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نرخ تعادلی دالر کمتر از ۴۰هزار تومان است
تسنیم: یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ تعادلی دالر از کانال 
۴۰هزار تومان هم کمتر است و باز هم نرخ فعلی جای کاهش دارد 
با این حال حتی اگر روی ۴۰هزار تومان هم متوقف بماند، باز هم به 
قیمت تعادلی نزدیک خواهد بود. عضو هیات علمی دانشکده مدیریت 
و اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: چند 
متغیر در اقتصاد ایران نشان می دهد که دالر 6۰هزار تومانی برای 
اقتصاد ایران انحرافی و غیر واقعی اســت. وحید شقاقی شــهری با 
تاکید بر اینکه باید این خط پایین می آمد و به تعادل می رسید، ادامه 
داد: نرخ 6۰هزار تومانی برای دالر بســیار شکننده بود و چند اقدام 
مناسب از ســوی بانک مرکزی انجام شد که سبب تعدیل نرخ دالر 
شــد. اول اینکه بانک مرکزی پذیرفت که دالر آزاد وجود دارد. دوم 
اینکه در بازار آزاد دالر مداخله و مرکز مبادله ارز و طال را راه اندازی 
کرد. در کنار این موارد، انتقال ارز صادرکنندگان غیرنفتی به مرکز 
مبادله و حذف قیمت دســتوری و اجازه عرضه ارز صادراتی در این 
مرکز به نرخ کشف شــده نیز در کاهش قیمت موثر بود. کارشناس 
اقتصادی به سیاست دیگر بانک مرکزی مبنی بر تامین بخش عمده 
ارز مورد نیاز کشور از مرکز مبادله اشاره و تصریح کرد: مساله دیگری 
که در کاهش نرخ ارز موثر بود، کاهش انتظارات تورمی به واسطه 
بهبود روابط با عربستان بود که نقش مهمی در منطقه و در رهبری 
کشورهای عربی دارد. همچنین گزارش مثبت آژانس که از ارجاع 
پرونده ایران به شــورای امنیت جلوگیری کرد در کاهش انتظارات 
تورمی موثر بود. به گفته شقاقی شهری، تمرکز مدیریت بازار ارز در 
بانک مرکزی، کاهش تنش ایران با آژانس انرژی هسته ای و بهبود 
روابط با عربستان دست به دست هم دادند تا حباب 2۰هزار تومانی 

دالر تخلیه شود. 

بامک، خدمتی نو به خانواده شهدا و ایثارگران
دنیای اقتصاد: دو شعبه بازار مشترک کوثر )بامک( 22اسفند۱۴۰۱ 
با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
افتتاح شد. امروز فراگیری چتر امنیت غذایی، یکی از شاخص های مهم 
توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. جوامعی که امنیت غذایی 
مطلوبی دارند بالطبع از رفاه عمومی و بهداشــت روانی مناسب تری 
برخوردارند. باالتر از این، وقتی مولفه هایی همچون هوشمندسازی، 
نوآوری، مولدسازی و استعدادیابی نیز به شاخص های رفاه عمومی 
افزوده شود، می توان انتظار یک توسعه پایدار را برای یک جامعه تصور 
کرد. با این مقدمه مختصر شاهد هستیم که جامعه ایران سال هاست 
که با چالش تحریم های اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی، غذایی 
و غیره... مواجه است. در این میان، بسیاری از بخش های تولیدی با 
مشکل جدی روبه رو شدند؛ اما تعدادی هم توانسته اند از تهدیدها و 
چالش ها، فرصت های چشمگیری برای رشد و خودکفایی ایجاد کنند. 
نمونه این بخش های موفق، سازمان اقتصادی کوثر است که مسیر 
رشد و توسعه اقتصادی را برای خود و ۳۷شرکت تابعه خویش هموار 
کند.هدف این بازارگاه، درمرحله نخســت، خدمت به خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران تهران است تا برخی کاالهای فروشگاهی و مصرفی را 
مستقیم از کارخانه به خانه ایشان ارسال کند.در این بازار تازه تاسیس، 
دکتر قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، فعالیت های سازمان اقتصادی کوثر را الگو و نمونه بارز 
کارهای جهادی در کشور دانســت و گفت: بنیاد شهید ایده و امانت 
ماندگار حضرت امام خمینی)ره( است و امروزه سازمان اقتصادی کوثر 
میراث دار و امانتدار این ایده ماندگار است. قاضی زاده هاشمی با اشاره 
به نام گذاری 22اسفند به نام شهدا افزود: افتتاح بازاری که منفعت آن 
مستقیم به خانواده شهدا و جامعه ایثارگران می رسد بسیار مبارک 
است و شایسته اســت که نمونه های این بازار در شهرهای دیگر نیز 
راه اندازی شود. او روحیه جهادی مدیران عامل سازمان اقتصادی کوثر 
و کشت و صنعت شریف آباد را عامل مهمی در موفقیت های اقتصادی 
توصیف کرد و گفت: اینکه کاال و خدمات را مســتقیم از کارخانه به 
خانه شهدا و ایثارگران می رسانید، بسیار ارزشمند و عامل تکریم این 
خانواده ها در سطح جامعه است. قاضی زاده هاشمی در پایان سخنانش 
از تالش و تشریک مساعی مدیران سازمان اقتصادی کوثر و مدیران 
عامل شرکت های تابعه این ســازمان در جهت حمایت و خدمت به 
خانواده های شهدا و ایثارگران قدردانی کرد. در ادامه، ناصر فخاری، 
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، خبر تکرار عملیاتی شدن »اقتصاد 
رهنما« را اعالم کرد و گفت: با افتتاح نخستین بارانداز تامین کاالی 
سامانه بامک، اقتصاد رهنما در واقع بار دیگر کلید خورد و عملیاتی 
شد. این مدیر اقتصادی با اشاره به تقارن مبارک راه اندازی این بازار با 
روز شهدا افزود: اقتصاد رهنما شامل پنج بخش رفاه، هوشمندسازی، 
نوآوری، مولدسازی و استعدادیابی است. او تصریح کرد: جامعه هدف 
سامانه بامک شامل صدهزار خانواده شــهید و ایثارگر است که در 
مرحله اول به صورت آزمایشی ۵۰۰۰کارت و کیف پول الکترونیکی را 
میان خانواده های شهدا و ایثارگران توزیع می کند. فخاری ادامه داد: 
خانواده هایی که کارت الکترونیکی را دریافت کرده اند از فردا سه شنبه 
2۳اسفند می توانند اقدام به خرید کاالی مورد نظر خود کنند. مبلغ 
شارژ کارت ها در ابتدا حداقل ۵۰۰هزار تومان و حداکثر یک میلیون 
تومان اســت. قیمت کاالهای موجود در بامک نیــز برابر با قیمت 
کارخانه است که خانواده ها با ســفارش اقالم مورد نیاز خود، کاالی 
خریداری شده را می توانند در خانه خویش تحویل بگیرند. در بخش 
دیگری از این مراسم، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد، 
این مجموعه تولیدی را در زمره یکصد شرکت کشت و صنعت برتر 
جهان و در زمره تراز جهانی برشمرد. غالمی افزود: با حمایت سازمان 
اقتصادی کوثر، امروزه شاهد این هستیم که کشت و صنعت شریف آباد 
یکی از برترین شرکت های تولیدی و سودآور کشور شده است. این 
فعال اقتصادی ادامه داد: توجه به پنج محور اصلی اقتصاد رهنما یعنی 
رفاه، هوشمندسازی، نوآوری، مولدسازی و استعدادیابی باعث شده 
است کشت و صنعت شریف آباد مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با 

موفقیت طی کند. 

تقدیر  بانک سامان از  سرآمدان اقتصادی
دنیای اقتصاد: بانک سامان از موسسات اقتصادی فعال و نوآور 
کشــور با اعطای تندیس »آرش صنعت ایــران« تقدیر کرد. به 
گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف پاسداشت و تقدیر از 
موسسات و بنگاه های اقتصادی کشور در سال۱۴۰۱ به 69شرکت 
سرآمد در حوزه تولید و خدمات تندیس آرش صنعت ایران را اعطا 
کرد. براین اساس، معیار انتخاب این شرکت ها و اعطای تندیس 
آرش به آنان، در مرحله نخســت فعالیت خصوصی و همچنین 
رتبه بندی بر اساس فعالیت تولیدی و خدماتی و میزان سوددهی 
بوده است. 69شرکت انتخاب شده برای دریافت این جایزه، در 
حوزه های غذا، دارو، بسته بندی، سلولزی، آرایشی و بهداشتی، 
نفت و گاز، فناوری اطالعات، پخش و خرده فروشی، لوازم خانگی، 

معدنی، کاالهای اساسی، فوالد و گردشگری فعال هستند.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران: 
هر ایرانی دارای رتبه اعتباری می شود

دنیای اقتصاد: امتیاز اعتباری، معیاری است مبتنی بر داده  که برای 
محاسبه ریسک اعتباری اشخاص به کار می رود. این امتیاز با استفاده 
از متغیرهای رفتاری فرد نظیر بازپرداخت اقســاط، چک برگشتی 
و... در تالش است تا احتمال عدم ایفای تعهدات یا عدم بازپرداخت 
اقساط توسط شخص را اندازه گیری کند. مدیرعامل شرکت مشاوره 
رتبه بندی اعتباری ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: تاکنون امتیاز 
اعتباری اشخاص فقط براساس داده های محدودی از شبکه بانکی 
استخراج می شــد، اما درحال حاضر در تالش هســتیم تا با ایجاد 
تنوع در داده ها و افزایش سطح پوشش اطالعات از اشخاص، امتیاز 
اعتباری را با مدل و رویکردی نوین براي افزایش دقت پیش بینی و 
ضریب پوششــی باالتر از وضعیت فعلی، در جامعه ارائه کنیم. رضا 
قاسم پور با بیان اینکه مدل جدید امتیاز اعتباری با رویکردی نوین و 
ضریب پوشش باال در بهار سال۱۴۰2 به بهره برداری خواهد رسید، 
افزود: درحال حاضر رویکرد امتیاز اعتباری تنها براساس داده های 
سنتی یعنی اطالعات تسهیالت بانکی اشخاص بنا نهاده شده است. 
این در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از 
داده های غیربانکی یا اصطالحا جایگزین در محاسبه امتیاز اعتباری 
استفاده می شــود. او یادآورشــد: این موضوع عالوه بر ارائه  ارزیابی 
کامل تری از اشخاص، منجر به این خواهد شد تا اشخاص بیشتری در 
جامعه دارای امتیاز اعتباری شوند و بعضا در برخی از کشورها ضریب 
پوشش امتیاز اعتباری به باالی 9۵درصد نیز رسیده است. مدیرعامل 
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در ادامه به نقش سازمان ها 
و شرکت های مختلف در این خصوص اشاره کرد و گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شده، مقرر شد تا شاخص های مورد استفاده در مدل 
امتیاز اعتباری از 2۰شاخص به 2۴8شاخص افزایش یابد و با حمایت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اقالم اطالعات متنوعی شامل اطالعات تسهیالت و تعهدات بانکی، 
چک، کارت اعتباری، اطالعات مالیاتــی و گمرک، بیمه، اطالعات 
قضایی و محکومیت های اشــخاص، اطالعات واردات و صادرات و 
بازرگانی اشخاص، جرایم راهنمایی و رانندگی، اطالعات مرتبط با 
کسب وکارهای فعال در حوزه فروش اقســاطی )نظیر لندتک ها و 
BNPLها(، قبوض سازمان های خدماتی نظیر آب، برق، گاز و تلفن و 

همچنین اپراتورهای تلفن همراه در حال جمع آوری است. 
به گفته قاسم پور، خوشبختانه با حمایت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این اطالعات 
جمع آوری شد و نسخه اول مدل امتیاز اعتباری در حال نهایی سازی 
اســت و قصد داریم در بهار سال۱۴۰2 از نســخه اول مدل مزبور 
رونمایی کنیم. او درخصوص اهمیت به کارگیری رویکردهای نوین 
در مدل ســازی و اقدامات توســعه ای که در این رابطه انجام شده 
است، افزود: شرکت مشــاوره رتبه بندی اعتباری ایران از آبان ماه 
سال۱۴۰۱ اقدام به تقویت تیم مدل ســازی خود از طریق جذب 
نیروهای متخصص و با دانش فنی و همچنین با مشاوران ایرانی با 
دانش بین المللی و استادان مطرح در کشور همکاری کرده است. در 
این رابطه مطالعات بسیار گسترده ای از مدل های به کار گرفته شده 
در شــرکت های مطرح بین المللی نظیر فیکو، ونتیج، اکسپریان، 
اکویفکس، شــوفا و... صورت پذیرفته و پروژه مدل سازی شرکت 
به گونه ای برنامه ریزی شده اســت تا از چند روش مطرح مبتنی بر 
هوش مصنوعی در ساخت مدل استفاده شــود و بهترین روش از 
میان آنها انتخاب شود. قاســمی با بیان اینکه تمهیدات الزم براي 
استفاده از اطالعات جایگزین با هدف افزایش ضریب پوشش امتیاز 
اعتباری در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این موضوع به صورت 
ویژه درخصوص افرادی اهمیت دارد که تاکنون هیچ گونه ســابقه 
دریافت تسهیالت در شبکه بانکی نداشته اند یا جزو قشر جوان جامعه 
محسوب می شوند تا بتوانند از این پس از طریق این رویکرد نوین 
دارای امتیاز اعتباری شوند. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی 
اعتباری ایران افزود: در ســاخت مدل امتیاز اعتباری جدید ضمن 
حفظ ویژگی توضیح پذیری )که یکی از الزامات مدل سازی اعتباری 
در سطح ملی است( تالش می شود تا دو فاکتور دقت و پوشش، از 
افزایش چشمگیری نسبت به مدل موجود برخوردار باشد. از سویی 
دیگر در راستای بهبود ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب از مدل امتیاز 
اعتباری جدید، طی چندماه اخیر اقدامات مناســبی درخصوص 
تامین زیرساخت های سخت افزاری و شبکه شرکت صورت پذیرفت.
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پیـرو آگهـى منتشـره در روزنامـه دنیاى اقتصاد به شـماره 5685 مورخ 1۴۰1/12/13 در خصـوص برگزارى مجمع عمومى 

عـادى سـالیانه صاحبـان سـهام سـال مالـى 1۴۰1/۰9/3۰، بـه اطـالع کلیه سـهامداران محترم شـرکت سـرمایه  گذارى 

اقتصادنویـن (سـهامى عـام) مى رسـاند تاریـخ برگـزارى مجمع عمومى عادى سـالیانه از سـاعت 9 صبح روز پنجشـنبه 

مـورخ 1۴۰1/12/25 بـه سـاعت 9 صبـح روز یکشـنبه مـورخ 1۴۰1/12/28 تغییر یافت. در خصوص سـایر موارد و دسـتور 

جلسـه تغییرى ایجـاد نگردید.
هیات مدیره شرکت سرمایه گذارى  اقتصاد نوین

شماره ثبت 26۷2۳۳

آگهی اص�حی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (تغییر روز برگزاری)

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام) 
به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱

آگهی دعوت به عضویت در هیأت 
مدیره شرکت بیمه رازی(سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۰۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۱۰۳

در اجرای تبصره ماده 29 اساسـنامه شـرکت بیمه رازی، بدینوسـیله از 
کلیه سـهامداران حقیقی که داوطلب عضویت در دوره آتی هیأت مدیره 
شـرکت بیمـه رازی می باشـند دعـوت بـه عمـل می آیـد حداکثـر ظـرف 
مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی، اعـالم داوطلبـی خـود را 
بـه  همـراه تأییدیـه کتبـی دارنـدگان حداقـل ۵ درصـد سـهام شـرکت 
بیمـه رازی جهـت بررسـی و احـراز صالحیـت حرفـه ای آنها توسـط بیمه 
مرکزی جمهوری اسـالمی ایران به دفتر مدیر عامل شـرکت به نشـانی 
تهـران، خیابـان گانـدی جنوبـی، کوچـه سـیزدهم، پـالک ۱۴، طبقه ۱۱ 

یـا کدپسـتی ۱۵۱۷۷۵۳8۱۱ تحویـل نمایند.
مدیرعامل شرکت بیمه رازى

دنیای اقتصاد- گروه اقتصاد بین الملل: بانک 
سیلیکون ولی با انباشت اوراق قرضه بلندمدت، 
شــرط خطرناکی بر پایین ماندن نرخ های بهره 
بسته بود که در نهایت منجر به ورشکستگی آن 
شــد. هرچند که این اتفاق به سهامداران ضربه 
مهلکی زد و دارنــدگان اوراق قرضه را متحمل 
ضررهای زیادی خواهد کرد؛ ولی شکست سیستم 
مالی محسوب نمی شود، بلکه شکست تجارتی 
اســت که معایب متعدد کارکردی آن در نهایت 

باعث نابودی این کسب وکار شد.
اکونومیست در مقاله ای به عواقبی که در پی این 
اتفاق رخ داد و نقص های معماری بانکداری آمریکا 
را آشکار کرد، پرداخته اســت. براساس تحلیل 
این نشریه، بانک ســیلیکون ولی احتماال دارایی 
کافی برای جبران ضرر ســپرده گذاران داشــت 
و آنها می توانســتند هرچند با »وقفه طوالنی«، 
تمام یا تقریبا تمام پول خود را پس بگیرند. این 
وقفه اما باعث شــد که بســیاری از شرکت های 
فناوری با بحران مالی مواجه شوند. به عنوان مثال 
سرمایه نزدیک به ۵۰۰میلیون دالری روکو، غول 
استریمینگ، نزد ســیلیکون ولی قرار داشت. در 
پی خبر ســقوط، صنعت فناوری دچار مشکل 
بزرگی شد و دومینیویی از اخراج و ورشکستگی در 
سرتاسر این صنعت به راه افتاد. به نظر می رسد که 
نهادهای مالی و دولت آمریکا ترس این را داشتند 
که سپرده گذاران اعتماد خود را به بانک های دیگر 
نیز از دست بدهند و منجر به مشکل بزرگ تری 
شــود، به همین صورت بود که در ۱2مارس آنها 
تمام سپرده های سیلیکون ولی را تضمین کردند. 
در ادامه اما اگر فروش دارایی های این بانک جبران 
سرمایه سپرده گذاران را پوشش ندهد، صندوق 
شــرکت بیمه فدرال که توســط کلیه بانک ها 
تامین مالی می شــود، مســوولیت جبران زیان 
سپرده گذاران را به عهده خواهد گرفت. به بیانی 
دیگر، صنعت بانکداری آمریکا به دلیل بی احتیاطی 

یک موسسه جریمه بزرگی پرداخت خواهد کرد.
فدرال رزرو بــرای حمایت از ســایر بانک ها، 
شرایط بسیار ســخاوتمندانه ای را در نظر گرفته 
است. برنامه جدیدی آماده شده است تا وام های 
تضمین شده در برابر اوراق خزانه بلندمدت و اوراق 
بهادار با پشتوانه وام مسکن مانند اوراقی که بانک 
سیلیکون ولی از آنها استفاده کرده بود، ارائه شود. 
وام های ارائه شده توسط بانک مرکزی، بر ارزش 
بازار اوراق بهاداری که به عنوان وثیقه ارائه می شود، 
تاثیر می گذارد. به همین دلیل فدرال رزرو وام هایی 
تا سقف ارزش اسمی اوراق بهادار ارائه خواهد کرد 
که برای اوراق قرضه بلندمدت می تواند تا بیش از 
۵۰درصد باالتر از ارزش بازار ارزش گذاری شود. 
اعمال چنین سیاست هایی تضمین می کند که 
بانک دیگری با ســبد اوراق قرضه مشــابه بانک 
سیلیکون ولی دسترســی کافی به پول نقد برای 

پرداخت به سپرده گذاران خواهد داشت.
اگرچه ضمانت ســپرده با توجه به اندازه بانک 
سیلیکون ولی اجتناب ناپذیر بود، منطقی به نظر 
می رســد که بدهی کل آن به طور کامل توسط 
دارایی های خود بانک ســیلیکون ولی پوشش 
داده شود. اما چنین وضعیتی در قبال کل بانک ها 
در نظام بانکــی صدق نمی کنــد و نمی توان به 
حمایت سخاوتمندانه نقدینگی فدرال رزرو برای 
سرتاسر سیستم چشم امید داشت. کاهش قیمت 
سهام بانک ها تا حدی منعکس کننده آگاه شدن 

سرمایه گذاران از خطراتی است که نگهداری اوراق 
قرضه بلندمدت برای ســودآوری ایجاد می کند. 
اگرچه زیان های تحقق نیافته بانک سیلیکون ولی 
برای از بین بردن سرمایه آن کافی بود، اما به سایر 
بانک ها فرصتی برای رسیدگی به بدهی داده است.

منطقی به نظر می رســد که در این شــرایط 
فدرال رزرو در مقابل وثیقه خــوب وام دهد تا از 
شیوع ترس در نظام بانکی جلوگیری کند. با این 
حال باید در نظر داشــت که این کار غیرضروری 
اســت و به نوعی پرداخت یارانه به ســهامداران 
بانک هاست. اگرچه پشتیبانی فدرال رزرو احتماال 
از سقوط بانکداری جلوگیری می کند، اما باید این 
نکته را در نظر گرفت که سیاستگذاران هرگز نباید 
اجازه می دادند کار به جایی برسد که نیاز به چنین 

مداخالت فوق العاده ای باشد.
شکست بانک ســیلیکون ولی، هرچند شوک 
بزرگی وارد کرد، ولی تا حدی غیرقابل اجتناب بود. 
این بانک از قوانین بی شماری که برای جلوگیری 
از شکست بانکی طراحی شده است، معاف بود. 
پس از بحران مالی، قانون »داد-فرانک« آمریکا 
بانک هایی را که بیــش از ۵۰میلیارد دالر دارایی 
دارند، ملزم  کرد تا مجموعــه ای از قوانین جدید 
را دنبال کننــد. از جمله قوانین ایــن بود که در 
صورت شکست، بانک ها برای حل وفصل منظم 
مشــکالت به وجودآمده برنامه ریزی کنند. امید 
این بود که ترکیبی از ضربه گیر مالی برای بانک ها 
و برنامه ریزی دقیق از ســپرده ها و سیستم های 
پرداخت مشــتریان محافظت کند و زیان های 
وارده به روشــی منظم به سرمایه گذاران منتقل 
شــود. تنظیم کننده های قوانین همچنین برای 
افزایش سریع سرمایه بزرگ ترین بانک ها از طریق 
تبدیل برخی از بدهی های آنها به سهام برنامه ریزی 
کرده بودنــد. با این حال، در ســال های2۰۱8 و 
2۰۱9، کنگــره و تنظیم کننده هــای قوانیــن 
بانکی از سختگیری ها کاســتند و حتی قوانین 
مربوط به نقدینگی را، به ویژه برای بانک هایی با 
دارایی های ۱۰۰ تا 2۵۰میلیارد دالری، با مقررات 
سبک تری جایگزین کرده بودند. به این صورت 
هیچ گاه برنامــه ی وثیقه ای بــرای بانک هایی با 
اندازه بانک سیلیکون ولی وجود نداشت. این در 
حالی بود که هفته گذشــته تالش های بانک به 
دنبال افزایش سرمایه خود از طریق انتشار سهام 
جدید، با شکست مواجه شد.از منظر اکونومیست، 
بیمه سپرده کامل برای سیستم بانکی می تواند 
منجر به بی تدبیری بیشتری در نظام مالی شود. 
چنین چتر حمایتی بانک ها را تشــویق می کند 
تا ریسک های بزرگ تری را برای افزایش سودی 
که می توانند به سپرده گذاران ارائه دهند، قبول 
کنند. برخی سرمایه گذاران به طمع بازدهی باالتر 
جذب می شوند؛ اما بانک هرگز الزم نیست نگران 
هزینه ای باشــد که به دلیل بی احتیاطی به نظام 

مالی وارد می کند.
ادامه در صفحه 13

بازوی  پژوهشی مجلس چشم انداز روابط با عمان را بررسی کرد

دیپلماسی اقتصادی با همسایه 
آیا سیاستگذاری اشتباه، دو بانک آمریکایی را نابود کرد؟

درس پولی  ورشکستگی بانک ها
دنیای اقتصــاد: مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در گزارشــی به بررسی اقتصاد 
عمــان و فرصت های همــکاری ایــران با این 
کشــور پرداخته اســت. عمان یکی از مهم ترین 
همسایه های جنوبی ایران است که به همراه ایران، 
نقش مهمی در تامین امنیت شــاهراه ترانزیتی 
انرژی دنیا یعنی تنگه هرمز دارد. عمان به لحاظ 
سیاســی به صورت متمرکز اداره و همه راه های 
سیاسی به سلطان یا پادشــاه ختم می شود. این 
کشور به منظور کاهش وابســتگی به نفت روی 
موقعیت جغرافیای خود حساب ویژه ای باز کرده 
اســت. ازاین رو پنج محور گردشگری، خدمات و 
پشــتیبانی، صنعت، ماهی گیری و معدن کاری 
را پیشــران برنامه های میان مدت خود قرار داده 
اســت. بیشــترین حجم تبادالت ایران و عمان 
مربوط به سال2۰۱۷ بوده که به دلیل اعمال مجدد 
تحریم های آمریکا، این میزان به شــدت سقوط 
کرده است. فوالد، قیر و دام زنده بیشترین میزان 
صادرات ایران به عمان را تشکیل می دهند. بخش 
بزرگی از این صادرات از طریق دریا انجام می شود 
که بنادر صحار و السویق بیشترین تبادالت تجاری 
با ایران را فراهم کرده اند. مرکز پژوهش ها پیشنهاد 
داده است که ایران با دقت در سند2۰۴۰ عمان 
و شناخت بخش های پیشــران آن، از یک طرف 
افزایش صادرات غیرنفتی به عمان را در دستور 
کار قــرار داده و ازطرف دیگر بــا اجرایی کردن 
طرح های راهبردی، همانند خط لوله صادرات گاز 
ایران به عمان، مناسبات اقتصادی خود را با این 
کشور عمق ببخشد. همچنین با توجه به اینکه 
نیروهای عمانی از مهارت ها و آموزش های کافی 
برخوردار نیســتند و ۷۷درصد نیروی کار آنها را 
خارجی ها تشکیل می دهند و با توجه به قوت ایران 
در صادرات خدمات فنی مهندسی، شایسته است 
از این فرصت نیز برای افزایش صادرات خدمات 

علمی و فنی به عمان بهره کافی برده شود.

جغرافیای اقتصادی عمان در سال های اخیر �
بررســی آمارها و داده های اقتصادی کشــور 
عمان نشــان می دهد که تبدیل ریــال عمان 
به دالر آمریکا با نرخ برابــری 2/6 دالری انجام 
می شــود. در سال2۰2۰ به دلیل شــیوع کرونا 
و کاهش قیمت نفت، اقتصــاد عمان کوچک تر 
شد و همان طور که شاخص ها نشان می دهند، 
اقتصاد عمان با یک چالش اساســی مواجه شد. 
دولت عمــان برای برون رفــت از این وضعیت و 
برای اینکــه اصالحات ســاختاری انجام دهد، 
یارانه حامل های انرژی را کاهش داد و ازســوی 
دیگر مالیات ارزش افزوده وضع کرد. دولت عمان 
توانســت از محل مالیات ارزش افزوده تا پایان 
سال2۰2۱ بیش از یک میلیارد دالر درآمد داشته 
باشــد. ازســوی دیگر آمارهای بازار کار در این 
کشــور نشــان می دهد که ۴9درصد از جوانان 
عمانی بیکار هستند. ۷۷درصد نیروی کار عمان 
را خارجی ها تشــکیل می دهند. جوانان عمانی 
از یکســو مایل به فعالیت در دسته ای از مشاغل 
نیستند و از سوی دیگر به دلیل دانش، تخصص 
و مهارت پایینی که دارند نمی توانند بسیاری از 
موقعیت های شغلی را تصاحب کنند. به همین 
دلیل آمار بیکاری در این کشور بسیار زیاد است. 
در سال2۰2۱ به دلیل تورم ناشی از کرونا، افزایش 
مخارج زندگی و رکود اقتصادی و کاهش قیمت 
نفت، عمان عمال وارد رکود تورمی شد. از سوی 
دیگر اصالحات ساختاری مانند کاهش یارانه های 
انرژی و وضع مالیات ارزش افزوده، مخارج زندگی 
شهروندان عمانی را افزایش داد. همین موضوع 
باعث اعتراض جوانان بیکار شــد و به اعتراضات 
گسترده در چندین شــهر مختلف عمان منجر 
شد. سلطان عمان بالفاصله عکس العمل نشان 
داد و اعالم کرد که ادارات دولتی و نظامی موظفند 
جوانان را اســتخدام کنند. با این وعده، مردم به 
خانه های خود بازگشتند و دولت نیز در حال عمل 
به وعده های خود است که البته به نظر می رسد این 
شیوه برخورد چندان کارگر نخواهد بود و چون 
اقدام های یکباره و دفعی نظیر استخدام گسترده 
نتایج بلندمدت ندارد، احتماال در آینده باید شاهد 
افزایــش اعتراض ها در عمان بــود. درخصوص 
نفت نیز دولت عمان در چند ســال اخیر قیمت 
هر بشــکه نفت را در بودجه خود بین ۵۷ تا 6۰ 
دالر در نظــر می گرفت؛ ولی بــا کاهش قیمت 
نفت در ســال2۰2۰، دولت این کشــور قیمت 

پیش بینی شده هر بشکه نفت در بودجه 2۰2۱ و 
2۰22 را به ترتیب ۴۵ و ۵۰دالر پیش بینی کرد. 
به همین دلیل عمان بــه دنبال افزایش ظرفیت 
تولید نفت خود است و احتماال در سال های آتی 
میانگین تولید خود را به بیش از یک میلیون بشکه 
در روز افزایش خواهد داد. در سال های گذشته 
بین 2۰۰ تا 2۴۰هزار بشکه در روز برای مصرف 
داخلی کشور اختصاص می یافت و مابقی آن صادر 
می شــد. البته با توجه به افزایش قیمت نفت در 
سال2۰22 به نظر می رســد وضعیت اقتصادی 
دولت عمان رو به بهبودی رفته و کاهش کسری 

بودجه اتفاق افتاده است.

برنامــه توســعه عمــان مبتنی بر ســند  �
چشم انداز2040

اسناد این برنامه های توسعه با توجه به وضعیت 
اقتصادی عمان در دو دهه گذشته تدوین شده اند 
و هدف اصلی آنها تنوع بخشیدن به اقتصاد عمان 
اســت. عمان پس از به قدرت رسیدن سلطان 
قابوس دو سند چشم انداز2۰2۰ و 2۰۴۰ را برای 
خود ترسیم کرد. اهداف سند چشم انداز2۰2۰ 
به میزان قابل قبولی محقق شد. با توجه به اینکه 
سند چشــم انداز2۰۴۰ در زمان حیات سلطان 
قابوس و تحت نظارت و راهبری هیثم بن طارق 
سلطان جدید عمان، نگاشته شد. بنابراین شخص 
سلطان هیثم بیش از هرکس دیگری بر آن مسلط 
است و بر اجرای آن تعصب و اصرار خواهد داشت. 
ازاین رو آشنایی با محورهای اصلی این سند برای 
شناخت مسیر آینده عمان در زمینه های مختلف 
و به خصوص بخش اقتصاد این کشــور اهمیت 
دارد. محورهای اصلی این سند عبارتند از انسان و 
اجتماع، اقتصاد و توسعه، دولت و عملکرد نهادی 
بوده و اهداف سند چشم انداز نیز افزایش نسبت 
حضور شهروندان عمان در بخش خصوصی تا ۴2 
درصد، افزایش سرمایه گذاری خارجی به نسبت 
۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، دســتیابی 
به رشد متوسط ســاالنه 6 درصد، افزایش سهم 
بخش غیرنفتی از تولیــد ناخالص داخلی عمان 
به 9۳درصد، تبدیل عمان به کشوری پیشرفته 
و ارتقای اقتصاد این کشور و استفاده از موقعیت 
جغرافیایی عمان برای تبدیل این کشور به قلب 

راه های تجارت جهانی.

توصیه های سیاستی �
در 2۰ســال اخیر، هرچند تبــادالت تجاری 
بین ایران و عمــان روند صعودی به خود گرفته، 
اما این روند به شــدت پرنوســان و ناپایدار بوده 
است؛ به طوری که از سال2۰۱۷ تا 2۰2۰، ارزش 
مبادالت تجاری ایران و عمان کاهش پیدا کرده 
است. افزون بر این بررسی ترکیب اقالم صادراتی 
ایران به عمان، حاکی از آن است که صادرات ایران 
به عمان غالبا مواد خام و نیمه خام هستند. این 
در حالی است که همســایگان عمان که ممکن 
اســت در برخی بخش ها رقیب ایران به حساب 
آیند، هرکدام به طریقــی در حال تعریف کردن 
مزیت های راهبــردی برای خود هســتند که 
می توانند منافع ایران را در آینده نه چندان دور 
تهدید کنند. مرکز پژوهش ها پیشنهاد می کند 
که ایران با دقت در سند2۰۴۰ عمان و شناخت 
بخش های پیشــران آن، از یک طــرف افزایش 
صادرات غیرنفتی به عمان را در دستور کار قرار 
دهد و ازطرف دیگر بــا اجرایی کردن طرح های 
راهبردی، همانند خط لوله صــادرات گاز ایران 
به عمان، مناسبات اقتصادی خود را با این کشور 
عمق ببخشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی 
کار در عمان از مهارت هــا و آموزش های کافی 
برخوردار نیستند و ۷۷درصد نیروی کار آنها را 
خارجی ها تشــکیل می دهند و با توجه به قوت 
ایران در پرورش نیروی تحصیلکرده و صادرات 
خدمات فنی مهندسی، شایســته است از این 
فرصت نیز برای افزایش صادرات خدمات علمی و 

فنی به عمان بهره کافی برده شود.


