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آيا صندوق هاي سرمايه گذاري
 پاسوز بانک ها مي شوند  

آيا کارآمدي نتيجه تفکيک وزارتخانه ها خواهد شد ؟

 ادغام بانک ها مشکلي را حل نمي کند  

آدرس دولت در اخذ ماليات از بازار مسکن اشتباه است  

مرگتدريجيمسکن

زورآزماييبانکمرکزيبا»پشتوانهنامرئي«
ترقي اقتصادي: بانک مرکزي در تالش براي ساماندهي تعاوني ها و موسسه هاي مالي غيرمجازي 
است که بيش از يک دهه در عرصه اقتصادي کشور بدون اجازه رسمي و با پشتوانه هاي نامرئي تاختند، 
خسارت به بار آوردند و دست بسياري را در حنا گذاشتند.دهه هشتاد خورشيدي را مي توان يکي از 
بي انضباط ترين دوران پولي کشور برشمرد؛ دهه اي که در کنار شکل گيري بانک هاي خصوصي، 

شاهد فرزندان ناميموني هم بود: رشد قارچ گونه تعاوني هاي غيرمجاز و موسسه هاي اعتباري نامعتبر .  
اگر به اين فهرست صرافي هاي غيرمجاز، صندوق هاي قرض الحسنه و شرکت هاي ليزينگ را که 
بدون هيچ نظارتي رشد و نمو کردند، بيفزاييم، عمق آشفتگي در بازار پولي و حتي بازار غيرمتشکل 

پولي بيشتر نمايان مي شود . 

سال 96 ،سال پاياني عمرموسسات غيرمجاز مي شود ؟  

مشروح اين گفتگو را در صفحه پنج بخوانيد
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آيا کارآمدي نتيجه تفکيک وزارتخانه ها خواهد شد ؟
 ضرورت بازمهندسي ساختار

 اقتصادي دولت  

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
دیدگاهدیدگاه

ــد  ــگاه کالن مي توان ــي در ن ــازار بده ــعه ب ــد توس ــر چن ه
ــي تاثيرگــذار باشــد، امــا اگــر  ــازار مال ــر افزايــش کارايــي ب ب
ــه  خصــوص مســئله هدايــت و  ــازار ب الزامــات توســعه ايــن ب
ــول ايجــاد خواهــد شــد .  ــازار ســرمايه و پ ــت نشــود، مشــکالتي در ب ــرخ ســود رعاي ــت ن مديري

ــه  ــد معــادل کل بدهــي هــاي خــود ب ــت مي توان ــون برنامــه ششــم توســعه، دول ــر اســاس قان ب
اشــخاص حقيقــي و حقوقــي کــه تــا پايــان ســال 95 قطعــي شــده يــا مي شــود را به وســيله اوراق 
بهــادار تســويه نمايــد. ايــن اختيــار باعــث توســعه هــر چــه بيشــتر بــازار بدهــي کشــور خواهــد 
شــد. بــازار ســرمايه کشــور کــه به طــور ســنتي بــر پايــه ســهام و معامــالت آن اســتوار بــود، طــي 

ســال هاي گذشــته بــا ورود ابزارهــاي مالــي جديــدي رونــق بيشــتري گرفتــه اســت . 
ــورس و اوراق بهــادار باعــث  ــه فقهــي ســازمان ب ــه اســالمي و تاييــد کميت طراحــي اســناد خزان
ــه اســالمي  ــناد خزان ــده اســت. اس ــي در کشــور ش ــازار بده ــم ب ــش حج ــن و افزاي ــق گرفت رون
ــکاران توســط دولــت شــناخته مــي شــود.  به عنــوان راهــکاري جهــت پرداخــت مطالبــات پيمان
تحليــل بــازار بدهــي بــا توجــه بــه حجــم معنــادار ايــن ابــزار و ادامــه اســتفاده از ايــن ابــزار در 
ســال هــاي آينــده و احتمــاالً »اوراق مصــون از تــورم« منــوط بــه تحليــل ايــن ابــزار و مولفــه هــاي 

اصلــي آن اســت. شــايد اصلــي تريــن مولفــه ايــن اوراق تعييــن نــرخ ســود آن باشــد . 
ــت  ــوان به وســيله فعالي ــه بت ــالم نرخــي اســت ک ــک اقتصــاد س ــورد انتظــار در ي ــازده م ــرخ ب ن
هــاي اقتصــادي بــدان رســيد و مــورد انتظــار اغلــب ســرمايه گــذاران اســت؛ چراکــه ايــن نــرخ بــه 
نوعــي متوســط نــرخ هــاي بــازده و نــرخ مطلــوب در اقتصــاد اســت. نــرخ بــازده مــورد انتظــار جزء 
ــازار  ــرخ در ب ــن ن ــل اســت. اي ــازار بدي ــوان ب ــه عن ــي ســرمايه گذاري در ســهام ب مولفه هــاي اصل
ســهام خــود را در  P/E  صنعــت و يــا ســهام نشــان مــي دهــد کــه در واقــع عکــس بــازده اســت. 
ايــن نســبت يکــي از اصلــي تريــن روش هــاي انتخــاب ســهام در بــازار ســرمايه و شــاخص کليــدي 

در بــرآورد ورود ســرمايه بــه يــک صنعــت و يــا ســهام اســت . 
ــل  ــرخ تنزي ــول(، ن ــازار پ ــرخ ســپرده در شــبکه بانکــي )ب ــي ن ــازده يعن ــرخ ب ــر ســه ن حــال اگ
ــان  ــند، جري ــرا نباش ــر همگ ــا يکديگ ــرمايه ب ــازار س ــازده ب ــرخ ب ــالمي و ن ــه اس ــناد خزان در اس
نقدينگــي بيــن ايــن ســه بــازار از حالــت تعــادل خــارج شــده و بازارهــا را متزلــزل خواهــد کــرد. 
بــه عبــارت ديگــر، رقابــت قيمتــي کنتــرل نشــده )جنــگ قيمتــي( ايجــاد خواهــد شــد. عمــده 
ــازار بدهــي  ــل آنهــا در ب ــه اوراق بدهــي و تنزي ــت در ارائ توجــه سياســت گذاران به خصــوص دول
بايــد متوجــه ايــن مســئله باشــد؛ چراکــه تضــاد منافــع بيــن دولــت به عنــوان بدهــکار و دارنــدگان 

اوراق بدهــي به عنــوان طلبــکار وجــود خواهــد داشــت . 
از طرفــي دولــت مــي خواهــد بدهــي خــود را به وســيله ايــن اوراق در آينــده پرداخــت کنــد و از 
طــرف ديگــر پيمانــکاران درصــدد رســيدن بــه نقدينگــي در زمــان حــال هســتند. ايــن امــر باعــث 
خواهــد شــد نــرخ تنزيــل ايــن اوراق در بــازار بدهــي افزايــش يابــد و بــه تبــع آن نــرخ بازدهــي 
ايــن بــازار افزايــش يابــد کــه منجــر بــه ورود نقدينگــي بــه ايــن بــازار خواهــد شــد کــه ناگزيــر 

رکــود در ســاير بازارهــاي رقيــب را در پــي خواهــد داشــت . 
ــت.  ــب اس ــاي رقي ــا در بازاره ــن نرخ ه ــوازن بي ــاد ت ــل، ايج ــن معض ــري از اي ــکار جلوگي راه
ــه  ــد. از جمل ــور باش ــادي کش ــت اقتص ــورم و واقعي ــي ت ــرخ واقع ــده از ن ــد برآم ــادل باي ــن تع اي
مشــکالت ايجــاد ايــن تعــادل نيــاز بــه نقدينگــي از ســمت بانــک هــا از يــک طــرف و از ســمت 
طلبــکاران دولــت از طــرف ديگــر خواهــد بــود کــه مديريــت آن به وســيله اهــرم هــاي نظارتــي و 

ــود .  ــد ب ــر خواه ــن اوراق ميس ــص اي ــا در تخصي ــدي پيمانکاره اولويت بن
ــت جهــت  ــازار بدهــي توســط دول ــان شــايان ذکــر اســت کــه هــر چنــد بهره گيــري از ب در پاي
ــد  ــي در اقتصــاد کشــور مفي ــدار غيرتورم ــد پاي ــق رش ــد در تحق ــود مي توان ــون خ ــت دي مديري
باشــد، ليکــن بايــد توجــه داشــت کــه عــدم نظــارت دقيــق ايــن بــازار، مي توانــد باعــث انحــراف 
جريــان نقدينگــي شــده و منجــر بــه جنــگ قيمتــي، ســفته بــازي و ايجــاد نرخ هــاي کاذب شــود 

و ســاير بازارهــا را بــه صــورت منفــي تحــت تاثيــر قــرار دهــد . 

  مشکالتي که بازاربدهي براي بازار پول
سرمايه  ايجاد مي کند  

آيا صندوق هاي سرمايه گذاري پاسوز بانک ها مي شوند  

در طول سال هاي گذشته مصوبات   : ترقي اقتصادي 
زيادي از سوي بانک مرکزي ابالغ شده که فضاي بازار 
سرمايه را دچار آشفتگي کرده اما اين رويه از يک سال 
پيش تا کنون تحت تأثير طرح اصالح نظام بانکي شتاب 
بيشتري گرفته است، چراکه نحوه فعاليت بانک ها در بازار 
سرمايه چنان ريشه دار است که هرگونه تغيير در نظام 

بانکي پايه هاي بازار سرمايه را با پس لرزه مواجه مي کند . 
از اين قرار است که اول خرداد ماه بانک مرکزي  ماجرا 
دستورالعمل جديدي را با مصوبه شوراي پول و اعتبار 
به بانک ابالغ کرد که براساس آن فعاليت بانک ها را در 
صندوق هاي سرمايه گذاري ممنوع مي کند اما اين ابالغيه 
در  بانک ها  فعاليت  از  منظور  است  نکرده  که مشخص 
هم اکنون  که  چرا  چيست  سرمايه گذاري  صندوق هاي 
و  بانک ها سپرده مي کنند  در  را  منابع خود  صندوق ها 

بانک ها سرمايه قابل توجهي در صندوق ها ندارند . 
به بيان بهتر، اين دستورالعمل درخصوص سرمايه گذاري 
بانک ها در صندوق هاست و نمي تواند شامل حال فعاليت 
در  بانک ها  چراکه  شود  سرمايه گذاري  صندوق هاي 

صندوق هاي سرمايه گذاري سهم قابل توجهي ندارند بلکه 
بانک ها  در  را  خود  سرمايه  که  هستند  صندوق ها  اين 
مي گذارند .  مديرعامل تأمين سرمايه آرمان با تأکيد بر اينکه 
اين ابالغيه ابهام دارد و تفسير آن صحيح نيست، مي گويد: 
صندوق ها کماکان به فعاليت خود ادامه مي دهند، هيچ 
محدوديتي براي فعاليت صندوق ها ايجاد نشده و نگراني 

براي دارندگان واحدهاي صندوق ها وجود ندارد . 
که  دستورالعمل  اين  درباره  خواجه نصيري  محمودرضا 
سرمايه گذاري بانک ها به عنوان صاحب واحد در صندوق ها 
را ممنوع کرده است، مي گويد: واحدهاي اين صندوق ها 
توسط مردم خريداري مي شود و صندوق ها بخشي از اين 
منابع را در بانک ها سرمايه گذاري مي کنند و محدوديتي 

براي صندوق ها در اين خصوص وجود ندارد . 
صندوق ها منعي براي سرمايه گذاري

 در بانک ها ندارند  
اما مديرعامل کارگزاري بانک سامان، با اشاره به اينکه 
بانک ها در بخش صندوق?ها، سرمايه گذاري قابل توجهي 
انجام نداده اند،گفت: اين بخشنامه صندوق ها را از سرمايه 

گذاري در بانک ها منع نکرده و تفکيک موضوع »سرمايه 
گذاري بانک در صندوق« و »سرمايه گذاري صندوق در 
بانک ها«بسيار حائز اهميت بوده و موجب تفاسير اشتباه 

در بازار سرمايه شده است . 
حميدرضا مهرآور در?باره دستورالعمل جديد بانک مرکزي 
جاري  سال  خردادماه  ابتداي  در  مرکزي  بانک  گفت: 
دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار را در 18 ماده و 
شش تبصره، به منظور کنترل گستره بنگاه داري مؤسسات 
اعتباري و هدايت آنها به ايفاي نقش واسطه  گري وجوه به 
عنوان کارکرد اصلي اين موسسات، به شبکه بانکي ابالغ 
کرد .  به گفته اين کارشناس بازار سرمايه، بانک مرکزي 
اعتباري  موسسات  دستورالعمل، سرمايه گذاري  اين  در 
در  را  غيربانکي(  اعتباري  موسسات  و  بانک ها  از  )اعم 
صندوق هاي سرمايه گذاري منع و تاکيد کرده است که اين 
سرمايه ?گذاري ظرف مهلت مقرر واگذار شود. البته در ماده 
هفت اين دستورالعمل حدودي براي سرمايه گذاري )20 
درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري( در نظر گرفته شده 
است .  وي در تفسير اين دستور العمل، به وظيفه اصلي 
بانک ها اشاره کرد و افزود: يکي از مهمترين وظايف بانک 
ها تامين اعتبارات جهت رشد و شکوفايي و کمک به توليد 
در کشور است؛ حال آنکه اقدام به سرمايه?گذاري و بنگاه 
داري توسط بانک ها، از يک طرف موجب کوچک شدن 
بنگاه?هاي اقتصادي و توليدي کشور شده و از طرف ديگر 
پروژه?هاي سرمايه  اجراي درست  توان  و  پتانسيل  هم 
گذاري به دليل کمبود يا نبود منابع مالي از بين مي رود. 
در نهايت اين موضوع منجر به قفل شدن سرمايه مردم و 
ايجاد فساد مي شد .  مديرعامل کارگزاري بانک سامان اعالم 
اين دستورالعمل توسط بانک مرکزي را به خودي خود 
گامي مثبت دانست و اظهار داشت:اين مصوبه، بانک?ها را 
معطوف به اجراي وظيفه اصلي و ذاتي خود يعني هدايت 
منابع به سمت توليد مي کند.مهرآور، در پاسخ به اين 
سوال که آيا دستورالعمل جديد موجب محدوديت در 
معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري نمي شود، گفت: اين 
مصوبه برخالف تصور اوليه، موجب تالطم در فعاليت هاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري نمي شود؛ چرا که در حال 
حاضر با بخشنامه جديد، خريد يونيت?هاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري توسط بانک ها منوط به حد نصاب?هايي 
مي?شود که اين موضوع عمال مشکل خاصي براي بانک 
?ها، صندوق ها و بازار سرمايه ايجاد نمي کند. وي با اشاره 
به اينکه بانک ها در بخش صندوق ها ، سرمايه گذاري 
قابل توجهي انجام نداده اند، گفت: اين بخشنامه صندوق 
ها را از سرمايه گذاري در بانک ها منع نکرده است تفکيک 
موضوع »سرمايه گذاري بانک در صندوق« و »سرمايه 

گذاري صندوق در بانک ها«بسيار حائز اهميت است که 
موجب تفاسير اشتباه در بازار سرمايه شده است. مهرآور در 
ادامه به ماده سه دستورالعمل و مهلت قانوني بانک مرکزي 
به بانک ها اشاره کرد و ادامه داد: البته در ماده سه اين 
دستورالعمل آمده مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر 
ظرف مدت سه سال از زمان الزم االجرا شدن قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، سهام 
تحت تملک خود و شرکت هاي تابعه را در بنگاه هايي که 

فعاليت هاي غير بانکي انجام مي دهند واگذار کند . 
 اثر مخرب بخشنامه بانک مرکزي

 تنها به يک شرط
يک کارشناس بازار سرمايه در خصوص بخش نامه جديد 
بانک مرکزي گفت: اگر اين بخش نامه بر الزام صندوق ها 
بر خروج از سپرده گذاري در بانک ها تاکيد مي کرد، شاهد 

تغيير عملکرد صندوق هاي با در آمد ثابت مي بوديم . 
حسام الدين جعفري ندوشن به بخش نامه بانک مرکزي 
مبني بر خروج بانک ها از صندوق هاي سرمايه گذاري 
اشاره کرد وگفت : علي رغم واکنش هاي مطرح شده  در 
خصوص اين  بخش نامه  به دليل اينکه بانک ها در اين 
صندوق ها، سرمايه گذاري ندارند تاثير قابل مالحظه اي  را 

بر بازار سرمايه و بازار بدهي شاهد نخواهيم بود . 
وي ياد آور شد:حضور بانک ها ممکن است در بخش کمي 
از سهام اين صندوق ها  باشد، اما منابعي از بانک ها به اين 

صندوق ها وارد نشده است . 
معاون عمليات کارگزاري بانک ملي تصريح کرد: آنچه قابل 
ذکر است اينکه  عمدتا اين صندوق ها در بانک ها سرمايه 
گذاري کرده اند، از اين رو اگر بخش نامه مبني بر الزام 
صندوق ها بر خروج از بانک ها مطرح شود بر روي عملکرد 

صندوق هاي با در آمد ثابت اثر گذار خواهد بود . 
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه رابطه بانک ها 
از جذب  ناشي  عمدتا  ثايت   درآمد  با  هاي  و صندوق 
منابع مردم توسط صندوق ها با همکاري شعب بانک ها 
است،خاطرنشان کرد: در واقع صندوق هاي با در آمد ثابت 

خود ابزاري در جذب منابع براي بانک ها هستند . 
بانک مرکزي  نگراني درباره فشار هاي  اما  اين،  با وجود 
بيشتر  روزبه روز  عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري  بر 
مي شود چرا که بانک مرکزي معتقد است انتشار اوراق 
سال  در  سرمايه گذاري  صندوق هاي  عملکرد  و  بدهي 
گذشته مانع از آن شد که برنامه هاي کاهش نرخ سود 
بانکي به سرانجام برسد .  اين موضوع را حتي رئيس کل 
بانک مرکزي در ابتداي سال جاري در مراسم افتتاحيه 
نمايشگاه بورس، بانک و بيمه هم خطاب به مسئوالن بازار 

سرمايه صراحتا اعالم کرد . 

اخذ  کارشناسان  بيشتر  عقيده  به   : اقتصادي  ترقي 
ماليات از بازار مسکن در زمان رکود باعث اغماي بيشتر 
اين بازار خواهد شد. اگرچه اين کارشناسان اخذ ماليات 
از مسکن را واجب مي دانند، اما معتقدند بازار کنوني هيچ 
سنخيتي با بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي مبني 
بر اخذ ماليات 10درصدي از درآمد اشخاص حقيقي و 
حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را 
مقررشده در شهرهاي  اين بخش نامه  اساس  بر  ندارد. 
علي الحساب  ماليات  جمعيت،  نفر  100هزار  باالي 
10درصدي از اشخاص حقيقي اخذ شود. براي بررسي 
اثر اين ماليات بر بازار مسکن سراغ چند کارشناس رفتيم 

و نظر آنها را جويا شديم . 
کاهش درآمد مالیاتي دولت  

رئيس انجمن انبوه سازان تهران با تأکيد بر اينکه ابالغ 
از  مسکوني  ساخت وسازهاي  بر  ماليات  جديد  فرمول 
سوي دولت موجب بازدارندگي رونق و رکود بيشتر بخش 
مسکن خواهد شد، گفت: اخذ ماليات به شکل جديد بازار 

توليد و عرضه و تقاضاي مسکن را محدود مي کند . 
حسن محتشم ، در خصوص ابالغ فرمول جديد ماليات 
بر ساخت وسازهاي مسکوني از سوي دولت گفت: اين 
ابالغيه جديد اخذ ماليات که به جاي ارزش منطقه اي 
شد  خواهد  محاسبه  سازنده«  »سود  مبناي  بر  ملک 

موجب بازدارندگي خروج مسکن از رکود است . 
وي افزود: در شرايطي که اقتصاد کالن کشور در رکود به 
سر مي برد و متأثر از آن نيز بخش مسکن چهارمين سال 
رکود خود را سپري مي کند، دولت بايد عوامل تشويقي 
و تسهيالتي بهتري را براي بخش مسکن تدارک ببيند 
چراکه رونق بخش مسکن موجب ايجاد اشتغال بيشتر و 

درآمد مالياتي بيشتر براي دولت خواهد داشت . 
محتشم خاطرنشان کرد: متأسفانه عوامل تشويقي براي 

ساخت وساز کمتر و عوامل بازدارنده بيشتر شده است . 
رئيس انجمن انبوه سازان ادامه داد: دولت اگر مي خواهد 
ماليات اخذ و درآمد بيشتري کسب کند، ساخت وساز 
بيشتر مي تواند هم به توليد و عرضه بيشتر و هم به درآمد 

مالياتي کشور کمک کند . 
وي با بيان اينکه دولت مي تواند با ساخت وساز بيشتر از 
کسب درآمد مالياتي بيشتري بهره بگيرد، گفت: دولت 
يک آدرس اشتباه از اخذ ماليات را دريافت کرده است 
چراکه با اين عوامل بازدارنده نه تنها رونق به ساخت وساز 
برنمي گردد، بلکه درآمد مالياتي دولت نيز کاهش مي يابد. 

اشتباهي بزرگ  
از  انتقاد  با  اما  بازار مسکن     فرهاد بيضايي،  کارشناس 
ماليات 10  عملکرد مجلس در خصوص تصويب اخذ 
در  پيش  سال  چند  گفت:  مسکن  فروش  از  درصدي 
مجلس مقرر شد دو نوع ماليات بر عايدي سرمايه براي 
امالک بلوکه شده باالي سه سال و زير سه سال اخذ شود. 
اما يک اتفاق اشتباه در اين  بين رخ داد. ماده اخذ ماليات 
بر عايدي سرمايه باالي سه سال با مخالفت مجلس و 
شخص وزير )عباس آخوندي در سال 93( رد و ماده 

اصالحي 77 تصويب شد . 
بيضايي افزود: ازآنجايي که اخذ پايان کار مسکن منوط 
به پايان و اتمام پروژه نيست، احتکار کنندگان چندساله 
مي تواند هر زمان که دلشان بخواهد پايان کار اخذ کرده و 

مشمول 10درصدي ها شوند . 
وي همچنين گفت: به هرحال در ماده قبل تر، ماليات بر 
عايدي سرمايه يک اشتباه بزرگ براي مجلس در حيطه 
قانون ماليات محسوب مي شود و بطورکلي بخش نامه 
اجرايي ماده 77 را زير سوال مي برد؛ زيرا سازنده مي داند 
در صورت عدم ارائه ملک خود تا قبل از سه سال، مشمول 
هيچ مالياتي نمي شود و برعکس اگر قبل از سه سال ملک 
موردنظر خود را وارد ميدان فروش کند، بايد 10درصد 
ماليات بپردازد که اين رقم در دوران رکود عدد بزرگي 

است . 
بيضايي بابيان اينکه اين ناهماهنگي ها به وضوح نشان 
مي دهد عزم جدي براي پايان احتکار مسکن وجود ندارد، 
تاکيد کرد: بدون ترديد اين ماليات اثر عکس دارد و باعث 
بلوکه شدن بيشتر امالک بيش از سه سال مي شود. اين 
کارشناس بازار مسکن با اعتقاد بر اينکه اگر مسووالن به 

دنبال ايجاد و حفظ توازن در بازار عرضه و تقاضا هستند، 
بايد نگاه جدي تري به قوانين مالياتي داشته باشند و با 
سوداگران  خنده  و  باعث شوک  قوانين  اين  ابتر سازي 
نشوند؛ زيرا اين عده از هر اشتباهي امتيازي براي خود 

مي گيرند . 
بيضايي همچنين گفت: اين اشتباه آشکار باعث عميق تر 
شدن دوران رکود خواهد شد.  وي همچنين با اشاره به 
اينکه اين نوع ماليات از جيب مصرف کننده نخواهد بود، 
گفت: اين موضوع از تفاوت خريدوفروش مسکن محاسبه 
مي شود و حتي اگر طي 10سال مسکني فروخته نشود، از 
اين نوع ماليات معاف است و عمال تاثيري در بازار نخواهد 

داشت . 
افزايش دامنه رکود  

شاهين افتخاري، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه 
همواره اقتصاد بيمار درگير نرخ تورم است، گفت: در حال 
حاضر رکود سنگيني دامن مسکن را فراگرفته و بدون 

ترديد اخذ ماليات برشدت اين رکود اضافه خواهد کرد . 
اين کارشناس بازار مسکن با اعتقاد به اينکه شهرداري ها 
گفت:  مي کنند  چپاول  را  سازنده ها  کافي  به اندازه 
بروکراسي هاي شديد ملي و معنوي ارگان هاي وابسته 
به شهرداري ها به اندازه کافي سد راه سازنده ها هستند. 
اعمال قوانين مالياتي برازنده کشورهايي است که راه را 
براي توليدکنندگان هموار کردند. در حال حاضر دولت 

تنها به دنبال جبران هزينه هاي خود هستند . 
وي گفت: بيشتر کشورهاي اروپايي ماليات را اخذ و آن را 
در قالب خدمات مختلف به مردم برمي گردانند. حال بايد 
پرسيد در کشور ما چه خدماتي در ازاي اخذ ماليات ارائه 
مي شود. به طور مثال، آيا از بروکراسي هاي اداره سازندگان 
کم مي شود يا بر تعداد مشوق ها افزوده مي شود. به هرحال 
نظام اقتصادي بيمار داراي کم وکاستي هاي بي شماري 

است که بايد اصالح شود . 
متاسفانه دولت در بخش مسکن دچار کج فهمي شده 
است. هرچه فعاالن بازار مسکن به مسووالن مي گويند 
باشيد،  راهکارهاي نجات بخش مسکني  ارائه  به دنبال 

و  سياسـت گذار  دسـتگاه هاي  ادغـام  اگرچـه    
پشـتيبان توليـد و تجـارت مي توانسـت آثـار مثبـت 
فراوانـي داشـته و تجربيات جهاني نيز نشـان  دهنده 
توفيق اين سياسـت اسـت ولي فراهم نبـودن زمينه 
و الزامـات موردنيـاز بـراي ادغـام اثربخـش، عاملـي 

بـود کـه منجـر بـه ناکارآمدي ايـن تصميم شـد . 
بـه تازگي موضـوع تفکيک دسـتگاه هاي ادغام شـده 
اخبـاري  تبديل شـده و  بـه يـک موضـوع چالشـي 
مبنـي بـر ارائـه اليحـه دوفوريتـي توسـط دولت در 
ايـن خصـوص منتشـر شـده اسـت. موضـوع ادغـام 
دسـتگاه هاي اجرايـي و يـا تفکيـک آن هـا همـواره 
دولت هـاي  در  موردبحـث  موضوعـات  از  يکـي 
مختلـف بـوده کـه داراي ابعـاد و زوايـاي مختلـف کارشناسـي، مديريتـي و حتي سياسـي اسـت 
و داراي موافقـان و مخالفـان گوناگونـي اسـت، در ايـن راسـتا ضـروري اسـت قبـل از اتخـاذ هـر 
تصميمي، ضمن بررسـي سـوابق موضـوع، اهداف، نتايـج و عملکرد ادغام ازيک طـرف و هماهنگي 
بـا اسـناد باالدسـتي و بـه ويـژه سياسـت هاي اقتصـاد مقاومتـي از طـرف ديگـر مورد توجـه قرار 
گرفتـه و تـالش شـود نتيجـه تصميمـات )ادامـه ادغـام و يـا تفکيک مجـدد( به کارآمدي بيشـتر 

سـاختار و فرايندهـاي دولـت در راسـتاي تحقـق اهـداف اقتصـادي کشـور کمـک نمايـد . 
قبـل از ادامـه مطلـب يـادآوري ايـن نکته ضـروري اسـت که فراينـد ادغـام دسـتگاه هاي اجرايي 
بـر اسـاس الـزام قانـون برنامـه چهارم توسـعه و همين طـور سياسـت هاي اصل 44 قانون اساسـي 
مبنـي بـر چابک سـازي دولـت و واگـذاري حداکثـري امـور غيـر حاکميتـي بـه بخـش خصوصي 
ازيک طـرف و همين طـور سـوابق موجـود در دولت هـاي قبـل و مطالعات گسـترده کارشناسـي و 

بررسـي تجربيـات جهانـي پيگيـري و درنهايت در سـال 1390 به سـرانجام رسـيد . 
بـا توجـه بـه توضيحـات فـوق  الذکـر، در ادامـه تالش مي  شـود بـه طـور مختصر بـه اهداف و 
مبانـي ادغـام وزارت صنايـع و معـادن و وزارت بازرگانـي کـه به لحـاظ اهميت و جايـگاه، نقش 
قابل توجـه و بي بديلـي در رشـد اقتصـادي و خـروج از رکـود، رشـد اشـتغال مولـد، کاهش نرخ 
تـورم و رشـد صـادرات غيرنفتـي و به طورکلـي دسـتيابي بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـي دارد، 

اشـاره شود . 
ازآنجايي کـه تصميـم گيـري در خصـوص ايـن دو دسـتگاه حساسـيت و اهميـت بااليي داشـته و 
دارد، ضـروري اسـت ابعـاد مختلـف اين تصميم به درسـتي بررسـي و تحليل شـود. چراکه هرگونه 
خطـا در تصميـم گيـري در ايـن خصـوص دولـت را به جـاي تمرکـز بـر حـل معضـالت اقتصادي 
موجـود، درگيـر حاشـيه  هـاي اين تصميم نمـوده و به طورکلـي کارآمدي دولـت را کاهش خواهد 
داد. لـذا بـه نظـر مي رسـد مـرور اهداف و مبانـي ادغام وزارت صنايـع و معـادن و وزارت بازرگاني 

و همين طـور فراينـد مربوطـه و تحليـل نتايـج و عملکرد ادغـام راهگشـا خواهد بود . 
از طـرف ديگـر پاسـخ بـه اين سـوال ضروري اسـت کـه در صـورت اجـازه مجلس بـه تفکيک دو 
دسـتگاه آيـا برگشـت بـه وضعيـت سـال 1390 بـا همـان سـاختار و وظايـف مفيد خواهـد بود؟ 
يـا ضـروري اسـت ضمـن تفکيک ايـن دو بخش، بـاز مهندسـي اساسـي در سـاختار و فرايندهاي 
اقتصـادي دولـت در دسـتور کار قـرار گيـرد تـا بـا توجـه به شـرايط داخلـي و بيـن المللي ضمن 
سـازمان دهي مجـدد، زمينـه و بسـتر مناسـب بـراي توسـعه تعامـالت بيـن المللـي و بـه ويـژه با 

رويکـرد توسـعه صـادرات غيرنفتـي و بـرون زائي اقتصـاد فراهـم گردد . 
بررسـي تجربـه و عملکـرد شش سـاله وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نشـان مـي دهـد کـه 
اگرچـه ادغـام وزارت صنايـع و معـادن و وزارت بازرگاني تالشـي در جهت کوچک سـازي دولت 
و رقابـت  پذيـر کـردن توليـد کشـور بـوده اسـت و در مقاطعـي نيـز بـه لطـف وحـدت مديريت 
ايجادشـده تصميمـات بسـيار مهـم و تأثير گذاري را به سـرعت اتخـاذ نموده و آثـار قابل توجهي 
را نيـز بـه دنبـال داشـته اسـت ولـي بـه دليـل بـي  توجهـي و يـا کـم توجهـي بـه مالحظـات و 
دغدغـه  هايـي کـه مورداشـاره قرار گرفـت، در عمـل اثربخشـي وزارت صنعت،  معـدن و تجارت 
به عنـوان دسـتگاه سياسـت گذار، پشـتيبان و ناظـر بـر فعاليت هـاي توليـدي و تجـاري کاهـش 
يافـت،  به نحوي کـه بسـياري از کارشناسـان، مديـران و مقامـات عالـي کشـور گاليه  هايـي را در 

ايـن خصـوص مطـرح کردند . 
بنابرايـن مـي  تـوان نتيجه گرفـت که اگرچـه ادغام دسـتگاه هاي سياسـت گذار و پشـتيبان توليد 
و تجـارت مي توانسـت آثـار مثبـت فراوانـي داشـته و تجربيـات جهانـي نيز نشـان دهنـده توفيق 
ايـن سياسـت اسـت ولـي فراهـم نبودن زمينـه،   بسـتر و الزامات موردنيـاز براي ادغام  اثربخشـي 
عاملـي بـود کـه منجـر بـه ناکارآمـدي ايـن تصميـم گرديـد. درواقـع مـي تـوان گفت که اساسـاً 
وزارت صنايـع و معـادن و وزارت بازرگانـي بـه معنـي واقعـي کلمـه هيچ وقـت ادغام نشـده بودند 
کـه قضاوتـي در مـورد عملکـرد دسـتگاه ادغام شـده داشـته باشـيم، بلکه صرفـاً با تجميـع ناقص 
دو وزارتخانـه، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت شـکل گرفته بود. لذا ضروري اسـت قبـل از اتخاذ 
هرگونـه تصميـم جديـد آسـيب شناسـي ادغـام به طـور کامل انجام شـود تـا از تکـرار تصميمات 

نامناسـب جلوگيري شـود . 
در ضمـن توجـه بـه ايـن نکتـه ضـروري اسـت کـه اصـوالً سـاختارها صرفـاً ابـزاري هسـتند کـه 
انجـام وظايـف و مأموريت هـاي پيش بيني شـده را تسـهيل مـي  نماينـد. بنابرايـن بـا توجـه بـه 
تغييـر شـرايط اقتصـادي کشـور در سـال هاي اخيـر، ضروري اسـت سـاختار دولت نيـز در جهت 

کارآمـدي بيشـتر مديريـت بخـش توليـد و تجـارت،  مجـدداً سـازمان دهي شـود . 
در ايـن راسـتا نبايـد ناديـده گرفت که در شـرايط فعلي يکـي از چالش هاي اقتصاد ايـران، حضور 
مؤثـر، هدفمنـد و پايـدار در بازارهـاي بيـن المللـي و عرصـه  هـاي جهاني اسـت. حضـور مؤثر در 
زنجيـره  هـاي ارزش جهانـي نه تنهـا باعث رشـد اقتصـادي مي  شـود بلکه باعث حرکـت در جهت 
اهـداف اقتصـاد مقاومتـي نيـز خواهـد شـد. بنابرايـن ضـروري اسـت وزارت بازرگانـي بـا رويکرد 
حضـور حداکثـري در بازارهاي جهاني و توسـعه صـادرات غيرنفتي با تجميع و ادغام سـاختارهاي 
مرتبـط بـا ايـن مهـم در دسـتگاه هاي ديگر ايجـاد گـردد و وزارت صنايـع و معادن نيز بـا رويکرد  

درون زايـي اقتصـاد و رقابت پذيـر نمـودن توليـد در کشـور حرکت خـود را ادامه دهد . 
بديهـي اسـت توفيـق دسـتگاه هاي فوق  الذکـر در درجـه اول به واگـذاري امور تصـدي گرايانه به 
بخـش خصوصـي و تشـکل هاي مربوطـه و در درجـه دوم بـه بازتعريف نقش و جايـگاه و مأموريت 
خـود متناسـب با شـرايط جديد خواهـد بود. بنابراين برگشـت به وزارت صنايع و معـادن و وزارت 

بازرگانـي سـال 1390 قطعاً برگشـت به عقـب و زيان بـار خواهد بود . 
لـذا بايـد تـالش شـود بـا توجـه بـه مأموريـت جديـد، سـاختار و فرايندهـاي مرتبط بـا مديريت 
توليـد و بازرگانـي کشـور بـاز مهندسي شـده و از تغييـرات پيشـرو حداکثر اسـتفاده بـه عمل آيد. 
در ايـن راسـتا پيشـنهاد مـي شـود چارچوب ذيل بـراي تشـکيل وزارت بازرگانـي و وزارت صنايع 

و معـادن مدنظـر قـرار گيرد . 

وزارت بازرگاني و امور سرمايه  گذاري )وزارت امورخارجه اقتصادي ( :
 - واگذاري کليه امور بازرگاني داخلي به دستگاه هاي تخصصي و تشکل هاي بخش خصوصي

 - تشکيل وزارت بازرگاني و امور سرمايه گذاري با تجميع و ادغام سازمان هاي ذيل
 - سازمان توسعه تجارت ايران )به عنوان يک سازمان توسعه اي (

 - گمرک جمهوري اسالمي ايران
 - سازمان سرمايه گذاري خارجي

 - شرکت سرمايه  گذاري خارجي ايران
 - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

 - بانک توسعه صادرات ايران
 - صندوق ضمانت صادرات ايران

وزارت صنايع و معادن
 - واگذاري کليه امور تصدي گرايانه و بنگاه داري هاي غيرضرور به بخش خصوصي

 - تشکيل وزارت صنايع و معادن با تجميع و ادغام سازمان هاي ذيل
 - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 - سـازمان صنايـع کوچـک و شـهرک هاي صنعتـي ايـران )بـا اولويـت تمرکز و يـا ايجاد سـازمان 

کوچک ( صنايـع 
 - سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران

 - شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي
 - بانک صنعت و معدن

بـا چارچـوب کالن فـوق  الذکر مي تـوان انتظار داشـت تحولي جديـد در توليد و بازرگاني کشـور 
بـا رويکـرد تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـي اتفـاق بيافتـد و سـاختار دولت بـا کارآمدي بيشـتر 

امـکان توسـعه تعامـالت بين  المللـي و رقابـت  پذيري در توليـد را پشـتيباني نمايد

 نکاتي درباره ارز، صنعت و وزارت بازرگاني   

تک نرخي کردن ارز به برقراري ارتباطات بانکي مربوط است. خروج از رکود 
به منزله آغاز دوره رونق نيست. رفتار باعجله و بدون مطالعه در تفکيک و 

احياي وزارتخانه ها نتيجه بخش نيست . 
 1-تأخير در دريافت درآمد نفتي در ماه هاي گذشته، باال بودن قيمت نفت در 
ماه هاي پيشين و دريافت پول فروش نفت و البته افزايش توليد و فروش نفت 
سه نکته مهم در تحليل ثبات بازار ارز است. درآمدهاي ارزي دولت از زمان 
نوساني که در آبان ماه و آذرماه در بازار ايجاد شد افزايش پيدا کرد و اين مهم 
اين امکان را براي بانک مرکزي فراهم کرد تا بتواند ارز بيشتري به بازار تزريق 
کند و قيمت ارز را کنترل کردند. با اين اقدام دولت بازار به ثبات رسيد اما فکر 
مي کنم اين ثبات پايدار باشد و به ويژه به اين دليل که در ماه هاي جاري يعني 
بعد از عيد نوروز قيمت نفت افت کرده است و طبيعي است که درآمدهاي 
ارزي دولت کاهش پيدا کند. اگر تقاضا در شش ماهه دوم افزايش پيدا کند 
با توجه به وضعيت بازار و تقاضا براي سرمايه گذاري و خريد ماشين آالت و 
واردات باز مي توان همان جريان تکرار شود. تک نرخي کردن ارز بيش ازآنچه 
به ذخاير  و توان ارزي دولت ارتباط داشته باشد، به برقراري ارتباطات بانکي 
به نوعي که بانک مرکزي بتواند ارز را به متقاضيان در تمام دنيا برساند، مربوط 

است. در حال حاضر دو نوع ارز داريم. ارزي که در اختيار بانک مرکزي است 
و به همه جا قابل انتقال نيست و اگر هم انتقال ممکن باشد، کارمزد باالست 
و ارزي که در بازار آزاد و در اختيار صادرکنندگان و واردکنندگان  قرار دارد 
يعني ارزي  که حاصل فعاليت خودشان است  و با انعطاف بيشتري مي توان 
آن  را درجاهاي مختلف خريدوفروش کرد. اگر  مجاري بانکي برقرار شود تا 
بانک مرکزي بتواند با همان کيفيت بازار آزاد ارز را واگذار کند  آن زمان است 
که اگر ارز تک نرخي شود، توان دفاع از ارز تک نرخي را داريم. يعني دوباره 
ارز بازار آزاد فاصله قيمتي با ارز دولتي پيدا نمي کند. اگر شرايط اثرگذار بر 
بازار ارز  روند جاري را ادامه دهد، افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري و ورود 

ماشين آالت، در بازار نوسان ايجاد مي کند . 
 2- رکود را پشت سر گذاشتيم اما صنايع ما به ويژه در سطح کوچک و 
متوسط وارد رونق نشدند. پشت سر گذاشتن رکود به معناي رونق نيست. 
معناي خروج از رکود اين است که نرخ رشد منفي متوقف شده و به اندازه 
محدودي در بعضي بخش ها مثبت شده است.  زماني که نرخ رشد را در 
بخش هاي مختلف اقتصاد براساس آمار مالحظه کنيد مي بينيد که در بعضي 
بخش ها مثل معدن و ساختمان نرخ رشد منفي داشتيم و صنعت ما هم 
نرخ رشد قابل قبولي نداشته است. از طرف ديگر نرخ رشد به معناي افزايش 
توليد است نه افزايش صادرات و نمي توان آمار مربوط به صادرات صنايع را 
در بازه هاي زماني مختلف، به عنوان تنها عامل تعيين کننده در رونق يا خروج 

از رکود در نظر گرفت. بسياري از صنايع ما کاربرد و مصرف داخلي دارد و 
محصولي توليد مي کند که ازنظر کيفيت و قيمت براي توسعه بيشتر صادرات 
مناسب نيست و درنهايت در بازار کشورهاي همسايه مي توان اين توليد را 
به فروش رساند. مؤلفه هاي ديگري مثل تغيير در ساختار مديريت و توليد، 
استفاده از فناوري هاي روز، افزايش بهره وري و مؤلفه هاي بيروني مثل نرخ 
ارز، شاخص تورم توليدکننده، هزينه هاي تبادالت ارزي و تسهيالت بانکي 
و بهينه سازي بر افزايش صادرات صنعت مؤثر است. رشد فعلي صرفاً در 
شاخص عمومي رشد اقتصادي انجام شده و نمي توان آن را به تنهايي متناظر 

با صادرات محصوالت صنعتي در نظر گرفت . 
 3-ديدگاه هاي موافق و مخالف درباره تفکيک وزارت خانه و احياي وزارت 
بازرگاني مطرح شده است اما من در درجه اول مخالف اين رفتار هستم. 
رفتاري که باعث مي شود باعجله، مطالعه نشده، شتاب زده و بدون دانستن 
داليل و عوامل و بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصي تصميم گيري 
شود. زماني که کاري را باعجله انجام دهيم نمي توانيم انتظار داشته باشيم که 
به نتيجه خوبي مي رسيم. بنابراين مسئله تفکيک و احياي وزارت خانه هاي 
سابق قابل قضاوت نيست و نمي توان گفت که تفکيک وزارت بازرگاني 
مي تواند به بهتر شدن شرايط تجارت کشور کمک کند. تا زماني که بخواهيم 
رجعت به عقب داشته باشيم و از تجربه گذشته استفاده نکنيم، هيچ اقدامي 

نتيجه بخش نيست . 

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني
محمود دودانگه

آدرس دولت در اخذ ماليات از بازار مسکن اشتباه است  

مرگتدريجيمسکن
مسووالن بيشتر به دنبال اخذ امتياز مالي و هيجاني 

از بازار نيمه جان هستند . 
خروج تولیدکنندگان از بازار  

بيت اهلل ستاريان، کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه 
کشور  کالن  هزينه هاي  جبران  براي  همواره  دولت 
سخت گيري هاي مالياتي را در نظر مي گيرد، گفت: در 
دنيا زماني که افزايش توليد ضروري و بازار راکد است، 
تمام بخش ها از جمله مسکن در معامالت و ساخت 
از ماليات معاف مي شود، اما در ايران با وجود رکود 
چندساله صنعت ساختمان، بر اساس بخشنامه جديد 
سازمان ماليات در نقل وانتقال مسکن براي اشخاص 
حقيقي 10درصد ماليات علي الحساب در نظر گرفته 
مي شود. عملکرد ايران عکس عملکرد اقتصادي جهان 
است. ستاريان افزود: فشار بر بخش خصوصي صدمات 
جبران ناپذيري بر دوش دولت مي گذارد. اگرچه دولت 
مي تواند با اخذ ماليات 10درصدي تا ميزاني مشکالت 
و هزينه ها خود را رفع  و رجوع کند، اما بدون ترديد 
اين مورد باعث خواهد شد جامعه بخشي از سازندگان 
و توليدکنندگان واقعي خود را از دست بدهد. هيچ گاه 

فراموش نکنيم با خمش بيشتر چوب دونيم مي شود . 
در  دولت  سوي  از  است  قرار  اگر  گفت:  ستاريان 
دوره چهارساله دولت دوازدهم با رفتار سخت گيرانه 
اعظمي  بخش  ترديد  بدون  باشيم،  مواجه  مالياتي 
آن  در  داد.  خواهيم  دست  از  را  توليدکنندگان  از 
خروج  از  ناشي  صدمات  جبران  براي  دولت  صورت 

توليدکنندگان متضرر واقعي قلمداد خواهد شد .
ماليات 10درصدي  گرفتن  نظر  در  گفت:   ستاريان 
زماني  حقيقي  اشخاص  براي  مسکن  معامالت  در 
که مسکن در حالت تعادل رسيده و عرضه و تقاضا 
تنظيم شده است، مساله يي نيست. در حالت تعادل، 
اين ماليات بين فروشنده و خريدار تقسيم مي شود اما 
زماني که بازار راکد است، فروشنده اين ميزان ماليات 
را روي قيمت ملک مي کشد، درنتيجه مسکن گران 
مي شود. وي گفت: گران شدن قيمت مسکن در اين 
دوره زماني باعث مرگ تدريجي مسکن خواهد شد. در 
حال حاضر نيز بخش مسکن در شرايط اورژانسي به 
سر مي برد. اميدوارم انگيزه و هدف مهم تري در پس 
اخذ ماليات 10درصدي وجود داشته باشد، زيرا اجراي 

آن اشتباه بزرگي در مسکن محسوب مي شود . 
به گزارش ايستانيوز،هيات دولت فرمول جديد دريافت 
»ماليات از ساخت و اولين فروش واحدهاي مسکوني 

نوساز« از سازنده ها را به تصويب رساند . 
جزئيات اين فرمول از »تغيير پايه« ماليات بر ساخت 
مسکن حکايت دارد که مطابق آن، به جاي »ارزش 
محاسبه  مبناي  سازنده«،  »سود  ملک«،  منطقه اي 
و دريافت ماليات جديد قرار مي گيرد. اولين فروش 
طبقه بندي  با  متناسب  نوساز،  مسکوني  واحدهاي 
مشمول  ساختماني،  فعال  گروه  سه  در  سازنده ها 
پرداخت ماليات معادل 15 تا 25 درصد سود حاصل از 

فروش، خواهد شد . 
اين ماليات با تمام ماليات هايي که تاکنون در حوزه 
نقل و انتقال امالک گرفته مي شد، متفاوت است به 
اين معنا که در فرمول جديد ماليات بر ساخت و فروش 
مسکن، به جاي آنکه مانند ساير فرمول هاي موجود در 
حوزه نقل و انتقال ملک، »ارزش معامالتي« يا »قيمت 
منطقه اي« واحدهاي مسکوني مبناي محاسبه ميزان 
ماليات قرار بگيرد، »ميزان سود حاصله از ساخت و 
ساز مسکن« براي سازنده ها مالک تعيين ماليات در 
زمان »اولين فروش واحدهاي مسکوني نوساز« قرار 

خواهد گرفت . 
سازنده ها در قالب اين مصوبه بايد تا »يک چهارم« از 
سود حاصل از پروژه هاي ساختماني خود را در جريان 
اولين فروش واحدهاي مسکوني نوساز بابت ماليات به 
دولت پرداخت کنند. اين ماليات تا قبل از اين مصوبه 
قيمت  يا  معامالتي«  ارزش  درصد   10« براساس 

منطقه اي مسکن محاسبه مي شد . 

مصوبهايبرايجبرانيکشکست

  تفکيک و ادغام وزارتخانه ها 
دردي را دوا نمي کند   ديدگاه هاي مختلفي درباره تفکيک يا ادغام وزارتخانه ها 

وزارت  اگر  که  فکر مي کنند  گروهي  است.  مطرح شده 
بازرگاني مستقل تشکيل شود، همه اختيارات بازرگاني 
وزارتخانه ها از کشاورزي تا صمت در آن تجميع مي شود 
و يک وزارت خانه تخصصي براي بازرگاني شکل مي گيرد 
که مي تواند با تمرکز روي بازار به نتايج بهتري برسد. از 
سوي ديگر وزارتخانه هاي ديگر هم مي توانند روي زمينه 
خودشان تمرکز کنند. وزارت جهاد کشاورزي بر زراعت 
و وزارت صنعت و معدن بر اين دو بخش مهم و درنهايت 
مي رسيم.گروهي  زمينه ها  اين  در  بيشتري  انسجام  به 
ديگر از فعاالن بخش خصوصي معتقدند که مشکل ما 
يک وزارت خانه و دو وزارت خانه داشتن نيست. بايد 
هر وزارت خانه اي اقتصادي، به وظايفش درست عمل 
کند. به طورکلي اين فعاالن دخالت دستگاه هاي اداري 

کشور  بازرگاني  تضعيف  زمينه ساز  را  تجارت  درزمينه 
مي بينند. در اين ديدگاه نيازي به دخالت دستگاه هاي 
در  بايد چه  امور  اين  و  نيست  تجارت  درزمينه  اداري 
بخش  به  داخلي  بازرگاني  در  چه  و  خارجي  تجارت 
ايفا  را  ناظر  نقش  و دولت فقط  واگذار شود  خصوصي 
کند و براي تنظيم بازار در برخي موارد خاص به ميدان 
بيايد. درواقع در اين ديدگاه نقش تشکل هاي مردم نهاد 
دولتي  دستگاه هاي  در  بازرگاني  و  مي شود  برجسته 
بلکه يک معاونت در وزارت  ندارد  نياز  به وزارت خانه 
صنعت و معدن هم براي آن کافي است. در اين ديدگاه 
دخالت هاي بي حدوحصر دولت موردانتقاد قرار مي گيرد . 

گروه ديگري از فعاالن معتقدند هفت سال پيش ادغام 

به عنوان يک ضرورت شناخته شده و تصميم به تجميع 
درحالي که  مي زنيم  تفکيک  از  حرف  اآلن  اما  گرفتيم 
ادغام به درستي انجام نشد و وزارتخانه ها هيچ نيرويي 
انجام  ترتيب  همان  به  هم  تفکيک  حاال  نکردند.  کم 
مي شود و اين اقدام هم دردي را دوا نمي کند. درواقع 
اين دسته منتقد طرز فکر آدم ها هستند و مي گويند 
اين است که دولت  مشکل تجارت و بخش خصوصي 
از  دارد.  کشور  اقتصاد  در  بزرگي  سهم  و  بزرگ شده 
سوي ديگر نهادهاي غيردولتي وابسته به حاکميت هم 
در اقتصاد سهم زيادي دارند درنتيجه ادغام يا تفکيک 
وزارت خانه کمکي نمي کند درحالي که همان طرز فکر 

بر متصديان و مديران حاکم است . 

من فکر مي کنم ناکارآمدي بدنه بوروکراسي به دليل 
نيست.  خانه  وزارت  دو  يا  خانه  وزارت  يک  وجود 
دليل ناکارآمدي طرز فکري است که تمرکز امور در 
فکر اصالح  اين طرز  تا  دنبال مي کند.  را  بوروکراسي 
دوا  را  دردي  وزارتخانه ها  ادغام  و  تفکيک   ، نشود 
کمکي  آن ها  ادغام  يا  وزارتخانه ها  تفکيک  نمي کند. 
دولت  که  زماني  تا  نمي کند  دولت  کوچک سازي  به 
امور با مردم واگذار نکند.  من نه از تفکيک طرفداري 
مي کنم و نه تجميع. حرف اين است که تمرکز امور 
طرز  يک  دولت  ناکارآمد  و  بوروکراتيک  ساختار  در 
فکر است و متأسفانه باوجوداين طرز فکر راه به جايي 
نمي بريم. در همه دنيا ثابت شده که بايد کار را به خود 
مردم بسپاريم و در تشکل هاي مردم نهاد را در تصميم 
و  نظارتي  نقش  بايد  دولت  دهيم.  دخالت  سازي ها 
هدايت امور را در دست بگيرد اما اين مردم هستند که 

بايد کار را پيش ببرند . 

محمدرضامرتضوي
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پدرام سلطاني 
کارشناس اقتصادي  

کارشناس پولي  
حامد تاجمیر رياحي
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سالهاست که در نظام بانکي درباره ميزان مطالبات 
کس  هيچ  هنوز  ولي  شود،  مي  صحبت  معوق 
آسيب شناسي دقيقي درباره علت بروز اين پديده 
نداشته است. همچنين هنوز مطالعه مشخصي 
وجود ندارد که نشان دهد سهم بانک و بازار در 

ايجاد اين مطالبات چقدر است. 
در سال 2008، بحراني اقتصادي به وجود آمد که 
بسياري از کشورهاي جهان را درگير کرد. امروز با 
گذشت يک دهه از آن واقعه، هنوز درباره داليل 
وقوع آن مقاله نوشته مي شود و اقتصاددانان به 
اما در کشور ما  بررسي چرايي آن مي پردازند، 
موضوع مبتالبه نظام بانکي که همان مطالبات 
بررسي  دستمايه  ناچيز  بسيار  است،  معوق 
کارشناسي قرار گرفته است.  مواردي هم که اين 
موضوع مورد توجه قرار گرفته، حداکثر در گزارش 
هاي رسانه اي است که فقط نقد يک طرفه و 
تخطئه نظام بانکي را به همراه داشته است.    قرارداد 
ارائه تسهيالت، دو طرف دارد که يک طرف آن 
بانک و طرف ديگر تسهيالت گيرنده است. امروز 
بايد اين سوال به طور جدي مطرح شود که »وفاي 
به عهد« در طرف تسهيالت گيرنده چه جايگاهي 
استفاده  مسئوليت  احساس  نبايد  ما  آيا  دارد؟ 
کنندگان از تسهيالت را تقويت کنيم؟ بدون شک 
ما بايد بر موضوع تغيير فرهنگ پرداخت بدهي به 
بانک ها کار کنيم. بايد بر اين مساله تاکيد کنيم 
که وقتي کسي با بانک قرارداد مي بندد، شرعا و 
قانونا به اجراي آن متعهد است. واقعا چرا تسهيالت 
گيرنده اي که به تعهد خود در قبال قرارداد متعهد 
نيست، نبايد مورد نکوهش قرار بگيرد؟ چرا در 
جريان پرداخت تسهيالت، همواره اين بانک است 
که مورد سرزنش است؟ چرا در کشور ما عدم 
بازپرداخت بدهي بانکي، قبح ندارد و يک حرکت 
ناهنجار تلقي نمي شود؟ در مواردي حتي برخي 
تسهيالت گيرندگان، بازپرداخت نکردن مطالبات 
بانک را »زرنگي« تلقي کرده و اين کار را حرفه اي 
مي دانند!  به اعتقاد من، ما بانکي ها در اين زمينه 
قصور داريم. ما چرا نبايد رسانه ها را از مقاالت 
کارشناسي در اين باره پر کنيم؟ بدون شک ما 
بايد اين فرهنگ را در جامعه جا بياندازيم که اگر 
منابع يک بانک برنگردد، اين فقط بانک نيست 
که ضرر مي کند، بلکه کل اقتصاد کشور از اين 
روند آسيب مي بيند.     امروز توليد کننده از نبود 
نقدينگي گاليه دارد، در حالي که آمار رسمي از 
افزايش 30 درصدي نقدينگي حکايت دارد. عامل 
اين پارادوکس، همان مطالبات معوق است.    جامعه 
بايد بداند که بانک، مسئول حفظ منابع مردم است. 
وقتي نقدينگي برگشت ندارد، گردش هم ندارد و 
در نتيجه بخش قابل توجهي از جامعه مخاطب 

بانک، نمي تواند از خدمات آن استفاده کند. 

45 بازار پولبازار پول

 جاي خالي »وفاي به عهد«
 در قراردادهاي تسهيالت بانکي

سال 96 ،سال پاياني عمرموسسات غيرمجاز مي شود ؟  دیدگاه

زورآزماييبانکمرکزيبا
»پشتوانهنامرئي«

فنرجمعشدهتورمبازميشود
 ادغام بانک ها مشکلي را حل نمي کند  

ترقــي اقتصــادي : ادغــام اساســا در شــرايطي داراي معناســت کــه تعــدادي 
ــود  ــکل وج ــدون مش ــزرگ ب ــک ب ــدادي بان ــکل دار و تع ــک مش ــک کوچ بان
داشــته باشــد تــا بــا ادغــام ترازنامه هــاي آنهــا ســر جمــع نســبت هاي مالــي 
آنهــا قابــل قبــول باشــد. اکنــون در ايــران کمابيــش ســهم دارايــي ســمي در 
ــک بســيار کوچــک- يکســان  ــر يکــي دو بان ــا- مگ ــک ه ــه همــه بان ترازنام
ــع  ــي رف ــام بانک ــکلي را از نظ ــنهادي مش ــام پيش ــاب ادغ ــن ب ــت. از اي اس

نخواهــد کــرد . 
مســووالن گفته انــد ادغــام باعــث کاهــش هزينه هــاي شــعب و امــکان 
فــروش امــوال مــازاد ناشــي از ايــن صرفه جويــي اســت. امــا مســووالن چقــدر 
اميــد دارنــد تــا در وضعيــت فعلــي مســتغالت در ايــران امــالک شــعب حتــي 
بــه قيمــت بــازار- و نــه حتــي بــه قيمــت دفتــري بيــش از ارزش بــازار- بــه 
فــروش بــرود؟ تجربــه فــروش 1000 ملــک بانکــي در بهمــن مــاه 95نشــان 

ــل تحقــق نيســت .  مي دهــد ايــن اميــد چنــدان قاب
ممکــن اســت گفتــه شــود بــا ادغــام بانک هــاي مشــکل دار فضــاي بــازار پــول 
ــگاه درســت اســت امــا  ــن ن ــر خواهــد شــد. اگــر چــه در کالن اي نظارت پذي
تصــور اينکــه مانــع اصلــي نظــارت ناپذيــري بانک هــا عــدم ادغــام آنهاســت، 
يقينــا خطاســت. تجربــه ادغــام بانــک تــات پيــش چشــم اســت. بعــد از ادغــام 
ــد  ــهامداران ارش ــاع س ــل دف ــاي غيرقاب ــات و رفتاره ــدر توانســتند تخلف چق

تــات کــه بــه زيــر تابلــوي آينــده کوچيــده بودنــد را کنتــرل کننــد؟
ــکل دار  ــاي مش ــد بانک ه ــا دارن ــام آنه ــه ادغ ــم ب ــه تصمي ــي ک    بانک هاي
امروزنــد و ضمنــا به دليــل شــدت عطــش و اعســار ايــن بانک هــاي مشــکل دار 
صاحــب باال تريــن نســبت ســپرده بــه ســرمايه هســتند. بديهي تريــن واکنــش 
ــي بخشــي از ســپرده خــود  ــام، جابه جاي ــه دوران گــذار ادغ ســپرده گذاران ب
بــه بازارهــاي ديگــر اســت- دســت کم از بــاب انتظــار عقاليــي محــدود شــدن 
ــرايطي رخ  ــر در ش ــن ام ــازه- اي ــک ت ــاال در بان ــاي ب ــت نرخ ه ــکان درياف ام
مي دهــد کــه هميــن حــاال بــا وجــود مســاعي مســووالن، فنــر جمــع شــده 
ــه اســتناد تــورم نقطــه بــه نقطــه فرورديــن و ارديبهشــت، در حــال  تــورم ب
بــاز شــدن اســت. آيــا بــه ريســک هاي ايــن تصميــم انديشــيده شــده اســت؟
ــب  ــود ضري ــه بهب ــر ب ــود منج ــاي موج ــام بانک ه ــه ادغ ــت ک ــي اس بديه
ــط  ــر خ ــک اب ــق ي ــرح تزري ــي از ط ــر بخش ــود. اگ ــرمايه نمي ش ــت س کفاي
اعتبــاري بــراي بهبــود ضريــب کفايــت ســرمايه بانــک تــازه اســت، بــه نظــر 
اتخــاذ شــيوه يــک شــرکت مديريــت دارايــي از محــل هميــن خــط اعتبــاري 

ــت؟ ــر نيس واقعي ت
ضريــب کفايــت ســرمايه اساســا وقتــي موثــر اســت کــه از آن بــه عنــوان يــک 
ــه شــهادت  ــه بحــران اســتفاده شــود. اکنــون کــه ب ــده ورود ب عامــل بازدارن
ــه ســر  ــا دو ســال اســت در بحــران جــدي اعســار بانکــي ب ــي نماگره تمام

ــت ســرمايه چــه نفعــي دارد؟ ــب کفاي ــش ضري ــم افزاي مي بري
ــق  ــردن خل ــل واضحــي دارد: خصوصــي ک ــه وضــع موجــود دالي رســيدن ب
ــت  ــي دول ــن مال ــير تامي ــي مس ــا جابه جاي ــورم ب ــرل ت ــت کنت ــول، سياس پ
از بانــک مرکــزي بــه بانک هــاي تجــاري، آزادي شــبه مطلق بانک هــا در 
برداشــت از ذخايــر، عــدم درک علــل و لــوازم تشــکيل دارايــي موهــوم، ... آيــا 
بــا ادغــام بانک هــا ايــن مســائل حــل مي شــود يــا آنکــه بــا توجــه بــه فــرض 
منطقــي باقــي مانــدن تمــام عوامــل فــوق، بعــد از تحمــل تمــام تنش هــاي 

بديهــي فرآينــد ادغــام مجــددا بــه 
وضــع موجــود بازخواهيــم گشــت؟
از  برخــي  راســتا  هميــن  در 

کارشناســان از جملــه عبــاس هشــي، 
کارشــناس اقتصــادي بــا بررســي اثــرات 

ــور  ــاد کش ــا براقتص ــک ه ــردن بان ــام ک ادغ
هــم معتقــد اســت:«در حالــي کــه در اقتصــاد مــا 

ــا حــرام اســت و تنهــا کشــوري هســتيم کــه فکــر  رب
ــا   ــي کنيم،ام ــرا م ــالمي را اج ــداري اس ــم بانک ــي کني م

تنهــا کشــوري هــم هســتيم کــه بيــش از 70 درصــد تبليــغ 
ــرف  ــه؛ از ط ــا اختصــاص يافت ــک ه ــغ بان ــه تبلي ــون ب تلويزي

ديگــر ســر هــر چهــارراه در خيابــان هــا هــم چنــد شــعبه بانــک 
داريم .«

بنــا بــه گفتــه ايــن اقتصــاددان »راه حــل درســت بــراي حل مشــکالت 
کنونــي بانکهــا ادغــام اســت؛ امــا بايــد توجــه کــرد کــه در ادغــام نبايــد 

پارتــي بــازي صــورت بگيــرد. در گذشــته ادغــام دو بانــک موجــب ضــرر و 
ــن  ــراي طــرف ديگــر شــد،از همي ــاد ب ــل ســود زي ــان گروهــي و در مقاب زي
رو نبايــد  ايــن تجربــه مجــددا تکــرار شــود. چــون برخــي بانــک هــا کــه در 

گذشــته ادغــام شــدند،هنوز بــا مشــکل رو بــه رو هســتند .«
ــت  ــد اس ــه معتق ــت ک ــي اس ــاددان هاي ــر اقتص ــي از ديگ ــين دوان غالمحس
اجــراي ايــن تصميــم بانــک مرکــزي مــي توانــد مشــکل ايجــاد کنــد.او گفتــه 
ــا  ــه ب ــي ک ــظ بانک هاي ــراي حف ــي ب ــچ راه ــي هي ــرايط کنون ــت: »در ش اس
مشــکل مواجــه هســتند،وجود نــدارد؛ ادغــام بانــک باعــث کاهــش هزينه هــاي 

تشــکيالت اداري و کاهــش شــعب خواهــد شــد .«
بنــا بــه گفتــه دوانــي »نصــف دارايــي بانــک  هــا در شــعب و بــراي خريــد شــعبه 
ــارد  ــک شــعبه 20 ميلي ــد ي ــال گاهــش خري ــه طــور مث ــه مــي شــود؛ ب هزين
تومــان و بيشــتر هزينــه در بــر دارد و بنابرايــن درايــن شــعبه قفــل مــي شــود.« 
از هميــن رو توصيــه مــي کنــد کــه: »نظــام بانکــي بايــد اصالح شــود و از شــعبه 

محــور بــه کيوســک محــور و بانــک الکترونيکــي حرکــت کنــد .«
مهــدي تقــوي کارشــناس اقتصــادي هــم مــي گويــد: »يــک ســري بانک هــا 
ــد.  ــري دارن ــرمايه کمت ــا س ــتند ي ــک هس ــا کوچ ــاال ي ــه احتم ــتند ک هس
ــا را  ــن بانکه ــد اي ــزي باي ــک مرک ــذا بان ــد؛ ل ــيب پذيرن ــا آس ــک ه ــن بان اي
ــن اقتصــاددان  ــد. »پيشــنهاد مشــخص اي ــام کن ــر ادغ ــوي ت ــاي ق در بانکه
باســابقه کشــورمان ايــن اســت کــه: »اگــر چنــد بانــک بــا هــم ادغــام شــوند 
ســرمايه آن هــا بيشــتر مــي شــود و آســيب پذيريشــان در برابــر شــوک هــا 

ــر نيــز مــي شــوند .« کمتــر مــي شــود. در عيــن حــال کارآمدت
همچنيــن رئيــس کل اســبق بانــک مرکــزي بــا بيــان اينکــه ادغــام بانــک هــا 
راه حلــي بــراي معضــل زيــان ده بــودن تــراز نامــه بانــک هــا نيســت ، افــزود: 

ادغــام بانــک هــا مشــکل رکــود فعلــي را حــل نخواهــد کــرد . 
وي ايــن تصميــم را داراي نــکات مثبــت و منفــي برشــمرد و افــزود: از نــکات 
مثبــت ادغــام دو بنــگاه اقتصــادي کاهــش هزينه هــاي اداري، دفاتــر مرکــزي 

و ســتادي اســت کــه منجــر بــه ســودآوري باال تــر خواهــد بــود . 
مظاهــري ادامــه داد: وقتــي دو يــا چنــد بانــک بــا يکديگــر ادغام شــوند، تعداد 

ــا  ــي در هزينه ه ــه جوي ــه صرف ــر ب ــه منج ــد ک ــش مي ياب ــز کاه ــعب ني ش
خواهــد بــود کــه تن هــا عامــل مهــم بــراي ادغــام دو بانک هــا اســت . 

ــدادي  ــل تع ــراي تبدي ــري ب ــام را پارامت ــي، ادغ ــور بانک ــناس ام ــن کارش اي
ــرد و  ــوان ک ــزرگ عن ــادي ب ــگاه اقتص ــک بن ــه ي ــک ب ــاي کوچ از بانک ه
ــه  ــادل مجموع ــام شــده مع ــام دو واحــد ســرمايه واحــد ادغ ــا ادغ ــت: ب گف

ــود .  ــد ب ــد خواه ــر دو واح ــرمايه هاي ه س
مظاهــري اقتصــاد مقيــاس دو بانــک تجميــع شــده را مهــم برشــمرد و افــزود: 
يــک بانــک بــزرگ کارايــي بيشــتري نســبت بــه دو بانــک کوچــک خواهــد 
داشــت کــه شــامل تعهــدات و اعتبــارات نــزد مشــتريان و ارتبــاط بــا ســاير 
ــراي  ــم ب ــي مه ــان حرف ــن مي ــک در اي ــرمايه بان ــد و س ــا مي باش بانک ه

گفتــن دارد . 
ــل  ــت قب ــت آن در دول ــات مثب ــا و تبع ــام بانک ه ــادآوري ادغ ــن ي وي ضم
ــوان  ــد، ت ــاد ش ــدک ايج ــرمايه ان ــا س ــک ب ــاي کوچ ــي بانک ه ــت: وقت گف
ــي  ــا از منظــر جــذب ســپرده هاي مردم ــت، ام ــا کاهــش ياف ــي آن ه عمليات
ــه اي کــه در برخــي خيابان هــاي تهــران  ــه گون ــد؛ ب شــعب را گســترش دادن

ــل شــد .  ــک تبدي ــه شــعب بان ــي ب ــاي صنف بســياري واحد ه
ــن  ــام اي ــل ادغ ــا عام ــاي کوچــک را تنه ــع ســرمايه بانک ه ــري تجمي مظاه
ــر  ــق تعــداد شــعب کمت ــن طري ــان داشــت: از اي ــوان کــرد و بي بنگاه هــا عن
خواهــد شــد و تــوان خلــق اعتبــاري افزايــش مي يابــد؛ بنابرايــن بانک هــاي 

ــا قــوت بيشــتري عمــل خواهنــد کــرد .  ــر در صحنــه اقتصــاد ب بزرگ ت
  وي ارائــه تســهيالت بانک هــاي تجميعــي را بهتــر و موثر تــر خوانــد و 
ــا  ــد، ام ــش مي ده ــا را کاه ــان اداري بانک ه ــا زي ــدام تن ه ــن اق ــزود: اي اف
ــد ســپرده گــذاري، ســود ســپرده و  ــي را در رون ــر بانک هــاي فعل ــان اکث زي

ــرد .  ــد ک ــل نخواه ــا را ح ــه اي بانک ه ــراز نام ــکال ت ــاد اش ايج

ترقي اقتصادي : بانک مرکزي در تالش براي ساماندهي تعاوني ها و موسسه هاي 
مالي غيرمجازي است که بيش از يک دهه در عرصه اقتصادي کشور بدون اجازه 
رسمي و با پشتوانه هاي نامرئي تاختند، خسارت به بار آوردند و دست بسياري را در 
حنا گذاشتند.دهه هشتاد خورشيدي را مي توان يکي از بي انضباط ترين دوران پولي 
کشور برشمرد؛ دهه اي که در کنار شکل گيري بانک هاي خصوصي، شاهد فرزندان 
ناميموني هم بود: رشد قارچ گونه تعاوني هاي غيرمجاز و موسسه هاي اعتباري نامعتبر . 

اگر به اين فهرست صرافي هاي غيرمجاز، صندوق هاي قرض الحسنه و شرکت هاي 
ليزينگ را که بدون هيچ نظارتي رشد و نمو کردند، بيفزاييم، عمق آشفتگي در بازار 

پولي و حتي بازار غيرمتشکل پولي بيشتر نمايان مي شود . 
برآورد اوليه بانک مرکزي از تعداد اين موسسه هاي غيرمجاز در آن دوران هفت هزار 
مورد بود؛ اين موسسه هاي غيرمجاز به گفته »محمود احمدي« دبير کل بانک مرکزي 
با »پشتوانه نامرئي« در نظام مالي کشور ايجاد شدند و از شرايط اقتصادي کشور و نبود 

نظارت هاي کافي بانک مرکزي بيشترين سوء استفاده را کردند . 
بانک مرکزي در دولت يازدهم در شرايطي هدايت نظام پولي و مالي کشور را بر عهده 
گرفت که بانک هاي دولتي و خصوصي، عرصه را به موسسه هاي غيرمجاز باخته 
بودند؛ اين موسسه ها بازيگران اصلي تعيين نرخ سود بودند، سودهاي باالي 30 درصد 
که مردم را وسوسه مي کرد که هرچه بيشتر سرمايه شان را در آنجا سپرده گذاري 

کنند تا ساالنه يک سوم موجودي خود را سود بگيرند . 
البته روال کار در اغلب موارد اينطور بود که هرچه ميزان موجودي اشخاص بيشتر بود 
نرخ سود هم با درصد بيشتري پرداخت مي شد، نتيجه اينکه بانک ها هم براي اينکه 

از قافله جذب سپرده ها عقب نمانند، وارد اين گود شدند . 
در حقيقت بانک مرکزي در دولت يازدهم وارث يکي از بي انضباط ترين نظام هاي 
پولي و مالي بود. »مهدي پازوکي« اقتصاددان در توصيف شرايط آن زمان چنين 
مي گويد: اين موسسه هاي غيرمجاز با کسب مجوز ايجاد تعاوني اعتبار خالف قانون 

وارد عرصه پولي شدند و مشکالت بسياري را براي اقتصاد کشور و مردم رقم زدند . 
وي اين پرسش را مطرح کرد در شرايطي که اداره اماکن جلوي تاسيس يک واحد 
صنفي بدون مجوز را مي گيرد، چگونه است که بسياري از موسسات و تعاوني هاي 

بدون مجوز از جانب نيروي انتظامي بازخواست نمي شدند؟ 
پازوکي با بيان اينکه اين تعاوني هاي غيرمجاز در سال هاي گذشته هرج و مرج را بر 
سيستم اقتصادي کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزي قصد ساماندهي 

اين موسسات را دارد، آن را مورد هجمه هاي رسانه اي و سياسي قرار مي دهند . 
اختصاص خطوط اعتباري براي تعیین تکلیف مردم

رئيس کل بانک مرکزي در گفت وگوي اختصاصي که به تازگي با ايرنا داشت، تاکيد 
کرد که اين بانک براي صيانت از سپرده هاي مردم در موسسه هاي غيرمجازي که در 
حال ساماندهي هستند، به تناسب دارايي هاي شناخته شده اين موسسه ها، خطوط 

اعتباري به سپرده گذاران اختصاص مي دهد . 
ولي اله سيف با يادآوري اينکه اين موسسه هاي غيرمجاز در دولت هاي نهم و دهم 
شکل گرفتند، رشد کردند و به دولت يازدهم به ارث رسيده رسيدند، اظهار داشت: 
برخي موضوع را سياسي کرده اند و اظهارنظرهايي مي کنند که موانعي را بر سر راه 

ساماندهي به وجود مي آورد . 
وي توضيح داد، بانک مرکزي براي ساماندهي برخي از اين موسسه ها از خطوط 
اعتباري خود استفاده کرده است که مي توان به انحالل موسسه ثامن الحجج اشاره 
کرد؛ براي حل اين مشکل 2 هزار و 200 ميليارد تومان )22 هزار ميليارد ريال( از 
منابع بانک مرکزي پرداخت کرديم و حدود 2 هزار و 200 ميليارد تومان)22 هزار 

ميليارد ريال( ديگر را تعهد کرديم که پرداخت کنيم . 
به گفته سيف، در موضوع تعاوني منحله فرشتگان نيز تاکنون متناسب با دارايي هاي 
شناسايي شده اين تعاوني، مبالغي را براي سپرده گذاران به صورت خط اعتباري در 
نظر گرفتيم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسريع در پرداخت سپرده، سپرده 

گذاران انجام شده است . 
يکي از آثار تالش بانک مرکزي براي ساماندهي غيرمجازها را مي توان در افزايش 
رقم نقدينگي اعالمي اين بانک جست و جو کرد که به گفته سيف حدود 20 درصد 

نقدينگي کنوني حاصل اين کار است که در گذشته به حساب نمي آمد . 
به گفته وي، اين نقدينگي در جامعه وجود داشته و مربوط به موسسه هايي بوده که 
قبال در آمارهاي پولي و بانکي لحاظ نمي شدند و اکنون سهمي معادل 12.4 درصد 

از کل نقدينگي دارند . 
مشکل غیرمجازها با ورود بانک مرکزي حل مي شود

محمود جام ساز کارشناس اقتصادي نيز درباره فعاليت تعاوني ها و موسسه هاي بدون 
مجوز بانک مرکزي در نظام پولي کشور مي گويد: اين موسسه ها هرچند از بانک 
مرکزي مجوز ندارند، اما مجوزهايي را از ديگر نهادها گرفته اند که به اتکاي آن فعالند . 

به گفته وي، فعاليت موسسه هاي غيرمجاز، نظام پولي کشور را به هم ريخته است و 
مي تواند به اعتماد مردم به نظام بانکي ضربه بزند . 

تاج محمد قجاوند کارشناس ارشد امور بانکي نيز معتقد است مشکل موسسه هاي 
اعتباري غيرمجاز، سبب سلب اعتماد از نظام بانکي مي شوند، از اين رو بهتر است، 

بانک ها و دولت براي حل مشکل سپرده گذاراني نظير کاسپين وارد ميدان شوند . 

اخبار کوتاه

ترقي اقتصادي :نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن براي سال 96 بر اساس مصوبه هيات مديره اين 
بانک 3 درصد تعيين شد.گفتني است بر اساس بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران حداکثر 
نرخ حق الوکاله به کارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي 3 درصد تعيين شده و 
مطابق ماده 3 از بسته سياستي نظارتي بانک ياد شده بانک ها ي کشور مکلفند نرخ حق الوکاله خود را 

در ابتداي هر سال تعيين و اعالم نمايند . 

 تخفيف اپليکيشن چيتکس براي مشتريان مشهد بانک ايران زمين
ترقي اقتصادي :مشتريان بانک ايران زمين در شهر مشهد مي توانند يک کد تخفيف 5 هزار توماني از 
اپليکيشن درخواست خودرو چيتکس دريافت کنند.براساس تفاهم بانک ايران زمين و اپليکيشن چيتکس 
مشتريان اين بانک در شهر مشهد از روز چهارشنبه 24 خرداد مي توانند براي دريافت بن تخفيف خود به 
 ،  https://t.me/izbankbot  بخش کاربري و يا ربات تلگرام به آدرس ،  http://club.izbank.ir  وب سايت باشگاه

بخش باشگاه مشتريان مراجعه کنند  . 
 

تقدير فدراسيون واليبال از بانک گردشگري
ترقي اقتصادي :دبير فدراسيون واليبال کشورمان از حمايت بانک گردشگري از تيم ملي در طول 
مدت برگزاري ليگ جهاني تشکر و قدرداني کرد.احمد ضيايي گفت: اين بانک به عنوان حامي تيم 
ملي واليبال در طول مدت برگزاري مسابقات تا به اکنون حضوري فعال در محل برگزاري مسابقات 
و همچنين فضاي مجازي داشته است که اين موضوع باعث دلگرمي اعضاي تيم ملي و مسئولين 

فدراسيون واليبال شده است . 
 

تسهيالت سه هزار ميليارد ريالي بانک آينده به بنگاه هاي کوچک
ترقي اقتصادي :بانک آينده،در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي؛ اشتغال- توليد و همگام با 
سياست ها و برنامه هاي ابالغي از سوي بانک محترم مرکزي اقدام به حمايت از فعاالن اقتصادي به 
ويژه بنگاه هاي کوچک و متوسط )توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي(از طريق تأمين مالي آن ها 
نموده است.به اين ترتيب، بانک آينده در سال جاري، نسبت به اعطاي مبلغ سه هزار ميليارد ريال 
تسهيالت به اين واحدها با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و 

افزايش رشد اقتصادي کشورخواهد نمود . 

 سهامداران بانک قوامين در مجمع چه تصميمي گرفتند
به  قوامين در مجمع عمومي عادي  بانک  نتاج مديرعامل  تقي  :دکتر غالمحسن  اقتصادي  ترقي 
طور فوق العاده که 17 خردادماه در مجتمع پرديس با حضور اکثريت سهامداران بانک برگزار شد، 
گفت: در مجامع عمومي طبيعتاً بايد طبق ضوابطي که توسط بانک مرکزي و سازمان بورس تدوين 
و ابالغ شده براي بانک ها با حضور رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجمع برگزار شود، مجموعه 
بانک هاي ما با مشکالت متعددي مواجه است که يکي از آنها همين موضوع است.دکتر تقي نتاج 
خاطرنشان کرد: در سال هاي مالي 93 و 94 مجموع سود 1366 ميليارد توماني بانک به دليل عدم 
ثبت افزايش سرمايه بانک اجازه تقسيم را در مجامع نداشت، در پايان سال 94 به اين دليل که در 
مجمع مربوط به افزايش سرمايه که به تصويب اکثريت سهامداران رسيد اين افزايش سرمايه تصويب 
شد اما مراحل قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزي و اداره ثبت شرکت ها را طي نکرده 
قبل از اين مراحل نيز واريز افزايش سرمايه محقق نشده بود.وي گفت: بانک با توجه به جلوگيري 
از تضعيف حقوق سهامداران سرانجام در 24 ارديبهشت ماه مجوز مجمع تقسيم سود را کسب کرد. 
بنابراين قرار است در اين مجمع تقسيم سود سال هاي مالي سال هاي 93 و 94 تعيين تکليف شود، 
اگرچه در خصوص کيفيت سود نيز نکته هايي مطرح است، به دليل همين مسايل مجموعه همکاري 
سازمان بورس و بانک مرکزي يکسري تدبير هايي را براي اين تقسيم سودها در نظر گرفتند، اما به 

هر حال سودي است که در صورت هاي مالي منظور شده است . 
   

  خدمتي ويژه از بانک تجارت
ايستانیوز:پذيرندگان  MPOS  بانک تجارت ، با پذيرش انواع کارت هاي شتابي در هر مکان مي توانند 
دريافت هاي خرد را مديريت کنند.ابراهيم کاظم پور سخنگوي اين بانک ، با اشاره به گسترش شبکه هاي 
تلفن همراه و بهبود روش هاي پرداخت الکترونيک در کشور گفت : ابزار جديد پرداخت  ) MPOS(  به 
مصرف کننده اين امکان را مي دهد که  از تلفن همراه خود  به عنوان پايانه فروش استفاده کرده و مبالغ 
مربوط به دريافت هاي خرد همچون تحويل کاال در منزل يا محل کارمشتريان ، کرايه تاکسي ، خريدهاي 

رهگذري و ...  را از طريق کارت هاي شتابي به راحتي انجام دهد .  

 ادغام موسسه آرمان با موسسه ملل تکذيب شد
موسسه  ادغام  تکذيب  اي رسمي ضمن  اطالعيه  انتشار  با  ملل  اعتباري  موسسه   : اقتصادي  ترقي 
آرمان)تعاوني وحدت( با اين موسسه اعالم کرد؛ هيچگونه تفاهمي درباره ادغام با موسسه اي انجام نشده 
است.موسسه اعتباري ملل در اطالعيه رسمي خود آورده است؛بدينوسيله به اطالع عموم مردم شريف مي 
رساند به موجب نشر خبر ادغام موسسه اعتباري آرمان )تعاني اعتباري وحدت( در موسسه اعتباري ملل 
که در يکي از سايت هاي خبري و برخي از سايت ها و کانال هاي تلگرامي نشر و پخش شده است، از 
تمامي اصحاب رسانه و عموم مخاطبان گرامي دعوت مي شود اخبار اين موسسه را صرفا از طريق سايت 
موسسه به نشاني  www.bank-melal.ir  و کانال تلگرامي موسسه  @melal_bank_ir  مالحظه وپيگيري کنيد . 

 
جشنواره »همراهان رفاه« آغاز شد

ترقي اقتصادي :جشنواره آغازين باشگاه مشتريان بانک رفاه »همراهان رفاه« نامگذاري گرديد.با 
توجه به لزوم ايجاد سهولت انجام عمليات بانکي براي مشتريان، تمرکز باشگاه در اين جشنواره بر 
روي کانال هاي بانکداري الکترونيک از جمله خودپرداز، بانکداري اينترنتي و موبايل بانک قرار گرفت. 
بازه زماني جشنواره موصوف تا پايان شهريور سال 1396  مي باشد که در پايان جشنواره با انجام 

قرعه کشي بر اساس امتياز کسب شده، هدايايي به اعضاي باشگاه تعلق مي گيرد . 
 

نسل سوم باشگاه مشتريان بانک ملت رونمايي شد
ترقي اقتصادي :طرح شرکاي تجاري باشگاه مشتريان بانک ملت با حضور مديرعامل، اعضاي هيأت 
مديره و مديران ارشد اين بانک رونمايي شد.نسل سوم از باشگاه مشتريان مطابق با استانداردهاي روز دنيا 
و با بهره  گيري از ظرفيت هاي شرکاي تجاري باشگاه در راستاي گسترش سبد پاداش هاي قابل ارائه به 

اعضا و خلق ارزش افزوده براي مشتريان وفادار بانک مورد رونمايي قرار گرفته است . 

استقبال گسترده از کارت شهروندي در شيراز
ترقي اقتصادي : ناصر شمس با اعالم اين خبر گفت: استقبال گسترده شهروندان شهر شيراز از کارت 
شهروندي بانک شهر موجب تسهيل پرداخت کرايه و عدم مبادله پول خرد و اسکناس بين مسافر و راننده 
در اين شهر شده است.وي با بيان اين که کارت شهروندي توانسته نقش بسزايي در تامين رفاه و آسايش 
شهروندان داشته باشد ، افزود:کارت شهروندي عالوه بر سامانه هاي حمل و نقل شهري عمومي در تمامي 

مراکز خريد نيز قابل استفاده است . 

هادي کمرئي مدير روابط عمومي و حوزه مديريت بانک توسعه تعاون شد 
ترقي اقتصادي : طي حکمي از سوي مهديان مديرعامل و رئيس هيئت مديره بانک توسعه تعاون هادي 
کمرئي به سمت سرپرست امور روابط عمومي و حوزه مديريت منصوب شد. حجت اهلل مهديان مديرعامل 
بانک توسعه تعاون با اشاره به ارتقاء جايگاه بانک توسعه تعاون در بين مشتريان و ساير بانک ها اين روند 
روبه رشد را، حاصل تالش کليه کارکنان دانست و خاطرنشان کرد: تفويض اختيار به سطوح مياني بايد 
مدنظر کليه مديران قرار گيرد چراکه تفويض اختيار سبب تقويت يادگيري در سازمان خواهد شد.گفتني 
است در اين جلسه که با حضور کليه مديران ستادي، روساي ادارات و مديران عامل شرکت ها برگزار شد 
طي احکام جداگانه اي از سوي مديرعامل، هادي کمرئي به عنوان مدير امور روابط عمومي و حوزه مديريت، 
حميدرضا البرزي سرپرست امور اعتباري، حسن تاجيک سرپرست امور مهندسي -پشتيباني و کريم 

ميرزاخاني مدير امور شعب انتخاب شدند . 
 

انجام خدمات متنوع بانکي با همراه بانک سينا
ترقي اقتصادي : نسخه جديد همراه بانک سينا با قابليت هاي جديد و جلوه هاي گرافيکي جذاب و با 
امکانات و امنيت بيشتر براي دارندگان سپرده در بانک سينا به بهره برداري رسيده است.در اين نسخه از 
همراه بانک سينا که ويژه گوشي هاي اندرويد تهيه شده، کاربري نرم افزار جهت مشتريان بسيار آسانتر و 
دسترسي سريع به قابليت هاي نرم افزار براي انجام بهينه خدمات مورد نياز فراهم شده است که مي تواند 

در انجام بهينه خدمات مورد نياز مشتريان موثر باشد . 

نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن 3درصد تعيين شد

وي همچنين پيشنهاد کرد بانک مرکزي با اختصاص يک 
خط اعتباري، مطالبات سپرده گذاران را بپردازد و پس از اتمام امور تسويه 

مالي تعاوني هاي منحل شده و فروش اموال آنها، منابع خود را تجديد کند . 
قجاوند يکي ديگر از روش ها براي رفع مشکل سپرده گذاران را تشکيل کنسرسيومي از بانک 

ها عنوان کرد و گفت: با اين کار مي توان پول سپرده گذاران را پرداخت و از محل فروش دارايي هاي اين 
موسسه ها، منابع را به بانک بازگرداند . 

البته در اين ارتباط معاون نظارت بانک مرکزي گفته که بانک مرکزي وارد عمل شده است و به اندازه دارايي هاي شناسايي شده تعاوني منحله 
فرشتگان )31 هزار ميليارد ريال( خط اعتباري براي آنها اختصاص داده است تا فرآيند پرداخت سپرده هاي مردم انجام شود و آنها معطل وصول 

تسهيالت يا فروش دارايي ها نشوند . 
ابوالحسن فيروزآبادي« قائم مقام وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي درباره فعاليت تعاوني هاي غيرمجاز گفت: موسسه هاي مالي و اعتباري که امروز با 

تخلف هاي عديده اي مواجه هستند، مجوزهاي اوليه را از دولت هاي نهم و دهم کسب کرده بودند . 
وي افزود: اين موسسه ها بعدها در دولت يازدهم با نظارت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي مخالفت مي کردند . 

اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: اوايل دولت با توجه به تخلف هايي که در موسسه ثامن الحجج مشاهده مي کرديم 
بارها اين تخلف ها را به صورت نامه به مسئوالن مرتبط متذکر مي شديم . 

فيروزآبادي با ابراز تاسف از اينکه با اعمال نفوذهايي که صورت مي گرفت اين تذکرها به جايي نرسيد، گفت: شوراها و ستادهايي هم اکنون تشکيل 
شده است که نظارت را افزايش مي دهد و نتيجه آنها خروجي هايي است که مشخص خواهد شد . 
مردم چگونه در دام غیرمجازها گرفتار نشوند

هرچند بانک مرکزي مصمم است سال جاري را به سال پاياني عمر غيرمجازها تبديل کند و پرونده آنها را براي هميشه در نظام پولي و مالي کشور 
ببندد، اما به نظر مي رسد بايد مردم نيز آگاه باشند و در دام غيرمجازها گرفتار نشوند . 

عباس کمرئي مدير کل نظارت بر بانکها و موسسه هاي اعتباري بانک مرکزي مي گويد: توصيه هميشگي بانک مرکزي به مردم، سپرده گذاري 
در بانک ها و موسسه هايي است که از اين بانک مجوز دارند و اسامي آنها در تارنماي بانک مرکزي موجود است و به اميد چند واحد درصد سود 

بيشتر سراغ غيرمجازها نروند . 
ولي اله سيف رييس کل بانک مرکزي نيز اين توصيه را به مردم دارد که پرداخت نرخ هاي باالي سود توسط يک بانک، مي تواند نشان دهنده 
ريسک بيشتر عمليات اين بانک باشد و سپرده گذاران بايد آگاه باشند اين نرخ باالتر، بهاي ريسکي است که متقبل مي شوند و بايد پيامدهاي آن 

را نيز بپذيرند . 
به نظر مي رسد بانک مرکزي در ساماندهي بازار پولي کشور هنوز راه بلندي پيش رو دارد که بايد عالوه بر مقابله با موسسه هاي غيرمجاز موجود، 
از شکل گيري و رويش موسسه هاي جديد بدون مجوز جلوگيري کند و اين مهم جز با همکاري نهادهاي قضايي و انتظامي و همراهي مردم در 

»نه« گفتن به اين موسسات امکان پذير نيست . 

 1- در همـه جـاي دنيـا بازارهـا بـه حـوادث تروريسـتي 
واکنـش نشـان مي دهـد و بـازار سـرمايه ايـران هـم از ايـن 
قاعـده مسـتثني نيسـت. حـوادث موسـوم به 11 سـپتامبر 
در نيويـورک باعـث شـد بـراي اولين بـار بازارهـاي مالي در 
ايـن شـهر بسـته شـود. در چنين مواقعـي نمي تـوان انتظار 
داشـت کـه بـازار رشـد کند. ريزش شـاخص کل هـم چنان 
ادامـه دارد و حادثـه تروريسـتي در هفته هـاي گذشـته بـر 
بـازار اثـر گذاشـت. از سـوي ديگـر، آثار مشـکالت اقتصادي 
و رکـود توليـد در سـال 95، در سـال جاري در بازار سـرمايه 
بـروز کـرده اسـت يعنـي درسـت زماني کـه موعد تقسـيم 
سـود اسـت. تيرمـاه زمـان برگـزاري مجامع شرکت هاسـت. 
ترازنامه هـا در مقايسـه بـا پيش بيني هـاي کـه درگذشـته 
    EPSو . EP  مي دهـد نشـان  را  کاهـش  رونـد  انجام شـده 
 اعالم شـده طبيعـي اسـت امـا وقتـي رونـد کاهش سـود در 
ترازنامه ها مشـهود اسـت، اين مسـئله بر ارزش فعلي سـهام 

اثـر مي گـذارد   . 
 2-يکي از شـاهکارها در ايران امنيت کشـور و ثبات آن در  
منطقه اسـت. امنيت ايران با توجه به شـرايط کشـورهاي 
همسايه مثل افغانسـتان و عراق و ديگر کشورهاي منطقه 
مثـل سـوريه و يمـن زبانـزد و مثبت اسـت. اين کشـورها 
در درگيـري و اضطـراب هسـتند اما ايران هميشـه امنيت 
داشـته اسـت. در مـاه جـاري يـک رخـداد بي سـابقه در 
ايـران اتفاق افتـاده اسـت. باوجوداينکه مدت زمـان زيادي 
از ظهـور ايـن پديـده شـوم و انجـام اقدامـات مختلـف در 
سراسـر جهـان گذشـته، در ايـران بـا يـک مـورد روبـه رو 
شـديم کـه عکس العمـل به موقـع از ابعـاد فاجعه بـار آن 
کاسـت. بعيـد بـه نظـر مي رسـد کـه بـروز اين حادثـه در 
جـذب سـرمايه خارجي اثـري بگـذارد. در ديگر کشـورها 
مثـل انگليـس هم چنيـن حوادثـي رخ داده و مشـکلي بـه 
وجـود نيامده اسـت. تاکنـون هيچ خبر بـدي از خارجي ها 
در ايـن زمينـه دريافـت نکرديم و بيشـتر پيـام همدردي 

گرفتيم . 
 3- تشـکيل کابينه اثر مهمـي در بخش هاي مختلف اقتصاد 
خواهـد گذاشـت. اگـر تمهيـدات مجموعه اقتصـادي دولت 
يازدهـم نبـود مشـکالت زيـر و درشـت سـابق ادامـه پيـدا 
کـرد. بـراي مثـال بـه ارز نـگاه کنيد کـه يک دفعـه در دوره 
دولت هـاي نهـم و دهـم از هزارتويمـان به سـه هـزار تومان 
افزايـش قيمـت پيـدا کـرد و نـاگاه هـم چيـز بـه يک سـوم 
قيمت رسـيد. در اين دوره باوجود مشـکالت مختلف دولت، 

نـرخ ارز تعديـل شـد و تغييـرات ارز متناسـب بـا تـورم بود 
يعنـي همان کـه قانـون مي گويـد. تنهـا کاري کـه دولت در 
انجـام آن موفـق نبـود، يکسان سـازي نـرخ ارز بـود که قول 
انجـام آن را در بهمن مـاه سـال 95 داده بودند اما انجام نشـد 

و اميدواريـم در سـال جـاري بـه ايـن وعده عمـل کنند . 
 4-خواسـته مـا از دولـت درزمينه سـرمايه گذاري به توسـعه 
ديدگاه مناسـب دراين بـاره بازمي گردد. ما سـرمايه گذاري را 
در جهـت اشـتغال مي بينيـم. بايد بـراي هفت ميليـون نفر 
فرصت شـغلي ايجـاد کنيم که ايـن مهم بـدون به کارگيري 
سـرمايه خارجـي ممکـن نيسـت. رشـد سـرمايه خارجـي 
را نبايـد لزومـاً بـه دليـل آثـار آن در توليـد ناخالـص ملـي 
دنبـال کـرد. ما بـه رشـد اقتصادي خوبي در سـال گذشـته 
رسـيديم. آنچـه در جـذب سـرمايه خارجـي اهميـت دارد 
ايـن اسـت که همـکاري با شـرکاي بين المللـي، تکنولوژي، 
امکانـات صادراتي و ارتباطات بين المللي را براي توليدکننده 
ايرانـي بـه همراه مـي آورد يعني آنچـه مـا در دوره تحريم از 
آن محـروم مانديـم. سـرمايه گذاري خارجي وقتي به کشـور 
بيايـد، با خـود روش هـاي جديد مديريتـي را مـي آورد و راه 
را بـراي مـا بـاز مي کنـد. عـالوه بـر اينکـه سـرمايه خارجي 
بـه اقتصـاد مـا تزريـق مي شـود، مي توانيـم بـه نوسـازي 
تکنولوژيکـي هـم برسـيم و از ايـن منظر به رشـد اقتصادي 

کمـک کنيم . 
 5- ورشکسـتگي شـايعه اي اسـت که هرازچنـدگاه در مورد 
بانک هـا مطـرح مي شـود و نمي دانـم ريشـه آن چيسـت اما 
هرچه هسـت، اين شـايعات هيچ مبنايي ندارد هنوز کسـي 
نتوانسـته لغت ورشکسـته را به درسـتي تعريف کند. ممکن 
اسـت بانک هاي ما درتزارنامه ها به شـرايط منفي برسـند اما 
ورشکسـت نمي شـوند. 12 تا 13 درصد از سـپرده هاي مردم 
نـزد بانک مرکـزي به عنـوان سـپرده قانوني گذاشته شـده و 
بانک هـا دارايي هايـي دارنـد هرچنـد کـه نمي تواننـد آن را 
به راحتـي نقـد کـرده و در اختيار سـپرده گذاران قـرار دهند . 
در حـال حاضر توليدکنندگان از سـود باالي تسـهيالت 
گله دارنـد. از سـوي ديگـر بعضـي مؤسسـات مالـي و 
ادغام شـده  يـا  کـه  شـدند  ورشکسـت  هـم  اعتبـاري 
فکـر  بعضـي  هسـتند.  تسويه حسـاب ها  مشـغول  يـا 
مي کننـد ترکـش ايـن اتفاقـات دامـن بانک هـا راهـم 
مي گيـرد کـه اين طـور نيسـت. در حـال حاضر مسـائل 
ديگـري در مورد بانک ها مطرح اسـت. ادغـام، بهره وري 
و کاسـتن از بنـگاه داري بانک هـا مسـئله امروز ماسـت. 
بانـک مرکـزي در اقدامي شايسـته دسـتورالعملي را به 
بانک هـا  ارائـه کـرده کـه مي گويـد ترازنامـه  بانک هـا 
بايـد بـر اسـاس الگويـي کـه بانـک مرکـزي تدويـن 
کـرده تهيـه شـود و ايـن يعنـي شـفافيت بيشـتر. ايـن 
ترازنامه هـا به درسـتي مشـخص مي کنـد کـه بانک چه 
کـرده؟ چقـدر سـپرده دريافـت کـرده؟ چقـدر بدهکار 
اسـت؟ چقدر معوق دارد و سـپرده هايش کجاسـت. اين 
ترازنامه هـا بـه شـفافيت حسابرسـي کمـک مي کنـد و 
بـراي اولين بار امسـال اجرا مي شـود. هرچنـد اين الگو 
مشـابه بـا گزارش هـاي  IFRS  نيسـت امـا بـه شـفافيت 

تمـام عمليـات بانـک کمـک مي کنـد . 

مالي  نامناسب  وضعيت  به  گذشته  سالهاي  در  فردي  اگر 
بانک ها و مواردي نظير زيان پنهان و رقيق بودن سود عملياتي 
بانک هاي ايران اشاره مي کرد ؛ با اقبال قابل چنداني روبرو 
نمي گرديد . چراکه  بر اساس تصور عموم مردم ،  بانک ها از 
سود هنگفت و سرشاري بهره مند بودند و البته تعدد شعب 
آنان  بهره مندي  و  تمول  نشانه  نيز  آن ها  ساختمان هاي  و 
برخي  و  متعددي محيطي  عوامل  ليکن   . تلقي مي گرديد 
نارسايي هاي دروني صنعت بانکداري ؛ منجر به روند تصاعدي 
مشکالت نظام بانکي گرديد و با افزايش نرخ واقعي سپرده ها 
) تفاضل نرخ سود پرداختي و نرخ تورم (؛ بانک ها با  بهمن 

کاهش درآمد خود مواجه شدند . 
امروزه نيز شاهديم که سود پرداختي به سپرده گذاران بانکي 
به  با توجه  از  GDP  کشور رسيده که آن هم  به 15 درصد 
منفي بودن حاشيه سود  ) Spread (  عمليات بانک ها ، عماًل 
سودي موهومي و جنون آميز است .درگذشته عليرغم انباشت 
تدريجي مشکالت بانک ها؛ حساسيت ها و الزامات محيطي 
و نهادي به منظور حفظ ظاهر نظام بانکي کشور ، منجر به 
ماندن استخوان در زخم مي گرديد تا اينکه با پافشاري بانک 
مرکزي بر اجراي سياست هاي شفاف سازي واقعي صورت هاي 
مالي  و اجراي استانداردهاي بين المللي  ) IFRS (  منجر به 

تبيين دقيق تر وضعيت و موقعيت بانک ها شد . 
اگرچه به زعم کارشناسان و البته برخي از مديران نظام بانکي 
هنوز تعدادي از بانک ها تا شفاف سازي مورد انتظار فاصله 
زيادي دارند   ليکن تبعات همين مقدار شفاف سازي نيز ، 
موجب اعالم زيان هاي هنگفت از سوي بانک ها شده است. 
گذشته از زيان عملياتي بانک ها برخي از معضالت مزمن نظام 
بانکي نظير انجماد دارايي ها ، فقدان ساختار کارمزد محور 
فعاليت ها ، رابطه معيوب دولت و نظام بانکي و سوءبرداشت 
از ظرفيت روش هايي نظير حسابداري تعهدي نهايتاً وضع را 
به جايي رسانيده که حتي مقامات عالي رتبه نظام بانکي نيز 
بي محابا مباحثي نظير ادغام بانک هاي بحران ديده را مطرح 

مي نمايند . 
به عنوان  مرکزي  بانک  محترم  رئيس کل  راستا  همين  در   
عالي ترين مقام نظام بانکي در سخنراني چهارم خردادماه سال 
جاري در سخنراني خود به وجود ابزار ادغام جهت صيانت 
از حقوق سپرده گذاران و سهامداران بانک ها اشاره نموده اند. 
ليکن بايد در نظر داشت که ادغام بانک ها محدوديت ها و 
عوارضي دارد که ضروري است قبل از تجويز آن به خوبي ابعاد 
آن را مورد واکاوي قرار  داد . در همين زمينه توجه به چند 

نکته ضروري است : 
1 -  راهکار ادغام بانک ها جهت بهينه سازي ساختارهاي مالي 
و اجرايي امري متعارف و پذيرفته شده در عرف بين المللي 
در  به ويژه  مقطعي  تصميمات  برخي  به استثناي  اما  است 
شرايط خاص و اضطراري ) نظير ادغام بانک شهريار پيش از 
انقالب ، ادغام بانک هاي خصوصي و تشکيل بانک هاي ملت 
و تجارت در صدر انقالب و تصميم اخير در خصوص  بانک 
تات ( عماًل اين راهکار در کشور ما به عنوان اقدامي چالشي و 
تا حدي مگو در نظر گرفته شده است . از سويي ديگر قوانين 
از قدمت بسيار  مربوط به ورشکستگي در کشور ما عمدتاً 
بااليي برخوردار بوده و امکان بهره مندي آن ها در شرکت هاي 
اين  . در  ابهامات متعددي روبروست  با  بانک  خاصي نظير 
زمينه بايد توجه داشت که معدود تجربيات مربوطه در کشور 
ما ؛ عمدتاً با تکيه  بر روش هاي حاکميتي و بسيج ابزارهاي 
قدرت و همچنين قلت صاحبان سهام بانک هاي ادغام شونده 
ميسر گرديده است . لذا به نظر مي رسد قبل از هرگونه اقدامي 
مي بايست عالوه بر پيش بيني بسترهاي قانوني، فرايندهاي 

اجرايي ادغام نيز پيش بيني گردد  . 
2 - ريسک پيش رونده تزلزل در نظام بانکي؛  با توجه به اقتصاد 
بانک محور کشور ما ، هرگونه تزلزل و خدشه اي در نظام 
متأثر  را  اقتصادي کشور  بخش هاي  کليه  دومينووار  بانکي 
ساخته و حتي بروز چالش هاي کالن تري در حوزه امنيت نيز 

از اين رهگذر محتمل خواهد نمود .  
3 -  يکي از عمده ترين نتايج مورد انتظار از طرح ادغام بانک ها؛ 
قطعاً اصالح شاخص هاي کليد و عملياتي بانک ادغام شونده 
است. ليکن بايد در نظر داشت درصورتي که بانک هاي داراي 
عملکرد ضعيف بدون تجديد ساختار و بهبود ادغام شوند 
بانک  در  آن ها  کوتاهي شاخص هاي ضعيف  تا مدت  صرفاً 
ادغام گيرنده پنهان مي گردد اما لزوماً اصالح و بهبود الزم 
صورت نمي پذيرد. شوربختانه عمده تجربيات ادغام در ساير 
بهبود شاخص هاي  ادغام در  ناکارآمدي  ايران مؤيد  صنايع 

عملکردي طرفين ادغام مي باشد . 
کشورها  بانکي،  بحران هاي  خاص  وجوه  به  توجه  4 - با 
را پيش  بحران زده  بانک هاي  استحکام  اوليه  راهبرد  عمدتاً 
استحکام،  در  توفيق  عدم  صورت  در  سپس  و  مي گيرند 
روش هاي پرهزينه تري نظير ادغام را مدنظر قرار مي دهند. لذا 
همان طور که در يادداشت ديگري پيشنهاد شد ، مي بايست 
به قيد تسريع رويکرد استحکام بانک هاي کشور در دستور 
کار قرار گيرد تا به موازات تصويب اسناد باالدستي و تهيه 
دستورالعمل ها، راهبردهاي تقويت بنيه بانک ها و مآالً بهبود 
قدرت تأمين مالي نظام بانکي کشور عملياتي شود. چرا که 
عماًل  کشورما  فرهنگي  و  اقتصادي  نظام  خاص  اقتضائات 
انحالل و ادغام بانک ها را رويکردي بسيار خطرناک و هزينه 
به  را  بانک ها  استحکام منطقي  از طرف ديگر  و  زا ساخته 
گزينه اي کم هزينه تر با چشم اندازي شفاف و کم ريسک بدل 

ساخته است .  
در پايان بايد در نظر داشت که با توجه به رويکرد آرامش 
محور دولت يازدهم و دوازدهم؛ عبور با طمانينه و مديريت 
شده از شبه بحران واقع در برخي بانکها، آزموني سخت براي 

همه بازيگران بويژه دولت خواهد بود . 

 محدوديت ها و عوارض ادغام بانک ها   چند نکته درباره بورس ، بانک و سرمايه گذاري  

مشکلي براي سپرده هاي مردم پيش نمي آيد

 پاسخگويي ثامن
 به ابهام هاي مشتريان

ترقي اقتصادي: روابط عمومي موسسه اعتباري 
در  است  خواسته  خود  گذاران  سپرده  از  ثامن 
اين  با  ابهام  و  سوال  هرگونه  داشتن  صورت 
موسسه  عمومي  روابط  بگيرند .   تماس  موسسه 
و  تلفن هاي 82072181  شماره  ثامن  اعتباري 
شماره  پيش  با  را  و 82072186   82072182
تهران براي پاسخگويي به پرسش ها و ابهام هاي 

مشتريان اعالم کرده است . 
پيگيري خبرنگار ايرنا از تعاوني ثامن نشان مي دهد 
رفتار هيجاني سپرده گذاران در برداشت وجوه از 
حساب هاي خود و سيل مراجعات مردمي سبب 
شده تا آنان نتوانند در يک بازه زماني کوتاه مدت 
پاسخگوي سپرده گذاران باشند و از اين رو به 
مردم پيشنهاد کرده اند که به ازاي مبالغ موجود 
در حساب هاي آنها، از تعاوني چک دريافت کنند . 

البته بايد گفت که مشکل تامين نقدينگي آن هم 
در يک بازه زماني کوتاه مدت و در شرايطي که 
تعداد بااليي از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود 
را از هر موسسه يا بانکي طلب کنند، مي تواند براي 
هر بانکي ايجاد شود .  پايگاه اطالع رساني موسسه 
ثامن به نشاني  www.samen.ir  قابل دسترسي است . 

خبر مربوط به اين ادغام پنجشنبه گذشته )25 
خرداد( در فضاي مجازي منتشر شد؛ هرچند در 
ابتدا اعالم شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر 
با تعاوني ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جديدي 
با عنوان بانک کوثر تشکيل شود اما تکذيبيه بانک 
مهر اقتصاد نشان داد که بناي ادغام شدن را در 
موسسه جديد ندارد .  با اين حال، اطالعيه موسسه 
منتشر شد،  کوثر که 25 خرداد  اعتباري  مالي 
نشان مي داد که براي انجام اين ادغام يک توافق 
ضمني بين مديران آنها انجام شده اما نظر نهايي را 
بايد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به عنوان 
نهاد ناظر بر نظام پولي و مالي کشور بدهند .  انتشار 
گذاران  سپرده  برخي  تا  شد  موجب  اخبار  اين 
تعاوني ثامن با نگراني از آينده دارايي هايي که 
در اين تعاوني سپرده گذاري کرده اند، در شعب 
آن تجمع کنند .  برخي سپرده گذاران که ميزان 
وجوه حساب هاي خود را بيش از يک ميليارد ريال 
اعالم مي کردند، از مسئوالن شعب مي خواستند 
و  پرداخت  را  آنها  هاي  پول  که هرچه سريعتر 
حساب هاي آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان 
شعب به دليل باال بودن وجه درخواستي آنها رو 

به رو شدند . 

بانک ها براي چندمين بار طي چهار سال اخير گرفتار 
نرخ سود سپرده ها شده اند؛  سر  بر  زيان باري  رقابت 
افزايش نرخ ها روزانه شده و اين همه در حالي است که 
طبق معياري که رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش 
براي آگاه سازي مردم در تشخيص يک بانک سالم از 
بانک در حال ورشکستگي ارائه داد، مشخص نيست در 
اين مسابقه مخرب، چند بانک کشور را مي توان سالم 

و غيرورشکسته دانست!؟
امسال در گفت وگوي  ولي اله سيف 19 فروردين ماه 
کوتاهي با يکي از خبرگزاري ها تصريح کرد: »مردم 
و  بانک ها  برخي  باالي  سود  نرخ هاي  فريب  نبايد 
موسسات اعتباري را بخورند. بانک ها و موسساتي که 
سود باالتري مي دهند، نهادهاي در حال ورشکستگي 
هستند که سود بيشتر مي دهند تا زمان بخرند. سود 
سپرده گذار  که  است  خطري  هزينه  و  ريسک  باال، 

پذيرفته است « .
از رئيس کل بانک مرکزي بايد سپاسگزار بود که مالک 
تا  و سنجه اي روشن در اختيار مردم قرار داده است 
بر مبناي آن بتوانند بانک هاي سالم را از بانک هاي 
هستند   خريدن  زمان  حال  در  که  ورشکسته اي 
اگر خود  اينجاست که  اما  بدهند. مشکل  تشخيص 
آقاي سيف گشت کوتاهي در خيابان هاي شهر بزند 
و نگاهي به کاغذهاي پشت شيشه شعب بسياري از 

بانک ها و مؤسسات اعتباري بيندازد، بسختي مي تواند 
در اين هياهوي رقابتي که نرخ هاي باالي 20 درصد 
براحتي به سپرده گذاران پيشنهاد مي شود، بانکي را 
بيابد که بنا بر تعريف خود او، بانکي سالم و مطمئن 

بحساب آيد .
 بانک مرکزي در دوران رياست سيف ترجيح داده است 
تعيين نرخ سود سپرده ها را به توافق بانک ها موکول 
و  دارد  دموکراتيک  ظاهري  اگرچه  روش  اين  کند. 
بانک مرکزي از همين ظاهر شکيل براي تبليغ عدم 
دخالت در فضاي کسب وکار استفاده کرده است اما در 
عمل چندان تفاوتي با شيوه دستوري ندارد چرا که 
بنا بر قانون پولي و بانکي کشور، تعيين نرخ سود با 
شوراي پول و اعتبار است و مکانيزم هاي ديگر جايگاه 

قانوني ندارد . 
گذشته از اين مسئله، مشکالت شديد شبکه بانکي 
کشور که البته بخشي از آن ها از دولت هاي پيشين 
باقي مانده، بانک ها را گرفتار بازي »پانزي« کرده است 
و علي رغم توافق هاي متعدد بر سر کاهش نرخ سود 
سپرده ها، کمبود منابع براي پرداخت سود سپرده ها 
افزايش  از  ناگزير  منابع  خروج  از  جلوگيري  براي  و 

نرخ هاي پيشنهادي به سپرده گذاران هستند . 
چنين  وجود  به  بانک مرکزي  که  اينجاست  جالب 
مشکالتي اذعان دارد و در اطالعيه اخير خود تصريح 
کرده است »چندي است که مشکالت ناشي از عدم 
توانايي الزم براي ايفاي تعهدات برخي از مؤسسات 

و تعاوني هاي پولِي غيربانکي در قبال سپرده گذاران 
خود، موجب ناخرسندي تعدادي از هموطنان شده 
است«. با اين وجود همچنان تأکيد دارد که »ادامه 
سالمت  و  صالبت  با  کشور  بانکي  شبکه  فعاليت 

همچون گذشته ادامه دارد « !
سؤال اينجاست که در شرايطي که بانک مرکزي وجود 
مشکالت ناشي از عدم توانايي الزم در ايفاي تعهدات 
سوي  از  و  دارد  قبول  را  اعتباري  مؤسسات  برخي 
ديگر رئيس کل بانک مرکزيپرداخت سودهاي باال را 
نشانه ورشکستگي يک بانک مي داند، چگونه مي توان 
پرداخت سودهاي باالي بيست درصد را در حالي که 
حداکثر  ساالنه  سپرده هاي  براي  مصوب  سود  نرخ 
15درصد تعيين شده است، نشانه صالبت و سالمت 

شبکه بانکي دانست؟ !  

بنابر اين گزارش، بانک هاي کشور طبق تعاريف رسمي 
حسابداري و حسابرسي، ورشکسته تلقي نمي شوند 
و قطعا ترويج و تبليغ شايعه ورشکستگي بانک هاي 
کشور يکي از ادعاهاي نادرستي است که با اغراض 
است  اين  اما  مهم  نکته  شده است،  مطرح  سياسي 
تنها  نه  متأسفانه  جمهوري اسالمي  بانک مرکزي  که 
راهبرد مشخصي براي مديريت فضاي عمومي جامعه 
ندارد  سپرده گذاران  به  بخشي  آرامش  راستاي  در 
بلکه بنظر مي رسد از ناهماهنگي در اعالم مواضع و 
نظرات نيز در ميان مسئوالن خود رنج  مي برد. ادامه 
اين ضعف قطعا در آينده اي نه چندان دور براي نظام 
بانکي و اقتصا کشور هزينه زا خواهدبود و رئيس جمهور 
منتخب بايد براي رفع اين مشکل در دولت دوازدهم 

تدبيري کند . 

  برندگان مسابقه مخرب 
سود کدام بانک ها هستند ؟  

در حـال حاضـر بانـک ها با وضعيت نامسـاعد مالي و 
نسـبت هاي حسـاس مواجه هسـتند و جهـت برون 
رفـت از ايـن بحـران نيازمنـد بـه کارگيـري ابزارهاي 
نويـن مي باشـند. بنابراين جهت بـرون رفت بانک ها 
از بحـران مالي، نياز به تشـکيل يـک صندوق تثبيت 
مانند صندوق تثبيت بازار سـرمايه جهت سـاماندهي 
ناپذيراسـت.اين  اجتنـاب  و  ضـروري  بحـران  ايـن 
صنـدوق مـي توانـد زماني کـه بانک ها با مشـکالتي 
ماننـد عـدم کفايت سـرمايه روبرو هسـتند بـا تزريق 

سـرمايه و نقدينگـي راه حلـي کوتـاه مـدت بـراي 
جلوگيـري از ورشکسـتگي و زيان دهي بانکها باشـد.
همچنيـن مـي تـوان بـا خـارج کـردن دارايـي هاي 
سـمي )سررسيدگذشته، معوق و مشـکوک الوصول( 
و دارايـي هـا بـا قدرت نقدشـوندگي پاييـن منجر به  
برون رفت بانکها از بحران و افزايش سـودآوري بانکها 
در بلنـد مـدت شـد. از طرف ديگر ايـن صندوق مي-
توانـد در جهـت  ادغـام بانـک ها متناسـب با کاهش 
هزينـه هاي جاري منجر به سـودآوري بانکها در بلند 

مدت،اقـدام نمايد . 

بـا توجـه بـه اينکـه از حـدود 40 بانک و موسسـه 
مجـاز 34 بانک و موسسـه بصـورت غيردولتي اداره 
مي شـوند و اکثر آنها سـهامي عام و در بازار بورس 
نيـز فعال مي باشـند، صندوق تثبيت بازار سـرمايه 
موجـب دلگرمـي سـرمايه گـذاران از بازار سـرمايه 
نيـز خواهـد شـد. هـدف از تشـکيل ايـن صنـدوق 
تثبيـت  بـا هـدف  بهـادار  اوراق  فـروش  و  خريـد 
بـازار سـرمايه و کنتـرل بـازار بـه منظـور حمايـت 
از سـرمايه گـذاران در برابـر نوسـانات شـديد بـازار 
سـرمايه و کاهـش خطرات بوسـيله منابـع صندوق 

توسـعه ملي و سـازمان بورس و اوراق بهادار اسـت . 
از برنامـه هـاي ايـن صنـدوق جبـران و يـا کاهـش 
خسـارت هـاي وارده )مخصوصاً در سـنوات اخير( به 
بـازار سـرمايه بوده که مـي تواند به سـازمان بورس و 
اوراق بهادار)به عنوان متولي( کمک شـاياني در رشـد 
بازار سـرمايه کشور نمايد زيرا نوسـانات جزئي از ذات 
بـازار سـرمايه مـي باشـد اما نوسـانات حبابي شـکل 
صـورت گرفتـه نگراني هـاي زيادي براي سـهامداران 
ايجـاد کرده که منابع صندوق توسـعه ملي در جهت 

کاهـش نگراني ها بسـيار تاثيـر گذار خواهـد بود . 
البتـه در اکثـر بازارهـاي سـرمايه دنيا )نمونه کشـور 
چيـن( چنيـن صنـدوق هـاي در جهـت حمايـت از 

سـرمايه گـذاران وجـود دارد .  

ضرورت تشکيل صندوق تثبيت بازارپول  
  عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملي

حمیدرضا تیموری

حسام میرزايي
  کارشناس اقتصادي

عضو هیات مديره بانک ملي ايران
غالمرضا پناهي

ايمان اسالمیان
کارشناس بانکي    

سید حسین سلیمي
کارشناس اقتصادي  
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برنامه هاي حمايتي جديد از صادرکنندگان

رفعنگرانيتضميناعتبارتجار

صنعت
تجارت
و 7

دیدگاه

برنامه هاي  صادرات  ضمانت  صندوق  :مديرعامل  اقتصادي  ترقي 
حمايتي از صادرکنندگان در سال جاري را اعالم کرد و گفت: نگراني 

صادرکنندگان براي تضمين اعتبار رفع مي  شود  . 
سيد کمال سيدعلي درباره برنامه هاي جديد صندوق ضمانت صادرات 
و  موسسات  بار  اولين  براي  گفت:  صادرکنندگان  از  حمايت  براي 
صندوق هايي مانند صندوق ضمانت صادرات بيش از 100 سال پيش 
ايجاد شدند. اين موسسات براي پوشش ريسک صادرکنندگان هستند . 

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به رفع نگراني صادرکنندگان 
از تضمين اعتبار و پول خود توسط صندوق و اينکه به نوعي به عنوان 
بيمه اعتبار عمل مي کند، افزود:  اگر صادرکننده اي به صورت نقدي و يا 
نسيه عمل کند، صندوق ضمانت مي کند که پوشش ريسک آن را انجام 
دهد؛ چه اين صادرکننده توانايي مالي کمي داشته و يا اينکه ورشکسته 

شده باشد،  حتي اگر صادرکننده اي تمايل به پرداخت نداشته باشد . 
وي ادامه داد: در تمام سرفصل هاي مذکور به دليل اينکه بيمه صورت 
گرفته است، پول قابل وصول است و مشابه آن توسط ساچه ايتاليا 
ارنست آلمان، کوفاس فرانسه، بي بي سي کانادا و اگزيم بانک آمريکا 

اتفاق مي افتد . 
سيدعلي عنوان کرد: وظيفه موسساتي مانند صندوق ضمانت صادرات 
ايران حمايت از صادرکنندگان و پوشش ريسک آنها است. در گذشته 
بين 2 تا 9 درصد کل صادرات مربوط به بخش غيرنفتي بود و دولت 
بدست  راحتي  به  نيز  را  آن  از  حاصل  درآمد  و  مي فروخت  را  نفت 
مي آورد؛ اما امروزه تقريبا تراز تجاري کشور مثبت شده و صادرات و 
واردات به يک اندازه شده است و حتي صادرات غيرنفتي از صادرات 
نفتي پيشي گرفته است و با توجه به اين امر اهميت موسساتي مانند 

صندوق ضمانت صادرات بيشتر مي شود . 
وي از پوشش ريسک صادرکنندگان در منطقه، در کشورهاي آفريقايي 
و کشورهايي که خريدار کاالي ايراني هستند، خبرداد و عنوان کرد:  
را  دارد که ريسک  اين کار وجود  انجام  براي  سرفصل هاي مختلفي 
پوشش دهد و ابزارهاي مختلفي از جمله خريد دين، اعتبار فروشنده 
و خريدار، خدمات فني و مهندسي و پوشش ريسک هاي پروژه هاي 
بلندمدتي که ما در خارج از کشور اجرا مي کنيم و تامين مالي اين 
نوع قراردادها که توسط بانک توسعه صادرات انجام مي شود با پوشش 

صندوق صورت مي گيرد . 

سيدعلي گفت:  سرفصل ديگر اين است که صادرکنندگان منابع مالي 
داشته باشند که بتوانند جنس را جمع کرده و به خارج از کشور ارسال 
کنند که صندوق ضمانت صادرات آن را تضمين مي کند. به عبارت 
ديگر صادرکنندگان را مقابل بانک ها تضمين مي کند به اين معنا که 
بانک ها به صادرکنندگان پول بدهند و صندوق تمام ضمانت هاي الزم 

را در اين باره انجام مي دهد . 
وي از اعتبارسنجي خريداران خارجي چه دولت، چه بخش خصوصي و 
چه بانکي که پول را دريافت و پرداخت مي کند خبرداد و گفت:  ممکن 
است که بانکي در آفريقا باشد ولي سيستم بانکي ما آن بانک را قبول 

نداشته باشد که در اين صورت ريسک آن بانک را پوشش مي دهيم . 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات تصريح کرد: به عنوان مثال با کشور 
کوبا قراردادي منعقد کرده ايم و تامين مالي با اين کشور داريم و با آنها 
کار مي کنيم. همچنين با کشورهايي مثل تاجيکستان،کشورهاي سي 

آي اس، عراق و افغانستان هم چنين است . 
وي گفت: براساس اعتبارسنجي که انجام مي دهيم اطالعات مشتري 
خارجي و خريدار را به فروشنده يا صادرکننده کشورمان ارائه و به آنها 
ميزان پول و پرسنل، وضعيت ساختمان به صورت ملکي يا استيجاري 

بودن آن را اعالم مي کنيم . 
سيدعلي افزود:  همچنين اطالعات مربوط به نحوه پرداخت ها و عدم 
اينکه  يا  ارائه مي دهيم و  پرداخت ها، قصور در پرداخت ها و غيره را 
به مشتري اعالم مي کنيم که تا چه ميزان مي تواند براي اين مشتري 
جنس ارسال کند. به هر حال بيمه اين صادرات بر عهده ما است و اين 

وظيفه کلي صندوق محسوب مي شود . 
  مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: در سال گذشته نيز در دو 
سرفصل خدمات به صادرکنندگان ارائه کرديم؛ به طوريکه يکسري 
تامين مالي يا تضمين انجام داده ايم که بيش از 700 ميليون دالر 
است و در بخش بيمه نامه هايي که ريسک خريداران را پوشش مي دهد 
از 150 ميليون دالر به 800 ميليون دالر رسيده که حداقل 4 برابر 

شده است . 
کاهش کارمزدهاي صندوق ضمانت صادرات به يک سوم

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه  از وصول طلب هاي 
صادرکنندگان ايراني در دوران پس از برجام خبرداد و گفت:  هزينه 

کارمزد نقل و انتقاالت تجار به يک سوم تقليل يافت  . 
به لحاظ فروش  سيدکمال سيدعلي؛ درباره وضعيت صادرکنندگان 
محصوالت يا تامين مالي و پوشش ريسک ها قبل و پس از برجام گفت:  
پيش از برجام طلب هايي را از کشورهاي خارجي داشتيم که پس از 

برجام توانستيم آنها را وصول کنيم . 
رئيـس هيـأت مديـره و مديرعامـل صنـدوق ضمانت صـادرات 
ايـران بـا بيان اينکه پيش از اين کشـورها عنـوان مي کردند 
کـه تحريم هسـتيد و نمي توانيم پولتـان را بدهيم ولي در 
حـال حاضـر پرداخـت مي کننـد، افـزود:  در کشـور کوبا 
45ميليـون دالر از منابـع ايـران مانـده بود کـه از 6 ماه 
پيـش کـه بـا آنها يـک قـرارداد اسـتمهال منعقد شـده 
اسـت، 5 ميليـون يـورو گرفتـه شـد و هـر مـاه هـم يک 

 داليل توسعه نيافتگي حوزه معدن  
و  مؤثر  نقش  اقتصادي  نظام  يک  عملکرد  در  معدني  مواد   
تعيين کننده اي دارند. درواقع ذخاير غني با تنوع گسترده، مي تواند 
در جهان محسوب شود.  اقتصادي کشورها  رقابت پذيري  عامل 
به طور مثال در بحث اهميت معادن و صنايع معدني در اقتصاد 
کشور، ارزش افزوده معدن و توليدات صنايع معدني مرتبط با فوالد 
و سيمان مي تواند سهم 13 درصدي از  GDP  را به خود اختصاص 
دهد، بنابراين در قياس با سهم 16 درصدي نفت خام و گاز طبيعي، 
نگاه  خفته  کشور  در  را  عظيمي  رشد  پتانسيل  که  درمي يابيم 
داشته ايم چراکه در حال حاضر سهم معدن و کل صنايع معدني 
کشور تنها حدود 5 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور است. 

کشور ايران داراي بيش از 60 نوع مواد معدني مختلف است . 
به طور خالصه غناي معدني ايران شامل ذخاير اثبات شده سنگ آهن 
به مقدار 2.7 ميليارد تن )0.8درصد کل ذخاير جهان(، ذخاير سنگ 
معدن مس به مقدار 2.6 ميليارد تن )4درصد از ذخاير جهاني( و همچنين ذخاير روي به ميزان 11 ميليون تن )0.4 درصد از 
ذخاير جهاني( هست. بااين حال غناي معدني به تنهايي تضمين کننده نقش مؤثر اين حوزه در اقتصاد کشور نيست. باوجوداينکه 
کشور ايران در بين 15 کشور مطرح معدني دنيا جاي دارد و ارزش ذخاير بالقوه آن بيش از 700 ميليارد دالر برآورد گرديده 
است، اما متأسفانه تنها حدود يک درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است. اين سهم ناچيز معدن 

در  GDP  کشور، نشان دهنده ضعف در توسعه معادن کشور هست . 
تاکنون تنها در 7درصد از مساحت ايران اکتشاف تکميلي جهت شناسايي ذخاير معدني صورت گرفته است که اين ميزان تنها 
با ميانگين عمق حفاري 20 متر و صرف هزينه حدود 03.0درصد از کل هزينه اکتشافات جهاني، به 3.2 ميليون متر مي رسد 
درصورتي که در کشورهاي مطرح مواد معدني ساالنه حدود 4 ميليون متر حفاري انجام مي شود، همچنين کشورهايي مانند 
هند ) 0.5 درصد(، استراليا )12درصد(، کانادا )16 درصد(، آمريکا )8 درصد(، برزيل )3 درصد( از کل هزينه هاي اکتشاف 

جهاني را به خود اختصاص داده اند . 
در حوزه صنايع معدني با توجه به ظرفيت توسعه صنايع پائين دستي در اکثر مواد معدني با داشتن مزيت هاي وجود انرژي، 

راه هاي ارتباطي دريايي و زميني، متأسفانه هنوز در اين حوزه نتوانستيم از تمام ظرفيت ها استفاده نماييم . 
مهيا نبودن بستر جذب سرمايه گذار تنها معطوف به بخش معدن نبوده است. براي مثال در سال 2015 ايران با جذب 2 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي در رتبه 54 جهان قرارگرفته است اين در حالي است که کشورهاي رقيب ما به لحاظ برخورداري از 
منابع معدني، وضعيت بسيار بهتري نسبت به ايران دارند. براي مثال برزيل با جذب 75 ميليارد دالر سرمايه خارجي در رتبه 6، 
هند با 44 ميليارد دالر در رتبه 12، استراليا با 36 ميليارد دالر در رتبه 15، شيلي با 20 ميليارد دالر در رتبه 19 و ترکيه با 16 
ميليارد دالر در رتبه 22 جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 2015 قرارگرفته اند. درحالي که در ايران طي 45 سال گذشته 
جمعاً  44 ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده است. اين حجم از سرمايه گذاري پاسخگوي رشد و توسعه 
مورد انتظار کشور نيست اين فاصله زياد در جذب سرمايه گذاري خارجي بين ايران و ساير کشورها، در ساير حوزه هاي کوچک تر 
اقتصاد نيز قابل تصور هست، بنابراين دور از ذهن نيست که کشورهاي رقيب معدني ما، پله هاي رشد را با نرخ سريع تري طي 
نمايند. به عنوان مثال کشور شيلي با برنامه ريزي جذب 77 ميليارد دالر سرمايه خارجي در حوزه معدن و صنايع معدني به طور 
حتم در توسعه معادن و صنايع معدني خود، فاصله قابل توجهي با کشور ايران که کل سرمايه گذاري آن در بخش اکتشاف طي 

10 سال )1383-1393( تنها حدود 700 ميليون دالر بوده است، تجربه خواهد نمود.  . 
درمجموع سرمايه گذاري در حوزه معدن به دليل هزينه هاي سنگين، بازگشت سرمايه در بلندمدت و ريسک باال به ويژه در 

مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمايه گذاران محتاط نيست . 
همچنين با توجه به اينکه بازار محصوالت معدني در رکود به سر مي برد و باقيمت هاي پايين در بازار مواجه است، بنابراين 
سرمايه گذار نيز با مشکل عدم رغبت مواجه شده است. باوجودآنکه در سال 2015 با کاهش تحريم ها شاهد تمايل کشورهاي 
ايتاليا، فرانسه، برزيل و استراليا در سرمايه گذاري در حوزه معدن بوده ايم اما فضاي آرامش يافته پس از برجام، با انتخاب 
رئيس جمهور جديد آمريکا تا حدودي در رکود قرار گرفت. اما در حال حاضر تقريباً تمامي توافقنامه هاي سرمايه گذاري در حوزه 

معدن کشور، به دليل نگراني از تحريم ها و تهديدهاي آمريکا، به حالت انتظار درآمده است
چنانچه افق 700 ميليون تن مواد معدني محقق گردد درآمد حاصل از فروش مواد معدني و محصوالت صنايع معدني مي توانند 
معادل 55درصد از درآمد نفتي را براي کشور پوشش دهد بنابراين پرواضح است که معدن توانايي جايگزيني بجاي نفت را دارد 

و مي تواند در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد بدون نفت، نقش مهمي ايفا نمايد . 
سرمايه گذاري در هر حوزه در بخش معدن خالي از منفعت نيست و منافع قابل توجهي را براي کشور به ارمغان خواهد آورد اما 
مي بايست به ظرفيت هاي خاموش و موقعيت هاي ناب سرمايه گذاري که به طور خالصه به برخي از آن ها اشاره گرديد، توجه 

بيشتري گردد چراکه جذب سرمايه گذاري در اين حوزه ها سودآوري قابل قبول و نرخ بازگشت سرمايه توجيه پذيري دارد . 

ميليـون يـورو دريافـت مي کنيم تـا کل مبلـغ به اتمام برسـد . 
وي افـزود :  وضعيـت دريافتـي صادرکننـدگان نيز در نقـل و انتقاالت 
پولـي خـود در بازارهايـي مثـل پتروشـيمي خيلي بهتر شـده اسـت 
و سـريع تـر انجـام مـي شـود و در کل هزينـه نقـل و انتقـال بـراي 

صادرکننـدگان کاهـش يافته اسـت . 
سيدعلي ادامه داد:  پيش از تحريم هزينه نقل و انتقال پول حدود 6 
7 يا 8 درصد بود و االن در مثال چين دو يا سه درصد است؛ گرچه 
اين رقم هم زياد است و ما آن را قبول نداريم و بايد به نرم بين المللي 

محاسبه شود . 
وي خاطرنشان کرد:  متاسفانه در دوران تحريم بسياري از کشورها از 
اين وضعيت ايران، تحريم هاي آن و وضعيت نقل و انتقال ارزي ما 
بسيار منتفع شدند و پول هاي ما را نزد خود نگه مي داشتند و به بهانه 
تحريم ها نمي دادند، حال با رفع تحريم ها و کاهش کارمزدها از 6، 7 
درصد به دو سه يا يک درصد سختشان است که نقل و انتقاالت را با 

اين نرخ ها انجام دهند . 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت:  عالوه بر کاهش هزينه ها 
و سهل تر شدن تجارت توانسته ايم اجناس را هم در ابتدا خريداري کنيم 
و پس از آن پول آن را بپردازيم؛ اين در حالي است که در گذشته اول 

پول را مي پرداختيم و پس از آن جنس وارد کشور مي شد . 
وي بـا اشـاره بـه خـارج شـدن صنعـت کشـتي رانـي از تحريـم ها و 
کاهـش هزينـه حمـل و نقـل عنـوان کـرد:  پيش از برداشـته شـدن 
تحريـم هـا، کشـورهاي خارجي جنـس را به ما گران تـر مي فروختند 
بـه ايـن دليـل که تصـور مـي کردنـد کـه اگـر مقامـات امريکايي يا 
آنهايـي کـه بـر تحريم هاي ايـران در صحنـه بين المللي نظـارت مي 
کننـد متوجـه شـوند آنهـا را جريمه خواهنـد کرد، قيمـت اجناس را 

باالتـر بـراي مـا در نظـر مي گرفتند . 
پيش  صورت  به  خريدها  ها  تحريم  رفع  از  پيش  گفت:   سيدعلي    
پرداخت انجام مي شد اما اکنون چنين نيست و همزمان با دريافت 
جنس پول پرداخت مي کنيم و ارزان تر مي خريم. در کل در مقايسه 
با دوران تحريم در حال حاضر در سرفصل هاي مذکور حدود 20 الي 

25درصد با کاهش هزينه ها مواجه هستيم . 

بااجرايپروژههايمتعددكيفيتمحققشدهاست:
ايرانخودرو افزايشستارههايكيفيمحصوالت

ترقي اقتصـادي : افزايش کیفیـت محصوالت تولیدي از طريق بهبود مسـتمر 
در فرآيندهـا و زنجیـره تامین و تولیـد، رکن اصلي فعالیت در ايـران خودرو به 
شـمار مـي رود . بـه ويژه در سـال هاي اخیـر با عبـور از موضوع تیـراژ تولید 
و دسـتیابي به سـطح تولیـد يکنواخت و اقتصـادي، ارتقاي کیفیت و توسـعه 

محصـوالت از محورهـاي اصلي فعالیت هـاي ايران خودرو بوده اسـت . 

مقولـه کيفيـت در کليه فرآيندها از تامين و توليد تا خدمـات پس از فروش گروه صنعتي 
ايـران خـودرو سـرفصل فعاليت ها قـرار گرفته و نتايج ارزيابي هايي که از سـوي شـرکت 

بازرسـي کيفيت و اسـتاندارد ايران منتشـر مي شـود نيز مويد اين امر اسـت . 
در روش جديـد ارزشـيابي کيفـي خودروهـاي توليـد داخل کـه از دي ماه سـال 1394 با 
مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسـط شـرکت بازرسـي کيفيت و اسـتاندارد به 
اجـرا گذاشـته شـده، ديـدگاه ها و نظرات مشـتريان با شـاخص هـاي سـختگيرانه اي به 

کار گرفتـه مي شـود .  
در ايـن روش خودروهـا در دو مرحلـه اسـتاتيک و ديناميـک مـورد ارزيابـي قـرار مـي 
گيرنـد. در مرحلـه اسـتاتيک، خـودرو از نظر پارامترهـاي ظاهـري، درز و فواصل بدنه، هم 
سـطحي قطعـات و رنگ مورد ارزشـيابي قرار مـي گيرند و در مرحلـه ديناميک، عملکرد 
کلـي سيسـتم هاي خـودرو ماننـد عملکرد موتـور، تعليق و ترمـز، فرمان، سيسـتم هاي 
الکترونيکـي خـودرو و... مـورد ارزشـيابي قـرار مـي گيرنـد. در اين روش، تمرکـز اصلي بر 
ايـرادات ايمنـي و عملکردي خودروها با محور قرار دادن نظرات مشـتريان اسـت به نحوي 
کـه در صـورت بـروز ايرادات ايمنـي يا عملکردي بـارز، خط توليد خودروسـاز متوقف و از 

تحويـل ايـن خودروها به مشـتري جلوگيـري به عمل مـي آيد . 
درصـورت بـروز ايـرادات مهـم و عملکـردي، ايرادات بـا نمـره و وزن بااليـي در ارزيابي ها 
لحـاظ مـي شـود. نمـرات نهايـي و سـطح کيفي هـر خودرو بـا نشـان سـتاره در گزارش 
هـاي شـرکت بازرسـي لحـاظ مـي شـود. روش نويـن ارزيابي شـرکت بازرسـي مطابق با 

اسـتانداردهاي و رويـه هاي جهاني اسـت . 

افزايش ستاره در محصوالت ايران خودرو
اجـراي پـروژه هـاي ارتقـاي کيفيـت در بخـش هاي مختلـف ايـران خـودرو، در چندماه 
اخيـر بـه ثمـر نشسـته و منجر بـه افزايش سـتاره هـاي کيفي محصـوالت ايـران خودرو 

شـده است . 
تنـدر 90 و محصـول رانـا در سـال گذشـته سـه سـتاره کيفيـت را بـه دسـت آورده انـد. 
محصـول پرطرفـدار و جوان پسـند ايران خـودرو يعني پژو 206 هاچ بک در مهرماه سـال 
گذشـته 2 سـتاره کيفيـت داشـت که توانسـت در آبـان ماه اين سـال تعداد سـتاره هاي 
خـود را بـه 3 سـتاره افزايش دهـد. 206 صندوقدار نيز در شـهريورماه 95 توانسـت تعداد 

سـتاره هـاي خـود را از 2 به 3 سـتاره ارتقا دهد . 
همچنين وانت تندر ايران خودرو در سـال گذشـته با کسـب سـه سـتاره کيفيت توانست 
صدرنشـين جدول سـطوح کيفي وانت هاي توليد داخل شـود. دنا نيز از ديگر محصوالت 

ايران خودرو در سـال 95  دوسـتاره شد . 

تندر اتوماتیک ايران خودرو هم به جمع 4 ستاره ها پیوست
در ارديبهشـت ماه سـال جاري گزارش منتشر شده از سوي شـرکت بازررسي و استاندارد 
ايـران مبيـن افزايـش سـتاره هاي تندر اتوماتيـک ايران خودرو بـود. در اين گـزارش تندر 

اتوماتيـک ايـران خودرو از سـطح کيفي 3 سـتاره به 4سـتاره ارتقا يافته اسـت. همچنين 
در هميـن مـاه،  گـروه صنعتـي ايران خودرو در ارزشـيابي شـرکت رنو، موسـوم بـه آديت 
جامـع 00611 در بيـن کارخانـه هـاي توليدکننـده محصـوالت رنو در منطقـه،  موفق به 
کسـب نشـان برتر و درخشان سبز شـد. اين موضوع نشـان دهنده اهتمام ايران خودرو در 
کسـب باالترين عناوين از سـوي سـازمان هاي ارزيابي کننده اسـت. در اين ميان شـرکت 
ايـران خـودرو بـا ارائـه طرح فيس ليفـت تندر ، موسـوم به تندرپالس، رويکردي مسـتمر 
و همـه جانبـه ايي را در اسـتمرار مسـير ارتقـاء کيفيت محصـوالت رنو توليـدي خود در 

پيش گرفته اسـت . 

سورن دو ستاره شد
در فرورديـن مـاه سـال جـاري سـمند سـورن ايران خـودرو توانسـت از يک سـتاره عبور 
کرده و دوسـتاره کيفيت را از آن خود کند. در سـال 96 پروژه هاي بهبود کيفي در ايران 
خـودرو درحال به بار نشسـتن اسـت و در دو ماه ابتدايي امسـال محصوالت ايـران خودرو 

توانسـتند دو سـتاره به سـبد سـتاره هاي کيفيت خود بيفزايند . 

سوزوکي گراند ويتارا 4 ستاره شد
ايـران خـودرو خراسـان از سـايت هـاي توليـدي گـروه صنعتـي ايـران خودرو محسـوب 
مي شـود . اين سـايت که توليد محصوالت سـوزوکي گراندويتارا، هايما و 405 را برعهده 
دارد برنامـه هـاي متنـوع و پـروژه هـاي کيفي متعـددي را بـراي بهبود محصـول به اجرا 

است .  گذاشته 
در دي ماه سـال گذشـته محصول سـوزوکي گراندويتارا توانسـت از سـطح سـه ستاره به 
چهـار سـتاره کيفي ارتقا يابد. اين خودرو، توانسـت با اجراي برنامه هـاي بهبود متعدد در 
فرآينـد توليـد جايـگاه کيفي خـود را در ميان محصـوالت هم کالس ارتقـا دهد. پيگيري 
مسـتمر ايـرادات مرتبـط بـا قطعـات و مجموعه هـا از سـازندگان،  برنامه ريـزي و اجراي 
مسـتمر مميـزي مطابق با الزامات تعريف شـده و پي گيري اقدامات اصالحـي را از جمله 

داليـل ارتقاي کيفـي محصوالت ايران خودرو خراسـان بوده اسـت . 

پايـش وضعيـت آاليندگـي و تطابق توليد محصوالت با همکاري سـازمان ملي اسـتاندارد 
و سـازمان حفاظت از محيط زيسـت، بازنگري و تثبيت ابزارهاي سيسـتم توليد و کيفيت 
درسـالن هـاي بدنـه، رنـگ و مونتاژ شـامل آموزش بـه کارکنان، بازنگـري و بـه روزآوري 
   ERP/SAPابزارهـاي سيسـتم و همکاري در طرح ريزي فرآيندهاي کيفي مربوط به پـروژه

 را از ديگر اقدامات انجام شـده در واحد کيفيت سـايت خراسـان اسـت . 

نقشه راه کیفي ايران خودرو
بر اسـاس نقشـه راه ترسـيم شـده بـراي ارتقـاء سـطح کيفي محصـوالت توليـدي ايران 
خـودرو، همـه محصـوالت اين شـرکت داراي برنامه مشـخصي براي کسـب سـتاره هاي 

کيفي هسـتند . 
همانطور که اشـاره شـد، پروژه هاي بهبود کيفيت در زنجيره توليد ايران خودرو از تامين 
تـا خدمـات پـس از فروش به اجرا گذاشـته شـده اسـت، نتايـج ارزيابي ها نيـز حکايت از 
بهبـود در آن دارد. کليـه محصوالت ايران خودرو درسـال گذشـته در شـاخص  (IQS تعداد 
ايراد اعالم شـده از سـوي مشـتريان در 100 دسـتگاه خودروي تحويل شـده( نيز بهبود 
8 تـا 26 درصـدي را تجربـه کردند. همچنين در سـه حـوزه محصول،  فـروش و خدمات 
پـس از فـروش عـالوه بر حفظ سـطح کيفي از سـال 94، افزايـش دو درصـدي در ميزان 
رضايـت از کيفيـت محصوالت و افزايش 5 درصدي بهبـود در حوزه فروش و خدمات پس 

از فروش حاصل شـده است . 
کسـب نتايـج و ارتقاي سـطح کيفي محصـوالت مرهـون اقدامات مشـترک و نظام يافته 
کليه واحدهاي سـازماني ايران خودرو اسـت. واحدهاي  زنجيره ارزش گروه صنعتي ايران 
خـودرو از حـوزه تاميـن تـا خدمات پـس از فروش بـه طور يکپارچـه و هماهنـگ، پروژه 
هاي بهبود کيفيت را در راسـتاي کيفي سـازي محصوالت و ارتقاء سـطح رضايت مندي 

مشـتريان،  بـا  تمرکز  بر نظر مشـتريان در سـرلوحه اقدامات خود قـرار داده اند . 

برنامه هاي سال 96 براي افزايش ستاره هاي کیفي
ارتقـاي کيفيـت در تمـام بخـش هـاي زنجيـره ارزش توليـد ايـران خـودرو در اولويـت 
قـرار دارد. بـراي سـال 96 نيـز برنامـه هـاي متنوعـي پيـش بيني شـده که با اجـراي آن 
سـتاره هاي کيفـت محصـوالت افزايـش خواهـد يافـت. ارتقاي سـطح کيفـي محصوالت 
توليـدي، سيسـتم هـا، پـروژه هـاي انـواع موتـور و پـروژه هـاي زيـر سـاختاري از جمله 

برنامه هـاي سـال جاري اسـت . 
اجـراي سيسـتم هـاي توليد و کيفيـت در تمامي فرآيند ها با رويکرد اثر بخشـي شـامل 
مديريـت ديـداري، ماتريـس تضميـن کيفيت ، جلسـات مديريت بـر نتايج کيفـي نيز از 

ديگـر اولويـت هاي ترسـيم شـده براي تحقق در سـال جاري اسـت . 
مهـار نوسـانات کيفـي در شـاخص کيفيـت، کاهش ايـرادات موتـوري از نظر مشـتريان، 
کاهـش شـکايت رنـگ با منشـا فرآينـد، بهبـود کيفيـت دوام قطعات بر مبناي شـاخص 

هـاي  CSI  دوام وC100    شـش ماهـه از ديگـر پـروژه هـاي تدوين شـده اسـت . 
بهبـود کيفيـت قطعـات و مجموعـه هاي خـاص ماننـد گيربکـش ، صندلي ، چـراغ ها ، 
سيسـتم تعليـق و جلوبندي ، کاهـش هزينه هاي کيفي خدمات پـس از فروش مرتبط با 
قطعه و انتقال آن به سـازندگان قطعات، اجراي سيسـتم کنترل  Tower Control  ، بازنگري 
انبـار داغـي قطعات و تبديل به آزمايشـگاه بـراي قطعات خاص، بازنگري اسـتاندارد آديت 
محصـول بر مبناي نظرات مشـتريان و اسـتقرار فراينـد آديت يا ميزان فرسـودگي خودرو 

بعد از مدت مشـخص نيز در برنامه هاي بهبود براي سـال 96 تبيين شـده اسـت . 

شرحي بر ماده 4 قانون بيمه
  مـاده 4 قانون بيمه: موضوع بيمه ممکن اسـت مال باشـد اعم 
از عيـن يا منفعـت يا هرحق مالي يا هرنوع مسـووليت حقوقي 
مشـروط بـر اينکـه بيمـه گذار نسـبت به بقـاء آنچـه بيمه مي 
دهد ذي نفع باشـد و همچنين ممکن اسـت بيمه براي حادثه 

يـا خطري باشـد که از وقـوع آن بيمه گذار متضررمـي گردد  . 
طـرح بررسـي مـاده 4 قانـون بيمـه بـه جهـت روشـن شـدن 
وضعيـت ايـن مـاده قانونـي و اعمـال آن در شـرکتهاي بيمـه 
مـي باشـد و بـا بررسـي عرفـي و قانوني آن به شـرح ايـن ماده 

خواهيـم پرداخـت .  
در تبيـن و شـرح ايـن ماده قانونـي از حقوق بيمـه در ابتدا مي 
بايـد به تعريف جمـالت و کلمات بکار بـرده در متن اين قانون 
به روش سـاده نگريسـته شـود تـا بـراي خواننـدگان مقاله که 
ممکن اسـت با مفاهيم بيمه اي آشـنايي کمي داشـته باشـند 
راحـت و سـاده گـردد .   در متـن ايـن قانـون و در شـروع جملـه بـا موضوع بيمه آغـاز مي گـردد و در پي آن سـاير 

مطالـب ارائه شـده اسـت که بـه ترتيب به شـرح آن خواهيـم پرداخت .  
موضوع بیمه چیست ؟

   موضـوع بيمـه عبارتسـت از آنچـه کـه مورد درخواسـت بيمه گذار اسـت در خصـوص فعاليت بيمه گذار کـه از به 
خطـر افتـادن آن نگـران اسـت و بر همين اسـاس از بيمه گر درخواسـت پوشـش بيمه اي مـي نمايد .  

مال چيست ؟   
مـال در موضـوع بيمـه اعـم از عيـن و يا منفعـت : يعني آنچه که بيمـه نامه براي آن صـادر مي گـردد و بيمه گذار 
درخواسـت تحت پوشـش درآوردن آنرا از بيمه گر دارد ممکن اسـت وجود خارجي داشـته باشـد ) عين باشد يعني 
قابـل ديـدن و قابـل روئيـت در عالم خارج  باشـد به تعبير ديگر ذهني و خيالي نباشـد ( . مانند بيمه آتش سـوزي 

مسـکوني ) سـاختمان ( که سـاختمان قابل روئيت اسـت و ذهني و خيالي نمي باشد .  
منفعت مالي :  

عبارتسـت از اينکـه آنچـه را کـه موضوع بيمه مي باشـد و توسـط بيمـه گذار اعالم مـي گردد منفعـت از مال باش 
کـه در ايـن حالـت منفعـت يا ممکن اسـت از عين باشـد و يا نباشـد . مانند خودرو هـاي کار و يا يک بـاب مغازه و 

يـا منفعـت از غير مانند سـرمايه گذاريهاي اقتصادي در امور سـهام .  
هر حق مالي :  

يعنـي بيمـه گـذار مـي توانـد در هر موردي کـه هرگونه حقوق مالي اعم از عين باشـد و يا نباشـد را کـه در صورت 
وقـوع حادثـه سـرمايه و دارايي او به خطر افتـد را بيمه نمايد .  

هر نوع مسئولیت حقوقي :  
عبارتست از اينکه بيمه گذار در جايي بعنوان يک شخصيت حقوقي مانند مديريت يک شرکت  - سازمان -   

نهاد - ارگان و ...... را برعهده داشـته باشـد که در اثر آن تکاليفي از نظر حقوقي مانند حفظ سـرمايه هاي انسـاني و 
يا حفظ دارايي ها ي سـازمان و يا شـرکت تحت مديريت او را داشـته باشـد که در اين بين مي توان به مسـئوليت 
مدني بيمه گذار در مقابل کارکنان خود و يا اشـخاص ثالث اشـاره نمود و در خصوص حفظ سـرمايه هاي انسـاني 
خـود کـه در صـورت بروز حادثه ممکن اسـت بيمه گذار مقصر شـناخته شـود و يا بر مبناي حفـظ دارايي ها. مدير 

شـرکت اقدام به خريد بيمه نامه آتش سـوزي براي تجهيزات شـرکت نمايد .  
وجود شرايط براي بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد .  

ذي نفع بودن عبارتسـت از اينکه چه شـخصيت حقيقي و چه شـخصيت حقوقي مي بايد نسـبت به درخواسـت 
آنچـه بـراي صـدور بيمـه نامه مـي دهد در موضوع آنچه بيمه مي شـود ذي نفع باشـد و به تعبير ديگـر در مواردي 
کـه شـخص ) حقيقـي - حقوقـي ( اقـدام به خريد بيمـه نامه مي نمايـد در موضوع و يا بقاء موضوع تحت پوشـش 
بيمـه ذي نفـع نباشـد . لـذا در صورت عـدم ذينفع بودن در بيمه  . بيمه تاثيري نـدارد و بيمه گر تعهدي در جبران 
خسـارت نخواهـد داشـت . لـذا مثال بـارز آنرا مي تـوان در بيمه عمر در نظر گرفـت که پدر و مادر مـي توانند براي 
فرزنـدان خـود بيمـه نامـه تهيه نمايند ولي بـراي افراد عابر در خيابـان نمي توانند بيمه نامه عمـر تهيه نمايند چرا 

کـه در وجـود و يا عـدم وجود عابرين . ذي نفع نمي باشـند .  
بیمه ممکن است براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر مي گردد :  

حادثـه يـا خطـر در همـه شـئون زندگـي افـراد ) اقتصـادي - اجتماعـي - کاري و ...... ( وجـود دارد لکـن اين 
امـر بصـورت بالقـوه مي باشـد و ممکن اسـت بـراي هر فـردي حادثه رخ دهـد و بـا آن روبرو گردد لـذا بر اين 
اسـاس بـه دليـل عـدم قابليـت پيش بينـي حادثه و يـا خطر . افـراد اقدام بـه خريد بيمـه نامـه خواهند نمود 
و در صـورت بـروز حادثـه قطعـا افـراد بـا زيانهاي ناشـي از آن روبـرو مي گردند . لـذا بر اين مبنا ممکن اسـت 
زيانهـا بـه امـوال  -  دارائـي هـا و يا اشـخاص وارد گردد  ) شـخص حقيقي و حقوقـي ( و در بسـياري از موارد 
کـه زيانهـا مالـي مي باشـد و منافـع و يا هر حق مالي و يا مسـئوليت حقوقي که باشـد ممکن اسـت ضررهاي 
فـراوان وارد گـردد کـه غيـر قابل جبران باشـد کـه در اين حـال قطعا شـرکتهاي بيمه گر با تحت پوشـش در 
آوردن موضـوع مـورد درخواسـت بيمـه گـذار و پرداخـت حق بيمه متناسـب با موضوع تحت پوشـش توسـط 
بيمـه گـذار . بيمـه گـر مي تواند نسـبت بـه جبران خسـارتها و زيانهـاي وارده اقـدام نمايد و در ايـن حال اگر 
بيمـه گـذار از خسـارتهاي وارده متضـرر نگـردد قطعـا ذي نفع نبوده و شـرکت بيمه گر نيز تعهـدي در جبران 
آن نخواهـد داشـت لـذا آنچـه کـه مهم اسـت براي بيمه گذار اين اسـت کـه در صورت وجود خطـر . او متضرر 

گـردد و بـراي هميـن موضـوع . بيمه خريداري مـي نمايد .  
در نهايـت نويسـنده در ايـن شـرح مختصـر سـعي نمـود تا نسـبت به اين مـاده قانونـي بيمه وشـرايط مندرج 
در آن بـه زبـان سـاده و جهـت اسـتفاده بهتـر براي عموم مـردم آنرا تفسـير نمايد تـا بتواند در گسـترش علم 

بيمـه موثر واقع شـود .  

بورس در آستانه شوک بيمه اي  دیدگاه

آسيبشناسياجراياستاندارد" IFRS   "برصنعتبيمه

روزنامه نگار
مهدي حاجي وند کارشناس خسارت بیمه هاي مسئولیت

   سعید مهري

مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني خبر داد؛ در تيرماه

اجراي مجدد بخشودگي جرائم بيمه ثالث موتورسواران
ترقـي اقتصـادي : مديرعامـل صنـدوق تاميـن خسـارت هـاي بدني با 
اشـاره بـه اسـتقبال خـوب از طـرح بخشـودگي100در صـدي جريمه 
فقـدان بيمـه شـخص ثالـث موتورسـواران در اسفندسـال گذشـته، از 

اجـراي مجـدد ايـن طـرح در تيرماه سـال جـاري خبـرداد . 
  علـي جبـاري با اشـاره به اسـتقبال خـوب از طرح بخشـودگي صد در 
صـدي جريمه فقـدان بيمه شـخص ثالث موتورسـواران در اسـفندماه 
سـال گذشـته، از اجـراي مجـدد ايـن طـرح در تيرمـاه سـال جـاري 
خبـر داد و افـزود: در حالـي کـه سـاالنه 5 هـزار نفـر از موتورسـواران 

در تصادفـات جـاده اي جـان خـود را از دسـت مـي دهنـد امـا بيـش از 95 درصـد از 11 ميليـون راکـب 
موتورسـيکلت در کشـور بيمه نيسـتند .  مديرعامل صندوق تامين خسـارت بدني توضيح داد که هزينه 
بيمـه نامه شـخص ثالث موتورسـيکلت هـا 230هزار تومان و جريمـه ديرکرد آن نيز حـدود 250هزار 
تومـان بـود؛ مـا در مصوبـه اي بخشـودگي 100 درصد جريمـه را از محل صندوق گرفتيـم و لذا 500 

هـزار تومـان بابـت بيمـه شـخص ثالـث بـه 230 تا 250 هـزار تومـان تقليـل يافت . 
جبـاري افـزود: در مـاه اسـفند 95 ايـن طرح اجرا و با اسـتقبال خوبي مواجه شـد؛ به نحـوي که اخذ بيمه 

نامه موتورسـيکلت ها نسـبت به ماه هاي قبل از آن سـه برابر شـد . 
مديـر عامـل صنـدوق تامين خسـارات بدنـي در ادامـه درباره سـهم موتورسـيکلت ها از تلفـات جاده 
اي سراسـر کشـور گفـت: ريسـک اسـتفاده از موتورسـيکلت 20 برابـر خودرو اسـت؛ در ايـران ميزان 
اسـتفاده از موتـور رو بـه افزايـش اسـت و سـاالنه 5 تـا 6 هزار نفـر براثـر تصادفات موتورسـوران جان 

خـود را از دسـت مـي دهند . 
وي در ادامه گفت: 25 درصد سـهم خسـارت پرداختي بيمه به موتور سـيکلت سـواران تعلق دارد که در 

2 سـال اخير افزايش قابل مالحظه اي داشـته اسـت . 

مديرعامل بيمه آسيا : 

بيمه هاي عمر باثبات ترين ابزارتامين مالي 
در بازارسرمايه است

ترقـي اقتصـادي : بيمه هـاي عمر و زندگـي به عنوان باثبات تريـن ابزارتامين 
مالي در بازارسـرمايه مي بايسـت مورد توجه مسـئوالن قرار گيرد . 

دکتـر کاردگـر، نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسـيادر سـومين 
گردهمايـي سـاالنه راهکارهـاي توسـعه فـروش بيمه هـاي جامـع عمـر و 
پس انـداز بيمـه آسـيا در ادامـه مطلـب فـوق گفـت: در قانون برنامه ششـم 
توسـعه، برنامه ريـزان و مدل سـازان اقتصـادي کشـور،  نقـش بيمه هاي عمر 

را در اقتصـاد برجسـته ديده اند . 
مديرعامل بيمه آسـيا پتانسـيل بيمه اي رشـته عمر و پس انداز را بسـيار 
بـاال توصيـف کـرد و بـر ضـرورت فعال تـر شـدن صنعـت بيمـه در ايـن 

رشـته تأکيـد کـرد .  نايـب رييـس هيأت مديـره بيمه آسـيا با اشـاره بـه بنيانگذاري بيمه آسـيا در رشـته 
بيمه هـاي عمـر و پس انـداز اظهـار داشـت: بـراي حفظ و ارتقـاي اين نـگاه، بايد به فروش هر چه بيشـتر 
ايـن بيمه نامـه ورود پيـدا کنيـم .  دکتـر کاردگـر در ادامه افـزود: فعاالن حـوزه بيمه هاي زندگي و شـبکه 
فـروش بايـد محکـم واردايـن عرصـه ازبـازار شـده تـا صنعـت بيمـه از ناماليمت ها در سـاير رشـته هاي 

عبـور کند .  بيمه اي 
نايب رئيس هيات مديره بيمه آسـيا با اشـاره به توان مالي بيمه آسـيا در پرداخت خسـارت و دغدغه کمتر شـبکه 

فـروش، بر فروش هر چه بيشـتر بيمه هـاي عمر و پس انـداز تأکيد کرد . 
مديرعامـل بيمـه آسـيا ، برگزاري اينگونه همايش ها را در راسـتاي کمک به اقتصاد کشـوروافزايش شـاخص رفاه 

در جامعه دانسـت . 

  تقدير از مدير روابط عمومي بيمه پارسيان
ترقي اقتصادي : برگزيدگان چهارمين جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران در کتابخانه ملي معرفي و 
مورد تقدير قرار گرفتند.به گزارش پايگاه اطالع رساني بازارهاي مالي )ايستانيوز(، مراسم اختتاميه و معرفي 
برگزيدگان چهارمين جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران با حضور محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت و 
رئيس سازمان برنامه و بودجه در سالن مشاهير کتابخانه ملي برگزار شد.در بخش ستاره شايستگي کسري 
نوري از وزارت نفت، ناهيد مونسان از بانک سرمايه و افشين نوري از شرکت بيمه پارسيان مورد تقدير 
قرار گرفتند.در بخش ستاره خدمت ابراهيم عزيزي ها از بيمه پارسيان و حسن اسفندياري از وزارت جهاد 

کشاورزي معرفي شدند . 

افزايش سرمايه بيمه نوين تأييد و ثبت شد
ترقي اقتصادي : بيمه نوين با ثبت افزايش سرمايه خود در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاري، 1500 ميليارد 
ريالي شد.آرام رشيدي؛ معاون پشتيباني و امور اقتصادي اين شرکت از افزايش سرمايه بيمه نوين از 800 ميليارد ريال 
به 1500 ميليارد ريال خبر داد و گفت: اين افزايش سرمايه پس از تأييد نهايي در مجمع عمومي شرکت و کسب 
مجوزهاي قانوني از نهادهاي مرتبط، از محل مطالبات و آورده نقدي محقق و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيده 
است.وي افزايش سرمايه اين شرکت را گامي مؤثر در تحکيم جايگاه و توسعه فعاليت هاي شرکت دانست و افزود: بي 
شک اين افزايش سرمايه عالوه بر رشد و سودآوري و همچنين دستيابي شرکت به سطح يک توانگري مالي، امکان 
مشارکت بيشتر در پروژه هاي بزرگ اقتصادي فرصت هاي مناسبي را پيش روي بيمه نوين قرار مي دهد و نتيجه 

اين رشد قدرت در ايفاي تعهدات و خدمات دهي مطلوب و مؤثر به بيمه گذاران خواهد بود . 

توسط بيمه دانا

خودرو و خانه خود را با 50 درصد تخفيف بيمه کنيد
ترقي اقتصادي : خريداران بيمه نامه بدنه اتومبيل بيمه دانا از 50 درصد تخفيف بيمه آتش سوزي و زلزله براي يک 
واحدتجاري و مسکوني و 50 درصد تخفيف بيمه بدنه و سرقت خودرو بهره مند خواهند شد.وحيد رضا باختري مدير 
بيمه هاي اتومبيل اين شرکت اعالم کرد: با توجه به اينکه بسياري از افراد جامعه و صاحبان حرف و مشاغل از پوشش 
هاي الزم بيمه اي برخوردار نيستند و اغلب در زمان وقوع حوادث نياز به داشتن پوشش هاي بيمه غير اجباري را 
احساس مي کنند، لذا به منظور افزايش آگاهي و فرهنگ بيمه هاي اختياري، طرح فروش بيمه هاي آتش سوزي 
به همراه بيمه هاي بدنه اتومبيل توسط اين شرکت اجرا خواهد شد.وي افزود: طبق اين طرح، در صورت تمديد يا 
خريد بيمه نامه بدنه اتومبيل، خريداران از امتياز 50 درصد تخفيف بيمه آتش سوزي براي يک واحد مسکوني و يک 
واحد تجاري و همچنين 50 درصد تخفيف بيمه بدنه خودرو )عالوه بر تخفيفات متعلقه ديگر و حداکثر تا سقف 75 

درصد( بهره مند خواهند شد. 

رويکردهاي جديد بيمه رازي مشخص شد
ايسـتانيوز: قائم مقام و سرپرسـت شـرکت بيمه رازي رويکردهاي جديد اين شـرکت را در سـال 96 در همايش 
کارشناسـان بيمـه هـاي زندگـي ايـن شـرکت کـه در تهران برگـزار شـد، اعـالم کرد.فرهـاد خالقي قائـم مقام و 
سرپرسـت بيمـه رازي کـه در همايـش کارشناسـان بيمـه هـاي زندگـي شـرکت بيمـه رازي سـخن مـي گفت 
رويکردهاي جديد شـرکت بيمه رازي در سـال 1395 را تشـريح کرد.قائم مقام و سرپرسـت شـرکت بيمه رازي 
تعامـل صحيـح بـا بيمـه گـذاران و جلب رضايـت حداکثـري را از اهداف مهم شـرکت بيمـه رازي خوانـد و افزود 
الزم اسـت کليـه کارکنـان شـرکت بيمـه رازي بـا تاثيـر از شـعار اين شـرکت مبني بـر   "پرداخت خسـارت 24 
سـاعته"تعامل خوبي را با بيمه گذاران برقرارکنند و با ارائه خدمات بيمه اي مورد نياز و پرداخت خسـارت بموقع 

رضايت بيشـتر بيمه گـذاران را کسـب نمايند . 

بيمه ما براي هر سهم 170ريال سود تقسيم کرد
ترقي اقتصادي : سود 170 ريالي هر سهم شرکت بيمه ما در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساالنه که با حضور سهامداران اين شرکت برگزار شد، مورد 
تصويب قرار گرفت.جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه و عمومي عادي 
بطور فوق العاده شرکت بيمه ما روز 21 خرداد 96 با حضور 73.7 درصد 
سهامداران جهت بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند 
95 و انتخاب اعضا جديد هيات مديره برگزار شد.طبق صورت هاي مالي 
ارائه شده در مجمع جمع درآمدهاي شرکت مبلغ 3 هزار و 722 ميليارد 
ريال بوده که نسبت به اين مبلغ در سال مالي 94 با رشد 36 درصدي 
همراه بود و سود خالص شرکت 350 ميليارد ريال اعالم شد که نسبت 

به سال مالي ماقبل 15 درصد افزايش يافت.    همچنين سود پايه هر سهم که در سال مالي 94 مبلغ 304 
ريال بود، در سال مالي 95 به مبلغ 350 ريال رسيد و در نهايت طبق تصويب مجمع تقسيم سود 170 

ريالي راي آورد . 

بيمه عمرکارکنان بانک خاورميانه کليد خورد
ترقـي اقتصـادي :اوليـن همکاري نسـبتا بزرگ شـرکت بيمه زندگـي خاورميانـه در قالب انعقاد قـراردادي 
بـا بانـک خاورميانـه براي ارائه پوشـش بيمه عمر سـاده زمانـي به کارکنان ايـن بانک کليـد خورد.با انعقاد 
قـراردادي بيـن شـرکت بيمـه زندگـي خاورميانـه و بانـک خاورميانـه، کارکنـان ايـن بانک  تحت پوشـش 

بيمـه عمر سـاده زماني قـرار گرفتند . 

رييس و عضو جديد هيات مديره تامين اجتماعي مشخص شدند
ترقـي اقتصـادي : دکتـر محمدحسـين مهـدوي عادلـي بـه عنـوان رئيـس هيـأت مديـره سـازمان تأمين 
اجتماعـي انتخـاب و بـا تصويـب هيأت امناء سـازمان تأميـن اجتماعي دکتـر محمدعلي همتي بـه عنوان 
عضـو جديـد هيـأت مديـره اين سـازمان منصوب شـد.با توجـه به اسـتعفاء دکتر عبـاس کبريايـي زاده از 
عضويـت و رياسـت هيـأت مديره سـازمان تأميـن اجتماعي که پيش از اين انجام شـده بـود، دکتر مهدوي 

عادلـي بـه عنـوان رئيس هيـأت مديره انتخاب شـد . 

بيمه آرمان جرايم ديرکرد بيمه ثالث موتورسيکلت ها را بخشيد  
 ترقـي اقتصـادي : شـرکت سـهامي بيمـه آرمان طـرح ملـي بخشـودگي 100 درصد جرايـم ديرکرد 
موتورسـيکلت هـاي فاقـد بيمـه نامـه را از اول تيرمـاه 1396در سراسـر کشـور اجـرا مـي کنـد.در 
راسـتاي مصوبـه شـماره 5/ ه/ 96 مـورخ 1396/02/17 بيمـه مرکزي جمهوري اسـالمي ايران مبني 
بـر بخشـودگي معـادل 100 درصـد مبلـغ جريمـه موضـوع بنـد )ب( مـاده 24 قانون بيمـه اجباري 
خسـارات وارد شـده به شـخص ثالث در اثر حوادث ناشـي از وسـايل نقليه مصوبه سـال 1395 براي 
موتـور سـيکلت هـاي فاقـد بيمـه نامـه شـخص ثالـث، بيمه آرمـان اين طـرح را در سراسـر کشـور 

اجـرا مـي کند . 

موحد معاون فني بيمه سرمد شد
ترقي اقتصادي : محمدرضا صباغي موحد که چندي پيش از سوي دلفراز، مديرعامل بيمه سرمد به عنوان سرپرست 
معاونت فني اين شرکت منصوب شده بود، با تاييد بيمه مرکزي از تاريخ24 خردادماه 1396، فعاليت خود را در 
سمت معاون فني بيمه سرمد، رسما آغاز کرد .   موحد پيش از اين به عنوان دبير شوراي تحقيق و توسعه در بيمه 

ايران مشغول به فعاليت بود . 

ضـرورت شـفافيت صورتهـاي مالي و کفايـت ذخاير 
شـرکتهاي بيمه بـراي حمايـت از ذي نفعان صنعت 
بيمـه؛از جملـه مـواردي اسـت که  رئيـس کل بيمه 
مرکـزي بـرآن تاکيـد کـرده و گفتـه بيمـه مرکـزي 
ايـران قصـد دارد امسـال، رعايت اسـتانداردهاي بين 
المللـي گزارشـگري را در صنعت بيمـه اجباري کند.
بيمـه  صنعـت  مختـص  موضـوع  ايـن  البتـه 
نيسـت و در آبـان مـاه پارسـال سـازمان بـورس 
تمـام شـرکت هاي فعـال در بـازار سـرمايه را بـه 
گزارشـگري  بين المللـي  اسـتانداردهاي  رعايـت 
ملـزم  مالـي  تهيـه صورت هـاي  مالـي  )IFRS(  در 
شـفافيت  افزايـش  راسـتاي  در  کـرد  اعـالم  و 
اطالعاتي و توسـعه بازار سـرمايه و ارتقـاي جايگاه 
بين المللـي ايـن بـازار، بـه اسـتناد مصوبـه مجمع 
اجـراي  زمينـه  در  حسابرسـي  سـازمان  عمومـي 
مالـي   گزارشـگري  بين المللـي  اسـتانداردهاي 
  )IFRS(در تهيـه صورت هـاي مالـي، کليـه بانک ها 
بيمـه  شـرکت هاي  نيـز  و  اعتبـاري  موسسـات  و 
ثبـت شـده نزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار که 
دوره مالـي آنهـا از تاريـخ اول فرورديـن مـاه 95 و 
بعـد از آن شـروع مي شـود، ملـزم بـه تهيـه و ارائه 
دو مجموعـه صورت هـاي مالـي سـاالنه بر اسـاس 
مالـي  گزارشـگري  بين المللـي  اسـتانداردهاي 
اسـتانداردهاي حسـابداري  و  )حسابرسـي شـده( 

ايـران )حسابرسـي شـده( هسـتند . 
بـر اين اسـاس بايد گفت اسـتانداردهاي گزارشـگري 
مالـي بيـن المللـي بـه مجموعـه اي از اسـتانداردهاي 
هيـات  توسـط  کـه  مي شـود  گفتـه  حسـابداري 
اسـتانداردهاي حسـابداري بين المللـي )آي.آ.اس.بي( 
تدوين شـده  اسـت؛ اين اسـتانداردها، يک زبان جهان 
شـمول بـراي شـرکتها بـراي ورود بـه عرصـه تجارت 

جهانـي بـه حسـاب مي آيد . 
البتـه برخـي مي گويند طي کـردن ايـن فرايند براي 
شـرکتهاي ايرانـي بـدون چالـش و مشـکل نخواهد 
بـود، هـر چند کـه رئيـس کل بيمه مرکـزي معتقد 
اسـت با توجـه به آييـن نامه هاي موجـود در صنعت 
بيمـه، رعايـت ايـن اسـتانداردها چندان مشـکلي در 
ايـن صنعـت ايجـاد نمي کنـد و از اين رو قرار اسـت 
تا نيمه نخسـت امسـال شـرکتهاي بيمه گزارشهاي 
مالـي خـود را بـر مبناي ايـن اسـتانداردها بـه بيمه 
مرکـزي ارايـه کننـد و بـا سـازمان حسابرسـي نيـز 
رايزني هـا و هماهنگـي هاي الزم بـراي اين کار انجام 

شـده است . 
از سـوي ديگـر همانطـور کـه اشـاره شـد ايـن تنهـا 
صنعت بيمه نيسـت که ملزم به شـفافيت صورتهاي 
مالي و استانداردسـازي شـده اسـت و سـال گذشته 
در چنيـن روزهايـي بـر  اسـاس ابالغ سـازمان بورس 

اوراق بهـادار قـرار شـد شـرکت هاي بانـک و بيمـه 
براسـاس  را  مالـي خـود  از سـال 95 صورت هـاي 
اسـتانداردهاي بين المللـي گزارشـگري  IFRS  تهيه و 
منتشـر کننـد کـه اين رخـداد دسـتکم بـراي گروه 

بانکـي و سـهامدارانش بـدون حاشـيه نبود . 
بـر ايـن اسـاس برخي کارشناسـان بر ايـن باورند که 
هر چنـد براي اجـراي ايـن اسـتانداردها چالش هاي 
زيـادي پيـش رو اسـت امـا سـازمان ها و نهادهـاي 
مرتبـط ناگزيـر به پيمودن اين مسـير هسـتند و در 
اين راسـتا بايـد برخي قوانين و آييـن نامه ها و حتي 
صورت هـاي مالـي نمونـه مربـوط بـه ايـن موضـوع 

تهيـه و اجرايي شـود . 
همچنيـن در ايـن زمينـه الزم اسـت حسـابداران و 
حسابرسـان در کنـار ديگـر نهادها از جملـه متوليان 
تهيـه  بـه  کـه  نيـز شـرکت هايي  و  بـازار سـرمايه 
صورت هـاي مالـي بـر مبنـاي  IFRS  ملـزم شـده اند 
بـه سـمت آگاهـي و آگاهـي رسـاندن از نحـوه بـه 
کار گيـري شـرايط اسـتفاده از اسـتاندارد  IFRS  براي 
خـود و مخاطبان شـان حرکت کننـد و در اين رابطه 
فرهنـگ سـازي مناسـبي صـورت گيـرد تـا بديـن 
وسـيله شـاهد افزايـش شـفافيت کليـه فعاليت هـا 
و عمليـات حسـابداري و مالـي واحـد تجـاري و نيـز 

بانکهـا و بيمه هـا باشـيم . 
در ايـن ميـان امـا عـده اي اصـرار بيشـتري بـراي 
اجـراي ايـن استانداردسـازي و افشـاي اطالعـات 
استانداردسـازي  چنـد  هـر  مي گوينـد  و  دارنـد 
بـا  و  ناپذيـر  اجتنـاب  امـري  مالـي  صورت هـاي 
چالش هـاي زيـادي همـراه اسـت امـا در شـرايط 
کنونـي کـه وضعيـت شـرکت هاي بيمـه بـا بحران 
مالـي مواجه شـده، هـر چقـدر اين جراحـي عقب 
بيفتـد و مديريـت نشـود، تبعـات جبـران ناپذير و 

بدتـري را در پـي خواهـد داشـت . 
آن هـم بـه اين دليل کـه بدليل مشـکالتي همچون 
دخالت هـاي دولـت در ارائـه نـرخ حق بيمـه ثالث و 
عـدم تناسـب بين حـق بيمه و تعهـدات بيمه گران و 
نيز افزايش خسـارت ها و تخلفات متناسـب با شرايط 
ايـن نـوع بيمـه نامـه و عدم تـوان پرداخـت تعهدات 
بيمه گـران در موعـد مقرر طي سـال هاي گذشـته و 
از طرفي عدم درج درسـت و حسـابي خسارت معوق 
اين صنعت در حسـاب هاي مالي شـرکت ها، شـرايط 

ايـن صنعت قابل تامل شـده اسـت . 

از سـوي ديگـر نبود سيسـتم هاي اطالعات مناسـب 
و ناکارآمـد هـم بر مشـکالت صنعت بيمه در کشـور 
اضافـه کرده اسـت که در اين رابطـه برخي معتقدند 
بـا راه انـدازي سيسـتم نرم افـزاري سـنهاب در بيمـه 
مرکـزي کـه تمـام اطالعـات و ثبـت و ضبط هـاي 
تـا  مي گيـرد،  صـورت  سيسـتم  ايـن  در  مربوطـه 

حـدودي ايـن مشـکالت کمرنـگ خواهد شـد . 
در  نرخ دهــي  جامــع  نظــام  فقــدان  همچنيــن 
ايــن  مشــکالت  ديگــر  از  بيمــه  شــرکت هاي 
ــه  ــه ب ــر کشــور اســت ک ــزرگ و همه گي ــت ب صنع
عقيــده برخــي کارشناســان بــه دليــل ســاختارهاي 
غلــط اقتصــادي، فرهنگــي و شــرايط کســب و کار 
ــار آن  ــت و در کن ــن صنع ــه اي ــردن ب ــه نک و توج
ــص  ــاي متخص ــدان نيروه ــي و فق ــف مديريت ضع
ــت  ــهامداران از ماهي ــي س ــدم آگاه ــد و ع و توانمن
صنعــت بيمــه، رقابــت بــر ســر ســهم بــازار بالفعــل 
عمدتــا از طريــق چانه زنــي و مــواردي از ايــن 
ــي  ــي آن برخ ــت و در پ ــه اس ــدت يافت ــت ش دس
ــه  ــا انگيــزه جلــب نظــر ســهامداران و ب شــرکتها ب
ــن  ــتر از اي ــوي بيش ــهم پرتف ــش س ــال افزاي دنب
ــه  ــدون توج ــتر ب ــروش بيش ــه ف ــدام ب ــازار، اق ب
ــه  ــه نام ــروش بيم ــد و ف ــي مي کنن ــرخ فن ــه ن ب
ــده  ــام ش ــت تم ــر از قيم ــي و کمت ــرخ غيرفن ــا ن ب
را در راس برنامه هــاي خــود قــرار داده انــد کــه 
ــراي  ــرکت ها ب ــن ش ــي اي ــوان مال ــوع ت ــن موض اي
ــر  ــه شــدت تحــت تاثي ــدات خــود را ب ــاي تعه ايف
قــرار داده و بــه اعتبــار صنعــت بيمــه لطمــه 
ــوع  ــان، موض ــن مي ــاس در اي ــن اس ــر اي ــد .  ب مي زن
الــزام شــرکتهاي بيمــه اي بــه اجــراي اســتانداردهاي 
ــد  ــي مي کن ــگري  IFRS  خودنماي ــي گزارش بين الملل
ــازي  ــه شفاف س ــتانداردها ک ــن اس ــراي اي ــا اج و ب
اطالعــات اســتفاده کنندگان و نيــز همسان ســازي 
ــاي  ــازي فعاليت ه ــراي جهاني س ــترک ب ــان مش و زب
ــر  ــي دارد، بنظ ــرکت ها را در پ ــي ش ــي و عمليات مال
ــه  ــرخ شــکني و ارائ مي رســد مشــکالتي همچــون ن
نــرخ غير فنــي در صنعــت بيمــه تــا حــدودي از بيــن 
بــرود .  همچنيــن برخــي کارشناســان بــر ايــن باورنــد 
آرايــش و حســاب آرايــي و پنهــان کــردن اطالعــات 
ــث  ــول باع ــور معم ــه به ط ــي ک ــاي مال و صورت ه
تغييــر در ارقــام منــدرج در صورت هــاي مالــي 
ــه  ــه ب ــت بيم ــي در صنع ــرايط کنون ــود در ش مي ش

ــتانداردهاي  ــر اس ــق ب ــي و منطب ــال قانون ــر کام ظاه
حســابداري اســت و در باطــن بــه اســاس ايــن 
صنعــت لطمــه مي زنــد؛ از ايــن رو اجــراي اســتاندارد 
مالــي گزارشــگري  IFRS  در ايــن زمينــه نيــز مي توانــد 
مفيــد باشــد و جلــوي حســاب آرايــي و پنهــان کردن 
اطالعــات و صورت هــاي مالــي شــرکتهاي بيمــه اي را 
کــه بــه شــکل هموار ســازي ســود يــا ايجــاد و پنهــان 
ــرد .  ــد، بگي ــدا مي کن ــود پي ــي نم ــر فن ــردن ذخاي ک

بـا وجـود ايـن اما عـده اي ديگر کـه از آنها بـه عنوان 
معامله گـران و فعاليـن بورسـي يـاد مي شـود دليـل 
داشـتن تجربه تلخ پارسـال خود از گـروه بانکي، اين 
بـار نگران شـوک بيمـه اي حاصل از استانداردسـازي 
شـرکتهاي فعـال ايـن صنعـت در تـاالر شيشـه اي 
هسـتند. چـرا کـه بـه گفتـه کارشناسـان بيـش از 
16 شـرکت  بيمـه بورسـي به دليـل تکليـف بيمـه 
مرکـزي در سـال 96 بـراي ايـن صنعـت از جملـه 
انتشـار صورت هـاي مالـي بر اسـاس اسـتانداردهاي 
بين المللـي، افزايـش سـرمايه تا سـقف 150ميليارد 
تومـان و اجـراي قوانيـن حاکميـت شـرکتي تحـت 
فشـار قـرار گرفتـه اسـت و در مقابـل فعـاالن بـازار 
سـازمان  دولـت،  تاکيـدات  نگـران  هـم  سـرمايه 
ضـرورت  خصـوص  در  مرکـزي  بيمـه  و  بـورس 
اصـالح صورت هـاي مالـي مربـوط بـه سـال مالـي 
95 شـرکت هاي بيمـه و تبعـات آن در بـازار سـهام 

و پرتفـوي خـود هسـتند . 
از ايـن رو بـا توجـه بـه تجربـه توقف طوالنـي مدت 
نمادهـاي بانکي در سـال گذشـته که پـس لرزه هاي 
آن تـا بـه امـروز هم بـا تـداوم توقف نمـاد معامالتي 
بانکهايـي چون صـادرات و دي کماکان ادامه داشـته 
و دارد و بـه زيـان قابـل توجـه سـهامداران بورسـي 
انجاميـده اسـت، برخي بر ايـن باورند کـه حاال زنگ 
خطر براي شـرکت هاي بيمه اي و سـهامداران آنها در 

بورس بـه صدا درآمده اسـت . 
هـر چنـد در ايـن رابطـه رييـس کل بيمـه مرکـزي 
فراهـم  را  کار  مقدمـات  بيمـه  گفتـه شـرکت هاي 
کرده انـد و بـا توجـه بـه الـزام قانونـي ايـن شـرکتها 
بـه تهيـه صورت هـاي مالـي طبـق نمونـه مصـوب 
شـوراي عالـي بيمـه نگرانـي اي براي فعاالن بورسـي 
در ايـن زمينـه وجـود نـدارد. بعالوه ايـن که تکميل 
و اصـالح تدريجـي صورت هـاي مالي و الـزام کفايت 
ذخايـر بيمـه اي مرتبط بـا قانون بيمه شـخص ثالث 
بايـد در مرحلـه اول انجـام شـود تـا صنعـت بيمـه 
کشـور بتوانـد همسـو بـا اسـتانداردهاي بين المللـي 
گزارشـگري مالـي  )IFRS(  صورت هـاي مالـي خود را 
اعـالم کنـد کـه از ايـن منظر هـم پيـش بيني هايي 
شـده تـا تجربه تلـخ بانکها اين بـار براي شـرکتهاي 

بيمـه اي تکرار نشـود . 
   بر اين اساس بايد گفت در حال حاضر نگرانيها از 
عدم انتشار صورت هاي مالي و برگزار نشدن مجامع 
شرکت هاي بيمه  اي از يک سو و نيز افزايش فشارها 
بر شرکت هاي بورسي بيمه براي تغيير صورت هاي 
مالي خود وجود دارد و حاال صنعت بيمه نيز مانند 
اجراي  IFRS  و  نام  به  آزموني  با  بانکداري  صنعت 
شفاف سازي گزارشات و صورتهاي مالي روبروست؛ 
به  بار  اين  گذشته  سال  همانند  شايد  که  آزموني 
شرکتهاي  معامالتي  نمادهاي  مدت  طوالني  توقف 
بيمه در تاالر شيشه اي و زيان سهامداران شان منجر 
شد؛ يا شايد هم برخالف بانکها، شرکتهاي بيمه اي از 

اين آزمون نمره قبولي بگيرند ! 

بازاربیمـــه 6

رئیس کمیسیون معادن و صنايع معدني اتاق ايران
بهرام شکوري



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 39 - نیمه دوم خرداد 1396

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 39 - نیمه دوم خرداد 1396

دیدگاه
 بررسي  استراتژي دربازار و  مارکتينگ

فضايمجازي
ومجالظهور

کسبوکارهايخرد

تريـن  مرسـوم  از  يکـي  کتـاب  پيـداش خـط،  زمـان  از 
روش هاي آموزش بوده اسـت. سـخت اسـت شـما بخواهيد 
خودتـان، بدون مراجعه به کالس و اسـتاد، رياضي بياموزيد 

و بـه کتـاب احتيـاج پيـدا نکنيد . 
طي سـالها جايگاه کتـاب به عنوان ابزاري آموزشـي تقويت 
شـده اسـت. امـروزه بـراي سـاده تريـن چيزهـا نيـز کتاب 
آموزشـي وجود دارد. آشـپزي، خياطي، سـخنراني، نوشتن، 
آداب اجتماعـي، سـفر، موسـيقي حتي خود کتـاب خواني 

هم کتـاب دارد . 
امـا بـه راسـتي کتـاب هـا مـي تواننـد فعاليـت و سـرمايه 
گـذاري در بـازار هـاي مالـي را بـه مـا بياموزند؟ آيـا موفق 
تريـن معاملـه گـران تاريـخ بـازار سـرمايه افـرادي کتـاب 
خـوان بـوده انـد؟ آيـا بهتريـن توصيه اي کـه به فردي نـو ورود به بـازار هاي مالـي مي توانيـم بکنيم اين 
اسـت کـه کتـاب بخـوان؟ آيا کارشناسـاني که در چنـد روز اخير با اين رسـانه مصاحبه کـرده اند جملگي 

افـرادي انـد کـه سـاعت ها کتـاب خوانـده اند؟
اگـر سـوال بـاال را از مـن بپرسـيد مـي گويـم خير. کتـاب خواني و مطالعـه به تنهايـي ابزاري کافـي براي 
موفقيـت در بـازار هـاي مالـي نيسـت. قسـمت بزرگـي از موفقيت در بـازار هـاي مالي تحت تاثيـر عوامل 
روانشناسـي و رفتـاري اسـت. ايـن عوامـل مانند اثر انگشـت از انسـاني به انسـان ديگر متفاوت اسـت و به 
ايـن دليـل قسـمت عمـده اي از مسـير را خـود سـرمايه گـذار در ذهـن خود بايـد طي کند. ضمـن آنکه 
کتـب مالـي اصـوال در فضـاي ايده آل و آزمايشـگاهي به بررسـي فرمول هـا و روابط مي پردازنـد در حالي 
کـه بـازار هـاي مالـي هـر روزه بـا طغيان ها و بـاال و پايين ها و خوش بينـي و بدبيني هايـي مواجه اند که 

دسـت يابـي بـه تعادل هـاي مطرح شـده در کتـب مالي را امـري محال مـي کنند . 
توجـه کنيـد بـه هيـچ وجه نمي گويـم آمـوزش بايد منحل شـود يا کتاب هـا بايد سـوزانده شـوند. اتفاقا 
کامـال برعکـس معتقـدم اگـر مديرعامـل بزرگترين شـرکت سـرمايه گذاري باشـيد، اگـر يکي از نوسـان 
گيرانـي کـه در بـازار مـوج ايجـاد مي کنند باشـيد، اگر معاملـه گري با هـر درجه از تجربه باشـيد يا حتي 
نـو ورودي تـازه کار کـه ديـروز کـد معامالتـي گرفتـه اسـت، باشـيد، باز هـم به برنامـه اي جامـع و کامل 

بـراي آموزش نيـاز داريد . 
سـخن اين اسـت که عالي اسـت شـناگري کتاب اصول شـنا خوانده باشد، عالي اسـت در دوره هاي تغذيه 
ورزشـي شـرکت کـرده باشـد، عالي اسـت آناتومي بـدن را بداند و فيلم هاي شـناي رقبا را نـگاه کند ولي، 

در نهايت آنچه اصل مطلب اسـت، شـيرجه زدن در اسـتخر و تمرين شناسـت . 
فعاليـت در بـازار هـاي مالـي هـم به اعتقـاد نگارنـده به هميـن ترتيب اسـت. مطالعه خوب اسـت. کالس 
خـوب اسـت. ويديوي آموزشـي خوب اسـت ولي اينهـا خيلي از »کافـي« کمترند. با جرات مـي توان گفت 

هرگز کسـي با اينها معامله گر برجسـته اي نشـده اسـت . 
راه حل چیست؟

شـناگر بـراي بهتـر شـدن بايـد شـنا کند. ولـي براي پيشـرفت بايـد آگاهانه شـنا کنـد. يعنـي بعد از 
هـر تمريـن يـا مسـابقه بـه نقاط ضعـف و قوت اش فکـر کند. آنهـا را شناسـايي کند و به ترميم شـان 
بپـردازد. اگـر پاهايـي ضعيـف دارد مطالعه کنـد چگونه مـي تواند به تقويـت پاهايش بپـردازد. ممکن 
اسـت در دوره بـدن سـازي خاصـي بـراي تقويت پاها شـرکت کنـد. ممکن اسـت تمرينـات خاصي را 
روزانـه کنـار اسـتخر انجـام دهـد يـا روش هـاي ديگـري بـراي بهبود ايـن نقطه ضعـف بـه کار گيرد .  
ممکـن اسـت شـناگر حرفـه اي بـراي بهبـود عملکـردش در دوره تغذيه ورزشـي شـرکت کند. شـايد 
تعجـب کنيـد اگـر بدانيد حتي دوره نوشـيدني هاي ورزشـي هم امـروزه وجود دارد که ورزشـکاران و 

مربيـان حرفه اي در آن شـرکت مـي کنند . 
در واقـع آنچـه باعـث بهبـود عملکرد شـناگر مي شـود، مشـاهده و تحليل خـود وي يا مربـي اش از نقاط 

ضعـف و قـوت اش و سـپس تالش بـراي تغييـر آن از طرق مختلف اسـت . 
سـرمايه گـذارِ بازارهـاي مالـي هـم بايـد اينگونه باشـد. هـر معامله را به چشـم تمريـن يا مسـابقه ببيند. 
حيـن و بعـد از معاملـه، آن را تحليـل و آناليـز کند. نقاط ضعـف و قوت خود را رفته رفته شناسـايي کند و 
بـراي بهتـر شـدنش برنامـه ريـزي کند. معامله گـر حرفه اي بايـد دائم بـه »چگونه بهتر شـدن« فکر کند. 
همانطور که شـنا فعاليتي بدني اسـت و شـناگر بدني قوي بايد داشـته باشـد، سـرمايه گذاري هم فعاليتي 

ذهنـي اسـت و سـرمايه گـذار بايد دائم ذهـن اش را بـا تمرين هاي مختلـف تقويت کند . 
در واقـع آنچـه منجـر بـه سـود و زيـان ما مي شـود تعـداد صفحات کتـاب هايي کـه مي خوانيم نيسـت. 
تعـداد سـاعت هايي اسـت کـه آگاهانه به معامـالت مان فکر مي کنيم. به بهتر شـدن مـان فکر مي کنيم 

و برايـش برنامه ريـزي مي کنيم . 
شـايد بهتريـن معاملـه گـران بازارهاي مالـي، افرادي کتابخوان نباشـند ولي، بـي گمان، افرادي بـا توانايي 
ذهنـي باال هسـتند که براي هر معامله شـان سـاعت هاي بسـياري تمرکـز مي کنند و آگاهانـه براي بهتر 

شـدن شـان برنامه ريزي مـي کنند . 
سـرمايه گـذار بايـد بياموزد مربي خودش باشـد. نقاط ضعف و قوت اش را تشـخيص دهـد و براي هرکدام 
برنامه ريزي کند. بدون شـک، نقطه اشـتراک تمام معامله گران بزرگ و موفق صرف سـاعت هاي بسـيار 

براي انديشدن است . 

درس هاي يک مدير
براي رسيدن به اهداف بزرگ

استارت آپ ها راه تبديل 
علم به ثروت  

نگاهي به کسب وکار خانگي 
زنان در اينستاگرام  

ترقـي اقتصـادي : براي رسـيدن به اهـداف بزرگ، بايـد اشـتياق و اراده اي 
قـوي و پايدار داشـته باشـيد.تيموتي سـايکس کارآفرين آمريکايي و تاجر سـهام 

ارزان  )Penny Stocks(  اسـت کـه بـه خاطر معامالت ميليـون دالري روزانه ي خود در 
بـازار بـورس ارزان، شـهرتي جهاني پيدا کرده اسـت . 

بـه گـزارش زوميت،پـس  از اينکـه او بـا انبوهـي از سـؤاالت مـردم مبنـي بـر اينکه 
چطور توانسـته اسـت از يـک زندگي عادي خـود را تبديل به يـک کارآفرين ميليونر 
کنـد روبـه رو شـد، درس هايـي را کـه بـراي رسـيدن بـه اهـداف زندگـي ضـروري 

هسـتند توضيح داد . 
تيموتـي در مقدمـه ي صحبـت خـود، اظهـار کـرد کـه رسـيدن بـه موفقيـت فقـط 
مسـتلزم ايـن اسـت که مردم يک گام به عقـب بردارند و زندگي خـود را در تصويري 

بـزرگ تـر، محـاط شـده در اصولـي فراموش شـده به يـاد بياورند . 
بر چیزهايي که نیاز داريد متمرکز شويد، نه چیزهايي که مي خواهید

شـما ممکن اسـت دوسـت داشـته باشـيد يک  خانه ي بسـيار بزرگ و سـه ماشـين 
داشـته باشـيد. ولـي ايـن واقعـاً چيـزي اسـت کـه شـما نيـاز داريـد؟  ايـن سـؤال 
مي توانـد بـه سـادگي اولويت هاي شـما را برايتان روشـن کند؛ ولي هنوز بسـياري از 
مـردم متوجـه اهميت آن نيسـتند. اينکه شـما صرفـاً چيزي را »مـي خواهيد« بخش 
فانتزي زندگي اسـت. شـما بايد نسـبت به اهدافتان حسـي شديد و اشـتياقي پرشور 
و انگيـزه اي بـي پايـان داشـته باشـيد تا بـه آن ها برسـيد. در غير اين صـورت فقط 

اوهامـي داشـته ايـد که رنـگ نااميدي بـه خود خواهـد گرفت . 
از همه ي اتفاقات خوب و بد زندگي درس بگیريد

زندگـي نـه کامـاًل خـوب اسـت و نـه کامـاًل بـد. نه مثبـتِ محض اسـت و نـه منفي. 
شـما بايـد از هـر شـرايطي درسـي بياموزيـد. هنگامـي کـه در حـال و هـواي مثبت 
زندگـي غـرق  شـده ايـد، از خودتـان بپرسـيد چطـور مي توانيـد اين شـرايط خوب 
را مديريـت کنيـد تـا بـه موفقيـت برسـيد و چطـور مـي توانيـد پيـروزي هايتـان را 
تکـرار کنيـد. از طـرف ديگـر، شـما بايد قـادر باشـيد در لحظـات منفي رشـد کنيد. 
فکـر کنيـد چـرا شکسـت  خـورده ايـد و چطـور مـي توانيـد از تکـرار اين شکسـت 

کنيد .  اجتنـاب 
هـر هفتـه، زمانـي را بـه اين اختصـاص دهيد تا در پيـروزي ها و شکسـت هاي خود 
تأمل  کنيد. اين تنها راهي اسـت که باعث رشـد شـما مي شـود و شـما را به سـمت 
اهدافتـان حرکـت مـي دهـد. البتـه نبايد بيـش ازحد فکرتان را مشـغول گذشـته ها 
کنيـد. اگـر بتوانيـد ازهـر تجربـه يـک درس بگيريد کافي اسـت و اين يعنـي کارتان 

را درسـت انجام داده ايد . 
بر ارزش ها تمرکز کنید

وقتـي شـما مـي خواهيـد در يـک  زمان کارهـاي متعددي انجـام دهيد، به سـادگي 
تمرکزتـان را از دسـت مـي دهيـد. بـراي اينکـه مطمئـن شـويد بـر پيـروزي نهايي 
متمرکـز هسـتيد، هميشـه بـراي کوتـاه مدت، ميـان مـدت و بلندمدت خـود برنامه 

ريـزي کنيد . 
مـدام دربـاره ي همـه چيز از خودتان سـؤال بپرسـيد. بپرسـيد آيا کاري کـه در اين 
لحظـه انجـام مـي دهيد در راسـتاي اهـداف کوتاه مـدت، ميان مدت يـا بلندمدتتان 
اسـت؟ دقـت کنيـد کـه خـود را فريـب ندهيـد و بـا خودتـان صـادق باشـيد. اگـر 
پاسـختان منفـي اسـت بايـد در انجـام کاري که به آن مشـغوليد تجديـد نظر کنيد. 

تمرکـز بـر برنامـه ها، شـما را از انجـام کارهاي غيرضـروري بازمـي دارد . 
درس اصلي: قبل و بعد از انجام هر کار خوب فکر کنید

فکـر کنيـد کـه حـاال مـي خواهيد چـه کاري انجـام دهيـد و آيا ايـن کار شـما را به 
مقصدتـان نزديـک تـر مي کند؟ بـه کاري که به تازگي بـه پايان برده ايـد فکر کنيد 

و ببينيـد آيـا مي توانسـتيد آن را بهتـر و بهينه تـر انجام دهيد؟
وقتـي وسـط انجـام کاري هسـتيد، متوقـف کـردن آن سـخت اسـت؛ ولـي اين مهم 
تريـن بخـشِ درس شـما اسـت. اگـر در اواسـط کاري کـه بـه آن مشـغوليد متوجـه 
شـديد کـه بـا برنامه هايتـان همخوانـي نـدارد و آن را متوقف کرديد، مـي بينيد که 

بـه ازاي ايـن حرکـت چـه نتايـج بـاارزش تري به دسـت مـي آوريد . 

ترقـي اقتصـادي : آمارهـا نشـان مي دهـد تعـداد پـارک هـاي علـم و 
فنـاوري در کشـور از 28 پـارک در سـال 1389 به 36 پارک در سـال 1394 

است. رسـيده 
اصـالح   در  پيوسـته اي  و  آهسـته  رونـد  اخيـر  سـال  چهـار  طـي  دانشـگاه 
زيرسـاخت هاي خـود دارد. در واقـع آنچـه از دولت هـاي نهـم و دهـم در وزارت 

علـوم باقـي مانـد بـر هـم زدن نظـم منطقـي دانشـگاه ها بـود . 
بـه ايـن معنا کـه وزارت علـوم در ايـن دو دولت بيشـتر سـعي در نزديک کردن 
دانشـگاه بـه مـدل حکومتي آن بود و همزمـان به نظم جهاني دانشـگاه و رعايت 
آن در دانشـگاه هاي ايـران بـي توجـه بـود. عـالوه بـر ايـن کميت گرايـي وزارت 
علـوم در دولت هـاي نهـم و دهـم باعـث شـد تعـداد مقـاالت علمي مـورد توجه 
قـرار گيرد و نـه کيفيت آنها، تعداد صندلي هاي دانشـگاهي، تعـداد پژوهش هاي 
علمـي، تعـداد مراکز آموزشـي و پژوهشـي ايجاد شـده و... مـورد توجه و کيفيت 
بـه حاشـيه بـرود. اما يکـي از اتفاقـات رخ داده در دولت يازدهم تفويض بسـياري 

از اختيـارات بـه دانشـگاه ها بود . 
ايـن تفويـض اختيـار يـک برکـت بـزرگ بـراي دانشـگاه ها ايجـاد کـرد و آن 
انديشـه توليـد ثـروت از علـم با اسـتفاده از تجربه هـاي جهاني بـود. توليد ثروت 
از علـم مخالفـان خاصـي دارد و موافقانـي هـم دارد، امـا آنچـه جايـز اهميـت 
اسـت اين کـه نظـم جهانـي توليـد ثـروت از علـم را بـا تبصره هايـي کـه اصالت 
علـم ضربـه نخـورد را مي پذيـرد. از سـال 1392 بـه بعـد در واقـع دانشـگاه هاي 
ايـران بـه دليـل چالش هـاي مالـي به سـمت تقويـت  پارک هـاي علم وفنـاوري، 
شـرکت هاي دانـش بنيـان و برگـزاري اسـتارت آپ ها افتانـد. ايـن خيز دانشـگاه 
بـا حمايـت وزارت علـوم همـراه شـد و زمينـه سـاز ايـن اتفـاق شـد کـه وزارت 
علـوم بخـش زيـادي از بودجه هاي حمايت پژوهشـي خود را صرف شـرکت هاي 
دانـش بنيـان و پارک هـاي علـم و فنـاوري کند . ايـن اتفـاق باعث شـد،آمار هاي 
دولتـي نشـان مـي دهد تعداد پـارک هاي علم و فنـاوري در کشـور از 28 پارک 
در سـال 1389 بـه 36 پـارک در سـال 1394 رسـيده اسـت. همچنيـن تعـداد 
شـرکت هـاي دانـش بنيان مسـتقر در پارک هاي علـم و فناوري از 41 شـرکت 
در سـال 1391 بـه 586 شـرکت در سـال 1394 رسـيده اسـت. عـالوه بـر اين 
بودجـه مصوبـه پـارک هـاي وابسـته بـه وزارت علـوم از 322681 ميليـون ريال

 در سـال 1389 بـه 1483536 ميليـون ريال در سـال 1394رسـيده اسـت که 
نشـان از توجـه بـه اين موضـوع در دولت يازدهـم دارد . 

    چرا اقتصاد دانش بینان؟
سـخني معـروف در علـم امـروز دنيا وجـود دارد که مي گويـد: »علـم کارواني جهاني« 
اسـت. هـم اکنـون بزرگتريـن يافتـه هـاي علمـي در دنيـا، بـا کار گروهـي ، فرامـرزي 
و بعضـا فـرا قـاره اي بدسـت مـي آيـد و يکـي از مصـادق تاييـد کننـده آن »جايـزه 
نوبل«اسـت کـه طـي چند سـال اخيـر جوايز خود را کمتـر به يک فرد، بلکه بيشـتر به 
گروهـي از دانشـمندان اعطـا مي کنـد. اين اتفاق يعنـي کاروان جهاني علـم حاال همه 
کشـورها را مجـاب بـه توجـه به دو نکتـه مهم کـرده، کار گروهـي و ديپلماسـي علمي . 

همچنيـن بـه تعبيـري عاميانـه زيـاد بـودن دسـت در ايـن کاروان جهاني باعث شـده  
گروهـي بيـش تـر موفـق تر شـوند که خـالق ترنـد و ايده هاي نـاب تري بـراي تبديل 
علـم بـه ثـروت دارنـد. يکي از اولين تـالش ها براي تبديـل علم به ثـروت در دنيا و در 
آمريـکا آغـاز شـد در منطقه به نام »دره سـيليکون« اين منطقه در کشـور آمريکاسـت 
کـه از طرفيـن بـه ايالت هـاي سانفرانسيسـکو، کاليفرنيا و پنينسـوال محدود مي شـود 
و دانشـگاه معتبر اسـتنفورد نيز در جوار آن قرار گرفته اسـت. از قسـمت شـرق، خليج 
کوچـک سانفرانسيسـکو ايـن منطقـه را محدود مي کند و در قسـمت غرب نيز رشـته 

کـوه هاي سـانتاکروز آن را احاطه کرده اسـت . 
تاريخچـه ايجـاد »دره سـيليکون« را گاراژي مي داننـد که در دهه سـال 1930ميالدي 
دو دانشـجوي مهندسـي دانشـگاه اسـتنفورد به نامهاي ديويـد هيولت و ويليـام پاکارد 
يـا همـان بنيـان گـذاران شـرکت اچ.پـي فعاليـت خـود را در آن آغـاز کرده بودنـد. اما 
حـاال دره سـيليکون همچنـان به عنوان نخسـتين و بـزرگ ترين پارک فنـاوري جهان 

محسـوب مي شود . 
حـاال جـداي از چگونگـي آغـاز ايده تبديل علـم به ثروت، بحث بسـتر هـاي اين اتفاق 
مطـرح مـي شـود. هم اکنون کشـور هـاي دنيا بـه روشـني دريافته اند کـه تبديل علم 
بـه محصـول يـا ثـروت در محيط هاي به اسـم پـارک هاي علـم و فنـاوري صورت مي 
گيـرد. فضايـي کـه از فضـاي آکادميک دانشـگاه تا حـد زيـادي فاصله مي گيـرد و راه 
بـراي تبديـل ايـده هـا بـه محصـوالت آغـاز مي شـود. کشـور آمريـکا حدود 65 سـال 
پيـش، فرانسـه 55 سـال پيـش و ژاپنـي هـا 45 سـال پيش اوليـن پارک هـاي علم و 
فنـاوري خـود را راه انـدازي کردنـد و اگـر بخوانيـد بدانيـد يکـي از علـت هـاي عقـب 
ماندگـي کشـور مـا در ايـن مورد چيسـت، بد نيسـت بدانيـد اولين پارک علـم فناوري 

مـا بـه صـورت محدود حدود 12 سـال پيـش راه اندازي شـد . 
پارک هاي علم و فناوري بستر تبديل علم به ثروت

براسـاس آخريـن درجـه بنـدي هاي صـورت گرفتـه، دره سـيليکون در آمريـکا، مرکز 
سـوفيا آنتي پوليس فرانسـه در اروپا و شـهرک علمي سـوکوباي ژن در آسـيا به ترتيب 

بـزرگ تريـن پارک هـاي فناوري دنيا محسـوب مي شـوند . 
دره سـيليکون و در اصل پارک علمي دانشـگاه اسـتنفورد در اوايل دهه 1950 تاسيس 
شـد و پـارک هـاي فنـاوري سـوفيا آنتـي پوليـس و شـهرک علمـي سـوکوباي ژن به 
ترتيـب در دهـه 1960 و 1970 فعاليـت خـود را آغـاز کردنـد. طبـق آمارهاي رسـمي 
منتشـر شـده، هـم اکنـون بيش از 500 پـارک علمي در دنيـا وجود دارد کـه البته اين 

تعـداد با سـرعتي زيـاد رو به افزايش اسـت . 
آمريـکا بـا بيـش از 150 پـارک علمي در صدر مراکـز معتبر علمي جهان قـرار دارد که 
پـس از آن ژن بـا 111 پـارک در رتبه دوم قرار گرفته اسـت. چين نيز کوشـش خود را 
بـراي توسـعه پـارک هاي علمي در اواسـط دهـه 1980 آغـاز کرد و هم اکنـون حدود 

100 پارک در اين کشـور ايجاد شـده است .  

ترقي اقتصادي: مادرها و مادربزرگ هاي ايراني هميشه به خانه داري و داشتن 
انواع هنرها شهره بوده اند، از آشپزي و  پهن کردن سفره هاي رنگين براي 
خانواده و مهماني ها گرفته تا خياطي و نونوار کردن رخت و لباس همسر و بچه 
ها. در واقع، زنان غالباً هنر خود را به اعضاي خانواده ارائه مي دادند و کمتر زني 
پيدا مي شد که از اين راه کسب درآمد کند و لباس ها و مواد غذايي و ساير 

هنرهاي خود را به ديگران بفروشد . 
   يکي از راه هايي که زنان و به ويژه زنان خانه دار در سال هاي اخير براي کسب 
درآمد پيدا کردند، عرضه هنرهاي خانگي خود بود که در ابتدا جامعه پيراموني 
آنها را شامل مي شد اما به تدريج با ظهور تکنولوژي هاي نوين و به ويژه اينترنت، 

زنان راه هاي ديگري هم براي عرضه محصوالت خود پيدا کردند . 
با ظهور شبکه هاي اجتماعي و به ويژه رونق گرفتن اينستاگرام به عنوان يک 
شبکه  اجتماعي عکس محور بود که زنان توانستند عکس هايي از هنرهاي خود 
منتشر و در سراسر کشور مشتري هايي براي خود دست و پا کنند. اين اتفاق 
باعث شد بسياري از زنان خانه دار به توليدات خانگي روي بياورند و براي عرضه 
و فروش محصوالت خود از اينستاگرام کمک بگيرند و به اين ترتيب، واسطه ها 
را نيز از ميان بردارند. با نگاهي اجمالي به کسب وکار خانگي زنان در اينستاگرام 
مي توان دريافت که آنها بيشتر در حوزه هنرهاي آشپزي و شيريني پزي، 
زيورآالت و بدليجات، بافتني و قالب بافي، تزيينات نمدي، خياطي، عروسک 

سازي و تزيينات کاغذي فعاليت مي کنند . 
   زيورآالت و بدلیجات

يکي از هنرهاي بسيار پرطرفدار بين زنان زيورآالت بدل از قبيل دستبند، 
انگشتر، گوشواره و... است. بسياري از زنان از اين عالقه بهره برده و به ساخت 
اين قبيل زيورآالت روي آورده اند زيرا هزينه و امکانات کمي براي اين هنر نياز 
است و مي توان در اتاق شخصي و بدون ايجاد هيچ مزاحمتي براي ساير اعضاي 
خانواده، به راحتي اين کار را انجام داد. به همين دليل بازار ساخت و عرضه اين 

محصوالت در اينستاگرام بسيار پررونق است . 
بافتني و قالب بافي

بافتني و قالب بافي مانند آشپزي، هنرهايي هستند که از مادرها و مادربزرگ 
ها به ما رسيده و سابقه آن در نسل هاي گذشته ما وجود دارد. به همين دليل 
بسياري از زنان و دختران ايراني در هر سن و سالي که باشند، کم يا زياد با اين 
هنر آشنا هستند. زمستان فصل رونق بافتني است و زناني که به بافت مدل ها 
و طراح هاي مختلف مسلط هستند و مي توانند در اين زمينه نوآوري داشته 
باشند، اينستاگرام را به عنوان محلي براي فروش محصوالت خود انتخاب کرده 

اند و عکس هاي متنوعي از کارهاي خود را به مخاطب ارائه مي دهند . 
خوبي کار بافتني و قالب بافي اين است که نياز به ابزار کار ويژه اي ندارد و 
داشتن کامواهاي متنوع و ميل و قالب براي اين کار کفايت مي کند. از طرف 
ديگر، اين کار در هر جايي از منزل قابل انجام است و نياز به مکان ويژه اي ندارد 
و مزاحمتي هم براي ساير اعضاي خانواده ايجاد نمي کند. به همين دليل اين 
کار در بين زنان محبوبيت زيادي دارد و پيج هاي متنوع و زيادي را مي توان در 

اينستاگرام پيدا کرد که به عرضه اين محصوالت مشغول هستند . 
تزيینات نمدي

تزيينات نمدي يکي از کارهاي ظريفي است که چند سال است در کشور ما رواج 
پيدا کرده و شامل محصوالت مختلفي مانند انواع جاسوييچي، عروسک، گيفت، 
تزيينات اتاق بچه و... مي شود. نوآوري  و خالقيت در اين کار حرف اول را مي 
زند و کساني که مي توانند اين فاکتورها را رعايت کنند، مشتري هاي زيادي 
دارند. پيج هاي متعددي هم در اينستاگرام وجود دارد که غالباً توسط دختران 

جوان اداره مي شوند و به عرضه محصوالت و تزيينات نمدي مي پردازند . 
   عروسک سازي

عروسک هميشه وسيله اي براي بازي بچه ها به حساب مي آمده، اما در سال 
هاي اخير تغييراتي در استفاده از عروسک صورت گرفته و با ورود عروسک هاي 
متنوع و فانتزي به بازار، بزرگ ترها و به ويژه زنان نيز عالقه زيادي به خريد 
عروسک براي خودشان يا هديه دادن به يکديگر دارند. با نگاهي به پيج هاي 
زناني که در اينستاگرام در زمينه عروسک سازي فعاليت مي کنند، مي توان 
دريافت که کار آنها بيشتر در زمينه توليد عروسک هاي پارچه اي يا پوليشي 

است که امکان توليد آنها در منزل راحت تر است . 
تزيینات کاغذي و کادويي

يکي از کارهايي که زنان مي توانند به راحتي، با هزينه کم و به خرج دادن اندکي 
ذوق و سليقه و خالقيت در خانه انجام دهند، توليد تزيينات کاغذي مانند کارت 
تبريک، ساک دستي، پاکت، جعبه کادويي و... است؛ کاري که بسياري از زنان 

انجام مي دهند و اين محصوالت را در اينستاگرام به فروش مي رسانند . 
براي آگاهي از کم و کيف فعاليت هايي که زنان در حوزه کسب وکار خانگي در 

اينستاگرام انجام مي دهند با چند تن از آنها گفت وگو داشتيم . 
خبرنگاري با طعم ترنج

سمانه مهدوي يکي از دختراني است که زيورآالتي مانند گردنبند، دستبند، 
گوشواره، انگشتر و گيره روسري توليد مي کند و در اينستاگرام به فروش مي 
رساند. او در محصوالت خود از طرح هاي سنتي ايراني مانند بته جقه استفاده 

مي کند و نام "ترنج" را براي برند خود انتخاب کرده است . 
سمانه که تحصيالت آکادميک خود را در رشته خبرنگاري مي گذراند، چند 
سالي مي شود کار خود را شروع کرده و در اين باره به مهرخانه مي گويد: ابتدا 
کار را به صورت تفريحي شروع کردم. وقتي وارد دانشگاه و رشته خبرنگاري 

شدم، روزهايي در هفته کالس نداشتم اما نمي شد سر کار ثابت بروم . 
دوست داشتم کاري داشته باشم که زمان آن دست خودم باشد و در وقت 
هاي آزادم بتوانم آن کار را انجام دهم. از آنجايي که قباًل کار هنري انجام 
داده بودم و از کودکي به کارهاي هنري عالقه داشتم، سراغ زيورآالت رفتم. 
ضمن اينکه مي توانستم اين کار را با سرمايه دانشجويي و اندکي که داشتم، 
شروع کنم.خالق برند ترنج در مورد جذب مشتري مي گويد: مشتري هاي 
اوليه دانشجوها و دوستان خودم بودند که کيفيت،  قيمت و طرح ها را 
مي پسنديدند سپس به دوستان ديگرشان معرفي مي کردند. آنچه باعث 
موفقيت من شد، قيمت تمام شده معقول کارها، خالقيت و ارتباط با ديگر 
مشتريان بود که برايم مشتريان ديگري به همراه داشت؛ در حقيقت فروش 

به صورت شبکه اي گسترده شد . 
همچنين روي فروش اينترنتي تأکيد داشتم و از طريق شبکه هاي مجازي 
کارهايم را فروختم. سمانه معتقد است اين کار براي زناني که به هر دليلي نمي 
خواهند يا نمي توانند خارج از خانه کار کنند، بسيار خوب است. چون هم به 
دليل ارتباط داشتن با مخاطب و يادگيري کار هنري افسرده نمي شوند، هم مي 

توانند از اين راه کسب درآمد کنند
به  طور کلي، به خاطر نوع کار، طبيعتاً در فصل سرما سفارش هاي بيشتري 
دارم.اين هنرمند در رابطه با زماني که براي کار خود صرف مي کند، مي گويد: 
بستگي به حجم سفارش ها دارد. البته، سعي مي کنم هر سفارش در کمترين 
زمان ممکن آماده شود و وقتي يک سفارش مي گيرم تقريباً تمام وقتم را براي 
انجام آن مي گذارم. بستر کارم هم در اينستاگرام و تلگرام است و مشتري هاي 
مجازي از اين طريق با کار من آشنا مي شوند و سفارش مي دهند. سفارش ها 
را هم از طريق پست، باربري ترمينال و تيپاکس ارسال مي کنم. هزينه ارسال 

سفارش هم با مشتري است . 

ترقـي اقتصـادي: آمارهـاي بانـک مرکـزي نشـان مي دهـد رشـد 
اقتصـادي در سـال 1395 بـه سـطح 12.5 درصـد و بـه بيشـترين 
مقـدار طـي ربـع قرن اخير رسـيده اسـت. اين رخـداد در حالي اسـت 
کـه نـرخ تـورم نيـز در سـال 1395 پـس از يـک ربـع قرن، به سـطح 
تک رقمـي رسـيده بود.آمارهـاي جديـد بانـک مرکـزي عالوه بـر ثبت 
رکـورد قابل توجـه، چنـد نکتـه قابل توجـه را نيز منعکس مي کنـد: "از 
شـدت اثر بخش نفت در فصل زمسـتان نسـبت به فصول قبل کاسـته 
شـده اسـت"، "رشد بخش کشـاورزي در فصل زمسـتان، به دماي صفر 
رسـيده اسـت"، "رشـد منفي بخش سـاختمان در فصل چهارم تعديل 
شـده اسـت"، "رشـد مصرف بخش خصوصي در فصل زمستان افزايش 
و از سـطح رشـد مصرف دولتي کاسـته شده اسـت" و "تشکيل سرمايه 
در ماشـين آالت رونـد افزايشـي بـه خـود گرفتـه، همچنيـن تشـکيل 

سـرمايه بخـش سـاختمان در فصل چهارم مثبت شـده اسـت ". 
براسـاس آمارهـاي بانـک مرکزي "نـرخ تـورم" در پايان سـال 1395 
بـه 9 درصـد رسـيد و پـس از ربـع قـرن بـا ثبـت عـدد "تک رقمـي" 
کار خـود را بـه پايـان رسـاند. نکتـه جالـب ايـن اسـت که نرخ رشـد 
اقتصـادي در پايـان سـال 1395 بـا ثبت رقم 5/ 12 درصد به سـطح 
دو رقمـي رسـيده اسـت. ايـن نـرخ طـي ربع قرن گذشـته بيشـترين 

مقـدار رشـد اقتصادي بوده اسـت . 
البتـه بايـد تاکيـد کـرد که اين رقم براسـاس سـال پايه سـال 1390 
محاسـبه شـده اسـت و به طـور تقريبـي براسـاس سـال پايـه 1383 
بـه سـطح 10 درصـد مي رسـد، امـا حتـي بـا تغييـر سـال پايـه نيز 
رکورد 25 سـاله بيشـترين رشـد اقتصادي حفظ مي شـود. در نتيجه 
اقتصـاد ايـران سـال گذشـته را بـا رشـد اقتصـادي دو رقمـي و نـرخ 
تـورم تک رقمـي پشت سـر گذاشـت. در حالـي کـه دولـت يازدهم در 
سـال 1392، اقتصـاد را بـا تورم دو رقمي در سـطح 40درصد و رشـد 

اقتصـادي منفـي تحويـل گرفت . 
بيشـترين رشـد اقتصـادي ايـران پـس از انقـالب در سـال 1361 بـه 
دسـت آمـد کـه ميـزان رشـد اقتصـادي در ايـن سـال معـادل 8/ 22 
درصـد بـود. امـا در سـال هاي پـس از آن بـاز رقم رشـد اقتصـادي در 
محـدوده منفـي قـرار گرفـت. ايـن رونـد تـا انتهـاي دهـه 60 تـداوم 
داشـت، امـا رشـد اقتصـادي در سـال 1369 بـا ثبـت رقـم 14 درصد 
و در سـال 1370 بـا ثبـت رقـم 3/ 12 درصـد دو سـطح قابل توجـه از 
رشـد اقتصـادي را بـه نمايش گذاشـتند. ولي پس از اين مدت تا سـال 
1395، هيـچ گاه رشـد اقتصـادي بـه سـطح دو رقمـي بازنگشـته بود . 

مهم تريـن عوامـل اثرگـذار در رشـد اقتصـادي ايـران را مي تـوان اثـر 
لغـو تحريم هـا در فـروش نفـت، افزايـش نسـبي قيمـت برخـي مواد 
صادراتـي و افزايـش توليـد به خصـوص در صنايع خودرويي دانسـت. 
بـا ايـن حـال کارشناسـان معتقدنـد کـه تـداوم ايـن روند در سـطح 
رشـد بـاالي 10 درصـد، امـري کـم احتمال اسـت و در سـال جاري 
بـه احتمـال زيـاد رشـد اقتصـادي در سـطح 3 تـا 4 درصـد ثبـت 
شـود. آخريـن پيش بينـي صنـدوق بين المللـي پـول نشـان مي دهد 
کـه رشـد اقتصـادي در سـال 2017 بـه 3/ 3 برسـد و بانک جهانـي 
نيـز در تازه تريـن اظهارنظـر پيش بينـي کرده اسـت که ميزان رشـد 

اقتصـادي ايـران در سـال 2017 معـادل بـا 4 درصد شـود . 
گذر از سطح سال 1390 

آمارهـاي بانک مرکـزي نشـان مي دهـد کـه سـطح توليـد ناخالـص 
داخلـي در سـال 1395 بـه 669 هـزار ميليـارد تومان بـه قيمت ثابت 
سـال 1390 رسـيده اسـت. اين موضوع حاکي از آن اسـت که سـطح 
توليد ناخالص داخلي از سـال 1390 بيشـتر شـده اسـت. سطح توليد 
ناخالص داخلي براسـاس قيمت ثابت سـال 1390 معادل با 636 هزار 
ميليـارد تومـان بـوده اسـت؛ بنابرايـن اين موضـوع نشـان مي دهد که 
ميـزان توليـد ناخالص داخلي از سـطح سـال 1390 گذر کرده اسـت. 

در حال حاضـر آمارها نشـان مي دهـد که ميزان توليـد ناخالص داخلي 
در سـال 1395 نسـبت بـه سـال 1392 معـادل بـا 85 هـزار ميليـارد 
تومان براسـاس قيمت هاي ثابت بيشـتر شـده اسـت. با اين محاسبات 
مي تـوان عنـوان کـرد که حجم توليـد ناخالص داخلي بـه قيمت ثابت 
در سـال 1395، بـه بيشـترين مقـدار در تاريـخ اقتصـاد ايران رسـيده 
اسـت. البته براسـاس آمارها ميزان درآمد سـرانه در سـال 1395 هنوز 

به به ميزان درآمد سـرانه در سـال 1386 نرسـيده اسـت . 
رشد در همه گروه ها

بر مبناي آمارهاي ارائه شـده از سـوي بانک مرکزي در سـال 1395 در 
مقايسـه بـا سـال پيش، اثـر تمامي گروه هـاي اقتصادي بر رشـد توليد 
ناخالـص داخلـي افزايـش يافته اسـت و گروه هاي "صنايـع و معادن" و 
"خدمـات" که در سـال گذشـته، بـه علت کاهـش ارزش افـزوده ايجاد 
شـده باعـث کاهـش حـدود 3 واحـد درصدي توليـد ناخالـص داخلي 
کشـور شـده بودنـد، در سـال 1395 در يـک دوربرگـردان محسـوس، 
اثـر فزاينـده معـادل بـا 5/ 2 واحـد درصـدي )گـروه صنايـع و معادن 
معـادل بـا 6/ 0 و گـروه خدمـات معادل بـا 9/ 1 واحد درصد( بر رشـد 

اقتصادي کشـور داشته اند . 
بـر مبنـاي آمـار منتشـر شـده اگرچـه بخـش نفـت در سـال 1395 
در تمامـي فصـول نقـش اهـرم اصلي افزايـش توليد ناخالـص داخلي 
کشـور را برعهده داشـته اسـت، اما نقش فعاليت هاي نفتي در رشـد 
توليـد ناخالـص داخلـي کـه در سـه فصـل ابتدايـي سـال گذشـته 
همـواره در حـال تقويـت بـود و از 9 درصـد در فصل بهار بـه بيش از 
12 درصـد در فصـل پاييز رسـيده بود، در زمسـتان بـا کاهش حدود 
4 واحـد درصـدي در مقايسـه بـا فصـل پاييز بـه حـدود 3/ 8 درصد 

است .  رسيده 
تعديل رشد منفي تشکیل سرمايه

رشـد تشـکيل سـرمايه در سـال 1395 ماننـد سـال 1394 منفـي 
بـوده اسـت؛ امـا از شـدت رشـد منفـي آن کاسـته شـده اسـت. اين 

مقـدار در سـال 1394منفـي 12 درصـد بوده که در سـال 1395 به 
منفي 7/ 3 درصد تعديل شـده اسـت. تشـکيل سـرمايه در دو بخش 
سـاختمان"  سـرمايه  "تشـکيل  و  ماشـين آالت"  سـرمايه  "تشـکيل 
تقسـيم بندي مي شـود. نکتـه قابل توجـه اين اسـت که رشدتشـکيل 
سـرمايه در بخش ماشـين آالت در سـال 1395 مثبت شـده اسـت . 

مي تـوان گفـت علـت اصلـي کاهـش تشـکيل سـرمايه، عـدم تمايل 
سـرمايه گذاران بـه سـرمايه گذاري در بخـش سـاختمان بـوده اسـت  
چراکه در ميان اجزاي تشـکيل دهنده سـرمايه ثابت در سـال 1395 
ميـزان سـرمايه گذاري در بخـش ماشـين آالت در حـدود 6/ 5 درصد 
افزايـش يافتـه اسـت. ايـن در حالـي اسـت که نرخ رشـد ايـن متغير 
بـراي سـال 1394 در حـدود منفـي 15 درصـد بـوده اسـت. با توجه 
بـه مثبـت شـدن نرخ رشـد تشـکيل سـرمايه در بخش ماشـين آالت 
در سـال گذشـته مي تـوان انتظار داشـت که در سـال پيـش رو بخش 
صنعـت نقـش بيشـتري در تحرک اقتصادي کشـور ايفا کنـد. اين در 
حالـي اسـت که نرخ تشـکيل سـرمايه ثابـت در بخش سـاختمان در 
پنجمين سـال از رکود بخش مسـکن منفي 4/ 7 درصد بوده اسـت . 

افزايش سهم ايران از کیک اقتصاد جهان
بررسـي آمارهـاي بانـک مرکزي نشـان مي دهد که در سـال گذشـته 
سـهم ايـران از کيـک جهاني اقتصـاد افزايـش يافته اسـت، چراکه از 
يـک سـو صـادرات کاال و خدمـات بيـش از 40 درصـد افزايـش و از 
سـوي ديگـر واردات کاال و خدمـات نيـز بيـش از 6 درصـد افزايـش 
يافتـه اسـت. ايـن در حالـي اسـت کـه در سـال 1394 نـرخ رشـد 
واردات کوچکتـر از منفـي 12 درصـد و نرخ رشـد صـادرات در حدود 
12 درصـد بـوده اسـت. بر مبنـاي برآوردهـاي بانک مرکـزي خالص 
صـادرات کاالهـا و خدمات نيز در سـال گذشـته در مقايسـه با سـال 
پيشـين در حـدود 63 درصـد افزايـش يافتـه اسـت کـه البته بخش 
قابل توجهـي از ايـن رشـد ناشـي از افزايـش سـهم ايـران در فـروش 

نفت بوده اسـت . 

کند  مي  تاکيد  که  است  نوين  مفهومي  اجتماعي،  مسئوليت 
شرکت ها، سازمان و نهادهاي مالي، نبايد تنها به دنبال کسب 
سود باشند. آنها بخشي از درآمد يا سود خود را به نفع اجتماع 
مصرف مي کنند تا از اين طريق هم برند خود را نمايان تر و هم 

نفعي فراگير براي جامعه ايجاد کنند .
 بانک ملي ايران، بانکي »مردمي« است و از اين رو به مسئوليت 
اجتماعي خود بسيار اهميت مي دهد. هيات مديره بانک ملي 
ايران به اين موضوع توجه خاص دارد و بسته به شرايط جامعه  
نيازسنجي هاي انجام شده و نيز توانايي مالي بانک، منابعي را به 

اين منظور در نظر مي گيرد . 
از  بانک براي سال جاري بيش     به عنوان مثال، هيات مديره 
62 ميليارد ريال بودجه، به منظور مشارکت در طرح هاي عام 

المنفعه تصويب کرد . 
   مشارکت در 30 طرح عام المنفعه از جمله آزادسازي زندانيان غيرعمد ستاد ديه کشور، بازسازي شيرخوارگاه  
مساعدت مالي به انجمن خيريه حمايت از بيماران سرطاني، اهداي آمبوالنس، ساخت و احداث مدارس، درمانگاه و 

مسجد در مناطق محروم کشور از اين جمله است . 
   در همين راستا، به تازگي و در روزهاي ماه مبارک رمضان، بانک ملي ايران براي آزادسازي زندانيان جرايم غير 

عمد يک ميليارد تومان کمک کرد . 
   بانک ملي ايران به طور مستمر مسائل جامعه را رصد مي کند و بسته به نياز، منابع »مسئوليت هاي اجتماعي« را 

به سمت هدف هدايت مي کند . 
در مقطعي از زمان، نتيجه بررسي ها نشان مي داد که کشور با کمبود مدرسه رو به روست. از اين رو، بانک ملي 
ايران پرچم دار احداث مدرسه در کشور شد و به تبع آن بانک ها، موسسات مالي و خيرين هم به اين امر مبارک 

رو آوردند . 
   امروزه اما شرايط تغيير کرده، به طوري که احساس مي شود کشور با کمبود منابع در حوزه پزشکي و بيمارستاني  
به خصوص در مناطق محروم رو به روست. امروز افراد بسياري در کشور با آسيب ديدگي هاي جسمي ناشي از 

بيماري دست و پنجه نرم مي کنند، بدون اين که بتوانند از پس هزينه هاي درمان بر آيند . 
من به چشم خود شاهد بودم که کودکان حاضر در يک مرکز درمان سرطان، چطور با بيماري درگير بودند، به 

طوري که هر بيننده اي از مشاهده آن صحنه ها آزرده مي شد . 
هزينه درمان چنين بيماري هايي زياد است و متاسفانه بروز آنها در مناطق محروم نيز بيشتر به چشم مي آيد. از 
اين رو بانک ملي ايران در دوره جديد، تمرکز خود را بر اين موضوع قرار داده و تالش مي کند سهم خود را در ايفاي 

مسئوليت اجتماعي، اين گونه ايفا کند . 

اقتصـاد بـا دو عامـل اصلـي و اساسـي سـروکار دارد. عامـل اول  
رفتـار اقتصـادي يعنـي عرضـه و تقاضـا و عامـل دوم، فضـاي 
سياسـي و اجتماعـي اسـت. ايـن دو عامـل به طـور مسـتقيم 
بـر شـاخص هايي مثـل قيمـت نفـت اثـر مي گذارند و بـا نبض 
اقتصـاد سـروکار دارنـد. انسـان را تصـور کنيـد کـه نبـض او در 
شـرايط عـادي به طـور منظـم مي زنـد و در هـر گـروه سـني 
تعـداد ضربان مشـخصي براي نبض انسـان برآورد شـده اسـت. 
اگـر ناگهـان عارضـه اي بـه بـدن انسـان وارد شـود، چـه عارضه 
فيزيکـي و چه عارضه رواني، شـوک ناشـي از ايـن اتفاق ضربان 
نبـض انسـان را  تغييـر مي دهـد. بدنـه بـازار به ويژه بـازار انرژي 
از حسـاس ترين پيکرهـاي اقتصـادي در واکنش نشـان دادن به 
عارضه هاي رفتاري يا سياسـي و اقتصادي اسـت. بازار انرژي در 
کشـورهايي کـه در فراينـد توليـد و عرضـه نفت خام فعاليـت مي کنند و حتي کشـورهايي کـه در فرايند اجرايي 
عمـل مي کننـد) مثل سـنگاپور که تنهـا پااليش کننده نفت اسـت( از تنش هـاي نظامي، سياسـي و اقتصادي و 
البتـه تنش هـاي اجتماعـي کـه در يک دهـه اخير بـا آن زياد برخـورد کرديم، اثر مي پذيـرد. بنابراين نبـض بازار 

انـرژي به ويـژه نفت خام به شـدت حسـاس اسـت . 
چنـدي پيـش ايـران بر اسـاس سياسـت هاي کشـور به مواضـع تروريسـت ها در سـوريه حمله موشـکي کرد و 
حـاال سـؤال ايـن اسـت که اين رخداد نظامي و سياسـي چقدر بـر بازار انـرژي ايران، منطقـه و درنهايت جهان 
اثـر مي گـذارد؟ اگـر حملـه ايـران اخطـاري به طـرف مقابل بـوده باشـد، اين اثرگـذاري شـوکه کننـده و البته 
کوتاه مـدت اسـت امـا اگـر ايـن گمانـه مطرح شـود که حمـالت ايـران تـداوم دارد و بـا کوچک تريـن واکنش 
گروه هـاي مخالـف و معانـد، ايـران واکنـش نشـان مي دهـد، ايـن اثر کوتاه مـدت و شـوکه کننده کهنه شـده و 
در مدت زمانـي طوالني تـري در بـازار بـروز مي کنـد. در حـال حاضـر ايـن اقـدام نظامـي حتـي اثـر کوتاه مدت 
قابل توجهي هم بر بازار انرژي نداشـته اسـت. دليل اول اين اسـت که ذخاير اسـتراتژيک و تجاري کشـورهاي 
توليدکننـده نفـت افزايـش پيداکـرده اسـت و از سـوي ديگر ذخايـر اسـتراتژيک کشـورهاي مصرف کننده هم 
بـاال رفتـه اسـت. حجـم بـاالي ذخايـر تجـاري و اسـتراتژيک کشـورهاي توليدکننـده باعث شـده شـوک هاي 
سياسـي بـازار را به انـدازه قابل توجهـي تـکان ندهـد هرچنـد ممکـن اسـت در بورس هـاي بين المللـي وقفه اي 
کوچـک ايجادشـده و خريـداران بـراي خريـد هجـوم آورده و قيمت هـا چنـد درصـد افزايش پيدا کند. انتشـار 
خبـر حملـه موشـکي ايران بـه مواضع تروريسـت ها در شـاخص نفت سـبک آمريکا موسـوم به وسـت تگزاس 
به افزايش 28 سـنتي در هر بشـکه منجر شـده يعني 0.6 درصد که بسـيار ناچيز اسـت. از سـوي ديگر قيمت 
نفـت سـبک دريـاي شـمال موسـوم به نفت برنـت در اثـر اين جريان 45 سـنت تغيير کـرده که ايـن هم رقم 
قابل اعتنايـي نيسـت. حتـي قيمـت سـبد نفتي اوپـک 45 دالر و چند سـنت بوده که از شـب انتشـار اين خبر 

32 سـنت افزايـش قيمـت داشـته يعنـي 0.63 درصد کـه اين تغييـر هم قابل توجه نيسـت . 
ايـن در حالـي اسـت کـه اگـر کشـورهاي توليدکننـده و مصرف کننـده، ذخايـر اسـتراتژيک و تجـاري را افزايش 
نـداده بودنـد و اوپـک تصميـم بـه کاهش عرضه بـه ميزان 1.8 ميليون بشـکه نگرفته بـود، بـازار واکنش ديگري 

نشـان مي داد . 
اکنـون ادامـه طـرح فريـز نفتـي توسـط اوپـک نه تنهـا منجر بـه افزايـش نرخ نفت نشـده بلکـه قيمت هـا را هم 
کاهش داده اسـت. اين مسـئله به داليل متعدي ازجمله ورود شـيل اويل و اسـتفاده از مخازن غيرمتعارف نفت 
آمريـکا، و از سـوي ديگـر کاهـش تقاضـا بـه دليـل تغييـرات آب و هوايـي در نيمکره شـمالي رخ داده اسـت.  به 
نظـر مي رسـد ايـن کاهش تقاضا و قيمت آسـيب پذيري بيشـتر بازار اثرات تحوالت سياسـي و نظامـي منطقه را 
پررنـگ کنـد امـا بـه نظر من، با شـروع فصـل تابسـتان و افزايش تقاضـاي انرژي بـا توجه به ثبات ميـزان عرضه 

نفـت،  شـاهد تغييـرات مثبتـي در بازارهاي جهانـي خواهيم بود . 

دیدگاه
استراتژي تازه بانک ملي

 در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي

بي واکنشي بازار انرژي به تحوالت سياسي

دکترمحمد رضا حسین زاده
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کارشناس بانکي

حسین میرمحمدصادقي
سخنگوي اسبق قوه قضايیه
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نگاهيبهآيندهارز

تک نرخـي شـدن ارز از خواسـته هاي جـدي فعـاالن 
بخـش خصوصـي اسـت. بارها بيانيـه داديـم و تقاضا 
کرديـم و جلسـات کارشناسـي بـا محوريـت موضوع 
به طـور  کرديـم.  برگـزار  ارز  نـرخ  يکسان سـازي 
مشـخص ايجاد ثبـات براي جـذب سـرمايه خارجي  
از   رشـد و توسـعه صـادرات و حـذف مجموعـه اي 
رانت هـاي آسـيب زا در اقتصـاد از پيامدهـاي خـوب 

يکسان سـازي نـرخ ارز در اقتصـاد کشـور اسـت . 

دولـت در سـال گذشـته اعـالم کـرد کـه تک نرخـي 
اينکـه شـوکي  بـراي  و  کنـد  دنبـال  را  ارز  کـردن 
به واسـطه تک نرخـي کـردن ارز بـه بـازار وارد نشـود 
بايـد مجموعـه از اصالحـات زيرسـاختي را در ايـن 
اصالحـات  ايـن  ازجملـه  مي کـرد.  دنبـال  زمينـه 
تقويـت امکان انتقـال وجوه از طريق سيسـتم بانکي 
و برقـراري ارتباطات بانکي، محـدود کردن صرافي ها 
و اصـالح نـرخ گشـايش ال سـي و ثبـات ايـن نـرخ 
به منظـور اثرگـذاري بـر قيمت هـاي صادراتي اسـت. 
ايـن اقدامـات منجـر بـه ثبـات زيرسـاخت هاي الزم 
بـراي يکسان سـازي نـرخ ارز شـده اسـت و طبيعـي 
اسـت که انتظـار فعاالن بخش خصوصـي هم در اين 
زمينـه قوي تـر اسـت. به واقـع راهـي جـز تک نرخـي 
کـردن ارز نداريـم. جريـان قيمـت ارز در ماه هـاي 
اخيـر نشـان داده اسـت کـه دولـت هـم بـه هميـن 
سـمت حرکـت مي کنـد يعنـي مسـيري کـه قيمت 

متعـادل و مناسـبي از ارز بر مبناي مکانيسـم عرضه 
و تقاضـاي بـازار تعيين شـود . 

   اقتصـاد مـا جـداي از اقتصـاد ديگر کشـورهاي دنيا 
نيسـت. اقتصـاد ايـران در پيونـد بـا ديگـر اقتصادها 
عمـل مي کنـد و بايـد همـگام و همـراه  باهـم پيش 
برويـم. نمي تـوان گفـت مسـئله ارز تأثيري بـر ديگر 
مسـائل اقتصاد کشـور ندارد. ثبات قيمـت ارز امنيت 
سـرمايه گذاري را بـه دنبـال دارد و بـه ثبـات قيمت 
تمام شـده محصـوالت صادراتـي در جـذب بازارهاي 
بين المللـي کمـک مي کنـد. ازايـن رو، يکسان سـازي 
نـرخ ارز اجتناب ناپذيـر اسـت. کاهـش يـا افزايـش 
انجـام شـود.  قيمـت دالر نبايـد به طـور دسـتوري 
قيمـت ارز را بايـد بـازار تعييـن کنـد. اين يکـي از 
هيـچ  در  دسـتوري  اقتصـاد  ماسـت.  دغدغه هـاي 
جـواب  هـم  ايـران  در  و  نـداده  جـواب  کشـوري 

نمي دهـد . 

تفکيـک  و  بازرگانـي  وزارت  احيـاي  امـا مسـئله  و 
وزارتخانه هـا در توسـعه صـادرات چقـدر مؤثر اسـت 
و قائـل بـه کـدام هسـتيم؟ تفکيـک يـا ادغـام؟ من 
ايـن زمينـه هسـتم.  بـه کار کارشناسـي در  قائـل 
معتقـدم در ادغام اوليه کارکاشناسـي صورت نگرفته 
و احساسـي تصميـم گرفته شـده اسـت.  ادغـام در 
سـطح وزيـر انجام شـده و  در سـطوح  پايين تـر از 
وزيـر ادغامـي صـورت نگرفته اسـت. حتـي در مورد 
سـاختمان به نظر مي رسـد که صرفـاً هزينه تعويض 
تابلوهـا را پرداخـت کرديـم. اگـر قـرار اسـت رونـد 
قبلـي ادامـه پيدا کنـد، بايد ادغـام به معنـاي واقعي 
انجـام شـود. بخـش بازرگاني بـراي توسـعه صادرات 
غيرنفتـي توجهـي جـدي مي طلبـد. اگـر قرار اسـت 
تفکيـک انجام شـود، بايد با رويکرد کوچک سـازي و 
چابـک سـازي آن را دنبال کنيم. اين کوچک سـازي 
مشـروط بـه تقويـت بخـش خصوصـي و بـه معناي 
واقعـي اثرگـذار اسـت. نکته ديگـر نگاه کارشناسـانه 
بـه اين مسـئله اسـت. بخش خصوصي براي بررسـي 
ايـن موضـوع کميتـه اي تشـکيل داده کـه بـه زودي 

نتيجـه بررسـي ها را اعـالم مي کنـد . 

مهدي جهانگیري
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

آَشـفتگي گزارشـگري و صورت هاي 
دوره  در  ايرانـي  بانک هـاي  مالـي 
تحريم ها تشـديد شـده اسـت. پيش 
از تحريـم، وضعيت بانک هـا اين طور 
نبود. متأسـفانه اين مشـکل در دوره 
اينکـه  اول  کـرد.  بـروز  تحريم هـا 
سيسـتم بانکي دچار محدوديت هاي 
جهانـي شـد و مشـکالتي در شـبکه 
بـه  قـادر  کـه  کـرد  بـروز  بانکـي 
حل وفصـل آن نبوديـم. نکتـه ديگـر 
مجوزهايـي بود که چند سـال پيش 
بانک هـاي  ايجـاد  بـراي  تحريـم  از 
خصوصـي صـادر شـد. ايـن مجوزهـا باعث رشـد قـارچ گونـه بانک هاي خصوصي شـد 
و در نظـارت ضعيـف بانـک مرکزي باعث شـد هرکـدام از بانک ها به يـک طايفه، قبيله 
يـا گـروه خـاص در اقتصـاد گره بخـورد. در ايـن دوره بانک هـا اصول حرفـه اي را رعايت 
نکردنـد. پيـش از تحريم هـا بانک هـا اسـتانداردها رعايـت مي کردنـد. بيشـتر بانک هـا 
دولتـي بودنـد و سـازمان حسابرسـي کـه يک نهـاد دولتي بـود بـه کار بانک هـا نظارت 
مي کـرد. نظـارت قـوي بانـک مرکـزي در آن دوران مانع آشـفتگي بـود و البته فرهنگ 
بانک هـا، فرهنگ تقلب نبود. متأسـفانه با تشـديد تحريم هـا و تنگناهاي ناشـي از آن، و 
از سـوي ديگـر بروز رقابت ناسـالم بيـن بانک ها و تعويق مطالبات، سيسـتم بانکي به ابر 
چالش اقتصاد کشـور تبديل شـدند. مخاطرات ناشـي از مشـکالت بانک ها براي اقتصاد 
کالن غيرقابل انـکار اسـت. دنيـا هم اين مسـئله را فهميده اسـت، بنابراين بـه گزارش ها 

و صورت هـاي مالـي بانک هـاي ايرانـي اعتمـاد نمي کنـد . 
ارتباطـات بانکـي در سـطح بين المللـي يعنـي پذيـرش ريسـک و مخاطـرات همکاران 
بانکـي. زمانـي کـه بانک هـاي خارجـي بـا بانک هـاي ايراني همـکاري مي کننـد يعني 
به نوعـي شـريک آن هـا مي شـوند و مخاطـرات کنش هـاي بانکـي شـرکاي ايراني شـان 
را قبـول مي کننـد. بنابرايـن بايـد طرفيـن بـراي جلب اطمينـان يکديگر تـالش کنند. 
بانک هـاي خارجـي مي خواهنـد بدانند اسـتحکام مالي بانک هـاي ايراني چگونه اسـت، 

چقـدر مي تـوان بـه تـوان مالـي اين بانک هـا اتـکا کـرد؟ اطالعـات ترازنامـه اي بانک ها 
چگونه اسـت و پس از پاسـخ دادن به اين سـؤاالت مي توانند روابطشـان را با بانک هاي 
ايرانـي تنظيـم کنند.عدم تهيه گزارش هاي مالي براسـاس اسـتاندارد امـروز به يک مانع 
بـزرگ بـراي همـکاري بانک هاي ايرانـي با بانک هاي خارجي تبديل شـده اسـت. فرض 
کنيـد در يـک بانک آلماني ال سـي باز مي کنيـد. اين بانک آلماني، بانک کارگزار اسـت 
و  ايـن بانـک پـول فروشـنده آلمانـي را پرداخـت مي کند و بايـد پولـش را از بانک هاي 
ايرانـي دريافـت کنـد. اگـر بانـک آلمانـي از توانايي مالـي بانـک ايراني اطمينـان کافي 

نداشـته باشـد  چطـور مي توانـد نقش کارگزار را در گشـايش ال سـي ايفـا کند . 
تمـام بانک هايـي کـه در عرصـه بين المللـي فعاليـت مي کننـد بـراي گـزارش دهـي از 
اسـتانداردهاي  IFRS  پيـروي مي کننـد. ايـن اسـتانداردها بيشـتر بـه افشـاي اطالعـات 
صحيـح، طبقه بنـدي دارايي هـا، اطمينان از گـزارش دهي در مـورد دارايي هـا، بدهي ها 
سـود و زيـان بازمي گـردد. بانک هـاي خارجـي کـه قصـد همکاري بـا بانک هـاي ايراني 
را دارنـد، انتظـار دارنـد تـا صورت هـاي مالـي بانک هاي ايرانـي با در نظـر گرفتن همين 
عوامـل و اسـتانداردها تهيـه شـود. تهيـه گزارش هـاي مالـي براسـاس اسـتاندارد براي 
طرف هـاي خارجـي اهميـت دارد. مهـم اسـت کـه پيوسـت هاي گـزارش براي افشـاي 
اطالعات تهيه شـده باشـد و مؤسسـات حسابرسـي رسـمي اين گزارش هـا را تهيه کرده 
باشـند. بـه همين دليـل بانک مرکزي اصـرار دارد تا بانک هاي ايرانـي در تهيه گزارش ها 
اسـتانداردها را رعايت کنند، از شناسـايي سـود واهي پرهيز کنند، براي دارايي ها ذخاير 
کافـي در نظـر بگيرنـد و گزارش هايي تهيه کنند که بتوان به اصالـت و صحت اطالعات 

آن اتـکا کرد . 

قانـون تجـارت بسـيار قديمـي 
بـه  قانـون  ايـن  عمـر  اسـت. 
يـک قـرن نزديک شـده اسـت. 
قانـون در زمـان  ايـن  هرچنـد 
خـود، قانـون مناسـبي بـوده و  
امـروز هـم بسـياري از مسـائل 
حـل  را  تجـارت  مشـکالت  و 
مي کنـد امـا امـروز، بـا توجه به 
تغييـرات قابل توجـه در روابـط 
تـازه اي  مسـائل  بـا  تجـاري، 
روبـه رو هسـتيم کـه نمي تـوان 
بـه اتـکاي قوانيـن قديمـي بـه 
آن هـا پاسـخ داد. بنابرايـن، بازنگري در قوانيني مثل قانـون تجارت ضروري 
اسـت. متأسـفانه بارهـا در سـال هاي مختلف دربـاره اصالح و تغييـر قانون 
تجـارت بحـث شـده و نظـرات کارشناسـان مختلـف گرفته شـده و بعضـاً تا 
نهايـي شـدن اعمال نظرهـا پيـش رفتيـم امـا فراينـد اصالح متوقف شـده و 

اصالحيـه بـه تصويـب نهايـي و تائيـد شـوراي نگهبـان نرسـيده اسـت . 
   قوانيـن روشـن و فعاليـت کنشـگران اقتصـادي بـر اسـاس مقـررات بدون 
ابهـام و اشـکال از ملزومـات بهبـود فضـاي کسـب وکار و شـکوفايي اقتصاد 
اسـت. قانـون تجـارت از ايـن حيـث قابل اتـکا نيسـت و نيازمنـد بازنگـري 
اسـت. اگـر اين بازنگري توسـط دولت دوازدهم و مجلس شـوراي اسـالمي 
انجـام شـود، گام مهمـي در مسـير تسـهيل فعاليت هـاي اقتصـادي، بهبود 
فضـاي کسـب وکار و درنهايت جذب سـرمايه خارجي برداشته شـده اسـت . 

بيـش از ايـن در مـوارد ديگـري هـم بـه بازنگـري و اصـالح قوانيـن نيـاز 
داريـم. در مـورد بحث هـاي کيفـري، قانـون تعزيـرات را داريم کـه مصوب 
سـال 1375 اسـت و در زمينه هـاي مختلـف، ايـن قانـون را بايـد بازنگـري 
کـرد. قانـون مجـازات اسـالمي در سـال 70 به طـور آزمايشـي بـه تصويب 
رسـيد و اجرا شـد. اين دوره آزمايشـي تا سـال 92 ادامه پيدا کرد و دوباره 

به مدت 5 سـال به شـکل آزمايشـي به اجرا گذاشـته شـد و اين دوره هم 
رو بـه پايـان اسـت و بايـد بـراي تصويب دائمـي قانون اقـدام کـرد. قوانين 
مختلفـي دربـاره جلوگيري از فسـاد داريم مثـل قانون اعمال نفـوذ ناروا که 
در سـال 1315 تصويب شـده و عمـري 80 سـاله دارد امـا از مواردي اسـت 
کـه ممکـن اسـت مبناي فسـاد قرار بگيـرد و بايد اصالح شـود. ايـن قانون 
در مـورد اعمال نفـوذ افـراد ازجملـه دخالـت در فرايندهـاي اداري و از اين 
قبيـل نوشته شـده و به طـور حتـم اصـالح آن اقدامي مؤثر در کاهش فسـاد 

اسـت بـه اين دليـل که گل ها منشـأ فسـاد، هميـن اعمال نفوذهاسـت . 
بـه  بازنگـري کـرد. مـا  بايـد  بـه رشـوه هـم  در مـورد مقـررات مربـوط 
کنوانسـيون ضد فسـاد سـازمان ملل موسـوم به مريدا پيوسـتيم. در  مريدا 
مـواردي در رابطـه بـا جـرم رشـوه پيـش بينـي شـده کـه بايـد در قوانين 
کشـورهاي عضـو رعايـت شـود. در قوانيـن مـا ايـن مـوارد رعايـت نشـده 
اسـت و رشـوه تعريـف محـدود و مبهمـي دارد. بنابرايـن ايـن قانـون هـم 
بايـد بـراي همـگام شـدن بـا کنوانسـيون ضـد فسـاد سـازمان ملـل متحد 

موردبازنگـري قـرار بگيـرد . 

بازنگري مقررات مربوط به رشوه  دليل بي اعتمادي نظام بانکداري بين المللي به بانک هاي ايران  

وکارکسب9تحلیل8

کامیار فراهاني
کارشناس اقتصادی
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شارمین میمندی نژاد
 مؤسس جمعیت امداد دانشجويی- مردمی امام علی )ع(

سال  در  ايران  ساله،   20 اندازه  چشم  سند  اساس  بر 
بيشترين  با  است  کشوري  ميالدي(   2025(1404
بتواند  کشوري  هنگامي که  بين الملل.  محيط  با  تعامل 
با همسايگان  از موقعيت جغرافيايي خود  با بهره گيري 
ارتباطات  و  تعامل داشته  و کشورهاي منطقه و جهان 
سازد،  امکان پذير  خود  قلمرو  طريق  از  را  منطقه اي 
باوجود  است.  ژئوپولتيکي دست يافته  به موقعيت  آنگاه 
شبکه هاي زياد خط لوله انتقال انرژي آسياي مرکزي و 
قفقاز براي صادرات انرژي به بازارهاي جهاني، تنها يک 
ظرفيت  به  ترکيه  به  ترکمنستان  گاز  انتقال  لوله  خط 
حدود 10 ميليارد مترمکعب گاز )که بخشي از آن تا سال گذشته در ايران مصرف مي شد( و سواپ نفت 
از درياي خزر )به ظرفيت روزانه حدود يک و نيم ميليون بشکه در روز که در دولت قبلي غيرفعال شده و 
از حيز انتفاع افتاده است( و يک مورد سواپ گاز آذربايجان به جمهوري خودمختار نخجوان )با ظرفيتي 
محدود(، هيچ خط لوله انتقال انرژي از ايران عبور نمي کند که به ارتقاي موقعيت ژئوپليتيکي ايران کمک 

کند. با نگاهي به شبکه ها ارتباطي ايران با کشورهاي همسايه مي توان اين مورد را بررسي کرد : 
از سال 1375 ايران موفق به اتصال راه آهن خود به راه آهن آسياي مرکزي )معروف به پروژه راه آهن مشهد- 
سرخس- تجن( شده است. راه آهن بافق - مشهد اين مسير را کوتاه تر کرده است. اين مسير هيچ گاه با 
ظرفيت کامل خودکار نکرده و هزينه سرمايه گذاري آن احتماالً بازگشت داده نشده است. با نگاهي به روند 
ترانزيت کاال از اين مسير مي توان بدان پي برد. مقررشده بود در اين مسير قطارهاي مسافري نيز فعال 

شوند که هنوز اتفاق نيفتاده است . 
ايران در سال 1382 موافقت نامه ايجاد راه ارتباطي بين ايران-افغانستان - آسياي مرکزي را با کشورهاي 

افغانستان، ترکمنستان، تاجيکستان و ازبکستان امضاء کرده است . 
ايران در چارچوب کمک به بازسازي افغانستان در کنفرانس برلن )2001( متعهد به کمک 500 ميليون 
دالري به افغانستان شد. در راستاي همين تعهد راه آسفالته درجه يک 123 کيلومتري دوقارون-هرات را 

احداث و به دولت افغانستان اهدا کرده است . 
ايران در نظر دارد راه ارتباطي ريلي چابهار-مشهد را براي تسهيل ارتباط افغانستان با بندر چابهار و از آن 
طريق با آب هاي آزاد و به ويژه هندوستان )متحد استراتژيک افغانستان( را احداث کند. اين را به موازات 
جاده ارتباطي چابهار - مشهد است که بخش هاي زيادي از آن در حال بهره برداري است. اين شبکه راه ها 

مي تواند در چارچوب محور شرق به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور ياري رساند . 
بااتصال راه آهن زاهدان به شبکه سراسري راه آهن ايران، پاکستان نيز به شبکه راه آهن سراسري ايران 
متصل شده است. اين پروژه به سازمان همکاري هاي منطقه اي )اکو( کمک شاياني کرده است. اکنون 

امکان حمل ونقل بار و مسافر از پاکستان به اروپا از طريق ايران فراهم شده است . 
راه آهن قزوين-رشت-انزلي-آستارا )که بخش قزوين-رشت آن به زودي فعال خواهد شد(، براي اتصال 
راه آهن ايران به جمهوري آذربايجان و روسيه در دست اقدام است. پس از فروپاشي اتحاد شوروي 
راه آهن ايران که از نقطه مرزي جلفا به شبکه راه آهن سراسري اتحاد شوروي متصل مي شد، در اثر 
درگيري هاي بين دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر مسئله قره باغ مسدود شد. در سال 1374 
در همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي آذربايجان اين جانب طي ارائه سخنراني پيشنهاد 
اتصال راه آهن ايران به آستارا )که در آنجا در نقطه مرزي در شهر آستاراي جمهوري آذربايجان راه آهن 
وجود دارد( به مسافت تنها 185 کيلومتر را ارائه دادم که به راه آهن آستارا متصل شود و ازآنجا به 
راه آهن سراسري روسيه متصل گردد. در سال 1375 هنگام ديدار رئيس جمهور وقت )آقاي هاشمي 
رفسنجاني( اين پيشنهاد موردپذيرش قرار گرفت و مقرر شد که اين طرح انجام شود. در سال 1378 
مطالعه و نقشه برداري اين مسير آغاز شد. اما متأسفانه ديگر هيچ گونه فعاليتي در اين زمينه صورت 
نگرفت و طرح متوقف شد. اکنون پس از گذشت حدود 10 سال راه آهن قزوين-رشت قرار است در 

آينده اي نزديک مورد بهره برداري قرار گيرد . 
با قزاقستان و  ايران را  ارتباط ريلي  ايران-ترکمنستان-قزاقستان در حاشيه شرقي درياي خزر  راه آهن 
روسيه در خارج از شبکه آسياي )که دولت ازبکستان موانع زيادي براي اين ارتباط ايجاد مي کند(، شبکه 
راه آهن ايران را به شبکه راه آهن آسياي مرکزي، شبکه راه آهن سراسري روسيه )به ويژه سيبري و بايکال( 

و از آن طريق به چين متصل مي کند. اين شبکه در سال 1393 به بهره برداري رسيد . 
کريدور بين المللي ترانزيت شمال-جنوب، براي ايجاد شبکه ارتباطي جايگزين مسير دريايي سنتي حوزه 
اقيانوس هند و شمال اروپا، براي ايجاد کريدوري زميني - دريايي بين روسيه- ايران- هند با گذر از درياي 
خزر، خاک ايران، حوزه اقيانوس هند، در سال 2000 بين ايران، روسيه و هند در سنت پترزبورگ روسيه به 
امضا رسيد. مقررشده بود در اين مسير ساالنه بيش از 20 ميليون تن کاال بين سه کشور و کشورهاي مسير 
جابجا شود. اين مسير هزينه و زمان جابجايي کاال را نسبت به مسير سنتي دريايي بين 30 تا 40 درصد 
کاهش مي دهد. متأسفانه اين مسير چندان فعال نبود. به نظر مي رسد اين مسير بيشتر ازنظر استراتژيک 
با تحريم هايي  اکنون که روسيه  از سال ها سکون،  به همين سبب پس  براي روسيه طراحي شده است. 
مواجه شده است قصد فعال کردن اين مسير را دارد. بااين وجود مي توان دريافت که نياز روسيه به ايران 
براي ارتباط با جهان بيش از نياز ايران به روسيه است که بايد از طرف برنامه ريزان و سياستمداران مورد 
مالحظه براي امتياز گيري از روسيه تبديل شود. اخيراً شرکت هاي حمل ونقلي هندوستان براي بررسي 

فعال سازي اين کريدور به ايران آمده و در اين زمينه مذاکراتي صورت گرفته است . 
به غيراز راه ارتباطي دوقارون-هرات که مسيري فعال، سازنده و پويا و پررفت وآمد و مورد بهره برداري 

اساسي قرار دارد، بقيه شبکه هاي ارائه شده، يا بهره برداري نشده، يا با ظرفيت کامل کار نمي کنند . 
   اکنون به سبب بروز بحران بين روسيه و اوکراين و ناامن شدن کريدور هوايي مسير پروازهاي اروپا- آسيا-
اقيانوسيه، از فضاي اوکراين و روسيه و از سوي ديگر تحريم هاي اروپا عليه روسيه، کريدورهاي هوايي ايران 
جايگزين و مورداستفاده قرارگرفته اند. حجم پروازهاي عبوري از فضاي ايران شش مرتبه افزايش يافته و به 

ارتقاي جايگاه سياسي ايران در محيط بين الملل منجر شده است . 
مدت ها در اثر ناامني هاي ايجادشده توسط توسعه فضاي اشغالي داعش )دولت اسالمي( در عراق و سوريه  
ترانزيت بين ترکيه و اروپا با عراق از مسير ايران انجام شد. طي آن دوره حجم کاالهاي ترانزيتي از مسير 
ايران سه برابر افزايش يافته بود. اين مورد نشان مي دهد که قلمرو ايران موقعيتي مناسب در منطقه دارد . 

ازآنجاکه حدود 90 درصد گاز صادراتي روسيه به اروپاي غربي از مسير اوکراين مي گذرد و حدود 50-40 
درصد گاز وارداتي اروپا از اين مسير تأمين مي شود، در اثر بحران اوکراين و روسيه و تحريم هاي اقتصاد 
و سياسي آمريکا و اتحاديه اروپا عليه روسيه )شامل اشخاص، بانک ها و مؤسسات مالي و پولي و دولت 
روسيه(، احتمال دارد ترانزيت گاز روسيه به اروپا دچار اختالل شود )موردي که چند بار در سال هاي 
گذشته اتفاق افتاده و اروپا را با دشواري هايي روبرو شده است(. تاکنون روسيه بازار گاز اروپا را در انحصار 
خود داشته و ايران را به عنوان دومين دارنده ذخاير اثبات شده گاز جهان در رقابت با خود مي ديد و اجازه 
ورود ايران به اروپا را نمي داد )نمونه آن خريد تأسيسات گازرساني ارمنستان به بهانه بدهي دولت ارمنستان 
به روسيه و جلوگيري از صدور گاز ايران به گرجستان از طريق خط لوله ارمنستان در سال 2005(. نگارنده 
در چند مصاحبه در اين زمينه درباره استفاده ايران از اين فرصت و تشويق اروپا به سرمايه گذاري در منابع 
گاز و استخراج و صادرات آن به اروپا پيشنهادهاي الزم را داده است. خوشبختانه پس از چندي، دولت 
ايران از محافظه کاري هاي قبلي و مالحظات منافع روسيه دست برداشته و وزارت نفت در اين زمينه 

پيشنهادهايي به اروپا ارائه داده است . 
به  و  پاکستان مطرح  از طريق  به هندوستان  ايران  گاز  انتقال  براي  لوله صلح  سال هاست مسئله خط 
نتيجه اي نرسيده است و روسيه ايران را تشويق به ادامه اين مسير براي صادرات گاز مي کند )و حتي 
چندين بار گاسپروم روسيه پيشنهاد سرمايه گذاري و همکاري با ايران در اين مسير را داده است( و خود 

مي خواهد يکه تاز بازار انرژي اروپا باشد . 
اکنون با آغاز دوره دوم رياست جمهوري دکتر روحاني، رئيس دولت اميد و تدبير، فرصت مناسبي براي 
ايران پيش آمده است تا با استفاده از فضاي مناسبي که در اروپا پيش آمده و جريان مثبتي که پيامدهاي 
موفق برجام به دنبال داشته است، نسبت به اين تحوالت با جديت کار کند و به ارتقاي جايگاه شايسته 

ايران که در سال هاي اخير از آن دورافتاده است اقدام کند . 
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یادداشت
رويارويي ايران با فرصت هاي جديد در فضاي بين المللي

بهرام امیراحمديان
استاد دانشگاه تهران  

ريسک هايي که رشد اقتصادي ايران را  تهديد مي کند  

آمريکاپاشنهآشيلرشداقتصاديايران
ترقـي اقتصادي: بانـک جهانـي در گزارش مـاه ژوئـن 2017 )خرداد-
تيـر 1395( پيـش بينـي ماه ژانويـه )دي-بهمـن 1395( خـود را درباره 
رشـد اقتصادي ايران در سـال جـاري ميالدي اصالح کـرد و آن را از 5.2 

درصـد به چهـار درصد کاهـش داد . 
بانـک جهانـي در گزارش ماه ژوئن »چشـم انداز اقتصـادي جهان« ضمن 
آنکه نرخ رشـد اقتصادي کشورمان در سـال 2016 را 6.4 درصد تخمين 
زد، پيـش بينـي کرد ايران در سـال هـاي 2018 و 2019 ميالدي نيز به 
ترتيـب نـرخ رشـدي معـادل 4.1 و 4.4 درصد را تجربه کنـد که از پيش 
بينـي مـاه ژانويـه ايـن بانـک کمتـر اسـت.بانک جهانـي در گـزارش ماه 
ژانويـه خـود نرخ رشـد اقتصـادي ايران را در سـال هـاي 2018 و 2019 

بـه ترتيـب 4.8 و 4.5 درصـد پيش بيني کـرده بود . 
اگـر چـه بانک جهانـي در گـزارش مـاه ژانويه خـود نرخ رشـد اقتصادي 
کشـورمان در سـال 2017 را 5.2 درصـد پيـش بينـي کـرده بـود، امـا 
معتقـد بـود ريسـک هايي مانند رشـد کمتر از انتظار قيمـت هاي نفت و 
تشـديد تنـش ها در منطقه خاورميانه و شـمال آفريقـا از جمله خطراتي 

هسـتد کـه تحقق ايـن پيش بينـي را به مخاطـره مـي اندازند . 
در حقيقـت بـا بـرآورد ايـن مخاطرات بـود که بانـک جهانـي در گزارش 
مـاه ژوئـن خـود، پيـش بينـي کرد نـرخ رشـد اقتصـادي ايران در سـال 

2017 بـه کمتـر از پيـش بينـي قبلـي اين بانک برسـد . 
بانـک جهانـي همچنيـن در آخريـن گـزارش خود تاکيـد کـرد، افزايش 
ريسـک هـاي محيطـي ماننـد تحريم اخيـر آمريکا عليـه 13 فـرد و 12 
نهـاد مرتبـط با ايـران کـه در فوريه سـال 2017 )بهمن-اسـفند 1395( 
وضـع شـد، مي تواند نرخ رشـد اقتصـادي ايـران را حتي از چهـار درصد 

نيز کمتـر کند . 
بهبود فضاي کسب و کار، شرط افزايش نرخ رشد

مهـدي پازوکي،تحليلگـر اقتصـادي ضمـن اشـاره بـه اينکه پيـش بيني 
بانـک جهانـي، صرفـا يک برآورد اسـت و ممکن اسـت در عمـل کمتر يا 
بيشـتر از آن محقـق شـود، در گفـت و گـو با ايرنا افـزود: اگر دولت سـه 
سياسـت اصلي را در دسـتور کار خود قرار دهد، اين پتانسـيل وجود دارد 
کـه نـرخ رشـد اقتصـادي سـال 2017 حتي به 6 تـا هفت درصد برسـد . 

وي در ايـن گفـت و گو اين سـه سياسـت اصلـي را برگرداندن انضباط 
پولـي بـه سيسـتم اقتصادي کشـور از طريـق بانک مرکزي و سيسـتم 
بانکـي، برگردانـدن انضبـاط مالـي بـه سيسـتم يـاد شـده از طريـق 
جلوگيـري از تصويـب بودجـه هـاي غيرضـروري در سـند بودجـه و 
برگردانـدن انضبـاط اداري بـه دولت از طريق ايجاد تحول در سيسـتم 

اداري کشـور برشمرد . 
پازوکـي گفـت: دولت حسـن روحانـي بـراي برگرداندن انضبـاط پولي و 
مالـي، تـا کنون کارهايـي انجام داده اسـت، اما اين کارها کافي نيسـت و 

بايـد تالش بيشـتري در ايـن زمينه صـورت پذيرد . 
اسـتاد دانشـگاه عالمه طباطبايي درباره لزوم برگرداندن انضباط اداري به 
دولـت افـزود: دولت به شـدت بزرگ شـده، زيرا به جاي تعـداد محدودي 
نيروهـاي انديشـمند و خبره، تعداد زيادي نيروهـاي بي کيفيت از طريق 

حاکميـت روابـط بـر ضوابـط بـه خانـواده دولـت اضافـه شـده و بنابراين 
ايجاد يک تحول اساسـي در نظام اداري کشـور ضروري اسـت . 

وي تاکيـد کـرد: بـا انجـام ايـن اصالحـات، فضـاي کسـب و کار کشـور 
شـفاف تـر شـده و زمينـه بـراي انجـام فعاليـت هـاي مولـد و رقابـت 

اقتصـادي فراهـم مـي شـود . 
پازوکـي، شـفافيت، ايجـاد رقابـت سـالم و نفـي انحصـار را بـراي فضاي 
کسـب و کار کشـور ضـروري دانسـت و تاکيـد کـرد: بـدون ايـن ويژگي 
هـا، فضاي کسـب و کار کشـور در جذب سـرمايه گذاري هـاي داخلي و 
خارجـي موفـق نخواهـد بود، توليد، درآمـد و رفاه افزايش نمـي يابد و در 

نتيجه رشـد اقتصـادي پايـدار اتفاق نمـي افتد . 
وي همچنيـن افزايش معامالت تجاري با کشـورهاي توسـعه يافته، 
بويـژه کشـورهاي عضـو اتحاديـه اروپـا را در سـوق دادن بازارهـاي 
بيـن المللـي بـه سـمت بـازار ايـران موثـر دانسـت و گفـت: ايـن 
کشـورها اغلـب داراي رشـد اقتصـادي مثبـت هسـتند و ارتباطات 
تجـاري بـا آنهـا مـي توانـد بـا فراهـم کـردن دسترسـي آسـانتر به 
فنـاوري هـاي نويـن و تاميـن مالـي خارجـي، بـه سـرعت توسـعه 

اقتصـادي کشـور اضافـه کند . 
ايـن تحليلگـر اقتصـادي با اشـاره به اينکه مـردم در انتخابات رياسـت 
جمهـوري 29 ارديبهشـت مـاه امسـال در حقيقت به تعامـل با جهان 
راي دادنـد، از رييـس جمهـوري خواسـت مرعـوب تندروهـا نشـود، 

بـردارد و تيـم  اقتصـادي  از مسـئوليت هـاي  را  افـراد سياسـي کار 
اقتصـادي خـود را تقويـت کند . 

مرکـز پژوهش هـاي مجلـس شـوراي اسـالمي در بهمـن مـاه 1395 
پيـش بينـي کـرد نرخ رشـد اقتصادي کشـور در سـال جـاري به 3.7 

برسـد .  درصد 
 » محمدباقـر نوبخـت« رئيس سـازمان برنامـه وبودجه بـه تازگي گفت: 
اميـد اسـت دولـت بتواند با ايجاد رشـد هشـت درصدي اقتصـاد ايران 
در هريـک از سـال هـاي برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه کـه بطـور 
ميانگيـن انجـام خواهـد داد، به تمامـي اهداف مصّرح در برنامه ششـم 

توسـعه برسد . 
سـخنگوي دولـت در ادامـه با اشـاره بـه اقداماتي کـه در اين راسـتا براي 
تقويـت اقتصـاد ملـي انجام شـده اسـت، خاطر نشـان کـرد: بـراي اينکه 
در کشـور رشـد هشـت درصـدي ايجـاد شـود، ابتـدا مشـخص شـد هر 
حـوزه اي چـه انـدازه بايد رشـد کنـد و در اين راسـتا چه رقمي سـرمايه 

گذاري شـود . 
نوبخـت افـزود: دولـت ايـن رشـد هشـت درصـدي را بـراي تمـام 
بخـش هـاي کشـاورزي، صنعـت و خدمـات تفکيـک کـرده و براي 
هريـک اعالم شـده اسـت که چه رشـدي بايد در سـال هـاي برنامه 
داشـته باشـند تـا دولـت بتوانـد در پايـان برنامـه ششـم توسـعه به 

رشـد هشـت درصد برسـد . 

گزارش انجمن جهاني فوالد از بازار سال 2016 
ترقـي اقتصادي: تازه تريـن گزارش انجمـن جهاني فوالد نشـان مي دهد 
کـه در سـال 2016 ميـالدي بالـغ بـر 1630 ميليـون تـن فـوالد خـام در 
جهـان توليد شـده اسـت که چين همچون سـال گذشـته با توليـد 808.4 

ميليـون تن حـدود نيمي از توليـد را در اختيـار دارد . 
جديدتريــن گــزارش ايــن انجمــن نشــان مــي دهــد کــه چيــن، در ميــان 
کشــورهاي جهــان، در رتبــه نخســت توليــد فــوالد قــرار گرفتــه اســت و 
ــه هــاي بعــدي جــاي  ــکا و روســيه در رتب ــد، امري ــن، هن کشــورهاي ژاپ

گرفتــه اند . 

نکته جالب اينجاست که در ميان 10 کشور برتر توليد کننده تنها چهار کشور، از 
جمله چين، هند، ترکيه و اوکراين نسبت به سال 2015 با افزايش توليد همراه بوده 
اند. ايران با توليد 17.9 ميليون تن فوالد نسبت به سال قبل از آن 11.2 درصد رشد 

داشته و کماکان چهاردهمين توليد کننده بزرگ جهان است . 
بررسي روند ميزان توليد جهاني نشان مي دهد که متوسط نرخ رشد ساالنه توليد از 
سال 2005 ميالدي نزولي بوده و در سال 2016 به 0.6 درصد رسيده که کمترين 

نرخ رشد دو دهه گذشته است . 
همچنين سرانه جهاني مصرف فوالد نيز از 218 کيلوگرم در سال 2013 به 207.9 
کيلوگرم در 2016 رسيده است. به عبارت ديگر کل مصرف محصوالت فوالدي از 
1535.4 ميليون تن در سال 2013 به 1515 ميليون تن در 2016 رسيده است 
که عمدتا ناشي از کاهش مصرف چين است، در حالي که مصرف اتحاديه اروپا در 

اين سال ها با روند افزايشي همراه بوده است . 
همانطور که در جدول زير مشخص است، مصرف چين از735.1 ميليون تن در سال 
2013 به 681 ميليون تن در سال 2016 کاهش يافته، مانند مصرف کشورهاي 
مشترک المنافع و کشورهاي امريکاي جنوبي و مرکزي که کاسته شده است. 
مصرف ايران نيز با کاهش 700 هزار تني از 19.8 ميليون تن در 2013 به 19.1 
ميليون تن در 2016 رسيده در حالي که مصرف ساير کشورهاي خاورميانه از 32.9 

به 34 ميليون تن افزايش يافته است . 
نگاهي به آمار مصرف سرانه کشورها نشان مي دهد  همانطور که گفته شد، متوسط 
مصرف سرانه جهاني 207.9 کيلوگرم است. در اين ميان کره جنوبي با مصرف سرانه 
1130.2 کيلوگرم باالترين سرانه مصرف فوالد را داراست که حدود 5.5 برابر مصرف 
جهاني است و اين نشان مي دهد صنايع برپايه فوالد در اين کشور تا چه حد توسعه 
يافته است. در حالي که مصرف سرانه چين و ژاپن که در رده هاي بعدي قرار دارند 
به ترتيب 492.7 و 492.6 کيلوگرم است. مصرف سرانه ايران نيز 238.7 کيلوست 

که باالتر از سرانه جهاني است . 
ورق گرم پیشتاز بازار محصوالت فوالدي

بررسي آمار تجاري 62 کشور صادرکننده محصوالت فوالدي که 95 درصد تجارت 
اين صنعت را تشکيل مي دهند نشان مي دهد، حجم کل صادرات اين محصوالت 
در سال 2016 معادل 451.9 ميليون تن بوده است که ورق نورد گرم با 82.5 
ميليون تن بيشترين حجم صادرات را به خود اختصاص داده است و پس از آن 
شمش و محصوالت واسطه اي با 51.1 ميليون تن و سپس ميلگرد نورد گرم با 
40.6 ميليون تن در صدر محصوالت صادراتي جاي دارند. بر اساس مطالعات انجمن 
جهاني فوالد چين با 108.1 ميليون تن صادرات کل و 94.5 ميليون تن خالص 
صادرات )تراز صادراتي خالص با احتساب واردات( رتبه نخست صادرات فوالد را 

داراست و پس از آن ژاپن و روسيه با تراز مثبت 34.5 و 26.9 ميليون تن قرار دارند . 
همچنين ايران با صادرات کل 5.7 ميليون تني بيستمين کشور صادرکننده 
فوالد است و با احتساب خالص صادرات يک ميليوني در رده چهاردهم قرار 
دارد. از سوي ديگر اياالت متحده بزرگترين کشور وارد کننده فوالد است که 
بطور خالص 21.7 ميليون تن فوالد در سال 2016 وارد کرده است و پس از 
آن ويتنام و تايلند با 17 و 16.1 ميليون تن قرار دارند. مجموع 28 کشور عضو 
اتحاديه اروپا در سال 2016 معادل 40.4 ميليون تن فوالد وارد کرده اند در 
حالي که خالص صادراتشان تنها 10.5 ميليون تن است. تراز تجاري نسبتاً 
متعادل منفي خالص صادرات فوالد نکته اي است که در بين اکثر قريب به 
اتفاق کشورهاي اروپايي ديده مي شود و مي تواند بدليل سياست هاي کنترل 
توليد با توجه به محدوديت هاي زيست محيطي و باال بودن بهاي انرژي در اين 
کشورها باشد. از اين رو تقويت صادرات از کشورهاي درحال توسعه که عموما 
تمام شده کمتري دارند  بهاي  ارزان،  انرژي  و  به ماده خام  بدليل دسترسي 
يک مزيت اقتصادي براي رشد صنعت فوالد در اين کشورها به شمار مي رود . 

بزرگترين واردکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن جهان در 2016 
رسد.  مي  تن  ميليون  به 1582.5  آهن  تجارت سنگ  کل  سال 2016  در 
استراليا از منطقه اقيانوسيه به عنوان بزرگترين صادرکننده سنگ آهن جهان 
856.5 ميليون تن صادرات داشته  که 629 ميليون تن آن به مقصد چين 
بوده است. کشورهاي امريکايي غيرعضو در نفتا رتبه دوم بيشترين صادرات 
سنگ آهن را به حجم 405 ميليون تن کسب نموده اند که 236.9 ميليون 
تن آن نيز به مقصد چين بوده است. جايگاه سوم صادرکنندگان سنگ آهن 
در اختيار خاورميانه و افريقاست که حجمي معادل 108.5 ميليون تن در 
سال 2016 را به خود اختصاص داده و 70.5 ميليون تن از اين صادرات نيز 
به کشور چين صورت پذيرفته است. بر اين اساس طبق داده هاي انجمن 
جهاني فوالد چين با 1305.2 ميليون تن خالص واردات سنگ آهن در 2016 
بزرگترين وارد کننده و مصرف کننده اين ماده خام در جهان است و پس از 
اين کشور مجموعه اتحاديه اروپا با 28 عضو قرار دارد که خالص واردات آن 
100.5 ميليون تن بوده است. از اين رو مشخص است که چين نقش بسيار 
مهمي در بازار فوالد و سنگ آهن بر عهده دارد. در حال حاضر نگراني از مازاد 
عرضه سنگ آهن بدليل کاهش رشد توليد ناخالص چين موجب سقوط قيمت 

اين ماده معدني شده است. 

آمريـکا بـه زودي مقابله سـختي را بـا واردات و دامپينگ 
فوالدهـاي خارجـي انجام مـي دهد.

دونالـد ترامـپ، رئيـس جمهـور آمريـکا اعـالم کـرده بـه 
زودي اقداماتـي را بـراي مقابلـه و توقـف شـرکت هـاي 
خارجـي از فـروش فوالد بـا قيمت هاي پاييـن در آمريکا 
اتخـاذ خواهـد کـرد .  وي گفتـه، خواهيـد ديـد مـن چـه 
کاري بـراي صنعـت فـوالد و شـرکت هاي فـوالدي خود 
انجـام خواهم داد .  رئيس جمهـور آمريکا قصد دارد جلوي 
دامپينـگ را گرفتـه و بـا اقدامـات کشـورهايي کـه با اين 
کار شـرکت هـا و کارگـران آمريکايي را با مشـکل مواجه 

کرده انـد، مقابلـه نمايد . 
وزارت بازرگاني آمريکا در حال بررسـي آثـار واردات فوالد 
در امنيـت ملي آمريکا در 232 بخشـي اسـت کـه در آنها 

به ندرت از قانون گسـترش تجارت اسـتفاده مي شـود . 
اگـر وزارت بازرگانـي آمريکا شـواهدي از تهديد در امنيت 
ملـي ناشـي از واردات محمولـه هـاي فـوالدي از سـاير 
کشـورها پيـدا کند، رئيس جمهوري مجاز اسـت نسـبت 
بـه وضع تعرفـه هـاي وارداتي به منظور محدود سـاختن 

واردات اقـدام نمايد . 
زمانـي کـه تحقيقـات در مـاه آوريل آغاز شـد، اسـتدالل 
ويلبـر راس، وزيـر بازرگانـي آمريـکا اين بود کـه چين به 
وعـده خود در زمينه کاهش ظرفيـت فوالد عمل نخواهد 
کـرد درحالـي که صنعت فـوالد آمريـکا به شـدت از اين 

عرضه مازاد آسـيب ديده اسـت . 
فوالدسـازان آمريکايـي نيـز بـر اين عقيـده اسـتوارند که 
واردات فـوالد ارزان قيمـت از چيـن، بـه شـدت صنععت 
فـوالد ايـن کشـور را تضعيف کرده اسـت. آنهـا معتقدند 
اگـر آمريکا براي پاسـخگويي به نياز زيرسـاختي و دفاعي 
خـود، ظرفيـت داخلـي مناسـبي نداشـته باشـد، ايـن از 
دسـت رفتـن ظرفيـت هاي داخلـي در بخش فـوالد، مي 
توانـد يـک خطـر امنيت ملـي براي آن محسـوب شـود . 

چيـن معتقد اسـت حجـم صـادرات محصـوالت فوالدي 
نهايـي بـه آمريـکا پاييـن بـوده و صـادرات محـدود بـه 
محصوالتـي اسـت کـه توليدکننـدگان داخلـي تمايلـي 
بـه توليـد آنهـا ندارنـد و در نتيجـه مسـئوالن چيني مي 

گوينـد، در بـازار آمريـکا يـک بازيگـر کوچـک هسـتند . 
انجمـن آهـن و فوالد چين در گزارش مکتوبـي که وزارت 
بازرگانـي آمريـکا در زمينـه تحقيـق و بررسـي دامپينگ 
فـوالد ارائـه داده اشـاره کـرده اسـت حجـم محموله هاي 
صادراتـي چيـن بـه آمريـکا از سـال 2015 بيـش از 67 
درصد کاهش داشـته اسـت و تنها 4 درصد از کل واردات 

فوالد آمريکا را تشـکيل داده اسـت . 
ايـن اداره اعـالم کـرده تـا اوايـل سـال آينده ايـن گزارش 
را آمـاده مـي کنـد و در اختيـار رئيـس جمهـور خواهـد 
گذاشـت هرچند که رئيـس جمهوري آمريکا بـر ارائه هر 

چـه سـريع تر ايـن گـزارش تاکيد کرده اسـت . 

  براي مقابله با واردات 
و دامپينگ فوالدهاي خارجي  

ترامپ به سراغ
 صنعت فوالد

 آمريکا مي رود  
آذرخش رزني

آمريکای شمالیآمريکای جنوبی

کشورهای مشترک المنافع

ساير
کشورهای آسیايی

کره جنوبی

ژاپن
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اروپا
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ممکــن اســت هــر چيــزی خــواب تــو را بپرانــد. بختــِک کابوســی يــا تشــنگی 
ــگار کــه در معصوميــت و آرامــش خــواب،  ــا حتــی صدايــی ناخوشــايند. ان ي
نيســت می شــوی از هرچــه درد بيداربــودن و بســيار ناخوشــايند می آيــد هــر 
چيــز کــه منجــر بــه پريــدن از خوابــت شــود؛ ِخرِخِر نفــِس گونــی پــر از زباله، 
صــدای ايــن کوچه هــای خــواب زده اســت کــه کودکــی، گونــی را بختــک وار 
پشــت ســر خــود می کشــد و شيشــه و پالســتيک و مقــوا را از ميــان زباله هــا 

ــی خــود می گــذارد و می گــذرد.  ــه گون برمــی دارد و ب
ممکــن اســت ايــن صدای زيــر پنجره، خوابــت را بياشــوبد.  زِل آفتاب تابســتان 
ســال 1380؛ رودی جــاری از کــودکان مناطــق محــروم، بــا لبخنــد، مهــری 
بــه ســنگ وجــود مــن ايســتادند تــا مــن را بــا ُخنــکای طــراوت حضورشــان 
ــال ها در  ــد. آن س ــازه  کنن ــت، ت ــختی ها داش ــه س ــمه از هم ــه سرچش ک
ــس  ــم. عک ــده بودي ــان ش ــای کودکانم ــم الفب ــالب، معل ــرای انق فرهنگ س
ــر از زخم هــای  ــا، پ ــود. همــه آن چهره هــای زيب ــاده  ب ــاه افت کودکی هــا در م
ــود؛ درســت مثــل ســطح ناهمگــوِن مــاه.  درشــت و کندگی هــای بی رحــم ب

ســؤال ذهنــت بيشــتر می شــد 
ــای  ــه پاه ــمت ب ــه چش ــی ک وقت
ــدی  ــه  بن ــاد ک ــان می افت کوچکش
از انگشتانشــان را از دســت داده 
بودنــد. پيــش خــود می گفتــم 
بيمــاری ســالَک، آبلــه و جــذام 
ــن  ــا از اي ــدران م ــِت پ ــه زحم ب
ــس  ــته، پ ــت بربس ــرزمين رخ س
منشــأ ايــن زخم هــا و چاله هــا 
ــری  ــرای پيگي ــبانه ب چيســت؟ ش
آن  از  يکــی  بيمــاری  وضعيــت 
نعمت آبــاد  راهــی  کــودکان، 
رســيديم،  گاراژی  بــه  شــديم. 
ــت  ــرده بازياف ــری تغييرک ــا کارب ب
اتاقک هــای  چاله هــای  زبالــه. 
ــود و  ــده ب ــر ش ــين پ ــر ماش تعمي
در هــر اتاقــک روی زيرانــدازی 
خانــواده ای پرجمعيــت زندگــی 
ــای  ــل گاراژ، زباله ه ــد. اه می کردن
حيــاط  بــه  را  جمع آوری شــده 
از  کوهــی  و  می آوردنــد  گاراژ 
شــبانه  و  می ســاختند  آشــغال 
تــا نزديکــی صبــح در دامنــه ايــن 
تعفــن، مشــغول تفکيــک زباله هــا 
از هــم می شــدند. بــه محــض 
احســاس  گاراژ،  ايــن  بــه  ورود 

ــتی  ــمار درش ــای بی ش ــه وحشــت از موش ه ــود را ب ــای خ انسان دوســتی ج
ــا  ــم پ ــر محک ــه اگ ــی ک ــد؛ موش هاي ــا می جنبيدن ــر زباله ه ــه زي ــی داد ک م
ــد  ــو نمی ترســيدند و مختصــر تکانــی می خوردن ــر زميــن می کوبيــدی، از ت ب
ــد. در شــدت  ــدان داشــتند، ادامــه می دادن ــر دن ــدن آنچــه کــه زي ــه جوي و ب
تاريکــی کابــوس وارِ آن خانــه، پتــوی مقابــل درِ بيغولــه ای را کنــار زدم. زهــرا 
رحيمــی، مديرعامــِل امــروز جمعيــت امــام علــی)ع(، دختربچــه ای تــب دار را 
ــه باليــن آن  بــه آغــوِش نگرانــی اش گرفتــه بــود. او پيش تــر از مــا خــود را ب

ــود.  ــانده ب ــک رس طفل
ناگهــان در آن ظلمــِت مــرگ آور، چشــمم بــه چشــم وقاحــِت حضــور 
موش هايــی بــزرگ افتــاد کــه زيردنــدان چيــزی را می جويدنــد. آنهــا 

پيش تــر از همــه در آن خانــه بودنــد. 
ــدن  ــای ب ــه زخم ه ــودک آزاری، ب ــال ک ــنِّ احتم ــه ظ ــت، ب ــه گذش ــی ک کم
فرزندانشــان اشــاره کرديــم. مــادر بــا خنــده بی تفاوتــی، زخــم روی دســت هايش 
را نشــان داد و گفــت: »کار موش هاســت«. شــب ها بيهــوش از خســتگی 
کار، بــر زميــن ســماجِت موش هــای 
گرســنه می افتادنــد؛ عادتشــان شــده 
ــورت  ــه ص ــی ک ــل دندان هاي ــود تحم ب
ــا  ــيد ي ــان را می تراش ــای بيداری ش زيب
ــا  ــورد؛ ت ــان را می خ ــدی از انگشتش  بن
اينکــه بخواهنــد از خــواِب دوشــين بيدار 
شــوند و موش هايــی را کــه تحــت هيــچ 

ــد.  ــد، برانن ــه نمی رون ــرايطی از خان ش
انــگار کــه در معصوميــت و آرامــش 
و  درد  از  می شــدند  نيســت  خــواب، 
ــی  ــان؛ حت ــردی بيداری ش ــِج زباله گ رن
اگــر موشــی بــه تراشــيدِن خــواِب 
دســِت  باشــد.  آمــده  کودکانه شــان 
خــواِب کودکــی، موشــی را از معصوميت 
اصــرار  و  می زنــد  کنــار  چهــره اش 
موشــی ديگــر، عاجــزش می کنــد و 
ــوم،  ــدار ش ــم بي ــتگی »نمی توان از خس
بيــدار شــوم«، تســليم  نمی خواهــم 
می شــود. پيــِر اشــک هايم درمی آيــد 
ــه در  ــوم ک ــی مظل ــورِ درد کودک از تص
شــب ايــن شــهر، زيــر دندان هــای 
زمانــی  می شــود؛  مــاه رو  موش هــا، 
ــا  ــويم ي ــدار ش ــم بي ــا نمی تواني ــه م ک

 نمی خواهيــم بيــدار شــويم.

فرهنگ
ادب 11

و

بـه روايـت جعفر شـهری: در شـب هـای 19.21 و 23 مـاه رمضان کـه قـرآن در يکی از 
ايـن شـب هـا نازل شـده اجـر زحمات عبـادات تمام مـاه بلکه تمام سـال را بايد در اين سـه 
شـب دريافـت کنننـد. کـه تنها يکـی از اين شـب ها ذکر هـزار سـوره اناانزلنا بودکـه بايد تا 
آخر هر شـب به اتمام برسـد.بعد از اين سـه شـب نوبت به شـب بيسـت و هفتم ماه رمضان 

می رسـيد که آداب و رسـوم خاص خودش را داشـت.
بـزک کـردن و طلسـم کندن:ديگر از کارهای اين شـب بـزک کردن و تخمه شکسـتن و 
رنـگ و حنـا و وسـمه گـذاردن و کندن طلسـم های سـفيد بختی و شـرف شـمس و قولنج 
بـود کـه از تيـغ آفتـاب دسـت بـه کار مـی شـدند و تا پاسـی از شـب بـه آن مـی پرداختند 
. از پـس آفتـاب ايـن روز جلـو خـان های مسـجد شـاه و کوچه پشـت مسـجد سپهسـاالر و 
سـيد اسـماعيل زن و مـردی بـود که بـرای کندن اينگونه طلسـم هـا روانه بازار می شـدند. 
بخت گشـايی:در شـب بيسـت و هفتـم برای بخـت گشـايی دل گوسـفند سـياهی را زير 
منبـر مسـجد دفـن مـی کردنـد و قفل بسـته ايی را بيرون مسـجد بـه اولين مـردی که بعد 
از نمـاز خـارج مـی شـد مـی دادنـد تـا بـاز کنـد و بخت بسـته هنـگام باز شـدن قفـل نيت 

مـی کرد.
پيراهـن مـراد:از اول مـاه رمضـان دور کوچـه و محلـه بـراه افتـاده از مـردان جـوان پول می 
گرفتنـد و شـب بيسـت و هفتـم  پارچه سـفيد ی مـی خريدنـد واز صبح زود بـرای دوختن 
پيراهـن مـراد  به مسـجدها برده می شـد . مناسـب ترين مسـجدها مسـجد سپهسـاالر بود 
کـه شـلوغ مـی شـد و چرخهـا و جماعت دوزنـده و حاجتمنـدان پير و جوان صحن مسـجد 
را بصـورت کارخانـه دوزندگـی درآورده صـدای قرقـر چرخهـا بلنـد بـودو گله بـه گله خياط 
هـای مـزدکار پيراهـن مراد. کيسـه مـراد . چادرنماز و چارقـد مراد  می دوختنـد .کوک ها و 
بخيـه هـای آخـر حتمـا ميان نماز ظهر تـا عصر قبل از مغـرب بايد تمام می شـد و بالفاصله 
پيراهـن هـا کـه معمـوال برای بخت گشـايی بود پوشـيده می شـد . کيسـه ها جهـت برکت 
جيـب سـکه ای در آسـترش دوختـه ودر پايـان دو رکعت نمـاز حاجت خوانده می شـد و تا 

سـال ديگـر اعمـال دوختنـی های مراد بـه پايان می رسـيد.
انگشـتر شـرف شـمس: در روز بيسـت و هفتم رمضان بدون جهت و بدون حسـاب تنها 
بـه صـرف عقيـده شـخصی کنـده مـی شـد. زيـرا مطابـق نجـوم احکامی کـه درباره شـرف 

شـمس تعريـف کـرده انـد در يکی از سـاعات روز 19 فروردين می باشـد که خورشـيد در 
شـرف قرار مـی گيرد.

انگشـتر قولنـج: بر روی نقره کنده می شـدو عـالج دل دردهای بيشـمار بود که 
بايـد بيمـار دل دردی بـه آن نظر کنـد و بيمار قولنج مزمن در انگشـت نمايد. 

اعمال  شب بیست و هفتم ماه  رمضان

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

ماه  رو

تاگـور
 شاعر و فیلسوف ایران دوست هندی 

ــه 1861،  ــور’ زاده 7 م ــات تاگ  رابيندران
درگذشــته 7 اوت 1941 شــاعر .اديــب 
ــر  ــيقی دان پ ــاش و موس ــوف  .نق .فيلس
آوازه هنــد و برنــده نوبــل ادبــی اســت کــه 
ــج  ــا خلي ــگال ت ــج بن شــهرت وی از خلي
ــا اســتعمار و  ــه لحــاظ مبــارزه ب فــارس ب
عالقــه شــديد بــه ايــران و زبــان و ادبيــات 

فارســی اســت .
ــی  ــد وجه ــه چن ــوف و نابغ ــور فيلس تاگ
ــر  ــان ه ــرم بي ــت او ف ــه خالقي ــت ک اس
هنــری بــود و نگرانــی هــای او موضوعات 
ــکالت و  ــا مش ــمول ت ــی و جهانش جهان
ــی  ــه ای و دين ــی و منطق ــائل محل مس
و دنيــوی بــود. وی از طريــق شــعر و 
ــه نقــاط  ــا ســفر ب نوشــتار و موســيقی ت
دور و نزديــک جهــان ديــدگاه خــود را در 
مــورد جهانــی بــودن ارزش هــای انســانی 
نشــان داد . او مــی گويــد:’ هويت انســانی 
و هويــت ملــی کــه در ذات انســان نهفتــه 
ــه ديگــر  ــرام ب ــع از احت ــد مان اســت نباي
ــدن  ــيا دارای تم ــود آس ــا ش ــگ ه فرهن
و فرهنــگ غنــی اســت و هــر ملتــی 
ــن  ــب و آيي ــگ ، مذه ــاس فرهن ــر اس ب
خــود راه رهايــی خــود از عقــب ماندگــی 
ــت.او کســی  و اســتعمار را بازخواهــد ياف
بــود کــه  مبــارزه مســالمت آميــز را بــه 
رهبرانــی چــون گانــدی آموخــت. تاگــور 
ــه  ــی ک ــران هنگام ــه اي ــفر ب ــس از س پ
ــرش  ــرای پذي ــه روزه ب ــدی دســت ب گان
خواســته های هنديــان از ســوی بريتانيــا 
ــس  ــتافت و پ ــدار او ش ــه دي ــور ب زد تاگ
ــور  ــا مجب ــش روز بريتاني ــت و ش از بيس
ــرد .و  ــای او را بپذي ــت ه ــد درخواس ش
ــه  ــی ک ــدی در حال ــب گان ــن ترتي بدي
نيمــه جــان ســر بــر باليــن تاگــور حضور 
يافــت،روزه خــود را گشــود. تاگــور اوليــن 
ــال  ــه در س ــت ک ــيايی اس ــنده آس نويس
1913 موفــق بــه دريافــت جايــزه نوبــل 
ادبــی شــد و دو ســال بعد نشــان شــواليه 
بــه او اهــدا شــد.تاگور ايــن نشــان افتخــار 
ــتار  ــه کش ــراض ب ــال 1919 در اعت را س
ــاه ‘آمريتســار’  ــی گن ــردم ب وحشــيانه م
کــه طــی آن بيــش از 400 هنــدی 
ــه  ــه دســت ارتــش بريتانيــا ب معتــرض ب
خــاک و خــون کشــيده شــدند، بــه دولت 
انگلســتان پــس داد و بــه نايــب  الســلطنه 
ــد نوشــت: ‘آنچــه روزی  ــس در هن انگلي
هــم  روزی  اســت  ســرافرازی  مايــه 
فرارســد کــه مايــه ننــگ گــردد’. انديشــه 
او بــر ‘گانــدی’ و بســياری از بنيانگــذاران 
ــت  ــراوان گذاش ــر ف ــتقل تاثي ــد مس هن
از  بســياری  بخــش  الهــام  شــخصا  و 
ــا شــهرت او در غــرب  ــود ام ــون ب انقالبي
بــه عنــوان يــک اســتقالل طلــب مانــع از 
ــی نقــش او در  ــران غرب ــا رهب آن شــد ت
جريــان اصــالح طلبــی و نقــد اســتعماری 

ــد. را ببينن
ــتان و  ــعر، داس ــرودن ش ــر س ــالوه ب او ع
نمايشــنامه می نوشــت، و گاه تأمــالت 
ــوم  ــی خــود را روی ب ــز و عرفان خيال انگي

ــی آورد. ــی م نقاش

تاگور در فرصتی که پيش آمد و با هواپيمای پستی 
هلندی که قرار بود به ايران برود از کلکته به اهلل آباد، 
از آنجا به جادپور و کراچی، و سپس به بندر جاسک 
پرواز کرد، و سرانجام در بندر بوشهر فرود آمد. خاطره 
ورود تاگور به مدرسه سعادت در جرايد آن روز تهران 

منعکس گرديد و روزنامه فارسی زبان »حبل المتين« 
چاپ کلکته هندوستان نيز اخبار مفصلی در اين باره به 
چاپ رساند و اين خبر مهم مدتها بر سر زبان ها و نقل 
محافل و مجالس بود. تاگور قريب دو روز در بوشهر 
ماند و با ماشين عازم شيراز شد و جاده تماما خاکی و 

سفر تاگور به ايران 

مال رو بود و هنوز تسطيح نشده بود و از 
طرف انجمن ادبی ايران استاد ملک الشعراء 
بهار درقالب هياتی از تهران برای استقبال 
ايرانی  مترجم  رفت  شيراز  به  تاگور  از 
عبدالحسين سپنتا اين هيات را همراهی 
و  تاريخی  مکانهای  سپس  و  کرد  می 
و  بازديد  را  شيراز  باستانی  و  مذهبی 
سپس به اصفهان و بعد به تهران رفت. 
سفر اول تاگور  در ارديبهشت 1311 )بهار 
1932(  بودکه به همراه عروس خود و 
دينشاه ايرانی )از پيشوايان پارسيان هند( 
هفتادمين  ايران جشن  دولت  دعوت  به 
تاگور  شد.  برگزار  تهران  در  او  زادروز 
در ديدار از تهران و شيراز با بسياری از 
دوست  ايرانی  و سخنگويان  نويسندگان 
شد. ملک الشعرای بهار در ستايش تاگور 
قصيده ای بلند سروده است. تاگور در اين 
سفر دو سخنرانی ايراد کرد؛ يکی در تاالر 
مسعوديه و يکی در انجمن ادبی ايران. او 
در دو خطابه اش چندين  بار گفت :‘من 
ايرانی هستم و نياکانم از اين سرزمين به 
هندوستان مهاجرت کردند و مسرورم که 
اين  علت  و  آمده ام  اجداد خود  وطن  به 
همه محبت به من همين يگانگی نژادی 
و فرهنگی است و سبب مسافرت من با 
وجود کهولت و ضعف مزاج و مشکالت 
سفر همين يک دلی و عواطفی است که 

من به ايران دارم نه ديگر.
در   سالگی   73 درسن  تاگور  دوم  سفر 
سال 1313 برای ادای احترام به فردوسی 
و شرکت در مراسم رونمايی آرامگاه توس 
و ادای احترام به  اين حماسه سرای بزرگ 
ايرانی بود  .اين شاعر و فيلسوف پر آوازه 
خود  زندگانی  و  حيات  درطول  هندی 
عالوه برمبارزات ضداستعماری با انگليس 
ياد ايران و زبان و ادب فارسی و اصالت 
باقی  ها  خاطره  در  را  اجدادش  ايرانی 

گذاشت و به آن افتخار می کرد.

آثار
تاگور بيش از شصت جلد از آثار منظوم 
بزرگ،  داستانهای  و  نمود  منتشر  خود 
اغلب  به  او  نمايشنامه های  مقاالت، 
شده است.  ترجمه  دنيا  زنده  زبانهای 
ازآثار جاويدان او می توان »سلطان قصر 
سياه«، »ميوه جمع کن«، »اشعارخيبر«، 
»رشته های گسسته«، »نامه هايی به يک 
دوست«، »پيوند آدمی«، »مذهب بشر«، 
بنگال«، »هديه  از  »شخصيت«، »نکاتی 

عاشق« و »چيترا« را نام برد.

برگردان  فارسی
برنده   1913 سال  در  »گيتانجالی«که 
جايزه نوبل گرديد. »ماه نو و مرغان آواره« 
ترجمه ع. پاشايی.»خانه و جهان« ترجمه 
زهرا ناتل خانلری که در فهرست روزنامه 
گاردين )1000 رمان که هر شخص بايد 
بخواند( و همچنين روزنامه ديلی تلگراف 
)100 رمان که هر شخص بايد بخواند( 
قرار دارد.»قطعات ادبی کشتی شکسته« 

ترجمه عبدالمحمد آيتی.

آرامگاه حافظ در شیراز

پشت پنجره شهر

رنــج هســت، مــرگ هســت، انــدوه جدايــي هســت،اما آرامــش نیــز هســت، شــادی هســت، رقص 
ــت،خدا هست. هس

زندگــی، همچــون رودی بــزرگ، جاودانــه روان اســت.زندگی همچــون رودی بــزرگ کــه بــه دريــا 
مــی رود،

دامــان خــدا را مــی جويد.خورشــید هنــوز طلــوع میکند،فانــوس ســتارگان هنــوز از ســقف شــب 
آويختــه اســت،

بهــار مــدام مــی خرامــد و دامــن ســبزش را بــر زمیــن مــي کشــد،امواج دريــا، آواز مــی خوانند،بر 
میخیزنــد و خــود را در آغــوش ســاحل گــم میکننــد،گل هــا بــاز مــی شــوند و جلــوه مــی کنند و 
مــی روند،نیســتی نیســت ،هســتی هســت ،پايــان نیســت،راه هســت،تولد هر کــودک، نشــان آن 

اســت کــه خــدا هنــوز از انســان ناامیــد نشــده اســت . 

آن کسی که با رويی باز بامرگ روبرو ميشود درخوابی مطبوع آرام ميگيرد.مرگ چيزی نيست 
جزخوابی طوالنی. دوستان مسلمان و مسيحی براين باورند که مردگان به پا خواهند خاست 
مرگ نقل مکانی است ازيک جسم به جسمی ديگر تااين که درپيان انسان به جايی برسد 
که ديگرخوابی درميان نباشد پيروان اين مذهب هابراين باورند که مرگ به معنی فنای کامل 
نيست.لحظه مرگ انسان/لحظه ايمان اونسبت به دارماست.آن که باناله وزاری می ميرد ونمی 

خواهد بامرگ روبرو شود به برزخ هبوط ميکند.                             
به اعتقاد من همه انسانها اگرآن اندازه پاک نشده باشيم که به آسمان برويم به زمين 
بازخواهيم گشت. پيش ازآنکه روح بتواند خودرا به تمامی به خدا بسپارد جسم بايدهر آنچه 
متعلق به خاک است به آن بازپس دهد به عبارت ديگر روح بايدازهمکاری بامتعلقات خاک 

سرباز زند بايد خودش را ازاميالها  و وسوسه ها رها دهد.         
 انسانها متولد ميشوندتابميرند.ومرگ نتيجه طبيعی تولدی دوباره است.پس چه خدا مرگ 
طبيعی رابرما بفرستد وچه به زخم خنجريک تروريست کشته شويم به هرحال بايد درآن 
لحظه آخرزندگی بالبخندی برلب مرگ رابپذيريم.بياييدبه درگاه خداوندنيايش کنيم وازاو 

فرد  که  کند  ماعطا  استواربه  ايمانی  چنان  بخواهيم 
راقادرمی سازد خودرا به تمامی به کنف حمايت او بسپارد 
وازهرگونه کمکی درخارج از وجودش چشم بپوشد وبه 
خاطر بسپارد که خداوند هرگز سرسپردگانش را به حال 

خود رها وتنها نمی گذارد.  
زندگی  هم  ازمرگ  پس  باشرافت  انسانهای   
شان  عمرزندگی  درطول  ديگران  که  می کننددرحالی 
مردگانی بيش نيستند.  شايد نتوانم ديگران را باخود هم 

رای کنم ولی خود احساس می کنم مرگ هرگز به معنی حقيقی کلمه نابهنگام نيست.
هيچ کس پيش ازاين که کارش را دراين جهان  به پايان برساند  نخواهدمرد.ماميميريم تا 
بار ديگر زندگی کنيم به اين ترتيب نه زندگی بهانه ای است برای شادمانی ونه مرگ بهانه 
ای برای اندوه.اما يک چيز را بايد به خاطر بسپاريم.بايدهمواره هشيار باشيم وظيفه خود رادر 
زندگی به انجام رسانيم وتا دم مرگ نيز آن را ادامه دهيم.هرکسی به واسطه ايمان يا از هر 
رهگذر اعتقادات خود ميداندوظيفه اش چيست هشيار باشيد که مبادا درانجام آن بی مباالتی 
و غفلت کنيد. حکمت خدا ناشناخته است .بی شک بسيار نااميد کننده است اگر چنين 
بينديشيم که با متالشی شدن جسم انسان که در حال حاضر درآن سکنی دارد.توانايی او نيز 
برای خدمت ميميرد واز ميان می رود. شايد قدرتشان از زمانی که در تن خاکی خود درميان 
ما بودند نيز بيشتر باشد. مرگ هر لحظه در کمين ماست.اگراز هم اکنون همچون مردگان 
شويم بهترين آمادگی را برای رويارويی با آن حادثه در خود ايجاد کرده ايم.مرگ موهبتی 
است که خالق زندگی به همه زندگان چه انسان وچه غير انسان عطا کرده است تفاوتی که 
هست در زمان وچگونگی مرگ است کردار صحيح تنها راه درست زندگی است که آن را 
تحمل پذير وحتی زيبا ميکند. روح لزوما به اين دليل 
که از جسم جدا شده پاک تر نيست بلکه بيشتر ضعف 
هايی را که به هنگام حضور بر روی زمين در معرضشان 
بود همچنان باخود دارد ..جای خوشحالی نيست اگر روح 
برقراری ارتباط با آدميان روی زمين را دوست ميدارد 
بلکه برعکس بايد خود را ازاين وابستگی که مخالف قانون 
طبيعت است دور کند اين آسيبی ست که از رهگذر اين 

عمل متوجه ارواح است.

انسانهای باشرافت پس ازمرگ هم زندگی می کنند

نقشه ايران در دوران قاجار
چو ايران نباشد تن من مباد

قتل عام مسلمانان در دوسوی ارس نوشته صمد سرداری نيا-تزار روسيه پس از به قدرت 
رسيدن تصميم گرفت رعايای نيمه وحشی خود را به سوی تمدن غرب رهبری کند و ديواری 
که دولت های سوئد ،لهستان و عثمانی بين روسيه و غرب کشيده بودند در هم شکند  و 
پنجره ای به سوی غرب باز کند پس با عثمانی و سوئد وارد جنگ شد و آنها را شکست 
داد . او در تغيير اوضاع اجتماعی و اخالقی ديرين دولت روس قدم های سريعی برداشت و 
در اواخر سلطنتش  روسيه در رديف ممالک بزرگ اروپا درآمد. او در راستای سياست های 
بلندپروازانه چشم طمع به اراضی ايران داشت و در وصيت نامه اش نوشت: " بايد چاره جويی 
های فراوان کرد که کشور ايران روز به روز  تهی دست تر شود و بازرگانی آن تنزل کند . 
روی هم رفته بايد هميشه در پی آن بود که ايران رو به ويرانی رود و چنان بايد آن را در 
حال احتضار نگاهداشت که دولت روسيه هرگاه بخواهد بتواند بی دردسر آن را از پا درآورد 
و به اندک فشاری کار خود را به پايان رساند . اما مصلحت نيست که بيش از مرگ حتمی 
دولت عثمانی ايران را يکباره بی جان کرد . کشور گرجستان و سرزمين قفقاز رگ حساس 
ايران است . همين که نوک نيشتر استيالی روسيه به آن برسد فوراً خون ضعف از دل ايران 
بيرون خواهد  رفت و چنان نا توان خواهد شد که هيچ پزشک حاذقی نتواند آن را بهبود 
بخشد. آنگاه دولت عثمانی چون شتری مهار کرده در دست پادشاهان روسيه خواهد بود و 
دم آخر را برخواهد آورد تا در هنگام لزوم بارکش کند و پس از آن که ديگر کاری از آن 

ساخته نشد بايد سرش را از تن جدا کرد. بر شما الزم است که بی درنگ کشور گرجستان 
و سرزمين قفقاز را بگيريد و پادشاه داخلی ايران را دست نشانده و فرمانبردار خود کنيد پس 
از آن بايد آهنگ هندوستان کرد." و اينجنين شد که در دورتن سلطنت جانشينان تزار ملکه 
کاترين دوم در طول جنگ های معروف ايران به روسيه تزاريسم به هدف ديرينه خود نائل 
شد و بر اثر همکاری ارامنه با روس ها منطقه قفقاز برای هميشه از ايران جدا  و به قلمرو 

امپراطوری روسيه درآمد.
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کافه داستان

آبجــی خانــم خواهــر بــزرگ ماهــرخ بــود، ولــی هــر کــس کــه آنهــا را مــی ديــد ممکــن نبــود 
بــاور بکنــد کــه بــا هــم خواهــر هســتند. آبجــی خانــم بلنــد بــاال، الغــر، گندمگــون، لــب هــای 
کلفــت، موهــای مشــکی داشــت و روی هــم رفتــه زشــت بــود. در صورتــی کــه ماهــرخ کوتــاه، 
ــی  ــت م ــر وق ــود و ه ــده ب ــا چشــمهايش گيرن ــی ب ــای خرماي ــی کوچــک، موه ســفيد، بين
خنديــد روی لــپ هــای او چــال مــی افتــاد. از حيــث رفتــار و روش هــم آن هــا خيلــی بــا هــم 
فــرق داشــتند. مــادر و پــدرش هــم بيشــتر ماهــرخ را دوســت داشــتند کــه تــه تغــاری و عزيــز 
نازنيــن بــود. از همــان بچگــی آبجــی خانــم را مــادرش مــی زد و بــا او مــی پيچيــد ولــی ظاهرا 
روبــروی مــردم روبــروی همســايه هــا بــرای او غصــه خــوری مــی کــرد دســت روی دســتش 
مــی زد و مــی گفــت : »ايــن بدبختــی را چــه بکنــم، هــان؟ دختــر بايــن زشــتی را کــی مــی 
گيــرد؟ مــی ترســم آخــرش بيــخ گيســم بمانــد! يــک دختــری کــه نــه مــال دارد، نــه جمــال 
دارد و نــه کمــال. کــدام بيچــاره اســت کــه او را بگيــرد؟« از بســکه از اينجــور حرفهــا جلــو 
آبجــی خانــم زده بودنــد قيــد شــوهر کــردن را زده بــود يعنــی شــوهر هــم برايــش پيدا نشــده 
بــود. يــک دفعــه هــم کــه خواســتند او را بدهنــد به کل حســين شــاگرد نجــار، کل حســين او 
را نخواســت. آبجــی خانــم 22 ســالش بــود ولــی در خانــه مانــده بــود و در باطــن بــا خواهــرش 

حســادت مــی ورزيــد.
ســر شــب کــه پــدرش بــا کاله تخــم مرغــی کــه دوغ آب گــچ رويــش شــتک زده بــود از بنائــی 
برگشــت رختــش را در آورد، کيســه توتــون و چپقــش را برداشــت رفــت بــاالی پشــت بــام و روی 
گليــم دور هــم نشســتند، مــادرش پيــش در آمــد کــرد امــروز صبــح کــه خانــه خلــوت بــود ننــه 
عبــاس آمــده بــود خواســتگاری ماهــرخ . آبجــی خانــم خــون خونــش را ميخــورد بــه بهانــه نمــاز 
بــی اختيــار بلنــد شــد رفــت پائيــن در اطــاق پنــج دری، خــودش را در آينــه کوچکــی که داشــت 
نــگاه کــرد، بنظــر خــودش پيــر و شکســته آمــد. چين ميــان ابروهــای خــودش را برانــداز کــرد. در 

ميــان زلــف هايــش يــک مــوی ســفيد پيــدا کــرد بــا دو انگشــت آن را کنــد. 
چنــد روز از ايــن ميــان گذشــت، همــه اهــل خانــه بهــم ريختــه بودنــد، مــی رفتنــد بــازار مــی 
آمدنــد و همــه چيــز خريدنــد و چــون مــادرش خيلــی حســرت داشــت هــر چــه خــرده ريــز 
و تــه خانــه بــه دســتش مــی آمــد حتــی جــا نمــاز ترمــه ای کــه آبجــی خانــم چنــد بــار از 
مــادرش خواســته بــود و بــه او نــداده بــود، بــرای ماهــرخ کنارگذاشــت. آبجــی خانــم در ايــن 
چنــد روزه خامــوش و انديشــناک زيــر چشــمی همــه کارهــا و همــه چيزهــا را مــی پاييــد، دو 
روز بــود کــه خــودش را بــه ســردرد زده بــود و خوابيــده بــود، مــادرش هــم پــی در پــی بــه 

او ســرزنش مــی داد .
ــا ابروهــای وســمه  ــا اينکــه شــب عقــد رســيد، همــه همســايه هــا و زنکــه شــلخته هــا ب ت
کشــيده، ســرخاب و ســفيد آب ماليــده چادرهــای نقــده، چتــر زلــف، تنبــان پنبــه دار جمــع 
شــده بودنــد. وقتــی کــه اللــه هــا روشــن بــود عقــد برگــزار شــده بــود آبجــی خانــم وارد خانــه 
شــد. يکســر رفــت در اطــاق بغــل پنــج دری تــا چــادرش را بــاز بکنــد گوشــه پــرده پنــج دری  
ــگار  ــه کمــر ماهــرخ چيــزی در گــوش او گفــت ان ــود ب را پــس زد .دامــاد دســت انداختــه ب
متوجــه او شــده باشــند بــرای اينکــه دل او را بســوزاند بــا هــم خنديدنــد و صــورت يکديگــر را 

بوســيدند. يــک احســاس مخلــوط از تنفــر و حســادت بــه آبجــی خانــم دســت داد.
پــرده را انداخــت، رفــت روی رختخــواب بســته کــه کنــار ديــوار گذاشــته بودنــد نشســت بدون 
اينکــه چــادر ســياه خــودش را بــاز بکنــد و دســت هــا را زيــر چانــه زده بــه زميــن نــگاه مــی 
کــرد، بــه گل و بتــه هــای قالــی خيــره شــده بــود. هــر کــس مــی آمــد، مــی رفــت او نمــی 
ــه او گفــت: » چــرا شــام  ــا ســرش را بلنــد نمــی کــرد. مــادرش آمــد دم در اطــاق ب ديــد ي
نمــی خــوری؟، چــرا گوشــت تلخــی مــی کنــی هــان. آبجــی خانــم فقــط ســرش را بلنــد کــرد 

گفــت: مــن شــام خــورده ام .
نصــف شــب بــود، همــه بــه يــاد شــب عروســی خودشــان خوابيــده بودنــد و خــواب هــای خــوش 
مــی ديدنــد. ناگهــان مثــل اينکــه کســی در آب دســت و پــا مــی زد صــدای شــلپ شــلپ همــه 
اهــل خانــه را سراســيمه از خــواب بيــدار کــرد. ســر و پــا برهنه چــراغ را روشــن کردند، ننه حســن 
ديــد کفــش دم پايــی آبجــی خانــم نزديــک دريچــه آب انبــار افتــاده. چــراغ را جلــو بردنــد ديدنــد 
نعــش آبجــی خانــم آمــده بــود روی آب، موهــای بافتــه ســياه او ماننــد مار بــدور گردنــش پيچيده 
شــده بــود، رخــت زنــگاری او بــه تنــش چســبيده بــود، صــورت او يــک حالــت بــا شــکوه و نورانــی 
داشــت ماننــد ايــن بــود کــه او رفتــه بــود بــه يــک جايــی کــه نــه زشــتی و نــه خوشــگلی، نــه 
عروســی و نــه عــزا، نــه خنــده و نــه گريــه، نــه شــادی و نــه انــدوه در آنجــا وجــود نداشــت. او رفته 

ــود به بهشــت. ب

آبجی خانوم
آمديمخانهنبوديدصادق هدايت 

سعید نفیسی 

نسرين ظهیری

نويسنده: دون میگوئل روئیز 
     مترجم: دل آرا قهرمان

ناشر: نشرپیکان
***

معرفی کتاب 
ايـن کتـاب حاصل تجربيـات و انديشـه های 
مـردی اسـت از تبـار سرخپوسـتان آمريکای 
مرکـزی اسـت دون ميگوئـل روئيـز پـس از 
نوشـتن ايـن کتـاب موفق بـه دريافت نشـان 
نيـروی هوايـی ايالـت متحده شـد کـه چهار 
هـم  و  بـود.  شـده  حـک  آن  روی  ميثـاق 
چنيـن او بـه عنـوان چهره ی ماندگار کشـور 
چهـار  اسـت.کتاب  شـده  معرفـی  مکزيـک 
ميثـاق برای هشـت سـال متوالی، در ليسـت 
پر فـروش ترين کتـاب های نيويـورک تايمز 
قـرار گرفتـه اسـت..آنچه دون ميگوئـل مـی 
گويـد اينسـت کـه هريـک از مـا در قلمـرو 
زندگـی شـخصی خويـش قادريـم باورهـای 
منفـی موروثـی را بـه تدريـج تغييـر دهيـم 
و سـهمی در تبديـل »رويـا ی دوزخـی »بـه 
ايفـا کنيـم. وی معتقـد  »رويـای بهشـتی« 
اسـت شـما بايـد چهـر ميثـاق را در زندگـی 

خـود بـاور داشـته باشـيد تـا شـاهد تحوالت 
چشـمگير باشـيد. 

هـزاران ميثـاق اسـت کـه مـا بـا خودمان،بـا 
خداوند،بـا  زندگيمان،بـا  رويـای  ديگران،بـا 

بچـه  وبـا  همسـرمان  والدينمان،بـا  جامعه،بـا 
هايمـان داريم.امـا مهمتريـن ميثاق هـا آنهايی 
اسـت کـه ما بـا خودمان داريـم. ايـن ميثاق ها 
بـه شـما ميگوييـد که چه کسـی هسـتيد،چه 

احساسـی داريد،بـه چـه چيـز اعتقـاد داريـد،و 
چگونـه رفتـار ميکنيد.نتيجـه ی ايـن ميثـاق 
هـا چيـزی اسـت کـه آن را شـخصيت خـود 
ميناميد..”هنگامـی کـه آمـاده تغييـر ميثـاق 
هـا شـديم،چهار ميثـاق مقتـدر هسـتند کـه 
بـه مـا کمـک ميکننـد تـا توافـق هايـی را که 
هـدر  مـارا  انـرژی  و  هسـتند  تـرس  ی  زاده 
ميدهندبشکنيم.شـما نيـاز بـه اراده ايـی قـوی 
داريـد تـا بتوانيـد ايـن چهـار ميثـاق را اختـار 
کنيد،امـا اگـر بتوانيـد زيسـتن بـا ايـن ميثـاق 
هـا را آغـاز کنيد،تحـول حاصلـه در زندگيتـان 

شـگفت انگيـز خواهـد بـود.
ميثـاق اول« بـا کالم خـود گنـاه نکنيد«:چون 
کالم شـما مـی توانـد کل بـاور يـک نفـر را در 
مـورد خـودش در جهت مثبت يـا منفی تغيير 

دهد.
ميثـاق دوم« هيچ چيز را به خود نگيريد«:چون 
هيچکـدام از کارهايـی که ديگـران می کنند به 
خاطـر شـما نيسـت . وقتی چيـزی را بـه خود 
مـی گيريد خـود را بـه رنج مـی اندازيـد و باور 

خـود را تغيير مـی دهيد . 
ميثـاق سـوم« تصـورات باطـل نکنيـد«:در اين 
صـورت تعـارض درونـی بسـياری ايجـاد مـی 

. کنيد
ميثاق چهارم« هميشـه بيشـترين تالشـتان را 
بکنيـد«: در نتيجـه زندگـی پرشـوری خواهيد 

داشـت و فعـال و خـالق خواهيد شـد.

چهار میثاق کافه کتاب 

روايت خانه های مشـاهير ايران-به بهانه 18 خرداد سـالروز تولد سـعيد نفيسـی . پيچ شـميران را که 
رد کنيـم ،کنـار فروشـگاه سـپه کوچـه ای باريک و پرپيـچ و خم ما را بـه خانه دکتر نفيسـی رهنمون 
مـی کنـد. روی تابلـوی کوچـه هـم نام سـعيد نفيسـی جا خوش کـرده  و مـا هم دلخوش می شـويم 
کـه باالخـره نـام کـوی و بـرزن  يـک محلـه به نام اسـتادی مزين شـده اسـت کـه هنوز هم می شـود 
ردپايـش را در کوچـه گرفـت و رفـت.  امـا نامگـذاری ايـن کوچه سرگذشـت جالبی دارد ،سرگذشـتی 
کـه اگـر پيگيـری مهندس رامين نفيسـی نبود هرگز به تابلوی سـعيد نفيسـی نمی رسـيد. اين کوچه 
همانـی اسـت کـه قبـل هـا يعنی همـان سـال هايی که ايـن خانه شـده بود سـرجهازی مادر نفيسـی 
بـه کوچـه پشـت انـدرون سپهسـاالر تنکابنـی معـروف  بـود. چهار پنـج سـال از حضور دکتر نفيسـی 
در کوچـه . حمامـی بـه نـام حمـام نـور سـاخته مـی شـود و مردم محلـه هم کوچـه را به اسـم کوچه 
حمـام نـور صـدا می کردند. وقتی مردم محله متوجه حضور سـعيد نفيسـی در محله شـان می شـوند 
تصميـم مـی گيرنـد کوچـه را به نام او کنند. سـه تا از کاسـب های محل دسـت بکار می شـوند . حاج 
آقـا غضنفـری کـه شيشـه بـر بـود، قصابی بـه نام آقا موسـی و ماسـت بنـدی به نـام آقاتقی کـه حاال 
همـه مرحـوم شـده انـد  در اقدامـی فرهنگـی دو کاشـی بـزرگ آبی درسـت مـی کنند و مـی زنند به 
ديـوار کوچـه و اسـم سـعيد نفيسـی را رويش حک مـی کنند.  بعد از يک سـال از اين ماجرا شـخصی 
به نام سـاالر سـعيد سـنندجی نماينده مردم سـنندج در مجلس می شـود و در قسـمت باالی کوچه 
کـه طـرف خيابـان انقالب کنونی اسـت اقامت می کند ،کاشـی دسـت سـاز کاسـب های محـل را می 
کنـد و کوچـه را بـه اسـم خـودش می کنـد .اهالی محل تابلوی سـاالرخان را می کنند و اسـم سـعيد 
نفيسـی را بـه کوچـه بـر مـی گردانند . بعـد از انقالب کوچـه را کردند به نـام دو برادر کـه در  خانه ای 
اجـاره ای در ايـن کوچـه زندگـی می کردند. پسـر اسـتاد نفيسـی بريده روزنامـه ای را کـه در آن امام 
خمينـی )ره( در مـورد ارجـح بـودن جوهر قلم نويسـنده صحبتی فرمـوده بودند به شـهرداری منطقه 
12 مـی بـرد و بـه قـول خودش ظرف 24 سـاعت نام دکتر نفيسـی را به کوچه بر مـی گرداند. ماجرای 
تغييـرو تحـول در نـام اين کوچه شـش ماه پيش سـر مـی گيرد خانمـی در يکی از کوچـه های فرعی 
خانـه ای مـی خـرد و از شـهرداری مـی خواهـد نـام کوچـه را بهروز الماسـی مقـدم کنند. بـا اعتراض 
خانـواده دکتـر نفيسـی و همـکاری اعضـای شـورای شـهر مثل آقـای دبير ،آقـای چمران و خانـم آباد 
نـام کوچـه ايـن بـار نيـر بـه نام دکتـر نفيسـی برگردانـده می شـود. با ايـن اوضـاع و احـوال هنوز هم 

نمی شـود مطمئـن بـود کـه نام اسـتاد روی تابلـوی اينکوچه دچـار تغيير و تحول نشـود. 
خانه سعید نفیسی نفس می کشد

مـادر بـزرگ دکتـر نفيسـی هنگام ازدواج سـرجهازی جانمازی را با يک تسـبيح از رشـته مرواريد 
بـه همـراه مـی آورد . پـدر يـزرگ کـه مومـن و متدين بـود تسـبيح را در جانماز مکـروه می داند 
و تسـبيح بـه 500 تـک تومانـی فروختـه مـی شـود و مـادر بـزرگ ايـن خانـه را کـه در کوچـه 
نفيسـی پ57 پيـچ شـميران قـرار دارد مـی خـرد. خانه به مـادر دکتر نفيسـی سـرجهازی هديه 
داده مـی شـود و مـادر دکتـر هـم بـه دکتـر نفيسـی مـی بخشـد. سـال 1312 دکتر نفيسـی به 
ايـن خانـه نقـل مـکان مـی کنـد . خانـه بـه شـکل بيرونـی و اندرونـی سـاخته شـده بـود که در 
سـال 1328 قسـمتی از آن بـر اثـر بارندگـی خـراب مـی شـود و دکتـر مجبـور می شـود خانه را 
بـه شـکل امـروزی بازسـازی کنـد. خانه دوبـاره در سـال 1350 تعمير اساسـی شـده و او تا پايان 
عمـر در ايـن خانـه زندگـی کرده اسـت. بعـد از فوت پـدر فرزنـدان ديگر اسـتاد از سهمشـان در 
خانـه صرفنظـر مـی کننـد و خانـه را بنـام رامين نفيسـی ثبـت می کنـد. رامين نفيسـی تصميم 
مـی گيـرد مرکـز يادگاری های سـعيد نفيسـی را دايـر کند که موسسـه ای کاماًل غيـر انتفاعی و 
خصوصـی اسـت . خانـه سرپاسـت . به همسـايه ها هميـن که بگويی خانه نفيسـی با انگشـت در 
سـبز کوچـک خانـه را نشـان مـی دهنـد . مـرد آرام اين خانـه تصميمـش را گرفته اگـر اين خانه 
نبـود کوچـه را شـهرداری تـا حـاال عريض می کـرد که در ايـن صورت اتاقـی کـه کتابخانه دکتر 
نفيسـی اسـت وسـط کوچـه مـی افتاد . امـا اهالـی محل قيد داشـتن کوچـه عريـض را زده اند و 

دلشـان بـه حضـور در خانه نفيسـی خوش اسـت.
پدرم را هرگز خواب نديدم

کتـاب هـای چاپ نشـده سـعيد نفيسـی رديف نشسـته اند توی کمـدی کـه در  خانه محلـه ولی آباد 
نزديـک پيـچ شـميران قـرار دارد . مهنـدس راميـن نفيسـی آهسـته و نـرم روی شـيرازه کتـاب های 
دسـتخط پـدر دسـت مـی کشـد :« ايـن هـا مجموعـه  کتـاب هايی اسـت کـه پـدرم رونوشـت کرده 
اسـت،هر جايـی کتابـی مـی ديـد مشـغول رونويسـی از آن می شـد . همه مشـغول تفريح بودنـد و او 

می نوشـت و اگـر بـا کتـاب های ديگر مطابقـت می داد و به اين نتيجه می رسـيد کـه بايد چاپش 
کنـد آن را منتشـر مـی کـرد . ايـن رديف کتـاب ها همان هايی اسـت که رونوشـت شـده و چاپ 
نشـده انـد. تـوی اتاقـی کـه روزگاری 45 هـزار کتـاب را در خود جای داده اسـت نفس در سـينه 
تنـگ مـی شـود، ميـان تابلوهـای کوچـک و بـزرگ ، مـدال هـا و کتاب هـای نفيس پسـری حق 
پـدری بـه جـا آورده ، بی هيچ چشمداشـتی بـه ارثيه پدر نقش نگهبـان آثار و تاليفـات و خانه اش 

را بـر عهـده گرفتـه و بـه آن افتخـار می کند
پدر بیشتر با چه کسانی مراوده داشته؟

نمـی توانيـد شاعر،نويسـنده و روشـنفکری را نـام ببريـد کـه هـم عصر پـدرم بـوده و بـا او مراوده 
نداشـته باشـد. پـدرم بـا صادق هدايـت ،عبدالعظيم قريب و جـالل همايی گروه هی را بـه نام ربعه 
تشـکيل داده بودنـد. در مقابـل ايـن هـا گروهی به سرپرسـتی دای ام مسـعود فرزاد به نام سـبعه 

تشـکيل داده بودنـد کـه در جلسـاتی مباحث ايدئولـوژی فرهنگی را مطرح مـی کردند.
خانه ظاهراً يک حوض هم داشت؟

وسـط حيـاط حوضـی بـود کـه وقتـی پـدرم از بيـرون مـی آمدنـد مـی رفتنـد داخـل آن شـنا 
می کردنـد و بـرگ درختـان را کـه روی حـوض ريخته شـده بـود توی پاشـوره می ريختنـد . يادم 
هسـت دقيقاً سـه دفعه می نشسـت توی حوض و بلند می شـد ،دقيقاً سـه بار.پسـر دسـت هايش 
را بـاال و پاييـن مـی برد و کوشـش مـی کند فضـای قديمی خانه را ترسـيم کند:« وسـط  ديواری 
بـود کـه فضـا را بـه بيرونـی و اندرونی تقسـيم می کرد . در قسـمت غربـی خانه اتاقـی رو به قبله 
وجـود داشـت کـه بيشـتر به جـای ناهارخـوری از آن اسـتفاده می کردنـد و بـرادرم در آن زندگی 
مـی کـرد. اين وسـط هم اتـاق پذيرايی بـود و در جوارش اتـاق خواهرهايم . در کنارش آشـپزخانه 
ای بـه سـبک کتـه پـزی و اتـاق هيزمی قرار داشـت. اتاقی هـم  که به قـول قديمی هـا رو به امام 
رضـا داشـت اتـاق پـدرم بـود. در ورودی کوچـه هـم داالن بزرگـی بود کـه يک طرفش بـه حياط 
بيرونـی و طـرف ديگـرش بـه اندرونـی مـی خـورد . آب انبـار بزرگـی هم کنـارش قرار داشـت که 
روی آن اتـاق خدمـه سـاخته شـده بـود . البته از زيرزمين عريـض و طويل هم به جـای انبار زغال 

اسـتفاده می کرديم.
قبری زير فرش ها 

مـی گرديـم . قالـی هـای حـرم شـاه عبدالعظيـم )ع( را يکی يکـی باال می زنـم، دنبال قبـر او می 
گـردم، قبـری کـه انتظـار می رفت مقبره ای داشـته باشـد و زيارت کننـده ای. می گويند سـعيد 
نفيسـی بسـيار سـاده و بـی آاليـش مـی زيسـت ،شـايد قبـر سـاده و بـی آاليـش او هـم در ريـز 
فرش هـای حـرم شـاه عبدالعظيـم )ع( گـواه بـر اين باشـد. در گوشـه کنار صحـن امـام زاده طاهر 
در حـرم شـاه  عبدالعظيـم )ع( بـا زحمـت فـرش هـای حـرم را بـا کمک خـادم حرم بـاال می زنم 
تـا بـه نيمـه راه بهشـت نفيسـی برسـيم کـه سـال هاسـت در زير پـای زائران جـا خوش کـرده و 
کسـی نمـی دانـد کـه در زيـر فـرش مـردی آرام گرفته که با نوشـتن مقدمـه و تعليقـات گنجينه 
غنـی ای را شـامل ديـوان ابـن يميـن فريومـدی ، ديوان عطلـر نيشـابوری ، کليات عراقـی ،ديوان 
انـوری ابيـوردی .ديوان قاسـم انـوار و ديوان اوحـدی مراغه ای ذر زمينه نشـر آثار کهـن ارائه داده 

اسـت.روحش شاد.

بنظـر مـی رسـد سـاختن واژه ای بنـام »فـردا« بزرگتريـن اشـتباه انسـان بـوده  
اسـت. از وقتـی »فـردا« را يـاد گرفتيـم ، همـه چيـز را گذاشـتيم بـرای فـردا . از 
داشـته هـای امـروز لذت نبرديم و گذاشـتيم بـرای روز مبادا. شـايد بايـد اينگونه 
فـردا را معنـا کنيم:«فردا« روزی اسـت که داشـته هـای امروزمـان را نداريم. پس 

امـروز را دريابيم...
در عصـر مـا ديگـر چيـزی بـه نـام فاصلـه گرفتـن از سياسـت وجـود نـدارد . همـه 
چيـز سياسـی اسـت و سياسـت تـوده ای از دروغ،بهانـه جويـی، حماقـت ،نفـرت و 
اسـکيزوفرنی اسـت./جورج اورول/،بزرگتريـن تصويـر ريـا در جامعـه هنگامی اسـت 
کـه بـه فقـرا لباسـهای کهنـه و غذاهـای مانده مـی دهيم و بـه ثروتمنـدان هدايای 
بـا ارزشـی کـه محتاج آنهـا نيسـتند...!/محمد مصدق/،پيـدا کردن نقطـه ضعف های 
ديگـران کمـی هـوش مـی خواهـد ،امـا سـو اسـتفاده نکـردن از آنهـا مقـدار زيادی 
شـعور و کمـی هـم شـرف مـی خواهد...!/ميشـل فوکو/،مردمی که تحـت قانون ظلم 
بـه سـر مـی برند شـهامت و فضيلت اخالقی را از دسـت می دهند و بـه مرض ترس 
و چاپلوسـی گرفتـار مـی شـوند کـه ريشـه حياتشـان را مـی سـوزاند!/ميرزا آقاخان 
کرمانی/،هرگـز بـه ايـن فکـر نکن کـه در برابـر فاجعـه ای که هنـوز اتفـاق نيافتاده 
چگونـه عـزا بگيری./نـادر ابراهيمـی /،روشـنفکرها در روز خطـر ميـدان را خالی می 
کنند/جـالل آل احمد/،جهـان سـوم جايـی اسـت کـه هر کـس وطنش را آبـاد کند 
خانـه اش خـراب مـی شـود و هـر کـس در تخريـب مملکت بکوشـد خانـه اش آباد 
مـی شـود. /پرفسـور حسـابی/،چون مـردم کمتـر متوجه سـعادت هسـتند ،بدبختی 
هـا نمايـان اسـت.آنها سـتم و سـتمگری را عـادی فـرض مـی کننـد و سـعادت و 
عدالـت را جـز اتفاقات مـی پندارند./موريس مترلينگ/،بيهوده اسـت مجادله بر سـر 
اثبـات ديانـت يـا بی دينـی آدمها!کسـی کـه دروغ نمی گويد، کسـی کـه مهربان و 
بـا انصاف است،کسـی کـه از رنج ديگران اندوهگين می شـود و از شـادمانی ديگران 
شـاد است،کسـی کـه انسـان را ،پرنـده را و گيـاه و زميـن را محتـرم مـی دارد . بـه 
مقصـد رسـيده اسـت از هر راهی کـه رفته باشد./زرتشـت/،ما آمده ايم بـا حضورمان 
جهـان را دگرگـون کنيـم . نيامـده ايم تا پـس از مرگمـان بگوينـد : »از کرم خاکی 

بـی آزارتـر بـود و از گاو مظلـوم تر!«
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 نادر ابراهیمی 

کافه اندیشه 

متام سال را روزه ام.ولی جبای دهان و شکم ، اندیشه 
ام را روزه ام.فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی 
کند.فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.فکر من 
حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.فکر من حق 
ندارد با زندگی کسی بازی کند.فکر من حق ندارد به 
بهتان بزند.فکر من حق ندارد به کسی جفا  کسی 

کند.فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.فکر من 
حق ندارد به کسی دروغ بگوید.فکر من حق ندارد 
به یتیمی بی تفاوت باشد.فکر من حق ندارد زورگو 
باشد.فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت 

از کنارش عبور کند.
فکر من ..................

آری من روزه ام ،نه روزه خنوردن غذا ،بلکه روزه 
جاودانه  زیسنت،روزه  مردانه  بودن،روزه  انسان 
را  ساعتها  ام.متام  روزه  را  سال  متام  من  شدن.آری 

روزه ام.متام دقائق را روزه ام.

من روزه ام!!!!
حسین پناهی

ترقی اقتصادی در 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزيع می گردد، جهت 
اطالعات بیشتربه سايت istanews.ir  مراجعه فرمايید.


