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افزایش می یابد 

 مد یریت سرمایه فکری
الزام تحقق اقتصاد  مقاومتی است

غفلت از سرمایه های 
فکری د رجهان سوم 

صفحه3

سهام عدالتی ها بخوانند

احتمال ظهورغیرمجازها با لباس جدید 
هرچند  به نظر می رسد  مشکل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حل شد ه باشد  اما این موضوع به 
د لیل ایجاد  التهابات اجتماعی هم چنان مطرح اســت.  بانک مرکزی مسئول بازپرد اخت پول سپرد ه 
گذاران یا به عبارت د یگر مالباختگان نیست و البته این کار د ر حوزه اختیارات این سازمان هم نیست اما 
به هرحال به عنوان متولی بازار پولی کشور احساس تکلیف کرد ه و تالش می کند  تا به مطالبات سپرد ه 

گذاران پاسخ د هد . اگر بانک مرکزی از روش خلق پول به مطالبات مالباختگان پاسخ د هد  د رواقع به 
زیان مرد م عمل کرد ه چراکه این روش آثار نامطلوبی د ر اقتصاد  کشــور برجای می گذارد . به هرحال 
پول هایی که مرد م د ر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرد ه کرد ند ، یا به اشخاص وام د اد ه شد ه 

یا تبد یل به د ارایی فیزیکی شد ه است...

پایان سودهای وسوسه کننده در موسسات غیرمجاز

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 49 - نیمه دوم دی 1396
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آیا »نهاد   فراقوه ای« گره کور 
اقتصاد   را باز می کند  

 ضرورت گرایش صنعت بیمه 
به خرید دارایی های مالی  

فاکتورهای 3گانه برای توسعه صنعت بیمه 

خطری که بازار مسکن را تهدید می کند 

پیشران بودن مسکن در 
میان مدت، افسانه است

صفحه2

9

صفحه6

صفحه 8

مشروحاینگزارشرادرصفحهچهاربخوانید

 قرمز،  آبی،  سبز،   زرد
چهار گزینه برای »دنیای کارآینده«

ترقی اقتصاد ی : جلسه هفته گذشته 
هیــات د ولت به » اقتصــاد  مجازی« 
اختصاص پید ا کرد  و د ر این جلســه 
اعالم شــد  د ر حال حاضر تنها توسط 
21 استارت آپ موفق کشور 132 هزار 

و 834 شغل ایجاد  شد ه است.
د ر حالی که کارشناسان و مسئوالن 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
هزینه ایجاد  هر یک شــغل پاید ار را 
رقمی بین 50 تا 300 میلیون تومان 
برآورد  می کنند  و این هزینه بسته به 
نوع شــغل و حوزه خد ماتی، صنعتی 
نفتــی و... می تواند  متفاوت باشــد 
د ولت برای اشتغال جمعیت بیش از 2 
میلیون بیکار کشور که بخش مهمی 
از آن ها را جوانان تحصیلکرد ه تشکیل 
می د هند  به فکر حمایت از استارت 
آپ هــا افتاد ه اســت، د ر واقع د ولت 
امید وار است با پشتیبانی از مشاغل 
نوپا و د انش بنیان که نیازمند  سرمایه 
گذاری های کالن ند ارد  و خیلی زود  
می تواند  به نتیجه برســد ، بخشی از 
مشکل کنونی اشــتغال د ر کشور را 

حل کند .
این موضوع این روزها به حد ی برای 
د ولت از اهمیت برخورد ار اســت که 

جلســه هفته گذشــته هیات د ولت 
به »اقتصاد  مجازی« اختصاص پید ا 
کرد  و د ر این جلســه اعالم شــد  د ر 
حال حاضر تنها توســط 21 استارت 
آپ موفق کشــور 132 هزار و 834 
شــغل ایجاد  شد ه اســت که عد د ی 
بسیار رویایی است زیرا اگر عد د  کلی 
اشتغال این استارت آپ ها را به تعد اد  
آن ها تقسیم کنیم به 6 هزار و 325 
می رســیم که میانگین اشتغال هر 
کد ام از این استارت آپ ها محسوب 
می شــود  و این عد د  بسیار د رخشان 
اســت زمانی کــه آن را مثال با یک 
واحد  صنعتی مقایسه کنیم که بعد  

از چند  سال 2 تا 4 هزار شغل ایجاد  
کرد ه است و آن هم با سرمایه گذاری 

بسیار کم تر.
ایــن روزها د ولت روی اســتارت آپ 
ها برای اشــتغال حساب اساسی باز 
کرد ه است. رئیس جمهور د ر جلسه 
هیات د ولت با بیان اینکه فهم د قیق 
از تأثیرگذاری گسترد ه فضای مجازی 
د ر اقتصاد ، فرهنگ، توسعه کسب و 
کار و اشتغال، د گرگونی زند گی مرد م 
و آیند ه این تأثیرگذاری بســیار حائز 
اهمیت است، گفت: این فضا با سرعت 
العاد ه زند گی فرد ی، خانواد گی  فوق 
اجتماعی و اقتصاد ی را د ر بر می  گیرد  

و مفاهیم اشتغال را به  ویژه د ر حوزه 
خد مات به شد ت تغییر می  د هد .«

یکی از بزرگترین نگرانی های د ولت د ر 
حال حاضر رو به رو شد ن به سونامی 
بیکاری د ر کشور است؛ رئیس جمهور 
چنــد ی پیش که بــرای ارائه الیحه 
بود جه به مجلس رفته بود  اعالم کرد  
اشتغال از اولویت های اساسی کشور 
است و د ولت باید  حد اقل ساالنه یک 
میلیون شغل ایجاد  کند . حاال د ولت 
امید وار اســت با حمایت از اشتغال 
حوزه فناوری و استارت آپ ها حد اقل 
بتوانند  با ســرمایه کم بخش مهمی 
از عد د  یک میلیون شــغل را د ر این 
بخش به تحقق برساند . براساس اعالم 
وزیر ارتباطات د ولت امید وار است د ر 
حوزه استارت آپ ها 130 هزار شغل 
جد ید  ایجاد  کند . آذری جهرمی گفته 
با موافقت رئیس جمهور 500 میلیارد  
تومان وام و تســهیالت طی د و سال 
آیند ه به شــرکت های استارت آپی 
اختصاص پید ا خواهد  کرد  تا بتوانند  
اید ه های خود  را اجرایی و اشتغال د ر 
کشور ایجاد  کنند . او همچنین اعالم 
کرد  که تا 6 ماه آیند ه ســند  اقتصاد  

د یجیتال کشور نهایی خواهد  شد .

دولت روی اقتصاد مجازی حساب باز کرده است

حل بیکاری از شرکت های استارت آپی عبور می کند؟

ترقــی اقتصاد ی : مــی گوینــد  زمانی که 
د اووس شــروع می شود ، تمام آسمان سوئیس 
پر می شــود  از هواپیماهــای خصوصی و هلی 
کوپترهایــی که می خواهند  افراد ی خاص را به 

این اجالس برسانند .
هرسال د ر ماه ژانویه، هزاران نفر از ثروتمند ترین 
و قد رتمند ترین افراد  جهان آماد ه می شــوند  تا 
به نشســت د اووس بروند . اما باید  د ید  امسال چه 
اتفاقی د ر این روستا د ر کوه های سوئیس خواهند  
افتاد . سی ان ان مانی د ر گزارشی د رباره د اووس 
نوشــت: ترامپ وعد ه د اد ه اســت، امسال به این 
نشســت خواهد  رفت. او به وال استریت ژورنال 
گفته است که برای تحقق موفقیت های د ولتش 

به د اووس خواهد  رفت.
به گفته برگزار کنند گان این مراسم، رییس جمهور 
امریکا به همراه سران د ولت ها و وزرای 70 کشور 
د نیا، به باالترین شهر اروپا )با ارتفاع 5120 فوت( 
می پیوند د . د ر مراسم اینچینی هم حتما صد ها 
روزنامه نگار وجود  خواهد  د اشت که عالقه مند  به 

انتشار اخبار خواهند  بود .
آن طور مشخص است، د اووس همیشه بهترین 
فرصت برای تمــاس با مد یــران اجرایی، بانک 
های مرکزی، مرد ان وال اســتریت مانی، تنظیم 
کنند گان موثر، سیاستمد اران قد رتمند  و همراهان 
آنهاست. البته این ارتباط آنقد رها هم ارزان نیست.
طبق گزارش ســی ان ان مانی، حق عضویت د ر 
مجمع جهانی اقتصاد ی 60 هزار د الر اســت. اگر 
شــرکت ها می خواهند  به عنوان شــرکت برتر 
قرارا بگیرند ، باید  10 برابر بیشــتر هزینه کنند . 
عضویت د ر مجمع، مد یرعامل ها را واجد  شرایط 
شــرکت د ر د اووس می کند  اما باز هم باید  بلیت 
را به صورت جد اگانه خرید اری کنند . می گویند  
زمانی که د اووس شــروع می شود ، تمام آسمان 
ســوئیس پر می شود  از هواپیماهای خصوصی و 
هلی کوپترهایی که می خواهند  افراد ی خاص را 
به این اجالس برســانند . د ر این د وره امنیت هم 

سفت و سخت تر گرفته می شود .
زمانی که د اخل مراسم هستید ، ارتباط و تماس 

توسط یک سیستم طبقه بند ی شد ه ای از امضاها 
و عالمت ها صورت می گیرد . اگر رنگ اشتباه را 

انتخاب کنید ، د ر بسته می شود .
خود  کنفرانس با شعار »ایجاد  یک آیند ه مشترک 
د ر یک د نیای شــکنند ه« برگزار می شــود  که 
صد ها جلسه و گفتگو سخنرانی را د ربر می گیرد . 
جلســات همه چیز را د ر برمی گیرد  از یاد گیری 

ماشینی تا تسلیحات فرهنگی.
مجمع جهانی اقتصاد  با فعالیت و نشســت های 
د اووس همیشــه گفته هاســت که »متعهد  به 
بهبود  وضعیت جهان اســت.« مراسم امسال را 
ناراند ا مود ی، نخســت وزیر هند  افتتاح می کند  
و اختتامیه هم با ترامپ، رییس جمهوری امریکا 
است. کیت بالنشت، التون جان و شاهرخ خان هم 
سخنرانی هایی خواهد  د اشت. با این حال، نسبت 
جنسیتی د ر این مراسم هم د ید ه می شود . طبق 
گزارش ها تنها 21 د رصد  از شرکت کنند گان زن 
هستند . جلســات مختلفی د ر این د وره یا پشت 

د رهای بسته د ر هتل ها هم صورت می گیرد .

شعار داووس 2018؛ »ایجاد آینده ای مشترک در دنیای شکننده«

در داووس چه خبر است؟



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 49 - نیمه دوم دی 1396

ایـــراناقتصــاد2

ترقی اقتصاد  ی : غالمحسین شافعی، رئیس اتاق 
ایران پیشنهاد   کرد   تا نهاد  ی فراقوه ای و مقتد  ر برای 
برون رفت از بحران اقتصاد  ی کشــور تشکیل شود  . 
رئیس اتاق ایران با اشــاره به مشــکالت اقتصاد  ی 
کشــور، تفســیرپذیری قوانین که عامل تد  اخل 
د  ر قضاوت ها و تصمیم گیری ها شــد  ه اســت، راه 
برون رفت از این وضعیت، را ایجاد   نهاد  ی فراقوه ای 
و مقتد  ر برای تصمیم گیری د  ر حوزه اقتصاد   کشور 
عنوان کــرد  . او گفت: ایجاد   نهــاد  ی مقتد  ر برای 
تصمیم گیــری نهایی د  رزمینه اقتصــاد   د  ر برخی 

کشورها تجربه شد  ه است. 
د  ر چین نهاد  ی با عنوان کمیســیون ملی توسعه 
تایــوان شــورای  د  ر   ،)NDRC( اصالحــات  و 
برنامه ریزی و توســعه اقتصــاد  ی )CEPD(، د  ر 
سنگاپور هیات توسعه اقتصاد  ی با عنوان )EPB( و 
 )MIDA( د  ر مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی
تأسیس شد  ه اســت. با توجه به تجربیات موفق د  ر 
بعضی از کشورها، پیشــنهاد   می شود   برای تحول 
بنیاد  ین د  ر تمرکز و تصمیم گیری اقتصاد  ی کشور 
نهاد   یا ســازمانی فراقــوه ای و ابروزارتخانه ای یا 
شورایی نظیر شــورای امنیت ملی را برای توسعه 
و پیشرفت کشــور ایجاد   کرد  ؛ البته برای یک بازه 
زمانی 5 تا 10 ســاله با اذن مند  رج د  ر ماد  ه 110 

قانون اساسی کشور.
از این روبرخی از روسای کمیسون های تخصصی 
اتاق ایران د  ید  گاه خود   را د  ر خصوص تاسیس نهاد   
فراقوه ای مطرح کرد  ه اند   که د  ر اد  امه می خوانید   :

عد  نان موسی پور؛
 رئیس کمیسیون توسعه صاد  رات اتاق ایران: 
من با پیشنهاد   تشــکیل نهاد   فراقوه ای د  ر اقتصاد   
موافق هســتم؛ یکی از بزرگ ترین مشکالت حوزه 
اقتصــاد  ی، ناهماهنگی د  ر مد  یریت کالن کشــور 
اســت. اینکــه نظام مد  یریتــی ایــران پراکند  ه و 
نامنسجم اســت. مثاًل د  ر حوزه صاد  رات هیچ کس 
حتی د  ر ســطح وزرا مســئولیت صاد  راتی ند  ارند  . 
پیشنهاد   رئیس اتاق ایران مبتنی بر همین نیاز به 
تمرکز مد  یریتی د  ر حوزه اقتصاد  ی است. از سوی 

د  یگر د  ر شــرایط کنونی، 80 د  رصد   اقتصاد   ایران 
د  ولتی-حاکمیتی اســت. وقتی قرار باشد   نهاد  ی 
فراقوه ای تشــکیل شــود   باید   تمام این بخش ها و 

نهاد  ها از تصمیمات این نهاد   تبعیت کنند  .
افشین کالهی؛ 

کمیســیون جوانان، کارآفرینی وکســب و 
کارهای نوین د  انش بنیان:

 من د  ر تئوری با این کار موافق هســتم؛ اگر نهاد   
فراقوه ای د  ر حوزه اقتصاد  ی با حضور نمایند  ه های 
تام االختیار ســه قــوه، فعاالن اقتصــاد  ی بخش 
خصوصی و د  انشگاهیان تشــکیل شود  ، می تواند   
خیلــی از مســائل اقتصــاد  ی را د  ر عمل برطرف 
کند  . به شــرط اینکه تصمیم آن ها مورد  توجه همه 
قرار بگیرد  . اما اینکه د  ر فضای امروز ایران می تواند   
چنیــن اتفاقی بیفتد   و د  ولت به معنای عام به این 
نهاد   عالقه ای د  ارد   یا نه، من پاســخ د  قیقی ند  ارم. 
آیا این نهاد   د  ر عمل به یک تشکل تشریفاتی مثل 
نهاد   اقتصاد   مقاومتی تشکیل خواهد   شد   و یا اینکه 
می تواند   کارایی الزم را د  اشــته باشد  ، واقعاً پاسخ 
د  رخوری ند  ارم. باید   د  رباره تشکیل این نهاد   خیلی 

مطالعه کرد  .
خسرو فروغان؛

 رئیس کمیسیون بازرگانی د  اخلی اتاق ایران: 
من با اصل این مســئله موافق هستم؛ این همان 
کاری اســت که د  ر خیلی از کشورها مانند   مالزی 
سنگاپور، تایوان و کره جنوبی انجام شد  ه است. د  ر 
ایران هم این د  ر قالب شورای گفت وگوی د  ولت و 
بخش خصوصی با همین هد  ف شکل گرفته است. 
من فکر می کنم به جای تشــکیل نهــاد  ی مجزا، 
با تقویت شــورای گفت وگــو، می توانیم به همان 
سازوکار د  ســت یابیم. د  ر این شورا نمایند  ه د  ولت، 
مجلس، قــوه قضاییه و بخــش خصوصی حضور 
د  ارد   ولــی باید   آن را تقویــت کرد  ه و جایگاه آن را 

مستحکم کرد   تا تصمیمیات آن مورد  استفاد  ه تمام 
نهاد  ها باشــد  . اگر این قانون اصالح شــد   خیلی از 
مشکالت حل می شود   و نیازی به ایجاد   نهاد   د  یگر 
نخواهیم د  اشت. مشکل ما تعد  د   نهاد  ها هم هست؛ 
برخی از این نهاد  ها یا موازی کاری می کنند   یا کژ 
کارکرد   شــد  ه است. تشکیل این نهاد   فراقوه ای د  ر 
کنار شورای گفت وگو هم موازی کاری خواهد   بود  . 
به جای تشــکیل نهاد   مجزا، شــورای گفت وگو د  ر 

قانون جایگاه و ماهیت باالتری د  اشته باشد  .
بهرام شکوری؛

 کمیسیون معاد  ن و صنایع معد  نی اتاق ایران: 
من قباًل نامه ای به آقای شــافعی نوشته بود  م؛ آن 
زمان پیشنهاد   ما این بود   که ستاد   اقتصاد   مقاومتی 
به جای اینکه د  ر د  ولت مســتقر شــود   د  ر بخش 
خصوصی و د  ر اتاق ایران پایگاه د  اشته باشد  . ما د  ر 
آنجا مثلث طالیی را مطرح کرد  یم که می بایستی 
مسائل مربوط به ایجاد   فضای کسب وکار و توسعه 
فعالیت های اقتصاد  ی، با کمک د  انشگاهیان و بد  نه 
کارشناسی ســه قوه و با راهبری د  فتر مقام معظم 
رهبــری د  ر قالب کمیســیون های تخصصی اتاق 
ایران بررسی شود   و راهکارهای اجرایی جهت ایجاد   
فضای کسب وکار مناســب و توسعه فعالیت های 
اقتصاد  ی که نتیجه آن ایجاد   اشتغال، رفع بیکاری 
افزایش تولید   ناخالص د  اخلی، توســعه صاد  رات و 
د  رمجموع افزایش رفاه جامعه و رسید  ن به عد  الت 
اجتماعی است تهیه و ســران هر سه قوه ملزم به 
اجرای آن باشــند  . یکی از موانع تحقق برنامه های 
اقتصاد   مقاومتی خود   د  ولت اســت؛ وقتی ستاد   را 
د  ر د  ولت قرار می د  هید   این د  قیقاً جز همان موانعی 
است که پیش روی اید  ه های خوب پیش می آید  . د  ر 
ایجاد   نهاد   فراقوه ای هم وضعیت همین است. من 
فکر می کنم این نهاد  ی که آقای شافعی می فرمایند   

می تواند   همان ستاد   اقتصاد   مقاومتی است.

ناصر ریاحی؛ کمیســیون حمایت قضایی و 
مالکیت فکری اتاق ایران: من با اصل مســئله 
موافق هستم؛ باید   اعضای انتخابی این نهاد   از تمام 
قوا و از میان د  انشگاهیان و فعاالن بخشی خصوصی 
باشند  . پیشــنهاد   اصالحی من این است که به جای 
تشــکیل نهاد   فراقوه ای، اول یک گروه یا کمیته ای 
کارشناسی تشکیل شود   تا قوانین و مقررات موجود   
د  ر حوزه اقتصاد  ی بررسی و مشکالت آن ها رفع شود  . 
مشــکل اصلی ما تعد  د   قوانین و غیرتخصصی بود  ن 
قوانیــن و موجز نبود  ن قوانین اســت. ما قبل از هر 
تصمیمی باید   بتوانیم این مشکالت را برطرف کنیم.

ســید   محمد   جعفری؛ کمیسیون مد  یریت 
وارد  ات اتاق ایران: 

من با این اید  ه کامــاًل موافقم. یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت اقتصــاد  ی امــروز د  ر ایــن د  وره عد  م 
هماهنگی قوا باهمد  یگر اســت. قوانینی را به نحو 
احسن و مطابق با اصول اقتصاد  ی تنظیم می کنیم 
ولــی د  ر قوه مجریه اجرا نمی شــود   یا مقرراتی د  ر 

حوزه اقتصــاد  ی د  اریم که با برخی از قوانین 
متناقض اســت. برای برون رفت از این 
مشکالت بحث تشکیل نهاد   فراقوه ای 
برای ایجاد   هماهنگی بین این قوا الزم 
اســت و شــاید   این نهاد   بتواند   همین 

وظیفه را بر عهد  ه بگیرد  .
محمد   میرزاد  ه،

 کمیسیون احد  اث و خد  مات فنی و
 مهند  سی اتاق ایران: 

من با تشــکیل نهاد  ی مجزا موافق نیســتم؛ ما د  ر 
کشــور خأل قانونی ند  اریم، ولی آنچه مسلم است 
به کارها و قوانین د  رســت نپرد  اختن است. ما باید   
به جای تشــکیل این نهاد  ها، باید   بتوانیم نهاد  ی را 
برای شفاف ســازی ایجاد   کنیم. این نهاد   فراقانونی 

اگر بتواند   به تفاهم قوا بینجامد   همان ســازوکار 

شورای گفت وگوی د  ولت و بخش خصوصی خواهد   
بود  . د  رحالی که خیلی از مصوبات این شورا عملیاتی 
نمی شود  . ما باید   به جای ایجاد   نهاد   د  یگر، سازوکار 
شورای گفت وگو و جایگاه قانونی آن را تقویت کنیم 

تا مصوباتش اجرایی شود  .
علی شمس ارد  کانی؛

 رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و 
پتروشیمی اتاق ایران:

 تشــکیل نهاد   فراقوه ای د  ر حــوزه اقتصاد   نه تنها 
الزم اســت بلکه، د  یر هم شد  ه اســت. برای اینکه 
محرک های اصلی اقتصــاد  ی د  ر خد  مت نیازهای 
ملی نیســت. مثاًل جایــی فراملی کــه بتواند   د  ر 
د  فتر مشــاوران اقتصاد  ی رئیس جمهوری باشــد 

تشکیل نشد  ه است. ما معتقد  یم اولویت امروز 

کشور تولید   و اشتغال است؛ وقتی کارکرد   برخی از 
مؤسسات د  ولتی یا وزارتخانه با این هد  ف همخوانی 
ند  ارند   می بینیم د  ر اینجا نیاز به یک نهاد   فراقوه ای 
یا ملی الزامی اســت. مثاًل مــن می توانم د  ر حوزه 
انرژی، بخصوص د  ر حوزه برق و نیروگاه ها چند  ین 
مثال بزنم که اهد  اف تعیین شــد  ه برای حمایت از 
تولید   د  اخلی و ایجاد   اشــتغال نقض می شــود  . د  ر 
اینجا ما به نهاد   فراقوه ای نیاز د  اریم که د  ستورات 

آن توسط همه الزم االجرا باشد  .
 فریال مستوفی؛

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران: 
من با تشکیل این نهاد   موافق هستم ولی مهم تر از 
تشکیل این نهاد   نحوه اجرایی شد  ن تصمیمات این 
نهاد   است. مهم ترین مشکلی که د  ر کشور وجود   د  ارد   
اجرا نشد  ن تصمیمات خوب است، باید   برنامه های 
این نهاد   فراقوه ای ضمانت اجرایی د  اشــته باشــد  . 
از سوی د  یگر نباید   سرنوشــت این اید  ه مثل اصل 
44 قانون اساسی باشــد   که به جای نفع بخش 
خصوصی، شرکت های د  ولتی و شبه د  ولتی 

تقویت شد  ند  .

دالیلتوقفتورمشدیددراقتصادایران

 خطر بازگشت تورم د ورقمی
اخیر  د ر سال های  تورم  برشمرد ن د الیل کاهش  با  پژوهش های مجلس  مرکز   : اقتصاد ی  ترقی 
موارد ی مانند  نظام بانکی، بازار ارز و نرخ سود  را از د الیلی د انست که می تواند  زمینه ساز بازگشت 

نرخ تورم د ورقمی باشد .
د ر گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمد ه است: نرخ تورم از مهم ترین شاخص  های اقتصاد  کالن 
است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ثبات اقتصاد  د اشته و بر ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذار است.زمانی 
که نرخ تورم به مد ت طوالنی باال باشد  و یا به عبارت بهتر اقتصاد  تورم مزمن را تجربه کند ، فعاالن از 
اطمینان کافی نسبت به آیند ه اقتصاد  برخورد ار نیستند . د ر چنین شرایطی د ستیابی به تورم تک رقمی 
د ر بعضی از سال ها نیز کمک چند انی به بهبود  وضعیت نخواهد  کرد ، زیرا د ر خصوص وضعیت تورم د و 
عامل کاهش تورم و د ستیابی به تورم زیر 5 د رصد  و همچنین پاید اری این نرخ، از اهمیت برخورد ار 
است. اقتصاد  ایران همواره از تورم مزمن رنج برد ه و د ر موارد  اند کی تورم تک رقمی را تجربه کرد ه است.

د ر سال های اخیر نیز روند  کاهشی تورم قابل توجه بود ه است. پس از افزایش شد ید  تورم د ر سال 
13۹2 و قرار گرفتن د ر نقطه 34.7 د رصد ، نرخ تورم از خرد اد  ماه 13۹2 تحت تاثیر متغیرهای 
متعد د ی از جمله کاهش قیمت کاالهای وارد اتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از 
افزایش قیمت ارز، رکود  عمیق حاکم بر اقتصاد  ایران، کنترل پایه پولی توسط د ولت و اجماع سیاست 
گذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و د ر اد امه مسیر کاهشی خود ، د ر سال 13۹5 به رقم کم 
سابقه ۹ د رصد  رسید ه و به هد ف تورم 5 د رصد ی و پاید ار نزد یک شد ه است. با این حال این روند  

کاهشی د ر سال 13۹6 تا حد ی متوقف شد ه است.
همانطور که د ر نمود ار زیر مشخص است، نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه د ر سال 13۹4 روند  
کاهشی د اشته و این روند  کاهشی د ر سال 13۹5 نیز اد امه د اشته است. د ر د و ماه ابتد ایی سال 13۹6 
نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال 13۹5 است. اما نرخ تورم سالیانه از خرد اد  
13۹6 نسبت به سال قبل افزایش یافته و د ر چهار ماه آخر مورد  بررسی باالتر از مد ت مشابه سال قبل 
است.با این حال باید  توجه د اشت که بخش قابل توجهی از باالتر بود ن تورم د ر نیمه ابتد ایی سال 13۹6 
نسبت به سال 13۹5 ناشی از باال رفتن شاخص قیمت مصرف کنند ه د ر ماه های انتهای سال 13۹5 
و ابتد ایی سال 13۹6 به خصوص فرورد ین 13۹6 بود ه به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فرورد ین و 
آبان 13۹6 کمتر از نرخ تورم ماهیانه د ر سال 13۹5 بود ه است.متغیرهای متعد د ی بر روی این شاخص 
قیمت مصرف کنند ه اثرگذار بود ه که منجر به افزایش تورم شد ه است، با این حال مهم ترین این عوامل 
عبارتند  از:1. افزایش شاخص قیمت جهانی و شاخص قیمت وارد اتی 2. روند  کاهشی نرخ سود  بانکی 
3.رشد  نقد ینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد  نقد ینگی. مهم ترین چالش های بالقوه ای که تد اوم 
تورم زیر 10 د رصد  را تهد ید  می کند ، وضعیت نظام بانکی، تغییر نسبت کل های پولی )پول و شبه پول( 
و نرخ سود  از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف د یگر است. د ر کنار این د و، وضعیت قیمت گذاری 
حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص های قیمت د ست کم برای یک د وره د ارد .

ترقی اقتصاد ی : عد م حضور زنان، عد م حضور 
د انش و عد م حضور نوآوری از جمله سرمایه های 
فکری  است که د ر جهان سوم به آن توجه جد ی 
نمی شــود  د ر حالی که ما به سرمایه های بزرگی 
که د ر حال حاضر د ر کشور وجود  د ارد باید  اشراف 
و آگاهی پید ا کنیم. اگر بتوانیم د انش و ســرمایه 
فکری را خوب به کار گیریم، به مزیت های بسیار 

بزرگی د ست پید ا خواهیم کرد .
د کتر جلیل خاو ند کار، عضــو هیأت مد یره انجمن 
پارک ها و مراکز رشــد  فناوری کشورد رنوزد همین 
همایش مشــترک انجمن مد یریت ایران و د انشگاه 
خاتم با بیــان مطلب فوق تصرح کرد  :  بد ون توجه 
به ســرمایه فکری، محال اســت که بتوانیم اقتصاد  
مقاومتی را تحقق بخشیم. د ر حقیقت برای تحقق 
اقتصاد  مقاومتی، چاره ای جز اهمیت به د انایی ند اریم.

وی د ر اد امــه بــا ذکر چند  ســؤال و اشــاره به 
مقایسه ای میان کشــورهای نیجریه و سود ان با 
ژاپــن و هنگ کنگ افزود : خد اوند  به کشــورهای 
نیجریه و سود ان نعمت های بسیاری د اد ه است اما 
د ر کشــورهای ژاپن و هنگ کنگ، با سخت گیری 
طبیعت مواجه هستیم. د ر نیجریه و سود ان غفلت 
انسانی، ناشکری و کفر وجود  د ارد  د ر حالی که د ر 
ژاپــن و هنگ کنگ همت انســانی وجود  د ارد . به 
زبان ســاد ه د ر د و کشــور اول ال یَعلَمُون و د ر د و 
کشور بعد ی یَعلَمُون حاکم است. این مثال اهمیت 

سرمایه فکری را نشان می د هد .
بنیان گذار پارک علــم و فناوری تصریح کرد : د ر 
اد بیات توسعه با GDP  سرو کار د اریم. د ر بحث 
روابط بین الملل به زبان امروز و مد یریت جهان به 
زبان د یروز بــا گروه های مختلف مرجع د ر جهان 
مانند  جــی20، جی7، جی8 .... روبرو هســتیم. 
گروه هایــی از کشــورهای د ارای GDP باال که 

غنی ترند  و د ست باال را د ر اقتصاد  جهانی د ارند .
اقتصاد های قد رتمند  د یروز مانند  آمریکا، انگلیس، 
فرانســه، آلمان و ... همچنیــن اقتصاد های رو به 
رشــد  امروز مانند  چین، روسیه، هند ، برزیل و ... 
رشد ، توسعه و بهره وری خود  را مد یون کارآفرینی، 
کارآفرینان و فضای آزاد  کســب و کار هستند . به 
همین د لیل ســهم تولید  ناخالص د اخلی به عنوان 
معرف حضــور د ر بازار جهانی، معاد الت جهانی و 
مد یریت جهانی شناخته شد ه اســت که با پویایی 
جامعه محقق می شــود . ایــن پویایــی الزاما از 

کارآفرینی و کسب و کار است.
د کتر خاوند کار اد امه د اد : متأسفانه ما این مهم را 
فراموش کرد ه ایم. به همین د لیل با کاهش رشــد  
بهره وری و رشد  اقتصاد ی مواجه بود یم و نشانه های 
خطر را د رک کرد یم. این مشکالت د ر کار نکرد ن 
ما اســت. تولید  ناخالص د اخلی یعنی تمام آنچه 
که مــرد م د ر د اخل تولیــد  می کنند . یعنی تمام 
آنچه بنگاه های بزرگ، کسب و کارهای متوسط، 
کوچک، خرد  و افراد  انجام می د هند . عد م کارایی 

این بخش ها، به اتفاقات خوبی نمی انجامد .
وی د ر اد امــه با اشــاره به راه حــل این معضالت 
خاطرنشــان کرد : زند گی می تواند  بر سبک های 
مختلفی اســتوار باشد . ســبک زند گی مبتنی بر 
سرمایه فیزیکی، سبک زند گی مبتنی بر سرمایه 
مالی و ســبک زند گی مبتنی بر ســرمایه فکری. 
بهترین ســبک زند گی، مبتنی بر سرمایه فکری 
اســت. یعنی د انش، د انایــی و  بخش هایی که به 
سرمایه های غیرفیزیکی مبتنی می شود . ما باید  از 
اقتصاد  ســنتی فاصله بگیریم. د ر این نوع اقتصاد  
برای افزایش حجم د رآمد  د ر سطح بنگاه یا تولید  
ناخالص د اخلی د ر سطح ملی،  باید  د سترسی به 
منابع فیزیکی را افزایش د اد  که ناگزیر با تخریب 
محیط زیســت و از د ســت د اد ن منابع غیر قابل 

جایگزین و تجد ید  ناپذیر روبرو می شویم.
وی اد امــه د اد : د ر مقابل ســرمایه های فکری د ر 
توســعه روزافزون  »اقتصاد  د انشی«، به فروکاهی 
اهمیت و نقش سرمایه های فیزیکی منجر شد ه و 
با سرعت فزایند ه ای اقتصاد های نفتی و نظایر آن را 
با ریسک »ناپاید اری« مواجه ساخته است. ترد ید ی 
نیست که رشد  اقتصاد ی مالزم با کارآفرینی است.
وی به عد م توجه به سرمایه های فکری د ر جهان 
ســوم اشــاره کرد  و موارد ی از جمله عد م حضور 
زنان، عد م حضور د انــش و عد م حضور نوآوری و 
... را از جمله این معضالت نام برد . وی تأکید  کرد : 
ما نیاز د اریم به ســرمایه های بزرگی که د ر حال 
حاضر د ر کشــور وجود  د ارد ، اشراف و آگاهی پید ا 
کنیم. اگر بتوانیم د انش و سرمایه فکری را خوب 
به کار گیریم، به مزیت های بســیار بزرگی د ست 

پید ا خواهیم کرد .
عضو نقشــه راهبری د انش جهانی افزود : ما باید  
بــه تعریف های جد ید  ســازمانی توجــه کنیم. 
تعریف هایــی مانند  اطالعات و د انش ســازمانی 
اســتعد اد  عمومی سازمان و کارکنان، قابلیت های 
خالقانه سازمان و کارکنان، مهارت های کارکنان 
و ... به گسترش چارچوب های سنجش د ر حوزه ی 
د ارایی های جد ید  منجر شد ه است. امروزه بسیاری 
از سازمان ها به این باور د ست یافته اند  که مد یریت 
و بهره برد اری از اطالعات و د انش به عنوان منبعی 
سازمانی، می تواند  به ایجاد  ارزش و مزیت رقابتی 

برای سازمان بیانجامد .
وی اضافه کــرد : ما می توانیم این ســرمایه های 
فکری را شناسایی، گزارش د هی و ارزیابی کنیم تا 
بتوانیم آنها را مد یریت کنیم. همه این ها منوط به 
این اســت که این سرمایه ها را به خوبی بشناسیم. 
باید  توجه د اشته باشــیم که ســرمایه های فکری 
تنها ســرمایه انسانی نیســت. برعکس این تصور 
پرریسک ترین ســرمایه فکری، انسان ها هستند . 
سرمایه فکری متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه 

ارتباطی و سرمایه ساختاری است.
وی با اشــاره به روند  پیشرفت زند گی که عبارتند  
از عصر شکار، عصر د امد اری، عصر کشاورزی، عصر 
صنعــت، عصر اطالعات و عصر مفاهیم، اد امه د اد : 
جوامع پیشــرفته د ر عصر صنعت به آسانی تولید  
می کرد ند  و با ســخاوت مصرف می کرد ند . جوامع 

د ر حال توســعه نمی توانســتند  تولید  کنند  و  با 
صرفه جویی مصرف  می کرد ند . د ر عصر اطالعات، 
هم د ر جوامع پیشرفته و هم د ر جوامع عقب افتاد ه 
اطالعات تولید  می شــود . اما نحــوه مواجهه این 
د و با یکد یگر متفاوت اســت. جوامع پیشرفته د ر 
عصراطالعات به تولید  اطالعات مشغولند  و آنها را 
پس از جمع آوری، استخراج، به  روزسازی، کنترل، 
پــرد ازش، ذخیــره و بازیابی کــرد ه و د ر صورت 
ضرورت منهد م می کنند . د ر خصوص جوامع عقب 
ماند ه د ر عصر اطالعات، اطالعات تولید  می شود  اما 

بالفاصله نابود  می شود .
عضو شــورای اروپایی برای کسب و کارهای کوچک 
د ر اد امه به گسترش سازمان های مجازی اشاره کرد  و 
گفت: د ر پی این گسترش، د یگر ساختمان، تجهیزات 
خود رو و ... ارزش قبل را ند ارد  و سرمایه انسانی ارزشی 
فراتر از سرمایه فیزیکی پید ا می کند . همچنین د انشبر 
و د انشگر جای کاربر و کارگر را می گیرد . د ر اینصورت 
وقتی ســازمان با د انش زند ه باشد ، صرفا با یاد گیری 
پیشرفت می کند . به  خصوص وقتی تغییرات سریع تر 
احساس می شود ، روند  یاد گیری نیز سریع تر خواهد  
شــد . عالوه بر این، اینگونه ســازمان ها به نارضایتی 
خالق نیاز د ارند . به د نبال نارضایتی خالق است که 
د انش های جد ید  وارد  سازمان می شود . همچنین باید  
سازمان تخریب خالق شــود  تا د وباره ساخته شد ه 
و اعتــال پید ا کند . د ر همین راســتا د راکر می گوید  
»فرض های معتبر د یروز، امروز گمراه کنند ه می تواند  
باشــد .« و »مد یران باید  آماد ه باشــند  که د انش و 

اطالعات خود  را د ور بیند ازند .«
وی د ر اد امــه بــه رویکرد های جد یــد  د ر د نیای 
اقتصاد  اشاره و تأکید  کرد : برخی از اتفاق ها باعث 
شد ه است ما سریع تر حرکت کنیم. از قبیل افزایش 
ابعاد  فعالیت اقتصاد ی، رقابت، بین المللی شــد ن 
تجارت، فناوری جد ید  IT,BT,NT، تغییرترکیب 
نیــروی کار، کمبود  منابــع، تغییــر پاراد ایم ها  
بی ثباتی، افزایش عالقه د اران به کســب و کارها و 
پیچید گی محیط د ر جهت تعالی. د ر محیط های 
متعالی مد یریت ســاد ه نتیجه ای ند ارد . مرد م د ر 
کشورهایی که مد یران پیچید ه ای د ارند ، راحت تر 

زند گی می کنند .
وی د ر اد امه با بیــان تاثیرگذارترین تالش ها د ر 
جهت نهاد ینه کرد ن مفهوم ســرمایه های فکری 

د ر ســال های مختلــف میالد ی افزود : ســرمایه 
فکری شــامل ســرمایه ی ســاختاری رابطه ای، 
سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری سازمانی است. 
سرمایه انسانی شامل کارکنان و مد یران، سرمایه 
ساختاری رابطه ای شامل مشتریان، برند  و شبکه 
و سرمایه ســاختاری سازمانی شــامل فرآیند  و 

مالکیت فکری هستند .
وی اظهارد اشــت: مد یریت سرمایه فکری بر این 
نکات تأکید  د ارد  که د ارایی های فیزیکی مستهلک 
می شــوند . کارکنان حرفه ای ســازمان ها را ترک 
می کنند  و فنآوری ها همواره نســبت به فنآوری 
آیند ه ناکارآمد تر و عقب ماند ه به حســاب می آیند . 
راه حل این موارد ، هنر استفاد ه از مد یریت سرمایه 
فکری است. یعنی هنر توسعه  د ارایی های نامشهود  
و فکری غیر قابل استهالک و پر ارزش تر، توسعه ی 
ظرفیــت ارزش افزایی د ارایی هــای مالی فیزیکی 
انتقــال قابلیت هــا و د انش کارکنــان حرفه ای و 
تبد یل آن به د انش سازمانی و یا د ارایی های تحت 
مالکیت فکری سازمان و ایجاد  فناوری های د رون زا 
یا توســعه  قابلیت های به کارگیــری فنآوری های 

خرید اری شد ه و روزآمد سازی د رونی آن ها.
وی د ر خصــوص جنبه هــای مختلف اطالعات و 
د انش افــزود : اطالعات و د انش، عاملی انســانی 
است که تنها از طریق مشــاهد ه و اد راک انسانی 
پد یــد ار می گرد نــد . اطالعات و د انــش، قابلیت 
بســط پذیری د ارد . جریــان آزاد  اطالعات باعث 
حد اکثری  شد ن کاربری اطالعات و د انش می شود . 
اطالعات و د انش، قابلیت بیان د ر قالب های موجز 
و خالصه سازی شــد ه را د اراهســتند . اطالعات و 
د انش، قابلیت جایگزینی )چه به جای خود  و چه 
به جای ســایر منابع( را د ارند . از اینرو می تواند  به 
صرفه جویی های اقتصاد ی  از د ریچه ی ایجاد  امکان 

تغییر کاربری سایر منابع، منجر شوند .
 اطالعات و د انش، به واســطه ی رشد  و توسعه ی 
فنآوری های جد ید  د انشــی و اطالعاتی، از امکان 
حمل و تبــاد ل برخورد ارند . اطالعــات و د انش، 
قابلیت توزیع د ارند . از اینرو امکان نفوذ به بیرون از 
محیطــی که د ر آن تمایل برای حذف و نگه د اری 
د انــش و اطالعــات وجود  د ارد ، محتمل اســت. 
اطالعــات و د انش، از قابلیت به اشــتراک گذاری 
برخورد ارنــد . به عبــارت د یگــر تســهیم و بــه 
اشــتراک گذاری د انش و اطالعــات به معنای از 

د ست د اد ن آن نیست.
د کتر خاونــد کار د ر اد امه تأکید  کرد : توســعه ی 
ســرمایه ی فکری د ر ســطوح فرد ی، بایســتی 
بــا اهــد اف مشــخص د ر زمینه ی اکتســاب و 
به اشتراک گذاری د انش برای منافع کسب و کاری 
همراه شود . همچنین باید  نقش د انش د ر سازمان 
و منابــع د اخلی و خارجی د انش تعیین شــوند . 
عالوه بر این باید  د سترسی به تخصص ها و د انش 
فنی به صورت د اخلی و د سترسی به منابع د انش 
خارجی مانند  شــبکه های ارتباطاتی با مشتریان 
تأمین کنند گان، رقبا، ذینفعان و سایر افراد  د خیل 

د ر ایجاد  ارزش افزود ه، ایجاد  شود .  
وی د ر پایــان با تأکید  مجــد د  بر این موضوع که 
ســرمایه فکری تنها محد ود  به ســرمایه انسانی 
نیست اظهار کرد : ســرمایه ی انسانی، سرمایه ی 
ساختاری، سرمایه ی ساختاری سازمانی)د اخلی( 
سرمایه ی سازمانی، سرمایه ی فرآیند ی، سرمایه ی 
نوپد یــد ی و توســعه ای، ســرمایه ی اجتماعی  
سرمایه ی ساختاری رابطه ای)خارجی(، سرمایه ی 
مشــتری، ســرمایه ی بازار، ســرمایه ی ذینفعان  
سرمایه/د ارایی های د انشی و اطالعاتی و سرمایه/
د ارایی هــای مالکیت فکری از انواع ســرمایه های 

فکری هستند .

گزارش

غفلت از سرمایه های فکری د ر جهان سوم  

آیا »نهاد   فراقوه ای« گره کور اقتصاد   را باز می کند  

مد یریت سرمایه فکری؛ الزام تحقق اقتصاد  مقاومتی است 

رهبری تجاری آمریکا پایان می گیرد  
ترقی اقتصاد ی : د ر حالی چهره های مطرح سیاسی و کارشناسان اقتصاد ی برای گفت وگو د رباره 
مهمترین مسایل جهانی د ر مجمع جهانی اقتصاد  د ر د هکد ه د اوس سوییس گرد  هم می آیند ، اتحاد یه 

اروپا نگران موضع گیری ترامپ د ر این روید اد  است.
به گزارش رویترز، به گفته کمیسیونر تجاری اتحاد یه اروپا، این اتحاد یه د ر حال حاضر هیچ اید ه ای د رباره آنچه 
که رییس جمهوری آمریکا د ر د اوس به مخاطبانش خواهد  گفت ند ارد  اما پیام اتحاد یه اروپا به ترامپ روشن 
است.سیسیلیا مالمستروم گفت: به وضوح مشخص است که آمریکا با کنار کشید ن خود  از نقش هد ایت کنند ه 
د ر عرصه تجارت جهانی، خود  را به یک کشور پیش پاافتاد ه بد ل می کند .د ر حالی که اتحاد یه اروپا طی سه 
سال گذشته د ر حال انعقاد  موافقت نامه با شرکای جد ید  تجاری است از جمله موافقت نامه تجاری با ژاپن 
و تالش برای امضای توافق نامه با بلوک تجاری آمریکای التین، ایاالت متحد ه د ر حال خروج از پیمان های 
تجاری منطقه ای و فرا منطقه ای است. به گفته این کمیسیونر تجاری اتحاد یه اروپا، رفتارهای تجاری آمریکا 
تحت هد ایت د ولت ترامپ یکی از اصلی ترین عوامل سوق د اد ن اروپا به سمت سیاست های تجاری جد ید  و 
اتحاد  با قطب های تجاری نوین بود ه است. مالمستورم گفت: کشورها د ر سراسر جهان به د نبال شرکای تجاری 
می گرد ند  ولی اتحاد یه اروپا به د لیل پشت سر گذاشتن بحران های حاد  و رأی انگلیسی ها به خروج از اتحاد یه، 
برای یافتن شرکای جد ید  مشتاق تر است. مالمستروم که هفته آیند ه د ر د اوس حضور خواهد  یافت، تصریح 
کرد : ما نشان د اد ه ایم که قابلیت گذر از بحران های حاد  را د اریم و شواهد  نشان می د هد  که جهان د ر حال روی 
آورد ن به این اتحاد یه برای به د ست گرفتن رهبری تجاری است.به باور او د ر جهان تجارت، استاند ارد هایی 
وجود  د ارد  که ناد ید ه گرفتن آنها برای ایاالت متحد ه بد  خواهد  بود  چرا که این استاند ارد ها جهانی است. 
این سخنان کمیسر بازرگانی اروپا د ر انتقاد  از شعار انتخاباتی سال گذشته ترامپ بود  که می گفت: »نخست 
آمریکا«. ترامپ برای تحقق این شعار انتخاباتی د ر نخستین گام از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک که 12 
کشور حوزه اقیانوس آرام د ر آن مشارکت د اشتند  خارج شد  و د ر تالش است که از پیمان تجارت آزاد  آمریکای 
شمالی )نفتا( هم خارج شود . از سوی د یگره زمزمه هایی نیز مبنی بر وضع تعرفه بر فوالد  از کاخ سفید  به 
گوش می رسد  که می تواند  بر تجارت با اتحاد یه اروپا و چین تاثیر منفی د اشته باشد .او موضع گیری خصمانه 
آمریکا د ر برابر سازمان تجارت جهانی را نیز اسباب نگرانی اروپاییان عنوان کرد . چرا که د ولت ترامپ سیستم 
د اوری و قواعد  حل اختالف بین اعضای سازمان تجارت جهانی را مورد  خد شه قرار د اد ه و به همین علت 
نشست وزرای سازمان د ر بوینس آیرس با شکست مواجه شد . هفته آیند ه ترامپ سخنران اصلی د ر اجالس 
د اوس خواهد  بود ، د رست یک سال پس از آنکه شی جین پینگ، رییس جمهوری چین، با رفت وآمد های مکرر 
به کوه های آلپ با نگاه به تحوالت د اخلی آمریکا قرارد اد ی را امضا کرد  که به چین نقش هد ایت کنند ه اصلی 
را د ر تجارت آزاد  جهان می د هد .به گفته مالمستروم سخنرانی رئیس جمهور چین د ر نشست قبلی د اوس 
فوق العاد ه و تاثیرگذار بود  اما این کشور از آن زمان تاکنون گامی عملی د ر جهت تحقق وعد ه های تجاری اش 
بر ند اشته است. وی گفت که ما می خواهیم با چین تعامل متقابل د اشته باشیم  اما تاکنون هیچ نشانه عملی 

از چینی ها د ریافت نکرد ه ایم.
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بازارسرمایه 3

ترقی اقتصاد ی : از 17 اسفند  ۹5 تاکنون کم تر از یک سال گذشته که 
میوه های سهام عد الت رسید ؛ هرچند  کم اما وعد ه ای بود  که د ولتمرد ان 
جامه عمل به آن پوشاند ند . اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
از سامانه جد ید   رونمایی  اسفند ماه سال گذشته د ر مراسم  میانه های 
سهام عد الت گفته بود  که قرار است 50 میلیون ایرانی د ارند ه سهام عد الت 
پس از یک د هه از واگذاری این سهام ها تعیین تکلیف شوند  و سود  به 

حسابشان واریز شود .
او البته این را هم گفته بود  که 60 بنگاهی که د ر اختیار سهام عد الت قرار 
د ارند ، جزء بهترین بنگاه های ایران هستند  و ارزش سهام آن ها روز به روز 
افزایش پید ا خواهد  کرد .زیرا یکی از محورهای ساماند هی طرح سهام عد الت 
این بود  که 60 بنگاه مهم کشور از بالتکلیفی خارج شوند  تا بتواند  به بهترین 
شکل بهره ور و سود آور شوند .وی ابراز امید واری کرد ه بود  که این اقد ام د ر 
زند گی همه مرد م بخصوص طبقات ضعیف جامعه مفید  واقع شود .موضوعی 
که حاال باید  د ر بلند  مد ت منتظر ماند  و نتایج آن را د ر زند گی د ارند گان 
سهام عد الت جستجو کرد .به د نبال وعد ه معاون اول رییس جمهور و پس از 
رونمایی از این سامانه تازه،سازمان خصوصی سازی ماموریت یافت تا کسانی  
که سقف سهام یک میلیون تومانی خود  را تکمیل می کنند ،د سته بند ی 
کرد ه و آنها را د ر لیست د ریافت کنند گان سود  سهام عد الت د ر سال جاری 
قرار د هد .چند  نوبت فرصت برای تکمیل اطالعات خواسته شد ه تا شهریور 
ماه به طول انجامید  و سرانجام میانه د ی ماه با د ستور رییس جمهوری فرمان 
واریز سود  سهام عد الت صاد ر شد  و به د نبال آن سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرد  که مالکان کل سهام یک میلیونی عد الت سود  علی الحساب امسال 
را د ریافت خواهند  کرد .آنطور که این سازمان اعالم کرد ه:» 50هزار تومان و به 

مابقی حد ود  26000 تومان سود  د ر فاز اول پرد اخت می شود .
33میلیون نفر سهامد اران جز

اگرچه سال گذشته اعالم شد ه بود  که تعد اد  د ریافت کنند گان سهام عد الت 
سهام  که  کسانی  از  بخشی  هستند ،اما  نفر  میلیون   50
عد الت د ر د ست د اشتند ،نسبت به تکمیل اطالعات خود  
اقد ام نکرد ه اند .از همین رو،براساس اعالم سازمان خصوصی 

سازی تعد اد  سهامد اران این 
نفر  میلیون   33 مرحله 
سبحانی  شد .جعفر  اعالم 
سازمان  کل  رییس  مشاور 

خصوصی سازی د ر این رابطه 
گفته است:» تمامی مشموالن سهام عد الت که ثبت نام  خود  
را به د رستی انجام د اد ه و کد  شبای خود  را د ر سامانه این 
سهام اعالم کرد ه اند  سود  سهام خود  را د ریافت کرد ه اند  و 

اخباری که مبنی بر عد م واریز سود  
ند ارد .  صحت  د ارد ،  وجود  
کار واریز سود  به بانک های 
مختلف سپرد ه شد ه است؛ 
تمامی  مرحله  این  د ر  که 
پروند ه  که  مشول  افراد  
تکمیل  آنها  عد الت  سهام 

بود  سود  د ریافت کرد ند  . 

البته اطالعات منتشر شد ه از سوی سازمان خصوصی سازی نشان می د هد  
سود  واریز شد ه به حساب مشمولین مربوط به سال مالی ۹5 بود ه به همین 
د لیل سهامد ارانی که موجود ی خود  را د ر سال جاری تا سقف یک میلیون 
تومان تکمیل کرد ه اند  د ر سال جاری مشمول د ریافت سود  کامل می شود .

البته به گفته جعفر سبحانی  مرحله د وم را تا نوروز ۹7 به حساب مشمولین 
واریز خواهد  شد .او گفته است:» سهامد ارانی که د ر سال ۹6 الباقی بد هی 
سهام عد الت واگذار شد ه به خود  را تسویه کرد ه باشند ، برای د ریافت سود  
سال مالی ۹6 شرکت ها که مجامع آن ها د ر تیر ماه ۹7 برگزار می شود  
می توانند  طی آبان و آذر ۹7 که موعد  توزیع سود  فرا می رسد ، به تناسب 
مبلغ یک میلیون تومانی سهام خود  از سود  کامل عملکرد  د وره مالی ۹6 

شرکت ها برخورد ار خواهند  شد .«
سهام عد الت از آغاز تا تعیین تکلیف

به د نبال فرمان مقام معظم رهبری برای اجرای بازنگری د ر اصل 44 قانون 
خصوصی سازی،بند ی به مصوبات این اصل تحت عنوان سهام عد الت اضافه 
شد  که حکایت از پرد اخت سهام عد الت به اقشار آسیب پذیر جامعه د اشت.

به د نبال آن د ر سال 1385 طرحی تحت عنوان توزیع سهام عد الت  اجرایی 
شد  که بر اساس آن قرار شد  د ر مد ت 10 سال، سود  سهام اعطایی به 
مشموالن به جای پرد اخت به آنها بابت اقساط سهامشان کسر شود  و پس 
از آن سهامد اران بتوانند  سهام عد الت خود  را خرید  و فروش کنند .براساس 
قانون تجارت ، شرکت ها هشت ماه پس از برگزاری مجامع خود  برای توزیع 
سود  فرصت د ارند .بنابراین اگر مجمع عمومی یکی از شرکت های مشمول 
سهام عد الت تیرماه برگزار شود ، تا اسفند  ماه فرصت د ارد  سود  متعلقه را 

برای توزیع میان سهامد اران واریز کند .
جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی می گوید :» 

اگر فرد  مشمول بد هی خود  تا سقف یک میلیون تومان را به حساب سازمان 
خصوصی واریز نکرد ه و حد ود  5 میلیون رالز )500 هزار تومان( سهام د ر اختیار 
د اشته باشد ، حد ود  نیمی از این مبلغ را به عنوان سود  د ریافت خواهد  کرد . د ر 
هر مرحله بخشی از سود  سهام عد الت به نسبت واریز شرکت ها بین مشموالن 
توزیع می شود .د هک های پایین جامعه و مشموالن تحت پوشش کمیته امد اد  
و بهزیستی د ر اولویت واریز سود  هستند  اما به طور کلی واریز سود  به صورت 
مرحله به مرحله خواهد  بود .حاال مرحله نخست سود  سهام عد الت مشموالن 
به حساب آنها د ر حال واریز شد  که مطابق آن مشموالنی که میزان سهام 
عد الت آنها یک  میلیون تومان است )شامل مشموالن مد د جوی کمیته امد اد  
و سازمان بهزیستی و نیز افراد ی که از محل آورد ه نقد ی خود  اقد ام به تسویه 
ماند ه بد هی اقساط سهام خود  نمود ه اند ( بابت عملکرد  سود  سال مالی ۹5 
شرکتهای سرمایه پذیر، 150 هزار تومان سود  د ریافت خواهند  کرد  که البته 
این سود  به مرور و طی د و یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد  شد  که د ر 
مرحله اول، این افراد  50 هزار تومان سود  می گیرند .د ر این راستا از سال 85 
تاکنون 4۹ میلیون و 226 هزار نفر از افراد  جامعه به عنوان مشموالن سهام 

عد الت شناسایی شد ه و به آنها سهام تعلق گرفته است.
ارزش سهام عد الت چقد ر است؟

اگرچه خیلی ها بعد  از واریز سود  سهام عد الت، رقم واریزی سود  سهام 
عد الت را د ستمایه طنز قرار د اد ند ،اما برای بسیاری هم این سئوال پیش 
آمد  که آیا این رقم 50 هزار تومان سود  ساالنه قرار است،همین رقم باقی 
بماند ؟بررسی ها نشان می د هد  سهامی که یازد ه سال پیش یک میلیون 
تومان بود ه حاال د و میلیون و 400 هزار تومان ارزش د ارد  و این ارزش با رشد  
اقتصاد  و افزایش معامالت ارزش معامالت بازار سرمایه بیشتر هم خواهد  شد .

یعنی می توان گفت یک سرمایه گذاری هر چند  اند ک اما مطمئن است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور د ر این رابطه گفته است: »ما 
سه سال وقت گذاشتیم که راهکاری پید ا کنیم که 70 میلیون ایرانی د ر 
کارخانجات شریک باشند  و هم اکنون به جمعیت زیر پوشش کمیته امد اد  
و بهزیستی یک  میلیون تومان پرد اخت کرد ه  و سهامشان 2 میلیون و 400 
هزار تومان ارزش د ارد  و امسال نیز سود  سهام آنها مانند  همه افراد  د یگر 

سهامد ار د ر شرکت ها به مبلغ 150 هزار تومان پرد اخت شد ه است.«
از 2  بیش  کلید  خورد ه حاال  د ه سال گذشته  از صفر طی  که  سهامی 
میلیون و 400 هزار تومان ارزش د ارد . د ر عین حال که به گفته عبد اهلل 
پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی این امکان برای افراد ی که 
د عوت نامه سهام عد الت د ارند  اما به هر د لیل از ثبت نام نهایی سهام 
عد الت جا ماند ه اند ، وجود  د ارد  که د ر آیند ه پس از پایان پروسه پرد اخت 

سود ، تعیین تکلیف شد ه و به حق شان برسند .
 آنطور که پوری حسینی گفته :» این افراد  که تعد اشان بیش از یک  میلیون 
و 800 هزار نفر است و به قول معروف  جاماند گان سهام عد الت لقب گرفته 
اند ، هم از تصمیم تازه د ولت برای سهام عد الت جا نخواهند  ماند .البته به 
جز جاماند گان،حقوق اموات هم سرجای خود  باقی خواهد  ماند .براساس اعالم 
سازمان خصوصی سازی آن د سته از مشموالنی که تا 31 مرد اد  امسال شماره 
شبای حساب بانکی خود  را د ر سامانه سهام عد الت ثبت 
کرد ه اند  و پس از این مد ت فوت شد ه اند ، مشمول 

د ریافت سود  سهام عد الت هستند .

اخبارکوتاه
 حفظ انضباط نرخ سود  بانکی

 شاه کلید  رشد  بورس 
ایستانیوز: مد یرعامل تامین سرمایه تمد ن، شاه کلید  رشد  بازار سهام و عمیق تر شد ن 
معامالت بورس را حفظ انضباط فعلی نرخ ســود  بانکی اعالم کرد .محمود رضا خواجه 
نصیری مد یر عامل تامین سرمایه تمد ن د ر خصوص وضعیت فعلی بازار سهام و چشم 
اند از آن تا پایان ســال اظهارد اشت: تد اوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند  پیش 
شرط مهم است و کلید  موضوع د ر مرحله اول حفظ انضباط د ر نرخ سود  بانکی است.
خواجه نصیری د ر اد امه گفت: هر چه قد ر به پایان ســال جاری نزد یک شویم و د وره 
تد اوم وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طوالنی تر شود ، اثر د امنه د ارتری بر بازار 
سهام خواهد  د اشت و از سویی د یگر با کاهش عطش نیاز به نقد ینگی صاحبان سهام 
و صاحبان د ارایی، قد رت تقاضا بر عرضه نیز افزایش خواهد  د اشــت.مد یرعامل تامین 
ســرمایه تمد ن د رباره نقطه عطف تاالر شیشه ای نیز افزود : تغییر فضای بازار سرمایه 
که متاثر از ثبات سیاسی و اقتصاد ی چند  ماه اخیر و به خصوص بعد  از توافق »برجام« 
اســت باعث شد  تا  بعد  از این اتفاق ها د ر یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا د ر 
بورس تا به امروز آرام آرام زیاد  شــود  که ثمره آن باعث ماند گار تر شد ن نقد ینگی د ر 

بورس و البته ورود  و ماند گاری پول های تازه است.

بورس کاال10 ساله شد  
ترقی اقتصاد ی: سالگرد مراسم د همین ســالگرد  تاسیس شرکت بورس کاالی ایران با 
حضور مد یران و کارکنان این بورس د ر هتل پارسیان انقالب برگزار شد .حامد  سلطانی نژاد ، 
مد یرعامل بورس کاالی ایران د ر مراسم د همین سالگرد  تاسیس بورس کاال به پیشرفت 
های یکسال گذشته اشــاره کرد  و گفت: بورس کاال از سال گذشته تاکنون به پیشرفت 
های خوبی د ســت یافته به طوریکه ارزش کل معامالت طی حد ود  10ماهه سال جاری 
از کل سال 13۹5 فزونی گرفته است.سلطانی نژاد  با بیان اینکه ذی نفعان بورس کاال د ر 
حال تغییر هستند ، عنوان کرد : د ر گذشته بورس کاال با یک جامعه آماری با حد ود  40 تا 
50 هزار کد  معامالتی اعم از حقیقی و حقوقی روبه رو بود ، اما امروز تنها نزد یک به 100 

هزار کشاورز د ر بورس کاال فعال هستند  و محصوالت خود  را د ر بورس عرضه می کنند .

سرمایه گذاری آلمانی ها د ر شستا 
ترقی اقتصاد ی: د ر د ید ار مد یران 10 شــرکت آلمانــی عضوNUMOV)انجمن 
اقتصاد ی آلمان برای مناطق خاور نزد یک و خاور میانه( با د کتر ترکان و مهند س لطفی 
رییس هیات مد یره و مد یر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی د رتهران راههای 
گسترش همکاری ها بررسی شد .د ر ابتد ای این جلسه د کتر ترکان رییس هیات مد یره  
هلد ینگ های ۹ گانه و فعالیتهای شرکتهای تحت پوشش نظیر نفت و گاز و پتروشیمی 
، انرژیهای پاک، فوالد و حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی را تبیین کرد ند  که با استقبال 
شد ید  هیات المانی روبرو شد .وی ضمن اعالم آماد گی جهت همکاری با طرفهای آلمانی 
خاطر نشان کرد  هلد ینگ انرژی تامین د ر حوزه انرژی های پاک و تمرکز حجم زیاد ی 
از سرمایه گذاریهای شســتا د ر زمینه نفت و گاز و پتروشیمی و وجود  شرکت جهانی 
و شــناخته شد ه لیند ه د ر جمع هیئت آلمانی که البته ســابقه همکاری با بسیاری از 
پتروشیمی های کشور از جمله شرکتهای هلد ینگ تاپیکو را  از زمینه های جذاب برای 
همکاری متقابل د انست.د کتر ترکان بااشاره ب ه برنامه ریزی ها برای افزایش ظرفیت 
تولید  شرکت ذوب آهن و بهبود  وضعیت این شرکت آماد گی شستا را برای همکاری د ر 
بعد  مهند سی و هم بعد  تامین مالی از منابع خارجی اعالم کرد . وی گفت افزایش ظرفیت 
تولید  ذوب آهن وابسته به اجرای تعد اد ی پروژه کوچک مقیاس نظیر پروژه CPI است 
که اگر چه ترازنامه شرکت نشان از توانایی مالی آن د ر پرد اخت د ارد  اما د ر حال حاضر 
برای اجرای این پروژه ها به منابع ارزان قیمت خارجی نیاز است لذا همکاری د ر د و بعد  
فنی و مالی برای افزایش ظرفیت تولید  ذوب آهن یکی از اولویت های شستا اعالم ومقرر 

شد  تا موضوع با جزئیات بیشتر د ر جلسات آتی بررسی شود.

ارزش»سهام عدالت«افزایش می یابد 
سهام عدالتی ها بخوانند 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 49 - نیمه دوم دی 1396

د وستانم پات را نصب کرد ه اند  تا به جام جهانی بروند 
ایستانیوز:ورزشکار سال های نه چند ان د ور، که امروز 
د ر نقش آفرینی های هنری اش لبخند  بر لبان مخاطب 
می نشاند ، این بار نه رخت قرمز پرسپولیس بر تن کرد ه 
و نه د وربین های ســینما را به خود  جلب. او حاال رد ای 
خلبانان را پوشید ه و می گوید  به د نبال یک تجربه جد ید  
است، تجربه ای که نه د ر چمن فوتبال به د ست می آید  

و نه د ر صحنه تئاتر و فیلم هایش. 
او این بــار قصد  پرواز د ارد .زمین برایش کم اســت و 
می خواهد  د ر آسمان ها باشد . این مقد مه یک د استان 
بود . د اســتانی جد ید  از پژمان جمشید ی فوتبالیست د یروز، هنرپیشه امروز و شاید  هم خلبان فرد ا. 
همه ماجرا هم از یک کلیپ شروع شد ، کلیپی که پژمان را د ر کنار یک کاپیتان نشان می د اد  با این 

مضمون که قرار است خلبانی بیاموزد . او سوار بر هواپیما هم شد .
همیــن کلیپ کافی بود  تــا خبرگزاری ها و شــبکه های مجــازی از پژمانی بگویند  کــه گویا د ر 
ماجراجویی ها هوس جد ید  به ســرش زد ه)!( پژمان د ر این کلیپ ها همان شیطنت و طنازی  خاص 
خود ش را د ارد ، اما رفتارش نشــان می د هد  که شاید  می خواهد  بلند پروازی هایش را د ر پرواز اد امه 
د هد . چند  قســمت که گذشــت پژمان خود  به تنهایی سوار بر هواپیما می شود  و به آسمان می رود  
و... بعد  ســقوط می کند . حاال برای ساعاتی کلیپ سقوط پژمان جمشید ی است که نشر پید ا کرد ه 
ولی اند کی د یگر... معلوم می شــود  پژمان هنوز زند ه اســت و هنوز هم هنرپیشه؛ او از نرم افزار پات 

ایران کیش می گوید ، اینکه او و 50 نفر د یگر با پات می توانند  به جام جهانی روسیه پرواز کنند .
پژمان جمشید ی پرد ه از پروژه جد ید  شرکت ایران کیش برد اشت، مرد م با نصب اپلیکیشن پرد اخت 
پات و کســب امتیاز د ر آن قاد ر خواهند  بود  جزو 50 نفری باشــند  که از طریق ایران کیش به همراه 

پژمان جمشید ی با هواپیما به جام جهانی روسیه می روند .

مجوز MVNO صاد ر شد 
از د ریافت  بانک شــهر  :مد یرعامل  ترقی اقتصاد ی 
مجوز جد ید  د ر حــوزه خد مات بانکد اری مجازی خبر 
د اد  و گفت: بــزود ی خد مات رســانی بانکی د ر قالب 

MVNO آغاز می شود .
حسین محمد پورزرند ی  با اشاره به شرایط بانک شهر 
د ر نظام بانکی، گفت: د ر عین حال، سیستم بانکی کشور 
د چار مشکالتی است که یک بخش از آن معوقات است 
که د ر نهایت باعث افزایش حجم د ارایی های غیرمولد  
بانک ها شد ه است.مد یرعامل بانک شهر اظهارد اشت: د ر 
این بانک، عمد ه تسهیالت به شهرد اری ها پرد اخت شد ه و طبق توافقی که با شهرد اری ها د اشتیم قرار 

بود  مشتری خرید  امالکی که به بانک د اد ه می شود  توسط شهرد اری ها پیگیری شود .

 مذاکره با جیرینگ همچنان اد امه د ارد 
ترقی اقتصاد ی :مد یرعامل به پرد اخت ملت از اد امه روند  مذاکره شــرکت های پرد اخت با جیرینگ 

خبر د اد .
 به د نبال مد ل قرارد اد های شــرکت جیرینگ که به اذغان مد یران شــرکت های پرد اخت یک طرفه و 
ناعاد النه اســت، شرکت شاپرک به عنوان رگوالتور د ر این حوزه، به د لیل مشکل برای پی اس پی ها د ر 
تمد ید  قرارد اد ها با جیرینگ د ر نامه ای از تصمیم د سته جمعی مد یران شرکت های پرد اخت د ر خود د اری 

از تمد ید  قرارد اد ها تا تعد یل شرایط آن، خبر د اد .

بانک کشاورزی از خد مت جد ید  NFC رونمایی کرد 
ترقی اقتصاد ی :بانک کشاورزی با رونمایی از خد مت جد ید  )NFC( امکان استفاد ه از تلفن همراه به 

جای کارت بانکی را فراهم کرد ه است.
این بانک د ر تکمیل ســبد  محصوالت پرد اخت الکترونیک خود  و د ر راســتای افزایش رضایتمند ی 
و رفاه مشــتریان، پرد اخت الکترونیکی مبتنی بر تکنولوژی ))NFC را فعال ســازی کرد ه است. بر 
اساس این گزارش، سامانه همراه بانک جد ید  بانک کشاورزی با استفاد ه از تکنولوژی )NFC( امکان 

استفاد ه از تلفن همراه )د ارای سیستم عامل اند روید ( به جای کارت بانکی را میسر می کند  .

توسعه بانکد اری الکترونیک د ر بانک قرض الحسنه مهر
ترقی اقتصاد ی : مرتضی اکبری مد یرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران د ر بازد ید  از شــعب استان 
آذربایجان شــرقی بر اهمیت بانکد اری الکترونیک و نقش موثر آن د ر افزایش رضایتمند ی مشــتریان 

مراجعین و متقاضیان تاکید  کرد .
مرتضی اکبری با اشــاره بر اهمیت نقش بانکد اری الکترونیک د ر راستای تحقق اصول مشتری مد اری 
بیان د اشت: بانک قرض الحسنه مهرایران د ر راستای مشتری مد اری و با هد ف د سترسی آسان و سریع 
هموطنان به اســتفاد ه از خد مات این بانک، شــعب خود  را با برخورد اری از آخرین امکانات و تجهیزات 

پیشرفته بانکد اری الکترونیکی توسعه می د هد .

نسخه جد ید  »موبایل بانک« اقتصاد نوین معرفی شد 
ترقــی اقتصاد ی : به منظور تســهیل ارایه خد مت به مشــتریان بانک اقتصاد نوین، نســخه جد ید  

»موبایل بانک« سیستم عامل IOS این بانک معرفی شد .
به رغم محد ود یت  های بین المللی اعمال شــد ه د ر سیســتم عامل IOS، این بانک نسبت به معرفی 
نسخه جد ید  این خد مت برای استفاد ه کنند گان از این سیستم عامل اقد ام کرد ه است که د سترسی 

به این خد مت را بیش از پیش تسهیل می کند .
بر این اســاس اســتفاد ه کنند گان از سیســتم عامل IOS می توانند  با مراجعه بــه پایگاه اینترنتی 
 بانــک اقتصاد نویــن نســبت بــه د ریافت آخریــن نســخه موبایل بانک منطبــق با ایــن نرم افزار 

اقد ام کنند .

بانک کشاورزی به »تاپ« پیوست
ترقی اقتصاد ی :بانک کشــاورزی هم به سامانه » تاپ« پیوست. با اضافه شد ن بانک بزرگ کشاورزی، 
کارت به کارت از مبد اء 20 بانک د ر تاپ فعال شــد .برای نصب رایگان تاپ عد د  1 را به 300071 ارســال 

کنید .

با همراه بانک سینا جایزه بگیرید 
ترقی اقتصاد ی : بانک سینا به منظور ترویج فرهنگ بانکد اری الکترونیک، مسابقه عکاسی »بانک همراه 

من« را برگزار می کند .
عموم هموط  نان می توانند  با نصب و فعالســازی آخرین نسخه 
همراه بانک سینا تا تاریخ 12 بهمن ماه د ر مسابقه عکاسی »بانک 
همراه من« شرکت کرد ه و برند ه یک د ستگاه 
تلفن همراه هوشمند  آیفون و جوایز ارزند ه 
د یگر شوند .بر اساس این گزارش، کافی است 
نرم افزار  همراه بانک ســینا را نصب و اجرا 
کنیــد  و با چید مان میز کار و یا تحصیل خود  
با محوریت همراه بانک ســینا عکس بگیرید  
و تصاویر را با هشتگ #بانک_سینا و #بانک_
همراه_من د ر اینستاگرام به اشتراک گذاشته و د و 

نفر از د وستانتان را برروی تصویر بارگذاری شد ه تگ کنید .

راه اند ازی نسخه پیامکی اند روید ی همراه بانک ملت
ترقی اقتصاد ی :پیرو د رخواست مشتریان مبنی بر ارائه نسخه پیامکی سامانه همراه بانک ملت، نسخه 

1.1.2 سامانه مذکور مبتنی بر سیستم عامل اند روید  برای مشتریان این بانک راه اند ازی شد .
با عرضه نســخه پیامکی همراه بانک ملت، خد ماتی از قبیل تامین موجود ی چک برگشــتی، صد ور 
حواله پایا، اعالم موجود ی و گرد ش حساب، بانک پرد اخت- شارژخود کار، خرید  شارژ و استعالم خرید  
شارژ، تغییر رمز ورود ، به روز رسانی تسهیالت/ حساب ها، اتصال و انفصال کارت به حساب، پرد اخت 
قبوض، بازپرد اخت اقساط، صد ور/ لغو برد اشت وجه بد ون کارت، حواله ملتی، صد ور بازپرد اخت منظم 
اقســاط، د رخواست د ســته چک، اعالم موجود ی و گرد ش حساب، استعالم وضعیت چک و کارت به 

کارت)سحابی(، از طریق این سامانه به مشتریان و کاربران این سامانه ارائه خواهد  شد .

بازارپول4

هرچند  به نظر می رسد  مشکل موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز حل شد ه باشد  اما این موضوع 
به د لیل ایجاد  التهابات اجتماعی هم چنان مطرح 

است. 
بانک مرکزی مســئول بازپرد اخت پول ســپرد ه 
گذاران یا به عبارت د یگر مالباختگان نیســت و 
البته این کار د ر حوزه اختیارات این ســازمان هم 
نیســت اما به هرحال به عنوان متولی بازار پولی 
کشور احســاس تکلیف کرد ه و تالش می کند  تا 
به مطالبات ســپرد ه گذاران پاسخ د هد . اگر بانک 
مرکزی از روش خلق پول به مطالبات مالباختگان 
پاســخ د هد  د رواقــع به زیان مــرد م عمل کرد ه 
چراکه این روش آثار نامطلوبی د ر اقتصاد  کشــور 
برجای می گذارد . به هرحال پول هایی که مرد م 

د ر موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز ســپرد ه 
کرد ند ، یا به اشــخاص وام د اد ه شد ه یا تبد یل به 
د ارایی فیزیکی شد ه است. بانک مرکزی می تواند  

با مد یریت اموال و مطالبات معوق موسســات 
طلب سپرد ه گذاران را بد هد . 

از ســوی د یگر به پشــتوانه اعتبــارات این 
موسســات می تواند  نقد ینگی را 

د ر اختیــار سیســتم بانکی 
قرار د هد  تا پول ســپرد ه 

گذاران را بد هند . به 
نظر می رســد  این 
روش ها از هرجهت 
آســیب کمتــری 

د ارد . اقتصــاد   برای 
چالش هایی که 
د ر این مســیر 
روی  پیــش 
ن  ختــگا لبا ما
مالی  موسسات 

و اعتباری غیرمجاز قرار 
گرفته تا حد ود ی منطقی 

است. طبیعی است برای وصول مطالبات از موسسه 
یا فرد ی که ورشکســت شد ه و د ارایی اش به خطر 

افتاد ه د چار مشکل شوید . 
بــه طور حتــم د ر یک بازه زمانی بــه اصل پول 
خواهید  رسید  و حتی ممکن است بخش هایی از 

اصل پول هم به د ست نیاید . این موارد  را می توان 
منطق کار د ر نظــر گرفت چراکه 
د ر همه جای د نیا زمانی که 
بنگاه اقتصاد ی یا موسسه 
ای ورشکســت 

می شــود  و کس د یگری بــرای وصول مطالبات 
کمک می کند ، شرط های زمانی و مالی به میان 

می آید  که خوشایند  مالباختگان نیست.
امروز د یگر خبری از ســود  آن چنانی و وسوسه 
کنند ه نیست تا مرد م پول هایشان را د ر موسساتی 
که بنیه مالی خوبی ند ارند  و مجوز نگرفتند  سرمایه 
گذاری کنند . مسائلی که امروز بازار پولی کشور را 
د رگیر کرد ه ایجاب می کند  که سازمان 
های مرتبط نقش نظارتی بیشتری 
د ر بازار ایفــا کنند . بانک مرکزی 
یک نهاد  نظامی و امنیتی نیست 
که بتواند  یــک تنه با غیرمجازها 
برخورد  کند . برای حل مشکالتی 
از این د ست به همد ستی بانک 
مرکزی، نیــروی انتظامی و قوه 
قضاییه نیاز د اریم. ممکن است 
به د لیل بد سابقگی  آیند ه  د ر 
موسســات مالــی واعتباری 
با  افراد  سود جو  غیرمجازها و 
شکل و رنگ د یگری وارد  بازار 

پول کشور شوند . 
ممکن است بعد ها با تابلوی شرکت مضاربه 
ای، خد مــات مالی یا صرافــی  عد ه ای قصد  
وسوسه مرد م برای د ریافت سود  بیشتر را د اشته 
باشــند  اما نکته مهم اطالع رســانی و همراهی 
د ستگاه های مختلف است تا مرد م حتی به طور 
مخفی به ســمت و ســوی این واحد ها نروند  و 

سرمایه خود  را به خطر نیند ازند .

احتمال ظهورغیرمجازها با لباس جدید 
پایان سودهای وسوسه کننده در موسسات غیرمجاز بانکداریسبز

ترقی اقتصاد ی :مرکز پژوهش های مجلس د ر گزارش به بررســی 
وضعیت نظام بانکی د ر آســتانه سال ۹7 پرد اخت و خواستار تعیین 

تکلیف نرخ سود  تسهیالت بانکی شد .
مرکز پژوهش های مجلس د ر گزارشی با عنوان تبیین وضعیت نظام 
بانکی د ر آســتانه ســال 13۹7 اعالم کرد : بر اساس آخرین آمارهای 
منتشر شد ه توســط بانک مرکزی حجم نقد ینگی د ر پایان شهریور 
ماه 13۹6 به 138۹۹.5 هزار میلیارد  رالع رسید ه که نسبت به همین 
زمان د ر سال گذشته بیش از 23.8 د رصد  رشد  یافته که د ر این سهم 
رشــد  شبه پول )که بخش غالب آن را ســپرد ه های سرمایه گذاری 
تشکیل می د هد ( از رشــد  پول )که بخش غالب آن را سپپرد ه های 
د ید اری تشکیل می د هد ( بیشتر بود ه است.بر پایه این گزارش، سهم 
شــبه  پول از کل نقد ینگی شــهریورماه 13۹6 برابر با 87.۹ است د ر 
حالی که سهم آن از حجم نقد ینگی د ر پایان اسفند ماه 13۹5 برابر با 
86.۹ د رصد  بود ه اســت. بر این اساس، با وجود  کاهش د ستوری نرخ 
سود  علی الحساب سپرد ه ها از سوی بانک مرکزی د ر 11 شهریورماه 

13۹6، شاهد  افزایش سهم سپرد ه های سرمایه گذاری بود ه ایم.
د ر عین حال، مهلت 11 روزه بانک مرکزی برای انتقال سپرد ه ها و بستن 
قرارد اد  سپرد ه های سرمایه گذاری یک ساله با نرخ های باالتر د ر این واقعه 
نقش د اشته اســت، اما باید  اذعان کرد  که کماکان نرخ سود  بانکی 15 
د رصد  د ر مقایسه با نرخ تورم 10 د رصد ی باالست و بسیاری از عامالن 

اقتصاد ی نرخ حقیقی 5 د رصد ی بد ون ریســک را بر سایر فرصت های 
پیش روی خود  ترجیح می د هند .باال بود ن نرخ ســود  حقیقی ســپرد ه 
گذاری و به تبع آن باال بود ن ســهم شــبه پول د ر حجم کل نقد ینگی 
د ر سال های اخیر پیامد های بسیار منفی برای شبکه بانکی کشور د اشته 
اســت. به طور مشــخص هزینه های تامین منابع برای بانک ها بسیار 
افزایش یافته، زیرا هم نرخ سود  و هم حجم سپرد ه ها افزایش یافته است.
افزایش هزینــه های بانک از این محل د ر کنــار کاهش د رآمد های 
بانک ها از محل تسهیالت )با توجه به کاهش تسهیالت د هی بانک ها 
و افزایش نکول د ر بازپرد اخت اصل و ســود  تسهیالت پرد اخت شد ه 
به واسطه شــرایط نابســامان بنگاه های اقتصاد ی( و سایر د ارایی ها 
)بد هی های د ولت، امالک و مســتغالت و ســایر د ارایی ها( منجر به 
افزایش زیان بانک ها شد ه که د ر طول های سال های گذشته این زیان 
د ر ترازنامه شبکه بانکی انباشت شد ه است.طی د و سال گذشته تنها 
بخشی از این زیان ها د ر ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شد ه و مابقی 
آن به صورت د ارایی های موهومی د ر آمد ه است. د ر واقع طرف بد هی 
ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود  سپرد ه ها منبسط شد ه که 
بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان 
سهام جبران شد ه و بخش غالب آن به صورت د ارایی های موهومی د ر 

طرف د ارایی های ترازنامه قرار گرفته است.
تد اوم این روند  به واســطه افزایش سهم سپرد ه های سرمایه گذاری 

مد ت د ار )افزایش هزینه های بانک ها( و کاهش سهم د ارایی های مولد  
د ر ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد  بود . با وجود  کاهش د ستوری 
نرخ سود  علی الحساب سپرد ه ها د ر بخشنامه هشت بند ی بانک مرکزی 
د ر 30 مرد اد  13۹6، تکلیف مشخصی د ر خصوص نرخ سود  تسهیالت 
به بانک ها ابالغ نشد ه است.بر این اساس با توجه به هزینه های مربوط 
به پرد اخت ســود  به نظر نمی رسد  کاهش قابل توجهی د ر نرخ سود  
تســهیالت صورت گیرد  و این به معنای آن اســت که تنگنای مالی 

بنگاه های اقتصاد ی کماکان تد اوم خواهد  د اشت.
انتشار اوراق مالی از سوی د ولت د ر این شرایط از طریق فشار بر نرخ 
افزایش هزینه های بانک ها خواهد  شــد . از سوی د یگر عرضه فعاالنه 
پایه پولی )ذخایر( از ســوی بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود  
د ر بــازار بین بانکی، د ر جهت کاهش هزینه های بانک ها خواهد  بود . 
تسهیل د ر پرد اخت و تسویه بد هی های د ولت و پیمانکاران به بانک ها 

به میزان زیاد ی می تواند  د ر بهبود  ترازنامه بانک ها موثر باشد .

تحلیلگر بانکی
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی

افزایش نرخ ارز معلول تورم است
ترقی اقتصاد ی : ارز مثل کاال است و همواره افزایش نرخ ارز وابسته به تورم است، د ر واقع وقتی تورم 
شــروع به افزایش پید ا می کند  همانند  اینکه این تورم روی کاالهای د یگر اثر می گذارد ، روی ارز هم 

اثرات خود  را می گذارد 
یکی از خواســته های اصلی بخش خصوصی تک نرخی و واقعی شــد ن قیمت ارز اســت ولی برخی از 
کارشناســان اقتصاد ی و اجتماعی معتقد ند  این اتفاق ممکن اســت باعث افزایش تورم د ر جامعه شود، 
موضوعی که رضی آقا میری عضو هیات نمایند گان اتاق تهران د رباره آن می گوید :» باید  به این موضوع به 
صورت جزیی پرد اخت یعنی نمی توانیم بگوییم این ها به هم ربطی ند ارند  و یا بگوییم که باال رفتن نرخ ارز 
عامل تورم است و یا عامل تورم نیست، به هر صورت ارز مثل کاال است و همواره افزایش نرخ ارز وابسته به 
تورم است، د ر واقع وقتی تورم شروع به افزایش پید ا می کند  همانند  اینکه این تورم روی کاالهای د یگر اثر 
می گذارد ، روی ارز هم اثرات خود  را می گذارد  و قیمت ها را باال می برد ، منتها د رباره کاالها کسی نمی 
تواند  جلوی این افزایش را بگیرد  و قیمت واقعی خود شان را می گیرند  ولی د ر مورد  ارز د ولت به صورت 
تصنعی قیمت را پایین نگه می د ارد ، یعنی وارد  می شود  و با کمک پول نفت قیمت ها را پایین می آورد .«
او د ر اد امه می گوید :» اما حاال با اجرای این سیاســت چه اتفاقی افتاد ه است؟ تورم افزایش پید ا کرد ه 
است، ارز هم باید  گران می شد ه است د ولت اجازه ند اد ه قیمت آن متناسب با شرایط اقتصاد ی رشد  

د اشته باشد  و حاال یک د فعه طی این شرایطی قیمت ارز شروع می کند  به افزایش، د ر واقع به همان 
میزانی که باید  نسبت به تورم رشد  پید ا می کرد ه است، افزایش پید ا می کند  زیرا د ولت توان این را ند ارد  
که همیشه قیمت ها را کنترل کند  و ما هر از چند ی می بینیم که این فنر که با فشار آن را نگهد اشته 

اند  به ناگهان جهش می کند .«
رضی میری می گوید :» از سال ها پیش و طبق قانون ) برنامه چهارم و پنجم توسعه( باید  به میزان مابه 
التفاوت نرخ تورم د اخلی و خارجی به صورت ســالیانه قیمت ارز را افزایش می د اد یم و اگر این اتفاق 
رخ می د اد  االن قیمت د الر حتی از اینکه االن د ر بازار آزاد  وجود  د ارد ،خیلی بیشتر بود  ولی می بینیم 

همچنان د ولت اصرار بر اد امه سیاست های قبلی خود  د ارد .«
او د ر اد امه به نوسانات ارزی د ر کشور و تاثیرات منفی آن د ر کشور اشاره کرد ه و می گوید :» نوسانات 
ارزی یکی از چالش های اقتصاد ی د ر کشــورما است که ثبات اقتصاد ی و برنامه ریزی را برای فعاالن 
اقتصاد ی به هم می زند  و همیشــه فعاالن بخش خصوصی نســبت به آن هشــد ار می د هند . فعاالن 
اقتصاد ی همیشه اعالم می کنند  اگر د ولت اجازه ند هد  که ارز به شکل طبیعی رشد  خود  را تجربه کند  
د ر شــرایطی بد  و به صورت جهشــی این اتفاق رخ خواهد  د اد  و این موضوع حتما تورم و نابه سامانی 
اقتصاد ی را به د نبال د ارد . بنابراین ما نمی توانیم بگوییم که افزایش نرخ ارز عامل تورم است بلکه افزایش 
نرخ ارز معلول تورم است، اما اگر جلوی رشد  نرخ ارز را بگیریم و د ر یک شرایط خاص و بحرانی قیمت 

ارز افزایش پید ا کند ، حتما می تواند  تورم و آشفتگی د ر بازار را به وجود  آورد .«

ترقــی اقتصاد ی : مد یرعامل بانک مســکن از وزیر امور اقتصاد  و 
د ارایی د ر راســتای حمایت از فعالیت بانک مســکن سه د رخواست 
مطرح کرد  و گفــت: افزایش 5 هزار میلیارد  تومانی ســرمایه بانک 
مسکن، کمک به بانک د ر خصوص اختالف مالیاتی سال ۹2 که هنوز 
تعیین تکلیف نشد ه و همچنین کمک به بانک د ر خصوص اختصاص 
یارانه مســکن مهر مربوط به عملکرد  سال ۹5 مهم ترین د رخواست 
های بانک مسکن د ر د وره جد ید  است که امید واریم با مساعد ت وزیر 

محترم اقتصاد  و د ارایی محقق شود .
وی با بیان اینکه امید واریم د ر د وره جد ید  فعالیت بانک مســکن زمینه 
اجرای کامل تمامی ماموریت های ســند  راهبرد ی 1400 فراهم شود ، 
اظهارد اشــت: د ر این صورت می توان امید  د اشــت د ر پایان د وره جد ید  
کارنامه ای موفق د ر جهت ارتقای جایگاه بانک عامل بخش مسکن د اشته 
باشــیم.رحیمی انارکی د ر عین حال با اشاره به تاریخچه مد یریتی بانک 
مسکن د ر 7۹ سال گذشته اظهارد اشت: طی سال های گذشته مجموعا 
20 مد یرعامل برای این بانک انتخاب شد ند  که از این تعد اد  12 مد یرعامل 
د ر د وره فعالیت بانک به صورت یک بانک رهنی و 8 مد یرعامل د ر د وره 
تشکیل بانک مسکن بود ند . آقای بت شکن هم بیستمین مد یرعامل بانک 

مسکن بود ند  که قطعا نمره عملکرد  ایشان نیز 20 است.
مد یر عامل جد ید  بانک مســکن با تاکید  بر این موضوع که فعالیت 
د ر د وره جد ید  پس از حضور آقای د کتر بت شــکن به د لیل کارنامه 
عملکرد  موفق ایشــان بسیار د شــوار اســت، افزود : از اینرو به نظر 

می رســد  مهم ترین اقد ام بانک مســکن د ر د وره جد ید  باید  نهاد ینه 
کرد ن د ستاورد های فعلی بانک مسکن باشد  تا با تغییرات مد یریتی 
د ر سال های آتی مجد د ا بانک مسکن از ریل توسعه ای شد ن منحرف 
نشــود  به همین د لیل از د کتر بت شکن تقاضا کرد ه ام که د ر مسیر 

تثبیت د ستاورد ها و همینطور ارتقای آنها همراه ما باشند .
وی به تکلیف مجمع عمومی بانک مسکن برای حرکت این بانک به سمت 
توســعه ای اشــاره کرد  و گفت: بنابراین د ر این د وره قرار است فعالیت 
توسعه ای بانک مسکن گسترش پید ا کند . ضمن آنکه د ر این د وره عالوه 
بر فعالیت د ر حوزه حساب های تعهد ی، فعالیت د رحوزه بازآفرینی شهری 
نیز به عنوان بال د یگر عملیاتی برای بانک مد نظر قرار می گیرد .رحیمی 
انارکــی با بیان اینکه فعالیت د ر این حوزه نیازمند  طراحی ابزارهای الزم 
نیز هســت، گفت: الزمه فعالیت د ر این حوزه احصای منابع بلند مد ت و 
ارزان قیمت اســت که مهم ترین آن افزایش سرمایه بانک خواهد  بود  تا 
از ایــن طریق عالوه بر د ر اختیار گرفتن خطوط اعتباری طرح مســکن 
مهر ، ســرمایه نقد ی بانک نیز افزایش پید ا کند . وی د ر عین حال افزود : 
فعالیت د ر این حوزه نیازمند  آن است که بانک مسکن ارتباط قوی تری با 

شهرد اری ها و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران پید ا کند .
وی به مشــکالت موجود  د ر حوزه گســترش فعالیت های بانک مسکن 
اشاره کرد  و گفت: د ر حال حاضر یکی از مهمترین مشکالت فعالیت بانک 
مسکن مربوط به واحد های باقی ماند ه مسکن مهر است. چراکه تاکنون 
از مجموع 2 میلیون و 370 هزار واحد  مسکن معاد ل یک میلیون و 800 
هزار واحد  توسط بانک مسکن فروش اقساطی شد ه اند  اما همچنان حد ود  
750 هزار واحد  مســکن مهر باقی ماند ه اند  که سبب می شود  نقد ینگی 
بانک د ر این حوزه معطل شــود  از اینرو به نظر می رســد  باید  بانک از 
طریق تعریــف یک برنامه ضربتی تمامی واحد های باقی ماند ه را تعیین 
تکلیف کند . مد یر عامل جد ید  بانک مســکن همچنین شناسایی اموال 
مازاد ، تعیین تکلیف مطالبات ارزی، بهینه سازی فعالیت شعب، توجه به 
شایستگی بانوان و اقلیت های مذهبی د ر احراز پست های مد یریتی را از 

د یگر حوزه های ماموریتی د وره جد ید  فعالیت بانک معرفی کرد .
وی اظهار کرد : یکی از نکات مورد  توجه د یگر روند  رو به افزایش مطالبات 
عاد ی بانک د ر بخش فروش اقساطی است که باید  برای آن تمهید ات ویژه 
ای اند یشید ه شود . همچنین نظارت و کنترل های د اخلی قوانین که د ر 
حوزه های پولشویی وجود  د ارد  از جمله اولویت های فعالیت بانک مسکن 
خواهد  بود . عالوه بر این تد ابیر ویژه ای برای ایجاد  یک مســیر ارتباطی 
مستقیم با بد نه کارکنان بانک مسکن به صورت هفتگی پیش بینی شد ه 
است.رحیمی انارکی، د ر عین حال از وزیر امور اقتصاد  و د ارایی د ر راستای 
حمایت از فعالیت بانک مسکن سه د رخواست مطرح کرد  و گفت: افزایش 
5 هزار میلیارد  تومانی سرمایه بانک مسکن، کمک به بانک د ر خصوص 
اختالف مالیاتی سال ۹2 که هنوز تعیین تکلیف نشد ه و همچنین کمک 
به بانک د ر خصوص اختصاص یارانه مسکن مهر مربوط به عملکرد  سال 
۹5 مهم ترین د رخواســت های بانک مســکن د ر د وره جد ید  است که 

امید واریم با مساعد ت وزیر محترم اقتصاد  و د ارایی محقق شود .
وی همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست د ر خصوص تعیین تکلیف 
بیش از نیم میلیون واحد  مسکن مهر ناتمام کمک کند  تا منابع آن از 
مسیری جد ید  همچون واگذاری به نهاد ها، سازمانها و... به بانک مسکن 
بازگرد د . وی اضافه کرد : همینطور از وزیر راه و شهرســازی د رخواست 
د اریم د ر جهت کمک به ســرمایه بانک مسکن به ما کمک کنند . به 
عنوان مثال یکی از مســیرهای افزایش سرمایه بانک مسکن می تواند  
از طریق اختصاص اموال مازاد  وزارت راه و شهرســازی محقق شود  د ر 
مقابل بانک مسکن نیز این اطمینان را به وزارت راه و شهرسازی خواهد  
د اد  که تمامی نقد ینگی حاصل از این محل صرف فعالیت د ر حوزه های 
توسعه ای شود . به گفته انارکی از سوی د یگر تاکنون بانک مسکن د ر 
حوزه ETC )سامانه پرد اخت الکترونیکی عوارض آزاد  راهی( حد ود  30 
میلیارد  تومان هزینه کرد ه اما همچنان 500 هزار تگ د ر اختیار بانک 
قرار د ارد  از اینرو از شــهرد اری ها د رخواست د اریم تا با استفاد ه از این 

ظرفیت جلوی خسران بانک د ر این حوزه گرفته شود .

رویکرد های جد ید  بانک مسکن تشریح شد 

سه د رخواست مد یرعامل بانک مسکن از وزیر اقتصاد 

پیشبینیوضعیتبانکهادرآستانهسال۹۷

هنوز تمام زیان بانک ها مشخص نشده است 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 49 - نیمه دوم دی 1396

ترقی اقتصاد   ی : طی سال های گذشته، ایجاد  
تنوع د ر بانک ها و نوع تسهیالت خرید  مسکن 
بود .مرد می  شد ه  تبد یل  عمومی  مطالبه  یک  به 
که قصد  خرید  خانه د اشتند ، د ر توقعی به حق 
می خواستند  با آورد ه های متغیر، توان استفاد ه از 
تسهیالت بانکی را د اشته باشند . د ر اکثر کشورها 
نیز تسهیالت مسکن یکی از مهمترین تسهیالت 
موجود  د ر سبد  محصوالت بانک های بزرگ است.
خوشبختانه شورای پول و اعتبار د ر تصمیمی به 
جا و کارشناسی، انحصار اعطای تسهیالت مسکن 
را برد اشت و اجازه ارائه طرح از سوی همه بانک 
البته  که  این عرصه صاد ر شد   به  ورود   برای  ها 
بانک ملی ایران د ر استفاد ه از این فرصت تاریخی، 

پیشتازی کرد .
اکنون طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران با مزایای 
ویژه ای د ر اختیار عموم مرد م قرار گرفته است. 
البته هد ف از ورود  به این طرح ایجاد  رقابت بین 
بانک ها نیست، بلکه هد ف این است که ضمن 
باال برد ن تعد اد  تسهیالت مسکن و عرضه بیشتر 

این اوراق، قیمت تمام شد ه تسهیالت 
گیرند ه  تسهیالت  برای  مسکن 

کاهش یابد .
د ر این بین، رقابتی میان بانک ها 

آن  اوراق  خرید   به  مشتریان  ترغیب  برای 
ها نیز ایجاد  می شود  که این اتفاق کامال به نفع 

تسهیالت گیرند ه خواهد  بود  .
از سوی د یگر، یکی از د غد غه های د ارند گان اوراق 

گواهی حق تقد م مسکن، ابطال آنها و بی اطالعی 
از تاریخ ابطال بود . 

بانک ملی ایران برای تمامی این موارد  راهکارهایی 
کل  زیرساخت  اینکه  د لیل  به  و  گرفته  د رنظر 
این طرح مکانیزه است، قطعا د ارند گان اوراق به 
 ... و  تاریخ  و گذشت  ابطال  به  مربوط  مشکالت 

برنخواهند  خورد .
گرچه نرخ سود  یا د وره بازپرد اخت این تسهیالت 
مصوب شورای پول و اعتبار است، اما بانک ملی 
ایران امتیازاتی را برای استفاد ه کنند گان از این 

تسهیالت د ر نظر گرفته است.
امتیازاتی نظیر قابل عرضه بود ن اوراق 

اختصاص  خرید ،  ماه  همان  د ر 
د رصد ی از سهم اوراق متناسب 

د ارند ه  به  سپرد ه  میزان  با 

حساب و موارد  مشابه، از د یگر مزایای طرح ویژه 
د ر  تعاد ل  .ایجاد   است  ایران  ملی  بانک  مسکن 
بازار مسکن با افزایش قد رت خرید  مرد م و نیز 
تنوع د ر انتخاب بانک یا نوع تسهیالت نیز از د یگر 

د ستاورد های این طرح است.
از د یگر مزایای منحصر به فرد  طرح مسکن بانک 
د ریافت  د ر  بنا  سن  محاسبه  عد م  ایران،  ملی 
تسهیالت بانکی است. نکته قابل توجه د یگر برای 
استفاد ه کنند گان از این طرح، عد م الزام به د ریافت 
تسهیالت بانکی است.پیش از این سپرد ه گذاران، 
مسکن  ساخت  یا  خرید   تسهیالت  د ریافت  برای 

الزام د اشتند  و حتی پس از مد تی به د لیل عد م 
استفاد ه از تسهیالت، امتیاز آنها از بین می رفت، 
اما طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران این امکان را 
ایجاد  کرد ه که مشتری حتی د ر صورت انصراف از 
د ریافت تسهیالت، نه تنها از محل فروش اوراق حق 
تقد م سود  کسب کند ، بلکه سود  حاصل از سپرد ه 

اولیه را نیز با نرخ 10 د رصد  د ریافت کند .
از  بخواهد   خود   گذار  سپرد ه  یک  که  نگاه  این  با 
تسهیالت مسکن استفاد ه کند  هم این نکته گفتنی 
و  پول  شورای  مصوب  تسهیالت  سقف  که  است 
اعتبار قطعا پوشش د هند ه قیمت مسکن مورد  نیاز 
هموطنان نیست و تسهیالت گیرند ه، خود  بخشی 
از بود جه تامین مسکن را د ر اختیار د ارد  که می 
تواند  با سپرد ه گذاری همان مبلغ از معد ل باالتری 
اوراق  تعد اد   ماه  هر  و  شد ه  برخورد ار  سپرد ه  د ر 
د ریافتی خود  را افزایش د هد  و یا بخشی از آن را از 
بازار فرابورس تهیه کرد ه و د ر بازه زمانی کوتاهی 

تسهیالت را د ریافت کند .
 ملموس شد ن آثار طرح هایی از این د ست نیاز 
به گذشت زمان د ارد . بانک ملی ایران د ر اجرای 
این طرح همه جوانب قانونی را رعایت کرد ه و از 
سوی د یگر قشر کم د رآمد  جامعه را که توانایی 
سرمایه گذاری کالن برای خرید  مسکن ند اشته 

اند ، مد  نظر قرار د اد ه است.
بد ون شک با ورود  اوراق حق تقد م مسکن بانک 
شاهد   آیند ه،  ماه  چند   طی  بازار  به  ایران  ملی 
کاهش قیمت تمام شد ه تسهیالت مسکن برای 
مرد م بود ه و با رقابتی شد ن عرضه اوراق به مرد م 
بین بانک ها به زود ی با امتیازاتی که بانک ها 
د ر  روزهای خوش  منتظر  کرد   لحاظ خواهند  

بازار مسکن خواهیم بود 

فرصت ها و مزیت های طرح مسکن بانک ملی 

وزیر  عمرانی  معاون  و  انصار  بانک  مد یرعامل  اقتصاد   ی:  ترقی 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مد ارس 

اقد ام به امضای تفاهم نامه همکاری کرد ند .
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  عمرانی  معاون  نظرپور  د کترمحمد تقی 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مد ارس کشور د ر نشستی 

که تعد اد ی از معاونان و مد یران د و مجموعه حضور د اشتند ، با ارایه 
گزارشی از فعالیت های سازمان گفت: از اهتمام بانک انصار و نقش 
موثری که د ر توسعه فضاهای آموزشی د ر مناطق محروم د ارد  تشکر 
و قد رد انی کرد ه و امید وارم با انعقاد  این تفاهم نامه بتوانیم شاهد  

ایجاد  و احد اث پروژه های بیشتری باشیم.
وی گفت: 50 د رصد  فضاهای آموزشی تا مهر امسال د ر سطح کشور 
توسط خیرین به بهره برد اری رسید ه است و نقش نهاد  های خیریه 
و بانک ها برای مشارکت د ر ساخت فضاهای آموزشی حائز اهمیت 
است.رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزمد ارس کشور افزود : ما 
757 مد رسه د ر مناطق زلزله زد ه استان کرمانشاه د اشته ایم و فقط 
11د رصد  آنها تخریب شد ه اند  و علت آن هم این است که سازمان 
مناسب  استاند ارد های  با  کشور  تجهیزمد ارس  و  توسعه  نوسازی، 

نسبت به ساخت مد ارس مباد رت می ورزد . 
د ر  ساساکاوا  المللی  بین  جایزه  کسب  به  اد امه  د ر  نظرپور  د کتر 
خصوص مقاوم سازی مد ارس اشاره کرد  وگفت : مد ارس ما د ر هنگام 
حواد ث غیرمترقبه محل استقرار گروه های امد اد رسان خواهند  بود .
د ر این مراسم د کترابراهیمی، بانک انصار را بانکی با صبغه انقالبی 
و سیاست مساعد ت به اقشار مستضعف خواند  و گفت: برخالف آنکه 
حد اکثرسازی سود  سهامد اران و مشتریان وظیفه ذاتی و هسته کسب 

و کار برای بانک است ولی با این وجود  مسئولیت اجتماعی و ساختن 
مد ارس، مراکزبهد اشتی و کمک به اقشار کم د رآمد  برای بانک انصار 

بسیار حائزاهمیت است.
وی د ر اد امه با اشاره به آثار و برکات خد مات اجتماعی و مساعد ت به 
اقشار کم د رآمد  د ر روند  حرکتی بانک، افزود  : از سال گذشته قرارگاه 
حمایت های اجتماعی بانک انصار را ایجاد  کرد ه و ساخت مد ارس د ر 

مناطق د ورد ست را به عنوان یک رسالت د ر نظر گرفته ایم. 
اجتماعی  قرارگاه حمایت های  انصار تصریح کرد :  بانک  مد یرعامل 
بانک انصار از سال ۹5 تشکیل شد ه و مشارکت د ر ساخت فضاهای 

آموزشی به ویژه د ر مناطق محروم را د ر د ستور کار قرار د ارد .
وی افزود : ما از پتانسیل  نیروهای انقالبی و گروه های جهاد ی هم 
استفاد ه می کنیم و ساخت خانه های بهد اشت و تهیه جهیزیه برای 
اقشار کمتر برخورد ار را به عنوان یک برنامه د یگر مد نظر قرارد اد ه ایم.
د کترابراهیمی تمرکز و توجه بانک انصار به مناطق محروم تر را مهم 
تلقی کرد  و یاد آور شد : مشارکت د ر ساخت مد ارس از اولویت های 
د اد :  اد امه  بود .وی  خواهد   محروم  مناطق  د ر  انصار  بانک  مستمر 
ساخت مد ارس از طریق سازمان تخصصی  نوسازی مد ارس کشور 
کیفیت ساخت فضاهای آموزشی را تضمین خواهد  کرد  و ما د ر ارایه 

خد مات به جامعه د نبال عملگرایی و کار جهاد ی هستیم

برنامه  لزوم  بر  نور  اعتباری  مد یر عامل مؤسسه  ترقی اقتصاد   ی: 
ریزی برای مؤسسه ای پر افتخار که الزمه آن ارتقاء سطح آموزش 
ستاد  برای د اشتن کارشناسانی متخصص، با اطالعات و آگاهی کامل 

است تاکید  کرد ند .
مد یر عامل مؤسسه اعتباری نور د ر نشست هم اند یشی مد یران و 
کارکنان ستاد ی گفت :بحرانها و مشکالتی که بعضاً د ر نظام های بانکی 
و مؤسسات د ر سطح د نیا و یا د اخل کشور پد ید  می آید  ناشی از توجه 
نکرد ن به توصیه های کمیته بال د ر سطح جهانی و توصیه های بانک 
مرکزی د ر سطح د اخلی و مد یریت ریسکهایی نظیر ریسک اعتباری 
ریسک نرخ سود ، ریسک نقد ینگی، ریسک عملیاتی وریسک بانکد اری 
الکترونیک است . د ر اد امه ی این نشست، بصیری معاونت محترم 
اعتبارات و سرمایه گذاری نیز اصلی ترین تکلیف حوزه اعتباری را 
تهیه ی خط مشی اعتباری و وصولی و تجهیز منابع بصورت یک 

زنجیره د انستند  و افزود ند : “باید  د ر راستای رعایت مقررات بانکی 
تد وین گرد د  و بتواند  از ریسک های اعتباری جلوگیری نماید .”

د ر  ستاد   نقش  با  رابطه  د ر  هم  امور شعب  محترم  معاونت  مراد ی 
موسسه نکاتی را یاد آور شد ند  و اعالم نمود ند : “مهمترین نقش ستاد  
سیاست گذاری و نظارت بر اجرای آنها د ر شعب و برقراری پیوند  بین 
سیاست گذاری، انتقال و اجرای آن است که پیش نیاز آن طراحی 
مد ل کسب و کار است.”آتشی معاونت محترم فناوری اطالعات نیز د ر 
اد امه اظهار د اشتند :” ستاد  محلی است که قرار است راهبری صف را 

د ر همه ی جهات بر عهد ه د اشته باشد .
”ایشان همچنین به سرویس ها و خد مات جد ید  از جمله سرویس 
های IT و بانکد اری الکترونیکی و راه اند ازی بحث ارزی، کارگزاری 

و بیمه د ر شعب با تایید  بانک مرکزی اشاره د اشتند .
د ر پایان این نشست نیلی معاونت مالی و پشتیبانی نیز نکاتی د ر 
رابطه با تهیه بود جه و برنامه ی عملیاتی موسسه که تا پایان ماه 

جاری باید  به سرانجام برسد  مطالبی را مطرح نمود ند 

با توجه به حداکثرسازی سود سهامداران و سپرده گذاران صورت می گیرد 

حضور فعال بانک انصار در حوزه مسئولیت اجتماعی 

بانک رفاه افزایش سرمایه می دهد 
ترقی اقتصاد    ی:جلســه مجمع عمومی عاد ی و ساالنه بانک رفاه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون 
کار و رفاه اجتماعی برگزار و صورت های مالی این بانک به تائید  و تصویب مجمع رســید . د ر جلسه 
مجمع این بانک که 16 د  ی ماه برگزار شد ، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
بانک، صورت های مالی بانک منتهی به30/12/۹5 به تائید  و تصویب مجمع رسید . د کتر ربیعی پس 
از تصویب صورت های مالی بانک رفاه طی سخنانی گفت: بانک رفاه طی یک سال گذشته عملکرد  و 
د ستاورد های مطلوبی د اشته است. به ویژه اقد امات این بانک د ر مبارزه با فساد  و شفافیت مالی مثال 
زد نی اســت و این شاخص های بســیار خوبی برای فعالیت های بانکی است. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی د ر جلسه مجمع با قد رد انی از مد یرعامل و اعضای هیأت مد یره بانک رفاه به لحاظ د ستاورد  
مطلوب و ثبات د ر مد یریت بانک، اظهار د اشت: هیأت مد یره و مد یریت عالی این بانک هم اکنون بسیار 

هماهنگ هستند . عملکرد  یک سال گذشته هم ناشی از همین ثبات و یکد ستی بود ه است. 

مهر تایید  سهام د اران بر صورت های مالی بانک سامان
ترقی اقتصاد ی : نوبت د وم مجمع عمومی عاد ی ساالنه بانک سامان )سهامی عام( با حضور بیش از 71 
د رصد  سهام د اران و نمایند ه سازمان بورس، د ر سالن مجموعه فرهنگی- ورزشی تالش تهران برگزار شد .د ر 
این مجمع، پس از قرائت گزارش هیات مد یره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، صورت های مالی 

بانک سامان برای سال مالی منتهی به 30 اسفند  13۹5، به تصویب سهام د اران حاضر د ر جلسه رسید .

اشتغال روستایی مهم ترین هد ف بانک توسعه تعاون
ترقی اقتصاد ی : مد یرعامل بانک توســعه تعاون حرکت د ر جهت اشــتغال روستایی و فراگیر را 
ازجمله مهم ترین اهد اف بانک توســعه تعاون د انست.حجت اهلل مهد یان د ر ششمین جلسه کارگروه 
اشــتغال فراگیر و روستایی که با حضور مد یران و مشــاوران بانک برگزار گرد ید  بابیان این مطلب 
خاطرنشــان کرد : بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل د ر توزیع منابع د ولتی جهت 
ایجاد  اشتغال د رروستاها افتخار این را د ارد  تا گامی هرچند  کوچک د رراستای رفع بزرگ ترین معضل 

اجتماعی و اقتصاد ی کشور برد ارد .

راهبرد های اصلی بانک مهر اقتصاد  اعالم شد 
ترقی اقتصاد ی : معاون طرح و توســعه بانک مهر اقتصاد  د ر نشســت هم اند یشی رؤسای د وایر و 
شــعب استان گلستان، ارتقاء سطح کیفی محصوالت و خد مات را از راهبرد های اصلی بانک عنوان 
کرد .جعفر صفایی مزید  - معاون طرح و توسعه بانک - د ر این نشست اظهار کرد : مد یرانی د ر عرصه 
بانکد اری موفق خواهند  بود  که خود  و همکارانشان را به د انش روز د نیا و مهارت های تخصصی مورد  
نیاز تجهیز کنند .معاون طرح و توســعه انعطاف پذیری د ر سیاست گذاری های بانک را مهم عنوان 
کرد  و ابراز د اشت: این انعطاف پذیری باید  به صورت مستمر وجود  د اشته باشد ؛ چرا که د ر پیشبرد  

اهد اف متعالی بانک و د ست یابی به چشم اند از ترسیم شد ه، بسیار موثر است.

برگزاری د و قرعه کشی د ر بانک سرمایه
ترقی اقتصاد ی : همزمان با د وازد همین ســالروز تاســیس بانک ســرمایه، مراسم قرعه کشی میان 
مشــتریان متولد  18 د ی ماه و آخرین مرحله جشــنواره د وجین برگزار شد . د ر آغاز د وازد همین سال 
تاسیس بانک سرمایه و با حضور علیرضا پویان شاد ، مد یرعامل و عضو هیات مد یره، امجد  خضری نایب 
رئیس و علیرضا اکبری، عضو هایت مد یره و همچنین جمعی از مد یران ارشد  بانک سرمایه، طی مراسمی 
برگزار شد ، 12 مشتری خوش شانس این بانک که متولد  روز 18 د ی ماه هستند ، بر اساس قرعه کشی 
انتخاب شــد ند  که هد ایایی به ایشان تقد یم خواهد  شد .د ر اد امه این مراسم، قرعه کشی آخرین مرحله 
جشنواره د وجین بانک سرمایه نیز برگزار شد  و 72 برند ه خوش شانس این مرحله از جشنواره د ر شش 

گروه کارت هد یه، بانکد اری الکترونیک، افتتاح سپرد ه، سهام، طرح ازد واج و طرح تولد  معرفی شد ند .

حمایت بانک پارسیان از طرح های اشتغالزایی 
ترقی اقتصاد ی : مد یرعامل بانک پارســیان د ر نشســتی با حضور استاند ار لرستان، قائم مقام اتاق 
بازرگانی، مســئوالن اجرایی و مد یران بانک های خصوصی لرســتان بر حمایت بیشــتر بانک های 
خصوصی از د ولت و طرح های اشتغالزایی تاکید  کرد .مد یرعامل بانک پارسیان که د ر راس هیاتی به  
منظور بازد ید  از شعبه خرم آباد  به این استان سفر کرد ه بود ، د ر نشست مشورتی اتاق بازرگانی استان 
که استاند ار لرستان، سید  محمد  بیرانوند ، نمایند ه مجلس شورای اسالمی خرم آباد  و د کترسالحورزی 
قائم مقام اتاق بازرگانی ایران، مســوولین د ستگاه اجرایی و مد یران بانک های خصوصی استان د رآن 
حضور د اشــتند ، بر استفاد ه از ظرفیت های بانک ها برای حمایت از طرح های اشتغال زا و کمک به 

رونق تولید  و صنعت تاکید  کرد .

 برگزاری مجامع د وگانه بانک گرد شگری
ترقی اقتصاد ی: مجمع فوق العاد ه و مجمع عاد ی به طور فوق العاد ه بانک گرد شــگری با حضور 
مد یرعامل، اعضای هیئت مد یره و سهامد ارن این بانک د ر روز 21 د ی ماه ۹6 برگزار شد .د ر جریان 
برگزاری مجمع فوق العاد ه این بانک، بر اساس رای سهامد اران، سال مالی از پایان آذر به پایان اسفند  
ماه هر سال تغییر یافت.همچنین د ر جریان برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاد ه، بر اساس رای 

سهامد اران، حسابد ار مستقل و بازرس قانونی بانک انتخاب شد .

 آغاز اجرای طرح های متنوع بانکی 
د ر بانک ایران زمین

ترقی اقتصاد ی : طرح های جذابی د ر راســتای مشتری مد اری و استفاد ه از تجربیات مشتریان از 
سوی معاونت عملیات بانکی د ر تمامی شعب بانک ایران زمین آغاز شد .با اجرای 4 طرح جد ید  از سوی 
معاونت عملیات بانکی ضمن ارائه خد مات بهتر به مشتریان تالش شد ه است که بانک ایران زمین د ر 
راستای اهد اف خود  خد مات نوینی را به مرد م ایران زمین ارائه کند . مصطفی یزد انجو مد یر شعب استان 
های بانک ایران زمین با بیان این مورد  که فضای رقابتی فشرد ه حال حاضر سیستم بانکی و اهمیت 
تجهیز منابع، وصول مطالبات، جذب و نگه د اری مشتریان د ر این شرایط استفاد ه از امکانات و ابزارهای 
موجود  را حائز اهمیت ویژه ای می کند ، اظهار د اشت:  معاونت عملیات بانکی د ر این راستا و د ر جهت 
بهبود  وضعیت کنونی و افزایش انگیزه پرسنل و ارائه خد مات نوین به مشتریان طرح ها و بسته هایی 
را با عنوان طرح جهش، طرح تعاون، طرح تالش 1 و  طرح زمستانه از اواسط د ی ۹6 به اجرا د رآورد .

توسط موسسه ملل صورت گرفت

 پرد اخت بخشی ازبد هی 
سپرد ه گذاران تعاونی وحد ت

ترقی اقتصاد ی : بیش از 27 هزار میلیارد  رالب از بد هی سپرد ه گذاران تعاونی منحله وحد ت )آرمان( 
توسط موسسه اعتباری ملل پرد اخت شد .تاکنون بیش از 27 هزار میلیارد  رالن از بد هی سپرد ه گذاران 
تعاونی منحله وحد ت )آرمان( د ر سه مرحله به 374 هزار و 720 سپرد ه گذار توسط موسسه اعتباری 
ملل پرد اخت شد ه است.بر این اساس د ر مرحله نخست از د وازد هم مهرماه سال جاری تا یکم آبان ماه 
مطالبات 280 هزار سپرد ه گذار تا سقف 30 میلیون رالد  تسویه شد  و د ر مرحله د وم نیز 85 هزار سپرد ه 
گذار تا سقف یک میلیارد  رالو از چهارم آذرماه تا پنجم د ی ماه تعیین تکلیف شد ند . همچنین د ر مرحله 
سوم از یازد هم آذرماه تا پنجم د ی ماه مطالبات تا سقف یک میلیارد  رالچ ۹ هزار و 720 سپرد ه گذار 
باالی یک میلیارد  رالم پرد اخت شد  تا به این ترتیب د ر مجموع 374 هزار و 720 سپرد ه گذار بیش از 

27 هزار میلیارد  رالب مطالبات خود  از تعاونی منحله وحد ت را د ریافت کنند .

   » احمد ی آذر« رییس روابط عمومی 
بانک تجارت شد  

ترقی اقتصاد ی : د ر جلسه ای با حضور رضا د ولت آباد ی مد یر عامل بانک تجارت ، محمد  احمد ی 
آذر به عنوان رییس جد ید  اد اره روابط عمومی این بانک معرفی شد .مد یر عامل بانک تجارت با اشاره 
به حساســیت های حرفه روابط عمومی افزود : روابط عمومی جبهه اول هر سازمان است و عملکرد  
آن د ر ســریعترین زمان ممکن مورد  ارزیابی قرار می گیرد . وی افزود : شــرایط جد ید  بانک تجارت 
می طلبید  تا برای د ستیابی به اهد اف کوتاه مد ت و با جابجایی افراد  از توانمند ی و پتانسیل نیروها د ر 

مسولیت های مختلف استفاد ه کنیم.

باشگاه مشتریان بانک سپه افتتاح شد 
ترقی اقتصاد ی : باشگاه مشتریان بانک سپه توسط چقازرد ی مد یرعامل و با حضور خطیبی و حسینی 
اعضای هیئت مد یره افتتاح شد .د رمراسم رونمایی از باشگاه مشتریان بانک ،د ارایی رئیس اد اره کل بازاریابی 
بانک سپه د رخصوص اهد اف و روند  شکل گیری باشگاه بانک سپه، گفت: هد ف از راه اند ازی این باشگاه 
برقراری ارتباط سازند ه با مشتریان و شکل گیری رابطه بلند  مد ت د وسویه به منظور اعتالی برند  بانک 

سپه د ر بازار و تبد یل شد ن به انتخاب نخست مشتریان د ر راستای استراتژی کالن بانک سپه است.

اخبارکوتاه

مدیرعامل موسسه اعتباری نور تاکید کرد

توجه ویژه موسسه نور به توصیه های کمیته بال 

ترقی اقتصاد    ی: مد یرعامل بانک قوامین گفت: رونق بازار مسکن زمینه 
تحقق خواسته وزیر اقتصاد  مبنی بر فروش اموال مازاد  بانک ها را فراهم 

می سازد .
مازاد   اموال  فروش  بر  اقتصاد   وزیر  تاکید   د رباره  نتاج  تقی  غالمحسن 
بخش  د ر  سپرد ه  جذب  بانک ها  اصلی  کارکرد   اظهارد اشت:  بانک ها، 
تله  د ر  سپس  و  جذب  را  سپرد ه ها  اینکه  و  است  وجوه  واسطه گری 
اصال  کند   سرمایه گذاری  شرکت ها  سهام  و  اموال  مانند   نقد ینگی 

پذیرفتنی نیست.
وی افزود : بنابراین رویکرد ی که د ولت و وزیر اقتصاد  و د ارایی با جد یت د ر حال پیگیری آن هستند  
هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ عملیاتی مورد  تایید  است، اما نکته قابل توجه اینکه بازار خرید  و 
فروش د ارایی های واقعی راکد  است.نتاج اد امه د اد : د ر شرایط اقتصاد ی موجود  و بازار د ارایی های 
که  است  اما شوکی  نیست  امکان پذیر  کوتاه مد ت  د ر  د ولت  خواسته  این  کرد ن  محقق  غیرنقد ی 
بانک ها حتما تحت تاثیر و فشار آن قرار خواهند  گرفت تا اقد اماتی د ر این زمینه د اشته باشند .
وی با بیان اینکه شرایط مطلوب زمانی است که رونقی را د ر د ارایی های غیرنقد ی مانند  امالک 

مازاد  و غیره شاهد  باشیم که البته چنین اتفاقی نیز د ر حال رخ د اد ن است، تصریح کرد : بعد  از 
ارز و طال نوبت این بازار خواهد  بود  و مایل هستیم که این اتفاق رخ د هد  چرا که این اموال برای 
بانک ها به جز ضرر و زیان چیزی ند ارد .مد یرعامل بانک قوامین همچنین با اشاره به اموال تملیک 

شد ه بانک ها د ر ازای مطالباتشان، افزود : بحث اموال تملیک شد ه و امالک مازاد  جد ا از 
یکد یگر است، آنچه هم  اکنون د ر بانک ها وجود  د ارد  اموال و د ارایی های تملیک شد ه 

است و معموال بانک ها توانایی و تخصص اد اره کرد ن آنها را ند ارند  زیرا بیشتر د ر 
حوزه بانکی کار کرد ه اند .وی با بیان اینکه به طور قطع اگر این د ارایی ها و اموال 

ایجاد   بازد هی خوبی خواهد  د اشت، گفت:  قرار گیرد   اختیار متخصصان  د ر 
رونق د ر بازار مسکن از اقد امات بسیار مهم و تاثیرگذار است، د ر غیر 

اینصورت متخصصان هیچ تمایلی برای د ریافت اینگونه د ارایی ها 
از بانک ها ند ارند .

نتاج د ر پایان خاطرنشان کرد : امید واریم با رونقی که ایجاد  می شود  
د ر کنار الزامی که وزیر اقتصاد  برای بانک ها به وجود  آورد ه 
هرچه سریع تر بانک ها این د ارایی ها را واگذار کنند  چرا 

که د ر غیر اینصورت زیان سنگینی به ویژه 
تحمیل  بانک ها  به  مالیاتی  بحث  د ر 
خواهد  شد  که این موضوع از چالش های 

اصلی نظام بانکی است.

مدیرعامل بانک قوامین مطرح کرد؛

بانک ها از تله های نقدینگی پرهیز کنند 

مد یرعامل بانک ملی ایران
دکتر محمد رضا حسین زاده 

بازارپول5
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خسارات  د  یه  قیمت  افزایش  با  اقتصاد    ی:  ترقی 
با  آن  باند    چند    اخیرا  که  یافته  افزایش  هم  تقلبی 
همکاری خوب نیروی انتطامی د  ستگیر شد  ه است به 
همین منظور بیمه مرکزی ضمن افزایش توان نظارتی 
خود   د  ر صد  د   است با راه اند  ازی مراکزی مشترک میان 
قوه قضاییه، بیمه و نیروی انتظامی د  ر مراکز استان ها 
و اجرایی کرد  ن کد   یکتا از صد  ور بیمه نامه های جعلی 

و تصاد  فات ساختگی جلوگیری کند  .
عبد  الناصر همتی د  ر پاسخ به این سوال که چرا قیمت 
بیمه شخص ثالث افزایش می یابد   گفت: نرخ حق بیمه 
شخص ثالث ارتباط مستقیمی با نرخ د  یه که از سوی 
شود    می  تعیین  شرعی  مبانی  اساس  بر  قضاییه  قوه 

د  ارد  . صنعت بیمه، مسئولیت افراد   را بیمه می کند   و 
متناسب با تعهد  ی که می پذیرد   نرخ را اعالم می کند  .

از  نامه  بیمه  خرید    توان  افزایش  برای  ما  افزود  :  وی 
سوی مرد  م د  ر طی این سال ها همگام با افزایش نرخ 

د  رصد     25 قانونی،  حق  وجود    با  و  نرفتیم  پیش  د  یه 
نسبت به نرخ د  یه عقب تر هستیم. 

رییس کل بیمه مرکزی گفت: حد  ف الحاقیه یکی از 
مزایای قانون جد  ید   بیمه شخص ثالث است و د  ر حال 
حاضر اگر افزایش نرخ د  یه د  اشته باشیم، مابه التفاوت 
آن بر عهد  ه صند  وق تامین خسارت های بد  نی خواهد   
بود  .وی د  ر خصوص تخفیفات بیمه شخص ثالث گفت: 
 70 تا  نامه  بیمه  این  خسارت  عد  م  تخفیفات  سقف 
د  رصد   است و از د  یگر مزایای قانون جد  ید   بیمه شخص 
ثالث عد  م سوخت کل تخفیفات است یعنی اگر فرد  ی 
 20 باشد  ،  د  اشته  مالی  خسارت  اول  بار  برای 
 40 سوم  بار  و  د  رصد     30 د  وم  بار  د  رصد  ، 
مالی  خسارت  عد  م  تخفیف  از  د  رصد   
کاسته می شود   که د  ر قانون قبلی با 
اولین تصاد  ف چه مالی و چه جانی کل 

تخفیفات از بین می رفت.
عد  م  تخفیفات  خصوص  د  ر  همتی 
گفت:  نیز  جانی  بخش  د  ر  خسارت 
د  رصد  ، خسارت  اول 30  برای خسارت 
د  وم 70 د  رصد   و خسارت سوم 100 د  رصد   از 
تخفیفات عد  م خسارت کاسته می شود  . همتی با اشاره 
افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث برای رانند  گان  به 
پرخطر د  ر این قانون گفت:  د  ر اولین حاد  ثه ناشی از 
بیمه  مد  ت  طول  د  ر  مسبب  رانند  ه  ساز  حاد  ثه  تخلف 
نامه، معاد  ل د  و و نیم د  رصد   )2.5د رصد ( از خسارت های 
بد  نی و مالی پرد  اخت شد  ه، د  ر د  ومین حاد  ثه، معاد  ل 
معاد  ل 10  حاد  ثه  د  ر سومین  و  )5د رصد (  د  رصد    پنج 
د  رصد   )10د رصد ( از خسارت های بد  نی و مالی پرد  اخت 

اجرایی  البته  بود  .  خواهد    حاد  ثه  مقصر  عهد  ه  به  شد  ه 
شد  ن این آیین نامه منوط به راه اند  ازی سامانه مشترک 
با نیروی انتطامی است که مقرر شد  ه13۹6.11.06 این 

سامانه د  ر اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد  .
خسارت  عد  م  تخفیفات  انتقال  همچنین  افزود  :  وی 
شد  ه  پذیر  امکان  یک  د  رجه  بستگان  به  خود  رو 
نامه  آیین  اصالح  از  بیمه  عالی  شورای  رییس  است. 
د  رصد  د   هستیم  گفت:  و  د  اد    خبر  بیمه  مقررات  و  ها 
مبانی فرم های پیشنهاد   بیمه نامه و خسارات را ساد  ه 
راحت  مرد  م  برای  خرید    و  انتخاب  تا  کنیم  سازی 
باشند   و پیشنهاد   می کنم تا رفع این مشکل از طریق 
نمایند  گان و کارگزاران اقد  ام به خرید   بیمه نامه کنند   

تا آنها را راهنمایی کنند  .
ساختگی  تصاد  فات  باند    افزایش  خصوص  د  ر  همتی 
افزایش قیمت د  یه خسارات تقلبی  با  گفت: متاسفانه 
همکاری  با  آن  باند    چند    اخیرا  که  یافته  افزایش  هم 
همین  به  است  شد  ه  د  ستگیر  انتطامی  نیروی  خوب 
منظور بیمه مرکزی ضمن افزایش توان نظارتی خود   
د  ر صد  د   است با راه اند  ازی مراکزی مشترک میان قوه 
قضاییه، بیمه و نیروی انتظامی د  ر مراکز استان ها و 
اجرایی کرد  ن کد   یکتا از صد  ور بیمه نامه های جعلی  

و تصاد  فات ساختگی جلوگیری کند  .
نامتعارف گفت: د  ر  بیمه خود  روهای  وی د  ر خصوص 
کشور ما طبق قانون خود  رو متعارف باید   کمتر از 50 
د  رصد   د  یه کامل همان سال باشد   که طبق د  یه 280 
 140 متعارف  خود  رو  قیمت  سقف  امسال،  میلیونی 
این  باالی  خود  روهای  بنابراین  است.  تومان  میلیون 
مبلغ غیرمتعارف شناخته شد  ه اند   و اگر با آنها تصاد  ف 

کنند   تعهد   شما نسبت به قیمت کل ماشین نخواهد   
لذا  د  ارید  .  تعهد    متعارف  خود  رو  سقف  تا  فقط  و  بود   
برای  شود    می  پیشنهاد    ها  خود  رو  این  د  ارند  گان  به 
جلوگیری از متضرر شد  ن حتما بیمه بد  نه بخرند   چرا 
که سقف تعهد   شرکت بیمه خود  رو مقصر و فرد   مقصر 

تا 140 میلیون تومان است.
رییس کل بیمه مرکزی د  ر خصوص بیمه های د  رمان 
تکمیلی گفت: د  ر چند   سال اخیر تعرفه د  رمانی افزایش 
د  ر صنعت  رشته  این  متعاقبا ضریب خسارت  و  یافت 
بیمه صعود  ی شد   و از  100 د  رصد   گذشت اما با این 
تا  اند    را کرد  ه  تمام تالششان  بیمه  حال شرکت های 
پوشش های تکمیلی با قیمت مناسب تد  اوم یابد   و گره 
ای از کار مرد  م گشود  ه شود  .رییس کل بیمه مرکزی آمار 
د  ارند  گان پوشش زلزله را د  ر کشور بسیار پایین د  انست 
و گفت: د  ر کل کشور 11 د  رصد   منازل مسکونی بیمه 
آتش سوزی و 7 د  رصد   پوشش بیمه زلزله د  ارند   که این 

آمار د  ر صورت وقوع زلزله فاجعه خواهد   بود  .
وی گفت: د  ر زلزله کرمانشاه کل خسارت تحت پوشش 
بیمه بین 150 تا 170 میلیارد   تومان بود  ه د  ر صورتی 
تومان  میلیارد    هزار   2 باالی  خسارت  کل  میزان  که 
نیز  بیمه  این  باید    که  د  هد    می  نشان  این  و  است 
همچون شخص ثالث اجباری شود  ، البته صند  وق بیمه 
بخش  تا  است  تاسیس  شرف  د  ر  نیز  طبیعی  حواد  ث 

زیاد  ی از این د  غد  غه ها را کاهش د  هد  . 
وی د  ر خصوص بیمه های عمر نیز گفت: 14 میلیون 
وغیر پس  اند  ازی  نوع پس  عمراز  بیمه  د  ر کشور  نفر 
اند  ازی د  ارند   که با توجه به مزایای بلند   مد  ت این بیمه 

نامه باید   این تعد  اد   افزایش یابد  .

ترقی اقتصاد   ی: ابراهیم کارد گر مد یرعامل بیمه آسیا د ر جلسه سند یکای 
بیمه گران با اشاره به تشکیل جلساتی د ر سطح نهاد های تصمیم گیر د ر 
خصوص بازمهند سی اجرای اصل 44 د ر بانکها و برخی د یگر از بخش های 
اقتصاد ی کشور، با اشاره به برخی تهد ید اتی که صنعت بیمه به آن د چار 
است خواستار پیگیری سند یکا برای طرح موضوع بیمه د ر جلسات بازنگری 

اجرای اصل 44 شد .
د ر این جلسه ، سید مجید  بختیاری مد یرعامل بیمه د ی و امین شیرکانی 
مد یرعامل بیمه سینا بعنوان نمایند گان سند یکا د ر کمیته مشترک سند یکا 
و بیمه مرکزی د رخصوص الکترونیکی کرد ن بیمه نامه های شخص ثالث 
گزارشی از اقد امات انجام شد ه ارائه د اد ند . تصویب حذف کوپن د ر  کمیته 
بیمه  د ر خصوص شکل  ارائه شد ه  پیشنهاد های  از  جزییاتی  و  الذکر  فوق 
نامه شخص ثالث  از جمله موارد ی بود  که نمایند گان سند یکا د رباره آن 

مورد   شیرکانی  و  بختیاری  پیشنهاد ات  و  بیانات  د اشتند .  ارائه  توضیحاتی 
حمایت کامل اعضای شورای عمومی قرار گرفت.

بزرگ  بیمه گذاران  آوری اطالعات   برای  نحوه جمع  تهیه د ستورالعملی 
بد هکار از د یگر مصوبات شورای عمومی سند یکای بیمه گران بود . مقرر شد  
این د ستورالعمل د ر اسرع وقت تهیه و هماهنگی های الزم با بیمه مرکزی 
د بیرکل  علیپور  این، سید  محمد   بر  پذیرد .  افزون  آن صورت  اجرای  برای 
سند یکا گفت: شوراهای هماهنگی د ر د ور جد ید  فعالیت های خود  و طی 
این مد ت کوتاه نشان د اد ند  تا چه حد ی می توانند  موثر باشند . از جمله 
تحت  را  بیمه  زلزله غرب کشور، مجموعه صنعت  د ر  این شوراها  عملکرد  
تاثیر قرار د اد  و نهایتا  سهم زیاد ی از بازخورد  مثبت و قد ر د انی های صورت 
گرفته از عملکرد  صنعت بیمه د ر این حاد ثه متوجه عملکرد  این شوراها بود .

د بیرکل سند یکا د ر اد امه خواهان حمایت مد یران عامل شرکتهای بیمه  از 

شوراهای استانی و تصمیمات این شوراها شد .
گفتنی است راه اند ازی شوراهای هماهنگی شرکتهای بیمه د ر سطح استانها 
ابتد ای  از  استانی  د ر سطح  شعب  و هماهنگی شرکتهای  تعامل  با هد ف 
سالجاری د ر د ستور کار سند یکای بیمه گران قرار گرفت و تا کنون د ر 2۹ 

استان کشور راه اند ازی شد ه است

روشی  بیمه  د ر  ریسک  مد یریت   : اقتصاد   ی  ترقی 
با  مقابله  و  تحلیل  و  ارزیابی  شناختن،  برای  منطقی 
خطرات موجود  د ر ارتباط با انواع فعالیتهای بیمه  گری 
می باشد  که اثرات منفی و ضرر و زیان حاصل از آن را 
به حد اقل رساند ه و شانس و فرصت بهبود  عملکرد  را 
افزایش می د هد ، که د ر نهایت هد ف از برنامه مد یریت 
بیمه   های  سرمایه   از  پیشگیری  و  محافظت  ریسک 

گذاران، شرکت بیمه و کاهش اثرات آن است.
سپس  و  ریسک  سنجش  مفهوم  به  ریسک  مد یریت 
د ارد .مهم  د اللت  آن  مد یریت  برای  راهبرد هایی  اتخاذ 
ترین اصل برای مد یریت ریسک، تشخیص الگو و برنامه 
میزان  چه  با  حواد ثی  چه  اینکه  هست،  سناریو  ریزی 
می  اتفاق  چگونه  احتماال  د اد ؟  خواهد   رخ  خسارت 
افتند ؟ اگر رخ د اد ند  ما چه واکنشی د ر برابر آنها نشان 

خواهیم د اد ؟پیامد های این حواد ث چه خواهند  بود ؟
مد یریت  بیمه،  شرکتهای  بیشتر  چه  هر  کارایی  برای 
سازمانی  فرهنگ  از  بخشی  به  تبد یل  بایستی  ریسک 
آمد ن  بوجود   فلسفه  با  و  گرد د   نهاد ینه  آن  د ر  و  شد ه 
شرکت هماهنگ و یکپارچه گرد د  تا به بخشی از فرایند  
فعالیت تک تک افراد  د ر سازمان د رآید .د ر همین راستا 
رویکرد   با  بیمه  و  ریسک  مد یریت  همایش  ،چهارمین 
ریسک  های مالی و اهمیت ویژه به موضوع  های مالی 

د ر صنعت بیمه برگزارشد .
خاستگاه ریسک د ر صنعت بیمه 

مد یریت  همایش  چهارمین  د ر  کوثر  بیمه  مد یرعامل 
ریسک و بیمه با رویکرد  ریسک های مالی خاطرنشان کرد : 
و  د ورن زا  خاستگاه  د و  د ارای  بیمه  صنعت  ریسک های 

ظرفیت های  از  بهره مند ی  با  که  هستند   برون زا 
این  فعاالن  بینش  و  د انش  نیر  و  موجود  

صنعت می توانیم ریسک های موجود  را 
مد یریت کنیم. 

فیروزآباد ی  مشعلچی   مجید  
گفت: اجرا نشد ن IFRS، نبود  

کفایت ذخایر مالی، مطالبات 
چالش های  و  شرکت ها 

سرمایه گذاری ازجمله د غد غه های فعاالن 
صنعت بیمه است.مجید  مشعلچی فیروزآباد ی افزود : اکنون 
حد ود  10تا20د رصد  و 50تا70د رصد  پرتفوی شرکت های 

و  گذشته  سررسید   مطالبات  به ترتیب  را  بیمه 
جاری شرکت های بیمه را تشکیل می د هند  
از  امر فرصت های سرمایه گذاری را  این  که 

شرکت های بیمه سلب کرد ه است. 
مد یرعامل شرکت بیمه کوثر تصریح کرد : 
کاهش سود  بانکی و مشکالت موجود  
از  نیز  بورس  و  امالک  بخش های  د ر 

د یگر مشکالت موجود  شرکت های بیمه 
د ر حوزه سرمایه گذاری است.

د غد غه مد یریت ریسک د ر صنعت بیمه
مجید  مشعلچی: اگر صنعت بیمه را به مثابه ظرف د ر 
مد یریت  آن،  موضوعات  مهمتربن  از  یکی  گرفت،  نظر 
ریسک است که مهمترین بخش بیمه به شمار می رود  
و البته د رون صنعت بیمه ریسک هایی وجود  د ارد  که 
ظرفیتهای  تمام  از  استفاد ه  با  مربوط،  مشکالت  حل 

صنعت بیمه، این مجموعه ریسک ها را مد یریت کرد .
وی افزود : باید  خود  را برای مد یریت ریسک های صنعت 
این اساس امسال د ر چهارمین  بر  بیمه آماد ه کنیم و 
رویکرد  ریسک های  بیمه،  و  همایش مد یریت ریسک 
مالی مد نظر قرار گرفته که نیاز فعلی و آتی صنعت بیمه 
است.این مقام مسئول د ر صنعت بیمه خاطرنشان کرد : 
د ر رابطه با ریسک و مباحث مالی د ر شرکتهای بیمه، 
چند  د غد غه وجود  د ارد ؛ به این معنا که اولین د غد غه 
موضوع EPS د ر صنعت است که همه ارکان شرکت د ر 
جهت مهند سی مالی آن گام برد ارند  که این موضوع، ما 
را از هد ف د ور می کرد  که بر این اساس بیمه مرکزی 
البته  و  مالی شد ه  اصالح صورتهای  خواستار  بورس  و 

اجرای IFRS شد ه اند .
د ر  گذاری  سرمایه  د یگر  د غد غه  د اشت:  اظهار  وی 
به  بانکی  سود   نرخ  کاهش  اما  است؛  بیمه  شرکتهای 
صنعت بیمه ضرر زد ه است و شرکتهای بیمه تا شصت 
د رصد  از کاهش نرخ سود  بانکی متاثر شد ه اند  و البته 
رکود  د ر ملک نیز شرکتها را د چار مشکل کرد ه است.

ریسک  پذیرای  خود   شرایط  به  بنا  بیمه  های  شرکت 
همایش  این  د ر   نیز  آسود ه  محمد   همچنین  باشند   
گفت: توجه به آموزش از جمله مسائلی است که اگر به 
آن توجه نشود ، مشکالت زیاد ی بروز می کرد  و البته 
باید  مسائل عمومی صنعت مثل مد یریت ریسک را باید  

به خوبی پذیرفت.  
وی افزود : االن استاند ارد  حسابد اری بیمه28 د ر کشور 
اجرا می شود  و د ر د نیا IFRS4 اجرا می شود  که بر 
اساس آن باید  افشای اطالعات صورت گیرد  و وضعیت 
ریسک و اقد امات شرکت تشریح شود ؛ البته استاند اری 
گزارشگری IFRS4 را سازمان حسابرسی کشور ترجمه 

کرد ه است که میتواند  مورد  استفاد ه باشد .  
وی افزود : صورتهای مالی نمونه نیز از سوی سرکتهای 
بزرگ بیمه بین المللی تد وین شد ه و د ر اختیار است 
این د ر حالی است که ریسک را فاصله احتمالی سود  و 
زیان تعریف می کنند  ولی ریسک به هرحال احتماالت 

نامطلوب را بر وضعیت شرکت مطرح می کند .
به گفته آسود ه، شرکت های مختلف بسته به موقعیت خود 
باید  ریسک را بپرد ازند  و تمرکز ریسک نکنند .آسود ه با بیان 
اینکه اگر شرکتی ریسک خود  را به بیمه گر اتکایی واگذار 
کرد ه باشد  ولی د قت الزم را د ر رابطه با آن ند اشته باشد  

ریسک متوجه آن شرکت نیز خواهد  بود .
تورم پاشنه آشیل توسعه بیمه های عمر

حسین عبد ه تبریزی نیز د ر این همایش اظهار د اشت: 
موضوع  د و  به  معطوف  اقتصاد ی  توسعه  د ر  بیمه  نقش 
است، نخست ارتقا و بهبود  فضای سرمایه گذاری و د وم ارائه 
ترکیبی بهتر از فعالیت ها.وی بابیان اینکه د ر کشورهای 
ثروتمند تر تأثیر بیمه را به خصوص د ر بیمه های 
عمر و زند گی می توان مشاهد ه کرد ، افزود : 
رابطه  می د هد   نشان  مطالعات  تمام 
و  اقتصاد ی  رشد   بین  مثبتی 
توسعه صنعت بیمه وجود  د ارد  
و بسیاری از فعالیت بانک ها 
د ر فقد ان بیمه ها اصوالً قابل 

انجام نیست.
منطقی  »نرخ  سرانه«،  »د رآمد   وی 
تورم« و »توسعه بازارهای مالی« را سه فاکتور الزم برای 
متأسفانه  کرد :  تصریح  و  د انست  بیمه  صنعت  توسعه 
کشورهم اکنون د ر هر سه مورد  با مشکل مواجه 
که  پرسش  این  طرح  با  تبریزی  است.عبد ه 
و  ایران  اقتصاد   چالش های  به  باید   چگونه 
افزود : اگر صنعت  صنعت بیمه پاسخ د اد  
د ر  د ارد ،  تأثیر  اقتصاد ی  رشد   د ر  بیمه 
د اریم  که  وضعیتی  و  ایران  امروز  شرایط 
باید   را  سیاست هایی  چه  و  کرد   باید   چه 
اضافه  مسکن  وزیر  اقتصاد ی  کنیم.مشاور  د نبال 
کرد : رشد  اقتصاد ی ایران د ر 40 سال اخیر تفاوت 
به طور  و  ند اشته  انقالب  از  پیش  زمان  با  زیاد ی 

متوسط ساالنه 2.3 د رصد  بود ه است. فضای فعالیت صنعت 
بیمه کوچک است،کمابیش بخشی از صنعت زیان می د هد  و 
بیم آن می رود  که آرایش صورت های مالی که بد ون ذخایر 
کافی د ر این صنعت صورت می گیرد ، به توزیع سود  موهوم 

بینجامد .
رشد   به  می تواند   که  ایران  د ر  زند گی  بیمه های  افزود :  وی 
اقتصاد ی کمک کند ، بسیار ضعیف است و به د لیل عد م ارتباط 

مالی ما با د نیا، بیمه های اتکایی نیز بسیار ضعیف شد ه اند .
عبد ه تبریزی عد م شناخت د قیق از ریسک ها را چالش  
د ر  که  فساد   چاشنی  افزود :  و  د انست  صنعت  د یگر 
نیز رسوخ  بیمه های گروهی  بیمه و به خصوص  صنعت 
کرد ه از د یگر مسائل مبتالبه صنعت است و به سرجمع 
اینها باید  ضعف رگوالتوری و یا بیمه مرکزی را اضافه 
کرد  که نظارت بیشتر را یاد آور می شود .این اقتصاد د ان 
نیازمند   را  اقتصاد ی و اجتماعی کشور  فضای سیاسی، 
اصالحاتی د انست که اساساً خارج از حیطه مد یریت د ر 
صنعت بیمه اند  و د رعین حال به صنعت فشار می آورند  و 

کار عمد ه ای نمی توان د ر رابطه با آن انجام د اد .
بیمه  صنعت  آنچه  با  ارتباط  د ر  و  د رعین حال  وی 
می تواند  انجام د هد  بر ضرورت توسعه بیمه های زند گی 
اشاره کرد  که نرخ پس اند از را د ر کشور بهبود  می بخشد .
هم  اگر  بیمه  شرکت های  شد :  یاد آور  تبریزی  عبد ه 
100 د رصد  هم خصوصی باشند ، بحث نظارتشان یک 
موضوع جد ی است. ما بیمه مرکزی و مقام ناظر د اریم 
اما باید  به این نکته توجه کرد  که منابع بیمه ها وجوه 
عمومی است و نظارتی را می طلبد  که با ساختار فعلی 

شرکت های خصوصی چند ان تطابق ند ارد .
را  نظارت  فقد ان  این  مسکن  وزیر  اقتصاد ی  مشاور 
د ارای  نیز  خیریه ها  و  بازنشستگی  صند وق های  د رباره 
مصد اق د انست و افزود : هم اکنون مقام ناظر نسبت به 
تعد د  شرکت های بیمه نگران شد ه است، این د ر حالی 
است که نباید  برای شرکت های کوچک د ر طول زمان 
ارتقای  کرد :  اضافه  تبریزی  کرد .عبد ه  ایجاد   سرقفلی 
اتفاق  نمی تواند   بیمه  صنعت  فعلی  منابع  با  کیفیت 
شوند ،  بنگاه د اری  وارد   نباید   بیمه  شرکت های  بیفتد ، 

بلکه باید  برای ذخایرشان د ارایی های مالی بخرند .
مشاور اقتصاد ی وزیر مسکن تورم 20 د رصد ی سال های 
عمر  بیمه های  توسعه  برای  اساسی  چالشی  را  گذشته 
یازد هم  د ولت  د ر  گفت:  و  د انست  کشور  د ر  زند گی  و 
نرخ تورم کنترل شد  اما بازهم تورم به سمت د ورقمی 
شد ن د ر حرکت است و این به بیمه های زند گی فشار 
کرد :  تأکید   بورس  سازمان  اسبق  آورد .رئیس  خواهد  
برخی  ترازنامه  تا  تورم کمک کند   است  اگرچه ممکن 
را  د ولت  سیاست های  نباید   اما  یابد ،  بهبود   شرکت ها 
افزود :  پایان  د ر  کنیم.وی  تشویق  تورم  رشد   به سمت 
د ر  این  و  د اد   کاهش  بیمه  صنعت  د ر  را  ریسک  باید  
گرو بزرگ شد ن شرکت ها ، شفافیت، تنوع محصول و 

گرایش به د ارایی های مالی د ر صنعت بیمه است.

ضرورت گرایش صنعت بیمه به خرید دارایی های مالی  
فاکتورهای 3گانه برای توسعه صنعت بیمه 

 بیمه پارسیان میزبان جلسات 
کارگروه تخصصی صنعت حفاری کشور

ترقی اقتصاد ی :جلسات کارگروه تخصصی صنعت حفاری د ر حوزه بیمه 
به منظور تد وین اسناد  پشتیبان نظام فنی و اجرایی صنعت حفاری د ر محل 
ساختمان مرکزی بیمه پارسیان بصورت هفتگی د رحال برگزاری می باشد .
کنگره صنعت حفاری کشــور هر ســال اقد ام به برپایی جلسات تخصصی 
حوزه های مرتبط این صنعت را با مشــارکت شرکت های هر حوزه برگزار 
می نماید  و سرانجام د ر روز پایانی کنگره با حضور جمع کثیری از مد یران 
و کارشناسان مربوطه نتیجه گیری ها و اقد امات انجام شد ه به منظور جمع 
بند ی نهایی طی همایشی به همین نام )) کنگره حفاری (( ارائه می گرد د .

با توجه به اینکه صنایع فراوانی د ر کشور مرتبط با صنعت حفاری هستند  
ایــن کنگره همواره کارگروه های مربوطــه را د ر ماه های قبل از برگزاری 
اختتامیه مشــخص و جلسات آن را د ر شرکت های مرتبط با هر حوزه که 

اعالم آماد گی می نمایند  برگزار می کند 

جشنواره فروش ویژه بیمه عمر سامان 
اد امه د ارد 

ترقی اقتصاد ی :جشنواره بزرگ بیمه های عمر سامان با پوشش های کامل 
بیمــه ای عمر، بیماری های خاص و اند وخته تضمین شــد ه، تا پایان بهمن 
ماه اد امه د ارد .جشــنواره بزرگ بیمه های عمر ســامان با عنوان »یک عمر 
مطمئــن« به پاس قد رد انی از همراهی  هموطنان، از آذر ماه امســال آغاز 
شد ه است و تا پایان بهمن ماه اد امه د ارد .بر اساس این گزارش، د ر پایان این 
جشنواره، با قرعه کشی میان تمام مشتریانی که نسبت به خرید  یکی از انواع 
بیمه های عمر اقد ام کرد ه اند ، ۹50 میلیون رالپ جایزه نقد ی به برند گان اهد ا 
می شود .این گزارش حاکی است، مهم ترین ویژگی این بیمه نامه بهره مند ی 
از پرد اخت مستمری بازنشستگی، بیماری های خاص و صعب العالج، شراکت 
د ر ســرمایه گذاری های شرکت بیمه و د ریافت سود  تضمین شد ه از شرکت 
بیمه، د ریافت مستمری د ر صورت ازکار افتاد گی، پرد اخت سرمایه فوت به 
هر علت به بازماند گان، د ریافت وام از محل اند وخته بیمه نامه عمر و معافیت 

از پرد اخت هرنوع مالیات است.

سرمایه بیمه سرمد  1۵0میلیارد  تومان شد 
ترقی اقتصاد ی :جلســه مجمع عمومی فوق العاد ه شــرکت بیمه سرمد  
د ر تاریخ 17/10/13۹6 با حضور اکثریت ســهامد اران، د ر سالن اجتماعات 
این شــرکت تشکیل شد .بر اســاس مصوبه مجمع عمومی فوق العاد ه این 
شــرکت که بر اساس مجوز ســازمان بورس و اوراق بهاد ار و بیمه مرکزی 
ج.ا.ا تشــکیل شد ه است، مقرر شد  سرمایه شرکت از هزار میلیارد  رالس به 
1,500,000,000,000 رال  از محل مطالبات حال شد ه سهامد اران و آرود ه 
نقد ی و از طریق صد ور سهام منقسم به 1500 میلیون سهم یک هزار ریالی 
به شــرح زیر مصوب گرد ید : سرمایه فعلی شرکت 1,000,000,000,000 
رال0، مبلغ افزایش سرمایه 500,000,000,000 رال0، مبلغ سرمایه پس 
از افزایش 1,500,000,000,000 رالب، ارزش اسمی هر سهم 1,000 راال

زیان نفتکش تاثیری د ر عملکرد  مالی 
بیمه البرز ند ارد 

ترقی اقتصاد ی : شرکت بیمه البرز د رباره خسارت بیمه نامه شناور حمل 
نفت شرکت ملی نفتکش شفاف سازی و اعالم کرد  که زیان 400هزار د الر 
ی نفتکش تاثیری د ر عملکرد  مالی این شرکت ند ارد .شرکت بیمه البرز با 
انتشــار اطالعیه ای د ر ســامانه کد ال، اعالم کرد  خسارت بیمه نامه شناور 
حمل نفت شرکت ملی نفتکش اثر قابل توجهی د ر صورت های مالی این 
شــرکت د ر جهت سود آوری سهم ند ارد .بر اساس این گزارش، سید  رسول 
تاجد ار مد یرعامل شــرکت بیمه البرز با ارسال نامه رسمی به اد اره نظارت 
بر ناشــران بورسی د رباره خسارت بیمه نامه شناور حمل نفت شرکت ملی 
نفتکش اعالم کرد : بر اساس د ستورالعمل افشای اطالعات شرکت های ثبت 
شد ه نزد  ســازمان بورس و اوراق بهاد ار الزم به ذکر است با توجه به سهم 
20 د رصد ی این شرکت د ر پوشش بیمه بد نه و ماشین آالت شناور حمل و 
نقل شرکت ملی نفتکش، با فرض از بین رفتن کل مورد  بیمه، حد اکثر سهم 
خسارت شرکت بیمه البرز با توجه به پوشش های اتکایی اختیاری و اجباری 

اخذ شد ه به مبلغ 400 هزار د الر خواهد  بود .

راه اند ازی نخستین مجتمع تخصصی 
بیمه های زند گی 

ترقی اقتصاد ی : سرپرست حوزه معاونت فنی بیمه ایران با اشاره به صد ور 
بیمه نامه زند گی »مان« د ر گذشــته و اکنون توسط شبکه نمایند گی بیمه 
ایران، از د ایر شد ن نخستین مجتمع تخصصی بیمه های زند گی د ر کشور 
توسط این شرکت خبر د اد .محمد  زاهد نیا با اعالم این مطلب گفت: این روند  
بــا تعیین یکی از اعضای هیات مد یره به عنوان راهبر بیمه های زند گی د ر 
بیمه ایران اد امه یافته و با برنامه توســعه گرایانه ای که د ر زمینه انواع بیمه 
های زند گی عملیاتی خواهد  شد ، سهم و جایگاه این رشته مهم بیمه ای به 
نحو چشمگیری افزایش خواهد  یافت.وی این مطلب را د ر پاسخ به سوالی 
د رباره اینکه طرح بیمه »زند گی مان« به طور کامل به شرکت ایران معین 
واگذار شد ه یا خیر، بیان کرد  و افزود : اصوالً بهره مند ی از همکاری شرکت 
بیمه ایران معین د ر کنسرســیوم بیمه زند گی مان، با توجه به الزام ماد ه 6 

آئین نامه ۹5 شورایعالی بیمه، امکان پذیر نیست.

  پرد اخت خسارت مد د جویان 
کمیته امد اد  امام کرمان توسط بیمه د انا

ترقی اقتصاد ی : د ر مراسمی که د ر محل کمیته امد اد  امام خمینی)ره( 
استان کرمان با حضور رئیس و معاونین کمیته و همچنین سیاوش سعید یان 
راد  معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت و علیرضا ضیایی پور مد یر بیمه 
های آتش سوزی بیمه د انا برگزار شد ، خسارت 16 میلیارد  ریالی مد د جویان 
کمیته امد اد  که د ر حواد ث طبیعی اخیر زیان د ید ه بود ند ، پرد اخت شــد .

سیاوش ســعید یان راد  د ر این مراسم گفت: د ر شــرایطی که کشور ما با 
حواد ث طبیعی مواجه اســت انتقال ریسک مهمترین کاری است که می 
توان با استفاد ه از آن پیشگیری الزم را برای جلوگیری از تحمیل خسارتهای 
سنگین با پرد اخت حق بیمه ای ناچیز به عمل آورد .وی اضافه کرد : بیمه گر 
حرفه ای چون بیمه د انا پرد اخت خسارت را وظیفه خود  می د اند . بیمه گر با 
پرد اخت به موقع خسارت زیان د ید ه را به روال عاد ی زند گی بر می گرد اند .

 بازد ید  مد یرعامل بیمه »ما« 
از شعبه اصفهان

ترقی اقتصاد ی: حجت بهاری فر، مد یرعامل شــرکت سهامی بیمه »ما« 
از شعبه اصفهان این شرکت بازد ید  کرد .بهاری فر مد یرعامل و عضو هیات 
مد یره بیمه »ما« به همراه جعفریان باباکند ی معاون برنامه ریزی و فن آوری 
و فتاحی مشاور مد یر عامل ضمن بازد ید  از شعبه اصفهان، نشست مشترکی 
را با شبکه فروش و نمایند گان استان اصفهان برگزار کرد ند .د ر اد امه مراسم 
حجت بهاری فر مد یرعامل و عضو هیات مد یره ضمن تشریح سیاست های 
کالن و برنامه های آتی شــرکت به  بیان نقاط قوت و ضعف شبکه فروش 
پرد اخت و از نقش موثر و ســازند ه نمایند گان د ر راســتای ارتقای جایگاه 

شرکت تقد یر و تشکر کرد .

اخبارکوتاه

رئیس کل بیمه مرکزی :

نرخ دیه خسارات تقلبی را افزایش داده است

مدیرعامل بیمه آسیا خواستار شد

بازمهندسی اجرای اصل ۴۴ در صنعت بیمه
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96سال جنجالی بازار خودرو  

آیا رویای صنعت خودرو بر باد رفته است 
بازار خود رو ایران چند  ماهی اســت که با 
ابهام و عالمت ســوال های بســیاری گره 
خود رو و خرید اران ایرانــی ناامید انه تنها 
نظاره گر رشــد  قیمت ها هســتند . خود رو 
د ر کشــور ما برعکس ســایر نقاط جهان 
کاالیی سرمایه ای شناخته شد ه و به جرات 
می توان گفت محاسبات خرید اران به نوعی 

متفاوت و منحصربه فرد  است.
خود روهــای خارجی که تا همین د و ســه 
ماه گذشته د ر د ســترس طیف وسیع تری 
از جامعه قرار د اشــتند ، بــد ون هیچ د لیل 
قانع کنند ه ای کمیاب و گران شد ه اند  تا رکود  قبلی بازار خود رو باز هم تشد ید  شود . 
قصه نوسانات قیمتی بازار خود رو به د هه 60 و سال های جنگ با عراق بازمی گرد د . 
روزگاری که صنایع کشــور د ر خد مت تولید ات جنگی بود  و تولید  و وارد ات خود رو 
تقریبا به صفر رسید ه بود .گاهی برای د سترسی به یک پیکان صفر کیلومتر می بایست 
د و تا سه سال انتظار می کشید یم. د ر آن هیاهو نیز گروهی سود جو با خرید  و فروش 
حواله ها، سود های کالنی را به جیب زد ند . تقریبا تا اواسط د هه 70، ثبت نام و تحویل 
یک خود رو صفر کیلومتر به مثابه یک گوهر باارزش بود  و روز به روز به گســترش 
د اللی می انجامید . به بیان ســاد ه، عرضه و تقاضا با هم همخوانی ند اشتند  و همین 

بهترین بهانه برای د اغ شد ن بازار د الالن بود .
د ر د هه 80 همزمان با افزایش سرمایه گذاری ها د ر صنعت خود رو، تولید  افزایش 
چشــم گیری پید ا کرد  و تحویل خود روها تقریبا به روز شد . بازار تقریبا ثبات 
نسبی پید ا کرد  و افزایش قیمت چند ان محسوس نبود  و د اللی کاهش یافت. 

اما به یک باره با تشــد ید  محد ود یت های بین المللی و چند  برابر شد ن نرخ ارز 
بازار خود رو د وباره د رگیر شــوک و افزایش قیمت ها شــد . خرید اران پراید  د ر 
طول کمتر از یک سال، قیت 8 میلیونی پراید  را فراموش کرد ه و به قیمت های 
جد ید  20 میلیونی خیلی زود  عــاد ت کرد ند .با روزی کار آمد ن د ولت یازد هم 
بازار خود رو بار د یگر آرامش را به خود  د ید  تا این که ســال ۹6 فرا رسید . سال 
۹6 را می توان به ســال جنجالی و پر از ابهام بازار خود رو نامید . این بار د یگر 
بهانه ای به نام صعود  قیمت ارز وجود  ند اشت. با بسته شد ن سایت ثبت سفارش 
شــرایط برای سوءاستفاد ه گروهی مهیا شــد  و قیمت ها تا 30 د رصد  و حتی 

بیشتر افزایش یافت.
صنعت خود رو ایران که پس از توافق برجام و عقد  چند  قرارد اد  با خود روســازان 
بزرگ جهانی د ر رویای آیند ه ای د رخشان بود ، این روزها انگار که رویاهایش را بر 
باد  رفته می بیند . استد الل د ولت برای آورد ن نمایند گی های رسمی خود روسازان 
بزرگ د نیا به ایران د رســت بود ، ولی به د لیل فراهم نشد ن شرایط مناسب برای 
اجرای این پروژه، نه تنها به اســتاند ارد های جهانی نزد یک نشد یم که این روزها 
شــاهد  بازاری پر از تالطم و ابهام هستیم.عامل د یگری که آیند ه بازار خود رو را 
متحول خواهد  کرد ، میزان د اخلی ســازی خود روهای خارجی اســت که با ابالغ 
قوانین جد ید  تفاوت قیمتی بســیاری میان نمونه فولCKD با نمونه 20 د رصد  
ســاخت د اخل یا 40 د رصد  ساخت د اخل وجود  د ارد . د ر حقیقت هر چه میزان 
د اخلی ســازی یک خود رو افزایش یابد ، خود رو مذکور با کاهش قیمت تمام شد ه 

روبه رو شد ه و می تواند  د ست تولید کنند ه را برای مانور د ر بازار بازتر کند .
هم اینک که انتقاد اتی به قیمت باالی محصوالت پسابرجامی می شود ، د لیلی 
جز د اخلی سازی پایین این محصوالت ند ارد  و متاسفانه به د لیل آن که شبکه یا 
زنجیره تامین قطعات د ر ایران نیازمند  بازسازی و سرمایه گذاری برای همگام 

شد ن با شرایط جد ید  اســت، احتماال کاهش قیمت خود روهای جد ید  پژو یا 
هیوند ای و رنو د ر ایران به این زود ی ها روی نخواهد  د اد .

نظــام تعرفه ای جد ید  با تغییر به وجود  آمد ه، حال و هوای بازار را به کلی می تواند  
د گرگون کند  و به احتمال زیاد  خود روهای کره ای و ژاپنی احتماال بیشترین تغییر 
را تجربه خواهند  کرد . این نظام تعرفه ای جد ید  د ر واقع مسیر را به سمتی خواهد  
برد  که محصوالت اقتصاد ی با افزایش قیمت چشم گیر به محصوالت نیمه لوکس 
نزد یک شد ه که این مساله می تواند  به عد م عالقه مند ی خرید اران ایرانی به خرید  
این محصوالت د ر این محد ود ه قیمت منجر شــود .به نظر می رســد  با تعرفه های 
جد ید ، بازار به سمت خود روهای کوچک تر و اقتصاد ی تر خواهد  رفت و شاید  شاهد  
ورود  کراس اورهای متوســط با موتورهای توربوی کم حجم باشیم. به نظر می رسد  
د ولت د ر چارچوب یک استراتژی مخفی می خواهد  خود روسازان د اخلی را به سمت 
همکاری با خود روسازان بزرگ د نیا و تولید  خود روهای مد رن و به روز د نیا بکشاند .
اما این اصل را نباید  فراموش کنیم که شــرایط اصلی حضور خود روســازان بزرگ 
جهانی د ر ایران، بهبود  شــرایط فضای کسب وکار، شفافیت قوانین بانکی، گمرکی 

مالیاتی و توسعه روابط بین الملل با د نیا خواهد  بود .

دیدگاه

 ترقی اقتصاد ی : رئیس شورای رقابت از مخالفت با افزایش تعرفه خود روهای 
وارد اتی خبر د اد  و گفت: وزارت صنعت د ر تعیین تعرفه ها، مشورتی با شورای 

رقابت ند اشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود .
رضا شــیوا گفــت: همانطور که بارها گفته ایم، شــورای رقابــت د ر موضوع 
خود روهــای وارد تی ورود  نمی کند ، اما به نظر ما باال رفتن تعرفه ها باعث کم 
شد ن رقابت می شود . وی افزود : سال های گذشته نیز همین اتفاق افتاد  و ما 
تالش کرد یم تا تعرفه ها را کم کنیم اما متاسفانه د وباره امسال د ولت تصمیم 
گرفت تا تعرفه ها را افزایش د هد  که این مسئله موجب کاهش فضای رقابت 

د رصنعت خود روسازی د اخلی می شود .
شیوا د ر توضیح این موضوع گفت: وقتی تعرفه ها خود روهای وارد اتی افزایش 
می یابد ، فضایی انحصاری و غیررقابتی برای خود روسازان د اخلی ایجاد  می شود  
و د ر چنین فضایی، کیفیت خود روهای د اخلی ارتقاء نمی یابد  و د یگر مسائلی 

همچون خالقیت، نوآوری و رقابت وجود  نخواهد  د اشت.
رئیس شورای رقابت افزود : باال رفتن تعرفه ها شاید  د رآمد ی را عاید  د ولت کند  
اما د رکل به نفع اقتصاد  کشــور نیست. شیوا د ر پاسخ به سئوالی د ر خصوص 
بــه وجود  آمد ن بازار انحصاری برای خود روهای باالی 40 هزار د الری موجود  
د ر کشور، پس ازممنوع شــد ن وارد ات این خود روها و واکنش شورای رقابت 
به این انحصار گفت: شــاید  ممنوعیت وارد ات خود روهای باالی 40 هزار د الر 
باعث افزایش قیمت این خود روها که قبال وارد ات کشــور شــد ه اند  بشود ، اما 
چون د ر همین سطح قیمت، باز هم چند ین رقیب وجود  د ارد ، شورای رقابت 

ورود  نخواهد  کرد .
شــیوا تعیین تعرفه و آیین نامه وارد ات خود رو را از وظایف و اختیارات وزارت 
صنعت، معد ن و تجارت عنوان کرد  و افزود : تنها کاری که شــورای رقابت د ر 
ایــن خصوص انجام د اد ، این بود  که ممنوع بود ن وارد ات خود رو از جانب وارد  
کنند گان ســنتی را د ر آیین نامه جد ید  حذف کرد یم، تا از انحصاری که برای 

نمایند گان رسمی د ر وارد ات خود رو به وجود  آمد ه بود  جلوگیری کنیم.
رئیس شورای رقابت افزود : وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر تعیین تعرفه ها 
مشورتی با شورای رقابت ند اشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود  

که آن هم کسی گوش نکرد 

 افزایش تعرفه وارد ات خود رو
به نفع اقتصاد  نیست 

 تحلیل گر اقتصاد  ی
مجید سلیمی بروجنی

پرهیز از واگذاری بی قید و شرط بازار لوازم خانگی به برند های خاص

ضرورت تغییر هندسه بازارلوازم خانگی ایران 
2 لوازم خانگی با بازاری قریب به 17 هزار میلیارد  تومان، یکی از بزرگترین بازارهای 
کاال د ر کشــور است که برند های خارجی سهم ارزشــی بالغ بر 70 د رصد  از آن را 
تصاحب کرد ه اند ، د و برند  مطرح کره ای ال جی و سامسونگ، بیش ترین سهم را از 

کیک بازار لوازم خانگی ایران، با نسبت 65 د رصد  د ر اقالم اصلی به خود  اختصاص د اد ه اند .
د ر سال های اخیر با احد اث خطوط تولید  محصوالت این د و برند  کره ای د ر کشور، عمد ه محصوالت تلویزیون، لباسشویی و 
بخشی از یخچال فریزرها و برخی د یگر از محصوالت د ر خاک کشور مونتاژ شد ه که موجب ایجاد  اشتغال مستقیم حد ود ا 
پنج هزار نفری شــد ه است. مسلما این اتفاق مبارکی است که کاالهایی که به صورت محصول کامل)CBU( وارد  کشور 

می شــد ند  د ر خاک کشور مونتاژ شوند ،چرا که سبب ایجاد  ارزش افزود ه بیش تر و رشد  
تولید  ناخالص، و از سوی د یگر اشتغال زایی می شود ، این روند  د ر بسیاری از کشور ها از 
جمله ترکیه، کشور همسایه و رقیب ما د ر صنعت لوازم خانگی د نبال شد  و هم اکنون 
عالوه بر برند های شرکت ترکیه ای آرچلیک همچون بکو و آلتوس که سهم عمد ه بازار 
د اخل را د ر اختیار د ارند ، سایر برند ها مثل بوش، ایند زیت و کند ی هوور با سرمایه گذاری 
و احد اث خط تولید  د ر ترکیه محصوالت خود  را تولید  و به بازار عرضه کرد ند .د ر این میان 
بعضا انگاره ای ناد رســت د ر اذهان شکل گرفته اســت که "ال جی و سامسونگ د ر ایران 
کارخانه احد اث کرد ه اند ". د ر حقیقت شــرکت های ایرانی گلد یران و تکوین الکترونیک 
اقد ام به سرمایه گذاری و احد اث خط تولید  کرد ه اند  و به عنوان طرف های همکار این د و 

شرکت خارجی مشغول به تولید  محصوالت این د و برند  تحت لیسانس و استاند ارد های آن ها هستند  و د و شرکت کره ای 
سرمایه گذاری برای احد اث این خطوط تولید  انجام ند اد ه اند . این همکاری حتی د ر سطحی نازل تر از قرارد اد  های اخیر 
صنعت خود روســازی همچون قرارد اد  سایپا با سیتروئن است که د ر آن، طرف خارجی عهد ه د ار بخشی از سرمایه گذاری 
مورد  نیاز برای تولید  است.  این مساله از این جهت حائز اهمیت است که بعضا با مفروض د انستن این انگاره ناد رست، شرکت 
های مذکور را د ر زمره سرمایه گذاران خارجی پند اشته و از آن جا که سیاست بر آن است که جهت ورود  سرمایه به کشور با 
سرمایه گذاران خارجی مد ارا شود ، د ر ارتباط با الزامات تولید  محصوالت این شرکت ها د ر خاک ایران تساهل صورت پذیرد . 
د ر واقع با د ر اختیار قرار د اد ن بیش از نیمی از بازار کشور به این شرکت ها باید  ترتیبی فراهم گرد د  که طرف مقابل نیز 
ضمن آن که از این فرصت استفاد ه کرد ه و منتفع می گرد د  د ر راستای اهد اف کشور یعنی افزایش عمق د اخلی سازی 
و همچنین صاد رات که رشد  صنایع قطعه سازی، افزایش تولید  د اخل و اشتغال زایی را د ر پی د ارد  گام برد ارد . د ر غیر 
این صورت جای خود  را به د یگر شــرکت های مطرح آلمانی، ایتالیایی، ترکیه ای، چینی، مکزیکی و سایر کشورهای 
مطرح د ر صنعت لوازم خانگی د هند  کما این که اخیرا شرکت بوش آلمان و بوتان قرارد اد ی جهت تولید  

محصوالت این برند  مطرح د ر خاک ایران به انعقاد  رساند ه اند .
از ایــن رو هر چنــد  که مونتاژ محصوالت لوازم خانگی خصوصا به صــورت نیمه منفصله به د لیل  
پیچید گی پایین خط مونتاژ، ارزش افزود ه زیاد ی ایجاد  نمی کند ، اما انتقال مونتاژ محصوالت وارد اتی 
به د اخل خاک کشور به عنوان گام اول، روید اد  مثبت و رو به جلویی است که گام های بعد ی افزایش 
عمق د اخلی سازی و صاد رات را می طلبد . شایان ذکر است که این امر نه لزوما به زور سر نیزه، بلکه 
د ولت باید  با استفاد ه از ابزار های سیاست گذاری یعنی با قاعد ه گذاری پیرامون تعرفه ها، معافیت 
ها، محرک های اقتصاد ی، قرار د اد  های ترجیحی و د یگر اقد امات مقتضی، هند سه بازار را به نحوی 
شکل د هد  که سود  بیشتر این شرکت ها د ر حرکت د ر راستای اهد اف مد  نظر قرار گیرد  همان طور 
که کشورهای متاخر د ر ورود  به صنعت لوازم خانگی همچون ترکیه، مکزیک و چین چنین کرد ه اند .

کارشناس اقتصاد ی 
کارمان صبایی

گروه صنعتي ایران خود رو که بزرگ ترین خود روســاز خاورمیانه و 
طالیه د ار صنعت خود رو کشور به شمار مي رود ، توانسته د ر شاخص 
هاي مختلف تولید ،  کیفیت،  خد مات پس از فروش و طراحي و توسعه 
محصول گام هاي مهمي را د ر مسیر تحقق اهد اف اقتصاد  مقاومتي 

برد ارد .  
آمار و اطالعات موجود  از عملکرد  این گروه صنعتي د ر ۹ ماه سپري 
شد ه از سال ۹6، حکایت از تحقق بخش زیاد ي از اهد اف ترسیم شد ه 
ساالنه د ارد .د ر سال جاري گروه صنعتي ایران خود رو توانست با ایجاد  
پایگاه تولید  محصول د ر شــهر سمنان و کرمانشاه گام مهمي را د ر 
ایجاد  اشتغال د ر این مناطق و جلوگیري از مهاجرت نیروي کار جوان 

به سمت شهرهاي بزرگ برد ارد .
با بهره برد اري از خط تولید  د ر شــهر ســمنان 150 نفر به صورت 
مستقیم مشغول به کار شد ند  که اشتغال غیرمستقیم د ر بخش هاي 
خد ماتي را نیز باید  به این رقم افزود . ســایت تولید  د ر سمنان د ر فاز 
نخست تولید  سمند  را د ر د ستور کار د اشت که د ر پائیز سال جاری 

تولید  پژو پارس نیز به آن اضافه شد .
همچنین با بهره برد اري از کارخانه ایران خود رو کرمانشاه با ظرفیت 
اســمی ساالنه تولید  30 هزار د ســتگاه و د ر د و شیفت کاري تعد اد  
زیاد ي از جوانان جویاي کار این شهر مشغول به کار شد ه اند .. ایجاد  
کارخانه ایران خود رو کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به 
استان کرمانشاه بود ه است که د ر سال جاري به بهره برد اري رسید . 
د ر فاز نخست این  کارخانه و د ر یک شیفت کاری، با ایجاد  300 شغل 
به صورت مستقیم،  ساالنه 15هزار د ستگاه پژو پارس تولید  می شود  
که این میزان د ر د وشیفت کاری به ساالنه 30 هزار د ستگاه افزایش 

خواهد  یافت.
تیراژ تولید  و عرضه محصوالت جد ید 

توسعه محصول و عرضه محصوالت جد ید  از رویکرد هاي اصلي ایران 
خود رو است. د ر سال جاري محصوالت جد ید  تند ر پالس،  د نا پالس  
د ناپالس با موتور توربورشــارژ، پــارس اتوماتیک، 207i اتوماتیک و 
هایما اس.5 به بازار عرضه شــد ه اســت. طراحي مجد د  و تولید  این 
محصــوالت به صــورت کامل با توان و تخصص کارشناســان گروه 
صنعتي ایران خود رو محقق شد ه است.پژو 2008 ، محصول مشترک 

ایران خود رو و پژو نیز د ر سال ۹6 روانه بازار شد .
از د یگــر گام هایــي که گروه صنعتي ایران خود رو د ر ســال ۹6 د ر 
مسیر خود روساز شد ن برد اشته امضاي قرارد اد  و تفاهم نامه د ه جانبه 

بین المللي براي طراحي و تولید  پلتفرم محصوالت جد ید  است.
براســاس این قرارد اد  که میان ایران خود رو،  معاونت علمی-فناوری 
ریاســت جمهوری، قطعه سازان، د انشــگاه های صنعتی شریف و 
امیرکبیر، شرکت پینین فارینا ایتالیا، پانچ بلژیک، هیوند ای پاورتک 

کــره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شــد ، تمامی 
مراحل طراحی و تولیــد  پلتفرم و محصول اختصاصی 
ایران خود رو توسط برترین های صنعت خود روی جهان 
آغاز شــد . پیش بیني مي شود  نخستین محصول این 
قرارد اد  د و و نیم سال آیند ه وارد  بازار ایران شود  و د ر 10 
سال آیند ه، 23 محصول جد ید  روي د و پلتفرم طراحي 
شد ه تولید  خواهد  شــد  که تکیه د ر تولید  محصوالت 

جد یــد  بر قطعه ســازان د اخلي خواهد  بود .د ر ســال ۹6، به منظور 
پیگیري اجراي مفــاد  قرارد اد  بین المللي ایــران خود رو با طراحان 
برتر جهاني،  نخستین نشســت طراحان پلتفرم جد ید  ایران خود رو 

نیز برگزار شد .
خد مات پس از فروش

خد مات پس از فروش یکي از شــاخص هاي اصلي د ر تعیین میزان 
رضایت مشــتریان از محصول اســت. ایساکو امســال د ر بین 40 
شــرکت خود روساز د اخلی و خارجی برای هشتمین د وره متوالی د ر 
ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاند ارد  ایران که به نمایند گی 
از وزارت صنعت، معد ن و تجارت انجام می شــود ، موفق به کســب 

جایگاه نخست شد ه است.
از ســویي د یگر،  طبق گزارش ارزیابي شــرکت بازرســي کیفیت و 
اســتاند ارد  ایران،  ایساکو بر اســاس برنامه ریزی یک ساله  د ر زمینه 

افزایش ســرعت ارایه خد مات و کاهش زمــان تعمیرات خود رو د ر 
شبکه نمایند گي ها موفق شد ، زمان تعمیرات د ر شبکه خد مات پس 
از فروش ایران خود رو را به 1,8 روز کاهش د هد  و به رشد  قابل توجهی 
د ر این حوزه د ست یابد .بر اساس نتایج ارزیابي هاي شرکت بازرسي 
کیفیت و استاند ارد  ایران، رضایت  مشتریان از خد مات پس از فروش 
ایران خود رو، د ر بهار ۹6 نسبت به مد ت مشابه سال قبل، 25 امتیاز 
افزایش یافته است. طبق گزارش شهریور شرکت بازرسی کیفیت و 
استاند ارد  ایران، شــاخص رضایت مشتریان ایساکو که د ر بهار سال 
گذشــته عد د  711 را نشــان می د اد  د ر سه ماهه ابتد ای سال ۹6 به 
736 رســید  و شرکت ایساکو با بهبود  عملکرد  خود  باز هم موفق به 

افزایش چشمگیر رضایت مشتریان شد .
صاد رات محصوالت

توسعه صاد رات و کسب ســهم باالتر از بازار جهاني از جمله اهد اف و 
رویکرد هاي اصلي ایران خود رو است. ایران خود رو د رصد د  است 
تا با توسعه و تنوع بخشي به محصوالت و ارتقاي 
کیفیت بتواند  ســهم مناســبي را د ر بازار جهاني 
کسب کند .برهمین اســاس، د ر سال ۹6 تعد اد ي 
از محصوالت ایران خود رو به بازار کرد ستان عراق 
معرفي شد ، با اخذ استاند ارد ها و مجوز الزم براي 
ورود ، بازار کرد ســتان بــه روي محصوالت ایران 
خود رو گشود ه خواهد  شد .افزود ن سمند  به سبد  
تولید ات د ر اســکند ریه نیز از د یگر اقد امات ایران 
خود رو د ر بخش صاد رات اســت. د ر سال جاري 
1000 د ســتگاه سمند  د ر این خط تولید  و روانه 
بازار عراق مي شود . عالوه بر سمند ، د ر حال حاضر 
محصول پژو پارس د ر اســکند ریه عراق تولید  مي 
شــود . این محصوالت سهم قابل توجهي از ناوگان 
حمل و نقل عمومي کشور عراق را به خود  اختصاص 

د اد ه اند .
از سویي د یگر؛ با توجه به استقبال مشتریان د ر بازار 
کشورهاي هد ف، آپشن بند ي به عنوان بخشي از فرآیند  
فروش خود رو د ر کشورهاي صاد راتي ایران خود رو د رآمد ه  
که با همکاري شرکت تولید  خود روهاي سفارشي ایران خود رو 
)آپکو( تامین نیاز و خواست مشــتریان به عنوان یکي از اهد اف و 

اولویت هاي اصلي ایران خود رو د ر این کشورها د نبال مي شود .
قرارد اد  ایران خود رو و مرسد س بنز د ر قالب شرکت مشترك

یکي د یگــر از اقد امات ایران خود رو د ر عرصه مشــارکت هاي بین 
المللي د ر ســال ۹6 عقد  قرارد اد  همکاري با مرســد س بنز د ر قالب 
شرکت مشترک بود . قرارد اد  ایجاد  شرکت مشترک د ر حوزه فروش 
و خد مات پس از فروش خود روهای 
تجاری میان این د و شــرکت به 
امضا رسید . قرارد اد  خود روهای 
تجاری که امضا شــد ه شامل 
ایجاد  شــرکت مشــترک د ر 
حوزه فروش و خد مات پس از 
فروش خود روهای تجاری است. 

این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصوالت تجاری 
مرسد س بنز را بر عهد ه خواهد  د اشت. همچنین شرکت د وم که قرار 
د اد  آن د ر ماه آیند ه نهایی می شود ، مسئولیت تولید  را برعهد ه د ارد  
و نسل فعلی و آیند ه کامیون آکتروس از جمله تولید ات این شرکت 

خواهد  بود .
ستاره هاي کیفي محصوالت

افزایــش کیفیت محصــوالت تولید ي از طریق بهبود  مســتمر د ر 
فرآیند ها و زنجیــره تامین و تولید ، رکن اصلــي فعالیت د ر ایران 
خود رو به شــمار مي رود . به ویژه د ر ســال هــاي اخیر با عبور از 
موضوع تیراژ تولید  و د ستیابي به سطح تولید  یکنواخت و اقتصاد ي 
ارتقاي کیفیت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي فعالیت هاي 
ایران خود رو بود ه است.بعد  از کسب ستاره براي محصوالت د ر سال 
گذشــته، د ر ســال ۹6 نیز به طور میانگین د ر هر ماه ستاره اي به 
ســتاره هاي کیفیت محصوالت ایران خود رو افزود ه شد ه است. د ر 
فرورد ین ماه امســال سورن از یک ســتاره عبور کرد ه و د وستاره 
کیفیت را کسب کرد ه است. گزارش ارد یبهشت ماه منتشر شد ه از 
سوي شــرکت بازررسي و استاند ارد  ایران مبین افزایش ستاره هاي 
تند ر اتوماتیک ایران خود رو بود .د ر این گزارش تند ر اتوماتیک ایران 
خود رو از سطح کیفي 3ســتاره به 4ستاره ارتقا یافته است.د ر این 
میان شــرکت ایران خود رو با ارائه طرح فیس لیفت تند ر، موسوم 
به تند رپالس، رویکرد ي مســتمر و همه جانبه ایي را د ر اســتمرار 
مســیر ارتقاء کیفیت محصوالت رنو تولید ي خود  د ر پیش گرفته 
اســت. تند ر پالس د ر اولین ارزیابي خود  توانست 4 ستاره کیفیت 

را از آن خود  کند .
محصول د ناپالس نیز د ر اولین حضور د ر ارزیابي هاي شرکت بازرسي 
کیفیت و اســتاند ارد  ایران توانست سه ستاره کیفیت را کسب کند . 
پیش بیني مي شود ، د ر ماه هاي آیند ه و با اجراي پروژه هاي بهبود  
مستمر کیفیت روي این محصول جد ید ، جایگاه این خود رو د ر رد ه 
بند ي خود روهاي تولید  د اخل، از رتبه فعلي نیز باالتر برود .د رســال 

۹6 محصولH30  کراس نیز موفق به کسب د وستاره کیفیت شد .
ورود  محصوالت ایران خود رو به بازار سرمایه

گروه صنعتي ایران خود رو به منظور تنوع بخشي د ر ابزار هاي تامین 
مالي خود ، براي نخســتین بارد ر ســال جاري، تعد اد 6 هزارو 500 
د ســتگاه خود روي د نا را د ر بورس کاالي ایران عرضه مي کند . این 
تعد اد  25 د رصد  از تولید ات د نا اســت. از اهد اف عرضه د نا د ر بورس 
کاال استفاد ه از معافیت مالیاتي 10 د رصد ي مالیات بر د رآمد  حاصل 
از فروش،  شــفافیت د ر قیمت و معامالت، انتشار اوراق سلف موازي 
اســتاند ارد  د ر مســیر تامین مالی جد ید  و آزاد  سازی قیمت خود رو 
است.افزایش صاد رات ارزآور، افزایش سهم تولید  د اخل د ر محصوالت 
که منجر به خروج ارز از  کشــور مي شــود  و آغــاز تولید  و عرضه 
محصوالت جد ید  که باعث اشــتغالزائي د ر ایران خود رو مي شود  از 
جمله اقد اماتي است که د ر ســال هاي اخیر د ر گروه صنعتي ایران 
خود رو کلید  خورد ه و د ر سال۹6 با جد یت بیشتري د نبال شد ه است.
گروه صنعتي ایران خود رو د ر سال 13۹6 اهتمام خود  را به کار بسته 
تا د ر جهت تحقق شعار اقتصاد  مقاومتي، تولید  و اشتغال نقش مؤثر 

و شایسته اي را ایفا کند .

»ایران خودرو« پیشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال
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پذیرش کتاب اخیر توماس پیکتی با 
عنوان سرمایه د ر قرن بیست و یکم 
د ر ایاالت متحد ه و د یگر اقتصاد های 
پیشرفته، نشان د هند ه رشد  نگرانی 

ها د ر خصوص افزایش نابرابری است. 
کتاب او به شــواهد  غیرقابل انکار موجود  د ر خصوص ســهم د ر حال افزایش 
طبقــات باالی جامعه از د رآمد  و ثروت می افزاید . عالوه بر این، کتاب پیکتی با 
زاویه ای متفاوت به ســی و چند  ســاِل پس از رکود  بزرگ و جنگ جهانی د وم 
می نگرد  و این د وره را به عنوان یک د وره نامتعارف تاریخی مشاهد ه می  کند ، که 
احتماال ناشی از اتحاد  و همبستگی اجتماعی غیرمعمولی بود ه که پس از اتفاقات 
فاجعه بار می تواند  شکل بگیرد . د ر آن د وران با رشد  اقتصاد ی سریع، رفاه به طور 
گسترد ه ای به اشتراک گذاشته شد  و همه طبقات د ر حال پیشرفت بود ند ، د ر 

حالی که منفعت طبقات پایین د رآمد ی با نسبت بیشتری افزایش یافت.
پیکتی همچنین زاویه های جد ید ی از اصالحات رونالد  ریگان و مارگارت تاچر 
د ر د هــه 1۹80 را روشــن می کند ، اصالحاتی که ریــگان و تاچر از آن ها به 

عنوان افزایش د هند ه های رشد ی که منجر به منفعت همگانی 
می شــود  یــاد  می کرد نــد . 

اصالحات آنها رشد  کند  
و بــی ثباتی جهانی 
شــد ید  را د ر پــی 
د اشــت، و رشد ی 
هــم کــه رخ د اد  

طبقات  بیشتر 

باالیی را منتفع نمود .اما کار پیکتی، مسائل اساسی را د ر مورد  نظریه اقتصاد ی 
و آیند ه ســرمایه د اری مطرح می کند . او مد ارکی د ال بر رشد  شد ید  نسبت 
ثروت به تولید  ارائه می کند . د ر نظریه استاند ارد ، چنین افزایش هایی با کاهش 
نرخ بازگشت سرمایه و افزایش د ستمزد ها همراه خواهد  بود . اما د ر حال حاضر 
ظاهرا نرخ بازگشت سرمایه، بر خالف د ستمزد ها، کاهش نیافته است. )به طور 
مثال د ر آمریکا، متوسط د ستمزد  طی چهار د هه گذشته کاهش یافته است.(

واضح  ترین راه توضیح این مساله، عد م ارتباط افزایش ثروت اند ازه گیری شد ه 
با افزایش ســرمایه موثر است و به نظر می  رسد  د اد ه  ها با این تفسیر سازگار 
اســت. بخش عمد ه  ای از افزایش د ر ثروت ناشی از افزایش د ر ارزش امالک و 
مستغالت بود ه است. قبل از آشکار شد ن بحران مالی سال 2008، حباب امالک 
و مستغالت د ر بسیاری از کشورها مشهود  بود ، حتی د ر حال حاضر ممکن است 
این حباب به طور کامل تصحیح نشد ه باشد . افزایش ارزش همچنین می تواند  
نشان د هند ه ی رقابت ثروتمند ان برای د ستیابی به کاالهای »کالس باال«، نظیر 

یک خانه ساحلی و یا آپارتمانی د ر خیابان پنجم نیویورک بود ه باشد .
برخی اوقات افزایش ثروت مالی اند ازه گیری شــد ه، تنها ناشی از تغییر ثروت 
اند ازه گیری نشد ه به ثروت اند ازه گیری شد ه نیست، تغییراتی که عمال می توانند  
انعکاسی از افول عملکرد  کلی اقتصاد ی باشند . اگر قد رت انحصاری افزایش یابد 
یا بنگاهها )مانند  بانکها( روشهای بهتری برای بهره  کشی از مشتریان 
عاد ی خود  ایجاد  کنند ، این اتفاقات خود  را به صورت سود های بیشتر 
و پس از تبد یل شــد ن این سود ها به ســرمایه، به عنوان افزایش ثروت 
مالی نشــان می د هند .اما وقتی این اتفاق می  افتــد ، حتی با وجود  افزایش 
ثروت اند ازه گیری  شد ه، سالمت اجتماعی و کارایی اقتصاد ی 
کاهش می  یابــد  و ما د ر اینجا کاهش موازی د ر ارزش 
سرمایه انسانی، که همان ثروت کارگران است را مد  نظر 

قرار نمی د هیم.
عالوه بر این، اگر بانک ها موفق به استفاد ه از نفوذ 
سیاســی خود  برای پخش زیان ها د ر جامعه شوند  و 
به کســب ســود های ناحق خود  اد امه د هند ، ثروت 
اند ازه گیری شد ه د ر بخش مالی افزایش خواهد  یافت. 
ما کاهش متناظر د ر ثروت مالیــات د هند گان را اند ازه گیری 
نمی کنیم. به همین ترتیب، اگر شــرکت ها د ولت را 

متقاعد  سازند  که مبلغی بیش از آنچه باید  برای محصوالت آن ها پرد اخت کند  
)کاری که شــرکتهای بزرگ د ارویی موفق به انجامش شد ه اند (، و یا د ولت را 
قانع کنند  که به منابع عمومی با قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار د سترسی 
د اشــته باشند  )کاری که شــرکت های معد نی موفق به انجامش شد ه اند (، د ر 
حالی که ثروت شــهروند ان عاد ی تغییری نمی کند ، ثروت مالی گزارش شد ه 

افزایش می یابد .
آنچه که بر ما می گذرد ، رکود  د ســتمزد ها و افزایش نابرابری همراه با افزایش 
ثروت است که انعکاس عملکرد  یک اقتصاد  عاد ی بازار نیست، بلکه نشان د هند ه 
عملکرد  سیستمی است که من آن را«ســرمایه د اری مصنوعی« نام گذاری 
می کنم. مشکل د ر این نیســت که بازارها باید  چگونه عمل کنند  و د ر عمل 
چه عملکرد ی د ارند ، بلکه مشکل د ر سیستم سیاسی ما است، سیستمی که 
د ر تضمین وجود  رقابت د ر بازارها شکست خورد ه است، و قوانینی را طراحی 
کرد ه اســت که به تد اوم بازارهای مختل شد ه منجر می شود ، بازارهایی که د ر 
آن شــرکت ها و ثروتمند ان می توانند  همگان را مورد  بهره کشی قرار د هند ، و 
متاســفانه این کار را نیز انجام می د هند . مسلما، بازارها د ر خالء وجود  ند ارند . 
باید  قوانین بازی وجود  د اشته باشند ، و این قوانین از طریق فرآیند های سیاسی 
ایجاد  می شود . ســطوح باالی نابرابری اقتصاد ی د ر کشورهایی مانند  ایاالت 
متحــد ه و آنهایی که مد ل اقتصاد ی آن را د نبــال کرد ه اند ، منجر به نابرابری 
سیاسی می  شود . د ر چنین سیستمی، فرصت های پیشرفت اقصاد ی نیز نابرابر 

می شود  و سطوح پایین تحرک اجتماعی را تقویت می  کند .
بنابراین، پیش بینی پیکتی از ســطوح باالتر نابرابــری، قوانین اقتصاد ی بی  
رحمانه را منعکس نمی  کند . تغییرات ساد ه ای نظیر افزایش مالیات بر د رآمد  
ســرمایه ای و مالیات بر ارث، هزینه  های بیشــتر برای گسترش د سترسی به 
آموزش، اجرای ســختگیرانه قوانین ضد  انحصار، اصالحات حاکمیت شرکتی 
که باعث محد ود یت د رآمد  مد یران شوند ، و مقررات مالی که توانایی بانکها د ر 
بهره کشی از سایر اعضای جامعه را تحت کنترل قرار د هند ، می توانند  نابرابری را 

کاهش د اد ه و برابری فرصت ها را به میزان قابل توجهی افزایش د هد .
اگر قوانین بازی را د رست د ریابیم، حتی شاید  بتوانیم مجد د اً به رشد  سریع و 
همگانی اقتصاد ی جوامع طبقه متوسط اواسط قرن بیستم د ست یابیم. اکنون 
سؤال اصلی ما حقیقتاً د ر مورد  سرمایه د ر قرن بیست و یکم نیست، بلکه د ر 

خصوص د موکراسی د ر قرن بیست و یکم است.

تحلیل8

ترقی اقتصاد ی : بازار مســکن د ر نیمه د وم امسال، د ر 
حالی خروج از رکود  5ساله را آغاز کرد ه و با رشد  معامالت 
و قیمت، خرید اران را به تقال اند اخته که د ر یکی د و سال 
اخیر، هر بار حرف از رونق بازار مسکن شد ه، متولیان امر 
اظهار کرد ه اند  افزایش قیمت آن بیش از نرخ تورم نخواهد  
بود ؛ حاال اما، آمارهای منتشر شد ه از سوی بانک مرکزی 
نشان می د هد  فقط د ر آذرماه سال جاری قیمت مسکن 
نسبت به ماه مشابه سال گذشــته 14,۹د رصد  افزایش 

یافته و 50د رصد  بیش از نرخ تورم رشد  د اشته است.
بر اساس این گزارش، هم زمان با این رشد  قیمت د ر بازار 
مسکن، فروشند گان نیز به امید  جهش قیمتی د ر ماه های 
آینــد ه، قیمت های پیشــنهاد ی خود  بــرای واحد های 
به فروش گذاشته شــد ه را تا 30د رصد  افزایش د اد ه اند 
مســئله ای که عکس العمل برخی از کارشناســان بازار 
مســکن را نیز به د نبال د اشت و آن را خطری برای بازار 

تازه از رکود  خارج شد ه مسکن عنوان کرد ند .
د ر ایــن میان، فرد ین یزد انی، مد یــر علمی طرح جامع 
مســکن به خبرنگار ما می گوید : با حرکت بازار مســکن 
به سمت رونق، گرچه فروشــند گان متمایل به افزایش 
قیمت ها شد ه اند  اما با توجه به افزایش نیافتن توان خرید  
د ر جامعه، جهش قیمت د ر بازار مســکن منتفی است و 
فروشند گان نیز باید  د ر جریان معامله، تابع رابطه عرضه و 
تقاضا باشند  و قیمت های خود  را به سمت قیمت بازار -که 

متقاضیان و خرید اران مسکن می پذیرند - سوق د هند .
یزد انی با استناد  به افزایش صد ور پروانه های ساختمانی 
د ر سال جاری و همچنین وجود  تعد اد  زیاد ی از خانه های 
خالی د ر سطح کشور، معتقد  است عرضه مسکن به اند ازه ای 
است که می تواند  از افزایش بی رویه قیمت جلوگیری کند 
ضمن اینکه تقاضای مؤثر زیاد ی هم د ر بازار وجود  ند ارد .

او می گوید : بخش زیــاد ی از متقاضیان حاضر د ر بازار را 
متقاضیان مصرفــی و خانه اولی ها و اســتفاد ه کنند گان 
از اوراق تســهیالت مسکن تشــکیل می د هند  و ترکیب 
معامالت نیز نشان می د هد  که معامالت د ر متوسط قیمت 
مســکن و متوسط متراژ به گونه ای است که بخش عمد ه 
معامالت د ر محد ود  زیر 500میلیون تومان و د ر محد ود ه 

قد رت خرید  این افراد  منعقد  می شود .
مد یر علمی طرح جامع مســکن روی د یگر بازار مسکن 
را تشــریح می کند . یزد انی معتقد  است بر مبنای اصول 
اقتصاد ی، معامالت مســکن پیرو رابطه عرضه و تقاضا 
می توانــد  وضعیت باثبات و بد ون رکــود  را حفظ کند ؛ 

اما اگر ســمت عرضه آنقد ر قوی باشد  که بد ون انعطاف 
قیمت ها را منجمد  کند ، به گونه ای که تأمین مالی آن از 
توان متقاضی خارج باشد ، احتمال بازگشت رکود  به بازار 
مسکن وجود  د ارد ؛ اما فعاًل به نظر نمی رسد  چنین قد رتی 

د ر سمت عرضه وجود  د اشته باشد .
د ر این میان، برخی معتقد ند  بازار مســکن باید  به رونق 
برســد  تا د ر نقش پیشــران اقتصاد ، چرخ صنایع را به 
حرکــت د رآورد  اما یزد انی می گوید : مســکن نمی تواند  
پیشران اقتصاد  باشد ، مگر د ر کوتاه مد ت؛ آن هم به د لیل 
اینکه مسکن با حد ود  60رشته اثرگذار د ر اقتصاد  کشور 
ارتباطات پســین و پیشین د ارد  و با رونق گرفتن، تقاضا 

برای این رشته ها را هم تحریک می کند .
مد یر علمی طرح جامع مسکن معتقد  است: پیشران بود ن 
مســکن د ر میان مد ت، شبیه افسانه است؛ چراکه رونق 
محتاج افزایش تقاضاست، تقاضا زمانی ایجاد  می شود  که 
انباشت برای خرید  وجود  د اشته باشد ؛ اما زمانی انباشت 
برای خرید  اتفاق می افتد  که با رونق گرفتن بخش های 
معامله پذیر، رشد  اقتصاد ی کلی اتفاق بیفتد  و بخشی از 
ارزش افزود ه ناشــی از آن به جیــب نیروی کار برود  تا 

او نیز از محــل این د رآمد ها پس اند از کند  و پس از 
سال،  چند  
ر  یــد ا خر
مسکن شود .

تأکیــد   یزد انــی 
می کند : فقط د ر این حالت، رونق واقعی مســکن 

شکل می گیرد  و به اقتصاد  نیز کمک می کند ؛ اما نمی شود  
اقتصاد  کشوری د ر رکود  باشد  و مسکن بیاید  آن را از رکود  
خارج کند ، جز اینکه یک جریان کوتاه مد ت سود اگرانه د ر 
بازار به راه بیفتد  و تکان موقتی به اقتصاد  بد هد  که البته د ر 

این صورت، بازگشت رکود  قطعی است.
به اعتقاد  او فعاًل بازار مسکن روند  مالیم صعود ی را شروع 
کرد ه که بخش زیاد ی از آن ناشــی از بهبود  نسبی قد رت 
خرید  خانوارها به کمک بسته های حمایتی تأمین مالی و 
وام مســکن یکم است. د ر اد امه نیز با تد اوم روند  افزایشی 
معامالت، به تد ریج انگیزه برای رشــد  ســرمایه گذاری د ر 
حوزه مسکن نیز ایجاد  می شود  و رشد  قیمت نیز به صورت 
تد ریجی، مالیم و همســو با رشــد  قیمت کاالهای د یگر 
خواهد  بــود .او عقید ه د ارد  تا پایان ســال جاری تغییرات 
قیمتی د ر بازار مسکن توجیهی ند ارد  و پیش بینی د وره های 

میان مد ت و بلند مد ت این بازار نیز فعالً میسر نیست.

منتظر ارزانی مسکن نباشید  
وضعیت فعلی بازار مســکن به گونه ای است که عد ه ای 
خرید  خود  را با ســرعت بیشــتری پیگیری می کنند   
عد ه ای د ست نگه د اشــته اند  تا تکلیف بازار روشن شود  
و عد ه ای نیز ســرگرد انند .مصطفی قلی  خسروی، رئیس 
اتحاد یه مشــاوران امــالک تهران امــا توصیه می کند  
هرکســی هرزمانی نیازمند  مسکن بود  و توان خرید  آن 
را د اشت د ست به کار شود  و منتظر ارزانی مسکن ننشیند . 
او ازد واج ها، تولد ها، مهاجرت و تمایل شهروند ان به تغییر 
خانه را ازجمله مسائلی عنوان می کند  که باعث می شود  
بازار مسکن همیشه متقاضی خرید  د اشته باشد  و چرخ 
تولید  مسکن هم بچرخد .البته خسروی، رکود  چند  سال 
اخیر مسکن را نیز یاد آوری می کند  که حاصل جهش 
قیمتی مسکن و بروز رکود  د ر اقتصاد  بود ه و می گوید : 
تحوالت اقتصاد ی د ر سال های منتهی به رکود  مسکن 
به گونه ای بود  که افزایش قیمت د ر همه حوزه ها را د ر 
پی د اشت و مسکن نیز از این قاعد ه مستثنا نبود  چراکه 

مسکن تابعی 
قیمتی  تغییرات  از 

طــال،  ارز،  4بــازار  د ر 
ســرمایه و حامل هــای انرژی 

است و هرکد ام از این بازارها حرکت 
کند ، می تواند  بازار مسکن را نیز به د نبال 

خود  بکشد .
بر همین اساس او معتقد  است: د ر ماه ها و سال های 

آیند ه نیز اگر تغییــرات قابل توجهی د ر این بازارها رخ 
د هد ، باید  د ر انتظار انعکاس آن د ر بازار مســکن باشیم 
هرچند  اگر این تغییرات منفی باشــد ، ذات بازار مسکن 
به گونه ای است که قیمت مسکن از آن پیروی نمی کند  
و کاهش نمی یابد .رئیس اتحاد یه مشاوران امالک تهران 

د ر د فاع از صنف متبوع خود ، اظهار می کند : ما همیشه 
آرزو د اریم مســکن به ثبات قیمتی برسد  و خرید  آن د ر 
توان عامه مرد م باشــد  چراکه د ر غیراین صورت، بازار از 
رونق می افتد  و وقتی معامله ای انجام نشــود ، صنف ما 
نیز متضرر می شود .خســروی با اشاره به اینکه د ر تاریخ 
بازار مسکن ایران، تاکنون سه بار جهش قیمتی رخ د اد ه 
است، می افزاید : یک بار د ر سال68، یک بار د ر سال86 و 
یک بار نیز د ر ســال۹1 قیمت مسکن پرش کرد ه و اگر 
بررســی کنیم می بینیم پیش از هر رشد ، ارزش برابری 

رالو د ر برابر د الر به شد ت کاهش یافته است.
او معتقد  اســت اگر اوضاع به همین روالی که هست، بماند 
تا پایان سال افزایش قیمتی د ر بازار مسکن اتفاق نمی افتد  
اما بعــد  از عید  اگر قیمت حامل های انــرژی افزایش یابد  
مسلماً قیمت مســکن هم رشد  می کند .خسروی این نکته 
را نیز یاد آوری می کند  که هر بار د ولتمرد ان بگویند  قیمت 
سوخت را افزایش می د هیم 
قیمت د ر همه بازارها 
ازجمله مسکن رشد  
می کند ؛ پس د ولت 
تصمیم  یک بار  باید  
بگیرد  و یک بــار آن را اعالم 
عمومی کند  تــا بازارها هم 

فقط یک بار متأثر شوند .

خطری که بازار مسکن را تهدید می کند 

پیشران بودن مسکن در میان مدت، افسانه است نقش روابط عمومی ها 
د ر مد یریت ریسک شهرت

د ر فضای کســب و کار؛ برند سازی و 
کسب شــهرت یکی از اصول پذیرفته 
مد یریتی به شــمار می رود ، اما ماند ن 
د ر اوج شــهرت همواره با چالش های 
جد ی روبرو است د ر بین افراد  مختلف 
جامعه این مساله عمیقا وجود  د ارد  که 
بنگاه های اقتصاد ی بعد  از رسید ن به 
اوج شهرت از اعتماد  مرد م سوء استفاد ه 
کرد ه و د ر ارائه خد مات، کاستی هایی 
را اعمال کرد ه که د ر نهایت منجر به از 

بین رفتن شهرت آنها خواهد  شد .
متاســفانه این مساله بیان گر نبود  مد یریت د ر راستای حفظ برند  یک بنگاه 
اقتصاد ی است و نشان از آن د ارد  که شرکت های ایرانی برای حفظ مد یریت 
شهرت خود  کمترین ارزش را قائل هستند ، حال آن که هر بنگاه اقتصاد ی 
د ارای ذی نفعانی است که حفظ این افراد  حقیقی و حقوقی برای آن بنگاه 
از د رجه اهمیت باالیی برخورد ار اســت و د ر بازار رقابت، نشان د هند ه میزان 
توفیق یا شکست آن بنگاه به شمار می رود .یک بنگاه اقتصاد ی همواره به د لیل 
برآرود ه ســاختن نیازها و انتظارات ذی نفعان خود  به شهرت د ست پید ا می 
کند  که میزان این شــهرت، نشان د هند ه جایگاه آن سازمان د ر آیند ه است. 
همچنین اساس شهرت برای هر شرکتی به عناصری همچون اقتد ار، اعتماد ، 
حســن اخالق و احترام، کارآیی و خد مات مرتبط بود ه و به اوج رســاند ن 
این عناصر ســبب افزایش شهرت هر بنگاهی خواهد  شد . توضیح این نکته 
ضروری اســت که یکی مهمترین اثرات فقد ان شهرت سازمانی خد شه د ار 
کرد ن احســاس تعلق خاطر اعضای آن سازمان است و که بر کاهش میزان 
تعهد  به ارزش ها و اهد اف سازمان د ر بین آنها تاثیر مستقیم خواهد  گذاشت.
بر همین اساس، د ر د نیای امروز عنصر شهرت از اهمیت بیشتری نسبت به 
گذشته برخورد ار شد ه و به د لیل گسترد گی آن شاهد  این موضوع هستیم 
که عالوه بر طراحی مد ل های زیاد ی مانند  مد ل بهره وری، مد ل همکاری 
و… علوم زیاد ی مانند  جامعه شناسی، روانشانسی، مالی و اقتصاد ، سیاست و 
هم چنین از تئوری های گوناگون استفاد ه می شود  و با ورود  موسسات رتبه 
بند ی به این موضوع، شهرت به عنوان یکی از مولفه های مهم همواره مورد  

توجه و نظر سرمایه گذاران قرار گرفته است.
گســتره مد یریت شهرت هر بنگاه اقتصاد ی عبارت از کارکنان، عامه مرد م 
رسانه ها، سازمان های غیرد ولتی، بخش های تجاری و رقبا هستند  که البته 
برای هر بنگاه از اولویت بند ی های مشخصی تبعیت می کند . به عنوان نمونه 
بانک ها همواره سعی می کنند  انتظارات تجار و گروه های ذینفع را ارزیابی 
کنند  تا ببینید  که شرایط موجود  اغنا کنند ه است یا اینکه باید  قوانین رفتار 
و الگوها تغییر کند . بنابراین مد یریت ریسک شهرت د ر هر بنگاهی بسته به 
آن بنگاه د ارای شرایط خاصی است و این فرآیند  می باید  د ر یک د وره های 
منظم بازرسی و مورد  ارزیابی قرار گیرد . همچنین سیاست ها راهبرد ها، چک 
لیســت ها و د یگر ابزارها نیز می بایست به طور منظم و با توجه به نیازهای 

مربوطه مورد  بررسی و تعد یل قرار گیرند .
د ر این بین روابط عمومی ها به د لیل ایجاد  هویت و تصویر ذهنی از ســازمان 
د ر بین افراد  جامعه از جایگاه ویژه ای د ر موضوع مد یریت ریسک شهرت بنگاه 
های اقتصاد ی برخورد ار هســتند  و چنانچه مد یریت صحیحی د ر این حوزه 
صورت نگیرد ، می تواند  زحمات تمام ارکان یک بنگاه را خد شه د ار نماید .یکی 
د یگر از مهمترین ابزارها د ر مد یریت شهرت شرکت ها و بنگاه های اقتصاد ی 
رســانه ها هستند . رسانه ها با انتشار مطالب خود  همواره بر شهرت بنگاه ها 
تاثیر مستقیم د ارند .طی مطالعه  ای که د ر سال 2010 د رباره مد یریت شهرت 
سازمانی انجام شد  این مساله مطرح شــد  که  75 د رصد  از ارزش شرکت ها 
براساس عوامل نامحسوس شــکل می گیرند . یکی از این عوامل نامحسوس 
سخن  پراکنی هایی است که د رباره سازمان د ر میان مرد م و از طریق رسانه های 

مختلف منتشر می شود  که روی شهرت سازمانی تأثیرگذار است.
اما موضوعی که د ر ســال های اخیر روابط عمومی  ها برای حفظ شهرت 
شرکت گرفتار آن شد ه اند ، انحصار خبری است. د ر د نیای امروز که فضای 
مجــازی د ر تمامی ارکان زند گی مرد م رخنه کرد ه اســت، مد یریت اخبار 
کاری د شــوار و غیرممکن به نظر می رســد ، لذا ســعی د ر انحصار اخبار 
با شکســت مواجه خواهد  شــد  و به همین د لیل است که امروزه مد یریت 
اخبار، بسیار مهم تر از انحصار د ر انتشار اخبار است. بنگاه های  اقتصاد ی 
بزرگ د ر جای جای د نیا با اشراف کامل بر فضای رسانه ایی سعی د ر حفظ 
شهرت شرکت های تابعه خود  د ارند  و این موضوع بیانگر این مهم است که 
د ر این بین هوش مد یران روابط عمومی د ر کنترل و مد یریت اخبار سازمان 

مهمتر از انحصار اخبار پیرامونی آن سازمان است.

دیدگاه

آیا دموکراسی اقتصادی در قرن21 شکل می گیرد 
 اقتصاد د ان معاصر آمریکایی
جوزف استیگلیتز

 مترجمان : سامان پناهی و یوسف حاجی قاسمی

بد ون شــک یکی از مهم ترین قابلیت های مورد  نیاز یک مد یر موفق، برخورد اری از 
توان رهبری اســت؛ قابلیتی که به مد یر کمک می کند  تا اعتماد  و همبستگی را د ر 

بین اعضای سازمان تقویت نمایند .
مســئله اصلی اما این است که مد یران برخورد ار از قابلیت رهبری، چگونه فرهنگ 
اعتماد  را بر ســازمان تحت رهبری خود  حاکم می سازند . خوشبختانه برای این کار 
نیازی به کیمیاگری و د انستن فنون جاد وگری نیست، بلکه با استفاد ه از تجربیات 
مد یران بزرگ می توان به هد ف مورد نظر د ســت پید ا کرد . د ر همین راستا می توان 
پنج راهکار کلی را که مبتنی بر تجربیات واقعی هستند ، به منظور کمک به تقویت 

فرهنگ اعتماد  د ر سازمان به کار گرفت:
1. ارتباطات واقعی را جایگزین ارتباطات مجازی کنید 

هرگز فراموش نکنید  که کارکنان سازمان ربات نیستند  بلکه انسان هایی هستند  که 
بخش مهمی از وجود شان به احساسات و عواطف اختصاص د ارد . امورات یک شرکت 
هرچقد ر هم که ماشینی و منطقی باشد  باز هم وابسته به نیروی انسانی است و این 

انسان ها هستند  که باید  با د رک و مشارکت خود  امورات را پیش ببرند .
د ر بســیاری از موارد  الزم است شما به عنوان مد یر ســازمان ارتباطات مجازی خود  را قطع نمود ه و با کارکنان تحت 
امرتان تعامالت مســتقیم و رو د ر رو د اشته باشید  تا بتوانید  اعتماد  آنها را جلب کنید . برای د ستیابی به اعتماد ، هیچ 
کاری نمی تواند  به اند ازه فشــرد ن د ست کارکنان و نگاه کرد ن د ر چشمان آنها مؤثر باشد . اجازه د هید  کارکنان تحت 
امرتان راحت به شما د سترسی د اشته باشند ؛ کارکنانی که شاید  خیلی از آنها حتی یک بار هم با شما مالقات نکرد ه اند . 
تیم سازی و برگزاری جشن ها و مهمانی هایی با حضور مد یران و کارکنان شرکت می تواند  انتخاب مناسبی باشد . سعی 

کنید  تا آنجا که ممکن است کارکنان خود  را بشناسید  و به آنها نیز اجازه د هید  که شما را بهتر بشناسند .
2. به قول های خود  عمل کنید 

وارن بافت، ســرمایه گذار برتر قرن بیستم و نفر د وم فهرست ثروتمند ترین افراد  جهان د ر پایان سال 2017، می گوید : 

»کســب وجهه و اعتبار 20 ســال زمان می برد  اما تخریــب آن تنها 5 د قیقه طول 
می کشــد «. هرگز فراموش نکنید  که قول شما باید  به مانند  یک سند  معتبر باشد . اگر 
به کارکنان خود  قولی می د هید  حتماً به آن عمل کنید . اگر قول ها و وعد ه های شــما 
سســت و بی پایه باشــند ، خیلی زود  اعتبارتان را د ر ســازمان از د ست خواهید  د ارد . 
به عنوان یک مد یر، شما باید  هم د ر گفتار خود  د قت کافی به خرج د هید  و هم د ر عمل 
به گفته هایتان د قیق عمل نمایید . اگر نتوانید  به قول های خود  عمل کنید ، تبد یل به 
فرد ی غیرقابل اعتماد  خواهید  شد  و این بد ترین وضعیتی است که می تواند  برای یک 
مد یر د ر سازمان به وجود  آید .اگر کارکنان سازمان اعتماد شان را به مد یر خود  از د ست 
بد هند ، آنگاه حتی مد یر د ر اجرای وظایف روزمره خود  برای هد ایت سازمان د ر مسیری 
مشخص نیز د چار مشــکل خواهد  شد . پس از هیچ تالشی برای عملی کرد ن قول ها 
و وعد ه های خود  فروگذار نکنید  و هرگاه متوجه شــد ید  که برخی از این قول ها اساساً 
نسنجید ه مطرح شــد ه اند  و امکان تحققشان با توجه به شرایط موجود  فراهم نیست 

صاد قانه موضوع را با کارکنان د ر میان بگذارید  و د وباره اعتماد  آنها را جلب کنید .
3. انتظارات خود  از کارکنان سازمان را به روشنی تبیین کنید 

مهم ترین عاملی که می تواند  باعث ناکامی کارکنان یک سازمان د ر عمل به وظایفشان شود  این است که آنها د ستورالعمل 
مشخصی د ر اختیار ند ارند  و به د رستی نمی د انند  مد یران چه انتظاری از آنها د ارند . د ر بسیاری از موارد  ممکن است بین 
آنچه شما می د انید  و آنچه کارکنان تحت امرتان تصور می کنند ، شکافی وجود  د اشته باشد . د رک این واقعیت انکارناپذیر 
برای هر مد یری حیاتی است و شما باید  وقتی باید  د ر تعامل با کارکنان خود  همواره این مسئله را د ر نظر د اشته باشید . 
کارکنان شما متخصص ذهن خوانی نیستند  و حتی گاهی باید  آنچه را که برای خود تان کاماًل بد یهی و آشکار به نظر 
می رسد ، به زبانی متفاوت برای آنها توضیح د هید . البته عکس این قضیه نیز صاد ق است یعنی گاهی باید  برای د رک 
مسائل به گونه ای که کارکنان به آنها نگاه می کنند ، زاویه د ید  خود  را تغییر د هید . یاد تان باشد  که این برای شما یک 

شکست نیست، بلکه فرصتی برای یاد گیری بیشتر است

 کارشناس ارشد  مد یریت بازاریابی
سید  حجت هاشمی یرکی

 با افزایش نرخ حامل های انرژی

 آیا فنر تورم مسکن  بازمی شود
افزایش قیمت هر کاالیی د ر سبد  خانوار 

و تولید کنند ه بر تورم اثرگذار است. 
این مســئله د ر مورد  افزایش نرخ بنزین 
و اثرگــذاری آن بر د یگر بازارها از جمله 
مسکن هم صد ق می کند  اما بحث بر سر میزان تاثیر گرانی هر شاخص بر تورم 
د یگر بخش هاست. بخشی از تحلیل ها د ر این زمینه از زاویه اثرات روانی انجام 
می شود  و به نتایج عجیب و غریبی می رسد . این تحلیل ها بیشتر جوسازی 
است و د رحالی مطرح می شود  که تاثیر افزایش هر شاخص و میزان اثرگذاری 
آن بر تورم د یگر بخش ها قابل اند ازه گیری است. میزان افزایش قیمت حامل 
های انرژی د ر بود جه مشخص است و به راحتی می توان اثر آن د ر کل بود جه 
خانوار را ســنجید  و فهمید  این میزان افزایش با چه ضریبی بر سبد خانوار د ر 
کل کشــور اثرگذار است. اگر این عد د  باالی حد ود ا یک  هزار و 200 تا 300 
میلیارد  تومان باشد ، ضریب تاثیر آن ناچیز است و اینطور نیست که با افزایش 
نرخ هر کاالیی فنر تورم به طور ناگهانی بپرد . افزایش نرخ حامل های انرژی نه 
صرفا بنزین هم به طور حتم د ر زمینه مصالح ساختمانی اثرگذار است و د یگر 
حامل های انرژی که د ر تولید  مصالح ساختمانی اثر بیشتری از بنزین د ارند  به 

مراتب نقش تعیین کنند ه و راد یکالی تری خواهند  د اشت.
صد ور پروانه های ســاخت واحد های مسکونی د ر پایتخت 7 د رصد  نسبت به 
زمان مشابه د ر سال گذشته بیشتر شد ه است. این میزان البته قابل توجه نیست 
چراکه د ر ســال ۹5 پایین ترین میزان ساخت وســاز طی د ه سال گذشته د ر 
بخش مسکن ثبت شد ه است و برای اولین بار میزان ساخت واحد های مسکونی 
به زیر 400 هزار واحد  رسید . از این جهت د ر زمینه عرضه واحد های مسکونی 
د ر رکود  سنگینی هستیم و این 7 د رصد  گویای تغییر قابل مالحظه ای نیست. 
اما طبیعی است که با افزایش حجم معامالت ساختمان و قیمت مسکن، میزان 
صد ور پروانه ســاخت د ر سال جاری و ســال آیند ه افزایش پید ا کند  و البته با 
اختالف این مسئله بر نرخ مصالح ساختمانی اثر گذار است.از لحظه صد ور پروانه 
ساخت تا ایجاد  اسکلت ساختمان یک فاصله زمانی وجود  د ارد  با توجه به این، 
اولین تاثیر افزایش صد ور پروانه های ساخت بر قیمت فوالد  و پس از آن سیمان 
خواهد  بود  و د ر مراحل بعد ی طی د و سال آیند ه به افزایش نرخ مصالحی مثل 
کاشی، سرامیک و شیرآالت می رسیم که د ر مرحله نازک کاری کاربرد  د ارد . با 
توجه به این، تاثیر افزایش صد ور پروانه های ساخت بر نرخ مصالح ساختمانی 
آنی و کوتاه مد ت نخواهد  بود . صد ور پروانه ســاخت ربطی به افزایش اجاره بها 
ند ارد  اما افزایش قیمت ساختمان که امروز د ر تهران محسوس است، بر اجاره بها 
اثر می گذارد . افزایش اجاره بها هم به طور معمول از د و کانال نرخ عمومی تورم 
و افزایش قیمت ساختمان اثر می پذیرد . میانگین این د و عامل د ر سال گذشته 

نزد یک به 10 د رصد  بود ه است و امسال شاید  بین 10 تا 15 د رصد  برسد .  

 تحلیلگر بازار مسکن
مهد ی سلطان محمد ی

راهکارهایی  برای حاکم کرد ن فرهنگ اعتماد  بر شرکت ها
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گزارش

اصول 10گانه بازاریابی 
رسانه های اجتماعی

ترقی اقتصاد   ی :  اعمال نفوذ قد رت محتوا و بازاریابی رسانه 
های اجتماعی، می تواند  به شــما کمــک کند  تا مخاطبان و 
مشتری های  خود  را به طور حیرت انگیزی افزایش د هید . اما 
شــروع هر کاری بد ون تجربه قبلی یا بصیرت کافی، می تواند  
چالش برانگیز باشــد . خیلی مهم است که شــما اصول اولیه 
بازاریابی رســانه هــای اجتماعی را د رک کنید . از برجســته 
تــر کرد ن کیفیت گرفته، تا افزایش کلیک های آنالین شــما 
وفاد ار ماند ن به این 10 قانون شــالود ه ای خواهد  ساخت که 
به مشــتریان، برند  شما و شاید  مهم تر از همه خط تولید  شما 

خد مت می کند .
1- قانون گوش د اد ن

موفقیت د ر رسانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا، نیازمند  
گوش د اد ن بیشتر و حرف زد ن کمتر است. محتوای آنالین 
مخاطب مورد  نظر خود  را بخوانید  و د ر گفت وگوها شرکت 
کنید  تا بفهمید  چه چیزی برای مخاطبان مورد  نظر شــما 
مهم اســت. فقط د ر آن زمان اســت که می توانید  محتوا 
و گفت وگوهایــی ایجاد  کنید  که به جــای اینکه اوضاع 

زند گی شان را به هم بریزد ، حائز ارزش باالیی است.

2- قانون تمرکز
بهتر اســت به جای اینکه یک آد م همه فن حریف باشید   
د ر یک چیز تخصص د اشــته باشــید . یک رسانه اجتماعی 
بسیار متمرکز و اســتراتژی بازاریابی محتوا، که قصد  د ارد  
یک برند  قوی بســازد ، یک شانس بهتر برای موفقیت د ارد 
تا یک استراتژی گسترد ه که ســعی د ارد  برای تمام مرد م 

همه چیز باشد .
3- قانون کیفیت

کیفیت، کمیت را مغلوب می ســازد . بهتر اســت 1000 
ارتباط آنالین بســازید  که محتوای شما را می خوانند ، به 
اشتراک می گذارند  و د رباره محتوای شما با مخاطبان خود  
صحبت می کنند ، تا اینکه 10000 کاربر آنالین د اشــته 
باشید  که بعد  از اینکه اولین بار با شما ارتباط برقرار کرد ند  

ناپد ید  می شوند .
4- قانون صبر

موفقیت رســانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا، د ر یک 
شب انجام نمی شــود ، بنابراین نباید  تالش کنیم راه صد  
ســاله را د ر یک شب بگذارنیم، این احتمال وجود  د ارد  که 
برای رســید ن به نتیجه د لخواه، نیازمند  متعهد  شــد ن به 

مسیر طوالنی شویم.
۵- قانون ترکیب

اگر شــما محتوای جالب و با کیفیت تولید  و سخت تالش 
کنیــد  تا مخاطبان آنالین خــود  را تبد یل به فالوورهای با 
کیفیت کنید ، آنها محتوای شما را با مخاطبان خود شان د ر 
شبکه های اجتماعی مانند  توییتر، فیس بوک، وبالگ های 
شخصی خود شان و. . . به اشتراک خواهند  گذاشت.این به 
اشــتراک گذاشتن و گفت وگو کرد ن د رباره محتوا ی شما 
نقاط ورود ی جد ید ی برای موتورهای جســت وجو، مانند  
گــوگل، باز می کند  تا د ر جســت وجوهای کلمه کلید ی 
آنهــا را پید ا کنند . آن نقاط ورود ی مــی تواند  تا صد ها یا 
هزاران روش ممکن برای مرد م رشد  کنند ، تا مرد م بتوانند  

به راحتی به طور آنالین شما را پید ا کنند .
6- قانون تأثیر

زمانی را برای پید ا کرد ن تأثیرگــذاران آنالین د ر بازار خود  
بگذارید ، یعنی تأثیرگذارانــی که مخاطبان کیفیتی د ارند  و 
احتمال د ارد  که به محصوالت، خد مات و کســب و کار شما 
عالقه مند  شــوند . با آن افراد  تماس بگیرید  و سعی کنید  با 
آنها ارتباط برقرار کنید .اگر به عنوان یک منبع اطالعات مفید  
جالب و مقتد ر، د ر مسیرشان قرار گیرید ، آنها شاید  محتوای 
شــما را با فالوورهای خود  به اشــتراک بگذارند  که این امر 
می تواند  شــما و کسب وکارتان را د ر مقابل مخاطبان جد ید  

زیاد ی قرار د هد .
۷- قانون ارزش

اگر تمام وقت خود  را بر روی وب سایت اجتماعی بگذرانید  
و مســتقیماً باعث ترقی محصوالت و خد مات خود  شوید ، 
مرد م د یگر به حرف شــما گوش نخواهند  د اد . شما باید  به 
گفت وگو ارزش بد هید . کمتر روی تبد یالت و بیشتر بر روی 
ایجاد  محتوای شگفت انگیز و توسعه روابط با تأثیرگذاران 
آنالین تمرکز کنید . د ر آیند ه، آن مرد م یک سازمان د هند ه 

قوی برای بازاریابی شفاهی کسب وکار شما خواهند  شد .
۸- قانون تشکر

شــما کسی را که شخصاً با شــما تماس می گیرد  ناد ید ه 
نخواهید  گرفت، بنابراین د ر حالت آنالین نیز آنها را ناد ید ه 
نگیرید . ســاختن روابــط، یکی از مهــم ترین بخش های 
موفقیت د ر بازاریابی رســانه های اجتماعی است، بنابراین 
همیشه از هرکسی که با شما تماس می گیرد  تشکر کنید .

9- قانون د سترسی
ســعی نکنید  محتوای خود  را منتشــر کنید  و بعد  ناپد ید  
شوید . همیشه د ر د ســترس مخاطبان خود  باشید . آن به 
این معنی اســت که باید  به طور د ائم محتوا منتشــر و د ر 
مکالمه ها شرکت کنید . فالوورهای آنالین می توانند  بی وفا 
باشــند  و اگر برای هفته هــا یا ماه ها ناپد ید  شــوید ، د ر 

جایگزین کرد ن شما اصاًل ترد ید  نمی کنند .
1۰- قانون مقابله به مثل

اگر شــما نیــز همان کار را بــرای د یگــران انجام ند هید  
نمی توانید  از آنها انتظار د اشــته باشید  محتوای شما را به 
اشتراک بگذارند  و د رباره شما حرف بزنند . بنابراین، بخشی 
از زمانی که روی رســانه های اجتماعی می گذرانید ، باید  
روی به اشتراک گذاشتن و صحبت کرد ن د رباره محتوای 

منتشر شد ه توسط د یگران، تمرکز کنید .  
entrepreneur:منبع

برنامه ریزی های  تغییر،  بی امان  :سرعت  اقتصاد   ی  ترقی 
است  را د شوار کرد ه  آن  به  فکر کرد ن  بلند مد ت و حتی 
و از آنجا که نیروهای پیچید ه زیاد ی د ر این فرآیند  د خالت 
د ارند ، پیش بینی های خطی بر اساس روید اد های اخیر بسیار 

ساد ه  انگارانه است.  
»د نیای  برای  گزینه  چهار   PwC موسسه  کارشناسان 
رنگ  یک  با  کد ام  هر  که  شد ه اند   متصور  آیند ه«  کار 
آیند ه  د نیای  شکل  از  نمونه ها  این  است.  شد ه  مشخص 
د ر سال 2030 بر اساس واکنشی که مرد م و سازمان ها 
طرف  یک  از  فرد گرایی  و  اشتراکی  نظام  نیروهای  به 
نشان  د یگر  طرف  از  چند تکه سازی  و  یکپارچه سازی  و 
د اد ه اند ، ایجاد  شد ه اند . این سناریوها به سازمان ها کمک 
می  کنند  احتماالت مختلف را بررسی کنند  و برای مواجه 
شد ن با آن آماد ه شوند . یک چشم اند از احتمالی این است 
که د نیا از سرمایه گرایی شرکت های بزرگ د ور می شود ، 
چون تکنولوژی کسب وکارهای کوچک و بازارهای گوشه را 

قد رتمند تر می کند  یا نظام اشتراکی اولویت می یابد ، 
چون جوامع و شرکت ها بر اساس یک 

هم  با  مشترک  مسوولیت  حس 
کار می کنند . 

یا  می یابد   رواج  »اول خود م«  آیا 
جوامع برای رسید ن به مطلوبیتی 

آیا  می آیند ؟  هم  گرد   بزرگ تر 
تکنولوژی د یجیتال پایان شرکت های 
بزرگ را رقم می زند  یا به آنها کمک 
می کند  هزینه های د اخلی و خارجی 

خود  را کمتر کنند  و قد رتمند تر شوند ؟ 
مطمئنا، د ر آیند ه کاری یکی از عوامل 

چهار د نیایی که متصور شد ه ایم – قرمز، 
آبی، سبز و زرد  – نفوذ و قد رت بیشتری د ارد . 

اما منطقی که د ر پس هر یک از این د نیاها قرار گرفته 
برای کسانی که مسوول استخد ام و توسعه نیروی کار هستند  

و نیز برای خود  نیروی کار، اثرات و معنی های مهمی د ارد .
  د نیای قرمز

حاکم  شد ن  چند تکه  و  فرد گرد ایی  که  قرمز  د نیای  د ر 
به  تکنولوژی  است.  قد رت  نشانه  بود ن  کوچک تر  است، 
ذخایر  از  می د هد   امکان  کوچک  بسیار  کسب وکارهای 
اختیار  د ر  فقط  قبال  که  پول  و  مهارت ها  اطالعات،  انبوه 
سازمان های بزرگ بود ، بهره برد اری کنند . تکنولوژی به آنها 
قد رت و د سترسی نامحد ود  می د هد . نوآوری و افراد  از هم 
جد ایی ناپذیرند  که این موضوع د ر یافتن، مد یریت کرد ن و 

پاد اش د هی کارکنان تاثیرگذار است.
استراتژی مد یریت افراد : د ر این د نیا واحد  منابع انسانی 
د یگر کارکرد  مجزایی ند ارد  و رهبران کارآفرینی بر خد مات 
انسانی  فرآیند های  برای  اتوماسیون  و  شد ه  برون سپاری 
استخد ام  کار  نیروی  فقط 10 د رصد  کل  متکی هستند . 
اتوماسیون و  از  بود . استفاد ه  د ائمی و تمام وقت خواهند  
پلت فرم های د یجیتال برای پید ا کرد ن استعد اد های مناسب 
و وفق د اد ن کارکنان با کارفرمایان و نیز وفق د اد ن مهارت ها 
با تقاضا، متد اول خواهد  شد . اپلیکیشن ها و ابزارهایی را تصور 
کنید  که با توجه به مکالمات صورت گرفته د ر کسب وکار 
هشد ار می د هند  سازمان شما چه زمانی به استعد اد ها یا 

ظرفیت جد ید  نیاز د ارد .
کارکنان: د ر میان رقابت شد ید ی که برای جذب استعد اد ها 
وجود  د ارد ، کسانی که د ارای مهارت های پرتقاضا هستند ، 
بیشتر از همه پول د رمی آورند  )خیلی بیشتر از آنچه امروز 
اینکه منحصرا  د ر جریان است(. مذاکرات کاری به جای 
مثل  فاکتورهایی  باشد ،  پاد اش  حقوقو  میزان  مورد   د ر 

مالکیت د ارایی های فکری و آزاد ی د اشتن د ر کار را شامل 
می شود . کارکنان آنقد ر آزاد ی خواهند  د اشت که شکاف های 
مهارتی را خود شان تشخیص 

د هند  و به تخصص برسند . 
عملکرد  افراد  هم بر اساس نتایج کوتاه مد ت مورد  

قضاوت قرار می گیرد . د ر د نیای قرمز، آهسته و پیوسته رفتن 
معنایی ند ارد ، بلکه متخصصانی موفق خواهند  بود  که خیلی 

سریع به نتیجه می رسند .
  د نیای آبی

است  یکپارچه ای  و  فرد گرا  د نیای  که  آبی  د نیای  د ر 
از  شرکت های بزرگ جهانی محور قرار می گیرند  و بیش 
همیشه، بزرگ تر و قد رتمند تر و تاثیرگذارتر می شوند . د ر 
راه  بهترین  را  خود   نفوذ  و  اند ازه  شرکت ها  شرایط،  این 
همتایان  با  رقابت  برابر  د ر  سود   حاشیه  از  حفاظت  برای 
می بینند . می شوند   بازار  وارد   ناگهان  که  شرکت هایی  و 
آنقد ر  انسانی  سرمایه  علم  افراد :  مد یریت  استراتژی 
پیشرفت می کند  که مد یر عامل شرکت ها که اصوال مسوول 
افراد  و بهره وری آنها محسوب می شود ، باید  د رک پیچید ه ای 

از روابط بین تکنولوژی و عملکرد  د اشته باشد . 
جنگ بر سر جذب استعد اد ها سخت تر می شود . کارکنانی 
که عملکرد  خوب د ارند ، مثل ستارگان ورزشی امروز، باید  
یک مد یر برنامه استخد ام کنند  تا امور کاری َشان را مد یریت 

و چانه زنی کند .
کارکنان: شرکت ها از گروه کوچکی از »ابرکارکنان« که 
بهره وری خود  را با تکنیک ها و ابزارهای توسعه فیزیکی و 
پزشکی به حد اکثر می رسانند ، بهره خواهند  برد . کارفرماهایی 
را تصور کنید  که د ستورالعمل های پزشکی ارتقای شناختی 

به کارکنان خود  ارائه می کنند  و کارکنانی که با استفاد ه از 
این خد مات به مزیت رقابتی می رسند . 

بود ،  به د نبال کار موقت خواهند   افراد   بیشتر  آنجا که  از 
جد ا  »نباید ها«  از  را  »باید ها«  شرکت  یک  شغلی  مسیر 
می کند . شرکت ها خد مات بسیاری از جمله آموزش کود کان 
مراقبت های پزشکی و نگهد اری از سالمند ان را که قبال 
افراد ی که  د اد .  ارائه خواهند   بود ند ،  آن  عامل  د ولت ها 
چنین  به  می توانند   سختی  به  ند ارند ،  شرکتی  شغل 
خد ماتی برسند . کارکنان از اینکه د اد ه ها، میزان سالمت 
و عملکرد شان د ائما و به صورت آنیچک شود ، رضایت د ارند . 

کار  نیروی  برای  تقاضا 
مهارت های  با  قرارد اد ی 
تخصصی باال خواهد  بود  و 
این گروه پاد اش های خوبی 

د ریافت خواهند  کرد .
  د نیای سبز

د نیای سبز که مبتنی بر نظام 
بر  است،  یکپارچه  و  اشتراکی 
به آگاهی اجتماعی  نیاز  اساس 
رفت.  خواهد   پیش  قد رتمند ی 
افکار  به  واکنش  د ر  شرکت ها 
منابع  فزایند ه  کمبود   عمومی، 
طبیعی و قوانین بین المللی سختگیرانه 
اکولوژیک  و  اخالقی  د ستورالعمل های 
اجتماعی  آگاهی  د اشت.  خواهند   قوی 
زیست   محیط  برابر  د ر  مسوولیت پذیری 
عد الت   و  بشر  حقوق  رعایت  تنوع گرایی، 
الزاماتی هستند  که شرکت ها باید  رعایت کنند .

عامل  مد یر  افراد :  مد یریت  استراتژی 
هد ایت کنند ه استراتژی مد یریت افراد  برای سازمان 
است، چون افراد  یک سازمان، رفتارهای آنها و نقش شان 
شکست  یا  موفقیت ها  با  مستقیم  ارتباطی  جامعه  د ر 
جامعه«  و  »مرد م  به  انسانی  منابع  واحد   د ارد .  سازمان 
تغییر نام خواهد  د اد  و نقش های جد ید ی مثل حفاظت 
از برند ، بازاریابی، مسوولیت اجتماعی شرکتی و تجزیه و 
تحلیل د اد ه به آن محول خواهد  شد . موفقیت به ایجاد  
فرهنگ و رفتارهای د رست و نیز حفظ پاید اری و اعتبار 
د ر زنجیره تامین بستگی د ارد . بسیاری از تصمیم گیری ها، 
از نسبت تنوع پذیری گرفته تا تعد اد  تعد یل نیروهایی که 
شرکت ها د ر شرایط رکود  انجام می د هند ، به شد ت تحت 
حول  پاد اش  استراتژی های  بود .  خواهد   قانون  کنترل 
عملکرد   حین  خوب  رفتارهای  و  شرکتی«  »شهروند  

کارکنان خواهد  چرخید .
کار  آن  د ر  که  اند ازه شرکت هایی  به  کارمند ان  کارکنان: 
بود .  خواهند   پایبند   اخالقی  استاند ارد های  به  می کنند ، 
کارکنان می د انند  که اخالق کاری آنها به طور جد ی مورد  
توجه است و عملکرد شان با طیف گسترد ه ای از معیارها )مثل 
نحوه مد یریت منابع یا مرخصی رفتن( ارزیابی خواهد  شد . 
کارکنان آیند ه ساعات کاری منعطف و متناسب با نیازهای 
خانواد ه خواهند  د اشت و برای شرکت د ر پروژه های مفید  
اجتماعی تشویق خواهند  شد . آنها به کارفرمایان خود  د ر 

د اشتن رفتار عاد النه برای پرد اخت حقوق، ارتقا و شرایط کار 
اعتماد  خواهند  کرد  و د ر عوض انتظار می رود  آنها هم فرهنگ 

شرکت را د ر رویکرد ها و رفتار خود  منعکس کنند .
  د نیای زرد 

د نیایی  د ر  اشتراکی  نظام  که محرک های  زرد   د نیای  د ر 
چند تکه رشد  می کنند ، کارکنان و شرکت ها به د نبال معنا 
و ارتباطات بیشتری هستند . د ر این د نیا به ابعاد  انسانی 
ارزش زیاد ی د اد ه خواهد  شد . کارکنان انعطاف و استقالل 
اجتماعی  سوابق  با  سازمان هایی  برای  و  د اشت  خواهند  
به  زیاد ی  تمایل  افراد   کرد .  خواهند   کار  قوی  اخالقی  و 
د ارند   عمومی  منفعت  که  کارهایی  انجام  د ر  مشارکت 

خواهند  د اشت.
استراتژی مد یریت افراد : کارکرد های سنتی واحد  منابع 
انسانی به رهبران کسب وکار یا یک مد یریت جمعی واگذار 
خواهد  شد . مفهوم »پرد اخت عاد النه«  رواج خواهد  یافت. 
سازمان ها و کارکنان نیازها و ظرفیت های یکد یگر را محترم 
خواهند  د انست. د رگیری بین تکنولوژی و اتوماسیون از یک 
طرف و ابعاد  انسانی و فرد گرایی از طرف د یگر، معموال به نفع 

مورد  د وم حل و فصل خواهد  شد .
اتوماسیون  همه گیر شد ن  برابر  د ر  مشتریان  که  آنجا  از   
را  رانند ه  با  تاکسی  گزینه   شرکت ها  می کنند ،  مقاومت 
روی  یا  کرد   فعال خواهند   تاکسی های خود ران  برای  هم 
محصوالت خود  نشانه هایی می گذارند  که نشان د هد  این 

محصول به د ست انسان ساخته شد ه، نه ماشین.
کارکنان: کارکنان بیشترین وفاد اری را نه به کارفرماهای 
انگیزه های  یا  مهارت ها  که  د یگری  افراد   به  بلکه  خود ، 
یکسانی د ارند ، نشان خواهند  د اد . این موضوع زمینه را برای 
ظهور انجمن های صنفی جد ید  فراهم می کند  تا  از ارتباطات 
کاری محافظت کنند  و خد ماتی مثل آموزش و مزایایی که 
قبال فقط توسط کارفرما ارائه می شد ، ارائه د هند . انجمن های 
آموزش و حتی  بازنشستگی،  مزایای  رفاه،  صنفی مسوول 

تحصیالت د انشگاهی اعضای خود  خواهند  بود .
یا  بعید   شد   ذکر  که  موارد ی  از  برخی  که  می د انیم    
حتی از روی خیالبافی هستند . اما آیند ه  مسائل زیاد ی 
این  االن،  همین  و  بی خبریم  آن  از  ما  که  د ارد   خود   با 
وجود   به  ما  برای  را  زیاد ی  نگرانی های  و  سواالت  ابهام 
آورد ه است. تصور کرد ن این چهار د نیا، راهی را د ر اختیار 
و  بگذاریم  کنار  را  نگرانی  و  شگفتی  تا  می د هد   قرار  ما 
هر  د ر  کنیم  بررسی  باید   کنیم.  شروع  را  برنامه ریزی 
انسانی چه  از این د نیاها، نیروی کار و واحد  منابع  یک 
را  آنها  از  ویژگی های هر یک  د اشت؟  نیازهایی خواهند  
چگونه می توان د ر کنار هم قرار د اد  تا سناریویی منحصر 

به فرد  برای خود تان د اشته باشید ؟ 
تغییر  چگونه  شما  استعد اد های  نیازهای  سناریو،  هر  د ر 
خواهند  کرد ؟ چگونه می توانید  افراد ی که نیاز د ارید  را جذب 
کنید ، حفظ کنید  و به آنها انگیزه بد هید ؟ سازمان شما چه 
تغییری باید  کند  تا د ر عرصه رقابت باقی بماند ؟پاسخ به 
این سوال ها شاید  امروز خیلی واضح و روشن نباشد  و همه 
پاسخ ها را هم ند انیم. اما با تصور کرد ن سناریوهای مختلف و 
انجام اقد اماتی برای برنامه ریزی، می توانیم با اعتماد  به نفس 

بیشتری با آیند ه د نیای کار مواجه شویم

وکارکسب9

روند  مورد  انتظار فین تک د ر سال 2018 چیست

پولد ار شد ن از مسیر تکنولوژی 
ترقی اقتصاد   ی : رشد  سریع حوزه ی فین تک، نه تنها بسیاری از کارآفرینان و مد یرعامالن 

را به هیجان آورد ه، بلکه مرد م کوچه و خیابان را هم تحت تأثیر قرار د اد ه است. 
این  از  می کنند ،  د گرگون  را  ما  معامالت  شیوه ی  که  همان طور  جد ید   تکنولوژی های 
پتانسیل برخورد ارند  که افراد  زیاد ی را د ر این پروسه ثروتمند  کنند .از طرف د یگر سرعت 
انتشار فناوری های متنوع و مختلف به حد ی زیاد  است که همگام شد ن با آن، کار ساد ه ای 
نیست. به ویژه برای صنایع مالی که د ر آن، مرد م باید  د ر مد ت زمانی کوتاه، کارهای زیاد ی 
را به پایان ببرند . به همین د لیل د ر اد امه ی مطلب، مهم ترین روند های مورد  انتظار فین تک 

د ر سال 2018 را بررسی می کنیم.
تنوع ارزهای رمزنگاری شد ه

پوشید ه نیست که پول های رمزنگاری شد ه د ر طول 12 ماه گذشته، به کسب وکار فوق العاد ه ای تبد یل شد ه اند . افزایش 
غیرقابل انتظار ارزش بیت کوین، شاهد  خوبی برای این ماجرا است. به همین د لیل هم آیکوهای بیشتری با پیشنهاد  
ارزهای جد ید  راه اند ازی می شوند ، که باعث می شود  مصرف کنند گان و کارشناسان مالی، گزینه های بیشتری برای انتخاب 
پول های رمزنگاری شد ه، پیش رو د اشته باشند . به گزارش زومیت، همین پتانسیل هم باعث می شود  شیاد ان و خالف کاران 
با راه اند ازی آیکوهای جعلی سعی کنند  سرمایه گذاران بی تجربه تر را فریب د هند . هرچند  بازار پول های رمزنگاری شد ه 

هنوز راه زیاد ی تا بلوغ کامل د ر پیش د ارد ؛ ولی نمی توان تأثیر این روند  را ناد ید ه گرفت.
بالك چین

وقتی از پول های رمزنگاری شد ه صحبت می کنیم، فناوری بالک چین هم به عنوان حوزه ی بعد ی و مکمل آن مطرح می شود . 
بالک چین د رواقع یک د فتر کل د یجیتال غیرمتمرکز است که بین کاربران زیاد ی توزیع شد ه است. بنابراین هیچ نهاد ی 
به تنهایی کلید  د اد ه ها را د ر اختیار ند ارد  و زمانی که اطالعات ثبت شد ند ، نمی توان تغییری د ر آن ها به وجود  آورد .این فناوری 
کاربرد های بسیار وسیع تری خواهد  د اشت. مثاًل محققان صنعت بهد اشت و د رمان، پروند ه های تحقیقاتی را روی بالک چین 

ذخیره می کند  تا همه ی ارائه د هند گان خد مات، به این اطالعات د سترسی د اشته باشند .
 به همین ترتیب بالک چین صنعت مالی را نیز د گرگون خواهد  کرد . به عنوان مثال راه های خرید وفروش خانه تغییر می کند  
چراکه هر د ارایی می تواند  رکورد  جد اگانه ی خود ش را روی بالک چین د اشته باشد  و بانک ها زمان تصمیم گیری د ر مورد  

اعطای وام یا کمک هزینه ی خرید  مسکن، این اطالعات را مورد بررسی قرار می د هند .
NFC

د ر حال حاضر NFC، د ر حال متحول کرد ن روش های پرد اخت مرد م جهان است. د ر بسیاری از کشورها NFC برای 

پرد اخت های بد ون تماس )که د ر آن ها مرد م می توانند  کارت بانکی خود شان را مقابل 
یک پایانه بگیرند ( مورد استفاد ه قرارگرفته است. به عالوه گوشی های هوشمند  مد رن این 
قابلیت را د ارند  که اطالعات کارت های ارتباطی را ذخیره کرد ه و پرد اخت هزینه ها را 

به شد ت تسهیل کنند .
گرچه ما هنوز د ر ابتد ای راه به کارگیری NFC قرار د اریم، اما رشد  و تکامل این فناوری 
)به ویژه با توسعه و فراگیر شد ن پوشید نی هایی که از NFCپشتیبانی می کنند (، می تواند  
راه های جد ید  و جالبی را برای انتقاالت مالی خلق کند . شاید  سال 2018، سال موفقیت 

عظیم پوشید نی های فین تک باشد .
افزایش قوانین و مقررات

بود ه  گسترد ه ای  تحوالت  شاهد   کوتاه  مد ت زمانی  د ر  فین تک  صنعت  د رحالی که 
رگوالتورها نیز تالش می کنند  خود شان را با این تغییرات هماهنگ کنند . بااین حال فین 
تک هم مثل مالیات، به ناگزیر مقررات د قیق تری را به کار خواهد  گرفت. احتماالً د ر سال 
2018، شاهد  خواهیم بود  که مؤسسات بزرگ تر و شرکت های د ولتی، تأکید  بیشتری 
به رعایت قوانین مالی تصویب شد ه د اشته باشند . نمی توانیم منکر شویم که صنایع مالی، از جذابیت زیاد ی برخورد ارند  و 

به تبع، به امنیت بیشتری هم نیاز د ارند .
بااین حال افزایش نظارت و مقررات، لزوماً یک فاکتور منفی نیست. اگر این مقررات به د رستی اعمال شوند ، صنعت را 
قوی تر و ایمن تر می کنند  و سطح اعتماد  مشتریان را باال می برند . هر چه مشتریان به فعالین فین تک بیشتر اعتماد  د اشته 
باشند ، نوآوری های جد ید  و جذاب بیشتری را د ر این صنعت شاهد  خواهیم بود : تقاضا، عرضه ی خود ش را ایجاد  می کند .

استارتاپ های کمتر، بنگاه های مالی بیشتر
تاریخ بازار فین تک را استارتاپ های کوچک آغاز کرد ند  و توانستند  با نوآوری های مؤثرشان، از سازمان های بزرگ مالی جهان 
سبقت بگیرند . گرچه هیچ کس مد عی نیست که این د وران به پایان رسید ه، اما همین استارتاپ ها امروز د ر حال رقابتی سخت 
با شرکت های قد رتمند ی هستند  که سرانجام تکنولوژی های جد ید  را پذیرفته اند .هرچند  این تغییرات هم لزوماً بد  نیستند . 
سازمان های بزرگ تر متمایل اند  منابع بیشتری د ر اختیار د اشته باشند  و متخصصین بیشتری را برای د سترسی به این منابع 

به کار بگیرند . اما فعالیت استارپ های کوچک، غالباً د ر ارتباط با عموم مرد م است. 
وجه مثبت ماجرا این است که رقابتی تر شد ن این بازار، باعث می شود  نوآوری های بیشتری د ر بازار فین تک پرورش یابند  و 
همه ی شرکت ها، یا هر سایزی، تالش کنند  بهترین پتانسیل خود  را به اجرا بگذارند . شاید  نوآوران فین تک به تالش و انرژی 

بیشتری نیاز د اشته باشند ، ولی این روند  به سود  کل صنعت مالی است.
جمع بند ی

آیند ه ی فین تک، به راحتی قابل پیش بینی نیست، چراکه این صنعت کاماًل متمرکز بر تکنولوژی است و تکنولوژی نیز 
همواره د ر حال تغییر است. ولی با اطمینان می توانیم بگوییم که بازار فین تک، نوآوری ها و تحوالت زیاد ی را پیش رو 

د ارد . فعالینی که با ترکیبی از نوآوری و اجرا حرکت می کنند ، شانس زیاد ی برای پیشرفت و سود آوری خواهند  د اشت.

قرمز، آبی، سبز و زرد

چهار گزینه برای »دنیای کارآینده«

طی  تهران،  اتاق  کسب وکار  معاونت   : اقتصاد   ی  ترقی 
گزارشی به بررسی ویژگی های20 اکوسیستم استارت آپی 
که  پرد اخته  برلین  و  پکن  تا  سیلیکون ولی  از  د نیا  برتر 

برگرفته از گزارشStartup Genome2017 است.
 100 از  بیش  استارت آپی  اکوسیستم  گزارش  این   
عملکرد ،  کلی  معیار  پنج  براساس  را  کشور   50 از  شهر 
و  مهارت  و  استعد اد   بازار،  به  د سترسی  سرمایه گذاری، 

تجربه استارت آپی مورد  ارزیابی قرار د اد ه است.
نخستین شهر مورد  بررسی این مطالعه، شهر سلیکون ولی 
توسعه   و  نوآوری  پیشتاز  قطب   )Silicon Valley  (
تکنولوژی پیشرفته که د ر کالیفرنیای شمالی د ر ایاالت 
متحد ه ی آمریکاست. تولید  ناخالص د اخلی این کالن شهر 
معاد ل 61۹  میلیارد  د الر بود ه و  ارزش اکوسیستم آن 
264 میلیارد  د الر برآورد  شد ه است. د ر این اکوسیستم 
اولیه  با جمعیت 7,6 میلیون نفر، سرمایه گذاری مرحله 
هر استارت آپ،762 هزار د الر عنوان شد ه. همچنین این 
استارت آپ ها  این  بنیانگذاران  نرخ جذب  د رباره  گزارش 
مهاجر  آن  بنیانگذاران  د رصد   تقریبا50  که  است  آورد ه 

هستند . تعد اد  استارت آپ های فعال د ر این شهر 12700 
تا 15600 بود ه و تعد اد  شاغالن آن 2 میلیون نفر است.

نیویورک نیز یکی د یگر از اکوسیستم های مورد  بررسی د ر 
این گزارش است که ارزش  آن  71 میلیارد  د الر برآورد  
شد ه و هر  استارت آپ  د ر  مراحل  نخست  شکل گیری  
د ر این شهر، به 568 هزار د الر سرمایه نیاز د ارد . با وجود  
به 6300  نیویورک  فعال د ر  استارت آپ های  تعد اد   این، 
تا 7800 استارت آپ می رسد  و جمعیت شاغالن د ر این 

اکوسیستم، 15 هزار نفر است.
از  می شویم،  د ورتر  سیلیکون ولی،  از  چه  هر  گویی  اما 
می شود .  کاسته  نیز  استارت آپی  اکوسیستم های  هیبت 
د ر این گزارش چند  اکوسیستم استارت آپی اروپایی نیز 
مورد  بررسی قرار گرفته است که لند ن از جمله آنهاست.

از  حد ود  5۹00  لند ن  فعال د ر   استارت آپ های  تعد اد  
اکوسیستم  این   ارزش   و  نمی رود   فراتر   استارت آپ 

معاد ل44 میلیارد  د الر برآورد  شد ه است. هر استارت آپ 
به 451 هزار د الر سرمایه  راه اند ازی د ست کم  برای  نیز 
نیاز د ارد . جالب اینکه بیش از 40 د رصد   بنیانگذاران این 
استارت آپ ها نیز از  میان مهاجران به این منطقه هستند . 
یا د ر آلمان که به عنوان کشوری صنعتی د ر اروپا شناخته 
فعالیت  استارت آپ     2400 تا   1800 حد ود   می شود ، 
می کند  و  سرمایه گذاری مراحل نخست هر استارت آپ 
483 هزار د الر است. د ر این شهر نیز بیش از 40 د رصد  
بنیان گذاشته شد ه است  استارت آپ ها توسط مهاجران 
و این  اکوسیستم استارت آپی، معاد ل 31  میلیارد  د الر 
ارزشگذاری شد ه است. البته د ر  شهری  مانند  آمسترد ام، 
د ارد  نیاز  کمتری   سرمایه  استارت آپ،  یک  راه اند ازی 
یعنی  صاحبان اید ه می توانند  با 144 هزار د الر مراحل 

اولیه راه اند ازی یک استارت آپ را پشت سر بگذارند .
تا   4800 حد ود   جمعیت،  نفر  میلیون    25 با  پکن  د ر 

این  د الری  ارزش   و  است  فعال  استارت آپ     7200
آنکه  حال  می رسد .  د الر  میلیارد    131 به  اکوسیستم 
نیز  ابرشهر  این  د ر  استارت آپ  هر  اولیه  سرمایه گذاری 
682 هزار د الر برآورد   شد ه است. البته ناگفته نماند  که 
د ر سال 2015 د ولت چین حد ود  231 بیلیون د الر برای 

توسعه استارت آپ ها سرمایه گذاری کرد 

تبارشناسی 20 اکوسیستم استارت آپی برتر دنیا 
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ترقی اقتصاد ی :بانک جهانی د ر گزارشی اعالم کرد ، 
رشــد  اقتصاد  جهانی به اوج خود  رســید ه، اما پیری 
جمعیت، نبود  ســرمایه گذاری، کند ی رشد  ناشی از 
بهره وری و انقباضی شد ن سیاست های پولی موجب 

محد ود  شد ن رشد  اقتصاد ی شد ه است.
به گزارش فایننشال تایمز، بانک جهانی د ر گزارشی 
اعالم کرد ، رشد  اقتصاد  جهانی به اوج خود  رسید ه 
اما پیری جمعیت، نبود  سرمایه گذاری، کند ی رشد  
ناشــی از بهره وری و انقباضی شد ن سیاست های 
پولی موجب محد ود  شــد ن رشــد  اقتصاد ی شد ه 

است.بانک جهانــی همچنین د ر این گزارش رشد  اقتصاد  جهان د ر سال گذشته را 
3 د رصد  ارزیابی کرد ه و گفته انتظار د ارد  رشد  اقتصاد  جهانی تا سال 2020 سطح 

رشد  قوی خود  را حفظ کند .
 این گزارش رشــد  اقتصاد  جهانی د ر سال 2018 را3,1 د رصد  پیش بینی کرد ه 
است.اما مشکل اصلی اقتصاد  جهانی از نظر این گزارش این است که پس از سال 
ها ترمیم اقتصاد ی بعد  از بحران مالی ســال 2008، اکثر اقتصاد های پیشرفته 

و د ر حال توســعه، شکاف تولید  بین رشد  واقعی و 
پتانسیل رشــد  اقتصاد ی خود  را برطرف کرد ه اند .
بــه عالوه، د ر صورتی که د ولــت ها مجموعه ای از 
اصالحات و ســرمایه گذاری ها که بانک جهانی و 
سایر نهاد ها سال ها خواســتار آن بود ند  را به اجرا 
نگذارند  به سختی می توان شاهد  تغییر د ر وضعیت 

کنونی بود .
این گزارش پیش بینی کرد ه که رشــد  اقتصاد های 
پیشرفته د ر سال های آیند ه به د لیل اشتغال کامل و 
اقد ام بانک های مرکزی برای افزایش نرخ بهره کند  
شود . بر این اساس انتظار می رود  میزان رشد  د ر اقتصاد های توسعه یافته از 2,3 
د رصد  ســال گذشته به 2,2 د رصد  د ر ســال جاری و 1,7 د رصد  تا سال 2020 
برسد .بانک جهانی خاطرنشان کرد  که اقتصاد های نوظهور و د ر حال توسعه که 
د ر ســال گذشته رشد ی 4,3 د رصد ی را شــاهد  بود ند  نیز همانند  اقتصاد های 
توسعه یافته به سقف رشد  اقتصاد ی خود  خواهند  رسید  و تاثیرگذاری کمتری 

د ر رشد  اقتصاد  جهانی خواهند  د اشت.

بینالملل10

نقش فناوری در تشدید نابرابری درآمدی 
تجارت یک بازی جمع صفر نیست 

 بانک جهانی دالیل کند شدن رشد اقتصادی را اعالم کرد  

سایه سیاست های پولی بر رشد اقتصاد

 

ترقی اقتصاد ی: د  ر چند   د  هه اخیــر نابرابری د  رآمد  ی 
همواره جزو مهم ترین د  غد  غه های د  ولتمرد  ان کشــورهای 

پیشرفته بود  ه است.
 د  ر آمریکا سهم یک د  رصد   باالی جامعه از د  رآمد   ملی، از 
11 د  رصد   د  ر ســال 1۹80 به 20 د  رصد   د  ر ســال 2014 
رسید  ه اســت؛ د  رحالی که 5 د  هک پایین جامعه مجموعاً 
تنهــا 13 د  رصد   از د  رآمد   ملی را د  ر ســال 2014 به خود   
اختصاص د  اد  ه اند  . چنین روند  ی البته با شــد  تی کمتر د  ر 
سایر کشورهای توسعه یافته مانند   فرانسه، آلمان و انگلیس 
نیز مشــهود   اســت.د  ر تالش برای توضیح علت آغاز روند   
تشــد  ید   نابرابری د  رآمد  ی د  ر د  هه 1۹80 و شتاب گرفتن 
این روند   پس از ورود   به قرن بیســت و یکم، بســیاری از 
کارشناسان بحث شاخص های جهانی شد  ن و د  ر رأس آنها 
نسبت تجارت به تولید   ناخالص د  اخلی را پیش کشید  ه اند  ؛ 
شاخص هایی که روند   رو به رشــد   آنها نیز از د  هه 1۹80 
میالد  ی محســوس تر از گذشــته بود  ه اســت. اما آیا این 
همبستگی آماری واقعاً به معنای وجود   یک رابطه علت و 

معلولی بین تجارت و نابرابری د  رآمد  ی است؟
مســلماً د  الیلی برای شــک کرد  ن به این اد  عا وجود   د  ارد  . 
نسبت جهانی تجارت به تولید   ناخالص د  اخلی پس از طی 
35 ســال روند   صعود  ی و رســید  ن به باالترین رقم خود   
یعنی 61 د  رصد   د  ر ســال 2008، رو به افــول نهاد   و د  ر 
ســال 2016 –د  رســت زمانی که ترس از جهانی شد  ن به 
یک بحران سیاسی تبد  یل شد  ه بود  - به 56 د  رصد   رسید  .

شــاید   اگر به جای اینکه نابرابری د  ر هر کشور را به صورت 
جد  اگانه بنگریم، مقایسه بین کشوری را د  ر د  ستور کار قرار 
د  هیم، نظرمان د  ر مورد   تشد  ید   نابرابری د  رآمد  ی د  ر جهان 

تغییر کند  . 
خاویر ســاال مارتین، اقتصاد  د  ان اسپانیایی و استاد   د  انشگاه 
کلمبیا، د  ر ســال های 2002 و 2006 د  ر مقاالت پژوهشی 
خود   تصریح کرد  ه است: »اگرچه نابرابری د  رآمد  ی تقریباً د  ر 

همه کشورهای جهان افزایش یافته است اما فاصله اقتصاد  ی 
بین کشورها کمتر شد  ه اســت و این مسئله تا حد   زیاد  ی 
به موفقیت های قابل توجهی که کشورهای د  رحال توسعه ای 
مانند   چین و هند   پس از د  هه 1۹80 د  ر راه افزایش د  رآمد   

سرانه خود   کسب نمود  ه اند  ، مربوط می شود  «.
بد  ون شــک عوامل متعد  د  ی از قبیل رشــد   شهرنشــینی   
افزایــش نرخ پس اند  از و بهبود   د  سترســی بــه آموزش، د  ر 
عملکرد   اقتصاد  ی فوق العاد  ه برخی کشورهای د  رحال توسعه 
کامــاًل تأثیرگذار بود  ه اند  . اما اگر جغرافیــا را به عنوان ابزاری 
برای متمایز ساختن عوامل برون زایی همچون تجارت مورد   
اســتفاد  ه قرار د  هیم، متوجه خواهیم شــد   که تجارت جزو 
قد  رتمند  ترین محرک های رشد   اقتصاد  ی د  ر کشورهای موفق 
آسیایی بود  ه و کمک شایانی به کاهش فاصله بین اقتصاد  های 

د  رحال توسعه و اقتصاد  های توسعه یافته کرد  ه است.
برای برخی افراد   ازجمله د  ونالد   ترامپ، این مســئله بد  ان 
معناســت که موفقیــت اقتصاد  های آســیایی به قیمت 
کاهش رشد   اقتصاد  ی د  ر کشورهایی مانند   آمریکا حاصل 
شــد  ه اســت. چنین رویکرد  ی به تجارت ریشه د  ر تعالیم 
مرکانتیلیست ها )پیروان مکتب سود  اگری( د  ارد   که تجارت 
را یک بازی جمع صفر قلمد  اد   می کرد  ند  . مرکانتیلیست ها تا 
سه قرن پیش بر اقتصاد   جهان حاکم بود  ند   و د  ر نیمه د  وم 
قرن هجد  هم اقتصاد  د  انان برجسته مکتب کالسیک یعنی 
آد  ام اسمیت و د  یوید   ریکارد  و ثابت کرد  ند   که تجارت یک 
بازی جمع صفر نیست و هر د  و طرف می توانند   از تجارت 

ســود   ببرند   زیرا تجارت 
باعث می شود   کشورها 
از مزایای نسبی خود   
به نحو احسن استفاد  ه 

کنند  .
بااین وجــود  ، نظریه 

اسمیت و ریکارد  و د  ر 
مورد   تجارت یک محد  ود  یت 

اساســی د  اشــت؛ اینکه تمایزی بین 
شــهروند  ان هر کشــور قائل نبود   و به 

همین جهت توضیحی برای تأثیرات تجارت 
بر توزیــع د  رآمد   و نابرابری د  رآمــد  ی د  ر د  اخل یک 

کشور ند  اشت. د  ر اینجا شاید   مد  ل هکشر-اوهلین-استالپر-
ساموئلســون )نظریه HO-SS( کــه کارگران و صاحبان 
سرمایه - اعم از فیزیکی، مالی و مهارت های انسانی- را از 
هم تفکیک کرد  ه است، بهتر بتواند   نابرابری بر اثر تجارت 

را توضیح د  هد  .
بر اساس نظریه HO-SS که د  ر د  هه های 1۹50 تا 1۹70 
نظریه غالب د  ر اقتصاد   بین الملل به شمار می رفت، د  ر هر 

کشوری تجارت به سود   عامل تولید  ی فراوان )مثاًل سرمایه 
د  ر کشورهای توسعه یافته( و به زیان عامل تولید  ی کمیاب 
)مثاًل نیروی کار غیرماهر د  ر کشورهای توسعه یافته( تمام 
خواهد   شد  . به عنوان مثال، اگر کارگران غیرماهر کشورهای 
ثروتمند   مجبور نباشــند   با تعد  اد   پرشــماری از کارگران 
غیرماهر کشــورهای د  رحال توســعه رقابت کنند  ، آنگاه 
خواهند   توانســت د  ســتمزد  های باالتری را از کارفرمایان 

طلب نمایند  .
پــس از ســال 1۹80 انقالبی د  ر نظریه هــای تجارت به 
وجود   آمد  . ابتد  ا هلپمن و کروگمن د  ر ســال های 1۹85 و 
1۹8۹ به بررسی ابعاد   مغفول ماند  ه رقابت ناقص و بازد  هی 
فزایند  ه به مقیاس پرد  اختند   و سپس د  ر سال 2003 مارک 
ملیتز نشــان د  اد   که چگونه تجارت باعث می شود   منابع از 
شرکت هایی با بهره وری پایین به شرکت هایی با بهره وری 

باال منتقل گرد  د  .
منتقد  ان جهانی شــد  ن از این د  و نظریــه جد  ید   د  ر حوزه 
تجارت بین الملل استقبال کرد  ند   و مد  عی شد  ند   پیام این 
د  و نظریــه همانا ضرورت بازبینی د  ر د  ید  گاه های ســنتی 
تجارت آزاد   است. د  قیقاً د  ر همین زمان بود   که نشانه هایی 
 HO-SS از تحقــق پیش بینی صاحبان نظریه تجــاری
مبنی بر اینکه تجــارت آزاد   به زیان کارگران غیرماهر د  ر 

کشورهای توسعه یافته خواهد   بود  ، آشکار شد  .
HO- البته همه پیش بینی های مطرح شد  ه د  ر قالب نظریه

SS هم به واقعیت نپیوســتند  ؛ مثاًل مطالعات گلد  برگ و 
پاوچنیک د  ر ســال 2007 نشــان د  اد   که انتظار کاهش 

نابرابــری د  رآمد  ی د  ر کشــورهایی که سرشــار از 
نیروی کار غیرماهر هستند   )به د  لیل افزایش 

تقاضــا بــرای خد  مــات آنهــا د  ر بازار 
یکپارچه جهانی( با شــواهد   تجربی 
همخوانی ند  ارد  . این د  و اقتصاد  د  ان 
د  ر مقاله خود   می نویسند  : »شواهد   
زیاد  ی حاکی از این هستند   که د  ر 

کارگران  د  رحال توســعه  کشورهای 
غیرماهــر د  ر قیاس نیــروی کار ماهر 

و تحصیل کرد  ه، از رشــد   تجارت نفع 

بیشتری نمی برند  «. 
د  ر همان سال )2007( میالنوویچ و اسکوایر طی مطالعات 
خود   د  ریافتند   که د  ر کشورهای فقیر، کاهش تعرفه ارتباط 

معناد  اری با افزایش نابرابری د  ارد  .
د  ر ســال های اخیــر نابرابــری د  رآمد  ی د  ر کشــورهای 
د  رحال توســعه ازجمله کشورهای گروه موسوم به بریکس 
)برزیل، روســیه، هند  ، چین و آفریقای جنوبی( به میزان 
قابل توجهی افزایــش یافته اســت. د  ر برزیل یک د  رصد   
پرد  رآمد   جامعه بیش از 25 د  رصد   از د  رآمد   ملی را به خود   
اختصاص د  اد  ه اند  . د  ر روسیه سهم این گروه یک د  رصد  ی 
از د  رآمد   ملی، از 4 د  رصد   د  ر سال 1۹80 به 20 د  رصد   د  ر 
ســال 2015 رسید  ه است. د  ر هند   نیز این رقم از 6 د  رصد   
د  ر سال 1۹82 به 22 د  رصد   د  ر سال 2013 رسید  ه است. 
د  ر چیــن و آفریقای جنوبی نیز نســبت مذکور به ترتیب 
از 6 و ۹ د  رصــد   د  ر ســال های 1۹78 و 1۹87 بــه 14 و 
1۹ د  رصد   د  ر سال 2012 افزایش یافته است. با نگاهی به 
نسبت د  رآمد   د  هک باال به د  رآمد   ملی د  ر کشورهای مذکور 
بهتر می توان به افزایش قابل توجه نابرابری د  رآمد  ی د  ر این 

کشورها پی برد  .
البته افزایش نابرابری اقتصاد  ی د  ر کشورهای د  رحال توسعه 
 HO-HSS لزوماً به معنای این نیست که نظریه تجاری
را باید   کاماًل مرد  ود   د  انســت. به وضوح می توان د  ریافت که 
علت افزایش نابرابری د  ر این کشورها چیزی فراتر از رشد   
تجارت و گسترش جهانی شــد  ن است. پیشرفت فناوری 
موجب رشــد   تقاضا برای کارکنان ماهر و تحصیل کرد  ه 
شد  ه اســت و به د  لیل کمبود   چنین کارکنانی د  ر 
بازار کار، د  ستمزد   نیروی کار ماهر د  ر قیاس 
با نیروی کار غیرماهر با شیب بیشتری 
افزایش یافته است؛ به همین د  لیل 
می توان پیشرفت فناوری را جزو 
مهم ترین عوامل تشد  ید   نابرابری 
د  رآمــد  ی د  ر اقصی نقاط جهان 
به شمار آورد  . د  ر کشوری مانند   
آمریکا نیز عد  م توزیع مجد  د   د  رآمد   از 
طریق نظام مالیاتی موجب شــد  ه است 
تا نابرابری د  رآمد  ی د  ر قیاس با کشورهای 
اروپایی بیشتر باشد  .پرواضح است که نابرابری 
د  رآمد  ی یک معضل اساسی د  ر جوامع 
امروزی به شــمار می رود   و باید   برای 
حل آن تالش کــرد  ؛ اما اینکه تجارت 
را عامل تشــد  ید   نابرابری اقتصاد  ی قلمد  اد   

کنیم، کمکی به حل آن نمی کند  . 
 منبع : پایگاه تحلیلی پراجکت سیند  یکیت

 نگرانی های ژئوپلیتیکی بازارنفت 
د ر سال 2018

ترقی اقتصاد ی : مد یران صنعت انرژی خاورمیانه معتقد ند  د ر سال 
جاری میالد ی، نگرانی هــای ژئوپلیتیکی به عنوان عامل 
اصلی تأثیرگذار بر قیمــت  نفت، جای کاهش 

تولید  اوپک و غیراوپک را می گیرد .
طبق یافته های نظرسنجی از مد یران صنعت 
انــرژی خاورمیانــه، نگرانی های 
ژئوپلیتیکــی به عنــوان عامل 
بر  تأثیرگذار  اصلــی 
قیمت هــای نفــت 
د ر ســال میــالد ی 
کاهش  جــای  جاری، 
تولید  اوپــک و غیراوپک را 
مد یران  از  د رصد   می گیرد .67 
صنعت انرژی خاورمیانه د ر نظرســنجی شــرکت گلف اینتلیجنس 
نگرانی هــای ژئوپلیتیکی را عمد ه ترین عامل موثر بر روند  قیمت های 

نفت د ر سال 2018 شناختند .
د رســت زمانی که تاثیــر توافق کاهش تولید  اوپــک بر ذخایر نفت 
جهانی ملموس شد ، ریسک ژئوپلیتیکی د ر سال گذشته د ر قیمت ها 
اثر گذاشت.این ریسک نخســتین بار با همه پرسی استقالل منطقه 
کرد ســتان عراق و واکنش د ولت مرکزی این کشــور به آن آغاز شد . 
نگرانی ها نسبت به احتمال مختل شد ن عرضه از سوی این منطقه به 

افزایش قیمت ها منجر شد .
ســپس پاکسازی سیاسی عربســتان و همچنین تشد ید  تنش میان 
عربســتان ســعود ی و ایران بازارها را شــوکه کرد . اقد امات تحریک 
آمیــز کره شــمالی و فروپاشــی اقتصــاد ی و خطر ورشکســتگی 
 ونزوئــال نیــز از د یگــر ریســک های ژئوپلیتیکــی مــورد  توجــه 

د ر سال 2018 هستند .
امسال قیمت های نفت قوی ترین شروع سال را د ر چهار سال گذشته 
د اشتند  و معامالت برنت و وست تگزاس اینترمد یت برای نخستین بار 

از ژانویه سال 2014  د ر باالی 60 د الر د ر هر بشکه گشود ه شد ند .
طبق یافته های این نظرســنجی، 51 د رصــد  از مد یران انتظار د ارند  
متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت امسال د ر محد ود ه 60 د الر باشد  
د ر حالیکه 22 د رصد  متوســط قیمت برنــت را حد ود  70 د الر و 21 

د رصد  حد ود  50 د الر پیش بینی کرد ند .
همچنیــن 34 د رصد  از این مد یــران پیش بینی کرد نــد  پایبند ی 
کشــورهای اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید  به 70 د رصد  د ر 
سال 2018 برسد . مجموعا 32 د رصد  پایبند ی 80 د رصد ی به توافق 
کاهش تولید  را پیش بینی کرد نــد  د ر حالیکه تنها 12 د رصد  از این 

مد یران انتظار پایبند ی 100 د رصد ی را د اشتند .
د رباره مسئله عرضه عمومی اولیه سهام آرامکو نیز 5۹ د رصد  مد یران 
پیش بینی کرد ند  این برنامه د ر ســال میالد ی جاری انجام می گیرد  
د ر حالی که 41 د رصد  نســبت به وقوع این روید اد  پیش از پایان سال 

بد بین بود ند .
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ترقی اقتصاد ی :  با توجه به ســرعت فوق العاد ه 
تغییرات فعلی و نوآوری، برای د ولت ها و سیاســت 
گذاران د رباره چگونگی اســتفاد ه از مزایای هوش 

مصنوعی سوال شد ه است.
 د ر طور چند  ســال گذشــته، هوش مصنوعی به 
سرعت رشد  کرد ه و بخشی ماند گار د ر فناوری شد ه 
اســت. آنها وظایف منحصر به فرد  انسانی را انجام 
د اد ه و وارد  زند گی روزمره ما شــد ه اند . با توجه به 
ســرعت فوق العاد ه تغییرات فعلی و نوآوری، برای 
د ولت ها و سیاست گذاران د رباره چگونگی استفاد ه 
از مزایای هوش مصنوعی ســوال شد ه است. پاسخ 

ساد ه است: آن برای ما کار کنند .
 4حوزه هوش مصنوعی و یاد گیری ماشینی 

برای صند وق بین المللی پول مهم است:
1.حکومتــد اری: هم کشــورها و هم 
صند وق بین المللی پول هرد و به منشا 
د اد ه ها و همچنین مســایل مربوط به 

حریم خصوصی نیازمند ند .
د اد ه هــای بزرگ، پویا، ناهمگون و ممکن 
است منشــا بخش هایی باشــد  که د ر 

مســئولیت یا تخصــص صند وق بین 
المللی پول نباشــد . برای مثال، د اد ه 

های تجارت الکترونیک، اینترنت 
اشیا، د اد ه های ماهواره ای یا 
د اد ه های لجستیکی هنوز به 
خوبی شناخته نشد ه اند  و یا 
د ر چگونگی ارزیابی سالمت 

یکپارچه  کشــورها  اقتصــاد  
نیستند . هم صند وق بین المللی 

پول و هم کشــورها نیاز به توسعه 
تخصــص د ر اســتفاد ه از چنین د اد ه 

هایی د ر سطح میکرو نیاز خواهند  د اشت.
2.بازار کار: بازار کار د ر چند  ســال آیند ه متفاوت 
خواهند  بود . شــغل هایی با مهارت متوسط کمتر 
وجود  خواهند  د اشــت. مشــاغلی ماننــد  پرد ازش 
مطالبات بیمه یا شــغل هایی کــه د ر یک فضای 
فیزیکی محد ود  کار می کنند ، مانند  اپراتورها کمتر 
خواهند  بود . این شــغل ها نسبت به برونسپاری یا 
اتوماسیون مقاوم تر بود ه اند . اما ممکن است آنها هم 
به زود ی ناپد ید  شوند . چرا که هوش مصنوعی قوی 
تر شد ه و ربات ها قاد ر خواهند  بود  د ر شرایط مبهم 

و پیچید ه هم تصمیم گیری کنند .
این ماجرا پیامد هایــی برای آموزش 
بازنشســتگی و برنامه های رفاه 
اجتماعــی د ارد . تعد اد  زیاد ی 
از مشــاغل طبقه متوســط 
اســت حذف شوند   ممکن 
که منجر به بیکاری خواهد  
شد . بعضی از مشاغل نیاز به 
بازآموزی گسترد ه د ارند  تا این 
اطمینان حاصل شود  که کارگران 

می توانند  آن کار را انجام د هند .
بعضی از کشــورها با 

جمعیت پیر مواجه هســتند . اگــر کارگران قبل از 
موعــد ، بازار کار را ترک کننــد ، د ولت برای تامین 
مالی رفاه اجتماعی و مزایای بازنشستگی به مشکل 

برمی خورند .
3.مالیات: به طور ضمنی، بازار کار به ســرعت به 
سمت مهارت های متوسط یا شغل هایی با مهارت 
کم رفته است که نشان می د هد  ساختارهای مالیاتی 
بســیاری از کشــورها نیاز به انعکاس سهم کاهش 
تولید  ناخالص د اخلی مربوط به د ستمزد  ها و حقوق 
د ارد . د ر میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه 
اقتصاد ی، تقریبا نیمی از د رآمد  د ولت از د رآمد  فرد ی 

یا مالیات های بیمه اجتماعی به د ست می آید .
 اگر نیروی کار بخش کوچک اقتصاد های توســعه 
یافته باشد ، ساختارهای مالیاتی نیاز به تغییر د ارند  
تا د رآمد  د ولت را د ر نزد یکی سطح فعلی حفظ کند  
و از موانع ایجاد  شغل جلوگیری کند . به عنوان مثال 
بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت پیشنهاد  کرد ه که 
ممکن اســت مالیات ها بــرروی ربات ها هم اعمال 

شود .
4.عد الت اجتماعی: تصمیم گیری های مبتنی بر 
کامپیوتر باید  برای بررســی د قیق و بازرسی باشد . 
آنها نباید  صرفا نســخه های خود کار از مد ل 
های ذهنی باشــند  که نابرابری اجتماعی را 

تثبیت کنند .
اقتصاد د انان عموما مد ل هایی می سازند  و بعد  
آنها را تصحیح می کند . سازمان ها باید  روش های 
جد ید  را بیاموزند ، زیرا جهان به ســرعت د ر حال 
تغییر است. صند وق بین المللی هم همچنان آموزش 
را توسعه می د هد  تا کارکنانش بتوانند  با این فناوری 
های جد ید  کار کنند . این اقد ام کمک می کند  تا آنها 

هوش مصنوعی را د ر خد مت مرد م قرار د هند .

 ساختن ربات هایی که خد مات عمومی انجام د هند 

چرا هوش مصنوعی برای صند وق بین المللی پول مهم است 

استاد  د انشگاه هاروارد 
پروفسور جفری فرانکل



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 49 - نیمه دوم دی 1396

 مطالعه و اشتغال به تحصیل به تنهایی نه هد  ف است و نه حکمت و علمی که با عمل توأم نباشد   
قیل و قال بیهود  ه است؛ »صرف همه اوقات به مطالعه سستی و کاهلی است؛ به کاربرد  ن آن برای 
خود  نمایی ریا اســت؛ حکم کرد  ن از روی قواعد   منطقی فضل فروشــی است.«. »مرد  م ناد  رست و 
مکار از مطالعه متنفرند  ، مرد  م ســاد  ه د  ر ستایش و تمجید   آن مبالغه می کنند   و فقط مرد  م عاقل 
د  ر عمل از آن اســتفاد  ه می برند  ؛ زیرا مطالعه راه استفاد  ه عملی را نمی آموزد  ، بلکه این استفاد  ه از 
راه مشاهد  ه صورت می گیرد   و این کار به وسیله عقل انجام می شود  ، عقلی که بیرون از مطالعات 

و باالتر از آن است.
بیکن  فرانســیس بیکن د  ر 22 ژانویه 1561 د  ر لند  ن )یورک هاوس( متولد   شــد  . پد  ر او مهرد  ار 
سلطنتی و ماد  ر ش خزانه د  ار ملکه الیزابت و یکی از مقتد  رترین زنان  انگلیس بود  . فرانسیس بیکن را  
به عنوان پیامبر علم جد  ید   و بنیانگذار »فلسفه علم« می شناسند  . وی از پد  ید  آورند  گان و پیشروان 
»تجد  ید   حیات فرهنگی« اروپا به شــمار می رود  . بیکن سعی کرد   د  ر برابر منطق متعارف زمانش  
یعنی منطق ارسطویی و مشایی ـ منطق جد  ید  ی را ارائه کند  . وی اند  یشه های بیهود  ه عصرش را 
شناخت و با قد  رت و جرأت به نقد   آنها پرد  اخت. این فیلسوف برجسته انگلیسی خالف جریان زمانه 

اش حرکت کرد   و با پشت کرد  ن به نظامهای علمی و فلسفی رایج عصر خود  ، توانست د  ر 
د  نیای علم و فلسفه انقالبی به پا کند   و مسیر اند  یشه بشر را عوض کند   و افکار عالمان و 
اند  یشمند  ان بعد   از خود   را د  ر جریان جد  ید  ی هد  ایت کرد  . بیکن عالوه بر اینکه د  ر حوزه 

فلسفه و اند  یشه یکی از متفکران برجسته و پیشرو محسوب می شود  ، د  ر حوزه اد  بی 
نیز میان اد  یبان جایگاهی خاص د  ارد   تا آنجا که برخی او را با شکســپیر هم 

پایه د  انسته اند   و حتی شکسپیر را متأثر از وی و برخی از نمایشنامه های 
شکســپیر را به او نسبت می د  هند   .برخی از منتقد  ین حتی او را بنیانگذار 

اد  بیات فلسفی به زبان انگلیسی د  انسته اند   .
این فیلسوف برجسته انگلیســی، با به نقد   کشید  ن فلسفه و منطق حاکم 
زمانش سعی کرد   تا بشر عصر خود   را از خواب قرون وسطایی بید  ار سازد   و 

سایه سنگین فلسفه کهن را از سر او برد  ارد  . وی تمام نظامهای فلسفی، 
اعم از فلســفه کهن و معاصر خود   را بی حاصل انگاشت و سعی 

کرد   آن را از حالت خمود   و جمود   رها ســازد   و این تجد  ید   
فلسفی خود   را »احیای کبیر« نامید  . غایت او د  ر این راه 

اصالح تمام علوم و معارف بشــری بود   و امید   د  اشت 
که با اجرای این طرح، فلســفه ارسطو را کنار زند  . 
از نظر وی فلسفه ارسطو، که اند  یشه مسلط زمانه 
اش بود  ، د  رد  ی از بشر د  وا نمی کند   و تنها د  ر امر 
منازعات و مجاد  الت قوی و مؤثر ظاهر می شود   

که هیچ حاصلی برای بشر و زند  گی او ند  ارد  .
او عالوه بر فلسفه ارسطو، کار همه پیشینیان و 
معاصرانش را نیز به زیر ســؤال برد   و سعی کرد   
د  ر برابر فلسفه پیشین روش و منطق جد  ید  ی را 
عرضه کند   که مبتنی بر »علوم طبیعی« باشد   
که از آن د  ر شــناخت بشر از طبیعت و کسب 

قد  رت برای تصرف طبیعت یاری گیرد  .
به باور بیکن هر چیزی که ســزاوار »هســتی« 

است، سزاوار »د  انستن« است. او هیچ چیز را از مرز علم بیرون نمی گذارد  . از نظر او جاد  وگری، رؤیا 
پیشگویی، قرائت افکار و ... همه و همه می توانند   سوژه هایی خوب برای تحقیقات علمی باشند   با 
این د  ید   که شاید   از د  ل آنها حقایق و د  انش جد  ید  ی بیرون آید   همچنان که علم شیمی از تتبعات 
کیمیاگری حاصل شد  ه است.بد  ین ترتیب مد  ینه فاضله وی که آن را د  ر کتاب »آتالنتیس نو« تصویر 
کرد  ه است، مد  ینه حکومت علم و علماست. بیکن علمی که به عمل منتهی می شود    را باعث برتری 
انســانها بریکد  یگر می د  اند   و خیر واالی طبیعت انسان را علم و فلسفه و شناخت حقیقت معرفی 
می کند  . اما د  ر عین حال علمی را که خالی از هرنوع فاید  ه عملی باشد  ، نیز بی ارزش می شمارد  . 
به همین د  لیل هم ازشیوه پیشــینیان خود   همچون فالسفه مد  رسیان، که به کلی تجربه را کنار 
گذاشته بود  ند  ، انتقاد   می کند   که آرا و حکمتشان مملو از تکرار مکررات، سست و بی حاصل است.

د  ر مجموع انتقاد  ات و بت شکنی های او مؤثر واقع شد   چراکه موفق شد   اذهان را از فلسفه ایستا و 
عقیم قرون وسطایی منحرف و متوجه اند  یشه »فلسفه جد  ید  « سازد  .

نوك پیکان انتقاد  ش
نوک پیکان انتقاد  ش بیش از همه فلسفه و منطق ارسطو را نشانه گرفته بود  . بد  ین جهت که معتقد   
بود   ارسطو تجربه را وسیله تأیید   اصول و قواعد  ش قرارد  اد  ه است و د  ر طبیعیاتش به جای تجربه 
به استد  الالت منطقی پرد  اخته است. به همین د  لیل با صراحت می گوید   که منطق ارسطو 
چیزی جز اســتد  الالت بی حاصل نبود  ه که باعث عقیم شد  ن فلسفه طبیعی و علم شد  ه 
اســت و این انتقاد   را تا به آنجا می کشاند   که حتی مد  عی می شود   مابعد  الطبیعه ارسطو 

آیین مسیح را هم به تباهی کشاند  ه است.
حتی افالطون نیز از د  ید   انتقاد  گر او د  رامان نماند  . بیکن از افالطون خرد  ه می گیرد   
که »الهیات« را با »طبیعیات« آمیخته و حد  ومرز این د  و را نگه ند  اشته است و د  ر 

نتیجه هرد  و را به بیراهه کشاند  ه است.
د  ر رد   اند  یشه کلیسا چنین عنوان کرد   که »اگر انسان ذهن خود   را معطوف به ماد  ه کند   
د  ر حد  ود   آن کار می کند   و از حد  ود   ماد  ه تجاوز نمی نماید  «. وی معتقد   بود   که اد  راک 
ما از حقیقت تنها د  ر همان حد  ی است که مشاهد  ات ما اجازه می د  هد   و »خارج از 
حیطه مشاهد  ات« نه تنها نمی توانیم چیزی بد  انیم، شاید   اصوالً شایسته د  انستن 
آن نباشیم. از نظر او ذهن مسئول یافتن روابط د  ر ماد  ه به وسیله مشاهد  ه و 

تجربه است و میان علم و عمل و مشاهد  ه فرقی نیست. 
راهی که وی برای رســید  ن به بصیــرت و اد  راک بهتر از جهان پیرامون 
پیشنهاد   می کند   چنین است: »با کسب د  انش طبقه بند  ی ماد  ه بر اساس 
ارزش و اعتبار آن، ذهن خود   را از تزویر د  ور د  ار« و برای رسید  ن به این 
اد  راک باید   ذهن را از بت هایی که آن را احاطه کرد  ه اند   رها ســازیم.

هر اند  ازه که بیکن د  ر سیاســت جلوتر می رفت به اوج حکمت و 
فلســفه نیز نزد  یکتر می شد  . او مانند   گوته علمی که به عمل 
منتهی نشــود   را مســخره می کند  . »باید   د  انست که د  ر 
صحنه زند  گی بشــر فقط خد  ا و فرشتگان تماشاچی 
محض انــد  .« این تنبه جد  ید  ی بــود   که پایان مکتب 
مد  رسی )اسکوالستیک( را اعالم می کرد   و خاطرنشان 
می ساخت که د  یگر بین علم و عمل و مشاهد  ه فاصله 
نیســت. این تأکید   د  رباره تجربه و پرد  اختن به نتایج 

عملی صفت ممیزه فلسفه انگلیسی و مقد  مه پراگماتیسم است.

فرهنگ
ادب 11

و

ســرما به قد ری شد ید  بود  که روزنامه اطالعات تیتر می زند : »خد ایا برف بس است!!«. زمستان 
سال 50 که می رسد ، بسیاری حتی فکرش را هم نمی کرد ند  که قرار است د ر سراسر ایران شاهد  
بارش برف به ارتفاع 3 متر!! باشند . )حتی د ر برخی مناطق که برف به طور مد ام-نزد یک به 36 
ساعت- می بارید ه؛ ارتفاع برف به 6 متر!! نیز رسید ه بود (. د ر آن سال بیش از 200 روستا از روی 
نقشــه ایران برای همیشه پاک می شوند ! این روید اد  بد ون شک سخت ترین و مصیبت بارترین 
“بوران” د ر تاریخ نوشته شد ه بشر بود ه  است؛ و عنوان “سهمگین ترین تلفات بوران جهان” را به 

نام خود  ثبت کرد ه است.
روزنامه ها نوشتند : تونل امامزاد ه هاشم جاد ه هراز به علت بارش شد ید  برف بسته شد ه است.سرما 

باعث شد ه تا رجال سیاسی هم خانه نشین شوند .
امروز شــنبه 2 بهمن ماه 13۵۰ است : چند  روزی می شود  که بصورت پراکند ه بارش برف و از 
آن مهمتر سرمای نسبتا شد ید ی د ر نقاط کشور د ید ه می شود ، برای همین هم روزنامه اطالعات با 
تیتر “د یو سپید ” به استقبال اخبار روز گذشته رفته.به د ستور آموزش و پرورش وقت، 3 روز مد ارس 
تهران تعطیل می شــود ؛ د ر مازند ران 2 نفر به علت سرمای شد ید  جان باخته اند . د مای برخی از 
شهرها به شد ت افت کرد ه و د مای زنجان به 24 د رجه زیر صفر و د مای شهرکرد  نیز به 27 د رجه 

زیر صفر رسید ه است.
روز یکشــنبه 3 بهمن : روزنامه اطالعات با تیتر “خورشید  باید  طلوع کند ” از وضعیت بد  آب و 
هوا و رخد اد های تلخ روز گذشته می گوید .د ر تهران هم به علت سرمای شد ید  وضع بحرانی اعالم 

شد ه است 
چهارشنبه 6 بهمن ماه : ریزش بهمن روی ریل قطار گرگان-تهران باعث مسد ود  شد ن آن شد ه، 

د مای فیروزکوه نیز به شد ت افت کرد ه و به منفی 36 د رجه رسید .
یکشنبه 1۰ بهمن: خبرهای تلخی مخابره می شود ؛ د ر این روز اعالم شد  که تمام جاد ه های مهم 
کشور بسته شد ند  و بارش بی امان باران سبب طغیان کارون شد ه و همین موضوع باعث شد ه مارها 
به ساحل هجوم بیاورند ؛ وضعیت د ر حال وخامت است و گرگ ها که بد لیل سرما و نبود  غذا به شد ت 

گرسنه بود ند  د ر چالوس و آمل نیز به جان مرد م افتاد ه اند .
د وشــنبه 11 بهمن : خبر تکان د هند ه ای میرسد  که ســاکنان 30 د هکد ه 40 روز است که د ر 
محاصره برف قرار گرفته اند  و احتمال د ارد  همه اهالی این د هکد ه ها از بین رفته باشند . شد ت سرما و 
یخبند ان باعث شد ه تا هر فرد ی که اند کی توانایی د ارد  به کمک نیازمند ان و د ر راه ماند گان بشتابد ، و 
مانند  یک رانند ه کامیون فد اکار که بار ذغال سنگ حمل میکرد ه با مشاهد ه گیر افتاد ن بیش از 500 
نفر د ر یکی از جاد ه های کشور؛ بار خود  را آتش می زند  تا جان این افراد  د ر جاد ه ماند ه را نجات د هد .

سه شنبه 12 بهمن :وضع بد تر می شود ؛ خبر ها می گوید  د ر شهرستان ها همه چیز تعطیل شد ه 
است، بارش برف د ر تهران نیز شد ت پید ا کرد ه و باعث شد ه شمیران د ر اثر برف از تهران جد ا شود !! 

امروز خبر رسمی می گوید  که برخی از نقاط شاهد  برف به ارتفاع 6 متر بود ه اند !!
چهارشنبه 13 بهمن :د یگر مرد م شهر تهران شروع به انتقاد  از شهرد ار می کنند  و از وضع موجود  
گالیه و میخواهند  شهرد اری تهران برای مشکالت بر اثر بارش برف راه چاره ای بیند یشد  و شهرد ار 
هم پاســخ می هد  که این بارش برف بی ســابقه بود ه و تمام تالشش را خواهد  کرد  تا مشکالت را 

مرتفع کند .
یکشــنبه 1۷ بهمن: شهر زابل که یکی از منطق گرمسیر محسوب می شود  به د مای منفی 14 
د رجه ســانتیگراد  می رسد  و مشکالت عد ید ه ای را برای شهروند ان این شهر که به این آب و هوا 

آشنایی نیز ند ارند  فراهم می کند .
سه شنبه 19 بهمن : وضع کشور به شکل کامال بحرانی د ر می آید ، بطوریکه عد ه زیاد ی از شد ت 
سرما د ر شهر تبریز -آن هم د ر روز- بیهوش شد ه اند ؛ مرد م رشت هم که به شد ت احساس خطر 
کرد ه اند ، اقد ام به خواند ن نماز وحشــت می کنند ؛ د ر همین شهر حتی د یگر امکان د فن مرد گان 
نیز میسر نیست! و مرد گان را بایگانی می کنند  تا د ر فرصت مناسب بتوانند  آن ها را د فن کنند . د ر 

آذربایجان ارتباط 4500 روستا قطع شد ه است و راه آهن این استان نیز بسته می شود .
روز چهارشنبه 2۰ بهمن : اوج رخد اد های این ماجرای سهمگین است؛ د ر بسیاری از شهرها وضع 
فوق العاد ه اعالم شــد ه؛ بیش از 180 نفر د ر ارتفاعات گیالن ناپد ید  شد ند ؛ د ر سهند  یک قطار زیر 
برف ماند ه و احتمال کشته شد ن تمام مسافران آن بسیار زیاد  است؛ 7 نفر از سرمای شد ید  د ر تبریز 
خشک شد ند ؛ 40 خانوار د ر یکی از استان های شمالی کشور زیر بهمن مد فون شد ند  و جان سپرد ند ؛ 
مشکل تامین مایحتاج مرد م به شد ت نمود  پید ا کرد ه و حاال ذخیره آرد  د ر بسیاری از نقاط ایران به 
پایان رسید ه است و زنگ خطر قحطی نیز به صد ا د ر می آید ؛ بند ر پهلوی )انزلی( د ر تاریکی مطلق 
فرو رفته است؛ خبر رسید ه که 1۹ د هکد ه د ر چهارمحال و بختیاری نیز د ر محاصره شد ید  برف قرار 
گرفته اند ؛ 150 کامیون د ر مرز جلفا بد لیل بارش برف متوقف شد ند  و گیر افتاد ه اند ؛ تقریبا د ر تمام 

کشور 36 ساعت است که به صورت مد اوم برف می بارد .
پنج شنبه 21 بهمن : حکومت این فاجعه را باالخره جد ی می گیرد  و ستاد  امد اد  نخست وزیری 

تشکیل می د هد .
یکشنبه 24 بهمن :د مای هوا کم کم افزایش پید ا می کند  و این بوران شد ید  و سهمگین به کار 

خود  د ر کشور ما پایان می د هد ؛ اما حاال نوبت بیماری های پس از سرما هست که به سراغ مرد م 
برود  و د ر برخی از نقاط کشــور متاسفانه به د لیل آنفوالنزا و سرماخورد گی های شد ید  

برخی از هموطنان جان می سپارند .

برف و بوران

يک فنجان 
چاي د  ر 

طهران قد  يم

قهــوه قجری نوعی قهوه ی مخصــوص، آلود ه به 
ســمی کشــند ه، بود  که برخی قاجاریان برای  
کشتن پنهان و مرموز مخالفان خود  از آن استفاد ه 
می کرد ند  و با خوراند ن آن به شخص مخالف، وی 

را بی صد ا و مخفیانه ازبین می برد ند .
قهوه ی قجری را بیشــتر د ر مراسم خواستگاری 
استفاد ه می کرد ند  و د اماد  باید  یکی از فنجان ها را 
بر می د اشت و این تنها شانسش بود  . رسم و آیین 
مراســم ازد واج  خاند ان قجر بر این بود  که کسی 
کــه از خانواد ه ی قجر د ختر انتخاب می کند  د ر 
مراسم خواستگاری د ختری از این خاند ان یا باید  

بمیرد  و یا زند ه بماند  و خواســتگار اگر با انتخاب 
قهوه، د رســت انتخاب می کرد ، زند ه می ماند  و 
د اماد  خاند ان می شد . البته بعد ا د ر عالم سیاست 
و جنگ قد رت خاند ان قاجار برای حذف رقیب یا 
مخالف از این قهوه اســتفاد ه می کرد ند  . هرگونه 
تهد ید  سیاسی یا شگرد  مرگ آ رام و نابهنگام و یا 
حــذف رقیب با د و پیشــتهاد  سازشــکارانه و یا 
پذیرش مرگ را به خورد ن قهوه ی قجری تشبیه 
می کنند  و د ر مقابل آن کســی که نمی خواهد  
با جریاناتی که موافقش نیســت فــرا بخوانند  ، 
همچون خواستگاران د ختران قجری ، شانسش 

را باخورد ن قهوه ی قجری که د ر بین سیاسیون 
این اصطالح بیشتر رایج است امتحان میکند که به 
ویژه ناصرالد ین شاه و پسر او ظل السلطان )حاکم 
اصفهان( برای از ســر راه برد اشتن افراد  بانفود  به 
ایشان قهوه آلود ه به سیانور خوراند ه و به اصطالح 

اعد ام محفلی می کرد ند . 
کســی که قهوه آلود ه به سیانور را می آشامید  د چار 
تنگی نفس و پس از چند  د قیقه د چار ایســت قلبی 
می شــد . اگر کسی با علم به قصد ، د اوطلبانه قهوه را 
نمی نوشید  آنرا به زور به او میخوراند ند . شرط مهم این 
بود  که جنازه عالئم مشهود  از جمله زخم و کبود ی 
ند اشته باشد . تشخیص علت مرگ هم چند ان آسان 
نبود  زیرا پزشــکان ایرانی تازه به علم تشــریح آشنا 
شد ه بود ند  و تشریح بد ن متوفیات مسلمان به وسیله 

پزشکان خارجی و مسیحی هم عملی نبود . 
از کســانی که شهرت د ارد  با نوشید ن قهوه قجر، 
زحمت ســالطین قاجار را کم کرد ند  یکی میرزا 
محمد خان سپهساالر و د یگری میرزا حسین خان 
مشیرالد وله قزوینی سپهساالر د وم است )این د و 
با هم نســبتی ند اشتند ( ســومی هم حسینقلی 
خان ایلخانی بختیاری بود  که ظل السلطان پسر 
ناصرالد ین شاه د ر سال 12۹۹ ه.ق او را به اصفهان 
د عوت کرد . ناهار چرب و نرمی به او د اد  و سپس 
د ســتور د اد  یک فنجان قهوه برای او بیاورند  و د ر 
نهایت عد م نزاکت به او گفت: »خان، قهوه آخرت 

را بخور که این قهوه مراسم ختم توست«. 

خان بختیاری با حیرت پرســید . »برای چه؟« 
ظل السلطان گفت: »اعلیحضرت همایون »قبله 
عالم د ســتور د اد ه و مقــرر فرمود ه اند  و چاره ای 
ند ارید . حســینقلی خان که می د یــد  اگر قهوه 
نخورد  به زور به خورد ش خواهند  د اد ، آن فنجان 
را نوشــید  و لحظه ای بعد  د رگذشت و فراش ها 
بانگ برآورد ند  خد ا همه رفتگان را بیامرزد . بعد  
نزد  چهار پســرخانکه د ر اتاق مجاور کنار سفره 
غذا نشســته بود ند  رفتند  و گفتند  خد ا پد رتان 
را طلبید  و به آن د نیا رفت. بفرمایید  قهوه ختم 
ابوی را بنوشید  و برایشان فاتحه بخوانید ، پد رتان 
تصد ق خاکپای مبارک ملوکانه شــد ند . پسران 
حســینقلی خان که علی  قلی خان سرد ار اسعد  
بختیاری و اســفند یار خان )جد  ملکه ثریا( د ر 
میان آنان بود ند  مات و متحیر ماند ند  و به خیال 
اینکه قرار است آنها هم بمیرند  فنجان های قهوه 
را الجرعه نوشــید ند  اما آن فنجان ها پر از قهوه 
عاد ی بود  و زهر ند اشــت. البته وقتی هر چهار 
پسر فنجان ها را روی ســفره گذاشتند  فراشان 
زنجیرهــای ضخیمی آورد ند  و آنها را بســتند  و 
بالفاصله از قصر بیرون آورد ه روانه تهران کرد ند  

که مد تی د ر زند ان بود ند . 
ظل الســلطان عالقه زیاد ی به کشتن متمولین 
اصفهانی و نیز نوکران خود ش که د ر طول سال ها 
خد مت به او اســرار وی را د رمی یافتند  و د ر عین 
حال صاحب منــال گزافی می شــد ند  از طریق 
نوشــاند ن قهوه قجریه به آنان د اشــت. د ر سال 
1300 ه. ش نیز به د ســتور رضاخان سرد ار سپه 
وزیر جنگ، به د ســت اقبال السلطنه ماکویی د ر 

تبریز با خوراند ن قهوه قجر به قتل رسید .

بفرمایید  قهوه قجری

اند یشمند ی که تابوها را شکست
فرانسیس بیکن

د رنا ها را د یگر بر فراز هیچ آبی نخواهیم د ید ، حتی آب های د ریای 
چین! د یگر حتی نمی توانیم برایشــان د ستی تکان د هیم به بهانه 
خد ا حافظی!د ر پس مصیبت های پی د ر پی ای که مد تی اســت بر 
مرد م ســرزمینم نازل می شــود  گویا تحلیل و تعقلم آن قد ر،  فرو 
ریخته است که می خواهم د ل به رویا بسپارم و از این غصه یاد  آور 

کارتونی باشم به نام »خانواد ه د کتر ارنست«.
د لم می خواهد  همه سرنشینان کشتی سانچی د قایقی پس از وقوع 
حاد ثــه با قایق نجات گریخته و مثل »خانواد ه د کتر ارنســت« به 
جزیره ای د ورد ست رفته باشند . به د و  رد ست هایی فارغ از این همه 
غم و اند وه. د لم می خواهد  سرنشــینان کشــتی سانچی فقط زند ه 
باشند ، حتی اگر آتشی د ر آن جزیره خیالی روشن نکنند  و با د ود ش 
زند ه بود نشان را به ما نوید  ند هند . فقط د لم می خواهد  زند ه باشند .

د یگر تاب و تحمل ند ارم هر از چند گاهی د ر صبح اول وقت، اخبار 
محاصره هموطنانم د ر آتش، یا ذوب شــد ن آنها را بشنوم، آن هم 
برای روزهای زیاد ی که می د انم همه پا به پای آنها د لشان د ر غم و 
غصه می سوزد ، بی  آن که بتوان کاری برایشان انجام د اد . د یگر د لم 
نمی خواهد  جان باختن مرد م کشورم را د ر زلزله و سیالب بشنوم 
و کفش و کاله بپوشم و برای شمرد ن اجساد  چرتکه بیند ازم. د یگر 
د لم نمی خواهد ، خبر ســقوط هواپیما و بالگرد  د وستان د یرینم، 

عزیزان و همکارانم را بر صفحه کاغذ به تصویر کشــم و د ر انتظار 
پید ا شــد ن جعبه سیاه باشــم. تابه حال کد ام جعبه سیاهی بود ه 
که حالل مشکالت بعد ی شد ه اســت. د لم می خواهد  مرگ های 

جاد ه ای و تصاد فی را به فراموشی بسپارم. 
آن قد ر غصه د ارم که د یگر د لــم نمی خواهد  جوانان این آب وخاک 
به خاطر فقر و بیکاری بــه خیابان ها بریزند  و هد ف گلوله یا هد ف 
حماقت آشــوبگران و د شــمنان پید ا و پنهان قرار گیرند  و کشته 
شوند  یا خونی از بد نشــان جاری شود . د لم نمی خواهد  آنها د ر پی 
حق خواهی پشت میله های زند ان بنشینند  یا عطای خانواد ه، اقوام، 
مرد م و کشور را به لقایش ببخشند  و آواره سرزمین های د یگر شوند . 
د لم می خواهد  یک روز صبح وقتی روزنامه ها و تلگرامم را باز می کنم 
خبری از اختالس نشنوم. اخباری که هر د فعه مرا برای سازند گی و 
آباد انی کشوری که د وستش د ارم ناامید  تر از پیش می کند . بیشتر از 
این نمی توانم قهِر برف و باران را با این آب و خاک ببینم د رحالی که 
با چشمانی حسرت زد ه می بینم کشوری بیابانی، حاال هم کوه د ارد ، 
هم د ریا، هم جنگل و پس از این قرار اســت برف هایی را که ما د ر 

انتظار و حسرتش نشسته ایم د ر آن جا ببارد . 
حاال د یگر حتی نمی خواهم شایعات را هم بشنوم. شاید  زین پس 
د روازه گوش هایــم را بر این اخبار ببند م.مد ت مد ید ی اســت از 

بالیاِی آسمان و زمین و حاال د ریا، اند وه را رشتِه رشته با جانمان 
پیوند  می زنیم. به راستی ما و سرزمین ما را چه شد ه است؟/ عذرا 

فراهانی د ر شهروند  نوشت.

ما و سرزمین ما را چه شد ه!؟
جاد ه قد یم

»جاد ه قد یم« به کارگرد انی منیژه حکمت تحویل د بیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر 
شــد .منیژه حکمت پس از 8  سال فیلم ساخت/ زنی که به خانه نرسید ...»جاد ه قد یم« به کارگرد انی 
منیژه حکمت تحویل د بیرخانه ســی و ششمین جشــنواره ملی فیلم فجر شد . »جاد ه قد یم« که د ر 
سکوت خبری مقابل د وربین رفت این روزها آخرین مراحل آماد ه سازی را طی می کند  و برای نمایش 
د ر ســی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماد ه می شود .د ر خالصه د استان »جاد ه قد یم« با بازی 

مهتاب کرامتی و آتیال پسیانی آمد ه است: د ر آستانه سال نو مینو به خانه نمی رسد ...
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آمد  یم خانه نبود  ید  
علی اکبر دهخدا  

نسرین ظهیری
روی تابلو باالی سر د ر خانه د هخد ا نوشته اند  ؛ هنرستان جابربن حیان. د رهای بزرگ آبی نفتی حتی 
با سر و صد ای سنگ های کنار جوی خیابان ایرانشهر پایین تر از سمیه باز نمی شوند ، اما شیشه های 

شکسته و د یوارهای زخمی را د ر صورت بلند  شد ن روی پنجه می شود  د ید .
 ســاختمان تخلیه شد ه و آماد ه تخریب است. هنرستان را به یک خیابان آن طرف تر منتقل کرد ه اند . 
خیابان شهید  موسوی و این ساختمان بعد  از چهل سال عمر قرار است بازسازی شود  بی آنکه کسی از 
مغازه های اطراف و محله بد اند  که د هخد ای بزرگ روزی از کنار همین خیابان رد  می شد  و باد  خنکی 
از د رون باغ پر د رخت به مشامش می رسید  و غرق د ر عطر سیب و گالبی آرزو می کرد  روزی صاحب 
این باغ 2500 متری شود . آرزوی د هخد ا بعد  از نگاشتن امثال الحکم برآورد ه می شود  و د ولت بابت این 
کتاب چهارد ه هزارتومان پرد اخت می کند  و خانه باغی را متعلق به پروین السلطنه بود  مرحوم د هخد ا 
می خرد  و همه خواهر و براد ر ها و اقوام نزد یکش را آن جا ساکن می کند  . خانه ای با 32 اتاق و هفت 
حوض و د رختان انبوه گالبی ،ســیب و انار . حاال د ر بزرگ بســته است و سراید ار حاضر نیست د رباره 

تخلیه مد رسه توضیح چند انی بد هد  اما می د اند  که این جا قباًل خانه د هخد ا بود  و حاال مد رسه است.
آقای ناظم هنرستان جابربن حیان که به یک خیابان آن طرف تر نقل مکان کرد ه است روایت د یگری 
از سرگذشت جابربن حیان رو می کند :« این جا خانه اصلی د هخد ا نبود  و باغ ییالقی ایشان محسوب 
می شد . بعد  از فوت مرحوم د هخد ا فرد ی بود ه به نام عزیزی . بعد  هم که د رخت ها را کند ه اند  و جایش 
د بستانی ساخته اند  به نام د هخد ا . بعد  ها نام د هخد ا را برد اشته اند  و کرد ه اند  د بیرستان امیر فضلی . سال 
شسصت هم به هنرستان جابربن حیان تبد یل شد ه است. د ر این خانه فقط خد متکاراند هخد ا زند گی د ائم 
د اشته اند .« اطالعات آقای ناظم با گفته های د ختر خواند ه د هخد ا جور د ر نمی آید  و البته با گفته های 
شاگرد ان استاد  که تعریف می کنند  چگونه د ر یکی از همین اتاق ها فیش روی فیش می گذاشتند  و 
د سته جمعی لغتنامه را آماد ه می کرد ند . بچه های هنرستان گنگ و گیج با شنید ن نام د هخد ا سر تکان 
می د هند  که نه، نمی د انند  که هنرستانشــان قباًل خانه مرد ی بود  که سرگذشتش را توی کتاب های 

اد بیات حفظ می کنند  و به سئوال امتحانی د ر مورد  اشعارش پاسخ می د هند  .
 نگهبان هنرستان اما ماجرا را تایید  می کند  و برای اطالعات بیشتر می رویم به اتاق آقای ناظم. آقای 
ناظم اما چند ان با یاد آوری ماجرای خانه استاد  به د انش آموزان موافق نیست. جر و بحث باال می گیرد  اما 
آقای ناظم روی حرفش پافشاری می کند :« چه اهمیتی د ارد  که این جایی که بچه ها د رس می خوانند  
قباًل خانه چه کسی بود ه ،مخصوصاً وقتی که آن خانه و باغ اولیه را خراب  و چهل سال پیش به جایش 
مد رســه د رست کرد ه باشند . مثاًل همین جای جد ید  ما قباًل سفارت یونان بود ه و بعد  هم ژاند ارمری و 
حتی ممکن است کسان د یگری این جا ساکن بود ه باشند . ما باید  به بچه های مرد م توضیح بد هیم و 

سرگذشت د بیرستان جد ید  را برایشان تعریف کنیم که چه بشود ؟ 
به نظر من که هیچ ضرورتی ند ارد .« »ولی د بیرستانی که شما کنترل می کرد ید  با سفارت یونان فرق 
می کرد . این جا خانه د هخد ا است . همین د هخد ایی که بچه ها د ر کتاب های اد بیات د ر مورد ش می 

خوانند . د هخد ایی که صاحب لغتنامه است. »
ناظم اما سر حرفش می ایستد :« این مسائل شاید  برای شما خبرنگارها جالب باشد  برای من معلم و بچه 
های هنرستان اصاًل جالب نیست . من می گویم آن خانه را خراب کرد ه اند  و این کالس ها بعد  از فوت 
مرحوم د هخد ا د رست شد ه اند . شما هی د ر مورد  نوستالژی حرف بزن . این کالس هایی که قرار است 
تخریب و بازســازی کنند  فقط زمینش متعلق به د هخد ا بود ه و خانه اش را خراب کرد ند  و د بیرســتان 
ساختند  و اسمش را گذاشتند  د هخد ا ،یا همان هایی که اسم د هخد ا را برد اشتند  و کرد ند  امیرفضلی یا 

اسم امیرفضلی را کرد ند  جابربن حیان.« نفیسی د رباره اولین خانه د هخد ا د ر تهران می گوید :
روبروی خانه پد ری من د ر کوچه ناظم االطبا د ر میان خیابان اکباتان که آن روزها خیابان پستخانه می 
گفتند  و خیابان امیرکبیر امروز که خیابان چراغ برق می گفتند  خانه متوسطی بود  که اجاره می د اد ند  . 
د ر آن جا فرود  آمد  و به زود ی پد رم را طبیب معالج خود  قرار د اد  و گاه گاهی د ر خانه ما د ید ه می شد . 
آشنایی من با د هخد ا از آن جا شروع شد  اما هنگامی که برخی از د روس مد رسه سیاسی آن زمان را به 
من د اد ند   و او رئیس آن مد رسه بود  رابطه نزد یک با وی را به هم زد م. کم کم رفت وآمد  من با مرحوم 
د هخد ا بسیار شد  . د ر آن زمان شروع کرد ه بود  به تالیف و تد وین امثال و حکم معروف خود . هر هفته 

روزهای پنجشنبه اول شب چند  نفر از ما د ر خانه او جمع می شد یم .
 د ر آن زمان خانه ای د ر خیابان خانقاه د ر زاویه کوچه ظهیراالسالم کرایه کرد ه بود . د ر خانه د ر هشتی 
کوچکی باز می شــد  و د ر د ست راست هشــتی اتاق نشیمن او بود  که پله باال می رفت و سه د ر رو به 
حیاط د اشت. عباس اقبال آشتیانی و رشید  یاسمی و عبد الحسین هژیر و آقایان نصراهلل فلسفی و مجتبی 
مینوی و من مد ت ها ی مد ید  د ر همان خانه گرد  می آمد یم و سه چهار ساعت او ل شب را با او بود یم.

آقا جون که رفت ،خانه را خراب کرد ند 

هنوز هم به د هخد ا می گوید  آقاجون. فروغ د هخد ا د ختر خواند ه د هخد ا ست که از د و سالگی د ر کنار 
د هخد ا بزرگ شد ه و خاطرات غریبی از خانه باغ د ر ذهنش باقی ماند ه است. او د لخور است. همین چند  
وقت پیش خاطرات بسیاری را گرد  آوری و د ر یک جلسه سخنرانی آن ها را قرائت کرد ه است اما بعد  از 
مد تی همه حرف هایش د ر کتابی چاپ شد ه بد ون این که نامی از او برد ه شود  یا به گفته هایش استناد  
شــود . خود ش امید وار است که با وجود  کهولت خاطرات خانه د هخد ا را جمع آوری و به صورت کتابی 
منتشر کند  . فروغ د هخد ا که صاحب چهار فرزند  است د ر بیشتر عکس های د هخد ا حضور پررنگی د ر 

کنار او د ارد  و قلمی را که د هخد ا با آن لغتنامه را نگاشته به موسسه د هخد ا اهد ا کرد ه است. 
از خانه د هخد ا چه خاطراتی برایتان  ماند ه ؟

د و ساله بود م که وارد  آن خانه بزرگ شد م. خانه باغی که توی خیابان ایرانشهر بود  . این خانه را آقاجون 
با چهارد ه هزار تومانی که از حق التالیف امثال و حکم گرفته بود  خرید . بعد  همه فامیل را آورد ند  آن جا 
ســاکن کرد ند . 32 اتاق د اشــت و هفت حوض. ظاهراً به خاطر این که من مد ام لب حوض ها بازی می 

کرد م کف حوض را آورد ند  باال تا توی آب خفه نشوم. 
ماجرای گرو رفتن خانه چه بود ؟ 

آقا جون خانه را گرو می گذاشتند  و با پول گرویی برای اهالی محل قند  و شکر و زغال می خرید ند . برای 
آن هایی که مستحق بود ند . باالخره روزی رسید  که پول گرو و پول خانه با هم یکی شد  و قرار شد  خانه 
را از آقاجون بگیرند . مرحوم مصد ق رفت توی مجلس و گفت:« ایم چه کاری است می کنید  با مرد ی 
که برای شما یک عمر زحمت کشید ه ؟ و با کمک او قرار شد  آقاجون تا آخر عمر د ر همان خانه زند گی 
کند  و بعد  از مرگ او هم آمد ند  و خانه را با آن اتاق های قشنگ و د یوارهای کاشیکاری خراب کرد ند  و 

جایش د بستان ساختند  با این همه خانواد ه ای که د ر این خانه زند گی می کرد ند .
مرحوم د هخد ا به حد  کافی آرامش برای نوشتن لغتنامه د اشتند ؟

همه پنجره ها را پنبه گذاشته بود ند  . صد ای هیچ کس بلند  نمی شد  . من د ه سال بعد  از ازد واج هم د ر 
این خانه زند گی کرد م . مرحوم د هخد ا آد م عجیبی بود  که مثلثش را د ر زند گی ام ند ید م. روزی شانزد ه 
ساعت کار می کرد . اهالی خانه بسیار مراقب این موضوع بود ند  که مزاحم ایشان نشوند  . حالت غریبی 

د اشتند  و همه از او حساب می برد ند . 
پاتوق د هخد ا د ر تهران کجا بود ؟

آقاجون از این خانه باغ کمتر بیرون می آمد ند . بیشــتر د وستانشــان می آمد ند  و د ر کار تهیه لغتنامه 
مشارکت د اشتند . هفت هشت نفر از شاگرد انش هم که د ر این خانه از صبح تا شب مشغول تهیه لغتنامه 
بود ند ،همه را روی کاغذ می نوشتند  و چند ین بار مرحوم د هخد ا تصحیح می کرد  و بر می گرد اند  و آن 
ها از اول مطالب را مرور می کرد ند  . به علت همین د قت بود  که وصیت کرد ه بود  هر کس می خواهد  از 

این لغتنامه ایراد ی بگیرد  برود  خود ش یک لغتنامه جد ید  بنویسد .

عنوان:  این خیابان سرعت گیر ند ارد 
موضوع :  د اســتان های فارسی قرن 
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سال انتشار:  13۹5
تعد اد  صفحات:  151

قیمت:  125,000 ریال
معرفی کتاب

رمان این خیابان ســرعت گیر ند ارد ، 
رمانی اســت اجتماعی که اواســط 
تابستان امســال توسط نشر مرکز به 
بازار کتاب آمد . د استان، روایت تقابل 
فرد یتی اســت عاصــی و چهارچوب 
شــکن با جامعه به ظاهر شــهری و 
مد رن اما د ر باطــن د ارای نمود های 

جامعه ای سنت زد ه. آنچه که این رمان را از سایر رمان های زنانه حال حاضر متمایز می کند ، 
پرهیز از زنانه نویسی های مرسوم و پرد اخت تازه ی شخصیتی کنش مند  د ر بستری از خرد ه 
روایت هاست.شــهره، راوِی زِن د استان از همان نخستین بند های رمان این تقابل را د ر واگویه 

های د رونی خود  به نمایش می گذارد :
»د ر کالن شــهر ما زنی پید ا نمی شــود  که د ند ه های د وزاری را مثل من با لذت عوض کند  یا 
د خلش که پر شد  خوشی بزند  زیر د لش و ویرش بگیرد  آینه بنز پارک شد ه ی بغل خیابان را 
ببوســد . یا سر ظهر و سر چراغ که راهی می شود  خانه شیشه های تاکسی اش را باال بکشد  و 
ولوم استریو را تا اند  سرسام بلند  کند  تا کوفتگی کت و کولش د ر برود . د ر کالن شهر ما زن ها 
محتاط رانند گی می کنند  و نمی د انند  چه کیفی د ارد  شنید ن ناله موتور وقت د ند ه ی معکوس... 

د ر کالن شهر ما زن ها یک د ند ه می شناسند . د ند ه ی ُمرد ه.«
د ر پشت جلد  کتاب می خوانید 

»مخاطب این حرف ها د یوار بود  یا ســینی چای یا تلویزیون یا... پد ر عاد ت د اشــت حرفش را 
خیره به جایی غیر از چشم مخاطبش بزند . اصوال اشیاء را انتخاب می کرد  چون زبان پاسخ گویی 
ند اشتند . از پاسخ شنید ن بیزار بود . از پرگویی بیزار بود . ماد ر اما مثل ظرفی که زیر چک چک 
ســماور می گذارند ، به ظهر نرسید ه پر می شــود  از حرف. پد ر که برمی گشت از سر کار ناهار 
و چایــی اش را می د اد  و د ر همین حین زبانش هم کار می کرد . همه می د انســتیم ماد ر فقط 
گوش های پد ر را الیق شــنید ن حرف هاش می د اند . همه می د انســتیم وقتی پد ر زل می زند  

به تلویزیون و می گوید : صد اشه ببرین، یعنی ماد ر خفه شود . یعنی پد ر ظرفیتش پر است...« 

 آد  م های  خوشبخت 
کتاب می خوانند   و قهوه می خورند  

د  وهفته نامه اقتصاد  ی-   فرهنگی
سال چهارم- شماره 49 - نیمه دوم دی 1396 

ترقی اقتصاد  ی د  ر 1۵۰ کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد  د  ، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید  .

کافه کتاب 

کافهداستان

آشورا 1 جای مرد ن سگ های پیر بود . جای عشق بازی مرغابی ها بود . جای پرت کرد ن بچه گربه هایی 
بود  که خواب را به مرد م حرام کرد ه بود ند .آشورا جای بازی ما بود .اوایل بهار یا اواخر پاییز که آسمان را 

ابر سیاهی می پوشاند ، بابام از میان اتاق می نالید  که :«- خد ایا غضبت را از ما د ور کن.«
ولی خد ا به حرف بابام گوش نمی کرد . ســیل می آمد . خشمگین می شد . می شست و می رفت. کف 
به لب می آورد . پل های چوبی را می برد . زورش به خانه های باالی شــهر که از ســنگ و آجر ساخته 
شــد ه بود ند ، نمی رسید  . اما به ما که می رسید ، تمام د ق د لش را خالی می کرد .د یوارها را با النه های 
گنجشــکش می برد . ســیل تا توی اتاقمان می آمد .خانه ی مامثل میهمانان ناخواند ه می مانست. به 
پستوها و صند وق خانه ها هم سر می کشید  و کتابهای د عای بابام را خیس می کرد . زباله ها را د ر آشورا 
می ریختند . از باالی شهر همین طور که پایین می آمد ، بارش را می آورد  تا به د ر خانه ی ما می رسید . 
همه ی بارش را روی گرد ه ی ما خالی می کرد . ســیل پلهای چوبی را خراب می کرد . پل های سنگی 
تکان نمی خورد ند .تا پل ها د رست بشوند ، ما همیشه د یر به مد رسه می رسید یم و چوب می خورد یم.
سیل که می نشست، آشورا مثل اول مهربان می شد  بخشند ه می شد  .بعد  از سیل می رفتیم توی ماسه 
ها را که سیاه بود ند  می گشتیم پول پید ا می کرد یم قاشق و بطری شکسته پید ا می کرد یم. یک بار هم 
یک د کان عینک ســازی را آب از وســط شهر برد ه بود  و ما چند  تا چشم عاریه هم پید ا کرد یم. شیشه 
ی د اخل ماسه ها د ست و پایمان را می برید . آهسته می آمد یم و خاکستر تون های حمام را که کنار 
آشــورا خالی می کرد ند ، روی زخممان می پاشید یم.آهســته می رفتیم و از خانه ، نان می د زد ید یم و 
می گذاشتیم لیفه ی شلوارمان تا ننه غافلگیرمان نکند . وقتی که از اتاق بیرون می آمد یم ، د ستهامان را 
آزد انه تکان می د اد یم که یعنی چیزی نبرد ه ایم. ولی خود مان را تکان نمی د اد یم که مباد ا نان بیافتد .ننه 
اگر می د ید  با چنگول میان رانهامان را کبود  می کرد . می نالید  و سر خود  را به د یوار می زد . می نشست 
گوشــه اتاق . ننه که ما را پکر و مظلوم گوشــه ی د یوار می د ید ، د لش می سوخت . می زد  زیر گریه و 

می گفت:«- روله آخر چرا اذیتم می کنین .
 آخه شب جواب اون تون و چی بد م؟«ما هم با ننه می زد یم زیر گریه.هروقت بچه ای از بچه های کوچه 
مان می مرد ، ننه تا چند  روز نفرینمان نمی کرد  حتی ما را می بوسید ، بغلمان می کرد  و قربان صد قه 
مان می رفت. اما با اولین لقمه نانی که از میان د یگ بر می د اشتیم، نفرین و ناله هایش شروع می شد .از 
ذغالد ان تخم مرغ می د زد ید م ، می آورد یم، و می گذاشتیم زیر خاکسترهای د اغ تون حمام تا می پخت. 
گاهی هم تخم مرغ از زیر خاکستر ها می ترکید  و خاکسترها را به چشم و حلقمان می کرد . اگر گیرمان 

می آمد ، به و چغند ر هم زیر خاکستر ها می گذاشتیم و پخته و نپخته از همد یگر می قاپید یم. 
ســیل که می نشست ، کاغذ ســیاههایی را که از میان کوچه ها جمع کرد ه بود یم ، وسط اتاق خیس 
می انباشــتیم و آتش می زد یم. د ر را می بســتیم تا اتاق خشــک و گرم شــود  . بعد  می رفتیم پیش 
همسایه های طبقه ی باال که آب نمی گرفتشان. نان و هرچه که د اشتیم روی هم می ریختیم و با هم 
می خورد یم. بابام می نشست پیش بابای آنها که حمال بود  و هر د و از بیکاری و روزگار حرف می زد ند . 
بابام منقل آنها را بغل می کرد . مرتب خلط سینه اش را میان خاکسترهای حاشیه ی منقل می اند اخت 
و رویش را با خاکستر می پوشاند .برای خواب می رفتیم پایین و کاغذ سوخته ها را بیرون می آورد یم و 

روی زمین گرم می خوابید یم. بعضی وقتها اتاق خراب می شد . 
ســقفش پایین می آمد  این جور وقت ها، تا چند  روز د ر کوچه های د و طرف لب آشورا د نبال اتاق می 
گشتیم. سیل تمام می شد . آشورا زند گی را از سر می گرفت. د وباره سگهای پیر گوشه و کنار جان می 
د اد ند . بچه ها و پیرمرد ها و پیرزن ها با کیسه های بزرگی که به گرد نشان آویخته بود ند   ، د نبال روزی، 
ماسه های سیاه را زیر و رو می کرد ند  گونی های پر از بچه گربه روی زباله ها خالی می شد ند  تا ما د وباره 
آنها را به خانه مان ببریم.هر غروب شفی کور  نی اش را زیر بغل می زد  و به خانه اش می رفت و آشورا 

را سوت و کور و تنها می گذاشت.

خانه ی ما   
علی اشرف د  رویشیان

عارف قزوینی د  ر بهمن 125۹ هجری قمری د  ر قزوین متولد   شد  . 
پد  رش »مالهاد  ی وکیل« بود  .

 عــارف صرف و نحو عربی و فارســی را د  ر قزوین فرا گرفت. خط 
شکسته و نستعلیق را بسیار خوب می نوشت. موسیقی را نزد   »حاج 
صاد  ق خرازی« فرا گرفت. مد  ّتی به اصرار پد  ر د  ر پای منبر »میرزا 
حســین واعظ« یکی از وعاظ قزوین، به نوحــه خوانی پرد  اخت و 
عمامه می بســت ولی پس از مرگ پد  ر عمامه را برد  اشــت و ترک 

روضه خوانی کرد  .
عارف د  ر 17 ســالگی به د  ختری به نام »خانم باال« عشق و عالقه 
پید  ا کرد   و با او د  ر پنهان ازد  واج کرد  . )تصنیف د  ید  م صنمی ... را د  ر 
وصف ایشان سرود  .( فشارهای خانواد  ه د  ختر پس از این که مطلع 
گرد  ید  ند   زیاد   شد   و عارف به ناچار به رشت رفت و پس از بازگشت با 
وجود   عشق بسیار آن د  ختر را طالق د  اد   و تا آخر عمر ازد  واج نکرد  .
عارف د  ر سال 1316ه.ق به تهران آمد  ، چون صد  ای خوشی د  اشت 
با شــاهزاد  گان قاجار آشنا شــد  . مظفر الد  ّین شاه خواست او را د  ر 
رد  یف فراش خلوت ها د  رآورد   اما عارف به قزوین بازگشت.د  ر سال 
1323 د  ر زمان آغاز 23 سالگی عارف زمزمه مشروطیت بلند   گشته 
بود  ، عارف نیز با غزل های خود   به موفقّیت مشروطیت کمک کرد  . 
ایرج میرزا شاعر طنز سرای معروف، منظومه عارف نامه را د  ر هجو 

وی سرود  ه  است.
د  ر ســال 1335 یکی از د  وســتان عارف به نام »عبد  الرحیم خان« 
خود  کشــی کرد   و عــارف بر اثر این به جنون مبتال شــد   و »نظام 
الّسلطنه مافی« او را برای مد  اوا به بغد  اد   برد  . پس از چند  ی با شروع 
جنگ جهانی اول همراه نظام الّســلطنه به اســتانبول رفت. وی از 
این سفر پشیمان شد   و د  ر ســال 1337 ه.ق به تهران بازگشت و 
کنسرت با شکوهی ترتیب د  اد  .د  ر هنگام مرگ »کلنل محّمد   تقی 
خان پسیان« د  ر سال 1340 ه.ق د  ر تشییع جنازه او شرکت نمود   و 
به مسببین این حاد  ثه ناسزا گفت. هنگامی که خواستند   سر کلنل 

را روی توپ بگذارند  ، عارف فریاد   بر آورد  :
این سر که نشان سر پرستی ست                      
                  امروز رها ز قید   هستی ست

با د  ید  ه عبرتش ببینید   
              کاین عاقبت وطن پرستی ست

عشق و رسوایی عارف!
 مالقات های افتخار الســلطنه و عارف د  ر 
مجالس بزمی  صورت می گیرد   که شــوهر 
افتخار الســلطنه »نظام السلطان«، د  وست 
صمیمــی  عــارف آن را بر پــا می کرد  ه و 
به قولی خود  ش به د  ســت خود   تیشــه به 
ریشــه ی زند  گــی اش می زنــد   و الحق و 
االنصاف عارف هم حق د  وستی را به کمال 

و تمام اد  ا می کند  ! 
د  ر همان بزم های سه نفره، نه تنها با ایما و 
اشاره و شعر های پرشور عاشقانه د  ل همسر 

د  وست صمیمی اش را از راه به د  ر می برد  ، بلکه خود  ش هم آنچنان 
د  لباخته می شود   که آرزو می کند   جای نظام السلطان باشد  . بطوریکه 
د  ر یک تصنیف فریاد   می زند   که«اگر عارف، نظام السطان شود  ، چه 

میشه؟«. 
کم کم نظام الســلطان از این شــعرها و آن نگاه هــا و آه ها، پی به 
عمــق فاجعه می برد   و می فهمد   که چه آتشــی روشــن کرد  ه اما 
برنامه های بزم همچنان بر اثر مکر زنانه ی افتخار الســلطنه اد  امه 
می یابد  . نظام الســلطان ناچار بود   د  ر این بزم های سه نفره شرکت 
کند   اما جــرأت نمی کرد   حتا برای قضــای حاجت هم لحظه ای 
مجلــس را ترک کند  . تا اینکه یک شــب هر چه مقاومت می کند   
فاید  ه ای نمی بخشــد   و ناچار می شود   که برای چند   لحظه ای برود   
و زود   برگرد  د  . اما هنگام بازگشــت با آنچه که نباید  ، روبرو می شود   

و و د  وست عزیز و همسر زیبایش را د  ر حالتی نامناسب می بیند  .
 البته نظام الســلطان چیزی به روی خود   نمی آورد   و با خونسرد  ی 
مجلس بزم آن شب را بی آنکه خم به ابرو بیاورد  ، به پایان می رساند  . 
به این ترتیب بزم های ســه نفره برچید  ه می شــود  ، اما عارف از این 
عشق د  ست بر نمی د  ارد   و مرتب تصنیف های عاشقانه به اسم افتخار 
السلطنه می سراید  . این تصنیف ها به گوش زن و شوهر می رسد   و زن 

را د  ل شیفته تر و شوهر را خشمگین تر می کند  . 
افتخار السلطنه که د  یگر د  ر مقابل این عشق طاقت ند  اشت، یک روز 
با احتیاط به همسر می گوید   که چون عارف وضع زند  گی اش خوب 
نیست، یک شب او را د  عوت کند   و به رسم صله به او مقد  اری کمک 
برساند  . نظام الســلطان که د  ل پر د  رد  ی از د  وست ناجوانمرد   خود   
د  ارد  ، اینجا د  یگر رگ غیرتش بــه جوش می آید   و می گوید   »الزم 
به د  لسوزی شما نیست، آن صله هایی که شما می خواهید   به عارف 

بد  هید  ، او از زنان زیبای د  یگر می گیرد  !
«عــارف قزوینی به خاطر همین د لد اد گی، تصنیف زیبای »افتخار 

آفاق« را به نام وی می سراید : 
افتخار همه آفاقی و منظور منی 

      شمع جمع همه عشاق به هر انجمنی
ز چه رو شیشه ی د ل می شکنی

           تیشه بر ریشه ی جان از چه زنی؟
سیم اند ام ولی سنگ د لی 

            سست پیمانی و پیمان شکنی ...
تبعید  و مرگ

عــارف د ر ســال 1305 ه .ش بــه د عوت 
د وستی به بروجرد  رفت تا شرح احوال د وره 
آزاد ی خواهی را بنویسد . اما از بروجرد  بر اثر 
حاد ثه ای ناخوشــایند  )مسموم کرد ن یکی 
از ســگ های وی و شایعاتی مبنی بر د فن 
جســد  سگ د ر یک امامزاد ه( خارج شد ه و 
به اراک پناه بــرد . د ر اراک هم او را راحت 
نگذاشتند . سپس بیماریش شد ت گرفت و 
حنجره اش گرفتــه، از خواند ن بازماند  و از 

معالجه ناتوان شد .ســرانجام عارف د ر ســال 1307 جهت معالجه 
نــزد  د کتر بد یع به همد ان رفت و برای همیشــه د ر آنجا ماند . د ر 
ســال 1308 عارف سر مکاتبه با زرتشتیان هند  را باز کرد  و برخی 

پژوهش های خود  را برای»سرد ین شاه پارسی« به هند  فرستاد .
 زرتشــتیان او را به هند  د عوت کرد ند ، اّما جــواب رد ّ د اد  و د یری 
نگذشــت که از کرد ه خود  پشــیمان شــد .عارف د ر همد ان بیمار 
رنج د ید ه و مأیــوس بود  و از همه به جز اند ک د وســتانی یک د ل و 

صمیمی کناره گرفت و انسان ها را شیطان و د روغگو می نامید . 
بد بینی، سوءظن، واکنش های عصبی و پرخاشگرانه که با حساسیت 
و صد اقت بســیار د رآمیخته بود  اســاس شخصیت و مواجهه عارف 
با د یگران را شــکل می د هد ؛ هم از این روســت که د وســتی ها و 
د شمنی های عارف گذرا و متزلزل است و موجبات انزوا و مرد م گریزی 
او از یک ســو و آزرد گی و کد ورت د وستانش از سوی د یگر را فراهم 
می آورد .عــارف باقیماند ه  عمر را د ر خانــه ای اجاره ای د ر یک قلعه 
کوچک د ر د ّره«مراد  بیک« با یک کلفت به صورت تبعید ی و خود  
خواســته سکونت گزید ، د ر حالی که د ارایی او سه سگ و د و د ست 
لباس کهنه بود . او د ر سال های پایانی با فقر د ست به گریبان بود  و 
اگر چه د وستان د ور و نزد یک به او کمک می کرد ند ، این امر به روح 
آزاد ه شاعر لطمه می زد  و او را شرمند ه می ساخت.سر انجام د ر روز 
یک شنبه یکم بهمن 1312 خورشید ی د ر حالی که عارف 54 سال 
د اشــت، مرگ زود  رس به سراغش آمد . جیران، کلفتش که او را به 
عقــد  خویش د ر آورد ه بود ، حکایت کرد ه که عارف د ر آخرین د م از 
او خواست که وی را نزد یک پنجره ببرد  تا آفتاب و آسمان میهن را 

ببیند  و او پس از د ید ن آفتاب چنین خواند :
ستایش مر آن ایزد  تابناک 

                                     که پاک آمد م پاک رفتم به خاک
سپس به بستر باز گشت و لحظاتی بعد  جان سپرد  و د ر کنار آرامگاه 

بو علی سینا د ر همد ان د ر خاک آرمید .

عارف قزوینی 


