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بازار بورس چشم انتظار چیست؟

 شفافیت، راهی برای جلب 
اعتماد عمومی به بورس

مدیرعامل بیمه البرز: به دنبال افزایش سهم خود 
به هر قیمتی نیستیم

6 پتانسیلی  که  در صنعت 
 بیمه مغفول مانده است

صفحه3

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال ششم- شماره71  
نیمه دوم اردیبهشت 1398- قیمت 2000تومان
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آثار تورمی حذف صفر از پول ملی

چه چیزی می تواند جایگزین دالر 4200 تومانی شود؟
هدر رفت منابع در اختصاص ارز 

ترجیحی به کاالهای اساسی وارداتی

 راه عبور اقتصاد ایران 
از تحریم های آمریکا

صفحه 4

صفحه 6

صفحه  7

وضعیت اقتصادی کشور خاص است

اقتصاد توسعه محور نیاز امروز ایران
کمال اطهاری تأکید کرد: نه اقتصاد آزاد و نه دولتی؛

استدالل های 
غلط درباره 

تحریم های آمریکا 
علیه ایران

 ریشه های افزایش 
قیمت مسکن

افزایــش قیمت مســکن طی دو ماه اخیر ناشــی از 
افزایش تورم عمومی اســت که در همه بخش ها رخ 
داده و مســکن را هم درگیر کرده است. ریشه تورم 
در رشــد نقدینگی و ریشه نقدینگی در بی انضباطی 
دولت و مشکالت نظام بانکی است. اگر دولت نسبت 

به افزایش قیمت مسکن انتقاد دارد...

تولید همواره از جایگاهی ویژه در میان سیاستگذاران 
اقتصادی و برنامه ریزان استراتژیک کشورها برخوردار 
بــوده اســت و مقام معظــم رهبری نیز بــه عنوان 
راهبردی ترین جایگاه حاکمیت در مســیر توسعه و 
پیشرفت، این مســاله را رهنمون گردیده اند، ضمن 

آنکه بی تردید رونق تولید در اقتصاد کنونی ایران...

یکــی از کلیدواژهــای تکــراری کــه در گفتمــان 
بیمه شــنیده می شــود،  آسیب شناســی صنعــت 
فرهنگ ســازی و ترویج فرهنگ بیمه است.نخبگان 
صنعــت بیمه بیشــتِر ضعف هــا و نامطلــوب بودن 
شاخص های کلی آنرا با نبود فرهنگ مناسب بیمه ای 

مرتبط می دانند به عنوان مثال نا مطلوب بودن...

یکی از تسهیالت تجارت الکترونیک برای صنایع، بستر 
مناسب اطالعاتی و ارتباطی است که درباره هر کاال چه 
از نظر فنی و چه به لحاظ تجاری اطالعات ارزشمندی 
در اختیار آن هــا قرار می دهد. امکانــی که در دنیای 
واقعی، ارزش تجاری زیادی دارد اما بدون صرف هزینه 

و زمان قابل توجهی به دست نمی آید...

 رشد صنایع 
با توسعه تجارت الکترونیک

نقش روابط عمومی را در کمک 
به رونق تولید باور کنیم

 روابط عمومی؛ متهم ردیف اول 
در صنعت بیمه
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تحریم های آمریکا علیه ایران که از سال گذشته میالدی و در پی خروج دولت 
ترامپ از برجام آغاز شــد، دشواری هایی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. 
در حالی که به نظر می رسید دولت حسن روحانی موفق به کنترل نرخ تورم 
شده است، بازگشت تحریم های آمریکا موجب شد تا در سال 2018 نرخ تورم 
در ایران به 31 درصد برسد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که 
در سال جاری میالدی نیز ایران نرخ تورم 37 درصدی را تجربه خواهد کرد و 

تولید ناخالص داخلی اش نیز 6 درصد کاهش خواهد یافت...
مشروح این گزارش را در صفحه 7 بخوانید



ترقی اقتصادی : وحید شقاقی شــهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: 
سیاست ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی شکست خورده است. در شرایط حاضر راهکار 
موجود سیاست ترکیبی یارانه 100 هزارتومانی برای پنج دهک جامعه و توزیع کاالبرگ 

الکترونیکی است.
سیاســت تخصیص ارز 4200 تومانی به منظور کنترل قیمت کاالهای اساســی موفق 
نبود؛ این بخشــی از گفته فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد و دارایی است. قبل از آن هم 
رئیس کل بانک مرکزی  با انتشار بیانیه ای، از ناکارآمدی این سیاست در تأمین اهدافش 
خبر داده بود. این اظهارنظرها نشان می دهد عرضه قابل توجه ارز ترجیحی به گام های 
آخر خود رســیده اســت و باید منتظر ماند تا راهکار جایگزین دولت در این خصوص 
چه خواهد بود؟ از سوی دیگر براســاس الیحه بودجه ۹8، قرار است 14 میلیارد دالر 
ارز 4200 تومانی به کاالهای اساســی تخصیص داده شــود که در سال 13۹7، حدود 
13 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی به کاالهای اساســی اختصاص یافته بود. اما تشدید 
تحریم های اقتصادی منابع ارزی کشــور را هدف گرفته است. حاال مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسالمی در گزارش اخیر خود سیاست نرخ ارز ترجیحی را نقد کرده و 

سیاست پیشنهادی را ارائه داده است.
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصادی دانشگاه خوارزمی می گوید: ارز ترجیحی سیاستی 
شکست خورده اســت که تحلیل وضعیت و سرنوشــت آن در شرایط حاضر به صورت 

شفاف ممکن نیست.

وحید شقاقی شــهری ارز 4200 تومانی را به جعبه ســیاهی تشبیه می کند که مسیر 
اقتصاد کشور را به سمت رانت بیشتر و فساد بی سابقه برده و درنهایت اقشار فرودست 
جامعــه از آن بهره ای نبرده اســت. او می گوید: یکی از نتایــج منفی نرخ ارز ترجیحی 
رانت و فســاد در فرآیند تخصیص ارز تا توزیع کاالها بوده اســت. سال گذشته تقریباً 
23 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی در کشور توزیع شده است که 13.۵ میلیارد دالر آن 
برای کاالهای اساســی بوده است و هنوز سرنوشت ۹ میلیارد دالر هم نامشخص است؛ 

براساس آمارها تقریباً نیمی از آن 13.۵ میلیارد دالر نیز ناپدیدشده است.
او ادامه می دهد: این یک تراژدی است که فردی به نام قربانعلی فرخ نژاد حدود 400 یا 
۵00 میلیون دالر را برای واردکردن ورق اســتیل دریافت کند ولی درنهایت آن را در 

بازار آزاد بفروشد. او در دادگاه خود را به نادانی زده و واقعاً این بسیار دردناک است.
به گفته شقاقی شــهری گزارش های بانک مرکزی درباره لیســت کسانی که نرخ ارز 

4200 تومانی دریافت کرده اند شفاف نیست و به ابهام ها می افزاید.
او ادامــه می دهد: باید یکی به مردم ایران بگوید که ســرانجام 23 میلیارد دالر با نرخ 
4200 تومانی چه شده است؟ به نظر می رسد این رانت بزرگی برای 10 هزار نفر بوده 

که توده مردم ثمره ای از این نبرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی دلیل این گفته خود را چنین تبیین می کند: در ماه های 
اخیر قیمت کاالهای اساسی حدود 40 تا 100 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال 
مردم و مطبوعــات کاغذ می خواهند، وجود ندارد درحالی که برای کاغذ دالر ترجیحی 

پرداخت شده است. همه لیست کاالی اساسی به قیمت دالر آزاد فروخته می شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارزی ترجیحی افزایش تورم در پی خواهد 
اســت و او چنین پاســخ می دهد: اگر کاالهای اساســی که نرخ ارز ترجیحی دریافت 
می کردند افزایش قیمت نداشــتند می توانستیم این استدالل را بپذیریم که حذف آن 
تورم در پی خواهد داشت. درحالی که همه کاالهای اساسی از 40 تا 100 درصد افزایش 
قیمت داشته و این ارزها در بازار آزاد فروخته شده است. اگر هم اثر تورمی داشت پس 
تابه حال آن اثر را بر اقتصاد گذاشــته و حذفش بیش از این اثری نخواهد داشــت. ارز 
ترجیحی هیچ عایدی در اقتصاد ایران نداشــته است. به گفته شقاقی شهری، پیشنهاد 
مرکز پژوهش مجلس که راهکار ترکیبی است، مناسب وضعیت روز اقتصاد ایران است؛ 
اینکه دولت بتواند بخشــی از ارز را به صورت یارانه نقدی برای پنج دهک پایین جامعه 
بپردازد و مابقی به صورت کاالبرگ ارائه شود. یعنی یارانه نقدی را از 4۵ هزار تومان به 
100 هزار برسانند و آن را به پنج دهک جامعه پرداخت کنند اما به کل مردم کاالبرگ 
الکترونیکی دهند. به گفته او با راهــکار حمایتی یارانه 100 هزارتومانی برای ۵ دهک 
جامعه، 14 میلیارد دالر با قیمت 4200 تومان به خود مردم برمی گردد. عموم مردم هم 
هر ســه ماه یک بار کاالی اساسی را که دولت از کانال شرکت های بازرگانی دولتی وارد 

می کند و در قالب کارت هوشمند برای خانوارها توزیع کنند، بهره می برند.
او تاکید می کند: این روش رضایتمندی جامعه را باال می برد؛ درواقع در شــرایط حاضر 

مناسب ترین گزینه ترکیب دو راهکار نقدی-کاالبرگ برای مردم است.

تولید همواره از جایگاهی ویژه در میان سیاستگذاران 
اقتصادی و برنامه ریزان استراتژیک کشورها برخوردار 
بوده است و مقام معظم رهبری نیز به عنوان راهبردی 
ترین جایگاه حاکمیت در مسیر توسعه و پیشرفت، این 
مســاله را رهنمون گردیده اند، ضمن آنکه بی تردید 
رونق تولید در اقتصاد کنونی ایران بســیار رهگشا و 
حیاتی است.  از سوی دیگر سالهاست که شعار سال 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری تبیین کننده نقشه 
راه اقتصادی، فرهنگی و سیاســی کشــور می گردد. 
سازمان ها برای عمل به شعارهای ابالغی تالش های 
بســیاری از سوی خود نشــان می دهند و برای ارائه 
خدمات بیشــتر و کامل تر به عموم جامعه از فرصت 
شعار سال بهره می جویند ، به ویژه در سالهای اخیر 
که شعارها مضمون اقتصادی دارند و حاکمیت آگاه به 
مسائل جامعه، به حق هدفگذاری نموده است تا بدنه 
اجرایی و دستگاههای اجرایی قوای سه گانه به دنبال 
راهکارهایی برای گره گشایی اقتصادی، ایجاد اشتغال 

حمایت از کاالی ایرانی، رونق تولید و .... باشد.
 البته نظام برنامه ریزی کشــور اســناد بلند مدت، 
کوتاه مدت و میان مدت را تدوین نموده اســت. سند 
بیســت ساله چشم انداز ســال 1404 تبیین کننده 
نقشه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور می باشد که 
در ســال 1384 ابالغ گردید و همزمان با این ســند 
سیاست های اصل 44 نیز ابالغ شد و نظام اقتصادی 
کشــور فصلی تازه را آغاز نمود. شعارهای ابالغی نیز 
همانند اســناد توسعه ای کشور بســیار راهبردی و 
حکیمانه هســتند. اگرچه تولید به میزان مناسب و 
آنچه مستحق اقتصاد مســتعد ایران است به جایگاه 
واقعی خود دست نیافته است. فعاالن زیادی در مصادر 
تولید مشغول فعالیت شــده اند و تالش های زیادی 
صورت گرفته است، قوانین و راهکارهایی برای رونق 
تولید در کشور تعبیه گردیده است، اما تولید کنندگان 

کماکان دچار چالش هایی هستند. 
مــی توان گفت بــه رغم تمامی ســرمایه گذاری ها 
برنامه ریزی ها، و تصمیمات اساسی برای مهیا سازی 
شــرایط تولیدی ، نیازمند تدابیر بیشتر برای حفظ و 
ارتقای میزان کمی و کیفی تولیدات در رســته های 
متنوع صنایع و کشاورزی هستیم. دنیا دنیای رقابت و 

پیشرفت است و سرعت تحوالت در صنایع و تکنولوژی 
ها بسیار باالست. هر پیشرفت در تکنولوژی ، مجالی 
برای این مساله است که فرایند تولید در سطحی باالتر 
از فناوری قرار گیرد. ماشین آالت در صنایع مختلف 
در کوتاه مدتی ، جایگزین جدید پیدا نموده و نیاز به 
جایگزینی دارند. تمام دستاوردهای دانش مهندسی 
و علوم طبیعی و علوم پایه و پزشــکی در طی مدت 
کوتاهی در بهبود فرایندهای تولیدی رسته مخصوص 
خود تاثیر مســتقیم می گذارند و در این میان بدون 
هیچ گونه تردیدی تشکیل و شکل گیری فرایند تولید 
و چرخــه خلق ارزش ازمرحله تامین ، تولید تا توزیع 
و فروش و مصــرف مرهون مولفه ها و عوامل موثر از 
جمله روابط عمومی به عنوان یک نهاد مدنی می باشد 
. اصوال واحدهای روابط عمومی ارکان ارتباطی دستگاه 
ها و ســازمان های دولتی و خصوصی در سراسر دنیا 
هستند. گرچه در تعریف چارچوب وظایف و عملکرد 
ســازمانی واحدهای روابط عمومی می توان مجموعه 
ای از فعالیت ها را تئوریــزه نمود، اما نمی توان یک 
نسخه واحد برای هر واحد روابط عمومی تجویز نمود. 
حتی یک نســخه واحد را نمی توان برای یک روابط 
عمومــی در زمانهای مختلف توصیه نمــود. در واقع 
شرح وظایف روابط عمومی در هر سازمان بستگی به 
رسالت و مأموریت ســازمان مورد نظر دارد.  سازمان 
هــای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی هر کدام شــرح 
وظایفی بنا به رسالت سازمانی خویش دارند. اما آنچه 
که در مجموعه فعالیت های روابط عمومی مشــهود 
است اهمیت روز افزون »مشتری مداری«، »مخاطب 
محوری« و توجه به ذی نفعــان و ذی مدخالن می 
باشــد. ذی نفع و ذی مدخل، قشــر، گروه و افرادی 
هستند که با توجه به جنس فعالیت سازمان، دستگاه 
و شــرکت ، نزدیکترین ارتباط را با سازمان دارند. به 
عنوان مثال ذینفعان بانک توسعه تعاون، مشتریان و 
جامعه تعاون هستند و پیمانکاران، تامین کنندگان و 
عرضه کنندگان تجهیــزات و ...  ذی مدخالن بانک 
توسعه تعاون هستند. ذی نفعان و ذیمدخالن، ارتباط 
های چند گانه با واحدهای مختلف سازمان دارند، اما 
نکته مشترک در این اســت که همه آنها یک واحد 
را همیشــه در دسترس خود می دانند: »واحد روابط 
عمومی«. معموال انتقادات، شکایت ها و پیشنهادها به 
روابط عمومی منعکس می شود و این رکن ارتباطی 
گوش شنوا و چشــم بینای مسائل و مشکالت پیش 
روی ذینفعان و ذیمدخالن بانک می باشد. واحدهای 
روابط عمومــی از ابزارهای مختلف بــرای ارتباط با 
مخاطبین و مشتریان بهره می جویند. ابزارهای سامانه 
های اطالع رسانی، ســایت، پیامک، گرافیک، نشریه 
آگهی ها ، بروشور، بنر ، و انواع تبلیغات همگی نوعی از 
ارتباط با مخاطب هستند که هر کدام کارکرد و جایگاه 
خاص خود را دارند. اما مهارت بهره گیری از این ابزارها 

در بهترین موقع و بهترین جایگاه، نیاز به مهارت، وقت 
شناسی، موقعیت شناسی دارد که از مدیر آگاه و آشنا 
به محیط روابط عمومی دارد. محیط و پارادایم روابط 
عمومی محیطی است سرشار از فعالیت های متعدد، 
با اولویت های متعدد که صد البته با فشار، استرس و 
حساسیت های خاص همراه است. و یک مدیر مدبر و 
اندیشمند می تواند این محیط پر تنش و پر استرس 
را تبدیل به محیطی همراه با نشاط، شادابی و خالقیت 
نماید. مشتری و متقاضی؛ نیاز به راهنمایی، مشاوره و 
راهگشــایی دارد و کاربر روابط عمومی سازمان خود 
باید روحیه ای با نشــاط همراه با آگاهی های کامل 
از فرایندها و شــناخت سازمانی داشته باشد تا بتواند 

پاسخگوی نیاز مشتری و متقاضی باشد.  
واحدهای روابط عمومی ســال هاســت که به دلیل 
احســاس برخی نیازها در دستگاه ها و سازمان های 
دولتی و خصوصی در همه کشــورها جایگاه ویژه ای 
یافته اند.قبل از تشکیل واحد روابط عمومی به صورت 
معمول کنونی نیز ، ســازمان ها کارکردها و وظایف 
مشابه روابط عمومی امروزی را توسط نیروهای خود 
انجام مــی داده اند. در واقع اقداماتــی از قبیل ارائه 
گزارش عملکرد به مخاطبین درون و بیرون سازمانی 
ارائه نیازها و مطالبات سازمان، بیان هنرمندانه نیازها 
به منظور پبشبرد اهداف سازمان، تبلیغات به منظور 
بیان عملکرد و همراه نمودن بیشتر مخاطبین درون و 
برون سازمانی، گذر از مواقع بحرانی که سازمان مورد 
حمله ای رســانه ای )به حق یا ناحق( قرار می گیرد 
و ... و همــه و همه از جمله محورهایی هســتند که 
ســازمانها، دستگاهها و شــرکت ها برای رتق و فتق 
آنها بــه اقدامات و تکنیک هایــی روی آورده اند که 
امروزه قســمتی از کارکردهای روزمره روابط عمومی 
اســت. در واقع نوع بشر و نوع سازمان هیچ هنگام از 
روابط عمومی بی نیاز نبوده است. گروه های فرهنگی، 
علمی، ورزشــی هنری و احزاب سیاسی و اجتماعی 
همه و همه برای پیشبرد امور متوسل به راهبردهای 
روابط عمومی می شــوند و هر کــدام بنا به اهداف و 
برنامه های خود اقدام به تشکیل واحدی به نام روابط 
عمومی یا واحد ارتباطی یا واحد رسانه می کنند . البته 
وظایف روابط عمومی در همه انواع سازمانها بستگی 
به ماموریت سازمان متنوع است. در هر صورت رکن 
ارتباطی و روابط عمومی مشغله ای است سنگین، پر 
استرس، نیاز به اقدامات لحظه ای، کوتاه مدت، میان 
مدت بلند مدت که همه باید هنرمندانه در کنار هم 
چینش شود و در یک مسیر و یک راستا باشند. روابط 
عمومی جایگاهی اســت که برآینــد همه وفاق ها را 
متمرکز نموده و به موفقیت بیشتر سازمانی تبدیل می 
کند. جایی است که تعارض ها را تبدیل به یکسویی 
می نماید جایگاهی است که تعارضات میان مطالبات 
مطالبه گران از ســازمان را با تامین کنندگان به حد 

تعادل می رســاند. روابط عمومی جایگاهی است که  
ابهامات را به شفافیت، نزاع ها را تبدیل به هم افزایی، 
رقابت ســازمانی را تبدیل به همکاری سازمانی می 
نماید و در واقع تجمیع کننده نیروهای سازمان برای 
نیل به اهداف می باشــد. روابط عمومی ها به عنوان 
جایگاه های ویژه ارتباطات انســانی در انتقال دانش 
بســیار مستعد هســتند. روابط عمومی های صنایع 
مختلف می توانند خط شکن ایجاد تحوالت مثبت در 
واحدهای تولیدی باشند. روابط عمومی ها جایگاهی 
فراتر از انتقال کوتاه مدت پیام ها و پیشنهادها دارند. 
آنها می توانند جایگاه مطمئنی برای مدیریت و ذخیره 
ســازی دانش، مدیریت و توسعه اطالعات باشند  صد 

البته واحدهای همکار نیز در این امر وجود دارد.
تولید کنندگان در دنیای سرشــار از رقابت امروز به 
راستی نباید تنها بمانند . رویکردهای حرفه ای برای 
بهبود فرایند تولیدی، صرفه جویی انرژی، افزایش بهره 
وری و اتــکا به دانش در محیــط تولیدی نتایجی از 
قبیل کاهش قیمت تمام شده منجر شود. کشورهای 
مختلف با توســل به تکنیک های مزیت نســبی در 
تولید برخی کاالها مزیتی مطلق یا نســبی در کاالها 
می یابند. شناخت مزیت نســبی برای کاالهایی که 
پتانسیل تولیدی آنها در کشور ممکن است با شرایط 
بهتری فراهم باشد از جمله محورهایی است که روابط 
عمومی ها و رسانه ها و متخصصین می توانند نقش 

بسزایی داشته باشند.
روابط عمومی ها می توانند در کشف و معرفی نخبگان 
جوانی که در ســن ایــده پردازی قــرار دارند و ایده 
شجاعانه آنها می تواند در تلفیق با متخصصین با تجربه 
منجر به بهبود و توسعه شرایط تولیدی شود موثر واقع 
گردند. در واقع باب ســازمان و واحد تولیدی باید از 

طریق روابط عمومی ها به سوی نخبگان باز باشد.
امروزه تولید در واقع تجلی گاه تمامی پیشرفت های 
سرمایه انسانی کشور در آن رسته و تخصص تولیدی 
می باشد. اگر مشارکت متخصصین در فرایند تولیدی 
کافی نباشــد روش ها و فرایندهای تولیدی ناقص و 
هزینه بر می باشد. تولید و صنعتی موفق است که از 
تمامی دانش و تجربه متخصصین بومی خود به خوبی 
بهره جوید. حتی برخــی متخصصین به صورت پاره 
وقت و مشاوره ای می توانند پیشنهادها و نقطه نظرات 

خود را به واحدهای تولیدی ارائه دهند.
درســت اســت که در نگاه اول به مساله تولید آنچه 
مطرح می شود فراهم نمودن مواد اولیه، ابزار و عوامل 
تولیدی، تجهیزات و ماشــین آالت می باشد اما همه 
این عوامل در ســایه عوامل و روابط انسانی کارآمد و 
تحت مدبریتی دانش محور و در بستر اقتصادی سالم 
و شــفاف مولد خواهند بود. شاید کم توفیقی ها در 
بســیاری از عرصه ها با هوش مدیریتــی باالتر و با 
تصمیمات اساســی تر و با نگاه های کامال تخصصی 

تبدیل به توفیقات در باالترین حد شود.
بســیاری از فرصت های تولیدی هنوز به خوبی بهره 
گیری نگردیده است. برخی واحدهای تولیدی مترصد 
یک جریان تامین مالی هســتند تا به چرخه مناسب 
تولید برگردند. برخی بنگاه های دانش محور منتظر 

نگاه حمایتی از سوی دستگاه های متولی هستند تا 
ایده خود را به منصه اجرا بگذارند. شــناخت بسیاری 
از این موقعیت ها و نیازســنجی ها در بسیاری اوقات 
به وسیله روابط عمومی ها و واحدهای همکار امکان 
پذیر می باشد. تولید کنندگان کاالهای استراتژیک و 
تولید کنندگان کاالهای بومی باید تا حد امکان تحت 
حمایت سیاست های اقتصادی دولت باشند و روابط 
عمومی دستگاه های حمایتی از این حیث مسئولیتی 

مهم دارند.
در تولید صرفا ابعاد فنی و تکنیکال مطرح نیســت، 
بلکه ابعاد انسانی، سازماندهی و مدیریتی در جایگاهی 
مهم تر و استراتژیک  و راهبردی جا می گیرد. جایگاه 
تولید ویترین و برآیند توفیقات کشور در ابعاد علمی 
و اقتصادی می باشد . با رونق تولید است که عالوه بر 
اشتغال واحدهای فنی ، شاهد ایجاد موقعیت اشتغال 
زایی برای بازاریابان، حسابداران و مشاغل دیگر فراهم 
می شود و در واقع چرخه مشاغل مختلف حول مساله 

تولید شکل می گیرد.
کمتر اقتصادی می توان یافت می شود که بتواند تولید 
در صنایع مختلف را در باالترین سطح به منصه اجرا 
بگذارد، اما تالش بر آن است که با مطالعات و بررسی 
های میدانی و بررسی پتانسیل ها و مزیت ها، از همه 
امکانات در دسترس برای افزایش سطح کمی و کیفی 
تولید بهره جست. بهره گیری هنرمندانه و مدبرانه از 
همه امکانات تولید با توجه به رعایت الزامات زیست 
محیطی، برخاسته از عمق استراتژیک دانش و اقتصاد 
کشور می باشد. ترکیب عوامل و امکانات تولید اگر به 
شکلی باشــد که در مجموع و در میان مدت و بلند 
مدت موجب تقویت حجم تولید داخلی و ملی شود ، 
نشان دهنده آن است که دست اندرکاران برنامه ریزی 
توســعه در کشــور آگاه به مولفه ها و شرایط محیط 

تولید در کشور و در سطح بین الملل می باشند.
واحدهای روابــط عمومی به عنــوان رکن ارتباطی 
ســازمانها نقشی بی بدیل در تبیین و کمک به پیاده 
سازی اهداف راهبردی شعار سال دارند. »رونق تولید« 
بعد دیگر بسیاری از شعارهای اقتصادی سالهای اخیر 
اســت و مطمئنا شعارها از انسجام کامل برای تحقق 
اهداف اقتصادی کشــور برخوردار هستند. واحدهای 
روابط عمومی به واسطه نوع فعالیت شان از بسیاری 
از چالش ها و مسائل سازمان و بخش اقتصادی مطلع 
هســتند. روابط عمومی ها طالیه داران پیشــرفت 
اقتصادی کشــور هســتند. بســیاری از برنامه های 
راهبردی سازمانها نیز توسط واحدهای روابط عمومی 
مستند سازی می شود. روابط عمومی یکی از مهمترین 
کانال های ابالغ اسناد تحولی و راهبردی است. درست 
است در مرحله تدوین اسناد راهبردی که برگرفته از 
اسناد راهبردی کشور است واحدهای مختلف سازمانی 
نقش دارند اما نقطه مشــترک و کانونی همه اسناد و 
برنامه های راهبردی روابط عمومی می باشــد. روابط 
عمومی بــه عنوان محوریت برگزاری نشســت های 
تخصصــی و همایش ها و کارگاه هــای گوناگون به 
همراه واحدهای مرتبط، تاثیر انکارناپذیر در انسجام و 

یکپارچه سازی مسیر و محتوای برنامه ها دارد. 

نقش بازار متشکل در ثبات بازار ارز 
راه اندازی بازار متشــکل معامالت 
ارزی می توانــد اقدامــی مؤثر در 
جهت ثبات بخشــی به بــازار ارز 
محسوب شــود. این بازار بستری 
بــرای معامالت نقدی اســکناس 
بین صرافی های مجاز و بانک های 
راه اندازی  فراهم می کند.  را  عامل 
این بازار از جهات مختلف اهمیت 

دارد.
اوالً راه اندازی ایــن بازار گامی در 
جهت افزایش شــفافیت و کارایی 
بازار اسکناس و قاعده مند کردن مداخله بانک مرکزی در بازار است. ثانیاً 
با گســترش این بازار و افزایش کارگزاران آن، زمینه مناسبی برای کشف 
نرخ ایجاد شــده و از نوسانات نرخ اســکناس در بازار غیررسمی کاسته 
خواهد شد. بازار غیررسمی اسکناس اگر چه در مقایسه با سایر بازارهای 
ارزی، سهم بسیار کمتری در مبادالت تجاری و سایر تقاضاهای ارزی دارد 
ولی در عمل نقش تعیین کننده ای در شــکل گیری انتظارات دارد. عالوه 
برآن، با افزایش کارائی و ثبات بازار، ممکن است انگیزه بازگشت بخشی از 
ارز خارج شده از چرخه اقتصاد افزایش یابد که آن نیز می تواند به پایداری 

بیشتر بازار کمک کند.
می توان انتظار داشــت با راه اندازی بازار متشــکل ارزی و همزمان با آن 
افزایش کارائی سامانه نیما و شناورسازی نرخ بازار رسمی ارز، فاصله نرخ 

حواله و اسکناس از مقدار فعلی کمتر شود.
البتــه موفقیت بــازار متشــکل ارزی، نیازمند اقداماتی اســت از جمله 
می تــوان بــه افزایش تعــداد کارگزاران، تنــوع ابزارهــا و ارزهای مورد 
معامله، اعتمادســازی و اجتناب بانک مرکزی از ســرکوب نرخ اشــاره 
کــرد. در ضمن نقش نهــاد ناظر بر عملیــات بازار نیــز در کارائی بازار 
 مهم اســت و الزم اســت بر روند اجــرای مقررات بــازار، نظرات دقیقی 

صورت بگیرد.
در مجموع راه اندازی بازار متشکل ارزی را می توان گام مؤثری دانست؛ با 
اینحال الزم است متعاقب آن، بانک مرکزی گام های بعدی را نیز بردارد. 
مهمترین اقدامات الزم برای ثبات بخشــی به بازار ارز، شامل حذف کامل 
و یکباره ارز ترجیحی، افزایش کارائی ســامانه نیما، همگرا و شناور کردن 
نرخ ها، ایجاد یک کریدور نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز است. بدون 
گام های اصالحی بعدی، اهداف مورد نظر سیاست گذار در ثبات بخشی به 

بازار ارز حاصل نخواهد شد.
موفقیت بانک مرکزی در ثبات بخشــی به بــازار ارز، الزامات دیگری نیز 
دارد. باید در نظر داشت که عوامل بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی 
و تورم و نیز برخی محدودیت های ناشــی از متغیرهای برونزای خارجی 
تعیین کننده نرخ ارز در بازار خواهند بود. باید مراقب بود در شرایطی که 
عوامل بنیادین تعیین کننده نرخ، مســیر نرخ ارز را تعیین می کنند، بانک 
مرکزی با اســتفاده از توان مداخله خود اقدام به تثبیت نرخ ارز اسمی یا 

اثرگذاری بر روند نرخ ارز ننماید. 
در چنین شــرایطی، ثبات شکل گرفته در بازار، شکننده و ناپایدار خواهد 
بــود. مبنای بانک مرکزی بــرای مدیریت بازار ارز بایــد تثبیت نرخ ارز 
حقیقی، مدیریت شــوک ها و نوســانات ارزی، تسهیل مبادالت و افزایش 
کارائی بازار باشــد. همچنین الزم به تأکید است که در سطح کالن، ثبات 
نرخ ارز در نهایت در گرو مدیریت رشد نقدینگی و بهبود انتظارات است. 
بدیهی است بدون آن دو، در بلندمدت نمی توان به ثبات نرخ ارز و آرامش 

بازار دست یافت.

ریشه های افزایش قیمت مسکن
افزایش قیمت مسکن طی دو ماه 
اخیر ناشی از افزایش تورم عمومی 
است که در همه بخش ها رخ داده 
و مســکن را هم درگیر کرده است. ریشه تورم در رشد نقدینگی و ریشه 
نقدینگی در بی انضباطی دولت و مشــکالت نظام بانکی است. اگر دولت 
نســبت به افزایش قیمت مســکن انتقاد دارد باید مشکل را از ریشه حل 
کنــد نه اینکه به مقابله با مظاهر یــک پدیده برخیزد. دولت تالش کرده 
طی روزهای اخیر با ورود به بازار مجازی مســکن و مسئله قیمت گذاری 
از ســوی عرضه کنندگان، به اصطالح آشفتگی موجود در بازار را کنترل 
کند. این در حالی اســت که بازار مســکن عرضه کنندگان و متقاضیان 
متعدد دارد و اعالم نرخ در فضای مجازی می تواند به کارآمدی بیشــتر 

بازار کمک کند. 
خریــداری کــه ملــک را خریــداری مــی کند، بــه همــه اطالعات 
دسترســی دارد. خریدار مــی تواند قیمت های واقعی بازار را به دســت 
 آورد، قیمــت فروشــندگان مختلــف را بررســی کــرده و بهتریــن را 

انتخاب کند. 
از نظر مــن تصور اینکه افزایش قیمت اخیر در بازار مســکن ناشــی از 
حرکت ســایت ها و اپلیکیشــن ها در فضای مجازی اســت، واقع بینانه 
نیســت. نمــی تــوان افزایش قیمت مســکن را بــه توطئــه جمعی یا 
همــکاری بنگاه داران نســبت داد. این تصور غلط اســت چراکه همین 
 بنگاه داران ســه ســال پیش هم فعال بودند اما نتوانســتند قیمت ها را 

باال ببرند.
 افزایــش قیمــت مســکن طی دو مــاه اخیر ناشــی از افزایــش تورم 
عمومی اســت کــه در همه بخش هــا رخ داده و مســکن را هم درگیر 
کرده اســت. ریشــه تورم در رشــد نقدینگی و ریشــه نقدینگی در بی 
انضباطــی دولت و مشــکالت نظام بانکی اســت. اگر دولت نســبت به 
افزایش قیمت مســکن انتقاد دارد باید مشــکل را از ریشــه حل کند نه 
اینکــه به مقابله با مظاهر یک پدیده برخیــزد. اقدام اخیر دولت در بازار 
 مســکن مثل این اســت که برای کنترل حرارت یک محیط، دماسنج را 

دستکاری کنید. 
حتی شکستن دماسنج هم به کم شدن حرارت کمکی نمی کند. دخالت 
دولت در بخش مســکن محدود است. بیش از ۹۵ درصد از عرضه مسکن 
توسط خانوارها و سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود و دولت 
نقش عمده ای در عرضه مســکن ندارد تا با اســتفاده از روش هایی مثل 
افزایش بودجه عمرانی یا اجرای طرح هایی مثل مسکن مهر بر قیمت ها 
اثر بگذارد. حتی در یک دوره که دولت از طریق مســکن مهر بیشــترین 
 کمک را به طرف عرضه مســکن کرد، یعنی ســال هــای 8۹، ۹0 و ۹1

قیمت ها افزایش یافت.
چرخــه رونــق و رکود همیشــه در بازار مســکن وجود داشــته و پس 
از یک دوره رونق دو یا ســه ســاله، بازار مســکن به رکود ســه ساله یا 
بیشــتر فرو رفته اســت. به نظر می رســد کــه بازار در شــرایط فعلی 
بــه انتهــای دوره رونق نزدیک می شــود اما نمی تــوان  در این باره به 
 طور قطعی اظهــار نظر کرد چراکه پارامترهــای متعددی در این زمینه 

دخیل است.

ترقی اقتصادی : اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در جریان بازدید از ســی و دومین نمایشــگاه کتاب تهران، از 
صاحب نظران خواست تا به طور شفاف اظهارنظر کنند که کدام  
سیاست باید در شرایط کنونی در دستور کار دولت قرار بگیرد 
اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی؟ کمال اطهاری در پاســخ به این 
سؤال می گوید: »کشور نیازمند اقتصاد مبتنی بر توسعه است.«
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه کتاب تهران اعالم کرد: در شرایط جدید اقتصادی که 
کشور با آن روبه روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه با توجه 
به محدودیت ها باید نقش دولت پررنگ تر شــود و حتی شاید 
ناچار شــویم در برخی کاالها به ســمت سهمیه بندی و توزیع 

کوپنی کاالها حرکت کنیم.
او با اشاره به اینکه عده زیادی از فعاالن و صاحب نظران اقتصادی 
با این نظریه مخالف هستند، گفت: این افراد معتقدند در چنین 
شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش 
برویم و حتی محدودیت ها و قیدوبندهایی که قباًل داشته ایم را 
هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک 
به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه های پنهان 
را به صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه 

دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت ها جبران شود.
به گفته جهانگیری، دولت باید بــه زودی درباره این دو نظریه 
تصمیم گیری کنند و این تصمیم، آینده اقتصاد کشور را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. او از همه صاحب نظران خواست درباره این 

دو نظریه به صورت شفاف اظهارنظر کنند.

پایــگاه خبری اتاق ایران در گفت وگو بــا برخی از اقتصاددانان 
و فعاالن بخش خصوصی، نظــرات آن ها را در این زمینه جویا 
شــد. پاسخی روشن و خالصه شده به دست آمد که بر ضرورت 
»اقتصاد آزاد« اما به شــرط فراهم کردن زیرســاخت های الزم 

تاکید داشت.

کمال اطهاری پژوهشگر توسعه، نظر دیگری دارد. او با تأکید بر 
این موضوع که اقتصاد آزاد لفظی اشتباه است و باید به جای آن 
از اقتصاد بازار نام برد، می گوید: اقتصادی که کشــور در شرایط 
فعلی بــه آن نیاز دارد، اقتصادی مبتنی بر توســعه و مختص 

شرایط ایران است.

اطهاری با انتقاد از طرح پرسش معاون اول رئیس جمهور گفت: 
متأسفم که باگذشــت این همه زمان، معاون اول رئیس جمهور 
تکلیف اقتصاد کشور را به یک سؤال تستی ختم می کند؛ اقتصاد 
آزاد یا دولتی؟ از طرح سؤال معاون اول رئیس جمهور این گونه 
برداشت می شــود که باید علم اقتصاد را به کلی دور انداخت تا 
یک پاســخ را انتخاب کرد. درحالی که نوبل اقتصاد هرساله به 
کسانی اهدا می شــود که برای حل مشکالت اقتصادی روشی 
تــازه ابداع کرده اند؛ بنابراین روش هــای مختلفی وجود دارد و 

نباید راه حل ها را محدود کرد.
وی افزود: هیچ اقتصاددانی در پاســخ به این سؤال، اقتصاد آزاد 
را انتخــاب نخواهد کــرد که اگر این کار را انجام دهد شــکی 
نخواهــد بود که او اقتصاددان نیســت. چراکه در کشــورهای 
 درحال توسعه باید »اقتصاد توسعه« منطبق بر شرایط را طراحی 

و اجرا کرد.
اطهــاری در توضیح نحوه کارکــرد این گونه اقتصــاد، افزود: 
اول ازهمه باید توجه داشــته باشیم که اقتصاد مبتنی بر توسعه 
یک فرآیند است و در این فرآیند، دولت است که نهادهای الزم 
را با توجه به شرایط اقتصادی کشور می سازد. دوم اینکه دولت 
در این اقتصاد، یک نقش سازنده دارد نه اینکه یک مرتبه تصمیم 

بگرد بازار را نابود کند.
به گفته اطهاری، در جهان معموالً اقتصاد کشورهای توسعه یافته 
یا درحال توسعه، هر 30 سال یک بار دچار بحران شدید می شوند 
اما در اقتصاد ایران، هر سه سال، یک بحران شدید داریم. او این 

اتفاق را به سبب توسعه ناقص در ایران می داند.

اقتصاد توسعه محور نیاز امروز ایران
کمال اطهاری تأکید کرد: نه اقتصاد آزاد و نه دولتی؛

سیاست ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی شکست خورده است

سیاست ترکیب یارانه و کاالبرگ جایگزین تخصیص ارز ترجیحی شود

نقش روابط عمومی را در کمک به رونق تولید باور کنیم 

دیدگاه 

کارشناس اقتصادی 
حمید آذرمند 

 تحلیل گر بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی
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مدیر روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
سعید معادی
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بازار بورس چشم انتظار چیست؟

شفافیت، راهی برای جلب اعتماد عمومی به بورس
اخبار 

 بازار بدهی در ایران 
جوان و جذاب است

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت تامین سرمایه بانک مسکن 
بازار بدهی را در بازار سرمایه ایران بسیار جوان توصیف کرد و گفت: 
علی رغم عمر کوتاه بازار بدهی، این بازار توانسته است طیف وسیعی 
از سرمایه گذاران را به خود جذب کند.سید محسن فاضلیان اظهار 
داشــت : نظام تامین مالی بانک پایه و بازار پایه دو نظام مهم تامین 
مالی در اقتصادهای کشــورها هســتند و اینکه بازار سرمایه بتواند 
جایگاه بانک را در تامین مالی اقتصاد بگیرد، برای یک نظام اقتصادی 
که به صورت ســنتی بانک پایه بوده است - حداقل در کوتاه مدت 
و میان مدت - بســیار دور از ذهن خواهد بود.این کارشــناس بازار 
ســرمایه افزود: نظام اقتصاد ایران به دلیل انحصار چند دهه گذشته 
در اختیار بانک ها بوده اســت و بازار ســرمایه نیز با توجه به عمر 
جوان خود باید پس از ســپری کردن سال های زیاد و نشان دادن 
کارایی و اثربخشی کانال های تامین مالی خود، اعتماد فعالین بخش 
های مختلف اقتصادی را به خود جلب کند.فاضلیان، بازار ســرمایه 
را دارای کارکردهای مختلفی از جمله شفافیت، اطالع رسانی دقیق 
و به موقع و نظارت ارکان مختلف از جمله ســازمان بورس به عنوان 
باالترین رکن در بازار و همچنین پویایی و انعطاف مقررات دانست و 
گفت: این کارکردها در بازار سرمایه مستلزم شرایطی هست که نظام 
سنتی اقتصادی، چندان با الزامات آن آشنا نیست.وی توضیح داد: در 
نظام بانکی، نهاد ناظر نظارت خود را روی موسسات پولی و اعتباری 
متمرکز می کند که از این رو مشتریان نظام بانکی چه بخش سپرده 
گذار و چه بخش گیرندگان تســهیالت هر دو بخش به صورت غیر 
مســتقیم توسط مقررات نهاد ناظر تحت تاثیر قرار می گیرند. اما در 
نظام بازار ســرمایه با توجه به ویژگی واسطه زدایی این بازار ، خیلی 
از فعاالن اقتصادی و ســرمایه گذاران و ســرمایه پذیران به صورت 
مســتقیم از نظارت ارکان مختلف نظارتی بازار سرمایه تحت تاثیر 
خواهند بود.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در پاسخ 
به سوال سنا درخصوص راه های افزایش نقش بازار سرمایه در تامین 
مالی شرکت ها و بنگاه های مالی گفت: کارهای بسیار بنیادین برای 
تحقق این امر باید صورت بگیرد. برای مثال سرمایه گذاران در این 
بازار باید متوجه باشــند که ســرمایه گذاری در این بازار به صورت 
عادی متضمن ریســک نکول اســت و آنگاه با توجه به رتبه ریسک 
اعتباری قیمت اوراق تعیین شده و هزینه تامین مالی آن برای بانی 

اوراق مشخص شود.

 فرابورس آماده 
تامین مالی صنعت هوایی

ترقی اقتصــادی : مدیرعامل فرابورس ایران بــا بیان اینکه این 
شرکت از آمادگی الزم برای عرضه بلوکی و یا پذیرش سهام شرکت 
ایران ایر برای عرضه عمومی برخوردار اســت، افــزود: در ابتدا باید 
این موضوع را در نظر گرفت که آیا شــرکت ایران ایر از شــرایط و 
معیارهای الزم برای پذیرش برخوردار است یا خیر؟»امیر هامونی« 
به آخرین وضعیت عرضه ســهام ایران ایر در فرابورس اشاره و بیان 
کرد: در چند سال گذشته ما در صدد عرضه سهام شرکت ایران ایر 
بــه صورت بلوکی در فرابورس بودیم کــه برخی اتفاقات مثبت در 
ایــن خصوص در جریان بــود، اما پس از مدتی اعــالم کردند نام 
این شرکت از لیســت واگذاری ها خارج و برای رد دیون به یکی از 
دستگاه ها واگذار شده است.هامونی به نامه ای که از سوی فرابورس 
ایران به وزارت راه  و  شهرســازی ارسال شــده است، اشاره و بیان 
کرد: در این نامه اعالم شــد که فرابــورس ایران آماده تامین مالی 
بــرای تمامی حوزه های حمل ونقل هوایــی و ریلی از طریق عرضه 
اولیه سهام یا انتشار اوراق اســت.مدیرعامل فرابورس ایران با بیان 
اینکه نخستین صکوک منتشر شده در فرابورس مربوط به شرکت 
هواپیمایی ماهان است، گفت: تامین مالی شرکت هواپیمایی ماهان 
از طریــق اوراق صکوک بالغ بر یک هزار میلیارد تومان بود که این 
شــرکت از طریق فروش همین اوراق توانست ناوگان هوایی خود را 
توسعه دهد.هامونی با بیان اینکه ایران ایر و سایر شرکت های هوایی 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اعالم کرد: انتشار اوراق صکوک 
و عرضه بلوکی سهام برای سایر شرکت های صنعت هوایی از جمله 
ظرفیت ها و روش هایی است که بازار سرمایه برای تامین مالی این 
شرکت ها اندیشــیده و این موضوع در حالیست که برای پذیرش و 
عرضه اولیه سهام اینگونه شرکت ها نیز در بازارهای اصلی فرابورس 
شرایط فراهم اســت و می توان اقدامات کارشناسی را در خصوص 

آن انجام داد.

بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند

 استفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه در تامین مالی

ترقــی اقتصادی : مدیرعامــل کارگزاری بانک آینده اســتفاده 
از ظرفیت های بازار ســرمایه را بهتریــن روش تامین مالی بنگاه 
های اقتصادی داتست و گفت:بورس دروازه رونق تولید است.احمد 
اشتیاقی ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به سال رونق تولید گفت: 
اکنون، بهترین زمان بهره برداری از ظرفیت های بازار ســرمایه در 
تامین مالی کم هزینه و بلند مدت بخش مولد اقتصاد است. چراکه 
بانک ها نیز با کمبود جدی منابع برای اعطای تسهیالت مواجهند 
و در این شرایط بازار سرمایه به عنوان اصلی ترین رکن بازار بدهی 
می تواند نقش آفرینی تاریخی کند.مدیرعامل کارگزاری بانک آینده 
به ایجاد تراز بودجه از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: دولت 
با انتشار اسناد خزانه از طریق بازار بدهی می تواند با کاهش حجم 
نقدینگی، بودجه سالیانه خود را تراز کند،یعنی کسری بودجه خود 
را به جای انتشــار پول از طریق انتشــار اوراق جبران کند و با این 
روش همزمــان هم تراز بودجه ای را تنظیم کند و هم به توســعه 
پروژه های عمرانی بپردازد.اشتیاقی با تاکید به اهمیت رونق پروژه 
های عمرانی به عنوان موتور محرک ســایر کسب و کارها، افزود: با 
استفاده از بازار بدهی و اسناد خزانه فعالیت پروژه های پیمانکاری 
میســر می شــود و از این راه نیز می توانیم به  رونق کسب و کار 

تولید دست یابیم.

بازار   شــاخص های  وقتــی 
بورس کشــور رو بــه افول 
به  رســانه ها  می گذارنــد، 
بازار  نوسانات  اخبار  پوشش 
می پردازنــد و با فعاالنــی از بازار صحبت می کننــد که از دولت 
می خواهنــد که از آن هــا »حمایت« کنــد و از مردمی مصاحبه 
می گیرند که از باختن مال خود در بازار سهام می نالند. مسئوالن 
دولتی نظیر وزیر اقتصاد و دارایی و ریاســت سازمان بورس هم در 
مصاحبه های خود از کوتاه مدت بودن این نوسانات می گویند و به 
مردم توصیه های سرمایه گذاری می دهند. گاهی نیز به ارگان های 
دولتی و شبه دولتی فرمان می دهند تا پول های خود را وارد بورس 

کنند و به این وسیله از قیمت ها »حمایت« کنند.
اما »حمایت« واقعی از بازار چیســت؟ آیا تصمیمات سیاسی برای 
تزریق منابع و سایر دخالت های دولتی در بازار برای »حمایت« از 
آن صحیح است؟ چرا در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته  
هیچ گاه رســانه ای از مسئوالن درباره نوسانات بورس نمی پرسد و 
دولتمردان هم وقعی به این نوسانات ندارند و به مردم توصیه های 
ســرمایه گذاری نمی دهند؟ اصوالً مگر ذات بازار سهام نوسانات و 
باال و پایین رفتن قیمت ها نیست و سرمایه گذاری در آن با ریسک 

عجین نیست؟ پس این سؤاالت و اعتراضات برای چیست؟
»حمایت« واقعی از بازارهای مالی، پاسداری از شفافیت و کارایی 
آن هــا و ایجاد شــرایط رقابتی منصفانه در آن ها بــرای بازیگران 
مختلف است. یک بازار مالی کارا و پویا نیازمند سالمت و صداقت 
است. عملکرد درســت بازارهای اوراق بهادار و اعتماد عمومی به 
آن ها یک پیش نیاز برای رشــد ثروت و توســعه اقتصادی است. 
سوءاســتفاده از بازارها به اعتماد عمومی بر بازارهای اوراق بهادار 
لطمــه می زند. بنابراین پیش نیاز عملکرد صحیح بازار اوراق بهادار 
قانون گــذاری و نظارت بر اجرا جهت تضمین ســالمت و صحت 

بازارها و جلوگیری از سوءاستفاده از بازار است.
ســوء استفاده از بازار را به صورت کلی می توان در دو دسته جای 

داد:
-  معامله با اطالعات پنهانی

-  دستکاری بازار
اطالعات نهانی، اطالعاتی مربوط به شرکت ها یا اوراق بهادار است 
که عمومی نشده و علنی شدن آن اثر قابل توجهی بر قیمت سهام 
و اوراق بهادار مربوطه خواهد داشــت. به عنــوان مثال اطالعات 
مربوط به درآمد محقق شــده یک شــرکت در فصل گذشــته یا 
اطالعات مربوط به انعقاد یک قرارداد بزرگ که اثر مهمی بر روی 
سودآوری یک شــرکت دارد، پیش از اعالن عمومی این اطالعات 
مصداق هایــی از اطالعات نهانی هســتند. همچنین اطالعاتی در 
مورد سفارش ها و تراکنش های مشتریان که در اختیار کارگزاران 
بورســی قرار می گیرد و می تواند اثر قیمتی قابل مالحظه داشته 
باشــد در زمره اطالعات نهانی می گنجد. کســانی که به اطالعات 
پنهانی دسترسی دارند،  می توانند با استفاده از این اطالعات دست 
به معامالتی بزنند که ســمت مقابل آن از دسترســی به اطالعات 
مورد نظر محروم اســت و به شــکل غیرمنصفانــه ای از اطالعات 
خود کسب ســود کنند. همچنین ممکن اســت این اطالعات را 
نزد دوستان و نزدیکان خود افشا کنند و به آن ها مزیت اطالعاتی 
غیرمنصفانه ای دهند که برمبنای آن امکان کسب سود از معامالت 

اوراق بهادار ممکن شود.
دســتکاری بازار شامل اعمالی اســت که با هدف گمراه کردن و 

فریب سایر شرکت کنندگان در بازار صورت می گیرد:

    تراکنش هــا یا ســفارش هایی که عالیم غلط یــا گمراه کننده 
دربــاره تقاضا، عرضه یا قیمت یک ابزار مالی می دهند، یا تغییرات 
مصنوعی و غیرطبیعی در قیمت ها ایجاد می کنند )توسط یک فرد 

یا توسط یک گروه با همکاری یکدیگر(
    پخش اخبار، اطالعات، یا شایعاتی که عالیم غلط یا گمراه کننده 

درباره ابزارهای مالی می دهند.
به جهت اثرات زیان بار سوءاســتفاده از بــازار بر اعتماد عمومی و 
توسعه بازارهای مالی،  در تمامی کشورها قوانینی برای جلوگیری 
از این پدیده تدوین شــده و معامله با اطالعات نهانی و دستکاری 
بازار جرم شــناخته شــده اند و تعقیبات و جرایمی برای آن ها در 
نظر گرفته شــده اســت. هدف از قوانین علیه سوءاستفاده از بازار 
تضمین سالمت بازارهای مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران به 

این بازارهاست.
در اجــرای مؤثر این قوانین پیچیدگی هایی وجود دارد. پیچیدگی 
اول چگونگــی تشــخیص معامالت مشــکوک و تغییرات قیمتی 
غیرطبیعــی از نوســانات معمول و طبیعی قیمت هاســت. عالوه 
برایــن، با فرض تشــخیص صحیح مصادیق سوءاســتفاده از بازار 
پیچیدگی بعدی چگونگی اثبات جرم و پیگیری قضایی است. افراد 
یا مؤسســات درگیر در سوءاســتفاده می توانند همواره ادعا کنند 
که معامالت آن ها واقعــی و قانونی بوده و برمبنای تحلیل خاص 
خود دســت به آن ها زده اند و نیت  سوء یا اطالعات پنهانی پشت 
این معامالت نبوده اســت. در مورد اطالعات و شایعات ناصحیح و 
گمراه کننــده نیز فرد خاطی می توانــد ادعا کند که خود به وثوق 
این اطالعات واقعاً باور داشــته و پخش اطالعات نیز با نیت ســوء 

همراه نبوده است.
برای غلبه بر این پیچیدگی ها و تسهیل کشف جرم و اعمال مؤثر 
قانون، تمهیدات و مقررات مکملی در کشورهای مختلف اندیشیده 
و اجرا می شــود. به عنوان مثال، در برخی کشورها قوانینی وضع 
شده که شرکت ها و مؤسسات مالی را ملزم به ضبط کلیه مکالمات 
تلفنــی و مکاتبات و پیام هــای الکترونیکی کاری کارکنان خود و 
نگه داری این مستندات به مدت شش ماه تا یک سال می کند. برای 
جلوگیری از دور زدن این قوانین شرکت ها و مؤسسات موظف اند 

که اقدامات الزم را به عمل آورند تا از صورت پذیرفتن مکالمات و 
مکاتبات کاری بر روی خط های خصوصی یا تلفن همراه شخصی 
توسط کارکنان جلوگیری به عمل آید. در صورتی که از این قانون 
تخطی شود و کارکنان از دستگاه های شخصی استفاده کنند، هم 
فرد خاطی و هم موسسه مسئولیت دارند و هردو مشمول جریمه 
خواهند شــد تا انگیزه کافی در مؤسســات برای اجرای تمهیدات 
الزم به وجود آید. ضبط این مســتندات بــه ضابطان قانونی این 
امــکان را می دهد تا در صورت وقوع معامالت مشــکوک و یا در 
صورت دریافــت اطالعاتی در مورد رفتار غیرقانونی، به بررســی 

شواهد، ارزیابی انگیزه ها و اثبات جرم بپردازند.
تمهید دیگری که برای مبارزه با سوءاســتفاده از بازار اندیشــیده 
شده،  حمایت از افشاگران )whistleblowers( است. افشاگران 
نقشی اساسی در کشف سوءاســتفاده ها و فریبکاری ها و پیگیری 
آن ها دارند. به عنوان مثال در نهاد ناظر مالی آمریکا و انگلســتان،  
اداره ویژه ای برای دریافت اطالعات از افشاگران در مورد رفتارهای 
غیرقانونی و رویه های غیرمنصفانه در مؤسســات مالی ایجاد شده 
و قوانینی برای حمایت از افشــاگران وضع شــده است. طبق این 
قوانیــن، برای ایجاد انگیزه، نهاد ناظر می تواند بخشــی از عواید و 
جرائم مالی ناشی از کشف فســاد را به عنوان جایزه به افشاگران 
بدهد و ضمنــاً آن ها تحت حمایت های قانونــی قرار می گیرند تا 
عواقب ســویی که ممکن اســت این کار برای آن ها داشته باشد 
به حداقل برســد. از سال 2011 تاکنون اداره مربوطه در سازمان 
نظارت بر بورس اوراق بهادار آمریکا به 43 افشاگر جایزه ای حدود 
1۵3 میلیون دالر پرداخت کرده اســت کــه داوطلبانه اطالعات 
مفیدی درمورد وقوع جرم به این ســازمان داده اند و در تحقیقات 
بعدی و اعمال قانون موفقیت آمیز به این ســازمان کمک کرده اند. 
کمک این افشــاگران به پرداخت جریمه ای نزدیک به 1 میلیارد 

دالر توسط مجرمان منجر شده است.
وضع قوانیــن هیچ گاه بــه تنهایــی نمی تواند به پیشــگیری از 
سوءاســتفاده و جــرم بینجامد، آن چه که ضامــن اجرای قوانین 
و ســالمت بازارهاســت ایجاد بازدارندگی با اعمال جدی و بدون 
اغمــاض قوانین اســت. هرچند هیچ گاه نمی توان ســوءرفتارها و 

خالف ها را به صفر رســاند و همواره کســانی خواهند بود که به 
دنبال ســود زیاد ریســک عمل غیرقانونی را متقبل خواهند شد 
امــا هنگامی که فعاالن بازار مالی موارد زیاد اعمال قانون را پیش 
چشــم خود ببینند و از تبعات سوءاســتفاده از بازار آگاه باشند و 
بدانند که ناظــر باجدیت و به صورت غیرانتخابی در پی کشــف 
و پیگیــری جرائم و تخلفات اســت و ابزارهای کافــی نیز به این 
منظور در اختیار دارد، اکثریــت بازیگران حاضر در بازار اعتبار و 
ســرمایه خود را در مخاطره سوءاستفاده از بازار قرار نخواهند داد 
و یک بازار ســالم و مورد اعتماد شــکل خواهد گرفت. در مقابل 
زمانــی که موارد فراوان رفتار غیرقانونــی رخ دهد و اعمال قانون 
کم توان کم رنگ و انتخابی باشد و تبعات سبکی در پی داشته باشد 
وقوع سوءاستفاده شــکل عادی به خود می گیرد و اکثریت قریب 
به اتفاق بازیگران،  به دنبال اطالعات نهانی، رانت، شــایعات و در 
نهایت دستکاری قیمت خواهند رفت و بازاری مملو از ریسک های 

غیربنیادی، ناسالم و غیرقابل اعتماد شکل می گیرد.
در کشــورهایی که در آن ها بازارها از ســالمت باالیی برخوردارند 
بازرســان و ضابطان ســازمان ناظر، همچــون کارآگاهانی که به 
دنبال کشــف یک قتل و یافتن قاتالن هســتند، به دنبال یافتن 
موارد ارتــکاب جرم و تعقیب مجرمان اند. اعمال قانون بســته به 
ماهیت جرم می تواند اشــکال گوناگونی به خــود بگیرد - اعم از 
نظارتــی، مدنی و کیفری - و نهاد ناظــر می تواند از این قدرت ها 
اســتفاده کند تا علیه شــرکت ها و افراد خاطی اقدام و از حقوق 
مشــتریان دفاع کند. در هریک از این مــوارد نهاد ناظر می تواند 
اقدامات تنبیهی مختلفی اتخــاذ کند،  نظیر: ممنوع کردن فرد از 
انجام فعالیت های مالی نیازمند مجوز، لغو مجوز موسســه خاطی 
وضــع جرائم نقدی علیه افراد و مؤسســات خاطی، اعالم عمومی 
سوءاستفاده های انجام شــده، مراجعه به دادگاه و تعقیب قضایی 
و کیفــری مجرمــان و... . عالوه بر این مــوارد اعمال قانون اعالم 
عمومی می شــود تا اثر بازدارندگی آن به بیشترین حد برسد و از 
شــفافیت تصمیمات اطمینان حاصل شود. به عنوان مثال بر روی 
وب سایت اداره نظارت بر رفتار مالی بریتانیا )FCA( که نهاد ناظر 
و قانون گذار برای کلیه مؤسســات مالی در بریتانیا است، فهرست 
تذکرات، تصمیمات، جریمه ها و حکم هایی که هر ســال توســط 
این نهاد صادر شــده و اشخاصی که جریمه و مجازات شده اند در 
دســترس عموم قرار دارد تا مجرمان احتمالــی بدانند که اعمال 

آن ها بدون پیگرد نخواهد ماند.
متاســفانه هر دو مورد از مصادیق سوءاســتفاده از بازار،  در کشور 
مــا رواج دارند به گونه ای که برخی گمــان می برند اصوالً فعالیت 
در بازار مالی یعنی تالش برای دســت یابی بــه اطالعات نهانی و 
ســعی در دستکاری بازار. با وجود قوانینی در این زمینه، ضعف و 
عدم جدیت نهاد ناظر و خألهای قانونی منجر به عدم بازدارندگی 
قوانین شــده است. در واقع یکی از علل کوچک بودن بازار بورس 
نســبت به حجم اقتصاد کشور و ســهم اندکش از تأمین سرمایه 
بنگاه ها را باید در رواج موارد سوءاســتفاده از بازار و ضعف نهادها 
و ســاختارهای آن جست وجو کرد. مسئوالن دولتی برای حمایت 
از بــازار باید در تقویــت فنی،  قانونی و مالی نهاد ناظر بکوشــند 
و اولویت اول خــود را بازگرداندن اعتماد و راســتی به بازار قرار 
دهنــد و در این راه جدیــت کافی به کار گیرند. فعاالن دلســوز 
بازار و رســانه ها نیز باید به جای مطالبه دوپینگ و رانت حمایتی 
از مســئوالن، مطالبه اول و بدون اغماض خــود را فراهم آوردن 
 میــدان رقابت منصفانه و حذف سوءاســتفاده ها و رانت ها از بازار 

اوراق بهادار قرار دهند.

دکترای امور مالی از مدرسه اقتصاد لندن
سیداسماعیل سیدان

ترقی اقتصادی : نرخ بازدهی فعالیت های بورســی باید افزایــش یافته و معافیت مالیاتی آن 
بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می شود، تمدید شود تا حجم سرمایه گذاری 

در بورس باال رود
براســاس گزارش تحقیقی که بورس ایران منتشــر کرده است تاکنون تنها سهام 2.۵ درصد از 
بنگاه های صنعتی ایران در بورس عرضه شــده است و این به معنی آن است که کمتر از هزار 
شرکت پذیرفته شده در بورس وجود دارد و بخش مهمی از بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور 
همچنــان در بازار اوراق بهادار حضور ندارند و منابع خــود را تنها می توانند از بانک ها تامین 
کنند و امکان فروش سهام و جذب منابع را ندارند. البته در این بین کارشناسان معتقدند باید 
شرایطی فراهم شود که تعداد زیادی از شرکت ها و بنگاه های صنعتی امکان حضور در بورس 
را پیدا کنند. روند ورود شرکت های جدید به بورس بسیار کند است و باید برنامه های جدیدی 

برای ورود شرکت های حاضر در اقتصاد به بورس تدوین شود.
فرهاد دژپسند چندی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خرده سهامداران باید به موضوع خرید 
سهام ورود کنند. او با اشاره به افزایش شاخص های بورس در هفته های ابتدایی سال ۹8 گفت: 
ورود شــرکت های جدید در بورس باید تســهیل و امکان عرضه دارایی های دولت و بانک ها در 
بازار سرمایه فراهم شود. نرخ بازدهی فعالیت های بورسی باید افزایش یافته و معافیت مالیاتی آن 
بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می شود، تمدید شود تا حجم سرمایه گذاری 
در بورس باال رود. به گفته او ســرمایه گذاری شرکت های بورسی نسبت به سال ۹6 حدود سه 

برابر شده است و همین می تواند فضایی را برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی فراهم کند.
براســاس اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 88هزار کســب و کار خرد و متوسط 
درقالب شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ در ایران وجود دارن که درمیان آنها شرکت هایی 

زیادی هستند که می توانند وارد بورس شود. عالوه بر این باید به این نکته توجه کرد که تعداد 
شرکت های ثبت شده در اقتصاد ایران در حالی به بیش از یک میلیون و 300 هزار می رسد که 

در کمال تعجب شرکت های موجود در بازار سرمایه به هزار شرکت هم نمی رسد.
ســال های سال اســت که این بانک ها هســتند که بار اصلی تأمین مالی بنگاه ها را به دوش 
می کشــند و همین موضوع هم چالش های بسیاری را ایجاد کرده است و می بینیم که باتوجه 
به رکود اقتصادی بنگاه ها بدهی های کالنی به بخش بانکی کشــور دارند و حتی تعداد زیادی 
از بنگاه های اقتصادی تعطیل و مصادره شــده اند. در شــرایطی که سرمایه در گردش و نبود 
نقدینگی بخش مهم از مشــکل واحدهای تولیدی در کشــورمان هست، حضور شرکت ها در 
بــورس و تامین نقدینگی از طریق تاالر و بازار بورس می تواند یکی از راه های مهم و مطمئن 

در این بین باشد.

 ترقی اقتصادی :گســترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش 
غیردولتی را در اداره امور اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی 
ابتکار و نوآوری قوت می بخشــد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای 
انجام پژوهش های الزم جهت اتخاذ سیاست های کالن اقتصادی موثر 

و کارآمد به کار خواهد گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد اســت آزادســازی اقتصادی 
در جهان یکی از راه های مورد توجه دولت ها برای رســیدن به رشــد 
مطلوب اقتصادی اســت. رضا پدیدار می گوید:» خصوصی ســازی، به 
عنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدیگری دولت در فعالیت 
های اقتصادی، بخش عمده سیاســت های تعدیل ساختار را تشکیل 
می دهد، گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیردولتی 

را در اداره امــور اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار 
و نوآوری قوت می بخشــد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام 
پژوهش های الزم جهت اتخاذ سیاســت هــای کالن اقتصادی موثر و 

کارآمد به کار خواهد گرفت.«
اما به اعقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران موانع بسیاری پیش 
روی اجرای خصوصی سازی است:»  باید توجه داشت که برای رسیدن 
به این مهم، موانع بســیاری وجود دارد و نباید از نقش های اساسی و 
کلیدی دولت با سیاســت گذاری هــای صحیح و منطقی خود در رفع 
این موانع غافل ماند و در نهایت با انجام خصوصی سازی و تغییر نحوه 
مدیریت جدید در سازمان های خصوصی شده، راه برای رشد و توسعه 

سازمان تغییر شکل یافته، هموار شود.«

او می گوید:» خصوصی ســازی در دهه های اخیر از سوی بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام های سیاسی 
مختلف دنبال شــده که هدف آن دستیابی به کارایی باالتر بنگاه ها در 
ســطح اقتصاد خرد و همچنین رســیدن به رشد اقتصادی بهتر از بعد 
اقتصاد کالن است. از طرف دیگر، با اجرای این سیاست به طور معمول 
زمینه برای کاهش هزینه های دولت و یا بودجه های لجام گســیخته 
دولتی فراهم می شود. همچنین با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه 

گذاران توسط بخش خصوصی ایجاد می شود.«
به گفته پدیدار با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چند پدیده 
اتفاق رخ می دهد:» از بعد اقتصاد خرد؛ وقتی مدیریت بنگاه عمومی که 
غالبا در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می آید با مدیریت خصوصی 

که بر مبنای کارآمدی انتخاب می شــود، جایگزین می شود، خود به 
خود زمینه بــرای ارتقای کارایی بنگاه فراهم می شــود.« او در ادامه 
می گوید:» سیاست های کلی اصل 44  در اقتصاد ایران هم در واقع با 
هدف اصالحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست ها 
همان طوری که در متن آن اشــاره شده اســت، مواردی چون شتاب 
بخشــیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی 
و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های خصوصی 
و تعاونی در اقتصاد، کاســتن از بار مالــی و مدیریتی دولت در تصدی 
فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال است 
که متاسفانه به خوبی محقق نشده و پارلمان بخش خصوصی می تواند 
این اهداف رااز دولت مطالبه و دنبال کند و به مرحله اجرایی درآورد.«

ترقی اقتصادی : ارزش دالری بازار ســهام در ابتدای سال 
13۹7 بالــغ بر 108 میلیارد دالر و قیمــت دالر در بازار آزاد 
4۹00 تومان بود. چنانچه فرض کنیم ارزش دالری بازار سهام 
باید حفظ شود و آن را در میانگین قیمت نیمایی یا آزاد دالر 
ضرب کنیم، ارزش بازار ســهام پتانسیل رشد ۵ تا 60 درصد 

را دارد.
مدیرعامل تامین ســرمایه نوین با بیان این مطلب گفت: از 

طرف دیگر، اگر رشــد بازار سهام را با رشد قیمت ها در بازار 
مســکن ارز، طال، اتومبیل و حتی کاالهای عمومی مقایسه 
کنیم، حاکی از جا ماندن این بازار از ســایر بازارها اســت. 
بنابراین احساس جا ماندن از سایر بازارها که در عموم فعاالن 
بازار سهام مشاهده می شود ، یک پتانسیل قوی برای رشد 

بالقوه بازار ایجاد می کند.
ولــی نادی قمی در عین حال با بیان اینکه بازار ســهام در 

دو هفته اخیر وضعیت شــکننده ای داشــته اســت، افزود: 
به نظر می رســد لغو معافیت های نفتــی، تحریم فلزات و 
تنش هایی کــه اخیراً امریکا در منطقه پدید آورده اســت، 
شرایط بالتکلیفی، ترس و ســردرگمی را برای فعاالن بازار 

سهام به وجود آورده است.
وی ادامه داد: این موضوع ســبب شده است که ضمن خروج 

نقدینگی تا حدودی از انرژی جنبشی بازار کاسته شود.

نادی قمی خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن این موضوعات 
که در جای خود بسیار با اهمیت است، به نظر می رسد که می 
توان دالیل متعددی را برای توصیه به خرید سهام عنوان کرد.

وی در بیان این دالیل اظهار داشت: نخست اینکه سود سال 
13۹7 شرکت ها به مدد رشد نرخ ارز و باال رفتن قیمت مواد 
خام در بازارهای جهانی، مطلــوب بوده ، به نحوی که پیش 
بینی می شــود سود شرکت های بورسی و فرابورسی بالغ بر 
140 هزار میلیارد تومان )بدون در نظر گرفتن زیان شــرکت 

های زیان ده بازار( شود.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین توضیح داد: این در حالی است 
که در نیمه اول ســال 13۹7 دولــت از پذیرش قیمت های 
بازاری ارز ســرباز می زد و شرکت ها ناچار بودند محصوالت 

خود را بر اساس قیمت ارز 4200  تومانی عرضه کنند.

به گفته نادی، چنانچه قیمت جهانی مواد خام )نفت، فلزات 
و محصوالت پتروشــیمی( در سال 13۹8 همچنان در سطح 
باال بمانــد، با توجه به جهش قیمت ارز در ســامانه نیما در 
ابتدای ســال 13۹8، می توان انتظار داشت که سود شرکت 
های بورسی و فرابورســی به 17۵ هزار میلیارد تومان برسد. 
در صورت فروکش کردن تنش ها، این سودآوری بسیار بیشتر 
خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با عنایت به 
اینکه در فصل برگزاری مجامع شرکت ها هستیم و با توجه به 
روند تقسیم سود 80 درصدی بازار، P/E  بازار سهام حدود ۵ 
مرتبه برآورد می شــود که با اعداد و ارقام  تاریخی آن فاصله 
دارد. نادی قمی با اشــاره به اینکه ارزش دالری بازار سهام در 
ابتدای سال 13۹7 بالغ بر 108 میلیارد دالر و قیمت دالر در 
بازار آزاد 4۹00 تومان بود، گفت:  چنانچه فرض کنیم ارزش 

دالری بازار ســهام باید حفظ شود و آن را در میانگین قیمت 
نیمایی یا آزاد دالر ضرب کنیم، ارزش بازار سهام پتانسیل رشد 
بین ۵ تا 60 درصد را دارد. وی افزود:  از طرف دیگر اگر رشد 
بازار سهام را با رشد قیمت ها در بازار مسکن، ارز، طال، اتومبیل 
و حتی کاالهای عمومی مقایسه کنیم، حاکی از جا ماندن این 
بازار از ســایر بازارها است. بنابراین احساس جا ماندن از سایر 
بازارها که در عموم فعاالن بازار ســهام مشاهده می شود یک 

پتانسیل قوی برای رشد بالقوه بازار ایجاد می کند.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پایان خاطرنشان کرد: به هر 
حال برای ســرمایه گذاری در بازار سهام باید به ریسک های 
پیش رو توجه کرد و البته توجه داشت که رشد بازار سهام یک 
رشد اسمی است و در نتیجه کاهش ریسک ها یا افزایش بهره 

وری و توسعه بازار فروش نیست

فقط 2.5 درصد از بنگاه های صنعتی در بورس حضور دارند

شرایط حضور شرکت ها در بورس تسهیل شود

بخش خصوصی اجرای درست خصوصی سازی را از دولت مطالبه کند

 تاثیرافزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد 

بازار سرمایه پتانسیل رشد 5 تا 60درصدی را دارد 

جا ماندن رشد بورس نسبت به سایر بازار ها 
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ترقــی اقتصادی : سرپرســت مدیرعامل شــرکت کارت 
اعتباری ایــران کیش گفت: افزایش هزینه ارز باعث شــده 
تا تامین دســتگاه کارتخوان و کاغــذ کارتخوان به بحران و 

چالش هایی جدی در صنعت پرداخت تبدیل شود.
پیمان طبــری، سرپرســت مدیریت عامل شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش در نشســت خبری این شرکت با اشاره 

به دســتاوردهای ایران کیش در پنج سال اخیر گفت: ایران 
کیش در برخی شاخص ها رتبه اول و دوم را به خود اختصاص 
داده و به دنبال حفظ و افزایش سهم بازار هستیم؛ همچنین 
ایجاد شبکه فروش و خدمات را در دستور کار قرار داده ایم تا 

بتوانیم سهم از بازار را توسعه دهیم.
وی افزود: در پنج سال گذشته بسترهای فنی و نیروی انسانی 
ارزشــمندی برای ایران کیش ایجاد شده و در آینده به روند 
کســب و کارهای نوین و فناوری هــای روز دنیا نگاه ویژه ای 
داریم تا از این ظرفیت ها برای ارائه خدمات جدید اســتفاده 
کنیم. سرپرست مدیریت عامل شرکت کارت اعتباری ایران 
کیــش  با بیان این که پات تمرکز اصلی ایران کیش اســت 

اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه های در دستور کار ایران 
کیش، اپلیکیشــن پات است که با بروزرسانی جدید خدمات 
بیشتری به آن اضافه شــده است. همچنبن در سال ۹8 در 
حوزه کارتخوان به دنبال توســعه هســتیم و در سایر ابزارها 

توسعه را با جذب مشتری در دستور کار داریم.
طبــری تاکید کرد: پرداخت خرد یکــی از دغدعه های مهم 
بانک مرکزی و شاپرک است و به دنبال ارائه خدمات مناسب 
در حوزه پرداخت خرد هستیم تا بتوانیم مشکل پرداخت خرد 
را با استفاده از ظرفیت کیف پول و ابزارهای نوین رفع کنیم 

تا هزینه این دسته از تراکنش ها کاهش پیدا کند.
 سرپرست مدیریت عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

در پاســخ به سوالی، درباره توســعه زیرساخت دستگاه های 
کارتخوان گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز، تجهیز و توسعه 
شبکه کارتخوان اقدامی بســیار مشکلی شده و باید از سایر 

ظرفیت ها به منظور افزایش جذب تراکنش استفاده شود.
طبــری درباره رویکرد این شــرکت بــرای کاغذ در صنعت 
پرداخت اظهار داشت: هزینه کاغد افزایش بسیار زیادی پیدا 
کرده و فکر اساسی باید برای این مسئله کرد چرا که هزینه 
شــرکت ها را افزایش داده و تامین آن نیز با مشــکل روبرو 
است؛ ضروری است تا رسید الکترونیک از سوی بانک مرکزی 
ابالغ شود و سیستم قضایی نیز رسید الکترونیک را بپذیرد تا 

مشکل کاغذ به عنوان یک بحران رفع شود.

بــار دیگر حــذف 4 صفــر از پول ملی 
موضوع بحث و تصمیم گیری اســت؛ از 
اواخر سال تا به امروز حذف چهار صفر 
از پول ملی بار دیگــر در صدر اخبار و 
بحث ها قرار گرفته اســت. اواخر ســال 
گذشــته با رونمایی از اسکناس جدید 
۵00 هــزار ریالــی زمزمه هــای حذف 
صفر از پول ملی قوت گرفت. روی این 
اســکناس ۵ صفر دیده می شــود که 4 
صفر آن کم رنگ شده و پایین اسکناس 
عدد ۵0 به تنهایی قابل مشاهده بوده که 
ســابقه نداشته است. البته بانک مرکزی در توجیه انتشار این اسکناس بهره گیری 

از امنیت باال را عنوان کرده است.
بر اســاس آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، حذف صفر از پول ملی در 
دنیا ســابقه دیرینه داشته و تاکنون ۵0 کشور یک یا تعدادی صفر را از پول ملی 
خــود حذف نموده اند. اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، در کشــور آلمان غربی 
و در پی بروز ابرتــورم، حذف صفر از پول ملی به اجرا درآمد. پس ازآن نیز برخی 
کشورها این کار را انجام داده و حتی برخی نام واحد پول خود را نیز تغییر دادند. 
نکته مشــترک همه این کشــورها پیش از حذف صفر، وجود ابر تورم مداوم بوده 

است.
برزیل طی ۵ دهه گذشــته، 18 صفر از پول ملی خود را حذف کرده اســت. این 
کشــور در دهه های 80 و ۹0 میالدی با ابــر تورم بیش از 6 هزار درصدی مواجه 
بوده است. این کشور درنهایت در سال 1۹۹6 پس چندین بار حذف صفر و تغییر 
نام واحد پول خود، به تورم تقریباً باثبات رسیده، هرچند نرخ تورم این کشور پس 

از سال 1۹۹6 نیز معموالً دورقمی بوده است.
مثال دیگر کشــور ترکیه اســت؛ ترکیه قبل از حذف 6 صفر از پول ملی خود، با 
اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول ابر تورم لجام گســیخته را مهار کرد. در 
مقابل اقدام کشــور زیمبابوه برای حذف 3 صفر از پول ملی در سال 2003 مؤثر 

نبود، چراکه این کشور قبل از این اقدام، برای کنترل تورم برنامه ای اجرا نکرد.
جریان حذف صفر از پول ملی و بررســی ابعاد آن به 2۵ ســال پیش بازمی گردد. 
پــس ازآن در دولت محمــود احمدی نژاد دوباره در دســتور کار قرار گرفت؛ و در 
آذرماه 13۹۵ طبق مصوبه هیات دولت حســن روحانی مقرر شد که واحد پول به 

تومان )معادل 10 ریال( تغییر یابد که محقق نشد.
حذف صفر از پول ملی دارای مزایا و معایبی اســت که به طور خالصه به آن اشاره 

می شود:
1-با حذف 4 صفر، محاسبات مالی و حسابداری راحت تر شده و امکان خطا کمتر 
می شــود. البته الزم به ذکر است که ایران با پدیده ابر تورم تازنده مواجه نیست و 
قیمت کاالهای موردنیاز مردم عدد بزرگی را نشان نمی دهد که محاسبات را دچار 

مشکل کرده باشد. این مزیت برای کشورهایی کاربرد دارد که به عنوان مثال قیمت 
یک عدد نان آن ها برابر با یک میلیون واحد پولی آن کشور باشد!

2-مزیت دیگر حذف صفر، تأثیر روانی مثبتی است که بر جامعه می گذارد چراکه 
ممکن اســت برای عامه مردم این ذهنیت ایجاد شود که حذف صفر باعث کاهش 

قیمت ها می گردد.
3- مهم ترین عیب حذف صفر هزینه ای است که به دولت برای چاپ اسکناس های 
جدید تحمیل می شــود و این هزینه در شــرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت 
بســیار کاهش یافته و همچنین به دلیل وقوع سیل هزینه های اضافی برای دولت 

ایجادشده پیشنهاد نمی شود.
4- ایراد دیگر سوءاســتفاده برخی افراد ســودجو در قیمت گذاری کاالهای خود 
اســت. ممکن است برخی به بهانه حذف صفر و کاهش ظاهری نرخ کاالها، قیمت 
اقــالم خود را بیش از واقع نشــان دهند و عده ای نیز فریــب نیرنگ این افراد را 

بخورند.
همان گونــه که مثال هایی از کشــورهایی کــه صفر را از پول ملــی خود حذف 
کرده اند آورده شد، مشخص می شــود که کشورهایی با حذف صفر در مهار تورم 
لجام گســیخته موفق بوده اند که در کنار این اقدام، برنامه هایی برای کنترل تورم 

به کار گرفته اند. اما این مسئله که حذف صفر درمان قطعی ابر تورم است تصوری 
اشــتباه است.  بررسی تجربه کشورها در حذف صفر نشان می دهد کشورهایی که 
در مهار تــورم با این روش موفق بوده اند که حذف صفر آخرین مرحله در فرآیند 
مهار تورم لجام گســیخته آنان بوده و پیش از حذف صفــر اقدامات مؤثر دیگری 
انجــام داده اند. شــاید بتوان گفت مهم ترین اثری که حــذف صفر در این جوامع 
داشــته اثر مثبت روانی اســت. بنابراین حذف صفر به منظور کنترل تورم زمانی 
می تواند مؤثر واقع شود که قبل از آن سیاست های مؤثر و عملی برای اصالح نظام 
پولی و بانکی، تجدیدنظر در سیاســت های پولــی و مالی و ارزی درآمدی، اصالح 
بودجه ریزی کشور، خصوصی سازی صحیح، رفع انحصار، آزادسازی اقتصادی و در 
کل هر آنچه باعث بروز تورم می شــود، اعمال شــود و درنهایت برای ایجاد تأثیر 
روانی، حذف صفر و حتی تغییر نام واحد پولی عملی شــود. بدین منظور بایستی 
از نظرات کارشناسان بین المللی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بهره 
جست چراکه بیماری اقتصادی کشور روزبه روز در حال وخیم شدن است. به نظر 
می رســد در وضعیت فعلی که کشور شرایط خاصی را از نظر اقتصادی می گذراند، 
حذف صفر از پول ملی نه تنها تأثیر مثبت نداشــته بلکه ممکن است پس از مدتی 

آثار تورمی بیشتری را ایجاد کند.

آثار تورمی حذف صفر از پول ملی 
وضعیت اقتصادی کشور خاص است 

بانک ملت همچنان بر فراز قله های صنعت 
پرداخت کشور

ترقــی اقتصادی : بانک ملت موفق شــد در فروردین ماه ســال جاری نیز رتبه نخســت 
را در اغلــب شــاخص های بانکــداری الکترونیــک در بین بانــک های کشــور حفظ کند.

بر اســاس آمار اعالم شــده از ســوی شــرکت شــبکه الکترونیک پرداخت کارت )شاپرک( 
در فروردیــن مــاه، این بانک با ســهم  2۵.38 درصدی از تعداد تراکنش ها و ســهم 24.44 
درصــدی از مبلــغ تراکنش هــا، همچنان بــا اختــالف زیــاد، باالترین ســهم از پذیرش 
 تراکنش هــای بازار و رتبه نخســت در بین تمام بانــک های پذیرنده را بــه خود اختصاص 

داده است.

 تقدیر مجلس از عملکرد مطلوب 
واگذاری اموال بانک رفاه

ترقی اقتصادی : رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: بانک رفــاه کارگران از بانک هایی 
بوده که در واگذاری اموال و دارایی های خود نســبت به ســایر بانک هــا عملکردی مطلوب 
داشــته اســت.دکتر علی الریجانی در نشســت علنی 24 اردیبهشت ماه ســالجاری مجلس 
شــورای اســالمی پس از قرائت گزارش کمیســیون ویژه حمایت از تولیــد ملی و نظارت بر 
اجرای اصل 44 قانون اساســی در خصوص نحوه اجرای قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقــای نظام مالی کشــور در حوزه بازارهای مالی، بر این مطلــب تأکید کرد.این واگذاری 
ها در راســتای عمل بــه ماده 16 قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی 
 کشــور و همچنین عمل به سیاســت های کالن دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها صورت 

گرفته است.

 پیشتازی بانک سینا 
در پذیرش ضمانت نامه های بانکی

ترقی اقتصادی : بانک ســینا با پذیرش بیشــترین ضمانت نامه های بانکی در سال ۹7 در 
بین بانک های کشــور صاحب رتبه برتر شد. در سال گذشته ۹3 فقره انواع ضمانت نامه برای 
بانک های طرف همکاری با صندوق ضمانت صنایع کوچک صادر شــده که بانک سینا در این 
زمینه پیشتاز بوده است.طبق این گزارش، بانک سینا با پذیرش 2۹ فقره ضمانت نامه صندوق 
ضمانت صنایع کوچک به مبلغ 340 میلیارد راال رتبه اول را در این ســال به خود اختصاص 

داده است.

 اهدای جایزه طالیی روابط عمومی ایران 
به بانک سپه

ترقــی اقتصادی : اداره کل روابط عمومی بانک ســپه با انتخاب هیئــت داوران کنفرانس 
 بیــن المللی روابــط عمومی ایران موفق بــه دریافت جایزه طالیی با موضوع تبلیغات شــد.
بر اســاس این گزارش، اداره کل روابط عمومی با ارســال آثار تبلیغی نظیر تیزرهای معرفی 
پــروژه ها، حمایت از تولید ملــی و رونق اقتصادی معرفی خدمات الکترونیک و مســئولیت 
 اجتماعــی موفق شــد در بین ســایر آثــار جایزه طالیــی روابــط عمومی ایــران را از آن 

خود نماید.

 نقش روابط عمومی 
در اعتماد سازی نظام مالی مهم است

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک توســعه صــادرات گفت: مهمترین شــاخصه نظام مالی 
اعتماد اســت و نقش روابط عمومی در ســاخت آن بسیار پر اهمیت تلقی می شود.دکتر علی 
صالح ابادی در بیســت و نهمین جلسه شورای اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
افزود: اگر مردم به سیســتم بانکی و یا بورس اعتماد کردند، کار به درســتی پیش می رود و 
نباید عدم اطمینان بر نظام مالی مســتولی شــود.دکتر صالح آبادی با اشاره به لزوم توجه به 
ابزارهای جدید در بانکداری و روابط عمومی گفت: باید به مقوله هایی چون بانکداری و روابط 
عمومی دیجیتال نگاه ویژه داشــت و تنها نباید اســتفاده کننده صرف دراین عرصه باشــیم 
 بلکه باید با تهیه دســتورالعمل هــای مربوطه و نگاه تخصصی بــه آن در این فضا تاثیرگذار 

عمل کنیم. 

سفته بازی دلیل افزایش مصنوعی قیمت مسکن 
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن گفت: کســانی کــه می خواهند 
ســرمایه گذاری کنند قیمت مســکن را مصنوعــی افزایش می دهند و ایــن باعث متضرر 
شدن متقاضیان واقعی خرید مســکن می شود.ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره بسته جدید 
رونق بانک مســکن گفت: در ســال گذشــته در حوزه مسکن شــاهد افزایش بیش از صد 
در صدی قیمت واحدهای مســکونی بودیــم. بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی متوســط 
هــر متر مربع واحد مســکونی در شــهر تهران به بیــش از 11 میلیون تومان رســید.وی 
افــزود: افزایش قیمت واحدهای مســکونی باعث شــد تا اقداماتی را که بانک مســکن در 
۵ســال گذشته برای افزایش تســهیالت انجام داده بود، با مشکل روبرو کند. از اواخر سال 
 گذشــته برنامه فشــرده ای را آغاز و اقدام به شناســایی نقاط ضعف برنامه های تأمین مالی 

مسکن کردیم.

راه اندازی سامانه نهاب در بانک سرمایه
ترقی اقتصادی : ســامانه نهاب )سامانه یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مشتریان( در بانک 
ســرمایه راه اندازی شــد.این بانک به عنوان یکی از اولین بانک های پیش قدم در این حوزه 
با راه اندازی ســامانه نهاب اقدام به اختصاص کد شــانزده رقمی احراز هویت )کد شهاب( به 
مشــتریان خود نموده است. شــهاب یا شناســه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به 
 فردی اســت که جهت شناسایی مشــتریان بانکی به هر یک از اشــخاص حقیقی و حقوقی 

اختصاص می یابد.

 افزودن امکانات جدید بر روی 
دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد

ترقی اقتصادی : به منظور گســترش خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین افزایش رفاه 
حال مشتریان، خدمات جدید مبتنی بر کارت بر روی دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد 
افزوده شــد.پرداخت اقســاط تســهیالت با استفاده از شــماره ی تســهیالت، امکان اخذ 
صورتحســاب بدون در اختیار داشتن فیزیک کارت و امکان پرداخت وجوه دولتی، خدماتی 
هســتند که بر روی دستگاه های خودپرداز بانک پاســارگاد راه اندازی شده اند.بر اساس این 
خبر، امکان پرداخت تســهیالت با استفاده از شــماره تسهیالت تنها بر روی خودپردازهای 

بانک پاسارگاد امکان پذیر است. 

 تقدیر رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
از بانک پارسیان

ترقــی اقتصادی : کمیته امداد با ارســال نامــه ای خطاب به رییس جمهــور از حمایت 
هــای دولت، مســولین دســتگاه های اجرایــی، اســتانداران، مدیران بانک هــای عامل در 
حمایــت از مددجویــان، رونق تولیــد و همراهی در ایجاد اشــتغال تقدیر کرد.در بخشــی 
از ایــن نامــه آمده اســت: ضمن ابراز شــکر گزاری و ســپاس بــه درگاه خداونــد متعال 
بدیــن وســیله از مجموعه حامیان اشــتغال بــه ویژه بانک هــای عامل کــه حمایت های 
 شایســته ای را در ایجاد اشــتغال بــرای مدد جویــان و نیازمندان جامعه نموده اند تشــکر 

و قدردانی می گردد. 

بانک سامان امالک مازاد خود را می فروشد
ترقی اقتصادی : بانک ســامان امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه 
به فروش می رساند.بانک سامان قصد دارد تا امالک مازاد خود را در شهرهای مختلف از طریق 
مزایده عمومی و با شــرایط ویژه به فروش برساند.متقاضیان شرکت در مزایده می توانند برای 
دریافت مدارک و اوراق شرکت در این مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 31اردیبهشت 
به آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از خیابان کازرون پالک 128 

مراجعه کنند.

اخبار کوتاه 

بازار پول4

نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی
یلدا راهدار

سرپرست مدیرعامل ایران کیش مطرح کرد؛

نرخ ارز پاشنه آشیل صنعت پرداخت 

محمد رضا حسین زاده : 

توسعه بانکداری دیجیتال، اولویت بانک ملی است
ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که دولت مصمم است بانکداری دیجیتال در کشور نهادینه شود، گفت: 

بانک ملی ایران، پیشتاز تحول گرایی است و توسعه بانکداری دیجیتال، یکی از مصادیق آن است.
محمدرضا حسین زاده در جمع شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی یک روزه مدیران ارشد بانک با موضوع آشنایی با جدیدترین 
ســامانه های بانکی دنیا افزود: بانک ملی ایران، همواره تحول گرا بوده و این روحیه باید برای همیشه در مدیرعامل، معاونین و 

مدیران ارشد و همه کارکنان بانک حفظ شود.
وی توسعه محصوالت بانک با هدف جلب رضایت حداکثر مشتری را مهمترین هدف بانک ملی ایران خواند و گفت: نیاز مشتری 
باید درک شود و متناسب با آن خدمات جدید طراحی شود، به طوری که مشتری، همواره با یک بانک پویا و به روز مواجه باشد.

حسین زاده »ایده پردازی« را الزمه حرکت پیشرونده یک سازمان دانست و خاطرنشان کرد: تک تک اجزای سازمان باید خود را 
در قبال آن مسئول بدانند و از حداکثر توان علمی و عملی خود برای توسعه آن استفاه کنند.

 وی خدمت رسانی چابک و داشتن سرعت عمل در پیاده سازی خدمات بانکی را الزمه زندگی امروز دانست و با بیان این که بانک 
ملی ایران در این زمینه پیشتاز است، ادامه داد: تحول گرایی و نوآوری، دو کلیدواژه موثر در استراتژی بانک ملی ایران است و همه 

برنامه ها باید بر اساس این دو محور طراحی شده و همچنین این سازمان باید به معنای واقعی یادگیرنده باشد.
 حسین زاده در ادامه به ضرورت استفاده از فناوری های نو در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: مسیر تاریخی مبین این موضوع است 
که بانک ملی ایران از دیرباز در حوزه انفورماتیک فعال بوده و در حال حاضر نیز فعالیت هایش در این بخش ها بسیار چشمگیر 
است.  وی به طراحی و راه اندازی سامانه های بام و بله که به خوبی مورد استقبال مشتریان و سایر مخاطبان فضای مجازی قرار 
گرفته است اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از خدمات بانک ملی ایران از جمله بانک آفیسر بر بستر این سامانه ها 

ارائه می شود، به طوری که مشتریان برای انجام بسیاری از امور بانکی نیازی به حضور در شعبه ندارند.
حسین زاده تاکید کرد: بانک ملی ایران مصمم است خدمات جدیدتر، به روزتر و راحت تری را در اختیار مشتریان قرار دهد و به 

این منظور مطالعات گسترده ای را بر روی بانک های بزرگ جهان انجام داده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

ضرورت اصالح نظام بانکی و ساماندهی بازار پول
ترقی اقتصادی : مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مورد اصالح نظام بانکی و ساماندهی بازار پول، اظهار کرد: 
نبود نظارت کافی باعث ایجاد مشکل در نظام بانکداری کشور شده است و با افزایش تعداد بانک ها، رسالت نهاد ناظر دشوار می شود. 
اکبری ادامه داد: ناکارآمدی و تشکیل بیهوده برخی از موسسه های مالی، سیستم بانکداری کشور را دچار اختالل می کند و درواقع 
دولت باید چرایی به وجود آمدن بانک و یا موسسه مالی را واکاوی و هدف گذاری های پیش از تشکیل را بررسی کند. درصد تحقق 
این اهداف می تواند میزان عملکرد شایسته آنها را بسنجد. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: تشکیل بانک خصوصی از 
زمان انقالب اسالمی تاکنون بالمانع بوده و همین موضوع باعث سوءاستفاده عده ای شده است؛ چراکه تعدادی از سازمان ها به منظور 
تأمین مالی ارزان قیمت برای پروژه های خود دست به تأسیس بانک و موسسه مالی زدند. وی اضافه کرد: مؤسسات مالی منفعت جو با 
جمع آوری سرمایه های ارزان قیمت مردم دست به اجرای پروژه های منفعت طلبانه خود زدند. برخی از این نهادها مربوط به نهادهای 
عمومی است که به منظور پیگیری طرح های منفعت طلبانه خود به وجود آمده اند درصورتی که به طور منطقی آنها نباید در فعالیت های 
اقتصادی وارد شوند. اکبری با ابراز اینکه اگر مؤسسات مالی تشکیل نمی شد اکنون شاهد رقابت شدیدی بین نرخ سود باالی بانک ها 
نبودیم، توضیح داد: در حقیقت یکی از علل افزایش نرخ ســود بانکی مربوط به مؤسســات مالی بیهوده می شود که پروژه های آنان 
شکست خورده و یا دارایی آنها صرف طرحی برگشت ناپذیر شده است. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران مطرح کرد: شکست 
پروژه ها باعث کمبود نقدینگی شده و این موسسه ها برای جبران زیان های خود به جذب سپرده و رقابت با بانک های سالم می پردازند. 
وی افزود: این بانک ها برای جذب ســپرده گذار و جبران خسارات ناشی از پروژه های شکست خورده خود ناچار به ارائه نرخ سود باال 
هستند. وی ابراز کرد: نرخ تمام شده باال پول برای بانک ها باعث شده تا تعدادی از آنها کسر نقدینگی پیدا کنند که این امر به خودی خود 
تأثیر منفی بر چرخه اقتصاد می گذارد. اکبری معتقد است: اقساط وام با نرخ بهره باال باعث شده تا بخش مولد کشور توان باز پس دادن 

آن را نداشته باشند که این موضوع باعث بدهی های بانکی و به وجود آمدن معوقات شده است.

مهدیان : برای تحقق رونق تولید،

بانک توسعه تعاون با تمام توان درکنار تعاونگران است 
ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: برای تحقق رونق تولید که شعار سال ۹8 و رسالت اصلی این بانک است با تمام 
توان در کنار تعاون گران خواهیم بود. حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون که صبح امروز در جمع 
مدیران این بانک سخن می گفت بابیان اینکه تجهیز منابع کیفی، پایدار و ارزان قیمت شرط اول برای فعالیت بانک ها به ویژه بانک های 
توسعه ای قلمداد می گردد گفت: فراهم نمودن شرایط الزم به منظور تجمیع سرمایه های خرد، ارزان و باکیفیت به خصوص منابع 
موجود در بخش تعاون و در مقابل هدایت منابع تجمیعی در جهت تأمین مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط 
باهدف کمک به تحقق رونق تولید از مسیر بخش تعاون و با استفاده از ظرفیت تعاون گران بخش های مختلف اقتصادی ازجمله 
برنامه های عملیاتی این بانک در سال جاری خواهد بود. وی در همین راستا افزود: عالوه بر شناسایی بازار جدید، افزایش مشتریان و 
توسعه بازار با رویکرد تجمیع منابع سپرده ای و ارتقاء ظرفیت منابعی، تالش به منظور واگذاری اموال مازاد و پیگیری جدی مطالبات 
غیر جاری بانک با رویکرد بهره گیری از منابع حاصله در جهت رونق بخشی تولید از دیگر فرصت های مناسب و در پیش روی بانک 
باهدف کاهش قیمت تمام شده پول و اعمال حمایت های الزم و اثربخش از بنگاه های اقتصادی است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
تفویض اختیارات بیشتر، توسعه و ظرفیت بخشی واحدهای اجرائی بانک در سطح استان و شهرستان و افزایش هدفمند اختیارات 
شعب و سرپرستی ها را با لحاظ کردن اقتضائات موجود و پیش رو در جهت امکان بررسی طرح های بزرگ اقتصادی تعاونی در قالب 
ایجادی و توسعه ای و کمک به امکان ادامه فعالیت آن ها را همراه با اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تعاونی 
که دارای مشکل نقدینگی می باشند باهدف حفظ سطح تولید، امکان تأمین مواد اولیه و تهیه تجهیزات ازجمله سیاست های جدی 
این بانک در سال جاری قلمداد کرد و دراین باره افزود: بانک توسعه تعاون وظیفه خود می داند در سال "رونق تولید" از طرح های 
توسعه ای که دارای اشتغال و ارزش افزوده باال باشند قطعاً حمایت نماید. مهدیان عاملیت اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری از سوی بانک توسعه تعاون را در سال گذشته ازجمله نقاط قوت و از مزیت های اجرایی و عملیاتی این بانک دانست و 
دراین باره گفت: به منظور استمرار طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال جاری، بانک توسعه تعاون از طریق افزایش 

اختیارات واحدهای اجرایی حداکثر تالش خود را معطوف به موفقیت طرح خواهد نمود.

برای رونق تولید ،

تأکید مدیرعامل پست بانک  بر فعال سازی منابع منجمد بانکی
ترقــی اقتصادی : مدیرعامل پســت بانک در بازدید از واحدهای ســتادی این بانک و ضمــن تقدیر از تالش های 
 کارکنــان بر اهمیــت وصول مطالبات بانکــی و بکارگیری و فعال ســازی منابــع منجمد بانکی بــرای رونق تولید 

تاکید کرد.
شــیری افــزود: درحــال حاضر یکــی از بزرگترین مشــکالت تولیدکننــدگان داخلی مشــکل نقدینگی اســت و 
مــا اگــر بتوانیم مطالبــات معــوق و مشــکوک الوصول بانک را بــا پیگیری صحیــح وصول و درقالب تســهیالت 
 دراختیــار تولیدکننــدگان قراردهیــم خدمــت بزرگــی بــه اصــالح صورت هــای مالــی بانــک، رونــق تولید 

و اقتصادی ملی کرده ایم.
شــیری تهیه گزارش طبقه بندی شــده از وضعیت مطالبات بانک، ضمانت نامه های داخلی و LC را ضروری دانست و 
تصریح کرد: گزارش شــفاف و تحلیلی از وضعیت مطالبات و ضمانتنامه ها زمینه را برای تحلیل مناسب پرتفوی بانک 

و تصمیم گیری صحیح فراهم کرده و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی در حوزه اعتبارات را نیز تسهیل می نماید.
وی رعایت سیاســت ها و ضوابط اعتباری و نظارت مستمر بر رعایت شــاخص مصارف به منابع را برای تحقق اهداف 
درآمدی بانک و احتراز از برداشــت اضافی از منابع بانک مرکزی ضروری برشــمرد و خاطرنشــان ساخت: دوره های 

آموزشی تخصصی باید برای کارشناسان اعتباری بصورت ویدئو کنفرانس و مستمر برگزار می شود.
مدیرعامل پست بانک ایران در این بازدید بر لزوم تهیه تقویم دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان ستاد و اجراء با 
برآورد بودجه الزم، مکان یابی منسجم واحدها، راه اندازی باشگاه مشتریان در دو بخش شعب و باجه ها، تقویت مدیریت 
ارتباط با مشــتریان)CRM( و واحد پشتیبانی فنی واحدهای اجرائی)Help Desk(، خلق محصوالت جدید به ویژه 

برای روستائیان و بررسی هزینه فایده دستگاه های خودپرداز)ATM( و کارت خوان )POS( تأکید کرد.



6 پتانسیلی که درصنعت بیمه مغفول مانده است 
اخبارکوتاهمدیرعامل بیمه البرز:مشکالت صنعت بیمه الزاما تابع شرایط تحریم نیست

 قدردانی بیمه پاسارگاد 
از اقدامات بیمه گذار خسارت دیده

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه پاســارگاد طی ارزیابی و پرداخت خســارت ناشی از سیل 
در اســتان گلستان از اقدامات شرکت شــیمیایی پارت کیمیا گرگان مبنی بر جلوگیری از 
خســارات عمده وارد شده به محل این کارخانه قدردانی کرد.بنابر گزارش های دریافتی، در 
جلســه کمیته رسیدگی و پرداخت خســارت زیان دیدگان و بیمه گذاران ناشی از سیل در 
اســتان گلستان و بازدید هیأت کارشناسی این شــرکت در مورد خسارت ناشی از سیل در 
محل کارخانه و با توجه به اقدامات انجام شــده توســط این بیمه گذار در زمینه جلوگیری 
از نفوذ ســیل به کارخانــه و مدیریت صحیح و اصولی این خســارت و فراهم کردن زمینه 
های کاهش ضرر و زیان در شــرایط بحرانی ، مدیــرکل بیمه های اموال و مدیر بیمه های 
 آتش ســوزی بیمه پاســارگاد از مدیر عامل شــرکت داروســازی و تحقیقاتی پارت کیمیا 

تقدیر کردند.

تبیین استراتژی سال ۹۸ بیمه ما
ترقی اقتصادی:  معاون شــبکه فروش و توســعه بازار بیمه ما، از نمایندگان برتر شــعبه 
غرب تهران تجلیل کرد و به بررســی راهکارهای اثربخش به منظور تحقق بودجه سال ۹8 
پرداخت.صالح شیری با تشریح نقش موثر شبکه فروش و پرسنل شرکت با تاکید بر اهمیت 
فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری، به تحقق 11۵ درصدی بودجه شعبه غرب در سال 
13۹7 اشــاره و به ارائه راهکار در خصوص مشــارکت همه جانبه برای تحقق برنامه ابالغی 

سال جدید پرداخت.

صالحیت مدیر بیمه های مهندسی بیمه رازی 
تأیید شد

ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی صالحیت ســعادت فراقی را برای مدیر بیمه های مهندسی 
بیمه رازی تایید کرد.به دنبال  تأیید صالحیت ســعادت  فراقی از سوی بیمه مرکزی ، طی 
حکمی از سوی مدیرعامل بیمه رازی وی به  به سمت مدیر بیمه های مهندسی این شرکت 

منصوب شد.

 بازدید مدیرعامل بیمه میهن 
از مناطق سیل زده استان خوزستان

ترقی اقتصادی: داریوش محمدی، مدیرعامل بیمه میهن در ســفر به استان خوزستان در 
روســتاهای ســیل زده حاضر و از نزدیک در جریان خسارت های وارد شده قرار گرفت و با 
روســتاییان و حادثه دیدگان ســیل اخیر به گفتگو پرداخت.محمدی پس از بازدید نزدیک 
از مناطق ســیل زده و گفتگو با هیات همراه و کارشناســان مقیــم در مناطق حادثه دیده 
بر ضرورت تســریع در ارزیابی و پرداخت خســارت های بیمه شــدگان تاکید کرد. در این 
بازدید مدیر عامل بیمه میهن با  انصاریان، مدیر کل بنیاد مســکن اســتان خوزستان دیدار 
 و خواســتار همکاری بیش از پیش بنیاد مســکن و بیمه میهن در ارزیابی خســارت های 

ناشی از سیل شد.

 افتتاح مدارس بیمه پارسیان 
در روستاهای زلزله زده کرمانشاه

ترقی اقتصادی: 2 باب مدرســه 3 کالســه که در دو روســتای اســتان کرمانشــاه که 
از زلزلــه آســیب دیــده و دانش آموزان ایــن مدارس از محلی مناســب بــرای تحصیل 
محروم شــده بودند توســط بیمه پارســیان بصورت کامل ســاخته و برای اســتفاده این 
دانــش آموزان تحویــل و افتتاح گردید. این مــدارس با حضور اویارحســین نایب رئیس 
هیــأت مدیره و مدیرعامل بیمه پارســیان، تنی چند از مدیران این شــرکت و مســئولین 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمانشــاه، مدیران ســازمان توســعه، تجهیز و نوســازی 
 مدارس کشــور، معلمان و دانش آموزان و اهالی روســتاهای ســلطان کوه و میدان نمک 

افتتاح شدند.

صورت های مالی بیمه سرمد تایید شد
ترقی اقتصادی: صورت های مالی بیمه ســرمد توســط بیمه مرکزی تایید شد.مهر تایید 
بیمه مرکزی، گواهی بر شــفافیت مالی این شرکت و نگاه ویژه و مثبتی است که رئیس کل 
این نهاد نظارتی بر عملکرد این شرکت داشته است.بر اساس این گزارش، صورت های مالی 
بیمه ســرمد در حالی توسط بیمه مرکزی مورد تایید قرار گرفته است، که رئیس کل بیمه 
مرکزی هفته گذشته با حضور در این شرکت از کسب سهم 3۵/1 درصدی بازار توسط بیمه 

سرمد در سال ۹7 خبر داد.

 پرداخت وام 6 میلیارد ریالی بیمه نوین 
به دارنده بیمه عمر 

ترقــی اقتصادی: شــرکت بیمه نویــن، 6 میلیارد رالــد وام به دارنــده بیمه نامه عمر و 
ســرمایه  گذاری خــود در کوتاه  ترین زمان ممکن پرداخت کرد.این شــرکت در راســتای 
تکریم مشــتری و پاســخ ســریع به نیازهای بیمه  گــذاران، ظرف مدت یــک روز مبلغ 6 
 میلیــارد راال وام به یکی از دارندگان بیمه  های عمر و ســرمایه  گذاری خود در شــهر تبریز 

پرداخت کرد.

 صدور مجوز ادامه فعالیت بیمه آرمان 
در رشته شخص ثالث

ترقی اقتصادی: بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران مجوز ادامه فعالیت شــرکت بیمه 
آرمان در رشــته بیمه شخص ثالث را برای این شــرکت صادر کرد.بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در اجرای ماده )۵( قانون بیمه اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث 
در اثر حوادث ناشــی از وسایل نقلیه مصوب سال 13۹۵ و آئین نامه اجرایی آن، مجوز ادامه 

فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را برای شرکت بیمه آرمان صادر کرد.

 بازخوانی سناریوی پرداخت 
خسارت۳0 میلیارد تومانی تجارت نو

ترقی اقتصادی: در جلســه مدیر عامــل و هیأت همراه بیمه تجارت نــو با رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، گزارش عملکرد این مجموعه در ســیل اخیربا ارائه مســتنداتی به 
اطالع مقام عالی این ســازمان رســید.پرویز فتاح پس از اســتماع توضیحات عنوان شــده 
ضمــن قدردانی از حضــور به موقع و مداوم تیم مدیران و کارشناســان ارزیاب خســارت 
تجارت نــو در ســیل اخیرگفت: طی بازدید ازاســتان های حادثه دیده شــاهد تالش همه 
جانبه نمایندگان مســتقر مجموعه تجارت نو بودم که درنتیجه دســتاوردهای حاصل شده 
به صراحت می توان گفت این حد از میزان فعالیت درصنعت بیمه کم نظیر اســت.در ادامه 
این نشســت نیما نوراللهی مدیرعامــل تجارت نو، با اظهار اینکه دســتور ویژه به مجموعه 
مبنی بر پرداخت خســارت درکوتاهترین زمان داده شده اســت، افزود: تمام تالش ما این 
 اســت که پرونده های مددجویان با بیشــترین همدلی و همراهی با کمیته امداد بررســی 

و به سرانجام برسد.

سود مشارکت در منافع شبکه فروش بیمه دی 
پرداخت شد

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه دی در راســتای سیاست توســعه خرده فروشی و حمایت 
از شــبکه فروش، ســود مشــارکت در منافع نمایندگان و کارگزاران خــود را واریز کرد.؛ 
یاســر فرهــی، مدیر امور شــعب و نمایندگان در این بــاره اعالم کرد.در راســتای تقویت 
و پیاده ســازی سیاســت توســعه خرده فروشــی و همچنیــن افزایش انگیــزه همکاری 
نماینــدگان و کارگــزاران طرف قــرارداد و ایجاد انگیــزه مضاعف بــرای متقاضیان اخذ 
نمایندگــی از شــرکت بیمه دی، ســود مشــارکت در منافع عملکرد شــبکه فروش برای 
 ســومین ســال پیاپی محاســبه و در هفته دوم اردیبهشت ماه به حســاب ذینفعان واریز 

شده است.

ترق اقتصادی : از آنجایی که بسیاری از مشکالت صنعت بیمه الزاما تابع شرایط تحریم 
نیســت لذا برای برون رفت از شرایط فعلی باید به پتانسیل های داخلی کشور و صنعت 
توجه ویژه ای داشت از جمله این گونه تعهدات توجه به تغییر ساختار، استفاده از ابزارهای 
جدید بیمه ای، ارتقای توان تخصصی، اجرای حاکمیت شرکتی، تغییر نگاه صرفا اجتماعی 
به نگاه بازرگانی درباره عملکرد شرکت های بیمه و ایجاد کنترل های داخلی موثر و مفید 

است
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز اعالم کرد: ایران به خاطر بهره مندی از 
پتانسیل های بزرگ همچون جمعیت جوان و منابع طبیعی همچون نفت می تواند جزو 
20 اقتصاد برتر جهان باشد که امیدواریم با تسهیل و بهبود شرایط اقتصاد داخلی کشور 

وارد فاز اقتصاد جهانی شویم. 
 وی با اشــاره به خروج آمریکا از برجام و تاثیر منفی تحریم ها بر اقتصاد کشور،  گفت: 
مشــکالت اقتصادی کشور تنها به خاطر تحریم های بین المللی نیست بلکه بسیاری از 
شــرکت ها و بنگاه های تجاری با مشکالت داخلی که به ساختار آنها باز می گردد رنج 

می برند.
ســید رسول تاجدار ادامه داد: از آنجایی که بسیاری از مشکالت صنعت بیمه الزاما تابع 
شــرایط تحریم نیست لذا برای برون رفت از شــرایط فعلی باید به پتانسیل های داخلی 
کشــور و صنعت توجه ویژه ای داشت از جمله این گونه تعهدات توجه به تغییر ساختار 
استفاده از ابزارهای جدید بیمه ای، ارتقای توان تخصصی، اجرای حاکمیت شرکتی، تغییر 
نگاه صرفا اجتماعی به نگاه بازرگانی درباره عملکرد شرکت های بیمه و ایجاد کنترل های 

داخلی موثر و مفید است.
وی در عیــن حال تاکید کرد: بیمه البرز هم اکنون ســطح یــک توانگری مالی دارد و 
خسارت های سنگینی همچون زلزله غرب کشور، کشتی سانچی و شرکت دام و طیور 
ایران که در مجموع بالغ بر دو هزار میلیارد رالر بود را در سال گذشته و در کوتاهترین 

زمان ممکن پرداخت کرد که نشــان دهنده توانگــری مالی و توان ایفای تعهدات بیمه 
البرز اســت.  مدیرعامل بیمه البرز درباره عملکرد سال گذشته این شرکت توضیح داد: 
سال 13۹7 حق بیمه تولیدی بیمه البرز 21 درصد نسبت به سال ۹6 رشد داشت. البته 
نســبت خسارت بیمه البرز 31 درصد رشد داشــت که به دلیل پرداخت خسارت های 
بزرگ مذکور بود وگرنه نسبت خسارت بیمه البرز از میانگین صنعت بیمه پایین تر بود.

تاجدار درباره وضعیت صنعت بیمه در سال جاری نیز توضیح داد: صنعت بیمه کشور با 
وجود خدمات بزرگ و ارزنده به کشــور و پوشش خسارت حوادث طبیعی، سهم بسیار 
ناچیزی از تولید ناخالص ملی کشور دارد که نیاز است با اتخاذ تصمیم و سیاست های 

درست و اشاعه فرهنگ بیمه در سطح جامعه سهم بیمه از GNP  کشور افزایش یابد.  
وی افزود: هم اکنون کل دارایی های شرکت های بیمه ۵4 هزار میلیارد تومان است این 
در حالی است که بدهی شرکت های بیمه به 4۹ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین 
کل حقوق صاحبان سهم شرکت های بیمه فقط 43 هزار میلیارد تومان است که حتی 

با شرکت های کوچک جهانی قابل مقایسه نیست.
نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز با اشاره به تاثیر تحریم ها بر صنعت بیمه کشور، گفت: 
اوراق بهادار بیمه ای جایگزین مناســبی برای بیمه های اتکایی است که هم اکنون به 

دلیل تحریم ها نمی توانیم ار بیمه های اتکایی خارجی استفاده کنیم.
وی بــا بیان این  که امروزه 220 میلیارد دالر عرضه اوراق بهادار بیمه ای در جهان وجود 
دارد، گفت: شرکت بیمه البرز آمادگی دارد به عنوان اولین شرکت بیمه وارد بازار اوراق 

بهادار بیمه شود.
وی افزود: با لغو معافیت های صادرات نفت ایران از ســوی آمریکا برای کشورهایی که 
واردکننده نفت ایران بودند بسیاری از بیمه گزاران بزرگ در پرداخت حق بیمه خود با 

مشکل مواجه خواهند شد. امیدوارم بتوانیم با درایت از این شرایط دشوار عبور کنیم. 
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، گردهمایی ســاالنه این شــرکت ابتدای هر سال با 
هدف ارزیابی عملکرد سال گذشته و اعالم سیاست های کلی این شرکت در سال جاری 

به مدیران و روسای شعب برگزار می شود.
در گردهمایی امســال که با حضور تمامی مدیران و روسای شعب سرا سر کشور برگزار 
شــد، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران فنی و ستادی این شرکت با حضور در 
این گردهمایی در جریان مشکالت روسای شعب سراسر کشور در روند خدمت رسانی به 

هموطنان قرار گرفتند و راهکارهای رفع مشکالت مطرح شده را ارایه دادند.
در ادامه گردهمایی مدیران و روسای شعب بیمه البرز، دو کارگروه فنی و مالی به صورت 

مجزا با حضور مدیران ارشد،  مدیران فنی و ستادی و روسای شعب برگزار شد.  

ترقی اقتصادی : شــرکت  های بیمه با بهره  منــدی از مدیران و 
کارشناســان خبره و بیمه  گری حرفه   ای می  توانند اطمینان  بخش 
فعاالن اقتصادی کشور باشــند.مدیرعامل شرکت بیمه کوثرطی 
گفتگویی به چالش های صنعت بیمه در حوزه نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی پرداخته است که در ادامه می خوانید.
 صنعت بیمــه در بخش نفت، گاز و پتروشــیمی چه 

جایگاهی دارد؟
با توجه به اینکه کشور ما از نظر ذخایر نفت و گاز جزو پنج کشور 
نخست دنیا محسوب می شــود، بازار بسیار مناسبی برای توسعه 
صنعت بیمه به حســاب می آید. اکتشــاف میادین جدید نفت و 
گاز در ســال های اخیر ، فرآیند توسعه آن ها، تبدیل نفت خام به 
محصوالت متنوع در صنایع پاالیشی و پتروشیمی همگی قابلیت 
بیمه شــدن را دارند. اما فعالیت در زمینه بیمه های انرژی با توجه 
به پیچیدگی، مقدار و شدت ریسک های موجود و سرمایه های باال 
متناســب با حق بیمه و تعداد بیمه نامه هایی که شرکت های بیمه 

صادر می کنند نیست.
 علت این امر چیست؟

علت واگذاری ریســک در این رشــته بیمه ای است. همانطور که 
آگاهی دارید هر شــرکت بیمه ظرفیت نگهداری محدودی دارد 
که توســط بیمه مرکزی تعیین و اعالم می شود. این بدان معنی 
است که ظرفیت نگهداری شرکت های بیمه در داخل کشور قابلیت 
پشتیبانی از تمام سرمایه های موجود در صنعت انرژی را ندارد و باید 
بحث بیمه های اتکایی خارجی در این صنعت جدی گرفته شود. 
متاسفانه با توجه به وضع موجود، شرکت های بیمه اتکایی خارجی 
تمایل چندانی برای فعالیت در صنعت بیمه ایران را ندارند و همین 
امر موجب شده است تا بیمه  گران داخلی برای پوشش ریسک های 
صنعت نفت و گاز به داخل کشور متکی باشند که این امر پذیرش 
ریسک های متنوع در این حیطه را دچار مشکل می کند. در کل به 
نظر می رسد با عنایت به وضع موجود، تشکیل کنسرسیوم از چند 

شرکت بیمه بهترین راه برای پوشش ریسک  های این صنعت است.
 بیمه کوثــر در بخــش بیمه های نفــت و انژی چه 

دستاوردهایی داشته است؟
این شــرکت از سال 13۹4 به طور جدی به بخش بیمه   های نفت 
و انرژی ورود کرد، به نحوی که تاکنون موفق به مشارکت در ارائه 
خدمات به بزرگ ترین هلدینگ های نفت، گاز و پتروشیمی کشور 

شده است.
همچنین در ســال۹7 با موافقت اعضای کنسرســیوم، به عنوان 
نهمین عضو اصلی توافق نامه بیمه نامه های مشــترک انرژی برای 
خدمت رســانی به این صنعت، عالوه بر افزودن ظرفیت نگهداری 
ریسک در کنسرسیوم، بسترهای اطمینان و آرامش خاطر را برای 

بیمه گذاران این بخش فراهم کرده است.

 در بخش نفت، گاز و پتروشیمی با چه مشکالتی رو به رو 
هستید؟

در بخش نفت، گاز و پتروشــیمی مهم ترین مشکل بحث تحریم 
در این حوزه است که صنعت نفت قادر به تامین برخی قطعات و 
ملزومات با کیفیت نیست و این موضوع می تواند در ایمنی پروژه ها 
موثر باشــد. این امر از یک سو باعث افزایش ریسک و انتقال آن به 
صنعت بیمه و از طرف دیگر باعث کاهش مشــارکت شرکت های 
بیمه بین المللی در زمینه قبول اتکایی ریسک های بزرگ می شود. 

 چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
بیمه گران و بیمه گذاران باید تعامل و همکاری بیشتری با یکدیگر 
داشته باشند. همچنین اســتفاده از شرکت های حرفه ای ارزیابی 
ریســک برای هر دو طرف مفید است چرا که بیمه  گری حرفه  ای 

مستلزم شناخت و ارزیابی ریسک و اقدام برای کاهش ریسک ها و 
نیز شناسایی و رفع مواضع خسارت زاست. در مجموع تنها از این 

طریق می توان فعالیت های برد-برد داشت.
  صنعت بیمه و فعاالن آن چقدر با ریسک های صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی آشنایی دارند و کارشناسان شرکت 
بیمه کوثر درخصوص کنترل ریسک و کاهش خسارت های 

احتمالی چه اقداماتی انجام می دهند؟
افزایش دانش و به روزرسانی مداوم آن در صنعت بیمه حایز اهمیت 
اســت و به دلیل ماهیت و پیچیدگی این رشته بیمه ای، نیازمند 
آموزش های جدی  تری در این زمینه هســتیم. در سال های اخیر 
پژوهشــکده بیمه به منظور آموزش افراد متخصص در این حوزه 
دوره  هایی را توسط شرکت های بیمه خارجی برگزار کرده است ولی 

باید این آموزش ها افزایش یابد.
کارشناسان این شــرکت برای کنترل ریسک های موجود در این 
بخش عالوه بر بازدیدهای اولیه و دوره ای از پروژه ها ســعی دارند 
با ارائه خدمات مشــاوره ای و تقویــت مدیریت ایمنی )HSE( در 
سازمان ها و شرکت های بیمه گذار و نیز ارتباط مستمر با مسئوالن 
ایمنی پروژه ها گامی برای افزایــش ایمنی بیمه گذاران و کاهش 

خسارت های احتمالی بردارند.
 چــه برنامه هایی برای ارائه در نمایشــگاه نفت، گاز و 

پتروشیمی امسال در نظرگرفته اید ؟
امیــدوارم حضوری فعال در این نمایشــگاه داشــته باشــیم و 
توانمندی های فنی، تخصصی و ســرمایه ای خودمــان را در این 
نمایشــگاه در بخش های پتروشیمی، نفت و گاز ارائه دهیم. بدون 
شک، صنعت نفت و انرژی کشور نیازمند مدیریت ریسک است تا 
بتواند ریسک های بزرگ این مجموعه ها را پوشش دهد و شرکت 
بیمه کوثر این توانمندی را دارد که اطمینان خاطر کامل به مدیران 
و مسئوالن شــرکت های این بخش دهد تا آنها بتوانند با آرامش 

بیشتری به کار خود ادامه دهند. 

یکــی از کلیدواژهای تکراری که در گفتمان 
آسیب شناسی صنعت بیمه شنیده می شود، 
فرهنگ ســازی و ترویج فرهنگ بیمه است.
نخبگان صنعــت بیمه بیشــتِر ضعف ها و 
نامطلوب بودن شاخص های کلی آنرا با نبود 
فرهنگ مناسب بیمه ای مرتبط می دانند به 
عنوان مثال نا مطلوب بودن دو شاخص اصلی 
این صنعت یعنی ضریب خســارت و پایین 
بودن نفوذ بیمه در ایــران را متاثر از عوامل 

فرهنگی می داند.
تاخر فرهنگی در استفاده از خودرو

 باال بودن بخشی قابل توجه ای از ضریب خسارت در رشته خودرو که فقط در سال گذشته 
به تنهایی ده هزار میلیارد تومان هزینه بر صنعت بیمه کشور تحمیل کرد متاثر از فرهنگ 
رانندگی است زیرا کارشناسان تصادفات اصلی ترین علت بروز حادثه را بی احتیاطی راننده 
عنوان می کنند، ،بنابراین فرهنگ رانندگی و بهبود آن می تواند موجب کاهش قابل توجه ای 

از خسارت های وارد بر این صنعت باشد.
عنصر فرهنگی مخرب

یکی از عناصر فرهنگی متضاد با فرهنگ بیمه که به این صنعت آسیب وارد می کند تلقی و 
نگرش عمومی مردم به بیمه  به مثابهجیبی گشاد است که می تواند و باید همه خسارت های 
وارده به ایشــان را جبران کند و در باور خود، تقلب در صحنه ســازی و اسناد بیمه را برای 
دریافت خسارت نه تنها جرم و حرام نمی دانند، بلکه آن را کمکی به فرد آسیب دیده تلقی 
و از آن حمایت می کنند. بارها رخ داده اســت کهافراد بدون پوشش های بیمه های درمانی 

از پزشــکان خواسته اند نسخه و دستور درمان را در دفترچه بیمه درمانی فرد دیگری ثبت 
کندیا در تصادف ها از پلیس راهنمایی و رانندگی خواست  شده است چشم بر واقعیت صحنه 
تصادف بپوشد تا زیان دیده بتواند از مزایای بیمه برخودار شود.تصحیح این فرهنگ عمومی 

می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه های مازاد صنعت بیمه داشته باشد.
باور فرهنگی نا همسو

نخبگان صنعت علت عدم استقبال مردم از بیمه ها و کاهش نفوذ بیمه در کشور را  نبود 
فرهنگ بیمه ای معرفی می کنند . از این جهت که مردم ما به این علت بیمه نمی خرند 
که یا بیمه را نمی شناسند و یا به آن باور ندارد. بنابراین تالش ها کارگزاران این صنعت در 
فروش محصوالت با استقبال عمومی مواجهه نشده و فروش بیمه های اختیاری  در ایران 

به شدن پایین است.
ضعف گفتمانی با نهادهای مرتبط

عامــل دیگری که به صنعت بیمه آســیب می زند، گفتمان ضعیف این صنعت با ســایر 
نهادهاست. صنعت بیمه قدرت دریافت گزارش از نهادهایی که موظفند بخشی از حق بیمه 
را دریافت و در راستای کاهش خطر به کار گیرند ندارد. همچنین قدرت چانه زنی آنهابرای 
احقاق حقوق خود در مقابل ســایر نهادها،ازجمله وزارت بهداشــت، نیروی انتظامی، اداره 
مالیات و قوه قضایه نیز ضعیف است. بنابراینمی توان گفت بخشی از ضعف های ارتباطی با 
سایر نهادها متوجه روابط عمومی های این صنعت است.زیرا آنها پل ارتباطی بین صنعت خود 
با سایر نهادها هستند و بایدبا برقراری راهکارهای ارتباطی موجب تقویت این ارتباطات بین 
سازمانی باشند. بنابراین باز متهم اصلی روابط عمومی است. بااین حال،در پاسخ به این سؤال 
که چرا روابط عمومی های صنعت بیمه نتوانستند در هشتاد سال گذشته نقش مؤثری در 
ترویج فرهنگ بیمه در کشور ایفا کنند،می توان به عوامل متعددی اشاره کردکه از حوصله 

این یاداشت خارج است و تنها می توانبه برخی از آنها اشاره کرد: 

- نبود جایگاه مشخص روابط عمومی در ساختار سازمانی این صنعت
- تمرکز بر تبلیغات به جای برقراری راهبردهای ارتباطی مؤثر

- کمبود بودجه در اختیار
حال که به نظر می رسد همه قبول دارند روابط عمومی و گسترش فرهنگ عمومی در صنعت 
بیمه یکی از راهکارهای اساسی توسعه این صنعت است، چه باید کرد؟چه برنامه های تغییری 
را می توان برای توسعه و ارتقاء روابط عمومیدر نظر گرفت؟ به نظر می آیدصنعت بیمه به شدت 
نیازمند ورود به عرصه فضای عمومی با رویکرد اعتمادســازی است. تا وقتی بیمه به یکی 
از موضوعات فضای عمومی گفت وگوهای مردم تبدیل نشــود، این رشد فرهنگی به وجود 
نمی آید. به بیان دیگر، صحبت درباره بیمه و لزوم و ضرورت آن باید به یکی از موضوعات اصلی 
در فضای عمومی گفتمانی مردم تبدیل شود. حوادث رخداده در چند سال گذشته، مانند 
آتش سوزی ساختمان پالسکو،زلزله استان کرمانشاه و سیل اخیر، با کمکبرنامه های ارتباطی 
روابط عمومی ها می تواند ضرورت وجود بیمه ها را وارد عرصه عمومی کند. برای مثال، وقتی 
مردم از خرابی های ســیل حرف می زنند، می توانند در خصوص بیمه بودن یا نبودن اموال 
هم صحبت کنند. اما این اتفاق نمی افتد مگر با به کارگیری راهکارهای ارتباطی خالقانه و 
دور شدن از قالب های سنتی که درحال حاضر بخش اعظمی از فعالیت های روابط عمومی ها 
را در بر گرفته است. با توجه به روندهای عصر حاضر، به نظر می آید برای این کار به تولید 
محتواهایی نیاز داریم که برای عموم مردم جذاب باشد. اما این محتواها می بایست از فضاها 
و رسانه های اقتصادی به سرویس های عمومی تری نیز گسترش پیدا کند.  روند دیگری که 
باید موردتوجه قرار دهیم، کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای اقتصادی در چند سال اخیر 
اســت. هرچند کاستی های ابزارهای نظارتی موجب شد اعتماد مردم به برخی از نهادهای 
مالی تا حدودی کاهش پیدا کند، اما ترویج این نقص ها و تمرکز روی آن در بعضی رسانه ها 
به نفع هیچ کس نیست. در این صنعت وقتی رقیب را تخریب می کنیم، کل صنعت آسیب 
می بیند و نگاه مردم به نهادها تغییر می کند.  افکار عمومی کشــور در حال حاضر به شدت 
نگران و ملتهب است. به نظر می رسد در چنین فضایی رویکرد روابط عمومی ها باید به سمت 
اعتمادســازی باشد و به جای هزینه کردن بودجه خود در تبلیغات محض،روی راهکارهای 

نوین ارتباطی مؤثر که بتواند اهداف و آسیب های ذکر شده را جبران کند تمرکز کنند.

ترقی اقتصادی : رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نهاد 
ناظر درصدد به حداقل رســاندن میزان تخلفات است، تاکید 
کرد: با هرگونه تخلفات ســازماندهی شــده و انجام هرگونه 

تبانی، برخورد جدی خواهد شد.
غالمرضا ســلیمانی امیری که در آیین تودیع و معارفه دو تن 
از مدیران بیمه مرکزی ســخن می گفت، با بیان این مطلب 
افزود: سستی و ســهل انگاری در ارائه خدمات به شهروندان 
یک تخلف آشــکار است و واحدهای بازرســی باید در کنار 

تخلفات دیگر به این امر خالف هم رسیدگی کنند.
رییس شــورایعالی بیمه با تشــریح آخرین آمــار مربوط به 

تخلفات و تقلبات بیمه ای و راه های مقابله با آن، افزود: بیمه 
مرکزی با در پیش گرفتن تمهیداتی درصدد اســت تا میزان 
تخلفات را به حداقل برســاند و در همین راســتا با تخلفات 
سازماندهی شده و انجام هر گونه تبانی، برخورد جدی صورت 

خواهد گرفت.
وی ماموریت اصلی نظام بازرسی را ارتباط رو در رو با مردم و 
مخاطبان دانست و تصریح کرد: بازرسی میدانی یک ضرورت 
آشــکار اســت و در کنار این شــیوه باید با ارتباط تنگاتنگ 

مردمی به نقاط قوت و ضعف سازمان، دسترسی پیدا کرد.
ســلیمانی با تاکید بر لزوم مولفه هایی نظیر پاکدستی، امانت 

داری و صداقــت در کارکنــان 
صنعت بیمه از این صنعت به 
خدمات  مجموعه  یک  عنوان 
و  کرد  یاد  زیربنایی  رســانی 
گفت: ســرمایه بزرگ صنعت 
بیمه اعتماد و محصول نهایی 
آن هم امنیت و آرامش بیمه 
گذاران است و به همین خاطر 
هســته گزینش این رســالت 
را بر عهــده دارد که با تایید 

افراد امین و فاقد آلودگی مالی و اخالقی از سپرده های مردم 
صیانت کند. رییس کل بیمه مرکزی افزود: باید تالش کنیم 
نیروهــای صنعت بیمه عــالوه بر دارابودن 
مولفه های پاکدســتی و تخصص کافی به 
جهت مهارت در جایگاه مناســب اداری 

قرار گیرند.
وی همدلــی و ارتباط نزدیــک اعضای 
هیات و هســته گزینش بیمه مرکزی را 
مثبت ارزیابی و تصریح کرد: با هم افزایی 
ایــن دو نهاد و مرجــع تایید صالحیت، 
موضوع تایید قابلیت افراد برای فعالیت 
در صنعــت بیمه بــر اســاس قوانین و 
مقــررات و به دور از ســلیقه های 
قرار  بررســی  مورد   شــخصی 

خواهد گرفت.

مجید مشعلچی فیروزآبادی عنوان کرد: 

محدودیت بیمه ها درپذیرش ریسک صنعت نفت 

روابط عمومی؛ متهم ردیف اول در صنعت بیمه 

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد؛
برخورد جدی با تخلفات سازماندهی شده در صنعت بیمه

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال ششم-شماره 71 - نیمه دوم اردیبهشت 1398

مدیر روابط عمومی بیمه دی 
فرید میر موسوی 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 71 - نیمه دوم اردیبهشت 1398

ترقی اقتصادی : فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اتاق تهران، معتقد اســت این شرکت های بزرگ صادرکننده محصوالت فلزی هستند که از این 
تحریم ها آسیب می بینند چرا که پیش از این با استفاده از ارز صادراتی  خود و بدون انجام نقل و 
انتقاالت بانکی، می توانستند مواد اولیه و نیازهای خود برای ادامه فعالیت را تامین کنند؛ مسیری 

که احتماالً با این تحریم ها تنگ تر می شود.
رییس جمهور آمریکا طی دســتوری اجرایــی محصوالت فلزی و معدنی ایران را به فهرســت 
تحریم های ایران اضافه کرد؛ آن هم در سالگرد خروج از برجام و اعالم برنامه هایش برای اعمال 

تحریم های جدید علیه ایران.
وزارت خزانه داری آمریکا، در ســال گذشته طی دوره تنفس۹0 روزه و 180 روزه برای شرکای 
تجاری ایران، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام مانند آلومینیوم و 
آهن، زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران را در کنار سایر موارد تحریمی 
نظیر خرید و فروش اســکناس یا اسناد مبتنی  بر دالر از سوی دولت ایران، خرید  و  فروش طال و 
سایر فلزهای گرانبها، خودروسازی، خرید و فروش و تامین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی 
تولیدشده در ایران و همچنین حوزه نفت و انرژی ایران قرار داد؛ یک سال بعد هم به طور ویژه 
صنایع فلزی و معدنی ایران را هدف تحریم های خود قرار داده اســت. اما این تحریم های جدید 
شامل چه مواردی است؟ و چه آثاری بر فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

فریال  مســتوفی درباره حوزه های مورد هدف تحریم های جدید به روابط عمومی اتاق بازرگانی 
تهران گفت: در دستور اجرایی دونالد ترامپ آمده است که چنانچه شرکای تجاری ایران، دانسته 
برای بازاریابی، مبادله و فروش محصوالت فلزی ایران اقدام کنند در شمول تحریم قرار خواهند 
گرفت. این تحریم شامل قراردادهایی که از قبل منعقد شده نیز  می شود. یعنی اجرای قراردادهایی 

که در گذشته منعقد شده، پس از مهلت سه ماهه باید متوقف شود.
 او با بیان اینکه تحریم های جدید، شرکت های خارجی مجری پروژه در ایران، انتقال تکنولوژی 
و نیز مهندسی را نیز در بر  می گیرد، ادامه داد: با این مقررات سختگیرانه، احتماال هیچ خریداری 

حاضر به معامله با ایران نخواهد بود؛ مگر کشورهای همسایه نظیر عراق که ممکن است مشمول 
معافیت شــود یا افغانستان که جرات خرید داشته باشد. البته این کشورها نیز فاقد کارخانجات 

زنجیره فوالد هستند.
 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تحریم صنایع فلزی، مشکالت عمده ای 
برای صادرات شرکت های بزرگ به وجود  می آورد، افزود: شرکت های صادرکننده صنایع فلزی با 
وجود تحریم های سال گذشته و در نبود امکان نقل و انتقال بانکی  می توانستند با استفاده از ارز 
حاصل از صادرات خود که در کشورهای مقصد صادراتی نگاه داشته  می شد، مواد اولیه و قطعات 
یدکی تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند. برای مثال، زمانی که فوالد مبارکه، کاالی خود را 
به خارج  می فرستاد از محل ارز حاصل از فروش محصوالت خود  می توانست مواد اولیه یا قطعات 

یدکی وارد کند. اما اکنون حلقه تحریم برای این شرکت ها تنگ تر شده است.
 او با اشاره به آمار صادرات این محصوالت در سال گذشته گفت: آنچه اکنون در معرض تحریم ها 
قرار گرفته است، بر اساس آمار 10 ماهه سال 13۹7 حدود ۹ میلیارد دالر صادرات داشته است و 
ارزش صادرات 12 ماهه به طور تقریبی حدود 10 میلیارد دالر برآورد  می شود که بخش بزرگی از 
این درآمد مربوط به زنجیره فوالد بوده است. به طوری که در سال گذشته، حدود 4 میلیارد دالر 
محصوالت فوالدی و حدود یک میلیارد دالر نیز سنگ آهن صادر شده و محصوالتی نظیر نیکل، 

کروم، کک، آهن اسفنجی و گنداله را هم باید به اقالم صادراتی افزود.
مستوفی گفت: احتماال از این پس صادرات این محصوالت متوقف شده یا کاهش پیدا  می کند. 
همچنین، پروژه های در حال اجرا که از تجهیزات یا مهندسی خارجی بهره  می بردند، تحت تاثیر 
قرار خواهند گرفت. از آن جهت که معموالً تکنولوژی، مهندسی اولیه و برخی تجهیزات حساس 

اغلب پروژه های بزرگ از خارج تامین  می شد.

ترقی اقتصادی : عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
موضوعی بود که فرهاد دژ پسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی 
پیش در جلسه مشــترک با کارآفرینان از آن گالیه کرد. موضوعی 
که البته فعاالن بخش خصوصی و صادرکنندگان نیز به آن واکنش 
نشان دادند و خواستار بررسی و اعالم اسامی صادرکنندگانی شدند 

که در موعد مقرر ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگردانده اند.
فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصاد و دارایی ماه گذشته در نشست با 
کارآفرینان کشور گفت: از مجموع 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 

فقط 10 میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است.
دژپســند در این نشســت با طرح این ســؤال که چرا از این میزان 
صادرات در سال گذشــته فقط 10 میلیارد دالر آن برگشته است؟ 
خطاب به کارآفرینان پرسید: »آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش 
پول ملی باشید؟ آن هم درحالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از 
اقتصاد کشور است. می دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده 

است، وارد می شد چه اتفاقی می افتاد؟«
اعــالم این خبــر، واکنش فعاالن اقتصادی را در پی داشــت و آنها 

خواستار شفاف سازی بانک مرکزی در این زمینه شدند.
 محمدرضــا مرتضوی، نایب رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران 
معتقد اســت: صادرکنندگان کوچــک و به اصطالح صادرکنندگان 
ســنتی )به غیراز صادرات میعانات گازی، پتروشــیمی( با توجه به 
اینکه سیســتم مالی آن ها باید همواره در چرخش باشد، راهی جز 

واردکردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ندارند.
مرتضوی در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« گفت: نقل وانتقال 
مالی از سال گذشته و به واسطه اعمال تحریم ها یکی از موضوعاتی 
اســت که منجر به کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار شده 
است. بر همین اساس شاهد بودیم در بخش هایی که صادرکنندگان 
نمی توانســتند ارز خود را به کشــور برگردانند، صادرات را متوقف 

کردند.
او افزود: عدم برگشــت ارز حاصل از صادرات، موضوعی نیســت که 
فقط با حــدس و گمان درباره آن صحبت کــرد. بااین حال به نظر 
می رســد حدود 6۵ درصد از ارز حاصل از صادراتی که طی 12 ماه 
ســال گذشته انجام شــده، وارد چرخه اقتصادی کشور نشده است. 

بنابراین باید ابتدا با شفاف ســازی، دالیل این موضوع شناســایی و 
راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط ارائه شود.

به اعتقاد مرتضوی، سیســتم مالــی هیچ صادرکننــده ای آن قدر 
نامحدود نیست که خریدوفروش صورت بگیرد اما همچنان پول در 

سیستم ها نگه داری شود.
نائب رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با تأکید بر ضرورت تهیه 
گزارشــی ملی از عملکرد صادرات در ماه های گذشــته به خصوص 

16 ماهه ســال ۹7 خاطرنشــان کرد: ضروری 
اســت برای حل این مشــکل، اتاق ایران، 

بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد با 
همفکری، کارگروه مشــترکی را 

دقیق تر  هرچه  بررسی  برای 
ایــن موضــوع تشــکیل 
دهند تا پاســخ روشــنی 

بــه این ســؤال که چــرا از 
صادرات 40 میلیارد دالری 

صادرکنندگان در ســال گذشته فقط 10 میلیارد دالر آن برگشته 
است، داده شود. به عقیده مرتضوی، بدون شک بر اساس پاسخ های 
روشن اســت که می توان انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی اجرا 
و نتیجه داده شــوند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد 
اســت: بررســی این موضوع نهایتاً ظرف 10 روز تمام خواهد شد و 
ضروری اســت و نتیجه حاصل از این بررســی کمک بسیار بزرگی 
بــه روند صادرات با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور 

خواهد کرد.
مرتضوی گفت: عامــل مهمی که باعث 
شــده تا صادرکننــدگان ارز حاصل از 
صادرات را به اقتصاد ایران برنگردانند، به 
مشکالت فنی و برخی سیاست های داخلی 
کشــور برمی گردد که اگر این مشــکالت با 
همفکری بخش خصوصی و دولتی حل شــود 
تکلیف صادرکنندگانی هم که از بازگشت ارز صادراتی 

خودداری می کنند، روشن خواهد شد.

ترقی اقتصادی : نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می دهد 
که یارانه پرداختی، به شــکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به 
هدف با مشــکل اساسی روبه رو اســت. به طور ویژه یارانه ارزی که در 
سال 13۹7 توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای 
اساســی وارداتی، نه تنها در شــیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدر رفت 
منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه های هدف نیز 

دارای ایراد اساسی است.
 مســئوالن هم دیگر به این نتیجه رســیده اند سیاست ارز ترجیحی 
فایده ای نداشت و شکست خورده است، اما برای جایگزینی آن صحبتی 
به میان نیامده اســت. حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 

»سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی« را منتشر کرده است.
طبق این گــزارش، نرخ تورم در ســال 13۹7 رکوردهای جدیدی را 
ثبت کرده است. بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 
در اســفندماه 13۹7 به بیش از 47 درصد رســید. در کنار آن رشــد 
اقتصادی منفی پیش بینی شده برای سال های 13۹7 و 13۹8، کاهش 
شــدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشــت. برآوردها 
از نرخ فقر نشــان می دهد درحالی که در ســال 13۹6، در حدود 16 
درصد از جمعیت کشــور در زیرخط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان 
ســال 13۹7 در حدود 23 الی 40 درصد )با سناریوهای مختلف برای 
وضعیت درآمدی خانوار در ســال 13۹7( در زیرخط فقر قرار خواهند 
گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد 
یافــت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاســت 
حمایتی به خصوص از گروه های آســیب پذیر را نشان می دهد. این در 
حالی است که از ابتدای سال 13۹7 تاکنون، سیاست حمایتی جدی ای 
به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه ای )و نه حمایتی( 
اجراشده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی بوده که 
این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده است.
این گزارش می نویســد: سیاســت اختصاص ارز ترجیحی به واردات 
کاالهای اساســی از ابتدای ســال 13۹7 پیگیری شده و در مردادماه 
13۹7 بــا معرفــی 2۵ قلم کاال به عنوان کاالهای اساســی، ارز با نرخ 
ترجیحی تنها برای واردات این 2۵ قلم کاال اختصاص داده شد. هرچند 
هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کاالهای اساسی در بازار بود 
اما افزایش قابل توجه قیمت کاالهای اساســی در بازار باعث شد تا این 
سیاســت از اهداف خود بازماند. برآوردها نشــان می دهد که کاالهای 
اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( و تولیدکننده 
)PPI( از اسفند 13۹6 تا بهمن 13۹7 به ترتیب ۵3 و 47 درصد رشد 
قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی اســت که رشد کل شاخص کاال 
)در شاخص قیمت مصرف کننده( از اسفند 13۹6 تا بهمن 13۹7،73 
درصد بوده که در این میان کاالهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی 
نیز 8۵ درصد رشــد قیمــت را تجربه کرده اند. یعنــی اختصاص ارز 
ترجیحی به واردات کاالهای اساســی، توانســته رشد ۵3 درصدی در 
مقابل رشد 8۵ درصدی برای این کاالها را به همراه داشته باشد که این 
دســتاورد با اختصاص بیش از 14 میلیارد دالر )در شرایطی که کشور 
در محدودیت منابع ارزی به سر می برد( برای واردات مجموع کاالهای 

اساسی رخ داده است.
براســاس این گزارش، عالوه بر عــدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات 
قیمت کاالهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست 
است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کاالها 
)به واسطه رانت زیادی که در پی دارد( که باعث شده تا واردات کاالهای 
اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف 
تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال 
در خبرها اعالم شده است که برای اولین بار طی 6 سال گذشته، واردات 
مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی 
در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند، مرغ وارداتی با 
ارز ترجیحی و باقیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.

درنتیجه با مقایســه منافع احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست 
پیش ازاین، پیشــنهاد حذف ارز ترجیحی توســط مرکز پژوهش های 

مجلس ارائه شــد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک 
سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان از منابع آزادشده 
سیاســت های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشــت. این مطالعه به 

بررسی سیاست های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی می پردازد.
مرکز پژوهش ها می نویسد: یارانه ها در ایران و انواع مختلف اختصاص 
و پرداخت آن موجب شده تا برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به 
هر ایرانی به دست نیاید. بااین حال نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد 
نشان می دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در 
میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه رو است. به طور ویژه یارانه 
ارزی که در سال 13۹7 توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی 
به کاالهای اساســی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و 
هدر رفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه های 

هدف نیز دارای ایراد اساسی است.
بررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کاالهای اساسی 
در بــازار، اختصاص یارانه به شــیوه کنونی، باعث می شــود تا یارانه 
دهک های باالیی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشــد 
به طوری که دهک دهم در حــدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت 
می کند. این موضوع ازآن جهت است که به طورکلی مصرف دهک باالی 
درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و درنتیجه با این روش، بخش 
زیادی از یارانه تخصیص داده شــده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد 
گرفت. بر اساس محاســبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه 
ماهیانــه در حدود 73 هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود 18 هزار 
تومان خواهد بود. این در حالی اســت که اگر این یارانه به طور مساوی 
بین همه مردم تقسیم می شد، هر فرد در حدود 38 هزار تومان در ماه 

یارانه نقدی دریافت می کرد.
این گزارش ادامه می دهد: بنابراین با توجه به ضعف سیستم یارانه ای 
کنونی، ســعی داریم تا از منابعی که برای این امر اختصاص داده شده 
برای یک سیاست حمایتی بهینه اســتفاده کنیم. نتایج بررسی انواع 
سیســتم های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و 
مزایا و معایب هریک از آنها، نشان می دهد که در بیشتر کشورهای دنیا، 
سیاست حمایتی به سمت روش های پرداخت نقدی حرکت کرده است. 
نگاهی به پراکندگی متداول ترین برنامه های سیاستی دنیا نشان می دهد 
که از بین 122 برنامه در ســال 2004،4۹  برنامه پرداخت نقدی بوده 
و 73 برنامه دیگر بین ســایر انواع برنامه های حمایتی توزیع شده که تا 
سال 201۵ حرکت به سمت سیاست های پرداخت نقدی بیش ازپیش 
افزایش یافته است. ازاین رو سیاست های پرداخت نقدی به سیاست های 

کاالیی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می شود.
سیاســت های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشــت  
حداقل فســاد، حفظ کرامت انســانی و بیشترین ســرعت در تحقق 
اهداف و عدم نیاز به دســتگاه های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت 

به روش های غیرنقدی ارجحیت دارند. بااین حال پرداخت نقدی دارای 
الزامات و پیش فرض هایی اســت که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست 
پرداخت نقدی توصیه نمی شود. ازجمله این الزامات آن است که منابع 
پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید 
از قبل تعیین شــود که به عنوان مثال تنها برای یک سال خواهد بود. 
پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور 

یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.
از طرف دیگر ممکن اســت سیاست گذار دغدغه تأمین حداقل کالری 
موردنیاز خانوار را داشته باشد. هرچند پرداخت کاالیی نمی تواند به طور 
کامل متضمن دریافت کالری باشــد و با احتمــال زیادی خانوارهایی 
که نیازمند پول نقد هســتند، کاال را با پول نقد معاوضه خواهند کرد 
بااین حــال تا حدی می تواند برای درصــدی از خانوارها تأمین حداقل 
کالری باشــد. راه حلی که در این زمینه مطرح می شود یارانه نقدی ـ 
کاالیی است. به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کاالی اساسی در 
اختیار خانوار قرار می گیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی 
دارد. در این شــرایط هرچند نســبت به روش صرفاً نقدی از شفافیت 
کمتــری برخوردار اســت، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نســبت 
بــه روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشــته و از همــه مهم تر آنکه 
ازآنجایی که به طورمعمول سیاست گذار دغدغه تأمین حداقل کالری را 
دارد، این روش پذیرش بیشــتری از سوی سیاست گذار در زمینه اجرا 
دارد. بــه همین جهت در این مطالعــه روش پرداخت نقدیـ  کاالیی 
پیشنهادشــده که در قسمت انتهایی گزارش در پیشنهادها به تفصیل 
به آن پرداخته شده است. تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت 
نقــدیـ  کاالیی این ســؤال را ایجاد می کند که چــه میزان و به چه 
درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سؤال 
ابتدا باید منابع در دسترس را بررســی کرد. از میان 14 میلیارد دالر 
اختصاص داده شــده به کاالهای اساســی در ســال 13۹7، در حدود 
3میلیارد دالر مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود 11 میلیارد دالر 
به سایر کاالهای اساسی اختصاص یافته است. از این 11 میلیارد دالر در 
حدود 8.3 میلیارد دالر به واردات گوشت قرمز )گاو و گوساله(، تخم مرغ 
برنج، روغن خام، کنجاله ســویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته 
که در حقیقت کاالهای مصرفی و یا نهاده های دامی و کشاورزی برای 
کاالهای مصرفی هســتند. با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال 
آینده، پیشــنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته 
به کاالهای اساســی به غیراز دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این 
میان از درآمد ایجادشده ناشی از اختالف ارز ترجیحی و نیمایی برای 
8.3میلیارد دالر اختصاص یافته به کاالهای اساســی مصرفی می توان 
به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع 
مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد. بنابراین در این 
گزارش از رقم 38.3 میلیارد دالر به عنوان منبع سیاست حمایتی برای 

پرداخت به تولیدکننده و مصرف کننده استفاده شده است.
این گزارش می نویســد: برای دســتیابی به برآوردی جهت چگونگی 
تناسب بین منابع در دســترس و میزان پرداخت به مصرف کننده، از 
روش های محاسبه جبران رفاه از دست مصرف کننده ناشی از افزایش 
قیمت استفاده شــده است. به این منظور ســناریوهای مختلف برای 
جبران خانوار به ازای رفاه ازدست رفته ناشی از افزایش قیمت کاالهای 
گوشــت دام )گوسفند و گوســاله(، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج 
خارجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار بر اساس منابع موردنیاز 
خانوار برای جبران )معیار CV( محاسبه شــده که میزان جبران رفاه 
ازدست رفته خانوار در شرایطی که قیمت ها تغییر پیداکرده را محاسبه 
می کند. ســناریوهای مختلف و نتایج به دست آمده از آن به تفصیل در 
طول گزارش و در پیوســت آن ارائه شده، اما به طور خالصه باید عنوان 
داشــت که با فرض آنکه افزایش نرخ ارز از 4000 تومان در اسفندماه 
13۹6 بــه 12 هزار تومان در بهمن ماه 13۹7، منجر به افزایش ســه 
برابری قیمت کاالهای مصرفی نام برده شده در باال شود، مقدار جبران 
خانوار بر اساس معیار CV بسته به آنکه جبران رفاه ازدست رفته سرانه 
نســبت به اســفندماه 13۹6 و یا آبان ماه 13۹7 صورت گیرد، به طور 
متوسط برای کل دهک ها در سطح کشوری، به ترتیب 88 و 44 هزار 
تومان در ماه خواهد بود. باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه 
ازدست رفته ناشی از افزایش قیمت پنج گروه کاالیی نام برده شده در باال 
بوده و افزایش هزینه مصرف کننده در سایر بخش ها را پوشش نمی دهد.
این امر به آن معناست که با توجه به سطح قیمت ها در آبان ماه 13۹7 
اگر فرض کنیم که حذف ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی 
در بدترین حالت منجر به افزایش ســه برابری قیمت آنها )نســبت به 
اسفندماه 13۹6 که پس ازآن سیاســت ارز ترجیحی به اجرا گذاشته 
شــد( شود، به طور سرانه بر اساس معیار CV هر فرد )به طور متوسط 
در سطح کشور( حاضر اســت 44 هزار تومان ماهیانه دریافت کند تا 
این تغییر را بپذیرد. اگر بخواهیم بر اساس قیمت های اسفندماه 13۹6 
بسنجیم، در اسفندماه 13۹6 هر فرد )به طور متوسط در سطح کشور( 
حاضر است ماهیانه 88 هزار تومان دریافت کند تا افزایش قیمت برای 
پنج گروه کاالیی نام برده شــده در باال را بپذیرد. شــایان ذکر است که 
این محاسبات بسیار وابسته به سطح قیمت ها در زمان محاسبه است. 
یعنی به عنوان مثال میزان جبــران مصرف کننده در آبان، آذر و... باهم 

متفاوت است.
حاال پیشنهاد مشــخص مرکز پژوهش ها برای سیاست جایگزین ارز 
ترجیحی به این قرار اســت: سیاســت حمایتی تنها برای سال 13۹8 
به اجرا گذاشته خواهد شــد. بنابراین پیشنهاد می شود، مبلغ 8.2۹7 
میلیارد دالر به عنوان منابع سیاســت حمایتی در سال 13۹8 در نظر 
گرفته شــود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختالف بین نرخ ارز 
در ســامانه نیما و 4200 تومان به ازای هر دالر مشخص می شود. این 
مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی 
ـ کاالیی تنها از محل این منبع قابل پرداخت است. درصورتی که منابع 
ارزی و ریالی موردنظر تأمین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و 

امکان پرداخت یارانه پیش از تأمین منابع وجود ندارد.
کارت الکترونیک نقدیـ  کاالیی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار 
در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای 
سال 13۹8 هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعاً در حدود 
432 هزار تومان در ســال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست 

خانوار قرار خواهد گرفت.
اعتبار کارت تنها برای خرید کاالهای اساســی )گوشت مرغ، گوشت 
گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات( در مراکز توزیعی 
که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند قابل استفاده بوده 
و پس از ســه ماه قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاه های خودپرداز 

متصل به شبکه شتاب را داراست.
منابع باقیمانده که در حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده )و با تغییرات 
نرخ ارز تغییر خواهد کرد( برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد 

شد.

هدر رفت منابع در اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی وارداتی
چه چیزی می تواند جایگزین دالر 4200 تومانی شود؟ دیدگاه

 رشد صنایع 
با توسعه تجارت الکترونیک

تجــارت  تســهیالت  از  یکــی 
برای صنایع، بســتر  الکترونیک 
مناســب اطالعاتــی و ارتباطی 
اســت که درباره هــر کاال چه از 
نظر فنــی و چه به لحاظ تجاری 
اطالعات ارزشــمندی در اختیار 
آن هــا قرار می دهــد. امکانی که 
در دنیای واقعــی، ارزش تجاری 
زیادی دارد اما بدون صرف هزینه 
و زمــان قابل توجهی به دســت 
نمی آید. کاهش واســطه ها یکی 
از ارزشــمندترین دستاوردهای تجارت الکترونیک به شــمار می رود که باعث 
کاهش بی سابقه قیمت کاالها و خدمات در جهان شده است. تجارت الکترونیک 
فرصتی را در اختیار خریداران قرار می دهد که بتوانند با طیف گســترده ای از 
تولیدکنندگان جهان ارتباط برقرار کنند و از این طریق به تقاضای مورد نظر خود 
از بین پیشنهادهای مختلف برسند و در مقابل فروشندگان قدرت چانه زنی باالیی 
برای کسب امتیاز و مزایای بیشتر داشته باشند. در صورتی که در دنیای حقیقی 
به علت محدودیت های ناشی از فاصله جغرافیایی، مشتریان چنین قدرت انتخابی 
ندارند. به این ترتیب ســاختار تجارت الکترونیک برای صنایع دارای امتیازات 
فراوانی اســت که از جمله آن ها می توان بــه امکان عرضه و فروش محصوالت 
به تمام مردم جهان اشاره  کرد. تجارت الکترونیک با صرف هزینه کم به صنایع 
امکان جهانی شــدن محصوالت آن ها را می دهد. یکی دیگر از تســهیالتی که 
تجارت الکترونیک برای صنایع فراهم می کند آن است که می توان محصوالت 
مورد درخواســت را به طور سفارشی و مطلوب نظر خود خریداری کرد. از دیگر 
پیامدهای تجارت الکترونیک ایجاد موسسات جدید اقتصادی است که توانایی 
رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکت های کهنه کار را دارند. درحال 
حاضر دو نوع بازار خرید و فروش یعنی بازار »ســنتی و حقیقی« و »مجازی و 
مبتنی بر شبکه« به موازات یکدیگر عمل می کنند و هر کدام با قواعد تجارتی 
خاص خود، گاه خصوصیاتی مشــترک دارند و گاه با یکدیگر متفاوت هستند. 
در برخی موارد کسب و کارهای نوپا توانسته اند با ایجاد سیاست های کاربردی 
در بازار جدید مجازی، گوی رقابت را از رقبای سنتی بگیرند و بازار محصوالت 

گوناگون را تصاحب کنند.
رشد صنایع با تجارت الکترونیک

تصویب قانون تجارت الکترونیک گامی مثبت در زمینه توسعه تجارت الکترونیک 
و به دنبال آن رشد صنایع بوده است. توسعه تجارت الکترونیک موجب تقویت 
رقابت در بازار کاالها و خدمات، کاهش تعداد واســطه ها و دالالن موجود بین 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی، کاهش حاشیه سود و کاهش ناکارآیی 
صنایع می شود. البته بدیهی است به علت رشد تصاعدی و رو به جلو جنبه های 
گوناگون تجارت الکترونیــک، این قانون نیز نیازمند اصالحات و روزآمد کردن 
اســت. مواد قانونی 33 تا 4۹ قانون تجارت الکترونیک کــه درباره حمایت از 
مصرف کننده اســت را می تــوان به نوعی مرتبط با فعالیت حــوزه بورس کاال 
دانست. به عنوان نمونه، براساس ماده 33 قانون تجارت الکترونیک فروشندگان 
کاال و ارائه دهندگان خدمات باید اطالعات موثر در تصمیم گیری برای خرید یا 
قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان 
قرار دهند که انتشــار اطالعیه عرضه بورس کاالی ایران در راستای آگاه سازی 

خریداران انجام شده که منطبق بر مفاد قانونی مطرح شده است. 
روند رو به رشد زیرساخت های تجارت الکترونیک در ایران

وضعیت ایران از نظر شــاخص های گوناگون زیرساخت فنی، نسبت به گذشته 
روند رو به رشــدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه با کشورهای 
دیگر سرعت رشــد آن قابل توجه نیست. درباره نرخ نفوذ اینترنت، رشد کشور 
کمی بیشتر از متوسط منطقه و جهان بوده است. با این حال، در شاخص دیگری 
مانند سرورهای امن، کشور ایران رشد کمتری از منطقه و بسیار کمتر از جهان 
داشــته است. در حال حاضر توسعه تمامی سامانه های معامالتی بورس کاالی 
ایران در شــرکت و بر پایه سرورهای امن انجام شده که امنیت تبادل داده ها و 

اعتماد به انجام معامالت از این بستر را به همراه داشته است.
براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سال ۹6 بیش از 111هزار 
میلیارد تومان خرید آنالین انجام شــده که پرداخت آن ها اینترنتی بوده است. 
عالوه بر این، در همین ســال بیش از 32 هزار میلیارد تومان فروش آنالین با 
پرداخــت در محل و 16 هزار میلیارد تومان فروش آنالین که پرداخت آن ها به 
شیوه هایی غیر از پرداخت اینترنتی یا پرداخت در محل، ازجمله کارت به کارت 
واریز بانکی و... انجام شــده اســت. در صورتی که تجارت الکترونیک را تنها در 
قالب پرداخت الکترونیکی تعریف کنیم حجم آن در سال ۹6 بیش از 160 هزار 
میلیارد تومان بوده که بیش از 11 درصد GDP کشور را تشکیل می دهد که 

این نسبت در کشورهای پیشرفته تا 20 درصد نیز می رسد.
مشکالت قانونی تجارت الکترونیک

از جمله مشــکالت قانونی در این زمینه می تــوان به وجود ابهامات و تناقضات 
در برخی قوانین و همینطور وجود تعدادی از قوانین دست و پاگیر که سرعت 
فعالیت تجاری در بستر الکترونیک را کند می کند، اشاره کرد. همچنین تاکنون 
مرجع مشــخص و واحدی برای تعریف و پیاده سازی امضای الکترونیک ایجاد 
نشده اســت. با توجه به اینکه تجارت الکترونیک خود موجب صرفه جویی در 
زمان، منابع، حمل و نقل، ســوخت و حفظ محیط زیست و... می شود، ضروری 
اســت قوانین حمایتی در این زمینه به ویژه در قبال شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها به تصویب برسد، چراکه جای این قوانین در کشور خالی است.
رونق تجارت الکترونیک در بسیاری از حوزه ها محتاج زیرساخت هایی است که 
بخش خصوصی ناتوان از ایجاد آن ها و نیازمند قوانین حمایتی و مداخله دولت 
در این زمینه است. به طور مثال، بخشی از توسعه معامالت الکترونیکی بورس 
کاال نیازمند وجود انبارهای مدرن و پیشرفته است؛ در حالی که انبارها در کشور 
ما به طور کامل سنتی و توسعه نیافته هستند و در این زمینه قانونی که این عرصه 
را به سمت توسعه هدایت و دولت را مکلف به هموار کردن این راه کند، وجود 
ندارد. از موارد دیگر عدم دسترسی یا دسترسی محدود فعاالن به سرویس های 
پایه از جمله ثبت احوال، کدپستی، سرویس بانکی و سرویس های احراز هویت 

است.
راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بهبود فضای تجارت الکترونیک، ایجاد اعتماد و 
اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. اعتماد و اطمینان به محیط های تجارت 
الکترونیک می تواند نقش کلیدی در گســترش این نوع از تجارت داشته باشد. 
اعتماد از زوایــای گوناگونی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین به رســمیت 
شناختن امضای دیجیتال گامی موثر در بهبود فضای حاکم بر تجارت الکترونیک 
در کسب و کار کشور خواهد بود. به طور کلی، در حوزه تجارت الکترونیک سه 
بازیگر دولت، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان نقش کلیدی ایفا می کنند. نقش 
و ســهم هر یک از این بازیگران در توســعه تجارت الکترونیک متفاوت است. 
دولت ها بیشتر در نقش تامین  زیرساخت های اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی 
و تســهیل تجاری ظاهر می شوند. تامین زیرساخت های تجارت الکترونیک به 
هزینه های اولیه باالیی نیاز دارد تا امکان فعالیت و بهره برداری برای سایر بازیگران 
فراهم شود. البته دولت نیز به عنوان بهره بردار این زیرساخت در تعامل با بنگاه ها 
به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف کننده و بالعکس نیز به شمار می رود. 
زیرساخت های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و طیف وسیعی از 
اقدامات را برای فراهم سازی محیط نیاز دارد. پیاده سازی کامل تجارت الکترونیک 
در سطح تجارت داخلی و خارجی با استفاده از ابزارها و استانداردهای بین المللی 
و با توجه به فرهنگ ایرانی و اســالمی در بستری امن باید به گونه ای باشد که 
هر شخص حقیقی و حقوقی با هر اندازه ای از کسب و کار، بتواند در هر زمان و 
مکان با مشارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره وری آن کمک کند.

اثرات تحریم صنایع فلزی بر روی اقتصاد

چرا ارز حاصل از صادرات در سال ۹7 به کشور برنگشت؟

صنعت
تجارت
و 6

 مدیر توسعه بازارهای مشتقه بورس کاالی ایران
علیرضا ناصرپور



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 71 - نیمه دوم اردیبهشت 1398

ترقی اقتصادی : اگر میان شــی و ترامپ توافقی ایجاد شــود، در درازمدت، روابط 
اســتراتژیک دوجانبه در معرض مشکالتی قرار دارد. حتی اگر معامله ای تجاری هم 

رخ دهد، اما باقی مسائل حل نمی شود.
جنگ تجاری یک ســاله میان امریکا و چین ثابت کرده است که درگیری های اولیه 
در تنش های اقتصادی ممکن اســت برای چندین دهه ادامه پیدا کند، چراکه هر دو 
کشور برای تسلط برجهان، ثروت و اول بودن مبارزه می کنند. نیویورک تایمز گزارشی 

درباره فاز جدید تنش های تجاری امریکا و چین منتشر کرده است.
طبق این گزارش، پیشــرفت برای رســیدن به یک توافقنامه تجاری هفته گذشته 
فروریخت و هر دو طرف، فرصت های چانه زنی خود را ســخت تر کردند. به طوری که 
گفته می شــود حتی اگر معامله تجاری انجام شود، تنش های دیگری بین دو اقتصاد 

بزرگ جهانی باقی می ماند.
امریکا بــه طرز فزاینده ای از نقش ظهــور چین در اقتصاد جهانــی و اقداماتی که 
برای پیشــبرد آن انجام می دهد نگران است؛ اقداماتی ازجمله یارانه به صنایع مهم، 
تبعیض علیه شــرکت های خارجی و مالکیت روی شــرکت های با تکنولوژی باال در 

ایاالت متحده و اروپا.
دولت ترامپ در حال تالش برای محدود کردن نفوذ اقتصادی چین در ایاالت متحده 

و خارج از کشور است و درباره جاه طلبی چین مدام هشدار می دهد.
ایاالت متحده موانعی برای محدود کردن سرمایه گذاری چین در کشورش ایجاد کرده 
اســت. امریکا به دنبال محدود کردن نقش چین در ســاخت نسل بعدی شبکه های 
مخابراتی امریکا اســت. در همین حال کشــورهای دیگر هم از استفاده از تجهیزات 

چینی نگران هستند.
اف بی آی بررســی از پژوهشگران چینی در ایاالت متحده را بیشتر کرده است. وزارت 
دادگستری جاسوسی تجاری از فناوری های آمریکایی را مورد هدف قرار داده است. 
به طوری که ابتدای ســال جاری ایاالت متحده محکومیت های گســترده برای غول 
مخابراتی چینی، هوآوی و مدیرمالی آن در نظر گرفت. منگ وان ژو، متهم به سرقت 

اسرار تجاری و نقض تحریم های امریکا علیه ایران است.
چین که برای غلبه بر صنایع آینده تالش می کند، فعاًل این کار را به تأخیر انداخته 

است. روزنامه حزب کمونیست روز شنبه اعالم کرد: ایاالت متحده پس ازاینکه قدرت، 
ظرفیت و اراده چین را نادیده گرفت، دوباره دست به افزایش تعرفه ها زد.

محــدود کردن جاه طلبی و روش های چین کاری مکارانه اســت. از طرفی نگرانی از 
بروز »وحشــت سرخ« جدید )وحشت ســرخ: اخراج گسترده چینی ها توسط دولت 
فدرال در ســال های 1۹1۹ و 1۹20 است. این »ترس« به علت ترس از سوءاستفاده 
کمونیســت ها در ایاالت متحده پس از انقالب روسیه بود.( و تبعیض علیه چینی ها 

و شهروندان آن ها وجود دارد که درنهایت می تواند به ایاالت متحده آسیب برساند.
طبق گفته های دانشــگاهی ها، سال گذشته ویزای 30 استاد چینی در ایاالت متحده 

لغو شد یا مورد بررسی های اداری قرار گرفت.
به گفته کارشناســان حتی اگر معامله تجاری هم حل شــود، اما اختالفات بزرگ تر 
همچنان وجود دارد. حتی رســیدن به یک توافق تجاری، برای حل مشکالت دیگر 

به اندازه کافی بزرگ نیست.
مذاکره کنندگان چینی در طول تعطیالت آخر هفته، بدون رسیدن به توافقی تجاری 
و با موانع اقتصادی بزرگ تر میان دو کشور به پکن برگشتند. دولت ترامپ، روز جمعه 
تعرفه ها روی 200 میلیارد دالر از کاالهای چینی را وضع کرد. ترامپ همچنین گفت 

فرایند اعمال تعرفه 2۵ درصدی روی 300 میلیارد دالر دیگر از کاالهای چینی هم 
در دستور کار است.

دو کشــور هنوز می توانند به توافق برسند و فرصتی برای کسب وکارها ایجاد کنند. 
آن ها حتی می تواننــد عوارضی که برای واردات محصوالت یکدیگر وضع کرده اند را 
برگرداننــد. هر دو مقام آمریکایی و چینی روز جمعه گفتند که همچنان به بحث و 

گفتگو در ماه های آینده ادامه می دهند.
 ترامپ روز شنبه اعالم کرد که چین برای این، رسیدن به توافق تجاری را به تأخیر 
می اندازد که امید دارد در ســال 2020 حزب دموکرات برنده انتخابات امریکا شود 
و به این ترتیب چین بتواند رویکرد خود را مانند گذشــته ادامه دهد. اما آن ها باید 
بدانند که در دوره دوم ریاست جمهوری من، رسیدن به توافق بسیار سخت تر خواهد 
شــد. بنابراین عاقالنه این اســت که آن ها همین االن به نتیجه برســند، چراکه من 
عاشــق جمع کردن تعرفه های بزرگ هستند. طی سال ها چین واقعاً رشد کرده و در 
رتبه بندی بانک جهانی جز کشورهای با درآمد متوسط و باال قرار دارد. اقتصاد آن در 
حال حاضر از هر کشوری به غیراز ایاالت متحده بزرگ تر است. بخش تولیدی آن در 

حال حاضر بزرگ تر از ترکیب ایاالت متحده، آلمان و کره جنوبی است.
طبق گزارش نیویورک تایمز، در ۵ ســال گذشــته، چین به سمت سرکوب داخلی 
حرکت کرده اســت. وزارت خارجه امریکا تخمین زده است که پکن، 800 هزارتا 2 
میلیون مسلمان را در اردوگاه هایی با سیم خاردار در شمال غربی چین نگه می دارد. 
چیــن همچنین یک پایگاه هوایی در جزایــر مصنوعی در دریای جنوب چین میان 
ویتنام، مالزی، اندونزی و فیلیپین ســاخته اســت. در حال حاضر چین بزرگ ترین 

نیروی دریایی جهان را دارد و تمرینات نظامی می دهد.
در جبهه اقتصادی، رقابت حتی شدیدتر است. چین در حال ایجاد زیرساخت جهانی 
۵G اســت که ارتباطات آینده را شکل می دهد. چین برای طرح »یک کمربند، یک 

جاده« وام های کم بهره و زیرساختی اعطا می کند.
به گزارش اتاق تهران ،درنهایت بازهم کارشناســان می گویند اگر میان شی و ترامپ 
توافقی ایجاد شود، در درازمدت، روابط استراتژیک دوجانبه در معرض مشکالتی قرار 

دارد. حتی اگر معامله ای تجاری هم رخ دهد، اما باقی مسائل حل نمی شود.

 راه عبور اقتصاد ایران استدالل های غلط درباره تحریم های آمریکا علیه ایران
از تحریم های آمریکا 

آمریکا که در ماه نوامبر )آبان ۹7( برخی مشــتریان 
نفت ایران را به مدت شــش مــاه از اجرای تحریم ها 
معاف کرده بود، اخیراً تصمیم گرفت که این معافیت 
را تمدید نکنــد؛ تصمیمی که مطمئناً اوضاع اقتصاد 
آسیب پذیر ایران را بدتر خواهد کرد اما در عین حال 
باید گفت پیش بینی هایی که در مورد سقوط اقتصاد 

ایران مطرح می شوند، به شدت اغراق آمیز هستند.
اگر پیش بینی به تازگی تعدیل شده صندوق بین المللی 
پول در مورد اقتصاد ایران )رشــد اقتصادی منفی 6 
درصد( را قبول کنیم، آن گاه برخالف برخی ادعاهای 
بدبینانــه و هشــداردهنده بایــد بگوییم کــه تأثیر 

تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران چندان هم شدید نیست.
در واقع میزان کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در یک یا دو ســال آینده کمتر از آن چیزی 
اســت که برخی کشورها اروپایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا در سال های بعد از بحران جهانی 
2008 شــاهدش بودند. بنابراین بهتر است برای توصیف چشم انداز اقتصاد ایران در یک یا دو 

سال آینده، از واژه هایی همچون »رکود عمیق« به جای »سقوط اقتصادی« استفاده کنیم.
اگرچه نفت کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشــکیل می دهد اما اقتصاد ایران 
وابستگی شدیدی به نفت دارد. در نبود یک برنامه مناسب برای تغییر ساختار اقتصاد و کاهش 
وابستگی آن به نفت، از دست رفتن درآمدهای نفتی می تواند اثراتی شدیدتر از آنچه سهم نفت 
از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، بر جای بگذارد. نفت حدود نیمی از صادرات ایران و 40 
درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. در 10 سال اخیر ایران ساالنه به طور متوسط 67 
میلیارد دالر از محل صادرات نفت درآمد کســب کرده اســت؛ اما اکنون صادرات نفت ایران به 
یک سوم گذشته تقلیل یافته و انتظار می رود درآمد حاصل از آن در سال جاری به کمتر از 30 
میلیارد دالر برسد. در عین دست کم 3 دلیل وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد ایران می تواند 
در صورت اتخاذ سیاست های مناسب، با همین سطح از درآمدهای نفتی نیز به حیات خود –ولو 
با کاهش استانداردهای زندگی- ادامه داده و حتی در بلندمدت از این طریق وابستگی خود را 

به نفت کاهش دهد تا ]به طور ناخواسته[ به خود لطف کرده باشد.
اوالً باید خاطرنشان کنیم که ایران قباًل نیز در سال 2012 چنین شرایطی را تجربه کرده است. 
در آن زمان باراک اوباما تحریم های آمریکا علیه ایران را شــدت بخشــید و در نتیجه صادرات 
نفت ایران 27.۵ درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی ایران نیز 6.2 درصد افت کرد. در 
سال 201۵ اثرگذاری هم زمان تحریم ها و کاهش قیمت نفت حتی صادرات نفت ایران را به 32 
میلیارد دالر کاهش داد که کمترین میزان آن در یک دهه منتهی به آن سال محسوب می شد؛ 

تولید ناخالص داخلی ایران این بار 1.6 درصد کاهش یافت.
تأثیر اندک تحریم ها بر رشــد اقتصادی ایران به دلیل اســت که بخش های بزرگ اقتصاد ایران 
مانند خدمات و کشاورزی که مجموعاً دو سوم تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهند، 

کمتر به تجارت خارجی وابسته اند و به همین دلیل مصونیت بیشتری در برابر تحریم ها دارند.
در ســال 2012 زمانی که تولیدات صنعتی ایران 3.6 درصد کاهش یافت، بخش خدمات این 
کشــور درواقع یک درصد رشــد کرد. در آن زمان کاهش ارزش راله به افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی و کاالهای وابســته به واردات انجامیده و احتماالً همین مســئله باعث شــده بود که 

مصرف کنندگان ایرانی بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید خدمات کنند.
نکته دومی که باید به آن اشاره کنیم این است که ایران بدهی خارجی زیادی ندارد و به همین 
تحت فشــار وام دهندگان خارجی نیســت. اگر مردم احساس کنند که اصالحات ساختاری در 
راستای تأمین منافع وام دهندگان خارجی انجام می شود، آن گاه انجام اصالحات بسیار دشوارتر 
خواهد بود. مورد دیگری که کمتر به آن توجه شــده این اســت که اقتصاد ایران یک اقتصاد 
نسبتاً متنوع است. ایران محصوالت دیگری به جز نفت را تولید و صادر می کند. این کشور برای 
تولید محصوالت مختلف، از فوالد و خودرو گرفته تا کاالهای ســبک، زیرساخت های تولیدی 
قابل توجهی دارد. با اســتفاده از محرک های اقتصادی مناســب می توان این زیرساخت های را 
به گونه ای اصالح کرد که اشتغال و تولید از بخش های به شدت نیازمند واردات به بخش هایی که 

بیشتر متکی به نهاده های داخلی هستند، منتقل شود.
البته برخورداری از این مزایا بدین معنا نیست که سازگاری با شوک تحریم ها کار آسانی خواهد 
بود. درست است که ایران برای انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد خود با سیاست های دیکته 
شــده از ســوی صندوق بین المللی پول و وام دهندگان خارجی مواجه نیست، اما در عین حال 
همین مســئله باعث می شود که یافتن برنامه مناسب برای اصالحات و متعهد بودن به اجرای 

آنها دشوارتر باشد.
اگــر دولتمردان ایران می خواهند با موفقیت در برابر خواســته های آمریکا مقاومت کنند، باید 
کاری فراتــر از یافتن راهکارهایی برای غلبه بر تحریم هــا انجام دهند. توانایی آنها در تدوین و 
اجرای برنامه ای که وابســتگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش دهد و در عین حال بار اصالحات 
ســاختاری را به گونه ای منصفانه بین گروه های مختلف جامعه تقســیم کند، نقش مهمی در 

پیمودن موفقیت آمیز این مسیر ایفا خواهد کرد.
برگرفته از یادداشت پروفسور جواد صالحی اصفهانی در پایگاه اینترنتی اندیشکده 
بروکینگز آمریکا

تحریم هــای آمریــکا 
علیه ایران که از سال 
در  و  میالدی  گذشته 
پی خروج دولت ترامپ از برجام آغاز شــد، دشــواری هایی را 

برای اقتصاد ایران رقم زده است.
در حالــی که به نظر می رســید دولت حســن روحانی موفق 
به کنترل نرخ تورم شــده اســت، بازگشت تحریم های آمریکا 
موجب شــد تا در سال 2018 نرخ تورم در ایران به 31 درصد 
برســد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که در 
ســال جاری میالدی نیز ایران نرخ تورم 37 درصدی را تجربه 
خواهد کرد و تولید ناخالــص داخلی اش نیز 6 درصد کاهش 

خواهد یافت.
بسیاری از صنایع ایران روزهای بسیار سختی را می گذرانند و 
نرخ بیکاری نیز رو به افزایش است. از طرفی دولت ترامپ که 
می کوشد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مشتریان نفت 
ایران را تهدید کرده اســت که در صورت خرید نفت از ایران 

خودشان نیز هدف تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت.
دولتمــردان آمریکایی ادعا می کنند کــه تحریم در واقع یک 
گلوله نقره ای )حربه ای ســاده برای حل مسائل دشوار( است. 
از زمــان جنگ جهانی دوم تاکنون دولت های زیادی ســعی 
کرده اند با اســتفاده از حربه تحریم هــای اقتصادی به اهداف 
سیاســی خود دســت یابند. اما با وجود گذشت یک قرن از 
آغاز تجربــه بهره گیری از تحریم های اقتصادی در راســتای 
اهداف سیاسی، استدالل هایی که در توجیه این رویکرد مطرح 

می شوند هرگز قانع کننده نبوده اند.
در ســه دهه اخیر استفاده از حربه تحریم های اقتصادی حتی 
در قیاس با گذشته رایج تر شده است. مثاًل تنها در دهه 1۹۹0 
میالدی 67 مورد تحریم علیه کشورهای مختلف وضع شد که 
دو ســوم از این تحریم ها را تحریم های یکجانبه دولت آمریکا 
تشکیل می دادند. در واقع بســیاری از تحریم ها را کشورهای 
بزرگ علیه کشورهای کوچک وضع می کردند. به عنوان مثال 
در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، حدود 2.3 میلیارد 
نفر )تقریباً 40 درصد از جمعیت جهان در آن زمان( به نوعی با 
تحریم های یکجانبه آمریکا دست وپنجه نرم می کردند. در حال 
حاضر آمریکا بیش از 8000 مورد تحریم )علیه دولت ها و نیز 
اشــخاص حقیقی و حقوقی( را در دســت اجرا دارد که ایران 
با اختالف فاحش نســبت به سایر کشــورها، بزرگترین هدف 

تحریم های آمریکاست.
عالوه بر این، از ســال 1۹60 تاکنون شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد 30 رژیم تحریم چندجانبه را ذیل ماده 41 منشور 
ســازمان ملل علیه برخی کشورها و گروهها وضع کرده است 

کــه از موفق ترین آنها می توان به تحریم هایی که به ســقوط 
رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و رودزیای جنوبی )زیمبابوه 
امروزی( منجر شــدند، اشاره کرد. شورای امنیت سازمان ملل 
همچنین تحریم هایی را علیه گروههایی مانند القاعده، طالبان 

و اخیراً داعش وضع کرده است.
به گــزارش پایگاه خبری اتــاق ایران، با این حــال واقعیت 
آشکاری که در مورد اســتفاده از تحریم های اقتصادی وجود 
دارد این است که چنین تحریم هایی اغلب شکست می خورند. 
نتایــج مطالعه جامعی که در مــورد 170 مورد از تحریم های 
وضع شده در قرن بیستم صورت گرفته است، نشان می دهد که 
تنها یک سوم از این تحریم ها به اهداف از قبل تعیین شده خود 
رســیده اند. نتایج یک مطالعه دیگر نیز حاکی از این است که 
کمتر از ۵ درصد از تحریم ها به موفقیت )از نگاه وضع کنندگان 

آنها( ختم می شوند. 
باال بودن نرخ شکســت تحریم ها نشــان دهنده این است که 
دولت ها اغلب با اســتدالل های ضعیف و ناقص ســعی دارند 
وضع تحریــم علیه دیگــران را توجیه کننــد. در این میان 
می توان به هفت سوءبرداشــت یا اســتدالل غلــط در مورد 
تحریم های اقتصادی اشاره کرد که الزم است غلط بودن آنها 

به اثبات برسد.

1. برای توجیه استفاده از حربه تحریم گفته می شود که تحریم 
در مقایســه با جنگ، گزینه انســانی تری است. اما باید گفت 
تحریم در واقع ظرفیت های موجود برای استفاده از دیپلماسی 
بین المللی در راستای حل وفصل مناقشات را تضعیف می کند. 
از طرفی تحریم ها اغلب نه تنها خطر جنگ را از بین نمی برند 
بلکه راه را برای جنگ هموار می کنند. به عنوان مثال 13 سال 
تحریم بین المللی علیه عراق، در نهایت به اشغال عراق در سال 

2003 توسط ائتالف تحت رهبری آمریکا منجر شد.
2. استدالل دوم مدافعان تحریم این است که »وقتی تحریم ها 
بــه طرف مقابل آســیب می رســانند، در واقــع دارند جواب 
می دهند«. اما باید دید کــه منظور از موفقیت و جواب دادن 
تحریم ها دقیقاً چیست. شــواهد زیادی وجود دارند که نشان 
می دهند حتی در صورت مســتثنی کــردن کاالهای ضروری 
ماننــد غذا و دارو از تحریم ها، باز هــم خیل عظیمی از مردم 
عادی به شدت از تحریم ها آسیب می بینند. تحریم باعث توقف 
رشــد اقتصادی، تضعیف بخش تولید، شکست کسب وکارها و 
متعاقباً افزایش نرخ بیکاری می شود. تحریم می تواند از طریق 
محدود کــردن واردات و دامن زدن به بحران ارزی، نرخ تورم 

را نیز افزایش دهد.
3. وضع کننــدگان هــر تحریمــی اغلب ادعــا می کنند که 

تحریم هایشــان »هوشــمند« و »هدفمنــد« هســتند. امــا 
تحریم های اقتصادی فراگیر معنایی جز تنبیه دســته جمعی 
ندارند. تحریم ها فشــار زیادی را به اقشار متوسط وارد کرده و 
بار سنگینی را بر دوش فقیرترین و آسیب پذیرترین گروه های 

جامعه قرار می دهند.
4. کشــورهای وضع کننده تحریم، این حربه را برای براندازی 
حکومت های مخالف خود ضــروری و اثربخش می دانند. این 
استدالل را شــاید بتوان ضعیف ترین استدالل حامیان تحریم 
قلمداد کرد. از دو مورد آفریقای جنوبی و زیمبابوه که بگذریم 
متوجه می شــویم که تحریم های بســیار طوالنــی علیه کره 
شــمالی، کوبا، میانمار و ... تاکنــون به هیچ موفقیتی )از نگاه 
تحریم کنندگان( منجر نشده است. حتی تحریم کشور کوچک 
قطر از ســوی عربســتان، امارات، بحرین و مصر که از اواسط 
ســال 2017 آغاز شده، محبوبیت امیر قطر در بین مردم این 
کشــور را افزایش داده و باعث شده که توده های مردم از وی 

حمایت کنند.
۵. حامیان تحریم می گویند تحریم موجب تضعیف دولت های 
هدف می شــود. اما با توجه به بدتر شــدن فضای کسب وکار 
و سرمایه گذاری در کشــورهای هدف تحریم، در واقع بخش 
خصوصی این کشورها بار اصلی تحریم ها را تحمل می کند. از 
دولت ها در زمان تحریم، کنترل ذخایر کاالهای استراتژیک را 
بیش از گذشته به دست می گیرند تا با کمبودها مقابله کنند 

و این مسئله در نهایت باعث افزایش تمرکز قدرت می شود.
6. اســتدالل دیگری که در حمایــت از تحریم های اقتصادی 
مطرح می شــود این است که تحریم می تواند نقش مؤثری در 
جلوگیری از گسترش سالح های هسته ای ایفا کند. اما ضعف 
این اســتدالل را نیز می توان به راحتی آشــکار کرد. از زمان 
اجرای پیمان منع اشــاعه سالح های هسته ای در دهه 1۹70 
میالدی تاکنون اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی به سالح 
هســته ای دســت پیدا کرده اند که تنها یکی از آنها در زمان 

تالش برای ساخت سالح هسته ای، تحت تحریم نبوده است.
موفقیت یا شکست تحریم های اقتصادی از نگاه حامیان آنها بر 
اساس میزان اثربخشی در براندازی یا تغییر رفتارهای حکومت 

هدف سنجیده می شود. 
با توجه به استدالل های ضعیفی که به آنها اشاره شد تعجبی 
نــدارد که در بســیاری از مــوارد هیچ یک از ایــن دو هدف 
تحقق پیــدا نمی کنند. در مورد ایران نیــز انتظار می رود که 
اهداف کشــور وضع کننده تحریم ها یعنی آمریکا محقق نشود 
امــا مطمئناً بی ثبات کردن ایــران، خاورمیانه را به منطقه ای 

خطرناک تر از همیشه بدل خواهد کرد.
برگرفته از پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت

درگیری پکن و واشنگتن با توافق تجاری حل نمی شود

چین درنهایت برنده است؟

ترقی اقتصادی : نشــریه کســب وکار فوربــس اخیراً در 
مقاله ای به بررســی  برخی از ویژگی های شــخصیتی که 
می توانند احتمال شکســت کارآفرینــان را افزایش دهند، 

پرداخته است.
راه اندازی یک کســب وکار جدید دشــواری های زیادی به 
همراه دارد و یک کارآفرین باید در راه رسیدن به آرزوهای 
بزرگ خود موانع بی شماری را پشت سر بگذارد. در این میان 
ویژگی های شخصیتی افراد نیز اگرچه نمی تواند مانعی برای 
کارآفرین شدن آنها باشد اما باید اذعان داشت که بر میزان 
موفقیت آنها تأثیرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر هیچ کس 
نمی تواند بگوید شــما باید برای راه اندازی یک کســب وکار 
جدید لزوماً قالب شــخصیتی خاصی داشته باشید اما این 
ادعا که شخصیت شــما بر موفقیت یا شکستتان در عرصه 
کارآفرینــی تأثیر می گذارد، ادعــای غیرمنطقی و عجیبی 
نیســت. شاید برخی ویژگی های شخصیتی در حالت عادی 
چندان دردسرساز نباشند اما وقتی صحبت از کارآفرینی و 
اداره یک کسب وکار نوپا و کاماًل آسیب پذیر به میان می آید، 
داشتن این ویژگی ها ممکن اســت به پیامدهایی همچون 
جریان نقدی منفی، افت وجدان کاری و بازدهی کارکنان و 
حتی ورشکستگی منجر شود. نشریه کسب وکار فوربس به 
بررسی برخی از ویژگی های شخصیتی که می توانند احتمال 

شکست کارآفرینان را افزایش دهند پرداخته است.

تنبلی
یک کارآفرین در نخستین ماه ها یا حتی سال های ورودش 
به این عرصــه گاهی مجبور خواهد بود تا 80 ســاعت در 
هفته کار کند. در عرصه کارآفرینی مطلقاً جایی برای تنبلی 

وجود ندارد.
شــما به عنوان یک کارآفرین نمی توانید منتظر باشــید که 
دیگران بار شما را به دوش بکشند. این کسب وکار شماست 
و خودتــان هم باید مســئولیت های آن را بر عهده بگیرید. 
البته وقتی کارکنانی را اســتخدام کنید، قادر خواهید بود 
بخشــی از مســئولیت ها را به آنها محول ســازید اما تا آن 
زمان باید خودتان بســیاری از کارها را انجام دهید. اگر در 
ابتدای کارتان تنبل باشــید، چه کسی برای جلب رضایت 
مشتریان شــما تالش خواهد کرد؟ چه کسی رسیدگی به 

دفاتر حسابداری شما را بر عهده خواهد گرفت؟
البته منظور این نیســت که شــما اساســاً نباید زمانی را 
برای اســتراحت خود اختصاص دهید. استراحت کردن در 
تعطیالت آخر هفته یا در روزهایی که دچار بیماری هستید 
امری کاماًل پذیرفته شده و حتی الزم است. اما تنبلی دائمی 

می تواند کسب وکار کوچک شما را به سمت نابودی ببرد.
بســیاری از افراد برای غلبه بر تنبلی نیاز به تمرین دارند. از 
طرفی اگر افراد فعالیت مورد عالقه خود را کشف کنند )مثاًل 
راه اندازی یک کسب وکار جدید( شاید به این نتیجه برسند 

که وقت کنار گذاشتن تنبلی فرا رسیده است.
بی نظمی

بســیاری از افــراد می دانند کــه برای داشــتن کتاب ها و 
پرونده های مرتب باید نظم و سازمان یافتگی را رعایت کنند. 
اما اهمیت ســازمان یافتگی در کســب وکار چیزی فراتر از 
راحت پیدا کردن یک پرونده یا کتاب است. کارآفرینانی که 
بی نظم و سازمان نیافته رفتار می کنند، ممکن است از موارد 
ضروری مانند آمارها، مسائل مالیاتی و بررسی پرداخت های 

مشتریان نیز غافل شوند. آنها شاید 
ضرب االجل هــای مهم را از 

دست بدهند و یا نتوانند 
پروژه ها را پیش ببرند. 

کسب وکار شما باید 
و  ســازمان یافته 
اداره  نظام منــد 

شــود. کارآفرینان نه تنها باید جای لوازم مورد نیاز خود را 
بداننــد، بلکه باید به کلیه ضرب االجل های کاری و ســایر 

مسئولیت های خود نیز مسلط باشند.
رفتارهای رئیس مآبانه

شــما رئیس هســتید و به عنوان یک رئیس وظیفه دارید 
کارکنان خود را رهبری کنید و البته برای تصمیم گیری به 
آنها آزادی عمل بدهید. شما نباید به آنها دیکته کنید به چه 
کاری را انجــام دهند. در عین حال کارکنان باید بدانند که 
شما چه انتظاراتی از آنها دارید تا بتوانند خودشان اقدامات 

الزم را برای برآورده کردن این انتظارات طراحی کنند.
اگر می خواهید کاری به نحو مشــخصی به انجام برســد، 
باید بتوانید بدون اینکه وارد قلمرو رئیس مآبی شــوید این 
مسئله را با کارکنان خود در میان بگذارید. کارآفرینانی که 
رئیس مآبانه رفتار می کنند ممکن است با واکنش های منفی 
کارکنان مواجه شــوند. کارکنان اغلب دوست ندارند برای 
کســی کار کنند که به آنها اطمینــان ندارد و اجازه 
تصمیم گیری بــه آنها نمی دهد. آنها نمی خواهند 
کســی از باال به آنها نگاه کند و دستور بدهد. 
بنابرایــن بهتر اســت صریح باشــید اما 

رئیس مآبانه رفتار نکنید.

صداقت نداشتن
احتماالً خود شــما هم می دانید که صداقت نداشــتن چه 
مانع بزرگی برای موفقیت کارآفرینان محســوب می شــود. 
هیچ کس دوســت ندارد از افرادی که صداقت ندارند چیزی 
بخرد، برایشــان کار کند، به آنها پــول قرض بدهد و یا در 
کسب وکارشان سرمایه گذاری کند. اهمیت یافتن شفافیت 
در کسب وکار باعث شده اســت که صداقت نداشتن بیش 
از گذشــته به کارآفرینان آسیب وارد کند. مصرف کنندگان 
دوست دارند از کسب وکارهایی خرید کنند که قابل اعتماد 
باشــند، نه آهایی که مدام در حال الپوشــانی هستند. اگر 
نمی خواهید به عنوان یک کارآفرین فاقد صداقت شــناخته 
شوید، از همین حاال دست به کار شوید و واقعیات را در حد 
امکان با کارکنان، مشتریان و شرکای خود در میان بگذارید.

انعطاف ناپذیری
کارآفرینان انعطاف ناپذیر آنهایی هستند که هرگز تمایلی به 
تغییر نشان نمی دهند. آنها روزهای پی در پی تنها یک رویه 
را تکرار می کنند. دنیای کســب وکار همواره در حال تغییر 
است و اگر شما در برابر تغییر مقاومت کنید ممکن است جا 
بمانید. همواره به تغییرات بازار توجه کنید و با جدیدترین 
روندها پیش بروید. با کارکنان، مشــاوران کسب وکار، وکال 
و حســابداران متخصص در امور کســب وکارهای کوچک، 
مشــتریان،  ســرمایه گذاران،  وام دهندگان و حتی خانواده 
و دوســتان خود مشــورت کنید و از آنهــا بخواهید در راه 
خلق ایده های جدید به شــما کمک کنند. با استفاده از این 

ایده های جدید می توانید کسب وکارتان را بهبود بخشید.
ترس از شکست

اگر واقع بین باشیم باید اذعان کنیم که راه اندازی کسب وکار 
جدید اغلب با شکست هایی همراه خواهد بود؛ البته شکست 

خوردن یــک کارآفرین لزوماً به معنای شکســت خوردن 
کســب وکار او نیست. شما در مســیر تبدیل شدن به یک 
کارآفرین موفق با شکســت های کوچک و بزرگ متعددی 

مواجه می شوید اما نباید از این شکست ها بترسید.
کارآفرینانی که از شکســت می ترســند به ندرت ریســک 
می کننــد و اگر یک کارآفرین ریســک نکند آنگاه نخواهد 
توانست کسب وکار خود را توسعه دهد. اگر بخواهید همیشه 
محتاطانه رفتار کنید، در نهایت به نقطه ای خواهید رسید که 
کسب وکارتان به خطر خواهد افتاد. بهتر است با ریسک های 
کوچک شــروع کنید تا این تــرس از وجودتان کنار رود. از 
ریســک کردن نترسید و ســعی کنید از شکست های خود 

درس بگیرید.
غرور

برای تبدیل شــدن به یک کارآفرین موفق، برخورداری از 
اعتماد به نفس کافی بســیار مهم اســت اما برای صاحبان 
کسب وکارهای جدید و کوچک، غرور مانند یک سم مهلک 
است. اگر شما دچار غرور باشید احتماالً افراد زیادی از جمله 
مشتریان و کارکنانتان را از خود دور خواهید کرد. از طرفی 
ممکن اســت بر اثر این غرور از بررسی ایده های دیگران –

ولو ایده های ارزشــمند- خودداری کنید زیرا فقط ایده های 
خودتان را قابل قبول می دانید. 

عــالوه بر این، غرور باعث می شــود که شــما دیگر فردی 
پاسخگو نباشید. افراد مغرور معموالً مسئولیت اقدامات خود 
را نمی پذیرند. ســعی کنید از غــرور دوری کنید و به جای 
آن ترکیبی از اعتماد به نفس و فروتنی را در پیش بگیرید. 
وقتی مرتکب اشتباه می شوید، از پذیرش اشتباه خود هراس 
نداشته باشــید. همچنین با جدیت بازخوردهای دیگران را 

بررسی کنید.

فوربس پاسخ می دهد

کارآفرینان بازنده چه ویژگی هایی دارند؟

استاد دانکشده SOAS لندن
حسن حکیمیان

بین الملل7
دیدگاه

استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تِک
پروفسور جواد صالحی اصفهانی



ترقی اقتصادی : دبیر همایش بین المللی »شاهنامه در گذرگاه 
جاده ابریشم« گفت: پهلوانی ها و سترگی های شاهنامه تنها به آن 
نیست که تاریخ و فرهنگ و حماسه اسطوره های ایرانی است بلکه 
راز ماندگاری شاهنامه و فردوسی، در آن است که اندیشه، خرد 

انسانیت و مهرورزی را فریاد می کند.
علیرضا قیامتی که در همایش بین المللی »شاهنامه در گذرگاه 
جاده ابریشم« در مشهد سخن می گفت، درباره مفاهیم و مضامین 
اخالقی در شاهنامه اظهار کرد: هیچ صفت شایسته ای نیست که 
در شاهنامه ستایش و صفت بدی نیست که در آن نکوهش نشده 
باشد. به عالوه، ایلیاد و ادیســه با وجود این که یک اثر سترگ 
جهانی است، یک دهم شاهنامه هم آموزه اخالقی ندارد و به اندازه 
شاهنامه نتوانسته در تدوین هویت ملی یونان و جهان غرب نقش 

ایفا کند.
او افزود: شاهنامه بزرگ ترین حماسه جهان و کتاب پیوندها است 
از این جهت که بزرگ ترین سندی است که هویت ملی و مذهبی 
ما را به هم پیوند می دهد و فردوسی با عشق به ایران و فرهنگ 
ایرانی و همچنین درآمیختن عشق به فرهنگ و هویت ایرانی با 
ارادت و دوست داری خاندان عصمت و طهارت، جایگاه و معجونی 
ســاخت که در طول صدها ســال فرهنگ ایرانی را پیام آور مهر 

شادی و امید، دانشوری و صلح و آشتی در جهان معرفی کرد.
این شاهنامه پژوه ادامه داد: پیوند دیگر شاهنامه، پیوند هویت و 
هم گرایی اقوام ایرانی و همه ایرانیان است؛ شاهنامه کتاب همدلی 
ایرانیان و آیینه ای اســت که همه ایرانیان و حوزه تمدنی ایران 
بزرگ، خود، فرهنگ، باورها و آیینشــان را در آن می بینند و لذا 
عامل وحدت بخش و حفظ روحیه ایرانیان در طول تاریخ و همواره 

پناهگاه ملی مردم ایران بوده است.
قیامتی اضافه کرد: هر دوره ای که ایرانیان به سختی ها برخورده اند 
و هر زمان که بدخواهان ایران در برابر ایران و ایرانی ایســتاده اند 
ایــن مردم با درآمیختن هویت ملی و مذهبی شــان و با کمک 
گرفتن از شــاهنامه در برابر آنان ایســتاده اند و شاهنامه از این 
جهــت، بزرگ ترین نقش را در تدوین هویت ملی و هم گرایی ما 

داشته است.
او با اشــاره به ابیاتی از ابوطالب کاشی بیان کرد: در دوره حمله 
مغول، می بینیم که یک شاعر ایرانی در زمانی که این همه قتل 
کشــتار و تجاوز را می نگرد، بر سر آرامگاه فردوسی می آید و غم 

دل خود و همه ایرانیان را فریاد می کند.
دبیر همایش بین المللی »شــاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم« 
با بیان این که شــاهنامه یک کتاب جهانی اســت، خاطرنشان 
کرد: شــاهنامه کتاب پیوند حوزه تمدنی ایران بزرگ به آسیای 
مرکزی و کتابی اســت که ما را با هم تبارانمان پیوند می دهد و 
بزرگ تریــن عامل پیوند ما با آنان اســت. لذا هیچ کتاب و هیچ 
مجموعه فرهنگی به اندازه شاهنامه در مسیر جاده ابریشم معتبر 

و تاثیرگذار نبوده است.
قیامتی با بیان ابیاتی از شــاهنامه در خصوص نکوهش جنگ و 
تاکید بر آشتی، خاطرنشان کرد: شاهنامه کتاب پیوند بین همه 
ملت ها و کتاب گفت وگو است؛ کتابی که برای ما گنجینه خرد و 
اخالق را آورده و بزرگ ترین و بهترین نوع پیوندها را برقرار کرده 
است. همچنین درست است که شاهنامه یک کتاب حماسی بوده 
و باید از جنگ، قهرمانی ها و گردن فرازی های یک ملت ســخن 
گوید، اما شاهنامه عالوه بر این که این نقش را به خوبی داراست 
عامل صلح و دوســتی شــده اســت و جنگ در شاهنامه مورد 
نکوهش بوده، نمودی اهریمنانه و غیرخردورزانه دارد؛ از این جهت 

است که همیشه در آن به صلح و دوستی سفارش شده است.

او خاطرنشــان کرد: فردوســی عنوان می کند تا زمانی که صلح 
وجود دارد، نباید دست به سوی جنگ برد و تا زمانی که دشمن 
حمله را آغاز نکرده، دســت به شمشیر نباید برد. همچنین در 
شاهنامه بیان شده به دشمنی که زنهار خواست و تسلیم شد حق 
آسیب زدن نداریم و هنگام پیروزی در جنگ ها حق نداریم غیر 
نظامیان را مورد آسیب قرار داده، با اسیران بدرفتاری کنیم و یا 
شهرها را ویران و به کشتگان آنان بی حرمتی کنیم و لذا این موارد 

فرهنگ شاهنامه است.
این شاهنامه پژوه خاطرنشان کرد: شاهنامه پیوند انسان با ملکوت 
است؛ حماسه ای که بزرگ ترین نیایش های یزدانی را دارد و هیچ 
اثر حماســی در دنیا به اندازه شــاهنامه این همه نیایش را دارا 
نیست. همچنین نخســتین دعوت فردوسی از انسان ها، دعوت 
به یکتاپرســتی و نیایش های یزدانی اســت. ضمنا نیایش ها در 
شاهنامه تاجرانه نبوده؛ بلکه عاشقانه است. مرز بین انسان و دیو 
در شاهنامه ســپاس یزدان بوده و نیایش های شاهنامه پناهگاه 
همه خداباوران و خداجویان، فارغ از هر ملیت و دینی اســت و 

تمام یکتاپرستان را در برمی گیرد.
قیامتی با خواندن بیت هایی از شاهنامه گفت: گاهی اوقات به این 

فکر می کنیم که هدف فردوسی از سرودن این داستان ها آن بوده 
که پیام های اخالقی را به همه جهانیان و همه نسل ها مخابره کند. 
شاهنامه کتاب داد و دهش و خردورزی، دستگیری مستمندان و 
غم گساری بی نوایان و لذا جغرافیای شاهنامه جغرافیای انسانیت 

است.
او گفت: شــاهنامه برگرفته از تجارب کهن ایرانیان اســت؛ به 
ویژه کتاب های باســتان، اندرزنامه ها و خدای نامه ها، همه این ها 
آبشخورها و سرچشمه های اصلی فردوسی بوده که توانسته پیام 
و کالم او را در دنیا جاری و ســاری کند. همچنین در شاهنامه 
بیدادگری بزرگ ترین ظلم و رذیله اخالقی اســت. لذا منشور و 
مانیفست فردوسی همان است که ستم کردن نامه عزل شاهان را 

امضا می کند. لذا اصل فرهنگ ایرانی بی آزاری است.
دبیر همایش بین المللی »شــاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم« 
تصریح کرد: شاهنامه نه کتاب شاهان، که کتاب مردم و فرهنگ 
اســت و در آن هیچ شــاهی بزرگ تر از رستم که نماینده مردم 
است، نیست. همچنین در هیچ کتابی به اندازه شاهنامه از شاهان 

و بیدادگران نکوهش نشده است.
قیامتی همچنین درباره آغاز فرایند و فعالیت های اولیه مربوط به 
این همایش اظهار کرد: فعالیت های اجرایی همایش بین المللی 
»شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم« از اردیبهشت ماه سال گذشته 
آغاز شــد، در مهرماه فراخوان مقاله ای آن با همراهی موسسات 
بین المللی از جمله دفتر مطالعات جاده ابریشم سازمان جهانی 
یونســکو، کمیسیون ملی یونسکو، موسسه فرهنگی اکو و مرکز 
پژوهش های بین المللــی وزارت امور خارجه، به ۵2 کشــور و 
همچنین به تمام مراکز دانشگاهی و فرهنگی کشور ارسال شد 

و تعداد 328 مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه همایش رسید.
او افزود: از این میان 4۹ مقاله خارجی داشتیم و تعداد 10۹ مقاله 
توسط کمیته داوران برگزیده شد و از این 10۹ مقاله، ۵6 مقاله 
را در مجموعه مقاالت چاپ کردیم و ۵3 مقاله دیگر در نســخه 

الکترونیک در دسترس همه پژوهشگران قرار می گیرد.
این شــاهنامه پژوه خاطرنشان کرد: در این راه بزرگ که با هدف 
پیوند دادن شاهنامه به خارج از مرزهای فعلی ایران زمین و حوزه 
تمدنی ایران و حتی کل جهان صــورت گرفت، از رهنمودها و 
نظارت دانشــورانه و خردورزانه دکتــر یاحقی که بنیان و محور 

شاهنامه پژوهی و خراسان شناسی هستند، بهره مند هستیم.
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ترقی اقتصاد   ی د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : »خانه منسوب به فردوسی« در روستای پاژ برای مرمت در دستور کار قرار گرفت، اما مشاور 
ساماندهی روستای پاژ که قرار است مشکالت موجود در حریم آرامگاه فردوسی را مطالعه و برطرف کند، هنوز به 
دکل های برق که حریم آرامگاه را مخدوش کرده اند، نرسیده است. احسان زهره وند ، مدیر پایگاه میراث فرهنگی 
توس ، همچنین با بیان این که طرِح مرمت تهیه شــده و مصوبات برای کار گرفته شــده اند، ادامه می دهد: در 
مرحله ی نخست یعنی مرمت و استحکام بخشی بنا، اعتباری معادل 140 میلیون تومان تأمین شده، قرارداد آن 
بســته شــده و از حدود چهار روز آینده کار شروع می شود. او مرحله ی بعدی ساماندهی این خانه و محوطه ی 
اطــراف آن را موکول به آزادســازی تپه می داند و می افزاید: حدود 10 خانــه روی تپه قرار گرفته اند که باید با 
همکاری دهیاری یا بخشداری، زمین معوض در اختیار آن ها قرار بگیرد و بتوانیم آن خانه ها را جابجا کنیم، در 
نهایت با پاکسازی تپه ی تاریخی، فضا را به سمت اقامتگاه های بومگردی و فروشگاه های صنایع دستی ببریم. وی 
با تاکید بر این که خانه ی مورد نظر فقط منسوب به فردوسی است و متعلق به او نیست، ادامه می دهد: با توجه 
به این که روستای »پاژ« زادگاه فردوسی است و آن خانه به واسطه ی شاخصه هایش روی یک تپه تاریخی قرار 
گرفته، این طور بین مردم بومی پیچیده شده که این خانه برای اوست، اما در واقع همه می دانیم که هیچ خانه ای 
از آن زمان باقی نمانده و سبک خانه های دوره ی فردوسی به این صورت نیست. او با بیان این که پایگاه میراث 
فرهنگی شهر تاریخی توس، با استفاده از این پتانسیل قصد دارد زادگاه فردوسی و روستای پاژ را معرفی کند، 
اضافه می کند: این پروژه توسط مشاور طراحی شده و در جلسه شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی خراسان 

رضوی به تصویب رسیده است.
مشکالتی که هنوز به اول راه برطرف شدن هم نرسیده اند

حرف های مسئول پایگاه میراث فرهنگی توس برای سروسامان دادن این محوطه ی تاریخی، امید بخش است، 
امیدی که باید امیدوار بود فقط در حد حرف نباشــد، درســت مانند »دکل های کاشته شده در حریم آرامگاه 

فردوسی« که سال هاست قصد برداشتنش را دارند و انگار هنوز هیچ قدمی برایش برداشته نشده است.
اما همین که حرف از وضعیِت نابهنجار توس می شود، اتفاق های مختلف است که پشت یکدیگر صف می کشند 
از »فعالیت معادن غیرمجاز که در حریم درجه 3 و 4 شــهر تاریخی توس و آرامگاه فردوســی« فعالیت دارند و 
به قول شهردار منطقه 12 مشهد در دو سال گذشته »بیش از 20 سال است که برداشت شن و ماسه از حریم 
کشف رود صورت می گیرد و روزانه هزار کامیون از روی بقایای شهر تاریخی توس عبور می کند و شن و ماسه 
را به غارت می برند.« گرفته تا گروه هایی که به قول مسئول طرح آمایش منطقه تاریخی – فرهنگی توس – با 
ادعای سرمایه گذاری در توس، طرح ها و پروژه هایی را برای این شهر پیشنهاد داده اند که کوچک ترین سنخیتی 
با ویژگی های تاریخی و فرهنگی این مجموعه را ندارد.« یا طرح آمایش منطقه تاریخی – فرهنگی توس در دهه 
80 که »تصمیم بر آن شد که ساکنان روستاهای توس »سفلی« و »علیا« جابجا شوند و عرصه زمین ها از ساخت 
و ساز خالی و آزاد شود و جمعیت روستای »اسالمیه« نیز افزایش نیابد و مجوز ساخت و ساز بیشتر به آن داده 
نشــود.« اما حاال همان هم با صحبت های دیگری رو به رو شده است و حتی تبلیغاتی که برای خرید و فروش 

خانه های تاریخی توس بر در و دیوار شهر جا خوش کرده اند...
مشاور هنوز به دکل های برق توس نرسیده

اما اکنون زهره وند ، مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس ،می گوید: برای طرح جامع و تفصیلی توس در محدوده سه 
هزار و 600 هکتاری که محدوده 160 هکتاری میراث فرهنگی را نیز شامل می شود، مشاور پروژه کار خود را انجام 
می دهد تا براساس آن، طرح جامع، راهبردی و تفصیلی را به ما ارائه دهد. او با تاکید بر این که مشاور باید مطالعات 
را انجام دهد و نتایج نهایی را به میراث فرهنگی اعالم کند، ادامه می دهد: عمالً روستا جابجا نمی شود، روستاها 
اکثراً تثبیت می شوند. اما این طرح جامع باید تهیه و تکمیل شود تا شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای 
فنی سازمان مصوبات را بگیرند و ابالغ کند تا در نهایت اجرایی شوند. وی اضافه می کند: سه روستا روی پهنه 
تاریخی توس قرار دارد که از این بین دو روستا فریز شده و اجازه ی ساخت و ساز اضافی به آن ها داده نمی شود و 
یک روستا نیز در برنامه ریزی ها احتماالً جابجا شوند. زهره وند اما درباره ی وضعیت دکل های قرار گرفته در حریم 

توِس تاریخی اظهار می کند: مشاور هنوز به دکل ها نرسیده است، تا کنون حدود 400 هکتار معدن غیرمجاز 
را تعطیل کرده و سپس ساخت وسازها را فریز کرده ایم و در ادامه پهنه های سکونتی را پیدا کردیم تا 

مشاور طرح جامع ارائه کند و در نهایت سراغ دکل ها می رویم.

 مرمت خانه فردوسی راحت تر است 
از حذف دکل های توس!

 گذرگاه 
تاریخ

ترقی اقتصادی : غزل عبید انســان را به حیرت وا می دارد، که چطور کسی که شعر 
طنز و هزل می گوید، اینقدر غزلیات استوار، روان و برآمده از یک حس عارفانه و ناب، با 

پیوستگی شگفت در ساختار و بافت دارد.
 پانزدهمین نشســت از سلســله درس گفتارهایی درباره عبید زاکانی با عنوان »عبید 
زاکانی، شــاعر زبان و زمان« و با سخنرانی علی اصغر ارجی، کارشناس و منتقد ادبیات 
و مدرس دانشــگاه قزوین، عصر روز چهارشنبه)2۵ اردیبهشت ماه( در مرکز فرهنگی 

شهر کتاب برگزار شد.
در ابتدای این نشســت علی اصغر محمدخانی، معاون بین الملل موسســه شهر کتاب  
ضمن اشاره به روز بزرگداشت فردوسی و گرامیداشت آن، گفت: فردوسی شاعری است 
که هم در ایران و هم در کشورهای دیگر تاثیرگذار بوده، بازتاب داشته و شاهنامه او به 
زبان های مختلف ترجمه شــده است. در دو سه سال اخیر هم در ایران رویکرد تازه ای 

راجع به فردوسی شده و دوباره فردوسی مورد توجه بیشتری برای مخاطبان است.
 او ادامه داد: آمار کتاب های منتشــر شده در یک سال گذشته در باره فردوسی نشان 
می دهد که در سال گذشته ۵77 عنوان کتاب در باره فردوسی و شاهنامه منتشر شده 
و 600 هزار تیراژ داشــته است. این نشان دهنده این است که مردم ما هم توجه دارند 

و هم قدردان هستند.
درک ما از هستی به زبان بستگی دارد

در ادامه علی اصغر ارجی، در مقدمه صحبت های خود به نکاتی درباره زبان اشاره کرد و 
گفت: زبان یک مفهوم پیچیده و در عین حال بخشی از زندگی روزمره و کاربردی در 
ارتباطات امروز اســت، که واجد خصیصه های چندگانه است. زبان یک مقوله کیفی و 
امری فردی و نسبی است. درک ما از هستی به زبان بستگی دارد؛ یعنی هر کدام از ما 
انسان ها به اندازه درکی که از زبان داریم، آن را تعریف می کنیم، بنابراین زبان مقوله ای 
فردی است و از فردی به فرد دیگر، از زمانی به زمان دیگر و از جهانی به جهان دیگر 

متفاوت است.
 او ادامه داد: زبان امری نسبی است؛ از این نظر که در درون زبان هیچ مرکز، امر مسلم 
و قطعی و جوهره ای وجود ندارد که ما بگوییم زبان از این زمان آغاز شده است. موضوع 
دیگر گستردگی زبان است؛ یعنی زبان امپراطور هستی است و همه چیز زیر ذره بین آن 
قرار دارد. همچنین میتوان گفت اساساً زبان در ساحت کلی خود استعاری است؛ یعنی 
با واقعیت و پدیده های عینی پیرامون، ارتباط استعاری و قراردادی دارد؛ بنابراین زبان  

شفاف نیست، از واقعیت حرف نمی زند، بلکه ترجمان و عکس واقعیت است.
معانی که عبید آفریده، معنا و کارکرد ثانویه یافته است

 وی ضمن بیان اینکه زبان خود بســنده اســت، یعنی خودش، خود را تعریف می کند  
اضافه کرد: ما در زبان دخالتی نداریم و نمی توانیم در شالوده آن تغییر ایجاد کنیم،اما 
زبــان می تواند هر معنا و مفهومی که ما می ســازیم را نابود کند و آن را به واســطه 
یک معنای دیگر از بین ببرد. اینکه حافظ زنده اســت، به این خاطر است که همیشه 
معناهای فراوان از حافظ زاده شده است؛ یا اگر عبید زنده است و بعد از هشت قرن او 
را می شناســیم، یک دلیل آشکار دارد، آن هم این است که نشانه ها و معانی که عبید 

آفریده، معنا و کارکرد ثانویه یافته است.
ارجی در ادامه به ساحت ادبی زبان اشاره کرد و افزود: زبان در ساحت ادبی شکل، فرم و 
بافتی دارد، که منحصر به فرد و تازه است. آنچه که فرم ادبی در زبان به وجود می آورد 
در حقیقت کشفی شــگفت از درون ساختار پنهان زبان و به اندازه یک اختراع بزرگ 

است. از این نظر سخن عبید ای بسا در آنجا که رکاکت دارد هم به نوعی آفریدن یک 
جهان است. زبان در ساحت ادبی خاصیت ضد عادت و ابهام آفرینی دارد؛ یعنی عادت ها 
را می شــکند. از این نظر هم عبید به ســاحت ادبی زبان نزدیک شده است. زبان ادبی 

در چرخه بی پایان دال ها است و این چرخه است که زیباشناسی را به وجود می آورد.
سخنران نشست در ادامه به عبید و آثار او پرداخت و گفت: عبید زاکانی فردی است که 
شغل و منصب وزارت و دیوانی داشته و از دوران کودکی اهل مطالعه بوده است؛ بنابراین 
او بیش از هر کسی می تواند زبان را در اختیار خود بگیرد و در آن تصرف کند. عبید به 
ساختار زبان مسلط است و آن را مثل موم در دست دارد؛ یعنی با اینکه عربی زبان است، 

اما در ساحت نحو فارسی خیلی طبیعی و روان سخن می گوید.
وی ادامه داد: طبیعی بودن ســخن عبید به این خاطر است که او شاعر مضمون پرداز 
یا تصویرســاز و ترکیب ساز نیســت؛ او زبان روان، طبیعی و بی تصنع دارد؛ اصاًل اهل 
مغلق گویی و پیچیده گویی نیست و شاید بتوان گفت بخشی از معنا و هدف در ذهن 

او ترسیم شده است.
استاد دانشگاه قزوین ضمن تاکید به تسلط عبید بر زبان، عنوان کرد: وقتی عبید از قالبی 
به قالب دیگر می رود، انگار فرد دیگری اســت و اینقدر این قدرت را دارد که می تواند 
در نثر در عین استواری و مطنطن و مسجع گویی، مسیر دیگری در ذهن خود انتخاب 
کند، که این لفظ دنبال آن معنا حرکت کند. از این نظر عبید در زبان آوری توانا است.

ارجی ضمن خواندن بخشــی از قصاید عبید در توانایی زبان آوری او گفت: دوره ای که 
عبید از قصیده استفاده می کند، دوره ای است که ارزش و اعتبار قصیده آنچنان نیست 
و نقش تاریخی آن کمرنگ است. مضافاً اینکه عبید در قصیده تا حدودی راه گذشتگان 
را می رود؛ اما باز هم رد پای زبان طبیعی و زبان خود شاعر در قصیده او دیده می شود 
یعنی ممکن اســت مضمون ها و بن مایه ها از شــاعران قبل باشد، اما ترتیب و چینش 

کلمات در کنار هم، زبان آوری عبید در قصیده را نشان می دهد.
زبان عبید از قالبی به قالب دیگر متفاوت می شود

او ادامــه داد: زبان عبید، زمانی که از یک قالب به قالب دیگر می رود، بســیار متفاوت 
می شــود؛ یعنی راه رفتن و شکل بیان او تغییر می یابد. در ترکیب بندها و ترجیع بندها 

زبان عبید خیلی طبیعی تر و ساده تر می شود. مضافاً اینکه در اینجا شاعر از رسمی حرف 
زدن خارج شــده و زبانش تا حدود زیادی حالت طنز به خود گرفته است؛ ای بسا که 

عبید در ترکیب بندها و ترجیع بندها به رکاکت غلیظ هم می رسد.
ارجی در ادامه به ویژگی زبان در غزل عبید اشاره کرد و گفت: غزل عبید انسان را به 
حیرت وا می دارد، که چطور کسی که شعر طنز و هزل می گوید، اینقدر غزلیات استوار 
روان و برآمده از یک حس عارفانه و ناب، با پیوستگی شگفت در ساختار و بافت دارد. 
در غزلیات عبید ظرافتی است که در بخش تخلص و اشعار پایانی، شاعر خود را دو تکه 

می کند و یک حالت دگردیسی بین من و عبید ایجاد می کند.
رباعیات عبید بن مایه خاصی ندارد

 او ادامه داد: در رباعیات هم می شود گفت که عبید طنازی و ظرافت هایی دارد؛ اما گویا 
هیچ قدمی از زمان یا گذشته جلو نیامده است و خیلی هم متاثر از خیام است. واقعیت 
این است که بنده در رباعیات عبید ظرافت، مضمون سازی و بن مایه خاصی ندیدم؛ البته 
رباعیاتی هم دارد که در این شکل رسمی قرار نمی گیرد و در جای دیگری می توان از 

آن ها به عنوان طنز یاد کرد.
ســخنران نشست در بخش دیگری از سخنان خود به نثر عبید اشاره و اظهار کرد: در 
نثر، عبید کارهای شگفت انجام می دهد. در اخالق االشراف این قدر زبان فاخر و مطنطن 
است، که مخاطب فکر می کند شاعر قصد دارد از یک جنبه رسمی و متعالی حرف بزند، 
در صورتی که اثر جنبه طنز دارد؛ یعنی عبید در اخالق االشراف این قدرت را دارد که 
از یک زبان فاخر و استوار برای طنز بهره ببرد و این تناقض و تناسب خود گاهی اوقات 
موجب برجسته شــدن متن و طنازی اثر می شود. می توان گفت اخالق االشراف یکی 
از آثار ناب و ارزشــمند زبانی عبید است، که هم زمان خود را به خوبی در آن انعکاس 

می دهد و هم زبان آن موزون با مغز و معنای ژرف است.
این پژوهشگر و منتقد ادبیات یادآور شد: عبید دررساله صد پند سطروار پندهای آورده 
که پندهای اول منطقی و خوب است، اما در البه الی این پندها، وارد طنز می شود، یعنی 
در حقیقت آن شالوده و منطق را به هم می زند، که اساس کار عبید در طنز همین است 

که منطق متعارف زمانه را با الگوی دیگری بشکند.
 او ادامه داد عبید در رســاله دلگشا هم که دو بخش عربی و فارسی دارد، حکایت های 
طنز دارد، اما این حکایت ها فوق العاده تراش خورده و صیقل یافته است؛ به این صورت 
که حکایت ها کوتاه، بدون مقدمه و موخره، فضاسازی و توصیف است و کلمات اضافی 
ندارد، بلکه چند گزاره معمولی می آورد و با یک گزاره پایانی فوق العاده به حکایت پایان 
می دهد، که با آن انفجار خنده هم رخ می دهد. همه کار عبید هم این است که به این 

نقطه اوج برسد.
»موش و گربه« عبید از تمثیل های شاهکار در ادبیات فارسی است

ارجی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن اشاره به داستان »موش و گربه« عبید 
گفت: این داستان یکی از تمثیل های شاهکار در ادبیات فارسی است، که نمی توان آن 
را در سلسله مراتبی مثل تمثیل منطق الطیر عطار قیاس کرد، ولی آنقدر قدرت زبانی 
و زمانه در این منظومه وجود دارد که در هر دوره و زمانه برای آن شاهد مثال  موجود 
اســت. وی در پایان گفت: عبید رســالت خود را در زبان و شعر و نثر فارسی به خوبی 
انجام داده اســت. نام او تاکنون مانده و به خاطر دغدغه های بلند و دردهای جانکاهی 
که در سینه داشته و به خاطر نکات ژرفی که در شعر سیده، شعر و طنازی های او برای 

آیندگان هم خواهد ماند.

اندیشه، خرد، انسانیت و مهرورزی راز ماندگاری »شاهنامه«

نشر نو ترجمه دو کتاب »عروسک کافکا« و »رفیق اعلی« را با چاپ سوم راهی 
بازار نشر کرد.

 ترجمه دو کتاب »عروســک کافکا« و »رفیق اعلی« که چاپ اول شــان در سال ۹۵ 
عرضه شده، به تازگی توسط نشر نو به چاپ سوم رسیده است.

»عروسک کافکا« نوشته گرت اشنایدر با ترجمه محمد همتی است که نسخه اصلی اش 
ســال 2008 منتشــر شــد. این کتاب که یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه ادبیات 
داســتانی معاصر« است، برای اولین بار در ســال ۹۵ توسط نشر نو عرضه شد و چاپ 

دومش نیز در سال ۹6 به بازار آمد.
گرت اشــنایدر نویسنده آلمانی رمان »عروســک کافکا«، در این کتاب مخاطب را با 

زندگی و زمانه فرانتس کافکا نویسنده مشهور اهل چک آشنا می کند.
در این رمان، کافکا روزی هنگام قدم زدن در یک پارک، دختربچه گریانی را می بیند 
که عروسک خود را گم کرده است. به این ترتیب تصمیم می گیرد به دختربچه کمک 
کند. بنابراین نویسنده »مسخ«، »حکم«، »آمریکا« و … قلم به دست می گیرد و دنیا 
را از چشــم یک عروسک می بیند؛ عروســکی که به سفری دور و دراز رفته است. این 

داستان، پایانی غافلگیرکننده دارد.
چاپ سوم این کتاب با 232 صفحه و قیمت 32 هزار تومان عرضه شده است.

کتاب »رفیق اعلی« نوشته کریستیان بوبن هم با ترجمه پیروز سیار برای اولین بار در 
سال ۹۵ چاپ شد و حاال با نسخه های چاپ سوم به بازار نشر آمده است.

نویســنده کتاب تالش کرده در این اثر، روایت زندگی یکی از قدیسان مسیحی به نام 
فرانچســکو را با زبانی ادبی ارائه کند. این قدیس ایتالیایی مؤسس یکی از بزرگ ترین 
فرقه های مســیحیت کاتولیک و پایه گذار نوعی مرام و سلوک عرفانی در دین مذکور 

است.
فرانچسکو پیام آور عشقی الهام گرفته از احساس عاطفی مادر نسبت به فرزند بود. چرا 
که تنها صورت حقیقی عشــق را نهفته در این احســاس می دید و بر این باور بود که 

آدمیان، حیوانات، نباتات و جمادات را از این عشق بهره مند کند.
چاپ سوم این کتاب هم با 208 صفحه و قیمت 32 هزار تومان منتشر شده است.

آد   م های خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

 »عروسک کافکا« و »رفیق اعلی« 
به چاپ سوم رسیدند

کافهکتاب

عبید ساختار زبان را مانند موم در دست دارد

غزل عبید انسان را به حیرت وا می دارد

ترقی اقتصادی : هــر دو خواننده پاپ هســتند. هر دو 
محبوبنــد. هر دو یک باره بیمار می شــوند و به فاصله چند 
سال از این دنیا می روند؛ اما درگذشت اولی پدیده می شود 

و دیگری نه. چرا؟!
مرتضی پاشــایی پس از یک دوره دست و پنجه نرم کردن 
با بیمــاری آبان ماه ۹3 در 30 ســالگی درگذشــت؛ چند 
ساعت از اعالم خبر فوت این خواننده پاپ نگذشته بود که 
طرفدارانش برابر بیمارســتان بهمن تهران جمع شدند و در 
ادامه همان شب در پارک ها به یاد او شمع روشن کردند که 
تقریباً همین ماجرا در چند شهرســتان هم رخ داد. مراسم 
تشــییع و ختم او هم با گستردگی فراوان و غیرمنتظره ای 
همراه شــد. همه این ها ماجرای درگذشت مرتضی پاشایی 
را به یک »پدیده« تبدیل کرد که با حضور اســاتید رسانه 

و جامعه شناسی در نشست های متعدد نقد و بررسی شد.
بهنام صفوی هم چند ســال درگیر ســرطان بود و بارها به 
همین علت در بیمارســتان بستری شــد و در نهایت روز 
گذشــته در 36 ســالگی از دنیا رفت. اما درگذشــت این 

خواننده پاپ با توجه به شــرایط نسبتاً مشابهش با پاشایی 
موج آنچنانی ایجاد نکرد و غیر از ســیل پســت های فضای 
مجازی درباره ایــن خواننده، در دنیای واقعی تا این لحظه 
خبری از تجمع طرفداران او منتشر نشده است. صفوی که 
در اصفهان فوت کرده قرار اســت فردا )2۵ اردیبهشت( در 

شاهین شهر به خاک سپرده شود.
حمید شــکری خانقاه - جامعه شــناس - با اشاره به اینکه 
مراسم تشییع بهنام صفوی هنوز برگزار نشده، در این زمینه 
به ایســنا می گوید: نقطه اوج و انفجار جمعیت در مراســم 
تشــییع مرتضی پاشــایی رخ داد، بنابراین باید صبر کرد تا 

مراسم تشییع بهنام صفوی نیز برگزار شود.
او ادامــه می دهد: همیشــه اتفــاق اول در جامعه با موج 
بیشتری همراه اســت. با این حال وضعیت جامعه در زمان 
درگذشــت پاشــایی و صفوی تفاوت دارد؛ امروز مشکالت 
اقتصادی جامعه را درگیر دغدغه بزرگ تری کرده که فراتر 
از مباحث فرهنگی اســت. از طرفی مــردم به تازگی موج 
شدید سیل را از سر گذرانده اند. این در حالی است که زمان 

فوت آقای پاشایی جامعه چنین وضعی نداشت.
این جامعه شــناس اضافه می کنــد: از طرفی پیش از فوت 
آقای پاشایی خبرها و عکس های زیادی از او در بیمارستان 
پخش می شد که در مردم آمادگی ایجاد می کرد اما درباره 
آقــای صفوی این اتفــاق کمتر رخ داد. به نظر می رســد 

بایســتی منتظر مراســم تشــییع و بازخوردهــای بعدی 
طرفداران بهنام صفوی در شــبکه های اجتماعی شــد؛ در 
روزهای آتی بیشــتر می توان در این زمینه صحبت کرد. با 
توجه به دغدغه های امــروز مردم باید دید این دو موضوع 

قابل مقایسه هستند یا نه.

چرا بهنام صفوی، مرتضی پاشایی نشد؟


