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آرامش در محيط اقتصادي

تبعات انتخابات رياست جمهوري بر بورس تهران  
ترقي اقتصادي : با نزديک شدن به زمان برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بازار 
سرمايه کشور در بيم و اميدي به سر مي برد که به اعتقاد کارشناسان، هنوز با هيجان و شتاب مرسوم 
اين بازار در ايام انتخابات، فاصله زيادي دارد و در شرايط فعلي، وضعيت ناپايدارتري را تجربه مي کند .  
همراهي بازار سرمايه با هيجان و شور انتخابات، آن چنان به رسمي هميشگي تبديل شده است که فعاالن 

اين بازار با نزديک شدن به ايام برگزاري انتخابات  اطمينان دارند که بازار سمت و سويي مثبت و رو به 
رشد خواهد گرفت هرچند ممکن است در اين رشد، همه گروه هاي حاضر در بورس به طور يکسان منتفع 
نشوند. امسال اما، در شرايطي که هنوز چند هفته با انتخابات فاصله داريم، بازار سرمايه کشور هنوز فاصله 

زيادي با شکوفايي و رونق دارد .  ادامه در صفحه سه

توسطکارشناسانبازارسرمايهبررسيشد

ارز متعـادل اسـت. مي تـوان گفـت در چنـد  قيمـت 
مـاه گذشـته ارز در شـرايط ثبـات قرارگرفتـه اسـت. 
چنـد دليـل بـراي حفـظ قيمـت ارز در کانـال 3700 
تومـان وجـود دارد. دليـل اول اين اسـت که در آسـتانه 
دوازدهميـن انتخابـات رياسـت جمهوري قـرار گرفتيم 
و طبيعتـاً دولت هـا تـاش مي کننـد در ايـن موعـد در 
فاکتورهـاي اقتصـادي تغييـرات و نوسـانات شـديد رخ 

ندهـد درنتيجـه بـازار را مديريـت مي کننـد . 
از سـوي ديگـر، درآمدهـاي ارزي در کشـور بـه دليـل 
افزايـش صـادرات و قيمـت نفـت بيشـتر شـده اسـت. 
هرچنـد در ايـن مـورد رونـق در بـازار نفـت بـه کمـک 
تثبيـت بـازار ارز آمده امـا يکي ديگر از داليـل ثبات ارز 
عـدم فعاليت اقتصاد اسـت. درواقع اقتصاد کشـور در حالـت فعال قرار ندارد هرچند در آسـتانه رونق و خروج 

از رکـود هسـتيم امـا تقاضـاي تجـاري بـراي ارز کم اسـت   . 
عامـل مؤثـر ديگـر در ثبات قيمت ارز، نزديک شـدن قيمـت ارز مبادله اي و ارز در بازار رسـمي اسـت و البته 
نبايـد از مسـئله کنتـرل تـورم صرفه نظر کرد. هرچند کنتـرل تورم به رکـود دامن زده اما عامـل بازدارنده اي 
در عـدم افزايـش قيمـت ارز بوده اسـت که با توجه به تفـاوت 8 درصدي تورم ارزهاي خارجي بادوام نيسـت . 

ادامـه ثبات ارز و عدم نوسـان شـديد قيمت ها به نتيجه انتخابات بسـتگي دارد و اينکه مديريـت ارز پس ازآن 
بـه چـه شـکل پيش بـرود. جـدا از اين براسـاس مکانيسـم بـازار به طـور حتم قيمت هـا در حالـت کاهش و 
افزايـش قـرار مي گيـرد و نوسـان در بـازار ارز رخ مي دهـد. تفاضـل تـورم پـول ملـي مـا بـا ارز خارجـي، اگر 
تـورم داخلـي 10 درصـد و تـورم ارز خارجي 2 درصد باشـد، 8 درصد اسـت درنتيجه با نوسـان قيمت مواجه 

خواهيـم شـد و اگـر در حـال حاضر گرانـي در بـازار ارز نمي بينيم، بـه دليل مديريت بازار اسـت . 
انتخابـات در کنشـگري فعـاالن اقتصـادي کـه به طور مسـتقيم بر قيمـت ارز اثـر مي گذارد هـم ايجاد تعليق 
کـرده اسـت. فعـاالن اقتصـادي در ايـران چشـم بـه نتيجـه انتخابات دوختنـد. ايـن تنها منحصر بـه فعاالن 
اقتصـادي در داخـل نيسـت. بسـياري از سـرمايه گذاران خارجـي کـه تمايـل بـه کار در ايـران دارنـد نتيجه 
انتخابـات را رصـد مي کنند و بر اين اسـاس شـرايط سـرمايه گذاري را مـورد تحليل قرار مي دهنـد. اينکه چه 
اتفاقـي در انتخابـات بيفتـد برجذب سـرمايه خارجي و فعاليت هاي اقتصـادي اثرگذار اسـت. اگر همين روند 
فعلـي ادامه داشـته باشـد و متصديـان دولت يازدهـم، دولت دوازدهم راهم به دسـت بگيرند، بعيد اسـت که 

در بـازار ارز دچار نوسـان قابل توجهي بشـويم . 
يکـي از مهم تريـن اخبار ارزي که در سـال گذشـته منتشـر شـد و در برخي تحليل ها به عنـوان عامل اثرگذار 
بـر قيمـت ارز مطرح شـد، بحث خريدوفروش ارز توسـط بانک ها و کاهش نقش صرافي هـا در اين زمينه بود. 
ايـن در حالـي اسـت که  از اسـاس قياس بانک و صرافي اشـتباه اسـت و به واقع، هيچ صرافـي نمي تواند جاي 
بانـک را بگيـرد. صرافي هـا به طـور آنـي و لحظـه اي در زمينـه? حواله هـاي ارزي فعاليـت مي کردنـد و نقش 
آن هـا در دوران تحريـم پررنگ تر شـده بـود. در دوره تحريم صرافي ها عاوه در ارز مسـافرتي، در ارز بازرگاني 
هـم فعاليـت مي کردنـد. در حـال حاضـر هم که هنوز تحريم ها به طور کامل از شـبکه بانکي برداشـته نشـده 
اسـت، صرافي هـا در مبادلـه پولـي و تجـاري حـرف اول را مي زننـد و در اين زمينه چابک تر و سـريع تر عمل 
مي کننـد. بـا ايـن وجـود به نظر نمي رسـد کاهش نقـش صرافي ها نتيجه اي در نوسـانات قيمت ارز داشـته 

باشـد و نکته مهم مديريت بازار ارز اسـت.

نگاهبازارارزبهانتخابات

کارشناس اقتصادي
بهاءالدين حسيني هاشمي

  

شـرکت هـاي فعال در بازار سـرمايه در مرحله عرضـه اوليه عمومي 
از طريـق ارائـه اميدنامـه اي کـه مطابـق بـا مقـررات و چارچـوب 
هـاي بـورس و فرابـورس تهيه مي شـود، سـهام خود را به سـرمايه 
گـذاران معرفـي و عرضـه مـي کننـد. پـس از پذيـرش و عرضه در 
بـازار سـرمايه، بسـياري از شـرکت هـا بـه جـز در زمـان اجـراي 
الزامـات افشـاي اطاعات مطابـق قوانيـن، مقررات و دسـتورالعمل 
هـاي مربوطـه، توجه اندکي بـه برقـراري ارتباط با سـرمايه گذاران 
دارنـد. در اغلـب مـوارد، روش هـاي برقـراري ارتبـاط بـا سـرمايه 
گـذاران از تنـوع کمـي برخودار اسـت و شـامل انتشـار اطاعات در 
سـامانه کـدال، گزارش فعاليت هيئـت مديره به مجمـع و برگزاري 

مجامع عمومي اسـت . 
در زمانـه اي کـه اطاعات شـرکت را مـي توان از طريـق اينترنت و 
شـبکه هـاي اجتماعـي متعدد بـه مخاطبـان منتقل کرد، شـرکت 
هايـي کـه سـرمايه گـذاران را بـه صورتـي پيوسـته به سـوي خود 
جلـب نمـي کننـد و رويـه اي مشـخص، بـراي توسـعه روابـط بـا 
سـرمايه گـذاران ندارند، به تدريج پشـتيباني آن ها را از دسـت مي 
دهند. سـرانجام نيز اين امر به کاهش نقدشـوندگي سـهام شـرکت 

ارزشـگذاري پاييـن تـر و نارضايتـي سـهامداران منجر مي شـود . 
بـراي ايـن کـه سـرمايه گـذاران بـه روشـي مناسـب از اطاعـات 
شـرکت آگاه شـوند، اسـتقرار و بـه کارگيـري رويـه اي اثربخـش و 
پويـا بـراي ارتبـاط بـا سـرمايه گـذاران و ذينفعـان کـه آن را "نظام 
روابـط سـرمايه گذاران" مي نامنـد، امري حياتي اسـت. نظام روابط 
سـرمايه گـذاران بـه فرآينـد سـازماندهي و هماهنگي يک شـرکت 

پذيرفتـه شـده براي برقـراري و حفـظ رابطه اي دو سـويه و مؤثر با 
سـهامداران، تحليلگران، فعـاالن نظام مالي و سـاير ذينفعان اطاق 

مي شـود . 
انجمـن ملي روابط سـرمايه گـذاران آمريکا (NIRI)  ، روابط سـرمايه 
گـذاران را ايـن گونـه تعريـف کـرده: "يکـي از ابزارهـاي مديريـت 
راهبـردي کـه وظيفـه هماهنـگ سـازي امـور مالـي، ارتباطـات 
بازاريابـي و رعايـت قوانين بازار سـرمايه را به منظور فراهم سـاختن 
امـکان ارتبـاط مؤثر بين شـرکت، متخصصـان مالي و سـاير بخش 
هـا بـر عهـده دارد و هـدف نهايـي آن نيـز کمـک بـه دسـتيابي به 
ارزش منصفانـه اوراق بهـادار اسـت." اين انجمن شـعار اصلي روابط 
سـرمايه گـذاران را "افزايـش ارزش شـرکت از طريـق ارتبـاط مؤثر" 

عنوان کرده اسـت . 
در راسـتاي اين تعريف، اقداماتي که به منظور تحقق رسـالت نظام 
روابط سـرمايه گذاران و اطمينـان از تبادل مفيدترين اطاعات بين 
شـرکت هـا و سـرمايه گـذاران در هـر شـرکتي انجـام مي شـود را 

مي تـوان در چهـار حوزه کليدي دسـته بنـدي کرد . 
اين چهار حوزه عبارتند از افشـا و گزارشـگري مالي، معرفي چشـم 
انداز و نقشـه راه شـرکت، اطاع رسـاني در خصوص سياسـت هاي 
گفتـه  اسـت.  در عرصـه عمومـي  و حضـور  حاکميـت شـرکتي 
مي شـود روابط سـرمايه گـذاران فقـط وظيفه تهيه اطاعـات مالي 
بـراي سـرمايه گـذاران آگاه را بـر عهـده نـدارد بلکه اطاعـات الزم 
براي درک کامل سـرمايه گذاران از فعاليت و کسـب و کار شـرکت 
معرفي صحيح شـرکت و نهايتاً کاهش هزينه سـرمايه را نيز فراهم 

مـي کند . 
چالـش و دغدغـه اصلي نظام روابط سـرمايه گـذاران تضمين منافع 
سـرمايه گذاران از طريق ارائه و انتشـار اثربخش اطاعات به شـيوه 
اي شـفاف و بـه هنـگام اسـت و بيـش از آنکـه کارکـرد ارتباطـي 
داشـته باشـد کارکـرد مالي دارد تا امـکان برخورداري از پشـتيباني 
هـا و حمايت هاي سـرمايه گـذاران و نهايتاً ايجـاد فضايي از نظرات 

مسـاعد پيرامون شـرکت فراهم شـود . 
نتيجـه اين فرآيند، داشـتن سـهامداران وفاداري اسـت که شـرکت 
هـا را قـادر مـي سـازند تـا مديريـت منابـع خـود را بـا اعتمـاد و 
اطمينان بيشـتري انجام دهند. اين امر نهايتاً در تقاضا براي سـهام 

شـرکت و قيمـت آن متجلي خواهد شـد . 
از نظـر فعـاالن بـازار سـرمايه، روابط سـرمايه گذاران از يک سـو به 
دليـل ارائـه اطاعـات کاملـي از وضعيت دروني شـرکت و از سـوي 

ديگـر ارائـه اطاعات در خصوص فضاي کسـب و کار آن شـرکت به 
عنـوان ابـزاري براي کاهش سـطح ريسـک سيسـتماتيک سـرمايه 
گـذاري مالـي محسـوب مي شـود و بـا توجه بـه اينکه در راسـتاي 
دسـتيابي بـه ارزش واقعي شـرکت مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد به 
عنـوان يک دارايي نامشـهود که براي شـرکت ايجـاد ارزش مي کند 
مطـرح اسـت، از ايـن رو مـي توان گفت کـه روابط سـرمايه گذاران 
از ابـزاري کـه در مـورد ارزش شـرکت اطـاع رسـاني مـي کنـد به 

منبعـي بـراي خلق و افزايش ارزش شـرکت تبديل شـده اسـت . 
در فضـاي حرفـه اي سـرمايه گـذاري و بـورس هاي پيشـرفته اين 
اهميـت درک شـده اسـت که هر چقـدر ارتباط مؤثر مديـران بنگاه 
ها با سـرمايه گذاران و تحليلگران بيشـتر باشـد از يک سـو فرصتي 
بـراي تيـم مديريتـي ايجاد مي شـود تـا توانايي مديران شـرکت را 
نشـان دهد و از سـوي ديگر عاملي اسـت تا سـهامداران و سـرمايه 
گـذاران بـراي تحقـق اهـداف و پيـش بينـي هاي شـرکت بـه تيم 
مديريتـي اعتمـاد کننـد. همچنين شـرکت مـي توانـد برنامه هاي 
جديـد خـود را بـا تحليلگران در ميان گـذارد و از نظـرات آنان براي 

بهبـود برنامـه هـا و راه هاي افزايش ارزش شـرکت اسـتفاده کند . 
   بـا توجـه بـه اهميـت نظـام روابـط سـرمايه گـذاران در مـواردي 
همچـون معرفي پتانسـيل هاي بنـگاه، جذب منابـع مالي و کاهش 
هزينـه سـرمايه، اسـتقرار آن در شـرکت هـاي ايراني فعـال در بازار 
سـرمايه مـي توانـد نقـش آفريـن باشـد. ايـن نظـام بـراي بانک ها 
کـه از گـروه هـاي بـا اهميت بـازار سـرمايه هسـتند و بـا ذينفعان 
گسـترده تـري همچـون سـهامداران، سـپرده گـذاران، صاحبـان 
صنايـع، تحليلگـران و سياسـتگذاران در ارتباط هسـتند، از اهميت 
بيشـتري برخـوردار اسـت. بانـک ها مي توانند در سـال پيشـرو در 
جهـت اسـتقرار نظـام روابط سـرمايه گـذاران گام بردارند تـا از يک 
سـو پاسـخگويي و شـفافيت اطاعاتي در بازار سـرمايه را در سـطح 
اسـتانداردهاي بيـن المللي رعايت کننـد و از سـوي ديگر ذينفعان 
مختلـف از برنامـه هـاي جـاري و آتي آن هـا که براي خلـق ارزش 

پايـدار تدوين شـده مطلع شـوند . 
چنيـن اقداماتـي مـي توانـد بـه حرفـه اي تر شـدن بـازار سـرمايه 
افزايش پاسـخگويي و شـفافيت در شـرکت ها و به طور خاص بانک 
ها، دسـتيابي به ارزش واقعي سـهام در بازار و توسـعه سـازوکارهاي 
حاکميـت شـرکتي کمک کند. به اميـد اينکه در آينـده اي نزديک 
شـاهد پيـاده سـازي نظـام روابط سـرمايه گـذاران در شـرکت ها و 

توسـعه بيش از پيش بازار سـرمايه باشـيم . 

اثراتاستقرار"نظامروابطسرمايهگذاران"درآيندهبانکداري

معاون مالي بانک گردشگري
مهدي رضايي
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سرمایه ایـــراناقتصــاد

بازار 3
دیدگاهدیدگاه

رفتـار بـازار سـهام ذاتـاً بسـيار پيچيـده اسـت؛ نـه 
متغيـري در آينـده مـي توانـد پيـش بينـي کند که 
رفتـار آن در بـازار چگونـه خواهـد بـود و نـه اينکـه 
بـازده هـاي آتـي آن چطـور پيـش خواهـد رفـت-
حداقـل نـه بـه صـورت منظـم و مـداوم. مـدل بازده 
بـازار کل سـهام بـر اسـاس دو عامـل در نظـر گرفته 
مـي شـود:عامل اّول منعکـس کننـده ارزش گـذاري 
اساسـي (مـدل بنيادي) و عامـل دّوم منعکس کننده 
رفتـار سـرمايه گـذاران مـي باشـد (مـدل هيجاني). 
بازگشـت سـرمايه گـذاري بـر اسـاس اصـول واقعي 
اقتصاد و از سـوي ديگر بازگشـت هيجاني بر اسـاس 
احساسـات سـرمايه گذاري اسـت-البته اين تاشـي 
بـراي متحد سـاختن ايـن دو نـوع متغير مي باشـد. 
ايـن اصول اقتصاد اسـت کـه زمنيه رشـد، بهره وري 
و رفـاه در اقتصـاد کشـوري ماننـد آمريـکا را انعطـاف پذيـر کرده اسـت در حالي که بـازده عاطفي 
نشـان دهنـده تاثيـر تغييـر افـکار عمومـي در ارزيابي سـهام مي باشـد-تغيير مـاه به ماه يـا روزانه 

از خـوش بينـي بـه بدبيني  . 
دکتـر رامـا راو نشـان مـي دهـد بـازده بـازار سـهام در اثـر تعامـل دو پارامتـر تعييـن مـي شـود: 
بازگشـت سـرمايه توسـط رشـد درآمـد و سـود سـهام بـازده شـرکت هـا (بازگشـت اساسـي) و 
بازگشـت هيجانـي توسـط قيمت که سـرمايه گـذاران حاضراند بـه ازاي هـر دالر از درآمد پرداخت 
کننـد، نشـان داده مـي شـود. او بـر ايـن بـاور اسـت در چهـار راه امـور مالـي و فيزيک بهتر اسـت 
ايـن پديـده را فيزيـک مالـي بناميـم. فيزيـک مالـي حاکـي از چنـد متغير کليـدي و تاثيـر آن  بر 
جهـت کلـي بـازار سـهام مـي باشـد. ايـن توهـم شـعبده باز نيسـت بلکـه فيزيـک بنيادي اسـت  ! 

تجزيه و تحليل بازار بر اساس سه متغير به صورت زير تعريف مي شود : 
1 )  رشد سود

2 )  بازده (نقدي) سود سهام
 (P/E) 3 )  تغيير در نسبت قيمت و سود هر سهم

او بـر ايـن بـاور اسـت کـه بازار سـهام مبهم بـه نظر مي رسـد، بازده ممکن اسـت فقـط از دو بازده 
سـاده تعيين شـود: بازگشـت اساسـي و بازگشـت هيجاني. اگر باهم آنها را اضافه کنيم، کل بازده 

بازار سـهام به دسـت مـي آيد . 
1 )  بازگشت سرمايه= بازگشت اساسي+بازگشت هيجاني

   صورت اول بازگشـت اساسـي اسـت، با اضافه کردن رشـد سـود و و بازده (نقدي) سـود سـهام به 
صـورت زير تعيين مي شـود : 

2 )  بازگشت بنيادي= رشد سود+بازده (نقدي) سود سهام
صـورت دوم بازگشـت هيجانـي، ايـن اسـت کـه چگونـه بسـياري از سـرمايه گـذاران تمايـل بـه 
پرداخـت هـر دالر از درآمـد دارنـد. بازگشـت عاطفي توسـط قيمت به گسـترش درآمد يـا انقباض 

هدايـت مي شـود . 
  (P/E) 3 )  بازگشت عاطفي= تغيير در نسبت قيمت و سود هر سهم

بازگشـت بنيـادي تقريبـاً قابـل پيـش بينـي و يـک عامـل مثبـت اسـت. از سـوي ديگر، بازگشـت 
هيجانـي در تغييـر نسـبت قيمـت به سـود هم سـهم منعکـس شـده و غيرقابل پيش بيني اسـت. 
بازگشـت اساسـي روزانـه تغييـر نمـي کنـد امـا بازگشـت هيجانـي متاثر از سـر و صداي بـازار مي 

باشد . 
بنابراين مدل بازده بازار کل سهام را مي توان به صورت زير بيان نمود : 

4 )  بازگشـت سـرمايه= رشـد سـود  + (E  )  بازده (نقدي) سـود سـهام + تغيير در نسـبت و قيمت 
  (  P/E) سـود هر سـهم

مدلفيزيکمالي:
نظريهيکپارچهبازارسهام

توسطکارشناسانبازارسرمايهبررسيشد

ترقـي اقتصـادي : بـا نزديـک شـدن بـه زمـان برگـزاري دوازدهميـن دوره 
انتخابـات رياسـت جمهـوري، بـازار سـرمايه کشـور در بيـم و اميـدي بـه سـر 
مي بـرد کـه بـه اعتقاد کارشناسـان، هنوز با هيجان و شـتاب مرسـوم ايـن بازار 
در ايـام انتخابـات، فاصلـه زيـادي دارد و در شـرايط فعلي، وضعيـت ناپايدارتري 

را تجربـه مي کنـد . 
همراهي بازار سـرمايه با هيجان و شـور انتخابات، آن چنان به رسـمي هميشگي 
تبديل شـده اسـت کـه فعـاالن ايـن بـازار بـا نزديـک شـدن بـه ايـام برگـزاري 
انتخابـات  اطمينـان دارند که بازار سـمت و سـويي مثبت و رو به رشـد خواهد 
گرفـت هرچنـد ممکـن اسـت در اين رشـد، همـه گروه هـاي حاضـر در بورس 
به طـور يکسـان منتفـع نشـوند. امسـال امـا، در شـرايطي که هنـوز چند هفته 
بـا انتخابـات فاصله داريم، بازار سـرمايه کشـور هنوز فاصله زيادي با شـکوفايي 

و رونـق دارد . 
در هميـن راسـتا بهنـام بهزادفـر، مديـر امور اعضـاي کانـون کارگـزاران ،درباره 
اسـتقبال فعـاالن بـازار سـرمايه از بـورس، گفـت: بازدهـي شـاخص کل بورس 
در سـال 96 رقمـي معـادل سـه درصد بـوده اسـت. بازدهي شـاخص در هفت 
هفتـه متوالـي مثبت بـوده و در 27 روز کاري گذشـته تنها يـک روز منفي بود . 

اين کارشـناس بازار سـرمايه افزود: اگر اوراق خزانه منتشر شـده در بازار سرمايه 
معـادل بـازار پـول در نظر گرفته شـود، بازدهي اين بازار رقمي معـادل 2.4 بوده 
کـه حاکـي از برتري بازار سـرمايه نسـبت بـه بازار پول اسـت. ايـن برتري خود 

موجـب ورود پـول هاي جديد به بازار شـد . 
وي بيـان داشـت: آمارهـا نشـان مي دهـد ارزش معامـات خرد بـورس در بهار 
96 نسـبت به زمسـتان سـال گذشـته رشـدي 50 درصدي داشـته و به رقمي 
معـادل يـک هـزار و 650 ميليـارد ريـال در هر روز رسـيده اسـت، ايـن رقم در 
هفتـه گذشـته نيـز به صـورت ميانگيـن 2 هـزار و 200 ميليـارد ريـال بود که 

حاکـي از تداوم رشـد دارد . 
ايـن اسـتاد دانشـگاه يـادآور شـد: يکـي ديگـر از داليل رشـد بـازار را مـي توان 

نزديکـي بـه ايـام انتخابات و جـو خوشـبيني در بازار دانسـت . 

يکـي ديگـراز کارشناسـان بـازار سـرمايه، با تائيد اينکـه حال و هـواي انتخابات 
توانسـته اسـت تأثيـر مثبتي بـر معامات بازار داشـته باشـد، مي گويـد: فضاي 
انتخاباتـي کشـور، بـازار سـرمايه را بـا خود همـراه کرده اسـت اما بايـد در نظر 
داشـت، رشـدي کـه در بـازار فعلي مشـاهده مي کنيم، رشـدي کامـل و با تمام 

شـتاب نيسـت هرچنـد با دقـت زيادي طرح ريزي شـده اسـت . 
فرشـيد شـجاع تصريـح مي کنـد: به دليـل محدوديـت منابـع در بازار سـرمايه 
رشـد بـازار محـدود بـوده و اين مهم باعث شـده اسـت پـول به سـراغ نمادهاي 
ارزان تـر بـرود تا همراه بـا افزايـش ارزش معامات، حجم معامـات نيز افزايش 
چشـم نوازي داشـته باشـد و اين مسـئله بتواند براي بازار بازخـورد مثبت ايجاد 

کند . 
او مي افزايـد: اين گونـه رشـد طرح ريزي شـده در نمادهـاي ارزان تـر، مي توانـد 
اعتمـاد را بـه بـازار سـرمايه بازگردانـد و مقدمـات گـذر از فـاز فعلي بـازار (بازار 
خريدار سـهام ارزان قيمت، موسـوم به بـازار گدا) را فراهم کند و پس ازآن اسـت 
کـه مي تـوان انتظـار داشـت بـازار علمي (فـازي صعـودي و مبتني بـر تحليل) 

سـريعاً جـاي بـازار فعلـي را بگيـرد .  بـه گفتـه شـجاع، بـر اين   اسـاس بـه نظر 
مي رسـد روند صعودي بازار سـرمايه با شـيب فعلـي تا زمان برگـزاري انتخابات 
ادامـه داشـته باشـد و پس از آن با شـيب بيشـتري روند صعـودي را ادامه دهد. 
او يـادآوري مي کنـد: بايـد در نظر داشـت که بازارهـاي مـوازي، در رکودي تمام 
قـرار دارنـد و ايـن مسـئله مـي تواند پـول را به دامـن بازار سـرمايه بريـزد .  اين 
کارشـناس بازارهـاي بـا بيان اينکـه مالي هر کـدام از بازارهاي چهارگانه کشـور 
اعم از طا، ارز، مسـکن و بورس در شـرايط مشـخصي رشد مي کنند، مي افزايد: 
در ايـن ميـان بايد توجه داشـت که بازارهاي ارز و طا در شـرايط عدم اطمينان 
از آينـده، شـرايط ايده آلـي پيـدا مي کننـد و روند صعـودي در پيـش مي گيرند 
ازايـن رو چنانچـه ايـن دو بازار در سـال جاري وارد فاز صعودي شـوند، بايد زنگ 

پايـان معامات بـورس را به صـدا در آورد . 
از سـوي ديگـر، بررسـي رفتـار بـازار سـرمايه در دوره هـاي مختلـف نزديک به 
انتخابـات، نشـان مي دهـد کـه درگذشـته اين بـازار معمـوالً از مدت هـا قبل به 
اسـتقبال برگـزاري انتخابـات رفتـه اسـت و به ويژه موج صعـودي بـازار در دوره 
قبلـي انتخابـات رياسـت جمهـوري، از حوالي مهر 91 شـروع شـد کـه هنوز تا 
زمـان برگـزاري انتخابـات حـدود 9 ماه فاصله داشـت. بـا توجه به ايـن موضوع  
مهم تريـن سـؤالي کـه ايـن روزهـا مطـرح مي شـود آن اسـت کـه چـرا مـوج 
صعودي بازار در فضاي انتخاباتي اخير با تأخير نسـبتاً زيادي نسـبت به سـيکل 
قبلي بازار در اسـتقبال از انتخابات رياسـت جمهوري يازدهم شـروع شده است؟

بـه اعتقـاد ايـن تحليلگر بازار سـرمايه، رفتار بـازار، تحـت مديريت هاي مختلف  
تغييـر مي کنـد ازايـن رو نمي توان رفتار بازار را مسـتقل از مديريت بررسـي کرد  
تـا چنـدي پيش، بازار سـرمايه قبـل از وصول يـک خبر خوب، با شـيب زيادي 
رشـد مي کـرد و به اصطـاح تمـام و يـا قسـمتي از پتانسـيل خبـر را پيش خور 
مي کـرد. کـه ايـن مسـئله همـواره بـه انفعـال بـازار پـس از وصول خبـر منجر 
مي شـد و بيشـترين ضـرر را بـر معامله گـران ُخرد تحميـل مي کرد امـا اکنون 
شـرايط بـا تغييـر بنيـادي روبه رو شـده اسـت و بـه نظر مي رسـد ايـن تغيير از 

محـل تغييـر نگرش مديريتي بازار سـرمايه محقق شـده اسـت.

تحولاکوسيستمکارآفرينيباصندوقهايخطرپذير

 اخيرا آقاي دکتر قاليباف در يکي از برنامه هاي 
خود براي مقابله با بيکاري اعام کرده اند که هر 
جوان جوياي کار باالي 18 سال در سامانه ملي 
کارانه ثبت نام خواهد کرد و تا پيدا کردن شغل 
250 هزار تومان را ماهيانه به عنوان حق کارانه 
ابعاد  برآنيم که  نوشتار  اين  در  دريافت مي کند. 
هاي  قول  از  يکي  عنوان  به  طرح  اين  احتمالي 

مطرح شده در انتخابات را واکاوي کنيم . 
عبارت  اقتصادي  مشارکت  نرخ  تعريف،  مطابق 
است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و جوياي کار) 
به جمعيت در سن کار که اين نرخ در حال حاضر 
39.4 درصد است. نرخ بيکاري هم نسبت جمعيت 
بيکار به جمعيت فعال محسوب مي شود که هم 
اکنون 12.4 درصد است. مطابق سرشماري سال 

1395 حدود 56 ميليون نفر از جمعيت کشور 
بين 15 تا 65 سال سن دارند که با يک تخمين 
غير دقيق مي توان گفت 51 ميليون نفر بين 18 تا 
65 سال سن دارند. با در نظر گرفتن نرخ مشارکت 
در اين بازه سني حدود 20 ميليون نفر جوياي 
کار وجود دارد که از اين تعداد هم با توجه به نرخ 
بيکاري حدود 2.5 ميليون نفر بيکار وجود دارند 
نام خواهند  که در طرح پيشنهادي کارانه ثبت 
کرد. اما سوال مهم اين است که آيا ميزان ثبت 
نام به همين عدد محدود خواهد بود؟ پاسخ منفي 

است  . 
بزرگ  نسبتا  جمعيت  دو  مي شود  بيني  پيش 
ديگر هم به متفاضيان شرکت در اين طرح اضافه 
خواهند شد. دسته اول شاغلين در بازار کار غير 
رسمي هستند که به علت نداشتن سوابق اشتغال 
از بيکاران واقعي قابل تمايز نيستند چرا که آمار 
شاغلين از طريق آمارگيري نيروي کار به صورت 
از  بيشتر  تعداد آن ها  و  استخراج مي شود  بي نام 

بيمه پردازان تامين اجتماعي (شاغلين داري سابقه 
در بخش رسمي اقتصاد) است. با در نظر گرفتن 
آمار هاي بيمه اجتماعي 5 ميليون نفر از شاغلين 
سوابقي بيمه اجتماعي از نگاه دولت ندارند. دسته 
خانه دار)  بانوان  (مانند  فعال  غير  افراد  نيز  دوم 
هستند که با اعام شدن اين طرح انگيزه احتمالي 
اين دسته 30  نام پيدا خواهند کرد.  براي ثبت 

ميليون نفر جمعيت دارند . 
بـا توجـه به توضيحـات فـوق، طرح کارانـه دکتر 
قاليبـاف،2.5 ميليون متقاضي قطعـي دارد و مي 
تـوان فـرض کـرد کـه از باقـي واجديـن شـرايط 
(31 ميليـون فـرد غيـر فعـال بيـن 18 تـا 65 
سـال بـه عـاوه 5 ميليـون شـاغل در بخش غير 
رسـمي اقتصـاد)، حداقـل 10 ميليون نفـر ديگر 
هـم متفاضـي اسـتفاده از آن باشـند کـه در اين 
صـورت هزينه سـاالنه اين طرح حداقـل 37 هزار 
ميليـارد تومان مي باشـد که معـادل هزينه فعلي 
طـرح يارانه نقدي اسـت. اگر چه اين محاسـبات 

1 -  بداند که توسعه يک پديده خودجوش و پديدارشدنى  
  emergingاست نه يک پديده طراحى شدنى . در نتيجه 
الزم است کار اصلى سياست برداشتن موانع باشد. چون 

توسعه موتور داخلى و روشن خودش را دارد . 
2 -  بداند که توسعه و رشد در يک کشور پديده اى يکتا 
است و لذا قابل الگو بردارى نيست . بنابراين توسعه در ايران 

مسير خاص و يکتاى خود را دارد . 
دل  از  ايران  در  اقتصادى  هاى  استراتژى  که  3 -  بداند 
چالشهاى اقتصادى و اجتماعى داخلى و رويارويى هاى بين 
المللى بيرون مى آيد نه از دِل برنامه هاى از قبل طراحى 

شده پنج ساله
4 -  بداند که بقاى سياسى کشور وابسته به رشد و توسعه 

کشور است و لذا رشد و توسعه را فداى بقاى سياسى نکند . 
5 -  بداند که روابط علّى اقتصادى از دل مطالعات و تئوريهاى اقتصادى بيرون مى آيد ، نه از طريق مشاهده . 
بنابراين بهتر است که به علم اقتصاد و يافته هاى آن تکيه کند. علّيت أساسا قابل مشاهده نيست ، به همين 

دليل است که همه به راحتى همزمانى را با عليت اشتباه مي گيرند . 
6 -  بداند که اقتصاد يک پديده خودجوش و پديدار شدنى است و اين پديده ها با کنترل تخريب مى شوند. 

بنابراين آزادى کلمه کليدى انسان ، سازمان و کشور است .  
7 -  در نتيجه براى يک سيستم پويا و زنده نبايد برنامه ، آنهم بلند مدت نوشت . کافى است هوشمندى 

سياستمداران و سياستگذاران با اتکاء به سيستم هاى قدرتمند هوشمند باال برود . 
8 -  بداند که نگاه خودش يک مدل از واقعيت است و نه خود واقعيت . در نتيجه بداند که هر چه به صداهاى 
مختلف ، چه موافق و چه مخالف ، گوش دهد ، واقعيت بيشتر برايش نمود پيدا مي کند و در سياست ها 

موفق تر عمل مي کند . 
9 -  بداند که اقتصاد ابزار نيست و لذا نبايد در خدمت سياست قرار گيرد. اين سياست است که بايد در خدمت 
اقتصاد قرار گيرد. اقتصاد با تار و پود زندگى مردم درآميخته است و نقش مهمى در تحوالت سياسى و اجتماعى 

کشور دارد. بدون قدرت گيرى اقتصاد ، سياست نميتواند قدرتمند باشد . 
10 -  بداند که در حوزه هاى اجتماعى اقتصادى اصل »عدم قطعيت » جارى است و لذا از تحکم بر اقتصاد 
و عاملين اقتصادى پرهيز کند. نگاه خودش را با واقعيت يکى نداند و آنقدر تجسس و تحقيق کند تا واقعيت 
نمايان شود. بنابراين مشخص است که اقتصاد ماشين نيست و لذا هر سياستى ممکن است بنا بر مسايل 
مختلف تبديل به خاف خود شود. لذا رييس جمهور خوب هميشه به دنبال تاييد سياستهاى خود نيست  

بلکه دنبال اين است که سياست به نتيجه خود رسيده است يا نه .  
11 -  بداند که اقتصاد خود جوش است و بنابراين تنها تواناييهاى داخلى عنصر اساسى تحول است . ولى اين 
پديده بدون تعامل با نظام جهانى ناتوان مى شود. سيستم هاى زنده و پويا با تعامل بزرگ ميشوند ، بلوغ پيدا 

ميکنند و قدرتمند مى شوند . 
12 -  فرمول اصلى يک اقتصاد بهره ورى ، کارآمدى و اثر بخشى و در نهايت دست يافتن به قدرت رقابت پذيرى 
بين المللى است . با اين فرمول رييس جمهور خوب نبايد اقتصاد را به يک سيستم حمايتى تبديل کند ، مگر 

اينکه گذرا و همراه با نظريه اقتصادى باشد. اقتصاد عرصه اى براى رقابت است نه حمايت . 

چرا»ضريبجيني«دردولتدهمکاهشيافت
ترقي اقتصادي: فرشاد مومني در خصوص اظهارات ابراهيم رئيسي مبني 
بر کاهش ضريب جيني به سبب پرداخت يارانه ها گفت: فرار سرمايه هاي 
انساني و مادي و ضعيف شدن طبقه متوسط عامل اصلي اين کاهش بود . 
فرشاد مومني در خصوص اظهارات حجت االسام رئيسي مبني بر کاهش 
ضريب جيني در سال هاي اوليه پرداخت يارانه و کم شدن فاصله طبقاتي 
اظهار داشت: در اين دوره سه اتفاق افتاد که بايد هر سه آنها مورد توجه 

قرار گيرد و برآيند آنها را مورد ارزيابي و تحليل قرار داد . 
نکته اول اين است که در آن دوره کشور با بي سابقه ترين سطح تاريخي 
تجربه شده در زمينه خروج سرمايه انساني و مادي رو به رو بود. بنا بر اين 
دليل اصلي کاهش ضريب جيني که در زمره نقدهاي روش شناختي به 
قابليت اين ضريب براي نشان دادن واقعيت ها است به اين بر مي گردد  که 
دليل اصلي کاهش ضريب جيني اين است که سر هرم بريده شده و بخش 
عظيمي از سرمايه هاي مادي و انساني کشور خارج شده و مهاجرت کردند. 
چون اين اتفاق افتاد، ضريب جيني، نابرابري  را کمتر نشان مي دهد اما اين 

کاهش نابرابري ها به هيچ وجه به معني بهبود زندگي فرودستان نيست . 
ما با استاندارد خالص سرمايه سعي کرديم يک تصويري از ابعاد خروج 
سرمايه ها از کشور که به خاطر سياست هاي بحران زا و ايران هراسانه 
رئيس دولت قبلي ايجاد کرده بود، ارائه کنيم. استنادهاي ما به گزارش هاي 
رسمي منتشر شده از سوي بانک مرکزي است که بر اساس آن نشان داده 

مي شود که خالص حساب سرمايه که ترکيبي از ورود و خروج سرمايه 
از کشور است در ماه هاي پاياني دولت هشتم منفي 200 ميليون دالر 

بوده است . 
به گزارش ايلنا ، اين نشان مي دهد که ما در بهترين دوران اقتصادي خود 
نيز خروج سرمايه داشتيم اما اين عدد در سال 1389 به منفي 25 ميليارد 
دالر يعني بيش از صد برابر دولت هشتم رسيد. البته اين سرمايه هاي ثبت 
شده است زيرا معموال سرمايه هايي که از کشور خارج مي شود به صورت 
رسمي به بانک مرکزي اعام نمي شود و اين عدد فقط تقريبي از خروج 

سرمايه ها است . 
اين يکي از عوامل کاهش ضريب جيني است که بدون آن که در زندگي 
قشر ضعيف تاثير گذاشته باشد، باعث کاهش شده اين عدد شده است. 
موضوع دوم اين که مطابق مطالعه اي که خانم سهيا پروين انجام داده اند 
و در دانشگاه اقتصاد عامه ارائه شد نشان داده مي شود که در دوره 8 
ساله احمدي نژاد کشور با بي سابقه ترين سطح تاريخي تجربه شده در 50 
سال اخير در زمينه سقوط درآمدي طبقه متوسط درآمدي رو به رو شد . 

اين دو عامل نقش ابر تعيين  کننده اي در ضريب جيني دارند و در واقع 
اين کاهش به معناي فرار سرمايه ها از کشور و به خطر افتادن زندگي 

قشر متوسط است . 
عامل سوم کاهش ضريب جيني، تزريق دوپينگي يارانه 45 هزار 

توماني بود که آن هم به خاطر تورم دو رقمي يک بهبود نسبي 
ناپايدار (کمتر از يک سال) ايجاد کرد. بنا بر اين بخش اعظم يعني 

دو سوم عوامل اصلي در کاهش ضريب جيني و 
بهبود زندگي فرودستان در جهت عکس اتفاق 

افتاده و از طرف ديگر اين کاهش سبب شد 
آثار سوء بسيار سنگيني در بلندمدت براي 

کشور ايجاد شود . 

ترقـي اقتصادي : رييس هيات مديـره انجمن صنفي 
سـرمايه گذاري  نهادهـاي  و  صندوق هـا  کارفرمايـي 
ايـن  شـکل گيري  اظهارداشـت:  کشـور  خطرپذيـر 
نهادها تاثير شـگرفي بـر تغيير اکوسيسـتم اقتصادي و 

کارآفرينـي کشـور دارد . 
رضـا زرنوخـي گفـت: ايـن نهادهـا تاثيـر شـگرفي در 
اقتصـاد دارنـد و از طريـق آنها مي توان بسـياري از ايده 
هـاي خاق را بـدون کمک گرفتـن از درآمدهاي نفتي 
و گازي محقـق کـرد. بـه گفتـه رييـس هيـات مديـره 
انجمـن صنفـي کارفرمايـي صنـدوق هـا و نهادهـاي 
سـرمايه گذاري خطر پذير کشـور، مزيت اصلي سرمايه 
گـذاري خطرپذير، رشـد کسـب و کارهاي نوپـا و دانش 

محور اسـت . 
وي انجمـن صنفـي کارفرمايـي صندوق هـا و نهادهاي 
سـرمايه گـذاري خطر پذير کشـور را يک نهـاد مردمي 

خوانـد و در خصـوص اعضـاي آن گفـت: يک دسـته از 
اعضـاي ايـن انجمـن، شـامل صنـدوق هـاي پژوهش و 
فنـآوري مي شـوند کـه ذيـل قانـون مـاده 100 برنامه 
سـوم تشکيل شـدند. دسـته دوم صندوق هاي سرمايه 
گذاري جسـورانه بورسـي هسـتند که بـورس مجوز آن 
را اعطـا مـي کنـد. دسـته آخـر صنـدوق ها يا شـرکت 
هـاي سـرمايه گـذاري خطر پذير هسـتند کـه در قالب 
صندوق ثبت نشـده اند و شـامل شـرکت هاي مختلفي 

مـي شـوند کـه به صـورت خصوصي ايجـاد شـده اند . 
ايـن مقام مسـوول با بيان اينکه ترويج فرهنگ سـرمايه 
انجمـن صنفـي  اهـداف  از  يکـي  گـذاري خطرپذيـر 
کارفرمايـي صنـدوق هـا و نهادهـاي سـرمايه گـذاري 
خطـر پذيـر کشـور اسـت اظهارداشـت: انجمـن قصـد 
دارد اکوسيسـتمي را طراحـي کنـد کـه پـروژه هـا در 
نهـاد تخصصي خاصـي قرار بگيرنـد. بر اين اسـاس هم 

ايـده ها سـرگردان نخواهنـد ماند و هم اينکـه صندوق 
هاي جسـورانه درگير يک فضـاي غيرحرفه اي و خيلي 
پُرريسـک نمي شـوند و ريسـک ها متعادل خواهد شد . 

وي کارآفريـن بـودن ايـن صندوق هـا را ويژگـي برتـر 
نهادهـاي سـرمايه گـذاري خطرپذيـر خوانـد و گفـت: 
و  ارزش  خلـق  کارهـا  و  کسـب  ايـن  ذاتـي  ويژگـي 
اشـتغالزايي بـا کمتريـن هزينه اسـت؛ اتفاقي کـه براي 

اقتصـاد کشـور بسـيار اهميـت دارد . 
ايـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اينکـه بازدهي بـاال در 
صـورت موفقيـت سـرمايه گذاري، عامـل کليـدي در 
جـذب سـهامداران اسـت، خاطرنشـان کـرد: بايد توجه 
داشـت کـه تنهـا اندکـي از سـرمايه گذاري هـا در ايـن 
عرصـه بـه موفقيت مي رسـند؛ امـا همان مـوارد موفق 

جبـران کننـده مـوارد ناموفـق هـم خواهد بـود . 
زرنوخـي نکته فـوق را عامل اساسـي در تمايز ميان اين 

نوع سـرمايه گذاري بـا مدل هاي ديگر سـرمايه گذاري  
دانسـت و ادامه داد: اين سـرمايه گذاري بر مبناي سهيم 
شـدن سـرمايه گذار در موفقيت يا شکسـت تمايز بين 
ايـن مـدل سـرمايه گـذاري و مـدل هـاي ديگـر اسـت 
چرا که سـرمايه گـذار در موفقيت و شکسـت کارآفرين 
سـهيم مـي شـود .  رييس هيـات مديـره انجمن صنفي 
کارفرمايـي صنـدوق هـا و نهادهـاي سـرمايه گـذاري 
خطـر پذيـر افـزود: تشـکيل صندوق هـاي جسـورانه و 
اقدامات تکميلي در جهت رشـد و پايداري اکوسيسـتم 
ايـران شـرايطي را فراهـم مـي آورد کـه  کارآفرينـي 
بسـياري از نخبـگان و تحصيـل کرده هايـي کـه طـي 
سـال هاي گذشـته بـراي تحقـق و پـرورش ايـده خـود 
از ايـران رفتـه انـد، مهاجرت معکـوس داشـته و گزينه 
بازگشـت را جـدي تـر ديـده  و از طرفـي فـرار مغزها در 

جوانـان بـه ميـزان قابل توجهـي کاهش مـي يابد . 

راه و شهرسازي  وزير  : مشاور  اقتصادي  ترقي 
بخش  در  کشور  ناخالص  توليد  درصد   7 گفت: 
مسکن بوده و 20 درصد درآمد ملي کشور از اين 

بخش احصا مي شود . 
هاي  فرصت  ميزگرد  در  تبريزي  عبده  حسين    
تغيير  به  اشاره  با  ايران   در  گذاري  سرمايه 
نقل،  و  حمل  هاي  سياست  در  ايران  استراتژي 
افزود: بايد بازاري فراهم شود که در همه زمينه ها 
خارجي  گذاران  سرمايه  مشارکت  از  بتوانيم 

استفاده کنيم . 
وي مشارکت بخش خصوصي با دولت را مثبت 

خواند و افزود: بايد راه هاي جذب سرمايه بيشتر 
براي پيشبرد اهداف کشور پيگيري شود . 

عبده تبريزي با بيان اينکه ، خدمات اقتصادي در 
ايران در حال رشد است، تصريح کرد: ما در زمينه 
خدمات 54 درصد توليد ناخالص داخلي داريم که 

قرار است به زودي به 60 درصد ارتقا يابد . 
مشاور وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه در 
زمينه اشتغال 15در صد نيروي کار کشور در بخش 
ساخت وساز فعال هستند، گفت: 7 درصد توليد 

ناخالص کشور در بخش مسکن بوده و 20 درصد 
درآمد ملي کشور از اين بخش احصا مي شود . 

وي با تاکيد بر اينکه بايد سرمايه هاي خارجي 
در  داشت:  اظهار  کنيم،  هدايت  کشور  به  را 
وجود  پيشرفت  براي  خوبي  فضاي  مستغات 
و  خصوصي  بخش  سهم  بايد  رو  اين  از  دارد. 

فاينانس خارجي را بيشتر کنيم . 
جمعيت  شدن  پير  به  اشاره  با  تبريزي  عبده 
سالهاي  نسبت  به  کشور  جمعيت  گفت:  کشور، 

گذشته رو به پيري گذاشته و نياز به خانه کمتر 
شده است . 

تغيير  داد:  ادامه  شهرسازي  و  راه  وزير  مشاور 
هاي  اندازه  که  شده  باعث  جمعيتي  ترکيب 
خانوارها نيز درگير تحول شود از اين رو ميزان 

تقاضا براي خانه دار شدن تغيير کرده است . 
وي با يادآوري ثابت شدن نرخ مهاجرت، گفت: در 
سالهاي اخير مهاجرت به کان شهرها به ويژه تهران 
به ثباتي نسبي رسيده هر چند کاهش تقاضا براي 
خانه را داريم اما تسهياتي ويژه براي متقاضيان در 

نظر گرفته شده است . 
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کارشناس اقتصادي
مرتضي ايماني راد

 تعهدات پراکنده کانديداها 
يا نظام جامع تامين اجتماعي



ادعاي مسئوالن بخش مسکن اين است که در شهر تهران و در 
کل کشور واحدهاي خالي داريم. به نظر مي رسد اين ادعا نشانگر 
اين باشد که عرضه مسکن بر تقاضاي آن پيشي گرفته است. 
من به اين مسئله اعتقادي ندارم. دولت ها هميشه در سال آخر 
فعاليتشان مدعي مي شوند که خانه هاي خالي زياد داريم و عرضه ما بيش از تقاضاست. در سال 90، در پايان کار 
دولت دهم، وزراي مربوط به امر مسکن به مسئله خانه هاي خالي اشاره کردند تا ناکارآمدي شان در مديريت اين 
بخش را پوشش دهند اما يک سال بعد يعني در سال 91 يعني يک قيمت مسکن 140 درصد افزايش پيدا کرد . 
جمله خانه هاي خالي در بخش مسکن حاوي معني اقتصادي است. اين در حالي است که در صحبت هاي 
مسئوالن به جاي طرح و تعريف درست اين مسئله، از آمار خانه هاي خالي گفته مي شود و مردم هم مي بينند 
که در شهر و محله شان خانه هايي ساخته شده که فروش نمي رود و گمان مي کنند که تحليل مسئوالن از اين 

آمار درست است . 
در اقتصاد مسکن، ضريبي داريم به اسم خانه هاي خالي که در شهرها حدود 4 درصد و در پايتخت ها 5درصد 
است و اين ضريب البته در شهرهاي توريستي و تجاري به 8 درصد مي رسد. ضريب خانه هاي خالي در تمام 
شهرهاي دنيا ثابت و غيرقابل تغيير است. هر واحد مسکوني 5 درصد از عمرش را خالي است و به اين ترتيب 
5 درصد از خانه هاي هر شهر هميشه خالي است. اين ضريب در تمام شهرهاي دنيا وجود دارد و ممکن است 
در شهرهايي مثل تهران کمي بيشتر باشد. اين ضريب در تهران در سال 94 افزايش پيدا کرد به اين دليل که 
سازندگان به جاي شروع پروژه هاي تازه، پروژه هايي را که 70 تا 80 درصد آن انجام شده بودند تکميل کردند و 

در حال حاضر منتظر فروش اين واحدها هستند . 
مبحث خانه هاي خالي در شهر در اقتصاد مسکن معني دارد. وجود خانه هاي خالي در اقتصاد به اين معناست 
که حاشيه نشيني در شهرها نداريم و رشد آن  صفر است. اين در حالي است که در تهران و شهرهاي بزرگ 
گاه 6 درصد افزايش حاشيه نشيني داريم. در ايران در هرسال يک بيستم شهر به حاشيه آن اضافه مي شود.  اگر 

تهران20 ناحيه داشته باشد يعني هرسال يک ناحيه به حاشيه شهر اضافه مي شود . 
معني ديگر وجود خانه هاي خالي در شهر اين است که مشکل مسکن در خانوارهاي ايراني حل شده است و 
سهم مسکن در سبد خانوار به زير 8 درصد رسيده است. اين يعني يک کارمند با يک ساعت و نيم تا دو ساعت 
کار در روز مي تواند اجاره آن روز واحد مسکوني اش را بپردازد. اين در حالي است که شما با هشت ساعت کار 
در روز نمي توانيد اجاره واحد مسکوني هم شأن خودتان را پرداخت کنيد و براي پرداخت اجاره مسکن به روزي 
12 ساعت کار نياز داريد. در تهران يک نفر براي پرداخت هزينه اجاره خانه اش بايد 80 درصد از حقوقش را 
پرداخت کند. با توجه به اين شرايط چطور مي توان گفت که در شهر خانه هاي خالي داريم. اين فرافکني است. 

تنها چيزي که در حال حاضر بخش مسکن به آن دچار است رکود است . 
و اما در مورد مسئله تقاضا بايد گفت در بخش مسکن مسئله ما تقاضاي مطلب است نه مؤثر. در تمام کاالهاي 
اقتصادي و فرهنگي تقاضاي مؤثر اثرگذار است اما در کاالهاي زيستي مثل خوراک و پوشاک و مسکن تقاضاي 
مطلق حرف اول را مي زند. براي مثال شما خودروي بنز را دوست داريد و توان مالي براي خريد هم داريد پس 
شما متقاضي مؤثر اين محصول هستيد و شرکت بنز هم براساس اين تقاضا کارش را تنظيم مي کند اما ديگراني 
هستند که بنز دوست دارند اما نمي توانند در حال حاضر آن را خريداري کنند. تقاضاي اين دسته از آدم ها 

تقاضاي مطلق است و شرکت بنز هم روي آن ها سرمايه گذاري نمي کند . 
در مورد خوراک و مسکن و پوشاک نمي توان تقاضاي مؤثر را در نظر گرفت. اين ها نيازهاي اوليه اي است که 
اگر تأمين نشود، زندگي اجتماعي افراد به هم مي ريزد. با توجه به اين مسئله مسکن بايد تأمين شود و تقاضاي 
مطلق ما در مسکن هم چنان باالست. در حال حاضر 5 ميليون واحد مسکوني کم داريم. چطور ممکن است 
در شهري مثل تهران که در پايين ترين محله آن براي اجاره مسکن نزديک به يک ميليون و نيم پول در ماه نياز 
داريد و از طرفي حداقل حقوق يک کارگر در کشور يک ميليون دويست تومان است خانه خالي داشته باشيد؟ 
از سوي ديگر چطور ممکن است کسي در شرايط فعلي خانه خالي داشته باشد اما آن را اجاره ندهد؟ ماليات بر 
خانه خالي هزينه اي است که باعث مي شود صاحب خانه ترجيح دهد خانه را اجاره دهد تا آن را خالي نگه دارد . 

موردعجيبخانههايخالي!!
تقاضابرايمسکنهمچنانباالست

  کارشناس اقتصاد مسکن
بيت اهلل ستاريان

  کارشناس اقتصادي
سيد رضا ميرنظامي

بـه  ممکـن  حالـت  خوش بينانه تريـن 
عقيـده نگارنـده اسـت، بايـد منتظـر مانـد 
و ديـد کـه آقـاي دکتـر قاليبـاف جـه تدبير 
دقيقـي براي مديريت تعـداد متقاضيان، ايجاد 
شـغل بـراي آن هـا  و منابـع قابل اسـتفاده در 

اين طـرح ارائـه خواهنـد کرد؟
چه بسا بهتر بود و هست که ايشان و ساير 
جاي  به  جمهوري  رياست  کانديداهاي 
برنامه هاي  تمرکز  پراکنده،  تعهدات  طرح 
اليه  چند  نظام  طراحي  بر  را  خود  اجتماعي 
تامين اجتماعي قرار دهند که در آن عاوه بر 
پيش بيني منابع مالي پايدار و متصل به نظام 
جوانان،  مانند  ها  گروه  تمام  نفع  به  مالياتي، 
کودکان، سالمندان  بيماران، معلولين و اقشار 

آسيب پذير باشد.
برگرفته از کانال روزنوشت اقتصاد

ترقي اقتصادي : از نگاه کارشناسان 
ارديبهشت   29 انتخابات  اقتصادي، 
سرنوشت سازترين عامل در تعيين نرخ 

رشد اقتصادي سال جاري است.
سال گذشته نرخ رشد اقتصادي در دوره 
متفاوتي  ارقام  با  مختلف  زماني  هاي 
اعام شد. اما وجه مشترک همه گزارش 
ها اين بود که نرخ رشد اقتصادي سال 
95 مثبت است. رقمي که به نظر برخي 
کارشناسان تحت تاثير افزايش فروش 

نفت ايجاد شد . 
محاسبه بانک جهاني نشان مي دهد که 

ايران به دليل دور بودن از فضاي سرمايه گذاري هاي مورد نياز، رشد اقتصادي غيرنفتي پاييني را تجربه کرده 
است و پيش بيني کارشناسان اين بانک، تصريح دارد که رشد اقتصادي ايران تا پايان سال 2019 در حد 

متوسط و حدود 4 درصد خواهد بود . 
با نزديک شدن به فضاي انتخاباتي اغلب کارشناسان اقتصادي داخلي، رشد اقتصادي امسال را تحت تاثير فضاي 
انتخاباتي برآورد کردند و با اعام اينکه رشد اقتصادي مطابق سال گذشته رقم نخواهد خورد، سکان دار دولت 

آينده را تاثيرگذارترين فرد در ميزان رشد اقتصادي دانسته اند  . 
به نوشته اقتصادآناين، در زير برخي از نظرات کارشناسان را مي خوانيم . 

عبدالمجيد شيخي: رشد اقتصادي سال 95 ناشي از فروش نفت است و به منظور دستيابي به ارقام باالي 
اين رشد در سال جاري مي بايست، تمرکز دولت بر جلوگيري از واردات و افزايش توليد قرار گيرد. ضمن 
اينکه توسعه روستايي به دليل قابليت هاي آن بايد در دستور کار دولت منتخب قرار گيرد تا رشد اقتصادي 

با ثبات داشته باشيم . 
محمود جام ساز: هر چند مجموع صادرات و درآمد کشور مشخص است، اما رشد اقتصادي سال 96 با 
برقراري انضباط اقتصادي به خصوص در بانک ها قابليت تحقق دارد. از طرفي هم دستيابي به رشد اقتصادي 
باال زماني محقق مي شود که از ابزار برجام درست استفاده کنيم و با آن مقابل ترامپ قرار گيريم. البته نبايد 
فراموش کرد فضايي که در اقتصاد ايران شکل گرفته باعث مي شود که حتي به تحقق رشد اقتصادي 7 

درصدي که صندوق بين المللي پول براي ايران پيش بيني کرده نيز خوشبين نباشم . 
مهدي پازوکي: اقتصاد ايران تحمل تندروها را ندارد، اگر در انتخابات اعتدال پيروز شود، مي توان گفت رشد 
اقتصادي با کمي نوسان و کاهش نسبت به سال قبل قابليت تحقق دارد، اما اگر شرايط اين گونه نباشد، آينده 
اقتصاد در معرض تهديد قرار خواهد گرفت و تعامل با کشورهاي توسعه يافته که الزمه افزايش رشد اقتصادي 

است، به خيالي دست نيافتني مبدل مي شود . 
مهدي تقوي: دولت يازدهم در اقتصاد درست عمل کرده است، چنانچه دولت دوازدهم هم مسير اقتصادي 
اين دولت را ادامه دهد، پيش بيني رشد 6 درصدي در اقتصادي دور از انتظار نيست، چرا که دستاوردهاي 

برجام زمينه را براي رشد هاي اقتصادي مثبت مهيا کرداه است . 
تيمور رحماني: رشد بدون هزينه محقق نمي شود، دولت در خصوص بدست آوردن کنترل تورم خوب عمل 
کرد و همين موضوع زمينه ساز کسب دستاوردهاي ملموس در آينده خواهد شد، هر چند اين دستاوردها در 

کوتاه مدت محسوس نخواهد شد . 
حميد ديهيم: بعد از برجام شرايطي ايجاد شد که بخشي از دارايي هايي ايران آزاد شد و به کشور بازگشت، اما 
در شرايط کنوني اگر تحريم ها مجدد اعمال شود و يا رفتار دولت تا قبل از انتخابات زمينه ساز بازگشت رکود 
شود، بسياري از دستاوردهاي اقتصادي از بين مي رود و نمي توان دوران شکوفايي را براي کشور انتظار داشت . 

مي گويد:  راغفر   : اقتصادي  ترقي 
اقتصاد با وضعيت فعلي، ظرفيت خلق 
ندارد.  را  نخبه ها  براي  جديد  شغل 
عدم توجه به رفع مشکات ساختاري 
رويه هاي  برخي  ادامه  و  اقتصاد 
نادرست، سبب خروج سرمايه مادي 

و انساني از کشور مي شود . 
حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه 
الزاهرا با تقسيم اقتصاد به سه قلمرو 
گفت:  خدمات  و  صنعت  کشاورزي، 
عمدتاً اين صنعت است که در تمام 
و  مي کند  خلق  شغل  تاريخ  طول 

ارزش افزوده مي آفريند و موجب رشد اقتصادي مي شود. اما بخش صنعت در ايران همواره بسيار ضعيف 
بوده که علت اصلي آن پرريسک و پرهزينه بودن فعاليت توليدي در کشور است. مهم ترين نکات اين 

سخنراني عبارت است از : 
 - در سال هاي 84 تا 92 باوجوداينکه دولت 56 درصد درآمد را نسبت به کل اين پنجاه سال داشته، سهم 

صنعت به 13 درصد کاهش پيداکرده است. سهم خدمات به باالي 82 درصد افزايش پيداکرده است . 
  - چهار ابرچالش در اقتصاد ايران شناسايي شده است: نظام تدبير و تمشيت امور؛ جمعيت هاي در 

جستجوي اشتغال؛ بحران حوزه انرژي، آب و محيط زيست؛ بي توجهي به نوآوري و فناوري . 
 - اين ابر چالش ها ارتباط هاي تنگاتنگ دارند که روي هم اثر مي گذارند و از هم اثر مي پذيرند. بدين ترتيب 

اقتصاد ايران با اين چالش ها موجه است که توان توسعه را از آن سلب کرده است . 
  - بعد از روي کار آمدن اين دولت قرار بود 10 ميليارد دالر به بخش صنعت داده شود. سهم خودرو از اين 

حجم، 3 هزار ميليارد تومان بود . 
  - اقتصاد با وضعيت فعلي، ظرفيت خلق شغل براي نخبه ها را ندارد. درنتيجه اين وضعيت به خروج 
نيروي نخبه و سرمايه ها مي شود. نسبت اشتغال جوانان 15 تا 31 ساله ايراني 21 درصد است که جزو 

بدترين هاست ميانگين جهاني 41 درصد است . 
 - در حوزه زنان نرخ اشتغال 13 درصد است. 50 درصد مشاغل ناپايدار و غيررسمي است . 

  - بسياري از صندوق ها ورشکسته اند براي بازنشسته ها پول وجود ندارد. ورود جمعيت به بازار کار کم 
کمتر شده است . 

  - ورودي جمعيت ما هرروز کوچک تر مي شود و جامعه پير مي شود. اين بحران جدي است و علت اصلي 
آن بيکاري است . 

در ادامه تقي عبادي، مديرکل اسبق دفتر بررسي آلودگي آب وخاک و پسماندها به بررسي عملکرد 
نکردن  آلوده  فرهنگ  يعني  توسعه يافتگي  اينکه  بابيان  او  پرداخت.  يازدهم  دولت  زيست محيطي 
محيط زيست گفت: ما در پي منافع اقتصادي خود هستيم و کمتر به مسائل زيست محيطي اهميت 
مي دهيم. اين امر سبب افزايش نياز به بيمارستان و پزشک مي شود. ما از دنيا عقب هستيم چراکه دنيا 

اهميت مسئله محيط زيست را درک کرده است . 
 - در اين دولت تاالب هورالعظيم که يکي از منشأهاي اصلي ريزگردها بود، آبگير شده اند . 

  - سياست هاي غلطي که دولت گذشته درزمينه? محيط زيست اتخاذ کرده بود تأثيرات جبران ناپذير براي 
محيط زيست وارد کرده که در اين دولت تا حد زيادي جبران شد . 

 - جلسه شوراي عالي حفاظت از محيط زيست در زمان دولت نهم و دهم حتي يک بار هم تشکيل نشد . 
 - براي اهداف توسعه پايدار بايد آب سالم در اختيار همه قرار بگيرد و از جامعه فقرزدايي شود . 

راغفرمطرحکردپيشبينيرشداقتصاديسال96
ابرچالشهاييکهاقتصادايرانراتهديدميکند

تبعات انتخابات رياست جمهوري بر بورس تهران  

ترقـي اقتصـادي : مرکـز آمـار ايـران با اعـام اجـراي طـرح آمارگيـري از هزينه و درآمـد خانوار در سـال 
96، گزارشـي از وضعيـت دخـل و خـرج در سـال 94 ارائـه کرد. طرح آمارگيـري هزينه و درآمـد خانوارهاي 
شـهري و روسـتايي سـال 1396، از ارديبهشـت مـاه 1396 لغايـت فرورديـن مـاه 1397برگزار خواهد شـد. 
مديـرکل دفتـر جمعيـت، نيـروي کار و سرشـماري هاي مرکـز آمـار ايـران يکـي از اهـداف اصلي مرکـز آمار 
در رابطـه بـا طـرح هزينـه و درآمـد را شناسـايي مشـکات و آسـيب هاي اين طـرح و رفع اين مشـکات در 
جهـت ارتقـاء  اجـراي طـرح ذکـر کرد.آخريـن نتايج اين طـرح مربوط به سـال 1394 اسـت. نگاهـي به اهم 

نتايـج طـرح در سـال 1394 در مناطـق شـهري نشـان مي دهد که
  - متوسـط هزينـه  کل خالـص سـاالنه  يـک خانـوار شـهري 27887297 هـزار ريـال بـوده کـه نسـبت بـه 
رقـم مشـابه در سـال قبـل 11.7 درصـد افزايـش نشـان مـي دهـد. از هزينـه  کل سـاالنه  خانـوار شـهري 
62.431 هـزار ريـال بـا سـهم 23.8درصـد مربـوط بـه هزينه هـاي خوراکـي و دخانـي و 199.967هـزار 
ريـال بـا سـهم 76.2 درصـد مربـوط بـه هزينه هـاي غيرخوراکي بوده اسـت. در بيـن هزينه  هـاي خوراکي و 
دخانـي، بيشـترين سـهم بـا 22.2 درصـد مربـوط بـه هزينه  آرد، رشـته، غـات، نـان و فرآوردهـاي آن و در 
بيـن هزينه هـاي غيرخوراکي بيشـترين سـهم با 44.0درصد مربوط به مسـکن بوده اسـت.   - متوسـط درآمد 
اظهـار شـده  سـاالنه  يـک خانـوار شـهري872.278 هـزار ريـال بوده که نسـبت به سـال قبـل، 15.6 درصد 
افزايـش داشـته اسـت. بـر اين اسـاس در سـال 1394 رشـد متوسـط درآمـد سـاالنه خانوارهاي شـهري در 
مقايسـه با رشـد هزينه کل سـاالنه، 4.0 درصد بيشـتر رشـد داشـته اسـت. منابـع تامين درآمـد خانوارهاي 
شـهري نشـان مـي  دهد کـه 33.4درصد درآمد از مشـاغل مزد و حقـوق بگيري 16.3 درصد از مشـاغل آزاد 

کشـاورزي و غيرکشـاورزي و 550.3 درصـد از محـل درآمدهـاي متفرقـه خانوار تأمين شـده اسـت . 

جزيياتگزارشجديدازدخلوخارجخانوارشهري

مشاور مالي و اقتصادي منطقه نمونه گردشگري شيدا

نويسنده: دکتر راما راو
مترجم : کامران قائم مقامي
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45 بازار پولبازار پول

راهناهموارتوسعهشعب
خارجيبرايبانکهايايراني

مرزها  از  فراتر  بانکي  شبکه  توسعه 
بانک ها  بين المللي  همکاري هاي  و 
موضوع مهم و البته قابل توجهي براي 
کمک به تجارت خارجي کشورهاست. 
در حوزه بانک هاي دولتي و بانک هاي 
مديران  اهداف  و  استراتژي  خصوصي 
براي ايجاد شعب خارجي متفاوت است. 
توسعه  شايد  خصوصي  بانک هاي  در 
شعب خارجي تنها براساس سودآوري 
انجام شود و تنها منافع حاصل از توسعه 
شعب را در نظر بگيرند  اما در بانک هاي 
شاخص هاي  منافع،  از  غير  دولتي 
ديگر ازجمله توسعه مناسبات سياسي 

کشورها هم در نظر گرفته مي شود  . 
بانک هاي  براي  خارجي  شعب  توسعه 
ايراني و شبکه بانکي کشور به طورکلي 
است  برخوردار  سزايي  به  اهميت  از 
که  گذشت  مسئله  اين  از  نبايد  اما 
درزمينه?  بانک ها  به  و کمک  حمايت 
به  موردنياز  استانداردهاي  اعمال 
در  مقررات  و  سرمايه  کفايت  لحاظ 
است.  جدي  موضوعي  زمينه  اين 
بانک هاي  که  کشوري  هر  به هرحال 
آن  در  شعب  افتتاح  خواستار  ايراني 
بانک  باشند، دستگاه نظارتي دارد که 
را ازنظر استانداردهاي بانکي در سطح 
جهان موردبررسي قرار مي دهد و طبق 
قوانين آن کشور الزم است بانک ايراني 
مستنداني را ارائه کند. از سوي ديگر، به 
اين دليل که بانک هاي ايران زير نظر 
مقررات بانک مرکزي جمهوري اسامي 
ايران فعاليت مي کنند، بايد براي افتتاح 
هم  کشورمان  مرکزي  بانک  از  شعب 
مجوزهايي را اخذ کنند و البته براساس 
دستورالعمل بانک مرکزي که به منظور 
توسعه شعب خارجي بانک ها تهيه شده، 

کار را پيش ببرند  . 
پيش از تحريم ها بانک هاي ايراني اين 
کشورهاي  در  که  داشتند  را  ظرفيت 
تعداد  کنند.  افتتاح  شعبه  خارجي 
در  بانک ها  اين  شعب  از  زيادي 
کشورهاي ديگر فعاليت مي کردند و اين 
کشور   درجه يک  بانک هاي  از  بانک ها 
و  ضوابط  رعايت  و  عملکرد  لحاظ  به 
استانداردهاي الزم بودند. در سال هاي 
محدوديت هاي  همه  باوجود  هم  اخير 
بيروني بانک هاي ما چه به تنهايي و چه 
به شکل سنديکايي شعبي را در خارج 
از کشور ايجاد کرده و به نسبت موفق 

عمل کردند . 
در  را  بانکي  شبکه  رسانه ها  بعضي 
وضعيت رقابت و تب وتاب براي افتتاح 
بودند.  کرده  توصيف  خارجي  شعب 
ازنظر من بانک ها اين وضعيت را ندارند. 
متفاوت  بانکي  هر  مديران  استراتژي 
است. بانک ها براساس منافع سهام داران 
خودشان  درون سازماني  استراتژي  و 
اقدام  خارجي  شعب  افتتاح  به  نسبت 
مي کنند. مديران بازار آينده و اثرگذاري 
نظر  در  را  بانک  منافع  بر  اقدام  هر 
مي گيرند و همه عوامل مربوط به سود و 
زيان بانک مدنظر آن هاست. نکته ديگر 
که البته در مورد تمام اقدامات اقتصادي 
اثرگذار است، بحث مناسبات سياسي 
است. بدون ترديد افتتاح شعب خارجي 
و  سياسي  مناسبات  که  کشوري  در 
و مساعد  مثبت  ايران  با  آن  اقتصادي 
تر  ايراني راحت  بانک هاي  براي  است، 
است اما کار بانکي کردن در کشورهايي 
با  خوبي  روابط  سياسي  ازنظر  که 
است،  ضعيف  ما  روابط  يا  نداريم  آن 
به مراتب سخت تر و البته کم طرفدارتر 
است. نکته ديگر اينکه در ايران، تعداد 
بانک هاي ايراني که مي توانند مناسبات 
کل  نسبت  به  باشند  داشته  خارجي 
بانک هاي ايراني زياد نيست و بايد در 
انتقاد از کنش هاي خارجي بانک ها به 

اين نکته توجه کرد . 
تصميم  زيان  و  سود  براساس  بانک ها 
مي گيرند و نکته اول براي آن ها، منافع 
حال و آتي از توسعه شعب خارجي است. 
در داخل کشور هم همين مسئله صدق 

مي کند به ويژه براي بانک هاي خصوصي . 

یادداشت

ديپلماسي بانکي تهران -  اروپا  
معجزهايکهبرجامدرنظامبانکيکشوررقمزد

صنعـت  چالش هـاي  مهم تريـن   : اقتصـادي  ترقـي 
بانکـداري ايران باال  بودن نسـبت مطالبـات غيرجاري  
پايين بـودن نسـبت کفايـت سـرمايه و تعـدد بيش از 
حد شـعب بانک ها و مشـکات سـاختار و صورت هاي 
مالـي بانک هاسـت کـه بايـد از طريـق به روزرسـاني 
بانک هاي ايران و براسـاس اسـتانداردهاي گزارشگري 
بين المللـي  IFRS  شـفاف  شـوند و همچنيـن  مالـي 
بين المللـي  توصيه هـاي  و  اسـتانداردها  طريـق  از 
بازشناسـي شـود تا اعتبار بانک هاي ايـران بهبود يابد . 
کارشناسـان نظام بانکـي در چهارمين همايش تجاري 
و بانکـي ايـران-   اروپـا، ضمن اشـاره به دسـتاوردهاي 
برجـام و بهبـود فضـاي بين المللـي بـراي بانکـداري 
بايـد  ايـران  بانک هـاي  کـه  داشـتند  تاکيـد  ايـران، 
به روزرسـاني شـوند و همکاري بانک هـاي اروپا و ايران 
بهتـر از قبل در دسـتور کار قرار گيرد تا ضمن کاهش 
هزينه هـا و بهبود عملکردها، شـاهد گسـترش سـطح 
همکاري هـا و بهبـود روابـط تجـاري و بانکـي بيـن 

کشـورهاي اروپايـي بـا ايران باشـيم . 
تبعات بانک محور بودن اقتصاد  

ظريـف در ابتـداي سـخنانش به يک نقطـه ضعف در 
اقتصاد کشـور اشـاره کرد: بانک محور بـودن اقتصاد. از 
نظـر او هميـن عامل، پاشـنه آشـيلي بود تـا طراحان 
تحريـم، برنامه ويـژه اي را براي قفل کـردن اين بخش 
طراحـي کننـد. وزيـر امـور خارجـه معتقـد اسـت که 
طراحـان تحريـم با محـدود کردن بانک ها، دو آسـيب 
جـدي به اقتصـاد ايـران را دنبـال مي کردنـد: اختال 
در تجـارت بين المللـي کشـور و قطـع دسترسـي بـه 

منابـع مالـي کوتاه مـدت و بلندمدت. 
آسـيب هاي  نتيجـه  ديپلماسـي  دسـتگاه  رئيـس    
تحريمـي وارد شـده بـه اقتصاد ايران را تعطيل شـدن 
تمامـي فاينانس هـا و پرداخـت کمک هـاي باعـوض 
و توسـعه اي نهادهـاي بين المللـي و همچنيـن رشـد 
بي سـابقه فسـاد، رانت هـاي ناشـي از عدم شـفافيت و 

منجمـد شـدن منابـع ارزي کشـور دانسـت. 
  ظريـف تصريـح کـرد: »آسـيب هاي تحريـم باعـث 
برهـم خـوردن تعـادل در بازارهاي داخلي و نوسـانات 
نـرخ ارز و تـورم چنـد 10 درصـدي شـد.« ظريـف در 
ادامـه بـه انتقاد از نـگاه مديـران آن دوران به تحريم ها 
و اثـرات آن بـر مشـکات پيش آمده بعـدي پرداخت. 
نکتـه اي کـه پيش تر ازسـوي رئيس کل بانـک مرکزي 

نيز مطرح شـده بـود.  
وزيـر امـور خارجـه در ايـن مـورد تاکيد کرد: »شـايد 
اگـر مديـران وقـت کشـور مفهـوم کاغـذ پـاره را بهتر 
رفتـار  درايـت  بـا  و  موقـع  بـه  و  مي کردنـد  درک 
مي کردنـد هرگـز حـدود 3.5ميليـارد دالر از منابـع 
بانـک مرکـزي در دسـترس آمريـکا قـرار نمي گرفـت  
اميـدوارم بانک مرکزي در موقع مناسـب جزئيات اين 

موضـوع را در اختيـار مـردم قـرار دهـد.«  
رئيس دسـتگاه ديپلماسـي با بيـان اينکه کليدي ترين 
و  بانک هـا  ايـران،  عليـه  شـده  اعمـال  تحريم هـاي 
سيسـتم مالـي کشـور را هـدف گرفتـه بـود، افـزود: 
»به طـور کلـي بحث هـاي مالي و بانکـي بخش مهمي 
از مذاکرات هسـته اي را تشـکيل داد و خوشحاليم که 
مذاکـرات سـخت و پيچيـده هسـته اي منتج بـه رفع 
موانـع قانونـي هسـته اي از پيش پاي سيسـتم مالي و 

پولي کشـور شـد.«  
ظريـف ادامـه داد: »اگرچـه بـه داليـل غيربرجامـي و 
بدعهدي هـاي اياالت متحـده، هنـوز بـا عـادي شـدن 
روابـط بانکـي فاصلـه داريـم، امـا اميدواريـم شـرکاي 
اروپايـي ايـران با توجه به منافع راهبـردي و بلندمدت 
خـود از ايـن بدعهدي هـاي آمريکا عبور کننـد.« وزير 
امـور خارجـه خبـر داد که در حـال حاضـر بانک هاي 
ايـران تـا حد زيـادي از بعـد قانوني به شـرايط قبل از 
تحريـم بازگشـته  و در حـوزه عملياتي هم به شـرايط 
قبـل از تحريـم نزديـک شـده اند. بـه تعبيـر ظريـف 
بسـياري از زنجيرهايي که در دوره تحريم بر دسـت و 

پـاي بانک هـا بسـته شـده بود، بـاز شـده اند. 
چرايي برآورده نشدن انتظارات بانکي

سـفير ايـران در آلمـان نيـز يکي ديگـر از سـخنرانان 
همايـش بـود. علـي ماجـدي بيشـتر سـخنانش را به 
چرايـي برآورده نشـدن انتظارات بانکي پـس از برجام 

اختصـاص داد. 
از  بعـد  چـرا  کـه  سـوال  ايـن  طـرح  بـا  ماجـدي    
گذشـت 15 مـاه از اجـراي برجـام هنوز روابـط بانکي 
ايـران بـا جهـان عـادي نشـده اسـت؟ گفـت: »البتـه 
پيشـرفت هاي زيـادي در روابـط بانکـي ايران بـا تمام 
جهـان به ويـژه اروپـا حاصـل شـده کـه قابل مقايسـه 

يکاقتصاددان

خطرانحرافبانکهاراتهديدميکند
ترقـي اقتصـادي :يـک اقتصـاددان مي گويد هميشـه خطـر انحراف 
منابـع پولـي و مالـي به سـمت فعاليت هاي غيرمولـد وجـود دارد. براي 
ممانعـت از ايـن انحـراف اما، عـاوه بر دولـت سـاير ارکان حکومت نيز 
مسـئولند و بايـد زمينه سـاز ثبـات سياسـي، اجتماعـي و فرهنگي در 

کشـور باشند . 
مرتضـي افقـه اظهار کرد: از آنجـا که توليد رکن اساسـي و بدون ترديد 
پيشـرفت اقتصـادي، اجتماعي و سياسـي هـر جامعه اي اسـت، عوامل 
مؤثـر بر رونق توليد بايد از مهمترين دغدغه هاي مديران کشـور باشـد. 
براي رونق توليد و افزايش آن، هم عوامل غيراقتصادي شـامل سـاختار 
سياسـي، اجتماعي و فرهنگي بايد بسـتر مناسـب را فراهم کنند و هم 
عوامـل اقتصـادي شـامل منابـع انسـاني، سـرمايه هاي فيزکـي و مالي 
و منابـع طبيعـي بايـد در دسـترس باشـند. اگـر چـه از فـرداي انقاب 
اسـامي در ايـران تاکنـون، عوامـل غيراقتصادي نقش فعال تـري را ايفا 
کـرده و مي کننـد و بـه دليل برخـورداري از منابع خـدادادي نفت، نبود 
يـا کمبـود سـرمايه مثـل بسـياري از کشـورهاي در حال توسـعه مانع 
بالقـوه اي بـراي رونـق اقتصـادي نبـوده، اما شـيوه  تجمع سـرمايه هاي 
موجـود و بـه کارگيري آن ها در فعاليت هاي توليدي از مهمترين عوامل 

رونـق و رکود طي سـه دهه گذشـته بوده اسـت . 
وي همچنيـن بيـان کـرده اسـت: بانک هـا از قديمي تريـن نهادهـاي 
اقتصـادي در جوامـع بوده انـد کـه عمدتـاً نقـش تأميـن منابـع مالـي 
بـراي سـرمايه گذاري ها را فراهـم کرده انـد. در ايـران اما نقـش و جايگاه 
بانک هـا در سـال هاي پـس از انقاب دچار نوسـانات شـديد بوده اسـت 
و هميـن امـر باعث شـده که نتواننـد آن گونه کـه در کشـورهاي ديگر 
ايفـاي نقـش مي کنند در اقتصاد کشـور سـهم داشـته باشـند. در چند 
سـال اول انقـاب بـه دليـل شـبهات شـرعي نسـبت بـه فعاليت هـاي 

بانکـي، اين نهادها نقش کم رنگي داشـتند، اما بعـد از تصويب بانکداري 
اسـامي و بـا توجه بـه مالکيت دولت بـر آن ها، نقش بسـيار مثبتي در 

رونـق فعاليت هاي اقتصـادي ايفـا کردند . 
افقـه در ادامـه بـه ايسـنا اظهار کـرد: در دهـه اول انقـاب، منابع بانکي 
بـه خوبـي به سـمت فعاليت هاي توليدي هدايت شـدند و نتايـج آن در 
سـال هاي بعـد بـه خوبـي نمايان شـد. هميـن روند تـا اواسـط دهه ي 
امـا بـا مقاومت هايـي توسـط سياسـت گذاران طرفـدار بـازار   1380
آزاد و بانک هـا ادامـه يافـت. در واقـع، بعـد از طـرح مسـئله  تعديـل و 
آزادسـازي قيمت هـا، برنامه ريـزان تـاش کردنـد تـا سيسـتم بانکي را 
از قوانيـن مرتبـط بـا وام هـاي تکليفـي برهانند امـا به هرحال تـا پايان 
ايـن دوره بـا هدايت دولت ها، بخش قابل توجهـي از منابع بانکي صرف 

فعاليت هـاي مولـد در دو بخـش کشـاورزي و صنعت شـد . 
عضـو هيئـت علمي گروه اقتصاد دانشـگاه چمـران در ادامه سـخنانش 
بيان کرد: تأسـيس تعـداد زيادي واحدهاي توليدي کوچک و متوسـط 
کـه باعث بي نيـازي کشـور از واردات انبوهي کاالهاي مصرفي شـده اند 
و از ايـن طريـق صرفه جوئي هاي ارزي بسـياري براي کشـور به ارمغان 
آورده انـد، حاصـل فعاليت هاي بانکي تحت مديريت دولـت در اين دوره 
بـود. بـا اين وصـف، از زمان طرح مسـئله تعديل، بانک ها نيـز به عنوان 
بنگاه هـاي اقتصـادي بـه دنبـال حداکثـر سـود خـود بودنـد. بـا فراهم 
شـدن زمينه  تأسـيس بانک هـاي خصوصي در ايـران از اوايـل دهه 80  

گرايش بانک ها، به فعاليت هاي سـودآورتر بيشـتر شـد . 
ايـن اقتصـاددان همچنيـن اضافـه کـرد: در دوره  8 سـاله ي 1384 تـا 
1392 کـه هـم درآمدهـاي نفتـي بـه اوج خود در تاريخ کشـور رسـيد 
و هـم فعاليت هـاي مولد بـه دليل مديريت غلـط، از سـودآوري پائيني 
برخـوردار شـد، زمينه را بـراي فاصله گرفتن بانک هـا از نقش اقتصادي 
اجتماعـي خـود فراهـم کرد. ايـن انحـراف، با تأسـيس انـواع بانک ها و 
مؤسسـات اعتباري خصوصي و رشـد قارچ گونه شعبات آن ها در سراسر 
کشـور تشـديد شد. با گسـترش آشـفتگي در فعاليت هاي اقتصادي که 
از همـان سـال هاي اول رياسـت جمهوري محمود احمدي نژاد شـروع و 
در اواخـر دوره بـه اوج خـود رسـيده بـود، ديگـر فعاليت هـاي اقتصادي 
ناشـي از سياسـت هاي غلط اقتصادي و افزايش تنش سياسـي خارجي  
متغيرهـاي اقتصـادي مثل توليـد، تورم، و بيـکاري در بدترين شـرايط 
خـود بودنـد و ناگزيـر، فعاليت هـاي مولد جذبـه  چنداني بـراي بانک ها 
و مؤسسـات مالـي اعتبـاري نداشـت و فعاليت هـاي اين نهادهـا عمدتاً 
بـه سـمت فعاليت هـاي داللـي و خريـد سـرمايه هاي فيزيکـي مثـل 

سـاختمان و زمين سـوق پيـدا کرد . 
وي افزود: در چنين شـرايطي، دولت روحاني مشـغول به کار شـد. اين 
دولـت گزينه اي را بـراي تصدي وزارت اقتصـاد برگزيد که هم تخصص 
الزم در زمينـه مديريـت خود را داشـت و هم وابسـتگي اش به نهادهاي 
علمـي و آکادميـک مانـع از فعاليت هـاي نمايشـي زودگـذر مي شـد. 

هميـن ويژگي هـا باعـث شـد علي رغـم دشـواري کار، اقدامـات بسـيار 
مؤثـري در زمينـه  ممانعـت از فعاليت هـاي سـوداگري بانک ها و سـوق 
دادن سـرمايه هاي مالـي و پولـي ايـن نهادهـا بـه سـمت فعاليت هـاي 
مولـد داشـته باشـد. آمارهـاي انتشـار يافتـه از فعاليت هـاي بانک هاي 
زيـر مجموعـه دولت نشـان مي دهـد که بخـش قابل توجهـي از منابع 
ايـن بانک هـا به سـمت فعاليت هـاي مولـد در بخش هاي کشـاورزي و 
صنعـت هدايـت شـده اند. به عـاوه، بـا هدايت ايـن وزارتخانـه، مقادير 
قابـل ماحظـه اي از منابع بانک ها صرف رفع مشـکات اجتماعي مردم 
و جامعـه شـده اسـت. هميـن انضبـاط پولي و مالـي برقرار شـده باعث 
شـد که نـرخ تورم لجام گسـيخته 42 درصـدي سـال 1392 به حدود 
هشـت درصد در سـال جاري کاهش يابد، اگر چـه عوامل غيراقتصادي 
موجـود کمـاکان از موانـع جـدي بـراي ورود بخـش خصوصـي بـه 
فعاليت هـاي مولد کوچک و متوسـط هسـتند که خود باعـث تداوم کم 
رونقـي ايـن واحدهـا و بيکاري شـده اند .  اين اسـتاد دانشـگاه همچنين 
بيـان کـرد: بـا ايـن وصف، تـا ايفاي نقـش اقتصـادي مؤثـر بانک ها که 
سـال ها بـه فعاليت هاي پرسـود داللـي مشـغول بوده اند، فاصلـه داريم. 
بـه عـاوه، وجـود برخي فسـادها مانـع از آن شـده و مي شـود که حتي 
تسـهيات اعطـاء شـده بـه بخش هـاي مولـد، بـا سوء اسـتفاده ي افراد 
ذي نفـوذ سـر از فعاليت هـاي غيرمولـد در نياورند و نکتـه ي آخر اينکه، 
نـه تنهـا منابـع بانکـي، بلکـه منابع غيـر بانکي هم تـا زماني کـه ثبات 
اقتصـادي، سياسـي و اجتماعي، بسـتر الزم براي سـودآوري بنگاه هاي 
اقتصـادي را فراهم نکنند، هميشـه خطر انحراف منابـع پولي و مالي به 
سـمت فعاليت هاي غيرمولـد وجـود دارد. براي ممانعـت از اين انحراف 
امـا، عـاوه بر دولـت سـاير ارکان حکومت نيـز مسـئولند و بايد زمينه 

سـاز ثبات سياسـي، اجتماعي و فرهنگي در کشـور باشـند . 

بـا قبـل از تحريم هـا نيسـت، امـا انتظاراتـي را که ما 
داشـتيم در زمينـه بانکـداري هنـوز حاصـل نشـده 
اسـت.« او يـک دليل اصلـي و يک دليـل فرعي براي 
اين مسـاله متصـور شـد. از نظر ماجـدي علت اصلي 
عادي نشـدن روابـط بانکي ايران و جهان، نشـناختن 
و کار جـدي در دولـت قبلـي نسـبت بـه بانکـداري 
بين المللـي و تحـوالت آن بـوده اسـت. او علت فرعي 
ايـن  ايرانـي دانسـت.  بانک هـاي  نبـودن  بـه روز  را 
ديپلمـات در توضيـح علت اصلي گفـت: »درخصوص 
داليـل اصلـي عـادي نشـدن روابـط بانکـي ايـران و 
جهـان بايـد بـه موضوعـات تکنيکـي، موقعيـت برتر 
آمريـکا در صنعـت بانکـداري بين المللـي و همچنين 
موقعيـت ويـژه ايـران در صحنـه بانکـداري جهانـي 
توجـه داشـت.« او در توضيـح موضـوع تکنيکـي، بـه 
کم توجهـي دولـت گذشـته بـه موضوعاتـي از قبيـل 
پولشـويي، تامين مالي تروريسـم و انطباق با مقررات 
بانکـداري بين المللـي اشـاره کـرد. ماجـدي گفـت: 
»بي توجهـي در دولـت قبل بـه بانکـداري بين المللي 
باعث شـده بـود تـا بانکداري مـا با مسـائلي از جمله 
تاميـن مالـي تروريسـم بيگانه باشـد؛ بعـد از اجرايي 
شـدن برجـام مذاکـرات زيـادي بـا مقامـات آلمانـي 
داشـتيم و بـا چالش هـاي بسـياري از جملـه مقررات 
تاميـن مالـي تروريسـم و پولشـويي و همچنيـن قرار 
ايـن  بوديـم.«  فهرسـت  FATF  مواجـه  در  داشـتن 
ديپلمـات ايرانـي بـا بيـان اينکـه در هفتـه جـاري 
مذاکـرات ايـران و مقامـات  FATF  در ايتاليـا ادامـه 
خواهـد يافـت، گفـت: »انتظـار داريـم در مـاه ژوئـن 
يـا جـوالي ايـران به طور کامل از فهرسـت سـياه اين 

گروه خـارج شـود.« 
بازگشت قطار اقتصاد به ريل اصلي خود

ابـراز  نيزضمـن  بانـک مرکـزي  سـيف رييـس کل 
خرسـندي از فراهـم شـدن فرصتـي مناسـب بـراي 
مـرور وضعيـت اقتصـاد کشـور و رفـع چالش هـاي 
همايـش  ايـن  کـه  کـرد  اميـدواري  ابـراز  پيـش رو 
همچـون نشسـت ها و همايش هـاي پيشـين، گامـي 
مثبـت در راسـتاي توسـعه روابـط اقتصادي ايـران و 
ارتقاي روابط تجاري و بانکي آن کشـور با کشـورهاي 
عضـو اتحاديـه اروپا باشـد و بـه تعميـق ديدگاه ها در 

رابطـه بـا وضعيـت اقتصـادي کشـور کمـک کند . 
انتظـارات  و  تـورم  مهـار  نظيـر  دسـتاوردهايي  وي 
تورمـي، اعـاده ثبات بازار ارز و افزايش رشـد اقتصادي 
را از ثمـرات بازگشـت قطـار اقتصـاد بـه ريـل اصلـي 

خـود در دوره دولـت يازدهـم معرفـي کـرد . 
سـيف با تاکيد بـر اهميت ارائـه تصويـري واقع بينانه 
از تحـوالت چهـار سـال گذشـته و نيز شـرايط و افق 
پيـش رو يادآور شـد کـه دولـت يازدهم در شـرايطي 
مديريـت امـور اجرايـي کشـور را بر عهـده گرفت که 
روابط بانکي بين المللي کشـور در محدودترين سـطح 
ممکـن در سـال هاي پـس از انقـاب قـرار داشـت. 
امريـکا  متحـده  ايـاالت  توسـط  ايـران  بانک هـاي 
تحريـم شـده بودنـد و ايـن تحريم  نه تنهـا بانک هاي 

امريکايـي را از برقـراري هـر گونه رابطه بـا بانک هاي 
ايرانـي منـع مي کـرد، بلـک بانک هـاي غيرامريکايي 
نيـز در صـورت ارائـه مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم هـر 
گونـه خدمتـي بـه بانک هـاي ايرانـي بـا مجازات هاي 

بين المللـي روبـه رو مي شـدند . 
رييـس شـوراي پـول و اعتبـار بـه ايـن موضـوع کـه 
بـا روي کار آمـدن دولـت يازدهـم، بازگشـت ثبـات 
بـه اقتصـاد کشـور از طريـق حاکـم شـدن عقانيت 
و واقع گرايـي بـه جـاي ماجراجويـي و تصميمـات 
غيرکارشناسـي در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان 
کرد: نخسـتين کاري کـه بايد انجام مي شـد، متوقف 
و  بين المللـي  مخـرب  تحريم هـاي   رونـد  کـردن 
اقتصـادي بـود کـه منتهي بـه وضعيت نامطلـوب آن 
دوران شـده بـود. بـراي توقف ماشـين تحريم  سـازي 
ايـاالت متحـده امريکا الزم بود کـه اجماع بين المللي 
عليه ايران شکسـته شـود. رفتارهاي عقايي، سخنان 
سـنجيده، آشـنايي با عرف و زبان ديپلماتيک از يک 
سـو و اجماع سـازي داخلـي و حمايت هـاي حکيمانه 
رهبـر معظـم و پشـتيباني ملـت ايـران، قدم بـه قدم 
موجب آن شـد کـه تحريم هاي بين المللي هسـته يي 
وضـع  شـده عليـه ايـران، ابتـدا از طريـق توافـق ژنـو 
به طـور موقـت و سـپس در نتيجـه برجـام، به طـور 
کامل برداشـته شـوند و بدين ترتيـب، بندهايي که در 
سـال هاي پيـش، بر دسـت و پـاي نظام بانکـي ايران 

بسـته شـده بـود، يکي پـس از ديگـري باز شـدند . 
بهبود مناسبات اقتصادي با قاره اروپا  

در ابتـداي همايـش علـي ديواندري به بررسـي نحوه 
راه انـدازي شـعب بانک هـاي ايرانـي در اروپـا و آينده 
صنعت پرداخت. وي اظهارداشـت: در حالي چهارمين 
همايـش تجاري و بانکي ايران - اروپا برگزار مي شـود 
کـه از روابـط تجـاري ايـران و اروپـا مبتني بـر منافع 
متقابل، سـاليان متمادي مي گـذرد. آرزومندم چنين 
نشسـت هايي با الهام از تجارب پيشـين و چشـم انداز 
جديـدي کـه اکنـون پيش روسـت، در ايجـاد فضـاي 
مثبـت گفت وگـو و تسـهيل همکاري هـاي بيشـتر 

اقتصادي کارسـاز باشد . 
ديوانـدري بـا تاکيـد بـر بهبـود مناسـبات اقتصـادي 
بـا قـاره اروپـا کـه پس از قـاره آسـيا دومين شـريک 
تجـاري بـزرگ جمهـوري اسـامي ايـران محسـوب 
مي شـود از اهميـت بسـيار بااليـي برخـوردار اسـت  
افـزود: بـا نگاهي بـه شـکل گيري همايش تجـاري و 
بانکـي ايـران - اروپـا، از برگـزاري نخسـتين همايش 
سـال  دو  حـدود  فرانکفـورت   2015 نوامبـر  در 
مي گـذرد. همـگان بـه خاطـر داريـم آن گردهمايـي 
صميمانـه در شـرايطي پايه گـذاري شـد کـه هنـوز 
سـايه محدوديت هـاي بين المللـي بـر اقتصـاد ايـران 
سـنگيني مي کـرد، امـا آن حرکـت ارزشـمند نقطـه 
آغـاز تاشـي بـود کـه بـه تدريـج و همزمـان بـا رفع 
محدوديت هـاي بين المللـي بـه ثمـر نشسـت و بـه 
کانونـي براي از سـرگيري روابط تجاري ايـران - اروپا 

تبديل شـد . 

   بستري براي افزايش تعامالت تجاري
مالکي رييس فـروم بين المللي بانکـداران فرانکفورت 
و مديرعامـل گـروه مالکي گفـت: مخاطبـان اروپايي 
بسـيار عاقه منـد به برقـراري مجـدد روابط بـا ايران 
بودنـد امـا درخصـوص چگونگـي بـاز کـردن بـاب 
تعامـل اقتصـادي اطاعـات زيـادي نداشـتند. ثبـات 
سياسـي حاکـم بـر کشـور و تـاش انجـام شـده در 
دوران رياسـت جمهوري حسـن روحانـي در خصوص 
اروپايـي  کشـورهاي  و  ايـران  بيـن  اعتماد سـازي 
زمينه سـاز جذابيـت ايـران بـراي سـرمايه گذاري اين 

کشـورها بوده اسـت . 
   خروج 330فرد و موسسه از ليست تحريم ها

در ادامـه ديويـد گيـر، رييـس بخـش سياسـت هاي 
تحريمـي سـرويس اقدامـات خارجـي اروپـا در ابتـدا 
بـر اهميـت توافق هسـته يي بـه عنوان يـک موفقيت 
سياسـي بـزرگ و يـک تجربـه بـراي يـک توافـق 
چندجانبـه تاکيـد کـرد و افـزود: اتحاديـه اروپـا بـه 
سـهم خود همـواره بر پايـداري تعهد خود بـه اجراي 
کامـل و موثـر برجـام تاکيـد کـرده اسـت و نماينـده 
عالـي اتحاديـه اروپـا، فدريـکا موگرينـي بارهـا تاکيد 
کـرده که اجـراي برجـام در راسـتاي منافـع اتحاديه 
اروپاسـت و همچنيـن بارهـا اشـاره کـرده اسـت کـه 
برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (برجـام) يـک توافـق 
دوجانبـه نيسـت بلکه يـک توافـق چندجانبه اسـت 
کـه توسـط قطعنامـه شـوراي امنيـت سـازمان ملل 
پشـتيباني مي شـود و در واقـع متعلـق بـه جامعـه 

بين المللـي گسـترده تري اسـت . 
وي ادامـه داد: فعاليـت بانک هـاي ايرانـي و افتتـاح 
مجـاز  اروپـا  اتحاديـه  عضـو  کشـو رهاي  در  شـعبه 
شـده اسـت. ارائـه خدمـات مالـي خـاص همچـون 
شـبکه سـوييفت بـراي بانک مرکـزي ايـران و عمده 
موسسـات مالـي ايراني برقرار شـده اسـت. همچنين 
ارائـه خدمات مالي- تجاري همچـون اعتبار صادراتي 
و بيمـه بازرگاني امکان پذير شـده اسـت. فعاليت هاي 
مربـوط بـه کشـتي راني، کشتي سـازي، حمـل و نقل 
آزاد شـده و نقـل و انتقـال طـا، سـکه و اسـکناس 
از 330فـرد و  بيـش  نـام  امکان پذيـر شـده اسـت. 
موسسـه از ليسـت تحريم هـاي اتحاديـه اروپـا حذف 

شـده است . 
تقويت مدل هاي کسب  و کار

همچنيـن دکتر اولريخ فـون زانتير در ادامه چهارمين 
از  يکـي  اروپـا  ايـران-  بانکـي  و  تجـاري  همايـش 
حوزه هـاي همـکاري بانک هـاي ايرانـي با موسسـات 
اعتبـاري اروپايـي را تقويـت مدل هـاي کسـب وکار 

برشمرد . 
   دکتـر اولريـخ فـون زانتيـر، رييـس خدمـات مالـي 
شـرکت   KPMG  فرانکفـورت ضمـن تاکيد بـر وجود 
برخـي آسـيب ها در نظام بانکـي ايران تاکيـد کرد: با 
وجود مشـکات موجـود، ظرفيت هاي بالقـوه فراواني 
در صنعـت بانکـداري ايـران موجـود اسـت کـه در 
فضـاي پـس از توافـق هسـته يي مي توانـد منجـر به 

پيشـرفت هاي مهمـي شـود . 
رييـس خدمـات مالـي شـرکت KPMG  فرانکفـورت 
افزود: در شـرايط فعلـي بانک هاي اروپايـي مي توانند 
در حوزه هـاي مختلفي بـه بانک هاي ايراني مشـورت 
دهنـد کـه يکـي از مهم تريـن آنهـا تقويـت مـدل 
مـدل  اتخـاذ  کسـب وکار  (business model)  اسـت. 
کسـب وکار مناسـب يکي از کليدي ترين مسـائلي که 
مي توانـد عملکرد کلـي هر بانک يا موسسـه اعتباري 
غيربانکـي را تحـت تاثيـر قـرار دهد. بـه همين دليل 
همـکاري نظـام بانکي ايـران و اروپا در حـوزه تقويت 

مدل کسـب وکار اهميـت دارد . 
   تطبيق با ضوابط پولشويي و تامين مالي تروريسم

همچنيـن رييـس خدمات مالـي شـرکت  KPMG  در 
ادامـه چهارمين همايش تجاري و بانکـي ايران- اروپا 
يکـي از دغدغه هـاي بانک هـاي دنيـا را اطمينـان از 
تطبيـق بـا ضوابط پولشـويي و تامين مالي تروريسـم 

در رابطـه بانکـي بـا ايران بيـان کرد . 
دکتـر اولريـخ فـون زانتير گفت: امـروزه بانکـداري تا 
حـد بسـياري بـر شـناخت و اعتمـاد متقابل وابسـته 
اسـت و بـر ايـن مبنـا مي تـوان موانـع و راهکارهـاي 
پيـش رو بـراي برقـراري مجـدد رابطـه نظـام بانکي 
ايـران بـا نظـام بانکي اروپـا و آلمـان را مورد بررسـي 

قـرار داد . 
رييـس خدمـات مالـي شـرکت   KPMGخاطرنشـان 
کـرد: يکـي ديگـر از محورهايـي کـه در سـال هاي 
اخيـر بانک هـاي بين المللي بـراي انجام امـور مد نظر 
قـرار مي دهنـد، تطبيق بـا ضوابط پولشـويي و تامين 
مالي تروريسـم اسـت. با توجـه به اينکـه  FATF  ايران 
را ازجملـه مناطق داراي ريسـک بـاال معرفي مي کند 
و بانک هـاي دنيـا مبالـغ هنگفتـي به عنـوان جريمه 
بـراي انجـام مبادالت قبلـي خود پرداخته انـد يکي از 
دغدغه هـاي بانک هاي جهاني، اطمينـان از تطبيق با 

ايـن ضوابـط در رابطـه بانکي با ايران اسـت . 
   چالش هاي صنعت بانکداري ايران

رييـس  عنـوان  بـه  کروشـل  پيتـر  همچنيـن 
پنـل  در  آلمـان  بافيـن  موسسـه  نظـارت  بخـش 
تخصصي«بررسـي وضعيـت صنعـت بانکـداري ايران 
درحـال حاضـر« گفـت: صنعـت بانکـداري ايـران در 
دوران تحريـم نگراني هايـي را تجربـه کـرده اسـت 
امـا درحـال حاضـر بـا توجه به تسـهيل در گشـايش 
سـوييفت، چشـم انداز بهتـري در فرآينـد عمليـات 
بانک هـاي  از  بسـياري  در  بين المللـي  بانکـداري 
ايـران قابـل ترسـيم اسـت. وي در پايـان اظهـار کرد: 
چالش هايـي در صنعـت بانکـداري ايـران مشـاهده 
بـاال  از:  عبارتنـد  آنهـا  مهم تريـن  کـه  مي شـود 
پاييـن  بـودن  غيرجـاري،  مطالبـات  نسـبت   بـودن 
نسـبت کفايـت سـرمايه و تعـدد بيش از حد شـعب 
بانک هـا. صورت هـاي مالـي بانک هـا بايـد براسـاس 
   IFRSبين المللـي اسـتانداردهاي گزارشـگري مالـي 
 شـفاف  و در ايـن راسـتا دوره هاي آموزشـي متعددي 

در دنيـا برگـزار شـود . 

مديرعامل بانک پارسيان  
کورش پرويزيان

بيمۀ آرمان زندگی
بروز پيشامدهاى ناگوار در زندگى روزمره اجتناب ناپذير است و تأثيرات ناخوشايندى 

به دنبال دارد. 
شـرکت بيمـۀ آرمـان بـا هـدِف تأمين آرامـش ايرانيـان، فرصت هـاى مناسـبى براى 
کاهـش دغدغـه هـاى آينـده فراهم کـرده اسـت؛ از جملۀ ايـن فرصت هـا، ارائۀ بيمۀ 
عمـر و سـرمايه گـذارى در قالـب "بيمـۀ آرمان زندگى" اسـت که ويژگى هـا و مزاياى 

آن به اين شـرح اسـت:

  مزايای بيمه ای: 
* سرمايه بيمۀ فوت: مجموع سرمايۀ فوت بيمه نامه و اندوخته سرمايه گذارى تشکيل 

شده تا زمان فوت

 ( قابل پرداخت تا 40 برابر حق بيمه)  
* سرمايه  فوت در اثر حادثه ( پرداخت تا سه برابر سرمايۀ فوت به هر علت) 

* نقص عضو ناشى از حادثه ( پرداخت حداکثر تا يک برابر سرمايۀ  فوت) 
* معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت ازکارافتادگى کامل و دائم (پرداخت حق 

بيمه هر سال بجاى بيمه گذار تا 20 سال)
* پرداخت مستمرى در صورت ازکارافتادگى کامل و دائم تا سه برابر آخرين حق بيمۀ 

پرداختى به بيمه گذار تا 20 سال
* پرداخت سرمايه پوشش امراض خاص به ميزان 50 درصد سرمايۀ فوت؛ براى هر 

بيمارى اين پوشش حداکثر به ميزان 500 ميليون ريال است 
* هزينه هاى پزشکى ناشى از حادثه ( به ميزان 10درصد سرمايۀ فوت) 

 مزايای سرمايه گذاری: 
*پرداخت سود حاصل از مشارکت در منافع عاوه بر سود تضمين شده در قرارداد (ميانگين 

سود قطعى تخصيص يافته به اندوخته بيمه نامه هاى عمر و سرمايه گذارى طى 3 سال 
گذشته22.7 درصد بوده که به حساب اندوخته بيمه نامه ها واريز شده است)

* امکان دريافت وام از محل اندوخته بدون ضامن
*امکان برداشت از اندوخته تا ميزان 90 درصد اندوخته از پايان سال دوم  
* امکان بازخريد بيمه نامه برابر اندوختۀ بيمه نامه و بر اساس سود قطعى  

* معافيت مالياتى اندوخته و سرمايه فوت بيمه زندگى
* عدم وجود محدوديت سنى ( از بدو تولد تا سن 75 سالگى) 

* انعطاف پذيرى و امکان تغيير شرايط بيمه نامه در ابتداى هر سال بيمه اى
بيمه  حق  پرداخت  بدون  اى  بيمه  هاى  پوشش  از  خانواده  اعضاى  مندى  بهره   *

اضافى(بيمه نامه طرح مشترک)
* امکان نگهدارى سپرده در بيمه نامه عاوه بر حق بيمه و  بهره مندى از منافع سرمايه گذارى آن
*پرداخت سود  روزشمار در صورت واريز حق بيمه زودتر از تاريخ سررسيد پرداخت 

ترقي اقتصادي : دکتر مجيد قاسمي مديرعامل بانک پاسارگاد، موفق به دريافت نشان عالي لياقت و مديريت نوآورانه  
  Grand Officerاتحاديه اروپا، از سوي سازمان جهاني مديريت اينوا (INNOVA)  ، به دليل پياده سازي الگوهاي کان 
مديريت نوآورانه شد .  اين نشان به دليل فعاليت هاي نوآورانه و تحسين برانگيز بانک پاسارگاد در حوزه هاي مختلف، به 
مديرعامل بانک پاسارگاد اعطا شد. بر اساس اعام اين سازمان، فعاليت هاي نوآورانه بانک پاسارگاد، يکي از نقاط تمايز اين 
بانک با ساير بانک هاي داخلي و حتي در خاورميانه است. پيشتازي بانک پاسارگاد در حوزه تکريم مشتري، يکي از نقاط 
قوت اين بانک است. به طوريکه مي توان گفت بانک پاسارگاد از اولين بانک هايي بوده است که رفتار محترمانه و تکريم 
مشتري را در سيستم بانکي کشور عرضه کرده است و پس از آن شاهد بوديم که ساير بانک ها نيز از آن الگوبرداري 

کردند. در حقيقت اين بانک به نوعي فرهنگ بانکداري را در کشور تغيير داد . 

 پرداختتسهيالتاشتغالزائيتوسطپستبانک
ترقي اقتصادي : مديرعامل پست بانک ايران گفت: پست بانک ايران در سال گذشته بيش از 10 هزار ميليارد ريال 
تسهيات در راستاي اشتغالزائي،  حمايت از طرح هاي توسعه روستائي و کاهش شکاف اقتصادي بين شهرها و روستاها 
پرداخت کرده است.خسرو فرحي در چهارمين همايش سراسري مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات، سازمان ها 
و شرکت هاي وابسته به رشد سرمايه گذاري ها اشاره کرد و افزود:  کاهش شاخص هاي کان اقتصادي از منظر کنترل و 
کاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سود بانکي در نظام بانکي و کاهش مطالبات غير جاري 
بانک ها با جهت گيري اصولي  در نظام بانکي مبتني بر ارزيابي هاي اعتباري که در آن نسبت ها از 18درصد به 12 درصد 
کاهش يافته و پيشي گرفتن صادرات غيرنفتي بر واردات کشور از شاخص هاي اصلي در محيط کسب و کار است که 

امکان بسط سرمايه گذاري ها و هم افزائي ها را بدنبال دارد . 

 »عظيمي«سرپرستروابطعموميبانکشهرشد
ترقي اقتصادي : طي حکمي از سوي مديرعامل بانک شهر، سرپرست مرکز ارتباطات و روابط عمومي اين بانک 
منصوب و معرفي شد.با حکمي از سوي دکتر حسين محمد پورزرندي، حميد رضا عظيمي به عنوان سرپرست جديد 

اين مرکز منصوب شد . 

  تدوينوتبيينچشماندازثامندربازاررقابتبانکي
ترقي اقتصادي : جلسه شوراي راهبردي موسسه اعتباري ثامن باهدف بررسي اقدامات و برنامه هاي انجام شده، تدوين 
و تبيين چشم انداز ثامن در بازار رقابت بانکي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال،به رياست مديرعامل موسسه 
اعتباري ثامن برگزار شد.محمدابراهيم پورزرندي در اين جلسه بابيان استراتژي ثامن گفت: برنامه راهبردي ثامن از 
بين بردن فاصله موجود با بانک ها و ساير رقبا در فضاي رقابتي حاکم با توانمندسازي، هم افزايي، ارتقا توان سازماني و 

استفاده از توان تخصصي نيروهاي جوان موسسه است . 

 راهاندازيسرويسپرداخت»خيرينسالمتدربانکانصار«

ترقي اقتصادي : سرويس پرداخت »خيرين سامت« بر روي درگاه هاي بانک انصار راه اندازي شد.به منظور تسهيل 
در جمع آوري وجوه خيرين و مشارکت در امور عام المنفعه و همچنين در راستاي اهداف ارزشي و معنوي بانک انصار 
که در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي صورت مي گيرد، سرويس پرداخت »خيرين سامت« بر روي کليه درگاه هاي 

بانک انصار راه اندازي شد . 
مشتريانبايدبهترينخدماتبانکيرادريافتکنند    

ترقي اقتصادي :مديرعامل بانک ايران زمين، ارايه خدمات متمايز و خوب به مشتريان را دستور کار اين بانک 
دانست و گفت: بهترين خدمات مورد نياز مشتريان بانکي بايد در اختيار آنها قرار گيرد.عبدالمجيد پورسعيد در مراسم 
قرعه کشي جشنواره مشتريان ايران زمين گفت: برگزاري جشنواره مشتريان بانک ايران زمين به منزله قدرداني از 
همکاري مردم است؛ اين در شرايطي است که در بانک ايران زمين، اين موضوع نهادينه شده که تمامي برنامه ريزي ها 

و عملکردهاي مديران و کارکنان، به منظور ارايه خدمات متمايز و خوب به مشتريان باشد . 

اخبار کوتاه
اعطاينشانعاليلياقتبهمديرعاملبانکپاسارگاد

جايگزينيقيمتگذاريشناوربجاينرخگذاريدستوري

ضرورت هاي بازار ارز در سال 96 
به  که  معتقدند  اقتصادي  :کارشناسان  اقتصادي  ترقي    
منظور مديريت بازار ارز، مي بايست روش نرخ گذاري دستوري 
کنار گذاشته شده و به جاي آن قيمت گذاري شناور با روش 

علمي جايگزين شود . 
برخي از کارشناسان در خصوص پيش بيني و اقدامات الزم 

در بازار ارز طي سال 96 نظرات خود را مطرح کردند . 
مهدي پازوکي: برنامه ريزي در بازار ارز بايد به نحوي باشد 
که قيمت گذاري ارز بر اساس اختاف تورم داخلي و ميانگين 

جهاني باشد، تا ثبات اقتصادي در اين بازار ملموس شود . 
علي رحماني: در سال جاري دالر باز در مسير صعودي قرار 
موضوع  اين  و  رسد  مي  تومان  تا سقف 4500  و  گيرد  مي 
براي حمايت از توليد که شعار سال هم هست، الزم و ضروري 

است . 
مهدي تقوي: باال ماندن قيمت دالر بعد از افزايش توليد و 
دولت  تمايل خودخواسته  و جز  ندارد  توجيهي  نفت  فروش 
است، به نظر مي رسد به منظور حفظ دستاوردهاي چندسال 

قبل دولت يازدهم در خصوص مهار تورم، شايسته است قيمت 
دالر هم در مسير کاهشي کنترل شود . 

تيمور رحماني: ادامه سياست کنترل قيمت دالر و تزريق آن 
به بازار به مصلحت نيست و ادامه اين روند مي تواند به دورقمي 

شدن مجدد تورم منجر گردد . 
ابراهيم رزاقي: در چندسال گذشته طبقه اي از اشرافيت در 
جامعه حاکم شده که از نوسان ارز سود مي برند، اين طبقه 
به  بايد  خواهد،  مي  را  خودش  منفعت  فقط  کاال  واردکننده 
منظور حمايت از توليد و اشتغال قيمت دالر باال برود تا ارزش 

توليد داخلي در مقابل کاالي وارداتي حفظ شود . 
که  رکود  عامل  از  غير  به  در سال جاري  محمود جام ساز: 
ارز  حوزه  بر  کمتر  داخلي  تحوالت  است،  ارز  قيمت  افزاينده 
حضور  بيروني  سياسي  عوامل  چنانچه  و  داشت  خواهد  تاثير 
داشته باشد، واکنش قيمتي ارز را خواهيم داشت. در صورتي 
که تحوالت در جهت بهبود شرايط اقتصادي - سياسي باشند، 

نرخ کاهشي خواهد بود . 

بانــک  :مديرعامــل  اقتصــادي  ترقــي 
ملــي ضمــن اينکــه از بانکهــاي دنيــا تقاضــا 
ــي  ــا بانکهــاي ايران ــه همــکاري ب کــرد کــه ب
ــايل  ــه دور از مس ــه اي و ب ــورت حرف ــه ص ب
سياســي نــگاه کننــد، گفــت: بــه بانــک هــاي 

ــند .  ــته باش ــان داش ــي اطمين ايران
ميزگــرد  در  زاده  حســين  محمدرضــا 
ــت بانکــي  ــت صنع تخصصــي بررســي وضعي
چهارميــن  در  حاضــر  حــال  در  ايــران 
ــا  ــران - اروپ ــاري اي ــي و تج ــش بانک هماي
ــران دو اتحاديــه مســتقل  گفــت: بانکهــاي اي
هماهنگــي  شــوراي  يکــي  کــه  دارنــد 
ــک  ــون بان ــري کان ــي و ديگ ــاي دولت بانکه
ــا ســه  هــاي خصوصــي اســت کــه هــر دو ي
مــاه يکبــار هــر دو جلســات مشــترکي دارنــد 
و تبــادل نظــر مــي کننــد و رقابــت تنگاتنــگ 
دارنــد کــه هميــن موضــوع عامــل پويايــي و 
ترقــي خدمــات رســاني نظــام بانکــي اســت . 
ــي  ــک مل ــزود: بان ــي اف ــک مل ــل بان مديرعام

ايــران 90 ســال ســابقه دارد و بيشــترين 
واحدهــاي خــارج از کشــور نظــام بانکــي 
بــراي ايــن بانــک اســت و از ديربــاز بــا 
ــاط دارد.  ــذاران ارتب ــرمايه گ ــان و س اروپايي
ــان دو  ــي م ــات بانک ــم ارتباط ــل از تحري قب
ــز را  ــه چي ــا هم ــم ه ــا تحري ــود ام ــه ب جانب
ــي و  ــب ماندگ ــث عق ــت و باع ــم ريخ ــر ه ب
قطــع شــدن ارتباطــات شــد و فعاليــت هــا به 

داخــل محــدود شــد . 
ــته  ــراي برداش ــه ب ــه اينک ــاره ب ــا اش وي ب
شــدن تحريــم هــا زحمــات زيــادي کشــيده 
شــد، افــزود: 10 ســال تحريــم بوديــم و 
ــن  ــان قواني ــاي جه ــک ه ــدت بان ــن م در اي
متعــددي برپــا کردنــد و مبــارزه بــا تروريســم 
ــام  ــد انج ــاي جدي ــيوه ه ــا ش ــويي ب و پولش
شــد و نــرم افزارهــاي هوشــمند بــر پــا 
کردنــد و حــال بعــد از 10 ســال کــه آمديــم 
ــه  ــا فاصل ــا آنه ــه ب ــم ک ــي بيني ــم م کار کني
ــه  ــا ب ــديم ت ــه کار ش ــت ب ــا دس ــم ام داري

ــيم .  ــا برس ــتاندارهاي روز دني اس
ــاي  ــک هـ ــي بانـ ــوراي هماهنگـ ــس شـ رييـ
دولتـــي بـــا اشـــاره بـــه اينکـــه فاصلـــه بـــا 
ـــود  ـــاد ب ـــي زي ـــن الملل اســـتانداردهاي بانکـــي بي
و بنابرايـــن بانکهـــاي کشـــورمان استانداردســـازي 
ــارزه  ــق و مبـ ــي را در تطبيـ ــد و قوانينـ کردنـ
ـــرد:  ـــح ک ـــد، تصري ـــاد کردن ـــويي ايج ـــا پولش ب
در بانـــک ملـــي هـــم ايـــن اتفاقـــات افتـــاد 
کـــه  و دســـتورالعمل هايي صـــادر شـــده 

ــرد .  ــورت گيـ ــازي صـ استانداردسـ

ــه و  ــورت گرفت ــاي ص ــايش ه ــه گش وي ب
ــا  ــک ه ــا بان ــزاري ب ــط کارگ ــراري رواب برق
اشــاره کــرد و گفــت: گرچــه بــه نقطــه ايــده 
آل قبــل از تحريــم نرســيديم ولــي گام هايــي 
برداشــته شــد. البتــه برخــي از بانکهــا بــه اين 
مســايل بــه صــورت سياســي نــگاه مي کننــد 
و شــايد بــه دليــل فشــارهاي دولــت آمريــکا 
ــي کار  ــا بانکهــاي ايران حاضــر نمــي شــوند ب
کننــد. امــا مــا بــه دنبــال فعاليــت حرفــه اي 

ــدور از مســايل سياســي هســتيم .  ب

مديرعاملبانکمليايرانخطاببهبانکدارانبينالمللي
بهبانکهايايرانياعتمادکنيد
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سهمصفرمعدندررشد11/6درصدياقتصاد

فريز رشد معدن و ساختمان در سال 95 

صنعت
تجارت
و 7

یادداشت

ترقي اقتصادي: وضعيت رشد توليد ناخالص داخلي کشور 
در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد که به رغم نرخ 
11.6 درصدي رشد اقتصادي با احتساب نفت و نرخ رشد 
1.9 درصدي بدون نفت طي 9ماهه سال گذشته، همچنان 

نرخ رشد در 2 گروه معادن و ساختمان منفي بوده است . 
آخرين آمار رسمي بانک مرکزي از وضعيت بخش معدن 
حاکي است که نرخ رشد اين بخش طي 9ماهه سال95 
منفي 0.2درصد  به  و  بوده  صفر  خط  زير  همچنان  نيز 
رسيده است. نرخ رشد بخش معدن طي سال94 نيز منفي 
10.5درصد بود. نرخ رشد منفي بخش معدن در حالي است 
که قدير قيافه، رئيس انجمن سنگ آهن ايران از تعطيلي 
80درصد معادن سنگ آهن طي 3سال گذشته متاثر از 
ريزش قيمت ها  در بازار جهاني خبرداده بود اما مسئوالن 
وزارت صنعت، اشتباهات آماري را منشأ رشد منفي بخش 

معدن مي دانند . 
نوسان قيمت جهاني مواد معدني، خام فروشي، کاهش قدرت 
رقابت پذيري مواد معدني به دليل نوسان نرخ ارز، تنگناهاي 
صادرات و انجام مبادالت تجاري و نبود حمايت الزم و کافي 
دولت از فعاالن بخش معدن، موجب شده تا باز هم رشد 

بخش  معدن منفي باشد . 
بررسي نرخ رشد گروه صنايع و معادن در گذشته نشان 

مي دهد که نرخ رشد اين گروه طي فصل نخست سال 
گذشته منفي 4.9، فصل دوم 3.1، فصل سوم 2.4 و 9ماهه 
سال گذشته 0.3درصد بوده که بيشترين تأثير منفي بر 
رشد حداقلي اين بخش مربوط به گروه معادن و ساختمان 

بوده است . 
منفي  سال94  9ماهه  طي  نيز  معدن  بخش  رشد  نرخ 
9.3درصد و در پايان همان سال منفي 10.5درصدي بود. 
اين بخش در فصل اول منفي  نيز نرخ رشد  در سال95 
7.5درصد، فصل دوم منفي 4درصد و در فصل سوم مثبت 
11.5درصد و درنهايت رشد منفي 0.2درصدي بخش معدن 

طي 9ماهه سال گذشته بوده است . 
زير  از  يکي  به عنوان  ساختمان  بخش  رشد  نرخ  بررسي 
بخش ها که تأثير مستقيمي بر رشد بخش معدن و صنايع 
معدني دارد، بيانگر وضعيت نامناسب اين بخش است. نرخ 
رشد اين بخش در فصل نخست 95 منفي 27.4درصد فصل 
دوم منفي 2درصد، فصل سوم منفي 25.4درصد و 9ماهه 

سال گذشته منفي 17.1درصد بوده است . 
   اصالح آمار رشد معدني

آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در حالي از رشد 
منفي بخش معدن طي 2سال گذشته حکايت دارد که وزير 
صنعت، معدن و تجارت اخيرا از مثبت شدن رشد توليد و 

صادرات اين بخش خبر داد. محمدرضا نعمت زاده با بيان 
اينکه بنا بر اعام بانک مرکزي نرخ رشد بخش معدن منفي 
به دليل  منفي بخش معدن  آمار  افزود:  است،  اعام شده 
بخش صورت  اين  آمار  در جمع آوري  که  بوده  اشکاالتي 
جعفر  است.  آن  اصاح  حال  در  مرکزي  بانک  و  گرفته 
سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه 
نيز اعام کرد، بانک مرکزي بر مبناي يک اشتباه سهوي 
تنها آمار توليد 14معدن بزرگ دولتي تحت نظر ايميدرو را 
مد نظر قرارداد. اين اشتباه در محاسبه نرخ رشد 3 ماه اول و 
دوم سال گذشته نيز رخ داده و نرخ رشد معدن منفي اعام 
شد اما در 3 ماه سوم سال گذشته، نرخ رشد معدن اصاح و 

11.5درصد برآورد شد . 
   معدنکاران کوچک زير فشار قيمت  جهاني

رئيس خانه معدن با اذعان به تعطيلي اغلب معادن سنگ 
کوچک و متوسط سنگ آهن طي 2سال گذشته به خبرنگار 
ما اعام کرد: کاهش قيمت جهاني سنگ آهن موجب شد تا 
بسياري از توليد کنندگان کوچک نتوانند در بازارهاي خارجي 
رقابت کنند و از چرخه توليد خارج شدند. محمد رضا بهرامن 
افزود: فشار کاهش قيمت هاي جهاني بر بخش معدن طي 
سال 94 و نيمه نخست سال95 ملموس بود اما از اواخر95 
با بهبود قيمت مواد معدني در بازارهاي جهاني، معدنکاران 

کوچک و متوسط نيز حرکت رو به جلويي داشتند . 
اين قيمت جهاني مواد معدني همواره در حال  با وجود 
نوسان است و طي 2 ماه گذشته نيز با کاهش قيمت جهاني 
سنگ آهن واحدهاي کوچک مجددا با مشکل مواجه شدند. 
به گفته وي، همچنين معادن و صنايع معدني وابسته به 
بخش ساختمان نيز به دليل رکود حاکم بر اين بخش با 
آسيب روبه رو شدند اما بخش  سنگ هاي ساختماني توانست 
با حذف عوارض صادرات اين محصوالت توسط دولت، رشد 

صادرات را شاهد باشد . 
امسال نيز دولت مي تواند با درنظر گرفتن مشوق هايي در 
بخش فرآوري مواد معدني اين رشد را تداوم بخشد. بهرامن 
افزود: بخش خاک هاي صنعتي که تأمين کننده مواداوليه 
نيازمند  و  بوده  مواجه  چالش  با  است،  سراميک  کاشي 
تک مشوق هايي براي صادرات است. بخش سيمان نيز طي 
3ماه سوم و چهارم سال گذشته به دليل بهبود بازارهاي 

صادراتي شرايط بهتري داشته است . 
رئيس خانه معدن تأکيد کرد: صادرات يکي از مسائل مهم 
بخش معدن است به نحوي که در 3 ماه سوم و چهارم با 
بهبود وضعيت قيمت جهاني مواد معدني شاهد رشد صادرات 
در بخش هايي مانند کرميت، سنگ آهن و مس بوديم که 

مي تواند در بهبود آمارهاي رشد بخش معدن مؤثر باشد . 

عرصهبرايحضورايراندربازارهاي
جهانيتنگترميشود

سرمايه  جذب  چگونگي  محور  با  سؤال هايي  به  پاسخ 
خارجي در ايران هميشه به وضعيت ارتباطات کشورمان 
با جهان خارج و کيفيت تبادالت تجاري بستگي دارد. از 
اين منظر بايد ديد که آيا زيرساخت هاي ما براي جذب 
سرمايه خارجي فراهم است؟ آيا در ايران شرايطي داريم 
که سرمايه گذار خارجي با خيال راحت از حفظ منافع، بازار 
و سرمايه اش در ايران سرمايه گذاري کند؟ پس از پاسخ به 
اين سؤال ها مي توان به اين مسئله پرداخت که وضعيت 
رقابت شرکت هاي دولتي و شبه دولتي با بخش خصوصي در 
همکاري با سرمايه گذاران خارجي چگونه است و آيا بخش 

خصوصي مي تواند در اين عرصه رقابت کند؟
خارجي  سرمايه گذار  آنکه  از  پيش  يعني  اول،  حالت  در 
را  طرفي  غيردولتي،  و  دولتي  شرکت هاي  بين  بخواهد 

همکاري انتخاب کند، از نظر حقوقي و قوانين مربوط به جذب سرمايه و فعاليت اقتصادي مسائل مختلفي در 
کشور داريم که روند جذب سرمايه را کند يا سرمايه گذار را از همکاري منصرف مي کند. گذشته از آن هنوز در 

مسائل بانکي مشکاتي داريم ازجمله اينکه  هنوز بازل 3 و 4 در بانک هاي ما اجرايي نشده است . 
در حالت دوم، يعني بدون در نظر گرفتن عدم آماده بودن زيرساخت هاي جذب سرمايه خارجي در ايران و 
فرض اينکه يک شرکت خارجي تصميم گرفته با طرف هاي ايراني کار کند، با مسائل جدي تري در داخل 
مواجه مي شويم. يک شرکت خارجي با مجموعه اي از امتيازهاي متنوع از سوي شرکت هاي دولتي مواجه 
مي شود و از سوي ديگر با شرکت هايي از بخش خصوصي ايران مواجه است که هيچ از اين امتيازها را که 
به پشتوانه سوبسيدهاي نفت و امکانات دولتي است، ندارند. ازاين جهت، بخش خصوصي شانس زيادي براي 

رقابت با شرکت هاي دولتي ندارد . 
بخش خصوصي در حال حاضر با اژدهايي مي جنگد که  دو سر دارد. يک سر آن بخش دولتي است و سر ديگر 
عدم وجود مقررات مناسب براي جذب سرمايه است. در هر کشوري که از نظر اقتصادي پيشرفت کرده يکي از 
اين سرها وجود نداشته است اما اين اژدهاي دو سر گلوي بخش خصوصي را فشار مي دهد و نمي گذارد کشور 
از ظرفيتي که اين بخش در توليد کاالي رقابت پذير، رشد اقتصادي و افزايش فرصت هاي شغلي دارد استفاده 
کند. با توجه به اين مسائل بخش خصوصي براي فعاليت تجاري در سطح جهان شانسي ندارد. تا زماني که 
دو سر اين اژدها نفس مي کشد نمي توانيم کاالي ايراني قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد کنيم و يا به ناچار 
بايد به بازارهايي مثل عراق و افغانستان که بازارهاي کمتر جذاب در سطح جهان هستند و برگشت سرمايه 

از آن با ريسک باال همراه است، اکتفا کنيم . 
چهار سال پيش رو، دوره اي بحراني براي کشورهاي مختلف از جمله ايران است. بحراني از اين منظر 
که در کشورهاي توسعه يافته جهان، دولت هاي ملي گراي اقتصادي روي کار آمدند. در کشورهايي مثل 
آمريکا، فرانسه، انگليس و احتماالً در آينده اي نزديک در آلمان، ملي گراهاي اقتصادي سکان را به دست 
گرفتند و بيش از  اينکه مثل قديم عمل به معاهدات و توافقات بين المللي را دنبال کنند، به دنبال رشد 
بيشتر اقتصاد کشورشان هستند. از اين منظر عرصه به اقتصاد ايران تنگ تر مي شود. کشورهاي پيشرفته 
با  اين دوره  اقتصادي سياست هاي تدافعي را در پيش خواهند گرفت. در  يافتن ملي گراهاي  باقدرت 
دنيايي مواجه هستيم که مرزبندي هاي شديد اقتصادي و ماليات باال براي تجارت را دنبال مي کند. اين 
مسئله باعث مي شود به اقتصادي برگرديم که در آن تنها در نفت قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را 

خواهيم داشت . 
تحوالت جهان نشان مي دهد که با شرايط سختي مواجه هستيم، بااين وجود،به نظر من، ساختن اقتصادي 
پويا و رقابت پذير با حل مسائل داخلي در کشور کليد مي خورد. با باز کردن بازار داخلي  فضا براي رقابت و 
رشد بخش خصوصي فراهم مي شود. من 70 درصد از مشکات فعلي اقتصاد ايران را داخلي مي بينيم و اگر 
بتوانيم قوانيني را اجرا کنيم که از بخش خصوصي، نوآوري، ايجاد شغل و محصول رقابتي و باکيفيت حمايت 
کند، اقتصاد رونق مي يابد. بازار 80 ميليوني داخلي ما جا براي بزرگ شدن دارد. ما تا تبديل شدن به اقتصادي 
صادرات محور راه طوالني در پيش داريم اما اگر دولت آينده قوانين را اصاح کند و دست بخش خصوصي 
را باز بگذارد، شرايط متفاوت خواهد بود. مي توان با رشد دورقمي و تورم تک رقمي مسير را ادامه داد اما اين 
بيش از هر چيز اين پويايي و رونق بستگي به عزم ملي و ثبات سياسي دارد و البته قوانين و مقررات درست 

در اقتصاد . 

ترقي اقتصادي: نتايج بررسي ها و مطالعات معاونت 
از شاخص توليد  اتاق تهران  اقتصادي  بررسي هاي 
کارگاه هاي صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتر نشان 
پايه  مبناي سال  بر  اين شاخص  نرخ  مي دهد که 
1390 در 9 ماهه نخست سال 1395 به رقم 96 
رسـيده است کـه در مقايسه با مدت مشابه سال 

1394 معادل 8.6 درصد افزايش داشته است . 
اين بررسي ها حاکي از آن است که به رغم رشد مثبت 
شاخص کل توليد صـنعتي طي مدت مورد بررسي 
هنوز سطح شاخص کل به رقم سال پايه 1390 يعني 
100 نرسيده است. طي 9ماهه نخست سال 1395 از 
بين 24 رشته فعاليت صنعتي در سطح دو رقمي کد 
آيسيک، 14 فعاليت با سهم ارزش افـزوده 81 درصد 
از کل، مشمول رشد شاخص توليد در محدوده بين 
2.8 درصد تا 37 درصد شده اند و در مقابل در همين 
بازه زماني10 فعاليت صنعتي نيز با سهم 19 درصد از 
کل ارزش افزوده با افت توليد در محدوده بين منفي 

يک درصد تا منفي 29 درصد، روبرو شده اند . 

دراين گزارش آمده است: »بين فعاليت هاي صنعتي 
با سهم باال در ارزش افزوده کل صـنعت، فعاليـت 
توليـد  صـنايع   ،23 آيسـيک  کـد  بـا  صـنعتي 
محصوالت کاني غيرفلزي (با سهم 9.5 درصدي از 
ارزش افزوده کل صنعت) که بخش عمده آن مربوط 
به توليـد سـيمان و ساير مصالح غيرفلزي ساختماني 
مي شود، طي9 ماهه 1395 با کاهش 7.4 درصدي 
همراه بود. اين گروه از فعاليـت هـاي صنعتي کشور 
به نحوي که رشد  از سال 1393 وارد رکود شده 
توليدات در 9ماهه دو سال 1393 و 1394 نيز به 
ترتيب برابر منفي 6.4 درصد و منفي 10.2 درصد 

بوده است .«
استمرار رکود سه ساله اين رشته فعاليت نيز ناشي 
از رکود بخش ساختمان و عـدم رشـد قابـل توجه 

صادرات ارزيابي شده است . 
صنعتي  توليد  شاخص  سطح  مقايسه  همچنين 
فعاليت هاي گوناگون صنعتي طي مدت مورد بررسي 
از 24  فعاليت  توليد 15  نشان مي دهد که سطح 

فعاليت صنعتي هنوز به سطح توليدات سال 1390 
نرسيده است. سـهم ايـن فعاليـت ها در ارزش افزوده 
کارگاه هاي بزرگ صنعتي معادل 39.4 درصد است. 
به عبارتي ديگـر 9 فعاليـت صـنعتي نظير فعاليت 

توليد محصوالت الستيکي و پاستيکي  بـا سـهم 61 
درصـد از ارزش افزوده صنعت موفق شده اند برتري 
با سال 1390  مقايسه  در  را  توليدات خود  سطح 

حفـظ و يـا تقويـت کنند.
 

تحليليازشاخصتوليدکارگاههايصنعتي

رونقنسبيفعاليتهايصنعتيطي9ماههسال95

رئيس اتاق مشترک ايران و سوئيس
شريف نظام مافي

فعاليت هاي گروه صنعتي ايران خودرو در سال هاي اخير هم راستا با سياست هاي 
اقتصادي ترسيم شده، نتايج ارزشمندي را عايد اقتصاد ملي کشور کرد. اين گروه 
صنعتي با بهبود فضاي کسب و کار و توسعه همکاري هاي بين الملل توانست 
زمينه دست يابي به اهداف و شاخص هاي تعيين شده صنعت خودرو کشور را 

فراهم کند .   
گروه صنعتي ايران خودرو که با روي کار آمد دولت يازدهم خودروساز شدن 
را هدف اصلي خود عنوان کرد حال بعد از گذشت کم تر از 4 سال از تغيير 
رويکردها و روش هاي مديريتي،  عاوه بر احياي خطوط توليد و بازگرداندن تعداد 
زيادي از کارگران قطعه سازي به خطوط توليد، توانست در مسير همکاري هاي 
بين الملل موفق عمل کرده و اولين محصول مشترک با خودروساز معتبر جهاني 

را روانه بازار کند . 
ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروسازي کشور که باالترين سهم را در 
ميان خودروسازان دارد، با اجراي سياست هاي درست و به موقع، خودروسازي 
کشور را احيا کرده و اين لوکوموتيو را که مدتي از ريل خارج شده بود را به مسير 

اصلي بازگرداند . 
   ارتقاي سهم بازار به بيش از 50 درصد در سال هاي 93 تا 95 ، تبديل شدن از 
حالت زياد دهي به سوددهي از سال 93، حذف کامل توليد خودروهاي با کسري 
و جلوگيري از راکد شدن سرمايه و نقدينگي، اجراي پروژه هاي بهبود با ماهيت 
کاهش و کنترل هزينه و افزايش درآمد و به بازدهي رساندن و فروش دارايي هاي 
راکد و غير اقتصادي تنها بخشي از نتايج فعاليت هاي ايران خودرو در سال هاي 

اخير و توسعه و تداوم روند رو به رشد آن است . 
روند توليد خودرو سبک در ايران خودرو

در سال 91 توليد در ايران خودرو متاثر از تحريم هاي بين المللي کاهش قابل 
توجهي يافت و تاثير تحريم ها در خطوط توليد قطعه سازان نيز نمايان شد. از  
زمان اعمال تحريم ها در سال 91 تا نيمه نخست سال 92 تيراژ توليد رو به 
کاهش نهاد و تعداد زيادي از محصوالت به صورت ناقص و با کسري قطعه در 
خيابان هاي ايران خودرو متوقف شد. ايران خودرو توانست در مدت زمان کوتاهي 

شرايط را به زمان قبل از تحريم ها بازگرداند . 
توليد در نيمه دوم سال 92 احيا شد و بسياري از کارخانه هاي قطعه سازي 
کارگران خود را بر سر کار بازگرداندند. در اين سال 365 هزار خودرو به توليد 

رسيد و بسياري از خودروهاي ناقص کف کارخانه کامل و به دست مشتريان 
رسيد. با اين اقدام سرمايه هنگفتي از ايران خودرو که به صورت راکد درآمده 
بود به چرخه توليد بازگشت. از ابتداي سال 93 نيز با تامين به موقع، ديگر هيچ 
خودروي ناقصي از خط توليد عبور نکرد و ايران خودرو توانست در اين سال 
601 هزار دستگاه خودرو را توليد و روانه بازار کند. روند افزايش توليد در ايران 
خودرو به همراه اجراي پروژه هاي افزايش و بهبود کيفيت محصوالت همچنان 
ادامه يافت و در سال گذشته نيز اين شرکت توانست با توليد 625 هزار دستگاه 
انواع خودرو سواري و وانت سهم بيش از 50 درصدي خود در بازار را حفظ کند . 

توسعه محصوالت
ايران خودرو در سال هاي اخير در زمينه توسعه محصوالت و مديريت بازار 
فعاليت هاي زيادي را انجام داده است. اين شرکت در صدد بوده تا با تنوع بخشي 
به سبد محصوالت در بخش هاي مختلف ابعادي و قيمتي بازار به سايق متنوع 
مشتريان پاسخ دهد. اين امر با راه اندازي مجدد مرکز طراحي و توسعه محصول 
و تسريع در توسعه پروژه هاي محصولي محقق شده است. توسعه پروژه هاي 
پلتفرم و قواي محرکه نيز بخش ديگري از اقدامات اين بخش محسوب مي شود . 

همکاري هاي بين الملل
توسعه مدل همکاري مولتي برند و تغيير راهبردي سهم شرکاي خارجي در 
محصوالت و افزايش توان چانه زني در نحوه همکاي ها با تاکيد و صادرات و 
باالنس ارزي بخشي از تاش هاي ايران خودرو در همکاري با شرکت هاي 

خارجي است . 
ايران خودرو در همکاري هاي جديد خود با خودروسازان خارجي بر سرمايه 
گذاري طرف خارجي در خطوط توليد تاکيد کرده و صادرات 30 درصدي 
توليدات مشترک را به عنوان سرفصل مهم قراردادها مد نظر قرار داده است. 
سرمايه گذاري طرف خارجي در کل زنجيره ارزش از تحقيق و توسعه تا خدمات 

پس از فروش را شامل مي شود . 
ايران خودرو توانسته اولين ثمره برجام در صنعت را به نام خود کند و با اجرايي 
کردن قرارداد خود با شرکت پژو اولين و مهم ترين گام در مسير خودروساز 

شدن را بردارد . 
دور تازه همکاري ايران خودرو با پژو فرانسه با تاسيس شرکت مشترک ايکاپ آغاز 
شد. مدل همکاري جديد اين دو شرکت به صورت سرمايه گذاري مشترک و يا 

همان جوينت ونچر است. ايران خودرو و پژو به صورت 50-50 در اين شرکت 
سرمايه گذاري کرده اند که اين سرمايه گذاري شامل کل زنجيره ارزش خودرو 
شامل طراحي و توسعه محصول، تامين قطعات، توليد خودرو، فروش و بازاريابي، 
خدمات پس از فروش و صادرات است. با اجراي اين قرارداد تکنولوژي و دانش روز 
در همه حوزه ها به خودروسازي ايران منتقل مي شود. انجام تحقيقات مشترک 
در حوزه فعاليت هاي مهندسي، ارتقا و بروز آوري پلتفرمهاي مشترک و توسعه 
محصوالت جديد در اين جوينت ونچر از ديگر موارد پيش بيني شده در قرارداد 

ايران خودرو با پژو است . 
داخلي سازي محصوالت مشترک با پژو از سرفصل هاي مهم همکاري ايران 
خودرو با اين شرکت است. خودروهاي توليدي در پايان سال نخست به 40 

درصد داخلي سازي عرضه خواهند شد . 
ايران خودرو در اين قرارداد حق استفاده از پلتفرم هاي موجود و آتي در ايکاپ 
را براي توسعه محصوالت برند خود با پلتفرم پژو 208، 301 و 2008 را نيز 

کسب کرده است  . 
در فاز اول قرارداد با پژو خودروهاي پژو 2008، 301 و 208 وارد بازار خواهد 
شد. که در اولين گام خودرو 2008 توليد شده و در آستانه ورود به بازار قرار 
دارد. همچنين واردات برخي خودروهاي برند پژو که داخلي سازي آن صرفه 
اقتصادي ندارد در قالب قرارداد واردات بين ايکاپ و پژو صورت خواهد گرفت. اين 
خودروها با استفاده از ظرفيت شبکه فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو 
به فروش خواهند رسيد .  همچنين تغيير مدل همکاري و ايجاد انگيزه براي توليد 
خودروهاي تجاري و سرمايه گذاري مشترک در عرضه خودروهاي سواري با 

شرکت بنز از ديگر اقدامات ايران خودرو در عرصه مشارکت هاي خارجي است . 
شرکت سوزوکي نيز از ديگر برندهاي مطرح جهاني است که ايران خودرو براي 

توليد محصول مشترک با آن همکاري مي کند . 
در فاصله سال هاي 85 تا 95 ايران خودرو تعداد 237 هزار خودرو را به بازارهاي 
مختلف هدف صادر کرده است که از اين تعداد 104 هزار دستگاه محصول سمند 
صادر شده است. در اين بين کشور عراق مهم ترين بازار صادراتي ايران خودرو 

به شمار مي رود . 
فعاليت هاي زيست محيطي ايران خودرو

ايران خودرو براساس رسالت خود مبني بر حفاظت از محيط زيست و کاهش 

آاليندگي ها، در زمينه توسعه قواي محرکه و توليد موتور با استانداردهاي 
آاليندگي روز تاش مي کند. اين شرکت حذف موتورهاي قديمي و ارتقاي 
موتورهاي فعلي را هدف قرار داده و در صدد است تا با اجراي راهبرد توليد 
موتورهاي کم حجم، کاهش آاليندگي موتورها همراه با افزايش راندمان و 

کارايي باشد . 
سه  موتورهاي  از  استفاده  به سمت  جهان  خودرو  صنعت  ديگر  سويي  از 
ميزان  و  با مصرف سوخت  همزمان  بيشتر  قدرت  با  شارژ  توروبو  سيلندر 
آاليندگي کمتر حرکت کرده است. با اين رويکرد گروه صنعتي ايران خودرو 
و شرکت ماهله آلمان قرارداد طراحي و توليد خانواده اي از موتورهاي سه 

سيلندر را امضا کردند . 
طراحي و توليد خانواده اي از موتورهاي سه سيلندر موضوع قرارداد ايران خودرو 
و شرکت ماهله است که ارزش اين قرارداد 5 هزار ميليارد ريال برآورد شده است . 

از ايجاد رونق در صنايع وابسته تا همکاري هاي بين المللي؛

تحقق اهداف تعيين شده در ايران خودرو

شرايطارائهکارتبازرگاني
جهتصادراتکاالازمناطقآزاد

ترقي قتصادي : دفتر صادرات گمرک ايران شرايط ارائه کارت بازرگاني جهت صادرات کاال از طريق 
مناطق آزاد تجاري را اعام کرد . 

دفتر صادرات گمرک ايران به استناد نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران 
و نامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه درخصوص شرايط ارائه کارت بازرگاني و نحوه تشريفات 
امور گمرکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي اعام کرد: کاالهايي که از قلمرو گمرکي 
از کشور صادر  به خارج  از آن مناطق  و عيناً  وارد  اقتصادي  ويژه  و  آزاد تجاري - صنعتي  به مناطق 
مي شود، به استناد ماده 17 قانون مناطق آزاد تجاري- صنعتي و تبصره يک ماده هشت قانون مناطق 

ويژه اقتصادي، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود . 
بر اساس اين بخش نامه در اين شرايط الزم است صادرکننده نسبت به ارائه کارت بازرگاني اقدام کرده 

و ساير تشريفات نيز براساس مقررات صادرات، واردات و امور گمرکي انجام شود . 
مستفاد از ماده هشت قانون مناطق ويژه اقتصادي و ماده هشت آيين نامه اجرايي آن، همچنين ماده 
14قانون مناطق آزاد و بند يک اظهارنامه صادراتي نيازمند ارائه کارت بازرگاني نبوده و امکان اظهار 
محموالت صادراتي اشاره شده در سامانه جامع امور گمرکي، بدون الزام ارائه کارت بازرگاني و با اخذ 

مجوز موردي که توسط مدير گمرک مبدأ صادرات صادر خواهد شد ميسر مي شود . 

ترقي اقتصادي : نشست هم انديشي بانک و بيمه، با حضور اسماعيل دلفراز، مديرعامل بيمه سرمد، 
جمشيد جام خانه، مشاور اجرائي مدير عامل و معاون شعب و بازاريابي بانک صادرات و همچنين معاونان و 
مديران ارشد دو سازمان برگزار شد.در جريان اين نشست که با هدف توسعه همکاري هاي متقابل بانک و 
بيمه برگزار شد، فعاليت شعب بانک صادرات در زمينه صدور بيمه نامه عمر مانده بدهکار و همچنين اجراي 
تفاهم نامه طرح نسيم، مورد بررسي قرار گرفت.در اين ديدار، اسماعيل دلفراز، مديرعامل بيمه سرمد، 
با اشاره به لزوم تقويت همکاري بانک و بيمه، از تاش هاي صورت گرفته براي جذب پوتفوي بيمه اي 

مشتريان بزرگ بانک صادرات در بيمه سرمد قدرداني کرد . 
 

بيمهرازيحاميهمايشمليمديريت
درعصرديجيتال

ايستانيوز: همايش ملي »مديريت در عصر ديجيتال« با حضور پروفسور چارلز هندي، چهره جهاني علم 
مديريت براي اولين بار در ايران به منظور ارايه آخرين يافته هاي مديريتي و گرد همايي جامعه مديريت 
کشور برگزار شد.در اين همايش همچنين دکتر علينقي مشايخي موسس و استاد تمام دانشکده مديريت 
و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دکتر فريدون قاسم زاده استاد درس تجارت الکترونيک دانشگاه صنعتي 
شريف و مديرعامل شرکت افرانت و مديران شرکت هاي موفق در حوزه ديجيتال( تپسي، تخفيفان و ...) 
به سخنراني پرداختند.الزم به ذکر است فرهاد خالقي قائم مقام و سرپرست محترم بيمه رازي و بهمن 
يزدخواستي رئيس محترم هيئت مديره همراه با اعضاي هيئت مديره، مديران ستادي و مديران شعب 

تهران نيز در اين  همايش حضور مستمر به عمل رساندند . 

بهانتخابمشتريان

بيمهپارسيانمحبوبترينبرندبيمهايکشور
ترقي اقتصادي : در چهارمين جشنواره انتخاب محبوب ترين برندهاي شرکت ، بيمه پارسيان بعنوان 
محبوب ترين برند بيمه اي کشور شناخته شد.در اين جشنواره که در آن کليه گروه هاي کااليي و خدماتي 
کشور حضور داشتند شرکت ها در 147 گروه مختلف کااليي و خدماتي در معرض راي و انتخاب مشتريان 
قرار گرفتند که در ميان گروه بيمه ها بيمه پارسيان با کسب بيشترين راي از مشتريان و هم ميهنان عزيز 

در اختتاميه جشنواره تنديس محبوب ترين برند بيمه کشور را دريافت کرد .  

بيمههايُخرداولويتنخستبيمهآرمان
درسال96

ترقي اقتصادي : در نخستين جلسه شوراي مديران بيمه آرمان در سال جاري، مدير عامل اين شرکت 
از تدوين و اباغ راهبردهاي جديد براي سال 96 خبر داد.عليرضا بيانيان گفت: اين امر باعث مي شود 
تا کارکنان با احساس آرامش و اطمينان بيشتر، اهداف و مأموريت هاي شرکت را دنبال کنند و تحقق 
بخشند.مدير عامل بيمه آرمان تعامل و دوستي بين اعضاي مجموعه را براي پيشبرد امور و تحقق اهداف 
شرکت، مهم و ارزشمند دانست و گفت: با نيروهاي جوان و توانمندي که در مجموعه وجود دارد بايد 
بتوانيم عملکرد شرکت را بيش از پيش بهبود بخشيم و شرکت را به جايگاهي که شايسته آن است 
برسانيم.مديرعامل بيمه آرمان در بخش ديگري از سخنان خود، توسعه بيمه هاي ُخرد از جمله بيمه هاي 
عمر و سرمايه گذاري و بيمه هاي آتش سوزي را از اولويت هاي اين شرکت در سال جاري برشمرد و گفت: 
براي تحقق اين امر الزم است شبکه فروش و نمايندگان بيش از گذشته مورد توجه قرار بگيرند و ضمن 

تقويت و پشتيباني همه جانبه شبکه فروش، به امور و خواسته هاي آنان نيز رسيدگي شود . 
 

افزايشحقوقبازنشستگانباالترازنرختورم
ترقي اقتصادي : مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در سال 
96همچون سال هاي استقرار دولت تدبير و اميد باالتر از نرخ تورم افزايش يافته و از ارديبهشت ماه به آنان 
پرداخت مي شود.دکتر سيد تقي نوربخش طي سخناني در جمع شرکت کنندگان در اين مراسم گفت: 
حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در سال 96همچون سال هاي استقرار دولت تدبير و اميد باالتر از نرخ 
تورم افزايش يافته و از ارديبهشت ماه به آنان پرداخت مي شود.نوربخش افزود: طي سه سال گذشته و از 
زمان شروع به کار دولت يازدهم هر سال شاهد افزايش مستمري بازنشستگان بيش از نرخ تورم بوده ايم 
و با اقدامات صورت گرفته بخشي از عقب ماندگي هاي سال هاي قبل جبران شده است، اما هنوز تا رفع 

مشکات بازنشستگان و پرداخت حقوق مناسب به آنان فاصله داريم.  . 

برنامههاياصليبيمهتجارتنو،درسال96 
ترقي اقتصادي : دو برنامه اصلي و محوري بيمه تجارت نو، در سال 96 تمرکز بر بيمه عمر و انرژي و 
کنترل ريسک ها در اين دو حوزه مي باشد.محمد عباس زادگان، مدير عامل بيمه تجارت نو مهمترين 
وظيفه دولت آينده را توليد، سرمايه گذاري و اشتغال دانست و در اين خصوص بيان کرد: براي رفتن به 
سمت توليد و سرمايه گذاري به سلسله ابزارهايي نياز داريم. يکي از آن ها، موضوع »ايمني« است که 
هدف اصلي شرکت هاي بيمه مي باشد.وي تصريح کرد: ايمني و مصون نگاه داشتن سرمايه هاي واحدهاي 
توليدي و منابع انساني در برابر حادثه، يکي از مهمترين اولويت هاي حوزه بيمه است که دولت براي 
اين موضوع حتماً بايد برنامه مشخصي داشته باشد؛  زيرا در حال حاضر ميزان تلفات و مجروحان ناشي از 

عمليات رانندگي بخصوص در جاده ها موجبات نگراني همگان شده است. 

 
بيمهدانا،پيشتازصنعتبيمهدرشاخص

رشدحقبيمه
ترقي اقتصادي : رئيس هيأت مديره بيمه دانا از رشد 50 درصدي حق بيمه توليدي اين شرکت در 
سال 95 و پيشتازي اين شرکت در شاخص رشد حق بيمه در صنعت بيمه خبرداد.رضا جعفري در سي و 
پنجمين همايش سراسري مديران ستادي و اجرايي اين شرکت در تبريز با ابراز تأسف از حادثه تلخ وقوع 
سيل در استان هاي آذربايجان و کردستان، به شعار امسال »اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال« که توسط 
مقام معظم رهبري نامگذاري شده است، اشاره کرد و عنوان همايش سال جاري را متناسب با آن دانست 
و ابراز اميدواري کرد صنعت بيمه کشور به عنوان يکي از اليه هاي مهم و تأثير گذار بخش اقتصادي 
کشوربتواند گام هاي اساسي و مهمي را درجهت ارتقاء شاخص هاي کان اقتصاد مقاومتي به ويژه ارتقاء 

سطح توليد و اشتغال بردارد. 

تشکيلکميتهيادگيريدربيمهنوين
ترقي اقتصادي : معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين گفت: باهدف ايجاد و توسعه سازمان 
يادگيرنده و ساختارسازي براي نظارت و ارزشيابي آموزش، کميته يادگيري شرکت بيمه نوين تشکيل 
شده است.آرام رشيدي؛ معاون پشتيباني و امور اقتصادي بيمه نوين در جمع مديران ستادي و رؤساي 
شعب اين شرکت ضمن بيان اين مطلب افزود: به منظور پايه ريزي براي ايجاد سازماني يادگيرنده، سال 
گذشته دبيرخانه کميته  يادگيري متشکل از اعضايي از مديريت هاي پشتيباني و فني شرکت، تحت نظر 
مديرعامل محترم شرکت فعاليت خود را آغاز کرد و طي آن نيازهاي آموزشي سال 96 شناسايي و عاوه 
بر تدوين تقويم آموزشي، برنامه ريزي براي اجرا نيز در دستور کار قرار گرفته است. اين کميته عاوه بر 
تأمين آموزش کارکنان در کليه سطوح، توليد محتوا و برنامه هاي آموزشي مجازي و تهيه دستور العمل 
هاي آموزشي جهت امتيازدهي و ارتقاي کارکنان، اصاح عملکرد شغلي و بهره وري و نياز سنجي تخصص 

شغلي را در برنامه هاي آتي خود داده است . 

هديهاعيادشعبانيهبيمهکوثر
ترقي اقتصادي : شرکت بيمه کوثر به مناسبت اعياد خجسته شعبانيه اقدام به اعطاي تخفيف ويژه در بيمه 
بدنه اتومبيل کرده است.مشتريان در سراسر کشور به منظور خريد بيمه نامه بدنه اتومبيل مي توانند از تاريخ 
هشتم ارديبهشت ماه تا پنجم خردادماه با مراجعه به سرپرستي ها و نمايندگي هاي اين شرکت از تخفيف 

10درصد نقدي بيمه هاي بدنه خودرو عاوه بر تخفيف هاي رايج در شرکت هاي بيمه بهره مند شوند . 

اجرايطرحنسيمبيمهسرمد،درتمامي
شعببانکصادرات

مديرعاملصندوقضمانتصادراتايرانخبرداد:اخبار کوتاه

صدور بيمه نامه نوسانات نرخ ارز
رتبهريسکاعتباريايران2تا3است

ترقي اقتصادي : بررسي عملکرد صندوق ضمانت صادرات ايران در سال 95نشان مي دهد 
ميزان صدور بيمه نامه ها و ضمانت نامه هاي صادراتي با رشد 71درصدي نسبت به سال 94به 

يک ميليارد و 600ميليون دالر افزايش يافت  .  
  سيد کمال سيد علي رئيس هيات مديره و مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران با بيان 
مطلب فوق تصريح کرد : در سال 95ميزان بيمه نامه هاي کوتاه مدت 204ميليون دالر بود که 

نسبت به سال 94از رشد 119درصدي برخوردار گذشته است  .  
وي افزود: در سال 95در مقايسه با سال 94ارزش بيمه نامه هاي ميان و بلند مدت صادر 
شده توسط صندوق ضمانت صادرات 696ميليون دالر بود که رشد 470درصدي  را تجربه 

کرده است .  
وي در خصوص ضمانت نامه هاي اعتباري و بانکي گفت : در سال گذشته 700ميليون دالر 
ضمانت نامه صادر شده است که در مجموع پوشش ريسک سال 95 نسبت به مدت مشابه 

سال94   رشد 71درصدي را داشته است  .  
رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران ، افزايش کارايي مديريت ريسک، افزايش 
دقت اعتبارسنجي و رشد وصول مطالبات را از ديگر اقدامات صورت گرفته در سال 95اعام 
کرد و در ادامه يادآور شد : خسارت پرداختي به صادر کنندگان و نظام بانکي در سال 95با 
کاهش 24درصدي نسبت به سال 94به 63ميليون دالر رسيد و ميزان وصول و بازيافت 

مطالبات با رشد 9درصدي نسبت به مدت مشابه سال 94به 24ميليون دالر افزايش يافت  .  
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران؛ طراحي محصوالت جديد و تنوع بخشي خدمات 
متناسب با نيازهاي روز صادرکنندگان  از جمله صدور بيمه نامه نوسانات نرخ ارز،  ، ضمانتنامه 
اعتباري خاص پروژه هاي صادرات محور ، ضمانتنامه ورود موقت (گمرکي)، ضمانتنامه هاي 
ارزي مورد نياز پيمانکاران (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پيش پرداخت) در مناقصات 
بين المللي خارج ازکشور، بيمه اعتبار داخلي (ويژه صادرکنندگان) و پوشش »محتواي ايراني« 
پروژه هاي صادرات محوري که با فاينانس خارجي راه اندازي ميشود از طريق بيمه مشترک 
يا بيمه اتکايي با صندوقهاي ضمانت صادرات کشورهاي سرمايه گذار را در دستور کار خود 

قرار داده است  .  
سيد علي در ادامه به زمينه سازي براي اجراي خطوط اعتبار خريدار اشاره کرد ويادآور شد 
:همکاري و هماهنگي با سازمان توسعه تجارت ايران ، بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و 

تقويت باور مديران دولتي
به بازار بيمه 

انتظاراتصنعتبيمهازرييسدولتدوازدهم

نظام بانکي براي خطو اعتباري ، شناسايي و اعتبارسنجي بانکهاي خارجي 
دريافت کننده خط اعتباري و اعام به نظام بانکي و تعيين سقف جذب اعتبار 
کشورهاي هدف صادراتي و اعام به نظام بانکي از جمله اقدامات صندوق در 

حوزه اجراي خطوط اعتباري مي باشد  .  
وي در ادامه افزود :  شناسايي و معرفي شرکتهاي معتبر در کشورهاي هدف 
صادراتي و معرفي به صادرکنندگان در دستور کار صندوق قرار گرفته است 
به طوريکه در همين راستا 200 شرکت روسي فعال در زمينه هاي مختلف 
شناسايي وبه صادر کنندگان معرفي شده است . همچنين شناسايي بازارهاي 

جديد در دستور کار قرار دارد . 
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه سخنانش به ظرفيت 
سازي جديد براي تسهيل تجارت خارجي با همکاري با موسسات همتا 
اشاره کرد ودر ادامه يادآور شد : موافقتنامه همکاري استراتژيک جديد با 
صندوقهاي ضمانت صادرات روسيه، هند، اتريش، سوئد، انگلستان، زالندنو 

در اولويت کاري ما قرار دارد  .  
به گزارش ايستانيوز ،وي در ادامه کمک به کاهش رتبه يک درجه اي ريسک 
ايران از طريق مذاکره با سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  و اتحاديه برن اشاره 
کرد و گفت : از نظر صندوق ريسک اعتباري ايران بين عدد2تا3قرار دارد که 

تاش خواهيم کردبا مذاکره با نهادهاي بين المللي  اين مساله محقق گردد  . 
به  الکترونيک  ،ارائه خدمات  رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات 
صادرکنندگان را از ديگر اقدامات اعام کرد و گفت : در همين راستا به سامانه 
اطاعاتي گمرک در قالب پنجره واحد تجاري  متصل شده ايم وخدمات 

الکترونيکي از طريق پايگاه اينترنتي را توسعه داده ايم  .  
سيد کمال سيد علي ،توسعه شبکه کارگزاري و ارتقاي بازاريابي را از موارد مهم 
در راستاي حمايت از صادر کنندگان عنوان کرد ودر ادامه گفت : در حال حاضر 
صندوق ضمانت صادرات در تمامي استاهاي کشور کارگزاري را براي معرفي 
خدمات خود به کار گرفته است   .   رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات 
: طراحي محصوالت  برنامه هاي سال 96صندوق گفت  ايران در خصوص 

جديدي همچون  بيمه نامه پوشش ريسک قراردادهاي  ليزينگ وبيمه نامه 
واخواست غير منصفانه ضمانت نامه هاي بانکي در دستور کار قرار دارد  .  

وي درادامه افزود : بررسي راهکارهاي رفع موانع صادرات منجمله افزايش طول 
دوره اعتباري تسهيات اعتبار خريدار از دو سال به پنج سال، کاهش نرخ سود 
تسهيات، کاهش حداقل محتواي ملي کاال و خدمات و اصاح و بازنگري آئين 
نامه حمايت از صادرات کاال با همکاري سازمانهاي درگير امر توسعه صادرات 
از جمله صندوق توسعه ملي، سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات 
ايران ، انعقاد قرارداد اتکايي با بيمه گران اتکايي مطرح دنيا  وصدور بيمه نامه 
کل گردش صادرات جهت پوشش صادرات شرکت بازرگاني گاز ايران از ديگر 

برنامه هاي صندوق در سال 96مي باشد  .  
پوشش  زمينه  در  همکاريها  گسترش  پايان  در  ،وي  ايستانيوز  گزارش  به 
محموله هاي شرکتهاي پتروشيمي که در سال 95 آغاز و در سال نيز ادامه 
خواهد يافت وبازبيني و بهبود الگوهاي اعتبارسنجي خارجي نيز در دستور 

کار سال 96قرار دارد  .  
   ريسک اعتباري ايران چند است؟

سيد کمال سيد علي در ادامه به کاهش رتبه يک درجه اي ريسک ايران از 
طريق مذاکره با سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و اتحاديه برن اشاره کرد و 
گفت : رتبه ريسک صادراتي ايران اکنون 6 است اما ما معتقديم که بايد به 2 تا 

3 کاهش يابد زيرا ما ديگر بدهي به ساير کشور ها نداريم
   سيدعلي در پاسخ به اين سوال که چرا رتبه ريسک تجاري ايران برخاف وعده 
داده شده به 5 کاهش نيافت، افزود: براساس قوانين بين المللي مطرح است که 
به يکباره امکان کاهش دو پله اي ريسک تجاري وجود ندارد به همين دليل در 
جلسه آخر ريسک رتبه تجاري ايران تنها يک رتبه کاهش يافت اما اميدواريم 

در جلسات بعد دوباره  رتبه ايران کاهش يابد . 
وي با تاکيد بر اينکه يکي از شروط کاهش ريسک تجاري کشورها نداشتن 
بدهي به موسسات بيمه اي است گفت: خوشبختانه تمام مشکات ما با آلمان 
(بيمه هرمس) حل شده و بدهي هاي خودر ا به باقي کشورها پرداخته کرده ايم 
اما يک بدهي صد و خرده اي ميليارد توماني خارجي توسط يک شرکت بخش 
خصوصي به ايتاليا وجود دارد که اين شرکت پرداخت بدهي خود را در اولويت 
قرار نمي دهد به همين منظور است که رتبه ريسک ايران نيز به سرعت کاهش 
نمي يابد .  مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه سخنانش به 
ظرفيت سازي جديد براي تسهيل تجارت خارجي با همکاري با موسسات 
همتا اشاره کرد ودر ادامه يادآور شد : موافقتنامه همکاري استراتژيک جديد با 
بيش از 20 صندوق ضمانت صادرات خارجي نظير روسيه، هند، اتريش، سوئد، 
انگلستان، زالندنو، آلمان، اطريش و پرتغال به امضاء رسيده است .  وي افزود: 
صادرات بايد در اولويت سيستم بانکي قرار گيرد اما سيستم بانکي ما با موضوع 
واردات خوب آشنا است و شناخت مناسبي از شرايط صادرکنندگان ندارد. تمام 
دستگاه هاي ذ يربط با موضوع صادرات براي توسعه آن از جمله گمرک بايد 

همکاريهاي بيشتري داشته باشند . 
الکترونيک  خدمات  ارائه  صادرات،  ضمانت  صندوق  مديره  هيات  رئيس 
به صادرکنندگان را از ديگر اقدامات اعام کرد و گفت : در همين راستا به 
سامانه اطاعاتي گمرک در قالب پنجره واحد تجاري متصل شده ايم وخدمات 

الکترونيکي از طريق پايگاه اينترنتي را توسعه داده ايم . 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به مشکات پيش روي تجارت 
کشور نيز گفت: سيستم بانکي براي تجارت کشور با عنوان يک مشکل وجود 
دارد و کماکان برخي از بانکها ترس از جريمه شدن آمريکا دارند وگرنه ايران 
ريسک تجاري بااليي ندارد .  وي تاکيد کرد: در صورتي که روابط کارگزاري 
ايران با ساير کشورها در دنيا افزايش پيدا کند ما نيز مي توانيم خدمات خود 
در صندوق ضمانت صادرات ايران را توسعه دهيم .  مديرعامل صندوق ضمانت 
صادرات با بيان اينکه به دليل اشکاالت روابط بانکي براي صدور ضمانت نامه نيز 
با مشکل مواجهيم گفت: امور و کارهاي پايه اي و اساسي تر براي توسعه صادرات 

بايد فراهم شود تا از طريق بانکي تمام نقل و  انتقاالت پول را داشته باشيم . 

ايستانيوز: دومين شرکت بيمه اي در کشور به لحاظ سهم بازار ، اعام کرده است که در سال 96 بالغ بر 
33هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد خواهد کرد که نسبت به سال 1395 با حق بيمه 27 هزار و 500 ميليارد 

ريالي بيش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد . 
اين حق بيمه 33 هزار ميلياردي براي بيمه آسيا،  درآمد حق بيمه  29 هزار و 240 ميلياردي در پي خواهد 
داشت که نسبت به سال  95 با درآمد 24هزار و 352 ميلياردي رشدي 20 درصدي را در پيش خواهد داشت .  
   بر اساس اين گزارش ،  شرکت بيمه آسيا  اعام کرده است که  با سرمايه 2 هزار و 300 ميليارد ريالي مبلغ 
186 ريال به طور خالص پس از کسر ماليات در سال 96 خواهد  ساخت  . اين در حالي است که در گزارش 
سال 95  اين شرکت  اعام شده بود که اين شرکت  155 ريال سود خواهد ساخت که نهايتا در گزارش 
سال 96  اين شرکت به اين نتيجه رسيد که 186 ريال سود خواهد ساخت  که تعديل 20 درصدي را در 

پي خواهد داشت . 
   بر اساس گزارش بيمه مرکزي طي 9 ماهه  منتهي به 30 اذر ماه سال 95 اعام شده است که شرکت بيمه 
آسيا با توليد  6هزار و 459 ميليارد ريال حق بيمه  و رشد 29 درصدي نسبت به سال قبل، قريب به 11 درصد 
از سهم بازار بيمه ايران را در اختيار دارد. بر اساس گزارش بيمه مرکزي ، خسارت پرداختي اين شرکت در اين 

دوره 4هزار  و 620 ميليارد ريال بوده که نسبت به سال قبل 26 درصد رشد داشته است .  
   بيمه اسيا در 9 ماهه ابتداي سال جاري بيش از 4هزار و 282 ميليارد ريال بيمه درمان، 8هزار و 284 ميليارد 
ريال بيمه شخص ثالث، 95 ميليارد ريال بيمه مسوليت و 2هزار و 131 ميليارد  ريال بيمه بدنه خودرو فروخته 
است . همچنين  اين شرکت در اين دوره بالغ بر   1 هزار و 692 ميليلرد ريال بيمه زندگي فروخته که تقريبا 

9 درصد از کل بيمه اين شرکت را تشکيل مي دهد .  

ترقي اقتصادي : رئيس کل بيمه مرکزي با تشريح شرايط اصاح صورتهاي مالي شرکتهاي 
بيمه گفت: تفکيک حسابهاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي و افشاي آن در صورت هاي مالي 

شرکتهاي بيمه در حال انجام است . 
عبدالناصر همتي گفت: اگر بخواهيم که رتبه بندي استفاده کنيم بايد از موسسات بين المللي 
که در اين رابطه قابل پذيرش هستند استفاده بکنيم، به هرحال اين شرکتها بتوانند صورتهاي 
مالي شفاف باشند که آنها بتوانند رتبه بندي کنند آي اف ار س 4 يکي از زمينه هاي انجام 

گزارشگري مالي است که مورد تائيد نهادهاي رتبه بندي بين المللي است . 
رئيس کل بيمه مرکزي افزود: تکميل و اصاح تدريجي صورت هاي مالي و الزام کفايت ذخاير 
بيمه اي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث بايد در مرحله اول انجام شود تا صنعت بيمه کشور 
بتواند همسو با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي  (IFRS) صورتهاي مالي خود را اعام 

نمايد .
   وي تصريح کرد: بر اساس تصميم دولت، شرکتهاي بيمه، بانکها و برخي شرکتهاي دولتي 
موظف هستند تا گزارشهاي مالي خود را با استانداردهاي گزارشگري مالي تطبيق دهند، بر 
اين اساس، شرکتهاي بيمه مقدمات کار را فراهم کرده اند؛ به نحوي که باتوجه به الزام قانوني 
شرکت هاي بيمه به تهيه صورتهاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي عالي بيمه، مقدمات 

الزم جهت تهيه صورتهاي مالي منطبق با استانداردهاي بين المللي انجام گرفته است . 
به گفته همتي، در اين ميان تاکيد زيادي بر تفکيک حسابهاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي 

و افشاي آن در صورت هاي مالي شرکتهاي بيمه شده که اين فرآيند در حال تکميل است . 

حقبيمهتوليديبيمهآسيادرسال96رشدميکند
جديدترينپيشبينيبيمهآسياازسودسال96

رئيسکلبيمهمرکزي:
خانهتکانيدرصورتهايماليشرکتهايبيمه

ترقي اقتصادي: صفدري با بيان اينکه در کشورهايي 
همچون مالزي، چين و کره جنوبي بازار بدهي بخشي از 
اقتصاد کشور را شامل مي شود، گفت: بازار بدهي در دنيا 
تجربه شده است و اين بازار رونق خوبي هم داشته در ايران 
نيز در سال 1394 توسط وزارت اقتصاد و دارايي اسناد 
خزانه اسامي منتشر شده است اما در هر حال بايد بگويم 

بازار بدهي در ايران مغفول مانده است. 
مجيد صفدري ، مديرعامل بيمه ما درباره انتظارات صنعت 
بيمه از رييس جمهوري آينده، اظهار کرد: صنعت بيمه 
اثرگذاري  تا  دارد  انتظار  آينده  رييس جمهوري  از  ايران 
اين صنعت را در بين مديران دولتي بسيار پيگيري کند. 
متاسفانه خيلي از مديران ما اعتقادي به بيمه ندارند و 

خودشان عمليات بيمه گري را انجام مي دهند . 

وي ادامه داد: مردم ما نياز به آگاهي و اطاع رساني در 
رييس جمهوري  که  مي خواهيم  ما  دارند.  بيمه  صنعت 
وزارتخانه ها  و  سازمان ها  ارکان،  همه  از  کشور  منتخب 
بخواهد که فرهنگ بيمه را در بين مردم گسترش دهند. 
اميدوارم رييس جمهوري آينده به کاهش حق بيمه ها که 
بخشي از آنها مربوط به بيمه گرها نيست مثل حذف ماليات 

بر ارزش افزوده کمک کند . 
بر  افزوده  ارزش  بر  ماليات  ما در مورد  بيمه  مديرعامل 
روي بيمه ها، اظهار کرد: علي رغم پيگيري هايي که رييس 
بيمه مرکزي و وزير اقتصاد انجام داده است تاکنون حذف 
ماليات بر ارزش افزوده روي بيمه ها اجرايي و عملياتي 
نشده است، اما اميدواريم به زودي با پيگيري هاي مستمر 

در مورد اين موضوع اين ماليات حذف شود . 

وي درباره  فروش بيمه عمر و سرمايه گذاري، تصريح کرد: 
در شرايط رکود هم مي شود بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري 
فروخت اما به شرط اينکه ما خود را به علم روز دنيا مجهز 
کنيم و بتوانيم با فرهنگ سازي درست مردم را تشويق 

کنيم تا از اين نوع بيمه نامه ها استفاده کنند . 
صفدري با بيان اينکه در کشورهايي همچون مالزي، چين 
و کره جنوبي بازار بدهي بخشي از اقتصاد کشور را شامل 
مي شودبه ايستانيوز گفت: بازار بدهي در دنيا تجربه شده 
است و اين بازار رونق خوبي هم داشته در ايران نيز در 
سال 1394 توسط وزارت اقتصاد و دارايي اسناد خزانه 
اسامي منتشر شده است اما در هر حال بايد بگويم بازار 
بدهي در ايران مغفول مانده است. در اقتصاد دنيا تئوري 
آربيتراژ وجود دارد که اقتصاددانان اين کشور تئوري را 
به سمت بازار بدهي برده اند. هميشه در کشور ما چالش 
نرخ بهره بانکي وجود داشته به طوري که در دولت نهم 
و دهم هميشه نرخ بهره بانکي کمتر از نرخ واقعي تورم 
بود. مثا نرخ بهره بانکي 25 درصد و نرخ تورم حدود 
40درصد بود که اين موضوع براي اقتصاد کشور چندان 

خوشايند نيست   . 
وي ادامه به ايستانيوزگفت: بازار بدهي مي تواند جلوي رانت 
اقتصادي را بگيرد. بازار بدهي در دنيا سهم باالي 50 درصد 
دارد اما در کشور ما سهم اين بازار بسيار کم است در 
صورتي که با توجه به مکانيسمي که اين بازار دارد مي تواند 

منابع مالي مناسبي را براي کشور مهيا کند . 
اوراق خزانه اسامي منتشر  تاکيد کرد: وقتي  صفدري 
مي شود بايد سود آنرا عرضه و تقاضا مشخص کند. در همه 
دنيا عرضه و تقاضا نرخ سود بانکي را مشخص مي کند. مثا 
در کشور ژاپن نرخ سود بانکي به صفر درصد رسيده است 
اما نرخ سود بانکي در کشور ما دستوري است که متاسفانه 
نبايد اين طور باشد .  وي توضيح داد: ما مي توانيم ريسک 
شرکت هاي بيمه را در قالب اوراق بهادار به بورس ببريم و 
اين موضوع را به مردم اطاع رساني کنيم تا آنها بتوانند اين 
اوراق بهادار را خريداري کنند. اين علم روز دنياست هرچند 

که نقاط ضعفي هم دارد . 

شرکت هاي  وجود  عدم  درباره  ما  بيمه  مديرعامل 
رتبه بنصدي اعتباري نيز گفت: متاسفانه نبود شرکت هاي 
رتبه بندي اعتباري بين المللي در کشور ما باعث شده در 
اين خصوص ضعف داشته باشيم. يکي از داليل مطالبات 
معوق بانک ها نبود همين موسسات رتبه بندي است. ما بايد 
بدانيم که اعتبارسنجي بايد خارج از بانک ها رخ دهد و 
بانکي که مي خواهد وام بپردازد اعتبار شخص وام  گيرنده 
را از طريق موسسه رتبه بندي بين المللي بداند در نتيجه 
بازار بدهي ما نيازمند موسسه اي است که اين رتبه بندي 

اعتباري را انجام دهد . 
کرد:  اظهار  بيمه  صنعت  در  نرخ شکني ها  درباره  وي   
نرخ شکني در بيمه هاي درمان تکميلي به يکي از باياي 
صنعت بيمه تبديل شده است. اميدوارم بيمه مرکزي و 
سنديکاي صنعت بيمه بتوانند در اين زمينه حرکت هاي 

خوبي را انجام دهند . 
  IFRS صفدري درباره  لزوم تهيه صورت هاي مالي به روش
ادامه داد: اگر قرار باشد ما با بازارهاي جهاني در ارتباط 
باشيم بايد استانداردهاي بين المللي حسابداري را رعايت 
کنيم و صورت هاي مالي مان را براساس علم روز تنظيم 
کنيم. در حال حاضر در مدت دو سال اخير ما بالغ بر 
100 هيات خارجي را ديده ايم اما براي ارتباط با آنها نياز به 

صورت هاي مالي با استانداردهاي بين المللي داريم . 
وي در مورد افزايش سرمايه شرکت نيز اظهار کرد: ما 
داريم و  براي شرکت در دستور کار  افزايش سرمايه اي 
مي خواهيم در مرحله اول سرمايه را تا 150 ميليارد تومان 
که حداقل سرمايه مورد نياز شرکت هاي بيمه است افزايش 
دهيم که اين موضوع قطعي است از طرفي سهامداران و 
همکاران ما اعتقاد دارند در مرحله  بعدي ما بايد سرمايه 

خود را تا 250 ميليارد تومان باال ببريم . 
مديرعامل بيمه ما درباره جداسازي بيمه هاي عمر از 
غير عمر نيز گفت: جداسازي اين بيمه ها اجباري است 
محل  از  ثالث  بيمه نامه هاي شخص  خسارات  نبايد  و 
به  نياز  اين موضوع  اما  تامين شود،  زندگي  بيمه هاي 

قوانين و مقررات دارد . 
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گزارش
مانعتراشيبرايکسبوکارهاينوينجرماست

سبقتاستارتاپهاازسياستگذاران
نگاهي به روند تامين مالي استارتاپ ها 

رئيس شوراي رقابت از ظرفيت هاي موجود اين نهاد فرابخشي براي رفع موانع کسب و کارهاي نوين در جــهان
خبر مي دهد.

با وجود اذعان سياست گذاران بر اجتناب ناپذير بودن توسعه کسب و کارهاي نوين اينترنتي و ضرورت رفع 
موانع پيش روي متقاضيان آن، نه تنها هنوز هيچ خبري از تحقق وعده هاي دستگاه هاي دولتي، مقننه 
و قضايي براي رفع مانع تراشي و تسهيل فضاي کسب و کارهاي اينترنتي نيست، بلکه به گفته فعاالن اين 
عرصه عقل کل پنداري دستگاه هاي دولتي که دائم در حال مجوز سازي  براي اين نوع کسب و کارها 
هستند، به مانع اصلي توسعه مشاغل نوين تبديل شده است. با وجود اين، رئيس شوراي رقابت از ظرفيت 

هاي موجود اين نهاد فرابخشي براي رفع موانع کسب و کارهاي نوين خبر  مي دهد . 
پرهيز از نگاه جزيره اي، رفع سنگ اندازي اتحاديه هاي صنفي، خأل قانوني، ايجاد تشکل صنفي قدرتمند، 
مقابله با فيلترينگ سليقه اي دستگاه هاي متعدد، حل مشکات بيمه، ماليات و تامين اجتماعي، حل 
برخي مشکات براي انجام مبادالت پولي و بانکي، کاهش ريسک سرمايه گذاري، اجراي قانون کپي رايت، 
بازتر شدن فضاي توليد محتوا و... آخرين وعده هاي دستگاه هاي سياست گذاري براي صاف کردن جاده 

ناهموار توسعه کسب و کارهاي نوين است . 
گسترش روز افزون و ظرفيت هاي خالي بسيار براي توسعه اين مشاغل در کشورمان موجب شده تا دستگاه 
هاي اجرايي، مقننه و قضايي با برپايي نشست هاي مشترک وعده رفع موانع مذکور از مسير متقاضيان 
کسب و کارهاي نوين را مطرح کنند،، رويکردي که در نشست مشترک ماه هاي پاياني سال گذشته با 
بخش خصوصي، رئيس شوراي عالي فضاي مجازي، وزراي کار و ارتباطات، معاونت هاي علمي و حقوقي 
رئيس جمهور و... مدنظر قرار گرفت اما هنوز چشم انداز مثبتي براي تحقق اين وعده ها و رفع موانع وجود 
ندارد. گرچه تا کنون بيشترين حواشي کسب و کارهاي نوين مرتبط با برخي نرم افزارهاي حمل ونقل 

شهري مانند اسنپ و تپ سي بوده اما اغلب استارتاپ ها از موانع کسب و کار خود گايه دارند . 
اينکه همه مسئوالن دولتي حامي توسعه کسب و کارهاي  بيان  با  فناوري اطاعات  ارتباطات و   وزير 
اينترنتي هستند، اعام کرد: پيشرفت کار استارتاپ ها طي يک تا دو سال گذشته آنقدر سريع بوده که 

بخش هاي مختلف جامعه فرصت تطبيق با اين شرکت ها را نداشته اند . 
به  گفته محمود واعظي، با وجود اين دولت در توسعه اين کسب و کارهاي نوين، ماحظه انجام اين جراحي 
اما بدون خونريزي در فضاي کسب و کار را دارد تا نه تنها به شيوه کسب و کارهاي سنتي پدران مان خدشه 

اي وارد نشود بلکه به تدريج کسب و کارهاي سنتي به سمت مشاغل نوين و اينترنتي سوق پيدا کنند . 
با وجود اين رفع برخي موانع توسعه اين کسب و کارها (مانند فيلترينگ و. . .) نيازمند مصوبه شوراي 
عالي فضاي مجازي و برخي موارد ديگر در اختيار ساير دستگاه هاي دولتي مانند وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي (قانون کار، بيمه) وزارت اقتصاد (مميزي مالياتي) يا بانک مرکزي (رفع نقل و انتقال 

پول) است . 
 قوانين و مقررات کار، بيمه و تامين اجتماعي ازجمله موانع پيش روي توسعه کسب و کارهاي نوين است. 
در اين نشست بود که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با اذعان به اين موضوع وعده تسهيل مقررات 
و کاهش پرداخت حق بيمه براي اين کسب و کارها با بررسي نهايي اين موضوع تا دو  ماه بعد در هيأت 

وزيران را مطرح و تاکيد کرد که شکاف موجود در اين گونه قوانين و مقررات را مي داند . 
علي ربيعي با بيان اينکه بسياري از اين قوانين و مقررات مربوط به گذشته و از قافله پيشرفت کسب و 
کارهاي نوين جامانده است، افزود: نيازمند تغيير برخي مقررات حقوقي براي سازگاري با نظام تامين مالي 
کسب و کارهاي نوين و رفع دغدغه دريافت مجوز اين نوع کسب و کارها از حداقل چهارمرجع متفاوت 
هستيم. بر اين اساس بايد مجوزهاي متعدد لغو و سند توسعه فضاي کسب و کار و تجارت الکترونيک با 

نظر سنجي از فعاالن اين عرصه طي دو  ماه آينده ارائه شود . 

ترقي اقتصادي : اکثر مردم در طول زندگي خود براي پيوستن به يک استارت آپ فکر مي کنند و تقريبا 
هم همه آنها با شک و ترديدهاي طبيعي رو به رو مي شوند. مثل زماني که يک صداي بلند مي پرسد: 
»من درباره ترک شغل ثابت و پيوستن به يک استارت آپ فکر مي کنم. تو فکر مي کني من بايد اين کار 

را انجام دهم؟ «
   من بيش از 20 سال در سه شرکت استارت آپي کار کرده ام. اولين شرکت خوب بود، دومين شرکت از درون 
منفجر شد و سومين شرکت  Yelp  بود  . از در سال 2004 براي کمک به افراد در يافتن مشاغل بزرگ محلي 
تاسيس شد. مشاغلي مانند دندانپزشکان، آرايشگران و مکانيک  Yelp . همچنين يک شرکت چندمليتي 

آمريکايي است که مقر آن در سان فرانسيسکو، کاليفرنيا است .)
با توجه به موفقيت هاي Yelp  ، من گاهي مي پرسيدم: »چطور متوجه مي شوي که چه زماني براي پيوستن 

به يک کار جديد خوب است؟ «
البته من پاسخ به اين سوال را نمي دانم. اما يک بروشور از  Yelp  گرفتم و روي دو استارت آپ ديگر پياده 
کردم... و آنها سال اول را به خوبي سپري کردند. به اين ترتيب من آنجا ماندم و سال بعد هم به همين خوبي 

گذشت و االن هم همين طور . 
اکثر مردم در طول زندگي خود براي پيوستن به يک استارت آپ فکر مي کنند و تقريبا هم همه آنها با شک و 
ترديدهاي طبيعي رو به رو مي شوند. مثل زماني که يک صداي بلند مي پرسد: »من درباره ترک شغل ثابت 

و پيوستن به يک استارت آپ فکر مي کنم. تو فکر مي کني من بايد اين کار را انجام دهم؟ «
هيچ اطميناني وجود ندارد، بنابراين شما در حال انجام يک شرط بندي هستيد. اما فاکتورهايي وجود دارد 
که مي تواند شما را راهنمايي کند. راهنمايي که به شما براي تعيين مسير پيوستن به هر استارت آپي 

کمک خواهد کرد . 
من پيشنهاد مي کنم که اين 5 سوال را از خودتان بپرسيد : 

   1.   آيا توان مالي داريد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد صادق باشيد. شما بايد فرض کنيد که حقوق صاحبان سهام صفر نخواهد بود. 
همچنين شما بايد آماده زنده ماندن و سپري کردن زندگي خود براي يک دوره 3 تا 6 ماهه بدون حقوق و 

دستمزد باشيد. چرا که احتماال يک مورد اشتباهي وجود دارد که و شما آن را پرداخت نکرده ايد . 
اگر شما آماده -صرفه جويي يا کاهش هزينه هاي زندگي هستيد- اين استارت آپ به مراتب کمتر استرس 

زا خواهد بود . 
در نتيجه اگر شما در حال حاضر هزينه هاي کم، تعهد کمي در زندگي داريد ممکن است زمان خوبي براي 

امتحان کردن يک استارت آپ باشد . 
2 . آيا فکر مي کنيد  اين کسب و کار مي تواند از لحاظ مالي موفق باشد؟

راه هاي بسياري براي پاسخ به اين پرسش وجود دارد؛ سرمايه گذاران باتجربه در اين بخش از مزيت 
نسبي برخوردارند. اگر يک شرکت از قبل در حال درآمدزايي باشد و مايل باشد اين اطاعات را با شما در 
ميان بگذارد، يک عامت مثبت به شمار مي آيد. پرسش حقيقي اين است: آيا شما پس اندازتان را در اين 
کسب وکار، سرمايه گذاري مي کنيد؟ اگر پاسخ اين پرسش نه باشد، شما احتماال نمي خواهيد با ارزش سهام 

آن شرکت به شما پول پرداخت شود . 
3 . آيا شما با بنيانگذاران شرکت هم عقيده هستيد؟

شما زمان بيشتري را با مردم مي گذارند تا به خانواده و دوستانتان. همچنين مراحل بعدي شغل شما با اين 
افراد گره خورده است. بنيانگذار خوب مي تواند باعث ايجاد يک شرکت موفق شود. بنيانگذار بد هم باعث 

مي شود شرکت شکست بخورد يا اصول اخاقي شما را به خطر بيندازد . 
حتي اگر مديراجرايي شما شخص ديگري باشد، من از عمد به مديرعامل و موسس ها در اينجا اشاره کرده 

ام، چرا که آنها هنجار هاي فرهنگي يک شرکت نوپا را تعيين مي کنند . 
اگر از نظر شما، افرادي که ارشد شما هستند، خيلي ساده و سطحي هستند يا کفايت کافي ندارند، احتماال 

براي دنبال کردن دستورات روزانه آنها عصبي خواهيد شد . 
  4.  شما عالقه منديد در ماموريت باشيد يا در توليد؟

بنا به درخواست بنيانگذار شما زمان زيادي را در ساخت و ساز مي گذرانيد، مي فروشيد يا درباره توليد 
فکر مي کنيد . 

به هرحال آنها هميشه گزينه مورد عاقه شما را ندارند، اما مي توانيد به اندازه کافي عاقه مند باشيد که 
کتاب هاي مرتبط و مقاالتي درباره رقابت بخوانيد، يا با افرادي آشنا با صنعت ديدار کنيد يا در طول رفت و 

آمد خود به اين مسايل فکر کنيد . 
5 . آيا نقشي واقعي براي شما وجود دارد که ايفا کنيد؟

هرچه شما با تجربه تر (و در نتيجه گران تر) باشيد، اين سوال مهم تر مي شود. اگر بر فرض مثال، شما يک 
مدير بازاريابي باشيد که روي مديريت گروه هاي بزرگ تمرکز کرده، احتماال ايده خوبي نيست که تک روي 
کنيد. از طرف ديگر، اگر شرکت واقعا به يک مدير بازاريابي نياز داشته باشد و بودجه کافي هم براي ساخت 

يک تيم حقيقي داشته باشد، به نظر عالي مي آيد . 
اگر شما واقعا مي خواهيد يک مدافع باشيد پس بهتر است به تيمي که درک جتر(مدافع قوي امريکايي در 

بيس بال) را در خود دارند، وارد نشويد . 
اگر پاسخ شما به دو سوال منفي است، اين يک عامت قرمز است. من پيشنهاد مي کنم که شما فرار کنيد . 
يک جواب منفي هم نشان دهنده پرچم زرد است و هنوز هم جدي است. سعي کنيد آن را قبل رفتن به 

مرحله بعدي حل و فصل کنيد . 
اگر شما به همه سوال ها صادقانه بله گفتيد، اين يک تناسب اميدوارکننده است و بايد جدي در نظر بگيريد. 
اين موضوع بسيار نادر است و احتماال براي بار اول اتفاق نمي افتد. شايد بار دوم يا سوم مصاحبه شما با يک 

شرکت استارت آپي اتفاق افتد . 

فوربزمنتشرکرد

قبلازاينکهبهيکاستارتآپبپيونديد
اين5سوالراازخودتانبپرسيد

ترقي اقتصادي: يک جامعه شناس اقتصادي گفت: 
استارت آپ ها تنها در بخش هايي از اقتصاد موفق 
شدند که غول هاي اقتصادي کشور در آن بخش ها 
غائب بودند و اگر اين غيبت نبود، امکان پيشرفت 

براي استارت آپ ها وجود نداشت . 
به گزارش ترقي اقتصادي ، علي اصغر سعيدي  افزود: 
در زمينه کسب و کارهاي جديد هنوز به جايگاهي 
در  کارآمد  و  جوان  انساني  نيروي  با  متناسب  که 
درزمينه  اخيراً  هرچند  نرسيديم.  است  کشورمان 
استارت  اما  داشتيم  پيشرفت هايي  ها  آپ  استارت 
آپ ها تنها در بخش هايي از اقتصاد موفق شدند که 
غول هاي اقتصادي کشور در آن بخش ها غائب بودند 
و اگر اين غيبت نبود، امکان پيشرفت براي استارت 
آپ ها وجود نداشت. از سوي ديگر زيرساخت هاي 
الزم براي نهادينه کردن شکل جديد کارآفريني در 
کشور ما فراهم نيست و حتي اين نقص را مي توان 
در کشورهاي اروپايي که نسبت به آمريکا پيشرفت 

کمتري در کارآفريني فناورانه دارند مشاهده کرد . 
به گفته وي کشورهاي اروپايي به  عقب ماندن در 
آمريکا  اياالت متحده  به  نسبت  فناورانه  کارآفريني 
معترف اند به اين دليل که در آمريکا، نهادهاي حقوقي 
متناسب با کارآفريني فناورانه طوري شکل داده شده 
درنتيجه  آمده،  پايين  معامله  و  مبادله  هزينه  که 
افراد براي ورود به فضاي کسب وکار  ريسک پذيري 
شرکت هاي  است  Venture  Capital . و  بيشتر 
سرمايه گذاري جسورانه در حوزه کارآفرينانه ترکيبي 
از سرمايه گذاري فکري و فيزيکي است و دولت ها در 

اين زمينه کمتر سرمايه گذاري مي کنند . 
سعيدي خاطرنشان کرد: زماني که شما ايده تان را 
فاقد حضور  VC  هاست  در فضاي کسب وکاري که 
از  کم بهره  وام هاي  طريق  از  دولت ها  کنيد،  ارائه 

شما حمايت مي کنند و البته بايد با وثيقه به آن ها 
کارآفرينانه  سرمايه گذاري  در  اما  بدهيد  تضمين 
طرح ها پيش از حمايت موردبررسي قرار مي گيرند و 
مشخص مي شود که يک طرح چقدر قابليت موفقيت 
دارد و پيش بيني ميزان موفقيت آن انجام مي شود 
و احتياجي به تضمين وثيقه از سوي صاحب ايده 

نيست . 
وي با اشاره به مشکات تهيه وثيقه جهت دريافت 
تسهيات گفت: به واقع جواني که مي خواهد ايده اي 

را دست مايه کسب وکارش قرار بدهد چطور مي تواند 
براي دريافت وام وثيقه تهيه کند؟ اين مشکات اداري 
روند کارآفرينانه فناورانه را مختل مي کند و البته از 
گذشته هم همين بوده است. هميشه بانک ها به ويژه 
بانک هاي تخصصي در ايران به جز دوره کوتاهي در 
زمان مديريت آقاي خرد جو در بانک صنعت و معدن 

در توزيع تسهيات به نحو شايسته عمل نکردند . 
اين جامعه شناس اقتصادي با اشاره به راهکارهايي 
پارک هاي  گفت:   کارآفريني  مشکات  حل  براي 
علم و فناوري بخش ديگري در کارآفريني فناورانه 
از  با حمايت  ايران است که تاش شده در آن  در 
شرکت ها به ايده پردازان جوان کمک کرد. در 
اين زمينه نياز به تحقيق مستقلي داريم اما 
مي توان بر اساس برخي مشاهدات 

گفت که اين پارک ها به سرمايه فيزيکي نياز دارند و 
الزم است بانک هاي تخصصي و بنيادها و سازمان ها 
اين  فناورانه حاضر در  از شرکت هاي  براي حمايت 
پارک ها با وام هاي طويل مدت و کم بهره وارد گود 
شوند. واقعيت امر اين است که در پارک هاي علم و 
فناوري بيشتر کارهاي نمايشي انجام مي شود. تعداد 
اين پارک ها در کشور افزايش پيداکرده است اما اين 

مسئله تأثير زيادي بر اقتصاد نگذاشته است . 
پديده هاي  از  کارآفريني  مشاوران  داد:  ادامه  وي 
جديد در فضاي کسب وکار است اما سؤال جدي اين 
است که صاحبان شرکت ها و کارآفرينان بزرگ در 
ايران چقدر به دانش مشاوران کارآفريني در کشور 
متکي هستند؟ استفاده از مشاور در همه جاي دنيا 
هم  که  جسورانه  سرمايه گذاري  در  است.  معمول 
است  مطرح  فيزيکي  سرمايه  هم  و  فکري  سرمايه 
مشاوران کسب وکار حضور دارند و سابقه آن ها نشان 
مي دهد که از صاحبان کسب وکار بودند و تجربه اي 
پيش از ورود به عرصه مشاوره داشتند. کساني که 
در دانشگاه دانش کارآفريني را کسب مي کنند اين 
تجربه را ندارند درنتيجه کارآفرينان به آن ها اعتماد 
نمي کنند و اين عدم اعتماد يک کنش عقاني است. 
   Ventureدر کشورهاي آمريکايي و اروپايي کساني در
   Capitalها مشاوره مي دهند که صاحب کسب وکاري 
بودند و آن را فروخته و به نحو ديگري رها کردند. 
هيچ کسب وکار در کارآفريني فناورانه از صفر شروع 

نمي شود . 
سعيدي اعتقاد دارد: کارآفريني فناورانه با شکل گيري 
چارچوب هاي حقوقي منسجم در ايران شکل ديگري 
پيدا مي کند و فرصت جذب کارآفرينان سابق به عنوان 
مشاوران  کارآفريني در فضاي کسب وکار کشور فراهم 
مي شود. البته در مواردي چارچوب هاي حقوقي در 
ايران شکل گرفته است اما ضمانت اجرا نداشته است . 

بررسيموانعتوسعهاستارتآپهادرايران
جنـگغولهابااستارتآپها

سالم عبداله زاده
دانشجوي دکتري حسابداري

  ندا شيرازي
دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري

استارت آپ يک کمپاني نوپا است که راه حلي نوين را 
براي يک مساله ارائه مي کند؛ در حالي که تضميني 
براي موفقيت کمپاني از طريق راه حل ارائه شده وجود 

ندارد . 
ويکيپديا نيز استارت آپ را يک تجارت نوپا در قالب 
يک کمپاني، شراکت يا سازمان موقت تعريف مي کند 
که در پي ايجاد و راه اندازي يک مدل تجاري جديد در 
زمينه ي خاصي است. ويکيپديا نيز نوآوري را به عنوان 
شاخصه ي اصلي استارت آپ عنوان کرده و به اين نکته 
اشاره کرده که در باور عمومي، استارت آپ ها معموال 
ماهيتي مرتبط با فناوري دارند؛ اما اين موضوع هميشه 
اينترنتي درونمايه ي  اين دايره المعارف  صحت ندارد. 
استارت آپ را در جاه طلبي، نوآوري و تاش براي رشد 

در سطح جهاني تعريف کرده است
با توجه به چنين مواردي مي توان به روشني ديد که 
قوانين خاصي  برقراري  به  نياز  استارت آپ  تاسيس 
ندارد؛ حال آنکه درآمد، سود و تعداد کارکنان همواره در 
کمپاني هاي بزرگ تغيير کرده و دغدغه ي اين مسائل 
را نيز دارند. استارت آپ فارغ از مسائلي که کمپاني هاي 
بزرگ با آن دست به گريبان هستند، فقط در زمينه ي 
کاري خود مشغول به کار است. استارتاپ ها، معموال 
حول ايده هاي نوآورانه و خاقانه بنا مي شوند. در واقع 
فرد يا افرادي خوشفکر، با ايده هاي نو، در جستجوي 
روش هايي براي کسب درآمد از آن ايده و توليد انبوه 
محصوالت يا خدمات مبتني بر آن ايده هستند. نوآوري 
در استارتاپ ها، به شکل نوآوري در بازار يا نوآوري در 

محصوالت و خدمات خود را نشان مي دهد . 
در سال هاي  استارت آپ ها  فعاليت  و  تولد  بررسي  با 
اخير مي توان به جرات گفت که بصورت ميانگين عمر 
استارت آپ ها تقريبا سه سال است و اين کمپاني هاي 
نوپا پس از سه سال ديگر يک استارت آپ شناخته 
نمي شوند. داليل متعددي براي پايان دوران سه ساله ي 
شناخته شدن به عنوان استارت آپ مطرح است که 
از جمله ي آن مي توان به تصاحب شدن توسط ساير 
کمپاني هاي بزرگ، افزايش تعداد دفاتر به بيش از يک 
مرکز، افزايش درآمد به بيش از 20 ميليون دالر، افزايش 
تعداد کارکنان به بيش از 80 نفر و افزايش تعداد اعضاي 
اصلي به بيش از پنج نفر يا فروش سهم اعضاي اصلي 
اشاره کرد. در واقع فاکتور اصلي يک استارت آپ را بايد 
توانايي آن براي رشد بدانيم. گراهام، استارت آپ را يک 
کمپاني تعريف مي کند که ساختار آن براي رشد سريع 
معماري شده است. در واقع تمرکز براي رشد، فارغ از 
فاکتورهايي نظير جغرافيايي است که اعضاي استارت 
آپ آن را تاسيس کرده اند؛ از اين رو استارت آپ ها را 

بايد از کسب و کارهاي کوچک جدا کرد . 
در کشورمان نيز اين روزها شاهد ظهور استارت آپ هاي 
متعددي هستيم. حتي کمپاني هايي نيز وجود دارند که 
در صورت مقبول بودن طرح و آنچه که استارت آپ در 
پي رسيدن به آن است، درصدد حمايت از اين کسب 
و کار برمي  آيند. با يک گشت و گذار ساده در اينترنت 
داخلي  آپ هاي  استارت  موفق  نمونه هاي  مي توان 
راه اندازي  و  ايده  يک  توسعه ي  کرد.  مشاهده  نيز  را 
يک استارت آپ پيش از داشتن ايده و ابزار، نيازمند 

خودباوري است . 
يک ايده استارتاپي خوب چيست؟

 1   - ايده استارتاپي خوب، ايده اي است که بشود بر 
اساس آن مدل کسب و کار ساخت . 

مدل کسب و کار يعني اينکه دقيقاً معلوم باشد هزينه 
تأمين ميشود و  از کجا  نگهداري  اندازي و  راه  هاي 
درآمدهاي احتمالي از کجا و به چه شکل به دست مي 
آيند. اگر معلوم نباشد درآمد از کجا به دست خواهد 
آمد، از ابتدا ايده را شکست خورده بدانيد! البته اين 
به معني اين نيست که نمي توان به تعداد کاربر به 
عنوان يک فاکتور درآمدي نگاه نکرد. برعکس ممکن 
تعداد  استارتاپ  موفقيت يک  عامل  بزرگترين  است 
استارتاپ  که  در صورتي  ولي حتا  باشد  آن  کاربران 
باز  بدهد،  ارائه  رايگان هم  قرار است محصولي  شما 
بايد مدل درآمد مشخصي داشته باشد. به طور نمونه 
يک اپليکيشن ايراني که اقدام به انتشار آگهي افراد مي 
کند تا زماني که به يک ميليون کاربر نرسيده بود، کليه 

خدماتش رايگان بود ولي حاال آرام آرام دارد خدمات 
پولي را راه اندازي مي کند. به جرأت مي توان گفت اين 
آپ براي اين حجم کاربر و کسب درآمد از آنها، از همان 

ابتدا برنامه داشته است . 
يک ويژگي مهم ديگر مدل کسب و کار، تکرار پذير 
بودن آن است. تکرار پذير بودن يک مدل کسب و کار 
يعني بتوان آن را بارها و بارها تکرار کرد و درآمد کسب 
کرد. فرض کنيد ايده اي به ذهن شما مي رسد، آن را 
مي سازيد و يک مشتري هم براي آن پيدا مي کنيد. 
حاال آيا مي توانيد محصول را به ديگري هم بفروشيد يا 
همان يک مشتري، اولين و آخرين مشتري است؟ اگر 
اين طور است شما يک »پروژه« داريد نه يک استارتاپ . 
 2   - ايده استارتاپي خوب، ايده اي است که مشکلي از 

مشکات مشتريان را حل کند . 
بزرگترين مشکلي که خيلي ها از ايده پردازان استارتاپي 
(اغلب شکست خورده) دارند اين است که در خأل به 
ايده اي فکر مي کنند و بعد حدس مي زنند که اين 
موضوع مي تواند براي خيلي ها جذاب باشد و چون 
جذاب است براي آن پول خرج مي کنند! براي يافتن 
يک ايده استارتاپي خوب، ابتدا يک »مشکل« خوب 
پيدا کنيد! مشکلي که براي آن راه حلي داريد يا مي 
توانيد داشته باشيد! اگر پيدا کردن »مشکل خوب« 
برايتان سخت است، از خودتان و مشکات خودتان 

شروع کنيد . 
نگاهي به روند تامين مالي استارتاپ ها در جهان

استارتاپ ها به  منظور برطرف  کردن خألهاي موجود 
در اقتصاد، با ارائه راهکارهاي خاقانه يا از طريق ارائه 
زمان بر  فعاليت هاي  به منظور ساده سازي  راه حل هايي 
بهبود  يا  باالبردن  و  فناوري  از  استفاده  با  پيچيده،  و 
بهره وري، به رشد اقتصاد کمک شاياني مي کنند. اين 
راهکارها در کشورهاي در حال توسعه اي که رهبران 
آنها در تاشند تا فقر را از ميان برداشته و سرمايه اي 
خواهند  بيشتري  مراتب  به  تاثير  کنند  ايجاد  پايدار 
داشت. اگرچه در نگاه اول، اين برداشت وجود دارد که 
استارتاپ ها در کشورهاي پيشرفته و با اقتصادهايي 
خواهند  بهتري  عملکرد  دارند،  بيشتري  ثبات  که 
داشت، اما دسترسي به اينترنت يا حتي سرويس هايي 
که براي کاربران سراسر دنيا به طور يکسان ارائه شده، 
اين اختاف را تا حد زيادي برطرف کرده است. به اين 
ترتيب، خلق ايده، کارآفريني، کسب وکار نوپا يا استارتاپ، 
نقطه عطفي در دنياي اقتصاد امروزي است که پنجره 
جديدي براي کشورهاي توسعه يافته يا حتي در حال 
توسعه باز کرده تا با استفاده از آن، بتوانند درجه هاي 
باالتريي از توسعه را در حوزه اقتصاد دانش بنيان تجربه 
   EY2کنند؛ به طوري که براساس آنچه در گزارش ساالنه
 آمده سرمايه گذاري جهاني روي استارتاپ ها در دو دهه 
اخير روند روبه رشد داشته تا اينکه در سال 2015 به 
بيشترين ميزان خود يعني 148ميليارد دالر رسيده و 
بيش از هشت هزار ايده استارتاپي را مورد حمايت قرار 
داده است. همچنين تأمين مالي کسب و کارهاي نوپا 
نسبت به سال 2014 حدود 54درصد رشد کرده و اين 
در حالي است که ايده هاي بيشتري شانس نزديک شدن 

به مرحله تجاري سازي را پيدا کردند .  
جهت بررسي و عملي کردن يک ايده به مشورت و 
مشارکت افراد متخصص در رشته هاي مرتبط نياز است 
و از آنجايي که ايده هاي استارتاپي در اينترنت ايجاد 
مي شوند اصوال برنامه نويس ها، طراحان، بازارياب ها، 
مديران محصول و مشتاقان کارآفريني ايده هايشان را به 
اشتراک گذاشته، تشکيل تيم مي دهند و محصولي را 

ساخته و تجارت نوپايي را آغاز مي نمايند . 
افراد ايده هايشان را بيان مي کنند و سپس ايده برتر 
از بين انتخاب مي شود و روي عملي کردن آن کار مي 
کنند در نهايت در ساعات پاياني استارتاپي ها، ايده هايي 
که عملي شده اند بيان شده و دموي آن در صورت آماده 
شدند ارائه مي شوند، در اين قسمت داوران و سرمايه 
گذران حضور دارند و با توجه به وجود پتانسيل ايده 
براي کسب بازار، روي ايده سرمايه گذاري و ايده هاي 

برتر انتخاب مي شود . 
سرمايه گذاري جهاني در استارتاپ  

به گزارش CB Insights  ، داده هاي منتشر شده درباره 
سرمايه گذاري در مراحل مختلف استارتاپ ها حاکي از 
آن است که تا پايان سه ماهه سوم سال گذشته ميادي، 
6 هزار و 43معامله براي حمايت از ايده ها بسته شده 
است يا به عبارت ديگر، اين رقم استارتاپ هايي است که 
توانستند مراحل ابتدايي کسب و کار را سپري کرده و از 
سوي شرکت ها يا افراد سرمايه گذار جسورانه به ميزان 

79 ميليارد دالر تأمين مالي شوند . 
استارتاپ ها  از  مالي  حمايت  رشد  مثبت  روند  اين 
در سال 2014 نيز تکرار شد و تجربه موفق حمايت 
ريسک پذيري  قدرت  گذشته  سال  در  استارتاپ ها  از 
تا در اين سال سرمايه  باال برد  سرمايه گذاران را هم 
حمايتي از کسب و کارهاي نوپا 80 درصد افزايش يابد 
تا به اين ترتيب هشت هزار و 585 استارتاپ با 91.7 
ميليارد دالر سرمايه گذاري ريسک پذير توسعه يابند. 
همچنين مجموع سرمايه هاي جذب شده براي حمايت 
استارتاپ ها در اين مرحله در سال 2015 حدود 131.2 
ميليارد دالر بود که از 8 هزار و 992 استارتاپ حمايت 
مالي مي کرد، در حالي که اين نوع سرمايه گذاري تا پايان 
سه ماهه سوم سال 2016 از رقم 79 ميليارد دالر فراتر 
نرفت و انتظار نمي رود اين رقم تا پايان سال بتواند 
رکوردشکني سال 2015 را تکرار کند و به عبارت ديگر، 
سال 2015 به مثابه سال 2014 تاکنون و همچنان 

سال طايي استارتاپ ها باقي ماند . 
يک نکته قابل توجه درباره استارتاپ هاي تحت حمايت 
سرمايه گذاران ريسک پذير که توانسته به نقطه خروج 
برسند اين بوده که عمدتاً در حوزه فناوري اطاعات 
و ارتباطات است، به طوري که بررسي فصلي آنها در 
درصد  به 78  نزديک  مي دهد  نشان  اخير  سال هاي 
استارتاپ هاي موفق در اين حوزه فعاليت داشته و حدود 
نيز در حوزه سامت و 11درصد در ساير  11درصد 

حوزه ها فعال بودند . 

روند فصلي  VC  و تعداد استارتاپ ها در 
جهان2012-2016 

به نظر مي رسد زماني که صحبت از ايده، کارآفريني 
و استارتاپ مي شود ديگر ميدان رقابت به کشورهاي 
طراز اول و توسعه يافته ختم نمي شود يا به عبارت 
براي  فرصتي  ناب  و  نوين  ايده هاي  خلق  ديگر، 
کشورهاي در حال توسعه است تا بتوانند مراحل 
بعد توسعه يافتگي را که با اقتصاد فعلي نمي توانند 
با توسل به اين ايده ها اجرايي کنند. به اين ترتيب، 
شاهد  مي توان  يافته  توسعه  کشورهاي  کنار  در 
اندونزي  و  سنگاپور  مانند  نوظهوري  اقتصادهاي 
شد که حتي با بضاعت خيلي کمتر به دنبال ايجاد 
ايده هايشان  پرورش  براي  محلي  اکوسيستم هاي 
هستند تا به ترتيب با صرف سرمايه هايي به ترتيب 
859 ميليون دالري و 600 ميليون دالري در سه 
ماهه سوم سال 2016 از مزاياي ايده هاي ملي خود 

بهره مند شوند . 
افشاي ريسک هاي مرتبط با بيزينس با توجه به اثر 
آن بر تدوام فعاليت استارت آپ  در حسابداري مالي 
مهم است . همچنين ساير افشاييات کيفي يکي از 
مسايلي که استارت آپ هاي کشور با آن ها مواجه 
هستند مسايل مالياتي است . با توجه به ماهيت اين 
گونه استارت آپ ها  طبيعي است که در سال هاي 
اوليه  مبالغ زيان زيادي انباشته مي شود اما سازمان 
امورمالياتي در تاييد اين زيان ها سنگ اندازي مي 
کند در حاليکه با کمي انعطاف  نسبت به اين گونه 
واحد ها مي توان آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي 

زيادي دست يافت . 
نتيجه گيري : 

با توجه به مسائل گفته شده در نهايت ميتوان اين 
گونه نتيجه گرفت امروزه سياست گذاري هاي دولت 
ازجمله اينترنت با سرعت باال، بدون محدوديت و 
ارزان به دست مردم سبب شده تا فرصت هاي جديد 
شغلي فراهم شود و جوانان فارغ التحصيل و نخبه 
کشور جذب فعاليت هاي اقتصادي شده و با تشکيل 
بنگاه هايي زمينه کسب درآمد بيشتر را از فضايي که 
دولت يا سياست گذار در اختيار آنان قرار داده، به 

وجود آورند . 
به نظر استارت آپ  ها در ايران آينده روشني دارند 
چون پايه فعاليت آنها در ارائه خدمات است. کشور ما 
تشنه خدمات بوده و در اين زمينه جاي کار زيادي 
بخش هاي  در  خود  حضور  با  استارت آپ ها  دارد. 
مختلف خدمات سعي کرده اند تا به بخشي از نياز 
شهروندان کان شهرها پاسخ گويند. به نظر من با 
همه گير شدن استارت آپ ها به زودي مي توان نقش 
آنان را در ايجاد بازارهاي رقابتي پررنگ تر ديد و به 
عنوان يک پديده يا ابزار مناسب در سرعت بخشيدن 
به رقابتي کردن بازار کشور و شفاف شدن معامات، 

به نقش آفريني بيشتري بپردازند . 

تحلیل8

روياروييغولهاينفتي
باتوليدکنندگانشيل

يکـي از اصلـي تريـن فاکتورهايـي که ادامـه روند رشـد ذخاير 
امريـکا را بـا چالـش روبرو مي کنـد، کاهش تقاضـاي بنزين در 
دو مـاه متوالـي فوريـه و مارس اسـت کـه حکايـت از افت 2.4 
درصـدي دارد. بـر اسـاس آخريـن داده هـاي آژانس انـرژي امريـکا 14.2 ميليون بشـکه به ذخاير 
نفـت و 2.9 ميليـون بشـکه بـه ذخايـر بنزين افزوده شـده کـه بسـيار باالتر از پيش بيني هاسـت 

و ايـن امـر مـي توانـد باعث فشـار بر توليد نفت شـيل باشـد .  
قيمـت نفـت روز جمعـه بـا اندکـي رشـد همـراه شـد. بـازار نفـت خـام وسـت تگـزاس در امريکا 
البتـه در قيمـت 49 دالر و 33 سـنت در هـر بشـکه  بـا کاهـش 0.8 درصـدي قيمـت هفتگـي و 
2.7 درصـدي در مـاه بـه کار خـود پايـان داد . قيمـت پايانـي نفـت برنـت نيـز در بـازار لنـدن با 
کاهـش 0.6 درصـدي تسـبت بـه هفتـه قبـل در اين مـاه 2.2 درصد کاهـش يافت و بـه 52 دالر 
و 5 سـنت رسـيد کـه نشـان مي دهـد همچنان تاطم قيمـت با رقابـت توليدکنندگان دو سـوي 

جهان ادامـه دارد . 
يکـي از مهـم تريـن عواملـي کـه در هفتـه اخيـر از سـقوط بيشـتر بـازار جلوگيري کـرد واکنش 
ايـران، روسـيه و عربسـتان در برابـر افزايـش ذخايـر نفـت شـيل بـود. درحالـي که موسسـه بيکر 
هيـوز کـه 21 آوريـل بـا انتشـار داده هـاي مربـوط بـه گسـترش تجهيـزات نفتـي امريکا بـازار را 
شـوکه کـرد در تـازه تريـن گـزارش خـود از توسـعه تجهيـزات حفـاري در ايـاالت متحـده بـراي 
پانزدهيمـن هفتـه متوالـي خبـر داد و اعـام کـرد کـه تعـداد چـاه هـاي حفـاري شـده بـا تداوم 
گسـترش حفاري ها در 10 ماه اخير به 697 عدد رسـيده اسـت.  روسـيه روز گذشـته اعام کرد 
کـه در مقابـل رشـد بي سـابقه ذخاير توليدکنندگان شـيل بـراي حمايت از قيمت، تـا روز قبل از 
نشسـت بعـدي اوپـک در وين، توليـد خود را 300 هزار بشـکه در روز کاهش مـي دهد. همچنين 
در هميـن راسـتا، ايران سـه شـنبه گذشـته اعام کـرد براي کاهـش ذخيره شـناور در نفتکش ها 
توليـد خـود را در مـاه مـي کاهـش خواهد داد. بـه اضافه اين که خالـد الفالح وزير نفت عربسـتان 
سـعودي اواسـط هفتـه گذشـته با بيـان اينکه، يکـي از اهداف اصلـي توافق کاهش توليـد، کنترل 
موجـودي کشـورهاي صنعتـي بـوده اسـت گفت: پايـش داده ها نشـان مـي دهد موجـودي نفت 
کشـورهاي صنعتـي حتـي پـس از توافـق فريـز نفتي همچنـان باالتر از ميانگين پنج سـاله اسـت 
و بـر ايـن اسـاس توليدکننـدگان براي تمديـد اين توافـق تا پايان سـال 2017 به اجماع رسـيده 
انـد، مديـر کل اوپـک- محمـد بارکينـدو- نيـز روز پنجشـنبه اعام کرد کـه اعضاي اين سـازمان 
بـه اجمـاع بـراي تمديـد توافق بسـيار نزديک شـده انـد، اگرچـه براي تصويـب قطعـي آن بايد تا 
نشسـت بعـدي منتظر ماند. واکنش ايران و عربسـتان بعنـوان تاثيرگذارتريـن توليدکنندگان نفت 
اوپـک و متحـد قدرتمنـد آن يعني روسـيه نشـان از اراده جدي کشـورهاي صادرکننـده در حفظ 
بـازار دارد و هميـن امـر، اميدهـا را بـراي تمديـد توافـق فريز نفتي تـا پايان سـال 2017 ميادي 
در جلسـه آتـي اوپـک کـه 25 ماه مي در ويـن برگزار مي شـود افزايش داده و موجـب حمايت از 

قيمت در محدوده فعلي شـده اسـت . 
سنگيني کفه عرضه با بازگشت ليبي

داده هـاي موسسـه پلتـس در دوميـن گـزارش تحليلـي اش از بـازار نفـت حاکي از آن اسـت که 
توليـد نفـت کشـورهاي ويتنـام، مالـزي و توليدکننـدگان حـوزه مديترانـه در سـه مـاه اول سـال 
جـاري ميـادي نسـبت بـه قبـل از آن بـه شـدت کاهـش يافتـه و توليدکننـدگان خاورميانـه و 
روسـيه نيـز در سـطح توافق فريـز باقي مانده اند. بر اسـاس اين گـزارش در ميـان توليدکنندگان 
شـمال افريقـا تنهـا ليبي اسـت که با بازگشـايي خـط لوله بين دو ميـدان نفتي اصلـي غرب ليبي 
و بنـدر مديترانـه موسـوم بـه الشـراره و الفيل، توسـط شـبه نظاميان، کمتـر از يک سـوم از توليد 
از دسـت رفتـه نفـت خـود را به چرخـه توليد باز مـي گرداند و توليد خـود را از 260 هزار بشـکه 
بـه 700 هـزار بشـکه تـا آخـر هفتـه جـاري مي رسـاند. ليبـي کـه بزرگتريـن منبع تثبيت شـده 
نفـت افريقا محسـوب مي شـود، يکـي از بهتريـن کيفيت هاي نفـت را براي پااليشـگاه هاي اروپا 
داراسـت. توليـد نفـت اين کشـور در سـال 1970 به مرز 3.3 ميليون بشـکه در روز رسـيد و پس 
از آن رفتـه رفتـه از ميزانـش کاسـته شـد تـا حـدي که قبـل از تحـوالت منطقه به نصـف کاهش 
يافـت. ولـي بـا توجـه به اينکه عربسـتان جبـران کاهش توليـد ليبي را بـه عهده گرفته بـود، اين 

امـکان وجـود دارد کـه با کاهـش توليد عربسـتان ايـن افزايش تعديل شـود . 
جايگاه شيل در ميان توليدکنندگان نفت کجاست؟

حال سـوال اساسـي اين اسـت که آيـا توليدکنندگان شـيل قصد دارنـد افزايش ذخايـر را متوقف 
کننـد يـا نـه. حساسـيت موضـوع زماني مشـخص مي شـود کـه بدانيـم طبـق داده هـاي آژانس 
اطاعـات انـرژي کل توليـد نفـت در جهـان 98.3 ميليـون بشـکه در روز و کل مصـرف آن کمي 
کمتـر از 98.1 ميليـون بشـکه در روز اسـت. بر اين اسـاس برخي تحليلگران ماننـد بارت چيلتون 
رييـس سـابق کميسـيون معامـات آتي کاموديتـي اياالت متحـده  (CFTC)  عقيده دارنـد با توجه 
بـه نااطمينانـي گسـترده اي کـه بـر بـازار سـايه افکنـده امـکان نوسـان قيمـت در بلندمـدت در 
بـازه عجيـب 42 تـا 100 دالر و در کوتـاه مـدت در بـازه 48 تـا 54 دالر وجـود دارد. اراده دولـت 
جديـد ايـاالت متحـده بـراي افزايش رونق اقتصـادي، تحرک بي سـابقه اي را در بازارهـاي امريکا 
بـه وجـود آورده اسـت. بـورس نيويـورک در حـال تجربه يکـي از باالتريـن حجم معامـات تاريخ 
خـود بويـژه در حـوزه انـرژي اسـت. حجـم معامات نفت وسـت تگـزاس در ماه فوريـه 10 درصد 
رشـد کـرده و رکـورد 2.2 ميليـون قـرارداد را در يـک روز بـه ثبـت رسـانده که رقمي بي سـابقه 
اسـت. معامـات آپشـن بـازار نفـت نيـز با رسـيدن بـه ميانگين 224هـزار قـرارداد در روز، رشـد 
حيـرت انگيـز 36 درصدي را تجربه کرده اسـت. از سـوي ديگـر واردات نفت امريکا از عربسـتان- 
بزرگتريـن صادرکننـده نفـت جهـان- تـا يـک ميليـون بشـکه کاهـش يافتـه اسـت. هـم اکنـون 
توليـد نفـت خـام امريکا با 10 درصد رشـد نسـبت بـه نيمه 2016 بـه 9.3 ميليون بشـکه در روز 
رسـيده اسـت کـه با بزرگتريـن صادرکننـده اوپک يعني عربسـتان برابـري مي کند. بايـد در نظر 
داشـت کـه از سـال 2015 ميـزان توليـد روزانه شـيل از 920 هزار بشـکه در روز فراتـر نمي رفته 
اسـت. همانطـور کـه داده ها نشـان مي دهنـد، دسـتورات دولت جديـد در راسـتاي افزايش بهره 
بـرداري از منابـع نفتي داخلي و بسـتر سـازي بـراي آنچه که جهش اقتصادي ناميده شـده اسـت 
بشـدت بـر جذابيـت ايـن بـازار در امريـکا افـزوده اسـت. بـر اين اسـاس مي تـوان درک کـرد که 
چـرا توليدکننـدگان شـيل توليـد خـود را افزايش مي دهنـد. اما ادامـه اين روند در گـرو عملکرد 

دولـت و واکنش بموقع بازارهاسـت . 
عملکرد اقتصادي اياالت متحده در ماه آوريل

داده هـاي اقتصـادي امريـکا مربـوط بـه سـه ماه اول سـال 2017 ميـادي که روز جمعه منتشـر 
شـد، نشـان مـي دهـد  توليد داخلي ايـاالت متحده به پايين ترين رشـد خود در سـه سـال اخير 
رسـيده اسـت. دفتـر تحليـل اقتصـادي امريـکا روز جمعـه اعـام کـرد نرخ رشـد توليـد ناخالص 
داخلـي  (GDP)  از 2.1 درصـد در آخريـن سـه ماهـه 2016 بـه 0.7 درصـد در اوليـن سـه ماهـه 
2017رسـيده اسـت در حالـي کـه تحليلگـران رشـد 1.2 درصـدي را پيـش بينـي مـي کردنـد. 
همچنيـن شـاخص بهـاي مصـرف کننـده نيـز بـا 0.1 درصـد کاهـش نسـبت بـه پيـش بيني ها 
همـراه بـوده  و هزينـه واقعـي مصرف کنندگان تنها 0.3 درصد رشـد کرده اسـت که در مقايسـه 
بـا جهـش 3.5 درصـدي فصـل گذشـته ضعيف تريـن نتيجه از سـال 2009 محسـوب مي شـود . 

بـا ايـن حـال بـا توجـه بـه نـرخ رشـد دسـتمزدها و نزديک شـدن نرخ بيـکاري بـه پاييـن ترين 
سـطح خـود در يـک دهه گذشـته، مـي توان انتظار داشـت که در سـه ماهـه دوم آوريـل تا ژوئن 
رشـد 2.8 درصـدي بـراي اقتصـاد امريـکا محقـق شـود. بر همين اسـاس آقـاي فيشـر از مقامات 
سرشـناس فـدرال رزرو گفتـه اسـت کـه آمـار اقتصادي سـه ماهـه اول تاثيـري بر تصميـم گيري 
اعضـا در خصـوص دو بـار افزايـش نـرخ بهـره در ادامـه سـال 2017 نـدارد. بنظـر مـي رسـد که 
فـدرال رزرو بـراي کاهـش بـار تورمي از بـازار در حال رشـد کار اين تصميم را مي گيرد. موسسـه 

مـورگان اسـتنلي نيـز پيـش بينـي مـي کند نـرخ بهـره در ماه ژوئـن بار ديگـر افزايـش يابد . 
چشم انداز بازار بنزين در افق توليدکنندگان شيل

يکـي از اصلـي تريـن فاکتورهايـي کـه ادامه روند رشـد ذخايـر امريـکا را با چالش روبـرو مي کند 
کاهـش تقاضـاي بنزيـن در دو مـاه متوالـي فوريه و مارس اسـت که حکايت از افـت 2.4 درصدي 
دارد. بـر اسـاس آخريـن داده هـاي آژانـس انـرژي امريـکا 14.2 ميليـون بشـکه به ذخايـر نفت و 
2.9 ميليـون بشـکه بـه ذخايـر بنزيـن افـزوده شـده که بسـيار باالتر از پيـش بيني هاسـت و اين 
امـر مـي توانـد باعث فشـار بر توليد نفت شـيل باشـد که بـا توجه به هزينـه باالتر توليـد آن بعيد 
نيسـت. بـر هميـن اسـاس تحليلگـران بلومبـرگ بـه ايـن نتيجه رسـيده اند که بـا توجه بـه داده 
هـاي آژانـس انـرژي، جهـش توليـد بـا مـازاد عرضـه در امريکا روبـرو مـي شـود و توليدکنندگان 
کوچـک تحـت تاثيـر کاهـش قيمـت قـدرت رقابـت خود را از دسـت مـي دهنـد و از بـازار خارج 
مـي شـوند. شـرکت هـاي داچ شـيل و توتال برنامـه درازمدتـي براي افزايش سـرمايه گـذاري در 
نفـت شـيل دارنـد و احتمـاال منتظـر فرصت مناسـب بـراي اين اقدام هسـتند تـا به راحتـي بازار 

را از دسـت توليـد کنندگان کوچـک بگيرند . 
اگرچـه بـازار دچـار شـوک عرضـه شـده اسـت، ولـي در صورتـي که دولـت امريـکا بر پايـه وعده 
هايـي کـه داده اسـت در سياسـتگذاري اقتصـاد داخلـي موفق عمل کنـد، مي توان انتظار داشـت 
تقاضـاي داخلـي ايـاالت متحـده رشـد کنـد و بـازار داخلي را بـه تعـادل نزديک کند. ايـن همان 
فرصتـي اسـت کـه از سـوي سـرمايه گـذاران »شـانس 2017« ناميـده مـي شـود . مديـر فروش 
شـرکت توتـال روز شـنبه در واکنـش بـه کاهـش قيمت نفـت گفت که شـرکتش هيـچ نگراني از 
بابـت بازگشـت قيمـت هـا نـدارد و از اين بابـت کامـا اطمينـان دارد. او کاهش بهاي نفـت را در 
دو هفتـه اخيـر يـک نوسـان کوتـاه مدت دانسـت. موسسـه سـرمايه گـذاري گلدمن سـاکس نيز 
در گـزارش پيـش بينـي خـود از بـازار نفت، طـرف تقاضـا را بعنوان اصلـي ترين محرک بـازار در 
چشـم انـداز 2017 در نظـر گرفتـه و بـه رشـد آن اميـدوار اسـت. قدرت نمايـي توليـد کنندگان 
بـزرگ در جلوگيـري از سـقوط بيشـتر قيمـت نفـت تـا کنـون در جلـب اعتمـاد سـرمايه گذاران 
موفـق بـوده اسـت و اگـر شـرايط به هميـن ترتيب باشـد، قيمـت 50 دالر در بازه 48 تـا 54 دالر 
مـي توانـد همچنان چسـبندگي خـود را حفظ کند. هرچند تصميمات جلسـه بعدي اوپک بسـيار 

تاثير گذار اسـت .

انتظاريکهتوليدکنندگانوفعاالنبازارسرمايهازرئيسجمهوردوازدهمدارندیادداشت

پاکساندرانتظارافزايش50درصديسرمايه
آرامش در محيط اقتصادي

در  بورس  در  »شپاکسا«  نماد  با  پاکسان  شرکت 
نظر دارد در سال جاري سرمايه خود را 50 درصد 
سرمايه فعلي افزايش دهد و به گفته مديرعامل اين 
شرکت، اين افزايش سرمايه از محل سود انباشته 

خواهد بود . 
محمدرضا حيدري، مدير عامل شرگت پاکسان در 
گفت و گو با ترقي اقتصادي عالوه بر تشريح فعاليت 
هاي شرکت در سال مالي جاري به موضوع افزايش 
سرمايه اين شرکت اشاره داشت. وي همچنين از 
تالش هاي مجموعه براي افزايش قيمت هر سهم 
پاکسان در بازار سرمايه طي چند ماه مديريت خود 
دولت  از  توليدکنندگان  انتظارات  حيدري  گفت. 
دوازدهم را نيز بازگو کرد و مهم ترين آن را آرامش 

در محيط اقتصادي خواند.
در ادامه متن مصاحبه صميمي با مديرعامل پاکسان 

را خواهيد خواند  : 

برگزاري نمايشگاه هايي نظير صنعت شوينده چه 
تاثيري در افزايش فروش يا افزايش رقابت شرکت 

ها دارد؟
نمايشگاه ها در تمام دنيا باعث تماس با رقبا، مردم و رسانه 
ها مي شود و اين علم جديدي در بازرگاني، توزيع و فروش 
است. بيش از 100 سال است که در اروپا نمايشگاه هاي 

بزرگ و علمي برگزار مي گردد . 
در نمايشگاه اخير صنعت شوينده که به تازگي برگزار شد، 
هم شاهد موفقيت هايي بوديم و هم مسائل و مشکات را 

به عينه ديديم . 
حتي ديديم که بسياري از شرکت ها در ايران اقدام به 
کپي برداري از برندهاي معروف مي کنند و بسياري از 
برندهاي  نمونه هاي  از  برداري  بازارکپي  در  محصوالت 
معروف است .  از ديگر مزيت هاي اينگونه نمايشگاه هاي 
کارآمد و خوب اين است که ذي نفعان در اينجا به راحتي 
مي توانند يکديگر را پيدا کنند و مذاکره نمايند. حتي 
طرف هاي خارجي نيز مي توانند حضور يابند و توانمندي 
هاي داخلي را ببينند و قراردادهاي بين المللي منعقد کنند 

و بعضا صادرات صورت گيرد . 
براي سال 96 شرکت چه چشم اندازي در زمينه 

توليد و صادرات دارد؟
ما در حوزه توليد و صادرات معادل سال 95 که پيک توليد 
و صادرات پاکسان بوده در نظر گرفته ايم و اميدواريم با يک 
رشد منطقي نسبت به بودجه، سال 96 را به پايان برسانيم . 

برنامه ريزي هاي ما براساس بررسي هاي علمي و بررسي 

بازار است و اگر مشکلى هم در بخش توزيع و فروش وجود 
مجموعه  براي  خوبي  سال  قطعا  کنيم  برطرف  را  دارد 

خواهد بود . 
چه محدوديتي در حوزه توزيع و فروش وجود دارد؟

پاکسان مجموعه اي است که از ابتدا، توزيع و فروش آن 
در دست مجموعه ديگري بوده است ولي ذکر اين نکته 
ضروري است که در شرايط اقتصادي سخت و رقابتي امروز 
توجه صرف به توليد جوابگو نيست و الزم است به حوزه 
فروش توجه ويژه صورت گيرد  به عبارت ديگر اگر فروشي 
در کار نباشد توليد نيز کار بيهوده اي خواهد بود.بنابراين 
به دنبال پويا کردن اين واحد هستيم تا براساس توليدات 

مجموعه رو به جلو حرکت کند . 
در سال 95 دو اقدام اساسي از سوي پاکسان انجام 
به قراردادي و  شد يکي تبديل نيروهاي شرکتي 
اي  برنامه  چه  امسال  بود،  توليد  افزايش  ديگري 
در راستاي شعار سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و 

اشتغال« داريد؟
پاکسان  اما  است  گذاري  سرمايه  نيازمند  اشتغالي  هر 
بدون سرمايه گذاري اشتغال را ايجاد کرد و امسال هم 
به تناسب نيروهايي که در مجموعه بازنشسته مي شوند 
نيروهاي جديد جذب خواهيم کرد . همچنين بر روي 
صادرات محصوالت توليدي برنامه ريزي دقيقي صورت 

پذيرفته است .  
چه اقداماتي مي توان انجام داد تا صنعت شوينده 
پويايي بيشتري داشته باشد ؟مشکالت اين بخش 

را چه مواردي مي دانيد؟
با اجراي علمي اقتصاد مقاومتي و نه با اجراي تئوري 
و حرف زدن مي توان شاهد بهبود عملکرد و شرايط 
ريزي  برنامه  براساس  همچنين  بود.  شوينده  صنعت 
استراتژيک ، جابجايي مشاغل، پايش محيط کسب و 
کار و نظام پيشنهادات مي توان شاهد بهبود شرايط 
بود .  اين 4 محوري که اشاره کردم  به معناي واقعي 
در شرکت پاکسان اجرا و پياده سازي شده که همين 
موضوع سبب افزايش توليد، فروش و موفقيت در سال 
95 شده است. اين سياست اقتصادي در سال جاري 

هم دنبال خواهد شد.  
با توجه به رقبايي که پاکسان در بازار شوينده دارد 
چه ايده اي مي توان داشت که سهم خودتان را در 

بازار از دست ندهيد؟
پارسال توانستيم با تبليغ منطقي  15 درصد به سهم 
پاکسان در بازار اضافه کنيم از اين رو به اعتقاد من علم 
بررسي بازار و تبليغات علم پيچيده اي است که روابط 
عمومي پاکسان  با شناختي که از حوزه بازار داشت با 
برنامه ماه عسل که پرمخاطب  حضور و مشارکت در 

ترين برنامه تلويزيوني محسوب مي شد توانست نقش 
به سزايي در افزايش سهم بازار پاکسان داشته باشد . 

زيرا مخاطب واقعي محصوالت ما طبقه متوسط جامعه 
بوده و پاکسان تبديل به يک برند تاريخي براي اين قشر 
بايد پاسخ  براي ماندگاري در ذهن ها  شده است پس 

درستي به مخاطبان داده شود . 
آيا به فکر ورود به بازارهاي صادراتي جديد نيستيد؟

پاکسان در سال گذشته 30 هزار تن محصول شوينده 
صادر کرد و يک شرکت توليدکننده محصوالت صنعتي 
اگر بتواند 25 درصد از توليدات خود را صادر نمايد قطعا 

از شرکت هاي بين المللي عملکرد بهتري داشته است . 
بايد اين را بدانيم که سهم بازارهاي صادراتي حدي دارد 
بازارهاي جديد  براي کشف  برنامه  پاکسان  هرچند که 

صادرات دارد . 
پاکسان در سه ماهه نخست سال مالي شرکت چه 
ميزان از بودجه خود را محقق کرده است ؟ سال 96 
را با توجه به انتخابات رياست جمهوري، چطور سالي 

براي بازار سرمايه مي دانيد؟
بازار سرمايه با اثرات انتخابات آشنايي کامل دارد. اگر 
دولت دوازدهم تنش کمتري با دنيا داشته و تعامل 
سازنده را در افق برنامه هاي خود قرار دهد حتما 
بازار سرمايه بهتري خواهيم داشت .  پاکسان درحال 
برطرف کردن مشکلي حوزه توزيع و پخش است و 
سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال گذشته بالغ 
بر 38 درصد رشد داشتيم و اين مسئله از اهميت 
ويژه اي برخوردار است اما نسبت به بودجه حدود 

در  تاش هستيم  در  که  داريم  انحراف  درصد   20
طول سال برطرف گردد . 

خبر خوب پاکسان در سال جاري اين است که پاکسان در 
سال جاري افزايش سرمايه خواهد داشت  . 

ميزان افزايش سرمايه چقدر است؟
اين افزايش سرمايه معادل 50 درصد سرمايه فعلي شرکت 
است که از محل سود انباشته خواهد بود. ولي سهامداران 
بايد توجه داشته باشند که افزايش قيمت سهم مهم است. 
از زمان برگزاري مجمع تاکنون که حدود 2 ماه مي گذرد، 
قيمت هر سهم پاکسان 150 تا 160 تومان افزايش يافته 
است. طي چند ماهي که در اين مجموعه مشغول شده ام  
سود سهام پاکسان روند رو به رشدى را تجربه کرده است  . 
انتظار توليدکنندگان و فعاالن بازار سرمايه از رئيس 

جمهور آينده چيست؟
مهم ترين خواسته ما آرامش در محيط اقتصادي است. 

محيط اقتصادي را نبايد با تنش هاي سياسي درآميخت . 
ما با توجه به منابع زياد، نيروي کار و معادن فراوان هيچ 
ما مديريت  اساسي  و  اصلي  و مشکل  نداريم  مشکلي 
برمبناي  اقتصادي  بخش  در  مديريت  گزينش  است. 
سياسي است و اين بزرگترين لطمه را به ما زده است 
درحالي که بايد مديران را از مديران موفق بازار سرمايه 
برق   قبيل  از  توسعه  زيربناي  ما  کنند .  کشور  انتخاب 
سيمان و راه ها را دارد و تنها چيزي که ندارد تنها يک 
ارزيابي وبه کارگيري مديراني است  بانک جامع براي 
که درطول ساليان دراز درشرکتهاي مختلف  عملکرد 

موفق وسودآوري داشته اند  . 

سرمايه يکي از نهاده هاي اصلي هر فعاليت اقتصادي است 
که مي توان از آن تحت عنوان انباشت نقدينگي براي آغاز 
فعاليت و يا ادامه آن در يک بنگاه اقتصادي نام برد. در يک 
بنگاه اقتصادي، سرمايه به دو طريق تامين مي شود، يا از 
دارايي صاحبان و يا از طريق فرآيند تأمين مالي. يکي از 
دغدغه هاي هر بنگاه اقتصادي، تأمين منابع مطلوب مالي 
مؤسسات  و  شرکت ها  سازمان ها،  ديگر  عبارت  به  است، 
خود،  فعاليت هاي  گسترش  يا  و  تجهيز  تأسيس،  جهت 
نيازمند منابع مالي مي باشند که در بازارهاي مالي متعارف 
اين نياز از طريق انتشار اوراق قرضه مرتفع مي گردد. اوراق 
قرضه مبتني بر قرض با بهره است که از ديدگاه اسام ربا و 
حرام بوده، و از اين رو نمي توان در کشورهاي اسامي از اين 
اوراق جهت تأمين مالي استفاده کرد. انديشمندان مسلمان 
با توجه به اهميت تأمين مالي شرکت ها از روش هاي اسامي، ابتدا به ايجاد نظام بانکداري اسامي و سپس به فکر 
طراحي بازار سرمايه اسامي و ابزارهاي آن افتادند. »صکوک« يکي از اين ابزارهاست که به منظور تامين مالي 

بنگاهها و طرحهاي مختلف استفاده مي شود . 
مقاله حاضر به تشريح کاربرد اين ابزار تامين مالي و دامنه استفاده از آن در جهان و نيز ارکان انتشار آن 

اختصاص دارد . 
ابزارهاي نوين مالي اسالمي)صکوک( چيست؟

صکوک ؛ ابزاري نوين و کارا در فرايند تامين مالي و سرمايه گذاري . 
ُصکوک جمع َصک به معناي سند و سفته است و ُمَعَرّب واژه چک در فارسي است. عرب ها اين واژه را براي انواع 

حوالجات، تعهدات و اسناد مالي بکار مي برند . 
صکوک اوراقي هستند که بر اساس قراردادهاي شرعي منتشر شده و مبتني بر اقتصاد واقعي است و نارسايي 
اقتصاد غير واقعي ساير اوراق بهادار را ندارد. صکوک نوعي ابزار مالي با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي است . 

  AAOFIF :  18 طبق تعريف استاندارد شماره
 » صکوک مشارکت، اسناد و گواهي هاي داراي ارزش يکسان هستند که بر اساس عقد مشارکت ايجاد شده اند و در 

آن يکي از طرفين يا شخص ثالثي مديريت عمليات را بر عهده مي گيرد «.
طبق تعريف سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسامي : 

  » گواهي هايي با ارزش اسمي يکسان که پس از اتمام عمليات پذيره نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در 
آن توسط خريدار به ناشر است و دارندة آن مالک يک يا مجموعه اي از دارايي ها، منافع حاصل از دارايي و يا ذينفع 

يک پروژه يا يک فعاليت سرمايه گذاري خاص مي شود .«
آمارها از حجم انتشارصکوک در ايران و جهان چه مي گويند؟

اولين صکوک در ايران در سال 1389 توسط شهرداري تهران منتشر گرديد. رشد چشمگير بازار صکوک در ايران 
در سال 1395 بوده است. اظهارات مدير عامل شرکت سپرده گذاري مرکزي حاکي از ان است که مجموع کل 

اوراق سال 1395 به رقم 83 هزار و 662 ميليارد ريال رسيد . 
مدير عامل شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) اظهار داشت در آخرين روزهاي 

اسفندماه 95، انتشار صکوک رشدي 14 برابري را نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه کرده است . 
نمودار زير حجم صکوک منتشره در بازار سرمايه ايران را از سال 1389 تا 1395 نشان مي دهد: 

در بازار جهاني صکوک، سال هاي 2012 و 2013 نقطه اوج رشد مي باشد و سال 2015 نقطه تثبيت آن. در سال 
2015 عواملي نظير ترديد نسبت به سيستم مالي جهاني، توقف انتشار صکوک کوتاه مدت توسط بانک مرکزي 
مالزي بنا بر تصميمات استراتژيک آن کشور، افت شديد قيمت نفت ، افزايش نرخ مرجع ، تغيير سياست گذاري هاي 
انتشار صکوک از تامين فرصت هاي سرمايه گذاري به مديريت نقدينگي براي بانک هاي اسامي بر روي انتشار 
صکوک تاثيرگذار بود. طبق آمار منتشره شرکت مديريت مرکز بازار سرمايه، حجم صکوک جهاني منتشر شده از 

سال 2001 تا 2015 ميادي به تفکيک کشور و بطور کل در نمودار هاي ذيل نمايش داده مي شود : 

ارکان انتشار ابزارهاي نوين مالي اسالمي)صکوک( چيست؟
ارکان انتشار صکوک شامل 9 رکن مشتمل بر باني، شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه، واسط، فروشنده، 

ضامن، عامل فروش، عامل پرداخت، بازارگردان و متعهدپذيره نويس مي باشد . 
      باني: باني شخص حقوقي است که نهاد واسط براي تامين مالي او در قالب عقود اسامي اقدام به انتشار صکوک 

مي کند . 
      شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه: اين شرکت نهاد مالي است که به موجب دستورالعمل فعاليت 
نهادهاي واسط مصوب 1389/05/11 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، تاسيس شده است و وظيفه تاسيس و 
راهبري نهادهاي واسط را در بازار سرمايه ايران بر عهده دارد. اين نهاد نقش امين را عهده دار است که براي حفظ 
منافع دارندگان اوراق بهادار و حصول اطمينان از صحت عمليات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري 
حساب ها و صورت هاي مالي و عملکرد اجرايي بصورت مستمر، رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد. از ديگر وظايف 
اين شرکت انجام کليه امور اداري، مالي، مديريتي، حقوقي و قانوني نهاد واسط و همچنين نگهداري حساب ها و 

دفاتر مالي نهاد واسط است . 
      واسط: اين نهاد يک شرکت حقوقي است با مسوليت محدود، که توسط شرکت مديريت دارايي 
مرکزي بازار سرمايه به عنوان عامل انتشار انواع صکوک تشکيل مي گردد. هر نهاد واسط در هر زمان 
نمي تواند براي تامين مالي بيشتر از يک طرح، اوراق بهادار منتشر نمايد. اين نهاد به منظور نقل و 

انتقال دارايي به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکيل مي شود . 
      فروشنده: باني يا شخص حقوقي ديگر که اقدام به فروش دارايي به نهاد واسط مي نمايد . 

      ضامن: ضامن توسط باني و با تاييد سازمان بورس صرفا از بين بانکها، موسسات مالي و اعتباري 
تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسامي ايران، بيمه هاي تحت نظارت بيمه مرکزي، شرکت هاي 
تامين سرمايه، شرکت هاي سرمايه گذاري، نهادهاي عمومي و موسسات دولتي انتخاب مي شود. در 
واقع ضامن شخص حقوقي مي باشد که پرداخت جريان درآمدي و حسب مورد بهاي خريد دارايي 

مبناي اوراق بهادار اسامي توسط باني به نهاد واسط را تضمين مي نمايد . 
      عامل فروش: شخص حقوقي که نسبت به عرضه صکوک از طرف ناشر براي فروش اقدام مي کند. 
ايران  يا فرابورس  بهادار تهران  اوراق  از بين شرکت هاي کارگزاري عضو بورس  اين شخص حقوقي 

توسط باني انتخاب مي شود . 
      عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است که نسبت به پرداخت 

هاي مرتبط با اوراق بهادار اسامي در سررسيدهاي معين به سرمايه گذاران اقدام مي کند . 
      بازارگردان: کارگزار معامله گر يا شرکت تأمين سرمايه اي است که با اخذ مجوز الزم با تعهد 
به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد 
و ستد آن اوراق مي پردازد. بازارگردان نهادي است که در روان نمودن بازار ثانويه اوراق بهادار 
نقش دارد و زماني که بازار اوراق بهادار با کسادي روبه رو گردد اين نهاد با خريد و فروش اوراق 
به رواني بازار کمک مي کند. بازارگردان موظف است تا در مواقعي که دارنده اوراق به نقدينگي 
خريدار  بازار  رکود  دليل  به  اما  است  ثانويه  بازار  در  خويش  اوراق  فروش  خواهان  و  دارد  نياز 
اوراق  تبادل  به  بازارگردان  نمايد.  خريداري  دارنده،  از  را  اوراق  نمي يابد  اوراق  براي  مناسبي 
اشتغال دارد. از يک سو اوراق را خريداري و از سوي ديگر به فروش آن ها مبادرت مي ورزد. از 
اين رو به لحاظ حقوقي بازارگردان مانند هر خريدار ديگر اوراق عمل مي نمايد و تفاوت اين نهاد 
با خريدار عادي اوراق در اين است که بازارگردان موظف به خريد اوراق در وضع کسادي بازار 

اوراق بهادار نيز مي باشد . 
مهلت  ظرف  که  بهاداري  اوراق  خريد  به  متعهد  ثالث  حقوقي  شخص  نويس:  پذيره        متعهد 
پذيره نويسي به فروش نرسيده باشد. متعهد پذيره نويس شخصي جدا از خريداران اوراق است که اگر 
اوراق مطابق پيش بيني هاي انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف به انعقاد قرارداد با متعهد 
اين روش منابع الزم جهت خريد  از  با استفاده  تا  باشد  اوراق مي  پذيره نويس جهت فروش مابقي 

دارايي مورد نظر فراهم گردد . 

کاربرد» صکوک«درسرمايهگذاريوتامينمالي

  کارشناس شرکت بين المللي الپري
علي مرتضوي

مشاور توسعه بازار و تامين مالي
مرسده ميرسلطاني

امير اسماعيل کاظمي
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همراهي نکردن تقاضا با افزايش عرضه ها به ويژه در بازار فوالد و مس اين 
بازارها را وارد يک دوره اصاحي کرده که عمدتا بدليل تعلل دولت امريکا در 
انقاب اقتصادي مورد نظرش با سرمايه گذاري در زيرساخت هاست، ولي اين 

به معناي آن نيست که افزايش ظرفيت هاي اقتصادي را در ادامه سال 2017 بتوان ناديده گرفت . 
طي هفته هاي گذشته گزارش هاي مالي برخي از شرکت هاي معدني منتشر شد که در نوع خود جالب 
توجه بود. اکثر شرکت هاي معدني بزرگ طي هفته گذشته با ريزش قيمت سهام روبرو شدند و ابر شرکت 
هاي معدني مانند ريوتينتو و بي اچ پي بيليتون و گلينکور همزمان با کاهش قيمت هاي مس و محصوالت 
فوالدي بيشترين افت قيمتي را تجربه کردند. سرمايه گذاري گلدمن ساکس امريکا نيز گزارش عملکرد 
نه چندان مطلوبي را ارائه کرد که واکنش منفي سرمايه گذاران را در پي داشت و با افت خود در روز سه 

شنبه شاخص داوجونز را منفي کرد . 
شرکت پوسکو بزرگترين فوالدساز کره جنوبي نيز گزارش مالي سه ماه اول سال ياQ1    را منتشر کرد. بر 
اساس اين گزارش اين شرکت بزرگ فوالدي توانسته در فصل اول 2017 با رشد 21 درصدي درآمدهاي 
خود نزديک به 1.2 ميليارد دالر سود کسب کند که يکي از بهترين بهره برداري ها از تاطم بازار فوالد در 

اولين فصل 2017 محسوب مي شود و رشد چشمگير بازار فوالد را منعکس مي کند . 
درحالي که به نظر مي رسيد کاهش مداوم موجودي فيزيکي انبارها طي هفته گذشته قيمت فوالد را به 
مسير صعودي بازگرداند، انتشار شاخص توليد فوالد چين در هفته اخير نشان داد که توليد اين کاالي 
استراتژيک نسبت به سال گذشته 4.6 درصد رشد داشته و به باالترين مقدار خود در 5 سال اخير رسيده 
تا با کنترل انتظارات قيمتي و آسودگي خاطر متقاضيان، دليل کاهش قيمت ها در يک ماه اخير نيز روشن 
شود. با توجه به تحقق 201 ميليون تن توليد سال 2017 توسط چين به نظر مي رسد بازار با مازاد عرضه 
روبرو باشد. از اين رو با وجود برگشت قيمت سنگ آهن و زغالسنگ کک شو درسه روز اخير واکنش 
افزايشي جدي در بازار فوالد چين مشاهده نمي شود. چراکه قيمت سنگ آهن و زغالسنگ بقدري کاهش 
داشته که تاثير محسوسي در هزينه هاي توليد فوالدسازان چيني که نيمي از بازار را در اختيار دارند بگذارد 
و اين امکان را به آن ها بدهد که با رقابت در تخفيف، قيمت ها را کاهش دهند و مشتريان خود را راضي 
تر کنند. همچنين طبق آخرين عملکردهاي توليد و فروش فوالد سازان انجمن جهاني فوالد که شامل 66 
کشور عضو  است، توليد فوالد در جهان در ماه مارس 5.7 درصد افزايش يافته است. البته گزارش هاي 
خوب توليدي، شرکت ها را از افزايش قيمت فوالد نا اميد نکرده است، چراکه از سوي ديگر انتشار آمار 
اقتصادي چين با رشد 6.9 درصدي که 0.4 درصد باالتر از هدف گذاري دولت است موجب تقويت بازارها 
در دو روز کاري اخير شده است. بر همين اساس موسسات بين المللي نيز پيش بيني هاي کلي خود را 
در خصوص اقتصاد چين افزايش دادند و بهره اوراق قرضه در بازار چين کاهش يافت. کاهش موجودي 
انبارهاي فوالد در چين براي سومين روز پياپي (تا 21 آوريل) نشان مي دهد، انتظار بازار از تداوم رشد 
اقتصادي چين بعنوان بزرگترين اقتصاد جهان، همچنين جديدترين تصميم ترامپ مبني بر ممنوعيت 
واردات فوالد از 10 کشور صادرکننده از جمله چين، روسيه و بريتانيا اميدواري به افزايش سرمايه گذاري 
در زيرساخت ها را افزايش داده است و موجب شده تا تقاضاي آن تقويت شده و قدري از کف قيمتي 
خود فاصله بگيرد. با اين وجود به نظر مي رسد که رشد قيمت فوالد نياز به محرک هاي واقعي طرف 
تقاضا دارد که اصلي ترين آن استمرار بهبود عملکرد اقتصادي کشورهاست چراکه بازارها به اندازه کافي 

از اخبار اشباع شده است . 
بازار سنگ آهن پس از صعود شگفتي ساز خود، در حالي که در نيمه ماه فوريه به مرز 94 دالر رسيده 
بود، طي ماه اخير با کاهش 35 درصدي قيمت که بي سابقه محسوب مي شود به کمتر از 65 دالر رسيد. 
اگرچه در دو روز اخير با يک برگشت قيمتي کاهش اول هفته را جبران کرد ولي کماکان در همان محدوده 
به سر مي برد. در نگاهي به بازار اين ماده معدني مي توان گفت مهم ترين اتفاقاتي که قيمت سنگ آهن 
را تحت تاثير قرار داده است عبارنتد از افزايش 18 درصدي توليد سنگ آهن چين در ماه مارس که در 
آمارهاي اقتصادي چين منتشر شد و ديگري خبر راه اندازي خط راه آهن در مسير معادن کويينزلند 
استراليا بود که با کاستن از ريسک عرضه بدنبال طوفان  Debbie  احتمال کمبود عرضه را به حداقل رساند. 
البته بيشترين کاهش قيمت در هفته اخير متوجه ايران بود به طوري که سنگ آهن صادراتي ايران با 
کاهش 16.5 درصدي قيمت فوب بندرعباس در اين هفته روبرو شد تا با ادامه روند نزولي قيمت ها 

صادرکنندگان با بحران روبرو شوند . 
با وجود افزايش توليد اياالت متحده و رشد فراتر از انتظار چين به نظر مي رسد بازارها با دست برداشتن 
از بلندپروازي ناشي از هيجان ورود ترامپ به کاخ سفيد در حال تخليه حباب قيمتي ايجاد شده هستند. 
همراهي نکردن تقاضا با افزايش عرضه ها به ويژه در بازار فوالد و مس اين بازارها را وارد يک دوره اصاحي 
کرده که عمدتا بدليل تعلل دولت امريکا در انقاب اقتصادي مورد نظرش با سرمايه گذاري در زيرساخت 
هاست، ولي اين به معناي آن نيست که افزايش ظرفيت هاي اقتصادي را در ادامه سال 2017 بتوان ناديده 
گرفت. بر همين اساس اين اميدواري وجود دارد که با تکيه بر سياست هاي بازسازي زيرساخت ها چشم 

انداز مثبتي را براي ادامه سال جاري ميادي بتوان ترسيم کرد . 

فرهنگ
ادب 11

و
بین الملل10

خانـه پروفسـور يحيـى عدل مربوط بـه دوره پهلوى اسـت و در تهران، خيابـان وليعصر، روبروى 
کاخ مرمـر، پـاک 4 و 6 واقـع شـده و اين اثر در تاريـخ 11 مرداد 1377 با شـماره ثبت 2081 
به عنـوان يکـى از آثـار ملـى ايران به ثبت رسـيده اسـت.خانه پروفسـور عدل اکنـون در مالکيت 
دولت قرار دارد و به عنوان سـاختمان پژوهشـکده هنر (وابسـته به فرهنگسـتان هنر) اسـتفاده 
مى شـود.اين بنـا در سـال 1310 توسـط مارکـوف معمـار روسـى کـه طـراح بنـا هايـى ماننـد 
مدرسـه البـرز ،موزه عبرت،باغ نگارسـتان و … بوده اسـت سـاخته شـده اسـت خانـه در زمينى 
بـه مسـا حـت 2700 متر در دو طبقه سـاخته شـده اسـت زيـر بناى خانـه هزار متر مى باشـد 
ومعمـارى ان داراى سـبک روسـى مـى باشـد مطـب پروفسـور هـم در هميـن خانه بوده اسـت 
خانـه عـدل داراى دو حيـاط و يـک پذيرايـى مجزا مى باشـد اين خانـه داراى يک زيـر زمين با 
پوشـش اجـرى مـى باشـد اين خانـه داراى زيبايـى خاصى مى باشـد الزم به ذکر اسـت کاترين 
عـدل دختـر پروفسـور در هميـن خانه بـه دنيا امـد کاترين عدل بعد ها با پسـر سـپهبد حجت 
کاشـانى ازدواج کـرد ودر منطقـه خرم دره زنجان به شـورش مسـلحانه عليه رژيـم پهلوى روى 

اورد و بـه همـراه همسـرش کشـته شـد ديـدن اين خانـه زيبا را بـه همه توصيـه مى کنم.
 در تبريـز، وى ابتـدا بـه مکتـب خانـه رفت و بعداً محضر مرحـوم ميرزا باقر خان حکمـت ابتدايى را 
خوانـد. پـدرش حاکـم کرمانشـاه شـد و با خانـواده به آنجـا رفتند. در آنجـا به دبيرسـتان رفت. بعد 
از مدتـى پـدر يحيـى، او را بـه سـفارش برادرش کـه در پاريس زندگى مى کرد (عمـوى دکتر يحيى 

عـدل) به همـراه برادر ارشـدش غامرضا، به پاريس فرسـتاد.
مسـافرت از راه تهـران، انزلـى، باکـو، تفليـس، باطـوم، اسـتانبول و پاريـس بـا کشـتى و راه آهن در 
مـدت 40 روز طـى شـد. در پاريـس در منـزل خانمـى کـه فرزنـدش را در جنـگ اول بين الملل از 
دسـت داده بـود، پانسـيون شـد. اين خانم به شـدت مراقـب درس و تحصيل و تربيـت دکتر يحيى 
بـود بـه طـورى کـه تا زمانـى که ايـن خانم زنده بود پروفسـور هر سـاله در مسـير سفرهايشـان به 

خـارج با ايشـان ماقـات مى کرد.
عدل در پاريس در يک مدرسـه خصوصى مشـهور دبسـتان و دبيرسـتان را تمام کرد و سـپس وارد 
دانشـگاه شـد و در مدرسـه ى پلى تکنيک که امتحان ورودى سـختى هم داشـت قبول شـد. اما به 
توصيـه ى عمويـش، حبيـب  عـدل، کـه در تهران به راديولوژى مشـغول بـود، به طب رفـت. چرا که 
عمويـش او را نصحيـت کـرد کـه همواره شـغل آزاد پيشـه کن و به شـغل دولتى وارد نشـو و در آن 
زمـان فقـط دو شـغل آزاد وجـود داشـت، حقـوق و طب. لـذا يحيى دانشـکده ى پلى تکنيـک را ر ها 

کرده و در سـال 1928 وارد دانشـکده ى پزشـکى شد.
در 1931 در مسـابقه ى اکسـترناى پاريس شـرکت کرد و موفق شـد اکسـترن شـود. در 1934 در 
کنکور انترنى پذيرفته و انترن شـد و او در طى 4 سـال انترنى نزد پروفسـور گريگوار، جراح معروف 
و رئيـس بخـش جراحـى و آناتومـى پاريـس، آنقـدر خوب درخشـيد که از عدل خوشـش آمـد و او 
را رئيـس درمانـگاه خـود کـرد. پروفسـور عدل چندين سـال در رشـته جراحى عمومـى و اورولوژى 
مطالعـه کـرد. او در سـال 1317 پايـان نامـه خود را دربـاره درمان آدنوپاتى سـلى از تصويب گذراند 

و موفـق بـه دريافت مدال نقره از دانشـکده پاريس شـد.
عـدل در امتحـان اگرگاسـيون هم شـرکت کـرد ولى چـون خارجى بود فرانسـه اجازه ى اسـتخدام 
در کادر دانشـگاهى را نمـى داد ولى به علت درخشـش او و مسـاعدت پروفسـور گرگوار، مـاده اى در 
قانـون اضافـه کردنـد و پروفسـور »ژان گاسـه« نيـز نوبت پروفسـورى خود را بـه او داد. لـذا عدل به 
مقـام پروفسـورى رسـيد و بـه رغم اصرار فـراوان به ماندن در فرانسـه، در سـال 1318 خورشـيدى 
و درسـت يـک مـاه پيـش از شـروع جنگ جهانـى دوم به ايـران بازگشـت و به خدمت نظـام رفت.

باز گشت به وطن
در زمـان بازگشـت دکتـر عـدل، پروفسـور »اوبرليـن« فرانسـوى را بـراى سـامان دادن بـه وضـع 

دانشـکده ى پزشـکى تهـران اسـتخدام کـرده بودنـد و او عـدل را بـراى تدريـس انتخـاب کـرد.
خدمات ماندگار

دکتـر عـدل بـه همه ى همکاران بيمارسـتان دسـتور داده بود که هيـچ  بيمارى را به دليل نداشـتن 
تخـت خالـى رد نکننـد و حتى  کف اتاق بخوابانند و به اين ترتيب بيمارسـتان سـينا، مرکز اورژانس 
پايتخـت شـد و يـک واحـد انتقـال خون بنا کـرد و چـون مـردم در آن زمـان از اهداى خـون اکراه 
داشـتند، لـذا نـام و اسـامى عده يـى کـه گـروه خـون داشـتند را ثبـت و از آنهاخـون مى خريدنـد. 
دکتـر عـدل اوليـن دوره ى آسيسـتانى آزاد را برنامه ريـزى نمود و ايـن دوره همانى اسـت که امروزه 
رزيدنتـى ناميـده مى شـود و هـر سـاله 4 نفـر آسيسـتان (رزيدنـت) بـراى جراحـى سـينا پذيرفته 

مى شـدند.
دکتـر عـدل هـر سـاله در تابسـتان بـه پاريـس مى رفـت، کارهـاى نويـن جراحـى را سـوغات 
مـى آورد و وسـايل جراحـى را بـا هزينـه ى  خود خريـده و به بيمارسـتان اهدا مى کـرد. او روش 
هـاى نويـن جراحـى را نيـز بـه جوان هـا آمـوزش مى دادنـد و بـه علـت نيـاز مملکت بـه جراح 
عمومـى تمـام رشـته ها اعـم از جراحـى عمومـى، ريه قلب، اسـتخوان، مغـز و اعصـاب و غيره را 
تعليـم مى دادنـد. او هميشـه مى گفـت کـه مـن نمى دانـم ايـن مـرض مـن اسـت يا حسـن من 
کـه هرچـه مى دانـم و بتوانـم به شـاگردانم بايـد ياد بدهم ، شـما هـم همين طور باشـيد. وى از 
دولـت ايـران و دول خارجـى مدال هـا و نشـان هاى علمى زيـادى گرفتند عضـو آکادمى جراحى 
پاريـس شـدند. البتـه مقـاالت فارسـى نيـز از ايشـان وجـود داشـت. وى بيهوشـى بـه طريقـه 
جديـد را بـا اسـتخدام متخصصيـن بيهوشـى از خـارج (دکتربولـه) راه انـدازى کرده و بسـيارى 

از عمل هـاى ناممکـن را ممکـن سـاخت .بـه دسـتور ايشـان در انسـتيتو پاسـتور سـرم هاى 
تزريقـى را کـه امـروزه مصـرف مى شـود، بـه صـورت غير تـب زا تهيـه نمود. 

پروفسـور عـدل در 14 بهمـن سـال 1381 در سـن 94 سـالگى با سـابقه ى بيـش از 70 
سـال جراحى و آموزش و پرورش شـاگردان بيشـمارى ديده از جهان فرو بسـت و با 

مراسـمى کم نظير تشـييع شد.

ايـن تهـران بـزرگ هـم بـراى خـودش حکاياتـى دارد کـه بسـيار 
جالـب اسـت. آنگونه که پيداسـت مـردم اين ابرشـهر کنونى، عاقه 
زيـادى بـه زندگـى زيرزمينـى داشـته اند و اکثـر خانه هـا چندين 
متـر در زيرزميـن واقـع بوده. شـايد براى جبران گذشـته باشـد که 
تهرانى هـاى امروزدوسـت دارنـد در باالتريـن نقطـه شـهر زندگـى 
کننـد و شـايد روح اسافشـان ايـن دسـتور پنهـان را بـه آنهـا مى 
دهـد. البتـه اين زيرزمين نشـينى داليل متعددى داشـته که بدون 
هيـچ شـکى بايد گفت که نشـان از هـوش مردمان سـاکن آن زمان 
تهـران دارد. ياقـوت حمـوى در کتـاب معجـم البلدان هـم به گونه 
اى بـه اين مسـاله اشـاره مى کند و تـرس تهرانى ها از دشـمنان را 
دليـل زيرزمين نشـينى مـى داند. ظاهـراً پنهان شـدن تهرانى ها از 
چشـم دشـمنان، خودش يک فن جنگى محسـوب مى شـد، چون 
محـل اختفـاى آنهـا به هيچ وجه توسـط دشـمنان قابل شناسـائى 
نبـوده و تمامـى دشـمنان با صرف چنديـن روز يا چنديـن هفته از 
عمـر خـود، بـدون گرفتـن هيچ نتيجـه اى از همـان راه آمـده دفع 
شـر مى کرده اند. آنگونه که پيداسـت تهرانى ها در دادن خسـارت 
و غنيمـت بـه دشـمن، هرگـز نـم پس نمـى داده انـد و با اسـتفاده 
از تکنيـک اختفـا، معانـدان را دسـت به سـر مى کـرده انـد. آنگونه 
کـه پيداسـت شـيوه خانـه سـازى مخفـى فقـط و فقـط مخصوص 
تهرانـى هـا بوده و اکثر قريـه هاى اطراف از ايـن موهبت بى نصيب 
بـوده انـد. يکـى ديگـر از نکات جالـب توجـه در اين باره اين اسـت 
کـه تهرانـى هـاى آن زمـان هرگز اهل درگيـرى و خونريـزى نبوده 

انـد و تمامـى هنرشـان در مقابـل دشـمن، پنهـان کـردن خـود در 
اليـه هـاى زيرزمينى بـوده که البتـه با کمبـود امکانات و افـراد آن 
زمـان سـتودنى اسـت.به روايتى قصران و مهـران دو بـرادر بودند. » 
ران«  بـه معنـى دامنه اسـت، و مهران دامنه بااليـى و قصران دامنه 
پايينـى رشـته کوه البـرز بود.درباره اينکه اسـم تهـران از کجا آمده، 
نظرات متفاوتى بيان شـده اسـت که به هفت مورد از مشـهورترين 

مى پردازيم: آنهـا 
1- تـه+ران= پايين+ دامنه: در کتاب تهران قديم نوشـته جعفر 
شـهرى، دليـل انتخـاب اين اسـم را براى شـهر تهـران اينگونه بيان 
کـرده اسـت کـه منطقه تهـران در پايين دامنـه کوه هاى البـرز قرار 
گرفتـه اسـت و به همين ترتيب شـمران نيز به مهنـاى باالى دامنه 

بـه نقـاط باالتر اين شـهر اتاق مى شـود.
2- ته+ران= زير+راننده: از نوسـته هاى مرحوم سـعيد نفيسـى 
چنيـن بـر مى آيد که مـردم اين ناحيه بـراى پناه بـردن از جنگ و 
حملـه متجـاوزان بـه زير زميـن پناه مـى بردند. يا بـه عبارتى ديگر 

در ايـن مواقـع به ته مـى راندند.
3- تـه+ران= گـرم+ مـکان: مرحـوم کسـروى در مـورد وجـه 

نام گـذارى تهـران  چنيـن عقيـده دارد که کلمه تهـران از دو بخش 
تشـکيل شـده تـه و ران که تـه در زبان هاى بسـيار کهن به معناى 
»گـرم«  بـوده اسـت و ران نيـز بـه معنـاى مکان اسـت او تهـران را 
مکان گرم و شـميران را مکان سـرد معنا کرده اسـت. البته مرحوم 
کريمـان نيـز هميـن عقيـده را دارد ولى با ايـن تفاوت کـه ابتدا نام 

ِگهـران بـوده و پـس از معرب شـدن بـه تهران تبديل شـده.
واژه اى  تهـران  نظـام،  فرهنـگ  در  4- تيـر+ان= عطـارد+ان: 
فارسـى ذکر شـده و دليل نامگذارى آن را منسـوب بـه عطارد(تير) 
يـا شـخصى کـه ايـن مـکان را آبـاد کـرده بـه نـام تيـرداد ذکر مى 
کنـد و الـف و نون آخر کلمـه تيران را معادل کلمـه آباد کنونى مى 

دانـد. ماننـد على آبـاد و...
5- طهير+ان=زيبايـی+ان جمـع: در نوشـته هاى حسـين قلى 
خـان ايلخانـى کـه مدتـى در رى و شـميرانات نزد شـاه بوده اسـت 
آمده: بدرسـتى که ايـن نام(طهران) برازنده اين مـردم طهيرالچهره 
مى باشـد مـردم ايـن ديـار جامـه پاکيـزه بـر تـن دارنـد و آب و 
هـواى خـوب مصـرف مى کننـد لحن آنـان زيبـا و سرشـار از آداب 
مى باشـد... و بـه ايـن صـورت نـام ايـن ديـار را از سـال هـاى قديم 

طهيـران و پـس از چنـدى جهـت سـهولت در بيـان 
ناميدند. طهـران 

6- طهران=طاهـران= طاهريـان: طمهرالزمان نوبـان صاحب 
نظر در ريشـه نام شـهرها و روسـتاها مى گويد : برخى گفته اند در 
گذشـته دور تيـره اى از خانـدان طاهرى خراسـان در اينجا زندگى 

مى کردنـد . از ايـن رو بـه اين شـهر » طاِهـران« گفتند.
 7- تيقـرا+ ان= دليـر شدن+پسـوند صفت فاعلـی: به نظر 
اتمولوژيسـتها، واژه ى »تيقـران« کـه امـروزه بصـورت »تهـران« 
اسـتعمال مى شـود از ريشـه فعلـى مصـدر تورکى »تيقرامـاق« به 

معنـى دلير شـدن و جلد شـدن سـاخته شـده اسـت.
وجـود  زيـادى  نظـر  اختـاف  تهـران  تسـميه  وجـه  مـورد  در 
بـه  پسـوندى  را  »ران«  پژوهشـگران  از  پـاره اى  دارد،هرچنـد 
و  باالدسـت  را  تهـران  و  شـميران  و  گرفته انـد  دامنـه  معنـاى 
پايين دسـت خوانده انـد و احتماالًهميـن نظـر درسـت اسـت امـا 
برخـى دگـر تهـران را تغييـر شـکل يافتـه »تهـرام« بـه معنـاى 
منطقـه گرمسـير دانسـته اند، در مقابـل شـميرام يـا شـميران 
کـه منطقـه سردسـير اسـت و همچنيـن عـده اى بـر ايـن باورند 

کـه سراسـر دشـت پهنـاورى کـه امـروز تهـران بـزرگ خوانـده 
مى شـود در ميـان کوه هـاى اطـراف، گـود بـه نظـر مى رسـيد و 
بديـن سـبب »ته ران« نام گرفت.روسـتايى که پيش درآمد شـهر 
تهـران بـوده اسـت، پيـش از اسـام نيز وجود داشـته امـا پس از 
اسـام به تدريـج نـام آن معـرب گرديـده و از تهـران بـه طهـران 
تبديـل شـده اسـت امـا جغرافيدانـان معـروف آن روزگار نيـز به 
امـاى تهـران اشـاره نموده انـد. هم زمـان بـا جنبـش مشـروطه 
کـه تغييـرات زيـادى در ادبيات و نـگارش زبان فارسـى به وجود 
آمـد، رفته رفتـه امـاى تهـران رواج يافـت و پـس از تاسـيس 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـى و تاکيـد آن بـر امـاى تهران، 

امـاى ديگـر (طهـران) کاما منسـوخ شـد.

نگاه
تقاضابهافزايشعرضهواکنشنشاننداد

ورودبازارفوالدومسبهدورهاصالحي
علي مرتضوي

کارشناس اقتصادی

اقبالازطرفدارانترامپبرگشتهاست

دهن کجي » وال استريت « به ترامپ     
ترقـي اقتصـادي : يـک موضـوع خنـده دار در وال 
اسـتريت اتفـاق افتـاده اسـت، آن هـم در 100 روز 
اولـي کـه دونالـد ترامـپ بـه کاخ سـفيد رفته اسـت 
سـهام شـرکت هايـي کـه به رييـس جمهـور نزديک 

بودنـد از ديگـر شـرکت هـا عقـب مانـده اند.
بـه گـزارش ترقـي اقتصـادي ، در همين حال، سـهام 
بخـش هايـي کـه دسترسـي کمتـري داشـته و بـا 
هياهوهـاي گاه و بيـگاه ترامـپ مواجـه مـي شـدند 
ماننـد رسـانه هـا و شـرکت هـاي فنـاوري جهـش 
داشـته انـد. صنايـع، بانـک هـا و ديگـر شـرکت هـا 
انتظـار داشـتند بـا برنـده شـدن غيرمنتظـره دونالـد 
ترامـپ در انتخابـات نوامبـر با رشـد همراه شـوند. اما 

ارزيابـي بـراي رشـد بـه درازا کشـيده شـده اسـت.
تغييـرات وال اسـتريت کـه در کانـون توجـه قـرار 
داشـته در مـاه هـاي اخيـر؛ نگرانـي هـاي سـرمايه 
گـذاران در ايـن مـورد را نشـان مـي دهد کـه ترامپ 
بـراي اجرائـي کـردن کاهـش ماليات و رونق بخشـي 
بـا آن سـرعتي کـه تصـور  اقتصـادي،  بـراي رشـد 

دارد .  چالـش  مي شـد، 
در واقـع اقتصـاد بـر اسـاس ترتيـب سـاالنه، در سـه 
ماهـه نخسـت تنهـا 0.7 درصد رشـد کـرد، يعني در 
سـه ماهه نخسـت رياسـت جمهوري ترامـپ؛ اين در 
حالـي بود که مصرف از سـوي مصـرف کننده متوقف 

است .  شده 
بسـياري از صنايعـي که ترامپ مورد توجـه ويژه قرار 
داده، مثـل کارگـران معـدن، کارگـران توليدکننـده 
فوالد و شـرکت هـاي نفتي، با تغييراتـي در بازارهاي 
بـزرگ روبـه رو و بـه هميـن خاطـر با نوسـان قيمت 
شـود  مـي  باعـث  کـه  انـد  بـوده  همـراه  بسـياري 

تغييـرات کمـي در عمل داشـته باشـند . 
از زمـان حضـور ترامـپ در کاخ سـفيد، يعنـي 20 
ژانويـه، نماينـدگان نزديـک به 100 شـرکت عمومي 
بـا او ديـدار کـرده انـد. کاخ سـفيد بـا خودروسـازان  
شـرکت هـاي بهداشـت و درمان و بانک هـا و صنايع 
بيشـتر از شـرکت هـاي فنـاوري، خـرده فروشـان و 

شـرکت هـاي رسـانه اي ديـدار کـرد . 
بازديـد  سـفيد  کاخ  از  کـه  هايـي  شـرکت  سـهام 
کـرده انـد از مراسـم تحليـف تـا بـه امـروز بـه طـور 
متوسـط 3.7 درصـد افزايش داشـته اند، اما شـاخص 
   (the benchmark Standard & 500 اسـتاندارد و پـور
Index›s)   500 Poor›sافزايـش 5.5 درصدي را در کل 

نشـان مـي دهد . 

بـه هرحـال بـا شکسـت هـاي اخيـر ترامپ، با فشـار 
اصـاح بيمـه درمانـي از طريـق کنگـره و مسـايل 
ديگـر، در حـال حاضر سـرمايه گـذاران اميد کمتري 
دارنـد کـه ترامـپ بتوانـد از پـس تعهـدات خـود بـه 

برآيد .  خوبـي 
شـاخص اس انـد پـي500، از زمانـي کـه دولـت از 
برنامـه کاهـش ماليات که مدت ها همـه در انتظارش 
بودنـد پـرده بـرداري کـرد، بـه باالتريـن سـطح خود 
رسـيد. امـا ايـن برنامـه احتمـاال بـه مـزاج جمهوري 
خواهـان خـوش نخواهـد آمـد چـرا کـه برنامـه فاقد 
و  اسـت  جديـد  درآمدهـاي  افزايـش  بـراي  طـرح 
مي توانـد ميلياردهـا دالر بـه کسـري بودجـه فـدرال 

کند .  اضافـه 
تيـم گاريسـکي، مديرارشـد گـروه سـرمايه گـذاري 
سـوالريس در هليـز نيويـورک مـي گويـد: »ثبـات 
بـازار و توانايـي آن بـراي افزايـش هنوز هم براسـاس 
احسـاس دولـت اسـت که تصميـم بگيرد اقـدام خود 

را عملـي کنـد ». 
شـاخص  SPSY  کـه نيروي محرکه در فضاي کسـب و 
کار را نشـان مـي دهـد در زمان انتخابـات 19 درصد 
رشـد کـرد کـه بهتـر از هر جـاي ديگـر دنيا بـود، اما 

بـا ايـن وجـود نسـبت بـه زمـان تحليـف تا بـه امروز  
جـزو ضعيـف ترين هـا بوده و حـدود 3 درصد رشـد 

است .  داشته 
يـک سـرمايه گـذار خريـد سـبد بانـک هـا بافاصله 
پـس از انتخابـات ترامـپ 29 درصـد رشـد به دسـت 
آورد. امـا ايـن دسـتاورد او حاال بـه 17 درصد کاهش 
پيـدا کرده اسـت. ديگر معامات ترامپ هم از دسـت 

اند .  رفته 
 سـرمايه گـذاران ريسـک بـرروي فـوالد هـم همين 
اتفـاق برايشـان افتـاد. شـاخصS & P   1500  گـروه 
صنعت فـوالد  SPCOMSTEEL.  در هفته اول دسـامبر 
36 درصـد رشـد بـه دسـت آورد. امـا اين گـروه پس 
از فرمـان اجرايـي ترامـپ بيـش از 13 درصد کاهش 

پيـدا کرد . 
ترامـپ مـاه جـاري يـک فرمـان اجرايي امضـا کرد و 
گفـت امريـکا بـه جنـگ بـا ذغـال سـنگ پايـان مي 
دهـد. ايـن صحبت هـا بازتـاب فراوانـي در ارزش گاز 
طبيعـي ارزان و انرژي خورشـيدي و بـادي، کارگران 
معـدن ذغـال سـنگ  CONSOL Energy (CNX.N)  و  
  Cloud Peak Energy (CLD.N)داشـت و باعث شـد در 
100 روز اول کاري ترامـپ ارزش آنهـا بـه ترتيب 16 

و 32 درصـد کاهـش پيـدا کنند . 
در هميـن حـال سـهام شـرکت هـاي تکنولـوژي و 
فنـاوري کـه از رشـدهاي اوليـه جـا مانده بودنـد، به 
تازگـي بـا افزايـش مواجه شـده اند. در غيـاب ترامپ  
انتظـار مـي رود درآمـد شـرکت هـاي بزرگ با رشـد 
13.6 درصـدي همـراه باشـند کـه احتمـاال با کمک 

رشـد هـاي بين المللـي بوده اسـت . 
ديگـر سـهام هاي شـرکت هـاي دور از ترامپ هم در 
طـول 100 روز اول کاري عملکرد بهتري داشـته اند . 

بـا  تسـا  ترسـيدند  مـي  گـذاران  سـرمايه  برخـي 
حذف مشـوق هـاي مالياتـي براي خريـد خودروهاي 
الکترونيکـي صدمـه ببينـد، امـا حـاال تسـا بـا 27 
درصد رشـد همراه شـده که باالترين رکـورد افزايش 

را داشـته است . 
همچنيـن هم رسـانه ها که بـه طور مرتـب به خاطر 
پوشـش خبـري خـود مـورد انتقـاد ترامـپ بودنـد از 
زمانـي کـه او به دفتر خود در کاخ سـفيد رفته اسـت 

7 درصد رشـد کـرده اند . 
حتـي نيويـورک تاميـز، کـه توسـط ترامـپ بارهـا و 
بارهـا تحقيـر شـده و شکسـت خـورده عنـوان شـده 
اسـت، در اين سـه مـاه 10 درصد رشـد کرده اسـت . 

     تاســيس مــدارس جديــد دخترانــه در ايــران، ديرتــر از مــدارس 
پســرانه صــورت گرفــت. علــت ايــن امــر محدوديــت هايــي بــود 
کــه موسســان و بانيــان مــدارس جديــد بــا آن روبــه رو بودنــد. در 
چنيــن اوضاعــي تاســيس مدارس دخترانه بســيار دشــوار بــود. بعد 
از تــاش هــاي زيــاد زنــان روشــنفکري کــه بــراي احقــاق حقــوق 
خــود مــي کوشــيدند، ســرانجام تاســيس مــدارس دخترانــه رايــج 
شــد.    دره المعالــي از پيشــتازان مديريــت زنــان در تاريــخ معاصــر 
ايران اســت. ايشــان از نخســتين موسســان دبيرســتان دخترانه در 
1332 ق/ 1292 ش بــه نــام »مدرســه مخــدرات اســامي« اســت. 
ايــن مدرســه کــه در محلــه عــرب هــا در کوچــه صدراعظــم نــوري 
پامنار تهران تاســيس شــد، در ســال 1306 ش توانســت نخســتين 

دانــش آموختــگان دختــر ديپلمــه را فــارغ التحصيــل کند.
   او معلمــان مدرســه را از بين بســتگان و خويشــاوندان خــود که از 
زنــان روشــنفکر آن عهــد بودنــد، برگزيــد و حقــوق گــزاف دبيراني 
ــان فرانســه تدريــس مــي کــرد و  چــون مســيواحمدخان کــه زب
مســيو عليخــان کــه رياضيــات درس مــي داد و فاضــل اعمــي کــه 

فقــه عربــي درس مــي داد را از ثــروت شــخصي خــود بپــردازد.
ــم، در مدرســه خــود تعــدادي شــاگرد  ــج عل ــه منظــور تروي     ب
ــي در دوران  ــت. دره المعال ــز پذيرف ــدون پرداخــت شــهريه ني را ب
ــان روشــنفکر، گام  ــر زن ــر 13266 ق) همــراه ديگ اســتبداد صغي
هايــي اســتوار جهــت بيــداري افــکار زنــان و احقــاق حقــوق آنــان 

برداشــت و همچنــان اهــداف فرهنگــي خــود را دنبــال کــرد.
    دره المعالــي کــه دختــر ســيد علــي شــمس المعالــي طبيــب 
مخصــوص ناصرالديــن شــاه قاجــار بــود و در متن دربار و سياســت 
ــرارداد 1907 م. وارد  ــاد ق ــد از انعق ــود بع ــرده ب ــو ک ــد و نم رش
ــه ايــن قــرارداد کــه ايــران را  مبــارزات سياســي شــد و نســبت ب
زيــر نفــوذ بيگانــگان قــرار مــي داد، اعتــراض کــرد. وي اجتماعاتــي 
از زنــان ترتيــب داد و آن هــا را تشــويق بــه تحريم اجنــاس اروپايي 
ــن  ــا اي ــت ب ــارزه و مخالف ــه مب ــد ب ــا تهدي ــي وکا را ب ــرد. حت ک

قــرارداد فراخوانــد.
    در ايــن راســتا دره المعالــي همــراه زنــان آزاديخــواه ديگــر بــه 
قهــوه خانــه هــا مــي رفــت و از آنــان مــي خواســت تــا از مصــرف 
قنــد و شــکر وارداتــي خــودداري کننــد. همچنيــن ديگــر اصنــاف 
را بــه اســتفاده از کاالهــاي وطنــي تشــويق مــي کــرد. منــزل دره 
ــراد  ــت اي ــي جه ــان آزاديخــواه آن دوره پايگاه ــراي زن ــي ب المعال

ســخنراني و روشــنگري و کنفرانــس هــاي زنــان شــده بــود. مزين 
الســلطنه مديــر و موســس روزنامــه شــکوفه در روزنامه خــود مقاله 

اي از او را کــه مربــوط بــه مســايل زنــان بــود بــه چــاپ رســاند.
ــام  ــه ن ــري ب ــه ديگ ــه دختران ــي در 1302 ش مدرس   دره المعال
»دره المــدارس« در کوچــه ناظم الدوله پشــت مســجد سپهســاالر 
تاســيس کــرد کــه بعدهــا بــه »آزرم« تغييــر نــام يافــت و توســط 
ــد.    دره  ــار اداره ش ــمس النه ــي و ش ــمس الضح ــش ش دختران
المعالــي در ســال 1303 ش / 1344 ق درگذشــت و بنــا بــر 
وصيتــش در خانه شــخصي خــود در خيابــان سقاباشــي اول کوچه 
شــمس المعالــي بــه خــاک ســپرده شــد. از او چنــد فرزنــد بــه نام 
هــاي شــمس النهــار مهــدوي، شــمس الضحــي خاقانــي و دکتــر 
عليرضــا هوســي (ملقــب بــه فيلســوف الدولــه، پزشــک احمدشــاه 

متوفــاي 1312 ش) باقــي مانــد.
    ايــرج ميــرزا، شــاعر معــروف در مقــام قدردانــي از او و ديگــر زنان 
روشــنفکر زمانشــان قطعــه اي ســرود و از آنــان به عنــوان درندگان 
جهــل از چهــره زنــان ايرانــي يــاد کــرد. بخشــي از قطعــه ســروده 

ايــرج ميــرزا در ذيــل مــي آيــد:

آمد مرا دو هديه چو دو قرص مهر و ماه
 با نامه ي دو چون دو طبق گوهر ثمين

 از هيات شريفه نسوان ري که باد
 بر هيات آفرين و بر اين هيات آفرين

 اين مهر از دو مدرسه بر من طلوع کرد
 تحت مديري دو زن عاقل متين

 آن را لقب به نامه نديم الملوک ثبت
وين دره المعالي بنوشته بر نگين
 هر دو زنان کامله با کمال و فهم
 پرورده شهور و برآورده سنين
تا بر درند پرده جهل از رخ نبات

 بيرون نموده دست شهامت زآستين
تاسيس چند باب مدارس نموده اند
 بي خواهش اعانه و بي منت معين
 مدح و ثناي من به عموم معلمات
 خير و دعاي من به وجود معلمين

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم
مهربانو دره المعالی

موسس نخستين مدرسه دخترانه

گزارشبانکجهانينشانميدهد:

چرخلنگکسبوکاردراقتصادايران
ترقـي اقتصـادي :بانـک جهانـي از سـال 2005 با 
انتشـار گـزارش »سـهولت انجـام کسـب و کار«، هر 
سـال ميزان سـهولت قوانيـن و مقررات براي کسـب 
نماگـر  بـا 10  را  کارهـا در کشـورهاي مختلـف  و 
رتبه بنـدي  صـورت  بـه  را  نتيجـه  و  اندازه گيـري 

کشـورها اعـام مي کنـد . 
در گـزارش سـال 2017، ايران در رتبـه 120 از ميان 
190 کشـور قـرار گرفتـه اسـت. تنهـا اصـاح ثبـت 
شـده در گـزارش سـال 2017 بـراي ايـران، بهبود و 
توسـعه پنجـره واحد تجاري اسـت که تبعـات آن در 
کاهـش انـدک زمان صادرات و واردات قابل مشـاهده 
اسـت، اما با توجه به بهبود بيشـتر سـاير کشورها در 
ايـن موضـوع، رتبه ايـران در نماگر تجـارت فرامرزي 

از 167 بـه 170 در سـال 2017 تنزل يافته اسـت . 
از سـال 2015 رونـد رو به بهبـودي در رتبه ايران در 
گـزارش انجـام کسـب و کار بانـک جهاني آغاز شـده 
اسـت، بـه نحـوي کـه رتبـه ايـران از 152 در سـال 

2014 به 118 در سـال 2016 رسـيده اسـت . 
بررسـي گزارش هاي سـال هاي 2014  ـ 2017 بانک 
جهانـي نشـان مي دهـد در ايـن دوره تنها سـه مورد 
اصـاح در گزارش هـاي انجـام کسـب و کار بـراي 
ايـران ثبـت شـده و بخـش عمده تغييـر رتبـه ايران 
در ايـن سـال ها بـه دليـل بازنگـري در داده هـا اتفاق 

افتاده اسـت . 
بـه  در سـال 1393  پژوهش هـاي مجلـس  مرکـز 
سـفارش مجلـس شـوراي اسـامي طـي تحقيقـي 
نشـان داد در ارسـال اطاعات توسط پاسخ دهندگان 
بـه پرسـش نامه هاي بانـک جهاني در هـر 10 نماگر 
خطـاي گسـترده اتفـاق افتـاده اسـت و بـه دليـل 
ارسـال اطاعات نادرسـت از سـوي پرسش شوندگان 
مـورد تأييـد بانـک جهاني در ايـران، رتبه کشـور در 
ايـن گـزارش از وضعيت واقعـي ايران فاصلـه زيادي 
دارد و چنانچـه در هـر نماگـر و مؤلفـه، اطاعـات 
درسـت بـه بانـک جهانـي اعـام شـود، رتبـه ايران 
بايـد در گـزارش سـال 2014 به جـاي 152، حدود 

80 تعييـن و اعـام مي شـد  . 
نتايـج تحقيـق مرکـز پژوهش هـا در اختيـار وزارت 
امـور اقتصـادي و دارايـي قـرار گرفـت و مسـئوالن 
ايـن وزارتخانـه در مکاتبـه بـا بانـک جهانـي تـاش 
کردنـد آنهـا را بـه اسـتفاده از اطاعـات درسـت از 
ايـران متقاعـد کننـد، در بازنگـري  انجام شـده بانک 
جهانـي در مورد ايران، طي سـه سـال اخير، بخشـي 
از خطاهـاي فاحـش سـال هاي گذشـته در ارسـال 
اطاعـات تعديـل شـده اند و رتبـه ايـران هر سـال با 

اصاحـي اطاعـات بهبـود پيـدا کرده اسـت . 
از سـال 2003 هـر سـال معمـوالً حـدود 70 تـا 80 
حقوقـدان، قاضـي، وکيـل، مهنـدس سـاختمان و يا 
بـازرگان مـورد اعتماد و تأييد بانـک جهاني و همگي 
بـه  مربـوط  پرسـش نامه هاي  بخـش خصوصـي،  از 
ايـران را تکميـل و بـه بانک جهاني ارسـال مي کنند. 
نماينده تعدادي از اين وکا در سـال 1393 با حضور 

در مرکـز پژوهش هاي مجلس و مواجهـه با اطاعات 
درسـت درباره مراحل، هزينه ها و فرآيندهاي کسـب 
و کار در ايـران، بـه اشـتباه خود اعتراف کـرد و وعده 
داد از سـال آينـده (1393) پرسـش نامه مربـوط بـه 

ايـن گـزارش را با دقت بيشـتري تکميـل کند . 
مي  تـوان  جهانـي  بانـک  گزارش هـاي  اسـاس  بـر 
گفـت طي سـه سـال منتهـي بـه گـزارش 2016، 
رتبـه واقعـي (بازنگـري و تصحيـح شـده) ايـران از 
سـال 2014 تـا 2016 بـه ترتيـب 132، 119 و 

بوده اسـت .   117
در واقـع ابتـدا در سـال 2015 رتبـه ايـران بـراي 
گـزارش سـال قبـل (2014) بازنگري و اصاح شـده 
و بـا 20 رتبـه کاهـش از 152 بـه 132 رسـيد کـه 
همـه اين  20 رتبـه کاهش به دليل اصـاح اطاعات 
بـوده اسـت، نه اصـاح واقعـي وضعيت کسـب و کار 
در ايـران سـپس از سـال 2014 تـا 2015 بـا بهبـود 
13 رتبـه اي مواجه هسـتيم کـه 11 رتبـه آن باز هم 
ناشـي از اصـاح اطاعـات مربـوط بـه ايـران بـوده و 
دو رتبـه آن بهبـود را مي تـوان ناشـي از يکـي از اين 
سـه عامـل تلقي کـرد، يا بـه طـور واقعي مقـررات و 
رويه هـاي کسـب و کار در ايران سـهل شـده يا وضع 
نسـبي کشـورهاي ديگر بدتر شـده و يا بـر اثر تغيير 
روش محاسـبه نماگرهاي ده گانه، وضعـي ايران بهتر 
شـده اسـت، درباره اينکه سـهم هر يک از سـه عامل 
در بهتـر شـدن دو رتبه واقعي چقدر اسـت اظهارنظر 

قطعـي نمي تـوان کرد . 
در سـال 2016 رتبـه ايـران نسـبت بـه رتبـه واقعي 
سـال 2015، دو رتبه ديگر بهبود پيدا کرد و از 119 

بـه 117 رسـيد که يکـي از اين دو رتبه بهبود ناشـي 
از اصـاح اطاعـات مربـوط بـه ايـران بـوده و بهبود 
يـک رتبـه ديگر نيز ناشـي از يکـي از اين سـه عامل 

ياد شـده بوده اسـت . 
در جديدتريـن  گـزارش سـهولت انجـام کسـب و 
کار هـم رتبـه ايـران، سـه رتبه بدتر شـد و از 117 
بـه 120 رسـيد کـه هر سـه رتبه آن ناشـي از بدتر 
شـدن نسـبي وضعيـت ايـران بـوده اسـت. در واقع 
وضعيـت واقعـي کسـب و کار طبـق گـزارش بانک 
جهانـي در سـال 2017 تفاوت محسوسـي با سـال 

2016 نداشـته است . 
نتيجـه اينکـه از سـال 2014 تـا 2017 رتبـه ايـران 
در مجمـوع در عمـل 32 رتبـه بهتر شـده که همگي 
بـه دليـل اصـاح اطاعـات اشـتباه ارسـال شـده در 
سـال هاي گذشـته بوده اسـت. عاوه بر اين 32 رتبه 
بهبـود، رتبـه واقعـي ايـران بـه داليلي به جـز اصاح 
مقـررات  واقعـي  شـدن  (سـهل  ارسـالي  اطاعـات 
و رويه هـاي کسـب و کار در ايـران يـا بدتـر شـدن 
وضعـي نسـبي کشـورهاي ديگـر و يـا تغييـر روش 
محاسـبه نماگرهـاي ده گانـه) در سـال هاي 2014 تا 
2016، سـه رتبـه بهتـر و در سـال 2017، سـه رتبه 
بدتـر شـده اسـت. در واقـع سـه رتبـه بهتر شـدن ـ  
احتمـاالـً  واقعي سـهولت کسـب و کار در ايران طي 
اين سـه سـال، بر اثر پسـرفت سـه رتبه اي در سـال 

2017 خنثي شـده اسـت . 
همچنيـن بانـک  جهانـي معياري بـا عنـوان »فاصله 
از پيشـرو« کـه فاصله کشـورها از بهترين کشـور در 
هـر نماگـر را نشـان مي دهـد تعريف کرده اسـت که 

تغييـرات ايـن معيـار، پيشـرفت کشـورها نسـبت به 
خودشـان فـارغ از تغييـرات رتبـه را نشـان مي دهـد 
معيـار فاصلـه از پيشـرو براي ايـران در سـال 2014 
58.81 از 100 نمـره بـوده کـه در سـال 2017 بـه 
57.26 از 100 کاهـش يافتـه اسـت و نشـان از بدتر 

شـدن وضع کشـور دارد . 
در نتيجـه به طـور واقعي مي توان ادعـا کرد وضعيت 
نماگرهـاي ايـران در گزارش انجام کسـب و کار بانک 
جهانـي طي سـه سـال منتهي بـه 2017 در مجموع 
بـه طـور واقعي تفـاوت چنداني نکرده و کسـب و کار 

در ايران سـهل تر نشـده است  . 
گزارش هـا ي پايـش محيـط کسـب و کار کـه نظـر 
اقتصـادي سراسـر کشـور را بـه طـور  تشـکل هاي 
فصلـي از سـال 1389 بـه ايـن سـو، مي سـنجيد نيز 

هميـن نتيجـه را تأييـد مي کننـد . 
وضعيـت ايـران در گزارش هـاي انجـام کسـب و کار 
در سـال هاي 2014 ـ 2017 و همچنيـن داده هـاي 
بازنگـري شـده و نيـز مقايسـه بـا بهتريـن وضعيـت 
در کشـورهاي موضـوع سـند چشـم انداز 1404 بـر 
اسـاس گـزارش سـال 2017 در هر نماگـر در جدول 

زير قابل مشـاهده اسـت . 
جايـگاه منطقـه اي ايران در ميان کشـورهاي موضوع 
سـند چشـم انداز در سـال 2017 نسـبت بـه سـال 
نداشـته و همچنـان در رتبـه 16  تغييـري   2016
از ميـان 25 کشـور باقيمانـده اسـت. ايـن امر نشـان 
مي دهـد کـه بـه منظـور ارتقـاي جايـگاه منطقـه اي 
ايران، به اصاحات بيشـتري در زمينه محيط کسـب 

و کار نياز اسـت . 

ترقي اقتصادي : نشست ساالنه بورس هاي اوراق مشتق به عنوان بخشي از فعاليت هاي فدراسيون جهاني 
بورس ها اعام کرد در سال گذشته ميادي، حدود 25 ميليارد قرارداد مشتق در بورس هاي عضو معامله شده 

است که رشدي بيش از 2 درصد را نسبت به سال پيش از آن نشان مي دهد . 
  از ميان قرارداد هاي مورد اشاره، انواع اختيار معامله به تعداد نه و نيم ميليارد (38 درصد) و انواع آتي به تعداد 
پانزده و نيم ميليارد (62 درصد) داد وستد شدند. 41 درصد از کل معامات در قاره آمريکا صورت گرفت که 
قرارداد هاي اختيار معامله بر روي انواع شاخص و انواع مشتق نرخ بهره، ارز و کااليي بيشترين افزايش حجم 
را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است که 36 درصد از کل معامات سال 2016 بورس هاي مشتق به 
با پنج و نيم درصد  منطقه آسيا-اقيانوسيه مرتبط بود ولي حجم معامات اين منطقه نسبت به سال 2015 
کاهش روبرو شد     .   23درصد از کل معامات نيز به اروپا-خاورميانه و آفريقا اختصاص يافت که عمدتا به واسطه 
رشد قرارداد هاي اختيار معامله شاخصي، نرخ بهره و ابزار مشتق کااليي نسبت به سال 2015 نزديک به 8 درصد 
افزايش داشت .  پر معامله ترين ابزار مشتق در سال 2016 ميادي اوراق کااليي بود که نسبت به سال پيش از 
آن، بيش از 27 درصد رشد کرد. حجم اوراق مشتق مبتني بر ارز هم در سال گذشته نزديک به 10 و نيم درصد 
افزايش يافت و در کنار ابزار مشتق نرخ بهره از ديگر محصوالت پر طرفدار بازار هاي مشتق به حساب مي آيد . 

هاي  بازار  مطلوب  معامات  و حجم  سالم  رشد  از  2016 حاکي  گزارش سال  است  عامل  WFE  معتقد  مدير 
مشتق نسبت به سال 2015 است .  تغيير تمايل معامله گران آسيا-اقيانوسيه از مشتق هاي مبتني بر سهام به 
مشتق هاي کااليي موضوع قابل توجهي است که از سال 2015 ديده مي شود. اين وضعيت در مناطق آمريکا و 
هم چنين اروپا، خاورميانه و آفريقا قابل مشاهده است که عمدتا ناشي از رشد قرارداد هاي محصوالت کشاورزي 

فلزات اساسي و حامل هاي انرژي است . 

رونقاوراقمشتقکاالييدربورسهايجهاني

وجه تسميه تهران

مهدی خليلی
ــه پاسداشــت 12 ارديبهشــت ســالروز معلــم  ــه بهان ب
ســردبير صــداى معلــم در يادداشــتى نوشــت :يــادش 
ــود.  ــماني ب ــروش آس ــم س ــا معل ــراي م ــر؛ ب ــه خي ب
ــار دبســتانى و شــعور را  کســي کــه شــعر معــروف ي
ــود کــه  ــت مي کــرد. او ب ــراي بچه هــا قرائ در کاس ب
الفبــاي محبــت، عشــق و صداقــت را تعليــم مــي داد. 
ــا  معلمــي کــه حــاال نمي دانيــم تمجيــدش کنيــم ي
بــه تقديــرش بپردازيــم. کلمــه اي در شــأن او نداريــم؛ 
ــره  ــخصيت او را ذخي ــأن و ش ــاري از ش ــه ب ــا کول ام
ــه  ــکان ب ــان و هــر م ــم و در هــر آن و هــر زم کرده اي
يــاد او هستيم.جامعه شناســان مي گوينــد:« کليــد 
ــرورش اســت. اگــر  توســعه هــر جامعــه آمــوزش و پ
مي خواهيــد بدانيــد جامعــه شــما در 20 ســال آينــده 
چگونــه خواهــد شــد بــه آمــوزش و پــرورش امــروز آن 

نــگاه کنيــد.«
بــه راســتي هيــچ انديشــيده ايم کــه آمــوزش و 
پــرورش در ايــن ســرزمين چــه وضعيتــي دارد؟ســوال 
ايــن جاســت که نقــش آمــوزش و پــرورش کشــورمان 
در نظــام فرهنگــي دنيــا چگونــه اســت؟ چنــد درصــد 
ــا  ــد؟ و آي ــا مي باش ــا از آن م ــي دني ــدات علم تولي
ــا  ــران در مقايســه ب انجــام فعاليت هــاي علمــي در اي
ــران در ســطح جهــان رضايت بخــش  اســتعدادهاي اي
اســت؟ مگــر نــه ايــن اســت که پيشــرفت يــک جامعه 
ــت؟پديده  ــن اس ــي غيرممک ــعه فرهنگ ــدون توس ب
ــائل  ــارکت، مس ــادي، مش ــرش اقتص ــم، نگ ونداليس
ــي نتيجــه  ــط  زيســت، رســانه و ارتباطــات زمان محي
مي دهــد کــه بســترهاي فرهنگــي آن در جامعــه 
ــرورش، 17  ــر از آمــوزش و پ آمــاده شــود. امــروزه غي
ســازمان ديگــر مرتبــط بــا فرهنــگ و فرهنگ ســازي 
ــد  ــه مي توانن ــه هم ــود دارنــد، البت ــه وج در جامع
زيربنــاي  امــا  باشــند  موثــر  فرهنگ ســازي  در 
فرهنگ ســازي مــدارس و معلمــان هســتند. معلمــان 
مي داننــد کــه ايــران کشــوري در حــال توســعه 
اســت .ايرانيــان مشــکات اقتصــادي فراوانــي دارنــد، 
امــا خواســته هاي آنــان نيــز هميشــه منطقــي بــوده 

اســت .بگذاريــد معلمــان، معلم بماننــد و معلمــي را از 
معلمــان نگيريــد !...و ايــن توقــع را از دولتمــردان دارند 
کــه اگــر بودجــه و پــول نيســت بــراي همــه نباشــد و 
اگــر پــول و بودجــه هســت بــراي همــه باشــد. ســوال 
ايــن اســت چــرا کارمنــدي کــه در يــک وزارتخانــه  بــا 
مــدرک همتــاي او کار مي کنــد، گاه حــدود ســه برابــر 
حقــوق مي گيرد؟!اگــر معلمــان و مــدارس نقش مهمي 
در توســعه دارنــد پــس چــرا ايــن همه تبعيــض وجود 
ــن واژه اي اســت  ــت مقدس تري ــد عدال ــاور کني دارد؟ب
کــه انســان قبــل از هــر چيــز آن را مي خواســته 
ــه  ــه کــدام ســو مي رويم؟حــال اگــر معلــم ب اســت .ب
ــد،  ــا باش ــش بي معن ــت براي ــه عدال ــد ک ــي برس جاي
نظــم چگونــه بــه بــار مي آيــد و بعدهــا چــه نتيجــه اي 
خواهــد داد و آيــا شــأن يک جامعه اســامي و انســاني 
ايــن گونــه اســت؟ بياييــد صــادق باشــيم و اندکي فکر 
ــه  ــه تــاش معلمــان حرمــت بگذاريــم و ب کنيــم و ب

آنهــا وعــده ندهيــم.

بــه قــول نويســنده برزيلــي پائولوکوئيلــو:« اول آنکــه 
بــه وعده هــا اعتمــاد نکــن. جهــان پــر از وعــده 
اســت، وعــده ثــروت، رســتگاري ابــدي، عشــق مطلق. 
ــد وعــده هــر  ــد کــه مي توانن ــا فکــر مي کنن بعضي ه
چيــزي را بدهنــد؛ ديگــران هــر وعــده اي را کــه روزگار 
بهتــري را بــراي آنهــا تضميــن کنــد، مي پذيرنــد. ايــن 
کــه چه طــور ديگر مشــکل خودشــان اســت، کســاني 
کــه وعــده مي دهنــد وفــا نمي کننــد بــه ناتوانــي هــم 
نمي رســند و هميــن بــا بــر ســر آنهــا مي آيــد 
کــه دلشــان را بــه وعده هــا خــوش مي کننــد و 
ــه  ــد: کســي کــه نمــک را ب هــم اوســت کــه مي گوي
زيــر قيمــت مي فروشــد، حتمــا بــه شــدت بــه پــول 
ــت اســتفاده  ــن موقعي ــه از اي ــاج دارد .کســي ک احتي
مي کند،نشــان مي دهــد کــه بــه عــرق و مبــارزه يــک 
انســان بــراي توليــد نمــک احتــرام مي گــذارد. بياييــد 
ــد  ــا آســودگي بتوان ــا او ب ــم ت ــم حرمــت نهي ــر معل ب

نســلي خــوب و ســالم بــراي جامعــه تربيــت کنــد

ــه  ــن ب ــام لينکل ــه آبراه ــه اي ک ــد از نام .«بگذاري
آمــوزگار پســرش مي نويســد، برايتــان بگويــم:« بــه 
پســرم درس بدهيــد. او بايــد بدانــد کــه همــه مــردم 
عــادل و همــه آن هــا صــادق نيســتند؛ امــا به پســرم 
ــق  ــه ازاي هــر شــياد، انســان صدي ــد کــه ب بياموزي
هــم وجــود دارد. بــه او بگوييــد بــه ازاي هر سياســت 
ــت  ــم ياف ــرد ه ــري جوانم ــواه، رهب ــدار خودخ م
ــه  ــا ب ــرد، ام ــت مي گي ــه وق ــم ک ــود. مي دان مي ش
او بياموزيــد کــه اگــر بــا کار و زحمــت خويــش يــک 
ــي  ــه جاي ــت ک ــر از آن اس ــد، بهت ــبي کن دالر کاس
روي زميــن 5 دالر بيابــد. بــه پســرم بياموزيــد کــه 
در مدرســه بهتــر ايــن اســت کــه مــردود شــود؛ امــا 
ــي نرســد و ارزش هــاي زندگــي  ــه قبول ــب ب ــا تقل ب
ــه  ــد ب ــر مي تواني ــد. اگ ــوزش دهي ــرم آم ــه پس را ب
پســرم يــاد بدهيــد کــه در اوج انــدوه، تبســم کنــد 
ــت  ــن خجال ــک ريخت ــه از اش ــد ک ــه او بياموزي و ب

نکشــد.«
فيلســوف ديگــري مي گويد:«مــن معلــم هســتم. مــن 
ــه  ــدم ک ــا آم ــه دني ــان ب ــه اي از زم ــت آن لحظ درس
ســواد بــر زبــان کودکــي جــاري مي شــد. مــن نفــر اول 
ــراي کشــف ايده هــاي  ــان آتــن را ب هســتم کــه جوان
نــو بــه کار گرفتــه ام. مــن کريســتين اندرســن هســتم 
ــمار  ــتان هاي بي ش ــيله داس ــه وس ــت را ب ــه حقيق ک
آشــکار ســاخته ام. يــک دکتــر اجــازه دارد تــا در يــک 
لحظــه ســحرآميز، زندگــي را بــه دنيــا بازگردانــد و من 
اجــازه دارم کــه هــر روز بــا ســوال هاي نــو، عقايــد نــو 
و دوســت هاي نــو شــاهد تــازه اي از زندگــي باشــم.«اما 
بگذاريــد معلمان، معلــم بمانند و معلمــي را از معلمان 
نگيريــد. معلمــان، عشــق و شــور مي خواهنــد و 
مســووالن موظفنــد کــه ايــن امــور را مهيــا نماينــد؛ 
ولــي متاســفانه مســووالن بيشــتر بــه امــور سياســي 
ــم  ــان را مه ــغولند و فرهنگي ــي مش ــي و حزب جناح
نمي داننــد و قطعــا جامعه بــدون فرهنــگ و فرهنگيان 
ره بــه جايــي نخواهــد بــرد، حتــي اگــر مســووالن تنها 
بــه فکــر خــود باشــند نيــز الزم اســت کــه فرهنــگ را 

جــدي بگيرنــد .

معلمي را از معلمان نگيريم

خانه پرفسور عدل

بانکجهانيگزارشداد؛
چشماندازيسبزبرايبازارهايکااليي

ايستانيوز: بانک جهاني گزارش "چشم انداز بازار کاالها" را منتشر کرد و در آن افزايش قيمت را براي کاالهاي صنعتي 
به ويژه انرژي و فلزات طي سال جاري ميادي و سال پس از آن، پيش بيني کرد . 

بانک جهاني گزارش  "چشم انداز بازار کاالها" را منتشر کرد و در آن افزايش قيمت را براي کاالهاي صنعتي به ويژه انرژي 
و فلزات طي سال جاري ميادي و سال پس از آن، پيش بيني کرد. بانک جهاني در اين گزارش پيش بيني هايي را براي 

قيمت نفت و ساير کاالهاي بخش انرژي ارائه کرده است .  
بر اين اساس، پيش بيني مي شود که قيمت کاالهاي بخش غيرانرژي در سال 2017، سال ميادي جاري، 4 درصد 
افزايش يابد. اين نخستين افزايش طي پنج سال اخير خواهد بود. پيش بيني بانک جهاني نشان مي دهد که تقويت تقاضا 
و محدوديت هاي عرضه موجب خواهد شد که قيمت فلزات در سال ميادي جاري 16 درصد جهش يابد. بيشترين 
جهش قيمت مربوط به فلز روي با 32 درصد  خواهد بود. تقويت تقاضا نيز به ويژه از سوي چين، مشاهده خواهد شد و 

محدوديت هاي تقاضا عمدتا ناشي از وقفه استخراج از معادن شيلي، اندونزي و پرو خواهد بود . 
بانک جهاني همچنين اعام کرده است اعتصاب هاي کارگري و اختاف بر سر قراردادها در معادن بزرگ از هم اکنون 
به افزايش قيمت مس منجر شده است. با وجود اين، بانک جهاني انتظار دارد قيمت فلزات گرانبها در سال ميادي 
جاري تا يک درصد کاهش يابد و اين کاهش يک درصدي در سال آينده ميادي نيز تکرار خواهد شد. اين موضوع به 
اين دليل خواهد بود که نرخ هاي بهره افزايش مي يابد و خريدهايي که با هدف يافتن مأمني امن براي سرمايه ها انجام 
مي شد، کاهش خواهد يافت .  در اين گزارش يکي از بخش هاي کاالهاي غيرنفتي، مربوط به شاخص قيمت هاي کل بخش 
کشاورزي است و انتظار مي رود در سال ميادي جاري اين شاخص ثابت بماند چون افت شاخص قيمت هاي ذرت با 

افزايش قيمت روغن ها و بلغورها و مواد خام جبران مي شود . 
جان بافس، اقتصاددان ارشد و نويسنده اصلي اين گزارش بانک جهاني مي گويد: شرايط مساعد براي توليد گندم، ذرت 
و برنج، موجب افزايش نسبت موجودي کاالها به ميزان مصرف شده است و برآوردها نشان مي دهند که در سال جاري 
و سال پس از آن شاهد مازاد عرضه غات اساسي خواهيم بود .  پيش بيني بانک جهاني در مورد کاالهاي مربوط به 
نوشيدني ها شامل قهوه، کاکائو و چاي نشان مي دهد که به دليل عرضه بيش از انتظار، قيمت اين کاالها دچار کاهش 
خواهد شد. بر اين اساس، پيش بيني مي شود که قيمت مواد خام بخش کشاورزي 4 درصد افزايش يابد که علت آن 
کاهش عرضه کائوچوي طبيعي خواهد بود. بر اين اساس، اما پايان پديده جوي ال نينو موجب محدود شدن ريسک 

افزايش قيمت ها در بخش کاالهاي کشاورزي خواهد شد . 

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم
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کافه داستان

 مـا کـه نفهميديـم چه کاره اسـت. يکى دودسـت کت وشـلوار داشـت که هميشـه تنش بـود. با 
ته ريش و يک انگشـتر عقيق شـيک که هيچ تناسـبى بالباس هاى فرسـوده اش نداشـت. سـيخ 
راه مى رفـت و هميشـه حرف هـاى سياسـى مـى زد. خيلـى دوسـت داشـت در شـنونده اش اين 
حـس را بـه وجـود بيـاورد کـه مى توانـد آينـده سياسـى خيلـى چيزهـا و آدم هـا را پيش بينى 
کنـد به خصـوص آدم هـاى سياسـى . بهتريـن لحظه هايـش زمانـى بـود کـه قـرار بود کسـى از 
آن پاييـن بيافتـد . معمـوالً در اين جـور مـوارد تکيه کامـش ايـن بـود: »رفتنـى اسـت.« ايـن 
واژه هـا به صـورت انکارناپذيرى در حرف هايش شـنيده مى شـد: »اصل نظام ،مسـئوالن بلندپايه 
نظام،خدشـه، چالـش جـدى ، کان ، سـتون هاى انقـاب« و عاشـق واژه »رصـد کـردن« بـود. 
بعضـى مى گفتنـد اطاعاتـى اسـت . اول ها که ما شـناختمان از مسـائل امنيتى خيلـى کم بود 
فکـر مى کرديـم واقعـاً اطاعاتـى اسـت و خـودش هـم ايـن را مى فهميـد امـا انـکار نمى کرد و 
از اين کـه مـا آن قـدر مهـم فرضـش مى کرديـم لـذت مى بـرد. يکـى از دغدغه هايـش ايـن بـود 
کـه همـه مهم فرضـش مى کنند . وقتى سـر خيابـان مى ايسـتاديم مى آمد. هميشـه چندنفرى 
بوديـم کـه به رسـم قديـم جمعه ها مى آمديـم محله قديمى مان و سـر خيابـان باهم ديـدار تازه 
مى کرديـم. ايـن موقـع هـا بـود کـه اصغـر سـروکله اش پيدا مى شـد. دسـت مى گذاشـت روى 
سـينه اش و مى گفت: »سـام عليکم ...سـام عليکم...« بعد باهمه ما دسـت مى داد و مى ايسـتاد 
کنارمـان . بعـد از مدتـى باز دسـت مى گذاشـت روى سـينه اش و به فواصل مختلـف به تک تک 
مـا مى گفـت :»مخلصيـم ...مخلصيـم...« بعـد شـروع مى کـرد بـه بحث سياسـى. جناح راسـت 
فـان شـد ،جنـاح چـپ فـان شـد...آقاى هاشـمى اينـو گفت،احمدى نژاد بـا قاليباف مشـکل 
دارِه ،بـرادران الريجانـى نفـوذ دارن...از همه چيـز و همه کـس طـورى حـرف مـى زد کـه انـگار 
همـه يک شـکل اند و او نـخ تسـبيح حـوادث سياسـى اسـت. مـا بيش تـر سـکوت مى کرديـم 
و گـوش مى داديـم. اگـر قـرار بـود پـا به پـاى او بحـث کنيـم داسـتان بيـخ پيـدا مى کـرد و 
يـک روز عافى مـان از دسـت مى رفـت. بيچـاره وقتـى مى ديـد مـا همـان الت ولوت هـاى چند 
سـال پيشـيم و گـذر حـوادث آدممان نکرده دلسـرد مى شـد و مؤدبانـه خداحافظـى مى کرد و 
مى رفـت. نمى دانسـتيم کجـا مى رود. چـون باعجله مى آمد و ديگـر دل نمى کند بـرود و آن قدر 
مى مانـد کـه فکـر مى کرديـم از خانـه بـه خاطـر مـا بيـرون آمـده . امـا وقتـى مى رفـت آن قدر 
باعجلـه و پرشـتاب مى رفـت کـه انـگار جلسـه مهمـى را ازدسـت داده. وقتـى مى رفـت بچه هـا 
هـاک بودنـد پشـت سـرش غيبـت کننـد . يکى مى گفـت : »خود شـو وصل کـرده بـه اينا .« 
يکـى مى گفـت :»خلـه بابـا.« يکى مى گفـت : »خل ماييـم . فردا که خود شـو بسـت مى فهمى 
خـل کيـه؟« يکـى مى گفـت: »سـپاهى ،اطاعاتى،مديـرکل ... ما کـه نفهميديم چـه کارس؟« 
... يکـى دو هفتـه کـه  جمعه هـا سـروکله اصغـر پيـدا نشـد کسـى سـراغش را نگرفـت . حتى 
بعضـى از بچه هـا بـه شـوخى گفتنـد :»رفتـه مأموريـت اون ور آب .« وقتى کار به يکـى دو ماه 
کشـيد همـه نگـران و ناراحـت شـديم .وقتـى زمـان طوالنـى شـد اصغر هـم از يادمـان رفت و 
فهميديـم اتفاقـى افتـاده کـه نبايد کسـى دربـاره آن حرفى بزند . يـک روز که رفته بـودم براى 
تهيـه گـزارش اصغـر را ديـدم . اول نشـناختمش ، خيلـى الغـر شـده بـود و لباس هـاى زندان 
بـه تنـش زار مـى زد . بـا آن دمپايى هـاى پاسـتيکى سـفيد مثـل بيمارهايى شـده بـود که در 
قرنطينـه نگهـدارى شـده اند. دادگاه شـروع نشـده بود. بـه يکديگـر زل زديم . آمـد طرفم بغلم 
گرفـت . سـرش را گذاشـت روى شـانه ام . لـرزش صدايـش و بغـض توى گلويش نمى گذاشـت 
حـرف بزنـد. به زحمـت گفت:»بـه خـدا من اختـاس نکـردم ...« با اين که چشـم هايم پراشـک 
بـود مى خواسـتم بخنـدم . اصغـر هنـوز همـان اصغر بـود. ترجيح مـى داد به جـاى دزدى بگويد 
اختـاس و مـن مى دانسـتم او هـر کارى بکنـد دزدى نمى کنـد. زدم پشـتش و گفتم:»بچه ننـه 
زهـرا اختـاس نمـى کنه!«وقتـى ديـدم اشـک هايش سـرازير شـده نگفتم از سـاده دلى تو سـو 
اسـتفاده کرده انـد. چيـزى گفتـم تا حال کنـد، تا رنج شکسـت و زندان را راحت تـر تحمل کند.

گفتم:»شـايد برايـت پاپـوش دوخته انـد.« اصغـر توى فکر رفت. نشسـت روى صندلـى و زل زد 
جلـو. انـگار داشـت ذهنـش را مـرور مى کرد تـا آدم هايى را کـه برايـش پاپـوش دوخته اند پيدا 
کند. دادگاه شـروع شـد. همه بلند شـدند و نشسـتند و من فهميدم خبرنگارى شـغل شـريفى 

اسـت کـه مى توانـد حقيقـت را طـور ديگرى بـه آدم هـا بگويد.

اصغرسياست
آمديم خانه نبوديداحمد غالمی

علی اکبر صنعتی

نسرين ظهيری

ارديبهشت   نهم   دوشنبه ،  روز  معين ،  محمد  دکتر 
گشود.در  جهان   به   چشم   رشت   در  .ش   ه    1297
شش  سالگى  مادر، وپنج  روز بعد نيز پدرش ، شيخ  
دست   از  را  بود،  دينى   علوم   ازطاب   که   ابوالقاسم  
شيخ   اش ،  پدرى   جد  را  او  تربيت   رو،  اين   از  داد، 
بزرگ   روحانى هاى   از  که   العلما  معين   تقى   محمد 

وبه  نام  بود، برعهده  گرفت .
دکتر معين ، تحصيل  خود را از مکتب  خانه  شروع  کرد 
وپس  از تغيير شيوه  ى  مکتب  خانه اى  به  مدرسه ، سال  
ششم  ابتدايى  را در رشت  .در سال  1304 ودوره  ى  اول  
متوسطه  را درهمان  شهر، در سال  1307 طى  کرد واز 
آن  جهت  که  کاس  پنجم  متوسطه  در رشت  داير نشده  
بود. از طريق  اداره  ى  معارف  گيان ، به  همراه  چند 
نفر ديگر، انتخاب ، وبا پرداخت  مقررى  ماهانه  به  آن  ها 
به  تهران  اعزام  شد. بدين  ترتيب ، معين  دوره  ى  دوم  
متوسطه  را در رشته اى  ادبى ، در دبيرستان  دارالفنون  
تهران  ودر سال  1310 به  پايان  برد. وى ، سپس  در 
رشته  ى  ادبيات  وفلسفه  ى  دارالعلمين  عالى  مشغول  به  
تحصيل  شد ودر سال  1313 ليسانس  خود را با نوشتن  
رساله اى  به  زبان  فرانسه  درباره  ى  » لوکنت  دوليل « 
شاعر فرانسوى  قرن  نوزدهم  وبنيان  گذار مکتب  ادبى  

» پارناس« اخذ کرد.
افسرى   ى   دانشکده   ى   ماهه   شش   ى   دوره   استاد، 
احتياط  را در شش  ماه  اول  سال  1314 گذراند ودر 
مهر ماه  همان  سال ، به  عنوان  دبير در اهواز مشغول  
به  خدمت  شد وبر اثر لياقت ، پس  از سه  ماه  به  رياست  
دانشسراى  شبانه  روزى  عالى  منصوب  گرديد وضمن  
رياست   به   ششم ،  استان   اوقاف   تحقيق   عضويت  

پيشاهنگى  وتربيت  بدنى  اين  استان  نيز برگزيده  شد.
وى  در همين  مدت  به  صورت  مکاتبه اى ، به  فراگيرى  
قيافه شناسى   (خط شناسى ،  عملى   روان شناسى  
بروکسل   روان شناسى   آموزشگاه   از  مغزشناسى )، 
بلژيک  پرداخت  .او، با تسلطى  که  به  زبان  عربى  داشت  
کتـاب  » علم  النفس  وآثاره  فى  التربيه  والتعليم« تاليف  
استادان  مصرى  » على  الجارم« و»مصطفى  امين« را 
در  معين   دکتر  کرد،  اهواز چاپ   در  در سال  1316 
تصدى   وضمن   شد  منتقل   تهران   به    1318 سال  
معاونت  اداره  ى  دانشسراهاى  مقدماتى  و تدريس  در 
زبان   دکترى   ى   دوره   در  تحصيل   عالى ،  دانشسراى  
وادبيات  فارسى  که  اساسنامه ى  آن  در سال  1316 
کرد  آغاز  .را  بود  رسيده   دانشگاه   تصويب  شوراى   به  
وسرانجام ، روز سه  شنبه ، هفدهم  شهريور 1321، با 
گذراندن  رساله اى  تحت  عنوان  » مزديسنا وتاثير آن  در 
ادبيات  فارسى« به  عنوان  اولين  دکتراى  زبان  وادبيات  
فارسى ، فارغ  التحصيل  شد. جلسه  ى  دفاعيه  ى  دکتر 
معين  با حضور دکتر على  اکبر سياسى ، وزير فرهنگ  
ملک   رساله ،  راهنماى   استاد  داوود،  پور  استاد  وقت ، 
الشعراى  بهار وجمعى  از اساتيد دانشگاه  ودانشجويان  
وبا قرائت ، نظر کتبى  استادان  بديع  الزمان  فروزان  فر 
نداشتند،  دليل  مسافرت  حضور  به   تونى  که   وفاضل  
 « درجه  ى   با  معين   دکتر  ورساله  ى   گرديد  برگزار 
بسيار خوب« پذيرفته  وتصويب  شد.پس  از اين  دکتر 
محمد معين  به  عنوان  دانشيار وسپس  در سمت  استاد 
کرسى  » تحقيق  در متون  ادبى« در دانشکده  ادبيات  

ودانشسراى  عالى  به  تدريس  پرداخت  .
دکتر معين ، در همين  سال  ازدواج  کرد که  حاصل  آن  

چهار فرزند بود .استاد عاوه  بر شرکت  در کنگره ها  
انجمن ها ومجالس  علمى  داخلى ، با آشنايى  اى  که  به  
زبان هاى  انگليسى ، فرانسه ، عربى  وبرخى  از زبان هاى  
در  سخنرانى   و  شرکت   براى   داشت ،  باستان   ايران  
محافل  علمى ، مطالعه  وتحقيق ، به  کشورهاى  خارجى 
از جمله  آمريکا، آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، بلژيک ، هلند 
سوئيس ، سوئد، ايتاليا، فناند، شوروى ، ترکيه ، هند و 

پاکستان  دعوت  ويا از طرف  دولت ، اعزام  گرديد .
دکتر معين ، پس  از مصوبه  ى  مجلس  ملى  در سال  
1324 مبنى  بر اختصاص  بودجه اى  براى  چاپ  ونشر 
دانشگاه   اساتيد  از  عده اى   همکارى   ونيز  نامه   لغت  
ودانش  پژوهان  با عامه  دهخدا در تکميل  لغت  نامه  
در همين  سال  با معرفى  وزارت  فرهنگ  به  همکارى  با 

دهخدا (ت  1256، ف  1334/12/7 ه  .ش ) پرداخت  .
دهخدا در بستر بيمارى ، طى  وصيتى ، که  بر روى  تکه  
تاريخى   اسناد  جزو  واکنون   نوشت   کوچک   کاغذى  
لغت   وچاپ   تکميل   است ،  اسامى   شوراى   مجلس  
وتاش   عاقه   با  که   معين ،  محمد  دکتر  به   را  نامه  
خودتوانسته  بود اعتماد واطمينان  دهخداى  سخت  گير 
را به  خود جلب  کند، واگذار کرد، واين  دکتر معين  بود 
که  هفتصد صفحه  از اين  اثر را شخصاً تاليف  کرد ونه  
هزار صفحه  از مطالب  تاليف  شده  توسط  ديگر مولفان  را 
بازبينى  و تصحيح  نمود وبا تصدى  رياست  لغت  نامه ، که  
از سال  1337 به  صورت  سازمان  مستقل  به  دانشکده  
ى  ادبيات  دانشگاه  تهران  منتقل  شده  بود، به  سرپرستى  

وهدايت  کار پرداخت  .
ف    ،1276 (ت   نيما  به   متخلص   اسفنديارى ،  على  
1338/10/16 ه .ش ) نيز، بدون  اين  که  معين  را ديده  
باشد، وى  را در وصيت  خود » مثل  صحيح  علم  ودانش ) 
خطاب  کرد واو را قيم  فرزندان  طبع  خود نمود، واين  
چنين  بود که  معين ، با همه  ى  مسئوليت ها ومشغله  
هايش ، در سال  بعد » افسانه  ورباعيات« و »ماخ  اوال« ى  
نيما را با همکارى  آل  احمد ودکتر جنتى  عطايى ، طبق  
وصيت  نيما، به  چاپ  رساند، اما دامه  ى  راه  وبيمارى  

ومرگ ؟!
عاوه  بر اين  دکتر معين  اکنون  23 کتاب  در حوزه  ى  
تصنيف  و تاليف ، پنج  کتاب  در حوزه  ى  تصحيح ، چهار 
کتاب  در حوزه  ى  ترجمه  وحدود يک  صد مقاله  در 
زمينه هاى  ادبيات  وزبان ، تاريخ  و فرهنگ ، کتاب شناسى  
فلسفه  ومذاهب  ورجال  را در کارنامه  ى  خود دراد. قابل  
توجه  است  که  يکى  از اين  کتاب ها، » برهان  قطع« اثر 
» محمد حسين  بن  خلف  تبريزى«  است  که  معين  در 
تصحيح  وتحشيه  ى  آن  (از ذکر وجه  اشتقاق  وترکيبات  
لغات  تا شرح  لغات  واعام  وآوردن  شواهد وافزودن  لغات  
واعام  وتصوير ونقشه  وجدول  و...) از هفت  نسخه  ى  
فارسى   ماخذ   343 از  وبيش   اثر  اين   وچاپى   خطى  

وعربى  استفاده  کرده  است  .
يکى  ديگر از اين  آثار، حاصل  عمرش ، فرهنگ  فارسى  
است  .ريشه  ى  انديشه  ى  تاليف  چنين  فرهنگى  در 
وجود دکتر محمد معين  را بايد در عاقه ، تحصيات 
همکارى  با لغت  نامه ، پژوهش ها و احساس  وظيفه اش  
اين   حال ،  هر  .به   جست   وجامعه   فرهنگ   قبال   در 
از  فيش    1/500/000 آورى   جمع   با  که   انديشه  
متون  ومکالمات  فارسى ، شکلى  عملى  به  خود گرفته  
بود به  ديدار با فرهنگ  نويسان  خارجى ، مطالعه  وياد 
داشت  بردارى  در مراکز مطالعاتى  کشورهاى  مختلف  

تشکيل  » سازمان  فرهنگ  فارسى « و جذب  بيش  از 
400 دانشجو و 40 موسسه  ى  همکار انجاميد. قرار 
تا  جلد 1500  يک   بينى   پيش   با  فرهنگ ،  اين   داد 
1600 صفحه اى  شامل  لغات ، اعام  ونقشه ها وتصاوير 
رنگى  در پانزدهم  شهريور 1337 با ناشر امضاشد، و 
وسواس   عاقه ،  پشتکار،  داراى   معين   استاد  با  کار  
علمى  وسخت  گير وبه  ندرت  تند وسعت  يافت  وبيش  
از آن  چه  تصور مى گرديد، زمان  برشد. در حساسيت  و 
وسواس  علمى  استاد معين  همين ها بس  که  ناشر حتى  
مجبور به  ارسال  نمونه  صفحات  سه  چهار بار غلط گيرى  
وتصحيح  شده ، به  کشور محل  مسافرت  وى  مى شد تا 
معين  تصحيح  نهايى  را هم  شخصاً انجام  دهد، ونيز اين  
که  مديران  دو چاپخانه  متصدى  چاپ  فرهنگ  معين  
که  از سخت گيرى ها وتصحيح هاى  چند باره  ى  استاد . 
آن  هم  با امکانات  چاپ  ونشر آن  روزگار، به  ستوه  آمده  
بودند، بارها قصد تعطيلى  کا راکردند که  با پا درميانى  
ناشر، عبدالرحيم  جعفرى ، مدير انتشارات  امير کبير  
موضوع  خاتمه  يافت  .اما بايد اين  وقايع  را از زاويه  ى  

مشقت  هايى  که  معين  متحمل  مى شد نيز نگريست  .
به  اين  مشقت ها نيز بيفزاييد که  معين ، معين  معلم  
از  که   را،  چاپخانه   کارگر  ومتواضع ،  وموقر  وارسته  
سخت گيرى هاى  او به  تنگ  آمده  ومعترض  بود، براى  
استمالت  ودلگرمى  به  ادامه  ى  کار، به  خانه  مى برد وبا او 
ناهار مى  خورد. کار، وسعت  يافت  .جلد اول  در تابستان  
1342 وجلد دوم  وسوم  وپنجم ( جلد اول  اعام ) بااندک  
اين   در  يافت .  انتشار  سال  1345  در  زمانى ،  تفاوت  
هنگام  معين  از طرف  دولت  براى  برگزارى  کنفرانس  
دانشمندانى  که  در  به   ايران   هايى  جهت  شناساندن  
ترکيه  جمع  شده  بودند، به  همراه  دو نفر از همکاران  
خود به  آن  کشور سفر کرده  بود وپس  از ده  روز کار 
مداوم ، که  حتى  فرصت  استراحت  چند ساعته  در شبانه  
روز را از او گرفته  بود، هشتم  آذرماه  1345 به  تهران  

بازگشت  وبدون  استراحت  رهسپار دانشگاه  شد.
روز نهم  آذر، درحالى  که  مى خواست  موافقت  خود را با 
تقاضاى  يکى  از دانشجويان  دوره  ى  دکترى  اعام  کند 
دچار سکته  ى  مغزى  شد وبه  بيمارستان  آريا انتقال  
يافت ، دکتر معين  تا چند روز قادر به  صحبت  بود .پس  
از آن  بيهوش  شد وبا تمام  سعى  وتاشى  که  پزشکان  

ايرانى  به  کار بستند، نتيجه اى  عايد نگرديد.
بنابراين ، دو پرفسور وجراح  مغز از شوروى  وپنج  تن  

ديگر از انگلستان  براى  درمان ، استاد به  ايران  آمدند 
چهاردهم   .در  برنداشت   در  نتيجه اى   هم   باز  که  
مرداد 1346، دکتر معين  با همان  حالت  بيهوشى  به  

بيمارستان  نوتردام  شهر مونترال  کانادا اعزام  کردند.
در مدت  سه  ماه  که  استاد درآن  جا بسترى  بود، سه  
اما باز هم   بار علم  جراحى  روى  مغز وى  انجام  شد، 
تقدير اين  طور رقم  زده  بود که  اين  معالجات  بى  نتيجه  
بماند. در پانزدهم  آبان  1346، استاد از کانادا به  ايران  
برگردانده  شدودر اتاق  314 بيمارستان  فيرزگر تهران  

بسترى  گرديد.
واما نشر فرهنگ  معين ، در طول  بيمارى  دکتر معين  در 
ابتداى  بيمارى  استاد، حروف  چينى  وچاپ  جلد چهارم  
به  صفحه  ى  5168 رسيده  بود وبقيه  ى  فيش هاى  اين  
جلد نيز آماده  بود وفقط  نياز به  بررسى  نهايى  داشت  
اما فيش هاى  جلد ششم  (جلد دوم  اعام ) آماده  نبود .

دکتر سيد جعفر شهيدى ، معاون  سازمان  لغت  نامه  
وهمکار دکتر معين  در فرهنگ  فارسى ، با تقاضاى  برادر 
دکتر معين ، مهندس  على  معين  وهمسر آن  استاد براى  
تکميل  فرهنگ  موافقت  کرد و با تمام  مشغله ها وتالمات  
روحى  اى  که  به  سبب  بيمارى  معين  براو عارض  شده  
بود، اين  راه  خطير را ادامه  داد .وبدين  ترتيب  پس  از 
سه  سال  تاش  دکتر شهيدى ، يعنى  در سال  1347 
جلد چهارم  فرهنگ  انتشار يافت  وجلد ششم  آن  نيز 
در سال  1352 به  چاپ  رسيد. اين  گونه ، نشر فرهنگ  
کامل   چاپ   تا  قرارداد  انعقاد  زمان   از  معين   فارسى  
شانزده  سال  به  طول  انجاميد . استاد معين  همچنان  
در حالت  بيهوشى  واغما بود .چهار سال  و هفت  ماه  
تاش  براى  مرگ  وزندگى ! بدون  ادراک ، ساکت  وبى  
تحرک ، باجسمى  سرد وچشمانى  حيران  ودوخته  به  
نقطه اى  ؛ چشمانى  که  تا ديروز عاشقانه  دور سطور 
به   وزنش   که   درحالى   استاد  وسرانجام ،  ؛  مى گشت  
حدود 17 کيلو رسيده  بود، ساعت  11 روز يک  شنبه  
سيزدهم  تيرماه  1350 در بيمارستان  فيروزگر با خاک  

وخاکيان  وداع  کرد.
به   مهرآباد  فرودگاه   از طريق   بزرگ   استاد  آن   جسد 
رشت  انتقال  يافت  وروز چهاردهم  تيرماه  در مقبره  ى  
خانوادگى ، در آستانهى  اشرفيه  به  خاک  سپرده  شد  

روحش  قرين  رحمت  واسعه  ى  الهى  باد .
ازشمار دو چشم  يک  تن  کم  وز شمار خرد، 

هزاران  بيش .

محمد معين 
بزرگ  مرد فرهنگ  ايران

 روايت خانه های مشاهير ايران- دهم فروردين ماه زادروز على اکبر صنعتى پير مجسمه ساز ايرانى است که باوجود 
هنر بى بديلش سالها و روزهاى پايانى عمرش را درنهايت گمنامى و تنگدستى سپرى کرد .آنچه مى خوانيد گوشه اى از 
زندگى فردى و خانوادگى اين هنرمند چيره دست است که شايد سرنوشت قابل تأمل بسيارى از هنرمندان و مشاهير 
اين مرزوبوم باشدکه در زمان حياتشان ناديده گرفته مى شوند و مرگ خاموش شان در سايه انزوا و تنگدستى ابزارى 

مى شود براى برگزارى تجليل ها و همايش هاى انتفاعى برخى و نمايش مرده پرستى ما ايرانيان:
هال احمر مقررى همسر 84 ساله على اکبر صنعتى را قطع کرده بود و او در بستر بيمارى در خانه کلنگى پيروزى 
خيابان شکوفه دراز کشيده و گريه گره مى زد. بغضش را با گله هايش :« از عيد تا حاال هال احمر 250 هزار تومان 
مقررى ام را نمى دهد. اين هفت ماه به زحمت پول داروهايم را جور کرده ام. وقت حرف که مى شود برايش جلسه و 
همايش مى گذارند و هى دهانشان را پر و خالى مى کنند و با اسم على اکبر صنعتى نان مى خورند. من زن على اکبر هستم 
. على اکبر صنعتى.« پيرزن اشاره مى کرد به اتاقى که در آن نشسته بود، دورتادور اتاق گليم و فرش هاى عادى انداخته و 
اتاق پر از هيچ بود. هيچ هيچ:« اين هم زندگى من بعد از اين همه سال. زندگى با مجسمه سازى که خودشان مى گويند 
نظير ندارد. چقدر تحمل کردم چقدر با دست هايش با گچ و آهن و چوب و موزاييک کار کرد. عاقبت زندگى اش هم 
شد همين/« چندى بعد همسر على اکبر صنعتى فوت کرد. حاال خانه على اکبر صنعتى در حال تخريب است و ميراث 
فرهنگى حتى به خودش زحمت پيدا کردن خانه را نداده است. در ورودى زنگ زده و حياط در غروب پاييزى ناى 
نفس کشيدن ندارد. شاخه هاى درخت خرمالوى باغچه که به دست استاد کاشته شده خم شده است و ميوه هاى گس 
نارنجى را به راحتى مى توان ديد؛ اما در اين خانه هيچ دستى ناى چيدن ميوه ندارد. آب حوضچه کوچک و قديمى زير 
لحاف برگ هاى نارنجى چنار مى رقصد و از سروهايى که کاشته دست استاد بودند ديگر خبرى نيست. اين را مهرى 
خانم دختر استاد صنعتى مى گويد:« خشک شدند . دوام نياوردند.« خانه استاد على اکبر صنعتى در کوچه فرد اسدى 
خيابان شکوفه غريب است. نانوايى که فقط دوخانه با خانه استاد فاصله دارد نه کسى را به عنوان صنعتى مى شناسد و 
نه هنرش را. در ورودى خاکسترى رنگ جز فرسوده ترين درهاى کوچه است. سقف بالکن و اتاق ها پوسته پوسته شده و 
درهاى چوبى روزگار خوشى را در ميان انبوه ترک ها ندارند. هيچ نشانى از على اکبر صنعتى مجسمه ساز در اين خانه 
ديده نمى شود. حياط خانه اما مشغول روايت کردن پاييز است. وقتى به اتاق استاد در طبقه دوم راهنمايى مى شوم 
حضور هيچ را فقط با مبلى که نشيمنگاه اصلى استاد است تحمل مى کنم. بالکنى که رو به حياط پاييز زده باز مى شود، 
فقط منظرگاه استاد على اکبر صنعتى است به کوچه هايى که به شهر تهران ختم مى شوند. دختر استاد همچنان راوى 
لحظه هاى تلخ است :« همين چند وقت پيش برادرم که فقط 62 سال داشت در اثر فشار روحى و اين که تابلوهايش 
را نمى توانست قاب کند تا بفروشد سکته کرد. مادرم خيلى اذيت شد. آدم پسر على اکبر صنعتى باشد و نتواند براى 

تابلوهايش نمايشگاه جور کند. همه اين ها غصه شد توى دل برادرم و کارش رسيد به اينجا.«
غير از مهرى صنعتى احمد صنعتى که خودش دستى در کار نقاشى دارد همراه با همسرش در اين خانه زندگى مى کند. 
اهالى خانه قديمى صنعتى نمى دانند که خانه اى که در آن نشسته اند مى تواند به ثبت ملى برسد يا اگر پيگير شوند 
شايد آن را موزه اى کنند براى مجسمه هاى استاد که در اتاق بااليى خانه روى هم تلنبار شده اند آن هم به ناچار. سرنوشت 
انگار در گوشه موزاييک هاى سائيده شده ايوان که دو پله با حياط فاصله دارند بدجورى نشسته است و خودش را تکرار 
مى کند. مردى زندگى را از کنج پرورشگاهى در کرمان آغاز کرده و در فرازوفرودهاى زندگى اش سرنوشت را با خودش 

آورده و بعد از مرگ در کنار همين ايوان جاگذاشته است.

علی اکبر صنعتی مجسمه می داد ، دارو می خريد
على اکبر صنعتى زمانى روى تختى که همسر84 ساله اش دراز کشيده بود نشسته است. حوالى سال 82 ، استاد 
براثر عارضه مغزى نه تنها قادر به تکلم نبود بلکه توانايى هيچ واکنشى نداشت. چشم هاى استاد در آن سالها 
همچنان به نم مى نشيند. صبح همان روزى است که بچه ها و همسر على اکبر صنعتى جمع شدند تا براى مخارج 
بيمارى او تعدادى از تابلوهايش را بفروشند. دالل ها مى آيند و يکى يکى تابلوها را درست از جلوى چشمان على اکبر 
مى برند. لحظه اى که قطره هاى اشک استاد مجسمه ساز روى گونه هايش جارى مى شود و توانايى اين را که از 
خروج آثارش جلوگيرى کند ندارد. تابلوها و مجسمه هايى که بارها در زندگى پرفرازونشيبش ازدست رفته اند. 

خانواده صنعتى در گوشه اتاق جمع شده اند و همراه مادرشان اجبار روزگار را تاب مى آورند.
شايد بى دليل نبود که به گفته فرزندانش على اکبر صنعتى هميشه به آن ها سفارش مى کرد که در کار مجسمه سازى 

وارد نشوند. مى گفت مجسمه ساختم چوبش را خوردم. شما نکنيد. همان کار نقاشى را ادامه بدهيد بهتر است.
پای صحبت گنجشک ها

پارک شکوفه در خيابان شکوفه پيروزى منطقه 14 پاتوق غروب هاى دلگير استاد على اکبر صنعتى بود. اين 
پارک حدود دويست متر از کوچه فرد اسدى فاصله دارد. پيرمردهاى پارک نشين مهمان پارک شکوفه درخت ها 
را رصد مى کنند. تا همين سه سال پيش على اکبر صنعتى در کنار همين ها مى نشست و بى صدا به آواز دلگير 
گنجشک هاى تهران گوش مى داد. بى آنکه براى پارک نشين ها داستان زندگى اش را باآب وتاب تعريف کند. مردى 
که از پرورشگاه آمد و روزهاى خوش تهران را هم ديده بود. آن روزهايى که تهران نه دود داشت و نه ماشين 
. به علت همين خاطرات خوش هم که بود زندگى توى اين شهر را تاب آورد. از ده نفرى که در پارک هستند 
هيچ کدام نام على اکبر صنعتى را نشنيده و اصاً نمى دانند چه کاره اين مملکت بود! اما اين پارک تنها محلى نيست 
که استاد به آن رفت وآمد داشت. مسجد رحمتيه که چند متر باالتر از کوچه فرد اسدى است ، پيش نمازى داشت 
به نام مرحوم آيت اهلل فياض. بنا به گفته محمود صنعتى استاد بسيار به نزد آيت اهلل مى رفت وقت مى گذراند. استاد 
صنعتى ريشه هاى قوى و مذهبى داشت و گاهى مجسمه سازى و اعتقادش در تضاد با يکديگر قرار مى گرفت. 
على اکبر صنعتى مى گفت:« من نمى توانم مجسمه سازى نکنم. قادر به اين کار نيستم اما شما اگر مى توانيد فقط 

نقاشى بکنيد تا به روزگار من نيفتد. مجسمه سازى خوبيت ندارد.«
على اکبر اما يکجاى تهران را خيلى دوست داشت. آن قدر که از خانه اش تا ميدان توپخانه را پياده گز مى کرد 
تا مى رسيد به موزه حال احمر ، موزه اى به نام خودش. مهرى صنعتى مى گويد :«پدرم راه مى افتاد از خيابان 
پيروزى مى رفت توپخانه. مدت ها آنجا مى نشست و همه چيز را بررسى مى کرد. مجسمه هايش را که خوب ديد 
مى زد برمى گشت خانه. به زندگى در تهران عادت کرده بود. اهل پاتوق نشينى نبود حتى اهل دودودم. وقت که 

گير مى آورد مى رفت سراغ کار مجسمه. انگار بدون بوى موزاييک و گچ نمى توانست زندگى کند.«

ايـن کتـاب نوشـته اسـتيو تولتـز  و ترجمـه 
پيمان خاکسـار درنشـر چشـمه مى باشد.اسـتيو 
تولتـز نويسـنده ى اسـتراليايى کتـاب جـزء از کل 
تـا کنـون دو رمـان نوشـته اسـت. رمـان جـزء از 
 2008 سـال  در  کـه  اواسـت،  رمـان  کاوليـن 
منتشـر شـده اسـت.با وجـودى کـه اسـتيو تولتز 
هيچ سـابقه مشـخص ديگرى در حـوزه نگارش و 
ادبيـات و فضاى رسـانه اى نـدارد، ظاهراً همين دو 
کتـاب (و در واقـع همان کتـاب اول) بـراى اينکه 
نام او در فهرسـت نويسـندگان مطرح قـرار بگيرد 

کافـى بـوده و برخـى منتقـدان، کتابـش را يـک اثـر کاسـيک مـدرن ناميده انـد.
برخـى نقد هـا، پاراگـراف آغازين کتـاب را يکى از بهتريـن آغاز هاى ادبـى دوران معاصر 
مى داننـد. اگـر هـم ايـن عنـوان را کمـى اغـراق بدانيـم، همچنـان نمى توانيـم زيبايـى 
نخسـتين سـطر هاى کتـاب را انـکار کنيم.برای دوسـتانی که به تمريِن نوشـتن و 
پرورش تسـلط کالمی عالقمند هسـتند، احتمـاالً کتاب را زيبـا و الهام بخش 
خواهنـد يافـت. در طول داسـتان،  روايتگـر ماجـرا بارها تغييـر مى کند و ايـن تغيير 
پيوسـته ى راوى، مى توانـد ايجاد تنوع سـبک در عين حفظ پيوسـتگى را آموزش دهد.
علت دوم هم، حجم گسـترده ى تشـبيهات و اسـتعاره هاى به کار رفته در کتاب اسـت. 
اسـتعاره ها و تشـبيهاتى کـه اگر چه حـذف آنها از متـن، در روايت داسـتان هيچ خللى 
ايجـاد نمى کنـد، امـا از نـگاه يـک عاقمنـد به نويسـندگى مى توانـد منبعى ارزشـمند 

براى يادگيرى باشـد.
برگی از کتاب

در پاراگـراف آغازين کتاب نوشـته : هيـچ وقت نمى شـنويد ورزشـکارى در حادثه اى 
فجيـع، حـس بويايى اش را از دسـت بدهد.اگـر کائنات تصميم بگيرد درسـى دردناک به ما 
انسـان ها بدهـد، کـه البتـه ايـن درس هم به هيـچ درد زندگـى آينده مان نخـورد، مثل روز 
روشـن اسـت که ورزشـکار بايد پايش را از دسـت بدهد، فيلسـوف عقلش، نقاش چشمش 
آهنگسـاز گوشـش و آشـپز زبانش را.درس من؟ من آزادى ام را از دسـت دادم و اسير زندانى 

شدم. عجيب 
و يـا در جايی ديگرآمـده : ما در زمينـى قابل اشـتعال زندگى مى کنيم.هميشـه آتش 
هسـت. هميشـه خانه هـا از دسـت مى رونـد و زندگى هـا گـم مى شـوند.ولى هيچکـس 
چمدانـش را نمى بنـدد و بـه چراگاهى امن تـر نمى رود.فقط اشک شـان را پـاک مى کنند و 
مردگان شـان را دفـن مى کننـد و بچه هاى بيشـتر مى آورند و پايشـان را در زمين محکم تر 

مى کنند.
بعضـى وقت هـا حـرف نـزدن هيـچ نـوع زحمـت و سـختى ندارد.اما گاهـى وقت ها، فشـار 
و دردش از بلنـد کـردن پيانـو هم بيشـتر اسـت.وقتى بچه هسـتى، مدام از تو مى پرسـند: 
»حـاال فـرض کنيـم همـه مـردم خودشـون رو انداختن تـوى چاه. تو هـم بايد ايـن کار رو 
بکنى؟«.وقتـى بـزرگ مى شـى ماجرا فرق مى کنـه. آدمها بهت مى گـن: آهاى. همـه داران 

مى پـرن تو چـاه. تـو چـرا نمى پرى؟
گاهـى اوقـات فکـر مى کنم که انسـان، حيوانى اسـت کـه براى زندگـى خود بـه آب يا غذا 
نيـاز نـدارد. هميـن که شـايعه اى بـراى نقل کردن و شـنيدن داشـته باشـد برايـش کافى 
اسـت.وقتى خيلـى تـاش مى کنى کسـى را فرامـوش کنى، خـوِد همين تاش کـردن به 
يـک خاطـره ى فراموش ناپذير تبديل مى شـود.حاال بايد بکوشـى تـا اين فراموش کـردن را 
فرامـوش کنـى و ايـن چنين، يـک خاطره ى فراموش نشـدنى ديگـر هم ايجاد مى شـود.ما 
در مسـير رسـيدن به طبقه ى بيسـتم بوديم و البته آسانسـور، عاوه بر ما دو دسـت کت و 

شـلوار را هـم حمـل مى کرد کـه داخلشـان دو آدم قـرار گرفته بود.

جزء از کل

کافه کتاب 
ترقی اقتصادی در 150 کيوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزيع می گردد، جهت 
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