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سرمایه 18بانک استاندارد نیست 

بانک های استاندارد ایران

تحلیلی از روند افزایشی بازار خودرو

چسبندگی قیمتی خودروودالردربازار داخل

دالیل آشفتگی بازار سیمان

مسـئولیت اجتماعی یکی از اصول اخالقی تاثیرگذار در کسـب و کار یک سـازمان اسـت. هر سـازمان عالوه بر فعالیت های اقتصادی و معیشـتی موظف 
بـه اجـرای ایـن مهـم در حـوزه اجتماعـی اسـت. در یـک کالم مـی تـوان مسـئولیت اجتماعـی در سـازمان را بـه وظایف و تعهدات سـازمان در راسـتای حفظ، 
مراقبـت و کمـک بـه جامعـه ای کـه در آن فعالیـت می کنـد، اطـالق کـرد. یکـی از اقدامـات مهـم و موثـر بانـک ایـران زمیـن در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی 

حمایت از نظام سـالمت کشـور، کمک به بیمارسـتان ها، نهادهای بهداشـتی و ... از ابتدای شـیوع ویروس کرونا بوده اسـت. 

 مشارکت در راه اندازی مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع مقدس
مرکـز تجمیعـی واکسـن کرونـا طالقانـی بـا حضـور دکتـر شـهریاری رئیـس کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـالمی، دکتـر زالی فرمانده سـتاد مقابله 

بـا کرونـا در اسـتان تهـران و مدیـران ارشـد بانـک ایـران زمیـن افتتاح شـد.
عبدالمجیـد پورسـعید مدیرعامـل بانـک ایـران زمیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام گرفتـه در حوزه مسـئولیت اجتماعی اظهار داشـت: انجام مسـئولیت های 
اجتماعـی توسـط نهادهـای مالـی در امـور عام المنفعـه از اقداماتـی اسـت کـه بانـک ایـران زمیـن بـر آن تاکیـد ویـژه ای دارد. از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا 
مـا اقدامـات زیـادی را در راسـتای کمـک بـه بیمارسـتان ها، نهادهـای بهداشـتی و… انجـام داده ایـم و سـعی کرده ایـم بـا برگـزاری کمپین هـای اطالع رسـانی 

ضمـن آگاه سـازی مشـتریان، از شـیوع ایـن بیمـاری در شـعب خـود نیز جلوگیـری کنیم.
سـید حسـن سـلطانی فیـروز ریاسـت هیـات مدیـره بانـک ایـران زمیـن ایـن بانـک را یکـی از حامیـان پیگیـر در حوزه نظام سـالمت کشـور دانسـت و کمک 
مالـی و خریـد اقـالم بهداشـتی جهـت بیمارسـتان هـا، نهادهـای بهداشـتی، کادر درمـان و ... را از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط بانک از زمان شـیوع 

ویـروس کرونا اعـالم کرد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه بانـک ایـران زمیـن تـالش مـی کنـد در حـد امکانـات خـود به حوزه سـالمت کشـور کمک کند، اظهار داشـت: در شـرایط 

کنونـی ایـن موضـوع یکـی از وظایـف بنـگاه هـای اقتصادی در حوزه مسـئولیت اجتماعی اسـت.
این مرکز با همکاری بانک ایران زمین، مرکز بهداشت شمال تهران، باغ موزه دفاع مقدس و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شده است.

  افزایش خدمات بانکداری مجازی
بـا شـیوع کرونـا از اواخـر سـال 98، نیـاز بـه الکترونیکـی بـودن نظـام بانکـداری کشـور بـه شـدت احسـاس شـد. با ممنوعیـت حضور مـردم در اماکن عمومی 
و شـروع قرنطینـه، بانک هایـی کـه بسـتر الکترونیکـی شـدن را فراهـم کـرده بودنـد بـه آسـانی توانسـتند خدمـات خـود را بـه قـوت قبـل به مشـتریان شـان 

ارائه دهند. 
بانـک ایـران زمیـن یکـی از بانک هایـی اسـت کـه پیـش از ایـن اقدامـات گسـترده و ارزنـده ای در زمینـه بانکـداری مجـازی انجـام داده اسـت و ایـن امـکان را 
بـرای مشـتریان خـود فراهـم کـرده اسـت کـه بـا آمـاده کـردن زیرسـاخت های الزم و ارائـه خدمـات دیجیتال سـریع و آسـان مشـتریان را از مراجعه حضوری 

بـه شـعب بی نیـاز کند.

 ارائه دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط تولید واکسن کووبرکت
بـا توجـه بـه  شـرایط کنونـی در خصـوص پاندمـی کرونـا همـه ارکان کشـور بایـد تـالش کننـد کـه مـردم بـا کمتریـن مشـکل از این شـرایط عبـور کنند. بر 
همیـن اسـاس بانـک ایـران زمیـن بـه منظـور تسـریع در فرآینـد تولیـد واکسـن و پیشـگیری ابتـال و نجـات جـان مـردم کشـور، تجهیـزات راه انـدازی خـط 

تولیـد واکسـن کرونـا را در اختیـار مجموعـه دارویـی برکـت قـرارداد تـا نیازهـای فعلـی بـا واکسـن ایرانی تامین شـود. 

 امهال تسهیالت صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
در راسـتای اجـرای تکالیـف ابالغـی از سـوی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا هـدف مسـاعدت و حمایـت بانـک ایـران زمیـن، طـرح »انتقـال 
پرداخت اقسـاط تسـهیالت 4 ماهه اول سـال 1400 به انتهای دوره تقسـیط« برای صاحبان مشـاغل وکسـب وکارهاي به شـدت آسـیب دیده از کرونا که 
موعـد بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی آن هـا درچهارماهـه اول سـال1400 بـوده و در ایـن بـازه زمانـی پرداخـت نشـده باشـد در این بانک اجرا شـد. 

 تهیه اقالم بهداشتی کرونا برای بیمارستان ها 
بانـک ایـران زمیـن در راسـتای ارائـه خدمـات درمانـی بهتـر بیمارسـتان هـا بـه بیمـاران مبتـال بـه ویـروس کرونـا، طـرح تهیـه و تامین اقالم بهداشـتی مورد 

نیاز بیمارسـتان ها را در سراسـر کشـور  اجرا کرده اسـت.

 برگزاری پویش پیشگیری از کرونا
در پویـش »هیچ جـا خونـه ی خـوِد آدم نمیشـه« محتـوای آموزشـی و اثرگـذار در حـوزه پیشـگیری از ویـروس کرونـا، ضـرورت در خانـه مانـدن، چگونگـی 
گـذران وقـت، برنامه ریـزی بـرای انجـام اقدامـات سـودمند اقتصـادی و اجتماعـی در خانـه و تشـویق و جلـب همـکاری مـردم بـرای مانـدن و ایجـاد محیطی 
جـذاب و تاثیرگـذار در خانـه در اختیـار گروه هـای مردمـی قـرار داده اسـت. همچنیـن ارائـه بسـته های پیشـنهادی در حـوزه گـذران سـودمند وقـت در خانه 

نیـز از اهـداف ایـن  پویش اسـت.

بانک ایران زمین حامی نظام سالمت کشور

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۰9  
نیمه اول شهریور 1400- قیمت 2000 تومان

انحصار مجوز کارگزاری هم شکسته شد

پایان  انحصار

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

با تداوم  رشد تورم خوراکی و آشامیدنی در مرداد ۱۴۰۰

سفره کم درآمدها 
کوچک تر شد

ترقــی اقتصادی : مرکــز آمار ایــران در تازه ترین گــزارش خود آخرین 
وضعیــت نرخ تــورم در مردادماه بــه تفکیک دهک های هزینــه ای و به 
تفکیــک هر اســتان را اعالم کرد. بنا بر این گزارش نرخ تورم کل کشــور 
در مرداد ماه امســال برابر ٤٥.٢ درصد اســت کــه در دهک های مختلف 
هزینــه ای در بازه ٤٤.٦ درصد برای دهک  ششــم تــا ٥٠.٠ درصد برای 
دهک دهم نوســان دارد.  این در حالی اســت که این مرکز تیرماه امسال 
نرخ تــورم کل کشــور را ٤٤.٢ درصد اعالم کرده بود کــه در دهک های 
مختلف هزینــه ای در بازه ٤٣.٦درصد برای دهک  ششــم تا ٤٩.٩ درصد 
برای دهک دهم نوســان را شــاهد بود. همچنین محدوده تغییرات تورم 
دوازده ماهــه در گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« در 
مردادماه امســال بین ٥٤.٨ درصد برای دهــک دهم تا ٥٩.٣ درصد برای 
دهک دوم اســت. هم چنین این آمار در مــورد گروه عمده »کاالهای غیر 
 خوراکی و خدمات« بین ٣٣.٣ درصد برای دهک اول تا ٤٨.٨ درصد برای 

دهک دهم است...

 ابزارهای مهار 
تــورم

 آثار فقدان شناخت ماهیت واقعی 
استانداردهای حسابداری

 تجارت پررونق ایران و اوراسیا 
در تحوالت منطقه بی اثر نیست

حال دولت ســیزدهم که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده و در مســیر 
اخذ رأی اعتماد وزرای خود اســت، در شرایطی قرار دارد که برای گذر از 
مشکالت اقتصادی بایســتی نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند و اجازه 
ندهد این مســیر )افزایش نرخ تورم( بــرای ماه های آینده ادامه پیدا کند. 

دولت های پیشین در سه دهه گذشته برای کنترل نرخ تورم و...

 اصلی ترین نقطه ضعف نظام اســتاندارد گذار، ضعف مفرط در شــناخت 
ماهیت واقعی اســتانداردهای حسابداری به عنوان بخشی از قوانین اقتصاد 
ملــی و نزول آنها از ســطح قوانین اقتصاد ملی به ســطح آئین نامه ها و 
دستورالعمل های فنی و تکنیکی برای شناخت ، اندازه گیری ، طبقه بندی 

و گزارشگری انواع رویدادهای مالی است...

آذربایجــان پس از جنگ ٤٤ روزه، از هــر فرصتی برای گرفتن امتیازهای 
بیشــتر در این منطقه جغرافیایی اســتفاده می کند. به نظر می رسد این 
کشــور تالش می کند شوک هایی مثل بستن مسیر ایران به ارمنستان را 
برای سنجش بازخورد دیگر بازیگران در این منطقه وارد می کند و ممکن 

است کشورهای دیگر  هم آذربایجان را تحریک کنند...
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ترقی اقتصادی : بر اســاس گزارش معاونت 
تهــران، صادرات  اتاق  اقتصادی  بررســی های 
کاالیی ایران به همه طرف  های تجاری اوراسیا 
طــی ٤ ماهه نخســت 1٤٠٠  در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال قبل، افزایــش یافته و در 

مقابل واردات ایران از این کشورها به استثنای 
قرقیزســتان و روســیه، با کاهش همراه بوده 

است.
مدیرکل دفتــر همکاری های بین الملل گمرک 
ایران اعالم کرد که حجم مبادالت تجاری ایران 

با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
چهار ماهه اول سال جاری با ٩٣ درصد افزایش 
در ارزش، از یــک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دالر 

فراتر رفته است.
به گزارش گمرک، حســین کاخکی گفت: در 
چهار ماهه اول ســال جاری صادرات کشورمان 
به کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بالغ بر ٣٥٨ میلیون دالر شــده که در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشــته ٤٦ درصد رشد 

داشته است.
وی ادامه داد: در این مدت پنج کشــور مقصد 
کاالهــای صادراتــی کشــورمان، بــه ترتیب 
فدراسیون روسیه با مبلغ 1٨٨ میلیون و ٩٢٦ 
هزار دالر، ارمنســتان با ٨٣ میلیون و ٤٣ هزار 
دالر، قزاقستان با ٥٣ میلیون و ٣٩٥ هزار دالر، 
قرقیزســتان با ٢٤ میلیون و ٢٩٤ هزار دالر و 
بالروس با ٦ میلیون و ٥۷٨ هزار دالر بوده اند.

کاخکی اظهار داشــت: در همین مدت واردات 
کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا به یک میلیــارد و ٢٥٢ میلیون دالر 

رسیده است.
بــه گفته وی در مدت یاد شــده، بــه ترتیب 
فدراســیون روســیه بــا مبلغ یــک میلیارد و 

٦٢ میلیــون و ۷٢٣ هــزار دالر، قزاقســتان با 
1۷٨ میلیــون و ۷٢٢ هــزار دالر، بــالروس با 
هشــت میلیون و ٢٩٠ هزار دالر، ارمنستان با 
٢ میلیــون و ٢٣٩ هزار دالر و قرقیزســتان با 
٢1٦ هزار دالر اولین تا پنجمین مبدا کاالهای 

وارداتی کشورمان بوده اند.
در همین رابطه، معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران طی گزارشــی به جزییات 
بیشــتری از تجارت کاالیی ایران و کشورهای 
حوزه اوراســیا پرداخته اســت. بر اســاس این 
گزارش، طی ٤ ماهه نخست 1٤٠٠  در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، صادرات کاالیی ایران 
به همه طرف  های تجاری اوراسیا افزایش یافته 
و در مقابــل واردات ایران از این کشــورها به 
استثنای قرقیزستان و روسیه، با کاهش همراه 

بوده است.
طی مدت مورد بررســی، تــراز تجاری ایران با 
همه کشورهای اوراســیا به جز روسیه، به نفع 
ایران، مثبت بــوده ضمن اینکه کســری تراز 
تجاری با روســیه نیز در مقایسه با مدت مشابه 

سال 1٣٩٩، کاهش یافته است.
 ایــن گــزارش در ادامــه آورده اســت که در 
مجموع، برآینــد تحوالت مزبور منجر به بهبود 

٤٩ درصدی کســری تراز تجاری ایران با گروه 
اوراســیا طی ٤ ماهه نخست سال 1٤٠٠ شده 
اســت؛ هر چند بــه نظر می رســد در تیر ماه 
1٤٠٠، تــراز تجاری ایران با کشــورهای عضو 
این اتحادیه در مقایســه با خرداد 1٤٠٠ کمی 

تضعیف شده است.
بر اســاس گزارش معاونت بررســی های اتاق 
تهــران، صــادرات و واردات ایران به اوراســیا 
طی ٤ ماهه نخســت 1٤٠٠ نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل به ترتیب بــا افزایش ٣٨ 
درصــدی و کاهــش ٨ درصدی همــراه بوده 
 و بــه ٣٣٣ میلیــون دالر و ٤۷٢ میلیون دالر 

رسیده است.
در ایــن گزارش آمده اســت که عمــده اقالم 
صادراتــی ایران به کشــورهای ایــن منطقه 
شــامل محصوالتی چون میوه هــای خوراکی، 
ســبزیجات و نباتات، مواد پالســتیکی و چدن 
و آهن و فوالد بوده اســت. همچنین چربی ها 
و روغن هــای حیوانی یا نباتــی، گندم، چوب 
و اشــیای چوبــی، دیگ بخار و ماشــین آالت 
و وســایل مکانیکــی جــزو اقالمی اســت که 
 ایران از کشــورهای حوزه اوراســیا خریداری 

کرده است.

ترقی اقتصادی : در مرداد تورم ســاالنه ٤٥.٢ درصد بوده 
است درحالی که در پایان ســال 1٣٩٩ )٥ ماه پیش( تورم 
به ٣٦.٤ درصد رســیده بود و این موضوع نشان می دهد ما 
هرماه یک رشد تورمی داریم. تورم مهم ترین عاملی است که 
ثبات اقتصادی و سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو می کند

بیســت و پنجمین جلســه هیات نماینــدگان اتاق تهران 
به صورت فوق العاده در ساختمان اتاق تهران برگزار شد. در 
ابتدای جلســه مسعود خوانســاری رئیس اتاق تهران هفته 
دولت و شروع کار دولت ســیزدهم را تبریک گفت و اعالم 
کرد:» تبریک مضاعفی به آقای رئیســی اعالم می کنم برای 
تشــکیل کابینه بارأی بســیار باالی مجلس و برای دولت 
محتــرم آرزوی موفقیت دارم و همچنین اعالم می کنیم که 
اتاق درزمینه های مختلف آمادگی دارد تا با دولت همکاری 
تنگاتنگی داشــته باشــد. دولت اگر می خواهد موفق شود 
قطعاً باید از ظرفیت های بخش خصوصی بیشــتر اســتفاده 
کند و نظرات فعــاالن بخش خصوصی را بکار گیرد و حتماً 
انشاهلل این گونه خواهد بود. دولت سیزدهم با شرایط سختی 
روبه روست و شــاید بتوان گفت با سخت ترین شرایطی که 

دولت ها در ٤٠ سال گذشته داشته اند، مواجه است.«
رئیــس اتاق تهران در ادامه با اشــاره به اینکه شــروع کار 
دولت از هفته گذشــته، به بیان مهم ترین چالش های پیش 
روی دولت و اولویت ها پرداخت و گفت:»متأسفانه شاهدیم 
کرونا روزانه تلفات بسیاری در کشورمان دارد و سوش های 
جدیدی هم اضافه می شــود که شــرایط را سخت تر کرده 
اســت. ســهل انگاری، بی توجهی و ســو مدیریت مسئوالن 
گذشــته نســبت به کرونا باعث شده اســت که این روزها 
تلفات زیادی داشته باشــیم و مدیریت شرایط کنونی یکی 
از مهم ترین چالش های دولت جدید است. البته خوشبختانه 
هــم جناب آقــای رئیس جمهور و هم معاون اول ریاســت 
جمهوری تأکید داشــته اند که اولویت اول کشور در شرایط 
کنونی مبارزه با کروناســت و ما هم امیدواریم موفق باشند. 
مــا هم به نوبه خودمان برای هرگونه همکاری اعالم آمادگی 
می کنیم اگرچه در ماه های گذشــته بــه دلیل برخوردهای 
بدی که مســئوالن وزارت بهداشت داشــتند موفق نشدیم 
واکســن وارد کنیم اما مجدداً شرکت هایی بخش خصوصی 

که در این زمینه کار می کنند فعال شــده و با شرکت هایی 
که نمایندگی واکسن های معروف دنیا را دارند، وارد مذاکره 
شــده اند. روز گذشــته نامه ای را خدمت وزرای بهداشت و 
امــور خارجه ارائه داده و آمادگــی خودمان را برای واردات 
واکسن اعالم کردیم. با دستور جناب آقای مخبر معاون اول 
کمیته ای برای بحث واردات واکسن تشکیل شده و جلساتی 
را داشــته اند و جمع بندی های خوبی صورت گرفته اســت؛ 
امیدواریم مجوزها صادر شود تا بتوانیم بحث واردات واکسن 
را مجدداً پیگیری کنیم و اگر اتفاقی افتاد حتماً خبررسانی 

خواهیم کرد.«
خوانســاری در ادامه تورم را یکی دیگر از چالش های دولت 
دانســت و گفت: »متأســفانه شــاهدیم که تورم روزبه روز 
رشــد دارد. در مرداد تورم ســاالنه ٤٥.٢ درصد بوده است 
درحالی که در پایان سال 1٣٩٩ )٥ ماه پیش( تورم به ٣٦.٤ 
درصد رســیده بود و این موضوع نشــان می دهد ما هرماه 
یک رشــد تورمی داریــم. تورم مهم ترین عاملی اســت که 
ثبات اقتصادی و ســرمایه گذاری را با مشکل روبه رو می کند 
و آینده روشــنی را برای ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
ترسیم نمی کند.عالوه بر تورم متأسفانه پایه پولی هم طبق 
آمار بانک مرکزی ٩.٢ درصدد رشد داشته است که این هم 
نگران کننده اســت و امیدواریم دولت در این حوزه هم کار 

جدی انجام دهد.«
رئیس اتــاق تهران از ادامه تخصیــص ارز ترجیحی و چند 
نرخی بودن ارز هم به عنوان مشــکل دیگر پیش روی دولت 
یادکرد و گفت:» در ٤ ماهه ابتدایی امسال میزان تخصیص 
ارز برای واردات 1٥ میلیارد دالر اعالم شــده است که ٤.٦ 
میلیارد دالر آن ارز ٤٢٠٠ تومانی و سوبســیدی بوده است 
یعنی حدود 1٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه ای بوده اســت 
که از این محل به کاالهای اساسی، اقالم خوراکی و دارویی 
تخصیص پیداکرده است. البته آمارهای جالبی از سوی مرکز 
آمار منتشرشــده که نشان می دهد تورم ٥ ماهه خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها ٥٨.٤ درصد بوده اســت در شــرایطی که 
تورم اقالم غیرخوراکی که ارز ٤٢٠٠ هم اســتفاده نکرده اند 
٣٦.1 درصــد بوده اســت.یعنی اگرچــه ارز ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساسی و اقالم خوراکی پرداخت شده است 

ولی میزان تورم آن بیشــتر از کاالهایی بوده اســت که ارز 
سوبســیدی نگرفته اند و این نشــان می دهد که ارز ٤٢٠٠ 
تومانی به جر تخریب اقتصاد، رانت و فســاد در جامعه هیچ 
اثری نداشته و نخواهد داشت. من کماکان همچون ٦ سال 
گذشته از این تریبون اعالم می کنم که تنها راه نجات کشور 
تک نرخی شــدن ارز٤٢٠٠ تومانی است. اگر می خواهیم از 
رانت و فســاد جلوگیــری کنیم باید ارز تک نرخی شــود و 
قیمت واقعی خود را داشته باشد و کمک های دولت هم باید 
از طریق یارانه ای مســتقیم به صورت هدفمند به قشری که 

نیازمند هستند، پرداخت شود.«
خوانساری »کســری بودجه« و چاره اندیشی برای حل آن 
را اولویت دیگر دولت ســیزدهم دانســت و گفت:» یکی از 
چالش های اصلی اقتصادی کسری بودجه است که از دالیل 
مهم رشــد تورم در کشور هم محسوب می شود. خزانه داری 
کل کشــور اعالم کرده اســت در ســه ماهه اول سال عدم 
تخصص بودجه و کســری 1٩٠ هزار میلیارد تومان بوده که 

اگر این روند ادامه پیدا کند مشــکالت بســیاری به وجود 
خواهد آورد و به تورم هم به شدت دامن می زند. خوشبختانه 
رئیس محترم ســازمان برنامه وبودجه اعالم کرده اند که به 
دنبال اصالحات بودجه هستند. بودجه امسال هم در دولت 
و هم مجلس به صورت بســیار منبسط بسته شد و متاسفانه 
بحث درآمدهای دولت در بودجه خیلی شفاف و واضح نبود 
و طبیعتاً به همین دالیل شاهدیم که در سه ماهه با کسری 
بودجه شــدید مواجه شــده ایم. امیدواریم بــا صحبتی که 
رئیس سازمان برنامه وبودجه داشته اند تالشی صورت گیرد 
تا حداقل در ٦ ماهه دوم ســال با کسری بودجه کمتری در 
کشور روبه رو باشیم و حتی کسری بودجه نداشته باشیم که 

مؤثر خواهد بود در عدم افزایش رشد تورم.«
خوانساری از تحریم به عنوان چالش مهم دیگر یادکرد و در 
ادامه صحبت هایش گفت:» تحریم ها کماکان اقتصاد کشور 
را آزار می دهد و امیدواریم که مذاکرات هرچه زودتر شروع 

شود و شر تحریم ها از سر کشور برداشته شود.«    

ابزارهای مهار تورم
حال دولت سیزدهم که به تازگی فعالیت 
خود را آغاز کرده و در مســیر اخذ رأی 
اعتماد وزرای خود است، در شرایطی قرار 
دارد که برای گذر از مشکالت اقتصادی 
بایستی نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام 
کند و اجازه ندهد این مسیر )افزایش نرخ 
تورم( برای ماه های آینده ادامه پیدا کند. 
دولت های پیشــین در سه دهه گذشته 
برای کنترل نرخ تورم و نزدیک شــدن 
به تورم یک رقمی، اشتباهاتی داشته اند 
که مهم ترین آن عدم توفیق در تنظیم 
بودجه و انضباط مالی بوده است از اینرو 
توصیه می کنم با توجه به شــرایط حاد اقتصاد  کشور، راهکارهای زیر  در دستور کار 

دولت آقای رئیسی قرار گیرد تا بتوان نسبت به مهار تورم اقدام کرد.
اولین قدم که می تواند دولت در این راستا بردارد، انضباط مالی و تراز بودجه است که کار 
ساده ای نیست ولی امکانپذیر است. کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار انگشت 
شمار هستند، لذا برای آنکه بتوان اقتصاد را از این نوع بیماری دور کرد توصیه می شود 
دولت با یک تیم منســجم روش های منطبق بر علم اقتصاد در تراز بودجه ســرلوحه 

اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.
گام بعدی مقررات زدایی است که در میان مدت با مقررات زدایی از حجم مقررات زائد 
در کسب و کار به تولید و صنعت فرصت رشد و باز پروری داد. در کشور ما اگر شخصی 
بخواهد یک فعالیت اقتصادی را شروع وکسب و کاری را راه بیندازد، برای اخذ مجوز از 
ارگان های مختلف در پیچ و خم اخذ مجوزها گاهی پشیمان می شود لذا دولت سیزدهم 
باید با فوریت و با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق مثل کره جنوبی، ترکیه و انگلیس 
این سو حرکت کند تا سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی برای انجام فعالیت های تولیدی 
انگیزه و رغبت خود را از دست ندهند و در عین حال هزینه فعالیت های سوداگری را 

افزایش دهند.
سومین موضوع که پرداختن به آن از سوی دولت سیزدهم ضرورت دارد، مبارزه با فساد 
است که قاعدتاً این امر از باال به پایین باید اجرا شود و برای رسیدن به این هدف بزرگ 
نیاز به شفاف سازی در سازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی الزام آور است. متأسفانه خیلی از فعالیت ها بر اساس قاعده درست، سازمانی 
و منطقی انجام نمی شود. بدین جهت هرگونه فساد در بدنه حکمرانی منجر به کاهش 
رقابت در تولید و نهایتاً افزایش نرخ تورم می شــود. چهارمین نکته؛ حرکت به سمت 
کوچک سازی دولت است. بارها کاندیداهای ریاست جمهوری  شعار کوچک سازی دولت 
را دادند اما وقتی انتخابات را می برند و دولت شکل می گیرد، به سمت فربه شدن بیشتر 
می روند. وقتی دولت فربه و بر تعداد کارمندان افزوده می شــود، دولت باید نسبت به 
تأمین حقوق آنها اقدام کند و همین امر باعث می شــود که تراز بودجه ای دچار بهم 
ریختگی شــود. زمانی که میزان درآمد با میزان هزینه برابری نکند، دولت با کسری 
بودجه مواجه می شــود و در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده اند البته 
انتشــار اوراق قرضه ضد تورمی است و نباید برای هزینه های جاری منتشر شوند زیرا 
بدهی را به نسل بعد منتقل می کند الزم به یادآوری است که این اوراق هم در شرایط 

تورمی فعلی خیلی مورد استقبال مردم قرار نمی گیرد.
روش دیگری که دولت برای کاهش نرخ تورم نیاز به پیگیری دارد، کاهش هزینه های 
تولید است. این امر با استفاده از تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری محقق خواهد 
شــد. برای این امر می بایســت با دنیا به تجارت پرداخت و برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی اقدام کرد. لذا با تولید کیفی و صادرات ضمن آنکه از شــرایط جزیره ای خارج 

می شویم می توانیم به تنوع تولید و کاهش قیمت تمام شده کاال دست پیدا کنیم.

 گام های دولت سیزدهم 
برای کنترل تورم 

ترقی اقتصادی : نرخ تورم و رشــد آن با نرخ ارز و تحوالت آن همراهی می کند و 
وقتی شاهد رشد نرخ ارز در بازار هستیم حتما باید شاهد افزایش تورم هم باشیم.

نرخ تورم ساالنه در پایان مردادماه امسال به ٤٥.٢درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه 
هم ٤٣.٢درصد بوده اســت. در مردادمــاه میانگین قیمت کاالها و خدماتی مصرفی 
٣.٢درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته و نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها هم از 
٥٩درصد عبور کرده اســت. این باالترین نرخ تورم در ایران پس از سال1٣۷٤ است 
که از دولت دوم حســن روحانی برای دولت سیدابراهیم رئیسی به ارث رسیده است. 
اما دولت جدید برای کنترل شــیب تند تورم و مهــار آن چه برنامه هایی را باید در 

پیش بگیرد؟
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به سایت اتاق تهران می گوید:» نرخ تورم 
و رشــد آن با نرخ ارز و تحوالت آن همراهی می کند و وقتی شــاهد رشد نرخ ارز در 
بازار هستیم حتما باید شاهد افزایش تورم هم باشیم. ببینید مسئوالن اقتصادی دولت 
جدید باید به دنبال آن باشــند که به صورت ریشــه ای مشکالت را حل کنند اینکه 
به دنبال خنک کردن دماسنج باشند حتما نتیجه نخواهد داشت و مشکالت بیمار را 

حادتر خواهد کرد ما باید به دنبال آن باشیم که تب بیمار را کاهش دهیم.«
او با اشاره به اینکه کنترل تورم بدون ثبات نرخ ارز رقم نخواهد خورد ادامه داد:» دلیل 
اصلی رشــد نرخ ارز بی ثباتی در بازارهاســت؛ چرا ظرف دو هفته شاهد رشد ٢ هزار 
تومانی قیمت دالر هستیم؟ و می بینیم که بانک مرکزی در مقابل این تحوالت بازار 
ارز ســکوت کرده است و عجیب است که مجلس و دستگاه های نظارتی هم به این 
موضوع هیچ اعتراضی نمی کند. درســت است که ما در دوره گذار و جا به جایی ها 
در دولت هستیم و هنوز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جدید مشخص نشده 
اند اما نباید فضا به شکلی باشد که انگار بانک مرکزی رها شده است؛ این اتفاق لطمه 
های ســنگینی به اقتصاد و مردم وارد خواهد کرد ما با یک بیمار رو به رو هستیم و 
نمی توان آن را رها کرد تا رئیس کل بانک مرکزی جدید مشــخص شود باید سریع 
به وضعیت رسیدگی شود و متولی اصلی رشد نرخ ارز که بانک مرکزی است پاسخگو 
باشد و اقداماتی را انجام دهد وگرنه به یکباره شاهد رشد قیمت دالر و رسیدن آن به 
٣٠ هزار تومان خواهیم بود.« این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه متاسفانه 
مسئوالن امر به جای مدیریت شرایط همیشه به دنبال مقصر می گردند، می گوید:» 
اینکه گفته می شود رشد قیمت دالر مثال به دلیل بحران افغانستان و بازار هرات است 
خود نشان دهنده این است که بازار ارز به درستی مدیریت نمی شود وگرنه چرا باید 

اصال قیمت دالر در تهران به هرات و بحران های آن ربط داشته باشد؟«
بغزیان درباره اقداماتی که باید در خصوص کنترل تورم صورت گیرد و اولویت دولت 
باشد، می گوید:» ثبات نرخ ارز و بازار و داشتن رژیم مشخص ارزی اولین اقدامی است 
که باید صورت گیرد. دومین کار این است که جلوی صدور دستورالعمل ها و مصوبه 
های متعدد که بازارهای مختلف و تولیدات را دچار نوسانات قیمیت می کنند گرفته 
شــود. تازمانی که ثبات در بازار ارز، طال و... وجود نداشته باشد منابع به جای اینکه 
صرف کارهای مولد شود به سمت سوداگری در بازار خواهد رفت. در این بین متاسفانه 
بانک های ما هم دچار این چالش جدی شده اند و شاهدیم که بانک ها خود به بنگاه 
های اقتصادی بدل شده و سرمایه های بانک ها به جای اینکه به سمت تولید و اقتصاد 
مولد برود در مسیر بنگاه داری هزینه می شود و در این بین می بینیم که صنایع دچار 
چالش جدی سرمایه در گردش هستند و وقتی این اتفاق می افتد برای جبران هزینه 

هایشان قیمت ها را دچار می دهند و این باعث افزایش تورم می شود.«
او در ادامه می گوید:» متاســفانه اقتصاد ایران دچار احتکار و گران فروشی هم شده 
است که به دلیل ضعف نظارت رخ می دهد. سوال این است که چرا باید قیمت هویج 
یکباره از موز گران تر شــود؟ اگر نظارت صحیح و اصولی بر بازار میوه و تربار وجود 
داشته باشــد این اتفاق رخ نمی دهد.«  آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
معتقد است اگر چه نرخ تورم به صورت ماهانه منتشر می شود ولی مردم به صورت 
روزانه و با کوچک تر شدن سفره زندگیشان آن را لمس می کنند.»طی دو، سه روز 
آینده وزیر اقتصاد انتخاب خواهد شــد و به اعتقاد من باید خیلی زود وزیر باید ستاد 
اقتصادی را تشــکیل دهد و باید نیروهای تازه نفس سریعتر مستقر شوند. همچنین 
باید دیپلماسی اقتصادی به خصوص گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه 

در اولویت قرار گیرد.«

ترقی اقتصادی : مرکز آمار ایــران در تازه ترین گزارش 
خود آخریــن وضعیت نرخ تــورم در مردادماه به تفکیک 
دهک های هزینه ای و به تفکیک هر اســتان را اعالم کرد. 
بنا بر این گزارش نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه امسال 
برابر ٤٥.٢ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای 
در بــازه ٤٤.٦ درصد برای دهک  ششــم تــا ٥٠.٠ درصد 
برای دهک دهم نوســان دارد.  این در حالی است که این 
مرکز تیرماه امســال نرخ تورم کل کشــور را ٤٤.٢ درصد 
اعالم کرده بود که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
٤٣.٦درصد برای دهک  ششــم تا ٤٩.٩ درصد برای دهک 

دهم نوسان را شاهد بود.
همچنیــن محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در 
گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« در 
مردادماه امســال بیــن ٥٤.٨ درصد بــرای دهک دهم تا 
٥٩.٣ درصد برای دهک دوم اســت. هــم چنین این آمار 
در مورد گروه عمده »کاالهــای غیر خوراکی و خدمات« 
 بین ٣٣.٣ درصــد برای دهک اول تــا ٤٨.٨ درصد برای 

دهک دهم است.
فاصله تورمی دهک های هزینه ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینــه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ٥.٤ درصد 
رســید که نســبت به تــورم ٦.٢ درصدی مــاه قبل ٠.٨ 
درصد کاهش داشته اســت. فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
٠.٥ درصد کاهــش  و گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« نســبت به ماه قبل  یک درصد کاهش را نشان 

می  دهد.

ایالم بیشترین نرخ تورم ساالنه و قم کمترین نرخ را تجربه 
کردند

همچنیــن در حالی که مرکز آمار ایران، پیش از این تورم 
ماهانــه در مردادماه امســال را ٣.٢ درصد اعالم کرده بود 
حاال بر اساس تازه ترین گزارش تفکیکی خود در هر استان 
بیشــترین نرخ تــورم ماهانه خانوارهای کشــور را مربوط 
به اســتان کهگیلویه و بویراحمد بــا ٤.٩ درصد افزایش و 

کمترین نــرخ تورم ماهانه را مربوط به اســتان    قم با ٨.1 
درصــد افزایش اعالم کرده اســت. همچنین پیش از این 
تــورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشــور ٤٣.٢ درصد 
اعالم شده بود که بر اســاس جدیدترین گزارش تفکیکی 
مرکز آمار ایران، بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به اســتان ایالم با تورم ٥٣.٤ درصد و کمترین آن مربوط 
به اســتان تهران  با تورم ٣۷.٦ درصد است. به عالوه نرخ 

تورم ساالنه برای خانوارهای کشور هم ٤٥.٢ درصد اعالم 
شــده بود که از لحاظ این شــاخص هم اســتان ایالم  با 
٥1.٤ درصد بیشترین و استان قم  با ٤٠.٩ درصد کمترین 

شاخص را دارا هستند.
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری 
مربوط به استان فارس با ٤.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان   قم با 1.٨ درصد افزایش است. 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شــهری کشــور هم ٤٢.٤ 
درصد اســت. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شهری مربوط به استان ایالم  با ٥٢.٣ درصد و کمترین آن 
مربوط به اســتان تهران با ٣۷.٤ درصد است. به عالوه نرخ 
تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری به عدد ٤٤.٥ درصد 
رســید. بیشترین نرخ تورم ســاالنه مربوط به استان ایالم  
بــا ٥٠.٩ درصد و  کمترین آن  مربوط به  اســتان   قم با 

٤٠.٨درصد است.
همچنین در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
روســتایی مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد با ٥.٨ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  
کردستان با 1.۷ درصد افزایش بوده است. همینطور تورم 
نقطــه به نقطه بــرای خانوارهای روســتایی ٤۷.۷ درصد 
اعالم شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به اســتان  ایالم با ٥٨.٤ درصد و کمتریــن آن مربوط به 
اســتان ســمنان با ٣٩.٣ درصد اســت. نرخ تورم ساالنه 
برای خانوارهای روســتایی هم به عدد ٤٨.۷ درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  کرمانشاه 
با ٥٤.٤درصــد و کمترین آن مربوط به اســتان  تهران با 

٤٢.٦ درصد است.

با تداوم  رشد تورم خوراکی و آشامیدنی در مرداد 1۴۰۰

سفره کم درآمدها کوچک تر شد

 رئیس اسبق مؤسسه عالی بانکداری
مرتضی اهلل داد

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰9 - نیمه اول شهریور ۱4۰۰

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

مراودات ایران و اوراسیا از مرز 1.6 میلیارد دالر عبور کرد

رونق تجارت با همسایگان شمالی

رئیس اتاق تهران با اعالم آمادگی نسبت به همکاری تنگاتنگ با دولت جدید، اعالم کرد:

چالش های اصلی پیش روی دولت سیزدهم
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ترقی اقتصادی : هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار 
پس از 1٢ ســال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را 
صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی 

سازمان اعطا می شد به طور کامل برداشته شد.
  محمدعلــی دهقان دهنوی رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار گفت: طی 1٢ ســال اخیر به دالیل مختلف با هیچ یک 
از درخواست های تاسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود، 
اما با اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای 
مالی بازار ســرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب 
زنجیره انحصار در حوزه شرکت های کارگزاری پس از 1٢ سال 

با صدور این مجوز شکسته شد.
وی با اشاره به این که چهار درخواست در هیات مدیره سازمان 
بورس مورد بررســی قرار گرفته است گفت: تاکنون درخواست 
های زیادی برای تاسیس شــرکت کارگزاری دریافت شده که 
طبق آمار بالغ بر ٣٠ درخواســت است اما در مرحله اول چهار 

درخواست، مورد بررسی شد.
دهقان دهنوی افزود: در این راستا تمام مدارک و مستندات این 
چهار درخواست دریافت و مصاحبه های تخصصی آنها نیز انجام 
شــد و پس از طی این مراحل در هیات مدیره ســازمان بورس 
و اوراق بهادار طرح شــد. از این چهار درخواســت یک مورد به 
تصویب رســید که پس از آماده سازی و فراهم شدن امکانات و 
مقدمات الزم توسط موسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع 

فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفــت: از بین این چهار 
درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط الزم رد و دو مورد 
دیگر نیز با هدف رفع اشــکاالت، برگشت داده شد تا متقاضیان 
نســبت به این موضوع و نقایص پرونده شــان، آگاه شوند و در 
صورت امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بار دیگر در فرایند 

امتیازدهی، امتیازات الزم را به دست آورند.
دهقــان دهنوی گفت: این اولین جلســه ای بــود که با هدف 
بررسی درخواست های تاســیس شرکت کارگزاری برگزار شد 
و به طور قطع این شــروع کار است و ما حتما درخواست های 
دیگر را نیز بررســی کــرده و پس از دریافت مــدارک و انجام 
مصاحبه هــای اختصاصی، در هیات مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد. در این میان اگر درخواســت 
های دریافتی امتیاز الزم را داشته باشند و تشخیص داده شود 
که وجود این شــرکت ها در بازار سرمایه کمک کننده است و 
اثری مثبت بر فرایند توسعه ظرفیت های بازار سرمایه خواهند 

داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه 
رفع انحصار از مهمترین سیاســت های سازمان بورس و اوراق 
بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: یکی از برنامه هایی 
که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره 

جدید مدیریت ســازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویت ها 
معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.

وی گفت: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تســهیل در 
صدور مجوزها، توســعه بازار سرمایه اســت زیرا نهادهای مالی 
ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی 
تاســیس می شود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و 
افراد متخصص، کارشــناس و خبــرگان مالی متعددی در یک 
نقطه جمع شــده اند تا خدمات مختلفی بــه مردم ارائه کنند. 
این تجمیع سرمایه ها، ایده ها و تخصص های مختلف، منجر به 
بهبود فرایند خدمات رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه 

این بازار می شود .
دهقان دهنوی با اشــاره به اینکه یکی از این نهادهای خدمات 
دهنده در بازار سرمایه، شــرکت های کارگزاری هستند گفت: 
با وجود نقش مهم و پررنگ شــرکت های کارگــزاری در ارائه 
خدمات به فعاالن بازار ســرمایه، مدت زمــان زیادی از صدور 
آخرین مجوز شــرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته 
بود به طوری که  از 1٢ سال پیش تا کنون هیچ مجوز جدیدی 

در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.
رییس ســازمان بورس در پاســخ به این سوال که چرا تسهیل 
در صدور مجوز شــرکت های کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای 
بازار ســرمایه صورت گرفت گفت: در سایر مجوزهای مربوط به 
نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشــت اما در حوزه 
شرکت های کارگزاری ســال ها بود که در عمل فرایند صدور 

مجوز متوقف شده بود، از این رو دستورالعمل را بازنگری کردیم 
که این بازنگری زمان بر بود.

وی افــزود: پس از بازنگــری در دســتورالعمل، از فعاالن بازار 
نظرخواهی کرده و نظرات مختلف را در خصوص دســتورالعمل 
جدید دریافت و دوباره بر اســاس نظرات دریافتی بخشی از آن 
را اصــالح کردیم و در نهایت طی  یــک فراخوان از افرادی که 

متقاضی صدور مجوز بودند دعوت به عمل آمد.
دهقــان دهنوی گفــت: در حال حاضر به طور رســمی اعالم 
مــی کنیم که با صدور مجوز این کارگزاری پس از 1٢ ســال، 
موضوع انحصار از تمامی مجوزهایی که از ســوی بازار سرمایه 
اعطا می شــد به طور کامل برداشته شــده و دیگر استفاده از 
واژه انحصــار در حــوزه صدور مجوزها در بازار ســرمایه معنی 
نمی دهــد. در حال حاضــر هیچکدام از مجوزهای ســازمان 
بورس مشــمول انحصار نیســتند و خوشــبختانه مسیر برای 
 درخواســت و دریافــت مجوز جدیــد در همه حــوزه ها و در 

همه نهادهای مالی باز است.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به 
مزایای افزایش تعداد کارگزاری ها و انتظاراتی که ســازمان از 
کارگزاران جدید دارد پرداخت. به عقیده وی افزوده شدن تعداد 
کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است. وی 
در این باره گفت: یکی از مزایای مهم تاســیس کارگزاری های 
جدید این اســت که آنها با خــود ایده های جدید می آورند. از 
این رو ســازمان بورس و اوراق بهادار نیــز در اعطای مجوز به 

کارگزاران و تغییراتی که در دســتورالعمل آورده اســت همین 
هدف را دنبال می کند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده ها 

و خدمات جدید است.
وی گفــت: بر این مبنا ما از افرادی که درخواســت تاســیس 
کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح می کنیم. 
نخست اینکه چه ارزش افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند. 
چه فعالیت جدیدی در بازار ســرمایه انجام خواهند داد و برای 
آنکه در این بازار موفق شــوند، چه ایده و کسب و کاری پیش 
بینی کرده اند و در نهایت بر مبنای پاســخ های دریافتی آنها را 

امتیازدهی می کنیم.
وی افزود: بر این مبنا درخواست هایی مجوز دریافت می کنند 
که با ایده های جدید وارد می شوند. ما  انتظار داریم موضوعاتی 
مانند فرهنگ ســازی و آموزش، افزایش کیفیت خدمات و ارائه 
ابزارهای الکترونیکی که در معامالت اســتفاده می شود، تقویت 
شــده و بیش از پیش توســعه یابد که در نهایت این توسعه و 

تقویت می تواند به رقابت بیشتر در آن صنعت کمک کند.
دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکت های کارگزاری 
جدید به بازار ســرمایه را ورود ســرمایه هــا و امکانات جدید 
دانســت و گفت: شــرکت های کارگزاری جدید با خودشــان 
سرمایه جدید و امکانات جدید می آورند و بدین ترتیب کمیت 
خدمت رســانی هم بیشتر می شــود. راه اندازی کارگزاری های 
بیشتر، ایجاد نمایندگی های بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل 
بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته می شوند و در نهایت 
خدمت رسانی بیشــتر و بهتری به عموم ســهامداران صورت 

خواهد گرفت.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش نظارتی 
سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: در حوزه نظارت 
ســازمان بر نهادهای مالی، موضوع مهمــی وجود دارد که باید 

حتما به آن اشاره کنم.
وی گفت: استراتژی اتخاذ شده در سازمان بورس و اوراق بهادار 
در حوزه نهادهای مالی، تســهیل نظارت  های پیشینی است به 
این معنی که تالش می شــود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده 
و ســرمایه خوبی وارد شــده و خدمات متعددی را با کیفیتی 
باالتر ارائه کنند اما این تســهیل ایجاد شده که منجر به صدور 
مجوزهای بیشــتر می شــود یک مکمل نیــز دارد و آن چیزی 
نیســت جز »تقویت نظارت های پسینی« یعنی نظارت هایی که 

بعد از شروع فعالیت های نهاد مالی اتفاق می افتد .
دهقان دهنوی با اشــاره به فرایند نظارت بر عملکرد نهادهای 
مالی در ســال های قبل گفت: پیشتر به این مقوله توجه زیادی 
نمی شــد و اصوال باطل کردن یا حذف کــردن مجوز نهادهای 
مالــی امــر رایجی نبــود و اقدامی مقبــول در بازار ســرمایه 
محســوب نمی شد، بر همین اساس ســعی می شد به جای آن 
 در جریــان ورود نهادهــای مالی جدید، ســخت گیری زیادی 

صورت بگیرد.

انحصار مجوز کارگزاری هم شکسته شد

پایان  انحصار
 

اصلی ترین نقطه ضعف نظام استاندارد 
گذار، ضعف مفرط در شــناخت ماهیت 
واقعی اســتانداردهای حســابداری به 
عنوان بخشی از قوانین اقتصاد ملی و نزول آنها از سطح قوانین اقتصاد ملی به سطح 
آئین نامه ها و دســتورالعمل های فنی و تکنیکی برای شناخت ، اندازه گیری ، طبقه 
بندی و گزارشــگری انواع رویدادهای مالی اســت. یکی از مشکالت گزارشگری مالی 
شرکت های پذیرفته شــده در بازار سرمایه و دیگر واحدهای بزرگ اقتصادی خارج از 
بازار ســرمایه، عدم تمایل به اجرا یا عدم امکان رعایت کامل برخی از اســتانداردهای 
حسابداری به علت عدم تطابق بعضی از استانداردهای ملی با شرایط محیطی کسب و 
کار ما و یا پیچیدگی هایی است که در اصل، حاصل ذهنیت منطبق با شرایطی است 
که اســتاندارد ترجمه شده در آن شرایط تدوین شده ولی چنان شرایطی در اقتصاد و 
کســب و کار ما فاقد عینیت الزم است. نتیجه این فرآیند، اجبار حسابرسان مستقل 
به طرح مــوارد عدم رعایت در قالب بندهای تعدیلی و صدور گزارش حسابرســی با 
اظهار نظرهای غیر مقبول است که در نهایت به کاهش قابلیت اتکا صورت های مالی 
با توجه به نظرات حسابرس منجر می شــود. در یک رویکرد بنیادی آسیب شناسی، 
به نظر میرسد بخشــی از این مشکل ناشی از ضعف ساز و کار استانداردگذاری، رویه 
های مورد عمل و جاگذاری تشــکیالتی آن در سلسله مراتب نظام گزارشگری باشد. 
استانداردهای حســابداری مناسب و با کیفیت در مرکز نظام کارای گزارشگری مالی 
قراردارند و با اهمیت ترین عنصر در گزارشگری مالی مناسب و کارا هستند. عوامل و 
ویژگی هایی نظیر حاکمیت شرکتی روزآمد و مدرن ، برخورداری از سیستم آموزشی 
رضایت بخش و آموزش مستمر کارکنان و نیز برخورداری از امکانات و مهارتهای مورد 
نیاز در زمینه تکنولوژی های اطالعاتی در عین داشــتن اهمیت زیاد، به طور قطع در 
مرتبه دوم اهمیت نسبت به داشتن استانداردهای جامع و کارا و با کیفیت قرار دارند. 
اصلی ترین نقطه ضعف نظام استاندارد گذار ما، ضعف مفرط در شناخت ماهیت واقعی 
اســتانداردهای حسابداری به عنوان بخشی از قوانین اقتصاد ملی و نزول آنها از سطح 
قوانین اقتصاد ملی به ســطح آئین نامه ها و دســتورالعمل های فنی و تکنیکی برای 
شــناخت، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارشگری انواع رویدادهای مالی است. ضعف 
در شناخت ماهیت واقعی استانداردهای حسابداری بطور طبیعی پدیدآورنده عوارضی 
است که به دو مورد مهم آن اشاره می کنم: الف( اولین عارضه، استانداردگذاری بدون 
انجام تحلیل های اقتصاد سیاســی است که موجب بروز ریسک  های متعددی چه به 
دلیل عدم توجه به وجود شــرایط اجرای استاندارد و همینطور عدم توجه به آثار بلند 
مدت و کوتاه مدت اقتصادی ناشی از اجرای استاندارد است. بهترین مثال در این مورد 
سرنوشت پذیرش ضوابط IFRS است که هفت ، هشت سال قبل بدون انجام تحلیل 
اقتصاد سیاسی در سطح اقتصاد کالن ، پذیرفته شد و امروز به دلیل نبود عدم وجود 
نظام ارزیابی حرفه ای ، فقدان قانون مالیاتی مناسب و ساز و کار قدیمی و تنگ نظرانه  
حسابرسی در ســکوت کامل در خواب زمستانی به سرمی برد. نمونه دیگر استاندارد 
حســابداری قراردادهای پیمانکاری و استاندارد حسابداری ساخت امالک است که به 
دلیل عدم توجه به محوریت عنصر برآورد و تخمین در این اســتانداردها، در عمل به 
نامناسب بودن این استانداردها در اندازه گیری درآمدهای پیمانکاری و ساخت امالک 
منتهی شده است. ب( تنزل جایگاه تشکیالتی استاندارد گذاری از مجمع و تشکیالت 
سطح عالی با عضویت نخبگان اقتصادی اقتصادی به کمیته ای اداری با عضویت تعدادی 
حسابرس و کارمند فنی که حوزه کاری و حاصل کار آنها به لحاظ بضاعت و هم به لحاظ 
سازمانی چیزی جز مطالعه و ترجمه استانداردهای حسابداری و سپس پذیرش آنها در 

سلسله مراتب اداری نمی تواند باشد و حداکثر همین هست که مالحظه می شود.

 آثار فقدان شناخت ماهیت واقعی 
استانداردهای حسابداری

حسابدار رسمی
ناصر محامی 

دیدگاه

بانک پارســیان ازجمله بانک  های خصوصی اســت که طی 
ســال های اخیرو با ایجاد مرکز تخصصی نوآوری و تحقیقات 
بانکداری اسالمی و صندوق قرض الحسنه پارسیان به عنوان 
تنها صندوق قرض الحســنه مســتقل بانکی کشوردر حوزه 
بانکداری به ویژه بانکداری اســالمی توانســته است کارنامه 
قابل  قبولــی را حاصل نماید.پیشــبرد فرآیند اجرای مدل 
مطلوب یک بانک اسالمی همچون ایجاد بخش خیرخواهانه 
و آغــاز فاز اجرایی بخش ســرمایه گذاری،انجــام مقدمات 
اجــرای طرح هدیه ملی ازدواج )هما(، طراحی و مهندســی 
ابــزار ودیعه محلکار و تســهیالت لیزینگ محصوالت دانش 
بنیان، به عنوان نماد حمایت از بانکداری اسالمی،گزیده ای 
از دستاوردهای بانک پارسیان طی یکسال اخیر در این حوزه 
می باشــد که می توان آنها را به اقدامات انجام شــده بانک 
پارســیان در سال های گذشته شامل ایجاد صندوق مستقل 
بانکی قرض الحســنه، راه اندازی اپلیکیشن قرض الحسنه و 

اجرای طرح پیمان روستایی، اضافه نمود.
اقتصاد در حال گذران روزهای بسیارسختی  است. روزهایی 
که بدون کمک نظام بانکی گذشــتن از آن تقریبا غیرممکن 
اســت. آنگونه که کارشناســان اقتصادی مــی گویند نظام 
بانکداری هرکشــوری به منزله قلب اقتصادی آن اســت که 
منابــع را به بخش های مختلف اقتصــاد پمپاژ می کند. در 
چنین شــرایطی هرگونه اشــکال و نقص،ســایر بخش های  
حقیقــی اقتصاد را متاثر می ســازد؛ در حالیکه  نظام بانکی 
ســالم می تواند اوضاع اقتصادی را تا حد قابل قبولی  بهبود 
بخشد. همین مساله موجب شد تا توانمند سازی نظام بانکی 

با تکیه بر مفاهیم فقه نظام در دستور کار قرار گیرد.
پس از پیروزی انقالب اســالمی بود که با هدف تطهیر نظام 
پولی و بانکی کشــور ازمقوله ربا، تالش های متعددی صورت 
گرفــت . اولین اقــدام جدی در این زمینــه، تصویب قانون 

عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1٣٦٢ بود.
تغییرکامل نظام بانکی در اوایل انقالب اسالمی کاری بزرگ 
و بی ســابقه در صحنه بین المللــی بود.بانکداری بدون ربا 
گرچــه در ابتدا آن چنان مورد حمایت اســاتید علم اقتصاد 
قرار نگرفت، اما اکنون به عنوان پیش نیاز ورود به بانکداری 

اسالمی مورد توجه ویژه واقع شده است.
بدیهی اســت هر طرح جدیدی همواره با اشکاالت و نواقصی 
همراه اســت که می بایســت پس از یک دوره گذار اصالح 
شود و بانکداری بدون ربا نیز از آن مستثنی نیست. بنابراین  
مقرر گردیده بود طرح مذکور به صورت آزمایشــی اجرا شود 
و پس از شناســایی چالش ها، مجدداً مورد بازنگری اساسی 
قرار گیــرد. اکنون  حدود چهار دهــه از تصویب این قانون 
سپری می شود. با وجود  برگزاری کنفرانس ها، نشست های 
تخصصی و تولید محتواهای فنی در مجالت تخصصی، هنوز 
تا رســیدن به بانکداری مطلوب اســالمی، راه نرفته زیادی 

وجود دارد . 
با وجود چالش هایی که نظام پولی و بانکی کشــور در حدود 
چهار دهه فعالیت خود با آن مواجه بوده ، بانک پارســیان 

در نزدیک به دو دهه فعالیت خود، کارنامه درخشانی از خود 
برجای گذاشــته است. این بانک در صدد است با تکیه بر زیر 
ســاخت های تخصصی خود همچون ظرفیت صندوق قرض 
الحسنه پارسیان به عنوان تنها صندوق قرض الحسنه مستقل 
بانکی کشــور، ایجاد مرکــز تخصصی تحقیقــات بانکداری 
اســالمی، تجربه و دانش فنی پرســنل و همکاری نزدیک با 
مراکز تخصصی حوزه بانکداری اســالمی همچون پژوهشگاه 
فقــه نظام، بــا نگاهی تحول خواه، ضمن آســیب شناســی 
مشــکالت نظام بانکــداری کنونی و شناســایی چالش های 
جدید، راهکارهایی برای بهبود شــرایط سیستم بانکی ارائه 
کند.  در این راســتا آخرین اقداماتی که طی یکسال گذشته 
در واحدهای مرتبط بانک پارســیان صورت پذیرفته بشــرح 

موارد ذیل عنوان گردیده است .
اقدامات صندوق قرض الحسنه پارسیان

از آنجایی که مطابق با برنامه پنج ســاله توســعه جمهوری 
اسالمی ایران، شــبکه بانکی کشور موظف شــد، به منظور 
گســترش و نهادینه کردن سنت پســندیده قرض الحسنه 
منابع فراهم آمده از حســاب های پس انداز قرض الحســنه 
را صرفاً برای اعطای تســهیالت قرض الحســنه به کار گیرد 
بانک پارسیان به عنوان بانک پیشرو در تاریخ یکم اسفندماه 
1٣٩1 موفــق به اخذ مجوز فعالیت صندوق قرض الحســنه 
پارســیان شــد. صندوق قرض الحسنه پارســیان به عنوان 
نخســتین صندوق قرض الحسنه مستقل شبکه بانکی کشور 
در آبان ماه 1٣٩٢ طی مراســمی با حضور رییس کل بانک 
مرکزی و اتصال به سامانه تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی، رســماً فعالیت خود را آغاز نمود. این صندوق 
بااتکابه سرمایه دانش،تخصص وپشتکارکارکنان خود، تالش 
می کندمنابع مالی ارزان قیمت راتجمیع کندوآنهارابامدیریت 
صحیح ودقیق اعتباری،درقالب وام ارزان،دراختیاراقشارآسیب 
پذیروکم درآمدجامعه قراردهد. در همین راســتا نیز تفاهم 
نامه های گوناگــون بین این صندوق و مؤسســات مختلف 
همچون کمیته امداد، بنیاد برکت، سازمان بهزیستی، انجمن 

حمایت از بیماران هموفیلی و ...، منعقد گردیده است.
همچنین در راســتای غیرحضوری نمودن ارائه خدمات این 
صندوق، پس از رونمایی از اپلیکیشن قرض الحسنه در سال 
گذشته، فاز اول طرح درخواست تسهیالت قرض الحسنه در 
بستر اپلیکیشن تلفن همراه )سامانه غیر حضوری تسهیالت( 
در خصوص تســهیالت ازدواج و فاز دوم طرح درخواســت 
تسهیالت قرض الحســنه در بستر اپلیکیشن تلفن همراه در 
خصوص تسهیالت اشتغال زایی نیز اجرایی گردید. همچنین 
از دیگر اقدامات این صندوق در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی آن، اجرای طرح مشــکات)تعریف بســتری نو در 
راســتای جمع آوری کمکهــای مردمی برای ســازمان ها و 
موسســات خیریه(، اختصــاص مبلغ جهت تهیــه تبلت به 
معرفی شــدگان ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( و کمک به 
پروژه گازرسانی مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( در 

مناطق محرومرا می توان نام برد.

اقدامات مرکز تخصصی نوآوری و تحقیقات بانکداری 
اسالمی

مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اســالمی بانک پارســیان 
با مأموریت و شــرح وظایف جدید و با هدف انطباق فعالیت 
های بانک با موازین بانکداری اسالمی، ایجاد گردید. از جمله 
وظایف این مرکز در زمینه مطالعات بانکداری اسالمی، موارد 

زیر را می توان نام برد:
 انجــام مطالعات فنــی و اقتصادی در حــوزه بانکداری 

اسالمی؛
 بررســی و تحلیل روندهای نوظهور در صنعت بانکداری 

اسالمی و پیش بینی مشخصه های این صنعت در آینده
 انجام مطالعات و بررسی های فنی در خصوص مدل ها و 
ابزارهای رایج در حوزه بانکداری اسالمی و ارائه پیشنهادهای 

کاربردی
 الگوبــرداری و انجــام مطالعات تطبیقــی از خدمات و 
محصوالت بانک های اســالمی سایر کشــورها، استخراج و 
بومی ســازی خدمات و محصوالت در زمینه توسعه صنعت 

بانکداری، علی الخصوص در ارتباط با بانکداری اسالمی
 ارائه مدل های نوین کسب و کار بانکداری اسالمی مطابق 

با الگوهای بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی بین المللی
 شناســایی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی اسالمی 
داخلــی و بین المللی با هدف ایجاد شــبکه تحقیقات محلی 

و بین المللی.
 اتمام فاز اولطراحی مدل مطلوب بانک اسالمی

با همکاری پژوهشگاه فقه نظام
بانک پارســیان با همکاری پژوهشــگاه فقه نظــام، اقدام به 
طراحی مدل مطلوب یک بانک اسالمی بر اساس مبانی اسالم 
با رویکرد فقه نظام نموده اســت.این مــدل نه تنها به دنبال 
تطبیق ساختارهای موجود با مبانی اسالم بوده بلکه درصدد 
کشــف نظام مطلوب بانکی از درون اصــول، قواعد و مبانی 
فقهی و اسالمی اســتکه طی یکسال گذشته طراحی الگوی 
بانکداری اســالمی در فاز اول برای سه حوزه قرض الحسنه، 

سرمایه گذاری و سایرخدمات بانکی به اتمام رسیده است.
هم اکنون ایجاد بخش خیرخواهانه در صندوق قرض الحسنه 
پارسیان مصوب گردیده است و اقدامات الزم جهت اخذ برخی 
مجوزهای فقهی و قانونی آن در حال انجام می باشــد و هم 
زمانبا استفاده از محتویات طرح ارائه شده توسط پژوهشگاه 
که بیشتر حائز جنبه های فقهی مدل بانک مطلوب می باشد 
اســتفاده از نظرات کارشناســان و تجربیات بانکی و قوانین 
موجود، روند عملیاتی نمودن بانکداری مشــارکت در سود و 

زیان نیز در دست بررسی می باشد.
همچنین پس از برگزاری اولین نشســت با حضور ارزشمند 
اســاتید گرانقدر حضرت آیت اهلل اراکــی، حضرت آیت اهلل 
محقق دامــاد و مدیران محترم نظام پولی و بانکی کشــور، 
اســاتید حوزه و دانشگاه و نمایندگان محترم مجلس شورای 
اســالمی تحت عنوان »نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین 
روش بانکداری مطلوب« به میزبانی بانک پارســیان،مقدمات 

برگزاری نشســت های بعدی با شــکل و شمایل جدید و در 
قالب کرسی های آزاد اندیشی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام 

در حال انجام می باشد.
ایجاد بخش خیرخواهانه به عنوان یکی از اجزای مدل 

مطلوب بانک اسالمی
در طراحی نظام مطلوب بانکی از نگاه اسالم، دو شیوه وجود 
دارد: شــیوه ای که نظام بانکی متعارف را قبول می نماید و 
سعی دارد عقود به کار رفته در آن را از نظر حقوقی با قوانین 
اسالم ســازگار نماید؛ که به شــیوه »عدم مغایرت« معروف 
شده است و شیوه دیگر این است که با توجه به مبانی دینی، 
احکام الهی و ادله مســتقیمی که وجــود دارد، اصول کالن 
مربوط به نظام تامین مالی و گردش پول در اسالم استخراج 
شــده و بر اســاس آن نظام بانکداری ای را طراحی نمود که 

بیشترین تطابق را با این اصول داشته باشد.
بر این اســاس مــدل مطلوب یک بانک اســالمی به صورت 
مدل کالن سه بخشــیارائه گردید. این مدل در فعالیت های 
بانکی  متناسب ترین مدلی است که می تواند اصول مطلوب 
بانکداری اســالمی را تامین نماید و اهدافی مانند: تخصصی 
شــدن، ایجاد بســتر تقارن اطالعاتی، تحقق بیشتر عدالت و 
همچنیــن آزادی مردم، تحقق اصل واســطه گری بانک ها 
جلوگیری از خلق پول حرام، زمینه ســازی مشارکت واقعی 
به عنوان ضامن جلوگیــری از تمرکز های ثروت و همچنین 
ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، امکان اجرای هر چه بیشــتر 
قواعــد و احکام فقهی و دوری از حیــل، امکان نظارت بهتر 
حاکمیت بــر عملکرد بانک هــا و همچنین امــکان تامین 
اهداف هر چه بهتر نظام اســالمی، بانکها، صاحبان سرمایه و 
متقاضیان تسهیالت، کم شدن هزینه های غیر مرتبط ایجاد 
بستر شــفافیت اطالعات، ایجاد بستر ارتباط بیشتر با بخش 
واقعی اقتصاد و اســتفاده از ظرفیتهای موجود در کانون های 
مردمی، امکان خرد شــدن هر چه بیشــتر تســهیالت )در 
راســتای اجرای هر چه بیشتر عدالت و جلوگیری از انحصار 
سرمایه(، امکان تنظیم دقیق جایگاه امور خیرخواهانه و امور 
عادی در ســرمایه گذاری مردم و تفکیک آنها از هم، تبدیل 
بخش خیرخواهانــه از یک بخش انتفاعی به یک موسســه 
خیریه جهت انجام بهتر وظایف خود و ایجاد بســتر مردمی 

شدن بانک.
در همین راستا و جهت ایجاد مقدمات اجرایی این مدل، در 
مرحله نخست ایجاد بخش خیرخواهانه با خدمات و محصوالت 
جدید در زمینه جــذب و مصرف منابع خیرخواهانه، با تکیه 
بر ظرفیت های نهادهای مردمی همچون مساجد، شوراهای 
روســتایی و محلی و نهادهای حمایتی، در دستور کار بانک 

پارسیان قرار گرفت و به تصویب مدیران ارشد بانک رسید.
ساماندهی و چارچوب محصول ودیعه محل کار 

شرکت های دانش بنیان
لــزوم کمک به رونق تولید و ایجاد ثبات در بازار اجاره محل 
کار با توجه به تورم حادث شده، بانک پارسیان را برآن داشت 
تــا با حمایت تمام قد از فعاالن اقتصادی کم درآمد در حوزه 

دانش بنیان، به طراحی و مهندسی ابزاری جدید برای کمک 
به اقشار مذکور بپردازد. در این راستا، تسهیالت ودیعه محل 
کار )در حوزه دانش بنیان( با نوع عقد قابل اســتفاده در این 
تسهیالت جهت تامین اجراه محل کار )عقد مرابحه ( با نرخ 
سود بســیار پایین و با شرایط بازپرداخت یکجا در سررسید 
یکســاله با قابلیت دو دوره تجدید بر اســاس توافق طرفین 
در بانک پارســیان انجام پذیرفت. این مهــم گامی بلند در 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، در عرصه بانکداری 

اسالمی به شمار می رود.
تسهیالت لیزینگ محصوالت و خدمات دانش بنیان

به منظور افزایش فروش محصــوالت و خدمات دانش بنیان 
تســهیالتی در قالــب طــرح لیزینــگ مــد نظــر مدیران 
بانک پارســیان قــرار گرفت که بر اســاس آن تســهیالت 
بــه خریداران )مــی تواند دانــش بنیان بوده و یا نباشــد( 
 پرداخــت و فروشــنده )شــرکت دانش بنیــان( موظف به 

تحویل کاال می باشد. 
در ایــن طرح، کلیه شــرکت ها اعم از دانــش بنیان و غیر 
دانش بنیان که توســط روش های گوناگون همچون معرفی 
صندوق نوآوری و شکوفایی و بازاریابی شعب بانک پارسیان، 
حائز شــرایط تشخیص داده شــوند به عنوان خریدار و کلیه 
شــرکت های دانش بنیان با معرفی و تعیین اهلیت توســط 
صندوق نوآوری و شــکوفایی مطابق بــا تفاهم نامه فیمابین 
به عنوان فروشنده، امکان مشارکت در این طرح را دارند. در 
این تسهیالت با استفاده از عقد مرابحه، معادل حداکثر %۷٠ 
مبلغ پیش فاکتور محصوالت و خدمات دانش بنیان از محل 
منابع بانک و الباقی توســط خریدار به صورت نقدی یا غیر 

نقدی تامین خواهد شد. 
همچنین بررسی و تایید قیمت محصول، واقعی بودن معامله 
با احــراز عدم وجود ذینفع مشــترک، دانــش بنیان بودن 
محصول، و ارزیابی فروشــنده بر عهده صنــدوق نوآوری و 

شکوفایی می باشد.
طرح هدیه ملی ازدواج-هما

از آنجایی که یکی از مشــکالت عمده جوانان جهت دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بحث ارائه تضامین معتبر 
بوده اســت که طی ســالیان اخیر با افزایش مبلغ تسهیالت 
ازدواج، مشکل عدم امکان پرداخت اقساط توسط جوانان نیز 
به این مهم افزوده شده است، لذا در راستای مساعدت سنت 
پســندیده ازدواج جوانان و تسهیل در پرداخت وام به ایشان 
و همچنین انجام مسئولیت های اجتماعی، بانک پارسیان با 
همکاری ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( و شرکت های گروه 
پارســیان طرحی را با عنوان »هما« در فاز مطالعاتی تهیه و 
تدوین نموده اســت که هدف از اجــرای این طرح کمک به 
جوانان جهت امــکان ارائه تضامین معتبر جهت دریافت وام 
و پرداخت اقساط می باشــد. همچنین در این طرح مزایای 
تخفیفــی و بیمه ای نیز برای مشــارکت کننــدگان در نظر 
گرفته شــده که پــس از اخذ مجوزات الزم بــه مرحله اجرا 

درخواهد آمد.

کارنامه درخشان بانک پارسیان در حوزه بانکداری اسالمی



ترقی اقتصادی : رؤســای سابق و اسبق بانک مرکزی ضمن 
بیان ناگفته هــای از دوران فعالیت خود، توصیه های خود را به 

دولت فعلی برای بانکداری مرکزی را نیز مطرح کردند.
روز دوم از همایش بانکداری اسالمی در بانک مرکزی به صورت 
مجازی برگزار شد که در بخش اول آن به بررسی مقاله های ارائه 

شده در این زمینه پرداخته شد. 
در بخش دوم این نشست، رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی 
به بیان ناگفته های خود از دوران فعالیت شان در بانک مرکزی 
پرداختند و توصیه های خود به دولت رئیســی برای بانکداری 

مرکزی را اعالم کردند. 
محمد حســین عادلی - رئیس کل بانک مرکــزی در دوران 
ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی - در این زمینه 
بیان کرد: اولین همایش بانکداری اسالمی را بنده برگزار کردم 
و اکنون از اینکه این همایش همچنان در حال برگزاری است، 
خوشــحال هستم. در این جلسه می خواهم به بررسی دو نکته، 
یکی بانکداری اسالمی و دیگری استقالل بانک مرکزی بپردازم. 
هدف از برگزاری همایش بانکداری اســالمی از ابتدا، تبیین و 
تکامل مسائل مربوط به بانکداری اسالمی که در قانون بانکداری 
بدون ربا آمده و تبیین بانکداری اسالمی در مفاهیم پولی جدید 
اســت تا بتوانیم ابزارهای جدیدی در بانکداری اسالمی بتوانیم 

ایجاد کنیم. 
وی افــزود: تفاوت فقهــی بین پول اعتباری کــه اکنون مورد 
استفاده قرار می گیرد با طال و مسکوکاتی که در دوران پیشین 
اســتفاده می شد، مهم ترین ســوال مطرح در زمنیه بانکداری 
اسالمی است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است. اکنون 
یکی از دغدغه های مردم حفظ ارزش پول و سرمایه شان است 
بنابراین، با این وجود می توان نســبت به پس اندازکنندگان که 

ستون اصلی سرمایه گذاری هستند، بی اعتنا بود؟ 
منفی بودن نرخ واقعی سود؛ منشأ مشکالت اقتصادی 

عادلی ادامه داد: رشــد اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز دارد که 
برای این امر باید پس انداز زیاد شــود و سیســتم بانکی ارزش 
پس اندازهــای مردم را حفظ کند تا آن ها به پس انداز بیشــتر 
تشــویق شوند که هنوز مسئله فقهی پول اعتباری و تورم حل 

نشده است تا ارزش پول های مردم حفظ شود. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: مهم ترین محصول برگزاری 
همایش بانکداری اســالمی، انتشار اوراق مشارکت بود و منشأ 

مسائل کشور در منفی بودن نرخ واقعی سود است. 
وی افزود: موضوع دیگری که می خواهم درباره آن صحبت کنم 
اســتقالل بانک مرکزی است که شــرط کافی آن قانون خوب 
اســت تا استقالل بانک مرکزی حفظ شــود اما شرط الزم آن 
درک صحیح سیاستگذاران اصلی سیاسی کشور از کارکرد بانک 
مرکزی است که اگر تصمیم گیران اصلی کشور درک درستی از 
بانک مرکزی نداشته باشند، هر چه قدر قانون بر استقالل بانک 
مرکزی تاکید کند، آن ها گوش نمی دهند یا آن را دور می زنند. 

شروط استقالل بانک مرکزی 
عادلی ادامه داد: همانطور که ارتش از مرزهای کشــور حفاظت 
می کند، بانک مرکزی نیز از از هویت و تمامیت اقتصادی کشور 
حمایت و حفاظت می کند. برخی دیگر نیز اهمیت بانک مرکزی 
بــه اهمیت و حرمت قوه قضائیه تشــبیه می کنند که در تمام 
دنیا برای این قوه حرمت زیادی قائل هستند. درحالیکه اکنون 
نســبت به بانک مرکزی حرف هایی زده می شود که حرمت آن 
را هر روز می شــکند و افرادی که چنین سخنانی درباره بانک 
مرکــزی می زنند، جرئت ندارند دربــاره ارتش و بانک مرکزی 

اینگونه صحبت کنند زیرا، حرمت زیادی دارند. 
رئیس کل اســبق بانک مرکزی گفت: بنابراین، برای استقالل 

بانــک مرکزی ابتدا باید درک درســتی از بانک مرکزی وجود 
داشته باشد، سپس قانون مناسب برای این درک تدوین و اجرا 
شــود. در قانون، چه بخواهید و جه نخواهید، مسئولیت بانک 
مرکزی برعهده رئیس کل آن است که باید اختیارات رئیس کل 
متناسب با وظایف بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و اگر 
ریس کل باید پاسخگو مسئولیت های بانک مرکزی باشد، پس 

باید اختیارات الزم نیز بدین منظور داشته باشد. 
وی برخــورداری بانک مرکزی از کارشناســان قوی، باهوش و 
ابتکار عمل را نیز یکی دیگر از ملزومات استالقل بانک مرکزی 

دانست. 
بانک ها نباید حیاط خلوت دولت باشند

در ادامه این همایش، محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی 
در دولــت دهم - گفت: تاکنون بانک ها حیاط خلوت بودند که 
ناشــی از ضعف های مدیریتی و قانونی و عدم اســتقالل بانک 
مرکزی بوده است. دولت ها تامین کسری بودجه تود را با انتشار 
اوراق مشارکت به بانک ها تحمیل کردند که همان تزریق پول 

است. 
وی بــا تاکید براینکه باید قانون پولی و بانکی کشــور اصالح و 
بانک مرکزی مستقل شود، بیان کرد: شورای پول و اعتبار بانک 
مرکزی که مهم ترین تصمیمات پولی و بانکی را می گیرد، دولتی 
است و استقالل ندارد. بنابراین، حفظ شان و استقالل کارکنان و 
مدیران بانکی یکی از ضروریات در این زمینه است. در این راستا، 
توصیه من به دولت این اســت که بالفاصه الیحه ای به مجلس 

درباره اصالح قانون بانکداری و استقالل بانک مرکزی بدهد. 
بهمنــی گفت: اکنون بانک ها به مردم برای ســپرده های آن ها 
1٨ درصد ســود می دهد درحالیکه تورم ٤٥ درصد اســت و 
ســپرده های بانکی متناســب با افزایش تورم نیستند که این 
سیاســت ها و تصمیمات بدون فکر بودنــد. یارانه ها چون دالر 
٤٢٠٠ تومانی، برق، آب و ســایر انرژی ها نصیب دهک های باال 
می شود که دولت باید ساختار یارانه ها را اصالح کند تا بیش از 

این اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند. 
رئیس کل اســبق بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست های مالی 
و ارزی کشــور در سال های گذشــته هماهنگ نبوده است، به 
عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد نرخ سود را کاهش 
داد و از سوی دیگر، این وزارتخانه نرخ اوراق را تغییر ندادند که 
این موضوع باعث شد تا سپرده های بانک ها وارد بازار سفته بازی 
شــود و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را زیــاد کرد و آن ها با 

زیان مواجه شدند بنابراین، باید سیاست های اقتصادی با یکدیگر 
هماهنگ باشند. 

وی بــا بیان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با یکدیگر 
هماهنگ باشند، گفت: از سال 1٣٦٢ قانون عملیات بانکی تغییر 
نکرده اســت که می طلبد بانک ها و بانک مرکزی در این زمینه 
با نمایندگان مجلس مشورت و آن را اصالح کنند. دولت فعلی 
برای منصوب کردن مسئوالن زیر مجموعه های خود باید به این 
نکته اشاره کند که آن ها به حوزه های مربوطه تسلط و آشنایی 

داشته باشند. 
بهمنی ادامه داد: بودجه کشور باید واقعی بسته شود و نفت در 
بودجه به عنوان درآمد تلقی نشود بلکه به عنوان سرمایه تلقی 
شود. با مانع شدن از قاچاق و  اصالح ساختار یارانه ها، می توان 

مبالغ زیادی از کسری بودجه را تامین کرد. 
وی با بیان اینکه انتشــار اوراق و تزریق پول دولت های بعدی 
را بدهکار می کنند گفت: باید از ســپرده های مردم در بانک ها 
حفاظت شود. به سیســتم بانکی گفته می شود که بنگاه داری 
می کنند که در این زمینه باید مطرح شود که دولت شرکت های 
زیان ده خود را به بانک ها می دهد و آن ها برای سودده کردن آن 

شرکت ها مجبور به بنگاه داری می شوند. 
در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری گفت: نکته ای که هنوز 
موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی 
تسهیالت بانکی است؛ البته می توان به آن تسهیالت اجباری 

و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیالت 
مشــکالتی را برای بانک ها ایجاد کــرده و توصیه به دولت و 
مجلس فعلی این است که نسبت به اصالح دستورالعمل های 

اعطای تسهیالت اقدام کنند.
به گفته مظاهری، حرکت به ســمت ارز تک نرخی که از دولت 
های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت ها نگذاشت نظام 
تک نرخی به چند نرخی تبدیل شــود اما این رویه زیاد ادامه 
نداشت  و همه این بالها و ارز ٤٢٠٠ تومانی به مملکت تحمیل 

شد و به ارز چند نرخی مبتال شدیم. 
وی یادآورشــد: در توصیــه بــه دولت ســیزدهم باید گفت 
کــه به عنوان یــک کار جدی به ســمت تــک نرخی کردن 
ارز حرکــت کنــد و این موضــوع را بداند که حــذف قاچاق 
 تولیــد بهتــر، انجام صــادرات بیشــتر همــه در گــرو ارز 

تک نرخی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این 
است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این 
موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره 
سپرده ها و منابع موجود در بانک های دولتی هم همین دیدگاه 
را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نشده ایم 
این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی 

مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست. 
وی بیان داشت: در هنگام مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی 
یک کاری که انجام شــد بعد از بحث های مختلف این بود که 
توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ  اسکناس 
تولید ثروت نیســت و البته رهبر معظم انقالب هم این موضوع 

را تائید کردند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر 
این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت 
کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال های قبل مطرح 
شــده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست 
بلکه فروش دارایی اســت که در نهایت تصمیمی در این رابطه 

گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.
مظاهری تصریح کرد: در آن زمان مطرح شــد که درآمد ارز و 
درآمد حاصل فروش، درآمد ثابت اســت این در حالی است که 
هر فرد و یا شــرکتی در مدیریت بنگاه داری خود و هر دولتی 
باید این کار را بکند که اگر دارایی خود را فروخت دارایی خود را 
تبدیل به دارایی دیگری کند که راه اندازی این صندوق تمامی 

منافع و دستاوردهای مدنظر را داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمز ارزها  مقدمه 
ای برای رســیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت 
یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند 
این امر زمان بر اســت اما نظام بانکی ما باید آماده اســتفاده از 

این رویه باشد.
برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم

وی افزود: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارزها 
خود را آماده کنیم، زیرا اگر این کار انجام نشــود صرفا مصرف 

کننده رمز ارز خواهیم شد.
وی یادآور شد: در گذشته ایده ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه 
قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون 
علمیات بانکی بدون ربا و قانــون بانک های دولتی با یکدیگر 
تلفیق شده و الیحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین 

این سه قانون شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: در دولت اسبق موفق 
نشــدیم این الیحه را اجرایی کنیم اما در دولت قبل دوباره این 
بحث مطرح شــد که متاســفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون 
در این رابطه به دســت نمایندگان مجلــس افتاد و تعدادی از 
نماینــدگان با دید خدمت و بدون بهره مندی از دانش بانکی و 
اقتصادی و نظری و بدون بهره مندی از تجربه کار بانکی اقدام به 
نوشتن این الیحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح 

شده و تصویب شده است.
مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است 
که کار الیحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک 
مرکزی قرار دهد و در این الیحه شائبه ربوی بودن باید از نظام 
بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا 

منطبق شود.
بــه اعتقاد وی، مســاله مهم ما وجود پول اعتباری اســت که 
البته ایــن پول بــا ارزش ذاتی آن متفاوت اســت و احکامی 
 الزم دارد کــه پــول اعتبــاری بتواند معنی داشــته باشــد 

و تورم آن دیده شود.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰9 - نیمه اول شهریور ۱4۰۰

توصیه های رؤسای سابق بانک مرکزی به دولت

ترقی اقتصادی : آنطور که تحلیلگران می گویند این احتمال وجود دارد که قیمت 
هر دالر آمریکا در کوتاه مدت تحت تأثیر سیاست های کنترلی دولت جدید برای مدت 
کوتاهی با نزول مواجه شود، اما با توجه به متغیرهای اقتصادی خیلی نمی توان انتظار 
داشــت که قیمت دالر با نزول های عمیقی مواجه شود چرا که هیچ یک از متغیر های 

کالن اقتصادی از کاهش قیمت دالر پشتیبانی نمی کنند.
تحلیلگران تکنیکی بر ایــن باورند که قیمت دالر فقط می تواند تا مرز ٢٦هزار تومان 
کاهش داشــته باشــد و نباید انتظار داشــت که قیمت دالر بیش از این نزول کند. 
اقتصاددانان نیز بر این باورند که عواملی ازجمله کســری بودجه شدید دولت و رشد 
نقدینگــی مانع از کاهش تورم خواهد شــد و چون تورم به عنــوان یکی از مهم ترین 
متغیرهای اثرگذار بر ارزش پولی کاهش پیدا نخواهد کرد نمی توان انتظار داشــت که 

قیمت ارز در میان مدت و بلندمدت با نزول مواجه شود.
به زعم آنها عامل مهم دیگری که سرنوشت قیمت دالر را در روز های آینده مشخص 
خواهد کرد مذاکرات هسته ای در وین است که می تواند با تشدید تحریم ها یا کاهش 
اثرات آن جریان ورود ارز را به کشــور تسهیل کند و منجر به تقویت ارزش پول ملی 

شود.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، دیروز در همین باره توییت کرد: قیمت 
دالر در یک ماه گذشته حدود ٣ هزار تومان افزایش یافته است. فقط خبرهای خوش 
از شروع دیپلماسی قوی دولت و مذاکرات، لغو تحریم ها، بازگشت ارزهای بلوکه شده و 
نگاه مثبت به عضویت در FATF می تواند بازارها و فعاالن اقتصادی را به آینده امیدوار 

کند. به گفته خوانساری ثبات، اصلی ترین نیاز اقتصاد ایران است.
میثــم رادپور، تحلیگر اقتصادی هم در این باره در کالب هاوس گفت: بانک مرکزی نه 

ذخایر ارزی پیشــین را دارد و نه امکانات گذشته را. دولت در سال های گذشته حتی 
از طریق شــعبه بانک ملی در دوبی حواله ارزی می فروخت، اما در شرایط فعلی دیگر 
ایــن امکان را هم نــدارد و در بهترین حالت باید از خصولتی ها و خصوصی ها بخواهد 

ارزشان را بفروشند.
او بــا بیان اینکه تمام تصمیمات بانک مرکزی در شــرایط کنونی محدودکننده بوده 
اســت، اضافه کرد: راه اندازی ســامانه نیما و بازار متشکل ارزی و... همگی تالش هایی 
محدودکننده تلقی می شوند. رادپور تأکیدکرد: در ضمن مشکل تولید در ایران نیز حل 
نشــده است و در نتیجه حتی امضای برجام اولیه نیز قیمت ارز را چندان تغییر نداده 

چراکه ساختار اقتصادی ایران، خود را به قیمت ارز تحمیل می کند.
او ادامه داد: حجم فروش اوراق بدهی محدود بوده و فروش نفت نیز زیر عالمت سؤال 
بزرگی است و مسئله رکود با امضای برجام نیز حل نمی شود، چرا که باید این محیط 
احســاس آرامش کند تا مسئله رکود برطرف شود. این کارشــناس اقتصادی درباره 
پیش بینی قیمت ارز تصریح کرد: فکر می کنم انتظار کاهش قیمت ارز منطقی نیست؛ 

چراکه کسری بودجه مشکل حل نشده اقتصاد ایران است.
برخی فعاالن بازار هم اعتقاد دارند ســیگنال های اقتصادی که دولت سیزدهم منتشر 
می کند به گونه ای نیست که بتواند بر بازار ها اثر ملموسی داشته باشد و برنامه های اعالم 
شده برای مهار تورم و رشد تولید کافی نیست و این سیاست ها حتی می تواند انتظارات 
تورمی را افزایش دهد و منجر به افزایش قیمت ارز شود. همه اینها در حالی است که با 
حضور برخی منتقدان FATF در دولت جدید همه منتظر هستند که ببینند سرنوشت 

ایران در این زمینه چه خواهدشد.
گفتنی اســت آمار ها نشــان می دهد قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای خرداد تاکنون 

٢٥درصد رشد کرده و این سرعت رشد به ویژه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
افزایش یافته است. طبق این اطالعات، قیمت هر دالر آمریکا از بعد از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری تاکنون ٤٥٠٠تومان معادل 1٩درصد افزایش یافته است؛ با این حال 
از روز شــنبه با عبور قیمت دالر از محدوده ٢٨هزار تومان نگرانی ها نسبت به افزایش 
قیمت دالر بیشتر شد و برخی کارشناسان حتی خواستار ارائه اظهارنظر های شفاف تر 

از سوی مسئوالن اقتصادی دولت شدند.
سرعت رشد قیمت دالر در روز شنبه به حدی بود که قیمت هر دالر آمریکا بعد از ورود 
به کانال ٢٨هزار تومان به سرعت تا مرز ٢٨هزار و٣٢٠تومان پیش روی کرد و گمانه 
زنی ها را برای صعود تا محدود ٣٠ تا ٣٢هزار تومان تقویت کرد. اما روز گذشته بعد از 
آنکه رئیس جمهور به تیم اقتصادی ماموریت داد ارزش پول ملی را تقویت کنند حجم 
عرضه ارز در بازار افزایش یافت و قیمت هر دالر آمریکا با نزول مواجه شد و دوباره به 

کانال ٢۷هزار تومان برگشت.

ترقی اقتصادی : در مجموع، از این ٢٣ بانک، نرخ کفایت سرمایه ٨ بانک منفی، شش بانک بین 
صفر تا ٤ درصد، چهار بانک بین ٤ درصد تا ٨ درصد اســت و فقط ٥ بانک نرخ کفایت سرمایه ٨ 
درصد و بیشتر را دارا هستند. نرخ کفایت سرمایه یکی از شاخص های بسیار مهم در نظام بانکی هر 
کشــوری است. نسبت اطمینان و درجه ریسک بانک و صیانت از سپرده های بانکی با نرخ کفایت 

سرمایه سنجش می شود.
نرخ کفایت ســرمایه درواقع »حاصل تقسیم ســرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به 

ضرایب ریسک برحسب درصد« است. 

طبق دستورالعمل های کمیته بین المللی »بال یک« حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک 
باید ٨ درصد باشد تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک به وجود بیاید. در 

دستورالعمل  »بال ٢« حداقل نرخ کفایت سرمایه به 1٢ درصد افزایش پیدا کرده است.
فقط 3 بانک خصوصی کفایت سرمایه استاندارد دارند

اما نگاهی به صورت های مالی بانک های بورســی کشور نشان می دهد نرخ کفایت سرمایه در 1۷ 
بانک و موسسه اعتباری بورسی بسیار پایین تر از نسبت استاندارد بال یک است و فقط ٣ بانک سینا 
خاورمیانه و کارآفرین نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند. در میان بانک های دولتی نیز بانک های 

ملی و توسعه صادرات نرخ کفایت سرمایه استاندارد داشته اند.
عدم انتشار صورت مالی حسابرسی شده سال های 98 و 99 بانک آینده 

بانک آینده صورت مالی حسابرســی شده ســال های ٩٨ و ٩٩ را منتشر نکرده و به همین 
دلیل امکان درج کفایت سرمایه سال ٩٩ این بانک وجود نداشت. نرخ کفایت سرمایه ٠.٩ 
درصد در شــرایطی ثبت شــده که زیان انباشته این بانک در ســال ٩۷ بالغ بر 11 هزار و 
۷٠٠ میلیارد تومان بوده اســت. در ســال ٩٩ زیان انباشته بانک آینده از ٣۷ هزار میلیارد 
تومان عبور کرده اســت و قطعا با این وضعیت نرخ کفایت سرمایه این بانک در پایان سال 
٩٩ بســیار کمتر از نرخ ٠.٩ درصد اســت. همچنین صورت مالی بانک شهر هم برای سال 
مالی ٩٨ است و زیان انباشته این بانک در سال ٩٩ حدود ٢ هزار میلیارد تومان رشد کرده 
اســت. طبق این آمارها، سرمایه این 1٨ بانک در مجموع 1٠٩ هزار و ٥٣ میلیارد تومان و 

ســرمایه نظارتی 1۷ بانک )ســرمایه نظارتی بانک ایران زمین درج نشده است( ٨٢ هزار و 
1٤٨ میلیارد تومان است. 

شرایط 5 بانک بزرگ دولتی
به گزارش فارس، آخرین صورت مالی در دسترس از بانک های دولتی مربوط به سال ٩۷ می شود 
که کفایت سرمایه بانک ملی در سال ٩۷ با سرمایه 1٩ هزار و ٨٥٦ میلیارد تومان، باوجود زیان 
انباشــته ٣٥ هزار و ٥٣۷ میلیارد تومان، معادل مثبت 1٠.٢٤ درصد اســت. صورت مالی بانک 
کشــاورزی نشان می دهد که این بانک در سال ٩۷ با ســرمایه ٩ هزار و 1٠٢ میلیارد تومان و 
زیان انباشته ٩ هزار و ۷٦٩ میلیارد تومان کفایت سرمایه 1.٤۷ درصدی دارد. بانک مسکن هم 
با ســرمایه ٨ هزار و ۷٣ میلیارد تومانی، نرخ کفایت سرمایه منفی 1.٥ درصد را به ثبت رسانده 
است. البته بانک در صورت مالی خود رقم ٤.٥ درصد را درج کرده اما حسابرس معتقد است این 
نرخ حداکثر منفی 1.٥ درصد است. بانک سپه با 11 هزار و ٩٥٣ میلیارد تومان و ٨ هزار و ٦٨٥ 
میلیارد تومان، نرخ کفایت ســرمایه منفی ٥.۷٥ درصد را به ثبت رسانده است. کفایت سرمایه 
بانک توســعه صادرات در ســال ٩٩ معادل 1٢.٥ درصد محاسبه شده است. در بین بانک های 
دولتی، )در صورت ادامه این روند تا پایان سال ٩٩( تنها دو بانک ملی و توسعه صادرات نسبت 
استاندارد نسبت استاندارد را کسب می کنند. در واقع بانک ملی ٢.٢ درصد باالتر از نرخ تعیین 
شده توسط مقررات کمیته بال یک و بانک توسعه صادرات ٠.٥ درصد بیشتر از مقررات کمیته 

بال ٢ را کفایت سرمایه دارند.

رد ادعای همتی
برخالف یادداشت عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی خطاب به رئیس جمهور دولت 
سیزدهم، واژه علی الخصوص بانک های دولتی که با هدف بدتر جلوه دادن کفایت سرمایه بانک های 
دولتی درج شــده بود، واژه درســتی نیست چرا که اغلب بانک های خصوصی نرخ کفایت سرمایه 
غیراستانداردی دارند و همانطور که در جدول باال مشاهده شد، کفایت سرمایه ٥ بانک خصوصی 

هم منفی است.
وضعیت بانک های محول شده به بانک مرکزی بدتر از قبل شد

نکته قابل تامل دیگر، وضعیت بانک هایی است که بانک مرکزی مسئولیت آنها را به عهده گرفته و 
هیات مدیره برای آنها تعیین کرده است. بانک های دی، سرمایه و آینده. بررسی صورت های مالی 
سال های ٩۷ تا ٩٩ این سه بانک بهبودی در وضعیت آنها نشان نمی دهد. ضمن اینکه بانک آینده 
نه صورت مالی حسابرســی شده در ســال های ٩٨ و ٩٩ منتشر شده و نه مجمع عمومی سالیانه 
برگزار کرده است. زیان انباشته بانک آینده در این مدت ٣ برابر شده و وضعیت دو بانک دیگر بدتر 

از قبل شده است.
فقط تنها 5 بانک نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را در به دست آورده اند

به گزارش فارس، در مجموع بررســی وضعیت ٢٣ بانک )٥ بانــک دولتی، 1۷ بانک خصوصی و 
غیردولتی و یک موسســه اعتباری( تنها ٥ بانک نسبت کفایت ســرمایه ٨ درصد را در به دست 

آورده اند و 1٨ بانک دیگر، کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند.
در مجموع، از این ٢٣ بانک، نرخ کفایت سرمایه ٨ بانک منفی، شش بانک بین صفر تا ٤ درصد، 
چهار بانک بین ٤ درصد تا ٨ درصد است و فقط ٥ بانک نرخ کفایت سرمایه ٨ درصد و بیشتر را 

دارا هستند.
این ارقام نشان می دهد وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه به هیچ  وجه مناسب نیست و 
یکی از تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دوره جدید اصالح نرخ کفایت سرمایه بانک ها است. 

با توجه به متغیرهای اقتصادی 

انتظار دالر ارزان را نداشته باشید 

سرمایه 18بانک استاندارد نیست 

بانک های استاندارد ایران 

اخبارکوتاه

افزایش سهم از بازار بانک کارآفرین
ترقــی اقتصادی : :تازه ترین گزارش ها از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشــان 
می دهد؛ در بخش رشــد شــاخص های منابع و مصارف، بانــک کارآفرین بیش از 
میانگین شبکه بانکی رشد داشته و سهم از بازار این بانک در کل شبکه بانکی و کل 
بانک های خصوصی افزایش یافته است.گزارش اخیر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی 
در بخــش پولی و بانکی حکایت از موفقیت برنامه های توســعه ای بانک کارآفرین 
در طول یکســال اخیر دارد. به طوری که  روند ثابت سنوات قبل سهم از بازاربانک 
درطول یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.همچنین این آمار تاکید می 
کند که ، رشــد منابع درکل شــبکه بانکی و بانکهای خصوصی کشور  در خردادماه 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال  قبل از آن  به ترتیب ٤٠ و ٤٤ درصد بوده 
اســت، این درحالی که منابع بانک کارآفرین درمدت مذکور ٦٦ درصد رشد داشته 
اســت.طبق این گزارش ،بانک کارآفرین در راســتای تامین مالی بنگاه ها، درجذب 
منابع نیز بیش از میانگین شــبکه بانکی عمل کرده است.بررســی  آمارهای رشــد 
ســپرده های دیداری بانک کارآفرین درطول یکسال گذشته نشان می دهد که بانک 
کارآفرین در این مدت  به رقابت های ناسالم در جذب منابع  ورود نکرده  است.  به 
گونه ای که رشد سپرده های دیداری در پایان خرداد ماه سال جاری  نسبت به ماه 
مشابه سال قبل  درکل شبکه بانکی کشور ، بانک های خصوصی و  بانک کارآفرین 

به ترتیب معادل ٤۷  ، ٤٩ و ٢٢٢ درصد بوده است .

 انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مسکن 
با سود 18 درصد

ترقی اقتصادی: اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام یکساله 
با ســود علی الحساب 1٨ درصد توسط بانک مسکن منتشــر کرد.بانک مسکن در 
راستای سیاست های ابالغی بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری عام یک ساله با نرخ سود علی الحساب 1٨% ساالنه و نرخ سود بازخرید 
1٠% ساالنه به تاریخ انتشار 1٤٠٠/٠٦/٠٦ را در دستور کار بانک قرار داد.شایان ذکر 
است اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله با نام بوده و به 
صورت الکترونیکی در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر می شود. این اوراق دارای 
سررســید یکساله بوده، سود آن در مقاطع ماهانه پرداخت و معاف از مالیات خواهد 
بود. ضمن اینکه در صورت بازخرید قبل از سررســید، به صورت روز شمارنرخ سود 

ساالنه 1٠ درصد به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک
ترقی اقتصادی : بانک ایران زمین در راســتای مدیریت فرهنگ ریســک و ایجاد 
شــفافیت در فضــای تصمیم گیری برای مدیــران این بانک اقدام بــه راه اندازی و 
رونمایی از ســامانه داشبورد مدیریت ریسک کرده اســت.بانک ایران زمین با توجه 
به جایگاه مدیریت ریســک در اصول حاکمیت شــرکتی و رویکرد ریسک محور در 
تصمیم گیری های کالن، با بهره مندی از نیروهای مســتعد داخلی اقدام به ایجاد، راه 
اندازی و رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک کرده است.قاسم رئیسی رئیس 
اداره ریســک در این باره گفت: ســامانه داشبورد مدیریت ریسک با هدف ارزیابی و 
شناسایی ریســک در حوزه های ریسک اعتباری، بازار، نقدینگی و عملیاتی با رصد 
روزانه و مســتمر انواع شاخص های ریســک و همچنین برخی شاخص های مالی از 
جمله نســبت کفایت سرمایه و نسبت پوشش نقدینگی برای نخستین بار در شبکه 

بانکی کشور راه اندازی شده است.

مشتری مداری از اولویت های مهم بانک سینا
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک ســینا در سفر به اســتان های آذربایجان شرقی 
و اردبیل و بازدید از شــعب منطقه گفت: درکنار توســعه زنجیره شــعب، گسترش 
خدمات غیرحضوری برای مشــتریان و ارائه محصوالت نوین در اولویت برنامه های 
توســعه ای ایــن بانک قرار دارد. دکتــر ایمانی با حضور در جمع همکاران شــعب 
منطقه، ضمن قدردانی از زحمات آنان در تحقق اهداف بانک و ارتقاء شــاخص های 
عملکردی گفت: تکریم مشــتری و پاسخگویی مناســب به ارباب رجوع زمینه ساز 
رشد و شــکوفایی بانک است و رضایتمندی مشتریان حرکت رو به جلو برنامه های 
توسعه ای را سرعت می بخشد.وی در ادامه بیان نمود: تداوم برنامه های توسعه ای 
بانک در راســتای خدمات غیرحضوری برای مشــتریان، مسیر را برای همسو شدن 
با نظام اقتصادی کشــور و ســالمتی هم میهنان عزیز فراهم می کند.دکتر ایمانی با 
اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل باالی منطقه در افزایش سهم بازار تاکید کرد و گفت: 
با اســتفاده از خدمات متنوع بانک و ارائه تسهیالت مناسب به بنگاه های تولیدی و 
ارتقاء توانایی آنان می توان به جذب منابع جدید و کمک به اشــتغالزایی که یکی از 

اهداف ترسیم شده بانک است، دست پیدا کرد.

 فعال شدن لینک دعوت از دوستان 
در سامانه گردش پی 

ترقــی اقتصادی: لینک دعوت از دوســتان و آشــنایان در ســامانه شــباهنِگ 
اپلیکیشــن گردش پی از ابتدای شــهریور ماه فعال شــده اســت.هموطنان با دانلود 
اپلیکیشــن »گردش پی« و ثبت نام در سامانه »شــباهنگ« بانک گردشگری عالوه 
بر انجام امور بانکی، می توانند دوســتان خود را نیز برای استفاده از خدمات آنالین 
دعوت نمایند.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، مشــتریانی که در سامانه 
شــباهنگ عضو هســتند، این امکان برای آن ها فراهم شــده تا از طریق کد دعوت 
اختصاص یافته در سامانه شباهنگ که برای آنها فعال شده است، دوستان و آشنایان 
خود را نیز به اســتفاده از خدمات شعبه مجازی دعوت کنند.بر اساس این گزارش، 
چنانچه دوســتان و آشنایان دعوت شده، نرم افزار شباهنگ را نصب و پس از افتتاح 
حســاب اقدام به صدور کارت نمایند، کیف پول شخص دعوت کننده مبلغی معادل 

1٠٠ هزار ریال  شارژ می شود.



ترقی اقتصادی : تصویب دســتور العمل مناقصات بیمه ای در سندیکای بیمه گران یکی 
از دستاور های بزرگ می باشــد که چگونگی حضور شرکت های بیمه در مناقصات بیمه 
ای بیمه گذاران بزرگ و سازمان ها و مؤسسات مختلف در بخش های خصوصی و دولتی 

را مشخص کرد .
 محمد باباکردی ، دبیرکارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران، با 
بیان مطلب فوق اذعان داشت : با این دستور العمل ارایه  نرخ غیر کارشناسی و حتی نرخ 
شکنی ) دامپینگ( و خواسته های غیر فنی بیمه گذاران بزرگ گرفته شد که ضرورت دارد 

سندیکا و شرکت های بیمه با جدیت بیشتر این دستور العمل را اجرایی کنند . 
وی در ادامه افزود : در این دستورالعمل برای حل مشکل بدهکاران بزرگ صنعت بیمه نیز 
تدابیری اندیشده  شده است که به منظور جلوگیری از صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران 
بزرگ بدهکار، شــرکت های بیمه گر موظف( به اخذ مفاصا حساب بیمه گذار از بیمه گر 
قبلی می باشند و صدور بیمه نامه برای بیمه گذاران دارای بدهی حق بیمه، مخصوصاً بیمه 

گذاران بزرگ خارج از ضوابط اعالمی بیمه مرکزی مجاز نمی باشد.
دبیرکارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران، معتقد است که دوره 
اخیر ســندیکای بیمه گران یکی از بهترین دوران های این ســندیکا اســت چراکه ارتباط 
با نهادهای ناظر و ســازمان های دولتی بسیار قوی تر شــده و مصوبات کارگروه ها جدی تر 
پیگیری می شود. محمد باباکردی گفت: درگذشته، بسیاری از جلسات سندیکای بیمه گران 
بصورت منظم و با حضور حداکثری اعضا برگزار نمی شــد، زیرا معتقد بودند که از مصوبات 

کارگروه ها نتیجه ای نمی گیرند.
دبیرکارگــروه بیمه های مهندســی و انرژی ســندیکای بیمه گران ایــران عنوان کرد که 
درحال حاضر با تغییراتی که در دوســال اخیر در سندیکای بیمه گران بوجود آمد جلسات 
کارگروه ها بســیار منظم و منسجم شده ،بطوریکه هرجلســه باید مصوباتی داشته باشد و 

دبیران کارگروه ها هم صورت جلسات را دقیق تر تحویل می دهند.
سرپرســت بیمه های مســئولیت بیمه تعــاون، درخصــوص فعالیت های انجام شــده 
در کارگــروه بیمه هــای مهندســی و انرژی ســندیکای بیمه گران به  فعالیــت  بر روی 
وردینــگ بیمه نامه هــای مهندســی و انرژی اشــاره کــرد و افزود:درکارگــروه برروی 
شــرایط پوشــش بیمه هــای مهندســی کارهایی انجــام گرفــت و درمــورد مناقصات 

 بــزرگ، اعضای کارگــروه همگرا شــده اند تــا درخواســت های غیرفنــی بیمه گذاران 
مورد  قبول  واقع نشود.

دبیرکارگروه بیمه های مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران، ادامه داد:ازسوی دیگر 
در کارگروه مهندســی و انرژی سندیکای بیمه گران ارتباط با نهادهایی مانند سازمان نظام 
مهندسی و شــهرداری ها قوی تر شد و بارســیدن به نظم و نظام کارهای مشترکی انجام 
گرفت. وی، از جمله تغییرات ملموس در عملکرد دوســال اخیر ســندیکای بیمه گران را 
جدی تر شــدن فعالیت ها و پیگیرانه عمل  کردن دانســت و توضیح داد: درگذشته یکی از 
مشکالت مهم ســندیکای بیمه گران نبود ضمانت اجرایی برای برخی مصوبات کارگروه ها 
بود. باباکردی ،با بیان اینکه  دردوره اخیر ارتباط سندیکای بیمه گران با بیمه مرکزی بسیار 
قوی تر شــده و تمام نامه های ارسال شده سریع پیگیری می شود، گفت:ارتباط با نهادهای 
ناظر و ســازمان های دولتی خیلی قوی تر شده و هرزمان که نیاز به برگزاری جلسه ای بود 

امکان آن فراهم بود.
بــه گزار تومان نیــوز، دبیرکارگروه بیمه های مهندســی و انرژی ســندیکای بیمه گران 
ایران، دوسال اخیر ســندیکای بیمه گران را یکی از بهترین دوران های این سندیکا خواند 
و اظهارکرد:مجمــوع تغییرات دوره اخیر در ســندیکای بیمه گــران اتفاقات مثبتی برای 
شــرکت های بیمه رقم زد و اعتماد به  ســندیکا هم افزایش پیدا کرد چراکه تمام اعضا و 

دبیران کارگروه ها جدیت و پیگیری را حس کردند.
باباکردی در ادامه به اهمیت نقش سندیکای بیمه گران  در صنعت بیمه، اشاره کرد و اعالم 
کرد : وجود یک سندیکای قوی تمام صنعت بیمه راقوی تر می کند و این امر سبب خواهد 

شد تا صنایع دیگر بعنوان یک صنعت دسته اول به صنعت بیمه نگاه کنند.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هشتم-شماره ۱۰9 - نیمه اول شهریور ۱4۰۰

ترقــی اقتصادی: با پیگیــری های بیمــه مرکزی در خصوص عــدم پذیرش 
بیماران کرونایی دارای پوشــش بیمه درمان تکمیلی از ســوی بیمارســتان های 
دولتی و غیردولتی معاونت درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی طی 
بخشــنامه ای بیمارســتان های دولتی و خصوصی را موظف بــه پذیرش بیماران 

کرونایی دارای پوشش بیمه درمان تکمیلی کرد.
پیرو نامه نگاری های ســلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی با وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی درخصوص اقدام تعدادی از بیمارســتان های خصوصِی طرف 
قرارداد شــرکت های بیمه در عدم پذیرش بیماران کرونایی دارای پوشــش بیمه 
تکمیلی درمان، بخشــنامه ای از ســوی معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

سراسر کشور ارسال شد.
بنابر این بخشــنامه، بیمارســتان های دولتی و خصوصی ملزم به پذیرش بیماران 
کرونایــی دارای پوشــش بیمه ای را بدون دریافت علی الحســاب و یا پذیرش به 
صورت آزاد، مطابق مفاد قرارداد بیمه نامه درمان تکمیلی آنها پذیرش و بســتری 

نمایند.
همچنیــن در ایــن بخشــنامه از شــرکت هــای بیمــه خواســته شــد، موارد 
تخلــف از مفاد بخشــنامه مذکور توســط بیمارســتان های دولتــی و غیردولتِی 
طــرف قــرارداد آن شــرکت را به همــراه مســتندات مربوطه جهــت انعکاس 

 بــه مرجــع یادشــده بــه اداره کل نظــارت فّنــی بــر بیمه هــای غیرزندگی 
بیمه مرکزی ارسال نمایند.

همچنیــن پیــرو بخشــنامه های قبلی بیمــه مرکــزی، معاونت نظــارت بیمه 
مرکزی ضمــن تقدیر و تشــکر از همراهی شــرکت های بیمه با سیاســت های 
نظام بهداشــت و درمان کشــور از ابتدای شــیوع بیماری کرونــا و ارائه خدمت 
بــه هموطنان عزیز به ویژه تامیــن مالی پایدار مراجع درمانی و تشــخیصی که 
در خــط مقدم مقابلــه با ویروس کوویــد 1٩ قرار دارند، تاکید کــرد: به منظور 
 جلوگیــری از وقفــه در ارائه خدمات ســالمت به بیماران در مراجع تشــخیصی 
و درمانــی طرف قرارداد شــرکت های بیمه، ضروری اســت، صورتحســاب های 
ارائه شــده از ســوی مراجــع مذکــور و اســناد هزینه مســتقیم بیمه شــدگان 
باالخــص بیمــاران کرونایی با اولویت مورد رســیدگی قرار گرفتــه و در حداقل 
زمــان ممکن نســبت به ایفــای تعهدات قــراردادی و پرداخت خســارت اقدام 
 و از تعویــق در جبــران هزینه هــای درمانــی و تشــخیصی بیمه شــدگان جداً 

خودداری شود.

 بیمارستان ها موظف به پذیرش بیماران کرونایی 
دارای بیمه تکمیلی شدند

 اهدای نشان سالمت وزارت بهداشت خداحافظی با دامپینگ های بیمه ای
به بیمه دی

ترقی اقتصادی : مراسم اهدای نشان سالمت وزارت بهداشت به بیمه دی به پاس 
حمایت و همکاری این ســازمان با انجمن اهدای عضو ایرانیان در راستای نهادینه 
سازی فرهنگ معنوی اهدای عضو در جامعه برگزار و همزمان تفاهمنامه ای جدید 
در راســتای افزایش حمایت داوطلبانه بیمه دی از فعالیت های انجمن اهدای عضو 
ایرانیان، منعقد گردید.در این مراسم که به میزبانی بیمه دی برگزار شد، دکتر امیر 
صادقی مدیر کل امور خیرین و موسســات خیریه ســالمت وزارت بهداشت، دکتر 
کتایــون نجفی زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان و محمدرضا کشــاورز 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی حضور داشتند.دکتر کتایون نجفی 
زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در این مراسم گفت: آقای دکتر صادقی 
بــه ما کمک کرد کــه در کنار یک بنگاه اقتصادی باشــیم اما هویت مقدس بحث 
اهدای عضو و معنویت آن نیز حفظ شــود و از این بابت از ایشان متشکر هستیم.او 
افزود: برخی از خانواده های اهداکننده با مشکالت مالی دسته و پنجه نرم می کنند 
به ویژه اگر فرد اهداکننده سرپرســت خانواده نیز بوده باشــد. از این رو حمایت از 
این خانواده ها از نظر درمانی یکی از بزرگترین کارهایی اســت که ما همیشه آرزو 
داشته ایم که به سرانجام برسد و از این جهت کار بیمه دی در راستای ارائه خدمات 

به این خانواده ها بسیار ارزشمند است. 

شعب بیمه رازی افزایش می یابد
ترقی اقتصادی: سرپرست مدیریت پشــتیبانی و ساختمان شرکت بیمه رازی از 
برنامه ریزی جدی برای ایجاد تحول در حوزه شــعب این شــرکت خبر داد.خسرو 
علیایی در دوازدهمین برنامه ســه شــنبه های پاســخگویی که به صورت زنده از 
طریق صفحه اینســتاگرام شــرکت بیمه رازی پخش شد با بیان اینکه شرکت باید 
در همه اســتان ها و شهرهای بزرگ کشور شعبه داشته باشد،  گفت: برنامه ریزی ها 
الزم بدین منظور انجام شــده و بر اســاس منابع تخصیص یافته، این اقدام به مرور 
صورت خواهد گرفت.وی با اشــاره به اینکه بســیاری از استان های کشور با وجود 
یک شــعبه نمی توانند به میزان کافی پاسخگوی نیاز مشتریان باشند،  اظهار کرد: 
بیمه رازی در تهران با وجود گســتره فعالیت بسیار زیاد، تنها دو شعبه دارد، اما به 
زودی شعبه سوم شــرکت در منطقه خاوران افتتاح خواهد شد.سرپرست مدیریت 
پشتیبانی و ســاختمان شرکت بیمه رازی همچنین اســتیجاری بودن بسیاری از 
شــعب را نامطلوب خواند و با بیان این که مدیرعامل شــرکت، بر لزوم تملک این 
شــعب تاکید کرده است،  خاطرنشان کرد: تملک شعب عالوه بر ثبیت جایگاه بیمه 
رازی در اســتان ها، بســیاری از هزینه ها را کاهش داده و برند شرکت را نیز بیش 

از پیش تقویت می کند.

 اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد 
در بیمه البرز

ترقی اقتصادی: شرکت بیمه البرز طرح بخشودگی 1٠٠ درصدی جریمه دیرکرد 
بیمه شــخص ثالث ماشین آالت کشــاورزی و موتورسیکلت را اجرا می کند.با هدف 
کمک به اقشــار آســیب  پذیر جامعه و فرهنگ ســازی بیمه  و در راســتای اجرای 
بخشــنامه بیمه مرکزی، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث دارندگان موتورسیکلت و 
ماشــین آالت کشاورزی که از تاریخ 1٥ مرداد لغایت پایان شهریورماه 1٤٠٠ اقدام 
به خرید بیمه  نامه کنند، از ســوی این شرکت بخشیده می شود.بنا بر این گزارش 
صاحبان موتورســیکلت و ماشین آالت کشــاورزی که صرفا با تاریخ اعتبار یکساله 
اقدام به خرید بیمه  نامه ثالث می کنند، می توانند برای برخورداری از بخشــودگی 
جرایم دیرکرد، از 1٥ مرداد با مراجعه به شعب یا نمایندگی های شرکت  بیمه البرز 
برای تمدید بیمه  نامه شخص ثالث خود، بدون احتساب جریمه دیرکرد اقدام کنند.

واریز سود سهامداران حقیقی بیمه نوین
ترقی اقتصادی: واریزسود سهام ســهامداران حقیقی شرکت بیمه نوین از طریق 
ســامانه ســجام آغاز شــد.در مجمع عمومی عادی سالیانه این شــرکت در تاریخ 
٢٤/٠٣/1٤٠٠ ، به ازای هر ســهم، مبلغ 1٥٢ ریال ســود به تصویب رسید که از 
ابتدای شــهریور پرداخت مبلغ مذکور برای ســهامداران حقیقی از طریق شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه به شماره حساب بانکی معرفی 
شــده در ســامانه ســجام آغاز شده اســت.بر اســاس این گزارش، پرداخت سود 
ســهامداران حقیقی این شرکت، مطابق اطالعیه زمان بندی منتشر شده در سامانه 
کدال، از ابتدای شــهریور آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.همچنین ســهامداران 
حقوقــی نیز طبق ماده ٢٤٠ اصالحیه قانون تجارت می  توانند طی ســه ماه چهارم 
ســال 1٤٠٠ تا پایان مهلت قانونی، با اعالم شــماره حســاب و شــماره شبا اقدام 
به دریافت سود سهام کنند.گفتنی اســت، سهامداران بیمه نوین در صورت وجود 
هرگونه اشــکال در اطالعات حســاب خود و یا عدم واریز سود می  توانند مراتب را 
تنها از طریق شماره ٠٩٠٢٥1٣٥٦٠٨ در واتساپ، به مدیریت سرمایه گذاری و امور 

سهام این شرکت اطالع دهند.

بیمه ملت برنده مناقصه سازمان راهداری شد
ترقی اقتصادی: شــرکت بیمــه ملت با حضور در مناقصه امور بیمه ای ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، به عنوان برنده این مناقصه شناخته شد.بیمه ملت 
از امضای مناقصه امور بیمه ای ســازمان راهــداری و حمل و نقل جاده ای و تبادل 
این قرارداد در جلســه ای مشترک با حضور دلفراز مدیرعامل بیمه ملت و مهندس 
امانی معاون وزیر راه و ریاســت ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد.

مهندس امانی، ضمن اشــاره به رضایت مندی بیمه گزاران بزرگ بیمه ملت از جمله 
راه آهن ج.ا.ا ابراز امیدواری کرد که سازمان راهداری نیز بتواند خدمات شایسته ای 
را از بیمه ملت دریافت کند.دلفراز نیز با اشــاره به حضور بیمه ملت در ســطح یک 
توانگری شــرکت های بیمه و کسب نســبت باالی ٢٠٠ برای نهمین سال متوالی 
ضمن ابراز خرسندی از حضور سازمان راهداری در جمع خانواده بزرگ بیمه گزاران 
بیمه ملت؛ بر لزوم ارائه خدمات شایســته به بیمه شــدگان به عنوان رویکرد اصلی 

بیمه ملت تاکید کرد.

اخبارکوتاه

ترقــی اقتصادی : فناوری  های اساســی مبتنــی بر هوش 
مصنوعی در حال حاضر در مشــاغل، خانه ها و وســایل نقلیه 
ما و همچنین در مورد افراد در حال اســتفاده اســت. اختالل 
ناشی از COVID1٩ با تسریع قابل مالحظه دیجیتالی شدن 
بیمه گــذاران، زمان بندی های پذیرش هوش مصنوعی را تغییر 

داد.
در روزگاری زندگی می کنیم که پیشــرفت سریع فناوری را در 
همــه امور زندگی لمس می کنیم. فنــاوری که صنایع مختلف 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت و اگر صنایع همــراه فناوری 
نباشند، حســابی عقب خواهند ماند. هوش مصنوعی از جمله 
فناوری هایی است که صنایع مختلف را متحول کرده است. این 

فناوری  در صنعت بیمه نیز به کار گرفته شده  است.
مهــدی رباطی، مدیرعامــل کارگزاری بورس بیمــه ایران در 
گفتگو با گســترش نیــوز پیرامون این موضــوع گفت: تعامل 
هوش مصنوعی با مشــتریان و فرایند رســیدگی به نیازها در 
خدمات مشتریان به عنوان یک صنعت سازمان یافته و تنظیم 
شده اســت، صنعت بیمه، هزاران فرآیند مربوط به درخواست 
را بررســی می کند و به هزاران نیاز و پرســش مشتریان پاسخ 
می دهد. فناوری هوش مصنوعی در صنعت بیمه به کار گرفته 

می شود تا این فرآیند را سرعت بخشد و توسعه دهد.
به این صورت که این فناوری، درخواســت ها را به سیستمی از 
گزارش های داخلی منتقل می کند تا از این مســیر با مشتری 
تعامل صورت گیرد. در بعضی موارد، این درخواســت ها اساساً 
نیاز به توجه نیروی انســانی ندارند و بــا روبات ها می توان آنها 
را بررسی و پاسخ داد. شــرکت هایی که در حال حاضر فرآیند 
پاسخ دهی به درخواست ها را خودکار کرده اند، اهمیت »زمان« 

و »افزایش کیفیت خدمات دهی« را دریافته اند.
ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه

رباطــی اظهار کــرد: شــرکت های بیمه گر و اینشــورتک ها، 
یک وظیفه  مشــترک دارند و آن ترویــج اعتماد به تکنولوژی 
جدید، هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین است. اگر ما واقعاً 
می خواهیــم که بال های صنعت بیمــه را به جنبش درآوریم و 
تجربه  دیجیتال را به مشتری عرضه کنیم، اولین گام این است 

کــه تأثیر تکنولــوژی را با دقت مورد ارزیابی قــرار دهیم و از 
شفاف بودن همه چیز اطمینان حاصل کنیم.

 شرکت های بیمه چگونه از هوش مصنوعی 
استفاده می کنند؟

وی افزود: صنعت بیمه در ســال ٢٠٣٠ دســتخوش تحوالت 
بســیار گســترده ای خواهد شــد. تمرکز بر روی چهار حوزه 
می توانــد متصدیان صنعت را برای رویارویــی با این تغییرات 
آماده کند. ٤ روند مرتبط با هوش مصنوعی اســت که صنعت 
بیمه را شــکل خواهند داد. رونــد اول، فراوانی داده های قابل 
دسترس از دستگاه های متصل هست. مدتی است که تجهیزات 
دارای حســگر، در همه جای تنظیمات صنعتی به کار می روند 
ولی در سال های آینده شاهد یک رشد کالن در تعداد دستگاه  
های متصــل به لوازم مصرف کننده خواهیــم بود. میزان رواج 
دســتگاه های موجود )مانند اتومبیل ها، ردیاب  های تناســب  
اندام، دســتیاران خانگی، گوشــی  های هوشمند و ساعت های 
هوشــمند( به افزایــش روزافزون خــود ادامه خواهــد داد و 
گزینه های جدیدی از قبیل لبــاس، عینک و لنز، لوازم خانگی 
وسایل پزشــکی و کفش نیز به این عرصه ملحق خواهند شد. 
به عنوان مثال، یک وســیله  پوشیدنی که به پایگاه داده متصل 
است، می تواند فعالیت های روزانه  هر فرد را ثبت کرده و میزان 
ریسک پذیری شــخص، احتمال بروز حوادث احتمالی و شدت 

آن را از طریق این داده ها محاسبه کند.
استفاده از ربات ها در محصوالت تجاری بیمه

مدیرعامــل کارگزاری بورس بیمه ایــران تأکید کرد: در روند 
دوم بحث گســترش اســتفاده از ربات های فیزیکی است. در 
سال های اخیر، شاهد دستاوردهای درخشانی در دانش رباتیک 
بوده ایم. این نوآوری، بر نحوه  تعامل انســان با جهان اطرافش 
تأثیر می گذارد. تولید افزایشــی که با عنوان چاپ سه بعدی نیز 
شــناخته می شــود، در آینده، عامل بروز تغییراتی بنیادین در 
عرصــه  تولید و محصوالت تجاری بیمــه ای خواهد بود. وقتی 
به ســال ٢٠٢٥ برســیم، خواهیم دید که ساخت خانه هایی با 
تکنولوژی چاپ سه بعدی، بسیار رونق یافته اند؛ بیمه گران باید 
بدانند که ایــن پدیده، چه تأثیری بر ارزیابی ریســک خواهد 

داشــت. بیمه گران باید از افزایش حضــور ربات ها در زندگی 
روزمره ی افراد و صنایع مختلف اطالع داشــته باشند و بر روی 
چگونگی تأثیر آن بر مخازن ریسک، سطح انتظارات مشتری و 

کانال ها و محصوالت جدید مطالعه کنند.
گسترش پروتکل های متن باز در صنعت بیمه

رباطی در ادامه ضمن اشــاره به روند سوم گفت: در اکوسیستم 
متن  باز و داده باز، هم زمان با فراگیر شدن داده ها، پروتکل های 
متن باز نیز گســترش خواهند یافــت و داده ها در میان صنایع 
مختلف به اشــتراک گذاشــته خواهند شــد. نهادهای دولتی 
و خصوصی متنــوع، گرد هم خواهند آمد و اکوسیســتمی را 
به وجود خواهنــد آورد که در آن، داده ها، بــرای کاربردهای 
چندگانه، به اشــتراک گذاشــته می شــوند. الزم به ذکر است 
که این به اشــتراک گذاری داده، تحــت چارچوب های نظارتی 
و امنیتی صورت خواهد گرفت. به  عنوان مثال، داده های لوازم 
پوشــیدنی مستقیماً به بیمه گران ارســال می شود و داده های 
مربــوط بــه خانه و خــودرو، از طریق آمازون، اپــل، گوگل و 
تعدادی از تولیدکنندگان دســتگاه های مصرفی قابل دسترسی 

خواهند بود.
پیشروی در تکنولوژی های شناختی

وی افــزود: در رونــد چهارم شــاهد پیشــروی در تکنولوژی  
های شــناختی هســتیم. شــبکه های عصبی پیچشی و سایر 
تکنولوژی هــای یادگیــری عمیق که در حــال حاضر با هدف 
پردازش عکس، صدا و متن های غیرسازمان  یافته مورد استفاده 
قرار می گیرند، توســعه یافته و گستره  وســیعی از کاربردها را 
شــامل خواهند شــد. این تکنولوژی های شــناختی که برای 
تجزیه و تحلیل و یادگیری تا حدودی از قابلیت ذهن انســان 
الگو می گیرند، تبدیل به روشــی استاندارد در پردازش جریان 
داده های بزرگ و پیچیده خواهند شــد. این جریان های داده، 
توسط محصوالت فعال بیمه ای که با فعالیت ها و رفتار اشخاص 
مرتبط هستند، تولید خواهند شد. با افزایش تجاری سازی این 
نوع از تکنولوژی ها، بیمه گران به مدل هایی دسترســی خواهند 
یافت که به طور پیوســته در حال یادگیری و تطابق با دنیای 

اطرافشان هستند.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران تأکید کرد: صنعت بیمه 
می تواند با کمک اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، راننده پرخطر را 
از راننده محتاط شناسایی کند و مبلغ بیمه ساالنه متفاوتی برای 
هر راننده در نظر بگیرد. اینشورتک اثر بلندمدتی روی چشم انداز 
رقابتــی صنعت بیمه خواهد داشــت. رقابت اســتارت آپ های 
بیمه ای می تواند منجر به فشــار قیمت گذاری برای مشتریان با 
ریسک پایین در یک ســری خدمات مانند بیمه اتومبیل شود. 
در این میان برنده واقعی اینشــورتک مشتریان خواهند بود که 
از تجربه کاربری بهتر، راه حل های بیمه ای شــخصی بیشــتر و 

قیمت گذاری بهتر از طریق حق بیمه ارزان تر، نفع خواهند برد.
استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه در دوران کرونا

رباطی در پایــان گفت: فناوری های اساســی هوش مصنوعی 
در حــال حاضــر در مشــاغل، خانه هــا و وســایل نقلیه ما و 
همچنین در مورد افراد در حال اســتفاده است. اختالل ناشی 
از COVID1٩ بــا تســریع قابل مالحظه دیجیتالی شــدن 
بیمه گــذاران، زمان بندی های پذیرش هوش مصنوعی را تغییر 
داد. تقریباً یک شــبه، ســازمان ها مجبور شــدند، خود را برای 
اســتقرار نیروهــای کار از راه دور تنظیم کننــد، قابلیت های 
دیجیتالــی خود را برای پشــتیبانی از توزیع گســترش دهند 
و کانال هــای آنالین خــود را ارتقا دهنــد. در حالی که اکثر 
ســازمان ها در طول بیماری همه گیر سرمایه گذاری زیادی در 
زمینه هوش مصنوعی نکرده اند، تأکید بیشــتر بر فناوری های 
دیجیتالی و تمایل بیشتر برای پذیرش تغییر آنها را در موقعیت 
بهتری برای اســتفاده از هوش مصنوعی در عملیات خود قرار 

می دهد.

ترقی اقتصــادی: مدیر بیمه های اتومبیل شــرکت بیمه ســامان اعالم کرد که اپلیکیشــن »ســامانو« 
نــه تنهــا روند بازدید اولیــه، صدور بیمه نامه،  ارزیابی خســارت و تبــادل پیام میان بیمه گذار و شــرکت 
 بیمــه ســامان را تســریع می کنــد،  بلکــه تحولی بنیادیــن در عملیــات بیمه گــری کشــور را به ثبت 

خواهد رساند.
 محمد اباذریان با اشاره به این که »تحول دیجیتال« در دو رشته بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه این شرکت 
به صورت جدی پیگیری و عملیاتی شده است،  اظهار کرد: اکنون بخش عمده فرایند بازدید اولیه،  صدور بیمه 
نامه شــخص ثالث و ارزیابی خسارت به طور کامل در این شرکت دیجیتالی و آنالین شده است و سایر بخش 
ها نیز در آینده نزدیک تکمیل خواهد شــد،  به طوری که بیمه گذار بتواند از طریق سایت شرکت، بیمه نامه 

اتومبیل خود را صادر کند.

وی در ادامــه بــه جزئیات پــروژه بازدید اولیــه آنالین به عنــوان یک » انقــالب« از طریق ســامانه این 
شــرکت پرداخــت و با بیــان این که از دی ماه ســال گذشــته، ایــن فرآیند برای شــبکه فــروش بیمه 
ســامان اجباری شــده اســت،  اظهار کــرد: در این حالت، نماینده شــرکت بیمه ســامان،  لینــک مربوطه 
 را بــرای بیمــه گذار ارســال می کند و ســپس بــا هدایــت او،  بازدید اولیــه از خودرو به صــورت آنالین 

انجام می شود.
اباذریان با تاکید بر این که در این روش، شرکت بیمه گر به بیمه گذار خود اعتماد کرده و اصل را بر »حسن 
نیت« قرار داده اســت،  ادامه داد: اپلیکیشن محور شدن فرایند بیمه گری نه تنها هزینه های بیمه گر و بیمه 

گذار را کاهش می دهد، بلکه سرعت را نیز افزایش داده و در نتیجه روند کارها را منطقی تر می کند.
او همچنین به امکان اســتفاده از این اپلیکیشــن در هنگام وقوع خسارت اشاره کرد و با بیان این که در زمان 

حادثه، بیمه گذار یک لینک ارتباط آنالین دریافت خواهد کرد،  گفت: در این شــرایط اطالعات الزم از جمله 
زمان،  مکان،  شــکل و نحوه وقوع حادثه به همراه مدارک به صورت آنالین دریافت شــده و ارزیابی انجام می 

شود.
مدیر بیمه های اتومبیل شــرکت بیمه ســامان با تاکیــد بر این که همه جوانب ایمنــی و امنیتی به منظور 
جلوگیری از بروز تخلف و تقلب در این اپلیکیشــن لحاظ شده اســت،  ادامه داد: ضمن در نظر گرفتن امکان 
ارائه »راهنمایی صوتی« در »ســامانو«، امکان ضبط صدا برای طرفین خسارت نیز وجود دارد و از سوی دیگر 
همزمان با ارسال مکان استقرار بیمه گذار در زمان وقوع حادثه،  امکان دسترسی به دوربین در این اپلیکیشن 
فقط به صورت »زنده« در نظر گرفته شــده اســت،  بنابراین احتمال ارسال تصاویر ذخیره شده وجود نخواهد 

داشت.
به گفته او، واریز مبلغ خســارت به حساب بیمه گذار نیز به صورت کامال غیرحضوری و آنالین است،  بنابراین 
می توان اعالم کرد که عمال با این روش، نیاز بیمه گذار برای مراجعه به شرکت بیمه سامان به حداقل کاهش 

می یابد،  مگر در مواردی که استثنا باشد.

 ترقی اقتصادی : از زمان شــیوع ویروس کرونا در اســفند سال 1٣٩٨ 
تا نیمه مردادماه ســال جاری رقمی بالغ بر 1٠ هزار میلیارد تومان توسط 
شرکت های بیمه بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده و گرچه تفکیکی بابت 
هزینه های درمان کرونا در آن وجود ندارد، ولی نشان دهنده افزایش هزینه 
پرداخت های بیمه تکمیلی در یکی - دو ســال گذشته بوده است. در کنار 
بیمه هــای پایه که مردم از آن بابت هزینه های درمان اســتفاده می کنند، 
بخشی از هزینه درمان از طریق بیمه تکمیلی توسط شرکت های بیمه طرف 
قرارداد پرداخت می شــود. اینکه در جریان شیوع ویروس کرونا و افزایش 

هزینه هــای درمانی و دارویی به ویژه در ســال جاری، روند پرداخت هزینه 
در شــرکت های بیمه چه تغییری کرده و بابت هزینه های کرونا چه میزان 
پرداخت شده، موضوعی است که از بیمه مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت 
و با ارائه گزارشی به »ایسنا« این روند اعالم شد. طبق توضیح بیمه مرکزی 
آنچه بابت پرداخت هزینه درمان از ســوی شرکت های بیمه پرداخت شده 
است به صورت تفکیک شده نیست و مجموع هزینه های کرونا و غیرکرونایی 
را دربرمی گیــرد؛ چراکه این آمار در بیمه مرکزی و شــرکت های بیمه نیز 

تفکیک نشده که بابت درمان افراد کرونایی چه میزان پرداخت شده است.

  پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیاردی در حدود ۱۷ ماه
بر اســاس این گزارش، اطالعــات مبالغ پرداختی شــرکت های بیمه به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد از آغاز شیوع کرونا نشان می دهد 
از ٢1 اسفند 1٣٩٨ تا نیمه مرداد سال جاری بالغ بر 1٠هزار و ۷٠٠میلیارد 
تومان توسط شرکت های بیمه به مراجع درمانی پرداخت شده که این مبلغ 
البته بابت خدمات ارائه شده توسط مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت های 
بیمه به کلیه بیمه شدگان درمان تکمیلی بابت دریافت خدمات درمانی اعم 

از بیماران کرونایی و غیر کرونایی است.
  افزایش 32 درصدی در سال قبل از کرونا

بررســی روند پرداخت هزینه های درمان به ویژه اینکه از زمان شیوع کرونا 
چه تغییراتی داشته است، آمار دریافتی از بیمه مرکزی در حدود سه سال 

گذشــته نشان می دهد که خســارت پرداختی در بیمه درمان بابت بیمه 
تکمیلی در سال 1٣٩۷ حدود ٩٥٩٥میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 

1٣٩٦، ٤/ ٣٢درصد افزایش داشت.
  پرداخت 9992میلیاردی بیمه تکمیلی در سال 98

در ســال 1٣٩٨ که باز هم هنوز خبری از کرونا نبــوده و فقط ماه پایانی 
درگیری این بیماری شروع شده است، حدود ٩هزار و٩٩٢ میلیارد تومان از 
سوی شرکت های بیمه بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده که نسبت به سال 
قبل از آن 1/ ٤درصد افزایش دارد. اما در ســال 1٣٩٩ که جریان بیماری 
کرونا شدت می گیرد، پرداختی بیمه ها بابت درمان افزایش بیشتری داشته 
و به 11هزار و ٨1۷میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال 1٣٩٨ 

حدود ٣/ 1٨درصد افزایش دارد.

آینده جذاب بیمه ها با هوش مصنوعی

سامانو ، خدمتی نوین در بیمه های اتومبیل سامان

 افزایش پرداخت بیمه تکمیلی در کرونا 



چالش های موجود صنعت   : اقتصادی  ترقی 
خودرو موضوعی نیســت که یک شبه به وجود 
آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم و نحوه 
قیمت گــذاری باشــد بلکه ریشــه در ایرادات 
ســاختار مدیریتی، مالکیتی، بهره وری پایین 
عوامل تولید و همچنیــن ماهیت اقتصادی و 
سیاســی این بنگاه ها دارد کــه نیازمند توجه 
ویژه باتوجه به ابعــاد اقتصادی و غیراقتصادی 

است.
نام گــذاری ســال 1٣٩۷ تحت عنوان ســال 
»حمایت از کاالی ایرانی« و در پی آن انتخاب 
نام »رونق تولید« برای ســال 1٣٩٨، به وضوح 
نشــان داد که رویکرد حاکمیت برای غلبه بر 
مشــکالت اقتصادی، تکیه بر تقویت و حمایت 
هدفمند از تولید در داخل است. در سال رونق 
تولید هدف، جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ 
شرایط موجود صنایع تولیدی بود تا بتوان در 
گام بعد و در ادامه مســیر در ســال 1٣٩٩ به 
جهش در تولید دست یافت. به همین منظور، 

نام گذاری سال 1٣٩٩ نیز سال »جهش تولید« 
تعیین شد. در همین راستا، مطالعات متعددی 
در کشور توسط دستگاه های ذی ربط و بخش 
خصوصی انجام شــد که عماًل منتهی شــد به 
احصــاء چالش هایی که مانع رســیدن به این 
هدف بود. براین اساس، نام گذاری سال 1٤٠٠ 
با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
به عنوان پاشــنه آشیل و ابزار واقع بینانه جهت 
غلبه بر مشــکالت اقتصادی انتخاب شد. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشــی به مسایل و 
راهکارهای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در 
بخش صنعت پرداخته اســت. صنایع منتخب 
پتروشیمی، نساجی، خودرو و ماشین سازی به 

طور خاص بررسی شده اند.
مشکل صنعت پتروشیمی چیست؟

صنعت پتروشــیمی کشــور به عنوان یکی از 
بــا چالش هایی  صنایع اســتراتژیک کشــور 
از جمله ســرمایه بری صنعت پتروشــیمی و 
ضرورت تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی 

ناهمسویی و عدم پویایی ساختار معافیت ها و 
مشــوق های مالیاتی با تقویــت بخش تولید و 
تکمیل زنجیره ارزش، عدم هماهنگی و شفاف 
نبودن مرزبندی فعالیت ها بین دســتگاه های 
مختلف در حوزه صنعت پتروشــیمی، کمبود 
پایین دســتی، ضعف  اولیــه صنایــع  مــواد 
از دیپلماســی اقتصادی و تجاری  بهره مندی 
مؤثر و اســتفاده مناســب از ابــزار تعرفه های 
ترجیحی، فقدان نهاد رگوالتوری و بالتکلیفی 
شــرکت ملی صنایــع پتروشــیمی به عنوان 
ســازمان توســعه ای در زمینه تسهیل گری و 
توسعه صنعت پتروشــیمی مواجه است. برای 
بهبود شــرایط موجود راهکارهای اصالح ابعاد 
مختلف رژیم تجــاری و مالیاتی جهت کاهش 
تدریجی مشــوق های صادراتی و معافیت های 
مالیاتی محصوالت پتروشیمی و تقویت سازمان 
توسعه ای پتروشیمی، نظارت بر اجرایی شدن 
طرح های پیشــران صنعت پتروشیمی و ایجاد 

نهاد رگالتور بخشی پیشنهاد می شود.
از چاه های نفت تا لباس و پوشاک

زنجیره ارزش صنایع نســاجی و پوشــاک از 
کشــاورزی و چاه های نفت شــروع شده و به 
خرده فروشــی پایان می پذیرد. این زنجیره در 
بعد اشتغال صنعتی خود توانایی امکان ایجاد 
چند صدهزار شــغل مســتقیم و غیرمستقیم 
)فقط جهت رفــع نیاز بازار مصــرف داخلی( 
را دارد. در حــال حاضــر در بخــش الیــاف 
طبیعــی، پنبه عمده ترین الیــاف مصرفی در 
ایــن صنعت اســت. تولید الیــاف پنبه ایران 
حــدود ٦٠ هزار تن )٥٠ درصــد نیاز داخل( 
اســت که باتوجه به کمبود آن بین ٦٠ تا ۷٠ 
هــزار تن الیاف پنبــه )عمدتاً از ازبکســتان( 
وارد می شــود. در بخش الیــاف مصنوعی نیز 
محصوالتی ازجمله پلی اســتر )ظرفیت اسمی 
حــدود ٥٥٠ هــزار تــن( و پلی پروپیلــن را 

تولید می کنند  پتروشیمی کشور  مجتمع های 
هرچنــد تولیــد داخلــی برخی از ایــن مواد 
ازجمله پلی پروپیلن کمتر از نیاز داخل اســت 
امــا تعدادی از الیاف هــای مصنوعی موردنیاز 
صنعت نســاجی ازجمله نایلــون و اکریلیک 
در مجتمع هــای پتروشــیمی کشــور تولید 
 نمی شــود و نیاز کشور عمدتاً از طریق واردات 

تأمین می شود.
در بخش فراینــد تولید نیز با وجود اقدام های 
مثبت انجام شــده، صنعت نســاجی کشور با 
چالش هایــی همچون کاهش ســرمایه گذاری 
متناســب نبودن ظرفیت هــای صنعتی ایجاد 
شده در طول زنجیره، فرسودگی ماشین آالت 
در برخی از بخش های صنعت نساجی )از کل 
تعــداد واحدهای بافندگــی، ٤٥ درصد دارای 
عمر باالی ٢٠ ســال هســتند( مواجه اند. در 
بخش صنایع جانبی و تکمیلی ازجمله صنعت 
رنگرزی )به ویژه مواد اولیه( و تأمین ماشین آالت 
نیز عمده نیــاز صنعت از طریق واردات تأمین 
می شود. در بخش صنایع تکمیلی و فروش نیز 
خرد بودن واحدها، قاچــاق و واردات بی رویه 
نیــز از جمله مشــکالت این صنعت اســت. 
باهدف بهبود شــرایط موجــود، راهکارهایی 
همچون »تقویت واحدهای تولیدی و تشکیل 
خوشــه ها«، تدوین بسته حمایت از نوسازی و 
به روزرســانی فناوری ماشین آالت و تجهیزات 
تولیدکنندگان نســاجی و پوشاک، نظارت بر 
اجرای طرح های پیشران صنعت پتروشیمی و 
اجرایی شدن مصوبه دولت در خصوص اصالح 
تسری تخفیف خوراک به کل زنجیره و تسریع 
در تدوین و اجرایی سازی دستورالعمل حمایت 
از پیوندهــای شــرکتی موضوع مــاده )1٤( 
دانش بنیان«  تولید محصوالت  توسعه  »برنامه 
مصوب 1٣٩٤/٠٨/1٠ هیئت وزیران در صنعت 

نساجی ارائه شد.

مشکلی برای تمام فصول
چالش های موجود صنعت خــودرو موضوعی 
نیســت که یک شــبه به وجود آمده باشد و یا 
کل آن مرتبــط با تحریم و نحوه قیمت گذاری 
باشد بلکه ریشه در ایرادات ساختار مدیریتی، 
مالکیتــی، بهــره وری پایین عوامــل تولید و 
همچنین ماهیــت اقتصادی و سیاســی این 
بنگاه ها دارد کــه نیازمند توجه ویژه باتوجه به 
ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. به همین 
منظور، برای برون رفت از بحران و ســاماندهی 
صنعت و بازار خودروســازی کشــور، طرحی 
جامــع که همه ابعاد ایــن صنعت را بتواند در 
سه برش؛ بخشی، نهادی و آمایشی طرح ریزی 
نمایــد موردنیاز اســت. طبق گــزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس، ازآنجاکــه واردات کل 
ماشــین آالت صنعتی کشــور در ســال های 
1٣٩٢ تا پایان 1٣٩۷ بالغ بر ٢٥ میلیارد دالر 
بوده اســت، اگر هدف گذاری برای کاهش ٥٠ 
درصدی وابســتگی بــه واردات در این حوزه 
انجام شــود ساالنه از خروج بیش از ٢ میلیارد 
دالر ارز از کشــور جلوگیری می شود. از طرفی 
باتوجه به پتانسیل دانش فنی و نیروی انسانی 
کشــور می توان با هدف گــذاری، برنامه ریزی 
و اســتفاده از بســته های حمایتی- سیاستی 
مشــخص، زمینه رشــد این صنعت و به تبع 
آن، تولید ناخالــص داخلی را نیز فراهم نمود. 
از جمله مهم ترین سیاســت ها و حمایت های 
کوتاه مدت برای این صنعت می توان به تقویت، 
به روزرسانی و تکمیل سامانه توانیران موضوع 
جزء )1(بند »الف« مــاده )٤( قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور و 
حمایــت از کاالی ایرانــی و در بلندمدت نیز 
تدوین نقشــه راه توسعه صنعت ماشین سازی 
و ایجاد بسترهای هوشمندسازی تعرفه گذاری 

در این صنعت اشاره کرد.

تجارت پررونق ایران و اوراسیا در تحوالت 
منطقه بی اثر نیست

آذربایجــان پس از جنــگ ٤٤ روزه، از هر فرصتی برای 
گرفتن امتیازهای بیشــتر در این منطقــه جغرافیایی 
اســتفاده می کند. به نظر می رسد این کشور تالش می 
کند شوک هایی مثل بستن مسیر ایران به ارمنستان را 
برای سنجش بازخورد دیگر بازیگران در این منطقه وارد 
می کند و ممکن است کشورهای دیگر  هم آذربایجان را 
تحریک کنند. یک دلیل عمده چنین کنش هایی، توسعه 
صادرات ایران به کشــورهای اوراســیا و به خطر افتادن 
منافع دیگر کشورها در این بازار است. ایران در یک سال 
گذشته به جایگاه خوبی در زمینه صادرات کاال به منطقه 
اوراسیا رسیده،  بنابراین هر بهانه ای برای سخت تر کردن 
دسترســی ایران به این بازار را می توان براساس انگیزه های اقتصادی رقبای منطقه ای تحلیل کرد. 
بستن مسیر دسترسی ایران و ارمنستان به این معناست که برای مثال، محصوالت صیفی جات و تازه 
خوری به جای ٤٨ ســاعت، در ۷٢ ساعت به مقصد برسد. این به طور حتم آسیبی جدی به صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران است و در کوتاه مدت و میان مدت به نفع رقبا تمام می شود. به عنوان یک 
فعال اقتصادی فکر می کنم ایران به عنوان کشور مقتدر در منطقه نباید نسبت به کنش های منطقه 
بی تفاوت بماند و البته اینطور هم نیست. پیش بینی کرده بودیم که در گرماگرم انتخابات در ایران و 
تغییر دولت تحرکاتی را از ســمت آذربایجان ببینیم و مقامات نظامی ایران هم اعالم کردند که هرگز 
تهدید علیه مرزهای ایران را تحمل نمی کنند. هم چنین ارمنستان، ایران را به عنوان یکی از همسایگان 
اســتراتژیک خود می بیند. این دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای مدتی طوالنی 
روابط خوبی برقرار کرده و به آن ادامه می دهند. جمهوری اسالمی ایران همیشه برای ارمنستان قابل 
احترام بوده و در مجامع بین المللی و ســازمان ملل، حتی یک بار علیه مصالح ایران رأی نداده است. 
روابط بین ایران و ارمنستان زمینه ساز توسعه تجارت ایران در منطقه اوراسیاست و دو کشور به خوبی 

با هم تعامل می کنند.

ضرورت احیای روابط ایران و عربستان
گشایش تجارت با جهان عرب از مسیر 

شبه جزیره
ترقی اقتصادی : کرکره روابط دیپلماتیک میان ایران و عربســتان در حالی چند سالی است که 
پایین کشــیده شده که طی چند ماه اخیر زمزمه هایی از احیای مناسبات شنیده می شود و برخی 

گمانه زنی ها نیز از آمادگی دولت سیزدهم برای عادی سازی روابط ایران با عربستان حکایت دارد.
با بسته شــدن درهای دیپلماتیک میان دو کشور ایران و عربستان، پنجره همکاری های اقتصادی 
میان دو کشــور نیز بسته شده هرچند در دوره گشایش مناسبات، داد و ستد کاال و خدمات میان 
دو طرف از رونق چندانی نیز برخوردار نبود. با این حال، جمشــید نفر رئیس کمیســیون صادرات 
اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با ایجاد روزنه ای در بهبود روابط سیاسی میان ایران و عربستان، 
بخش اقتصادی دو کشور آماده برای توسعه مناسبات و همکاری ها هستند. وی، عادی سازی روابط 
دیپلماتیک میان ایران و عربســتان را موجب بازگشــایی دروازه جدیدی پیش روی تعامل ایران با 
دنیا می داند که می تواند به ســود هر دو کشور باشــد. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تحدید 
روابط ایران و عربســتان، نقطه تاریکی در مناسبات دیگر کشــورها از جمله ممالک عرب با ایران 
ایجاد کرده اســت، افزود: تا پیش از قطع روابط میان دو کشور، سطح مناسبات اقتصادی و تجاری 
ایران با عربستان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، پایین و محدود بود که این سطح از روابط 
نیز با کوچک ترین تنش به وجود آمده در سال های گذشته، خاموش شد. نفر با اشاره به اینکه در 
دوره برقراری مناسبات نیز، برخی جریانات فکری چه در ایران و نیز در عربستان، موافق گسترش 
مناســبات اقتصادی و تجارت میان دو کشــور نبودند، یادآور شد که تصور این جریان های فکری 
بعضا قدرتمند بر این بود که دو کشور در برابر و مقابل یکدیگر ایستاده است و با بروز کوچک ترین 
تنش میان دو کشور، دشمنی ها تشدید خواهد شد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
با این حال، معتقد است که احیای مناسبات سیاسی و اقتصادی میان ایران و عربستان باید فوری 
و باالترین سطح میان دو کشور برقرار شود تا دو طرف بتوانند از ظرفیت های اقتصادی یکدیگر بهره 
کافی را ببرند. جمشــید نفر، افزود: از جمله ظرفیت های همکاری میان ایران و عربستان، صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذایی از ایران به این کشور عربی است که بازار گسترده ای نیز در بر دارد. 
از ســوی دیگر، سرمایه گذاری عربســتان در صنایع ایران قابل تصور است و می توانیم شاهد رونق 
در جذب سرمایه ها باشیم. وی با اشاره به اینکه گسترش روابط اقتصادی با عربستان، تنها محدود 
به این کشــور شبه جزیره نمی شــود، افزود: به طور قطع، احیا و بهبود مناسبات همه جانبه ایران با 
عربستان، سایر کشورهای عرب در منطقه و دیگر نقاط جهان را نیز به سمت ایران و بازار اقتصادی 

کشور سوق خواهد داد و نباید از این فرصت غفلت کرد.

ترقی اقتصادی : تجــارت را یکی از راه های انتقال دانش فنی می دانند. با این حال 
تجارت ایران و چین نتوانســته به کاهش این شــکاف کمک کند چراکه از نوع تجارت 

درون صنعتی نیست.
براساس آمار سازمان توســعه تجارت، ایران در سال 1٤٠٠،  ٤.٣ میلیارد دالر کاال به 

چین صادر کرده است. مجموع کل صادرات ایران به چین در سال ٩٩، ٩ میلیارد دالر 
بوده اســت. این رقم در ســال ٩٨،  ٩.٦ میلیارد دالر گزارش شده و در سال ٩۷، کل 

مجموع صادرات ایران به چین به ٩.٢ میلیارد دالر رسیده است.
ارزش کل واردات ایران از چین در ماه ای گذشته از سال 1٤٠٠، به ٣ میلیارد دالر می 
رسد. در سال ٩٩، ایران ٩.٦ میلیارد دالر کاال از چین وارد کرده است. این رقم در سال 

٩٨، 1٠.٩ میلیارد دالر و در سال ٩۷ ،1٠ میلیارد دالر بوده است.
چین یکی از شــرکای جدی تجاری ایران و از خریداران ســنتی نفت آن است. یکی از 
امیدها به توســعه تجارت با چین، کاهش شــکاف فناوری بین دو کشور است چراکه 
تجارت را یکی از راه های انتقال دانش فنی می دانند. با این حال، تجارت ایران و چین 
نتوانســته به کاهش این شکاف کمک کند چراکه از نوع تجارت درون صنعتی نیست. 
نکته دیگر اینکه در اینجا یک چرخه ایجاد می شــود، به این معنا که شــکاف فناورانه 
خود مانع شــکل گیری تجارت درون صنعتــی و عاملی بازدارنده در انتقال دانش فنی 

در این مسیر است.
بررســی ها نشان می دهد باالترین سطح تجارت بین صنعتی چین با کشورهایی مثل 
ژاپن، کــره و تایوان انجام می شــود. این روابط تجاری از ســال ٢٠٠٠ تاکنون روند 
صعودی داشــته است. چین در این ســال ها، نه تنها در قالب مذاکرات تجاری بلکه با 
توســعه مشارکت اقتصادی منطقه ای خود، با دستیابی به حمایت ها و همکاری با این 
کشــورها نقش خود را در منطقه تقویت کرده اســت. هم چنین بررسی روند تجارت 
درون صنعتی بین هند و چین از ســال 1٩٩٩ تا ٢٠1٨ نشان می دهد تجارت این دو 
کشور به طور عمده از جنس تجارت بین صنعتی بوده با این حال بیشتر صادرات هند 
به چین از نظر ماهیت، مواد خام اســت کــه  مواد اولیه و بعضی کاالهای نیمه تمام را 

شامل می شود.
در مــورد ایران، چند عامــل نقش تعیین کننده ای در توســعه تجارت درون صنعتی 
دارد. نوســان های نرخ ارز که نابه ســامانی اقتصادی را ایجاد کرده و ریسک تجارت را 

افزایــش می دهد و تحریم های اقتصــادی از عوامل اثرگذار و تعیین کننده در تجارت 
ایران و چین اســت. از دهه 1٩٩٠، تحریم های متعددی علیه ایران به اجرا درآمده و 
هر سال بر تعداد و قدرت آن ها افزوده شده است. این تحریم ها تغییرات زیادی را در 
الگوی تجارت ایران و چین ایجاد کرده اســت از جمله اینکه شــرکای تجاری ایران به 
شــدت محدود شــده اند که چین هم از جمله آن هاست. در سال های امضا و اجرای 
برجــام، تجارت ایــران از این منظر بهبود یافت با این حال، خــروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم های بی سابقه علیه اقتصاد ایران، حتی تجارت با چین را به هم به شدت 

محدود کرده است.
بررســی ها نشــان می دهد به دلیل زیاد بودن شــکاف فناوری ایران و چین، ایران به 
علت عدم توانایی تولید کاالهایی با فناوری باال نتوانســته در مســیر افزایش صادرات 
پیش برود. نکته مهم در این بین، نوســان های شــدید نرخ ارز اســت که باعث شده 
صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات 
و هم هزینه واردات به پول داخلی به برآورد دقیقی نرسند. کارشناسان توصیه می کنند 
ایران با فراهم کردن شرایط رقابت و حمایت از مخترعان و ثبت حق انحصاری اختراع 
برای آن ها، ظرفیت فناوری و نوآوری را در کشــور افزایش دهد. ارتقا و به روز رسانی 
مهارت، دانش و تخصص نیروی انسانی و گسترش دانش و فناوری اطالعات وارتباطات 
و فراهم کردن بســترهای الزم بــرای بهره گیری از دانــش متخصصان داخلی، نقش 

مستقیمی در دستیابی به فناوری های جدید و در پر کردن شکاف فناوری دارد.

ترقی اقتصادی : معاونــت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی طی گزارشــی به بررســی مشکالت 
ســاختاری صنعت سیمان و دالیل آشــفتگی بازار در هفته های 

اخیر پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، در این 
گــزارش عامل اصلی آشــفتگی بازار ســیمان مداخله و نظارت 
شــدید دولت، ناکارآمدی قیمت گذاری مبتنی بر حاشــیه سود 
در وزارت صنعــت، معدن و تجارت و مداخله قیمتی دســتوری 
دولــت در این زمینه، در کنار مازاد تولید ســیمان در کشــور و 
عرضــه انرژی با قیمــت یارانه ای به این واحدهــا، رقابت منفی 
 و دامپینــگ میــان تولیدکننــدگان و صادرکنندگان ســیمان 

عنوان شده است.
در ایــن گــزارش آمده: صنعت ســیمان یکــی از قدیمی ترین 
صنایع کشور محســوب می شــود که قدمتی حدود 1٠٠ ساله 
در ایــران دارد. غنــی بودن ایــران از نظر معادن ســنگ آهک، 
رس، ســیلیس و آهــن به عنــوان مــواد اولیه مورد اســتفاده 
 بــرای تولیــد ســیمان، موجب توســعه این صنعت در کشــور 

شده است.

در ادامه این گزارش بیان شــده: کارخانه های ســیمان در ابتدا 
به طور کامل از ســایر کشورها )مانند شــوروی، رومانی، آلمان 
چک اســلواکی( خریداری می شــدند؛ اما بعدها و با دســتیابی 
کشــور به دانش فنی طراحی و ســاخت این واحدها، طراحی و 
اجــرای کارخانه های ســیمان به طــور کامل در کشــور انجام 
شــد. میزان متوسط ســرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث یک 
کارخانه ســیمان با ظرفیت یک میلیون تن، حدود 1٥٠ میلیون 
دالر اســت. کارخانه های ســیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و 
 قیمــت گذاری و توزیع ایــن کاال را دولت و تعاونی های توزیعی 

انجام می داد.
در این گزارش با بیان این مسئله که پس از واگذاری کارخانه های 
سیمان به بخش خصوصی )اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر 
نهادهای عمومی و شــبه دولتی( نحوه اداره واحدهای سیمانی و 
شــبکه توزیع آن با تحوالتی روبه رو شد، اما سایه قیمت گذاری 
دســتوری توسط دولت برای ســیمان تاکنون ادامه پیدا کرد، تا 
اینکه با اولین عرضه سیمان در بورس کاال در خرداد سال 1٤٠٠ 
کشف قیمت سیمان براساس مکانیزم های عرضه و تقاضای بازار 
انجام شد، تصریح شده: حمل و نقل و صادرات سیمان در مسافت 

های طوالنی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در کشــورهایی که 
دارای منابع معدنی مورد نیاز برای تولید سیمان هستند، احداث 
کارخانه سیمان برای تأمین نیاز بازارهای محلی )تا شعاع حداکثر 
٤٠٠ کیلومتــر( اســت. در فرایند تولید ســیمان، ابتدا محصول 
کلینکر تولید می شــود و پس از آســیاب کردن آن، سیمان به 
دست می آید. کشــورهایی که منابع معدنی مورد نیاز یا فناوری 
الزم برای تولید ســیمان ندارند، عموماً محصول میانی کلینکر را 
 وارد کرده و پس از یک مرحله آســیاب کردن، آن را به ســیمان 

تبدیل می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: با توجه به سیاســت 
های کشور در دهه های گذشته اعم از توسعه پروژه های عمرانی 
بزرگ مانند ســاخت و ســاز، سدســازی و پروژه مسکن مهر و 
همچنین چشم انداز افق 1٤٠٤ کشــور مبنی بر رشد اقتصادی 
ســالیانه ٨ درصدی، اعطای گســترده مجوز به واحدهای تولید 
ســیمان انجام شده اســت، به طوری که پیش بینی می شود با 
توجه به مجوزهای صادر شده برای کارخانه های سیمان ظرفیت 
اســمی تولید ســیمان کشــور در ســال 1٤٠٤ به حدود 1٠٠ 
میلیون تن برســد. در حال حاضر ایران یازدهمین کشــور بزرگ 
تولیدکننده ســیمان در دنیاست. کشورهای چین، آمریکا و هند، 
سه کشــور بزرگ تولیدکننده ســیمان در دنیا هستند. در حال 
 حاضر هیچ مجوزی برای واحدهای جدید تولید سیمان در کشور 

صادر نمی شود.
در بخــش های دیگر این گــزارش مرکز پژوهش های مجلس به 
بررسی قیمت سیمان در بازارهای منطقه پرداخته و اعالم داشته: 

قیمت ســیمان در بازارهای منطقه ای در سال های اخیر به طور 
متوســط ۷٠ - ٦٠ دالر بر تن )معادل هر کیلوگرم 1٦٢٥ تومان 
با احتســاب دالر ٢٥٠٠٠ تومانی( بوده است. این در حالی است 
که قیمت فروش سیمان در کشور )مصوب وزارت صنعت، معدن 
و تجارت( در سال های اخیر حدود 1٥ - 1٠ دالر بر تن )معادل 
هر کیلوگرم ٣1٢/٥ تومان با احتساب دالر ٢٥٠٠٠ تومانی( بوده 

است.
در این گــزارش با تصریح بر این نکته که حضور واســطه ها در 
صنعت سیمان چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات 
یکــی از چالش های بزرگ این صنعت به حســاب می آید، بیان 

شــده: واســطه ها ســیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب 
کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتســاب هزینه 
حمل و نقل و سود در بازار عرضه می کنند. بنابراین سود حاصل 
از شکاف قیمتی میان قیمت ســیمان در درب کارخانه و قیمت 
آن در بازار به جیب واسطه ها سرازیر می شود. نقش مهم واسطه 
ها به این دلیل اســت که با قدرت مالی آنها، تولیدکنندگان اقدام 

به فروش محصول خود به صورت نقدی به واسطه ها می کنند.
این در حالی است که مصرف کنندگان واقعی، امکان خرید نقدی 
از درب کارخانــه و به میزان باال را نداشــته و مجبور هســتند تا 
تأمین سیمان مورد نیاز خود را از طریق واسطه ها و سپس توزیع 
کنندگان انجام دهند. در ســال های اخیر به دلیل افزایش قیمت 
حمل و نقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بســته بندی سیمان 
)کیسه سیمان( اقدامات سودجویانه ای را برخی واسطه ها انجام 
داده اند و اصالح نظام توزیع این کاالی اساسی در کشور را بیش 

از پیش مورد توجه قرار داده است. 
در حوزه صادراتی نیز، در گذشــته واسطه ها )بازرگانان( ایرانی و 
غیرایرانی به خرید ســیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به 
صورت ریالی اقدام کرده و آن را به صورت ارزی یا ریالی صادر می 
کردند و به دلیل رواج کارت های بازرگانی یکبار مصرف، ارزی از 
محل صادرات ســیمان به کشور باز نمی گشت که پس از اصالح 
سیاســت های ارزی توســط بانک مرکزی و همچنین نظارت بر 
روند صدور کارت های بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی مرتفع 
شــده اســت و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان نیز اقدام به 

صادرات محصوالت خود می کنند.

چرا تجارت با چین به انتقال دانش فنی کمکی نمی کند؟

تجارت با چین درون صنعتی نیست 

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

دالیل آشفتگی بازار سیمان

تحلیلی از روند افزایشی بازار خودرو

چسبندگی قیمتی خودرو و دالر در بازار داخل
ترقی اقتصادی : بازار خودروهای داخلی، به تعبیری که سال های 
اخیر روزنامه نگاران و خبرنگاران آن را در رســانه ها باب کرده اند 
ترمز بریده است و تخت گاز به پیش می رود. داده ها از بازار نشان 
می دهد که قیمت برخی از خودروهای ساخت داخل طی یک ماه 
اخیر، از ٢٠ تا ٣٠ میلیون تومان افزایش یافته و به نظر می رســد 
که روند افزایشی قیمت در برخی تولیدات ادامه دار است. در یک 
نمونه، خودروی ســواری پژو تیپ ٥ که ماه گذشــته در چنین 
روزهایی، تا ٢۷٠ میلیون تومان در بازار معامله می شد، طی اولین 
هفته از شــهریورماه به بیــش از ٣٠٠ میلیون تومان و در برخی 
معامــالت، تا ٣٠٥ میلیون تومان افزایش یافته اســت. خودروی 
ســواری پراید 111 نیز در حالی طی هفته اول مرداد ماه امسال 
حدود 1٣٨ میلیون تومان خرید و فروش می شد که در هفته اول 

شهریور ماه تا 1٥٥ میلیون تومان برای آن قیمت خورده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دلیل جهش ناگهانی قیمت ها 
در بــازار خودروهای داخلی را افزایش دوباره نــرخ دالر در بازار 
آزاد می داند. به گفته محمدرضا نجفی منش، قیمت تمام کاالها 
و خدمات در ایران، چســبندگی معنــی داری با نرخ دالر در بازار 

آزاد دارد و خودرو ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گفته نجفی منش، قیمت کارخانه خودروها در داخل کشــور 
در مقایســه با آنچه که در بازار معامله می شود، به مراتب پایین 
است و از این رو، امروز خودروسازها با ضرر و زیان در حال تولید 
هستند به طوری که تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای 
ساخت داخل به ٥٠ تا 1٥٠ میلیون تومان رسیده است. او در ادامه 
تصریح می کند که خودروسازها از افزایش قیمت ها در بازار خودرو، 
منفعتی نمی برند و در حالی با زیان و ضرر مشــهود و قابل توجه 
به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی آنها به قطعه سازها نیز 

امکان پذیر نیست.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه افزود: تا هر زمان 
که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در بازار 
صعودی اســت و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، می توان 
منتظر سقوط قیمت ها در بازار خودرو بود یا نه، به دلیل ماهیت 
چسبندگی قیمت ها که در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، نباید انتظار 
شوکه آوری از کاهش قیمت  خودرو در مدت زمان کوتاه و فوری 

متصور بود.

پشتیبانی از تولید در بخش صنعت از کجا باید آغاز شود؟

دیپلماسی اقتصادی، مشکل اصلی صنایع ایران

یادداشت
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آسیب های آموزش آنالین چطور کاهش پیدا می کند؟

مشکل بی برقی در چین از کجا آمد و به کجا می رود؟کرونا، تهدیدی جدی برای توسعه انسانی کشورها

چین چراغ ها را خاموش می کند
ترقی اقتصادی : اقتصاد چین در سه ماهه اول سال ٢٠٢1 میالدی رشد 1٨.٣ درصدی را تجربه کرده است . 
 در همین راستا بود که در فاصله ماه های ژانویه تا آوریل گذشته، مصرف کل برق در مناطق صنعتی جنوب 

این کشور تقریبا ٣٠ درصد افزایش پیدا کرد   
احیای اقتصاد چین در دوران پساکرونا که با سرعت در حال انجام بوده، اکنون یک مانع بزرگ را پیش روی 
خود می بیند: نبود برق .  این مساله به دردسرهای بزرگی برای کارخانه های بزرگ در مراکز صنعتی در جنوب 
چین منجر شده است .  کارخانه ها در شهرهایی مثل گوانگژو، فوشان و دونگوان که به تولید محصوالت سطح 
باالی تکنولوژیک شهرت پیدا کرده اند، حاال مجبورند در هفته یک تا سه روز کار خود را تعطیل کنند یا به هر 
شیوه دیگری از برق کم تری استفاده کنند .  این یک دردسر بزرگ زیرساختی است که اگر در کوتاه مدت حل 
نشود تبعات جدی برای اقتصاد چین به همراه خواهد داشت .  کارخانه های این مناطق تولیدکننده محصوالت 

مختلف نساجی، قطعات موبایل، اسباب بازی، خودرو و محصوالت پتروشیمی هستند .  
شــهرهای ذکر شده در استان گوانگ دونگ واقع شــده اند که با تقاضای بسیار باالی برق از سوی صنایع و 
کارخانه های مختلف مواجه است .  افزایش دما و نیز کاهش میزان بارش باران در استان یونان چین که منبع 

نیروی برق آبی مورد نیاز گوانگ دونگ است نیز به مشکالت اضافه کرده است .  
اما یکی از بزرگ ترین عوامل ایجادکننده کمبود برق، تعهدات جهانی است که از سوی دولت مرکزی چین در 
خصوص کاهش آزادسازی کربن ارائه شده است و باعث شده که دولت های استانی و محلی نتوانند مثل سابق 
از زغال سنگ استفاده کنند و به جایش، برق را سهمیه بندی کنند .  در عین حال اعمال محدودیت بر واردات 

زغال سنگ نیز این وضع را تشدید کرده است.
حاال کارخانه ها نگران اند که با توجه به شــرایط جدید، قادر به آماده ســازی سفارش هایشان در موعد مقرر 
نباشند .  اخیرا اعالم شد که ٢1 شهر و منطقه در گوانگ دونگ با سهمیه بندی برق مواجه خواهد شد و مصرف 
برق آنها باید کم شــود وگرنه دسترسی شان به برق قطع خواهد شد .  این در حالی است که گوانگ دونگ در 

بخش جنولی چین واقع شده و دمای باالتری نسبت به برخی مناطق دیگر این کشور دارد.
مایک وانگ مدیر یک کارخانه لوازم الکترونیک در دونگوان که شاهد سهمیه بندی برق بوده، می گوید کارکنان 
کارخانه مجبورند در گرمای ٣٦ درجه از روشــن کردن خنک کننده ها پرهیز کنند وگرنه میزان مصرف برق 
کارخانه از ســطح مجاز باالتر خواهد رفت .  این وضعیت باعث شده که کارایی کارخانه بین ٢٠ تا ٣٠ درصد 
کاهش پیدا کند و آماده سازی سفارشات به تعویق بیفتد. مشکل کم برقی در چین در شرایطی رخ می دهد 
که این کشــور یکی از ســریع ترین موارد احیای اقتصاد در جهان در دوران پساکرونا را تجربه کرده است و 
بخش های صنعت و تولید نیز بیشترین نقش آفرینی را در این راستا داشته اند .  اقتصاد چین در سه ماهه اول 
سال ٢٠٢1 میالدی رشد 1٨.٣ درصدی را تجربه کرده است .  در همین راستا بود که در فاصله ماه های ژانویه 
تا آوریل گذشــته، مصرف کل برق در مناطقی مثل گوانگ دونگ و از هنگ کنگ گرفته تا ماکائو )که به نام 
مناطق خلیج بزرگ معروف شده اند( تقریبا ٣٠ درصد افزایش پیدا کرد .   تازه یک نکته دیگر این است که اوج 
مصرف برق در ماه های جوالی یا اوت خواهد بود و گذر از این دوران بحرانی هم دردسرهای زیادی را به همراه 
خواهد داشت .  همچنین این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که سهمیه بندی اخیر برق بیشتر کارخانه ها را 
تحت تاثیر قرار داده و ادارات دولتی و منازل از قطعی برق در امن بوده اند .  حاال برنامه این است که مازاد برق 
از اســتان هایی مثل گوییژو و یونان به گوانگ دونگ منتقل شود و در پنج سال آینده نیز ظرفیت تولید برق 
به میزان ٤٠ درصد افزایش پیدا کند .   در این میان، اســتان های مختلف چین تحت فشار هستند تا میزان 
آزادســازی دی اکســید کربن را کاهش بدهند .  این بخشی از برنامه دولت مرکزی برای آن است که تا سال 
٢٠٦٠ میالدی به هدفش یعنی استفاده صفر از کربن برسد .  با این حال، تالش برای گسترش کارخانه های 
تولید خودروهای برقی در چین نیز می تواند در پنج سال آینده همچنان تقاضا برای برق در این کشور را باال 
نگه دارد .  از بخش های دیگری که همچنان به برق زیادی نیاز دارد می توان به ساخت و ساز، تولید لوازم برقی 
تولید اســباب بازی و تولید لوازم و لباس ورزشــی اشاره کرد .  در حال حاضر، دولت های محلی مشغول ارائه 
یارانه به شرکت ها هستند تا آنها را به تولید برق مخصوص خودشان تشویق کنند .  اما در شرایط پساکرونایی 
فعلی که تقاضای صادرات باال رفته است، مواجهه با مشکل کمبود برق عمال یک مانع بزرگ پیش راه تولید 
است .  دولت چین همچنین در تالش است که جلوی استخراج غیرقانونی رمزارزها را که برق زیادی مصرف 
می کنند بگیرد .   نکته دیگر این است که برخی از کارخانه های بزرگ تولیدی چین دردسر کم تری در مواجهه 
با کمبود برق دارند و با ژنراتورها به کار خود ادامه می دهند .  اما تولیدکنندگان کوچک تر چاره ای جز کاهش 

تولید ندارند .  آسیب دیدن این تولیدکنندگان کوچک، خودش آسیب بزرگی به اقتصاد چین خواهد بود .  

هرچند تعطیلی مدارس   : ترقی اقتصادی 
پیامدهای آنی اقتصــادی ندارد، اما با متاثر 
کردن توسعه انســانی، در طوالنی مدت بر 
اقتصادها و آینده کســب وکارها موثر است. 
کشــورها برای کاهش آسیب های آموزش 

همگانی به طور آنالین چه کردند؟
کرونا چالشــی بی سابقه برای سیستم های 
آمــوزش رســمی در همه کشــورها بود  و 
هم چنــان ادامــه دارد.  با وجود توســعه 
واکسیناسیون، بروز  ســویه های دیگر این 
بیماری، تمدید دورکاری ها و تعطیلی کالس 
ها را به همراه دارد. براساس گزارش سازمان 
ملل در ســال ٢٠٢٠، گسترش کووید-1٩ 
٩٤ درصد از فضاهای یادگیری را تحت تاثیر 
قرار داد.  هرچند آمــوزش های مجازی در 
این دوره رایج شد اما در بسیاری از کشورها 
مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا 
٦٠ درصد از والدین موفق نشدند جایگزینی 
برای مدارس و مراکــز مراقبت های روزانه 
پیــدا کنند. پیامدهای اقتصــادی فوری در 
تعطیلی سیستم های آموزش رسمی  کمتر 
ملموس اســت اما در طوالنی مدت،  کاهش 
بهره وری آموزش توسعه انسانی کشورها را 

تهدید می کند.
تجربه کشورها

اندونزی
در اندونزی برای آمــوزش از راه دور، طرح 

»مدرســه در خانه« اجرا شد. به این ترتیب 
که فرایند یادگیری از مدرسه به خانه منتقل 
شــده است. در این طرح یادگیری بر مبنای 
تعامل مســتقیم بین دانش آموز و معلم در 
بســترهای آنالین است و از فرم های آنالین 
مثل کنفرانس و چت اســتفاده می شــود. 
دولت اندونزی به تازگی آیین نامه ای صادر 
کرده تا بودجه عملیاتی مدارس برای خرید 
بســته های داده افزایش پیــدا کند چراکه 
مدارس در این کشــور هنوز نمی توانند به 
طور کامل طرح مدرســه در خانــه را اجرا 
کنند. آنتن دهی نامناســب از موانع اجرای 
این طرح اســت. در این طرح همکاری بین 
معلمان و والدین در مــدارس ابتدایی برای 
اجرای یادگیری آنالین ضروری است و نباید 
والدین تصور کنند فقط پشــتیبانی سخت 
افــزاری از فرزندان مثل تهیه تلفن همراه یا 
لپ تاپ کافی اســت. در این طرح مشارکت 
والدین و فعال بــودن دانش آموزان، تجربه 
تدریــس آنالین در معلمان و درک آن ها از 
فناوری اطالعات و ارتباطات چالش برانگیز 

بوده است.
آلمان

تجربه آلمان نشــان می دهد معلمانی که از 
پیش منابع نرم افزاری را در اختیار داشــته 
و بــا تدریس با آن ها آشــنا بودند، عملکرد 
بهتری را ثبت کردند. معلمانی که در آزمون 

آنالین اســتاندارد عملکرد بهتری داشــتند 
گــزارش دادند در حین تعطیلی مدرســه، 
ارتباط خــود را با دانش آمــوز حفظ کرده 
و تدریــس انطباقی آنالین را بیشــتر انجام 
دادند. یک نظر ســنجی در این کشــور که 
توســط اتحادیه آموزش آلمان انجام شــده 
نشان می دهد به طور تقریبی ٩٨ درصد از 
معلمان در این کشور از رسانه های ارتباطی 
دیجیتال برای انجام کارهای غیر از آموزش 
اســتفاده می کردند. این نشان می دهد تا 
زمانی که دستگاه های دیجیتالی مثل تلفن 
های همراه در دســترس دانــش آموزان و 
والدیــن آن ها بوده، برقراری ارتباط به طور 

کلی امکان پذیر بوده است.
چین

چین، کــه زودتر از دیگر کشــورها با همه 
گیری کرونا درگیر شــد، مدارس را تعطیل 
اما یادگیری دانش آموزان به طور آنالین را 
برقرار کرد. شــکل گیری گروه های والدین 
در نرم افزارهایی مثل وی چت، دسته بندی 
وظایف یادگیری در هر روز و آموزش دانش 
آموزان در مورد روش های مطالعه در منزل 
تعامــل از راه دور معلمــان و والدین، ارائه 
دانش پیشــگیری از اپیدمــی، تهیه تمرین 
های دانش آموزان و ســمینارهای تدریس  
و ارائه گــزارش هفتگی کار بــه مدیران از 

اقدامات چین در این دوره بوده است.

استرالیا
استرالیا در دوره همه گیری کرونا بر تقویت 
اقتصادی افراد آسیب پذیر تمرکز کرد. طرح 
این کشــور برای آموزش همگانی، یادگیری 
در خانــه نام دارد. تجربه اســترالیا نشــان 
می دهد دانش آموزان با ســوابق اقتصادی 
و اجتماعی پایین بیشــتر در معرض آسیب 
دیدن از همه گیری کرونا و اثر آن  توســعه 
انسانی اند. هم چنین تعطیلی مدارس خطر 
نابرابری های آموزشــی را بیشــتر کرده که 
نتایج منفی اجتماعی و عاطفی و رفتاری را 

در پی دارد.پژوهشــگران با توجه به تجربه 
این کشــورها توصیه کردند ســطح سواد و 
دانش دیجیتال والدین و معلمان برای بهبود 
عملکــرد آن ها در تحصیــل دانش آموزان 
افزایش پیا کند. توجه بیشتر بر نقش والدین 
در دوره همــه گیری کرونا بــرای افزایش 
بهره وری دانش آمــوزان در دوره تحصیل، 
آمــوزش والدین با نرم افزارهــای مربوط و 
چگونگی ارتباط گرفتــن والدین و معلمان، 
از راهکارهایی اســت که در این باره توصیه 

شده است.

گزارش

ترقی اقتصادی : ایجاد یک دولت دموکراتیک مدرن 
در افغانستان که در آن دستور دولت به طور یکنواخت 
در سراســر کشــور اجرا شــود، مســتلزم بازه زمانی 
چندین ســاله و دهه ها زمان است. امری که بر خالف 

ذات جغرافیایی و قومی مذهبی این کشور است.
تصرف افغانستان توسط طالبان نگرانی در مورد خروج 
ده هــا هزار امریکایــی، متحــدان و افغان هایی که در 
سراســر این کشور سرگردان شــده اند را افزایش داده 
اســت. نجات آنها باید اولویت فوری ما باشــد. هنری 
کیســینجر، در یادداشــتی مفصل در اکونومیست به 
تحلیل وضعیت افغانســتان پرداخته اســت. این متن 

خالصه ترجمه شده از مقاله او است.
نگرانی اساســی تر این اســت که چگونــه امریکا در 
تصمیم گیری خود را مجبور به عقب نشــینی کرد آن 
هم بدون هشدار یا مشــورت با متحدان یا افرادی که 
مستقیماً در ٢٠ ســال فداکاری مشارکت داشته اند و 
چرا چالش اساسی افغانستان به عنوانی انتخابی میان 
کنترل کامــل یا خروج کامل از آن تصور شــده و به 

مردم ارائه شده است. مسئله ای اساسی که تالش های 
ضدشــورش از ویتنــام تا عراق را بیش از یک نســل 

متوقف کرده است.
 وقتــی ایاالت متحــده جان ارتش خــود را به خطر 
می انــدازد، اعتبار خــود را به خطر انداخته اســت و 
کشــورهای دیگر را درگیر می کنــد، بنابراین باید این 
کار را بر اساس ترکیبی از اهداف استراتژیک و سیاسی 
انجام دهد. اســتراتژیک برای روشن ساختن شرایطی 
کــه ما برای آن می جنگیم و سیاســی بــرای تعریف 
چارچوب حاکمیتی برای حفــظ نتیجه هم در داخل 
کشــور مربوطه و هم در ســطح بین المللی. امریکا در 
تالش های ضد شورشی خود به دلیل ناتوانی در تعیین 
اهداف دســت یافتنی و پیوند آن با روند سیاسی پایدار 

بازمانده است.
اهــداف نظامی بیــش از حد مطلق و دســت نیافتنی 
و اهداف سیاســی بیش از حد انتزاعــی بوده اند. عدم 
پیوند آنها با یکدیگــر، امریکا را درگیر منازعات بدون 
نقطــه پایانی قابل تعریــف کرده و باعث شــد که در 

داخل کشــور باتالقی از اختالفــات داخلی رخ دهد. 
ما در میان حمایت گســترده مردم در پاسخ به حمله 
القاعده به امریکا وارد افغانستان شدیم. مبارزات نظامی 
اولیه با اثربخشــی زیادی پیروز شد. طالبان اساساً در 
پناهگاه های پاکســتانی زنده ماندنــد. از همان جا با 
کمک برخی از مقامات پاکســتانی شورش هایی را در 

افغانستان به راه می انداختند.
اما با فرار طالبان از این کشــور، ما تمرکز استراتژیک 

خود را از دســت دادیم. ما خــود را متقاعد 
کرده بودیم که در نهایت با ایجاد افغانستان، 
یک دولتــی مدرن با نهــادی دموکراتیک و 
دولتی که بر اســاس قانون اساسی حکومت 
خواهــد کرد این کشــور می توانــد از ایجاد 

مجدد پایگاه های تروریستی جلوگیری کند.
چنیــن امــر خطیــری برنامه زمانــی قابل 
تطبیقی با فرایندهای سیاســی امریکا ندارد. 
سال ٢٠1٠، در مقاله ای در پاسخ به افزایش 
نیروها در افغانســتان، من نسبت به روندی 
طوالنی و طاقت فرســا هشدار دادم که حتی 
افغان های غیرجهانی را هم علیه کل تالش ها 
برانگیزد. چرا که افغانستان هرگز یک دولت 
مدرن نبــوده اســت. دولتمندی مســتلزم 
احساس تعهد مشترک و تمرکز قدرت است. 
اما خاک افغانســتان غنی از عناصر متعدد و 

فاقد این موارد است.
ایجــاد یک دولــت دموکراتیک مــدرن در 
افغانســتان که در آن دســتور دولت به طور 
یکنواخت در سراسر کشور اجرا شود، مستلزم 
بازه زمانی چندین ســاله و دهه ها زمان است. 
امری که بر خــالف ذات جغرافیایی و قومی 

مذهبی این کشور است.
همین موارد و عدم دسترســی و عدم وجود 
مرجــع مرکزی، در وهله اول این کشــور را 
تبدیــل به پایگاهی جذاب برای شــبکه های 
تروریســتی کرده اســت. مردم افغانســتان 
همیشــه به شــدت در برابر تمرکز مقاومت 

کرده اند.

بی تدبیــری امریکایی ها باعث ناامیــدی بین متحدان 
تشــویق دشمنان و ایجاد ســردرگمی در بین ناظران 
خواهد شــد. دولت بایدن هنــوز در مراحل اولیه خود 
اســت. این کشــور باید فرصتی برای توسعه و حفظ 
اســتراتژی ای جامع ســازگار بــا نیازهــای داخلی و 
بین المللی داشته باشــد. دموکراسی در تضاد جناح ها 

تکامل پیدا می کند.

ترقی اقتصادی : توقف فعالیت برنامه های مختلف در چین به بهانه امنیت ملی 
باعث شده هند در سال ٢٠٢1، سرمایه خارجی بیشتری جذب کند.

اســتارتاپ های هندی در هشت ماه گذشته از ســال ٢٠٢1، ٢٠ میلیارد دالر 
ســرمایه از ســرمایه گذاران خارجی جذب کردند. مانی کنترل نوشــت، ٢٠.٢ 
میلیارد دالر ســرمایه در ٥۷٦ قرارداد در اکوسیستم استارتاپی هند جذب شده 
است. این درحالی اســت که در سال ٢٠1٩، در ٨۷٨ قرارداد، 1٣ میلیارد دالر 
ســرمایه عاید استارتاپ های هندی شده بود. میانگین معامالت در سال ٢٠٢1 
بیش از ٣٥ میلیون دالر بوده است که نشان می دهد سرمایه گذاران به سرمایه 

گذاری در کسب وکارهای نوپا بیش از گذشته تمایل نشان می دهند.
جذب ســرمایه اســتارتاپ های هندی زمانی از مرز ٢٠ میلیارد دالر عبور کرد 
که اســتارتاپ زتِورک،  موفق شــد 1٢٠ میلیون دالر ســرمایه جذب کند. هم 
چنین بزرگترین قراردادهای ســال جاری در اکوسیستم استارتاپی هند، مربوط 
به شرکت بایجوس و ایرودیتوس در حوزه یادگیری آنالین، زومات و سوئیگی در 
حوزه تحویل غذا و یک شــرکت پرداخت است که در مجموع ٣.٨ میلیارد دالر 

سرمایه خارجی جذب کرده اند.
شتاب توسعه اقتصاد دیجیتال، از دالیل عمده رونق سرمایه گذاری در استارتاپ 
های هندی اســت. هم چنین شــرایط چین و محدودیت های اقتصادی داخلی 
و تنش های بین المللی مربوط به آن، توجه ســرمایه گذاران جهانی را به هند 
جلب کرده است. توقف فعالیت برنامه های مختلف در چین به بهانه امنیت ملی 

فرصت های بسیاری را برای کارآفرینان هندی فراهم کرده است. 

براســاس گزارش استارتاپ بلینک، اکوسیستم اســتارتاپی هندوستان در سال 
٢٠1٩، هفدهمین رتبه را کســب کرد. در سال ٢٠٢٠، با کاهش جذب سرمایه 
گذاری خارجی و به دلیل شــوک ناشــی از همه گیری کرونا، هند در رتبه ٢٣ 
جهان قرار گرفت اما در سال ٢٠٢1، این کشور دوباره در بین ٢٠ کشور نخست 
جهان از نظر کمیت، کیفیت و فضای مناســب توسعه استارتاپ هاست. بنگلور، 
نخستین شهر هند و دهمین شهر جهان از نظر امکانات توسعه استارتاپی است. 
دهلــی نو، بمبئی، پونا، حیدرآباد، چنای، احمد آباد و جیپور در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند.

تحلیل هنری کیسینجر از وضعیت طالبان در افغانستان

چرا آمریکا در افغانستان شکست خورد؟

توجه سرمایه گذاران خارجی به استارتاپ های هندی

جذب بیش از 2۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال 2۰21



صفحه
آخــر

صاحب امتیاز و مد   یر مسئول: حورا خاکد   امن
سرد   بیر: امیر اسماعیل کاظمی

توزیع: شرکت پیام آوران پارس ایرانیان
چاپ: کارگر

آد   رس: خیابان سمیه، بین سپهبد    قرنی و نجات اللهی، شماره 23۱، واحد   8

تلفن: 888533۷۱
فکس: 888533۷5

taraghieghtesadi@gmail.comایمیل:

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره ۱۰9 - نیمه اول شهریور ۱4۰۰

ترقی اقتصاد   ی د   ر ۱5۰ کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : علیرضا کرمانی می گوید: افزایش محدودیت ها، قرنطینه های خانگی 
و زندگی کردن در محیط ایزوله نه تنها بر بزرگساالن، بلکه بر کودکان هم فشار عصبی 
و روانی زیادی وارد می کند. طوالنی شدن این روند به مرور زمان در قالب خشونت  بروز 

خواهد کرد؛ در قالب جامعه  کم صبر و تحمل و خشن.
این جامعه شناس و پژوهشــگر حوزه کودک و نوجوان درباره تاثیر کرونا بر فرهنگ به 
طور مشخص به بررســی این موضوع در گروه سنی کودکان و نوجوانان پرداخت و در 
ادامه اظهار کرد: هرچند در ابتدای شیوع بیماری، بسیاری از متخصصان گمان می کردند 
ویروس کرونا کودکان را مورد حمله قرار نمی دهد، اما به مرور زمان مشــخص شد تأثیر 
آن بر کودکان تنها کمتر از بزرگســاالن است. از آن جایی که کیفیت زندگی کودکان یا 
منابع، امکانات و قدرت در اختیار جامعه  بزرگسالی است، و علی رغم باور پزشکی مبنی  بر 
تأثیرگذاری کمتر ویروس بر کودکان، این محدودیت فضای زیست ممکن است آسیب 

عمیق تر و وسیع تری بر کودکان بگذارد. 
او تاکید کرد: مهم ترین تأثیری که محدودیت فضای کنش در آینده  کودکان و نوجوانان 
می گذارد، »فشار روانی و عصبی« است. طبق آن چه آمارها و مشاهدات گواهی می دهد 
حضور نوجوانان در اعتراضات اخیر بود. این افراد به اقتضای شــرایط سنی شان، نیازمند 
محیطی هســتند که بتوانند فریاد بکشند و به نوعی انرژی شان را تخلیه کنند، اما تمام 
فضاهایی که این امکان را فراهم می کنند، از آن ها دریغ شده است. پس بسیاری از آن ها 
به سمِت این اجتماعات اعتراضی خودجوش سوق داده شدند. کما این که اکثر کودکان و 

نوجوانان به دنبال محیطی هستند تا در آن فشار انباشته بر خود را تخلیه کنند.
کرمانی در ادامه افزود: آن ها حّتی در رســوم مذهبی همچون تاسوعا و عاشورا شرکت 
می کنند تا در قالب عزاداری به نوعی رهایی برســند؛ هرچند اغلب خانواده ها به جهت 
حفظ پروتکل های بهداشــتی از حضور آن ها ممانعت می کنند. در دهه  اول ماه محرم 
امســال، تنش های بسیاری بر ســر حضور یا عدم  حضور در هیئت های مذهبی، میان 
نوجوانان و والدین صورت گرفت؛ بدین صورت که نوجوانان به شرکت در مراسم تمایل 
داشتند اما پدر یا مادر که از مخاطره  تجمع ها آگاه بودند، از رفتن فرزندشان جلوگیری 

می کردند.
مدیرکل اســبق آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین 
تاکید کرد: آثار طوالنی مدت کرونا به طور مستقیم بر خشونت های رفتاری نوجوانان قابل 
تشــخیص نیست اما زمانی که جامعه ای به لحاظ اقتصادی دچار مشکل، فروپاشی و یا 
نزول می شود، به طور حتمی بر روی تمام اجزاء از جمله کودکی اثر می گذارد. کرونا باعث 
شــد تا »فقر« با  شدت بیشــتری در جامعه فراگیر شود و تعداد خانواده هایی که رسماً 
فقیر شده اند بسیار افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش هایی که بارها منتشر شده، 
خانواده هایی که کمتر از 1٠ میلیون تومان در ماه درآمد داشته  باشند، زیر خط فقر قرار 
می گیرند. به نظر می رسد اگر تا پیش از کرونا، 1٠درصد خانواده ها فقیر بودند، حاال بیش 
از ٥٠ درصد خانواده ها فقیر شــده اند. و از آن جایی که میان »فقر« و »فســاد« ارتباط 
مســتقیمی وجود دارد، با بیشتر شدن فقر، بزهکاری و نابهنجاری نیز در جامعه بیشتر 
می شود. شرایط اقتصادی نابسامان، افراد کم توان از جمله کودکان را مجبور می کند تا 
برای تأمین زندگی شان ناچار به سرقت شوند. جدا از این که این خشونت اجتماعی رایج 

از کودکان افرادی پرخاشگر و ناهنجار می سازد، گرفتاری  های اقتصادی بزرگساالن باعث 
می شود که مراقبت های والدین هم کمتر شود.

کرمانی سپس درباره  تأثیرات فاصله  بلندمدتی که میان کودکان و اجتماع افتاده است 
نیز چنین بیان کرد: در بررسی این معضل، دو منظر مورد بررسی  است؛ یکی مشکالتی 
که آموزش کــودکان، دانش آموزان و ارزش های مربوط به آن را درگیر کرده، و دیگری 
اتفاقاتی  که خود نفس آموزش را دستخوش تغییرات زیادی کرده است. همان طور که از 
ابتدای پاندمی کراراً گفته شده، یکی از مهم ترین پروتکل های پیشگیری از ابتال به کرونا، 
قطع تماس های فیزیکی میان افراد، حذف یا به حداقل رســاندن هرگونه تجمع است. 
به همین علت، فضاهایی که می توانســتند مناسب رشد کودکان باشند، مانند مدرسه، 
زمین های بازی، کالس ها و پارک ها از آن ها دریغ شــدند. این فضاها بسترهایی بودند 
که کودکان می توانســتند براســاس ارزش های خودشان در آن ها فعالیت کنند و لذت 
ببرند. بر همین اساس، کرونا عرصه  زندگی و زندگی کردن را برای کودکان تنگ کرد و 
به عبارتی، زیست جهان کودکی را، که پیش از آن محدود بود، محدودتر کرد. تا پیش از 
کرونا، کودکان عالوه بر خانه، در فضاهای آموزشی و تفریحی )مثل زمین بازی، محالت، 
پارک ها و...( حاضر می شدند و با همساالن خود ارتباط می گرفتند، اما بعد از شیوع کرونا 

از این امکانات محروم شدند.
او همچنین درباره  تغییر رویه  آموزش تا این مرحله از پاندمی این طور توضیح داد: پس 
از کرونا، اتفاقات خوب و بد زیادی پیش  روی حوزه  آموزش قرار گرفت. مهم ترین اتفاق 
خوب در آموزش این بود که پس از تعطیلی مدارس، دانش آموزان این امکان را داشتند 
که از طریق اینترنت درس ها را فراگیرند و همین مســئله فراغتی را برای آنان حاصل 
کرد. اگرچه این اوقات را نمی شــد در مکانی به جز خانه ســپری کرد، ولی بسیاری از 
دانش آموزان این فرصت ها را برای مطالعه  کتاب های داستانی، رمان  و آموزش زبان های 
خارجی غنیمت دانستند. اما به طور کلی، به نظر می رسد مدرسه ها علی رغم ضعف های 

بسیار، انضباطی داشتند که پیشرفت تحصیلی را به مراتب سهولت می بخشیدند؛ چراکه 
بعد از تعطیلی مدارس، کیفیت تحصیلی دانش آموزان افت زیادی کرد. تمام این نظرات 
سویه هایی مثبت و منفی  است که  کرونا بر زیست جهان کودکی داشته و تأثیرات بسیاری 

از آن ها همچنان آشکار نیست و در آینده هویدا می شود.
این مدیر پژوهشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره  تاثیر تألمات روحی و روانی 
فوت بســتگان بر کــودکان و نوجوانان نیز گفت: آمار مرگ ومیر بــر اثر کرونا، بیش از 
بزرگساالن بر روی کودکان اثرگذار است؛ چراکه معموالً بزرگساالن زودتر فوت می کنند 
و کودکان تنها می مانند؛ بنابراین تبعات منفی مرگ بر جامعه  کودکی به مراتب بیشتر 
از بزرگســالی  است. اغلب کودکان با نبود پدر و مادر دست وپنجه نرم می کنند. تبعات 
بی سرپرست یا اصطالحاً یتیم شــدن، در جوامع ماقبل مدرن، به ظاهر چندان آزارنده 
نبود؛ چراکه خانواده ها گسترده بودند و بعد از والدین، سرپرستی کودکان به پدربزرگ 
و مادربزرگ واگذار می شد. اما در جوامعی که خانواده به صورت هسته ای  است، خصوصٌا 
جوامع شهری شــده  امروزی که خانواده ها اغلب به دلیل انتقــال و مهاجرت از هم دور 
شــده اند، انتقال حضانت فرزندان چندان ممکن نیست و اختالفات طبقانی، فرهنگی 
و گفتمانی بســیاری را به دنبال دارد. الزم به ذکر اســت در جوامعی که مدرنیته اتفاق 
ناقصی بوده، مانند جامعه  ما که نهادهای تکمیلی در آن متناســب با خانواده  هسته ای 
نیست و ســازوکارهای نهادین حمایتی برای نگهداری از کودکان بی سرپرست تمهید 
نشــده و نهاد جایگزینی وجود ندارد، از دســت دادن والدین، مصیبت دردناکی خواهد 
بود. بسیاری از سویه ها و تأثیرات مرگ ومیرهای بیماران مبتال به کرونا، در حال حاضر 
نهفته است و در آینده نمایان می شود. کرمانی درباره  تغییر سبک مصرف بعد از کرونا 
در خانواده ها هم بیان کرد: تبیین کننده  بســیاری از رفتارهای اجتماعی، اقتصاد است. 
زمانی که اقتصاد دچار نزول و نابسامانی شود، الگوهای مصرف هم کاهش پیدا می کند. 
کاهش ســطح مصرف، خصوصاً در مصارف فرهنگی به مراتب بیشتر می شود. حّتی در 
وضعیت اقتصادی عادی هم خانواده ها خرید پوشــاک را نسبت  به کاالیی مانند کتاب 
ارجــح می دانند و برطرف کردن نیازهای فرهنگی  را به تعویق می اندازند. متأســفانه از 
آن جایی که قدرت دست بزرگساالن است، خانواده ها در شرایط بحرانی ترجیح می دهند 
نیازهای اولیه و اصلی فرزندان را فراهم کنند. گواه این شرایط نیز تعطیلی انتشاراتی ها 
و کتاب فروشی های مختلفی  است که مشتری چندانی ندارند. این جامعه شناس و فعال 
فرهنگــی حوزه ادبیات کودک و نوجوان در پایان با اشــاره به نبود هیچ گونه برنامه ای 
برای واکسیناســیون بچه ها گفت: نبود برنامه ریزی درست و کافی برای واکسیناسیون 
جوان ترها ترس ایجاد می کند. این که نوجوانان گمان کنند در جامعه رها شده اند و کسی 
به فکر آن ها نیســت، احســاس بدی را در وجودشان ایجاد می کند اما متأسفانه غفلت 
از این قشــر در بزنگاه های اجتماعی و تاریخی، امر جدیدی نیست. در روایات مختلف 
تاریخی آمده که در بسیاری از قحطی ها و بیماری ها، بسیاری از بزرگساالن کودکان شان 
را می خورده اند. شــاید عجیب نباشد اگر بگوییم شــکل دیگری از آن توحش در حال 
شکل گیری  است. در روابط قدرت، فرادستی از آن بزرگساالن است. هرچند میزان خطر 
کرونا برای افراد مسن بیشتر است اما سویه های جدید بیماری بر بچه ها نیز اثرگذار بوده 

و می بایست برنامه ریزی درستی برای واکسیناسیون این قشر تدوین شود. 

کرونا با بچه ها چه می کند؟

ترقی اقتصادی : تکلیفی که آرنــت روزی خود را ملزم به 
انجامش می دید، حال تکلیف ماســت-تحمل باری که قرن 
حاضر بر دوش مان گذاره، بــاری که نه وجودش را انکار و نه 

مطیعانه سنگینی اش را تحمل کنیم.
هانا آرنت بی شــک یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان قرن 
بیستم است؛ فیلسوفی که آثار مهمی در  فلسفه سیاست به 
جای گذاشــته و نقش او در این زمینه بر هیچ کس پوشیده 
نیســت؛ اما چرا امروزه همچنان باید به آرای آرنت رجوع کرد و اندیشــه های او را مورد توجه قرار 
داد؟ ریچارد. جی. برنشتاین در کتاب کوچک »چرا هانا آرنت را باید امروز خواند؟« سعی کرده به 
این پرسش پاسخ دهد. همان طور که در معرفی کتاب آمده است: »اخیرا عالقه به آثار هانا آرنت در 
جهان به طرز شگفت آوری جان تازه به خود گرفته است. آرنت نسبت به گرایش های شوم موجود 
در حیات معاصر که همچنان بر گلوی جهانیان پنجه می فشارد و جهان را با تهدیدهای جدی مواجه 
می سازد، ســخت ژرف نگر و تیزبین بود. او مفهومی از سیاست و آزادی همگانی ارائه می دهد که 

مالکی است انتقادی جهت داوری درباره چیستی نابه سامانی سیاست در عصر حاضر.«
ریچارد جیکوب برنشتاین نویسنده این کتاب متولد 1٤ مه 1٩٣٢ فیلسوف و از استادان فلسفه در 
مرکز ورا لیست دانشگاه نیو اسکول نیویورک است که آثارش شامل طیف گسترده  ای از موضوعات 
و سنت های فلسفی از جمله عمل گرایی آمریکایی، نئوپراگماتیسم، نظریه انتقادی، ساختارشکنی 

فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی و هرمنوتیک می شود.
او معتقد است که آرنت را باید امروز خواند؛ زیرا بینش نافذش به ما یاری می رساند که هم درباره 
ظلمتی که عصرمان را فرا گرفته است بیندیشیم و هم درباره سرچشمه های روشنایی. برنشتاین 
اندیشه آرنت را درباره مباحثی چون: بی تابعیتی و پناهجویان؛ حق برخورداری از حقوق؛ نژادپرستی 
و تفکیک نژادی؛ نقد آرنت از صهیونیسم: معنای پیش پا افتادگی شر؛ روابط پیچیده میان حقیقت 
دروغ: قدرت و خشونت: سنت روح انقالبی؛ و نیاز مبرم هریک از ما برای پذیرش مسئولیت در قبال 
حیات سیاسی مان در قالب فصول کوتاه در کتاب مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد؛ موضوعاتی 
که در جهان امروز همچنان مبتالبه هستند و نمی توان ساده از کنارشان گذشت. در حقیقت او در 
این کتاب کوتاه به شکلی اجمالی و خالصه به بخش بزرگی از کارهای آرنت توجه داشته و تالش 
کرده اســت از میان این آثار وسیع چکیده ای خواندنی و مورد استفاده برای جهان امروز استخراج 
کند. برنشتاین آخرین سطرهای کتاب خود را این طور به پایان می رساند: »تکلیفی که آرنت روزی 
خود را ملزم به انجامش می دید، حال تکلیف ماســت؛ تحمل بــاری که قرن حاضر بر دوش مان 
گذارده، باری که نه وجودش را انکار و نه مطیعانه سنگینی اش را تحمل کنیم. جا دارد که آثار آرنت 
امروزه روز خوانده شود زیرا که او در فهم خطراتی که همچنان ما را تهدید می کنند، بسا بصیر بود 
و ما را از بی اعتنایی به امور و بدگمانی بر حذر می دارد. او ما را واداشت نسبت به سرنوشت سیاسی 
خود مسئولیت پذیر باشیم. به ما آموخت که ما توانایی با همدیگر عمل کردن، آغازیدن، شروع کردن 
و تالش کردن برای این که به آزادی واقعیت عینی و دنیوی ببخشــیم را داریم. آغازیدن پیش از 
آنکه به یک رویداد تاریخی تبدیل شــود، ظرفیت و توانایی اعالی بشری است: »از منظر سیاسی، 
آغازیدن همسان با آزادی بشر است.« کتاب »چرا هانا آرنت را باید امروز خواند؟« نوشته ریچارد جی 
برنشتاین با ترجمه حمید قانعی )فاضلی( در 1٤٤ صفحه، شمارگان 1٠٠٠ نسخه و قیمت ٢٨ هزار 

تومان به همت نشر آشیان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

 انتشار کتاب »چرا هانا آرنت 
را باید امروز خواند؟« 

فیلسوفی برای تمام فصول...

ترقی اقتصادی : پرونده جشــن مهرگان، دومین 
جشن بزرگ ایرانیان باستان برای ثبت جهانی آماده 
می شــود.  علیرضا حســن زادهـ  رییس پژوهشکده 
مردم شناســی و مجری این طرح ـ در این باره بیان 

کرد: مهرگان پس از نوروز بزرگ ترین جشن ایرانیان 
باستان است که با اعتدال پاییزی، زمان برابری شب 
و روز پیوند داشــته و در دوره هایی از باســتان که 
آغاز پاییز، آغاز ســال نو بوده، برگزار می شده است. 

حســن زاده با بیان این که جشن مهرگان به عنوان 
آیین مشترک ایران و تاجیکستان در فهرست میراث 
جهانی یونســکو قرار خواهد گرفت، افزود: این آیین 
هم اکنون در جوامع روســتایی زرتشــتیان ایران و 

مردم تاجیکســتان اجرا می شود. او مهرگان را آیین 
شــکرگزاری نســبت به نعمت های خداوند دانست 
و بیان کرد: مهرگان گفتمانی اســت که انســان را 
به ایجــاد رابطه صلح آمیز با طبیعــت و قدردانی از 
نعمت های الهی که همان ثروت طبیعی است دعوت 
می کند. عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری اظهار کرد: بررسی این آیین در ایران 

و تاجیکستان در واقع ریشه های فرهنگی و تمدنی 
دو کشور را نشــان می دهد و ثابت می کند که این 
دو سرزمین ریشه های دوســتی جدانشدنی دارند. 
حســن زاده همچنین گفت: در شرایطی که جهان 
آکنده از آسیب های زیست محیطی است این جشن 
انسان را به توسعه پایدار و حفاظت از طبیعت برای 

آیندگان فرامی خواند.

جشن »مهرگان« ثبت جهانی می شود


