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اقتصاد توصیه پذیر نیست

 تخت گازقیمت خودرو 
در بازار 

رییس کل بیمه مرکزی عنوان  کرد 

افزایش اثرات تورمی 
در صنعت بیمه
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بنگاه داری بانک ها باید در راستای توسعه کشور باشد
راه صحیح بنگاه داری بانک ها 

چگونه مبارزه با بیماری های غیرواگیردار رشد اقتصادی 
جهان را افزایش می دهد

چاقی پاشنه آشیل رشد اقتصادی جهان 

   تغییرات و چالش های نرخ ارز 
در سال ۹۹

صفحه 4

صفحه 7

صفحه  2

روسیه برنده بزرگ تحریم نفتی ایران
وزیر اقتصاد: بازار سرمایه کریدور اصلی 

توسعه اقتصاد

بازارسرمایه در 
مسیرهوشمند سازی 

تصویب دســتورالعمل انتشار گواهی اوراق مولد )گام(، قدمی در راستای 
رفع تنگنــای مالی بنگاه های تولیدی از محــل منابع طرف های معامله 
خود با واســطه گری مالی نظام بانکی محســوب می شود که مقررات و 
چارچوب های آن به ابتکار بانک مرکزی ارائه شده است. مشابه این اوراق 
در نظام تامین مالی برخی کشــورها موجود اســت کــه به تامین مالی 

زنجیره تامین )Supply Cain Finance-SCF( معروف است...

 طی ســالیان اخیر روابط بین المللی کشور به ســردی گراییده که در 
چهار دهه اخیر کم نظیر است. بعد از خروج آمریکا از برجام، کشورهای 
اروپایی نیز به تبع آن روابط تجاری خود با ایران را به کمترین حد خود 
رســانده اند. سایر کشــورها نیز بازار آمریکا را به ایران ترجیح داده و از 
روابط تجاری خود با ایران کاســته اند. حتی کار تا جایی پیش رفته که 

کشورهای دوست و همسایه ایران نیز روابط تجاری خود...

 در شرایطی که مسئوالن حاکمیتی و دولتی کشور از لزوم افزایش صادرات 
غیرنفتی می گویند، دولت بر صادرات خرما عوارض وضع کرده، بدون اینکه 
دلیل مســتندی برای آن وجود داشته باشد. خرمایی که صادر می کنیم 
مازاد مصرف کشور است. با وضع عوارض بر خرمای صادراتی، قیمت تمام 
شــده محصول در بازارهای جهانی افزایش یافته و رقابت پذیری خرمای 

ایرانی از بین می رود. وضع عوارض بر صادرات خرما یعنی سد کردن...

ترقی اقتصادی : وزیر اقتصاد اعالم کرد: بازار سرمایه باید کریدور اصلی توسعه اقتصاد 
شود تا تامین مالی پایدار شکل گیرد. در صیانت از حقوق سهامدار باید تالش ها بیشتر 
شــود تا اطمینان بخش بودن عمیق تر شــود و بورس باید با ســرعت این  مسیر را با 
هوشمند شدن بازار سرمایه طی کند که فراتر از الکترونیکی شدن است. فرهاد دژپسند 
در مراســم رونمایی از آخرین دســتاوردهای فناورانه بازار سرمایه در راستای تحقق 
سیاست های کالن نظام و با هدف ارتقای خدمت رسانی الکترونیکی به سرمایه گذاران 
و ســهامداران اوراق بهادار و بورس های کاالیی اظهار داشت: اقتصاد مردم بنیان وجوه 
گوناگونی دارد. مردم بنیان بودن اقتصاد حتی از خصوصی سازی نیز بزرگ تر است و در 
این شیوه مالک آن است که آنچه مردم دارند تا اظهار به غیر صورت نگرفته برای مردم 
است و این نگاه تا تحقق حداکثری باید ادامه پیدا کند. وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه 
در اقتصاد ایران یکی از بازارهای مبنا است که امکان مشارکت حداکثری را برای مردم 

فراهم کرده و از طرفی دیگر در بازار سرمایه می توانیم...

صفحه 6صفحه 6صفحه 2

اوراق گام؛ گشایش ها و چالش ها
aافروز بهرامی

تاثیر کاهش روابط تجاری 
بین المللی بر تولید داخلی

aمهراد عباد

 وضع عوارض بر صادرات خرما 
به زیان منافع ملی است

aعلی محمد صمیمی

مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید



  تغییرات و چالش های نرخ ارز در سال ۹۹
ترقی اقتصادی : سازمان  برنامه  و  بودجه گزارشی از تحوالت نرخ ارز در ایران به همراه 

پیش بینی سیاست های ارزی و نیز تحوالت نرخ دالر در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
در این گزارش که به تایید دفتر افتصادکالن سازمان  برنامه رسیده تصریح شده است که 
نرخ هر دالر در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ در سطحی باالتر قرار می گیرد و نیز پیش بینی 
شده اســت »عمده چالش های دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ همچنان در سال های ۱۳۹۹وجود 
خواهد داشــت. در این میان، کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به عنوان 
مهم ترین چالش پیش رو به حساب می آید که می تواند بازار ارز را به شدت تحت تاثیر قرار 

دهد«.به نوشته ساعت ۲۴ خالصه ای از گزارش یادشده را در ادامه می خوانید.
چالش های نرخ ارز

در این گزارش آمده اســت: در این دوره عوامل متعددی زمینه ســاز بی ثباتی در بازار 
ارز بودند که از جمله آنها می توان به بروز ریســک های سیاســی و اعمال تحریم های 
ناعادالنــه، فقدان روابط کارگــزاری با بانک های خارجی بزرگ و افزایش ســفته بازی 
در بــازار ارز، عدم اصالح سیاســت های پولی و ارزی برای دورهــای بلندمدت و عدم 
برخورداری از برنامه مشــخص برای واکنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. به 
طور کلی می توان گفت در این دوره بازار ارز با مشکالت و چالش های متعددی روبه رو 

بوده که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
یکم – افزایش نگرانی ها نســبت به تحریم های آمریکا و درنتیجه گســترش تقاضای 
احتیاطی و ســفته بازی.دوم – تشــدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب الیحه مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادالت 
گروه اقدام مالیFATF .ســوم- محدودتر شدن شبکه نقل وانتقاالت ارزی و درنتیجه 
افزایش هزینه حواله های ارزی.چهارم – تاخیر یا عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات 

توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی ها، صنایع فوالدی و معدنی به کشور.
پنجم – افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کاال در سامانه های گمرکی.

ششم – رشد قابل توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور.هفتم – کاهش قدرت عرضه 

اسکناس و توان مداخله فعاالنه بانک مرکزی جهت مدیریت بازار.
هشتم- افزایش شــکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد.نهم- 

سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کاال و خدمات به بازار ارز آزاد.
دهــم- کمبود روش های حفظ ارزش دارایی بــرای آحاد جامعه و پایین بودن بازدهی 
بازارهای مالی و هجوم افراد به بازار ارز )اسکناس( با انگیزه های احتیاطی و سفته بازی.

تحوالت نرخ ارز
بر اســاس نظریه های اقتصادی و مطالعــات تجربی، عوامل متعددی در تعیین نرخ ارز 
نقش دارند که از مهم ترین آنها می توان به شــرایط اقتصاد بین المللی، رشد بهره وری 
نیــروی کار، ظرفیت بالقوه و نرخ رشــد تولید، نظام اقتصــادی، ذخایر ارزی و جریان 
درآمدهای ارزی کشور، تفاوت نرخ بهره در اقتصاد با نرخ بهره بین المللی، سیاست های 
مالی و جهت گیری مخارج بخش عمومی، نحوه تامین کســری بودجه، تفاوت نرخ های 
داخلــی و بین المللی، رابطه مبادله بازرگانی و برخی متغیرهای بنیادی دیگر اقتصادی 
اشــاره کرد. در عین حال برخی متغیرهای برون زا وجود دارند که نظام ارزی کشــور 
را هــم از طریــق اثرگذاری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد و هــم از طریق تغییراتی که 
در انتظارات عوامل اقتصــادی ایجاد می کنند، تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین می توان 
گفت در هر لحظه از زمان، نرخ تعادلی ارز تحت تاثیر متغیرهای بنیادی اقتصاد و نیز 
انتظــارات اقتصادی قرار دارد و در نتیجه با تغییر این عوامل نیز می تواند تغییر کند. با 
مشاهده منابع و مصارف ارزی کشور می توان روند عرضه و تقاضای ارز را بررسی کرد. 
ارقــام مرتبط با مصارف مهم ارزی اجزای تراز بازرگانی در ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ 

نشان می دهد.
در دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۷موازنه ارزی که در اینجا به شــکل ساده از تفاضل تراز بازرگانی 
)به جای تراز حســاب جاری( و تراز حساب سرمایه محاسبه شده، همواره مثبت بوده 
اســت اما به دلیل کاهش شــدید صادرات نفتی در ســال ۱۳۹۸پیش بینی می شود 
به شــدت کاهــش یابد. چنین وضعیتی در ســال آتی نیز پیش بینی می شــود. البته 

پیش بینی ها نشــان می دهد تراز بازرگانی در سال جاری و سال آینده همچنان مثبت 
خواهد بود. مثبت بودن این تراز، قدرت تصمیم گیری برنامه ریزان و سیاســتگذاران در 
حوزه بازار ارز را در کنترل نوســانات نرخ ارز و مدیریت بــازار ارز افزایش خواهد داد. 
در صورت موفقیت بانک مرکزی در جلوگیری از ایجاد ســفته بازی و خروج سرمایه از 
کشور، نرخ ارز با شیب مالیمی افزایش خواهد یافت. البته میزان این موفقیت به عوامل 
دیگری مانند ثبات اقتصاد کالن و انتظارات تورمی نیز بستگی دارد. نگاهی به تغییرات 
بازار ارز در ســال های ۱۳۹۱ ۱۳۹۰و ۱۳۹۲ نشان می دهد با وجود مازاد موازنه ارزی، 
بانک مرکزی در کنترل نوســانات و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، چندان موفق نبوده 
اســت. در مجموع، مقایسه این ارقام با یافته های حاصل از الگوی اقتصادسنجی نشان 
می دهد نرخ ارز بازار آزاد در ســال ۱۳۹۸به طور متوسط نزدیک به ۱۱۵۰۰۰ریال به 
ازای هر دالر و در ســال ۱۳۹۹به سطحی باالتر افزایش خواهد یافت. براساس گزارش 
ســازمان  برنامه و بودجه درس ال ۱۳۹۹ ارزش صادرات نفت برابر با ۱۳ میلیارد دالر  و 
صادرات غیرنفتی ۳۰/۳ میلیارد دالر می شــود. برهمین اساس ارزش واردات در سال 
۱۳۹۹ معادل ۴۲/۷ میلیارد دالر و تراز تجاری برابر با ۶۵۷ میلیون دالر خواهد شــد. 
در گزارش منتشرشده سازمان  برنامه وبودجه خالص حساب سرمایه منفی ۹/۳ میلیارد 

دالر و موازنه ارزی منفی ۸ میلیارد دالر پیش بینی شده است.

اوراق گام؛ گشایش ها و چالش ها
تصویب دســتورالعمل انتشار گواهی اوراق 
مولد )گام(، قدمی در راستای رفع تنگنای 
مالی بنگاه هــای تولیــدی از محل منابع 
طرف های معامله خود با واسطه گری مالی 
نظام بانکی محســوب می شود که مقررات 
و چارچوب های آن به ابتکار بانک مرکزی 
ارائه شده است. مشــابه این اوراق در نظام 
تامین مالی برخی کشــورها موجود است 
 Supply( که به تامین مالی زنجیره تامین

Cain Finance-SCF( معروف است.
یکــی از مفروضات این ابزار این اســت که 
همه بنگاه های مختلــف در زنجیره تولید 
یک کاال، با کمبود منابع مالی مواجه نبوده و فقط برخی از حلقه های پایین دســتی 
زنجیره دچار مشکل مالی باشند. این در حالی است که در شرایط امروز، اساسا مشکل 
تامین مالی بنگاه ها، بیش از آنکه مشــکل خاص یک بنگاه و بنا به دالیل پیش بینی 
نشده ای باشد، مشکل عام و سیستماتیک نظام تولید کشور است. به این معنا که سایر 
بازارها مانند خرید و نگهداری ســهام، سپرده گذاری بانکی، خرید و نگهداری امالک، 
ارز و طال، بازدهی بیش از تولید و با ریســک کمتر برای صاحبان آنها ایجاد می کند. 
بنابراین، همان طور که در شــرایط کنونی بانک ها سرمایه گذاری در این بازارها را به 
وام دهی و ارائه تســهیالت ترجیح می دهند و عموما حدنصاب های بانک مرکزی در 
ســرمایه گذاری ها را به تناوب و به بهانه های مختلف رد می کنند، مالکان واحدهای 
تولیدی نیز بعضا ترجیح می دهند که در جســت وجوی سود بیشتر، پول را از چرخه 

تولید خارج کنند. 
بنابراین، حداقل در زمان فعلی که بازارهای رقیب تولید کماکان بازده بیشتری دارند، 
بعید است متقاضیان اوراق گام چشمگیر باشند، مگر آن که بنگاه های معرف، میزان 
باالیی از تنزیل را تقبل کنند که بتواند با بازده ســایر بازارها رقابت کنند که در آن 
صورت هم بنگاه معرف، عمده منافع تولید را از این طریق واگذار می کند و لذا صرفا 
تحت شرایط اضطرار حاضر به تقبل چنین نرخی خواهد بود. بنابراین، بهتر بود قبل از 
معرفی و به کارگیری این ابزار، بازارهای سفته بازی به نحوی کنترل می شد که تحت هر 
شرایطی، بازده حاصل از آنها کمتر از بخش تولید باشد؛ تا مشکل سیستماتیک کمبود 

منابع مالی، نه در سطح فراگیر بلکه در حد مشکل خاص برخی بنگاه ها تقلیل یابد.
فرض دوم بر این است که دغدغه بنگاه فروشنده مواد اولیه یا کاالی واسطه ای، بیش 
از آنکه دغدغه تامین منابع مالی باشد، دغدغه فروش  بوده و لذا آمادگی فروش نسیه و 
اعتباری کاال وجود داشته باشد. در این شرایط، عامل بازدارنده و نگران کننده فروشنده 
عدم اطمینان کامل از وصول مطالبات در سررسید است که اوراق گام، این مشکل را 
مرتفع می کند. این فرض برای آن دســته از صنایعی که حلقه های اول زنجیره تولید 
آن، واحدهای تولیدی بزرگ مقیاسی هستند که دغدغه فروش دارند صدق می کند. از 
آن جمله می توان به صنایع باالدستی پتروشیمی، مجتمع های بزرگ تولید آلومینیوم، 
مس، فوالد و مانند آن اشاره کرد که در مقیاس عظیمی تولید می کنند.اما تمام این 
صنایــع، قابلیت صادرات دارند و اغلب با وارد کردن درصد پایینی از محصوالت خود 
به بورس کاال، از الزامات قیمت گذاری دولتی فرار کرده و مبنای قیمت گذاری خود را 
صادرات قرار می دهند. بنابراین، میزان استقبال این متقاضیان از اوراق گام، بستگی به 
میزان فشار تحریم یا ممنوعیت دولتی برای صادرات دارد. لذا از این دیدگاه، ضرورت 
دارد که اوراق گام با سیاســت های تکمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
ممنوعیت صادرات این محصوالت باالدستی تا زمان اطمینان کامل از تامین نیاز تمام 
صنایع داخلی همراه شــود. از این منظر، اوراق گام می تواند با نهضت تولید داخل در 
راســتای افزایش فعالیت واحدهای پایین دستی صنایع مذکور ترکیب شود تا تنوع 
محصــوالت تولیدی در هر کدام از زنجیره های تولید مربوطه افزایش یابد. در صورت 
تحقق افزایش تنوع محصوالت نهایی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، زمینه تنوع 
بخشی صادرات و کاهش تحریم پذیری صادرات کاالهای ایرانی نیز فراهم خواهد شد. 
در این زمینه، صندوق ضمانت صــادرات ایران آمادگی دارد تا در تضمین اوراق گام 
برای تمامی صنایع پایین دســتی که دارای محصوالت صادراتی هستند، متناسب با 
میزان مواد اولیه و واســطه ای مورد نیاز برای صادرات، با موسسات اعتباری همکاری 
کند. در این طرح، به منظور کنترل ســقف بدهی بنگاه معرف و مدیریت ریســک 
اعتباری آن، محدودیت هایی مانند ســقف ۷۰ درصدی از درآمد ساالنه بنگاه منهای 
اقســاط جاری بنگاه، نداشتن چک برگشتی سوءاثر نشده و نداشتن اقساط معوق در 

نظر گرفته شده است. 
در عین تاکید بر درستی و لزوم اعمال محدودیت های مذکور، باید تاکید کرد که به 
دلیل شوک های کالن اقتصاد کشور در چندسال اخیر، کمتر بنگاهی وجود دارد که 
به دلیل مشــکالت ایجاد شده، دچار تعویق اقساط یا برگشت چک نشده باشد یا تا 

حداعتباری خود از تسهیالت بانکی استفاده نکرده باشد.
 بــه عبارت دیگر، اوراق جدید گام، عمدتا مناســب بنگاه های معرفی خواهد بود که 
تاکنون مشــکلی نداشته اند یا سهم عمده سرمایه اولیه آنها، آورده سهامداران بوده و 
بنابراین اقساط جاری آنها ناچیز باشد. از این منظر، بسیاری از بنگاه ها قادر به تامین 
شرایط بنگاه معرف نخواهند بود، ولی در مقابل، این مزیت را نیز دارد که بنگاه هایی که 
به هر دلیل تاکنون موفق به اخذ تسهیالت بانکی نشده اند، اکنون به صورت ساده تری 
می توانند بر مبنای حســن شــهرت قبلی خود، از اوراق گام برای تامین سرمایه در 

گردش استفاده کنند.
بنابراین دسترســی بنگاه ها به منابع مالی عادالنه تر خواهد شــد و برای بنگاه های 
کوچک و متوســطی که قدرت نفوذ کمتری در اخذ تســهیالت بانکی داشــته اند، 
گشــایش های مالی بیشتری حاصل خواهد شد. مقرر شده است که کارمزد ضمانت 
اوراق گام توسط موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی تعیین شود و ظاهرا سقف 
۲ درصدی برای آن در نظر گرفته شــده است. اگرچه تا قبل از اعالم رسمی کارمزد 
مربوطه توسط بانک مرکزی، با قاطعیت نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد، اما 
بر اساس آنچه تاکنون مشخص است، رقم کارمزد تعیین شده، می تواند نقطه ضعف 
این طرح باشد. برای تشریح بیشتر، کافی است این نرخ با نرخ کارمزد ضمانت نامه های 
صندوق ضمانت صادرات مقایسه شود که طبق مصوبه هیات وزیران، یک درصد است 
و کارکرد و سازوکار آن مشابهت بسیاری با اوراق گام دارد. شاید نرخ دو درصدی، بر 
مبنای مقایسه با اسپرد بانکی )مابه التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیالت نظام بانکی( 
تعیین شــده باشد. اما حتی در این حالت نیز باید توجه داشت که اوال در این طرح 
بر خالف سپرده گیری و تســهیالت دهی، اساسا منابع بانکی درگیر نمی شود و کل 
درآمد حاصله، درآمد ناشی از خدمات است نه ناشی از عملیات بانکی. ثانیا، ماهیت 
ضمانت آن است که ضامن، میزان تعهد را در سررسید ایفا کرده و سپس نسبت به 
بازیافت آن از طریق اقدام حقوقی بر مبنای وثایق دریافتی اقدام کند. حال آنکه در 
دســتورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، بدون اشاره به ایفای 
تعهد در سررسید، بر بازیافت آن از معرف تاکید شده است. به نظر می رسد در اینجا 
نظام بانکی تعمدا مفری برای افزایش ریسک نکول این اوراق در نظر گرفته است که 
اتفاقا می تواند به سلب اعتماد بنگاه های متقاضی منجر شده و مانع از رونق گرفتن 

این اوراق شود.
در نهایت، اگر بازگشــتی به گذشته داشته باشــیم، هنگام انتشار اولین اوراق بدهی 
اسالمی در بازار سرمایه کشور، یکی از محدودیت های موجود، آن بود که بانک مرکزی 
با تعیین سقف ضمانت محدودکننده برای بانک ها، سعی داشت که بانک ها را از ضمانت 
منصرف کرده و به عملیات بانکی متمرکز کند. تا جایی که انگیزه اصلی سازمان بورس 
برای تسهیل تاسیس شرکت های تامین سرمایه نیز غلبه بر همین محدودیت ضمانت 
اوراق بود. در مقام مقایســه، به نظر می رسد اوراق گام، در جهتی خالف جهت گیری 
قبلی بانک مرکزی حرکت می کند. بدون قضاوت ارزشی درخصوص درستی هر کدام 
از این جهت گیری ها، مناســب خواهد بود در صورتی که بانک مرکزی در این زمینه 
تغییر راهبرد داده )و مثال اولویت خود را از عملیات بانکی به تامین مالی تولید تغییر 
داده( باشــد، این امر را به صورتی روشــن اعالم کند و در غیر این صورت، توضیحی 
درخصــوص این تغییر رویه تاکتیکی ارائه کند تا فعــاالن اقتصادی بتوانند با برآورد 
درستی از افق زمانی این طرح، برای بهره برداری از آن برنامه ریزی کنند. در این زمینه 
صندوق ضمانت صادرات به عنوان تنها نهاد رســمی ضمانت در کشور، آمادگی دارد 
تجارب خود درخصوص اعتبارسنجی مشتریان با هدف تضمین و صدور، ایفای تعهد 
و بازیافت خسارات ضمانت نامه های تولیدی را در اختیار موسسات اعتباری قرار داده و 

در صورت لزوم، در چارچوب ماموریت های خود با آنان همکاری کند.

ترقی اقتصادی : نمایندگان بخش خصوصی در نشســت پانزدهم 
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، میزبانی یکی 
از مدیران ارشــد حوزه مالی و سرمایه گذاری بودند و در مورد اصالح 
ساختار نظام مالی بنگاه ها، بازده سرمایه و ایجاد ارزش در بنگاه های 
حوزه انرژی ســخن گفتند. اعضای کمیســیون انــرژی اتاق تهران 
هم چنین رویدادهای بازار جهانی نفت و سود بردن روسیه از کاهش 

صادرات نفت ایران به چین را مطرح کردند.
اعضای کمیســیون انرژی و محیط زیســت اتاق تهران و جمعی از 
مدیــران بنگاه های حوزه نفت و انرژی در پانزدهمین نشســت این 
کمیســیون پای صحبت های یکی از مدیران ارشد حوزه امور مالی 
و ســرمایه گذاری نشســتند تا از زبان وی، چگونگی اصالح ساختار 
مالی بنگاه ها و ســرمایه گذاری شــرکت ها را بشنوند.سعید ابطحی 
کــه فارغ التحصیل دکتری امور مالی از دانشــگاه هاروارد اســت و 
مدیریت یک شرکت مشــاوره امور مالی در ایاالت متحده آمریکا را 
در دســت دارد، در این نشست درباره بازده سرمایه شرکت ها سخن 
گفت و پیرامون رابطه میان بازده ســرمایه و ایجاد ارزش در بنگاه ها 

ارزیابی های خود از وضعیت موجود بنگاه ها در ایران را توضیح داد.
او همچنین به نکاتی در رابطه با عوامل ایجاد ارزش در بنگاه اقتصادی 
اشــاره کرد و این توصیه را الزم دانســت که شرکت های ایرانی باید 
وجوه نقدی خود را افزایش دهند و روی بازده سرمایه تمرکز جدی 
داشته باشند. ابطحی همچنین به بررسی و تحلیلی که شرکت متبوع 
وی در خصوص وضعیت بازده سرمایه چهار صنعت شاخص در ایران 
انجام داده اســت اشــاره کرد و بر این اساس، متوسط بازده سرمایه 
صنعت خودروسازی ایران طی ۱۸ سال اخیر را ۱۵ درصد اعالم کرد 
در حالی که به گفته وی، این شــاخص به طور متوســط در صنعت 
فلزات اساســی ۲۰ درصد، نفت و پتروشــمیی ۳۵ درصد و صنعت 
داروســازی ایران ۳۰ درصد است.وی سپس از برگزاری سمیناری با 
عنوان اصالح ساختار مالی و سرمایه  گذاری شرکت ها طی روز جمعه 
۱۸ بهمن ماه جاری در هتل فردوسی تهران خبر داد و پس از آن به 
پرسش های مطرح شده از سوی حاضران در نشست کمیسیون انرژی 

و محیط زیست اتاق تهران پاسخ داد.
تصویر اقتصاد ایران در جهان

در ابتدای این جلســه، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران به بیان مهم ترین اخبار و اتفاقات حوزه انرژی طی هفته  اخیر 
پرداخت. رضا پدیدار در همین رابطه، به پیش بینی سازمان ملل متحد 
از منقبض تر شــدن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میالدی اشاره کرد 
و یادآور شــد که بانک جهانی نیز بر کوچک شدن اقتصاد ایران طی 
سال گذشته میالدی در مقایسه با روند سال های اخیر، تاکید کرده 

 است. او سپس به گزارش دیگری از سازمان های اقتصادی جهانی از 
جمله سازمان ملل متحد اشاره کرد که به تحلیل نرخ تورم در ایران 
پرداخته است. بر این اساس، به گفته پدیدار در ارزیابی صورت گرفته 
از شــاخص نرخ تورم در ایران از سوی نهادهای بین المللی، در حالی 
پیش بینی شده است که این شاخص در سال ۲۰۲۰ به ۳۳.۵ درصد 
برسد که برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم در ایران طی سال 
۲۰۲۱ میالدی به ۳۴.۴ درصد و برای ســال پس از آن نیز به ۲۷.۸ 
درصد خواهد رســید.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به 
برآوردهای دیگر از نهادها و ســازمان های معتبر اقتصادی جهانی از 
وضعیت پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرد که خطرات ناشی از عدم 
پیوستن ایران به FATF و اضافه شدن ایران به فهرست سیاه مالی 

جهان را مورد گوشزد قرار داده است.
پدیــدار در ادامــه به برخی اخبــار و رخدادهای داخلــی در حوزه 
انــرژی گریزی زد و در این ارتباط، گزارش اخیر شــرکت پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی پیرامون راه اندازی کامل پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس و امکان دســتیابی ایران بــه تولید تا ۱۱۵ میلیون لیتر 
بنزین در روز را یــادآوری کرد و افزود: در حال حاضر میزان تفاوت 

تولید و مصرف بنزین به ۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
وی ســپس نگاهی به گزارش اخیر موسســه مطالعــات انرژی در 
کشــور انداخت که میزان صرفه جویی بنزین تا پایان سال ۱۳۹۹ را 

مورد ارزیابی قرار داده اســت. بر اساس این گزارش، حداکثر میزان 
صرفه جویی بنزین در سال جاری از ۹ میلیون لیتر تجاوز نخواهد کرد. 
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به افزایش 
مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی هفته های اخیر اشاره کرد 
که به گفته وی به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رســیده و 
زنــگ خطر برای تامین کنندگان برق را به صدا درآورده اســت. وی 
افــزود: نیروگاه ها در حال حاضر برای تولید برق، روزانه معادل ۱۷۰ 
میلیون واحد ســوخت مصرف می کنند که از این رقم ۱۰۰ میلیون 

لیتر سوخت مایع و ۷۰ میلیون مترمکعب سوخت گاز است.
وی ادامه داد: افزایش ســهم مصرف ســوخت مایع در سبد سوخت 
نیروگاه های کشــور در حالی به حدود ۶۰ درصد رســیده است که 
پیش بینی می شــد در زمستان امســال بیش از ۹۰ درصد سوخت 
نیروگاه های کشــور با گاز طبیعی تامین شــود. بــه گفته پدیدار، 
هم اکنون بیش از ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی در 
حال مصرف است و این مردم هستند که می توانند با صرفه جویی در 
مصرف گاز به خود و آینده کشور کمک کنند. عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران سپس به مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در 
ارتباط با تسویه بدهی پیمانکاران با اعطای نفت به آنها اشاره کرد و 
افزود: این اتفاق امری مثبت اســت که می تواند به عدم فروش نفت 
کشــور در شــرایط تحریم کمک کند با این حال وزیر نفت تاکنون 

مخالف این طرح است و باید از سوی ایشان شفاف سازی صورت گیرد.
وی ادامه داد: از دیگر اتفاقات جدید در بررســی الیحه بودجه سال 
آینده در کمیســیون تلفیق در ارتباط با ایجاد پایه جدید مالیات بر 
ثروت اســت. بر این اساس، کمیسیون تلفیق مصوب کرده  است که 
صاحبان خانه های باالی ۱۰ میلیــارد تومان و خودروهای با قیمت 
بیش از ۷۰۰ میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات پرداخت کنند.

همچنین وی تصریح کرد که کمیسیون تلفیق پله پنجم نرخ مالیاتی 
را حذف کــرده و حداکثر مالیات بردرآمد را ۲۵ درصد تعیین کرده 
اســت که در این صورت تمام افرادی که بیشتر از ۱۲ میلیون تومان 
درآمد در ماه دارند، به طور مساوری ۲۵ درصد مالیات پرداخت کنند.

روسیه برنده تحریم نفتی ایران
رییس کمیســیون انرژی و محیط زیســت اتاق تهران در ادامه، به 
کاهش میزان واردات نفت خام ایران از ســوی چین اشاره کرد و با 
بیان اینکه این میزان پیش از این روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود 
که به ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر 
عربستان سعودی با ۱.۶ میلیون بشکه و روسیه با ۱.۵میلیون بشکه 
در روز بزرگترین صادرکنندگان نفت خام به چین هستند. پدیدار در 
بخش دیگری از سخنان خود، به آخرین آمار رصدهای ماهواره ای در 
برنامه GGFR بانک جهانی اشــاره کرد و افزود: بر اساس این آمار، 
در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۴۵ میلیارد مترمکعب گاز در جهان فلر شده 
است که ایران به ۱۷.۳ میلیارد مترمکعب معادل ۱۲ درصد گاز فلر 
جهان، در جایگاه سومین کشور فلرکننده گاز در جهان پس از روسیه 
و عراق ایستاده است. به گفته وی، این میزان گاز فلر در ایران به طور 
تقریبی منجر به رهاسازی بیش از ۴۲ میلیون تن دی اکسید کربن به 
جو شده است، حال آنکه مهم تر از آن، آالیندگی های محلی ناشی از 
ســوزاندن گازهای فلر است که گازهای سمی را به جو وارد کرده و 
سالمت افراد بومی و کارکنان مناطق تحت بهره برداری را با خطرات 

جدی مواجه می کند.
سقوط قیمت جهانی نفت

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در بخش دیگری 
از ســخنانش، به سقوط قیمت نفت در جهان اشاره کرد که به گفته 
وی به کف سه ماهه گذشته رسیده است. به گفته پدیدار، بهای هر 
بشــکه نفت خام آمریکا تا عصر روز جمعــه ۱۱ بهمن ماه جاری به 
۵۲.۷ دالر رســید. وی با بیان اینکه شیوع فزاینده ویروس کرونا در 
چین و گسترش شعاع قرنطینه جلوگیری از شیوع آن به کشورهای 
اروپایی منجر به کاهش تقاضای سوخت شده است، افزود: بهای نفت 
از ابتدای ژآنویه امســال تا ســومین روز از فوریه، افتی معادل ۱۳.۵ 

درصد را ثبت کرده است.

روسیه برنده بزرگ تحریم نفتی ایران

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
صندوق ضمانت صادرات ایران

افروز بهرامی

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 85 - نیمه دوم بهمن 1398

ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

تعیین دستمزد کارگران به روزهای پایانی سال کشیده شد

معیار افزایش دستمزد کارگران چه خواهد بود؟
ترقــی اقتصادی : در حالی یک و ماه و نیم به پایان ســال 
باقی مانده که همچون سال های گذشته هنوز تکلیف دستمزد 
سال آینده کارگران روشن نشــده است و به نظر می رسد که 
تصمیمات شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران 
و کارفرماها همچون ســال های گذشته به روزها و شاید دقایق 

آخر سال کشیده شود.
 در روزهای گذشته حاشیه ها و اختالف ها بر سر تعیین میزان 
مزد سال آینده در جلسات شورای عالی کار جدی تر شده است 
و در شرایطی که به نظر می رسد نمایندگان کارگران معتقدند 
افزایش دستمزد باید متناسب با تورم حدود ۴۰ درصدی کشور 
و سبد معیشت باشد، نمایندگان دولت به دنبال افزایش حقوق 
۱۵ درصد هســتند عددی که برای کارمنــدان دولت هم در 
بودجه ســال آینده دیده شده است و به نوعی برای کارگران هم 
از سوی دولت پیش بینی شده اســت. اما دراین بین نمایندگان 
کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان باید طبق قانون کار عمل 
کرده و افزایش دســتمزد بر اساس میانگین نرخ تورم امسال و 

سبد معیشت در نظر گرفته شود.
دراین بین یکی از طرح هایی که نمایندگان کارگران برای افزایش 
حقوق در ســال آینده پیشــنهاد داده بودند ولی درنهایت هفته 
گذشته رد شد و در شورای عالی کار رأی نیاورد، طرح منطقه ای 
شدن حقوق و دســتمزد بود زیرا نمایندگان کارگران معتقدند 
هزینه های زندگی و ســبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف 
کشــور، متفاوت اســت برای مثال هزینه زندگی در تهران چند 
برابر شهرهای کوچک تر است. طبق آمارهای مرکز پژوهش های 
مجلــس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شــهر 
تهران به بیش از ۵ میلیون تومان رســیده است و این در حالی 
است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یک میلیون 
۶۰۰ هزار تومان بود. البته در آخرین جلسه شورای عالی کار که 

هفته گذشته برگزار شد طرح افزایش منطقه ای حقوق و دستمزد 
کارگران رأی نیاورد و درنهایت تصویب شــد برای ســال آینده 

همچون گذشته در سطح ملی تعیین و پرداخت شود.
اقتصاد خانواده های ایرانی به دلیل رشــد بیش از ۴۰ درصدی 
تورم در شــرایط بسیار ســختی قرارگرفته شود و کارگران به 
پایین بودن دســتمزدها و بی ثباتی در پرداخت حقوقشــان از 

سوی واحدهای تولید معترض هستند.
 در ماه های گذشته بسیاری از واحدهای کارگری، کارخانه ها و 
واحدهای تولید شاهد اعتراض کارگران به وضعیت معیشتشان 
بوده اند. البته ایــن اعتراض ها در حالی صــورت می گیرد که 
بســیاری از کارفرمایان اعالم می کنند واحدهای تولیدی آن ها 
با مشکالت نقدینگی، بدهی های سنگین و مشکالت اقتصادی 
ناشی از تحریم ها روبه رو شده اند و توان افزایش حقوق را ندارند 
و افزایش دســتمزد حاصلی جزء کاهــش توان مالی آن بنگاه 
اقتصادی و حرکت به ســوی تعدیل نیــرو و حتی تعطیلی در 

بلندمدت نخواهد داشت.

از ســال  تولیدکنندگان نفت خلیج فارس   : ترقی اقتصادی 
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ هنگامی که قیمت نفت به شدت سقوط کرد، با 

مشکالت بودجه ای مواجه شدند. 
باوجود اصالحــات پراکنده آنها هنوز کاهــش درآمد نفت را با 
کاهش هزینه ها جبران نکرده اند. همین کسری بودجه می تواند 
ثروت آنهــا را از بین ببرد.بــه گفته صنــدوق بین المللی پول 
خاورمیانه تا سال ۲۰۳۴، می تواند ۲ تریلیون دالر از دست بدهد. 
بلومبرگ گزارشــی درباره وضعیت بازار نفت منتشر کرده است.

طبق این گزارش، عرب نشینان خلیج فارس با مشکالت بودجه ای 
مواجه خواهند شد و خطر از بین رفتن ۲ تریلیون دالر از ثروت 
ملی آنها طی ۱۵ سال آینده وجود دارد. آن هم به دلیل مسائلی 

است که بر سر تقاضای نفت رخ داده است.
به گفته صندوق بین المللی پــول، تقاضای نفت جهان ممکن 
اســت زودتر از حد انتظار کاهش یابد و فشــار مالی شــورای 
همکاری شــش نفره خلیج فــارس که یک پنجــم تولید نفت 
جهان را شــامل می شــوند را افزایش دهد.از طرفی بلومبرگ 
نوشــت: بدون اصالحات سرنوشت ساز اقتصادی، ثروتمندترین 
کشــورهای خاورمیانه ممکن اســت ثروت ملی خالص خود تا 
ســال ۲۰۳۴ را از دســت بدهند و به بدهــکار بزرگ صندوق 

بین المللی پول تبدیل شوند.
صندوق بین المللی پول براســاس گزارشــی که توسط یک تیم 
متخصص منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نوشته شده معتقد 
اســت طی یک دهه دیگر، کل ثروت غیرنفتی این گروه از بین 
خواهد رفت.جهاد آذور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی 
صندوق بین المللی پول گفت: کشورهای منطقه باید بلندمدت 
و اســتراتژیک فکر کنند، چراکه بازار نفت ازنظر ساختار تقاضا 
و عرضه در حال تغییر اســت. به گفتــه او، اصالحات اقتصادی 
که البته بیشتر کشــورها در حال انجام آن هستند باید سرعت 

بیشتری به خود بگیرد.
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس برای حفظ ثروت 
فعلی خود باید جدی تــر عمل کنند و به دنبال تحول اقتصادی 
باشند.صندوق بین المللی پول می گوید درحالی که تولیدکنندگان 
خلیج فارس مانند عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربی 
درحال توسعه صنایع جدید برای آماده ســازی دوره بعد از نفت 

هستند، اما به اندازه کافی سریع حرکت نمی کنند.
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ هنگامی که 
قیمت نفت به شدت سقوط کرد، با مشکالت بودجه ای مواجه شدند. 
باوجــود اصالحات پراکنده آنها هنوز کاهش درآمد نفت را با کاهش 

هزینه ها جبران نکرده اند. 
همین کسری بودجه می تواند ثروت آنها را از بین ببرد.براساس گزارش 
صندوق بین المللی پول، دولت های این منطقه باید هزینه های خود را 
بیشتر کاهش دهند. بیشتر پس انداز کنند و مالیات را در اولویت قرار 
دهند. کاهش قیمت نفت در ســال جاری با توجه به تنش های 
و تهدیدها ژئوپلیتیکی و شیوع بیماری کرونا، کار اصالحات را 
برای این کشور ســخت تر کرده است. اگر تقاضای نفت جهان 
رونــد نزولی طی کند، کشــورها باید هرچه زودتــر به دنبال 

اصالحات و برطرف کردن مشکالت باشند.
براســاس پیش بینی این صندوق، انتظار می رود تقاضای نفت 
آهسته رشد کند و سرانجام در دو دهه آینده شروع به کاهش 
بگذارد. تقاضــای نفت جهان به احتمال زیاد در ســال ۲۰۴۱، 
حدود ۱۱۵ میلیون بشــکه در روز می رســد و به تدریج از آن 

زمان به بعد کاهش می یابد.
آرامکو سال گذشته اعالم کرد که تقاضای نفت در سال ۲۰۳۵ 
به اوج خود خواهد رسید. بهبود بهره وری انرژی و اعمال مالیات 
کربن توســط دولت ها در سراسر جهان می تواند تقاضای نفت 

را به اوج برساند.

تقاضای نفت تا سال 2035 به اوج خود می رسد 

کسری بودجه، خطر قریب الوقوع تولیدکنندگان نفتی



ترقی اقتصادی : مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ســال ۱۳۹۹ برای برخی از محصوالت جدید مانند طالی آب 

شده )شمش( گواهی سپرده راه اندازی خواهد شد.
حامد سلطانی نژاد در گفت و گو با  ایرنا به اقدام های صورت گرفته این بورس در 
ســال ۹۸ اشاره و افزود: امسال برخی از مسایل در دستور کار قرار گرفتند مبنی 
بر اینکه زمینه انجام معامالت بازار فیزیکی به سمتی پیش رود که میزان عرضه 
در سیستم عرضه و تقاضا افزایش یابد و بیشتر به سمتی پیش رویم که عرضه ها 

به صورت مستمر و منظم ادامه داشته باشد.
وی افزود: تالش شــد تا چنانچه تولیدکننده ای به دنبال تامین مواد اولیه است، 
این اطمینان خاطر را داشــته باشــد که در مهلتی منظم می تواند آن را بوسیله 

بورس کاال تامین کند، تا این لحظه اتفاق مزبور در بورس رخ داد.
سلطانی نژاد گزارش گری مســتمر را از اصلی ترین اقدام های بورس کاال دانست 
و افزود: خاصیت بورس کاال زنده بودن آن اســت، این بورس اتفاق ها را تا قبل 
از ایجــاد التهاب پیش بینی و کاالهایی کــه عرضه آنها کم و امکان ایجاد التهاب 
در بازار دارند، به نهادهای ذی ربط گزارش می دهد، در انتها ســتاد تنظیم بازار 
یا مراجع دیگر به منظور جلوگیری از اتفاق های مضر اقدام به رســیدگی مسایل 

مطرح شده خواهند کرد.
به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، تاکنون گزارش های خوبی از وضعیت بازار 
به نهادهای تصمیم گیر ارائه شــده که نتیجه آن مثبت و در بحث معامالت حجم 
معامالت برخی از کاالها مانند فوالد و دیگر محصوالت نســبت به سال گذشته 
افزایش داشــته است.وی پیرامون ورود محصوالت کشاورزی به بازار مالی بورس 
کاال توضیح داد: سیاســت به کار گرفته شــده در حوزه کشــاورزی برای بیشتر 
محصوالتی که حساسیت قیمتی چندانی ندارند و با معیشت مردم کمتر ارتباط 
دارند، تغییر و از بازار فیزیکی به سمت بازار مالی کشاورزی پیش رفتیم.سلطانی 

نژاد یادآور شــد: سال ۹۸ تالش شــد تا برای محصوالت کشاورزی مانند زیره و 
زعفــران که در تولید آنهــا از برتری و مزیت نســبی برخورداریم، ارزش افزوده 
ایجاد کنیم ودرصدد تکمیل پازل ابزار مالی در کاالهای کشــاورزی بودیم که در 
این زمینه بازار نقد آنها به شــکل گواهی ســپرده و سپس بازار قراردادهای آتی 

راه اندازی شد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران خاطرنشــان کرد: بازار آپشن هم در مورد کاالهای 
کشــاورزی راه اندازی شــد که فعاالن بازار در این زمینه مشــارکت خوبی را از 
خود نشــان دادند و اکنون در حال بزرگ شدن است. وی ضمن تاکید بر اینکه 
تالش می شود تا در صورت حذف بحث قیمت گذاری دستوری، انواع محصوالت 
کشــاورزی را در حــوزه بازار فیزیکی بــه رینگ بــورس کاال بازگردانیم، گفت: 
بزرگترین مشکل در بازار محصوالت کشاورزی مانند گندم و شکر کنترل قیمت 
آنها توسط دولت است، این موضوع مانع از تعیین قیمت کاالها و مبادله آنها در 
بورس براساس سیســتم عرضه و تقاضا می شود.سلطانی نژاد اضافه کرد: کاالیی 
می تواند در بورس عرضه شــود که شامل قیمت گذاری دستوری نباشد و تجربه 
ثابت کرده که شاید مردم از کاالهایی که شامل قیمت گذاری دستوری می شوند، 
انتفاع داشته باشــند،اما آثار قیمت گذاری دستوری در بلندمدت مثبت نخواهد 

بود و تولید رو به سمت بی انگیزگی و نابودی می کشاند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران اضافه کرد: تجربیات گذشــته بیانگر آن اســت که 
کنترل قیمت در حوزه گندم و شــکر، ممکن است ضرباتی را به تولید آنها وارد 
کند و بعد از مدتی به جای تولیدکننده این محصوالت به وارد کننده آنها تبدیل 

شویم.
وی با بیان اینکه در حوزه شکر بخشی از این محصول را به کشور وارد کردیم در 
حالی که در حوزه گندم امسال هیچگونه وارداتی صورت نگرفته، افزود: چنانچه با 
این محصوالت به صورت بازاری رفتار شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت 

باشــدف به تولید این کاالها کمک خواهد کرد و در داخل کشــور هم می توان 
سیاســتی را پیش گرفت که محصول را با قیمت واقعی از تولیدکننده خریداری 
کرد. ســلطانی نژاد به برنامه های بورس کاال در ســال ۹۹ اشــاره کرد و گفت: 
براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته در صدد هستیم تا در سال جدید برای 
برخی از محصوالت جدید مانند طالی آب شــده )شــمش( گواهی سپرده را راه 
انــدازی کنیم. مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه به دنبال ایجاد بازاری 
مستمر برای برخی از محصوالت مانند کشمش، خرما و برنج هستیم، گفت: برای 
برنج که به عنوان کاالی اساسی محسوب می شود با برخی از محدودیت ها روبرو 
شــده ایم؛ بنابراین درباره این موضوع که کاال می خواهد در سیستم بازار معامله 
شــود یا خیر، باید سیاست گذار بازار کسب تکلیف کند تا بازار گواهی سپرده آن 
راه اندازی شود. وی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی زمینه خوبی برای معامله 
در بورس دارند به شــرط آنکه بحث قیمت گذاری از روی آنها برداشــته شود، 
گفت: برنامه ما در ســال ۹۹ معامله محصوالت کشــاوری پرحجم و پربازیگر در 

بورس کاال است.

ترقی اقتصادی : در ۱۰ ســال گذشــته در کشور ما شــرکت های متعددی در حوزه 
سرمایه گذاری خطرپذیر شــکل گرفته اند و حامی استارت آپ های بزرگی همچون دی 
جی کاال، دیوار، شیپور و... بوده اند همچنین در این فضا تعدادی از استارت آپ های ایرانی 

موفق شده اند که سرمایه گذار خارجی هم جذب کنند.
یکی از حلقه های مهم رشــد اســتارت آپ ها در یک دهه گذشته در ایران به بازیگران 
پشت پرده ای بازمی گردد که نام چندانی از آن ها نیست ولی درواقع سرمایه گذاران اصلی 
کســب وکارهای نوین را در ایران فراهم می کننــد. بازیگرانی که از آن ها بانام هایی مانند 
شتاب دهنده، سرمایه گذاران خطرپذیر، فرشتگان سرمایه گذار، سرمایه گذاری جسورانه و 

وی سی ها یاد می شود.
سرمایه گذاری خطرپذیر )Venture Capital( به تأمین سرمایه الزم برای شرکت ها و 
کسب وکارهای نوپا و کارآفرینانی که مستعد جهش و رشد هستند و البته ریسک فراوانی 
هم دارند، گفته می شــود. این شرکت ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود 

موردتوجه سرمایه گذارانی قرار می گیرند که با ارزیابی، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی 
شرکت های کارآفرین را جبران می کنند و در گروه سهام داران آن ها قرار می گیرند. درواقع 
سرمایه گذار ریسک پذیر با مدیریت و برنامه ریزی در توسعه کسب وکار و رسیدن به اهداف 

آن نقش مهمی ایفا می کنند.
در ۱۰ سال گذشته در کشور ما شرکت های متعددی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر 
شــکل گرفته اند و حامی اســتارت آپ های بزرگی همچون دی جی کاال، دیوار، شیپور 
و... بوده اند همچنین در این فضا تعدادی از اســتارت آپ های ایرانی موفق شــده اند که 
ســرمایه گذار خارجی هم جذب کنند. در حال حاضر موسســه توسعه فناوری نخبگان 
صندوق مالی توســعه تکنولوژی ایرانیان، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توســعه 
صادرات شریف، شــرکت پیشگامان امین سرمایه پاســارگاد )شناسا(، صندوق توسعه 
فناوری هــای نوین، صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران، شــرکت کارآفرینی و 
ســرمایه گذاری سیمرغ )شرکت مادیران(، شرکت سرآوا پارس، حرکت اول )همراه اول( 

صندوق کارآفرینی امید، شرکت فناوری اطالعات پاسارگاد آریان )فناپ(، بنیاد برکت و... 
تعدادی از مهم ترین شتابنده های ایرانی محسوب می شوند.

تجارب کشورهای گوناگون برای ایجاد نهادهای مالی درزمینه سرمایه گذاری خطرپذیر 
نشــان می دهد در صورت فراهم بودن مکانیزم ها و زیرســاخت های مناســب، این گونه 
ســرمایه گذاری ها مناسب ترین راه برای توسعه طرح های نوآورانه است. معموالً بانک ها و 
دیگر مراکز اعطای تسهیالت به دلیل ریسک های موجود، از این طرح ها حمایت چندانی 
نمی کنند بنابراین این شــرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر هســتند که پا در میدان 
می گذارند. نکته مهم در ساختارهای تأمین مالی طرح های نوآورانه و استارت آپی، وجود 
سرمایه ابتدایی و راه اندازی کسب وکار است. ازاین رو، اگر صاحب طرح یا ایده پرداز اصلی 
نتوانــد منابع مالی ضروری و اولیه و حتی ضمانت های الزم برای ســرمایه گذار را فراهم 
آورد، درواقع، با اولین وجدی ترین مسئله روبه رو خواهد شد. ازاین رو، در بازارهای مالی دنیا 
به تازگی، شاهد شکل گیری نهادهای ســرمایه گذار جدیدی هستیم، این نهادهای مالی 
با مشــارکت مستقیم و فعال در طرح های فناورانه جدید و همچنین، در شرکت هایی با 
ریسک بیشتر از متوسِط ریسک در بازارهای سرمایه ای رسمی و غیررسمی سرمایه گذاری 
می کنند؛ این گونه نهادهای مالی را »شــرکت ها یا صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر« 
می نامند همچنین در تحوالت کســب وکارهای جهانی می بینیم کــه بورس های اوراق 
بهادار نیز به جمع ســرمایه گذاران خطرپذیر در بسیاری از کشورها اضافه شده اند و حتی 

بورس هایی تحت عنوان بورس های ایده شکل گرفته است.

بازارسرمایه درمسیر هوشمند سازی 
وزیر اقتصاد: بازار سرمایه کریدور اصلی توسعه اقتصاد

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 85 - نیمه دوم بهمن 1398

 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و 
تکالیف شرکت های پذیرفته شده در بورس ها

هــدف از حسابرســی، اظهار نظر حســابرس در 
خصوص انطباق صورت های مالی از تمام جنبه های 

بااهمیت با استانداردهای حسابداری است. 
اظهارنظر حسابرس اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد. اما عواملی چون قضاوت، 
اســتفاده از نمونه گیری در رسیدگی ها، محدودیت های ذاتی سیستم های حسابداری 
و کنترل های داخلی موجب می شــود که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی 
ممکن نشــود.اظهار نظر در گزارش حسابرس: بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی 
نظر صریح حســابرس در این باره اســت که آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه های با 

اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
انواع اظهار نظر حسابرسی:

.۱اظهار نظر مقبول:  نظر مقبول زمانی اظهار می شــود که حســابرس به این نتیجه 
برسد که صورتهای مالی، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری 
به نحو مطلوب ارائه شــده و عاری از تحریف با اهمیت باشــد..۲اظهار نظر مشــروط:  
نظر مشــروط زمانی اظهار می شود که عدم رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه 
صورت های مالی واحد مورد رســیدگی یا محدودیت در رسیدگی وجود و در مجموع  
یــا به تنهایی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی باشــد. موارد تحریف در بندهای 

مبانی اظهارنظر انعکاس و در بند اظهارنظر استثناء می شود.
.۳اظهار نظر مردود:  در صورتی که عدم رعایت اســتانداردهای حســابداری توســط 
واحد رسیدگی، اساســی و فراگیر باشد و شواهد حسابرسی به تنهایی یا در مجموع، 
مطلوبیت کلی صورت های مالی را مخدوش کند گزارش حســابرس به صورت مردود 

صادر می شود.
.۴عدم اظهارنظر: در صورت وجود محدودیت اساســی در دامنه رســیدگی و یا ابهام 

اساسی نسبت به صورتهای مالی، عدم اظهار نظر ارائه می شود.
اهمیت: اطالعاتی با اهمیت تلقی می شــود که عدم ارائه یا ارائه نادرســت آن بتواند 
بر  قضاوت و تصمیم گیری یک اســتفاده کننده منطقی، صورتهای مالی تاثیر بگذارد.
برای کمی کردن اهمیت در حسابرسی از سطح اهمیت استفاده می شود که با اعمال 

ضرایب جدول در میانگین مجموع دارایی ها و درآمدها به دست می آید.
اقالم زیر سطح اهمیت ) به تنهائی یا در مجموع ( کم اهیمت تلقی شده و حسابرس 
در گزارش خود اشــاره به آنها نمی  کند. شایان ذکر است تعیین سطح اهمیت توسط 
حســابرس، مســتلزم قضاوت حرفه ای و امری نسبی اســت که تابع شرایط زمانی و 

مکانی است.
وظایف شرکت ها در ارتباط با تهیه صورت های مالی:

.۱شــرکت ها موظف اند صورتهای مالی و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی خود را 
براساس استانداردهای حسابداری، تهیه و حداکثر ظرف مهلت مقرر در دستورالعمل 
اجرایی افشــای اطالعات شــرکت های ثبت شده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســب مورد همراه با گزارش حســابرس و بازرس قانونی، همزمان با انتشار عمومی، 
به ســازمان بورس و اوراق بهادار ارسال دارند..۲سیســتم حسابداری شرکت ها باید 
اطالعات الزم برای تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری و ضوابط 
ســازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. همچنین برای تعیین بهای تمام شــده از 

سیستم مدون حسابداری بهای تمام شده، استفاده شود.
.۳صورت های مالی شــرکت های پذیرفته شده و شرکتهای فرعی آن ها )تابعه ( و نیز 
صورت های مالی تلفیقی باید همواره توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق 

بهادار، مورد حسابرسی و  بازرسی قرار گیرد.
.۴صورت های مالی و حســب مورد صورت های مالی تلفیقی شرکت ها به گونه ای تهیه 
شــود که حسابرس مســتقل و بازرس قانونی نسبت به آن گزارش"عدم اظهارنظر" یا 
" مردود " ارائه نکرده باشــد، طبق ماده ۱۰ آئین نامه انضباطی بورس، نماد معامالتی 
شــرکت متوقف و تا رفع مــواردی که موجب ارائه گزارش مــردود یا عدم اظهارنظر 

گردیده اس، ادامه خواهد یافت.
۵.چنانچه به تشخیص هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شرکت از نظر 
مالی، تجاری، اعتباری و مدیریتی در مقایسه با زمان پذیرش یا نسبت به قبل نقصان 
یافته و تداوم تولید و ســودآوری امکان پذیر نباشــد، شــرکت موظف است با ارسال 
گزارشــی حاوی دالیل کافی به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به رفع مشکالت 
به وجود آمده اقدام و ظرف مدت تعیین شــده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار 

نسبت به اصالح ساختار و بهینه نمودن روند فعالیت کوشش کند.
.۶در صورتی که عملکرد شــرکت در پایان سال مالی منتج به زیان شده باشد، شرکت 

موظف اســت حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ارائه گزارش حسابرس در خصوص 
صورت های مالی، دالیل زیان دهی و برنامه آتی خود را برای رفع موانع و سودآور شدن 

شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهد.
۷.شــرکت هایی که بر اثر زیان های وارده مشــمول ماده ۱۴۱ اصالحیه قانون تجارت 
شــده اند باید به گونه ای عمل کنند که حداکثر ظرف مدت یک ســال از شمول ماده 
مذکور خارج شــوند. در غیر این صورت معامالت ســهام شرکت های مذکور از طریق 
تابلو غیررســمی بورس انجام می گیرد.۸.شــرکت موظف است عالوه بر رعایت مفاد 
آیین نامه افشــای اطالعات، ســایر اطالعات مورد نیاز بازار ســرمایه را به درخواست 

سازمان، به سازمان ارسال کند.
۹.در صورت تصویب و اجرای طرح های توسعه و تکمیل، شرکت موظف است سازمان 
را از چگونگــی و مراحل اجرایی طرح های مزبــور مطلع کرده و با ذکر جزییات طرح 
توســعه از قبیل میزان هزینه های انجام شده درصد کار انجام  شده و پیش بینی میزان 
هزینه آتی، منابع مالی جهت تأمیــن هزینه های طرح، زمان احتمالی بهره برداری از 
طرح، تأثیر در سودآوری و سایر اطالعات بااهمیت درخصوص طرح مزبور را هر ۶ ماه 

یکبار به سازمان ارسال کند.
.۱۰رعایت مفاد دســتورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهــادار تهران و فرابــورس ایران، مصوب هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق 
بهادار که در راســتای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و 

نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار می باشد، ضروری است.
.۱۱عدم وجود سیســتم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، مانع از دسترسی به 

موارد ذکر شده در بندهای فوق االشاره  است.

در بورس کاال 

راه اندازی بازار گواهی سپرده طالی آب شده 

مشهورترین وی سی های ایران را بشناسید

سرمایه گذاری جسورانه چیست؟

  مدرس دانشگاه
محمود رضایی

احتمال خروج پول از بازار وجود دارد

گمانه زنی ها در مورد آینده بازار سرمایه
ترقی اقتصادی : یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح علل رشد شاخص کل بازار سرمایه، عوامل تاثیرگذار بر روند 

حرکت شاخص کل این بازار را تشریح کرد.
مهــدی دلبــری با بیان این که نمی توان گفت رشــد کالن بازار ســرمایه حباب اســت، اظهار کرد: البته شــاید برخی 
تک ســرمایه ای ها از قیمت واقعی خود فاصله پیدا کردند. با این حال گزارش های ماهانه بازار فعال خوب اســت.وی ادامه 
داد: گزارش دی ماه حدود ۲۰ درصد نســبت به میانگین گزارش های ماه های قبل رشد داشته است. اما سئوال این است 
که آیا فروش بیشــتر منجر به تولید شده اســت یا خیر؟ فعال گزارش های ۹ ماهه گزارش های متعادلی است. نه می توان 
گفت مثبت و نه می توان گفت منفی. اما رشد بازار بیشتر از رشد سود سهام ها بوده و این موضوع عمدتا به دلیل جریان 
پول بوده و به نظر من فعال جریان پول بازار را نگه داشــته اســت.این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر این که اگر 
جریان پول قطع شــود، احتمال اصالح قیمت در برخی از گروه ها وجود دارد، ادامه داد: از طرف دیگر افزایش قیمت های 

محصوالت کاالیی مانند شمش، افزایش قیمت در دالر نیمایی و... باعث ایجاد خوش بینی در بازار شده است.
دلبــری با بیان این که بازار به پیشــواز گزارش های بعد از عید می رود، توضیــح داد: اگر این خوش بینی به وقوع نپیوندد 
احتمــال اصــالح یا خروج پول از بازار وجود دارد. فعال جریان پول و دالر نیما انتظار ریزش ســنگین را نمی دهد.وی در 
ادامــه با بیان این که برای پیش بینی شــاخص بورس باید به چند عامل مهم توجه داشــت، توضیح داد: اتفاقی که برای 

شاخص بسیار مهم است، اتفاقات سیاسی مانند انتخابات است و اتفاق دیگری که اهمیت زیادی دارد بحث بودجه است 
که حتما باید بررســی شــود زیرا قطعا در سود شرکت ها در ســال آتی تاثیرگذار است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه 
با تاکید بر این که  قیمت های ســهام را ســود تعیین می کند، گفت: اگر در سود شرکت ها اتفاق مثبتی نیفتاد شاید روند 

امسال تکرار نشود.
 فعال غیر از نگرانی هایی که در قیمت جهانی وجود دارد افزایش و در نهایت به ثبات رســیدن دالر نیما نکته مثبتی در 

بازار است.
دلبری با اشــاره به الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ اظهار کرد: بازار قبل از ارائه الیحه بودجه در این مورد نگران بود و االن 
نگرانی در مورد بودجه این است که قابلیت تحقق آن بسیار پایین و قسمت عرضه بودجه بسیار سنگین است. از یک طرف 
رشد زیادی در فروش اوراق داریم و از طرف دیگر رشد ۴۰ برابری در فروش اموال و شرکت ها دیده شده است که  شاید 

تحقق آن عدد سنگینی باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حجم اوراقی که در صندوق ها وجود دارد، پذیرش اوراق جدید را ســخت می کند. ســاالنه 
حــدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان ورودی به صندوق های ســرمایه گذاری درآمد ثابتمان اســت. باید دید  دولت ۸۰ هزار 

میلیارد تومان اوراق را می تواند بفروشد یا خیر.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان این که در حال حاضر تنها نگرانی که بازار از بودجه دارد بحث عرضه است، توضیح 
داد: بودجه ای نوشــته شده است که عرضه سنگینی دارد. در مورد سایر بخش ها که نگرانی وجود داشت مانند بازار، فعال 
نگرانی خاصی ندارد. اگر در مجلس اصالحات دیگری صورت بگیرد در مورد مالیات یا هزینه تمام شده شرکت های تولیدی 

شاید بازار واکنش تندتری نشان دهد.

ترقی اقتصادی : وزیر اقتصاد اعالم کرد: بازار ســرمایه باید 
کریدور اصلی توسعه اقتصاد شــود تا تامین مالی پایدار شکل 
گیرد. در صیانت از حقوق ســهامدار باید تالش ها بیشتر شود 
تا اطمینان بخش بودن عمیق تر شــود و بورس باید با سرعت 
این  مسیر را با هوشمند شدن بازار سرمایه طی کند که فراتر از 

الکترونیکی شدن است.
فرهاد دژپسند در مراســم رونمایی از آخرین دستاوردهای 
فناورانه بازار ســرمایه در راســتای تحقق سیاســت های 
کالن نظــام و با هدف ارتقای خدمت رســانی الکترونیکی 
به ســرمایه گذاران و ســهامداران اوراق بهادار و بورس های 
کاالیی اظهار داشــت: اقتصاد مردم بنیــان وجوه گوناگونی 
دارد. مردم بنیان بودن اقتصاد حتی از خصوصی ســازی نیز 
بزرگ تر اســت و در این شــیوه مالک آن اســت که آنچه 

مردم دارند تا اظهار به غیر صورت نگرفته برای مردم است و 
این نگاه تا تحقق حداکثری باید ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد گفت: بازار ســرمایه در اقتصــاد ایران یکی از 
بازارهای مبنا اســت که امکان مشارکت حداکثری را برای 
مردم فراهم کرده و از طرفی دیگر در بازار سرمایه می توانیم 
همراه با فناوری های نوین مشکالت را کم  کنیم که برگزاری 
مجامع الکترونیک یکی از این پازل ها است.دژپسند افزود: 
بهره مندی از اطالعات کامل و جامع و بدون رانت و هزینه 
باید یکی از ارکان و اهداف اصلی در بازار ســرمایه باشد که 

این امر با فناوری های نوین محقق می شود.
وی اظهار داشت: شکل گیری جریان منابع از خرده رشته ها تا 
کالن رشته ها برای تامین مالی در اقتصاد از جمله فرصت های 
بازار سرمایه است که نگاه مردم بنیان بودن را شامل می شود تا 

عینت بیرونی پیدا کند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر 
ما از اقتصاد بودجه نفتی دولت فاصله گرفته ایم، نظام بانکی 
نیز به کارکرد اصلی خــودش در تامین مالی می پردازد و در 
این میان بازار سرمایه باید با سرعت باال میدان گشایی کند و 
به خصوص در بحث تعمیق بازار و مدرنیزه کردن که باعث می 
شود شکوفاتر شدن می شود حرکت کند و گوی سبقت را از 

سایر بازارها برباید.
وی افزود: بازار سرمایه باید کریدور اصلی توسعه اقتصاد شود تا 
تامین مالی پایدار شکل گیرد. در صیانت از حقوق سهامدار باید 
تالش ها بیشتر شود تا اطمینان بخش بودن عمیق تر شود و 
بورس باید با سرعت این  مسیر را با هوشمند شدن بازار سرمایه 
طی کند که فراتر از الکترونیکی شــدن است.وزیر اقتصاد در 
ادامه گفت: باید بازار سرمایه به سمت هوشمند شدن ابزارها و 
کارکردها نیز حرکت کند تا یک بسته کامل ارائه شود.دژپسند 
در ادامه افزود: در بسیاری از بازارهای دنیا معامالت الگوریتمی 
از معامالت عادی در حال پیشی گرفتن است و ما در ایران نیز 
باید در این مسیر گام بر داریم و اگر بخواهیم بازار سرمایه ایران 
در دنیا قابل اعتنا شود باید به این سمت برویم  و از استاندارد 

سازی و الگوهای جهانی استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید سرعت تحول و پیشرفت ها و یکپارچه 
ســازی ها در بازار ســرمایه افزایش پیدا کند و در این  میان 
ثانیــه ها بایــد ارزش پیدا کند و باید هــدف دار بحث بازار 
سرمایه هوشــمند محقق شــود و در همین ارتباط رییس 
ســازمان بورس وعده داده که در ســال ۹۹ این هدف مهم 

و ویژه عملیاتی شود.
توسعه مکانیزه و آنالین 

حوزه زیرساخت بازار سرمایه
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
اعالم کرد: توســعه مکانیزه و آنالین حوزه زیرســاخت بازار 
ســرمایه برای همه ارکان با هدف قطع ارتباطات فیزیکی و 

آنالین شدن از روز جاری عملیاتی می شود.
حسین فهیمی نیزدر مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای 
فناورانه بازار ســرمایه در راستای تحقق سیاست های کالن 

نظام و با هدف ارتقای خدمت رسانی الکترونیکی به سرمایه 
گذاران و سهامداران اوراق بهادار و بورس های کاالیی که با 
حضور وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد، 
اعالم کرد: اقتصاد هوشــمند مبنای کار همه دستگاه های 
اجرایی اســت و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه به اعتبــار اطالعات و کالن داده های موجود در حوزه 

بازر سرمایه در این مسیر گام بر می دارد.
مدیرعامل ســپرده گــذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه 
وجوه گفت: رابطه ســنتی به رابطه مکانیــزه با درگاه های 
الکترونیکی تبدیل شده اســت که درگاه )دارا( یکی از این 
درگاه ها است که االن بیش از ۳۰۰ هزار کابر دارد که حجم 

انبوهی از گزارش ها به صورت لحظه ای ارائه می سود.
فهیمی افزود: ارایه گواهی الکترونیک اوراق سهام در حال حاضر 
اجرایی شده و استفاده از اوراق بهادار و بازار سرمایه را به تجربه 
خوب تبدیل کرده ایم. یکی از خواســته ها گواهی سپرده رمز 
گذاری شــده بود که این امکان را فراهم کــرده ایم تا آخرین 
وضعیت تمکن مالی فرد در حوزه بازار ســرمایه مشخص شود.
وی اظهار داشــت: ارائه میز خدمت الکترونیک آنالین به مردم 
امروز عملیاتی می شود تا درخواست ها همانند توثیق آنالین به 
صورت یکپارچه و الکترونیک به درخواست کنندگان ارائه می 
شوند. مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه اذعان تاکید کرد: رونمایی از درگاه الکترونیکی ناشران 
بازار سرمایه هم از جمله اهدافی است که برای دومین گروه 
ذی نفعان بازار ســرمایه از امروز اجرایی می شــود تا همه 
سرویس های فیزیکی قبلی به سرویس های آنالین تبدیل 
شــود.فهیمی گفت: توزیع سود ناشران به صورت متمرکز از 
یک درگاه جامع بر اســاس طرح جدید دیگر دغدغه ای بود 
که با امکان ســازی جدید به فرصت تبدیل شد و برگزاری 
مجمع الکترونیک هم بزودی اجرایی می شــود.مدیرعامل 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ادامه 
گفت: توسعه مکانیزه حوزه زیر ســاخت بازار سرمایه برای 
همه ارکان با هدف قطع ارتباطات فیزیکی و آنالین شدن از 

بزرگ ترین دستاوردهای این سامانه ها است.
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ترقی اقتصادی : قیمت ارز حاال از پس رشــد الک پشتی قیمت به میانه کانال 
۱۳ هزار تومان رسیده است، سئوال مهم برای فعاالن بازار اما اینجاست، آیا روند 

رو به رشد قیمت ها در ماه های آتی نیز ادامه خواهد یافت.
 در حالی قیمت ارز افزایشــی اندک و روز به روز ، حتی در محدوده کمتر از صد 
تومان را تجربه کرده است که بسیاری از فعاالن بازار معتقدند زمینه برای جهش 
قیمت ها فراهم نیســت و آنچه انتظار می رود ثبات قیمت ارز و قابل پیش بینی 
شدن آن برای آینده ای حداقل کوتاه است . قیمت دالر از خرداد ماه امسال روند 
کاهشی خود را آغاز کرد  در نیمه سال بود که جای پایش را در کانال یازده هزار 
تومان سفت کرد. سخنان همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز حکایت از آن داشت 
که براوردها بر ماندگاری قیمت ها در این محدوده داللت دارد و بسیاری از فعاالن 
بازار نیز در این خصوص می گفتند که قیمت ها حتی از این رقم نیز پایین تر است 
و  فشار تحریم سبب شده قیمت ها باالتر از قیمت واقعی باشد. این فشار سیاسی 
ناشی از تحریم هاست که سبب شده است قیمت ها در این محدوده باقی بماند اما 

اتفاق دیگری در راه بود .
 ســهمیه بندی بنزین معادالت را نه تنها در بازار ارز که در سایر بازارها نظیر بازار 
طال و سکه نیز بر هم ریخت و روند کاهشی قیمت ها در اغلب بازارها را به روندی 
افزایشی تبدیل کرد . این چنین بود که قیمت دالر از کانال یازده هزار تومان کنده 
شــد و حاال تا میانه کانال ســیزده هزار تومان پیشروی کرده است . سد مقاومتی 

تازه تعریف دالر اتفاقا درست در همین محدوده است. در محدوده۱۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان، افزایش قیمت دالر به بیش از این رقم زمینه را برای تداوم رشــد مهیا می 
کند و کاهش قیمت دالر از این ســقف نیز امکان رشد قیمت را سخت تر می کند. 
سد مقاومتی دالر درست ۱۰ روز قبل بر سیزده هزار تومان تعریف شد اما شکسته 
شــدن این سد حرکت تا مرز پیش گفته را تسهیل کرد. حاال اما این سئوال پیش 
روی فعاالن بازار و افکار عمومی اســت، دلیل افزایش قیمت ها چیست و پیشروی 
تا کجا ادامه دارد؟ اگر از فعاالن بازار ارز در فردوســی و سبزه میدان سئوال کنید 
که وضعیت رشد قیمت ها در آینده و چه صورتی است با این پاسخ مواجه خواهید 
شــد؛ انفجار در راه نیســت چرا که قیمت ارز در بازار قیمتی غیرواقعی نیســت و 
انفجــار قیمتی زمانی رخ می دهد که نرخ واقعی دالر بیشــتر از قیمت مبادله آن 

در بازار باشد .
 یکی از فعاالن بازار در این خصوص گفت: شــرایط کنونی اتفاقا ســبب شده نرخ 
دالر باالتر از نرخ واقعی باشــد و اگر فشار تحریم و جوسازی برخی دالالن بر موج 
اف ای تی اف و ... نباشــد ، قیمت ها به ســرعت به کانال های پایین تر بازگشــت 
می کند اما هم ایام پایانی ســال زمینه را برای برخی دالالن فراهم کرده است که 
سوار موج شوند و هم ماجرای اف ای تی اف و تبلیغات عجیب و غریبی که درباره 

ورود ایران به لیست سیاه می کنند .
 ایــن تبلیغات در حالی صورت می گیرد که فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی  

دارایی تایید کرده است ایران از مجموع ۴۱ دستورالعمل اف ای تی اف ۳۶ دستور 
العل را اجرایی کرده است و با استناد به همین عملکرد امیدواریم مانع از آن شویم 
که ایران وارد لیســت سیاه شود . به گفته وی در آخرین نشست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره پالرمو و CFT تصمیم گیری صورت نگرفت و اعالم تصمیم 

در این خصوص به زماین دیگر موکول شد.
 برخی دیگــر از فعاالن اقتصادی نیز بر این باورند کــه محدوده حرکت دالر در 
کانال سیزده هزار تومان خواهد بود و تا پایان سال تغییر چندانی در این بازار رخ 
نخواهد داد. آنچه مســتند فعاالن بازار در این خصوص اســت، حضور بازارساز در 
بازار و اجرای سیاســت های خاص وی است. بانک مرکزی بارها از حضور خود در 
بازار به شکلی رســمی خبر داده و تاکید کرده است شرایط بازار ایجاب می کند 

سیاستگذاری در این حوزه ادامه یابد.

ترقی اقتصادی : کلیت سیســتم بانکی باید به مســئله 
ســرمایه گذاری مســتقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه 
عمــل کند؛ اما دســت آن ها را نبندیم و فقــط از مصادیق 
بــد جلوگیری کنیم. کار  مهمی که می شــود در این زمینه 
ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی 
داشــته باشیم و پروژه های کالن و در راستای توسعه کشور را 
برای بانک ها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این 
پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت های دیگری 
خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راســتای 
افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

برنامه های توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتاً خوبی در دوران 
خود داشــت و آن هم این بود که پروژه های توسعه ای بزرگ 
در آن تعریف شده بود. اکنون هم می توانیم با الگوگیری از آن 
یک برنامه عملیاتی عمرانــی کالن تدوین کنیم و بانک ها را 
برای ورود به ســمت آن ها تشویق کنیم.در این صورت امکان 
کج رفتاری بانک ها کاهش می یابد و مزایای متعددی هم برای 

اقتصاد کشور خواهد داشت.
بنگاه داری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیر عامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا 
سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را به جز در موارد تشریفاتی 
و غیر اساســی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است.مجید 
قاسمی در نشســت »شــرکت داری بانک ها؛ تببین وضع 
موجود، چالش ها و فرصت ها«، با حضور جمعی از اساتید و 
صاحبنظران و فعاالن این حوزه برگزار شد، گفت: یک سوال 
مهم این است که بانک ها در اثر انفعال بنگاه دار شده اند و یا 
در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده اند. بخشی 
از این ســرمایه گذاری ها اجباری بــوده و به دلیل مطالبات 
معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن 
شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند 
درصد از سرمایه بانک ها در بخش بنگاه داری سرمایه گذاری 
شده است.وی افزود: اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی 
بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمی توانیم صحبت 
از تأمین مالی از روش های غیر از بانک بشود چراکه به کلی 
مسیر توســعه و ســرمایه گذاری را تعطیل می کند.قاسمی 
ادامه داد: االن دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری 
ندارد و سرمایه های بانک ها بخش زیادی معوق شده و دارد 
بانک ها را زمین میزند. االن میزان انباشت سرمایه در اقتصاد 
ما با رشــد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف 
بنگاه داری بانک ها، جلوی رشــد و توسعه کشور را بگیریم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، 
سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را به جز در موارد تشریفاتی 
و غیر اساســی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته 
اگر بانک وارد بنگاه داری هم می شود، باید در راستای رشد 

و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
باید با بنگاه داری 

خالف قوانین بانک ها برخورد شود
همچنین مدیرعامل بانک پارســیان گفت: باید در مواردی 
که بانک ها خالف قوانین به سرمایه گذاری و شرکت داری 

پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.کوروش پرویزیان 
در نشســت »شــرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، 
چالش هــا و فرصت هــا« که با حضور جمعی از اســاتید و 
صاحبنظران و فعاالن این حوزه برگزار شــد، گفت: تکلیف 
بانک باید در اقتصاد ملی روشــن شود. درحال حاضر تصور 
این اســت که بانک ها ابزاری برای ســاختار اداری و دولتی 
در اقتصاد هســتند تا آنچه در قوانین توســعه و یا قوانین 
کالن کشور می آید محقق نمایند. درحالیکه بانک ها باید به 
عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.وی افزود: به بانک 
به چشــم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می شود و 
همواره به آن ها اموری تکلیف می شود. در این دوره هم این 
روند بدتر شــده است و اساســاً نمی توان از بانک خصوصی 
تعریفــی ارائه کــرد. پرویزیان ادامه داد: ایــن روند موجب 
شــده اســت که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف 
خود را نداشته باشــند. وقتی عملکرد بانک ها به مانند یک 
بنگاه اقتصادی نباشــد و مجبور به اجرای برخی دستورات 
باشند، عماًل نظارت هم معنی پیدا نمی کند.مدیرعامل بانک 
پارسیان گفت: عجیب تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی 
جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. 
درحال حاضر تمام مقامات اســتانی، دادگستری ها، بازرسی 
کل کشــور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به 
مســائل بانک ها ورود کرده اند و مداخله می کنند که اصاًل 

شرایط مطلوبی نیست.
 بانک ها در شرکت داری و بنگاه داری 

»کج رفتاری« کردند
مجید شاکری گفت: ما بر اســاس چرخه های تجاری قاعده 
گذاری می کنیم و اینکه به بانک ها گفته شــده است از بنگاه 
داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود 
تورم باال، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت 
که دارایی بانک ها در بخش امالک قفل شــده است و همین 
مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیالت دهی بانک ها بوده 

است.وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت 
که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک ها تالش کرده اند به 
شرکت های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده 
گذرای سهیم بوده است.شــاکری ادامه داد: اساساً چه کسی 
گفته است که تســهیالت دهی بانک به بخش خصوصی بر 
تسهیالت دادن به طرح های خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته 
می شود به بخش خصوصی کمک شود لزوماً نباید به تسهیالت 
دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت 
است، چطور می شود که بانک ها را از ورود مستقیم به سرمایه 
گذاری منع کرد؟این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری 
از بانک ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به 
طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش هایی 
اســت که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم 
بسیار بزرگ تر است. بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک ها از 
ورود مســتقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن 
به ســمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن 

باشیم.
مال سازی بانک ها 

در این جلســه امینی رعیا مدیر شــبکه تحلیلگران اقتصاد 
مقاومتی گفت: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر برآیند 
بنگاه داری بانک ها مطلوب نیســت. سرمایه گذاری گسترده 
در مال ســازی در شرایطی که بخش های مهم اقتصاد کشور 
به منابع مالی دسترســی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری 
غلط اســت که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد.وی افزود: در 
واقــع کیفیت بنگاه داری مهم اســت و نه حجم آن و در این 
زمینه باید وضعیت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد.امینی رعیا 
گفت: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و خلق اعتبار 
دارد. بنابراین نباید به بانک صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
نگاه کرد. بانک پیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشــد، نهاد 
خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشــور است. مدیر شبکه 
تحلیلگران اقتصــاد مقاومتی گفت: کــدام بنگاه اقتصادی 

می تواند خلق پول کند و بــا هزاران میلیارد تومان زیان به 
فعالیت خود ادامه بدهد؟ بانک نهاد حکمرانی پول در اقتصاد 

است و به همین دلیل می تواند اینگونه عمل کند.
بنگاه داری بانک ها باید بر اساس قواعد مشخص انجام شود
معاون وزیر کار گفت: بانک ها باید در بنگاه داری و سرمایه 
گذاری در مسیر توسعه سهم داشــته باشند؛ اما اینکه چه 
قواعدی برای آن در نظر گرفته شود مهم است.در این جلسه 
احمد میدری، معــاون وزارت کار و تعاون اجتماعی گفت: 
بانکداری بخشــی از اقتصاد کشورهاست و سیاست های آن 
باید متناســب با سیاست های بازار کار و حتی سیاست های 
رفاهی کشــور تعیین شــود.وی افزود: در دهه ۱۹۲۰ یک 
بحــران بانکی بزرگ در ژاپن رخ داد و دولت تصمیم گرفت 
بانک هــا را ادغــام و صنایع را بین ۶ بانــک بزرگ با عنوان 
کایرتسوها تقســیم کرد و هرکدام مسئول توسعه صنعتی 
ژاپن در صنایع اساسی شدند. بحران اقتصادی اخیر ژاپن نیز 
به دلیل تضعیف نظام بانکی این کشور خارج شدن از مسیر 
توسعه صنعتی رخ داده است.میدری ادامه داد: با این اوصاف 
اینکه چرا در ایران مســئله ضرورت خروج بانک ها از بنگاه 
داری، با وجود مضرات آن مطرح شده است، می تواند به چند 
دلیل باشــد، یکی ضرورت تسهیالت دهی بانک ها به مردم 
است و خروج از بنگاه داری به این منظور انجام گرفته است. 
دلیل دیگر رونق گرفتن بورس می تواند باشــد.وی گفت: اما 
مــن معتقدم ما باید اجازه بنگاه داری و ورود مســتقیم به 
فعالیت های اقتصادی را به بانک ها بدهیم و توسعه صنعتی را 
از این طریق در دستورکار داشته باشیم. بسیاری از کشورها 

نیز توسعه صنعتی را از همین مسیر انجام داده اند.
بنگاه داری بانک منجر به »تعارض منافع« در اقتصاد 

می شود
کارشناس اقتصادی گفت: مسئله اصلی بنگاه داری تعارض 
منافع بنگاه با شــرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. 
در واقــع وقتی مجری پروژه خود بانک باشــد طبعاً به نحو 
دیگری درخصوص اقتصادی و ســودآوری پــروژه برخورد 
می کنــد.وی افزود: وقتی یک شــرکت خارجی پروژه خود 
را به بانک ارائه کند، بانک ســودده بودن آن را با شــرایط 
اقتصادی کشور می ســنجد، اما آیا در خصوص شرکت های 
زیرمجموعــه بانک ها هم اینگونه عمل می شود؟خســروی 
ادامه داد: اینکه گفته می شــود به دلیل شــرایط رکودی و 
باال بودن ریســک، تسهیالت دهی سود ده نیست و تنها راه 
ورود مستقیم بانک ها به بنگاه داری است، صحیح نیست و یا 
دست کم راهکار متعارف کشورها این روش نیست. در این 
شرایط دولت ها با انتشــار اوراق و تعریف طرح های عمرانی 
بار گرفتــن وام از بانک ها را بــه دوش می گیرند.وی گفت: 
اگر بانک ها بنگاه داری کنند، بنگاه های ذی نفوذ در اقتصاد 
به ســمت بانک زدن خواهند رفت. این مســئله پیامدهای 
اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش 
خصوصی قدرتمندی توانســته است بخش قابل توجهی از 
ارکان تصمیم ســازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و 

بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.

راه صحیح بنگاه داری بانک ها 
بنگاه داری بانک ها باید در راستای توسعه کشور باشد

صدور انواع ضمانت نامه در موسسه ملل
ترقی اقتصادی:به منظور رونق تولید و بهبود وضع کســب و کار انواع ضمانت نامه بانکی در 
موسسه اعتباری ملل صادر می شود.در راستای بهبود وضع کسب و کار و رونق تولید، شعب 
موسســه نســبت به صدور انواع ضمانت نامه بانکی اقدام می نمایند.تجار و فعاالن اقتصادی 
می توانند با شــناخت بیشــتر ازاین خدمت بانکی، با جایگزین نمــودن ضمانت نامه در قبال 
نقدینگی نســبت به کاهش بلوکه شدن ســرمایه و اســتفاده بهینه از آن، بازده بیشتری به 
ارمغان بیاورند. همچنین با عنایت به گستره و تنوع خدمات بانکی، شناخت بهتر و بیشتر این 
خدمات توســط بنگاه های تجاری مسلماً سهولت و روانی بیشتری در چرخه امور اقتصادی و 
بازرگانی آنها ایجاد خواهد نمود. در همین راستا با هدف ارائه خدمات بیشتر به مشتریان، انواع 

ضمانت نامه های بانکی در شعب موسسه اعتباری ملل صادر می گردد.

 بانک صادرات سودده شد
ترقی اقتصادی :بانک صادرات با انتشــار صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 
ماه ۹۸ )حسابرســی نشده( به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرد.بر اساس شفاف سازی 
صورت گرفته بانک صادرات در ســامانه کدال، این بانک اعالم کرد: در دوره ۹ ماهه منتهی 
به ۳۰ آذر ماه ۹۸ )حسابرســی نشــده( به ازای هر سهم ۵ ریال سود محقق کرده و این در 
حالی اســت که شــرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم )۱۱۵( ریال زیان محقق 
کرده بود.در ادامه این اطالعیه آمده است که افزایش ۴۲ درصدی  جمع درآمدها و از طرفی 
کاهش ۵ درصدی  جمع هزینه ها از عمده دالیل شناســایی ســود نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل است. بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک صادرات ، این بانک درعملکرد ۹ 
ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ مبلغ ۸۷۶.۷۷۰ میلیون ریال سود خالص 

محقق کرده است.

 تسهیالت بانک توسعه تعاون 
موجب افزایش اشتغال در کشور شد

ترقی اقتصادی: قائم مقام بانک مرکزی تسهیالت بانک توسعه تعاون را سبب ایجاد اشتغال 
در مناطق مختلف کشــور دانســت.اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران که به همراه حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
جهت بررســی عملکرد نظام بانکی در اعطای تســهیالت به واحدهای تولیدی در اســتان 
مرکزی حضور یافته است اظهار داشت: یکی از مهم ترین راهبردهای اقتصادی دولت اجرای 
طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری و اشــتغال پایدار فراگیر با هدف افزایش سطح 
اشتغال و رونق واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مختلف کشور بوده است.
وی افزود: بانک توســعه تعاون که تجربه اعطای تســهیالت و تأمین مالی واحدهای تعاونی 
و تولیدی را در کارنامه عملکردی خود داشــته اســت، در این طرح نیز با عملکردی متوازن 
و با پراکندگی جغرافیایی گســترده حضور داشته و با تعامل فزاینده با دستگاه های استانی 

پایه گذار تأمین مالی بسیاری از بنگاه های تولیدی شده است.

 پیام مدیرعامل بانک سینا به مناسبت 
یوم اهلل 22 بهمن

ترقی اقتصادی :مدیرعامل بانک سینا در پیامی فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی ایران یوم اهلل ۲۲ بهمن را تبریک گفت.در پیام دکتر ایمانی آمده است: یوم اهلل ۲۲ 
بهمن الگویی از اســتقالل و آزادیخواهی مردم غیور و همیشــه در صحنه ایران اسالمی است 
که با رشــادت ها و پایداری های خود، درس جهاد و از خودگذشتگی به ملت های آزادیخواه 
منطقه و جهان دادند.انقالب شــکوهمند اسالمی ایران به عنوان حماسه ای عظیم و رویدادی 
مانــدگار در تاریخ معاصر جهــان، نمایانگر فداکاریها و بصیرت ملتی آگاه، مقاوم و شکســت 
ناپذیر در پیروی از رهبری حضرت روح اهلل)ره( اســت. انقالبی که از بطن جامعه برخاســت 
و قدرتمندانــه با ورود به پنجمین دهــه از حیات خود همچنان با اقتدار و عزت در صحنه ی 

جهانی خودنمایی می کند.

بانک گردشگری اسپانسر پرسپولیس شد
ترقی اقتصادی:پیراهن جدید تیم فوتبال پرســپولیس با اسپانسری و حمایت مالی بانک 
گردشــگری روز چهارشنبه در دفتر مرکزی بانک گردشگری و با حضور رییس هیات مدیره 
بانک گردشگری و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رونمایی شد.پیرو مذاکرات و توافقات انجام 
شده میان بانک گردشگری و باشگاه پرسپولیس و در آستانه دربی روز پنجشنبه از پیراهن 
جدید تیم  پرســپولیس با لوگوی بانک گردشگری رونمایی شد.به دنبال این توافق ،انصاری 
فرد مدیرعامل این باشگاه اعالم کرد که نام و لوگوی بانک گردشگری به عنوان حامی جدید 

باشگاه روی پیراهن تیم به مدت دو فصل و نیم درج خواهد شد.

تقدیر از روسای موفق شعب بانک دی
ترقی اقتصادی:در دهمین گردهمایی روســای موفق شعب بانک های کشور که با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس موسســه عالی آموزش بانکداری ایران و مدیران ارشد نظام 
بانکی برگزار شــد، از روسای شــعب برتر بانک دی تقدیر شد.دکتر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران در این مراســم با اشــاره به اینکه روسای شعب با نقش 
آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سالمت بانک را موجب شوند 
افزود: روســای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطالعات هویتی، اطالعات اقتصادی 
و اطالعات ذی نفع شناســایی کامل بکنند و شــعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول 

برای چه هدفی است.

صورت های مالی بانک ایران زمین شفاف شد
ترقی اقتصادی:بانک ایران زمین با انتشار صورت های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 
ماه ۹۸ )حسابرسی نشــده( اقدام به شفاف سازی کرد.بر اساس شفاف سازی صورت گرفته 
بانک ایران زمین در ســامانه کــدال، این بانک اعالم کــرد: در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ 
آذر ماه ۹۸ )حسابرســی نشده( به ازای هر سهم )۶.۸۲۳( ریال زیان محقق کرده است که 
نســبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۱ درصد  افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش 
۴۰ درصد  ســود علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری از طرفی کاهش ۹۳درصد  جمع 

درآمدهای غیرمشاع است.

 گام های بانک رفاه  
در حوزه رونق تولید و اشتغال زایی

ترقی اقتصادی :بانک رفاه به منظور کمک به رشــد و توســعه اقتصــاد و رونق تولید، در 
بــازه زمانــی ۱۳۹۲ تا آذر ماه ۱۳۹۸ حدود مبلغ ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان تســهیالت 
به بنگاه های کوچک و متوســط پرداخت کرده اســت.به منظور کمک به رشــد و توسعه 
اقتصــاد، رونق تولید و اشــتغال، در بازه زمانــی ۱۳۹۲ تا آذر مــاه ۱۳۹۸ حدود مبلغ ۳ 
هــزار و ۱۷۰ میلیارد تومان تســهیالت به بنگاه های کوچک و متوســط که نقش مهمی 
در شــکوفایی اقتصاد کشور دارند، پرداخت شده اســت.همچنین بانک رفاه در طرح برکت 
)تخصیص تســهیالت ارزان قیمت به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت های استان های 
محروم در جهت ایجاد و تثبیت اشــتغال( و قرض الحســنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و 
کارفرمایان طرح های مددجویی کمیته امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی، وزارت تعاون، 
 کار و رفــاه اجتماعی در این بــازه زمانی به مبلغ ۷۱۲ میلیارد تومان تســهیالت پرداخت 

کرده است.

 لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی
 به شرکت خدمات انفورماتیک رسید

ترقی اقتصادی:لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی به محصول 
ســامانه تحلیل هوشــمند اطالعات مکانی )Location Intelligence( شرکت خدمات 
انفورماتیک اهدا شــد. این شــرکت همچنین در چهارمین دوره این رویداد،حوزه مدیریت 
تولید، گردآوری و ارزیابی ایده نیز در میان ۶۰۰ شــرکت حاضر در زمره ســه شرکت اول 

قرار گرفت.

پیش بینی فعاالن بازار از آینده پیشروی دالر

دالر با چه قیمتی سال ۹۸ را به پایان می برد؟

ترقی اقتصادی : اظهــارات رئیس کل بانک 
مرکزی حاکی از این اســت که تدابیر جدیدی 
در نظام بانکی برای مقابله با پول شویی و سفته 
بازی و گردش بی حســاب و کتاب »ریال« در 

راه اســت و بر اساس آن، روسای شعب بانک ها 
موظف می شــوند ریســک اعتباری بانک ها را 
با اقداماتی نظیر شناســایی کامل جریان انتقال 
مبالغ کالن توســط افراد یا اعتبارسنجی دقیق 

مشــتری به هنگام اعطای تســهیالت، کاهش 
دهند. همتی از حساب هایی متعلق به کودکان 
دو یــا چهارســاله خبر داده که بیــش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان در سال تراکنش مالی داشته اند!

مرور سال های اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد 
که همزمان با رشد نقدینگی، بخش های سفته 
بازی و داللی نیز رشــد کرده اند. همین مسائل 
موجب شــد تا مبارزه با سفته بازی های مخرب 
در دستور کار ضمنی سیاست گذاران اقتصادی 
کشور در سال های اخیر قرار گیرد. در این بین 
تغییر تیم مدیریتی بانک مرکزی در ســال ۹۷، 
منجر به شکل گیری استراتژی های جدید برای 
مقابله با این بخش های ناسالم شد. همتی رئیس 
جدید بانک مرکزی از نخستین روزهای مدیریت 
خود، اقدام به تنظیم کردن پیچ نقل و انتقاالت 
ریال در سیســتم پولی کشور کرد. از جمله می 
توان به محدود کردن تراکنش خرید کارت های 
بانکی تا ۵۰ میلیون تومان در هر روز، ممنوعیت 
پشت نویسی و دست به دست کردن چک های 
تضمینی و نیز شناسایی و ابطال امتیاز دستگاه 
های پوز فعال در خارج از کشــور اشــاره کرد. 
اقداماتی که به نظر می رسد تا حد قابل توجهی 
توانست جلوی نشت جریان پولی کشور به جیب 

سوداگران و فرصت طلبان اقتصادی را بگیرد.
با این حال، به نظر می رسد بانک مرکزی هنوز به 
این سطح قانع نیست و مترصد اقدامات دیگری 
در این حوزه اســت. به گزارش ایرنا، عبدالناصر 
همتی در مراسم تقدیر از روسای برگزیده شعب 

بانک ها اعــالم کرد که بانــک مرکزی مصمم 
اســت جلوی گردش بی حساب و کتاب »ریال« 
در سیســتم بانکی را که با هدف پول شــویی و 
ســفته بازی است، بگیرد. وی بیش از ۷۵ درصد 
ریســک بانک ها را ناشی از ریســک اعتباری 
دانست. موضوعی که می توان گفت یک نمونه 
بارز آن، اختصاص تســهیالت به افراد بدون در 
نظر گرفتن ســطح فعالیت اقتصــادی و توان 
بازپرداخت وی و با اتکای بیشــتر بر وثیقه های 

ارائه شده است. 
همتی بر این اســاس خطاب به روسای شعب 
بانکی افزود: روسای شــعب باید مشتریان را 
در ســه حوزه مهم اطالعات هویتی، اطالعات 
اقتصادی و اطالعات ذی نفع شناســایی کامل 
کنند؛ همچنین شــعب بانک هــا باید بدانند 
نقل و انتقال پول برای چه هدفی اســت. وی 
ادامه داد: مگر می شــود یک کودک دو ساله 
یا چهارســاله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد 
ریال تراکنش داشــته باشد و رئیس شعبه از 
آن بی خبر باشــد. مگر می شود ماهانه هزاران 
میلیــارد ریال بــدون ذکر دلیــل و علت در 
درون سیســتم بانکی جابه جا شود و رئیس 
 شــعبه از هویــت مشــتری و ذی نفع اطالع 

نداشته باشد.

بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال ششم-شماره 85 - نیمه دوم بهمن 1398

اخبارکوتاه

 تدابیر بانک ها علیه پول شویی و سفته بازی



ترقــی اقتصادی : بر اســاس آنچه کانــون اعتال تامین 
اجتماعی اعالم کرده، استقالل، مداخله دولت در چارچوب 
قوانیــن، حفظ منابــع تامین اجتماعی، وصــول مطالبات، 
نظارت بیشــتر بر محیط های کاری و حفظ استانداردهای 
ایمنی وتشــکیل فراکســیونی خاص با عنــوان »حامیان 
گفتمــان رفاه و تأمیــن اجتماعی از مهــم ترین مطالبات 

حامیان گفتمان کار از نمایندگان آینده مجلس است.
با نزدیک شــدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
بــازار حمایت هــا از نامزدهای انتخابــات مجلس و طرح 
انتظارات داغ شــده است. کانون اعتالء تامین اجتماعی هم 
اعالم کرده حامی نامزدهــای طرفدار گفتمان کار و تامین 
اجتماعی خواهد بود اما در مقابل، چه انتظاری از نامزدهای 
پیروز در انتخابات وجــود دارد؟ تامین اجتماعی که منافع 
کارگــر و کارفرما بــه آن گره خورده و ســال ها به دالیل 
مختلف از جمله مداخالت دولتی صدمه دیده چه خواسته 
ای از مجلس بعدی دارد؟ بر اساس آنچه کانون اعتال تامین 
اجتماعی اعالم کرده، استقالل، مداخله دولت در چارچوب 
قوانیــن، حفظ منابــع تامین اجتماعی، وصــول مطالبات  
نظارت بیشــتر بر محیط های کاری و حفظ استانداردهای 
ایمنی  وتشــکیل فراکســیونی خاص با عنــوان “حامیان 
گفتمــان رفاه و تأمیــن اجتماعی از مهــم ترین مطالبات 

حامیان گفتمان کار از نمایندگان آینده  مجلس است. 
ســازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی 
)کارگر، کارفرما و دولت( شکل گرفته و قوام و دوام یافته و 
بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین 
می شــود اما متأســفانه در  یک دهه اخیر نقش کارگران 
و کارفرمایــان در اداره ارکان عالی این ســازمان کم رنگ 
شده و نقش دولت افزایش یافته است. ضرورت بازگرداندن 
اســتقالل سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه 
گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.مداخالت دولت 
و به تبع آن ســایر اجــزای نظام در امور ســازمان تامین 
اجتماعی بایســتی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات 
بیمــه ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نســل فعلی و 
نسل های آتی بیمه شده و مســتمری بگیران باشد، بعضاً 
مداخالتــی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون 
تامین اجتماعــی و مغایر با اصل عدالــت صورت پذیرفته 
اســت. بنابراین جلوگیری از تکرار ایــن قبیل مداخالت و 

دست اندازی ها به حق الناس کارگران مورد انتظار است.
منابع ســازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه 
اجرایی دولتی نیســت و حق الناس اســت، دولت ها و قوه 
مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سالمت 
بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی 
اقشــار که تأمین منابع این طرح ها، شرعاً و قانوناً برعهده 
دولت است، مصوباتی داده اند که منجر به کاهش منابع یا 
ورودی ها و افزایش مصارف یا خروجی های سازمان تامین 
اجتماعی گردیده اســت در حالی که بایستی بار مالی این 
قبیل تعهدات طبــق اصول، قواعد و محاســبات بیمه ای 

برآورد و قبل از اجرای طرحها به ســازمان تامین اجتماعی 
پرداخت می گردید ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده اســت. 
بدیــن لحاظ از مجلس آینده انتظار مــی رود این قوانین و 
مقــررات تعهدآور و تحمیلی را اصــالح و از تصویب موارد 

مشابه خودداری نماید.
طبق قانون تامین اجتماعی مصوب ســال ۱۳۵۴، مطالبات 
سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی 
در اولویــت پرداخــت مدیونین از جمله دولــت قرار گیرد 
ولیکن طی ادوار گذشــته قوای مقننــه، مجریه و قضائیه 
آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک ها و پیمانکاران 
وزارت نفت و نیرو و ... از دولت حســاس بوده اند، نســبت 
بــه پرداخت مطالبات ســازمان تامیــن اجتماعی از دولت 
حساسیت به خرج نداده اند و سازمان تامین اجتماعی برای 
ایفای تعهدات قانونی اش مجبور به اســتقراض شــده است 
انتظار می رود مجلس آینده وصول مطالبات سازمان تامین 
اجتماعی از دولت پیگیری کند.در چند دهه اخیر قوانین و 
مقرراتی تصویب شده است که صرفه نظر از اینکه با اصول 
قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز 
برای ســازمان تامین اجتماعی به دنبال داشــته است و به 

ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده اند
 مثل بازنشســتگی های زودرس) سخت زیان آور، بازسازی 
و نوســازی صنایع و ... ( کــه با هدف حمایت از نیروی کار 
بوده اســت ولی در عمل برای تعدیــل و اخراج  محترمانه 
کارگران مورد اســتفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد 
اشــتغال جدید و پایدار نیز نشــده اســت و فقط سازمان 

تامین اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. انتظار داریم 
نمایندگان مجلــس اجازه ندهند که از ایــن قوانین برای 

تعدیل نیرو استفاده شود.
عالوه بر امنیت شــغلی و تامین معیشــت کارگران، ایجاد 
محیط های اســتاندارد و حفاظت شــده و ایمن برای کار 
از جمله وظایف کارفرمایان اســت و دولــت نیز مکلف به 
نظارت بر رعایت آن می باشــد، ولیکن متاســفانه مشاهده 
می شــود که کارگاهها از ایمنی و استاندارد الزم برخوردار 
نیســتند و کارگران دچار بیماریهای شــغلی و یا حوادث 
ناشــی از کار می شوند و فقط خســارت این موضوع ابتدا 
بــه کارگــران و خانواده آنها و ســپس به ســازمان تامین 
اجتماعی )برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مســتمری 
فوت و ازکارافتادگی و ...( تحمیل می شــود . نظیر آنچه در 
پالســکو و معدن یورت و ... اتفاق افتاد. آیا می توان اجازه 
داد کارگاه غیر استاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و 
روح کارگر خود خســارت وارد کند  و فقط دلخوش به این 
باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش 
مســتمری می دهیم؟ از مجلس آینده انتظار می رود بطور 
جدی رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی 

محیط کار دنبال کند.
سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش های 
بیمه بازنشســتگی، بیمه درمان و ســرمایه گذاری است  و 
این یکپارچگی و انسجام مالی، ســاختاری و مدیریتی آن 
بوده اســت که باعث گردیده تا کنون علیرغم همه بحرانها 
و چالش ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع 

و مصــارف و تنظیم ورودی ها و خروجی های آن نیز بر این 
اساس استوار شــده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن 
به طور قطــع منجر به برهم خوردن تعــادل و تنظیم آن 
می شود. متاسفانه طی سال های اخیر تالشهایی برای پاره 
پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هســت، بنابراین 
هرگونــه تغییری در قانون کار و قانــون تامین اجتماعی و 
ســاختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل های فعلی و آتی 
بیمه شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه 
جانبه گرایی انجام پذیــرد، از مجلس آینده انتظار می رود 
در اصالح این قوانین قائل به اصل گفتمان ســه جانبه بوده 
و شرکای اجتماعی ســازمان را در تصمیم گیری در مورد 

سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد.
ســازمان تامیــن اجتماعــی و ذخایــر و اندوختــه ها و 
ســرمایه های آن، یــک امانت و حق الناس و مالی مشــاع 
و بین النســلی است  و نبایســتی “حیاط خلوت” بحساب 
بیایــد و در انتصابات ارکان تصمیــم گیری و اجرایی آن و 
بویژه درحوزه ســرمایه گذاری انتصابات براساس شایسته 
ســاالری و اصول حرفــه ای گرایی و تخصــص محوری با 
اولویت ســرمایه های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص 
و از همه مهمتــر عرق و حمیت ســازمانی صورت پذیرد. 
انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه 
 جانبه گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی 

انجام پذیرد.
بیمه شدگان و مســتمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
صرفنظر از اینکه قشــر زحمتکش و مولد جامعه هســتند 
و نقش به ســزایی در پیشرفت کشــور دارند، یک ایرانی و 
شــهروند بوده و بایســتی برخوردارد از حقوق شهروندی 
)در حداقل شــرایط یکسان با ســایر اقشار( باشند، اگر چه 
بخاطر نقش آن ها در تولید کاالها و خدمات و ... بایســتی 
ســهم بیشتری نصیب آنها شــود ولیکن متاسفانه در حال 
حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوقهای 
خــاص در بخش عمومی و دولتــی از بودجه عمومی )نفت 
و مالیات و ...( بیش از مشــمولین قانــون تامین اجتماعی 
اســت و آنها محــروم از منابع عمومی هســتند که هزینه 
همسانسازی مســتمری ها، افزایش ســنواتی مستمریها، 
طرح تحول ســالمت و ... برای بیمه شــدگان و مستمری 
بگیران کشوری، لشــکری و ... می شود. از مجلس یازدهم 
 انتظــار می رود بــرای رفع ایــن تبعیض نــاروا و ظالمانه 

اقدام نماید.
جامعه مشــمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ بر ۴۲ 
میلیون نفر شــامل بیمه پرداز و بازنشســته و خانواده آنان 
مرکب از اقشــار مختلف مردم و ســطوح متکثر اجتماعی 
اســت.  از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آن که 
بر دوش دولت و مجلس و با مســئولیت و تولیت ســازمان 
تأمین اجتماعی است، اقتضاء می کند با توجه به نکات ذکر 
شده در مجلس آینده فراکسیونی خاص با  عنوان “حامیان 

گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی” تشکیل شود.

انتظار حامیان گفتمان کار از نامزدهای پیروز انتخابات آینده مجلس
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استقالل تامین اجتماعی و وصول مطالبات را دنبال کنید

ترقــی اقتصادی :رییــس کل بیمه مرکزی 
درباره افزایش نرخ بیمه شــخص ثالث گفت: 
ما شــاهد افزایــش اثرات تورمــی در صنعت 
بیمه هم هســتیم و امیدواریم که مانند سال 
گذشــته میزان افزایش حق بیمه ثالث از نرخ 
تورم کمتر باشــد.  غالمرضا ســلیمانی امیری 
،رییس کل بیمه مرکزی گفــت: تمامی بیمه 
نامه های کشور توسط کنسرسیوم های ایجاد 
شده توسط مجموعه شرکت های بیمه در سال 
های ۹۷ و ۹۸، بیمه مرکزی، بیمه های اتکایی 
داخلــی و صندوق ویژه تحریم تحت پوشــش 
قرار می دهنــد. وی افزود: بعد از خروج آمریکا 
از برجام اولین شرکت هایی که از ایران خارج 
شــده و قراردادهای خود را تمدیــد نکردند، 
شرکت های بیمه اتکایی بودند. رییس شورای 
عالی بیمه با بیان اینکه مکانیزمی ایجاد کردیم 
تا ریســک های موجود در کشور توسط بیمه 
هــای داخلی مدیریت شــود، اظهار داشــت: 
بخشــی از موضوع اتکایی را کنسرسیوم های 
ایجاد شــده برعهده گرفتنــد و بخش اتکایی 
هر بیمــه نامه، قبــل از بیمه مرکــزی برای 

کنسرسیوم ارسال می شود.
رییــس کل بیمه مرکزی دربــاره افزایش نرخ 

بیمه شخص ثالث گفت: ما شاهد افزایش اثرات 
تورمی در صنعت بیمه هم هستیم و امیدواریم 
که مانند سال گذشته میزان افزایش حق بیمه 
ثالث از نرخ تورم کمتر باشد.ســلیمانی درباره 
سرنوشــت اخذ مالیــات بــر ارزش افزوده در 
مجلس اعالم کرد: خوشــبختانه با تالشی که 
انجام شد، رشاه های درمان و زندگی از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف شــدند. رییس شــورای 
عالی بیمه خاطرنشــان کرد: برای سال آینده 
۱۷۵ هزار میلیارد تومــان درآمدهای مالیاتی 
برای دولت پیش بینی شــده و به همین دلیل 
نتوانستیم رشته شــخص ثالث را از مالیات بر 
ارزش افــزوده معاف کنیــم.وی تصریح کرد: 
در اواخر ســال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ در بخش 
هایی از شمال کشور، استان های خوزستان و 
لرستان شاهد وقوع سیل بودیم و وضعیت این 
استان ها از نظر بیمه ای از چابهار بهتر است.

ســلیمانی گفت: کل شــهر آق قال در استان 
گلستان تحت پوشش بیمه بود و کمیته امداد 
استان لرستان را تحت پوشش بیمه قرار داده 
بود و اســتان های جنوبی نیز تحت پوشــش 
بنیــاد برکت قرار داشــت. رییــس کل بیمه 
مرکزی تاکید کرد: تاکنون ۲۹۰ میلیارد تومان 

خسارت سیل برای واحدهای آسیب دیده این 
استان ها پرداخت شــده است.رییس شورای 
عالی بیمه ادامه داد: خســارت های سیل اخیر 
در چابهار ولی متوجه برخی زیرســاخت ها و 
زمین های کشاورزی شده است و به دلیل آنکه 
واحدهای تحت پوشــش بسیار ناچیز بود، ۱۶ 
میلیارد ریال ارزیابی برای پرداخت خســارت 
شــده اســت. وی اعالم کرد که با داشــبورد 
جدید مدیریتی، مغایرت های آماری به حداقل 
رسیده و در تالش هستیم تا آمارهای سه ماهه 

را منتشر کنیم.
ســلیمانی درباره وجود آییــن نامه برای عزل 
مدیران عامل شــرکت های بیمه اظهار داشت: 
البتــه آیین نامــه ای برای برکناری و ســلب 
صالحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره 
داریم و هر زمان تشخیص دهیم که منافع ذی 
نفعــان به خطر می افتد، تمــام اعضای هیات 
مدیــره را برکنار و از بیمه مرکزی سرپرســت 
مشخص می کنیم. وی افزود: درباره برکناری 
مدیرعامــل بیمه ملــت به طور شــخصی از 
وزیر کار ســوال کردم و گفت کــه دلیل این 
موضــوع فیش حقوق نبوده اســت.رییس کل 
بیمه مرکــزی همچنین با بیان اینکه پرداخت 

خسارت اغتشاشات آبان ماه همچنان در حال 
ارزیابی اســت، از پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال 
خسارت قطعی شده خبر داد. وی افزود: تقریبا 
بیشــتر واحدهای تجــاری دارای بیمه آتش 
سوزی هستند ولی برخی از آنها از جمله بانک 

ها دارای کلوز آشوب و بلوا بودند.
رییس شــورای عالی بیمه گفت: شرکت های 
بیمه خودشان به بانک ها نامه زدند که ارزیابی 
خســارت و تعداد واحدهای آسیب دیده آبان 
مــاه را اعالم کردند. برخی بانک ها این رقم را 

اعالم و برخی هنوز در حال ارزیابی هســتند.
ســلیمانی اعالم کرد که هنوز اطالعات مربوط 
به ســقوط هواپیمای اوکراینی کامل نیســت 
و مذاکــرات بین دولت های ایــران و اوکراین 
در جریان اســت. وی با بیــان اینکه مذاکرات 
درباره خسارت در جریان است، افزود: شرکت 
های بیمه ایرانی درگیر این موضوع نیســتند 
ولی بیمه مرکزی اعالم کرده اگر بحثی درباره 
مباحث بیمه ای در این خصوص وجود داشــته 

باشد، آمادگی ارائه مشاوره را داریم.

ترقی اقتصادی :مدیر عامل شــبکه نــوآوری پلنت گفت 
:در حــال حاضر عالوه بر موضوع ســامانه کشــف تقلب و 
تخلف، پروژههایی در خصوص بیمه نامه های مورد نیاز برای 

تلفن همراه و همچنین نحوه محاســبه پیمایش خودرو در 
بیمه های بدنه داریم.

مجید کریمی در نشســتی با خبرنگاران یکی از مواردی که 

شــرکت های بیمه خواهان همکاری درباره آن با این شبکه 
نوآوری هســتند را موضوع ســامانه کشــف تقلب و تخلف 
به ویژه در رشــته هایی مانند شــخص ثالث، درمان و بدنه 
عنوان کرد و افزود: از آنجایی که ایجاد ســامانه های کشف 
تقلــب و تخلف نیاز به گردآوری داده های گســترده دارد 
در این راســتا الزم اســت عالوه بر این ســه شرکت، سایر 
شــرکت های بیمه هم جهت تجمیع داده ها به این موضوع 
ورود پیدا کننــد.وی از امضای قرارداد همکاری با برخی از 
شرکت های بیمه ای خبر داد و گفت: در حال حاضر عالوه بر 
موضوع سامانه کشف تقلب و تخلف، پروژههایی در خصوص 
بیمه نامه هــای مورد نیاز برای تلفن همراه و همچنین نحوه 
محاسبه پیمایش خودرو در بیمه های بدنه داریم. مدیرعامل 
شــبکه نوآوری پلنت توضیح داد که سامانه کشف تقلب و 
تخلف به این صورت عمل می کند که شــرکت ها تخلفات و 
تقلبات کشــف شده را با یکدیگر به اشــتراک گذاشته و با 
هم افزایی مانع از پرداخت خسارت های غیرواقعی می شوند.
کریمی در خصوص نحوه همکاری این شبکه با شرکت های 
بیمــه تصریح کرد: مــا از دو طریق با شــرکت ها همکاری 
می کنیم؛ راه اول آن اســت که نقشه نوآوری هر شرکتی را 

تهیه می کنیم. راه دیگر نیز آن است که موضوع نوآوری در 
هر شرکت را که یکی از ابعاد آن استارتآپ ها هستند، برای 
آنها اجرا می کنیــم.وی همچنین اعالم کرد که پیش بینی 

می کنیم تا ۶ ماه آینده به محصول برسیم. 
مدیرعامل شبکه نوآوری پلنت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا صنعت بیمه قصدی برای تشکیل کنسرسیوم برای 
ســرمایه گذاری در فنآوری بالک چین برای شخصی سازی 
محصــوالت دارد یا نه، تصریح کــرد: از بین مدیران عامل 
شــرکت های بیمه ۳ مدیرعامل با سابقه فنی در مذاکرات با 
ما تاکید داشته اند که برای شخصی سازی و تولید محصول 
نیاز به ســرمایه گذاری در بالک چین اســت و حتی به این 
سمت رفته اند که برای تامین ســرمایه گذاری مورد نیاز با 
افراد و شــرکت هایی خارج از صنعت بیمــه وارد همکاری 
شــوند.  کریمی درباره وابســتگی این مجموعــه به بیمه 
سامان نیز گفت: پلنت وابسته به هلدینگ سرآمد است که 
این هلدینگ از جمله شــرکت های زیرمجموعه گروه مالی 
ســامان محسوب می شــود و رابطه کاری ما با این شرکت 
مانند ســایر شرکت هاست و از آنها دســتور نمی گیریم. ما 

مستقل هستیم.

رییس کل بیمه مرکزی عنوان  کرد 

افزایش اثرات تورمی در صنعت بیمه

مدیرعامل پلنت خبر داد؛

ضرورت ایجاد سامانه کشف تقلب و تخلف درصنعت بیمه

اخبارکوتاه

 آغاز جشنواره فروش 
بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا

ترقی اقتصادی: بیمه آســیا چهارمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و 
مهر آسیا را برگزار می کند.

بیمه آســیا در اطالعیه ای با تصریح اهدای جوایــز ارزنده و طالیی به خریداران بیمه های 
عمر و پســانداز در طول برگزاری جشنواره )۱۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹( تنوع 
جوایز ویــژه از جمله اعطای بیمه نامه درمان انفرادی خانــواده، پرداخت حق بیمه عمر و 
پس انداز ســال آتی برگزیدگان از طرف بیمه آســیا را مورد تاکید قرار داده اســت.در این 
اطالعیــه هم چنین از افزایش متناســب در اندوخته بیمه نامه جامــع عمر و پس انداز و 
جامع مهر آســیا، انجام آزمایش رایگان و معاینه رایــگان متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و 
پس انداز و نیز بهره مندی از تخفیف ســایر رشته ها به خریداران در مدت جشنواره شامل 
بیمه اتومبیل ) ثالث و حوادث راننده ۲.۵و بدنه ۱۰درصد(، آتش ســوزی۷۰درصد )منازل 
مسکونی ومحل فعالیت شغلی – تجاری /اداری (، عمر و حوادث ۳۰درصد)حوادث انفرادی 
و عمــر و حوادث زمانی گروهی(، مســئولیت ۵۰درصد)جامع هیأت مدیره، مدیر و مالکین 
ســاختمان های تجاری،اداری و مسکونی و دارندگان و ســرویس کاران آسانسور(   ،درمانی 
 مســافرت به خارج از کشــور ۲۰درصد و باربــری ۱۰درصد)وارداتی،صادراتی یا داخلی (

اشاره شده است.

پرداخت غرامت بیمه عمر و سرمایه گذاری 
توسط شرکت بیمه دی

ترقی اقتصادی:شــرکت بیمه دی، غرامت فوت یک میلیارد و هفتصد و هشــتاد میلیون 
ریالی بیمه شــده بیمه نامه عمر و ســرمایه گذاری را به ذینفعان بیمه نامه پرداخت کرد.
بیمه شــده این بیمه نامه که دو ماه پیش از فوت، اقدام به تهیه بیمه نامه عمر و ســرمایه 
گــذاری نمــوده و جمعاً مبلــغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ریال حــق بیمه پرداخت کرده بــود با کمال 
تأســف در اثر وقــوع حادثه ترافیکی جان خود را از دســت داد و خانواده وی غرامت فوت 
۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریالــی را دریافت نمودند.مدیر اســتان کهگیلویــه و بویراحمد با حضور 
 در منزل بیمه شــده ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی، نســبت بــه پرداخت غرامت 

اقدام نمود.
گفتنی اســت شرکت بیمه دی در راستای تکریم مشــتریان و بیمه شدگان خود در تالش 
است با پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان، گام موثری در توسعه فرهنگ بیمه و افزایش 

اعتماد جامعه نسبت به صنعت بیمه بردارد.

 شفاف سازی شرکت بیمه ما 
درباره افزایش سرمایه

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمه ما اعالم کرد که از محل تجدید ارزیابی دارایی های ملکی 
و اندوخته سرمایه ای، ســرمایه خود را ۲.۵۰۰ میلیارد ریال افزایش می دهد.شرکت بیمه 
ما با نماد معامالتی "ما" در اطالعیه ای با عنوان سایر اطالعات با اهمیت در زمینه افزایش 
ســرمایه- گروه ب، خطاب به ســهامداران اعالم کرد که به موجب مادة ۱۴ قانون حداکثر 
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ و برخــورداری از معافیت مالیاتی، در نظر دارد با توجه به نتایج ارزیابی دارایی های 
ملکی خود و مصوبه هیات مدیره، سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی های ملکی 
و همچنین اندوخته سرمایه ای با ۱۶۶.۶۷ درصد افزایش از ۱.۵۰۰ میلیارد ریال به ۴.۰۰۰ 

میلیارد ریال برساند.

 تالش برای تحقق بودجه سال ۹۸ بیمه دانا 
ترقی اقتصادی:قائم مقام بیمه دانا، شــعب، نمایندگان و اعضای شبکه فروش را به تالش 
مضاعف برای تحقق بودجه پیش بینی شده تا پایان سال جاری دعوت کرد.حسین حسینی 
در گفتگویی به مناســبت ایام فرخنــده دهه فجر و آغاز چهل و یکمین ســالروز پیروزی 
انقالب اســالمی ایران، حفظ مشــتری و بیمه گذار، اســتفاده صحیح از ظرفیت های شعب 
و ســوق دادن آنها به سمت و سوی بازار و داشتن شــبکه فروش توانمند را از اولویت های 
کاری این شــرکت برشمرد.وی گفت: برای غلبه بر مشکالت و رسیدن به رشد و پیشرفت و 
بالندگی باید از تمامی ظرفیت های خود از جمله تالش مضاعف روسای شعب برای حفظ و 
ارتقای برند بیمه دانا، ارزیابی توانمندی نمایندگان، آنالیز ریســک، بررسی وضعیت رقبا در 
بازار و بهره گیری درســت از توانایی شــبکه فروش، نسبت به جذب قرارداد با نگاه جامع به 

بازارشناسی حرفه ای اقدام کنیم.

 اهدای کمک های غیرنقدی بیمه البرز
 به هموطنان سیل زده

ترقــی اقتصادی : مدیرعامل، رییس هیات مدیره،  قائم مقــام مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره شرکت بیمه البرز با ســفر به استان سیستان و بلوچستان، کمک های غیرنقدی این 
شــرکت را به روســتاهای مرزی آسیب دیده از سیل استان سیســتان و بلوچستان، اهداء 
کردند.درپی وقوع ســیل در استان سیستان و بلوچســتان که خسارت های سنگینی را به 
اماکن مســکونی، باغات و مزارع  این اســتان وارد کرد، شــرکت بیمه البرز با هدف ایفای 
مسوولیت اجتماعی، اقدام به خریداری اقالم مورد نیاز سیل زدگان از جمله چادر امدادی و 
لوازم التحریر و توزیع آنها در بین هموطنان آسیب دیده از سیل این استان کرد.این گزارش 
حاکی اســت،  پیش از این نیز بیمه البرز با مشارکت در طرح ققنوس هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران، صد کالس درس استان سیستان و بلوچستان را با هزینه یک میلیارد و پانصد 

میلیون ریال به سیستم گرمایشی ایمن مجهز ساخت.  

 بازدید مدیرعامل بیمه سینا 
از شعبه بوشهر

ترقــی اقتصادی:مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه ســینا و هیــأت همراه طی 
بازدیدی از شــعبه بوشهر در روز چهرشــنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ با کارکنان و نمایندگان 
فروش این شــعبه دیدار و گفت وگو کرد.دکتر رضا جعفری در جمع همکاران این شــعبه با 
اشــاره به لزوم حاکم شدن تفکر سیســتمی در اداره بنگاه های اقتصادی نظیر بیمه اظهار 
داشــت: تدوین استراتژی و رعایت اخالق حرفه ای در جذب پرتفوی در همین راستا صورت 
گرفته است.وی با اشاره به شفاف سازی هزینه ها، اصالح رویه سرمایه گذاری و نحوه فعالیت 
بیمه گری بر اســاس برنامه استراتژیک تدوین شــده در ابتدای امسال افزود: افزایش سهم 
بیمه های زندگی از جمله سیاســت هایی اســت که در ســال جاری بر آن تمرکز کرده ایم 
و با راه اندازی شــعب تخصصی بیمه های زندگی در ســال آینده این روند شــدت خواهد 
گرفــت و از همکاران شــعب نیز انتظار داریم که این مســئله را در دســتور کار خود قرار 
بدهند.ایشــان با اشاره به ضرورت توجه شعب و شــبکه فروش به استراتژی های ابالغی در 
مســیر فعالیت ها گفت: رتبه بندی شبکه فروش و اعطای سود مشــارکت در منافع به آنها 
 از برنامه هایی اســت که در کنار آموزش نمایندگان در ســال آینــده به صورت جدی انجام 

خواهد شد.

“کرونا” به سبد بیمه ای سامان اضافه شد
ترقی اقتصادی :با شــیوع ویروس کرونا که به تازگی موجب نگرانی مسافران خصوصا در 
خارج ازکشور شده، شــرکت بیمه سامان پوشش هزینه های مرتبط با ویروس کرونا را نیز 
به پوشــش های بیمه نامه درمان مســافرتی خود اضافه کرد.در واقع شــرکت بیمه سامان 
اولین شرکت بیمه ای درکشور است که این خدمت مهم را در سبد بیمه ای خود گنجانده 
است.براین اساس، مســافران با خرید بیمه مسافرتی سامان، بدون پرداخت وجه اضافی، از 
پوشش های مربوط به این بیماری در سفر به نقاط مختلف دنیا برخوردارمی شوند.بیمه نامه 
مسافرتی سامان، یکی ازجامع ترین بیمه نامه های سفر درکشور بوده که ریسک های قبل 
ازســفر، حین سفر مسافران ایرانی، لغو سفر قبل از عزیمت و همچنین هزینه های درمانی 
در خارج از ایران و در عین حال هزینه های لغو و برگشت زودهنگام از سفر را بر اثر حوادث 
یاد شــده در بیمه نامه ، سرقت و آتش سوزی منزل در طول مدت سفر تحت پوشش خود 

قرار می دهد.



 تاثیر کاهش روابط تجاری بین المللی 
بر تولید داخلی

طی ســالیان اخیر روابط بین المللی کشــور به سردی  
گراییده که در چهار دهه اخیر کم نظیر اســت. بعد از 
خروج آمریکا از برجام، کشــورهای اروپایی نیز به تبع 
آن روابــط تجاری خود با ایران را به کمترین حد خود 
رســانده اند. سایر کشــورها نیز بازار آمریکا را به ایران ترجیح داده و از روابط تجاری خود با 
ایران کاسته اند. حتی کار تا جایی پیش رفته که کشورهای دوست و همسایه ایران نیز روابط 
تجاری خود را بســیار محدود کرده و اکثرا از طریق شــرکت های ثالث کوچک با ایران کار 

 می کنند که این امر باعث افزایش هزینه مبادله شده است.
با توجه به اینکه طی چند ســال اخیر حمایت از تولید داخل، اولویت اقتصادی کشــور بوده 
باید در نظر داشــت که حمایت از تولید داخل الزاماتی دارد که شــاید به برخی از آنها کمتر 
توجه شده است. معموال اگر کاالیی با کیفیت مشابه نمونه خارجی و کمیت مکفی در داخل 
تولید شــود، ورود کاالهای مشابه به کشور ممنوع می شــود تا این اقدام به حفظ و افزایش 
تولید داخل کمک کند. با این حال تردیدی نیســت که این رویکرد، رقابت را از بین  می برد 
و در درازمــدت کیفیت کاالها بــا توجه به عدم وجود رقیب، به تدریج کاهش  می یابد. نمونه 

بارز آن تولید صنعت خودرو است.
همچنین باید در نظر داشــت بخشــی از کاالها در حالی وارد کشور  می شود که امکان تولید 
آن در داخل وجود دارد اما انگیزه ای برای تولید آن نیســت؛ در واقع مسئوالن باید به نحوی 
برنامه ریزی کنند که ســرمایه گذار جذب این حوزه ها شــود. به بیانــی دیگر، کاالهایی وارد 
 می شود که شاید لزومی برای واردات آن نباشد. از این دست کاالها بسیار است که تنها باعث 

خروج ارز از کشور  می شود.
مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مشــورت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی 
فهرســتی از کاالهایــی که ظرفیت تولید آن در داخل وجــود دارد، تهیه کنند و با توجه به 
اولویت کشور، با کمک بخش خصوصی و ارائه تسهیالت ویژه به آنها بستر الزم را جهت تولید 
آنهــا ایجاد کند. البته در مورد کاالیی که تولیــد داخل دارد و واردات آنها ممنوع یا محدود 
شــده، نیز باید فهرســتی تهیه و مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا در این فهرست نام کاالهایی 
وجود دارد که امکان تولید آن با کیفیت مورد نیاز در کشــور وجود ندارد.اما آثار اصلی افت 
ســطح مناسبات بین المللی ایران در ســه حوزه واردات مواد اولیه کارخانجات، دستگاه های 

تولید و ماشین آالت و فناوری تولید دیده  می شود.
 در مــواردی که ایــران امکان تولید مواد اولیــه مورد نیاز خود را نــدارد، کاهش مراودات 
بین المللی به تولید آسیب خواهد رساند. در حال حاضر نیز این مساله حادث شده و بسیاری 
از واحدهــای تولیدی به دالیل عدم وجود مواد اولیه و یا مواد اولیه بی کیفیت یا گران قیمت 
دچار مشــکل شده اند و این مشکل در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش تولید 
 می شود. باید در این خصوص واقع بین بود، بسیاری از مواد اولیه و تجهیزاتی که با تکنولوژی 
باال تولید شــده اند و مورد نیاز خطوط تولید و آزمایشــگاه های آنالیز و کنترل کیفی هستند 
وارداتــی بوده و واردات آنها مســتلزم برقراری ارتباط موثر با کشــورهای دارای تکنولوژی 

باالست.
در صورتی که هدف، تقویــت تولید و تولید محصوالت جدید و راه اندازی واحدهای تولیدی 
جدید باشد، نیازمند ماشین آالت و فناوری نوین هستیم. شاید یکی از راهکارهای تحقق این 
هدف، واردات ماشین آالت دست دوم باکیفیت باشد. به طور کلی، با توجه به شرایط موجود 
در کوتاه مدت باید به صورتی عمل شود که همین چند کشوری که با ایران تجارت  می کنند 
حفظ شــوند و روابط با آنها تقویت شود و در بلندمدت نیز روابط با سایر کشورها بهبود پیدا 
کند.در حال حاضر وزارت امور خارجه ماموریتی برای خود تعریف کرده تا ســفرای اقتصادی 
به سایر کشورها اعزام کند تا بتواند تجارت با این کشور ها را بهبود ببخشد. پیشنهاد  می شود 
که وزارت امور خارجه در کنار ســفرای اقتصادی خود از روسای اتاق های بازرگانی مشترک 
کمک بگیرد زیرا این افراد اطالعات بهتر و بیشتری نسبت به اوضاع اقتصادی کشور ها دارند.

 وضع عوارض بر صادرات خرما 
به زیان منافع ملی است

در شــرایطی که مسئوالن حاکمیتی و دولتی کشور از  
لــزوم افزایش صادرات غیرنفتی مــی گویند، دولت بر 
صادرات خرما عوارض وضع کــرده، بدون اینکه دلیل 
مســتندی برای آن وجود داشته باشد. خرمایی که صادر می کنیم مازاد مصرف کشور است. 
با وضع عوارض بر خرمای صادراتی، قیمت تمام شــده محصول در بازارهای جهانی افزایش 
یافتــه و رقابت پذیری خرمای ایرانی از بین می رود. وضــع عوارض بر صادرات خرما یعنی 
ســد کردن مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و این عمل بر خالف منویات مسئوالن حاکمیتی 

و دولتی است.
وضع عوارض بر صادرات خرما پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور دارد. در هر استانی ۴۰ 
تا ۶۰ هزار تن محصول مازاد داریم. تنها در استان بوشهر بیش از ۱۵۰ هزار تن خرما تولید 
شــده که ۶۰ درصد آن مازاد اســت. زمانی که این محصول در بازار داخل فروش نمی رود، 
باید آن را صادر کرد اما با وضع عوارض بر صادرات خرما، مشتری خارجی دیگر به ما اعتماد 
نمی کند چراکه از تامین ســاالنه خود اطمینان نخواهد داشــت. با وضع عوارض بر صادرات 

خرما، مشتریان خارجی را به سمت عربستان سعودی هدایت می کنیم.
یــک پیامد منفی دیگر در وضع عوارض در صادرات خرما، افزایش هزینه های دولت اســت. 
زمانی که محصول روی دست کشاورز و کارخانه دار بماند، به نمایندگان استان ها فشار می 
آورد کــه از وزارت جهاد بخواهنــد این محصول را بخرد. دولت در این مرحله وارد فاز خرید 
تضمینی می شود درحالیکه هیچ نیازی به آن نیست. دولت خرما را می خرد و در انبارهای 
نامناســب نگه داری می کند. زمانی که کیفیت خرما پایین آمد، دولت آن را زیر قیمت می 
فروشــد و با احتساب همه هزینه های نگهداری و حمل و نقل، ضرر می کند. از هرطرف که 

نگاه کنید، وضع عوارض بر صادرات خرما، به زیان منافع ملی است.
دیگر پیامد انباشت محصول خرما در کشور با سد کردن مسیر صادرات آن، ضرر کشاورز در 
ســال های آینده است. ماه رمضان تمام می شــود و خرما هم در انبارها می ماند. زمانی که 
خرمای سال قبل را در انبارها و سردخانه ها نگه داشته اید، کشاورز هرچه برداشت کند، ضرر 
کرده است. در سال گذشته، ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن از خرمای ایرانی صادر شد چراکه به رشد 
نرخ ارز، خرمای ایرانی ارزان شده و صادرات آن به صرفه بود. نگرانی از افزایش قیمت خرما 
در ماه های آینده در حالی  مطرح می شود که انجمن ملی خرما برای تنظیم بازار در کالن 
شهرها تعهد داده است و وضع عوارض بر صادرات خرما جز بی اعتمادی بازارهای جهانی به 

صادرکننده و تولیدکننده ایرانی پیامد دیگری ندارد.

نایب رئیس کمیسیون
 »حمایت قضایی و مبارزه با فساد«

مهراد عباد

نائب رییس انجمن ملی خرما
علی محمد صمیمی

ترقی اقتصادی : یوسف حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید 
که بازار اوراسیا فرصت طالیی برای اقتصاد ایران است، ولی به دلیل عدم توجه 
صادرکننده ها به کیفیت و استاندارد کاال این فرصت را از دست خواهیم داد. او 
بزرگترین مشکل صادرکنندگان به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را سیستم 

لجستیک ایران می داند.
زمانی که خبر پیوســتن ایران به اتحادیه اوراســیا منتشــر شد، برخی گفتند 
»این منطقه بهشــت صادرات کاالست.« حاال سیدیوسف حسینی، عضو هیات 
نماینــدگان اتاق ایران در گفت وگو با »پایــگاه خبری اتاق ایران« عضویت در 
اتحادیه اوراســیا را فرصتی طالیی برای اقتصــاد ایران می داند ولی از کیفیت 
و اســتاندارد کاالهای صادراتی گله می کند.حســینی معتقد است که ما نباید 
فرصت های صادراتی خود را به دلیل کیفیت نامناســب کاال از دســت بدهیم؛ 
باید به این فرصت در سطح ملی توجه شود نه به شیوه فرصت طلبانه.حسینی 
می گوید: من حدود ۲۴ ســال است که در این مسیر هستم و با کشور روسیه 
تجــارت می کنم؛ هر چیزی که امروز بیان می کنم براســاس تجربه کاری من 
است. بنابراین معتقد هســتم که نباید تاجر ایرانی اعتبار کاالی خود را ارزان 
بفروشد؛ نتیجه این رفتار غیرحرفه ای از دست دادن بازارهای منطقه است. ما 
اگر این فرصت را از دست بدهیم حتماً به ضرر کل کشور خواهد بود و به نظر 

می رسد که چنین خواهد بود.
او دلیل این مســئله را عــدم توجه برخی صادرکننده هــای ایرانی به کیفیت 
کاالی صادر شــده خود می داند؛ مشــکلی که هیچ کس پاسخگو نیست.عضو 
هیــات نمایندگان اتاق تبریــز ادامه می دهد: باید بخــش خصوصی خود در 
برندسازی محصول خود کوشا باشد؛ بخش دولتی نمی تواند در این مسیر برای 
ما همیار خوبی باشد؛ بخش خصوصی در حق کار خود خیانت نمی کند، چون 
زندگی اش از این مســیر می گذرد ولی تاوان خطای بخش دولتی را باید خود 

دولت بپردازد نه خود فرد.
به گفته حســینی، باید دولت با کمک بخش خصوصی بتواند مشکالت حوزه 
اوراســیا را برطرف کند وگرنه ما این بازار را باخته ایم. برخی از دوســتان می 
گویند که ما نباید ســطح استاندارد خود را از کشورهای اتحادیه اوراسیا باالتر 
ببریــم؛ ولی من معتقدم ما حداقل می توانیم کاری کنیم که برخی از برندهای 

ایرانی از کیفیت اولیه خود نیافتند.
او ادامه می دهد: ما در پســته حرف اول دنیا را می زنیم ولی اخیراً در کیســه 
پسته لنگه دمپایی دیده شده است. یا چرا باید ساعت ۱۰ نصف شب کارشناس 
اســتاندارد برای تأیید استاندارد کاال به خانه من مراجعه کند؟ آن هم نه برای 
نمونــه برداری بلکه برای امضای نهایی. آیا با این وضعیت می توان مشــکالت 
حــوزه اســتاندارد را برطرف کرد؟ هرگــز این اتفاق نمی افتــد.او به محصول 
کشــمش اشاره می کند: از ۱۰۰ گرم کشمش ۴۰ گرم آن ضایعات است. االن 
دنیــا این را قبول نمی کند. چرا بار ترکیه قبل از ما به فروش می رســد؟ برای 

اینکه آنها به کیفیت محصول و بسته بندی خود توجه دارند.
حســینی مشــکل دوم را لجســتیک می داند: باری که من از مسیر کشتی به 
روسیه فرستاده ام حدود ۴۲ روز معطل مانده است؛ بار ۲۲۰ تنی که از طریق 

قطار ترانزیت شــده در گرگان ۱۷ روز معطل مانــده، ترکمن واگن نمی دهد 
و مســئول ایرانی آن اهل مشهد اســت و اولویت با بار مشهدی هاست.او ادامه 
می دهد: راه نهایی ما ترانزیت بار با کامیون است؛ در مرز آذربایجان یک هفته 
ماشــین معطل می ماند و همه این ها هزینه اضافه بر صادرکننده است. در آن 
مســیر کیفیت بــار واقعاً پایین می آید. در مرز آذربایجان کلیه بارها را ســیخ 
می زنند، به این معنی که اگر این کاالیی مثل فرش ماشینی باشد حتماً سوراخ 
می شــود. آن ها دنبال مواد مخدر در بارها می گردند.او راهکار را در گذاشــتن 
دســتگاه x-ray در گمرک ایران می داند تا بارهای صادر شده در داخل ایران 
به دقت کنترل کیفیت شــود. من این را در وزارت امور خارجه هم گفته ام که 
باید این مشــکالت برطرف شود. کنترل کردن به معنی معطل کردن بار صادر 

کننده و تخریب کیفیت کاال نیست.
چرا اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم است؟

روسیه، قزاقســتان، بالروس، قرقیزستان و ارمنستان  در سال ۲۰۰۰ اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا را تشــکیل دادند اما تا پیش از ســال ۲۰۱۴، به ساز و کار 
صحیحی نرســیدند. پس از ایجاد اتحادیه گمرکی، این اتحادیه اقتصادی جان 
تازه ای گرفــت. قانون گمرکی اتحادیه از اول جــوالی ۲۰۱۰ برای جمهوری 
قزاقســتان و روسیه و در ششم جوالی ۲۰۱۰ برای بالروس الزم االجرا شد. تا 
اینکــه مرحله بعدی یکپارچگی، با ایجاد فضای واحد اقتصادی )SES( در اول 
ژانویه ۲۰۱۲ آغاز شــد. باالترین نهاد ناظر بر اجرای مقررات اتحادیه گمرکی 
و فضای واحد اقتصادی، کمیســیون اقتصادی اوراســیا است که فعالیت خود 
را از دوم فوریه ۲۰۱۲ شــروع کرده اســت. گفته می شــود در ۲۹ مه ۲۰۱۴ 
سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی، پیمان اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا )EEU( را به امضا رساندند که از اول ژانویه ۲۰۱۵ به مرحله 
اجرا درآمده است. اسفندیار امیدبخش، یکی از مدیران معاونت بین الملل اتاق 
ایران در این باره می گوید: »فضای واحد اقتصادی، مرحله عمیق تر یکپارچگی 
اقتصادی اســت که عالوه بر اتحادیه گمرکی، متضمن هماهنگی سیاست های 

اقتصادی جابه جایی آزادانه خدمات، سرمایه و نیروی کار است.«
اتحادیه اقتصادی اوراســیا، هفت هدف عمده را دنبال می کند. تسهیل تجارت 

ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی 
قوانیــن گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشــترک در میان 
کشــورهای عضو، هماهنگ ســازی تشــریفات گمرکی، جابه جایی آزاد کاال 
ســرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترک 
درزمینه انرژی، صنعت، کشــاورزی و وســایل نقلیه، اهــداف این اتحادیه را 

تشکیل می دهند.
در حال حاضر، جمهوری اســالمی ایران با هر ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا دارای موافقتنامه سرمایه گذاری دوجانبه )BIT( است و راه چندانی تا 

امضای موافقتنامه سرمایه گذاری در اوراسیا باقی نمانده است.
عضویت در اتحادیه اوراسیا چه نفعی برای ایران دارد؟

تنها روســیه، بزرگ ترین کشــور اتحادیه اوراســیا بازاری ۱۴۰ میلیون نفری 
پیــش روی تجار ایرانی اســت. مذاکرات و رفت وآمدهــای مختلفی نیز میان 
مقامات دولتی و خصوصی ایران و روسیه طی یک سال اخیر انجام شده است. 
فایننشیال تایمز در جدیدترین گزارش خود نوشته است: »پیشنهادهای تجاری 
در حالی مطرح می شــوند که نشانه هایی از وخامت روابط ایران با امریکا تحت 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ دیده می شــود. رئیس جمهوری امریکا هفته 
گذشــته در سفر به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، ایران را متهم کرد 
بــه آتش اختالفات فرقه ای و ترور در منطقه دامن می زند. روســیه و ایران از 
زمانی که تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۴ علیه مسکو وضع 
شدند، به دنبال عمیق کردن روابط شان بوده اند. دستیابی به توافق تجارت آزاد 
پیروزی قابل توجهی برای بلوک نوپای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود و 
نشــان دهنده تحکیم روابط میان ایران و جمهوری های شوروی سابق است.« 
با بدعهدی طرف های غربی، اهمیت گســترش روابط با شــرق خود را نشان 
می دهد. غالم حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران  جاده ابریشــم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را محور برنامه های اتاق ایران 
عنوان کرده و فروردین ماه امسال پس از بازگشت از مسکو گفته بود: »پیگیر 
هســتیم که با کشــورهای اوراسیا به تعرفه ترجیحی برســیم. پیوستن ما به 
تجارت آزاد پنج کشور اوراســیا در توسعه مناسبات اقتصادی ما با کشورهای 

منطقه جهش محسوب می شود.«
تعامل با کشــورهای منطقه و اتحادیه های منطقه ای، حاال بیشــتر از همیشه 
اهمیت خود را نشــان داده است. رئیس جمهوری در امریکا روی کار آمده که 
در تمام ســخنرانی ها و مواضعش به قدرت اقتصادی آســیا، یعنی چین، فشار 
آورده و تهدید کرده اســت. از طرف دیگر، ایران را نیز کشــوری بسیار منفی 
جلوه می دهد و تالش آشــکاری برای تحکیم اتحاد خود با عربستان و اسرائیل 
برای تضعیف اقتصادی و سیاســی ایران کرده است. در این شرایط، دو پروژه 
بهره گیری از جاده ابریشــم و عضویت در اوراسیا، بیش از گذشته برای فعاالن 
اقتصادی ایرانی اهمیت پیدا کرده اســت. البته به جز اهمیت از منظر اقتصاد 
سیاســی، اتحادیه اقتصادی اوراســیا به تعبیر نایب رئیس اتاق ایران بهشتی 
برای صادرات به حســاب می آید که می تواند رشد اقتصادی و تجاری ایران را 

سرعت ببخشد.

ترقی اقتصادی : ژاپن هم پیشــتر هشــدار داده بود که شیوع 
ویروس کرونا صنعت خودروسازی جهان و دیگر صنایع وابسته 

به آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
کاهش تقاضای نفت  و از دســت رفتن بازار پرســود چین برای 
شــرکت های خارجی تنها آثار شیوع کرونا در این کشور نیست. 
اخبار تازه از آســیب جدی این ویروس به صنعت خودروســازی 
جهان می گوید. بســیاری از قطعات خــودرو در چین تولید می 
شود.هیوندایی موتور به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا، تولید 
در کره جنوبی را متوقف کرده است. هیوندایی موتور اعالم کرده 
بزرگترین بخش تولیدی خود را متوقف می کند. این شرکت اولین 
خودروســازی اســت که خارج از مرز های چین به دلیل شیوع 

ویروس کرونا و اختالل در عرضه قطعات از سوی چینی ها، تولید را متوقف کرده است. 
بســیاری از تولیدکنندگان جهانی خودرو، از جمله تسال، فورد، پژو سیتروئن،  نیسان 
ژاپن و  هوندا موتور، بعضی از کارخانجات خود در چین را در هفته جاری به دســتور 
دولت هایشان تعطیل کرده اند.کرونا، این ویروس شبه آنفوالنزا تاکنون بیش از ۴۲۰ 

نفر را کشــته است.  نگرانی های ناشی از کاهش رشد اقتصادی 
جهان و تالطم بازار باعث شــد شاخص بورس شانگهای  ۴۰۰ 
میلیارد دالر از ارزش خود را در روز دوشــنبه از دســت بدهد.
تصمیــم هیوندایی برای خاموش کردن خطوط مونتاژ در داخل 

می تواند  رکود فروش این شرکت را به تاخیر بیندازد.
 به گــزارش رویترز، وضع این تولیدکننده خودرو در کره جنوبی  
خیلی خوب نیست. هیوندایی از مدت ها پیش برنامه تعلیق بعضی 
خطوط تولید را دنبال کرده است. مسئوالن صنفی در کره جنوبی 
می گویند هیوندایی از مشکالت اقتصادی و شیوع  کرونا در چین 
بیش از دیگر شرکت ها آسیب می بیند چراکه بیش از دیگران به 
واردات قطعات از چین اتکا کرده است. آمارهای تجاری نشان می 
دهد کره جنوبی در ســال ۲۰۱۹، ۱.۵۶ میلیارد دالر قطعه اتومبیل از چین وارد کرده 
است. این میزان در سال ۲۰۱۸، ۱.۴۷ میلیارد دالر بوده است. ژاپن هم پیشتر هشدار 
داده بود که شیوع ویروس کرونا صنعت خودروسازی جهان  و دیگر صنایع وابسته به آن 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

ترقی اقتصادی : حاجی آقامیــری، عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایران می گوید: بسته توسعه صادرات غیرنفتی برای دوره غیرتحریم 

تدوین شده است نه دوران تحریم اقتصادی. 
مسئله بانکی و گشــایش اعتبار است؛ مبنای برنامه ریزی در این 
بســته حمایتی بانک محور بوده درحالی که ما در شرایط تحریم 
به ســر می بریم. من فکر می کنم این بسته عملیاتی نمی شود و 
تبلیغاتی است.بسته توسعه صادرات غیرنفتی ابالغ شد؛ به گفته 
معاون وزیر اقتصــاد و دارایی با ســپرده گذاری ارزی و ریالی به 
صادرکنندگان تسهیالت اعطا می شــود. این بسته توسط ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده است. یکی از ابزارهای این 
بسته ســپرده گذاری یک هزار میلیارد ریالی است که با نرخ سود 

۱۱ تــا ۱۸ درصد در اختیار تجار و صادرات قرار می گیرد. همچنین یک میلیارد یورو 
سپرده گذاری ارزی پیش بینی شده که در قالب تسهیالت ارزی خواهد بود.سیدرضی 
حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره بسته توسعه صادرات غیرنفتی 
به »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: این بسته برای دوره غیرتحریم تدوین شده است 

نه دوران تحریم اقتصادی.

او معتقد است: در بسته توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین نکته، 
مســئله بانکی و گشایش اعتبار است؛ مبنای برنامه ریزی در این 
بســته حمایتی بانک محور بوده درحالی که ما در شرایط تحریم 
به سر می بریم و تقریباً با بانک های جهانی قطع ارتباط هستیم. 
مهم ترین نکته این بســته این اســت که در شرایط غیرتحریم 
می تواند فعال باشد.او ادامه می دهد: وقتی در این بسته به گشایش 
اعتبار اســنادی تاکید می شود، باید به این هم پاسخ داد که چه 
کسی می تواند در این وضعیت گشایش اعتبار اسنادی انجام دهد؟
به گفته حاجی آقامیری، رقم در نظر گرفته شده برای حمایت از 
صادرات نسبت به کل اقتصاد ایران رقم بسیار ناچیزی است. من 
نسبت به این بسته زیاد امیدوارم نیستم و فکر نمی کنم این بسته 

حمایتی بتواند تکانه ای به صادرات غیرنفتی بدهد.
او معتقد اســت: من این بسته را خیلی عملیاتی نمی بینم؛ قباًل هم این اتفاق ها تکرار 
شــده است، معلوم نیســت بودجه این بسته توسط چه کســانی و چه زمانی تأمین 
می شــود؟ گاهی این بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد و یا بودجه در 

نهایت برمی گردد. من فکر می کنم این بسته تبلیغاتی است.

ترقی اقتصادی : به اعتقاد یک کارشــناس صنعت خودرو 
عالوه بر اینکه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناســی ســبب 
التهاب بازار می شــود، عدم تناسب عرضه و تقاضا، تعهدات 
معوق سال گذشــته، نوســان قیمت ارز، تورم، فاصله زیاد 
قیمت کارخانه و بازار و همچنین افزایش تقاضای شب عید 
همگی از جمله مواردی اســت که سبب افزایش قیمت این 
کاال شــده و باعث می شــود که روند ثبات و نزول برای این 

بازار دور از انتظار شود. 
این درحالی اســت که از افزایش هزینه های خودروســازان 
نیز بــه دلیل هزینه تحریم های خارجی در کنار تحریم های 
داخلی، تامین قطعــات و ارز و... نیز که تاثیرگذار بر قیمت 
خودرو هســتند، نباید غافل شــد.چندی اســت که قیمت 
خودرو در بــازار به صورت روزانه افزایــش می یابد. در این 
رابطه حســن کریمی سنجری  با بیان اینکه اقتصاد توصیه 
پذیر نیســت و اصوال صحبت کردن غیرمنطقی اوضاع آن را 
بیشتر آشــفته می کند، اظهار کرد: این که برخی مسئوالن 
بدون آنکه تدبیر درســتی برای این کاهش قیمت اندیشیده 
باشــند، وعده کاهش قیمت را می دهد، بازار را ملتهب تر از 

پیش می کند.
مازاد تقاضا

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر بالغ بر ۳۵ 
درصد، مازاد تقاضای خودرو نسبت به عرضه در ایران وجود 
دارد. در واقع برای هر ســه متقاضی خودرو صفرکیلومتر در 
کشــور تنها دو خودرو وجود دارد؛ این در حالی اســت که 
تقاضاهای پاســخ داده نشده سال گذشته نیز به سال جاری 
اضافه شده و بر التهاب بازار افزوده است. ممنوعیت واردات 
خودرو در کنار رونق بازار شب عید خودرو نیز مزید علت بر 

دیگر مواردی است که زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.
افزایش نرخ تورم

وی افزود: تــورم عمومی نیز مرز ۴۵ درصد را در نوردیده 
که طبیعتا ایــن موضوع هم بر قیمت خــودرو تاثیرگذار 
خواهــد بود. ضمــن اینکه نرخ ارز نیــز همچنان بر مدار 
صعودی است. همه این ها باعث می شود هزینه تمام شده 
خودرو افزایشی باشد. به عبارتی دیگر منطق می گوید در 

چنین بازاری، قیمت خودرو نمی تواند یک روند با ثبات و 
کاهشی داشته باشد.

اثرات تحریم
کریمی ســنجری با بیان اینکه از سوی دیگر تحریم صنعت 
خودرو ســبب بسته شدن مرزهای متعارف تعامل با دنیا به 
ویژه در حوزه تامین قطعات شده است، تاکید کرد: دور زدن 
این مرزها و عبور از مسیرهای غیر متعارف، هزینه تولید را 
افزایش می دهد. عالوه براین باید به همه این مشکالت فشار 
تحریم های داخلی را هم اضافه کرد. از قوانین مدام در حال 
تغییر و متعارض گمرکی گرفته تا تصمیمات خلق الســاعه 
دستگاه های دولتی در حوزه واردات و تجارت بین المللی که 
شرکت های خودروساز را با مکررا با چالش های جدید قانونی 

مواجه می کنند.
ایــن کارشــناس صنعت خودرو خاطرنشــان کــرد: نکته 
جالب ماجرا آنجاســت که وقتی صحبــت از تحریم صنعت 
خودرو می شــود، برخی سوال می کنند که تا کی قرار است 
خودروســازان، خودشان را پشت تحریم مخفی کنند؟! باید 
در پاسخ آن ها گفت “ طبیعتا تا زمانی که تحریم ادامه دارد.” 

البته به دلیل آنکه صنعت خودرو در شرایط غیرتحریمی هم 
کارنامه چندان خوبی نداشته است، این موضوع جدی گرفته 
نمی شــود، اما مردم باید بدانند تحریم ها سبب شده هزینه 
تامین بسیاری از قطعات و مجموعه های خودرو افزایش یابد 

و این در قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم دارد.
وی افــزود: برخی نهادهای قانونی بــدون آنکه خود متوجه 
باشــند و به دلیــل اینکه هر کــدام به نهــادی دیگر باید 
پاسخگو باشند که از قضا شاید منافع آن نهاد لزوما با منافع 
صنعت وتولید در کشــور یکی نباشد، در مسیر تولید کشور 
ســنگ اندازی می کنند؛ در حالی که باتوجه به اینکه ســال 
رونق تولید را پشت ســر می گذاریم و به ماه های پایانی آن 
رســیده ایم، بایستی همه دســتگاه های قانونگذار در حوزه 
تولید یک ســو و یک جهت موانع پیش پــای تولید کننده 
را برمی داشــتند  اما اتفاقات از ابتدای سال چنین روندی را 

نشان نمی دهد.
کاهش درآمدهای ارزی دولت

او ادامه داد: از سوی دیگر درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش 
یافته اســت؛ بنابراین امکان تخصیص ارز به اندازه کافی به 

صنعت خودرو وجود ندارد. این موضوع باعث می شــود که 
شــرکت های خودروســاز برای دریافت ارز نیمایی که البته 
»اندکی از ارز بازار آزاد ارزان تر است« زمان زیادی را معطل 
شــوند و این معطلی افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد؛ 
به طوریکه گاهی خودروسازان ترجیح می دهند برای تسریع 
در فرآیند تامین ارز از بازار آزاد اســتفاده کنند که این هم 

افزایش هزینه دیگری را به این شرکت ها تحمیل می کند.
قیمت گذاری دستوری

کریمی ســنجری تاکید کــرد: با وجود همــه این افزایش 
هزینه های پیدا و پنهان در تولید خودرو اما فراموش نکنیم 
که از اسفند ســال گذشته، به شرکت های خودروساز اجازه 
ندادند  که قیمت خــودرو به نرخ کارخانه را افزایش دهند. 
مفهوم این دستور آن است که تمامی هزینه های یاد شده که 
منجر به افزایش بهای تمام شده خودرو می شود، به صورت 
زیان انباشــته در تراز نامه شــرکت های خودروساز، خود را 
نشان دهند. زیان انباشته شــرکت های خودروساز در سال 

جاری احتماال به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: ابتدا قیمت گذاری 
دستوری بایستی برداشته و اجازه دهند خودروسازها قیمت 
فروش خود را به قیمــت بازار نزدیک کنند که این موضوع 
حداقل باعث می شــود که شــرکت ها بیش از این زیان ده 
نباشــند. به عالوه جهت ســهولت و رونق  تولید خودرو در 
کشــور و متعادل ســازی بازار تنها یک نهاد باالدستی باید 
تصمیم گیر باشد و قوانین به نحوی تنظیم شوند که موجب 
تســهیل شرایط کســب و کار شــرکت های خودروساز در 
شرایط بحرانی تحریم شود. این موضوع بایستی همه قوانین 
از الزامات زیســت محیطی تا قوانین واردات و ترخیص کاال 
از گمرک و همچنین تخصیص ارز قانونی به واردات قطعاتی 
که امکان ســاخت داخل ندارد را شامل شود. البته اقدامات 
موثری هم در شــرکت های خودروســاز در مواجه با اوضاع 
فعلی بایستی پیگیری و عملیاتی شود. در یک کالم تنها راه 
نجات، تقویت طرف عرضه خودرو و در واقع یاری رســاندن 

به تولید و عرضه خورو در کشور است.

تخت گازقیمت خودرو در بازار 
اقتصاد توصیه پذیر نیست

با صادرات کاالی بی کیفیت،

 فرصت صادرات به اوراسیا را از دست ندهیم 

اختالل در عرضه قطعات چینی به هیونداییبسته حمایت از صادرات غیرنفتی تبلیغاتی است

کرونا دامن خودروسازی را هم گرفت

صنعت
تجارت
و 6 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
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دیدگاه



ترقی اقتصادی : محمد الریان، مشــاور اقتصادی، بلومبرگ می گوید نباید در 
تحلیل آثار اقتصادی و مالی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی عجله کرد. در ادامه 

خالصه ای از یادداشت او را می خوانید.
درحالیکه قدرت های جهانی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تالشند، 
بازار اثرات این بحران بر اقتصاد چین را به شــکل یک V می بیند، یعنی یک 
کاهش شــدید و پس از آن یک افزایش شــدید. به همین ترتیب بسیاری اثر 
ویروس کرونا بر اقتصــاد چین را موقتی می دانند و باور دارند که چین خیلی 
زود به ثبات گذشته باز می گردد. آن ها می گویند آثار کرونا بر اقتصاد برگشت 
پذیر است.اقتصاد جهانی، و به ویژه کشورهایی که رشد اقتصادی شکننده تری 
دارند، می توانند یک شــوک بزرگ را تاب بیاورند، با این حال هنوز برای اعالم 
الگوی V برای تحلیل چشم انداز اقتصاد چین پس از بحران کرونا  زود است.

آنچه که چشــم انداز اقتصــادی چین را پس از بحران کرونــا مبهم می کند، 
ماهیت چند جانبه شــوکی است که این رخداد بر اقتصاد این کشور وارد کرده 
اســت. برای مثال، وقفه های طوالنی در عرضه و تقاضا ایجاد شــده که بخش 
های تولید و خدمات و در پی آن تجارت را در داخل و خارج مختل کرده است.  
کرونا اول از یک اســتان در چین آغاز شد اما حرکت خزنده خود را  ادامه  داد 

و به تدریج فعالیت های تولیدی در دیگر نقاط چین، سفرهای تجاری و بخش 
های دیگر اقتصاد هم درگیر شــد.اپل و آیکیا  بســیاری از شرکت های جهانی 
فروشگاه های خود را در چین تعطیل کردند. بربری از کاهش فروش خبر داد. 
فیات کرایسلر هشدار داد که تولید در یکی از کارخانه های اروپایی این شرکت 
به دلیل اختالل در زنجیره تامین در آســتانه توقف اســت. بسیاری از کشورها 
پرواز به مقاصد مختلف در چین را متوقف کردند و برای مســافرانی که از چین 
می آمدند، محدودیت هایی قائل شدند. مسافران در یک کشتی در ژاپن مدتی 

در قرنطینه بودند و این فهرست هم چنان ته ندارد.
چنین اختاللی در زنجیره بهم پیوســته بخش های مختلف در اقتصاد جهانی 
در ســال ۲۰۰۸ و در بحران مالی جهان در مقیاســی وسیع تجربه شد. در آن 
زمان اگر بانک های مرکزی وارد راه اندازی دوباره فعالیت های مالی نمی شدند 

اقتصاد جهانی به سرعت به سوی رکود حرکت می کرد.
این تحلیل که مدل حرکت اقتصاد V  شــکل اســت، بسیاری از مردم را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. باور عموم بر این اســت که وضعیت بحرانی در چین به 
اوج می رسد و پس از آن فروکش می کند. موارد بیرون از چین محدود است، 
واکســن  خیلی زود کشــف می شــود و بانک های مرکزی  در ارتباط با بانک 
مردمــی چین، توانایی و عزم الزم برای بهبــود ترازنامه ها و حمایت از اقتصاد 

را دارند.
به همان اندازه که به تحقق این مسئله امیدوارم، به یاد می آورم که اقتصاددانان 
چطــور در آغاز کار می گویند بازار کاال دیرتر از بازار مالی واکنش نشــان می 
دهد. این مورد در مورد کرونا درســت است. توقف  شوکی که این ویروس وارد 
کرد، از تجربه بحران مالی با ســرعت کمتر انجام شــده است و من نگران این 

هستم که دوره بهبودی اقتصاد بیش از این ها طول بکشد.
من نگران این مســئله ام که بســیاری از تحلیل گران تفاوت های قابل توجه 
بین توقف های اقتصادی و مالی ناگهانی را درک نکنند. بیش از  اعالم مطمئن 
مدل V در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد جهانی، مدلســازان اقتصاد به زمان و 
شــواهد بیشــتری برای تحلیل اثر این ماجرا بر اقتصاد چین و سرریز های آن 
نیــاز دارند. دو نکتــه در این بین حائز اهمیت اســت. اول، اقتصاد چین پیش 
از ماجــرای کرونا به دلیل افزایش ســطح تنش های تجــاری با ایاالت متحده 

آمریکا در وضعیتی شــکننده قرار گرفته بــود. دوم، چین در حال گذار از یک 
دوره اقتصادی خاص اســت که پیش از آن بسیاری از کشورها را در دام درآمد 

متوسط گرفتار کرده بود.
همه این ها نشــان می دهد که نباید خیلی زود درباره آثار شیوع ویروس کرونا 
بر اقتصاد چین حرف زد و آن را بازگشــت پذیر، موقتی و قابل کنترل دانست. 
تحلیل گران باید در شــرایط کنونی به درجــه نااطمینانی در این بازی توجه 
کننــد و این واقعیت که احتمال وجود  مــدلU یا بدتر از آن L  برای اقتصاد 

۲۰۲۰ هنوز وجود دارد.
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چگونه مبارزه با بیماری های غیرواگیردار رشد اقتصادی جهان را افزایش می دهد

نگاهی به عطش عربستان به مسائل بی ربط به نفتچاقی پاشنه آشیل رشد اقتصادی جهان 

پول آرامکو در آمریکا
ترقی اقتصادی : از ســال ها پیش گفته می شــد که عربستان سعودی به دنبال آن است که 
وارد بازار تکنولوژی و استارت آپ های سیلیکون ولی شود. نزدیک ترین و عظیم ترین منبع هم 

مشخص بود: آرامکو.
مشکل بزرگ عربســتان این بود که پول آرامکو دقیقا قابل خرج کردن نبود. در گذشته گفته 
می شــد که آرامکو پرسوددترین شــرکت جهان است و ارزشــی برابر دو تریلیون دالر دارد. 
اما اخیرا با عرضه اولیه ســهام این شــرکت مشخص شد که ارزش شــرکت پایین تر بوده. با 
این حال، اکنون پول زیادی در دســت عربســتان است که می تواند آن را برای سرمایه گذاری 
عظیم در ســیلیکون ولی خرج کند. این باعث شده مخالفان نفوذ عربستان در اقتصاد آمریکا 

گوش هایشان تیز شود.
البته بخش عظیم پولی که از عرضه اولیه آرامکو به دســت آمده، روانه صندوق ثروت سعودی 
شده که ادعا می شود برای سرمایه گذاری های عمومی از آن استفاده خواهد شد. طرفداران این 
ایده می گویند این صندوق برای تنوع بخشــی به اقتصاد نفتی عربستان سعودی به کار خواهد 

رفت و اقتصاد پویاتر و مدرن تری خواهد ساخت.
اما ماجرای عطش عربستان در عرصه استارت آپ های سیلیکون ولی چیست؟ عربستان مدتی 
است که بی ســر و صدا وارد این عرصه شده و در شرکت های مهمی مثل اوبر سرمایه گذاری 
کرده، هرچند که اســتارت آپ های بی نام و نشــان تر هم سرمایه عربســتان را جذب کرده اند. 
عربســتان همچنین در شــرکت های بزرگ ســرمایه گذاری پرریســک )ونچر کپیتال( هم 
ســرمایه گذاری کرده که مهم ترین آنها ویژن فاند بوده، یعنی جنجالی ترین ســرمایه گذار در 
ســیلیکون ولی.اسم بعضی از این شــرکت های مدرن آمریکایی را حتما شنیده اید: وی ورک 
فلکســپورت، اســلک، مپ باکس، دور دش. نقطه مشــترک همه اینها - جدا از ظاهر شدن 
اسمشــان در اخبار نوآورانه عرصه تکنولوژی- این اســت که ویژن فاند در آنها سرمایه گذاری 
کرده. بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم. ویژن فاند متعلق به سافت بانک است و سافت بانک 
یک هلدینگ ژاپنی اســت. سافت بانک در سال های اخیر باالی صد میلیارد دالر در سیلیکون 
ولی سرمایه گذاری کرده و ماسا سون رئیس آن حتی به صورت انفرادی با روسای استارت آپ ها 
و شرکت های تکنولوژیک دیدار و گفت وگو می کند.اکثر این شرکت ها، یونیکورن هایی هستند 

که در عرصه هوش مصنوعی و تکنولوژی های پیشرفته دیگر کار می کنند. 
)یونیکورن  به معنی اسب تک شاخ به استارت آپ هایی با ارزش باالی یک میلیارد دالر اطالق 
می شــود(. عرصه هوش مصنوعی درواقع جایی است که آینده تمام صنایع و هر چیز دیگر در 
جهان را تغییر خواهد داد، از خودرو گرفته تا درمان و امالک. سرمایه گذاری در این عرصه به 

معنای به دست گرفتن کنترل آینده است.
اما آنچه که چندان در رابطه با سافت بانک گفته نمی شود این است که یکی از سرمایه گذاران 
اصلی آن، دولت عربســتان سعودی و صندوق سرمایه عمومی آن است. درمقابل، سافت بانک 
هم مراودات مختلفی با عربستان دارد و مثال پروژه عظیم نیروگاه های خورشیدی در عربستان 
را ســاپورت می کند. تازه همه اینها پیش از عرضه اولیه آرامکو بود. حاال پول زیادی در دست 
عربســتان است تا در هر شرکتی در ســیلیکون ولی سرمایه گذاری کند و حتی گفته می شود 
عربســتان ترجیح می دهد یک شرکت سرمایه گذاری ریســک باال برای خودش در سیلیکون 

ولی تاسیس کند.
شاید قتل جمال خاشقجی توسط عربستان و رسانه ای شدن آن باعث شد که بعضی دولت ها یا 
شرکت های غربی درباره مناسبات یا معامالتشان با دولت عربستان تجدید نظر کنند اما عمال 
خیلی های دیگر به راهشان ادامه دادند. مثال چهره های معروف عرصه شرکت های تکنولوژیک 
آمریکا در کنفرانس ریاض حاضر نشــدند اما سرمایه عربستان را هم پس نزدند. در این میان 
عربستان ســعودی تالش کرده که بیشترین پول را برای ســرمایه گذاری در استارت آپ های 

سیلیکون ولی جور کند و حتی در صورت لزوم، راه هایی غیر از آرامکو را هم در نظر بگیرد. 

ترقی اقتصادی : پیش بینی شــده اســت که در ۱۵ سال 
آینده، هزینه چاقی در کشــورهای درحال توسعه به بیش از 
۷ تریلیون دالر می رسد. به عنوان مثال بین سال های ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۰۹ در چین، هزینه مراقبت های بهداشــتی مرتبط با 
چاقی از نیم درصد به بیش از ۳ درصد از هزینه های ساالنه 

مراقبت های بهداشتی چین رشد کرده است.
ایــن اتفاق در بعدازظهر یک روز جمعــه رخ داد. اتی، دچار 
گرفتگی شــریان شــد و ســکته قلبی کرد. او ۸۰ درصد از 
عملکرد قلبش را از دســت داد. لحظه ای ترسناک برای او و 
همسرش رقم خورد. همه گمان می کردند او می میرد. اما اتی 
نمرد. البته او بعد از حمله قلبی اش مجبور شــد برای حفظ 
ســالمتی تغییرات اساسی در سبک زندگی خود ایجاد کند. 
اتی از تونگا می گوید: اولین کاری که کردم ترک سیگار بود. 
طی چند ســال عملکرد ۱۰ تا ۱۵ درصد قلبم برگشــت که 
عمدتاً به دلیل تغییر در عادات غذایی و فعالیت های جسمی 
بوده اســت. بانک جهانی در گزارشــی به تأثیر بیماری های 
غیرواگیردار و مزمن و تأثیر آن بر رشــد اقتصادی و اشتغال 

پرداخته است.
طبق این گــزارش، جزایر اقیانــوس آرام، ازجمله مکان هایی 
اســت که باالترین میزان بیماری های قلبــی و بیماری های 
غیرواگیردار را در سراســر جهان به خود اختصاص داده است. 
تونگا به تنهایی یکی از باالترین میزان مرگ ومیر در افراد مبتال 
به بیماری های غیرواگیردار را ثبت کرده است. این رقم حدود 
۸۰ درصد از مرگ ومیرها را شــامل می شود که یکی از دالیل 
مهم آن چاقی است. این آمار در میان زنان کمتر از ۸۰ درصد 
است. گزارش بانک جهانی نشــان می دهد این آمار در ایران 
۸۱.۹ درصد از کل مرگ و میرهاست.علی رغم افزایش امید به 
زندگی، افزایش بیماری های مزمن و غیرواگیردار به یک تهدید 
جهانی تبدیل شده است. همه ساله در سراسر جهان، ۱۵میلیون 

نفر قبل از اینکه به ۷۰ سالگی برسند براثر بیماری می میرند. 
این بیمارها شامل بیمارهای قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت و 
چاقی است.بیماری های مزمن و غیرواگیردار در تمام کشورهای 
جهان بدون توجه به ســطح درآمدی آنها، به نگرانی فزاینده 

تبدیل شده است.
دکتر محمــد پات، مدیــر جهانی بخش ســالمت، تغذیه و 
جمعیت در بانک جهانی می گوید: یکی از مؤثرترین روش های 
درمان بیماری های غیرواگیردار در افزایش ســرمایه گذاری در 
مراقبت های بهداشــتی و کیفیت مراقبت های بهداشتی اولیه 
اســت. به گفته او، این موضوع هم ازنظر بهداشــتی و هم از 
دیدگاه اقتصادی معنی دار است. قرار دادن منابع بیشتر در خط 
مقدم شناســایی درمان در شرایط زودهنگام، قبل از جدی تر 
شدن بیماری، زندگی ها را نجات می دهد. در این موارد هزینه 

مراقبت های بهداشتی هم کاهش پیدا می کند.
چاقی دیگر مشکل مختص پردرآمدها نیست

چاقی یکی از شناخته شده ترین عوامل خطر ابتال به بیمارهای 
غیرواگیردار است و به خودی خود هم بیماری محسوب می شود. 
گزارش بانک جهانی از چاقی و پیامدهای اقتصادی آن نشان 
می دهد که چاقی رو به رشد است. این گزارش نشان می دهد 
که چرا اضافه وزن و چاقی یک چالش قریب الوقوع برای جهان 
اســت. مخصوصاً برای افراد فقیر و کســانی که در کشورهای 
کم درآمد و متوسط زندگی می کنند. درواقع اینکه چاقی تنها 
مشکل کشــورهای پردرآمد و مناطق شهری است، افسانه ای 
بیش نیســت.داده های جهانی نشــان می دهد از سال ۱۹۷۵ 
چاقی تقریباً ۳ برابر شــده اســت و اکنون ساالنه ۴ میلیون 
نفر براثر چاقی می میرند. در ســال ۲۰۱۶، بیش از ۲ میلیارد 
بزرگســال )۴۴ درصد( دارای اضافه وزن و چاق بوده اند و بیش 
از ۷۰ درصد آن ها در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط 

زندگی می کرده اند.

هزینه ها و تأثیرات چاقی
پیش بینی شــده است که در ۱۵ ســال آینده، هزینه چاقی در 
کشورهای درحال توســعه به بیش از ۷ تریلیون دالر می رسد. 
به عنوان مثال بین ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در چین، هزینه 
مراقبت های بهداشــتی مرتبط با چاقی از نیم درصد به بیش از 
۳ درصد از هزینه های ساالنه مراقبت های بهداشتی چین رشد 
کرده است.در برزیل انتظار می رود هزینه مراقبت های بهداشتی 
مرتبط با چاقی دو برابر شود. به این ترتیب از کمتر از ۶ میلیارد 
دالر در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۵۰ 
خواهد رســید.این موارد البته تنها هزینه هــای مراقبت های 
بهداشتی نیست، بلکه هزینه های غیرمستقیم به دلیل کاهش 

بهره وری کار، غیبت از کار، بازنشســتگی زودرس و ... را که بر 
جامعه و افراد تحمیل می شــود را هم شــامل شده است.مثاًل 
در یک مطالعه مشخص شده است که هزینه های غیرمستقیم 
اضافه وزن و چاقی در چین از ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی 
در ســال ۲۰۰۰ به ۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 
۲۰۲۵ خواهد رســید. طبق گزارش بانک جهانی پیش بینی 
می شــود بیماری های مزمن و غیرواگیردار باوجود تغییر در 
شیوه زندگی، افزایش جمعیت و شهرنشینی تا سال ۲۰۳۰ 
رو به رشد باشــد. هرچه کشورها رشد اقتصادی و تغییرات 
سیستم غذایی را تجربه می کنند، وسوسه مردم برای مصرف 

غذاهای ناسالم تر و ورزش کمتر بیشتر می شود.

گزارش

 عرضه و تقاضا و حرکت کاالها بعید است به این زودی عادی شود

انتظار بیجا از بهبودی سریع چین

ترقی اقتصادی : رییس بانــک جهانی در مورد 
ضربــه ویروس کرونــا به اقتصاد جهــان در نیمه 
نخست سال جاری میالدی به دلیل تاثیرات آن بر 
زنجیره تولید که تا حد زیادی بر حمل و نقل آزاد 

هوایی متکی است، هشدار داد.
به گزارش ایندیپندنت، »دیوید مالپاس« با اشــاره 
به اینکه بسیاری از کاالهای چینی به طور معمول 
توســط هواپیماهای مســافربری جابجا می شوند، 
اظهار داشــت: زمانی که شــما تعــداد پروازهای 
مسافربری کاهش می دهید، باید به منظور انتقال 
کاالهایــی که اقتصــاد جهان بر پایــه آن فعالیت 
می کنــد، زنجیره تولید و عرضــه را تنظیم کنید. 
چیــن بزرگ ترین اقتصاد جهان اســت و از اینرو 

تاثیر اقتصادی بزرگی نیز روی جهان دارد.
چین از حیث تولید ناخالص داخلی نیز بزرگ ترین 
اقتصاد جهان محسوب شده و عالوه بر این، زمانی 
که پای نــرخ ارز و قدرت خرید بــه میان می آید 
باز هم بزرگ ترین اقتصاد جهان اســت. وی ادامه 
داد: بنابراین پیش بینی کاهش رشد اقتصادی برای 
دستکم نیمه نخست سال ۲۰۲۰، محتمل است که 
بخشی از آن به خاطر چین است و بخش دیگر آن 

به واسطه ُکند شدن زنجیره های تولید.
در حالــی که تمرکــز اولیــه اقتصاددان ها بر این 
موضوع معطوف بود که بی ثباتی ناشــی از شــیوع 
کرونا چگونه بر تقاضای کاال از ســوی جهان تاثیر 
می گــذارد، حاال توجهات بر تاثیــرات اختالل در 

تامین کاالهای واسطه معطوف شده است.
کپیتــال  اقتصــاددان  مــک آدام«  »ســایمون 
اکونومیکــس می گوید: حتــی صنایعی که به نظر 

وابســتگی کمتری به تولیدکنندگان چینی دارند، 
تقریبا فعالیت شــرکت های خود را به دلیل اتکای 

زیاد بر واردات چینی، محدود کرده اند.
مــک آدام بــرای توضیح این موضوع به شــرکت 
هیوندای موتورز کره جنوبی اشاره کرد که همین 
حاال نیز به دلیل تمام شدن مایحتاج مورد نیازش 
کارخانه های خــود را تعطیل کرده و این در حالی 
اســت که تنها ۲۹ درصــد از واردات خارجی این 
شــرکت توســط تولید کنندگان چینــی تامین 

می شود.
»جنت یِلِن« رییس اســبق بانــک مرکزی آمریکا 

معتقد اســت که وســعت اقتصاد چین بدین معنا 
اســت که باید منتظر تاثیرات آن بر اقتصاد جهان 
هم نشســت. وی در اینباره گفت: آنچه در گذشته 
رخ داده این است که یک بیماری واگیردار ممکن 
است در کوتاه مدت تاثیرات زیادی داشته باشد، اما 
در درازمدت به نظر تاثیرات ناچیزی خواهد داشت. 
فکر می کنم ناظران امیدوارند تا در مورد کرونا این 
موضوع صادق باشــد اما هیچکس نمی داند کرونا 
چه مســیری را در پیش گرفته است. با این وجود، 
معتقدم ایــن ویروس منبع بی ثباتی اقتصاد جهان 
بوده و دورنمای آن را در معرض خطر قرار می دهد.

بانک جهانی اعالم کرد؛

هشدار درباره ضربه ویروس کرونا به اقتصاد جهان
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ترقی اقتصادی : شرمین زرنشان که با گروه »چریکه سنه« 
در جشــنواره موسیقی فجر حضور دارد، با طرح این پرسش 
که »نمی دانم چرا موســیقی بانــوان را در اولویت دوم قرار 
می دهنــد؟« ادامــه می دهــد:  نباید به این صورت باشــد. 
هنرمندان مرد زیادی از جدا کردن کنســرت زنان و مردان 
ناراضی هستند؛ زیرا معتقدند که مرد و زن مکمل یکدیگرند 
و شــرایط باید به گونه ای باشــد که بتوانند با هم کنســرت 

برگزار کنند.
گروه »چریکه سنه« پیشتر در جشنواره موسیقی فجر حضور 
نداشته اســت، با این حال در ســه دوره از جشنواره »گل 
یــاس« که ویژه بانوان بود، شــرکت کرده اســت.این گروه 
قرار اســت پس از فجر، به عنوان گروه مهمان در جشنواره 

موسیقی منطقه ای استان همدان هم حضور پیدا کند.
خبرنگار بخش موسیقی ایسنا پیشتر در مصاحبه ای با ترگل 
خلیقی ـ سرپرســت گروه »تیدا« ـ بــه لزوم حضور بخش 
بانوان در جشنواره موســیقی فجر پرداخت. این بار تصمیم 
گرفتیم با شــرمین زرنشــان که با گروه »چریکه سنه« در 
جشــنواره حضور پیدا می کند، درباره ی آسیب حذف بخش 
بانوان از جشنواره و لزوم حضور این بخش در جشنواره فجر 

صحبت کنیم.
گروه »چریکه ســنه« به زبان کردی سنندج می خوانَد. این 
گروه در جشــنواره موســیقی هفت قطعــه فولک قدیمی 
کرمانشاه، ســنندج و قطعاتی را به فارسی اجرا خواهد کرد. 
همچنین این اجرا با تکنوازی دف که ســاز تخصصی منطقه 
کردستان است، همراه خواهد بود.به گفته زرنشان او موسس 
اولین گروه بانوان در ســال ۷۷ در کردستان است. زرنشان 
می گوید که این کار را به ســختی انجام داده و اکنون عضو 
هیات مدیره انجمن موسیقی کردستان و مسوول اولین کار 

گروه موسیقی بانوان و کودکان استان کردستان است.
در ابتدا از او سوال می کنیم که چه شد امسال در جشنواره 
حضور پیدا کردند؟ می گوید: حدود ۲۲ ســال است که کار 
موســیقی بانوان انجام می دهم. ســال های گذشته به علت 
حضور در جشنواره های دیگر و کنسرت های خارجی فرصت 
حضور در جشنواره را نداشتیم. از طرفی چون سال گذشته 
بخش بانوان حذف شــده بود، احتمال می دادیم امسال نیز 
این بخش در جدول برنامه های جشــنواره نباشد ولی وقتی 
پرس وجــو کردیم متوجه حضور بخش بانوان شــدیم و در 

جشنواره شرکت کردیم. 
زرنشــان در ادامــه درباره حذف بخش بانوان از جشــنواره 
و محدودیت هایی کــه برای این حوزه وجــود دارد، اظهار 
می کند: حذف بخش بانوان از جشنواره همانند کارهای دیگر 
اســت که اجازه نمی دهند بانوان نقش مهمی داشته باشند. 
زمانی که گروه ما درخواســت کنســرت برای اجرا در دیگر 

شهرهای ایران را می دهد، چون برگزاری کنسرت بانوان در 
اکثر شــهرهای ایران با محدودیت همراه است موفق به این 
کار نمی شــویم. مثال یک بار قرار بود در شهرستان دیواندره 
کنسرت داشته باشیم ولی اجازه ندادند و مجوز صادر نشد.او 
اضافه می کند: برگزاری کنســرت بانوان در سنندج یا تهران 
کار خیلی راحت تری اســت، اما دیگر شهرها از اینکه ما در 

سنندج اجرای مخصوص بانوان داریم تعجب می کنند.
زرنشــان تصریح می کنــد: یک بار قصد داشــتم در تهران 
کنســرت برگزار کنم ولــی گفتند که تنها اجــازه اجرا در 
فرهنگســرای نیاوران و تاالر وحــدت را داریم. چرا چنین 
محدودیتی باید باشــد؟ چرا آقایان اجازه برگزاری کنسرت 
در بــرج میــالد را دارند ولی ما نداریم؟ دلیــل اول این امر 
به بحــث کنترل و نظارتی برمی گردد. در ســنندج نیز این 
مشــکل را داریم، به گونه ای که خانم هــا تنها می توانند در 
ســالن فروردین اجرا داشته باشند. محدودیت  کار ما روز به 
روز بیشتر می شود، در ۲۲ سال فعالیتم حتی یک فیلم هم 
از اجرای خــودم ندارم که بدانم بازدهی کارم به چه صورت 
بوده اســت؟این هنرمند همچنین درباره مخالفت با اجرای 
ویژه بانوان در برخی از شــهرها می گویــد: اگر قانونی برای 

اجرای بانوان به تصویب می رســد باید در تمام ایران اعمال 
شود و اینگونه نباشد که تهران مجوز بدهد و کرمانشاه نه!

او ادامه می دهد: نمی دانم چرا موســیقی بانوان را در اولویت 
دوم قرار می دهند؟ نباید به این صورت باشد. هنرمندان مرد 
زیادی از جدا کردن کنسرت زنان و مردان ناراضی هستند؛ 
زیرا معتقدند که مرد و زن مکمل یکدیگر هســتند و شرایط 
باید به گونه ای باشد که بتوانند با هم کنسرت برگزار کنند. 
ولی با همه باید شــرایطی محیا باشد تا خوانندگان زن نیز 
بتوانند عرض اندام کنند و استعداد و هنرنمایی خود را نشان 
دهند. اکنون خوشبختانه این شرایط برای ما مهیا شده است 
و هم اینکه یک خانم بتواند به طور مســتقل برای خودش 
گروهی داشته باشــد خیلی خوب است.زرنشان درباره یکی 
از دالیل لزوم وجود کنسرت بانوان می گوید: کنسرت بانوان 
به خانم هایی که در آن حضور پیدا می کنند، روحیه و انگیزه 
می دهد؛ چراکه آنهــا از کارهای روزمره ای مانند خانه داری، 

بچه داری و مشکالت زندگی خسته هستند. 
این هنرمند می گوید که حضور بانوان در جشنواره موسیقی 
فجر باید جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و حتی به مرحله ای 
برسد که بانوان در سال های آینده بتوانند جشنواره مستقلی 

برای خود داشته باشند؛ مثال جشنواره »گل یاس« هر سال 
در تــاالر وحدت برگزار می شــد ولی پس از یک دوره آن را 

منحل کردند. 
تصریح می کند: جشنواره »گل یاس« برای معرفی هنرمندان 
زن مفید بــود. همچنین خانم های زیــادی از اجراهای آن 
اســتقبال می کردند؛ چراکه در سالن از لحاظ  مختلف مانند 

پوشش راحت بودند. 
هر بار حذف شدن بخش بانوان از جشنواره چه آسیب هایی 
را وارد می کنــد؟ می گوید: زمانی که مدام در ذوق کســی 
بزنید باعث دلزدگی او خواهید شــد، حال هر چقدر هم که 
آن فرد خالقیت داشــته باشــد و بخواهــد کار خود را ارائه 
دهد. به دلیل وجود مشــکالت برای اجرای بانوان، خیلی از 
هنرمندان زن ترجیح می دهند در خارج از کشور اجرا کنند. 
این مشکالت گاهی حتی باعث خارج شدن بانوان از دنیای 
هنر موسیقی می شود. ولی اگر بانوان بدانند امیدی هست و 
از آنها پشــتیبانی می شود، کارهای بهتری ارائه خواهند داد 
و تالش بیشتری برای رقابت با هنرمندان مرد خواهند کرد.
بــه او می گوییم کــه امســال در بین ۹۰ اجــرای جدول 
برنامه های جشنواره موسیقی فجر، پنج اجرای بانوان داریم. 
آیا این تعداد با توجه به بضاعت موسیقی بانوان کافی است؟ 
پاســخ می دهد: نه خیلی کم است؛ چون هنرمند زن زیادی 

در ایران فعالیت می کنند. حداقل می شد ۱۵ اجرا باشد.
»با چه دیدگاهی در جشنواره شرکت کردید؛ در شرایطی که 
برخی به علت اتفاقات اخیر، جشنواره را تحریم یا اجرایشان 

را لغو کردند؟«
 اعتقاد داشتم که همه باید در جشنواره شرکت داشته باشیم. 
امسال نخستین تجربه حضور ما در جشنواره بود و از طرفی 
پیش از این اتفاقات تصمیم به شرکت در جشنواره گرفتیم 
که پذیرفته شدیم. موســیقی عرصه حرف زدن، تبادل نظر 
و مراودات فرهنگی اســت؛ به همین دلیل می خواســتیم با 
حضور در این جشنواره کار خود را نسبت به دیگر گروه های 
جشــنواره محــک بزنیم، بــا هنرمندان شــهرهای دیگر و 
بین الملل آشنا شــویم و با دیگر گروه های داخلی حتی کار 

کنیم. 
او در پایان می گوید: تحریم کردن کار درســتی نیســت و 
باعث می شــود که بهترین ها عرصــه را خالی کنند و جای 
آنها با افراد مناســبی پر نشود. می توان با زبان هنر خیلی از 

گرفتاری ها و مشکالت مردم و جامعه را عنوان کرد.
اعضای گروه »چریکه ســنه« شــامل لعیا طبیبــی نوازنده 
کمانچه، شیبا صادقی نوازنده تار، روژینا وحیدی پور نوازنده 
دف، مونــا موالیــی نوازنده دهــل و دایره، شــادی غالمی 
خواننده، آزیتا ابراهیمی همخوان هستند و شرمین زرنشان 

نوازنده سنتور، قانون و سرپرست گروه است.

چرا آقایان می توانند ولی بانوان نه؟
گفت وگو با سرپرست گروه »چریکه سنه« در جشنواره موسیقی فجر

انتشار »چرا او؟« و کتاب هایی 
درباره فلسفه و خدا

ترقی اقتصادی : ترجمه کتاب های »کوانتوم، فلسفه و 
خدا«، »بیگ بنگ، فلسفه و خدا« و »چرا او؟« منتشر شد. 
کتاب »کوانتوم، فلسفه و خدا« نوشته جانر تاسالمان با 
ترجمه شیما حاجی حسینی  در ۲۸۸ صفحه با شمارگان 
۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان در انتشارات سایالو 
عرضه شده است.در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: 
بر اساس فیزیک نیوتنی در قرن بیستم، جهان از قوانین 
قطعی و موجبیتی پیروی می کرد و نه تنها نحو مداخله 
خدا در چنین جهان جبرانگارانه ای، بلکه امکان مداخله 
خدا در این سیستم بسته نیز، تا حد زیادی مورد تردید 
قــرار گرفته بود. با ظهور نظریه کوانتوم، پیش فرض های فیزیک نیوتنی تماما فرو ریخت 
و پدیده هایی همچون »عدم قطعیت« نشــان داد که جهان از ســاختاری ناموجبیت گرا 
برخوردار اســت. از آن پس، مسئله نحوه مداخله خدا در جهان و نیز عملکرد خداوند در 
پرتو این نظریه بررســی شــد و فعل خداوند در سایه این نظریه علمی، نقشی پررنگ به 
خود گرفت.دکتر جانر تاســالمان در این کتاب به بررسی پیامدهای  فلسفی بسیار مهم 
ناشی از این نظریه می پردازد و مسائلی هم چون فاعلیت الهی، معجزات، شر و اراده آزاد را 
در پرتو نظریه کوانتوم بررسی می کند. همچنین کتاب »بیگ بنگ، فلسفه و خدا« نوشته 
جانر تاسالمان با ترجمه رامین کریمی ثالث در  ۳۰۴ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 
بهای ۴۲ هزارتومان در نشــر یادشده منتشر شده است. در پشت جلد کتاب نوشته شده 
است: آیا نظریه انفجار بزرگ درست است؟ نظریه بیگ بنگ به لحاظ فلسفی و از دیدگاه 
ادیان به تأیید کدام نتایج می انجامد؟ آیا خدا وجود دارد؟ ایا وجود خدا با داده های علمی 
و دالیل عقلی و منطقی و منطقی اثبات می شود؟ به راستی، آیا قوانین علمی، تشکل های 
جهانی تمام جانداران، تصادفی به وجود آمده اند یا محصول آفرینشی هوشمندانه هستند؟  
پاسخ هایی که به فراخور این پرسش ها داده  خواهد شد؛ در این که به چه چیز باور داشته 
باشیم و نیز، در خصوص این که حیات مفهومی دارد یا خیر، نتایج مهمی به همراه خواهد 
داشت. تئوری بیگ بنگ با نشان دادن وجود نیستی پیش از هستی و تولد جهان از عدم به 
عنوان بزرگ ترین اکتشاف علمی قرن لقب گرفته است. جانر تاسالمان در این کتاب با بیانی 
شگفت آور به یکپارچگی حوزه فلسفه، علم و دین می پردازد و نتایج مسحورکننده ای را که 
از بررســی یکپارچه این تئوری در حوزه های علم مدرن، فلسفه و تئولوژی )خداشناسی( 
به دست می آید، پیش  روی خوانندگان می نهد. دیگر کتاب نشر سایالو، »چرا او؟« نوشته 
هلن فیشر با ترجمه صدیقه فرهادی است که در ۳۶۸ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و 

قیمت ۵۰ هزارتومان در دسترس عالقه مدان قرار گرفته است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: چرا عاشق شخص خاصی می شویم؟

هلن فیشر به عنوان نورولوژیست و محققی برجسته در حوزه عشق رمانتیک در این کتاب 
آموزنده به این پرسش پاسخ می دهد.

او در این کتاب نشان می دهد که هر یک از ما به دلیل ترکیب ژنتیکی و نظام شیمیایی 
متفاوتی که در مغزمان عمل می کند، یکی از چهار هورمون اصلی دوپامین، ســروتونین 
تستوســترون و استروژن را بیشتر ترشــح می کنیم. او چهار تیپ شخصیتی جستجوگر 
سازنده، هدایتگر و مذاکره کننده را نماینده سطوح باالی هر یک از این هورمون ها می داند 

و به تفصیل به تبیین هریک از این شخصیت ها می پردازد.
هلن فیشر نشان می دهد که ما به عنوان نماینده یکی از این تیپ های شخصیتی، جذب 

افرادی می شویم که مکمل ویژگی های پایدار شخصیتی ما باشند.

 آد  م های  خوب کتاب 
می خوانند   و قهوه می خورند  

کافه کتاب 


