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چالش های اصلی صنعت در سال 98

راه های نجات صنعت از مهلکه 
رشـد منـفی

پذیرش ریسک توسط شرکت های پر ریسک

 سایه تجربه 
 موسسات مالی غیرمجاز

برصنعت بیمه
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صفحه 4

ترقی اقتصادی : مطالعه ای که کمیســیون صنایع اتاق تهران با همکاری 
موسســه پژوهش و مطالعات وزارت صمت انجام داد نشان می دهد که عدم 
تعادل در اقتصاد کشــور و وابســتگی بیش از حد بــه صنایع انرژی و منابع 
طبیعــی محور روز به روز به تضعیف شــدن صنایع ســاخت محور با ارزش 
افزوده منجر شده اســت. طبق گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلي 
به قیمت ثابت ســال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣٠٢٢٥ میلیارد ریال 
با نفت و ٥٧٣٤٧٠٢ میلیارد ریال بدون احتســاب نفت رســیده اســت، در 
حالیکه رقم مذکور در ســال قبل با نفــت ٧٤٩٦٠٦٤ میلیارد ریال و بدون 
نفت ٥٨٧٤٧١٩ میلیارد ریال بوده که نشــان از رشــد منفی ٤.٩ درصدي 
محصــول ناخالص داخلــي با نفت و منفی ٢.٤ درصــدي محصول ناخالص 
داخلي بدون نفت در ســال ١٣٩٧ دارد. به این ترتیب، در سال ١٣٩٧ رشته 
فعالیت هاي گروه کشــاورزي منفی ١.٥،  گــروه صنعت منفی ٩.٦  و گروه 
خدمات ٠.٠٢ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. اما چرا این رشد 
منفی شــده است و برای غلبه بر آن باید چه فکری کرد؟ علیرضا کالهی در 
گفتگو با ســایت خبری اتاق تهران این دالیل را توضیح داد. رشد اقتصادی 
کاهش یافته اســت. به گفته برخی همان اتفاقات سال های تحریم در دوره 
احمدی نژاد رخ داده اســت، اما سرعتش بیشتر از آن زمان است. دلیل این 
اتفاق چیســت؟ بله، سرعت کاهش رشد اقتصادی بیشتر شده است. چرا که 
تخریبی که در آن دوران اتفاق افتاد، اثراتش هنوز هم وجود دارد. در ضمن 
درآمدهای نفتی افســانه ای ســال های ٩٠ و ٩١ در دولت احمدی نژاد به 

دست آمد، دیگر اتفاق نیوفتاد...
مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

 راه غلبه بر 
رشد منفی اقتصاد

 عوامل تضعیف صنایع 
ساخت محور کجاست ؟

اجرای اینستکس 
الزم اما ناکافی
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برجام  طرف  اروپایی  کشورهای 
پس از موعد ۶0روزه ایران برای 
کاهش مجدد تعهدات برجامی با 
واکنش آنها مبنی بر عدم پذیرش 
هیچ گونه اولتیماتومی همراه بود 
اما آغاز اجرای اینســتکس نشان 
می دهد اروپا اولتیماتوم ایران را 
جدی گرفته است



ترقی اقتصادی: وضعیت اقتصادی کشــور در یک سال گذشته سبب شده است که 
مســکن نیز همانند بسیاری از بخش های اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل شود. 
تحریم ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و ســایر مشــکالت اقتصادی در 
یک ســال گذشته سبب تشدید مشــکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است. با 
افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجادشده 
به نحوی که سهم وام های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کالنشهرها 
به شدت کاهش یافته اســت. از طرفی فعالیت های بدون محدودیت سوداگران مسکن 
وضعیت پرتالطم اقتصاد مســکن را وخیم تر کرده که این مسئله به دنبال نوسان های 
شــدید ارز و ســکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک ســال گذشته شدت 
بیشــتری پیداکرده است. با شناخت این آســیب ها در حوزه مسکن ازجمله مهم ترین 
راهکارهایی که می تواند مفید باشــد به این موارد اشــاره می شود: افزایش سقف وام و 
اولویت پرداخت به خانه اولی ها در راســتای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین 
ســهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوســط برای خانه دار شدن و همچنین وضع 
مالیات بر عایدی و معامالت مکرر مســکن جهت محدودســازی داللی و سوداگری و 
کمک به متقاضیان واقعی. مرکز پژوهش های مجلس در سلسه گزارش هایی چالش ها 
و راهکارهاي رونق تولید در سال ١٣٩٨ در بخش های مختلف اقتصاد را بررسی کرده 

است. در این گزارش بخش مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
چطور مشکالت اقتصادی کالن مسکن را به هم ریخت؟

وضعیت اقتصادی کشــور در یک ســال گذشــته با خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم های یک جانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا به منظور 
محدودیت تعامالت اقتصادی با ایران و تالش برای در انزوا قرار دادن ایران دســتخوش 
تحوالت زیادی شده است. محدود کردن صادرات نفت ایران به عنوان یکی از رکن های 
مهم درآمدهای دولت و همچنین برداشتن معافیت های خرید نفت از ایران توسط سایر 
کشورها سبب اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر به کشور شده است. افزایش قیمت ارز 
و کاهش ارزش پول ملّی و تالطم زیاد بازار ارز و ســکه به تشــدید مشکالت اقتصادی 
کشور منجر شده و شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه را تشدید کرده است. درنتیجه این 
سیاست ها با ایجاد رکود در بخش های مختلف تولیدی، رشد اقتصادی کشور دچار افت 
شد و هم زمان با باال رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه کاالهای اساسی و مصرفی زندگی 
رفاه بسیاری از اقشار جامعه ازلحاظ معیشتی تحت تأثیر قرارگرفته که موجب نارضایتی 
عموم مردم شــده است. با ادامه یافتن و شــدیدتر شدن تحریم ها و فشارهای خارجی 

بسیاری از سیاست های دولت در جهت حل مشکالت اقتصادی بی نتیجه ماند و دولت 
ملزم به اتخاذ سیاست ها و راهکارهای متفاوت و تأثیرگذارتری جهت برون رفت از رکود 
شــده است. بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحوالت شدید سایر بازارها 
نظیر ارز و سکه، بعد از سال ها ثبات نسبی بازار مسکن، دستخوش یکی از سنگین ترین 
امواج افزایش قیمتی )افزایش دو برابری در یک ســال( شده است. نوسان های ماهیانه 
قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارها داللت می کند، هرچند به لحاظ تعداد 

معامالت، کاهش شدید تعداد معامالت شرایط رکود را نشان می دهد.
وضعیت کلی مسکن چطور است؟

طی پنج ســال گذشته، تولید مسکن با کاهش بســیاری مواجه بوده به گونه ای که به 
پایین ترین حد آمار شــروع احداث واحدهای مسکونی جدید در ١٠ سال اخیر رسیده 
است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است. به لحاظ 
قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت ها از ابتدای سال ١٣٩٧ تاکنون، 
رشد شدید قیمت تا بیش از دوبرابر را داشته است. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت 
مســکن تأثیرگذار بوده که عالوه بر تأثیر رکود ســال های گذشته و کاهش تولید که 
یکی از عوامل قابل پیش بینی افزایش قیمت بوده اســت، از عوامل دیگر آن می توان به 
نوسان های بازارهای موازی ازجمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود 
سپرده های بانکی در سال گذشته بخش عمده ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی 
که می توانند باعث حفظ ارزش ســرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد 
که افزایش قیمت ها را تشدید کرد. درواقع حرکت مسکن از سمت یک کاالی مصرفی 
به سمت یک کاالی سرمایه ای و معامالت پرسود آن در غیاب مالیات های کنترل کننده 
ســبب تشویق داالن و ســوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن 
شده است. در کنار این عوامل، موضوع مهم دیگر تأثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل 
بین عرضه و تقاضای مسکن است. براساس سرشماری سال ١٣٩٥ طبق نمودار ١ کل 
مسکن موجود در کشــور حدود ٢٥.٤ میلیون واحد بوده است که از این تعداد حدود 

٢٢.٨ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و حدود ٢.٦ میلیون واحد خالی است.
تعــداد کل خانوارها نیز در این ســال ٢٤ میلیون خانوار  بوده کــه با در نظر گرفتن 
واحدهای مســکونی دارای سکنه، شــاخص خانوار در هر واحد مسکونی برابر با ١.٠٦ 
است که نشان می دهد حدود ٢.١ میلیون خانوار بدون مسکن مستقل هستند. شاخص 
خانوار در واحد مســکونی یک شــاخص کّمی اســت که هرچه به عدد یک نزدیک تر 
باشد تناسب بین تعداد خانوار با تعداد واحد مسکونی را نشان می دهد. بدین ترتیب با 

احتساب مسکن خالی )کل مسکن موجود در کشور برابر با ٢٥.٤ میلیون واحد است( 
این شاخص به زیر یک می رسد و نشان می دهد که تعداد واحدهای مسکونی موجود در 

کشور با احتساب مسکن خالی پاسخگوی تعداد خانوار موجود است.
نیاز به مسکن به متغیرهایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحدهای نیازمند 
نوســازی در بافت فرسوده که هرساله به تعداد آن ها افزوده می شود و انباشت تقاضا از 
ســال های پیش بستگی دارد. بر این اساس با توجه به ثبت حدود ٧٠٠ هزار ازدواج در 
ســال و حدود ١٧٠ هزار طالق که بخشی از آن نیز به تقاضای مسکن اضافه می شود 
و همچنین ســکونت حدود یک ســوم جمعیت شهرنشین کشــور در بافت فرسوده و 
سکونتگاه های غیررسمی، نیاز سالیانه مسکن در کشور حدود ٨٠٠ هزار واحد مسکونی 
اســت درحالی که متوسط تولید ســالیانه حدود ٣٥٠ هزار واحد مسکن در پنج سال 
اخیر بوده که پاســخگوی تقاضای موجود در بازار نیســت. وجــود حدود ٢.٦ میلیون 
واحد مســکونی خالی از سکنه که ١٠ درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل 
می دهــد نیز قابل تأمل بوده و نیاز به چاره اندیشــی دارد. طبق نمودار ٤ روند تغییرات 
قیمت مســکن در ٢٠ سال گذشته همواره به صورت صعودی بوده که در برخی سال ها 
به ویژه از ســال ١٣٩٠ به بعد شیب تندتری گرفته است و براساس آمار منتشرشده از 
ســوی دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک 
مرکزی، افزایش ١٠٤ درصدی قیمت مســکن در سال ١٣٩٧ رخ داده است. نکته مهم 
دیگر افت تعداد معامالت مســکن در سال گذشته و روند کاهشی آن از نیمه دوم سال 
١٣٩٧ اســت. درمجموع معامالت انجام شده در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٦ در 

شهر تهران حدود ٣٠ درصد کاهش داشته است.

 نقد رؤیای اشتغال زایی 
با پول پاشی

شــغل و اشــتغال همچون ســایر 
مفاهیــم اقتصــادی تعاریف علمی 
و خاص خــود را دارند و نمی توان 
به صرف توزیع پــول به متقاضیان 
مدعــی ایجاد اشــتغال )در معنای 

پایدار( آن شد.
یکی از دوگانگی های بســیار بزرگ 
دولت در موضوع اشتغال عدم اکتفا 
به وعده هــا و ارقام و اعــداد قابل 
تحقق و روی آوردن به بزرگ نمایی 
و پیش بینی های آرمانی و ناشدنی است که البته این رویه به جز ایجاد تردید 

و بدبینی هیچ حاصل و فایده دیگری در بر نخواهد داشت.
دولت در یک فرایند تبلیغاتی گسترده از ایجاد یک میلیون شغل برای سال 
٩٧ خبر داد که متعاقب آن و گذشــت ســال مذکور مشخص شد قادر به 
تحقق ٥٠ درصد یک میلیون شغل هم نبود. ذکر این نکته هم ضروری است 
که بر اشتغال محقق شده در سال ٩٧ هم نمی توان عنوان شغل اطالق کرد.

طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بخش محقق شده 
از وعده یک میلیون شــغلی سال ٩٧ بخشی از این فرصت های شغلی از نوع 
اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و ُخرد هستند به گونه ای که صاحبان 
این فرصت ها حتی تحت پوشش تأمین اجتماعی هم نمی توانند قرار بگیرند. 
به عبارت دیگر هیچ مقدار از آن عدد خیال انگیز یک میلیونی رهســپار بخش 

صنعت یا تولید نشد.
ازآنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که دولت با طرح ادعاهای بزرگ 
و شبه پوپولیستی مجبور به پول پراکنی در میان مخاطبان مختلف می شود 
اما آیا با این کار به هدف موردنظر یعنی اشتغال مؤثر و پایدار دست خواهد 
یافت؟ از دیدگاه نگارنده و بســیاری از صاحب نظران پاســخ به این ســؤال 

منفی است.
شــکی نیست که اشــتغال یک دغدغه داخلی و منحصر به کشور ما نیست 
و کشــورهای زیادی از این معضل و آسیب رنج می برند لذا اگر قرار بر این 
باشد که با پخش کردن بدون برنامه پول می توان به اشتغال مولّد و حقیقی 
رســید، قطعاً بسیاری از کشورها باید قبل از ما منابع مالی خود را به شیوه 
دولت خودمان توزیع یا پخش می کردند و مشــکل اشــتغال کشورشان را 
حل می نمودند بنابراین برای سرفصل مهمی به نام اشتغال نمی توان آمار و 
پیش بینی های اغراق آمیز ارائــه کرد زیرا تحقق وعده های بزرگ قبل از هر 

چیز به برنامه، ساختار و زمینه های مرتبط از جمله منابع مالی نیاز دارد.
نکته عجیب این است که دولت بجای بازنگری در این شیوه اشتغال آفرینی 
ناموفق، در ابتدای هرسال، جای بر سال قبل قرار می دهد و ادعایی شبیه به 
ادعای قبلی خود مطرح می کند، به عنوان مثال اخیراً در کمسیون تخصصی 
شورای عالی اشتغال بر ایجاد یک میلیون و ٩٠ هزار فرصت شغلی برای سال 
٩٨ متمرکز شده و هدف گذاری کرده است. مدتی قبل رئیس برنامه وبودجه 

کشور نیز از ایجاد ١ میلیون شغل تا پایان امسال خبر داده بود.
نکته عجیب تر در این همه شــعار و آمار و وعده های اشــتغالی محقق نشده 
این است که طبق برنامه ششــم توسعه، شرط کاهش بیکاری تحقق رشد 
اقتصادی ساالنه ٨ درصدی قرار داده شده است که با توجه به شرایطی که 
کشــور با آنها دست به گریبان است، چنین رشــدی از اساس منتفی بوده و 
طبق اعالم مرکز آمار ایران، رشــد اقتصادی کشور در سال ٩٧ با احتساب 
درآمدهای نفتی منفی ٤ ممیز ٩ بیان شــده اســت؛ ازاین رو معلوم نیست 
اســتناد به یک واقعیت ناموجود )رشد ٨ درصدی( و مبنا قرار دادن آن در 

موضوع اشتغال از کدام منطق سلیم اقتصادی سرچشمه می گیرد.
به مســئوالن و سیاســت گذاران به ویــژه دولتمردانی که عالقــه وافری به 
بزرگنمایی واقعیت های اقتصادی دارند و میزان ایجاد اشتغال در کشور را نه 
بر اســاس رشد اقتصادی اعالم شده از سوی مرکز آمار بلکه بر اساس رشد 
فرضی و نامحقق ٨ درصد برنامه ششــم اعــالم می کنند باید گفت که این 
شــیوه ها هیچ تناسبی با شرایط سخت این مرحله ندارد و با مفهوم اقتصاد 
مقاومتی که بر اســاس واقعیت ها و حقایق طراحی شــده است، فرسنگ ها 

دور است.
به عنوان یک فعال اقتصادی بر این اعتقاد هســتم کــه دولت با اجتناب از 
هرگونه اغراق و با حرکت در چارچوب یک برنامه ریزی واقع بینانه و هدفمند 
می تواند در حد و اندازه توان خود در مسئله اشتغال ورود کند و سامان بخش 

این معضل بزرگ اجتماعی - اقتصادی شود.

دلیل افزایش اجاره بهای مسکن 
طرح های حمایتی از اقشار آسیب 
پذیر بــرای تامین نیازهای زندگی 
اگر دارای یک چارچوب روشــن و 
تعریف شده باشــد، وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. طبیعی 
است که هر جامعه ای گروهی از مردم نتوانند در فرایند طبیعی عرضه و 
تقاضای بازار نیاز خود راتامین کنند. خانواده های بدون سرپرست و زنان 
سرپرســت خانوار، خانواده های دارای توان یاب که الزم است نزدیک به 
مراکز درمانی مشخصی زندگی کنند اما توان پرداخت اجاره بها را ندارند  
از جمله گروهی به شمار می روند که باید در یک چارچوب منطقی توان 
آن هــا را افزایش داد. این وظیفه همه دولت هاســت و میزان اثرگذاری 
آن هم بســتگی به منابع مالی و اولویت هایی است که برای حمایت قائل 

می شوند.
اما ایجاد یک صندوق به منظور حمایت از همه مستاجران  درست نیست 
چراکــه  دولت منابع الزم برای حمایت از همه مســتاجران را در اختیار 
ندارد بنابراین نباید شــعار حمایت مالی از آن ها را هم داده یا ســازوکار 
بی منطقی را در این زمینه فراهم کند. در نهایت ایجاد چنین ســازوکاری 
تبدیل به عرصه رانت بازی برای افرادی می شــود که نزدیکی بیشتری به 

قدرت دارند.
راهکارهــای کوتاه مدت و ترمیمی برای کاهش میــزان اجاره بها به طور 
معمول اجرا می شــود اما ریشــه مشــکالت در جای دیگری است و آب 
از سرچشمه گل آلود اســت. میزان اجاره بهای مسکن بستگی به قیمت 
مسکن دارد. قیمت مسکن تابعی از تورم است و تورم تابعی از نقدینگی و 
نقدینگی پیامد سیاســت های پولی و مالی دولت هاست. اگر دولت هزینه 
هایش را کنترل کند و با انضباط و نظم بیشتر مالی رفتار کند، تورم کنترل 
شــده و تمام بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. کنترل تورم کار عجیبی 
نیست. حتی کشورهایی مثل یمن و سوریه که درگیر جنگ شده اند  هم 
تورمی که اکنون ما تجربه می کنیم را در اقتصادشان ندارند. تا زمانی که 
سیاست های مالی دولت انضباط بیشتر را ایجاد نکند، نه فقط بازار اجاره 
بها و مســکن، بلکه همه بازارها از جمله خــودرو، مصنوعات فلزی، لوازم 
خانگی و .... به تعادل نمی رسد. وقتی دولتی تالش می کند  نرخ خدمات 
خود را متناسب با تورم افزایش دهد و حقوق کارکنانش را نه به اندازه تورم 
بلکه تا میزانی برای تناسب با آن رشد دهد، یعنی دولت در تالش است به 
جای اثرگذاری با تورم خود را با آن منطبق کند. تا زمانی که سیاست این 

است، بازار اجاره بها و مسکن و .. متالطم خواهد بود.

ترقی اقتصادی : مطالعه ای که کمیسیون صنایع اتاق تهران 
با همکاری موسسه پژوهش و مطالعات وزارت صمت انجام داد 
نشــان می دهد که عدم تعادل در اقتصاد کشــور و وابستگی 
بیش از حــد به صنایع انرژی و منابع طبیعی محور روز به روز 
به تضعیف شــدن صنایع ســاخت محور با ارزش افزوده منجر 

شده است.
طبق گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلي به قیمت ثابت 
سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣٠٢٢٥ میلیارد ریال با 
نفت و ٥٧٣٤٧٠٢ میلیارد ریال بدون احتســاب نفت رســیده 
اســت، در حالیکه رقم مذکور در سال قبل با نفت ٧٤٩٦٠٦٤ 
میلیــارد ریال و بدون نفــت ٥٨٧٤٧١٩ میلیارد ریال بوده که 
نشــان از رشــد منفی ٤.٩ درصدي محصول ناخالص داخلي 
بــا نفت و منفی ٢.٤ درصدي محصــول ناخالص داخلي بدون 
نفت در ســال ١٣٩٧ دارد. به این ترتیب، در سال ١٣٩٧ رشته 
فعالیت هاي گروه کشاورزي منفی ١.٥،  گروه صنعت منفی ٩.٦  
و گروه خدمات ٠.٠٢ درصد نســبت به سال قبل، رشد داشته 
است. اما چرا این رشد منفی شده است و برای غلبه بر آن باید 
چه فکری کرد؟ علیرضا کالهی در گفتگو با سایت خبری اتاق 

تهران این دالیل را توضیح داد.
رشد اقتصادی کاهش یافته است. به گفته برخی همان اتفاقات 
ســال های تحریــم در دوره احمدی نژاد رخ داده اســت، اما 

سرعتش بیشتر از آن زمان است. دلیل این اتفاق چیست؟
بله، سرعت کاهش رشــد اقتصادی بیشتر شده است. چرا که 
تخریبی که در آن دوران اتفــاق افتاد، اثراتش هنوز هم وجود 
دارد. در ضمن درآمدهای نفتی افســانه ای ســال های ٩٠ و 

٩١ در دولت احمدی نژاد به دســت آمد، دیگر اتفاق نیوفتاد. 
به همین دلیل هم ســرعت رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی 
بیشتر از آن سال ها شده است. در واقع آن درآمد نفتی آثار بد 
آن سال ها را پوشش داد. اما حاال اثر مسکن درآمدهای نفتی از 

بین رفته و درد مشکالت را بیشتر حس می کنیم.
در دوره های مختلف رشد اقتصادی همیشه نوسان داشته است. 

سال هایی که توانایی صادرات نفت وجود داشته، رشد اقتصادی 
هم رقم های باال را نشــان می دهد، سال هایی هم که تحریم 

بوده ایم، رشد اقتصادی به سرعت منفی شده است؟.
البتــه این مســایل تنها مختص این دولــت و آن دولت نبوده 
اســت. این موارد حاصل ٤٠ سال سومدیریت در حوزه صنعت 
اســت. یکی از واقعیت ها این است که باید سیاست گذاری ها 

تغییر کند. اما متاسفانه  بسته ای که در اتاق ایران در این باره 
آماده شــده هم با مخالفت خصولتی ها مواجه شــده است. به 
عنوان  مثال بحث رقابت پذیر کردن زنجیره ارزش افزوده یک 
نمونه اش است. مطالعه ای که کمیسیون صنایع اتاق تهران با 
همکاری موسســه پژوهش و مطالعات وزارت صمت انجام داد 
نشــان می دهد که عدم تعادل در اقتصاد کشــور و وابستگی 
بیش از حــد به صنایع انرژی و منابع طبیعی محور روز به روز  
به تضعیف شــدن صنایع ســاخت محور با ارزش افزوده منجر 

شده است.
چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟

من برای توضیح این مســاله یک مثالی می زنم. انگلیس هند 
را استثمار کرد. آن زمان صنعت نساجی و پارچه بافی در هند 
وجود داشــت. انگلیس این صنایع هند را نابود کرد اما ابریشم 
و الیــاف طبیعی را از هند به کشــور خودش برد و آنجا پارچه 
بافت و دوباره به هند و دیگر کشورهای دنیا صادر کرد. خب در 
واقع ما هم همیــن کار را با تمام منابع طبیعی خودمان انجام 
می دهیم. ســنگ آهن صادر می کنیــم، فوالد وارد می کنیم. 
فوالد ارزان صادر می کنیم، قطعات خودرو وارد می کنیم. این 
اتفاق در تمام حوزه ها از جمله پتروشــیمی و فلزات پایه انجام 

می دهیم. در واقع ما خود استثماری می کنیم.
چه راهکاری برای حل این مساله وجود دارد؟

راهکار این اســت که سیاســت گذاری منطقی انجام شــود تا 
زنجیره ارزش افزوده تشویق شــود. همچنین حول هرکدام از 
این صنایع که مزیت نسبی داریم باید خوشه سازی شود. تنها 

راه برگرداندن رشد منفی اقتصاد همین است.

راه غلبه بر رشد منفی اقتصاد
عوامل تضعیف صنایع ساخت محور کجاست ؟

راه به حرکت درآوردن بخش مسکن چیست؟

 سایه دالالن بروضعیت پرتالطم اقتصاد مسکن

کارشناس اقتصادی 
شهال عموری

تحلیل گر بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی

ترقی اقتصادی : پس از ماه ها کش و قوس درباره اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا با 
ایران، این برنامه با اعالم رسمی »هلگا اشمید« دیپلمات آلمانی و معاون فدریکا موگرینی 
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نخستین تراکنش مالی خود را تجربه کرد. اشمید 
روز جمعه هفتم تیر ٩٨ در پیام توییتری و پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام 
در وین نوشت: »اینستکس اکنون عملیاتی شــده است. اولین معامالت در حال پردازش 
هستند و بیشتر کشورهای اروپایی به آن پیوسته اند. پیشرفت های خوبی در پروژه های اراک 

و فردو وجود دارد.«
نتایج نشست کمیسیون مشترک برجام به گفته سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
و رئیس هیأت ایرانی حاضر در آن گرچه تا خواسته های ایران فاصله قابل توجه دارد؛ این 
نشست نسبت به جلسات گذشته یک گام به جلو محسوب می شود. عراقچی پس از پایان 
این نشست اعالم کرد: اینستکس عملیاتی شــده، ظرف روزهای آینده تبادل مالی انجام 
می شود. کشورهای دیگر هم قبول کردند به عنوان سهامدار به این کانال بپیوندند. پیش از 
این آغاز اجرایی شــدن اینستکس وال استریت ژورنال از افزایش تالش دولت های اروپایی 
برای زنده نگه داشــتن روابط اقتصادی با ایران خبر داده و نوشــته بود: »خطی اعتباری به 

منظور کمک به برقراری مکانیسم ویژه مالی )اینستکس( ایجاد می کنند.«
همچنین در بند پایانی بیانیه هماهنگ کننده نشست کمیسیون مشترک برجام که هفتم تیر 
منتشر شد، اعالم شد: اعضا توافق کردند که از نزدیک اجرای برجام را رصد کنند و تصمیم 
گرفته شد تا نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه برجام در آینده نزدیک تشکیل شود.

واکنش های داخلی و خارجی به آغاز اجرای اینستکس
آغاز عملیاتی شــدن وعده ها اروپا در قبال ایران، واکنش هایی نیز به دنبال داشــت. »سید 
عباس موســوی« سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این سازوکار گفت: »اگر اینستکس 
مکانیسمی عادی و صوری باشد، قطعاً نمی پذیریم و در موعد مقرر، گام دوم را قاطعانه بر 
می داریم. باید ببینیم اینستکس چگونه کار خواهد کرد و چگونه عملیاتی خواهد شد و زمان 

آن هم برای ایران مهم است.«

»مجید تخت روانچی« نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم شب گذشته به وقت نیویورک 
در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های مختلف در نمایندگی ایران سازوکار مالی اروپا را ناکافی 
دانست و گفت: شخصاً معتقدم اینســتکس در وضعیت فعلی، کافی نیست. این سازوکار 
بدون پول همچون ماشین بســیار زیبای بدون بنزین است. »حشمت اهلل فالحت« پیشه 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: »باید 
به اینستکس فرصت داد؛ ساز و کاری که اثر سیاسی آن برای گذر از دام افراطیون مهم تر از 
گشایش های اقتصادی آن است.« »مصطفی کواکبیان« نماینده مجلس هم در زمینه اجرایی 
شدن اینستکس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »تداوم برجام با اروپا نباید صرفاً 
در قالب اینستکس و آن هم کاالهای غیر تحریمی و فقط در محدوده تجارت با اروپا خالصه 

شود. بلکه باید فروش نفت و انواع تراکنش بانکی را نیز شامل شود.
همزمان با واکنش های اغلب محتاطانه با اینستکس در داخل ایران، اروپا و روسیه از آغاز به 
کار این ســازوکار استقبال کردند. هفت کشور اروپایی شامل اتریش، بلژیک، فنالند، هلند، 
اســلوونی، اسپانیا و سوئد با انتشار بیانیه مشترکی ضمن حمایت از توافق هسته ای تاکید 
کردند که با فرانسه، انگلیس و آلمان برای تسهیل تبادالت تجاری با ایران از طریق کانال های 
مالی از جمله اینســتکس همکاری خواهند کرد. معاون وزیر خارجه روسیه هم خواستار 
پیوستن مســکو به این سازوکار شد. »ســرگئی ریابکوف« گفت: »مهم است که در کنار 
کشورهای پایه گذار این مکانیزم و همچنین برخی کشورهای اتحادیه اروپا که امکان آن را 
دارند و اکنون هفت کشور هستند امکان بهره گیری از این مکانیم برای دیگر کشورها هم 

فراهم آید که به آنها کشورهای ثالث می گویم.«
تهدید ایران علت تعجیل اروپا

گرچه کشورهای اروپایی طرف برجام پس از موعد ٦٠ روزه ایران برای کاهش مجدد تعهدات 
برجامی با واکنش آنها مبنی بر عدم پذیرش هیچ گونه اولتیماتومی همراه بود اما آغاز اجرای 

اینستکس نشان می دهد اروپا اولتیماتوم ایران را جدی گرفته است.
زمزمه های ایجاد ســازوکار مشخص به منظور حفظ برجام از همان روزهای بهار سال ٩٧ 
و همزمان با خروج »دونالد ترامپ« از توافق هســته ای با ایران به گوش می رسید. در یک 
سال گذشته بارها مقامات اروپایی برای راه اندازی چنین سازوکاری با نام های مختلف اعالم 
آمادگی کردند اما هم به دلیل عدم اراده کافی از سوی اروپا و هم دشوار شدن اجرای چنین 

تصمیمی به واسطه تحریم های گسترده آمریکا، این سازوکار به مرحله اجرا نمی رسید.
کاهش تعهدات برجامی ایران طی یک- دو ماه گذشــته و تصمیم به ادامه گام به گام این 
کاهش از مهم ترین عوامل اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران موسوم به اینستکس 
است. تحریم همه جانبه آمریکا شرایط را به گونه ای برای ایران پیش برده است که صبوری 
بیشتر برای ایران امکان پذیر نیست. شاید به همین دلیل است که عراقچی در نشست وین 

بارها بر لبریز شدن صبر ایران درباره پایبندی به تعهدات برجامی خود تاکید کرد.
معاون وزیر خارجه در کمیسیون مشترک برجام گفت: »صبر راهبردی ایران به پایان رسیده 
است و بیش از این تحمل نمی کنیم که جمهوری اسالمی ایران یک سویه و یک جانبه به این 

توافق عمل کند و آن را اجرا کند ولی دیگران به تعهدات خود عمل نکنند.«
سازوکاری که قرار است از یک سو ایران را پایبند حفظ برجام کند و از سوی دیگر سدی در 
برابر زیاده خواهی های رئیس جمهوری آمریکا باشد. به نظر می رسد مسؤولیت اینستکس در 
برهه کنونی تنها سازوکار مالی صرف نیست بلکه نقش سنگ محک اروپا برای حفظ برجام 

و مقابله با زیاده خواهی آمریکا را هم بر عهده دارد.
بدبینی به برجام و متعلقات آن

تعهد ایران به توافق خود در برجام به باور بسیاری از تحلیلگران برگ برنده جمهوری اسالمی 
در برابر نظام بین الملل است. اینکه اروپا با هر انگیزه ای در راه حفظ برجام از طوفان ترامپ 
تالش می کند و تاجر تاخ سفید به راحتی گذشته نمی تواند اجماعی علیه ایران در جهان 
ایجاد کند، همه نتیجه مستقیم و ملموس پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود است. روز 
شنبه »ترزا می« نخست وزیر پیشین انگلیس با یادآوری ضرورت حفظ برجام گفته است: 
»ما به همکاری با شرکای برجام ادامه می دهیم تا هر کاری که می توانیم برای نگه داشتن 

توافق هسته ای ایران انجام بدهیم. ما باور داریم که این توافق جهان را امن تر می کند.«
پیــش از ترزا می هم مقامات مختلف اروپایی بر حفظ برجام و پایبندی بر آن تاکید کرده 
بودند اما واقعیت آن است که اروپا نه توان و نه تمایل ١٠٠ درصدی برای ایستادن در برابر 
زیاده خواهی های آمریکا دارد بر همین اســاس دستگاه دیپلماسی در تالش است تا از این 
امکان محدود اروپا بهترین بهره برداری را برای کاستن از فشار تحریم ها انجام دهد. موضوعی 

که به نظر می رسد از سوی منتقدان همیشگی دولت خواسته یا ناخواسته دور مانده است.
از همان ســاعات ابتدایی اعالم راه اندازی کانال مالی بین ایران و اروپا، مخالفان پای ثابت 
برجام و توافق های دیگر دولت درباره دستاوردهای این کانال ابراز تردید کردند. گرچه این 
گروه از منتقدان دولت پیش از این بارها بر عدم اجرایی شدن چنین سازوکاری تاکید کرده 
بودند اما اجرایی شدن اینستکس هم نتوانست بدبینی آنها به تالش های دولت را تاحدودی 
رفع کند. منتقدان از دولت می خواهند که در برداشــتن گام های بعدی برای کاســتن از 
تعهدات برجامی، اعتنایی به اجرای اینستکس نداشته باشد؛ این در حالی است که چنین 
رویکردی اتحادیه اروپا و حتی دیگر طرف های برجام را هم در برابر ایران قرار خواهد داد و 

دستگاه دیپلماسی با آگاهی از این موضوع، پروژه اینستکس را پیش می برد.
اینستکس الزم اما ناکافی

مقامات ایرانی به ویژه دستگاه دیپلماسی با محق دانستن بخشی از نگرانی ها درباره آینده 
برجام به حداقل های امکانات اروپایی ها راضی نیســتند و تالش می کنند تا این ســازوکار 
را گســترده کنند. دیپلمات های ارشــد ایرانی پیش از این بارها تاکید کردند که سازوکار 
اینســتکس یا هر نهاد دیگری زمانی می تواند از ســوی ایران مورد استقبال قرار گیرد که 
متضمن منافع ایران و تأمین کننده بخشی از نیازهای تجاری و اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران باشــد. با چنین تاکیداتی به نظر می رســد ایران در ادامه گام بعدی کاهش تعهدات 
برجامی خود، نه چراغ قرمز و نه ســبزی به اروپا نشــان داده و با منطق و محتاطانه درباره 

اینستکس و آینده برجام گام بر می دارد.

اجرای اینستکس، الزم اما ناکافی

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 73 - نیمه اول تیر 1398
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ترقی اقتصادی : رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در سال جاری با 

روند کنونی امکان پذیر نیست.
 میرعلی اشــرف عبداهلل پــوری حســینی رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی گفت: با روند کنونی و شــرایط دو باشگاه 
فوتبالی اســتقالل و پرســپولیس و عدم اصالح ساختارها 
و صورت های مالی این دو باشــگاه، بعید اســت، تا شهریور 
و حتی در ســال جــاری بتوان این دو باشــگاه را از طریق 

فرابورس واگذار کرد.
وی گفت: تعبیر ما این اســت که اگر از مسیری که مجلس 
برای مــا طراحی کــرده بخواهیــم پیش برویم، امســال 

نمی توانیم دو باشگاه ســرخابی رادر فرابوس واگذار کنیم، 
چــون عرضه در فرابورس نیازمند اصالحات ســاختاری دو 

باشگاه است.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه آیا بدهکاری 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس مانع اصلی واگذاری دو 
باشــگاه اســت، گفت: صرفا بدهکار بودن دو باشــگاه مانع 
حضور در فرابورس نمی شــود، بلکه ســاختار آنها و تبدیل 
شدن به سهامی عام باید انجام شــود. عمده ارزش دارایی 
خالص دو باشگاه »برند« آنها است و گرنه دارایی های دیگر 

دو باشگاه زیاد ملموس نیست.
پوری حســینی گفت: آنچــه مانع واگذاری دو باشــگاه در 

فرابورس می شود، این است که سرمایه ثبت شده یکی از دو 
باشگاه یک میلیون تومان و دیگری ١٠ میلیون تومان است 
که برای پذیرش در فرابورس باید سرمایه دو باشگاه اضافه 
شــود. وی تاکید کرد:  موانع مهمی بر ســر راه واگذاری دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس وجود دارد که اگر بخواهیم 
ایــن موانع را برطرف کنیم، زمان زیادی می برد، مگر اینکه 
مجلس کمک کند این شرطی که واگذاری دو شرکت را از 
طریق فرابورس قرار داده، بردارد و آنگاه بتوانیم دو باشــگاه 

سرخابی را واگذاری کنیم.
طبق قانــون بودجه ١٣٩٨ کل کشــور ، دولت باید زمینه 
واگذاری دو باشــگاه فوتبالی اســتقالل و پرسپولیس را در 

فرابورس ایران تا شــهریور امسال فراهم کند، در حالی که 
صورتهای مالی دو باشــگاه مشکل دارد و ساختار دو باشگاه 
باید اول تبدیل به شــرکت سهامی عام شود و سرمایه آنها 
افزایش یابد،  تکلیف بدهی، تعهــدات و دارائیهای مالی دو 
شــرکت روشن شــود تا بتواند در فرابورس کشف قیمت و 

عرضه شود.

ترقی اقتصادی : یک تحلیل گر بورس می گوید: بازار ســهام تابستان را باثبات 
آغاز کرد؛ بورس تهران روزهای مثبت و منفی بسیاری را تجربه کرد اما درمجموع 

یک ثبات نسبی را در بازار شاهد بودیم.
به گفته ســید علی عباسی تحلیلگر بازار سرمایه در تابستان سال قبل روند بازار 
ســهام، درست همســو با روند ارز بود، یعنی رشد و نزول ارز در بازار آزاد و رشد 
بازار سهام باهم رخ می داد اما جالب است در هفته نخست تابستان امسال درست 
این روند برعکس شده و اصالح قیمت ارز در این هفته همراه شده باثبات و رشد 
بازار بورس. بازار سهام تابستان را با رشد ٣٥ درصدی در سال ٩٨ آغاز کرده که 
نسبت به بازار مسکن رشدی بیش از ٢٠ درصد داشته و نسبت به بازار ارز رشدی 
بیش از ١٣ درصد و این نشــانه دیگری از ثبات و رشــد پایدار در بازار بورس و 

شرایط عالی برای سرمایه گذاری است.
وی با اشاره سوابق حرکت شاخص در دوره های پیشین مشابه هفته جاری گفت: 
برخالف نظر برخی تحلیلگران، بازار ســهام در این هفته به فاز اســتراحت نرفت 
شــاید دلیل آن را بشود در بازارهای جهانی جســتجو کرد؛ افزایش ارزش یورو 
به دالر در بازارهای جهانی در هفته گذشــته باعث شــد روند قیمت های جهانی 
دســتخوش تغییر شــود و این اتفاق یک افق روشن را برای سهامداران به وجود 
آورد. به گفته عباســی بسیاری بر این تصور هســتند دلیل رشد سهم ها در این 
هفته نزدیکی مجامع شــرکت ها و تغییراتی از ســوی تجدید ارزیابی دارایی ها با 
نســبت افزایش قیمت های سال گذشته در بازار است اما این یک برداشت غلط از 
بازار بورس اســت. چراکه روند بازار سهام به دالیل بنیادی شاهد رشد است و نه 

تغییرات تجدید ارزیابی.
وی در ادامــه بــه ذکر چند مثال در این زمینه پرداخــت و گفت: برای مثال در 
گروه شرکت های معدنی شرکت معدنی شمال شرق شاهرود در سه ماهه نخست 
سال ٩٨ توانســت ٨٦ میلیارد ریال فروش داشته باشد که در مدت مشابه سال 

قبل فروش این شــرکت تنها ١٤ میلیارد ریال بوده است. درست همین اتفاق در 
گروه شــرکت های دارویی هم رخ داده که شــرکت تولید و پخش مواد اولیه دارو 
پخش در سه ماهه امســال ٦٦١ میلیارد ریال فروش داشته که در سه ماهه سال 
قبل این فروش تنها ٣٧٠ میلیارد ریال بوده اســت و یا داروسازی امین در بازده 
ســه ماهه ٧٢٩ میلیارد ریال فروش انجام داشــته که در مدت مشابه سال قبل 
فقط توانســته بود ٣١٣ میلیارد ریال فروش انجام بدهد. این روند را می توان در 
تمام گروه ها در بازار سهام رصد کرد و ازجمله آن می توان نگاهی به شرکت های 
انفورماتیک داشــت که مانند شــرکت های بین المللی صاحب رشد خوبی بودند 
برای مثال شــرکت صنایع ماشین های اداری ایران توانست در دوره ٣ ماهه خود 

٢٨٥٣ میلیارد ریال فروش، ١٠٩٨ میلیارد ریال ســود عملیاتی و ٨٢٤ میلیارد 
ریال سود خالص نسبت به دوره قبل از رشد ١٠٠٠ درصدی برخوردار بوده و این 
یعنی یک تحول بزرگ در مسیر این شرکت و همچنین شرکت های انفورماتیک.
این تحلیلگر بورس در ادامه با اشاره به روند رشد گروه خودرویی ها طی هفته های 
گذشــته افزود: لیدری گروه خودرویی را در بازار ســهام نمی شود نادیده گرفت 
شــاید یکی از ترمزهای رشــد در این هفته گروه خودرویی بودند به دلیل اینکه 
این گروه به مقاومت تکنیکالی خود رســیده معامالت معقول تری را به نســبت 
هفته های قبل از این ســهام شرکت های خودرویی در این هفته شاهد بودیم، اما 
به نظر با روند رو به رشــد و بهبود وضعیت شــرکت های تولیدکننده خودرو در 
هفتــه آینده گروه خودرویی اگر بتواند از مقاومــت تاریخی خود عبور کند وارد 
یک فاز صعودی بسیار عالی خواهد شد؛ البته اخبار و دالیل این رشد هم اکنون در 
بــازار وجود دارد. وی تأکید کرد: نکته جالب در گروه خودرویی در معامالت این 
هفته این بود که حتی در برخی از نمادها در این گروه بااینکه شاهد منفی هایی 
هم بودیم اما حجم معامالت در منفی بسیار کم بوده است که این خود نشان از 
ارزندگی سهام شرکت های خودروساز و قطعه ساز دارد چراکه سهامدار با آگاهی 
از ارزش آن حاضر به فروش در منفی نیســت و البته نباید فراموش کنیم دلیل 
بســیار مهم دیگر برخی منفی ها در هفته جاری صرفــاً تعطیالت پیش رو بوده 
اســت که بسیاری از فروشنده تنها به این دلیل که روز اول کاری بازار بورس در 
هفته آینده از یکشــنبه آغاز خواهد شد به نسبت پایین آوردن ریسک از برخی 

از سهم ها خارج شدند.
وی در پایــان گفت: به نظر با گزارش های خوبی که از شــرکت های مختلف به 
بازار سهام مخابره می شود و همین طور اخبار خوب اقتصادی در کشور می توانیم 
هفته آینده را در گروه هایی که در باال از آن ها نام بردیم شــاهد رشد و معامالت 

خوبی باشیم.

پیش بینی از روند حرکت بورس در تابستان
سرمایه گذاری در کدام بازار بیشتر از مسکن سود دارد؟
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دیدگاه

ثمرات عرضه کاالهای اساسی در بورس
در شرایط خاص اقتصادی کشور، عرضه کاالهای اساسی در 
تاالر شیشه ای بورس از راهکارهای اصلی است که از حجم 
دالالن در کمین تالطم می کاهد و از نوســان کاذب و غیر 

اصولی قیمت ها جلوگیری می کند.
معاون اول رئیس جمهور اخیراً از بررسی دو نظریه برای شرایط جدید و بازگشت به کوپن یا آزاد کردن 
اقتصاد خبر داد و از کارشناســان درخواســت اظهارنظر کرد؛ این مسئله نشان از مشکالت در اقتصاد 

کشور دارد.
در واقــع آنچه دولت عنوان می کند به دنبال پیامدهای افزایش غیرمعقول، غیر منطقی و غیر علمی 
قیمت کاالهاســت، به طوری که اکنون محصوالت و کاالهایی که حتی در سال جاری تولید نشده اند 
هم با افزایش قیمت مواجه اند. برای مثال محصوالتی مانند خرما و انجیر خشک، پسته و بسیاری از 
کاالهای مصرفی اساسی دیگر در بازار هستند که سال گذشته تولید شده اند اما افزایش قیمت آنها غیر 
متعارف است و مردم توان خرید آنها را ندارند. از این رو به نظر می رسد که معاون اول رئیس جمهوری 
از روی ناچاری این دو راهکار به ویژه کوپنی کردن کاالها را عنوان کرده است. چرا که سیستم توزیع 
کاال در ایران سنتی و پایه آن داللی است و مقابله با آن هم آسان نیست. گروه های مافیایی و شبکه های 
داللی در ایران، باعث شــده اند که افزایش قیمت کاالها متناســب با افزایش قیمت ارز نباشد. در بازار 
داخل این دالل ها هستند که قیمت های عمده فروشی را باال می برند و تورم ناخواسته ای را به کشور 

تحمیل می کنند. 
در این شرایط دولت می داند که دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دالالن 
واســطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مســیرهای دیگری انجام دهد به این ترتیب کوپنی 
کردن کاالها را مطرح کرده اســت که حتی اگر این اتفاق در کوتاه مدت مفید باشد اما راهکار نهایی 
نیســت. برنامه ای که می تواند به دولت کمک کند، همان رویدادی است که در سایر کشورهای دنیا 

رقم خورده است.   
برای مثال در آمریکا، اســترالیا، کانادا و برزیل که بزرگترین تولیدکنندگان کاالهای اساسی هستند  
وزارت کشاورزی این کشورها تعیین الگوی کشت انجام می دهد و دولت فراتر از این حد دخالت نمی کند 

و تعیین قیمت این کاالها را هم به بورس های کاال واگذار می کند.
بنابراین پیشنهاد معاون اول برای کوپنی کردن اقتصاد شاید بتواند یک راهکار مقطعی باشد اما راه حل 
نهایی جز عرضه محصوالت و کاالهای اساسی در بورس نیست. در حال حاضر قیمت کاالهای اساسی 
کشورها در بورس تعیین می شود. در جهان امروز، عمر خرید تضمینی کاالها به سر آمده و دولت ها، در 
تعیین قیمت دخالتی نمی کنند و آن را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار می کنند. بنابراین توزیع 
کوپن از نظر روانی یادآور سال های جنگ و بسیار خطرناک اقتصاد است و بهتر است راه حل اصلی در 
پیش گرفته شود. در این فاصله دولت، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه باید با گروه های مافیایی موجود در 
بازار سنتی اقتصاد ایران برخورد کنند. وزارت کشاورزی نیز باید الگوی کشت را ارائه دهد، اینکه چقدر 
محصول و در کدام منطقه از ایران باید کشت شود و دولت به جای تعیین قیمت خرید تضمینی، باید 
نحوه کشف قیمت کاالها را به بورس واگذار کنند تا در نهایت تولیدکننده سود کند. در حال حاضر مابه 
التفاوت قیمت ها به دست دالالن، شبکه های مافیایی واردات و توزیع کاال می رسد. اما درباره آزادسازی 
قیمت ها که راهکار مقابل کوپنی شدن اقتصاد عنوان شده؛ به نظر می رسد که این آزادسازی در عمل 
شروع شده است. وقتی در بازار یک کاال یافت نمی شود و اگر هم باشد قیمت آن باالتر از انتظار است 
یعنی به نوعی قیمت ها آزاد شده است. در مدت اخیر مسئوالن پیشنهاد دادند که قیمت های انرژی هم 
آزاد شود اما مجلس مخالفت کرد. باید از نمایندگان پرسید آیا قیمت کاالها که در کمتر از یک سال 

چند برابر شدند، متأثر از افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است؟ 
در پایان اینکه به نظر می رسد بخش بزرگی از تورمی که در ایران وجود دارد، تحریمی است که ما از 
طریق خودمان به خودمان تحمیل کرده ایم، نه از مکانیسم های اقتصادی. یعنی سود عده ای خاص بالی 
جان مردم شده و شفاف سازی بازارها و فعالیت های اقتصادی می تواند به بسیاری از مشکالت پایان 
دهد؛ عرضه کاالهای اساسی در تاالر شیشه ای بورس از راهکارهای اصلی است که از حجم دالالن در 

کمین تالطم می کاهد و از نوسان کاذب و غیر اصولی قیمت ها جلوگیری می کند.

در سال جاری

واگذاری دو باشگاه سرخابی غیرممکن است

 اقتصاددان
بهمن آرمان



ترقی اقتصادی : معاون اســبق ارزی بانک مرکزی گفت: چشــم انداز ایران 
برای عضویت در اف ای تی اف نباید تنها امروز و شــرایط تحریمی کنونی باشد 
چــرا که با برون رفت از این وضعیت ایران نیاز دارد موقعیتی عادی در ارتباط 

با دیگر کشورها داشته باشد.
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی گفت: چشــم انداز ایــران برای عضویت در 
اف ای تی اف نباید تنها امروز و شــرایط تحریمی کنونی باشــد چرا که با برون 
رفت از این وضعیت ایران نیاز دارد موقعیتی عادی در ارتباط با دیگر کشورها 

داشته باشد.
سیدکمال ســید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اعالم این مطلب در 
گفتگو با خبرانالین افزود: اســتناد برخی برای توضیح بی اثری عضویت در اف 
ای تی اف، شــرایط تحریمی کنونی است در حالی که قرار نیست ایران تا ابد 

در شرایط تحریم باقی بماند و الزم سات چشم انداز وسیع تری در دستور کار 
سیاستگذار و تصمیم گیر در این حوزه قرار گیرد.

وی عدم عضویت در اف ای تی اف را در حقیقت نوعی خودتحریمی و محروم 
کردن کشــور از داشتن روابط عادی بانکی و مالی با جهان دانست و گفت:هر 
چنــد این نهاد تعلیق ایران را به مدت چهار ماه تمدید کرده اســت اما حلقه 

ارتباطات مالی و بانکی ایران، حاال تنگ تر از قبل شده است.
مدیرعامل پیشــین صندوق ضمانت صــادرات تاکید کرد: بــرای درک بهتر 
وضعیت کافی اســت تصور کنیم شــرایط ایران عادی بود، اگر ما در موقعیت 
عادی قرار داشــتیم، نمی توانســتیم بدون عضویت در این نهاد بین المللی، 
ارتباطی با جهان داشــته باشــیم. در حقیقت در این شرایط تاثیرگذاری این 
عضویت بسیار باال بود حال انکه برخی به استناد شرایط کنونی تاکید دارند که 

عضویت در این نهاد گشایشی ایجاد نمی کند.
وی بــا انتقاد از این نگاه، گفت: ایا این افراد تصور دارند ایارن همیشــه تحت 
تحریم است، باالخره کشوری که تالش دارد، حق خود را در مناسبات جهانی 
بگیرد، مــی تواند از این موقعیت خروج کند و با دنیا در شــرایط عادی وارد 
رابطه شــود، در این صورت عدم عضویت در چنیــن نهادی خود عاملی برای 
تحریم مجدد ایران محســوب می شود، آن هم نه فقط از سوی آمریکا بلکه از 

سوی تمامی کشورهای جهان.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: عضویت در این نهاد ســبب می شــود تا 
روابط عادی بانکی نیز برقرار شود ولی عدم عضویت حتی شانسی برای تامین 
فاینانس یا گرفتن حواله نیز دچار مشــکل می شدیم. به همین دلیل باور دارم 

در شرایط عادی مسئوالن امر تا این اندازه سخت گیری نمی کردند.
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فشارهای اقتصادی ایاالت 
متحده امریکا علیه ایران نوعی جنگ اقتصادی تمام عایر تلقی می شود گفت: 
هر چند حلقه ارتباطات بانکی ایران تنگ شــده اســت امــا به دلیل ماهیت 
وضعیت جنگ اقتصادی، نقل و انتقال پول به کشور به شکل عادی و از طریق 

راه های مرســوم صورت نمی گیرد. اضافه کردن سپاه به لیست تروریستی در 
ایاالت متحده عمال فشار بیشتری را هم به سیستم بانکی کشور آورد. درنتیجه 
شرایط کشــور خاص است و این مساله سبب شــده تا مسئوالن نیز احتماال 

وسواس بیشتری در پذیرش شروط FATF داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به تمدید چهار ماهه تعلیق ایران، تصریح کرد:بهتر است با 
چشم باز به وضعیت نگاه کنیم، هنوز فرصت باقی است، به نظر من این اتفاق 
یعنی تمدید تعلیق ها با همه محدودیت های اعمالی بیشتر نسبت به گذشته 
باز هم نشــان از تمایل و تا حدی انعطاف FATF نسبت به ایران دارد چرا که 

طبق قوانین می توانستند عضویت ایران را رد کنند.
ســید علی ادامه داد: اکنون چهار ماه زمان خوبی اســت که هم تا اندازه ای 

وضعیت تنش های بین المللی ما با ایاالت متحده و متحدینش
مشــخص در خاور میانه مشخص شود و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با 
فراغ بال و دقت حداکثری الیحه مربوطه را بررســی کند. به هر روی تصویب 
این الیحه تا حدودی حســن نیت ایران و تالش برای کاهش تنش ها و اتخاذ 

تصمیمات معقول را به نمایش خواهد گذاشت.
این کارشناس بانکی با اشاره به مباحث FATF، اجرای مفاد پیش بینی شده 
در این حوزه را به ســود کشور ارزیابی کرد و افزود: گرچه امروز شاید تصویب 
این مقررات به گشــایش چشمگیری منجر نشــود، ولی با کاهش تنش های 
بیــن المللی که گریزناپذیر اســت، آرام آرام تاثیرات این طرح خود را نشــان 
می دهد. FATF سالهاســت که در این زمینه فعالیت می کند و راه حل هایش 
به بسیاری از کشــورها نتایج مثبتی داشته درنتیجه با وجود اینکه شاید اروز 
دستاورد بزرگی نداشته باشد، اما در آینده به سود کشور خواهد بود و هر روز 

هم می توانیم با مدرسه برویم.
او در پایان تاکید کرد: ما منتظر رفع تحریم و گشــایش از طریق عضویت در 
اف ای تی اف نیستیم اما برخی با طرح وارونه مباحث قصد دارند نتیجه مطلوب 

خود را از بحث بگیرند.

ترقــی اقتصادی : نمایندگان بخــش خصوصی معتقدند 
اطالعیه بانک مرکزی در مورد عدم پوشــش ریســک های 
معمول تجارت توســط این نهاد، زمانی گزاره درستی است 
که فعاالن اقتصادی در خرید ارز مخیر باشــند. اما وقتی که 
مجبور به داد و ســتد ارز در ســامانه بانــک مرکزی )نیما( 
و صرافی های مورد تایید بانک مرکزی هســتند، مسوولیت 

سیاستگذار غیرقابل کتمان است.
 پس از آنکه اخبــاری از تخلف یکی از صرافی های کارگزار 
در ســامانه نیما و مالباختگی تعــدادی از فعاالن اقتصادی 
در روزهای اخیر منتشــر شد، بانک مرکزی طی اطالعیه ای 
اعالم کرد که »رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای 
اطالع خریداران و فروشندگان ارز از میزان عرضه و تقاضای 
آن و تســهیل داد و ستد بوده و پوشش ریسک های معمول 

تجارت را در بر نمی گیرد.«
اخبار منتشــر شــده درباره تخلف یکی از صرافی های این 
سامانه حاکی از آن است که چند واردکننده با هدف تامین 
ارز موردنیاز خود از طریق سامانه نیما، نسبت به واریز مبلغ 
ریالی آن به حســاب یک صرافی کارگزار و مورد تایید این 
سامانه اقدام کرده اند اما پس از مدتی به جای دریافت ارز، با 
خبر تعطیلی و متواری شدن صرافی کارگزار شوکه شده اند.

اکنون بانــک مرکزی با صــدور اطالعیــه ای، ضمن اعالم 
اینکه »ســامانه نیما بســتری بــرای انجام مبــادالت بین 
بانک ها،صرافی ها و ســایر طرفین مبادالت تجاری کشــور 
اســت و تاکنون موردی از اختالل یا نفوذ در آن مشــاهده 
نشــده اســت« در ادامه این اطالعیه آورده است: »با توجه 
به عدم امکان دسترسي به اطالعات حساب عرضه کنندگان 
ارز در بانک هاي خارجي، پوشش ریسک های ناشی از رفتار 
عرضه کنندگان و متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری 
نادرست است و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت و 
سقم اطالعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند.«

بانــک مرکزی در ایــن اطالعیه، تلویحاً خــود را در زمینه 
اعتبارسنجی و البته پوشش ریســک داد و ستد در سامانه 
نیما فاقد مســئولیت دانسته اســت. اما آیا چنین توجیهی 

برای فعاالن اقتصادی قابل پذیرش است؟.
ضرورت اعتبارسنجی صرافی ها توسط بانک مرکزی 

یک امر بدیهی است
محمد الهوتی، رییس کمیســیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران بر این عقیده اســت که اعتبارســنجی 

صرافی های فعال در ســامانه نیما توســط بانک مرکزی از 
بدیهیات بوده و قابل بحث نیست. او با بیان اینکه صرافی ها 
برای فعالیت در ســامانه نیما باید مجوزهای الزم را از بانک 
مرکــزی دریافت کنند، افــزود: به هر حــال، صرافی ها در 
شــرایط کنونی، نقش بانک ها را در کشور بازی  می کنند و 
فعالیت آنها در شرایط تحریمی یک امر اجتناب ناپذیر است. 
در عین حال، مسئولیت بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار 
ارزی کشــور در قبال فعالیت صرافی ها بسیار حائز اهمیت 
اســت و به نوعی باید اطمینان خاطر را به کسانی که با این 

صرافی ها مراوده دارند، بدهد.
 او افزود: اینکه بانک مرکــزی در اطالعیه اخیر خود اعالم 
کرده است که ریسک معامله در سامانه نیما با طرفین است، 
ادعای صحیحی اســت اما در شــرایطی که فعال اقتصادی 
مخیر باشــد از هر روشــی که تمایل دارد، نسبت به نقل و 
انتقال وجوه اقدام کند. اکنون بانک مرکزی فعاالن اقتصادی 
را به حضور در ســامانه نیما و مراوده با صرافانی که در این 
ســامانه حضور دارند، ملزم کرده اســت و تجار فاقد اختیار 
هســتند. در چنین شــرایطی بانک مرکــزی قطعا دارای 

مسئولیت است.

 الهوتی به این نکته نیز اشــاره کرد که اگر قرار به انتشــار 
اطالعیه اخیــر بانک مرکزی بود، این اطالعیه باید در زمان 
آغاز فعالیت سامانه نیما و به عنوان آگهی منتشر  می شد که 
فعاالن اقتصادی بدانند، ریسک معامله با طرفین است. این 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: در شــرایطی 
که بانک مرکزی اصرار دارد که خرید و فروش ارز در سامانه 
نیما به ثبت برســد، حتما باید تضامیــن الزم از صرافی ها 
اخذ شــود تا اگر تخلفی صورت گرفت، بانک مرکزی بتواند 
پاســخگوی فعاالن اقتصادی باشد. افزون بر این باید امکان 
معامله مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان هم در سامانه 
نیما برقرار شود. اکنون اگر صادرکننده ای بخواهد ارز خود را 
به واردکننده ای که مورد اطمینان اوســت، واگذار کند، این 

اقدام را باید از طریق یک صرافی انجام دهد.
بانک مرکزی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند

 عباس آرگون، نایب رییس کمیســیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران نیز بر این باور اســت که بانک مرکزی نمی تواند 
از مســئولیت نظارت بر صرافی ها در سامانه نیما شانه خالی 
کند. او گفت: فعاالن اقتصادی، فرآیند طوالنی و پیچیده ای 
را تــا مرحله دریافت ارز در ســامانه نیما طــی  می کنند و 

کسانی که به این نقطه  می رسند، چنین تصور  می کنند که 
حداقلی از نظارت ها بر دادوستدها حاکم است.

 آرگــون ادامه داد: اگر بانک مرکزی قصد نظارت نداشــت 
باید این مساله را اطالع رســانی  می کرد تا فعاالن اقتصادی 
مراقبت های بیشتری اعمال کنند. مساله مهم این است که 
آیا صرافی هایی که در سامانه نیما حضور دارند، ارزی را که 
متعهد به فروش آن شــده اند، در اختیار دارند؟ بدیهی است 

که فعاالن اقتصادی که قادر به این راستی آزمایی نیستند.
 بانک مرکزی باید صرافی ها را رتبه بندی کند

 فرزین فردیس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم 
با اشاره به مسئولیت ذاتی بانک مرکزی توضیح داد: یکی از 
مهمترین وظایفی بانک های مرکزی در جهان برعهده دارند، 
رگوالتوری و تنظیم روابط و مقررات اســت. اساســا وظیفه 
بانک مرکزی، کمک به تنظیم ســازوکارهایی برای برقراری 
آزادی بیشــتر در بازار و صنایع مختلف اســت. این نهادها 
درعین حال بــا وضع قوانین و ایجاد ســامانه های کنترلی 
و نظارتــی، از بروز سواســتفاده و بهره برداری های غیرمجاز 

پیشگیری  می کنند.
 او با اشاره به اینکه سیاستگذار پولی در ایران در دوره وقوع 
تالطم هــای ارزی، به جای رگوالتــوری در نقش مداخله گر 
ظاهر شــد، ادامه داد: بانک مرکــزی اخیرا درصدد کاهش 
مداخالت برآمده اما اینکه به بهانه کاهش مداخالت، وظایف 
نظارتــی خود را کنار بگذارد، پذیرفتنی نیســت و دود عدم 
برخورد با تخلف ها به چشــم واردات و صادرات خواهد رفت 
و نتیجه اصلی آن بی اعتمــادی فعاالن صنعتی به کل بازار 
پول و سرمایه  می شود و روز به روز به هزینه های تامین مالی 

و انتقال پول افزوده خواهد شد.
فردیس افزود: حداقل انتظار از بانک مرکزی این اســت که 
وقتی با مصادیق تخلف مواجه  می شــود، به سرعت در مورد 
آن اطالع رســانی کرده و شفاف ســازی کند تا از تکرار این 
تخلفات جلوگیری شود و در مرحله بعد متناسب با قوانین، 
نســبت به تعلیق پروانــه بهره برداری نهــاد متخلف اقدام 
کنــد. افزون بر این، بانک مرکــزی باید از طریق رتبه بندی 
صرافی ها، مشخص کند که کدام صرافی ها برای چه حجمی 
از عملیــات در ســامانه نیما مجاز هســتند. در این صورت 
فعــاالن اقتصادی بــا مراجعه به این رتبه بنــدی و درجات 
اعتباری، صرافی هایی که درجه آنها متناسب با گردش مالی 

مبادالت تجاریشان است را انتخاب  می کنند.

بانک مرکزی رنگ عوض نکند 
بانک مرکزی مسئولیتی در قبال ریسک داد و ستد در سامانه نیما ندارد؟

 برنده خوش شانس 
جوایز بانک ملی ایران باشید!

ترقی اقتصادی: با شــرکت در چهلمین مرحله قرعه کشــی حســاب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک ملی ایران یکی از برندگان خوش شــانس جوایز آن باشید. ٩١ کمک هزینه 
یک میلیارد ریالی خرید مســکن، جایزه ویژه چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض 
الحســنه پس انداز بانک ملی ایران اســت. عــالوه بر جوایز ویژه کمــک هزینه خرید واحد 
مســکونی، ٢٩١ کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک بــه ارزش ٧٠٠ میلیون ریال  
٣٩١ کمــک هزینه ٣٠٠ میلیون ریالی ازدواج و٥٩١ کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید 
داخل هر یک به ارزش ٢٠٠ میلیون ریال بخشــی دیگر از جوایز این دوره از قرعه کشــی 
حساب های قرض الحســنه پس انداز برای پاسخ به خیر اندیشی و نیک اندیشی مشتریان 
اســت.همچنین یک هزار و ٩١ کمک هزینه ده میلیون ریالی خرید صنایع دســتی و ٧٥٠ 
هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی از دیگر جوایز چهلمین مرحله قرعه کشــی حساب های 
قرض الحســنه پس انداز بانک ملی ایران است.مشتریان گرامی تا ٣١ مردادماه برای افتتاح 
حســاب و یا تکمیل موجودی خود مهلت دارند تا ضمن شــرکت در این قرعه کشی و بهره 

مندی از جوایز آن، از پاداش معنوی کمک به نیازمندان نیز بهره مند شوند.

 بانک پاسارگاد دراستان گلستان مدرسه می سازد 
ترقی اقتصادی: بانک پاســارگاد در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود، طی 
مراسمی عملیات ساخت ٣ مدرسه در مناطق سیل زده استان گلستان را آغاز کرد.بر اساس 
این خبر، دکتر حســینی سرپرســت وزارت آموزش و پرورش ضمن بیان این مطلب که در 
کنار حادثه تلخ ســیل در کشور، ســیل مهربانی مردمی هم شکل گرفت، گفت: در استان 
گلســتان ٣٢٤ آموزشگاه در پی وقوع حادثه ســیل، آسیب دید. اما خوشبختانه در آموزش 
و پرورش مثلثی به نام خیرین مدرسه ســاز اعم از بانک و افراد حقیقی و حقوقی، آموزش و 
پرورش و سازمان نوسازی مدارس حضور دارند که با جان و دل به یاری آمدند. این خیرین 
نه در کنار آموزش و پرورش بلکه در قلب آن جای دارند.وی ضمن تقدیر از بانک پاســارگاد 
به دلیل مشــارکت در ســاخت مدارس تخریب شــده در حادثه ســیل ادامه داد: امروز هم 
شــاهد حضور بانک پاسارگاد به عنوان یکی از آن سه ضلع مثلث هستیم. این بانک مبلغ ٥ 
میلیاردتومان برای ساخت حداقل ٣ مدرسه در مناطق سیل زده گلستان تعهد کرده است. 

 آغاز جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانک اقتصادنوین

ترقی اقتصادی: همزمان با هجدهمین ســالگرد تاسیس بانک اقتصادنوین با هدف ترویج 
سنت پســندیده "قرض الحســنه"، هفتمین جشنواره حســاب های قرض الحسنه پس انداز 
)ریالی( این بانک با جوایز ارزنده آغاز شــد.در این جشــنواره که از ١٨ خرداد تا ١٨ مهرماه 
١٣٩٨ برگزار می شــود به مناسبت هجدهمین سالگرد تاســیس بانک اقتصادنوین، جوایز 
ممتاز جشــنواره ١٨ ماه متوالی به برندگان خوش اقبال تعلق خواهد گرفت.بر این اســاس 
عالوه بر میلیاردها ریال جوایز نقدی، به  قید قرعه ماهانه و به مدت ١٨ ماه ٥٠ میلیون ریال 
بــه یک نفر، ٤٠ میلیون ریال به دو نفر، ٣٠ میلیون ریال به ســه نفر، ٢٠ میلیون ریال به 
١٢نفر و ١٠ میلیون ریال به ١٨ نفر از سپرده گذاران نیک اندیش بانک اقتصادنوین به عنوان 

جوایز ممتاز اهدا خواهد شد.

برگزاری جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک سینا

ترقی اقتصادی:  جشــنواره قرعه کشی حساب های قرض الحســنه پس انداز بانک سینا 
برگزار می شود.در راستای قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران و به منظور ایجاد زمینه های 
افزایش مشارکت عمومی و گسترش سنت الهی قرض الحسنه، سومین جشنواره قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک برگزار می شود.تمامی هموطنان نیک اندیش 
و خّیر برای مشــارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی از جوایز جشنواره می توانند 

نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود اقدام نمایند.

رتبه دوم بانک سپه در طرح حمایت از تولید
ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در طرح رونق تولید درمجموع رتبه 
دوم را در سیســتم بانکــی به خود اختصاص داده  اســت.محمدکاظم چقازردی، حمایت از 
رونق تولید را از اولویت های بانک در ســال جاری برشمرد و خاطرنشان کرد: بانک سپه در 
ســال حمایت از رونق تولید بیش از ٣٤ هزار میلیارد ریال از محل وصولی ها تســهیالت به 
واحدهای تولیدی پرداخت نموده و بانک سپه در طرح رونق تولید درمجموع رتبه دوم را در 
سیســتم بانکی به خود اختصاص داده  است.وی به روند کلی فرایند ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مسلح در بانک سپه اشاره کرد و گفت: بحمد اهلل با پشتیبانی ستاد کل نیروهای 
مســلح، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیــران محترم بانک های ادغامی 

فرایند عملیاتی و اجرایی ادغام به نحو مناسبی در حال انجام است.

اعالم نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال ۹۸
ترقی اقتصادی: نرخ حق الوکاله به کارگیری ســپرده های سرمایه گذاری بانک پارسیان در 
سال ١٣٩٨ سه درصد اعالم شد.در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف 
تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.، نرخ حق الوکاله بانک پارسیان به میزان ٣ درصد در 

سال ٩٨ تعیین شده است.

بانک رفاه ۶۴۰۰۰ فقره وام ازدواج داد
ترقی اقتصادی: بانک رفاه طی سال ٩٧ و دو ماهه نخست سالجاری بیش از ٦٤.٠٠٠ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.شعب این بانک از محل 
سپرده های قرض الحسنه نزد خود در سال ٩٧ تعداد ٥٩.٦٧٩ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ ٩.٢٣١ میلیارد ریال پرداخت کرده اســت.این گزارش حاکی 
است، بانک رفاه همچنین در دو ماهه نخست سال ٩٨، تعداد ٤.٩٤٢ فقره تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ ١.٤٦٨ میلیارد ریال اعطا کرده است.

بانک آینده به عنوان بانک برتر ایران انتخاب شد
ترقی اقتصادی:کسب عنوان » بانک برتر ایران برای سال ٢٠١٩ میالدی« پنجمین افتخار 
جهانی و متوالی بانک آینده، در ٣ سال اخیر به شمار می رود.مؤسسه یورومانی، بانک آینده 
را به عنوان » بانک برتر ایران )Iran`s Best Bank ( « برای سال ٢٠١٩ میالدی، انتخاب 
و معرفی کرد.بانک آینده در سال ٢٠١٨ میالدی نیز به عنوان »بانک برتر ایران « و در سال 
٢٠١٧ به عنوان » بانک برتر تحول ســاز در خاورمیانه« توســط یورومانی انتخاب شده بود.
کسب عنوان » بانک برتر ایران برای سال ٢٠١٩ میالدی« پنجمین افتخار جهانی و متوالی 

بانک آینده، در ٣ سال اخیر به شمار می رود.

رشد ۱۴۸۰ درصدی سوددهی بانک سامان
ترقی اقتصادی:گزارش های منتشــره در کدال نشــان از عملکرد درخشان بانک سامان و 
رشــد ١٤٨٠ درصدی سوددهی و تحصیل ســود ٦٣٢ ریال به ازای هر سهم در سال مالی 
٩٧ دارد.علیرضا معرفت قائم مقام مدیرعامل بانک ســامان، در تشــریح چگونگی دستیابی 
به این موفقیت اظهار داشــت: اقدامات مطالعاتی و اجرایی برای پیاده ســازی برنامه جدید 
اســتراتژی بانک سامان از اوایل ســال ١٣٩٦ با بهره گیری از تجارب داخلی و بین المللی 
آغاز شــد و این راهبرد با نام »ســامان ١٤٠٠« در پایان سال ١٣٩٦ به تایید و به تصویت 
 هیــات مدیره رســید و اقدامات اجرایــی آن به عنوان برنامه کلیدی بانک از ســال ١٣٩٧ 

آغاز شد.

سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تشریح کرد:

FATF تبعات عدم عضویت ایران در

مدیرعامل بانک اقتصادنوین مطرح کرد:

تالش بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی
ترقــی اقتصادی : ثبات و پایداری نظام بانکی کشــور مســتلزم انجام اصالحات 
بنیــادی در این صنعت و حرکت در مســیر اســتاندارد اســت که خوشــبختانه 
 بانــک مرکــزی به عنــوان نهاد ناظــر بیــش از پیش در انجــام ایــن ماموریت 

مصمم است.
علیرضــا بلگوری با اشــاره بــه لزوم حرکــت نظام بانکی در مســیر اســتاندارد 
گفت: امروز شــاهد آن هســتیم کــه آحاد جامعه، مســئوالن عالی کشــور و به 
 تبــع آن دســتگاه های نظارتی حساســیت ویــژه ای روی نظام بانکــی و اصالح 

آن پیــدا کرده انــد. خوشــبختانه بانک مرکــزی نیز با توســعه و یکپارچه ســازی زیرســاخت های اطالعاتی، 
اصالحــات ســاختاری، جدیــت در اجــرای سیاســت های نظارتــی و برخورد جدی بــا تخلفــات، قدم های 
 بســیار موثری در این زمینه برداشــته اســت. این می تواند نویدبخش رشــد و حرکت نظام اقتصادی کشــور 

و پایداری آن باشد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین حل معضالت انباشــته را از چالش های اساســی نظام بانکی کشور و بانک ها دانست 
و گفت: نگاه کوتاه مدت مدیریتی در بانک ها و ضعف نظام پاســخ خواهی و پاسخ دهی سبب شده، آثار کوتاه مدت 
تصمیمات بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. این موضوع یکی از مهم ترین دالیل انباشــت معضالت و مشــکالت در 

سیستم بانکداری بوده است.
علیرضــا بلگــوری بــا اشــاره به پیشــرو بــودن بانــک اقتصادنویــن در حرکت به  ســوی اســتاندارد گفت: 
خوشــبختانه بانــک اقتصادنویــن طی ســال های گذشــته همــواره به  عنــوان بانکــی منضبط و ســالم از 
 ســوی نهادهــای ناظــر شــناخته شــده و این خوشــنامی اعتمــاد مشــتریان به بانــک اقتصادنویــن را به 

همراه داشته است.
وی در نظــر گرفتــن هر شــعبه به مثابه یــک واحد اقتصــادی مســتقل را از رویکردهای اســتراتژیک بانک 
در ســال های اخیــر و تضمین کننده پایداری و رشــد بانک برشــمرد و گفــت: »امروز این رویکــرد در بانک 
 اقتصادنوین نهادینه شــده که همه افراد در هر جایگاهی در ســود و زیان عملکرد واحد خود شــریک و نســبت 

به آن مسئول اند«.

مدیرعامل بانک ایران زمین:

در بانکداری باز رقابت بر سر تجربه مشتری است
ترقی اقتصادی:  مدیرعامل بانک ایران زمین با تشریح رویکرد این بانک در اجرای 
بانکداری باز اظهارداشــت: در بانکداری باز امکان رقابــت بین بانکهای کوچک با 

بانکهای بزرگ فراهم می شود.
عبدالمجید پورســعید مدیرعامل این بانک با بیان اینکــه بانکداری باز راه  را برای 
محصــوالت و خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری بــاز می کند، گفت: بانکها باید 
خود را برای فضای رقابتی جدید که از مدتها قبل آغاز شده آماده کنند. در فضای 
جدید کسب و کارها با زیر ساختهای آماده شده توسط بانکها خدمات نوینی را به 

مشتریان ارائه می کنند، که امکان آن پیش از این فراهم نبود.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشــاره بــه این نکته که در بانکداری باز اطالعات بین بانکها و موسســات مالی 
به اشــتراک گذاشته می شــود، افزود: در شــیوه  جدید از بانکداری تمرکز بر ارائه هرچه بهتر خدمت بر مبنای 
درخواســت مشــتری اســت. فضای ارائه خدمات تغییر می کند. در فضای جدید تکیه بر روی ایجاد شبکه های 
تبادل اطالعات است نه متمرکز کردن آن. در این فضا خالقیت است که موجب انتخاب یک بانک به عنوان ارائه 

دهنده، خدمات خواهد بود.
وی افزود: در بانکداری دیجیتال هریک از مشتریان، تجربه منحصر بفردی از دریافت خدمات خواهد داشت. در 
مقابل برای ارائه کنندگان خدمات نیز این امکان فراهم می شــود که محدودیت ها را بردارند و طیف وســیعی از 

مشتریان را بر مبنای استراتژی های سازمانی خود مورد تحلیل قرار داده و به آنها خدمت ارائه کنند.  
پورســعید با تاکید بر بازنگری در فرآیندهای ســنتی اظهار داشــت: ما باید به سرعت فرآیندهای خود را مورد 
بازنگری قرار دهیم. در این بین نهادهای ناظر هم باید ســرعت خود را در به روز رســانی و ابالغ این فرآیندها 

افزایش دهند تا صنعت بانکداری کشور از رشد تکنولوژی عقب نماند.
وی ادامه داد: امروز فرایندهای گشــایش حساب، احراز هویت، دستور العمل های وام دهی، تشخیص ریسک و 
... بســیاری دیگر از فرایندهای ســنتی دیگر کارکرد خود را از دست داده اند. امضای دیجیتال، گشایش حساب 
به صورت آنالین، ثبت درخواســت انجام امور از طریق همراه بانک، پرداخت از طریق حسابهایی با چند امضا و 

بسیاری دیگر از خدمات، ساده ترین محصوالتی هستند که مشتریان امروز در حال دریافت آن هستند.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 73 - نیمه اول تیر 1398

اخبارکوتاه



سایه تجربه موسسات مالی غیر مجازبرصنعت بیمه 
پذیرش ریسک توسط شرکت های پرریسک 

 مدیریت عملکرد و حساب سود و زیان 
شعب بیمه آسیا

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بیمه آسیا بر مدیریت عملکرد و حساب سود و زیان شعب این 
شــرکت بیمه تاکید کرد.مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا به 
همراه اعضای هیأت مدیره و معاونان مدیرعامل در سفر به استان گیالن با مسئولین منطقه 
هفت بیمه آســیا دیدار و گفت و گو کردند.وی در این ســفر در نشستی با حضور سرپرست 
منطقه هفت، رؤســای اســتان ها و شعب تابعه و شــبکه فروش ضمن تأکید بر توجه ویژه 
شبکه فروش بر فروش بیمه های ُخرد، بر لزوم ارتقاء فروش بیمه های عمر و پس انداز نیز 
اشاره کرد.بنا بر این گزارش، مدیر عامل بیمه آسیا در بخش دیگری از این سفر، در همایش 
آموزشی نمایندگان منطقه هفت حضور یافت و بر اجرای برنامه های آموزشی با هدف ارتقاء 

و بهبود عملکرد شعب و شبکه فروش تأکید نمود.

 سرمایه بیمه دانا به ۱۵۰ میلیارد تومان 
افزایش یافت

ترقی اقتصادی : شرکت بیمه دانا افزایش ٤٧ درصدی سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت ها 
به ثبت رساند.پیشنهاد افزایش ســرمایه شرکت از ١٠٢ به ١٥٠ میلیارد تومان از محل آورده 
نقدی، پیش از این در مجمع عمومی فوق العاده بیمه دانا به تصویب رســیده بود.شرکت بیمه 
دانا همچنین زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩را مشخص کرد.بر این 
اســاس، سهامداران حقیقی از تاریخ اول مهرماه و سهامداران حقوقی شرکت نیز از اول اسفند 

ماه سال جاری می توانند با مراجعه به بانک عامل، نسبت به دریافت سود خود اقدام کنند. 

رشد بهاری بیمه ما
ترقی اقتصادی : شرکت سهامی بیمه "ما" در سه ماه ابتدایی سال ٩٨ ، موفق به افزایش 
٥١ درصدی پورتفوی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شد.در ٣ ماهه فصل بهار سال 
١٣٩٨ ، شــرکت در میزان تولید پورتفوی توانست رشد ٥١ درصدی نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته ثبت کند.شایان ذکر است این مهم با ترکیب بهینه پورتفوی در کلیه رشته 

های بیمه ای همراه بوده است.

بهره  برداری از سامانه مناقصات بیمه کوثر
ترقی اقتصادی : سامانه مناقصات کوثر به منظور افزایش رضایت شبکه فروش برای نخستین 
بار در صنعت بیمه به بهره  برداری رسید.نرخ دهی سیستمی موجب تسریع و تسهیل در ارایه 
عملکرد بیمه گذاران و شــبکه فروش و در نهایت افزایش نظارت می شود.الله کریمی با بیان 
اینکه سیستمی هوشمند و یکپارچه طراحی کردیم که نرخ  دهی به صورت برخط در تمام مراکز 
نظارتی و کنترلی انجام شود، تصریح کرد: این سامانه با هدف سرعت بخشیدن و افزایش دقت و 

نظارت در روند مناقصه و نیز جمع آوری و حفظ محرمانگی اطالعات راه اندازی شد.

قائم  مقام رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شد
ترقــی اقتصادی : در حکمی از ســوی وزیر امور اقتصادی و دارایــی، پرویز خوش کالم 
خسروشــاهی به عنوان قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران منصوب 
شــد.در حکم صادره از سوی دکتر فرهاد دژپسند خطاب به پرویز خوش کالم خسروشاهی 
آمده است: نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان قائم  مقام رئیس 
کل بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران منصوب می شوید.انتظار می رود تمامی مساعی 
خــود را بــا همفکری و همدلی مجموعه همکاران بیمه مرکزی و تعامل ســازنده و فعال با 

سازمان های ذیربط به منظور انجام وظایف قانونی محوله به کار گیرید.

مدیرعامل تأمین اجتماعی تعیین شد
ترقی اقتصادی : با تأیید هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ساالری مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی شد.در جلســه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی که با حضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور شــرکای کارگری، بازنشســتگی و کارفرمایی 
برگزار شــد نهایتاً مصطفی ساالری به عنوان مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی انتخاب 
شــد.این در حالی اســت که حدود دو ماه از مهلت قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای انتخاب مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی می گذرد و نهایتاً امروز اســتاندار ســابق 
گیالن به عنوان مدیرعامل بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با بیش از ٤٢ میلیون نفر بیمه 

شده منصوب شد.

 بررسی ظرفیت های صنعت بیمه اسپانیا 
به میزبانی تجارت نو

ترقی اقتصادی : مدیرعامل و مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه تجارت  نو در جلسه ای با 
ســفیر ایران در اسپانیا به تحلیل پتانسیل های حوزه صنعت بیمه این کشور جهت همکاری 
پرداختند.در این نشســت حسن قشقاوی سفیر ایران در اســپانیا ضمن تبریک به شرکت 
بیمه تجارت نو به جهت عملکرد مثبت در خصوص پرداخت خســارت ســیل به هموطنان 
موضوع خدمت رســانی را امری با ارزش تلقی کرده و بر استمرار آن تاکید کرد.وی با اشاره 
به ظرفیت های بیمه  ای اســپانیا شرایط را برای شــروع مجدد و تداوم آن مثبت برشمرد 
و افزود: ســفارت ایــران و تیم بازرگانی آن در خدمت صنعت بیمــه بوده و قطعا در جهت 
اســتمرار و رشد مراودات بیمه ای تمام تالش خود را خواهند کرد.در ادامه این جلسه نیما 
نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت نو، ضمن اشــاره به ظرفیت های بیمه ای اسپانیا و شرایط 
انعقاد قرارداد بیمه های اتکایی تاکید داشت: بیمه تجارت نو آمادگی کامل دارد تا گام های 
موثری در این خصوص برداشته و از این طریق وارد بازار بیمه ای کشورهای اروپایی شود.

با آوانس بیمه نامه متری و ساعتی بخرید
ترقی اقتصادی : با استفاده از آوانس می توانید به هر میزان مسافتی و زمانی که نیاز دارید 
و بــه راحتی و تنها با چند کلیک بیمه نامه خودرو بخرید و با خیال راحت از رانندگی لذت 
ببرید.نرم افزار جذاب و کاربردی "آوانس " توسط شرکت بیمه آرمان رونمایی و نسخه های 

آندروید و آیو اس آن را می توان از کافه بازار و اپ استور دانلود کرد.

بیمه سرمد ٣۰ تومان سود تقسیم کرد
ترقی اقتصادی : مجمع عمومی عادی ســالیانه »بیمه ســرمد« بــا حضور ٨٨/٨٣ درصد 
ســهامداران برگزار شد و بر اساس تصمیمات مجمع، سود ٣٠ تومانی به اعضای این مجمع 
بیمه ای رســید.حق بیمه صادره »وسرمد« با ٥٤د رصد افزایش در رقم ٥٨٨٨میلیارد ریال 
ایســتاد و در مقابل، ٣١٢٦میلیارد ریال خســارت پرداختی ثبت شد.سود ناخالص فعالیت 
بیمه ای ٣٢درصد بیش از سال٩٦ بود اما رشد ٤٦درصدی هزینه های عمومی اداری موجب 
شد تا سود عملیاتی یک درصد افت کند.در این بین، سایر درآمدهای غیربیمه ای به کمک 

»وسرمد« آمد تا بتواند بر رقم سود خالص خود بیافزاید.

سود ۲۸۶ریالی بیمه نوین برای هر سهم
ترقی اقتصادی : با انتشــار صورت های مالی بیمه نوین مشــخص شد که این شرکت در 
دوره ١٢ ماهه منتهی به ٢٩ اســفند ماه ٩٧ )حسابرسی نشده( به ازای هر سهم ٢٨٦ ریال 
ســود محقق کرده است.با انتشار یک گزارش شفاف ســازی در سامانه کدال مشخص شد 
که بیمه نوین در دوره ١٢ ماهه منتهی به ٢٩ اســفند ماه ٩٧ )حسابرســی نشده( به ازای 
هر ســهم ٢٨٦ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩٢ درصد 

رشد داشته است.

ترقی اقتصادی : صنعت بیمه چند ســالی اســت که حــال خوبی ندارد و این 
شرایط ما را به یاِد حاِل موسسات اعتباری می اندازد. حال مدتی است که همین 
شــرکت های بیمه که توانگری مالی شان زیر ســوال است، در حوزه بازنشستگی 

هم پا گذاشته اند.
»بیمه عمر و بازنشســتگی بیمه… بشتابید، بشــتابید«. این روزها هرکس که 
از راهروهای ایســتگاه های مترو سطح شــهر عبور می کند، این جمله تکراری و 
مالل آور را از چند خانم که پشت باجه شرکت های بیمه گر نشسته  اند، می  شنود.

عابران می ایســتند و شرایط دریافت مســتمری را بر اساس قاعده ای که شرکت 
تعیین کرده، می شــنوند. برخی که برایشان جذاب به نظر می رسد، اسم، شماره 
همراه و شماره ملی شان را به متصدی باجه می دهند تا با آنها تماس گرفته شود.
شــرکت هایی که در این حوزه پا گذاشــته اند، برای جذب مشــتری به هر دری 
می زنند اما مشــتریان آنها قرار نیست که در فضایی که نااطمینانی به اقتصاد بر 
اطمینان به آن، ســنگینی می کند، به آنها اعتماد کنند. در مقابل شــرکت ها به 

مشتریان اطمینان می دهند که سرمایه گذاری آنها امن خواهد بود.
به هر حال این ســرمایه گذاری برای افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه  ای برای 
بهره  مندی از مزایای بازنشستگی و… نیستند، می تواند جذاب باشد اما در همین 

حال یک ریسک است. البته سرمایه گذاری در اقتصاد همیشه ریسک است.
علیرضا کسرائیان رئیس کل اداره نظارت بر بیمه  های زندگی بیمه ایران می گوید: 
متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به قدری نابه سامان است که افراد همواره خطر 
ریســک تامین مالی مایحتاج زندگی روزانه خود را در آینده احســاس می کنند 
که این موضوع ســبب رشد چشمگیر شرکت های بیمه ای و استقبال از بیمه های 

عمر شده است.
اصل ٢٩ قانون اساســی مقرر مــی دارد: برخورداری از تأمیــن اجتماعی از نظر 
بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث 
و ســوانح و نیاز به خدمات بهداشــتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت 

بیمه و غیره حقی است همگانی.
همیــن اصل تاکید می کند که دولت مکلف اســت از محل درآمدها حمایت ها و 
خدمات مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. از این رو روی آوردن 
مردم به شــرکت  های خصوصی برای برخورداری از مزایای بازنشســتگی، تقصیر 

دولت هاست. کوتاهی دولت  ها زمینه سرگردانی مردم را فراهم کرده است.
حال ممکن اســت که شــرکت های بیمــه از مردم سوءاســتفاده هــم بکنند 
شرکت هایی که به گفته کارشناســان صنعت بیمه توانگری مالی شان زیر سوال 
اســت. »محمدرضا پورابراهیمی« رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی، گفت: »وظیفه صنعت بیمه، پوشش ریسک است و انتظار بر این است 

که خود صنعت بیمه دچار ریسک نباشد!«
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، از یکی از همین شرکت هایی 
که به صورت گســترده خدمات بیمه عمر و بازنشستگی ارائه می کند، نام می برد 

و توانگری مالی آن را زیر ســوال می برد. به هر روی این شرکت ها در شرایطی با 
ســپرده ها بازی می کنند که سازمان تامین اجتماعی ایران به صورت گسترده در 

حال ارائه خدمات بیمه ای و بازنشستگی است.
حجم خدمات ســازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشســتگی زمان مشــخص 
می شود که بدانیم سازمان تامین اجتماعی در هر ماه حدود ٧ هزار میلیارد تومان 
مستمری پرداخت می کند. از این رو یک تفاوت عمده میان خدمات شرکت های 
بیمه عمر و بازنشستگی با ســازمان تامین اجتماعی وجود دارد. شرکت ها برای 
نمونه حداقل باید ١٣ ســال سپرده دریافت کنند تا پس از ١٣ سال عددی را به 
صورت ماهیانه یا یکجا به بیمه شــده پرداخت کنند؛ عددی که از ابتدای انعقاد 
قرارداد بیمه شــده و بیمه گر تا سال ســیزدهم که پرداخت آن آغاز خواهد شد 

ثابت است.
ایــن در حالی اســت که ســازمان تامین اجتماعی مکلف اســت که هر ســال 
مستمری ها را متناسب با تورم حداقل یک نوبت در سال افزایش دهد. بنابراین از 
دو نظام بازنشستگی متفاوت صحبت می کنیم که اولی یک شرکت سرمایه گذاری 

و دومی یک شرکت تماما بیمه ای است. 
 طرح های بازنشستگی مختص صندوق های بازنشستگی

عباس اورنگ« کارشــناس رفاه و تامین اجتماعی، با اشــاره بــه این تفاوت ها، 
می گوید: کارکرد بیمه  های تجاری در دنیا با بیمه های کوتاه مدت تعریف شــده 
است. یعنی طرح هایی که محاسبات بیمه ای و اکچوئری بر اساس منطق بازه های 
کوتاه مدت یا همان دوره های یک ساله تعریف شده است. از سویی غالب خدمات 

شرکت های بیمه ای در قالب طرح هاِی یک ساله ارائه می شوند.
وی با بیان اینکه طرح های بازنشســتگی بیشتر مختص صندوق های بازنشستگی 
هســتند، گفت: خصوصا در جوامع کمتر توسعه یافته شاهد این موضوع هستیم. 
صندوق های بازنشســتگی از قدرت باالتری برای پوشش ریسک بهره  مند هستند 
و اگر هم خود نتوانند تعهداتشــان را ایفا کنند، دولت ها به کمک می آیند اما در 
مورد شرکت های بیمه  ای خصوصی چنین امری صدق نمی کند. در واقع پوشش 

ریسک ها را باید برعهده بگیرند و تماما پاسخگو باشند.
این کارشناس رفاه با بیان اینکه از ســویی صندوق های بازنشستگی متناسب با 
تورم حقوق های بیمه شــدگان خود را افزایش می دهند، گفت: این در حالی است 
که صندوق های بیمه   ای بر اســاس قراردادی که با بیمه شدگان خود دارند عمل 
می کنند. پرسش این اســت که ٥ میلیون تومانی که قرار است، شرکت بیمه گر 
بر اســاس قرارداد خود با بیمه شده مثال پس از ١٠ ساله پرداخت کند، به اندازه 
امروز جذابیت دارد؟ می خواهم بگویم که به سبب کاهش ارزش پول ملی در طی 
این ١٠ سال، شــاید قدرت خرید ٥ میلیون تومان اندازه ٥٠٠ هزار تومان امروز 
باشد. بنابراین ٥ میلیون تومانی که قرار است ماهانه پرداخت شود، هیچ نمی ارزد.
وی تصریــح کرد: از این رو حضور این شــرکت ها در حوزه طرح های بلندمدت و 

بازنشستگی خیلی نمی تواند از نظر رفاه و معیشت کمک چندانی کند.

این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه گرها می توانند 
در حوزه ســرمایه گذاری از شرکت های بازنشســتگی موفق تر عمل کنند، گفت: 
شــاید بتوانند؛ به این خاطر که ســرمایه های آنها خرد است. در ضمن آنها کمتر 
در حوزه های زیربنایی ســرمایه گذاری کرده اند؛ حوزه هایی که اقتصادشان متاثر 
از تحریم ها اســت. به هرشکل شاید آنها بتوانند در حفظ ارزش دارایی ها حداقل 
روی کاغذ موفق تر عمل کنند اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که در 
ایران فضای اقتصاد کالن به گونه ای نیست که بتوان به راحتی حفظ ارزش کرد. 

بنابراین ورشکستگی فارغ از نوع سرمایه گذاری می تواند محتمل باشد.
اورنگ افزود: با این حال همانطور که شــرح دادم دولت ها ناچار هستند یا باید به 
صندوق های بازنشستگی کمک کنند یا فضا را برای سرمایه  گذاری های آنها فراهم 
کنند. اگر هم در حوزه سرمایه گذاری ناموفق باشند، دولت ها نقص سرمایه گذاری 

آنها را جبران می کنند اما در مورد شرکت ها چنین تعهدی را ندارند.
نظارت بیمه مرکزی ضروی است

تا زمانی که انســان زنده اســت نیاز به امید دارد. اینکه بداند چند سال دیگر هر 
ماه رقمی به حســابش واریز می شود، آنچنان خوشــحالش می کند که شاید به 
مصائب آن فکر نکند. از این رو باید بازار بیمه ها را رصد کرد و بر ســپرده گذارن 
خرده نگرفت. آنهم پس از بحران موسسات اعتباری که به هجوم مردم به شعبه ها 
ختم شــد و نمایندگان مجلس و دولتی ها، سپرده گذاران را شماتت کردند. آنها 
می  پرســیدند چرا به خاطر چند درصد سود بیشتر آتش بر اموال خود گشودید 
اما هیچــگاه هیچ یک از متصدیان صدور مجوز برای فعالیت های موسســه های 
اعتباری بازخواســت نشــد. در مورد بیمه های عمر و بازنشســتگی هم باید این 
هشــدار را به بیمه مرکزی داد تــا فردا بار دیگر افرادی کــه دغدغه واریز چند 
 میلیون تومان ناقابل را به حسابشــان در هنگام میانســالی یا ســالمندی دارند

بازخواست نشوند.

به  مالــی، همواره  : شــفافیت اطالعات  ترقی اقتصادی 
عنــوان یکی از مؤثرترین متغیر ها در تعیین سیاســت های 
ســرمایه گذاری بازار های مالی مطــرح بوده که در این بین 
شــرکت های بیمــه ای هم به عنــوان یکــی از ارکان مهم 
اقتصــادی از رعایــت و توجه به این اصل مهم مســتثنی 

نیستند.
ناگفته پیداســت که موارد بســیاری به صورت مستقیم و 
یا غیرمســتقیم بر حوزه مالی شــرکت های بیمه ای  تاثیر 
مــی گذارند که یکــی از مهمترین این چالــش ها، رعایت 
نکردن حــد نصاب ذخائر کافی در شــرکت های بیمه ای 
اســت. هرساله و در آســتانه برگزاری مجامع شرکت های 
بیمه ای  درتیرماه، شفاف بودن یا نبودن صورت های مالی 
این شــرکت ها به سوژه ای داغ مبدل می شود که سواالت 

بسیاری را دراین خصوص به دنبال دارد.
واقعیت این است که به دلیل ماهیت فعالیت درحوزه بیمه 
اثرات رویدادهای مالی از دوره ای به دوره های دیگر انتقال 
پیدامــی کنند، بنابرایــن تغییرات ایجاد شــده در صورت 
های مالی، برآوردهای شــرکت های بیمه را نیز به واسطه 

محاسبات ریسک دستخوش تغییرات می کند که حل این 
معضل، نیازمند اســتفاده از روش خاص گزارشــگری مالی 
اســت. برای تهیه صورت های مالی، درحال حاضر شرکت 
های بیمه ای موظف به رعایت قوانین استاندارد شماره ٢٨ 

حسابداری هستند.
برخی از کارشناســان معتقدند: تعــدادی از موارد بیمه ای 
در این اســتاندارد رعایت نشــده و فقدان یک اســتاندارد 
حسابداری در رشته های بیمه های عمر و زندگی، از دیگر 

مشکالت این روند به شمار می رود.
درشرایط نبود شفافیت کامل درصورت های مالی، برخی از 
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، می توانند 
برای حفظ منافع به تحریف اطالعات مالی بپردازند که یکی 
از این اقدامات که به شــفاف نبــودن اطالعات مالی منجر 
می شود، مدیریت سود و یا دست بردن در میزان آن است.

معاون اداری، مالی بیمه کارآفرین در گفتگو با چابک آنالین 
بیان کرد: یکی از دالیل اصلی عدم شــفافیت صورت های 
مالی شــرکت های بیمه عدم رعایت ذخائر کافی اســت از 
جمله در رشته های زیان دهی چون شخص ثالث مسئولیت 

و یا درمان.
»عبدالمجید رافــع«، تصریح کرد: میزان کفایت دخیره در 
این رشته ها به درستی مشخص نیست و روش های مرسوم 
محاســبه ذخائر مانند روش مثلثی و یــا هر روش دیگری 
مانند آن، به صورت کامل واقعیت های حســابداری را که 
چه میزان از ســود را باید به واسطه ذخائر کنار گذاشت تا 
صورت های مالی واقعی مشخص شود بیان نمی کند و این 

موضوع چالش هایی را  ایجاد می کند.
معاون اداری، مالی بیمه کارآفرین رعایت حد نصاب ذخائر 
را یک موضوع برآوردی در رشــته هایی چون شخص ثالث 
دانســت و گفت برای رفع این مشکل باید ابزارسازی قوی 
تری صورت گیرد و بســتری فراهم شــود تا شرکت ها در 
حالت های مختلف، نوع ذخیره گیری خودرا از مدل سابق 

خارج کنند.
رافــع گفت: درحال حاضر بیمه مرکــزی باوجود آئین نامه 
٥٨ و چندین دستورالعمل دیگر، کفایت ذخائر را اعالم می 
کند و نسبت به اجزای صورت های مالی اظهارنظر می کند 
که آیا این ذخیره درست یا اشتباه است؟ زیرا صنعت بیمه 

هنوز به متدولوژی الزم در روند کسب ذخائر نرسیده است.
وی، رشــته شخص ثالث را به شدت زیان ده برشمرد که با 
پرداخت تنها یک دیه، هزاران بیمه نامه ای که صادر شــده 
به عنوان خســارت پرداخت می شــود و روی همین اصل 

برآورد ذخائر را با مشکل مواجه می کند.
رافع، حق بیمه دســتوری بیمه نامه شــخص ثالث را یکی 
دیگر از مواردی ذکر کرد که عملیات بیمه گری را با مشکل 

مواجه می کند.
به نظــر می رســد حرکت به ســمت اجرای اســتاندارد 
حسابرســی  IFRS، تا حدودی مشــکل عدم شفافیت در 
شــرکت های بیمه ای را برطرف ســازد اما در اینکه بستر 
اجرای این روند به صورت کامل مهیا شــده باشــد یا خیر 

اندکی تردید وجود دارد.
راهکاردیگر برای ارائه صورت های مالی شــفاف و واقعی از 
سوی شرکت های بیمه، ارائه دستورالعمل مطابق با شرایط 

بازار بیمه از سوی نهاد ناظر است.
بیمــه مرکزی می تواند با رفع چالش ها و نظارت اصولی بر 
صورت های مالی شــرکت های بیمه ای این مشکل را نیز 
تا حدودی حل کند. بدون تردید، داشتن یک صنعت بیمه 
ای پویا و فعال نیازمند حضور شــرکت های با صورت های 
مالی شــفاف است که بستر ساز آن ارائه گزارش های مالی 

براساس استانداردی واحد و بین المللی است.
اصلی مهم که سهامداران خرد و کالن شرکت های  بیمه ای 

برای دستیابی بدان درحال روزشماری هستند.

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت بیمه سامان با اشــاره به این که در شرایط 
افزایــش نرخ ارز، رونق صادرات می تواند تاثیر بســزائی برو روی ضریب نفوذ بیمه 
داشته باشــد، گفت: توسعه فعالیت های بین المللی صنعت بیمه، عالوه بر این که 
دریچه های جدیدی را به روی فعاالن این حوزه باز می کند، آورده بسیار خوبی نیز 

برای کشور خواهد داشت.
احمد رضا ضرابیه با بیان اینکه کسب و کارهای داخلی با صادرات می توانند درآمد 
ارزی حاصل نمایند، اظهار داشــت: تبدیل این درآمد به ریال، ســود سرشــاری را 

نصیب سهامداران، ذینفعان و اقتصاد داخلی خواهد نمود.
او با اشاره به این که »رونق تولید« در صنعت بیمه تنها منوط به ارائه محصوالت در 

داخل نیســت، اظهار کرد: ضریب نفوذ ٧ درصدی بیمه با ادامه روند کنونی صنعت 
بیمه قابل تحقق نیست، چرا که بیمه گران هر چه در توان داشته اند، نمایان کرده 
انــد. بنابراین باید به دنبال بازار ها و محصــوالت جدید بود که در نهایت منجر به 

افزایش صادرات خدمات بیمه ای خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت بیمه ســامان همچنین به تجربه محدود شرکت های بیمه در 
حوزه فعالیت برون مرزی و تمرکز بیشــتر آنها بر حوزه هایی مانند واگذاری اتکایی 
و یا مسافران ورودی اشاره و خاطرنشان کرد: این عدم شناخت از حوزه های جدید 
فعالیت می تواند منجر به اکراه از توســعه برون مرزی شود، اما باید بدانیم که همه 

این مشکالت با تالش، پشتکار، تعامل و هماهنگی قابل رفع هستند.

ضرابیه تاکید کرد که برای توســعه برون مــرزی فعالیت بیمه گری و صادر کردن 
خدمات بیمه ای، نیاز است تا همه شرکت های بیمه در کشورها و بازارهای مختلف 
فضای کســب و کار و امکان فعالیت خود را با توجه به توانمندی هایشــان ارزیابی 
کنند. به گفته وی، حضور حداکثری شــرکت های مختلف بیمه ایرانی در بازارهای 
بین المللی باعث می شــود بازارهای مناسب، زودتر شناخته شوند و مسیر توسعه 
برون مرزی ســریع تر برای همه شرکت ها روشــن شود که قطعاً این امر منجر به 
توســعه ســریع تر و قوی تر فعالیت برون مرزی شرکت های ایرانی و کسب درآمد 

ارزی برای کشورمان خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت بیمه ســامان با تاکید بر این که فعالیت های برون مرزی بیمه 
گران، می تواند با کمک اســتارت آپ ها ســرعت بگیرد، ادامه داد: زیرساخت های 
»پلنت« امکان حضور در فضــای بین المللی و صادرات محصوالت و خدمات را به 
فعاالن این حوزه داده است؛ چنانچه محصوالت و خدمات بیمه ای به صورت سنتی 
در خارج از کشور قابل ارائه نباشند، خدمات مبتنی بر فناوری مدرن توسط استارت 

آپ ها جایگزین آنها خواهد شد و محدودیت های رایج را از بین خواهد برد.

در  پیش،   سال ها 
جایی شعری دیدم 
با ایــن مضمون و 
»ای  کــه  مفهوم 
بر  کــه  کســانی 
فرش پا می گذارید 
مراقب سرانگشتان 
دخترکان  نــازک 
معصــوم قالی باف 
باشــید« به ذهنم 
سازمان  که  رسید 
تامین اجتماعی را می توان به یک فرش تشبیه کرد، قالی ای 
که ماحصل دســترنج و عرق جبین کارگران و کارکنان نسل 
حاضر و نسل های پیشین است. به قول هوشنگ ابتهاج: »وین 
فرش هفت رنگ که پامال رقص توســت / از خون زندگانی 

انسان گرفته رنگ«
بی شــک درخت تناور و ثمربخش ســازمان تامین اجتماعی 
که برآمده از مشــارکت شــرکای اجتماعی به ویژه کارگران 
مســتمری بگیران و کارفرمایان اســت، قــوام و دوام خود را 
مدیون دستان تالشگر چندین نسل کارگر و نیز سرانگشتان 

مدیران و کارکنان این ســازمان در ادوار گذشــته است که 
به تعبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلســه معارفه 
مدیرعامــل ســازمان، مخاطبان خاص و عام این ســازمان 
محســوب می شــوند. دکتر شــریعتمداری در جلسه مزبور 
در تبیین حق الناس بودن اموال ســازمان تامین اجتماعی و 
خســارت خیانتگران، به ذکر خاطــره ای از اواخر دهه٥٠ و 
اوایل پیروزی انقالب اســالمی پرداختند که کارکنان دولت 
اگر در کف اتاق ادارات، ســوزن ته گــردی می دیدند، آن را 
برمی داشتند و به گوشه کت خود الصاق می کردند تا مجددا 
برای دسته بندی مکاتبات، از آن استفاده کنند. به خاطر دارم 
وقتی در اواخر ســال١٣٧٣ در مقام مســئول بیمه بیکاری 
شعبه١٩ تهران استخدام شــدم، روی میز رئیس قسمت ما 
یــک آهن ربا بود که در آخر وقــت اداری آن را نزدیک کف 
اتاق حرکت می داد تا ســوزن ته گرد ها و گیره های کاغذها و 
کلیپس هایی که روی زمین افتاده بود را جمع آوری و مجددا 
مورداستفاده قرار دهد و می گفت این ها از پول کارگران است. 
مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی در جلسه معارفه »بر 
استفاده از بدنه تخصصی و کارشناسی و مدیریتی سازمان« 
و نیــز »جلب همراهی شــرکای اجتماعی« و از همه مهم تر 
بر حق الناس بودن ســازمان تامین اجتماعی تاکید و تصریح 

کرد، تقویت سه جانبه گرایی و استفاده از خردجمعی همکاران 
خدوم و تالشــگر سازمان از جمله مواردی بودند که از سوی 
مدیرعامل جدید ســازمان مطرح شد و بایستی آن را به فال 

نیک گرفت.
ســازمان تامین اجتماعی طی هفت دهه فعالیت خود به ویژه 
در شرایط جنگ تحمیلی و جنگ های اقتصادی و در مراحل 
بازســازی و نوسازی کشــور نقش بســزایی در ایجاد ثبات  
آرامش و آسایش مشــموالن قانون تامین اجتماعی داشته و 
با اتکا بر مشــارکت اجتماعی و عــزم و همت کارکنان خود، 
توانسته از بحران ها و چالش های محدثه، سربلند بیرون بیاید 
و نگذاشته وقفه یا خالل یا خدشه ای در فرایند خدمات رسانی 

به بیمه شدگان و مستمری بگیران حادث شود.
اگرچه شرایط ویژه اقتصادی کشور وسازمان تامین اجتماعی 
قابل قیاس با چهار دهه اخیر نیست، به نظر می رسد، می توان 
بــا اتکا بر توان کارشناســی و مدیریتی همکاران ســازمان 
تامین اجتماعی، از این گذرگاه تاریخی به سالمت عبور کرد 
و این امر میســر نمی شــود مگر با جمع سپاری و استفاده از 
خردجمعی و ایجاد همدلی در بین همکاران و نیز ایجاد حس 
اعتماد و هم سرنوشــتی بین همکاران و شــرکای اجتماعی، 
وجه  مشــترک ســخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مدیرعامل جدید ســازمان تامین اجتماعی بــود و عالوه بر 
آن تاکیــد و تصریح بر لزوم صیانــت از حق الناس که کلید 
اصلــی ایجاد حس همدلی و جلــب همراهی بین مخاطبان 
خاص )کارکنان( و عام )بیمه شــدگان و مستمری بگیران و 

کارفرمایان( به تعبیر دکتر شریعتمداری است. البته رویکرد 
نگاه به درون و اتکا به نیروهای ســازمانی که از ســوی وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و مدیرعامل جدید ســازمان 
مطرح شــد، با قیــد جوانگرایی و نوگرایی بــود. امری که با 
توجه به قدمت قوانین و مقررات ســازمان تامین اجتماعی و 
تغییرات شــگرف بازار کار و محیط های کسب وکار ضرورتی 
محتوم اســت. بی شک شرایط خاص مالی و اقتصادی کشور 
و ســازمان تامین اجتماعی، ایجاب می کند همه ظرفیت های 
مدیریتی و کارشناســی ســازمان فــارغ از گروه بندی های 
سیاســی و قشــربندی های ســازمانی )بیمه ای، درمانی و 
اقتصادی( و گرایشات و مالحظات غیراداری به کارگرفته شود 
تا بتوان ســازمان را از این گردنه تاریخی به ســالمت عبور 
داد. مقولــه ای که بدون همدلی ســازمانی میان ارکان عالی 
ســازمان )هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و...( و رده های 
ستادی، استانی و اجرایی ســازمان ممکن نخواهد بود. باید 
فارغ از گروه بندی ها در جهت نیل به »مطلوبات« حرکت کرد 
و »مقدورات« را تحقق بخشید. در چنین حالتی و در فضای 
همدلی ســازمانی و همراهی شرکای اجتماعی و با اعتمادی 
که براســاس صیانت عملی از حق الناس حاصل خواهد آمد، 
به طور قطع ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی درک خواهند 
کــرد که ما در حد وســع و مقدورات و میســورات خویش 
کوشیده ایم. به قول شیخ اجل سعدی شیرازی که می فرماید:

»به راه بادیه رفتن به از نشســتن باطل / و گر مراد نیابم به 
قدر وسع بکوشم«

رعایت استاندارد حسابداری IFRS ضروری است

عدم رعایت ذخائر کافی پاشنه آشیل صنعت بیمه 

مدیرعامل شرکت بیمه سامان پیشنهاد داد
راهکاری برای افزایش ضریب نفوذ بیمه

جمع سپاری برای تعالی سازمان تامین اجتماعی

 نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
علی حیدری
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ترقی اقتصادی : در حالی که ٤ سال از تصویب ماده ٥٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر حذف مجوز مازاد و تسهیل در صدور مجوزهای الزم 
برای شروع کسب و کار می گذرد که طبق آمارهای رسمی تاکنون حدود ٤٠ درصد کل 
مجوزهای شناســایی  شده است و در این بین در یک سال گذشته نهادها و سازمان های 
مختلف دولتی بارها آیین نامه ها و بخشــنامه های مختلفی صادر کرده اند که در موارد 
بسیاری حتی در تناقض یکدیگر بوده اند. اما نکته مهم این است که حاال دولت دوباره به 
فکر رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه 
مجوز های مورد نیاز واحدهای صنفی افتاده است. سامانه ای که دیروز افتتاح شد و از این 
پس، فعاالن اقتصادی می توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوزهای 
مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. البته نکته مهم اجرایی شدن و کاربردی بودن 
این سامانه اســت زیرا پیش از این هم هیاتی تحت عنوان مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار در وزارت اقتصاد شکل گرفته بود ولی در عمل آن چنان که باید 

بازدهی الزم را نداشت.
موضوعی کــه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که خردادماه منتشــر شــد به آن 
اشــاره شده بود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده 

است:»آنچه در ادبیات حقوقي ـ اقتصادي ایران با عنوان مقررات زدایي از آن یاد مي شود 
و هیاتي نیز با همین عنوان، متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست وپاگیر براي 
کســب وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعي مجوززدایي اســت که واجد کارکرد و اهدافي 
محدودتر از مقررات زدایي به معناي مرســوم است. مصوبات هیات مقررات زدایي از بدو 
شکل گیري تاکنون و کیفیت اجراي آنها، نشانگر آن است که این هیات در انجام مأموریت 
خود توفیقي حاصل نکرده اســت. بدین شرح که مصوبات هیات در ادغام یا حذف برخي 
از مجوزها، اوال توســط  برخي از دستگاه ها مالک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، تأثیري 

ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور مجوزها براي کسب وکار نداشته است.«
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها به میزان حذف و اصالح مجوز ها در این هیات اشاره 
شده اســت:» طبق گزارش هاي دبیرخانه هیئت مقررات زدایي، مباني قانوني و ضرورت 
وجودي تعداد زیادي ازمجوزها )٨٠٩ مجوز از ٢١١١ مجوز احصا شده تا شهریورماه ١٣٩٦ 
( در جلســات کمیته تخصصي هیئت مقرراتزدایي و تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار 
مورد بررســي قرار گرفته است.  بدین ترتیب ، تاکنون ٣٨ درصد کل مجوزهاي شناسایي 
شــده، مورد بررســي قرار گرفته اند. اما حاصل کار هیات مقررات زدایي بر اساس نتایج 
حاصل شده در کمیته تخصصي، ادغام ١٣٤ مجوز در قالب ٣٢ مجوز، اصالح ٣٠ مجوز و 
حذف ٣٩١ مجوز)تا پاییز ١٣٩٦ (است. در حال حاضر پس از فعالیت هاي هیات مقررات 

زدایي، تعداد  مجوزهاي نهایي مصوب، ٣٤٠ مورد است.  اما ادغام مجوزها و کاهش عددي 
آنها، در واقعیت منجر به بهبود محیط کســبوکار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي 

متعدد و زمانبر براي فعاالن اقتصادي نشده است.«
نظام پیچیده صدور مجوزها در کشــورمان باعث شده هزینه ایجاد و اداره کسب و کارها 
افزایش یابد. بر این اســاس مجلس شــورای اســالمی با اصالح و تکمیل ماده )٧( قانون 
اجرای سیاست های کلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، هیئتي عالی با عنوان »مقررات 
زدایي و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار« را مامور ســاماندهي مجوزها و حذف 
مجوزهای اضافي و دست و پاگیر کرد. اما بررسي های صورت گرفته نشان می دهد مجموعه 
احکام قانوني مربوط به ساماندهي مجوزهای کسب وکار، پس از تحوالت قانوني متعدد و 
همچنین نیازها و مطالبات جدی فعاالن اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بوروکراسي باقی 

مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده اند.
ماده٥٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور که ٤ ســال پیش 
تصویب شــد، تأکید دارد: »تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند 
نوع، شــرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی 
قانونی مربوطه ظرف مدت یک  ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به صورت الکترونیکی و پس 
از تأیید نماینده تام االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه 
حداقل یک  بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 
٣ماه پس از ابالغ این قانون، شــرایط و مراحل صدور مجوزهای کســب و کار در مقررات 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه های آن را 
به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کســب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن 

ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن 
صورت پذیرد.«

طبق اعالم مسئوالن دولتی در حال حاضر بیش از ٨ هزار رسته صنفی و ٣ میلیون واحد 
صنفی در کشــور فعال هستند و ســاالنه بیش از ٢٧٠ هزار مجوز یعنی ٥٥ درصد از کل 
مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشــور صادر می شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در 
قالب درگاه ملی مجوز های کشــور، ضمن ســهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال 
نظر های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور 

مجوز ها را فراهم می کند.

ترقی اقتصادی : رشــد اقتصادی گروه صنعت در ســال ٩٧ به ٩.٦- درصد رســیده 
اســت. بررسی ها گویای سیر نزولی ارزش افزوده بخش صنعت در سال های ٩٦ و ٩٧ 
است. ارزش افزوده صنعت در زمستان سال ١٣٩٦، ٢٤٣.٦٣٥ میلیارد ریال برآورد شده  
درحالیکه در پاییز سال ٩٧ به ٢٠٩.٤٢٧ میلیارد ریال رسیده است. چرا صنعت بیشترین 
میزان رشد منفی طی سال گذشته را کسب کرد؟ آیا تحریم ها ریشه رشد منفی صنعت 

و کاهش ارزش افزوده در آن است؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به عوامل اصلی رشد منفی صنعت پرداخته و 
راهکارهای برون رفت این بخش از چالش های کنونی در سال ٩٨ را بررسی کرده است. 
در این گزارش آمده که فقدان اســتراتژی صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان 
نگاه صادرات محور اصلی ترین چالش های ســاختاری و برون بنگاهی صنایع اســت. 
تامین مالی و نقدینگی بنگاه ها توسط بانک ها و بازار سرمایه به دلیل وجود مقررات و 
تفســیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور 
به مشکالت صنایع افزوده اســت. از سوی دیگر ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و 
سودآوری فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه باعث شده صنعت مورد کم لطفی صاحبان 

سرمایه قرار بگیرد.
در این گزارش شش چالش اصلی برای بخش صنعت شناسایی شده و راهکارهای برون 
رفت از این چالش ها هم تعیین شــده است. امور گمرکی، نرخ ارز، محیط کسب وکار 

نظام مالیاتی، نظام بیمه ای کشــور و تامین مالی و نقدینگی واحدها شش میدان مین 
برای صنعت است.

تامین مالی و نقدینگی واحدها
تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش صنعت تامین کننده نیاز آنان به نقدینگی و سرمایه  
در گردش نیست. مرکز پژوهش های مجلس توصیه می کند که بانک مرکزی با اتکا به 
ماده ٤٦ قانون برنامه ششــم توسعه بر اعطای تسهیالت بانکی به بخش صنعت نظارت 
و از ســوی دیگر براساس قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی زمینه آزادی 
سازی وثیقه ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه  در گردش واحدهای تولیدی را فراهم 
کند. نرخ گذاری دســتوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق 
بهــادار، عدم الزام به رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار ســرمایه و فرایند پیچیده و 
زمان بر انتشار اوراق صکوک از دیگر چالش های بنگاه هاست که در تامین مالی از بازار 

سرمایه معنا پیدا می کند.
نظام بیمه ای

وجود مقررات و تفســیرهای متعــدد بیمه ای یکی از مهم ترین چالش های کســب 
وکارهاســت. عدم اجرای کامل مصوبات که در قالب بازرسی مندرجات دفاتر قانونی از 
سال های قبل خود را نشان می دهد، از چالش های جدی است که نظام بیمه ای برای 
کســب وکارهای صنعتی ایجاد کرده است. فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای شفاف 
نیست و دریافت فهرست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه منوط شده 
است. عدم کفایت سرمایه بیمه های تجاری و نبود ابزارهای تضامین متنوع هم روند کار 
با بیمه را برای کسب و کارها دشوار کرده است. مرکز پژوهش های مجلس توصیه کرده 
در ســال ٩٨، برای رفع سریع چالش های صنعت با نظام بیمه ای کشور قوانینی چون 
ماده ١١٣ قانون مدیریت خدمات کشــوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی اصالح شده و بند ٤ تصویب 
نامه ٥٠٤٣٢ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بازه زمانی بررسی دفاتر قانونی را فقط 

یک سال از ارائه آخرین فهرست ارسالی کارفرمایان تعیین کرده، اجرایی کنند.
نظام مالیاتی

با تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی سرمایه در گردش مودیان کاهش 
پیدا می کند. از ســوی دیگر به دلیل رفت و برگشــت کاال بین مناطق آزاد تجاری و 
ســرزمین اصلی، قیمت ها در بازارهای رســمی دچار اخالل است. مرکز پژوهش های 
مجلس توصیه کرده برای حل این دو چالش در سال ٩٨، الیحه مالیات بر ارزش افزوده 

هرچه سریع تر تصویب شود.

محیط کسب وکار
ســودآوری فعالیت های ســوداگرانه و غیرمولد، ضعف در تعیین قاعده کاری برای 
تهاتر بین صادرکننده و واردکننده، ضعف دیپلماســی تجاری و اقتصادی، هدفمند 
نبودن سیاســت های حمایتی، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف 
بنگاهی کشــور، افزایش ورود بنگاه های بزرگ به بــازار داخل، تغییر مکرر و خلق 
الساعه سیاست ها و مقررات و زمان بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد 
از جمله مشکالت ناشــی از محیط کسب وکار در صنعت است. مرکز پژوهش های 
مجلس اجرای ماده ٥٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
اجرای ماده ٢٤ و ١٦ قانون بهبود مستمر  فضای کسب وکار اجرای صحیح و نظارت 
بر مواد ٩ و ١٠ یان قانون و اســتفاده از ظرفیت ماده ٧ قانون حداکثر اســتفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشور را برای رفع چالش های محیط کسب وکار و صنعت 
توصیه کرده اســت. تســریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات 
بــر جمع درآمد می تواند به کاهش ســودآوری فعالیت های ســوداگرانه و هدایت 
ســرمایه به بخش صنعت کمک کند. از سوی دیگر توســعه خوشه های صنعتی و 
شــبکه سازی بین سطوح مختلف بنگاه ها و سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر 
حداقل مقیاس هم باید برای رفع چالش های محیط کســب وکار در بخش صنعت 

مد نظر قرار بگیرد.
نرخ ارز

استفاده بی رویه و ناصحیح از کارت های بازرگانی از چالش های عمده بخش صنعت 
است. نوسانات نرخ ارز به بی ثباتی قیمت مواد اولیه دامن زده و هزینه های تولید را 
افزایش داده است. صنایع طی یک سال گذشته مجبور به خرید ارز نیمایی شده اند 
ارزی که کم عرضه شده است. مرکز پژوهش های مجلس توصیه می کند که هرچه 
زودتر شکاف بین نرخ ارز غیررسمی و نیمایی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر رویه 

های موجود در اعتبارسنجی کارت های بازرگانی هم اصالح شود.
امورگمرکی

ترخیص کاالهای وارداتی خریداری شــده با ارز نیمایی طی یک سال گذشته بسیار 
زمان بر بوده و این مشکل در سال ٩٨ هم چنن باقی است. قطع شدن سامانه جامع 
امورگمرکی هم به مصائب ترخیص کاال و تجارت افزوده اســت. ارزش برخی کاالها 
به ویژه کاالهایی با فناوری باال در ســامانه TSC ثبت و ویرایش نشده است. مرکز 
پژوهش های مجلس تسهیل و تسریع فرایند ترخیص کاال و اصالح روندهای موجود 

را توصیه کرده است.

راه های نجات صنعت از مهلکه رشد منفی 
چالش های اصلی صنعت در سال ۹۸ دیدگاه

 فعال کردن بخش خصوصی 
در صادرات نفت بسیار مهم است

ترقی اقتصادی : یکی از راه های اصلی که می تواند اقتصاد نفت و صادرات نفت کشورمان 
را در شرایط فشــارهای سنگین آمریکا نجات دهد، فعال کردن و اعتماد به بخش خصوصی 

در اقتصاد صادرات نفت است
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می گوید ورود بخش خصوصی واقعی به 
خرید و فروش نفت در کشورمان می تواند در شرایط تحریم به صادرات نفت ایران و دور زدن 
تحریم ها کمک بسیاری کند. او می گوید:» ما از جهت فروش نفت خام هیچ گونه محدودیتی 
با بخش خصوصی نداریم بنابراین بخش خصوصی ایران می تواند جایگزین سیستم دولتی در 
فروش نفت کشور شود و نظام اقتصادی نفت را با نظارت های دقیق به خوبی به انجام برساند.«
رضا پدیــدار همچنین به اهمیت توجه به بازارهای منقطه برای فروش نفت اشــاره کرده و 
مــی گوید:» ما برای فروش نفــت باید راهکارهایی را در بازار منطقه در درجه اول داشــته 
باشــیم و بعد هم به دنبال حفظ مشتریان ســنتی و دیرینه خودمان باشیم. در حال حاضر 
ما راهکارهایی برای فروش نفت به مشــتریان ســنتی ایران که برخی از آن ها سابقه خرید 
نفتشــان از ما به بیش از ٦٠ سال می گذرد، داریم. این مشتریان در شرایط تحریم هم یک 
به دلیل مشخصات فنی نفت ایران برای پاالیشگاه هایشان و هم نوع روابط اقتصادی و سنتی 
که با ایرانی دارند، ارتباطشان برقرار است و برخی به صورت مستقیم و برخی هم به صورت 
غیر مســتقیم نفت ایران را خریداری می کنند.« او با اشــاره به اینکه دولت باید در فروش 
نفت به بخش خصوصی اعتماد کند و این در شــرایط کنونی تحریم ها می تواند بسیار مهم 
باشــد، می گوید:» یکی از راه های اصلی که می تواند اقتصاد نفت و صادرات نفت کشورمان 
را در شرایط فشــارهای سنگین آمریکا نجات دهد، فعال کردن و اعتماد به بخش خصوصی 
در اقتصاد صادرات نفت است البته باید این کار با رعایت ضوابطی صورت گیرد ولی این نکته 
هنوز عملیاتی نشــده اســت.« رضا پدیدار در ادامه می گوید:» به نظرم بورس انرژی یکی از 
راه هایی هســت که ما بتوانیم در فروش و صادرات نفت از بخش خصوصی کمک بخواهیم. 
نکته بعدی تبدیل نفت خام به فرآورده است، در این گام که به اعتقاد من گام دوم برای کم 
اثر کردن تحریم ها محســوب می شود می توانیم نفت خام را به فرآورده تبدیل کنیم و بعد 
صادرات گســترده ای داشته باشــیم. همین حاال در بازار خاورمیانه تعداد زیادی از کشورها 
می توانند مشــتری فرآورده های ما باشند و بیش از دو سوم آن ها نیازمند فرآورده ها نفتی 
هســتند.« رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیســت اتاق تهران می گوید:» ما باید در فاز 
دیگری از کار هم در کشورهای جدید به دنبال بانکرینگ ) ذخیره سازی ( باشیم، یعنی نفت 
خام و فرآورده های نفتی کشــورمان را در آن کشــورها با قراردادهایی که امضا می کنیم و 
روابطی که داریم ذخیره ســازی کنیم و بعد یا خود آن کشورها مصرف می کنند و یا اینکه 

از آن کشورها به دیگر کشورها صادر می شود.«

رونمایی از سامانه ای جدید به امید تسهیل در شروع کسب و کار و مقررات زدایی

راه پر پیچ وخم حذف مقررات و مجوزهای مازاد

صنعت
تجارت
و 6

صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها موسسه بیمه 
اعتبــار صادراتی)ECA( ایران با صــدور انواع بیمه نامه و 
ضمانت نامه های اعتباری نقش مهمی در توسعه صادرات 
غیرنفتی  ایفا می نماید. در شــرایطی که مشکالت عدیده  
روابط بانکی و بیمه ای  ناشی از تحریمهای ناعادالنه مجامع 
بین المللی تاثیر نامطلوبی بر روابط تجاری کشور با بازارهای 
خارجی ایجاد نموده اســت، صندوق ضمانت صادرات ایران 
دستاوردهای مهمی در سال ١٣٩٧ کسب نموده است که به 

شرح زیر ارایه می گردد: 
عملکرد کّمی: 

الف(پوشش ریســک صادرات  از طریق صدور بیمه نامه  
و ضمانتنامه 

• حجم کلی پوششــهای بیمــه ای و ضمانتی صندوق در 
ســال ١٣٩٧ به رقم ٢.٢٩٣ میلیون دالر رسید١ که از رشد 

٣٠درصدی نسبت به سال ١٣٩٦ برخوردار بوده است.  
• حجم عملکرد پوششــی در بخــش بیمه نامه های اعتبار 
صادراتــی کوتاه مدت با رکورد ٨٧٦ میلیون دالر از رشــد 

١٣٧درصدی نسبت به سال ١٣٩٦ برخوردار شده است.
• ترکیب پرتفوی صندوق به نفع پوشــش های بیمه اعتبار 
صادراتی بهبود یافته است )سهم بیش از ٧٢ درصدی بیمه 

نامه های اعتباری از کل پورتفوی(
• بیش از نیمی از پوششــهای بیمه ای صندوق درسال ٩٧ 
مربوط به کشورهایی با گروه ریسک باال )٦ و ٧( می باشد که 

بیانگر ایفای نقش بهینه حمایتی صندوق می باشد.
ب( افزایــش کارایــی مدیریــت ریســک، افزایش دقت 

اعتبارسنجی و رشد وصول مطالبات
• با افزایش دقت اعتبارســنجی های انجام شــده در سال 
١٣٩٧ ، میزان خسارت پرداختی درخصوص ضمانتنامه های 
اعتباری صندوق )خسارتهای داخلی( نسبت به سال گذشته 

بیش از ٥٠ درصد کاهش داشته است.
• خســارت پرداختی بــه صادرکنندگان و نظــام بانکی٢ : 

٤٧میلیون دالر 
• بازیافت و وصول مطالبات: ٩ میلیون دالر 

اهم اقدامات کیفی 
١-  ساده ســازی و افزایش کیفیت متون ضمانت نامه های 

اعتباری و کسب رضایت سیستم بانکی
٢- عقــد قرارداد اتکایــی با کنسرســیومی از معتبرترین 

شرکتهای بیمه اتکایی جهان به رهبری مونیخ ری
٣- کمک به بهبود رتبه ریسک ایران 

٤- مشارکت فعال در اتحادیه های منطقه ای و بین المللی
٥- گســترش چتر اطالع رسانی و بازاریابی و توسعه شبکه 

کارگزاری
٦- در راستای آشــنایی صادرکنندگان با خدمات صندوق 
برگزاری ١٩ همایش و حضور فعال در ٣١ نمایشگاه تخصصی 
٧- افتتاح غرفه اختصاصی و دائمی صندوق ضمانت صادرات 

ایران در نمایشگاه بین المللی تهران

٨- پرداخت جایزه عدم خسارت به صادرکنندگان 
٩- شناسایی و معرفی شرکتهای معتبر در کشورهای هدف 

صادراتی و معرفی به صادرکنندگان
١٠- پیگیری اخذ مصوبات الزم جهت تاســیس شعبه در 

خارج از کشور
١١- ارائه خدمات به صادرکنندگان در بستر الکترونیک

١٢-  بهبــود پرتفوی ســرمایه گذاری و واگــذاری امالک 
تملیکی

رئوس برنامه های سال ١٣٩٨ صندوق ضمانت صادرات ایران 
در راستای رونق تولیدملی، چالشها و الزامات قانونی آن 

1- برنامه های سال 1398:
برنامه های ســال ١٣٩٨ صندوق ضمانت صادرات ایران در 
چهار حوزه تحریــک عرضه)تولید کاال و خدمات(، تحریک 
تقاضا )خریداران کاال و خدمات(، بهبود فضای کسب و کار و 
نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت 

صمت به شرح موارد زیر می باشد:
1-1-برنامه های تحریک عرضه)تولید(:

١-١-١-تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
صادراتگرا

١-١-٢-تســهیل واردات مواد اولیه و نهاده های تولید برای 
تولیدات صادراتگرا از طریق صدور انواع ضمانت نامه های مورد 

نیاز از جمله ضمانت نامه های گمرکی، پیش پرداخت و...
١-١-٣- پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان

١-١-٤- کمک به اتمام پروژه های صادراتی با درصد پیشرفت 
فیزیکی باالی ٧٠درصد از طریق تسهیل تامین منابع مالی

١-١-٥-کمک به تامین مالی پروژ ه های توسعه ای و ایجادی 
در امر صادرات از طریق بازار سرمایه

١-١-٦- جایگزینــی برای سیســتم بانکــی جهت صدور 
ضمانت نامه های مورد نیاز

١-١-٧- همکاری با موسسات اعتبار صادراتی خارجی جهت 
تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور

١-١-٨- تســهیل صادرات نفت با همکاری ستاد مقابله با 
تحریم وزارت نفت

١-١-٩- کمــک به عرضــه بیشــترکاالهای صادراتی در 
بورسهای کاال و انرژی

١-١-١٠-انعقاد تفاهم نامه با سیستم بانکی )دولتی، تجاری  و 
 توسعه ای( جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین 

مالی صادراتی ارزان
١-١-١١- انعقــاد تفاهم نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت جهت تزریق بخشی از منابع در اختیار وزارت صمت 

به بخش صادرات با تضمین صندوق
برنامه های تحریــک تقاضا)خریداران کاال و   -2-1

خدمات داخلی(
١-٢-١-تسهیل امکان خرید اعتباری کاال و خدمات ایرانی 

برای خریداران خارجی از طریق:
• صدور انواع بیمه نامه های اعتبار صادراتی

• تسهیل و پشتیبانی سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی 
برای ارایه خطوط اعتبار خریدار

• صــدور ضمانت نامــه تولیدی جهت خرید مــدت دار از 
تولیدکننده کاالی صادراتی

١-٢-٢-در راستای فرهنگ سازی و ترویج بیمه اعتبار ، ارایه 
آموزشهای الزم استفاده از خدمات بیمه ای و تضمینی و سایر 
ابزارهای جدید صندوق بمنظورتوســعه صادرات امن برای 
کلیه تولیدکنندگان صادرات محور، صادرکنندگان، تشکلهای 

صادراتی و سیستم بانکی
١-٢-٣- انعقــاد تفاهم نامه همکاری با بانکها، اتحادیه های 
صادراتی و ... برای همکاری متقابل بمنظور توســعه تولید 

صادراتگرا
١-٢-٤- راه انــدازی دفاتــر خارجــی صنــدوق در عراق  

افغانستان، ترکیه، چین و هند
1-3- برنامه های بهبود فضای کسب و کار:

١-٣-١- تسهیل ارتباط صادرکنندگان به منظور دسترسی 
سریع به خدمات صندوق از طریق بسترسازی الکترونیکی

١-٣-٢- بهبود فرایندهای صندوق برای تسریع امور

1-4- برنامه های صندوق در راســتای راهبرد برنامه 
توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت

١-٤-١- ارائه ٢/٥ میلیارد دالر تسهیالت بیمه ای و ضمانت 
نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی از طریق :

- صدور١٢٠٠ میلیون دالر بیمه های اعتبار صادراتی کوتاه 
مدت جهت ایمن سازی صادرات

- صــدور٧٠٠ میلیون دالر ضمانتنامه های اعتباری و مالی 
صادراتی جهت تســهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین 

مالی صادراتی و شرکت در مناقصات خارجی
- صدور٦٠٠ میلیــون دالر بیمه نامه های اعتبارصادراتی و 
سرمایه گذاری پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی

١-٤-٢- حمایت و پشــتیبانی از صادرات برای ١٥ کشــور 
هدف  صادراتی همسایه

- پوشش ریسکهای سیاســی و تجاری صادرات بنگاه های 
صادراتی به کشورهای اولویت دار همسایه

- توسعه و بهبود سیاستهای پوششی صندوق در کشورهای 
هدف همسایه از طریق تعیین ســقف پوشش کشورها به 

منظور تسهیل و حمایتهای بیشتر 
- انعقاد تفاهمنامه همکاری با موسســات اعتبار صادراتی 
کشورهای هدف همســایه و همکاری متقابل در چارچوب 

اتحادیه امان
- ارتقاء پوششهای بیمه ای و تضمینی صندوق در کشورهای 
هدف همسایه از٨٦٠ میلیون دالر در سال ١٣٩٧  به ١١٠٠ 

میلیون دالر
- ارتقاء پوششهای بیمه ای و تضمین صندوق در کشورهای 
چیــن و هند از٥١٢ میلیون دالر  در ســال ١٣٩٧ به ٦٥٠ 

میلیون دالر
- کاهــش نرخ های اســتفاده از خدمات صندوق)حق بیمه 
و کارمزد( مشــابه کشور عراق و افغانستان با تصویب هیات 

محترم وزیران 
- تســهیل ســرمایه گذاری شــرکتهای بــزرگ صادراتی 
درکشــورهای هدف همســایه از طریق پوشش ریسکهای 

مربوط و صدور بیمه نامه و ضمانت نامه اعتباری
١-٤-٣-ارایه خدمات ویژه پوشــش ریســکهای سیاسی و 
تجاری  به شرکتهای صادراتی کوچک و متوسط با همکاری 

سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک
١-٤-٤-توســعه خدمات صندوق برای شرکتهای  صادراتی 

زیرمجموعه وزارت صمت و سازمانهای تابعه
١-٤-٥- توســعه صادرات مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با 

همکاری شورای عالی مناطق آزاد
١-٤-٦- تســهیل تجارت خارجی در شــرایط تحریم از 

طریق پوشش ریسک معامالت تهاتری )نقدی و اعتباری(
١-٤-٧- ارایه خدمات ویژه پوشــش ریسکهای سیاسی و 
تجاری  به شرکتهای دانش بنیان از طریق صدور بیمه نامه 

و ضمانت نامه های اعتباری خاص دانش بنیان
2-چالشها و الزامات قانونی

2-1- چالشها:
- تعمیم قانون مالیات بــر ارزش افزوده برخدمات صندوق 
که موجب افزایش قیمت تمام شده صادرات و کاهش رغبت 

صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق
اداره صنــدوق  قانــون چگونگــی  بازنگــری  - عــدم 
دربیســت ســال اخیر با توجــه به تحــوالت داخلی و 
خارجــی از جملــه محدودیــت اختیــار نــرخ گذاری 
که هنــوز برعهده هیــات وزیــران قــرار دارد. این امر 
 موجب  کند شــدن تصمیم ســازی های تسهیل صادرات 

خواهد شد.
- عدم کفایت ســرمایه درمقایسه با همتایان درکشورهای 

رقیب صادراتی 
- عدم فرهنگ سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه ای 

و استفاده از ابزارهای بیمه ای
- فعالیت ضعیف صندوق توســعه ملــی برای  تامین مالی 

صادرات
- تکلیف به واریز سود ویژه به دولت که سبب بی اثر شدن 

دریافتی های اندک سرمایه ای  ازدولت می شود.
2-2-الزامات قانونی برای حمایت بیشتر از تولیدات 

صادراتگرا:
- تقویت توان ســرمایه ای صندوق برای پذیرش ریسکهای 

سیاسی و تجاری  بیشتر
- مستثنی شــدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات 

صندوق
- حمایت و تالش وزارت صمت برای فرهنگ ســازی بیمه 

اعتبار صادراتی
- اخذ مصوبات الزم برای تخصیص اعتبار از سوی صندوق 

توسعه ملی برای برقراری اعتبار خریدار
- اخذ مصوبات الزم از ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی برای 
ورود صندوق به حوزه های جدید از جمله تسهیل واردات 

مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادراتی
پی نوشت : 

١. بخشــی از پوششهای مربوط به ضمانتنامه های اعتباری 
درمراحل نهایی صدور قراردارد.

٢. آمار نهایی خســارات و بازیافت ممکن است با تغییرات 
جزئی روبرو شود.

عملکرد صندوق ضمانت  صادرات ایران در سال 1397



ترقی اقتصادی : چیــن از اواخر دهه 
١٩٧٠ میالدی با اتخاذ سیاست درهای 
بــاز )Open Door Policy( رشــد 
اقتصادی خارق العاده ای را تجربه کرده و 
اکنون با گذشــت چهار دهه از آن زمان 
به دومین اقتصاد بــزرگ جهان تبدیل 

شده است.
البته این رشــد اقتصــادی خارق العاده 
عوارض جانبی خاص خود را نیز داشــته 
است که یکی از آنها وابستگی روزافزون 
چین به واردات نفت بوده اســت. حدود 
٢٥ ســال قبل چین روزانــه ٤ میلیون 
بشکه نفت تولید می کرد که پاسخگویی 
به نیازهای داخلی این کشور کافی بود؛ 
اما اینــک مصرف نفــت و فرآورده های 
نفتی در چین به حدی رســیده که این 
کشور روزانه بیش از ١٠.٥ میلیون بشکه 
نفت وارد می کند. در سال ٢٠١٨ نسبت 
وابستگی چین به نفت وارداتی حدود ٧٠ 
درصد بود و انتظــار می رود این رقم باز 

هم افزایش پیدا کند.
از آنجا که نفت یک کاالی اســتراتژیک 
برای حفظ ثبــات و امنیت اقتصادی به 
شــمار می رود، وابســتگی زیاد به نفت 
وارداتــی به یــک نگرانی بــزرگ برای 
چینی هــا بدل شــده اســت. چینی ها 
به خوبی از آسیب پذیر بودن خود در این 
زمینه آگاهند زیرا عمــده نفت وارداتی 
چین از طریق دریا به بنادر این کشــور 
حمل می شود و مســیرهای استراتژیک 
کشــتی رانی هــم اغلب تحــت کنترل 
نیــروی دریایی آمریکاســت. نگرانی از 
این تهدیــد امنیتی جدی باعث شــده 
اســت که دولت چین از شــرکت های 
نفتــی بزرگ ایــن کشــور بخواهد که 
 بــرای افزایــش ظرفیت تولیــد داخلی 

وارد عمل شوند.
ظرف پنج ســال آینده ســه غول نفتی 
چیــن یعنــی پتروچاینا، ســینوپک و 
شــرکت ملی نفــت فالت قــاره چین 
 )Cnooc( قرار است ٥١٧ میلیارد یوان 
)٧٧میلیارد دالر( برای توســعه میادین 

نفتی این کشور سرمایه گذاری کنند. 
برخــالف شــرکت های نفتــی غربــی  
غول های نفتی دولتی چین روی میادینی 
سرمایه گذاری می کنند که اصطالحاً بالغ 

هســتند و برای افزایــش ظرفیت تولید 
آنها باید هزینه بیشتری )بین ١٣ تا ٢٧ 
درصد در قیاس با میادین نفتی جوان تر( 

صرف شود.
اگرچه پتروچاینا، ســینوپک و شــرکت 
ملی نفت قالت قاره چین شــرکت هایی 
دولتی محســوب می شــوند اما بخشی 
از ســهام ایــن شــرکت ها در بازارهای 
بورس چین و آمریکا عرضه شــده و به 
همین دلیل ســایر ســهامداران نیز در 
مورد ســرمایه گذاری های پرریسک این 
می کنند.  نگرانی  احســاس  شــرکت ها 
برای  صرف کــردن هزینه های گــزاف 
توســعه میادین نفتی بالغی که طبیعتاً 
بهره وری پایینی دارند، سرمایه گذاران و 
سهامداران خصوصی را نگران کرده است 
که مبادا نتوانند به ســود موردنظر خود 
از سرمایه گذاری در این شرکت ها دست 
پیدا کنند. پایین بــودن بازدهی بالقوه 
سرمایه گذاری در این میادین باعث شده 
است تا ارزش سهام غول های نفتی چین 
در بازارهای بورس کاهش چشــمگیری 

داشته باشد.
اما در هر صورت این شرکت ها مصمم به 
انجام این سرمایه گذاری هستند زیرا در 
پی شدت گرفتن جنگ تجاری با آمریکا 
نگرانی های دولت چین از وابستگی نفتی 
به کشــورهای خارجی دوچندان شده و 
رئیس جمهور شــی جین پینگ  شخص 

مســتقیماً از شرکت های نفتی کشورش 
خواسته است که تولید داخلی را افزایش 

دهند.
نیل بِِوریج، تحلیل گر شــرکت مدیریت 
سرمایه گذاری ســانفورد برن اشتاین، در 
نیست  این خصوص می گوید: »شــکی 
که این شــرکت ها به شدت برای افزایش 
سریع تولید داخلی نفت تحت فشار قرار 
گرفته اند. در شــرایط فعلــی که قیمت 
کاالهای خام از جمله نفت پایین اســت 
این نــوع ســرمایه گذاری باعث کاهش 
بازدهــی آنها خواهد شــد، در حالی که 
سهامداران خصوصی خواستار انضباط در 

سرمایه گذاری هستند.«
غول های نفتی چین با ســرمایه گذاری 
برای افزایش تولید نفت در میادینی که 
بهره وری پایینی دارند، دست به ریسک 
بزرگی می زنند اما در عین حال باید در 
نظر داشــت که هدف آنهــا از این اقدام 
کاهش وابســتگی چین به نفت وارداتی 
اســت. با توجه به شــرایط چین، نفت 
برای این کشور نه تنها یک منبع حیاتی 
انرژی است بلکه یک دارایی راهبردی نیز 

قلمداد می شود.
نفت و گاز شیل

غول هــای نفتــی چیــن عــالوه بــر 
ســرمایه گذاری در میادیــن نفتی قبلی 
به نوعــی تــالش می کننــد تــا تجربه 
آمریکایی ها در توسعه میادین نفت شیل 

–که وابستگی این کشور به واردات نفت 
را به میزان چشــمگیری کاهش داد- را 
تکــرار کننــد. اما آنها در این مســیر با 
دشواری های زیادی روبه رو هستند زیرا 
ساختار شیل های نفتی در چین و آمریکا 

متفاوت است. 
ذخایر نفت و گاز شــیل چین، در عمق 
بیشتری از زمین قرار گرفته و پراکندگی 
بیشــتری نیــز دارد؛ به همیــن دلیل 
اســتخراج این ذخایر بســیار دشوارتر و 
پرهزینه تر اســت. از طرفی شرکت های 
غربی به دلیل مســائل مرتبط با حقوق 
مالکیت فکری، تمایلی ندارند دانش فنی 
خود در این زمینه را در اختیار چینی ها 

بگذارند. 
چین عالوه بر وابستگی به نفت وارداتی 
برای تأمین گاز خود نیز به دیگر کشورها 
وابســته اســت. در این میان سیاســت 
استفاده از گاز به جای زغال سنگ برای 
تأمین انــرژی صنایع و نیروگاه های برق 
به منظور کاهش آلودگی هوا نیز مصرف 
گاز را در چیــن به طــور چشــمگیری 

افزایش داده است.
در ســال ٢٠١٧ تنهــا ٧ درصد از کل 
انــرژی مصرفی در چیــن از طریق گاز 
طبیعــی تأمین می شــد اما بر اســاس 
این رقم  برنامه ریزی های دولــت چین، 
باید در افق ٢٠٣٠ به ١٥ درصد برســد. 
ایــن تحول مهــم می تواند چیــن را به 
بزرگترین واردکننــده گاز طبیعی مایع 
)ال ان جی( در جهان تبدیل کند. در واقع 
چین در ســال های آتی به تنهایی تقریباً 
یک چهارم از گاز مایع تولیدی در جهان 

را وارد خواهد کرد.
چین نمی خواهد برای رونق بخشیدن به 
اقتصاد خود بیــش از حد روی کاالهای 
خام خارجی حســاب کند و همان طور 
که اشاره شد، رویارویی تجاری با آمریکا 
بیش از پیش چینی هــا را برای کاهش 
وابستگی به واردات انرژی مصمم ساخته 
است. از این رو دولت چین به غول های 
نفتی این کشور فشــار می آورد تا حتی 
بــا وجود باال بودن پایین بودن بهره وری 
و باال بــودن هزینه اســتخراج نفت در 
میادین داخلی، تولید نفت را به هر نحو 

ممکن افزایش دهند.

ترقی اقتصادی : هفته گذشته نخست وزیر هند نارندرا مودی اعالم کرد که می خواهد 
تولید ناخالص داخلی کشورش در افق ٢٠٢٤ به »٥ تریلیون دالر« برسد؛ وی این هدف 

را دست یافتنی اما چالش برانگیز خواند.
اگرچه نباید نارندرا مودی را به دلیل این بلندپروازی آشکار سرزنش کرد اما واقعیت این 
است که تبدیل کردن هند به یک اقتصاد ٥ تریلیون دالری ظرف مدت پنج سال بسیار 
دشوارتر از حد تصور و حتی با شرایط کنونی غیرممکن است. هند در حال حاضر یک 
اقتصاد ٢.٨ تریلیون دالری است و برای تبدیل شدن به یک اقتصاد ٥ تریلیون دالری 
در افق ٢٠٢٤، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور )برحسب دالر( باید ساالنه بیش 

از ١٢ درصد رشد کند.
برای درک بهتر موضوع باید به این نکته اشــاره کنیم که تولید ناخالص داخلی واقعی 
هند در ســه ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از 
٦درصد رشد داشته است. جالب اینجاست که مشاور ارشد اقتصادی سابق دولت نارندرا 
مودی حتی همین رقم را نیز قبول ندارد و آمارهای اقتصادی دولت را ناقص می داند. 

وی می گوید رشد اقتصادی هند کمتر از چیزی است که دولت اعالم می کند.
البته هند می تواند و در واقع باید به سمت رشد اقتصادی دورقمی حرکت کند. بدون 
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دورقمی، هند قادر نخواهد برای یک میلیون نیروی 
جوانی که هر ماه وارد بازار کار این کشور می شوند، شغل ایجاد کند. از طرفی اگر هند 
نتواند از این نیروهای جوان استفاده کند، هرگز به یک جامعه مرفه و با سطح درآمدی 
متوســط به باال تبدیل نخواهد شد و طبقه متوسط این کشور از لحاظ کمی و کیفی 

رشد نخواهد کرد.
بــا این حال هنوز برخی پیش نیازها هنوز برای حرکت اقتصاد هند به ســمت رشــد 
دورقمی فراهم نشــده اســت؛ پیش نیازهایی که به تحول اقتصاد چین و اقتصادهای 
موسوم به چهار ببر آســیا )سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان( کمک شایانی 
کردند. در حال حاضر هنوز بازار هند برای توسعه نیروی کار این کشور و بهبود استفاده 
از زمین و منابع این کشــور مناسب نیست. عالوه بر این، روند تأمین انرژی و توسعه 
زیرساخت های این کشور اگرچه نسبت به گذشته بهبود چشمگیری نشان می دهد اما 

هنوز برای ایجاد یک بخش تولید در کالس جهانی مناسب نیست.
همه دولت هایی که در هند یکی پس از دیگری ســر کار آمده اند، به مردم این کشور 
وعده داده اند که شــرایط را برای ارائه آموزش های همگانی و مهارت های شغلی الزم 
برای جوانان هندی فراهم خواهند کرد تا آنها بتوانند در یک اقتصاد مدرن پیشــرفت 
کنند؛ اما وقتی میزان تحقق این وعده ها را بررسی می کنیم به آمارهای ناامیدکننده ای 

می رسیم.
حتــی اگر هند کار زیادی انجام ندهد، یعنی روند معمــول خود را طی کند، اقتصاد 
این کشــور همچنان با نرخی متوسط )طبق استانداردهای خودش( رشد خواهد کرد. 
با فرض اینکه اقتصاد هند طی ســال های آینده به طور متوســط نرخ رشد ٦ درصدی 
را به ثبت برســاند، یک دهه طول خواهد کشید که تولید ناخالص داخلی این کشور 
به ٥ تریلیون دالر برســد و این مدت دو برابر زمانی اســت که مودی برای رسیدن به 

هدفش مد نظر دارد.
هند با رشــد ســاالنه ٦ درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی )برحسب دالر( در سال 
٢٠٢٩ یک اقتصاد ٥ تریلیــون دالری خواهد بود اما تفاوت های زیادی با اقتصادهای 
هم اندازه خود خواهد داشت. با این روند، اقتصاد هند در سال ٢٠٢٩ نه تنها در زمینه 
درآمد و ثروت شــخصی بلکه از لحاظ وضعیت زندگی در مناطق مختلف این کشور با 

مشکل نابرابری شدید دست وپنجه نرم خواهد کرد.
به طور کلی کشور هند با کشورهایی که از اقتصادی بزرگ و پویا برخوردارند، شباهت 

چندانی نخواهد داشــت. هند امروز همچنان با فقر منابع مالی و برق مواجه اســت. 
این کشور در حال حاضر بیشــتر برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ با محوریت 
کشاورزی مناسب اســت تا یک اقتصاد مبتنی بر تولیدات جهانی و پیچیده. هند در 
زمینه اجرای طرح های زیربنایی بزرگ و وضع مقررات مستقل و شفاف برای بخش های 
پیچیده پیشــرفت چندانی نداشته است. حتی این کشور برای بخش دفاعی خود نیز 

آن طور که هندی ها و سایرین فکر می کنند، منابع مالی ندارد.
اما جهان چگونه با کشــوری کــه با توجه به اندازه اقتصــاد و بلندپروازی هایش یک 
ابرقدرت محسوب می شود اما سیاســت ها، نحوه اداره و توانمندی هایش تغییر نکرده 
روبه رو خواهد شد؟ کار ساده ای نیست. سایر اقتصادهای بزرگ جهان به نوعی از سطح 
درحال توسعه عبور کرده اند. وقتی هند به یکی از سه اقتصاد بزرگ دنیا )از لحاظ تولید 
ناخالص داخلی اسمی برحسب دالر( تبدیل شود اما همچنان نگرش ها و الزامات یک 

کشور درحال توسعه را داشته باشد، چه خواهد شد؟
بهتر است سایر کشورهای جهان امیدوار باشند که بلندپروازی های نارندرا مودی برای 
اقتصاد هند محقق شــود. اگر این اتفاق رخ دهد، معنایش این اســت که قبل از آن 
اصالحات داخلی حیاتی که به هند اجازه می دهد یک بازیگر بزرگ در عرصه بین المللی 
باشــد و نقش یک رهبر را ایفا کند، به انجام رســیده است. بســیاری از مردم جهان 
امیدوارند که این چنین شــود اما متأسفانه در حال حاضر شانس زیادی برای تحقق 

رؤیای اقتصادی نخست وزیر هند وجود ندارد.

اتاق بازرگانی آلمان اعالم کرد

انقباض مبادالت تجاری ایران 
و آلمان به دلیل تحریم ها

شلیک اول پوتین به ترامپ؛

 چین و روسیه دالر را حذف کردند
ترقی اقتصادی : دولتمردان مســکو 
و پکن توافق نامــه ای امضا کردند که 
موجــب تقویــت ارزش ارزهای ملی 
آنها می شــود. براســاس ایــن توافق 
نامه روســیه و چیــن در تجارت های 
دو طرفه خود از روبل و یوان استفاده 

می کنند.
روســیه و چین با توافقــی که کردند 
امکان افزایش ارزش ارزهای ملی خود 
را تا ٥٠ درصد افزایش دادند و این کار 
باعث می شود تا تالش های آنها برای 

از بین بردن دالر و کاهش قدرت امریکا نتیجه دهد.
 این توافق نامه به امضا وزیر اقتصاد روســیه »انتون ســیلوانوف« و رئیس بانک خلق چین 

»ی گنگ« ثبت شده است.
جایگزین کردن روبل و یوان چه سودی برای چین و روسیه خواهد داشت؟

افزایش ارزش ارزهای ملی
با از میان برداشــتن دالر در مبادالت بازرگانی در بین روســیه و چین تقاضا برای دالر کم 
می شود و ارزش این ارز کاهش پیدا می کند و استفاده از روبل و یوان در مبادالت بازرگانی 

بین المللی تقاضا را برای این ارزها افزایش می دهد و ارزش این ارزها نیز بیشتر می شود.
کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز

از زمان ریاســت جمهوری ترامپ نرخ دالر با نوسانات روزانه دست و پنجه نرم می کند. با 
اقدامات ترامپ ارزش دالر یا کاهش پبدا می کند یا افزایش و همین اتفاقات باعث می شود 
تا کشــورها در مبادالت بین المللی خود دچار مشکل شــوند و ریسک این مبادالت را به 

جان بخرند.
اما چه ریسکی؟

اگر دو کشــور در مبادالت بازرگانی خود از دالر استفاده کنند در صورتی که پس از مبادله 
نرخ دالر کاهش پیدا کند یکی از طرفین مبادله ضرر می کند.

یک اقتصاددان روس در این مورد می گوید جایگزین کردن دالر باعث می شود تا مبادالت 
ارزی بین روسیه و چین از ١٠ درصد به ٥٠ درصد برسد.

تا اوایل سال آینده این توافق نامه به صورت کامل در این دو کشور اجرا خواهد شد.
در ابتــدا کارخانــه های بزرگ تولید انــرژی و... به این توافق نامه خواهند پیوســت و در 
مبادالت خود از ارزهای ملی استفاده خواهند کرد و بعد از آن به ترتیب تمام شرکت های 

خرد نیز باید از این توافق نامه پیروی کنند.
چین بزرگترین شــریک تجاری روسیه است و ارزش مبادالت تجاری این دو کشور ساالنه 
تقریبا ١٠٧ میلیارد دالر است این دو کشور برنامه ای دارند تا در سال های آینده مبادالت 

تجاری خود را حتی به دو برابر االن افزایش دهند.
گفتنی اســت ماه گذشــته والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که میزبان همتای چینی 
خود برای حضور در نشســت مجمع جهانی اقتصاد بود، در نشســت خبری مشترک اعالم 
کرده بود: روســیه و چین به سمت اســتفاده از ارزهای ملی در مبادالت دوجانبه می روند. 
توافق بین دولتها امضا شد و از این به بعد استفاده از یوآن و روبل در مبادالت مالی اجرایی 

خواهد شد.

ترقی اقتصادی : اتاق بازرگانی آلمان اعالم کرد که به علت 
تاثیر تحریم های  آمریکا، مبادالت تجاری ایران و آلمان دچار 

انقباض شده است.
 رویترز به تازگی با انتشار گزارشی از داده های اتاق بازرگانی 
آلمان مدعی شده که مبادالت دوجانبه بین ایران و آلمان به 
علت تاثیرات سوء تحریم های تحمیلی ایاالت متحده بر ایران 

دچار افت و انقباض شده است.
بر اساس داده های اتاق بازرگانی آلمان طی سه ماهه نخست 
سال ٢٠١٩ ارزش مبادالت تجاری دو کشور  با کاهشی ٤٩ 

درصدی به ٦٠٠ میلیون یورو رسید.
بــه گفته داگمــار وان بوســتین، نماینده اتــاق آلمان در 
تهران  بــا وجود اینکه ٦٠ شــرکت آلمانی هنــوز ایران را 
تــرک نکرده انــد اما همکاری آنها بیشــتر با شــرکت های 
کوچک اســت. اتاق آلمــان پیش از این بــرآورد کرده بود 

 که ایــن تحریم ها موجب از دســت رفتن ١٠ هزار شــغل 
در آلمان شود.

به گزارش رویترز دولت آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان، به 
عنوان بزرگ ترین شریک اروپایی ایران تالش زیادی برای به 
ثمر نشستن توافق هسته ای ایران و کشورهای ١+٥ که رسماً 

به عنوان برجام شناسانده شده است، به عمل آورد.
بر اساس این گزارش موضع ایران در این توافق موضع قدرت 
بود و طرف های دیگر  می خواســتند که به هر نحو ممکن با 
ایران به توافقی دست یابند. اما اکنون صحنه بحران در ایران 
عمیق و گسترده است. این کشور از دسترسی به بازار  آمریکا 
و معامله با دالر محروم شده  است و در نتیجه اروپایی ها بر 
سر دو راهی بازار چند تریلیون دالری  آمریکا یا اقتصاد ٤٠٠ 
میلیارد دالری ایران گیر کرده اند. اگر آنان تحریم های سخت 
را نادیده بگیرند دسترسی شان به بازار پر سود  آمریکا دشوار 

شده و تحت مجازات های تنبیهی شدید ایاالت متحده قرار 
 می گیرند.

با این حال آلمان، فرانســه و بریتانیا مکانیسمی را طراحی 
کرده اند که به تهران اجازه  می دهد معامالت غیرنفتی با اروپا 
را برقرار کند. این مکانیســم که به ســاز و کار ویژه اروپایی 
اینســتکس، معروف شــده اســت، تجارت با ایران را آسان 

 می کند. این مکانیســم هنوز به علــت تداخل با تحریم های 
 آمریکا به موفقیتی دســت نیافته است و ایران از بازار اروپا 
محروم است و شرکت های اروپایی از سرمایه گذاری در ایران 
ســر باز زده اند. با این حال در آخرین نشســت بین مقامات 
ایران و اروپا عنوان شــد این مکانیسم راه اندازی شده است 

گرچه هنوز با خواسته های ایران فاصله معناداری دارد.

ریسک بزرگ چینی ها برای افزایش تولید داخلی نفت

بلومبرگ از شرایط تحقق رویای نخست وزیر هند گزارش می دهد

آیا رؤیای ۵ تریلیون دالری هند تعبیر می شود؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبینالملل7
سال ششم-شماره 73 - نیمه اول تیر 1398

گزارش



هشداری از آخرین سنگرهای مانده شعِر جدِی ایران!

َوَرم کردگِی فرهنگی و مرگ شعر و فرهنگ

زمانــی نه چندان دور، هویت ادبی و »شناســنامه  ادبی« یک شــاعر با چاپ آثارش در 
مجالت مهم ادبی شکل می گرفت. چاپ یک شعر حتی، در مجالت مهمی مثل آدینه و 
کلک و دنیای ســخن و کارنامه و پایاب و بایا چنان مهم بود که شاعرش بالفاصله بعداز 

انتشار شعرش، به چشم می آمد و مورد شناسایی »جامعه ادبی« قرار می گرفت.
ایــن اهمیــت و ارزش مجالت و همچنین شــأن و اهمیت »مســئوالن و انتخاب گران 
صفحه های شعرشان« بود که به چاپ اشعار شاعران ارزش و اهمیت می داد، به این معنا 
که وقتی شعری فرضاً در مجله کارنامه منتشر می شد، مفهومش این بود از حرفه ای گری 
و دقت عمل باالی آن نشریه و از زیر دست شاعر سخت گیر و مشهوری به نام »منوچهر 
آتشــی« گذشته اســت و اهمیت و ارزش برای انتشار داشــته. در دهه شصت و هفتاد 
بســیاری از شــاعرانی که برخی مهم هستند و برخی مشــهورند، با انتشار شعرهاشان 

در مجالتی چون دنیای سخن و آدینه و کلک و کارنامه بود که معرفی و دیده شدند.
در تمام دنیا نیز همچنان همین طور اســت؛ این مجالت مهم ادبی و تالش برای انتشار 
اثری در آن هاســت که معرف نویسنده و شاعران غرب و بخشی از »هویت و شناسنامه 
ادبی شــان« می شود. داستان نویســان به نامی چون جان آپدایک و ســلینجر با انتشار 

آثارشان در نشریات ادبی مهم بوده که دیده و معرفی شدند.
بــا این ورودی و مقدمه می خواهم برســم به یک تراژدی فجیــع به نام »بحران هویت 
شاعری« و »عنان گســیختگی و غیرحرفه ای بودن شعر امروز« که به طور حیرت آوری 

خیلی از شاعران جدی و ملی، درباره اش سکوت کرداند!
در حالی که شاعران ایران از نیمای بزرگ تا شاعران دهه شصت و هفتاد، از مسیر تالش 
و حرفه ای گری و چاپ آثار در مجالت، مطرح و معرفی می شدند، از دهه هشتاد موجی 
از دل نویسی و »هرچیزی نویســی!!« با نام شعر در فضای مجازی )فیسبوک و اینستا و 
تلگرام( شکل گرفت که روز به روز هم به حجم کاربران آن اضافه می شد. اینجا دیگر نه 
از نام و اعتبار یک نشــریه نه از سختگیری و کارشناسی شاعری مثل منوچهر آتشی یا 
کاظم ســادات اشکوری و باباچاهی و مسعود احمدی خبری نبود!! اینجا فضایی بی انتها 
و بدون »کنترل کیفی« بود که هرکس هرچیزی را می توانست در صفحات شخصی اش 
بی هیــچ محدودیت و ارزش گذاری ای منتشــر کند و نامش را هم بگذارد »شــعر!!!« و 

خودش را هم به سادگی شاعر بنامد!
و هرچه هم تعداد الیک هایش بیشتر باشد شاعرتر است!!

موجی عنان گســیخته و عجیب از ترانه نویســی ســطحی و فاقد اندیشــه و ســاختار 
و دلنوشــته های فاقد فرم و ســاختار و غنای اندیشگی هر ســاعت و روز و ماه منتشر 
می شــد و روز به روز به حضرات مدعِی شــاعری افزوده می شــد. فاجعه زمانی تکمیل 
شــد که کم کم »ســلیقه مطالعاتی« مخاطبان ادبی نیز عوض شد و از خواندن مجالت 
 و کتاب به ســمت خواندن »پســت های اینســتاگرامی و تلگرامی و فیســبوکی و...« 

روی آوردند.
به طور فاجعه آمیزی سلیقه مخاطبان ادبی روز به روز به سمت خواندن اشعار سطحی و 
سانتی مانتال نزدیک و نزدیک تر شد و کار رسید به جایی که گاه یک دلنویِس شاعرنما 
را در فضای مجازی هزاران نفر می شــناختند اما شــاعران مهم و خوبی مثل هوشنگ 
چالنگی، شهرام شیدایی، محمدعلی ســپانلو، بیژن الهی، نازنین نظام شهیدی و غیره را 
اصاًل نشناسند!! تیر خالص به جربان »شعِر جدی ایران« و »شاعران مهم و ملی« وقتی 
زده شد که ناشران نیز با نگاه بسیار ضدفرهنگ و کاسبکارانه به سمت انتشار همین نوع 
ادبیات ســطحی و فاقد ارزش هنری و اندیشگی، پیش رفتند و حتی سال هاست با نگاه 
کردن به تعداد فالوورها و ممبرهای یک شــخص، به او پیشنهاد چاپ کتاب می دهند!! 
مثاًل اگر پنجاه الی صدهزار فالوور داشــته باشد و پست هایش دو سه هزار الیک داشته 
باشــد، به ســادگی یا کتابش را می پذیرند یا حتی خودشان پیشــنهاد انتشار کتاب به 

چنین شخصی می دهند.
ما داریم از شــدیدترین و دردآورترین شــکل فاجعه حرف می زنیــم؛ از یک تراژدی و 
زخــم عمیق فرهنگــی که اثراتش هم بر حال هم بر آینده فکری و فرهنگی وزیســتی 
مــا ایرانی هــا خواهد ماند و ترمیم پذیر شــاید نباشــد؛ فاجعه و زخمی به نام »رشــد 
روزافزون مدعیان شــاعری« و تولید انبوه دلنوشــته به جای شــعر و کج و بیمار شدن 
ســلیقه ذهنی و مطالعاتی مخاطبان. مجموع این ها به تعبییر جامعه شــناختی موجب 
 »ورم کردگِی فرهنگی« و »زوال تدریجی فرهنِگ رســمی« ما ایرانی ها )یا هر جامعه ای( 

خواهد شد.
ورم کردگی فرهنگی به شــرایطی گفته می شــود که به طــور ناگهانی، نگره فرهنگی و 
شــیوه های لذت و بهره آنی و تازه ای شکل می گیرد که با پایه ها و ساختارهای فرهنگی 
آن جامعه همسو و همریشه نیست؛ بنابراین مانند تورمی دردناک در بدنه فرهنگ کالن 
و رســمی می مانند که در نهایت معلوم نیســت چه بر سر زیست و ذهن و فرهنگ آن 
جامعه بیاورد. به عبارتی ورم کردگی فرهنگی، که حاصل یک موج و حسیات و ذهنیات 
آنی و لذت جویانه است، بدنه فرهنگ و ارزش های یک جامعه را بیمار و دردآلود می کند 

و گاه ممکن است منجر به مرگ فرهنگی یک قوم، قبیله، جامعه و ملتی شود...
این نوشتار هشداری بود درباره یک عارضه تلخ و وحشتناک فرهنگی؛ درباره بیمار شدن 
هم ذهن و ســلیقه مردم و هم فرهنگ ما در یک بازه زمانی چندساله؛ درباره به حاشیه 
رفتن شــعِر جدی ایران که همواره تغذیه کننده اخالقیات و حسیات و فرهنگ ما بوده 
است؛ درباره ظهور ســلبریتی های ادبی کاذب و جعلی که بی هیچ »رزومه و شناسنامه 
ادبی ای« یک شبه شاعر شدند با دلنوشته و سطحیاتی فاقد اندیشه گی و غنا و ساختار!

این نوشــتار اخطاری است از جانب یک شــاعر و منتقد ادبی که در آخرین سنگرهاِی 
مانــده ادبی مانده و می جنگد بلکه وضعیت شــعر و وضعیت فرهنگی ما بیش از این به 

تصرف بیماری و مرگ آورِی ادبیات سطحی و کاذب درنیاید.
هشــدار را از متولیان فرهنگی تا اهالی رســانه و اهالی ادبیات جدی بگیریم؛ رســانه ها 
)از رادیو تا خبرگزاری ها و روزنامه ها( با پرداختن به شــاعران مهم )و نه مشهورشــده و 
پرفروش!!(، پرداختِن خبری به عناوین جدید از جریان شــعر جدی ایران، ریویو نویسی 
درباره کتاب های شــاعران جدی و مهــم )که معمولن حتا معرفی هم نمی شــوند!( و 
متولیان دلســوز فرهنگی با برگزاری نشســت های تخصصی شعر و همچنین مسابقات 
ادبِی دارای ســاختار و هدف، می توانند به ورود قدرتمند شاعران و شعر جدی به عرصه 

فرهنگی- اجتماعی کمک کنند و حتا »سلیقه ساز« باشند...
هشدار: »ملتی که شعِر زنده کشورش و شاعران معاصرش را نخواند زود تصرف فرهنگی 
و تصرف نظامی می شــود، زیرا ادراک و ذهن هر ملتی با شــعر زنده شــاعرانش تغذیه 
می شــود و ملت شعرنخوان، افِق دید و ادراک غنی شده ای ندارد...«. این جمله را سال ها 

پیش در یک سخنرانی گفتم و ده ها بار هم نوشتم، و حاال هم...

ترقی اقتصادی : مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران گفت: در 
فلسفه عملی گذشته بحث از روابط بین انسان و انسان مطرح 
بــود؛ چه در عرصه اخالق، چه تدبیر منــزل )اقتصاد( و چه 
سیاست؛ اما در بحث توسعه از حدود ٥٠ سال گذشته سخن 
از رابطه  دیگری هم پدید آمد؛ رابطه انســان با طبیعت. این 

بحث با وقوع مساله بحران، توجهات را جلب کرد.
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی در نشست »نسبت مفهوم و 
چرایی عدالت« از سلســله نشست های دوشنبه های عدالت 
در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی اظهار داشت: طبق 
مطالعات متاخِر توسعه، نقش انسان در توسعه، باالست. قباًل 
گمان می شــد عوامل دیگر هم مطرح اند و انسان بیشتر در 
تابع آنها قرار می گیرد. اما ما هرچه پیشــتر رفته اســت، به 

جایگاه باالی انسان بیشتر پی برده شده است.
اســتادیار دانشــگاه تهران افزود: عدالت از دیرباز در فلسفه 
عملی موضوع اندیشه بوده است، حتی در دوره ماقبل فلسفه 
و اســطوره ملل بحث عدالت مطرح اســت؛ مثاًل در اسطوره 
یونان باستان »دیکه« موهبتی است از ناحیه زئوس که برای 
تنظیم روابط به انسان هدیه داده شده است. در اندیشه یونانی 
به عدالت »دیکه« گفته می شــود. دیکه حتی در روابط میان 
خدایان یونانی نیز نقش آفرین اســت؛ چنانچه خدایان برای 

داوری ابتدا به او نظر می کنند.
    اسطوره بسیار مهم است، شاید به نظر برسد در برابر علم و 
فلسفه جایگاه اسطوره فروتر است؛ در حالیکه اینگونه نیست؛ 

اسطوره ها همیشه واجد نکات جالبی هستند.
سقراط فلسفه را به خانه ها برد

بهشــتی ادامه داد: پرســش های آغازین و پیشاسقراطی در 
یونان باســتان پرسش هایی متوجه چیســتی امور پیرامونی 
اســت. پرسش از آغاز و اصل حاکم بر آنها. بعد از آن پرسش 
ها به ســمت انســان چرخش پیدا کرد. ســقراط نخستین 
کســی بود که فلســفه را درون خانه ها برد و از امور انسانی 
پرسش کرد. این فرایند تا آنجا ادامه یافت که نحوه پرسش ها 
چیستی و متعلق پرسش ها بهترین بودن برای انسان شد. در 
اینجاســت که عدالت برای اولین بار به عنوان موضوع اصلی 

مطرح می شود.
به گفته بهشــتی فلسفه عملی طبق تقسیم بندی سنتی به 
سه حوزه اخالق، سیاست و تدبیر منزل تقسیم می شود. بیان 
امروزین تدبیر منزل علم اقتصاد است. در جهان باستان پیوند 
عمیقی بین این سه حوزه وجود داشت. این پیوندها در دوران 
جدید گسسته می شود، طوری که پرسش امروز این است: آیا 

بین توسعه و عدالت نسبتی وجود دارد؟
استاد فلسفه دانشگاه تهران افزود: در دوران باستان پایه این 
مباحث در اخالق بود و این مبنا بودن اخالق موضوع روشنی 
به حساب می آمد. درحالی که بعدها اندیشمندانی منکر این 
بازگشــت شدند و عرصه اقتصاد و سیاست را مرتبط با ارزش 
های اخالقی ندانســتند. علم اقتصــاد در دوران جان مینارد 
کینز )اقتصاد دان انگلیســی قرن نوزده و بیســت(، علمی با 

معیار افزایش ثروت و محصول روش های تجربی شد که لزوماً 
نسبت مشخصی با ارزش های اخالقی نداشت.

مترجم کتاب انسان شناســی فلســفی ادامه داد: در گذشته 
اخــالق در عدالت جایگاه خاصی داشــت؛ مثــاًل در اخالق 
افالطونی به تناسب هر سه جزء، نفس، بهتریْن بودنی داشت 
که عدالت آن به حساب می آمد. مثاًل برای جزء عاقله بهتریْن 
بودن فراســت، برای جزء اراده بهتریْن بودن شجاعت و برای 
جزء شــهویه یا میل به طور عام بهتریْن بودن، خویشتنداری 
بود. از این رو اگر کسی این سه اجزاء را به تناسب درون خود 
داشت، به عدالت و تعادل در این سه فضیلت مهم دست یافته 
بود. این حتی در ســنت دینی ما به نوعی وجود دارد به گونه 

ای که اولین شرط امام عدالت شمرده می شود.
    جایگاه عدالت در عرصه سیاست هم بسیار برجسته است. 
در آنجا اساس و قوام مدینه و دولت شهر یونانی عدالت است. 
همچنان که در کتاب جمهور، افالطون بحث را از چیســتی 
عدالت آغاز می کند. در شــاخه سوم یعنی در اقتصاد و تدبیر 
منزل نیز از دیرباز عدالت مطرح اســت؛ مثاًل در نگاه ارسطو 

سخن از عدالت توزیعی وعدالت جبرانی وجود دارد.
وی در تشــریح دوره شکاکیت یونانی گفت: شکاکیت یونانی 
ابتدا از تزلزل در عرصه عمل و معیشــت آغاز شــد و بعد به 
ســاحت نظر ســرایت پیدا کرد. داستان رســیدن به ُمُثل 
افالطونی داســتان رسیدن به ایده های ثابتی است که معیار 
قضاوت باشــد. از این رو فرض نشــود بحث پیرامون عدالت 
بحثی نظری و آکادمیک اســت؛ زیرا بحث عدالت از دغدغه 

حفظ زندگی در عرصه عمل آغاز می شود.
مترجم کتاب سرآغازهای فلســفه در یونان تصریح کرد: در 
فلسفه عملی گذشته بحث از روابط بین انسان و انسان مطرح 
بــود. چه در عرصه اخالق، چه در تدبیر منزل )اقتصاد( و چه 
در سیاست. اما در بحث توسعه از حدود ٥٠ سال پیش سخن 
از رابطه دیگری هم پدید آمد؛ رابطه انســان با طبیعت. این 
بحث وقتی مســاله بحران پیش آمد مورد توجه قرار گرفت. 
بــه طور کلی در مرحله خروج از بداهت هر چیزی پرســش 
از چیســتی آن مطرح می شود. تا وقتی چیزی بدیهی است 
مساله فلسفه نیست. در اینجا هم با بحران طبیعت، طبیعت 
موضوع پرسش فلســفی در رابطه انسان و طبیعت شد. آغاز 
این دغدغه و هشــدار در دهه هفتاد میالدی با کنفرانسی با 

حضور سران کشورهای جهان در رم بود.
رفاه به جای سعادت نشست

وی ادامــه داد: در اندیشــه قدیم تصــرف در طبیعت برای 
رسیدن به سعادت بود، اما در اندیشه جدید رفاه جای سعادت 
را گرفته اســت. در حالی که بین ســعادت و رفاه فرق است. 
در یونان باســتان ائودایمونیا به معنای واالترین هدف حیات 
به معنی روِح خوب داشــتن است که در انگلیسی به شادی/   

Happiness ترجمه شد که ترجمه خوبی نبود.
در اندیشــه رفاه، غلبــه با هر چه بهتر بــودن زندگی مادی 
انســان با تمتع از طبیعت اســت، ما گمان می کردیم هرچه 

از منابع طبیعی برداشــت کنیم مشکلی پیش نمی آید. هر 
چه تولید کنیم با بازگردانی به طبیعت مشکل رفع می شود. 
این اندیشــه تا آن جایی ادامه پیدا کــرد که طبیعت به ما 
سیلی زد و طبیعتی که برای خدمت به انسان بود به تهدیدی 
برای موجودیت او تبدیل شــد. در اینجا لزوم رابطه اخالقی 
 سیاســی و اقتصادی نه فقط در رابطه بین انســان و انسان
بلکه در رابطه انسان با طبیعت مطرح شد، مفهومی که قباًل 

مطرح نبود.
بهشــتی در مورد مفهوم توســعه توضیــح داد: خود مفهوم 
توسعه یک مفهوم به نســبت جدید از اصل التینی توسعه/  
Development اســت؛ در ریشــه، این واژه به معنی باز 
شــدن چیزی اســت که تا شــده و الیه الیه است. ترجمه 
Development به بســط هم این مفهوم را نمی رســاند. 
اهمیت این بحث لفظی این اســت که به نظر می آید توسعه 
چیزی است که ریشــه درون دارد و بسط را از خودش آغاز 

می کند.
مترجم کتاب شرحی بر تمهیدات کانت در بخش دیگری از 
تامالت خود در بحث توســعه گفت: چه در توسعه و چه در 
پیشرفت دو عنصر وجود دارد؛ زمان و تکامل. چه توسعه و چه 
پیشرفت، در یک دوره زمان خطی اتفاق می افتد. انگاره زمان 
خطی با ورود اندیشه ادیان ابراهیمی مطرح شد. اینکه زمان 
آغاز و پایانی دارد و از آغازی به پایانی در ســیر است، میراث 
این سنت دینی است. سوال اینجاست که اگر در یک فرهنگ 
نگاه به زمان خطی نباشــد توسعه و پیشرفت را چگونه باید 
بفهمیم؟ فرهنگ شرقی و غربی یا اسالم و مسیحیت و یهود 
که هر سه زمان را خطی می بینند، در این زمینه با همدیگر 

نزدیکی دارند اما تصور
    در توسعه شــاهد تحول و دگرگونی هستیم، به عالوه در 
تحول، بحث از تکامل هم مطرح می شــود. در تکامل نوعی 

خوشــبینی وجود دارد. به همین دلیل اسم آن را پیشرفت 
می گذاریم. این مفهوم نوعی بار ارزشــی دارد. از این رو باید 
پرسید پیشرفت نسبت به چه چیزی؟ سنجش با کدام نقطه 
است که می گویم حرکت به سمت پیش یا حرکت به سمت 
پس عقب رفته است؟ در مفهوم توسعه و پیشرفت یک عنصر 
باور به تکامل و حرکت به ســمت مثبت و ترقی وجود دارد. 
باید معلوم کنیم نقطه ســنجش این تعابیر چیســت؟ این 
پرســش ها وقتی مهم می شــود که مــا در جایی بخواهیم 
داوری و جهت یابی کنیم. مخصوصاً در داستان ارتباط انسان 
بــا فناوری و تکنیک که در جامعه مشــاهده می کنیم، ما از 
مواهــب فناوری کمترین بهــره را می بریم و در عین حال از 
معایبشــکامل برخورداریم. در حالی که بایــد اتفاقاً در قبال 
مبحث توســعه هوشیارانه تر حرکت کنیم و با بهره گیری از 

تجارب دیگران، تصمیم بگیریم.
بهشتی در پایان با اشاره به هدف از طرح چنین پرسش هایی 
گفت: می خواهم حساســیت مخاطبان و سیاســتگذاران را 
برانگیــزم. در دوران کودکی من در آلمــان، فضا به گونه ای 
بود که ســبزها اصاًل جــدی گرفته نمی شــدند. اما امروزه 
اگر کاندیدایی در مباحث خود مالحظات زیســت محیطی 
را دخیــل نکنند، بــه احتمال فراوان موفق نمی شــود. این 
دستاورد مرهون تالش های دودهه ای سبز هاست. به عنوان 
مثال حساسیت زیست محیطی الزم در دوران ما، حساسیت 
نســبت به خروج آمریکا از عهدنامه پاریس، موضوعی بسیار 
مهم است. زیرا کشــوری با این حد از توسعه و تاثیرگذاری 
تصمیمی آگاهانه و عامدانه جهت تخریب اتخاذ کرده اســت. 
تصمیمی که این دفعه برخالف گذشــته خسارت بار از نظر 
بحران های زیست محیطی، از پیش فکر شده به سمت بحران 
حرکت می کند و در نهایت حیات موجودات انسانی در معرض 

تهدید آن قرار خواهد گرفت.
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ترقی اقتصاد   ی د   ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد   د   ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید   .

ترقی اقتصادی : لیال رضایی از رنجی که زبان و ادبیات فارسی در نبود استادان زبان 
و ادبیات فارســی در خارج از کشــور برای رقابت در عرصه شرق شناسی با زبان های 

رقیب می کشد، می گوید.
این اســتاد اعزامی وزارت علوم در گرجستان در یادداشتی که به دنبال هشدار خطر 
تعطیلی کرسی های زبان فارســی در جهان در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: 
»خبری که این روزها جسته و گریخته میان انبوه خبرهایی از هر دست، توجه برخی 
از اهالی فرهنگ و ادب و شــاید هر ایرانی عالقه مند به زبان و ادبیات فارســی را به 
خود جلب کرده این است، مختصر و مفید: »خطر تعطیلی کرسی های زبان فارسی 

در دانشگاه  های خارج از کشور«.
در ماه های اخیر البته این خبر چندین بار از ســوی معاون گســترش زبان فارسی و 
ایران شناســی وزارت علوم، دکتر بهادر باقری طی مصاحبه هایی اعالم شده است، و 
هر بار همراه با درخواســت از سازمان برنامه و بودجه تا با اقدامی عاجل و اختصاص 

بودجه، گامی در راه حل این مشکل بردارند.
در همین روزها اما ناگهان فیلمی چهاردقیقه ای از چند دانشــجوی خارجی منتشر 
شــد که با لهجه ای شیرین، برای ما - که ایرانی و فارســی زبانیم - از عشق شان به 
زبان و ادبیات فارســی و از نگرانی های شــان برای تعطیلی کرسی های زبان فارسی 
در دانشگاه های شــان می گویند. درددلی صمیمی و از دل برآمده که سرگردان مان 
می کند میان دو حس مبهم شــادی و غم، حس ســربلندی از داشتن چنین زبان و 

ادبیاتی - که این گونه دل از این جوانان ربوده - یا شرمساری از این که کاستی های مان 
در حفظ و گســترش آن به جایی رسیده که حاال مردمانی از سرزمین های دیگر به 
حال زبان فارسی و تعطیلی کرسی های آن دل می سوزانند و از مردم و مسئوالن ایران 

درخواست کمک می کنند.
واقعیت اما چیزی جز این نیست: حال زبان فارسی در بسیاری از دانشگاه های خارج از 
کشور خوب نیست. از مهرماه سال گذشته به دلیل مشکالت ارزی بسیاری از استادان 
اعزامی از ســوی وزارت علوم ناگزیر به کشور بازگشته اند؛ استادانی که نزدیک به ٤٠ 
ســال است در راستای هدف گســترش زبان و ادبیات فارسی در جهان، همه ساله از 
ســوی وزارت علوم  به کشــورهای مختلف اعزام می شوند تا در کنار تدریس زبان و 
ادبیات فارسی، نمایندگان فرهنگ و ادبیات کشورمان باشند و پرچم زبان فارسی را 

در دانشگاه های مختلف برافراشته نگه دارند.
حاال در غیبت این اســتادان، زبان و ادبیات فارسی تنها مانده است در عرصه رقابت 
سنگینی که سال هاست در بخش های شرق شناسی درگرفته است میان زبان شیرین 
مادری  مان با زبان  های رقیب: عربی، ترکی، چینی و ... .  و چه رنجی می کشــد زبان 
کهن فارســی در این روزهای ســخت، وقتی به یاد می آورد کــه قرن ها بی رقیب و 
بی منازع، چتر زیبایی خود را بر سرتاســر قاره کهن گســترده بود و از چین و هند 
گرفته تا آســیای صغیــر، پیر و جوان دل به طنین خــوش آن داده بودند و زیبایی 
سحرآمیز اشعار شاعرانش، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی را واله و شیدای 

خود کرده بود.  
این خبر زمانی تلخی خود را بیشــتر به جان مان می نشاند که به یاد بیاوریم زبان و 
ادبیات فارســی نه فقط مایه افتخار ما ایرانیان که میراث معنوی جهانیان است و از 
دست رفتن جایگاه جهانی آن، واقعیت تلخی است که حتی تصور کردنش، قلب هر 

ایرانی میهن دوست را به درد می آورد.
دانشجویانی که این فیلم را تهیه کرده اند به خوبی می بینند چشم انداز تلخ سال های 
بعد را: خاموشی تدریجی زبان فارسی و انزوای آن را در کنار رونق کرسی های رقیب 
که با تمام توان تبلیغاتی، جوانان مستعد را به آغوش خود می کشند. شاید در بسیاری 
از دانشکده ها فاصله کالس زبان فارســی با کالس های دیگر زبان ها فقط یک دیوار 

باشد و بدا به حال ما اگر در این سوی دیوار خاموشی و مرگ باشد و در آن سو ... .
اما پرســش این اســت: فارغ از این که همگی از شرایط دشــوار اقتصادی کشور در 
ماه هــای اخیر آگاهیم و ضرورت تعدیل برخی هزینه هــا را انکار نمی کنیم، آیا باید 
در نخستین گام تیشه به ریشه اعتبار دیرینه مان بزنیم و جایگاه زبان ملی و ادبیات 
افتخارآمیزمان را در دانشــگاه های جهان متزلزل کنیم؟ آیا سود صرفه جویی در این 
بخش پاســخگوی زیان اعتباری خواهد بود که از دســت می رود و چراغی که شاید 
تا سال ها خاموش بماند تا توجیهی باشد برای این که از آبرو و اعتبار زبان، ادبیات و 
فرهنگ مــان هزینه کنیم؟ آیا - صرف نظر از زیان عظیم معنوی که با هیچ معیار و 
مقیاســی نمی توان آن را سنجید - محاسبه کرده ایم تاوانی را که بعدها برای احیای 

این کرسی ها باید بپردازیم؟
شــاید بد نباشد اگر تاریخ پرفراز و نشــیب این میهن سربلند را مرور کنیم و به یاد 
بیاوریم که در سخت ترین روزها، نه تنها در روزگار جنگ که حتی در زمانه شکست 
این ســرزمین سرافراز با جادوی همین زبان و ادبیات شیرین و با قدرت خیره کننده 
فرهنگ، هر متجاوزی را رام کرده اســت تا در جذبه ایــن فرهنگ و زبان و ادبیات 
غرق شــوند. به یاد بیاوریم قدرت شگفت انگیز فرهنگ مان را که هرگز در برابر هیچ 

تهاجمی، سر خم نکرده، بلکه ایستاده و همه را به ستایش خود واداشته است.
در دنیای امروز که به حق، دنیای ارتباطات است و رسانه ها در آن قدرتی شگفت انگیز 
دارند، آیا جز این است که ادبیات فارسی، می تواند رسانه فرهنگ، ارزش ها و حقانیت 
ما باشد تا افتخارات، اندیشه ها، ارزش های ناب اخالقی و صلح اندیشی مان را به جهان 
و جهانیان یادآوری کند؟ آیا درست در همین زمان که بیش از همیشه به ابزار زبان 
و ادبیات فارســی نیازمندیم، رواست که به دست خود این صدای رسا را خاموش و 
این امکان ارزشــمند را از خودمان دریغ کنیم؟ آیا ضرورت امروز ما این نیست تا به 
این میراث ارزشمندمان  اعتماد کنیم، نه این که ریشه اش را بزنیم، بلکه شاخه هایش 
را بارورتر کنیم؟ ای کاش باور کنیم که در عرصه جهانی، این میراث ارزشمند زبانی 
ادبی و فرهنگی، برگ برنده ماســت. ای کاش  پیش از این که دیر شود کاری کنیم 
و اجازه ندهیم این درخت بارور بخشــکد؛ نگذاریم چراغ زبان و ادبیات فارســی در 

دانشگاه های جهان خاموش شود.«

استاد دانشگاه تهران مطرح کرد؛

رابطه انسان با طبیعت، بُعد جدید اندیشه توسعه است

ترقی اقتصــادی : کتاب »دارویــن به زبان 
ساده« نوشته مایکل روس و ترجمه سعید جعفری 
توســط نشــر کرگدن در دســترس مخاطبان قرار 

می گیرد.
سعید جعفری، مترجم کتاب »داروین به زبان ساده« 
گفت: یک ناشــر در غرب مجموعه کتاب هایی دارد 
که در آن به زندگینامه و شــرح آرا و افکار بســیاری 
از ســخنوران و بزرگان تاریخ با زبانی ساده پرداخته 
اســت. عنوان مجموعه هم Simply است و عناوین 

.Dickens Simply :کتاب ها هم مثاًل این است
وی افزود: نویســندگان در نهایت ســادگی و ایجاز 
به نــگارش کتاب پرداخته اند تا عامــه مردم بتوانند 
کتاب هــا را درک و فهم کنند و یک شــمای کلی از 
اندیشه های هر کدام از شخصیت ها به دست بیاورند.

جعفــری ادامــه داد: کتــاب »دارویــن بــه زبــان 
ســاده« که ترجمــه من از آن را انتشــارات کرگدن 
 Simply منتشــر خواهد کــرد نیز ترجمه کتــاب
Darwin ایــن مجموعه اســت. روی ســخن این 
کتــاب نیز با عمــوم مردم اســت تا همــه بتوانند 
اندیشــه داروین را خوب بشناســند. نویســنده این 
 کتاب یعنی مایکل روس، اســتاد و پژوهشــگر حوزه 

فلسفه علم است.
این مترجم درباره ضرورت انتشار این کتاب نیز اشاره 
کرد: ببینید مــا باید برای ارزیابــی و ارزش گذاری 
اندیشــه ها ابتدا به شــناخت دقیق از آن اندیشــه ها 
برســیم. ما اگر قصد نقد و سنجش سخن داروین را 
داریــم ابتدا باید دقیق فهم کنیم که او چه می گوید؟ 
در روند علمی نقد نیز نخســت مساله شناخت مهم 

است و در گام دوم نقد. کتاب »داروین به زبان ساده« 
متعلق به گام نخست یعنی همان شناخت است.

»نیوتون فیلســوف« نوشــته اندرو جانیاک، »فلسفه 
علــم آینشــتاین« نوشــته دان هــوارد، »کانــت و 
فلســفه علم: از نیوتن تا آینشــتاین« نوشته مایکل 
 فریدمــن و... از دیگــر ترجمه های منتشــر شــده 

جعفری است.
چارلز رابرت داروین زیست شــناس و زمین شــناس 
انگلیسی بود که شهرت او پس از کتاب »منشأ انواع« 
در تاریخ ماندگار شد. بســیاری بر این عقیده اند که 
نظریات او در ایران به طور صحیح مطرح نشده است. 
کتاب او با نام کامل »خاســتگاه گونه ها )منشأ انواع( 
به وسیله انتخاب طبیعی« اکنون یکی از مشهورترین 

کتاب ها در تاریخ تفکر بشری است.

آد   م های  خوشبخت کتاب می خوانند    و قهوه می خورند   

انتشار کتاب ساده ای در شناخت آراء داروین

کافهکتاب

رنجی که زبان فارسی می کشد

دیدگاه

شاعر و منتقد ادبی
رضا قنبری 


