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 سه مزیت اساسی 
اجرایی  شدن مالیات سبز

 بانک ها چطوررویکرد سبز 
داشته باشند

صفحه 5صفحه2

مالیات های سبز، ابزاری برای مدیریت محیط زیست

اما و اگرهای َسَرک مالیاتی به حساب های بانکی
تـالش سـازمان امـور مالیاتی بـرای دریافت اطالعات حسـاب های بانکی کمـاکان ادامـه دارد و در مقابل 
مخالفت هایـی کـه بـا عزم این سـازمان بـرای بررسـی تراکنش های مربوط به 5سـال قبل شـکل گرفته 
بـود نیـز قوت گرفته اسـت. بر اسـاس مـاده169 مکـرر قانـون مالیات های مسـتقیم مصـوب تیرماه94، 
سـازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یک پایگاه اطالعاتی اسـت و سـازمان ها و نهادهای مشخص شـده 

در قانـون نیـز وظیفـه دارنـد اطالعـات مـورد نیـاز ایـن سـامانه را ارائه دهنـد. در ایـن میـان، بانک ها و 
مؤسسـات مالـی، بخش اصلی اطالعات مالی شـامل اطالعات حسـاب های بانکـی و تراکنش های مربوط 

بـه آنهـا را در اختیـار دارنـد و مخاطب اصلی سـازمان امور مالیاتی شـده اند...

حد آستانه بررسی اطالعات پولی سپرده گذاران کجاست ؟

مشروح این گزارش را در صفحه چهار بخوانید

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 45 - نیمه اول آبان 1396

 دردسرهای نظام ارزی شناوربرای اقتصادهای نوظهور

 اغراق درمزایای 
نظام ارزی شناور 
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دو خواسته کلیدی فعاالن 
بورسی از متولیان بازارسرمایه 

 نقش »بیت کوین« درآینده 
کسب و کار ایران 

 اثرات نابرابری اقتصادی 
در رشد پوپولیسم 
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

قیمت مسکن به اندازه ای که در دهه گذشته و 
به طور نجومی رشد یافت، افزایش پیدا نمی کند. 
اکنون سود بانک ها معقول و منطقی شده است و 
این مسئله سرمایه ها را از مقصد بانک ها به مسکن 
و صنعت ساختمان سوق می دهد و اگر در این 
بخش ها سرمایه گذاری انجام شود، گردش مالی 

آن 10 تا 15 درصد خواهد بود.
حوزه  در  کارشناسان  بیشتر  گذشته  سال  دو  از 
مسکن و ساخت و ساز، براساس داده و نشانه ها 
پیش بینی کردند که ازابتدای سال 96 تا پایان 
سال 97 بازار مسکن رونق بگیرد و باالخره رونق 
دیگر صنایع  به صنعت ساختمان هم برسد. در 
یک سال گذشته رشدی که در دیگر صنایع به آن 
رسیدیم را در صنعت ساختمان مشاهده نکردیم. 
به رشد  و سیمان  فوالد  مثل  در مصالحی  حتی 
این ها در رشد صنعت  از  اما هیچ یک  رسیدیم 

ساختمان اثرگذار نبود.
با توجه به سیاست گذاری هایی که در  اکنون 
بینی  پیش  که  همانطور  و  شده  انجام  گذشته 
شده  آغاز  ساختمان  صنعت  رشد  کردیم،  می 
یعنی  کند،  پیدا  افزایش  رشد  این  اگر  و  است 
بین هستیم، در  چیزی که در مورد آن خوش 
بازار کار و مشاغل مرتبط با این صنعت هم به 

رونق می رسیم چراکه به طور سنتی در ایران، 
و  صنایع  دیگر  رشد  به  ساختمان  صنعت  رشد 

بخش های اقتصاد منجر خواهد شد.
این  مسکن  بازار  مورد  در  همیشگی  سوال  اما  و 
است که رونق در صنعت ساختمان تا چه میزان 
به افزایش قیمت ها می انجامد؟ این مهم را باید 
با در نظر گرفتن دیگر تکه های پازل تحلیل کرد. 
شواهد نشان می دهد که قیمت مسکن به اندازه ای 
که در دهه گذشته و به طور نجومی رشد یافت 
افزایش پیدا نمی کند. اکنون سود بانک ها معقول 
و منطقی شده است و این مسئله سرمایه ها را از 
مقصد بانک ها به مسکن و صنعت ساختمان سوق 
می دهد و اگر در این بخش ها سرمایه گذاری انجام 
شود، گردش مالی آن 10 تا 15 درصد خواهد بود.

مورد  در  اخیر  روزهای  در  دیگر  اثرگذار  متغیر 
آمریکا  جمهور  رییس  سخنرانی  مسکن  قیمت 
ترامپ در مورد برجام و عدم پایبندی آمریکا به 

این معاهده بود. باید گفت بیش از صحبت های 
ترامپ در روزهای اخیر سیاست های کلی دولت 
در زمینه افزایش قیمت مسکن موثر است. صحبت 
های ترامپ آثاری ده روزه بر قیمت ها چه در بازار 
مسکن و چه ارز دارد. در حال حاضر افزایش قیمت 
ارز را هم به سخنرانی ترامپ نسبت می دهند اما 
به نظر من این سیاست های دولت است که به 
افزایش قیمت دامن می زند. نرخ ارز مناسب برای 
اقتصاد ما 4هزار و 300 تا 400 تومان است و آن 
زمان است که می توانیم از تک نرخی شدن ارز 
حرف بزنیم. اگر روند افزایش قیمت ارز ادامه پیدا 
کند به نظر می رسد در روزهای نزدیک به بهمن 
ماه، دولت تک نرخی شدن ارز را اعالم کند. این 
افزایش قیمت به طور طبیعی در بازار مسکن هم 
اثرگذار است چراکه افزایش نرخ ارز، رونق صادرات 
 را به همراه دارد و بخش مسکن هم از این رونق 

بی نصیب نخواهد ماند.

جمله  از  صوت،  و  خاک  آب،  هوا،  آلودگی های  نظیر  مسائلی 
معضالتی است که تقریبا همه جوامع بشری را کم و بیش با 
بوده اندکه  میان کشورهایی  این  در  است؛  مواجه کرده  چالش 
با  و  آورده اند  فراهم  مسائل  این  با  مقابله  برای  موثر  ابزارهایی 
استفاده درست از آن، در حفاظت از منابع طبیعی موفق شده اند 

و همزمان به درآمد پایدار نیز رسیده اند.
حوزه  در  بزرگ،  شهرهای  ویژه  به  شهرها،  اغلب  امروزه 
هوا،  آلودگی های  نظیر  متعددی  مسائل  با  زیستی  مولفه های 
آب، خاک و  صوت رو به رو هستند، تا جایی که کنترل این 
برنامه ریزی  در  مهم  اولویت های  از  یکی  عنوان  به  آلودگی ها، 
یافته مطرح شده است.  به ویژه در کشورهای توسعه  شهری، 
ابزارهایی را برای دستیابی به هدف فوق به کار  این کشورها، 
برده اند که در میان آن ها، مالیات های سبز در سطح وسیع و با 
هدف کاهش آلودگی و حفاظت منابع طبیعی و در کنار آن به 
عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مورد استفاده قرارگرفته است.
استوارند، که هر کس  این نظر  بر  مالیات های محیط زیستی، 
مالیات  باید  دارد،  آلوده سازی محیط  در  که  نسبت سهمی  به 
پرداخت کند، یعنی هزینه صرف شده، در کاهش خسارات ناشی 
از آلودگی را متحمل شود. ایده مالیات سبز اولین بار توسط یک 
شد  مطرح   1920 سال  در  پیگو  نام  به  انگلیسی،  اقتصاددان 
می شناسند.  پیگو  مالیات های  نام  به  را  جریمه ها  گونه  این  و 
هدف استفاده از این مالیات ها، کاهش استفاده از منابع فسیلی 
ناپایدار و روی آوردن به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و 
انرژی های پاک است. از دیگر اهداف این مالیات ها می توان به 
کاهش تولید مواد آالینده طبیعت همچون زباله ها و پساب ها 
و جاهای  اروپا  در  به طور گسترده  مالیات ها  این  نمود.  اشاره 

دیگر در طی بیش از 20 سال گذشته معرفی شده است.
مزیت های اجرای مالیات های سبز

الف( کاهش هزینه های خارجی: مفهوم »هزینه خارجی« در 
اقتصاد، هزینه هایی هستند که در نتیجه انجام یک فعالیت  و 
یا استفاده از محصولی خاص به دوش جامعه تحمیل می شوند 
آن  پرداخت  به  ملزم  هزینه،  کننده  ایجاد  عامل  اینکه  بدون 
باشد. به عنوان مثال، آلودگی هوای محیط، به میزانی که منجر 
به وقوع برخی بیماری های تنفسی شود، یک هزینه جانبی را 
به دوش افراد جامعه تحمیل می کند، بدون اینکه شخص و یا 
داشته  آن  پرداخت  برابر  در  مسئولیتی  کننده  آلوده  اشخاص 
باشد. آلوده کننده، به شکل ارادی محیط را آلوده می کند در 
تحمل  به  مجبور  ارادی،  غیر  شکل  به  جامعه  افراد  که  حالی 
شرایط و پرداخت هزینه خسارت های ناشی از آلودگی هستند.

انجام  جانبی  هزینه های  با  ارتباط  در  زیادی  مطالعات  اخیراً 
مستقیم  تأثیر  بر  مبتنی  معتبری  مدارک  و  است  گرفته 
دود  انتشار  مانند  مختلف،  فعالیت های  از  ناشی  آلودگی های 
اتومبیل ها و کارخانه ها، مصرف دخانیات در مکان های عمومی 
و  آشامیدنی  آب های  به  پسماند  شیرابه های  و  فاضالب  ورود 
افراد  بر سالمتی  زباله،  اطراف مکان های دفن  نامطبوع  بوهای 
و همینطور ارزش مناطق مسکونی اطراف به دست آمده است. 
مالیات سبز مانعی در برابر ایجاد آلودگی و باعث افزایش رفاه 

اجتماعی است.
امروزه  ب( کنترل عوامل گرمایش جهانی و تغییر اقلیم: 
گرم شدن زمین، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن  به طور 
یکی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  جهانی  سطح  در  گسترده 
به  دستیابی  در  ویژه  به  زیستی  محیط  عمده  نگرانی های  از 
توسعه پایدار، انتشار گازهای گلخانه ای در بیوسفر هستند، که 
تغییرات  می شود.  اقلیم محسوب  تغییر  اصلی  عامل  عنوان  به 
آمدن  باال  قطبی،  یخ های  آب شدن  زیر  اثراتی همچون  اقلیم 
یافتن فصل ها  ازبین رفتن تاالب ها، شدت  سطح آب دریاها و 
تابستان ها  شدن  خشک تر  و  گرم  و  زمستان ها  شدن  سردتر 
تغییر میزان و زمان وقوع بارش در مناطق مختلف و در نتیجه 
قابل  به طور خاص غیر  و  و رطوبت خاک   فرسایش  بر  تأثیر 
را  اقلیم که خسارات جبران ناپذیر و شدیدی  پیش بینی شدن 

به بخش کشاورزی و شیالت وارد می کند را به همراه دارد. هر 
گاز گلخانه ای عمر جوی و اثرات مخصوص به خود را دارد. به 
منظور محاسبه این تفاوت ها، شاخص پتانسیل گرمایش جهانی  
)GWP( تعریف شده است که در آن هر گاز گلخانه ای به معادل 

co2 آن تبدیل شده است. 
کیلوگرم  یک  گرمایشی  اثر  فوق  جدول  طبق  مثال،  طور  به   
گاز متان در محدوده زمانی 100 سال، 21 برابر یک کیلوگرم 
کربن  مقدار  است.  زمانی  مدت  همین  در  کربن  دی اکسید 
انتشار گازهای گلخانه ای و  برآورد  سوخت ها، نقش مهمی در 
دلیل  به همین  دارد،  زمین  در گرمایش  آن ها  اثرات مستقیم 
کشورهای  در  کربن،  بر  مالیات  با  ارتباط  در  زیادی  قوانین 

مختلف به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
ج( اثر درآمدی: در بین انواع منابع درآمدی، مالیات همواره 
به عنوان منبعی دائمی و قابل پیش بینی، مورد توجه دولتمردان 
این جهت حائز اهمیت است.  از  بوده است.  مالیات سبز هم 
مالیات سبز به دو صورت غیر مستقیم و مستقیم اعمال می شود. 
مالیات مستقیم بر انواع نهاده های تولیدی و کاالهای مصرفی 
همراه  زیستی  محیط  آسیب  با  نوعی  به  آن ها  از  استفاده  که 
است، وضع می شود؛ از جمله مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر 
انواع کود شیمیایی، روغن ها، حشره کش ها، فرآورده های نفتی 
و پالستیک ها و مالیات غیر مستقیم، مالیاتی است که بر مبنای 
مالیات  اخذ  می شود.  تعیین  آلودگی  انتشار  میزان  سنجش 
مستقیم نسبت به مالیات های غیر مستقیم )که نیاز به سنجش 

میزان انتشار دارند( آسان تر و کاربردی تر است.
اصالح قوانین و تصویب قوانین سبز

با جدی شدن مباحث مربوط به محیط زیست مانند گرم شدن 
با  قوانین  تصویب  حال  در  جهان  سراسر  در  دولت ها  زمین،  
صنعت  رشد  برانگیختن  برای  مالیاتی،  انگیزه های  محوریت 
پیاده سازی  برای  شرکت ها  تشویق  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
مصرف  کاهش  بازیافت،  مانند  سبز،  کار  و  کسب  شیوه های 
انرژی و استفاده از محصوالت سازگار با محیط زیست هستند. 
قوانین و مقررات باید به عنوان ابزاری در اختیار دولت بخشی 
از وظیفه حفاظت از محیط زیست را بر عهده بگیرد. به عنوان 
مثال بر اساس قوانین و مقررات مصوب در برخی از کشورهای 
در حال توسعه همچون هند، بوتان و بنگالدش ضوابطی اجرا 
از کیسه های پالستیکی  استفاده  بر اساس آن  شده است، که 
ممنوع شده است. کنگره آمریکا در سال 2009، پس از سقوط 
مالی 92 میلیارد دالر از مجموع 787 میلیارد دالر اعتبار مالی 
انرژی های  بخش  در  سرمایه گذاری  به  را  اقتصادی  بازسازی 

تجدیدپذیر اختصاص داد. 
مالیات پیگویی در کشورهای مختلف

سبز  مالیات  به  زیست  محیط  ادبیات  در  که  پیگویی،  مالیات 
متفاوتی  صورت های  به  مختلف  کشورهای  در  است،  معروف 

یافته  توسعه  کشورهای  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
مالیات ها را در سه دسته طبقه بندی می کنند: مالیات 

بر  مالیات  و  زباله  دفع  بر  مالیات  انرژی،  و  برق  بر 
حمل و نقل.

مالیات بر انرژی
با  جهان  کشورهای  از  برخی 
هدف کاهش مصرف انرژی هایی 
منتشر  کربن  باالیی  حجم  که 

می کنند، بر مصرف انرژی و برق 
از  برخی  در  کرده اند.  وضع  مالیات 
برای  و فنالند  مانند سوئد  کشورها 
منابع  از  که  انرژی هایی  از  استفاده 

پایدار حاصل می شوند یارانه یا معافیت 
مالیاتی اعطاء می گردد. 

انرژی مالیات وضع کرده است و به  چین، بر مصرف 
شرکت هایی که مصرف انرژی خود را کاهش دهند 
و یا از منابع انرژی پایدار استفاده کنند، تخفیفات 
آمریکا،  می کند.  اعطاء  شرکت  درآمد  بر  مالیات 

خورشیدی،  باد،  انرژی  از  استفاده  گسترش  برای 

زیست توده و تکنولوژی بر پایه انرژی های تجدیدپذیر، اعتبار 
مالیاتی اعطا کرده است. ژاپن، عوارض کاالها و خدماتی که از 
می شوند  انرژی  ذخیره  به  منجر  انرژی  مصرف  کاهش  طریق 
این کشور  ایالت های  از  را حذف کرده است. کانادا، در برخی 
مانند بریتیش کلمبیا، بر روی تمام کسب و کارها و اشخاصی 
که سوخت های فسیلی را برای تولید گرما و انرژی خریداری یا 

مصرف می کنند، مالیات کربن وضع می شود.
مالیات بر دفع زباله و مواد زائد

برخی از کشورها بر دفع زباله، به ویژه آن هایی که به محیط 
بر  سوئد،  می کنند.  وضع  مالیات  می رسانند  آسیب  زیست 
زباله های تجاری و خانگی مالیات وضع نموده و این امر موجب 
کاهش میزان زباله های وارد شده به طبیعت و افزایش بازیافت 
شده است.  فنالند، به صورت مستمر مالیات بر ظروف نوشابه 
را گسترش داده است )قوطی های فلزی و بازیافتی( و متقاباًل 
ظروف قابل بازیافت را از مالیات معاف کرده است، که این امر 
کانادا  است.  شده  بازیافت  قابل  غیر  زباله های  کاهش  موجب 
کسب و کارهایی که تولیدات آالینده را به بازار مصرف عرضه 
این  از  حاصل  درآمد  است.  کرده  مالیات  مشمول  می کنند، 
مالیات در ایالت های مختلف ساالنه بیش از 100 میلیون دالر 
در جستجوی  تا بنگاه ها دائماً  کانادا می باشد و سبب گردیده 
راهی برای کاهش آثار منفی خود در محیط زیست و به تبع آن 
کاهش مالیات سبز در فرآیند تولید خود باشند. وضع مالیات بر 
مواد دفعی نسبت به مالیات بر مصرف انرژی در کاهش استفاده 

از محصوالت مضر و مخرب محیط زیست موثرتر است.
مالیات بر حمل و نقل

کشورهایی  از  خوبی  مثال های  فنالند،  و  آلمان  کشورهای 
هستند که مستقیماً بر سطح انتشار آلودگی خودروها مالیات 
وضع کرده اند.کشور دانمارک یکی از کشورهای پیشرو و موفق 
اعمال مالیات محیط زیستی است. در سال 2007 درآمد  در 
حاصل از انواع مالیات سبز در دانمارک حدود 11 میلیارد یورو 
بوده که حدود 4.5 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل داده 
است که در نتیجه آن شرکت ها و مصرف کنندگان در دانمارک 

توجه بسیاری به محیط زیست معطوف داشته اند.
انرژی  و  سالم  آب  کمبود  تراکم،  صوتی،  آلودگی  آلودگی هوا، 
باشد.  اجتماعی  رفاه  و  سالمت  برای  جدی  تهدیدی  می تواند 
کننده  نگران  وضعیت  همچنین  و  انرژی  مصرف  باالی  مقدار 
اجرای  و  اعمال  که  است  آن  موید  ایران،  در  زیست  محیط 
سیاست های محیط زیستی در کشور برای توسعه پایدار الزامی 
دستیابی  برای  مؤثر  راهی  سبز  مالیات  راستا   این  در  است. 
می گردد.  محسوب  پایدار  توسعه  سیاست های  و  اهداف  به 
اگر مالیات های محیط زیستی که نوعی سیاست های تنبیهی 
مانند  سیاستی  محیط  تشویقی  سیاست های  با  هستند، 
پرداخت های انتقالی یا معافیت های مالیاتی همراه باشند، آثار 

این سیاست ها دو چندان خواهد شد.

2

الزامات توسعه صادرات غیرنفتی 

ایـــراناقتصــاد
یادداشت

سه مزیت اساسی اجرایی  شدن مالیات سبز 
مالیات های سبز، ابزاری برای مدیریت محیط زیست

اهمیت  به  توجه  بدون  جدید  عصر  در  اقتصادی  توسعه 
صادرات ممکن نیست. تمام اقتصادهای پیشرفته مهمترین 
دستاوردهای خود را با استراتژی درون زایی و برون نگری 
و  اشتغال  ایجاد  افزوده،  ارزش  خلق  اند.  آورده  بدست 
زمانی  اقتصادی  رشد  پایدار  و  باال  های  نرخ  به  دستیابی 
خود  کاالهای  با  بتوانند  ما  بنگاههای  که  می شود  ممکن 
راهبردی  چنین  آورند.  در  تسخیر  به  را  جهانی  بازارهای 
در اقتصادهای در مسیر توسعه ای همچون ایران، نه تنها 
یک الگوی منطقی که ضرورتی غیرفابل اجتناب است؛ به 
خصوص اینکه امروز اهمیت صادرات برای اقتصاد ایران از 

چند زاویه قابل بررسی و تحلیل است.
اول/ صادرات در خدمت اشتغال

اولویت  آفرینی  اشتغال  اشاره شده،  رهبری  مقام معظم  توسط  و  در شعار سال  همانطور که 
دو  هر  دارد.  نیاز  تولید  رونق  و  سرمایه  به  هم  اشتغال  ایجاد  است.  کشور  اصلی  و  نخست 
اینها زمانی بدست می آید که چرخ اقتصاد بچرخد و تولیدکننده با دسترسی به منابع مالی 
های  ریزی  برنامه  امکان  و  اقتصادی  کالن  فضای  در  ثبات  مزیت  از  برخورداری  همچنین  و 
بلندمدت، بتواند به کسب و کار و خلق ارزش بپردازد. در این مسیر، توسعه صادرات راهبردی 
تعیین کننده است. صادرات چرخه اقتصاد ایران را به نظم در می آورد. ایجاد بازارهای نو و فرا 
ملی انگیزه تولید را افزایش داده و با تسریع و تسهیل هر چه بیشتر صادرات که منجر به ارز 
آوری خواهد شد ظرفیت های مناسب برای سرمایه گذاری اشتغال زا فراهم می گردد. به واقع 
افزایش صادرات عاملی است که نه تنها اما یکی از مهمترین روش های تامین مالی ارزان قیمت 

برای توسعه ظرفیت های تولید در کشور می تواند باشد.
دو/ صادرات به مثابه امنیت

اقتصادهای قدرتمند تا سرحد امکان کشورهای هدف را وابسته خود می کنند. وقتی کشوری 
نیازمند به کاالی شما باشد، قطعا سیاست ها و رفتار خود را نیز با توجه به این نیاز تعریف 

می کند. بنابراین منطق صادرات کاال یک عمل در قاعده رفتار دیپلماتیک هم تلقی می شود.
امروز هم جهان نمی تواند اقتصاد ایران را نادیده بگیرد و چنین است که رفتارهای خصمانه 
دولت امریکا به اجماع سازی علیه ایران منجر نمی شود. لذا با توجه به اصول حاکم بر سیاست 
خارجی کشور هر چند ما به دنبال وابسته سازی هیچ کشور هدف کاالهای خودمان نبوده و 

نیستیم؛ اما ایجاد منافع مشترک خود عامل کاهش نزاع و ضامن امنیت ما خواهد بود.
الزاماتی برای توسعه صادرات

اما برای توسعه صادرات الزاماتی هم وجود دارد. الف: بهبود مبنایی فضای کسب و کار: تولید 
خوب در بستر فضا و مکان مطلوب صورت می گیرد.تولیدات ایران با هدف صادرات باید دو 
مزیت کیفیت و قیمت رقابتی را داشته باشند. این مزیت هم زمانی ایجاد می شود که فضای 
کسب و کشور بستر مناسب برای تولید و جذب سرمایه ها را مهیا سازد.بنابراین با هدف توسعه 
صادرات باید به سمت تسهیل فضای کسب و کار رفت. رفع موانع تولید و حمایت موثر از کسب 
و کارهای اشتغال زا با رویکرد کاهش هزینه تمام شده کاال که امکان رقابت بین المللی را فراهم 

میکند،  به یقین میتواند تحول آفرینی باشد.
رقابت و شفافیت: تولید بهینه در اقتصاد پویا و رقابتی رخ می دهد. به این جهت باید اقتصاد 

ایران فساد و رانت زدایی شود. این اتفاق گامی عملی در جهت تولید صادرات محور است.
اما چرا باید به صادرات بیش از گذشته امید  داشت؟ امروز برنامه اقتصاد مقاومتی به عنوان 
الگوی علمی و عملیاتی در دست ماست. الگویی که به دقت میسر را مشخص کرده است. عمل 
به این برنامه به معنای حرکت در مسیرخصوصی سازی واقعی، مقررات زدایی، جذب سرمایه 
های داخلی وخارجی و در جان کالم اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران است. بنابراین امروز 
هم نیاز تعریف شده و هم ابزار مهیاست. کار دولت باید تسهیل شرایط، کاهش مداخله و ایجاد 
امکان تولید با هدف صادرات به بازار 400 میلیون نفری منطقه باشد. بخش خصوصی هم می 
تواند با استفاده از ابزارهای مدرن و پتانسیل های ذاتی کشور کاالهای در خور توجه و رقابتی را 
به بازارهای منطقه ای و جهانی صادر کند. نباید فراموش کرد که صادرات و خلق ارزش افزوده 

برای کشور فردای بهتری را برای این سرزمین می سازد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مسعود کرباسیان

دانشجوی دکتری ارزیابی محیط زیست
ضحی جعفری

سرمایه از بانک به مسکن می رود؟

 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
محمدرضا زهره وندی

طبق گزارش های بانک مرکزی در پنج 
ماهه اول امسال از 30 هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی مصوب تنها 15 درصد آن 
محقق شده است و جالب آنکه سهم بودجه های عمرانی از تولید ناخالص 

داخلی در طی سالهای اخیر به کمتر از 3 درصد رسیده است.

این گزاره ها بیانگر یک واقعیت تلخ در اقتصاد ایران است . اقتصاد ایران 
با یک دولت بدهکار با بیش از چندصدهزار میلیارد تومان بدهی سر و کار 
دارد که نقش خود در عمران و توسعه زیرساخت های کشور را نیز از دست 
 داده است و تنها با روزمرگی در تالش برای حفظ وضع موجود است. غول 
هزینه های جاری همانند حقوق و دستمزد چند ده هزار میلیارد تومانی و 
پرداخت یارانه های نقدی و خرید گندم تضمینی از کشاورزان و غیره، همه 
 درآمدهای مالیاتی و نفتی را در خود می بلعد و رمقی برای بودجه های عمرانی 
نمی ماند . پایین ماندن قیمت جهانی نفت نیز امکان پوشاندن ناکارآمدی  
دولت و در نگاهی کالن تر حاکمیت را سلب کرده است و این چنین است 
که از بانک جهانی تا برخی موسسات داخلی مستقل و نه وابسته به بودجه 
دولت همانند موسسه بامداد سرعت رشد اقتصادی ایران را در طی سالهای 

بعد در مسیر کاهش می بینند . 

باشد  چه  هر  بدهکار  دولت  این  عملکرد  خروجی  که  است  این  واقعیت 
توسعه و رشد اقتصادی پایدار برای ایران نیست و موانع ایجاد شده توسط 
دولت ها برای اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بیشتر از منافع آنها بوده 
است. جالب آن است که علیرغم این شرایط بسیاری از نخبگان کشور از 
روشنفکران و اساتید دانشگاه تا اقتصاددانان و روزنامه نگاران، برای توسعه 
ایران همچنان چشم به صندوقچه دولت دارند تا از چراغ جادوی خود غول 

توسعه را خارج کند!
بر  بامداد  اقتصادی  برای همین شرایط است که ما در موسسه مطالعات 
خالف بسیاری از جریانات اقتصادی کشور که یا برای کسب قدرت و یا 
برای استفاده از اندک منابع باقی مانده از پول نفت و یا اساسا بر اساس 
یا  ارتباط دور  باال به پایین شان در مقوله توسعه در  از  اقتصادی  نگرش 
از دولت و حاکمیت  با حفظ فاصله  ، همواره  با دولت قرار دارند  نزدیک 

تمرکز خود را بر روی کمک به رشد و پویایی بنگاه های اقتصادی و شرکت 
ها قرار داده ایم و باور داریم اگر روزی قرار باشد ایران پس از چندین دهه 
ایران فقط و  ، ایجنت های توسعه در  دوباره در مسیر توسعه قرار گیرد 
فقط شرکت ها خواهند بود، نه یک دولت بدهکار که در خرج یومیه خود 

مانده است. 
در راستای این باورمان همه تالشمان این است که با ترجمان تحوالت اقتصاد 
جهانی و اقتصاد ایران و صنایع مختلف از نگاه بنگاه های اقتصادی بزرگ 
و متوسط و حتی کوچک، با مشاوره های اجرایی و استراتژیک و نه کلی 
گویی های مرسوم به رشد و پویایی این بنگاه های اقتصادی کمک کنیم 
و باور داریم این جریان غالب دولتیزه شدن تفکرات و رسانه های اقتصادی 
و اقتصاددانان اگر برای آنها نانی داشته باشد، اما برای آینده ایران توسعه و 

پیشرفت به اومغان نمی آورند. 

مالیات

اثرات منفی مالیات بر ارزش افزوده 
برصنعت گردشگری

یادداشت

که  می کنند  درصد سود  به طورکلی 10  ایران  ورودی  تورهای 
دولت با اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در عمل کمر به 

تخریب بخش خصوصی فعال در این زمینه بسته است.
تهدید می کند  را  به طورکلی صنعت گردشگری کشورمان  و  ایران  ورودی  تورهای  آینده  آنچه  
مالیات بر ارزش افزوده است. در آینده نه چندان دور، این مسئله بسیاری از بنگاه های فعال در زمینه 
گردشگری به ویژه تورهای ورودی مسافر خارجی به ایران را در آستانه تعطیلی قرار خواهد دارد چراکه 
دولت از این بخش 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می گیرد و در طرح تازه ای بنا دارد این میزان را به 

12 درصد برساند. تنها پیامد این اقدام دولت هم تعطیلی یک به یک تورهای ورودی است.
روش برخورد مالیاتی دولت با بنگاه های فعال در زمینه گردشگری و البته تورهای ورودی صحیح 
نیست. استدالل دولت در زمینه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تورهای ورودی منطقی نیست. در 
آن سوی مرزهای ما تورمی وجود ندارد. تورم در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا زیر 5 درصد 
است و  یا در کشوری مثل ژاپن تورم منفی است در حالیکه خدمات در ایران نسبت به دیگر کشورها 
گران تر است. در این شرایط چطور باید از شرکت هایی خارجی که تورهای ورودی کارگزاری آن ها 
در ایران هستند مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرد درحالی که مسافر با خرید و گشت وگذار در ایران 

است که این مالیات را پرداخت می کند.
 دولت درک نمی کند تورهای ورودی با مشتری سروکار ندارند بلکه به طور مستقیم با شرکت هایی 
خارجی کار می کنند و اگر 2 یا 3 درصد هزینه ورود مسافر را افزایش دهند، از رقابت با کشورهای 
گردشگر پذیر منطقه مثل ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان باز می مانند. در این فضای رقابتی چگونه 
باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت خارجی دریافت کرد؟ نکته دیگر اینکه تورهای ورودی 
ایران به طورکلی 10 درصد سود می کنند که دولت با اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در عمل 
کمر به تخریب بخش خصوصی فعال در این زمینه بسته است. تورهای ورودی براساس قانون از 
مالیات و عوارض معاف هستند اما به دلیل اصرار دولت بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده و تمایل 

دولت به افزایش آن با خطر تعطیلی روبه رو شده اند.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت اقتصاد و دارایی باید هرچه سریع تر در این زمینه 
به تفاهم برسند چراکه اشتغال صدها نفر از فعاالن گردشگری و حیات صدها بنگاه و تور ورودی 
به تصمیم آن ها وابسته است. شرکت های خارجی یک سنت هم بابت مالیات بر ارزش افزوده به 
تورهای ورودی ایران نمی پردازند و اگر دولتمردان تمایل به توسعه صنعت گردشگری و استفاده از 

ظرفیت های آن به نفع اقتصاد ایران دارند، باید هرچه سریع تر دراین باره تصمیم گیری کنند.

 رییس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران
ابراهیم پورفرج

کارشناس اقتصادی 
سیامک قاسمی  

فعاالن اقتصادی به صندوقچه 
دولت چشم ندوزند



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

ترقی اقتصادی : بازار سرمایه کشور برای اینکه بتواند نقش اصلی خود 
در تامین مالی بنگاه های اقتصادی را به درستی ایفا کند، باید بیش از 
پیش به توسعه برسد اما این مهم جز با جلب اعتماد سهامداران فعلی بازار 
و سرمایه گذارانی که به صورت بالقوه امکان حضور در بازار سرمایه را دارند، 
امکان پذیر نیست. این در حالی است که فعاالن بورس تهران معتقدند بازار 

سرمایه ایران هنوز کاستی های زیادی دارد که باید اصالح شوند.
بازار سرمایه ایران باوجود اینکه در مسیر اجرای سیاست های اقتصادی 
دولت دوازدهم باید مسئولیت تأمین مالی صنایع و بنگاه های اقتصادی 
کشور را بر عهده بگیرد اما هنوز نتوانسته است به جایگاه شایسته خود 
برسد؛ این در حالی است که در سال های اخیر به خصوص با برخط شدن 
بخش عمده فعالیت های بورس تهران، امضای توافق های همکاری با برخی 
بورس های منطقه و توسعه بازار بدهی، زمینه مساعد برای وارد کردن بازار 
سرمایه به معادله تأمین مالی اقتصاد ایران بیش ازپیش فراهم شده هرچند 
این مهم نیازمند انجام برخی اصالحات در این بازار است به نحوی که بتواند 
مسئولیت تأمین مالی بنگاه ها به ویژه در حوزه افزایش سرمایه آنها را بر 
عهده بگیرد. در شرایطی که سهم بانک های کشور در حوزه تأمین مالی 
به حدود 90 درصد می رسد؛ توسعه بازار بدهی، یکی از گام های اساسی 
دولت یازدهم برای اصالح این رابطه و سپردن وظیفه تأمین مالی به بازار 
سرمایه بوده است گرچه به دلیل عدم ورود نقدینگی تازه به این بازار 
عماًل توسعه بازار بدهی با انتقال پول از بازار سهام محقق شده است. 
به عبارت دیگر در شرایطی که با ورود اوراق بدهی به بازار سرمایه، باید 
نقدینگی جامعه برای خرید این اوراق به بازار سرازیر می شد این اتفاق 
نیفتاد و فعاالن بازار سرمایه، به ویژه حقوقی های بازار، با فروش سهام 

نسبت به خرید این اوراق اقدام کردند.
تأمین مالی  از وظیفه اصلی، یعنی  را  بازار سرمایه  مسئله دیگری که 
بنگاه های اقتصادی به بازاری صرفاً معامالتی تبدیل کرده، نشت اطالعات 
بااهمیت شرکت ها به خارج از چرخه مشخص شده برای آن است. به 
عبارتی، در شرایطی که در سال های اخیر سازمان بورس موفق شده 
است روند اطالع رسانی شرکت های بورسی را برخط و مکانیزه کند و 
به  برای دسترسی سهامداران  از طریق سامانه کدال شرایطی مساوی 
اطالعات شرکت ها فراهم آورد اما در بسیاری موارد، اطالعات بااهمیت 

شرکت های بورسی پیش از انتشار عمومی به دست گروه هایی 
می رسد که تعادل معامالتی شرکت ها را به هم می ریزند و 
موجبات ضرر و زیان دیگر سهامداران یا محرومیت آنها از 

سود را موجب می شوند.
بازار  حوزه  به  مربوط  قوانین  باوجوداینکه  میان  این  در 

غیرقانونی  نشر  متصدیان  برای  سختی  عواقب  سرمایه، 
اطالعات بااهمیت بورسی و یا کتمان این 

اطالعات در نظر گرفته، اما همچنان 
این  با  برخورد قاطعی 
انجام نمی شود.  افراد 
تداوم این روند باعث 

در  سرمایه  بازار  می شود 
موجی از بی اعتمادی سرگردانی گرفتار شود 

و به خروج سرمایه از این بازار بینجامد. در شرایط فعلی که با آشکار 
شدن ثمرات و گشایش های برجام، بنگاه های اقتصادی در آغاز مسیر 
بازار سرمایه تشنه شفافیت اطالعاتی  شکوفایی قرار گرفته اند؛ فعاالن 
هستند و از متولیان این بازار انتظار دارند درجه شفافیت اطالعاتی و 
مبارزه با رانت اطالعاتی در ساختار سازمان یافته و مدرن بورس تهران را 

همپای پیشرفت های سخت افزاری این بازار افزایش دهند.
عامل دیگری که می تواند بازار سرمایه را در مسیر ایفای مسئولیت اصلی 
دچار مشکل کند، انتقادی است که فعاالن بازار سرمایه به سازوکار شاخص 
کل این بازار دارند.  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در زمان 
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم )24 خرداد 92( روی رقم 44هزار 
تا روز برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی،  و 129 آرام گرفته بود 
رئیس دولت یازدهم )13 مرداد 92( با 29.76 درصد رشد، به 57هزار و 
264 واحدی رسید و از آن به بعد نیز در یک مسیر صعودی پرشتاب تا 
تاریخ 16دی 92 توانست با 56.04 درصد رشد دیگر، خود را به رکورد 
تاریخی 89هزار و 355.7 واحدی برساند.در ادامه اما این رشد چشمگیر 
و بی سابقه که به عقیده تحلیلگران بازار سرمایه بخش عمده آن ناشی از 
خوش بینی هیجانی به موفقیت دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای بود 
و همچنین تخلیه آثار تورم های افسارگسیخته و جهش نرخ ارز سال های 
قبل در صورت های مالی شرکت ها آن را تا حدی توجیه پذیر می کرد، دوام 
نیاورد و پس از ریزش تاریخی 17 دی ماه 92، در روند نزولی فرساینده ای 
قرار گرفت که بهانه آن در تغییر نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، افزایش 
بهره مالکانه دولت در بخش معادن و بالتکلیفی حساب پاالیشگاه های 

بورسی و شرکت پاالیش و پخش به دست بازار داده شده بود.
در حقیقت گرچه اتفاقات مذکور در منفی شدن فضای بورس تهران نقش 
قابل توجهی داشت اما آنچه باعث شد شاخص کل بازار سرمایه روند نزولی 
خود را با حدود 31.5 درصد افت، تا حوالی 61 هزار واحد ادامه دهد و 
بعدازآن نیز در یک روند فرسایش خنثی قرار بگیرد، نه این سه اتفاق، بلکه 
حبابی شدن قیمت سهام به دلیل خوش بینی مفرط به بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور و روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته ای بود که موجب 
هیجانی شدن جو بازار سرمایه و سرازیر شدن نقدینگی به سمت آن شد 
تا جایی که تعداد زیادی از شرکت های بورسی، فارغ از سود ده یا زیان 
ده بودن، به قیمت های چند برابری رسیدند و حتی اخطارهای 
برخی کارشناسان و مسئوالن اقتصادی مبنی بر حبابی 
و غیرواقعی شدن قیمت ها نیز هرگز شنیده نشد. در 
ادامه نیز اما با ریزشی شدن بازار سرمایه، چشم اهالی 
این بازار به حمایت دولت دوخته شده بود درحالی که دولت 
یازدهم از یک سو بر مستقل بودن بازار سرمایه تأکید داشت و از دیگر 
سو هرگز منابعی الزم برای مهار ریزش بازار را 
تمهیداتی  اینکه  کما  نداشت  اختیار  در 
بازار  از  حمایت  برای 
صندوق  ایجاد  با 
کارگشا  نیز  تثبیت 
باوجود  بازار  و  نشد 
همه نارضایتی ها، تا خالی شدن 

حباب قیمتی به روند نزولی خود ادامه داد و به قدری در موج بدبینی و 
احتیاط فرو رفت که حتی اتفاقاتی نظیر امضای توافق هسته ای و اجرایی 
شدن برجام هم نتوانست آن را به مسیر صعودی پرشتاب قبلی برگرداند؛ 
اتفاقاتی که در آغاز کار دولت یازدهم دالیل اصلی رونق بورس قلمداد 
می شدند اما این بازار با پیش خور کردن همه ثمرات احتمالی آنها، جایی 

برای توجه دوباره به این اتفاقات باقی نگذاشت.
شاخص بازار سرمایه در ادامه فعالیت خود تا زمان حاضر، با سپری کردن 
افت وخیز فراوان عاقبت توانست از رقم 85هزار واحد بگذرد و به نزدیکی 
قله تاریخی خود برسد اما بازهم در این بازار چنان وضعیتی حاکم نشد که 
رضایت فعاالن را به همراه داشته باشد گرچه شاخص کل، تصویر نسبتاً 

مطلوبی را از بازار منعکس می کرد.
در حقیقت شاخص کل بورس تهران در حالی از زمان برگزاری انتخابات 
24 خرداد 92 تا 16 دی ماه همین سال 102.5 درصد رشد کرده بود که 
برخی از سهامداران به سودهای چند صددرصدی رسیده بودند اما بخش 
قابل توجهی از سهامداران حاضر در این بازار، از تجربه رشدی هم ردیف 
رشد شاخص کل در پرتفوی خود بی نصیب ماندند چراکه ساختار شاخص 
کل بازار سرمایه، تغییرات کل ارزش بازار را نشان می دهد نه تغییرات 
قیمت سهامی که در سبد سهامداران وجود دارد. از سوی دیگر از زمان 
ریزش سهمگین بازار در حالی کل افت شاخص کل 31.5 درصد بود که 
بخش قابل توجهی از سهامداران ورای این میزان زیان دیده بودند. همین 
مسئله باعث شد سهامداران بورسی انتقاد شدیدی نسبت به عملکرد 

شاخص اندازه گیری بازار سرمایه داشته باشند.
به عبارت دیگر، نحوه انعکاس تغییرات قیمتی بازار سرمایه در شاخص 
با اندک تغییر قیمتی در قیمت  کل به گونه ای است که سهام بزرگ 
پایانی می توانند اثرگذاری قابل توجهی بر آن داشته باشند. این مسئله 
جدای از اینکه باعث می شود تغییرات پرتفوی سهامداران در اغلب موارد 
با وضعیت شاخص کل همخوانی نداشته باشد، راه را برای دست کاری 
ظاهر بازار نیز باز گذاشته است. به گونه ای که برای جلوگیری از ریزش 
شدید شاخص، متولیان بازار می توانند با انجام معامالت دستوری در 
بازه مثبت چند سهم بزرگ، مانع بروز این اتفاق شوند که البته این امر 
اثری بر دارایی سهامداران بورسی ندارد؛ اما به واسطه تغییر دادن ظاهر 
و ویترین بازار سرمایه، حال و هوای فعاالن را تحت تأثیر قرار می دهد.

در مواردی نیز البته شاخص به خودی خود و تحت تأثیر معامالت طبیعی 
گروهی از شرکت های بزرگ در بازه مثبت روند صعودی یا نزولی در پیش 
می گیرد که این مسئله نیز منجر به بروز جو هیجانی در بازار شده و مانع 
تصمیم گیری درست سهامداران، به ویژه سهامداران ُخرد و نوپا می شود؛ 
بر همین اساس، بازآرایی فرمول شاخص کل بازار سرمایه مدت هاست 
 یکی از خواسته های فعاالن این بازار به شمار می رود. دولت دوازدهم که 
از 4 سال تجربه ارزشمند دولت یازدهم در مدیریت اقتصاد بحران زده ایران 
نیز استفاده می کند، همچنان که توانسته است بسیاری از قواعد اقتصادی 
در بازارهای ارز، بانک، مسکن و ... را به سامان کند، فرصت مناسبی نیز 
برای انجام اصالحات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران دارد که به 
نظر می رسد برای تضمین موفقیت سیاست گذاری های کالن اقتصادی 

خود، ناگزیر است آن را در دستور کار قرار دهد.

 
بازارسرمایه 3

گزارش

در  قیمت ها  تغییرات  بررسی  اقتصادی:  ترقی 
4 بازار موازی نشان می دهد که طی هفت ماهه 
ابتدایی امسال میزان افزایش شاخص بورس، فراتر 
است. بوده  مسکن  و  دالر، سکه  قیمت  رشد  از 
ماهه  هفت  در  سوددهی  درصد  با 11.6  بورس 
نخست امسال، پربازده ترین بازار رایج ایران در این 

دوره زمانی بوده است.
بررسی تغییرات قیمت ها در 4 بازار موازی نشان 
می دهد که طی هفت ماهه ابتدایی امسال میزان 
افزایش شاخص بورس، فراتر از رشد قیمت دالر 
سکه و مسکن بوده است. بازدهی بازار سکه امامی 
تا پایان مهرماه سال جاری معادل 7.9 درصد بوده 

است. تغییرات قیمت دالر معادل 7 درصد برآورد شده است. میانگین تغییر شاخص بورس معادل 
11.6درصد بوده و طبق گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری بازدهی 
6.2درصدی را تجربه کرده است.بررسی بازدهی بازارها طی هفت ماهه ابتدایی سال گذشته نشان می دهد 
بورس معادل 3.8 درصد، دالر معادل 3.3 درصد، سکه امامی معادل 8.8 درصد و بازار مسکن تا شش 
ماهه نخست سال قبل 3.7 درصد بازدهی داشته است. این بررسی نشان می دهد که در نیمه نخست سال 

قبل سکه پربازده ترین بازار رایج ایران بوده است.
بورس مدار صعود را سپری می کند

بازار سرمایه شرایط بهتری را نسبت به سایر بازارها تجربه می کند و این روند صعودی دریچه امیدی در 
بازگشت رونق به بازار سرمایه شده است. این خبر خوشی برای سهامداران بورس است. میزان بازدهی بازار 
بورس تا پایان ماه قبل معادل 10.7 درصد بود و تا پایان مهر به 11.6 درصد رسید. این میزان بازدهی 

نمایانگر آن است که بازار سرمایه  مدار صعود را سپری می کند.
رشد قیمت مسکن کمتر از تورم

تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال 1396 به 15هزار و 500واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد افزایش نشان می دهد.طبق گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 4 میلیون و 760 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 9.7 درصد افزایش نشان می دهد.میزان تغییر قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در تهران طی 6 ماه 

ابتدایی امسال 6.2 درصد اعالم شده است.
دالر از نوسانات محدود به صعود رسید

بازار ارز در سال جاری روند باثباتی را دنبال کرده است. قیمت دالر در فروردین، اردیبهشت و خرداد 
نوسانات کمتری داشته است اما از اوایل مردادماه روند صعودی در این بازار نمایان شده است. بهای دالر 
در بازار آزاد پس از یک دوره 4 ماهه ثبات، از ماه پنجم سال، تغییر به سمت افزایش نرخ را آغاز کرد و 
تا پایان مهر ماه 96 به 4 هزارو 11 تومان رسید. بهای دالر در اولین روز کاری سال 96 معادل 3 هزار و 

748 تومان بوده که طی هفت ماه افزایش 7 درصدی را نشان می دهد.
صعود آرام طال و سکه

سکه تا نیمه نخست امسال کمترین بازدهی را نسبت به سه بازار دیگر داشته هرچند که این کاالی 
سرمایه ای در این مدت با روند صعودی قیمت مواجه بوده است.میزان بازدهی بازار سکه در شهریور ماه 
سال جاری 2.8 درصد بود و در مهر ماه امسال این بازدهی به 7.9 درصد رسیده است. این میزان بازدهی 
نشان می دهد سکه روند صعودی داشته و در رتبه دوم از میان چهار بازار سرمایه، دالر و مسکن قرار 
گرفته است.بهای سکه تمام بهار امامی در اولین روز کاری سال 96 معادل یک میلیون و 201 هزار تومان 

بود که در پایان مهرماه به یک میلیون و 296 هزارو 500 تومان رسید.

دو خواسته کلیدی فعاالن بورسی از متولیان بازارسرمایه 
مأموریت دولت در بازآرایی ساختار بازار سرمایه

تهران- میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شانزدهم غربی، شماره ٥
تلفن: ٨٨٧٣٣٣٧٠ (٦ خط)      دورنگار: ٨٨٧٣٣٣٧٦      شماره پیامک: ٣٠٠٠٤٣٩٠
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ارائه دهنده:
- پوشش ریسکهای اعتبار صادراتی
- پوشش ریسکهای سرمایه گذاری

- پوشش تامین مالی قبل و بعد از حمل
- خدمات اعتبار سنجی

- خدمات مشاوره ای

ضمانت نامه ها:

- اعتباری تولیدی

- اعتباری ارزی

- اعتباری ریالی

- اعتبار خریدار

بیمه نامه ها:
- کل گردش صادرات

- خاص صدور خدمات فنی و مهندسی
- خاص صادرات

- بیمه نامه سرمایه گذاری
- بیمه نامه بالاثر شدن قراردادهای صادراتی

- خرید دین اسناد صادراتی

روز ملی صادرات گرامی باد

EXPORT GUARANTEE FUND OF IRAN
تنها ارائه دهنده بیمه های اعتبار صادراتی در ایران

سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، طال، ارز و مسکن چقدر سوددهی دارد؟

بورس، پربازده ترین بازار ایران 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

ترقـی اقتصـادی: تـالش سـازمان امـور مالیاتـی بـرای دریافـت 
مقابـل  در  و  دارد  ادامـه  کمـاکان  بانکـی  حسـاب های  اطالعـات 
مخالفت هایـی کـه بـا عـزم این سـازمان بـرای بررسـی تراکنش های 
مربـوط بـه 5سـال قبـل شـکل گرفتـه بـود نیـز قـوت گرفته اسـت. 
بـر اسـاس مـاده169 مکـرر قانـون مالیات هـای مسـتقیم مصـوب 
تیرمـاه94، سـازمان امـور مالیاتـی موظـف بـه ایجـاد یـک پایـگاه 
اطالعاتـی اسـت و سـازمان ها و نهادهـای مشخص شـده در قانـون 
نیـز وظیفـه دارند اطالعـات مورد نیـاز این سـامانه را ارائـه دهند. در 
ایـن میـان، بانک هـا و مؤسسـات مالی، بخـش اصلی اطالعـات مالی 
شـامل اطالعـات حسـاب های بانکـی و تراکنش هـای مربوط بـه آنها 
را در اختیـار دارنـد و مخاطـب اصلـی سـازمان امور مالیاتی شـده اند. 
آن گونـه که سـیدکامل تقوی نـژاد، رئیس این سـازمان گفته، تاکنون 
بیـش از نیمـی از بانک هـا تفاهم نامـه تبـادل اطالعـات حسـاب های 
بانکـی را امضـا کرده انـد و بـرای بقیـه بانک هـا نیز بـا ارسـال نامه ای 
اتمام حجـت شـده کـه اگر بـه امتناع خـود ادامـه دهند، اسـامی آنها 

رسـانه ای خواهد شـد.
بـا داغ شـدن بحـث بررسـی تراکنش هـای مالـی، بـازار شایعه سـازی 
دربـاره مالیـات سـتانی از سـپرده های بانکـی نیـز گـرم شـده اسـت 
به گونـه ای کـه می گوینـد با بررسـی حسـاب های بانکی، سـپرده های 
بانکـی نیـز مشـمول مالیـات می شـود و درآمدهایی که قبـاًل مالیات 
آنهـا پرداخـت شـده و در بانک پس انداز شـده اند، باید دوبـاره مالیات 
مالـی  تراکنش هـای  بررسـی  از  اصلـی  درحالی کـه هـدف  بدهنـد 
جلوگیـری از پول شـویی و همچنیـن یافتن مؤدیانی اسـت که به هر 
شـکل از پرداخـت مالیـات فرار کرده اند. سـال گذشـته نیز به واسـطه 
بررسـی همیـن تراکنش هـای حسـاب های بانکـی بـود که بـه گفته 
علـی طیب نیـا، وزیر سـابق امـور اقتصـاد و دارایـی، مؤدیـان مالیاتی 
کـه تراکنـش مالیاتی فراوانی داشـتند و هیچ گاه پرونـده مالیاتی ارائه 
نکـرده بودند، شناسـایی شـدند. بخشـی از ایـن فراریـان مالیاتی نیز 
می تواننـد جـزو فعـاالن رسـمی و شناسـنامه دار اقتصادی باشـند که 
احیانـاً بخشـی از درآمدهای خـود را اظهار نکرده اند امـا این درآمدها 

بـا بررسـی تراکنش هـای بانکی آنها آشـکار می شـود.
حد آستانه بررسی اطالعات پولی 

علـی رسـتم پور، مدیـرکل اطالعـات مالیاتی سـازمان 
امـور مالیاتـی گفتـه بـود: بـر اسـاس آیین نامـه ای 

اطالعـات  دریافـت  به منظـور  کـه 
حسـاب های بانکـی نوشـته شـده، 
سـازمان امـور مالیاتـی مسـتقیماً 

اطالعـات را از بانـک مرکـزی 
نمی گیـرد بلکـه بر اسـاس 
پیشـنهادی که مـورد قبول 
واقـع  نیـز  مرکـزی  بانـک 

بانـک مرکـزی  اسـت  قـرار  شـده، 

اطالعـات حسـاب ها را از بانک هـا بگیـرد و به صـورت طبقه بنـدی 
شـده بـه سـازمان امـور مالیاتـی تحویـل دهـد. بـه گـزارش تسـنیم 
رسـتم پور حد آسـتانه بررسی اطالعات پولی را شـاخص 500میلیون 
تومـان بـرای همـه حسـاب های یـک فـرد اعـالم کـرده بـود، ضمـن 
اینکـه سـازمان امـور مالیاتـی به دنبـال بررسـی تراکنش هایـی کـه 
مثـاًل به واسـطه فـروش یـک واحـد مسـکونی گـردش آنها بـه باالی 

500میلیـون تومـان رفتـه، نیسـت.
حسابرسی مجدد تراکنش های مالی اصناف 

سـازمان امـور مالیاتـی بـر آن شـده تـا همزمان بـا ایجـاد پایگاه 
اطالعاتـی مربـوط بـه حسـاب های بانکـی، بررسـی تراکنش های 
مالـی 5سـال گذشـته را نیـز در دسـتور کار خـود قـرار دهـد؛ 
مسـئله ای کـه در گام اول منجـر بـه حسابرسـی مجـدد مالیـات 
فعـاالن اقتصـادی و اصنـاف بـر اسـاس تراکنش هـای مالـی آنها 
شـده کـه اعتراضاتی را نیز به دنبال داشـته اسـت. حـدود یک ماه 
پیـش بـود که علـی فاضلی، رئیس اتـاق اصناف ایـران در نامه ای 
بـه رئیـس سـازمان امـور مالیاتی بـا اعتراض نسـبت به بررسـی 
تراکنـش مالیاتـی اصناف در چند اسـتان، گفت: هـدف از مبارزه 
بـا پول شـویی ضمـن رصد و پایـش فعالیت های اقتصـادی پنهان 
و زیرزمینـی و تشـویق بـه انجـام امـور اقتصـادی و مبتنـی بـر 
شـفافیت اسـت از این رو صرفاً بررسـی تراکنش هـای بانکی افراد 
بـا هویت مشـخص صنفی توسـط مدیـران مالیاتـی فاقد وجاهت 
قانونـی و عملـی بوده و با عنایـت به موارد مطروحه خواهشـمند 
اسـت نسـبت بـه ممانعـت از صـدور برگـه تشـخیص تـا پایـان 
سـال 95اقدام کنیـد. همچنیـن محمدرضـا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در نامـه ای بـا همیـن مضمون به 
وزیـر اقتصـاد، خواسـتار راهکاری مناسـب برای حل این مسـئله 

شـده بود.
کاهش فشار مالیاتی بر خوش حساب ها !

در همیـن راسـتا حیـدر مسـتخدمین حسـینی مـی گویـد: طبـق 
قانـون بانـک هـا بایـد اطالعـات مربـوط بـه حسـاب هـای بانکـی 
حقیقـی و حقوقـی را در اختیـار سـازمان امور 
مالیاتـی بگذارنـد امـا ایـن بـدان 
معنـی نیسـت کـه قـرار اسـت 
هـای  حسـاب  از  مالیاتـی 
دریافت شود.کارشـناس  بانکی 
اسـبق  معـاون  و  اقتصـادی 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی 
بـا تاکیـد بر اینکه دریافـت مالیات 
از حسـاب های بانکی مسـتلزم قانون 
هـدف  بـا  امـر  ایـن  است،اظهارداشـت: 
راسـتی آزمایـی اطالعـات مودیـان مالیاتی 
صـورت می گیرد و قرار نیسـت حسـاب های 

بانکـی در شـرایط کنونـی مشـمول مالیـات شـوند،در حقیقت باید 
بـه ایـن مسـاله توجه داشـت کـه دریافـت مالیاتی از حسـاب های 
بانکـی خـود مسـتلزم قانـون اسـت و فعال چنیـن مبنـای قانونی از 

سـوی قانونگـذار بـه تصویـب نرسـیده اسـت. 
او بـا اشـاره بـه اینکـه اجـرای قانـون از وظایـف رییـس سـازمان امور 
مالیاتـی اسـت، گفـت: طبق قانـون بانک هـا باید اطالعـات مربوط به 
حسـاب هـا را در اختیار سـازمان امـور مالیاتی قرار دهنـد، این قانون 
را مجلـس شـورای اسـالمی و شـورای نگهبـان تصویـب و تایید کرده 
انـد و طبیعـی اسـت عـدم اجـرای ان توسـط سـازمان امـور مالیاتـی  
تخلـف محسـوب می شـود اما در این مسـیر اجرای قانـون باید بدون 

التهـاب در جامعه باشـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه آیـا اعالم عمومـی نام بانـک هایی 
کـه در ایـن مسـیر همـکاری الزم را نکردنـد، مـی توانـد کمکـی بـه 
اجـرای بهتـر قانـون نمایـد؟ عنـوان کـرد: بهتر اسـت به جـای اینکه 
موضـوع در رسـانه هـا بـا مـردم در میـان گذاشـته شـود، مشـکل به 
مراجـع قانونـی منتقل شـود،در ضمن سـازمان امور مالیاتـی خود به 
عنـوان ضابـط قضایی نیز مـی تواند وارد عمل شـود و رسـما اقدامات 
بانـک هـا و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را در حـوزه مالیـات مـورد 

پیگـرد قـرار دهند.
ایـن کارشـناس اقتصـادی در بخـش دیگری از سـخنانش به وضعیت 
بانـک هـای نیـز اشـاره ای کـرد و گفت: بررسـی ها نشـان مـی دهد 
بانک هایـی کـه منابع باالیـی را جذب کـرده و در اختیـار دارند، اتفاقا 
دولتی یا شـبه دولتی هسـتند،این بدان مفهوم اسـت که در بسـیاری 
از بانـک هـای واگـذار شـده نیز اعضای هیـات مدیره و مدیـران عامل 

از سـوی دولـت انتخاب می شـوند.
وی ادامـه داد: سـهم بانـک هـای خصوصـی در ایـن عرصـه کمتـر از 
سـی درصـد اسـت و در نتیجـه اگـر مشـکلی وجود داشـته باشـد بر 
عهـده خـود بانـک هـای دولتـی اسـت و آن هـا بایـد تـن بـه اجرای 

بدهند.  قانـون 
وی گفـت: راه حـل ایـن مسـاله اعـالم اطالعـات در ایـن خصوص به 
مـردم نیسـت چـرا کـه ایـن رویـه مـی توانـد التهاباتـی را در اجرای 
قانـون در کشـور ایجاد کند و نگرانـی مردم را دامن بزند، کافی اسـت 
مسـئوالن سـازمان امور مالیاتی موضوع را در جلسـات شورای مدیران 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی که با حضور وزیر تشـکیل می شـود، 
مطـرح کننـد تـا راهـکاری در این حـوزه یافته شـود . طبیعی اسـت 
در ایـن شـرایط اگـر مدیـری بـه قانـون تمکین نکـرد بایـد در انتظار 

برخورد قانونی باشـد. 
او در پاسـخ بـه ایـن سـئوال خبـر آنالیـن  که آیـا دریافت مالیـات از 
سـود سـپرده هـای بانکی در جهان سـنتی مالوف اسـت؟ گفـت: بله 
، بسـیاری از کشـورهای جهـان چنیـن قانونـی را دارنـد و اگـر ما نیز 
بخواهیـم ایـن پروسـه را اجرایـی کنیـم ، الزم اسـت که قانونـی را در 

ایـن حوزه بـه تصویب برسـانیم.

بازار پول4

اما و اگرهای َسَرک مالیاتی به حساب های بانکی
حد آستانه بررسی اطالعات پولی سپرده گذاران کجاست ؟

اصالح نظام بانکی در مسیر اقتصاد مقاومتی

تاکید  نکته  این  بر  رهبری  معظم  مقام  از سوی  مقاومتی«  »اقتصاد  کلی  ابالغ سیاست های 
دارد که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت 
اقتصادی در تحقق  فعاالن  و  برای نقش آفرینی مردم  را  و فرصت مناسب  و زمینه  بخشیده 

حماسه اقتصادی فراهم کند.
ملی  اقتصاد  نیازهای  به  پاسخگویی  هدف  با  کشور  مالی  نظام  همه جانبه   تقویت  و  اصالح 
ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی وهمچنین شفاف سازی اقتصاد 
پولی  و زمینه های فسادزا در حوزه های  فعالیت ها  اقدامات،  از  و سالم سازی آن و جلوگیری 

تجاری، ارزی و ... بند های9 و 19 سیاست های»اقتصاد مقاومتی« است.
نظام بانکی یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر 
دلیل  به همین  دارد.  عهده  بر  را  مالی  تأمین  از  بزرگی  که سهم  است  اقتصادی  بخش های 
انجام شود، می تواند در رونق کسب  بانکی  بازنگری و اصالحاتی که در بخش نظام  هرگونه 
وکار و اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد. بر این اساس الزمه کارایی اقتصاد آن است که 
بانک ها اثر بخش بوده و کارآ عمل کنند. تحقق این کارآیی و اثربخشی مستلزم این است 
که فضای کسب و کار بانکها تقویت و معماری صنعت بانکداری کشور اصالح شده و متنوع 
سازی و بازتعریف الگوی بانکداری، توسعه بانکداری الکترونیک وکارایی سیاستگذاری پولی 

در دستورکار قرار گیرد.
بانکهاست. برای   از سوی دیگر سالمت و ثبات اقتصاد کشور در گرو سالمت و ثبات مالی 
تحقق این مهم، ضروری است که نظارت قوی تری بر عملکرد وفعالیت های بانکی درسطح 
خرد و کالن اعمال شود. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که معضل جریان نقد، حجم 
ریسک  پوشش  در  نامطلوب  روند  بانک ها،  سرمایه  پایین  کیفیت  منجمد،  دارایی های  باالی 
حجم باالی مطالبات معوق و بدهی های انباشته دولتی مهم ترین معضالت و عوامل باال رفتن 
تب نظام بانکی و در نتیجه آن ایجاد تنگنای اعتباری در سایر بخش های اقتصادی بوده  است. 
سیاست های  در  را  تولید  از  حمایت  و  باشند  کشور  اقتصاد  در خدمت  باید  بانکها  عالوه  به 
اعتباری خود مد نظر قرار دهند. همچنین الزم است، فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری 
با اصول و ارزش های بانکداری اسالمی انطباق داشته و آحاد جامعه از این انطباق، اطمینان 
الزم را داشته باشند. مضافا این که تأمین عدالت و رضایت اجتماعی نیز باید سرلوحه نظام 

بانکی ایران باشد.
بر این اساس مجلس شورای اسالمی در راستای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق 
کسب و کار و تولید، طرح اصالح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسالمی 
از  کارا، حمایت  پولی  اشتغال، سیاستگذاری  و  تولید  از  اجتماعی، حمایت  و رضایت  عدالت 
بانکداری  و  نهادها  به  تنوع بخشی  بانکی،  نظام  نظارت در  تقویت  وکار،  بهبود فضای کسب 
الکترونیک در دستورکار قرار داد که تدوین و اجرای این طرح با این ابعاد، می تواند اثرات 

بزرگی بر عملکرد اقتصاد کشور، به خصوص نظام بانکی داشته باشد. 
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسالمی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی 
مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه 
های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. 
دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت 

فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
دو  ربا مصوب سال1362  بدون  بانکداری  نظام  قانون  و  بانکی مصوب 1351  و  پولی  قانون 
است. طرح  بوده  ما  بانکی  در حوزه  موجود  قوانین  از  و  مالی  و  پولی  در حوزه  اصلی  قانون 
تصویب  از  است پس  بررسی  در حال  اقتصادی مجلس  در کمیسیون  اسالمی که  بانکداری 

نهایی جایگزین دو قانون یاد شده خواهد شد. 

اهداء مدال زرین ITE 2017به مدیرعامل داده ورزی سداد
ایستانیوز در نخستین روز سومین نمایشگاه تراکنش ایران )ITE 2017( به پاس سخنرانی 
تخصصی و ویژه »دکتر فرامرز خالقی«، مدال زرین ITE به وی اعطا شد..دکتر بیات رئیس 
مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک )فابا( در نخستین روز از نمایشگاه تراکنش 
از دکتر فرامرز خالقی به خاطر همراهی، حضور مؤثر و سخنرانی تخصصی و  طی سخنانی 
پُرمخاطب وی که مبتنی بر استخراج آخرین اطالعات روز دنیا با عنوان » نقش فن آوری های 
جدید در تحوالت بانکی از منظر بانکداری دیجیتال« بود، قدردانی و با اعطای مدال  زرین 
ITE در جمع مدیران،   متخصصان و حاضرین در نشست از وی سپاسگزاری کرد..نمایشگاه 

ITE در سال جاری، سومین دوره خود را پشت سر می گذارد که همه ساله به صورت حرکتی 

غیر دولتی و با مشارکت و حضور بانک ها و نیز شرکت های مختلف حوزه فناوری اطالعات و 
PSP ها برگزار و همواره از استقبال خوبی برخوردار است.

صنعت پرداخت نیازمند اصالح کارمزد 
کارمزد  نظام  اصالح  اینکه  بیان  با  ملت  پرداخت  به  شرکت  عامل  مدیر   : اقتصادی  ترقی 
و مشارکت  فرهنگ سازی  نیازمند  کارمزد  نظام  اصالح  است، گفت:  فرهنگ سازی  نیازمند 
تمام ذی نفعان در تدوین سیاست های اجرایی آن است.محمدعلی ترابیان با بیان این مطلب 
اظهارداشت: بحث اصالح نظام کارمزد مسئله جدیدی نیست و تمام فعاالن سیستم بانکی و 
نظام پرداخت بر اصل این موضوع هم نظر هستند. از اینرو بازنگری در نظام پرداخت کارمزد به 
عنوان یک قاعده کلی الزامی است. وی افزود: اگر این بازنگری در مسیر درست برنامه ریزی 
شود و مبتنی بر منطق و عدالت باشد، توسعه اقتصادی کشور و صنعت را به همراه خواهد 
داشت.مدیر عامل شرکت به پرداخت با بیان اینکه با نَفس اصالح نظام کارمزد موافق هستم 
گفت: اما صحبت در خصوص اصالح نظام کارمزد از سوی نهاد های ناظر به صورت غیرشفاف 
تنها به این صنعت شوک وارد می کند. از اینرو تا زمانی که اصالح نظام کارمزد عملیاتی نشود 

نمی توان از صنعت بانک و پرداخت انتظار توسعه داشت.
 

تاپ در نمایشگاه تراکنش خوش درخشید
نوین  پرداخت  از محصوالت  کامل  با سبدی  پارسیان  الکترونیک  تجارت   : اقتصادی  ترقی 
در نمایشگاه تراکنش ایران حاضر شد.محصوالت پرداخت موبایلی شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان نظیر  اپلیکیشن راد ، اپلیکیشن پیگیر و اپلیکیشن تاپ و غرفه پارسیان همراه لوتوس 
مورد توجه بازدید کنندگان در این رویداد قرار گرفت.حمید پور محمدی معاون توسعه امور 
بانک  مدیرعامل  پرویزیان  دکتر  همراهی  با  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  تولیدی 

پارسیان از غرفه تاپ بازدید کرد.

اعطای جایزه باالترین سطح هوش تجاری به ایران کیش
اعطا  کیش  ایران  به  بهره برداری  مرحله  در  ایران  تجاری  هوش  تندیس   : اقتصادی  ترقی 
هوش  بلوغ  تندیس  سطح  باالترین  کسب  به  موفق  کیش  ایران  اعتباری  کارت  شد.شرکت 
در  این شرکت  که  است  حالی  در  ایران شد.این  تجاری  کنفرانس هوش  دومین  در  تجاری 
سال گذشته و در نخستین کنفرانس بلوغ هوش تجاری کشور نیز موفق به دریافت تندیس 
بلوغ هوش تجاری در سطح پیاده سازی شد.تندیس هوش تجاری در سه سطح آماده سازی 
سطح  در  گذشته  سال  کیش  می گیرد.ایران  تعلق  برترین ها  به  بهره برداری  و  پیاده سازی 
پیاده سازی موفق به کسب این جایزه شده بود که امسال موفق به کسب این تندیس در سطح 
بهره برداری، یعنی باالترین سطح این تندیس شد.مراسم اهدای جوایز دومین کنفرانس هوش 
تجاری کشور چهارم آبان ماه سال جاری دردانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و علی 
سیروس کبیری مدیر ارزیابی و بهبود عملکرد این شرکت به عنوان نماینده ایران کیش این 

جایزه را دریافت کرد. 

دیدگاه 

ترقی اقتصـادی : احمـد حاتمی یزد، کارشـناس بانکداری سبز 
الـزام بانک هـا بـه ایجـاد واحـد  از  بانکـی،  ارشـد 
می کنـد  اسـتقبال  مقـررات،  و  ضوابـط  رعایـت 
موفقیت هـای  جـزو  را  آن  تحقـق،  صـورت  در  و 
معتقـد  امـا  برمی شـمارد  مرکـزی  بانـک  بـزرگ 
اسـت بـا بی انضباطـی گسـترده مالـی کـه در همه 
سـطوح کشـور وجـود دارد، اجرایی کـردن قوانینی 

نیسـت. آسـانی  کار  ازاین دسـت 
کارشـناس ارشـد بانکـی بـا اشـاره بـه اینکـه بانـک 
مرکـزی بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری را بـه ایجـاد 
واحـد دائمـی رعایـت قوانیـن و مقـررات در سـاختار 
سـازمانی خـود ملـزم کـرده اسـت، گفـت: چنیـن 
کمیتـه ای در همـه بانک هـای دنیـا اعـم از بانک هـا 
معتبـر و غیر معتبر وجـود دارد؛ امـا در ایران تاکنون 

چنیـن کمیتـه ای وجود نداشـته اسـت.
احمـد حاتمـی یزد افـزود: در هـر جای دنیـا اگر قرار 
باشـد بانـک جدیـدی ایجاد شـود باید از ابتـدای کار 
سـه کمیتـه که هـر کدام مسـئول کنترل بخشـی از 
امـور بانـک هسـتند را ایجـاد کند که کمیتـه رعایت 

قوانیـن و مقررات یکی از آنهاسـت.
حاتمـی  یـزد تصریـح کـرد: کمیتـه رعایـت قوانیـن 
و مقـررات موظـف اسـت همـه فعالیت هـای بانکـی 
به ویـژه در حـوزه اعتبـارات و گشـایش حسـاب برای 
مشـتریان را بـا ضوابـط مطابقـت دهـد تـا چنانچـه 
تخلفـی صـورت گرفـت، مقامـات عالی رتبـه و هیات 
مدیـره بانـک را مطلع کنـد چراکه تخطـی از ضوابط 
در ایـن حوزه هـا مسـتقیماً میـزان ریسـک بانـک را 

تغییـر می دهـد.

بـه گفتـه او بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت کمیتـه 
رعایـت قوانیـن و مقررات، مسـئول بررسـی ریسـک 

بانـک و موسسـه مالی اسـت.
مدیرعامـل اسـبق بانـک صـادرات ادامـه داد: دومین 
آن  ایجـاد  مختلـف  کشـورهای  در  کـه  کمیتـه ای 
بـرای بانک هـا الزامـی اسـت، مسـئولیت حسابرسـی 
داخلـی بانـک را بر عهـده دارد و باید رعایت مسـتمر 
موسسـه  و  بانـک  داخلـی  کنتـرل  سیسـتم های 
اعتبـاری متبـوع را رصـد و حسابرسـی کند.حاتمـی 
یـزد اظهـار کـرد: ایـن کمیتـه نیـز در بسـیاری از 
بانک هـای ایرانـی موجودیت ندارد. کارشـناس ارشـد 
بانکـی افـزود: کمیتـه مبارزه با پول شـویی، سـومین 
کمیتـه ای اسـت کـه باید در هـر بانک یا موسسـه ای 
ایجـاد شـود امـا چنیـن کمیتـه ای نیـز در بانک های 

ایرانـی وجـود خارجی نـدارد.
حاتمی یـزد معتقـد اسـت: این سـه کمیتـه، ابزارها و 
نهادهایـی هسـتند کـه بایـد در هـر بانـک بـه وجود 
بیاینـد تـا بـه هیـات مدیـره اطمینـان دهنـد کـه 
مقـررات و ضوابـط داخلـی و بیرونـی بانـک رعایـت 
بانـک  یـک  در  کمیتـه  ایـن سـه  اگـر  و  می شـود 
نباشـند، قطعاً بانک هـا بین المللی حاضر بـه برقراری 
رابطـه بـا آن نیسـتند چراکـه از نظـر آنهـا همکاری 
بـا چنیـن بانکـی خطرنـاک اسـت. او بـا اشـاره بـه 
اینکـه در قوانیـن بانکـی ایران نیـز بانک ها بـه ایجاد 
این چنیـن کمیته هایـی ملزم هسـتند، گفـت: ما هم 
در مـورد مبـارزه بـا پول شـویی قانـون داریـم و برای 
بـازار غیرمتشـکل پولـی، اما بـه دلیل اینکـه تاکنون 
به دقـت  قوانیـن  ایـن  اجرایـی  دسـتورالعمل های 

طراحـی نشـده بـود، عمـاًل اجـرای آنهـا در بانک ها و 
شـرکت های بـزرگ محقـق نشـده اسـت.

تاکنـون  اینکـه  بیـان  بـا  بانکـی  ارشـد  کارشـناس 
را  شـرکت  و  بانـک  چندیـن  حسابرسـی  گـزارش 
بررسـی کـرده کـه حسـابرس آنهـا بنـدی مبنـی بر 
عـدم توجـه شـرکت به قوانیـن مربوط به پول شـویی 
را ذکـر کـرده اسـت اظهـار کـرد: اینکه اکثـر بانک ها 
و شـرکت های بـزرگ در کشـور مـا ایـن بنـد را در 
گزارش هـای حسابرسـی سـاالنه خـود دارند بـه این 
معناسـت که قانـون وجـود دارد اما رعایت نمی شـود 
و به همیـن دلیـل حسـابرس آن را به عنـوان یک بند 
بـه گـزارش می افزایـد. حاتمـی یـزد معتقد اسـت: با 
بی انضباطـی گسـترده مالـی کـه در همـه سـطوح 
کشـور وجـود دارد اجرایـی کـردن ایـن قوانیـن در 
ایـران کار آسـانی نیسـت اما ابـراز امیـدواری می کند 
کـه بانک مرکزی موفق شـود کمیتـه رعایت مقررات 
را در بانک هـا ایجـاد کنـد و در ایـن صـورت خـود را 
ملـزم می دانـد بـه رئیـس کل بانـک مرکـزی تبریک 
دربـاره  صـادرات  بانـک  اسـبق  مدیرعامـل  بگویـد. 
اینکـه آیـا ایجاد کمیتـه رعایت ضوابط و مقـررات در 
بانک هـای ایرانـی می توانـد برقراری رابطـه کارگزاری 
بـا بانک هـای بین المللـی را تسـهیل کند، گفـت: در 
اینکـه ایجـاد ایـن کمیتـه بـرای برقـراری رابطـه بـا 
بانک هـای خارجـی ضـروری اسـت تردیدی نیسـت 
امـا همـکاری خارجی ها بـا ما شـروط بسـیاری دارد 
و حاکـم شـدن انضبـاط در مدیریـت بانک های فقط 
یکـی از ایـن شـروط اسـت. حاتمـی یزد تأکیـد کرد: 
انضباطـی کـه بایـد در بانک هـا حاکم شـود، انضباط 

آهنین اسـت چراکـه میلیون هـا نفر اعتمـاد کرده اند 
و پـول خـود را بـه آن سـپرده اند و عـدم رعایـت این 
انضبـاط آهنیـن نیز همیـن اختالس هایی اسـت که 

در سـال های اخیـر دیده ایـم.
او ادامـه داد: متأسـفانه بانک هـای مـا با هزار مشـکل 
عـدم  سـرمایه،  کمبـود  از  اعـم  بـزرگ  و  کوچـک 
شـفافیت حسـاب ها، مطالبات معـوق، منابع منجمد 
و... روبـرو هسـتند و تـا زمانـی کـه ایـن مشـکالت 
تعیین تکلیف نشـوند، برقراری روابط گسـترده بانکی 
امکان پذیر نیست.کارشـناس ارشـد بانکی با اشـاره به 
اینکـه بانک هـای ایرانـی به ویـژه در سـال های اخیـر 
سـودهای سـپرده را بـه 20 تـا 25 درصـد رسـاندند 
افـزود:  نداشـتند،  درآمـدی  چنیـن  درحالی کـه 
وقتـی بانک هـا حسـاب و کتابشـان شـفاف نباشـد، 
درآمدهایـی اعـالم می کننـد کـه واقعیـت ندارنـد اما 
بـر اسـاس آن مالیـات می دهنـد، بـر اسـاس آن بـه 
صاحبـان سـهام سـود می پردازنـد و بـر اسـاس آن 
مدیرعامـل  نیز پـاداش می گیـرد درحالی که از منظر 
اسـتانداردهای بین المللـی چنیـن درآمدهایی وجود 
نـدارد و موهـوم اسـت.به گفتـه حاتمی یـزد، بانک ها 
در ایـن فراینـد مـردم را فریـب دادند امـا نمی توانند 

بانک هـای خارجـی را هـم فریـب بدهنـد.
او ادامـه داد: متأسـفانه بانک هـا ضوابـط IFRS نیـز 
کـه رعایـت آن از سـوی بانک مرکـزی الزامـی اعالم 
شـده را رعایـت نکرده انـد و تـا وقتـی هـم کـه ایـن 
اسـتانداردها را رعایـت نکننـد درآمـد واقعی و سـود 
و زیـان واقعـی آنهـا مشـخص نمی شـود و بانک های 

خارجـی نیـز حاضـر بـه همـکاری نمی شـوند.

عضو فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی
بشیر آبنیکی 

آیا واحد رعایت ضوابط و مقررات ریسک بانک ها را کاهش می دهد 

پیش نیازهای همکاری بانک های بین المللی با ایران 

اسالمی  بانکداری  گروه  مدیر  ندری،  کامران   : اقتصادی  ترقی 
پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: در ایران روش ادغام، تنها روشی 
بانک های بحران زده استفاده  است که برای حل وفصل مشکالت 
شده اما اینکه تا چه اندازه این کار واقعی و موفق بوده جای بررسی 
دارد. به اعتقاد او در شرایط فعلی نیز پیش از اینکه قرار باشد ادغام 
احتمالی بانک ها در دستور کار قرار بگیرد، باید تجربیات قبلی این 

حوزه به صورت کارشناسی بررسی و مطالعه شوند.
و  پولی  پژوهشکده  اسالمی  بانکداری  گروه  مدیر  ندری،  کامران 
بانکی می گوید: در ایران روش ادغام، تنها روشی است که برای 
حل وفصل مشکالت بانک های بحران زده استفاده شده اما اینکه تا 
چه اندازه این کار واقعی و موفق بوده جای بررسی دارد. به اعتقاد او 
در شرایط فعلی نیز پیش از اینکه قرار باشد ادغام احتمالی بانک ها 
در دستور کار قرار بگیرد، باید تجربیات قبلی این حوزه به صورت 

کارشناسی بررسی و مطالعه شوند.
مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
می گوید: وقتی یک بانک بر اساس معیارهای تعریف شده از سوی 
مقام ناظر، مشکل دار تشخیص داده شود، باید وارد فرایند رزولوشن 

)حل وفصل( بانک های مشکل دار یا به اصطالح فرایند گزیر شود.

گزیر  فرایند  می افزاید:  ایران،  اتاق  با  گفت وگو  در  ندری  کامران 
این  بر  تالش  بیشترین  آنها  همه  در  و  دارد  مختلفی  شیوه های 
و  اجتماعی حل شود  تبعات  کمترین  با  بانک  مشکل  که  است 

سپرده گذاران کمترین زیان را در این فرایند تجربه کنند.
او با تأکید بر اینکه در کلیه فرایندهای نجات بانک های مشکل دار 
توجه به منافع سپرده گذاران اولویت دارد، تصریح می کند: یکی 
اتخاذ می شود، این است که  از تصمیم هایی که در فرایند گزیر 
یک بانک توانمند و قوی، سهام بانک مشکل دار را تصاحب کند 
به گونه ای که با خریداری سهام بانک مشکل دار، کلیه بدهی های 
آن را متقبل می شود و دارایی های آن را نیز تملک می کند تا با 
مدیریت قوی تر و احیاناً تغییر استراتژی، اوضاع را ساماندهی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( می گوید: در این حالت 
بانک تصاحب شده کاماًل منحل می شود و سهامداران آن نیز کلیه 
سهام خود را به بانک قوی تر واگذار می کنند و فقط بانک قوی تر 
باقی می ماند. به گفته ندری، راهکار دیگر در فرایند گزیر، مرجینگ 
یا ادغام است که در این حالت، سهامداران بانک مشکل دار سهام 
خود را از دست نمی دهند بلکه با سهامداران یک یا چند بانک دیگر 

به توافق می رسند که بانک جدیدی ایجاد کنند.
نیز وجود  ما  بانک ها در کشور  ادغام  اینکه سابقه  به  اشاره  با  او 
گزیر  فرایند  در  که  روشی  تنها  تقریباً  می کند:  اظهار  داشته، 
بانک های مشکل دار ایرانی در دستور کار قرار گرفته، ادغام بوده 
اندازه این کار واقعی بوده و به موفقیت رسیده  اینکه تا چه  اما 

جای بررسی دارد.

مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
می افزاید: شیوه های تخصصی دیگری هم برای نجات بانک های 
مشکل دار وجود دارد که بحث درباره آنها در این مجال نمی گنجد؛ 
نه  است،  تصاحب  قابل  نه  که  بانکی  برای  عالج  راه  آخرین  اما 
می تواند ادغام شود و نجات آن از طریق دیگر شیوه های تخصصی 

نیز امکان پذیر نیست، این است که فایل ورشکستگی را پر کند.
به گفته ندری، ورشکسته اعالم شدن یک بانک، بدترین گزینه 
ممکن از منظر سپرده گذاران بوده و در این حالت چاره دیگری 
برای نجات بانک وجود نداشته است. عضو هیات علمی دانشگاه 
تجربه های  به وجود  توجه  با  اینکه  به  پاسخ  در  )ع(  امام صادق 
باید  بانک ها  احتمالی  ادغام  برای  اکنون  ایران،  در  بانک ها  ادغام 
یکی  فقط  ادغام  تصریح می کند:  اندیشیده شود،  تمهیداتی  چه 
از شیوه های گزیر و حل وفصل مشکالت بانک هاست که در ایران 
به طور خاص فقط از این روش استفاده شده اما هنوز این تجربه ها 
به صورت کیفی از سوی محققین و پژوهشگران بررسی نشده و 
حاال هم قبل از ادغام مجدد بانک ها باید درباره ادغام های قبلی 
پژوهش شوند. به گفته ندری، ازآنجاکه بانک های طرف ادغام در 
کشورمان، تمایلی به دادن اطالعات در این حوزه ها ندارند به همین 

دلیل پژوهشی هم در رابطه با این ادغام ها انجام نشده است.
او می افزاید: شخصاً موفق بودن یا ناکام بودن ادغام بانک های کشور 
اطالعاتی ندارم اما ظاهر امر نشان می دهد که این ادغام ها با مسائل 
و مشکالتی مواجه بوده اند و بانک ها در درون خود تالش می کنند 

این مشکالت را برطرف کنند.

کامران ندری: ادغام بانک ها بعد از 
مطالعه تجربیات گذشته انجام شود
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بانک ها چطور رویکرد سبز داشته باشند 

ــت  ــوع اهمی ــن موض ــبز درک ای ــداری س  در بانک
ــت و  ــزرگ اس ــازمان ب ــک س ــک ی ــه بان دارد ک
چــه از نظــر فیزیکــی و چــه تعامــل بــا جامعــه در 
فضــای خدمــت رســانی خــود ســهم قابــل توجهی 
از منابــع را اســتفاده مــی نمایــد و بــه خــود 
اختصــاص مــی دهــد.  بنابرایــن بانــک ها بایســتی 
بتواننــد منابعــی را کــه اســتفاده مــی کننــد چه از 
بعــد هزینــه هــای بانــک کــه تاثیــر مســتقیم بــر 
بهــای تمام شــده خدمــات و کارمزدهایشــان دارد و 
چــه در تعامــل بــا جامعــه و مشــتریان و در کســب 
ــه مــی دهنــد، ســعی  و کار و تســهیالتی کــه ارائ
ــک از  ــد. بان ــرد ســبز را جــاری نماین ــد رویک کنن
ــاوت  ــا متف ــازمان ه ــایر س ــا س ــوا ب ــاظ محت لح
اســت. اگــر از منظــر منابعــی کــه در اختیــار بانــک 
هاســت نــگاه کنیــم شــاید بانــک شــباهت هایــی 
بــا ســازمان هایــی ماننــد اســتانداری، شــهرداری یا 

ثبــت احــوال داشــته باشــد.
از ایــن بعــد کــه امکانــات فیزیکــی نظیر ســاختمان 
هــا، منابــع و تجهیزاتــی کــه در اختیــار دارد امــا از 
ــی کــه  ــوع فعالیــت و خدمات ــر ن ــاد دیگــر نظی ابع
ارائــه مــی دهــد تفــاوت هایــی بــا ســایر ســازمان ها 
دارد، چــون بانــک هــا بعنــوان یکی ازعوامل  توســعه 
اقتصــادی در کشــورها بــه جامعه هدف و مشــتریان 
ــه  ــه مــی کننــد. بانــک هــا ب خــود تســهیالت ارائ
منظــور شــراکت در کســب و کارهــا ورود پیــدا مــی 
ــی و ذی  کننــد و در نتیجــه یکــی از شــرکای اصل
نفــع جــدی محســوب مــی شــوند پــس مــی توانند 
نقــش بــه ســزایی در هدایــت کســب و کارهــا بــه 
ســمت ســبز بــودن و پــاک بــودن از جنــس محیط 
ــی  ــاده م ــال س ــک مث ــا ی ــد. ب ــا کنن ــتی ایف زیس
تــوان ایــن مســئله را تشــریح کــرد، تصور کنیــد دو 
مشــتری بــا اعتباری یکســان جهت اخذ تســهیالت 
بــرای تامیــن تجهیــزات یــا ماشــین آالت بــه بانــک 
مراجعــه نماینــد طبیعتا اولویــت در بانکداری ســبز، 

ــه کســب و کاری اســت کــه  اعطــای تســهیالت ب
تکنولــوژی ســازگار بــا محیــط زیســت و آالیندگــی 
کمتــر را انتخــاب کــرده اســت. اتخــاذ رویکردســبز 
در بانــک چگونــه اســت: هــر بانک از ســه بُعــد قابل 
ــه  ــد، کاهــش هزین ــن بع بررســی اســت. اولی
هــای عمومــی و کاهــش مصــرف منابــع در 
حــوزه فعالیت خــود اســت. طبیعتــا هــر بانک 
ــادی  ــای زی ــاختمان ه ــدد و س ــعب متع دارای ش
اســت و بــه جهــت اســتفاده از انــرژی، آب، کاغــذ، 
ــد  ــه تولی ــماندهایی ک ــی پس ــع و حت ــایر مناب  س
مــی کنــد، بــه شــدت پیامدهــای زیســت محیطــی 
ایجــاد مــی کننــد کــه هزینــه هــای باالیــی را بــه 
بانــک تحمیــل مــی کنــدو در نتیجــه بهــای تمــام 
شــده خدمــات بانــک را افزایــش مــی دهــد. از اینرو 
در اولیــن بعــد بانــک، منابــع تحــت اختیــار خــود را 
بــا فرهنــگ ســازی از طریــق توانمندســازی منابــع 
انســانی،اصالح فرایندهــا و سیســتم هــا و نوســازی 
ــه ســازی،  ــزات در جهــت بهین تاسیســات و تجهی

مدیریــت  نمایــد.
ــن  ــتفاده از ف ــا اس ــک ب ــد دوم بان  در بع
آوری نویــن، عملیــات بانکــی را بــدون 
ــع  ــش مناب ــا کاه ــفر و ب ــدون س ــذ، ب کاغ
ــد. ظــرف یــک دهــه گذشــته  ــه مــی نمای ارائ
ــن حــوزه از  ــی در ای ــای خوب شــاهد پیشــرفت ه
ــذاری  ــرمایه گ ــم و س ــور بودی ــداری در کش بانک
هــای بســیار مطلــوب و مناســبی در ایــن بخــش 
شــده تــا بانکــداری الکترونیــک توســعه پیــدا کند. 
ــی از  ــوان گفــت در بخــش های ــه جــرات مــی ت ب
بانکــداری الکترونیــک، ایــران از کشــورهای غربــی 
ــون  ــا کن ــه ت ــد ک ــت هرچن ــه اس ــی گرفت پیش
بیشــتر نــگاه مشــتری مــداری و تســهیل فرایندهــا 
و خدمــات بــرای مشــتریان در امــر بانکــداری 
الکترونیــک مطــرح بــوده اســت تــا کاهــش 
پیامدهــای زیســت محیطــی و پذیرش مســئولیت 
ــد دوم  ــدف دربع ــر ه ــی دیگ ــی . بعبارت اجتماع
ــش  ــازی نق ــفاف س ــی و ش ــبز آگاه ــداری س بانک
بانــک در بکارگیــری بانکــداری الکترونیــک بــرای 
مشــتریان و در نتیجــه کاهــش پیامدهــای زیســت 

ــت. ــی اس محیط
  در بعــد ســوم، بانــک ســبز تــالش دارد تــا 
بــا حمایــت از صنایــع و پــروژه هــای ســبز 
بــر رشــد اقتصــاد کشــور کمــک هدفمند و 

نظــام منــد داشــته باشــد .
 نکتــه بســیار مهــم و کلیــدی ، تغییــر در شــاخص 
هــا و معیارهــای ممیــزی بانکهــا در خصــوص 
اعتبارســنجی مشــتریان جهــت دریافت تســهیالت 

ــته  ــه گذش ــک ده ــت. در ی ــذاری اس ــرمایه گ س
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــک ه ــش ریس ــاهد افزای ش

بدلیــل عــدم محاســبه عوامــل محیطــی ، 
تغییــر قوانیــن ،فشــارهای اجتماعــی 

بودیــم  وسیاســی  حاکمیتــی  و 
کــه برخــی بســیاری از شــرکت 
هــا را بــه ســمت ورشکســتگی 
ســوق داده اســت . بــرای مثــال 

افزایــش هزینــه هــای انــرژی، عــدم 
ــازمان  ــارهای س ــتهالک ، فش ــرخ اس ــه ن ــه ب توج

هــای مــردم نهــاد در مــورد انتشــار آالیندهــا 
ــوژی و ده هــا موضــوع  ــد تغییــر تکنول ،رون

پیــش بینی نشــده بشــدت فضای 
ــداری را  ــری و پای ــت پذی رقاب
ــر  ــخت ت ــرکت س ــرای ش ب
ــی  نمــوده اســت.این  درحال
اســت کــه ایــن تغییــرات و 
ــان اعطــای  ــانات در زم نوس

ــای  ــک ه ــهیالت در ریس تس
مدیریت بانک محاســبه نشــده 
و بــه عبــارت دیگــر بانــک صرفا 

براســاس اعتبــارات شــرکت هــا و 
شــرایط آنهــا در زمــان حــال ودر نقطــه 

صفــر، ممیــزی کرده و تســهیالت داده اســت. 
بانــک هــا یــک رونــد را در دوره هــای زمانــی مثــال 
10 ســاله بایســتی در ارزیابــی هــای خــود بیننــد و 
حتــی تغییــرات قوانیــن کشــور و دنیــا را بررســی 
کننــد ایــن موضوعــی اســت کــه هنــوز در آن خــال 
ــه تازگــی  ــی شــود. اگرچــه ب بزرگــی مشــاهده م
قوانینــی وضــوع شــده که بــا توجــه بــه آن در ورود 
ماشــین آالت، تجهیــزات و مــواد اولیــه بــه کشــور 
تاییدیــه و مجــوز وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــاز اســت اما 
ایــن اقــدام کافــی نیســت بــه اعتقــاد مــن بانــک 
هــا بایــد خــود نیــز در ایــن امــر ورود پیدا کننــد. از 
اینــرو گفتــه مــی شــود کــه شــاخص هــای ارزیابی 
ــی  ــد. یعن ــر کن ــد تغیی ــا بای ــک ه ــزی بان و ممی
ــه تســهیالت  ــرای تشــخیص اینک ــا ب ــاخص ه ش
ــا چــه شــرایطی بــه  ــا چــه ویژگــی و نرخــی و ب ب
شــرکت یــا ســازمانی اعطــا شــود بایســتی تغییــر 
ــا  ــن ،شــاخص ه ــه گــزارش زیســت آنالی ــد. ب کن
صرفــا نمــی توانــد در نقطــه صفــر و تنهــا شــاخص 
هــای اقتصــادی باشــد. دیــده شــده کــه پیامدهــا و 
ریســک هــای ناشــی از پیامدهای زیســت محیطی 
و اجتماعــی، بــه دلیــل ســختگیرانه شــدن قوانیــن، 
فضــای کســب و کار را بــرای شــرکت هــای آالینده 

ســخت تــر کــرده اســت. 
بانــک در تعییــن پــروژه هایــی 
کــه تکنولــوژی ســبز دارنــد 
ــارب  ــد از تج ــده ای دارد. بای ــن کنن ــش تعیی نق
ــای  ــرکت ه ــان داد ش ــه نش ــت، تجرب درس گرف
لیزینــگ کــه در دایــره مالــی و اعتبــاری هســتند، 
در برهــه ای بــه جهــت لیزینــگ خودروهــای بــی 
ــی  ــرایط بحران ــون در ش ــده، اکن ــت و آالین کیفی
قــرار گرفتــه انــد. پــس بایــد تمامــی ایــن 
شــاخص هــا در ارزیابــی هــای بانــک هــا جهــت 
اعطــای تســهیالت نقــش داشــته باشــند و راهبرد 
بانــک هــا بایــد بــر اســاس ایــن موضــوع تغییــر 
یابــد. بانــک ســبز ،حامــی صنایــع ســبز اســت و 
تســهیالت ویــژه ایــی را بــرای صنایــع ســبز اعطــا 
ــری  ــت گی ــرای جه ــی ب ــن عامل ــد وای ــی کن م
ســرمایه گــذاری بــه ســوی صنایــع ســبز اســت. 
زمانــی کــه ایــن ســه بعــد توســط بانکــی رعایــت 
ــود  ــده ش ــای آن دی ــزی ه ــه ری ــده و در برنام ش
آن موقــع اســت کــه مــی تــوان گفــت بانــک بــه 
ــت  ــبز حرک ــداری س ــبز و بانک ــک س ــمت بان س
کــرده اســت و هــر روز هــم در حــال بهبــود 

شــرایط خــود اســت.

خبر کوتاه

بنگاه داری محلی برای جبران هزینه بانک ها 

سهم 32درصدي بانک ملت از کل درآمد بانک هاي کشور
ترقــي اقتصــادي: نظــام بانکــي بــراي ســال 96 درآمــد 251000 میلیــارد ریالــي پیــش بینــي کرده 
اســت کــه بانــک ملــت بــا درآمــد 81402 میلیــارد ریــال ســهم 32 درصــدي کل درآمــد بانــک هــاي 
کشــور را کســب کــرده اســت.    ایــن بررســي نشــان مــي دهــد در بیــن 25 بانــک و موسســه اعتبــاري ، 
14 بانــک و موسســه پیــش بینــي بودجــه ســال 96 خــود را منتشــر کــرده انــد کــه در بیــن آنهــا بانک 
ملــت صدرنشــین درآمدزایــي بــوده اســت. همچنیــن بانــک صــادرات بــا پیــش بینــي درآمــد 55575 
میلیــارد ریــال و بانــک تجــارت بــا پیــش بینــي درآمــد 25949 میلیــارد ریــال بــراي ســال 96 در رده 
هــاي بعــدي از لحــاظ درآمدزایــي قــرار گرفتــه انــد.    در بودجــه ســال 96 بانــک ملــت در حالــي درآمــد 
81402 میلیــارد ریالــي پیــش بینــي شــده اســت کــه 19150 میلیــارد ریــا از ایــن درآمــد مربــوط بــه 
درآمــد مشــاع و 58102 میلیــارد آن بــه درآمدهــاي غیــر مشــاع اختصــاص دارد. بطوریکــه ایــن بانــک 
توانســته اســت در دوره ســه ماهــه منتهــي بــه پایــان خــرداد ســال جــاري 18 درصــد از درآمــد )معادل 
14537 میلیــارد ریــال( را محقــق کنــد.    یکــي از نــکات مهــم در گــزارش عملکــرد ســه ماهــه بانــک 
ملــت پوشــش 88درصــدي کل درآمــد مبــادالت ارزي پیــش بیني شــده در بودجــه اســت، بطوریکه در 
بودجــه ســال مالــي 96 ایــن بانــک کل درآمــد مبــادالت ارزي 7510 میلیــارد ریــال پیــش بینــي شــده 
بــود، کــه ایــن بانــک توانســت تنهــا در ســه ماهه ابتــداي ســال 6606 میلیــارد ریــال از این درآمــد ارزي 
را محقــق کنــد.    در بخــش کل درآمدهــاي غیرمشــاع نیــز بانــک ملــت توانســت در ســه ماهــه ابتــداي 
ســال جــاري 31 درصــد از پیــش بینــي ایــن بخــش درآمــدي، معــادل 17777 میلیــارد ریــال را محقق 
کنــد، کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال مالــي قبــل رشــد 9 درصــدي را نشــان مــي دهــد.    نکتــه 
حایــز اهمیــت دیگــر در پیــش بینــي درآمــد بانــک ملــت ســهم قابــل مالحضــه ایــن بانــک در بیــن 
صنعــت بانکــداري کشــور اســت، بطوریکــه از کل درآمــد 251000 میلیــارد ریالــي پیــش بینــي شــده 
توســط کل بانــک هــا در ســال 96 بانــک ملــت بــا درآمــد 81402 میلیــارد ریــال ســهم 32 درصــدي 
کل درآمــد بانــک هــاي کشــور را کســب کــرده اســت.    بانــک ملــت در حــال حاضــر بــا ســرمایه ثبتــي 
50 هــزار میلیــارد ریالــي در حالــي ایــن رقــم درآمــدي را بــراي ســال جــاري پیــش بینــي کــرده اســت 
کــه بــه عنــوان تنهــا بانــک بــزرگ در بیــن بانــک هــاي خصوصــي شــده کشــور اســت کــه نمــاد آن در 

بــازار بــورس بــاز بــوده و ســهام آن قابلیــت معاملــه دارد.    

در سومین نمایشگاه تراکنش از بانک تجارت تقدیر شد
ترقی اقتصادی: سومین نمایشگاه تراکنش )ITE2017( از بانک تجارت به خاطر حمایت از برگزاری 
این رویداد قدردانی کرد. محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت در مراسم اختتامیه این رویداد 
با اشاره به حضور فعال بانک تجارت در سومین نمایشگاه تراکنش گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی 
است تا بانک ها و شرکت های فعال صنعت پرداخت آخرین دستاوردهای خود را در معرض نمایش 
بگذارند. وی همچنین به حضور با برنامه و قدرتمند استارت آپ ها در بخش فینتک این نمایشگاه اشاره 
کرد و افزود: افکار نو و ایده های خالقانه کسب و کارهای دانش بنیان می تواند صنعت پرداخت در 
کشور را به معنی واقعی در مسیر تحول قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: بانک تجارت نیز حمایت از ایده 
های جوانان فعال و مستعد در حوزه فناوری اطالعات را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است .

با اشاره به  در ادامه حمید پور محمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اقدامات انجام گرفته در یک دهه گذشته برای فرهنگ سازی و پیشبرد بانکداری الکترونیک گفت : 
برای این که به اهداف سند چشم انداز در حوزه فناوری اطالعات برسیم در طول برنامه ششم به رقمی 
حدود 780 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال نیاز داریم. وی با اشاره اینکه بانکداری الکترونیک 
در کشور نسبت به سال های گذشته پیشرفت بسیاری داشته است، گفت: هنوز مشکالتی در این حوزه 

وجود دارد که باید با فراهم کردن زیرساخت های مناسب برطرف شود.

سامانه خدمات اینترنتی رفاه کارت عملیاتی شد
ترقی اقتصادی: سامانه خدمات اینترنتی رفاه کارت )CIS( بانک رفاه در راستای ارائه خدمات نوین 
 CIS بانکداری الکترونیک به صورت آنالین و جلب رضایت بیش از پیش مشتریان عملیاتی شد.سامانه
این امکان را برای مشتریان فراهم می سازد که تمامی خدمات حوزه کارت را از طریق اینترنت با سرعت 
و دقت باال و بدون صرف وقت، هزینه و مراجعه حضوری به شعب دریافت کنند.برای استفاده از خدمات 
سامانه CIS داشتن شماره کارت )بانک رفاه( ، رمز دوم کارت )رمز اینترنتی(، شماره سه یا چهار رقمی 

روی کارت )CVV2( و تاریخ انقضاء کارت ضروری است. 

برگزاری جشنواره قرعه کشی قرض الحسنه بانک سینا
ترقی اقتصادی: اولین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا با حضور 
نماینده دادستانی کل کشور، نمایندگان بانک مرکزی، جمعی از اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان 
بانک سینا در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.در این مراسم که روز چهارشنبه 
26 مهرماه برگزار شد، برندگان 10 جایزه 100 میلیون ریالی، 20 جایزه 50 میلیون ریالی، 40 جایزه 
20 میلیون ریالی، 50 جایزه 10 میلیون ریالی و انبوهی جوایز نقدی دیگر مشخص شدند که اسامی 

برندگان طی هفته آتی به اطالع خواهد رسید.

رشد 155 درصدی خدمات ارز بازرگانی بانک ملی
ترقی اقتصادی: خدمات ارز بازرگانی ارائه شده توسط بانک ملی ایران در شش ماه ابتدای سال جاری 
155 درصد رشد کرد.مجموع خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران در بخش گشایش های اعتبارات، 
بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کاال در شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر تعداد بالغ بر 88 درصد و از نظر مبلغ 155 درصد رشد داشته است.در این 
مدت، تعداد پنج هزار و 804 فقره حواله وارده و صادره ارزی با حجم یک میلیارد و 991 میلیون دالر 

کارسازی شده است.

رشد 99 درصدی استقبال مشتریان از همراه بانک صادرات
ترقی اقتصادی: تازه ترین آمارهای خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران، از رشد 99 درصدی 
تعداد  دارد.مجموع  بانک طی شهریور 96 حکایت  همراه  سامانه  موفق  های  تراکنش  تعداد  ساالنه 
از 21میلیون و  ایران در شهریور ماه 96 به بیش  بانک صادرات  تراکنش های موفق سامانه همراه 
348هزار تراکنش رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته 99درصد 
پرداخت  سامانه  موفق  های  تراکنش  تعداد  مذکور،  مدت  این، طی  بر  است.عالوه  کرده  ثبت  رشد 
اینترنتی بانک صادرات ایران نیز به 891 هزار تراکنش رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد و نسبت 

به ماه مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته است.
 

 افتتاح شرکت توان امید پاسارگاد با تسهیالت 
بانک صنعت و معدن

ترقی اقتصادی: شرکت توان امید پاسارگاد با 6 میلیون و 618 هزار یورو تسهیالت مصوب ارزی بانک 
 )CHP(صنعت و معدن به بهره برداری می رسد. طرح توان امید پاسارگاد که مولد برق مقیاس کوچک
است، در استان اصفهان در حال اجرا بوده و برای 24 نفر ایجاد اشتغال می کند.همچنین بانک صنعت 
و معدن تاکنون بالغ بر 195 میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید به صنایع کوچک 
با  و متوسط استان اصفهان پرداخت کرده است.گفتنی است طرح های زیادی در سال های اخیر 

تسهیالت بانک صنعت و معدن در سطح کشور به اجرا در آمده است.

 کشف و شناسایی ضمانتنامه واهی 
در یکی از شعب بانک سپه

ترقی اقتصادی: مدیرعامل اظهار داشت: روز چهارشنبه 26 مهرماه 96، در حین بررسی عملکرد 
واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه 
و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی، صرافی و... فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر 
کارمند در شرکت های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب 
بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعالم 
نامبرده، ضمانتنامه های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای 
با کشف  ارائه کرده است.چقازردی گفت:  ها  لیزینگ  و  برخی شرکت های کارگزاری  به  غیرواقعی 
موضوع، با اتخاذ تدابیر الزم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به 
بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال 

و دارایی های فرد مذکور و شرکت های تابعه به نام بانک اقدام شد.

رئیس انجمن مدیریت سبز ایران
مجید سرایداریان 

ترقي اقتصادي: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت:نظام بانکداری کشور دچار مشکالت عدیده ای 
است و بانکها نیز برای جبران تورم موجود در کشور به بنگاه داری روی می آورند.علی ابراهیمی درباره 
آسیب شناسی نظام بانکی در کشور،گفت:بانکها با سودهای حاشیه ای از بنگاه داری به دنبال جبران 

هزینه های جاریشان هستند ودر نهایت بنگاه داری بانک ها را از هدف اصلی شان دور می کند.
بسیاری از بانکها در سرمایه گذاری مشارکت دارند

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد:بسیاری از بانکها در 
سرمایه گذاری مشارکت مستقیم دارند و به همین علت بنگاه داری تبدیل به یکی از مشکالت اساسی 
بانکها شده است.وی ادامه داد:به نوعی سرمایه مردم در  برخی بانکها حبس شده است و این امر بدین 
معنا است که سرمایه برای ایجاد پروسه تولید ورود نکرده است البته یکسری از تحریم ها نیز محدودیت 

برای ورود به چرخه تولید ایجاد کرده است.
نوسان ارز بازار صادراتی کشاورزی را سردرگم می کند

ابراهیمی افزود: نوسان ارز ، بازار صادراتی کشاورزی را سردرگم می کند اما افزایش نرخ دالر در همه حال 
به نفع اقتصاد صادر کننده تمام می شود زیر ا صادر کننده زمانی که ارز گران شود ،بطور مسلم می تواند 
درآمد باالتری را کسب کند.نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد: دولت توان مقاومت 

با نوسان ارز را بطور کامل ندارد زیرا منابع در آمدی دولت محدود است.
وی ادامه داد: سیستم دولتی و بانکها باید از سرمایه گذاری اقتصادی و فعالیت در این عرصه فاصله 
بگیرند زیرا متاسفانه بانکها در حال بنگاه داری هستند  و دولت نیز به جای حمایت های اقتصادی در 

برخی مواقع تصدی گری می کند.
عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کار اقتصادی باید در بخش مردمی 
عملیاتی شود،یادآورشد: دولت نیز  وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد.محمد حسن نژاد ، با بیان اینکه 
مشکل بانک ها ریشه ای بوده و باید از ابتدای تاسیس و ادغام تاکنون مورد بررسی قرار گیرد، گفت: نوع 
دیدگاه ها به بانک ها، مجمع  و هیئت مدیره آنها باید بررسی شود که آیا دولت سپرده های آنها را پول 
خود فرض می کرده یا خیر، البته اصلی ترین مشکل این است که بانک ها فکر می کنند چون سهامدار 

عمده هستند بانک متعلق به آنها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تنها 3درصد کل دارایی بانک ها پول 
صاحبان سهام است و 97درصد پول مردمی بوده که در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و بانک ها باید 
امین سپرده های مردم باشند، افزود:این دیدگاه که بانک ها متعلق به سهامداران آن بوده و همچنین 
نظارت بر روند فعالیت بانک ها باید اصالح شود که با این شیوه بانکداری عماًل بحث نظارت نشدنی است، 

لذا مجلس قانون بانکداری و ساختار بانک مرکزی را اصالح می کند تا نظارت ها بیشتر شود.

بانک ها از خرید و فروش و پول یعنی اعطای تسهیالت نمی توانند درآمد کسب کنند
حسن نژاد با بیان اینکه بانک ها از کار اصلی خود که خرید و فروش و پول است یعنی اعطای تسهیالت 
نمی توانند درآمد کسب کنند، ادامه داد: بهترین  راه حلی که بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی 
اتخاذ می کنند این است که با پول هایی که از مردم می گیرند دارایی خریداری کنند تا با تورم این 
دارایی ها افزایش یابد و فردا اگر بانک ها نتوانستند سپرده ها را پس دهند، دارایی ها را بفروشند و پول 
مردم را بازگردانند و در واقع پشت پرده ایجاد شعبات مختلف این است در غیر اینصورت لزومی ندارد که 
در یک خیابان 10شعبه از یک بانک وجود داشته باشد.وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هر شخصی 
که می خواهد بانک تأسیس کند باید سرمایه اولیه داشته باشد، یادآور شد: برخی پول با سود 50 درصد 
استقراض می کنند و یک شعبه بانک افتتاح می کنند و دو روزه سپرده جذب می کنند و به خودشان 
وام می دهند تا بدهی استقراض را تسویه کنند که این خالف در خالف است اما به دلیل اینکه نظارت 

دقیق و شفاف مالی وجود نداشته این اتفاق در بسیاری از بانک های خصوصی رخ می دهد.
نرخ سود بانکی در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه نرخ سود بانکی در ایران بسیار بیشتر از 
کشورهای دیگر بوده که دلیل آن موسسات مالی غیرمجاز است، افزود:فردی صندوقی تاسیس و اعالم کرده 
که در ظرف شش ماه دو برابر سپرده اولیه وام قرض الحسنه ارائه می دهد، لذا در درجه نخست مردم به 
صف می ایستند که در این موسسه سپرده گذاری کنند و ورودی بیشتر از خروجی است، اما پس از یک 
مدت که خروجی باید دوبرابر ورودی باشد موسسه مالی برای جلوگیری از به آتش کشیده شدن شعبه 
می کنند که سپرده با نرخ جذب کند.وی ادامه داد:بر این اساس با سود 30درصد سپرده جذب  می شود و 
4 درصد فروخته می شود، لذا در همان ابتدا موسسه 26 درصد ضرر می کند و در واقع این همانند باتالقی 

می ماند که با تکان بیشتر، عمیق تر  غرق می شود.
رقابت معیوب بانک ها برای جذب سپرده با اعطای سودهای بیشتر

حسن نژاد با بیان اینکه به دلیل اینکه مردم سپرده های خود را می خواهند و موسسات قادر به بازپرداخت 
آن نیستند به صورت مداوم پول های گران می خرند، اظهار داشت: اتفاقی که در این بین رخ می دهد این 
است که به عنوان نمونه مردم که سپرده خود را با سود 18 درصد در بانک ملی گذاشته اند زمانی که 
مشاهده می کنند کاسپین سود 30 درصدی می دهد، سپرده خود را از بانک ملی بر می دارند و  در 
کاسپین سپرده گذاری می کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: برخی 
ازبانک زمانی که می بیند سپرده ها از این بانک خارج می شود و در حال ورشکست شدن است به جای اینکه 
از بانک مرکزی با سود 34درصد استقراض کند از بازار با سود 28 درصد سپرده جذب می کند که این 

موضوع سیکل و رقابت معیوب ایجاد می کند.

بازار پول5

آسیب شناسی نظام بانکی در ایران

ترقی اقتصادی:عضو هیات مدیره بانک سینا از آغاز به کار شعبه این بانک در آلمان در سال آینده خبر 
داد و گفت:  هم اکنون اقدامات اولیه برای تاسیس شعبه در حال انجام است.

محمدرضا ساروخانی در پاسخ به پرسشی در خصوص افتتاح شعبه بانک سینا در آلمان، به ایبنااظهار 
داشت: توسعه شبکه در خارج از کشور کار پیچیده و پر هزینه ای است که نیاز به بررسی جوانب مختلف 
دارد. وی ادامه داد: همچنین رعایت استانداردهای بانکداری در اروپا کار دشواری است که باید برای آن 
تالش و هزینه زیادی شود. عضو هیات مدیره بانک سینا با اشاره به اینکه تاسیس شعبه بانک سینا در 
آلمان پیرو مذاکرات وزیر اقتصاد ایالت باواریا آلمان و سهامدار اصلی بانک )رییس بنیاد مستضعفان( 
انجام شد، افزود: در یکی از بندهای این تفاهمنامه تاسیس یک شعبه بانک در مونیخ آلمان تعیین 
شده بود و برهمین اساس فعالیت در این زمینه از ابتدای سال 95 آغاز شد. ساروخانی اظهار داشت: 
بر همین اساس شرکت kpmg که یکی از موسسات مالی بین المللی است به عنوان مشاور در زمینه 
بررسی مستندات ما در حوزه حاکمیت شرکتی و استراتژی مدل کسب و کار با ما همکاری داشته 
باشد. وی با اشاره به اینکه این طرح در فاز آغاز است، گفت: در فاز اول کار تطبیق و در فاز دوم  کار 
تهیه و تنظیم مستندات مرتبط با ریسک، مبارزه با پولشویی ، استراتژی مدل کسب و کار و غیره با 
یک گروه کارشناسی 25 نفره در بانک آغاز شد. وی افزود: پس از بررسی های مکرر، پایان شهریور ماه 
تمام مستندات ارائه شد و وارد فاز دوم شدیم و در حال حاضر در فاز دریافت مجوز ایجاد شعبه هستیم. 
ساروخانی اظهار امیدواری کرد، بانک مرکزی همکاری ها و پشتیبانی های الزم را از این طرح داشته 

باشد و تا پایان امسال اخذ مجوز به سرانجام برسد.

ستاد  تشکیل  از  ایران  ملی  بانک  ایمنی  امور  و  غیرعامل  پدافند  کمیته  اقتصادی:رییس  ترقی 
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و اقدامات موثر در این بانک خبر داد.

عباس شفیعی با اشاره به آغاز هفته پدافند غیرعامل از امروز ششم آبان ماه گفت: با عنایت به تأکیدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اهمیت پدافند غیرعامل، بانک ملی ایران نیز در این خصوص با تشکیل کمیته های 
مرکزی، استانی و کارگروه تخصصی اقدامات موثری در این باره انجام داده است.وی تصریح کرد: در همین راستا 
همایش آموزشی پدافند غیرعامل برای سطوح مدیران و کارشناسان با بهره گیری از استادان سازمان پدافند 
غیرعامل کشور برگزار و مراکز ثقل بانک اعم از دارایی های سایبری و غیرسایبری نیز شناسایی شد. شفیعی 
اظهار کرد: طبقه بندی سطوح اهمیت از نظر حوزه ها، مصادیق و راهکارهای مقابله با تهدیدات در بخش های 
عوامل انسانی و غیرانسانی، تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری، تدوین راه حل های اجرایی برای رفع آسیب 
ها و بیان سطوح هشدار پس از ارائه راهکارهای مورد نظر، بررسی دستورالعمل های صادره از سوی مراجع 
ذیصالح نظیر سازمان پدافند غیرعامل کشور و کمیته پدافند غیرعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و تدوین 
برنامه های سال 96 از جمله اقدامات کمیته پدافند غیرعامل و امور ایمنی بانک ملی ایران بوده است. رییس 
کمیته پدافند غیرعامل و امور ایمنی بانک ملی ایران تاکید کرد: اصالح و بازسازی زیرساخت های محوطه 
ادارات مرکزی، اتخاذ تمهیدات الزم برای جداسازی کامل بیمارستان از محوطه مرکز با عنایت به تأکیدات 
مراجع ذیصالح و در راستای نظارت و کنترل بیشتر بر تردد افراد، کاال و خودرو در جهت ارتقای ضریب امنیتی 
و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی به ویژه در مواقع بحران و پیگیری نصب سیستم های حفاظت فیزیکی و 

الکترونیکی به منظور ارتقای ضریب امنیتی از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش بوده است.

عضو هیات مدیره بانک سینا خبر داد

بانک سینا سال آینده در آلمان شعبه می زند
رییس کمیته پدافند غیرعامل و امور ایمنی بانک ملی خبر داد

اقدامات بانک ملی درخصوص پدافند غیرعامل



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

رشد 20درصدی صنعت بیمه در سال 96
ترقي اقتصادي:  رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد: با تالش شرکت های بیمه و استقبال روزافزون 
مردم از پوشش های بیمه ای، صنعت بیمه رشد حدود 20 درصدی در شش ماهه اول سال را تجربه 
کرد. عبدالناصر همتی افزود: با رشد 20 درصدی حق بیمه ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته 
مجموع حق بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود 166 هزار میلیارد ریال رسید. رئیس 
شورای عالی بیمه به استقبال خوب مردم از بیمه های عمر اشاره و تاکید کرد: شرکت های بیمه در 
نیمه اول امسال با فروش 22هزار میلیارد ریال بیمه عمر رشد 35 درصدی این بیمه نامه را در شش 
ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند. همتی رشد 23درصدی حق بیمه 
بدنه اتومبیل در مقایسه با رشد 8 درصدی سال 1395 و رشد 20 درصد بیمه های آتش سوزی در 
مقایسه با رشد 10 درصدی سال 1395 را قابل توجه و نشانه گرایش بیشتر مردم به خرید این 
نوع بیمه نامه ها دانست.  وی رشد خسارت های پرداختی را در شش ماهه اول سال نسبت به مدت 
مشابه سال 1395 همانند رشد حق بیمه و حدود 20 درصد اعالم و با اشاره به رشد 120 درصدِی 
35درصدی  رشد  با  مقایسه  در  امسال  اول  نیمه  در  آتش سوزی  رشته  در  پرداختی  خسارت های 
خسارت های این رشته در سال 1395 آن را تحول مهمی در مجموع ریسک های بیمه ای کشور 
دانست. رئیس کل بیمه مرکزی رشد حق بیمه و خسارت بیمه های شخص ثالث را متوازن و در حدود 

12 درصد اعالم کرد.

بیمه البرز بیش از سه هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد
ترقي اقتصادي : شرکت بیمه البرز در سه ماهه دوم امسال بیش از سه هزار میلیارد ریال خسارت به 
بیمه گزاران خسارت  دیده خود پرداخت کرد.از این مبلغ بیش از یک هزار و 460 میلیارد ریال بابت 
خسارت های رشته بیمه های اشخاص و یک هزار و 370 میلیارد ریال بابت خسارت های رشته بیمه 
خودرو پرداخت شده است.این گزارش حاکی است، بیمه البرز در تابستان سال جاری در رشته بیمه 
مسوولیت مبلغ 166 میلیارد ریال خسارت به بیمه گزاران خسارت دیده خود پرداخت کرد که پس از 
بیمه های اشخاص و خودرو،  بیشترین خسارت پرداختی بیمه البرز در سه ماهه دوم امسال است.بر 
این اساس،  بیمه البرز  در همین مدت در رشته های بیمه آتش سوزی بیش از 45 میلیارد ریال،  بیمه  
باربری 35 میلیارد ریال، مهندسی مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون ریال، انرژی مبلغ 13 میلیارد و 571 
میلیون ریال و در رشته عمر و اندوخته 6 میلیارد و 137 میلیون ریال خسارت پرداخت کرد.بنا بر این 
گزارش،  شرکت بیمه البرز طی ماه های تیر،  مرداد و شهریور سال 96، به 124 هزار و 168 فقره پرونده 

خسارت رسیدگی و خسارت وارده به بیمه گزاران خود را پرداخت کرد.
   

افزایش 75 درصدی سود سهام بیمه نوین
ترقي اقتصادي : شرکت بیمه نوین که به تازگی صورت های مالی 6 ماهه منتهی به تابستان 96 را 
منتشر کرده است، از افزایش 75 درصدی سود سهام در نیمه اول سال جاری خبر داد.شرکت 1500 
میلیارد ریالی بیمه نوین توانست در پایان شهریور 96 به ازای هر سهم سود 89 ریالی محقق کند که 
این مبلغ در مدت مشابه سال مالی گذشته 51 ریال بود و مقایسه سود سهام شرکت در نیمه اول سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال مالی 95 رشد 75 درصدی را نشان می دهد.همچنین سود 
خالص شرکت که در نیمه اول سال مالی گذشته مبلغ 77 میلیارد ریال بود، در پایان تابستان امسال 
با 73 درصد افزایش به مبلغ 133 میلیارد ریال رسید.طبق صورت های ارائه شده از سوی این شرکت 
حق بیمه صادره در 6 ماه اول امسال مبلغ 1981 میلیارد ریال محقق شده که نسبت به مدت مشابه 
سال مالی قبل 17 درصد افزایش یافته است.همچنین درآمد حق بیمه این شرکت هم در عملکرد نیم 
سال مبلغ 1463 میلیارد ریال اعالم شده که این مبلغ هم با رشد 21 درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه سال مالی قبل همراه شده و بنابراین گزارش آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 981 ریال 

به ثبت رسیده است.

سرپرست شعبه بابل بیمه آرمان معرفی شد
ترقی اقتصادی: در جلسۀ هادی رئیس الذاکرین معاون توسعه بازار و فروش بیمه آرمان و هیأت 
همراه با رؤسا و سرپرستان شعب ساری، چالوس و بابل، الیاس مظلومی به عنوان سرپرست شعبه 
بابل معرفی شد.معاون توسعه بازار و فروش بیمه آرمان که به همراه مدیران امور شعب و بیمه 
های مهندسی برای بازدید از فعالیت های بیمه ای به استان مازندران سفر کرده است، در این 
با برنامه ریزی های سرپرست جدید و تالش و همراهی کارکنان  ابراز امیدواری کرد که  جلسه 
یابد، اهداف ترسیم شده محقق شود و جایگاه  این شعبه تداوم  بابل، عملکرد رو به رشد  شعبه 

شرکت ارتقاء پیدا کند.

بخشودگی جریمه بیمه ماشین آالت کشاورزی
پایان دی ماه سال جاری، شرکت  تا  آبان  ابتدای  از  بیمه مرکزی اعالم کرد که  اقتصادی:   ترقی 
های بیمه مکلف به بخشودگی 100 درصدی جرایم ماشین آالت کشاورزی، راه سازی و حمل زباله 
هستند.شرکت های بیمه مکلفند برای ماشین آالت کشاورزی، راه سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه 
حمل زباله و خیابان پاکن های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از تاریخ اول آبان ماه 1396 تا 30 
دی ماه سال جاری اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث می کنند، نسبت به صدور بیمه نامه با 
حذف 100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند )ب( ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 
بیمه مرکزی  بین  آمده  به عمل  با هماهنگی های  که  است  در حالی  کنند.این  سال 1395اقدام 
صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه، مرحله سوم بخشودگی جریمه 100 درصدی 

موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز از ابتدای آبان ماه تا پایان دی آغاز شده است.

بیمه پارسیان درمدیریت سالمت اداری اول شد
ترقی اقتصادی:در آیین معرفی برگزیدگان مدیریت سالمت اداری رتبه اول مدیریت سالمت اداری در 
حوزه پولی و بانکی به بیمه پارسیان تعلق گرفت.براساس این گزارش ؛ در همایش معرفی برندگان 
بنگاه  ارشد سازمان ها و  با حضور مسئولین کشوری و مدیران  اداری که  جایزه مدیریت سالمت 
های داخلی در سالن آمفی تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد بیمه پارسیان با کسب 
باالترین نمره ارزیابی در میان تمام حوزه ها و رتبه اول حوزه پولی و بانکی و همچنین لوح تقدیر 
ارائه تجارب موفق در زمینه مدیریت نظام و ساختارها را دریافت کرد.ارزیابی این جایزه مهم ملی در 
4 حوزه پولی ، بانکی ، انرژی خدمات عمومی و سایر ، انجام می پذیرد و امسال به گفته مسئولین 
ارزیابی ، امسال از سالهای قبل سختگیرانه تر عمل شده و لذا دقت بیشتری در ارائه نتایج به عمل 
آمده که بیمه پارسیان هم در کسب رتبه ، هم در نمره برتر و هم ارائه تجارب موفق حائز بهترین 

نمره ارزیابی ها گردید .

بیمه سرمد نشان عالی مدیریت مشتری مداری گرفت
ترقی اقتصادی: بیمه سرمد با حضور فعال در هفتمین اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری، نشان 
عالی این همایش را دریافت کرد.در این اجالس که روز یکشنبه 30/07/96 در مرکز همایش های صدا و 
سیما با حضور دکتر اسماعیل دلفراز مدیر عامل، جمعی از معاونین، مدیران و چند تن از روسای ادارات 
 QAL و کارشناسان این شرکت برگزار شد، نشان عالی این همایش به همراه گواهینامه از شرکت معتبر
انگلستان به بیمه سرمد اعطا شد. این نشان در حالی به شرکت بیمه سرمد اعطا شد که پیش از این بر 
اساس آمارهای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق سامانه سنهاب، این شرکت در شش ماهه 
نخست سال جاری موفق شد زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان خود را به کمتر از یک روز کاهش 
دهد و این مهم در مقطعی تحقق یافت که متوسط زمان پاسخگویی در صنعت بیمه در بازه زمانی مورد 

بررسی 14 روز بود.

جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه بخشیده شد
ترقی اقتصادی: شرکت های بیمه مکلف شده اند 100 درصد جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه 
نامه شخص ثالث را ببخشند.شرکت های بیمه مکلف شده اند برای موتورسیکلت های فاقد بیمه 
نامه شخص ثالث که از تاریخ اول آبان ماه سال جاری تا پایان دی ماه 1396 اقدام به خرید بیمه 
نامه شخص ثالث می کنند، نسبت به صدور بیمه نامه با حذف 100 درصدی مبلغ جریمه موضوع 
بند )ب( ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395 اقدام کنند.پیش تر علی 
جباری رییس صندوق های تامین خسارت های بدنی گفته بود که مرحله سوم طرح بخشودگی 
بیمه موتورسیکلت ها از ابتدای آبان ماه آغاز می شود.مرحله اول این طرح از ابتدای اسفندماه 1395 
تا پایان سال گذشته و مرحله دوم نیز از ابتدای تیرماه 1396 تا پایان شهریورماه سال جاری اجرا 

شده بود.

اخبارکوتاه

صنعت بیمه درحال تغییر شکل به دنیای دیجیتال

نزدیک  آینده  بیمه در  به نظر می رسد صنعت 
بیمه  دنیای  شود.  روبرو  بنیادینی  تغییرات  با 
گری در حال تغییر شکل به دنیایی با ماهیتی 

دیجیتال است.
توزیع  شبکه های  تا  روبوتیک  مشاورین  از   
دیجیتال، اینترنت اشیاء، اطالعات انبوه ابزارهای 
نوین گردآوری و نظارت بر اطالعات و بسیاری 
آتی صنعت  از چهره  موارد دیگر، گوشه  هایی 
موسسه نمایانند.  می  ما  به  را  جهانی  بیمه 

Capgemini 10 ترند برتر در صنعت بیمه جهان 

در سال 2017 را چنین بر  می  شمرد:
در  فرایندهای  پیش  از  بیشتر  گران  بیمه       
طول زنجیره ارزششان را سیستمی می کنند و 
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند روبوت 
بیمه  دارند.توزیع  کار  در دستور  را  مشاور  های 
علت   به  بازار  دینامیک های  می شود.  تعریف  باز 
می  کند.  تغییر  ارزش  زنجیره  جدید  مرزهای 
مشارکتی  اقتصادهای  برای  جدیدی  محصوالت 
دیجیتال  ابزارهای  از  استفاده  می شود.  تعریف 
بهتر  تجربه  و  ریسک  مدیریت  برای  موبایل  و 
مشتریان از خدمات ارائه شده، بیشتر می  شود.

در  انبوه  های  داده   از  تری  عمیق  تحلیل های 
رضایتمندی  و  بیشتر  سوددهی  برای  دسترس 

مشتریان، صورت خواهد گرفت.
جدید  های  مدل  ساختن  برای  اشیاء  اینترنت 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  داده ها،  از  استفاده  و 
بیشتر  افزوده  ارزش  با  خدماتی  گرفت.  خواهد 
بلوکی  زنجیره  از  استفاده  شد.  خواهد  ارائه 
کرد.  را ساده سازی خواهد  بیمه ای  فرایندهای 
واقعیت افزوده بیشتر مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت. تغییراتی که به واسطه بسط و پیشرفت 
است،  شده  ایجاد  بیمه  صنعت  در  تکنولوژی 
در  را  بیمه  های  شرکت  های  فعالیت   تمامی 
طول زنجیره ارزش از طراحی و توسعه محصول 
خسارت  پرداخت  گذاری،  قیمت   بازاریابی،  تا 
تغییرات  این  است.  قرارداده  تاثیر  تحت  و.  و... 
به گونه  ای است که نقش سنتی بیمه  گران 
به عنوان جبران کننده خسارت، به نفع  نقش 
و  خسارت  از  جلوگیری  برای  مدرن  مشاوری 

مدیریت ریسک ها، کم رنگ  تر شده است.
ارائه  برای  تکنولوژی  از  همچنین  گران  بیمه  
تبادل  که  مشتریان،  به  دیجیتال  خدمات 
استفاده  می کند،  ممکن  را  بیشتری  اطالعات 
می کنند. همزمان با ارائه این خدمات ارزشمند، 
که  می شود  تسهیل  اطالعاتی  به  دسترسی 
از  را دقیق تر کند.  بیمه گری  می تواند عملیات 
سوی دیگر استفاده از تکنولوژی در طول زمان، 
بسیاری از هزینه  های بیمه گری را کاهش خواهد 
داد و می تواند در عمل به سرمایه  گذاری مجدد 
در واحدهای طرح و توسعه شرکت  ها و طراحی 

محصوالت جدید بیمه  ای منجر شده و یا کاهش 
هزینه  ها و در نتیجه کاهش قیمت بیمه  نامه 
که  می رود  انتظار  حالت  هر  در  زند.  رقم  را  ها 
بیمه، تجربه  این روند مشتریان شرکت های  در 
بهتری از دریافت خدمات از ایشان داشته باشند.

 در این میان استارت آپ  هایی نیز پا عرصه حضور 
گذاشته  اند که شرکت های بیمه و مشتریان آنها 
بعضا  که  می کنند،  همراهی  خدماتی  ارائه  با  را 
پیشتر توسط واسطه های بیمه ای و یا حتی خود 

شرکت  های بیمه ارائه می شده است.
اینشورتک ها بیشتر در زمینه بیمه های اشخاص 
فعالند و در بیمه های تجاری  به صورت محدودتر 
در حوزه مدیریت ریسک و جلوگیری از خسارت، 
فعالیت می  کنند. اینشورتک  ها همچنین در 
حوزه فروش دیجیتال به شرکتهای بیمه کوچک 
شرکت   می دهند.  ارائه  را  خدماتی  متوسط  و 
در  مختلف  استراتژی هایی  اگرچه  بیمه  های 
حیطه تکنولوژی دارند، اما  بر اساس گزارشات 
اینشورتک  ها  المللی، سرمایه  گذاری در  بین 
در 2016 افزایش زیادی یافته است و دو سوم 
سرمایه  گذاری مزبور توسط شرکت  های بیمه 

تامین شده است.
بر اساس رویکردهای استراتژیک متفاوت، برخی 
کالنی  قراردادهای  بیمه  شرکت های  از  دیگر 
یا  و  کرده اند،  منعقد  تکنولوژی  های  غول  با  را 
برخی انکوباتورها و مراکز نوآوری درونی تدارک 
دیده  اند و در کنار همه اینها کنسرسیوم هایی از 
شرکت های بیمه برای استفاده بیشتر و پیشبرد 
دانش در حوزه زنجیره بلوکی تشکیل شده است.

بیمه  های  شرکت   در  که  فرایندی  مهمترین 
گرفته  قرار  تکنولوژیک  تحوالت  تاثیر  تحت 
معنای  به  توزیع  است.  توزیع  فرایند  است، 
چگونگی ارائه خدمات و محصوالت بیمه ای به 
تعامالت  نحوه  تر،  عام   بیانی  در  یا  و  مشتری 

شرکت های بیمه با مشتریانشان، بخش مهمی 
از فعالیت شرکت  های بیمه است. توزیع را نمی  
توان تنها در کانال های فروش خالصه کرد. بلکه 
دسترسی  شامل  فرایند  این  مدیریتی،  منظر  از 
به اطالعات در خصوص محصول بیمه ای قبل 
شرایط  و  قیمت  در خصوص  مذاکره  فروش،  از 

قرارداد، فروش و خدمات پس از فروش است.
در حال حاضر یکی از مهمترین کانال  های  توزیع 
نسبتا جدید بانک-بیمه است که عرضه محصوالت 
می   صورت  بانکی  شعب  شبکه  توسط  ای  بیمه  
گیرد. اتحادهای استراتژیک بین بیمه  گران خرده 
شیوه  عنوان  به  و.  و...  پستی  دفاتر  ها،  فروشی  
دیگری از توزیع محصوالت بیمه  ای مطرح شده 
است. در حقیقت کانال  های توزیع سنتی که از 
نمایندگان، کارگزاران و پرسنل شرکت  های بیمه 
تشکیل شده بود، با کانال  های توزیعی متشکل از 
ایشان به همراه تلفن، موبایل، وب سایت ، بانک 
اگرچه  است.  شده  جایگزین  واسطه  ها  سایر   و 
یک  عنوان  به  بیمه  ماهیت  خاطر  به  همچنان 
بیمه ها،  از  انواعی  ذاتی  پیچیدگی های  و  خدمت 
تعامالت رو در رو و فروش مستقیم هنوز جایگاه 

ویژه ای دارد.
و  اینترنت  روزافزون  گسترش  طریق  هر  به 
پیشرفت تکنولوژی، اگرچه تغییراتی بطئی را در 
صنعت بیمه رقم زده است، اما با سرعت گرفتن 
نزدیک  ای  آینده   در  تکنولوژیک،  تحوالت 
تمامی  تقریبا  توانست  خواهند  خرد  مشتریان 
نیازهای بیمه ای خود را از راه دور و به واسطه 
کانال های توزیع دیجیتال تامین کنند. بنابراین 
جای  به  سنتی  بیمه  واسطه  های  است  بهتر 
بازنگری روش  های  با  برابر تغییر،  مقاومت در 
سنتی خود سهمی در ایجاد تغییر داشته باشند.
راه  ایران  بیمه  صنعت  رسد  می   نظر  به 
بیمه  صنعت  با  همراهی  در  دشواری  نسبتا 

از  استفاده  باشد.  داشته  رو  پیش  در  جهانی 
فروش  اپلیکیشن،  چند  سطح  در  تکنولوژی 
بیمه   محصوالت  از  محدودی  تعداد  برخط 
ای، مقاومت شبکه فروش در تغییر رویه های 
سنتی، مقررات بازدارنده و یا اصوال عدم وجود 
مقررات حامی نوآوری و فعالیت اینشورتک ها، 
دشواری  نشانه  های  از  محدودی  تعداد  تنها 
بیمه  صنعت  تکنولوژیک  تحوالت  با  انطباق 

جهانی است.
بازنگری مقررات موجود و تدوین مقررات خوب 
مهمترین  از  یکی  ها  اینشورتک  فعالیت  برای 
موضوعات در گذار از مقررات گذشته به مقررات 
مقررات  حفظ  داشت  توجه  باید  است.  جدید 
موجود و عدم تمهید مقرراتی که زمینه نوآوری 
و استفاده از تکنولوژی را فراهم آورد، در عمل به 
مثابه سپری مدافع برای شرکت  های کمتر نوآور 
و فعالین سنتی بازار بیمه عمل می کند. همچنین 
مقررات می بایست تمهیدات الزم برای حمایت 
از بیمه گذاران و سایر ذینفعان را در این فضای 

جدید در نظر گیرند.
از دیدگاهی عام تر، شاید یکی از مهمترین آفت  
گذاشتیم  پشت سر  که  دورانی  در  تحریم  های 
دسترسی اندک به پیشرفت های اتفاق افتاده در 
حوزه دانش فنی و تکنولوژی بوده است. در این 
خصوص بسیار مهم است که نهادهای حرفه ای 
کردن  پر  در  سعی  و  شده  فعال  بیمه  صنعت 

شکاف بین وضع موجود و ایده  آل برآیند.
 اگر چه در دوران پس از برجام اقتصاد ایران که 
آفریقا  بزرگ خاورمیانه و شمال  اقتصاد  دومین 
است، با منابع بزرگ نفت وگاز وجمعیت جوان 
بیلیون   8 تقریبا  بیمه  صنعت  و  تحصیل کرده، 
هنوز  اندک  نفوذ  ضریب  دلیل  به  که  دالری 
ظرفیت فراوانی برای رشد دارد، جلب توجه می-
 کند. اما باید توجه داشت که اتصال به بازار های 
بین  المللی، همچنان نیازمند بهبود سایر عوامل 
مدیریتی،  منظر  از  است.  خارجی  و  داخلی 
تصمیم گیری برای هر مشارکت/سرمایه گذاری 
سیاسی،  شرایط  از  تحلیلی  با  قدم  اولین  در 
حقوقی، اقتصادی و تکنولوژی آغاز می  شود. قرار 
گرفتن تکنولوژی هم پایه  سه متغیر دیگر نشان 

دهنده اهمیت شایان توجه آن است.
با چنین دیدگاهی به نظر می رسد، صنعت بیمه 
در  بالقوه  های  فرصت   از  استفاده  برای  ایران 
از  ناگزیر  دارد،   روی  پیش  که  دوران جدیدی 
همراهی و هم راستایی با تحوالت جاری جهانی 
ساخت های  زیر  تدارک  منظور  این  برای  است. 
در  چه  و  گذاری  سرمایه   حوزه  در  چه  قانونی 
حوزه فعالیت  های بر پایه  تکنولوژی و حمایت 
از فعالیت اینشورتک ها، امکان تبعیت از مقررات 
های  و شرکت  گذاران خارجی  برای سرمایه  را 
متمایل به همکاری با صنعت بیمه ایران، فراهم 
برای  را  ایشان  با  همکاری  هزینه  و  می آورد 

شرکت های بیمه ایرانی، کاهش می دهد.

صندوق  مدیرعامل  جباری  علی  دکتر  اقتصادی:  ترقی 
تامین خسارتهای بدنی، صنعت بیمه را از ارکان مهم توسعه 
تامین خسارتهای  افزود: صندوق  و  دانست  اقتصادی کشور 
در سراسر  بیمه  مهم صنعت  ارکان  از  یکی  عنوان  به  بدنی 

کشور در حال خدمت رسانی به مردم است.
دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی 
در دومین همایش کارکنان و کارشناسان شعب صندوق در 
سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، صنعت بیمه را 
از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: صندوق 
تامین خسارتهای بدنی به عنوان یکی از ارکان مهم صنعت 
بیمه در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: می توانیم با افتخار اعالم کنیم که با تحوالتی 
که از سال 93 رخ داده، صندوق به عنوان مکمل صنعت بیمه 
در جهت حمایت از بیمه گذاران و قربانیان حوادث رانندگی 
و جلب اعتماد مردم به شرکتهای بیمه نقش ایفا می کند و در 

واقع صندوق یک نهاد تخصصی است.
جباری افزود: بر اساس قانون جدید شخص ثالث، صندوق 
به عنوان یک نهاد حرفه ای به کمک کارشناسان حقوقی 
در  و  بوده  ها  پرونده  بررسی  مشغول  مختلف  شعب  در 
طور  به  جرح  و  فوت  به  منجر  رانندگی  حوادث  بحث 

تخصصی عمل می کند.
برای  با ستاد دیه  نزدیک صندوق  به همکاری  اشاره  با  وی 
جلوگیری از بحرانهای اجتماعی گفت: صندوق طبق رسالتی 
از  از حاکمیت  که قانون بر عهده آن گذاشته به نمایندگی 
حمایت  و  پشتیبانی  آنها  خانواده  و  دیده  حادثه  شهروندان 
می کند و اگر صندوق حمایت نکند فرد زیان دیده از حقوق 
نیز  حادثه  مقصر  و  بازمی ماند  است  وارده  غرامت  که  خود 
اساس ماده 22  بر  داد:  ادامه  زندان می  شوند. جباری  روانه 
قانون شخص ثالث، هرگاه ورشکستگی یا لغو پروانه در یکی 
اتفاق بیافتد، صندوق باید در این زمینه  از شرکتهای بیمه 
کمک و یاری نماید. وی با اشاره به دستاوردهای چند سال 
اخیر صندوق ابراز داشت: صندوق در این مدت توانسته به 
عنوان یک نهاد قدرتمند تخصصی با در نظر گرفتن انضباط 
دغدغه  نوعی  به  و  کند  فعالیت  سازمانی  شفافیت  و  مالی 
در  ما  همکاران  عملکرد  و  دهد  کاهش  را  عزیز  هموطنان 
شعب در زمینه رفع دغدغه  های مردم بسیار موثر بوده است. 
برخی  بیان  در  بدنی  خسارتهای  تامین  صندوق  مدیرعامل 
مبلغ  داشت:  بیان  صندوق  عملکرد  ارزیابی  شاخصهای  از 
21 هزار میلیارد ریال غرامتی که در 3 سال اخیر پرداخت 
شده آثار بسیار عمیقی داشته چراکه اگر این پرداختها انجام 
قربانیان  و  می  شدند  زندان  روانه  باید  زیادی  عده  نمیشد، 

دست  از  را  خانواده  سرپرست  بعضاً  که  رانندگی  حوادث 
باید  پایان عمر  تا  یا دچار نقص عضو شده اند که  داده اند و 
این نقص عضو را تحمل نمایند، از حقوق خود بازمی ماندند 
بازه  تومانی که در  با 1200 میلیارد  این رقم در مقایسه  و 
 1.6 تقریبا حدود  پرداخت شده،  تا 92  سالهای 47  زمانی 

برابر است.
وی اضافه کرد: میانگین خسارت پرداختی در 3 سال اخیر 
690 میلیارد تومان بوده در حالی که در سنوات گذشته این 

عدد 27 میلیارد تومان بوده است.
جباری شاخص دوم عملکرد صندوق را شمار قربانیان تحت 
قربانی  ما 40 هزار  این مدت  پوشش ذکر کرد و گفت: در 
را تحت پوشش قرار دادیم که این عدد در مقابل 36 هزار 
نفری که در 46 سال گذشته انجام شده، بی نظیر بوده است. 
حمایت  تحت  نیز  حادثه  مقصر  هزار   20 تعداد  همچنین 
صندوق قرار گرفتند که یا با کمک ستاد دیه از زندان آزاد 
شدند و یا با اقدام به موقع و پرداخت غرامت زیان دیده، از 

زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری شده است.
زندانیان  به  دیه  هزار   6 حدود  مدت  این  در  وی،  گفته  به 
مبلغ  که  شده  پرداخت  دادگستری  وزارت  طریق  از  معسر 
بالغ بر 2457 میلیارد ریال بوده و حدود 590 میلیارد  آن 
ریال هم بر اساس تبصره های سالیانه از این بابت پرداخت 

شده است.
با اشاره به مدیریت مناسب منابع مالی و اقتصادی  جباری 
 173 صندوق  منابع  سال،   3 طی  داشت:  اظهار   صندوق 
درصد رشد داشته و حدود 1.7 برابر 45 سال گذشته شده 
از  بخشی  ارزشمند،  بسیار  اقدام  یک  در  اینکه  است ضمن 
دارایی های صندوق به دارایی ثابت تبدیل شد تا پایداری و 

توانگری مالی آن برای آینده نیز حفظ شود.
به  همچنین  بدنی  خسارتهای  تامین  صندوق  مدیرعامل 
گذاری،  سرمایه  منابع  درصدی   27 بازدهی  نرخ  میانگین 
پیاده سازی سیستم یکپارچه و همین طور ارتقای شفافیت 
تمامی  خوشبختانه  گفت:  و  کرد  اشاره  نهاد  این  در  مالی 
توسط  بند  بدون  مدت  این  در  مالی  صورتهای  و  گزارشات 

حسابرسان تائید شده است.
وی در خصوص حل مشکل بیمه گذاران بیمه توسعه عنوان 
کرد: با هماهنگی بسیار خوبی که در صندوق با بیمه مرکزی 
زیان دیدگان  و  بیمه گذاران  انجام شد، مشکل  ایران  بیمه  و 
بیمه توسعه برطرف گردید و جا دارد از حمایت ها و انسجامی 
که رئیس کل محترم بیمه مرکزی جناب آقای دکتر همتی 

داشتند، تقدیر و تشکر نمایم.
طرح   2 اجرای  به  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 

با محوریت موتور  افزایش ضریب نفوذ بیمه  ملی به منظور 
سیکلتها اشاره کرد و گفت: با همکاری بیمه مرکزی و هیات 
بیمه  دارای  موتورسیکلتهای  تعداد  طرح،  اجرای  با  نظارت 
است.  پیدا کرده  افزایش  میلیون  به یک  هزار  از 200  نامه 
البته این طرح مجدداً در آبان ماه ادامه پیدا می کند تا معضل 
موتورسیکلتهای فاقد بیمه نامه برطرف شود. جباری گفت: 
و  ماشین آالت بخش کشاورزی  این، 100 درصد  بر  عالوه 
در خصوص  که  هستند  نامه  بیمه  فاقد  ریلی  نقلیه  وسایط 
ماشین آالت کشاورزی مشوقهایی در نظر گرفته شده و 100 
درصد جرایم بخشیده شده و کار را در این زمینه هم پیگیری 

خواهیم کرد.
 وی در خصوص ردیفهای درآمدی صندوق نیز ابراز داشت: 
از  دادرسی  جرایم  درصد   20 و  رانندگی  جرایم  درصد   20
بود که در سنوات گذشته  بندهای درآمدی صندوق  جمله 
بصورت کامل پرداخت نمی شد، اما خوشبختانه با تالشهای 
صورت گرفته، در حال حاضر در قانون به عنوان یک ردیف 
مستقل ذکر شده و به محض اینکه این جرایم پرداخت شود، 
سهم صندوق توسط خزانه پرداخت خواهد شد و تنها این 
اقدام می تواند جریان  مالی صندوق را در ایفای مأموریت ها 
به آن محول شده  قانون جدید  و وظایف گسترده ای که در 
است، بیمه نماید و صندوق بتواند با حفظ توانگری مالی به 
وظایف خود عمل نماید. وی افزود: در سال 93 سال شروع 
تحول صندوق، 2 هدف بنیادین و 8  استراتژی برای صندوق 
در نظر گرفتیم که خوشبختانه تاکنون حدود 90 درصد این 
تمام همکاران عزیز در  با کمک و تالش  برنامه ها  و  اهداف 
بار  پایان  در  جباری  است.  کرده  پیدا  تحقق  کشور  سراسر 
دیگر از تعامل بسیار نزدیک صندوق با صنعت بیمه سخن 
بیمه  در  همتی  دکتر  آقای  حضور  زمان  از  افزود:  و  گفت 
بیمه  حاکمیتی  نهاد   3 میان  بسیار خوبی  انسجام  مرکزی، 

مرکزی، بیمه ایران و صندوق ایجاد شده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی:

ایفای نقش صندوق تامین خسارت در کنار صنعت بیمه

بازاربیمـــه 6

کارشناس صنعت بیمه
سارا حقیقی وند



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

محسن صالحی نیا مطرح کرد

صنعت
تجارت
و 7

ایران خودروهای الکتریکی تولید خواهد کرد؟
گزارش

برای  فرمی  پلت  باید  اقتصادی:  ترقی  
تیراژ  که  خودروسازانی  در  برقی  خودروی 
باال دارند تعریف کنیم. در حال حاضر ایران 
خودرو و شرکت سایپا یک کنسرسیومی در 
این ماجرا ایجاد کرده و رویش کار می کند.

جهان  خودروهای  بازار  بزرگترین  چین، 
اما به گفته مقامات این کشور، دولت  است. 
تولید  ممنوعیت  برای  ریزی  برنامه  حال  در 
سوخت  به  که  است  خودروهایی  فروش  و 
اعالم  هم  قبال  چین  هستند.  متکی  فسیلی 
کامل  طور  به  خواهد  می  که  بود  کرده 
را کنار بگذارد  اتومبیل های گازی و دیزلی 
و در آینده وسیله نقلیه پاکیزه تری استفاده 
کند. آلودگی هوا باعث شده تا چین سرعت 
انجام  فناوری  با  تطبیق  برای  بیشتری  عمل 
دهد. سال گذشته، چین 40 درصد بیش از 
753 هزار خودروی فروخته درسراسر جهان، 
گفته  به  است.  فروخته  الکتریکی  خودروی 
آژانس بین المللی انرژی، این میزان دوبرابر 
میزان فروش در ایاالت متحده بوده است. در 
حالی که فروش خودروی الکتریکی در چین 
به سرعت افزایش پیدا می کند، اما بازار هنوز 

در اختیار خودروهایی گازی و دیزلی است.
با توجه به آمار آژانس بین المللی انرژی، سال 

نقلیه  از حدود 28 میلیون وسیله  گذشته 
از  بیش  چین  در  شده  فروخته 

یک درصد، الکتریکی بوده است. این آژانس، 
خودروهای الکتریکی را دستگاه هایی که با 
باتری کار می کنند یا خودروهایی هیبریدی 
تعریف  شوند،  می  متصل  برق  منبع  به  که 
کرده است. به این ترتیب دولت چین تا سال 
در  الکتریکی  خودروی  میلیون   5  ،2020
تنها  نه  داشت.  خواهد  کشورش  های  جاده 
هم  مختلف  کشورهای  در  بلکه  چین،  در 
دولت ها  هوا،  آلودگی  کاهش  و  مبارزه  برای 
الکتریکی  خودروی  تولید  سمت  به  بیشتر 
می  بازار  این  در  ایران  اما  آورده اند.  روی 
تواند جایگاهی داشته باشد؟ محسن صالحی 
تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر  معاون  نیا، 
درباره  خودروسازان  برنامه  و  رویکرد  از 
می  او  کرد.  صحبت  الکتریکی  خودروهای 
گوید که برنامه هایی در دست ساخت است 

و ورود به این بازار اجتناب ناپذیر است.
سمت  به  دنیا  تولیدی  خودروهای 
خودروهای الکتریکی می رود. کشورهای 
می  ایران  اند.  شده  ماجرا  وارد  مختلف 

تواند سهمی از این بازار داشته باشد؟
بازار  این  به  ورود  دارد.  وجود  هایی  برنامه 
مانند  باید  هم  ایران  و  است  ناپذیر  اجتناب 
کار  الکتریکی  خودروی  روی  دنیا  تمام 
است  مطرح  ها  زیرساخت  بحث  البته  کند. 
ها  زیرساخت  توسعه  برای  ای  برنامه  که 
است  این  موضوع  آن  بر  عالوه  دارد.  وجود 
در  برقی  خودروی  برای  فرمی  پلت  باید  که 
تعریف  دارند  باال  تیراژ  که  خودروسازانی 
کنیم. در حال حاضر ایران خودرو و شرکت 
ایجاد  این ماجرا  سایپا یک کنسرسیومی در 

کرده و رویش کار می کند.
مشخص  زمانی  چه  اقدامات  این  نتایج 

می شود؟
 به گمان من، برای اعالم نتایج هنوز خیلی 
خودروسازان  است،  مسلم  آنچه  است.  زود 
طرح  این  ریزی  برنامه  حال  در  مسئوالن  و 
هستند تا بتوانند با یک نسبتی کار را شروع 

کنند.
به کار  ایران شروع  از  دنیا خیلی زودتر 

کرده است. در این ماجرا عقب نیستیم؟
شروع  کشورهایی  است.  همین  هم  دنیا  در 
اما  اند،  الکتریکی کرده  تولید خودروهای  به 
هنوز هم درصد تولید این خودروها بعید می 
این  به  هرحال  به  برسد.  درصد   3 به  دانم 
این  در  اصال  نخواهیم  ما  که  نیست  مفهوم 
برنامه  باشیم.  تفاوت  بی  و  نکنیم  ورود  بازار 
ریزی های الزم شروع شده است. امیدواریم 
آن  اولیه  نتایج  که  زمانی  فاصله  در  بتوانیم 
استخراج می شود، برنامه ریزی داشته باشیم.
زمان خاصی برای آن در نظر گرفته شده 

است؟
و  برنامه  است.  کار  دست  در  فعال  خیر. 
استراتژی که ما داریم، در حال بازنگری است 
و قرار است روی پلت فرم های مختلف درصد 
گذاری کنیم و میزانش را مشخص کنیم. فکر 
کنم نتایج آن در اهداف برنامه، درصد، تعداد، 
زیرساخت و پلت فرم و نوع مشخص خواهد 

شد.

ایجاد صندوق حمایت از ادغام و بزرگ سازی 
صنایع تولیدی در کشور

یکی  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  اقتصادی:  ترقی 
غیرضروری  تعدد  را  کشور  در  تولید  عارضه های  از 

واحد های سنتی در رشته فعالیت های مختلف عنوان 
کرد. علیرضا کالهی صمدی تعدد واحد های تولیدی 
تولیدات  برخی  بازار  در  اشباع شدگی  پدیده  وقوع  و 
سیاستگذاری  و  غلط  سیگنال های  نتیجه  را  داخلی 

نادرست دانست. کالهی با بیان اینکه قوانین فعلی به 
افزود:  نیست،  صنایع  بزرگ سازی  و  ادغام  مشوق  وجه  هیچ 

پیشنهاد من این است که صندوقی برای حمایت از ادغام واحد های 
خرد که در اغلب رشته فعالیت های صنعتی وجود دارد، ایجاد شود.

با  سیمان  صنعت  گفته  می شود  نمونه  برای  گفت:  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
مساله مازاد ظرفیت و زیان دهی مواجه است. این مشکل گریبانگیر بسیاری از صنایع است. 
صنعت سیمان در عین حال از پرداخت تسهیالت ارزی خود با شرایط اعالم شده نیز ناتوان 
با  این تسهیالت  بازپرداخت  است. حال آنکه گفته  می شود، چنانچه دولت موافقت کند که 
نرخ مرجع صورت گیرد، بار مالی آن برای دولت به حدود 8 هزار میلیارد تومان  می رسد. اما 
دولت  می تواند با نگرشی بلندمدت، صندوقی ایجاد کرده و این رقم را برای حمایت از ادغام و 

بزرگ سازی واحد های کوچک که به مرز ورشکستگی رسیده اند، اختصاص دهد.
 او عنوان کرد که عارضه تعدد واحد های تولیدی در صنعت برق نیز وجود دارد؛ چنانکه در 
زمینه تولید کابل 200 واحد در کشور وجود دارد در حالی که شاید تعداد واحدهای فعال 
در تولید کابل در اتحادیه اروپا به بیش از 30 واحد نرسد. در عین حال، ظرفیت تولید کنتور 
کارخانه های  کنند،  فعالیت  ظرفیت  حداکثر  با  کارخانه ها  همه  اگر  که  است  حدی  به  برق 
کنتورسازی  می توانند هر سال کلیه کنتورهای برق موجود در کشور را تعویض کنند. بنابراین 

وجود این تعداد واحد تولیدی در یک صنعت، غیرمنطقی است.
او افزود: راهکار منطقی برای مدیریت صنعتی که با این معضل دست به گریبان است، ادغام 
واحد های کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای آنهاست. همان رویه ای که 
در کشورهای اروپایی حاکم است؛ در این کشورها، زمانی که شرکتی ورشکسته  می شود، 
یک تیم حقوقدان دست به کار  می شوند و سعی  می کنند که برای این شرکت، خریدار 
صالح بیابند که منافع تمام ذی نفعان اعم از کارگران، طلبکاران یا مشتریان حفظ شود. 
چنانچه خریداری پیدا شود، سود بانکی تسهیالتی که شرکت ورشکسته دریافت کرده، برای 
چند سال بخشوده  می شود و این سیاست برای واحد های بزرگ، انگیزه خرید واحدهای 

ناکارآمد را ایجاد  می کند.
ظرفیت های  به  توجه  بدون  اغلب  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  اینکه  بیان  با  کالهی 
به  ایراد  این  البته  گفت:  صادر  می کند،  مجوز  توسعه،  طرح های  برای  صنعتی  شده  اشباع 
آنالیز  بنابر برخی تصمیات محفلی و هیاتی و بدون  وارد است که گاها  نیز  فعاالن صنعتی 
صحیح اقتصادی نسبت به تدوین و اجرای طرح های توسعه ای اقدام  می کنند. از سوی دیگر، 
ممکن است، وزارت صنعت نیز قائل به ایجاد محدودیت برای توسعه صنایع نباشد. در چنین 
شرایطی، برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی، اگر تشکل ها اعالم  می کنند که در یک رشته 
فعالیت صنعتی، اضافه ظرفیت وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اعطای تسهیالت 
از محل صندوق توسعه ملی و یا اعطای معافیت مالیاتی به واحد های جدیدالتاسیس در این 
رشته فعالیت خودداری کند. در این صورت، این سیگنال برای فعاالن صنعتی صادر  می شود 

که در این بخش  سرمایه گذاری نکنند.

گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــه تازگــي بــا معرفــي محصــول جديــد 
ــازار  ــوداز ب ــهم خ ــا س ــت ت ــدد اس ــا اس5 درص ــراس اوور هايم ك
خودروهــاي شاســي بلنــد را افزايــش دهــد. طبــق هدفگــذاري ايــران 
ــد  ــا 25 درصــد از محصــوالت شاســي بلن خــودرو، در ســال 1400، ت
موجــود در بــازار متعلــق بــه توليــدات ايــن گــروه صنعتــي خواهــد بــود 
كــه در ايــن راســتا افــزودن ســاالنه يــك محصــول شاســي بلنــد بــه 

سبد محصوالت اين شركت برنامه ريزي شده است.  
ــارژ و  ــا اس7 توربوش ــد هايم ــي بلن ــول شاس ــه محص ــس از عرض پ
ــاز  ــه ني ــه ب ــا توج ــول و ب ــد و محص ــن برن ــتريان از اي ــتقبال مش اس
ــروه  ــراس اوور، گ ــوالت ك ــش محص ــتريان در بخ ــاي مش و تقاض
ــا اس5  ــد جــوان پســند هايم ــران خــودرو محصــول جدي ــي اي صنعت
ــران خــودرو  ــن محصــول در ســايت اي ــرد. اي ــي ك ــازار معرف ــه ب را ب
خراســان بــه توليــد خواهــد رســيد و طبــق برنامــه از دي مــاه 96 وارد 

ــازار خواهــد شــد. ب
برمبنــاي ايــن گــزارش، هايمــا اس5، محصولــي اســت كــه در ســطح 
جهانــي بــا نــام كــراس اوور شــهري شــناخته مــي شــود. ايــن خــودرو 
در ســال 2015 در نمايشــگاه گوانــگ ژو برنــده جايــزه ســاالنه 
ــي از   ــن 5 ســتاره ايمن ــراس اوور شــهري شــده و همچني ــن ك بهتري

ــرده اســت.  ــت ك C-NCAP درياف

قــواي محركــه هايمــا اس5 داراي اســتاندارد آاليندگــي يــورو 5 
ــری  ــو، چهــار ســيلندر 16 ســوپاپ 1.5 ليت اســت. پيشــرانه  اس5تورب
ــور شــش  توربوشــارژ اســت كــه قــدرت 161اســب بخــار در دور موت
ــزار  ــور ه ــر از دور موت ــه و گشــتاور 223 نيوتن مت ــر دقيق ــزار دور ب ه
و800 دور بــر دقيقــه توليــد می كنــد كــه در مقايســه بــا خودروهــاي 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــده آل ب ــب اي رقي
بــا توجــه بــه وزن خالــص 1435كيلوگــرم بــرای هايمــا اس5، 
ــه  ــه ب ــدود 12 ثاني ــی ح ــودرو در زمان ــن خ ــرد اي ــوان تصــور ك می ت

ــد. ــاعت برس ــر س ــر ب ــرعت 100كيلومت س
هايمــا  اس5خودرويــي دوســتدار محيــط زيســت بــه شــمار مــي رود. 
ميانگيــن مصــرف ســوخت تركيبــي ايــن خــودرو بــا گيربکــس متغيــر 
پيوســته )CVT(، هشــت ليتــر در هــر 100 كيلومتــر پيمايــش اســت و 

تــوان رســيدن بــه ســرعت 170كيلومتــر بــر ســاعت را دارد.
در نمــای جانبــی، خطــوط ســاده ای بــه چشــم می آينــد كــه از 
ــی  ــا چرخش ــپس ب ــده  و س ــيده ش ــا كش ــا دره ــب ت ــای عق چراغ ه
ــن  ــت. اي ــه اس ــداد يافت ــب امت ــای عق ــمت گلگيره ــه س ــوس ب معک
ســبك طراحــی بــه زيبايــی نمــای جانبــی خــودرو افــزوده و حالتــی 
اســپرت بــه آن بخشــيده اســت. همچنيــن نمــای عقــب هايمــا اس 5 

ــت. ــده اس ــی ش ــند طراح ــا و عامه پس ــز زيب ني
ــتاره ی  ــج س ــت و پن ــگ اس ــا، دارای 6 ايرب ــد هايم ــراس اور جدي ك
ايمنــی را از بنيــاد تســت تصادفــات ايــن كشــور كســب كــرد اســت.

ــا امــکان رؤيــت نقــاط كــور، ترمــز ضــد قفــل دوربيــن 360درجــه ب
ــرل  ــزEBD، سيســتم كنت ــروی ترم ــادل ني ــع متع ABS، سيســتم توزي

ــربااليی  ــت در س ــی حرك ــتم كمک ــیESP، سيس ــداری الکترونيک پاي
سيســتم كنتــرل كشــش، قطــع خــودكار ســوخت هنــگام تصــادف و 
ــکان خــروج از صندوق عقــب در  ــا، ام ــل دره ــاز شــدن خــودكار قف ب
مواقــع اضطــراری، ديگــر امکانــات هايمــا اس5 توربــو هســتند كــه بــر 

ســطح ايمنــي ايــن خــودرو افــزوده اســت.
هايمــا اس5 بــا مشــخصات فنــي و ظاهــري و تجهيــزات مدرنــي كــه 
ــده فراهــم  ــراي رانن ــي را ب ــوب و ايمن ــي مطل ــار دارد، رانندگ در اختي

مــي كنــد.
ــي،  ــدرن، زیبای ــي م ــودن طراح ــا دارا ب ــودرو ب ــن خ ای
ــوان  ــه عن ــد ب ــي توان ــا م ــزات روز دني ــي و تجهي ایمن
محصولــي متفــاوت مــورد توجــه مشــتریان قــرار گيــرد.
ــي  ــه طراح ــوان ب ــي ت ــودرو م ــن خ ــري اي ــازات ظاه ــه امتي ازجمل
ــه اي  ــه گون ــط ب ــول وس ــي كنس ــرد. طراح ــاره ك ــول آن اش كنس
ــو فراهــم  ــراي پاهــا در صندلــي جل اســت كــه فضــاي بيشــتري را ب
ــا اس5  ــي هايم ــي و چرم ــي هــاي برق ــن صندل ــد و همچني ــي كن م

ــد. ــي كن ــر م ــب ت ــي را دلچس رانندگ
هايمــا اس5  در مقايســه بــا رقبــا ، داراي ضريــب درگ )نيــروي وارد 

ــري اســت كــه موجــب  ــن ت ــر يــك جســم در حــال حركــت( پايي ب
ــات بيشــتر در رانندگــي  ــن و ثب ــه هــاي بنزي ــي در هزين ــه جوي صرف

مــي شــود.
ــی  ــونده برق ــای تاش ــامل آينه ه ــو، ش ــا اس5 تورب ــن های هايم آپش
بــا گرم كــن داخلــی و دارای چــراغ راهنمــا روي آينــه هــاي جانبــي، 
صندلــی برقــی راننــده بــا تنظيمــات 6 جهــت، صندلــی برقــی شــاگرد 
ــان  ــی، فرم ــای چرم ــت، صندلی ه ــار جه ــر در چه ــکان تغيي ــا ام ب
ــك  ــه اتوماتي ــتم تهوي ــه سيس ــی دوحالت ــان روف برق ــك، س هيدرولي
بــا نمايــش دمــای داخــل و خــارج، غربيلــك فرمــان چــرم، صندلــی 
ــد،  ــدون كلي ــوش و ورود ب ــن و خام ــه روش ــونده، دكم ــب جمع ش عق
ــا امــکان اتصــال  نمايشــگر 5 اينــچ دارای ناوبــری ماهــواره همــراه ب

ــوث و USB هســتند. ــق بلوت تلفــن همــراه از طري
هايمــا اس5 داراي اســتايل و ظاهــري جــوان پســند و بــه روز اســت. 
ــي  ــاي شاس ــي خودروه ــد طراح ــا رون ــد آن ب ــاي تن ــوط و زواي خط
بلنــد در ايتاليــا همخوانــي دارد. ظاهــر ايــن خــودرو نمايانگــر زيبايــي، 

هيجــان، شــور و آزادي اســت.
ــري و  ــه بب ــام از كوس ــا اله ــا ب ــد هايم ــول جدي ــره محص ــو پنج جل
ظاهــري خشــن و تهاجمــي طراحــي شــده اســت. آنتــن آن بــا طــرح 
ــرده  ــاد ك ــودرو ايج ــري در خ ــان انگيزت ــري هيج ــه ظاه ــه كوس بال

اســت.
ــه نمــاي  ــوان ب از ديگــر ويژگــي هــاي ظاهــري هايمــا اس5 مــي ت
داخلــي آن اشــاره كــرد. غربيلــك فرمــان هايمــا اس5 بــا دكمــه هــاي 
ــي،  ــات كروم ــا قطع ــف ب ــا و ظري ــي زيب ــات داخل ــا تزئين ــي ب كنترل
ــاي  ــاي پ ــي و فض ــده راحت ــرواز پرن ــرح پ ــا ط ــي ب ــول ميان كنس

ــرده اســت. ــم ك ــو فراه ــينان جل ــراي سرنش بيشــتري را ب
ــودوزي  ــو، ت ــگ پيان ــرح و رن ــام از ط ــا اله ــط ب ــل وس ــي پن طراح
اســپرت و دورنــگ صندلــي هــا بــر جذابيــت و زيبايــي داخلــي ايــن 

ــت.  ــزوده اس ــودرو اف خ
ــت  ــي راح ــه رانندگ ــا اس5 ك ــزات هايم ــات و تجهي ــر امکان از ديگ
ــي راننــده 6 حركتــه  ــه صندل ــوان ب و ايمنــي را فراهــم كــرده مــي ت
ــا  ــك ب ــه اتوماتي ــتم تهوي ــه، سيس ــي دوحالت ــان روف برق ــي،  س برق
ــدال  ــار پ نمايــش دمــاي داخــل و خــارج، جــاي پــاي وســيرع در كن
ــا بــدن انســان طراحــي  هــا، عربيلــك فرمــان چــرم كــه متناســب ب

شــده اشــاره كــرد.
ــب آن از  ــت مناس ــودرو و كيفي ــل خ ــات داخ ــي قطع ــر طوالن عم
ــان  ــان رقيب ــااس5 را در مي ــه هايم ــري اســت ك ــاي ديگ ــي ه ويژگ

ــت. ــرده اس ــرآمد ك س
كــم صدايــي داخــل خــودرو در ســرعت هــاي بــاال و مصــرف پاييــن 
بنزيــن بــه دليــل اســتفاده از مــواد عايــق، قطعــات بــي صــدا و كــم 
ــن  ــز اي ــب تماي ــه موج ــت ك ــخصاتي اس ــر مش ــز  از ديگ وزن ني

ــت. ــده اس ــش ش ــان رقيبان ــول در مي محص
هوشــمندي و در دســترس بــودن امکانــات نيــز از ويژگــي هــاي مهــم 
هايمــااس5 اســت. از جملــه ايــن مــوارد مــي تــوان ورود بــدون كليــد 
و دكمــه خامــوش و روشــن خــودرو اشــاره كــرد. همچنيــن بــا فعــال 
ــك و  ــورت پانورامي ــه ص ــر ب ــش تصاوي ــکان نماي ــه ام ــدن دكم ش
عريــض فراهــم مــي شــود. تنظيــم كننــده صــدا بــا ســرعت، بلوتــوث، 
USB و سيســتم ناوبــري ماهــواره اي نمايشــگر بــاد الســتيك، اخطــار 

ســرعت بــاال، اخطــار بــاز بــودن درهــا و كمربندهــا از ديگــر امکانــات 
هوشــمند ايــن خــودرو اســت.

ــر 80  ــت زي ــا قيم ــد ب ــا اس5 بتوان ــود، هايم ــي ش ــي م ــش بين پي
ــبي از  ــش مناس ــود، بخ ــدرن خ ــات روز و م ــان و امکان ــون توم ميلي

ــد. ــود كن ــراس اوور را از آن خ ــاي ك ــازار خودروه ب
گفتنــي اســت، خودروهــاي شاســي بلنــد ايــران خــودرو بــه صــورت 
انحصــاري در ســايت خراســان بــه توليــد مــي رســد. تحقــق بخشــي 
ــي و  ــاي اجتماع ــئوليت ه ــوزه مس ــودرو در ح ــران خ ــدات اي از تعه
ــد در ســايت هــاي  اشــتغالزايي از دســتاوردهاي  ايجــاد خطــوط تولي
ــدازي خــط  ــه راه ان ــد ك ــي آي ــه حســاب م ــران خــودرو ب اســتاني اي
توليــد هايمــا اس5 در ســايت خراســان از جملــه آن اســت كــه مانــع از 

مهاجــرت نيــروي كار بــه ســمت شــهرها شــده اســت.

با عرضه محصول هايما اس 5 محقق مي شود:

 افزايش سهم ايران خودرو 
از كراس اوورهاي بازار
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دیدگاه 

تحلیل8

هاروارد  دانشگاه  صاحب نام  اساتید  از  یکی  اقتصادی:  ترقی 
دیدگاههای  مقاله ای  انتشار  با  اخیراً  بین الملل  اقتصاد  حوزه  در 
انتقاد  مورد  را  شناور  ارزی  نظام  مزایای  در خصوص  اغراق آمیز 
اقتصادهای  برای  ارزی  نظام  این  بودن  خطرناک  از  و  داده  قرار 
نوظهور سخن گفته است.از نظر صندوق بین المللی پول، کشوری 
که اجازه می دهد ارزش پولش در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا 

تعیین شود، در واقع بلوغ مالی خود را به نمایش می گذارد.
صندوق بین المللی پول همواره کشورهای درحال توسعه را به 
پذیرش نظام های ارزی انعطاف پذیرتر فراخوانده است و اخیراً 
نیز در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهان به این نکته 
اشاره کرده است که کاهش شدید قیمت ها در بازار کامودیتی ها 
صادرکننده  کشورهای  از  دسته  آن  برای  اخیر،  سال های  در 
کامودیتی ها که از نظام های ارزی انعطاف پذیرتر بهره می برند 
توانسته اند  کشورها  این  و  کرده  ایجاد  کمتری  دشواری های 
از  را  اقتصادشان  ارزی،  و کاهش ذخایر  بودجه  بدون کسری 

بحران عبور دهند.
اقتصاد  دپارتمان  از  گوپینات  گیتا  پروفسور  اخیراً  بااین وجود، 
برخی  که  است  شده  مدعی  مقاله ای  انتشار  با  هاروارد  دانشگاه 
ارزی  نظام  مزایای  مورد  در  اقتصادی  نهادهای  و  اقتصاددانان 

شناور اغراق می کنند.
کوچک  کشور  یک  بین الملل،  اقتصاد  متعارف  نظریه های  طبق 
پول  ارزش  کاهش  برای  الزم  شرایط  آوردن  فراهم  با  می تواند 
ملی خود در برابر پول سایر کشورها، کاالهای خود را برای دیگر 
کشورها ارزان کند و از طریق افزایش صادرات به رشد اقتصادی 
مقاله جدید خود  پروفسور گوپینات در  اما  یابد؛  مناسبی دست 
صحیح  لزوماً  کوتاه مدت  در  حداقل  قضیه  این  است  داده  نشان 
بین المللی  معامالت  اینکه  به  توجه  با  گوپینات می گوید  نیست. 
)صادرات و واردات( اغلب با دالر آمریکا انجام می شوند و پول ملی 
کشورها نقش کمتری در این معامالت دارد، ایده شناورسازی نرخ 
ارز به آن اندازه ای که تصور می شود، مؤثر نیست و حتی می تواند 

آثار نامطلوبی در اقتصاد بر جای بگذارد.
جدال بر سر نظام ارزی شناور یا ثابت از همان نخستین روزهای 
تشکیل صندوق بین المللی پول یعنی بیش از 70 سال قبل وجود 
بر  قرار  بین المللی پول  ابتدای تأسیس صندوق  داشته است. در 
ثابت  این شد که نسبت آمریکا پول ملی خود )دالر( را به طال 
نگاه دارد و هم زمان دیگر اعضای صندوق نیز اصطالحاً پول ملی 
خود به دالر میخکوب کنند. در سومین دهه از فعالیت صندوق 
بین المللی پول این نظام ارزی ثابت دچار افول و فروپاشی شد و 
برخی کشورها تدریجاً به نظام ارزی شناور روی آوردند؛ رویکردی 
که صندوق بین المللی پول نیز مدت هاست از آن حمایت می کند.

جایزه  برنده  و  آمریکایی  سرشناس  اقتصاددان  فریدمن،  میلتون 

شناور  ارزی  نظام  از  دفاع  در   ،1976 سال  در  اقتصاد  نوبل 
هر  به  کشور  یک  در  خدمات  و  کاالها  قیمت  »اگر  می نویسد: 
دلیلی از قیمت آنها در بازارهای جهانی فاصله بگیرد، بهتر است 
به جای تالش برای تغییر قیمت دهها نمونه کاال و خدمات، تنها 
اجازه دهیم یک قیمت تغییر کند و آن مشخصاً قیمت ارز است«.
نوسانات قیمت ها در داخل، کنار  برای کنترل  راهکار دیگر  یک 
گذاشتن پول داخلی و استفاده از یک ارز معتبر جهانی است. مثاًل 
کشورهای اکوادور، پاناما و السالوادور، دالر آمریکا را جایگزین پول 
ملی خود کرده اند و مردم کشورهای کوزوو و مونته نگرو معامالت 

روزمره خود را با یورو انجام می دهند.
در این میان کشورهای زیادی هم هستند که ترجیح می دهند از 
پول ملی خود استفاده کنند بدون اینکه اجازه دهند ارزش آن در 
با دشواری های زیادی  اغلب  این کشورها  تعیین شود.  آزاد  بازار 
برای حفظ ارزش پول ملی خود مواجه هستند زیرا وقتی کشوری 
ارزش پول ملی خود را باالتر از ارزش بازاری آن تعیین می کند 
همواره در معرض خطر سوءاستفاده سفته بازان ارزی قرار خواهد 
داشت. در سال 1992 میالدی و در روزی که به چهارشنبه سیاه 
معروف شد، جورج سوروس آمریکایی که معتقد بود بانک مرکزی 
انگلیس ارزش پول ملی این کشور )پوند( را بسیار باالتر از حد 
واقعی آن نگاه داشته است، ظرف چند ساعت با فروش استقراضی 
دالر  برابر  در  پوند  ارزش  که  کرد  کاری  بازار  در  انگلیس  پوند 

زانو  به  انگلیس  مرکزی  بانک  و  نماید  درصد سقوط  آمریکا 25 
درآید. سوروس در چهارشنبه سیاه بیش از یک میلیارد پوند سود 
کرد و بانک مرکزی انگلیس متحمل زیان 3.4 میلیارد پوندی شد.

صندوق  که  است  شده  باعث  بحران هایی  چنین  بروز  خطر 
یا به نظام ارزی  بین المللی پول به اعضای خود توصیه کند که 
معتبر  ارز  یک  به  را  خود  پول  حداقل  یا  و  بیاورند  روی  شناور 

میخکوب نمایند. 
پروفسور گوپینات اما معتقد است نظام ارزی شناور می تواند برای 
کشورهای کوچک به مانند یک سم مرگبار عمل کند زیرا استفاده 
به منظور  که  داغ  پول  ورود  می شود  باعث  شناور  ارزی  نظام  از 
کسب سودهای کوتاه مدت از نوسانات ارز و نرخ بهره به سرعت از 
کشوری به کشور دیگر منتقل می شود  به این کشورها افزایش 
در  حباب  ایجاد  یعنی  بزرگتر  خطری  معرض  در  را  آنها  و  یابد 
ارزش دارایی ها قرار دهد؛ حبابی که ترکیدن آن می تواند اقتصاد 
را در بحرانی عمیق غرق  کند. به همین دلیل در دنیای امروز 
کشورهای کمی حاضرند نظام ارزی کاماًل شناور و آزاد را برای 

اقتصاد خود برگزینند.
خاطرنشان  پایان  در  هاروارد  دانشگاه  بین الملل  اقتصاد  استاد 
نرخ  انعطاف پذیری  مخرب  اثرات  برخی  شما  »وقتی  می سازد: 
از  کشورها  ترس  بگیرید،  نظر  در  را  نوظهور  اقتصادهای  در  ارز 

شناورسازی ارزی را  بهتر توجیه خواهید کرد«.

اغراق درمزایای نظام ارزی شناور مدل ژاپنی برای تطهیر ترازنامه بانک ها 
 دردسرهای نظام ارزی شناوربرای اقتصادهای نوظهور

توسعه بازار مشتقه از اولویت های بورس تهران است 

ــی اقتصــاد ژاپــن نشــان می دهــد کــه در پــی رکــود بخــش  ارزیاب
ــد  ــد رش ــش رون ــه 1980 و کاه ــق ده ــس از دوره رون ــکن پ مس
اقتصــادی در اوایــل دهــه 1990، مطالبــات غیرجــاری بانک هــا بــه 
طــور چشــمگیری افزایــش یافــت. در ایــن دوران، دولــت رویــه متعــارف خــود را تغییــر داد و در واکنــش 
بــه شــرایط آن زمــان، از اتــکای صــرف برالگــوی مالکیــت بخــش خصوصــی دســت برداشــت. زیــرا، بــا 
توجــه بــه انــدازه و مقیــاس بــزرگ بانک هــا، هیــچ مؤسســه مالــی مایــل بــه خریــد آنهــا نبــود. از ســوی 
دیگــر، شــرکت بیمــه ســپرده ژاپــن نیــز تــوان حمایــت مالــی از ایــن نهادهــا را نداشــت و بــا محدودیــت 

پرداخــت مواجــه بــود.
بنابرایــن بانــک مرکــزی و شــرکت بیمــه ســپرده ژاپــن، بــا یــک مشــارکت جمعــی از ســوی آژانس هــای 
مالــی خصوصــی و مؤسســات مالــی، حمایت هــای بیشــتری را بــه شــکل وام هــای کــم بهــره ارائــه کردنــد. 
ایــن رویکــرد حــل مســئله، هوگاچــو نامیــده شــد کــه اشــاره بــه جشــنواره ســنتی جمــع آوری پــول از 
افــراد جامعــه و یــا بــه  عبارتــی مشــارکت جمعــی مــردم بــرای ارائــه کمک هــای مالــی بــه مؤسســات 
ــر  ــار دیگ ــال 1995 و 1997ب ــزی، در س ــک مرک ــای بان ــو و کمک ه ــرد هوگاچ ــته دارد. رویک ورشکس
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در دوره زمانــی 1997-1998، تعــداد قابــل توجهــی از بانک هــای ژاپنــی بــا 
کمک هــای بانــک مرکــزی و شــرکت بیمــه ســپرده حمایــت شــدند. در ایــن دوره، وزارت دارایــی بــرای 
تســریع در حــل بحــران بانکــی، بــه تــالش خــود در زمینــه ســاماندهی بانک هــای ســالم و ناســالم و نحوه 
ادغــام آنهــا ادامــه داد. البتــه، در محیطــی بــا مســائل بانکــی گســترده، ایــن اســتراتژی بیشــتر بــه عــدم 
ثبــات مالــی دامــن  زد.ارزیابــی اقتصــاد ژاپــن در دوره زمانــی 1993-2007 نشــان داد در ســال هایی کــه 
رشــد اقتصــادی ایــن کشــورکاهش یافــت، مطالبــات غیرجــاری بانک هــا افزایــش یافــت و برعکــس. زیــرا 
بانک هــای ژاپــن )کــه از کاهــش مــداوم ســرمایه هــراس داشــتند( اعتبــارات و تســهیالت را بــا شــرکت ها 

و اشــخاصی کــه قــادر بــه ایفــای تعهــدات نبودنــد، تجدیــد قــرارداد کردنــد.
دلیــل اتخــاذ ایــن روش توســط مدیــران بانکــی ایــن بــود کــه اوالً، بانک هــای ژاپــن امیــدوار بودنــد کــه 
ایــن مؤسســات، تســهیالت دریافتــی را بــه آنهــا بازپرداخــت کننــد و اگر ایــن کار ممکــن نباشــد، از وثیقه 
شــرکت ها و اشــخاص بــه عنــوان جایگزیــن اســتفاده نماینــد. ثانیــا، فشــار عمومــی و دولــت بــر ارائــه وام 
بــه شــرکت های کوچــک و متوســط )SME( نیــز در افزایــش وام دهــی نقــش اساســی داشــت کــه صرفــاً 

موجــب بدتــر شــدن شــرایط اقتصــادی شــد.
ادامــه ایــن رونــد و کاهــش تالش هایــی از نــوع هاگوچــو، باعــث شــد بانک هــای خصوصــی نیــز تــوان 
یــاری رســاندن بــه بانک هــای بزرگتــر از طریــق تجدیــد ســرمایه و ســاختار را نداشــته باشــند. لــذا اتــکا 
ــت  ــای شکس ــت بانک ه ــا، نتوانس ــام بانک ه ــی و ادغ ــش خصوص ــرمایه های بخ ــد س ــر تجدی ــرف ب ص

خــورده را احیــا کنــد. بنابرایــن، تنــش مالــی بــه بانک هــای ســالم نیــز ســرایت کــرد.
ایــن نتایــج نشــان داد تجدیــد ســرمایه صــرف بانک هــا، آنهــا را وادار بــه تجدیــد ســاختار ترازنامه هایشــان 
ــی  ــی یعنــی ســازمان بازرســی مال ــا معرفــی یــک ناظــر مال ــذا در ســال 1998، تغییــری ب نمی کنــد. ل
ــزی  ــک مرک ــن بان ــن و همچنی ــی ژاپ ــازمان، از وزارت اقتصــاد و دارای ــن س ــوع پیوســت. ای )FSA( به وق
ژاپــن مســتقل بــود. در واقــع، ژاپنی هــا بــا تشــکیل ایــن نهــاد، وظیفــه قانون گــذاری و نظــارت بــر نظــام 
 مالــی ایــن کشــور را کــه پیــش از آن بــر عهــده بانــک مرکــزی بــود، بــه ســازمان بازرســی مالــی واگــذار 
کردنــد. از جملــه اقداماتــی کــه ایــن نهــاد مســتقل در اواســط ســال 1998 انجــام داد، ایــن بــود کــه بــا 
ارزیابــی مجــدد ترازنامــه یکــی از بزرگتریــن بانک هــای ژاپــن )بانــک اعتبــاری نیپــون(، آن را  ورشکســته 
ــی  ــای تهاجم ــن و ارزیابی ه ــی ژاپ ــی مال ــازمان بازرس ــده توســط س ــاذ ش ــای اتخ ــالم کرد.تصمیم ه اع
ایــن نهــاد، منجــر بــه تغییــر انگیــزه بانــک مرکــزی ژاپــن و دولــت در کمــک بــه بانک هــا شــد. لــذا در 
واکنــش بــه شــرایط نظارتــی جدیــد از مــاه مــارس ســال 1999، دولــت رویکــرد متفاوتــی را بــا توجــه بــه 
ضعــف مــداوم بانک هــا اتخــاذ کــرد. ایــن رویکــرد شــامل افزایــش چشــمگیر بودجــه دولتــی تــا ســقف 
25میلیــارد یــن بــه منظــور تجدیــد ســرمایه بانک هــا و همچنیــن تأکیــد بیشــتر بــر تطهیــر ترازنامــه 
بانک هــای ناســالم بــود. در ســال 2002، برنامــه جامعــی بــرای احیــای مالــی، بــه ایــن تالش هــا افــزوده 
شــد. ایــن برنامــه، ناظــر را ملــزم بــه ارزیابــی دقیق تــر کیفیــت و ارزش وام هــا می نمــود. ایــن موضــوع 
ــرای دریافــت وام و تســهیالت می گردیــد.  شــامل انجــام ارزیابی هــای مســتقل از طرح هــای توجیهــی ب
 FSA،ایــن رونــد، منجــر بــه کاهــش وام هــای مشــکل دار نســبت بــه روش هــای قبــل شــد. عــالوه بــر ایــن
مشــوق های مالــی بــرای مدیریــت بانک هــا بــه منظــور بهبــود ســودآوری در نظــر گرفــت. ایــن امــر نیــز 
باعــث تقویــت انگیــزه بانک هــا بــرای تطهیــر ترازنامه هایشــان شــد. تجربــه ژاپــن در حــل بحــران بانکــی 
نشــان داد اقدامــات انجــام شــده توســط دولــت، بانــک مرکــزی و همچنیــن نظــارت مســتقل ناظــران بــر 
ــی شــد و  ــای ژاپن ــای بانک ه ــل  مالحظــه ای در ترازنامه ه ــرات قاب ــه تغیی اعطــای تســهیالت، منجــر ب
زمینــه کاهــش چشــمگیر مطالبــات غیرجــاری بانک هــا را فراهــم آورد. بــه بیــان دیگــر، در صــورت عــدم 
وجــود ســازمان نظــارت مســتقل، رویکردهایــی همچــون ادغــام بانک هــا و تجدیــد ســرمایه آنها نتوانســته 
ــی، سیاســت های  ــد. به عبارت ــن کشــور کمــک نماین ــی در ای ــه حــل بحــران بانک ــه 90ب ــد در ده بودن

کوتاه مــدت اتخــاذ شــده در دهــه 90، بیشــتر زمینــه عــدم ثبــات مالــی را فراهــم آورد. 

صاحب نظر پولی و بانکی
ژاله زارعی 

مکانیزم فروش استقراضی سهام در دستور کار 
تهران  بورس  بازار  معاون  اقتصادی:  ترقی 
از  همواره  بازارمشتقه  توسعه  اینکه  بابیان 
گفت:ایجاد  بوده،  بورس  این  های  اولویت 
پایه  سهام  تعداد  با  معامله  اختیار  قراردادهای 
بیشتر و ارتقای سامانه مدیریت ریسک از برنامه 
های آتی ماست. با توجه به اجرایی شدن بازار 
قراردادهای اختیار معامله سهام در بورس اوراق 
به  و   1395 سال  پاییز  اواخر  از  تهران  بهادار 
قراردادهای  برخط  معامالت  اندازی  راه  بهانه 
بازار  معاون  صحرائی،  علی  معامله،  اختیار 
بهادار تهران گفت وگویی  اوراق  شرکت بورس 

را انجام داد که در زیر می خوانید:
اقدامات  درباره  کوتاه  مقدمه  یک  لطفًا 
زمینه  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  اولیه 
راه اندازی بازار اختیار معامله بیان کنید؟

ابزار  بازار  اندازی  راه  زمینه  در  قدم  نخستین 
جدید اختیار معامله، اخذ موافقت کمیته فقهی 
در شرعی بودن این ابزار و تصویب دستورالعمل 
در  معامله  اختیار  قراردادهای  معامالت  اولیه 
سال 1390 بوده است. با پیگیری های صورت 
با  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  توسط  گرفته 
همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده 
وجوه،  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری 
اختیار  دستورالعمل  اصالح  و  تدوین  کارگروه 
کرد  کار  به  آغاز   1395 سال  اوایل  از  معامله 
تاریخ 17 آذر 1395  نهایی در  و دستورالعمل 
بورس  سازمان  محترم  مدیره  هیئت  توسط 
در  سرانجام  رسید.  تصویب  به  بهادار  اوراق  و 
اختیارمعامله  قراردادهای   ،1395 آذرماه   28
سهام برای اولین بار در بازار سرمایه ایران و از 
طریق بورس تهران معرفی و بر روی سه سهم 
پایه شرکت های ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان و ایران خودرو با سررسید بهمن 
بر سهام  ادامه، عالوه  ماه 1395عرضه شد. در 
اختیارمعامالت  افزودن  با  مذکور،  شرکت  سه 
پارسیان  گاز  و  نفت  گسترش  شرکت  سهام 
اردیبهشت  سررسید  با  جدید  قراردادهای 
 ماه 1396 به بازار عرضه شد. پس از پایان 
ماه  اردیبهشت  سررسید  معامالتی  دوره 
1396 و با توجه به استقبال بازار سرمایه 
قراردادهای اختیار معامله جدید بر روی 
ایران  مخابرات  های  شرکت  پایه  سهام 
گروه  پارسیان،  گاز  و  نفت  گسترش 
سرمایه  اصفهان،  نفت  پاالیش  مپنا، 

معادن  توسعه  و  غدیر  گذاری 
سررسید  با  ایران  روی 

سهام  و   1396 مهرماه 
ملی  های  شرکت 

مس  صنایع 

خودرو  ایران  اصفهان،  مبارکه  فوالد  ایران، 
با سررسید  معدنی و صنعتی گل گهر و سایپا 

آبان ماه 1396 منتشر شد.
را  اقداماتی  چه  حال  تابه  تهران  بورس 
ابزار  توسعه  و  آموزش  معرفی،  زمینه  در 

اختیار معامله انجام داده است؟
بورس تهران در زمینه آموزش و توسعه دانش 
به  تا  را  ای  گسترده  اقدامات  مالی  مشتقات 
متداول  سؤاالت  تهیه  است.  داده  انجام  حال 
قراردادهای  بخش  در  آموزشی  بروشورهای  و 
اختیار معامله سهام، برگزاری مستمر دوره های 
عموم  و  کارگزاران  مختلف  در سطوح  آموزشی 
بازبینی  رسانه،  اصحاب  نیز  و  گذاران  سرمایه  
اجرایی  های  رویه  بهبود  و  فوق  ابزار  مستمر 
واحد  ویژه  به  و  تهران  بورس  اقدامات  از جمله 
بوده  شرکت  این  مالی  نوین  ابزارهای  مدیریت 
است. همچنین با توجه به پیچیدگی محاسباتی 
ماشین  تهران  بورس  اختیارمعامله،  قراردادهای 
را  قراردادها  این  گذاری  ارزش  ویژه  حساب 
از طریق وب سایت رسمی خود، در  طراحی و 
اختیار سرمایه گذاران قرار داده که این کار برای 

اولین بار در بازار سرمایه ایران اجرا شده است.
معامله،  اختیار  بازار  اندازی  راه  ابتدای  از 
رو  روبه  هایی  محدودیت  چه  با  ابزار  این 

بوده است؟
با توجه به برخی مالحظات فنی و نیز سیاست 
توسعه تدریجی بازار، از ابتدا امکان ارائه کامل 
نداشته  وجود  معامله سهام  اختیار  قراردادهای 
این محدودیت ها  از  تازگی بخش بزرگی  به  و 
با راه اندازی معامالت برخط و سامانه مدیریت 
ریسک رفع شده است. از جمله این محدودیت 
ها، اخذ موقعیت فروش در قراردادهای اختیار 
معامله بود. با توجه عدم قابلیت اجرای سامانه 
مدیریت ریسک در سررسیدهای گذشته، امکان 
این قراردادها برای  اتخاذ موقعیت فروش در 
از  نداشت.  وجود  گذاران  سرمایه  عموم 
صندوق  چند  از  تهران  بورس  رو  این 

بزرگ و معتبر دعوت به عمل آورد تا با توثیق 
اوراق بهادار و انتشار قراردادهای اختیار معامله 
محاسبه  و  ریسک  مدیریت  سامانه  نبود  در 
اندازی  راه  در  را  تهران  بورس  تضمین،  وجوه 
بازار قراردادهای اختیار معامله مساعدت کنند. 
امکان معامالت  نیز عدم وجود  محدویت دیگر 
بودکه  معامله  اختیار  قراردادهای  برخط 
نقدشوندگی و افزایش حجم معامالت این ابزار 

را با مشکل مواجه می کرد.
مدیریت ریسک قراردادهای اختیار معامله 

از چه طریقی ممکن شده است؟
موقعیت  دارندگان  نکول  ریسک  این،  از  پیش 
باز فروش از طریق توثیق اوراق بهادار پایه نزد 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و با 
تأیید بورس تهران پوشش داده می شد و البته 
همانطور که گفته شد تنها برخی صندوق ها و 
اشخاص حقوقی قادر به انجام این کار بودند. ولی 
امکان  این  ها،  محدودیت  رفع  دنبال  به  اکنون 
کد  دارای  اشخاص  تمامی  تا  است  شده  فراهم 
دارای  که  کارگزارانی  طریق  از  بتوانند  بورسی 
مجوز معامالت برخط بازار اختیار معامله هستند، 
اقدام به سرمایه گذاری در این قراردادها و اتخاذ 
موقعیت فروش کنند. تمامی مراحل محاسبه و 
فروش  موقعیت  اتخاذ  برای  تضمین  وجوه  اخذ 
دهنده  ارائه  افزاری  نرم  های  شرکت  طریق  از 
مکانیزم  شد.  خواهد  انجام  برخط  خدمات 
روابط  اساس  بر  نیز  تضمین  وجوه  محاسبه 
قرارداد  موجود در مستند ضوابط وجه تضمین 
اختیار معامله مصوب هیئت مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار تعیین شده است. این را هم اضافه 
کنم که مبنای محاسبه وجوه تضمین به ازای هر 
قرارداد بوده و استراتژی ها، اثرات بین دوره های 
در  تاثیری  معکوس  های  موقعیت  و  سررسید 

تعدیل مقدار آنها ندارد.
برای  تهران  بورس  توسط  اقداماتی  چه 
انجام شده  ریسک  مدیریت  ایجاد سامانه 

است؟
قراردادهای  بازار  اولیه  اندازی  راه  از  پس 
اختیار معامله، با توجه به بازخورد دریافتی از 
و  ریسک  مدیریت  سامانه  ایجاد  بازار،  فعاالن 
فراهم سازی امکان اتخاذ موقعیت فروش برای 
بورس  کار  دستور  در  گذاران  سرمایه  تمامی 
محدودیت  رفع  منظور  به  گرفت.  قرار  تهران 
با توجه به تجربه موفق معامالت  های فوق و 
برخط سهام در بازار، جلساتی با شرکت های 
نرم افزاری ارائه دهنده خدمات برخط برگزار 
ها،  شرکت  این  درخواست  بنابه  و  شد 
اعمال  و  برخط  معامالت  رویه  مستندات 
با  مطابق  معامله  اختیار  قراردادهای 
شرایط فنی موجود و ریزساختارهای بازار 

کارگروه  در  شرعی  موازین  رعایت  و  سرمایه 
اختیارمعامله سهام با محوریت بورس تهران و 
با همکاری سازمان بورس و سایر ارکان بازار و 
ماه  بهمن  از  متعدد  جلسات  برگزاری  از  پس 
دراختیار  امسال  خردادماه  در  و  تهیه   1395
خدمات  دهنده  ارائه  افزاری  نرم  های  شرکت 
به ذکر است جلسات  قرار گرفت. الزم  برخط 
تبیین  منظور  به  ها  شرکت  این  با  هماهنگی 
رویه های اجرایی مستند ارائه شده، همچنان 
ابزارهای  ادامه داشته و همکارانم در مدیریت 
به  پاسخگویی  درصدد  همواره  مالی  نوین 

سؤاالت احتمالی هستند.
امکان  افزاری  نرم  شرکت  چند  تاکنون 
معامله  اختیار  قراردادهای  برخط  معامالت 

را دارند؟
اولین  صحرا،  گستر  پردازش  پویان  ره  شرکت 
شرکتی است که توانسته است مجوز معامالت 
اخذ  از سبا  را  اختیارمعامله  قراردادهای  برخط 
طریق  از  توانند  می  گذاران  سرمایه  لذا  کند. 
به  این شرکت  با  قرارداد  کارگزاری های طرف 
فعالیت  معامله  اختیار  بازار  در  برخط  صورت 
افزاری  نرم  های  شرکت  سایر  فعالیت  کنند. 
ارائه دهنده معامالت برخط نیز در صورت اعالم 
پذیر  امکان  الزم،  مجوز  کسب  و  آنها  آمادگی 
است. الزم به ذکر است که از این پس، ارسال 
سفارش و اتخاذ موقعیت از طریق سامانه نامک 
وجود نداشته و معامالت ابزار اختیار معامله تنها 

به صورت برخط انجام خواهد شد.
درحال حاضر چه نمادهایی برای معامالت 
بازار  در  معامله  اختیار  قراردادهای  برخط 

تعریف شده است؟
قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با سررسید بهمن 
ماه 1396، امکان معامله برخط و اتخاذ موقعیت 
فروش برای عموم را داشته و دوره معامالتی آنها 

از هفته جاری آغاز خواهد شد.
گام بعدی بورس تهران در طراحی و معرفی 

سایر ابزارهای مالی چیست؟
بهبود و توسعه بازار مشتقه همواره از اولویت های 
بورس تهران بوده است. ایجاد قراردادهای اختیار 
معامله با تعداد سهام پایه بیشتر و سررسیدهای 
ریسک  مدیریت  سامانه  ارتقای  نیز  و  تر  متنوع 
از برنامه های آتی بورس تهران است. همچنین 
قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام که 
فقهی  محترم  کمیته  از  تأییدیه  اخذ  به  موفق 
سازمان بورس و اوراق بهادارشده اند و نیز مکانیزم 
فروش استقراضی سهام در دستور کار بورس تهران 
قرار دارند و امید است با اجرایی شدن این ابزارها، 
با سرعت  مشتقات  ویژه  به  سرمایه  بازار  توسعه 

بیشتری انجام شود.

ترقی اقتصادی: بازار سرمایه ایده آل باید بتواند متناسب با نیازهای شرکت ها برای تأمین مالی و انتشار اوراق 
بهادار مختلف )اوراق سرمایه ای و اوراق بدهی(، منابع مالی و وجوه قابل سرمایه گذاری را از طرف جامعه  
سرمایه گذاران بالقوه کشور جذب کند. بدیهی است هرچه منابع سرمایه گذاری در طرف تقاضای این بازار 

بیشتر باشد، طرف عرضه نیز می تواند با نگرانی کمتر، اوراق متنوع بیشتری را منتشر کند.
یکی از اولویت های راهبردی سیاست گذاران بازار سرمایه در سال های اخیر، فرهنگ سازی و برنامه ریزی 
برای آموزش و تشویق هرچه بیشتر جامعه  ایرانی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس ها بوده است؛ 
برای تحقق این امر، اقدامات مختلفی ازجمله برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی، نمایشگاه های 
بورس در تهران و شهرستان ها، مسابقه های سراسری، تدوین و توزیع محتوای آموزشی، تهیه  برنامه های 
تلویزیونی و ... صورت گرفته است. خوشبختانه آمار و اطالعات موجود نظیر تعداد سرمایه گذاران و افراد دارای 
کد معامالتی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری و نیز شواهدی همچون حضور بیش از صد هزار 
نفر در عرضه های اولیه    اخیر، بیانگر آن است که اقدامات انجام شده، نتیجه بخش بوده و همچنان نسبت به 
بهبود روند آن امیدهایی وجود دارد. بنابراین وظیفه همه  نهادهای مالی است که به سهم خود به جذب وجوه 

پس اندازکنندگان ایرانی، برای سرمایه گذاری در انواع ابزارهای مالی بازار سرمایه کمک کنند.
بازاریابی و جذب وجوه سرمایه گذاران قرار دارد، صندوق های  از نهادهای مالی که در صف مقدم  یکی 
سرمایه گذاری است که به پشتوانه  قوانین و مقررات بسیار مناسبی که توسط سازمان بورس برای آنها فراهم 
شده از یک سو و مزایای متعددی که در مقررات فعالیت آنها درنظر گرفته شده از سوی دیگر، از سال 1386 
تاکنون با رشد قابل قبولی همراه بوده اند؛ به ویژه از سال 1394 با توجه به سیاست های بانک مرکزی و 
محدودیت هایی که برای نرخ سود سپرده بانک ها ایجاد شد، صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزار 
جایگزین سپرده  بانکی، توانستند با تضمین و پیشبینی نرخ های سود باال، بخش قابل توجهی از منابع مالی 

سرمایه گذاران ریسک گریز بانکی را به خود جذب کنند.
حال موضوع مهمی که باید به آن پرداخت »نحوه  سرمایه گذاری وجوه جذب  شده توسط صندوق های 
سرمایه گذاری« است؛ در تاریخ تهیه  این گزارش، صندوق های سرمایه گذاری بیش از 76 درصد از منابع 
خود را در قالب سپرده به بانک ها، در حدود 17 درصد به ابزارهای با درآمد ثابت )شامل اوراق مشارکت، انواع 
اوراق صکوک، اسناد خزانه و...( و 5 درصد نیز به سرمایه گذاری در سهام اختصاص  داده اند. کاماًل مشخص 
است که صندوق های سرمایه گذاری، بخش اندکی از منابع خود را در اختیار بازار سرمایه قرار داده  و بیشتر 
در راستای تجهیز منابع برای بانک های خود فعالیت کرده اند، شایان  ذکر است نتیجه  این توزیع نامتوازن 
تجمیع ریسک سپرده گذاری در نهادهای مالی خاص در صندوق های مربوط به بانک متبوع آنها خواهد بود.

 سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1390، اساسنامه و امیدنامه  صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 
را با الزاماتی ابالغ کرد؛ این الزامات شامل حداقل سرمایه گذاری 70 درصد در اوراق مشارکت، گواهی سپرده 
و اوراق با درآمد ثابت و بین 10 تا 30 درصد سهام بود، اما با انحرافاتی که در ترکیب دارایی  صندوق ها ایجاد 
شد، در چند نوبت نصاب سرمایه گذاری صندوق ها را مورد بازنگری قرار داد. در 23 شهریور 95 سازمان 
بورس، صندوق های سرمایه گذاری را ملزم کرد که حداکثر می توانند 60 درصد منابع خود را در سپرده  بانکی 
و گواهی سپرده سرمایه گذاری کنند؛ در ابالغیه  20 دی ماه سال 95 نیز سازمان بورس مجددا صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت را ملزم کرد که حداقل 5 و حداکثر 20 درصد در حوزهی سهام سرمایه گذاری 
کنند. همچنین در آخرین ابالغیه  سازمان بورس در 11 مهرماه 96، حداکثر سقف سرمایه گذاری در سپرده  
بانکی و گواهی سپرده برای صندوق های با درآمد ثابت، مختلط و سهامی به ترتیب به میزان 50 ،25 و 15 

درصد تعیین شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون چند مرحله نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق ها را با هدف سوق دادن 
هرچه بیشتر آنها به ابزارهای بازار سرمایه، تغییر داده است ولی بررسی روند ترکیب دارایی صندوق های 
سرمایه گذاری نشان می دهد که الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تغییر گرایش مدیران صندوق ها به 

سرمایه گذاری در سپرده  بانکی نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است. 
شرکت پردازش اطالعات مالی پارت

جذابیت پایان ناپذیر سپرده  بانکی 
برای صندوق های سرمایه گذاری



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

گزارش
کدام را انتخاب کنیم؟

شروع کسب و کار جدید یا خرید فرنچایز  نقش »بیت کوین« درآینده کسب و کار ایران 

تلفن های هوشمند پاشنه آشیل صنعت هتل داری 

سه دلیل اصلی شکست کارآفرینان را بشناسید

آیا بیت کوین پول خالفکاران است

باید  آیا  که  است  این  می شود  مطرح  کارآفرینی  هر  برای  که  سؤالی   : اقتصادی  ترقی 
کسب وکار خودش را راه اندازی کند یا یک فرنچایز بخرد؟ مزایا و معایب هرکدام چیست؟

به یک  باید  کاری  هر  آغاز  از  قبل  دارند،  راه اندازی کسب و کار جدیدی  قصد  افرادی که 
سؤال پاسخ دهند. اینکه آیا قصد دارند کسب و کار خودشان را از ابتدا راه اندازی کنند یا 
یک فرنچایز خریداری کنند؟ فرنچایز )Franchise( نوعی کسب و کار است که به یک شرکت 
فروش  به  خاص  محلی  در  را  دیگری  شرکت  تولیدات  و  محصوالت  می شود  داده  اجازه 
برساند. رستوران های زنجیره ای مک دونالد یکی از معروف ترین نمونه های فرنچایز هستند. 
راد احمد، مدیرعامل شرکت LawTrades، به این پرسش پاسخ داده و جنبه های مثبت و 
منفی هرکدام را توضیح داده است. در ادامه ی این مقاله ی زومیت، به بررسی پاسخ او از 

زبان خودش می پردازیم.
business plan

آیا بهتر است کسب و کار خودمان را از ابتدا راه اندازی کنیم یا یک فرنچایز خریداری کنیم؟ 
برمی گردد. هر  به عنوان صاحب یک کسب و کار  اهداف شخصی شما  به  این سؤال  پاسخ 
کدام از این 2 مدل مزایا و معایب خاص خودشان را دارد که پیش از تصمیم گیری باید 

در نظر گرفته شود.
frenchise

مزایا و معایب فرنچایز
فرنچایزها یک مدل کسب و کار ارائه می کنند و نحوه ی اداره و مدیریت آن را به مشتری 
بابت  مبلغی  باید  می کنید،  امضا  فرنچایز  توافق نامه ی  شما  که  زمانی  می دهند.  توضیح 
بعد  کنید.  پرداخت  فرنچایزر )صاحب کسب و کار(  به  فرآیند کسب و کار  و  نام  از  استفاده 
از امضای این قرارداد فرنچایزر در انجام خدماتی مانند انتخاب محل مناسب، برپا کردن 
فروشگاه، ارتباط دادن شما با تأمین کنندگان، آموزش کارمندان و اداره کردن کسب و کار 
کمک می کند. در کسب و کارهایی به این سبک شما اجازه ی نوآوری و تغییر دادن قوانین 
را ندارید؛ زیرا هدف فرنچایزر این است که در تمام شعبه های خود تجربه ی یکسانی برای 
مشتری ها رقم بزند. یکی از جنبه های منفی فرنچایز این است که شما باید بر اساس محل 
خود، مبلغی به عنوان امتیاز استفاده از نام برند به فرنچایزر پرداخت کنید و این موضوع 
از میزان سود شما خواهد کاست. همان طور که قبال گفتیم، در این مدل کسب و کار شما 
هیچ خالقیتی در مدیریت نخواهید داشت و تمامی تغییرات باید زیر نظر و با تأیید صاحب 
اصلی کسب وکار یا فرنچایزر انجام شود. یکی دیگر از معایب فرنچایز این است که عملکرد 

بد فرنچایزر یا فرنچایزهای دیگر می تواند روی کسب  وکار شما نیز تأثیر بگذارد.
business

مزایا و معایب کسب وکار شخصی
زمانی که می خواهید کسب و کار شخصی خودتان را راه اندازی کنید، باید همه چیز را از 
ابتدا آغاز کنید. این موضوع برای خیلی ها هیجان انگیز و برای برخی دیگر ترسناک است. 
این مدل کسب و کار برای 2 دسته از افراد مناسب است. دسته ی اول کسانی هستند که 
را  به کار گرفته نشده است و دسته ی دوم  ایده ی جدیدشان قبال در هیچ کسب وکاری 
افرادی تشکیل می دهند که دوست دارند تمام جوانب کسب وکار را خودشان مدیریت کنند 
و تمام تصمیم گیری ها زیر نظر خودشان انجام شود. زمانی که شما کسب و کار خودتان را 

راه اندازی می کنید باید تمام کارهای آن را خودتان از ابتدا انجام دهید.
به گزارش زومیت، همه ی ما می دانیم که شروع کردن یک کسب وکار تا چه اندازه سخت 
است.  بسیار چالش برانگیز  راه اندازی یک کسب وکار جدید  است. همچنین  و طاقت فرسا 
ساختن برند و رشد دادن آن، انتخاب و طراحی محل مناسب برای عرضه ی محصوالت، 
بررسی قوانین، امور مربوط به مالیات و تصمیم گیری در مورد نوع محصول و خدمات از 
کارها  این  تمامی  انجام  دهید.  انجام  تنهایی  به  باید  خودتان  که  هستند  مواردی  جمله 
زمان بر است، و عالوه بر پرداخت هزینه نیاز به یادگیری دارد. کسب و کار شما باید مراحل 
زیادی را برای رشد طی کند و تمامی این مراحل نیاز به سرمایه ی کافی دارند. همچنین از 
آنجایی که ایده ی شما هنوز توسط هیچ شرکتی ارائه نشده است، این امکان وجود دارد که 
در طول مسیر با حوادث پیش بینی نشده روبه رو شوید. بهترین راه حل این است که با یک 
فرد باتجربه یا مربی در مورد جنبه های قانونی کسب وکار صحبت کنید و از نصیحت های 
او بهده ببرید. این موضوع در مورد خرید فرنچایز نیز صدق می کند. توافقنامه های فرنچایز 
معموال بسیار پیچیده هستند و بهتر است قبل از امضای آن از تمام حق و حقوق خود 

مطلع شوید.

ترقی اقتصادی: کارشناسان در نخستین همایش 
بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران اعالم کردند 
که باید دیدگاه ها نسبت به ابزارهای مالی در فضای 
مجازی، پول مجازی ازجمله بیت کوین و اتفاقی که 
امروز در این حوزه در حال رخ دادن است، اصالح 
شود و با اطالع رسانی، آگاهی کافی به فعاالن مالی 

داده شود که چه اتفاقی در حال افتادن است.
این همایش که در محل مرکز همایش های  در 
بین المللی کتابخانه ملی ایران و به همت انجمن 
صنفی کسب و کار اینترنتی برگزار شده موضوعات 
ایران  در  دیجیتال  ارزهای  و  بیت کوین  مختلف 

مورد برررسی قرار گرفته است.
 رضا قربانی کارشناس نظام پرداخت در نخستین 
ایران  در  دیجیتال  ارزهای  و  بیت کوین  همایش 
با  را  بیت کوین  برخی  اشتباه  به  گفت: متاسفانه 
گولدکوئست و شبکه های هرمی اشتباه گرفته اند یا 
با آنها مقایسه می کنند، چراکه سال ها پیش راس 
اولبری ایده دنیای خالفکارانه را پایه گذاری کرد و 
در »جاده ابریشم« که بستر تعامل خالفکاران در 
»وب تاریک« بود، از بیت کوین به عنوان ارز رایج در 
آن شبکه استفاده شده بود و بسیاری تا مدت ها 

تصور می کردند بیت کوین پول خالفکاران است.
داشته  بیت کوین  به  نگاه  دو  از طرفی می توانیم 
نوعی  بیت کوین  کنیم  تصور  اینکه  یکی  باشیم؛ 
توطئه است و نگاه دوم این است که بیت کوین 
یک روند نو است که نمی توان آن را نادیده گرفت. 
تالش ما این است که نگاه منطقی به ماجرا داشته 
باشد و امروز که اینجا دور هم جمع شده ایم تقریبا 
بالک چین  و  شده  رمزنگاری  ارزهای  بیت کوین، 
نه تنها برای ما بلکه برای تمام دنیا گنگ است و به 
قول کریس اسکینر نویسنده کتاب بانک دیجیتال 
بالک چین امروز مثل اینترنت قبل از خلق است. 
پس کسانی که امروز به دنبال بیت کوین یا ارزهای 

رمزنگاری شده هستند، پیشروها هستند.
فراموش نکنید که امروز درباره پدیده یی صحبت 
می کنیم که از زمانی که ساتوشی ناکاموتو برای 
بالک چین  درباره  خود  مقاله  در  نخستین بار 
صحبت کرد، 10 سال هم نمی گذرد و این موجی 
است که بعد از بحران مالی در سال 2007 شکل 
را در  مالی  نظام  بسیاری تالش کردند  و  گرفت 

جهان تغییر دهند.
سهیل شهیدی در همایش بیت کوین و ارزهای 
دفتر  یک  بالک چین  گفت:  ایران  در  دیجیتال 
تراکنش ها که  تمام  بزرگ حسابداری است که 
به صورت همتا به همتا انجام می شود در آن ثبت 
می شود. به این نکته هم توجه داشته باشید که 
ارزهای  مخصوص  فقط  چین  بالک  تکنولوژی 

کاربردهای  می تواند  و  نیست  شده  رمزنگاری 
فرآیند  درخصوص  باشد.  داشته  هم  دیگر 
بالک چین  تکنولوژی  توسط  تراکنش  انجام 
ابتدا یک شخص  بگویم،  بخواهم  زبان ساده  به 
درخواست  و  می کند  تراکنش صادر  درخواست 
پخش  دارد  نام  نود  که  دستگاه ها  همه  بین  او 
می شود. هر کدام از این نودها صحت تراکنش ها 
را اعتبارسنجی می کنند. بالک به مرور تجمیع 
این  بلوک اضافه می شود.  به زنجیره  می شود و 

تراکنش دیگر قابل تغییر و قابل حذف نیست.
که  است  آنالین  مالی  شبکه  یک  بیت کوین 
توسط  و  است  مرکزیت  فاقد  دارد.  را  خود  ارز 
مالکیت  کشوری  هیچ  و  نمی شود  اداره  کسی 
بیت کوین را به عهده ندارد. بیت کوین در سال 
ساتوشی  مستعار  نام  به  فردی  توسط   2009

ناکاموتو پایه ریزی شد.
خالق آن گفته این ارز، به طور محدود ارائه می شود 
سال  تا  که  می شود  ارائه  واحد  21میلیون  تا  و 
2140 این ارزها به پایان می رسد.  بنا بر آمارها 
معامله  روسیه  کشور  در  بیت کوین ها  بیشترین 
و  نیجریه  انگلستان،  امریکا،  آن  از  بعد  می شود. 
چین هستند. با این همه امریکا بیشترین حجم 

بیت کوین را در کشور خود دارد.
بیت کوین را به سه طریق می توان نگهداری کرد. با 
نرم افزار مخصوص بیت کوین، کیف پول های آنالین 
و کیف پول سخت افزاری که اکنون دو نمونه از 
آنها در بازار هستند و گفته می شود آنها امن ترین 
راه برای نگهداری از بیت کوین هستند.  تا اواخر 
2017 قیمت هر واحد آن از قیمت فعلی که بیش 
از 5هزار دالر است به بیش از 10هزار دالر برسد 
آن  به  آسان  دسترسی  و  معامله  سادگی  چراکه 

باعث شده این ارز محبوب شود.
براساس نرخ های اعالم شده نرخ بیت کوین از 6 
سنت در 28 تیرماه 1389 به 5640 دالر در 24 
مهر 96 رسیده و 4 میلیون درصد رشد داشته است 
و وردپرس، اسپاتیفای، ویکی پدیا و مایکروسافت 
ازجمله کمپانی های بزرگی هستند که از بیت کوین 
استفاده می کنند. خبرهایی هم هست که می گوید 
آمازون هم می خواهد بیت کوین را پذیرش کند 
که با ورود او تغییر زیادی صورت می گیرد. برخی 
مزیت های بیت کوین از این قرار هستند؛ بیت کوین 
را نمی توان دزدید، مگر اینکه هک صورت بگیرد. 
انجام  هزینه  دالر   5 تا  ندارد  کارمزد  بیت کوین 
تراکنش می شود. استرداد وجه در بیت کوین خطر 
ندارد و قطعی است. اما برخی مشکالت بیت کوین 
نوسانات باالی قیمت بیت کوین است. باتوجه به 
اینکه منابع آن محدود است ارزش آن مثل سهام 

در بازار بورس با تقاضای بیشتر، ارزش بیشتری 
می یابد و نکته مهم این است که اخبار نقش زیادی 

در این نوسانات دارند.
کارشناسان درخصوص جایگاه بیت کوین در ایران 
ارتباط  برای  خوبی  بسیار  فرصت  که  می گویند 
زیادی  افراد  است.  تحریم  دوران  در  بین الملل 
هستند که برای دریافت ویزا و مستر و پی پال 
آسان  آنها  برای  را  کار  بیت کوین  دارند.  مشکل 
کشوری  هیچ  به  که  آنجا  از  همچنین  می کند. 
ارزش آن  متصل نیست، رخدادهای سیاسی در 
نقشی ندارد.  یکی از امن ترین راه های نگهداری 
بیت کوین کیف پول های سخت افزاری هستند که 
نمونه کیف پول سخت افزاری موجود  اکنون دو 
است. نکته این کیف پول های سخت افزاری این 
زمانی  و  ندارد  وجود  آنها  هک  امکان  که  است 
که آنها را از دستگاه جدا می کنید دیگر به هیچ 

شبکه یی متصل نیستند.
سایت هایی هستند که شما اطالعات دستگاه های 
آنها می دهید و به شما  به  را  سخت افزاری خود 
توصیه می کند که با منابع سخت افزاری موجود چه 
ارزهایی استخراج کنید. ماینری نوعی خوداشتغالی 
است و کارآفرینی محسوب می شود و جالب است 
بدانید که80 درصد ماینر های ایرانی اتریوم ماین 
می کنند. ماینری جلوی خروج ارز را نمی گیرد اما 
آن را کاهش می دهد. عالوه بر این ماینری همیشه 
بر پایه دالر است و دیگر تورم داخل اثری روی 

درآمد آنها ندارد. 
 سپهر محمدی در همایش بیت کوین و ارزهای 
دیجیتال در ایران گفت: ما با بیت کوین توانستیم 
نگرانی  بزنیم و بدون  را دور  امریکا  سیطره دالر 

و  کشورها  تحریم های  از 
سیاسی  نوسانات 

درآمدزایی کنیم.
ماندگاری بیت کوین 
بیشتر از دالر است و 
امکان سرقت و امکان 
بسیار  نیز  آن  جعل 

کمتر است. هیچ کس 
بیت کوین  نمی تواند 
اما  کند.  کنترل  را 
خزانه  اختیار  در  دالر 

فدرال امریکاست و امریکا 
روی  قدرتش  از  می تواند 
دالر در مقابل دیگر کشورها 

استفاده کند.
یک بیت کوین متشکل از 100 میلیون 

ساتوشی است. بنابراین نگران نباشید، 

اگر نمی توانید یک بیت کوین تهیه کنید به اندازه 
پول خود آن را تهیه کنید و با آن کار کنید.  اما 
آیا می توان بازارهای بورس را نیز فتح کرد؟ جواب 
در ICO است. در ICOها تجارت جهانی بدون مرز 
داریم. از هر نقطه جهانی می توان سرمایه جذب 
شتاب  و  سرعت  نوپا  کارهای  و  کسب  به  کرد. 

می دهد. باعث مشارکت بیشتر هم می شود.
اما ICOها معایبی هم دارند. برای مثال بازیگران 
درز  می گذارند.  تاثیر  آنها  قیمت  روی  بزرگ 
آوریل  در  دارد.  وجود  آنها  در  نیز  اطالعات 
جذب  دالر  100میلیون  حدود  چیزی   2017
ماه  دو  است.  شده  انجام  ICOها  توسط  سرمایه 
بعد قیمت جذب سرمایه به  550 میلیون دالر 
اتریوم در سال 2014، در 42روز چیزی  رسید. 
طریق  از  سرمایه  جذب  دالر  18میلیون  حدود 

کرادفاندینگ انجام داد.
سعید حسینی نیز در این  همایش بیت کوین و 
ارزهای دیجیتال در ایران گفت: موقعیت ها پشت 
فضای مه آلود پنهان شده است. وقتی پیشروها در 
این فضا قدم می گذارند زودتر از بقیه با فرصت ها 
روبه رو می شوند. روسیه با ارزهای دیجیتالی زیاد 
بیش  نباید  متوجه شدند  مدتی  از  بعد  جنگید. 
از حد با آن درگیر شوند. درنهایت با دومین ارز 
دنیا یعنی اتریوم قراردادهایی بستند. در ژاپن نیز 
انواع معامالت مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده را 
در خود دارد. ماینینگ در سوئد یک شغل تلقی 
می شود. سوییس هم نخستین دستگاه خودپرداز 
بیت کوین را به خود وارد کرد و آن را به رسمیت 
شناخت. سه کشور زیمبابوه، ونزوئال و نیجریه نیز 

از ما جلوتر هستند.

تلفن های  با  می دهند  ترجیح  مردم  بیشتر   : اقتصادی  ترقی 
هوشمند خودشان سروکله بزنند تا کارکنان هتل ها. نتایج یک 
تحقیق نشان می دهد که تاجران در سفر کمتر به برقراری هر 
نوع ارتباط انسانی تمایل دارند و درواقع از آن اجتناب می کنند.

تاجران مسافر برای رزرو یک میز در رستوران از وب سایت اوپن 
تیبل استفاده می کنند. 

احتماالً  کنند،  پیدا  را  هتل  به  موزه  نزدیک ترین  بخواهند  اگر 
گوگل اولین گزینه ای است که برای پیدا کردن آدرس به سراغش 
می روند و اگر بخواهند در شهر گردش کنند، می توانند به آسانی 
از خدمات اوبر استفاده کنند. اینکه بیشتر خدمات با لمس صفحه 

قابل دسترسی  به سرعت  همراه  تلفن 
ایجاد  را  سؤال  این  است 

کرده که واقعاً به کارکنان هتل ها به ویژه راهنمایان یا همان دربان 
هتل نیاز هست یا خیر؟

و  می دهند  منفی  پاسخ  سؤال  این  به  هتل ها  صاحبان  اخیراً 
اضافه  هتل ها  در  راهنما  استخدام  مخالفان  تعداد  به  روزبه روز 
راهنمایان  سهم  آمریکایی  هتلداران  گزارش  براساس  می شود. 
هتل در هتل های این کشور از 27 درصد در سال 2010 به 20 

درصد در سال گذشته رسیده است. 
استخدام  دربان  که  لوکسی  هتل های  تعداد   2014 سال  از 
است.  کرده  پیدا  کاهش  درصد   20 از  کمتر  به  می کنند، 
بیشتر  اما  نشدند  منقرض  کامل  به طور  هتل  راهنمایان  البته 
فروشگاه های بزرگ یا مؤسسات مجلل تمایل به استخدام آن ها 
دارند. در آمریکا 82 درصد از هتل های لوکس راهنما استخدام 
می کنند و رتبه دوم متعلق به هتل های درجه یک است که 72 
درصد از آن ها دربان به کار می گیرند. پس ازاین، در  هتل های 
هتل های  از  پس  دارد.  وجود  دربان ها  از  نشانی  کمتر  دیگر 
فوق العاده خوب، هتل های مجلل و پرطرفدار در رده بندی 
استخدام  دربان  آن ها  از  درصد   16 که  گرفتند  قرار 
می کنند و در هتل های متوسط زنجیره ای این رقم 

فقط 3 درصد است.
یکی از دالیل استقبال مسافران از تکنولوژی در 
سفر بهره مندی از فرصت استفاده از خرد جمعی 
پایگاه  با  گفت وگو  در  هتل  چند  مسافران  است. 
رادیویی فیالدلفیا  به این موضوع اشاره کردند. از نظر 

آن ها گوش کردن به توصیه های یک نفر درحالی که می توان با چند 
کلیک به نظرات هزاران نفر دسترسی پیدا کرد هیچ لطفی ندارد. 
دلیل دیگر این است که بیشتر مردم ترجیح می دهند با تلفن های 
یک  نتایج  هتل ها.  کارکنان  تا  بزنند  سروکله  هوشمند خودشان 
تحقیق نشان می دهد که تاجران در سفر کمتر به برقراری هر نوع 

ارتباط انسانی تمایل دارند و درواقع از آن اجتناب می کنند. 
نکته جالب اینکه دربان های هتل هنوز به اهمیت نقش خودشان 
مردم  از  بسیاری  هنوز  که  است  این  آن ها  حرف  دارند.  ایمان 
ارجحیت  نمایش  صفحه های  لمس  از  بیش  آدم ها  با  ارتباط  به 
می دهند. آن ها داستان های زیادی از کارهای باارزشی که تاکنون 
انجام دادند تعریف می کنند که به کمک دانش و ارتباط با آن ها 
شکل گرفته است. نجات لباس عروس از یک خشک شویی تعطیل 
در روز عروسی یکی از این داستان هاست. دربان ها با تب لتی در 
دست به مسافران نزدیک می شوند و تالش می کنند با جست وجو 

در اینترنت به آن ها کمک کنند.
البته بعضی از هتل ها با در پیش گرفتن رویکردهای جدید تالش 
هتل  ماه جوالی  در  بازگردانند.  هتل ها  به  را  دربان ها  می کنند 
پارک هیات در ملبورن یک سگ را با اسم آقای واکر به عنوان 
مسئولیت هایی  کرد،  استخدام  جدید  مسئولیت های  با  دربانی 
که شامل خوشامدگویی به مهمانان در البی هتل و شرکت در 
ویژگی شخصیتی  واکر یک  آقای  است.  جلسات مهم مشتریان 
هیچ  که  چیزی  یعنی  است  فروتنی  و  سادگی  آن هم  و  دارد 

اپلیکیشن و تلفن هوشمندی نمی تواند با آن رقابت کند.

ترقی اقتصادی: بسیاری از کارآفرینان، موفقیت را با نشانه هایی 
ظاهری از آن می شناسند، درحالی که معیار سنجش موفقیت واقعی 
خوشحالی، سالمتی و ثروت است.در ادامه به نقل از دیجیاتو، به 
بررسی سه دلیل عدم موفقیت کارآفرینان و راه حل های جلوگیری 

از آن خواهیم پرداخت.
ناکامی در شناخت ناخودآگاه

شرایط مالی، زندگی عاطفی و سالمتی خود را بررسی کنید. اگر از 
نظر خودتان در این زمینه ها خوب به نظر می رسید، پس مستعد 
ثابت ماندن درآمد، شرایط عاطفی و وضعیت سالمتی خود هستید.

ترموستات  مثل  دقیقا  تنظیم هستیم؛  درجه  یک  دارای  ما  همه 
خودرو. اگر درجه ما مقدار خیلی زیاد یا خیلی کم را نشان دهد، 
به صورت خودکار تالش می کنیم از محدوده عدم آسایش خود 
خارج شویم و تالش کنیم وضعیت موجود را بهبود بخشیم. به عنوان 
مثال در صورت کاهش بیش از حد درآمد، تالش می کنیم به نحوی 

وضعیت درآمدزایی خود را بهبود دهیم.
راه حل: باید ناخودآگاهی خود را به خودآگاهی تبدیل کنید. به این 
منظور با دوری از تنظیمات داخلی خودکار )مثل ترموستات( باید 
رفتار خود را بهتر بشناسید و از در جا زدن جلوگیری کنید. در واقع 
باید به جای فرار از ترس، اضطراب، عصبانیت و بی تفاوتی، آنها را 
بپذیرید. به عنوان مثال، وقتی که پس از کم کردن پنج کیلو وزن، 

دچار تنبلی و سکون می شوید، خودتان را دریابید و اجازه ندهید آن 
بخش ناخودآگاه وجودتان شما را مجبور به نشستن و سکون کند. در 
نهایت یک هدف معقول را برای خود مشخص کنید تا بتوانید با یک 

تالش منطقی به آن دست پیدا کنید.
شکست در ایجاد محیط مطلوب

اگر در محیط نامطلوب کار کنید و دائم مجبور شوید که انرژی خود 
را برای بهبود شرایط محیط صرف کنید، به عنوان یک کارآفرین نمی 

توانید به هدف خود دست یابید.
راه حل: تالش کنید جواب سواالت زیر را بیابید و براساس آنها 

محیط اطراف خود را بهبود بخشید.
 افراد دیگری که در کنارشان کار می کنید، چه محیطی را در 

اطراف تان ایجاد کرده اند؟

 چه احساسی در مورد محیط کارتان دارید؟ آیا در آن احساس 
الهام بخشی برای ابداعات خود می کنید یا حس می کنید در تنگنا 

قرار گرفته اید؟
 آیا وقت خود را در محیط هایی صرف می کنید که می توانند به 

هدف نهایی شما آسیب بزنند؟
یا تغییر آگاهانه محیط اطراف تان، می توانید به  انتخاب  با  تنها 
ثروت  و  سالمتی  خوشحالی،  یعنی  موفقیت،  سنجش  معیارهای 

برسید.
شکست در هدف گذاری صحیح

بسیاری از افراد دلیل هدف را متوجه نمی شوند. آنها تصور می کنند 
که هدف به منظور دستیابی به یک چیز خاص مثال خودرو یا خانه 

گران قیمت است.
هدف نباید دستیابی به یک چیز خاص باشد، بلکه باید موجب شادی 

و سالمتی بیش از پیش شما شود و نیز شما را به ثروت برساند.
راه حل: در این مورد چند راه حل پیشنهاد می شود:

 به جای انتخاب هدفی که انرژی شما را هدر می دهد، هدف 
انگیزه بخشی را انتخاب کنید که موجب انرژی بیشتر شما می شود.

 به جای اینکه برای اهداف بلندمدت برنامه ریزی کنید، براساس 
دوره های کوتاه مدت )مثال 90 روزه( هدف گذاری کنید.

 دیدگاه، ارزش ها و ماموریت شخصی خود را در هدف گذاری 
مشخص کنید.

 عالوه بر اینکه در نهایت به دنبال کسب درآمد هستید، لذت روح 
و فکر خود را نیز در هدف نهایی مدنظر قرار دهید.

متمایز  بازار  در  ها  نخستین  چگونه  محصول،  اصالت  موقعیت  اقتصادی:  ترقی 
می شوند. به گزارش هورموند، این راهکار می تواند توسط هر شرکتی که برای نخستین 
بار توانسته موضعی را برای محصولش در بازار به دست آورد، مورد استفاده قرار گیرد. 

شعار »لی وایز«، »شلوار جین اصیل« نمونه خوبی ...
گزارش  به  شوند.  می  متمایز  بازار  در  ها  نخستین  چگونه  محصول،  اصالت  موقعیت 
هورموند، این راهکار می تواند توسط هر شرکتی که برای نخستین بار توانسته موضعی 
بازار به دست آورد، مورد استفاده قرار گیرد. شعار »لی وایز«  را برای محصولش در 
»شلوار جین اصیل« نمونه خوبی از این نوع تعیین موقعیت است. لی وایز با شعار خود 
روشن می سازد که محصولش اصیل است و گرایش طبیعی مردم را که هر محصول 
نخست را اصیل می دانند و محصوالت بعدی را تنها تقلیدی از محصول اولیه، ارضاء 

می کند.
همچنین در بسیاری محصوالت دیگر نیز مشاهده کرده ایم؛

کوکاکوال: این یک نوشابه واقعی است!
کمل: این یک سیگار واقعی است!

سانکا: شما نمی توانید رقیب یک محصول اصیل باشید!
»ما محصولی اصیل هستیم« معموالً تعیین موقعیت بسیار پرسودی است. پژوهش ها 
نشان می دهند که نخستین های هر محصولی معموالً سهم بیشتری از بازار را نسبت 

به رقبای بعدی به خود اختصاص می دهند.
پژوهش ها نشان می دهند که قوانین طبیعی در مورد تکامل بازار صدق می کند. قانون 
سوم و چهارم »بوستون کالسلینگ گروپ« نشان می دهد که نخستین نام تجاری در 
به خود  را  بازار سومین  برابر سهم  بازار دومین، و چهار  برابر سهم  طوالنی مدت دو 

اختصاص می دهد.
قانون »هندری کورپوریشن« می گوید نخستین نام تجاری در ابتدا 100 درصد بازار را 
به خود اختصاص می دهد. دومین نام تجاری که به بازار می آید، نخستین کمی عقب 
نشینی کرده و 70درصد بازار به آن تعلق می گیرد، درحالی که دومین نام تجاری بیش 
از 30درصد سهم بازار را انتظار ندارد و سومین نام تجاری از یک محصول امیدوار است 

11درصد سهم بازار را کسب کند.
»رابرت بازل« به اندازه گیری سهم بازار 500 کمپانی پرداخت و دریافت که 70 درصد 
بازارها، 33 درصد سهم خود را به نخستین های بازار، 19 درصد را به دومین ها، 12 

درصد را به سومین ها و 7 درصد را به چهارمین ها می بخشند.

چگونه نخستین ها در بازار متمایز می شوند؟

وکارکسب9



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

پول  بین المللی  صندوق  مطالعات  نتایج  اقتصادي:  ترقی 
نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات بر درآمد دهک های باال 
می تواند بدون اینکه خدشه ای به رشد اقتصادی وارد کند، به 

کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه منجر شود.
اقتصادی جزو مهم ترین دغدغه های جهان در قرن  نابرابری 
21 به شمار می آید و بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که 
نابرابری اقتصادی یک عامل بسیار تأثیرگذار در رشد پوپولیسم 

طی سال های اخیر بوده است.
اخیراً صندوق بین المللی پول در گزارشی به چگونگی کاهش 
نابرابری اقتصادی از طریق اجرای سیاست های مالی مناسب 
پرداخته است. در کشورهای پیشرفته، مالیات و پرداخت های 
انتقالی نقش مهمی در کاهش نابرابری اقتصادی ایفا می کند 
لحاظ  از  پس  جینی  ضریب  کشورها  این  در  به طوری که 
کردن مالیات ها و پرداخت های انتقالی، یک سوم کمتر از رقم 
اولیه و ناخالص آن خواهد شد )ضریب جینی کوچک تر به 
معنی نابرابری کمتر است(. اما درحالی که در فاصله سال های 
نابرابری  کاهش  از  قابل توجهی  بخش   1995 تا   1985
اقتصادی در کشورهای پیشرفته مرهون سیاست های مالی 
دولت ها بود، تأثیر این سیاست ها پس از سال 1995 تقریباً 

ناچیز بوده است.
کاهش  دلیل  مهم ترین  پول،  بین المللی  صندوق  نوشته  به 
اثرگذاری سیاست های مالی بر کاهش نابرابری اقتصادی در 
دو دهه اخیر، تغییر جهت این سیاست ها بوده است، چرا که 
در کشورهای غربی نرخ مالیات بر درآمد دهک های باال عموماً 

کاهش یافته است.
معموالً دولت ها به چند دلیل تصمیم می گیرند نرخ مالیات 
بر درآمد دهک های باال را کاهش دهند. گاهی ممکن است 
کشش پذیری )حساسیت( مالیات در بین ثروتمندان افزایش 
یافته و دولت مجبور شود از بیم آن که مبادا آنها سرمایه خود 
را به کشورهایی با نرخ مالیات کمتر منتقل کنند، به کاهش 
نرخ مالیات بر درآمد آنها تن دهد. البته شواهدی دال بر اینکه 

افزایش داشته است  کشش پذیری مالیات در دهه های اخیر 
از  ثروتمندان  سهم  که  است  این  دوم  احتمال  ندارد.  وجود 
درآمد ملی کاهش یافته باشد؛ که این احتمال نیز بر اساس 
آمارهای موجود کاماًل مردود است. حالت سوم این است که 
جامعه به این نتیجه رسیده باشد که برای کمک به ثروتمندان 
نیز  توجیه  این  یابد؛  کاهش  آنها  درآمد  بر  مالیات  نرخ  باید 
می دهند  نشان  میدانی  بررسی های  زیرا  نیست  قابل قبول 
طرفدار  میالدی  دهه 1980  از  بیش  امروز  مردم  عموم  که 

سیاست های بازتوزیع درآمد هستند.
به  این میان شاید مهم ترین دلیل تمایل برخی دولت ها  در 
کاهش نرخ مالیات بر درآمد دهک های باال، تالش برای تقویت 
افزایش رشد اقتصادی باشد.  انگیزه سرمایه گذاری و متعاقباً 
درواقع این همان توجیهی است که دونالد ترامپ برای کاهش 

نرخ مالیات در آمریکا مطرح کرده است.
بااین وجود، صندوق بین المللی پول با تحلیل نرخ های مالیات 
در کشورهای OECD )شامل 35 کشور عموماً پیشرفته جهان( 
در فاصله سال های 1981 تا 2016 به این نتیجه رسیده است 
که هیچ رابطه معناداری بین افزایش تصاعدی نرخ مالیات و 
کاهش نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد. نتایج مطالعات صندوق 
بین المللی پول، به کشورهایی که قصد بازتوزیع درآمد و ثروت 
از  نگرانی  بدون  می توانند  که  می دهد  را  نوید  این  دارند  را 
احتمال کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی، اقدام به افزایش 

نرخ مالیات بر درآمد دهک های باالتر کنند.
مذاق  به  کاماًل  پول  بین المللی  صندوق  اظهارنظر  این 
هستند،  سوسیالیستی  گرایشات  دارای  که  سیاستمدارانی 
خوش آمده است؛ اما باید توجه داشت که افزایش مالیات بر 
درآمد دهک های باال در برخی شرایط بهتر جواب می دهد. بر 
اساس محاسبات صندوق بین المللی پول، نرخ مالیات بهینه بر 
درآمد دهک های باال به منظور حداکثر کردن درآمد مالیاتی 
بر  مالیات  نرخ  باالترین  هم اکنون  است.  درصد   44 دولت، 
درآمد در انگلستان 45 درصد است و بنابراین استدالل های 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، مبنی بر ضرورت 

افزایش نرخ مالیات بر درآمد دهک های باال و رساندن آن به 
50 درصد، حداقل از نظر صندوق بین المللی پول قابل توجیه 
نیست. در مقابل انتقادات سناتور برنی ساندرز )رقیب هیالری 
تعیین  برای  دموکرات  حزب  داخلی  انتخابات  در  کلینتون 
نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا( از 
پایین بودن مالیات ثروتمندان در آمریکا کاماًل منطقی به نظر 
می رسد زیرا باالترین نرخ مالیات بر درآمد در آمریکا همچنان 

کمتر از 40 درصد است.
البته در این میان از یک نکته مهم نباید غافل شد و آن بحث 
مالیات بر درآمد شرکت ها است. شرکت های اغلب تمایل دارند 
کسب وکار خود را به کشورهایی که مالیات کمتری از شرکت ها 
می ستانند، منتقل کنند. بر همین اساس کشور ایرلند با وضع 
نرخ مالیات 12.5 درصدی بر درآمد شرکت ها تبدیل به یک 
بهشت مالیاتی شده و شرکت های متعددی را از سراسر دنیا 
جذب کرده است؛ در مقابل تعداد زیادی از شرکت های بزرگ 
آمریکایی ترجیح می دهند بخشی از فعالیت های خود را به 
سایر کشورها منتقل کنند تا مالیات کمتری بپردازند. در سه 
دهه اخیر نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در اغلب کشورها 

در حال کاهش بوده است به طوری که نرخ متوسط  دائماً 
مالیات بر درآمد شرکت ها در جهان از سال 1990 

تاکنون حدود 13 درصد کاهش نشان می دهد.
در چنین شرایطی بسیاری از ثروتمندان می توانند با 

اعمال تغییراتی در اظهارنامه مالیاتی خود )به این 
صورت که بیشتر درآمدها ذیل درآمدهای 
شرکت تحت مالکیت آنها گزارش شود( 

به نوعی از مزیت نرخ پایین مالیات بر 
کنند.  سوءاستفاده  شرکت ها  درآمد 
مالیات  نرخ  افزایش  ترتیب  بدین 

نگاه  پایین  و  باال  دهک های  درآمد  بر 
داشتن نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها 

به طور هم زمان، برای دولت های کاری بس 
دشوار و پیچیده خواهد بود.

پیچیده  دوگانگی  این  خصوص  در  پول  بین المللی  صندوق 
می گوید: »هماهنگی مالیاتی بین کشورها می تواند یک راهکار 
بالقوه برای حل این مشکل باشد اما رسیدن به این هماهنگی 
خود امری بس دشوار است«. حال آیا راه دیگری برای کاهش 
نابرابری اقتصادی از طریق نظام مالیاتی وجود دارد؟ گزینه 
وضع  می کند،  پیشنهاد  پول  بین المللی  که صندوق  دیگری 
نیز  ارث  بر  مالیات  وضع  است.  غیرمنقول  اموال  بر  مالیات 
یک راهکار دیگر است که البته انتخاب پرهزینه ای محسوب 
کشور  )هفت   G7 عضو  کشورهای  از  هیچ یک  و  می شود 
پیشرفته شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و 
آمریکا( نتوانسته اند از این محل درآمدی بیش از یک درصد 

تولید ناخالص داخلی خود کسب کنند.
سیاست  عرصه  در  ثروتمندان  که  زیادی  قدرت  به  توجه  با 
برای  بین المللی  به نظر می رسد که یک اجماع  بعید  دارند، 
کاهش نابرابری اقتصادی از طریق افزایش نرخ مالیات بر درآمد 
بین المللی  اجماع  این  ثروتمندان شکل گیرد. بدون حصول 
دولت های انگشت شماری حاضر خواهند شد ریسک افزایش 

یکجانبه نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان را بپذیرند.
درواقع ترس از خروج سرمایه از کشور به دلیل افزایش نرخ 
مالیات بر درآمد ثروتمندان باعث شده است که دولت ها تمایل 
و  باشند  نداشته  زمینه  این  در  پیشگام شدن  برای  چندانی 
به نوعی منتظر بمانند تا ابتدا سایر کشورها دست به افزایش 

نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان بزنند.
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فریال مستوفی
عضو اتاق بازرگانی 

رفتار ترامپ قابل پیش بینی نیست. یک نمونه از 
رفتارهای غیرقابل پیش بینی او خروج از معاهده 
زیست محیطی پاریس است. امروز جهان درگیر 
از  بیش  مردم  است.  زیست محیطی  مسائل 
روی  طبیعی  داشته های  حفظ  به  همیشه 
برای حفظ محیط زیست  و سیاست ها  آوردند 
کشورهایی  ازجمله  چین  است.  شکل گرفته 
سطح  به  اقتصادی  رشد  فرایند  در  که  بود 
قابل توجهی از آلودگی های زیست محیطی رسید 
و امروز تمام تالش چین بر توسعه استفاده از 
انرژی های نو ازجمله انرژی خورشیدی است اما 
با تأکید ترامپ بر استفاده از زغال سنگ، این 
کشور در مسیر بازگشت به قرن نوزدهم است.  

صحبت های ترامپ در مورد ایران هم با واکنش 
منفی دیگر کشورها رو به رو شد. روسیه چین 
موضع گیری  ترامپ  علیه  اروپا  اتحادیه  و 
ترامپ  کابینه  در  افراد  بعضی  و حتی  کردند 
در  دانستند.  نادرست  را  او  صحبت های 
ترامپ  علیه  اجماعی  جهان  در  حاضر  حال 
شکل گرفته است. به جز چند کشور که همیشه 
ایران هستند، هیچ کشور دیگری در  مخالف 
دنیا موضع گیری رئیس جمهور آمریکا را تائید 
ایران  امیدوارم  بود.  ایران  نفع  به  این  و  نکرد 
بتواند از این اجماع بین المللی به نفع اقتصاد 
نگران کننده  نکته  تنها  کند.  استفاده  کشور 
عالقه مندی  بانک هاست.  مسئله  دراین بین 
برای همکاری با ایران در تمام شرکت ها وجود 
دارد اما متأسفانه بیشتر بانک های بزرگ دنیا 
به  می کنند   معامله  باال  سطح  در  آمریکا  با 
مکث  موجب  موضع گیری  این  دلیل  همین 
آن ها در ارتباط با بانک های ایرانی خواهد شد. 
باید صبر کرد و دید کنگره درباره برجام چه 
تصمیمی می گیرد. فکر نمی کنم کنگره موضع 
ترامپ را تائید کند چراکه با خروج آمریکا از 
برجام، اعتماد عمومی در جهان نسبت به این 

کشور خدشه دار خواهد شد.
گذشته از موضع گیری های ترامپ و نگرانی از 
عدم همکاری بانک های بزرگ دنیا، مشکالت 
سرمایه  جذب  که  داریم  داخل  در  دیگری 
خارجی را با مشکل مواجه کرده است. بارها به 
مسائل مثل ارز، امنیت سرمایه گذاری و اصالح 
سود  باوجود  کردیم.  اشاره  کسب وکار  محیط 
سپرده شده  سرمایه های  به  بانک ها  که  باالیی 
پولش  است  حاضر  کسی  چه  می پردازند، 
رفتن  دست  از  خطر  با  که  کسب وکار  در  را 
سرمایه و دردسرهای خاص خود همراه است، 
در  سالم  کسب وکار  یک  کند.  سرمایه گذاری 
بهترین شرایط می تواند به 15 درصد سود برسد 
درحالی که بانک ها درگذشته بیش  از 20 درصد 
سود می پرداختند و به تازگی اعالم شده که باید 
بدهند.  سپرده  صاحبان  به  سود  درصد   15
سرمایه  برای جذب  زیادی  ظرفیت های  ایران 
خارجی دارد. در تمام دنیا روی ایران حساب باز 
می کنند. در اول هفته در کنفرانسی در زوریخ 
شرکت کردم و بیشتر شرکت های خارجی به 
کار در ایران عالقه نشان دادند اما مشکل اساسی 
حضور آن ها مسئله امنیت سرمایه گذاری است 

که در شرایط فعلی آن را ایجاد نکرده ایم

 ترامپ دنیا را به نفع ایران 
نماگرهای مالی بانک ها هنوز مستحکم نشده اند متحد کرد

وضعیت رقابت پذیری ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی منتشر شد

بخش مالی اقتصاد جهانی همچنان آسیب پذیر است

صندوق بین المللی پول بررسی کرد

اثرات نابرابری اقتصادی در رشد پوپولیسم 

ترقی اقتصادی: با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز تحریم های ائتالف چهارجانبه 
عربی علیه قطر، شواهد نشان می دهند که این تحریم ها تنها به زیان قطری ها 
تمام نشده اند بلکه برخی کشورها دیگر منطقه ازجمله خود تحریم کنندگان نیز 
از تحریم ها آسیب دیده اند. در طول این دوره کوتاه اما بسیار دشوار، قطری ها 
توانسته اند به نوعی با تحریم ها کنار بیایند و با صرف هزینه ای گزاف تا حد امکان 
این مدت حدود 39 میلیارد دالر  آنها بکاهند. دولت قطر در  اقتصادی  آثار  از 
تزریق کرده  این کشور  اقتصاد  به  را  میلیارد دالری خود  ارزی 340  از ذخایر 
است تا از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.در سال گذشته 
میالدی حدود نیمی از گردشگران واردشده به قطر را شهروندان سایر کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس تشکیل می دادند، اما پس از آغاز تحریم ها آمار ورود 
گردشگران این کشورها به قطر بیش از 70 درصد کاهش یافته است. ضریب 
اشغال هتل های قطر در تابستان امسال به حدود 50 درصد رسید که در قیاس 
با آمار 60 درصدی تابستان 2016 افت محسوسی نشان می دهد. اوضاع تجارت 
خارجی قطر نیز در ماههای اخیر دست کمی از اوضاع بخش گردشگری آن نداشته 
است.البته تحریم های ائتالف چهارجانبه عربی علیه قطر تنها به زیان قطری ها تمام 
نشده است بلکه برخی کشورها دیگر منطقه ازجمله خود تحریم کنندگان نیز از 
این تحریم ها آسیب دیده اند. اثرات جانبی این تحریم ها اقتصاد کشور امارات و 
مشخصاً دوبی –که قطب تجارت و خدمات منطقه محسوب می شود- را بیش از 
سایرین دچار مشکل کرده است. شرکت های قطری فعال در بازار امارات همواره 
در کسب وکار خود با شرکت های محلی شریک می شدند و اکنون بسیاری از این 
شرکت های محلی درد تحریم قطر را با تمام وجود احساس می کنند؛ برخی از این 
شرکت ها پس از لغو قراردادهایشان با شرکت های قطری مجبور به تعدیل نیرو 
شده اند. از طرفی بازار امالک و مستغالت دوبی نیز از ترکش های تحریم قطر در 
امان نمانده است چراکه قطری ها تنها در سال 2016 حدود 500 میلیون دالر 
در این بازار سرمایه گذاری کرده بودند و اکنون جای خالی سرمایه گذاران قطری 

به شدت در دوبی احساس می شود.شهرک بندری جبل علی که در جنوب غربی 
شهر دوبی و برج های سر به فلک کشیده آن واقع شده است، بزرگترین بندرگاه 
منطقه به شمار می رود. بیش از یک سوم محموله های کانتینری منطقه خلیج 
از  نیز پیش  بارگیری می شوند و قطری ها  فارس، در بندر جبل علی تخلیه و 
تحریم، حدود 85 درصد از محموله های دریایی خود را از طریق این بندر مهم 
وارد می کردند. دولت قطر در ماه گذشته میالدی بندر َحَمد را در منطقه ام صالل 
افتتاح کرد؛ بندری که از سال 2010 تاکنون حدود 7.4 میلیارد دالر برای تکمیل 
آن هزینه شده است و اکنون کشتی های بزرگ می توانند به راحتی بنادر امارات 
را دور زده و در این بندر جدید پهلو بگیرند. از طرف دیگر عربستان نیز در حال 
ساخت یک بندر مدرن در نزدیکی شهر بندری جده در ساحل دریای سرخ است 
که با اتمام مراحل ساخت آن، از رونق بندر جبل علی کاسته خواهد شد.تداوم 
تحریم قطر احتماالً باعث خواهد شد که بنادر امارات با سرعت بیشتری به سمت 
رکود پیشروی کنند. اخیراً هلدینگ دریانوردی قطر که کشتیرانی این کشور را در 
اختیار دارد تصمیم گرفته است که هاب منطقه ای خود را از امارات به عمان –که با 
تحریم کنندگان قطر همراه نشده است- منتقل کند. حجم تجارت عمان و قطر در 
تابستان امسال بیش از 2000 درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته 
و ترافیک دریایی بندر صالله عمان نیز 29 درصد افزایش یافته است.از طرف دیگر 
تحریم قطر به تضعیف شورای همکاری خلیج فارس -که شش کشور عربی منطقه 
ازجمله قطر، عربستان و امارات در آن عضویت دارند- نیز منجر شده است. اگرچه 
شورای همکاری خلیج فارس هرگز نتوانسته بود در قامت یک اتحادیه سیاسی 
تأثیرگذار ظاهر شود اما دست کم امکان حمل ونقل آزادانه مسافران و کاالها بین 
کشورهای عضو فراهم آورده بود؛ مزیت پیش پاافتاده ای که پس از تحریم قطر دیگر 
از بین رفته است. در مقابل، تحریم قطر برای بزرگترین رقیب شورای همکاری 
خلیج فارس در منطقه بسیار سودمند بوده است. ارزش صادرات ایران به قطر در 
تابستان امسال بیش از 60 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش نشان 
می دهد؛ از طرفی شرکت هواپیمایی قطر )Qatar Airways( پس از بسته شدن 
فضای هوایی عربستان به روی هواپیماهای خود، شدیداً به کریدورهای هوایی 
ایران وابسته شده است و برای عبور هواپیماهای خود از فراز ایران مبالغ هنگفتی 

به دولت ایران پرداخت می کند.

پنج ماه از تحریم قطر گذشت
پیامدهای تحریم قطر برای کشورهای منطقه

پادشاهی عربستان به روی کسب و کار ها باز است. این پیام از ریاض 
پایتخت عربستان به گوش می رسد، جایی که برخی از رهبران کسب و 
کارهای برتر جهان در این هفته دور هم جمع می شوند.  عربستان در 
اقتصادی  بازسازی  برای  بزرگ سرمایه گذاری  برگزاری کنفرانس  حال 
این  سایت  وب  در  که  است.آنطور  نفت  به  وابستگی  کاهش  و  پرتکاپو 
کنفرانس نوشته شده است، استوارت گالیور، رییس HSBC ، کریستین 
الگارد، رییس صندوق بین المللی پول و ماسایوشی سان، رییس سافت 
که  اصالحات  کرد.طرح  خواهند  شرکت  کنفرانس  این  در  ژاپن  بانک 
توسط پادشاهی جوان این کشور رهبری می شود شامل افزایش سرمایه 
گذاری خارجی و فروش سهام شرکت نفتی غول پیکر کشورش است.با 
یک سال و نیم تالش مقامات در برخی از قسمت های طرح، پیشرفت 
هایی حاصل شده است –که معروف به چشم انداز 2030 است-و آنها 

همچنان روی تغییرات کار می کنند.
و  شد  اعالم  جدید  های  مالیات  داد،  کاهش  را  ها  یارانه  برخی  دولت 
ممنوعیت بحث برانگیز رانندگی زنان لغو شد.سقوط قیمت جهانی نفت 
در سال 2014 و 2015، چالش های عمده ای پیشروی بودجه عربستان 
در  و  دالر  میلیارد   100 گذشته  سال  بودجه  کسری  این  کرد.  ایجاد 
رود  می  انتظار  است.حاال  شده  گزارش  دالر  میلیارد   71  ،2015 سال 
که محمدبن سلمان، مردی که برای مدرنیزه کردن پادشاهی محافظه 
شنبه  سه  روز  در  نظیری  کم  سخنرانی  دهد،  می  انجام  اقداماتی  کار 

داشته باشد.
برخی از اهداف در حال لرزش است

عربستان سعودی از چندین هدف عقب مانده است. در ماه آپریل، دولت 
حقوق و مزایای برای وزیران و دیگر کارگران دولتی را کاهش داد. این 
سال  تا  را  دولتی  نهادهای  ویژه  اهداف  برای  گسترده  استراتژی  اقدام 

2020 را تعیین می کند.دولت عربستان جزییاتی در باره تغییرت ارائه 
از طرح های مهم طرح  اهداف جدید نیست. یکی  از  اما صحبتی  داد، 
عربستان برای عرضه اولیه عمومی )IPO(، آرامکو، بزرگترین شرکت نفت 
عربستان است که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. مقامات 
عربستان سعودی انتظار دارند که آرامکو در اولین عرضه عمومی حدود 
2 تریلیون دالر ارزش گذاری شود. اگر بازار تنها موفق به فروش 5 درصد 
آن شود، رقمی حدود 100 میلیارد دالر می شود که چهار برابر بیشتر 
از اولین عرضه عمومی علی بابا در سال 2014 است و بزرگترین عرضه 
به  این مسیر  از  تا کنون خواهد شد.پولی که دولت قصد دارد  عمومی 
برای اصالح  برنامه های گسترده خود  بودجه  تامین  دست آورد صرف 
اقتصاد ملی می شود که شامل اقداماتی نظیر افزایش نقش زنان و توسعه 

و سرگرمی است. 
عربستان سعود در صدد است تا نقش مشارکت اقتصادی زنان را تا سال 
2030 از 22 درصد به 30 درصد برساند. در حال حاضر هم نمونه های 
از پیشرفت در این زمینه وجود دارد که شامل سه شغل برتر امور مالی 
از جمله رییس بورس اوراق بهادار است که توسط زنان برعهده گرفته 
شده است. اما با این حال نرخ 33 درصدی بیکاری زنان بسیار باالتر از 

نرخ بیکاری 13 درصد کشوری است.
انتقال دردناک

المللی  فشار برای تغییرات عمده در اقتصاد سخت است. صندوق بین 
پول تخمین زده است که رشد اقتصادی عربستان در سال جاری نزدیک 
به صفر خواهد بود. همچنین این سازمان هشدار داده است که دولت 
بیاید.مونیکا  کنار  کلیدی  اصالحات  با  تا  کند  صبر  حد  از  بیش  نباید 
مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی می گوید: بدون حمایت از 

رشد در آینده، پیشرفت دشوار است.
مقامات سعودی اصرار دارند که کشورشان برای چالش آماده است. خالد 
الفالح، وزیر انرژی عربستان به سی ان ان مانی گفت: بدون درد، هیچ 
سودی وجود نخواهد داشت. جمعیت عربستان برای این انتقال بزرگ و 

طوالنی آماده هستند.

برای بازسازی اقتصاد
دست عربستان به سمت خارجی ها دراز شد  

ترقـي اقتصادي : مجمـع جهانی اقتصـاد، جدیدترین گـزارش رقابت پذیری جهانی 
را منتشـر کـرده اسـت. در گـزارش رقابت پذیری جهانی که هر سـاله انجام می شـود 

رتبـه ایـران در 12 رکـن رقابت پذیری مورد سـنجش قـرار می گیرد. 
آنچـه در مـورد وضعیت رقابت پذیـری کشـورها در مقیاس جهانی به خوبی مشـاهده 
می شـود ایـن اسـت کـه پـس از گذشـت ده سـال از بحـران مالـی جهانـی، بخـش 
مالـی اقتصـاد جهانـی همچنـان آسـیب پذیر اسـت. نماگرهـای مربوط به اسـتحکام 
مالـی بانک هـا هنوز بـه وضعیت پیش از بحـران بازنگشـته اند. از طرفی، هشـدارهای 
جدیـدی پیـش روی اقتصـاد جهـان قـرار گرفتـه اسـت. در گـزارش رقابت پذیـری 
جهانـی 2018-2017، تعـداد بیشـتری از کشـورها توانسـته اند در بخـش نـوآوری 
پیشـرفت کنند، اما برای گسـترش منافع حاصل از این پیشـرفت اقدامات بیشـتری 
الزم اسـت. کشـورهایی ماننـد چیـن، هنـد و اندونزی همپـای اقتصادهای پیشـرفته 
بـه مراکـز نـوآوری دنیـا تبدیل شـده اند و بایـد با گسـترش فناوری های نو در سـطح 
بنـگاه، از منافـع اقتصـادی و اجتماعـی ایـن پیشـرفت به سـود جامعه خود اسـتفاده 
نماینـد. ضـرورت دیگر، حصول منافع مشـترک میان انعطاف پذیری بـازار نیروی کار 
از یک سـو و حمایـت از کارگـر از سـوی دیگر اسـت. در گزارش رقابت پذیری امسـال 
اقتصادهـای نوظهـور و اقتصادهـای توسـعه یافته در بحث انعطاف پذیری بـازار نیروی 

کار شـاهد همگرایـی بوده اند.

در ایـن گـزارش کـه بـا حضـور 137 کشـور انجام شـده اسـت، ایـران با کسـب رتبه 

69 و امتیـاز 27.4، بـا 7 پلـه صعـود نسـبت بـه سـال گذشـته از بهبـود وضعیـت 
رقابت پذیـری خبـر می دهـد. کشـور سـال گذشـته بـا کسـب امتیـاز 12.4 رتبه 76 
را از میـان 138 کشـور بـه خـود اختصـاص داده بـود. شـایان ذکـر اسـت کـه ایران 
در گـزارش رقابت پذیـری سـال جـاری امتیـاز بهتـری را نسـبت بـه سـال های پیش 
کسـب کـرده اسـت. کشـور در 8 سـال تجربه حضـور در این گزارش توانسـته اسـت 
بـا بهبـود امتیـاز رقابت پذیـری، برای بـار دوم رتبـه 69 را که در سـال 2010-2011 
در نخسـتین حضـور خـود در ایـن گـزارش کسـب کرده بـود، بـار دیگـر در کارنامه 

باشد. داشـته 
ده کشـور برتـر گـزارش رقابت پذیـری امسـال عبارتنـد از: سـوئیس )رتبـه 1- بـرای 
نهمیـن سـال متوالـی(، آمریکا )رتبه 2(، سـنگاپور )رتبـه 3(، هلند )رتبـه 4(، آلمان 
)رتبـه 5(، هنگ کنـگ )رتبـه 6(، سـوئد )رتبـه 7(، بریتانیـا )رتبه 8(، ژاپـن )رتبه 9( 
و فنالنـد )رتبـه 10(. ایـن در حالـی اسـت کـه هائیتـی )128(، برونـدی، سـیرالئون 
لسـوتو، مـاالوی، موریتانی، لیبریا، چـاد، موزامبیک و یمن )رتبـه 137( به ترتیب در 

ده رتبـه آخـر جدول نشسـته اند.
ایـران بـا بهبـود امتیـاز خـود در اکثـر ارکان دوازده گانـه رقابت پذیـری، رتبه های زیر 
را از آن خـود کـرده اسـت: نهادهـا )85(، زیرسـاخت ها )57(، محیـط اقتصـاد کالن 
)44(، بهداشـت و آمـوزش ابتدایـی )50(، آمـوزش عالـی )51(، کارایـی بـازار کاال 
)100(، کارایـی بـازار نیـروی کار )130(، سـطح توسـعه بـازار مالـی )128(، آمادگی 
در حـوزه فنـاوری )91(، انـدازه بـازار )19(، پیشـرفته بـودن بنگاه های تجـاری )97( 

و نـوآوری )66(.
ایـران در میـان کشـورهای هم منطقـه خـود پـس از رژیـم اشـغالگر قدس )رتبـه 16( 
امـارات متحـده عربـی )رتبـه 17(، قطـر )رتبـه 25(، عربسـتان سـعودی )رتبـه 30( 
آذربایجـان )رتبـه 35(، بحریـن )رتبـه 44(، کویـت )رتبـه 52(، ترکیـه )رتبـه 53( 
قزاقسـتان )رتبـه 57(، عمـان )رتبـه 62(، اردن )رتبه 65(، گرجسـتان )رتبـه 67( قرار 
گرفتـه اسـت. درعین حال، کشـورهای ارمنسـتان )رتبـه 73(، تاجیکسـتان )رتبه 79( 
مصـر )رتبـه 100(، جمهوری قرقیزسـتان )رتبـه 102(، لبنان )رتبه 105(، پاکسـتان 
)رتبـه 115( و یمـن )رتبـه 137( به عنـوان آخریـن کشـور جـدول رقابت پذیـری 
سـایر کشـورهای منطقـه را تشـکیل می دهنـد کـه بعـد از ایـران رتبه بندی شـده اند. 
بـا اینکـه رتبـه تعـدادی از کشـورهای منطقـه از جملـه امـارات متحده عربـی، قطر و 
عربسـتان سعودی، کویت، قزاقسـتان، اردن، گرجستان، تاجیکستان و لبنان از تضعیف 
رقابت پذیـری آنهـا نسـبت بـه سـال گذشـته خبر می دهـد، جمهـوری اسـالمی ایران 

شـاهد بهبـود عملکـرد رقابت پذیـری خـود در گـزارش سـال جاری اسـت.

ایـن بهبـود را می تـوان تـا حـدی متأثـر از فضای پـس از برجـام و امیـدواری فعاالن 
اقتصـادی کشـور بـه افزایش تعامـالت تجاری بـا دنیا دانسـت. در گزارش تهیه شـده 
وضعیـت ایـران در تمـام ارکان دوازده گانـه رقابت پذیـری در قیـاس با عملکرد سـال 
گذشـته بررسـی شـده اسـت که امید مـی رود مطالعه آن در شـناخت نقـاط ضعف و 

قـوت اقتصاد کشـور مؤثر واقع شـود.

جدول 1- سابقه حضور و رتبه های ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی

نمودار 1- ده کشور برتر گزارش رقابت پذیری جهانی 2017-2018

نمودار 2- رتبه بندی کشورهای منطقه در گزارش رقابت پذیری جهانی 2017-2018



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۵ - نیمه اول آبان 1396

فرهنگ
ادب 11

و

ــه  ــان، چال ــه عودالج ــار محل ــار چه ــده از روزگار قاج ــا مان ــای بج ــه ه در نقش
میــدان، بــازار و ســنگلج از محلــه هــای ثروتمنــدان در تهــران قدیــم قیــد شــده 
ــه  ــدند و وج ــه ش ــه اضاف ــار محل ــه آن چه ــت ب ــای ارک و دول ــه ه ــت. محل اس
تمایــز ایــن دو محلــه جدیــد، آن بــود کــه اربابــان قــدرت و زورمــداران روزگار در 
ــد و هرگــز تراکــم  ــاغ هــای وســیع زندگــی مــی کردن ایــن دو محلــه در میــان ب
جمعیــت محلــه هایــی چــون ســنگلج، چالــه میــدان و بــازار را نداشــتند. در ایــن 
محلــه هــا، از کوچــه هــای تنــگ، باریــک و دراز خبــری نبــود و ســکنی گزینــی 
افــراد سرشناســی همچــون میــرزا یوســف مســتوفی الممالــک و تصــرف اراضــی 
ــاد  ــون بهجــت آب ــی چ ــه های ــران آن روزگار محل ــمالی ته ــیع در قســمت ش وس
یوســف آبــاد و حســن آبــاد شــکل گرفتند.گفتــه مــی شــود کــه رضاشــاه درایــن 
محلــه بــزرگ شــده بــود و اصــرار داشــت کــه بــرای از بیــن بــردن ســوابق خــود 
محــل را تخریــب کنــد. ســابقه تاریخــی ســنگلج بــه ســال1250 ه. ق، اســت کــه 
ــر عهــده محمــد  ــرای اســتفاده منطقــه مســکونی طراحــی شــد و ســاخت آن ب ب
تقــی خــان بــوده است.ســنگلج در روزگار گذشــته، دارای یــک یــا چنــد کدخــدا 
بــود، مثــل: حــاج میــرزا زکیخــان . اشــخاص صاحــب نــام دیگــر ماننــد آیــت اهلل 
ســید محمــد طباطبایــی و آیــت اهلل ســید عبــداهلل بهبهانــی را، کــه از روحانیــان 
صــدر مشــروطیت و طــراز اول دارالخالفــه ناصــری بــوددر ایــن محلــه زندگــی مــی 
کردنــد. دو گــذر معــروف ایــن محلــه گــذر تقــی خــان و گــذر شــریف الدولــه بــود 
کــه بــه درخونــگاه منتهــی مــی شــد. چندیــن حمــام بــزرگ بــا خزینــه هــا و چــال 

حوضهــای عظیــم در ســنگلج وجــود داشــت.
ــان  ــه زار، فردوســی، ســعدی، اکبات ــای الل ــان ه ــت حــد فاصــل خیاب ــه دول محل
ایــران، 17 شــهریور، بهارســتان و دروازه شــمیران را در بــر مــی گرفــت. محلــه ای 
ــه آن  ــه ب ــردم همیش ــد و م ــه ش ــران اضاف ــه ته ــالت ب ــه مح ــر از بقی ــه دیرت ک
ــا  ــه ت ــد. البت ــی کردن ــگاه م ــار ن ــی اعتب ــیه ای و ب ــه حاش ــک محل ــم ی ــه چش ب
ــه  ــل ب ــت و تبدی ــق گرف ــه زار رون ــاه الل ــن ش ــان ناصرالدی ــه در زم ــی ک وقت
خیابــان فرهنــگ و هنــر تهــران شــد.در تهــران عهــد قاجــار پنــج میــدان توپخانــه 
ــق و مشــق ســاخته شــد. بعــد از آن 12 میــدان دیگــر در  بهارســتان، ارگ، پاقاپ
تهــران بنــا شــد.طراحان میــدان هــای جدیــد ابتــدا مهندســان چــک و فرانســه و 
ســپس آلمانــی و دانمارکــی بودنــد. بعدهــا 150 میــدان کوچــک و بــزرگ بــه مرور 
ــه ایــن مجموعــه اضافــه شــد. از 50 میــدان احــداث شــده در ســال های اخیــر  ب

ــن آنهــا هســتند. ــزرگ تری آفریقــا )آرژانتیــن( و بســیج، ب
وجه تسمیه نام قدیمی محالت شمال تهران

اقدســیه: نــام قبلــی اقدســیه )تــا قبــل از 1290( قمــری حصارمــال بــوده اســت. 
ناصرالدیــن شــاه زمیــن هــای آنجــا را بــه بــاغ تبدیــل و بــرای یکــی از همســران 
خــود بــه نــام امینــه اقــدس )اقــدس الدولــه( کاخــی ســاخت و بــه همیــن دلیــل 

ایــن منطقــه بــه اقدســیه معــروف شــد. 
ــدا  ــه پی ــیه ادام ــا اقدس ــرار دارد و ت ــاوران ق ــرق نی ــه در ش ــه: آجودانی آجودانی
می کنــد. آجودانیــه متعلــق بــه رضاخــان اقبــال الســلطنه وزیــر قورخانــه، 

ــت.  ــوده اس ــاه ب ــوص ش ــودان مخص ــدا آج ــود، او ابت ــاه ب ــن ش ناصرالدی
ــران  ــه کام ــق ب ــه متعل ــن منطق ــای ای ــن ه ــالک زمی ــته ام ــه: در گذش فرمانی
ــه عبدالحســین میــرزا  ــوده اســت و بعــد از مــرگ وی ب میــرزا، نایــب الســلطنه ب

ــه شــد.  ــا فروخت فرمانفرم
ــی از  ــر جماران ــید محمدباق ــه س ــق ب ــاران متعل ــای جم ــن ه ــاران: زمی جم
ــی  ــی از اهال ــت. برخ ــوده اس ــاه ب ــن ش ــان ناصرالدی ــروف در زم ــون مع روحانی
ــران  ــوده و مارگی ــراوان ب ــار ف ــم م ــه از قدی ــن محل ــای ای ــه در کوه ه ــد ک معتقدن
بــرای گرفتــن مــار بــه ایــن ده مــی آمدنــد و دلیــل نــام گــذاری ایــن منطقــه نیــز 
ــه معنــی ســنگ  ــد کــه جمروکمــر ب ــوده اســت و عــده ای هــم معتقدن همیــن ب
بــزرگ اســت و چــون از ایــن مــکان ســنگ هــای بــزرگ بــه دســت مــی آمــده 

ــد. ــده ان ــدن جمــر نامی ــه دســت آم ــی محــل ب ــاران، یعن اســت، آن را جم
دزاشــیب: )در نزدیکــی تجریــش( روایــت شــده اســت کــه قلعــه بزرگــی در ایــن 
ــام »شــیب« وجــود داشــته اســت .احتمــاال دلیــل نامگــذاری ایــن  ــه ن منطقــه ب
محــل کشــف ســکه هــا و اشــیاء قیمتــی در ایــن محــل بــوده اســت. در گذشــته 

ایــن منطقــه ییــالق کارکنــان روســیه بــوده اســت.
ــت  ــخص نیس ــل مش ــن مح ــذاری ای ــی نامگ ــل اصل ــوز دلی ــه هن ــه: اگرچ  درک
ــن  ــرف کــه در ای ــرای حرکــت در ب ــه نوعــی کفــش ب ــرا مرتبــط ب ــا برخــی آن ام
منطقــه اســتفاده مــی شــده و بــه زبــان اصلــی »درگ« نامیــده مــی شــده اســت 

ــد.  دانســته ان
کامرانیــه: زمیــن هــای ایــن منطقــه ابتــدا بــه میــرزا ســعیدخان، وزیرامورخارجــه 
ــن  ــزرگ ناصرالدی ــران میرزاپســر ب ــق داشــت و ســپس کام ــاه تعل ــن ش ناصرالدی
شــاه، بــا خریــد زمیــن هــای حصــار بوعلــی، جمــاران و نیــاوران اهالــی منطقــه را 

مجبــور بــه تــرک زمیــن هــا کــرد و ســپس آن جــا را کامرانیــه نامیــد. 
قلهــک: کلمــه قلهــک از دو کلمــه »قلــه« و »ک« تشــکیل شــده اســت کــه قلعــه 
معــرب کلمــه کلــه، مخفــف کالت بــه معنــای قلعــه اســت. عقیــده اهالــی بــر ایــن 
اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت آبــادی قلهــک کــه ســه راه گــذرگاه هــای لشــگرک 

ونــک و شــمیران بــوده اســت، بــه آن )قله-هــک( گفتــه شــده اســت.
ــه  ــزش ب ــرح انگی ــوای ف ــل آب و ه ــه دلی ــه ب ــن منطق ــزاد: ای  فرح

ــت. ــده اس ــروف ش ــام مع ــن ن همی

محله های اعیان نشین  تهران قدیم 

ــاق  ــرای احق ــیاری را ب ــوق بس ــه حق ــعه یافت ــع توس ــد جوام ــر چن ه
ــض داشــته و در برخــی از کشــورها  ــان تفوی ــه زن ــرد ب ــری زن و م براب
حتــی زنــان توانســته انــد پســت هــای طــراز اول سیاســی را از آن خــود 
ســازند، امــا اساســاً زنــان بــا مــردان دارای حقــوق برابــر نیســتند. حضــور 
ــای  ــان از ارتق ــور نش ــک کش ــی ی ــطح سیاس ــن س ــک زن در باالتری ی
ــا  ــان ب ــوق زن ــری حق ــک شــدن براب ــوق بشــر و نزدی ــوق زن و حق حق
مــردان دارد. امــا یــک معیــار و مــالک مطمئــن بــرای ســنجش برابــری 
ــع بشــری کــه تحــت ســلطه نگــرش  ــرد نیســت. جوام ــوق زن و م حق
مردســاالرانه قــرار دارنــد، نمــی خواهنــد و انــگار نمــی تواننــد بپذیرنــد 
زن و مــرد خــارج از موضــوع جنســیت هــر دو انســان هســتند و طبیعتــاً 

هیــچ کــدام دارای حــق و مزیــت برتــری بــر دیگــری نیســت.
تمامــی کتــاب هــا و نوشــته هایــی کــه در حمایــت از حقــوق زن تالیــف 
ــی  ــه زن در تمام ــت ک ــت اس ــن حقیق ــواه ای ــی گ ــه خوب ــود ب ــی ش م
جوامــع دارای حقــوق کمتــری نســبت بــه مــرد اســت و حتــی االمــکان 
ــخص  ــان را مش ــوق زن ــور حق ــدود و ثغ ــه ح ــتند ک ــردان هس ــن م ای
می کننــد و زن بــه عنــوان جنــس دوم شــناخته و معرفــی مــی شــود. اگر 
زنــان بــا مــردان دارای حقــوق برابــر بودنــد، حتــی در دموکراتیک تریــن 
جوامــع، دیگــر نیــازی نبــود تــا در حمایــت از حقــوق زنــان ایــن همــه 
ــود و  ــراد ش ــخنرانی ای ــه س ــن هم ــود و ای ــته ش ــه نوش ــاب و مقال کت
نیــازی نبــود تــا مــرام فمینیســم بــرای احقــاق و حمایــت از حقــوق زن 
بــه وجــود آیــد. هــر وقــت واژه حقــوق انســان بــدون تشــریح و تفســیر 
دربرگیرنــده حقــوق تمامــی انســان هــا یــا بــه عبارتــی مجمــوع دو 50 
ــا 50 درصــد افــراد جامعــه  ــود زن ی ــوان امیــدوار ب درصــد شــد مــی ت
ــان کــه  ــده اســت. آن زم ــل آم ــه حقــوق حقیقــی و واقعــی خــود نائ ب
فــارغ از هــر نــوع جنســیت حقــوق انســان هــا، حقــوق انســان هــا باشــد 
و بیــان واژه حقــوق بشــر ذهــن انســان را بــه ســمت جنســیت خــاص 
متبــادر نســازد آنــگاه انســان یــا بــه عبارتــی آنهایــی کــه تعلــق خاطــر 
ــرم و  ــد دلگ ــی توانن ــد م ــا دارن ــان ه ــوق انس ــه حق ــبت ب ــی نس حقیق
دلشــاد باشــند کــه انســان بــه مرحلــه باالتــری از تفکــر و کمــال دســت 
ــون و ارســطو در  ــای افالط ــب، فلســفه ه ــان مکات ــه اســت. در می یافت
عصــر باســتان و مارکسیســم در عصــر جدیــد بــه زن و جایــگاه حقوقــی 
و اجتماعــی آن پرداختــه و نگــرش ایــن مکاتــب بــه زن واقعــاً زن را بــه 
ــه نیمــی از  عنــوان جنــس دوم معرفــی مــی کنــد و تبعیــض نســبت ب
ــه مــی ســازد کــه  ــان نهادین ــخ آنچن جمعیــت انســان را در طــول تاری
ایــن تبعیــض بــه صــورت امــری مســلم و قدســی انگاشــته مــی شــود و 
تــا قــرون متاخــر ایــن تبعیــض و تقســیم 50 درصــد برتــر و 50 درصــد 

فروتــر بــه عنــوان موضوعــی حــل شــده بــه نظــر مــی آمــد. هــر چنــد 
طــی قــرون متاخــر فیلســوف هــای اومانیســت و فمینیســت علیــه ایــن 
نگــرش و ســنت نهادینــه شــده قیــام کردنــد و مکاتــب فلســفی نوینــی 
را بــه نــگارش درآوردنــد و نتیجــه ایــن تــالش هــا و مطالبــات حقــوق و 
وضعیــت نســبتاً مناســبی اســت کــه زنــان در جوامــع غربــی دارنــد، امــا 
نگــرش ایــن مکاتــب بــه زن آنچنــان در جــان تاریــخ و جوامــع بشــری 
نهادینــه شــده کــه زن بــه عنــوان 50 درصــد فروتــر شــناخته مــی شــود 
و بســیاری فرامــوش کــرده انــد ایــن یــک عــرف بســیار قدرتمنــد اســت 
ــوق 50 درصــد از  ــل شــده و حــق و حق ــون تبدی ــه ســنت و قان ــه ب ک

انســان هــا را نقــض مــی کنــد.
ــورت  ــه ص ــور ب ــاب جمه ــوص کت ــه خص ــود ب ــفه خ ــون در فلس افالط
مفصــل بــه زن و جایــگاه آن در جامعــه مــی پــردازد. هرچنــد زنــان در 
ایــن فلســفه مــی تواننــد ماننــد مــردان بــه نگهبانــی از شــهر پرداختــه 
و در رســته نگهبانــان کــه از طبقــات متشــخص اجتمــاع هســتند، قــرار 
گیرنــد امــا زن در فلســفه افالطــون بیشــتر بــه یــک گوســفند پرورشــی 
مــی مانــد کــه تحــت یــک نظــم خشــک بــرای مــردان و جوامــع بچــه 
مــی زایــد. افالطــون صریحــاً بــا نگــرش سوسیالیســت مآبانــه زن را در 
مجمــوع دارایــی هــای جامعــه قــرار مــی دهــد. ارســطو هــر چنــد کــم و 
بیــش از فلســفه افالطــون فاصلــه گرفــت و منتقــد آرای اســتاد خــود بود 
و دیدگاهــی متفــاوت بــا فلســفه افالطــون بــه زن داشــت، امــا ایشــان نیز 
تبعیضــات شــدیدی را نســبت بــه حقــوق زنــان اعمــال مــی دارد. زن در 
فلســفه ایشــان بــه جنــس دوم نیــز در برخــی مــوارد تنــزل مــی کنــد. 
ایشــان مــرد را برتــر و جنــس اول و در حالــت خوشــبینانه زن را جنــس 

دوم و فروتــر مــی دانــد.
ــود را  ــس از خ ــری پ ــع بش ــخ و جوام ــی تاری ــطو تمام ــون و ارس افالط
ــر  ــتقبال بهت ــا اس ــرق ب ــطو در ش ــا ارس ــد. ام ــرار دادن ــر ق ــت تاثی تح
ــی  ــه تمام ــم رفت ــا روی ه ــوف ه ــد. فیلس ــه ش ــری مواج ــدی ت و ج
ارســطویی بــوده و هســتند. مارکسیســم نیــز بــه زن بــه عنــوان دارایــی 
عمومــی مــی نگــرد و همیــن طــور کــه تمامــی دارایــی هــا را بــه صــورت 
ــای  ــی ه ــوع دارای ــز در مجم ــد، زن نی ــی خواه ــترک م ــی و مش عموم
ــترس  ــتراکی در دس ــورت اش ــه ص ــد ب ــرد و بای ــی گی ــرار م ــی ق عموم
ــواداران  ــا ه ــت ه ــان کمونیس ــدگاه در می ــن دی ــرد. ای ــرار گی ــه ق هم
ــکیل  ــوروی تش ــم در ش ــه مارکسیس ــس از آنک ــت و پ ــیاری داش بس
ــه را  ــن نظری ــد ای ــی کردن ــالش م ــب ت ــن مکت ــروان ای ــوک داد، پی بل
قانونــی و عملــی ســازند امــا ایــن نظریــه بــا مخالفــت اســتالین مواجــه 
شــد و بــرای همیشــه منســوخ شــد. در ایــن راســتا در جوامــع قائــم بــر 

درباره حقوق زن در جوامع مختلف سوالی بسیار اساسی در سطح جامعه جهانی میان تئوریسین ها 
وجود دارد که آیا اساساً زن و مرد می توانند دارای حقوق برابر بوده و در تمامی سطوح و ابعاد 

زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و غیره از یک سهم برخوردار باشند؟

جنس دوم

ســنت، زن دارای حداقــل حقــوق یــک انســان 
ــواه  ــی گ ــه خوب ــه ب ــوردی ک ــن م ــت. اولی اس
ــوع  ــت، موض ــه اس ــزل رتب ــن تن ــای ای و گوی
ــه  ــر ســنت ب ــم ب چندهمســری در جوامــع قائ
خصــوص کشــورهای عربــی اســت. بایــد توجــه 
ــن زن اســت  ــه دارای چندی ــردی ک داشــت م
و یــک زن کــه دارای چندیــن »هــوو« اســت، 
هــر کــدام در چــه جایگاهــی قــرار مــی گیرنــد 
ــک  ــن ی ــان ای ــوق می ــق و حق ــب ح و تناس
مــرد و چندیــن زن بــه چــه شــکل اســت، آیــا 
حقــوق ایــن جمــع انســانی )یــک مــرد و چنــد 
ــت؟  ــده اس ــیم ش ــر تقس ــورت براب ــه ص زن( ب
بــدون شــک در جــواب ایــن ســوال و ســواالتی 
ــه  ــن مجموع ــد گفــت در ای ــن دســت بای از ای
انســانی کــه خانــواده نامیــده مــی شــود 
حقــوق بــه صــورت مناســب و متناســب شــأن 
انســانی ادا نشــده و مــرد برخــوردار از حداکثــر 

ــت. ــوق اس ــل حق ــوق و زن دارای حداق حق
در عصــر باســتان و در دوره امپراتوری هــای 
جهانــی و در آن زمــان کــه جهــان میــان ایــران 
ــوری  ــون امپرات ــود، قان ــده ب ــیم ش و روم تقس
روم یــک مــرد عــادی و از طبقــات پاییــن 
اجتمــاع را موظــف مــی ســاخت تــا دارای 
ــک زن را  ــتر از ی ــد و بیش ــر باش ــک همس ی
قانــون بــه ایشــان اجــازه نمــی داد. در همــان 
ــوان  ــه عن ــزار« ب ــور، »س ــان کش ــر و هم عص
ــز  ــان نی ــی از جه ــم نیم ــور روم و حاک امپرات
قانونــاً حــق داشــت دارای یــک همســر باشــد و 
نــه بیشــتر و آنــگاه کــه ســزار، کشــور مصــر را 
بــه تصــرف خــود درآورد و ملکــه آن ســرزمین 
»کلوپاتــر« را بــه عنــوان زن دوم بــه همســری 
برگزیــد ازدواج مجــدد یکــی از عوامــل اصلــی 
زمینــه ســاز نابــودی ایشــان شــد. اما در شــرق 
ــط از  ــه فق ــی ن ــوران ایران ــاهان و امپرات پادش
ــد  ایــن حــق و حقــوق قانونــی برخــوردار بودن
کــه چنــد همســر، بلکــه مــی توانســتند چنــد 

ــد.  ــار کنن صــد همســر اختی
ــورت  ــه ص ــتان زن ب ــره عربس ــبه جزی در ش
ــی  ــون قربان ــال تاکن ــزاران س ــی ه ــنتی ط س
ــی  ــن قربان ــوده و ای ــرد ب ــوت م ــهوت و نخ ش
ــس.  ــوده و ب ــرد ب ــازوی م ــودن نتیجــه زور ب ب
ــت  ــوح در حال ــه وض ــه ب ــر ک ــواردی دیگ م
معرفــی  دوم  جنــس  را  زن  خوشــبینانه 
احــراز  بــرای  زنــان  حضــور  می ســازد 
در  اســت.  قضایــی  و  سیاســی  پســت های 
مــورد احــراز پســت سیاســی مــی تــوان 
را در  رتبــه جنــس دوم  و  بــود  خوشــبین 
برخــی از کشــورهای دنیــای شــرق بــه زن داد 
ــورد  ــن م ــن کشــورها ای ــا در بســیاری از ای ام
نیــز ماننــد دیگــر مــوارد و حتــی ســخت تــر، 
ــت  ــی از جمعی ــوان نیم ــه عن ــوق زن را ب حق
ــت  ــن دس ــی در ای ــد. وقت ــی تاب ــانی برنم انس
از کشــورها بــر ســر موضــوع رانندگــی زن 
ــود دارد  ــاجره وج ــره و مش ــه مذاک ــن هم ای
ــک زن در راس  ــت ی ــد پذیرف ــه خواهن چگون
قــدرت سیاســی یــا یکــی از پســت هــای 
ــه عنــوان  ــا ب ــرار گیــرد ی بلندمرتبــه کشــور ق
قاضــی بخواهــد قضــاوت کنــد. مــوارد دیگــری 
ــت از  ــن دس ــه در ای ــمرد ک ــوان برش را می ت
کشــورها بــا پشــتوانه نگــرش مردســاالر اقــدام 
بــه زیــر پــا گذاشــتن حقــوق زن می کننــد. در 
ــه در بیشــتر ایــن کشــورها  حالــت واقــع بینان
ــه زن نمــی  ــز ب ــه جنــس دوم را نی ــی رتب حت
ــا  ــود ی ــک موج ــم ی ــه چش ــه آن ب ــد و ب دهن
ابــزار مطبــخ و اتــاق خــواب مــی نگرنــد. 
ــوم  ــش از دوس ــون بی ــم اکن ــال ه ــر ح ــه ه ب
پذیرفتــه شــدگان دانشــگاه ها زن هســتند کــه 
اگــر بــه آنهــا اجــازه داده شــود و فرصــت مهیــا 
شــود و زمینــه از آنهــا گرفتــه نشــود در آینــده 
ــش  ــه دانشــگاه بی ــان ب ــای زن ــار ورودی ه آم
ــه  ــا ب ــف ت ــن وص ــا ای ــود. ب ــد ب ــن خواه از ای
کــی بایــد بــه شــعور زنــان شــک کــرد. قیصــر 

ــت. ــاد نوش ــای اقتص ــی در دنی کلل

يک فنجان 
چاي در 

طهران قديم

ــه  را فرامــوش   ــان  مــي روي ؟ تازیان ــه  ســراغ  زن ب
ــان ،  ــارة  زن ــه  درب ــن  کالم  نیچ ــن ! معروفتری مک
و اصــوالً معروفتریــن  کالم  او را، ایــن  گفتــه  
ــفي   ــي  فلس ــه  کالم ــه  ن ــه اي  ک ــد، گفت مي دانن
اســت  و نــه  دربردارنــدة  حقیقتــي  روانشــناختي . 
ــارة   ــن  کالم  او   درب ــن  و زیباتری ــا عمیق تری ام
زنــان  ، آنجــا کــه  در آغــاز فراســوي  نیــک  و بــد 
ــت  زن  باشــدچه ؟« آنچــه   مي پرســد:»اگر حقیق

نیچــه  دربــارة  زنــان  مي گویــد ربطــي  بــه  فلســفه  
نــدارد .جــای تاســف اســت کــه در هــزاره ســوم 
ــض  ــیتی و تبعی ــای  جنس ــگاه ه ــی از ن رد پای
آمیــز  نیچــه ای  در بــاره زنــان هنوز وجــود دارد  
.بــا همــۀ  ایــن  احــوال  کالم  نیچــه  دربــارة  زنــان  

در برخــي  مــوارد شــنیدني  اســت :
در انســان  بایــد چیــزي  خشــن  و زمخــت  
ــه اي   ــه  گون ــي  ب ــه  آدم ــود:  وگرن ــت  ش یاف
مضحــک  از شــدت  تضادهایــش  بــا حقایــق  ســاده ، 

ــت   ــن  حقیق ــا ای ــه  ب ــراي  نمون ــد. ب ــود مي ش ناب
ــه  زنــي  نیــاز دارد  کــه  یــک  مــرد، گاه  و بــي گاه  ب
همــان  گونــه  کــه  گاه  و بــي گاه  بــه  غذایــي  درســت  
و حســابي . )ارادة  معطــوف  بــه  قــدرت  کتــاب  

ســوم ص 230(
ــس  توانگــر و بي نظــم  و  ــان  ب ــة  آدمی هم
تربیــت :  بــا نفــوذ زنــي  کــه  دوســتش  مي دارنــد، 
ــاس  زن   ــا تم ــازه  ب ــد. ت ــي  مي یابن ــي  اخالق منش
اســت  کــه  بســیاري  بــزرگان  در شــاهراه  خویــش  
قــرار مي گیرنــد. آنــان  تصویــر خــود را در آینــه اي  
ــوف   ــد. )ارادة  معط ــاده  مي بینن ــا و س ــت  نم درش

بــه  قــدرت  کتــاب  چهــارم ص 236(
آدمــي  را تــوان  آن  نیســت: کــه  دربــارة  زنان  
بــه  انــدازة  کافــي  واال بیندیشــد. امــا ایــن  ســبب  
ــتي   ــه  نادرس ــان  ب ــارة  ایش ــه  درب ــود ک آن  نمي ش
ــه  قــدرت  کتــاب   اندیشــه  کنــد. )ارادة  معطــوف  ب

ــارم ص 237( چه
آدمــي  بایــد: در ژرف تریــن  شــکل  دریابــد کــه  
زن  چــه  تســالیي  اســت . )ارادة  معطــوف  بــه  قدرت  

کتــاب  چهــارم ص 239(
ــه اي   ــل ، گون ــرد کام ــه  م ــبت  ب ــل:  نس زن  کام
ــر. )ارادة   ــه  مراتــب  نادرت ــر اســت  و چیــزي  ب واالت

ــارم ص 378( ــاب  چه ــدرت  کت ــه  ق ــوف  ب معط
دســتاوردي  از مادر:هــر کــس  از طریــق  مــادر 
تصویــر زنــي  را در خــود دارد. ایــن  تصویــر معیــن  
ــا  ــذارد ی ــان  ارج  گ ــر زن ــالً ب ــه  او اص ــازد ک مي س
آنــان  را خــوار شــمارد یــا در برابــر ایشــان  یکســره  
بي اعتنــا باشــد. )ارادة  معطــوف  بــه  قــدرت  کتــاب  

ــارم ص 384( چه
ــه  دوســتان   ــه  آســاني  ب ــادر: مــادران  ب ــک م ی
پسرانشــان ، رشــک  مي ورزنــد. یــک  مــادر معمــوالً 
بیشــتر خــود را در وجود پســرش  دوســت  مي دارد 
ــدرت   ــه  ق ــوف  ب ــر را. )ارادة  معط ــخص  پس ــا ش ت

ــارم ص 387( ــاب  چه کت

نیکــي  مادرانــه : برخــي  مــادران  بــه  فرزندانــي  
ــي   ــه  فرزندان ــي  ب ــریف  و برخ ــت  و ش ــک  بخ نی
ــان  در  ــه  نیکــي  آن ــد، وگرن تیــره  بخــت  نیــاز دارن
مقــام  مــادر پدیــدار نمي شــود. )ارادة  معطــوف  بــه  

ــارم ص 388( ــاب  چه ــدرت  کت ق
انــواع آه:  عــده اي  از مــردان  از اینکــه  زن شــان  را 
از چنگشــان  ربوده انــد آه  کشــیده اند،  امــا بیشــتر 
آنــان  از اینکــه  هیــچ  کســي  نمي خواســت  زن شــان  
ــه  قــدرت   را از چنگشــان  ربایــد. )ارادة  معطــوف  ب

کتــاب  چهــارم ص 389(
ــک    ــق: ازدواجــی کــه  در آن  هــر ی ازدواج موف
ــه   ــري  ب ــاري  دیگ ــه  ی ــد ب از همســران  مي خواهن
هدفــي  برســد، خــوب  دوام  مــي آورد، بــراي  نمونــه  
اگــر زن  بخواهــد بــه  کمــک  مــرد، مشــهور و مــرد 
بــه  کمــک  زن  محبــوب  شــود. )ارادة  معطــوف  بــه  

قــدرت  کتــاب  چهــارم ص 401(
هرگــز: نمــی گــذارم  کــه   دربــارة  زن  و مــرد از 

حقــوق  برابــر در عشــق  ســخن  گفتــه  شــود.
زنــان  مي گوینــد  احمــق کیســت؟:  و  ابلــه   
ــان  ــد »زن ــردان  مي گوین ــد« و م ــردان احمقن »م

ــو «.  ترس
ــت.  ــس زن نیس ــد پ ــق باش ــی: احم ــر زن اگ
ــی را فریفتــۀ  خــود ســازي ؟وانمود  مي خواهــي  زن
کــن  کــه  در برابــرش  دســت  و پــاي  خــود را 
ــه  قــدرت  کتــاب   گــم  کــرده اي . )ارادة  معطــوف  ب

چهــارم ص 114(
ــب   ــک  دیگــر فری ــارة  ی ــرد: خــود را درب زن  و م
ــا زن   ــد. ام ــرد، زن  را آرام  مي خواه ــد. م مي دهن
ــه ، هــر چــه   ــاآرام  اســت ، هماننــد گرب در اصــل  ن
هــم  کــه  در ظاهــر آرامــش  را حفــظ  کنــد. )ارادة  

ــارم ص 139( ــاب  چه ــدرت  کت ــه  ق ــوف  ب معط
ــق  از  ــه  و در عش ــق: زن  در کین ــه و عش کین
مــرد وحشــي تر اســت . )ارادة  معطــوف  بــه  قــدرت  

ــاب  چهــارم ص 144( کت

اندیشه های  نیچه ای 

حقیقت  
زن  است !

 کافه اندیشه

رضا نجفي
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آمدیم خانه نبودید
نیما یوشیج

نسرین ظهیری

   روایـت خانـه های مشـاهیر ایـران- به بهانـه آبان مـاه زادروز نیما یوشـیج سـری بـه خانه 
نیمـای میلیـاردر مـی زنیـم. زمسـتان آلزایمـر دارد و بـرف ،خاطره فراموش شـده کوچـه باغ های 
تجریـش اسـت . خانـم شـریفی نیـا معلم سـرخانه ریاضـی که لهجـه فاخـر ادیبانـه دارد ،در خانه 
تجریـش نیمـا یوشـیج را کـه عنکبوت ها با تارهـای نازک ،دلبرانـه گرداگردش عروسـی گرفته اند 
.روی پاشـنه مـی چرخانـد. درخـت های خانه امـا ختم گرفته اند . پنجاه سـال اسـت. عرعر و کاج 
و سـپیدار در کومه رو به زوال یوشـیج زیر شـاخه های خسـته در احتضارند اما شـکوه تباه شـده 
خانـه نفـس در سـینه مـی رقصانـد و ذوق ذوق نبض در انگشـتانی کـه دلش بـرای چمباتمه زدن 
روی شیشـه گلـی اتـاق کـه از همیـن جلـو در حیاط هم پیداسـت لک مـی زند.اگر خانم شـریفی 
نیـا پـا پـس بکشـد اندکی شـاید به انـدازه یک چهـارم موزائیـک های بیمـار خانه ،آن وقت شـاید 
بتـوان اتـاق مرد پوسـتین پـوش را دید و شـاید کاغذهای نیم سـوخته سـیگارهایی که سرنوشـت 
ادبیـات ایـران روی آن هـا چـرخ مـی خـورد .خانم شـریفی نیـا عروس همان سـرهنگی اسـت که 
خانـه را از شـراگیم مـی خـرد . امـا معلـم ریاضـی نمـی توانـد جلـوی خـودش را بگیـرد و به بچه 
هـای کالس تقویتـی کـه مـی آینـد نگویـد کـه توی خانه پدر شـعر نـو ایران نشسـته انـد. عروس 
آقـای سـرهنگ بـا عینکـی کـه مـدام روی بینـی جابجا می کنـد جلوی در ایسـتاده و فقـط آنقدر 
خـودش را کنـار مـی کشـد کـه چشـم دور حیـاط بچرخد ،شـیروانی زنـگ زده و پله هـای وارفته 
و ایـوان بـی منظـره و درخـت های شکسـته و خمیـده ...:«چند سـال پیش شـراگیم آمـد این جا 
بـرای تجدیـد خاطـره ،در خانـه چرخـی زد و رفت.میـراث فرهنگی به مـا نامـه داده و حتی تهدید 
کـرده در صورتـی کـه بـه سـاختمان دسـت بزنیم حکـم های سـنگینی برایمـان می بـرد. حاال ما 

مانـده ایـم و ایـن خانـه هفتصد متـری که هیچ کارشـنمی شـود کرد.« 
خانـم شـریفی نیـا از قـول همسـرش اصـرار دارد کـه بگویـد خانـه را نمـی فروشـد و از ایـن کـه 
بچه هایـش تـوی همیـن خانـه بـزرگ شـده انـد خیلـی خوشـحال اسـت. مظنـه قیمـت خانه می 
شـود بیـش از ده میلیـارد تومـان. ثروتـی کـه هـر چقـدر هـم کشـته مـرده ادبیـات ایرانی باشـی 
نمی توانـی از آن چشـم بپوشـی. همیـن اسـت کـه سـیمین دانشـور همسـایه خانـه پاییـن تـر 
چنـد سـال پیـش هنـگام عبـور از جلـوی آن چیـزی را دیـد کـه انـگار نبایـد مـی دید: »داشـتم 
مـی رفتـم سـلمونی . دیـدم بنـای اصلـی رو دارن خـراب مـی کنن،فـوری اومـدم خونـه تلفـن 
اومـدن  اینا،فـوری  بهشـتی  ،آقـای  فرهنگـی  میـراث  رئیـس  و  تجریـش  شـهرداری  بـه  کـردم 
. گفتـم اینـا دارن خونـه اصلـی رو خـراب مـی کنـن و ایـن میـراث فرهنگیـه . بـا هـم رفتیـم. 
 عروسـه اومـد گفـت کـه مـی خواهیـم اینجـا را خـراب کنیـم و آپارتمـان بسـازیم ،اینـا نذاشـتن. 
رفتـن قولنامـه کـردن ،خونـه مـن رو هـم قولنامـه کـردن کـه ایـن دوتـا میـراث فرهنگی شـد.« 
بهتریـن تفسـیرها را جـالل آل احمـد از همسـایه ای کـه چشـم او بـود داشـت: »تـا اواخـر سـال 
26 یکـی دوبـار بـه خانـه اش رفتم،خانـه اش کوچـه پاریـس بـود. دیگـر او را ندیـدم تـا بـه خانه 
شـمیران رفـت  و شـاید در حـدود سـال 21 و 23 نزدیکـی هـای خانـه آن هـا تکـه زمینـی از 
وزارت فرهنـگ گرفتـه بودیـم ،خیـال داشـتیم النـه ای بسـازیم. راسـتش اگـر او در آن نزدیکـی 
نبـود آن النـه سـاخته نمـی شـد و معاشـرت همسـایگان پیش آمـد. این رفـت و آمد بود تـا خانه 
مـا سـاخته شـد و معاشـرت همسـایگان پیـش آمد . محـل هنـوز بیابان بـود و خانه ها درسـت از 
سـینه خـاک درآمـده بـود و در چنـان بیغولـه ای آشـنایی غنیمتـی بـود...او را زیاد مـی دیدیم،او 
 کیفـی بـزرگ بـه دسـت داشـت و خریـد مـی رفـت و برمـی گشـت . سـالم علیکـی مـی کردیـم 

و احوال می پرسیدیم...«
هنـوز هـم خانـم شـریفی نیـا ایسـتاده و از جلـوی در حیاط جـم نمی خـورد. مرغش یک پـا دارد 
و جنـگ نـگاه هـا و حتـی خنـده هـا کارایـی چندانی نـدارد!:« به عکاسـتان هـم بگو نیایـد ،اجازه 
عکاسـی هـم نمـی دهـم...« در بـزرگ اسـتخوانی رنـگ بـا صـدای مهیبـی بسـته می شـود و تازه 
چشـمم بـه زنـگ در مـی افتـد کـه قدمتـش البـد از پنجاه سـال بیشـتر اسـت. همین چنـد خانه 
پاییـن تر خانه سـیمین دانشـور پابرجاسـت. همسـایه ای که بدجـوری هوای همسـایه قدیمی اش 

را داشـت و مـدام آمـارش را مـی گرفت. 
کلوخ پز در تهران

کافـه ماکسـیم پاتـوق نیمـا بـود در خیابـان اللـه زار. کافـه ای در زیرزمیـن کـه فضای مناسـبی برای 
دکلمـه شـعر نیمـا فراهـم مـی آورد.غیـر از صادق هدایـت و بقیـه که اطرافـش جمع می شـدند عده 
ای از مـردم و دانشـجویان فرصـت را غنیمت می شـمردند تا شـعر خوانـی نیما را از دسـت ندهند. در 
همیـن کافـه بـود کـه شـعر »مـرغ آمینـش« را خواند. سـرو صـدای زیادی بـه پا کـرد. مـردم از کافه 
آمدنـد بیـرون و شـعر را مـی خواندنـد و بلند بلند مـی گفتند:»آمین«. امـا به غیر از ایـن کافه ،نیما به 
خانـه جـالل آل احمـد می رفت و شـاملو و فروغ آتشـی و...هم می آمدند و شـعر مـی خواندند. بعضی 
وقـت هـا می رفت پیش سـیمین دانشـور: »صبح می اومـد اینجا پیش من. عصرها درس داشـتم. یک 
تختـه سـنگ بـود ایـن جـا . این جاها همـه بیابون بود ،مـا اینجا برای نیمـا می آمدیم . گفـت :«اینجا 
زمینـی هسـت . بیایـن بسـازین. شـب و روزمـون بـا نیمـا بـود. صبح مـی آمد دنبـال من ،بـا هم می 
رفتیـم راهپیمایـی . پنـج شـش تا سـیب زمینی می داد به دشـتبان . او می دانسـت نیما مـرد بزرگی 
اسـت امـا نمی دانسـت چرا بزرگ است.سـیب زمینی هـا ناهارش بـود. می رفتیم سـیب زمینی ها رو 

کنـار آتـش مـی چید . خـاک رویش مـی ریخت . 
بعـد سـوراخ سـوراخ مـی کرد و می رفتیم . شـعر مـی گفت . بعد می پرسـید :«سـیب زمینی هام 
پختـه«. مـی اومـد سـیب زمینـی هـا رو تو پاکـت می گذاشـت و مـی گفـت :«ایـن ناهارمه.«می 
گفتـم:« ایـن ناهارتـه فقـط؟« مـی گفت:«شـامم هـم مسـت. »مـی گفتـم :«چـرا؟«. مـی گفـت 
:«نمـی خـوام نونخـور« عالیـه » باشـم. بعـد مـی دونی چـی می گفت کـه خیلی دلم می سـوخت 
؟مـی گفـت کـه وازرت آمـوزش و پـرورش ماهـی 150 تومـن بهـش مـی داد به شـرطی کـه نیاد 
. چـون کارمنـد آمـوزش پـرورش بود.«زمـان کوتاهـی با میرزاده عشـقی سـخت صمیمی شـد اما 
بـه روایـت مـادر دکتر آشـتیانی، سـرانجام در نیم روزی شـاهد کشـته شـدن او به دسـت دو نفر و 

فـرار آنهـا با درشـکه بود.

دایی جان نیما
دکتـر منوچهـر آشـتیانی ،خواهرزاده نیما یوشـیج اسـتاد جامعه شناسـی  قبـل از دریافت لیسـانس و 
رفتـن بـه آلمـان مـدام در رکاب دایـی شـاعرش می نشسـت . در خانه ای کـه می گوید سـالنی بود با 
دو اتـاق کوچـک کـه گرداگـردش همه مفاخر ادبیـات معاصر ایران می نشسـتند . تا سـاعت دو بعد از 
نیمـه شـب بـا کسـایی و دیگران به شـعر خوانی می نشسـتند و صـدای عالیـه خانم را که فـردا صبح 
بایـد مـی رفـت بـه بانـک ملـی را در مـی آوردند. دکتـر آشـتیانی از فقر ترسـناک دایی مـی گوید که 
بعضـی اوقـات گرسـنه مـی مانـد و جایـی که مـی رفت بـه خواهـر زاده اش گوشـزد می کـرد که نان 
و پنیـر سـیری فـالن جـا خـورده اسـت. می گوید کـه تهـران در نگاه نیمـا برتریـن جای دنیا بـود در 
شـرایطی کـه هـوای تجریـش کـم از هـوای شـمال ایـران نداشـته اسـت. او در مـورد نیما مـی گوید: 
»سـری بزرگ و پیشـانی بلند و جثه ای کوچک و اخالقی عصبی داشـت و بسـیار سـاده می پوشـید. 
وقتـی صحبـت مـی کرد گاهی با شـدت پلک های دو چشـم را به هم می کوفت و می فشـرد و معلوم 
نبـود کـدام اندیشـه اضطـراب انگیـز و غم آلود را می خواسـت زیر آنهـا پنهان کند. نجیب بـود ولی به 

گونـه ای زیبـا از حـظ بصر بدش نمـی آمد.«
کمـی حسـود بـود ولـی نـه آنطور که هرگز نیاسـود. وسـواس شـک آلـوده جانکاهی داشـت کـه برای 
کوچکتریـن جریانـی مـدت ها خـود و دیگران را در تنگنای این وسـواس نگاه می داشـت و رنج می برد 
و زحمـت  مـی داد و الیـه هایـی از وسـواس را می شـود به وضوح در بعضی از نامه هـای او دید و نبض 
ایـن بـال تکلیفی و تردید را مشـاهده کرد. سـخت اخالقی می اندیشـید ولی اخالقـی، اجتماعی. هرکه 
پـا کـج مـی گذاشـت او خون دل می خورد،گویی که شیشـه نامـوس عالم را در بغل گرفته بود. بسـیار 

پرسـه مـی زد و گاه با خود صحبـت می کرد. 
در برخـورد بـا دیگـران صمیمـی و مهربـان ولـی کمی محتاط بود. به شـکلی محسـوس خـود را مثل 
فردی از سـالله سلسـله داران ایران برتر از دیگران می دانسـت و خویشـتن را بنیان گذار شـعر و حتی 
تفکـر شـاعرانه جدیـد در میهـن مـا. امـا وقتـی در مجمعی یـا مهمانی حضـور می یافت که اشـخاص 
صاحـب جـاه و مـال و مقـام دار آنجـا بودند نیمای سـاده پوش و حتـی گاه ژنده پوش ما چنان دسـت 
و پایـش را گـم مـی کـرد کـه عمـال در خود فـرو می رفت یا به گوشـه ای مـی خزید و تنهـا می ماند. 
مـادرم تعریـف مـی کـرد کـه او در نوجوانـی اش عاشـق دختر کلیمـی می شـود و این دلدادگـی او را 

پریشـان سـاخته بـود . بـه ویژه که خانـواده اش با ایـن ازدواج مخالـف بودند. 
سـرانجام ایـن عشـق بـه نتیجـه ای نرسـید و اهل فامیـل در صـدد برآمدند تا بـا مطرح کـردن دختر 
دیگـری او را از ایـن فکـر منصـرف کننـد. دختـری از خانـواده گلسـرخی انتخـاب و بـه او معرفـی می 
 کننـد کـه ایـن هـم بـه سـرانجامی نرسـید. باالخـره بـا وسـاطت بعضـی افـراد نیمـا بـا عالیـه خانـم 

ازدواج کرد.
فکر را پر بدهید

و نترسید که از سقف عقیده برود باالتر
فکر باید بپرد

برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها

کفر و ایمان چه به هم نزدیکند .
فکر اگر پر بکشد

جای این توپ و تفنگ ، این همه جنگ
سینه ها دشت محبت گردد ،

دستها مزرع گل های قشنگ....
فکر اگر پر بکشد

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست
همه پاکیم و رها ...

زرتشـت :» بیگناه باش تا بیم نداشـته باشـی سـپاس دار باش تا الیق نیکی باشـی راسـتگو 
باش تا اسـتقامت داشـته باشـی متواضع باش تا دوسـت بسـیار داشـته باشـی دوسـت بسیار 
داشـته باش تا معروف باشـی سـخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشـی چاالک باش تا هوشیار 
باشـی رفتـار کـن با دیگـران همانطوری کـه توقع داری که دیگـران با تو رفتار کنند کسـانی 
در زندگـی سـرافراز و آسـوده خواهنـد زیسـت کـه در زندگـی به نـدای وجـدان درونی خویش 
گـوش فـرا دهنـد و آن را ارج نهند زیرا وجدان درونی همه انسـانها آنها را به سـوی کردار نیک 
رهنمایـی می کنـد خدمت به خلق وظیفه نیسـت بلکه لذتی اسـت زیرا سـالمتی و شـادمانی 
شـخص را زیـاد می کنـد آنکـس که بـر خالف علم خود سـخن می گویـد دروغگو اسـت و آن 
کسـی هـم کـه برخالف جهل خود سـخن مـی گوید دروغگو اسـت بر حذر باشـید کـه مبادا 
نادان ها دنیا را در سیطره قدرت خویش بگیرند و دانایی جرم تلقی شود کار با بد باوران از ارج 
شـخص می کاهد اینان ضد راسـتی و خشمگینانی هسـتند که خود محکومند یک فرمانروای 
» خوب بر پایه قانون راسـتی باید شـهریاری کند و رفاه و امنیت مردم را در نظر داشـته باشـد
حسـن بلنـد پـروازي در آن اسـت کـه انسـان را پـر جنـب و جـوش نگـه مـي دارد، امـا اگـر 
ایـن بلنـد پـروازي باعـث گـردد کـه انسـان از واقعیـت هـاي روزمـره دور بمانـد، آن دیگـر 
بلندپـروازي نیسـت بلکـه کوتـه نظـري اسـت کسـی از بهتریـن بهـره ایـزدی یرخـوردار 
خواهـد شـد کـه پـاک منـش باشـد وسوسـه هـای شـیطانی مانـع از آن اسـت کـه راه بهتـر 
را آشـکار ببینیـد و برگزینیـد زننده تریـن حیواناتـي کـه من تـا کنون دیـده ام چاپلوسـانند، 

مي کننـد را  شـدن  عاشـق  تقلیـد  فقـط  و  نمي آورنـد  در  سـر  داشـتن  دوسـت  از  آنهـا 

چنین کنند بزرگان
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ــور عظیمــی ، نویســنده  و پژوهشــگر  ــده ســعید پ ــه عقی ب
ــوده  ــق ب ــازی پُررون ــازار بُت س ــواره ب ــران هم ــی در ای ادب
و بــه همــان میــزان دکان هــای نفرت پراکنــی همیشــه 
بــاز؛ انــواع و اقســام تعّصــب و تنگ چشــمی حتــی بــر 
نوشــته های برجســته ترین محققــان مــا ســایه انداختــه 
ــت  ــاره ی صــادق هدای ــه مجمــوع آنچــه درب اســت. شــما ب
ــوده  ــگاه کنیــد؛ کســانی او را بیمــار روانــی و آل نوشــته اند ن
ــد و می کننــد و کســانی  ــه فســق و فجــور معرفــی کرده ان ب
ــیاری از  ــاخته اند! بس ــانه ای س ــخصیتی افس ــر از او ش دیگ
دوســتداراِن شــاملو او را قّدیــس می شــمارند، اشــتباهات او 
ــعرهای او  ــن ش ــر ضعیف تری ــی ب ــد و حت ــه می کنن را توجی
ــی و  تفســیرهایی می نویســند کــه مصــداق مســلّم درهم باف
جهالــِت قلمــی اســت. دشــمنانش هــم شــخصیت و میــراث 
فکــری و فرهنگــی او را لگدمــال می کننــد و حتــی تــا پــای 

ــد!  ــش رفته ان ــم پی ــه او ه ــل ب ــام قت اته
ــه و  ــعر و اندیش ــروِد ش ــه اوج و ف ــود ک ــن ب ــن ای ــدف م ه

ــم. ــاب ببینی ــن کت ــاملو را در ای ــخصیت ش ش
در ایــن کتــاب کــه آمــاده کردنــش شــش هفــت ســال زمان 
ــه  ــم ک ــم کن ــه ای فراه ــردم مجموع ــالش ک ــرده اســت، ت ب
کســانی در آن ســخن بگوینــد کــه به رغــم شــناخت شــاملو 
ــا  ــد و ی ــوش بوده ان ــون خام ــا او تاکن ــتی ب ــا دوس و دهه ه
ــزد  ــاملو ن ــه ش ــی ک ــژه موقعیت ــی و به وی ــه مالحظات ــا ب بن
ــد. ــِی فرهنــگ و روشــنفکران دارد از نقــد او تــن زده ان اهال

دقیقــاً نیمــی از نویســندگان یادنامــه ی شــاملو در خــارج از 
ــد.  ــی می کنن ــران زندگ ای

یافتــن آدرس یــا شــماره ی تمــاس ایــن 30 نویســنده 
هفــت  کتــاب  ایــن  نبــود.  آســانی  کار  به هیچ وجــه 
ــداد«،  ــه ی بام ــت«، »کارنام ــی اس ــعر رهای ــل دارد؛ »ش فص

ــفاهی«،  ــان ش ــان و جه ــا«، »زب ــک قرن ه ــره ی نزدی »خاط
»بالغــِت محــاورات«، »بادیــه در کــف« و »نگرانی هــای 
شــاعر«. هیــچ وجهــی از جوانــب متعــدد فعالیت هــای 
ــاره ی  ــل درب ــده و به تفصی ــول نمان ــاب مغف ــن کت او در ای
زندگــی و شــخصیت و شــعرها و ترجمه هــا و کتــاب کوچــه 
ــر  ــخنرانی پُرس ــی س ــگارِی او و حت ــتان ها و روزنامه ن و داس
و صدایــش در برکلــی آمریــکا ســخن گفتــه شــده اســت.یکی 
ــاد  ــای انتق ــه ج ــت »یادنام ــن می گف ــه م ــندگان ب از نویس

ــند«.  ــاملو بنویس ــم ش ــط در تکری ــد فق ــت و بای نیس
ــتم  ــه ی نویســندگان خواس ــه از هم ــته ام ک ــه نوش در مقدم
رویکــرد انتقــادی داشــته باشــند و روی ایــن مســئله تأکیــد 
ــوان  ــا عن ــرم ب ــاب دیگ ــاب و کت ــن کت ــتم. ای ــراوان داش ف
ــو  ــال ها گفت وگ ــل س ــه حاص ــی« ک ــد هم چراغ ــام بلن »ب
بــا آیــدا شاملوســت همدیگــر را تکمیــل می کننــد. ســاحات 
ــد  ــام بلن ــاب »ب ــاملو در کت ــخصی ش ــی ش ــون زندگ گوناگ
ــر  ــاملو را از منظ ــا ش ــت و م ــته تر اس ــی« برجس هم چراغ

می بینیــم. او  هم نفــس 
عکس ها و اسناد دیده نشده  شاملو

عکس هــا و اســناد حاصــل ســال ها تــالش و پیگیــری 
اســت. بعضــی عکس هــا را دوســتان شــاملو از اروپــا و آمریــکا 
برایــم ارســال کرده انــد؛ تعــدادی دیگــر در آلبوم هــای 
ایــران بــود کــه بــرای مــن  شــخصی دوســتان او در 
ــا اســکن  ــه خــودم حضــوری از عکس ه ــا اینک  فرســتادند ی
ــه  ــزار قطع ــش از ه ــاملو بی ــه ش ــن مجموع ــم. االن ای گرفت
ــا در دو  ــدادی از آن ه ــط تع ــه فق ــت ک ــند اس ــس و س عک
کتــاب چــاپ شــده اســت. تعــدادی نامــه بــه خــط شــاملو 
ــدگان  ــزد گیرن هــم هســت کــه تاکنــون منتشــر نشــده و ن

ــتاده اند. ــن فرس ــرای م ــه ب ــوده ک ــا ب نامه ه

کافه کتاب 

آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می خورند

کافه داستان

لعیـا خانـم زنـی میانسـال ، چاق ، با چشـم های سـبز رنـگ و گونه هـای برجسـته و لب های  
باریـک و صورتـی بـود کـه عصـر یـک روز تابسـتانی  بـا آقـا پرویـز شـوهرش و زینـت الملوک 
خواهـرش  و آقـای زبردسـت بـه خانـه عمـو  آمـده بودنـد. ایـن اولیـن و آخرین بـاری بود که 
می دیدمشـان دقیقـاً زمانـی کـه تقریبـاً 10سـاله بودم.لعیـا خانـم در حالـی که روسـری ژرژت 
سـبزی زیـر چـادر مشـکی  اش سـر کـرده بـود و پیراهن سـفید آسـتین پفـی  به تن داشـت  
بـا موهـای مشـکی که  از وسـط فـرق باز کـرده بـود و از زیر روسـری اش خودنمایـی می کرد  

خیلـی جـذاب و ملیـح بـه نظر می رسـید. 
او  بـا دسـتی کـه انگشـتر فیـروزه نگیـن درشـتی داشـت  بـه آقای زبردسـت اشـاره کـرد و با 
لحـن رسـمی و  مودبانـه    او را همسـر زینـت الملوک  که بـه تازگی با هـم ازدواج کرده بودند 

معرفـی کرد . 
هـر چقـدر لعیـا خانم وآقا پرویـز  برازنده هم بودند،بـر عکس  زینت الملوک  و آقای زبر دسـت 
زشـت و بـد ترکیـب بـه نظر می رسـیدند .  زینت الملوک خواهـر بزرگتر و ترشـیده ای بود که 
آخـر عمـری بختـش باز شـده بـود و با آقای زبردسـت کـه دقیقاً مثـل خودش پیر و پالسـیده 

بـود مثـل در و تخته  بـه هم  جفت شـده  بودند . 
او بـا عینـک مشـکی کائوچویـی بزرگـش کـه  بـا روسـری و چادر مشـکی اش سـت شـده بود  
پشـت قـاب عینکـش تنـد تنـد پلـک می زد  و سـعی داشـت بعـد از  اعـالم  رسـمی ازدواج و 
خوشـبختی سـر پیریـش خـودش را خیلـی جـدی و بـی تفـاوت  نشـان بدهـد. اما این وسـط 
فقـط آقـای زبردسـت  بـود کـه  بـا موهـای سـیخ سـیخ کـم پشـت  پـر کالغـی اش و عینک 
کائوچویـی مشـکی  روی صـورت الغـرش نمـی توانسـت ذوق مـرگ شـدنش را پنهـان کنـد  
و  بـی دلیـل  مثـل خجالتـی هـا  لبخنـد مـی زد .بعـد از آن روز  تـازه فهمیـدم  کـه لعیـا 
 خانـم یکـی از اقـوام پـدری اسـت  کـه چنـد سـالی بـود دورادور همـه  از حـال و احوالـش  

خبر داشتند  . 
یـادم مـی آیـد هنوزچنـد مـاه از آمـدن آنهـا به خانـه عمو نگذشـته بود کـه یـک روز  از پدرم 
شـنیدم لعیـا خانـم  سـرطان گرفتـه و فوت کـرده . زن عمو هـم تعریف می کرد  کـه آقا پرویز 
بعـد  از ایـن جریـان  خانه نشـین شـده و چاپ خانـه اش را کاًل تعطیل کرده و زندگیش شـده 
بـی تابـی و رفتـن سـر خـاک و گریـه و زاری کردن  برای همسـر از دسـت رفتـه اش و  هرچه  
اقـوام و نزدیـکان  توصیـه مـی کنند کـه زن بگیر ،مثل بعضی مردها که تو مراسـم شـب هفت 
و چهلـم زنشـان مـدام چشمشـان یواشـکی دنبال سـواکن جداکن زن هـای بیـوه و دخترهای 
ترشـیده اسـت گوشـش بدهـکار نیسـت کـه نیسـت. لعیا خانـم  هم زنـش بود هم همـکارش. 
تـوی چاپخانـه رونامـه اطالعـات  شـب هـا تـا صبح  پا بـه پای هـم کار مـی کردند،تـا باالخره  
توانسـته بودنـد  صاحـب  آپارتمـان و چاپخانـه ای در طبقه پایین خانه شـان  بشـوند و باالخره 

برای خودشـان کارکنند.
زندگـی  تـازه داشـت روی خـوش بـه آنها نشـان مـی داد کـه لعیا خانـم یکدفعه سـرطان می 
گیـرد و آقـا پرویـز را بـا دو پسـر14 و 15 سـاله تنهـا مـی گذارد.مـی گفتنـد آقـا پرویـز  اوایل 
ازدواجشـان  کارگـر سـاده چـاپ خانـه روزنامـه بـود و هـر چیـزی کـه داشـت  از زنییـت  و 
دلسـوزی  زنـش داشـت  ومـی گفـت  هیچکـس نمـی توانسـت   جـای خالـی   او را برایش پر 
کنـد... از اینکـه  بـا گذشـت سـالها از آن  دیـدار کوتـاه در عالم بچگـی هیچ وقت اسـم و قیافه 
لعیـا خانـم بـا تمـام جزئیـات آن مهمانـی  از ذهنـم پـاک نمـی شـود و بـی دلیـل بـه یـادش 

می افتـم خیلـی متعجـب می شـوم؟ 
شـاید یـادآوری اسـم و یـاد لعیـا خانم به عنوان کسـی کـه دسـتش از دنیا کوتاه اسـت آن هم 
بعـد از ایـن همـه سـال، حکمتش  طلب آمـرزش و مغفرت برای او باشـد . از کجا معلوم شـاید 
آقـا پرویـز هـم مـرده باشـد و بچـه هایـش هـم او را  از یاد برده باشـند  . این شـد کـه تصمیم 
گرفتـم هـر وقـت یـادش مـی افتم بـرای شـادی روحش دعـا کنـم . » از قدیم گفته انـد آدمی 
زاد آه هسـت و دم و فقـط یـاد اسـت کـه  مـی مانـد  . فرقـی نمـی کنـد  بقـدر یـک لبخند یا 
نگاهـی  مهربـان  باشـد یـا یـک دنیـا خاطره باشـد . آنقدر باشـد که بعـد از رفتنـش آدم  را به 

یـادی زنـده کننـد و بگویند روحش شـاد.

لعیا خانم
حورا خاکدامن
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