6۳۹ و 
642 میالدی بر یزدگرد ســوم )65۱-6۳۳ میالدی( را پایان رسمی شاهنشاهی 
ساســانی در نظر می گیرند. مری بویس بر این باور اســت که فرایند فتح ایران و 
تبدیل اســالم به دین رسمی ایران زمین، سه ســده به درازا کشید. در طی این 
زمان، زرتشتیانی که دست از دین اجدادی خود نکشیدند و ایران را نیز به مقصد 
وطن جدیدشــان هند، ترک نکردند، به مرور به طرف شــرق و به سمت حاشیه  

کویر رانده شدند و نهایتا در حوالی یزد و کرمان سکنی گزیدند.
فصل نخســت و چهارم کتاب به آتش های مقدس به عنوان نقطه  تمرکز بسیاری 
از آیین های زرتشــتی، آتشکده ها و آیین های مربوط به آن می پردازد. فصل دوم 
کتاب به بررسی باورهای بنیادین زرتشتی و پرستش اهورامزدا و آفرینش و فصل 
ســوم کتاب به آیین ها و مناسک شخصی ویژه شده است. فصل پنجم به قوانین 

آیین ها و مناسک پاکیزگی و تطهیر اختصاص دارد.
فصــل پنجم و ششــم که بــه آیین ها و مراســم مرگ و مناســک پس از مرگ 
می پردازد، گزارش خواندنی و مهمی از زندگی آیینی زرتشتیان آن عصر را روایت 
می کند. مکمل این فصل، فصل هشتم کتاب است که به آیین ها و مراسم مرتبط 
با کفاره برای زندگان و درگذشــتگان اختصاص یافته اســت. فصل هفتم درباره 
آیین های سال نو و جشن ســده، فصل نهم جشن های دینی پایان و آغاز سال و 

فصل دهم به آیین ها و مناسک تشرف و زیارت اختصاص یافته است.
بخش مهم کتاب به شرح آیین ها و مناسک زرتشتی اختصاص دارد. شرح دقیق و 
زنده  آیین تطهیر طوالنی و پیچیده »برشنون نُه َشبه« در شریف آباد )فصل پنجم( 
نه تنها تصویر زنده و روشــنی از اجرای این مراســم در ایران آن عصر به دست 
می دهد، بلکه اهمیت ثبت آن وقتی بیشتر آشکار می شود که به یاد بیاوریم که از 
اجرای این آیین، در زمانی کمتر از یک دهه بعد از مشاهدات مری بویس، وقتی 
انسان شناس آمریکایی مایکل فیشــر که در سال های ۱۹۷0 و ۱۹۷۱ در یزد به 

کار و پژوهش مشغول بود، جز خاطره ای باقی نمانده بود.
اهمیت کم نظیر و تکرارنشــدنی گزارش بویــس را می توان در مثال هایی دیگر از 
تقابل میان ارزش ها و امکانات دنیای مدرن با جهان آیینی و ســنتی روستاییان 
زرتشتی، تاثیر مهاجرت زرتشتیان ایران به بمبئی از پایان سده نوزدهم، گسترش 
آموزش عمومی و شهرنشینی و... تاثر این تقابل در تطور آیین هایی مثل مناسک 
پیچیــده و طوالنی تطهیر زنان دشــتان دید. تقابلی که ســوال اخالقی و به تبع 
آن تغییری بنیادین در کنار گذاشــتن بسیاری از آیین های طهارت برای جامعه  
دینی زرتشــتی به دنبال داشت. گزارش پرارزش بویس، سند مهمی از چگونگی 
تاثیر همدینان پارســی و فشــار آنان برای مجبور کردن زرتشتیان ایران به ترک 
آیین هــای قربانــی گاو در زیارتگاه پارس بانو یا منع پیشــکش چربی حیوانی به 
آتش مقدس است. سندی بر این که زرتشــتی ایرانی در مقایسه با سنت پارسی 
بسیار دســت نخورده تر باقی مانده بود. شاهد دیگر این مدعا، پژوهش های جدید 
نسخه شناسی اوستا است که تصویر روشنی از زنده بودن و تنوع آیین هایی است 

که تنها در نسخه های ایرانی اوستا در دسترس هستند.
کتاب »کانون دین زرتشتی« از بسیاری جهات کتابی متفاوت و بسیار مهم است 
که بســیار کمتر از آن چه که باید در مجامع علمی و دانشجویی و به خصوص در 
ایــران مورد توجه قرار گرفته یا اصال خوانده شــده اســت. ترجمه  این کتاب به 
فارســی امکان مطالعه و استفاده  از آن را نه تنها برای پژوهشگران و دانشجویان 
مطالعات ایران شناســی و به ویژه پژوهش های زرتشتی ســهل تر از پیش می ازد 
پــر ارزش بودن آن برای پژوهش گران و دانشــجویان حوزه های انسان شناســی 
مردم شناســی و جامعه شناســی و ادیان نیز نباید از دید پنهان بماند و صد البته 
خوانندگان عمومی عالقه مند به تاریخ و احوال اقوام و ادیان نیز متنی خواندنی و 

جذاب برای مطالعه در اختیار خواهند داشت.
هرچند که از زمان چاپ کتاب ارزشــمند مری بویس »کانون دین زرتشتی« 
اکنون حدود چهل ســال می گذرد، ذره ای از اهمیــت این اثر برای مطالعات 
ایران شناسی و به ویژه در حوزه  پژوهش های تاریخ و دین زرتشتی و البته فراتر 
از آن دین پژوهی، مردم شناسی و انسان شناسی کاسته نشده است. اهمیت این 
پژوهش نه تنها در بیش و کم یگانه بودن آن در نوع خود ســندی که بیشتر 
نشــان ضعف پژوهش های ایران شناســی در تولید ادبیات در این حوزه است 
که هم در یگانه بودن اطالعات مســتندنگارانه ی آن در مورد تاریخ شــفاهی 
آیین ها و باورهای مردمانی در برشی از تاریخ معاصر ایران است که درباره شان 

چیزی نمی دانیم.
تنها اثر تا حدی قابل مقایســه با این کتاب، کتاب »یک سال در میان ایرانیان« 
)چاپ نخســت در ۱8۹۳( ادیب و ایران شــناس انگلیسی، ادوارد براون است که 
هفتاد ســال پیش از دیگر هموطن ایران شــناس خود مری بویس و البته نه به 
عنوان یک متخصص مطالعات زرتشــتی، در فصل هــای مربوط به بازدیدش از 
شــیراز، یزد و کرمان، شــرحی از مشــاهدات خود از زندگی و بعضی باورها و 
آیین های زرتشــتیان آن عصر ارایه می دهد. براون در ســفر خود به یزد، امکان 

مالقات و هم صحبتی با موبد بزرگ آن عصر، دستور تیرانداز را داشت.
برخالف بسیاری از کتاب ها و پژوهش هایی که درباره تاریخ کیش زرتشت و باورها 
و آیین های آن نگاشــته شده، اهمیت اثر بویس حاصل ثبت پردقت و موشکافانه  
پژوهش ها، دیده ها و شنیده های مردم نگارانه  مری بویس از سفر پژوهشی یک ساله  
او )۱۹6۳-64 میالدی( به یزد، کرمان، مزرعه کالنتر و به ویژه  شریف آباد اردکان 

است که بویس هفت ماه از سفر یک ساله  خود را در آنجا گذراند.
این گزارش ها نخســت در ســال ۱۹۷5 و در قالب شــش ســخنرانی در رشته 
ســخنرانی های »َرتَنبای َکرتَک« در آکسفورد ایراد و نسخه  کامل شده و مفصل 
آن در ســال ۱۹۷۹ به صورت کتابی که اکنون برگردان فارســی آن در دسترس 
فارسی زبانان قرار گرفته منتشر شــده است. این کتاب شرحی هوشمند و دقیق 
از زندگــی دینی و آیین ها و مناســک زرتشــتیان ایران به خصوص زرتشــتیان 
شــریف آباد اردکان یزد اســت که به دنبال گسترش شهرنشــینی و به خصوص 
مهاجرت زرتشتیان از روستاها به شهرهای بزرگ و به ویژه تهران، امروزه جز این 

گزارش اثر چندانی از آن به جای نمانده است.
شریف آباد یزد تا سال های درازی همواره به عنوان مهمترین کانون حفظ باورهای 
سنتی و راستین زرتشتی در ایران و محل اسکان موبدان موبد بزرگ برای چندین 
ســده یا آن گونه که نام نسخه  انگلیسی کتاب پیشنهاد می کند »دژ تسخیرناپذیر 
زرتشــتی« بود. بویس از این رو به جســتجوی ردپای زرتشت به شریف آباد رفت 
و پژوهش خود را بر چند عامل اساســی ســنت دینی، از آن جمله بر مناســک و 
آیین های روزانه و کیهان شناسی زرتشتی و البته تعامل این عناصر با هم متمرکز 
کرد. چنین نگاهی او را بیش از پیش دربرســاختن شخصیت تاریخی زرتشت به 
عنوان یک پیامبر، همزمان نوآور و ســنت مدار متقاعد کرد. برساخته  وی از دین 
زرتشــتی، امتداد همگونی از سنتی دیرپا و دست نخورده بود که در یک  سوی آن 
زرتشــت تاریخی و در سوی دیگر آن ســنت زنده  روستاییان زرتشتی شریف آباد 
)و روســتاهای مجاور دیگر( در امتدادی ناگسسته و بی تغییر در طول هزاره های 

گذشته بر آن قرار می گرفت.
اهمیــت یگانه  دیگر مطالعه  مردم نگارانه  بویس از زندگی و باورهای روســتاییان 
زرتشتی شــریف آباد، در آشــتی دادن نگاه مردم، انسان شناسانه با پژوهش های 
دین شناســانه بــود و هســت؛ در پیوند میان آن چــه از آن به عنــوان »دانش 
کتابخانــه ای یا میز تحریری« از یک ســو و تحقیق میدانی از ســویی دیگر این 
دوگانه را هم می توان در تضاد دونگاه »شرق شناسانه« و »انسان شناسانه« حاکم 

بر مطالعات ادیان دید.
ویژگی های شــاخص نگاه گروه اول را می توان در چهــار پیش فرض تعصب آمیز 
خالصه کرد: اشتراک میان دو رسم یا آیین مشترک میان زرتشتیان و مسلمانان 
نتیجه  قدمت پیشااســالمی آن رســم یا آیین است، آن چه برای یک دین حیاتی 
و مهم اســت، در طول زمان یا تغییر نمی کند و یا تغییرات بســیار ناچیز هستند 
تاکید بر تعریف یک دین براساس یک ساختار متعارف فقهی و کم اهمیت دانستن 
تاثیر تفاوت ها و کشمکش های درون گروهی، لحن پوزش آمیز درباره آن چه که از 

نگاه امروزی و مدرن حساسیت آمیز یا غیرعقالنی به نظر می رسد.

گزارش

»کلمه  های  کتاب    : اقتصادی  ترقی 
بــزرگ بــرای آدم  های کوچک« نوشــته 
»جیمی لی کورتس« به ترجمه »سمیرا کمالی« 
درباره واژه های مهم در زندگی فردی و اجتماعی 

کودکان دبستانی است.
راه  های بی  شــماری برای آموزش و معرفی راه و 
رسم زندگی به کودکان وجود دارد. طی دهه  های 
گذشته، پس از مشخص شدن اهمیت این موضوع 
و تأثیر آن بر کیفیت زندگی نســل جدید ، افراد 
زیادی در گوشــه و کنار دنیا مسیرهای متفاوتی 
را امتحــان کرده  اند. کتاب  کلمه های بزرگ برای 
آدم  های کوچک یکی از آثــار جذاب و جدید در 
کشور ما به  حســاب می  آید چون برخالف روال 
معمول با استفاده از ابزار طنز و غافلگیری مخاطب 

کودک را هیجان زده کرده و تا پایان کتاب با خود 
به همراه می برد.

ایده  اصلی اثــر، معرفی واژه  های مهم در زندگی 
فردی و اجتماعی است که به راحتی می  توانست 
به تولید کتابی خســته کننده منجر شــود ولی 
پدیدآورندگان با اســتفاده از داستانی تصویری و 
جالــب  که کودک باید خودش به تنهایی و بدون 
کمک بزرگترها به اســتنباط آن بپردازد، فضایی 

خاص را ایجاد کرده  اند.
کل کتاب در گفت وگویی دوستانه با فردی بزرگتر 
اتفاق می  افتد، کســی که قباًل چند کلمه بزرگ 
را بلد شــده و می خواهد تا مخاطب هم از آن ها 
اســتفاده کند اما داســتان اصلی پیش از شروع 
متن کتاب و از صفحه  عنوان شــروع شده، جایی 

که شــخصیت های متعدد و بامزه با ویژگی  های 
ظاهری و رفتــاری منحصر به فرد، حروف جدا از 

هم عنوان اثر را همراه آورده  اند.
آشــنایی با این شش کودک از رنگ ها و نژادهای 
متفاوت و در ســنین مختلف که فرزندان خانواده 
هستند با شلوغی هایی همراه است که باعث می 
شود مخاطب حس خوشایند زندگی درهم ریخته  

آنان را این سوی متن احساس کند.
کتــاب کلمه  های بزرگ بــرای آدم  های کوچک 
در همراهــی میان متن و تصویــر پیش می  رود. 
نویسنده با جمالت ســاده  ای مخاطب کودک را 
به خواندن دعوت می کند اما در اصل این تصاویر 
هستند که داستان  های بامزه  خود را از تجربیات 
غبطه  برانگیز قهرمانان روایت می  کنند و لبخند را 

بر چهره مخاطب می  نشانند.
در هــر دو صفحه  رو به رو، مفهوم واحدی مثل 
حریم شخصی، همکاری، پشتکار و عشق عنوان 
شــده و کلمه های مرتبطی نیز بیان می شوند. 
البتــه، کودک در کنار شــادی برخی تجربه  ها 
یــا موقعیت  ها بــا مفاهیمی مثل مجــازات و 
محدودیت هم آشنا می شود و می  بیند که این 
موضوعات صرفاً در زندگی شــخصی او رخ نمی 
دهند و همه جایی هســتند.  متن با سه کلمه  
بزرگ و دوست داشتنی تمام می  شود: خانواده، 
احترام و عشق که با حضور فرزندخوانده  رنگین 
پوســت دیگری در خانواده  و آلبوم عکس  های 

جالب آن ها همراه است.
کتــاب کلمه  های بزرگ برای آدم های کوچک را 

جیمی لی کورتیس نوشته و تصویرگری آن را لورا 
کورنل بر عهده داشته است. ترجمه کتاب را سمیرا 
کمالی، مناســب سواد کودکان دبســتانی انجام 
داده است. این کتاب در 40 صفحه توسط کتاب 

نیستان در قطع خشتی منتشر شده است.

آدمهایخوشبختکتابمیخوانندوقهوهمیخورند

کلمههایبزرگبرایآدمهایکوچک

کافهکتاب

ترقی اقتصادی : کتاب »بازخوانی انتقادی روایت شــریعتی از هویت، ملیت، تشــیع و زبان 
فارسی« در پی پاسخ به این سوال است که شریعتی چه فهمی از ایران دارد و ایران را به مثابه 

یک ایده، چگونه مفهوم سازی می کند؟
 کتاب »بازخوانی انتقادی روایت شــریعتی از هویت، ملیت، تشــیع و زبان فارســی« نوشته 

سیدجواد میری در پی واکاوی و بازخوانی نگاه شریعتی به مسئله ایران است.
این کتاب در پی پاسخ به این سوال است که شریعتی چه فهمی از ایران دارد و ایران را به مثابه 
یک ایده، چگونه مفهوم سازی می کند؟ نوع نگاه وی به مفهوم ایران، در ارجاع به مقوالتی چون 
دین، مذهب، زبان و هویت چیست؟ آیا اساساً در متن شریعتی مفهوم یا مفاهیمی به این معنا 

وجود دارد یا خیر؟
به اعتقاد سید جواد میری، بسیاری از کسانی که در مورد شریعتی سخن گفته اند یا به ابعاد 
فکــری او پرداخته اند، وی را در قالب مفهوم ایدئولوژی یا در قالب یک اندیشــمند متأثر از 
سوسیالیســم با خوانش های ملهم از اسالم و تشــیع مفهوم پردازی کرده اند اما دغدغه او در 
این کتاب این اســت که به پرســش هایش از خالل خوانش متن شریعتی پاسخ هایی اکنون 

و اینجایی بدهد.
یکی از سؤاالت بسیار مهم در این تحقیق این است که فهم شریعتی از مفهوم هویت چیست؟ 
آیا او به مفهوم هویت ایرانی پرداخته است یا خیر؟ هنگامی که وی از مفهوم ناسیونالیست سخن 
می گوید، بر اساس چه مبنایی ناسیونالیسم را متمایز از مفهوم »ملیت« می داند؟ چرا شریعتی 
معتقد اســت مفهوم ملیت در اساس و بنیان با مفهوم ناسیونالیسم اروپایی تفاوت دارد؟ نکته 
دیگری که در این کتاب به آن پرداخته شــده این است؛ ملیتی که شریعتی از آن یاد می کند 

چه نسبتی با مذهب دارد؟ به بیان دیگر تفسیر او از برآمدن صفویه در تاریخ ایران چیست؟
عمده تالش این کتاب بر بازخوانی انتقادی نوع نگاه شــریعتی به هویت ایرانی است و یکی از 

نتایجی که نویســنده به آن رسیده، این است که نه تنها شریعتی، بلکه بسیاری از متفکران و 
اندیشمندان عرصه عمومی ایران در قرن اخیر بسیار متأثر از روایت هایی بوده اند که از فردوسی 
برساخته شده اند. به عنوان نمونه، وقتی به متن شاهنامه فردوسی رجوع می کنیم، در خواندن 
تحلیل و بازخوانی آن، انگاره هایی اســطوره ای به چشم می آیند؛ روایت هایی از ایرانیان پیش از 
اســالم و دوران آغاز تاریخ ایرانیان، در مورد شخصیت های تاریخی در شاهنامه وجود دارد که 
بعضاً آثار ایشان از بین رفته یا در زمان های دوری می زیسته اند و به اسطوره تبدیل شده اند. به 

زبان دیگر بیان فردوسی، پیوندی میان اسطوره و تاریخ است.
فصل اول کتاب درباره روایت علی شــریعتی از هویت ایرانی اســت. در این فصل، نویسنده بر 
ارجاعات بی شمار شریعتی در آثارش به فردوسی پرداخته است. به اعتقاد او نوع مواجهه شریعتی 
با فردوسی به گونه ای است که وجوهی از روایت برساخته معاصر در آن دیده می شود. این همان 
مسئله ای است که نویسنده در این کتاب به دنبال آن است و تالش کرده تا ابعاد ناخوانده ای از 

آن را در گفتمان هویت ملی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد.
به نظر میری، شــریعتی با مفهوم »شــخصیت فرهنگی« از ملت، قصد دارد بگوید این ملیت 
برســاخته نیست، بلکه خلق تاریخی است که در صیرورت تاریخ ایران، ازلی شده و زبانش هم 
فارسی بوده است، در حالی که واقعیات متکثر ایران، این را تأیید نمی کند و ملت ایران )مبتنی 
بر زبان فارسی( یک برســاخت مدرن است. در عین حال میری تاکید دارد ایران یک پیوست 
فرهنگی است که زبان ها، ادیان، مذاهب و قومیت های گوناگون داشته و زبان های متنوع در پهنه 

آن همیشه بخشی از واقعیات زندگی روزمره مردمان این دیار و زیست بوم بوده است.
روایت شــریعتی از فردوســی در فصل دوم این کتاب بررسی شــده است. میری معتقد است: 
شــاید بتوان گفت خوانش شــریعتی از شاهنامه فردوســی نوعی »تتبع ادبی« است که بین 
بسیاری از اصحاب در ایران رایج بوده است و به هیچ وجه نباید این ژانر از مطالعات را به مقوله 

جامعه شناسی سیاسی یا فلسفی متصل نمود؛ اما نوع نگاه او به فردوسی را صرفاً نمی توان یک 
تتبع ادبی انگاشت و در آن بارقه هایی از تأمالتی در باب ایران و چگونگی انحطاط ایران می توان 
مشاهده کرد که فهم این مسائل در گفتمان شریعتی، نیازمند بازخوانی نظام مند آثار او می باشد.

در فصل سوم کتاب نیز زبان و هویت ملی در نگاه شریعتی بحث و بررسی شده است. شریعتی 
به طور مجزا در هیچ اثری به مسئله زبان نپرداخته است؛ ولی این بدین معنا نیست که او به این 
مسئله هیچ اهتمام تئوریکی نداشته است، زیرا در جای جای آثار وی می توان اشاراتی در این باب 
یافت. از همه بیشتر در مجموعه آثار )جلد 2۷( مشخصا به این مسئله پرداخته است که به نظر 
مهم می آید. در این فصل نویســنده کوشش نموده اول گزارشی درباره دیدگاه شریعتی از زبان 

بدهد، آن را بسنجد و سپس نسبتش با مفهوم ایرانیت را مورد بازخوانی قرار دهد.
یکی از بحث های مهم در گفتمان علوم اجتماعی ایران، موضوع نســبت تشیع و هویت ایرانی 
اســت که در فصل چهارم این کتاب تشیع علوی و تشــیع صفوی مورد بازخوانی قرار گرفته 
اســت.  شریعتی برای فهم خویش از نسبت تشــیع و هویت ایرانی تالش می کند با ارائه متد 
علمی تاریخ شناسی، دو مفهوم ملیت و مذهب را مورد بازخوانی قرار دهد و این دو را بر خالف 
بــاور تاریخی نه با یکدیگر، متناقض بلکه هر دو را باعــث تعالی جامعه عنوان کند و ملیت را 
نه نژادپرســتی، بلکه نوعی خودآگاهی اجتماعی از تاریــخ و فرهنگ طرح می کند که مانع از 
خودباختگی اجتماعی به الگوهای غیرملی و در نهایت به فراموشی ســپاری ریشه های تاریخی 
ملت می گردد. یکی از بحث های بســیار کلیدی در فهم منطق تحوالت تاریخی ایران، »ظهور 
صفویه« و نهادینه شــدن تشــیع به عنوان یکی از ارکان مهم هویت ســرزمینی ایران است و 
شریعتی تالش نموده منطق تحول تاریخی جامعه ایرانی را مورد بازخوانی جدی قرار دهد. به 
نظر می آید در نگاه وی، ظهور صفویه، موجب وحدت ســرزمینی می شود، ولی هم زمان باعث 
مسخ دینی و تخریب مذهبی نیز می گردد. این پارادوکسی است که در گفتمان شریعتی در باب 
تشیع صفوی موج می زند. در فصل پایانی کتاب درباره این نگاه شریعتی نسبت بررسی صورت 
گرفته است. نشر نقد فرهنگ کتاب »بازخوانی انتقادی روایت شریعتی از هویت، ملیت، تشیع و 
زبان فارسی« نوشته سید جواد میری را در ۱۱8 صفحه، با تیراژ ۱۱00 نسخه در سال ۱۳۹8 

منتشر کرده است. قیمت این کتاب ۱5 هزار تومان است.

شریعتیچهفهمیازایراندارد؟


