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ضریب نفوذ بیمه

 تجارت 20 میلیارد  د الری 
با عراق چگونه واقعی می شود ؟

 چالش های پیش روی 
تجارت ایران وعراق

صفحه5

صنعت بیمه از اطالع رسانی ضعیف رنج می برد

مسیر پرسنگالخ هد ایت نقد ینگی به بورس
کاهش نرخ سود  بانکی از سوی بانک مرکزی د ر تابستان سال گذشته یکی از عواملی بود  که سبب شد  حجم انبوهی از نقد ینگی به 
سمت بازارهای پرسود تر چون ارز و سکه حرکت کند . رئیس کمیسیون اقتصاد ی اما معتقد  است باتوجه به شرایط فعلی بازار می توان 
بخش قابل توجهی از نقد ینگی را به سمت بازار سرمایه که د ر ماه های اخیر نیز رشد  خوبی را به مد د  افزایش قیمت د الر تجربه کرد ه  

است، هد ایت کرد . . اما د ر سوی د یگر ماجرا اقتصاد د انانی قرار د ارند  که معتقد ند  با انحصار موجود  مسیر هد ایت نقد ینگی به بورس 
پر از سنگالخ و ناهموار است. این د سته از اقتصاد د انان معتقد ند  باوجود  انحصار 70د رصد  نقد ینگی د ر د ست تنها یک د رصد  افراد  

که آنها نیز به سود  شخصی شان فکر می کنند...

70د رصد  نقد ینگی د ر جیب یک د رصد  جامعه 
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رخوت اطالعاتی د ربورس

خصوصی سازی مقصر نیست 
ناکامی د ر اجرای سیاست های اصل 44

 کاهش سرعت رشد  اقتصاد ی جهان 
اد امه د ارد 

اقتصاد  کشورهای بزرگ آب رفت 

صفحه3

صفحه3

صفحه7

ابهام و ناامید ی بر بورس سایه افکند 

مشروحاینگزارشرادرصفحهچهاربخوانید

مشکالت معیشتی کارگران ادامه دارد

کارگران بازنده بزرگ 
خصوصی سازی

 شرط وارد ات د ارو 
د ر شرایط تحریم

پس از چهار نوامبر بعضی از مســئوالن د ر مصاحبه 
با رســانه ها از این گفتند  که عد م تحریم د ارو توسط 
امریکا د روغ است چراکه د ر عمل با تحریم حمل ونقل 
و اعمــال محد ود یت های بانکــی خرید  د ارو از طرف 
خارجی برای طرف ایرانی د شــوار و غیرممکن شد ه 

است. این حرف د رست است...

د رحالی که د ر ماه های گذشته بارها شــاهد  اعتراضات کارگران د ر شهرهای مختلف 
بود ه ایم و د ر روزهای گذشــته این اعتراضات د ر برخی از مناطق همچون شــوش و 
اهواز به د لیل پرد اخت نشــد ن چند ین ماه حقوق کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و 
فوالد  اهواز افزایش یافته است، به نظر می رسد  نهاد های مسئول د ولتی برنامه اساسی 
بــرای برون رفت از این شــرایط ند ارند  و هرچند  ماه یک بــار د ر برابر این اعتراضات 
بــه مســکن های کوتاه مد ت و کمک های مقطعــی اکتفا می کننــد ، اقد اماتی که د ر 
د و ســال گذشــته چند ین بار د ر ارتباط با اعتراضات کارگــران کارخانه هپکو اراک 
هم شــاهد  آن بود ه ایم. به اعتقاد  کارشناســان بخشــی ازآنچه د ر سال های گذشته 
با عنوان خصوصی ســازی صورت گرفته د ر بســیاری از مواقع بــه افراد ی اصلح و با 
اهلیت و تخصص کافی نبود ه اســت و همین موضوع باعث شد ه تعد اد  زیاد ی از این 

مجموعه های صنعتی با مشکالت عد ید ه ای روبه رو شوند ...

انضباط مالی هم چنان مهم ترین  اولویتی اســت که 
باید  د ر تد وین بود جه ســال آیند ه آن را حفظ کرد . 
به منظــور حفظ انضباط مالــی د ر د خل وخرج د ولت 
باید  د ر منابع د رآمد ی و محــل هزینه ها تجد ید نظر 
کرد . ایــن تجد ید نظر د ر چه زمینه هایی اســت؟ از 

مهم ترین  منابع د رآمد ی د ولت مالیات است...

ســال جاری به طورقطع بــرای صنایع تبد یلی د وره 
خوبــی نبود ه اســت. صنایع تبد یلی د ر این ســال 
د رحالی  با چالش های ویژه ای مواجه شد  که می شد  
با کمی تد بیر و د وراند یشــی از بروز آن ها جلوگیری 
کرد . صنایــع تبد یلی به د لیل تغییــر قیمت ارز با 

افزایش قیمت ملزومات تولید ...

ایاالت متحد ه آمریکا علیه ایران جنگ اقتصاد ی به 
راه اند اخته اســت؛ پس از خروج یکجانبه آمریکا از 
»برجام« تحت حمایت شــورای امنیت، د ر ماه می 
گذشته، اینک د ولت ترامپ به طور یکجانبه مشغول 
به جنگ یک تنه بــا جهان برای منع تجارت قانونی 

با ایران است...

 شکست جنگ اقتصاد ی ترامپ 
د ر قبال ایران

 د ولت بود جه سال آیند ه 
را چگونه بنویسد ؟

 مشکالت پیش روی 
صنایع تبد یلی 

صفحه 7صفحه 6صفحه 2صفحه 2
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ترقــی اقتصاد ی :پس از تصویب قانون بازار اوراق بهاد ار ایران د ر ســال 84، بازار 
صکوک کشــور از نظر حجم و تنوع ابزارهای مالی موجود  توسعه قابل توجهی د اشته 
است. پژوشکد ه پولی بانکی د ر گزارشی »بایسته های انتشار صکوک ارزی د ر ایران و 

نقش آن د ر ثبات مالی« را مورد  بررسی قرار د اد ه است.
با وجود  توســعه بازار صکــوک د اخلی د ر ایران، از نظر انتشــار صکوک ارزی، ایران 
جایگاه مناسبی د ر بین سایر کشورهای اسالمی ند ارد . اولین اوراق ارزی ایران پس از 
انقالب اســالمی، د ر د ی ماه 80 )ژانویه 2002 میالد ی( توسط د ولت به صورت اوراق 

یورویی منتشر شد  
این اوراق د ر مرحله اول به مبلغ 500 میلیون یورو و به د لیل اســتقبال خوبی که از 
آن صــورت گرفت، د ر مرحله د وم یعنــی تیرماه 81 )ژوئیه 2002 میالد ی( به مبلغ 
125 میلیون یورو و د ر مجموع به مبلغ 625 میلیون یورو منتشــر شــد . این اوراق 
د ارای سررســید  پنج ساله و نرخ کوپن ثابت 8.75 د رصد ی بود . د ر عرضه این اوراق 
بانک بی ان پی پارییا فرانســه و کامرز بانک آلمان به عنوان مد یران اجرایی مشارکت 
 B+ د اشــتند . همچنین این اوراق از طرف موسســه رتبه بند ی فیــچ، رتبه اعتباری
د ریافت کرد ه بود . د ومین اوراق ارزی کشــور هم د ر آذرماه سال 81 )د سامبر 2002 
میالد ی( توســط د ولت به مبلغ 375 میلیون یورو و با سررســید  شش ساله و نرخ 
کوپن 7.75 د رصد  انتشــار یافت. این اوراق هم رتبه اعتباری +B را از طرف موسسه 
رتبــه بند ی فیچ به خــود  تخصیص د اد . آن زمان به د لیــل تحریم های خزانه د اری 
امریکا، موسســات اس اند پی و مود یز حاضر به رتبه بند ی اوراق ارزی ایران نشد ند . 
آخرین مورد  انتظار اوراق ارزی مربوط به ســال 89 اســت. د ر این سال با استناد  به 
جز )ج( بند  )3( ماد ه واحد ه قانون بود جه ســال 89 کل کشــور، صکوک مشارکت 
ارزی با هد ف تامین مالی شرکت نفت و گاز پارس د ر راستای تکمیل فازهای 15 تا 
18 مید ان گازی مشــترک پارس جنوبی با مجوز بانک مرکزی، ویژه سرمایه گذاران 
خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشــور منتشر شد . این اوراق با عاملیت بانک ملت، 
طــی چهار مرحله و د ر مجموع به مبلغ یک میلیارد  یورو )به همراه 40 هزار میلیارد  
ریال اوراق مشــارکت ریالی( انتشار یافت. سود  علی الحساب اوراق، 8 د رصد  ساالنه 
بود  و کوپن های او به صورت شــش ماهه پرد اخت می شــد . بانک ملت به عنوان ثالث، 
بازخرید  اوراق را د ر سررسید  نهایی با نرخ 8 د رصد  و قبل از آن را د ر سال اول با نرخ 

5.5 د رصد ، د ر ســال د وم با نرخ 6 د رصد  و د ر سال سوم با نرخ 7 د رصد  با محاسبه 
کل مد ت نگهد اری تا زمان بازخرید  به صورت علی الحساب تضمین کرد .

گزارش پژوهشــکد ه پولی و بانکی د رباره مشــکالت این اوراق می نویســد : »یکی از 
مشــکالت این اوراق بحث های مربوط به نرخ گذاری آن بود . با توجه به رتبه بند ی 
اعتبــاری نه چند ان مطلوب ایــران، پیش بینی د قیقی از نرخ گــذاری اوراق وجود  
ند اشــته اســت. به عالوه به د لیل نبود  صند وق های ارزی د اخلی، عد م تسهیل ورود  
سرمایه گذاران خارجی و فعال نبود ن بازار مشتقه ارزی یافتن طرف تقاضا برای این 
اوراق بسیار د شوار بود . با وجود  تالش های صورت گرفته برای فروش اوراق مشارکت 
ارزی، با توجه به لزوم پرد اخت مبالغ ارزی اصل و سود  اوراق د ر سررسید  آنها و عد م 
پیش بینی بود جه ارزی مربوطه از یک ســو و نوسان های ارزی سال های بعد ، تفاوت 
نرخ ارز رســمی و آزاد  و کمبود  منابع ارزی به د لیل تحریم های نظام بانکی ایران از 
ســوی د یگر، شبکه بانکی با مشکالت عد ید ه ای د ر بازپرد اخت این اوراق مواجه شد . 
این امر د ر نهایت موجب انتقال ســینگال های ناد رست به بازار شد ه و بر تالطم های 

ارزی د ر اقتصاد  کشور افزود .

طبــق این گزارش، تجربه انتشــار اوراق مشــارکت ارزی توســط بانک ها حاکی از 
نارضایتــی بانک هــای عامــل و همچنین مرد م د ر اجــرای این طرح بود ه اســت. 
بــه طــوری که د ر طرح انتشــار اوراق مشــارکت ارزی، شــرکت های نفــت و گاز 
پــارس بانک های عامل با مشــکالت عد ید ه ای از قبیل تامیــن نقد ینگی و پرد اخت 
اصل، ســود  و جرایــم تاخیر این اوراق مواجه شــد ند . د ر آن زمان برخی بانک ها د ر 
سررســید  به د لیل فقد ان منابــع ارزی الزم، به جای بازپرد اخــت ارزی وجه اوراق 
بــرای خرید اران آن اوراق اقد ام به افتتاح حســاب کرد ه و اعالم کرد ند  معاد ل ریالی 
وجوه ارزی ســرمایه گذاران به نرخ رسمی به حســاب آنها وازیر خواهد  شد . اقد امی 
کــه با توجه به تفاوت زیاد  نرخ ارز آزاد  و رســمی د ر آن زمــان اعتراضات زیاد ی را 
 برانگیخته و ضربه ای به اعتبار طرح و اعتماد  ســرمایه گذاران به نظام بانکی کشــور 

تلقی می شود .
برخی متقاضایان انتشــار اوراق ارزی د ر د اخل کشور، هد ف از انتشار چنین اوراقی را 
جمع آوری ارزهای خانگی عنوان کرد ند . گرچه وجود  تورم و نااطمینانی نســبت به 
آن د ر آیند ه مانع اســتفاد ه از منابع ارزی خانگی شــد ه است، اما چنانچه این اوراق، 
د ر د اخل کشور با هد ف جمع آوری ارزهای خانگی به یک واحد  پول خارجی منتشر 
شــود ، سرمایه گذاران ایرانی برای خرید  این اوراق باید  اقد ام به تهیه و خرید  آن ارز 
کند . بنابراین فروش این اوراق د ر ارقام باال و افزایش شــد ید  تقاضا برای ارز و قیمت 
آن می تواند  موجب اختالل د ر بازار شــد ه و مد یریت آن را با مشکالت زیاد ی مواجه 
کند . موضوع د یگر اینکه د ر صورت افزایش نوســان های نرخ ارز، معلوم نیســت که 
ارزهای خانگی جمع آوری شود  و حتی می تواند  تاثیر معکوس نهاد ه و سبب تشد ید  

بیشتر نوسان های نرخ ارز شود .
این گزارش د ر نهایت می نویســد : »با توجه به احتماالت موجود  به ظرفیت های بازار 
د اخلــی نمی تــوان تکیه زیاد ی کرد  و از این رو اســتفاد ه از بازارهای بین المللی د ر 
انتشــار صکوک ارزی گزینه مناســب تری به نظر می رسد . با وجود  این، طی سالیان 
اخیر کشور ایران، حضور چند انی د ر بازار صکوک بین المللی ند اشته و این د ر حالی 
اســت که این بازار د ر سطح د نیا از رشد  زیاد ی برخورد ار بود ه و همان طور که گفته 
شد ، برخی کشــورهای اســالمی همچون امارات و مالزی د ر این بازار حضور فعالی 

د اشته اند .«

هم  مالــی  انضبــاط 
مهم تریــن   چنــان 
که  اســت  اولویتــی 
باید  د ر تد وین بود جه 
ســال آینــد ه آن را 
حفظ کــرد . به منظور 
مالی  انضبــاط  حفظ 
د خل وخــرج  د ر 
د ولت بایــد  د ر منابع 
محــل  و  د رآمــد ی 
هزینه هــا تجد ید نظر 
تجد ید نظر  این  کرد . 

د ر چه زمینه هایی است؟
از مهم تریــن  منابع د رآمد ی د ولت مالیات اســت که باید  د ر 
بود جه ســال 98 به عنوان مهم ترین  منبــع د رآمد ی د ر نظر 
گرفته شود . به عبارت ساد ه تر بود جه جاری کشور باید  از محل 

مالیات تأمین شــود  اما این مهم اتفاق نمی افتد  مگر با عمل به 
د و شــرط. شــرط اول، جلوگیری از فرار مالیاتی است و شرط 
د وم، معافیت مالیاتی اســت. به منظور تحقق شرط اول د ولت 
باید  اهتمام ویژه ای به طراحی سیســتم مالیاتی کارآمد  د اشته 
باشــد  چراکه با روش های سنتی گذشــته به جایی نرسید ه و 
نخواهیم رســید . از ســوی د یگر د ولت باید  بر اساس قانون از 
هــر کس که د رآمد ی د ارد  مالیات د ریافت کند  و معافیت های 
مالیاتی را بــه کمترین میزان ممکن برســاند . حتی د ر مورد  
مناطــق محروم که نیاز به ســرمایه گذاری برای تأمین امنیت 
منطقــه ای و جلوگیری از مهاجرت به کالن شــهرها ضروری 
است، باید  از نرخ صفر مالیاتی به جای معافیت مالیاتی صحبت 

کرد .
فــرار مالیاتی به طور عمــد ه د ر بخش ســود اگری، تجاری و 
د اللی اتفاق می افتد . تمام فعالیت های تجاری باید  به طورقطع 
مشمول مالیات شود  اما هرچه نرخ مالیات برای تولید کنند گان 
واقعــی کاهش پید ا کند ، حمایت ها از این بخش خرد مند انه تر 

خواهد  بود . مشــکل امروز این است که فرار مالیاتی د ر بخش 
تجاری بســیار باالست. آمارها نشان می د هد  که نسبت مالیات 
به تولید  ناخالص د اخلی کشور ما 7.5 د رصد  است د رحالی که 
د ر همســایه شــمال غربی ما یعنی ترکیه این نســبت به 20 
د رصد  می رســد . د لیل این اختالف فاحش د ر سهم مالیات د ر 
GDP اختــالف د ر میزان فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی 
اســت و غلبه بر این د و مســئله د ر اصالح مقررات و استفاد ه 
از سیستم های فناوری محور و پیشــرفته مالیاتی است. یکی 
از اقد امات اثرگذار د ر حل مســئله فــرار مالیاتی اتکا و اجرای 
قوانین مبارزه با پول شــویی و اصالحات الزم د ر سیستم بانکی 
اســت. اگر چنین مقرراتی منابع و محل هزینه تمام پول ها د ر 
کشور را رصد  کند ، اقتصاد  با توانمند ی بیشتری با فساد  و فرار 

مالیاتی مقابله می کند . 
امید  است که بود جه سال 98 عاری از هزینه های غیرضروری 
د ســتگاه های مختلف باشــد . برای مثال 40 ســال است که 
برای بعضی د ســتگاه ها بود جه عمرانی د ر نظر گرفته می شود  

و اکنون ســؤال این اســت که مگر فالن نهاد  و فالن د ستگاه 
به چند  ســاختمان نیاز د ارد ؟ به نظر می رســد  که د ر زمینه 
کاهــش هزینه عزم تمام حاکمیت باید  به کمک بیاید  و د ولت 
به تنهایی قاد ر به کاهش هزینه ها نیست. د ر بسیاری از شهرها 
به د لیل فشــارهای غیرمسئوالنه چند ین د انشگاه ساخته شد ه 
اســت د رحالی که آموزش وپرورش بود جه کافی برای توســعه 

مد ارس د ر آن را ند ارد . 
برای مثال د ر شــهر قم بیش از هفت د انشــگاه د ولتی وجود  
د ارد  یا د انشــگاه فرهنگیان 31 شــعبه د ر استان های مختلف 
د ارد  د رحالی که ســرانه فضای آموزشــی د ر بعضی از استان ها 
پایین است. نکته مهم د ر کاهش هزینه های بود جه جلوگیری 
از کلید  زد ن پروژه های عمرانی اســت کــه بود جه کافی برای 
به ثمر رســاند ن آن وجــود  ند ارد . نمایند ه هــای مجلس باید  
بد انند  که تغییــر عناوین طرح های عمرانــی چه هزینه هایی 
را برای کشــور به بــار می آورد . مهم این اســت که د ولت د ر 
نوشــتن بود جه و نمایند گان د ر بررسی بود جه ملی فکر کنند  
و منطقــه ای عمل کنند . بود جه جای قبیله گرایی نیســت و 
 تا جایــی ممکن باید  بــرای کاهش هزینه هــای غیرضروری 

تالش کرد .

پس از چهار نوامبر بعضی از مســئوالن 
د ر مصاحبــه با رســانه ها از این گفتند  
که عــد م تحریــم د ارو توســط امریکا 
د روغ اســت چراکه د ر عمــل با تحریم 
محد ود یت های  اعمــال  و  حمل ونقــل 
بانکــی خریــد  د ارو از طــرف خارجی 
ایرانی د شــوار و غیرممکن  برای طرف 
شد ه اســت. این حرف د رست است اما 
وارد کننــد گان د ارو پیش تــر از این از 
امکان وارد ات د ارو حتی د ر د وره تحریم 
می گفتند و البته هنوز هم حرف ما همان 
است. وارد کنند گان می توانند  راه را پید ا کنند  هرچند  امید  است که هیچ تحریمی 
بر اقتصاد  ایران اعمال نشــود . اگر مشــکالت د اخلی وارد کننــد گان از بین برود  و 
قیمت ها متناســب با هزینه های محتمل رشــد  پید ا کند ، وارد کنند گان می توانند  

راه وارد ات د ارو را پیــد ا کنند . د ر همه جای د نیا وقتی بحث د ارو به میان می آید ، 
همه منعطف تر می شوند .

هالک بانک ترکیه که مجرای اصلی انتقال پول د ارو از سال های گذشته بود ه است، 
کمــاکان اعالم کرد ه که کار را اد امه می د هد . بر اســاس قرارد اد ی که بین ایران و 
ترکیه برای فروش نفت وجود  د ارد ، موجود ی یورویی فراهم شــد ه که به گفته وزیر 
بهد اشت برای وارد ات د ارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاد ه قرار می گیرد . مشکل 
د یگر این است که بانک هایی که شرکت های فروشند ه با آن کار می کنند  از هالک 
بانکی پولی را که می د انند  برای ایران است، د ریافت کنند . ما تاکنون با چند  بانک 
کار کرد یــم و فعاًل اعالم مشــکل نکرد ه اند  چراکه تحریم را سراســری نمی د انند . 
غیرازاین از تشکیل کمیته ای د ر اروپا صحبت شد ه که قرار است چگونگی اشراف و 
کنترل امریکا بر مسائل مالی غیر از مسائل مربوط به د ارو را مورد بررسی و مذاکره 
قرار د هد  و نتیجه تالش های این کمیتــه همکاری د اوطلبانه بعضی بانک ها برای 

فروش د ارو به ایران است.
گالیه اصلی ما این اســت مســئوالن اهتمام الزم برای غلبه بر مشکالت تحریمی 

د ر فراینــد  خرید  د ارو را ند ارنــد . پیش تر قرار بود  با پولی که د ر بانک ایران و اروپا 
ذخیره شد ه د اروهای حمل بعد  از عید  سفارش د اد ه شود  چراکه د اروهای مورد نیاز 
تا عید  وارد  شــد ه اســت. اما د رنهایت با عد م همکاری د ولت د راین باره به نتیجه 
نرسید یم. به نظر می رســد  که مسئوالن شرایط بحرانی را د رک نمی کنند . د اروی 
مورد نیاز د ر د و ماه آتی ذخیره می شــود  و این برای شــرایط عاد ی اســت. اکنون 
د اروی د وماه مازاد  بر نیاز معمول ســفارش د اد ه شــد ه اســت، نقل وانتقال پول یا 
انجام شد ه یا سفارش ها تائید  شد ه اســت. بعضی از د اروها وارد شد ه و برخی د یگر 
د ر مســیر است و البته برای بخشــی هم پول کافی برای اد امه روند  وجود  ند ارد . 
این د ر حالی اســت که اگر وزارت بهد اشــت طلب های سررسید ه شد ه را د ر قالب 
پول نــه اوراق بد هی و خزانه به وارد کنند گان پرد اخــت کند ، امکان وارد ات د ارو 
باوجود  تحریم ها وجود  د ارد . حل مســائل د اخلی عامل مؤثری د ر غلبه بر مسائل 
تحریم هاست. هنوز قیمت ها اصالح نشد ه است و د ر د و سال گذشته وارد کنند گان 
هــم چنان با یوروی 3 هزار و 200 تومانی کاال وارد  کرد ه اند . این د ر حالی اســت 
که قیمت ارز بیش از 30 د رصد  افزایش یافته اســت. کسی که می خواهد  با تحریم 
مقابله کند ، راهش را پید ا می کند  اما عبور از این راه هزینه د ارد . وارد کنند گان د ر 
تالش برای یافتــن راه های مؤثرند  و البته انتظار زیاد ی هم ند ارند . آن ها به د نبال 
حاشیه سود  عاد ی هستند  که پیش تر هم د ریافت می کرد ند ، سود ی که می توانند  

با آن د ارو وارد  کنند 

شرط وارد ات د ارو د ر شرایط تحریم 

سایه تنش های منطقه ای و تحریم ایران 
و قطربر اقتصاد دبی

ترقــی اقتصادی : اقتصاد دبی برخالف ســایر شیخ نشــین های حاشــیه 
خلیج فارس تنها به نفت وابســته نیست و گردشگری، تجارت و خدمات مالی 

نقش مهمی در رشد چشمگیر آن در دهه های اخیر ایفا کرده اند.
اینکه دبی بلندترین آســمان خراش جهان، یکــی از بزرگترین فرودگاههای 
جهان و نیز بزرگترین بندر منطقه یعنی بندر جبل علی را در خود جای داده 
اســت، نشــان از تنوع اقتصاد آن دارد؛ اما به رغم همه این مزایای اقتصادی و 
تجاری، اخیراً نشــانه هایی از ورود احتمالی دبی به یک بحران جدید نمایان 
شده است. تحلیل گران می گویند عواملی همچون اشباع شدن بازار امالک و 
مســتغالت دبی از یک ســو و تنش های منطقه ای و تیره شدن روابط دولت 
مرکزی امارات با برخی کشورهای منطقه از سوی دیگر، به شدت اقتصاد دبی 

را تهدید می کنند.
شــاخص بازار بورس دبی در یک ســال اخیر حدود 20 درصد کاهش یافته 
و بورس دبــی از این لحاظ ضعیف ترین عملکــرد را در بین بازارهای بورس 
خاورمیانه داشته اســت. سقوط شرکت ســرمایه گذاری ابراج که بزرگترین 
شــرکت فعال در مرکز مالی بین المللی دبی محســوب می شــود، بر شدت 
بی اعتمادی ســرمایه گذاران افزوده اســت. تعداد مجوزهای صادرشده برای 
تأسیس شرکت های جدید به شــدت کاهش یافته و نرخ اشتغال نیز در حال 

کاهش است.
در حالی که بیش از 90 درصد جمعیت دبی را خارجی ها تشــکیل می دهند، 
بســیاری از مدارس خارجی این شیخ نشــین در حال تعطیل شدن هستند. 
شرکت های حمل و نقل بار می گویند تعداد افرادی که در حال خارج شدن از 
دبی هستند، از تعداد افرادی که وارد آن می شوند بیشتر شده است. مشاوران 
امــالک از خالی ماندن واحدهای مســکونی که هرروز بر تعدادشــان افزوده 
می شــود، شکوه می کنند. کاهش چشمگیر اجاره امالک باعث شده است که 
بازار مسکن دبی دومین بازار مسکن ضعیف جهان در سال 2017 باشد. ارزش 
سهام هلدینگ امالک و مستغالت »اعمار« نیز که بزرگترین گروه ساختمانی 

امارات به شمار می رود، در یک سال اخیر 38 درصد سقوط کرده است.
پس از بحران مالی سال 2009 که دبی را مجبور به دریافت بسته نجارت مالی 
20 میلیارد دالری از ابوظبی کرد، بانک های منطقه با احتیاط بیشتری رفتار 
می کنند. اگرچه تحلیل گران انتظار ندارند که بحرانی در مقیاس بحران قبلی 
برای دبی رخ دهد اما آنها هنوز از بابت خطراتی که از ناحیه ســقوط قیمت 
امالک و مســتغالت متوجه بانک ها می شود، احساس نگرانی می کنند. یکی 
از مدیــران دارایی در دبی می گوید اگر کمک های بانک مرکزی نبود تاکنون 

برخی از این بانک ها ورشکسته شده بودند.
البتــه در ایــن میان روند صعــودی قیمت نفت در ســال 2018 )که تا ماه 
گذشته نیز ادامه داشت(، بهبود نسبی اقتصاد بزرگترین همسایه امارات یعنی 
عربستان و نیز ساخت وسازهای گسترده مرتبط با برگزاری نمایشگاه جهانی 
2020 )اکســپو 2020( در دبی موجب شده است تا برخی فعاالن اقتصادی 
نســبت به آینده اقتصاد دبی خوش بین باشــند؛ اما حتی آنها نیز نمی توانند 
نگرانی خود را از تشــدید تنش ها در منطقه خلیج فارس پنهان کنند. اگرچه 
این منطقه طی دهه های اخیر همواره شاهد تنش و درگیری بوده اما این بار 
دبی برخالف گذشته در معرض آسیب های ناشی از تنش های منطقه ای قرار 
گرفته است. در ماه آگوســت مقامات دبی مجبور شدند اظهارات حوثی های 
یمــن مبنی بر هدف قــرار گرفتن فرودگاه دبی از ســوی هواپیماهای بدون 

سرنشین یمنی را تکذیب کنند.
سیاســت های جنگ طلبانه محمد بن زاید، ولیعهــد ابوظبی و صاحب واقعی 
قدرت در امارات، دبی را در وضعیت دشــواری قرار داده است. محمد بن زاید 
و همتایش در عربســتان یعنی محمد بن ســلمان نه تنها کشورهای خود را 
درگیــر جنگی طوالنی در یمن نموده اند، بلکه قطر را نیز به دلیل مخالفت با 
سیاست هایشان تحریم کرده اند. با تحریم قطر، دبی یکی از مهم ترین شرکای 
تجاری خود را از دســت داده است. پروازهایی که فرودگاه دبی را به فرودگاه 
پرتردد دوحه متصل می کردند، ماههاســت که لغو شــده اند. واردات قطر که 
قباًل اغلب از طریق بندر جبل علی صورت می گرفت، اکنون به طور مســتقیم 
یا از طریق بنادر کشور عمان انجام می شود. از طرفی مقامات امارات به جای 
اینکه در فکر جذب بخشــی از عواید جام جهانی 2022 قطر باشــند، سعی 
دارند در کار قطری ها برای برگــزاری موفقیت آمیز این تورنمنت بین المللی 

سنگ اندازی کنند.
روابط تجاری پرســود دبی با ایران نیز به همین طریق دچار مشــکل شــده 
اســت. دبی از محل صادرات مجدد کاالهای ســاخت دیگر کشورها به ایران 
درآمد هنگفتی کسب می کرد اما تحریم های آمریکا علیه ایران که با حمایت 
سران ابوظبی و عربستان همراه شده است، این درآمد را به میزان چشمگیری 
کاهش داده اســت. در سال های گذشته اغلب لنچ ها به صورت هفتگی کاالها 
را بین دبی و بنادر ایران جابه جا می کردند اما اینک تردد بســیاری از آنها به 
یک بار در ماه رســیده اســت. آمریکایی ها نظارت خود بر روابط مالی دبی و 
ایران را تشدید نموده اند و شش ماه قبل مأموران نظارتی اماراتی و آمریکایی 
شــبکه ای از صرافی ها را در دبی به بهانه ارتباط بــا برخی نهادهای امنیتی 
ایران تعطیل کردند.در چنین شــرایطی محمد بن راشد آل مکتوم، امیر دبی 
اقداماتی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد این شیخ نشین آغاز کرده است. به 
دستور او از افزایش شهریه مدارس خصوصی دبی جلوگیری شده و مالیات ها 
نیز کاهش یافته اســت. همچنین در راستای ترغیب خارجی ها به ماندن در 
دبی، مدت ویزای کاری آنها افزایش یافته و بخشی از محدودیت های گذشته 
برای آنها در زمینه مالکیت شــرکت ها برداشته شده است. امیر دبی امیدوار 
است سرمایه گذاران چینی را به دبی بکشاند و این در حالی است که چینی ها 
مشــغول توســعه بندر الدقم عمان هســتند؛ بندری که به کشتی ها امکان 
می دهد که دبی را دور بزنند. البته باید اذعان داشت که این عوامل تنها عوامل 
تعیین کننده برای آینده اقتصادی دبی نیستند، چرا که هرچه حکومت مرکزی 
امارات خود را بیشتر درگیر تنش های سیاسی منطقه کند، دبی نیز ناخواسته 
بیشــتر درگیر این تنش ها می شود. اگرچه دبی در گذشته همواره به نوعی از 
تنش های منطقه منتفع شده است اما اکنون این خطر وجود دارد که اقتصاد 

این شیخ نشین ثروتمند به جدیدترین قربانی تنش های منطقه بدل شود.

 اصالح سازه های ذهنی 
نقطه آغازین توسعه

ترقی اقتصادی : فرشــاد مؤمنی در این جلسه با تأکید بر این که در میان 
اقتصاددانان توســعه ای، پرطرفدارترین رویکرد  همانا تقدم امر اجتماعی بر 
ســایر امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اســت، اظهارکرد: توسعه، دانشی 
بین رشته ای است و توسعه یافتگی، امر اجتماعی -در حال حاضر- نسبت به 

هر دوره تاریخی دیگر، از ضریب اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی ضمن بسط دیدگاه های خود با محوریت قراردادن تمهیدات نهادی و در 
عصر انقالب دانایی، نقطه آغازین توسعه در ایران را، اصالح سازه های ذهنی 

عموم مردمان جامعه و در هر جایگاه و مقام اجتماعی دانست.
وی با مقدم دانســتن جایگاه عدالت، نســبت به آزادی، خاطرنشــان کرد: 
پروبلماتیک علوم انســانی و اجتماعی در قرن بیســت ویکم از سمت آزادی 
به عدالت، تغییر جهت داده که بیش از همه تابع تحوالت موج سوم انقالب 

صنعتی یا همان انقالب دانایی است.
به گفته مدیر مؤسســه مطالعاتی دین و اقتصاد و به نقل از شهید بهشتی، 
این آزادی اســت که میوه درخت عدالت است. مؤمنی در بخش دیگری از 
صحبت های خود به تبیین سطوح تحلیلی کالن، ُخرد و توسعه ای طرح شده 
در علم اقتصاد پرداخت و با تشــریح جزئیات ســطح تحلیل توسعه، کانون  
اصلی تمرکز این ســطح تحلیل، یعنی روش شناسی را توضیح داد و افزود: 
در ایران با مطالعات توســعه به  مثابه رشته ای علمی برخورد نمی شود و این 

مهم ترین وجه غربت اندیشه توسعه ای در ایران امروز است.

ترقی اقتصــاد ی : د رحالی که د ر ماه های گذشــته بارها 
شاهد  اعتراضات کارگران د ر شهرهای مختلف بود ه ایم و د ر 
روزهای گذشــته این اعتراضات د ر برخی از مناطق همچون 
شــوش و اهواز به د لیل پرد اخت نشــد ن چند ین ماه حقوق 
کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و فوالد  اهواز افزایش یافته 
است، به نظر می رسد  نهاد های مسئول د ولتی برنامه اساسی 
برای برون رفت از این شرایط ند ارند  و هرچند  ماه یک بار د ر 
برابر این اعتراضات به مســکن های کوتاه مد ت و کمک های 
مقطعی اکتفا می کنند ، اقد اماتی که د ر د و ســال گذشــته 
چند ین بار د ر ارتباط با اعتراضــات کارگران کارخانه هپکو 

اراک هم شاهد  آن بود ه ایم. 
به اعتقاد  کارشناســان بخشی ازآنچه د ر سال های گذشته با 
عنوان خصوصی سازی صورت گرفته د ر بسیاری از مواقع به 
افراد ی اصلح و با اهلیت و تخصص کافی نبود ه است و همین 
موضوع باعث شد ه تعد اد  زیاد ی از این مجموعه های صنعتی 
با مشکالت عد ید ه ای روبه رو شوند  که از آن جمله می توان به 
پرد اخت نکرد ن حقوق کارگران، تعد یل نیرو و حتی تعطیلی 
مجموعه ها اشــاره کرد . اتفاقاتی که د ر برخی از شــهرهای 
کشــور د ر ماه های گذشته تبعات اجتماعی و اقتصاد ی را به 
د نبال د اشته است و نمونه هایی از آن را د ر منطقه هفت تپه 
د ر شهرستان شوش د ر استان خوزستان می بینیم. کارخانه 
نیشکر که روزی به عنوان ســمبل توسعه این منطقه شکل 
گرفت و روی تپه های باســتانی این منطقه جا خوش کرد ، 
حاال به یکی از معضالت در استان خوزستان بد ل شد ه است 
که به نظر می رســد  باید  د ولت و مسئوالن محلی راهکاری 

برای حل آن پید ا کنند .

به گــزارش اتاق تهران ،یکــی از خبرنگارانی که برای تهیه 
گــزارش چند  ماه پیش بــه این منطقه ســفرکرد ه بود  د ر 
گزارشی نوشته بود  د ر تمام فروشگاه های منطقه د فترچه های 
خرید  نسیه به سیاهه ای از عد م پرد اخت ها تبد یل شد ه است 
و کارگران بــرای زند گی روزانه خود  بــه عالم و آد م بد هی 
د ارند  د رحالی که هرروز سرکار می روند  ولی چند ین ماه است 
حقوق و د ستمزد ی د ریافت نکرد ه اند . به اعتقاد  کارشناسان 
باوجود اینکه بســیاری از کارخانه ها و صنایعی که هم اکنون 

د چار مشــکل شــد ه اند  خصوصی یا خصولتی هستند ، این 
د ولت اســت که برای حفظ آرامش کشــور باید  پا به مید ان 
بگــذارد  و از طریق وزارتخانه های صنعت، معد ن و تجارت و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی فکری اساسی برای حل مشکالت 
کارخانه ها و مجموعه های صنعتی همچون نیشکر هفت تپه، 

فوالد  اهواز، هپکو و... کند .
عالوه بــر اعتراضات کارگــری د ر برخــی از مجموعه های 
صنعتی به عد م پرد اخت چند ماهه حقوق و د ســتمزد ؛ د یگر 

چالش مهمی که هم اکنون کارگران با آن روبه رو هســتند ، 
مشــکالت معیشــتی به د لیل افزایش هزینه های زند گی و 

جهش تورم د ر کشور است. 
فعــاالن و تشــکل های کارگــری از نیمه تیرمــاه و بعد  از 
افزایــش یک بــاره قیمــت د الر و ارزهای د یگر د ر کشــور 
و د ر پــی آن افزایش تورم د ر کشــور خواســتار تشــکیل 
شــورای عالی کار و بررســی راه هــای افزایــش حقوق و 
د ســتمزد  کارگران شــد ند ؛ موضوعی کــه د ر عمل تاکنون 
به نتیجه نرســید ه اســت و به بن بســت خورد ه. د راین بین 
حتی جلســه ای کــه با حضور وزیــر  جد ید  تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی و نمایند گان کارگــران و کارفرمایان برگزار 
 شــد  هم به نتیجه نرســید  و بررســی این موضوع  به بعد

موکول شد . 
به اعتقــاد  نماینــد گان کارگران موضوع افزایــش و ترمیم 
حقوق کارگران د ر حال تبد یل شد ن به یک چالش جد ی د ر 
کشــور است آن هم د ر شرایطی که به ماه های پایانی سال و 
تصمیم گیری د رباره حقوق و د ســتمزد  سال آیند ه )1398( 

نزد یک می شویم. 
علی خد ایی، عضو کارگری شــورای عالی کار معتقد  است: 
تعلل د ر ترمیم د ســتمزد  باعث می شود  بحث های مربوط به 
جبران هزینه معیشت کارگران عمال با تعیین مزد  98د ر پایان 
سال تالقی کند  و نتیجه آن چیزی جز بن بست مزد ی نباشد  
چراکــه د ر این صورت باید  هم افزایش مزد  98 و هم جبران 
هزینه های معیشت د ر سال 97مد نظر قرار بگیرد  و این یعنی 
 افزایش شــد ید  د ستمزد  برای ســال 98 که یقیناً شوک آور 

خواهد  بود .

کارگران بازنده بزرگ خصوصی سازی
مشکالت معیشتی کارگران ادامه دارد

کارشناس اقتصاد ی
ناصر ریاحی

 تحلیل گر اقتصاد ی
مهد ی پازوکی

جای خالی ایران د ر بازار صکوک بین المللی

بد عهد ی چالشی برای انتشار مجد د  صکوک ارزی 

د ولت بود جه سال آیند ه را چگونه بنویسد ؟

ایـــراناقتصــاد2
گزارش
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ترقی اقتصاد ی : صنایع پیشــرو بــازار د ر ماه های اخیر 
عمد تــا با ابهاماتی مانند  مشــکالت نقــل و انتقال پول و 
محد ود یت های حمل و نقل مواجه شد ه اند  و کاهش قیمت 

ارز و نفت هم افزون بر آن، ریزش بازار را تشد ید  کرد 
ســید  مصطفی صفاری، مد یرعامل شــرکت سبد گرد ان 
ســرمایه ایرانیان با بیان اینکــه د ر حال حاضر بازار د چار 
رخوت اطالعاتی اســت، توضیــح د اد : این رخوت تا پایان 
آبان ماه که گزارش های ماهانه منتشــر می شــود ، اد امه 
خواهد  د اشــت. 13 آبــان د ور د وم تحریم ها آغاز شــد  و 
مرد م منتظر هستند  تا اثرات این تحریم ها را بر شرکت ها 

ببینند .
او اد امه د اد : کانال انتقال پول به اروپا هم موضوعی اســت 
که باید  تعیین تکلیف شــود  و مرد م منتظر این مساله هم 
هســتند . بنابراین از آنجا که اطالعات وجود  ند ارد ، به نظر 
می رســد  این وضعیت تا پایان آبان ماه اد امه د اشته باشد . 
البته باید  توجه د اشــت که اکنون اصــالح قیمت ها برای 

خرید  مجد د  هم د ر حال رخ د اد ن است.
این کارشناس بازار ســرمایه د ر رابطه با پیش بینی آیند ه 
بورس گفت: پایان آذر ماه همزمان با انتشــار گزارش های 
9ماهه و صورت ســود  و زیان شــرکت ها می توان قضاوت 
کرد  که کد ام شــرکت ها رشــد  خواهند  د اشــت. به نظر 
می رسد  سه ماهه پایان سال برای بازار مثبت و زمان رشد  

باشد .
بازار  سرد رگم است

محمد  وطن پور، عضو موظف هیات مد یره شــرکت تامین 

ســرمایه ســپهر د ر رابطه با روند  اخیر بورس گفت: بازار 
سرمایه د یرتر و شــد ید تر از د الر واکنش نشان می د هد  و 
د یرتر از د الر هم برمی گرد د .او نسبت به آیند ه بازار اظهار 
امید واری قطعی نکرد  و توضیح د اد : تعد اد  سرمایه گذاران 
و مد یران پرتفوی کم تجربه د ر بازار زیاد  است و به همین 

د لیل زمانی که بازار رونــد  منفی را د ر پیش می گیرد ، به 
راحتی برنمی گرد د .

جوالن ابهام د ر بازار
وحید  حسن پور، مد یرعامل شــرکت کارگزاری صباجهاد  
رونــد  این روزهای بــورس را متاثــر از متغیرهای اصلی 

اقتصاد  د انســت و گفت: شرایط بازار سرمایه همواره متاثر 
از متغیرهــای اصلی اقتصاد  همچــون نرخ ارز بود ه که د ر 
حال حاضر روند  کاهشی این متغیر منجر به تغییر انتظار 
ســرمایه گذاران د ر ارزیابی خود  از شــرکت های مختلف 

حاضر د ر بورس ها شد ه است. 
او اد امه د اد : از طرفی صنایع پیشــرو بازار د ر ماه های اخیر 
که عمد تا شــرکت های با فــروش صاد رات محور را د ر بر 
می گیرد ، عمد تا با ابهاماتی مانند  مشــکالت نقل و انتقال 
پــول و محد ود یت های حمل و نقل مواجه شــد ه اند . افت 
قیمت نفت خام و د ر کنار آن سایر مشتقات نفتی و فلزات 
آهنی و غیر آهنی نیز توانســته اســت تاثیر منفی سایر 

متغیرها را تشد ید  کند . 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند  ورود  نقد ینگی 
به بورس گفت: به نظر می رســد  جریان نقد ینگی ورود ی 
به بورس توســط اشــخاص حقیقــی جای خــود  را به 
سرمایه گذاران حقوقی با نگاه حمایتی د اد ه که با طوالنی تر 
شد ن شرایط فعلی به نظر می رسد  قد رت خرید اران د ر این 

بخش نیز کاسته خواهد  شد . 
حســن پور تاکید  کرد : د ر حال حاضر بازار منتظر اخباری 
مثبت چه د ر حوزه سیاســی همچــون موضوع CFT  و 
چه د ر حوزه اقتصاد ی همچون موضوعات افزایش نرخ د ر 
برخی صنایع یا اخباری مبنی بر برنامه های افزایش سرمایه 
و اصالح ســاختار د ر صنایع بانکی اســت که می تواند  از 
خروج نقد ینگی از تمام صنایع د ر بازار ســرمایه کشــور 

جلوگیری کند .

ترقی اقتصاد ی : عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: بورس کاال می تواند  
تاثیر بسزایی د ر رشد  کیفیت محصوالت تولید ی د ارد .

حبیب اهلل نیکزاد ی پناه د ر گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، افزود : خوشبختانه 
هر کاالیی با هر کیفیت و بســته بند ی قاد ر به عرضه د ر بورس کاال نیست بنابراین 
وقتی قرار اســت که تنها کاالهای باکیفیت وارد  بورس کاال شــود ، تولید کنند ه به 

منظور فروش محصول با قیمت بهتر، ترغیب به تولید  باکیفیت تر می شود .
وی گفــت: طــی ماه های گذشــته بــا افزایــش بی رویــه قیمــت محصوالت 
کشــاورزی مواجــه بود ه ایــم کــه اگــر بخشــی از رشــد  قیمت هــا منطقــی 
 بــود ه اســت، امــا عمــد ه آن بــی منطــق و بــه د لیــل رفتارهــای د الالن د ر 

بازار بود ه است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید  کرد : 11 سال پیش د ر کشور بورس کاالی 
ایران راه اند ازی شد  که بیشتر د ر حوزه بازار فلزات و پتروشیمی از ظرفیت های این 
بورس اســتفاد ه شد ، اما به د لیل ساختار سنتی بازار کشاورزی، توجه به بورس کاال 
د ر این حوزه با تاخیر روبه رو شد  و حد ود ا طی سه سال اخیر شاهد  ورود  پرحجم و 

رونق برخی محصوالت کشاورزی د ر بورس هستیم.
نیکــزاد ی پناه اظهار کرد : راه مقابله با نابســامانی های فعلی د ر بازار کشــاورزی و 
جلوگیری از فعالیت د الالن قد رتمند ، ایجاد  شــفافیت د ر د اد  و ستد ها است که از 
این رو انجام اقد امات الزم برای تمرکز معامالت محصوالت کشاورزی د ر استان های 
مختلــف د ر بورس کاال به مــرور باعث تعاد ل بازارها و حمایــت از تولید کنند گان 

می شود .
ایــن نمایند ه مجلــس معتقد  اســت، باید  به گونــه ای عمل کنیم کــه د ر چند  
ســال آینــد ه وقتی اعالم شــد ، فالن محصول کشــاورزی د ر بــورس کاال عرضه 
شــد ه اســت، نماد  کیفیت مرغوب و قیمت د رســت د ر ذهن همــه نقش ببند د  
و مرد م نیز بد انند  محصوالت کشــاورزی که د ر سراســر کشــور د ر بورس عرضه 
می شــود ، د ارای اســتاند ارد  مشخص هســتند ؛ این مهم، خوشــنامی عرضه های 
 بورســی را به د نبال خواهد  د اشــت و نوعی بازاریابی برای شــرکت ها برتر ایرانی 

خواهد  بود .
نیکزاد ی پناه اظهار کرد : از ابتد ای راه اند ازی بورس کاال، شــاهد  تولد  شفافیت د ر 
بازارهای مختلف بود ه ایم، امــا د ر آن زمان به د لیل وجود  تولید کنند گان خرد ه پا 
و پرشــمار و موضوعات انبارد ای، د رجه بند ی و بســته بند ی، قاد ر به عرضه تمام 
محصوالت د ر بورس نبود یم، اما امروز شــرایط متفاوت شد ه و معامالت قبض انبار 
نیز د ر بــورس جریان د ارد  و می توان از گواهی ســپرد ه کاالیی نیز د ر بورس کاال 

بهره برد .
این عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس افزود : باید  به منظــور حمایت از حقوق 
کشاورزان و تغییر سطح د رآمد ی این قشر زحمت کش، زمینه عرضه اقالم بیشتری 
از محصوالت د ر بورس را فراهم کرد  که عالوه بر حمایت مجلس و د ولت، تشکل ها 

نیز باید  پای کار بیایند .
نیکزاد ی پناه گفت: اینکه با رونق معامالت هر محصولی د ر بورس کاال، شاهد  برخی 
مخالفت ها هســتیم امری کامال طبیعی است چراکه متاسفانه د ر اقتصاد  غیرشفاف 
ما، ســود  عد ه ای د ر بی نظمی و معامالت پنهانی اســت که از این رو با شــفافیت 
معامالت د ر بورس، شــاهد  حذف این افراد  و رسید ن سود  واقعی به تولید کنند گان 

هستیم.

رخوت اطالعاتی د ربورس 
ابهام و ناامید ی بر بورس سایه افکند 

 تاثیر بسزای بورس کاال 
د رافزایش کیفیت محصوالت تولید ی 

ترقی اقتصاد ی : رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت:د ربود جه 97 قرار بود  
4500 میلیارد  تومان بفروشیم، اّما حد ود  60د رصد  آن محقق شد ه است. نمایند ه 
د زفــول هم گفت: د ولت ســاالنه 14 میلیارد  تومان به شــرکت هفت تپه یارانه 

می د هد .
میرعلی اشــرف عبد اهلل پوری حسینی با اشــاره به اینکه سند ی وجود  ند ارد  که 
روند  خصوصی ســازی را ارزیابی کرد ه باشد ، افزود : د ر سال 1395 از د و موسسه 
خواســتیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی ســازی را ارزیابی و نتیجه گیری 

کنند .
وی اد امــه د اد : آنها حد ود  92 واحد  خصوصی بــه صورت کنترلی یعنی بیش از 
50د رصد  واگذار شد ه را ارزیابی کرد ند  و به این نتیجه رسید ند  که سطح اشتغال 
د ر ایــن واحد ها، حد ود  2 د رصــد  د ر مجموع بهره وری کل د ر بالغ بر 50 د رصد  

این واحد ها افزایش یافته است.

پوری حســینی گفت: اجرای سیاســت های اصل 44 قانون اساسی د ر 12 سال 
گذشــته موفق نبود  اّما علت آن ســازمان خصوصی سازی و یا بنگاه های واگذار 
شد ه نیســت بلکه علت این است که اجازه نمی د هند  خصوصی سازی کار خود  

را انجام د هد .
وی افزود : قرار بود  تا ســال 89 شرکت های گروه یک و تا سال 93 شرکت های 
گروه د و واگذار شــود  اما اکنون د ر سال 97 هنوز 600 بنگاه واگذار نکرد ه د اریم 

بنابراین از اهد اف تعیین شد ه، خیلی عقبیم و باید  سریعتر انجام د هیم.
پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه د ولتی 
بود ن این بنگاه اقتصاد ی د ر زمان واگذاری آن به بخش خصوصی د ر ســال 97  
هفت ماه حقوق معوق و 345 میلیارد  تومان زیان انباشــته بود  که 170 میلیارد  
را د ولت پول د اد ه بود  تا روی پای خود  بایســتد  و 150 میلیارد  تومان بد هی به 
ســازمان تامین اجتماعی د اشــت اما اکنون نســبت به آن موقع وضعیت بسیار 

بهتر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود : سازمان خصوصی سازی د ر مورد  واگذاری 
بنگاه های د ولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد  هم خالف ند اشــته 

است.
پوری حســینی گفت: د ر تصمیم گیری های اقتصاد ی کشــور اشتباهاتی وجود  

د ارد  که باید  برطرف شود .
انحراف از سیاست های اصل 44

عباس پایی زاد ه عضو کمیســیون حمایت از تولید  ملی مجلش شورای اسالمی 
گفت: آن چه که د ر سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی د رباره خصوصی 

سازی ذکر شد ه با آنچه که د ر عمل انجام شد ه است به شد ت فاصله د ارد .
وی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی به د رستی انجام نشد ه و ما را به 
هد ف نرساند ، افزود : هنوز نحوه واگذاری شرکت های د ولتی را به بخش خصوصی 
یاد  نگرفتیم و نمی توانیم به د رستی آن را اجرا کنیم و هزنیه این موضوع را د ولت 

و کارگران این شرکت ها می پرد ازند .

پایی زاد ه گفــت: یک از علل ناکامی اجرای اصل 44، شناســایی نکرد ن بخش 
خصوصی توانمند  د ارای اهلیت مالی و فنی است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید  ملی مجلس شورای اسالمی افزود : د ولت ساالنه 
14 میلیارد  تومان به شــرکت هفت تپه یارانه می د هد . سازمان خصوصی سازی 

باید  بر این شرکت نظارت کند  تا اشتغال مرد م حفظ شود .
پایی زاد ه گفت: کشــت و صنعت مغان باید  به مرد م واگذار می شد  اما به بخش 

خصوصی واگذار شد ه که به اهلیت آن شک د اریم.
نباید  سیاست های اصل44را زیر سوال برد  

علی آقامحمد ی عضو تشــخیص مصلحت نظام گفت: مبنای ما اجرای سیاست 
های کلی اصل 44 قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.

آقامحمد ی با بیان اینکه برخی واگذاری های به بخش خصوصی ، موفق و برخی 
هم ناموفق بود  و نواقصی د اشت، افزود : صالحیت افراد  برای واگذاری بنگاه ها به 

آن ها باید  به د رستی ارزیابی و بررسی شود .
وی تاکید  کرد : نباید  سیاســت های اصل 44 را زیر ســئوال ببریم بلکه باید  د ر 

اجرای آن به د رستی عمل کنیم.
مقد مــات  بایــد   کــرد :  اضافــه  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  عضــو 
واگــذاری بنــگاه هــا را فراهــم کنیــم تــا د چــار تبعــات ناشــی از تغییر 
آن  کارگــران  و  بنــگاه حفــظ شــود   آن  اشــتغال  و  نشــویم   مد یریت هــا 

د چار مشکل نشوند .
اشکال د ر واگذاری ها 

محمد  حســن نژاد  عضو کمیســیون اقتصاد ی مجلس شورای اسالمی نیز گفت: 
هد ف از خصوصی سازی واحد های اقتصاد ی د ولتی، پیشرفت آن واحد ها ،افزایش 

سود آوری و بهره وری بود ه است.
وی افزود : واگذاری بنگاه هایی مانند  ماشــین ســازی و کشت و صنعت مغان و 
هپکو و پتروشیمی کرمانشاه و پاالیشگاه به د رستی انجام نشد ه است و روی همه 

آنها تحقیق و تفحص د ر حال انجام است.

ترقی اقتصاد ی: شــبکه کانون های تفکر ایران د ر نامــه ای به وزیر نفت، ضمن 
قد رد انی از تالش های این وزارتخانه برای تحقق عرضه نفت د ر بورس به عنوان یکی 
از راهبرد های بی اثر کرد ن تحریم ها، پنج پیشنهاد  برای افزایش جذابیت و اثرگذاری 

این سازوکار ارائه د اد .
شــبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( با ارســال نامه ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت 
ضمن قد رد انی از تالش های صورت گرفته د ر وزارت نفت و سایر د ستگاه های مرتبط 
برای تحقــق عرضه و فروش نفت خام د ر بورس به عنوان یکی از راهبرد های بی اثر 
کــرد ن تحریم ها، پنج پیشــنهاد  برای افزایش جذابیت این ســازوکار برای فعاالن 
تجارت نفت و گســترش عمق و میزان اثرگذاری آن ارائه د اد . د ر بخش پایانی این 
نامه آمد ه است: »امید  اســت با اد امه اقد امات مثبت صورت گرفته و تقویت آن، به 
زود ی شــاهد  عرضه و فروش تمامی نفت خام و میعانــات گازی صاد راتی ایران د ر 
بورس و به باالترین قیمت ممکن باشــیم«. متن کامل ایــن به وزیر نفت د ر اد امه 

آمد ه است:
جناب آقای مهند س زنگنه

وزیر محترم نفت
با سالم و احترام؛

به اســتحضار می رساند  د ر شرایطی که کشور ایران با بد عهد ی های کشورهای غربی 
د ر پروند ه هســته ای و بازگشت تحریم ها مواجه شــد ه است، پیگیری اقد امات الزم 
برای بی اثر کرد ن تحریم ها مهمترین راهبرد  کشور خواهد  بود . این راهبرد ها عموماً 
د ر شــرایط غیرتحریمی نیز برای کشور ضروری اند . عرضه نفت خام د ر بورس یکی 

از این راهبرد ها اســت که پیگیری تحقق آن توسط وزارت نفت نشان د هند ه اراد ه و 
عزم جد ی این وزارت خانه برای تقویت زیرســاخت های قد رت اقتصاد ی و شایسته 
تقد یر است. اکنون پس از د و عرضه موفق محموله های نفت خام د ر بورس انرژی و 
به فروش رفتن تمامی یک میلیون بشــکه مقرر، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی 
اقتصاد ی سران قوا، ضمن قد رد انی از تالش های صورت گرفته د ر وزارت نفت و سایر 
د ســتگاه های مرتبط برای تحقق عرضه و فروش نفت خام د ر بورس، د ر اد امه برخی 
پیشــنهاد ها برای افزایش جذابیت این سازوکار برای فعاالن تجارت نفت و گسترش 

عمق و میزان اثرگذاری این سازوکار ارائه می شود :
1- تد اوم و ثبات عرضه: سرمایه گذاری بخش خصوصی د ر سازوکار خرید  نفت خام 
از بــورس و ایجاد  روابط و زیرســاخت های الزم برای فعالیــت د ر این بازار نیازمند  
اطمینان از تد وام و ثبات عرضه اســت. بنابراین پیشنهاد  می شود  وزارت نفت با اخذ 
مجوزهای الزم، اعالم کند  که تا حد اقل تا 5 ســال د رصد  مشخصی از صاد رات نفت 

خود  را به صورت منظم )مثال هفتگی( د ر بورس عرضه خواهد  کرد .
2- تنوع د ر حامل های عرضه شــد ه: تنوع نوع محموله های عرضه شد ه این امکان را 
فراهم می کند  تا فعاالن حوزه های مختلف تجارت نفت امکان حضور د ر این بازار را 
د اشته باشند  و تعد اد  و ابعاد  شرکت های فعال د ر فرآیند  خرید  نفت خام افزایش یابد . 
بنابراین پیشــنهاد  می شود  محموله های میعانات گازی صاد راتی و نفت خام سنگین 

صاد راتی نیز به عرضه های فعلی اضافه شود .
3- افزود ه شــد ن امکان تســویه کامل به ریال: امکان تســویه ریالی نیز باعث 
می شــود  زمینه برای حضور شــرکت های بیشــتری د ر فرآیند  معامالت نفت 

د ر بورس فراهم شــود . زیرا برخی از فعاالن ممکن اســت برای تسویه ارزی با 
مشــکالتی مواجه باشــند  یا مخاطره این نوع از تسویه را باال ارزیابی کنند  و د ر 

نتیجه وارد  فرآیند  معامالت نشوند .
4- کاهــش حجــم پایه و ایجاد  بازار ثانویه: پیشــنهاد  می شــود  نفت خام د ر 
قالب حواله هایی کم حجم )مثال 1000 بشــکه ای( و قابل انتقال به غیر عرضه 
 شــود  و خرید اران این امکان را د اشته باشــند  تا د ر یک بازار ثانویه حواله ها را 

خرید  و فروش کنند . 
تحویل نفت خام تنها د ر صورتی انجام خواهد  شــد  که حجم مجموع حواله های د ر 
اختیار یک شــخص حقوقی به حد اقل مشــخصی )کمترین حجم محموله( رسید ه 
باشــد . د ر این صورت هم امکان شناسایی خرید اران نفت خام کاهش می یابد  و هم 
این امکان به وجود  می آید  تا افراد  بیشــتری وارد  معامالت نفت خام شــوند  و وجه 

آن را نقد  بپرد ازند .
5- د یپلماســی عمومــی و توضیح ســازوکار عرضــه نفت خام د ر بــورس: تبیین 
مزیت ها و ویژگی های مثبت عرضه نفت خام د ر بورس باعث می شــود  شــرکت ها و 
ســرمایه گذاران بیشتری با آن آشنا شــوند  و انگیزه الزم برای حضور د ر این بازار را 
پید ا کنند . بنابراین پیشــنهاد  می شود  شــرکت ملی نفت و شرکت بورس انرژی به 
صورت فعال با برگزاری جلســات، روید اد ها و حضور د ر رســانه های عمومی ابعاد  و 

ویژگی های سازوکار حاضر را تشریح کنند .
امید  است با اد امه اقد امات مثبت صورت گرفته و تقویت آن، به زود ی شاهد  عرضه 
و فــروش تمامی نفت خام و میعانــات گازی صاد راتی ایران د ر بورس و به باالترین 

قیمت ممکن باشیم.
 اواســط مرد اد ماه، شبکه کانون های تفکر ایران با انتشار گزارشی تحلیلی د رباره 
تحریم هــای آمریکا د ر زمینه فروش نفت ایــران و روش های مقابله با آن، تاکید  
کــرد ه بود  که فروش ریالی نفت د ر بورس، بهترین راهکار برای بی اثر کرد ن این 
تحریم هاســت و ضرورت د ارد  هر چه ســریع تر توسط شــرکت ملی نفت ایران 

اجرایی شود .

ترقــی اقتصاد ی : مد یر یــک صند وق ســرمایه گذاری مبتنی 
بر ســکه طال گفت: اوراق گواهی سپرد ه ســکه طال قابل معامله 
د ر بــورس کاال حکــم ســکه طال را به صــورت فیزیکــی د ارد  
 و ســرمایه گذاران بــه راحتی می تواننــد  این گواهــی را خرید  

و فروش کنند .
مســعود  فاضلی نیا گفت: عالوه بر بازار آزاد  و ســنتی افراد ی که 
عالقمند  بــه ســرمایه گذاری د ر بازار طال هســتند  می توانند  از 
ظرفیت های بورس کاال و ابزارهــای موجود  د ر این بازار از جمله 
اوراق گواهی ســپرد ه سکه طال و صند وق های سرمایه گذاری طال 
اســتفاد ه کنند  که مزایای بیشتری نســبت به بازار آزاد  د اشته و 

ریسک کمتری سرمایه گذاران را تهد ید  می کند .
عضو هیات مد یره کارگزاری توســعه معامالت کیان افزود : بر این 
اساس اگر فرد ی تصمیم به خرید  سکه د ر قالب و ساختاری بغیر 
از بازار ســنتی به د لیل ریسک های مختلف د ارد ، می تواند  از این 

ابزارها استفاد ه کند .

وی د ر خصوص نحوه اســتفاد ه از اوراق گواهی سپرد ه سکه طال 
اذعان د اشت: بد ین منظور د ارند ه سکه طالی بهار آزاد ی می تواند  
سکه های خود  را به خزانه یکی از بانک های طرف قرارد اد  و مورد  
تایید  بورس تحویل د اد ه و پس از اصالت سنجی سکه توسط خزانه 
بانک، یک قبض د ریافت کند . این قبض تبد یل به گواهی سپرد ه 

بانام، به نام د ارند ه سکه شد ه و د ر بورس قابل معامله می باشد .
فاضلی نیا اد امه د اد : بر این اســاس نیز د ارند ه گواهی هر زمان که 
اراد ه کند  می تواند  ســکه خود  را از خزانه بانک تحویل بگیرد  و یا 
اقد ام به خرید  و فروش این گواهی کند . به گفته این کارشــناس 
بازار سرمایه، اوراق گواهی سپرد ه سکه قابل معامله د ر بورس کاال 

حکم سکه طال را به صورت فیزیکی د ارد  و مرد م و سرمایه گذاران 
به راحتی می توانند  این گواهی را بد ون محد ود یت خرید  و فروش 

کنند .
وی اضافه کرد : شاید  یکی از بزرگترین مزایای این اوراق بویژه د ر 
حوزه سکه این باشد  که شما نیاز ند ارید  به صورت فیزیکی د ارایی 
خــود  را حمل و نقل و جابجا کنید  که د رد ســرهای خود  را د ارد . 
بنابرایــن به راحتی می توانید  این گواهی هــا را بد ون د رآورد ن و 

گذاشتن مد اوم کاال د ر انبار، د اد وستد  کنید .
مد یر صنــد وق ســرمایه گذاری مبتنی بر ســکه طــالی کیان 
افزود : از ســوی د یگر نگهد اشــتن کاالیی مانند  طــال همواره با 

ریســک های مختلفی از جمله ســرقت، گم شــد ن، هزینه پولی 
و مکانی نگهد اری و ... همراه اســت. بــه همین جهت اگر حتی 
اوراق گواهی ســپرد ه ســکه طال پس از ثبت نزد  کارگزاری گم 
شــود ، اطالعات شــما د ر سامانه ای ثبت شــد ه است و مالک آن 
 د ارایی هســتید  و تا زمانی که نخواهید  آن کاال را بفروشید  تحت 

مالکیت شما است.
به گفته وی، عالوه بر این شما د ر بازار سنتی زمانی که سکه  طال 
خرید اری می کنید  و تصمیم به فــروش آن د ارید ، تفاوت قیمت 
خرید  و فروش رقم قابل توجهی می شود ، د ر صورتی که د ر بورس 
کاال د ر خصوص اوراق گواهی سپرد ه سکه طال این تفاوت فاحش 

 نیست. ضمن این که حضور واسطه ها و د الالن نیز د ر این بازار کمتر 
به چشم می خورد .

فاضلی نیــا افزود : بــه د لیل این که عرضه و تقاضــا تعیین کنند ه 
قیمــت نهایــی اســت و حضــور د الالن و واســطه ها د ر ایــن 
بــازار کمتــر مشــاهد ه می شــود ، واقعــی شــد ن قیمت هــا 
 نیــز از د یگــر مزایــای اوراق گواهــی ســپرد ه ســکه طــال و 

د اد وستد  آن است.
وی به ایبنا گفت: نکته مهم و قابل توجه د یگر این که مشــکالت 
بازار ســنتی از جمله ســرقت، تقلبی بود ن ســکه، پایین بود ن 
کیفیــت آن و ... د ر بازار اوراق گواهی ســپرد ه ســکه طال وجود  
نــد ارد  و با بررســی هایی که کارشناســان بانک بــرای د ریافت 
ســکه ها انجام می د هنــد ، می توان با آســود گی خاطر از کیفیت 
 و عیــار طالی ســپرد ه شــد ه، اقد ام بــه د اد وســتد  اوراق و نیز 

تحویل آنها کرد .

خصوصی سازی مقصر نیست 

ناکامی د ر اجرای سیاست های اصل 44

با ارسال نامه ای به وزیر نفت مطرح شد 

راه هایی برای افزایش جذابیت عرضه نفت د ر بورس

مزایای سرمایه گذاری د ر اوراق گواهی سپرد ه سکه طال

گزارش
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 63 - نیمه اول آبان 1397

ترقی اقتصاد ی : کاهش نرخ ســود  بانکی از سوی بانک 
مرکزی د ر تابستان سال گذشــته یکی از عواملی بود  که 
ســبب شــد  حجم انبوهی از نقد ینگی به سمت بازارهای 
پرســود تر چون ارز و سکه حرکت کند . رئیس کمیسیون 
اقتصاد ی اما معتقد  است باتوجه به شرایط فعلی بازار می توان 
بخش قابل توجهی از نقد ینگی را به سمت بازار سرمایه که 
د ر ماه های اخیر نیز رشد  خوبی را به مد د  افزایش قیمت د الر 
تجربه کرد ه  اســت، هد ایت کرد . . اما د ر سوی د یگر ماجرا 
اقتصاد د انانی قرار د ارند  که معتقد ند  با انحصار موجود  مسیر 
هد ایت نقد ینگی به بورس پر از ســنگالخ و ناهموار است. 
این د سته از اقتصاد د انان معتقد ند  باوجود  انحصار 70د رصد  
نقد ینگی د ر د ست تنها یک د رصد  افراد  که آنها نیز به سود  
شخصی شــان فکر می کنند ، بعید  به نظر می رسد  بتوان به 
راحتی حجم زیاد ی از پول های سرگرد ان را وارد  بورس کرد .

  پیش تر عبد ا... مشــکانی، کارشناس مسائل اقتصاد ی نیز با 
پیش بینی رشــد  27د رصد ی نقد ینگی به ایسنا گفته بود  که 
شاخص نقد ینگی د ر سال آتی به حد ود  2200هزارمیلیارد تومان 
می رســد . هرچند  محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصاد ی مجلس با اعالم این مطلب که براســاس آمار روزانه 
400میلیارد  رالد  منابع به بازار ســرمایه اضافه می شود ، ابراز 
امید واری کرد ه کــه د ر وضعیت فعلی بازار می توان نقد ینگی 
قابل توجهی را به بازار سرمایه سوق د اد ، اما برخی تحلیلگران 
اقتصاد ی این پرسش را مطرح می کنند  که آیا باوجود  انحصار 
می توان نقد ینگی موجود  را به بازار سرمایه برد ؟ آنها می گویند  
70د رصد  نقد ینگی تنها د ر د ست یک د رصد  افراد  است و این 
امر هد ایت پول و شبه پول را به سمت بازارهای مولد  از جمله 
بورس د شــوار می سازد . براساس آخرین اطالعات منتشرشد ه 
از ســوی بانک مرکزی، میزان نقد ینگی ایران د ر مرد اد  سال 
جــاری از مرز یکهــزار و 646هزارمیلیارد تومان عبور کرد  که 
نســبت به اسفند ماه سال گذشته 7/6د رصد  و نسبت به مد ت 
مشابه ســال قبل )تیر 97 نســبت به تیر 96(، 20/5د رصد  
افزایش را نشــان می د هد . همچنین حجم پــول د ر این د وره 
2315/9هزارمیلیارد رالــد  با 39/7د رصد  افزایش نســبت به 
مرد اد ماه سال قبل بود ه و حجم شبه پول نیز با 17/9د رصد  رشد ، 
14151/0هزارمیلیارد رالن است. حجم آمار منتشرشد ه نشان 
می د هد  حجم نقد ینگی د ر مقایسه با 1366هزارمیلیارد تومان 
مرد اد  1395 بیش از 300هزارمیلیارد تومان رشد  د اشته است. 
همچنین روند  صعود ی این شاخص نشان می د هد  که طی یک 
ماه از تیر تا مرد اد  امسال، حد ود  44هزارمیلیارد  تومان افزایش 

را ثبت کرد ه است.
نقد ینگی به چه معناست؟

نقد ینگــی به مجموعه پول شــامل ســپرد ه های د ید اری 
بخش غیرد ولتی نزد  بانک ها و اســکناس و مســکوک د ر 
د ست اشخاص و شبه پول شامل سپرد ه های سرمایه گذاری 
مد ت د ار، ســپرد ه های قرض الحسنه پس اند از و سپرد ه های 
متفرقه گفته می شود . به عبارت ساد ه تر، مجموع اسکناس 
و مســکوکات و منابع اعتبارات بانکــی مهم ترین اجزای 
تشکیل د هند ه نقد ینگی هستند . حجم نقد ینگی د ر اقتصاد  

یک کشور باید  متناسب با میزان تولید  کاال و خد مات باشد 
د ر غیر این صورت، تورم و رکود  را به د نبال خواهد  د اشت.

رشد  چند برابری نقد ینگی
محمد  طبیبیان، اقتصاد د ان نام آشنا د ر کانال تلگرامی اش با 
یاد آوری این مطلب که حجم نقد ینگی د ر سال 1340 کمی 
بیش از پنج هزار و 600میلیارد تومان بود ه، پیش بینی کرد ه 
که امسال نقد ینگی به 1837هزار میلیارد تومان برسد . پیش تر 
اقتصاد د انان د یگری نیز رشد  چند برابری شاخص نقد ینگی را 
پیش بینی کرد ه و نســبت به آن هشد ارهایی را مطرح کرد ه 
بود ند . عبد ا... مشــکانی، کارشناس مسائل اقتصاد ی د ر این 
زمینه با پیش بینی افزایش 27د رصد ی نقد ینگی به ایســنا 
گفته بود : این رقم )1646هزارمیلیارد تومان( د ر سال آیند ه 
به حد ود  2200هزارمیلیارد تومان می رسد . کارشناسان د الیل 
مختلفــی را د ر افزایش حجم نقد ینگی د خیل می د انند  که 
عبارتند  از افزایش پایه پولی، اضافه برد اشت، کسری بود جه 
د ولت و بد هی بانک ها و د ولت به بانک مرکزی که مهم ترین 
د لیل این موضوع د انسته شد ه است. بد هی ویرانگر بانک ها و 
د ولت که به عنوان بزرگ ترین بد هکار بانکی شناخته می شود  
همچنــان د ر روند  صعود ی خود  قــرار د ارد  و طبق آخرین 
اطالعات منتشرشد ه، بد هی بانک ها به بانک مرکزی تا مرز 
147هزارمیلیارد تومان تا تیر ســال جاری جلو رفته است. 
این رقم نســبت به مد ت مشابه ســال گذشته 36/4د رصد  
با افزایش مواجه شــد ه اســت. بد هی د ولت به بانک ها نیز 
نگران کنند ه اســت و رونــد  رو به رشــد ی را طی می کند . 
براساس اطالعات منتشرشد ه، بد هی بخش د ولتی د ر مرد اد  
سال جاری تا 287هزارمیلیارد  ومان ثبت شد ه که از این رقم 

254هزارمیلیارد  تومان مربوط به د ولت و 32هزارمیلیارد تومان 
د یگر به شرکت ها و موسسات د ولتی اختصاص د ارد . بد هی 
بخش د ولتی به شــبکه بانکی د ر مرد اد ماه ســال جاری د ر 
قیاس با همین ماه د ر ســال گذشــته تا 24د رصد  و نسبت 
به اسفند  11/1د رصد  رشد  د ارد . همچنین به گزارش تابناک 
آمارها گویای این مطلب اســت که بد هی بخش د ولتی به 
بانک مرکزی تا مرد اد  ســال جاری، 63/8هزارمیلیارد تومان 
بود ه اســت که این میزان د ر مقایسه با اسفند  سال گذشته 
رشد  20/8د رصد ی را نشان می د هد . طبیبیان د ر یاد د اشت 
تلگرامی اش د ر این باره، نوشته است: »د ولت الزم است بد هی 
خود  به بانک ها را تسویه کند  تا بانک ها بتوانند  نفس بکشند . 
بانک ها نباید  به د ولت کمک کنند ، د ولت هم نباید  به بانک ها 
کمک کند . بانک ها باید  پس اند از برخی مرد م را به برخی د یگر 
از مرد م به صورت اعتبار وام بد هند . اجازه د هید  بانک ها کار 
خود شان را بکنند ، ملک د ولت نیستند -اگر هم بود ند  تفاوتی 
نمی کرد  بخشــی از بود جه د ولت هم مسلما نیستند ، د ولت 
هم کار خود ش را بکند .« برخی د یگر از کارشناسان معتقد ند  
بد هی های د ولت پنج برابر نقد ینگی آورد ه اســت. د رواقع به 
ازای هر اند ازه بد هی د ولت حجم نقد ینگی چند برابر می شود .

مسیر پرسنگالخ هد ایت نقد ینگی
کاهش نرخ سود  بانکی از ســوی بانک مرکزی د ر تابستان 
سال گذشته یکی از عواملی بود  که سبب شد  حجم انبوهی 
از نقد ینگی به ســمت بازارهای پرســود تر چون ارز و سکه 
حرکت کند . رئیس کمیســیون اقتصاد ی اما معتقد  اســت 
باتوجه به شــرایط فعلی بازار می توان بخش قابل توجهی از 
نقد ینگی را به ســمت بازار سرمایه که د ر ماه های اخیر نیز 

رشد  خوبی را به مد د  افزایش قیمت د الر تجربه کرد ه  است 
هد ایت کرد . محمد رضا پورابراهیمی د ر این زمینه، آماری هم 
ذکر می کند . به گفته او، براساس آمار روزانه 400میلیارد رالد  
منابع به بازار سرمایه اضافه می شود . اما د ر سوی د یگر ماجرا 
اقتصاد د انانی قرار د ارند  که معتقد ند  با انحصار موجود  مسیر 
هد ایت نقد ینگی به بورس پر از ســنگالخ و ناهموار اســت. 
این د سته از اقتصاد د انان معتقد ند  باوجود  انحصار 70د رصد  
نقد ینگی د ر د ست تنها یک د رصد  افراد  که آنها نیز به سود  
شخصی شــان فکر می کنند ، بعید  به نظر می رسد  بتوان به 
راحتی حجم زیــاد ی از پول های ســرگرد ان را وارد  بورس 
کرد . با این حال، راهکار آنان برای چنین شرایطی، همگرایی 
د ست اند رکاران قد رت و ثروت است. علی اکبر نیکواقبال د ر 
ایــن زمینه با ذکر مثالی به ایســنا می گوید : »همانطور که 
ســازمان برنامه ریزی فرانســه نهاد های پرقد رت مالی را د ر 
طرح های توسعه اقتصاد ی فرانسه به کار  می گیرد .، د ر عین 
حال د ولت و نهاد های مالی پرقد رت می توانند  همچنان واگرا 
عمل کنند  و شــرایط بد  اقتصاد ی موجود  را به سمت بد تر 
متحول کنند .« کارشناسان می گویند  افزایش حجم نقد ینگی 
به خود ی خود  معضلی برای اقتصاد  نیست، اما اگر این حجم 
از نقد ینگی با رشد  اقتصاد ی همراه نباشد  به تالطمات بازارها 
می انجامد  و تورم به همراه خواهد  د اشــت. به همین منظور 
تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر د ر نوار 
رشد  نقد ینگی که د ر بخشنامه بود جه سال آتی بر آن تاکید  
شد ه است، حتما باید  از سوی د ست اند رکاران کشور اجرایی 
شــود  تا غول نقد ینگی که چند ی است بید ار شد ه است به 

جای خود ش بازگرد د .

مسیر پرسنگالخ هد ایت نقد ینگی به بورس 
70د رصد  نقد ینگی د ر جیب یک د رصد  جامعه 

 آماد گی بانک توسعه تعاون برای 
اجرای طرح اشتغال پاید ار روستایی

ترقــی اقتصاد ی: حجــت اهلل مهد یان رئیــس هیات مد یــره و مد یرعامل بانک توســعه تعــاون گفت این 
 بانــک با تمــام توان آماد گــی کامل برای اجــرای مرحله د وم طرح اشــتغال پاید ار روســتایی و عشــایری 

را د اراست.
حجــت اله مهد یان رئیــس هیات مد یره و مد یرعامل بانک توســعه تعــاون صبح امروز د ر مراســم افتتاحیه 
کارگاه آموزشــی مد یران اد ارات شــعب اســتانی بانک توســعه تعــاون ضمن بیان مطلب فــوق گفت: بانک 
توســعه تعاون حد اکثر تعامل را با نهاد ها و د ســتگاه های مرتبط با طرح اشــتغال پاید ار روستایی و عشایری 
 و اشــتغال پاید ار فراگیر برقرار نمود ه و تا حال حاضر، طرح های تســهیالتی بــه ارزش 13.400 میلیارد  ریال  

مصوب گرد ید ه است.

 پرد اخت بیش از ۳۲۳ هزار میلیارد  ریال 
تسهیالت مسکن

ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک مسکن ضمن تشریح عملکرد  آن بانک د ر اعطای تسهیالت از زمان استقرار 
د ولت د وازد هم، پیش بینی اعطای تســهیالت تا پایان سال و همچنین کل تسهیالت اعطایی از سال های 92 تا 

پایان تیر 96 را به تفکیک سال های مختلف، تشریح کرد .
وی د ر اد امه عملکرد  بانک مسکن را د ر اعطای تسهیالت از زمان استقرار د ولت د وازد هم تشریح کرد  و گفت: بانک د ر 
اعطای تسهیالت از زمان استقرار د ولت د وازد هم د ر بخش های مشارکت های مد نی، خرید ، جعاله، سهم الشرکه، 
 و سایر تسهیالت د ر مجموع 885 هزار و 509 فقره تسهیالت به ارزش 323هزار و 259 میلیارد ریال پرد اخت 

کرد ه است.

مساعد ت بانک سینا د ر توسعه اشتغال
ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک ســینا د ر همایش سراســری مد یران بانک، با تشــریح سیاست ها و اولویت 
های نیمه د وم ســال و ضمن تقد یر از تالش های صورت گرفته، گفت: با توجه به انعقاد  تفاهم نامه همکاری 
این بانک با معاونت توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد  علوی، د ر حال حاضر تا سقف 
250 میلیارد  رالف تســهیالت یارانه د ار به اســتانها پرد اخت می شود  که نقش به سزایی د ر رونق و اشتغال به 

ویژه د ر روستاها د اشته است.

واریز پول به حساب سایر بانک ها از »بام«
ترقی اقتصاد ی: سامانه »بام« بانک ملّی ایران امکان انتقال وجه بین بانکی د ر قالب »پایا« و »ساتنا« را برای 

کاربران فراهم کرد ه است.
یکــی از امکانــات کــم نظیر این ســامانه، امکان انتقال وجه از حســاب بانک ملّی ایران به حســاب ســایر 
بانک هاســت.برای این منظور، فقط کافی اســت کاربر شــبای )شناسه حســاب بانکی ایران( تحویل گیرند ه 
پــول را د ر اختیار د اشــته باشــد .کاربر می تواند  با مراجعه بــه بخش »انتقال پول« ســامانه »بام« و تکمیل 
بخش های مشــخص شــد ه شــامل مبلغ انتقال، نام د ریافت کنند ه پول و شــماره شــبا، د رخواست انتقال 
 بیــن بانکــی را ثبت کند .پــس از این، با تاییــد  کاربر، پیامکی به تلفن همراه او ارســال می شــود  تا فرایند  

کار تکمیل شود .

افتتاح موزه مجازی بانک کشاورزی
ترقی اقتصاد ی: موزه مجازی بانک کشاورزی شامل گنجینه آثار ارزشمند  و فاخر هنرمند ان معاصر متعلق به 
این بانک ، تاریخ مصور ، وید ئوها و تصاویر جالب از پیشــینه 85 ســاله این بانک د ر وب سایت بانک کشاورزی 
راه اند ازی شد .موزه مجازی به د ستور روح اله خد ارحمی رئیس هیات مد یره و مد یرعامل بانک باهد ف د سترسی 
همگانی به گنجینه ارزشمند  آثار هنری متعلق به این بانک و آشنایی بیشتر با تاریخ و پیشینه د رخشان بانک 

کشاورزی د ر وب سایت این بانک ایجاد  شد .

تهاتر بد هی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه
ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل بانک رفاه با اشــاره به برنامه تهاتر 50 هزار میلیارد  تومان از بد هی های ســازمان 
تامیــن اجتماعی به بانک ها، گفــت: حد ود  18 هزار میلیارد  تومان از این تهاتــر مربوط به بانک رفاه کارگران 

می شود .
محمد  علی سهمانی د رخصوص روند  اجرای تهاتر 100 هزار میلیارد  تومانی د ر چارچوب تبصره 5 قانون بود جه 
ســال 97، به فارس اظهارد اشــت: حد ود  50 هزار میلیارد  تومان برای تهاتر بد هی سازمان تامین اجتماعی د ر 
نظر گرفته شــد ه بود  براســاس آن مطالبات سازمان تامین اجتماعی از د ولت با بد هی این سازمان به بانک ها و 
بد هی بانک ها به بانک مرکزی تسویه شود .وی افزود : حد ود  18 هزار میلیارد  تومان از این تهاتر مربوط به بانک 
رفاه کارگران می شود  و ما د ر حال پیگیری آن هستیم. مرحوم نوربخش د ر آخرین روزهای حیات خود  خیلی 

پیگیر بود  تا این کار به نتیجه برسد . 

 از مد یرعامل بانک پاسارگاد  به عنوان خیر نمونه 
د ر ساخت کتابخانه تقد یر شد 

ترقی اقتصاد ی: د ر مراسم بزرگد اشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابد ار که د ر محل تاالر وحد ت برگزار شد ، از 
د کتر مجید  قاسمی مد یرعامل بانک پاسارگاد ، به  عنوان »خیر نمونه کشوری« د ر امر ساخت کتابخانه تقد یر شد .
د ر این مراسم که با حضور غالمعلی حد اد عاد ل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معصومه ابتکار معاون امور 
زنان و خانواد ه رئیس جمهور، عالمه فاطمی نیا، جمعی از مسئوالن نهاد  کتابخانه ها و برگزید گان برگزار شد ، از 
بانک پاسارگاد  به د لیل ساخت چند  باب کتابخانه ی مجهز، د ر مناطق محروم و آسیب د ید ه ی کشور تجلیل شد .

طرح نسیم مهر با نگاه مهربانانه کلید  خورد 
ترقی اقتصاد ی: معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد  از اجرایی شد ن طرح نسیم مهر با رویکرد  
»تعامل با نگاه مهربانانه، تصمیم هوشــمند انه، وصول مد برانه« د ر ایــن بانک خبر د اد .علیرضا چهره – معاون 
حقوقــی و وصول مطالبات بانک – د ر این رابطه گفت: به منظور مســاعد ت با تســهیالت گیرند گان و تعیین 
تکلیف تسهیالت عقود  اسالمی و وام های قرض الحسنه پرد اختی به مشتریان طرح نسیم مهر با هد ف تسهیل 
و تسریع د ر فرآیند  وصول مطالبات با رویکرد  مشتری مد اری و تعامل بیشتر با مشتریان عزیز طراحی و پیاد ه 

سازی شد ه است.

صنعت پرد اخت د ر حال یک جهش بزرگ
ترقــی اقتصــاد ی: مد یر عامــل بانک ایــران زمیــن تصریح کــرد : معتقــد م مــا د ر این حــوزه فاصله 
ای بــا آنچــه د ر د نیــا اتفــاق می افتــد  ند اریــم و د ر آیند ه نزد یــک آنچه را د ر پیشــرفته ترین کشــورها 
د ر صنعــت پرد اخــت شــاهد  خواهیــم بــود ، د ر ایــران نیز مشــاهد ه خواهیــم کــرد  و باید  بــا اطمینان 
 اذعــان کــرد  که شــرایط حــوزه پرد اخــت کشــور، امروز مصــد اق یــک جهش بــزرگ و ســریع رو به 

جلو است.
عبد المجید  پورســعید ،مد یر عامل بانک ایران زمین د ر حاشیه چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران، د ر خصوص 
اولویت ها و چالش های آیند ه صنعت پرد اخت د ر کشور، گفت: معتقد م صنعت پرد اخت د ر کشور با توجه به شرایط 
روز و ظرفیت هایی که تکنولوژی ایجاد  کرد ه، د ر مرحله یک پوست اند ازی و تحول است، یعنی تحوالتی جد ی 
و البته روزآمد  و بیشمار د ر صنعت پرد اخت د ر حال وقوع و شکل گیری است که فرصت د یگری برای تشریح 
 فرآیند هــا و مختصات این تحوالت می طلبد ، اما تاکید  می کنم که به هر روی این صنعت د ر حال یک جهش 

بزرگ است.

 بانک انصار یکی از سود آورترین 
بانک های کشور

ترقــی اقتصاد ی: د کترابراهیمی طی ســخنانی با اشــاره بــه تأثیر ذخایــر معنوی و ارزشــی بانک انصار 
 د ر موفقیــت آن گفت: ایمان، ســالمت و توانمند ی حرفه ای، بانک انصار را به د ومین بانک ســود آور کشــور 

تبد یل کرد ه است.
د کترابراهیمــی د ر پایان با تشــریح موضوعات مختلف و مرتبط با حــوزه حقوقی بانک انصار از جمله مد یریت 
امالک تملیکی، امالک مازاد ، مطالبات معوق و لزوم رعایت جنبه های انسانی د ر تعامالت با مرد م تصریح کرد : 
با همان روحیاتی که شما را تا امروز به اینجا رساند ه است، به جلو بروید  بی ترد ید  خد ای متعال همانند  گذشته 
بزرگترین حامی شماخواهد  بود  ؛ باید  از حد اکثر پتانسیل خود  برای د رست عمل کرد ن د ر شرایط جد ید  بصورت 

حرفه ای استفاد ه کنید . 
وی د رخواســت کرد  شــبکه ای از وکالی متعهد  و د ین باور ایجاد کنید  تا به هنــگام اجرای قانون، مالحظات 
انســانی را از یاد  نبرند ؛ شــرایط وحال محرومین و معســرین را مراعات کنید ؛ زیرا بانک انصار ارزش های الهی 
و انســانی را هیچ گاه ناد ید ه نمی گیرد  و ما د ر هر شــرایط و وضعیتی بایســتی از محرومین و مســتضعفین 
 حمایــت کنیــم و پیگیری های حقوقی و د فاع از حقوق بانک بایســتی با مالحضه شــرایط عمومی کشــور 

و مرد م انجام شود .

ترقی اقتصاد ی: بانک صاد رات با انتشــار صورت های مالی 6 ماهه خود  
نشــان د اد  وعــد ه مد یران این بانک د ر مســیر تحقق قــرار د ارد . د ر این 
گزارش ها تحول د ر وضعیت »وبصاد ر« و قرارگیری بانک د ر مسیر کاهش 

زیان قابل مشاهد ه است.
بررســی د قیق تر گزارش اخیر بانک صاد رات ایران نشــان می د هد  تحول 
قابل تأملی د ر ســرفصل تســهیالت د هی »وبصاد ر« د ر حال شکل گیری 
اســت. سود  تسهیالت بانک با رشــد  14 د رصد ی به سطح 6378میلیارد  
تومانی رســید ه، د ر حالی که ســود  سپرد ه های ســرمایه گذاری آن تنها 
3د رصد  رشــد  د اشــته که نشــان از کنترل بســیار خوب بانــک بر نرخ 
منابــع خود  د ارد . بنابراین گزارش، د ر نهایت جهش 138 د رصد ی ســود  

ســرمایه گذاری ها باعث شد  ســهم بانک از د رآمد های مشاع د ر حالی که 
د ر 6 ماهه اول ســال قبل، منجر به شناســایی زیان 376 میلیارد ی شد ه 
بود ، امسال به ســود  قابل توجه 1165 میلیارد ی برسد . اما د ر د رآمد های 
غیرمشــاع تقریباً تمامی ســرفصل ها با جهش همراه شد ه است تا جایی 
 که ســود  وجه التزام با جهش 30 د رصد ی به ســطح 991 میلیارد  تومان 

افزایش یافته است. 
این گزارش به نقــل از هفته نامه اطالعات بورس می افزاید : د رآمد  کارمزد  
بانک نیز با رشــد  خوب 22 د رصد ی مواجه شد ه و به سطح 595 میلیارد  
تومان رســید ه است. همچنین نتیجه مباد الت ارزی بانک با جهش بسیار 
خوب 295 د رصد ی، 592 میلیارد  تومان مثبت اســت و نشان از پتانسیل 

ارزی بــاالی بانک د ارد . د رنهایت جمع د رآمد های بانک توانســته جهش 
181 د رصد ی را به همراه د اشــته باشــد  و د ر مقابل این جهش د رآمد ی 
هزینه های بانک تنها 28 د رصد  رشــد  د اشــته است. این بررسی حاکی از 
آن اســت که رشد  د رآمد های بانک از یک سو و کنترل هزینه منابع و عد م 
جهش هزینه های بانک از ســوی د یگر، سبب شد ه تا زیان 6 ماهه بانک با 
کاهش قابل توجه و جد ی 59 د رصد ی از 2267 میلیارد  تومان د ر 6 ماهه 
سال قبل به 940 میلیارد  تومان د ر پایان شهریور امسال کاهش پید ا کند . 
البته با توجه به شد ت روند  کاهش زیاند هی بانک صاد رات، امید  به کاهش 
بیش از پیش ایــن زیان د هی و تحقق گام های بعد ی یعنی خروج از زیان 

د ر سال آیند ه محتمل به نظر می رسد .

د رآمد  از هزینه د ر »وبصاد ر« سبقت گرفت

کاهش هزار و ۳۲7 میلیارد  تومان زیان د ر بانک صاد رات

ترقــی اقتصاد ی: بیگد لی که فرصــت احیای بانک 
ملــت را د ر برنامه زمان بند ی کوتاهی د اشــته اهد اف 
بانک را یکی پس از د یگری به پیش می برد . با ســکان 
د اری د ژپســند  د ر وزارت اقتصــاد  و توانمند ی هایــی 
کــه مد یرعامل بانک ملــت د ر او ســراغ د ارد  امید ها 
بــه وضعیت نظام بانکی افزایش یافته اســت. بیگد لی 
مد یرعامــل بانک ملت د ر پیامش به همین مناســبت 
اذعــان د ارد  که بانک ملت برای همکاری کامل با وزیر 
جد ید  امور اقتصاد ی و د ارایی برای پیشــبرد  اهد اف و 

برنامه های ایشان به ویژه د ر زمینه نظام بانکی، تاکید  
د ارد  و بــی ترد ید ، با توجه به تخصص باال و ســوابق 
کارآمد  وی، شاهد  گشایش باب جد ید ی د ر ارتباطات 
وزارت اقتصاد  و بانک ها د ر جهت رونق بخشــید ن به 
اقتصاد  کشــور و حمایت از تولید  د اخل خواهیم بود . 
بنابراین اصطالحا شــرایط برای jumping د ر بانک 
ملت مهیا است چراکه همسویی بد نه مد یریتی توانمند  
و  سیاســت گذار کالن که تسلط کافی به حوزه های 
اقتصــاد ی د ارد  فضا را بیش از پیش مهیا خواهد  کرد . 
بررسی آمارها نیز نشــان می د هد  که بانک ملت،برای 
این پرش مهی شد ه است تا جایی که طی هفت ماهه 
منتهی به 30 مهر 97 ، د ر بین د وازد ه بانک بورســی 
د ارای بیشــترین ســهم تســهیالت د هی و همچنین 
سپرد ه گیری بود ه.  عالوه بر این، بانک ملت د ر این د و 

حوزه با رشد ی باالتر از 30 د رصد  نسبت به سال قبل 
عملکرد  قابل توجهی را ثبت کرد ه است.

د ر هفت ماهه نخســت سال جاری، د ر مجموع د وازد ه 
بانک ملت، تجــارت، خاورمیانه، صاد رات، پاســارگاد  
ســینا، اقتصاد  نوین، پســت بانک،انصــار، کارآفرین 
پارســیان و حکمت ایرانیــان بیــش از 450 هزار و 
643میلیارد  ریال از محل سپرد ه های اعطا شد ه د رآمد  
کسب کرد ه اند  که د رآمد  از این محل، نسبت به سال 
گذشــته با رقم 360 هزار و 479 میلیارد  ریال  رشد ی 

افزون بر 25د رصد  د اشته است.
امــا بیگد لی د ر بین ایــن د وازد ه بانک بورســی قید  
شــد ه، باالترین د رآمد  کسب شد ه را د ر به بانک ملت 
بــا رقم 86 هزار و 266میلیارد  ریال رقم زد ه اســت و 
بعد  از بانــک ملت، بانک صاد رات بــا رقم 55 هزار و 

823میلیارد  ریال و بانک پارســیان د ر سومین جایگاه 
49هــزار و 472میلیارد  ریال قــرار د ارند  و د ر جایگاه 
چهــارم نیز بانک پاســارگاد  با رقــم 48 هزار و 540 
میلیارد  ریال و د ر نهایت د ر پنجمین جایگاه متعلق به 
بانک تجارت با رقم 39هزار و 655 میلیارد  ریال است. 
بنابه گزارشــهای مالی 12 بانک بورســی، هزینه های 
 بانکها د ر هفت ماهه نخســت ســال 97 رشــد  باالی 

30د رصد ی د اشت. 
جمع ســود های پرد اختی این 12 بانک بورسی افزون 
بر 459 هزار و 565 میلیــارد  ریال  بود ه که باالترین 
رقــم متعلق به بانک ملت 93هزار و 564 میلیارد ریال 
بود . این رقم از سود  پرد اخت شد ه نشان از آن د ارد  که 
بیشترین ســپرد ه را بانک ملت د ر هفت ماهه نخست 

سال جاری جمع آوری کرد ند .

»بیگد لی« بانک ملت را د ر بین بانکهای بورسی به جایگاه نخست رساند 

رتبه نخست بانک ملت د رجمع آوری سپرد ه د ر بین بانک ها

ترقی اقتصاد ی: صاد ق فرامرزی مد یر عامل 
ایران کیش اظهار د اشت: یکی از د الیل رقابت 
ناسالم شرکت های PSP مد ل کارمزد  فعلی 
است که اصالح آن را اجتناب ناپذیر می کند . 
مســئله کارمزد  خواهی د ر صنعت پرد اخت 
رایج شد ه که این معضل به د لیل رقابت ناسالم 
د ر صنعت پرد اخت است. صاد ق فرامرزی د بیر 
سمینار پرد اخت خرد  د ر نمایشگاه تراکنش 
اظهارد اشت : به نظر می رسد  که ما د ر صنعت 
پرد اخت خــرد  و د ر بحث کارمــزد  خواهی 
ناچاریم که روش فعلی را تغییرد هیم. اما قبل 
از هر چیز ، با توجه به اقتصاد  وتورم و مسایل 

موجود  کشور باید  مشخص کنیم که اساسا تا 
چه مبلغی را باید  جزو پرد اختهای خرد  د ر نظر 
بگیریم؟ آیا صرفا سقف مبلغ مشخص کنند ه 
نوع تراکنش پرد اخت خرد  است؟ مثال مبالغ 
کمتر از 25هزار تومان، یا انواعی از تراکنشها 
مانند  تراکنشهای سوخت که نیاز به سهولت 
و ســرعت باال د ارند  هم د ر این حوزه قرار می 
گیرند ؟ که از نظر من پاســخ مثبت اســت.
د ربــاره پرد اختهای خرد  همواره منتظر اقد ام 
رگوالتوری بود ه ایم د ر حالیکه اگر قرار باشد  
رگوالتوری خیلی زود هنگام یا خیلی وابسته به 
فناوری قوانین وضع کند  آنوقت د ائما مجبور 

به روزرســانی و تغییر قوانین هست که این 
موضوع هم هزینه های خود ش را د ارد  .

مد یر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
گفت: د ر مسائلی مانند  د بیت کارت، تراکنش 
های شارژی، شتابی و اینترنتی د ر رتبه باالیی 
د ر جهان هســتیم و چند  شــرکت پرد اخت 
ایرانی جزو پنجاه شــرکت صنعت پرد اخت 
د نیا هستند . این نشــان می د هد  د ر صنعت 
پرد اخت بسیاری از کارهایی که د ر د نیا انجام 
می شــود  را می توانیم انجام د هیم و به هیچ 
وجه مشــکلی د ر زمینه د انش ند اریم، اینکه 
ما د ر لبه تکنولوژی هســتیم کامال موضوع 

د رســتی اســت و از لحاظ تکنولوژی، فاصله 
قابــل توجهی نیز د راین زمینه با د نیا ند اریم، 
پس چه می شــود  که نمی توانیم د راستفاد ه 
از ابزارهای جد ید ترد ر بحث پرد اخت خرد  به 
جلو حرکت کنیم ؟ فرامرزی اظهارکرد : سال 
گذشته بود  که د ر باره فروشگاه مجازی سخن 
گفته  و اعالم کرد م که تا چند  ماه آیند ه این 
اتفاق د رایران هم بایــد  بیافتد  اما نیافتاد . د ر 
تکنولوژی های جد یــد  علی رغم علم به آن، 
خود  مانع پیشــرفت آن هستیم .  مد یرعامل 
ایران کیــش گفت: بارها عرضــه کیف پول 
الکترونیکی را مشکلی برای حل کارمزد ها و 
بحث پرد اخت های خــرد  معرفی کرد یم اما 
د ر آن کنــد  پیش رفتیم. تــا زمانی که هیچ 
فرقی بین پرد اخت از طریق کیف پول با کارت 
پیش پرد اخت بانکی برای د ارند ه کارت ایجاد  

نشود ، نمی توان به موفقیت د ر این حوزه حتی 
فکر کرد . 

تا زمانی که قیمت تراکنش د ر شبکه پرد اخت 
بر کیفیــت آن بچربــد  نمی توان به رشــد  
روش های صحیح پرد اخت توجه د اشت. وی 
اظهار کرد : ما د ر مسائلی مانند  شهر هوشمند  
کلی وقت می گذاریم و امید واریم که باالخره 
بتوانیم د راین زمینه چالش ها را حل کنیم اما 
عرصه پرد اخت های خرد  بخشی از حرکت به 

مسیر شهر هوشمند  است . 
فرامرزی بارد یگر با اشاره به نیاز به تغییر مد ل 
کارمزد  گفت :متاسفانه ما شرکت های پرد اخت 
عاد ت بد  کارمزد  خواهی را راه اند اختیم و این 
موضوعی است که باید  تغییرکند .عوض شد ن 
مد ل غلط کارمزد  نیازمند  همراهی همه ارکان 

صنعت است.

مد یر عامل ایران کیش تشریح کرد  :

PSP د الیل رقابت ناسالم شرکت های

اخبارکوتاه

بازارپول4



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 63 - نیمه اول آبان 1397

مشکالت پیش روی افزایش ضریب نفوذ بیمه 
اخبارکوتاهمد یرعامل بیمه کوثر مطرح کرد :

 بیمه البرز ۱۳۳ میلیارد  ریال خسارت 
پرد اخت کرد 

ترقی اقتصاد ی: بیمه البرز ســال جاری تا کنون د ر خســارت هــای بیش از یک میلیارد  
ریالی د ر رشــته های بیمه آتش ســوزی و مهند ســی مبلغ 132 میلیــارد  و 762 میلیون 
ریــال بــه بیمه  گزاران خســارت د ید ه خود  خســارت  پرد اخت کرد .این شــرکت امســال 
د ر رشــته بیمه  آتش ســوزی تا پایان مهرمــاه  د ر پی وقوع 21 فقره حاد ثه آتش ســوزی 
که خســارت آنها بیــش از یک میلیارد  ریال بــود ه د ر مجموع مبلــغ 78 میلیارد  و 723 
میلیون ریال خســارت به بیمــه گزاران زیان د ید ه خود  پرد اخــت کرد .همچنین بیمه البرز 
د ر شــش ماه اول سال جاری د ر رشــته بیمه های مهند ســی و مخصوص د ر پروند ه های 
 خســارت بیــش از یک میلیــارد  ریالی مبلــغ 54 میلیــارد  و 39 میلیون رالغ خســارت 

پرد اخت کرد .

تایید  سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
ترقی اقتصاد ی: بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، ســطح یک توانگری مالی ســال 
1397 بیمه آســیا )معاد ل 107د رصد ( را تایید  کرد .بیمه آســیا د ر اطالعیه ای  با اشــاره 
بــه افزایش معــاد ل د رصــد ی توانگری مالــی بیمه آســیا از 100بــه 107د رصد ،اعالم 
کــرد : بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران د ر اجرای ماد ه 6 آیین نامه نحوه محاســبه 
و نظارت بر توانگری مالی موسســات بیمه )شــماره 69( و براســاس صــورت های مالی 
 ســال1396، ســطح یک توانگری مالی ســال 1397بیمــه آســیا)معاد ل 107د رصد ( را 

تایید کرد ه است.

محمد رضا کشاورز مد یرعامل بیمه د ی شد 
ترقی اقتصاد ی: انتصاب »محمد رضا کشــاورز« با ابالغ رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان 
مد یرعامل بیمه د ی بالمانع اعالم شــد .انتصاب محمد رضا کشــاورز بــه عنوان مد یر عامل 
شــرکت بیمه د ی برای مد ت باقی ماند ه از د وره د وســاله اعضای هیات مد یره آن شــرکت 
از ســوی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران بالمانع اعالم شد .همچنین د ر این ابالغیه 
بر تالش اعضای هیات مد یره و کارکنان برای ایجاد  تمایز د ر فعالیت ها و عملکرد  شــرکت 
گسترش ارتباطات با شرکت های خارجی؛ افزایش پرتفوی سود آور؛ تالش جد ی د ر طراحی 
و ارائــه محصوالت جد ید  و خد مات نوین؛ توســعه ارائه پوشــش های بیمه د رمان حواد ث 
 مســافران خارجی عازم به ایران و رعایت اصول حاکمیت شــرکتی و مد یریت مســئوالنه 

تأکید  شد ه است.

 ارائه خد مات بیمه ای بیمه رازی 
د ر شعب برتر بانک آیند ه

ترقی اقتصاد ی: به منظور تکریم مشتریان، خد ماتی از قبیل مشاوره، فروش و عرضه انواع 
رشــته های بیمه ای شرکت بیمه رازی د ر تعد اد ی از شعبه های منتخب بانک آیند ه، ارائه 
خواهد  شد .د ر این خصوص جلسه معارفه کارشناسان مسوول باجه  های بانک آیند ه با عنوان 
"سفیران رازی" با حضور یزد خواستی عضو هیأت مد یره، بختیاری مد یرعامل و ملکی معاون 
برنامه ریزی و نوآوری برگزار شد  و سفیران رازی جهت پیشبرد  هرچه بهتر اهد اف این پروژه 

از رهنمود  های مد یران ارشد  شرکت بهره مند  شد ند .

ثبت افرایش سرمایه بیمه سرمد 
ترقی اقتصاد ی: افزایش ســرمایه بیمه سرمد  رســما به ثبت رسید .شرکت بیمه سرمد  از 
ثبت رســمی افزایش ســرمایه خود  خبر د اد .بر اساس اطالعیه شــفاف سازی منتشر شد ه 
د ر ســامانه کد ال، شــرکت بیمه سرمد  اعالم کرد  که بر اســاس تصمیمات مجمع عمومی 
فوق العاد ه 17د ی ماه 96افزایش ســرمایۀ شرکت از مبلغ 1.000.000میلیون ریال به مبلغ 
1.500.000میلیون ریال )از محل مطالبات و آورد ه نقد ی مبلغ 500.000میلیون ریال( د ر 

تاریخ 21آبام ماه 97د ر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید ه است.

 فروشند گان نگران بازپرد اخت اقساط 
کارت اعتباری بیمه ملت نباشند 

ترقی اقتصاد ی: معاون بازاریابی بیمه ملت، کارت اعتباری این شــرکت را ابزاری اعتباری 
بر اساس مد ل های جهانی کارت اعتباری و بومی سازی شد ه د انست و به فروشند گان کاالها 
اطمینان د اد  که نگران بازپرد اخت اقســاط این کارت نباشــند .بحث کارت اعتباری د ر د نیا 
پیشــینه نســبتا طوالنی د ارد  و اصوال خد مات کارتی با کارت  های اعتباری آغاز شد ه است. 
بر اســاس آمارهای منتشــر شــد ه د ر آمریکا نزد یک به 60 د رصد  از تراکنش های کارتی از 
طریق کارت های اعتباری انجام می شــود . د ر کشــور ما و د ر صنعت بیمه، تنها شرکتی که 
امکان اســتفاد ه کارت اعتباری را برای بیمه گزارانش فراهم آورد ه، شرکت بیمه ملت است.
امین احمد یان، معاون بازاریابی و فــروش بیمه ملت، کارت اعتباری بیمه ملت را یک ابزار 
اعتباری بر اساس مد ل های جهانی کارت اعتباری و بومی سازی شد ه د انست که متناسب با 
محد ود یت های فرهنگی، اقتصاد ی و اجتماعی ایران طراحی شــد ه و د ر این خصوص افزود : 
این کارت، امکان خرید  اقســاطی کاال و خد مــات را از پذیرند گان طرف قرارد اد  مند رج د ر 
ســایت کارت اعتباری بیمه ملت، به شیوه ای آسان و سازماند هی شد ه برای د ارند گان کارت 

فراهم کند .

اجرای فاز د وم اتوپالس نوین د ر ۱۱ شهر
ترقی اقتصاد ی: د ر مســیر خد مت رسانی نوین، طرح اتوپالس بیمه نوین به 11شهر د یگر 
ایران می رســد .پس از اجرای موفق طرح اتوپالس نوین د ر هشت استان، از ابتد ای آبان ماه 
سال جاری توســعه این طرح د ر 10 اســتان د یگر کلید  خورد ه است و تاکنون شهروند ان 
شــهرهای همد ان، اراک، بیرجند  و قم هم می توانند  با مراجعه به شــعب و د فاتر نمایند گی 
این شــرکت از مزایای ویژه و رایگان اتوپالس نوین بهره مند  شوند .همچنین راه اند زی این 
طرح د ر شهرهای شیراز، گرگان، ساری، تنکابن، آمل، زنجان و قزوین تا پایان آبان ماه سال 
جاری اجرایی می شود . طرح اتوپالس بیمه نوین د ر راستای تنوع بخشی و گسترش خد مات 
بیمه ای مطلوب ، با ســرعت و کیفیت بیشــتر به د ارند گان بیمه نامه بد نه این شرکت د ر د و 
ســطح »اتوپالس« و »اتوپالس طالیی« پوشــش ها و خد مات امد اد ی متنوعی را با سطح 

جد ید ی از تسهیالت به صورت رایگان ارائه می د هد .

 بیمه سامان و آشنایی د انشجویان 
با فضای کسب و کار صنعت بیمه

ترقی اقتصاد ی: بیمه ســامان د ر ســال های فعالیت خود  همواره کوشید ه است د ر کنار 
فعالیــت حرفه ای د ر صنعت بیمه و معرفی خد مات و محصــوالت جد ید  بیمه ای اقد مات 
موثری د ر حوزه های کارآفرینی ، فرهنگ ســازی و مسئولیت اجتماعی به انجام رساند  که 
از جمله اقد امات موثر این شــرکت می توان به تعامل تاثیرگذار با د انشــگاه ها و توجه به 

کارآفرینی برای افراد  کم توان اشاره کرد .
هاد ی رهبری مد یر توســعه ســرمایه های انسانی گفت : شــرکت بیمه سامان د ر راستای 
توانمند ســازی، توســعه و معرفی فرصت ها و موقعیت های شــغلی خود  به جوانان و نیز به 
منظور حمایت از اشــتغال زایی، اقد ام به شرکت د ر نمایشــگاههای کار د انشگاه ها جهت 
اســتفاد ه از قابلیت های فارغ التحصیالن کرد ه است. نمایشگاه کار با ایجاد  بستری مناسب 
امکان روبرو شد ن مستقیم کارفرما و کارجو را فراهم آورد ه و نیز با ایجاد  فضای رقابتی سالم 
د ستیابی به کارجویان برتر شغلی، کشف استعد اد های برتر و توجه به کارآفرینی برای افراد  

کم توان را سرلوحه برنامه های خود  قرار د اد ه است.

بیمه د انا، د اشبورد  مد یریتی راه اند ازی می کند 
ترقی اقتصاد ی: نرم افزار آموزشــی »د اشــبورد  مد یریتی« شــرکت بیمــه د انا به زود ی 
راه اند ازی خواهد  شــد .د ر جلســه ای که به همین منظور برگزار شــد ، چگونگی استفاد ه و 
بهره بــرد اری از این نرم افزار بیمه ای به مد عوین آموزش د اد ه شد .د اشــبورد  مد یریتی بیمه 
د انا، شاخص های کلید ی سازمان را نمایش می د هد  و مد یران سازمان می توانند  د ر یک نگاه 
وضعیت کلی حوزه خود  را مشــاهد ه و تصمیمات الزم را اتخاذ کنند .د ر این جلســه حسین 
حســینی قائم مقام مد یرعامل و مهد یه نعیم حسنی سرپرست مد یریت فناوری اطالعات د ر 

باره این نرم افزار مطالبی ایراد  کرد ند .

ترقی اقتصاد ی: مد یرعامل شرکت بیمه کوثر د ر خصوص 
مشــکالت پیش روی افزایش ضریب نفوذ بیمه د ر کشــور 
گفــت: افزایش ضریب نفوذ بیمه د ر کشــور 3 یا 4 راهکار 
د ارد . مهم ترین این راهکارها ارائه طرح های نوین است. باید  
از طرح های قد یمی بگذریم و بیمه نامه  های جد ید  را مبتنی 
بر ریسک های جد ید  پوشــش بد هیم. طرح های نوین باید  
ضریب نفوذ را افزایش د هد  که رقابت را تسهیل و اخالقی و 
همچنین شــرکت ها را از حالت زیاند هی خارج کند  و مرد م 

را نیز به آرامش بهتری برساند 
مجید  مشــعلچی فیروزآباد ی مد یرعامل بیمه کوثر با بیان 
مطلب فوق افزود : سهم بیمه های زند گی مانند  بیمه عمر و 
بیمه سرمایه گذاری د ر مقایسه با سهم بیمه هایی مانند  بیمه 
ثالث به عنوان بیمــه اجباری که حد ود  45 د رصد  پرتفوی 
بیمه ها را به خود  اختصاص د اد ه اســت، نشان می د هد  که 
شــرکت های بیمه ای ایران آنچنان که باید  د ر حوزه معرفی 
بیمه های نوین و آگاهی رســانی به مشــتریان خوب عمل 

نکرد ه اند .
مجیــد  مشــعلچی فیروزآبــاد ی د ر خصوص مشــکالت 
فرهنگ ســازی برای اســتفاد ه عموم مرد م از بیمه هایی به 
غیــر از بیمه های اجباری گفت:  د ر ایــن حوزه چند  مؤلفه 
و شــاخص وجــود  د ارد ، اولین و مهم ترین مســئله، وضع 
اقتصاد ی کشــور و اوضاع تورم و وجود  بازار های جذاب اما 
مکاره مانند  ســکه و ارز د ر کشور است که امکان سود آوری 
ســرمایه را برای افراد  باال می برد  و همین مســئله موجب 
می شــود  که مرد م رغبتی برای ســرمایه گذاری د ر بیمه با 
سود های متعارف ند اشته باشند  د ر حالی که د ر کشورهای 

د یگر چنین اتفاقاتی کم رخ می د هد .
مشــعلچی د ومین د لیل اســتقبال نکــرد ن بیمه گذاران از 
بیمه هایی به غیر از بیمه های اجباری را، آشنایی کم برخی 
مرد م با این بیمه نامه  ها عنوان کرد  که ناشی از اطالع رسانی 
ضعیــف و حتی بی توجهی نظــام اد اری و اجرایی حاکم بر 

کشور به موضوع بیمه است.
وی د ر توضیح این مطلب افزود :  د ر برنامه 5 ساله ششم کشور 

با آن حجم سیاست های کالن و راهبرد  ها، تنها د ر حد  چند  
سطر د ر خصوص بیمه نوشته شد ه است که نشان می د هد  
اهمیت بیمه از د ید گاه مسئوالن اجرایی کشور همین مقد ار 
است. به عنوان مثال د ر حوزه بیمه خود رو، کمترین نظری 
که اعمال می شــود ، نظر خبرگان بیمه است؛ یعنی به رغم 
وجود  ظرفیت بسیار باال د ر صنعت بیمه و اینکه د نیا به این 
ساز و کار مالی برجسته، اهمیت زیاد ی می د هد ، د ر کشور ما 
از مســئوالن گرفته تا نخبگان و خبرگان توجه ویژه به این 
حوزه ند ارند . به همین نسبت د ر قانون گذاری د ر حوزه بیمه 
ضعیف هستیم و توجه د ولت به این صنعت نیز ضعیف است. 
این ضعف ها به جامعه تسری پید ا می کند  و سبب می شود  
که حساسیت جامعه هم نســبت به این موضوع کم باشد . 
د ر عین حال خود  شــرکت  های بیمه هم از لحاظ تبلیغات 

 و اطالع رســانی، ســعی چند انی برای باالبرد ن ضریب نفوذ 
بیمه نمی کنند .

وی افزود : اخیرا ضریب نفــوذ بیمه د ر میان مرد م افزایش 
خوبی د اشــته اســت. هرچند  که با د اشــتن ضریب نفوذ 
2.3د رصد ی تا رســید ن به ضریب نفوذ 7 د رصد ی تعیین 
شــد ه د ر برنامه 5 ساله ششم توسعه فاصله زیاد ی د اریم و 
باید  اقد امات بسیاری انجام د هیم. د رحالی که د ر کشور های 
د ر حال توسعه و بعضاً پیشرفته ضریب نفوذ بیمه 10 د رصد  
هم وجود  د ارد . به ویژه اینکه آنها د ر حوزه بیمه های زند گی 
بســیار خوب کار می کنند  و د ر اغلب کشور ها صنعت بیمه 
به عنوان یک سازوکار مالی، حتی مهم تر از بانک ها مد  نظر 
قرار گرفته می شــود ؛ اما د ر کشــور ما میان بانک، بورس و 
بیمه، کمترین نقش د ر مســایل مالی و اقتصاد ی بر عهد ه 

بیمه است.
مد یرعامل شــرکت بیمه کوثر د ر خصوص مشکالت پیش 
روی افزایــش ضریب نفوذ بیمه د ر کشــور گفت: افزایش 
ضریب نفوذ بیمه د ر کشور 3 یا 4 راهکار د ارد . مهم ترین این 
راهکارها ارائه طرح های نوین است. باید  از طرح های قد یمی 
بگذریم و بیمه نامه  های جد ید  را مبتنی بر ریسک های جد ید  
پوشــش بد هیم. طرح های نوین باید  ضریب نفوذ را افزایش 
د هد  که رقابت را تســهیل و اخالقی و همچنین شرکت ها 
را از حالــت زیاند هی خارج کند  و مــرد م را نیز به آرامش 

بهتری برساند .
وی اد امــه د اد : یکی د یگر از محور های افزایش ضریب نفوذ 
بیمه، مسئله زیرساخت و آی تی است. د ر صنعت بیمه اگر 
می خواهید  ریســک  ها را بیمه و بیمه نامه  های جد ید  را اجرا 
کنید ، چار ه ای ند ارید  که زیرســاخت اجرای آن را د اشــته 

باشید .
مشــعلچی سومین مشــکل پیش روی این حوزه را مسئله 
نیروی انســانی عنوان کرد : »ما د ر صنعــت بیمه با ضعف 
نیروی انســانی مواجه هســتیم. این معضل ناشــی از این 
مسئله اســت که ظرفیت نیروی انســانی متناسب با رشد  

سریع شرکت های بیمه ای رشد  نکرد ه است.
وی اد امه د اد : آخرین مســئله جد ی د ر صنعت که ســبب 
می شود  ضریب نفوذ باال نرود  و شرکت ها نیز زیان د ه شوند  
شبکه فروش به عنوان بازاریاب های این صنعت است. شبکه 

فروش از چند  منظر یک مسئله جد ی است. 
نخســت مباحث مربوط به فناوری هــای جد ید  و بازاریابی 
مبتنی بر فضای مجازی اســت. این موضوع برای شــبکه 
فروشــی که د فتر و ســاختار د ارد  و تعد اد شــان هم زیاد  
اســت یک چالــش محســوب می شــود . د وم، همان طور 
که یک شــبکه فروش خــوب می تواند  شــرکت بیمه ای 
را خیلــی خوب رشــد  بد هد ، شــبکه فروش بد  شــرکت 
را اذیــت خواهد  کرد . این شــبکه فــروش را باید  به یک 
 شــبکه فروش نــوآور و خــالق مبتنی بر فنــاوری جد ید  

بد ل کنیم.

ترقی اقتصاد ی : مظلومی مد یرعامل بیمه تعاون د ر این ســمینار با تاکید  بر 
اهمیت وجود  رشته مد یریت ریسک به عنوان رشته د انشگاهی د ر کشور گفت: 
متاســفانه چنین رشته  د انشــگاهی ند اریم د ر حالی که این موضوع د ر مقاطع 

»کارشناســی، کارشناسی ارشد ، و PHD« د ر د انشگاه های معتبر د نیا تد ریس 
می شــود . مد یرعامل بیمه تعاون د ر سمینار روش های تامین مالی شرکت های 
د انــش بنیان از طریق بازار ســرمایه د ر تبریز با تاکید  بر اهمیت وجود  رشــته 
مد یریت ریســک به عنوان رشته د انشگاهی د ر کشــور، گفت: متاسفانه چنین 
رشــته  د انشــگاهی ند اریم د ر حالی کــه این موضوع د ر مقاطع »کارشناســی 

کارشناسی ارشد  و PHD« د ر د انشگاه های معتبر د نیا تد ریس می شود .
 یونس مظلومی با بیان این که یکی از متد اول ترین کارهای انتقال ریسک بیمه 
کرد ن است، افزود : بیمه د ر اد مه ی فرآیند  مد یریت ریسک بود ه و یکی از منابع 
تولید  ارزش و به عنوان بخشی از خد مات مالی د ر کشورهای توسعه یافته است.
 وی با بیان این که د ر کشــور آمریکا ســهم تمامی صنایع و کشــاوری از تولید  
ناخالص د اخلی 25د رصد  بود ه و صرفــا بخش خد مات مالی 75د رصد  از تولید  
ناخالص د اخلی را به خود  اختصاص می د هد ، گفت: این موضوع اهمیت خد مات 
مالی را می نمایاند ؛ اما کشور ما د ر مجموع خد مات مالی و همچنین بیمه ضعف 

د ارد .
 وی با بیــان این که ایران، یکــی از قد یمی ترین کشــورهای منطقه د ر حوزه 
فعالیت های بیمه ای اســت، افزود : ایران، 80سال سابقه فعالیت صنعت بیمه را 
د ارد  و هرچنــد  د ر این رابطه د ر منطقه وضعیت خوبــی د اریم اما د ر د نیا جزو 

کشورهای عقب ماند ه د ر این حوزه محسوب می شویم.

مد یرعامل بیمه تعاون با ارائه چند ین مثال به نقش مهم صنعت بیمه د ر چرخه 
اقتصاد  اشاره کرد  و افزود : امید  است سایه شوم تحریم از اقتصاد  کشور برد اشته 
شد ه و به پشتوانه د رآمد هایی که از منابع فسیلی به د ست می آوریم بتوانیم د ر 
آیند ه همانند  نروژ شــرکت های بیمه ای د اشته باشــیم که د رآمد شان بیشتر از 

د رآمد  های نفت باشد .
 وی بــا بیان این کــه یکی از راه های ایجاد  چنین شــرکت هایی، ریت شــد ن 
شــرکت های بیمه د ر کشــور اســت، افزود : متاســفانه ما د ر بحث بانک و د ر 
صنعت بیمــه به د نبال ریتینــگ نرفته ایم و حتی اد بیــات ریتینگ را نیز جا 
 افتاد ه نکرد یم تا اگر شــرایط فراهم شــد  بتوانیم د ر منطقه حرفی برای گفتن 
د اشته باشیم.  وی با بیان این که کشوری همانند  لبنان د ر صنعت بیمه د ر حال 
تبد یل شــد ن به قطب د ر منطقه اســت، افزود : ما نیز باید  از فرصت ها استفاد ه 
کنیم البته شــرایط فعلی برای این کار فراهم نیســت و باید  به سمت ریتینگ 
برویم و با کشورهای د نیا د ر زمینه بیمه ارتباط د اشته و نیروی انسانی متناسب 

با صنعت بیمه را پرورش د هیم.
 مظلومی با بیان این که با »خال د انش« د ر صنعت بیمه کشــور مواجه هستیم 
گفت: بسیار خرسند  شد م که موسسه ارزش آفرینان مالی بازار سرمایه بخشی از 
فعالیت هــای خود  را به آموزش د ر حوزه بیمه اختصاص د اد ه اند  و د ر حقیقت بر 
روی نقطه ضعف این صنعت که پرورش نیروی متخصص است، د ست گذارد ه اند .

ترقی اقتصاد ی: گســترش تکنیک های ارتباطاتی و رشد  
شــرکت های مبتنی بر این فضا )اســتارت آپ ها( پد ید ه ای 
است که د یگر صنایع اقتصاد ی را هم تحت شعاع قرار د اد ه 
است. صنعت بیمه یکی از صنایع مالی مهم د ر کشور است 
که اخیرا قصد  د ارد  نســبت به ورود  استارت آپ ها به قلمرو 

خود  چراغ سبز نشان د هد .
اســتارت آپ ها پد یــد ه ای نوظهــوری د ر د نیــای اقتصاد  
هســتند  کــه د ر حــال حاضــر اغلــب بــر فناوری های 
 اطالعاتــی مبتنی شــد ه اند  و بیشــتر د ر د نیــای مجازی 

تعریف می شوند . 
اســتارت آپ ها امــروزه د ر همه حوزه های اقتصاد  ســنتی 
وارد  شــد ه اند  و تحوالتی اساســی را رقم زد ه اند . البته این 
را هم بایــد  اضافه کرد  که یک اســتارت آپ تا زمانی یک 
اســتارت آپ است که هنوز رشــد  نکرد ه است و زمانی که 
یک اســتارت اولیه موفق بود  و رشد  کرد  د یگر وارد  فضای 

جد ی مباد الت اقتصاد ی می شــود  و عنوان استارت آپ به 
آن اطالق نمی شود .

صنعت بیمه یک حوزه بزرگ و مهم د ر اقتصاد  کشور است 
که هنوز به طور جد ی با فضای مجازی د رگیر نشد ه است. 
بیمه مرکزی به عنوان کسی که ناظر بر کل فضای بیمه ای 
کشــور اســت حاال ظاهرا عزم خود  را جزم کرد ه است تا 
صنعــت بیمه را با کمک ابزارهــای مد رن ارتباطی به طور 

جد ی تری وارد  مناسیات رقابتی کند .
د ر راســتای توسعه حضور اســتارت آپ ها د ر صنعت بیمه 
اخیرا غالمرضا ســلیمانی، رئیس کل جد ید  بیمه مرکزی، 
تفاهم نامه ای را با معاونــت علمی و فناوری رئیس جمهور 
امضا کرد ه اســت که اگر اجرایی شــود  می تواند  به توسعه 

چتر بیمه ای د ر کشور بینجامد .
سلیمانی با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی است که انواع 
سیســتم  بیمه ای د ارد ، گفته که مسئله اصلی د ر این حوزه 

نفوذ بیمه ای میان آحاد  شــرکت ها و مرد م است؛ از این رو 
نیازمند  نوآوری د ر این بخش هســتیم. د ر حال حاضر د ر 
ســطح شــرکت های بیمه ای قوانین و مقررات و همچنین 
پوشش های بیمه ای متنوعی د اریم و قوانین نیز مصور شد ه 

است.
رئیس جد ید  بیمه مرکزی حضور اســتارت آپ ها د ر بخش  
بیمه  را موجب تقویــت بازاریابی صنعت بیمه ای و افزایش 
د رآمــد  آن ها د انســته و معتقد  اســت که اســتارت آپ ها 
می تواننــد  باعــث نفــوذ چتر بیمــه د ر جامعــه،  امنیت 
ســرمایه گذاری، ســرزند گی و مســئولیت و بیمه شوند . 
همچنین نفوذ بیمه جزو د ستورات رئیس جمهور است که 
د ر جلســه هیات د ولــت بر آن تاکید  شــد ه؛ از این رو د ر 
 صد د  هســتیم صنعت بیمه بتواند  چتر خود  را د ر ســطح 

جامعه بگستراند .
وی با اشــاره بــه فعالیت 10 شــرکت اســتارت آپی د ر 

بخش های بیمه ای اظهار کرد  کرد  که این شــرکت ها برای 
اد امه فعالیت باید  از لحاظ صالحیت فنی و علمی به تایید  
بیمه مرکزی برســند  و امید واریم با امضای این تفاهم نامه 
بتوانیم بســتری برای فعالیت این شــرکت ها فراهم کنیم. 
امروزه بیمه مرکزی این واقعیت را پذیرفته اســت که این 
نوع شرکت ها د ر جهت رشــد  و توسعه صنعت بیمه بیمه 

عمل می کنند .
ســلیمانی بــا بیان اینکه طبیعی اســت کــه فعالیت این 
شرکت ها د ر بخش های بیمه ای نیاز به قوانین د ارند ، گفته 
که د ر حال حاضر این قوانین د ر حال پیش نویس اســت و 
د ر اولین فرصت د ر شــورای عالی بیمه،   قوانین مربوط به 
آن تصویب خواهد  شــد . د ر حال حاضر این شــرکت ها د ر 
قالب کارگزاران صنعت بیمه فعالیت می کنند  که با تصویب 
قوانین مربوط این شــرکت های فنــاور می توانند  د ر جهت 

توسعه خد مات بیمه ای فعالیت کنند .

ترقــی اقتصــاد ی : رئیس هیــات مد یره شــرکت بیمــه میهــن »عبد اله 
 DPS رحیــم لوی بنیــس« با بیــان اینکه صنعت بیمــه د ر ایــران از لحاظ
و EPS وضعیــت ممتــازی نســبت بــه ســایر صنایــع نــد ارد ، بیــان کرد : 
صنعــت بیمــه د ر کشــور فاقــد  شــفافیت الزم  بود ه و بــه عنــوان کارگزار 
 بــورس نمی تــوان وضعیت ســهام و ســود  این صنعــت را برای یک ســال 

بعد  پیش بینی کرد .
 EPS اومد عی شــد : معموال مد یران صنعت بیمه می توانند  با خواست خود  یک

را اعالم کنند  یا نکنند  و یا ذخائر را کم و زیاد  کنند .
این فعال بازار بورس گفت: به عنوان یک  سهامد ار می توان  بسیاری از صنعت 
هــا را تحلیل بنیاد ی کرد  اما د ر صنعت بیمه به این د لیل که د ســت مد یریت 
ها د ر ارتباط با نحــوه تنظیمات و ویرایش صورت های مالی یک مقد ار بازتر از 

صنایع د یگر است، این کار امکان پذیر نیست.
مد یرعامل سابق یک شرکت کارگزاری، د رباره علت عد م تمایل سرمایه گذاران 
به خرید  سهام شرکت های بیمه ای د ر بورس هم گفت: سهامد اران چند  بخش 
هســتند  بخش اول با هد ف سرمایه گذاری بلند  مد ت وارد  بورس می شوند  که 

پس از خرید  سهام صبر می کنند  و EPS و DPS سهام گرفته می شود .
بخــش د یگر به گفته وی، تصمیم به  خرید  اعتبــاری د ارند  و برای این منظور 

افزایش ارزش د هی شرکت ها را بررسی می کنند .
رحیم لوی بنیس، گفت: استاند ارد  شفاف ود قیقی د ر ارتباط با کف ذخائر وجود  
د ارد  اما رعایت نمی شــود  و تا حد ود ی د رمد یریت شــرکت ها سلیقه ای رفتار 

شد ه و این مساله سبب ترس سهامد اران می شود .
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، عنوان کرد : شــرکت های بیمــه ای د ر ایران 
د رگیرســهامد اران نامتقارن بود ه و شــرکت های بیمه ای صد د رصد  خصوصی 
بــه معنای واقعی وجود  ند ارد  زیرا یا  عمد تا د ولتی هســتند  و یا خصولتی و آن 
تعد اد  اند کی که خصوصی هستند بیشــتر برای سهامد اران نقش تامین نقد ینگی 

را ایفا می کنند .
 رحیم لوی بنیس  تصریح کرد : د رکنار این نامتقارن بود ن، سهم شناوری و نقد  
شــوند گی د رصنعت بیمه نسبت به سایر صنایع بسیار پایین است البته صنعت 
بیمه د ر کشــور ذاتا سود  ساز نیست و ریســک تصمیم گیری را برای سهامد ار 

باال می برد .

وی یاد آور شــد  کــه مجموع این د الیل، تمایل ســهامد ار بــرای ورود  به بازار 
صنعت بیمــه  را کم می کند .به گــزارش چابک آنالین ،رئیــس هیات مد یره 
شــرکت بیمه میهن گفــت: »تا زمانی که اصل 44 د ر صنعــت بیمه به معنای 
واقعــی اتفــاق نیافتد  و بحث مالکیــت و مد یریت د ولت تعیین تکلیف نشــد ه 
باشــد  کار خیلی سخت اســت و ابتد ا باید  ســهامد ار با انگیزه باشد ، که ما د ر 
بیمــه هیچ ســهامد ار با انگیــزه ای ند اریم و اگر گاهی برخی از شــرکت های 
بیمه ای د ر تابلوی بورس برجســته می شــوند  خیلی واقعی نیســت و برنامه 
 منظم بلند  مــد ت یا میان مد ت برای بازار ســرمایه برای ســهام های بیمه ای 

وجود  ند ارد .«

مد یرعامل بیمه تعاون: ریتینگ کرد ن شرکت های بیمه به عنوان یک ضرورت است 

»خال د انش« د ر صنعت بیمه کشور

چراغ سبز صنعت بیمه به استارت آپ ها 

استارت آپ ها صنعت بیمه را توسعه می د هند ؟

شفافیت الزم د ر صنعت بیمه وجود  ند ارد 

ترس سرمایه گذاران از صنعت بیمه 

بازاربیمـــه5
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ترقی اقتصاد ی: رئیس اتاق تهران مسعود  خوانساری د ر جلسه هیات نمایند گان اتاق 
تهران بر توســعه صاد رات و نقشی که رشد  اقتصاد ی کشور خواهد  د اشت، تاکید  کرد  و 

از د ولت خواست تا زمینه های افزایش صاد رات را د ر کشور فراهم کند .
او با اشاره به نقش صاد رات د ر رشد  اقتصاد ی ترکیه و د رسی که باید  از رشد  اقتصاد ی 
د ر این کشــور گرفت، گفت:» می توانیم با مشارکت بخش خصوصی، د ولت و همه قوا 
تهد ید های موجود  را تبد یل به فرصت کنیم؛ االن بحث ارز اگر چه مشــکالتی را حتما 
ایجاد  کرد ه ولی بهترین فرصت برای صاد رات و توســعه آن ایجاد  شــد ه است. د ر این 
موقعیت ما حد اقل می توانیم به کشــورهای همجــوار خود مان صاد رات انجام د هیم و 
بــه راحتی باتوجه به قیمت ارز می توانیم صاد راتمان را د و برابر کنیم. مســئوالن باید  
اجازه بد هند  که صاد رات رونــق بگیرد . د هه 1980 کل صاد رات ترکیه 3 میلیارد  د الر 
بود  ولی امروز به باالی 160 میلیارد  د الر رسید ه است، خب چه کاری انجام د اد ه اند ؟«

برای پاســخ د اد ن به این سوال که از سوی مسعود  خوانساری رئیس اتاق تهران مطرح 
شــد ه اســت باید  نگاهی به مهم ترین سیاســت های اقتصاد ی و صاد راتی این کشور 
اند اخــت، اصولــی که می تواند  د رس های بســیاری برای د ولت ایــران د ر حمایت از 

صاد رکنند گان و مد یریت صاد رات د اشته باشد .  
به صورت کلی آن چه تحت عنوان بســته سیاســتی توســعه صاد رات د ر کشورهای 
مختلف با اولویت های متفاوت جهت حمایت، تشــویق و توســعه صاد رات اســتفاد ه 
می شود ، مشتمل بر سیاســت های تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمه ای 
ایجاد  مناطق آزاد ، جلب و جذب ســرمایه گذاری خارجی، منطقه گرایی و سیاســت 
های زیرســاختی و پشــتی بانی کنند ه تجارت بود ه اســت. این بســته سیاستی د ر 
کشــورهای مختلف با اولویت های متفاوت جهت حمایت، تشــویق و توسعه صاد رات 

استفاد ه می شود .
بررســی روند  صاد رات ترکیه نشــان می د هد  که صاد رات کاالیی از 3 میلیارد  د الر د ر 
ســال 1980 به 160 میلیارد  د الر د ر سال 2017 رســید ه است. تحقیقی که از سوی 
مرکز مطالعات اســتراتژیک بازرگانی انجام شد ه اســت، نشان می د هد :» ترکیب گروه 
کاالیــی صاد راتی ترکیه از د هه 80 که عمد تا محصوالت کشــاورزی بود ه د ر د هه 90 
به صاد رات کارخانه ای تغییر یافته اســت. د ر این میان بخش های پیشــرو صاد راتی 
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل، تجهیزات الکترونیکی اد اری و مخابراتی و قطعات 
الکترونیکی بود ه اســت. د ر د هه 80 یکی از مهمترین مشــوق هــای صاد راتی ترکیه 
بازپرد اخــت مالیات صاد رات بود ه اســت. زیر بخش های تولید ی شــامل آهن و فوالد 
وســایل حمل و نقل، چرم و پوســت و ماشــین آالت د ر گروه های با نرخ های باالی 
بازپرد اخــت مالیات صاد راتی بود ه اند . د ر این میان صنایع شــیمیایی کمترین نرخ را 
د اشته اســت.« همچنین این تحقیق نشان می د هد :» بررســی مشوق های صاد راتی 

حاکی از آن اســت که امتیازات، معافیت ها و مشــوق های تعیین شد ه از سوی د ولت 
مرکزی بــرای فعالیت ها و فعاالن صاد راتی ترکیه بیشــترین نقش را د ر حرکت روبه 
جلو و پرشــتاب حوزه صاد رات و به طریق اولی، ســاختار تجارت و کل اقتصاد  د اشته 
اســت. د ولت ترکیه برای د ســتیابی به اهد اف کالن و بلند مد ت د ر ایجاد  یک ساختار 
تولید ی مبتنی بر فناوری با جهت گیری صاد راتی و تبد یل ترکیه به یکی از د ه اقتصاد  
برتر د نیا، از طیف وســیعی از ابزارهای حمایتی و تشــویقی اســتفاد ه کرد ه است که 
عبارتند  از: د رنظر گرفتن امتیازات مالیاتی برای صاد رکنند گان، اعطای اعتبار، ضمانت 
و بیمه از طرف اگزیم بانک ترکیه، هماهنگ ســاختن قوانین ســرمایه گذاری خارجی 
با ضوابط اتحاد یه اروپا، کاهش تشــریفات اد اری برای صاد رکنند گان، بهبود  زیرساخت 
های اساســی، عد م الزام صاد رکنند گان به پرد اخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش 

افزود ه برای مواد  خام یا محصوالت واسطه ای وارد اتی.«
عالوه براین ها پژوهشــی که از ســوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان 
می د هد :» 40 د رصد  مخارج مرتبط با فناوری های جد ید  و تحقیقات از ســال 2004 و 
100د رصد  آن از ســال 2008 مشمول معافیت مالیاتی هستند . د ر سال 2017 د ولت 
100د رصــد  از میزان ضمانــت بانکی وام های صاد راتی را بر عهــد ه گرفت و به عالوه 
ســرمایه اگزیم بانک را د ر راســتای کمک به افزایش تنــوع، حجم و کیفیت کاالهای 
صاد راتی افزایش د اد ه است. همچنین وام های ارزی بد ون بهره بانکی به پیمانکارانی که 
د ر خارج از کشور پروژه د ارند  و د ر مراحل اتمام آن از کاالهای ساخت ترکیه استفاد ه 

می کنند ، ارائه کرد ه است.«
بــه صورت کلــی اعتباراتی که د ولت ترکیه به امــر صاد رات تخصیص 
می د هد  به چهار نوع تقســیم می شــود : » اعتبارات عمومی صاد رات 
اعتبارات مربوط به بســته بند ی و توزیع، اعتبارات مربوط به صاد رات 

میوه و تره بار و اعتبار برای مؤسسات صنعتی صاد راتی.«
به اعتقاد  کارشناسان د رس ها و نکات مثبتی که از بررسی ابزارهای 
حمایتی و مشــوق های صاد راتی ترکیــه می توان برای ایران گرفت 

شامل: »شناسایی بازارهای هد ف صاد راتی با توجه به معیارهایی از قبیل 
موافقــت نامه ها، مزیت های اقتصاد ی، ســطح روابط اقتصاد ی و...، برند ســازی برای 

کاالهای صاد راتی کشــور د ر ســه ســطح محصول، بنگاه و ملی، تامین 
نقد ینگی و سرمایه د ر گرد ش واحد های تولید ی و صاد راتی توسط شبکه 
بانکی و بانک های توســعه ای، معافیت صــاد رات از پرد اخت مالیات بر 

ارزش افزود ه، تســهیل و تسریع فرآیند  ورود  موقت 
مواد  اولیه مورد  نیاز کاالهای صاد راتی و اســترد اد  
حقوق ورود ی مواد  اولیــه به کار رفته د ر کاالهای 

صاد راتی، پرد اخت یارانه موثر به واحد های شرکت کنند ه د ر نمایشگاه های بین المللی 
و نمایشــگاه های اختصاصی د ر خارج از کشــور و نیز حمل ونقــل کاالهای صاد راتی 
اعمــال شــفافیت، اصالح و ثبــات الزم د ر قوانین و مقــررات و فرآیند ها و رویه های 
صاد رات کاالها و خد مات د ر جهت تسهیل صاد رات، اصالح محیط کسب وکار از طریق 
کاهش اســناد ، زمان و هزینه های صاد رات، فرهنگ سازی اهمیت صاد رات با استفاد ه 
از ابزارهای مختلف د ر کشــور، جذب ســرمایه گذاری خارجی و انجام سرمایه گذاری 
مشــترک د رجهت توســعه و تجهیز تولیــد ات صاد رات محور، وجود  شــرایط با ثبات 
اقتصاد ی وارزی و بهبود  مناســبات و مراود ات سیاسی و تجاری با کلیه شرکای تجاری 

خصوصا کشورهای پیرامونی و بازارهای هد ف خواهد  بود .«

به  ایران  محصوالت صاد راتی   : اقتصاد ی  ترقی 
عراق طیف وســیعی را د ر برمی گیرد . محصوالت 
کشــاورزی، محصوالت لبنی، مواد  پالســتیکی 
پوســت و چرم، منسوجات، محصوالت شیمیایی 
و پتروشــیمی، محصوالت معد نی و خد مات فنی 
و مهند ســی بخشی از کاالهای صاد راتی ایران به 

عراق است.
برهــم صالح رئیس جمهور عراق د ر اولین ســفر 
خارجــی خود  بعــد  از انتخاب بــه عنوان رئیس 
جمهور این کشــور راهی تهران شد  و با مقامات 
عالی رتبه کشورمان از جمله مقام معظم رهبری 
و رئیــس جمهور د ید ار کرد . ســفری که بخش 
مهمی از مذاکرات آن به توســعه همکاری های 
اقتصاد ی بین کشــور اختصاص د اشــت. حسن 
روحانی رئیس جمهمور کشــورمان د ر نشســت 
خبــری که با رئیس جمهور عراق د اشــت اعالم 
کرد  سطح روابط اقتصاد ی ایران و عراق می تواند  

به 20 میلیارد  د الر برسد .
د ر حال حاضــر میزان تبــاد الت اقتصاد ی بین 
ایران و عراق 12 میلیارد  د الر اســت و به اعتقاد  
کارشناســان برای اینکه شاهد  رشــد  8 میلیارد  
د الری د ر روابط اقتصاد ی د و کشــور باشیم باید  
پیش زمینه هایی فراهم شود ، آن هم د ر روزهایی 
که ایران به د نبال تحریم هــای یکجانبه آمریکا 
وارد  یــک جنگ اقتصاد ی شــد ه اســت و اتفاقا 
توســعه روابط اقتصاد ی با کشــورهای همسایه 
می توانــد  راه گریزی برای فشــارهای اقتصاد ی 
باشــد . حســن روحانی د ر نشست مشترک خود  
با برهم صالح اشــاره ای به ظرفیت های فراوان 
توســعه روابط د و کشور د اشت و گفت:» ما امروز 
د ر زمینه روابط و تبــاد ل برق، گاز، فرآورد ه های 

نفتی و همچنین فعالیت های د و کشور د ر زمینه 
کشــف و اســتخراج با یکد یگر گفتگــو کرد یم. 
همچنیــن د و طرف د رخصوص اتصال راه آهن د و 
کشــور هم د ر ســمت غرب و هم سمت جنوب 
بــه ویژه اتصال راه آهن شــلمچه به بصره گفتگو 
کرد یــم.« او همچنین به توافقی برای راه اند ازی 
منطقه آزاد  تجاری مشــترک اشاره کرد  و گفت: 
»توافق کرد یم منطقه آزاد  تجاری میان د و کشور 
د اشــته باشیم و صنایع مشــترک د ر این منطقه 
آغاز کنیم. از کمیســیون مشــترک می خواهیم 

هرچه سریعتر این مسئله را پیگیری کند .«
اما توســعه روابــط ایــران و عــراق آن هم د ر 
روزهای تحریم نیازمند  پیش زمینه هایی اســت 

که د ر ابتد ا باید  آن ها پشــت ســر گذاشته شود  
تا گشــایش هایی بــرای همکاری های بیشــتر 
ایجاد  شــود . بازارعراق د رسال های اخیر به عنوان 
بازاری مهم و اســتراتژیک برای بخش خصوصی 
و بخــش د ولتی ایران مطرح بود ه اســت و تجار 
ایرانی حساب ویژه ای روی این بازار منطقه ای باز 
کرد ه اند  و آشــکارا می توان گفــت که عراق جزو 
5مقصد  اول صاد راتی ایران د ر کشور های منطقه 
اســت. اما مشــکل اصلی کنونــی محد ود یت ها 
و ممنوعیت هــای تعرفه ای و وارد اتی اســت که 
د ولــت عراق د ر ماه های اخیــر اعمال کرد ه  و بر 
روابط اقتصاد ی ایران با این کشــور سایه افکند ه 
اســت. د ر اوایل ســال جد ید  اعالم شد  که عراق 

خرید  63کاالی ایرانی را ممنوع کرد ه  یا افزایش 
تعرفه د اد ه است بعد  از آن از سوی اتاق مشترک 
بازرگانــی ایران و عراق اعالم شــد  این قضیه به 
وضعیت اســتاند ارد  بــود ن کاالهــای ایرانی باز 
می گرد د . پیش از این برخی موسسات استاند ارد  
بود ند  کــه صاد رکنند گان ایرانــی باید  کاالهای 
خود  را د ر اختیار این موسســات قرار می د اد ند  تا 
استاند ارد  کاال را تایید  کنند . طبق توافق نامه ای که 
بین موسسه استاند ارد  ایران و موسسه استاند ارد  
عراق منعقد  شــد ه اســت، چنانچه اســتاند ارد  
کاالهای ایرانی از ســوی موسسه استاند ارد  ایران 
تایید  شــود ، د یگر نیازی به تایید  موسسات د یگر 
نیست و د ر این راستا استاند ارد  بسیاری از کاالها 
تایید  شــد ه است و تنها 63 کاال باقی ماند ه است 
که وضعیت ارزیابی استاند ارد  آنها د رحال مذاکره 
اســت.محصوالت صاد راتی ایــران به عراق طیف 
وســیعی را د ر برمی گیرد . محصوالت کشاورزی 
محصوالت لبنی، مواد  پالستیکی، پوست و چرم 
پتروشیمی  و  منسوجات، محصوالت شــیمیایی 
محصــوالت معد نی و خد مات فنی و مهند ســی 

بخشی از کاالهای صاد راتی ایران به عراق است.
همچنین یحیی آل اســحاق رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق مشکالت بانکی، بیمه ریسک، صد ور 
ضمانت نامه و رواد ید  را از مهمترین مشــکالت 
فعلی پیش روی تجار ایرانی برای حضور د ر بازار 
عراق می د انــد  و می گوید :» هــم اکنون ما د ر 
رابطه ایــران و عراق، با مشــکالت بانکی مواجه 
هســتیم و یکی از مشــکالت پیش روی توسعه 
روابط، همین موضوع اســت؛ ضمن اینکه مساله 
ضمانت  نامه ها نیز د رد سرساز شد ه و اگرچه الزم 
اســت که یک پیمانکار، ضمانت نامه حسن انجام 

کار د ریافت کند ، اما نــه طرف ایرانی و نه طرف 
عراقی ضمانت نامه صــاد ر نمی کنند ؛ د ر حالیکه 
اجــرای یک پروژه بــد ون ضمانــت، امکان پذیر 
نیســت و پیمانکار باید  میلیارد ها د الر پول ببرد  
و اگر ضمانت ند اشــته باشد ، د ر رابطه با تضمین 
د چار مشــکل خواهد  شــد .« این عضــو هیات 
نمایند گان اتاق تهران می گوید :» بیمه ریســک 
نیــز یکی از چالش های د یگــر پیش روی روابط 
اقتصاد ی ایران و عراق اســت، بــه این معنا که 
کســانی که می خواهند  د ر ایــن بازار کار خود  را 
توســعه د هند ، باید  هزینه ریسک سرمایه گذاری 
خــود  را پوشــش د هند ، د ر حالیکــه هم اکنون 
صند وق ضمانت صــاد رات ایران منابع اند کی د ر 
حد ود  300 میلیــون د الر را برای بیمه صاد راتی 
بــه عراق د ر نظر گرفته، د ر حالی که این رقم د ر 
مورد  پروژه هایی با ارقام میلیارد ی بســیار پایین 
اســت، پس د ولت باید  ایــن بیمه گران را تقویت 
کند  و سرمایه شرکت های بیمه ای را افزایش د هد  
تا بتوانند  ســرمایه  گذاری های ایران د ر عراق را 

بیمه کنند .« 
او بــه مشــکالت صــد ور رواد ید  اشــاره کرد  و 
گفت:»یک تاجر باید  15 روز د ر انتظار باشــد  تا 
رواد یــد  برای او صاد ر شــود ، همچنین د ر حوزه 
اســتاند ارد  نیز کارهایی انجام گرفتــه، اما هنوز 
هم جای کار بســیاری هســت، از ســوی د یگر، 
عــراق به لحاظ قوانین و مقــررات، د ر هر یک از 
استان های خود  مقررات خاص خود  را د ارد  و د ر 
برخی از استان ها، استاند اران علی الراس تصمیم 
می گیرند ؛ د ر حالی که مســئوالن حاکمیتی باید  
با اقتد ار بیشتری عمل کنند  تا بسترهای الزم را 

برای توسعه روابط فراهم شود .«

چالش های پیش روی تجارت ایران وعراق 
تجارت ۲0 میلیارد  د الری با عراق چگونه واقعی می شود ؟ دیدگاه

ترکیه برای توسعه صاد رات چه اقد اماتی انجام د اد ه است؟

 مشکالت پیش روی 
صنایع تبد یلی 

ســال جاری به طورقطع برای 
صنایــع تبد یلــی د وره خوبی 
نبود ه است. صنایع تبد یلی د ر 
این سال د رحالی  با چالش های 
می شد   که  مواجه شد   ویژه ای 
د وراند یشــی  و  تد بیر  با کمی 
از بروز آن هــا جلوگیری کرد . 
تغییر  د لیل  به  تبد یلی  صنایع 
قیمــت ارز بــا افزایش قیمت 
ملزومات تولید  با منشأ د الری 
روبه رو شــد  د رحالی که این مسئله از سوی د یگر به کمبود  و افزایش 

قیمت مواد  اولیه با منشأ ریالی هم انجامید .
مشــکل د وم از این ناحیه پد ید  آمد  که به د لیل اختالف نرخ ارز بین 
ما و کشــورهای همسایه صاد رات مواد  خام کشاورزی به این کشورها 
افزایش یافت.  کمبود  این مواد  د ر بازار باعث شد  اگر د ر سال گذشته 
متوسط قیمت پایه محصوالت برای تحویل به کارخانه ها 500 تومان 
بود ، این قیمت د ر ســال جاری به 2500 تومان برســد . تا جایی که 
من اطالع د ارم امسال هفت برابر بیش از گذشته محصول کشاورزی 
به ویژه گوجه فرنگی به کشــورهای همســایه صاد ر شد ه است و این 
د رحالی که اســت که به د لیل مشکالت منابع آبی، کشت محصوالت 

کشاورزی هم با محد ود یت هایی روبه رو بود ه است.
د ر چنین شــرایطی مــن و همکارانم د ر صنایــع تبد یلی با کمبود  و 
افزایش قیمت   مواد  اولیه د ر زمان الزم روبه رو شــد یم. پیامد  نهایی 
چنیــن وضعیتی ناتوانــی د ر تهیه به موقع و کافی مــواد  اولیه برای 
صنایع تبد یلی و کم کاری بیشتر فعاالن این حوزه د ر ماه های مهم از 
ســال بود . از سوی د یگر تولید کنند گان بد ون اینکه امکانات جد ید ی 
برای تأمین مالی د اشته باشــند  به یک باره مجبور به تهیه مواد  اولیه 
مورد نیاز به طور نقد ی شــد ند . این مشــکالت د رحالی  پد ید  آمد  که 
صنایع تبد یلی امکان افزایش قیمت متناســب با افزایش هزینه های 
تولید  را  ند اشــت چراکه مصرف کنند گان محصوالت صنایع تبد یلی 
به طور عمد ه د رآمد  ثابتی د ارند  و اگر قیمت محصوالت مشخصی که 
د ر نیازهای اصلی خانوار نیســت افزایش پید ا کند ، آن محصول را از 

سبد  خرید  حذف می کنند .
شاید  این گمان وجود  د اشته باشد  که به د لیل تغییر نرخ ارز صاد رات 
صنایع تبد یلی رونق گرفته اســت. افزایش قیمت ها د ر د اخل و افت 
قیمتــی که ایجاد  شــد ، بازار د اخلــی را د چار رکود  کرد . از ســوی 
د یگــر اغلب صاد رات به طور غیررســمی و باقیمت های غیرواقعی د ر 
بازارچه های مرزی د ر شــهرهای خوزســتان، کرمانشاه و آذربایجان 
انجام شــد  و آن هم بیشتر شامل کاالهایی می شــد  که د ر شهرها و 
روستاها پیش تر عرضه شــد ه بود . این صاد رات هم متأسفانه منافعی 
عاید  تولید کنند ه نکرد  چراکه بر اساس قیمت های قد یمی و غیرواقعی 

انجام شد .  
عمد ه صاد رات صنایع تبد یلی به کشــورهای همســایه مثل عراق و 
افغانســتان است و به کشــورهایی مثل اروپا، امریکا و استرالیا برای 
مصرف ایرانیان مقیم د ر این کشــورها انجام می شود . د ر این کشورها 
به طورمعمول طرف های تجاری کارخانه هــای صنایع تبد یلی ایرانی  
ایرانیان هســتند  که با د قت و کیفیت بیشــتری از وضعیت نرخ د الر 
و ارز د ر کشــورمان باخبرنــد . آن ها به همین د لیل حاضر نیســتند  
باقیمت های د الری  پیشــین کاال از ایران بخرند  و بیشــتر تمایل به 

خرید  ریالی د ارند .
آنچه ظرف چند  ماه گذشته د ر اقتصاد  کشور رخ د اد ه یک ضربه محکم 
بود  و بی نظمی شــد ید  د ر قواعد  فعالیت شرکت ها ایجاد  کرد . مشکل 
بزرگ تر اینکه مشــخص نیســت د ر آیند ه وضعیت فعالیت شرکت ها 
چگونه خواهد  بود . شــرکت هایی که مواد  اولیه و تولید  چند  ماه اخیر 
را انجام ند اد ه اند ، نمی د انند  که باید  منتظر شــرایط وخیم تر باشــند  
یا گشایشــی د ر کار خواهد  بود ؟ د ر چند  ســال گذشته تغییر قیمت 
د ر صنایــع تبد یلی محد ود  بود  و از محــل ثبات تعامالت جد ید ی را 
طرح ریزی کرد یم اما اتفاقات اخیر د ر اقتصاد  کشور و تغییر نرخ ارز به 
نوسان قیمت های نسبی انجامید  و به طور عمد ه شرکت های متوسط 
و کوچــک را زمین گیر کرد . شــرایط صنایع تبد یلی خوب نیســت. 
فعاالن ایــن صنعت که  خود  از طبقه متوســط جامعه اند ، برند های 
قد یمی را مد یریت می کنند  و با توجه به تعهد  همیشــگی نسبت به 
جامعه برای عد م رسوخ بی نظمی بیرونی به زند گی کارگران و فرایند  
تأمین کاال د ر تالش اند . این شــرکت ها پس از سال ها تالش د ر بازار 
اعتباری کســب کرد ه اند  و از تمام ظرفیت های توسعه ای و سرمایه ای 
برای مقابله با گرفتاری های امروز استفاد ه می کنند . باوجود  همه این 

تالش ها اما حال صنایع تبد یلی خوب نیست.

 عضو هیئت نمایند گان اتاق تهران
حسن فروزان فرد 

ترقی اقتصاد ی : صنعتگران کشــور د ر بیانیه ای اعالم کرد ند : پیمان ســپاری 
ارزی با هر نام جد ید ی هم که باشــد ، تجربه ناموفق ســالهای د ور است و باید  

کنار گذاشته شود .
صنعتگران کشــور بــا صــد ور بیانیــه ای خواســتار اصالحات رونــد  فعلی 
تصمیم گیری های اقتصاد ی و لغو پیمان ســپاری ارزی شــد ند . بر این اساس 
بیانیه ای د ر پایان ســی و یکمین اجالس سراسری خانه های صنعت، معد ن و 
تجارت که بیســت و چهارم آبان ماه سال یکهزار و سیصد  و نود  و هفت برگزار 

شــد ، صاد ر گرد ید  که د ر آن، اعالم شد ه اســت: مضایق و مشکالت شد ید  
اقتصاد  کالن کشور خســارت جبران ناپذیری به بخش تولید  کشور 

وارد  آورد ه است.
د ر ایــن بیانیه آمد ه اســت: به ویژه از ابتد ای ســال 

1397 که با زمزمه بازگشت و تشد ید  شرایط 
تحریمــی، بحران و تالطم و بی نظمی 

شــد ید ی بــر فضــای اقتصاد  
از  و  کشــور حاکم شــد  

ســوی د یگر علی رغم 
تجارب گذشته،  وجود  
 – زمانــی  منظــر  از 
اجتماعی   – اقتصاد ی 
شــاهد   متاســفانه 

این  صحیــح  مد یریــت 
بحــران ها نبود یــم و نوع 

تصمیمــات و رویکرد  مقابله 

بــا ایــن وضعیــت، حاکــی از ســرد رگمی، بالتکلیفــی و انفعــال بــود  
 و د ر نتیجــه، ارزش پــول ملــی بــه طــور مجــد د  بــه شــد ت ســقوط 

نمود ه است.
علیــه  اقتصــاد ی  جنــگ  تشــد ید  
ایران عزیز که نشــانه های شــاخص 
روابــط  و  سیســتم  تحریــم  د ر  آن 
بانکــی بیــن المللی کشــور و ســایر 
تحریمهــا به وضــوح نمایان اســت، باید  
عــالوه بر مســئوالن و فعــاالن اقتصاد ی د ولــت و بخــش خصوصی، همه 

 آحــاد  ملــت را نســبت به ایــن موضــوع و ابعاد  خانمانســوز آن حســاس 
و فعال نماید .

مد یران واحد های تولید ی کشــور به عنوان ســربازان و ســرد اران این جنگ 
اقتصاد ی از مســئوالن محترم نهاد های حاکمیتی انتظار د ارند  که تامین نیاز و 
تســهیل شرایط کسب و کار فعاالن اقتصاد ی را به طور جد  مورد  توجه و عمل 
قــرار د هند  که د ر غیر این صورت د ر این عرصه امکان حصول توفیق میســر 

نخواهد  بود .
با پیش فرض شــرایط موجود  و اوصاف یاد  شد ه، پیشنهاد ات کارآمد  زیر را به 

طور اکید  توصیه می نماییم:
1- د رک صحیح از شــرایط فعلی، پیش بینی منطقی و عالمانه از روند  پیش 
رو ، اتخــاذ تصمیمات بنیاد ین و جامع نگرانه با اســتفاد ه از تفکر و تعقل 
جمعی کلیه عوامل موثر بر اقتصاد  اعم از د ولتی و غیر د ولتی و حصول 
اجمــاع و وحد ت عملی آنان به اجــرای این تصمیمات به نحوی که 
نــه تنها خود تحریمی ها فعلی ملغی گرد د  بلکه د ر نهایت منجر به 
تحقق منافع ملی، ایجاد   آرامش و ثبات د ر اقتصاد  و  بازگرد اند ن 

ارزش پول ملی شود .
2- بــا عنایت به ایجاد  تقاضای عمومــی د ر تمامی بخش های 
اجتماعی –  اقتصاد ی و مد یریتی کشور مبنی بر اصالح ساختار 
نظام بانکی و پولی و آســیب های جبران ناپذیر وارد ه بر گستره 
ی تولید  این تشــکل خواستار اصالح این نظام و خروج از بنگاه د اری 
و پرد اختن به وظیفه اصلی سیســتم پولی و بانکی کشــور همراه با استفاد ه 
 از روشــهای متعاد ل تجــارت د اخلی و بین المللی و شــفافیت د ر این حوزه 

می باشد  .
3- خانه صنعت بر اجرای هر چه د قیق تر قوانین مصوب د ر مراکز قانون گذاری 
کشــور تاکید  نمود ه و خواســتار اجرای صریح و بی قید  و شرط این مقررات 

می باشد  .
4- احتــرام و تمکین به کلیه قوانین و مقررات را وظیفه ذاتی کلیه اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ـ د ولتی و غیرد ولتی د انســته و اجرای گزینشی و تفسیر به 
مطلــوب این قوانین و مقررات را بی احترامی به قانون و قانون گذار می د انیم 

و خواســتار اجرای صریح و بی قید  و شــرط مصوبه بخشود گی جرایم د یرکرد  
تسهیالت بانکی بخش تولید  موضوع  بند  »و« تبصره »16«  قانون بود جه سال 

1397 توسط کلیه بانکها هستیم.
5- مــا راه اساســی بــرون رفــت از چالش هــای مد یریتی ایجاد  شــد ه ی 
کنونی کشــور را اعتمــاد  به بخش خصوصی واقعــی د ر واگذاریها و همچنین 
شــفاف ســازی اقتصاد ی کشــور د ر زمینه های پتروشــیمی، فوالد  و صنایع 
بــاال د ســتی تولید  می د انیم و این تشــکل آمــاد ه همکاری همــه جانبه با 
 وزارتخانه های اقتصاد ی ، ســازمان خصوصی ســازی و د ستگاه  های نظارتی 

د ر این زمینه می باشد  .
6- ایــن تشــکل و تشــکلهای تخصصی معد نــی عضو آن،  مزیــت اصلی و 
اقتصاد ی کشــور را د ر حوزه های معد نی شناســایی نمود ه و خواســتار توجه 
ویژه و تســریع و تســهیل د ر بهره برد اری هر چه بهتر از این ســرمایه  بین 
نســلی کشــور از طریق ارائه تســهیالت مناســب و همکاری هــر چه بهتر 
 وزارتخانــه مطبوع برای مد یریت صحیح و کارآمد  حوزه معد ن و ســازمانهای 

وابسته است .
7-  قیمــت مواد  اولیه از جمله محصوالت پتروشــیمی هــا د ر بورس افزایش 
زیاد ی د اشــته د ر حالیکــه هزینه های تولید  صنایع پتروشــیمی د ر این حد  
افزایش پید ا نکرد ه است که این موضوع خود  عامل گرانی صنایع پایین د ستی 
و وابسته شد ه است. د ر بسیاری از صنایع عامل افزایش قیمتها ریشه د ر گرانی 

خد مات و محصوالت باالد ستی د ارد .
8-  پیمان سپاری ارزی با هر نام جد ید ی هم که باشد  تجربه ناموفق سالهای د ور است 
که مشکالت فراوانی برای صاد رکنند گان به وجود  آورد ه است که باید  کنارگذاشته 
 شــد ه و تد ابیر و مشــوق های کارآمد تری برای بازگشت ارز حاصل از صاد رات 

به کار بسته شود . 
9- د ر پایــان اعــالم مید اریــم خانــه صنعــت، معــد ن و تجــارت آمــاد ه 
همــکاری و همفکــری همه جانبــه با ســایر نهاد های مد نی بــود ه و ضمن 
تمکیــن بــه قانــون د ر کلیــه موضوعات، خواســتار امعــان نظــر ویژه به 
 تصویــب قانــون ناظر بــر فعالیت خانــه صنعت ، معــد ن و تجــارت ایران 

می باشد  .

صنعتگران د ر بیانیه ای اعالم کرد ند :

پیمان سپاری ارزی، تجربه ناموفق سال های د ور

صنعت
تجارت
و 6



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 63 - نیمه اول آبان 1397

سفیر پیشین انگلیس د ر تهران 
ریچارد  د التون

اقتصاد  کشورهای بزرگ آب رفت  
کاهش سرعت رشد  اقتصاد ی جهان اد امه د ارد 

ترقی اقتصاد ی : صند وق بین المللی انتظار د ارد  که رشــد  اقتصاد ی جهان به 2.5 
د رصد  د ر ســال 2019 کاهش پید ا کند  که کمتر از 2.9 د رصد  ســال جاری است. 
ریسک های چشــم اند از رشد  جهانی شــامل جنگ تجاری و تأثیر افزایش نرخ بهره 
امریکا د ر بازارها نوظهور اســت. ایتالیا هم می تواند  بحران د یگری باشــد  که د ر اروپا 

ایجاد  می شود .
 سه کشور از 4 کشور برتر جهان د چار مصیبت شد ه اند . کاهش رشد  اقتصاد ی جهان 
د ر حال وقوع اســت و می تواند  ســال آیند ه به امریکا هم ســرایت کند . سی ان ان 

گزارشی د رباره وضعیت رشد  اقتصاد ی جهان منتشر کرد ه است.
طبق آمارهای منتشرشد ه، اقتصاد های آلمان و ژاپن د ر سه ماه سوم سال آب رفته اند  
که تضاد  زیاد ی با وضعیت رشــد  قوی د ر امریکا د ارد . د ر چین هم نشانه هایی از بد تر 

شد ن وضعیت اقتصاد ی د ید ه می شود .
د الیل عملکرد  ضعیف کشورها متغیر است. به اعتقاد  اقتصاد د انان، د ر آلمان و ژاپن با 
بازگشــت به مسیر رشد ، رکود  از بین می رود . اما د اد ه ها نشان از چالش های مهم د ر 

بسیاری از اقتصاد های بزرگ جهان د ارد .
اقتصاد  آلمان برای اولین بار از ســه ماه سوم سال 2015 با کاهش رشد  مواجه شد ه 
اســت. این کاهش رشد  ناشــی از آزمایش های جد ید  خود رویی برای انتشار گازهای 
گلخانه ای بود  که باعث شد  فروش و صاد رات کاهش یابد . بخشی از این ماجرا هم به 

د لیل جنگ تجاری ایاالت متحد ه و چین رخ د اد .
البتــه انتظار مــی رود  که تنگنــای گواهینامه خود روهــا راحت تر انجام شــود ، اما 
اقتصاد د انان می گویند  رشــد  صاد رات آلمان می تواند  همچنان ضعیف باشــد ؛ چراکه 
کاهش تقاضا از شرکای تجاری عمد ه ازجمله ترکیه، روسیه و چین اتفاق افتاد ه است.
ژاپن به رکود  و حتی بحران اقتصاد ی عاد ت کرد ه اســت، اما چشــم اند از پیش روی 
او مثبت اســت. تیره وتاری سه ماه ســوم به د لیل بالیای طبیعی بود ه و اقتصاد د انان 

انتظــار د ارند  هزینه های مصرف کنند ه د ر این ســه ماه به د نبــال افزایش مالیات ها 
افزایش شد ید ی پید ا کند .

د اد ه های جد ید  د ر چین، د ومین اقتصاد ی بزرگ جهان نشان می د هد  که مصرف رشد  
ضعیفی د اشته و رشد  اعتباری هم ناامید کنند ه بود ه است.

اقتصاد د انــان انتظار د ارند  که د ولت چین اقد اماتی برای مقابله با اثرات جنگ تجاری 
با امریکا انجام د هد . اقتصاد د انان چین معتقد ند  وضعیت بد تر از این می شود  و کاهش 

رشد  د ر بهار 2019 اتفاق می افتد .
همچنین باوجود  بازگشت آلمان و ژاپن به مسیر رشد  تا پایان سال، اما اقتصاد  جهانی 

سال 2019 ضعیف تر پیش خواهد  رفت.
صنــد وق بین المللی انتظار د ارد  که رشــد  اقتصاد ی جهان به 2.5 د رصد  د ر ســال 
2019 کاهــش پید ا کند  که کمتر از 2.9 د رصد  ســال جاری اســت. ریســک های 
چشــم اند از رشــد  جهانی شــامل جنگ تجاری و تأثیــر افزایش نرخ بهــره امریکا 
 د ر بازارهــا نوظهور اســت. ایتالیــا هم می تواند  بحران د یگری باشــد  کــه د ر اروپا 

ایجاد  می شود .
اند رو کنینگام، اقتصاد د ان ارشد  Capital Economics می گوید : ما فکر نمی کنیم 
با چیزی شــبیه بحران مالی روبه رو هســتیم، اما ممکن اســت ســال آیند ه کاهش 
قابل توجهی د ر رشــد  اقتصاد ی رخ د هد . به اعتقاد  ما صند وق بین المللی پول د ر ارائه 
آمار و اطالعاتش بســیار خوش بین بود ه اســت. د رحالی که برخی از ریسک های بازار 
د ر حال حاضر بازتاب یافته اند . روز سه شنبه، به د لیل ترس از تقاضای جهانی، قیمت 
نفت امریکا 7 د رصد  کاهش یافت و شــاخص ســهام های اصلی 5 تا 7 د رصد  ارزش 

خود  را از د ست د اد ند .
حاال ســؤال مهم این اســت که کد ام کشــورها می توانند  به عنوان موتور رشد  سال 
2019 عمل کنند ؟ رشــد  اقتصاد ی هند  ســرعت گرفته و د ر ســه ماه اخیر رکورد  
8.2 د رصــد ی را شکســته اســت. اما این کشــور به عنــوان یکــی از بزرگ ترین 
وارد کنند گان انــرژی می تواند  تحت تأثیــر افزایش قیمت نفت قــرار بگیرد . روپیه 
 یکــی از بد تریــن ارزهــای جهان د ر ســال 2018 بــود  و تورم هم د ر این کشــور 

افزایش یافته است.

پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی

88853371
INFO@ISTANEWS.IR

WWW.ISTANEWS.IR

ایــاالت متحــد ه آمریکا علیه ایــران جنگ 
اقتصاد ی به راه اند اخته است؛ پس از خروج 
یکجانبه آمریکا از »برجــام« تحت حمایت 
شورای امنیت، د ر ماه می گذشته، اینک د ولت ترامپ به طور یکجانبه مشغول به 

جنگ یک تنه با جهان برای منع تجارت قانونی با ایران است.
این سیاست بر این اد عا استوار است که ایران یک تهد ید  امنیتی مهم برای مرد م 
آمریکاســت، اما به  وضوح د ر این رابطه مبالغه شــد ه است. »مایک پمپئو«، وزیر 
امور خارجه آمریکا گفته است این تحریم ها با این هد ف اعمال شد ه که ایرانمانند  
یک »کشــورعاد ی« رفتار کند .  د ر حالی که این آمریکاست که یک کشور عاد ی 
نیست. همد ســتی د ر خشونت های هراس آور علیه یمن و حمایت از سیاست های 

استعمار گونه اسرائیل علیه فلسطین، »اعمال عاد ی« نیستند .
ایاالت متحــد ه آمریکا تصمیم گرفته موضع و سیاســتی خصمانه علیه ایران د ر 
پیش بگیرد ؛ اما آیا این موضع د ستاورد ی استراتژیک برای واشنگتن د ر پی خواهد  

د اشت؟
به نظــر من، ایران به  رغم افزایش تورم و رکود  شــد ید ی کــه به گفته صند وق 
بین المللی پول د ر حال کاهش اســت، یک کشــور با ثبــات خواهد  بود . هرچند  
نارضایتی هــای د اخلی و حتی اعتراض ها باال بگیرد  اما رهبران ایران قاد ر خواهند  

بود  اوضاع را تحت کنترل بگیرند .
انتخابات ســال 2020 آمریکا برای ایران مهم خواهــد  بود  و رهبران ایران انتظار 
د ارنــد  تا آن زمــان مقاومت کنند  تا شــرترامپ با شکســت د ر انتخابات 2020 

ازسرشان کم شود .
د ر صورت انتخاب مجد د  ترامپ د ر ســال 2020، بعید  به نظر می رســد  که آنها 
بتوانند  4 سال د یگر را هم مقاومت کنند . انتظار من این است که ایران تا آن زمان 
تالش  کند  تا از تحریک آمریکا د ر منطقه، و یا بازگشــایی تأسیسات هسته ای اش 

خود د اری کند .
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم ایران، فرد ی تسلیم ناپذیر است. سایر رهبران ایران 
هم افراد ی مصمم هســتند . مشکالت و بحران های اقتصاد ی د ر 2 سال پیبش رو 

بعید  است که منجر به تغییراتی جد ی د ر سیاست های حکومت ایران شود .
ضمن آنکه این بار پویشی جهانی علیه ایران وجود  ند ارد . به طور مثال اتحاد یه اروپا 
سازوکاری را ایجاد  کرد ه که مراود ات مالی با ایران اد امه پید ا کند ؛ هرچند  ایرانی ها 

به فعالیت آن د ل خوش نکرد ه اند .
د ر ایــن مقطع به نظر می رســد  د ونالــد  ترامپ به د نبال نوعی توافق به ســبک 

کره شمالی با ایران است. او مد عی است رفتار مقامات تهران از زمانی که او بر سر 
کار آمد ه تغییر کرد ه اســت. د ر میان مقامات آمریکا اشتیاق برای مذاکره با ایران 

به منظور رسید ن به توافقی جد ید  با تهران رو به افزایش است.
اما چنین چیزی غیرممکن است. ایران حاضر به مذاکره است اما شرایطی را برای 
مذاکره قایل است، چرا که ایران هم مانند  آمریکا تالش می کند  تا از موضع قد رت 
مذاکره کند . ایران وقتی تغییر رفتار خواهد  د اد  که مطمئن شــود  ایاالت متحد ه 

آمریکا برای مذاکره واقعی با ایران، انتظارات خود  را تعد یل و واقعی کرد ه است.
البتــه اگر آمریکایی ها انتظارات خــود  را از ایران کاهش ند هند ، خطرهایی جد ی 
د ر پیش خواهند  د اشــت. تقاضای چینی ها، هنــد  و ترکیه برای خرید  نفت ایران 
علی رغــم تحریم های آمریــکا، می تواند  به ایجاد  کانال هــای جایگزین مباد له د ر 
تجارت جهانی منجر شــود  و منجر به کاهش ارزش د الر و توانایی ایاالت متحد ه 

برای استفاد ه از اهرم د الر د ر آیند ه شود .
همچنین با اشــتباه محاســبه و یا با هد ف قبلی – از هر د و طرف- خطر جنگ 
وجود  د ارد . ایاالت متحد ه ممکن اســت برای جبران  شکســت احتمالی سیاست 
تحریم خود  علیه ایران، با حمایت برخی کشــورهای منطقه خاورمیانه، آتش یک 
جنگ را روشــن کند . البته ایجاد  جنگی جد ید  به نفع کمپین انتخاباتی ترامپ د ر 

سال 2020 نخواهد  بود .
تنها به شــرطی که آمریکا رفتار خود  د ر قبال ایران را تغییر د هد ، به این کشــور 
احترام بگذارد  و د رباره شــروط واقعی بخواهد  با ایــران مذاکره کند ، این مذاکره 
کارســاز خواهد  بود . د ر ایــن حالت این امکان وجود  د ارد  که بر ســر برنامه های 

موشکی و هسته ای و سیاست های منطقه ای ایران هم گفتگو شود .
ایاالت متحد ه – برای رسید ن به شانس معامله ای واقعی با ایران - باید  آماد ه باشد  
از رویکــرد  خصمانه کنونی خود  علیه ایران فاصله بگیرد  و د ر این راســتا بریتانیا 
می تواند  با همکاری فرانســه و آلمان ائتالفی مبتنی بر شــورای امنیت را - که از 

سال 2013 با ایران مذاکره کرد ه است -  د وباره احیا کند .
بــا اد امه سیاســت های کنونــی د ولت ترامپ علیــه ایران، ایــاالت متحد ه هیچ 
شانســی برای کسب د ســتاورد های اســتراتژیک د ر قبال ایران نخواهد  د اشت و 
د ر عوض نمایــش ضعف جهانی آمریکا د ر اقناع متحد انــش برای همکاری علیه 
ایــران، اد امه خواهد  یافت. آمریکا با ایــن رویکرد ها امکانی برای جلب متحد انش 
 به ســمت خود  و واد اشــتن ایران به پذیرش خواســته های زیــاد ه خواهانه اش  

نخواهد  د اشت. 
منبع : روزنامه گارد ین

ترقی اقتصاد ی : رئیس جمهور فرانســه معتقد  است به د لیل موضوع استقالل اروپا، 
باید  وابستگی منطقه یورو به د الر آمریکا کمتر شود  و گام نخست د ر این راه بین المللی 
کرد ن یورو به عنوان ارز مرجع است. رئیس جمهور فرانسه د ر مصاحبه ای با شبکه سی 
ان ان آمریکا گفت: اروپا جایگزین مشــخصی را برای 
د الر به د لیل قد رت فرا قلمروی بین المللی آن پید ا 
نکرد ه اســت. امانوئل مکرون د ر پاسخ به 
این ســؤال که آیا اتحاد یه اروپا 
بــه لحاظ ارزی پاســخی برای 
د ارد ؟  برجام  از  آمریــکا  خروج 
گفت: تا اآلن برای رســاند ن قد رت 
یورو به انــد ازه د الر، موفــق نبود ه ایم. د ر 
سال های اخیر کار بزرگی انجام د اد ه ایم اما 
هنوز کافی نیســت. رئیس جمهور فرانسه 
تصریح کــرد  که شــرکت ها و بنگاه های 

اقتصاد ی اروپایی به شد ت وابســته به د الر آمریکا هستند . مکرون گفت: این موضوع 
برای من یک مســئله استقالل محسوب می شــود  و به خاطر این از مؤسسات مالی 
می خواهم که د ر ســطح اروپا و با همه شرکا، ظرفیتی را برای وابستگی کمتر به د الر 
ایجاد  کنند . او گفت: جایگزینی برای د الر د اشــتن به معنی رقیب د الر نیســت؛ اما 
برای ثبات نظم جهانی ضروری اســت. فکر می کنــم برای ثبات نظم جهانی نیازمند  
یک ارز قوی مثل د الر هســتیم. به طور کل جایگزین های ارز قوی الزم اســت و یورو 
باید  یکی از این جایگزین ها باشــد ؛ به این معنا که باید  ساختارهای مالی و فاینانس 
بازیگران خود  را د ر ســطح منطقه یورو بهتر ارتقاء د هیم. رئیس جمهور فرانسه گفت: 
اتخــاذ ابزارهای جد ید  بــرای کمک به ثبات و قد رت منطقه یورو الزم اســت و گام 
نخســت د ر این راه، بین المللی کرد ن یورو به عنوان ارز مرجع اســت. پیش ازاین هم 
وزرای اروپایی خواستار قد رت بخشید ن به جایگاه یورو به د نبال د ور جد ید  تحریم های 
آمریــکا علیه ایران شــد ه بود ند . مکرون به این نکته اشــاره کرد  کــه اروپا نیازمند  
 ســاخت ظرفیت و استقالل خود  برای حفاظت از خود  اســت و باید  اتحاد  بیشتری 

د ر میان اروپا ایجاد  شود .

شکست جنگ اقتصاد ی ترامپ د ر قبال ایران

فرانسه خواستار کاهش وابستگی اروپا به د الر شد 

ترقی اقتصاد ی: تصمیم آمریکا د ر معاف کرد ن برخی کشــورها 
از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران نقش مهمی د ر تشد ید  روند  
نزولی قیمت نفت د ر هفته های اخیر ایفا نمود ه و این مسئله خشم 
عربســتان را د ر پی د اشته است، به طوری که این کشور اکنون به 
د نبال کاهش ســطح تولید  نفت خود  و اوپک است تا شاید  از این 

طریق قیمت ها را به مد ار صعود ی بازگرد اند .
این تصمیــم غیرمنتظره )حد اقل از نظر ســعود ی ها( باعث بروز 
مشکالت تازه ای د ر روابط آمریکا و عربستان شد ه است؛ روابطی که 
اخیراً تحت تأثیر ماجرای قتل روزنامه نگاری به نام جمال خاشقجی 
 توســط عوامل اطالعاتی عربســتان قرار گرفتــه و د یگر به گرمی 

قبل نیست.
عربســتان قصد  د ارد  تولید  نفت خود  را کاهش د هد  تا به بازگشت 
قیمــت نفت به مــرز 80 د الر کمــک کند  و از طریــق افزایش 

د رآمد های نفتی اوضاع اقتصاد ی خود  را بهبود  ببخشــد ، اما د ونالد  
ترامپ همچنان خواســتار کاهش قیمت ها د ر بازار نفت بود ه و د ر 
مورد  کاهش ســطح تولید  به عربســتان و متحد انش هشد ار د اد ه 

است.
د ولــت ترامپ پس از خروج از برجام د ر ماه می )ارد یبهشــت( با 
اعــالم اینکه قصد  د ارد  صاد رات نفت ایران را به صفر برســاند ، از 
د یگر تولید کنند گان نفت خواست تا به منظور جبران کمبود  عرضه 
ناشــی از کاهش یا قطــع صاد رات نفت ایران، ســطح تولید  خود  
را افزایش د هند . اما اکنون کاخ ســفید  هشــت کشور را از اجرای 
تحریم های نفتی معاف کرد ه است، بد ون اینکه مشخص شود  این 
معافیت ها تحت چه شــرایطی به کشــورهای مذکور اعطا شد ه و 
این کشــورها اجازه د ارند  تا چه میزان از ایــران نفت وارد  کنند . 
مذاکرات د و کشــور چیــن و هند  با آمریکا د ر ایــن زمینه کاماًل 

محرمانه بود ه است.
قیمت نفــت د ر بازارهای جهانــی از اوایل ماه گذشــته میالد ی 
تاکنون بیــش از 20 د رصد  کاهش یافته و مقامات ســعود ی که 
از ایــن وضعیت کاماًل ناراضی هســتند ، اعــالم کرد ه اند  که قصد  
د ارند  د ر نشســت اعضای اوپک د ر روز ششــم د سامبر )14 آذر( 
از کاهش تولید  نفت کشــورهای عضو این ســازمان به میزان 1.4 
میلیون بشــکه د ر روز حمایت کننــد . اما مقامات اوپک می گویند  
پنهان کاری های   آمریکا د ر مورد  تحریم های نفتی خود  علیه ایران، 
کار محاسبه سطح تولید  مناسب را برای اعضای این سازمان د شوار 

ساخته است.
د ر این میان آمریکایی هــا به د لیل ترس از بروز نارضایتی د ر بین 
کشورهایی که مجبور شــد ه اند  وارد ات نفت خود  از ایران را بیش 
از ســایر کشــورها کاهش د هند ، از افشــای مفاد  توافقات خود  با 
کشــورهای مشــمول معافیت خود د اری می کنند . یک سخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا د ر این خصــوص اذعان می کند : »ما 
د ر مــورد  مذاکرات د یپلماتیک محرمانه ای کــه منجر به توافق با 
کشــورهای مختلف بر ســر میزان وارد ات نفت از ایران شد ه است 

صحبت نخواهیم کرد «.
اما مقامات ســعود ی معتقد ند  د ولت ترامــپ د ر مورد  تحریم های 

نفتی علیه ایــران با آنها صاد ق نبود ه و احســاس می کنند  که به 
آنها خیانت شــد ه اســت. آنها می گویند  قصد  د ارنــد  از این پس 
سیاســت های نفتی مســتقل تری را د نبال کنند . به گفته مقامات 
سعود ی، ترامپ پیش از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران، محمد  
بن سلمان ولیعهد  عربستان را برای تولید  نفت د ر حد اکثر ظرفیت 
تهییج کــرد ه بود  تا د ر نهایت به هــد ف اصلی خود  یعنی کاهش 

قیمت نفت د ست یابد .
ترامپ به ســران عربستان گفته بود  هیچ معافیتی برای خرید اران 
نفت ایــران قائل نخواهد  شــد  و اکنــون ســعود ی ها می گویند  
اگــر ترامپ به وعد ه خــود  عمل کرد ه بود  احتمــاالً یک میلیون 
 بشــکه د یگر از صاد رات نفت ایران کاســته می شد  و قیمت  نفت 

افزایش می یافت.
 یکی از مشاوران ارشد  د ولت عربســتان د ر این مورد  خاطرنشان 
می ســازد : »مقامــات عربســتان احســاس می کنند  کــه از آنها 
سوءاستفاد ه شد ه است«. البته به گفته این مقام بلند پایه سعود ی 
که نخواست نامش فاش شود ، ترامپ عربستان را تهد ید  کرد ه بود  
کــه اگر تولید  نفت خود  را به منظــور جبران کمبود  نفت ایران د ر 
بازار افزایش ند هــد ، از طرح کنگره برای اعمال قانون ضد  انحصار 
)آنتی تراست( علیه اوپک –که به اعتقاد  وی یک سازمان انحصاری 

است- حمایت خواهد  کرد  و این سازمان را تحت فشار قرار خواهد  
د اد . بر اساس محاسبات کارشناسان صند وق بین المللی پول، د ولت 
عربســتان برای فرار از کسری بود جه باید  بتواند  هر بشکه نفت را 
به قیمت حد اقل 88 د الر بفروشــد . عربســتان که پس از افشای 
ماجرای قتل جمال خاشقجی به د ست افسران اطالعاتی این کشور 
د ر استانبول یکی از جد ی ترین بحران های چند  د هه اخیر خود  را 
می گذراند ، اکنون مجبور اســت نفت را به قیمتی بسیار پایین تر از 

رقم مطلوب خود  به فروش برساند .
یکی از مشاوران ارشد  د ولت عربستان د ر حوزه انرژی، د ر خصوص 
مشــکالت د ولت متبوعش پس از کاهش قیمــت نفت می گوید : 
»د ولت عربســتان تعهد ات مالی ســنگینی د ارد  و کاهش قیمت 
نفت برایش خبر خوبی نیســت. نفت 80 د الری برای عربســتان 
مطبوع بود «. حمله به یمن و طوالنی شــد ن جنگ د ر این کشور 
هزینه های ســنگینی را برای عربســتان به د نبال د اشته است. از 
ســوی د یگر برنامه های محمد  بن ســلمان بــرای تقویت بخش 
غیرنفتی اقتصاد  عربســتان پس از رسوایی قتل خاشقجی و فاصله 
گرفتن ســرمایه گذاران خارجی از این کشــور د چار چالش جد ی 
شــد ه و د ر این وضعیت عربستان بیش از هر زمان د یگری نیازمند  

د رآمد های نفتی است.

ناکامی سعود ی ها د ر بهره برد اری از تحریم نفت ایران

سواستفاد ه ترامپ ازعربستان 
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د ور جد ید  تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران، چند  روزی است که اجرایی شد ه و سیاستمد اران امریکایی 
با چهره ای د لســوزانه اما د روغیــن، الف زد ند  که تحریم های تازه مرد م ایران را گرفتار کمبود های پزشــکی 
نمی کند . همین حرف باعث شد  تا چهره هایی شناخته شد ه د ر حوزه های مختلف از فرهنگ و هنر تا سیاست 
و حقوق و پزشــکی، علیه این اد عا موضع بگیرند  و از طریق صفحات شخصی شــان د ر فضای مجازی به این 

حرف های بی اساس واکنش نشان د هند . 
این هنرمند ان که هشــتگی به نام »تحریم مــن را هد ف قرار می د هد « راه اند اختنــد  از واقعیت های تحریم 
ایران و تأثیر آن بر جامعه مد نی ایران، علی الخصوص اقشــار آســیب پذیر ســخن گفتنــد  و به آن اعتراض 
کرد ند . رضا کیانیان، پرویز پرســتویی، باران کوثری، ســحر د ولتشــاهی و برخی د یگر از هنرمند ان شناخته 
شــد ه وید ئویــی را بــا متنی مشــابه د ر صفحه های اجتماعــی خود  منتشــر کرد ند  و د ر متــن د وزبانه آن 
نوشــتند :»تحریم بانکی فقط یک اقد ام و یک خبر د ر خبرگزاری ها نیست... تحریم بانکی یعنی مرگ کود کان 
ســرطانی ایــران به خاطر ممنوع شــد ن فروش د ارو.« بعــد  از این موج بود  که طومــاری علیه تحریم تهیه 
 شــد  و رخشــان بنی اعتماد  د ر بیانیه »تحریــم من را هد ف قرار می د هد « از همه مــرد م ایران د عوت کرد  تا 

به این کمپین بپیوند ند . 
ایــن نامــه د و زبانه که بــه امضای تعد اد  پرشــماری از هنرمند ان، نویســند گان و فعاالن فرهنگی رســید ه 
اســت از همان ابتد ای متــن، تأکید  د ارد  که این متن، متنی سیاســی نیســت. امضا کننــد گان این بیانیه 
تأکیــد  د ارنــد  »د ولت ها به زبان سیاســت با هم ســخن می گویند ؛ ملت ها امــا، با زبان صد اقــت. زبانی از 
 جنــس فرهنگ، صلــح  و د وســتی. به همین خاطر تاریــخ فرهنگ وهنِر جهــان، صاد ق تریــن راوی رنج ها 

و شاد ی های ملت هاست.«
لیلی گلســتان با پیوســتن به ایــن کمپین مــی گوید :"کمپین»تحریم من را هد ف قــرار می د هد « حرکت 
بســیار خوبی اســت که به پیشنهاد  خانم رخشــان بنی اعتماد  شکل گرفت. به این پیشــنهاد  پیوستم چرا 
که معتقد م، آســیب مســائل سیاســی و سیاســت بازی تنها متوجه مرد م اســت. مرد م ما کار چند انی به 
حرف هایــی که رد  و بد ل می شــود ، ند ارند ؛ مرد م این روزها با مشــکالت متعد د ی روبه رو هســتند  و به طور 
صریــح خواســته های خود شــان را د ارد !.با تحریم هــای امریکا، این تنهــا ملت ایران هســتند  که از جهت 
تأمیــن کاالهای اساســی همچون د ارو و غذا با مشــکالتی جــد ی روبه رو می شــوند ! امریکایی ها می گویند 
هــد ف تحریم های آنان مرد م نیســت! باید  از آنان پرســید ، اگر خواهان بروز آســیبی به ملت ما نیســتند  
پــس چطور نظــام بانکی مان را تحریم کــرد ه اند ! می گویند  هد ف آنان د ارو و غذا نیســت، بــه گمانم این 
 اد عــا تنها به شــعار می ماند  وگرنه مگر بد ون مباد الت بانکی و پولی می توان د ســت بــه خرید  این مایحتاج 

ضروری زد ؟
بخش قابل توجهی از محصوالت غذایی مورد  اســتفاد ه کارخانه های محصوالت غذایی وارد اتی اســت و شکی 

نیســت که با این تحریم ها گرد انند گان آنها با مسائل و موانعی جد ی روبه رو خواهند  شد ، وقتی کارخانه های 
مواد  غذایی یکی پشت سر د یگری تعطیل شوند  مرد م مواد  غذایی مورد  نیازشان را چطور تهیه کنند ؟ یا همین 
 بحث د ارو، نخستین آسیب این تحریم ها متوجه بیماران خاص می شود  که تهیه د اروهای مورد  نیاز آنها با مشکل 
روبه رو می شــود . آقای ترامپ می گوید ، تحریم ها هوشمند  است و مباد الت د ارویی، پزشکی و غذایی را شامل 
نمی شود ! مگر می شود  بد ون پول، این کاالهای اساسی را که جان مرد م به آنها وابسته است، تهیه کرد ! وقتی 
کارخانه ها از کار بیفتند ، وقتی د ارویی د رکار نباشــد ، این آد م ها هســتند  که آسیب می بینند . این کمپین راه 
افتاد  و ما نیز به آن پیوستیم تا مرد م کشورهای د یگر را از شرایطی که پیش روی مرد م مان قرار گرفته است، 
بــا خبر کنیم. می خواهیم به جهانیان بگوییم که نوک پیکان این تحریم ها برخالف اد عای وضع کنند گان آنها 

به طور مشخص متوجه مرد می است که خواسته شان زند گی بد ون بازی ها و اختالفات سیاسی است.
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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   .

اگــر به خاطر د اشــتن اماکن تاریخی و باســتانی انتظارمان 
از میــراث فرهنگــی د ر جذب توریســت برآورد ه نشــد ه د ر 
مقابل صنعت زیبایی ایران توانســته بیــش از حد  انتظارمان 
ظاهر شــد ه اســت. حامد  باطنی نایب رئیس انجمن جراحان 
پالستیک و زیبایی ایران می گوید : سطح عمل های پالستیک 
و زیبایی د ر ایران همســطح کشــور های مطرح د نیا است و 
اســتقبال بیماران خارجــی برای انجام این نــوع عمل ها د ر 
ایران بسیار زیاد  اســت.بد ریخت پند اری، خود زشت پند اری و 
یا مود بانه ترش جســتجوی زیبایی سن، جنس، شغل و طبقه 
اجتماعی نمی شناسد . برعکس قد یم ها خیلی هم الکچری به 
نظر نمی رسد . جراحی زیبایی هزینه باالیی د ارد ، اما خیلی ها 
حاضرند  از نان شب شــان بزنند ، اما زیبا به نظر برسند . انگار 
اوضاع اقتصاد ی هرچقد ر کســاد  باشد ، آن ها کار و بارشان به 

راه اســت. هم جامعه پزشــکی و هم رسانه ها نســبت به عوارض بعد  از 
عمل هــای زیبایی یا مراجعه به افراد غیر حرفه ای هشــد ار می د هند ، اما 
آمار انجام عمل های زیبایی نشــان می د هد  کمتر کســی است که این 
موضوع را ناد یــد ه می گیرد . ایران یکی از مراکز جراحی زیبایی اســت. 
طبق آمار جهانی ســال 2017 هم ایران رتبه بیستم د ر زمینه جراحی 
پالستیک را کسب کرد ه است. سال گذشته سید ابوالحسن امامی، رییس 
انجمن جراحان پالســتیک اعالم کرد  که تنها د ر تهــران روزانه حد ود  
300 عمل جراحی بینی و به عبارت د یگر ماهانه به طور متوسط 20هزار 
عمل جراحی بینی انجام می شود . عبد الجلیل کالنترهرمزی، عضو هیات 
مد یره انجمن جراحان پالستیک گفت: ایران بیشترین عمل های جراحی 
زیبایی د نیا را د ارد . البته او این را نیز اضافه کرد ه که بعضی عمل ها ثبت 
نمی شود .د ر گذشته جراحی بینی یک عمل الکچری به حساب می آمد . 
حاال جراحی های زیبایی د یگری مد  شــد ه، امــا جراحی بینی کماکان 
جلــود ار د یگر جراحی های زیبایی اســت. طبق آمــار انجمن تحقیقات 
راینولوژی ایران، ساالنه بیش از 80 هزار مورد  فقط جراحی زیبایی بینی 
د ر کشور انجام می شــود . البته عمل بینی شایع ترین جراحی زیبایی د ر 

بقیه د نیا هم هست. 
از پرتز لب تا پروتز باسن

عمل های زیبایی که این روز ها انجام می شود  عبارتند  از: پروتز باسن پروتز 
ســینه، پروتز گونه و چانه، پروتز لب، تزریق بوتاکس و ژل، تزریق چربی 
باســن، تزریق چربی د ر ســینه، تزریق ژل و فیلر، جراحی بینی جراحی 
بینی ثانویــه، جراحی پلک، جراحی چانه، جراحی شــکم، جراحی فک 

جراحی گوش، جراحی لیفت ران، ژنیکوماســتی، کوچک کرد ن سینه – 
ماموپالست، لیپوساکشن، لیپوماتیک، لیفت ابرو و پیشانی و لیفت گرد ن.  
د ر بیــن این جراحی ها بعد  از بینی، جراحی های فک و صورت، تزریق ها، 
جراحی های لیفت و لیپوساکشــن اصلی ترین جراحی های زیبایی ایران 
هســتند . کالنتر هرمــزی هیات مد یره انجمن جراحان پالســتیک ایران 
می گوید : بیش از 50 د رصــد  از جراحی های زیبایی که روی تخت عمل 
می رود  یا تحت تزریق و عمل های ســرپایی قــرار می گیرد ، غیرضروری 
اســت و حتی 10 تا 20 د رصد  از موارد  هم نه تنها غیرضروری بلکه مضر 
است.مجید  ابهری اســتاد  د انشگاه و متخصص علوم رفتاری نیز می گوید  
بنا بر تحقیقات 65 د رصد  جراحی های زیبایی غیرضروری اســت. از نگاه 
رفتــاری توهم »خود زشــت پند اری« و نقش د وســتان د ر یاد آوری نیاز 
جراحی عوامل اصلی مراجعه برای جراحی زیبایی است و امروز د ر کشور 
ما جراحی بینی یک امتیاز اجتماعی محســوب می شود  که د ر میان زنان 
و مرد ان تقریبا به اند ازه مساوی رسید ه بطوریکه حتی کسانی که قاد ر به 
انجام اینگونه جراحی ها نیستند  با چسباند ن چسب های مخصوص تظاهر 

به آن می کنند .
ایران پذیرای خود زشت پند ارها شد ه

اگــر به خاطر د اشــتن اماکن تاریخی و باســتانی انتظارمــان از میراث 
فرهنگی د ر جذب توریســت برآورد ه نشــد ه د ر مقابــل صنعت زیبایی 
ایران توانســته بیش از حد  انتظارمان ظاهر شــد ه اســت. حامد  باطنی 
نایب رئیس انجمن جراحان پالســتیک و زیبایی ایران می گوید : ســطح 
عمل های پالســتیک و زیبایی د ر ایران همسطح کشور های مطرح د نیا 
اســت و اســتقبال بیماران خارجی برای انجام این نوع عمل ها د ر ایران 

بسیار زیاد  است.فقط از کشور های همسایه نیست که پذیرای 
خود زشت پند ار ها هســتیم. اگر خاطرتان باشد  د و سال پیش 
ســفر کند ی چارمز بازیگر آمریکایی به ایران با واکنش هایی 
رو به رو شــد ه بود . او برای جراحی بینی به تهران آمد ه بود . 
وی تصریح کرد : البته اســتقبال بیماران خارجی برای انجام 
این نوع عمل ها د ر ایران فقط به خاطر قیمت نیست، زیرا د ر 
برخی مناطق شــرق آسیا کمتر از ایران بابت این نوع عمل ها 
هزینه د ریافت می شود ، ولی کیفیت انجام بعضی جراحی های 
پالســتیک و زیبایی د ر این کشــور ها پایین تر از ایران است.
علی بیژنی رئیس انجمن جراحان پالســتیک و زیبایی ایران 
می گوید : د ر ایران 360نفر د ارای مد رک فوق تخصصی جراحی 
پالستیک و زیبایی هستند . البته برخی همکاران پزشک مانند  
گوش، حلــق و بینی و فک و صورت نیــز می توانند  کار های 
جراحی پالســتیک و زیبایی انجام د هند ، اما راینوپالســتی جزو برنامه 

آموزشی این رشته ها نیست.
اپید می جراحی د ر زنان و مرد ان ایرانی

گفته می شــود  زنان تــن به عمل جراحی زیبایــی می د هند . آماری که 
د ر این رابطه بیان شــد ه مرد ان به زنان د ر گذشــته یک به 10 بود ه و 
االن هم تقریبا همان اســت و تفاوت معناد اری پید ا نکرد ه است. اپید می 
جراحی زیبایی به افراد  نوجوانان هم رســید ه اســت. علی بیژنی رئیس 
انجمن جراحی پالســتیک و زیبایی می گوید  متأسفانه این روز ها برخی 
از نوجوانان برای کســب اعتماد  به نفس بیشتر و قرار گرفتن د ر معرض 
توجه همســاالن د رخواست انجام عمل جراحی بینی را د ارند . د ر سنین 
رشــد  یعنی سنین زیر 17 یا 18 سال، ســاختمان اسکلتی و غضروفی 
بینی فرد  کاماًل رشــد  نکرد ه از این رو انجام عمل جراحی زیبایی نه تنها 
خواســته بیمار را تأمیــن نمی کند  بلکه او را د ر برابــر عوارض غیرقابل 
جبرانی مانند  مشکالت تنفســی قرار می د هد .این آمار ها د ر حالی است 
که روایت های زیاد ی برای هشــد ار به متقاضیان جراحی د اد ه می شود . 
افــراد ی د ر اثر انجام عمل زیبایی زند گی خود  را از د ســت د اد ه اند  که 
پریسا خد ری، قهرمان ژیمناستیک مشهورترین آنهاست. مرحوم خد ری 
د ر حین انجام عمــل جراحی زیبایی بینی د ر یک مرکز جراحی به کما 
رفت و پس از حد ود  د و، ماه د رگذشــت. طبق گفته پزشــکان و خانواد ه 
او، این قهرمان ژیمناستیک هیچ گونه سابقه بیماری ای ند اشت. روزنامه 
صبح نو نیز می نویسد : د ر سال های اخیر، سن کسانی که خود  را به تیغ 

جراحی می سپارند ، به 15 سال رسید ه است.

#تحریم من را هد ف قرار می د هد 

 معرفی کتاب 
 »پشت پرد ه ریاکاری«  

نوشته د ن اریلی 
بگذارید  همین اول، قال قضیه را بکنم. آنان فریبکارند ، شما د غل کارید ، و بله، خود  من هم گاه گد اری 

فریب کارم.
مواجه شد ن با چنین جمله ای د ر ابتد ای فصل یکم کتاب نویسند ه ای مثل د ن اریلی، احتماال برای ما 
اهالی کوچ، تا حد  زیاد ی پیش بینی پذیر-به قول خود ش-است.صراحت و ساد گی بیان د ن  اریلی و د ر 
عین حال، تالش های او برای د گرگون کرد ن باورهای پذیرفته شد ه آد م ها برایمان آشکار شد ه است.

»پشــت پرد ه ریاکاری« بهانه ای اســت تا این بــار، د ن اریلی، باورها و پیش د اوری هــای ما را د رباره 
پد یــد ه ریاکاری به چالش بکشــد .او به ما نشــان می د هد  که د ر پس ریــاکاری، برخالف تصور رایج، 
رفتــاری خرد مند انه بر پایه هزینه-فاید ه وجود  ند ارد .کتاب پشــت پرد ه ریــاکاری د ه فصل د ارد . د ر 
طــول ایــن د ه فصل د ن اریلــی با ارائه پژوهش ها و نتایــج آن ها به تد ریج ما را نســبت به نواقص و 
 ناکارآمد ی های مد ل مســابخه آگاه کرد ه و نیروهای واقعی شــکل د هند ه به رفتارهای ریاکارانه ما را 

نشان می د هد .
مروری بر بخش های کتاب  

  فصل نخســت کتاب: د ن اریلی با انجام یک سری آزمایش و امتحان کرد ن فرضیه های مختلف، 
شواهد ی را مبنی بر ناکارآمد ی جد ی نظریه مسابخه بد ست می آورد  و به عنوان نتیجه، د ن اریلی می گوید  
که تقلب و ریاکاری د ر افراد  نه به »افزایش احتمال گرفتار شد ن« بستگی د ارد  و نه به »مقد ار« چیزی 
که می شود  با تقلب آن را کسب کرد .عجیب تر و جالب تر آنکه د ن اریلی و همکارانش د ر چارچوب همین 
آزمایش به شکلی د یگر د ریافتند  که تقلب د ر انسان ها حتی به این هم بستگی ند ارد  که افراد  احساس 
کنند  ممکن است با تقلب زیاد  د ر چیزی »انگشت نما« شوند .پس راز ریاکاری د ر انسان ها چیست؟فرضیه 
او بر این اساس است که د ر هر انسانی هم زمان د و نیروی متضاد  وجود  د ارد  که مشخص کنند ه میزان 
ریاکاری د ر آن هاســت.از یک سو، انسان ها د وست د ارند  خود شان را د رستکار و آبرومند  بد انند ، و د وم 
اینکه تمایل د ارند  تا از منافع حاصل از تقلب کرد ن هم بهره مند  شــوند .به بیان ساد ه، انسان ها تنها تا 
 جایی د ســت به تقلب و ریاکاری می زنند  که به خود پند اره  و تصورشان از آبرومند ی و د رستکاری شان 

لطمه ای نزند .
  فصل د وم کتاب: چیزی که د ن اریلی آن را »نظریه عامل قصه بافی می نامد  می گوید  زمانی که از 
مرد م می پرســیم چطور باید  مثال جرم را د ر جامعه کاهش د اد ، عد ه زیاد ی معتقد ند  با سخت  تر کرد ن 
مجازات یا افزایش تعد اد  نیروهای پلیس د ر ســطح شــهر.به همین ترتیب، مد یران یک ســازمان نیز 
معتقد ند  برای کاهش فساد  اد اری و سازمانی بایستی بازرسی های د قیق و پی د رپی اعمال کرد .اما اریلی 
و همکارانش چنین اعتقاد ی ند ارند . آن ها نشــان می د هند  که راه های بســیار ساد ه تری برای کنترل 
چنین اوضاعی می توان یافت.نخســتین نکته ای که د ر فصل د وم مطرح می شــود  این است که آد م ها 
زمانی که با موارد ی سروکار د ارند  که مستقیماً به پول اشاره نکند  بیشتر ترغیب به تقلب می شوند .د ر 
همان آزمایش ماتریس، وقتی به جای پول از ژتون اســتفاد ه شد ، تعد اد  افراد  د غل کار د و برابر افزایش 

یافت. این د ر واقع کارکرد  و نحوه بسط یافتن همان عامل قصه بافی است.
  فصل سوم کتاب: با نام »انگیزه های کور کنند ه« به مسأله »تضاد  منافع« و تأثیر آن د ر ریاکاری 
افراد  می پرد ازد .د ند ان پزشــکی را د ر نظر بگیرید  که د ســتگاه جد یــد  و گرانی خرید اری کرد ه و قصد  
د ارد  هرطور شــد ه بخشــی از فرآیند  د رمان مینای د ند ان بیمارانش را با آن انجام د هد .یا شرکت ها و 
ســازمان هایی که د ر ازای انجام یک لطف که به مشــتریان می کنند - مثال د اد ن یک کاال به صورت 
رایگان- آن ها را  مد یون خود  می کنند  به این امید  که بعد ا مشتریان، خرید  بیشتری از آن ها د اشته 
باشــند .تمام این ها و مثال های مشــابه، نمونه هایی از منافع پنهانی است که  به واسطه  آن ها افراد  با 

سایرین به شکلی ریاکارانه رفتار می کنند .
  فصــل چهارم کتاب: د ن اریلی توضیح می د هد  که مســائل و مشــکالت روزمره که بخشــی از 
مغز ما را اشــغال می کننــد  و نیروی تعقل و اراد ه ما را سســت می کنند ، نهایتــا منجر به تن د اد ن 
ما بــه رفتارهای غیراخالقــی از جمله ریاکاری می شــود .د ر توضیح اینکه چه راهــی می تواند  برای 
غلبه بر این مســأله مفید  باشــد ، می  گوید  بهتر اســت د ر شــرایطی که می د انیم نیروی ارد اه مان د ر 
اثر فعالیت های روزمره یا مقاومت مد اوم د ر برابر وسوســه ها ضعیف شــد ه، سعی کنیم اصال د ر برابر 
موقعیت های مشــابه قرار نگیریم.مثاًل وقتی قصد  رژیم گرفتن د اریم، ســعی کنیم اگر د ر آشپزخانه یا 
د ر محل کار جایی ظرف شیرینی خوشمزه ای بود  اصال طرفش نرویم.به هر حال نرفتن به سمت یک 
 موقعیت وسوســه انگیز به مراتب آســان تر از رفتن به سمت آن موقعیت و بعد  صرف انرژی برای غلبه 

بر آن وسوسه است.
  فصل پنجم کتاب: د ر ارتباط بین استفاد ه از جنس های قالبی با ریاکاری است . استفاد ه از لوازم 
تقلبی )عینک،پوشاک و شــبیه این ها( میزان ریاکاری و تقلب را د ر انسان افزایش می د هد .د ن اریلی 
اینطور نتیجه گرفت که »تأثیر منفی استفاد ه از برند  قالبی« از »تأثیر مثبت برند  اصل« نیز به مراتب 

بیشتر است.
  فصل ششــم کتاب:گول زد ن خود  یا همان خود فریبی اســت.اریلی می گویــد  ما معموال برای 
د ســت یابی به موقعیت هایی که برایمان جذاب اســت، گزافه گویی می کنیم و انقد ر این سناریو تکرار 
می شــود  تــا خود مان هم این تصویر مبالغه آمیــز را باور می کنیم.از طرف د یگر، ما انســان ها معموال 
توانایی خود مان را بیش از  آنچه که هســت به خود مان یــاد آوری می کنیم.د ن اریلی توضیح می د هد  
کــه خود فریبی به عنوان مکانیزم ایجاد  اعتماد  به نفس د ر برخی موارد  می تواند  به نفع ما باشــد . د ر 
عین حال، اد امه این روند  ممکن اســت هزینه های سنگینی برایمان ایجاد  کند  و حتی اعتماد  د یگران 

را از ما بگیرد .
  فصل هفتم کتاب: »خالقیت و ریاکاری« اســت.د ر عین حال، د ن اریلی معتقد  است که خالقیت 
بــه ما کمک می کند  تا برای توجیه ریــاکاری خود مان قصه های بهتری ببافیــم.د ر واقع خالقیت به 
مــا ایــن امکان را می د هد  تا هم ریاکارتر باشــیم و هم خــود  را به عنوان فرد ی د رســت کار د ر نظر 
بگیریم.به عبارت ســاد ه ، ارتباط مســتقیمی وجود  د ارد  میان خالقیت بیشــتر و ریاکاری بیشــتر د ر 
انسان ها.همد ســت با خالقیت، د ر گســترد ه تر شــد ن د امنه قصه بافی به انســان کمــک می کند  و 
آن »فرصــت انتقام« است.انســان ها معموال د ر شــرایطی که از چیزی یا شــخصی آســیب یا آزار 
می بیننــد ، رفتــار ریاکارانه خود  را د ر مقابــل او به عنوان یک عامل »تنبیهــی« و »انتقامی« توجیه 
 می کننــد  و اینطــور قصه می بافند  که نــه تنها کار بــد ی نمی کنند ، بلکه د ارند  حــق طرف را کف 

د ستش می گذارند .
  فصل هشــتم کتاب: »د غل کاری د ر نقش عفونت« که ریاکاری و د غل کاری پد ید ه ای اســت که 
می تواند  مانند  یک ویروس واگیرد ار باشد .مشــاهد ه اینکه د یگران د ست به تقلب می زنند  از بار منفی 
آن برای ســایرین هم می کاهد . البته این پد ید ه پیچید گی هایی هم د ارد .ما انسان ها زمانی که ببینیم 
افراد ی از گروه اجتماعی وابســته به خود مان )مثال حلقه نزد یک د وستان یا هم د انشگاهی ها( مرتکب 
عملی ریاکارانه می شــوند ، بیشــتر به انجام آن عمل گرایش پید ا می کنیم.د ر عین حال، اگر آن فرد  
یــا افراد  متعلق به گروهی غیرخود ی باشــند ، ما اتفاقــا برای آنکه مرز خود  را بــا آن ها حفظ کنیم 

اخالق مد ارتر می شویم.
  فصل نهم کتاب: د غل کاری همیارانه  اســت . یعنی انجــام کار گروهی با د یگران می تواند  میزان 
د غل کاری را د ر ما افزایش د هد .اگر فرد ی هم گروه، از د رجه ای باال از صمیمیت با ما برخورد ار اســت، 
و ما احســاس می کنیم که رفتار ریاکارانه یک نفع د و ســویه به ما می رساند ، میزان ریاکاری ما بیشتر 
می شــود .برعکس، اگر طرف مقابل برای ما غریبه باشــد ، حتی د ر برخی مــوارد  میزان تقلب به صفر 

می رسد .
  فصل د هم کتاب: د ن اریلی کتاب را با »پایانی نیمه  خوش بینانه« به اتمام می رساند .

 آد   م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

يک فنجان چاي 
د   ر طهران 

قد   يم

اپید می  جراحی های نامتعارف

توهم بدریخت پنداری، خودزشت پنداری در جامعه

زمســتان رویایی 1343 تاریخی و شــگفت انگیز بود .این سال را 
باید  سال برف تهران نام نهاد  برعکس زمستان سال قبل که تهران 
نصیبی از بارشهای سنگین غرب کشور نبرد  و شهر3 ماه د ر فضایی 
خشــک و یخ زد ه بود  د ر این ســال جبران کــرد  و پر برف ترین 
زمســتان تاریخ تهران رقم خورد  بطوریکه رکورد  ســرد ترین و پر 
برف ترین سال د ر ماه  اذر تهران با 2 برف سنگین و 5 برف نیمه 
ســنگین  بود  . پر بارش ترین ژانویه تهران یا 10 د ی تا 10 بهمن 
با رکــورد  116 میلیمتر بارش که اکثرا بــرف بود ه متعلق به این 
سال رویاییســت.د ر ژانویه آن  سال 11 بار برف بارید  که 8 مورد  
ســنگین بود  و 2 برف فوق سنگین با ارتفاعی باالی 40 سانتیمتر 
د ر ایســتگاه مهراباد  و ارتفاع باالی 60 ســانتی د ر شــمیرانات به 

ثبت رسید .
اذر و د ی مــاه ســال 43 بیشــترین حجم بارش بــرف د ر کوچه 
خیابانهای تهران روی هم تلمبار شــد ه بود ه بطوریکه شــهرد اری 
بخاطر بارش برفهای ســنگین و پیاپی قد رت پاکســازی معابر را 
ند اشته واز ارتش برای تخلیه کوچه ها از برف کمک خواسته شد ه 
بــود .زد ن تونل د ر کوچه ها و حتی بعضی خیابانها د ر شــمیرانات 
و قفل شــد ن خیابانهای فرعی و کوچه هــا ،خوابید ن 70 د رصد  
ماشــینهای شــخصی تهران د ر پارکینگها بمــد ت یک ماه و 
تعطیلــی بیــش از 10 روز مــد ارس د ر ژانویه از د یگر 

اتفاقات تکرار نشد نی است.
د ر تهران بطور متوســط هر 2 روز د رمیــان به مد ت 40 روز برف 
میبارید .ســرمایی که گویی هنوز از سال گذشته روی تهران و کل 
ایران باقی ماند ه بود آن  ســال با رطوبت سیستمهای فعال بارشی 
و ابرناکی پشــت سر هم هوا هم همراه شد ه بود  و اینچنین بود  که 
برفی ترین زمســتان 100 سال گذشته تهران  از نوع برفهای سرد  
و خشــک بوقوع پیوست و مرد م تهران شاهد  60 روز هوای صفر و 
منفی د ر اذر و د ی بود ند  که 27 روز ان د مای کمینه زیر 4- بود ه 

و این برای االن غیر قابل تصور است. ..
قد یمی ترها میگویند   د ر تهــران بقد ری برف روی برف امد ه بود  
و از پشــت بامها نیز به معابر ریخته بود ند  که ارتفاع برف کوچه ها 
گاهی از ارتفاع پشت بامها نیز بیشتر بود ه و مرد م روی برفها ترد د  
میکرد ند .البته بهمن ماه و اســفند  آن ســال نه برفی امد  و نه هوا 
اونقد ر ســرد  باقی موند  انگار زمســتان آن  2 ماه هر چه د ر چنته 
د اشــت را رو کرد ه بود  و فقط یک برف نسبتا سبک د ر اسفند  ماه 

پایانی بود  .
ســال 1344کم برف ترین زمســتان تهران بود  . این سال را باید  
به نوعی جبران زمســتان ســال قبل نامید   .هوا بقد ری گرم شد  
که فقط 20 شــب کمینه د ما به صفر یا منفی رســید  و برای رقم 
4- این تعد اد  فقط 5 روز بود  سرد ترین روز با کمینه 6- د ر 2 د ی 

و 3دی باران نســبتا ســنگین د ر بهمن و اسفند  ماه و د ر مجموع 
زمستانی گرم و خشک بود . 

سال 47 13را باید  پر برکت ترین زمستان تهران و پر بارش ترین 
سال ابی میالد ی د ر 100 سال گذشته تهران د انست سالی عجیب 
با انواع و اقسام رکورد ها. رکورد  سرد ترین روز یا شب تهران ،رکورد  
بیشترین بارش د ر یک بازه زمانی د ر ژانویه،.رکورد  بیشترین بارش 
د ر فصل زمســتان با مقد ار 250 میلیمتر!!.. د ر تمام ماههای سال 
بارش د اشــتیم..رکورد  بیشــترین تعد اد  روزهای با بارش 64 روزه 
. بــارش باران و برف د ر زمســتان و 115 بار اتفــاق افتاد  که  د ر 

کل ســال میالد ی 1969 د ر نوع خود ش بی نظیر و تکرار 
نشد نی بود .

زمستان های پر بارش تهران


