
سرمقاله
دروغ چرا ؟...

در طـول تاریـخ دروغ در جامعـه ایرانـی همواره 
وجـود داشـته و دارد ،جامعه شناسـان  معتقدند 
دالیـل سـاختاری و اجتماعـی متعـددی  نظیـر  
اسـتبداد زدگـی و نا امنی سـبب  بـروز خلقیات 
منفـی ماننـد دروغ دررفتـار ایرانیان بوده اسـت 
.بـر اسـاس نظر سـنجی هـای ملی اخیـر رواج دروغ و ریاکاری  بعد از فقر و اعتیـاد به مواد مخدر 
مهمتریـن پدیـده غالـب در  جامعه امروز ایرانی اسـت ، بـه طوری که صداقت در بیـن مردم  روز 
بـه روز رنـگ مـی بازد. در  بررسـی نمونه هایی از سـفرنامه هـای فرنگیان مربوط بـه  دوران قبل 
و بعـد از اسـام  روایـت های مختلفی در این باره  نوشـته شـده اسـت .در سـفرنامه هـای قبل از 
اسـام بـر انزجـار ایرانیـان از دروغ و دروغگویـی ،نظیردعای داریـوش بر در امان داشـتن ایران از 

»دروغ، خشکسـالی و سـپاه دشمن« اشـاره گردیده و...

کارشناس اقتصادی
منوچهر فخرزاد    

مدیرمسئول
حورا خاکدامن

ادامه در صفحه2
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سرگرداني صنعتگران  
گاليه طيب نيا از سنگ اندازي
  در خصوصي سازي شرکت ها

چرا به رشد اقتصادي
 پايدار نمي رسيم  

در صفحه 3صفحه7

در صفحه 2

وقتي بانک مرکزي قانون را اجرا نمي کند! 

پاشنه آشيل توسعه صنعت بيمه کجاست ؟
دکتـر سـيد محمد عبـاس زادگان، مدیـر عامل بيمه تجـارت نـو در گفت و گو 
بـا ترقـي اقتصادي عـاوه بر اینکـه به چالـش هاي صنعـت بيمـه پرداخت در 
ادامـه سـخنانش اظهـار داشـت که صنعت بيمـه از نبـود فرهنگ کافـي و آگاه 

سـازي در بيـن عمـوم مردم رنـج مي بـرد.وي در ادامه بـه تشـریح برنامه هاي 
شـرکت در سـال جـاري پرداخته اسـت.که مشـروح مصاحبـه مدیرعامل بيمه 

تجارت نـو را در صفحـه هشـت مي خوانيد. 

درآمد سرانه يا عدم آگاه سازي مردم  

دو توصيه کليدي اقتصاددانان  به دولت دوازدهم  

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 41 - نیمه اول مرداد 1396
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  4 انتظار از بدنه اقتصادي
 دولت دوازدهم

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
گزارش خبریدیدگاه

ترقـي اقتصـادي : رئیـس سـازمان خصوصي سـازي گفـت: افـکار عمومـي همـواره 
بـا مقاومـت و تحریـک بـراي جلوگیـري از خصوصي سـازي مواجـه بـوده و ایـن در 
حالـي اسـت کـه سـکانداران خصوصي سـازي در دولت دوازدهـم باید تنها به سـراغ 

شـرکت هاي کنترلـي برونـد. 
  میرعلي اشـرف عبـداهلل پوري حسـیني در همایش ارزیابي عملکرد خصوصي سـازي 
در اجـراي سیاسـت هاي کلـي اصـل 44 قانـون اساسـي طـي سـخناني انتقادآمیـز 
گفـت: تاکنـون 837 بنگاه مختلف واگذار شـده اسـت که از این تعداد 640 شـرکت 
تـا پیـش از دولـت یازدهـم و مابقي آن شـامل 24 درصـد از کل واگذاري ها در طول 

چهار سـال دولت فعلي واگذار شـده اسـت . 
ــه 2  ــبت 8 ب ــر 92 نس ــا مه ــي ت ــه غیرکنترل ــاي فروش رفت ــزود: بنگاه ه وي اف
ــا ســهام  ــت در آنه ــه دول ــه همــه شــرکت هایي ک ــا ک ــن معن ــه ای ــوده اســت، ب ب
داشــته یــا غیرمدیریتــي بــوده، واگــذار شــده اســت، به طوري کــه در هــر کجایــي 
کــه دولــت ســهام خــرد داشــته، و بــه جهــت اینکــه مقاومتــي در برابــر ایــن نــوع 
واگــذاري وجــود نداشــته واگــذاري انجــام شــده اســت. ازایــن رو از مهــر 1392 تــا 
بــه امــروز 64 درصــد از واگذاري هــا در دولــت یازدهــم و 36 درصــد نیــز در دولــت 

قبــل صــورت گرفته اســت . 
پوري حسـیني بابیـان اینکـه افـکار عمومـي همواره بـا مقاومـت و تحریـک در برابر 
خصوصي سـازي مواجـه بـوده،  عنـوان کـرد: در طـي 12 سـال اخیـر 92 شـرکت 
کنترلـي واگـذار شـده درحالي کـه طـي 4 سـال دولـت کنونـي ایـن تعداد بـه 165 

شـرکت کنترلي رسـیده اسـت . 
رئیـس سـازمان خصوصي سـازي در همایـش ارزیابي عملکرد خصوصي سـازي افزود: 
خصوصي سـازي خـود را با شـرکت هاي غیرکنترلـي و غیررقابتـي و از بابت رد دیون 
سـرگرم کـرده اسـت، متأسـفانه بنگاه هـاي کنترلـي در فهرسـت واگذاري سـال 96 

هم اکنـون به 269 شـرکت و غیرمدیریتي به تعداد 12 شـرکت رسـیده اسـت . 
ایـن مقـام مسـئول عنـوان کرد: طي یک سـال 8 هـزار و 719 مـورد نامـه، مکاتبه، 
اسـتیضاح و سـؤال از سـوي دسـتگاه هاي نظارتـي کـه حـق پرسـش دارنـد، بـه 
 خصوصي سـازي ارسـال شـده به طوري که با محاسـبه 250 روز کاري در سـال باید 
مدیرعامـل خصوصي سـازي در هـر روز بـه 5 نامه دسـتگاه هاي نظارتي پاسـخ دهد . 
وي بابیـان اینکه فشـار به خصوصي سـازي همچنان کم نیسـت مطرح کرد: کسـاني 
کـه در دولـت دوازدهـم سـکاندار خصوصي سـازي خواهند بـود باید قبـل از هر چیز 

سـراغ شـرکت هاي کنترلي بروند . 
در ایـن همایش، شـرکت هاي نیرپـارس در شـاخص بهـره وري، پتـرو )تولیدکننـده 
پمپ هـاي آبـي( در معیـار اشـتغال، پتروشـیمي پردیس در معیار اشـتغال، سـیمان 
حکمتـان در شـاخص اشـتغال، پتروشـیمي رازي در کل میعارهـا، زاینـدآب در کل 
معیارهـا، پخـش سراسـري کاالي کالبـر در شـاخص بهـره وري، سـیمان زابـل در 
شـاخص اشـتغال و پتروشـیمي تبریـز در تمامـي شـاخص ها حائـز رتبه هـاي برتـر 
در زمینـه اجـراي سیاسـت هاي کلـي اصـل 44 قانـون اساسـي از سـوي سـازمان 

شـدند .  خصوصي سـازي 

 توصيه به سکانداران خصوصي سازي
 در دولت دوازدهم

گاليه طيب نيا از سنگ اندازي  در خصوصي سازي شرکت ها

 ترقي اقتصادي : پایش چگونگي اجراي سیاست ها 
و برنامه ها، از اجراي اصلي مدیریت خردمندانه است 
و از این طریق مي توان چگونگي اجراي برنامه ها را 
بهبود بخشید و ضعف ها را برطرف کرد؛ در این 
میان، اساسا میزان توسعه یافتگي هر کشوري را در 
چگونگي مقابله با مشکات باید جست و جو کرد؛ 
به این معنا که وقتي جامعه اي با یک بحران مواجه 
مي شود، باید دید که چگونه با آن برخورد کرده، 
مشکات را تحلیل مي کند و چه برنامه هایي براي 

رفع این مشکل به کار مي بنند . 
ارزیابي  دارایي در همایش  و  اقتصادي  امور  وزیر 
عملکرد خصوصي با بیان مطلب فوق افزود: البته 
همه اینها بستگي دارد به ظرفیت کشور در طول 
با مسایل  برخورد  در  که  دارد  تجربیاتي  و  زمان 
چگونه  که  معنا  این  به  است؛  اندوخته  مشابه، 
تجارب را تحلیل کرده و به راه حل ها رسیده است . 
وي تصریح کرد: بررسي تاریخ و تجارب موفق و 
ناموفق گذشته، ظرفیتي را در کشور ایجاد مي کند 
که به عنوان یک سرمایه ارزشمند مي توان از آن 
بهره مند شد، این در حالي است که توسعه یافتگي 
چیزي جز ظرفیت تحلیل این مسایل و طراحي 
برنامه مناسب و اجراي موفق آن نیست؛   سیاست 
چارچوب  در  انقاب  یک   44 اصل  کلي  هاي 
سیاست گذاري کشور به شمار مي رود که هدف 
مقابله و درمان بیماري دولتي بودن اقتصاد ایران 

را دنبال مي کرد . 
طیب نیا ادامه داد: اگر ارزیابي جامعي از مشکات 
اقتصادي ایران به عمل آوریم، دو بیماري دولتي و 
نفتي بودن اقتصاد ایران دو عارضه اصلي است که 
کاما به هم پیوسته است و راه حل مشترکي دارد  
بر این اساس، اگر علت رشد اقتصادي پایین کشور 
در چند دهه گذشته تحلیل شده و سهم ناچیز 
ارتقاي بهره وري را در فرآیند رشد اقتصادي ایران 
بررسي کنیم، مشاهده مي شود که علت نوسان 
هاي شدید در فرآیند رشد اقتصادي ایران به نفتي 

و دولتي بودن اقتصاد ایران برمي گردد . 
وي اظهار داشت: از این رو رهبر انقاب بر این دو 
مشکل دست گذاشته اند و سیاست هاي اباغي 
دولتي  با  مقابله  براي  را  اساسي  قانون  اصل 44 
بودن اقتصاد و سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
را براي مقابله با نفتي بودن اقتصاد ایران و دستیابي 
به رشد مستمر تدوین کرده اند؛ این در حالي است 

که براي رسیدن به رشد اقتصادي مستمر که عزت 
ملت ایران را در بر داشته باشد و به سربلندي ملت 
ایران در عرصه بین الملل بینجامد، باید با این دو 

بیماري مقابله کرد . 
طیب نیا گفت: بدون حل این دو مشکل نمي شود 
یافت.  دست  مستمر  و  پایدار  اقتصادي  رشد  به 
همانطور که کسادي و نوسان در رشد اقتصادي  
اقتصاد  بودن  نفتي  و  دولتي  اصلي  ثمرات  از 
بنابراین در شرایطي مي توان این  ایران است و 
دو مشکل را به نحو احسن حل کرد که برنامه 
منسجمي داشته و برنامه هاي خود را پایش کنیم . 

این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه با روي کار 
از  یازدهم، آسیب شناسي جامعي  آمدن دولت 
خصوصي سازي در ایران انجام شده و سعي شد 
نقایص و کاستي هاي اجراي سیاست هاي اصل 
این اساس  بر  را به حداقل برسانیم، گفت:   44
تاش شد تا خصوصي سازي را در مسیر صحیح 
و درست آن انجام دهیم؛ به این معنا که افزایش 
واگذاري  ها،  واگذاري  در  شفافیت  هاي  شیوه 
بازاریابي   گسترش  واقعي،  خصوصي  بخش  به 
به  کنترلي  صورت  به  ها  بنگاه  سهام  واگذاري 
شاخص  افزایش  و  استراتژیک  گذاران  سرمایه 
بهره وري بنگاه هاي واگذار شده، از جمله این 

موارد است . 
طیب نیا گفت: از سال 80 تا سال 96 معادل 143 
که  گرفت  صورت  واگذاري  تومان  میلیارد  هزار 
سهم دولت یازدهم از آن، 43هزار میلیارد تومان 
بوده که 30درصد واگذاري ها را در برمي گیرد؛ اما 

مهم کیفیت واگذاري ها است و نه میزان و تعداد 
شکلي آن؛ همانطور که در سال هاي 80 تا پیش از 
دولت یازدهم، تنها 18 درصد واگذاري ها به بخش 

خصوصي واگذاري بود . 
وي ادامه داد: 56 درصد واگذاري ها رد دیون بود 
و این آسانترین روش براي واگذاري بود که با یک 
مصوبه دو سه خطي مي شود یک شبه 100 هزار 
میلیارد تومان شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام 
هاي دیگر نیست؛ اما آیا این واگذاري ها هدف ما 
را محق کرده و به افزایش کارایي و بهره وري در 
بنگاه هاي مي انجامد؛ سوالي است که باید به آن 

پاسخ داد . 
وزیر اقتصاد گفت: درصدي از واگذاري ها نیز به 
سهام عدالت صورت گرفته که آن هم در فرآیندي 
انجام شده  بود،  فراوان همراه  با آسیب هاي  که 
در  ها  آسیب  و  ها  کاستي  شناسایي  لذا  است؛ 
در  این  مي خورد؛  به چشم  ها  واگذاري  فرآیند 
به سبد  واگذار شده  است که 62 شرکت  حالي 
سهام عدالت، جزو بهترین شرکت هاي ما بودند 
که از باتکلیفي خارج شده و توسط صاحبان اصلي 

سهام اداره مي شوند . 
وي در خصوص ادامه اجراي طرح ساماندهي سهام 
عدالت نیز گفت: این برنامه در مرحله اجرا قرار 
در  قانون  اصاح  نیازمند  آن  از  بخشي  و  گرفته 
مجلس است؛ بخش دیگري هم مصوبات شوراي 
عالي اجراي سیاست هاي اصل 44 را نیاز دارد که 

در دست اجرا است و در آینده نزدیک، سود سال 
95شرکت هاي سرمایه پذیر به سهامداران عدالت 

واگذار مي شود . 
طیب نیا گفت: یکي از اقدام هاي دولت یازدهم 
متعاقب  و  گرفت  را  دین  رد  که جلوي  بود  این 
آن در قانون مصوب مجلس، رد دیون و واگذاري 
عین سهم را ممنوع اعام کرد؛ همچنین در دولت 
یازدهم، تنها دو مورد واگذاري رد دیون انجام شد 
که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلي و بر مبناي 
قانون مصوب مجلس شوراي اسامي بود؛ در غیر 
این صورت هیچ رد دیني در این دولت انجام نشده 

است . 
وي در ادامه با اشاره به مشکات خصوصي سازي 
در اقتصاد ایران گفت: مشکل اول فضاي عمومي 
سرمایه گذاري و موانعي است که در مسیر ایجاد 
و تداوم کسب و کارها وجود دارد؛ اما مانع دیگر 
پررنگ  حضور  و  خصوصي  بخش  منابع  کمبود 
بخش  فاقد  ما  چراکه  است؛  دولتي  شبه  بخش 

خصوصي توانمند به لحاظ مالي هستیم . 
طیب نیا، با بیان اینکه اگر علت سهم بسیار ناچیز 
بهره وري را در فرآیند رشد اقتصادي و نوسانات 
شدید، بررسي کنیم، قطعا نفتي بودن و دولتي 
بودن دو مشکل ساختاري اقتصاد ایران شناسایي 
مي شود.، تاکید کرد: در شرایطي به رشد پایدار 
دست پیدا خواهیم کرد که برنامه اي منسجم براي 

مقابله با آن داشته باشیم . 

  

حسن روحاني 7 شهریور 94 در کنفرانس مطبوعاتي 
گفته بود:« من خطاب به رهبري هم گفتم که با سه 
تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشده است. اول بدهي 
و  یارانه  پرداخت غیرقانوني  قبل، دوم  هاي دولت 
سوم مسکن مهر. ما چاره اي نداریم جز اینکه این 

مسکن ها را بسازیم و به مردم ارائه دهیم.« 
از آن سه چاله،بعد از 4 سال فقط »مسکن مهر« 
تعیین تکلیف شده است. البته آنطور که مسئوالن 
پر  چاله  داده اند،این  وعده  و شهرسازي  راه  وزارت 
دردسر قرار است تا پایان سال پر شود و پرونده این 
پروژه پرحاشیه و پر هزینه براي همیشه بسته شود.
اما براي دو چاله دیگر، حکایت همچنان باقي است . 

کار  تدریج  به  گذشته  سال  دو  از  دولت  اگرچه 
شناسایي دهک هاي باالي درآمدي را آغاز کرده 
و به تدریج برخي از افراد را از قطار یارانه بگیران 

 70 از  بیش  جمعیت  هنوز  اند،اما  شده  خارج 
میلیون نفر هر ماه یارانه 45 هزار و 500 توماني 
را از دولت دریافت مي کنند. این رقم هر ماه براي 
دولت بار سنگیني است که بر دوش دستگاهها و 
بودجه عمومي دولت سنگیني مي کند.حال آنکه 
به  براي حل  راهکاري هم  در چهارسال گذشته 

کار گرفته نشده است . 
نشده  پر  که  است  دیگري  چاله  دولت  بدهي هاي 
است؛ اخیرا بانک مرکزي در گزارشي اعام کرد که 
فقط بدهي دولت به بانکها که در چهار سال گذشته 
موجب قفل شدن منابع بانکها جهت تسهیات دهي 
شده، در فروردین 96 به بیش از 225هزار میلیارد 
رسیده است.عددي که هم بانکها را در فشار قرارداده 

و هم بودجه دولت را . 
چاله هاي تازه تر

به جز دو چاله اي که حسن روحاني دوسال پیش 
پیش  چهارسال  در  ایران  کرد،اقتصاد  یاد  آنها  از 

رو،مشکات بزرگتري هم پیش رو دارد . 
ساماندهي  ساختاراقتصاد،کار  اصاح  مسیر  در 
جدي تر  گذشته  سال  از  پولي  غیرمتشکل  بازار 
شده و بنا به گفته ولي اهلل سیف تا پایان امسال 
غیرمجازي  اعتباري  و  مالي  موسسه  هیچ  دیگر 
ساماندهي  این  که  باري  نخواهدداشت.اما  وجود 
و  از یک سو  پولي کشور گذاشته  بازار  بر دوش 
سوي  از  کشور  بانک هاي  مساله  از  پر  ساختار 
دیگر، سبب شده تا بانک ها به چاله جدید اقتصاد 
ایران در چهار سال آینده باشند.هرچند نباید در 
هاي  صندوق  قرمز  وضعیت  ساختار  اصاح  این 

بازنشستگي را از یاد برد . 
چاله دیگر اقتصاد ایران در چهار سال آینده حتما 
کمبود منابع مالي براي سرمایه گذاري و تکمیل 
طرح هاي نیمه تمام خواهد بود.براساس پیش بیني 
سازمان هاي معتبر بین المللي بهاي نفت به دلیل 
جنگي که شیل اویل هاي آمریکایي در بازار نفت 

 بعد از گذشـت چهل سـال از مدیران نسـل اول انقاب 
در وزارتخانه هـا اسـتفاده مي کنیـم، کاري کـه لزوماً بد 

نیسـت اما کمک کننده نیسـت . 
  1-یکـي از موضوعـات مهم در ارتبـاط با تعیین کابینه 
دولـت دوازدهـم، هماهنگـي مجموعه اقتصـادي دولت 
بـا یکدیگر اسـت. بخش هاي اثرگـذار دولت بـر اقتصاد 
و مقـررات آن بایـد هماهنـگ بـا یکدیگر عمـل کنند. 
ریشـه بسـیاري از مشـکات اقتصـادي در ناهماهنگي 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  دارایـي،  و  اقتصـاد  وزارت 
تجـارت، وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـي و بانـک 
مرکـزي اسـت.  در ایـن مجموعـه بـه تحول نـگاه نیاز 
داریـم. نگرش گذشـته مـا را به اینجا با هزاران مشـکل 
ریزودرشـت اقتصـادي کشـانده اسـت. پیشـروي با همان نگاه درسـت نیسـت و ازآنجایي کـه به هرحال 
ایـن افـراد هسـتند کـه کارهـا را پیش مي برنـد، تعویض هر فـردي در مجموعـه اقتصادي کـه قائل به 

نگاه گذشـته اسـت، ضروري اسـت . 
 2- وان گرایـي نیـاز امـروز بدنـه اقتصادي دولت اسـت. البتـه جوان گرایي را باید بـا در نظر گرفتن بحث 
جانشـین پـروري دنبال کـرد. در مدیریـت اجرایـي وزارتخانه هاي اقتصادي بـه افرادي جـوان، باانگیزه، 
توانمنـد و متخصـص نیـاز داریم کـه در عین اتکا بـه تجارب قدیمي توان پیشـبرد اهـداف اقتصادي را 
داشـته باشـند. از سـوي دیگـر باید بـه آینده فکـر کنیم. به اینکـه براي نسـل هاي آینـده مدیر تربیت 
کنیـم. مـا بعـد از گذشـت چهل سـال از مدیـران نسـل اول انقـاب در وزارتخانه ها اسـتفاده مي کنیم، 
کاري کـه لزومـاً بـد نیسـت اما کمک کننده نیسـت. بایـد دانش مدیریتـي آن زمـان را به جـوان امروز 

منتقـل کرد و براي نسـل هاي آینـده هـم کاري کرد . 
 3- دولت باید در کابینه دوازدهم در مسـیر چابک سـازي و کوچک سـازي حرکت کند. بهره وري یکي 
از مسـائل اصلـي اقتصـاد ایـران در حـال حاضر اسـت. تصدي گـري بیش ازانـدازه دولت و چنبـره آن بر 
بخش هـاي مختلـف اقتصـاد روند توسـعه را کند کرده اسـت. جـداي از این کابینه دولـت دوازدهم باید 
در بحـث سیاسـت گذاري ها تـا جاي ممکـن با اعتقاد به بخـش خصوصي حرکت کند. تثبیت توسـعه 
اقتصـادي در ایـران و رسـیدن بـه نقطه مطلوب در رشـد اقتصـادي پایدار بـا افزایش بهـره وري در بدنه 

دولت و برون سـپاري بیشـتر کارها و نقش بیشـتر بخش خصوصي ممکن اسـت . 
 4- عمل گرایـي ضـرورت دیگـري اسـت کـه بایـد در انتخـاب وزراي کابینـه دولـت دوازدهـم بـه آن توجه 
کـرد. شـعارزدگي و بیـان مسـئله چـاره کار نیسـت. امـروز مي بینیـم کـه وزیر فقـط موضوعات و مسـائل 
حـوزه کاري اش را تشـریح مي کنـد و سـؤال این اسـت که انتظـار دارد چه کسـي این مسـائل را حل کند؟ 
مسـئله سـرمایه هاي اجتماعي و مبارزه با فسـاد به عنوان عامل تهدیدکننده سـرمایه اجتماعي اولویت دیگر 
وزراي دولـت دوازدهـم اسـت. بایـد به طـور عملـي جلوي فسـاد را گرفـت. در زمینه اقتصـاد، در بحث نظام 
جامـع مالیاتـي، ممانعـت از فرارهاي مالیاتـي و دریافت مالیات از بخش هاي تاریـک اقتصاد از مطالبات مهم 
از وزیـران دولـت دوازدهـم اسـت. بخش هـاي شـفاف اقتصاد که به مناسـبت رکود چندسـاله آسـیب دیده 
اسـت بایـد کمتـر مالیـات بدهـد و کسـري درآمدهـاي مالیاتي دولـت را بایـد از بخش هاي تاریـک اقتصاد 
جبـران کـرد. کاهش نرخ سـود سـپرده و تسـهیات بانکـي انتظار دیگر بخش خصوصي اسـت. بـه جریان 
انداختـن طـرح مالیـات بر سـپرده هاي بانکـي مي تواند نقش مؤثـري در هدایت منابع مالـي به بخش تولید 
ایفـا کنـد. سـود سـپرده ها به انـدازه اي جـذاب اسـت کـه میل به مصـرف را هـم کاهش مي دهد چه برسـد 
بـه سـرمایه گذاري. اصـاح نرخ ارز و توسـعه بازار سـرمایه از دیگر انتظـارات بزرگ از وزارت اقتصادي اسـت. 
خواسـته همیشـگي ما در مورد تعدیل نرخ ارز و متناسب سـازي آن با نرخ تورم بي اندازه تکرار شـده اسـت. 
عـدم اقـدام به موقـع در مـورد نرخ ارز قـدرت رقابت تجار ایرانـي در بازارهاي جهاني را کاهش داده اسـت. در 

ایـن وضعیـت رفته رفته بازارهایمـان را از دسـت مي دهیم . 

ضرورت بازنگري در برخي سياست هاي رفتاري دولت وبخش خصوصي 
آسيب شناسي بي اعتمادي بخش خصوصي به دولت ها

طي چنـد دهه اخیر یکـي از مهمترین موضوعاتي 
در  اجتماعـي  و  اقتصـادي  بحران هـاي  بـه  کـه 
ایـران دامـن زده فقـدان اعتمـاد میـان دولـت و 
بخش خصوصـي اسـت. بـا عمیق تـر شـدن ایـن 
بـاور غلـط، بخش خصوصـي هـم اعتمـاد خـود به 
نهـاد دولت را از دسـت داده اسـت و دقیقـا امروز در 
مـرز بي اعتمـادي دوطرفـه قـرار گرفته ایـم.  بـراي 
بي اعتمـادي دولـت بـه بخـش خصوصـي دلیـل 
مشـخص و قابـل بیاني ارائه نشـده ولي گـزاره دوم 
بـه سـبب بي اعتنایي دولت ها به اسـناد باالدسـتي 
ماننـد اصـل 44 قانوني اساسـي، سندچشـم انداز، 
اسـتراتژي توسـعه صنعتـي، برنامه هاي توسـعه اي 
و برنامـه اقتصـادي مقاومتـي کـه همگـي تاکیـد 
برواگـذاري امور به بخش خصوصـي دارند، به وجود 

آمده اسـت . 
در  رکـود  ایجـاد  منظومـه اي  چنیـن  محصـول 
اقتصـاد، افزایـش نـرخ بیـکاري و فضاي نامسـاعد 
کسـب وکار اسـت کـه مي توانـد در صـورت تـداوم 
هـر سـرمایه گذار میهن دوسـت و عاقه منـدي را از 
ادامـه کار بـازدارد. افسـوس اینکه دقیقـا در همین 
دوره زمانـي اقتصاد ایران به شـدت به سـرمایه هاي 
خارجـي نیازمنـد اسـت و بایـد با تمام توان مسـیر 

ورود ایـن سـرمایه ها را تسـهیل و فراهـم کنـد . 
بحـران بي اعتمـادي در اقتصـاد ایـران بـه معنـاي 
دقیق کلمه »فرصت سـوز« اسـت چراکـه همزمان 

با شـکل گرفتن بحـران اعتماد دوطرفـه در اقتصاد 
ایـران، رقبـاي منطقـه اي و جهانـي مـا بازارهـاي 
هـدف ایـران ماننـد عـراق را در اختیـار گرفتنـد و 
ایـن امـکان هم به سـادگي از صاحبان کسـب وکار 
ایرانـي، دریغ شـد. بـه این ناکامـي مي تـوان موارد 
دیگري هم افزود و لیسـت بلندباالیي تـدارک دید . 
بـه همین جهت موضـوع اعتماد عمومـي در ایران 
بحثـي کان و عمیـق اسـت کـه امـروز به شـدت 
نیاز به واکاوي، مسـئله شناسـي و ارائه راه حل دارد . 
چهـار دسـته عامل موجب کاهش اعتمـاد میان دو 
بخش شـده اسـت که مي توان بـه ترتیبت اهمیت 

آنهـا را چنین فهرسـت بندي کرد : 
  - بي نیـازي دولـت بـه بخـش خصوصي بـه جهت 

اتـکاء به درآمدهـاي نفتي
   - بي ثباتـي و پیچیدگـي مقـررات و قوانیـن زائد و 

دسـت وپاگیر
در  گسـترده  رانت هـاي  وجـود  و  اداري    - فسـاد 

اقتصـاد ایـران
  - تغییرات و نوسـانات متغیرهـاي کان اقتصادي و 

پیش بیني ناپذیـري روندها
تجربیـات جهانـي نشـان مي دهنـد کـه کشـورها 
اغلـب با تمرکـز برروي دو راه حل توانسـته اند رابطه 
بیـن بخـش خصوصـي و دولـت را بهبود بخشـند: 
ایجـاد نهـاد گفتگـو میـان دو بخـش و تدویـن 
چارچوبـي کـه منافـع ملـي و توسـعه را تعریـف 

مي کنـد . 
امـا بـه هرحـال امـروز اقتصـاد ایـران به شـدت به 
بازسـازي اعتمـاد نیـاز دارد. البتـه نبایـد فرامـوش 

جنـس  از  اجتماعـي  سیاسـت هاي  کـه  کـرد 
محصـول  بلکـه  نیسـت  بوروکراتیـک  دسـتورات 
اراده  جمعـي اسـت کـه از خال گفتگـوي جمعي 
شـکل مي گیـرد. بـه همیـن دلیـل اولین قـدم در 
مسـیر تغییـر شـرایط موجـود دسـتیابي بـه فهم 
مشـترک از موضوعاتـي مانند توسـعه، پیشـرفت و 

اسـت .  خصوصي سـازي 
امیـد اسـت بخش خصوصـي کشـور و هـم دولت 
سیاسـت هاي  برخـي  در  بازنگـري  بـه  دسـت 
رفتـاري خـود بزننـد و مقدمـات بـراي توسـعه 
هرچـه بیشـتر اقتصـاد ایـران را فراهـم آورنـد. 
بـه طـور حتـم پیشـرفت اقتصـاد ایـن سـرزمین 
بـدون وحـدت هر دو گـروه ممکن نیسـت. البته 
کـه بایـد توجـه داشـت کـه یکـي از مهمتریـن 
فاکتورهـاي کـه اعتمـاد در ایـران را از بیـن برده 
اسـت، بـي توجهـي مدیـران اقتصـادي ایـران به 

برنامـه هـا و قواعـد کارشناسـي اسـت . 
چنیـن اسـت که هیچـگاه برنامـه هاي توسـعه اي 
و برنامـه هـاي تکمیلي مانند اقتصـاد مقاومتي که 
به دقت، نیازهاي اقتصاد کشـور را شناسـایي کرده 
بودند ولي متاسـفانه فرصـت اجرا پیـدا نکردند. در 
چنیـن شـرایطي نمـي تـوان امیـدوار به بازگشـت 
اعتمـاد عمومـي بود چراکـه اصوال اعتمـاد از باال به 
پاییـن سـرازیر مـي شـود. بـه همین جهت شـاید 
بتـوان عنـوان داشـت کـه یکـي از اقدامـات دولت 
بـراي بازسـازي فضـاي اعتمـاد مـي توانـد اجرایي 
سـازي برنامـه ها باشـد. ایـن کار در معناي نشـان 

دادن حسـن نیسـت است . 

 دو توصيه کليدي اقتصاددانان
 به دولت دوازدهم  

 ادامه از صفحه یک- هرودوت مورخ یونانی نیز  در سفرنامه خود می نویسد: »به 
عقیده پارس ها بدترین و ننگین ترین کارها دروغ گفتن است و پس از آن قرض 
گرفتن ،زیرا کسی که قرض می کند گاه مجبور می شود دروغ بگوید«.اما در سفرنامه 
فرنگیان بعد از اسام مانندکوالژ، مهندس مکانیک چکوسلواک  و همراه میرزا کوچک 
خان ،نقل شده: »اروپاییان در بیشتر مواقع تعارفات و جمله های معمولی هنگام 
ماقات های ایرانیان را نمودی از غیرصمیمی بودن ، ریاکار  و غیر قابل اعتماد بودن  
تصور می کنند.« دکتر ویلز ،پزشک انگلیسی نیز اشاره می کند : »با وجود اینهمه 
خصایل نیک، با کمال تاسف مجبورم اذعان کنم که اکثر ایرانیان تظاهر به آنچه که 
واقعا نیستند می کنند.« هر چند جامعه شناسان معتقدند که ایرانیان به دالیل ترس 
و بیزاری  از بیگانگان  به عنوان یک  ملت  تحت استعمار  سعی داشتند در مواجه 
با آنها از گفتن حقیقت پرهیز کنند و دروغ بگویند تا اقوام فاتح از اطاعات آنها سو 
استفاده نکنند، بنابراین  از دروغگویی  بیشتر به عنوان حربه دفاعی در برابر بیگانگان 
استفاده می کردند . اما  این که  چرا دروغگویی و ریاکاری  به یک بحران شخصیتی 
و اجتماعی در جامعه امروز ایرانی بدل شده جای تامل دارد! آنچه جامعه امروز  را 
شدیداً دچار آسیب می کند، دروغ با هدف کسب منفعت است.دروغ و ریا در جامعه 
مساله اجتماعی است  نه ارزشی، فرهنگی و شخصیتی.  در نظام ارزشی و فرهنگی 
،دروغ و تزویر  ضد ارزش است، اما در  ساختار اجتماعی  در حال شکل گیری و 
گسترش است . در واقع جامعه افراد را مجبور به دروغگویی  و ریاکاری می کند. 
نظام اجتماعی تحمل صداقت را ندارد و نمی تواند از افراد  در برابر صادق بودنشان  
حمایت کند  و به قول معروف همیشه آدمها چوب صداقتشان را می خورند.بنابراین 
جای تعجب نیست که در دهه 50 بعد از انقاب اسامی  جامعه یکباره دستخوش  
تغییر و تحوالت غیر قابل تصور  ظاهری گردید به گونه ای که درک این تغییرات در 
نوع  پوشش, آرایش ظاهری و سبک زندگی  افراد غیر قابل باور است. تا جایی که 

همیشه این پرسش مطرح بوده که چه اتفاقی برای آدم های  آالآمد و خوش گذران 
با  سبک زندگی خاص دوران  خودشان  افتاده که یکباره از صحنه روزگار ناپدید شده 
اند ؟!یا  اینکه  مثاً تصور اینکه  اگر ساختار اجتماعی دوباره به اوائل دهه 50 بر می 
گشت چند درصد از آدم های فعلی  به لحاظ سبک ظاهری و نوع زندگی شان بدون 
تغییر باقی می ماندند ؟ و آیا این سئوال  دوباره تکرار نمی شد که چه اتفاقی برای 
آدم های مومن و معتقد به معنویات آمده که یکباره از صحنه روزگار ناپدید شده اند؟!  
اینکه اکثر  ایرانی ها  خیلی دنیا دوست  و منفعت طلب هستند و به طرز عجیبی  با 
ظاهرسازی دم از معنویات و اخاقیات می زنند بر کسی پوشیده نیست.  در حقیقت  
ظاهر و باطن میانگین ایرانیها  باالی 50 درصد شکاف دارد, ظاهر ی اخاقی و معنوی  
ولی باطنی  مادی و شاید هم بالعکس بر حسب شرایط.!طبیعی است  در  جامعه ای  
که  ماک گزینش افراد تخصص و  شایسته ساالری نباشد ,  قانون گریزی و منفعت 
طلبی  برای رسیدن به منافع بیشتر رشد می کند  و رفتارهای ریاکارانه برای سرپوش 
گذاری ها بسیار رایج و متداول می شود. افراد عوام فریب و متظاهر  که روحیه نقد 
پذیری بسیار پایینی دارند افراد چاپلوس را درحلقه  اطرافیان  خود روز به روز اضافه 
می کنند و بدین ترتیب ناهنجاری های  شخصیتی و بروز رفتارهای ریاکارانه را  به 

صورت اپیدمی به ساختار اجتماعی  منتقل می کنند.
در ساختار اجتماعی امروز رانت های ویژه و اطاعاتی  باعث به هم ریختگی طبقاتی 
شده و آنهایی که بر این اساس  صاحب امکانات  و پول می شوند از مدنیت بسیار 
پایین تری  نیز برخوردارند که  اصطاحاً به آنها  »تازه به دوران رسیده « می گویند. 
طبیعتاً جهش های  یکباره باعث بروز اختاالت  رفتاری نظیر ریاکاری وعوام فریبی 
و شکل گیری  شخصیت های  کاذب بر اساس مقام و موقعیت های  فعلی افراد می 
شود که در باطن  شاید هیچگونه اعتقادی به ظاهر و رفتارهای خود در اجتماع  ندارند 

و به قول معروف چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند... 

آغاز کرده اند،بعید است تا دو سال دیگر به باالي 
60 دالر در هر بشکه برسد . 

از همین رو،همانطور که برنامه کاهش وابستگي 
به نفت در چهار بودجه  بودجه عمومي دولت 
گذشته به تدریج اجرایي شده،انتظار این است 
وابستگي  قطع  یابد.حتما  ادامه  رویه  این  که 
بودجه به نفت به معناي فشار بر بخش مالیاتي 
الوصول  سهل  درآمدي  بخش  تنها  عنوان  به 

بودجه اي نیست . 
فعال  حضور  راهکار  که  سالهاست  اقتصاددانان 
بخش خصوصي در اقتصاد و جذب سرمایه خارجي 
را به دولت پیشنهاد مي کنند.فعال شدن این دو 
بخش حتما به رشد اقتصادي بدون نفت منجر 

خواهد شد . 
 توصيه هایي در آستانه تشکيل

 دولت دوازدهم 
او 4 سال سخت دیگر را براي ساماندهي اقتصاد 
چهارسال  داشت.  خواهد  رو  پیش  در  کشور 
روحاني،سالهاي  جمهور  رییس  براي  گذشته 
سخت درآمدي بود.قیمت نفت در همان ماههاي 
ماراتن  یافت.دو سال  کاهش  دولت  کار  به  آغاز 
مذاکره براي لغو تحریم ها را پشت سرگذاشت.

در همه وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي،کار 
اصاح ساختار در چهارسال گذشته آغازشد . 

برخي سازمانها و وزارتخانه ها توانستند در همین 
چهار سال سازمان خود را چابک کرده و در ریلي 
انداز 20 سال تعیین کرده است،قرار  که چشم 
بگیرند.برخي ها اما،هنوز راه درازي در پیش دارند . 

هاي  وزارتخانه  تفکیک  الیحه  اخیرا  دولت 
صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازي را به 
نقدهاي  این الیحه  بر  ،اما  کرده  ارسال  مجلس 
بسیاري وارد است.به نظر مي رسد این الیحه به 
سرانجام نرسد،از همین رو کارشناسان اقتصادي 
هر  از  پیش  که  کنند  مي  پیشنهاد  دولت  به 
اقدامي،برنامه اصاح ساختار وزارتخانه هاي ادغام 

شده در دستور کار قرار بگیرد . 
قریب به اتفاق اقتصاددانان  دو توصیه به حسن 
دولت  دوازدهمین  تشکیل  آستانه  در  روحاني 
جمهوري اسامي دارند؛نخست با توجه به اینکه 
در جامعه ایران، زمینه چیني سیاسي براي اجراي 
تصمیمات اقتصادي بسیار مهم است،از همین رو 
کوشش اصلي رئیس جمهور باید معطوف به جلب 
حمایت سیاسي و دفع مخالفت هاي سیاسي با 

برنامه هاي اقتصادي دولت باشد . 
توصیه دوم، آزادسازي بازارهاي پولي و بانکي 
روي  شدید  کنترل هاي  برداشتن  کنار  در 
از  حمایت  جهت  در  ظاهر  به  که  بازارهاست 
تولید  به  واقعیت  در  ولي  است  مصرف کننده 
افزایش  موجب  و  مي کند  وارد  زیادي  لطمه 

رکود و بیکاري شده است . 

چرا به رشد اقتصادي پايدار نمي رسيم  

  سيدحامد واحدي
عضو هيات رئيسه اتاق تهران   

خاطره وطن خواه

یازدهم آبان 94 بود که شاپرک ضوابط و مقررات خود با 
   »M-POS عنوان »الزامات پرداخت هاي همراه مبتني بر
اباغ کرد. هدف  داراي مجوز شاپرک  به شرکت هاي   را 
از تدوین این سند  ارائه حداقل الزامات پرداخت همراه 
با استفاده از ابزار  mPOs  عنوان شد. بر اساس این سند 
   )CardReader(وسیله اي است مجهز به کارتخوانmPOs   
 و صفحه کلید براي ورود اطاعات که از طریق اتصال به 
ابزارهاي هوشمند )مانند و نه محدود به تلفن هاي همراه 
نصب شده  کاربردي  نرم افزار  با  هماهنگي  در  هوشمند( 
با حضور  تراکنش هاي  انجام  امکان  ابزار هوشمند،  روي 

کارت را فراهم مي کند . 
   PSPشرکت هاي به PSP  ها،  الزامات  این  اباغ  دنبال  به 
 مختلفي تاش کردند مجوز این ابزار جدید پرداخت را نیز 
کسب کنند. اما این شرکت کارت اعتباري ایران کیش بود 
که موفق شد به  عنوان اولین شرکت  PSP  در کشور مجوز 
شاپرک در حوزه کارتخوان موبایلي  )MPOS(  را در اولین 
این محصول  البته  کند.  کاري سال 96 کسب  روزهاي 
شرکت ایران کیش پیش از این در نمایشگاه هاي مختلف 
نمایش  به  پاتسي  از جمله  دیگري  کنار محصوالتي  در 

گذاشت شده بود  . 
شاپرک هیچ گاه  Mpos  را منع نکرده بود، بلکه اعام کرده 
از  یکي  عنوان  به  را  آن  دارد  قصد  که  شرکتي  هر  بود 
محصوالت خود ارائه کند، باید پیش شرط هاي آن را که در 
دستورالعمل تعیین شده  است رعایت کند. پیمان منعم 
اعتباري  کارت  شرکت  اطاعات  فناوري  معاون  طبري، 
پیش شرط ها مي گوید:«شرکتي  این  درباره  ایران کیش، 
که قصد رونمایي از این سرویس را دارد، باید از شاپرک 
مجوز مجزایي براي سخت افزار و نرم افزار  MPOS  دریافت 
کند. شاپرک شرایط و دستورالعمل الزم براي نرم افزار و 
سخت افزار را به ما اعام کرد، ما همه آنها را اجرا کردیم  

شاپرک هم تک تک آنها را تایید کرد .«

سخت افزار
دستگاه هاي کارتخوان موبایلي ایران کیش در دو مدل به 
بازار خواهد آمد. آن گونه که پیمان منعم طبري مي گوید 
آنها  تفاوت  تنها  و  ندارند  تفاوت کارکردي  این دو مدل 
افراد به  با سلیقه  در برند و ظاهر آنهاست که متناسب 
آنها عرضه مي شود. به گفته طبري »دو مدل سخت افزار 
)اکسپکترا و امپ( را به شاپرک ارسال کردیم و مورد تایید 
قرار گرفت. حاال دیگر محدودیتي نداریم که از کدام برند 

استفاده کنیم «.
نحوه خواندن کارت در هر دو دستگاه از طریق کشیدن 
و  از خارج خریداري شده اند  آنها  دوي  هر  است.  کارت 
در حال شخصي سازي براي ایران هستند. معاون فناوري 
اطاعات شرکت کارت اعتباري ایران کیش درباره دلیل 
وارد کردن این سخت افزار از خارج مي گوید: »با توجه به 
اینکه دستگاه هاي کارتخوان باید مجوز  PCI  داشته باشند 
و از  EMV  پشتیباني کنند و از آنجا  که در داخل امکان 
کند  دریافت  بتواند  را  مجوزها  این  که  محصولي  تولید 

وجود ندارد، ناچار به وارد کردن آنها از خارج هستیم .«

بازار هدف
بازارهاي متنوعي براي این ابزار پرداخت وجود دارد، اما 
در حال حاضر از نظر ایران کیش بازار هدف این محصول 
پیک ها  و  توزیع  سیستم هاي  یا  مستقل  فروشگاه هاي 
هستند. به گفته طبري »این ابزارها قرار است جایگزین 

مزاياي کارتخوان موبايلي ايران کيش را بهتر بشناسيم

فرمان در دست مشتري است
امکان  باشند.  فروشگاه ها  در  دایال آپ  کارتخوان هاي  GPRS  یا 
چسباندن  )یعني  فروش  فاکتور  و  تراکنش  بین  ارتباط  برقراري 

شماره ارجاع به فاکتور( نیز در آنها فراهم شده است .«
این سرویس در قالب دو محصول است: هم پات و هم پات پي. معاون 
ایران کیش درباره این دو  اعتباري  فناوري اطاعات شرکت کارت 
محصول توضیح مي دهد: »در هم پات  پوز با موبایل در کنار هم نقش 
یک دستگاه پوز را بازي مي کنند. یعني یک فروشگاه مي تواند آن را 
دریافت و با موبایل فروشنده مرتبط کند. محصول دیگر هم پات پي 
است، که مثًا اگر شرکت هاي مختلف توزیع به فروشگاه مي روند 
و کاال را تحویل مي دهند، هنگام انجام تراکنش، این دستگاه را به 

فروشگاه بدهند و همان لحظه تراکنش را انجام دهند .« 
تاکسي ها و آژانس ها نیز مي توانند از مشتریان این دستگاه باشند. 
هرچند ایران کیش براي تاکسي ها و آژانس ها محصول مجزایي به 

نام پات سي را نیز به طور آزمایشي راه اندازي کرده است . 

مزایا و قابليت ها
مزیت هاي بسیاري براي پایانه هاي  MPOS  برشمرده مي شود، از یک 
طرف هزینه اي به مراتب ارزان تر از پایانه هاي موجود دارند و پویایي 
و سیار بودن آنها موجب کارایي باالتر مي شود. از طرف دیگر هزینه 
آموزش کاربران به دلیل فراگیري استفاده از تبلت ها و تلفن هاي 

هوشمند تا حد زیادي کاهش خواهد یافت . 
رسید  حذف  )با  تراکنش  رسید  به  مربوط  هزینه هاي  کاهش 
کاغذي( و امکان ارسال رسید تراکنش توسط پیامک یا ایمیل و 
افزایش سرعت انجام تراکنش با استفاده از بستر دیتاي سیم کارت 

نیز از دیگر مزایاي این پایانه هاي پرداخت به شمار مي روند . 
معاون فناوري اطاعات شرکت کارت اعتباري ایران کیش در شرح 
مزایاي این پایانه ها مي گوید: »اگر psp  ها با همکاري یکدیگر این  
 mposها را بفروشند، صنعت  psp  توسعه پیدا خواهد کرد. کاهش 
از مزایاي دیگر این کارتخوان هاست.  هزینه خروج دالر از کشور 

نصب یک پوز معمولي با در نظر گرفتن هزینه نیروي انساني 
هزینه  تومان  هزار   500 حداقل  آن،  رسید  کاغذ  و 

در  mpos  کاغذ  حالي  که  در  داشت،  خواهد 
حذف و رسید تراکنش از طریق پیامک به 

دارنده کارت و پذیرنده ارسال مي شود. 
پذیرنده آرشیو تراکنش هاي خود را 
هم به صورت پیامک و هم در اپ 
موبایل خود خواهد داشت و نیازي 
   pspتماس مرکز  با  تماس  به 

 نخواهد بود .«
قسمت قابل توجهي از فرایندها در 

هوشمند  گوشي  به  پرداخت  مدل  این 
محول شده است که به باور طبري مزیت هایي نیز 

نیاز به اعزام  اپلیکیشن بدون  اینکه امکان تغییر  دارد؛ مثًا 
اپلیکشن  تغییر  دارد.  دارنده  mpos  وجود  نزد  پشتیباني  نیروي 
یک پوز باعث درگیري بخش عمده اي از نیروي انساني مي شود. 

طبري مي گوید: »هرچند سیستم مدیریت پایانه وجود دارد، اما 
ناچاریم بخش عمده اي از دانلود را به صورت دستي انجام دهیم. 
اما این امکان در ابزاري مانند  MPOS  به گونه اي دیگر است. در این 
ابزارهاي جدید امکان بروز رساني در سیستم عامل اندروید و  iOS  به 
راحتي وجود دارد. اطاعات آنها در ابر ذخیره مي شود و هر تغییري 
در ابر، در اپ اعمال مي شود. همچنین در نظر داریم ویژگي هاي 
شامل  تا صرفاً  کنیم  اضافه  این سیستم  به  را  و جدیدي  جذاب 
چهار عمل اصلي )شارژ، قبض، خرید و مانده حساب( نباشد. این 
ویژگي ها و مزایاي جذاب به طور قطع پذیرنده را به سمت استفاده 
از  MPOSخواهد برد. تاکنون هم با استقبال بسیار خوبي از سمت 
بانک ها مواجه بوده است، چون مي خواهند به مشتریان خاص خود 

خدمات خاص و لوکس ارائه کنند .«

نحوه انجام تراکنش
این  که  است  این گونه  به  این سیستم  در  تراکنش  انجام  فرایند 
دستگاه ها نرم افزار را صدا مي زنند و نرم افزار، تراکنش آنها را انجام 
مي دهد. طبري شیوه انجام تراکنش آن را شبیه  PC POS  مي داند. 
به گفته او »نرم افزار فروشگاهي به  دستگاه پوز ایران کیش فرمان 
مي دهد تا تراکنش را انجام دهد و پوز هم بعد از انجام تراکنش  
شماره ارجاع را به آن مي دهد. ما این حالت را در قالب نرم افزار 
اندروید و  iOS  پیاده سازي کردیم. اگر فروشگاه بخواهد از این ابزار 
استفاده کند باید به ازاي هر پوز، یک موبایل هوشمند داشته باشد. 
انجام  یا  PDA  خود این کار را  شرکت هاي توزیع نیز روي تبلت 

مي دهند «.
   آنچه در منوي اصلي اپلیکیشن  MPOS  قرار گرفته عبارت است از: 
خرید، مانده حساب، پرداخت قبض، شارژ موبایل، گزارش تراکنش 
و تنظیمات. پس از اتصال بلوتوث  mpos   به موبایل )یا تبلت( و 
همگام سازي این دو، اطاعات از سرور دریافت مي شود. پیامي روي 
اپلیکیشن موبایل ظاهر مي شود که »روي  MPOS  کارت خود را 
بکشید«. مرحله بعد، روي اپ پیام مي آید »لطفا رمز خود را )روي  
منتقل  به سرور  اطاعات  آخر  و در مرحله    )MPOSوارد کنید« 
اپلیکیشن موبایل  مي شود. روي  «MPOS  عملیات موفق« و روي 
رسیدي را از مانده حساب شما نمایش مي دهد. در مورد عملیات 
باید شماره  ترتیب است، فقط دارنده کارت  به همین  نیز  خرید 
به  اطاعات  انتقال  از  پس  وارد  MPOS  کند.  هم  را  خود  همراه 
سرور، هم پذیرنده هم دارنده کارت، پیام رسید تراکنش را دریافت 
مي کنند. ارسال اطاعات تراکنش مي تواند از چهار طریق یعني 

چاپ پرفراژ، پیامک، تلگرام و بلوتوث انجام شود . 

نحوه ارتباط با  PSP  ها
در تمام دنیا MPOS  ها یا به صورت مستقیم به  PSP  وصل مي شوند 
یا به شرکت هاي تجمیع کننده. به همین دلیل نوع تراکنش هاي 
آنها مختلف است. به گفته طبري »براي آنها تفاوتي نمي کند. تنها 
تجمیع کننده  در ایران شاپرکو تراکنش هاي کارتي از طریق شاپرک 

انجام مي شود «.
اینترنت  طریق  از  سیستم،  این  در  به PSP  ها  اطاعات  ارسال 
انجام مي شود. معاون فناروي اطاعات کارت اعتباري ایران کیش 
اینترنت  یا  از واي فاي  این باره مي گوید: »تفاوتي نمي کند که  در 
استفاده کنید، فقط یک مسیر اینترنتي الزم دارید. این اینترنت 
یا واي فاي مکان خرید. امکان  اینترنت سیم کارت باشد  مي تواند 
جابه جایي اطاعات و انجام تراکنش با کمترین سرعت 

اینترنت محقق مي شود .«

یک تراکنش امن
دسـتگاه ها  ایـن  شـاید  کارت  دارنـدگان  بـراي 
چنـدان جـذاب بـه نظـر نیاینـد و پذیـرش آنهـا 
معـاون  باشـد.  سـخت  برایشـان  اسـت  ممکـن 
فنـاوري اطاعـات کارت اعتبـاري ایـران کیـش 

دربـاره ایـن قبیل چالش هـا مي گوید: »شـاید 
بـراي دارنـده کارت نامأنـوس باشـد که چگونه 
روي دسـتگاه کارت مي کشـد و تراکنـش روي 
طبیعتـاً  مي شـود.  انجـام  پذیرنـده  موبایـل 
خـود  کارت  اطاعـات  شـدن  فـاش  نگـران 
اسـت، در صورتـي کـه نبایـد نگران باشـد. در 
طـول یـک سـال گذشـته کـه ایـن محصـول 
را توسـعه دادیـم و در نمایشـگاه هاي مختلـف 
آن را معرفـي کردیـم، بـا سـخت گیري خوبـي 
کـه تیـم امنیت شـاپرک انجـام داد، سیسـتم 
نیـاز بـه  مـا کامـًا امـن شـده اسـت. حـاال 
فرهنگ سـازي دارد تـا دارنـدگان کارت بـه آن 
   PSPاعتمـاد کنند و تحول عظیمـي در صنعت

 کشـور اتفـاق بیفتـد .«
این  در  تراکنش  امنیت  توضیح  در  طبري 
کارت  »داده هاي  مي کند:  اضافه  پایانه ها 
نمي شود.  دیده  فروشنده  موبایل  در  مشتري 
بین  تعاملي  رابطه  یک  بلوتوث،  طریق  از 
  . MPOSوجود دارد  MPOS  اپلیکیشن موبایل و
 به طور کامل در اختیار پذیرنده قرار مي گیرد.
بنابراین دارنده کارت الزم نیست شماره کارت 
و رمز خود را به پذیرنده بگوید، خودش شخصاً 
آنها را وارد  MPOS  مي کند. اگر بخواهد رسید 
تراکنش خود را بگیرد، شماره موبایلش را وارد 
دستگاه مي کند، پس نیازي ندارد شماره موبایل 
خود را به پذیرنده بدهد. وقتي این اطاعات به 
به گوشي همراه  پوز  از  صورت رمزنگاري شده 
پذیرنده مي رود، حتي اگر کسي بتواند در این 
مسیر اطاعات را بخواند، چیزي متوجه نخواهد 
شد. اطاعات رمزنگاري شده از گوشي پذیرنده 
صورت  به  آنجا  از  و  مي شود  به  PSP  ارسال 
رمزنگاري شده بازمي گردد. کلیدها هر بار تغییر 

مي کنند .«

جلب اعتماد
با وجود رعایت تمام نکات امنیتي شاپرک در 
این پایانه هاي جدید فروش، ممکن است جلب 
اعتماد مردم به آنها کار چندان راحتي نباشد. 
ایران  اعتباري  کارت  اطاعات  فناوري  معاون 
کیش درباره این قبیل چالش ها و راه حل هاي 
آن مي گوید: »جا افتادن  MPOS  به زمان نیاز 
دارد تا مردم آن را باور کنند. وقتي این دستگاه 
ري استارت مي شود، آرم ایران کیش و شاپرک 
روي آن به نمایش درمي آید تا دارندگان کارت 
ایران  به  متعلق  دستگاه  این  شوند  مطمئن 
کیش است. همچنین در حال تهیه برچسب ها 
و روکش هایي براي آن هستیم تا معتبر بودن 
آن اثبات شود. خود شاپرک هم تاکید مي کند 

که برچسب هاي مخصوص آن را بچسبانیم .«
از  استفاده  براي  فرهنگ سازي  زمینه  در 
از  »یکي  است:  معتقد  طبري  پایانه ها،  این 
رسالت هاي مهم بانک مرکزي، شاپرک و psp  ها 
شناسندن این ابزار پرداخت به دارندگان کارت 
است که باعث تسهیل فروش آن به پذیرنده ها 

نیز مي شود .«

دروغ چرا؟...

  کارشناس اقتصادي
عباس آرگون
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45 بازار پولبازار پول

پيشنهاداتي براي بازپرداخت 
وجوه سپرده گذاران موسسات  

استقرار  لزوم  در خصوص  قبلي  مباحث  پیرو    
و  پول کشور  بازار  در  انضباط  و  نظم  تقویت  و 
به  غیرمجاز  پولي  نهادهاي  ساماندهي  اهمیت 
و  مالي  نظام  پیش روي  جدي  تهدید  عنوان 
اقتصادي کشور و تاش ها و هماهنگي هاي انجام 
و  حل  براي  نظام  حاکمیت  مجموعه  در  شده 
فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و 
سپرده گذاران محترم، توضیحاتي را به شرح زیر 

ضروري مي دانم: 
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضات 
کرده اند.  ایجاد  اقتصاد  در  را  متفاوتي  و  جدي 
پاسخگویي  عدم  موارد،  این  مهمترین  از  یکي 
مناسب به سپرده گذاران است که همانگونه که 
قبا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با 
حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل  است. 
لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان ها و 
کسري هاي این موسسات ناشي از عملکرد غیر 
تخصصي، غیرحرفه اي، سودجویانه و بعضاً ناسالم 
و فسادزاي گردانندگان این موسسات است. بانک 
در  کشور  پولي  نظام  متولي  عنوان  به  مرکزي 
مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب 
و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره گر تعمیق 
ازادامه  ناشي  معضات  و  مشکات  و گسترش 

فعالیت آن ها باشد . 
بانک مرکزي با عمل به مسئولیت ذاتي و قانوني 
امنیت  عالي  شوراي  مصوبه  اساس  بر  و  خود 
ملي در چارچوب یک راهبرد اصولي حاکمیتي 
نسبت به ساماندهي و حل وفصل این موسسات 
اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسري به وجود 
آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت 
وجوه سپرده گذاران از مهمترین موضوعاتي است 
که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود؛ سه راه 

وجود دارد : 
الفـ  تأمین کسري از محل منابع پرقدرت بانک 
مرکزي؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم  زا از 
سوي بانک مرکزي به افزایش رشد پایه پولي و 
رشد نقدینگي منجر شده و نتیجه آن تورم و 
به  که  است  در جامعه  قیمت ها  افزایش سطح 
معني کاهش قدرت خرید کلیه 80 میلیون نفر 
آحاد جامعه ایراني خواهد بود. در واقع کسري 
این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت 

مي شود . 
عمومي  بودجه  محل  از  کسري  تأمین  ـ  ب 
هزینه هاي  چسبندگي  دلیل  به  روش  این  در 
جاري)حقوق و دستمزد( تحمیل آن به بودجه 
عمراني  بودجه  کاهش  به  حقیقت  در  دولت 
منجر مي شود که به رشد اقتصادي و اشتغال 
لطمه مي زند. در واقع هزینه هاي تأمین کسري 
در این روش همانند روش اول به کل جامعه 
اثرگذاري آن  تحمیل مي شود و صرفا مجاري 

متفاوت است . 
جـ  تأمین کسري توسط صاحبان و گردانندگان 
هدف  با  روش  این  در  واقع  در  موسسات؛  این 
استفاده  به سوء  پاداش  از تخصیص  جلوگیري 
توسط  آمده  وجود  به  کسري  کنندگان، 
غیرحرفه اي،  رفتارهاي  با  که  مسئولیني 
زیان ها  این  رانت خوارانه خویش،  و  سودجویانه 
را به وجود آورده اند، تامین و جبران مي شود. 
در این راهبرد، براساس منابع مالي موجود در 
در  قضایي  مرجع  با  هماهنگي  در  و  موسسه، 
مرحله اول سطح مشخصي از سپرده ها تأمین 
سپرده گذاران  حقوق  و  گردیده  بازپرداخت  و 
بازپرداخت مي شود و در  تعیین شده  تا سطح 
مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها 
و مطالبات مردم، ضمن ارزیابي کامل دارایي ها 
نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام 

مي شود . 
بدیهي است با توجه به مسؤلیت و عاملیتي که 
مؤسسین و صاحبان تعاوني هاي غیر مجاز در 
ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسري 
در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن 
ها خواهد بود و مرجع قضایي تاش مي کند 
به دقت شناسایي  را  متهمین  اموال  و  داراییها 
و از محل آن اقدام نماید .  بانک مرکزي نیز در 
کنار سایر نهادهاي مسؤل با هدف تامین منافع 
در  نماید.  مي  فعالیت  گذاران  و حقوق سپرده 
آخرین مرحله، هرگونه کسري، از طرق مختلف 
قانوني مانند مصادره اموال و دارایي هاي صاحبان 
و متولیان این تعاوني ها تامین مي شود و اگر در 
انتهاي امر مبلغي باقي ماند به صاحبان موسسه 
عودت مي شود .  عاوه بر این به رغم محدودیت 
هاي موجود، بانک مرکزي براي تسریع در امکان 
از سپرده  بخشي  به  عزیز  دسترسي هموطنان 
خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده 
است .  در این روش که با اصول و مباني حرفه اي و 
منطقي و نیز تجربیات بین المللي در حل و فصل 
این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار 
این مؤسسات در مقابل زیان هاي وارده به مردم 
پاسخگو مي مانند و به جاي تحمیل هزینه هاي 
مربوط به رفتارهاي غیر حرفه اي، فرصت طلبانه 
المال   بیت  به  ها  آن  مدیریت  با سوء  همراه  و 
خسارات مربوطه از محل دارایي ها و اموال ایشان 
تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایي و 
توقیف اموال و دارایي ها جهت استیفاي حقوق 

سپرده گذاران در دستور کار قرار گرفته است . 
مرکزي  بانک  که  است  ذکر  به  الزم  پایان  در 
ضمن درک کامل نگراني ها و مشکات هموطنان 
عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله 
از روش هاي اصولي، منطقي و حرفه اي استفاده 
نماید و به گونه اي اقدام کند که ضمن استیفاي 
مهم  هاي  دستاورد  سپرده گذاران،  حقوق 
اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک 
رقمي پایدار که متعلق به تمامي آحاد مردم عزیز 

مي باشد، محفوظ بماند . 

دیدگاه

چرا بانک هاي ايراني ،بانکداري نمي کنند ؟
ارايه راه حل بجاي حذف صورت مساله 

  حرکت پرشتاب صنعت پرداخت با موبايل پوزها
ضرورت اصالح نظام کارمزددر حوزه پرداخت

رشـد و توسـعه اقتصـادي هـر 
کشـور مسـتلزم انتقال مناسب 
منابـع مالـي مـازاد پـس  انـداز 
کننـدگان بـه سـرمایه گـذاران 
اسـت و وجـود یـک بـازار پولي 
کارآمـد و گسـترده کـه در آن 
نقدینگـي بـه بهتریـن موقعیت  
سـوق  گـذاري  سـرمایه  هـاي 
حیاتـي  بسـیار  شـوند،  داده 
بیش تریـن  طرفـي  از  اسـت. 
حجـم مبـادالت کشـور از طریق نظـام بانکي، تحقـق مي  یابد  
بنابرایـن کارکـرد مطلوب نظـام بانک داري کشـور نقش تعیین  
کننـده  اي در بهبـود فعالیـت  هـاي اقتصادي، خواهد داشـت . 

بـه تعبیـر سـاده، بانـک  هـا را مـي  تـوان بـه دسـتگاه خـون 
رسـان بـدن تشـبیه کـرد. قلـب و رگ هایـي کـه خـون را در 
بـدن اقتصـاد پمپـاژ مـي  کنند. اگر سیسـتم گـردش خون در 
بـدن دچـار هـر گونه اختالي شـود حیات آن بـا چالش جدي 
مواجـه مـي  شـود. این موضـوع در اقتصاد هم صادق اسـت. از 
طـرف دیگـر، تقریبـا همـه اقتصاددانـان و فعاالن اقتصـادي بر 
وجـود بحـران هـاي دامنـه  دار در نظـام بانکـي ایـران، اذعان 
دارنـد. بحـران هایـي کـه در طـول سـال  هـا ایجاد شـده و در 
هر دوره  اي مشـکات بیش تري به آن، افزوده شـده اسـت و 

از کارایـي ایـن نهاد مهم کاسـته اسـت . 
بانک ها در یک نگاه

از مشـخصه  هـاي اصلـي نظـام بانکـي امـروز ایـران، کاهـش 
سـرعت سـپرده  گیـري بانـک  هـا بـه همـراه افزایـش حجـم 
معوقـات اسـت؛ موضوعـي کـه منجـر به کاهـش قـدرت مانور 
بانـک  هـا در اعطاي تسـهیات، شـده اسـت. همچنین، بدهي 
بانـک هـاي خصوصـي بـه بانک مرکزي به شـکل فزاینـده  اي 
رو بـه رشـد اسـت؛ موضوعـي که داللـت بر وضعیت نامناسـب 

بانـک  هـا به لحـاظ نقدینگـي دارد . 
براسـاس طبقـه  بنـدي بانـک مرکـزي، بانـک ها و مؤسسـات 
اعتبـاري بـه پنج طبقه تجـاري- دولتـي )3 بانـک(، تخصصي 
دولتـي)5 بانـک(، غیردولتـي)20 بانـک(، قـرض  الحسـنه)2 
بانـک( و مؤسسـات اعتبـاري)5 موسسـه( تقسـیم مي  شـوند. 
مجمـوع دارایـي  هـاي سیسـتم بانکـي ایـران 2,571 هـزار 
میلیـارد تومـان اسـت کـه از مهم تریـن اقـام آن مـي  تـوان 
بـه بدهـي بخش دولتـي 210 هـزار میلیارد تومان، تسـهیات 
اعطایـي به بخش غیر دولتـي 897 هزار میلیارد تومان، اشـاره 
کـرد. همچنین، از مجمـوع 2,489 هزار میلیـارد تومان بدهي 
سیسـتم بانکـي، 1,059 هـزار میلیـارد تومـان آن در قالـب 
شـبه  پـول یا سـپرده در اختیار نظـام بانکي، قـرار دارد. )بانک 

مرکزي، گـزارش بهمـن 1395  (
آسيب  شناسي و بررسي علل زمينه  اي

پرداخـت سـود باال به سـپرده  گـذاران، کفایت سـرمایه پایین  
عـدم مدیریـت ریسـک، بهـره  وري پاییـن و هزینه  هـاي باال  
حجـم معوقات بسـیار بـاال، افزایش بدهي  ها و ... تنها بخشـي 
از مشـکاتي اسـت کـه دامـن  گیـر نظام بانکي شـده اسـت و 
پیـش تـر نیـز به برخـي از آن هـا، اشـاره شـد. البته اگـر قرار 
باشـد نیمـه پـر لیـوان هـم دیده شـود، بایـد گفت کـه بحران 
موجـود در ایـران در مقایسـه بـا کشـور هـاي در حال توسـعه 
کـه درگیـر بحـران  هـاي ایـن چنین بـوده  اند، تفـاوت مهمي 
دارد و آن ایـن اسـت کـه ایـران، مشـکل بدهي خارجـي ندارد 
و مشـکات موجـود کامـا داخلـي هسـتند. به هـر روي، علل 
زیـادي را مـي  تـوان در شـکل  گیري و بـروز این مسـئله موثر 

دانسـت. عواملـي چون : 
 -  کوتاهي در ایفاي تعهدات

- ورود بانک  ها به بخش اماک و مسـتغات و روبه رو شـدن 
بـا رکـود عمیق این بخش و قفل شـدن منابع

-  افزایـش شـدید حجم معوقـات بانکي به علـت بازدهي پایین 
سـرمایه  گذاري  ها در مقایسـه با نرخ باالي تسـهیات

- باال ماندن نرخ سود سپرده  هاي بانکي به علل مختلف
 - ضعف سیستم نظارتي

واکنش هاي اوليه نظارتي
لـزوم حـل ایـن چالـش  هـا بـراي رونق گرفتـن اقتصـاد از یک 
طـرف و تمایـل دولـت بـه برقـراري دوبـاره روابـط بانکـي بـا 
بانـک  هـاي جهانـي پـس از برجام که خود مسـتلزم پیـروي از 
اسـتاندارد هـاي بیـن  المللي جهـت جلب اعتماد طـرف مقابل 
اسـت از طرفـي دیگر، باعث شـده که اقدامات اولیـه  اي از طرف 
دولـت آغاز شـود. در همین راسـتا، بانک مرکزي اخیـرا الزامات 

جدیـدي مبنـي بر تهیـه صورت  هاي مالي براسـاس اسـتاندارد  
هـا و افزایـش نظـارت بـر آن ها را اعـام کرده اسـت. همچنین 
برنامـه رتبـه  نـدي بانـک  هـا در راسـتاي ارتقاي سـطح نظارت 
بانـک مرکزي در حال عملیاتي شـدن اسـت کـه  در آن 8 رکن 
نظارتـي، پیش بیني شـده اسـت که با ابزار هـاي کمي و کیفي، 
سـطح اسـتاندارد و ریسـک بانک  ها را مشـخص مي  نماید. این 
ارکان شـامل بانـک داري متمرکز الکترونیکي، بنگاه  داري، سـود 
آوري یـا پایـداري سـود، تـوان ایفـاي تعهـدات، کیفیـت دارایي  
هـا، اقدامـات اصـول حاکمیـت شـرکتي و شـفافیت اطاعاتـي 
اسـت. در ایـن طـرح، بانـک  هـا بـه 4 رتبـه بانـک  هـاي فاقـد 
ریسـک مشـهود، کم ریسـک بانـک هاي با ریسـک متوسـط و 

بانـک با ریسـک باال، تقسـیم مي شـوند . 
روش  هاي استاندارد ارزیابي و رتبه بندي بانک  ها

واضـح اسـت کـه بـراي پیـدا کـردن هـر راهـکاري بـه منظور 
برون رفت از بحران الزم اسـت ارزیابي دقیقي از شـرایط فعلي 
بانـک  هـا در سیسـتم  هـاي متفـاوت ارزیابـي و رتبـه بنـدي 
بیـن  المللـي بـه دسـت آورد. یکـي از سیسـتم  هـاي مرجـع 
در بانکـداري بیـن  المللـي، مقـررات کمیته بال اسـت و میزان 
مطابقـت بانـک هـا بـا ایـن اصـول و مقـررات، نشـان  دهنـده 
میـزان کارایـي و کفایـت بانـک  هـا خواهـد بـود. ایـن کمیته 
اسـتانداردها و رهنمـود  هاي نظارتـي را تدوین کرده و بهترین 
شـیوه عملیاتـي کردن آن  ها را به کشـورها توصیـه مي  کند. 
مهـم تریـن و اولیـن الـزام منتشـر شـده کمیتـه بـال الزامات 
مربـوط بـه کفایت سـرمایه اسـت کـه تضمین کننده سـرمایه 
کافـي بانـک بـراي مقابلـه بحـران  هـاي احتمالـي اسـت. این 
کمیتـه در ادامـه و بـه مـرور در حـوزه  هاي دیگـري نیز چون 
مدیریـت ریسـک سـرمایه  گـذاري تجـاري، بهبـود نقدینگي و 
... اقـدام بـه انتشـار مقـررات مشـابه  اي نمـود کـه مـي  توانـد 
الگـوي مناسـبي بـراي عمـل باشـد. در کنـار اسـتاندارد هـاي 
کمیتـه بـال، سیسـتم  هـاي رتبـه  بنـدي مختلـف و متداولي 
همچـون »مودیـز«، »اسـتاندارد اند پـورز«، »فیـچ« و »کملز« 
نیـز جهـت ارزیابـي و رتبـه  بندي بانـک  ها و موسسـات مالي 

اسـتفاده مي  شـوند . 
موسسـه مودیـز در اعتبارسـنجي بانـک  ها از حدود 8 شـاخص 
اسـتفاده مـي کند و بـراي هر یک از این شـاخص  ها به تفکیک 
هـر بانـک رتبـه و چشـم انداز آن هـا را تخمیـن مي زنـد. از مهم  
تریـن شـاخص  هایـي کـه مودیـز بـراي رتبـه  بندي بانـک  ها 
اسـتفاده مـي کند، مي  تـوان به مـواردي نظیر ارزیابي ریسـک 

متقابـل، رتبه سـپرده بلندمدت، رتبه سـپرده کوتـاه مدت، رتبه 
بدهـي اصلـي بلنـد مـدت، رتبـه بدهـي اصلـي کوتـاه مـدت و 
ارزیابـي اعتبـار اولیه اشـاره کرد. مودیز براي هرکدام از شـاخص 
 هـا عـاوه بـر رتبـه یک چشـم انـداز نیز معرفـي مـي  کند که 
بـه سـه دسـته مثبـت ، منفـي و بـا ثبـات تقسـیم مـي  شـود .  
در کنـار ایـن، دو موسسـه »اسـتاندارد انـد پـورز« و »فیـچ« به 
طـور جداگانـه 6 شـاخص بـراي بانـک  هـا ارائـه مـي کنند که 
براسـاس ایـن شـاخص  هـا در مجمـوع، رتبـه نهایـي بانـک را 
اعـام مـي  کننـد. 3 مـورد از مهـم  تریـن شـاخص  هایـي کـه 
موسسـه »اسـتاندارد انـد پورز« بـراي رتبه  بنـدي ارائه مي کند، 
عبارتنـد از: رتبـه بدهـي اصلـي بلنـد مـدت، رتبه بدهـي اصلي 

کوتـاه  مـدت و نمایـه اعتبارات مسـتقل بانک . 
 » کملـز« نیـز یـک مـدل دیگـر ارزیابي اسـت که به بررسـي و 
ارزش  گـذاري پنـج حـوزه از حـوزه  هاي عملکـرد مدیریتي و 
مالـي مـي  پـردازد. این پنج حـوزه عبارتند از: کفایت سـرمایه 
کیفیـت دارایـي  هـا، مدیریـت درآمدهـا و نقدینگـي. بعدهـا 
مولفـه دیگـري به اسـم حساسـیت به ریسـک بازار نیـز به این 

روش اضافه شـد . 
راهکار ها و سياست  ها

همانطـور کـه پیـش تـر نیـز ذکـر شـد، کمیتـه بـال نسـبت 
کفایـت سـرمایه را بـه عنـوان زنـگ هشـداري بـراي شـروع 
بحـران در نظـر گرفتـه اسـت. زنـگ خطري کـه مـي  تواند به 
خوبـي پیـش از ایـن که بحـران پیامـد اجتماعي، اقتصـادي یا 
سیاسـي داشـته باشـد، اوضاع را به کنترل در آورد. اما در عمل 
بـه دلیـل پیچیدگي فضاي سیاسـت  گـذاري و تصمیم سـازي 
کان اقتصـادي و تمایـل دولـت هـا براي بـه تعویـق انداختن 
مشـکات، ایـن زنـگ خطـر، کارایـي الزم را نـدارد. امـا اکنون 
کـه خطـر بحـران بسـیار قریب  الوقـوع پیش  بیني مي  شـود 
سیاسـت مداران دسـت به کار شـده اند تا چاره اي بیندیشـند. 
واقعیـت امـر آن اسـت کـه در چنیـن شـرایطي عمـا چـاره  
اندیشـي بـراي حل کامل بحـران، بدون اثـرات جانبي ناممکن 
مـي  نمایـد و دولـت باید بـا پذیـرش پیامد هـاي مختلف این 
بحـران، ایـن پیامدهـا را مدیریت کنـد. مدیریت ایـن پیامد ها 
مسـتلزم شـناخت کامـل راهـکار هـا و سیاسـت گـذاري  ها و 

پیامـد هـاي هر کدام اسـت . 
سياست  هاي کوتاه مدت

بـا توجـه بـه بحران  هاي پیشـین تجربه شـده در کشـور هاي 
در حـال توسـعه، در اولیـن قـدم درکوتاه  مدت دولـت و بانک 

مرکـزي بایـد سیاسـت هایـي بـه منظـور کاهـش اثـر مخرب 
بحـران و خریـدن زمـان بـراي چـاره اندیشـي بلندمـدت را در 
پیـش گیرنـد. راهـکار هایـي کـه بـراي جلوگیـري از تبدیـل 
بحـران بانکـي بـه یک بحـران سیسـتماتیک اتخاذ مي  شـوند 
تـا پیامـد هـاي چنین معضلـي را تنها به پیامد هـاي اقتصادي 
و سیاسـي، محـدود کند. سیاسـت هایي مثـل تامین نقدینگي 
توسـط بانـک مرکـزي براي بانـک  هاي ورشکسـته یا تضمین 
سـپرده  هـا توسـط دولـت. این سیاسـت هـا، تضمیـن  کننده 
جریـان عـادي خدمـت  دهـي بانـک اسـت. باید توجه داشـت 
کـه ایـن سیاسـت  هـاي کوتـاه  مـدت تنهـا بـراي فراهـم 
کـردن محیـط بـراي پیاده  سـازي سیاسـت  هـاي بلندمدت و 
زیرسـاختي اسـت. اسـتفاده از این سیاسـت  ها براي به تعویق 
انداختـن مشـکات و پیامدهـا بـراي دولـت بعـدي مـي  تواند 
اثـرات مخربـي بـه بـار بیـاورد و نتایـج فاجعـه باري بـه دنبال 

باشد .  داشـته 
سياست  هاي بلندمدت

اولیـن ضـرورت فعلـي، افزایـش سـرمایه بانـک  هـا و بهبـود 
سـاختار سـرمایه آن هـا اسـت. این بهبـود، معموال یـا از منابع 
عمومـي یـا از محـل تخصیـص زیان سـهامداران و پـاره  اي از 
سـپرده  گـذاران خـاص، تامیـن مي شـود. بهبود سـرمایه مي 
توانـد بـه بهبـود در شـرایط جـذب سـپرده، افزایـش ظرفیـت 
عملیاتـي و افزایـش درآمـد بانـک منجـر شـود. از سـوي دیگر 
بدهـي هـاي عظیـم بخـش دولتـي بـه عنـوان عامـل مهـم به 
وجـود  آوردن ایـن بحـران بایـد حـل بشـود. دولـت پـس از 
مسـدود  شـدن راه اسـتقراض از بانک مرکزي به اسـتقراض از 
شـبکه بانکـي کشـور روي آورد. اتکاي دولت بـه تامین مالي با 
چنیـن روش  هایـي بایـد تغییر یابد تا بار تامیـن مالي دولت و 
بـه خصـوص تامین هزینه  هـاي جاري دولت به شـبکه بانکي 
کشـور تحمیل نشـود. یکي از راه حل  هاي این مسـئله، عرضه 

اوراق قرضـه دولتـي بـراي تامیـن بدهي هاي دولت اسـت . 
در نهایـت ایـن بحـران ممکـن اسـت ماننـد بسـیاري دیگـر از 
بحـران هـا بـا برقـرار شـدن دوبـاره جریـان دالرهـاي نفتي به 
صـورت موقـت حـل شـود، اما آنچـه اهمیـت دارد حـل پایدار 
چنیـن مشـکلي اسـت. بـراي جلوگیري از تکـرار ایـن روند در 
آینـده، الزم اسـت سیسـتم  هاي نظارتي بانـک مرکزي باید به 
روز شـوند. اسـتقال بانک مرکزي به رسـمیت شناخته شود و 
نسـبت  هاي کفایت سـرمایه بـه عنوان یک زنـگ خطر جدي 

بـراي همـه بانک  هـا الزم االجرا باشـد . 

  رئيس کل بانک مرکزي  
ولي اله سيف

و  بررسي  شدن  نهایي  فرآیند  در  چه  گر  اقتصادي:  ترقي 
بار دیگر  بانک مرکزي در جلسه هیات دولت  لوایح  تصویب 
موضوع تبدیل واحد پول ملي از ریال به تومان مورد تاکید قرار 
گرفته، اما این تغییر هنوز رسمیت پیدا نکرده و براي عملیاتي 
شدن به مصوبه مجلس نیاز دارد. بنابراین تا زماني که الیحه 
موجود مورد تایید مجلس قرار نگرفته و سازوکار اجراي آن 
از سوي بانک مرکزي تعیین نشده، واحد پول ملي همچنان 

ریال خواهد بود . 
در جلسه هیات دولت الیحه پولي و بانکي که در کمیسیون 
اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته بود، در قالب گزارشي در بین 
اعضاي کابینه مطرح و بررسي شد و مراحل نهایي را طي کرد.
از جمله مواردي که مورد اشاره قرار گرفت الیحه تغییر پول 
از ریال به تومان و تعیین آن بر اساس 10 ریال بود.  ایران 
بعد از اعام نتیجه جلسه هیات دولت بار دیگر خبر تبدیل 
واحد پول ملي از ریال به تومان مورد توجه قرار گرفته و حتي 
دبیر هیات دولت در یادداشتي با اشاره به مصوبات مهم براي 
ارتقاء نظام بانکي اینگونه اعام کرد »که بر اساس این الیحه 
واحد پول رسمي کشور، تومان و معادل 10 ریال تعیین شد. 
مبادالت  تمام  در  و  مردم  از سوي  قبل  مدتها  که  موضوعي 
جاي  به  تومان  واحد  کاربرد  یعني  بود،  استفاده  مورد  پولي 

ریال، رسمیت یافت « . 
انگار در روزهاي  اما در حالي فضا به سمتي پیش رفت که 
تومان  واحد  و  شده  منتفي  کاما  ریال  بحث  دیگر  آینده 
رسمیت یافته است که این اعام اصا موضوع جدیدي نبود  
چرا که در آذرماه سال گذشته هیات دولت در جریان بررسي 
لوایح بانکي موضوع تبدیل واحد پولي از ریال به تومان را مورد 
بررسي و تصویب قرار داده بود، این در حالي است که در الیحه 
پیشنهادي بانک مرکزي و براساس بند »ب« ماده )2( آن این 
تغییر مطرح نیز نشده و واحد پول ایران ریال اعام شده بود . 

طرح موضوع تصویب تغییر واحد پول ایران در جلسه سال 
گذشته هیات دولت که به یکباره شکل گرفت موجب ایجاد 
ابهاماتي در بین مردم و حتي مسئوالن شد به گونه اي که 
حتي در مواردي این مصوبه را اجرایي شدن سیاست حذف 
صفر از پول ملي دانستند. این در حالي بود که در فاصله کوتاه 
با واکنش رئیس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي تاکید شد 
که تبدیل ریال به تومان به هیچ عنوان به معناي ورود به 
سیاست حذف صفر نبوده و کاما با یکدیگر متمایز هستند. 
همچنین اعام شد که این مصوبه هیات دولت در راستاي 
احترام به عرف جامعه بوده و نباید آن با بحث حذف صفر 

خلط شود . 
پایاني بررسي  به مراحل  با نزدیک شدن  اکنون  این حال  با 
لوایح دوقلوي اصاح نظام بانکي دولت که مدت هاست از سوي 
مقامات اقتصادي و بانکي وعده نهایي شدن آن داده شده بود، 
به نظر مي رسد به زودي این لوایح به مجلس تقدیم شده و 
بررسي آن در آینده نزدیک به طور رسمي آغاز شود. در این 
شرایط در صورتي که مجلس در جریان بررسي هاي خود به 
پیشنهاد تبدیل واحد پول ملي از ریال به تومان راي مثبت 
دهد آنگاه در قالب مصوبه اي الزم االجرا به بانک مرکزي اباغ 
اجرایي  براي  این که سازوکار الزم  از  بعد  بانک  این  و  شده 
شدن را تامین کرد، رسما در دستور کار قرار خواهد گرفت 
و آنگاه مي توان گفت که تغییر واحد پول ملي ایران رسمیت 

یافته است . 
اما در صورتي که واحد پول ملي به تومان تبدیل شود، این 
سیاست بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزي مورد تاکید قرار 
سایر  بر  اثرگذاري  یا  و  تورم  جمله  از  اقتصادي  آثار  دادند 

شاخص هاي کان اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت و تنها 
جامعه  عرفي  فضاي  به  برگشت  و  مبادالت  تسهیل  موجب 
مي شود، چرا که اکنون نیز مردم در امور روزانه خود و مبادالت 
به غیر از مسائل بانکي تمام امور مالي خود را بر واحد تومان 

انجام مي دهند . 
برخي  در  اصاحاتي  باید  تومان  به  ریال  تبدیل  با  همچنین 
بخش ها مانند دفاتر حسابداري، چاپ اسکناس، دسته چک 
به  و  انجام شده  بانک ها  در  نگهداري حساب ها  یا ضوابط  و 

تومان تبدیل شود در عین حال که در بانکداري الکترونیک نیز 
تغییرات ایجاد خواهد شد که در مجموع موجب ایجاد مشکلي 

براي مردم نمي شود . 
یکي دیگر از مواردي که در تغییر واحد پول ملي مورد توجه 
جدید  اسکناس هاي  چاپ  براي  شده  اعمال  تغییرات  است، 
خواهد بود که نسبت به اسکناس هاي فعلي یک صفر کمتر 
کرده  اعام  مرکزي  بانک  پیش تر  که  طور  آن  شد.  خواهد 
چاپ  در  جزیي  اصاحاتي  قانون  شدن  اجرایي  صورت  در 
اسکناس ها اعمال شده و به تدریج وارد چرخه پولي خواهد 
شد بنابراین قرار بر این نیست که با تبدیل ریال به تومان به 

یکباره تمامي اسکناس هاي موجود حذف شوند . 

مردم عجله نکنند  
ريال هنوز تومان نيست ! 

ترقي اقتصـادي: یک کارشـناس صنعت پرداخـت گفت: صنعت 
پرداخـت بـا ورود موبایل پوزهـا بـه بـازار حرکـت پرشـتابي خواهد 

داشـت و اسـتقبال خوبـي از فـروش این دسـتگاه ها خواهد شـد . 
تحـوالت صنعـت پرداخـت ایـن روزهـا شـتاب بیشـتري بـه خود 
گرفتـه و نمایشـگاه الکامـپ امسـال نیـز بـه عقیـده کارشناسـان 
از نظـر فنـي پربارتـر از هـر سـال برگزار شـد کـه  این امـر موید 
رشـد روزافـزون ایـن صنعـت اسـت. از مهمتریـن بخش هایي که 
امـروز در حـوزه پرداخـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه پرداخت هاي 
موبایلـي، فناوري ان اف سـي، اپلیکیشـن هاي پرداخـت و به ویژه 
بحـث کارمـزد ارائه اینگونه خدمات اسـت که در ایـن زمینه ایبنا 
بـا پیمـان طبري معاون فنـاوري اطاعات شـرکت کارت اعتباري 

ایـران کیـش بـه گفتگو پرداختـه کـه در ادامه مـي خوانید . 

در حـال حاضـر هـر کـدام از شـرکت هاي پرداخـت بـا 
اپليکيشـني جداگانـه با همـکاري یک بانک سيسـتم ان 
افـي سـي را راه انـدازي کرده اند، رونـد فعلـي  را چگونه 

ارزیابـي مي کنيـد؟
ایـن رونـد، رونـد درسـتي نیسـت و انحصـار در ایـن بخـش ایجـاد 
شـده اسـت. بانـک مرکـزي بایـد در ایـن زمینـه اقـدام کنـد که در 
حـال انجـام ایـن کار در قالـب سیسـتم هاي مانا و سـهند اسـت. در 
ایـن زمینـه بخشـي از کار محل ذخیره سـازي دیتاي کارت اسـت و 
معمـوال بانک هـا کیـف پـول را جداگانـه انجـام مي دهنـد، ولـي در 
سیسـتم کارت هـاي بانکـي در مانا و سـهند همه یکسـان مي شـود . 

اسـت  ایـن  بخـش  ایـن  در  تمرکـز  ایجـاد  بـراي  کار  بهتریـن 
بـا صـدور  بانـک مرکـزي و شـاپرک بـه عنـوان رگوالتـور  کـه 
دسـتورالعمل هایـي شـرکت هاي پرداخـت را ملـزم بـه پذیـرش 
کارت هـاي سـایر بانک هـا کننـد و ان اف سـي آنهـا سیسـتم هاي 

دیگـر را پشـتیباني کنـد . 
تعـداد تراکنـش هـا از زمـان راه انـدازي سيسـتم ان اف 
سـي تنهـا کمتـر از یک هـزار مـورد بوده اسـت بـه نظر 

شـما علـت عـدم اسـتقبال از این سيسـتم چيسـت؟
ان اف سـي در حال حاضر بیشـتر جنبه نمایشـي دارد. مهم ترین 
اقـدام در حـوزه ان اف سـي فرهنگ سـازي اسـت و بایـد فرهنگ 
اسـتفاده از ان اف سـي جـا بیفتد. بخـش عمده اي از مـردم هنوز 
آگاهـي کامـل در ایـن زمینه ندارنـد و نمي توانند به این سیسـتم 
اعتمـاد کننـد. ضمـن اینکـه بخش عمـده اي از تلفن هـاي همراه 
داراي امـکان ان اف سـي نیسـتند و بایـد اپراتورهـا بـه کمـک 
بیاینـد کـه در ایـن زمینـه کارهـاي خوبـي انجـام داده انـد. بانک 
مرکـزي نیـز باید با همـکاري اپراتورها دسـتورالعملي تدوین کند 

کـه همـه آنها بـه صورت یکسـان عمـل کنند . 
یکـي از بحـث هاي داغ خدمـات پرداخـت الکترونيک در 
حـال حاضر بحـث موبایل پوز اسـت هم موبایل پـوز و هم 
ان اف سـي نسـبت به سـایر خدمـات شـرکت هاي ان اف 
سـي هزینه هـاي متفاوتي بـر دوش شـرکت ها مي گذارد. 
بـه نظر شـما نحـوه ارائـه این خدمـات به چه شـکل باید 

باشـد تا شـرکت ها در ایـن ميان ضـرر نکنند؟
بـه نظـر بنـده اسـتقبال از موبایـل پـوز بسـیار خـوب خواهـد بود و 

همـه شـرکت هاي پرداخـت و بانک هـا بایـد در فروش این دسـتگاه 
هماهنـگ باشـند چرا که این دسـتگاه پرتابل بـوده و هزینه تجهیز، 
نوسـازي و نگهـداري آن باالتر اسـت، بنابراین همه بایـد با هم اتحاد 

داشـته باشـند که دسـتگاه را به مصرف کننده بفروشـند . 
   شـعار مـا ایـن اسـت که هـر ایرانـي مي تواند یـک  mpos  داشـته 
باشـد، چراکـه یـک دسـتگاه  pinpad  سـیار اسـت کـه بخشـي از 
عملیـات بانکـي مي توانـد روي آن انجـام شـود و بـا توجـه بـه 
اینکـه در اقدامـي شایسـته شـاپرک در ارائه مجوز این دسـتگاه ها 

سـخت گیري کـرده اسـت بسـیار امـن خواهـد بود . 
در  و  اسـتقبال خواهـد شـد  دسـتگاه  فـروش  از  کـه  مطمئنـم 
صورتـي کـه دسـتگاه ها فروختـه شـده و رایـگان ارائـه نشـود، 
گیرنـده موبایـل پـوز در نگهـداري آن دغدغـه خواهد داشـت که 
هزینه هـا را بسـیار پاییـن خواهـد آورد. همچنیـن قابلیت هـاي 
دیگـري مي تـوان بـه این دسـتگاه اضافـه کرد که این سـرویس ها 
مي توانـد کمـک  کننده باشـد؛ براي مثـال مي توان سـرویس هاي 
بانکـي انتقـال وجهـي بـه آن اضافـه کرد یـا سـقف تراکنش ها را 
کنتـرل کـرد کـه در این صـورت مشـتري حاضر اسـت بین 350 

تـا 400 هـزار تومـان بـراي خرید ایـن دسـتگاه هزینـه کند . 
از  یکـي  کارمـزد  نظـام  اصـاح  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
چالش هـاي اصلـي نظـام بانکـي و پرداخت اسـت و نظام 
فعلـي کارمـزد هزینه هـاي زیادي را بـه بانک هـا تحميل 
کـرده ،  چـه راهـکار عملـي در ایـن زمينـه پيشـنهاد 

؟ مي کنيـد
آنچه مشـخص اسـت اینکـه کارمزد باید توسـط سـرویس گیرنده 
یعنـي دارنـده و پذیرنـده کارت پرداخـت شـود. چراکـه آنهـا از 
بانـک و پـي اس پـي خدمـات دریافـت مي کننـد و همانطـور که 
همـه بـراي اسـتفاده از خدمـات خودپردازهـا کارمـزد پرداخـت 
مي کننـد، ایـن اتفـاق بایـد در صنعـت پرداخـت نیـز رخ دهـد و 
بـه نظـر من بایـد یک حرکـت جمعي بـراي اصاح نظـام کارمزد 
صـورت گیـرد کـه آغازکننـده ایـن راه باید بانـک مرکزي باشـد . 

اخبار کوتاه
قدرداني وزير صنعت از مديرعامل بانک رفاه

سهماني  دکترمحمدعلي  از  سپاس  لوح  اهداي  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اقتصادي:  ترقي 
مدیرعامل بانک رفاه به دلیل حضور فعال در کارگروه ملي تسهیل و رفع موانع تولید قدرداني کرد.در 
جلسه اي که به همین منظور نهم مردادماه سالجاري و با حضور تني چند از مسئوالن عالي رتبه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن اهداي لوح سپاس وزیر به دکتر سهماني، از حضور و حمایت 
بانک رفاه در عرصه اشتغال و تولید قدرداني و اظهار امیدواري شد حمایت ها و اقدامات فعال بانک 

براي کمک به تولید و توسعه اشتغال در سالجاري نیز در سراسر کشور و در همه استان ها تداوم یابد . 

 3333جايزه در جشنواره حسابهاي قرض الحسنه موسسه ملل
ترقي اقتصادي: موسسه اعتباري ملل در آستانه 30سالگي، جذب سپرده هاي هموطنان گرامي 
را براي شرکت در قرعه کشي حساب هاي پس انداز قرض الحسنه آغاز کرد.سه هزار و 333 جایزه 
نقدي که شامل سه جایزه یک میلیارد ریالي، 30جایزه 100 میلیون ریالي، 300جایزه 10 میلیون 
ریالي، 3000جایزه یک میلیون ریالي و هزاران جایزه نقدي دیگر، بخشي از جوایزي است که به پاس 
30سال همراهي هموطنان در آستانه سي امین سالروز تأسیس موسسه در جشنواره بزرگ حساب 

هاي قرض الحسنه موسسه اعتباري ملل به قید قرعه تقدیم هموطنان خواهد شد. 

نقش کليدي بانک شهر در مديريت شهري
ترقي اقتصادي: معاون مالي و اقتصادي شهرداري شیراز، حمایت هاي بانک شهر را از عوامل موثر در 
توسعه عمراني این کانشهر دانست و بر نقش کلیدي آن در مدیریت شهري تاکید کرد.محمدحسن 
اسدي، گفت: طي چند سال فعالیت بانک شهر، خدمات متفاوتي در مسیر تامین منابع مالي و اقتصادي به 
شهرداري ها ارائه شده است.وي بانک شهر را تحول آفرین و پیشرو توصیف کرد و افزود: بانک شهر امروز 
نقش کلیدي در مدیریت شهري برعهده دارد و حدود 70درصد از سهام این بانک متعلق به هشت کانشهر 

کشور است که هر کدام از این کانشهرها بین 6 تا 10 سهام را در اختیار دارند . 

بازگشايي نماد بانک گردشگري تا قبل از پايان مرداد
ترقي اقتصادي : روابط عمومي بانک گردشگري گفت : نماد معاماتي این بانک «وگردش« که در سال 
1394 در ردیف سه نماد برتر بازار سرمایه از لحاظ سوددهي بود تا قبل از پایان مرداد ماه سال جاري 
بازگشایي خواهد شد.گفتني است با نهایي شدن گزارش حسابرس براي سال مالي 1395/09/30 مجمع 
بانک نیز پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي برگزار مي گردد.الزم به ذکر است صورتهاي مالي حسابرسي 
نشده براي دوره مالي شش ماهه بانک که تا پایان هفته جاري بر روي سایت کدال قرار خواهد گرفت 

توانسته سود مناسبي را نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق نماید . 

همکاري بانک صادرات و صندوق بازنشستگي کشوري  
ترقي اقتصادي : در اولین کنگره مجمع عالي کانون هاي بازنشستگي کشوري، تفاهمنامه  اعطاي 
وام قرض الحسنه به بازنشستگان، بین بانک صادرات ایران و صندوق بازنشستگي کشوري با حضور 
دکتر ربیعي وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دکتر اسامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگي کشوري  
زراعتي مدیرعامل بانک صادرات ایران و جمعي از بازنشستگان کشوري در هتل المپیک تهران امضاء 
شد.همچنین در این کنگره، یوسفیان معاون اعتباري بانک صادرات ایران در خصوص مفاد تفاهمنامه، 
گفت: امسال این بانک در جهت انجام تعهدات اجتماعي خود و در راستاي سیاست هاي دولت و تأکید 
مدیرعامل این بانک اقدام به افزایش وام قرض الحسنه به میزان 2 برابر سال گذشته )یعني 12 هزار 
میلیارد ریال( نموده است که این وام به 300 هزار نفر پرداخت و سقف تسهیات به 40 میلیون 

ریال افزایش یافته است . 

برداشت وجه نقد از خودپردازهاي بانک ملي بدون ملي کارت
ترقي اقتصادي: بانک ملي ایران به منظور افزایش تنوع خدمات قابل ارایه به مشتریان و تکمیل 
کرد. فراهم  را  کارت  ملي  بدون  از خودپردازها،  نقد  وجه  برداشت  امکان  سبد محصوالت خود، 

مشتریان مي توانند با استفاده از این امکان ، به افرادي که ملي کارت یا حتي حساب بانک هاي 
دیگر را نیز ندارند اجازه دهند که از طریق خود پردازهاي بانک ملي ایران پول برداشت کنند.در 
این روش مشتري با انتخاب گزینه برداشت وجه و سپس گزینه «مجوز برداشت به شخص دیگر« 
کدملي و مبلغ مورد نظر خود را وارد کند.پس از تایید کد ملي و مبلغ توسط مشتري دارنده ملي 
کارت،«شناسه 13 رقمي« مجوز برداشت وجه در اختیار وي قرار گرفته و مي تواند با ارسال «کد 
ملي و شناسه 13 رقمي «به افراد دیگر،امکان برداشت مبلغ مورد نظر را حتي براي افراد فاقد 

حساب در شبکه بانکي نیز فراهم کند. 

پاسارگاد فناپ را به بورس مي برد
ترقي اقتصادي: در پي توفیقات مکرر گروه مالي بانک پاسارگاد و نیز پایه گذاري و عرضه سهام 
بنگاه هاي توانمند اقتصادي به جامعه فعاالن عرصه کسب و کار دکتر مجید قاسمي، مدیرعامل 
بانک پاسارگاد عنوان کرد که در نظر دارد سهام شرکت دانش بنیان فناپ )فناوري اطاعات و 
ارتباطات پاسارگاد( را طي ماه هاي آتي برنامه ریزي کرده و براي عرضه در بورس کشور آماده 
فناوري  توانمند در عرصه  نفر همکار  از سه هزار  اختیار داشتن بیش  با در  فناپ  کند.شرکت 
اطاعات و ارتباطات، نه  تنها اعتماد مدیران نظام بانکي و پرداخت الکترونیکي کشور را جذب 
کرده و خدمات خود را به گستره صنعت مالي کشور عرضه مي کند، بلکه با توسعه خدمات خود 
در موضوع زندگي هوشمند، خدماتي در حوزه هاي شهر هوشمند، سازمان هوشمند و شهروند 

هوشمند را نیز پایه ریزي کرده و توسعه داده است.  

پوشش بيمه تکميلي درمان براي مشتريان برتر بانک سامان
ترقي اقتصادي: بانک سامان باهدف ارایه خدمات متمایز و آسودگي خاطر مشتریان برتر، خدمت 
بیمه نامه تکمیلي درمان را عرضه مي کند.مازیار فزوني مدیر بانکداري ویژه و اختصاصي دراین باره 
اظهار داشت: با توجه به نیاز و درخواست هاي مشتریان، بیمه نامه درمان تکمیلي را با شرایط بهتر 
نسبت به سال هاي گذشته ارائه خواهیم کرد.وي افزود: بر اساس این بیمه نامه، به درخواست مشتري 
با  بیمه سامان  درماني شرکت  پوشش  نیز تحت  فرزندان  و  آنها شامل همسر  اعضاي خانواده  برتر 

بیشترین تعهدات قرار مي گیرند . 
   

بانک صنعت و معدن پيشران در توسعه صنعتي کشور است
شوراي  مجلس  محاسبات  و  برنامه،بودجه  کمیسیون  رئیس  نایب  قوامي،  :هادي  اقتصادي  ترقي 
اسامي در خصوص تاثیر عملکرد بانک صنعت و معدن بر ایجاد اشتغال کشور گفت: اقدامات بانک 
صنعت و معدن در اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي درنقاط مختلف کشور خصوصا در مناطق محروم 
بسیار تاثیرگذار بوده است.وي  افزود: اگر بانک ها بتوانند رویکرد و نگاه بانک توسعه اي صنعت و 
معدن را مد نظر داشته باشند و به ایجاد صنایع پایه اي متناسب با مزیت ها در هر نقطه اي از کشور 

بپردازند، رونق تولید و رشد اقتصادي را شاهد خواهیم بود . 

آيين بهره برداري از اتوبوس هاي شهري تهران با حمايت بانک تجارت
نوسازي  قالب طرح  در  اتوبوس هاي شهري  از  بهره برداري  مراسم  اقتصادي:  ترقي 
انعقاد  از  شد.پس  برگزار  تجارت  بانک  حمایت  با  تهران  شهر  اتوبوسراني  ناوگان 
تفاهمنامه همکاري بانک تجارت با شرکت واحد اتوبوسراني تهران به منظور اعطاي 
200 فقره تسهیات فروش اقساطي اتوبوس، ظهر دوشنبه دوم مرداد ماه آیین آغاز 
است،  شد.گفتني  برگزار  تهران  شهردار  قالیباف  حضور  با  طرح  این  از  بهره برداري 
بانک تجارت اواسط تیرماه سال جاري با شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و دو 
شرکت بهره بردار این سازمان تفاهمنامه اعطاي 200 فقره تسهیات فروش اقساطي 

اتوبوس امضا کرده است. 

امضاي تفاهمنامه همکاري ميان بانک ملت و بيمه البرز
ترقي اقتصادي : بانک ملت و شرکت بیمه البرز با هدف ارتقاي سطح همکاري هاي 
متقابل و افزایش مراودات بانکي، تفاهمنامه همکاري امضا کردند.در این تفاهمنامه که 
تاجدار  رسول  سید  و  ملت  بانک  مدیرعامل  آثار  فیض  اخاقي  هادي  دکتر  امضاي  به 
مدیرعامل شرکت بیمه البرز رسیده، ارتقاي سطح همکاري هاي متقابل و مراودات بانکي 
ارائه  از طریق تمرکز بخشي از حساب هاي شرکت و گسترش بسترهاي مناسب براي 
قرار گرفته است.بر  تاکید  بیمه اي و سرمایه گذاري مشترک مورد  تسهیات، خدمات 
اساس این گزارش، بانک ملت در قالب این تفاهمنامه انواع خدمات بانکي شامل خدمات 
خرد و خدمات ویژه بانکداري الکترونیک، خدمات اعتباري، خدمات تامین سرمایه و ... را 

به شرکت بیمه البرز ارائه خواهد داد . 

ترقــي اقتصــادي: مدیرعامــل بانــک توســعه 
تعــاون کشــور بــا اشــاره بــه تفاهــم ایــن بانــک 
بــا وزارت علــوم بــراي پرداخت تســهیات قرض 
ــه دانشــجویان دکتــري غیربورســیه  الحســنه ب
ــداي  ــرد: از ابت ــوان ک ــي عن ــگاه هاي دولت دانش
تیرمــاه و آغــاز ایــن طــرح تاکنــون حــدود 300 
دانشــجو از ایــن تســهیات برخــوردار شــده انــد. 

حجــت اهلل مهدیــان در نشســت خبــري عنــوان 
ــت  ــک در حمای ــه بان ــرد: ســال گذشــته رتب ک
ــک رقمــي  ــاي کوچــک و متوســط ت از بنگاه ه
بــود و از ایــن حیــث جــزو 10 بانــک اول 
کشــور بودیــم. مــا بانکــي هســتیم کــه عمــده 
ــگاه هــاي کوچــک و  ــن بن ــا همی ــان م مخاطب
متوســط هســتند و بایــد 70درصــد تســهیات 

ــي هــا پرداخــت شــود.   ــه تعاون ــا ب م
ــاه  ــي 4 م ــاري ط ــال ج ــه داد: در س وي ادام
ــوم در  ــا وزارت عل ــه اي ب ــم نام ــته تفاه گذش
ــاه  ــدوق رف ــهیات صن ــه تس ــا ارای ــاط ب ارتب
دانشــجویي منعقــد شــد کــه براســاس آن قــرار 
اســت بــه حــدود 40هــزار دانشــجوي دکتــراي 
غیربورســیه دانشــگاه هاي دولتــي تســهیاتي در 
قالــب قــرض الحســنه بــه میــزان 2 میلیــون و 

100 هــزار تومــان در هــر ســه مــاه یــک مرتبــه 
پرداخــت شــود. حداکثــر ایــن تســهیات بــراي 
هــر دانشــجو 33 میلیــون و 600 هــزار تومــان 

طــي ســال هــاي تحصیــل اســت . 
ــراي  ــرح ب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب مهدی
ــود،  ــزار مي ش ــور برگ ــه در کش ــتین مرتب نخس
ســاله    4 دوره  ایــن  از  بعــد  کــرد:  اظهــار 
دانشــجویان مــي تواننــد از ابتــداي ســال هفتــم 
دریافــت تســهیات بازپرداخــت آن را آغــاز 
کننــد و طــي 5 ســال پرداخــت ایــن تســهیات 
ــت  ــاط آن در حال ــه اقس ــود ک ــیط مي ش تقس
حداکثــري 700 هــزار تومــان اســت. از ابتــداي 
تیــر مــاه ایــن طــرح آغــاز شــده و حداقــل 300 
نفــر از دانشــجویان ایــن مقطــع در کشــور از آن 

ــد   .  ــده ان ــوردار ش برخ

ــا  ــور ب ــاون کش ــعه تع ــک توس ــل بان مدیرعام
اشــاره بــه طــرح ضربتــي بانــک مرکــزي بــراي 
پرداخــت تســهیات خاطرنشــان کــرد: در 
ــي  ــهیات ازدواج ــت تس ــر پرداخ ــنوات اخی س
بــه  الحســنه  قالــب عقــد قــرض  کــه در 
ــدي  ــا کن ــود، ب ــي ش ــت م ــان پرداخ متقاضی
ــک  ــي بان ــرح ضربت ــود. در ط ــده ب ــه ش مواج
ــن  ــه ای ــتند ک ــف هس ــک مکل ــزي 11 بان مرک
تســهیات را پرداخــت کننــد کــه ســهم بانــک 
مــا 6500 فقــره بــه میــزان 65 میلیــارد تومــان 

ــود .  ــد ب خواه
وي اضافــه کــرد: در حــال حاضــر پرداخــت ایــن 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــاز ش ــهیات آغ تس
طــي آن بتوانیــم ایــن صــف 6500 نفــره 

متقاضــي وام ازدواج را بشــکنیم.  

حمايت بانک توسعه تعاون از دانشجويان دکتري
طرح ضربتي براي پرداخت تسهيالت

قرعه کشي سپرده قرض الحسنه بانک انصار
ترقـي اقتصادي:هشـتمین مرحلـه قرعه کشـي سـپرده هـاي قـرض 
الحسـنه پـس انـداز بانـک انصارآغـاز شـد.با صـدور مجـوز برگزاري 
قرعـه کشـي سـپرده هـاي قرض الحسـنه پـس انـداز بانک انصـار از 
سـوي بانک مرکـزي جمهوري اسـامي ایران، هموطنـان مي توانند 
بـراي افتتـاح سـپرده و یا  افزایـش موجودي جهت شـرکت در قرعه 
کشـي، برخـورداري از اجـر معنـوي و صدهـا هـزار جایـزه به شـعب 
سراسرکشـور مراجعه کنند.قرعه کشـي  سـپرده هاي قرض الحسنه  
پس انداز  بانک انصار در راسـتاي اهتمام به ترویج سـنت پسـندیده 
قـرض الحسـنه در جامعـه و اهـداي پـاداش بـه نیکوکاران و سـپرده 
گـذاران بانـک  انصـار اسـت.مدیرکل روابـط عمومي وتبلیغـات بانک 
انصـار گفـت: جوایـز ایـن مرحلـه شـامل 100 جایـزه هـزار میلیون 
ریالـي ، 108کمـک هزینـه خرید خـودروي داخلي هریـک به ارزش 
250میلیـون ریالـي؛ 118کمـک هزینـه خریدصنایع دسـتي هریک 
بـه ارزش 20 میلیـون ریـال؛ 128کمـک هزینـه سـفر بـه عتبـات 
عالیـات هـر یک بـه ارزش 10میلیـون ریـال و 337138جایزه نقدي 

200هزار ریالي اسـت . 

وضعيت مطلوب بانک سپه 
در بازار بين بانکي

ترقـي اقتصـادي :مدیرعامـل بانک سـپه در جلسـه شـوراي عالي 
مدیـران از تغییـر رویکـرد بانـک از "منابـع محوري" به تـوازن در 
درآمدهـا و هزینه هـا خبـر داد.محمدکاظـم چقازردي با اشـاره به 
اینکـه در نظـام بانکـي کشـور، منابع محوري به شـکل سـنتي در 
محـور عملیـات بانک هـا قـرار دارد؛ گفت: به دنبـال تغییر رویکرد 
بانـک بـه سـمت تعـادل در دارایـي هـا و بدهـي هـا و تـوازن در 
درآمدهـا و هزینـه ها هسـتیم.رئیس هیات مدیره در این مراسـم 
بـا بیـان اینکـه تغییـرات خوبي در بانـک صورت گرفته که منشـأ 
آن نیـروي انسـاني اسـت، افزود: با تـاش و همت همـه کارکنان 
در صـف و سـتاد، بانـک در یـک موقعیـت خـوب و بـا ثبـات قرار 
گرفتـه کـه مرهون نیـروي انسـاني با دانـش و باکفایـت و اجراي 
درسـت برنامـه ها و سیاسـت هاي بانک اسـت.وي گفت: شـاخص 
هـا و عملکـرد مطلـوب بانـک مرهـون برنامه ریـزي صحیح مبني 
بـر شـناخت و مقتضیـات و تـاش و تعهـد مدیـران و کارکنـان 

است .  بانک 

  نتاج : برنامه بانک مرکزي 
براي متنوع   سازي سود علي الحساب

ترقـي اقتصـادي : مدیرعامـل بانـک قوامیـن بـا اشـاره بـه برنامـه 
سـپرده  سـود  نـرخ  شـدن  علي الحسـاب  بـراي  مرکـزي  بانـک 
بانک هـا، گفـت: بانـک مرکـزي بـه دنبـال آن اسـت که هـر بانکي 
بـا توجـه بـه سـاختار مالـي و سـود و زیـان خـودش، نـرخ سـود 
علي الحسـاب خـاص خـود را تعییـن کند.غامحسـن تقـي نّتاج با 
بیـان اینکـه بایـد اعمال نرخ  سـود مصوب بانک مرکزي در شـبکه 
بانکـي مدنظـر قـرار بگیـرد، اظهارداشـت: پـس از آنکـه از اجـراي 
درسـت سـود مصوب توسـط همـه بانک هـا اطمینان حاصل شـد، 
مي تـوان بـراي کاهـش مجـدد نـرخ سـود برنامه  ریـزي کـرد.وي 
افـزود: ایـن توافـق هم تقریبـا صورت گرفتـه و ما منتظر هسـتیم 

بانـک مرکـزي همـه بانک هـا را هماهنـگ کنـد . 

کاهش نرخ سپرده قانوني
 بانک سينا به 11.25 درصد

ترقـي اقتصـادي : نـرخ سـپرده قانوني بانک سـینا به دلیـل عملکرد 
مـورد تاییـد بانـک مرکـزي، بـه 11,25 درصـد کاهـش یافت.بـر 
اسـاس آمـار دریافتـي، بانک مرکـزي به دلیـل پرداخت نکـردن نرخ 
هـاي سـود باالتـر از مصوبـه بانـک مرکـزي و شـوراي پـول و اعتبار 
و همچنیـن عمـل بـه بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل ها، نرخ سـپرده 
قانونـي بانـک سـینا را حـدود دو درصد کاهش داده اسـت.بر اسـاس 
ایـن گـزارش، نـرخ سـپرده قانونـي بانـک ها نـزد بانک مرکـزي هم 
اکنـون 13 درصـد اسـت کـه ایـن رقم بـراي بانک سـینا بـه 11,25 
درصد رسـیده است.آزادسـازي بخشـي از سـپرده قانوني بانک سـینا 
نـزد بانـک مرکزي و بـه تبع آن افزایش منابع این بانک، دسـت آن را 
براي اعطاي تسـهیات بـه متقاضیان و در پي آن افزایش سـودآوري 

بازتر کرده اسـت . 

عملکرد خوب موسسه کوثر
 در پرداخت تسهيالت ازدواج

اسـامي   پژوهش هـاي مجلـس شـوراي  مرکـز  اقتصـادي   ترقـي 
عملکـرد نظـام بانکـي در پرداخـت وام ازدواج را مـورد بررسـي قـرار 
آینـده  تجـارت،  هـاي  بانـک  مجلـس،  پژوهش هـاي  داد.مرکـز 
گردشـگري، کشـاورزي، مؤسسـه اعتبـاري کوثـر، بانک سـپه و رفاه 
کارگـران در اعطـاي تسـهیات قـرض الحسـنه ازدواج 10 میلیـون 
تومانـي بـه هریـک از زوجیـن عملکـرد خوبـي داشته اند.موسسـه 
اعتبـاري کوثـر از سـال 1394 کـه بـه سـامانه ازدواج بانـک مرکزي 
متصـل شـد تا کنون تعـداد 985/3 فقـره تسـهیات ازدواج به مبلغ 
بـه زوجیـن در شـعب سراسـر کشـور  180/490/000/000ریـال 
پرداخـت نمـوده اسـت که حاکـي از جدیـت این موسسـه در کمک 

بـه امـر ازدواج جوانـان مـي باشـد  .  

خدمات بانک دي براي پرداخت قبوض
    ترقـي اقتصادي :سـامانه همبانک  )USSD(  بانـک دي، با کد 766#* 
راه انـدازي شـد و تمامـي دارنـدگان کارت هـاي بانکـي عضـو شـتاب 
مي تواننـد با شـماره گیري کد #766* از طریـق تلفن همراه )خطوط 
همراه اول و ایرانسـل( از خدمـات همبانک دي نظیر پرداخت قبوض 
خدماتـي، خریـد شـارژ تلفـن همـراه و پرداخـت قبـوض جرایـم 
رانندگـي اسـتفاده کنند.بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـاني بازارهاي 
مالي)ایسـتانیوز(، مشـتریان ایـن بانک قـادر خواهند بود با اسـتفاده 
از "شـماره دي کارت و رمـز دوم آن" یـا "رمـز همبانـک" از خدمـات 
گسـترده تري از جملـه اعـام موجودي و انتقال وجه بهره مند شـوند.
مشـتریان مي تواننـد بـراي دریافـت رمـز همبانـک به یکي از شـعب 
بانـک دي مراجعـه کننـد. پـاره اي از خدمـات عمومـي همبانک دي 
ماننـد دریافـت شـبا و اطاعـات شـعب بانـک، بـدون نیـاز بـه رمـز  
در دسـترس کاربـران قـرار دارد. تنظیـم زبـان این سـامانه )فارسـي  
انگلیسـي و فارسـي با حروف التین( توسـط کاربر امکان پذیر اسـت . 

ايران زمين جشنواره بازي آنالين راه انداخت
ترقـي اقتصـادي :بانـک ایـران زمیـن اولیـن دوره جشـنواره بـازي 
آنایـن "نگهبـان جنـگل" را با رویکـرد حفاظت از جنگلهـا و محیط 

زیسـت از 12 مـرداد مصـادف بـا شـب والدت امـام رضـا )ع(، لغایت 
31مـرداد برگـزار مي کند.هدف و اسـتراتژي بازي جنـگ نمادین در 
برابر وسـایلي اسـت که باعث نابـودي جنگلها و از بیـن رفتن محیط 
زیسـت کشـور عزیزمـان #ایران_زمین مي شوند.شـرایط شـرکت در 
ایـن بـازي به ایـن صورت اسـت که شـرکت کنندگان باید مشـتري 

بانـک ایـران زمیـن و عضو باشـگاه این بانک باشـند  . 

اعتبارِ باالي بانک مهر اقتصاد نزد مردم
ترقـي اقتصادي :معاونین پشـتیباني و مهندسـي، امـور مناطق و فن 
آوري اطاعـات و ارتباطات بانک مهر اقتصاد از شـعب شـرق اسـتان 
تهـران بازدیـد کردند.جـواد حاجـي مزدارانـي - معاون امـور مناطق 
بانـک - در ایـن بازدیدها ضمـن تقدیر از همکاران، گفـت: بانک مهر 
اقتصـاد توانسـته اسـت با ارائـه محصوالت متنـوع و متناسـب با نیاز 
اقشـار مختلـف جامعـه، مـورد مقبولیـت عموم مـردم قرارگیـرد و از 
اعتبـارِ باالیـي نزد افـکار عمومي برخـوردار باشـد.معاون امور مناطق 
بـر ضرورت اسـتفاده بهینه از ظرفیـت هاي داخلي بانـک تاکید کرد 
و ابـراز داشـت: مـي تـوان بـا افزایـش خدمات خلـق ارزش کـرد لذا 
بایـد نـگاه اقتصادي به کارها داشـته باشـیم و براي انجـام هر اقدامي 

صرفـه و صـاح ذینفعان را مقـدم بدانیم . 

حمايت بانک پارسيان ازطرح هاي نفت وگاز
ترقـي اقتصـادي :بـا افتتـاح شـعبه میـدان شـهداي اهـواز بانـک 
پارسـیان، کـه بـا حضـور مسـوولین، اهالي کسـب و پیشـه اهـواز، و 
دکتـر پرویزیـان مدیرعامل بانک پارسـیان برگزار شـد، تعداد شـعب 
بانک پارسـیان به 311 شـعبه رسـید.مهندس خسـرواني عضو هیات 
مدیره بانک پارسـیان با اشـاره به مشـارکت بانک پارسـیان در تولید 
و صنعـت افـزود: سـرمایه گـذاري پارسـیان بـراي تامیـن مالي طرح 
هـاي نفـت وگاز و صنایـع مختلـف را در دسـتور کار قـرار داده ایـم 
و سـرمایه گـذاري هایـي در میادیـن نفـت وگاز آزادگان در سـال 
هـاي اخیـر انجـام داده ایـم کـه به تولید کشـور کمک کرده اسـت و 
پارسـیان همچنـان تامیـن مالي در طـرح هاي صنعتـي و نفت وگاز 
را بـه عنـوان یکـي از برنامـه هاي اصلي خـود پیگیري خواهـد کرد  . 

حرکت بانک مسکن بر لبه تکنولوژي
ترقـي اقتصـادي : حرکـت بانـک مسـکن بر لبـه تکنولوژي سـبب 
شـده تحـت تاثیـر اسـتفاده از ابزارهـاي متنـوع فنـاوري اطاعات 
مسـکن  بانـک  در  مشـتریان  انـواع  بـه  آسـان  و  روان  خدمـات 
ارایـه شـود. محمدهاشـم بـت شـکن مدیرعامـل بانک مسـکن در 
مراسـم تودیـع محسـن عزیزي عضو سـابق هیـات مدیـره بانک و 
همچنیـن معارفـه دکتـر محمد علي دهقـان دهنـوي عضو جدید 
هیـات مدیـره گفـت: تخصص،  سـامت کاري و دقت نظر محسـن 
عزیـزي طـي 5/3 سـال حضـور وي در مجموعـه بانـک مسـکن 
منشـاء اقدامـات موثـري در حـوزه آي تـي بانک مسـکن شـد.بت 
شـکن دربـاره اهمیـت حـوزه IT  افـزود: در هـم تنیدگـي فعالیـت 
 هـاي بانکـي بـا حـوزه فنـاوري اطاعـات، زیـاد و گسـترده اسـت 
بـه طـوري کـه در آینـده ،    ITجایگزیـن بانکـداري رودرو در دنیـا 
خواهـد شـد و بـه جـاي نقـش پشـتیبان، خـود بـه کسـب و کار 

مسـتقل بـدل مي  شـود.

کارشناس اقتصادي  
دکتر سيدمحمد هاشمي نژاد
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صنعت
تجارت
و 7

دیدگاه

الیحـه تفکیـک وزارت بازرگانـي شـتاب زده و عجوالنه 
اسـت در حالـي که هیـچ عاملي براي این شـتاب زدگي 
در ایـن موضـوع دیـده نمي شـود. ایـن طـرح                                   کارشـن

اسـي نشـده اسـت. اینکـه بخواهیـم آن را منـوط بـه 
آغـاز کار دولـت کنیـم، امـر درسـتي نیسـت. اگـر قرار 
بـر ایـن تصمیـم بـود، مي شـد از یک سـال پیـش کار 
کارشناسـي را در این بـاره                                    انجـام داد و اظهارنظرهـاي 
مختلـف را جمـع آوري کـرد و یـک تصمیـم عاقانـه 
گرفـت. در نتیجـه تعجیـل، یکي از نقـاط ضعف بزرگ 
ایـن طرح اسـت. بحـث دوم این اسـت که هیـچ گاه در 
طـول ایـن مدت یک کار کارشناسـي نشـد کـه دالیل 
عـدم رضایـت از ایـن ادغـام چـه بـود.  در بسـیاري از 
مـوارد ممکـن اسـت ایـن عـدم رضایـت حاصـل از ادغـام نباشـد. از سـویي سـاختار و آیین نامـه اي بـراي 
ایـن ادغـام تعریـف نشـد و دولت هـا در واگـذاري بخشـي از ماموریت خود عملکـرد درسـت و قابل قبولي 
نداشـتند. بنابرایـن با جدا شـدن وزارت خانه تمام مسـائل حل نمي شـود. سـوم اینکـه انتزاع، ما را                                 6 سـال 
بـه عقـب بازمي گردانـد و دقیقـا تمام مطالب و مسـائل و مشـکاتي کـه آن زمان مطرح شـد و دلیل ادغام 
بـود دوبـاره زنـده مي      شـود                                    و ایـن نـه بـراي نظـام خـوب اسـت و نـه بـراي دولـت.  عقب گردي اسـت که 
همـه در آن متضـرر خواهـد شـد .  مطلـب آخـر این اسـت کـه وزارت خانه صمت سـنگین شـده، در حالي 
کـه                                    بخـش عمـده اي از آن مي      توانـد واگـذار شـود. بـه عنوان مثال نیازي نیسـت سـازمان توسـعه تجارت 
بـا وجـود اتـاق بازرگانـي فعـال باشـد. در کجاي دنیـا این سـازمان وجـود دارد؟ مي      تـوان اختیـارات آن را 
واگـذار کـرد و بـه بخـش خصوصي داد. تا کي سـازمان توسـعه تجـارت مي      خواهد هیئت هـاي بازرگاني را 
مدیریـت و اعـزام کنـد؟ هنگامي کـه                                    وزارت خانه اي در ایـن کارهاي ریز خود را دخالت مي      دهد، مسـلما از 
راهبردهـا و اسـتراتژي ها بازمي      مانـد و ایـن نارضایتي بـه وجود مي      آید. چرا تنظیم بـازار به بخش خصوصي 
واگـذار نمي شـود؟ در یـک برهـه زمانـي در کشـور سـازماني بـه نـام قند و شـکر کشـور وجود داشـت. اما 
منحـل شـد و االن مشـکلي در موضـوع قند وشـکر در کشـور وجود نـدارد. باید تنظیـم بـازار را رها کنیم. 
ایـن مـوارد خـرد دوررفـت و هدررفـت سـرمایه ها اسـت. اعتقاد مـن بر این اسـت که کار منطقـي و علمي 
روي سـاختارها شـکل نگرفتـه اسـت .  اتفاقا باید برخـي از نهادها و دسـتگاه ها نیز در ایـن وزارت خانه ادغام 
شـوند. چـرا گمـرک نبایـد به ایـن وزارت خانه ملحق شـود؟ مگر این دسـتگاه ها در یک خانواده نیسـتند و 
یـک مسـیر کاري ندارنـد؟ در نتیجـه تـا زماني که درباره این سـاختارها، درسـت و منطقـي تصمیم گیري                                    
نشـود ایـن تفکیـک و تجمیع ها به نظر من اشـتباه اسـت.                                 در کشـور معمـوال آن نهادي که مسـئول تغییر 
سـاختار اسـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزي اسـت. ایـن سـازمان مطالعاتـي را انجام مي      دهـد. تجارب 
کشـورهاي دیگـر را مورد بررسـي قـرار مي      دهد. صاحب نظـران در خصوص تغییر سـاختارها  نظر مي      دهند 
و پیشـنهادي را مطـرح مي      کننـد. پیشـنهاد در مجلـس چکـش کاري و تبدیـل بـه قانـون مي      شـود. اما در 
ادغـام وزارت خانـه                                   صنعـت، معـدن و تجـارت از ابتـدا این اقدامات انجام نشـده اسـت. به نظر مـن ادغام 6 

سـال پیـش اشـتباه بـود و این تفکیـک هم اگـر بخواهد انجام شـود، اشـتباه تر از آن اسـت . 

شتاب زدگي در تفکيک وزارتخانه ها  

ترقـی اقتصـادی: گـزارش عملکـرد تجـاري کشـور در چهار ماه  نخسـت 
سـال 1396 از کاهـش ارزش صـادرات و البتـه منفـي شـدن تـراز تجـاري 

حکایـت دارد . 
بـر اسـاس آنچـه در گزارش گمـرک از وضعیـت مبادالت تجاري کشـور 
در بـازه زمانـي چهـار ماهـه نخسـت سـال جـاري آمـده اسـت، ارزش 
صـادرات از 14 میلیـارد و 879 میلیـون دالر در سـال 1395 بـه 13 
میلیـارد و 459 میلیـون دالر کاهـش یافتـه و ارزش واردات نیـز از 12 
میلیـارد و 756 میلیـون دالر در مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه 15 
میلیـارد و 813 میلیـون دالر در سـال جـاري افزایـش پیدا کرده اسـت. 
در ایـن صـورت، تـراز تجاري کشـور نیز منفي 2 میلیـارد و 354 میلیون 

دالر بـرآورد  مي شـود . 
محسـن بهرامـي ارض اقـدس، رییس کمیسـیون تسـهیل تجارت و توسـعه 
صـادرات اتاق تهران در ریشـه یابي چرایي منفي شـدن تراز تجاري، بخشـي 
را مربـوط بـه کاهـش متوسـط ارزش صـادرات و افزایـش متوسـط واردات 
مي دانـد. بهرامـي بـا اشـاره بـه کاهش قیمـت صادراتـي کاالهـاي ایراني در 
هـر تـن بـه کمتر از 350 دالر و افزایش متوسـط قیمت کاالهـاي وارداتي به 
حـدود 1400 دالر در هـر تـن، گفـت: به نظر  مي رسـد ریشـه اصلي کاهش 
صـادرات را بایـد در تاخیـر اعمـال سیاسـت تک نرخـي شـدن ارز و تعدیـل 
نـرخ ارز متناسـب با نـرخ تورم جسـت وجو کـرد. در واقع، هزینه تمام شـده 
کاالهـاي تولیـدي داخلي بیش از نـرخ تورم افزایش یافتـه، در حالي که نرخ 
کاالهـاي صادراتـي ایـران در بازارهاي جهاني، متناسـب با نرخ تـورم داخلي 
افزایـش نیافتـه اسـت. بلکه بـه دلیل پایین بودن نرخ تورم، نسـبت به سـال 

گذشـته ارزان تر هـم به فروش رفته اسـت . 
   او بـا بیـان اینکه حدود 51 درصد صادرات غیرنفتي کشـور شـامل میعانات 
گازي و محصـوالت پتروشـیمي اسـت، افـزود: ایـن محصـوالت در بازارهاي 
جهانـي بـا کاهـش قیمـت مواجـه شـده و از آن سـو نـرخ ارز نیـز تقریبـا با 
ثبـات نسـبي مواجه بوده اسـت. تثبیت نـرخ ارز، یکـي از عوامـل اثرگذار در 
کاهـش تـوان رقابتي تولیـدات داخلـي و محصـوالت صادراتـي در بازار هاي 

است .  جهاني 
   رییس کمیسـیون تسـهیل تجارت و توسـعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: 
به دلیل حل نشـدن مشـکات بانکـي، صادرکنندگان هنوز قـادر به دریافت 
ارز حاصـل از صـادرات خود از طریق شـبکه بانکي و با هزینه پایین نیسـتند 
و ایـن  مي توانـد یکـي از دالیـل کاهش صادرات غیرنفتي باشـد. اما مقایسـه 
آمار صادرات در چهار ماهه نخسـت سـال 1395 با مدت مشـابه سـال قبل  

نشـان دهنده کاهـش صـادرات غیرنفتـي پـس از یک سـالگي برجام اسـت. 
مثبت شـدن تراز تجاري کشـور در سـال گذشـته، بـه این دلیـل رخ داد که 
در ابتـداي لغـو تحریم هـا گرایـش مثبتي در میـان کشـورهاي اروپایي براي 

بهبـود رابطه بـا ایران شـکل گرفت . 
محسـن بهرامـي ارض اقـدس گفـت: هیات هـاي بسـیاري از کشـورهاي 
توسـعه یافته بـه ایـران آمدند و البتـه هیات هایي هـم از ایران به کشـورهاي 
خارجـي سـفر کردنـد. نتیجه آنکـه در مقطعي پـس از اجرایي شـدن برجام 
رشـد سـریع صـادرات غیرنفتـي تحقـق یافـت. چنانکـه، محموله هایـي از 
میعانـات گازي و محصـوالت پتروشـیمي کـه در زمـان اعمـال تحریم هـا به 
فـروش نرفتـه بـود، پـس از توافـق با جامعـه جهاني بـه فروش رفت و رشـد 
چشـمگیري را در صـادرات ایجـاد کـرد     . ایـن عضو هیـات نماینـدگان اتاق 
تهـران، بـار دیگر به دالیل افت صادرات غیرنفتي اشـاره کـرد و گفت: از یک 
سـو انتخـاب ترامـپ و همسـویي برخي جریان هـاي داخلي با سیاسـت هاي 
خصمانـه آمریـکا، و از سـوي دیگـر، چالش هاي سیاسـي- اجتماعـي که در 
مقطـع انتخابـات در ایـران پدیـد آمـد، نگراني هایـي راجـع به تـداوم برجام 
ایجـاد کرد و همین مسـایل سـبب شـد کـه نرخ رشـد مبادالت تجـاري در 
حـوزه صـادرات غیرنفتـي کاهش یابد .  بهرامـي ارض اقدس با اشـاره به اینکه 
سـهم کاالهـاي سـرمایه اي و تجهیزات در اقـام وارداتي افزایش یافته اسـت 
ادامـه داد: بـه ویـژه پـس از برجـام به دلیل رویکـرد مثبت جامعـه جهاني و 
کشـورهاي توسـعه یافته، معامله و فـروش کاالهاي  هایتک به ایـران افزایش 
یافـت و بخشـي از خطـوط تولیـد، تجهیزات و ماشـین آالت پـس از اجرایي 
شـدن برجـام در برنامـه بازسـازي و نوسـازي قـرار گرفـت. به نظر  مي رسـد 
علـت افزایـش قیمـت کاالهـاي وارداتـي ناشـي از آن اسـت کـه کاالهـاي 
مرغوب تري وارد کشـور شـده و افزایش سهم کاالهاي سـرمایه اي، واسطه اي 
و سـرمایه گذاري یکي از نکات مثبت تراز تجاري کشـور محسـوب  مي شـود . 

   او در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه راي هوشـمندانه مـردم بـه رییس جمهور و 
بـا ترکیـب جدیـد کابینه ایـن امیـدواري وجـود دارد که فضاي کسـب وکار 
بهبـود پیـدا کنـد و بـا اعمـال اصاحاتي در نظـام بانکـي، اصاح نـرخ ارز و 
افزایـش فعایـت نمایندگي هـاي سیاسـي ایـران در خـارج از کشـور و البتـه 
ایجـاد معاونـت اقتصـادي در وزارت امـور خارجـه بـار دیگـر شـاهد توسـعه 
صادرات غیرنفتي باشـیم . البته بر کسـي پوشـیده نیسـت که رشد صادرات 
در عیـن حـال، نیازمنـد اجـراي وعده هـاي کامـل دولـت در جهـت کاهش 
هزینه هـاي تولیـد، حفظ تـورم تک رقمي، پرداخـت مشـوق هاي صادراتي و 

توجـه بـه زیربناهاي مـورد نیـاز در بخش صـادرات غیرنفتي اسـت . 

سرگرداني صنعتگران   صنعت بيمه به کدام سمت مي رود  
وقتي بانک مرکزي قانون را اجرا نمي کند!  گسترش بازاريابي شبکه ای در بازار بيمه  

ترقــي اقتصــادي: عــدم اجــراي قانــون 
بازپرداخــت  حــوزه  در  مجلــس  مصــوب 
ــزي در  ــک مرک ــي بان تســهیات ارزي و کوتاه
ــل  ــتور العم ــي و دس ــه اجرائ ــن نام ــاغ آئی اب
ــط  ــي توس ــبه بده ــوه محاس ــه نح ــوط ب مرب
)ح(  بنــد  الحاقیــه  ذیربــط  دســتگاه هاي 
تبصــره4 قانــون بودجــه ســال96 در مــورد 
ــه  ــون بودج ــزء)د( قان ــدگان ج ــتفاده کنن اس
ســال88 ، ایــن روزهــا موجــب ســرگرداني 
از  بســیاري  بــراي  بحــران جــدي  بــروز  و 
ــاالن اقتصــادي کشــور شــده  ــران و فع صنعتگ

است . 
اواخــر دهــه هشــتاد تعــداد قابــل توجهــي پروژه 
ــر  ــم ب ــرایط حاک ــاس ش ــذاري براس ــرمایه گ س
ــتم  ــط سیس ــره ارزي توس ــاب ذخی ــع حس مناب
بانکــي بررســي و بــا توجــه بــه توجیــه اقتصادي 
از محــل مزبــور تصویــب و تامیــن منابــع شــد . 

مذکــور   مصوبــات  ابــاغ  به رغــم  ادامــه  در 
ــره  ــدوق ذخی ــع در صن ــود مناب ــل کمب به دلی
ــک و  ــرکت هاي کوچ ــدود ش ــت مع ارزي، جه
ــري  ــع دیگ ــد مناب ــرر ش ــي، مق ــًا خصوص کام
بــراي طرح هــاي یــاد شــده فراهــم گــردد 
ــال88 در  ــه س ــه بودج ــر در برنام ــن ام ــه ای ک
ــه  ــه ب ــون بودج ــد6 قان ــزء)د( بن ــوب ج چارچ
تصویــب رســید و بانــک صنعــت و معــدن 

ــد .  ــن ش ــل تعیی ــک عام ــوان بان به عن
از آنجائیکــه گــزارش توجیهــي فنــي و اقتصــادي 
طرح هــا بــا شــرایط حســاب ذخیــره ارزي 
تهیــه و بررســي و تائیــد شــده بودنــد تســهیات 
پرداختــي از محــل جدیــد نیــز بــا همان شــرایط 
لحــاظ و بــه آنــان پرداخــت شــد تــا آنجــا کــه 
هــم متولیــان ایــن امــر در بانــک عامــل و هــم 
ــع  ــي مناب ــن جابجائ ــي را از ای ــان تفاوت متقاضی
ــا  ــا ب ــود طرح ه ــن وج ــا ای ــد ب ــور نبودن متص
ــم  ــرایط تحری ــي از ش ــکات ناش ــي مش تمام
ــزات  ــین آالت و تجهی ــد ماش ــم از خری ــا اع ه
تــا حمــل و نقــل آنهــا و ارســال ارز بــراي 
ــراي  ــیار ب ــرات بس ــي تاخی ــندگان خارج فروش
ارســال ارز تــا ورود و نصــب ماشــین آالت و 
ــه  ــوع بیم ــري، موض ــاي باالس ــل هزینه ه تحم
ــام و  ــه انج ــا ب ــد ه ــیاري از واح ــوال و ... بس ام

ــیدند .  ــدازي رس ــي راه ان حت
در فاصلــه ســال هایي کــه طرح هــا در حــال 
ــت  ــر شــرایط وق ــود بناب ــدازي ب ســاخت و راه ان
کشــور نــرخ تســعیر ارز بــه چنــد برابــر افزایــش 
ــود  ــار کمب ــال کشــور دچ ــن ح ــت و در عی یاف
ادامــه  نیــز شــد و در  ارزي  شــدید منابــع 
ــاز پرداخــت ایــن تســهیات  زمــان سررســید ب
فــرا رســید و سیســتم بانکــي از تســهیات 
گیرنــدگان طلــب پرداخــت ارزي اقســاط را 
مــي نمــود کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه شــرایط 
ــن  ــر ممک ــران غی ــراي صنعتگ ــه ب ــش گفت پی
بــود و به رغــم اینکــه نظــر کارشناســي سیســتم 
بانکــي از غیــر ممکــن بــودن پرداخــت اقســاط 
ــفانه  ــا متاس ــرد ام ــت مي ک ــورت ارز حکای بص
ــب پرداخــت  ــراي آنهــا طل سیاســت تکلیفــي ب
اقســاط بــه ارز از بدهــکاران بــود کــه ایــن امــر 
دچــار  را  ارزي  تســهیات گیرندگان  تمامــي 
ــه نحــوي کــه بســیاري  بحــران جــدي نمــود ب
از آنــان یــا از ادامــه طــرح و یــا تولیــد بازماندنــد . 
در نهایــت صنعتگــران چــاره را متوســل شــدن 
ــدد  ــات متع ــا مراجع ــد و ب ــذار دیدن ــه قانون گ ب
مشــکات خــود را بــه اطــاع نماینــدگان 
مجلــس رســاندند کــه منجــر بــه تصویــب 
مــاده20 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر 

و ارتقــاي نظــام مالــي کشــور شــد امــا متاســفانه 
بــه هنــگام وضــع قانــون توجــه الزم بــه تمامــي 
ــع ارزي نشــد و تعــداد  اســتفاده کننــدگان مناب
قابــل توجهــي از آنــان )از جملــه اســتفاده 
کننــدگان از منابــع جــزء )د( بنــد 6 قانــون 
ــون  ــره مشــمولین قان بودجــه ســال 88( در زم

ــد .  ــرار نگرفتن ق
از آنجــا کــه اساســاً مطابــق قوانیــن و مقــررات 
هیچ گونــه تفــاوت و یــا ترجیحــي در بیــن 
ــن  ــراض ای ــورد اعت ــر م ــن ام ــود ای ــع نب صنای
ــا توجــه  دســته از صنعتگــران قــرار گرفــت و ب
ــول 44،20،19   ــا اص ــر ب ــن ام ــرت ای ــه مغای ب
ــض  ــدم تبعی ــوص ع ــي در خص ــون اساس قان
بیــن آحــاد ملــت بــدون دلیــل قانونــي موضــوع 
ــس  ــت مجل ــدگان و ریاس ــه نماین ــورد توج م
ــان  ــت و در پای ــرار گرف ــان ق ــوراي نگهب و ش
الحاقیــه  به موجــب  قضیــه  ایــن  ســال95 
بودجــه ســال  قانــون  تبصــره 4  )ح(  بنــد 
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 20 قان ــه م 96 ب
از  اســتفاده کنندگان  و  برطــرف  رقابت پذیــر 
ایــن منابــع نیــز مشــمول مزایــاي مــاده قانونــي 

ــد .  ــرار گرفتن ــور ق مزب
امـا از آنجائیکه قانـون مذکور جهت اجـرا نیاز به 
آئیـن نامه اجرائي داشـت مجلس بـه دولت اجازه 
و اختیـار داد کـه بـا توجـه بـه شـرایط یاد شـده 
در قانـون نسـبت بـه تصویـب آئین نامـه اجرائي 
اقـدام نمایـد )توجه به شـرایط مذکـور در قانون 
مویـد توجـه دقیق مجلـس به شـرایط در هنگام 
اسـتفاده از منابـع مذکور توسـط صنعتگران بوده 
اسـت( بدیهـي اسـت کـه باتوجـه وضـع قانون و 
الحاقیـه مذکـور که بـه تائید شـوراي نگهبان نیز 
رسـیده بـود مشـمولین مقـررات انتظـار اجـراي 
آن را از دسـتگاه هاي اجرائـي داشـتند متاسـفانه 
نـه تنهـا مجریـان قانون بـه وظایـف قانوني خود 
بـراي اجراي مقـررات خصوصاً در مورد اسـتفاده 
کننـدگان از منابـع جزء) د( بنـد 6 قانون بودجه 
سـال 88 عمـل نکرده انـد بلکـه تمامـي تـاش 
دهنـد  نشـان  کـه  گرفته انـد  کار  بـه  را  خـود 
مجلـس و شـوراي نگهبـان توجـه و دقـت الزم 
را در امـر قانون گـذاري معمـول نداشـته و خاف 

مصلحـت دولـت عمل کرده اسـت . 
دلیــل ایــن مخالفــت هــم ایــن بــود کــه بانــک 
مرکــزي معتقــد بــود از آنجــا کــه منابــع 
جــزء)د( بنــد 6 قانــون، منابــع ارزي بانــک 
ایــن  مرکــزي محســوب مي گــردد اجــراي 
ــراز  ــري ت ــار کس ــزي را دچ ــک مرک ــون بان قان
ــق  ــس ح ــن مجل ــد بنابرای ــاب ها مي کن در حس
ــد  ــي را وضــع نمای ــن مقررات ــه چنی نداشــته ک
)ایــن امــر در نامــه ریاســت کل محتــرم بانــک 
مرکــزي بعنــوان آقــاي جهانگیــري معــاون اول 
ــده اســت،  ــه صراحــت آم ــوري ب ریاســت جمه
ــاي  ــروه ه ــي جلســات کارگ ــن در تمام همچنی
اقتصــادي دولــت و کارگــروه متشــکله بیــن 
نماینــدگان مجلــس و اتــاق بازرگانــي بــه عنــوان 
نماینــده بخــش خصوصــي، توســط نماینــدگان 

دولــت اظهــار مي گــردد (.
الزم بــه توضیــح اســت برابــر مقــررات، مجلــس 
حــق دارد کــه هنــگام تصویــب الیحــه بودجــه 
ــح کشــور  ــر اســاس مصال ــت ب پیشــنهادي دول
ــب  ــدام و حس ــي در آن اق ــه تغییرات ــبت ب نس
ــز  ــع آن نی ــن مناب ــوه تامی ــررات نح ــان مق هم
ــه  ــي ک ــا زمان ــاً ت ــردد و اساس ــخص مي گ مش
بودجــه  ردیف هــاي  مالــي  منابــع  تکلیــف 
ــان  ــوراي نگهب ــردد ش ــخص نگ ــي مش تصویب
آن را تائیــد نمي نمایــد بنابرایــن ایــراد وارده 

ــزي  ــک مرک ــه بان در نام
یــک ایــراد غیرکارشناســي 

دخالــت  حــدودي  تــا  و 
ــوزه  ــي در ح ــتگاه هاي اجرائ دس
شــوراي  و  مجلــس  اختیــارات 
نگهبــان اســت کــه ایــن یــک امــر 
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــي اســت ک بدیع

است . 
دســتگاه هاي  اینکــه  به رغــم 
ــد  ــه نمي توانن ــد ک ــي مي دانن اجرائ

ــس  ــن مصــوب مجل ــراي قوانی از اج
خــودداري نماینــد لکــن متاســفانه 

ــون  ــاغ قان ــاه از اب ــن م ــت چندی ــم گذش به رغ
ــراي آن از  ــت اج ــات الزم را جه ــه، اقدام بودج
جملــه الحــاق بنــد )ح( تبصــره 4 قانــون بودجــه 
ــه  ــي ب ــي اباغ ــه اجرائ ــن نام ــه آئی ســال 96 ب
بانک هــاي عامــل بعمــل نیــاورده انــد )در مــورد 
اســتفاده کننــدگان جــزء)د( قانــون بودجــه 

ــال 88  (. س
ایــن در حالــي اســت کــه بانــک صنعــت و 
معــدن به عنــوان بانــک عامــل پــس از تصویــب 
ــال 96  ــداي س ــوق ، در ابت ــره ف ــاق تبص و الح
ــهیات گیرندگان  ــي تس ــه تمام ــه اي ب ــي نام ط
از منابــع اخیــر الذکــر، تنهــا پیــش شــرط 
ایــن  مزایــاي  از  برخــورداري  مشــمولیت 
ــون مصــوب را پرداخــت 25درصــد اقســاط  قان
سررســید شــده تــا تاریــخ 31/3/96 دانســت که 
در پاســخ تســهیات گیرنــدگان اعــام آمادگــي 
کــرده و نســبت بــه پرداخــت آن در ظــرف مدت 

ــد .  ــدام نموده ان ــرر اق مق
امــا بــه هنــگام درخواســت تعییــن تکلیــف براي 
پرداخــت الباقــي بدهي و اعـــام جدول اقســـاط 
ــه  ــل مواج ــک عام ــخ بان ــن پاس ــا ای ــي، ب بده
ــن  ــاغ آئی ــدم اب ــه عـ ــه ب ــا توج ــه ب ــدند ک ش
ــه  ــوط ب ــل مرب ــتور العم ــي و دس ــه اجرائ نام
ــتگاه هاي  ــط دس ــي توس ــبه بده ــوه محاس نح
از  دســته  ایــن  بــا  نمي تواننــد  ذیربــط، 
ــرایط  ــا ش ــرارداد ب ــد ق ــهیات گیرندگان عق تس
فــوق امضــاء نماینــد، ایــن در حالــي اســت کــه 
برابــر مقــررات قانونــي چنانچــه در یــک معاملــه 
یکطــرف قصــد خــود را بــه طــرف دیگــر اعــام 
ــک صنعــت و معــدن  نماینــد )ایجــاب( کــه بان
ــرده اســت و طــرف  ــن ک ــه چنی ــا ارســال نام ب
ــرکت ها  ــه ش ــول( ک ــرد )قب ــر آن را بپذی دیگ
ــن  ــور چنی ــت مذک ــه و پرداخ ــیله نام ــه  وس ب
کــرده انــد، در آن صــورت بیــن دو طــرف عقــد 
ــک از دو  ــودداري هری ــت و خ ــده اس ــع ش واق
طــرف از اجــراي آن خــاف مقــررات محســوب 

مي گــردد . 
ــئولین  ــود مس ــه مي ش ــه ماحظ ــور ک   همانط
ــه  ــن نام ــاغ آئی ــب و اب ــر تصوی ــط در ام ذیرب
اجرائــي و دســتورالعمل نحــوه محاســبه بدهــي 
ــل  ــود عم ــي خ ــف قانون ــه وظای ــا ب ــه تنه ن
نکرده انــد بلکــه بانــک صنعــت و معــدن را 
ــي  ــت حقوق ــل در وضعی ــک عام ــوان بان به عن

نامناســبي قرارداده انــد . 
البتــه دلیــل تصمیــم بانــک در اعــام اجــراي 
قانــون بــه تســهیات گیرنــدگان به لحــاظ 
ــح  ــعه اي کاري صحی ــداري توس ــول بانک اص
ــک  ــه کارشناســان بان ــوده چــرا ک ــي ب و اصول
به درســتي واقفنــد کــه چنانچــه مقــررات 
وضــع شــده در مــورد ایــن دســته از تســهیات 
ــان دچــار  ــدگان اجــرا نگــردد تمامــي آن گیرن
بحــران شــده و عمــًا قــادر بــه فعالیــت 
ــا  ــه تنه ــن ن ــد و ای ــل مي گردن ــوده و تعطی نب

اهــداف بانــک و ســرمایه گــذار را به عنــوان دو 
شــریک در خصــوص تولید و اشـــتغال بــرآورده 
ــات  ــش معوق ــب افزای ــه موج ــد بلک نمي نمای
ــداد  ــاري تع ــک اجب ــک و تمل ــات بان در مطالب
بانــک خواهــد  از طرح هــا توســط  زیــادي 
شــد کــه طبعــاً مشـــکات زیــادي بــراي تــراز 
مالــي بانــک آن هــم در زمانــي کــه بانک هــاي 
ایـــراني بــراي از ســـر گیــري رابطــه بــا 
بانک هــاي بیــن المللــي و اســتفاده از خدمــات 
و خطــوط اعتبــاري آنهــا شــدیداً نیازمنــد 
ــي در  ــن الملل ــتانداردهاي بی ــت اس ــه رعای ب
مــورد فعالیت هــا و حســابداري مالــي خــود بــه 
خصــوص درصــد معوقــات هســتند و از طــرف 
ــکات  ــه مش ــه ب ــدون توج ــر ب ــن ام ــر ای دیگ
جــدي کشــور در امــر  تولیــد  و اشــتغال اســت 
ــل  ــور تبدی ــن کش ــه درد مزم ــال ها ب ــه س ک

ــده است .  ش
حــال بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور بــا کــدام دلیل 
ــئولین  ــه مس ــت ک ــوان پذیرف ــتدالل مي ت و اس
امــر )بانــک مرکــزي و کارگــروه اقتصــاد دولــت( 
ــته و  ــه داش ــور توج ــدي کش ــکات ج ــه مش ب
ــه در  ــتند ک ــه هس ــتند و متوج ــر هس کان نگ
برابــر مصالــح کان کشــور بایــد از جزئي نگــري و 

تنگ نظــري صرف نظــر نماینــد . 
در خاتمــه تنهــا درخواســت برحــق ایــن دســته 
از صنعتگــران و تولیــد کننــدگان کشــور صرفــاً 
ــاور  ــون اســت و الغیــر  چــرا کــه ب اجــراي قان
ــاي  ــن راه ه ــن از مهم تری ــراي قوانی ــد اج دارن
معضــات  و  مشــکات  از  کشــور  خاصــي 

ــت .   ــود اس موج

چرا تراز تجاري کشور منفي شد؟

آينده صنعت بيمه براي چه کساني است ؟
دیدگاه

بــا شــروع قــرن بیســتم , دور تــازه اي از رقابتهــاي 
ــا کــه  صنعتــي بیــن جوامــع پیشــرفته خصوصــا در اروپ
صنایــع نظامــي و تجهیــزات وابســته بــه آن پیشــرفتهاي 
ــت و  ــکل گرف ــد ش ــت آورده بودن ــري را بدس ــم گی چش
ــاي بلشــویکي و کمونیســتي) شــوروي ســابق ( و  دولته
دولتهــاي غربــي ماننــد انگلیــس و آلمــان و فرانســه نوعي 
مســابقه تســلیحاتي مخفــي و صنعتــي ظاهــري را بوجود 
آوردنــد کــه در نهایــت منجــر بــه دو جنــگ جهانــي اول 
ــد .   ــا1945 ( گردی ــا 1918 (و دوم ) 1939 ت ) 1914 ت

ــراي  ــان ب ــورهاي جه ــي دوم کش ــگ جهان ــس از جن پ
بازســازي اقتصــادي و صنعتــي خــود مجبــور بــه احــداث 
تکمیــل و یــا بازســازي صنایــع خــود شــدند و در ایــن بین 
کشــورهایي کــه درگیــر مســتقیم جنــگ بودنــد مجبور بــه تســریع در تاســیس و یا بــاز ســازي کارخانجات 
از بیــن رفتــه شــدند تــا بتواننــد بــراي مــردم ســرزمین خــود عاوه بــر ایجاد اشــتغال نســبت بــه محرومیت 
زدایــي پــس از جنــگ نیــز دســت بزننــد کــه ایــن کار باعــث پیدایــش شــرایط و خواســته هــاي جدیــد در 
بیــن مــردم مــي گردیــد و اتحادیــه هــاي کارگــري توانســتند مجــددا قــدرت بگیرنــد تــا از حقــوق کارگران 
دفــاع نماینــد کــه در ایــن وضــع یکــي از مهمتریــن مســائل , مربــوط به ایمنــي در حیــن کار بــراي کارگران 
و وجــود مســئولیت بــراي کارفرمایــان در قبــال کارگــران بــود .   کارفرمایــان نیــز بــا احســاس خطــر از وضــع 
بوجــود آمــده و حــوادث مختلفــي از جملــه اعتصــاب و یــا ورشکســتکي و یا وجود شــرایط متفــاوت اقلیمي 
در دنیــا , فعالیتهــاي خــود را بــا خطراتــي همچــون خطــرات ناشــي از اعتصــاب کارگــران و یــا حــوادث 
ناشــي از کار بــراي کارگــران و یــا خطــرات طبیعــي روبــرو دیدینــد کــه در ایــن مــوارد ممکــن بــود کارگران 
ماهــر در هــر کارخانــه و یــا شــرکت در اثــر حــوادث دچــار مشــکات و زیــان گردنــد کــه از آن جملــه , 
فــوت - جــرح - نقــص عضــو و ..... بــراي کارگــران را مــي تــوان برشــمرد کــه هریــک از اینهــا مــي توانســت 
در میــزان تولیــدات اثــر گــذار باشــد و عــاوه بــر آن بــا ادعاهــاي کارگــران هــم روبــرو مــي شــدند تا نســبت 
بــه صدمــات وارده جبــران خســارت نماینــد .   لــذا صاحبــان صنایــع بــزرگ و کوچــک , اعــم از صنایــع 
فــوالد -  نفــت و انــرژي - کشــتي ســازي - خــودور ســازي -کشــاورزي - کارخانجــات وابســته و یــا ســایر 
بنگاههــاي کوچــک و بــزرگ , بــراي حفــظ منافــع خــود کــه شــامل حفظ ســرمایه هاي مــادي و انســاني 
مــي شــد , بیمــه را بعنــوان پشــتیبان اصلــي تمامــي صنایــع در نظــر گرفتــه و بیــش از پیش مــورد توجه 
قــرار دادنــد تــا در صــورت وقــوع حادثــه و زیــان هــاي احتمالــي بتواننــد نســبت بــه جبــران آن از طریــق 
بیمــه اقــدام نماینــد و در ایــن حــال عــاوه بــر حفــظ ســرمایه گــذاري هــاي انجــام شــده در صنایــع از 
ســرمایه هــاي انســاني در صــورت بــروز حادثــه حفاظــت نماینــد و بتواننــد از بیمــه در جبــران خســارت 
وارده بــه کارگــر و یــا در مقابــل خانــواده او اســتفاده نمــوده و پاســخ گــو باشــند لــذا در ایــران از ســال 
1316 بطــور رســمي فعالیــت بیمــه راه انــدازي گردیــد ) بصــورت دولتــي ( و بــا وجــود شــرکتهاي بیمــه 
اي خارجــي و بحــث بیمــه هــاي مســئولیت مدنــي کارفرمــا در قبــال کارگــران پوششــهاي الزم بیمــه اي 
ایجــاد شــد و همچنیــن در بخــش حفــظ  ســرمایه هــاي بنگاههــاي اقتصــادي اعــم از تولیــدي - خدماتي 
و..... , بیمــه هــاي آتــش ســوزي و مهندســي ورود پیــدا نمودنــد و در نهایــت بــا تحــرک صنایــع ایــران , 
جامعــه ایرانــي از حالــت کشــاورزي رو بــه صنعتــي شــدن نهــاد و بــا پیــدا شــدن صنایــع گوناگــون میزان 
نیــاز کارخانجــات و شــرکتها بــه نیــروي کار, بیشــتر گردیــد کــه ایــن امــر باعث رشــد و توســعه اقتصادي 
گردیــد کــه البتــه مــي بایــد یــاد آوري نمــود کــه جنــگ جهانــي دوم اثــرات نامطلوبــي بــر ایران کــه خود 
را بــي طــرف اعــام کــرده بــود گذاشــت لکــن پــس از جنــگ و ملــي شــدن صنعــت نفــت در ایــران و 
حضــور بیشــتر شــرکتهاي بیمــه اي خارجــي در کشــور و تاســیس بیمــه مرکــزي در ایران , رشــد صنعت 
بیمــه رو بــه  افزایــش گذاشــت و تــا قبــل از انقــاب اســامي در ســال 1357 ایــن صنعــت داراي نموداري 
رو بــه رشــد داشــت امــا بــا پیــروزي انقــاب و ملــي شــدن صنعــت بیمــه کلیــه شــرکتهاي خارجــي لغــو 
فعالیــت شــدند و تنهــا شــرکتهاي بیمــه اي داخلــي پــس از ادغــام چندیــن بیمــه بــا یکدیگــر در نهایــت 
شــرکتهاي ســهامي بیمــه ایــران - آســیا  - البــرز  و دانــا مجــوز فعالیــت گرفتنــد و ایــن تعــداد کــم باعث 
کنــد شــدن حرکــت توســعه یافتگــي بیمــه گردیــد و اقبــال مــردم بــه بیمــه نیــز کمتــر شــد. امــا بــا 
شــروع دهــه هفتــاد شمســي و شــکل گیــري برنامــه هــاي اقتصــادي 5 ســاله دولــت قدمهــاي مهمــي 
برداشــته شــد تــا جایــي کــه بــا شــروع دهــه 1380 وصــدور مجوزهــاي تاســیس شــرکتهاي خصوصــي 
بیمــه مــي تــوان گفــت کــه انقابــي در صنعــت بیمــه شــکل گرفــت و حضــور جوانــان تحصیلکــرده در 
صنعــت بیمــه و اســتفاده از تجربــه هــاي گذشــته باعــث رشــد و بالندگــي صنعــت بیمــه گردیــد اما خطر 
ناپیدایــي کــه در ایــن صنعــت وجــود دارد روز مرگــي مــي باشــد و در صــورت عــدم توجــه بــه تولیــد 
دانــش بیمــه اي , شــرکتهاي بیمــه قطعــا بــا مشــکل روبــرو خواهنــد شــد و ایــن مســاله بنظــر مي رســد 
صرفــا توســط اشــخاص دخیــل در همیــن صنعــت مــي توانــد بــر طــرف گــردد چــرا کــه در بعضــي از 
مــوارد تعــداد بیشــماري از افــراد صرفــا بــه اســتناد اســتخدام در شــرکت بیمه و یــا فعالیــت در نمایندگي 
بیمــه خــود را فــارغ از اســتفاده از دانــش روز مــي داننــد و برهمیــن اســاس فقــط بــه انجــام امــور محولــه 
تــن داده و هیــچ فعــل و انفعــال علمــي در خــود ویــا در محیــط اطــراف خــود بوجــود نمــي آورنــد تــا 

بتواننــد بیمــه را همــراه بــا علــم روز پــي گیــري نماینــد .  
در حــال حاضــر شــرکتهایي مــي تواننــد در بیمــه موفــق عمــل نماینــد کــه در چنــد بخــش مهــم بتوانند 

بخوبــي اقدامــات خــود را بعمــل آورنــد و از مهــم تریــن ایــن مــوارد مــي تــوان بــه .  
ــه  ــد از طریــق انجــام ایــده پــردازي و اســتفاده از تجرب   - پویایــي علمــي در شــرکتهاي بیمــه مــي توان

کارآزمــوده هــاي ایــن صنعــت شــکل پذیــرد . 
      مشتري مداري در خرد و کان توسط شرکت بیمه .  
  -  حفظ سرمایه هاي انساني خاق و متفکر در سازمان .  

  -  ایجاد اتاق فکر با بهره گیري در همه زمینه ها اعم از اقتصادي - سیاسي -  بیمه اي و ....  
  -  ایجاد یک وحدت رویه کاري میان ارکان سازمان .  

و ....... اشــاره نمــود کــه بــه همــه ایــن مــوارد مــي تــوان مــوارد دیگــري را اضافــه کــرد کــه ممکــن اســت 
تاثیــر گــذار باشــند لکــن از همــه ایــن مســائل مهمتــر , بــراي بقــاء یــک شــرکت بیمه مــي بایــد طرحهاي 
نویــن بیمــه اي را اضافــه نمــود کــه ایــن امــر نشــات گرفتــه از ذهــن افــراد خــاق چــه در بحث ایجــاد بیمه 
هــاي جدیــد و چــه در بحــث روش پرداخــت خســارت و محاســبات آن مــي باشــد چراکــه در حــال حاضــر 
آنچــه کــه از علــم بــرآورد مــي گــردد گــذار از علــم قــرن بیســتم بــه قــرن بیســت و یکــم اســت و در ایــن 
قــرن مــي بایــد پایــه هــاي علــوم جدیــد بــا وســواس خاصــي پــي ریــزي گــردد کــه ایــن امــر در ســطح 
جهــان رو بــه رشــد مــي باشــد و از آن جملــه مــي تــوان بــه بحــث علــوم نانــو تکنولــوژي طــي چنــد ســال 
اخیــر و یــا بانکــداري در کشــورهاي در حــال توســعه به تجــارت الکترونیــک و پــول الکترونیکي اشــاره نمود 
ولــي در بیمــه تقریبــا ســرعت آن در ســطح کشــورهاي مختلــف بــا ســرعتهاي کــم و زیــاد روبرو مي باشــد 
ماننــد کشــور هنــد بــا ســرعت بیشــتر و در پاکســتان و ســریانکا بــا ســرعت کمتــر و در ایــران در حــال 
رشــد نــه بــا ســرعت کــم و نــه بــا ســرعت بــاال بلکــه در بعضي از رشــته هــا ماننــد بیمه هــاي عمر ســرعت 
مناســبتر از ســایر بیمــه مــي باشــد و در بعضــي از مــوارد ماننــد بیمــه هــاي مســئولیت ســرعت کمتــر مي 
باشــد چــرا کــه در بیمــه هایــي ماننــد مســئولیت هنــوز بعضــي از مفاهیــم در قالــب خــود بدرســتي مــورد 
اســتفاده قــرار نگرفتــه و در بیــن نماینــدگان بیمــه و یــا حتــي کارشناســان شــرکتهاي بیمه بطور مشــخص 
جــا نیفتــاده و بلکــه تعبیــر اشــتباه در میــان عامــه وجــود دارد کــه بــراي ایــن مهــم و درک صحیــح از بیمه 

هــاي مســئولیت مــي بایــد شــرکتهاي بیمــه تاش بیشــتري نماینــد .  
لــذا بنظــر نویســنده مقالــه , از آنجایــي کــه کمــي بــا رشــته مســئولیت مدنــي آشــنایي داشــته و خــود 
ــه  ــران احتیــاج ب ــرار داده اســت, نیازهــاي کارفرمایــي و کارگــري در ای را همــواره درصــدد یادگیــري ق
تغیراتــي جــدي داشــته و از آنجایــي کــه حتــي بعضــي از کارفرمایــان بــا داشــتن بیمــه نامــه مســئولیت 
مدنــي کارفرمــا در قبــال کارکنــان مــي پندارنــد کــه کلیــه تعهــدات خــود را چــه در صــورت قصــور و چه 
در صــورت تقصیــر مــي بایــد از شــرکت بیمــه خســارت دریافــت نماینــد و همچنیــن بعضــي از راي هــاي 
صــادره توســط دادگاههــا کــه منجــر بــه پرداخــت خســارت بــه زیاندیــده و یــا زیاندیــدگان گردیــده کــه 
اساســا هیچگونــه قصــوري توســط بیمــه گــذار وجــود نداشــته ولــي بــا اینحــال شــرکتهاي بیمــه بــه 
دلیــل وجــود راي دادگاه مجبــور بــه جبــران خســارت شــده انــد اقــدام شــده . لــذا مــي طلبــد تــا در 
ایــن خصــوص تحــرک بیشــتري صــورت پذیــرد و ایــن مســاله صرفــا بــا ایجــاد طرحهــاي نوین بیمــه اي 
امــکان پذیــر خواهــد بــود و جوانــان عاقــه منــد در ایــن بخــش مــي تواننــد بــا اتــکا بــه تجربــه قدمــا و 
بهــره گیــري از دانــش روز و اســتفاده از ابــزار ارتبــاط جمعــي کــه در طــي دو دهــه گذشــته بــه ســرعت 
جــاي خــود را بیــن مــردم بــاز کــرده و میــزان دانــش افزایــي ســرعت بیشــتري پیــدا کــرده , نســبت بــه 
بهــره گیــري از آن اقــدام و دانــش و تجربــه را تلفیــق نمــوده و بــا اســتفاده از دانــش آکادمیــک و تجربــي 
راه را بــراي ورود فرضیــه هــاي جدیــد علمــي و بــه اشــتراک گذاشــتن و تبدیــل شــدن آن بــه علــم و 
پیشــرفت آن ، بــه بیمــه کمــک نماینــد .لــذا توســعه دانــش بیمــه اي باعــث توســعه رفــاه اقتصــادي و 
تضمیــن تولیــدات و چرخــش چــرخ اقتصــادي خواهــد بــود و ایــن زنجیــره علمــي میســر نمــي گــردد 
مگــر بــا اســتفاده از ذهــن خــاق جوانــان و ایــده پــردازي هــا و اســتفاده از دانــش روز دنیــا در ایــن بخش 
. لــذا آنچــه کــه تولیــد ذهــن باشــد مــي توانــد تاثیــر گــذار تــر از کپــي بــرداري از کشــورهاي دیگر باشــد 
و رشــد در ایــن بخــش صرفــا بــا طــرح ایــده هــاي جدیــد بیمــه اي و بــکار گیــري مســال فنــي و بررســي 
کاربــردي آن در ســطح جامعــه مــي توانــد باعــث شــکوفایي گــردد تــا عــاوه بــر بــکار بــردن مســائل 

دینــي و اقلیمــي بتــوان در مســائل فرهنگــي بیمــه نیــز توســعه یافتــه عمــل نمــود .  
در آخــر آنچــه کــه خاصــه اي از مطالــب مــي بایــد عنــوان گــردد را مــي تــوان بــه دو بخــش تقســیم 
نمــود کــه البتــه هــر کــدام از آن بــه زیــر شــاخه هــاي مختلــف دیگــري نیــز قابلیــت تقســیم دارد لــذا  
اول گــذر از علــوم قــرن بیســتم بــه قــرن جدیــد و دوم اســتفاده از ذهــن خــاق جوانــان بــا ایــده پــردازي 
هــاي نــو بــا  اســتفاده از علــوم جدیــد و شــکل گیــري طرحهــاي نویــن بیمــه اي اشــاره نمــود تــا انشــااهلل 

باعــث ســربلندي کشــور عزیزمــان و رفــاه مــردم ایــران اســامي باشــند .  

ــي یکــي از صنایــع  ــادي : صنعــت بیمــه در حال ــي اقتص ترق
مهــم و تاثیرگــذار در بازار ســرمایه اســت کــه برخي کارشناســان 
بــر ایــن باورنــد بایــد برخــي مشــکات و حواشــي ایــن صنعــت 
حــل شــود و نظارت هــا بــر قراردادهــاي مســتقیم بیمه هــا 

تشــدید گــردد . 
ــي  ــل اعتنای ــانت قاب ــهم و پورس ــه حق الس ــه نام ــروش بیم ف
بــراي نمایندگــي بیمه هــا دارد؛ درآمــدي کــه گاهــا حتــي 
ــاي  ــا از روش ه ــد ت ــه مي کن ــز وسوس ــه را نی ــرکت هاي بیم ش
ــي  ــارد تومان ــزار میلی ــي 5 ه ــردش مال ــهمي از گ ــف س مختل

ــد .  ــه ببرن ــت بیم صنع
ــي  ــا را در بازاریاب ــزي بیمه ه ــه مرک ــا بیم ــن ام ــود ای ــا وج ب
ــطه اي  ــور واس ــدون حض ــه ب ــرارداد بیم ــاد ق ــتقیم و انعق مس
ــرارداد  ــتثناء ق ــوارد اس ــرده و در م ــع ک ــي من ــام نمایندگ ــه ن ب
ــرکت هاي  ــره ش ــات مدی ــت هی ــه موافق ــوط ب ــتقیم را من مس
ــان  ــود همچن ــه مي ش ــه گفت ــال آن ک ــت. ح ــرده اس ــه ک بیم
ــي  ــانت هاي نجوم ــر پورس ــته اند از خی ــا نتوانس ــي بیمه ه برخ

ــد .  ــتقیم بگذرن ــاي مس قرارداده
از ســوي دیگــر بایــد گفــت شــرکت هاي بیمــه اي همــواره 
ــاده تر  ــارت س ــه عب ــا ب ــف ی ــب و تخل ــام تقل ــه ن ــي ب ــا چالش ب
کاهبــرداري از ســوي افــراد مختلــف مواجــه هســتند و دامنــه 
ــزرگ جلــوه دادن خســارت هاي ایجــاد شــده  ایــن تقلب هــا از ب
گرفتــه تــا خســارت هاي کامــا ســاختگي وســیع، موجــب 
مي شــود ســاالنه میلیون هــا تومــان از ســرمایه شــرکت هاي 

ــرود .  ــان ب ــب متخلف ــه جی بیمــه اي خــارج شــده و ب
ــد  ــود در راه رش ــدهاي موج ــي از س ــا یک ــن تخلف ه ــه ای البت
شــرکت هاي بیمــه اي بــه شــمار مــي رود کــه البتــه ایــن تمــام 
ــا چالــش دیگــري نیــز  ماجــرا نیســت و شــرکت هاي بیمــه اي ب
ــال بســط و گســترش فعالیــت  ــوان مث ــه عن مواجــه هســتند. ب
بــراي  را  بازاریابــي شــبکه اي داخلــي زمینــه  شــرکت هاي 
فعالیــت شــرکت هاي هرمــي و شــرکت هاي فاقــد مجــوز فراهــم 
ــده  ــرکت هاي نماین ــي از ش ــه برخ ــوري ک ــه ط ــت؛ ب آورده اس
ــه  ــا ب ــروش بیمه   نامه ه ــي و ف ــه بازاریاب ــبت ب ــرا نس ــه اخی بیم
صــورت شــبکه اي اقــدام کرده انــد کــه ایــن کار عــاوه بــر اینکــه 
بــر خــاف آیــي  نامه هــاي بازاریابــي اســت، از قواعــد و قوانیــن 

قــراردادي بــا بیمــه مرکــزي نیــز خــارج اســت . 
ــل ســامانه  ــد ســال قب ــل بیمــه مرکــزي از چن ــن دلی ــه همی ب
ــز  ــا ری ــرد ت ــدازي ک ــنهاب راه ان ــامانه س ــام س ــه ن ــي را ب آناین
عملکــرد شــرکت هاي بیمــه از نظــر توانایــي مالــي،  فعالیت هــاي 
بیمــه اي و فــروش شــرکت هاي بیمــه اي و نمایندگي هــاي آنهــا 

را تحــت نظــارت بیشــتر خــود قــرار دهــد . 
ــه  ــود؛ ب ــرح مي ش ــه مط ــن زمین ــش هایي در ای ــن رو پرس از ای
ــاي  ــر قرارداده ــارت ب ــاز و کار نظ ــد س ــد دی ــه بای ــوان نمون عن
ــي  ــه چــه صــورت اســت؟ چــه نظارت های ــه ب شــرکت هاي بیم
ــاال منعقــد و انجــام مي شــود؟  ــا ارقــام ب ــر قراردادهایــي کــه ب ب
ــز  ــه اي نی ــرکت هاي بیم ــود ش ــکان دارد خ ــا ام ــه آی ــن ک و ای

دچــار تخلفاتــي شــوند یــا نــه؟
در ایــن زمینــه هــر چنــد برخــي از اعضــاي کمیســیون اقتصادي 
ــه  ــازي ب ــه اي نی ــرکت هاي بیم ــل ش ــران عام ــس و مدی مجل
ــي از  ــل یک ــا مدیرعام ــد ام ــاره نمي بینن ــن ب ــر در ای ــار نظ اظه
شــرکتهاي فعــال در صنعــت بیمــه در گفتگــو بــا تســنیم دربــاره 
نحــوه نظــارت بــر قراردادهــاي شــرکت هاي بیمــه اي و بــه 

ــا  ــد اســت نظارت ه ــاال معتق ــام ب ــا ارق ــاي ب خصــوص قرارداده
ــام  ــورت انج ــه دو ص ــه اي ب ــرکت هاي بیم ــاي ش ــر قرارداده ب
مي شــود کــه یکــي از طریــق بیمــه مرکــزي و دیگــري از داخــل 

ــت .  ــي آنهاس ــاي نظارت ــق واحده ــرکت ها و از طری ــود ش خ
ــراي  ــي و ب ــا درمان ــر قرارداده ــن اگ ــدار همچنی ــه تاج ــه گفت ب
تعــداد افــراد بیــش از 10 هــزار نفــر باشــد بــه صــورت اتوماتیــک 
ــزي  ــه مرک ــا بیم ــرخ ب ــراي دادن ن ــا ب ــد و حتم ــرکت ها بای ش
هماهنــگ مي کننــد تــا شــرکتي نــرخ بي ربطــي را ارایــه نــداده 
باشــد کــه در نهایــت بــه ســامتي افــراد صدمــه نزنــد. امــا بــراي 
ســایر بیمه نامه هــا و حتــي بیمه نامه هــاي درمانــي کمتــر از 

ــرد .  ــا صــورت مي گی ــن نظارت ه ــز همی ــر نی ــزار نف 10 ه
بــه گفتــه مدیرعامــل بیمــه البــرز، بیمــه مرکــزي بــا راه انــدازي 
آنایــن جزییــات عملکــرد  بــه صــورت  ســامانه ســنهاب 
ــد.  ــا را نظــارت مي کن ــي آنه ــت مال ــه و وضعی شــرکت هاي بیم
ایــن نظارت هــا بــه خصــوص در مــورد پروژه هــاي نفتــي 
ــورت  ــه ص ــد ب ــري دارن ــغ باالت ــه مبال ــم ک ــاي مه و قرارداده
ــا  ــن قرارداده ــه ای ــي ک ــود و در صورت ــام مي ش ــر انج جدي ت
عقایــي و متناســب بــا ریســک پــروژه نباشــد بیمــه مرکــزي بــه 
واســطه جایــگاه نظارتــي کــه دارد از مدیــر مربوطــه توضیحاتــي 

مي خواهــد .  را 
ــرکت ها  ــي ش ــاي داخل ــه کنترل ه ــاره ب ــا اش ــن ب وي همچنی
ــل  ــا از داخ ــري از نظارت ه ــش دیگ ــت، بخ ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــي  ــران فن ــه مدی ــه اي ک ــه گون ــرد؛ ب ــورت مي گی ــرکت ها ص ش
ذیربــط مبالــغ و ریســک قراردادهــا را آنالیــز مي کننــد تــا 
قــرارداد کامــا منطقــي باشــند و طــرف قــرارداد پیشــنهاد شــده 
ــي  ــاي داخل ــب کنترل ه ــن ترتی ــد. بدی ــابقه نباش ــو س داراي س
نیــز در کنــار نظارت هــاي بیمــه مرکــزي بــه طــور کامــل انجــام 

مي شــود . 
ــن  ــه ای ــن زمین ــر در ای ــه دیگ ــل توج ــوع قاب ــن موض همچنی
ــا امــکان دارد برخــي از شــرکت هاي بیمــه خــود  اســت کــه آی
ــا اینکــه همــه  ــد ی ــه قراردادهــا ورود کنن ــه طــور مســتقیم ب ب

ــه اي  ــرکت هاي بیم ــاي ش ــط نماینده ه ــد توس ــا بای قرارداده
ــام مســئول  ــن مق ــن پرســش ای ــه ای انجــام شــود؟ در پاســخ ب
ــش از 80  ــه بی ــت بیم ــي در صنع ــور کل ــه ط ــت ب ــد اس معتق
درصــد از قرادادهــاي ریالــي توســط نماینده هــا انجــام مي شــود 
و در کمتــر از 20 درصــد مــوارد شــرکت ورود مي کنــد مثــا در 
ــل داشــته باشــد کــه  ــرارداد خــود تمای شــرایطي کــه طــرف ق
بجــاي نماینده هــا بــا شــرکت اصلــي طــرف باشــد؛ امــا در غیــر 
ایــن صــورت اصــوال بــراي بازایابــي و انعقــاد قراردادهــا از شــبکه 

ــود .  ــتفاده مي ش ــروش اس ف
همچنیــن در کل دنیــا هیــچ شــرکت بیمــه اي بیمه نامــه صــادر 
نمي کنــد و بیمــه نامه هــا اصــوال توســط شــبکه فــروش و 
نمایندگي هــا انجــام مي شــود. البتــه شــرکت   هاي بیمــه اي 
ــن  ــه ای ــردن ب ــدا ک ــوق پی ــال س ــم در ح ــم ک ــز ک ــي نی ایران
ــه صــورت غیرمســتقیم  ــا ب ــه کل بیمه نامه ه ســمت هســتند ک
ــه اي  ــرکت هاي بیم ــه ش ــه وظیف ــن ک ــن ای ــود. ضم ــادر ش ص
ــر شــرکتي  ــروش اســت و اگ ــبکه ف ــت از ش پشــتیباني و حمای
قصــد آن را داشــته باشــد کــه بــا نماینــدگان خــود رقابــت کنــد 

ــه نظــر نمي رســد .  ــي ب ــي و عقان ــن کار منطق ای
افــزون بــر ایــن موضــوع مــورد توجــه تاثیرگــذاري نظارت هــاي 
ــزان  ــر می ــرکت ها ب ــي ش ــاي داخل ــزي و کنترل ه ــه مرک بیم
ــن کارشــناس بیمــه اي  ــن اســاس ای ــر ای تخلفــات اســت کــه ب
ــرا  ــر نیســت؛ زی ــف صف ــچ سیســتمي تخل ــد اســت در هی معتق
ــت  ــیار باالس ــوي بس ــي ق ــاي داخل ــاد کنترل ه ــاي ایج هزینه ه
کــه بــراي شــرکت ها عقایــي و مقــرون بــه صرفــه نیســت، امــا 
مهــم ایــن اســت کــه سیســتم ها بــه نحــوي طراحــي شــوند کــه 

بــه راحتــي نتــوان از آن سواســتفاده کــرد . 
ــي  ــا تخلفات ــه زمینه ه ــا و در هم ــام دنی ــه وي، در تم ــه گفت ب
صــورت مي گیــرد و ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثني نیســت 
امــا در ایــران مخصوصــا در طــي چنــد ســال اخیــر سیســتم هاي 
ــف را  ــر از گذشــته شــده و احتمــال تخل ــي بســیار قوي ت کنترل

بــه حداقل رســانده اســت . 

ــث در حــال  ــوي بیمــه شــخص ثال ــادي: رئیــس کل بیمــه مرکــزي گفــت: پرتف ــي اقتص ترق
ــراي دو رشــته بیمــه درمــان و مســئولیت  ــد ب ــي بای ــي خــود اســت ول خــروج از وضعیــت بحران

ــل نشــود .  ــه پاشــنه آشــیل صنعــت بیمــه تبدی تدابیــري اندیشــید کــه ب
ــع  ــه موق ــزاري ب ــه از برگ ــاي بیم ــل شــرکت ه ــران عام ــا مدی ــي در نشســتي ب عبدالناصــر همت

ــرد .  ــي ک ــزي قدردان ــه مرک ــا بیم ــا ب ــي و هماهنگــي آنه ــع و همراه مجام
وي بــا تاکیــد بــر گســترش فضــاي تعامــل و تفاهــم در صنعــت بیمــه بــراي پیشــبرد اهــداف کان 
گفــت: خوشــبختانه در مــاه هــاي اخیــر صنعــت بیمه شــاهد انســجام خوبي از ســوي مدیــران عامل 
شــرکت هــاي بیمــه و ســندیکاي بیمــه گــران ایــران در حــوزه هایــي چــون قــرارداد بــا خــودرو 
ــراي خســارت هاي  ــر مناســب ب ــا، محاســبه ذخای ــه ه ــراي بیمــه نام ــي ب ــرخ فن ــه ن ســازان، ارائ

معــوق، تــاش بــراي افزایــش ســرمایه و بهبــود توانگــري شــرکت هایشــان هســتیم . 
ــي کــه داشــت در حــال خــروج  ــث از وضعیــت بحران ــزود: پرتفــوي بیمــه شــخص ثال وي اف
ــه  ــه ب ــید ک ــري اندیش ــولیت تدابی ــان و مس ــه درم ــته بیم ــراي دو رش ــد ب ــن بای ــت لیک اس
پاشــنه آشــیل صنعــت بیمــه تبدیــل نشــود و ایــن مهــم همــکاري و تعامــل شــرکت هــاي 

ــد .  ــي طلب بیمــه و ســندیکا را م
ــت  ــي در تقوی ــاي فن ــرخ ه ــه ن ــر ارائ ــد بیشــتري ب ــا تاکی ــل خواســت ب ــران عام ــي از مدی همت

ــند .  ــه بکوش ــاي بیم ــرکت ه ــودآوري ش س
وي افــزود: شــرکت بیمــه، یــک بنــگاه اقتصــادي اســت و بایــد بــراي تمــام ذینفــع خــود از جملــه 

ســهامداران جذابیــت داشــته باشــد . 
رئیــس کل بیمــه مرکــزي همچنیــن دغدغــه هــاي نماینــدگان بیمــه را طبیعــي دانســت و گفــت: 
شــرکت هــاي بیمــه بایــد زیرســاخت هــاي الزم بــراي حمایــت بیشــتر از خانــواده 40 هــزار نفــري 
نماینــدگان را بــا توســعه فنــاوري هــاي نویــن فراهــم کننــد تــا آنهــا بتواننــد، نقــش بیشــتري در 

صنعــت بیمــه ایفــا کننــد . 
ــدگان،  ــط نماین ــم رواب ــراي تنظی ــد ب ــران بای ــران ای ــه گ ــندیکاي بیم ــت: س ــه گف وي در ادام
بازاریابــان و توســعه خدمــات الکترونیــک بیمــه اي بــا هــدف حمایــت از نماینــدگان اقــدام کنــد 

و راهکارهایــي ارائــه دهــد . 
همتــي همچنیــن از جلســه هماهنگــي بــا پلیــس راهــور ناجــا خبــر داد و گفــت: تبــادل اطاعــات 
ــاز مــي شــود و شــرکت  ــه زودي آغ ــور، ب ــات جلســه مذک ــان بیمــه و پلیــس براســاس توافق می
هــاي بیمــه بایــد آمادگــي الزم، بــراي دریافــت کــد یکتــا هنــگام صــدور بیمــه شــخص ثالــث را 

داشــته باشــند . 
ــه  ــاي بیم ــرکت ه ــراي ش ــهیل ب ــاد تس ــراي ایج ــه الزم ب ــن نام ــي آیی ــن از بررس وي همچنی

ــر داد .  ــد خب ــدا کنن ــود را ج ــي خ ــر زندگ ــي و غی ــه زندگ ــد بیم ــه بخواهن ــي ک مختلط
در ایــن جلســه مدیــران عامــل شــرکت هــاي بیمــه در خصــوص اصــاح نــرخ هــاي حــق بیمــه 
درمــان، بحــث مالیــات بــر ارزش افــزوده، نحــوه اجــراي آییــن نامــه حاکمیــت شــرکتي، موضــوع 
ــادل  ــه بحــث و تب ــدگان ب ــت از نماین ــاي بیمــه، محاســبه توانگــري و حمای ــر شــرکت ه ذخای

نظــر پرداختنــد . 
  رئیــس کل بیمــه مرکــزي آذرمــاه پارســال از زیــان 32 هــزار میلیــارد ریالــي شــرکت هــاي بیمــه 
از محــل بیمــه "شــخص ثالــث" ظــرف در پنــج ســال گذشــته خبــر داد کــه بخشــي از آن از افزایش 
شــدید ارزش ریالــي دیــه ناشــي مــي شــود و بخشــي نیــز بــه دلیــل رقابــت ناســالم شــرکت هــاي 

بیمــه و نــرخ شــکني آنهــا بوده اســت . 
بخشــي از مشــکل نــرخ شــکني شــرکت هــاي بیمــه در پرتفــوي بیمــه شــخص ثالــث بــا قانــون 
جدیــد بیمــه شــخص ثالــث رفــع شــد و شــرکت هــا حداکثــر مــي تواننــد 2 درصــد بــه مشــتریان 
تخفیــف دهنــد ضمــن آنکــه بیمــه مرکــزي بــا صــدور بخشــنامه هایــي از رقابــت هــاي ناســالم 
ــي  ــرایط بحران ــت آن از ش ــا وضعی ــرد ت ــه ک ــا مقابل ــکني شــرکت ه ــرخ ش ــن عرصــه و ن در ای

خــارج شــود . 

خروج بيمه شخص ثالث ازوضعيت بحراني

نگراني "همتي" از آينده بيمه هاي
 درمان و مسئوليت  

بازديد مديرعامل بيمه رازي از دو شعبه شرکت
ترقي اقتصادي : محمود امراللهي، مدیرعامل بیمه رازي از دو شعبه آپادانا و آیت اهلل کاشاني بازدید کرد.محمود 
امراللهي، مدیرعامل این شرکت، طي روزهاي گذشته در دو شعبه آپادانا و آیت اهلل کاشاني حضور یافت و ضمن 
دیدار با یکایک همکاران این شعبه ها، به صورت رو در رو با آن ها به گفتگو پرداخت.مدیرعامل بیمه رازي در 
این بازدیدها، ابتدا با مسئول هر شعبه در زمینه وضعیت عملکرد شعبه در خصوص بیمه نامه هاي رشته هاي 
مختلف، مسائل مربوط به نمایندگان، آموزش پرسنل و نمایندگان و سایر مسائل مربوطه به گفت وگو پرداخت 
و ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات مدیران شعب و کارکنان راه کارها و پیشنهادات خود را جهت بهبود 

عملکرد هر شعبه ابراز نمود . 

تسهيل  درحوزه بيمه گري مبتني بر فن اوري هاي نوين
ترقي اقتصادي : با بهره مندي از فن اوري هاي نوین بسترهاي تسهیل  در حوزه بیمه گري میسر مي شود.
مدیرعامل شرکت در جلسه هم اندیشي با کارکنان، ضمن بیان مطلب فوق، تصریح کرد: جمع اوري اطاعات 
براساس فن اوري، تجزیه و تحلیل درست اطاعات، ارایه خدمات به صورت غیرحضوري، تسهیل در فرایندها  
چابک سازي و مشتري مداري زمینه هاي تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به ذي نفعان را فراهم مي کند.مجید 
مشعلچي فیروزآبادي فرهنگ سازماني را عامل تعالي شرکت دانست و گفت:  فرهنگ  سازماني متاثر از ارزش ها 
گفتمان، اخاق و خط مشي موجود در هر شرکت است که با رعایت آن بسترهاي تعالي شرکت فراهم خواهد 
شد.وي افزود: نواوري، فرهنگ مخاطره پذیري، جهت دهي و جهت گیري سازماني، یکپارچگي و وحدت، روابط 
مدیریت با کارکنان، کنترل و نظارت به ویژه خودکنترلي، هویت بخشي، پرداخت هاي سازماني، تحمل تعارضات 

و الگوي ارتباطي و تعاملي از عوامل اثرگذار در فرهنگ  سازماني است . 

پرداخت خسارت 9 ميليارد ريالي بيمه آرمان در يک پرونده
ایستانیوز: بیمه آرمان فقط در یک فقره پرونده خسارت جاني)سه مورد فوتي و 8 مورد مصدوم( جمعاً 
مبلغ هشت میلیارد و 908میلیون و 110 هزار ریال خسارت پرداخت کرد.مصطفي ملکي مدیر بیمه 
هاي اتومبیل با اعام این خبر افزود این حادثه در محور ورزقان به تبریز در برخورد یک دستگاه نیسان 
وانت با چند خودرو و یک موتورسیکلت بوقوع پیوست که طي آن 8 نفر از سرنشینان خودروها مصدوم 
و 3 نفر نیز فوت کردند.وي گفت بیمه آرمان مبلغ خسارت را بر اساس تعهدات بیمه نامه و راي دادگاه 

پرداخت کرده است . 

تجميع بيمه هاي درماني ملغي شد
ترقي اقتصادي : معاون درمان سازمان تأمین اجتماعي ضمن تشریح نتایج و مزایاي حذف دفترچه هاي 
بیمه از ملغي شدن طرح تجمیع بیمه هاي درماني در برنامه ششم توسعه خبر داد.در حال حاضر سازمان 
تأمین اجتماعي داراي 361 مرکز درماني، 80 بیمارستان و 285 مرکز درماني سرپایي اعم از کلینیک 
و پلي کلینیک است به که به بیمه شدگان خدمات رساني مي کنند. همچنین بیش از 42 میلیون بیمه 
شده در سطح کشور داریم و عاوه بر این خدمات در این مراکز رایگان است البته با کلیه مراکز دولتي 
و دانشگاهي و بخش اعظم مراکز خصوصي هم قرارداد منعقد است که بیمه شدگان با پرداخت فرانشیز 

از این خدمات استفاده مي کنند . 

رشد 115 درصدي پورتفوي بيمه سرمد در 4 ماه ابتداي 96 
ترقي اقتصادي : مراسم افتتاحیه شعبه بیمه سرمد در استان خراسان شمالي، با حضور دکتر اسماعیل 
دلفراز، مدیرعامل برگزار شد.در ابتداي مراسم، مدیرعامل به بیان اهداف این شرکت در سال 1396 
پرداخت. وي از رشد 115 درصدي پورتفوي بیمه سرمد در 4 ماهه نخست سال جاري خبر داد و 
گفت:«رشد پورتفوي بیمه سرمد درحالي صورت گرفته که حداکثر 28 درصد از پورتفوي این شرکت 
را بیمه هاي ثالث و درمان تشکیل داده است و 72 درصد آن، مربوط به سایر رشته هاي بیمه اي است.« 
دکتر دلفراز افزود:« سهم مدیریت شده بیمه نامه هاي ثالث و درمان در پورتفوي شرکت، گویاي این است 
که بیمه جوان سرمد، با برنامه ریزي دقیق و منظم، در مسیر تحقق اهداف و شکوفایي حرکت مي کند .«

بازاربیمـــه 6

کارشناس   بيمه  مسئوليت
   سعيد مهري

  عضو هيئت رئيسه اتاق ایران
کيوان کاشفي
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درآمد سرانه يا عدم آگاه سازي مردم  

پاشنه آشيل توسعه صنعت بيمه کجاست ؟
دکتـر سـيد محمـد عبـاس زادگان، مدیر 
عامـل بيمـه تجـارت نـو در گفـت و گـو 
بـا ترقـي اقتصـادي عـاوه بـر اینکـه به 
چالـش هـاي صنعـت بيمـه پرداخـت در 
ادامه سـخنانش اظهار داشـت کـه صنعت 
بيمـه از نبود فرهنـگ کافي و آگاه سـازي 
در بيـن عمـوم مردم رنـج مي بـرد.وي در 
ادامـه به تشـریح برنامـه هاي شـرکت در 
سـال جـاري پرداخته اسـت.که مشـروح 
مصاحبـه مدیرعامـل بيمه تجارت نـو را در 

ادامـه مـي خوانيد. 

 گـزارش عملکـردي از وضعيت شـرکت 
در سال 95 به خوانندگان ما ارائه نمایيد ؟

جشـن تاسـیس شـرکت اواخـر اردیبهشـت مـاه 
سـال 95 برگـزار شـد و همزمـان بـا افتتـاح دو 
شـعبه در تهـران و حضـور در 8 منطقـه مهـم 
کار خـود را آغـاز کردیـم. یکـي از بخـش هایـي 
کـه بـه طـور جـدي مـورد توجه شـرکت اسـت 
بخـش انرژي اسـت کـه در سـال گذشـته موفق 
بـه برقـراري رابطـه خوبي بـا بخش بیمـه انرژي 
کشـور شـدیم و توانسـتیم در فازهـاي مختلـف 
عسـلویه و پاالیشگاه پترو کاسـپین آذر در آبادان 
بخـش هایـي از پاالیشـگاه آبـادان حضـور پیـدا 
کنیـم و همـکاري خـود بـا بخـش انـرژي را آغاز 
نماییـم. بـراي برقـراري ایـن رابطه افـرادي را که 
در ایـن زمینـه فعالیت کـرده و با تجربه هسـتند 

را گـرد هـم جمـع کـرده ایم . 
تـاش دیگرشـرکت فـروش بیمـه هـاي عمـر به 
صورت آزمایشـي در سـال گذشـته بـود. معموال 
شـرکت هاي بیمه در سـال اول موفـق به فروش 
بیمـه عمـر نمي شـوند اما ما توانسـتیم در همان 
6 ماهـه نخسـت بیمـه عمـر را آمـاده کـرده و 
مجوزهـاي آن را از بیمه مرکـزي دریافت نماییم. 
درنتیجـه بیمـه عمـر بـر روي سیسـتم عملیاتي 
شـرکت قـرار گرفت و فـروش آزمایشـي آن آغاز 

شـد و کار نسـبتا موفقي شد . 
بـه 150  نزدیـک  همچنیـن در سـال گذشـته 
نماینـده فروش را براي شـهرهاي مختلف کشـور 

انتخـاب کـرده تـا شـروع بـه کار کنند . 
حـوزه دیگر فـروش که شـرکت در آن فعال اسـت 
حـوزه بانـک و بیمـه اسـت کـه مي توان سـرفصل 
جدیـدي را در آن بـاز کـرد. بنابرایـن در این راسـتا 
در شـعب بانک تجارت واحدهایي ایجاد خواهدشد 
و بـا ایـن سـرویس دهـي مناسـب  مي تـوان بـه 

مشـتریان بانکي دسترسـي پیـدا کرد. 

 در حـوزه انرژي و بيمه عمر فعال شـده 
ایـد ميزان پورتفویـي که در ایـن دو حوزه 
در سـال گذشـته توانسـتيد جـذب کنيد 
چقـدر بـود و آیـا رضایـت شـما را جلـب 

کرده است؟
بلـه در ایـن دو زمینـه موفقیـت هـاي خوبـي 
حاصـل شـد. در بخـش مهندسـي و انـرژي بـا 
توجـه بـه وابسـتگي ایـن دو بخـش بـه یکدیگـر 
سـهم شـرکت بیش از سـایر حوزه ها و رشـته ها 
بـوده و بیش از 20 درصد از پورتفوي شـرکت در 

ایـن دو حـوزه بود. 
در بخـش بیمـه عمر هـم توانسـتیم در مـاه هاي 
در  و  بفروشـیم  نامـه  بیمـه   500 بـر  بالـغ  اول 
راسـتاي ایـن موفقیـت، 500 نهـال در یکـي از 
بوسـتان هاي تهران کاشـته شـد و در جشـني که 
بـه همین مناسـبت برگزار گردید از همه کسـاني 
کـه بـراي نجـات جان انسـان ها تاش مـي کنند 

نظیـر آتـش نشـانان قدردانـي و تقدیر شـد. 
تـا پایـان سـال نزدیـک بـه دو هـزار بیمـه نامـه 
عمـر فروخته شـد کـه با توجه به سـال نخسـت 
بـودن، رضایـت بخـش بـوده و سـهم خوبـي در 

پورتفوي شـرکت داشـته اسـت. 

 برنامـه تدویـن شـده بيمه مرکـزي براي 
سروسـامان دادن بـه بيمـه هـاي عمـر و 
دسـتور جدا کردن حسـاب هـاي بيمه عمر 
از سـایر حسـاب هـاي خـود، آیـا در بيمـه 

تجارت نو تدوین و اجرایي شده است؟ 
بلـه. نگهـداري حسـاب هاي بیمـه عمر از سـایر 
حسـاب ها در همین راسـتا جدا شـده و چون در 
آغاز راه هسـتیم این جداسـازي بـه راحتي انجام 
شـد تـا در سـال هاي آتـي دچار بحران نشـویم. 

 به عنوان پيشکسـوت صنعـت بيمه آیا 
فکـر مـي کنيد بـا توجه بـه شـرایطي که 
بـراي صنعـت بيمه بـه وجود آمـده حضور 
شـرکت هایـي مثـل بيمه تجـارت نـو در 
وضعيـت بازارموثـر اسـت و شـرکت هـا با 
توجـه بـه رقابـت هـاي موجـود در بـازار 
مي تواننـد بـا ایـن شـرایط دوام بياورند یا 
باید در یکسـري رشـته هـاي کاري خاص 

دیگر نيز وارد شوند؟ 
اگـر شـرکتي نتواند مزیت هـاي جدید خلق کند 
وجـودش ضرورتي ندارد چون االن شـرکت هاي 
بیمـه موجـود، جوابگوي نیاز کشـور مي باشـند. 
مـا نیـز تاش مـي کنیـم با خلـق مزیـت هایي، 
حضـور بیمـه تجـارت نـو را در بـازار معنـي دار 
نیـروي  کادر  از  اسـتفاده  اقـدام،  اولیـن  کنیـم. 
بـوده  انگیـزه  داراي  جـوان  پرسـنل  و  انسـاني 
اسـت. از سـوي دیگـر از آنجـا کـه حـوزه اصلـي 
عملیـات بیمـه، پرداخت خسـارت اسـت و مردم 

هم چندان از آن خرسـند نیسـتند، شرکت براي 
اینکـه بـر دشـواري هـاي این حـوزه فائـق بیاید 
پرداخـت خسـارت را از شـرکت بیـرون بردیـم 
و آنـرا بـرون سـپاري کردیـم. چـون زمانـي کـه 
پرداخـت خسـارت داخـل شـرکت اسـت، حفظ 
منافـع شـرکت ممکـن اسـت مبنـا قـرار گیـرد  
و تصـور ایـن موضـوع، حـق مشـتري را کامـل 

نمي دهنـد.  
در بخـش درمـان هـم بـه همیـن ترتیـب بـرون 
سـپاري شـده و با تمامي بیمارسـتان هـا قرارداد 
داریـم و افـرادي کـه وارد سـامانه مـا مي شـوند 
مـي تواننـد بـدون هیـچ محدودیتـي از تمامـي 

امکانـات کشـور اسـتفاده نمایند. 
بـا  اختـاف  دلیـل  بـه  هـا  بیمارسـتان  برخـي 
بیمه هـا از پذیـرش بیمـاران امتنـاع مـي کننـد 
ولـي ما هیـچ گونـه بدهي بـه هیچ بیمارسـتاني 
نداریـم بنابرایـن هیـچ بیمارسـتان یـا کلینیکـي 
مشـکلي در پذیـرش بیمـاران بـا بیمـه تکمیلـي 

مـا را ندارنـد. 
مزیـت دیگـري کـه مـي تـوان بـه آن اشـاره کرد 
موضـوع ریسـک و ایمنـي اسـت. بـه نظر مـن کار 
بیمـه ها تنهـا پرداخت خسـارت نیسـت بلکه باید 
ریسـک مشـتري را نیـز کاهـش دهـد و عـاوه بر 
ایـن، مشـتري را بـراي افزایش ایمنـي کمک کند. 

چـون منابع پرداختي از سـوي بیمـه ها به نوعي 
سـرمایه ملي و مردمي اسـت از اینرو کوششـي را 
براي آموزش ریسـک و ایمنـي و تجزیه و تحلیل 
ایـن دو آغـاز کردیـم و بـه همـه صنایـع کشـور 
و تولیـدي بـه ویـژه بخـش انـرژي آمادگـي خود 
را اعـام کردیـم و کاس هـاي آموزشـي را در 
برخـي واحدهاي تولیـدي آغاز کردیـم و امیدوار 
هسـتیم ایـن موضـوع را بـه یـک جریـان قـوي 

تبدیـل کنیم. 

 آیـا درصدد هسـتيد تا بيمـه هاي عمر 
مجـزا کـه بـه تازگـي از سـوي بيمـه هاي 
کلـي پيگري مي شـود ایجـاد کنيـد و آیا 

چنين افقي را ترسيم کرده اید؟
در پایـان افـق 5 سـاله اي کـه بـراي شـرکت 
تدویـن کـرده ایـم ایـن پیـش بینـي را داریـم 
و ایـن افـق را ترسـیم کـرده ایـم. مـا در سـال 
گذشـته فـروش را آغاز کردیم و امسـال سـازمان 
فروشـي تعریـف کردیـم کـه براسـاس آن در هر 
اسـتان یک رهبـر فـروش و آموزش داریـم که با 
مجموعـه نماینـدگان هـر اسـتان کار مـي کنند. 
ایـن نماینـدگان اسـتان هـا توسـط یـک تیم در 
تهـران راهبـري مي شـوند و این اقدامـي بود که 
در سـال جاري آنـرا آغاز کـرده اند.امیدواریم این 
سیسـتم به گونه اي پیشـرفت کند و رشـد یابد . 

 شـائبه اي کـه سـال گذشـته وجـود 
داشـت ایـن بـود کـه سـود عملياتـي که 
شـرکت شناسـایي کرده بـود غيرعملياتي 
بـود، ایـن حالـت مسـتثني بـود یـا جزو 
برنامـه هاي امسـالتان هم هسـت و اینکه 
بيمـه تجارت نو چـه برنامه اي بـراي تداوم 

سودآوري خود دارد؟ 
بخشـي از سـود سـال گذشـته عملیاتي و بخشي 
دیگر غیرعملیاتي بود. درسـت اسـت که در سال 
گذشـته بخشـي از سـودمان غیـر عملیاتـي بوده 
و ناشـي از فعالیـت در بـازار سـرمایه نبـوده امـا 
در اسـتراتژي شـرکت این مسـئله قید شـده که 
شـرکت برتـر در امـر سـرمایه و سـرمایه گذاري. 
شـرکت هـاي بیمه حتـي اگر خوب عمـل کنند 
امـا سـود حاصـل از عملیـات بیمـه اي چنـدان 
زیـاد نیسـت چراکه در صورت پرداخت خسـارت 
بـه مشـتریان سـود حاصـل از عملیـات بیمه اي 
بـراي شـرکت هـا محـدود مـي شـود بنابرایـن 
بهتریـن راهـکار ایـن اسـت کـه در بازار سـرمایه 
اقداماتـي انجـام دهیـم و اکثر شـرکت هاي بیمه 
دنیـا بخـش اعظم سودشـان ناشـي از حضـور در 

بازار سـرمایه اسـت. 
پـس درمجموع چون سـود عملیاتي نـه به دلیل 
بـازار بیمه بلکه بـه این جهت کـه مي خواهیم به 

مشـتریان بهتریـن خدمـات را ارائه دهیم، سـود 
باالیـي نخواهـد بود درنتیجه سـود محـدودي را 
در آن بخـش پیش بیني مي کنیم و در راسـتاي 
سـودآوري اقـدام به حضور و سـودآوري از طریق 

بـازار سـرمایه و بازار پولي-مالـي مي کنیم. 

 اکنـون کـه وضعيت بـازار سـرمایه نيز 
مطلـوب نيسـت و ایـن بـازار هـم رقبـاي 
زیادي از قبيل موسسـات مالـي و اعتباري 
و بانـک هـا دارد شـما چـه اقدامـي انجام 

خواهيد داد تا بتوانيد سودآوري کنيد؟
براي دسـتیابي به سـود مورد نظر، امکانـات خود را 
در عناصري که در بازار سـرمایه وجـود دارند توزیع 
خواهیـم کـرد. بـاور داریم که بـازار سـرمایه همواره 
در ایـن رکـود فعلـي باقـي نخواهـد مانـد و قطعـا 
در سـال هـاي آتـي رشـد خواهـد کـرد و مـا چون 
هدفمـان را بهـره بـرداري از ایـن رشـد قـرار داده 
ایـم بنابرایـن منابع خـود را در بازار سـرمایه جابجا 
مي کنیـم تا هـر کجا که سـود قابل شناسـایي دارد 
بـه سـمت آن حرکـت کنیم. ایـن قـدرت عملیاتي 
در بـازار سـرمایه اسـت که به یک شـرکت بیمه اي 

اجـازه مـي دهـد منابع کافي داشـته باشـد. 

 طرحـي تحت عنوان اوراق بهادارسـازي 
ریسـک هاي بيمه کـه پيـش از این مطرح 
و مسـکوت مانـده بـود مجددا مطرح شـد 
چقدر ایـن ضـرورت در نظام مالـي و بيمه 
اي دیـده مـي شـود و آیـا صنعـت بيمه ما 
ایـن توانمنـدي را دارد کـه در ایـن عرصه 

وارد شود؟
بـه ایـن موضوع مي تـوان امیـدوار بود چـون این 
اقـدام در جاهـاي دیگـر دنیـا انجـام شـده اسـت. 
اوراق بیمـه اي را مـي تـوان به عنـوان اوراق بهادار 
بـه وثیقـه گذاشـت و حتـي از روي آن وام گرفت 
یـا در مبـادالت بـازار آنـرا بـکار گرفـت چراکـه 
بـراي  نیرومنـدي  تضمیـن  بیمـه  شـرکت هاي 
پرداخت خسـارت در قانـون دارند و احتمال اینکه 
دچـار بحـران شـوند بـه لحـاظ نظارتي کـه بیمه 
مرکـزي بـر روي آنها دارند کم اسـت. بنابراین این 
امـکان کاما وجـود دارد و امیدواریـم این موضوع 

در داخـل هـم محقق شـود. 

 بـراي سـال 96 چـه ميـزان بودجـه را 
تصویـب کـرده ایـد و در ایـن 4 ماهـه چه 
ميـزان از این عدد محقق شـده اسـت؟ آیا 

تعدیل مثبتي هم شاهد خواهيم بود؟ 
در سـه ماهه اول نمـي توان برآورد دقیقي داشـت. 
اما در مجموع تمرکز ما عمدتا در پورتفوي نیسـت 
بلکـه در سـود خدمـت رسـاني عالي به مشـتریان 
اسـت. علـت ایـن اسـت کـه در انتخـاب ریسـک 
حسـاس هسـتیم و مشـتري را کامـا نسـبت بـه 
ریسـک ها آگاه مي کنیم و نرخي که به مشـتریان 
خـود مـي دهیم ریسـک فني اسـت به طـوري که 
اگر خسـارتي پیش آمد بتوانیم خسـارت مشـتري 

را بـه خوبي پرداخـت نماییم.  

 چـه ميـزان پورتفـوي و  EPS  را بـراي 
سال 96 تصویب کرده اید؟ 

بـراي سـال EPS  ،96  پیـش بینـي شـده چیـزي 
حـدود 25 یـا 26 تومـان اسـت. مجمـوع سـود 
پیـش بینـي شـده شـرکت بـراي سـال جـاري 

35-30میلیـارد تومـان اسـت.  
امسـال بـه دلیـل اینکـه قصـد داریـم سـرویس 
هـاي بیشـتري را بـه مشـتریان خـوددر حـوزه 
ریسـک ،ایمنـي و آمـوزش هاي بیمـه اي بدهیم 
در نتیجـه هزینـه هایمـان باال خواهـد رفت پس 

طبیعتـا سـودمان اندکـي پاییـن خواهـد آمد. 

 از زماني که شـرکت هـاي خصوصي در 
صنعـت بيمـه راه انـدازي شـدند پورتفوي 
صنعـت بيمـه کوچـک شـده اسـت براي 
بـه  فـروش جمعيـت  مثـال 1331ميـزان 
تناسـب جمعيـت بيشـتر از سـال 1395 
بـوده اسـت. چرا با گذشـت نزدیـک به 80 

سـال کـه صنعـت بيمـه در ایران مسـتقر 
شـده هنـوز در حـوزه فـروش بيمـه هاي 
عمر دچـار مشـکل هسـتيم و در فرهنگ 
بيمه اي دچار مشـکل هسـتيم و تـا قانون 
بـاالي سـرمان نباشـد اقـدام نمـي کنيم. 

دليلش چيست؟
بیمـه یـک کاالي نامحسـوس اسـت کـه نوعـي 
تعهـد بـه شـمار مـي آیـد و طبیعـي اسـت کـه 
مـردم آنـرا در سـبد کاالي مصرفـي خـود آنـرا 
در رده آخـر قـرار مـي دهنـد. مگـر اینکـه یـک 
واقعیـت اتفاق بیافتـد و آن اینکه آگاه سـازي در 

جامعـه صـورت گیـرد. 
صنعـت بیمـه در زمینـه آگاه سـازي مـردم براي 
اطـاع از مزیت هـاي بیمه کوشـش کافي نکرده 
اسـت. مشـکل دیگـر درآمد سـرانه مردم اسـت. 
درآمـد سـرانه طبـق آمـار رسـمي 5 هـزار دالر 
در سـال اسـت کـه عـدد کمي بـراي گـروه هاي 
متوسـط و کـم درآمـد محسـوب مـي شـود در 
نتیجـه نـرخ پـس انـداز را پاییـن آورده و هزینـه 
هایـي مثـل بیمـه را بـه سـبب اضطراب از سـبد 

مـردم بـه بیـرون مي انـدازد. 
بنابراین یکي آگاه سـازي و دیگري درآمد سـرانه 
کـه درآمـد باالیي نیسـت باعث شـده توجهي به 

بیمـه نشـود و در خرید بیمه ها مشـکل داریم. 

توسـعه  اگرچـه کشـور   کشـور هنـد 
یافته و درحال توسـعه اي اسـت اما درآمد 
سـرانه آن به تناسـب جمعيـت آن، خيلي 
پایين تـر از ایران اسـت ولي باز به سـمت 
خریـد بيمـه روي مـي آورد امـا مـا ایـن 

چنين نيستيم، چرا؟
ایـن مسـئله را بایـد به جهت آگاه سـازي در بین 
عموم مردم دانسـت. آگاه سـازي در آن جامعه در 
اسـتاندارد باالیـي صورت گرفته و سـپس به یک 
رقابـت و ارزش اجتماعـي در بیـن مـردم تبدیـل 

شـده است. 

 چـرا صنعـت بيمه هنـوز به ایـن اتفاق 
آگاه  بـراي  در تـاش  نرسـيده کـه  نظـر 
سـازي متفـق القـول بشـود و هـم افزایي 

ندارد؟
آن چیـزي کـه مـا به آن آگاه سـازي مـي گوییم 
تبلیـغ برنـد نیسـت بلکـه تبلیـغ برند بخشـي از 
کار اسـت و آگاه سـازي درحقیقـت فراتـر از این 
چیزهاسـت. در ایـن راسـتا یک مرکـز مثل بیمه 
مرکـزي نیـاز اسـت که بیمه هـا را در این راسـتا 
تشـوق کنـد. بنابرایـن آگاه سـازي و هـم افزایي 

امـکان پذیر اسـت.  
بیمـه هـا بـه چنیـن بلوغـي رسـیده انـد حتـي 
هـاي  شـرکت  بیـن  در  رقابـت  کـه  زمانـي  در 
بیمـه اي وجـود دارد البتـه اکنـون صحنـه امروز 
از طریـق سـندیکا شـکل گرفتـه اسـت. بـراي 
مثـال در گذشـته خودروسـازان شـرکت هـا را از 
طریـق ایـن نهادهـا بیمه مـي کردنـد و بابت این 
عملیـات هزینـه هـاي باالیـي را از شـرکت هاي 
بیمـه مي گرفتنـد بـا تشـکیل سـندیکا توسـط 
شـرکت هـاي بیمـه اي بـراي تسـریع ایـن روند 
اکنـون قـرارداد خودروسـازان اصلـي با سـندیکا 
منعقـد مـي گـردد و همـه بیمه هـا بیمـه ایران 
را بـه عنـوان لیـدر پذیرفته انـد و سـایرین با آن 
همـکاري مـي کننـد و معضل بـزرگ پیش روي 
خریـداران خـودرو برطـرف شـده و خریـداران از 
بیمـه اجبـاري و بـا امکانات کم رهایـي یافته اند. 
بنابراین چشـم انـداز همکاري هاي مشـترک در 

صنعـت بیمـه رو بـه بهبود اسـت. 

 ضعفـي کـه در صنعـت بيمـه  در ایـن 
سـال ها محسـوس بوده و سـبب شـده از 
رقابـت بـا حوزه مالـي عقب بمانـد فعاليت 
هـاي آنایـن اسـت، امـا صنعـت بيمـه به 
صـورت متمرکـز هنـوز نـرم افـزاري براي 
 خریـد و سـفارش و ... بيمـه نامـه نـدارد
و  ایـن عرصـه  وارد  بيمـه   چـرا صنعـت 
سـرمایه  یـا  اسـت  نشـده  کوربانکينـگ 

گذاري نمي کند؟
ایجـاد سیسـتم هـاي مکانیـزه بـاال اسـت کـه 
حـوزه  در  اي  دوره  از  را  هزینـه  ایـن  بانک هـا 
عملیـات مالیشـان پذیرفتنـد درحالي کـه هزینه 
باالیـي بـراي زیرسـاخت هـاي این نـوع خدمات 
وجـود دارد و بخـش کمـي از آن را مشـتریان 

مي پردازنـد. 
بـه بیـان دیگر اگرچـه بانک هـا هزینـه باالیي را 
بـراي عملیـات آنایـن خـود پرداخـت مي کنند 
امـا هزینـه کمـي از مشـتریان دریافت مي شـود 
در نتیجـه بیمـه هـا چـون به لحـاظ مالـي توان 
کمتـري داشـتند پذیـرش ایـن موضـوع و قبول 
هزینـه هـاي طراحي نظام  IT  مسـتقل برایشـان 

دشـوار بوده اسـت. 
در حـال حاضـر مـا شـبکه اي بـا نـام فنـاوران 
داریـم کـه ایـن شـبکه بخـش اصلـي سـرویس 
هـاي خدمـات آي تـي بیمـه هـا را مـي پـردازد 
و چـون ایـن شـرکت خدماتـي توانسـته مقداري 
از هزینـه هاي خود را بهبود ببخشـند و شـرکت 
هـاي بیمـه اي نیـز بـه تازگـي زیر بـار رفتـه اند 
کـه هزینـه این گونه عملیات را در سـطح بهتري 
بپردازنـد تـا ایـن شـرکت خدماتـي هـم بتوانـد 

سـرویس بهتـري را بـه آنـان ارائـه دهد. 
هـر چـه کـه وضعیـت بیمـه هـا بهتـر شـود این 
بیمـه  صنعـت  نیـاز  جوابگـوي  دیگـر  ظرفیـت 
نخواهـد بـود در نتیجـه بـراي ایـن شـرکت آي 
تـي رقیـب ایجـاد مـي شـود و درنتیجـه شـاهد 
ارتقـا خدمـات اینگونـه شـرکت ها خواهیـم بود. 
ایـن حالـت اگرچـه در صنعت بیمه هنوز شـکل 

نگرفتـه ولـي انگیـزه ایجـاد آن وجـود دارد. 
درمـورد فـروش آنایـن هـم بایـد گفـت، تاش 
هایـي صـورت گرفته و چند شـرکت این خدمات 
را عرضـه مي کننـد و مـا نیز در آن عضو هسـتیم 
و برخـي بیمـه هـا نظیـر بیمـه مسـافري را از 
طریق همین سـامانه مي فروشـیم. حتـي امکان 
فـروش بیمه شـخص ثالـث را تا یک سـطحي از 

طریـق ایـن سـامانه و به صـورت آنایـن داریم. 
بنابرایـن فـروش آنایـن در صنعـت بیمه شـروع 
شـده امـا بـه جهـت مشـکات مالي که شـرکت 
هـاي بیمـه دارنـد هیـچ گاه بـه سـطحي کـه در 

بانـک ها اسـتفاده مي شـود نرسـیده اسـت. 

 آیـا بـا ایـن موضوع کـه چون شـرکت 
فنـاوران در حوزه آي تي انحصاري اسـت و 
برخـي فرآیندهـا را به شـرکت هـاي بيمه 

اي تحميل مي کند موافق هستيد؟
در بحـث تحمیـل خدمـات بـا ایـن گفتـه موافق 
نیسـتم ولي این شـرکت براي مثال در بیمه هاي 
عمـر تنها یک مـدل متفاوت بـراي انجام عملیات 
خـود دارد و بـا ایـن موضـوع موافقـم ولـي باز هم 
هیـچ چیزي را به مشـتریان تحمیـل نمي کند اما 
چـون رقیبي ندارد خدمـات ارتقا محـدودي دارد.  
این مسـاله سـبب شـده برخي شـرکت هـا از این 
سیسـتم خـارج شـده و بـراي خود یک سیسـتم 
جداگانـه تعریف کرده اند که شـروع بـه کار کرده 
و منتظریـم تـا نتایـج ایـن سیسـتم ها مشـخص 
شـود و ببینیـم این سیسـتم هـا چقـدر اثربخش 
بـودن و سـایرین مي توانند از آن اسـتفاده نمایند. 

 صحبت پایاني اگر هست بفرمائيد. 
مـا اولیـن شـرکت بیمـه اي بودیـم که در سـال 
جـاري مجمـع برگـزار کردیـم و سـود 28 تومان 
هـم سـود خوبـي در صنعـت بیمـه اسـت زیـرا 
متوسـط نـرخ عملیات سـرمایه گـذاري در بانک 
هـا هـم از عـدد 15-18 اسـت  . ضمـن اینکـه 
شـرکت، باالتریـن میـزان ذخایر را گرفته اسـت. 
در ریسـک و ایمنـي هـم فرهنـگ سـازي را آغاز 
کردیـم و جشـنواره عکسـي را در ایـن زمینـه 
برگـزار کردیـم و تـا پایان بهمـن ماه ایـن برنامه 

داشـت.  تـداوم خواهد 
سـمینار ریسـک و ایمنـي سـاختمان هـاي بلند 
مرتبـه را نیـز برگـزار کردیـم و امیدواریـم ایـن 
جریـان ادامـه پیدا کنـد و بتوانیـم در این زمینه 

فرآینـد جدیـدي را تعریـف نماییم. 

    کليدهايی براي بزرگ شدن استارت آپ ها
هدایت  براي  کارآفرینان  اقتصادي:  ترقي 
صحیح کسب وکار خود، باید از موانع زیادي 
عبور کنند تا به عنوان رهبر شرکت، تیم خود 

را باانگیزه و قوي نگه دارند.
نگفته  هرگز  کس  زومیت،هیچ  گزارش  به 
که کارآفریني کار ساده اي است. بسیاري از 
صاحبان کسب وکار همه ي روح و زندگي 
خود را روي کارشان مي گذارند،  براي اینکه 
اند.  و هدف خود مشتاق  بینش  به  شدیداً 
اگرچه این کیفیت از کار قابل  تحسین است   
ولي کارآفرینان باید به یاد داشته باشند که 

آن ها هم انسان هستند . 
کارشناس  چندین  از  اي  مصاحبه  در 
کارآفرینان چطور  که  است  شده  پرسیده 
کار  براي  جلو  روبه  حرکتي  توانند  مي 

مؤثرتر داشته باشند؟
آیرین  آلیسون  سؤال،  این  به  پاسخ  در 
   Organisation Solutions شرکت مؤسس 
در مورد راه هایي براي پیشرفت آهسته ي 
فعلي در راستاي موفقیت بلندمدت، اسکات 
   SCOTTeVEST شرکت مؤسس  جردن، 
هنر  و  ریسک  مدیریت  بازاریابي،  مورد  در 
مؤسس  جاوریس  چیس  پیگیري،  ظریف 
هایي  روش  مورد  در   ،  CreativeLive شرکت
براي پیروزي بر ترس ها صحبت کرده اند. 
آیا زمان آن نرسیده است که بر این موانع 

غلبه کنید؟
ساعت هاي بي پایان کارآفریني

بسیاري از کارآفرینان مي خواهند محدودیت 
خوب  و  خوردن  غذا  ساعات  مثل  هایي 
خوابیدن را دور بزنند و شور و هیجان خود 
را که محصول انسان بودن آن ها است، کنار 
بگذارند. آلیسون آیرینگ هشدار مي دهد که 
اعتیاد کارآفرینان به کار، مي تواند عواقبي 
یک  عنوان  به  باشد.  داشته  پي  در  جدي 
کارآفرین، مي دانید چه زماني باید توقف و 
تجدید قوا کنید؟ راهي شخصي پیدا کنید 
کار  مداوم  هاي  ساعت  خستگي  اثر  که 

بي وقفه را به حداقل برساند . 
براي رسيدن به موفقيت بلندمدت، باید 

گاهي سرعتتان را کم کنيد
و  پرشور  شدت  به  کاري  به  نسبت  وقتي 
پرانگیزه هستیم، به نظرمان عجیب مي آید 
سمت  به  را  خود  پیشروي   بخواهیم  که 
ما  بدن  متأسفانه  کنیم.  متوقف  موفقیت 
همیشه نمي تواند پا به  پاي ذهنمان حرکت 

کند. شما باید خودتان را تقویت کنید . 
چرا  رشد:  »تحریک  کتاب  در  ایرینگ 
توقف هوشمندانه باعث موفقیت بلندمدت 
مي شود« مي گوید شما مي توانید موفقیتي 
پي  که  شرط  این  به  باشید،  داشته  پایدار 
ببرید چه زماني باید صبر کنید، چه زماني 
زماني  چه  و  باشید  داشته  گرد  عقب  باید 
دوباره به جلو حرکت کنید. به این ترتیب هم 
براي شرکتتان رهبر بهتري خواهید بود و هم 

نگهبان بهتري براي سامت بدنتان هستید . 
هنگامي که بصيرت شما دچار تزلزل 

مي شود، متمرکز باقي بمانيد
هر انسان در طول روز به میزان مشخصي 
که  زماني  دانید  مي  آیا  کند.  کار  مي تواند 
چطور  شوید،  مي  ایستایي  یا  رکود  دچار 
ثبات  بازیابید؟  را  خود  تمرکز  مي توانید 
یکي از الزامات ساخت و بقاي کسب وکار 
است و شما نباید اجازه دهید تمایلتان به 
موفقیت، مهارت هاي رهبري شما را مختل 
کند. آیرینگ مي گوید هنگامي که به  سختي 
برمي خورید بینش شما دچار تزلزل مي شود 
جستجو  را  مختلف  مسیرهاي  ذهنتان  و 
این  به  بمانید.  باقي  متمرکز  باید  مي کند، 
ترتیب پله به پله باال مي روید و شرکتتان 
را روي خطي باثبات و بي نوسان، از سقوط 

نجات مي دهید   . 
گاهي رشد شرکت، مستلزم پذیرفتن 

ریسک هاي باال است
تزریق سرمایه یا پول زیاد به کسب وکار، به 
دالیل مختلفي مي تواند دلهره آور باشد. شما 
هزینه ي زیادي را وارد پروسه اي مي کنید 
که از نتیجه ي آن اطمیناني ندارید. جردن 
تجربیات خود را در زمینه ي ریسک پذیري 
مثال مي زند. او در یک شرکت نوپا، 150 
سرمایه  اي  رسانه  تبلیغات  روي  دالر  هزار 
پرداخت  زمان  آن  در  گرچه  کرد.  گذاري 
این مبلغ براي او آسان نبود، ولي نتیجه و 
طوري  به  داشت؛  اي  العاده  فوق  دستاورد 
که امروز شرکت  SCOTTeVEST  بودجه ي 
تبلیغات خود را تا 3 میلیون دالر باال برده 
است. البته یادگیري استراتژي هاي مدیریت 
ریسک یکي از مهم ترین قدم هایي است 
تبدیل  خوب  رهبري  به  را  کارآفرینان  که 

مي کند . 
ترس ماهيتي واقعي دارد، اما نباید 

بگذارید شما را فلج کند
اهداف  و  تر  بزرگ  رؤیاهاي  هرچه 
هاي  ترس  باشید،  داشته  ارزشمندتري 
بزرگ تري به سراغ شما مي آیند. ولي این 
ذهن شما است که به ترس هایتان پروبال 
ببري  هیچ  که  باشید  مطمئن  دهد.  مي 
ببلعد! چیس جارویس   را  نیست شما  قرار 
طنزآمیز  مؤسس  CreativeLive  دیدگاهي 
ما  ذهن  در  شیطاني  اینکه  بر  مبني  دارد؛ 
است که ما را به عقب مي راند. ترس، بزرگ 
ترین دشمني است که در راه موفقیت باید بر 
آن چیره شوید. شما باید الهام بخش تیمتان 
باشید و به آن ها انگیزه بدهید، پس ابزارها  
راه ها و متدهایي پیدا کنید که ترستان را 
کاهش دهند تا بتوانید هدف و مأموریت خود 

را تکمیل کنید . 

ترقـي اقتصـادي : 50 درصـد کسـب و کارها در پنج سـال 
اول خـود بـا شکسـت روبـه رو مـي شـوند. در مقابـل  برخـي 
از تجـارت هـا نیـز بـا گذشـت بیـش از 10 سـال رونـد خوبي 
داشـته و موفـق بـوده انـد. علـت موفقیـت ایـن تجـارت هـا، 
عـادات عاقانـه و موفقیـت آمیـزي هسـتند کـه در پیـش 

 . گرفتند 
تـان  شـغل  در  شـما  شکسـت  بـه  کـه  نادرسـتي  عـادات 

از :  عبارتنـد  مي انجامنـد، 
نسبت به مبالغ کم در کسب و کار خود بي اهميت نباشيد   

مـن بـه شـخصه بـه عنـوان یک فروشـنده تـا به حـال فروش 
بسـیاري داشـتم. بـه هنـگام  اجناسـي بـه ارزش یـک دالرِ 

فروختـن اجنـاس مبالـغ کمـي کـه بـه دسـت مـي آوردم به 
چشـمم نمـي آمدند، اما در آخر روز شـاهد آن بـودم که مبالغ 
بسـیاري از فـروش هـاي یک دالري خـود به دسـت آورده ام . 

حتما مبلغي را به عنوان پس انداز کنار بگذارید
متاسـفانه تعـداد کمي از افـراد مبالغي را براي پـس انداز کنار 
مـي گذارنـد. بهتـر اسـت وقتـي کـه کاري را شـروع کردیـد  
بـدون توجه بـه مبلغ کلي کـه دریافت کردید، مقـداري از آن 
را بـراي پـس انداز خـود کنار بگذاریـد. از این پـول مي توانید 

در فرصـت هـاي شـغلي بهتر اسـتفاده کنید . 
جریان هاي درآمدي شغل خود را همواره ثابت نگه دارید

براسـاس تحقیقـات انجام شـده، یک فـرد میلیونـر 7 جریان 

درآمـد دارد. درسـت اسـت کـه  »تمرکز« کلیـد موفقیت در 
کسـب و کار اسـت، امـا اکثـر افـراد آن را بـه اشـتباه تعبیـر 
کـرده و راه ثابتـي را بـراي شـغل خـود در نظـر مـي گیرنـد. 
تمرکـز بـه ایـن معنـا نیسـت کـه چشـم هـاي مـان را روي 
فرصـت هـاي بهتـر ببندیـم. از موقعیـت هـاي خـوب خـود 
اسـتفاده کنیـد و جریـان درآمـد شـغل تـان را بـه چندیـن 

شـاخه تقسـیم کنید . 
ماليات هاي خود را کاهش دهيد

راه هـاي قانونـي و مشـخصي بـراي کاهـش مالیـات وجـود 
دارنـد کـه اگر نسـبت به آنها بي توجه باشـیم، ضـرر خواهیم 
کـرد. متاسـفانه اکثـر صاحبـان کسـب و کار از وجـود چنین 

راه هایـي بـي اطـاع  هسـتند، امـا در واقـع راه هـاي قانوني 
بسـیاري هسـتند که پرداخـت مالیات هاي شـما را به دولت 

کاهـش مـي دهند . 
براي خودتان نيز دستمزدي تعيين کنيد   

شـاید نیـازي نباشـد کـه لفـظ دسـتمزد را بـه کار بریـم، اما 
ایـن حقیقـت که شـما صاحـب کار خود هسـتید، بدین معنا 
نیسـت کـه پـس از کسـر حقـوق کارمنـدان و هزینـه هـاي 
سـرمایه، تمـام درآمد را شـخصي در نظر بگیرید. بهتر اسـت 
بـراي فواصـل منظـم، مقـدار مبلغـي را بـه عنوان دسـتمزد 
بـراي خـود در نظـر بگیرید، این گونه به شـغل خـود احترام 

گذاشـته اید  . 

  5عادتي که کسب و کارتان را زمين گير مي کند  

ترقـي اقتصـادي: یکـي از بهتریـن گزینه هـا 
بـراي شـروع حرفـه مدیریـت بـراي کسـاني که 
تـا کنـون کار مدیریتـي نکرده انـد و تجربه اي در 
ایـن زمینه ندارند اسـتارت آپ ها و شـرکت هاي 
کوچک و متوسـطي هسـتند که مدیریت در آنها 
به مراتب آسـان تر و کم دردسـرتر از مدیریت در 

شـرکت هاي بزرگ و مشـهور اسـت . 
اگرچـه ایـن عقیده از بسـیاري جهات درسـت و 
منطقـي بـه نظـر مي رسـد، اما ایـن بـه آن معنا 
نیسـت کـه مدیریـت کـردن در اسـتارت آپ هـا 
و شـرکت هاي نوپـا و پویـا کامـا بـدون چالـش 
و خیلـي سـاده اسـت. اسـتارت آپ هـا بـه خاطر 
ماهیـت پویـا و متحول خـود باید به طـور مداوم 
ایـن  و  بزننـد  و خاقیـت  نـوآوري  بـه  دسـت 
وظیفـه مدیـر اسـت با تشـکیل تیم هـاي خاق 
و مبتکـر در درون اسـتارت آپ هـا، آنهـا را براي 
رویارویـي بـا شـرکت هاي بـزرگ و صاحـب نـام 
آمـاده و مهیـا سـازد. در اینجـا توصیه هایي براي 
مدیـران اسـتارت آپ ها ارائـه شـده اسـت کـه با 
بـه کار بسـتن آنهـا مي تـوان از یـک مدیـر تـازه 
کار کـه معمـوال یکـي از بنیانگـذاران و مالـکان 
و  کارکشـته  مدیرانـي  هسـتند  اسـتارت آپ ها 

سـاخت .  باتجربه 

به تصویري بزرگ و جامع
 از شرکت تان فکر کنيد

به عنـوان مدیـر یـک اسـتارت آپ نبایـد نـگاه 

جزیـره اي و محـدود داشـته باشـید، آن هـم بـه 
خاطـر اینکـه شـرکت تحـت مدیریت تـان یـک 
شـرکت کوچـک بـا چنـد کارمنـد و بودجـه اي 
کـه  باشـید  داشـته  یـاد  بـه  اسـت.  محـدود 
بسـیاري از شـرکت هاي بـزرگ و صاحـب نـام 
امـروز ماننـد گـوگل و فیس بـوک و توییتـر در 
ابتداي تاسیس شـان اسـتارت آپ هایي ناشناخته 
برخـورداري  لطـف  بـه  کـه  بودنـد  کوچـک  و 
از دیـد وسـیع بنیانگـذاران و مدیـران شـان بـه 
اینجـا رسـیده اند و فکرهـاي بزرگي کـه مدیران 
شـان در سـر مي پروراندنـد را بـه واقعیت تبدیل 
کـه  هسـت  هـم  دلیـل  همیـن  بـه  کرده انـد. 
همیشـه توصیـه مي شـود اسـتارت آپ ها ماننـد 
شـرکت هاي کوچـک و نوظهـور عمـل کـرده و 
چابکـي و تکاپـوي دائمـي را سـرلوحه کارهـاي 
خـود قرار دهند، امـا مانند شـرکت هاي بزرگ و 
مقتـدر فکر کـرده و بـه بزرگ تریـن و بهترین ها 

کنند .  فکـر 

وقت تان را براي چيزهاي بي فایده
 تلف نکنيد

بسـیاري از بنیانگذاران و کارکنان اسـتارت آپ ها 
را جوانـان مبتکـر و پرجنـب و جوشـي تشـکیل 
از  اسـتفاده  بـه  زیـادي  عاقـه  کـه  مي دهنـد 
محصـوالت تکنولوژیـک و شـبکه هاي اجتماعي 
دارنـد. امـا بایـد توجـه داشـت کـه مدیریـت و 
هدایـت یک اسـتارت آپ که قصد فتـح قله هاي 

بلنـد و دسـت نیافتني را دارد چیزي نیسـت که 
بـه سـادگي و بـه صـورت یـک کار جانبـي قابل 

باشـد .  اجرا 
یـک مدیـر بایـد زمـان قابل توجهـي را صـرف 
برنامه ریـزي و تعییـن اسـتراتژي بـراي آینـده 
شـرکت متبوعش کنـد و در گام بعـدي نیز باید 
نقـاط قـوت و ضعـف شـرکت در بـازار پررقابـت 
انجـام  و  را شناسـایي و مدیریـت کنـد  امـروز 
همـه ایـن کارهـا نیازمنـد وقـت و انـرژي کافي 
اسـت. مدیـران اسـتارت آپ ها بایـد صبـح زود از 
خـواب برخیزنـد و در طـول روز نیـز از سـرک 
کشـیدن بیـش از حد بـه ایمیل ها یـا فیس بوک 
و سـایر شـبکه هاي اجتماعـي پرهیـز کنند، چرا 
کـه کارهـاي مهم تـر و کلیدي تـري بـراي انجام 

دارند .  دادن 

هيچ گاه نگذارید
 سرعت کارهایتان کند شود

موفقیـت  باعـث  کـه  عاملـي  مهم تریـن 
اسـتارت آپ ها و عـرض اندام آنهـا در برابر رقباي 
بـزرگ و صاحـب نـام مي شـود سـرعت عمـل و 
چابکـي آنهـا اسـت، بنابراین چنانچـه این مزیت 
رقابتـي از یک اسـتارت آپ گرفته شـود آینده اي 
غیـر از سـقوط و ناکامـي در انتظـار آن اسـتارت 
موفـق  آپ هـاي  اسـتارت  بـود.  نخواهـد  آپ 
آنهایـي هسـتند کـه منتظـر جـواب مشـتري 
بیروني شـان نمي ماننـد و در  یـا سـایر عوامـل 

صـورت تعلـل مشـتریان یـا سـایر شـرکت ها در 
پاسـخگویي به آنها به سراغ مشـتریان جایگزین 
و جدیـد مي رونـد. سـرعت و چاالکـي مهم ترین 
شـاخصه و برگ برنده اسـتارت آپ هـا در دنیاي 
پرسـرعت امروز اسـت که هیچ مدیـري نباید در 

تـداوم بخشـیدن بـه آن سسـتي کنـد . 

  از برون سپاري و کمک گرفتن از سایر 
شرکت ها غفلت نکنيد

اغلـب اسـتارت  از اشـتباهات متـداول در  یکـي 
همـه  مي کوشـند  آنهـا  کـه  اسـت  ایـن  آپ هـا 
کارهـا را خودشـان انجـام دهند و از برون سـپاري 
مي کننـد،  خـودداري  اقدامـات  و  فعالیت هـا 
اشـتباه اسـت  ایـن سیاسـت کامـا  درحالي کـه 
در  رخـوت  و  کنـدي  موجـب  نهایـت  در  و 
اسـتارت آپ ها مي شـود کـه در نتیجـه آنهـا را از 
مزیـت رقابتـي اصلي شـان یعنـي سـرعت عمل و 
چابکـي دور مي سـازد. بنابرایـن به عنـوان مدیـر 
اسـتارت آپ تـا آنجـا کـه مي توانیـد یکسـري از 
کارهـا را کـه هیـچ کـدام از کارکنانتـان در آنهـا 
تخصـص و تجربـه اي ندارنـد به دیگران بسـپارید 
و بیهـوده بـر انجـام شـدن همـه کارهـا در درون 

شـرکت تحـت رهبري تـان اصـرار نکنیـد . 

از هر محصول یا سرویسي که به شما در 
افزایش بهره وري کمک مي کند استفاده کنيد

در بـازار محصـوالت و سـرویس هاي متعـددي 

وجـود دارنـد کـه مي توانیـد بـا اسـتفاده از آنها 
بـر میـزان بهـره وري کارکنان و کل شـرکت تان 
بیفزاییـد. بنابراین الزم اسـت ایـن محصوالت و 
سـرویس ها را به هر شـکل ممکن تهیه کرده و 
در اختیـار کارکنانتـان قرار دهید و در این میان 
به هیچ عنـوان نباید خساسـت و محافظه کاري 
داشـته باشـید. ایـن کار اگرچـه در کوتاه مـدت 
هزینه هایـي را بـراي شـرکت شـما بـه دنبـال 
خواهـد داشـت، امـا در بلندمدت موجـب رونق 
گرفتـن و جهش هـاي خیره کننـده در کارتـان 

شد .  خواهد 

   از تجربيات استارت آپ هاي پيشين
 استفاده کنيد

شـد  اشـاره  نیـز  بـاال  در  کـه  همان طـور 
بسـیاري از شـرکت هاي موفـق و صاحـب نـام 
امـروز، اسـتارت آپ هـاي نوظهـور و کوچـک 
دیـروز هسـتند کـه توانسـته اند بـا خاقیـت 
و نوآوري هـاي خـود پله هـاي موفقیـت را بـه 
سـرعت و بـا موفقیـت طـي کنند و بـه همین 
جهـت مي تواننـد بهتریـن الگـو و نمونـه براي 
جویـاي  و  نوظهـور  آپ هـاي  اسـتارت  سـایر 
نـام در سراسـر جهـان باشـند. بنابرایـن اگـر 
مي خواهیـد در مسـیري قـرار بگیریـد که قبا 
بـه وسـیله اسـتارت آپ هاي دیـروز طي شـده، 
بـه عملکـرد و اقدامـات انجام شـده آنهـا توجه 

کافـي داشـته باشـید . 

ترقـي اقتصـادي : ایـن روزها شـاهد حضور جمع وسـیعي 
از کاربـران گوشـي هاي هوشـمند در شـبکه هـاي اجتماعي 
هسـتیم. ایـن امـر تا جایـي پیش رفته اسـت که بسـیاري از 
صاحبـان مشـاغل و مدیران شـرکت هـا با اسـتفاده از حضور 
گسـترده کاربـران، سـعي در معرفـي محصـوالت و خدمـات 

دارند .  خود 
اخیـرا در یکـي از مجات مشـهور با نام نکسـت وب در رابطه 
بـا تأثیر شـبکه هاي اجتماعي بر گسـترش و توسـعه کسـب 
و کارهاي دیجیتالي گزارشـي انجام شـد که در آن از شـبکه 
هـاي اجتماعـي بـه عنوان یـک منبع قـدرت بي همتـا براي 

معرفـي و تبلیغات محصوالت یاد شـده اسـت . 
بـر ایـن اسـاس بـرآورده شـده اسـت کـه میـزان کاربـران 
شـبکه هـاي اجتماعـي تـا 3 میلیـارد نفـر خواهد رسـید که 
ایـن تعـداد مـي توانـد بـر توسـعه و رونـق کسـب و کارهاي 
دیجیتالـي تأثیرات شـگرفي بـر جاي بگـذارد. در حال حاضر 
بـه  را  کاربـران  دسترسـي  هوشـمند  هـاي  گوشـي  وجـود 
اینترنـت تسـهیل کـرده اسـت کـه همیـن امر موجب شـده 
بسـیاري از شـرکت هـا بـه فکـر بهره بـرداري از ایـن فرصت 
باشـند. آنهـا بـدون هیچ معطلي اقـدام به راه انـدازي کمپین 
هـاي تبلیغاتـي کـرده انـد کـه در آن اطاعاتـي در رابطـه با 
خدمـات و تولیـدات در اختیـار طرفـداران کمپیـن قـرار مي 
گیـرد. تکـرار مـداوم نـام تجـاري یـا برنـد موجـب مي شـود  
مخاطـب بـا آن همنـوا شـود و پـس از مدتـي بـراي خریـد 

محصـوالت اقـدام کند . 
ایـن امـر بـه تدریـج بسـیاري از کاربـران را از حالـت بالقـوه 
بـه مشـتریان وفـادار تبدیـل مي کنـد. امـروزه مشـتریان به 
طور چشـمگیري رفتارهاي شـان را همراسـتا بـا تکنولوژي و 
محیـط اقتصـادي دنیـا تغییر مـي دهنـد. آنها حجـم زیادي 
از اطاعـات را بـه دسـت مـي آورنـد، از محصوالت بـا خبر و 
با آنها آشـنا مي شـوند و اعتمادشـان را نسـبت به تبلیغات از 
دسـت مي دهنـد. محصـوالت و خدمات سفارشـي را ترجیح 

مـي دهنـد و کانـال هاي خریـد خـود را تغییر مـي دهند . 
بنابرایـن کسـب و کارهـا بـراي بقاي خـود مجبور بـه اصاح 

یـا حتـي تغییر اسـتراتژي هـاي تبلیغاتي خود بـراي از عهده 
بـر آمـدن تغییـرات، حقایـق و رفتارهـاي مشـتریان خـود 
هسـتند. شـبکه هـاي اجتماعـي در سـال هاي اخیـر جایگاه 
قابـل توجهـي در اینترنـت پیدا کـرده اند و بـه رده پربیننده 
تریـن هـاي فضـاي مجـازي راه یافته انـد. گرایش به سـایت 
هاي شـبکه هـاي اجتماعـي در سراسـر دنیا همچنـان رو به 

است .  رشد 
شـبکه هـاي اجتماعـي بـا اینکه عمـر خیلـي زیـادي ندارند 
امـا در زندگـي روزمـره افـراد نقـش بسـیار پررنگـي داشـته 

انـد و بسـیاري از کاربـران روزانـه حداقـل یک بـار به صفحه 
هسـتند  عضـو  کـه  اجتماعـي  شـبکه  در  خـود  شـخصي 
سـر مي زننـد. بـه همیـن خاطـر توجـه بـه آنهـا از اهمیـت 
فوق العـاده زیـادي برخـوردار اسـت. در ادامـه به شـبکه هاي 
اجتماعـي محبوبـي اشـاره مـي کنیـم کـه مـي تـوان بـراي 
بازاریابـي کسـب و کار و دسـتیابي بـه مشـتریان جدیـد از 

کرد .  اسـتفاده  آنهـا 
نتایج کاربردي تبليغات در شبکه هاي اجتماعي  

  1- شـبکه هـاي اجتماعـي ابـزار قدرتمنـدي براي پیشـبرد 

اهـداف مسـئوالن روابـط عمومـي و بازاریابـان هسـتند زیـرا 
مـي تواننـد دسترسـي به افـراد تأثیر گـذار را تسـهیل کنند، 
بـه مشـتریان پشـتیباني آناین بدهنـد و کاربران فعـال را به 
یکـي از منابـع قدرتمنـد تبلیغات کسـب و کار تبدیـل کنند . 

  2- امـروزه وفـاداري مشـتریان، کلیـد موفقیـت تجـاري 
محسـوب مـي شـود. بـا افزایـش وفاداري  مشـتریان سـهم 
بـازار و میزان سـوددهي بنـگاه اقتصادي باال مـي رود. درک 
بـازار بـا برنامـه ریـزي و اتخـاذ اسـتراتژي هـاي مناسـب 
جهـت وفـادار سـازي مشـتریان و افزایـش نـرخ وفـاداري 
آنهـا منافـع  بلندمـدت براي بنـگاه هاي اقتصـادي به وجود 
مـي آورد. توجـه داشـته باشـید کـه بازاریابـي شـبکه هاي 
اجتماعـي نوعي از بازاریابي اسـت کـه تمرکز روي مخاطبان 
و برقـراري ارتبـاط بـا آنهـا اولویـت دارد نـه روي فـروش 
مسـتقیم محصـوالت و خدمـات. شـرکت هـا باید از شـبکه 
هـاي اجتماعـي بـه عنوان ابـزاري قدرتمنـد بـراي برقراري 
ارتبـاط با مخاطبـان خوداسـتفاده کنند و این یعنـي وفادار 

مشـتریان .  سازي 
 3- یکـي دیگـر از مزایـاي اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتماعي 
بـراي کسـب و کارهـا، کاهـش هزینـه هـاي بازاریابي اسـت. 
در شـبکه هـاي اجتماعـي از بودجه هـاي سـنگین تبلیغاتي 
و برندینـگ از طریـق رسـانه هـاي جمعـي و چاپـي خبـري 
نخواهـد بـود. اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتماعـي ایـن امکان 
را بـراي کسـب و کار هـا فراهـم مـي کنـد کـه بتواننـد بـه 
اطاعـات ارزشـمندي از مخاطبـان و بازدیدکننـدگان خـود 

دسـت یافتـه و آنهـا را آنالیـز و بررسـي کننـد . 
طریـق  از  اي  حرفـه  صـورت  بـه  محتـوا  بازاریابـي   -4 
شـبکه هاي اجتماعي روشـي اسـت که براي انتقـال اطاعات 
بـه مخاطبـان و مشـتریان اسـتفاده مـي شـود. اگـر شـما از 
ایـن روش اسـتفاده کنیـد باعـث مـي شـود بـا اطاعاتي که 
در زمینـه فعالیـت تان منتشـر مـي کنید به منبـع اطاعاتي 
مناسـبي در آن صنعت تبدیل شـوید. بدین صورت مخاطبان 
تـان مطالـب شـما را نیز منتشـر مي کننـد و افـراد دیگر نیز 

عاقـه منـد مـي شـوند با کسـب و کار شـما آشـنا شـوند . 

راه حلي براي بقاي کسب و کارها  

ازشبکه هاي اجتماعي غافل نشويد  

 چرا بازار مسکن از رکود
 خارج نمى شود ؟  

بـازار  رکـود  تـازه  دوره  امسـال  تیرمـاه 
مسـکن ایـران وارد پنجمیـن سـال خـود 
از  یکـی  ایـن  تاریخـی  نظـر  از  و  شـد 
عمیـق تریـن و طوالنـی تریـن دوره های 
رکـود بـازار مسـکن در طـی دهـه هـای 
گذشـته اسـت . وقتـی دربـاره رکـود در 
بـازار مسـکن صحبـت مـی کنیم بـه این 
معنـی اسـت کـه تقریبـا از تیرمـاه سـال 
  1392   تـا کنـون غیـر از یک یـا دو ماه در 
همـه ماههـا تورم نقطـه به نقطه سـالیانه 
قیمـت مسـکن از تـورم نقطـه بـه نقطـه 
عمومـی کشـور کمتـر بـوده اسـت . عمق 
رکـود در ماههایـي در طـی   4   سـال اخیر 
بـه حـدی بـوده اسـت کـه بـازار مسـکن 
تـورم منفـی را تجربـه کـرده و قیمـت ها 
نـه تنهـا بـه انـدازه نـرخ تـورم عمومی یا 
بیشـتر افزایـش نیافتـه اسـت کـه حتـی 

کاهـش قیمـت هـم داشـته ایـم .  
ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه هـر کس 
بـا قصد سـرمایه گـذاری در طی   4   سـال 
اخیـر وارد بـازار مسـکن شـده و خریـد 
داشـته اسـت بطـور کلـی زیـان کـرده  و 
ایـن بـازار نتوانسـته اسـت بطـور عمومی 
سـودی حتـی بـه انـدازه نـرخ تـورم هـم 

ایجـاد کنـد . 
امـا واقعـا چرا بـازار مسـکن در این خواب 
عمیـق فـرو رفتـه اسـت و آیـا ایـن بـازار 
دوبـاره در آینده شـاهد رشـدهای قیمتی 
همانـد سـالهای   86   یا   91 خواهـد بود و یا 
ایـن بـازار در یک نقطـه تغییـر ماهیت از 
نظـر بازار سـرمایه گـذاری در ایـران قرار 

دارد ؟  
بررسـی ها نشـان مـی دهد عمـده دالیل 
رکـود بـازار مسـکن را مـی تـوان در چند 
عامـل خاصـه کـرد و بایـد دیـد کـه آیـا 
ایـن عوامـل در آینـده می توانند شـرایط 

بهتـری را بـرای ایـن بـازار رقـم بزنند ؟  
و  هـا  تحلیـل   : نفـت  قیمـت  عامـل   -  1 
مقایسـه دوره هـای رونـق بازار مسـکن و 
مقایسـه آن بـا قیمـت نفـت بیانگـر ایـن 
نکتـه اسـت که سـابقه نداشـته اسـت که 
مـا در دوره ای شـاهد رونـق بازارمسـکن 
کـف  در  نفـت  قیمـت  و  باشـیم  بـوده 
تاریخـی خـود باشـد . طبیعـی اسـت که 
قیمت نفـت به عنوان موتـور توزیع ثروت 
در اقتصـاد ایـران وقتی رو بـه کاهش می 
رود ، منابـع پولـی کافی در سـطح جامعه 
توزیـع نمی شـود و عـدم بسـط نقدینگی 
از منظـر افزایـش درآمدهـای نفتی و عدم 
امـکان  هلنـدی  بیمـاری  گیـری  شـکل 
افزایـش قیمت مسـکن از طریـق افزایش 

قیمـت نفـت را سـلب کـرده اسـت . 
  2  - عامـل مـازاد عرضـه : واقعیـت ایـن 
اسـت کـه هـر مـوج افزایـش قیمـت در 
گذشـته  هـای  دوره  در  مسـکن  بـازار 
شـدید  افزایـش  مـوج  یـک  بـا  همـراه 
سـاخت و سـاز و ورود تـازه واردیـن بـه 
ایـن بـازار با هدف سـودآوری بوده اسـت 
. ایـن مـوج هـای سـاخت و سـاز بویـژه 
در دوره رونـق سـالهای   86   تـا   91   به اوج 
خـود رسـیده بـود . اما ایـن تـازه واردین 
از یـک موضـوع مهـم در ایـن ورود خـود 
بـه بـازار مسـکن غافـل بـوده انـد و آن 
عامـل ایـن بـود کـه بـا افزایـش شـدید 
قیمـت مسـکن آیـا تقاضا همچنـان توان 
همراهـي بـا عرضـه را دارد و آیـا افزایش 
سـاخت و سـاز همـگام با تقاضـای واقعی 
بازار مسـکن در ایران بویژه کان شـهرها 

اسـت ؟
سـپرده  نـرخ   : سـپرده  نـرخ  عامـل   -  3 
در طـی چهـار سـال قبـل متناسـب بـا 
کاهـش نـرخ تـورم کاهـش پیـدا نکـرده 
اسـت. این بـاال بودن نـرخ سـپرده بانکی 
تقریبـا امکان رقابـت را از همـه بازارهای 
سـرمایه گـذاری از جملـه بـازار مسـکن 
سـلب کرده اسـت و سـرمایه گـذاران در 
ایـن سـالها ترجیـح داده انـد تا بـه جای 
سـرمایه گـذاری و خریـد سـاختمان بـا 
هـدف سـودآوری ، پـول های خـود را در 
سـپرده هـای بانکی نگـه دارنـد . واقعیت 
ایـن اسـت کـه بـه دلیـل بحـران شـبکه 
بانکـی عمـا ارتبـاط نرخ سـپرده بـا نرخ 
تـورم در اقتصاد ایران قطع شـده اسـت و 
در شـرایط فعلـی امکان کاهـش واقعی و 
نـه دسـتوری نرخ سـپرده وجود نـدارد .  

بحـران   : بانکـی  تسـهیات  عامـل   -  4 
اخیـر  سـالهای  طـی  در  بانکـی  شـبکه 
بانـک  از  بغیـر  کـه  اسـت  شـده  سـبب 
مسـکن بقیـه بانـک هـای کشـور امـکان 
قیمـت  بـا  متناسـب  تسـهیات  ارائـه 
بـه  مسـکن  بـازار  و  ندارنـد  را  مسـکن 
یـک بـازار بـزرگ خریـد نقـدی تبدیـل 
شـده اسـت و ایـن موضـیوع بـا توجه به 
قیمـت باالی مسـکن از عوامـل رکود این 

بـازار اسـت . 
شـرایط بـازار مسـکن در افق میـان مدت 
بیانگـر ایـن نکتـه اسـت کـه هـم قیمـت 
نفـت احتمـال پایینـی بـرای افزایش دارد 
و هـم رکـود تقاضا و کاهـش قدرت خرید 
عمومـی و پدیـده مـازاد عرضـه در بـازار 
مسـکن ادامـه دارد و هـم ادامـه بحـران 
تـوان  عـدم  بخـش  در  بانکـی  شـبکه 
تسـهیات دهـی و باال بودن نرخ سـپرده، 
سـبب مـی شـود کـه در افق کوتـاه مدت 
و حتـی میان مـدت هم نمی تـوان امکان 
خـروج بازار مسـکن از رکـودی که در آن 
گرفتـار اسـت را متصـور بود و بـه نظرمی 
رسـد مـا در آسـتانه تغییـر ماهیـت بـازار 
مسـکن از یـک بـازار عمومی به یـک بازار 

تخصصـی باشـیم .  

دیدگاه

کارشناس اقتصادي  
سيامک قاسمی  

سردبير
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از وقتی ترامپ انتخاب شد شاخص دالر  dollar index  به شدت افزایش 
یافت و پس از مدت زمانی طوالنی به باالی مقدار 103 رسید که از نظر 
تاریخی بسیار باال است.باال رفتن شاخص دالر با باال رفتن شاخصهای 
بورس جهانی ، مخصوصا بورس امریکا موجب شد که هم برای دالر امریکا و هم سهام شرکتهای امریکایی تقاضا 

باال رود . 
این افزایش تقاضا بازار بورس را به میزانی بی سابقه در امریکا باال بردو هم اکنون نیز در حال افزایش است. 
افزایش بازار بورس و افزایش شاخص دالر در بازارهای جهانی نشان از قوی تر شدن تمایات بازار داشت، ولی 
هیچ گونه اتفاق خاص اقتصادی که این افزایش را حمایت کند وجود نداشت. به همین دلیل دالر امریکا چاره 

ای جز کاهش نداشت  . 
با کاهش دالر از حدود 103 به حدود 93 که در هفته گذشته اتفاق افتاد نشان داد که زمینه های عینی و واقعی 
برای افزایش دالر باالی 100 در اقتصاد امریکا وجود ندارد. از طرف دیگر فساد سیاسی دولت امریکا به این کاهش 

، که روانی افزایش پیدا کرده بود ، دامن زد  . 
حال سئوال اساسی این است که این روند کاهش دالر ادامه می یابد و منجر به سقوط واقعی دالر می شود ، یا 

این کاهش به این میزان زیاد بوده و از این هفته دالر مجددا افزایش خود را شروع خواهد کرد  . 
پاسخ این مساله در چرایی افزایش و سپس کاهش شاخص دالر دارد. چون افزایش دالر  تا میزان 103 فاقد زمینه 

های قوی اقتصادی بود، کاهش آن به 93 هم فاقد خراب شدن وضع اقتصادی امریکا است  . 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت که اگر دالر بخواهد در یک جای واقعی آرام بگیرد و این جا با آمارها و وضع 
اقتصادی امریکا ارتباط دارد )حداقل در میان مدت و در بلند مدت ( در این صورت دلیلی برای سقوط دالر وجود 
ندارد. بنابراین مي توان پیش بینی کرد که شاخص دالر در میان مدت و پس از اثر گذاری آثار روانی کوتاه مدت 
سیاسی ، مجددا افزایش خواهد یافت ، ولی نمي تواند دوباره مرز روانی 100را بشکند. حتی ممکن است از 95 

هم نتواند به مدت زیادی فراتر رود  . 
این فرایند را بهبود شرایط اقتصادی در اروپا و رفع بعضی از موانع سیاسی در این منطقه شدت مي دهد ، ولی 

نادیده نگیریم که اقتصاد امریکا ، علي رغم خرابکاري های ترامپ هنوز بسیار قدرتمند تر از اقتصاد اروپا است   . 

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

طهران قدیم به روایت جعفر شهری - باغ مستوفی ونک یکی از تفرجگاههای تابستانی تهرانی ها ی قدیم 
در فصل تابستان بود که میرزا یوسف خان مستوفی الممالک آنرا وقف نزول و استراحت زوار امامزاده داوود کرده 
بود. میرزا حسن خان یکی از دولتمردان شهیر ایرانی و از سرشناس ترین نخست وزیران بعد از انقاب مشروطه و 
چندین دوره نخست وزیر ایران بود. او که در جوانی با دختر ناصرالدین شاه ازدواج کرده بود در زمان حیات خود 
بعضی از اماکش را وقف کرد؛ چرا که بیشتر اراضی ده ونک متعلق به او بودند.  در مناطق مختلف شهر تهران 
اماک زیادی داشت و نام گذاری محله حسن آباد هم به خاطر وجود اماک باارزش او در آن منطقه بوده است. 
باغ مستوفی در چند صد هزار زرع مربع با درختان سرسبز و کاج ،چنار و نهال ، اصله های خرم بارآور و اشجار 
پرمیوه ،کرت و جالیز های پر محصول و قنات  با مظهر های سیار و دلنشین در وسط باغ با آبی آنچنان گوارا که 
در حد کمال آب هیچ چشمه  و قنات دیگر تهران و اطراف  با آن برابری نمی کردساخته شده بود.این باغ بطور 
غیر محدود رایگان و بدون مطالبه و گرفتن پول در اختیار مردم قرار می گرفت. اهالی تهران قدیم در گرمای 

تابستان  با زدن پرده و چادر هفته ها در آن اطراق می کردند .
قضيه عمارت درویشی باغ

در سمت جنوب باغ عمارت  درویشی بود که هنوز هم پا برجاست و صاحب آنرا مرشد و مراد مستوفی الممالک 
می دانند . نقل است : مستوفی همه چیز خود را از یمن نفس مقدس و ارشاد ملکوتی او بدست آورده و این باغ 
را برای استراحت او ساخته بود . چون مستوفی الممالک به لقب صدارت رسیده از حیث ثروت و آبرو ممتاز می 
شود شبی که برای قدردانی از مقام و موقعیتی که به سبب نفس حق درویش  رسیده بود او را به باغ دعوت 
نموده و برایش بهترین وسائل آسایش را فراهم ساخته و نیکوترین امکانات را در این عمارت محیا می کند. اما 
صبح که می آید اثری از درویش نمی بیند و در عوض بوی بدی را  در عمارت استشمام می کند . چون به 
تفحص برمی آیند می بینند که مرشد با انگشتش کثافت خود را روی در و دیوار   فرش و آیینه و پرده مالیده 
و در کاغذی  خطاب به مستوفی نوشته  :« افسوس از وقت گرانمایه ای که در راه تعلیم تو به باد دادم و تیره 
بخت تو که از آن همه تعلیم و عاقه و محبت من به خودت ،حب زخاریف دنیا را آموخته ای چندانکه وضعیت 
و روحیه مرا نیز فراموش کرده ای و خواسته ای تا ترقیات خود را از طریق مال و منال و مزخرفات با امثال فرش 
و مبل و آیینه و چراغ و شمعدان و چلچراغ به رخ من بگشایی . در حالیکه من چنان می پنداشتم که منظور از 
دعوت من نشان دادن دانش و معرفت و سلوک و انسانیت و مردم داری ات است . با این عمل خواستم دگرباره 
خاطرنشانت کنم که ما به چنین خیرها  ... و از آنها نفرت داریم. معروف است که مردم تهران مانند مرشد درویش 
نیز با اعتقاد به بی ارزش بودن  مال دنیا  همین که چند قرانی پول بدست می آوردند، از گرمای تموز تابستان 
شهر را تخلیه کرده و دسته دسته به نقاط خوش آب و هوای اطراف نظیر باغ مستوفی ونک پناه می آوردند و 
هفته ها در آنجا به خوشی اطراق می کردند . باغ مستوفی اکنون نیز به عنوان یکی از زیباترین باغ های ایرانی  
در میدان ونک، خیابان شیخ بهایی، 20 متری پیروزان کوچه شهید صابری پابرجاست که در فصل رویش گل 

الله به خاطر وجود انبوه الله های رنگارنگ بازدید کنندگان زیادی دارد. از کل مساحت سه هکتاری این باغ 
دو و نیم هکتار به فضای سبز اختصاص داده شده و با وجود بازسازی این فضای سبز درختان تنومند 

قدیمی همچنان در ترکیب اصلی باغ باقی هستند.این باغ زیبا در سال 84 در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده و هنوز نیز یکی از زیباترین تفرجگاههای تهرانی هاست.

یادداشت
   وضعيت دالر در بازارهای جهانى

استراتژي يک جاده يک کمربند و طرح جهاني شدن چين

فرصت طاليي جاده ابريشم براي اقتصاد ايران  
امـروز آسـیا بـه عنوان یـک قـاره پهناور بـا تحـوالت جدیدي رو 
بـه رو اسـت و بازیگران مختلفـي طرحهایي را در راسـتاي تأمین 
اهـداف خـود در مناطـق مختلـف آن ارائه دادهاند. چیـن یکي از 
ایـن بازیگـران نوظهـور اسـت کـه بـراي تبدیل شـدن بـه قدرت 

جهانـي طـرح احیاي جـاده ابریشـم را مطرح نموده اسـت . 
در سـالهاي اخیـر، جهـان بـا چالـش هـاي متنوعي مواجه شـده 
اسـت کـه از جملـه آن هـا مـي توان بـه ناآرامـي سیاسـي، رکود 
اقتصـادي، مخالفـت بـا جهاني شـدن و سیاسـتهاي جدید دولت 
آمریـکا اشـاره کـرد. رویدادهایـي کـه در سـال 2016 بـه وقـوع 
پیوسـته، موجب شـده اسـت کـه دورنماي رشـد اقتصـاد جهاني 
بـا عوامـل نامشـخص روبـه رو شـود؛ ایـن در حالـي اسـت کـه 
اقتصـاد چیـن نیـز بـا مشـکاتي مواجـه شـده و مسـایل چـون 
تولیـد مـازاد، تضـاد در سـاختار تقاضـا، کمبـود نیـروي محرکـه 

اقتصـادي و افزایـش خطرهـاي مالي چشـمگیرتر شـده اسـت . 
در چنیـن شـرایطي، چیـن در ایـن زمـان حسـاس راه خـود را 
برگزیـده اسـت. همانطور که شـي جیـن پینگ رئیـس جمهوري 
خلـق چیـن بارهـا تأکیـد کـرد: دروازه هـاي چین براي همیشـه 
بـه روي جهـان بـاز اسـت و هیـچ گاه بسـته نمـي شـود. اکنـون 
چیـن یکـي از شـرکت کننـدگان عمـده در فرایند جهاني شـدن 
اقتصـاد اسـت کـه از ایـن رونـد بهرهمنـد شـده اسـت. چین در 
پایـان دهـه 70 قـرن گذشـته میـادي، سیاسـت اصاحـات و 
درهـاي بـاز را بـه اجـرا در آورد کـه بـا پیشـرفت هـاي شـگفت 
انگیـز در چنـد دهـه گذشـته همراه بـود؛ این در حالي اسـت که 

چیـن در پیشـرفت جهـان نیز بسـیار تأثیرگـذار بوده اسـت . 
صنـدوق بیـن المللـي پـول در گـزارش خـود پیـش بینـي هـاي 
مربـوط به رشـد اقتصادي جهـان در سـال 2017را افزایش داد و 
اعـام کـرد رشـد اقتصـادي مناسـب چین یکـي از عوامـل اصلي 
بهبود چشـم انداز رشـد اقتصادي جهان در سـال 2017 تا کنون 
بوده اسـت. بـا وجود افزایـش حمایت گرایي و افزایـش بي ثباتي 
هـاي سیاسـي در جهـان، اقتصـاد چیـن همچنـان مقـاوم اسـت 
و همیـن مقـاوم بـودن نقـش مهمـي در افزایـش رشـد اقتصادي 
جهـان داشـته اسـت. بـا اسـتناد بـه مـوارد بـاال امـروزه همـه بر 
ایـن بـاور هسـتند کـه کشـور چیـن تبدیل بـه یک غـول بزرگ 
اقتصـادي در دنیـا شـده اسـت و با توجـه به اینکه قطـب تجارت 

دنیـا مي باشـد یکـي از سیاسـتگذاران اصلـي این حوزه اسـت . 
کشـور چیـن در سـال 2000 در آفریقـا طرحـي را بـا عنـوان 
دسـتاوردهاي  کـه  کـرد  آغـاز  تجـارت«  و  دوسـتي  و  »صلـح 
اقتصـادي بسـیاري را بـراي هـر دو طـرف بـه همـراه داشـت و 
طبـق امـار و ارقامـي کـه چین ارائـه داده اسـت حجـم مبادالت 
تجـاري بیـن چیـن و افریقـا کـه در سـال 2000، کمتـر از ده 
میلیـارد دالر بـود در سـال 2005 بـه نزدیک چهـل میلیارد دالر 
رسـیده اسـت. دولـت چیـن بـا توجـه به تجربـه سـال 2000 در 
آفریقـا از یـک سـو و تـوان مدیریـت فنـي بـاال از سـوي دیگـر 
چنـد سـالي اسـت طـرح بازسـازي »جـاده ابریشـم« را در جهت 
ایجـاد زیرسـاخت صنایـع، ایجـاد شـغل، انتقـال تکنولـوژي و از 
همه مهمتر سـرمایه گذاري در دسـتور کار خود قرار داده اسـت. 
 در ایـن رابطـه ایـن کشـور طرحـي را بـا عنـوان »یـک کمربنـد 
یـک جـاده« معرفـي کرده اسـت کـه بر اسـاس آن برنامـه ریزي 
شـده تا مسـیر جاده ابریشـم دوباره احیا شـود. گذشـتن از بیش 
از 68 کشـور جهـان - کشـورهایي کـه در مجمـوع جمعیتي بالغ 
بـر 4,4 میلیـارد نفـر را در خود گنجانده انـد و بیش از 40 درصد 
از تولیـد ناخالـص داخلـي جهـان را تامین مي کننـد - چینیها را 
بـر ان داشـت تـا بـراي رشـد هرچه بیشـتر غـول اقتصـادي خود 
بـراي احیـاي ایـن جـاده دسـت بـه کار شـوند. کشـورهایي کـه 
درگیـر ایـن طـرح میشـوند بیـش از 40 درصـد جمعیـت جهان 
را در خـود جـاي دادهانـد و حـدود یـک سـوم اقتصاد جهـان را 
تشـکیل مـي دهند. بر اسـاس مطالعه اي که دانشـگاه آکسـفورد 
انجـام داده اسـت پیـش بیني شـده کشـورهاي مشـارکت کننده 
در ایـن طـرح تـا سـال 2050 تامیـن کننـده بیـش از 80درصد 
رشـد تولیـد ناخالـص داخلـي جهان باشـند، رقمي که تـا انتهاي 

سـال گذشـته در سـطح 68 درصد قرار داشـت . 
جیــن یانــگ کاي، مدیرعامــل ســابق بــازوي ســرمایه گــذاري 
در بانــک جهانــي گفتــه اســت: »چینــي هــا ایــن موضــوع را به 
خوبــي یــاد گرفتــه انــد کــه بهتریــن راه ایجــاد رشــد اقتصادي 
ــان  ــه جه ــگاه ب ــا ن ــي ب ــي اســت. از طرف ــتغال زای ــاد اش ایج
ــه خصــوص اقتصادهــاي نوظهــور، متوجــه خواهیــد  امــروز  ب
ــود  ــا کمب ــع رشــد اقتصــادي در آنه ــن مان ــه مهمتری شــد ک

زیرســاخت ها اســت .«
رییـس جمهـور چین، شـي جیـن پینگ در جلسـه افتتـاح بنیاد 
ابتـکار دیپلماتیـک، زیرسـاخت هـا را براي جهاني شـدن و ایجاد 
جـاده ابریشـم جدیـد آمـاده کـرد. شـي جیـن پینـگ قبـل از 
اختصـاص 100 میلیـارد یـوآن بـراي بودجـه جـاده ابریشـم در 
چیـن، 380میلیـارد یـوآن براي وام دادن به کشـورهاي شـرکت 
کننـده در ایـن پـروژه و 60 میلیـارد یـوآن بـراي کشـورهاي در 
حـال توسـعه و شـرکت هـاي جهانـي کـه در ایـن امـر همکاري 

مـي کننـد، ایـن پـروژه را پـروژه قـرن نامیـد. شـي جیـن پینگ 
بارهـا دعـوت خـود را مبنـي بـر حمایـت از تجـارت چنـد جانبه 
تکـرار کـرد و ایـن ابتـکار را یـک نیـرو بـراي برقـراري صلـح در 
دنیایـي کـه غـرق در چالش هاسـت نامیـد. او از کشـورها دعوت 
کـرد تـا از اقتصاد جهاني حمایت کنند و باعث گسـترش بیشـتر 

شوند .  آن 
از  بخشـي  کـه  چیـن  گـذاري  سـرمایه  پروازانـه  بلنـد  پـروژه 
اسـتراتژي »یـک جـاده یـک کمربنـد« مـي باشـد، بسـیار موثـر 
و فراگیـر خواهـد بـود. بزرگتریـن تفـاوت بیـن طـرح »جـاده و 
کمربنـد« و »جهانـي شـدن« در گنجاندن جوانان، زنان، شـرکت 
هـاي کوچکتـر و کشـورهاي در حـال توسـعه مـي باشـد، حـال 
آن کـه هـدف اصلـي این طـرح دسـتیابي به تعـداد افراد بیشـتر 
اسـت. ایـن پـروژه فرصتـي بسـیار عالي بـراي افراد و کشـورهاي 

جهـان مي باشـد . 
طبق گزارش هاي منتشـر شـده، در سـال 2016 میادي، سـهم 
چیـن در رشـد اقتصـاد جهـان بـه 34 درصد رسـید. ظـرف پنج 
سـال آینـده ارزش و ارادت چیـن بـه هشـت هـزار میلیـارد دالر 
خواهـد رسـید، ایـن کشـور موفـق بـه جـذب 600 میلیـارد دالر 
سـرمایه خارجـي خواهـد شـد، 750 میلیـارد دالر در خـارج از 
کشـور سـرمایه گـذاري خواهـد کـرد و شـمار چینـي هایـي که 
بـه خـارج از کشـور سـغر میکنند بـه 700میلیـون نغر میرسـد .  
اکنـون بسـیاري از کشـورهاي جهـان بـه مفاهیـم پشـت ایـن 
عددهـا پـي بردهانـد چـرا کـه بـا پیشـرفتهاي چیـن فرصتهـاي 
زیـادي بـراي توسـعه این کشـورها ایجاد شـده اسـت. چیـن نیز 
در گذشـته مـدت هـاي نسـبت بـه جهاني شـدن اقتصـاد تردید 
داشـت امـا واقعیـت نشـان مـي دهـد کـه چیـن نـه تنهـا از این 
رونـد بسـیار بهـره بـرده اسـت بلکـه توانسـته اطمینـان و اراده 
دیگـر کشـورهاي در حـال توسـعه جهـان را در مسـیر توسـعه 

راسـختر و محکـم تـر کنـد . 
دولـت چیـن همـواره بـر این بـاور بوده اسـت کـه راه حـل ها از 
مشـکات بیشـتر هسـتند؛ بنابرایـن، ایـن کشـور چـه در اجراي 
سیاسـت اصاحـات و درهـاي بـاز و چـه در رونـد جهاني شـدن 
گام هـاي محکـم برداشـته اسـت. بـا وجود فشـارهاي وارد شـده 
بـه رشـد اقتصـادي، چیـن اقداماتـي از جملـه انجـام اصاحـات 
در عرضـه و تولیـد، تغییـر روش رشـد اقتصـادي، بهینـه سـازي 
سـاختار اقتصـادي، کاهـش مـازاد و هزینـه تولیـد و جسـتجوي 
نیـروي محرکـه جدیـد اقتصـادي را در پیش گرفته اسـت. چین 
بـا توجـه بـه مسـایل موجـود در رونـد جهانـي شـدن اقتصـادي 
 ایـده هایـي جدیـد چـون »پایبنـدي بـر برابـري، درهـاي بـاز 
همـکاري، بهـره وري مشـترک« را در راسـتاي مدیریـت جهـان 
مطـرح کرده اسـت. بـه ویژه آنکه پـس از ارایه شـدن طرح »یک 
کمربنـد، یـک راه« توسـط چیـن، در سـه سـال گذشـته بیش از 
100 کشـور و سـازمان هـاي بیـن المللي در این طرح شـرکت و 
از آن پشـتیباني کـرده انـد. چیـن در چارچوب این طـرح بزرگ، 
بیـش از 40 توافقنامـه همـکاري با کشـورها و سـازمان هاي بین 
المللـي امضـا کرده و در بیش از 20 کشـور در امتداد راه ابریشـم 

56 منطقـه همـکاري اقتصادي ایجاد کرده اسـت . 
در  گـذاري  سـرمایه  بانـک  انـدازي  راه  از  پـس  سـال  یـک 
زیرسـاخت هاي آسـیا، یـک میلیـارد و 730 میلیـون دالر وام بـه 
هفـت کشـور از جملـه پاکسـتان اختصاص داده شـده و در ایجاد 
تأسیسـات زیربنایـي در آسـیا خدماتي بزرگ انجام شـده اسـت. 
چیـن در 38 سـال گذشـته پـس از اجـراي سیاسـت اصاحات و 
درهـاي بـاز از یک کشـور ضعیف بـه دومین قـدرت اقتصادي در 
جهـان تبدیـل شـده و در عیـن حـال نیـروي محرکـه اي جدید 

را بـراي رشـد اقتصـاد جهانـي بـه ارمغـان آورده اسـت. از آغـاز 
اجـراي این سیاسـت، چیـن در مجموع هـزار و 700میلیارد دالر 
سـرمایه خارجـي را جـذب و هـزار و 200 میلیـارد دالر در سـایر 
کشـورها سـرمایه گذاري کرده اسـت. از زمان وقـوع بحران مالي 
بیـن المللـي در سـال 2008 بـه این طرف، سـهم چین در رشـد 

اقتصـاد جهـان بـه بیش از 30 درصد رسـیده اسـت . 
جـاده ابریشـم از گذشـته هـاي دور دو کشـور را بـه هـم مرتبـط 
کـرده و بـه رغـم آنکـه ایـران و چین تـا به امـروز مـراودات خوبي 
بـا یکدیگـر داشـته انـد امـا بـار دیگـر همیـن جـاده و ایـن بـار با 
عنـوان »یـک کمربنـد یـک راه« در حال نزدیکتر کردن دو کشـور 
پهنـاور ایـران و چیـن بـه یکدیگـر اسـت. چیـن به عنوان شـریک 
نخسـت تجـاري ایران مي باشـد ولي متاسـفانه با وجود گسـترش 
قابـل توجه مناسـبات دو کشـور ، هنـوز ظرفیت هاي بسـیاري در 

توسـعه روابـط اقصـادي و تجاري دو کشـور وجـود دارد . 
بـا توجـه بـه آمـار و ارقام فرصـت هاي قابـل توجه براي سـرمایه 
و  آلومینیـوم  و  مـس  فـوالد،  نظیـر  هایـي  بخـش  در  گـذاري 
همچنیـن زمینه هاي بسـیاري براي توسـعه مناسـبات اقتصادي 
 و صنعتـي میـان ایران و چیـن از جمله در عرصـه صنایع دریایي
ریلـي، فـوالد و معدنـي، فنـاوري هاي نویـن، انرژي هـاي تجدید 
پذیـر و صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمي در کشـور وجـود دارد. 
ایـران بـه عنـوان بـازاري بزرگ در سـال هـاي آینـده، بین 500 
تـا 800 میلیـارد دالر جـذب سـرمایه بـراي آن تعریـف شـده اما 
بـه طـور حتـم همه پـروژه ها بـا اعتبـارات و کمک هـاي دولتي 
حضـور  ضـرورت  خاطـر  همیـن  بـه  شـود.  اجرایـي  نمي توانـد 

سـرمایه گـذاران خارجـي در ایـران احسـاس مي شـود . 
بررسـي همـه تحلیـل هـاي داخلـي و خارجـي، بر موقعیـت بکر 
ایـران در اسـتفاده از جـاده ابریشـم داللـت دارد. موقعیـت بکري 
کـه میتـوان کنـار برنامـه هـاي عظیـم چیـن بـراي بازگشـت به 
دوران امپراطـوري، هوشـیارانه از آن نفع برد. تصادفي نیسـت که 
اسـتراتژي جاده ابریشـم با فوران سـرمایه گذاري همزمان شـده 
اسـت. چین، با مازاد سـرمایه مواجه اسـت و براي سرمایه گذاري 
بـه دنبـال بازارهـاي جدیـد مـي گـردد. چینـي هـا برنامه هـاي 
دقیقـي دارنـد و برنامـه هـاي سیاسـي و اقتصـادي عمیقـي بـا 
احیـاي جـاده ابریشـم در نظـر گرفتـه انـد. در ایـن راسـتا روابط 
تجـاري کشـورمان در ایـن طـرح بـراي ایـران فرصتـي در جهت 
خـروج از تنهایـي اقتصـادي اسـت که مـي تواند منجـر به جذب 
 سـرمایه بـه منظـور کاهـش شـکاف در حـوزه هـاي زیرسـاختي
کاهـش تنهایـي ژئـو اکونومیک، امـکال اتصـال ایران بـه زنجیره 
ارزش اروپایـي و آسـیایي، ایجـاد اتصـاالت زیـر سـاختي میـان 
هـا  زیرسـاخت  تقویـت  اوراسـیا،  کلیـدي  کشـورهاي  و  ایـران 
بـراي کاهـش تحریـم پذیـري، تعریـف کشـور در یـک مجموعه 
بین الملـي و کاهـش هـراس از قدرت یابي کشـور، نقـاط مثبت و 

فرصـت هـاي مهـم اتصـال ایـران به ایـن طرح اسـت . 
حـال بـا تمـام ایـن توضیحات سـوال مطرح شـده اینجاسـت که 
چـه اقداماتـي مـي توانـد صورت گیـرد تـا از این فرصـت طایي 

بیشـترین بهـره در جهـت منافع ملي بدسـت آورد . 
بـه  یافتـه  اختصـاص  سـرمایه  و  هـا  حمایـت  بـه  توجـه  بـا 
شـرکت هاي چینـي در راسـتاي پیش برد این طـرح از طرفي و 
نیـاز کشـور عزیزمان به جذب سـرمایه جهت توسـعه اقتصادي 
از طـرف دیگـر، توفیـق در ایـن امـر نیازمنـد یـک تدبیـر و 
محتـرم  مسـئولین  و  دولتمـردان  جانـب  از  خـاص  مدیریـت 
کشـور مي باشـد تا بـا تسـریع امور در ایـن مقطع حساسـي، از 
ایـن فرصـت طایي بـه بهترین نحو جهت پیشـرفت و توسـعه 

اسـتفاده شود.  کشـور 

 باغ مستوفی
 تفرجگاه تابستانی تهرانی ها

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

قبل از بحران شرایط اقتصاد ترکیه بسیار بي ثبات بود. در دهه هاي 80و 
90میادي حساسیت این کشور نسبت به ورود سرمایه هاي خارجي کوتاه 
مدت به شدت باال بود، بحران هاي مالي شرق آسیا و روسیه هم با کاهش 
اعتماد سرمایه گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجي به این کشور شد. رشد اقتصادي ترکیه 
نیز در سال هاي قبل از بحران داراي نوسان بود، به نحوي که در دهه 90 میادي رشد اقتصادي این کشور در محدوده 
5,5- تا 9,3درصد متغیر بود و از 7,5 درصد در سال 1997 به 2,5درصد در سال 1998 کاهش یافت که این نیز به 

سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجي شد . 
در این دوره بازارهاي مالي، نرخ هاي بهره و ارز هم نوسان باالیي داشتند. وابستگي باال به تامین مالي پولي باعث شده 
بود این کشور معموال تورم هاي باال را تجربه کند، به نحوي که تورم تا سال 1997 معموال باالي 80درصد بود. کسري 
بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به نحوي که در سال 1997 به 7 درصد تولید ناخالص داخلي رسید. دولتي بودن 
بسیاري از بخش ها نظیر مخابرات هم باعث بهره وري پایین و تحمیل باري سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش 
میزان ورود سرمایه خارجي و هم چنین زلزله اوت سال 1999 باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقي شود و 
در سال 1999 اندازه آن 3,6 درصد کوچکتر شده و میزان کسري بودجه و بدهي عمومي به ترتیب به 12 و 40 

درصد تولید ناخالص داخلي برسد . 
وقوع بحران

در دسامبر 1999 و دقیقا پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزي ترکیه با هماهنگي صندوق بین المللي پول 
برنامه مبتني بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را براي کاهش تورم تا نرخ 10 درصد تا انتهاي سال 2001 اعام کردند. 
این برنامه همچنین شامل خصوصي سازي کسب و کارهاي بزرگ، انضباط بودجه اي و تنظیم گري نظام مالي و بانکي 
بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکي شیوع پیدا کرد. در واقع تمرکز دولت 
بر روي رفع عدم تعادل هاي اقتصاد کان بود، در حالي که از نقاط آسیب پذیر موجود در نظام بانکي غفلت کرده بود. 
بخش بانکي ترکیه 4 ضعف عمده داشت: مقررات زدایي، تبدیل بانک ها به مهم ترین ابزار تأمین مالي دولت، وابستگي 
شدید بخش بانکي به سرمایه هاي خارجي و عدم تطابق ساختاري سررسید تعهدات و دارایی ها     . یک جنبه بسیار مهم 
بخش بانکي ترکیه این بود که بانکها از میزان زیاد زیان هاي ناشي از تکالیف محول شده  رنج مي بردند. نسبت مطالبات 
غیرجاري در بخش بانکي به سرعت رو به افزایش بود و در سال 1999 به 11 درصد رسید. در دوره رکود در سال 

1999 تعداد 13 بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده هاي پس انداز  قرار گرفت . 
در طول سال 2000 قانون گذاري در مورد خصوصي سازي بانک هاي دولتي مکرراً به دلیل نزاع هاي سیاسي به تعویق 
افتاد. به دلیل ضعف هاي سیستم بانکي، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در 30 نوامبر 2000 
بانک مرکزي ترکیه براي ثابت نگه داشتن میزان دارایي هاي داخلي خود، اعطاي خطوط اعتباري ضروري به بانک ها 
را متوقف کرد و  نرخ بهره بین بانکي به 873درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگي اتفاق افتاد. همچنین این 
نگراني ها باعث شد تا سرمایه گذاران خارجي هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه هاي خودشان را از ترکیه خارج 
کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهي به صورت یکجا و ارزان 
بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد 
تا بحران بانکي سیستمیک اتفاق بیفتد     . در 6 دسامبر دمیربانک )یک بانک خصوصي با اندازه متوسط( ورشکسته شد 
و به صندوق ضمانت سپرده هاي پس انداز واگذار شد. صندوق بین المللي پول در این مرحله یک کمک 10,5 میلیارد 
دالري به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیري از کاهش ذخایر خارجي مؤثر بود. این حمایت به بانک 
مرکزي ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابري میخکوب شده لیر در برابر دالر آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزي 

25 درصد از ذخایر خارجي خود را در بازه زماني 20 نوامبر تا 6 دسامبر از دست داده بود . 
این اتفاقات در نوامبر 2000 با ناآرامي هاي سیاسي در اوایل 2001 همراه شد. 21 فوریه سال 2001 میان نخست وزیر 
و رئیس جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکي نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداري سیستم 
کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزي حمات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول 14 
درصد افت کرد و نرخ هاي بین بانکي به شدت افزایش یافت و از 50 درصد به 8000 درصد رسید و ذخایر ارز خارجي 
مجدداً کاهش پیدا کرد .  در روز 22 فوریه 2001 دولت اجازه داد نرخ لیر به صورت شناور تعیین شود و در نتیجه 
لیر ترکیه حدود یک سوم ارزش خود را در برابر دالر آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزي میخکوب و تعیین 
نرخ ارز به صورت شناور، بانک مرکزي در برخي از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت مي کرد. صندوق بین المللي 
پول در سال 2001 کمک هاي بیشتري را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ هاي بهره را کاهش داد و 
ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک هاي این صندوق از دسامبر 1999 به حدود 30میلیارد دالر رسید. با 
وجود این کمک ها، اقتصاد ترکیه به میزان 5,3درصد در سال 2001 کوچک تر شد و تولید ناخالص داخلي سرانه نیز 
6,5 درصد کاهش یافت. به خاطر زیان هاي شدید بانک هاي دولتي و بانک هایي که به صندوق ضمانت سپرده هاي 
پس انداز واگذار شدند، میزان بدهي عمومي از 38 درصد تولید ناخالص داخلي در سال 2000 به 74 درصد در سال 
2001 افزایش یافت. البته به تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلي به میزان 5,7 درصد در سال 

2002رشد کرد. هر چند میزان بیکاري از 6,5درصد در سال 1999 به 10,4 درصد در سال 2002 افزایش یافت . 
برنامه تجدید ساختار بخش بانکي

در 15 مي 2001 برنامه تجدید ساختار بخش بانکي با 4 محور اصلي تجدید ساختار بانک هاي عمومي از نظر مالي 
و عملیاتي، حل وفصل سریع بانک هاي واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده هاي پس انداز، سالم سازي ساختار 
بانک هاي خصوصي آسیب دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتي و حقوقي براي افزایش اثربخشي نظارت و ایجاد یک 

ساختار رقابتي و موثر در بخش بانکي اعام شد . 
در راستاي تجدید ساختار مالي بانک هاي عمومي حذف زیان هاي ناشي از تکالیف محول شده ، کاهش بدهي هاي 
کوتاه مدت، حمایت سرمایه اي از بانک هاي دولتي، سازگار نمودن نرخ سود سپرده ها با نرخ هاي بازار و مدیریت موثر 
پرتفوي وام ها مورد توجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتي نیز برنامه اي با هدف تجدید ساختار سازماني، فناوري، 
محصوالت، منابع انساني، وام ها، کنترل مالي، برنامه ریزي، مدیریت ریسک و ساختار خدمات دهي این بانک ها طراحي 

شد تا این بخش ها را با نیازهاي بانکداري مدرن و رقابت در عرصه بین المللي انطباق دهد . 
محور دیگر برنامه اصاحي نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکي )BRSA ( ، مجوز فعالیت 
بانک هاي مشکل دار که ساختار مالي آن ها تضعیف شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، 
یا لغو مي شد و یا مدیریت و کنترل آن ها و همچنین حقوق مشارکت آن ها به جز تقسیم سود به صندوق منتقل 
مي گشت .  جهت اطمینان از ساختار سالم بانک هاي خصوصي نیز سیاست هایي نظیر اعمال معافیت هاي مالیاتي براي 
بانک هاي مشکل دار و نیز اعطاي مشوق هاي مالیاتي براي ادغام بانک ها و شرکت هاي تابعه و تقویت ساختار سرمایه اي 
بانک ها در نظر گرفته شد .  هم چنین در جریان بحران و دوره زماني پس از آن چندین قانون براي بازگرداندن ثبات و 
سامت  به بخش بانکي ترکیه تدوین گردید که تعدادي از مهم ترین آن ها عبارت اند از: مقررات تقویت کننده چارچوب 
شرکتي ، مقررات همگراکننده اقدامات و استانداردهاي سرمایه اي به سمت دستورالعمل هاي اتحادیه اروپا، قوانین 
توسعه دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت هاي اعتباري و شرکت هاي تابعه، استانداردهاي حسابداري و قوانین 

حسابرسي خارجي، مقررات مربوط به صندوق هاي اتحادیه ها و تضمین سپرده ها، قوانین مربوط به کارایي و رقابت . 
تحوالت پس از بحران

در سال 2002 و پس ازآن در اثر سیاست هاي اعمال شده تحوالت مثبتي در ترکیب ترازنامه ها اتفاق افتاد. با رشد باالي 
بخش بانکي عمق مالي افزایش پیدا کرد و بخش بانکي توانست رشد اقتصادي را به صورت بهتري پشتیباني نماید. 
درنتیجه پایداري سیاسي و اقتصاد کان و نیز سیاست هاي مرتبط با بخش بانکي که در بازه زماني 2002 تا 2005 
اعمال شد، کل دارایي این بخش به صورت متوسط ساالنه 24 درصد رشد کرد. هم چنین در اثر تمرکز بخش بانکي 

بر روي وظیفه اصلي خودش یعني واسطه گري، میزان وام ها نیز افزایش یافت . 

 ترکيه براي گذر از بحران بانکي چه نسخه اي پيچيد  

 محمود دولت آبادی 

 سوپرالکچری ادبيات معاصر ايران 
محمــود دولــت آبــادی نویســنده شــهیر ایرانــی در رمــان »ســلوک« 
ســیگار کشــیدن را چنیــن توصیــف کــرده اســت:پک زدن بــه ســیگار 
هیــچ معنایــی نــدارد ااّل نوعــی لجاجــت بــا خــود،و حتــی لجاجــت در 
تــداوم ِ نوعــی عــادت. عجیــب تریــن خــوی ِ آدمــی ایــن اســت کــه 
مــی دانــد فعلــی بــد و آســیب رســان اســت، امــا آن را انجــام مــی 
دهــد و بــه کــرات هــم. هــر آدمــی ، دانســته و ندانســته ، بــه نوعــی 
ــری  ــچ دیگ ــرد ،و هی ــی ب ــر م ــود بس ــا خ ــارض ب ــت و تع در لجاج

ویرانگرتــر از خــود ِ آدمــی نســبت بــه خــودش نیســت.
ــن  ــادی  یکــی از برجســته تری ــت آب ــود دول ــرداد زادروز محم 10 م
ــه ســبب  ــا ب ــه تنه ــی  دوران معاصــر اســت . آوازه او ن مشــاهیر ادب
ــی  ــی و  القاب ــن الملل ــی و بی ــی اش  در ســطح مل ــگاه واالی ادب جای
ــاس و  ــوع لب ــت ن ــه از جه ــران« اســت  بلک ــان ای ــای رم ــر »آق نظی
پوشــش ظاهــری در میــان دوســتداران و دنبــال کننــدگان ادبیــات 
داســتانی ایــران او را بــه عنــوان یــک ســوپر الکچــری ادبیــات معاصــر 
ــا ســبیل  ــی ب ــان ایران ــوده اســت. بیشــتر مخاطب ــز نم ــران متمای ای
ــود  ــیدن محم ــیگار کش ــی س ــای طوالن ــال ه ــادگار س ــه ی زردی ک
دولــت آبــادی اســت، آشــنا هســتند؛ نویســنده ایرانــی کــه همیشــه 
ــوان یــک چهــره  ــه عن ــر دور گــردن اوســت و ب ــی ب دســتمال گردن
رســانه ای- ادبــی در ذهــن مخاطبــان ایرانــی جایــگاه ســازی کــرده 
ــران  ــه یکــی از کارشناســان مطــرح برندســازی ای اســت بطــوری ک
»آنــا جلــوه« در مقالــه ای در »فرصــت امــروز« در  مــورد او چنیــن 
مــی نویســد: هرچنــد نــام دولــت آبــادی ســپیدی مــو، گــذر زمــان 
و قدمــت را تداعــی مــی کنــد امــا گویــی او اصــا قصــد پیــر شــدن 
نــدارد. محمــود دولــت آبــادی نماینــده  زنــده  دهــه چهــل و البتــه 
ــه  ــخصی و چ ــردای ش ــه ف ــت. چ ــود اس ــه ن ــه روز ده ــاالن ب از فع
فــردای اجتماعی.محمــود دولــت آبــادی از بقایــای نســل دوم داســتان 
نویســی ایــران اســت؛ او هــم قلــم و هــم دوره بزرگانــی ماننــد جــال 
آل حمــد، احمــد محمــود، غامحســین ســاعدی، شــهرنوش پارســی 
ــا  ــاط خــود را ب ــروز ارتب ــه ام ــا ب ــور و ســیمین دانشــور اســت و ت پ
ــادی فرزنــد  مــردم حفــظ و بــه روز کــرده اســت. هرچنــد دولــت آب
ــی در حــال  نســلی اســت کــه در آن ابزارهــا و رســانه هــای تبلیغات
زاییــده شــدن بــوده اســت امــا او توانســته در کنــار نوقلمانــی کــه بــه 
واســطه مدگرایــی رســانه ای، دچــار محبوبیــت هــا و شــهرت هــای 
ــب  ــن مخاط ــز در ذه ــاورد و متمای ــوند، دوام بی ــی ش ــبه م ــک ش ی
ــه  ــادی در الی ــت آب ــام دول ــد. ن ــت کن ــگاه خــود را تثبی ــی جای ایران
هــای مختلــف جامعــه نفــوذ کــرده و ســهم ذهنــی قابــل توجهــی را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت.  دولــت آبــادی گــروه هــای مخاطــب 
متفاوتــی را در ســال هــای طوالنــی نویســندگی اش مجــذوب خــود 
کــرده اســت. محمــود دولــت آبــادی را مــی تــوان یکــی از معــروف 
ــران دانســت.  ــن پرســونال برندهــای حــوزه ادبیــات داســتانی ای تری
ــام  ــه او تم ــت ک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــوع بس ــن موض ــی ای از طرف
ویژگــی هــا و اســتانداردهای یــک پرســونال برنــد ادبیاتــی در ســطح 

ــان را دارد! جه
محمــود دولــت آبــادی داســتان ســرایی در مــورد برنــد شــخصی اش 
را هــم خــوب مــی دانــد! از طرفــی ســه گانــه شــخصیت اجتماعــی 
ــگاه  ــرای او جای ــه ب ــت ک ــل اس ــدر و زوال کلن ــادی، کلی ــت آب دول
منحصربــه فــردی ســاخته و کمتــر کســی در حــوزه  ادبیات داســتانی 
بــه آن دســت یافتــه اســت.او در فعالیــت هــای اجتماعــی اش طــرف 

مــردم بــوده و بــه عنــوان چهــره ای معتــرض شــناخته شــده اســت. 
او بــه عنــوان یــک نویســنده، خــود را در محفــل هــای ادبــی محــدود 
ــش  ــاب های ــا در کت ــه تنه ــردم، ن ــی م ــای زندگ ــه ه ــرد و دغدغ نک
ــا اینکــه در ســطح بیــن المللــی  ــادی ب ــت آب ــا نمــود دارد . دول عین
بســیار موردتوجــه بــوده و شــاید جوایــز او در خــارج از ایــران بیشــتر 
ــه  ــل او ب ــاب زوال کلن ــی کت ــی اش اســت و حت ــای داخل از یادبوده
رغــم تــاش هایــش اجــازه انتشــار در ایــران نگرفــت و باایــن حــال 
بــه چندیــن زبــان در دنیــا ترجمــه و منتشــر شــد، هرگــز قصــد ترک 
ــن  ــن عشــق م ــد »مملکــت م ــی گوی ــی م ــرد.او درجای وطــن را نک
اســت« کــه ایــن عشــق در نهایــت دســتاوردهای ملــی بــرای ایرانیــان 
ــتایی  ــی روس ــی و حت ــا ایران ــد کام ــونال برن ــت و پرس ــته اس داش
دولــت آبــادی و کتــاب هایــش بــه راحتــی از مرزهــای ایــران عبــور 

کــرده اســت. 
ــان  ــد جه ــان بلن ــن رم ــوان دومی ــه عن ــدر« ب ــه »کلی ــی ک  عناوین
ــه«  ــت رفت ــان ازدس ــوی زم ــت وج ــهور »در جس ــان مش ــد از رم بع
ــه  ــه ب ــد و 4211 صفح ــت جل ــت« )در هف ــل پروس ــته  »مارس نوش
زبــان  فرانســوی و بــا حــدود یک میلیــون و 200 هــزار کلمــه(، در 10 
جلــد و 2836 صفحــه، بــا داشــتن حــدود 950هــزار کلمــه و بلندترین 
رمــان ایرانــی بــه خــود اختصــاص داده اســت، گاهــی از محمــود دولت 
آبــادی مشــهورتر مــی شــود.همچنین  مــارال و گل محمد از نــام های 
سرشــناس برنــد او بــه حســاب مــی آینــد. بــا ایــن وجــود او همــه بــار 
برنــدش را بــر دوش کلیــدر نینداختــه اســت و طــی ســالیان تــاش 
هــای متعــددی بــرای تکــرار موفقیــت هایــش کرده اســت و ایــن گونه 
بــوده کــه داســتان هــای برنــد شــخصی دولــت آبــادی همیشــه تــازه 
و بــه روز بــوده اســت. او در کتــاب ســلوک خــود بــه »مــرا هنــوز تــا 
ــاب«  ــاب! مــرا دری ــده هســتم، پیــش از آنکــه پژمــرده بشــوم دری زن
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــی اســت ک ــادگار گرانبهای ــاره دارد و او ی اش
بــه خوبــی داســتان هــای روز را مــی دانــد و آن را زندگــی مــی کنــد 

و پرســونال برنــد اصلــی او توانســته 
ادبیــات ایرانــی را جهانــی عرضــه کنــد.
محمــود دولــت آبــادی، ســال هــا پیش 
ــی،  ــه گفتمــان ایران ــد ب از ورود واژه برن
ــود را انتخــاب  ــای بصــری خ ــان ه الم
کــرده و بــه آن وفــادار مانــده اســت؛ بــه 
ــه  ــی ک ــتمال گردن ــه دس ــوان نمون عن
همیشــه دور گــردن او اســت، موهایــی 
کــه مــدت هــا اســت ســپیدی تجربــه 
را بــه رخ مــی کشــد و البتــه ســبیل زرد 
ــیگار،  ــی س ــای طوالن ــال ه ــادگار س ی
المــان هــای بصــری هســتند کــه 
محمــود دولــت آبــادی همــواره بــه آنهــا 
وفــادار مانده اســت.  ســیگار در دســتاِن 
ــره   ــدر گ ــادی آن ق ــت آب ــود دول محم
خــورده بــه تصویــر او در ذهــن مخاطب 
اســت کــه بــه جــرات مــی تــوان گفــت 
خیلــی از طرفــداران و پیــروان مکتبــش 
را بــه ســمت تقلیــد از ایــن ژســت 

ســوق داده اســت.

اقتصاددان  
اميرگفتاري  

  کارشناس  پولي و بانکي      
سعيد عباسيان

اقتصاددان
مرتضي ایماني راد

محمود دولت آبادی نویسنده شهیر 
ایرانی در رمان »سلوک« سیگار 
کشیدن را چنین توصیف کرده 
است:پک زدن به سیگار هیچ معنایی 
ندارد اّل نوعی لجاجت با خود،و 
حتی لجاجت در تداوم ِ نوعی عادت. 
عجیب ترین خوی ِ آدمی این است 
که می داند فعلی بد و آسیب رسان 
است، اما آن را انجام می دهد و 
به کرات هم. هر آدمی ، دانسته و 
ندانسته ، به نوعی در لجاجت و 
تعارض با خود بسر می برد ،و هیچ 
دیگری ویرانگرتر از خود ِ آدمی 
نسبت به خودش نیست.

  جستاری از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته علی رضاقلی- تحلیل جامعه شناختی  برخی از  ریشه های تاریخی 
استبداد و عقب ماندگی درکشور ایران که مسبب  تمامی مشکات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز و در مجموع عقب 
ماندگی است، ریشه های تاریخی دارند و رفع آنها هم بدون مراجعه به ریشه های تاریخی و شناخت دقیق آنها تقریبا غیر 
ممکن است.از دیرباز اقتصاد ایران پیوسته ذوق مصرف را به رنج تولید ترجیح داده است .از قرن شانزدهم به بعد، اروپا از 
خواب چند صد ساله بیدار شد و قطار اصاحاتش را سریع به راه انداخت و اندیشمندانش چنان با ذغال نظریه و سخن 
بر سرعت قطار افزودند که در سرباالیی توسعه ترمز برید." فرانسیس بیکن "تواناترین مغز قرون آرزو می کرد ،واژه های 
بخت، شانس، اقبال، تصادف و اتفاق از قاموس فرهنگ پاک شود . "کانت" هم در کتابش" نقد عقل محض ” نوشت: برای 
مدینه فاضله راهی جز تعلیم عمومی نیست.قرن 19 قرن یکسره کردن کار بود. اروپا کار ایران را همانگونه یکسره کرد که 
هند را و هند را چنان دست آموز کرد که چین را. آمریکای التین از پس همه افتان و خیزان آمد. آفریقا به کام بردگی 
رفت .دولتمردان  اروپایی  به شدت از صاحبان صنایع و مخترعان حمایت کردند. در علوم انسانی به  کمک آرمانهای 
صنعتی شتافت و موجب امنیت پول شد. آموزش، عمومی شد. نیازها، کار، سرمایه، بازدهی، بلندپروازی، قدرت، دستکاری 
در قوای طبیعت خارجی و مبادالت به حداکثر خود رسید و  اروپا در یک چیز خاصه شد و آن عبارت بود از: “ به کار 
گیری حداکثرها” .چیزی که جهان سومی ها هنوز هم  به آن پی نبرده اند و می خواهند با پول آن را بخرند.اما طی همین 
سالها، در کشور ما ایران ،کم کاری با ضعف تولید، صناعت بی جان با تجارت، روحیه غیرعلمی با تولید سنتی، همه اینها 
با روابط خارجی، همه و همه با فرهنگ ملی غیر خاق اندیشه سوز عاطفی گنگ قضا قدری منفی، در تناسب کامل بود.

آغاز استبداد زدگی 
پس از استقرار دولت صفویه، سرو کله  پرتغالی ها, انگلیسی ها ،هلندی ها  ،روسها و سپس فرانسوی هاپیدا شد.آنها  شروع 
به فروش منسوجات بنجل خود به ایرانیان  با معافیت گمرکی کردند. پس از آن صادرات ایران شد مواد خام و واردتش 
مصنوعات صنعتی غربی ها به خصوص از انگلستان. داللی، رشوه، فساد، تعدی، ویرانی کارنامه کلی صفویان شد.سرانجام 
دولت صفویه به علت انحطاط اخاق مدنی و فساد اداری و از هم گسیختگی سپاه سقوط کرد و ایران تا پایان دوره نادر 

شاه افشار در قتل و غارت می سوخت.
 دوران حکومت زندیه هم پر از هرج و مرج بود. کریمخان عاقه زیادی به واردات داشت و اینکار را از طریق فرانسه انجام 
می داد. قراردادهایی که در زمان او بسته شد اسف بارتر از قراردادهای گذشته بود.البته وضع در زمان قاجار از قبل هم 
بدتر شد.در قرن نوزدهم که  در اروپا علم و عقل و کار و تاش، کار جهل و خواب و انحطاط را یکسره کرده بود .ایرانیان 
در اولین حمله درندگان موبور به مساجد خزیدند و گفتند:" خدایا تو اموال آنها را نابود کن و بر آنها سخت گیر. خدایا 
تو بر آنها ترس و عذابت را فرو ببار. ایشان را پراکنده کن و جمعیتشان را متفرق فرما".در این دوران بود که جنگ ایران 
و روس در گرفت ،قرارداد ترکمانچای که حکایت از کاپیتوالسیون داشت همه صنایع نیمه جان را تعطیل کرد و تجار 
متولی انتقال تکنولوژی شدند. تولید تریاک برای صدور به بازارهای فرنگ جانشین ابریشم شد و طولی نکشید و ایرانیان 

کسری صادرات و واردات خود  را با پرداخت خراج طا و نقره جبران می کردند.
ظهور و افول  نخبگان 

قائم مقام فراهانی
در چنین وضع اسف باری قائم مقام فراهانی بدون هیچ ابزار و قدرتی نخست وزیر ایران شد. مسایل سیاسی و فرهنگی را 
خوب می شناخت و با اغراض بیگانگان آشنا بود و از عقب افتادگی ایران کاما مطلع. او درایت و صداقت داشت و با فساد 
مبارزه کرد و برخاف همه رشوه و هدیه قبول نمی کرد. دست مفتخوران را از خزانه کوتاه نمود. حقوق شاه و درباریان 
را کاهش داد. با اجرای قرارداد کاپیتوالسیون و ترکمانچای به شدت مبارزه کرد. از تاسیس کنسولخانه روس و انگلیس 
جلوگیری کرد. به فکر دفاع از تمامیت ارضی ایران و حفظ استقال بود و می خواست مناطق جدا شده از ایران را دوباره 
به کشور الحاق کند. راه اندازی صنایع نو، معادن، به کارگیری صنعتگران خارجی و فرستادن دانشجو به خارج از کشور 

برای تحصیل ,کوتاه کردن دست  وابستگان داخلی بیگانگان  دشمنان فراوانی برای او تراشید.
و سرانجام...

در مقابل این همه خدمت، مردم ایران از او حمایت نکردند و میرزا مهدی امام جمعه تهران پول گرفت تا مردم را علیه 
قائم مقام بسیج کند. سرانجام همه عوامل دست به دست هم دادند و به جرم این همه گناه غیرقابل بخشایش قائم مقام 

!! قائم مقام را در باغ نگارستان خفه کرده و شبانه در جوار حرم حضرت عبدالعظیم دفن کردند. 
پس از قائم مقام، حاج میرزا آقاسی که فردی موذی و مکار بود نخست وزیر شد. او تمام زحمات قائم مقام را به باد داد 
و از ایران چیزی باقی نگذاشت. در زمان صدارت وی از نظر داخلی وضع به جایی رسید که مردم مجبور به خوردن علف 
و دانه های نباتی و خوراک دام و طیور شدند. به سرعت کنسولگری انگلستان افتتاح شد و قراردادهای تجاری مشابه با 

ترکمانچای، با انگلستان منعقد شد و فرهنگ ایران به راه گذشته خود ادامه داد.

 انديشه کشى اجتماعىعوام زدگى و

ميرزا تقی خان اميرکبير
 بعد از فوت محمد شاه ،میرزا تقی خان امیر کبیر  در حالی نخست وزیر شد که درباریان مشغول تاراج ته مانده ثروت ایران 
بودند. شاه در پی عیش و نوش در فرنگ بود. علم و صنعت وجود خارجی نداشت. زارع از ظلم خان به ستوه آمده بود و خان از 
ترس خان خانان جرات فعالیت اقتصادی نداشت. اکثر تجار تحت الحمایه سفارتخانه های روس و انگلیس بودند. شعرا در فقر 
بودند و علوم روز چیزی نبود جز فال گیری، دعا نویسی، جن گیری و آداب طهارت. امیر هم از اوضاع غرب خوب مطلع بود هم 
از وضع کشور. چنانچه وزیر مختار انگلیس درمورد او نوشت: “ پول دوستی که خوی ایرانیان است در وجود امیر بی اثر است. به 
رشوه و عشوه کسی فریفته نمی شود ” .پوالک اتریشی در حق او گفت: “ میرزا تقی خان مظهر وطن پرستی است که در ایران 

اصل مجهولی است ” .شیل هم اعتقاد داشت: “ امیر جز نیکبختی وطنش چیزی نمی خواهد ” .
در مدت 3 سال و 2 ماه صدارت او، مسائل مرزی خرمشهر، زهاب، کرند و اروندرود حل شد. مدرسه دارالفنون در 7 شعبه تاسیس 
شد. قدرت شاه و درباریان محدود شد. دیوانخانه عدالت  بنا گردید. برای اقلیتهای مذهبی حقوق برابر قائل شد. شکنجه را ملغی 
کرد. افراد عاقل و کاردان را بر سر کار گماشت. مناصب بدون کار را حذف کرد. القاب بی جهت را دور ریخت. شعر روضه خوانی 
را اصاح کرد. دست دولتیان را از سر مردم کوتاه نمود و به وضع بهداشت و تاسیس مریض خانه ها بسیار اهمیت داد.خدمات 
شهری و پست رونق گرفت و گدایان جمع آوری شدند.نظافت شهر، حفظ آثار باستانی، جلوگیری از تعدی ماموران بیگانه، 
توسعه صنعت، تنظیم امور واردات و صادرات، توسعه و نشر دانش، واداشتن مردم به کار و تاش، حمایت از تولیدی ها و تجار، 
تامین حقوق اجتماعی افراد از جمله خدمات  اوست. مهمات سازی در زمان او رشد زیادی کرد. ارتش منظم شد. شیات را از 
روسها گرفت و به اتباع ایران سپرد. با فساد، اختاس، بی عدالتی، رشوه خواری و داللی که یکی از ویژگی های فرهنگی ایرانیان 
است درآویخت. رسم قمه کشی و لوطی بازی را از شهرها جمع کرد و امنیت شهرها را تامین نمود. بسط نشینی در خانه علما و 
مساجد که رسم اشرار برای فرار از اجرای قانون بود را با زحمت فراوان لغو کرد.گمرک را از اجاره اروپاییها درآورد و افراد کاردان 
را به مناصب حساس گماشت و با این کارها توانست باعث رونق اقتصادی و آبادانی کشور شود.وزارت امور خارجه را توسعه داد. 
جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی ایران، الحاق هرات به ایران، بستن قرارداد اقتصادی با آمریکا، رونق تجارت خارجی 
و داخلی، افزایش درآمدهای دولت،.ساختن سد روی رودخانه کرخه، ساخت پل شوشتر، کشت نیشکر در خوزستان و کشت 

تخم پنبه در شمال  از جمله اصاحات اوست.
و سرانجام...

در اواخر کارش مردم منفعل، اوباش، درباریان و استعمار چنان عرصه را بر او تنگ کردند که راضی به مرگ شد و عاقبت  تنها 

حامی امیرکبیر یعنی ناصرالدین شاه را راضی به عزل وی و سپس قتلش کردند و به این ترتیب دومین ستاره درخشان 
شب پانصد ساله این ملک سفله پرور از درخشیدن باز ایستاد.بعد از امیرکبیر  میراث صدر اعظم های بعدی ، تعهد 
نامه انصراف از تملک هرات ، عهدنامه صلح پاریس ،حق کاپیتوالسیون ،قرارداد رویتر با انگلستان ،امتیاز کشتیرانی 
رود کارون، تاسیس بانک شاهنشاهی با حق نشر اسکناس، استخراج معادن و نفت انگلستان ، امتیاز بهره برداری از 
درختان زیتون و شمشاد و توتون و تنباکو به روسها ،قرارداد نفتی  دارسی ،فروش تکه تکه ایران به روس ها بود که 
سرانجام به بلوای مشروطه خواهان ختم شد.بعد از مشروطه، دولتهای زیادی سرکار آمدند. دولتهای چند ماهه و 
حتی برخی چند روزه. دولتهایی که یا برنامه نداشتند یا اگر برنامه ای ارایه می کردند نه کسی آنرا اجرا می کرد و نه 

کسی آنان را بازخواست می نمود.
دکتر مصدق 

از زمانی که سردار سپه رضا خان میرپنج پدر ملت ایران شد، تا سال 1320 که با یک اخطار دولت انگلستان وطن را 
رها کرده و به جزیره موریس رفت ،کم کم معادالت جهانی تغییر کرد و آمریکا به قطب اول اقتصاد دنیا و رقیب جدی 
انگلستان تبدیل شد و درست زمانی که تعارض این دو کشور جدی شده بود مصدق نخست وزیر ایران شد.مصدق 
بدنبال اقتصاد بدون نفت بود اگر چه از ارزش آن در بهبود وضع اقتصاد کشور غافل نبود و  با مبارزات و تاشش 
توانست نفت را ملی کند. سیاستش بر 2 محور اصلی دفاع از استقال سیاسی و اقتصادی ایران و دوم کوشش برای 
استقرار دموکراسی استوار بود.به شدت با امتیاز دهی به بیگانگان مخالفت کرد. آزادی بیان و قلم را گرامی داشت. 
دعوت نخست وزیری از سوی رضا شاه را چون می دانست که به عامل بیگانگان تبدیل خواهد شد نپذیرفت. در طول 
28 ماه نخست وزیری اش یک ریال حقوق نگرفت. والیت استان فارس را به شرطی قبول کرد که دولتیان آن استان 
وجهی از مردم مطالبه نکنند.در مجلس حاضر به سوگند وفاداری به رضا خان نشد چون او را غاصب می دانست. وقتی 
مجلس خواست به خلع قاجار و حکومت پهلوی رای بدهد فریاد زد “ اگر سرم را ببرند و قطعه قطعه ام بکنند به این 
حکومت رای نخواهم داد” . چون معتقد بود تا مردم دانا نشوند و رجالی توانا در مسند قدرت قرار نگیرند کار مملکت 
سامان نخواهد گرفت.حاضر به تحمیل کشف حجاب رضا خان و کاه پهلوی به زنان نشد.مانند امیرکبیر مقرری 

درباریان و شاه و ولیعهد را کم کرد و دست کسانی که از بیت المال غارت می کردند را کوتاه نمود. 
و سرانجام...

 مصدق  بدلیل اینکه منافع ملی را بر منافع خودش ترجیح می داد ،پس از کودتا علیه کابینه اش  زندانی، تبعید و 
کشته شد .بعد از او نیز مخبرالسلطنه، امینی، زاهدی، فروغی، سهیلی، میرزا حسن خان سپهساالر، هویدا، قبلی ها 
و بعدی ها هیچ وقت مردم را به عمق مطلب واقف نکردند و از مردم کار سخت و فعالیت اجتماعی- اقتصادی جدی 
طلب نکردند و فقط به مردم گفتند شما ساکت باشید ما با پول نفت، تکنولوژی غرب و انتقال آن و کارشناس غربی 
و کمک فنی آنها ایران را به تمدنی عظیم خواهیم رساند. از کودتا سید ضیا وآغاز  سلطنت پهلوی تا سقوط بختیار 
مجموعا 45 دولت طی 57 سال در ایران روی کار آمدند و علت این همه تعویض نخست وزیر در این مدت کم یک 

چیز بود: درگیری دربار و سیاستهای آمریکا و انگلیس و شوروی و مردم
ریشه  نخبه کشی 

 آنچه از تاریخ 200 ساله اخیر برمی آید این است که ایرانیان با حرکتهای سازنده قائم مقام، امیرکبیر و مصدق سر 
ناسازگاری داشتند و اگر هم گرامیشان داشته اند،  و برای حمایت از آنها به طور جدی و عقانی و فعال برخورد نکرده 
است. ایرانی ها  در طول 500 سال اخیر بارها به صورت ناموفق با نظامهای نامطلوب سیاسی داخلی و 9 بار با نظام 
امپریالیستی غرب به صورت انحرافی مبارزه کرده و موفق نشده اند؛ لذا در صحنه بین الملل زمانی خواهند توانست با 
تمام ابعاد عقب ماندگی مبارزه کنند که با یکی از چهره های مهم عقب ماندگی که همین نوع مبارزه سیاسی است 
مبارزه کنند.حرکتهایی که ایرانیان طی این سالها انجام دادند نشان از این دارد که نه استعمار را می شناسند، نه 
استقال را، نه آزادی و نه عدالت را. هنوز به صورت جدی و علمی در ایران این سواالت مطرح نشده که چرا حدود 
90 دوره نخست وزیری ایران در 200 سال گذشته ) جز قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان امیر کبیر و مصدق ( 
همواره همراه با فساد و تباهی بوده و نخست وزیران کم و بیش عامل بیگانه بوده اند؟!چرا ملت ایران راهی را که 500 
سال است انتخاب کرده و باعث انحطاطش شده همچنان ادامه می دهد؟چطور ممکن است مردم 3 نخست وزیر 
وطن دوست و توانا و عادل و آگاه را تحمل نکرده باشند و با بقیه به خوبی ساخته باشند؟و اینکه چطور ممکن است 
ملتی به طور جدی و عقانی به طرح و پاسخ این سواالت طی این 5 قرن نپرداخته باشد؟عوام زدگی یک بیماری 
رقت بار و اندیشه کش اجتماعی است. علت العلل همه حوادث مثبت و منفی در تاریخ یا اجتماع را باید در درون 
جست. چون بدون آن هیچ عامل خارجی نمی تواند در سرگذشت و سرنوشت جامعه ای تبدیل به علت شود.و آخر 
اینکه ناسازگاری با 3 نخست وزیر شریف وطن دوست، یک حقیقت تاسف بار را فریاد می زند و آن این است که “ 

ملی گرایی در ایران نارس است” .
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ــود . بعــد از کلــی ایــن طــرف و آنطــرف  صبــح اول وقــت  بیمارســتان خیلــی شــلوغ ب
رفتــن بیــن پذیــرش و صنــدوق باالخــره  وارد مطــب دکتــر شــدم . منشــی بعــد از بــر 
انــداز کــردن دفترچــه بیمــه و فیــش هــای پرداختــی در حالــی کــه تنــد تنــد داشــت بــا 
یکــی از  بیمارهــا جــر و بحــث مــی کــرد  گفــت: »خانــم دکتــر هنــوز نیامدنــد مریــض 
هــم زیــاد داریــم، ممکنــه زیــاد طــول بکشــه بایــد منتظــر بمونیــد تــا نوبتتــون بشــه« 
چــاره ای نبــود بایــد منتظــر می مانــدم. دو ســاعتی گذشــت و هنــوز منتظــر بــودم . هــر 
کســی از راه مــی رســید زیــر گــوش منشــی آهســته حــرف مــی زد و بعــد کنــار میــز 
ســرش را روی دفتــر نوبــت هــا خــم مــی کــرد و بعــد از مریــض مــی رفــت تــوی اتــاق. 
اونوقــت بــود کــه منشــی زیــر چشــمی بــه مــن و بعضــی هــا نــگاه مــی کــرد و وقتــی 
ــا  کامپیوتــرش چنــان  مشــغول مــی  ــاره  خــودش را ب عکــس العملــی نمــی دیــد دوب
کــرد کــه   انــگار کار خیلــی مهمــی دارد و وقــت ســر خارانــدن نــدارد.  کــم کــم حوصلــه 
دو تــا از مریــض هــا کــه همزمــان بــا مــن از صبــح اول وقــت منتظــر نشســته بودنــد ســر 
رفــت و  باالخــره یکــی از آنهــا بــه نشــانه اعتــراض  رفــت کنــار میــز منشــی و پرســید: 
ــوی مــن هســتند ؟ دو  ــد نفــر دیگــه جل ــون رو ببینــم چن »ببخشــید مــی شــه دفترت
ســاعته اینجــا نشســتم هــر کــس از راه مــی رســه مــی فرســتید تــو ...« منشــی بــا اخــم 
و بــی حوصلگــی جــواب داد:« خانــم فامیلــم کــه نیســتند حتمــا زودتــر از شــما نوبــت 
ــی  ــم.«. خاصــه بعــد از کل ــون کن ــا صدات ــد کــه مــی فرستمشــون، بنشــینید ت گرفتن
انتظــار و معطلــی و آخریــن نفــری بــودم کــه  از اتــاق دکتــر  بیــرون آمــدم. قبــل از اینکه 
آزمایشــگاه تعطیــل شــود  بــه بــا عجلــه  ســمت حیــاط بیمارســتان رفتــم .دفترچــه را 
بــه پذیــرش و  بعــد بــه صنــدوق  دادم  و بعــد از کلــی معطلــی در آزمایشــگاه باالخــره  
کارم تمــام شــد و از بیمارســتان بیــرون زدم. شــب ســری بــه کیفــم زدم. دفترچــه بیمــه 
و فیــش هــای پرداختــی بیمارســتان  در هــم و برهــم تــوی کیــف  بیــن خــورده ریزهــا 
گــم شــده بــود. مشــغول مرتــب کــردن کاغذهــا بــودم کــه متوجــه شــدم برگــه زرد رنگ 
ــای  ــب ه ــا و جی ــه الی کارت ه ــت بیشــتری گشــتم . ال ب ــا دق ــتعاجی نیســت. ب اس
کوچــک و بــزرگ کیــف مــدارک  را هــم  چنــد بــار بــا دقــت گشــتم ،امــا نبــود کــه نبــود.

بــا کافگــی کیــف را روی میــز خالــی کــردم. یــادم آمــد کــه برگــه  اســتعاجی را آخرین 
ــا کــردم و الی دفترچــه  گذاشــتم امــا  وقتــی دفترچــه را از آزمایشــگاه  گرفتــم  ــار ت ب
دقــت نکــردم  کــه بــود یــا نــه؟. دیروقــت بــود از روی قبــض شــماره تلفــن آزمایشــگاه را 
گرفتــم و بعــد از توضیحــات ، منشــی گفــت کــه شــیفت صبــح عــوض شــده و  چیــزی 
ــا امیــد شــده  روی میــز همــکارش پیــدا نمــی کنــد  و بایــد 7 صبــح تمــاس بگیــرم. ن
ــی کــه  ــم چــاق و ســربه هوای ــروم خان ــردا حضــوری هــم ب ــودم مــی دانســتم اگــر ف ب
ــود حتمــا برگــه اســتعاجی را  ــا همکارانــش ب ــروز فکــر و ذکــرش  بگــو و  بخنــد ب دی
ــر از  ــردا صبــح اول وقــت یــک ســاعت زودت ــه . ف ــه کــرده و دور انداخت ــده  مچال نخوان
خانــه بیــرون رفتــم  تــا  اول ســری بــه آزمایشــگاه بیمارســتان بزنــم. بــا خــودم گفتــم: 
»خــدا رو چــه دیــدی شــاید پیــدا شــد .اگــر هــم نشــد بــی خیــال اســتعاجی نهایــت 
بجــای اســتفاده از مرخصــی نداشــته غیبــت مــی خــورم .« ناخــودآگاه قبــل از اینکــه  بــه 
پذیــرش بــروم  اول ســری بــه صنــدوق زدم کــه پنجــره اش بــاز و چراغــش روشــن بــود 
. تــا آمــدم از صنــدوق دار بپرســم کــه دیــروز موقــع تحویــل دفترچــه برگــه زرد رنگــی 
روی میــزش نیافتــاده ؟ یکدفعــه روی پیشــخوان بیرونــی  کنــار پنجــره چشــمم بــه برگــه 
تــا شــده زردی افتــاد . بــا عجلــه  بــازش کــردم، شــوکه شــده بــودم . برگــه اســتعاجی 
خــودم بــود تمیــز و دســت نخــورده از روز قبــل تــوی بیمارســتان بــه ایــن شــلوغی  روی 
پیشــخوان بــدون اینکــه کســی بــه عنــوان کاغــذ یادداشــت و باطلــه آن را پــاره کــرده  
و دور انداختــه باشــد هنــوز آنجــا بــود . هیچوقــت در نهایــت  ناامیــدی اینقــدر غافلگیــر 
نشــده  بــودم. اتفــاق عجیــب و خوشــایندی بــود. تنهــا چیــزی کــه  بــه ذهنــم  خطــور 
کــرد ایــن بــود کــه چه کســی مــی گویــد مــردم  مــا  مهربــان و امانتدار  نیســتند . شــاید 
خیلــی هــا بــا بازکــردن ایــن برگــه و خوانــدن آن بــه ایــن فکــر افتادنــد  کــه  چقــدر مــی 
توانــد ایــن برگــه بــرای صاحبــش مهــم باشــد  و کاش مــی توانســتند آنــرا بــه دســتش 
برســانند. پــس بــه امیــد  اینکــه شــاید بــرای پیــدا کردنــش  برگــردم  آن را همان گوشــه 
گذاشــتند.صندوق دار پرســید بفرمائیــد. گفتــم ممنــون خودشــه! الی برگــه اســتعاجی 

پــر بــود از  حــس زیبــای   مهربانــی, امانتــداری مــردم خــوب .   

 برگه استعالجى 
آمديم خانه نبودیحورا خاکدامن

علی حاتمی 

نسرین ظهيری

 اثر:جولين بارنز
ترجمه:حسن کامشاد

انتشارات :فرهنگ نشر نو
شد  منتشر   2011 سال  در  اثر  این 
و  انگلیس  بوکر«  »من  جایزه  و 
نصیب خود  را  فرانسه  ادبیات  جایزه 
فهرست  در  هفته  چندین  و  کرد 
نیویورک  کتاب های  پرفروش ترین 
تایمز بود.و در سال 95 جز پرفروش 

ترین کتاب های سال بوده است.این رمان، داستان مردی میان سال را 
روایت می کند که در حال دست و پنجه نرم کردن با گذشته ای است 
که هرگز سابقا روی آن تفکر و تعمق نکرده است؛ تونی وبستر، شخصیت 
اصلی این رمان، در این فکر بود که با ساختن زندگی جدیدی برای خود، 
همه ی اتفاقات گذشته را پشت سر گذاشته است و زندگی مشترکش با 
طاقی مسالمت آمیز و زندگی حرفه ای اش با بازنشستگی زودهنگام به 
سرانجام خوبی رسیده است. اما تونی با میراثی مرموز از گذشته روبرو می 
شود که او را وادار می سازد درباره ی چیزهای زیادی تجدید نظر کند؛ 
چیزهایی که او گمان می کرد در تمام این مدت به طور کامل فهمیده 
و درک کرده است. او همچنین مجبور می شود باورش را از ماهیت 

وجودی و جایگاه خود در جهان اصاح کند
برگی از کتاب...

-اما زمان ... زمان چگونه ابتدا ما را بر جای خود می نشاند و سپس به 
شگفتی می اندازد. خیال می کردیم بالغ و عاقل شده ایم در حالی که 
فقط جانب احتیاط نگه می داشتیم. گمان می کردیم مسئولیت پذیر 
شده ایم و حال آن که فقط ترسو شده بودیم. آنچه واقع گرایی می 
خواندیم روگرداندن از چیزها به جای روبه رو شدن با چیزها از کار درآمد. 
زمان .. بگذار زمان کافی بگذرد، آن وقت بهترین تصمیمات مان دمدمی 

و یقین هامان بلهوسی جلوه خواهد کرد.
- ما حتی شکست در یافتن دوست دختر را تجربه نکرده بودیم... دست 
کم، خفت این شکست بر شعور کلی ما می افزود، دست کم چیزی منفی 

می داشتیم که در باره اش قمپز در کنیم.
-و بعد زندگی مسلط شد، و زمان شتاب گرفت. به سخن دیگر، من ... 
»تکنیک« من این بود که بی تکنیک باشم؛ و این در چشم دیگران به 

حق بی عرضگی جلوه می کرد.
-آیا منش آدمیزاد در طول زمان پرورش می پذیرد؟ شاید منش شبیه 
هوش است، منتها منش کمی دیرتر به اوج می رسد: مثا، بین بیست 
سالگی و سی سالگی، و بعد از آن، همان منش تا آخر بیخ ریش آدم می 
ماند. خودت هستی و خودت. اگر این درست باشد، معمای بسیاری از 

زندگی ها روشن می شود. مگر نه؟ همین طور، اگر گزافه گویی نباشد، 
معمای تراژدی ما.

-وقتی که در دهه ی دوم زندگی ات هستی... می توانی کل زندگی کوتاه 
خود را به یاد آوری. اما بعدها، حافظه تبدیل به چیزی پر از وصله و پینه 
می شود. این چیزی نیست که من واقعا دیدم، اما چیزی که درنهایت به 

خاطر می آوری، همیشه آن چیزی نیست که شاهدش بوده ای.
- پا که به سن می گذارید، انتظار کمی آسایش دارید، نه؟ فکر می کنید 
استحقاقش را دارید. به هر حال، من این جور فکر می کردم. ولی بعد می 

فهمید که زندگی پاداش شایستگی سرش نمی شود.
-روی رابطه ای شرط می بندی، به جایی نمی رسد؛ به سراغ رابطه ی 
دیگر می روی، آن هم به جایی نمی رسد: ولی آنچه تو در این میان از 
دست می دهی چه بسا نه سرجمع دو منفی ساده بلکه مضرب چیزی 
باشد که وسط گذاشته ای. در هر حال، این آن چیزی ست که احساس 
می کنی. زندگی فقط جمع و تفریق نیست. انباشت و تضرب هم هست، 

زیان و شکست هم هست.
- به پایان زندگی می رسی- نه، نه خود زندگی، بلکه به پایان چیزی 
دیگر: به پایان احتمال هر دگرگونی در آن زندگی. فرصت یک لحظه 
مکث طوالنی داری، فرصت کافی که از خود بپرسی دیگر چه خطایی 

کرده ام؟

کافه کتاب 

 آدم های خوشبخت قهوه می خورند و کتاب می خوانند

مروری بر درک یک پایان

 روایت خانه های مشاهیر ایران-به بهانه 23 مرداد زادروز علی حاتمی سری به خانه علی حاتمی می زنیم.
نشانی خانه ای که علی حاتمی رج به رج آجرهایش را روی هم گذاشت در بی پولی و پولداری. حاال کوچه ها و 
خیابان های فرمانیه به هم ریخته اند . یک روز همه کوچه ها را گز می کنیم از باال به پایین . میدان ندا ،خیابان 
ندا و... شب می رسیم در خانه علی حاتمی به همان نشانی که حاال در ذهن لیا به روشنی تصویر می شود. 
خیابان صالحی ،کوچه شهاب ،پ12. کوچه بن بست است. یک برج باالبلند پشت آخرین خانه کوچه قد کشیده 
است . لیا تلفنی می گوید:«خیالتان جمع، این برج تازه ساخته شده است.« از آن سوی آیفون می گوید:«آقای 
حاتمی فقط یک سال آخر عمر اینجا زندگی  می کردند.« آقای صاحب خانه روی این موضوع تأکید می کند 
. لیا این سو از پشت تلفن تکذیب می کند و صدایش هم بلند می شود :« اینجا یک زمین خالی بود و بیشتر 
خانه ها ساخته نشده بود که پدرم این زمین را خرید و کم کم در طول سالها خانه را ساخت. لیا از پشت 
تلفن می شمارد:« تا هشت سالگی توی خانه میرعماد زندگی می کردیم . بعد مدتی آمدیم خیابان پاسداران 
. آن وقت ها من سوم راهنمایی بودم . از سوم راهنمایی تا حدود سال 77 یعنی دو سال بعد از مرگ پدرم 
در همین خانه زندگی کرده ایم. به صاحب خانه همین االن بگویید که اشتباه می کند.« صاحب خانه اما هیچ 
جوره راه نمی دهد :« فکر عکس گرفتن  را نکنید . اینجا یک خانه ساده امروزی است. خانه قدیمی نیست که 
بخواهید آن را به بنید و در مورد آن بنویسید.« می گویم آمده ایم از روح جاری خانه بنویسیم و درخت هایش 
که به همت علی حاتمی کاشته شده است. اما صاحب خانه راضی نمی شود که این وقت شب در سبز سیر را باز 
کند. صدای صاحب خانه در آیفون ضعیف و ضعیف تر می شود و »تق« صاحب خانه خداحافظی نمی کند. لیا 

همچنان عصبانی است :«بگید حاشا کنه اون وقت کاهمون می ره تو هما.« 
هوار هوار رفتم ،جدا شدم ز شاخه ،فصل بهار رفتم،خونه مون لونه ای تو دنیا بود،به خدا دلمون دریا بود، 
دست و دلباز بودیم پیش همه،سرمون پیش همه باال بود. پولمون از پارو باال نمی رفت، دستمون تو قاب حلوا 

نمی رفت.«
واگویه های مفتش شش انگشتی توی خیابان فرمانیه حکم طا پیدا می کند. علی حاتمی گذشته را آورد 
جلوی چشم تهرانی ها . قشنگی ها  و طنازی های نوستالژی تهران را توی دیالوگ هایی که از جانش برمی آمد، 
می ریخت و آدرس خانه پدری اش را می گذاشت توی ذهن رضا تفنگچی که بگوید این ماییم ،این ها ما بودیم. 
زشتی های تهران را ندیده می گرفت.تهران با جوی های پر لجنش را قصه می کرد و حاال جماعت خواب آدرس 
خانه اش را از یاد برده اند.  چیزی توی دلمان خرد می شود . بازی روزگار ساعت یازده شب ما را می رساند دم 
در خانه علی حاتمی . سهم ما از خانه  این است که برویم روی سنگ کنار باغچه جلوی خانه و از بادگیرهای 
دیوار حیاط خانه را ورانداز کنیم . استخری در حیاط خانه پیداست. از درخت های تنومند و بلند که توی پاییز 
می رقصند از حیاط بزرگ و بی انتها خبری نیست . یک خانه کوچک و خانه ای که حدوداً شش صد متر است و 

صاحب خانه ای که چندان راضی نیست خانه را به نام خانه علی حاتمی بنامیم. 

مشتری دائمی سمساری حاج ولی
در اطراف خیابان منوچهری مغازه ای است که علی حاتمی بیشتر وسایل صحنه اش را ازآنجا تهیه می کرد . 
درهای چوبی این دکان بارها به روی کارگردان های بزرگ ایرانی بازشده اند تا عیش دکور و صحنه شان را برای 
فیلم های تاریخی کامل کنند. سقف در انبوه لوسترهایی که بوی قاجار می دهند پیدا نیست. تابلوهایی در مایه 
های نقاشی قهوه خانه ای ،گل میخ ها، شیر سنگی ،چراغ المپای قدیمی ،نوروزی ها ،بانکه های بزرگ شیشه ای 
خوش تراش مردنگی یا همان بادگیرهایی که جلو خاموش شدن شمع ها را می گرفت ،ردیف شده اند روی 
میزهای قدیمی ولی حاجی نیست. شده است عکس روی دیوار مغازه سمساری. پسرها هستند علیرضا،عباس 
و حسین که بارها برای علی حاتمی لوستر قاجاری برده و آورده و لوسترهایی که خودش به آن ها می گوید 
»جاری«  و  لقبی که حاتمی او را با آن صدا می زد:«حسین جاری« بود.اسم حاتمی را که می آوریم نیم خیز 
می شوند و بعد سرپا می ایستند. چشم هایشان روی اشیا قدیمی می چرخد و ناخودآگاه به نم می نشیند:« علی 
حاتمی اگر بخواهم خاصه کنم نون رسون بود . یه فیلم که می ساخت همه را در سود سهیم می کرد، از 

پادوهای صحنه تا ما که باالخره دستمان به دهنمان می رسید.« بیشتر از ما لوستر می خرید . اجناسش 
متعلق به قاجار بود. آن قدر لوستر برایش می بردم و می آوردم که به من می گفت »حسین جاری« ، همین 
اسمی که روی لوسترهاست. می آمد روی همین صندلی می نشست و همه اجناس مغازه را با دقت نگاه 
می کرد و می خرید.جنسش با همه فرق می کرد . آخرین بار که آمد اینجا موی سرش ریخته بود ،نشناختم 

. برگشت گفت :« حسین جاری معلومه که نباید بشناسی ،من حاتمی هستم ،حاتمی.« 

پيتزا پنتری،پاتوق علی حاتمی
پیتزا پنتری ، علی حاتمی وقتی می خواست خودش را گم کند توی شهر دل زده تهران ، می رفت سراغ 
این پیتزافروشی که قدیمی ترین پیتزافروشی تهران هم هست. شاید درهای چوبی با گل میخ های درشت 
یادگاری دوران قاجار بود که حاتمی را می کشاند سمت پاتوق همیشگی اش. راه پله ها ما را می برد به 
زیرزمینی که در نورهای مایم و سقف و دیوار چوبی  آدم ها را از سروصدا بیرون می کند پشت میزهای 
مربع شکل بلوطی رنگ. میز شماره 9 همان میزی که معموالً انتخاب اول علی حاتمی بود. ته رستوران 
دنج ترین جای ممکن. پنجره های نیم دایره ، هال ها که فضا را می شکنند ، شیشه های رنگی و کاسه 
کوزه های قدیمی ، چراغ های چوبی پیتزا پنتری ، قفسه ای که انواع مجات فیلم و کتاب در آن قرارگرفته 
است, خاطره مرحوم اسدی  را زنده می کرد. مردی که هنرمند نبود اما عاشق فیلم و هنر بود و برای 
همین پیتزافروشی اش شده پاتوق بسیاری از هنرمندان ایرانی.میز علی حاتمی خالی نیست ، دختران 
دانشجو نشسته اند و پیتزای مخصوص سفارش داده اند. نیاز که انگار سینما می خواند خطای دوستش را 
گوشزد می کند و علی حاتمی را مردی بدون جایگزین تعریف می کند. حمید شنگی که سال هاست در 
این پیتزافروشی کار می کند علی حاتمی را به خاطر می آورد:« یک روزآمد ، موی سرش هم کم پشت شده 

بود. آدرس خانه آقا محمود را می خواست تا دم دربردمش . به من صد تومن داد.« 

خانه فيلم مادر خراب شد 
سوپر سر کوچه با شنیدن نام خانه ای که فیلم مادر در آن بازی شد ، لبخند می زند:« یه ده سالی 
دیر آمدید.« دیر رسیده ام . خیلی دیر، مرد خانه بغل سوپری را نشان می دهد و می گوید :« این خانه 
بود.«آپارتمان پنج طبقه آجرسه سانتی با درهای بزرگ و کوچک قهوه ای رنگ ، جای خالی خانه مادر علی 
حاتمی را گرفته است. خانه ای در نبش یکی از کوچه های خیابان شیخ هادی. مرد انگار که دلش بخواهد 
در مورد خانه قدیمی حرف بزند بی آنکه از او سؤال شود ، می گوید:« من بچه بودم می آمدند اینجا فیلم 
می ساختند . شیرعلی قصاب را یادم هست می نشست روی پیشخوان مغازه انگار که ایستاده باشد. خانه را 
ده سال پیش خراب کردند . همان وقت هم اهالی کوچه ناراحت بودند. به خاطر خانه خیابان هم معروف 
شده بود. هرکس آدرس می خواست می گفتم کنار همان خانه ای که فیلم مادر را ساختند . اصاً خانه را 

به اسم خانه مادر صدا می کردند اما سال هاست که این خانه دیگر نیست.  

 
ــان  ــوز مــرز می ــن ســرزمین هن ــادی- اینجــا ،در ای ــود دولت آب  محم
تشــخص و خودبینــی مشــخص نشــده اســت ، و از آنجــا کــه نفوس انســانی از 
نخســتین لحظــات شــکل پذیــری شــان تحقیــر و ســرکوب مــی شــوند ، بخــت 
ــی  ــت جنین ــان در حال ــد و همچن ــی دهن ــوغ را از دســت م ــه بل ــتیابی ب دس
باقــی مــی ماننــد و آنچــه در ایشــان رشــد مــی کنــد ، همانــا پیــچ خوردگــی و 
گــره در گــره ی غرایــز اولیــه اســت کــه در هــر شــخص مثــل ســگی هــار در 
زنجیــر قیدهــای اجتماعــی، اســیر نگــه داشــته شــده اســت و در انتظــار روزی 
بــه ســر مــی بــرد کــه بتوانــد آن زنجیــر را بگســلد ، و آن لحظــه هنگامــه وجود 
فــرا مــی رســد ،هجــوم و تجــاوز بــه حقــوق امثــال خــود ... . در نظــم و نظــام 
ــات و  ــان دارای صف ــر دوران ،مردم ــه ه ــته ب ــی وابس ــاده اجتماع ــای جاافت ه
خصایــص جاافتــاده ای هســتند کــه ترکیبــی از نیــک و بــد و میانــه ی ایــن دو 
اســت، خصایصــی عمیقــا تحــت تاثیــر مناســبات و شــرایط اجتماعــی - اقلیمی 
ــا  ــد ت ــی کن ــد م ــی را فراین ــودگاری اش تعادل ــاز ب ــه نی خودشــان . و بشــر ب
زندگانــی اش ممکــن باشــد . امــا وقتــی نظــم و نظــام قدیــم در هــم شکســته و 
ویــران شــد ،تــا نظــم و نظــام تــازه ای جــای آن را بگیــرد ، شــرارت غالــب مــی 
شــود و تــا حــد تــوان اوج مــی گیــرد و در چنیــن شــرایطی بــی حــدی ، حــد 
و بــی حســابی ، حســاب انگاشــته مــی شــود . چــون معیــار ، معیــار محــک بــه 
غــارت رفتــه اســت و داد بــه بیــداد جــای عــوض کــرده .در عرصــه ی چنیــن 
آشــوبی ســت کــه تمــام انباشــت ذخایــر شــرارت آدمــی بــروز مــی یابــد تــا 
ــاده گسســته اســت . ایمــان  ــار ق ــون آن ســگ ه ــه شــود .اکن ــه کار گرفت ب
، باورهــای دیریــن و ارزشــهای نویــن ،محورهــای بنیــادی اخــاق اجتماعــی 
ســت کــه مــی توانــد ضامــن تعــادل رفتــار و کــردار اجتماعــی باشــد و مــاک 
مناســبات فــی مابیــن آدمیــان ، اقشــار و طبقــات اجتماعــی .پــس الزمــه ی 
قــوام و قرصــی یــک جامعــه ،وجــود باورهــای نیــک دیریــن در تفکیــک نیــک و 
بــد اســت و آفریــدن ارزشــهای نویــن بــه جــواب آزمنــدی هــای انســان و دوری 
جســتن از ســردرگمی و بــه دور افســاربند خــود گشــتن . آزمــوده شــده اســت 
کــه در ادوار تحــوالت عمیــق ، باورهــای دیرین،قربانــی ارزشــهای نویــن شــده 
انــد . امــا پــس از چنــدی کــه شــعله هــا فــرو نشســته اســت،آن دو هرکــدام 
ــه دســت آورد  ــا جامعــه تعــادل معقــول را ب ــد ت جــای الزم خــود را یافتــه ان
. در ایــن رهگــذر ،جامعــه ی خــرد ناســتیز ، همــواره دو پــا داشــته اســت ،دو 
پایــی کــه در حرکــت خــود گذشــته را بــه آینــده پیونــد مــی زنــد .امــا جوامــع 
خــرد ســتیز ،همــواره دچــار صــرع »مــرغ یــک پــا دارد« شــده انــد و بــر آن 
خطــا پافشــرده انــد تــا ســرانجام در لحظــه ای بــه ســر در آینــد . چــون قــوی 
تریــن لنــگ پــا هــم نمــی توانــد فشــار بــار فــرود آمــده را یکجــا و یــک نفــس 
تحمــل کنــد و ســرانجام بــه زانــو در مــی آیــد .ایــن خــرد شــدن زیــر فشــار، 
تجربــه ای ســت کــه مــا آزمــوده ایــم و کمــاکان در کار آزمــودن آن هســتیم ...

به بهانه دوم مرداد و غروب بامداد؛یاد احمد شاملو به هر بهانه ای که باشد، همیشه 
فرصتی است برای تعمق در همه ی جوانب شعر. این روزها که آشوب و بی نظمی 
در همه ی جهان باالگرفته است، شعر او بیش از همیشه آن پرتو نور است که ما را 
در ظلمات راه می برد. به یادمان می آورد که کام شاعرانه نقشی در جامعه دارد که 
باید به بار بنشیند، به خصوص آن گاه که کام حقیقی در آزمندی فریبنده و تهی 
خفه شده است. گاندی گفت: شعر مقاومت منفی بی پایانی است. با این سخن، 
او شعر را یک بار و برای همیشه در متن زندگی اجتماعی جای داد و برخاف 
افاطون )در کتاب جمهور( درها را به روی شاعر باز کرد و با خوش رویی به شاعر 

امکان های شرکت در زمینه ی سیاسی را نشان داد.
این عبارت گاندی اتفاقی نیست که بر پایه ی شهودی است که جوهره ی حقیقی 
شعر است. شهودی که فراتر از منطق، به درستی راه می یابد.اگر شعر می تواند 
به اسلحه ای برای نبرد بدل شود نخست به خاطر حقیقت آن است. حقیقتی که 
حقایق دیگر را در بر می گیرد،کسی که آن را به غایت می رساند یا از آن خود 
می کند را وادار می کند تا خود به قلعه ای برای دفاع از حقیقت بدل گردد که 
رشوه پذیر نیست. از این رو، گاندی افزود که شعر »فرم پایان ناپذیری است از 
امتناع، چراکه در جامعه و جهان، همگان خواسته اند که اشیا و دروغ را به زور بر 
ما تحمیل کنند… شعر در برابر جبر تاریخ قد علم می کند، علیه استثمار مغزها 
توسط ایدئولوژی ها، علیه جمود مذهبی، و علیه تمامی تعصب ها… « این صابت 
که مشخصه ی   شعر است پله ی نخستین و محکم مبارزه  است.شعر ساده است، 
دست ودلباز است، گشاده و ژرف است. قلعه ی بازی است برای همه  آنان که 
حاضرند راه سخت گیرترین وفاداری ها را دنبال کنند. جریانی مخفی است از 
زالل آب های نیالوده ی نخستین. آن که در شعر زندگی می کند در حریمی از 
خلوص شکست ناپذیر می زید. جایی که همه چیز شفافیتی است با استعدادی 
برای شناسایی و از این رو برای برادری. آب های شعر بیرونی نیستند، چنین است 
که تکثر آن ها را گل آلود نمی کند. آب های شعر در درون شاعر جاری اند و آن چه 

بازمی تابانند از باطن اشیا سخن می گوید و آن ها را به آغاز می پیوندد.
تمامی شاعران می دانند که حکایت جز این نیست: ظهور لحظه ی نخستین و 
عمل. و نیز می دانند که این واژه کاری متعالی می کند، حتی می توانم بگویم 
برابر نقض  به کار می آید. در  از اخاق،  کاری خدایی که در دفع شیاطین 
عدالت می ایستد با خشونت پیکار می کند، جان پناهی است برای اومانیسم و 

محملی است برای صلح و آشتی و غم خوارگی و با تقدیس دوباره ی هستی در 
برابر جدایی از مقدسات می ایستد. عالم شعر از منطق و از هنرمندان عاری 
است: فضایی است که بیانی چون تعریف نوالیس در آن مجاز است: شعر حقیقت 

مطلق است.
جایی که آن واژه ی مقدس درخشان از کائنات موسیقی بیرون می آید: همه 
چیز هارمونی است. سال ها پیش، نوشتم : حیات آدمی به درج نقطه ای در 
تاریخ محدود نمی شود، در آن بردگی که ماتریالیزم از آن سخن می گوید، 
و  زمان ها  کثرت سطوح  مانده اند،  نیز  دیگری  ابعاد  هنوز  نیست،  محصور 
فضاها، شناخته و ناشناخته و رابطه ی میان آن ها که سخت بنیادین است.در 
این دنیای ناشناخته ها، هدف شعر و شاید تنها هدفی که می تواند به انجامش 
برساند، بخشیدن ارزشی دیگر از حقیقت به جهان است و مکان یابی حقیقت 
اهمیت عملی  اینجاست که  و  با زندگی  پیوند  است در آن، منشوری در 
این هنر نمایان می شود. احمد شاملو با شعر و شخصیتش که همیشه در 
قلب های ما زنده است، یادآور مسولیت ما و   تعهد ماست، تعهد و وظیفه ی ما 
برای خوب دیدن و پای مردی برای تعالی هرچیز. کلمات او نیایش روزانه ی 
ماست و یاس و نومیدی را از ما دور می کند. چراکه هنر، خود، مقصد است 
و باید هرچه او را از امید دور می کند، به دور بریزد. پس باید خود را فرا 
خوانیم و شعرهای دیگری بخوانیم اشعاری چون »ماهی ها«، »آی عشق« 
یا »ترانه ی بزرگترین آرزو« را، نه تنها برای بهتر دیدن حقیقت، که حتی 
چون شاهدی بر اومانیسم زدایی این ایام، چراکه هر ویرانه ، نشانی از غیاب 
انسانی است که حضور انسان آبادانی است. و می خواهیم و باید آباد کنیم، 
حتی اگر درپیرامونمان فقط ویرانی ببینیم. اگر چندتن در آبادانی استوار و 
پایدار باشیم دیگران نیز سرانجام به ما می پیوندند. و بنای ما، در غایت کام، 

بناکردن خود است هم چون تمامی انسان ها، هم چون تمامی آحاد بشر.
آزاد  ندارد، چون  آزادی  به  نیازی  دنباله ی کام گفت »شاعر  در  گاندی، 
است.« در آزادی، هارمونی می نشیند، در هارمونی، عشق و در عشق، تمامی 

امکان ها. آزادی خود را با هارمونی می شناسد و با حقیقت. شعر، پشت و 
پناه محکمی است برای عشق و تمامی امکان ها، امکان هایی که بر یگانگی 
بنا می شوند و در نهایت به هم می رسند. اینک، شعر تجربه ای دشوار است. 
هم چون تمامی مقاومت های منفی، نیاز به وفاداری خدشه ناپذیری دارد. 
ایثاری به غایت دشوار و دور. شاملو چنین راهی را برگزید که راه پریستاری 
از آتش مقدس است و در آن راه استوار ماند و از چیزی فروگذار نکرد . 
اودیسه ئوس الیتیس نوشته بود : هیچ کس مجبور نیست که به شعر توجه 
کند ولی، اگر به شعر عاقه مند شد ناچار است بیاموزد که با این موقعیت 
تازه چگونه خو کند: با قدم برداشتن بر هوا و بر آب. « شاملو بر آسمان و بر 
آب و بر آتش گام بر می داشت و چنین است که نیروی او، هنوز، مقصود هر 
روزه ی ما را چون ذکری مقدس حمل می کند، کلمات او را تکرار می کنیم 
»هزارچشمه ی خورشید می جوشد از یقین. « و هزاران چشمه می جوشند . 

هزاران چشمه. هزاران چشمه. 
یادداشتی از کارا خانس
 ترجمه فرهاد آزرمی و محسن عمادی

 یاد احمد شاملو

نون نوشتنکافه اندیشه 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 41 - نيمه اول مرداد 1396 

ترقی اقتصادی در 150 کيوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گردد، جهت 
اطاعات بيشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایيد.


