
سرمقاله
از عقالنیت تا توسعه یافتگی

در مورد مکتب هاي  تحول در شخصيت ايراني تحت عنوان »عقالنيت و توسعه 
يافتگي ايران« بحث هاي متفاوتي وجود دارد.بطور کلي مفهوم توسعه يافتگي  
به معناي توجه فراگير به علم و عقالنيت، صنعتي شدن، توجه به سياست 
خارجي مدافع اقتصاد ملي، نخبه پروري ،مسئوليت پذيري مردم ،کوچک شدن 
وپاسخگويي دولت  و عوامل مختلف به تناسب الگوهاي فرهنگي  و تاريخي  
هر کشور قابل تعريف است.  در کشورهاي توسعه يافته  گسترش بسترهاي 
اجتماعي ،توجه به  نخبه گان  وايجاد تشکل هاي سياسي نقش به سزايي در  
افزايش سطح آگاهي مردم در گزينش ها ،ايجاد فضاي گفتگوي آزاد و نقدهاي 
معقول رسانه اي  در کنار  ايجاد تشکل هاي حزبي ,رقابتي و انتخابات آزاد دارد 
که دولت را به شفافيت و  پاسخگويي به مردم وادار مي کند. در حالي که در 
ايران  و ديگر کشورهاي  توسعه نيافته به دليل فقدان تشکل هاي حزبي و عدم 
توجه به شايسته ساالري  و ورود بهترين ها و با سوادترين ها در حوزه هاي 
مديريت و تصميم گيري هاي کالن هيچگونه نشانه اي از عقالنيت مبتني بر 
مسئوليت پذيري  و ملي گرايي  وجود نداشته  که ماحصل آن  نظام اقتصادي 
رانتي و عدم تمايل به ارتباطات شفاف تکنولوژيکي و مديريتي با کشورهاي 
توسعه يافته و بي توجهي به  سياست هاي سرمايه گذاري خارجي و ايجاد 
شرايط قابل اتکا و با ثبات اقتصادي است. چين يکي از الگوهاي موفق جهان 
سوم است که  با استفاده ازاجماع فکري  نخبه گان  در تصميم گيري ها و 
مواجه با شرايط داخلي و جهاني  توانست به  پيشرفت هاي چشمگير  اقتصادي 
و افزايش اميد به زندگي دست يابد و به عنوان قطب مهم اقتصادي آسيا 

شناخته شود. هرچند به تنهايي انتخاب نخبه گرايي به عنوان استراتژي توسعه 
عامل موفقيت نيست و تابع شرايطي است که در همه کشورهاي توسعه نيافته 
فراهم نيست، اما توجه به شايسته ساالري و نخبه گرايي مي تواند پيامدهاي  
مهم ديگري داشته باشد . اولين اصل توجه به نهادهاي تصميم گيرنده و 
مديريتي در بدنه دستگاههاي اجرايي و دولتي است . اينکه تصميم سازان 
چگونه فکر مي کنند ؟ تا چه اندازه به جامعه و کشور  تعلق خاطر دارند ؟ و 
توسط چه مناسباتي وارد کار اجرايي شده اند؟ بسيار مهم است. مسلماً آدم 
خوب بودن و يا توان مند بودن دو مساله قابل توجه است  که بايد مردم در 
گزينش دولت مردان با توجه به منافع خود و جامعه  توجه کنند.بنابراين  در 
کشورهايي که انتخابات آزاد و احزاب سياسي مستقل وجود ندارد ، توجه به 
شايسته ساالري در توسعه يافتگي کشور دخيل است .از طرفي عقالنيت يکي 
ديگر از عوامل مهم در سطوح اجرايي و مديريتي است که ارتباط مستقيم با 
توسعه يافتگي دارد. ايران در دو قرن اخير در سطح مديريتي و روشنفکري 
دچار  »عدم تشخيص موقعيت و وضعيت« بوده که خود  زمينه ساز بسياري از 
مشکالت  توسعه اي ناشي از روحيه ايده آل گراي ايرانيان  است . منطقي فکر 
نکردن و هيجاني بودن يکي از عوامل مهم رفتارهاي ايده آل گرايانه در فرهنگ 
استبداد زده ما ايرانيان است .بنابراين تا ساختارهاي شخصيتي و فرهنگي 
تغيير نکند ساختارهاي اقتصادي و سياسي  متحول نخواهد شد. در کشورهاي 
توسعه يافته ساختارهاي اقتصادي و سياسي،شخصيت و فرهنگ را تحت تاثير 
تغييرات مدرن قرار داده  است در حالي که در ايران در طول دو قرن اخير فقط  
ساختارهاي اجتماعي و سياسي بدور از قوانين حقوق بشر  مرتباً دستخوش 
تغيير بوده و ساختارهاي  شخصيتي همچنان سنتي باقيمانده است.به اعتقاد 
جامعه شناسان اين که ايراني ها يکديگر را قبول ندارند و براي هم احترام قائل 

نيستند ؛همديگر را تخريب مي کنند ... ادامه در صفحه 2

کارشناس اقتصادی
منوچهر فخرزاد    

مدیرمسئول
حورا خاکدامن

بهمعيشتايرانيان
توجهويژهدولـت

 16مطالبه اساسي فعاالن اقتصادي از دولت دوازدهم  

فرصتي تازه براي دولت یازدهم
اين است  از دولت يازدهم  انتظار ما 
که در فرصت جديد که در اختيارش 
بخش  با  را  فاصله  قرارگرفته، 
در  بايد  دولت  کند.  کمتر  خصوصي 
خصوصي  بخش  به  را  ميدان  عمل 
مردم نهاد  حرکت هاي  به  تا  بسپارد 
سرعت  با  و  بپوشانيم  عمل  جامه 
اجتماعي،  مسئوليت هاي  بيشتري 
را  مردمي  حرکت هاي  و  خيريه ها 
دولت ها  که  است  مهم  کنيم.   دنبال 
نيرويي که  بپذيرند.  اقتصاد  نيروي مولد و محرک  به عنوان  را  بخش خصوصي 
مي تواند بدنه اقتصاد را به حرکت دربياورد و  اشتغال و رفاه ايجاد کند. در اين 
روي  از گذشته  بيش  مي تواند  و  تقويت شده  بخش خصوصي  که  است  شرايط 
مسئوليت اجتماعي مانور بدهد. دولت بايد بخش خصوصي را يار و همراه خودش 
با تقويت آن عالوه بر رفاه اقتصادي، بخش بزرگي از مسائل  بداند. بخشي که 
اجتماعي هم حل شدني است. بخش خصوصي که درگير روزمرگي و فکر حيات 

فردايش است نمي تواند به مسئوليت اجتماعي عمل کند. 
من معتقدم که دولت يازدهم با توجه به گرفتاري هاي به جامانده از گذشته درمجموع 
عملکرد خوبي داشته است اما يک نکته مهم اين بود که اين دولت نبايد انتظارات مردم 
را باال مي برد. از ارديبهشت ماه سال 94 صحبت از شکوفايي اقتصادي و بهبود محيط 
کسب وکار و کاهش تورم بود. اين مسائل درنهايت انتظاراتي را در مردم ايجاد کرد و 

زماني که به اين انتظارات پاسخ داده نشد، دولت متهم به اين شد که وعده هايي داده اما 
به آن عمل نکرده است. بااين وجود معتقدم که درمجموع دولت يازدهم کارنامه اقتصادي 
قابل قبولي داشته است. اين دولت توانست از سقوط پرشتاب اقتصاد جلوگيري کند، 
شرايط را به ثبات برساند هرچند نتوانست رونق الزم را به اقتصاد برگرداند به اين دليل 

که دستش در خيلي جاها بسته بود. 
اميدواريم اين دولت در دوره دوازدهم شجاعانه تر و قوي تر عمل کند و بخش خصوصي 
را بيش از گذشته از خودش بداند. به حمايت جدي تر دولت از بخش خصوصي 
براي تحقق اهداف مربوط به اشتغال نياز داريم. اشتغال، افزايش قدرت خريد مردم 
و جلوگيري از فقر از مهم ترين دغدغه هاي دولت است. دولت بايد در ادامه استاندارد 
مصرف را باال ببرد. بنگاه ها و بخش هاي مولد اقتصاد را از رکود نسبي خارج کند. 
معتقدم اگر دولت يازدهم با فرضيه خروج از رکود وارد نشده بود، شهرک هاي صنعتي 
ما وضعيت بسيار بدتري پيدا مي کردند اما اين به اين معنا نيست که شرايط امروز 

مطلوب است. 
دولت بايد در ادامه کار به دو پارامتر بها بدهد. اول به جوان هاي تحصيل کرده که باوجود 
نگراني از معيشت، اشتغال و ازدواج تا پاسي از شب براي دولت روحاني تبليغ کردند 
و بزرگ ساالن را تهييج کردند که رأي بدهند و اگر نبود تبليغ آن ها شايد خيلي از 
بزرگ ترها به اينکه يک ساعت از يک روزشان را براي رأي دادن پاي صندوق بروند، 

راضي نمي شدند. 
پارامتر دوم، بخش خصوصي است. درصد بااليي از بخش خصوصي غير مرتبط و غير 
وابسته بايد بيشتر موردحمايت قرار بگيرد. اميدوار رئيس جمهور متوجه اين نکته باشد 

که دين خودش را به  اين دو گروه بدهد.
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نگاهي به کنشگري سیاسي بخش خصوصي

 
سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
دیدگاهدیدگاه

پايـــان ماراتـــن دوازدهميـــن دوره انتخابـــات 
رياســـت جمهـــوري؛ موضوعـــي کـــه بـــراي 
زمينـــه  در  بويـــژه  مختلـــف  کشـــورهاي 
همکاريهـــاي اقتصـــادي مـــورد توجـــه اســـت 
ــادي  ــاالن اقتصـ ــز فعـ ــا نيـ ــور مـ و در کشـ
و معامله گـــران بورســـي از ايـــن موضـــوع 

ــتند .  ــتثناء نيسـ اسـ
ــات رياســـت  ــي انتخابـ ــر حواشـ ــاال ديگـ    حـ
ـــت و روزي  ـــيده اس ـــان رس ـــه پاي ـــوري ب جمه
ـــراي کشـــور در حـــال رقـــم  ـــو ب ـــو و روزگاري ن ن
ـــادي  ـــن اقتص ـــردم و فعالي ـــت و م ـــوردن اس خ
ـــازه  ـــردان و وزراي ت ـــه دولتم ـــد ک ـــار دارن انتظ
ـــل  ـــان عم ـــده و وعيدهايش ـــه وع ـــس آن، ب نف
ـــادي  ـــنگين اقتص ـــود س ـــه رک ـــه ب ـــورم ک ـــخت ت ـــفت و س ـــرل س ـــس از کنت ـــد و پ کنن
ـــت  ـــان اس ـــه دستش ـــم ب ـــاز ه ـــدان ب ـــوي و مي ـــه گ ـــال دوم ک ـــار س ـــاال در چه ـــد ح انجامي

ـــد .  ـــان بياورن ـــه ارمغ ـــور ب ـــاد کش ـــراي اقتص ـــق را ب رون
بـــر ايـــن اســـاس بنظـــر مي رســـد يکـــي از مولفه هـــاي اصلـــي اثرگـــذار بـــر اقتصـــاد 
ـــازار  ـــر تحقـــق شـــعار اقتصـــاد مقاومتـــي، ب ـــق اقتصـــادي و از همـــه مهمت ـــز رون کشـــور و ني
ـــه دوش  ـــي بنگاههـــاي اقتصـــادي و صنايـــع را ب ـــار اصلـــي تاميـــن مال ســـرمايه باشـــد کـــه ب

مي کشـــد . 
ـــن  ـــت از اي ـــار ســـال گذشـــته حکاي ـــازار ســـرمايه در چه ـــت ب ـــه وضعي ـــي ب ـــن رو نگاه از اي
ـــترک  ـــر مش ـــد« تيت ـــت امي ـــال 92، »بازگش ـــات س ـــه انتخاب ـــد در بحبوه ـــر چن ـــه ه دارد ک
ـــا  ـــود ام ـــوري ب ـــن دوره رياســـت جمه ـــات يازدهمي ـــتانه انتخاب ـــانه ها در آس بســـياري از رس
ـــت  ـــداده اس ـــهام رخ ن ـــازار س ـــاد و ب ـــراي اقتص ـــي ب ـــاق خاص ـــته اتف ـــال گذش ـــار س در چه
ـــه در  ـــورد توج ـــاي م ـــي از بازاره ـــوان يک ـــه عن ـــهام ب ـــازار س ـــز ب ـــال ني ـــرات امس و در مناظ
ـــت و موضـــوع  ـــرار نگرف ـــات ق ـــاي انتخاب ـــورد توجـــه نامزده ـــا، م ـــاي پيشـــروي دني اقتصاده

ـــود .  ـــا نب ـــاي نامزده ـــث و برنامه ه بح
ـــدون  ـــده و ب ـــخص ش ـــور مش ـــور کش ـــس جمه ـــن رئي ـــاال دوازدهمي ـــير، ح ـــن تفاس ـــا اي ب
ـــور  ـــهام کش ـــازار س ـــاد و ب ـــردم، اقتص ـــه م ـــن دغدغ ـــادي مهمتري ـــات اقتص ـــک موضوع ش
ـــور  ـــس جمه ـــد رئي ـــر مي رس ـــن رو بنظ ـــت. از اي ـــاي آن اس ـــام نم ـــه تم ـــوان آئين ـــه عن ب
ـــاده  ـــاد از ج ـــود اقتص ـــراي بهب ـــود را ب ـــات خ ـــد توجه ـــش باي ـــم و وزراي اقتصادي دوازده

ـــد .  ـــوف کنن ـــورس معط ب
ـــع  ـــام و رف ـــاد برج ـــراي مف ـــه اج ـــره ب ـــاي مذاک ـــزام طرف ه ـــام و الت ـــن پيشـــبرد برج بنابراي
تحريم هـــا انتظـــاري اســـت کـــه از دولتمـــردان دوازدهـــم در راســـتاي بهبـــود شـــرايط 
سياســـي و اقتصـــادي کشـــور و در پـــس آن بـــازار ســـرمايه و برداشـــتن ريســـک هاي 

ـــي رود .  ـــورس م ـــراي ب ـــي از آن ب ناش
ـــالهاي دور و  ـــکالت س ـــر مش ـــور از ديگ ـــاد کش ـــت در اقتص ـــهم نف ـــش س ـــن افزاي همچني
ـــد  ـــر مي رس ـــه بنظ ـــت ک ـــابرجام اس ـــرايط پس ـــژه در ش ـــور بوي ـــاد کش ـــي اقتص ـــز کنون ني
ـــاي  ـــت بج ـــه مي بايس ـــن مقول ـــهام از اي ـــازار س ـــاد و ب ـــت اقتص ـــري مثب ـــراي تاثيرپذي ب
خـــام فروشـــي بـــه دنبـــال فـــرآوري محصـــوالت نفتـــي و جايگزينـــي آن در صـــادرات 
ـــم و  ـــرف کني ـــي ص ـــاي عمران ـــز در پروژه ه ـــت را ني ـــروش نف ـــل از ف ـــيم و ارز حاص باش
ـــات  ـــن اقدام ـــا اي ـــر، ب ـــن منظ ـــم و از اي ـــاري بکاهي ـــاي ج ـــردن آن در هزينه ه ـــه ک از هزين
ـــت .  ـــد داش ـــور امي ـــهام در کش ـــازار س ـــي آن ب ـــاد و در پ ـــبي اقتص ـــق نس ـــه رون ـــوان ب مي ت
ـــازار ســـرمايه  از ســـوي ديگـــر نکتـــه بســـيار مهـــم و قابـــل تاکيـــد و نيـــز انتظـــار اقتصـــاد و ب
ـــداوم  ـــه ت ـــرا ک ـــت؛ چ ـــاد اس ـــه اقتص ـــق ب ـــود و بازگشـــت رون ـــع رک ـــم، رف ـــت دوازده از دول
ـــود  ـــر خ ـــت تاثي ـــز تح ـــورس را ني ـــالت ب ـــته معام ـــال گذش ـــد س ـــادي در چن ـــود اقتص رک
قـــرار داده و بخشـــهاي مختلـــف بويـــژه توليـــد را بـــا چالـــش مواجـــه کـــرده اســـت و 
ـــاد و  ـــروج اقتص ـــال خ ـــه ح ـــري ب ـــوري فک ـــت جمه ـــد رياس ـــد در دور جدي ـــردان باي دولتم

ـــد .  ـــود کنن ـــهام از رک ـــازار س ب
ـــي  ـــه موضوعات ـــته از جمل ـــاي گذش ـــالها و ماهه ـــز در س ـــي ني ـــود بانک ـــرخ س ـــش ن کاه
ـــه در  ـــرا ک ـــد، چ ـــم باش ـــور مه ـــرمايه کش ـــازار س ـــاد و ب ـــراي اقتص ـــد ب ـــه مي توان ـــوده ک ب
ـــد  ـــز باي ـــا ني ـــه بنگاهه ـــده ب ـــه ش ـــهيالت ارائ ـــره تس ـــي، به ـــود بانک ـــرخ س ـــش ن ـــي کاه پ
ـــن موضـــع کاهـــش قيمـــت تمـــام شـــده توليـــدات بنگاههـــا  کاهـــش پيـــدا مي کنـــد کـــه اي
ـــز  ـــر ني ـــن نظ ـــه از اي ـــراه دارد ک ـــه هم ـــورس را ب ـــع و ب ـــبي صناي ـــق نس ـــي آن رون و در پ
ـــره  ـــش به ـــرط کاه ـــش ش ـــا پي ـــي را ب ـــود بانک ـــرخ س ـــش ن ـــد کاه ـــم باي ـــت دوازده دول

ـــد .  ـــرار ده ـــود ق ـــرلوحه کار خ ـــع س ـــه صناي تســـهيالت ب
ـــود کـــه در چهـــار ســـال گذشـــته  از نگاهـــي ديگـــر تـــک نرخـــي شـــدن ارز نيـــز وعـــده اي ب
ـــار  ـــرمايه انتظ ـــازار س ـــران ب ـــادي و معامله گ ـــن اقتص ـــاال فعالي ـــيد و ح ـــرانجام نرس ـــه س ب
ـــف  ـــن تکلي ـــر تعيي ـــالوه ب ـــا ع ـــود ت ـــر ش ـــواب تعبي ـــن خ ـــم اي ـــت دوازده ـــد در دول دارن
ـــي  ـــک نرخ ـــا ت ـــوالت، ب ـــادرات محص ـــه و ص ـــواد اولي ـــراي واردات م ـــا ب ـــع و بنگاهه صناي
ـــور  ـــورس کش ـــاد و ب ـــه اقتص ـــي ب ـــرمايه خارج ـــي ورود س ـــع اصل ـــي از موان ـــدن ارز يک ش

ـــود .  ـــته ش برداش
ـــد  ـــر ارز چن ـــالوه ب ـــور ع ـــاد کش ـــه اقتص ـــي ب ـــرمايه گذاري خارج ـــه ورود س ـــن ک ـــالوه اي بع
ـــات  ـــارف و الزام ـــاختارهاي نامتع ـــي، س ـــع قانون ـــون موان ـــري همچ ـــکالت ديگ ـــي مش نرخ
ـــه  ـــوط ب ـــائل مرب ـــک، مس ـــوک و بان ـــوزه صک ـــژه در ح ـــا بوي ـــوص ضمانته ـــده در خص پيچي
ـــاد  ـــادي و ايج ـــد اقتص ـــن ک ـــکالت گرفت ـــور، مش ـــارج کش ـــل و خ ـــه داخ ـــوه ب ـــال وج انتق
ـــانات  ـــفارتخانه ها، نوس ـــدا و س ـــور مب ـــمي کش ـــناد رس ـــر اس ـــت در دفات ـــراز هوي ـــکان اح ام
ـــدان  ـــاد، فق ـــدازه اقتص ـــودن ان ـــک ب ـــا، کوچ ـــاي روز دني ـــه زبانه ـــلط ب ـــنايي و تس ارز، آش
ـــود دارد  ـــش روي خ ـــاد را پي ـــت از اقتص ـــاالي دول ـــهم ب ـــي و س ـــتانداردهاي بين الملل اس

ـــود .  ـــکالت ش ـــن مش ـــل اي ـــال ح ـــري بح ـــد فک ـــت جدي ـــد در دول ـــه باي ک
ـــي  ـــوان يک ـــه عن ـــته ب ـــالهاي گذش ـــز در س ـــاد ني ـــت در اقتص ـــت دول ـــر دخال ـــوي ديگ از س
ـــوده اســـت کـــه  ـــازار ســـرمايه مطـــرح ب ـــه ب ـــف کشـــور از جمل از آســـيبهاي بازارهـــاي مختل
ـــا و  ـــادي پوي ـــتن اقتص ـــا داش ـــده ت ـــب ش ـــح موج ـــازي صحي ـــراي خصوصي س ـــدم اج ع
ـــم در اجـــراي  ـــت يازده ـــد دول ـــر چن ـــق دور از دســـترس باشـــد و ه ـــازار ســـرمايه اي پررون ب
ـــت دوازدهـــم  سياســـت خصوصـــي ســـازي کارنامـــه موفقـــي از خـــود بجـــاي نگذاشـــت، دول
ـــر  ـــورس کشـــور کم ـــود شـــرايط اقتصـــادي و ب ـــت بهب ـــد جه ـــش رو باي ـــار ســـال پي در چه
ـــت اقتصـــاد  ـــدد و مالکيـــت و مديري ـــودن ببن ـــاي دولتـــي ب ـــراي دل کنـــدن از مزاي همـــت ب

ـــپارد .  ـــردم بس ـــه بخـــش خصوصـــي و م را ب
ـــع  ـــات و موان ـــهام، ابهام ـــازار س ـــاد و ب ـــي اقتص ـــاي کنون ـــي از معماه ـــن، يک ـــر اي ـــزون ب اف
ـــنگ آهني  ـــگاهي و س ـــع پااليش ـــه صناي ـــا از جمل ـــع و بنگاهه ـــر راه صناي ـــر س ـــود ب موج
اســـت کـــه از زمســـتان ســـال 92 بـــا تغييـــر در نـــرخ خـــوراک پتروشـــيمي ها و نـــرخ 
ـــن  ـــر اي ـــه دارد و ب ـــروز ادام ـــه ام ـــا ب ـــورده و ت ـــد خ ـــا کلي ـــنگ آهني ه ـــه س ـــره مالکان به
اســـاس دولـــت جديـــد و وزراي اقتصاديـــش بايـــد هـــر چـــه زودتـــر تکليـــف صنايـــع 
ـــاد  ـــا اقتص ـــد ت ـــخص کن ـــات مش ـــن موضوع ـــوص اي ـــري در خص ـــا تصميم گي ـــف را ب مختل
و بـــازار ســـرمايه کشـــور بـــا از بيـــن رفتـــن ايـــن ابهامـــات بـــا تکليـــف مشـــخص تري 

ـــرود .  ـــش ب پي
ـــت  ـــورس جه ـــود را از ب ـــي خ ـــد حمايتهاي ـــم باي ـــت دوازده ـــه دول ـــن ک ـــالوه اي ـــه ع ب
تبديـــل شـــدن بـــه شـــاهراه تاميـــن مالـــي صنايـــع و شـــرکتها افزايـــش دهـــد و از 
ـــي ماننـــد حجـــم مبنـــا و  ـــي چـــون محدوديت هـــاي معامالت ســـوي ديگـــر موضوعات
ـــع  ـــه توزي ـــوط ب ـــکالت مرب ـــرکت ها، مش ـــناور آزاد ش ـــهام ش ـــزان س ـــان، مي ـــه نوس دامن
ســـود تقســـيمي، نداشـــتن ترجمـــان بين المللـــي از صورتهـــاي مالـــي و اطالعـــات 
ـــه اي  ـــاالر شيش ـــت در ت ـــن دول ـــم در اي ـــت ه ـــن دس ـــمار از اي ـــواردي بيش ـــرکتها و م ش
ـــار ســـال  ـــازار ســـهام کشـــور در چه ـــه ب ـــدار ب ـــق پاي ـــايد رون ـــا ش حـــل و فصـــل شـــود ت

ـــردد .  ـــده بازگ آين
ـــت  ـــن دوره رياس ـــات دوازدهمي ـــف انتخاب ـــاال تکلي ـــي ح ـــت در حال ـــد گف ـــوع باي در مجم
ـــروز  ـــه ام ـــه و مطالب ـــن دغدغ ـــاد مهمتري ـــه اقتص ـــت ک ـــده اس ـــخص ش ـــوري مش جمه
ـــروج  ـــراي خ ـــد ب ـــم باي ـــت دوازده ـــه دول ـــري ک ـــر تدابي ـــالوه ب ـــن رو ع ـــت. از اي ـــور اس کش
ـــت  ـــاي دول ـــر برنامه ه ـــز منتظ ـــهام ني ـــازار س ـــن ب ـــد، فعالي ـــاذ کن ـــود اتخ ـــاد از رک اقتص
ـــورس در  ـــگ ب ـــش پررن ـــق روشـــهايي چـــون نق ـــر اســـاس آن از طري ـــا ب ـــد هســـتند ت جدي

ـــود .  ـــت ش ـــهام تقوي ـــازار س ـــگاه ب ـــاله، جاي ـــج س ـــه پن ـــاالنه و برنام ـــاي س بودجه  ه
ـــه  ـــد ک ـــاب کن ـــادي انتخ ـــراي وزارت اقتص ـــه اي را ب ـــد گزين ـــور باي ـــن رييس جمه همچني
ـــازاري محـــوري در اقتصـــاد  ـــوان ب ـــه عن ـــورس ب ـــه ب ـــرمايه، ب ـــازار س ـــناخت ب ـــر ش ـــالوه ب ع
ـــاد  ـــات اقتص ـــا راه نج ـــه تنه ـــد ک ـــته باش ـــراف داش ـــوع اش ـــن موض ـــر اي ـــاد و ب ـــور اعتق کش
ـــعار  ـــق ش ـــي و تحق ـــد داخل ـــوان و تولي ـــر ت ـــاد ب ـــه و اعتم ـــي تکي ـــرايط کنون ـــور از ش کش

»اقتصـــاد مقاومتـــي« اســـت . 

بهبود اقتصاد از جاده بورس
انتخاب روحاني چه تاثیري بر بازار سرمایه خواهد داشت؟ 16مطالبه اساسي فعاالن اقتصادي از دولت دوازدهم  

ترقـي اقتصـادي : اگرچـه ايـن انتخـاب موجبـات اميـدواري قشـر 
کثيـري از مـردم و فعـاالن بخـش خصوصي را بـه همراه داشـت، اما از 
آن سـو کار را بـراي دولـت آينـده سـخت تر کـرده اسـت؛ چراکه قطعا 
مطالبات و خواسـته ها نسـبت به 4سـال گذشـته افزايش خواهد يافت. 
امـا از ميـان تمـام انتظـارات و خواسـته هاي مطـرح شـده، آنچـه مهم 
اسـت اينکـه اقتصـاد و رونـد فعاليت هـاي اقتصـادي در دولـت جديـد 
بـه کـدام سـمت و سـو خواهـد رفت؟ پرسشـي کـه فعـاالن اقتصادي 
در پاسـخ بـه آن بـر لـزوم ايجـاد برنامه ريـزي اقتصـادي بلندمـدت از 
سـوي دولـت دوازدهـم و تکميـل کارهـاي ناتمـام اقتصادي گذشـته، 
تاکيـد دارنـد. زيـرا آنهـا معتقدنـد ايـن اقدامـات بايد شـکل عملياتي 

بـه خـود بگيرد . 

فعـاالن بخـش خصوصي در عيـن حال، مطالباتي از دولـت آينده دارند 
کـه بارهـا نيـز بـه آنها اشـاره کرده انـد، امـا در شـرايط کنوني بيشـتر 
مصمـم هسـتند کـه دولـت روحاني بـه خواسـته هاي آنهـا جامه عمل 
بپوشـاند. فعـاالن اقتصـادي  بـه بيـان 16 مطالبـه مهـم و اساسـي از 
دولـت آتـي پرداختنـد کـه شـامل مـواردي چـون »1- ترميـم کابينه 
دولـت 2- تدويـن برنامـه جامـع بـراي مبـارزه با فسـاد اقتصـادي 3- 
تعامـل بـا دنيـا بـراي خـروج اقتصـاد از بن بسـت 4- تعيين تکليـف 
محـدوده اختيارات دولـت در امور اقتصادي 5- سياسـت هاي حمايتي 
بـراي تخصيـص بهينـه منابـع و تعيين تکليـف يارانه ها 6- آزادسـازي 
اقتصـادي و رفـع موانـع کسـب وکار 7- اصـالح نظـام بانکـي 8- ايجاد 
فضـاي رقابتـي بـراي حضور بيشـتر بخش خصوصـي 9- تـداوم ثبات 
و آرامـش در بازارهـا 10- رفـع موانـع سـرمايه گذاري بـراي ترغيـب 
سـرمايه گذاران خارجـي بـراي ورود بـه ايـران 11- ثبـات نـرخ ارز و 
حرکت به سـمت يکسان سـازي نـرخ ارز 12- مقررات زدايي و تسـهيل 
محيـط کسـب وکار 13- افزايش شـفافيت در اقتصاد و گـردش آزادانه 
اطالعـات 14- تقسـيم و واگـذاري امـور بـه افـراد کاردان 15- گام 
برداشـتن در مسـير توسـعه محيط زيسـت و مقابلـه بـا بحـران کم آبي 
16- توجـه ويـژه به معيشـت مردم و برنامه هاي اشـتغال زا در کشـور« 

را دربـر مي گيـرد.

امـا علي رغم مطالبات خواسـته شـده فعـاالن اقتصـادي، کارويژه مهم 
دولـت دوازدهـم در ايـن دوره چهـار سـاله پيـش رو بايـد معطـوف به 
اقتصـاد و معيشـت ايرانياني باشـد که خود را اليـق زندگي بهتري مي 
دانند و اين احسـاس نيز بدون ترديد بيراه نيسـت . بررسـي ها نشـان 
مـي دهـد دو سـر بحراني کـه دولت دوازدهـم بايد براي حـل آن چاره 
بينديشـد بـه تـازه واردان و خـارج شـدگان از بـازار کار بـر مـي گردد 
. بـه ايجـاد شـغل و حـل بحـران صنـدوق هـاي بازنشسـتگي . در اين 
ميـان اجـراي برنامـه هايـي چون يکسـان سـازي نـرخ ارز و همچنين 
پيگيـري مفـاد پيـش بينـي شـده در برنامـه اقتصـاد مقاومتـي نيـز 
ضـرورت دارد.4خواسـته مهمـی که فعـاالن اقتصـادي معتقدند دولت 
بايـد در سـر فصـل اقدامـات خود قـرار دهد به شـرح ذيل مي باشـد : 

اشتغال
بـه نظر مي رسـد يکـي از مهمتريـن اولويت هـاي دولت دوازدهـم ،بايد 
معطـوف بـه برنامه ريزي براي ايجاد شـغل باشـد . ايران با نـرخ دو رقمي 

بيـکاري روبروسـت و ايـن بدان معناسـت که بيـش از 3 ميليـون و 300 
هـزار نفـر از يافتـن کار مناسـب در بـازار کار ايـران بازمانده اند. از سـوي 
ديگـر برخـي گزارش ها بر طوالني شـدن دوره بيکاري يعني فاصله ورود 
بـه بـازار کار تا يافتن کار مناسـب داللـت دارد . به هـر روي اگر جمعيت 
دانشـجويان در حـال تحصيـل را نيز در نظر بگيريم مشـخص مي شـود 
ايران در شـرايط کنوني به بيش از يک ميليون شـغل در سـال نياز دارد 
و ايجـاد ايـن تعـداد شـغل نيز البتـه به معنـي از ميان رفتن بيـکاري در 
فضـاي کنوني اقتصاد نيسـت بلکـه بدتر شـدن وضعيت را مهـار کرده و 

موجبـات بهبـود ايـن وضعيت را فراهـم مي کند  .
 بـر ايـن اسـاس بـه نظـر مـي رسـد ايجـاد اشـتغال يکـي از مهمترين 
اولويـت هـاي جامعـه اي اسـت کـه سـن جوينـدگان کار در آن رو به 
افزايـش اسـت و اتفاقا نـرخ بيکاري فشـاري را به صنـدوق هاي تامين 

اجتماعـي و بازنشسـتگي نيـز وارد مـي کند  .
 معيشت

معيشـت هـر چنـد حلقه گمشـده اقتصـاد ايران نيسـت و عـدم مانور 
کانديداهـا بـر مسـاله تورم خود نشـان مـي داد که حفظ قـدرت خريد 
در چهـار سـال گذشـته اتفـاق افتـاده اسـت امـا با ايـن حال مانـور بر 
مسـاله يارانه شـايد در حوزه اي به مسـاله معيشـت بازگردد . معيشت 
در ايران مسـاله مهمي اسـت . آنچه در سـال هاي 1391 و 1392 در 
ايـران رخ داد سـبب شـد سـفره بخش عمـده از از جمعيت ايـران آب 
بـرود و هميـن مسـاله خود گواهي اسـت بـر نگراني ها در ايـن حوزه  .

 وزيـر راه و شهرسـازي بارهـا دربـاره وضعيـت نابسـامان 19 ميليـون 
بـد مسـکن در ايـران هشـدار داده اسـت . ايـن افـراد کـه از منظـر 
استانداردسـازي در واحدهـاي مسـکوني مناسـبي زندگـي نمـي کنند 
مـي تواننـد در حـوزه معيشـت نيز بـا مشـکالت بغرنجي روبرو باشـند 
کـه البتـه هسـتند و هميـن امر خـود گواهي اسـت بر ضـرورت برنامه 
ريـزي بـراي برخورداري حداقلـي تمامي جمعيت از انچـه حق زندگي 

خوانـده مي شـود  .
 اصالح نظام بانکي

 اصـالح نظـام بانکـي ضـروري اسـت . ايـن امـر را نـه مقامـات دولـت 
يازدهـم تکذيـب مي کند و نـه رقبـاي انتخاباتـي در دوازدهمين دوره 
رياسـت جمهـوري . تمامـي کارشناسـان نيـز بـر ايـن عقيـده انـد که 
اصـالح نظـام بانکـي ضرورتـي انکارناپذير اسـت . بانک هـاي ايراني به 
دليـل مشـکالتي کـه در داخل دارنـد ، از برقراري رابطه بـا نظام بانکي 
بيـن المللـي بازمانـده اند و هميـن امر خود گـواه آن اسـت که اصالح 
ايـن سـاختار هم بـراي برقـراري رابطه بانک هـاي ايرانـي و خارجي و 
هـم بـراي هدايـت نقدينگـي بانک ها بـه سـمت توليد و فعـال کردن 

اقتصـاد مولد ضرورتـي انکارناپذير اسـت  .
 توجه ویژه به صندوق هاي بازنشستگي

صنـدوق هاي بازنشسـتگي بحران فـرداي ايران هسـتند . صندوق هاي 
بازنشسـتگي در مجمـوع 250 هـزار ميليـارد تومـان دارايـي  دارنـد اما 
نکتـه اينجاسـت کـه 165 هزار ميليـارد تومـان از اين دارايـي را طلب 
صندوق هـا از دولـت شـامل مي شـود کـه اگـر اين ميـزان بـه پرتفوي 
موجـود اضافـه شـود امـکان افزايـش سـرمايه گذاري ها و درآمدزايـي 

نسـبت به گذشـته وجـود دارد .
 پيـش از ايـن حجـت اهلل ميرزايـي ، معاون اقتصـادي و برنامه ريـزي وزير 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعي در خصوص وضعيت مطالبـات صندوق هاي 
بازنشسـتگي گفته بود : بسـياري از بنگاه هاي واگذار شده به صندوق هاي 
بازنشسـتگي در قالـب رد ديـون بوده اسـت.  بنگاه هاي واگذار شـده اغلب 
زيـان ده بـوده و بسـياري از آنـان نيـز در زنجيـره فعاليت هـاي صندوق ها 
نبوده انـد و ايـن داليل موجب شـد تا وضعيت صندوق ها نامسـاعد باشـد. 
در سـال هاي گذشـته بـه دليل عدم وجـود بخش خصوصي قـوي امکان 
واگـذاري بنگاه هـا بـه ايـن بخـش وجود نداشـت و عـالوه بـر آن به علت 

رکـود، امکان عرضـه آنان نيز فراهم نشـد .

و   حاکميت  بدنه  در  خصوصي  بخش  حضور  ريشه هاي 
مشروطه  دوره  در  اول  مجلس  به  سياسي  فعاليت هاي 
تجار  نماينده  و  اصناف  که   زماني  يعني  بازمي گردد 
سهميه حضور در مجلس را داشت. اين نوع سهميه بندي 
بر اساس وزن اجتماعي گروه هاي مختلف شکل گرفته بود 
و بعد از مدتي برهم خورد. اين اتفاق هرچند موردانتقاد 
قرار گرفت اما پس ازآن ديگر داير نشد و از مجلس سوم 
به بعد، فعاالن اقتصادي در انتخابات به طور آزاد شرکت 
در  مي شدند.  انتخاب  مردم  رأي  اساس  بر  و  مي کردند 
اين دوره به اين دليل که بازرگانان از طبقات خوش نام 

اجتماعي بودند، با اقبال مردم مواجه مي شدند . 
در  اقتصادي  فعاالن  رضاشاه،  دولت  استقرار  از  پس 
زيادي در شوراهاي محلي داشتند. در مجلس شورا، چهره  فعاليت مي کردند و نقش  نهادهاي مختلف 

شاخصي  که از منافع تجار در قوه مقننه حمايت مي کرد عبدالحسين نيک پور بود . 
بسياري از قوانيني که براي اتاق بازرگاني،اتاق صنايع و ادغام شده آن ها در سال 48 وضع شد ناشي از 
تالش نمايندگان بخش خصوصي در مجلس بود. در بسياري از انتخابات بر اساس اسناد و شواهد تاريخي 
موجود، اتاق بازرگاني به طور علني از برخي نمايندگان حمايت مي کرد که بيشتر آن ها صاحبان صنايع 
بودند. آقايان الجوردي و رضايي از اين جمله اند. عالوه بر اين اتاق از سياستمداران مدافع حقوق تجارت 

هم حمايت مي کرد   . 
اين وضعيت تا پيش از انقالب ادامه داشت. اينکه نماينده از اتاق بود يا نه فرقي نمي کرد. اتاق بازرگاني از 
سياستمداري که مدافع منافع بخش خصوصي بود حمايت مي کرد. پس از انقالب اتاق ترکيب دولتي تري 
پيدا کرد و انتظار اين بود که اين اشخاص از منافع اتاق بيشتر حمايت کنند. براي مثال افرادي مثل اسحاق 
جهانگيري نماينده مجلس شدند. آن ها يا به طور مستقيم از منافع بخش خصوصي حمايت مي کردند يا در 

کميسيون هايي که تشکل مي شد، از نمايندگان اتاق ها و سنديکاهاي مختلف دعوت مي کردند . 
در مقايسه وضعيت اتاق بازرگاني، پيش و پس از انقالب بايد گفت که اثرگذاري اتاق و بخش خصوصي 
در سياست بيش از هر چيز به قدرت اين تشکل مردم نهاد بستگي داشته است. يعني هرچقدر قدرت اتاق 
بازرگاني در تصميم گيري هاي اقتصادي و سياست هاي اقتصادي بيشتر شود، نقش آن ها در حوزه عمومي و 
طي فرايندهاي دموکراتيک در مجلس و دولت قوي تر مي شود. به نظر من مي توان انتظار داشت که در آينده 

خود اتاق بازرگاني به طور مشخص نمايندگاني را براي حضور در قوه مقننه معرفي کند . 
ازنظر من خردورزي متصديان اتاق اين طور ايجاب مي کند که خودشان نماينده اي را معرفي نکنند 
بلکه بيشتر به دنبال حمايت از سياستمداراني باشند که آن ها از منافع اتاق بازرگاني حمايت مي کنند 
و سعي در بهبود ارتباطات دارند. به نظر من و با توجه به اينکه هنوز موج انقالبي گري در جامعه وجود 
دارد، نمي توان از بخش خصوصي انتظار داشت که با معرفي نماينده اي مشخص سعي در اثرگذاري 
بر تصميمات اقتصادي داشته باشد. حتي در دوره پهلوي هم زماني که نمايندگان بخش خصوصي از 
منافع اتاق بازرگاني دفاع مي کردند، به شاه اين طور گزارش مي رسد که اين ها دنبال منافع خودشان 

هستند، نه مصالح ملت . 
شايد کنش عقالني اين است که اتاق بازرگاني از راهي جز نماينده مستقيم منافعش را تأمين کند. 
براي توسعه بخش خصوصي همين اهميت دارد که فکر و مالحظه فعاالن اقتصادي نشر پيدا کند 
و ديگر مهم نيست که چه کسي در آن نهاد حاکميتي نماينده است. انتشار اين فکر که بخش 
خصوصي بازيگري مهم در پيشرفت اقتصادي است اهميت دارد و اين مهم را مي توان از راه هاي 
ديگر که در دنيا مرسوم است، دنبال کرد. نهادسازي و فرهنگ سازي توسط بخش خصوصي براي 
رساندن اين معنا به مردم که بخش خصوصي به نفع توسعه حرکت مي کند، از مهم ترين راه ها در 
تأمين منافع اين بخش است. يکي ديگر از راه هاي نشر اين ايده، عمل به مسئوليت اجتماعي از 
جانب شرکت هاست. لزوماً نبايد نماينده اي مشخص از بخش خصوصي در نهادهاي مؤثر حکومتي 
تأمين  خصوصي  بخش  منافع  کند،  تغيير  فرهنگ  همين که  باشد.  حضورداشته  مجلس  ازجمله 

مي شود . 

ترقـي اقتصـادي: بـازار سـرمايه اوليـن روز پـس از 
انتخابـات و برنـده شـدن حسـن روحانـي در ايـن رقابت 
را بـه خوبـي و پـر قـدرت آغـاز کرد. رشـد بيـش از 700 
واحـدي شـاخص بورس کـه در ماه هاي اخير بي سـابقه 
بـوده اسـت بـه طـور قطع خيـر مقدم بـه رييـس دولت 
دوازدهم اسـت.هفته هاسـت بازار سرمايه درگير خبرهاي 
يک انتخاب مهم اسـت. انتخابـات رييس جمهوري بيش 
از سـه هفته اسـت که بازار سـرمايه را به گونه اي درگير 
خـود کـرده اسـت کـه بـه گفتـه بسـياي از اهالـي ايـن 
بـازار ، اکثـر تحرکات بـازار پيرامـون خبرهـاي انتخاباتي 
و حواشـي آن بود. اما سـرانجام روز جمعه 29 ارديبهشت 
مـاه  مـردم ايـران بـا حضـور در پاي صنـدوق هـاي راي 
سرنوشـت کشـور خـود را براي 4 سـال آينده رقـم زدند. 
در ايـن ميان جهت بررسـي اثرات انتخاب مجدد حسـن 
روحاني به رياسـت جمهوري با کارشناسـان بازار سرمايه 

بـه گفتگـو نشسـتيم کـه در ادامه مي خوانيـد .     
چشم بورس به کابينه دوازدهم  

سيدحسـين سليمي، نائب رئيس کميسـيون بازار پول و 
سـرمايه اتـاق تهران گفـت: اميدها به اين بـود که نتيجه 
انتخابـات دور دوازدهم رياسـت جمهوري همين بشـود و 
شـد؛ حـاال با تحقـق ايـن هـدف، اميدها متوجـه هيئت 
دولتـي اسـت کـه رئيس جمهـور منتخـب بـراي دولـت 
دوازدهم در نظر مي گيرد. در چهار سـال گذشـته، وزراي 
کابينـه دولـت يازدهم ديـدگاه مثبتي نسـبت به فعاليت 
بخـش خصوصي و بـازار داشـتند و در اينکه فعاليت هاي 
بـازار سـرمايه رونـق بگيـرد، پيش قـدم مي شـدند. رشـد 
بـازار سـرمايه، جـواب مثبـت بـازار بـه تحـوالت اخيـر 

سياسي کشـور بود. 
بـه گفتـه وي، آنچه کـه بازار سـرمايه در ادامـه به تحقق 
آن اميـدوار اسـت نـه صرفـاً افزايـش شـاخص کل بلکـه 

بـاال رفتـن حجـم بـازار سـرمايه اسـت. باال رفتـن حجم 
بـازار نشـان دهنده مشـارکت مـردم اسـت. هرچـه مردم 
بيشـتر بـه خريدوفـروش سـهام شـرکت هاي بورسـي 
عالقـه نشـان دهنـد، حجـم بـازار افزايش بيشـتري پيدا 
مي کنـد. اميدواريـم در ادامـه شـاهد افزايش حجـم بازار 
باشـيم، هرچند در اين مسـئله، تحوالت سياسـي و بحث 

تحريم هـا اثرگـذار اسـت   . 
وي افـزود: به طـور حتـم اينکـه ديدگاه حاکم بـر اکثريت 
وزراي دولـت، حمايـت از بخش خصوصي و ميـدان دادن 
بـه آن باشـد، بـر رشـد آتي بـازار سـرمايه اثرگذار اسـت. 
همچنيـن شـرکت هاي بورسـي بـا مشـکالت عديـده اي 
مثـل وام هـاي معوق مواجه شـدند و بهبـود وضعيت اين 
شـرکت ها که ناشـي از بهبود وضعيت کلي اقتصاد است، 
بـه افزايـش حجم بـازار کمک مي کند. آثار سياسـت هاي 
اقتصـادي دولـت و توجه بيشـتر آن بـه بخش خصوصي 
به طـور حتـم در بورس کاال و بازار سـرمايه خود را نشـان 

مي دهد . 
کاهش ریسک سرمایه گذاري در بورس  

يـک کارشـناس بـازار سـرمايه بـا بيـان ايـن کـه فعاالن 
بـازار سـرمايه نگاه مثبتي بـه دولت روحانـي دارند، گفت: 
کاهش ريسـک هاي سـرمايه گـذاري در بازار سـرمايه از 
جملـه نتايـج انتخابات رياسـت جمهـوري بود کـه باعث 
مـي شـود بورس در آينـده، روند رشـد تدريجي و معقول 

داشـته باشد . 
بهـروز عبـاس زاده بـا بيـان ايـن که رشـد شـاخص هاي 
بـورس ناشـي از خـوش بينـي فعـاالن بـازار سـرمايه بـه 
دولت دکتر حسـن روحاني اسـت، افـزود: البته بايد توجه 
داشـت که رشـد شـديد شـاخص بورس در روز گذشـته، 
بـه دليـل هيجان بازار بـود و در روزهاي آينده روند رشـد 

بـه صـورت تدريجـي و معقوالنه خواهـد بود . 

عبـاس زاده اضافـه کـرد: تاثيـر ديگـر نتيجـه انتخابـات 
رياسـت جمهـوري، کاهـش ريسـک هـاي بازار سـرمايه 
اسـت بـه طـوري کـه فعـاالن بـازار سـرمايه با توجـه به 
انتخـاب شـدن روحاني، نسـبت بـه بهبود شـرايط بورس 

اميـدوار شـده اند . 
وي يـادآور شـد: البتـه دولـت فعلـي بـراي بازار سـرمايه 
شـناخته شـده اسـت امـا در صـورت برنده شـدن رقباي 
ديگـر، نسـبت بـه چگونگي سياسـت هـاي اقتصـادي و 
وضعيـت آينـده بـورس، ابهـام ايجـاد مي شـد و ريسـک 

هـا افزايـش مـي يافت . 
ايـن کارشـناس بـورس بـا بيـان اين کـه انتظار مـي رود 
در بلنـد مـدت، رونـد صعودي بازار سـرمايه ادامه داشـته 
باشـد، گفـت: البتـه تداوم رشـد شـاخص به سياسـت ها 
و برنامـه هـاي دولـت دوازدهـم نيـز بسـتگي دارد اما در 
حالـت بدبينانـه، بـازار سـرمايه نوسـانات خنثـي خواهد 
داشـت، بر اين اسـاس، احتمال شـکل گيري روند نزولي 

در بازار سـرمايه ضعيف اسـت . 
پایان رفتارهاي هيجاني بورس  

در هميـن رابطـه عليرضـا کديـور، مديرعامـل شـرکت 
سـرمايه گـذاري توسـعه معين ملت با اشـاره بـه پيروزي 

دکتـر روحانـي در انتخابـات رياسـت جمهـوري گفت: با 
توجـه بـه اينکـه دکتـر روحانـي در حـال حاضـر رييس 
جمهـور دولـت يازدهـم اسـت بـه نظـر مـي ايـد رفتـار 
هيجانـي کـه بـازار سـرمايه پـس از انتخابـاب ايشـان در 

سـال 92 بـه خـود ديـد بـار ديگر تکـرار نشـود . 
وي بـا اشـاره بـه رشـد 100 درصدي شـاخص بـورس از 
خـرداد تـا دي مـاه 92 گفـت: در آن دوران خـوش بيني 
بـه توافـق هسـته اي، رفع تحريم هـا و آثار اقتصـادي آن 
باعـث شـد تا بازار سـرمايه رشـدي خيره کننـده را ثبت 
کنـد امـا در شـرايط امـروز برجام امضـا شـده و به گفته 
دولتمـردان بخـش قابل توجهي از تحريم ها حذف شـده 
اسـت .  به گفتـه اين کارشـناس بازار سـرمايه پيش بيني 
از انتخاب مجدد آقاي روحاني و تاثير آن بر بازار سـرمايه 
رفتـار هيجانـي کوتـاه مـدت اسـت . همـان طور کـه در 
معامـالت امـروز نيـز ديـده شـد بـازار سـرمايه حـدود 2 
سـاعت شـاهد رشد پرسـرعتي بود اما پس از آن بازار آرام 
شـد .  وي بـا تاکيـد بـر اينکه به واسـطه نتيجـه انتخابات 
رونـد صعـودي هيجانـي در بـازار نخواهيم داشـت: افزود: 
امـا در صورتـي که متغيرهـاي اقتصادي تغييري داشـته 

باشـند ممکـن اسـت روند بازار سـرمايه تغييـر کند . 

که  باورند  اين  بر  اقتصاددانان  اقتصادي:  ترقي 
ماهه   9 اقتصادي  رشد  آمار  در  تشکيکي  اگرچه 
سال 95وجود ندارد اما رشد نفتي در سال 96 ديگر 
تداوم  به  هم  اميدي  و  بود  نخواهد  آفرين  معجزه 

تورم تک رقمي وجود ندارد . 
رشد اقتصادي اگرچه اعداد و ارقام مثبتي در سال 
بهتر  اوضاع  از  حکايت  و  گذاشت  نمايش  95به 
اما  داشت  ارقام  و  اعداد  در  کشور  براي  اقتصادي 
اين رشد  از کارشناسان و صاحب نظران  بسياري 
را ناشي از افزايش فروش نفت، و نه ناشي از رشد 
توليد مي دانستند و بر اين باور بودند که ممکن 
است آمار و ارقام خوشبينانه بر روي کاغذ نشسته 
باشد؛ در عين حال برخي هم بر اين باور بودند که 
نفت هم بخشي از اقتصاد ايران است و نبايد رشد 
آن را ناديده انگاشت اما با تمام اين تحليل ها هر 
ايران در 9 ماهه سال 95  چقدر که رشد اقتصاد 
به ثبت رسيد و بدون نفت آن 1,9  11,6 درصد 
درصد را نمايش مي دهد اما آثار آن به راحتي در 
اقتصاد ديده نمي شود و به همين دليل اين شبهه 
به وجود مي آيد که ممکن است رشد واقعي نباشد . 

حال اقتصاددانان موافق و مخالف با اتکا  به جزييات 
زندگي  بر  آن  تاثيرگذاري  و شيوه  اقتصادي  رشد 
ارائه  رابطه  اين  در  را  خود  نظرات  نقطه  مردم، 
مي دهند و بر اين باورند که اگرچه تشکيک در آمار 
اي  به صورت حرفه  ايران  در  آمار  و  نيست  جايز 
ارائه مي شود اما ديگر نبايد انتظار داشت اعداد و 
ارقام رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت در سال 

96 تکرار شود . 
   حميد زمان زاده، مدير پژوهشي پژوهشکده پولي 
چشم  و  وضعيت  عنوان  با  ميزگردي  در  بانکي  و 
انداز سياست هاي اقتصادي ايران با تشريح آخرين 
وضعيت رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه سال 95 
ماهه  در 9  متوسط گروه صنعت  گويد: رشد  مي 
آن  عليرغم  که  بوده  درصد  دهم   3 گذشته  سال 
مطرح  برخي  سوي  از  همچنان  رکودي  شرايط 
مي شود اين در شرايطي است که رمزگشايي از اين 
عدد در بخش صنعت حکايت از آن دارد که رشد 
نقطه به نقطه صنعت 11,3درصد و متوسط رشد 
5,8درصد بوده و اين اعداد به ترتيب براي بخش 
و  برق  آب،  درصد،  دهم   2 منفي  و   11,5 معدن 
و  منفي 25  و ساختمان  درصد  و 5,1  گاز 7,3  
منفي 17 درصد است بنابراين همه بخش هاي به 
جز ساختمان رشد شتاب دهنده داشته و وارد فاز 
رونق شده اما بخش ساختمان به دليل اعداد و ارقام 

منفي کل رشد غيرنفتي را پايين آورده است . 
اقتصادي  رشد  اينکه  عليرغم  کرد:  تصريح  وي 
با  ها  بخش  تمامي  اما  است  1,9درصد  غيرنفتي 
رشد اقتصادي مواجه هستند و اين نشانگر آن است 
که در فصل زمستان 95 و فصول آتي نيز چنانچه 
توان  مي  باشد  مواجه  رشد  با  ساختمان  بخش 
اميدوار بود که رشد اقتصادي نيز افزايش يابد. اما 
همه اينها منوط به آن است که ناپايداري اقتصادي 

و شوک در اقتصاد ايران رخ ندهد . 

رشد 8 درصدي در برنامه ششم محقق نمي شود
همچنين بهروز هادي زنوز در اين ميزگرد با بيان 
اينکه مخالفت چنداني با تحليل ارائه شده نمي توان 
داشت، گفت: يک زمان است که رشد اقتصادي را از 
منظر نوسانات اقتصادي بررسي مي کنيم که در آن 
حالت سال هاي 91، 92 و 94 رشد منفي داشتيم 
و تنها استثناء سال 93 بوده است بنابراين پتانسيل 
هاي استفاده نشده در اقتصاد منجر به شکل گيري 
رشد 9 ماهه 95 شده است. در حالي که همين 

رشد هم مرهون نقش نفت است . 
وي افزود: زير ظرفيت کار کردن برخي بخش هاي 
صنعتي و پتروشيمي سبب رشد 9 ماهه شده اما 
به نظر نمي رسد آنچه در برنامه ششم توسعه به 
عنوان رشد 8 درصدي اقتصاد در نظر گرفته شده 

است قابل تحقق باشد . 
زنوز معتقد است: به طور ميانگين در برنامه ششم 
توسعه به رشد 4 تا 5 درصدي خواهيم رسيد که 
البته تحقق آن هم منوط به عدم وجود ناامني و 
تشديد تحريم هاست، اما اگر رشد را هم در دراز 
مدت نديد و الزامات آن را فراهم نکرد به طور قطع 
اينکه  ضمن  نيست  تحقق  قابل  هم  رشد  همين 
حوزه سياست خارجي نيز بايد زمينه اي را فراهم 
کند که کاالهاي ايراني به بازارهاي جهاني راه يافته 

و تکنولوژي هاي روز دنيا نيز وارد کشور شود . 
تشکيک آماري جایز نيست     

همچنين تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه 
آماري  تشکيک  گفت:  ميزگرد  اين  در  نيز  تهران 
جايز نيست چرا که معتقدم ايران حرفه اي ترين 
آمار را توليد مي کند اگرچه اشکاالتي دارد اما آمار 
رشد تصوير درستي نشان مي دهد حتي اگر همراه 

با تصوير رکود باشد . 
وي افزود: اينکه رشد اقتصادي با تصوير رکود همراه 
است نوعي معما به نظر مي رسد اما ترکيب اين 
رشد و تحليل آن مي تواند وضعيت درستي را به 
ما نشان دهد. واقعيت آن است که بخش اعظمي از 
رشد اقتصادي در 9 ماهه 95 متکي به نفت است و 
وقتي بخش نفتي رشد کند در زندگي روزمره مردم 
خيلي نشان داده نمي شود. ضمن اينکه دولت به 
دليل محدوديت هاي مالي و بودجه اي نتوانسته 
کند  منتقل  اقتصاد  واقعي  بخش  به  را  نفت  رشد 
پس احساس رشد در ميان عامه مردم ضعيف است . 

مسکن تا دو سال ديگر هم تکان نمي خورد
رحماني ادامه داد: از زمان تزريق درآمدهاي نفتي 
به اقتصاد ايران که رشد حباب گونه اي در برخي از 
بخش ها از جمله ساختمان رخ داد آنقدر سرمايه 
گذاري در بخش مسکن انجام شده که اکنون عرضه 
بسيار بسيار باالتر از تقاضاست و منطقي به نظر مي 
رسد که به اين زودي ها تمايل براي سرمايه گذاري 

در اين بخش وجود نداشته باشد . 
رشد اقتصادي بدون اصالحات امکان پذیر نيست

اسالمي  بانکداري  گروه  رئيس  ندري،  کامران 
گفت:  ميزگرد  اين  در  بانکي  و  پولي  پژوهشکده 
ميانگين رشد اقتصادي کشور در چند دهه اي که 

اينکه  امکان  و  است  مي گذرد حدود 4,3 درصد 
افزايش  را  رشد  ميانگين  اصالحات  بدون  بتوانيم 
دهيم وجود ندارد. هم اکنون نيز اصالحات بنيادين 
که بتواند ميانگين رشد را از 4,3 درصد تکان داده 

و افزايش دهد به چشم نمي خورد . 
به  عمومي  بخش  و  دولت  هاي  بدهي  به  وي 
اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: اينکه دولت بدهي 
براي  تهديد جدي  يک  پردازد  نمي  را  خود  هاي 
اقتصاد است و حتي مي تواند در دراز مدت منجر 
بنابراين  قبل شود  به حالت  اقتصادي  برگشت  به 
پرداخت  دارد  وجود  عرصه  اين  در  که  اولويتي 
است.  بانکداري  و  مالي  نظام  اصالح  و  بدهي ها 
اقتصادي  اينکه تصور نمي رود موتور رشد  ضمن 
کشور بخش صنعت باشد اگرچه قبول دارم بخشي 
از واحدهاي صنعتي و معدني زير ظرفيت کار مي 
کردند و ورود آنها به عرصه توليد باعث رشد شده 
است.ندري معتقد است بخش عمده اي که منجر 
خدمات  گروه  شود  مي  ايران  اقتصاد  در  رشد  به 

است که بايد به آن توجه جدي داشت . 
بيکاري معضل اقتصاد ایران تا سال 1404 

محمدرضا زماني زاده، اقتصاددان در بخش ديگري 
نرخ  در خصوص  ميزگرد  اين  در  خود  از سخنان 
بيکاري و اشتغال نيز گفت: آنچه در مورد اشتغال 
نشان  فعلي مطرح است که  بيکاري در شرايط  و 
مي دهد از سال 85 تا سال 91عمال بخش اشتغال 
در سال هايي با افزايش و در مابقي با کاهش مواجه 
بوده و تقريبا در سال هاي 85 به بعد در جا زده و 
رشدي حاصل نشده؛ ضمن اينکه رشد در اشتغال 
در سال 92 به چشم مي خورد و پس از دوره اي از 
بين مي رود، بنابراين ظرفيت اشتغالزايي در دوره 
مورد بررسي تقريبا ثابت بوده و اين تصوير بسيار 

بدي از وضعيت بازار کار است . 
به گفته وي،   از نيمه سال 93 به بعد اقتصاد ايران 
وارد ايجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغال زايي 
ميليون   22 به  گذشته  سال  زمستان  در  و  شده 
موضوع  اين  و  رسيده  شاغل  نفر  هزار   600 و 
کرده  ايجاد  اشتغال  بخش  در  خوبي  چشم انداز 
است. البته با رشد اشتغال پايدار در 3 سال اخير 
عين  در  بود؛  همراه  روند صعودي  با  بيکاري  نرخ 
حال نگاه به واقعيت هاي بازار کار نشان مي دهد که 
افزايش نرخ بيکاري به دليل رشد جمعيت فعال و 
متقاضي کار است، به دليل تحوالت جمعيتي در 
دهه 60 همزمان با افزايش اشتغالزايي در سال هاي 

اخير، نرخ بيکاري نيز باال رفته است . 
زمان زاده اظهار داشت: بعد از حدود چند سال در 
جا زدن در زمينه ايجاد اشتغال چشم انداز مناسبي 
ايجاد شده که مسئله مهم تدوام آن است. اگر اين 
وضعيت ادامه يابد با وجود نيروي کار جديد حداقل 
وضعيت بيکاري بدتر نخواهد شد. مهم ترين بحث 

اقتصاد ايران تا 1404 موضوع بيکاري است . 
دیگر مصلحت نيست دولت به دنبال 

اشتغالزایي شدید باشد
رابطه گفت:  اين  در  نيز  تيمور رحماني  همچنين 

سال  در  شغل  با 600هزار  قبل  دهه  يک  در  اگر 
مي توانستيم اقتصاد را اداره کنيم ولي امروز با دو 
است  درست  بود.  نخواهيم  پاسخگو  نيز  آن  برابر 
ولي  دارد  نوساناتي  اخير  هاي  سال  در  بيکاري 
ميانگين نرخ بيکاري باال است و دولت ها نتوانستند 
اصالحات ساختاري داشته باشند که نرخ بيکاري 

بلندمدت کاهش يابد . 
وي تاکيد کرد: به جاي اجراي پروژه ها به دنبال رشد 
با ثبات اقتصادي باشيم تا بتوان انتظار داشت اشتغال 
ايجاد شود. الزمه ايجاد اشتغال رشد اقتصادي پايدار با 
دوام است و هر اقدام بي ثبات کننده اقتصادي براي 
اشتغال تهديد جدي تلقي مي شود؛ در اين ميان شايد 
تنها بخشي که بتوان به آن اميدوار بود در بلندمدت 
شغل ايجاد کند خدمات است. اينکه چرا آموزش با 
نياز بازار کار هماهنگ نيست به دليل اين است که 
بازار کار چنين درخواستي نداشته است. البته بخش 
اشتغال نيز به شدت تحت کنترل دولت و شبه دولتي 
است و آموزش ها نتوانسته به بهبود وضعيت اشتغال 

کمک کند . 
ما  نيست  مصلحت  ديگر  کرد:   تصريح  رحماني 
است  ممکن  و  باشيم  اشتغالزايي شديد  دنبال  به 
برخي کشورها مانند افغانستان و پاکستان بزودي 
با رشدهاي اقتصادي باال به قطب اقتصادي تبديل 
شوند. اينکه ما رشد اشتغال باال بدون رشد اقتصادي 
پايدار داشته باشيم به مصلحت نظام نيست و اين 

نوع طرز فکر درست نيست . 
بيکاران حاضر به کار با دستمزد فعلي نيستند

ميزگرد  اين  ادامه  در  ندري  کامران  همچنين 
ميانگين نرخ بيکاري در کشور را بين 11 تا11,5  
درصد عنوان کرد و گفت: در صورتي که بخواهيم 
نرخ بيکاري طبيعي را کاهش دهيم، بدون ترديد 
آثار تورمي خواهد داشت؛ زيرا بيکاراني وجود دارند 

که حاضر به کار با دستمزدهاي موجود نيستند . 
وي با انتقاد از نظام آموزشي کشور، اظهار داشت: 
در حالي که اشتغال روند صعودي پايداري داشته 

است اما بهره وري کاهش يافته است . 
را  طبيعي  بيکاري  نرخ  کاهش  اقتصاددان  اين 
منوط به اصالحات ساختاري در اقتصاد عنوان کرد 
بر  ايران بخش صنعت و نفت  اقتصاد  افزود: در  و 
ساير بخش ها سيطره دارند و در جذب عمده منابع 
اقتصادي به سمت خود موفق بوده اند در حالي که 

سياست مشخصي در بخش خدمات نداشته ايم . 
ندري با بيان اينکه بخش کشاورزي و خدمات در 
تاکيد  است،  نگهداشته شده  ايران ضعيف  اقتصاد 
و  پايدار  اقتصادي  رشد  نرخ  داشتن  براي  کرد: 
ايجاد کمترين زيان به محيط زيست بايد به بخش 
خدمات و کشاورزي توجه شده و از سيطره بخش 

صنعت به ويژه صنايع بزرگ بکاهيم . 
اين استاد دانشگاه به جذب بيشتر منابع بانکي در 
بخش صنعت گفت: بيشترين حجم مطالبات معوق 
مربوط به بخش صنعت است؛ اين در حالي است 
که مشکالت ساختاري باعث افزايش نرخ متوسط 
بيکاري و کاهش ميانگين رشد اقتصادي شده است . 

پیش شرط هاي تداوم رشد اقتصادي در سال 96 
رشد اقتصادي بدون اصالحات امکان پذیر نیست

جامعه شناس اقتصادي
علي اصغر سعيدي

کارشناس اقتصادي  
مهدي حاجي وند

انتظاربورسازدولتدوازدهمتوجهويژهدولتبهمعيشتايرانيان

ترقـي اقتصـادي -  مهـدي پازوکي مي گويـد: مردم ايران بـا انتخاب مجدد حسـن روحانـي به عنوان 
رييـس جمهـور دولـت دوازدهم،بر تعامـل با جهان توسـعه يافته مهـر تاييد زدند . 

ايـن کارشـناس اقتصـادي گفـت: بـا تبريـک به حسـن روحانـي، پيشـنهاد مي کنم کـه دولـت دوازدهم 
اولويـت خـود را بهبـود فضـاي کسـب و کار بـراي سـرمايه گذاري قـرار دهد . 

او بـا بيـان اينکـه بهبود فضاي کسـب و کاربايـد در اولويت برنامه هـاي دولت دوازدهم قـرار بگيرد،عنوان 
کـرد: »تـا فضـاي کسـب و کار بهبـود نيابد،مشـکل بيـکاري کمـاکان پابرجـا خواهـد بود؛بـراي افزايـش 
سـرمايه گـذاري الزم اسـت توليـد ملـي افزايـش يابد، زيـرا با افزايش توليد اسـت که سـطح رفاه بيشـتر 

شـده و مشـکل بيـکاري هم حل خواهد شـد . 
پازوکـي تاکيـد کـرد: الزم اسـت کـه دولـت دوازدهـم شـفافيت را به اقتصـاد ايـران برگرداند و از سـويي 

سيسـتم تصميـم گيـري دولت بايد شـفاف شـود . 
او اضافـه کـرد: دوميـن حرکـت دولـت دوازدهـم بايد زمينه سـازي ايجـاد رقابت سـالم در اقتصاد باشـد 
کـه ايـن کار بـا جلوگيـري از تـرک تشـريفات مناقصـه هـا بـراي  نهادهـاي خـاص کـه رقيـب بخـش 
خصوصـي هسـتند،اجرايي مـي شـود.دولت بايـد سـعي کنـد تـا زمينـه را بـراي فعاليـت اقتصـادي بين 

بنگاههـا فراهـم کند . 
ايـن کارشـناس اقتصـادي سـومين اولويـت دولـت دوازدهـم را جلوگيري از انحصـار ذکر کـرد و گفت: با 
شـفافيت،رقابت و جلوگيـري از انحصـار مـي تـوان اميـدوار بـود کـه اقتصاد ايـران در پايان قـرن 1300 

مـي توانـد آمـاده جهش هـاي بزرگ براي توسـعه باشـد . 
او با بيان اينکه انحصار مانع توسـعه کشـور است،خاطرنشـان کرد: انحصار چه از سمت بخش دولتي،خصوصي 

يا خصولتي که باشد،سـرمايه گذاري را در بنگاهها و بخش خصوصي  کاهش مي دهد . 
پازوکـي عنـوان کـرد: مـردم ايـران خواهـان تعامـل بيشـتر با کشـورهاي توسـعه يافتـه هسـتند؛به نظر 
مـن ارتبـاط اقتصـادي بـا کشـورهاي توسـعه يافته بـراي اقتصادي که 30 سـال اسـت از تکنولـوژي دنيا 
عقـب است،بسـيار ضـروري اسـت؛ از آنجـا کـه 80 درصد  GDP  دنيـا در اختيار کشـورهاي توسـعه يافته 
اسـت  بـه هميـن دليـل دولـت دوازدهـم بايـد تعامل خـود را با اين گروه کشـورها بيشـتر کنـد تا جذب 

سـرمايه هاي خارجـي امـکان پذيرتر شـود . 
ايـن کارشـناس اقتصـادي خاطرنشـان کـرد: تفکـر مخالـف آقـاي روحانـي عالقـه چندانـي بـه تعامل با 
کشـورهاي توسـعه يافتـه نداشـت و بـه هميـن دليـل مـردم بـا مقايسـه ايـن دو تفکـر دررقابـت هـاي  

انتخاباتـي ترجيـح دادنـد کـه تعامـل بـا دنيـا را جايگزيـن انـزوا کنند . 
او بـا تاکيـد بـر اينکـه خودتحريمـي بـه زيـان اقتصاد کشـور تمـام مي شـود، گفت: آقـاي روحانـي بايد 
عـالوه بـر آنکـه رييـس جمهـور همه مـردم اسـت، بايـد آزادي هاي سياسـي و اقتصـادي را به رسـميت 

بشناسد . 
ايـن کارشـناس اقتصـادي بـا تاکيـد براينکـه دولـت دوازدهـم بايـد جلـوي رانـت هـاي اقتصـادي را 
بگيرد،متذکـر شـد: مخالفـان تعامـل بـا جهان کسـاني هسـتند که در سـالهاي گذشـته از رانت اسـتفاده 

کـرده و بـه ثـروت هـاي کالن رسـيده اند . 
پازوکـي ديگـر اولويـت اقتصـادي دولـت دوازدهـم را برقراري انضبـاط پولي،مالـي و بودجـه اي ذکر کرد 
و گفـت: البتـه بخشـي از انضبـاط پولـي در حـال اجراسـت و بانـک مرکـزي در حـال برقـراري اين نظم 
اسـت.در بخـش مالـي نيـز الزم اسـت کـه بودجه هـا به انصبـاط برسـند  و انبسـاط هاي بودجـه اي کم 
شـود.براي برقـراري انضبـاط اداري نيـز الزم اسـت دولت سيسـتم اداري را به گونه اي اصـالح کند که از 

ورود افـراد ناکارآمـد بـه بخش اداري کشـور جلوگيري شـود . 

   دولت آینده چه ویژگي هایي داشته باشد؟

ترقـي اقتصـادي: خزلـي خـرازي بـا اشـاره بـه اينکـه 
بخشـي از ريزسـاختارها مربوط به اسـتانداردهاي افشـا و 
ارائه اطالعات اسـت، گفت: قرار اسـت در بازنگري قوانين، 
الـزام ارائـه پيـش بيني سـود شـرکت ها توسـط ناشـران 
حـذف شـود و در اختيـار شـرکت هـاي مشـاور سـرمايه 

گـذاري قـرار بگيرد . 
بانـک  کارگـزاري  حسـين خزلـي خـرازي، مديرعامـل 
ريزسـاختارهاي  در  بازنگـري  در خصـوص  کشـاورزي  
بـازار سـرمايه گفـت: بازنگـري در مقـررات و اصـالح ريـز 
سـاختارهاي بـازار سـرمايه از برنامـه هـاي مهم سـازمان 

بـورس اسـت کـه قـرار اسـت امسـال اجرايـي شـود . 
ايـن کارشـناس بازار سـرمايه بـا تاکيد بر اينکـه مديريت 
تحقيـق و توسـعه سـازمان بـورس مطالعـات مفصلـي را 
دربـاره بازنگـري اين قوانيـن انجام داده اسـت، تاکيد کرد: 

سـازمان بورس امسـال برنامه جدي براي بازنگري در اين 
دارد .  قوانين 

بـه گفتـه خزلي خـرازي ريزسـاختارها شـرايط و مقررات 
دقيـق معامالتي هسـتند که اثر بسـيار مهمي در کشـف 

قيمـت، نقدشـوندگي و کارايـي بازار سـرمايه دارند . 
بـه گفتـه وي زمان گشـايش و بسـته شـدن بـازار، زمان 
بازگشـايي و توقـف نمادهـا و نحـوه بازگشـايي و توقـف 
نمادهـا، محـدوده نوسـان قيمـت هـا و حجـم مبنـا از 
محدوديت هايي اسـت که ريز سـاختارهاي بازار سـرمايه 
هسـتند. برخـي از ايـن محدوديت ها مثل حجـم مبنا در 

هيـچ بورسـي جـز بـورس تهـران اعمـال نمي شـود . 
ايـن  از  بخشـي  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  خـرازي  خزلـي 
ريزسـاختارها نيـز مربـوط بـه اسـتانداردهاي افشـا و ارائه 
اطالعـات اسـت، ادامـه داد: قـرار اسـت در بازنگـري ايـن 

قوانيـن، الـزام ارائـه پيش بيني سـود شـرکت ها توسـط 
ناشـران حـذف شـود و در اختيـار شـرکت هـاي مشـاور 

سـرمايه گـذاري قـرار بگيـرد . 
وي چنيـن تغييراتـي در قوانين بازار سـرمايه را بر اسـاس 
اسـتانداردهاي جهانـي دانسـت و ادامـه داد: اين تغييرات 
باعـث مـي شـود ريـز سـاختارهاي بـازار سـرمايه کشـور 
بـه سـطح اسـتانداردهاي جهانـي سـازمان بيـن المللـي 
کمسـيون هاي اوراق بهادار  ( ISCO)  و فدراسـيون جهاني 
بـورس ها  (WFE)  برسـد. در اين نهادهـا بحث هاي زيادي 
پيرامـون چنين محدوديـت هايي انجام شـده و براي آنها 

اسـتانداردهاي مشـخصي وجود دارد . 
مديـر عامـل کارگـزاري بانـک کشـاورزي در ادامـه افزود: 
بازنگـري  و  يکپارچگـي  بـراي  بايـد  بـورس  سـازمان 
فرآيندهـاي 20 سـاله گذشـته به سـمت اسـتانداردهاي 
جهانـي حرکـت کند که برنامه هاي امسـال ايـن نهاد نيز 

همين اسـت . 
خـرازي در خصـوص تاثير رفع چنيـن محدوديت هايي بر 
بـازار سـرمايه اظهـار داشـت: تـا زمانـي که ايـن تغييرات 
انجـام نشـود و در بـازار اجرايـي نشـود نمـي تـوان درباره 

تاثيـر آن بـر روند معامـالت اظهار نظري داشـت . 
بـه گفتـه اين کارشـناس بـازار سـرمايه قرار اسـت پيش 
نويـس اين تغييرات در اختيار نهادها،کانون ها و اشـخاص 
متخصـص بـازار سـرمايه قرار بگيـرد تا آنها ايـن تغييرات 
را بررسـي کـرده و نظرهـاي خـود را به سـازمان منعکس 
کننـد .  وي بـا اشـاره بـه اينکـه نفـس اين تصميم بسـيار 
مثبت اسـت، افـزود: اينکه سـازمان بورس به عنـوان نهاد 
ناظـر بـه اين نتيجه رسـيده اسـت کـه ريز سـاختارهاي 
بـازار سـرمايه را بازنگـري کنـد بسـيار مهم و تاثيـر گذار 
اسـت چـرا که سالهاسـت بـر روي اين موضـوع که همان 

بازنگـري فرآينده يا  BPR  اسـت، تاکيد شـده اسـت . 
ــه  ــرازي هم ــي خ ــه خزل ــه گفت ــنا ؛ ب ــزارش س ــه گ ب
بازارهــاي دنيــا بــر اســاس اســتانداردهاي نهادهــاي بيــن 
المللــي چنيــن قوانينــي را اجــرا مــي کنند و بــا تغييرات 
برنامــه ريــزي شــده، بــازار ســرمايه کشــور مــا نيــز بــه 
ســمت اســتاندارد هــاي بين المللــي حرکــت مــي کنــد. 

محدودیت هاي 
بورس از نگاه
 "خزلي خرازي " 

ترقي اقتصادي : جانشـين رئيس سـازمان بورس 
در امـور بين الملـل از اعمال تغييـر ارزي مهم براي 
سـرمايه گذاران خارجي متقاضي حضـور در بورس 
ايـران خبـر داد.بهـادر بيژنـي از تسـهيل شـرايط 
سـرمايه گذاري خارجي در بورس خبـر داد و گفت: 
در گذشـته تنهـا مجوزي کـه براي سـرمايه گذاران 
مبنـاي  بـا  ارزي  مجـوز  مي شـد،  اعطـا  خارجـي 
محاسـباتي ارز دولتـي بـود که منجر بـه نارضايتي 
بـه نحـوي کـه در همـان  سـرمايه گذار مي شـد. 
ابتـداي ورود، سـرمايه افـراد 20درصد کم مي شـد. 

بنابرايـن چنـدان به نفـع سـرمايه گذار نبود . 
وي افـزود: البته در مقابل، دولت به سـرمايه گذاران 
اعـالم مي کـرد ارز ارزان در اختيار آنهـا قرار خواهد 
داد امـا وقتـي صحبـت از تـک نرخي شـدن ارز به 
ميـان آمـد، قرار بـر اين شـد مالک ارز تـک رقمي 
قـرار گيـرد امـا هنـوز امکان تـک نرخي کـردن ارز 
فراهـم نشـده اسـت. بـه عنوان مثـال به فـردي که 
از آلمـان 100ميليـون يـورو بـراي سـرمايه گذاري 
مـي آورد عنـوان مي شـد نـرخ ارز دولتـي را لحـاظ 
کنـد و ايـن با توجه بـه اختالفي که در بـازار وجود 

داشـت، چندان خوشـايند نبود . 
ايـن مقـام مسـئول تصريـح کـرد: هـم اکنـون بـا 
دستورالعمل جديد سازمان،مشـکل سرمايه گذاري 
و چنانچـه مجـوز سـازمان  خارجـي حـل شـده 
سـرمايه گذاري خارجي و قانون حمايت و تشـويق 
باشـد،  داشـته  را  خارجي(فيپـا)  سـرمايه گذاري 
مبناي محاسـبه نـرخ ارز وي، نـرخ آزاد خواهد بود . 

تغییر محاسبه ارز خارجیان 
متقاضي حضور در بورس ایران

ادامـه از یـک- محيـط زده انـد و بـه سـرعت تغيير موضـع مي دهنـد؛ به حقـوق شـهروندي  احترام 
نمـي گذارنـد ؛بـا يـک غوره سـردي و با يـک مويز گرميشـان مـي کنـد؛ از موفقيت ديگران خوشـحال 
نمـي شـوند ؛تنبلنـد و مسـئوليت پذيـر نيستند؛نسـبت بـه ديگران منصـف نيسـتند؛با وجـود عرفان و 
معنويـت بـه دنبـال پسـت و مقـام و مـال دنيا هسـتند  وهمـه چيـز را با هم مـي خواهند همـه و همه 
ناشـي از ريشـه هـاي فرهنگـي و تربيتيکـه ترکيبـي از بحـران شـخصيتي و افـکار غيـر منطقي اسـت.

کاربـردي شـدن نظـام آموزشـي و پرداختـن به خلق و خـوي ايراني مبناي شـناخت مشـکالت و برنامه 
ريـزي بـراي نسـل هـاي آينـده از مهمتريـن وظيفه دولت  اسـت.

فرامـوش نکنيـم کـه مبناي عقالنيـت در قاعده منـدي رفتار و شـخصيت و گرايش هاي فکري اسـت و 
هيـچ ملتـي نمي تواند بدون عقالنيت به پيشـرفت و توسـعه يافتگي دسـت يابد.کسـي که به کشـورش 
تعلـق عقلـي دارد يقينـا زبالـه بـه خيابـان و محيـط زيسـت نمي ريزد و کسـي کـه تعلق نهادينه شـده 
عقلـي بـه مملکـت و جامعه دارد سـهم خود را در دسـتيابي به شـوکت ملي ايفا مي کنـد. در کالم آخر 
اينکـه ايـران بيـش از هـر چيـز به يـک اسـتراتژي ملي قابـل اجماع همـه گروه هـاي سياسـي نيازمند 
اسـت   توسـعه يافتگـي ايـران بدون همـکاري هاي بين المللي  امکان پذير نيسـت  . بـدون فراگيري از 

جهـان خـارج نمي تـوان عقالنيت را در سـطوح فـردي، اجتماعي و دولتـي نهادينه کرد. 

از عقالنیت تا توسعه یافتگی
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45 بازار پولبازار پول

ضرورت نظام کارآمد تشویق 
و تنبیه درنظام بانکي  

  يکي از مباحث مهمي که در حوزه حاکميت شرکتي 
مطرح مي شود، ضرورت نظارت دروني و بيروني بر 
اجراي استانداردهاي حاکميت شرکتي در هر بانک 
يا موسسه اعتباري غير بانکي است. منظور از نظارت 
در اينجا در واقع وجود نظام کارآمد تشويق و تنبيه 
است؛ نظامي که بتواند هيئت مديره، مديريت ارشد و 
حسابرسان را ترغيب  کند تا وظايف خود را به بهترين 

نحو به انجام رسانند . 
در اينجا ممکن است اين طور مطرح شود که در 
يک نظام مالي ايده آل، ذينفعان شبکه بانکي به خوبي 
هستند  پايبند  حرفه اي  اخالق  استانداردهاي  به 
و به همين دليل نياز چنداني به نظارت و طراحي 
سازوکار تشويق و تنبيه وجود ندارد. با اين حال به 
نظر مي رسد اين استدالل کامل نيست. زيرا تجربه 
نشان داده است که صرف پايبندي به استانداردهاي 
اخالق حرفه اي به منظور حمايت مناسب از منافع 
تمامي ذينفعان کفايت نمي کند. بلکه بايد در کنار 
پايبندي به معيارهاي اخالقي، سازوکارهاي نظارتي 

مناسب نيز در نظر گرفته شود . 
نقشي که انتظار مي رود مقامات نظارتي در زمينه 
استقرار حاکميت شرکتي ايفا کنند، چيزي نيست 
رابطه  در  انصاف  و  عدالت  برقراري  تضمين  جز 
در سايه  مهم جز  اين  و  بانک  ذينفعان  تمامي  با 
قانونگذاري و نظارت مناسب امکان پذير نيست. نبايد 
فراموش کرد که بحث قانونگذاري در مورد بانک ها 
به طور خاص حائز اهيمت است. زيرا نسبت بدهي 
به دارايي بانک ها بسيار بيشتر از موسسات غيربانکي 
از  که  است  ضروري  بانک ها  مورد  در  لذا  و  است 
مواردي مانند: سوءمديريت، کالهبرداري، تسهيالت 
بيش از اندازه، تمرکز اعتبار (در ذينفعان واحد) و 

انتفاع غير قانوني مديريت جلوگيري شود . 
نکته ديگري که مسئله نظارت بر اجراي حاکميت 
شرکتي را توجيه مي کند، ماهيت اماني فعاليت بانک 
است. توضيح آنکه بر خالف ساير موسسات اقتصادي 
که مديران آنها به طور عمده با سرمايه سهامداران به 
فعاليت مشغول اند، بانک ها با منابع و وجوه ديگران به 
کسب و کار مي پردازند و نه منابع و وجوه سهامداران 
و مديران بانک. در واقع، بانک ها به لحاظ قانوني از اين 
حق حاکميتي برخورداند که بتوانند از عموم مردم 
سپرده جذب کنند. اين جذب سپرده که به خلق 
پول دروني در شبکه بانکي گره مي خورد، معادل 
فعاليت مديران بانکي با منابع عموم مردم است. به 
عبارت ديگر، بانک ها به وکالت از سپرده گذاران به 

فعاليت مشغول اند . 
از طرف ديگر، با توجه به اينکه فعاليت به عنوان 
وکيل مي تواند منجر به بروز خطراتي چون کژمنشي 
و کژگزيني شود و عالوه بر اين، سپرده گذاران نقشي 
در مديريت بانک ندارند، لذا نظارت مقام ناظر اهميت 
فراواني مي يابد. به عبارت ديگر، با توجه به اينکه 
فراهم  سپرده گذاران  توسط  بانک ها  منابع  عمده 
مي شود، ضرورت دارد تا از حقوق آنها به ميزان کافي 
دفاع شود. در اينجا بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر 
با نظارتي که انجام مي دهد از حقوق سپرده گذاران 
دفاع مي کند و منابع آنها را از ريسک ها و خطرات 
احتمالي حفظ مي کند .  در پايان الزم به ذکر است 
که نظارت موثر و کارآمد بانک مرکزي و همچنين 
پيش نيازهاي  از  يکي  بانکي،  درون  نظارت هاي 
اجرايي شدن استانداردهاي حاکميت شرکتي است. 
به نحوي که اگر ساختار نظارتي مناسبي در نظام 
بانکي وجود نداشته باشد، نمي توان به عملياتي شدن 

حاکميت شرکتي اميد داشت . 

خودزني بانک ها  یادداشت

بانکهاپاشنهآشيلرشدبازارهايموازيشدهاند جفایکارزارانتخاباتبربانکها
دلجویي از بانک ها  

  کارشناس پولي و بانکي   
سيد مجيد حسيني

اخبار کوتاه
ترقـي اقتصادي: قرعه کشـي سـومين دوره جشـنواره پات جزيره کيـش برگزار و اسـامي برندگان خوش 
شـانس ايـن جشـنواره مشـخص شد.درجشـنواره پـات جزيـره کيـش کـه از اول بهمـن مـاه 95 آغاز به 
کار کـرده و تـا 30 مهرمـاه 96 ادامـه ميابـد بـه صـورت ماهانـه بـه پذيرندگان شـرکت ايـران کيش که 
در جزيـره کيـش مشـغول بـه کارهسـتند ، بـه قيدقرعه 15 عدد شـمش طـالي 10 گرمـي و 120 عدد 
شـمش طـالي يـک گرمي اهدا خواهد شـد . قرعه کشـي جشـنواره پـات جزيره کيش طي هشـت دوره 

برگـزار خواهد شـد .  

رتبه ششم بانک قوامین در شفافیت بانک ها و موسسات مجاز
ترقـي اقتصـادي: بانـک قوامين براسـاس بخشـنامه شـفافيت بانک مرکزي، رتبـه ششـم را در بين بانک ها 
و موسسـات اعتباري مجاز در زمينه شـفافيت کسـب کرد.براسـاس بخشـنامه شـفافيت بانک مرکزي که 
اخيـراً منتشـر شـده اسـت بانـک قوامين موفق شـد رتبـه ششـم را در بين بانک هـا و موسسـات اعتباري 

مجـاز در زمينه شـفافيت کسـب کند . 

حساب فعال اگزیم بانک ایران در 30بانک معتبر جهان
ترقـي اقتصادي: صالح آبادي در مراسـم افتتاح شـعبه کاشـان بانک توسـعه صـادرات اعالم کـرد: اکنون ما 
در بيـش از 30بانـک حسـاب فعـال و بيشـتر از 120 بانـک رابطـه کارگزاري و حسـاب فعـال داريم و همه 
عالقـه مندنـد فعاليـت هاي اقتصادي فـي مابين رونـق بگيرد.صالح آبادي در سـخنراني پيـش از افتتاحيه 
ايـن شـعبه با اشـاره به ايـن که در پسـابرجام فرصت خوبي فراهم آمد تـا بتوانيم از ظرفيت هـاي صادراتي 
کشـور بهـره بـرداري مطلوب انجام دهيم گفت: باز شـدن سـوئيفت و کارگـزاري هاي متعـدد و نيز ارتباط 
بـا بانکهـاي دنيـا مـا را در شـرايط متفاوتي از دو سـال قبل قـرار داده اسـت. قبل از برجام بانـک ما در هيچ 

جاي دنيا حسـاب رسـمي نداشت . 

مشارکت بانک ایران زمین در دو طرح کشاورزي  
ترقـي اقتصـادي: با مشـارکت بانـک ايران زمين و حضور وزير جهاد کشـاورزي آيين افتتاح گلخانه سـبزي 
و صيفـي جـات بـه همـراه طـرح بهينه سـازي انـرژي در دهاقـان اسـتان اصفهان برگـزار شـد.اين گلخانه 
کـه بـا 32 هـزار و 500 مترمربـع مسـاحت بـه بهره بـرداري رسـيد. در مرحلـه اول اين گلخانـه از آخرين 
فنـاوري بـراي توليـد محصوالت ارگانيک بهره گرفته شـده و زمينه ايجاد اشـتغال 100 نفر از کارشناسـان 
کشـاورزي در ايـن مجموعـه مطابـق بـا اسـتانداردهاي کشـاورزي و زيسـت محيطـي فراهم شـده اسـت.
همچنيـن پـروژه بهينه سـازي انرژي اين شهرسـتان به مسـاحت17 هـزار مترمربع به بهره برداري رسـيد. 

آغاز فعالیت مجدد شعبه بانک ملت در سئول
ترقـي اقتصـادي: مديرعامـل بانـک ملـت از فعاليـت مجدد شـعبه بانـک ملت سـئول خبـرداد و گفت: در 
دوران پسـابرجام و بـا مسـاعدت بانـک مرکـزي و موافقـت وزارت اقتصاد کره جنوبي، شـعبه مذکـور از روز 
گذشـته مجددا فعال شـد.هادي اخالقي از آغاز فعاليت مجدد شـعبه اين بانک در سـئول کره جنوبي خبر 
داد و افـزود: شـعبه مذکـور در گذشـته نقـش قابـل توجهـي در تعامالت اقتصادي بين کشـور ايـران و کره 
جنوبـي ايفـا کرده اسـت؛ اما متأسـفانه پـس از اعمـال تحريم هاي ناعادالنـه عليه ايران، فعاليت اين شـعبه 
کاهـش و پـس از مدتي متوقف شـد. خوشـبختانه پس از اجراي توافقـات برجام، بانک ملت بـا برخورداري 
از مسـاعدت  هـاي بانـک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران و وزارت امور خارجه و با انجام مذاکرات مسـتمر 

موفـق بـه اخذ مجوز الزم براي فعاليت مجدد شـعبه سـئول شـد . 

اعالم نرخ حق الوکاله بانک دي در سال96 
ترقـي اقتصـادي: نـرخ حق الوکاله بانک دي در سـال جاري 3 درصد تعيين شـد.در راسـتاي قانون عمليات 
بانکـداري بـدون ربـا و بـا اسـتناد به بخشـنامه بانـک مرکزي نـرخ حق الوکاله سـپرده ها سـه درصد خالص 
منابـع سـپرده گذار بـراي هريـک از انـواع سـپرده هاي بـکار گرفتـه شـده بـراي مصارف مشـاع براي سـال 

1396 تعيين شد . 

 « بانک آینده« برترین بانک تحول ساز خاورمیانه
ترقي اقتصادي: مؤسسـه معتبر يوروماني (Euromoney)  ، مدت26 سـال اسـت که بانک ها را در سـه سـطح: 
کشـوري، منطقـه اي و جهانـي براسـاس عملکرد سـال مالي قبـل، ارزيابـي و با يکديگرمقايسـه مي کند.بر 
همين اسـاس: برترين بانک در هر کشـور،برترين بانک منطقــه و هم چنين برترين بانک هاي هر منطقــه 
در رشتـه هــاي مختلـف؛ در مناطـق جغرافيايي جهان (خاورميانه، آسـيا، اروپا، آمريـکاي جنوبي، آمريکاي 
شـمالي و آفريقا)وبرتريـن بانـک جهـان و برتريـن بانک هـا در چنـد رشـته تخصصـي در سـطح جهاني. را 
انتخـاب مي نمايـد.در کشـورهاي مختلف، ايـن ارزيابي،واجد اهميت و توجه حرفه اي از سـوي مؤسسـات و 

نهادهاي تخصصي مي باشـد . 

اهداف عملیاتي بانک اقتصادنوین تبیین شد
ترقـي اقتصـادي: نشسـت اعضـاي هيات مديـره با مديران ارشـد بانـک اقتصادنوين با هدف تبييـن اهداف 
عملياتـي اين بانک در سـال جاري برگزار شـد.در اين نشسـت کـه با حضور اعضاي هيـات مديره، معاونين  
مديـران، روسـاي ادارات، سرپرسـتان شـعب مناطـق تهـران و شهرسـتان ها و مديـران عامـل شـرکت هاي 
وابسـته ايـن بانـک برگزار شـد، سـيامک دولتـي رئيس هيـات مديره ايـن بانک طي سـخناني با اشـاره به 
اهميـت پيشـبرد اهـداف بانـک گفـت: در طـي سـال هاي اخيـر اسـتانداردهاي بين المللي در نظـام بانکي 
کشـور پياده سـازي شـده اسـت، در چنيـن شـرايطي الزم اسـت بـا همدلـي و همراهـي همـه ارکان بانک 
بتوانيـم بانـک را در مسـير تحقـق اهـداف پيش ببريـم.وي اظهار داشـت: در اسـتانداردهاي جديـد ابالغي 

بـراي تهيـه صورت هـاي مالـي ضرورت هايـي وجـود دارد کـه بايد به دقـت پياده سـازي و اجرا شـود . 

بانک سینا بیشترین تسهیالت را پرداخت کرد
ترقـي اقتصـادي: بانـک سـينا در سـال 95 جـزو بيشـترين پرداخـت کننـدگان تسـهيالت از طريـق 
ضمانتنامه هـاي صنـدوق ضمانـت سـرمايه گـذاري صنايـع کوچـک بوده اسـت.بانک بـا هـدف حمايت از 
توسـعه و رونـق بنـگاه هـاي توليدي کوچک و متوسـط، تسـهيالت متعـددي را از طريـق ضمانتنامه هاي 
صنـدوق ضمانـت سـرمايه گـذاري صنايـع کوچـک به ايـن بنگاه هـا به ويـژه در مناطـق کمتر برخـوردار 
کشـور، پرداخـت کـرده اسـت کـه اثرگـذاري مطلـوب و قابل توجهي در شـتاب بخشـي بـه رونـد توليد و 

همچنيـن حـل مشـکالت اقتصـادي اين بنـگاه ها داشـته اسـت  . 
   

سفري مدیرعامل بانک گردشگري شد
ترقـي اقتصـادي: آييـن معارفـه »علي اصغر سـفري« به عنـوان مديرعامل بانک گردشـگري برگزار شـد.در 
ايـن مراسـم کـه بـا حضور »مهـدي جهانگيـري«، رييس گـروه مالـي گردشـگري، اعضاي هيئـت مديره و 
مديران و کارکنان بانک گردشـگري در محل سـاختمان سـتاد مرکزي برگزار شـد، »علي اصغر سـفري« به 
عنـوان مديـر عامل بانک گردشـگري معرفي شـد. مهدي جهانگيري در اين مراسـم طي سـخناني نوآوري 
و خالقيـت را الزامـات حضور قدرتمند در شـرايط رقابتي بانک هاي کشـور دانسـت و گفـت: »دغدغه اصلي 
امروز کشـور، اقتصاد و به ويژه اشـتغال اسـت و ما فعاالن اقتصادي رسـالت سـنگيني در کاهش آالم مردم 

از طريـق گسـترش زمينه اشـتغال براي جوانان و حرکت در مسـير مقاوم سـازي اقتصـاد داريم.«  

رونمایي از طرح تسهیالتي همیاران سپهر بانک صادرات
ترقـي اقتصادي:بـا هـدف حمايـت از اشـتغال و توليـد داخلـي و طـي مراسـمي بـا حضـور مديـران بانک 
صـادرات ايـران، مديـران گـروه صنعتي انتخاب(گروه توليدي اسـنوا) از »طرح تسـهيالتي همياران سـپهر« 
در محـل شـعبه مسـتقل مرکـزي(3046)، رونمايي شـد.در راسـتاي تحقق اصـل مهم اقتصـاد مقاومتي و 
ضـرورت تقويـت قـدرت خريد مصرف کنندگان و حمايـت از توليدات داخلي و ايجاد اشـتغال و بهره برداري 
مطلـوب از کارت اعتبـاري بـر پايـه عقـد مرابحه به عنوان يکـي از ابزارهـاي مترقي بانکداري اسـالمي، اين 

بانـک اقـدام به »ارائه طرح تسـهيالتي همياران« سـپهر نموده اسـت . 

راه اندازي همراه بانک جدید بانک قرض الحسنه مهر ایران
ترقـي اقتصـادي: اداره فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات بانـک قـرض الحسـنه مهر ايران در راسـتاي مشـتري 

مـداري و تسـهيل در ارائـه خدمـات بانکـداري نويـن از راه انـدازي نسـخه  iOS  همـراه بانک جديد خبـر داد . 
»همـراه بانـک« سـامانه اي اسـت کـه هموطنان و مشـتريان بانک قرض الحسـنه مهـر ايران به وسـيله آن 
مي تواننـد بـا نصـب نـرم افـزار الزم بـر روي تلفن همراه خـود، خدمـات بانکـداري الکترونيکـي را در طول 

شـبانه روز دريافـت نمايند . 

 برندگان سومین دوره جشنواره پات جزیره کیش اعالم شد

بررسي طرح رتبه بندي بانک ها در بانک مرکزي

آیا دامنه فعالیت بانک ها محدود مي شود ؟
   معاون تامین مالي شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تاکید کرد : 

تصمیم گیري براي انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه

بررسي الیحه بانکداري در پارلمان بخش خصوصي

  مهندسي مالي »قیمت تمام شده پول« 

ترقـي اقتصـادي- رئيـس کانـون بانک هـاي 
رتبه بنـدي  طـرح  اينکـه  بيـان  بـا  خصوصـي 
بررسـي  حـال  در  مرکـزي  بانـک  در  بانک هـا 
اعطـاي  در  را  بانک هـا  مي تـوان  گفـت:  اسـت، 
تسـهيالت، خدمـات صرافـي، تاميـن سـرمايه و 
سـاير خدمـات بانکـي طبقه بندي کرد و حسـب 

رتبه بنـدي بـه آنهـا مجـوز فعاليـت داد . 
کـوروش پرويزيـان دربـاره رتبـه بنـدي بانـک 
هـا گفـت: يکـي از انتظـارات و درخواسـت هاي 
کانـون بانـک هـاي خصوصـي از بانـک مرکـزي 
ايـن اسـت کـه نـه تنهـا بـراي بانـک هـا رتبـه 
بنـدي انجـام شـود بلکـه بـه نوعـي بانـک هـا 
و  تقسـيم  مختلـف  هـاي  شـاخص  براسـاس 

تفکيـک شـوند . 
بانـک هـاي خصوصـي تقسـيم  رئيـس کانـون 
براسـاس شـاخص هـاي  هـا  بانـک  تفکيـک  و 
مختلـف را در مراجعـه مـردم مهـم دانسـت و 
گفـت: بـا تقسـيم بانـک هـا مـردم مـي تواننـد 
براسـاس نـوع خدمـات بانکـي کـه بـه آن نيـاز 

دارنـد، بـه بانـک هـا مراجعـه کننـد . 
اينکـه  بيـان  بـا  پارسـيان  بانـک  مديرعامـل 
بانک هـاي توسـعه اي در بخش هـاي صنعـت يـا 
کشـاورزي فعاليـت مي کنند، افزود: مشـتريان و 
ذي نفعـان بانـک هاي توسـعه اي مـي توانند به 
اينگونـه بانـک هـا مراجعـه کننـد؛ نبايـد مـردم 
سـردرگم باشـند و بـه هر جايـي که تابلـو بانک 

داشـت، بـراي خدمـات بانکـي مراجعـه کنند . 
رئيـس کانـون بانـک هـاي خصوصي ادامـه داد: 
بانـک هـا بايد حسـب رتبه بندي مجـوز فعاليت 
داشـته باشـند و اين رتبـه بندي دامنـه فعاليت 
آن بانـک را مشـخص کنـد؛ نبايـد هـر موسسـه 
اي کـه نـام بانک داشـت، بتوانـد تمامي خدمات 

بانکـي را ارائـه کند . 
وي بـا اشـاره بـه تفاوت موسسـات سـهامي عام 
سـهامي عـام پذيرفته شـده در بورس و سـهامي 

خـاص گفـت: اين طبقـه بندي در شـبکه بانکي 
نيـز مـي توانـد وجـود داشـته باشـد؛ موسسـات 
فعاليتـي  هـر  بـراي  تواننـد  مـي  هـا  بانـک  و 
يـک مجـوز خـاص از بانـک مرکـزي بگيرنـد و 
جديـد  فعاليـت  يـک  بخواهنـد  صورتي کـه  در 
اضافـه کننـد، از بانـک مرکـزي مجـوز بگيرند و 
بـه عنـوان مثـال هر بانکـي نتوانـد فعاليت ارزي 

باشد .  داشـته 
پرويزيـان توضيـح داد کـه بانـک مرکـزي مـي 
از  بانکـي  اسـتانداردهاي  بـه  اسـتناد  بـا  توانـد 
جملـه کفايـت سـرمايه يـا تطبيـق بـا بـال-3 
نسـبت بـه اعطـاي مجـوز بـه بانـک هـا بـراي 

فعاليـت در روابـط بيـن الملـل اقـدام کنـد . 
بانـک  مجوزهـاي  پارسـيان  بانـک  مديرعامـل 
مرکـزي بـراي خدمـات الکترونيـک و خدمـات 
پرداخـت را يـادآور شـد و افـزود: در حال حاضر 
بانـک هـا مـي تواننـد براسـاس ماموريتـي کـه 
دارنـد، مجـوز فعاليـت خدمـات الکترونيـک يـا 

خدمـات پرداخـت را داشـته باشـند . 
رئيـس کانون بانک هاي خصوصي اظهارداشـت: 
بانـک مرکـزي مـي توانـد بـه برخـي از بانک ها 
تنهـا بـراي فعاليـت در يـک محل يـا جغرافياي 
خـاص را بدهد؛ در مورد سـپرده گيـري نيز مي 
تـوان بـه بانـک هـا بـه نسـبت کفايـت سـرمايه 
و شـاخص هـاي ديگـر مجـوز داد هرچنـد کـه 
بانـک مرکزي شـاخص هـاي نظارتي مشـخصي 

نيـز براي کنتـرل و نظـارت دارد . 
وي خاطرنشـان کـرد کـه مي تـوان بانـک ها را 
در اعطـاي تسـهيالت، خدمـات صرافي، خدمات 
تاميـن سـرمايه و سـاير خدمـات بانکـي طبقـه 
بـه آنهـا مجـوز  بنـدي و حسـب رتبـه بنـدي 
فعاليـت داد؛ ايـن موضـوع باعـث عملکـرد بهتر 
بـازار پولـي و مالـي شـده و مـردم نيز بـه عنوان 
مشـتري و مراجعـه کننده مـي توانند از خدمات 

بهتـري برخوردار شـوند . 

ــور در  ــانه اي کش ــاي رس فض
ــات  ــات انتخاب ــاي تبليغ روزه
دوازدهــم رياســت جمهــوري  
تاثيــر  تحــت  شــدت  بــه 
اخبــار مربــوط به رقابت هـــاي 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــي ق انتخابات
موفقيــت  و  رســتگاري  راه 
کارزار انتخاباتــي خويــش را 
ــام  ــدي تم ــي صددرص در نف
ــي و  ــت فعل عملکردهــاي دول
تندتريــن انتقادهــا نســبت به 
وضعيــت اقتصــاد کشــور مــي بيننــد . در ايــن ميــان همچــون ادوار 
ــي در معــرض قضــاوت هــاي يــک ســويه و  گذشــته بانکــداران ايران
غيــر کارشناســي برخــي نامزدهــاي محتــرم قــرار گرفتنــد . در طــول  
ســال گذشــته فضــاي عمومــي رســانه هــاي منتقــد دولــت آکنــده 
از حمــالت ســنگين يــک ســويه و غيرمنصفانــه بــه عملکــرد بانــک 
هــا بــود . انتشــار اخبــار مربــوط بــه دشــواري هــاي ناشــي از تطبيــق 
ناگزيــر صورتهــاي مالــي بانکهــاي ايرانــي بــا اســتانداردهاي مالــي بين 
المللــي و تاخيــر در برگــزاري مجمــع عمومــي بانکهــا بــا انبوهــي از 
تحليــل هــاي غيرکارشناســي همــراه شــد کــه ورشکســتگي بانکها (و 
در واقــع کل اقتصــاد بانــک محــور کشــور)  را محتــوم و قريــب الوقــوع 
نشــان مــي دادند.اتهــام زنــي بــه شــبکه بانکــي بــا ايــن مضمــون کــه 
کل تســهيالت شــبکه بانکــي فقــط بــه »افراد خــاص« تعلق مــي گيرد 
و چشــم بســتن بــر هــزاران پــروژه عمرانــي کــه بــا تســهيالت بانکهــا 
بــه تمــر نشســته انــد ، و نيــز دههــا هــزار کســب و کار متعلــق بــه 
ــدازه ي  ــه ان بخــش خصوصــي کــه وامــدار بانکهــا هســتند ، خــود ب
ــه و مخــرب اســت ، ولــي اگــر طــرح آن از ســوي  کافــي غيرمنصفان
افــرادي صــورت گيــرد کــه نامــزد ســمت عالــي تريــن مقــام اجرايــي 

ــي ويرانگــر داشــته باشــد .   ــد تبعات ــگاه مــي توان ــد آن کشــور بودن
   بي گمان شـبکه بانکي نيز همچون سـاير دسـتگاههاي اقتصاد کشـور 
از بـروز مشـکالت سـاختاري ديرپـا رنـج مـي بـرد ، امـا اينکه بيـان هر 
نارسـايي در ايـن سيسـتم  بـا بزرگنمايي و غوغاسـازي همراه باشـد مي 
توانـد به سسـت شـدن پايه هـاي اعتماد مردم به اسـتوانه هـاي اقتصاد 
ملي منجر شـده و سـپرده گذاران و سـهامداران بانکها را تحت تاثير اين 
اتهـام زنـي هـا و سـياه نمايي ها ، تشـويق به خروج سـرمايه هايشـان از 
شـبکه بانکي کشور نمايد . هرچند خوشـبختانه آمار منابع بانکي کشور 
نشـان مـي دهـد کـه رفتـار سـپرده گـذار ايرانـي از اين تحليـل پيروي 

نمي کنـد و در همـه بانکهاي کشـور طي سـال گذشـته نيز شـاهد روند 
افزايـش منابع و تسـهيالت شـبکه بانکي کشـور بـوده ايم .  

   امـا دليـل اين اعتمـاد و تـداوم ارتباط عميق مردم با بانکها چيسـت 
؟ چـه عاملـي باعـث مي شـود که قاطبـه مـردم بيش از هـر مجراي 
ديگـري در اقتصـاد کشـور ، بانـک را به عنـوان امين انتخـاب کرده و 
سـپرده شـان را از بانـک خـارج نکنند؟ پاسـخ اين اسـت : مـردم مي 
بيننـد و مـي داننـد که بانکها هنوز و همچنـان امن ترين محل حفظ 
اندوخته هايشـان هسـتند. در طول تاريخ 120 ساله بانکداري ايراني ، 
هيچ بانکي ورشکسـت نشـده و هيچ موردي به ثبت نرسـيده که يک 
بانـک ايرانـي ناتـوان از بازپرداخـت پول سـپرده گـذارش بوده باشـد. 
شـهروند ايرانـي مـي بيند که عليرغم تمام کاسـتي ها و نارسـايي ها 
، هنـوز شـعبه ي بانک از لحـاظ تکريم ارباب رجوع و پاسـخگويي به 
مردم سـرآمد تمام دسـتگاه هاي اداري و خدماتي کشـور است . مردم 
مـي بيننـد کـه بانکهاي کشـور طـي سـالهاي اخير گامهـاي مهمي 
بـراي افزايـش رضايتمندي مشـتريان برداشـته اند که در اين مسـير 
توسـعه سـامانه هـاي ارائـه خدمـات بانکـي از طريق اولويت بخشـي 
بـه ابزارهـاي مبتنـي بر بانکـداري الکترونيک نقشـي بسـيار مهم در 
تسـهيل و تسـريع امور بانکـي هموطنان داشـته و فاصله چشـمگير 
بانکهـاي ايرانـي با اسـتانداردهاي ارائـه خدمات الکترونيـک در ديگر 
کشـورها بـه شـدت کاهش يافته اسـت . تاکنون بيـش از يکصد و ده 
ميليـون فقـره کارت دريافـت و پرداخـت الکترونيک براي مشـتريان 
بانکهـا صادر شـده اسـت ، تعداد دسـتگاه هاي خودپـرداز نظام بانکي 
اينک به قريب 50 هزار دسـتگاه رسـيده و خدمت رسـاني صدهاهزار 
دسـتگاه پايانه فروش  (POS)  و هزاران درگاه پرداخت اينترنتي  بانکها 
در سراسـر کشـور ، انجـام امـور روزمـره بـراي هموطنـان عزيـز را به 
شـکلي چشـمگير آسـان تر ، سـريع تر و امن تر از گذشـته سـاخته 
اسـت  عـالوه بـر ايـن هـم اينـک دههـا ميليـون شـهروند ايرانـي از 
خدمـات موبايل بانک و اينترنت بانک شـبکه بانکي کشـور در نهايت 

سـهولت و امنيت اسـتفاده مـي کنند .  
امـروز کمتـر طـرح بزرگ اقتصـادي ، اجتماعـي و فرهنگي در کشـور را 
مي تـوان يافـت کـه بـدون مشـارکت موثر نظـام بانکـي به ثمر رسـيده 
باشـد.  ايفـاي نقـش ممتـاز در به ثمر رسـيدن پـروژه هـاي عظيم ملي 
همچون اسـتخراج و اسـتحصال نفت و گاز در بزگترين ميادين نفتي در 
اسـتان هاي جنوبي کشـور و خليج فارس ، سـاخت و توسـعه پااليشگاه 
هـا و کارخانجـات پتروشـيمي ، اعطـاي تسـهيالت بـراي سدسـازي ، 
تاسـيس و توسـعه نيروگاه هـا ، راه انـدازي مجتمع هاي عظيـم فوالد و 
سـيمان ، توسـعه شـبکه حمل و نقل ريلي و جاده اي کشـور و ... بخشي 

از حضور بانکهاي ايراني در توسـعه و پيشـرفت ميهن اسـت . مشـارکت 
بانکهـا در نوسـازي نـاوگان حمـل و نقـل کشـور (بويژه در کالنشـهرها) 
، حمايـت مالـي از بنـگاه هـاي اقتصـادي کوچـک و زودبـازده ، اعطـاي 
تسـهيالت مسـکن و تامين مسکن ، سـاخت دهها هزار خانه براي اقشار 
عمدتا محروم جامعه در قالب دو طرح مسـکن مهر و مسـکن روسـتايي 
از جملـه مهمترين سـرفصل هـاي همراهي نظام بانکداري ملـي با آحاد 

مـردم اسـت . نـود درصد نقدينگي کشـور را
بانـک هـا مديريـت مـي کننـد و عليرغـم چالـش هـاي بـزرگ بيـن 
المللـي، بانکهاي ايراني بيـش از دهها ميليـارد دالر واردات و صادرات 
کشـور را مديريـت کـرده و تبعـات بحـران مالـي بيـن المللـي را بـا 
صالبـت پشـت سـر گذاشـته اند .  نظـام بانکي توانسـته اسـت عليرغم 
وجـود تمـام مشـکالت، ارتباطـات مالـي کشـور را بـه خوبـي هدايت 
کـرده و بـا وجـود محدوديـت ها و فشـارها، تجارت خارجـي و داخلي 
کشـور را در حجمـي مناسـب مديريـت کنـد کـه تحقـق ايـن مهـم 
بيـش از هرچيـز مرهون سختکوشـي ، هوشـمندي و درايـت مديران 
و کارکنـان بانکهاي کشـور بوده اسـت. مگر مديريـت پرداخت ماهانه 
دههـا هـزار ميليـارد ريال يارانـه نقـدي را بانکها عهده دار نيسـتند ؟ 
مگـر فـروش اوراق مشـارکت بزرگتريـن پـروژه هـاي عمراني کشـور 
توسـط بانکهـا صورت نگرفته اسـت ؟ مگر بانکها از پذيرش سـنگيني 
اجـراي برخـي از دشـوارترين طرح هاي نقدي اقتصاد کشـور همچون 
خريـد گنـدم از کشـاورزان ، توزيع کارت هوشـمند سـوخت و فروش 

ارز دانشـجويي و ... شـانه خالـي کـرده انـد ؟      
بانـک هـاي ايراني همچنان ظرفيت افزايش حضـور موثر در اقتصاد ملي 
را دارند ، اگر سـاز و کارهاي اقتصادي کشـور امکان جذب منابع بيشـتر 
را بـراي آنـان فراهـم آورد . يکي از موضوعات بسـيار مهمي که مي تواند 
ياريگـر بانکهـاي ايرانـي در توسـعه ي خدمـات و ايفـاي کامـل و مدرن 
نقش واسـطه گري وجوه باشـد تعيير نگاهي اسـت که بانک را همچون 
يـک قلـک نامحـدود تزريق نقدينگي تصـور مي کند و مي کوشـد نظام 
بانکي را مسـئول رفع تمام نارسـايي ها و ناکارآمدي هاي  اقتصاد کشـور 
نشـان دهد و موضوع ديگر رقيب تراشـي بي قاعده براي بانکها از طريق 
ايجـاد صندوق ها و موسسـات غيرشـفاف و غير پاسخگوسـت. چه آنکه 
هيچکـدام از نامزدهـاي محترم منتقد دولت تاکنـون هيچ برنامه مدوني 

براي رفع مشـکالت شـبکه بانکي ارائه نکـرده اند . 
   بـي گمـان بازنـده ي نهايي تکـرار اتهام زني ها و سـياه نمايـي ها عليه 
نظـام بانکـي کـه خود به عنـوان يک سـازمان خدماتي از تسـهيالت آن 
اسـتفاده نموده و طرح هايي را از محل همين تسـهيالت اجرا نموده که 
بـه آن افتخـار نيـز مي نمايـد ،  دهها ميليون شـهروند ايرانـي بهره مند 
از توسـعه زيرسـاخت هاي عمراني کشـور ، توليدکنندگان و بازرگانان  و 
ميليون ها شـهروندي هسـتند که با سـپردن اندوخته هايشان به بانکها 
در گـردش چرخهـاي اقتصـاد کشـور مشـارکت مي کننـد . بـا پرهير از 
تکـرار جنجال سـازي و غوغاسـاالري بـه بانکـدار ايراني اعتمـاد کنيم و 

امـکان حضور بالنـده و موثـرش در اقتصاد کشـور را فراهم کنيم . 

مسـيري که دولـت يازدهـم در جلوگيري از شـتاب 
گرفتـن افزايـش قيمت ها در پيـش گرفت به کنترل 
تـورم و کاهـش آن بـه زيـر 10 درصـد منجر شـده 
اسـت. دولـت توانسـته تـا امـروز بـا موفقيت تـورم را کنترل کنـد و ايـن اقـدام، از مهم ترين 
عوامـل ثبـات نسـبي ارزش ارز در بازار داخلي و پايين نگه داشـتن قيمت آن اسـت. اين اميد 
وجـود دارد کـه دولـت دوازدهـم هـم  به سـمت واقعي شـدن نـرخ ارز حرکت کنـد و معيار 

دولـت بـراي هر نوع نوسـان در بـازار ارز تورم باشـد. 
به طـور حتـم اگـر دولـت آينـده اجـازه افزايش تـورم را ندهـد، قيمـت ارز در بـازار ايران 
افزايـش پيـدا نمي کنـد. اميدواريـم روزي برسـد که دولـت هرگز براي پايين نگه داشـتن 
نـرخ ارز از پـول نفـت اسـتفاده نکند. در اين زمان اسـت کـه مي توانيم با نـرخ واقعي ارز 
هـر نـوع فعاليت تجاري را بـا بازارهاي جهاني تطبيـق دهيم. يکي از راهکارهاي توسـعه 

صـادرات ايـران واقعـي کـردن نرخ ارز اسـت. ديگـر مؤلفه هاي اقتصـادي بايد بـر نرخ ارز 
اثـر بگـذارد و آن را تعييـن نکنـد نه اينکـه يک عامل مصنوعـي قيمت ها را بـاال و پايين 
کنـد. بـدون واقعـي کردن نـرخ ارز نمي توانيـم در بازارهـاي جهاني با رقبـا درزمينه هاي 
مختلـف رقابـت کنيـم. اميـد ما اين اسـت که دولـت روحانـي بتوانـد در دوره آينده نرخ 
ارز را واقعـي کنـد و ديگـر نيـازي بـه اتکاي بـه عوامل و ابزارهـاي خارجي بـراي کنترل 
نـرخ ارز نداشـته باشـيم. نـرخ ارز بايـد هماهنـگ بـا ديگر تکه هـاي پازل اقتصـاد تعيين 

شـود نـه با دخالـت يک عامـل مصنوعي . 
ثبـات بـازار ارز در سـال هاي اخيـر يـک دسـتاورد بـزرگ اسـت کـه بايـد از آن تقديـر کرد. 
روزهايـي کـه نـا بـه سـاماني در اقتصاد بـه نوسـان هاي شـديد در بـازار ارز دامن زده بـود از 
يادهـا نمـي رود. نوسـان نـرخ ارز در دوره تصدي گـري دولت هـاي نهم و دهم  تأثيـر بدي بر 
بازارهاي اقتصادي بر جاي گذاشـت و بيشـتر زمينه ها، ازجمله واردات، صادرات و ديگر امور 

اقتصـادي در داخـل را تحـت تأثيـر قـرار داد. با توجه بـه آن وضعيت مي توان گفـت يکي از 
دسـتاوردهاي خـوب دولت يازدهم ثبات نسـبي بـازار ارز بوده اسـت . 

مي تـوان تاريـخ مشـخصي را بـراي واقعـي کـردن نـرخ ارز در نظـر گرفـت؟ بـه نظر من 
اعـالم تاريـخ مشـخص بـراي واقعـي کردن نـرخ ارز شـدني نيسـت. در چهار سـال اخير  
اعـالم بـازه زماني مشـخص بـراي واقعي کـردن نـرخ ارز را تجربـه کرديم امـا ديديم که 
در عمـل، زمينه هـا و عوامـل مختلفـي کـه يکسان سـازي نـرخ ارز بـه آن بسـتگي دارد 
محقـق نشـد. دولتمـردان بـه نفـع يکسان سـازي نـرخ ارز جهت گيـري  کردنـد و همين 
نشـان مي دهـد کـه مي تـوان به آينـده اميـدوار بود. به طـور حتم واقعـي کردن نـرخ ارز 
بـه عوامـل مختلفـي بسـتگي دارد کـه هنوز سـازوکار آن مشـخص نيسـت. ايـن انتظار 
وجـود دارد کـه به محـض آمـاده شـدن سـازوکارها نـرخ ارز واقعي شـود اما بـه نظر من 

ايـن هـدف بـه زودي محقق نمي شـود . 

دولت براي پایین نگه داشتن نرخ ارز از پول نفت استفاده نکند
کارشناس اقتصادي  

سيدرضي حاجي آقاميري

اعضاي کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ايران، 
باال بودن قيمت تمام شده پول را يکي از مسائلي برشمردند 
که نيازمند تحقيق و مهندسي مالي است و با اليحه اصالح 

نظام بانکي تغييري در آن ايجاد نمي شود . 
  در جلسه کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق، بررسي 
اليحه بانکداري جمهوري اسالمي ايران يکي از مواردي 
بود که در دستور کار قرار گرفت و درباره آن بحث و 
تبادل نظر شد .  اعضاي اين کميسيون، باال بودن قيمت 
تمام شده پول را يکي از مسائلي برشمردند که نيازمند 
تحقيق و مهندسي مالي است و با اليحه اصالح نظام 
بانکي تغييري در آن ايجاد نمي شود. به اعتقاد اعضا، 
هزينه ثابت بانک ها باالست و اين مسئله قيمت پول را 
بيشتر باال مي برد ضمن اينکه ساده سازي فرايندها در 
شبکه بانکي کشور نيز بايد در دستور کار قرار بگيرد 
چراکه پيچيدگي فرايندها، باعث بروز مفسده شده و 

عقود بانکي را به قيود بانکي تبديل مي کند . 

توزيع منطقي منابع نيز از مواردي عنوان شد در بحث 
است.  نشده  اشاره اي  آن  به  بانکي،  نظام  قانون  اصالح 
همچنين حد مجاز تملک سهام بانکهاي ديگر از سوي 
يک بانک نيز در قانون پولي و بانکي يک درصد تعيين 

شده که بايد مورد بازنگري قرار گيرد . 
همچنين، کورش پرويزيان رئيس کميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق ايران با اشاره به اينکه برخي معتقدند تعداد 
بانک ها و موسسات مالي در کشور زياد است، گفت: بايد در 
قانون نظام بانکي مشخص شود که آيا بانک ها مي توانند 
تمام يا بخش زيادي از سهام بانک هاي ديگر را خريداري 
به  بانکداري که  بررسي اليحه  براساس گزارش  کنند؟ 
کميسيون ارائه شد، در شرايط فعلي براي جلوگيري از  
ارتباطات ضربدري بين بانک  ها، يک بانک نمي تواند بيش از 
يک درصد از سهام بانک ديگر را تملک کند. اين در حالي 
است که اعضاي کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران 
معتقدند قانون بايد اجازه خريد سهام بانک ها و موسسات 

مالي را به بانک  ها بدهد و با تقويت نظارت، از وقوع تخلف 
جلوگيري کند . 

در ادامه جلسه کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران، 
گزارش هايي درباره مواد اجرا نشده از قانون رفع موانع 
معرفي  و  ارزي  ذخيره  حساب  تسهيالت  آمار  توليد، 
صندوق سرمايه گذاري با پشتوانه طال از ديگر مواردي بود 

که به اعضاي کميسيون ارائه شد . 
در اين جلسه، با نظر موافق حاضران، 5 اولويت کاري براي 
پيگيري در کميسيون پول و بازار سرمايه اتاق ايران، در 

طول سال 96 معرفي شد . 
پيگيري بحث هاي ذينفع واحد، تعديل نرخ سود بانکي، 
تنگناي مالي بانک ها و مؤسسات اعتباري، تأمين مالي 
از  براي حمايت  تعامل  و  متوسط  و  بنگاه هاي کوچک 
پنج گانه  اولويت هاي  سرمايه،  بازار  در  ُخرد  سهامداران 
در سال 96  ايران  اتاق  و سرمايه  پول  بازار  کميسيون 

تعيين شد.

ترقي اقتصادي - معاون تامين مالي شرکت تامين 
سرمايه بانک مسکن تاکيد کرد: تصميم گيري براي 
شرايط  ثانويه  (MBS)  به  رهن  اوراق  دوباره  انتشار 
عمومي اقتصاد، نرخ بهره بانکي و قابل قبول بودن 
ريسک و بازده اين اقدام است .  کاوه دلسوز ، با بيان 
گردش  واسطه  مهم ترين  عنوان  به  بانک ها  اينکه 
حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  مازاد  نقدينگي  وجوه 
اقتصادي  فعاالن  اختيار  در  و  کرده  جمع آوري  را 
قرار مي دهند، گفت: اين فرايند موجب تامين مالي 
طرح ها و پروژه هاي اقتصادي شده و رشد و توسعه 

اقتصادي را به دنبال دارد . 
وي با بيان اينکه گاهي خود بانک ها با مشکل مالي 
مسيرهاي  از  مي دهند  ترجيح  يا  مي شوند  مواجه 
متفاوتي، براي ماموريت هاي ذاتي خودشان تامين مالي 
کنند، گفت: در اين راستا "تبديل به اوراق بهادار کردن 
نوين  از روش هاي  يکي  عنوان  به  بانکي"  دارايي هاي 

تامين مالي به کمک آنها مي آيد .  دلسوز خاطرنشان 
به  بهادار کردن"  اوراق  به  "تبديل  کلي  به طور  کرد: 
فرآيند تبديل دارايي هاي مالي با نقدشوندگي پايين 
معامله  قابل  بهادار  اوراق  به  رهني  تسهيالت  مانند 
در بازار اطالق مي شود. تبديل به اوراق بهادار کردن 
فرآيندي است که طي آن دارايي هاي مؤسسه مالک 
اما  شده  جدا  مؤسسه  آن  ترازنامه  از  باني،  يا  دارايي 
انجام  سرمايه گذاراني  توسط  وجوه  تامين  عوض،  در 
مي خرند.  را  مبادله  قابل  مالي  ابزار  يک  که  مي شود 
اين ابزار نمايانگر بدهکاري مزبور است بدون اينکه به 

وام دهنده اوليه مراجعه اي صورت گيرد . 
معاون تامين مالي شرکت تامين سرمايه بانک مسکن 
با اشاره به اينکه بانک مي تواند اوراق بهادار به پشتوانه 
دارايي  (ABS)  و نيز اوراق بهادار به پشتوانه وام رهني  
مهم ترين  عنوان  به  دو  اين  از  کند،    (MBS)منتشر 
کرد:  اظهار  و  ياد  بهادار  اوراق  به  تبديل  محصوالت 

است  بدهي  ابزارهاي  از  يکي  رهني  مشارکت  اوراق 
که نشان دهنده حقوق دارنده اوراق بر وجوه دريافتي 
وام هاي  کردن  تبديل  اينکه  بيان  با  وي  است .   ناشر 
جديدي  سرمايه گذاري  بازار  بهادار،  اوراق  به  رهني 
را ايجاد مي کند و منجر به ايجاد دارايي با نقدينگي 
باال و قيمت گذاري موثر و مناسب رهن ها ميشود و 
همين طور باعث ميشود که واسطه گري در بازار رهن 
يادآور شد: محل سود  بطور تخصصي صورت گيرد، 
پرداختي به سرمايه گذاران و اصل وجوه پذيره نويسي 

شده نيز، بازپرداخت تسهيالت اعطايي است . 
پشتوانه  با  بهادار  اوراق  طراحي  در  دلسوز،  گفته  به 
وام هاي رهني، عوامل متعددي بايد مورد توجه قرار 
بهره، وضعيت  نرخ  آنها  مهم ترين  از جمله  گيرد که 
عمومي اقتصاد، قوانين و مقررات، ميزان ريسک و بازده 
آن است و بانک مسکن نيز با لحاظ اين عوامل درباره 

انتشار دوباره اوراق رهن ثانويه تصميم گيري مي کند . 

بازارهاي سرمايه در همه جاي دنيا به صورت درهم تنيده 
اي به هم پيوسته اند و گاه با کمترين کنش در يک بازار 
در بازار ديگر واکنش محسوسي نمايان مي شود؛ بدون 
ترديد رابطه بازار بورس ايران با سود سپرده هاي بانکي و 
همچنين اوراق مشارکت مي تواند يکي از با اهميت ترين 

مولفه هاي قابل بررسي در نظام بازار سرمايه ايران باشد . 
اين رابطه يک رابطه بلند بوده و صرفا ارتباطي به يک دولت 
ندارد و حتي ارتباطي به يکسال ندارد بلکه  در بررسي اين 
رابطه بايد برنامه انتشار اوراق مشارکت در سالهاي قبل و 
سود سپرده ها در سال ها ي قبل و همينطور برنامه بانک 
ها براي سالهاي بعد هم مد نظر قرار گرفته شود تا بتوان 
قضاوت درستي از عملکرد ها داشت. اما اگر بخواهيم در 
اين مجال تنها نگاهي از تاثير سود بانکي در بازاربورس 

در سال 95 داشته باشيم بايد بگوييم؛ شاخص بورس در 
اين رابطه با نقدينگي در جامعه ارتباط مستقيم و مثبت 
داشته و با نرخ ارز و نرخ سود واقعي بانک ها رابطه منفي 
دارد. يعني در صورتي که شاهد باشيم در گوشه اي از بازار 
سرمايه نرخ ارز از يک رشد کاذب برخوردار باشد و يا سود 
سپرده هاي بانکي از ميزان تورم موجود در جامعه بيشتر 
باشد بي شک سرريز پول و سرمايه در جامعه به سمت 
آن دو بازار خواهد بود و بازارهاي ريسک پذير همچون 
بازار بورس هيچ بهره اي از نقدينگي موجود در کشور 

نخواهد برد . 
نبايد از ياد ببريم دولت با بکار گيري يکي از روش هاي 
موجود تالش کرد در طي 4 سال تورم را در کشور تک 
رقمي کند؛ شايد برخي انتقادات به اين روش هم باشد ولي 
به هر صورت توانست چنين کاري را انجام بدهد؛ اما امروز 
و از پس اين چند سال مي بينيم کمترين همراهي را بانک 
ها با دولت در اين امر داشته و دارند. اين عدم همراهي 
تاثيرات بسيار منفي بر کل اقتصاد کشور دارد و نگاه عامه 
مردم به اين مقوله را ناخوشايند مي کند. اين عدم همراهي 
زماني نخوشايند جلوه مي دهد که بانک ها سودي را به 
مردم در سپر ده ها پرداخت مي کنند که حتي دوبرابر 
تورم اعالم شده  در کشور است و خود اين اتفاق باعث 
مي شود مردم به جاي سرمايه گذاري در صنايع توليدي 
و خدماتي و همينطور بازار بورس رو به سپرده گذاري در 
بانک بياورند و اين عدم همراهي بانک ها به دليل منافع 
شخصي اولين گام در تخريب همه تالش هاي دولت براي 

کنترل تورم و رونق بخشيدن به توليد است . 
اين عملکرد بانک ها در پرداخت سود هاي بيش از تورم 
تاثير مستقيمي بر عملکرد بازار بورس هم دارد به اين شکل 
که اگر زماني نرخ سود بانکي چه در بانک هاي  دولتي و 
چه در بانک هاي خصوصي با  کاهش محسوسي روبرو 
شود باعث مي شود نرخ پي بر اي بازار هم متناسب با 
آن افزايش روبرو شود؛ پي بر اي در بازارهاي منطقه غرب 
آسيا هم از اين مثال مستثني نيستند براي مثال پي بر 
اي بازار امارات متحده عربي 11 مي باشد و اين به دليل 
کم بودن نرخ بهره بانکي در اين کشور است. جالب است 
بدانيد بازار بورس در تاريخ 50 ساله خود تنها توانسته به 
پي بر اي 8 دست يابد که باالترين پي بر اي بازار سهام 

در ايران بوده است . 
بي شک ما مي توانستيم در 4 سال گذشته در بازار سهام 
شاهد پي بر اي باالي 10 باشيم با  کنترل تورم و مديريت 
با عملکرد متضاد  بانکها  آن توسط دولت که متاسفانه 
خود با دولت باعث شدند اين تالش دولت تاثيري بر بازار 
سهام نداشته باشد. نکته قابل بيان در اين ميان آنست 
که بانک ها مي پندارند با کاهش سود بانکي درآمدهاي 
بانکي هم کم مي شود ولي اين يک اشتباه محض است ؛ 
زيرا کاهش سود سپرده هاي بانکي  براي صنعت بانکداري 
حاشيه سود بااليي به همراه خواهد داشت، زماني که نرخ 
سپرده گذارها کاهش پيدا کند بدون ترديد با کاهش سريع 
نرخ تسهيالت بانکي به همان نسبت مواجه نخواهيم بود و 
خود اين مي تواند  طي مدت چند ماه حاشيه سود بانک ها 

باشد تا دوباره به مدار اصلي خود برگرداند و اينجاست که 
يک بازي برد برد شامل حال بانک ها و بازار سهام مي شود . 

قطع به يقين  با کاهش نرخ سود بانکي با خروج  منابع  
عظيمي که در اين سالها به باالي يک ميليون ميليارد 
نشسته  رسوب  به  ها  بانک  در  و  است   رسيده  تومان 
است  مي توان حرکت عظيمي را در بازارهاي مولدتر به 
وجود آورد که در ميان همه بازارهاي مولد بازار بورس از 
بهترين بازارهاست  اين اصل نبايد فراموش شود همانطور 
که بازار بورس خود يک بازار مستقل است و به عنوان 
يکي از بازارهاي اصلي قابل رصد است؛ به همين ميزان 
موتور محرک بخش توليد است و مي تواند باعث رشد و 
شکوفايي بخش توليد و صنعت کشور بشود و سود هاي 
 خوبي را براي سرمايه گذاران بخش توليد حاصل کند

همچنين کاهش نرخ سود بانکي باعث کاهش نرخ سود 
بهره تسهيالتي که در اختيار واحد هاي توليدي  قرار 
مي گيرند نيز  مي شود  و اين کاهش مي تواند وضعيت 
هزينه هاي مالي واحد هاي توليدي  را بهبود ببخشد و 
از اين جهت در سود عملياتي سهام واحد هاي توليدي 

صنعتي  نيز اثر مثبت مي گذارد . 
بدون ترديد رشد در توليد و باال رفتن نقدينگي توليد 
کنندگان يعني ورود پول هاي هوشمند بخش توليد به 
سوي بانکها ؛ که باعث رونق وضعيت بانک ها مي شود. 
اما اگر بانک ها نخواهند همگام با دولت گام بردارند زيان 
سهامداران بورس ، زيان توليد کنندگان و صنعتگران و 

زيان بانک ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت . 

کارشناس بانکي
ابراهيم کاظم پور

کارشناس بازار مالي
سيد علي عباسي

ترقي اقتصادي: مدير گروه بانکداري اسالمي پژوهشکده 
پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: عدم رعايت مقررات 
مبارزه با پولشويي و تامين مالي ترورويسم، رتبه اعتباري 

بانک هاي ما را پايين آورد . 
کامـران  نـدري در مورد ورود مسـتر کارت ها بـه ايران 
به ايلنا اظهار داشـت: در دنيا از حدود 20 سـال پيش  
تغييرات عمده و اساسـي زيادي در نظام بانکي رخ داد 
و  بـراي ايـن که جلوي تخلفات و مبـادالت غيرقانوني 
در سـطح بيـن المللـي گرفتـه شـود، مسـتر کارت هـا 

يافت .  رواج 
وي در مـورد  FATA  و ضـرورت پيوسـتن بـه آن گفـت: 
مقـام قانون گـذار و مقـررات نويـس  FATA  بـراي اين که 
بتواند با قاچاق و تروريسـم در سـطح بين المللي مبارزه 
کنـد و جلـوي نقل انتقال پـول در تجارت هـاي کثيف و 

همچنيـن کمک مالي بـه گروه هاي تروريسـتي را بگيرد 
مقررات مبارزه با پولشـويي و تامين مالي تروريسـم وضع 

است .  کرده 
   نـدري خاطـر نشـان کـرد: بـر اسـاس ايـن مقـررات 
بايـد  مي کننـد  منتقـل  را  پـول  کـه  بانک هايـي 
اطالعـات منشـاء پـول رد و بـدل شـده را بداننـد. به 
عنـوان مثـال بايد مشـخص شـود پولـي کـه از ايران 
بـه آلمـان م يـرود پول تميـز اسـت يـا آلـوده؟ و در 
صورتـي  که منشـاء ايـن پول مشـخص نباشـد بانکي 
کـه ايـن پـول را پذيرفتـه ممکـن اسـت بـا مشـکل 

جـدي مواجـه شـود . 
بانک هايـي  بـا  بانک هـاي خارجـي  وي تصريـح کـرد: 
کـه مقـررات مبـارزه با پولشـويي را بـه درسـتي رعايت 

نمي کننـد .  همـکاري  نمي کننـد، 

مديـر گروه بانکداري اسـالمي پژوهشـکده پولي و بانکي 
بانـک مرکـزي افـزود: در کشـورما درسـت اسـت قانـون 
مبـارزه بـا پولشـويي وضـع شـده امـا اقدامـات عملـي و 
اجرايـي در بانک هـاي مـا در ايـن مـورد صـورت نگرفته 
و تعامـل برقـرار کـردن بـا بانکهـاي بـزرگ خارجـي بـه 
انـدازه اي پرهزينـه اسـت کـه حتـي در ارتباط بـا نقل و 
انتقـال وجوه اعتباري هم نمي خواهنـد همکاري کنند و 
زماني هم که منشـاء پول ايران باشـد حساسـيت بيشتر 

مي شـود . 
وي خاطـر نشـان کـرد: عـدم رعايت مقـررات مبـارزه با 
پولشـويي و تاميـن مالي ترورويسـم بانک هـاي مـا را بـا 
مشـکل جدي مواجه کرده اسـت. در واقـع رتبه اعتباري 
بانک هـاي ما پايين آمـده و همکاري با بانک هـاي ايراني 

اقدامـي پر ريسـک تلقي مي شـود . 

مدیر گروه بانکداري اسالمي
رتبه اعتباري بانک هاي ایران پایین آمد

بانک پاسارگاد، بار دیگر 
بانک برتر ایران شد

ترقـي اقتصـادي: بـر اسـاس ارزيابي مؤسسـه معتبر 
يورومانـي، بانک پاسـارگاد موفـق شـد براي سـومين 
از آن  را  ايـران  برتـر  بانـک  سـال متوالـي، عنـوان 
خـود کند.خسـرو رفيعي مشـاور مديرعامـل و مدير 
روابط عمومـي ايـن بانـک بـا اعـالم ايـن خبـر گفت: 
نشـريه يورومانـي کـه يکـي از معتبرتريـن نشـريات 
و  مالـي  بازارهـاي  ارزيابـي  زمينـه  در  بين المللـي 
بانک هـا در جهـان محسـوب مي شـود، هـر سـال 
برتريـن بانـک هر کشـور را با ارزيابـي دقيق عملکرد 
و  کـرده  مشـخص  کشـور  آن  بانک هـاي  تمامـي 
ادامـه  مي کنـد.وي  اعطـا  بانـک  آن  بـه  جايـزه اي 
داد: بـر اسـاس ارزيابـي سـال جـاري ايـن نشـريه، 
بانک پاسـارگاد موفق شـد براي سـومين سـال پياپي 
در رقابتـي بين المللي، عنوان "برترين بانـک ايران در 

سـال 2017 " را از آن خـود کنـد . 

موقعیت برتر سپرده گذاران 
بانک مسـکـن

ترقـي اقتصـادي: افزايـش 50 هـزار ميليـارد ريالـي 
سـرمايه بانـک مسـکن در ابتـداي سـال 96، سـه 
تحـول مثبـت بـراي مجموعـه نظـام تاميـن مالـي 
مسـکن، فعـاالن بـازار ملـک و از آن مهمتر، سـپرده 
گـذاران بانـک مسـکن رقـم زد.ميـزان سـرمايه تنها 
بانـک تخصصي بخـش مسـکن در ابتداي امسـال از 
»کمتـر از 40هـزار ميليـارد ريـال« بـه »بيـش از 85 

هـزار ميليـارد ريـال« افزايـش پيـدا کرد.ايـن ميزان 
افزايش سـرمايه بانک مسـکن، در پـي اجراي تبصره 
اي از بودجه سال 95 کل کشور (تبصره 35) و تحت 
عنـوان افزايش سـرمايه بانک مسـکن از محل سـهم 
دولـت، محقـق شـده اسـت.مدير امـور ارتباطـات و 
بازاريابي بانک مسـکن، دربـاره مزايا و تحوالت بوجود 
آمـده در بانـک مسـکن ناشـي از افزايـش 50 هـزار 
ميليـارد ريالي سـرمايه بانک، اعالم کـرد: تحت تاثير 
حجم جديد سـرمايه بانک مسـکن، »نسـبت کفايت 
سـرمايه« تنهـا بانـک توسـعه اي تخصصـي بخـش 
مسـکن، هـم اکنون بـه باالترين سـطح در مقايسـه 
با سـاير بانـک ها و موسسـات مالي، ارتقا پيـدا کرده 
اسـت که اين دسـتاورد، در سـال جاري از سـه منظر 

مزيـت به حسـاب مـي آيد . 

برنامه ریزي ثامن براي 
پیگیري جدي مطالبات

موسسـه  يـک  ناحيـه  مديـر  اقتصـادي:  ترقـي 
اعتبـاري ثامـن گفـت : اولويـت شـعب برنامه ريزي 
عملياتـي براي وصول مطالبـات و جذب حداکثري 
مشـتريان باشـد.عباس فريـد زاده در جمـع روسـا 
و معاونـان سرپرسـتي يـک تهـران اظهـار کـرد: 
پيگيـري مطالبـات معـوق يـک روز به بـاال موجب 
کاهـش رشـد مطالبـات مي شـود.وي  بـا اشـاره به 
تأثيـرات آمـوزش رو در رو بـراي همکاران به منظور 
وصـول مطالبـات افـزود: روسـا و معاونـان شـعب 
به عنـوان نماينـده ثامن بايـد الگوي مناسـب براي 
هـر يـک از نيروهـاي جـوان باشـند و با آمـوزش و 
گسـترش تجربيـات خود پـرورش نيروهـاي جوان 

را مدنظـر قـرار دهند . 

سالمت مالي
 از اهداف بانک رفاه است

رفـاه  بانـک  عامـل  مديـر  اقتصـادي:  ترقـي 
ملـزم  را  خـود  همـواره  رفـاه  بانـک  گفـت: 
بـه رعايـت قوانيـن و مقـررات مـي دانـد و از 
بانک هـاي منضبط کشـور اسـت.دکتر محمد 
علـي سـهماني بـا بيـان اينکه سـالمت مالي 
 يکـي از اهـداف اساسـي بانـک رفـاه اسـت

 گفـت: همواره در تالشـيم در بحـث مقررات 
و اسـتانداردهاي بيـن المللـي نيـز پيشـگام 
باشـيم.وي نظارت قوي و مسـتمر در فعاليت 
هـاي مالـي بـه ويـژه نظـام بانکـي را کليدي 
دانسـت و افـزود: بانـک رفـاه بـا درک ايـن 
حساسـيت و نقـش نظارت در ايجاد سـالمت 
مالـي، در سـال گذشـته بـا اصـالح سـاختار 
مديريتـي تحـت عنوان مديريت امـور نظارت 
را ايجـاد کـرده تا بتوانـد بيش از گذشـته در 

ايـن حـوزه کارآمد باشـد . 

برنامه ویژه بانک ملي براي 
ارتقاي رضایت مشتریان

ــي   ــک مل ــل بان ــادي: مديرعام ــي اقتص ترق
ــتري  ــام مش ــاي نظ ــزوم ارتق ــر ل ــران ب اي
مــداري در ايــن بانــک تاکيــد کــرد و گفــت: 
برنامــه ويــژه اي بــراي ايــن منظــور طراحــي 
ــود. ــي ش ــي م ــه زودي اجراي ــه ب ــده ک ش

ــر محمــد رضــا حســين زاده در جمــع  دکت
ــاز تهــران و  روســاي شــعب مســتقل و ممت
اســتان هــاي ايــن بانــک بــا اشــاره بــه ايــن 
کــه وصــول مطالبــات معــوق و جــذب منابع 
جديــد و ارزان قيمــت در اولويــت بانــک 
اســت، اظهــار کــرد: امســال افزايــش ســود 
بــه صــورت ويــژه در دســتور کار بانــک ملــي 
ايــران اســت.به گفتــه وي، بانــک ملــي ايــران 
ــه صــدور ضمانتنامــه هــا  ــژه اي ب توجــه وي
ــي  ــوع م ــن موض ــون اي ــت، چ ــد داش خواه
توانــد بــه خوبــي منابــع ارزان قيمــت را بــه 

ــه کنــد  .  ســمت بانــک روان

ترقي اقتصادي: آن طور که محمد کشتي آراي، رييس اتحاديه طال و جواهر 
گزارش مي دهد، به دليل اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت طال توليد 
در اين صنعت در طول 5 سال به يک سوم کاهش يافته و توليد ساالنه طال 
در ايران از 180 تن در سال 1390 به حدود 60 تن در سال 1395 تنزل 

يافته است . 
تبعات  ديگر  به  تهران  استان  در نشست شوراي گفت وگوي  کشتي آراي 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين صنعت نيز اشاره کرد و گفت: 
به موجب اجراي اين قانون، کارگاه هاي بسياري در صنعت طال و جواهر 
تعطيل شده و کارگران اين کارگاه ها نيز بيکار شده اند. حدود 4 هزار واحد 
توليدي - توزيعي در اين بخش فعال بوده اند که بسياري از آنها در 5 سال 
اخير به ورطه تعطيلي کشيده شده و از ابتداي سال 1396 نيز هر روز 2 تا 

4 واحد تعطيل شده اند . 
او صنعت طال را صنعتي پاک، ارزآور و اشتغال زا در تمام دنيا توصيف کرد 
و گفت: صنعت طال پس از صنعت نفت و اسلحه، باالترين گردش مالي در 

جهان را به خود اختصاص داده است . 
کشتي آراي به اين نکته نيز اشاره کرد که ميل به مصرف طال در ايران رو به 
کاهش گذاشته و جوانان ايراني به بدليجات روي آورده اند. رييس اتحاديه 
طال و جواهر توضيح داد که جلسات متعددي در مرکز پژوهش هاي مجلس 
اما  افزوده در صنعت طال برگزار شده  براي رفع چالش ماليات بر ارزش 
کارشناسان اين مرکز و نمايندگان هنوز از استدالل هاي منطقي و اقتصادي 

ارائه شده اقناع نشده اند . 
   او با اشاره به آنچه در اصالحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر کاهش 

نرخ اين نوع ماليات براي صنعت طال به 3 درصد مطرح است، گفت: حتي 
کاهش نرخ از 9 درصد به 3 درصد نيز مشکالت اين صنعت را حل نمي کند. 
از نظر ما، طال به عنوان نوعي از سرمايه نبايد مشمول پرداخت ماليات بر 

ارزش افزوده شود و ماليات تنها بايد بر اجرت ساخت اعمال شود . 
سيدحسين  هاشمي، استاندار تهران نيز عدم شموليت طال در ماليات بر 
ارزش افزوده را مورد تاکيد قرار داد و مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران 
نيز پيشنهاد کرد که نرخ ماليات بر ارزش افزوده طال به صفر برسد و در 
عين حال، براي رعايت شفافيت در اين صنعت، فعاالن اين بخش موظف 
شوند اظهارنامه هاي خود را به سازمان امور مالياتي ارائه دهند. اين پيشنهاد 
از سوي کشتي آراي مورد استقبال قرار گرفت و رييس اتاق تهران نيز وعده 

داد که اين پيشنهاد را مورد پيگيري قرار دهد . 

کاهش تولید طال و جواهر
 در ایران به یک سوم
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دولت، ثبات و بیمه نوسان نرخ ارز
 امروزه در بين اقتصاددانان اين اجماع نظر وجود دارد که توسعه 
صادرات در هر کشوري ميتواند موجبات افزايش نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي و اشتغال؛ بعنوان مهمترين متغيرهاي اقتصاد کالن 
را فراهم نمايد. توليد بيشتر مستلزم توان برنامه ريزي براي آينده و به 
تبع آن ثبات و آرامش در بازارها ميباشد. از اينروست که همه دولتها 
در پنج قاره جهان  ثبات قيمتها، ثبات بازار مالي، ثبات نرخ بهره و 
مهمتر از همه ثبات در نرخ ارز را در سرلوحه کار خود قرار ميدهند. 
ريسک و نوسانات نرخ ارز عالوه بر آنکه در بلند مدت رشد اقتصادي 
را دچار چالشي بزرگ ميکند؛ يکي از مهمترين تهديدات در برابر 
صادرکنندگان کاال و خدمات بوده که بي ترديدضمن سلب امکان 
برنامه ريزي،منجر به کاهش توان رقابت پذيري ايشان؛ براي حضور 
پايدار در بازارهاي هدف صادراتي ميشود.رقابت در صحنه تجارت 
بين الملل مستلزم فروش اعتباري (دريافت ارزش کاال يا خدمات 
صادراتي با وقفه زماني پس از تحويل و يا انجام آن) بوده و لذا صادرکننده که مطالبات ارزي در  زمان آينده دارد 

همراه نگران کاهش نرخ ارز( appreciation ) وبروز ضرر و زيان خواهند بود.
اين نااطميناني و عدم ثبات ميتواند فعال اقتصادي را از حضور در بازارهاي خارجي دلسرد و منصرف نمايد.با نگاهي 
به جدول ذيل مالحظه ميشود که دولت حاضر نسبت به دولت قبل در آرامش بخشي به بازار ارز بسيار موفقتر از 
دول قبل عمل نموده بگونه اي که نسبت انحراف معيار ارز (بعنوان يک شاخص از ميزان نوسان نرخ ارز)در دولت 
قبل نسبت به دولت حاضر 352 درصد و نسبت دامنه تغييرات به ميانگين دولت قبل نسبت به دولت حاضر 452 
درصد بوده که حاکي از نوسانات بسيار شديد ارزي در دولت قبل بوده که به ميزان در خور توجهي در دولت آقاي 
دکتر روحاني کنترل و کاهش يافته است و اين در حاليست که دولت جاري براي همين ميزان نوسان نيز اقدام 

بسيار موثري در حوزه صادرات انجام داده است که در پي مي آيد.  

براي مديريت کردن ريسک نوسان ارزي و پوشش اين ريسک،1هجينگ( Hedging ) و استفاده از ابزارهاي مشتقه 
 ( Forward ) قرارداد سلف ،( Futures ) در بازارهاي مالي -فارغ از هزينه و چگونگي انجام آن- از جمله قرارداد آتي
و اختيار معامله( Option ) روش متداول در دنيا ميباشد.ليکن در ايران به داليلي که طرح آن خارج از حوصله 
اين نوشتار است کماکان بسترهاي الزم براي استفاده از ابزارهاي مورد اشاره در حوزه ارزي مهيا نشده است.
سازمان بورس، بانک مرکزي و بيمه مرکزي هر يک در دولت گذشته تالش نمودند تا پس از سالها بتوانند روش 
جايگزيني براي اين مهم پيدا کنند.بانک مرکزي بر اساس آيين نامه اجرايي معامالت آتي ارز- ريال در جلسه مورخ 
1389/3/25 شوراي عالي پول و اعتبار و شوراي عالي بيمه به استناد بند 5 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مرکزي 
ايران در جلسه 1391/1/29 مصوبات جداگانه اي را تنظيم نمودند تا به شکلي اطمينان مورد نياز صادرکنندگان 

را ايجاد نماينداما در حوزه عمل هيچ توفيقي حاصل نشد. 
      شرکتهاي بيمه تجاري بدليل ماهيت انتفاعي بودنشان و پاسخگويي به سهامداران خصوصي و مردم و ريسک 
باالي اين موضوع تمايل و رغبتي به انجام آن ندارنداز سويي شرکتهاي بيمه قادر به اندازه گيري و شناسايي مدل 
و الگوي نوسانات نرخ ارز به دليل ماهيت غير تصادفي آن نيستند چرا که اين موضوع عمدتاً از ناحيه دولت و به 
اراده او (با توجه به سهم دولت از درآمدها و منابع  ارزي و سياستهاي ارزي دولت) ايجاد ميشود لذا مناسب است 
تا دولت خود نسبت به بيمه اين موضوع اقدام نمايد.بر اساس »قانون اعداد بزرگ« در بيمه چنانچه شرکتهاي 
بيمه تجاري بخواهند در اين حوزه وارد شوند بايد نرخ حق بيمه بااليي را طلب کنند که براي صادرکنندگاني که 
ميبايست در صحنه بين المللي   رقابت کنند به صرفه نخواهد بود.وجود همبستگي در احتمال وقوع حادثه(کاهش 
نرخ ارز) براي همه صادرکنندگان بصورت يکجا نيز با اصول بيمه اي شرکتهاي بيمه تجاري ناسازگاري داشته 
و غير منطقي خواهد بود.  وفق ماده 5 از اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران، خطراتي که به طور معمول 
صادرکنندگان را تهديد نموده و توسط شرکتهاي بيمه تجاري،  بيمه نميشوند ميتواند توسط اين صندوق بيمه 
شود. بر همين اساس نيز دولت تدبير و اميد در سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« براي اولين بار پس از 
انقالب شکوهمند اسالمي در تاريخ 1396/2/17 شرايطي را مهيا نموده تا صادرکنندگان بتوانند با نرخ حق بيمه 
بسيار اندک (از 0,11 تا 0,25 درصد) نسبت به بيمه نوسان نرخ ارز در فعاليتهاي صادراتي خود اقدام نموده و از 

نگراني نوسانات نرخ ارز رهايي و با اطمينان و طيب خاطر نسبت به صادرات اقدام نمايند. 
  جاي اميدواري است که اين تمهيدات بتواند توفيق بيش از پيش دولت در فزوني صادرات غير نفتي بر واردات 

و تراز مثبت تجاري را بهمراه داشته و موجبات عدم اتکاء واردات به درآمدهاي نفتي را بطور کامل فراهم نمايد. 

بانک جهاني : به رغم رشد شاخص ها در 3سال گذشته  دیدگاه

حالمحيطکسبوکار
درايرانخوبنيست

سهم 24درصدي درمان در پرتفوي صنعت بیمه  

نگرانيبيمهگرانازآيندهبيمهدرمان

صنعت
تجارت
و 7

دیدگاه

ترقي اقتصادي : در گزارش بانک جهاني جايگاه ايران از نظر 
شاخص وضعيت محيط کسب و کار طي سه سال گذشته به 
ترتيب 132، 119 و 117 بوده است، اعدادي که اگر چه نشان 
دهنده رشد و بهتر شدن شرايط هستند ولي در واقع بيانگر 

شرايط نا مطلوب ايران از نظر جايگاه محيط کسب و کار است. 
 10 شاخص پايش محيط کسب و کار در کشور را با استفاده 
از گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با عنوان » اقدامات الزم 

براي بهبود رتبه ايران در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار 
بانک جهاني« بررسي کرد. در گزارش بانک جهاني جايگاه ايران 
از نظر شاخص وضعيت محيط کسب و کار طي سه سال گذشته 
به ترتيب 132، 119 و 117 بوده است، اعدادي که اگر چه 
نشان دهنده رشد و بهتر شدن شرايط هستند ولي در واقع بيانگر 
شرايط نا مطلوب ايران از نظر جايگاه محيط کسب و کار است. 

در اين بين به 10 شاخص اصلي و شرايط ايران مي پردازيم. 

کاهش تقاضا در بازار سیمان در سال 96 
مذاکرات گسترده با کشورهاي حوزه مصرف

ترقي اقتصادي : آثار برجام از نظر افزايش مراودات اقتصادي با کشورهاي ديگر کامال مشهود است و ما با 
تقاضاهايي جديدي از سوي تعدادي از کشورهاي آفريقايي مانند مصر، کنيا، غنا و... براي خريد سيمان رو به 

رو هستيم. 
نايب رئيس انجمن کارفرمايان صنعت سيمان و رئيس بزرگترين هلدينگ سيمان کشور ( فارس- خوزستان) 
مي گويد باتوجه به کاهش تقاضاي داخلي مهم ترين برنامه آن ها جبران خالء مصرف داخل از طريق توسعه 
صادرات و ايجاد بازارهاي جديد است. مرتضي لطفي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي گويد:« باوجود گذشت 
دو ماه از سال 1396 هنوز آثار محرکي در بازار مصرف سيمان را شاهد نيستيم و حتي معادل 1,8 درصد هم 

نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته کاهش تحويل را شاهد بوده ايم که نشان دهنده کاهش تقاضاي داخلي.« 
او با اشاره به ظرفيت توليد مناسب و بسيار باال براي توليد سيمان در کشور به مديريت و برنامه ريزي توليد در 
شرايط ويژه کنوني اشاره کرد و گفت:« خانواده بزرگ صنعت سيمان از ابتداي سال براي تطبيق شرايط رکود و 
جلوگيري از خسارت ها و زيان هاي ناشي از رکود جلسات متعددي را داشته و در حال مديريت بازار هستيم تا 
واحدها کمترين ميزان ضرر و زيان را داشته باشند و خوشبختانه براي مديريت اين موضوع سهميه بندي هايي 
که از سال گذشته شروع شده بود ادامه پيدا کرده است و کميته هاي منطقه اي شکل گرفته اند که در کل کشور 

مشغول مديريت وضعيت هستند.« 
لطفي در ادامه با اشاره به اينکه به دليل رکود بازار داخل هم اکنون نگاه ويژه اي به صادرات به وجود آمده 
است، مي گويد:« در حوزه صادرات به صورت جدي انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان وارد شده است و 
با استفاده از ظرفيت هاي شرکت توسعه صادرات که متعلق به انجمن است به دنبال افزايش صادرات هستيم 
در اين زمينه در مبادي خروجي کشور اقدام به ايجاد ترمينال خواهيم کرد و مذاکرات گسترده اي با کشورهاي 
حوزه مصرف هم کليد زده ايم. همچنين با شرکت هاي دريايي و کشتراني هم مشغول مذاکره هستيم که در 

صورت ايجاد بازار جديد شرايط براي صادرات و حمل و نقل فراهم باشد.« 
نايب رئيس انجمن کارفرمايان صنعت سيمان با اشاره به اينکه مذاکرات خوبي با چند کشور آفريقايي براي 
صادرات سيمان صورت گرفته و بازارهاي جديدي در حال شکل گرفتن است، گفت:« براي سال جاري به 
خصوص 6 ماهه اول سال نگاه ما بيشتر به بازارهاي خارجي و صادرات است؛ از طرفي آثار برجام از نظر افزايش 
مراودات اقتصادي با کشورهاي ديگر کامال مشهود است و ما با تقاضاهايي از سوي تعدادي از کشورهاي آفريقايي 
مانند مصر، کنيا، غنا و... براي خريد سيمان رو به رو هستيم که به مصر صادرات شروع شده است. عالوه بر اين 
ما معتقديم تالش هاي دولت و رشد اقتصادي که شاهد آن هستيم در نيمه دوم امسال آثار خود را در بازار 
داخل هم به نمايش خواهد گذاشت و به دنبال آن بازار مسکن به حرکت درخواهد آمد و اين يعني افزايش 

تقاضاي سيمان.« 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين به مذاکراتي که براي صادرات سيمان به کشور عراق صورت گرفته 
است،  اشاره کرد و گفت:« گفت و گوهايي با نمايندگاني از شرکت هاي عراقي و مقامات ارشد اين کشور صورت 
گرفته که بتوانيم با راه اندازي يک شرکت مشترک در شهرهاي مرزي دو کشور موضوع صادرات به اين کشور 

را مديريت کنيم و با اين شرايط مي توانيم به زودي شاهد حل مشکل صادرات سيمان به کشورعراق باشيم.« 

زمـان  گذشـت  :بـا  اقتصـادي  ترقـي 
همخوانـي بيـن حـق بيمـه دريافتي با 
خسـارت پرداختي شـرکت هـاي بيمه 
کمتـر شـده اسـت و تفـاوت شـرکت 
بيمـه بازرگانـي و بيمـه اجتماعـي در 
ايـن اسـت کـه بايـد دخـل و خرجـش 
بـا هـم بخواند امـا در بخـش بيمه هاي 
درمـان در حـال حاضـر دخـل و خـرج 
شـرکت هـاي بيمـه بازرگانـي بـا هـم 

همخوانـي نـدارد.

دکتـر کاردگر، نايـب رييـس هيأت مديره 
و مديرعامـل بيمـه آسـيا در گردهمايـي 
کارشناسـان بيمـه هـاي درمـان بيمه آسـيا 
بـا رويکـرد نظـارت ضمـن ارائـه گزارشـي 
از عملکـرد ايـن شـرکت در سـال 1395 
گفت: دو رشـته شـخص ثالث و بيمه هاي 
درمـان بـراي صنعـت بيمـه بسـيار مهـم 
هسـتند و سـهم بااليـي را از کل پرتفـوي 
صنعـت بيمه به خـود اختصـاص داده اند. 

در هميـن راسـتا سـال 
در  را  همايشـي  گذشـته 
در  ثالـث  شـخص  مـورد 
و  کرديـم  برگـزار  تهـران 
مسـائل رشـته شـخص ثالث 
راهکارهـاي  و  بيـان  آنجـا  در 
کنتـرل  و  نظـارت  حـوزه  در  الزم 
ارائـه شـد و خوشـبختانه در پايـان سـال 
95 براسـاس تدابير انديشيده شده، نتايج 

خوبـي بـه دسـت آمد . 
نايـب رئيـس هيـات مديره بيمه آسـيا 
شـخص  قانـون  تغييـر  بـه  اشـاره  بـا 
ثالـث افـزود: تغييـر ايـن قانـون باعث 
ناحيـه  از  امـروز مـا دغدغـه اي  شـد 
فـروش شـخص ثالث نداشـته باشـيم. 
اميدواريـم نگراني هـاي ديگـر ما هم در 
مورد شـخص ثالـث که از قديـم وجود 
داشـته اسـت حـل شـود و قابـل حـل 

هسـت .  هم 
دکتـر کاردگرافزود: رشـته ديگـر مربوط 
بـه بيمه هـاي درمـان اسـت کـه طبـق 
آمـار مقدماتـي صنعـت بيمـه از سـوي 
بيمـه مرکـزي، امـروز حـدود بيسـت و 
چهـار درصـد از پورتفـوي کل کشـور را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ايـن 
رشـته تعيين نرخ، افزايش  K  کاليفرنيا و 
افزايش هزينه هـاي درمـان نگراني هايي 
را بـراي صنعت بيمه در رشـته بيمه هاي 

درمانـي ايجاد کرده اسـت . 
اسـتقبال  بـا  آسـيا  بيمـه  مديرعامـل 

کارشناسـان  گردهمايـي  برگـزاري  از 
بيمه هـاي درمـان و تاکيـد بـر اهميـت 
دغدغه هـاي  کـرد:  تصريـح  آن، 
بيمه هـاي درمانـي باعـث شـده امـروز 
تعييـن  بـه  گـران  بيمـه  ي  سـنديکا 
حداقـل نرخ براي رشـته درمـان تمايل 
پيـدا کنـد. انتظـار داريـم ارائه نـرخ در 
حـوزه صـدور با تحليل و بررسـي دقيق 
و بـا نيـم نگاهـي به سـهم بازار و سـود 
و بـا اطـالع کافي از وضعيت هر اسـتان 

انجـام شـود . 
بيمـه  هيأت مديـره  رييـس  نايـب 
آسـياتصريح کـرد: در ارائـه نـرخ بايـد 
بـه نسـبت خسـارت و ضريب خسـارت 
ايـن رشـته توجه شـود و ايـن کار تنها 
بـا داشـتن اطالعـات کافـي از داده هاي 
از سـوي  اسـتان  رشـته و صنعـت در 
کارشـناس  اسـت.  ممکـن  کارشـناس 
بايـد اطالعات چند سـاله رشـته درمان 
خسـارت هاي  و  خـود  منطقـه  در  را 
معـوق و پرداخت خسـارت بيمه نامه در 
سـال هاي مختلـف را مدنظر قـرار دهد . 

بازنگري در ارزیابي نرخ و ریسک 
بيمه هاي درمان

در هميـن راسـتا حسـين کريـم خـان 
زنـد، مديرعامـل بيمه نويـن در گفتگو 
بـا ديـوان اقتصـاد بـا دفـاع از عملکـرد 
بيمـه هـاي تکميلـي از سـوي شـرکت 
هـاي بيمـه گفت: در 43سـال گذشـته 

کـه در صنعـت بيمـه فعـال بـوده ام، 
را  بيمـه وظيفـه خـود  شـرکت هـاي 
درسـت انجـام داده انـد و خدمات خود 

را نيـز وسـعت داده انـد . 
  وي بـا بيـان اينکـه بـا گذشـت زمـان 
همخوانـي بيـن حـق بيمـه دريافتي با 
خسـارت پرداختي شـرکت هـاي بيمه 
کمتر شـده اسـت افزود: تفاوت شرکت 
بيمـه بازرگانـي و بيمـه اجتماعـي در 
ايـن اسـت کـه بايـد دخـل و خرجـش 
بيمـه  بخـش  در  امـا  بخوانـد  هـم  بـا 
هـاي درمـان در حـال حاضـر دخـل و 
بازرگانـي  بيمـه  هـاي  شـرکت  خـرج 
بـا هـم همخوانـي نـدارد، زيـرا هزينـه 
هـاي درمـان بـاال رفتـه و حـق بيمـه 
هـا کاهـش پيـدا کـرده و ايـن تضـاد 
جوابگـوي شـرکت هـاي بيمـه نيسـت 
امـا اين وضعيـت باعث توقف سـرويس 
دهـي و ارائه خدمات از سـوي شـرکت 

هـاي بيمـه نشـده اسـت   . 
کريـم خـان زنـد ادامـه داد: بيمـه هـا 
بايـد حق بيمه هاي شـان را بـا ارزيابي 
ريسـک منطقـي دريافـت کننـد البتـه 
رقابـت هايـي بيـن شـرکت هـاي بيمه 
وجـود دارد کـه باعـث مـي شـود گاه 
بـرآورد  در  درسـتي  ريسـک  ارزيابـي 

ريسـک و هزينـه هـا نداشـته باشـند . 
مديرعامـل بيمـه نويـن بـا تأکيـد بـر 
ضـرورت بازنگـري در تعرفـه هاي بيمه 
در  دولـت  نقـش  داد:  ادامـه  تکميلـي 

گسـترش فعاليـت شـرکت هـاي بيمه 
جدي اسـت. دولت مي توانـد با هدايت 
سـازمان هـاي دولتـي به سـمت انجام 
وظايـف خـود، توجه بيشـتري نسـبت 
نهادهـا  ايـن  همراهـي  و  تسـهيل  بـه 
بـا شـرکت هـاي بيمـه داشـته باشـد. 
متأسـفانه مديريـت هـاي اقتصـادي در 
حـال حاضـر بـه بيمـه توجهـي نشـان 
نمـي دهنـد و تلقـي شـان نسـبت بـه 
آن صـرف هزينه هـاي سـربار و اضافي 
اسـت در حالـي کـه بيمـه بـه عنـوان 
در  اقتصـادي  هـاي  فعاليـت  پشـتوانه 
جهـان جايگاه خود را پيدا کرده اسـت . 

ايـن  بـه  پاسـخ  در  زنـد  خـان  کريـم 
سـئوال کـه چـرا در برخـي از مـوارد 
شـرکت هـاي بيمـه بـه تعهدات شـان 
عمـل نمـي کننـد تصريـح کرد: سـقف 
تعهـدات بيمـه هـا بـر اسـاس ميـزان 
بيمـه  سـوي  از  شـده  درخواسـت  
هـاي  هزينـه  متأسـفانه  اسـت.  گـذار 
بيمارسـتاني در برخـي از مجموعـه هـا 
افزايـش يافته و کارفرماهـا هنوز هزينه 
هـاي بيمـه نامه را افزايش نـداده اند در 
نتيجـه به هميـن دليل گمـان مي رود 
کـه اين شـرکت هاي بيمه هسـتند که 
به تعهدات شـان عمل نمـي کنند، اين 
در حالـي اسـت که بيمه گذاران سـقف 
تعهدات درخواسـتي شـان محدود بوده 
وايـن محدوديـت در دريافـت خدمـات 

خواسـت خـود آنـان اسـت  . 

کارشناس حوزه مسکن
بيت اهلل ستاریان

ترقي اقتصادي : توليد فوالد ايران در 3ماهه نخست سال جاري ميالدي 12,7درصد رشد کرد و به 4ميليون و 
579هزار تن رسيد. 

انجمن جهاني آهن و فوالد در جديدترين گزارش خود از رشد 12,7درصدي توليد فوالد ايران در 3ماهه نخست 
سال جاري ميالدي خبر داد. 

  بر اساس اين گزارش توليد فوالد ايران که در ماه هاي ژانويه تا مارس 2016 بالغ بر 4,061 ميليون تن اعالم شده 
بود در مدت مشابه سال جاري ميالدي به 4,579 ميليون تن افزايش يافته است. 

افزايش 12,7درصدي توليد فوالد ايران در سه ماهه 2017 در حالي است که توليد فوالد جهان نيز در اين مدت با 
رشد 5,7درصدي مواجه شده و به 410 ميليون تن رسيده است. 

توليد فوالد منطقه خاورميانه نيز در سه ماهه نخست 2017 با رشد 10,9درصدي مواجه شده و به 7,501 ميليون تن 
رسيده است. 61 درصد فوالد توليدي خاورميانه در اين مدت در ايران توليد شده است. 

   تولید فوالد ایران 12درصد رشد کرد

ترقـي اقتصـادي : اجراي پروژه هـاي مختلف بهبـود در حوزه محصوالت ایـران خودرو 
از زنجيـره تاميـن تـا فـروش و خدمـات پس از فـروش در سـال 95، منجر بـه افزایش 
رتبـه کيفيـت محصوالت شـده اسـت. برهمين اسـاس سـطح کيفي سـوزوکي به چهار 
سـتاره در سـال 95 افزایش یافتـه و محصول پژو 206 نيز از سـطح کيفي دوسـتاره در 

سـال 94 به سـه سـتاره در سـال 95 ارتقا یافته اند.
  رانـا و دنـا نيز که در سـال 94 یک سـتاره کيفيت را کسـب کـرده بودند موفق شـدند 

در سـال 95 سـه و دو سـتاره را از آن خود کنند. 

برمبنـاي ايـن گـزارش، در سـال 95، در شـاخص  IQS  (تعـداد ايـراد اعالم شـده از سـوي مشـتريان در 
100 دسـتگاه خودروي تحويل شـده) بهبود 8 تا 26 درصدي در کليه محصوالت محقق شـده اسـت. 

در سـه حـوزه محصـول، فـروش و خدمـات پـس از فـروش نيـز عالوه بـر حفظ سـطح کيفيت از 
سـال 94، افزايـش حـدود دو درصـدي در ميزان رضايـت از کيفيت محصوالت در 9 مـاه ابتدايي 
سـال 95 بـا درنظـر گرفتـن محصـوالت پرتيـراژ و همچنين افزايـش 5 درصدي در حـوزه فروش 

و خدمـات پـس از فروش حاصل شـده اسـت. 

نتایج شاخص هاي بعد از تحویل
در سـال 95 بـا اجـراي رويکـرد عدم مراجعه مشـتريان به شـبکه خدمات پـس از فروش تـا 10 هزار 

کيلومتـر پـس از تحويل محصول، بهبود هاي متعددي کسـب شـده اسـت. 
کاهـش حـدود 19 درصـدي شـاخص مراجعـات بـه شـبکه خدمـات پـس از فـروش و کاهـش 
شـاخص تعويـض قطعـات در دوره گارانتي به ميـزان بيش از 25 درصد در بـازه 10 هزار کيلومتر 
نسـبت بـه سـال 94 براسـاس تعـداد محصـوالت مراجعـه کرده بـه شـبکه از جمله نتايج کسـب 

شـده در ايـن حوزه اسـت. 

نتایج شاخص هاي قبل از تحویل
نتايـج حاصـل از پـروژه هاي مرتبط با کيفيت محصـوالت،  منجر به تحقـق 14 درصدي بهبود کيفيت 
در شـاخص آديت ترکيبي سـال 95 در کليه محصوالت توليدي شـده اسـت. اين بهبود ماحصل اجراي 

پـروژه هـاي متعدد کيفييت در محصوالت رانا، پژو206، پارس، پژو405، سـمند و دنا اسـت. 

اقدامات انجام شده در راستاي 
بهبود کيفيت محصوالت در سال 95 

در سـال 1395 بـا تمرکـز بـر مشـتري مـداري و افزايـش کيفيـت و دوام قطعـات پروژه هـاي بهبود 

کيفيـت محصـوالت و مجموعـه هاي بـکار رفته در آن تعريف و به اجرا گذاشـته شـده اسـت. در اين 
سـال 238 پـروژه بهبـود کيفيت بـر روي محصوالت و 292 پـروژه بر روي مجموعه ها شـامل موتور، 

گيربکس و  سيسـتم الکتريکال اجرا شـده اسـت. 

   پروژه هاي کالن و سرمایه اي
برنامـه هـاي سـرمايه اي بخـش ديگري از برنامه هاي اجرا شـده در سـال گذشـته اسـت. ارتقاي 
سـالن موتورسـازي 3 محصـوالت جـاري، ارتقـاء و بهبـود کيفيـت  سـالن رنـگ يـک، ارتقـاي 
تجهيـزات و خطـوط سـايت مازنـدران، بازسـازي و ارتقاي تسـت پيمايش خودرو (تسـت جاده)، 
برنامـه ارتقـاء تجهيزات جهت تسـت و بازرسـي موتورهاي توليـدي ، تامين تجهيـزات الکتريکال 
در کليـه سـايتها، تجهيـز و توسـعه  PDIيـا بازرسـي قبـل از تحويـل، سـرمايه گـذاري شـرکت 
آلومينيـوم، ريختـه گـري ابهر، سـرمايه گـذاري شـرکت نيرومحرکـه از جمله برنامـه هاي کالن 

سـرمايه اي بوده اسـت. 

برنامه هاي بهبود کيفيت
در سـال 1395 در حدود 118 برنامه بهبود کيفيت در زنجيره ارزش تهيه و تدوين شـده اسـت. 12 
برنامـه در حـوزه تاميـن، 35 برنامـه در حوزه توليـد، 21 برنامه در حـوزه فرآيند، 35 برنامـه در حوزه 
طـرح و مهندسـي، 8 برنامـه در حـوزه کيفيت و 5 برنامه نيز در حوزه فـروش و خدمات پس از فروش 
تدوين شـده اسـت. طبق بـرآوردي که صورت گرفته حـدود 53 درصد از مجمـوع برنامه هاي تدوين 

شـده اجرا و محقق شـده و سـاير آن نيز درحال اجرا اسـت. 
ستاد عالي ارتقاء کيفيت

در سـال 93 بـراي تصميـم سـازي و پيـاده سـازي سياسـت هاي کلـي و يکپارچه و همچنيـن انجام 
اقدامـات منسـجم در زنجيـره تاميـن تـا حـوزه فـروش و خدمـات پـس از فروش سـتادي بـا عنوان 

»سـتاد عالـي ارتقـاء کيفيـت« در گـروه صنعتي ايران خودرو تشـکيل شـد. 
در ايـن سـتاد نزديـک بـه يک هـزار و 68 مصوبه بـا رويکرد هاي کيفيـت و با در نظـر گرفتن تمامي 
حـوزه هـاي فرآيند سـاخت و توليد مورد بررسـي و تصميم سـازي قرار گرفت. اين مصوبه ها در سـه 

حوزه پيشـگيرانه با 273 مصوبه، واکنشـي 536 مصوبه و راهبردي شـامل 259 مصوبه بوده اسـت. 
درحـال حاضـر حـدود 63 درصـد(675 مصوبـه) از تعـداد يـک هـزار و 68 مصوبه سـتاد عالـي ارتقاء 
کيفيـت محقـق شـده و حدود 30 درصـد(326 مصوبه) مطابق برنامـه در حال انجام بـوده و 7 درصد 

(67 مصوبـه) نيـز در حـال اخذ برنامه اسـت. 

برنامه هاي سال 96 
گـروه صنعتـي ايـران خـودرو مسـير کيفيـت را بـي پايـان تصـور مـي کند و همـواره بـه دنبال 

اجـراي برنامـه هـا و پـروژه هـاي بهبـود کيفيـت اسـت. از ايـن رو بـراي سـال 96 نيز عـالوه بر 
پيگيـري و نتيجـه گيـري از پـروژه هـاي قبـل، برنامـه هـاي متنوع ديگـري را نيز تـدارک ديده 

است. 
ارتقـاي سـطح کيفـي محصوالت توليدي، سيسـتم ها،پـروژه هاي انـواع موتور  و پـروژه هاي زير 

سـاختاري از جمله برنامه هاي سـال جاري اسـت. 
اجـراي سيسـتم هـاي توليـد و کيفيـت در تمامـي فرآينـد هـا بـا رويکـرد اثـر بخشـي شـامل 
مديريـت ديـداري ، ماتريـس تضميـن کيفيـت ، جلسـات مديريـت بـر نتايـج کيفي نيـز از ديگر 

اولويـت هـاي ترسـيم شـده بـراي تحقـق در سـال جاري اسـت. 
مهـار نوسـانات کيفـي در شـاخص کيفيـت، بهبود کيفيـت دوام قطعـات بر مبناي شـاخص هاي 

 CSI  دوام و   C100  شـش ماهـه از ديگـر پـروژه هاي تدوين شـده اسـت. 
کاهـش هزينـه هـاي کيفـي خدمـات پـس از فـروش مرتبط با قطعـه و انتقـال آن به سـازندگان 
قطعـات، اجـراي سيسـتم کنتـرل  Tower Control  ، بازنگـري اسـتاندارد آديت محصـول بر مبناي 
نظـرات مشـتريان و اسـتقرار فراينـد آديت يا ميزان فرسـودگي خـودرو بعد از مدت مشـخص نيز 

در برنامـه هـاي بهبود براي سـال 96 تعيين شـده اسـت.

مشترکین خانگي گازتحت پوشش بیمه پارسیان قرارگرفتند  
ترقي اقتصادي: بر اساس قرارداد جديد شرکت ملي گاز ايران با شرکت سهامي بيمه پارسيان و در ادامه طرح 
بيمه مشترکين گاز طبيعي، کليه مشترکين خانگي در کشور نسبت به حوادث ناشي از گاز بيمه شدند.سعيد 
مؤمني، مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با بيان بيمه شدن کليه مشترکين خانگي نسبت به حوادث 
ناشي از گاز، اظهار کرد: با توجه به اينکه هموطنان در هر زمان بايستي نکات ايمني را در استفاده از وسايل 
گازسوز رعايت کنند تا حادثه اي رخ ندهد، حق بيمه به ازاي هر واحد مسکوني مشترکين ماهيانه 1000 ريال 
بر مبناي قانون بودجه عنوان کرد که اين مبلغ از طريق قبوض گاز مشترکين محاسبه مي شود.    وي در ادامه 
افزود: بر اين اساس، پرداخت غرامت فوت براي هر نفر در هر حادثه 300ميليون ريال و همچنين پرداخت 
غرامت نقص عضو و از کار افتادگي دائم و جبران هزينه هاي پزشکي براي هر نفر در هر حادثه حداکثر تا مبلغ 
200ميليون ريال است.    مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران خاطرنشان کرد: حداکثر جبران خسارت هاي 
مالي به واحد مسکوني نيز به ازاي هر واحد مسکوني آسيب ديده حداکثر تا 700ميليون ريال مقرر شده است . 

    
تجلیل از شعب و نمایندگان برتر بیمه رازي

ترقي اقتصادي: 10 شعبه و نماينده برتر شرکت بيمه رازي که در سال1395 باالترين عملکرد را در رشته 
بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري داشته اند با دريافت لوح سپاس، مورد تجليل قرار گرفتند.فرشيد بخشي  
معاون فني بيمه هاي اشخاص شرکت بيمه رازي در اين زمينه گفت: به منظور قدرداني از تالش هاي شعب 
و نمايندگان اين شرکت که در سال 1395 بهترين عملکرد را در رشته بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري 
داشته اند با اهداي لوح سپاس از سوي سرپرست و قائم مقام شرکت بيمه رازي  قدرداني شد.وي افزود: 
قدرداني از شعب برتر در رشته بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري شرکت بيمه رازي با هدف تأکيد شرکت بر 
فعاليت بيشتر نمايندگان در اين رشته مهم بيمه اي است.به گفته بخشي: با برنامه ريزي انجام شده از سوي 
مديريت بيمه هاي عمر و حوادث شرکت، در سال 1396 عملکرد تمامي نمايندگان فعال شرکت به صورت 
مستمر و در مقاطع ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه و ساالنه رصد و کنترل خواهد شد و بديهي است که از شعب 
و نمايندگان فعال قدرداني خواهد شد و با نمايندگان غير فعال نيز حسب ضوابط شرکت عمل خواهد شد . 

 راه اندازي دو شعبه جدید توسط بیمه «ما«  
ترقي اقتصادي: در راستاي اهداف مشتري مدارانه و در جهت خدمت رساني مناسب و سريع و در دسترس 
مشتريان بودن، شعب جديد بيمه »ما« در شهرهاي رفسنجان و سيرجان افتتاح شد.آيين راه اندازي و افتتاح 
شعب سيرجان و رفسنجان با حضور مهندس صفدري مديرعامل بيمه »ما« ، اميرحسين قرباني معاون فني  
امير شفيعي مدير امور شعب و غالمرضا مددي مدير امور نمايندگان و کارگزاران برگزار شد.در ابتداي اين 
مراسم جناب آقاي هرندي رييس شعبه کرمان بيمه »ما« ضمن خوش آمد گويي به مدعوين ، خالصه اي از 
آمار فروش شعبه هاي کرمان، سيرجان و رفسنجان ارائه نمود.هرندي در ادامه اظهارداشت: اميدواريم بتوانيم 
اقدامات و فعاليت هاي خوبي در اين شعبه انجام داده و يکي از شعبه هاي موفق در جذب و حفظ مشتري 
باشيم. تمام تالشمان بر اين خواهد بود که با خدمت رساني سريع و دقيق و شفاف تمام مشتريانمان را حفظ 
و رضايتمندي آنها را بر اساس اصل مشتري مداري تامين کنيم.اين گزارش مي افزايد: در ادامه مهندس 
صفدري با تاکيد بر اهميت و جايگاه مشتري مداري در اين شرکت گفت: تمامي اقدامات و فعاليت هاي شعب 
و نمايندگان شبکه فروش مي بايست بر محور مشتري مداري و رعايت حقوق آنان و افزايش رضايت بيمه 
گذاران  و تکريم ارباب رجوع صورت بگيرد. وي افزود: نظر به اينکه مشتري ولي نعمت ماست، بانک و بيمه 

بايد به نحوي با تعامل با يکديگر کار کنند تا پاسخگوي تمام نيازهاي مشتريان باشند . 
   

 بیمه البرز رتبه اول انفورماتیک را کسب کرد
ترقي اقتصادي: شرکت بيمه البرز امسال نيز رتبه اول حوزه انفورماتيک صنعت بيمه را به خود اختصاص داد.

با ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي بيمه مرکزي، شرکت بيمه البرز در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات  
حايز کسب رتبه اول شد.اين گزارش حاکي است، اين ارزيابي ها از سوي اداره کل فناوري ارتباطات و اطالعات 
بيمه مرکزي ، مطابق با اصول و معيارهاي تخصصي و علمي و بر اساس شش شاخص اصلي »سنهاب«، »نرم 
افزارهاي پشتيباني و ستادي«، »زير ساخت ارتباطات و مرکز داده«، »امنيت«، »خدمات الکترونيک و پرتال« 
و »مديريت منابع و فاوا » صورت گرفته است.بنا بر اين گزارش،  سال 1395 نيز بيمه البرز توانست رتبه اول 

انفورماتيک را در بين تمامي شرکت هاي بيمه کسب کند . 

ــه کار  ــت بيمـ ــادي: در صنعـ ــي اقتصـ ترقـ
ـــي  ـــود و نرخهاي ـــي ش ـــام نم ـــه اي انج حرف
ـــي  ـــرخ فن ـــاس ن ـــود براس ـــي ش ـــه زده م ک

ـــت .  ـــک نيس ـــز ريس ـــا آنالي ي
بيمـــه  بيانيان«،مديرعامـــل  »عليرضـــا 
ــگار  ــوال خبرنـ ــه سـ ــخ بـ ــان در پاسـ آرمـ
ـــاي  ـــت ه ـــن اولوي ـــوص مهمتري ـــا در خص م
اقتصـــادي پـــس از انتخابـــات رياســـت 
ــن  ــت: مهمتريـ ــم گفـ ــوري دوازدهـ جمهـ
ـــه  ـــد توج ـــد باي ـــت جدي ـــه دول ـــي ک اولويت
ويـــژه اي بـــه آن داشـــته باشـــد ارزيابـــي 
درســـت سيســـتم بيمـــه اي بـــر اســـاس 

ـــت .  ـــازار اس ـــرايط ب ش
ـــر  ـــدون در نظ ـــه ب ـــي ک ـــي تغييرات وي برخ
گرفتـــن منافـــع شـــرکتهاي بيمـــه اي 
ايجـــاد مـــي شـــود را زيـــان آور دانســـته و 
ـــن  ـــزود: در حـــال حاضـــر يکـــي از مهمتري اف
مشـــکالتي کـــه در عرصـــه بيمـــه وجـــود 
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــه اي اس ـــش دي دارد افزاي

قـــوه قضاييـــه شـــکل مـــي گيـــرد؛ بـــدون 
ـــش  ـــه افزاي ـــاز ب ـــه، مج ـــرکت بيم ـــه ش اينک
حـــق بيمـــه باشـــد يعنـــي مي گوينـــد 
ـــازي  ـــا ني ـــد ام ـــام دهي ـــه را انج ـــش دي افزاي
ـــي  ـــه عوارض ـــا اينک ـــت. ي ـــه نيس ـــه الحاقي ب
ـــي شـــود  ـــه م ـــه از شـــرکتهاي بيمـــه گرفت ک
ـــزد  ـــي ري ـــم م ـــه ه ـــان را ب ـــه مبادالتش هم
ــي  ــام مـ ــرکتها تمـ ــن شـ ــرر ايـ ــه ضـ و بـ
ـــام  ـــي انج ـــه کار فن ـــدون آنک ـــي ب ـــود يعن ش
دهنـــد مـــي گوينـــد آن را انجـــام دهيـــد . 

ـــال  ـــه در ح ـــه اينک ـــاره ب ـــا اش ـــان« ب  » بياني
ــن  ــث مهمتريـ ــخص ثالـ ــه شـ حاضر،بيمـ
ـــه  ـــت ادام ـــه اي اس ـــرکتهاي بيم ـــته ش رش
ـــخص  ـــه ش ـــه بيم ـــه اينک ـــه ب ـــا توج داد: ب
ـــا60  ـــدودا 50 ت ـــت و ح ـــاري اس ـــث اجب ثال
ـــودرو  ـــه، خ ـــت بيم ـــوي صنع ـــد پورتف درص
ـــار  ـــه فش ـــرکتهاي بيم ـــه ش ـــي ب ـــت خيل اس
وارد مي شـــود و واقعـــا بـــراي آنهـــا ضـــرر 
دارد امـــا باالجبـــار بـــراي اينکـــه بتواننـــد 

ــن  ــان تاميـ ــراي خودشـ ــي بـ ــع مالـ منابـ
کننـــد مجبـــور بـــه صـــدور آن هســـتند . 

ــاد از  ــا انتقـ ــان بـ ــه آرمـ ــل بيمـ مديرعامـ
ــه اي  ــه کار حرفـ ــت بيمـ ــه در صنعـ اينکـ
انجـــام نمـــي شـــود گفـــت: متاســـفانه 
نرخهايـــي کـــه زده مـــي شـــود براســـاس 
ـــر  ـــوده و ب ـــز ريســـک نب ـــا آنالي ـــي ي ـــرخ فن ن

ـــود  ـــي ش ـــن م ـــاص تعيي ـــرايط خ ـــاس ش اس
ــانه  ــه اي و کارشناسـ ــن کار حرفـ ــه ايـ کـ

نيســـت    . 
ــن  ــه ايـ ــر بـ ــت اگـ ــد اسـ  » بيانيان«معتقـ
مســـائل و معضـــالت توجـــه ويـــژه بشـــود 
مي توانـــد نقـــش بســـيارمهمي در پويايـــي 

صنعـــت بيمـــه داشـــته باشـــد

مدیرعامل بیمه آرمان :  

در صنعت بیمه کار حرفه اي انجام نمي شود

ــار  ــاس آم ــادي: براس ــي اقتص ترق
شــده  منتشــر  عملکــرد  مقدماتــي 
حــق   95 ســال  در  بيمــه  صنعــت 
بــه  نســبت  توليــدي  بيمه هــاي 
رشــد  22,5درصــد  بــا   94 ســال 
ريــال  ميليــارد  277,2هــزار  بــه 
بــا  پرداختــي  خســارت هاي  و 
24,8درصــد افزايــش بــه 180,2 هــزار 

ميليــارد ريــال رســيده اســت . 
براســاس آمــار مقدماتــي عملکــرد 
ــگاه  ــوي پاي ــه از س ــه ک ــت بيم صنع
ــده  ــالم ش ــه اع ــت بيم ــاري صنع آم
صنعــت  خســارت  نســبت  اســت، 
بيمــه بــا 1,2 واحــد افزايــش (در 
مقايســه بــا ســال 94) بــه 65 درصــد 

رســيده اســت . 
ــوادث  ــان، ح ــه درم ــته  بيم ــه رش س
ــه  ــازاد (ب ــث- م ــخص ثال ــده و ش رانن
ــا 9,84، 72 و 71,4 درصــد)  ترتيــب ب

 نســبت خســارتي باالتــر از بــازار بيمــه 
ــه  ــه بدن ــا، بيم ــس از آنه ــتند. پ داش
ــبت  ــد) نس ــا 62,7 درص ــل (ب اتومبي
خســارتي باالتــر از ســاير رشــته ها 
ــازار  ــا از نســبت خســارت ب ــته ام داش

ــت .  ــر اس ــه پائين ت بيم
ســهم 3 رشــته بيمــه شــخص ثالــث و 
مــازاد، درمــان و زندگــي بــه ترتيــب در 
حــدود 39,5، 23,5 و 13,4 درصــد از 
پرتفــوي حــق بيمــه بــازار بــود. ســهم 
بيمه هــاي اختيــاري يــا غيــر اجبــاري 
ــه  ــاي بيم ــته ه ــز رش ــه ج ــور ب (منظ
ــده) از  ــوادث رانن ــث و ح ــخص ثال ش
ــه   ــه ب ــازار بيم ــدي ب ــه تولي ــق بيم ح

56,8 درصــد رســيد . 
پرداخــت  و  بيمه نامه هــا  تعــداد 

ــدود  ــب ح ــه ترتي ــارت ب ــوارد خس م
15,4 درصــد و 30,8 درصــد بيــش 
ــي  ــه ول ــش يافت ــال 1394 افزاي از س
بــا ايــن حــال ســهم بخــش غيردولتــي 
از حــق بيمــه توليــدي و خســارت 
پرداختــي بــازار بيمــه بــه ترتيــب 
57,3درصــد  و  62,6درصــد  حــدود 

بــوده اســت . 
بــر ايــن اســاس طــي دوره مــورد 
بخــش  خســارت  نســبت  بررســي، 
غيردولتــي بــه حــدود 59,5درصــد 
بخــش  مقابــل  (در  اســت  رســيده 
نســبت  درصــد   74,2 بــا  دولتــي 

خســارت ).
ايــن موضــوع نشــان مي دهــد کــه 

شــرکت ســهامي بيمــه ايــران بيــش از 
ــار دارد و  ــازار را در اختي ــد ب 38درص
ســهم آن از خســارت هاي پرداختــي 

بيــش از 42 درصــد اســت . 
ــه  ــت بيم ــاري صنع ــگاه آم ــه پاي البت
ــار ــن آم ــه اي ــت ک ــح داده اس  توضي
پيــش از بســتن حســاب هاي مالــي 
ــه  ــد تهي ــا موع ــه و ت شــرکت هاي بيم
ــه  ــال، جنب ــن س ــاري اي ــالنامه آم س
ــي) دارد .  ــه (غيرنهاي ــا اولي ــي ي مقدمات
نــو تجــارت  بيمــه  شــرکت   ســه 
 شــرکت تخصصــي بيمــه زندگــي 
ــت  ــه حکم ــرکت بيم ــه و ش خاورميان
صبــا پروانــه فعاليــت خــود را (بــه 
و  بهمــن  ارديبهشــت،  در  ترتيــب 

ــاه 1395) از بيمــه مرکــزي  اســفند م
ــداد شــرکت  ــذا تع ــد؛ ل اخــذ کــرده ان
ــال  ــرکت در س ــه از 29 ش ــاي بيم ه
94 بــه 32 شــرکت بيمــه در ســال 

95افزايــش يافــت . 
همچنيــن در ســال گذشــته تعــداد 
ــش  ــه بي ــه ب ــرال بيم ــدگان جن نماين
فعــال 400نماينــده  و  هــزار   33  از 

 نماينــدگان عمــر بــه حــدود 10هــزار 
و 600نماينــده فعــال (کل نماينــدگان 
ــده  ــزار نماين ــش از 44ه ــه بي ــه ب بيم
ــه  ــه ب ــزاران بيم ــداد کارگ ــال)، تع فع
حــدود 650 کارگــزاري فعــال و تعــداد 
ــاب  ــه 214 ارزي ــارت ب ــان خس ارزياب

فعــال رســيده اســت . 

بديــن ترتيــب، مجمــوع تعــداد شــبکه 
فــروش و خدمــت رســاني صنعــت 
ــه  ــال 1395 در مقايس ــي س ــه ط بيم
ــا ســال گذشــته 16,4 درصــد رشــد  ب
ــدا  ــترش پي ــور گس ــر کش و در سراس
کــرد. شــعب شــرکت هــاي بيمــه 
نيــز از تعــداد يــک هــزار و 43 شــعبه 
ــزار و 79شــعبه در  ــک ه ــداد ي ــه تع ب
ــش داشــت  ــورد بررســي افزاي ســال م
کــه در اقصــي نقــاط کشــور پراکنــده 

ــده اند .  ش
براســاس اعــالم پايــگاه آمــاري صنعــت 
بيمــه، انحصــار بــازار بيمــه بــر مبنــاي 
شــاخص هرفينــدال- هيرشــمن بــا 
9,5 درصــد بهبــود بــه عــدد يــک 
هــزار و 733 رســيد کــه کمتــر از 181 

ــود .  ــال 1394 ب ــر از س واحــد کمت
ــا ايــن وجــود، تنهــا  ــه نوشــته ايِبنا،ب ب
ــا ــيا، دان ــران، آس ــه اي ــرکت  بيم  5 ش

 البــرز و پارســيان (هــر يــک داراي 
ســهم بيشــتر از 6 درصــد) درمجمــوع 
ــدي  ــه تولي ــق بيم ــد از ح 68,6 درص
ــد .  ــه خــود اختصــاص داده ان ــازار را ب ب
حــق بيمــه ســرانه بــه حــدود 3,5 
ميليــون ريــال مــي رســد کــه تقريبــا 
ــدار ســال 94  20درصــد بيشــتر از مق
بــوده و توســط 79,9ميليــون نفــر 
ــده  ــت ش ــال 95 پرداخ ــي در س ايران

است . 
ــوذ  ــب نف ــاخص ضري ــوص ش در خص
بيمــه، هــر چنــد آمــار  GDPســال 95 
از طــرف بانــک مرکــزي اعــالم نشــده 
ــه  ــود ک ــي مي ش ــا پيش بين ــت ام اس
ــال 1395  ــه در س ــوذ بيم ــب نف ضري

ــه حــدود 2,2 درصــد برســد .  ب
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حرکت ایران خودرو در مسير بي پایان کيفيت

1 شروع کسب و کار
تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه براي ثبت یک شرکت با مسئوليت محدود

  5 اخذ اعتبار
حمایت قانوني از حقوق وام دهندگان و وام گيرندگان

  6 حمایت از سهام داران خرد
ميزان حمایت قانوني از سهام داران خرد در مقابل سوء استفاده مدیران

  7 پرداخت ماليات
نرخ کلي ماليات؛ تعداد پرداخت هاي مالياتي و تمکين از پرداخت

   8 تجارت فرامرزي
زمان و هزینه فرآیندهاي الزامي صادرات کاالیي که کشور در آن داراي مزیت نسبي است

  9 اجراي قراردادها
مراحل رسيدگي به پرونده شکایت ها

   10 حل فصل ورشکستگي
هزینه و زمان رسيدگي به یک پرونده عادي ورشکستگي و حمایت از واحد ورشکسته

   2- اخذ مجوزهاي ساخت و ساز
اخذ مجوزهاي الزم براي ساخت انبار به همراه انشعاب آب و فاضالب انبار و... 

   3 دسترسي به برق
فرآینده اخذ انشعاب برق سه فاز

    4 ثبت مالکيت
فرآیند ثبت و انتقال مالکيت

پیشنهاد 4گانه 
 براي خروج مسکن از رکود  

 وقتـي از رکـود در صنعت سـاختمان صحبت به ميان مي آيد کـه دولت مردان 
و شـخص رئيـس جمهور هم بـه آن اعتقاد دارند يعنـي در واقع نيمي از اقتصاد 
کشـور همچنان در رکود اسـت آن چه مسـلم اسـت نيمي از اقتصاد کشـور در 
اختيار و وابسـته به صنعت سـاختمان و صنايع وابسـته به آن اسـت و وقتي از 
رکـود در ايـن صنعـت صحبـت بـه ميـان مي آيـد که دولـت مردان و شـخص 
رئيـس جمهـور هـم بـه آن اعتقاد دارنـد يعني در واقـع نيمي از اقتصاد کشـور 
همچنـان در رکـود اسـت؛ از جهـت ديگـر بخـش قابل توجهـي از اشـتغال در 
کشـورما هم در بخش هاي مختلف اين صنعت و صنايع وابسـته به آن خالصه 
شـده اسـت که اعدادي بين 50 تا 60 درصد اشـتغال را کارشناسـان مطرح مي 
کننـد؛ حـاال باتوجه به اين نکات بايد در نظر داشـته باشـيم که خروج مسـکن 
از رکـود بايـد در اولويـت اول اقتصـادي دولت قـرار گيرد و بـه آن تنها به عنوان 
اينکـه يـک بخش کوچکي از اقتصاد کشـور در رکود اسـت و بخـش هاي ديگر 
از رکـود خـارج شـده اند ( اگرچه کـه از خروج آن بخش ها از رکود بسـيار مهم 
بوده اسـت)، نگاه نشـود. صنعت سـاختمان صنعتي پيشـران اسـت و اگر دولت موفق شـود که در اين جهت گام بردارد ما حتما 
شـاهد رشـد اقتصـادي قابـل توجهي در کشـور خواهيم بود اما نکته مهم اين اسـت که بايـد ديدي جامع به اين صنعت داشـت 
و در نظـر گرفـت کـه اگـر مسـکن از رکود خارج نشـود، اقتصاد ايران با چالش هاي بسـياري رو به رو خواهد شـد .  اما سـوال اين 
اسـت که چرا صنعت سـاختمان و مسـکن از رکود خارج نمي شـود و نشـده اسـت؟ پاسـخ روشـن من به اين سـوال نبود برنامه 
روشـن اسـت يعنـي دولـت يازدهـم و حاال دوازدهم هنوز در مسـکن برنامه اي روشـن نـدارد و دليل عمده آن هم اين اسـت که 
صورت مسـئله و مشـکل به خوبي تشـريح نشـده و مسـئوالن امر توجيح نشـده اند. شـما در نظر داشـته باشـيد که با تشـکيل 
وزارتخانـه راه و شهرسـازي بخـش مسـکن کـه خود پيـش از آن يـک وزارتخانه بـود به يک معاونـت کوچک در يـک وزارتخانه 

تبديل شـد و از همين جا بود که عمال بخشـي که نيمي از اقتصاد کشـورمان به آن وابسـته اسـت به حاشـيه رفت و پتانسـيل 
هـاي آن ناديـده گرفتـه شـد. بـه اعتقـاد من براي خروج از شـرايط کنوني و رکود مسـکن و صنعت سـاختمان ما نيـاز به جزئي 
نگـري داريـم و برنامـه اي جامع براي سـامان و پايان دادن به اين شـرايطي که مي تواند بسـيار نگران کننـده و خطر آفرين براي 
اقتصـاد کشـورمان باشـد. بايـد دولت دوازدهم براي مسـکن و خـروج آن از رکود برنامه اي کامل بدهد که تنها بـه راه اندازي يک 

صنـدوق و افزايـش تهسـيالت ختـم نشـود، ما در بخش مسـکن نياز به برنامـه اي داريم که 4 نکته اساسـي در آن ديده شـود : 
 1-بخـش مالـي مسـکن: در برنامه جامع خـروج از رکود صنعت سـاختمان و مسـکن دولت بايد به تمـام ابزارهـاي مالي اين 
بخـش توجـه ويژه کند، تسـهيالت، فاينانـس، رهن ها، صکوک، راه انـدازي صندوق ها و... همگي در کنار هم مي توانند راهگشـا 

باشـند. نبايد شـرايط به گونه اي باشـد که ما فقط قانون داشـته باشـيم ولي در اجرا به گونه اي ديگر عمل شـود . 
 2-بخـش سـخت افـزاري: اين بخش شـامل صنايع پايين دسـتي اسـت که در سـال هاي گذشـته به شـدت آسـيب ديده و 
حتـي مـي تـوان گفت فلج شـده اسـت؛ بسـياري از کارخانه هاي توليد مصالح سـاختماني ما، معادن شـن و ماسـه و... با چالش 
هـاي جـدي رو بـه رو هسـتند و مـا در اين بخش ها نسـبت به چندسـال قبل بسـيار بـه عقب رفته ايـم؛ بايد ايـن واحدها احيا 

شـوند تـا بتوانيم دوبـاره حرکت کنيم . 
 3-بخـش نـرم افـزاري: ايـن بخش در اصـل به قوانيـن اين حـوزه مرتبط اسـت، بايـد در قوانين حـوزه مسـکن تجديد نظر 
صـورت گيـرد و قانـون هـاي دسـت و پاگيـر و پروسـه هاي طوالني کار تسـهيل شـود، شـهرک سـازي ها، بـاغ شـهرها و... نياز 

امروز کشـور است . 
 4-تشـویق بخـش خصوصي: در کنار همه اين هـا دولت بايد با حمايت از بخش خصوصي اين بخش را تشـويق به سـرمايه 
گـذاري در ايـن حـوزه و جـذب سـرمايه گـذاران خارجي کنـد؛ دولت بايد ايـن اجازه را بـه بخش خصوصي بدهد کـه به صورت 
مسـتقيم بـا شـرکت هـاي خارجي براي حضور و سـرمايه گـذاري در حوزه مسـکن وارد مذاکره شـوند .  به اعتقاد مـن اگر برنامه 
اي جامـع و کامـل باتوجـه بـه ايـن مـواردي که اعالم کردم تهيه و تدوين شـود مسـکن از رکود فعلـي خارج خواهد شـد و ما با 

جهـش اقتصـادي و ايجـاد فرصت هاي اشـتغال بااليي رو بـه رو خواهيم بود . 

دانشجوي دکتري اقتصاد  
فرشيد احمدي  

ارقام به ریال
* دوره دولت حاضر دوره 4 سالھ دولت قبل شرح ردیف

کمترین            9,890      28,800 1

بیشترین         38,650      41,340 2

دامنھ تغییرات         28,760      12,540 3

انحراف معیار            9,108       2,586 4

نسبت دامنھ تغییرات بھ میانگین               1.67          0.37 5

6

7

8

452%

پارامترھای عددی نرخ ارز آزاد در دولت قبل و دولت حاضر

 دوره دولت حاضر تا تاریخ 1396/2/24 لحاظ گردیده است * 

352%

229%

نسبت انحراف معیار نرخ ارز دولت قبل بھ دولت حاضر بھ درصد

نسبت دامنھ تغییرات نرخ ارز دولت قبل بھ دولت حاضر بھ درصد

نسبت دامنھ تغییرات بھ میانگین دولت قبل بھ دولت حاضر

پارامترهای عددی نرخ ارز آزاد در دولت قبل و دولت حاضر

بازاربيمـــه 6



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 38 - نيمه اول خرداد 1396

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 38 - نيمه اول خرداد 1396

8
ویـژهروز

عمومی
روابط عمومي جایگاهي فانتري یا ضرورتي براي حفظ و حیات هر سازمان

نقشروابطعمومياخالقگرادرتوسعهسازمانها

در سال هاي اخير ديدگاه و انتظار مخاطب، 
مشتري و ذينفع براي سازمان ها اهميت و 
رويکرد  مردم  و  است  يافته  بسزايي  نقش 
اخالقي را در عرصه رقابت به عنوان اولويت 
اول هر سازمان تلقي کرده و سازماني که 
اصول اخالقي ارزش ها را بهتر رعايت کند 
براي همکاري و تعامل انتخاب مي کنند و 
روابط عمومي به عنوان يک جايگاه تخصصي 
هر  در  انکاري  قابل  غير  نقش  حرفه اي  و 

سازمان دارد . 
تصويب  را  آبرساني  اجراي  طرح  زماني که 
کردند و لوله گذاري در تهران آغاز شد، همان 
زمان متخصصين و افراد صاحب نظر عنوان 
و درخواست کردند که شبکه فاضالب در 
کنار شبکه آب ضرورتي اجتناب ناپذير است. 
فانتزي  را  طرح  زمان  آن  ناآگاه  مسئوالن 
قلمداد کردند و پس از سال ها با هزينه اي 
چند برابر و با کمک سازمان هاي جهاني و 
صندوق بين المللي و با قرض از اين و از آن 
و با دردسر شهر تهران در سال هاي اخير 
هنوز براي اين طرح راه به جايي نبرده اند 
و يا زماني که دکتر حسابي التماس مي کرد 
براي تاسيس دانشگاه، مجلس وقت و افراد 
ناآگاه ايجاد دانشگاه را غير ضروري و به درد 

نخور مي پنداشت . 
تاريخ ايران زمين ما سراسر از پشيماني هاست 
که چرا زودتر فکر نکرديم و چرا زودتر دست 
به کار نشديم و چرا سال هاي سال از غرب 
عقب افتاديم. استفاده از افراد غيرمتخصص 
عواقب سنگيني دارد، قبول کنيم هر حرفه 
و هر فعاليتي نياز به متخصص آن دارد و 
تغيير داد.  را  برنامه اي  يک شبه نمي توان 
باشيم.  جابجايي  فکر  به  نبايد  شبه  يک 
قبول کنيم هر حرکتي برنامه ريزي الزم دارد  
تفکر مي خواهد، متخصص نياز دارد، افراد 

صاحبنظر بايد نظر بدهند . 
نبايد فکر کنيم همه چيز را مي دانيم و فکر 
کنيم ديگران هيچ نمي دانند. ديگران وقتي 
مشاهده  را  ما  فکري  کوته  و  بي توجهي 
مي کنند دلسرد، نااميد و ناراضي مي شوند. 
در  ايراني  دانشمندان  حضور  آن  حاصل 
جهان  فن آوري  علمي،  مراکز  بزرگترين 
ايران خود را طالق خواهند  خواهد بود و 
داد و عطاي آن را به لقاي آن مي بخشند و 
امروز مي بينيم دانشمندان ما در تمام مراکز 
صنعتي، علمي، دانشگاهي ساير نقاط جهان 

سرآمد ديگران هستند، بدون اينکه قدمي 
براي ميهن خود بردارند . 

آيا زمان آن فرا نرسيده کمي کوتاه بياييم  
تفکر ديگران را نيز بررسي کنيم، باور کنيم 
آنها هم مي فهمند و شايد بهتر از ما فکر 
مي کنند و خود را عالم بر همه علوم ندانيم 
و قبول کنيم که اگر ما مسائل فني را به 
صاحبان آن بسپاريم، اگر مسائل مذهبي را 
به عالمان آن واگذار کنيم، اگر دانشگاه را به 
دانشگاهيان سپرده و مسائل سياسي مذهبي 
را به اهلش بسپاريم و در اين صورت است 
که علم پيشرفت مي کند، اقتصاد راه خود 
را پيدا کرده جامعه آرامش مي يابد و عدالت 
اجتماعي جاي رانت و رانت بازي و پارتي 
بازي را مي گيرد . يادمان باشد هر علمي  
، هر فني دانش  هر تخصصي، هر هنري 
خود را مي خواهد و نبايد خود را جاي همه 
آنها قرار دهيم .  امروز ما در دوراني زندگي 
مي کنيم که سازمان به عنوان ابزار اجراي 
اقتصادي   اجتماعي،  مختلف  هاي  هدف 
سياسي و فرهنگي شناخته شده و سرمايه 
جدايي  جزيي  آزموده  و  کارامد  انساني 
ناپذير و مهمترين رکن و پايه هر سازمان 
را تشکيل مي دهد و تحقق اهداف سازمان 
بدون استفاده از افراد متخصص در رشته 
رفتن  بيراهه  به  سازمان  نياز  مورد  هاي 
است. تقسيم کار و استفاده از افراد داراي 
تقويت  موجب  کارشناسي  و  صالحيت 

سازمان مي شود   .  
امروز علومي مانند علوم اجتماعي کارشناس 
دليل  به  و  دارد  را الزم  متخصص خود  و 
دارد.  کافي  شناخت  به  نياز  آن  گسترش 
يک  مديران  از  بسياري  هنوز  متاسفانه 
وقت  از  چشمگيري  قسمت  سازمان 
مستقيم  غير  يا  مستقيم  طور  به  را  خود 
نويس  تلفني، اصالح پيش  صرف مکالمه 

نامه ها، تهيه و تدوين بخشنامه و اطالعيه 
رسيدگي به دردل يک ارباب رجوع ناراضي 
مسائل  توضيح  مقرراني،  محدوديت هاي 
دادن رضايت  نشان  و  موجود  و مشکالت 
يا عدم رضايت مي کنند و درحالي که اين 
بخش ها متخصص و کارشناس الزم دارد 
و نمي توانيم وقت و فرصت اصلي خود را که 
بايد در بخش هاي ديگر مصرف کنيم، صرف 
بخشي که بايد زير نظر متخصص آن انجام 

شود صرف کنيم . 
عمومي  روابط  متخصصان،  و  دانشمندان 
استراتژيک  و  اصلي  ابزارهاي  از  يکي  را 
مديريت مي دانند که به شرايط متقابل بين 
جامعه و هر سازماني کمک کرده و منجر به 
ايجاد شرايط توسعه براي سازمان مي شود. 
روابط عمومي نقشي بي بديل براي توسعه 
و ايجاد شرايط توسعه دارد و نقشي اساسي 
براي تحقق اهداف اصلي هرسازمان قبل از 
هر هدفي تا پايان عمليات بهره برداري آن 
دارد و باالتر از آن نقش روابط عمومي به 
عنوان قلب اخالق حرفه اي سازمان است. 
ارتباط  ايجاد  دنبال  به  عمومي  روابط 
ذينفعان  و  سازمان  درون  در  جامعه  با 
براي  عامل  مهمترين  تواند  مي  بيروني 
برطرف کردن مشکالت هر سازمان باشد 
و تصويري روشن و مثبت از سازمان خود 

را در جامعه ترسيم کند . 
کنيم  مي  زندگي  دوراني  در  امروز  ما 
اهداف  ابزار اجراي  به عنوان  که سازمان 
گوناگون اجتماعي شناخته شده است و 
آن  متخصصين  و  کارآمد  انساني  نيروي 
سازماني  هر  نياز  و  ناپذير  جزيي جدايي 
را تشکيل مي دهد. تحقق اهداف سازمان 
که با طيف وسيعي از ذينفعان داخلي و 
خارجي روبرو است بدون نيروي متخصص 

روابط عمومي امکان پذير نيست . 

برجسته  استاد  پارسون  پاتريشيا 
دانشگاه هاي غرب اصول اخالق حرفه اي 
را به عنوان کاربرد دانش، فهم و پاسخ به 
رفتارهاي درست و غلط در حرفه روابط 
عمومي تعريف کرده و معتقد است مفهوم 
به صورت  به خودي خود  اخالقي  اصول 
عمومي  روابط  متخصصان  براي  ريشه اي 
امري ضروري و پذيرفته شده است و براي 
ايفاي مسئوليت در فعاليت هاي حرفه اي 

از مهمترين عوامل است . 
تفکرات  عمومي  روابط  برجسته  اساتيد 
اخالق حرفه اي را در روابط عمومي در دو 
مفهوم جداگانه تعريف کرده اند. يکي مفهوم 
نتيجه گرا و ديگري مفهوم مقررات گرا است. 
و  کار  انجام  اساس  بر  نتيجه گرا  رويکرد 
کنترل کردن مستمر تمرکز دارد و بر اساس 

آن اهداف و ابزار آن را تعريف مي کند . 
در مفهوم و رويکرد مقررات گرا انجام کار بر 
اساس قوانين است و همواره روابط عمومي 
بايد آنچه را انجام مي دهد، مطابق با قوانين 
باشد. بنابراين الزم است کارشناسان روابط 
عمومي در معرفي و تبادل نظر و تعامل با 
ذينفعان بر اساس پيروي از قوانين درست 
بهترين نتيجه و دستاورد را براي سازمان و 
جامعه خود بوجود آورند. زماني که اخالق در 
خاطره  مي کنيم،  مطرح  را  عمومي  روابط 
در  نطقي  دکتر  ايران  عمومي  پدرروابط 
گوشمان زمزمه مي کند که مهمترين عامل 
حرفه  در  اخالق  اصول  رعايت  حرکت  و 
روابط عمومي است و اساساً اصول اخالقي 
ارزش ها و وظايف هر سازمان را براي روابط 

عمومي تعريف مي کند . 
براي  اخالقي  رويکرد  اخير  سال هاي  در 
بسيار  ذينفعان  با  تعامل  در  سازمان ها 
ضعيف و از اهميت آن کاسته شده است. 
مواردي مانند احترام، منفعت عام، باز بودن 

شفاف بودن، اطمينان، حريم شخصي افراد 
و  اعتبار  وفاداري  صداقت،  شهرت،  حسن 
درستکاري سازمان نسبت به جامعه بسيار 
کم رنگ شده و اين کمرنگي نقش روابط 
عمومي را که وظيفه سنگين سازماني براي 
حضور در جامعه و ارائه حقيقت و واقعيت بر 

عهده دارند تضعيف مي کند . 
از  يکي  مي رسد  صداقت  به  نوبت  وقتي 
مهمترين و اصلي ترين موارد اخالق حرفه اي 
گوشزد  عمومي  روابط  کارشناسان  به  را 
مي کند که به هيچکس و به هيچ ذينفعي 
و مخاطبان خود حتي يکبار هم دروغ گفته 
غلط  آدرس  فريب،  و  گويي  دروغ  نشود. 
دادن، جلوه دادن غير واقع به جاي حقيقت 
ولي  ندارد  جايگاهي  عمومي  روابط  در 
متاسفانه همواره شاهد آن هستيم. شايد 
در برخي از بخش ها بعضي دروغ مصلحت 
به صالح  را  اشتباه  کردن  پنهان  يا  آميز، 
نمي توان  عمومي  روابط  در  ولي  مي دانند 
براي پوشاندن اشتباهات و مشکالت ايجاد 

شده دروغ گفت .
ما  به  ارتباط  اصول  کنيم  فراموش  نبايد 
ياد داده است ارتباط، تعامل، اطالع رساني 
مکالمه و مکاتبه غير قابل برگشت است و 
ماندگار خواهد بود و موجب آسيب زدن 
به اصول و اهداف هر سازمان مي شود و 
بين  از  ذينفعان  و  مردم  اعتماد  چنانچه 
برود، پاک کردن آن سهل و آسان نيست 
براي همين منظور است که نقش روابط 
عمومي اخالق گرا بسيار پررنگ مي شود 
مناسب  ارتباطي  تکنيک هاي  از  بايد  و 
استفاده و از دانش کافي بهره مند باشيم 
تا براي منافع سازمان که با جامعه پيوند 
استفاده کنيم .  نقش روابط عمومي  دارد، 
براي هر سازماني حياتي است و استفاده از 
افراد غيرمرتبط و غير متخصص اين جايگاه 
فانتزي کرده و نقشي را که در توسعه  را 
سازمان دارد لوث و بيهوده مي کند و فقط 
جايگاهي هزينه بر است. ضرر و زيان دخالت 
و اظهار نظر و فرمايشي کردن روابط عمومي 
زيان  و  ضرر  مدت  کوتاه  در  است  ممکن 
آن مشاهده نشود ولي در بلند مدت اثرات 

مخرب آن اجتناب ناپذير است . 
در جهان امروز در قرن اطالعات استفاده 
از نقش روابط عمومي حرفه اي و اهميت 
از  آن  و متخصصان  کارشناسان  تفکر  به 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است. امروز 
نمي توانيم خود را پنهان کنيم و اطالعات 
مي شود  منتشر  زمان  کوتاهترين  در 
و  کند  مي  رد  يا  قبول  را  ما  جامعه،  و 
هزينه جبران عدم پذيرش ذينفعان بسيار 
سنگين است. حقيقت هميشه تلخ است و 
دروغ همواره شيرين و گوارا است. حقيقت 
تلخ را که براي پيشرفت و توسعه سازمان 
خود ضرورتي اجتناب ناپذير است با يک 

دروغ شيرين معامله نکنيم . 

دیدگاه
 بررسي  استراتژي دربازار و  مارکتینگ

مدیریت بر مدار زمان  

چطورساعتبيولوژيککارمندانراکوککنيم
استراتژي و راهبرد، از آن دست مفاهيمي است که نويسندگان و 
انديشمندان مختلف، نظرات گوناگوني درباره اش ارائه کرده اند 
 و هر يک از ديدگاه خود به شرح و بسط آن پرداخته اند. برخي
استراتژي را »راه دستيابي به هدف« عنوان کرده اند و بعضي ديگر درباره آن گفته اند: استراتژي يعني آنچه 
دوست داريم انجام دهيم و اينکه چگونه آن را به انجام برسانيم.اما آنچه مهم است اينکه استراتژي داراي سه 
عنصر اصلي است که هم بايد در آن هدف مشخص باشد و هم طرح و برنامه عملي که بتوان به اين اهداف 

دست يافت و هم انتخاب آنچه مي خواهيم و آنچه نمي خواهيم . 
در زمينه هاي مختلف سياسي، نظامي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، استراتژي، معنا و مفهوم و جايگاه 
متفاوتي پيدا مي کند، اما قصد ما در اين مقاله، بررسي استراتژي بازار و مارکتينگ است. استراتژي در بازاريابي 
سمت و سوي رقابت را مشخص مي کند؛ برنامه توليد کاال يا خدمات را ديکته و مشخص مي کند که ما بايد 

روي چه موضوعي بيشتر تمرکز کنيم؟ و از چه موضوعي دست بشوييم؟
با يک استراتژي بازاريابي، تمرکز روشني بر اينکه کدام دسته از مشتريان را دنبال خواهيم کرد ايجاد مي شود 
و اينکه چگونه به جذب و نگهداري آنها بپردازيم. چگونه تالش هاي خود را سازماندهي کنيم و چه روش هايي 

براي ما مناسب و نتيجــه بخش است . 
از همين رو است که موضوع استراتژي در کسب و کارها، اهميت زيادي پيدا مي کند تا آنجا که »جک تراوت« 
در کتاب استراتژي در مديريت بازار با توجه به تجربيات طوالني مدتش مي گويد: پيروزي سازمان ها نه تنها 
در سايه نيروي کارآمد، نه به علت نگرش درست، نه به خاطر ابزار مناسب و ساختار مناسب بلکه به علت 

استراتژي است که ايجاد مي شود ! 
در استراتژي مارکتينگ، شش مفهوم مهم و عمده وجود دارد که بايد به آنها توجه کنيم تا برنامه ريزي ما 
براساس اصول مشخص و کاربردي باشد. استراتژي در مارکتينگ يعني بينش، تمايز، رقابت، تخصص، سادگي 
و رهبري. اين شش مفهوم اگر در استراتژي مارکتينگ و فروش ما رعايت شود، برنامه و تاکتيک ما براي 
موفقيت در بازار و کسب و کار، تضمين شده است. براساس اين موضوعات، مي توانيم نکاتي مهم و کاربردي 

در زمينه استراتژي در مارکتينگ را با هم مرور کنيم . 
 1-استراتژي در مارکتينگ بايد به ما بينش بدهد. بايد به پيشينه ذهن مشتري و مخاطب ما توجه کند و با 
داشته هاي ذهني قبلي مخاطبان همخواني داشته باشد. در استراتژي بازار ما يا بايد بگوييم چه چيزي داريم؟ 

يا بايد بگوييم چه چيزي نيستيم ! 
 2-در استراتژي و برنامه ريزي بازار بايد توجه ويژه اي به تمايز داشت. يک روز، کيفيت مهم بود و يک روز 
مشتري مداري! اما امروز که همگان به اين مزيت ها دست يافته اند، بايد مزيت ها و تمايزهاي ويژه و خاص 

ايجاد کرد . 
امروزه براي تمايز چه برنامه هايي مي توان طرح ريزي کرد؟ راه هاي مختلفي هست از جمله مي توانيم 
نخستين باشيم. با حرکت به سمت اقيانوس آبي و نخستين بودن، ما مي توانيم تمايز ايجاد کنيم و اگر هم از 
ما تقليد کنند، با حرکات خوب خود مي توانيم همواره رهبر بازار باشيم. مي توانيم در زمينه اي خاص، شاخص 
باشيم؛ سعي کنيم يک بخش بازار و يک ويژگي را بگيريم و از رهبران بازار و بزرگ ها، تقليد نکنيم! مي توانيم 
خبر سازي کنيم، هميشه داغ باشيم و با استفاده از بازاريابي ويروسي، تمايز خود را نشان دهيم؛ سعي کنيم از 
مردم و مخاطبان خود به عنوان مبلغ و تبليغ کننده خود در بازار استفاده کنيم، اما آنچه مهم است اينکه بايد 

تمايز ما و مزيت هاي کسب و کار ما، واقعي و حقيقي باشد و نه طبلي توخالي ! 
 3-استراتژي بازار عمدتا همراه با رقابت است. ما بايد بدانيم که در عرصه رقابت، حتما سرمايه بيشتر، بهتر 
نيست! حتما بهره مندي از نيروهاي انساني بهتر، موفقيت به همراه نمي آورد! حتما کيفيت بهتر، مساوي با 
پيروزي نيست! در يک نبرد همه جانبه و جنگ با رقبا، هم موارد فوق، مهم است، هم روحيه و تالش و انگيزه! 

و هم شناخت رقبا و نقاط ضعف آنها ! 
در اين جنگ، دائما بايد به شناخت رقبا پرداخت، نقاط ضعف آنها را شناخت و با نوآوري و تمايز و بهره گيري 

از تاکتيک هاي موثر مارکتينگ، پيروز شد . 
جک تراوت در اين زمينه به خوبي تمايز استراتژي و تاکتيک در رقابت بازار را با مثالي روشن کرده است. او 
مي گويد: تاکتيک مثل ميخ است و ايده اي است مستقل از زمان که پايدار و هميشگي است، اما استراتژي 
مثل چکش است که راه رسيدن به هدف بوده و ما را به موفقيت مي رساند. براي سوراخ کردن يک ديوار هم 

ميخ و هم چکش الزم است و هر يک به شکلي ما را در دستيابي به هدف ياري مي رساند . 
 4-استراتژي بازار بايد همراه با تخصص باشد. مزيت يک مجموعه، متخصص بودن آن است؛ همه  فن حريف 
بودن و در هر کاري وارد شدن، خيلي اوقات، مزيت نيست! اگر استراتژي شما ژله اي نيست که در طول سال 
هاي مختلف، تغيير وضعيت دهيد، سعي کنيد مثل يک متخصص قلب باشيد که کارش مشخص است و 
بيمارش هم مشخص و دائمي! در يک کار، متخصص شويد و مخاطبان خود را نيز از اين تخصص مطلع کنيد. 

بدانيد که بهتر است در يک زمينه متخصص باشيد تا اينکه در بسياري زمينه ها خوب باشيد ! 
 5-استراتژي بازار، توام با سادگي است. خيلي کار خود را پيچيده نکنيد. با آمار و ارقام مشغول نباشيد و در 
ايجاد و طراحي استراتژي و تاکتيک و تبليغ براي کسب و کار خودتان، سعي کنيد، سادگي را حفظ کنيد. 

مردم با آمار و ارقام و منطق، خريد نمي کنند، آنها اکثرا با احساس شان خريد مي کنند . 
 6-همواره در استراتژي بازار، بايد به عنوان يک رهبر بدانيد که کجا مي خواهيد برويد؟ استراتژي ها و تاکتيک 
ها را مکتوب کنيد و همواره براي خودتان و همکاران تان مشخص کنيد که هدف چيست؟ چشم انداز 
چيست؟ و با چه برنامه هايي مي خواهيم به اين اهداف دست پيدا کنيم. در اين صورت است که مي توانيد 

موفق شويد و به نتيجه برسيد . 

اغلب افراد در انجام کارهاي شان اشتباهاتي دارند که اگر آنها 
را رفع نکنند نمي توانند به هدف خود دست پيدا کنند يا با 
شکست مواجه مي شوند. در اينجا به چهار مورد از اشتباهات 

رايج بازاريابان اشاره خواهيم کرد که بسياري بازاريابان از آن غافلند . 
1 - بي هدفي

در بسياري از بازاريان ديده مي شود که هر روز بدون هيچ هدفي جمالتي را تکرار مي کنند و انتظار دارند 
فروش انجام شود. کسي که بي هدف است مسيري مشخص ندارد و نمي داند قرار است به کجا برود و در 
نهايت به جايي نمي رسد و تنها انرژي خود را هدر مي دهد. اين خيلي مهم است که بدانيد چه مي خواهيد 

و از مکالمه و ارتباط تان به چه نتيجه اي مي خواهيد برسيد . 
به طور مثال وقتي شما مي خواهيد دوست تان را راهنمايي يا او را از انجام کاري منصرف کنيد از قبل برنامه 
خاصي نمي ريزيد، بلکه هدف خاصي را براي خود تعيين مي کنيد در نتيجه در لحظه بهترين عکس العمل 
را نشان مي دهيد و دوستان تان را متقاعد مي کنيد. در بازاريابي نيز به همين صورت است. براي اينکه 
بتوانيد محصول يا خدماتي را بفروشيد بايد هدف تعيين کنيد و بدانيد که به چه نتيجه اي مي خواهيد 

برسيد، در نتيجه ذهن تان به طور ناخودآگاه استراتژي اي براي آن ايجاد مي کند . 
2 - عدم پيگيري

گاهي بازاريابان با مشتري ارتباط برقرار و توجه مشتري را در قدم اول جلب مي کنند، اما آن را پيگيري 
نمي کنند و به کلي فراموش شان مي شود که مي توانند او را به مشتري ثابت و وفادار خود تبديل کنند. 
اگريک مشتري پيگيري نشود و در دايره ارتباطي نزديک به شما قرار نگيرد فقط يک مشتري احتمالي باقي 
مي ماند يا تنها يک بار از خدمات و محصوالت استفاده کرده و در آخر شما را فراموش مي کند. بنابراين 
آنقدر بايد در دسترس مشتري قرار بگيريد تا خيالش از ثبات شما راحت شود و شما را به دوستان خود 

معرفي کند . 
در واقع بسياري از بازاريابان فقط يک برگه پر از افرادي را که نياز به پي گيري دارند پر مي کنند و موقع 
پيگيري دچار سردرگمي مي شوند و از مشتري ها غافل مي مانند. براي مديريت صحيح و به موقع مشتريان 
و ايجاد روابط بهتر با آنها مي توانيد از نرم افزار ارتباط با مشتري crm  استفاده کنيد. تمام مکالمات شما 
و روان شناسي مشتريان تان به همراه آدرس و مشخصاتش در اين نرم افزار ثبت مي شود. اين نرم افزار 

مي تواند مشترياني را که به پيگيري نياز دارند در روز و ساعت مشخص شده به شما يادآوري کند . 
3 -  بيشتر حرف زدن و کمتر شنونده بودن

برخي از بازاريابان به محض اينکه صداي مشتري را مي شنوند به طور يکنواخت و پشت سرهم شروع به 
معرفي محصوالت و خدمات خود مي کنند، بدون آنکه هيچ سوالي از مشتري بپرسند. اما از اين نکته غافل 
هستند که با اين کار حتي اگر مشتري به محصول يا خدمات نياز هم داشته باشد، منصرف مي شود و 
بازارياب فرصت خود را از دست مي دهد. اين دسته از بازاريابان داراي تفکر و نگرش«مشتري بيشتر- فروش 

بيشتر« هستند . 
به همين دليل سعي دارند سريع تر اطالعات محصوالت يا خدمات شان را به مشتري بدهند و سريع تر به 
سراغ مشتري بعدي بروند.  عده اي از بازاريابان نيز هستند که از مشتري سوال مي پرسند و مشتري هم 
پاسخ مي دهد، اما توجه زيادي به پاسخ مشتري ندارند و بدون اينکه منظور مشتري را متوجه شوند شروع 

به دادن توضيح و راه حل مي کنند، درحالي که بايد ارتباط مؤثري با مشتري برقرار کنند . 
 4 - بي توجهي به مشتري

گروهي از بازاريابان بسيار سريع صحبت مي کنند. سريع صحبت کردن باعث مي شود مخاطب متوجه 
نشود که شما چه مي گوييد و مرتب سوال بپرسد. از طرفي ممکن است مشتري شما کمي خجالتي باشد 

و سوالي نپرسد که در اين صورت نيز متوجه حرفهاي شما نشده و جواب رد مي دهد . 
عده اي از بازايابان نيز بسيار آرام و با طمانينه صحبت مي کنند، به طوري که حوصله شنونده سر مي رود و 
ديگر به حرف هاي آنها گوش نخواهد داد. راه حل اين مسئله اين است که هماهنگ با مشتري خود باشيد، 
يعني اگر سريع صحبت مي کند مانند او صحبت کرده و اگر آرام صحبت مي کند آرام صحبت کنيد. به 

طور کلي سعي کنيد ريتم صحبت کردن خود را با مخاطب تان هماهنگ کنيد تا بر او تأثير گذار باشيد . 

اشتباهات رایج بازاریابان

ترقي اقتصادي: درچند سال گذشته و باتوجه به 
رشد روز افزون شرکت هاي دانش بينان و استارت 
آپي در کشور و البته درآمد بسيار زيادي تعدادي 
از اين مجموعه ها ، شرکت هاي شتاب دهنده اي 
راه اندازي شده اند که روي ايده هاي نو حاضر به 

سرمايه گذاري هستند. 
يکي از مهم ترين داليلي که باعث مي شود بسياري 
از استارت آپ ها به نتيجه نرسند و يا نيمه هاي 
راه بنيانگذارانشان آن ها را رها کنند؛ نبود سرمايه 
راه   با  است  چندسالي  که  مشکلي  است،  مناسب 
شتاب   « عنوان  با  جديدي  هاي  شرکت  اندازي 
دهنده« در حال حل شدن است؛ شتاب دهنده ها 
ايده هاي خالق و نو  در واقع نقش حاميان مالي 
را براي به نتيجه رسيدن بازي مي کنند. در سال 
هاي گذشته بسياري از شرکت هاي سرمايه گذاري 
تکنولوژي  و  بنيان  يا شرکت هاي دانش  و  بزرگ 
محور به صف شرکت هاي شتاب دهنده اضافه شده 
اند؛ اين شرکت ها با هدف سهم بردن از موفقيت 
آينده استارت آپ ها، تالش مي کنند تا خود را به 
عنوان حاميان شرکت هاي دانش بنيان و استارت 

آپي معرفي کنند . 
افزون  روز  به رشد  باتوجه  و  درچند سال گذشته 
شرکت هاي دانش بينان و استارت آپي در کشور و 
 البته درآمد بسيار زيادي تعدادي از اين مجموعه ها

 شرکت هاي شتاب دهنده اي راه اندازي شده اند 
گذاري  سرمايه  به  حاضر  نو  هاي  ايده  روي  که 
علمي  معاون  هستند. سال گذشته سورنا ستاري 

حال  در  که  کرد  اعالم  جمهوري  رئيس 
هم اکنون بيش از 20 شرکت شتاب 
هستند.  فعال  کشور  در  دهنده 
 شرکت هايي همچون آواتک، مپس

ديموند،شريف اکسلريتور، نوپا، سيمرغ، برديا، تک 
و فينوا . 

شتاب دهنده ها چگونه کار مي کنند؟
معموال بهترين نقطه اي که شرکت هاي شتاب دهنده 
شرکت هاي نوپاي استارت آپي را مي شناسند، رقابت 
هايي است که در اين حوزه برگزار مي شود مانند 
رقابت هاي استارت آپ ويکند که محلي براي جمع 
شدن ايده هاي جديد در اين حوزه است و البته محلي 
براي شناسايي و هدف گذاري روي آينده استارت آپ 
ها؛ نماينده هايي از شرکت هاي شتاب دهنده در اين 
رقابت ها حضور دارند و در ابتدا شرکت کنندگان را 
براي مدتي کوتاه مورد بررسي قرار مي دهند و سپس 
ايده هاي برگزيده را از ميان آن ها گلچين مي کنند 
و نسبت به بزرگي استارت آپ به آن ها در مراحل 
مختلف سرمايه اختصاص مي دهند تا کار را ( حدود 6 
ماه) پيش ببرند و به نتيجه برسانند. البته اين طبيعي 
صورت  گذاري  سرمايه  هدف  با  کار  اين  که  است 
مي گيرد پس در مقابل اين حمايت ها اين شرکت ها 
بخشي از سهام استارت آپ ها را طلب مي کنند که 
معوال بين 10 تا 20سهامشان است. در اين بين شتاب 
دهنده ها عالوه بر سرمايه گذاري روي ايده، حاضران 
از امکانات گسترده تري هم براي به نتيجه رسيدن 
استارت آپ ها استفاده کنند که مهم ترين آن کمک 
گرفتن از مشاوران پروژه و مربيان کارآفريني است تا 
سرعت به نتيجه رسيدن کار و اجرايي شدن آن، چند 

برابر شود . 
شتاب دهنده ها کارشان را از کجا شروع کردند؟

از 20سال است  شرکت هاي شتاب دهنده بيش 

اند؛  زده  کليد  جهان  سطح  در  را  خود  کار  که 
جهان  سطح  در  دهنده  شتاب  شرکت  نخستين 
دنيا  به  پا  بريتانيا  در  ميالدي   2005 درسال 
کمبريج  در  گذاشتند. شرکت  Y Combinator  که 
انگلستان خود را به دنياي استارت آپ ها معرفي 
 Seedcamp  ،  TechStars کرد. بعد از اين شرکت هاي
سالهاي 2006 در  ترتيب    و  Startupbootcamp  به 

دهنده  شتاب  عنوان  به  ميالدي  و 2010   2007
فعاليت خود را شروع کردند. در حال حاضر شتاب 
 ،AngelPad    ،  TechStars  :دهنده برتر دنيا به شامل
 AlphaLab  ،Capital  ،MuckerLab  ،Launchpad LA 
 Surge Accelerator  ،Tech Wildcatters  ،Innovators

 و.. هستند . 
در ايران هم اکنون چند مجموعه در قالب شتاب 
گروه  آواتک،  هستند.  فعاليت  به  مشغول  دهنده 
ديموند و مپس از جمله نام هاي مطرح اين حوزه 

به شمار مي روند . 
چهار مرحله طالیي براي شروع همکاري 

شتاب دهنده و استارت آپ
 1- انتخاب اوليه: در اين مرحله هر شتاب دهنده 
موجود  استارتاپ هاي  ميان  از  دادن  فراخوان  با 
تعدادي را براي آماده سازي که بين يک تا 3 ماه 

طول مي کشد، انتخاب مي کنند . 
بين  که  اوليه  آمادگي  در بخش   2-آماده سازي: 
يک تا 3 ماه طول مي کشد، شتاب دهنده مفاهيم 
ابتدايي کسب وکار را براي استارتاپ ها آموزش داده 
و با هدف سازي استارتاپ ها را به سازماندهي اوليه 

نزديک مي کند . 
در  شتاب:   3-دوره ي 
اين دوره استارتاپ هايي 

(معموال  مبلغي  دريافت  قبال  در  مانده اند  که 
ميليون  معادل 16  تا 20 هزار دالر  مابين 5هزار 
را  سهماشان  از  درصدي  تومان)  ميليون   70 تا 
معموال  سهام  اين  مي کنند.  شتاب دهنده  نام  به 
اين کمک  کنار  در  است.  تا 20 درصد  ميان 10 
آن  و مشاوران  مربيان  از طريق  استارتاپ ها  مالي 
مرکز شتاب دهنده استارتاپ خود را تجاري سازي 
اين  مي رسانند.  شدن  تجاري  مرز  به  يا  مي کنند 

دوره حدود 4 تا 9 ماه طول مي کشد . 
 4-روزنمایش )معرفي به سرمایه گذار(: پس از 
اتمام دوره ي شتاب کار روز نمايش و اجرا، فرا مي 
رسد، در صورتي که اين بخش با موفقيت به پايان 
بازار  دنبال  به  دهنده  شتاب  بعد  مرحله  از  برسد 

فروش و اجراي گسترده کار مي افتند . 

معرفي 3 شتاب دهنده معروف ایراني
آواتک

 100 روي   ،2018 سال  تا  دارد  قصد  آواتک 
استارتاپ ايراني سرمايه گذاري کند . 

تيم هايي که بتوانند در روز  Demo day  موفق به 
نمايش بهتر شوند، با سرمايه گذاري نهايي آواتک 

مواجه خواهند شد . 
دیموند

   Plug &اين گروه نماينده شتاب دهنده امريکايي
اوليه  نام  نام آن يعني ديموند همان  و    Playبوده 
قله دماوند است. دو نفر از موسسين اين گروه در 
شتاب دهنده آمريکايي مذکور مشغول کار هستند . 

مپس
اين شرکت را يک سرمايه گذار خطر پذير يا همان  

  Vcمي دانند . 

مراحل طالیي همکاري شتاب دهنده و استارت آپ
بهترین شتاب دهنده هاي ایراني براي تامین سرمایه استارتاپ

روابط عمومي به عنوان حرفه اي که مديريت فرايندهاي ارتباطات 
گروه  دو  با  دارد،  به عهده  را  ذينفعان  و  سازمان  بين  راهبردي 
ذينفع متفاوت روبه روست که بايد براي هريک از آن ها اهداف 

راهبردها، سياست ها و برنامه هاي مشخصي را درنظر بگيرد . 
ذينفعان دروني، عوامل سياست گذار و اجرايي سازمان به شمار 
بهره مندي  براي  به طورمستقيم  فعاليت هايشان  که  مي آيند 
رضايت  به همين سياق،  مي شود.  انجام  برون سازماني  ذينفعان 
ذينفعان برون سازماني، سرمايه اصلي حيات سازمان و ذينفعان 

دروني آن است . 
کاال  توليد  به  نه تنها  درون سازمان،  در  کارکنان  و     مديران 
ناخواسته  يا  خواسته  به صورت  بلکه  مي پردازند،  خدمات  و 
سفيران معنايي آن به شمار مي آيند که رفتار سازماني و غيرسازماني آن ها در جهان بيرون بازتاب 
يافته و در افکارعمومي موجي از اعتماد يا بي اعتمادي و جذب و دفع را نسبت به سازمان به ارمغان 
مي آورد. آنچه روابط عمومي در درون سازمان انجام مي دهد و پيامدهاي اقدامات اين واحد در حوزه 

ارتباطات دروني، به طورمستقيم و غيرمستقيم بر ارتباطات بيروني و ذينفعان آن تأثير دارد . 
و  متبوعه  سازمان  نسبت به  باورهايشان  پژواک  درون،  در  کارکنان  و  مديران  عملکرد  و     رفتارها 
اراده شان براي جلب رضايت مشتريان است. بدون يک فرهنگ سازماني نيرومند و پويا که ارزش ها و 
هنجارهاي مشترک مديران و کارکنان را نمايندگي کند و به هم افزايي تالش هاي مجدانه و خالقانه 
آن ها براي توليد کاالها و خدمات کيفي بيانجامد، سازمان نمي تواند به يک برند داراي مزيت رقابتي 
ارتباطات  ازطريق  و  تقويت  و  شناسايي  روابط عمومي  توسط  مشترک  ارزش هاي  اين  شود.  تبديل 

سازماني ترويج مي شوند . 
   ازسوي ديگر، هنگامي که التزام عملي مديران و کارکنان به سازمان در استفاده آشکار آنان از محصوالت 
توليدي در مناسبات اجتماعي تبلور يافته و در افکار عمومي انعکاس مي يابد، بازهم دريچه اي به سوي 
را  ارائه شده  خدمات  و  کاالها  کيفيت  درخصوص  سازمان  ادعاهاي  صحت وسقم  تا  بازمي شود  افراد 
بسنجد. دراصل، رضايت کارکنان از سازمان خود و استفاده از کاالها وخدمات خودساخته به صورت 
آشکار نشانه اعتماد آن ها به توليدات سازمان و سنجه اي نيرومند در تعهدسازمان نسبت به کيفيت 
و استانداردهاي حرفه اي است و اين، به نوبه خود، در تعيين سهم ذهني و عاطفي مشتريان بالقوه و 

بالفعل سازمان تأثير به سزايي دارد  . 
   حـال، پرسـش اساسـي ايـن اسـت کـه ارتباطـات درون سـازماني چـه ابعـاد، نقش هـا و وظايفـي را 
دربرمي گيـرد. به طورکلـي، نقش هـاي اطالع رسـاني، اقناع گـري، انطباق سـازماني، مهندسـي رضايت، 
روابـط  در  معناسـازي  و  نمادسـازي  آمـوزش،  تفسـير،  شفاف سـازي،  شـهرت آفريني،  تبليغ گـري 
انساني ـ سـازماني و سـرانجام مديريـت بحـران بـراي روابط عمومي درنظرگرفته شـده که تشـريح همه 

آن هـا در ايـن مقـال نمي گنجـد و تنهـا برخـي از مـوارد، شـرح داده خواهدشـد . 
روابط عمومي  متصديان  و  مدير  به عهده  وظايفي  درون سازماني،  ارتباطات  در  گفته شد،     بنابرآنچه 
که  است  اين  در  وظيفه  و  نقش  تفاوت  اشاره کرد.  آن ها  از  برخي  به  مي توان  که  گذاشته شده است 
نقش ها، وجهي آرماني دارند و درصورت فراهم بودن زمينه ها و مساعدبودن شرايط، پيگيري مي شوند 

اما انجام وظايف براي شرکت ها و سازمان ها اجتناب ناپذير است   . 
   تدويـن راهبـرد مناسـبات داخلـي مبتني بـر تعامـل، منافـع و درک مشـترک از يکديگر(باتوجـه بـه 
ضعـف و قـوت درونـي و فرصـت و تهديـد بيرونـي) يـک وظيفـه کليـدي در ارتباطات درون سـازماني 
اسـت. براسـاس ايـن وظيفـه، روابط عمومـي بايـد ضمـن شناسـايي نقـاط قـوت و ضعـف سـازمان و 
منابع انسـاني، امکانـات، قابليت هـا و سـرمايه هاي مـادي و معنـوي، فرصت هـا و تهديدهـاي مربـوط 
بـه گسـترش مناسـبات را شناسـايي کـرده و از آن هـا بـراي پيشـبرد اهـداف سـازماني، انسـجام و 
زمينه سـازي بـراي هم افزايـي کوشـش هاي مديـران و کارکنـان اسـتفاده کنـد. روابـط رضايت آميـز 
ميـان مديـران و کارکنـان مي توانـد بـه وضعيتـي بينجامـد که همـه کوشـش ها در راسـتاي موفقيت 

 .(Leanne Mills and Shirley Anne Fortina2013)   سـازمان به منصـه ظهوربرسـد
   ايجاد اعتماد و مشارکت، يکي ديگر از مهم ترين وظايف متصديان ارتباطات درون سازماني است که 
براساس آن، زمينه ارتباط موفقيت آميز فراهم مي شود  .(Botan & Taylor, 2004) جلب رضايت قلبي 
ايجاد احساس مشترک(کروکبرگ2000) کارکنان نسبت به سازمان و تعيين جايگاه مناسب آنان  و 
  (R. S. Cureteanu, O. I. Maxim 2011)ازطريق اشتراک ارزش ها و مساعدت به رشد فرهنگ سازماني

 از وظايف مهم روابط عمومي در درون سازمان است . 
و  کارکنان  متعهدسازي  و  کارکنان  و  مديران  ميان  اعتمادسازي  ازطريق  درون سازماني،     ارتباطات 
  (William R. Kennan and Vincentاجتماعي از سرمايه هاي  کارکنان،  نزد  مثبت سازمان  نيز شهرت 
با  و  بخشيده  مديريت  (Hongmei Shen) مشروعيت  و سيستم  سازمان  به  تا    (Hazletonبهره مي گيرد 

مديريت انتظارات و توقعات متقابل(تاملينسون2000) انسجام سازماني را ميسر کند    . 
   يکي از کليدي ترين وظايف متصديان ارتباطات درون سازماني، اطالع رساني، آگاهي بخشي و ارتقاي سطح 
درک و تحليل مديران و کارکنان است. اطالع رساني مستمر و منظم و ايجاد جريان اطالعات ازطريق 
گفت وگوهاي حضوري، اي ميل، شبکه اجتماعي، نشريه داخلي، پوستر و  (MARILYN LAURIE )...  ابزاري 
اثربخش در رشد فکري و مهارت هاي ارتباطي و سازماني است که به اتکاي آن، سازمان به پيشرفت شايسته 

نائل مي شود   . 
   وظيفه ديگر، آماده سازي روحي و تخصصي براي رفتار مناسب با مشتريان و پياده  سازي برنامه هاي 
راهبردهاي  که  بود  اميدوار  مي توان  براين اساس،  مشتريان  (Ledingham 2000)  است.  با  ارتباط 
مشتري مدارانه سازمان و شرکت محقق شود. بدون ترديد، مشتريان يک سازمان هسته اصلي وجود، 
تالش و اهتمام جمعي مديران و کارکنان آن به شمار مي آيند. روحيه مناسب براي برخورد با مشتريان 
و ايجاد اطمينان در آنان از درستي انتخاب شان و تشويق آن ها به ادامه ارتباط با سازمان و استفاده از 
کاالها و خدمات توليدي از چنان اهميتي برخوردار است که متصديان روابط عمومي براي تحقق آن 

بايد از هيچ کوششي دريغ نورزند   . 
   از ديگر وظايف روابط عمومي ها در حوزه ارتباطات درون سازماني، کمک به توسعه سرمايه هاي اجتماعي و 
سازماني مبتني بر اعتماد، کنترل متقابل، تعهد و رضايت است. بدون سرمايه هاي اجتماعي و سازماني نمي توان 
انتظار داشت مديران و کارکنان به همکاري و همدلي با يکديگر روِي خوش نشان دهند. مطالعات زيادي در اين 
زمينه صورت گرفته که نشان مي دهد سرمايه هاي اجتماعي، فرهنگي و سازماني منبع الهام اعضاي سازمان در همه 
 .(Coy Callison, Elizabeth Gardner, Shannon Richard and Trent Seltzer) سطوح براي کار و انديشه مشترک است

   يکي از مشکالت ريشه اي نهادها و سازمان هاي اجتماعي، شکاف ميان حرف و عمل، ادعا و واقعيت و اطالع 
و تجاهل است. به عبارت ديگر، بسياري از اوقات، افراد و سازمان ها چيزي مي گويند و به چيز ديگري عمل 
مي کنند. اغلب اوقات، ادعاي افراد درباره موضوعات با واقعيت ها فاصله دارد و نيز با اين که از موضوعي اطالع 
دارند دچار تجاهل و نفي دانش خود مي شوند تا منافع نامشروع خود را تأمين کنند. پُرکردن شکاف ميان 
دانستن و انجام دادن(برگر2016) يکي از موارد کليدي براي روابط عمومي هاست تا به وسيله آن از ايجاد ترديد 

و بي اعتمادي بين سازمان يا شرکت و ذينفعان دروني و بيروني جلوگيري کنند . 
   برخي از پژوهشگران نشان داده اند که ارتباطات درون سازماني عامل مهمي در سودآوري است(وايت، 
2007 و2008). نتيجه اين پژوهش ها نشان مي دهد، هنگامي که انسجام سازماني و اعتماد عمومي بين 
مديران و کارکنان ايجادمي شود، هم افزايي ميان فعاليت هاي اعضاي سازمان مشهود بوده و همچنين 

فعاليت هاي جمعي آنان بهره ورانه تر شده و سود بيشتري را نصيب سازمان مي کنند   . 
   اکنون بايد به شيوه هاي تحقق ارتباطات درون سازماني پرداخت و با معرفي برخي از رايج ترين آن ها، 
نحوه انجام اين ارتباطات را نشان داد. البته، بدون شک راه هاي رسيدن به ارتباطات درون سازمانِي موفق، 

متعدد است که لزوماً بايد با خالقيت و انعطاف پذيري همراه باشد . 
   برگزاري جلسات گفت وگو، هم انديشي و به روزرساني مطالب و موضوعات سازمان با کارکنان، توجيه 
و  هم انديشي  است.  سازماني  مهم  اقتضاي  يک  همراهي،  و  همکاري  براي  برانگيختن شان  و  آنان 
نيازمند طي دوره هاي  به آن  باالي سازماني است که دستيابي  توانمندي هاي گفت وگو يک مهارت 
مهارت آموزي عملي بسيار است. در اين جلسات، آگاه کردن کارکنان نسبت به راهبردها، سياست ها، 

برنامه ها، خط مشي ها، طرح ها و برنامه هاي در دست اجرا، اهميت فراواني دارد  . 
   شناسـايي کارکنـان و تعيين روحيات، تشـخيص شـخصيت آنـان و يافتن راه هاي همـکاري و ارتباط 
متقابـل بيـن آن هـا، يـک اقتضاي حتمي اسـت. بدون شـناخت مخاطـب و نيازهاي او نمي تـوان بر او 
تأثيرگذاشـت. کشـف ابعاد روحي مخاطبان در زمره سـخت ترين فعاليت هاي پژوهشـي روابط عمومي 
اسـت. دراين راسـتا، شـناخت خـود نيـز بـراي روابط عمومي هـا ضـرورت دارد. روابط عمومي هايـي که 
تصويـر مشـخص و درسـتي از خـود ندارند، در برقـراري ارتباط با مديـران و کارکنان دچار مشـکالت 

اساسـي خواهندشد  . 
   توجه به امور رفاهي، خدمات مورد نياز ورزشي، هنري و اقتضائات ديگر سني کارکنان و مديران، 
به  مستقيم  به صورت  امور  اين گونه  شايد  است.  درون سازماني  ارتباطات  در  غيرمستقيم  شيوه اي 
در حوزه  رفاهي  ذيربط خدمات  با مسئوالن  روابط عمومي  اما مشارکت  نباشد،  مربوط  روابط عمومي 

منابع انساني مي تواند به تلطيف محيط داخلي سازمان ياري رساند   . 
   موضـوع رسـيدگي بـه شـکايات، نيازهـا، درخواسـت ها و پيشـنهادها بـراي به وجـودآوردن احسـاس 
خوشـايند و خرسـندي از توجـه سـازمان به فـرد باعث تقويـت احساس مسـئوليت در ميـان کارکنان 
و مديـران مي شـود. انباشته شـدن نارضايتي هـا، بي توجهـي بـه شـکوه ها و رهاکـردن اعضاي سـازمان 
و شـرکت به حـال خـود نمي توانـد امـري خوشـايند در حـوزه ارتباطـات درون سـازماني تلقي شـود. 
سـرانجام اين کـه به دسـت آوردن فضـاي مناسـب بـراي ارتباطـات  درون سـازماني موفـق کـه برخـي 
ابعـاد و محورهـا و شـکل هاي آن شـرح داده شـد، نيازمنـد مهارت هـاي تخصصي و تئوريـک مديران و 

کارکنـان در مناسـباتي سـالم و هماهنگي هـاي روحي و احساسـي اسـت . 

دیدگاه
  ارتباطات حرفه اي درون سازماني 

نیاز اساسي روابط عمومي
      سيدعلي ناظم زاده  

  دکتراي مدیریت کسب و کار

وقتــي صحبــت از ســاعت کاري مي شــود 
اغلــب مــا بــه يــاد ســاعت هاي متــداول 
ــا  ــاز و 4 ت ــراي آغ ــا 8 صبــح ب بيــن 6 ت
6 عصــر بــراي پايــان شــيفت کارمنــدان 
مــي افتيــم. گرچــه برخــي مشــاغل هــم 
ســاعات شــغلي متفاوتــي دارنــد، امــا اوج 
ســاعات کاري در بســياري از مشــاغل 
ــه  ــاعات طبق ــن س ــن همي اداري در بي
بنــدي مــي شــود. بــا ايــن وجــود تکليف 
ــا  ــه شــيفت شــب ي برخــي مشــاغل ک
ســاعاتي نامتعــارف دارنــد چــه مــي 
ــاي  ــران، نيروه شــود؟ پزشــکان، امدادگ
پليــس، آتــش نشــان هــا و. . . جــزو 
ــيفت هاي  ــا ش ــه ب ــتند ک ــرادي هس اف
خــود،  ســنگين  و  نامتعــارف  کاري 
ــه  ــد و ب ــي کنن ــرم م ــه ن دســت و پنج
ســبب حساســيت بــاالي مشــاغل شــان، 
درجــات بااليــي از تنيدگــي شــغلي را نيز 

متحمــل مــي شــوند . 
افــزون بــر ايــن مشــاغل، برخــي از 
ــه  ــز ب ــاص ني ــا و ادارات خ ــه ه کارخان
شــکل شــبانه روزي فعاليــت مــي کنند و 
در نتيجــه تعــدادي از کارمندان شــان در 
شــيفت هــاي شــب نيــز کار مــي کننــد. 
نکتــه مهــم، تقابــل و تضــاد شــيفت هاي 
شــب بــا ريتــم ســاعت بيولوژيــک بــدن 

(ســيرکادين) اســت. 
افــرادي کــه ســال هاســت عــادت 
کرده انــد در ســاعات مشــخصي بــه 
خــواب رفتــه و بيــدار شــوند، بــه ســختي 
ــرايط  ــا ش ــود ب ــق خ ــه تطبي ــادر ب ق

ــتند .  ــد هس ــغلي جدي ش
بــر هميــن اســاس اســت کــه در دنيــاي 
ــه اغلــب مديــران و کارفرمايــان  امــروز ب
توصيــه مــي شــود در هنــگام اســتخدام 
ــي و  ــل روان ــه عوام ــراد ب ــش اف و گزين
فيزيکــي در کنــار مهــارت هــاي فــردي 
ــع  ــد. درواق ــزان توجــه کنن ــک مي ــه ي ب
گرچــه طــي ســال هــاي اخيــر اهميــت 
ــر از  ــب باالت ــه مرات ــاني ب ــروي انس ني
ســاليان گذشــته و بــه ويــژه ســال 
ــي انقــالب صنعتــي اســت،  هــاي ابتداي

ــن  ــص موجــود در اي ــوان نواق ــا نمي ت ام
خصــوص را نيــز ناديــده گرفت. بســياري 
ــا  ــه ب ــعه ک ــال توس ــورهاي در ح از کش
تکيــه بــر ذخايــر و پتانســيل هــاي خــود 
شــرايط رشــد را مســاعد مــي بيننــد، بــه 
نيروهــاي انســاني فشــاري مضاعــف وارد 
مــي کننــد تــا چرخــه توليــد و خدمــات 

ــا ســرعتي باالتــر بچرخــد .  ب
در ايــن ميان، مديــران و سرپرســتان رده 
ــف  ــاي مختل ــاالي ادارات و ســازمان ه ب
نيــز بــراي رســيدن بــه اهــداف توســعه 
پايــدار، بــه برقــراري شــيفت هــاي کاري 
ــا تکليــف  ــد، ام مضاعــف روي مــي آورن
نيروهــاي انســاني آســيب پذيــر در ايــن 
ميــان چيســت و بــراي حفــظ يــک 
کســب و کار پــر رونــق و بــا کيفيــت چه 

بايــد کــرد؟

 تفاوت بين افراد را 
نادیده نگيرید

ــوع  ــن موض ــه اي ــق ب ــر موف ــک مدي ي
واقــف اســت کــه کارمندانــش ابزارهايــي 
بلکــه  نيســتند  مشــابه  و  يکدســت 
تفاوت هــاي شــخصيتي آشــکاري بــا 
يکديگــر دارنــد؛ تفــاوت هايــي کــه مــي 
تواننــد تســهيلگر يــا مانــع پيشــرفت در 
ــوند.  ــخص ش ــغلي مش ــوان ش ــک عن ي
بــر ايــن اســاس مــي تــوان تفــاوت هــاي 
فــردي را بــر حســب نوبــت هــاي کاري 

ــرد :  ــي تقســيم ک ــروه اصل ــه ســه گ ب

ــا  ــل ب ــور کام ــه ط ــراد ب ــي اف 1 -  برخ
نوبت هــاي کاري تطابــق پيــدا مي کننــد
2 -  گروهــي از افــراد مشــکالتي (در خانه 
يــا محيــط کار) دارنــد، امــا بــا ايــن وجود 

بــا نوبــت کاري خــود کنــار آمــده اند . 
  3-  تعــدادي از کارمنــدان مشــکالتي 
زيرســاختي و بســيار شــديد بــا شــرايط 
شــغلي دارنــد و در نتيجــه تحــت هيــچ 
شــرايطي بــا نوبــت کاري خــود احســاس 

تطابــق نمــي کننــد . 
ــي  ــرايط کل ــه ش ــن س ــه اي ــي ب نگاه
ــزو  ــه ج ــرادي ک ــد اف ــي ده ــان م نش
گــروه نخســت طبقــه بنــدي مي شــوند، 
ــد امــا  وضعيــت نگــران کننــده اي ندارن
ــاوره  ــه مش ــوم ب ــاي دوم و س ــروه ه گ
شــغلي و تغييــر شــرايط فعلي نيــاز دارند . 

سن و تجارب شغلي
وقتــي قــرار باشــد بــه عنــوان مديــر يک 
مجموعــه، کاري مهــم و اضطــراري را بــه 
يکــي از کارمنــدان خــود بســپاريد چــه 
شــخصي را انتخــاب مــي کنيــد؟ پاســخ 
ــه  ــت ک ــدي اس ــما کارمن ــي ش احتمال
ــي  ــي و تجارب ــبتا طوالن ــابقه اي نس س
معمــول  طــور  بــه  دارد.  ارزشــمند 
کارمنــدي کــه هــر دو صفــت مذکــور را 
ــه لحــاظ ســن و ســال  داشــته باشــد، ب
ــب  ــا جال ــود ام ــد ب ــوان نخواه ــز ج ني
اســت بدانيــد وقتــي صحبــت از شــيفت 
هــاي کاري نامتعــارف مــي شــود، بــازي 

اکتســاب شــغل، بــه نفــع جــوان تــر هــا 
ــوپ در  ــار ت ــن ب ــد و اي ــي کن ــر م تغيي

ــد .  ــا خواهــد غلتي ــن جــوان ه زمي
درواقــع اگــر قــرار باشــد شــغلي خطيــر 
شــبانه  کاري  ســاعات  در  کليــدي  و 
و نامتعــارف بــه کارمنــدي پيشــنهاد 
شــود، بهتــر اســت ايــن فــرد وارد دوران 
ــد،  ــده باش ــت نش ــا کهول ــالي ي ميانس
امــا علــت چيســت؟ پاســخ ايــن ســوال 
بــاز هــم بــه ريتــم ســيرکادين بــاز 
مــي گــردد؛ ســاعات جادويــي خــواب و 
بيــداري کــه بــه زندگــي مــا انســان هــا 
ــن  ــه طــور ميانگي ــي بخشــد. ب نظــم م
بالــغ بــر 80 درصــد از افــراد ميانســال به 
بــاال بــه رغــم کاهــش ســاعات خــواب و 
بيــداري تمايــل دارنــد شــب هــا زودتــر 
ــحرخيز  ــز س ــا ني ــح ه ــده و صب خوابي
ــا  ــاق ب ــراي انطب ــن ب ــند بنابراي ــر باش ت
ســاعات کاري شــبانه و خــواب روزانــه بــا 
مشــکالتي حــاد مواجــه خواهنــد شــد . 

ویژگي هاي شخصيتي
ــار  ــاال دچ ــطور ب ــدن س ــا خوان ــر ب اگ
ــک  ــوان ي ــه عن ــد و ب ــدي شــده اي ناامي
مديــر دوســت داريــد فــردي بــا تجربــه 
و ميانســال را در ســاعات کاري نامتعــارف 
تــان اســتخدام کنيــد، بــد نيســت بدانيد 
هنــوز هــم يــک گزينــه اميدبخــش 
وجــود دارد. ايــن گزينــه همچنــان، 
ــت.  ــان اس ــدن انس ــتي ب ــاعات زيس س

ســاعات خــواب و بيــداري متعــارف 
ــاي  ــره ه ــن تبص ــز از اي ــا ني ــان ه انس
معجــزه آســا مســتثني نيســت. درواقــع 
ريتــم ســيرکادين برخــي افــراد از هنگام 
ــاوت  ــه متف ــت جامع ــا اکثري ــي ب کودک
اســت. ايــن اقليــت در طــول دوران 
تحصيــل و مراحــل مختلــف زندگــي بــا 

ــتند .  ــه هس ــادي مواج ــکالت زي مش
بــراي مثــال تصــور کنيــد درســت 
زمانــي کــه کــودکان ديگــر آمــاده بيــدار 
ــتند،  ــه هس ــه مدرس ــن ب ــدن و رفت ش
ــازه  ــا ت ــر م ــورد نظ ــودکان م ــن ک اي
خــواب آلــود مــي شــوند، در نتيجه ســر 
کالس درس چــرت مــي زننــد و. . . امــا 
هميــن کــودکان وقتــي بزرگســال مــي 
ــب  ــيار مناس ــي بس ــه هاي ــوند، گزين ش
ــتند.  ــب هس ــاي ش ــيفت ه ــراي ش ب
بنابرايــن در هنــگام اســتخدام افــراد 
ــا  ــه ســن و ســال ي ــه دو گزين توجــه ب
ــت  ــداري از اهمي ــواب و بي ــاعات خ س
بســزايي برخــوردار اســت و مــي تــوان از 
طريــق اســتخدام هوشــمندانه افــراد نــه 
تنهــا بازدهــي کاري را افزايــش داد، بلکه 
شــاخص هاي رشــد و توســعه اقتصــادي 

ــود بخشــيد .  را بهب

انعطاف کارمندان براي دستيابي به 
مشاغل نامتعارف

ــده،  ــر ش ــوارد ذک ــه م ــود هم ــا وج ب
ــه  ــاز ب ــاص ني ــغل خ ــک ش ــي ي گاه
اي  حرفــه  کارمنــدي  و  سرپرســت 
دارد کــه در بيــن متقاضيانــي کــه 
ــدن شــان مناســب  ســاعات زيســتي ب
ــع در  ــود. درواق ــي ش ــدا نم ــت پي اس
شــرکت  قديمــي  کارمنــدان  بيــن 
گزينــه هايــي وجــود دارد کــه بــه 
ــتي  ــاعت زيس ــق س ــدم تطاب ــت ع عل
ــر از  ــورد نظ ــه م ــا حرف ــان ب ــدن ش ب
ــده گرفتــه شــده  ــت نادي ســوي مديري
انــد، امــا ايــن مســير بــن بســت 
ــان  ــد نش ــاي جدي ــت. پژوهش ه نيس
ــي از  ــا برخ ــوان ب ــي ت ــد م ــي دهن م
راهکارهــاي آزمــوده شــده تــا حــدودي 
ــا  ــه کارمنــدان در هماهنگــي شــان ب ب

ــرد.  ــک ک ــغلي کم ــرايط ش ش

رویا پاک سرشت
کارشناس روانشناسي صنعتي

مهسا فرازمند
پژوهشگر و مشاور بازاریابي و تبليغات

  روابط عمومي

 تطهیرکننده اقدامات دستگاه ها نیست

طلـوع خورشـيد روايت گر روز اسـت و تاريکي هم شـب 
را گـزارش مي کنـد؛ در ايـن بين اما اتفاقات ناملموسـي 
هسـتند کـه روايتگرانـش بي خسـتگي و شـکيبا از آن 
تـا  ارتباطـات مي شـوند  بزرگـراه همـوار  و  مي گوينـد 
از  و  بداننـد  رسـانه ها  در  مـردم  نماينـدگان  و  مـردم 

حقـوق خود بيشـتر آگاه شـوند .  بي گمان، عصـر حاضر؛ 
دوره شـکوفايي ارتباطـات و عصـر طاليي اطالع رسـاني 
اسـت. دوره اي بـس حياتـي کـه جايگاه روابـط عمومي 
بـه عنـوان رکـن رکيـن ارگان هـا و دسـتگاه ها ديگر بر 

کسـي پوشـيده نيست . 
ظهـور شـبکه هاي اجتماعـي و عبـور آن از رسـانه هاي 
اتفـاق  مهم تريـن  امـروز  شـايد  تصويـري  و  صوتـي 
ارتباطاتـي باشـد. دوره اي کـه ديگـر خبـر در سـينه ها 
در گوشـه  العينـي  بـه طرفـة  و  نمي مانـد  محبـوس 
گوشـه جهان منتشـر مي شـود. حـاال ديگر رسـانه هاي 
سـازمان يافته هم پيرو رسـانه هاي فردي و فردرسـانه ها 

هسـتند و منشـاء انتشـار بسـياري از رويدادها ديگر نه 
تلويزيون هـا هسـتند و نـه خبرگزاري هـاي آنچنانـي !  

دوره اي که در آن کارکرد تبليغات هم رو به افول اسـت 
و طلـوع روابـط عمومي و تأللؤ آن معناي تبليغات را هم 
دربرگرفته اسـت .  قطع يقين اطالع رسـاني درسـت و در 
لحظـه عامـل همراهـي و همدلي ذينفعـان و مخاطبان 
بخـش  اگـر  اطالع رسـاني  بـود.  خواهـد  دسـتگاه ها 
اساسـي و حائـز اهميـت روابـط عمومي هـا فرض شـود  
ارتباطـات درون سـازماني و برون سـازماني براسـاس نياز 
سـازمان رمـز توفيـق و عامـل ايجادکننـده يکپارچگي 
سـازماني خواهـد بـود .  روابـط عمومـي در عصـر حاضر 

ديگر تطهيرکننده و تغسـيل کننده اقدامات دسـتگاه ها 
پرتحـرک  و  پويـا  عمومـي  روابـط  بي شـک  نيسـت. 
بـازوي مشـورتي قدرتمند براي مديران ارشـد هسـتند 
و ياري گـر سـازمان ها و دسـتگاه ها در ارتقـاء جايـگاه 
اجتماعـي و کسـب چهـره منطقـي و قابـل احتـرام 
خواهنـد بود .  در سـالي که از سـوي رهبر معظم انقالب 
اقتصـاد مقاومتـي، توليـد و اشـتغال نام گـذاري شـده 
اسـت، نقـش روابـط عمومـي بيـش از پيـش جلوه گـر 
خواهـد شـد. نقشـي کـه نمايانگـر اوضـاع داخلـي يک 
سـازمان و منعکس کننـده فعاليت هـا و تصميمـات در 

جهـت رشـد اقتصـاد کشـور خواهد بـود . 
در ايـن بيـن مفهـوم روابـط عمومـي در بازار سـرمايه و 
بـورس معنـاي عميق تري هـم دارد. بـازاري کـه در آن 
اطالعـات حـرف اول را مي زند و دسترسـي آزاد به اخبار 

و اطالعـات حـق همه بازيگـران اين بازار اسـت . 

گذشته  دهه  چند  طي  کار  و  کسب  محيط 
  High-شاهد آن است که تکنولوژي و صنايع

افتراق سازمانهاي موفق و پيشرو     Techوجه 
بازار هستند با تغيير پارادايم هاي صنعت و بازار 
در اواخر سده 20 و فراگير شدن دسترسي به 
صنايع زير ساختي و جريان اطالعات ( به لطف 
جهش چشم گير صنعت فناوري اطالعات و 
ارتباطات)، مي توان اظهار نمود تمامي سازمانها  
به يک سطح از فناوري و جريانهاي اطالعاتي 
تاثير گذار در بازار مجهز شده اند. پس کدام 
عامل مي تواند تفاوت ميان سازمانهاي موفق در 

اين محيط را توجيه نمايد؟
ترين  موفق  از  يکي  مارتينز،  توني  تعبير  به 
کارآفرينان معاصر، تصوير ذهني خوب و قابل 
اعتماد، مهم ترين عامل در جذب مشتري و 
تصميم گيري وي در فرايند خريد مي باشد. 
بسياري از شرکتهاي عظيم با داشتن سرمايه 
هاي ميلياردي به دليل عدم توجه به تصوير 

با  رويارويي  در  مناسب  برند سازي  و  ذهني 
سازمانهاي جوان و فقير از لحاظ مالي اما غني 
با شکست  تبليغات،  و  روابط عمومي  بعد  از 

مواجه شده اند . 
سازمانهايي در رقابت تنگاتنگ موفق خواهند 
فرايند  در  مستقيم  طور  به  بتوانند  که  بود 
تصميم گيري خريد مشتري از طريق ايجاد 
تاثير  اعتماد و تصوير سازي ذهني مناسب، 
گذار باشند و اين امر محقق نخواهد شد مگر 
با حضور تيم روابط عمومي قدرتمند. مجموعه 
روابط عمومي در سازمانها ضمن تالش براي 
واکنش  و  پيراموني  محيط  با  سازنده  تعامل 
پي  در  همواره  ها  رويداد  به  نسبت  مناسب 
آن است تا تصوير مناسبي از چهره سازمان 
مشتريان   ، رده  هم  باالدستي،  هاي  نهاد  به 
و جامعه ارائه دهد. بنابراين مسئوليت اصلي 
   (Corporateبرند سازي و خلق تصوير ذهني

  (Imageبر عهده روابط عمومي خواهد بود . 
در سازمانهاي سنتي عدم کنترل تمامي کانالهاي 
کارکنان  پوشش  مانند   ) سازمان  ارتباطي 
ساختمان مرکزي، نحوه رفتار نيروي صف و..) 
با محيط پيرامون سبب بروز مشکالتي براي 
سازمان مي شود. يکي از موثر ترين اين کانالهاي 
ارتباطي تبليغات مي باشد.يکي از مزيت هاي 
يکپارچه   ارتباطات  و  بازاريابي  رويکرد  اصلي 
  (Integrated Marketing and communication)که 
امروزه به عنوان يک اصل نهادي در سازمانهاي 
پيشرو مورد توجه قرار مي گيرد، بخدمت گيري 
تمامي ارکان ارتباطي سازمان با محيط پيرامون 

به صورت متحد و هم کالم است . 
مجموعه ابزار هاي روابط عمومي عموماً داراي 
ارتباطات دوسويه در فرايند پيام رساني هستند 
به اين معنا که کانالهاي موجود قابليت دريافت 
بازخور پيام به صورت لحظه اي و برخط را دارند 

که نحوه تعامل و پاسخگويي به اين بازخوردها از 
وظايف مهم و تاثير گذار يک تيم روابط عمومي 
موفق است. کانالهاي انتقال پيام در ساير حوزه ها 
نظير تبليغات معموال به اشتباه يک سويه ناميده 
به  ابزار  اين  بازخور  که  صورتي  در  شود  مي 
صورت غير مستقيم و از طريق ساير کانالهاي 
ارتباطي واحد هاي ديگر به سازمان منعکس 

خواهد شد . 
هاي  پارازيت  تاثير  تحت  اغلب  بازخور  اين 
بازه  در  و  انساني  عوامل  و  محيطي  مختلف 
شايد  و  افتد  مي  اتفاق  تر  طوالني  زماني 
بازخور نهايي با راندمان پايين تري به سازمان 
مجموعه  يک  در  بنابراين  گردد.  منعکس 
موفق روابط عمومي و بازار تالش بر آن است 
که با تلفيق اين حوزه ها و استفاده از کانالهاي 
موازي انتقال پيام، عالوه بر تقويت ارسال پيام 
مورد نظر به مخاطب، کانالهاي بازخور نيز به 

صورت موازي تقويت و پايش گردد . 
شبکه هاي اجتماعي کانال هاي ارتباطي چند 
رسانه اي هستند که نه تنها قابليت انتشار باال 
و اختصاصي براي هر مخاطب را داراست، بلکه 
فاکتور بازخور پذيري سريع و کارآمد آن نيز 
به خوبي مشهود است. اجتماع چندين مزيت 
ارتباطي مناسب -قابليت انتشار وسيع، شخصي 
چندرسانه  محيط  سريع،  بازخور  پيام،  سازي 
در  انعطاف  مناسب،  بسيار  قيمت  اي جذاب، 
زمان انتشار و ...- در اين کانال جديد الورود به 
مجموعه کانالهاي ارتباطي و ارسال پيام روابط 
عمومي سبب شده تا بسياري از شرکت هاي 
بازنگري  تبليغاتي خود  استراتژي  در  پيشتاز، 
بسيار  مدت  در  و  باشند  داشته  عيمقي  هاي 
کوتاه (کمتر از يک دهه) بازار شاهد انتقال منابع 
بودجه از رسانه هاي سنتي و خوشنامي مانند 
نشريات و تبليغات چاپي به سمت رسانه هاي 
ديجيتال و مجازي باشد و برآورد مي شود تا 
و  تبليغات  بودجه  کل  از  سال 2020، %50 
روابط عمومي سازمانها در اختيار محيط هاي 

مجازي و شبکه هاي اجتماعي قرار گيرد . 
کوتاه سخن آنکه اگر سازماني به دنبال موفقيت 
در بازار رقابتي پر چالش امروزي است مي بايست 
با تکيه بر تيم روابط عمومي خبره و آگاه به 
مسائل روز خود تصوير ذهني مناسبي از سازمان 
در بازار ايجاد کند و بيشترين بهره برداري را 
از پتانسيل تمامي کانالهاي ارتباطي خود بويژه 
(نظير  امروزي  دنياي  نوين  ارتباطي  کانالهاي 

شبکه هاي اجتماعي) حاصل نمايد . 

از پتانسل شبکه هاي اجتماعي نبايد غافل شد  

سيدحميدخالقي  
خسرو رفيعي  مدیرکل روابط عمومي و تبليغات بانک انصار  

  مدیر روابط عمومي بانک پاسارگاد

یاسر فالح  
  ریيس شوراي اطالع رساني بازار سرمایه

حميد رضا عظيمي  
سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر

وکارکسب9روابط
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  ظهـور گورباچـف جديـد در سـال ميـالدي نـو بـا افـکار 
و رويکردهـاي 1985ميـالدي در تصـادم سياسـي غرب و 
شـرق بـا اسـتراتژي برتـري فهمـي در جمع اقليـت هاي 
ماسـونري بـا رزومـه تجـاري و مالـي در پهنـه سياسـي 
آمريـکا کـه نشـان از چهـره نوليبرالـي را به منصـه ظهور 
در عليـت آشـکار تجزيـه خواهي آمريـکا، با نقشـه جديد 
و نـام هـاي12 گانـه کـه در حـال تسـريع شـکل گيـري 

کشـورها بـه دسـت اين پديـده ي نـو ظهور اسـت . 
مديريـت سـايه فراسـکاتي در پهنـه اقتصـادي و سياسـي 
دنيـا در راسـتاي فهـم زيـاده خواهـي مالـي در هـر دو 
جبهـه خزانـه داري پولـي و سياسـي، راهـکاري غيـر از تغييـر و ايجـاد نوار اکوسيسـتمي در اصطـالح ايجاد 
مرزهـاي جديـد در آمريـکا و منطقـه منـا جهـت خـروج از بحـران اقتصـادي ايجـاد شـده بـه عمد، توسـط 
بانـک هـاي سياسـي پيـدا نکـرده اسـت؛ پديـده ي کـوچ ارامنـه از سـال 1380 از کشـورهاي مختلـف بـه 
دسـت صهيونيسـت بـه منطقـه خاصـي از آمريـکا بـا رويکـرد و ايجـاد کشـوري جديـد بـا انسـان هـاي هم 
کيـش، نمونـه بارز سياسـت تقابـل مديريت فراسـکاتي با ابر قـدرت دنيا اسـت؛که اين فروپاشـي دادخواهي 
ناخـودآگاه مردمـان رنـج کشـيده 25 کشـور دنيـا کـه در ليسـت تهاجـم آژانـس امنيت ملـي آمريـکا  قرار 

دارند اسـت . 
پـر واضـح اسـت که سيسـتم مديريت فراسـکاتي در فکـر ايجاد دوبـاره نئوناسيوناليسـم در حـوزه انتخاباتي 
در برخـي از کشـورهاي اروپـا، علـي الخصوص فرانسـه و ايتاليا اسـت که سياسـت هاي برخي کشـورها را در 
راسـتاي حمايـت از افـکار ترامـپ، پشـتوانه سـازي کند تا جنـگ دالر در برابر يـورو با توجه بـه خروج بدون 
دليـل انگليـس از حـوزه يـورو در سـال 2017 بـه دسـت دولـت هاي مسـتبد تکميل گـردد؛ چراکـه امروزه 
دالر آمريـکا بـا توجـه بـه نتايـج برجـام، رفتارهاي تجـاري کوتاه مـدت برخي دولت هـا در دنيـا، روند بانک 
سـايه بـه خـود گرفتـه اسـت و قطعـا آمريـکا در پي شکسـتن ايـن روند بـا کاهـش ارزش يورو اسـت و اين 
هـدف را ترامـپ بـه خوبـي با ايجاد سـيگنال هاي زباني تقريبا در مسـير رشـد قـرار داده! حال اگـر اروپا در 
راسـتاي تفکـر سياسـت هـاي رئيس جمهـور جديد آمريـکا آراي خـود را به صنـدوق بريزد، شکسـت حوزه 
يـورو عملـي تـر خواهـد بـود و سيسـتم مديريت فراسـکاتي بـه خوبي پـالن اقتصادي را در سـايه سياسـت 

اجرا کرده اسـت . 
حـال در ايـن وضعيـت اقتصـادي، جلوگيـري از پيشـرفت شـرکت هـاي مالـي و بانکي کشـور چيـن وحتي 
محصـوالت زيرسـاختي صادراتـي آن کـه منع ورودش با افزايـش تعرفه هاي گمرکي در آمريکا اسـتارت زده 
شـده اسـت، جـاي چرايـي در مواجهـه غرب و شـرق و عـزم غرب در راسـتاي جنـگ تمام عيار بـدون خون 
را از اهـداف عاليـه خويـش قرار داده اسـت که اسـاس موفقيت اقتصـادي و خروج از بحران رکود را سيسـتم 
فراسـکاتي در شکسـت بلـوک شـرق قـرار داده اسـت. اما تضاد برخـي رفتارها نشـان از تجزيه طلبـي آمريکا 

را در پيـش گرفتـه کـه خدمـت دوبـاره به دنيـاي پير با سياسـت جديد خواهـد بود . 

فرهنگ
ادب 11

و
بين الملل10

بـه روایـت جعفـر شـهری: در بـازار عطرفروشـها و معبـر نوروزخـان سـه راهـی وسـيع و 
سرپوشـيده ای بـود کـه سـه راه مسـجد شـاهش مـی گفتنـد. در وسـط ايـن سـه راهـی ميـوه 
فـروش هـا و دسـت فـروش ها بسـاط می کردنـد . مخصوصـاً از نزديکی های شـب عيد نـوروز تا 
ارديبهشـت کـه خوراکـی هـای شـب عيد از ليمـو و پرتقـال و سـبزی و ماهی هـای جورواجور و 
نوبرانـه هـای بهـار در آن بـا آب و تـاب تمـام عرضه مـی کردند.از بسـاطی های ايـن محل مردی 
بنـام« ميـرزا دوغـی » که تابسـتان ها دوغ و زمسـتان ها تابعـد عيد ماهی می فروخـت و »يداهلل 
مشـنگ« کـه دل و قلـوه فروشـی  داشـت معـروف بودنـد هـر دو جدی و شـوخی داد مـی زدند. 
مثـاًل ميـرزا دوغـی  داد مـی زد: »دوغ عربه تشـنه بيـا... جگر تو جـال ميده  ... » و يداهلل مشـنگ 

داد مـی زد :« جيگـر...دل و قلـوه ... جيگـرای پـروار داريـم... دل و قلـوه هـای پـروار داريم...«
تفريـح ايـن دو نفـر بـرای شـوخی و متلـک پرانـی و شـيطنت اينگونـه بـود  کـه وقتـی بزرگی ، 
صاحـب مقامـی , شـخصيتی ، وزيـری و شـازده ای مـی گذشـت ميرزادوغـی داد مـی زد: چـه 
دوغـی! کنايـه بـه اينکـه چه وجـود بی ربطی !... يـداهلل هم در جوابـش داد می کشـيد :« جگرای 
پرخـون داريـم... دالی کبـاب ... يـا مـی گفـت : همـه جگـرا کبابـه ...دالی پرخـون داريـم...« که 
همـه مربـوط بـه خالـی کردن عقـده ها و بغض هايشـان بود کـه از ايـن جماعت داشـتند و اينها 
اصطالحـات و زيانهايـی بـود که اطرافيانشـان از آن سـر در می آوردند و نشـانه ايـن که کله گنده 
ای دارد وارد بـازار مـی شـود. امـا هـرگاه پسـری ،لطيفـی يـا زنی زيبا روی و شـوخ و شـنگ می 
گذشـت: داد آنهـا عـوض شـده آهنـگ و مقام و آوازشـان نيـز تغيير يافتـه ميرزا دوغی در اشـاره 
بـه ماهـی داد مـی زد: ماهـی ! بخـدا ماهـی! و گاهی هـم يکی از ماهی هـا را بدسـت گرفته چند 
قـدم جلوتـر مـی رفت و در روی طـرف با فرياد مـی گفت:«ماهی!ماهی درشـت ! ماهـی خوردنی 
،ماهـی تـو حوضـی داريـم... و يـداهلل هـم جـواب مـی داد: بخـدا مـا دل داريـم آ... دل و قلـوه يه 
دسـت بـار تمـوم بـدم ببريـن خانـوم!؟ ... »کـه ايـن نـوع داد و جارها هم باز نشـان ديگـری برای 
کسـبه بـود. يعنـی قشـنگ و مشـنگی پـا به بـازار گـذارده که بايـد کسـبه از دکانهايشـان بيرون 

آمـده تماشايشـان کنند.

 هنوز آدم خور نشده !
ايـن سـه راه حکايـت قديمـی ديگری هم داشـت که می گفتنـد اوايل بهـار که تازه خيـار نوبرانه 
آمـده بـود دسـت فروشـی ده عـدد از آنهـا را آورده با تشـريفات تمـام ال به الی بـرگ و گل ميان 

سـبدی چيده داد مـی زند: آی خيـار نوبرونه ...
در ايـن وقـت زنـی از خانـواده اعيـان کـه سـوار خـرش بـود قيمـت شـان را سـئوال مـی کنـد و 
دسـتفروش کـه طبـق همه دسـت فروش هـا عادت بـه ول گويی داشـته و او را نمی شناسـد می 
گويـد: »هنـوز خـر خورنشـده  يکـی دوازده قـران می باشـد!« خانم هم کـه از زخم زبـان مردک 
بـی ادب ناراحـت شـده مـی گويد:« اشـتباه می کنی امسـال هنـوز خيارها آدم خور نشـده » بعد 
دوازده تومـان جلـو دسـتفروش انداختـه مـی گويـد :«همـه اش را جلو خـرم بگذار . »ايـن واقعه 
ظـرف يـک سـاعت در شـهر چنـان دهـان بـه دهان پيچيـد که باعث شـد آن سـال خيـار تا به 

دانـه ای 30-20 شـاهی نرسـيد کسـی پـول بـه خيـار نـداد و مثلـش هـم باقـی مانـد برای 
کسـانی کـه ميـوه را گـران مـی فروشـند  تـا خريـدار بگويـد:« هنـوز خـر خور اسـت به 

کار آدم نمـی خورد .«

یادداشت
 نسخه جدید فراسکاتي در جنگ غرب و شرق

دکتر جواد دوستي
محقق و تحليلگر مسائل اقتصادي  

   هند؛ از شکست برنامه هاي توسعه تا طرح ابتکارهاي جدید

الگويهندي،توسعهايراني
ترقي اقتصادي - برنامه نويسي براي توسعه در هند، تاريخي طوالني  اما 
عموما ناموفق داشته است. با اين حال، تجربه هند مي تواند نکاتي براي 

ارتقاي کيفيت قوانين برنامه توسعه در ايران داشته باشد . 
بررسي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که در کشور هند 
نيز به مانند چين و ژاپن، برنامه نويسي توسعه از دهه 1950 آغاز شد. 
با تاسيس کميسيون برنامه ريزي در سال 1950، اولين برنامه پنج ساله 
توسعه هند در سال 1951 تدوين شد. مشخص کردن نيازها و منابع هند  
دو محور اصلي برنامه اول توسعه  (1951-1956) بودند. هدف اين برنامه، 
تمرکز بر بخش کشاورزي و سرمايه گذاري 44,6 درصد از بودجه کل برنامه 
در بخش کشاورزي، کاهش عدم تعادل در اقتصاد کشور به دليل جنگ 

جهاني دوم و حل مشکالت برجاي مانده از دوره استعمار بريتانيا بود . 
به دليل تمرکز کامل دولت بر تحقق استقالل کشور در حوزه کشاورزي 
و سياست هاي ضدوارداتي در اين حوزه، بخش صنعت جزو اولويت هاي 
کل  درصد   5 از  کمتر  (اختصاص  نبود  دولتي  سرمايه گذاري هاي 
سرمايه گذاري هاي دولتي به اين بخش). با اينکه دولت تنها دوسوم منابع 
مالي برنامه را تامين کرد، اما در سال پاياني برنامه، درآمد ملي به ميزان 18 

درصد و درآمد سرانه به ميزان 11 درصد رشد کرده بود . 
با اين حال، بخش صنعت از برنامه دوم توسعه به بعد، جزو اولويت هاي 
الگوي  هرچند  گرفت.  قرار  هند  توسعه  ساله  پنج  برنامه هاي  اصلي 
برنامه نويسي توسعه در هند هم تا حدي برگرفته از الگويي عدالت توزيعي  
محور کشورهاي سوسياليستي بود، اما برنامه هاي توسعه اين کشور هيچ گاه 
مشابه چين در دو دهه اول برنامه نويسي توسعه، پروژه  محور نبودند. در 
الگوي هند، به غير از برنامه اول، مابقي برنامه ها داراي ويژگيهايي مشابه 
ساير کشورهاي موفق، يعني تعيين صنايع داراي اولويت، مشخص کردن 

ميزان سرمايه گذاري در اين بخش ها و تخمين رشد مورد انتظار بودند . 
هدف برنامه دوم توسعه (1956-1961)، رشد سريع صنعتي و توزيع 
برابرتر درآمدها و ثروت در کشور بود. اين برنامه، بر تقويت صنايع سنگين  
افزايش فرصت هاي شغلي برابر و رشد 25 درصدي درآمد ملي تاکيد 
داشت. ميزان سرمايه گذاري دولت در بخش هاي داراي اولويت معادل 
4672 کرور (تقريبا دو برابر برنامه اول) بود. برنامه سوم (1961 - 1966) 
نيز مشابه برنامه دوم، بر تقويت صنايع پايه اي مانند فوالد، برق و مواد 
شيميايي تاکيد داشت. در اين برنامه، توجه بيشتري به تمرکززدايي از 
توليد  تداوم  براي  الزم  نيازهاي  تامين  و  (محلي نگري)  کشور  اقتصاد 
محصوالت کشاورزي با اختصاص 35 درصد از کل سرمايه گذاري هاي 
دولت در اين بخش شده بود. برطبق برنامه سوم، بايد درآمد ملي به ميزان 
30 درصد و سرانه درآمد به ميزان 17 درصد افزايش مي يافت. برنامه هاي 
توسعه هند براي نزديک به شش دهه به همين شيوه بخش هاي اولويت دار 

اقتصاد و ميزان رشد الزم براي آنها را مشخص مي کردند . 
با توجه به رکود اقتصاد جهاني از سال 2008 به بعد، هدف آخرين برنامه 
توسعه هند، برنامه دوازدهم (2017-2012) بازگشت اقتصاد کشور به مدار 
رشد پايدار و همه شمول (رشد عادالنه) بوده است. اين برنامه درصدد توزيع 
برابرتر امکانات و فرصت هاي رشد در همه مناطق هند است. بررسي اين 

برنامه که همچنان رويکرد سوسياليستي آن قوي است، نشان مي دهد که 
سياستگذاران ارشد هند به خوبي به تغييرات اقتصادي هند و گره خوردن 
اقتصاد اين کشور به اقتصاد جهاني آگاه هستند. اين بدين معناست که 
اقتصاد هند به يکي از اقتصادهاي تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني و طبعا متاثر از 
آن، تبديل شده است و بنابراين، تدوين برنامه هاي توسعه به شيوه گذشته 

کمتر مي تواند اقدامي در جهت دهي به اقتصاد کشور باشد . 
در مقدمه برنامه دوازدهم توسعه هند اشاره شده که با توجه به اينکه امکان 
پيش بيني دقيق از وضعيت آتي اقتصاد جهاني وجود ندارد، هدف برنامه 
رفع تنگناهاي داخلي اقتصاد هند براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت 
درصد است. بر اين اساس، اولويت اول برنامه دوازدهم هند، رفع تنگناهاي 
داخلي رشد اقتصادي کشور است. به دليل تاثيرپذيري اقتصاد هند از اقتصاد 
جهاني، اين ابتکار مورد توجه قرار رفته است که سناريوهاي مختلفي براي 
رسيدن به اهداف مشخص شود. به عنوان مثال، در برنامه دوازدهم به سه 
سناريوي محتمل اشاره شده است: بهترين سناريو، سناريوي »رشد قوي 
و همه شمول« يعني وضعيتي که دولت بتواند رشد هشت درصدي توليد 
ناخالص داخلي، بهبود 25 شاخص مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهره مندي 
کل کشور از رشد متوازن را محقق کند؛ سناريوي مياني يعني وضعيت 
تدوين سياست هاي درست، اما اجراي ناقص آنها و در نتيجه، باقي ماندن 
در سطح رشد محدود 6 درصد و سطح پايين تري از رشد متوازن؛ و بدترين 
با  اندک همراه  بسيار  پيشرفت  اما  تدوين سياست هاي درست،  سناريو، 
تصميم گيري هاي متفاوت و بعضا متعارض و تحقق رشد پنج درصد با سطح 
بسيار پايين رشد متوازن. در واقع، در ابتکار سناريونويسي، بر ميزان اجرايي 
شدن سياست ها تمرکز شده است. اين شيوه سناريونويسي براي برنامه 
توسعه، مي تواند با مشخص کردن عملکرد دولت، پيامدهاي هر وضعيت 

و راهکارهاي الزم براي اقدام در هر وضعيت را به روشني مشخص کند . 
همچنين در ابتکاري ديگر، سه بخش جديد به برنامه هاي توسعه اخير 
هند اضافه شده است. اين سه بخش که در متن قانون برنامه توسعه 
هند نيز به آنها اشاره شده عبارتند از: جمع بندي در مورد روند گذشته 
(با تاکيد بر ميزان موفقيت برنامه قبلي به لحاظ آماري)، تعيين داليل 
اصلي عدم موفقيت و ارائه راه حل براي تحقق اهداف کمي. به عنوان 
مثال، در ماده يک دوازدهمين برنامه پنج ساله توسعه هند، با اشاره به 
هدف رشد 9 درصدي برنامه يازدهم (2007-2012) و اين که ميانگين 
رشد در طول دوره برنامه قبلي، زير 9 درصد بوده است، بحران منطقه 
يورو به عنوان عامل اصلي در کاهش رشد اقتصاد هند شناخته شده و 
در نهايت، ميانگين رشد اقتصادي برنامه دوازدهم نيز 9 درصد اعالم 
شده است. درواقع برنامه توسعه جديد هند، دربرگيرنده جمع بندي نظام 
سياسي اين کشور از روندهاي طي شده در برنامه قبلي و تعيين کمي 

اهداف ميان مدت کشور در برنامه جديد است . 
اگرچه برخي از اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه هند محقق 
نشدند، اما اين برنامه هاي توسعه با جهت دهي به رفتار دولت و به ويژه 
تعيين بخش هاي اولويت دار، نوع و ميزان تقريبي الزم براي سرمايه گذاري 
در اين بخش ها را مشخص مي کردند. به عنوان مثال، برطبق برنامه يازدهم 

توسعه (2007 - 2012) دولت ملزم به سرمايه گذاري به مبلغ 2 ميليون و 
56 هزار و 150 کرور (معادل 514 ميليارد دالر آمريکا) در زيرساخت هاي 
فيزيکي مانند برق، جاده ها و پل ها، راه آهن ها، فرودگاه ها و... شده بود. 
براي هر بخش از زيرساخت ها، مقدار تقريبي سرمايه گذاري مشخص 
شده بود. با اين حال، ترجيح هاي دولت هاي مستقر باعث تغيير درصد 
بودجه اختصاصي به هر بخش مي شد. به عنوان مثال، مقرر شده بود که در 
طول برنامه يازدهم، 30,42 درصد از کل سرمايه گذاري دولت در بخش 
زيرساخت ها به صنعت برق، 15,28 درصد به جاده سازي و پل سازي و 
12,73 درصد به احداث خطوط راه آهن و نوسازي وسايل حمل ونقل ريلي 
اختصاص داده شود، اما دولت وقت در عمل، 32,06 درصد در صنعت برق  
13,57 درصد در جاده سازي و پل سازي و 9,78 درصد در حوزه راه آهن 
سرمايه گذاري کرده بود. برطبق برنامه دولت نمي توانست همين مبلغ را در 
بخش پروژه هاي مسکن عمومي که جزو اولويت هاي اصلي برنامه نبودند، 
سرمايه گذاري کند. ضعف بزرگ برنامه هاي توسعه هند، تعيين اهداف 

کمتر واقع بينانه بود . 
در مقدمه برنامه دوازدهم توسعه اين کشور نيز به اين نکته اشاره شده که 
مشکل بزرگ نظام برنامه ريزي توسعه در هند، تعيين يک آينده جذاب 
بدون تمرکز کافي بر ابزارهاي تحقق اين اهداف و نبود طرح هايي براي 

وضعيت شکست در تحقق اهداف برنامه بوده است . 

 حکایت های سه راه مسجد شاه

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

 قسم می خورم که زندگی ام یک فلسفه مهم 
اما همه مردمی که در این دنيا زندگی  است 

می کنند ، فيلسوف نيستند . »ماللهند«
ابـو ريحـان بيرونـی دانشـمند بـزرگ ايرانـی  در 
خـوارزم بـه دنيـا آمـد و در شـهر کاث و جورجانيه 
پـرورش يافـت. مطالعـه و تحصيل علـم را درحالی 
کـه خيلـی جـوان بـود تحـت نظـر رياضـی دان و 
سـتاره شـناس مشـهوری به نام »ابو نصـر منصور« 
آغـاز نمود . بيرونی از سـن 17 سـالگی با مشـاهده 
بيشـترين ارتفاع خورشـيد ،عرض جغرافيايی شـهر 
کاث را محاسـبه کرد..تـا سـن 22 سـالگی بسـيار 
مطالعـه مـی نمود  امـا زندگی نسـبتاْ  آرام او تا اين 
مرحلـه ، پايان غيرمنتظره ای به همراه داشـت . در 
اواخـر قـرن چهاردهـم و اوايـل قرن پنجـم در عالم 
اسـالم شـورش عظيمی بر پـا شـد و در منطقه ای 
کـه بيرونـی در آن زندگـی مـی کـرد ،جنـگ های 

داخلـی در حـال وقـوع بود . 
بنـو عـراق از جملـه فرمانروايـان منطقـه خـوارزم 
بـود و ابـو نصـر منصـورـ  اسـتاد بيرونـیـ  يکـی از 
اميـران آن خانـدان بـه شـمار مـی رفت . در سـال 
384 حکومت بنو عراق با يک قيام سـرنگون شـد . 
بيرونی به هنگام شـروع جنـگ داخلی از آن منطقه 
گريخت.بعـد ها ، بيرونی در مورد اين وقايع نوشـت 
:«بعـد از اينکه چند سـال در آن منطقه به سـختی 
زندگـی کـردم ،بـا اجـازه حاکـم وقـت بـه زادگاه 
خودبازگشـتم امـا مـرا وادار بـه انجام امـور مادی و 
دنيـوی کردند که موجب حسـادت ورزيـدن ابلهان 
گرديـد امـا خردمندان از اين امر متاسـف شـدند .«

 دقيقـا معلـوم نيسـت کـه ابوريحـان بيرونـی بـه 
هنـگام گريختـن از خـوارزم به کجـا رفـت . او بايد 
بـه شـهر ری رفتـه باشـد و بـدون ترديـد مدتـی 
را در شـهر ری زندگـی کـرده اسـت . بـر اسـاس 
نوشـته هايش ،او هيچ پشـتيبانی نداشـت و با فقر و 
تنگدسـتی در شـهر ری زندگی می کرد . خجندی 
سـتاره شناسـی بـود  کـه در مـورد مشـاهداتش  با 
ابوريحـان بيرونـی به بحث و بررسـی مـی پرداخته  
از آنجايـی کـه خجنـدی در سـال 389 از دنيا رفت 
می تـوان به اين نتيجه رسـيد که ابوريحـان بيرونی 
سـالهای بيـن 384 تا 386 را در شـهر ری سـپری 
کـرده اسـت .او همچنيـن بايـد مدتی از ايـن زمان 
را در گيـالن زندگی کرده باشـد چرا کـه حدودا در 
هميـن زمان کتابـی را به حاکم گيالن , ابن رسـتم 
تقديم کرده .شـرح و توصيـف او از ماه گرفتگی روز 
13 جمـادی االول سـال 387 که او در کاث شـاهد 
آن بـوده اسـت نشـان مـی دهد کـه او تـا آن زمان 
به کشـور خود باز گشـته بوده اسـت .  او تقريبا در 
سـال 389 کتـاب » آثارالباقيِه » خـود را به قابوس 
تقديـم کرد. در آن زمان علی بـن مامون فرمانروای 
خـوارزم و برادرش ابوعباس مامـون به عنوان حاکم 
،جانشـين وی شـد هـر دو حامـی علـم بودنـد و از 
آثـار علمـی بيرونـی بسـيار حمايـت مـی نمودنـد 
. نـه تنهـا بيرونـی ،بلکـه ابـو نصـر منصورـ  اسـتاد 
سـابق بيرونـیـ  نيـز در اين دسـتگاه حکومتی کار 

می کـرد . بديـن ترتيـب به هـر دو اين امـکان داده 
شـد تا دوبـاره با يکديگر همـکاری کنند . جنگهای 
آن منطقـه در فعاليتهـای علمـی بيرونـی و ابو نصر 
منصـور وقفـه ايجـاد کـرد و باعـث شـد عاقبت آن 
دو خـوارزم را تقريبـا در سـال 407 تـرک کننـد . 
بعـد از قتـل  مامـون بيرونـی و ابـو نصر منصـور به 
عنوان اسـيرهای محمود فاتح يـک دوره غير عادی 
و عجيبی را در زندگی پشـت سـر گذاشـته و درد و 

رنج زيـادی را متحمل شـدند.  
احتمـاال بيرونـی بنـا به ضـرورت در دسـت محمود 
اسـير به شـمار مـی رفت و بـرای تـرک آن منطقه 
نيـز اختيـاری از خود نداشـت . با اين وجـود ،رفتن 
نظاميـان محمـود بـه هنـد نشـان مـی دهـد کـه 
بيرونـی را بـه آن کشـور بردنـد . او معـروف تريـن 
اثـرش را تحـت عنـوان »ماللهنـد » زمانـی ارايـه 
داد کـه در آن کشـور بـه سـر مـی بـرد . اودر ايـن 

کتـاب به شـرح و توصيف دين و فلسـفه هند نظام 
طبقاتـی ( طبقـه اجتماعـی موروثـی در هنـد ) و 
آداب و رسـوم ازدواج ،سـتاره شناسـی ، اخترگويـی 
و سـالنامه هنـدی در هنـد پرداختـه اسـت .او فوق 
العـاده اهـل مطالعـه بـود و در موضوعـات : اختـر 
گويـی ،سـتاره شناسـی ،تاريـخ شناسـی ،جغرافيـا 
،دسـتور زبـان ،رياضيـات ،پزشـکی ،فلسـفه ،دين و 
مذهـب ،اوزان و مقياسـات ,از ادبيـات سنسـکريت 

داشـت. احاطه 
 تعـداد کلـی آثـار بيرونـی در طـول زندگـی اش 
تحسـين برانگيـز اسـت . بيرونـی حـدودا 146 اثـر 
از خـود بـر جـای گذاشـته اسـت کـه هـر کـدام 
مجموعـا شـامل 13000 صفحه می باشـد .بيرونی 
بـه مطالعـه پديده های قابل مشـاهده در طبيعت و 
همچنين در وجود انسـان گرايش بسـياری داشـت 
. در بيـن علـوم مختلف ، عالقمند بـه آناليز رياضی 

بـود و در ايـن زمينـه اسـتعداد زيادی داشـت.
بيرونـی  آثـار  مهمتريـن  از  يکـی  هـا«  »سـايه   
اسـت  کـه شـامل مـوارد زيـر می باشـد : حسـاب 
،آناليـز  هـا  دسـته  ،برآينـد  عملـی  و  نظـری 
خـارج  ،نظريـه  گنـگ  ترکيبی،قانون3،اعـداد 
قسـمت،تعاريف مفاهيـم جبری،شـيوه هـای حـل 
معادله هـای جبـری و مسـايلی کـه تنهـا بـا خـط 
کـش و پـرگار حـل نمـی شـدند ،منحنی های مـخ

،مثلثات،قانون  روطی،فضاسنجی،تصويرگنجنگاری 
سـينوس در صفحـه ،حـل مثلثـات کـروی.

 بيرونـی همچنيـن مقالـه هايـی در مـورد زميـن 
هـای  شـيوه  او   . داد  ارايـه  جغرافـی  و  پيمايـی 
انـدازه گيـری زميـن و فاصلـه هـای روی آن را از 
طريـق مثلـث بندی معرفی نمـود . کتـاب » قانون 
مسـعودی« وی شـامل جدولی اسـت که مختصات 
مـورد  در  .او  مـی دهـد  ارايـه  را  مـکان  ششـصد 
هماهنگـی زمـان رسـاله ای نوشـته  ومشـاهدات 
جالبـی در مـورد سـرعت نـور بـه انجـام رسـاند و 
اظهار داشـت که سـرعت نور در مقايسـه با سـرعت 
صوت بسـيار زيادتر اسـت .او از کهکشان راه شيری 
بـه عنـوان » مجموعـه ای از اجزا بيشـمار طبيعت 

سـتارگان سـحابی » يـاد کـرد .
او بـه طـرز سـتيزه جويانـه ای بـا ابو علی سـينا در 
مـورد ماهيـت نور و گرما مکاتبه مـی کرد . 18 نامه 
از ابو علی سـينا که در جواب سـوالهايی که بيرونی 
مطـرح کرده ، موجود می باشـد .  هيدرواسـتاتيک 
موضوعـی در علـم فيزيـک اسـت که بيرونـی مورد 
مطالعـه قـرار داد و از وزنهـای ويـژه ،انـدازه هـای 
دقيقـی ارايـه داد و به شـرح نسـبتهای بين چگالی 
طـال ،جيـوه ،سـرب ،نقـره ،برنز ،مـس ،برنـج ،آهن 
و قلـع پرداخـت .تاکنـون نزديـک بـه 1013 جلـد 
کتـاب در حـوزه هـای مختلـف دانش بشـری را به 

بيرونی نسـبت مـی دهند. 
  

آرامگاه بيرونی در تلی از خاک 
سـرانجام ابوريحـان بيرونـی در سـال 440 هجـری 
در سـن 78 سـالگی در غزنـه بدرود حيـات گفت و 
در همانجـا مدفون شـد. اکنون بـارگاه بيرونی يکی 
از غريـب تريـن مزارهای دانشـمندان درگذشـته و 
فرامـوش شـده اين ديار اسـت سـنگ قبـر  بيرونی 
و  تخريـب  طالبـان   داخلـی  هـای  جنـگ  طـی 
شکسـته شـده  و ديگـر اثـری از آن باقـی نيسـت.
گفتـه مـی شـود بـرای نخسـتين بـار پس از سـال 
هـا، مقـام های دولتـی غزنـی،  کار بازسـازی مقبره 
ايـن دانشـمند ارجمنـد علوم اسـالمی و بشـری را 
به يک شـرکت خصوصـی واگذار کردنـد که نتيجه 
ايـن قرارداد تنها بازسـازی باغ اطـراف  مقبره بود و  
مـزار او همچنان در غربت ديرين و هميشـگی خود 

در تلـی از خـاک  باقـی مانده  اسـت. 
وزارت  تعلـل  مـکان،  ايـن  بازسـازی  عـدم  دليـل 
اطالعـات و فرهنـگ در ارسـال طرح و نقشـه وعدم 
تاميـن هزينـه مالی گفته شـده  و  هزينه بازسـازی 

آن 40 ميليـون افغانـی بـرآورد گرديده اسـت. 

 ابوریحان  بیرونی
در آرامگاهی  ویرانه و بی نشان

ترقـي اقتصـادي - سـران 29 کشـور جهـان کـه در مجمعـي بـه نـام »يـک کمربنـد، يـک جاده« شـرکت 
کـرده اند،قرار اسـت براي گسـترش توسـعه و تجـارت ارتباط بين آسـيا، آفريقا، جنـوب امريـکا و اروپا تصميم 

گيـري کنند . 
چنـدي پيـش اجالسـي در چيـن در راسـتاي طـرح »يـک کمبرنـد يـک جـاده« برگـزار شـد کـه بـه عبارتي 
بررسـي راهکارهايي براي بازگشـايي مجدد جاده ابريشـم بوده اسـت. اگرچه در اين اجالس سـران کشـورهاي 
آسـيايي حضـور داشـتند، امـا از ايـران هياتي بـراي اين اجالس نرفـت. فريدون وردي نژاد، سـفير اسـبق ايران 
در چيـن در گفـت و گـو بـا خبرآناليـن در هميـن خصـوص گفت:« معموال نشسـت هايـي که به ايـن صورت 
در چيـن دنبـال مـي شـود، پيـش از اينکـه بـه دنبال اهـداف اقتصـادي، حـل و فصل مسـئله جاده ابريشـم و 
تاميـن پـروژه باشـد، بيشـتر بـه دنبـال اين اسـت کـه نتايج سياسـي و قدرت سياسـي چيـن را به کشـورهاي 

ديگـر ثابـت کنند « . 
وي افزود:«جايـگاه ايـران در جـاده ابريشـم بـا توجـه بـه بيش از 60 کشـوري کـه چيني ها  بـراي عضويت در 
جـاده ابريشـم يـا طـرح« يک کمربند يک جاده« در نظر گرفتند،جايگاهي اصلي و اساسـي اسـت؛يا دسـت کم 
اگـر مـا 10 الـي 20 کشـور را محوريـت قرار بديم ايران حتما جزو اين کشـورها اسـت. اما هنوز مـا و چيني ها 

نتواسـنتيم بـه يـک نقطه مشـترکي از ميزان حضور، سـهم و همکاري در اين جاده برسـيم ». 
وردي نـژاد بيـان کرد:«دليـل ايـن اتفـاق هـم اين اسـت کـه  اگرچه چيني هـا جاده ابريشـم را بـه عنوان يک 
چشـم انـداز و بـا نـگاه کلـي مـي بينند،ولـي هنـوز نتوانسـته انـد آن را تبديل بـه يک برنامـه و مهم تـر از آن 
پـروژه هـاي  مختلـف و متعـدد کننـد. لـذا بين ايـران و چيـن نتيجه گيـري روشـن و قطعي بوجـود نيامده و 

هنوز سـوال هاي متعـددي وجـود دارد ». 
وي عنـوان کرد:«مـا اسـاس ايـده »يـک کمربنـد يـک جـاده« و تقويت جـاده ابريشـم را در که زمينه مسـائل 
ترانزيتـي، اجـراي پـروژه هـا و متصـل کـردن کشـورهاي آسـياي ميانه به شـرق آسـيا و بـه اروپاسـت، مثبت 
ارزيابـي مـي کنيـم ».  وردي نـژاد ادامـه داد:«فکـر مـي کنيـم کـه موقعيت ايـران به نحوي اسـت کـه از طرف 
هيچ کشـوريدر اين جريان قابل ناديده گرفته شـدن نيسـت و از سـويي از نظر موقعيت ترانزيتي ، هم توانايي 

خدمـات فنـي و مهندسـي کشـور و امنابعي کـه ايـران در اختيـار دارد، قطعا نقش خواهد داشـت ». 
وي خاطـر نشـان کرد:«هنـوز نمـي توان اين اجـالس را به عنوان يک اجـالس جهاني ارزيابي کرد؛بلکه بيشـتر 

يـک اجالس منطقـه اي بوده ويک مانور قدرتي و آسـيايي اسـت  ». 

در حاشیه اجالس بهاره اتحادیه برن   
 صندوق ضمانت صادرات ایران

 با مدیر عامل اتحادیه برن تفاهم نامه امضا کرد   
ایسـتانيوز:در حاشـيه اجالس بهـاره اتحاديه برن که در شـهر کپنهاگ دانمـارک در حال برگزاري مي باشـد 
مديـر عامـل صنـدوق ضمانت صـادرات ايـران با موسسـه بيمه اعتبـار صادراتـي فنالنـد،  Finnvera، يادداشـت 

تفاهـم همکاري امضـاء نمودند  . 
بـه گـزارش روابـط عمومـي صنـدوق ضمانت صـادرات ايران امضـاي اين يادداشـت تفاهم با موسسـه فنالندي 
کـه رياسـت اتحاديـه بـرن را نيز بعهـده دارد از اهميـت ويژه اي برخـوردار مي باشـد، زيرا بيش از 100کشـور 

عضـو ايـن اتحاديه در ايـن اجالس حضور داشـتند . 
در ايـن تفاهـم نامـه دو طـرف در زمينه پوشـش بيمه اي مشـترک در کشـور ثالـث، تبادل اطالعـات اعتباري 

تجـاري دو کشـور و سـاير حـوزه هاي تسـهيل کننده تجـارت به توافق رسـيدند . 
سـيدعلي در ايـن جلسـه ضمـن ابراز ناخشـنودي از درجه ريسـک کشـوري ايران خواسـتار بهبود رتبـه ايران 
گرديـد و همتـاي فنالنـدي آقاي توپي وسـتري ابراز اميدواري کـرد که همکاريهاي دو کشـور در آينده نزديک 
از طريـق فعاليت سيسـتم بانکي گسـترش يابد و در مورد ريسـک کشـوري، پارامترهاي خـوب اقتصادي ايران 

در کميتـه مربوطـه مـد نظر قرار خواهـد گرفت . 

 
اتهام جدید آمریکا به 5کشور  

دستکاري ارزش پول ملي براي برهم زدن موازنه تجاري  
وزارت خزانـه داري آمريـکا فهرسـت جديـدي از کشـورهايي کـه در حـال دسـتکاري ارزش پـول ملـي خـود 

هسـتند را منتشـر کرد . 
بـه گـزارش اسـپوتنيک، وزارت خزانـه داري آمريکا نام دو کشـور اروپايي و سـه کشـور آسـيايي را در فهرسـت 
ملـت هايـي قـرار داد کـه در حـال دسـتکاري ارز خـود در جهـت بـر هـم زدن برابـر در فضاي رقابـت جهاني 
هسـتند . .  دونالـد ترامـپ  پيـش از ايـن بارها چيـن را متهم کرد بـراي برهـم زدن موازنه تجاري بـه نفع خود، 

ارزش پولـي ملـي خـود را عمدا دسـتکاري مـي کند . 
در ليسـت جديـد وزارت خزانـه داري آمريـکا از کشـورهاي چيـن، آلمـان، ژاپـن، تايوان و سـوئيس نـام برده و 
تاکيـد شـده: اين کشـورها با دسـتکاري ارزش پـول ملي خود منجر به ايجـاد نابرابري در عرصـه رقابت تجاري 
شـده انـد .   در هميـن حـال »مانچينـي« وزير خزانـه داري آمريکا گفـت: زمانيکه برخي از دولـت هاي خارجي 
مشـغول دسـتکاري عمـدي ارز خـود هسـتند، اين موضـوع موجب ايجـاد فضاي نابرابـر در رقابـت جهاني مي 
شـود  .  وي تصريـح کـرد، موضـوع مبارزه بـا فضاي نابرابر رقابـت تجاري عاملي اسـت که دولت آمريـکا را براي 

رصـد کـردن اقدامـات دولت ها بـراي دسـتکاري ارز خود مجبور مـي کند . 
بـر پايـه ايـن گـزارش، وزيـر خزانـه داري آمريکا تصريـح کرد که تنها راه رسـيدن به رشـد اقتصـادي 3 درصد 

بـراي آمريـکا در سـال جـاري ميـالدي، اصالح قانـون ماليات و کاهش آن اسـت   . 
در حـال حاضـر شـرکت هـاي آمريکايـي 35درصـد ماليات مـي دهند کـه بيشـترين رقم در جهان محسـوب 

مي شـود   . 

سیاست ازنوع چیني براي احیاي جاده ابریشم
  ایران کجاي «یک کمربند، یک جاده« است؟

  شــطرنج اندیشــی مولوی-گوهــر خــدا از ديــد مولــوی هــم طربســاز و هــم دايــه اســت . ايــن 
انديشــه بــه همــان تصويــر نــای بــاز مــی گــردد. خــدا اصــل يــا بــن جشــن ســازی اســت و خــدا 
اصــل زايانــدن و پروريــدن اســت. در برهــان قاطــع ديــده مــی شــود کــه »جشــن ســاز« نــام روز يکم 
هــر مــاه اســت .بــه عبــارت ديگــر نــام بزرگتريــن خــدای ايــران جشــن ســاز بــوده اســت . طبعــاً 
چنيــن خدايــی فطــرت جهــان را از جشــن مــی ســازد. خــدا بــن يــا تخمــی اســت کــه جهــان و 
هســتی از او مــی رويــد . جهــان يــا دنيــا امتــداد و گســترش و فــراخ شــدگی و پهــن شــدگی خــود 
خداســت. خــدا و گيتــی ، انســان و خــدا هــم گوهرنــد. خــدا خوشــه ای اســت از همــه جانهــا و از 
همــه انســانها و از همــه گيــاه هــا . خــدا همــه جهــان را مــی زايانــد  و بــه همــه کــودکان جهــان 
کــه زاده شــده انــد شــير مــی دهــد و مــی پروراندشــان. اساســاً واژه پــروردگار بــه خدايــی کــه مــادر 
همــه و شــيردهنده همــه جهــان اســت اطــالق مــی شــود. خــدا اصــل يــا بــن شــادی و فرخــی و 
خرمــی اســت. بــه عبارتــی ديگــر گوهــر جهــان موســيقی و رقــص و سرخوشــی و شــادی و لبريــزی 
از عشــق اســت. انديشــه اصلــی ايــن اســت کــه شــادی و طــرب و خوشــی و جشــن بــا درد زه يــا 
نــای زاييــده مــی شــود. نــای مــی نالــد ولــی ايــن نالــه نويــد جشــن و شــادی و ســور مــی شــود. 
انســان نيــز ماننــد خــدا نيــروی تحــول دهنــده درد بــه شــادی اســت . انســان مــی توانــد هــر دردی 
را شــادی کنــد . هــر بنــدی را بگشــايد . ايــن اســت کــه در شــاهنامه ديــده مــی شــود کــه پــس از 

آفرينــش جهــان گفتــه مــی شــود:
چون زین بگذری مردم آید پدید/ شدند این بندها را سراسر کليد

ــا خــرد  ــی انســان ب ــد ول ــش انســان اســت. همــه بندن ــان » پيــش از پيداي مقصــود »آفرينــش جه
گفتــارش کليــد اســرار ايــن بندهــا و طلســم هاســت . انســان بــا کليــد خــردش مــی توانــد هــر قفــل 

و طلســمی را بگشــايد. 
جهــان و آفرينندگــی بــازی شــطرنج اســت. بــن گيتــی و بــن انســان کــه هســتی و انســان از آن مــی 
رويــد شــطرنج خوانــده مــی شــود. نــام ديگــر ايــن شــطرنج »مهــر گيــاه » اســت . انســان و جهــان از 
»مهرگيــاه » مــی رويــد. شــطرنج در اصــل بــازی عشــق يــا عشــقبازی نخســتين کيهــان بــوده اســت. 
ايــن شــطرنج بــن انســان و جهــان و زمــان اســت کــه از ايــن بــازی پيدايــش مــی يابــد. بــن هســتی 
انســان يعنــی فطــرت يــا طبيعــت انســان بــازی امکانــات اســت . پــس انســان سرچشــمه امکانــات، 
انديشــه هــا و قانــون هــا و نظــم هــا و حکومــت هــا مــی گــردد. مولــوی قلــه و اوج شــطرنج انديشــی 
اســت. ايــن حرکــت چابکانــه ميانــه خانــه هــای تاريــک و روشــن بــا مهــره هــای گوناگــون و بــازی 
خــود درون خــرد و روان بــا خــود در تضــاد بــا روشــنفکری و شــيوه تفکرات ارســطويی اســت . بررســی 
مولــوی بــه کــردار بزرگتريــن متفکــر »شــطرنج انديــش« نيــاز بــه بررســی گســترده در گفتارهــای 

ديگــر دارد.

 زنانپيشرودرفرهنگوادبوهنر

              مهر بانو شیوا ارسطویی
 شـيوا ارسـطويی نويسـنده، مترجـم و شـاعر در ارديبهشـت 
1340 در تهـران بدنيـا آمـد. وی از داسـتان نويسـان بعـد از 
انقـالب اسـت. دارای تحصيـالت کارشناسـی مترجمـی زبـان 
انگليسـی و کارشناسـی بهداشـت صنعتـی از دانشـگاه تهـران 
اسـت. ارسـطويی سـابقه تدريـس داستان نويسـی در دانشـگاه 
هنـر تهـران و دانشـگاه فارابـی  و دانشـگاه های غيرانتفاعـی 
کارگاه  اسـت  سـال  ده  همچنيـن  اسـت.  داشـته   هنـررا 
داستان نويسـی »وانـکا«را برگـزار می کنـد. ار سـطويی دربـاره 
نقـش  کارگاه هـای داسـتان نويسـی در مـورد ايجـاد فضـای 
گفتگـو و جامعـه  مـی گويـد:«کارگاه داستان نويسـی به وجـود 
آمـده چـون از بيـن آدم هـا بعضی شـان بـه خلـق داسـتان و 
قبيـل  ايـن  کرده انـد.  پيـدا  عالقـه ای خـاص  داستان نويسـی 
آدم هـا می تواننـد در جست وجوهاشـان بـرای دانسـتن بيشـتر 
در مـورد نوشـتن، سـاده تر عمل کننـد و مدام بخواننـد و مدام 
بنويسـند. تـداوم در خوانـدن و تـداوم در نوشـتن، بـه هرحال 
از انسـان موجـودی می سـازد آگاه تـر و خالق تـر. ولـی انسـانی 
را هنـوز نديـده ام کـه در ايـن خوانـدن و نوشـتن مـدام، نيـاز 
بـه فضايـی بـرای گفت وگـو دربـاره آنچـه می خوانـد و آنچـه 
می نويسـد نداشـته باشـد.رواج کارگاه هـای داستان نويسـی از 
جهتـی بسـيار هـم حرکتـی متمدنانـه به حسـاب می آيـد زيرا 
جامعـه را می بـرد بـه سـمت گفت وگـو. در جامعـه ای کـه در 
آن گفت وگويـی وجـود نـدارد، تمـدن بـه وجـود نخواهـد آمد. 
می تواننـد  باشـند  کـه  زمينـه ای  هـر  در  گارگاه هـای خـالق 
فضاهايـی ايجـاد کننـد بـرای گفت وگـوی هرچـه بيشـتر در 
بـاره آثـاری کـه خلق شـده اند و قـرار اسـت خلق بشـوند. چرا 
به جـای آنکـه در ترويـج ايـن فضاهـا سـنگ اندازی کنيـم  بـه 
تعالـی هرچه بيشـتر آن کمـک نکنيم؟مـا همـه بايـد در يـک 
کارگاه خـالق عمومـی شـرکت کنيـم و گفت وگـو بياموزيـم و 
گفت وگـو تمريـن کنيـم و بعـد بـه ايـن بينديشـيم کـه چـرا 
برخـی کارگاه هـای نويسـنده گی خالقمـان تبديـل شـده بـه 
نوعـی از انـواع تجارت هـای تاريخ مصـرف دار کـه محصوالتـش 
هـم بـا برندهـای تاريخ مصـرف دار می آينـد بيـرون و ادبيـات 
جـدی يـک دوران پرتـالش را تحت الشـعاع قـرار می دهنـد.« 
بـه  موفـق  خـود  نويسـندگی  فعاليـت  طـول  در  ارسـطويی  
دريافـت جوايـز ادبی شـده اسـت  .کتـاب »آفتاب مهتـاب« او  
برنـده جايـزه گلشـيری و نيـز برنـده جايـزه يلدا در سـال 82 
شـد. ايـن جايـزه بدليـل حرکت به سـوی نوشـتن زن از درون 

بـر بسـتر تمهيـدات داسـتانی زنانه بـه ويژه در داسـتان »غـذای چينی«با برش هـای بديع روايـی، اسـتحاله فضاها و جا 
بـه جايـی شـخصيت هـا و داشـتن نثـری زنـده و بـا طـراوت و داسـتانی اهـدا شـد.

ارسـطويی  عـالوه بـر نوشـتن دسـتی نيز در بازيگـری نيز دارد و بـازی در چند فيلم کوتـاه از جمله فيلمی که بر اسـاس 
يکـی از داسـتان های جـان بالهـری سـاخته شـده  را تجربـه کـرده اسـت . گفتنی اسـت  او از نخسـتين روزهـای جنگ 
هشـت سـاله بعنـوان امدادگـر داوطلـب در جبهه حضور داشـته و بـه همين علت در چنـد فيلم دفاع مقـدس  نيز بعنوان 

مشـاور کارگردان فعاليت داشـته است. 
آثار
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سازمان ملل متحد اعالم کرد:رشد 
اقتصاد جهان در سال جاري  

  چشم اندازي وخیم براي 
کشور هاي فقیر

متحـد حاکسـيت  ملـل  گـزارش سـازمان 
اگرچـه امسـال شـاهد تقويت رشـد اقتصاد 
جهانـي خواهيم بود امـا دورنماي وخيم تري 
براي بعضي از کشـور هاي فقير وجـود دارد . 
بـه گـزارش مرکـز اطالعـات سـازمان ملـل 
و  وضعيـت  »گـزارش  اسـاس  بـر  متحـد، 
ملـل  سـازمان  جهـان  اقتصـاد  دورنمـاي 
متحـد« کـه در مقـر اين سـازمان  در شـهر 
نيويـورک در 16 مـاه مـي 2017 برابـر بـا 
يافـت  انتشـار   1396 مـاه  26ارديبهشـت 
رشـد اقتصـاد جهانـي طي شـش مـاه اخير 
بـر اسـاس انتظـارات افزايش داشـته اسـت، 
پاييـن  رشـد،  مناطـق  از  بسـياري  در  امـا 
تـراز سـطوح مـورد نيازبـراي دسـتيابي بـه 
آرمان هـاي توسـعه پايدارباقي مانده اسـت  . 

ايـن گزارش بهبـودي مقدماتي را در توليد 
صنعتـي جهـان همـراه بـا احيـاي تجارت 
جهانـي مشـخص نمـوده کـه محـرک آن 
از  واردات  خواسـت  در  افزايـش  عمدتـا 
شـرق آسـيا اسـت. انتظـار مـي رود توليد 
ناخالـص جهـان در 2017 بـه 2,7  درصد 
و تـا 2018 بـه 2,9 در صـد برسـد کـه 
هيـچ تغييـري را نشـان نمي دهـد نسـبت 
بـه آنچـه سـازمان ملـل متحـد در ژانويـه 

امسـال پيـش بينـي کرده بـود . 
   آقـاي لني مونتيل دستيارتوسـعه اقتصادي 
دبيـر کل سـازمان ملـل متحـد دراداره امور 
اقتصـادي و اجتماعي سـازمان ملـل متحد، 
در بيانيـه خـود در بـاره ايـن گـزارش تاکيد 
نمـوده بـر »نياز بـه تقويت تعهـدات جهاني 
براي هماهنگي سياسـت بيـن المللي جهت 
دسـتيابي به رشـد جهانـي پايـدار و متوازن 
بـه منظورتضمين اينکه هيـچ منطقه اي در 

جهـان عقـب نماند .«  
   براسـاس ايـن گـزارش زيربنـاي بهبـودي 
اقتصـاد جهانـي مبتنـي بـر رشـد منسـجم 
توسـعه  هـاي  اقتصـادي  از  بسـياري  در 
يافتـه و اقتصـادي هـاي در حال گذاراسـت 
کـه جنـوب و شـرق آسـيا هنـوز بـه عنوان 
مانـده  باقـي  درجهـان  مناطـق  پوياتريـن 
انـد. در عيـن حـال بهبـودي اقتصـادي در 
آمريـکاي جنوبي آهسـته تر در حـال ظهور 
اسـت نسـبت به آنچـه پيش بيني مي شـد 
همچنيـن سـرانه توليـد ناخالـص داخلي در 
بسـياري از مناطـق آفريقـا در حـال کاهش 

يـا توقف اسـت . 

  رب العباد 
خدای مولوی کیست؟ 
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کافه داستان

دوچرخـه را مـن برداشـتم ، يکـی از دوسـت هايـم بـرای کافی شـاپ در گوشـه ميـدان جلفا 
دکـور مـی زد و مـی توانسـت دوچرخه را دم در بگـذارد و خورجين هايش را بـا گل يا گلدان 
پرکنـد. تخـت را يکـی از خالـه هايـم برداشـت . نئوپـان تختش شکسـته بـود و از تخت های 
فرفـوژه هـم خوشـش نمـی آمد. فشارسـنج را به مـادرم دادند ، از اين فشارسـنج هـای عقربه 
ای بـود و ماماجـی هـم خـودش فشارسـنج مچـی داشـت کـه هميشـه لبـه تختش بـود و به 
فشارسـنج باباجـی هـم احتياجـی نداشـت. زيرپيراهـن با جـوراب هـا و لباس هـای خانه هم 
بـه کار کسـی نمـی آمـد و اين قـدر هم نبودند که به کسـی بدهنـد . خاله آخـری لباس ها و 
کهنـه هـا را تـوی لفافـی چپانـد و دم در حياط گذاشـت تا تـوی باغچه آتش بزننـد. ويلچر را 
بـرای روز مبـادا نگـه داشـتند . ماماجـی دوبـاره الغر شـده بود حتی نفس نداشـت کـه از پله 
هـای دوبلکـس بـاال يـا پاييـن بـرود و تازگی هـم بعضی مـان را ديرتر می شـناخت . سـاعت 
جيبی را برادرم برداشـت ،دوسـتش کلکسـيون سـاعت داشـت . فقط مسـواک ،چوب سـيگار 
،عينـک مطالعـه ،ذره بيـن ،دنـدان مصنوعـی بـا کتابخانـه باقـی مانـده بـود . يکدفعـه دايـی 
پرسـيد :«مامانـی چيـزی نمـی خواد؟می دونـه داره اينارو تقسـيم مـی کنيم؟« خالـه بزرگم 
کـه تـوی آشـپزخانه بـود داد زد:«آخـه اون پيـرزن فلـک زده چـه مـی فهمه ؟ نه کـه خيلی 
هـم هـوش و حـواس سـرجايی داره ؟!« ذره بيـن و چوب سـيگار را بـه دايی دادنـد . صاحب 
خانـه دايـی در ميـدان حجره ای داشـت و هميشـه بـوی ترياک مـی داد. دنـدان مصنوعی و 
مسـواک را کسـی برنداشـت و هنـوز تـوی لفـاف بودنـد. خالـه کوچيکه پرسـيد :«بـا اينا چه 
کار کنيـم؟« و دنـدان مصنوعـی را نشـان داد امـا کسـی جوابش را نـداد. يکهو دايـی گفت:« 
آتيشـش بزنيـم؟« مـادرم آهـی کشـيد و گفـت:« جنسـش چينيـه نمی سـوزه که!« بـرادرم 
دوال شـد و بـه لفاف دندان انگشـتی کشـيد و گفـت:« خب بندازيـم تو کارتن آشـغاال.« خاله 
بزرگـم گفـت:« دل مـون نمـی يـاد . تـو زبونـم الل بعد صد سـال دندونـای باباتو مـی ريزی 
تـو سـطل آشـغال ؟« زن دايـی گفـت:« خب نمی شـه که قابـش گرفت.« مـادرم غيظ کرد و 
گفـت:« نمـی خواييـم بزنيـم که بـه ديوار شـما.« دايی بلنـد شـد  دورو بـرش را نگاهی کرد 
و بعـد لفـاف دنـدان را روی رف گچـی هـال گذاشـت و بـه حيـاط رفـت. قـرار شـد دوشـنبه 
بـه يکـی از کهنـه فـروش هـای چهاربـاغ زنـگ بزنيم تـا بـرای ديـدن کتابخانه سـری بزند و 
قيمـت بدهـد. بلنـد شـدم بـروم تـوی حيـاط کـه ماماجـی از اتـاق بـاال صـدا زد:« دندونا رو 

بذاريـن بـرای من !.«

 مهمانی خانوادگی
آمديمخانهنبوديدنسيبه فضل االهی

عباس یمینی شریف 

نسرین ظهيری

راز خلقت
 و دنيای پس از مرگ

نویسنده : لی کارول 
مترجم: قدیر کنگاریان

معرفی کتاب 
ايـن کتـاب حاصـل ارتباط يک مديـوم (آقای 
لـی کارول) بـا موجـودی غيـر ارگانيـک بـه 
اسـم کريـون می باشـد کـه اين موجـود پيام 
هايـی را از آن سـوی پـرده بـه مديوم خويش 
مـی دهـد تا اين شـخص پيـام هـای ماورايی 
او را بـه همـه زمينيان ابالغ کنـد. اين ارتباط 
در سـال 1989 آغـاز شـد و تـا سـال 2002 
ادامـه يافـت و ايـن کتـاب کـه شـامل پيـام 
هـای کريـون مـی باشـد  که در سـال 1994 
با زحمات و مشـقات بسـيار به چاپ رسـيد و 
نويسـنده همـواره مـورد اتهام و بازخواسـت و 
بازجويـی بـوده اسـت تـا اينکه با وقـوع پيش 
بينـی حادثـه 11 سـپتامبر نظـر بسـياری به 
ايـن شـخص و ادعاهايـش جلـب مـی شـود. 
پيـام هـای کريون پيـام های عشـق و محبت 
و دوسـتی هسـتند . کريـون در ايـن کتـاب 
عـالوه بـر ايـن اطالعـات بسـيار زيـادی نيـز 

از چيزهايـی کـه هنـوز بـه آنهـا علـم نداريم 
بـه مـا داده اسـت و پيشـگويی هـای شـگفت 
انگيـزی نيز انجام داده اسـت. مثـاًل اطالعاتی 
در مـورد ويفهـا و گنـوم هـا و انسـان هـای 
کوتولـه و جـن هـا داده اسـت و پديـده ال 
نينـو و حادثـه 11 سـپتامبر را نيز پيش بينی 
کـرده بـود و همچنيـن پيـش بينـی هايی در 
مـورد آينـده و اطالعاتـی در مورد علـم اعداد 
داده اسـت. کريـون مـی گويـد کـه يوفوهايی 
کـه از طـرف سـياره مشـتری مـی آينـد نيت 
خيرخواهانـه ای دارنـد و در پيشـرفت انسـان 
هـا نقش بسـياری دارند و سـعی دارنـد که با 
اصالحـات ژنتيکـی نسـلی از نابغـه هـای باور 

نکردنـی بوجود آورند که انسـان ها را بسـوی 
تکامـل سـوق دهنـد و همچنيـن اطالعاتـی 
از نوعـی ديگـر از يوفوهـا کـه تنهـا اهـداف 
تحقيقاتـی دارنـد و بصـورت کنتـرل شـده با 

زميـن ارتبـاط دارند.
 بعضی دیگر از پيش بينی های کریون 

بـا  کـه  خاورميانـه  در  جنـگ  وقـوع   -1
عـراق  و  افغانسـتان  بـه  آمريـکا  حملـه 
تحقـق يافـت.2- پيدايـش انسـان هايـی با 
تغييـرات ژنتيکـی که فاقد روح و احسـاس 
هسـتند.3- انحـراف در مـدار زميـن و بروز 
تغييـرات ناهمگـون  جوی و انقراض نسـلی 
از موجـودات و پيدايـش نـوع جديـدی از 

موجـودات و بيمـاری هـا .4- بـروز جنگـی 
کـه در طـی آن يـک سـوم جمعيـت زمين 
رفتـن  آب  زيـر  بـه   -5 شـود.  مـی  نابـود 
و  هنـد  از  هايـی  بخـش  و  اروپـا  جنـوب 
ژاپـن و کـره و بـاال آمـدن خشـکی هايـی 
در شـمال زميـن.6- راه يافتـن بـه ديگـر 

منظومـه هـا در پايـان هـزاره سـوم.
7- زندگی آزمايشـی در مريخ در 25 سـال 
اول ايـن قـرن.8- آشـنايی بـا همسـايگان 
سـال  سـال(2052).9-در  در  فرازمينـی 
هـا  آسـيايی  اجتماعـی  سيسـتم   2052
تغييـرات شـگرفی پيـدا خواهـد کـرد و بـه 
دليـل شـرايط آب و هوايـی و رژيـم غذايی 
تعـداد زنـان از مـردان بيشـتر خواهـد شـد 
و نـا بـه سـامانی هايـی پيـش خواهـد آمد 
و روابـط سـالم از بيـن مـی رود و بيمـاری 
هـای فرامـوش شـده دوباره بروز مـی کنند 
و حکومـت هـا پـی در پی عوض می شـوند 
و مرزهـای جغرافيايـی تغييـر خواهند کرد. 
اصلـی تريـن پيـام کريـون بـرای زمينی ها 
»عشـق« اسـت چـرا کـه عشـق را حامـل 
کـه  دانـد  مـی  انـرژی  از  عظيـم  نوعـی 
تاميـن  را  هـا  انسـان  واقعـی  سـعادت 
می کنـد . البتـه عشـقی کـه کريـون از آن 
يـاد مـی کنـد از لحـاظ معنـی و مفهـوم 
بـا عشـقی کـه مـا مـی شناسـيم متفـاوت 
و بزرگتـر اسـت. ايـن کتـاب ممکـن اسـت 
دريچـه ای باشـد بـرای آغـاز يـک تحـول 
فرصـت  پـس  شـما  زندگـی  در  عظيـم 

ندهيـد. دسـت  از  هرگـز  را  آن  خوانـدن 

کافه کتاب 

 چه چیزی مجلل تر از یک کاناپه
یک کتاب و یک فنجان قهوه در کره زمین است؟!  »آنتونی ترولپ«

 قصـه خانـه یار مهربـان- خودمانی حرف مـی زند ،گـرم و بی هيـچ ته لهجـه آمريکايـی. فاخرانه 
و اديبانـه در خـور پسـر عبـاس يمينـی شـريف. از پشـت گوشـی تلفـن می شـود مـردی 59 سـاله را 
تصـور کـرد با چشـم هايی شـبيه شـاعر«من يار مهربانـم« مردی که هنوز بـا طماٌنينه و بـا حوصله در 
آخريـن سـاعات شـب اروايـن کاليفرنيـا يک به يک بـه سـئوالهايی جواب مـی دهد تا خاطـره پدرش 
را يـادآوری کنـد . شـاعری کـه نوسـتالژی کودکـی هايمان را بـا »من يـار مهربانم« سـروده و خودش 
را در ذهـن ايرانـی هـا جاودانه سـاخته اسـت. يادتان هسـت بعـد از اين که شـعر را مـی خوانديم بايد 
امضـای شـعر ،عبـاس يمينـی شـريف , را مثـل بخشـی از شـعر مـی گفتيـم تا معلـم راضی می شـد. 
بـرای هومـن يمينـی شـريف می گويم که قرار اسـت بگـردم و در تهـران حضور عباس يمينی شـريف 

را گـزارش کنـم. کوچـه هايـی که اولين شـعرهايش را در آنجا جسـته اسـت .
 پـدر شـما از معـدود شـاعران بنامـی هسـتند که می شـود گفـت یـک جورهایی بچه 

تهرانی است. در کدام محله تهران به دنيا آمده و کدام محله ها زندگی کرده است؟
در دو محلـه تهـران بيشـتر از جاهـای ديگـر زندگـی کردنـد .در محلـه پامنار بـه دنيا آمدنـد . در پنج 

سـالگی رفتنـد بـه باغـی در دربنـد و در عمارتـی به نام کاله فرنگی سـاکن شـدند. 
 آخرین خانه و محله ای که در آن زندگی کردند کجا بود؟

آخريـن خانـه شـان در قيطريـه ،کوچـه صالـح ,نبش پيمانـی بود که حاال به سـاختمان سـه طبقه ای 
تبديـل شـده اسـت . اگـر اشـتباه نکنـم از سـال 53 تـا هنگام مرگشـان در هميـن محلـه زندگی می 

کردند. 
  بنابرایـن بایـد بيشـترین و معروف تریـن شعرهایشـان را در همين خانـه و محله گفته 

باشند؟
شـعرهای معروفـی مثـل »مـن يـار مهربانم« در حدود سـال هـای 1335 گفته شـده اسـت . آن وقت 
هـا در ميـدان امـام حسـين (ع) , محلـه زريـن نعـل زندگـی مـی کردنـد. ايـن شـعرها متعلـق به آن 

است. دوران 
  آن خانه چه جور خانه ای بود؟

خانـه بـاغ بزرگـی بـود. يک خانـه قديمی کـه زيرزمين بزرگی داشـت که بـا پله های پهنـی به حياط 
مـی رسـيد . در خانـه اسـتخری بـود با انـواع درختان ميـوه. بعدها خانـه را کوبيدند و به آپارتمان سـه 
طبقـه ای تبديـل کردنـد کـه بنـده هـم در يکـی از طبقات زندگـی می کـردم. در حقيقت خانـه را به 
آپارتمـان تبديـل کردنـد تـا بـرای همـه بچه ها بـه انـدازه کافی جا باشـد. در آنجـا پدر بـرای خودش 

اتاقـی داشـت و کتابخانـه ای و بيشـتر داسـتانهايش را در همان خانه و اتاق نوشـت. 
  در تهران کوچه یا خيابانی به نام ایشان وجود دارد؟

در تهـران نـه تنهـا هيـچ خيابانـی بلکـه هيـچ کوچـه ای بـه نـام عباس يمينی شـريف نيسـت. اسـم 
مدرسـه روش نو را هم عوض کردند. هيچ مدرسـه و مکان فرهنگی ای به نام ايشـان نيسـت . شـخصاً 

مايلـم هـر نـوع پيگيـری که الزم اسـت انجـام دهم تـا چنين اتفاقـی بيفتد.
  در ميان این محالت کجا را بيشتر دوست داشت و به آن سر می زد؟

بـه منطقـه دربنـد که دبسـتان و دبيرسـتان را گذرانده بـود خيلی عالقه داشـت. به محـدوده دربند تا 
سـربند . معمـوالً تـا ميـدان تجريش را پيـاده می رفـت . آن وقت ها اين منطقه جمعيت کمی داشـت 
بـا طبيعـت کوهسـتانی و بکر که بيشـتر به روسـتا شـبيه بـود ،حال و هـوای آن محله برايـش خاطره 
هـا را زنـده نگـه مـی داشـت . به همراه پـدر از تجريش تا سـربند تا شـيرپال و تا آبشـارهای دوقلو می 

رفتيـم و قـدم زنان از صـدای طبيعت لذت مـی برديم.
  مدرسه معروف ایشان هم که در مرکز شهر دایر بود؟

در سـال 1324 مدرسـه ای را تاسـيس کردنـد کـه جـز اوليـن مـدارس ملـی بـود و بـه آن مـدارس 
خصوصـی مـی گفتنـد. مدرسـه در آپارتمانی در خيابان سـپهبد قرنـی که آن وقت ها به آن فيشـرآباد 
مـی گفتنـد قـرار داشـت. مدرسـه در کوچـه ای بـه نـام پرديس بنا شـد کـه البتـه االن ديگـر اثری از 
آن نيسـت. چـون خانـه ای بـود کـه اجـاره کـرده بودنـد و بعد هم پـس دادند . بعـد از آن دبيرسـتان 
دخترانـه ای را در خيابـان ايرانشـهر امـروز و خيابـان طالقانـی تاسـيس کردند و بعدها هـردوی اين ها 
را ادغـام کردنـد در مدرسـه ای در خيابـان آبـان شـمالی به نام روش نـو. حاال در همان محل مدرسـه 

ای بـه نـام مدرسـه راهنمايـی دخترانه نور داير شـده اسـت. 
 مدرسه را خودشان تعطيل کردند؟

قبـل از انقـالب طرحـی بنـام خريـد مـدارس خصوصـی و ملـی قـرار بـود اجـرا شـود که انقالب شـد. 
دولـت موقـت هـم تصويـب کرد که مـدارس غيرانتفاعی در دسـت دولت باشـد. اين بود کـه خودبخود 

مدرسـه واگذار شـد .
 چرا هنگام فروش خانه قيطریه به فکر تاسيس موزه نبودید؟

راسـتش آن زمانـی کـه پدر فوت کردند مسـئوالن مربوطه بـه چنين کارهايی رغبت نشـان نمی دادند 
و اصـاًل لزومـی هـم بـرای اينـکار نمـی ديدند. دربـاره داير کـردن مـوزه ای به نام ايشـان بنده بسـيار 
مايـل بـه ايـن کار هسـتم . در ايـن مورد حتی مـی توانم کمـک مالی کنم تا يـادگاری های ايشـان از 

جملـه کتابخانـه و دسـت نويس ها و وسـايل شخصيشـان در معرض ديد دوستدارانشـان قـرار بگيرد.
 ظاهراً موزه ای در شهر ری وجود دارد؟

پـدر مـن رئيـس اداره فرهنـگ شـهرری بـود. هميـن اسـت کـه شـهرداری شـهرری تا حـاال چندين 
مراسـم بزرگداشـت بـرای پـدر برگـزار کرده اسـت. موزه ای هـم از کارهای ايشـان در اين شـهر وجود 

دارد.
 آرامگاه ایشان در همان ابن بابویه است؟

بلـه البتـه بگذاريـد گلـه ام را در مـورد مقبره پـدر همين جا بگويم. مقبـره پـدرم در ابن بابويه اسـت  .  مقبره ای 

خصوصـی کـه اتاقکـی داشـت و عکسـش در آن قرار گرفتـه بود ،به شـکل آبرومندانه ای .  چند سـال پيش 
ايـن اتاقـک را خـراب کردنـد. البتـه وعـده های زيـادی دادند کـه قرار اسـت باغ مشـاهير بنا کنيـم و برای 
هرکـدام از مشـاهيری کـه آن جـا دفن شـدند سـنگ قبـر و بنای يادبـود آبرومندانـه ای می گذاريـم آنطور 
کـه در شانشـان باشـد. خيلی فشـار آوردنـد و اصرار کردند تا رضايـت گرفتند . قول داده بودند کـه دورش را 
ديـوار سـازی کننـد و باغی بسـازند. ما هم خوشـحال شـديم و رضايت داديـم. اتاق را خـراب کردند اما هيچ 
کـدام از قـول هـا را عملـی نکردند . مـا هم نامه نـگاری کرديم حتی گفتيم بـا هزينه خودمـان آرامگاهی در 
خـور شـان ايشـان بسـازيم. مـدام از اوقـاف به شـهرداری و از شـهرداری بـه اوقـاف رفتيم امـا کارمان پيش 

نرفـت. آنهـا نـه به مـا اجازه مـی دهند کاری کنيـم نه خودشـان کاری انجام مـی دهند. 
  عمـارت کاله فرنگـی دربنـد کـه يـک جـور هايی به اسـم فرخی يـزدی و تبعيـد او گره خورده اسـت حاال 
در جسـتجوی رد پـای عبـاس يمينی شـريف هم سـرو کلـه اش پيـدا می شـود. در روزهـای تبعيد فرخی 
،عبـاس يمينـی شـريف که بچـه ای بيش نبـود دمخور فرخی يـزدی می شـود و ذوق شـعری اش از همان 
عمـارت غليـان مـی کنـد. فرخی بعد از بازگشـت از آلمان در قسـمتی از باغی کـه در دربند داشـتيم به نام 
کاله فرنگـی سـاکن شـده و محيـط را بـه رواج شـعر و ادب تبديل کرد.پـدر از دوران کودکی و آشـنايی اش 
بـا فرخـی يـزدی  مـی گفت:« فرخـی آوازخوانـی را اسـتخدام کرده بود که اشـعار سياسـی و انتقـادی او را 
در باغـی کـه بـر روی کـوه مشـرف بـه رودخانه و جـاده دربند بود شـب های جمعه و شـب های شـنبه که 
جمعيـت فراوانـی بـرای تفريـح بـه دره دربند و سـربند مـی آمدند به صـورت آواز مـی خواند و پيـام او را به 
گـوش مـردم مـی رسـاند. آواز خـوان سـواد نداشـت و چـون مـن در آن موقع کودکی ده سـاله بـودم و می 
توانسـتم شـعرها را بخوانـم فرخی آن ها را به مـن می داد و من در کنـار آن آوازخوان که در بلندترين محل 
باغ مشـرف به رودخانه دربند می نشسـت می نشسـتم و شـعرها را از روی دسـتنويس های فرخی آهسـته 
مـی خوانـدم و او آنهـا را بـا صدايـی رسـا که چندبار در کوهسـتان می پيچيد مـی خواند و دره دربنـد را در 
شـور و حـال فـرو مـی برد...بـار دوم کـه فرخی به دربند نـزد ما آمد در ايام سـکونت در عمـارت کاله فرنگی 
بـی کار و تنگدسـت بـود و بـه کمک دوسـتانش زندگی می کرد و به گفتن شـعرهای انقالبـی ادامه می داد 

ولـی نـه روزنامـه ای داشـت که آنهـا را چاپ کنـد و نه آوازخوانـی بود.« 
یمينی شریف ؛معلم رستوران دار معروف

اگـر قـرار باشـد دنبال مجسـمه يا سرديسـی از عباس يمينی شـريف باشـيم فکـر می کنيد بايـد به کجای 
شـهر تهران سـر بزنيم؟ مثاًلمی توانيم سـری به مجسـمه های پارک ملت بزنيم يا در ميان مجسـمه های 
گـم شـده پايتخـت نام شـاعر يـار مهربان را جسـتجو کنيـم . البته می توانيم سـرکی هم به باغ مشـاهير يا 
پـارک شـهر بزنيـم . اما جسـتجو بی فايده اسـت. نـه تنهـا در ميادين کوچک و بزرگ شـهر اثری  از شـاعر 
بزرگ کودکان نيسـت بلکه نامش بر تابلوی هيچ مدرسـه ای هم حک نشـده اسـت. چرايش چندان پاسـخ 
روشـنی نـدارد. بـا ايـن همه اگر روزی سـرو کارتان به رسـتوران نايب وزرا بيفتد حتما پاسـخ جسـتجويتان 
را در بهـت و نابـاوری خواهيـد يافـت. عبـاس يمينـی شـريف در رسـتوران گـران قيمـت نايـب حضـور پر 
رنگـی دارد . در رسـتورانی کـه نـور آبـاژور هـای ميزهـای غـذا با سـرويس های قاشـق چنگال سـت شـده 
انـد. رسـتوران نايـب در روزهـای تعطيـل چندان شـلوغ نيسـت . زير نور کمرنگ، موسـيقی ماليـم در نبود 
مشـتری ها همچنان به گوش می رسـد. پسـر عباس يمينی شـريف گفته بود که تنها مکانی که در تهران 
سرديسـی از پـدرم قرار دارد رسـتوران نايب اسـت:« چند وقت پيش کـه آمده بودم از طرف رسـتوران نايب 
وزرا دعـوت شـديم . آنجـا کـه رفتيـم ديـدم سرديسـی از پدر ا سـاخته اند و در سـالن اصلی قـرار داده اند و 
مجسـمه هـای ديگـری هـم البته بـود. مدير آنجا گفت که شـاگرد پـدرم بوده و آنقدر دوسـتش داشـت که 
وقتـی می خواسـت سـفارش سـرديس های بزرگان و مشـاهير ايرانی را بدهـد پدرم را فرامـوش نکرد. وقتی 
آنجـا رفتـم و مجسـمه را ديـدم خيلـی سـورپرايز شـدم . باور کردنـی نبود . تجليـل ازپدرم آن هـم از طرف 
يـک رسـتوران دار.« رسـتوران داری کـه انـگار بـا خـودش قرار گذاشـته  قدر مشـاهير مملکتـش را بداند و 
هـر کاری بـرای يـادآوری آنهـا انجام دهد. چشـم می چرخانم اين جا شـهريار هسـت و کمـال الملک . نيما 
يوشـيج و اميرکبير و دهخدا. آن گوشـه البته چشـم های درشـت عباس يمينی شـريف در هاله ای  از نور 
کمرنـگ زرد در قابـی سـفيد رنـگ . ديگرانی هم هسـتند ،بـزرگان ايرانی رديـف به رديف نشسـته اند روی 
ديـوار رسـتوران نايـب . مديـر داخلی تاييد  می کند که آقای نايب شـاگرد ايشـان بـوده و ارادت ويژه ای هم 
بـه جنـاب يمينـی شـريف دارد. آقای نايب حاضر نمی شـود زير نورهـای رنگ به رنگ رسـتوران از معلمش 
بگويـد . از ايـن کـه چـرا از ميـان ايـن همه آدم مشـهور  و هنرمنـد معلم قديمـی اش را از ياد نبرده اسـت . 
بـا ايـن همـه مشـتری هايی که يکی يکی سـر می رسـند می توانند نام شـاعر بـزرگ کودکان را درشـت و 
خوانـا ببيننـد و نـگاه از صـورت خسـته پيرمرد شـاعر بـر ندارند. اين جا کسـی بـه ديگری می گويـد:« اين 
عبـاس يمينـی شـريفه. تـا حاال قيافـه اش را نديده بـودم.« چند ماه بعد پيغام رسـيد که آقـای نايب حاضر 

اسـت دربـاره اين مجسـمه و معلمـش مصاحبه کند کـه ديگر دير شـده بود.

 

  ايـن کـه کسـی بـرای جمـع کـردن رای در انتخابـات وعـده توزيـع پـول بدهـد 
دو معنـا دارد:1- جامعـه آنقـدر از آرمـان تهـی شـده اسـت کـه می شـود بـا پول 
رای خريـد و سرنوشـت يـک ملـت را عـوض کـرد .2- کانديـدا آنقـدر تهی اسـت 
کـه بجـای آن کـه خـود متاعـی بـرای عرضـه داشـته باشـد بـه حاتـم بخشـی از 
کيسـه بيـت المال مـی پردازد.(آيـت اهلل طالقانی )/پيـش از آنکه تشـخيص دهيد 
دچـار افسـردگی هسـتيد ، اعتمـاد به نفـس پايينـی داريد،اطمينـان حاصل کنيد 
کـه توسـط يـک مشـت عوضـی محاصـره  نشـده ايد؟(زيگمونـد فرويـد)/ از آدم 
هـای پرتوقـع فاصلـه بگيـر ،اينهـا مقياسـت را بـه هـم می زننـد و حرمـت مهرت 
را مـی شـکنند ،چـون آنهـا حافظـه ضعيفـی دارنـد ،خوبـی هـا را زود فرامـوش 
مـی کنند.مـا بـه آدم هايـی نيـاز داريم کـه به آينـده فرزندانشـان فکر مـی کنند 
،نـه بـه گذشـته پدرانشـان!( محمـود دولـت آبادی)/خـودت بـاش ،جهـان اصالت 
را مـی سـتايد.(اينگريد برگمن)/زندگـی حتـی وقتـی انـکارش مـی کنـی ،حتـی 
وقتـی ناديـده اش مـی گيـری ،حتـی وقتی نمـی خواهـی اش از تو قوی تر اسـت 
. از هـر چيـز ديگـری قـوی تـر اسـت . آدم هايـی کـه از بازداشـتگاههای اجباری 
برگشـته انـد دوبـاره زاد و ولـد کردنـد. مـردان و زنانـی کـه شـکنجه ديـده بودند 
،کـه مـرگ نزديکانشـان و سـوخته شـدن خانـه هاشـان را ديـده بودند ،دوبـاره به 
دنبـال اتوبـوس هـا دويدنـد ،بـه پيش بينـی هواشناسـی با دقـت گـوش کردند و 
دخترهايشـان را شـوهر دادند . باور کردنی نيسـت اما همين گونه اسـت . زندگی 
از هـر چيـز ديگـری قـوی تـر اسـت.(آنا گاوالـدا)/ در جامعـه ايـی کـه در آن بـا 
عقـب مانـده تريـن ذهـن ها ،پشـت آخرين سـواری ها ی بـاب روز می نشـيننديا 
آخريـن سـالح هـای روز را بـرای کشـتار انديشـه به دسـت مـی گيرنـد ،من اصال 
بـه چيـزی مفتخـر نيسـتم.(بهرام بيضايی)/خطرناکتريـن گونه بشـر کسـی اسـت 
کـه فهمـش کـم و اعتقـادش زيـاد اسـت.(آنتوان چخوف)/حتـی اگر دشـمنی هم 
نداريـد ،وانمـود کنيـد کـه کشـور در خطـر اسـت ؛زيـرا زمانی کـه مردم بترسـند 
بـرای بـرده شـدن آماده می شـوند ،آن هـا آماده اند تـا از سياسـت مدارها پيروی 
کنند.(آدولـف هيتلـر)/دوران عقـب ماندگـی ملـت مـا زمانـی آغـاز شـد کـه جای 
انديشـيدن  را تقليد،جـای تـالش و کوشـش را دعـا ،جـای اراده بـرای رفتـن را 
قسـمت و جـای تصميم عقالنـی را اسـتخاره گرفت.(اميرکبير)/هيچ بحـران انرژی 
،بحـران غـذا يـا بحـران محيـط زيسـتی در کار نيسـت؛تنها بحـران بحـران نادانی 
سـت!(ريچارد باکمينسـتر فولر)/بـه فرزنـدان خود تنهـا خواندن را آمـوزش ندهيد 
،بـه آنـان يـاد بدهيد تـا در مـورد آنچه مـی خوانند سـئوال کنند.(جـرج کارلين)/
هـر چـه جسـتجو کـردم کسـی را نيافتم که بـه نادانـی خويش اعتـراف کند ،پس 
مـن کـه می دانـم خود از همـه نادان تـرم ،داناتريـن مردمانم.(سـقراط)/ مانده  ام 
کـه مـردم از چـه چيزی بيشـتر وحشـت دارند . من کـه می گويم مردم بيشـتر از 
هـر چيـز از ايـن وحشـت دارند که قـدم تـازه ای بردارند يا حـرف تـازه ای بزنند.
(داسايوفسـکی)/فقط يـک چيز انسـان هرگـز تغيير نخواهد کـرد و آن هم حماقت 
اوسـت و صـد هـزار سـال ديگـر ،انسـانی کـه بوجـود مـی آيد ماننـد انسـان های 
دوره مـا و آنهايـی کـه قبـل از مـا در دوره  اهرام می زيسـتند احمـق خواهد بود و 
او را هـم مـی تـوان بـا دروغ و و عـده هـای بی اسـاس فريفـت. برای اينکه انسـان 
جهـت ادامـه حيات محتاج دروغ و وعده های بی اسـاس اسـت و فطـرت او ايجاب 
مـی کنـد کـه همـواره بـه دروغ بيـش از راسـت و بـه وعـده هـای بی اسـاس که 
هرگـز جامـه عمـل نخواهد پوشـيد بيـش از واقعيت ايمان داشـته باشد.(سـينوهه 
پزشـک مخصـوص فرعـون) / هـر زنـی کـه می نويسـد و آثار خـود را منتشـر می 
کنـد چـه آگاهانـه چه ناآگاهانـه ،به يک معنـا زنی انقالبی اسـت. بـه خاطر همان 
کاری کـه او خـود را بـا انجـام آن از بـی نام و نشـانی صد سـاله خارج کرده اسـت 
و ترسـی از آشـکار کـردن افـکار خـود در مال عام نـدارد.( مارگريت  ژرژ دسـکوال)                                 
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