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صفحه4

ابهام در نتیجه بخش بودن طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی

نقض غرض دراجرای پروژه سهام عدالت
اخیرا معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی کشور اعالم کرده اند که 
چنانچه دارندگان سهام عدالت نسبت به پرداخت مابقی اقساط خود اقدام نکنند، سهام آنها بازپس گرفته 
خواهد شد. به نظر می رسد مستند ایشان تبصره 3 ماده 6 مصوبه شورای عالی واگذاری مصوب سال 1388 
باشد که بیان می دارد »درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه 

نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب 
سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه 
شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق 

مقررات اقدام خواهد نمود«...

تسلیت به مادرم ایران 
آسمان سردشد،زمین لرزید

کودکان خفته همچنان معصوم
غافل ازسقف روی گردۀشان
باد می آمد و ورق می خورد
دفترمشق خط نخوردۀشان

خواب بودند وخواب می دیدند
خواب سنگین وغیرتحمیلی

خواب تفریح،خواب آرامش
خواب شیرین صبح تعطیلی
                                 ابوالفضل زرویی نصرآباد

چرا توزیع ثروت محقق نشد ؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396
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  ضرورت تاسیس 
صندوق بیمه حوادث طبیعی

 غیرمولدها سهم مولدهای اقتصاد 
را می خورند

ایران ترمز رشد اقتصادی 
خاورمیانه را کشید

صفحه6

صفحه8

صفحه10

برای تامین به موقع خسارت بالیای طبیعی

مشروح این گزارش را در صفحه سه بخوانید



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

اواخر سال گذشته در مقاله ای  دکتر عادل آذر 
نظام  در  بودجه  »سیاه چاله های  عنوان  تحت 
بودجه ریزی ایران« که به آسیب شناسی قوانین 
که  مفهومی  می پردازد،  کشور  سنواتی  بودجه 
مربوط به علم نجوم است را برای ارقام و اقالمی 
از قانون بودجه کشور بکار برد که به تعبیر او« 
مواد هزینه ای در بودجه ریزی است که هر ساله 
بودجه شایان توجهی به آن اختصاص می یابد 
یافته  اختصاصی  منابع  با  آن  دستاوردهای  اما 
به آن تناسبی ندارد« مفهوم سیاهچاله در علم 
نجوم به ناحیه ای از فضا گفته می شود که مقدار 
هیچ  و  یافته  تمرکز  آن  در  جرم  زیادی  بسیار 
شیئی نمی تواند از میدان جاذبه آن خارج شود 
که  نامند  می  چاله  سیاه  را  آن  دلیل  این  به  و 
ندارد  برگشتی  راه  وارد آن شود  هر چیزی که 

و حتی نور هم از این قاعده مستثنی نیست .
)شامل  ای«  هزینه  »اعتبارات  مقاله  این  در 
رفاه  ها،  یارانه  دولت،  کارکنان  خدمات  جبران 
»اعتبارات  و  بالعوض(  کمک های  و  اجتماعی 
عمرانی« و »هزینه های فرهنگی« که در سال 
1395 حدود 85درصد بودجه و اعتبارات هزینه 
های  سیاهچاله  بعنوان  شود  می  شامل  را  ای 

بودجه کشور معرفی شده اند .
البته مقاله موصوف تفکیکی بین اصل، ماهیت 
با عملکرد متولیان  اعتبارات موصوف  و کارکرد 
و  اصول  در  مثال  بعنوان  است.  نشده  قائل  امر 
مبانی بودجه و تجارب علمی و عملی موفق دنیا 
هیچگاه هزینه های عمرانی نمی تواند سیاهچاله 
تلقی شود و دستاورد آن نمی تواند صفر و یا آن 
قدر منفی باشد که بتوان آنرا سیاهچاله نامید و 
که  فرهنگی  اعتبارات  مورد  در  است  همینطور 
تلقی  گذاری  سرمایه  نوعی  تواند  می  واقع  در 
شود. در ارتباط با اعتبارات هزینه ای که شامل 
رفاه  ها،  یارانه  دولت،  کارکنان  خدمات  جبران 
اجتماعی و کمکهای بالعوض می شود نیز از نظر 
اصول و مبانی، نمی توان آنها را سیاهچاله نامید 
تلقی  منفی  کارکرد  دارای  یا  و  کارکرد  فاقد  و 
تصمیم  نظامات  منش  و  روش  این  بلکه  نمود. 
سازی و تصمیم گیری و اجرایی و نظارتی کشور 
مضامین  این  از  است  گردیده  باعث  که  است 
جبران  نظام  باالخره  شود.  چاله  سیاه  برداشت 
خدمت مناسب و متناسب برای کارکنان امری 
ضروری است که می تواند به ایجاد انگیزه کار 
ارتقاء و سالمت اداری کمک کند و  و تالش و 
بدیهی است که بایستی براساس عدالت سازمانی  
شایسته ساالری، مبتنی بر عملکرد و کارمزدی 
)و نه وقت مزدی( پرداخته شود. پرداخت یارانه 
)بصورت مستقیم یا غیر مستقیم( در قالب نظام 
تامین اجتماعی چند الیه به بخشهای اقتصادی 
به صنایع )برای جبران نقص بازار، زیر ساختی 
کاالها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم(، مناطق 
خاص )محروم، دور افتاده، مرزی و ...( و اقشار 
معلول،  نیازمند،  )محروم،  هدف  گروه های  و 
سالمند کودک و ... ( بصورت هدفمند و هوشمند 
یک امر پذیرفته شده در دنیا است که در قالب 

یارانه های نقدی و غیر نقدی )تغذیه، آموزشی، 
بیمه ای و ...( اعطاء می گردد .

که اگر با هدف پیشگیری و مصون سازی جامعه، 
اجتماعی  باز  به  کمک  برابر،  فرصتهای  ایجاد 
آسیب دیدگان،  و  محرومان  و  محکومان  شدن 
توانمند سازی و کارگستری و اشتغال عمومی، 
و  زندگی  نیازها و حفظ کیفیت  تامین حداقل 
و  است  گذاری  سرمایه  نوعی  پذیرد  صورت   ...

سیاهچاله محسوب نمی شود .
برهمین سیاق اعتبارات مربوط به رفاه اجتماعی 
نوعی  ماهیت  و  اصل  از  توان  نمی  نیز  را 
سیاهچاله بودجه ای قلمداد نمود چرا که صرف 
اجتماعی  های  بیمه  بخش  در  اعتبارات  این 
دارای مابه ازایی است که به تقویت همبستگی 
اجتماعی،  سرمایه  انباشت  و  تولید  اجتماعی، 
توزیع و مدیریت ریسک ها، مشارکت ذینفعان 
در تامین منابع مالی خدمات مورد نیاز، حفظ 
انسانی  تعالی  و  توسعه  و  افراد  انسانی  کرامت 
جامعه و ... می انجامد و فقط در این میان شاید 
بودجه  سیاهچاله  را  بالعوض  کمک های  بتوان 

نامید .
و اما سیاهچاله های واقعی بودجه کشور چیست 
و کجاست؟ در مقیاسی کوچک و با اغماض اگر 
الیحه و قانون بودجه کل کشور را بخواهیم در 
بودجه کشور آن  واقعی  بگیریم سیاهچاله  نظر 
بخش از بودجه است که دو برابر بودجه عمومی 
است و تحت عنوان »شرکت های دولتی، بانکها و 
موسسات دولتی« قلمداد شده است که در سال 
1396 در ماده واحده قانون بودجه کشور بالغ 
بر 8 میلیارد ریال می شود یعنی هشتصد هزار 
میلیارد تومان، در مقابل بودجه عمومی که در 
اختیار دولت است و کل فرآیند تهیه و تنظیمی 
بودجه کل کشور در  قانون  و  و تصویب الیحه 
دولت و مجلس صرف آن می شود حدود 3/5 
میلیارد ریال یعنی سیصد و پنجاه هزار میلیارد 
تومان است. و متاسفانه وقتی می خواهند اعداد 
بیمه  صندوق های  به  کمک  یا  و  یارانه  ارقام  و 
گر اجتماعی و ... را بسنجند و قیاس کنند آن 
را بر بودجه عمومی تقسیم می کنند و نسبت 
کنند.  می  بزرگنمایی  و  استخراج  بزرگی  های 
بطور مثال صرفنظر از اینکه به نظام فعلی یارانه 
فارغ  و  وسع  آزمون  بدون  که  نقدی-  پردازی 
انجام  کارگستری  و  توانمندسازی  رویکرد  از 
 ، نیست-  کارشناسان  قبول  مورد  و  می پذیرد 
توجه کنیم و اگر همین رقم 40/000 میلیارد 
یا  کنید  تقسیم  بودجه  کل  بر  )الف(  را  تومان 

بودجه  )یعنی  آن  سوم  یک  بر  )ب(  اینکه 
عمومی( تقسیم کنید دو نسبت کاماًل 

در  که  آورید.  می  بدست  متفاوت 
صندوقهای  به  کمک  خصوص 
لشکری  و  کشوری  بازنشستگی 
سوی  از  عدد  همین  تقریباً  نیز 

بابت  )که  می شود  پرداخت  دولت 
جبران تصمیمات و اقداماتی است 
که دولت ها و مجلس گذشته بدون 

توجه به اصول قواعد و محاسبات بیمه 
ای در قبال آنها اتخاذ و اجرا 

کرده اند( و متاسفانه در 

نسبت گیری اعالم می شود که مثاًل 10 درصد 
بودجه عمومی صرف کمک به این دو صندوق 
می شود. ولیکن اگر مبنای کسر را درست در 
نظر بگیریم این نسبت به سه درصد کاهش پیدا 
می کند که عدد قابل توجهی نیست . فلذا مقوله 
از  دولتی  شرکتهای  بویژه  و  دولتی  های  بانک 
جمله سیاهچاله های بودجه کل کشور است که 
کمتر در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه مورد 

توجه قرار می گیرند.
یکی از سیاهچاله های عظیم دیگر بودجه کل 
است  امنایی  بحث مجموعه های هیات  کشور، 
که متاسفانه به این مجموعه ها اصاًل توجه نمی 
امنایی  هیات  های  مجموعه  ترین  عمده  شود. 
الف ماده 49 قانون  از : مشمولین بند  عبارتند 
الحاقات  و  اصالحات  و  توسعه  چهارم  برنامه 
بعدی آن که دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، 
درمان  بهداشت،  وزارت  و  فناوری  و  تحقیقات 
پژوهشی،  آموزشی،  توابع  و  پزشکی  آموزش  و 
شود  می  شامل  را  آنها  شرکتی  و  بیمارستانی 
های  بودجه  از  اعم  آنها  به  وارد  منابع  عماًل  و 
عادی  درآمدهای  و  دولتی  غیر  دولتی، عمومی 
و اختصاصی از شمول قانون محاسبات عمومی 
)نظارت مجلس( و ذیحسابی و خزانه داری کل  
)نظارت دولت( مستثنی است و قوانین و مقررات 
استخدامی، مالی و معامالتی دولتی نیز برای آنها 
گزارش  وقتی  است  نیست. طبیعی  االجرا  الزم 
های مجموعه های هیات امنایی از شمول قانون 
محاسبات عمومی ) تنها ابزار نظارتی بودجه ای 
معاف  کل  داری  خزانه  و  ذیحسابی  و  مجلس( 
باشند، می توان آنها را سیاهچاله بودجه نامید 
در  غیر شمول  بصورت  آنها  منابع  کل  که  چرا 
دانشگاهی  واحد  صدها  امناهای  هیات  اختیار 

قرار می گیرد.
به  مربوط  کشور  کل  بودجه  دیگر  سیاه چاله 
هایی  مجموعه  دراختیار  که  است  اعتباراتی 
قرار می گیرد که زیر نظر دولت و قوه مجریه 
نیستند و مجموعه های بنیادی و نهادی از جمله 
آنهاست و این تفکیک بودجه ای با تمسک به 
ولیکن عماًل  پذیرفته  قوا صورت  تفکیک  مقوله 
بعلت تاثیر و تاثرات تصمیماتی که این مجموعه 
ها بویژه در نظام پرداختهای، کسورات حق بیمه 
و مزایای پوشش بیمه تکمیلی و ... دارند، عماًل 
انتظار و توقع را در پرسنل قوه مجریه نیز دامن 
بخاطر  و  زند  می 
قانون  اینکه 

گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در این حوزه 
ها انجام می شود، نوع تصمیم و اقدام آنها در 
و  انتظارات  بر  عماًل  تابعه،  انسانی  نیروی  قبال 
می  اثر  مجریه  قوه  کارکنان  و  مدیران  توقعات 
گذارد مضافاً به اینکه بخاطر بازگشت پرسنل این 
بخش ها به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی 
پس از انقضای دوره خدمت عماًل این مجموعه 
در زمان اشتغال پرسنل خود دستور خرج برای 
می  آنها صادر  بازنشستگی  دوران  دولت جهت 
ها  مجموعه  همین  که  است  جالب  و  کنند 
نتوانسته است  مدعی دولت می شوند که  بعداً 
سازمانها و صندوقهای بازنشستگی را خوب اداره 
کند. به عبارت دیگر بنظر می رسد الزم است در 
بازبینی  خصوص نظام بودجه ریزی کشور یک 
مجموع  که  پذیرد  صورت  بنیادی  و  اساسی 
بودجه حاکمیتی )دولت و قوه مجریه و سایر قوا 
و مجموعه های فرا قوه ای( را شامل شود. کما 
اینکه اخیراً خزانه داری کل کشور در مصاحبه 
های  دارایی  برآوردی  ارزش  کردند  اعالم  ای 
شناسایی شده دولت حدود 183 بیلیارد تومان 
است که اگر در قیاس با این عدد بخواهیم ذخایر 
و سرمایه های سازمانها و صندوقهای بیمه گر 
را  آنها  از  برخی  به  اجتماعی و کمکهای دولت 
عدد  دولت  که  شویم  می  متوجه  کنیم  قیاس 
و  کارکنان  به  رسیدگی  صرف  را  توجهی  قابل 
این  ارتقاء  و  حفظ  ایجاد،  متولی  که  کارگرانی 

دارایی هستند، ننموده است .
ارقام  به  توجه  بدون  ای  عده  اخیراً  متاسفانه 
واقعی و اصلی دارایی و بودجه دولت و با مقایسه 
به  کمک  و  نقدی  های  یارانه  پرداختی  رقم 
صندوقهای بازنشستگی و استخراج نسبت های 
سوی  از  هزینه ها  این  نادرستی  مدعی  بزرگ، 
دولت شده اند. در حالی که اگر می توانستیم همه 
یارانه های اجتماعی را در قالب نظام چند الیه 
تامین اجتماعی و بصورت هدفمند و هوشمند 
)یارانه  نقدی  غیر  و  نقدی  مختلف  اشکال  در 
غذایی آموزشی، بیمه ای و...( با رویکرد توانمند 
عدالت  اصول  رعایت  با  و  کارگستری  و  سازی 
مبتنی  برخورداری  در  عدالت  و  دسترسی  در 
عمومی  رفاه  هم  کنیم،  توزیع  وسع  آزمون  بر 
ایجاد می شد وهم زمینه های برخورداری من 
غیر حق، مضاف عده ای و محرومیت و حرمان 
عده ای دیگر را از بین می بردیم و برقراری این 
نظام رفاه مبتنی بر اشتغال و توانمند سازی به 
یک موتور محرکه توسعه و تعالی انسانی تبدیل 
نظام  این  با شکل گیری  آنکه  می شد. مخفف 
فراگیر، جامع و مکفی)اصول فراگیری، جامعیت 
و کفایت( هزینه های مبادله اقتصادی و هزینه 
توسعه  و  اصالحی  اقدامات  و  تصمیمات  های 
ای دولت )در زمینه نظام اداری، متناسب 
سازی ساختار دولت خصوصی سازی 
و برون سپاری، واگذاری تصدی ها و 
...( بسیار پائین می آمد و شجاعت 
از  را   گیری  تصمیم  جسارت  و 

متولیان امور نمی گرفت.

ایـــراناقتصــاد2

سیاه چاله های واقعی بودجه 

دور زدن قوانین در حوزه ساخت و ساز مسکن 
در حوزه ساختمان شیپور را از سر گشاد آن می زنیم

ترقی اقتصادی: مشکل اصلی این است که کسی به زلزله و حوادث این چنینی باور نداردو 
وقتی هشدار از سوی کارشناسان داده می شود می گویند حاال انشاهلل که زلزله نمی آید.

تخریب  است  معتقد  ساختمان  صنعت  مهندسان  صنفي  انجمن  مدیره  هیات  اسبق  رئیس 
گسترده ساختمان های کشور در جریان زلزله ها به دلیل عدم اجرای قوانین و آیین نامه ها از 
سوی نهادهای اجرایی است. علیرضا سرحدی می گوید:» ما جزو اولین کشورهایی بوده ایم که 
در دهه 30 عضو نهادهای زلزله شناسی و لرزه نگاری شده ایم و داستان و در نتیجه ما سابقه 
شناسایی خطرات زلزله ها را از سال ها پیش در کشور داریم و به واسطه ای این که کشورما 
روی گسل های مختلفی قرار گرفته است همیشه حساسیت هایی در این زمینه وجود داشته 
است. از طرف دیگر ما آیین نامه ها، قوانین و کارشناسان و متخصصان این حوزه را هم داریم 
اما اینکه با همه این ها چرا شاهد چنین حوادثی هستیم این بر می گردد به نهادهای اجرایی، 

یعنی قوانین هست، آیین نامه ها هست ولی اجرا نمی شوند.«
او با اشاره به اینکه از دستور نقشه و جواز پروانه یک ساختمان معمولی بگیرید تا ساختمان های 
عمومی حتی مسکن مهر و...کال کسی به قوانین توجه نمی کند و شاهد دور زدن قانون به 
شکل های مختلف هستیم، گفت:» خیلی وقت ها هم می بینیم آقایان شیپور را از سر گشاد 
آن می زنند، یعنی جایی که باید سخت گیری وجود داشته باشد نیست و جایی که باید ساده 

گرفته شود سخت گیری هست و کار پیش نمی رود.«
او در ادامه به بحث نظارت بر ساخت و سازها اشاره کرده و می گوید:» از سال 1362، 1363 
ناظر  مهندس  این  ها  سال  تا  و  است  اجرایی شده  تهران  های  ساختمان  در  ناظر  مهندس 
عالرغم مسئولیت ها و وظایفی که برایش تعریف شده است شکل صوری داشت االن نزدیک 
10 سال هست که به خصوص بعد از زلزله های بم مقررات جدی تر شده است و نقش نظارت 
جدی تر شده است و دستمزدی که مهندس ناظر می گیرد متناسب با آن وظیفه ای هست 
که بر عهده اش گذاشته اند و در چند سال اخیر مهندسی مجری را هم اضافه کرده اند زیرا هر 
چقدر هم نقشه ها خوب باشد و نظارت ولی در نهایت مالک یا یک پیمانکار است که ساختمان 
را می سازد و برای اینکه همه چیز به نفعشان باشد تالش می کنند تا با اقداماتی هزینه ها 

را کاهش دهد و به همین دلیل مهندس مجری هم چند سالی است که اضافه شده است.«
برای  اینکه  بیان  با  ساختمان  صنعت  مهندسان  صنفي  انجمن  مدیره  هیات  اسبق  رئیس 
جلوگیری از حوادث مشابه در زلزله ها باید مشکل را جدی گرفت، گفت:» مشکل اصلی این 
است که کسی به زلزله و حوادث این چنینی باور ندارد و وقتی هشدار از سوی کارشناسان 
داده می شود می گویند حاال انشاهلل که زلزله نمی آید.« او با اشاره به اینکه متولی اصلی 
ساخت و ساز شهرداری ها هستند می گوید:» از سال 74،75 که سازمان نظام مهندسی 
این سازمان  با  از همکاری  تهران  به خصوص در  تشکیل شده است همیشه شهرداری ها 
گریز دارند و به بهانه های مختلف تالش می کنند تا سنگ اندازی کنند زیرا این واقعیت 
وجود دارد که ساخت و سازهای شهری به خصوص در تهران برای شهرداری سود آور است 
و درآمد عمده از این راه تامین می شود. از دهه 70 که اعالم کردند شهرداری ها خود کفا 
شوند و دیگر بودجه ای به آن داده نمی شود، شهرداری به فروش تراکم    قوانین و... رو 
آوردند تا منابع به دست بیاورد و وقتی قرار شد این گونه عمل کنند انعطاف هایی شکل 
گرفت که راه را برای تخلفات در واقع باز کرد. برای مثال ما در تهران مقررات و آیین نامه ها 
و طرح جامع را داریم ولی بازهم می بینیم که در یک کوچه باریک برج چندین طبقه در 
حال ساخت است در شرایطی که در آن کوچه حداکثر باید مجوز یک ساختمان 5 طبق 
داده می شد؛ وقتی شما این را می بینید سوال در ذهنتان ایجاد می شود که چرا در این 
کوچه باریک باید مجوز یک ساختمان مثال 12 طبقه داده می شود؟ آیا این دخل و تصرف 
نیست؟ وقتی این اتفاق می افتد همه می بینند که قوانین را می توان دور زنند و حس 

بی اعتمادی شکل می گیرد.«
به خصوص  و  کارشناسی  گوید:»  می  هایش  از صحبت  دیگری  بخش  در  علیرضا سرحدی 
مهندسی ساختمان در کشور ما به رسمیت شناخته نمی شود؛ شما ببینید بسیاری از افراد 
معتقد هستند که ساختمان سازی کار ندارد و می بینیم که افراد خودشان اقدام به ساخت می 
کنند و وقتی با یک مهندس ناظر هم رو به رو می شوند و ایرادهایی به کارشان گرفته می شود 
می گویند شما به جز سنگ اندازی کاری انجام نمی دهید و فقط دنبال گرفتن پول هستید 

و به پروژه تحمیل شده اید؛ خب وقتی نگاه در جامعه این هست آیا کار پیش می رود؟«

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
علی حیدری

ترقی اقتصادی : تورم 10 درصدی، افزایش 34 درصدی معامالت 
مسکن، گرانی 300 تومانی دالر، بازدهی 11 درصدی بورس، بیکاری 

11 درصدی نمای کلی اقتصاد ایران در 6 ماه گذشته است.
شاخص های اقتصادی امسال روایتگر حکایت های مختلفی هستند. 
برخی خود را روی نمودار باال کشیده اند، برخی درجا زده اند و برخی 
نیز لغزش داشته اند. با این حال گزارش های مختلف بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران نشان می دهد که بیشتر آنها از رشدی آرام، آهسته و 

پیوسته برخوردار هستند.
تورم 10 درصدی

 در نیمه اول امسال متوسط نرخ تورم حدود 10.1 درصد بوده و 
باالترین نرخ تورم در این مدت مربوط به فروردین با بیش از 12 
درصد است. همچنین شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه امسال 
با تورم ماهانه 1.4 و نقطه به نقطه 10.7 درصدی همراه بود. شاخص 
بهای کاالی صادراتی 3.7درصد نسبت به مردادماه و تا 16.2 درصد 

در مقایسه با شهریورماه سال گذشته رشد دارد.
کارگران  دستمزد  کارگران،  دستمزد  ماهانه  تغییرات  شاخص  در 
ساختمانی با تورم 7.5 درصدی نسبت به شش ماه اول سال 1395 
همراه بود که به معنای افزایش 7.5 درصدی آن است. در این مدت 
متوسط شاخص های دستمزد بنا 5.9 و کارگر ساده ساختمانی تا 4.3 

درصد رشد دارد.
پیش بینی رشد 3.9 درصدی

بانک مرکزی هنوز آماری از میزان رشد اقتصادی امسال اعالم نکرده 
و آخرین گزارش از سوی مرکز آمار منتشر شده است. بر این اساس 
رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال با احتساب نفت 7 درصد و 
بدون نفت، 6.5 درصد بوده است. در سه ماهه نخست سال جاری گروه 
کشاورزی 3.1، گروه صنعت 4.9و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به 
فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است. اما مرکز پژوهش های مجلس 
نیز نرخ رشد اقتصادی را برای کل سال 96، 3.9 درصد پیش بینی 
می کند. برآورد این مرکز نسبت به پیش بینی قبلی مرکز 0.2 درصد 
افزایش یافته  که مهم ترین عامل این تغییر، بروز نشانه هایی از مثبت 

شدن بخش ساختمان در سال 1396 است.
افزایش 34 درصدی معامالت مسکن

در مهرماه سال 1396، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به 13 هزار و 815 واحد مسکونی رسید که نسبت به سال 
قبل 34/4 درصد افزایش داشته است. واحدهای تا 5 سال ساخت با 
46/2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به 

خود اختصاص داده اند.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 4 میلیون و 790 
به  ماه مشابه سال قبل  و  ماه قبل  به  بوده که نسبت  تومان  هزار 
ترتیب 7و 8/7 درصد افزایش داشته است. بیشترین رشد متوسط 
قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 17)معادل 
15/2 درصد( و کمترین میزان رشد به منطقه 12)معادل 1/2 درصد( 

تعلق دارد.
بیکاری 11.7 درصد

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان امسال را 11.7درصد اعالم کرده  
که نسبت به نرخ بیکاری سال  95)12.6درصد( 0.9درصد کاهش 
یافته است. همچنین تعداد جمعیت فعال و شاغل طی سال های 95تا 
بهار 96 به ترتیب 3.6 و 3.1 درصد افزایش یافته است. اما در این 
مدت، نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 ساله از 27.8 به 28.8 درصد 
و جوانان 15تا 29سال از 24.9 به 26.4درصد رسیده است.  نرخ 
بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در 
سال 1395 برای  کل کشور 20 درصد است. در این میان نرخ بیکاری 
مردان 14.1 و زنان 31.1 درصد است. از تعـداد 6.6 میلیـون نفـر 
جمعیـت فعـال فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی، 3.5 

میلیون نفر شاغل و 3.1 میلیون نفر برابر با 20 درصد بیکار هستند.
گرانی 300 تومانی دالر

در نیمه نخست امسال در بازار آزاد متوسط قیمت فروش یک دالر 
امریکا حدود 3792 تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
تا 8.2 درصد افزایش دارد. همچنین یورو به طور متوسط 4هزار و367 

تومان فروش رفته که رشد 10.6 درصدی را نشان 
می دهد. در این مدت قیمت دالر روندی افزایشی طی کرده و از 3هزار 
و776 تومان در فروردین ماه به متوسط قیمت 3هزار و 882تومان در 
شهریورماه رسیده است. این در حالی است که دالر از این ماه به بعد 
به روند رو به رشد خود ادامه داده و در نیمه مهرماه از 4هزار تومان 
عبور کرد و اکنون در بازار آزاد با نرخی در حد 4هزار و70 تومان 
مبادله می شود. بر این اساس قیمت دالر از ابتدای سال تا نیمه مهرماه 

تا 300تومان گران شده است.
بازدهی 11.6 درصدی بورس

در نیمه نخست امسال، در بازار بورس نیز حدود 105 میلیارد سهم به 
ارزشی بیش از 24 هزار میلیارد ریال معامله شده است. امسال بازدهی 
بورس تا جایی پیش رفته است که در دوره های یکساله هنوز رقیبی 
ندارد و در هفت ماهه نخست امسال با بورس اوراق بهادار تهران برابر 
شد. درحالی که بازدهی سپرده های بانکی دراین مدت 11.6 درصد 
بوده است، بازدهی بورس نیز به 11.6 درصد رسید که همپای بانک 
برای سهامداران خود سود به همراه داشته است. بازدهی شاخص 
فرابورس نیز از ابتدای امسال تاکنون 11 درصد بوده است. در جریان 
معامالت هفته گذشته تعداد یکهزار و 345 میلیون ورقه بهادار در 
206 نوبت دادوستدی میان فعاالن بازارهای فرابورس ایران دست به 
دست شد که ارزش این مبادالت به رقم 8 هزار و 265 میلیارد ریالی 
رسید که از نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب با رشد 8 درصدی 

و کاهش 4 درصدی مواجه شد.
رشد 16 درصدی اعطای تسهیالت بانکی

در نیمه نخست امسال نیز بانک ها، 270 هزار میلیارد تومان وام داده اند 
که حدود 64 درصد از کل آن، یعنی 172 هزار میلیارد تومان مربوط 
به تأمین سرمایه در گردش بوده است. بانک مرکزی در گزارش خود 
برای تحلیل اولویت پرداخت تسهیالت بانکی می نویسد:»از 825.6 
هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 
83.8 درصد آن )مبلغ 691.7 هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه 
در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 
منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.« با این حال 
در کل 132هزار فقره وام به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است 
که میزان آن بیشتر از پرداختی  کل بخش هاست. در بخش خدمات 
هم 2 میلیون و 361 فقره وام  پرداخت شده است. امسال همچنین 
طرح  ضربتی پرداخت وام ازدواج اجرا شد و سرعت و مبلغ پرداخت 

تسهیالت باال رفت.

گزارش

نغمت یا نعمت زلزله 
بررسی اثرات مثبت و منفی زلزله بر اقتصاد کشور 

ترقی اقتصادی : کارشناسان براین باورند، در کشورهای توسعه یافته و شهرهای پرجمعیت پس از 
بحران های طبیعی، سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آن ها افزایش پیدا می کند و به همین ترتیب، رشد 

اقتصادی و توسعه آن شهر ها سرعت می گیرد.
 »بحران های طبیعی بیش از اتفاق های تروریستی بر اقتصاد تاثیر می گذارند.« این را وارن بافت کارآفرین 
سرمایه گذاری و فعال اقتصادی آمریکا، می گوید. بحران های طبیعی مانند زلزله، طوفان، سیل و گردباد 
بیشتر از بقیه اتفاق ها بر اقتصاد تاثیر می گذارد.همیشه پیامدهای اقتصادی زیادی از فجایع مهم به دنبال 
می  آید. این بحران ها می تواند برای صنعت بیمه میلیاردها دالر هزینه داشته باشد. اگر این بحران ها حاد 
باشند، می توانند برای دهه ها رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد. از طرفی می توانند مسبب افزایش قیمت 
غذا و گاز نیز باشند. به نوعی بالیای طبیعی دارایی های مادی مانند ساختمان ها، تجهیزات و همچنین 
سرمایه انسانی را از بین می برد و در نتیجه کشور ظرفیت تولید خود را از دست می دهد. این تاثیرات 
نامطلوب گاه ممکن است برای شرکت ها فاجعه برانگیز باشد و منجر به بسته شدن آن ها شود. اما تحقیقات 
علمی که در خصوص تاثیرات اقتصادی بالیای طبیعی انجام می شود نشان می دهد در برخی مواقع بالیای 
طبیعی امکان دارد، رشد اقتصادی را افزایش دهد.یکی از احتماالت پشت این تاثیر مثبت، افزایش بهره وری 
از بخش شرکت های اقتصادی است. با این حال به دلیل اینکه در این مطالعات از داده های جمع آوری شده 
استفاده می شود، نمی توانند به چرا و چه میزان بهره وری شرکت ها پاسخ دهند.تحقیقات بانک جهانی 
نشان می دهد، سونامی سریالنکا در سال 2004 دارایی شرکت ها تغییر داده و سود، میزان فروش سهام 
و سرمایه آن ها را تحت تاثیر قرارداده است. این در حالی است که پس از زلزله کوبه سال 1995 اشتغال 
و رشد ارزش افزوده در این منطقه افزایش پیدا کرد. گزارش ها نشان می دهد، سرمایه گذاری در بخش 
زلزله زده در کوبه نسبت به بخش های بیرون بیشتر بوده است. به همین ترتیب پس از سیل شدیدی که 
در سال 2000 در اروپا رخ داد، میزان افزایش اشتغال و افزایش دارایی در بخش های بحران زده بیش از 
بقیه بخش های اروپا بوده است.  در کوبه نیز با اینکه تاثیرات منفی اقتصادی در کوتاه مدت در ژاپن دیده 

شد، پس از اندکی این تاثیرات نیز از بین رفت.
زلزله ویران کننده

اقتصاد ژاپن پس از زلزله 9 ریشتری و سونامی که در مارچ 2011 رخ داد، ضربه سنگیگی را خرد. تخمین 
زده می شود که حدود 28 هزار نفر کشته و حدود 500هزار نفر آواره شدند. این سونامی به نیروگاه هسته 
ای ژآپن صدمه زد و تشعشعات هسته ای وارد اقیانوس آرام شد و به 4 هزار برابر حد مجاز رسید. بانک 
جهانی تخمین زده است که این بحران حدود 235 میلیارد دالر هزینه برای کشور داشته است. گری بکر 
اقتصاددان آمریکایی در یکی از یادداشت های خود نوشته بود:» تردیدی نیست که ژاپن طی دو دهه 
گذشته بدشانس بوده است؛این کشور رشد اقتصادی کندی داشته، تقابل با چین که اقتصادی نوظهور 
داشت و سرانجام بزرگ  ترین زمین لرزه ثبت شده در ژاپن را ثبت کرده است.زمین لرزه ای که نه فقط 
مستقیما خسارت بزرگی به بار آورد، بلکه یک سونامی با قدرت تخریبی عظیم را به راه انداخت.«  وب 
سایت استاتیستا، 10 کشوری که صدمه های زیادی از زلزله بین سال های 1900 تا 2016 تجربه کردند 
را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، ایران دهمین کشوری است که طی 116 سال گذشته از زلزله 
11.83 میلیارد دالر خسارت دیده است. از طرفی بیشترین کشور ژاپن است که طی این مدت 359.66 

میلیارد دالر صدمه دیده است.
زلزله در گرو رشد اقتصادی

بر اساس گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، حدود 195 زلزله 5.5 ریشتر به باال از سال 1985تا 
2015 در کشورهای در توسعه یافته رخ داده است. خسارت های کشورهای توسعه یافته، بیشتر اقتصادی 
بوده و شامل هزینه های مستقیم می شود. اما کارشناسان براین باورند، بعد از هر حادثه طبیعی در 
کشورهای توسعه یافته و شهرهای پرجمعیت پس، سرمایه گذاری و ساخت و ساز در آن ها افزایش پیدا می 
کند و به همین ترتیب، رشد اقتصادی و توسعه آن شهرها سرعت می گیرد. به عبارتی گزارش بانک جهانی 
نشان می دهد، در شهرهایی مانند توکیو پس از زلزله شدید، ساخت و ساز و سرمایه گذاری رونق گرفته 
و به همین ترتیب رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است. با توجه به تأثیر و نفوذ اقتصادهای جدید در 
سیستم جهانی، میزان توان این کشورها برای مقابله با بالیا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع 
میزان استقامت و توانایی کشورها برای مقابله با تبعات سنگین بالیای طبیعی عامل تعیین کننده بوده و 

حتی می تواند جایگاه و بلندپروازیهای آنها در سطح اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

شاخص های اقتصادایران 

سرمایه از بانک به مسکن می رود؟



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

اخیرا معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
رییس سازمان خصوصی سازی کشور اعالم کرده اند 
که چنانچه دارندگان سهام عدالت نسبت به پرداخت 
بازپس  آنها  نکنند، سهام  اقدام  اقساط خود  مابقی 
ایشان  نظر می رسد مستند  به  گرفته خواهد شد. 
تبصره 3 ماده 6 مصوبه شورای عالی واگذاری مصوب 
سال 1388 باشد که بیان می دارد »درصورتی که در 
پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور 
کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر 
ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی 
و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در 
غیر این صورت سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ 
بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و 
نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام 
باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود«. به نظر 
آثار اقتصادی و حقوقی منفی متفاوتی بر این تصمیم 
دولت مترتب است که در ادامه ضمن اشاره به برخی 
از رووس اصلی و اهداف اجرای این طرح، آن نکات 
اشاره می شوند؛ هدف اصلی از توزیع سهام عدالت 
بین شش دهک پایین جامعه براساس مصوبه مورخ 
21/8/1385 هیأت وزیران  که به پیش نهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل 138 قانون 
قانون   )9( ماده  و  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری 
برنامه چهارم توسعه کشور )مصوب 1383( تصویب 
طریق  از  ایرانی  خانوارهای  ثروت  »افزایش  شده 
بر  است.  تعاون«عنوان شده  گسترش سهم بخش 
اساس ماده 3 همین آیین نامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مکلف شده است »با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط به بند »ج« سیاست های کلی ابالغی مقام 
معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون 
تشکیل  از  و پس  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری 
شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری 
دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید 
و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به 
شرکتهای سرمایه گذاری استانی )سهامی خاص ( به 
نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.« بنابراین 
براساس محورهای مصرح در آیین نامه، ساختار الزم 
برای توزیع ثروت در جامعه نیز باید توسط دولت 
بین  سودده  شرکت های  سهام  تقسیم  براساس  و 

گروه های هدف طراحی گردد.
عالوه بر این، در ماده 11 همین آیین نامه نیز آمده که 
»سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران 
شرکت  با  قراردادی  انعقاد  با  است  موظف  دولتی 
واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی )سهامی 
خاص( که ضمانت اجرایی الزم در آن پیش بینی 
شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر )10( 
سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت 
واسط و بالفاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب 
اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع 

این ماده شامل پنجاه درصد )50 درصد( تخفیف 
فروش  سود  احتساب  شامل  اقساط  و  می باشد 
ماده  این  براساس  بنابراین  بود.«  نخواهد  اقساطی 
اقساط سهام واگذار شده از محل سود دریافتی قابل 
تسویه است و نکته قابل توجه تر این که مجددا دولت 
و به نمایندگی از آن سازمان خصوصی سازی مکلف 
هستند نسبت به تسویه اقساط سهام واگذار شده 
متناسب با سود دریافتی اقدام نمایند. بنابراین، هدف 
اصلی طرح براساس روح کلی حاکم بر آن که در 
قالب مصوبات دولت تجلی یافته است، توزیع ثروت 
بین افراد متوسط و پایین جامعه به منظور گسترش 
عدالت اجتماعی عنوان شده است. ولی شرایط امروز 
دارندگان سهام عدالت نشان می دهد که متأسفانه نه 
تنها این هدف محقق نشده بلکه شرایط بوجود آمده 
این گمان را بوجود می آورد که اجرای آیین نامه های 
مربوط عمال در جهت مخالف اهداف اولیه طرح در 
حال ساماندهی و پیش برد است. بخشی از این گمان 
از اشکاالت وارده بر آیین نامه و برخی نیز از اجرای آن 
نشأت می گیرد. نمونه هایی از این ایرادات و اشکاالت 

در ادامه اشاره می شوند.
تشتت در ماهیت حقوقی طرح

نکته اول این که متأسفانه بدلیل یکپارچه نبودن 
واگذاری  که  نیست  مشخص  آیین نامه ها  ساختار 
سهام فوق در کدام قالب حقوقی قرار می گیرد. مثال 
سه عبارت فروش اقساطی، ثمن معامله و واگذاری 
در آیین نامه تصریح شده است که هر یک بار حقوقی 
متفاوتی دارند. این نشان می دهد که نوعی ابهام در 
آیین نامه ها(  در  )دست کم  طرح  حقوقی  ماهیت 
وجود دارد. لذا نمی توان به صراحت حقوق و تکالیف 
سهامداران از یک سو و دولت از سوی دیگر را به 
دقت مشخص نمود. اگر ماهیت طرح را بیع تلقی 
خریدار  قطعی  مالکیت  آن  اثر  مهمترین  کنیم، 
این  حالی که  در  می باشد  بیع  ابتدای  از  مبیع  بر 
موضوع با سایر مفاد آیین نامه و حتی با نحوه اجرا 
نیز مغایرت دارد. از سوی دیگر، اگر ماهیت طرح 
را واگذاری سهام در قالب فروش اقساطی بگیریم 
است  شرطی  بر  معلق  مبیع  بر  خریدار  مالکیت 
که پس از حصول آن قطعی می گردد که با اجرا 
سازگارتر است ولی مشخص نیست چرا عبارت ثمن 
معامله در آیین نامه درج شده است. این تشتت در 
ماهیت حقوقی طرح، عمال منافع سهام دار را در ابهام 

قرار می دهد که می تواند به ضرر وی بیانجامد.
عدم گسترش مشارکت عمومی مردمی

از اهداف اصلی اجرای پروژه  این که یکی  با وجود 
سهام عدالت گسترش مشارکت عمومی بوده ولی 
اقدامات در  برخی  نیز  و  اولیه  نقایص طرح  برخی 
مسیر اجرای آن، به گونه ای بوده که عمال مشارکت 
سهامداران در فرآیند تصمیم سازی هیچ بوده است. 
گونه ای  به  مربوط  آیین نامه های  مثال،  عنوان  به 
تنظیم شده اند که انتقال مالکیت قطعی بر سهام 
مورد نظر به دارندگان آن را منوط به استهالک بهای 
ایجادی شرکت هایی  آتی  از محل سود  )تنها  آنها 
که سهام آنها واگذار شده( بوده است و در غیر این 
صورت هیچ گونه مالکیتی برای دارندگان آن ایجاد 

نخواهد شد. در همین 
راستا در ماده 3 آیین نامه 

مورخ 29 فروردین 1388 مصوبه 
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسی آمده است »سهام عدالت 
سرمایه گذاری  شرکت های  به  مستقیم  به صورت 
توثیق  در  مزبور  سهام  شد.  خواهد  واگذار  استانی 
سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با 
کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق 
خارج می شود.« و براساس ماده 6 آیین نامه فوق 
الذکر، »ثمن معامله از محل سود ساالنه شرکت های 
واگذار شده تسویه خواهد شد« و براساس تبصره 2 
همین ماده، »چنانچه میزان سود دریافتی در هر 
سال  همان  دریافتنی  اقساط  میزان  تکافوی  سال 
را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتنی 
سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود«. بنابراین عمال 
دخالت  عدم  دلیل  به  اقساط  پرداخت  اتمام  تا 
دارندگان سهام در هیأت مدیره شرکت های واسط 
و فقدان هرگونه کنترل و نظارتی از سوی آنان یا 
نمایندگان ایشان برسهام یا عملکرد شرکت هایی که 
سهام واگذار شده است، مشارکتی توسط دارندگان 
سهام عدالت صورت نگرفته است. ضمن این که همه 
وظایف مرتبط با به سودرسانی این شرکت ها را دولت 
یا نمایندگان دولت بر عهده گرفته اند. بنابراین، عدم 
استهالک بهای سهام از طریق سود، متوجه هیأت 
مدیره، دولت و گردانندگان این شرکت ها می باشد و 
گذاردن بار سنگین تسویه نصف بهای سهام بر عهده 
دارندگان آن که هیچ مشارکتی در به سودرسانی یا 
زیاندهی شرکت ها نداشته اند، آسیب جدی به هدف 
عدالت محوری در واگذاری این سهام تلقی می شود. 
نکته دیگر این است که عدم دخالت دارندگان سهام 
عدالت در مدیریت شرکت ها تاکنون با هدف ایجاد 
ساختارهای الزم و آموزش آنها با نحوه سهام داری و 
نیز سایر اهداف مربوط به کنترل بازار سهام و حفظ 
ثروت این خانوارها قابل توجیه است، ولی باید زمینه 

مشارکت بیشتر آنها را فراهم نمود.
عدم دستیابی کامل به توزیع بهتر ثروت

چنانکه گفته شد و از روال آیین نامه ها و مصوبات 
نیز مشهود است، در جریان واگذاری سهام، پرداخت 
مورد  شرکت های  مدیریت  سود،  تقسیم  اقساط، 
غیرمستقیم  حتی  دخالتی  سهامداران  عمال  نظر 
نداشته اند و وزارت اقتصاد به نمایندگی از سهامداران 
سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری نسبت به 
شرکت در مجامع، اعمال مدیریت و تعیین عضو 
هیأت مدیره اقدام کرده و رأسا سود را دریافت و به 
حساب خزانه واریز کرده است. بر همین اساس نیز 
طی بیش از 10 سال گذشته، سهامداران هیچگاه 
سودی دریافت نکرده اند. این بدان معناست که کل 
سود برای پرداخت اقساط صرف شده و هنوز تسویه 
نشده است لذا عمال توزیع ثروت که از اصلی ترین 

اهداف این پروژه بوده است، محقق نگردیده است.
اشتباهات محاسباتی به زیان سهامداران

براساس ادعای مقامات دولتی، سهام سودآورترین 
شرکت های دولتی در این طرح توزیع شده است. 

تنها  سال   10 طی  در  شرکت ها  بهترین  این  اما 
سهام  کل  ارزش  از  نیمی  اندازه  به  توانسته اند، 
واگذار شده به هر فرد )متوسط 500 هزار تومان( 
سود به سهامداران پرداخت کنند که بر این اساس 
بازده ساالنه این سهام کمتر از 5 درصد بوده است 
که کمتر از نصف سودهای علی الحساب پرداختی 
سیستم بانکی در همان زمان است. بنابراین یا سهام 
مورد نظر از کیفیت و سودآوری ادعا شده برخوردار 
نیستند و یا اینکه دولت یا سازمان خصوصی سازی 
که نمایندگی سهامداران سهام عدالت را نیز دارد 
نتوانسته طی ده سال متوسط ساالنه 10 درصد سود 
را تأمین نماید. به هر حال، یک نکته مشخص است 
و آن این که برخالف هدف اصلی طرح، برای دارنده 
سهام عدالت که هدف اصلی طرح کمک به وی بوده 

است عمال منفعت قابل توجهی ایجاد نشده است.
ابهام در مالکیت فعلی سهام

نکته نهایی این که حتی اگر مابقی ارزش سهام که 
براساس ادعای سازمان خصوصی سازی حدود 500 
هزار تومان برای مشمولین دهک های 3  تا 6 است، 
نیست سهام  معلوم  پرداخت شود  آنها  توسط  نیز 
چه شرکتی به سهامدار تحویل خواهد شد. چراکه 
سهام داران عدالت سهام شرکت های سهامی عدالت 
استانی را در اختیار دارند که در تشکیل آن نیز نقشی 
انتخاب اعضای هیأت مدیره و  نداشته و حتی در 
مدیرعامل آنها نیز نقشی ایفا نکرده اند. لذا بدیهی است 
که کسی مایل نیست هزینه سهام شرکتی ناشناس را 
پرداخت نماید. به همین دلیل نیز هست که کسی از 

پرداخت رقم مورد ادعا استقبال نکرده است.
نتیجه

حقوق  رعایت  جهت  و  فوق  موارد  به  توجه  با 
سهام داران سهام عدالت و نیز تحقق اهداف توزیع این 
سهام، پیشنهاد می شود: عالوه بر رفع برخی ایرادات 
حقوقی و محاسباتی و برخی موانع مقابل مشارکت 
گسترده تر سهام داران، به روال گذشته، دولت نسبت 
به استهالک اقساط باقی مانده از محل سودهای آتی 
شرکت های مشمول اقدام نماید. به عبارت  دیگر 
باید سقف زمانی 10 ساله را افزایش دهد. با این کار 
عالوه بر رفع نگرانی ناشی از ورود یکباره سهام خرد 
به بازار و آسیب رسانی به بازار سهام، اهداف طرح نیز 

تا حدود زیادی محقق خواهد شد.

را  خود  قهوه  استکان  که  همینطور 
می نوشید و به صفحه مانیتور خود خیره 
یک  سهم  قیمت  رفتن  باال  و  شده  اید 
آرزو  حتماً  کنید،  می   دنبال  را  شرکت 
می کردید االن جای یکی از سهامداران 
ناخودآگاه  ذهن  در  بودید،  شرکت  این 

خود چه حساب و کتابی می کنید؟
آیا به سراغ نرخ بازده سرمایه  گذاری می   

روید؟ آیا روند سهم در روزهای قبل و 
تحلیل های ارائه شده دوستانتان و اخبار 
اصاًل  کنید؟  می   بررسی  را  شایعات  و 
تحلیل های بنیادی و فاندامنتال و تکنیکال و مقایسه نسبت P بهE بازار و صنایع 
مشابه را انجام می  دهید؟ یا فقط این فکر به سراغتان می  آید که اکنون فرصت 
ورود است؟ پس در بازار مثبت اقدام به خرید می  کنید. اولین قدم اشتباه رو 
همینجا برداشتید و خود را در میان امواج پر تالطم بازار گرفتار کرده  اید و تبدیل 
به یک سهامدار شده  اید. در واقع سهامداران عادی مالکان شرکت هستند و دارای 
حقوق و مزایایی همچون 1- حق دریافت سود سهام )EPS( 2- حق رای دادن در 
مجامع عمومی عادی و فوق 3- حق تقدم در خرید سهام جدید 4 – حق باقیمانده 
دارایی پس از انحالل شرکت 5- حق اطالع از فعالیتها و استراتژیهای شرکت، که 
شما هدفتان از خرید این سهم هیچکدام از این موارد نبوده و صرفاً یک خرید 

احساسی داشته اید که با امید به جو بازار مثبت شما هم سود کنید.
به یاد داشته باشید که وقتي اقدام به خریدسهام مي  کنید، دربازار سرمایه شروع 
به فعالیت کرده اید. حال با چند گزینه جهت نحوه انتخاب خرید سهام آشنا می  
شوید .به نظر شما خرید کدام سهم بهتر به نظر مي رسد؟ هزار سهم یک دالري 
یا 20 سهم 50 دالري؟ بیشتر مردم قطعاً اولي را انتخاب مي کنند زیرا این معامله 
را با شانس بیشتري براي کسب سود ارزیابي مي کنند تنها به این خاطر که سهم 

بیشتري در اختیار دارند.
اما پولي که از معامالت سهام به  دست مي آورید بر پایه تعداد سهامي که در 
اختیار دارید، نیست بلکه به مبلغي بستگي دارد که وارد بازار مي کنید. بسیاري 
از سرمایه گذاران تمایل زیادي به خرید سهام ارزان دارند. اما سهام ارزان معموالً 
یکي از کلیدي ترین اجزاي موفقیت را از دست داده است که حمایت شرکت هاي 
سرمایه گذاري است . یک سهام نمي تواند سود خوبي به دست آورد در حالي که 
پشتیبانی خرید شرکت هاي سرمایه گذاري مالي و بیمه اي و امثال آنها را نداشته 
باشد.به یاد داشته باشید، سهام ارزان به علت خاصي ارزان است و یک سهم به 
اندازه اي که مي ارزد معامله مي شود. سهامداراني که به سمت سهام ارزان روي 
مي آورند این نکته را در نظر نمي گیرند که در حال خرید بخشي از یک شرکت 
مشکل دار با مشکالتي مانند عدم حمایت شرکت هاي سرمایه گذاري، روند بسیار 
کند کسب درآمد و فروش و عدم اقبال بازار هستند. عدم حمایت شرکت هاي 
شرکت هاي  باشد.  شرکت  یک  براي  جدي  مشکلي  مي تواند  سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري معموال از تیم هایي حرفه اي براي بررسي وضعیت بازار بهره مي برند 
که به طبع باالتر از میانگین بازار کارآیي دارند، اما سهام هایی که ناشی از افزایش 
سرمایه ایجاد می گردد معموال به قیمت کمتر از سهام عادی و به میزان درصد 

افزایش سرمایه قیمت کمتری نسبت به سهم موجود در بازار را دارد. به همین 
جهت مورد اقبال عمومی نیز قرار می  گیرد چون با گذشت زمان به بهای همان 

سهام عادی در بازار داد و ستد خواهد شد.
معامله  منظور  البته  است.  موفق  بازارگرداني  نیازمند  موفق  عبارتي سهام  به   
200،100 یا 300 سهم نیست بلکه خرید و فروش بیش از 10 هزار یا 20 هزار 
سهم مدنظر است که مي تواند در باال رفتن یا پایین آمدن قیمت سهام تأثیر 
به سزایي داشته باشد. سهم شرکت هاي سرمایه گذاري از معامالت روزانه نزدیک به 
50 درصد است. پس قاعدتاً آنها به دنبال سهام خیلي ارزان نمي روند زیرا عالقه اي 

به معامله تعداد بسیاري سهم را در روز ندارند.
زیان  معموالً  آنها  یکدیگرند.  شبیه  معموالً  سرمایه  بازارهاي  بزرگ  برندگان 
سرمایه گذاري خود را در سطح پایین نگاه مي دارند، به صرف باالبودن نسبت 
P/E یک سهم به سرعت اقدام به خرید آن نمي کنند و در نهایت به سالمت بازار 

در هنگام خرید و فروش توجه ویژه اي دارند. در مقابل، بسیاري از سهامداران با 
قوانیني نامتعارف وارد بازي مي شوند. در حالي که سهامداران موفق از دام هاي 
بر سر راه خود دوري مي کنند تا هر روز به سطحي بهتر در سرمایه گذاري خود 
برسند. واقعیت این است که از نگاه شما دو برابر شدن قمیت سهام ارزاني که 
دست روي آن مي گذارید، بسیار مطلوب به نظر مي رسد اما نزدیک شدن این 
احتمال به حقیقت بسیار دور از ذهن به نظر مي آید. از سهام داراي  P/E بسیار باال 
دوري کنید بر سهامي تکیه کنید که P/E معقولي داشته باشد زیرا پتانسیل رشد 

قیمت را دارند و واقعاً به اندازه قیمتشان مي ارزند.
در حالي که این حقیقت وجود دارد که سهامي با P/E پایین توانایي رشد خوبي 
دارد، سرمایه گذاران معموالً از این نسبت ارزش گذاري استفاده درستي نمي کنند. 
سران یک گروه تجاري معموالً مي خواهند سهام شرکت خود را بیش از ارزش 
اسمي آن بفروشند آن هم فقط به یک دلیل آنها سهم بازار خود را به خاطر 
درآمدهاي معوقه و چشم  انداز رشد فروش شرکت به سرعت مي خواهند گسترش 
دهند. سهام شرکت هایي با P/E بسیار باال معموالً خصوصیتي مشترک دارند. 
معموالً عملکرد آنها نشان مي دهد که بازار انتظار رشد زیاد قیمت سهام شرکت 
در آینده را داراست. اما این فقط یک انتظار است و دلیلي محکم براي تحقق 
این امر وجود ندارد، پس اگر متغیرهاي بنیادي به نحوي غیرقابل پیش بیني 
در رابطه با صنعتي خاص تغییر کند، این پیش بیني ها و انتظارات مي توانند به 
حقیقت نپیوندند.   به زیان هاي کوچک فرصت بزرگ شدن ندهید بیمه هاي 
مختلف خطراتي را که در کمین سالمتي  و بخصوص دارایي ها هستند، خنثي 
مي کنند . اما در بازار سرمایه کمتر کسي پیدا مي شود که به فکر سیاستي باشد 
تا مانند یک بیمه نامه براي او عمل کند. ریسک سهام خود را بین هفت تا هشت 
درصد نگاه دارید تا بیمه نامه مطمئني براي سهامداري خود داشته باشید، زیرا 
اگر سهامي را در موقع مناسب بخرید، هرگز بیش از هفت تا هشت درصد افت 
قیمت نخواهد داشت. زیان هاي کوچک به راحتي قابل جبرانند اما این زیان هاي 
بزرگ هستند که مي توانند به آسیب دیدن سبد سهام شما منجر شوند. با زیاني 
به میزان 50 درصد باید به دنبال بازگشتي صددرصدي بود تا شما را به موقعیت 
مناسب دیگري رهنمون سازد. اما اگر به ریسکي هفت یا هشت درصدي قناعت 
کنید سودي 25 درصدي مي تواند زیان هاي متوالي شما را جبران کند که این امر 

به نظر دست یافتني مي رسد.

 
بازارسرمایه 3

دیدگاه 

بازار سرمایه یکی از منابع تامین مالی برای شرکت های مختلف 
است و در این مورد تبعیضی بین شرکت های بخش خصوصی و 
دولتی نیست. انضباط مالی، گزارشگری شفاف و حسابرس معتبر 
سه گزینه مهم برای حضور بنگاه های بخش خصوصی در بازار 
سرمایه و جذب منابع مالی از بورس است. تامین مالی از بازار 
سرمایه مشابه تامین مالی از بانک ها نیست. نرخ تسهیالت در 
بانک و هزینه تامین مالی مشخص است اما بورس، یک بازار است 
بانک ها  با  تامین مالی در آن در مقایسه  و ممکن است هزینه 
برای بنگاه های بخش خصوصی بیشتر تمام شود. با این وجود 
سازوکارهای بازار سرمایه در شرایط فعلی به گونه ای پیش می رود 

که امید به حضور موثر بنگاه ها در بورس تقویت شده است.  
اصلی ترین نکته تمایل شرکت ها برای حضور در بازار سرمایه است. متاسفانه مدیران مالی در بخش 
خصوصی با سازوکارهای بورس آشنا نیستند بنابراین ترجیح می دهند برای تامین سرمایه سراغ 
بانک ها بروند چراکه دریافت تسهیالت از بانک ها از نظر مقرراتی کم دردسرتر است. نظام اعتباری 
درست و مدرن از الزامات ورود به بازار سرمایه است هرچند در مورد تامین مالی از بانک ها، سابقه 

اعتباری و وثایق مشتری بیشتر اهمیت دارد.
به نظر من عدم آگاهی از شرایط بورس مهم ترین دلیل عدم حضور موثر شرکت های بخش خصوصی 
در بازار سرمایه است. اطالعات و گزارش هایی که باید برای تامین مالی از بازار سرمایه توسط شرکت ها 
تهیه شود، راحت نیست. این مشکل در مورد تامین مالی از خارج هم وجود دارد و کمتر شرکتی است 
که گزارش سرمایه گذار پسند ارائه کند. البته این در مورد همه صادق نیست. از سوی دیگر اندازه شرکت 
هم در حضور در بازار سرمایه اثر گذار است. شرکت های کوچک و متوسط نمی توانند هزینه حضور در 
بورس را تحمل کنند و بازار سرمایه برای شرکت های بزرگ مناسب تر است. بخش خصوصی حتی می 
تواند مثل دولت اوراق در بازار سرمایه منتشر کند و سقف این اوراق 10 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است. انتشار اوراق مرابحه برای تامین سرمایه در گردش و انتشار اوراق صکوک استصناع برای 
پروژه های در حال ساخت از دیگر سازوکارهای تامین مالی از بازار سرمایه است و البته استفاده از این 
ساوزکارها به گزارشگری درست و شفافیت مرتبط است. با یک سیستم دو دفتری امکان تامین مالی 
از بازار سرمایه وجود ندارد. زیان ده و سودآور بودن اهمیت دارد. گذشته از این ها آشنایی شرکت ها با 

ابزارهای بازارسرمایه به کمک مشاوران سرمایه گذاری نقشی اساسی ایفا می کند.

نقض غرض در اجرای پروژه سهام عدالت
چرا توزیع ثروت محقق نشد ؟

کارشناس ارشد بازارسرمایه
علی رحمانی

کارشناس بیمه وبورس
محمد اصغری

وکیل پایه یک دادگستری
علی رضا ثقفی

 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی
رضا غالمی

 مدیران مالی شرکت ها 
بورس را نمی شناسند 

توصیه های برای فعاالن خرد بازار سرمایه 

تعریفی جدید از محدوده ریسک سهام
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در نخسـتین روزهـای شـهریور 96 بانـک مرکزی از اجبـاری بودن 
رعایـت نـرخ سـود 15 درصدی بعد از یازدهم شـهریور ماه خبر داد. 
اعـالم بانـک مرکزی مـدت زمانی طوالنی بیـن اعالم و اجـرای این 
سیاسـت باعـث یک مسـابقه وسـیع بر سـر جـذب سـپرده قبل از 
11شـهریور ماه شـد. حاصل این مسـابقه، مهاجرت حجم بزرگی از 
سـپرده از بانـک هـای دولتـی و خصوصی به بخش خاصـی از بانک 

های خصوصـی بود.
ابتـدا  مقامـات بانـک مرکـزی اظهـار کردنـد کـه این مـدت، زمان 
طالیـی بـرای ابالغ حکـم به همه شـعب و نبودن بهانه بوده اسـت. 
بعدتـر ولی اظهار شـد کـه هدف از تعییـن این بازه زمانـی، افزایش 
سـهم سـپرده بلند مدت در سـبد سـرمایه گذاری بازار پول اسـت.

دکتـر ولـی اهلل سـیف در توضیحـی مفصـل بـا مـرور ایـن برنامه و 
تاییـد آن کـه این دوره اجرایی حـدودا ده روزه برای کنترل تقاضای 
سـفته بازانه در بازار ارز بوده اسـت، انتقال سـپرده از بانکهای دولتی 
بـه خصوصـی را کـم اهمیـت دانسـته انـد. بـه خصـوص آن که به 
زعـم ایشـان، معکـوس همین مهاجـرت دو مـاه قبـل رخ داده بوده 
و حداکثـر اثـرات مهاجـرت قبلی خنثی شـده اسـت. در یادداشـت 
تلگرامـی دکتـر سـیف تاکیـد شـده اسـت، هـدف از ایـن کاهـش 

نـرخ سـود سـپرده کاهـش هزینـه تجهیز 
منابـع بانـک ها بـرای جبران شـکاف 
دارایـی- بدهـی در ترازنامه بوده اسـت 

وایـن کاهش نرخ سـود، متعاقبا زمینه سـاز کاهش نرخ تسـهیالت 
خواهـد بـود. گزاره های بسـیاری قابل طرح اسـت که نتیجه بخش 
بـودن طرح کاهش نرخ سـود سـپرده بانکی را در چارچـوب اهداف 

بانـک مرکـزی با ابهـام مواجه مـی کند.
1-بـا ایجـاد یـک بـازه زمانـی ده روزه، بخش مهمی از سـپرده ها با 
نـرخ هـای بـاال، بعضا باالتـر از نرخ سـود سـپرده در ماههـای قبل، 
بـرای یـک دوره یـک سـاله در سـپرده هـای یکسـاله آرام گرفـت. 
ایـن حقیقـت باعـث گردیده تـا اثر ایـن طرح بـر ترازنامـه بانکها تا 
یکسـال بـه تاخیر بیافتـد. به بیان دیگر سـود پرداختنـی به  بخش 
مهمـی از سـپرده ها بـرای یک دوره یک سـاله عددی باالتـر از 20 
درصـد خواهـد بـود. پس ایـن نگاه که بـا اتخاذ برنامه جاری، فشـار 
بـر ترازنامـه بانک هـا کاهش معناداری یافته اسـت دسـتکم تا یک 

سـال محـل ابهام جدی اسـت.
2-در یـک تحلیـل کیفیـت دارایـی که توسـط یک نهاد پژوهشـی 
روی بانک های ایران انجام شـده اسـت، نشـان داده شـده اسـت که 
بـرای پوشـش شـکاف دارایـی- بدهـی بانک هـا نیاز به یـک فاصله 
10 درصـدی بین سـود سـپرده و سـود تسـهیالت برای یـک دوره 
بلنـد مـدت وجـود دارد. از ایـن نـگاه ایـن تصـور که بـا کاهش نرخ 
سـود سـپرده می تـوان متعاقبا سـود تسـهیالت را کاهـش داد هم 

لزومـا قابل دفاع نیسـت.
بـا رصـد وقایع بازار پـول می توان نشـان داد مهاجـرت رخ داده نه از 

بانـک هـای دولتی به بانـک های خصوصی بلکه از بانـک های دولتی 
و خصوصی به بانکهای خصوصی با ضریب کفایت سـرمایه و ریسـک 
هـای ترازنامـه ای قابـل توجـه، بوده اسـت. چنان که پیـش روی این 
مسـابقه، اکنـون یکـی از بزرگتریـن اهـرم های مالـی بازار پـول را به 
کار گرفتـه اسـت. ایـن امر یـک نمونه بـارز از عمومی کردن ریسـک 
خصوصی اسـت و شـکنندگی نظـام بانکی ایـران را کاهش نمی دهد.
اگـر هـدف بانـک مرکـزی افزایش سـهم سـپرده های یک سـاله و 
باالتـر بـرای کنترل چرخـش نقدینگی در بـازار ارز بوده اسـت، باید 
توجـه داشـت، نـرخ پرداختـی بـرای حبس سـپرده بـه انـدازه خود 
عملیـات مهـم اسـت. وقتی چنیـن حجمی از سـپرده بـا نرخی باال 
از چرخش باز داشـته می شـود، سـودپرداختی به آن در دوره های 
ماهانـه بـه خـودی خود رقمـی قابـل توجه خواهـد بود. چنـان که 
پرداخـت سـودی 100هـزار میلیارد تومانـی تا دی ماه سـال جاری 
کـه نقطـه اوج تحوالت بـازار ارز چه بـه لحاظ عوامل بنیـادی و چه 

بـه لحـاظ عوامـل فصلی اسـت، کامـال قابل پیش بینی اسـت.
بـا برنامـه کاهـش نـرخ سـود اجـرا شـده از شـهریور، عمال سـپرده 
گـذاری مجـدد این سـود دریافت شـده گزینه اول صاحبان سـپرده 
نخواهـد بـود. این عدد بـه نوبه خود آنقدر بزرگ اسـت کـه در کنار 
عوامـل واقعـی مـی توانـد باعث معرفـی نرخ بـازده تعدیل شـده به 
ریسـک جذابـی در بـازار ارز شـود، بـه نحوی کـه اصل سـپرده هم 
برای تحمل ریسـک خروج از قرارداد سـپرده و دسترسـی نداشـتن 
بـه نـرخ سـود بـاال قانـع گـردد. به بیـان دیگـر یـک سـناریوی دو 

مرحلـه ای در رابطـه نقدینگـی وبـازار ارز قابل تصور اسـت.
ممکـن اسـت گفته شـود در صورت بروز وضعیـت ویژه در بـازار ارز 
مـی تـوان نرخ پرداختی به سـپرده هـا را مجددا به تناسـب افزایش 
داد.  در ایـن گـزاره اوال بایـد توجـه داشـت کـه افزایـش پسـینی و 
منفعالنـه  نـرخ سـود ممکن اسـت اثر دلخـواه را در کنترل شـدت 
سـفته بـازی در بازار ارز نداشـته باشـد. همچنین  اعتبـار مقام ناظر 
بـازار پـول در چنیـن سـناریویی جـدا محـل خدشـه خواهـد بـود. 
تعییـن نـرخ هدفی بسـیار پایین تـر از واقعیات بازار پـول و بعد رها 
کـردن آن هـدف ظرف چند ماه، فرسـایش جدی بـرای اعتبار مقام 
ناظـر بـه همـراه خواهـد داشـت. این امـر تکرار هـر برنامـه کاهش 

نـرخ سـود دسـتوری ای را تقریبـا از روی میـز حـذف خواهد کرد.
یک پیشـنهاد بهتر که می توانسـت به جای سـناریوی جاری مورد 
توجـه قـرار گیرد، کنتـرل - و نه کاهش- نرخ سـود سـپرده بود. به 
بیـان دیگـر نرخ سـود هدف می توانسـت  دفعتـا روی عددی، کمی 
کمتـر از رقم هـای قبلی ولـی واقعی تر، تنظیم شـود)به عنوان مثال 
بیـن 18 تـا 20 درصـد(. در ایـن سـناریو اوال نـرخ بـه انـدازه کافی 
بـرای سـپرده گذاری مجـدد سـود دریافتـی در ماه های آتـی جذاب 
می مانـد و ریسـک چرخش نقدینگـی در بازار ارز بهتر پوشـش داده 
می شـد. در ثانـی بـا انتخـاب یک هـدف کوچکتر ولی در دسـترس 
ضمـن افزایـش اعتبار مقام ناظـر، زمینه برای اجـرای مراحل بعدی 
به تناسـب تحـوالت بـازار ارز فراهـم می گردید. ثالثا اعـالم ناگهانی 
ایـن تغییـر، مانع از پیشـتازی بانک های با ریسـک باالتـر در چنین 

مسـابقه ای بود.

بازار پول4

بازی دوسر باخت بانک مرکزی در نرخ سود بانکی 
ابهام در نتیجه بخش بودن طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی

 پیشنهاد تهاتر سه جانبه 
بدهی های دولت، بانک ها و پیمانکاران

ترقي اقتصادي: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، 
با  بانک ها،  به  بخش خصوصی  بدهی  و  بخش خصوصی  به  دولت  بدهی  است  داده  پیشنهاد 
مطالبات دولت از بانک ها در الیحه بودجه سال 1397،با پیش بینی ذیل حکم مربوط به اوراق 

تسویه خزانه تهاتر شود.
به محمدباقر  اهمیت،  آنی و حائز  نامه ای  اقتصادی و دارایی در  امور   مسعود کرباسیان،وزیر 
بخش  و  بخش خصوصی  به  دولت  بدهی  تهاتر  کشور،  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس  نوبخت، 

خصوصی به بانک ها، با مطالبات دولت از بانک ها را پیشنهاد داده است.
طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در الیحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به 

اوراق تسویه خزانه پیش بینی شود.
برای  پیشنهادی مالحظه شده  نیز متن  بودجه سال جاری  قانون  احکام  شایان ذکر است در 
با مطالبات اشخاص  بدهی دولت به اشخاص متقاضی  الیحه بودجه 1397 کل کشور، صرفاً 
یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که دران امکان تهاتر بدهی بخش 

خصوصی با بدهی بانک ها به دولت فراهم باشد، پیش بینی نشده است.

بانک ملت صدرنشین تراکنش های بانکی
ماهه  سه  در  ملت  بانک  شاپرک،  سوی  از  شده  منتشر  های  گزارش  براساس  اقتصادی:  ترقی 
تابستان بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی،  بانک ملت در تیرماه سال جاری با سهم 32.12 درصدی از تعداد 
تراکنش ها و سهم 30.17 درصدی از مبلغ تراکنش ها و در مردادماه نیز با سهم 31.98 درصدی 
از تعداد تراکنش ها و 29.96 درصدی از مبالغ تراکنش ها باز هم باالترین سهم را به خود اختصاص 
داده است.در عین حال بانک ملت در شهریور ماه نیز بیشترین سهم را در سیستم بانکی در شاخص 
تراکنش ها از آن خود کرده است به نحوی که 32.17 درصد از تعداد تراکنش ها و 29.26 درصد 
تمام  بین  در  نخست  رادر جایگاه  آن  و  یافته  اختصاص  بانک  این  به  بازار  تراکنش های  مبلغ  از 

بانک های پذیرنده قرار داده است.

جدیدترین پیش بینی سود تجارت الکترونیک پارسیان
ترقی اقتصادی : پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره شش ماهه 
)حسابرسی شده( دوره منتهی به 1396/06/31 تجارت الکترونیک پارسیان منتشر شد.بر مبنای 
اطالعات منتشر شده از سوی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان پیش بینی درآمد هر سهم برای 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 2.732.556 میلیون ریال مبلغ 524 ریال به طور 
خالص پس از کسر مالیات است.این پیش بینی بدون تغییر نسبت به گزارش قبل است.شرکت در 
دوره شش ماهه ی سال 1396موفق به پوشش 37 درصد از پیش بینی سود خود شده است.گفتنی 

است گزارش بر اساس عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده مقایسه شده است.

افزایش امنیت حساب کاربران بانک سینا 
ترقی اقتصادی : به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی و افزایش امنیت حساب کاربران، سامانه 
صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا جهت ورود به اینترنت بانک راه اندازی شد.کاربران با استفاده از 
این سامانه بدون نیاز به سخت افزار خاص و تنها از طریق ارسال پیامک به سامانه 727، می توانند 
در سریعترین زمان ممکن رمز یکبار مصرف ورود به اینترنت بانک را دریافت کنند.بر اساس این 
گزارش، برای استفاده از سامانه صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا، نیازی به حمل قطعه سخت 
افزاری نیست و عالوه بر هزینه کمتر، کاربران نگرانی در خصوص مفقودی، معیوب و خراب شدن 
یا حمل رمزیاب ندارند.گفتنی است با اینترنت بانک سینا، عملیات متعدد بانکی قابل انجام است 
که از آن جمله می توان به انجام انواع انتقال وجه، پرداخت قبوض و خریدهای اینترنتی اشاره کرد.

افزایش صدور کارت های اعتباری بانک اقتصادنوین
توجهی  قابل  رشد  با  اقتصادنوین  الکترونیک  بانکداری  کاربران خدمات  تعداد   : اقتصادی  ترقی 
مدت  به  نسبت  بانک  این  از  اعتباری صادره  کارت های  تعداد  بین،  این  در  که  است  بوده  همراه 
رضایت مندی  و  خرید  توان  افزایش  منظور  بود.به  همراه  درصدی   42 رشد  با  قبل،  سال  مشابه 
مشتریان، صدور کارت های اعتباری بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی در بانک 
اقتصادنوین، در دستور کار قرار دارد و رشد 42 درصدی تعداد کارت های اعتباری صادره این بانک، 
نشان از رضایت مشتریان و کاربران، از این خدمت است.بر اساس این گزارش، در بازه زمانی یاد 
شده، تعداد کاربران موبایل بانک اقتصادنوین، 22 درصد و تعداد کاربران اینترنت بانک اقتصادنوین 

نیز، 12 درصد رشد داشته است. 

قوانین از بانکداری الکترونیک جا ماند
بر سرعت  تاکید  با  ایران  بانک  مدیره پست  مهرانی عضو هیات  محمدحسین   : اقتصادی  ترقی 
الکترونیک  بانکداری  در  قوانین  تاکنون  گفت:  ایران  بانکداری  صنعت  در  تکنولوژی  چشمگیر 
فعلی  وضعیت  درباره  دارد.مهرانی  عمل  سرعت  و  هماهنگی  به  نیاز  و  مانده  عقب  تکنولوژی  از 
بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: خوشبختانه مردم برای استفاده از خدمات بانکداری 
روش  و  سنتی  بانکداری  به  بازگشت  تصور  شاید  که  اند  رسیده  چشمگیر  بلوغی  به  الکترونیک 
های قبلی کمی سخت باشد.مهرانی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که با پیشرفت 
البته  که  است  یافته  افزایش  نیز  خدمات  این  از  استفاده  ریسک  بانکداری،  خدمات  چشمگیر 
خود  حساب  مدیریت  با  از  توانند  می  بانکی،  عملیات  و  ها  حساب  بر  کامل  اشراف  با  مشتریان 
البته  اینکه  بر  تاکید  با  بانک  این مشکالت جلوگیری کنند.عضو هیات مدیره  از  بسیاری  بروز  از 
همیشه صنعت بانکداری با ریسک همراه است، گفت: از طرفی سیستم های هوشمندسازی نیز به 
 مشتریان سیستم بانکی این کمک را می کند تا با پیش بینی و اطالع پیش از موعد از بسیاری 

مشکالت جلوگیری کنند.

مهر پرداخت پالس بزودی رونمایی می شود
ترقی اقتصادی : معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مهر اقتصاد  در این نشست، فناوری 
ارشد  نگاه مدیران  بیان کرد و گفت:  برای سودآوری  ابزارهای اصلی سازمان  از  را یکی  اطالعات 
از  استفاده  بدون  سازمان  که  باورند  این  بر  و  است  راهبردی  نگاه  الکترونیک،  بانکداری  به  بانک 
دستاوردهای جدید و خدمات نوین بانکی به هدف گذاری تعیین شده دست نخواهد یافت.سید 
بانکی،  نوین  خدمات  توسعه  و  جامعه  نیازهای  به  توجه  با  کرد:  عنوان  ادامه  در  مهدی حسینی 
ابزار جدیدی را با عنوان »مهر پرداخت پالس« آماده کرده است که به زودی  بانک مهر اقتصاد 
در اختیار مشتریان عزیز قرار خواهد گرفت؛ این ابزار در حقیقت یک نرم افزار است که همانند 
پایانه فروشگاهی اما بدون سیستم سخت افزاری عمل می کند و نرم افزار روی گوشی فروشنده و 
مشتری نصب شده و پرداخت ها از این طریق انجام می گیرد و برای فروشنده واریز وجه در همان 

لحظه قابل مشاهده است.

کارت به کارت از طریق پات برای بانک اقتصاد نوین ممکن شد
ترقی اقتصادی :بانک اقتصاد نوین به مجموعه بانک هایی که از طریق اپلیکیشن پات امکان انتقال 
کارت به کارت در آن وجود دارد اضافه شد.شهره آقابابایی قائم مقام فناوری اطالعات ایران کیش 
ضمن بیان این خبر گفت :« از این پس دارندگان کارت های بانک اقتصاد نوین می توانند از طریق 

اپلیکیشن پات از کارت با نک اقتصاد نوین به تمامی بانک های عضو شتاب انتقال وجه نمایند.

نوآوری در سیستم بانکی مرده است
ترقی اقتصادی :معاون فن آوری اطالعات بانک ایران زمین با بیان این که در سرویس های ارایه 
شده بانک ها نوآوری وجود ندارد، گفت: راهکار تغییر این روند، حرکت به سمت بانکداری دیجیتال 
و بانکداری باز است.اینالوئی در مورد بانکداری دیجیتال و نحوه رفتار آن با مشتری گفت: بانک 
دیجیتال مشتری محور است، چون نیاز مشتری توسط شرکت های فین تک به سمت بانک می 
آید. محصوالت در بانکداری دیجیتال باید برای مشتریان شخصی سازی شود، یعنی مشتری بتواند 
نیازش را بفرستد و ما بتوانیم در سیستم خودمان برای مشتری یک محصول اختصاصی تولید کنیم.

بانک سپه به سرویس کارت به کارت پات پیوست
فراهم شد.صادق  بانک سپه  برای  پات  اپلیکشین  از  انتقال کارت به کارت  ترقی اقتصادی: امکان 
فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش ضمن اعالم این خبر گفت: این اپلیکیشن اولین اپلیکیشنی است 
که این امکان را در اختیار دارندگان کارت بانک سپه قرارداده است. وی افزود: از این پس دارندگان 
کارت های بانک سپه می توانند از طریق اپلیکیشن پات از کارت با نک سپه به تمامی بانک های عضو 
شتاب انتقال وجه کنند. سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن پات پیش از این نیز با همکاری با 7 
بانک اقتصاد نوین، انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین و حکمت ایرانیان عملیاتی شده بود.

بانکداری سبز 

برقـراری  منظـور  بـه  و  پسـاتحریم  دوران  در 
بـا  داخلـی  هـای  بانـک  تعامـالت  و  ارتباطـات 
بانـک هـای بیـن المللی، اسـتاندارد بودن نسـبت 
مطالبـات غیرجـاری بـه کل تسـهیالت پرداختی  

از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت و بانـک های 
بین المللـی اهمیـت ویـژه ای بـرای ایـن نسـبت 
قائـل هسـتند. براسـاس اسـتانداردهای جهانـی 
نسـبت مطالبـات غیرجـاری بـه کل تسـهیالت 
پرداختـی بایـد بیـن 3 تـا 5 درصـد باشـد کـه 
بـا رونـد فعلـی بانـک ملـی ایران بـه این نسـبت 
نزدیـک شـده و تـالش بـرای کاهـش بیشـتر آن 
در اولویـت اهـداف و برنامـه هـای عملیاتی هیات 
مدیـره بانک قرار دارد. نسـبت مطالبات غیرجاری 
بانـک  ایـن   )NPL(پرداختـی بـه کل تسـهیالت 
بـه 8ر7 درصـددر پایـان سـال 1395 رسـید کـه 
کاهـش قابـل مالحظـه ای محسـوب مـی شـود. 
ایـن در حالی اسـت که میانگین این نسـبت برای 
بانـک هـای بزرگ که سـهم اصلـی در بـازار دارند 

8ر8 درصـد اسـت.

در همیـن راسـتا برنامـه ریـزی و هـدف گـذاری 
بـرای کاهـش مطالبـات غیرجاری از ابتدای سـال 
بـرای هر یـک از واحدها صـورت گرفت و پیگیری 
دائمـی و پایـش روزانه هر گونـه افزایش احتمالی 
و اعـالم وضعیـت انحـراف هـر واحـد در مقاطـع 
ماهانـه به مسـئوالن مربوطـه در دسـتور کار قرار 
گرفـت. تهیـه و تدوین دسـتورالعمل اجرایی نحوه 
امهـال و تقسـیط مطالبـات غیرجـاری در قالـب 
بسـته ضوابـط سیاسـتی بخش پیگیـری و وصول 
مطالبـات به منظـور تسـهیل شـرایط بازپرداخت 
مقـررات  و  بـا ضوابـط  مطابـق  مدیونیـن  بـرای 
جـاری از دیگـر اقدامـات بانـک ملی ایـران در این 

اسـت. خصوص 
از سـوی دیگر بازنگری در بسـته ضوابط سیاستی 
اعمـال  و  مطالبـات  وصـول  و  پیگیـری  بخـش 

تغییـرات مقتضـی بـا هـدف تسـریع و تسـهیل 
غیرجـاری  مطالبـات  وصـول  و  تکلیـف  تعییـن 

اقدامـات دیگـری در ایـن بخـش بـوده اسـت.
بانـک برنامـه ریـزی هدفمنـدی بـرای  ایـن  در 
و  موجـود  پتانسـیل  و  ظرفیـت  حداکثرسـازی 
دسـتیابی به اهداف کاهشـی مطالبـات غیرجاری 
بـه کار رفـت، بـه گونـه ای کـه بـا اجـرا و کنترل 
مسـتمر برنامـه هـا و اهـداف مـورد انتظـار، نتایج 

خوبـی حاصـل شـده اسـت.
مطالبـات  ریالـی  میلیـارد  هـزار   46 کاهـش 
تـا 1395، دسـتاورد  از سـال 1392  غیرجـاری 
مهمـی بـرای بانک ملی ایران محسـوب می شـود 
و  موجـب برگشـت بالغ بـر 30هزار میلیـارد ریال 
از ذخایـر مطالبـات مشـکوک الوصـول و بهبـود 

صورت  هـای مالـی بانـک شـده اسـت.

بانـک هـا مثـل تمـام بنگاه 
براسـاس  اقتصـادی  هـای 
قواعـد و اصـول یـک بنـگاه  
مـی  فعالیـت  اقتصـادی 
بنـگاه  یـک  بـرای  کننـد. 
اقتصـادی، سـود، درآمـد و 
هزینه سـه واژه آشناسـت و 
اگـر درآمد بیشـتر از هزینه 
هـا نباشـد و یـا یـک بنـگاه 
به سـود دهـی نرسـد، قادر 
بـه ادامـه حیـات نیسـت و 

بانـک هـم چنیـن وضعیتـی را دارد.
در بـازار پـول درآمـد بانـک هـا سـود تسـهیالت و سـپرده های 
مـردم اسـت. بانـک هـا بـرای سـودی کـه بـه سـپرده گـذاران 
پرداخـت مـی کننـد هزینـه می دهنـد و درآمـد بانـک از محل 

سـودی اسـت کـه از گیرنـدگان تسـهیالت دریافـت مـی کنـد. 
طبیعـی اسـت که بانـک برای پوشـش هزینه هایـی مثل حقوق 
کارکنـان و دیگـر هزینـه هـای اداری متکی به سـود دریافتی از 
تسـهیالت باشـد و هم چنین مسـئله مهم تر سـودی اسـت که 

بانـک بایـد بـه سـپرده های مـردم پرداخـت کند.
هرچنـد بانـک هـا به ظاهر سـود سـپرده هـای بانکـی را کاهش 
دادنـد امـا در فرصـت یـک هفتـه ای تـا اجـرای دسـتورالعمل 
گـذاران  سـپرده  از  بسـیاری  زمینـه،  ایـن  در  مرکـزی  بانـک 
قراردادهایشـان را براسـاس میـزان سـودی کـه بانـک سـابقات 
بـه آن هـا مـی پرداختـه تمدیـد کردنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه درآمدهـای بانـک بـا ایـن میـزان هزینـه همخوانـی نـدارد. 
طبیعـی اسـت کـه بانک هـا تـالش کننـد در فرایند تسـهیالت 
دهـی یعنـی منبـع درآمدشـان تا جایـی ممکن میـزان دریافتی 
شـان را افزایـش دهنـد. حتـی در بعضـی مـوارد بانـک هـا پس 
از پرداخـت وام چنـد قسـط را پیشـاپیش دریافـت مـی کننـد 

تـا جبـران هزینـه کننـد. در ایـن مسـیر بورکراسـی و قوانیـن 
مبسـوط بانکـی هـم بـه کمـک آن هـا مـی آیـد تـا در دنبـال 
کـردن راهکارهایـی کـه منجـر بـه افزایـش درآمدهایشـان مـی 
شـود، کار را آسـان کند و اگـر بانک ها چنین رویـه ای را دنبال 
نکننـد، دچار مشـکل خواهند شـد. نکته کلیدی تـر اینکه بانک 
هـا در بـازار پـول ده ها رقیـب دارند. بانک های خصوصی، شـبه 
خصوصـی یـا دولتـی در ایـن بـازار فعالیـت می کننـد و هرکس 
کـه بتوانـد هزینـه هایش را کاهـش دهد و درآمدهایـش را برای 
پرداخـت سـود بیشـتر بـه سـپرده گـذار باال ببـرد، برنده اسـت.

از  تسـهیالت گیرنـدگان  بـرای  یقینـا مسـئله حبـس سـپرده 
بانـک هـا مشـکل زاسـت امـا نکتـه ایـن اسـت کـه بخشـی از 
تسـهیالت حبـس شـده در نـزد بانـک بـه تسـهیالت گیرنـده 
دیگـری پرداخـت مـی شـود و در بانـک نمـی مانـد و در نهایت 
بـه افزایـش مجمـوع تسـهیالت پرداختـی بانـک هـا منجـر می 
شـود. رییـس کل بانـک مرکـزی اعالم کرده اسـت که در سـال 
جـاری 670 هـزار میلیـارد تومان تسـهیالت پرداخت می شـود 
رقمـی کـه تحقـق آن به اعمـال چنیـن روش هایـی در بانک ها 

بسـتگی دارد.  

گام های بانک ملی برای کاهش مطالبات غیرجاری

چرخه معیوب درآمد و هزینه در بانک ها 

بانکی  تسهیالت  دریافت 
نظر  مورد  وثایق  نظر  از 
موارد  به  قانون  البته  و 
شود.  می  تقسیم  متعدد 
بانکی  سپرده  گواهی 
موجودی  یا  دیگری 
شخص  جاری  حساب 
تسهیالت گیرنده و اوراقی 
های  شرکت  توسط  که 
منتشر  سرمایه  تامین 
می شود، وثایقی است  که 

بانک می تواند از تسهیالت گیرنده دریافت کند. در مقررات 
مورد نظر بانک مرکزی تامین وثیقه برای دریافت تسهیالت به 
این شکل دیده شده است اما اگر بانکی 100 واحد تسهیالت 
باید سپرده  این تسهیالت  از  ادعا کند که 20 واحد  بدهد و 
شود، خالف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده است. گواهی 
سپرده، حساب ارزی و مانده حساب جاری یا بخشی از سپرده 
اقتصادی ضمانت  فعال  اگر یک  قبول است،  وثیقه  به عنوان 
نامه بگیرد باید به میزان 10 درصد سپرده گذاری کند و این 
از شروط دریافت ضمانت نامه است. اگر تخلفی در این زمینه 
انجام گیرد و شعبه ای از یک بانک برخالف دستورالعمل بانک 
مرکزی رفتار کند، متقاضی تسهیالت می تواند به بازرسی آن 

بانک یا بانک مرکزی مراجعه کند.
وضعیت تسهیالت دهی بانک ها اکنون از شش ماه پیش به 
مراتب بهتر است. نقدینگی بانک ها در ماه جاری نسبت به تیر 
و مردادماه بهتر شده است اما مجموعه از عوامل دیگر تعیین 
کننده بهبود وضعیت است. اوضاع مالی دولت به میزان زیادی 

بر قدرت تسهیالت دهی بانک ها موثر است. تعهدات دولت به 
زمینه های مختلف اقتصاد و دیگر بخش ها هزینه بر است و 
اگر دولت به این تعهدات عمل کند، بانک ها کمتر دچار مشکل 
می شوند. اگر دولت مطالباتی را که در جریان طرح هایی مثل 
به  بدهی اش  یا  ایجاد می شود  برایش  تضمینی گندم  خرید 
پیمانکاران را بپردازد، وضعیت نقدینگی در بانک ها بهبود پیدا 
می کند و اگر به این تعهدات عمل نکند، بار مالی این بدقولی 
بر دوش بانک های دولتی سنگینی می کند و در ادامه بانک 

های خصوصی هم متاثر می شود.
بانک مرکزی هم چنین دستورالعمل جامعی با هدف مبارزه با 
پولشویی به بانک ها ابالغ کرده است. ادارات مربوط به مبارزه 
با پولشویی در تمام بانک ها مستقر شده است و وزارت اقتصاد 
این زمینه  بانک ها در  به پیشرفت  به طور مستمر  و دارایی 
کمک می کند. بانک ها به طور فزاینده در زمینه پولشویی بهتر 
از گذشته عمل می کنند و استانداردهای بین المللی مربوط به 

قانون پولشویی در بانک ها به اجرا گذاشته شده است.

 بانک نمی تواند بخشی 
از تسهیالت را حبس کند

 کارشناس ارشد اقتصادی
مجید شاکری

 مدیرعامل بانک ملی ایران
 محمدرضا حسین زاده

 تحلیل گر اقتصادی
هادی حق شناس

مدیر عامل بانک پارسیان 
کورش پرویزیان



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

 سرعت افزایش بدهی ها کم شد
جزییات بدهی ۲۳۷هزار میلیاردی دولت به بانک ها

بدهی هــای  اقتصــادي: جریــان    ترقــي 
ــادی  ــه سیســتم بانکــی ســال های زی ــت ب دول
اســت کــه آن را بــه بزرگ تریــن بدهــی بانکــی 
تبدیــل کــرده و مجمــوع ایــن رقــم بــا رونــدی 
فزاینــده بــه بیــش از 237 هــزار میلیــارد تومان 
ــت.  ــیده اس ــال رس ــهریورماه امس ــان ش در پای
براســاس تازه تریــن آمــاری کــه بانــک مرکــزی 
از جریــان مالــی سیســتم بانکــی منتشــر کــرد 
مجموعــه بدهــی بخــش دولتــی بــه بانک هــا و 
ــارد  ــزار میلی ــدود 161 ه ــزی از ح ــک مرک بان
بــه   1394 شــهریورماه  پایــان  در  تومــان 
ــان  ــارد تومــان در پای بیــش از 237 هــزار میلی
ــه  ــت ک ــیده اس ــاری رس ــال ج ــهریورماه س ش
ــاردی  ــزار میلی ــدود 70 ه ــد ح ــان از رش نش
طــی ایــن دو ســال دارد. بــا ایــن حــال بررســی 
ــف  ــای مختل ــی در دوره ه ــن بده ــرات ای تغیی
ــا  از ایــن حکایــت دارد کــه ســرعت افزایــش ت
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــم ش ــدودی ک ح
ــهریورماه  ــد در ش ــد از 26.5 درص ــد رش درص
بــه   1394 شــهریورماه  بــه  نســبت   1395
حــدود 16.3 در شــهریورماه امســال نســبت بــه 
ســال گذشــته رســیده اســت. از ســویی دیگــر 
درصــد رشــد بدهــی دولــت بــه سیســتم بانکــی 
ــه ســال قبــل  در شــهریورماه امســال نســبت ب
هشــت درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا 17.4 
درصــد افزایــش در شــهریورماه ســال 1395 بــه 
همیــن مــاه در ســال 1394 کاهشــی بیــش از 

ــه ثبــت رســانده اســت. هشــت درصــد را ب
امــا ایــن بدهــی شــامل دو بخــش اســت؛ 
ــا.  ــزی و بانک ه ــک مرک ــه بان ــت ب ــی دول بده
ــت  ــی دول ــد بده ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
بــه بانک هــا در پایــان شــهریورماه امســال 
حــدود 176 هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه بــا 
رشــد بیــش از 60 هــزار میلیــاردی نســبت بــه 
شــهریورماه ســال 1394 همــراه اســت. در ایــن 
ــه بانک هــا  ــز کاهــش رشــد بدهــی ب بخــش نی
وجــود دارد بــه طــوری کــه در شــهریورماه 
ــه شــهریورماه ســال گذشــته  امســال نســبت ب
ــه  ــی ک 25.2 درصــد رشــد وجــود دارد، در حال
ــل  ــه ســال قب در مقایســه شــهریورماه 1395 ب
رشــد 27.7 درصــدی ثبــت شــده بــود. همچنین 
در مقایســه شــش ماهــه ابتدایــی ســال نیــز این 

ــود. ــاهده می ش ــرعت مش ــش س کاه
در حالــی بدهــی دولــت بــه بانک هــا مجموعــه 

ــته  ــی وابس ــرکت های دولت ــت و ش ــی دول بده
بانــک  را دربــر مــی گیــرد کــه پیش تــر 

بــا  رابطــه  در  مرکــزی 
ایــن  افزایــش  چرایــی 
ــود  ــح داده ب ــی توضی بده
رســوب حجــم باالیــی از 

و  دولتــی  مشــارکت  اوراق 
بدهــی قابــل توجــه دولــت 
ــت  ــکن باب ــک مس ــه بان ب
ســود تعهــد شــده دولــت 
در زمینــه طــرح مســکن 
مهــر از جملــه مــوارد 
ــتند  ــی هس ــیار مهم بس
قابــل  بخــش  کــه 

توجهــی از مانــده و تغییــر در مانــده ســرفصل 
مطالبــات بانک هــا از دولــت تشــکیل می دهــد. 
ــی  ــارکت و بده ــوب اوراق مش ــر رس ــالوه ب ع
دولــت بابــت طــرح مســکن مهــر، بخــش قابــل 
توجــه دیگــری از ســرفصل مطالبــات از دولــت 
شــامل اصــل و ســود تعهــدات و تضمین هایــی 
قبــال  اســت کــه دولت هــای مختلــف در 
ــه  ــا ارائ ــه بانک ه ــدد نســبت ب تســهیالت متع
ــید و  ــض سررس ــه مح ــز ب ــا نی داده و بانک ه
عــدم تأدیــه آن توســط اشــخاص حقیقــی 
ــل و  ــغ اص ــهیالت، مبال ــده تس ــوی گیرن و حق
ــات از  ــرفصل مطالب ــاب س ــود آن را در حس س

دولــت ثبــت می کننــد.
در رابطــه بــا بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی 
ــش  ــرعت افزای ــی در س ــل توجه ــش قاب کاه
ــی اســت کــه حجــم  ــن در حال وجــود دارد. ای
بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی از تولیــد 51 
هــزار میلیــارد در شــهریورماه ســال 1394 بــه 
61 هــزار میلیــارد تومــان در شــهریورماه ســال 
جــاری افزایــش دارد. بــا ایــن حــال رونــد 
تغییــرات حاکــی از آن اســت کــه ســرعت 
ــاه  ــه م ــهریورماه 1395 ب ــد از 23.8 در ش رش
مشــابه در ســال قبــل از آن بــه منفــی 3.5 در 
شــهریورماه امســال نســبت بــه ســال گذشــته 
ــن  ــه نشــان از کــم شــدن ای رســیده اســت ک
بدهــی دارد. ســرعت رشــد ایــن بدهــی در 
ــه اســفندماه  شــهریورماه ســال قبــل نســبت ب
ــا 6.5  ــه ت ــوده ک ــد ب ــال 1394، 22 درص س
درصــد نســبت بــه دوره ســال جــاری کاهــش 

ــه اســت. یافت

ــت  ــی دول ــش بده ــل افزای ــورد دالی ــا در م ام
ــته  ــال های گذش ــی س ــزی ط ــک مرک ــه بان ب
ــه  ــناد ب ــد اس ــی را رش ــل اصل ــک عام ــن بان ای
ــاب  ــتفاده از حس ــش اس ــت و افزای ــد دول تعه
ــناد  ــت. اس ــرده اس ــوان ک ــه عن ــواه خزان تنخ
ــت  ــه باب ــت ک ــنادی اس ــت، اس ــد دول ــه تعه ب
ــرف  ــت از ط ــزی از دول ــک مرک ــات بان مطالب
ــه  ــه وثیق ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام
ــب  ــه موج ــده و ب ــد ش ــی تعه ــرات مل جواه
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و بانک ــون پول ــاده )8( قان م
پشــتوانه اســکناس های منتشــره منظــور شــده 
اســت. بخشــی دیگــر از اســناد بــه تعهــد دولــت 
ــوی  ــه از س ــت ک ــفته هایی اس ــه س ــوط ب مرب
بانــک مرکــزی و بــه نیابــت از دولــت بــه عنــوان 
ســهمیه دولــت نــزد صنــدوق بین المللــی پــول 
ــش بدهــی  ــت گذشــته می شــود. افزای ــه امان ب
ــه بانــک مرکــزی کــه از ایــن  بخــش دولتــی ب
ــش  ــی افزای ــه معن ــود، ب ــی می ش ــل ناش مح
پایــه پولــی نیســت؛ چراکــه در قبــال افزایــش 
ایــن متغیــر، پــول جدیــدی بــه اقتصــاد تزریــق  
نخواهــد شــد. ازلحــاظ حســابداری نیــز، افزایش 
ــک  ــه بان ــی ب ــش دولت ــی بخ ــص بده در خال
ــد  ــه تعه ــناد ب ــرات اس ــزی ناشــی از تغیی مرک
ــک  ــای بان ــایر بدهیه ــش س ــا افزای ــت، ب دول
ــه  ــر پای ــن منظ ــده و از ای ــی ش ــزی خنث مرک

ــرد. ــرار نمــی گی ــر ق ــی تحــت تاثی پول
ــک  ــه بان ــت ب ــی دول ــورد بده ــن در م همچنی
مرکــزی از محــل اســتفاده از تنخــواه بایــد 
ــون  ــه براســاس تبصــره )1( قان ــادآور شــد ک ی

ــاله  ــر س ــی، ه ــررات مال ــم بخشــی از مق تنظی
دولــت می توانــد معــادل ســه درصــد از بودجــه 
عمومــی را بــه صــورت تنخواه گــردان از منابــع 
بانــک مرکــزی اســتقراض کــرده و آن را در 
پایــان ســال تســویه کنــد. هــر چنــد کــه میزان 
تعییــن شــده ســه درصــدی در قانــون همــواره 
ثابــت اســت ولــی همــراه بــا افزایــش رقــم کل 
ــتفاده  ــت اس ــور، ظرفی ــی کش ــه عموم بودج
ــز  ــه نی ــردان خزان ــت از تنخواه گ ــی دول قانون

افزایــش می یابــد.
در رابطــه بــا تســویه بدهــی دولــت بــه شــبکه 
بانکــی بعــد از بحــث  و بررســی بســیار در 
نهایــت دولــت در بودجــه 1395 تبصــره ای 
ــه  ــبت ب ــد نس ــل آن بتوان ــا از مح ــرار داد ت ق
ــره 35  ــق تبص ــد. طب ــدام کن ــوع اق ــن موض ای
ــون بودجــه ســال 1395 بخشــی از بدهــی  قان
ــزار  ــع 45 ه ــا از محــل مناب ــه بانک ه ــت ب دول
ــویه  ــرخ ارز تس ــعیر ن ــی از تس ــاردی ناش میلی
ــزار  ــدود 13 ه ــه ح ــوری ک ــه ط ــود ب می ش
ــویه  ــرای تس ــع ب ــن منب ــان از ای ــارد توم میلی
ــی  ــه طــور خــاص بانک های ــه ب ــن بدهــی ک ای
کــه بــه بانــک مرکــزی بدهــکار بودنــد را 
شــامل می شــد، صــرف می شــود. طبــق آنچــه 
ــی  ــات بانک ــوی مقام ــدت از س ــن م ــه در ای ک
ــم  ــن رق ــرا ای ــده ظاه ــالم ش ــه ای اع و بودج
تســویه شــده اســت. البتــه دولــت این حجــم از 
بدهــی کــه در صــورت هــای مالــی بانکهــا ثبت 
شــده را قبــول نداشــته و ایــن ارقام حسابرســی 

می شــود.

اخبار کوتاه

پیش بینی سود ۳۲۷ ریالی بانک خاورمیانه
ترقی اقتصادی: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29دوره شش ماهه 
)حسابرسی شده( دوره منتهی به 1396/06/31بانک خاورمیانه اعالم شد.بر مبنای اطالعات منتشر 
شده از سوی بانک خاورمیانه پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1396/12/29با سرمایه 
6.000.000میلیون ریال مبلغ 327ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.این پیش بینی 
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل است.  بانک خاورمیانه در دوره شش ماهه ی سال 1396موفق به 
پوشش 44 درصد از پیش بینی سود خود شده است.به گزارش اخبار بانک، گزارش بر اساس عملکرد 

6ماهه حسابرسی نشده مقایسه شده است. 

نتایج اعطای وام ازدواج در بانک مسکن
ترقی اقتصادی : ظرف مدت 2.5 ماه اجرای طرح ضربتی تسهیالت ازدواج معادل 18 هزار و 301 
زوج در سراسر کشور توسط بانک مسکن تامین مالی شدند.بانک مسکن پس از دستورالعمل جدید 
بانک مرکزی در 25 تیرماه سال جاری در خصوص اجرای طرح ضربتی دو ماهه اعطای تسهیالت 
ازدواج از ابتدای مرداد ماه تا پایان فصل تابستان و همچنین تمدید این طرح تا نیمه مهرماه سال 
جاری، توجه ویژه ای را برای سهولت در پرداخت این نوع تسهیالت به متقاضیان در صف انتظار 
تسهیالت ازدواج معطوف کرد.از این رو نتایج اجرای طرح ضربتی تسهیالت ازدواج در بانک مسکن 
به عنوان تنها بانک توسعه ای در بخش مسکن حاکی از آن است که در مدت اجرای این طرح از 
ابتدای مرداد ماه تا نیمه مهرماه سال جاری )77 روز( معادل 36 هزار و 602 فقره تسهیالت ازدواج 
به هر یک از زوجین متقاضی پرداخت شده که نشان می دهد معادل 18 هزار و 301 زوج توانستند 

این تسهیالت را دریافت کنند.

امکان غیر فعال کردن رمز دوم کارت های بانک پاسارگاد
ترقی اقتصادی : به منظور افزایش امنیت اطالعات کارت مشتریان، امکان غیر فعال سازی رمز دوم 
کارت های بانک پاسارگاد فراهم شد.امکان غیر فعال سازی رمز دوم کارت )رمز خرید اینترنتی کارت( 
از طریق درگاه های بانک پاسارگاد فراهم شد و مشتریان می توانند در صورت تمایل نسبت به غیرفعال 
کردن رمز دوم کارت خود اقدام کنند.بر اساس این خبر، مشتریان می توانند از طریق بانکداری 
مجازی پاسارگاد، دستگاه های PinPad شعبه ها، دستگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد و همچنین 

مراجعه به شعبه های بانک پاسارگاد، رمز دوم کارت خود )رمز خرید اینترنتی( را غیرفعال کنند..

شتاب دهی به فعالیت های اجرایی اولویت دارد
ترقی اقتصادی : پنجمین نشست مدیران و روسای ستاد و شعب تهران بانک گردشگری برگزار 
شد.در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران و روسای ادارات و شعب تهران برگزار 
شد، علی اصغر سفری مدیرعامل در سخنانی ضمن بررسی شرایط بانک گفت: شتاب دهی به فعالیت 
های اجرایی بانک اولویت دارد و بر این اساس تغییراتی در آیین نامه ها و نظام نامه ها در نظر گرفته 
شده است.وی با تشریح اهمیت تعامل با نهادهای نظارتی افزود: گزارش های جامع، شفاف و دقیقی از 
عملکرد بانک برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی آماده و ارسال شده است که می تواند گام مهمی 
در تقویت تعامالت باشد.سفری گفت: در بخش های مختلف، نقاط قوت و ضعف را بر اساس گزارش 
ها شناسایی کرده ایم و تدابیری برای بهره گیری عملی از این بررسی ها در نظر گرفته شده است که 

از جمله می توان به تهیه بسته سیاست های منابع و مصارف اشاره کرد.

رشد ۶۲۰ درصدی فروش امالک مازاد بانک صادرات
ترقی اقتصادی : بانک صادرات ایران در راستای عمل به تکالیف قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر، طی 6 ماه ابتدای سال جاری 249 رقبه از امالک مازاد خود را به ارزش 2367 میلیارد 
ریال به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش بیش از 600 درصد رشد 
داشته است. این در حالی است که طی نیمه اول سال 95 این بانک موفق به فروش 62 رقبه 
ملک مازاد به ارزش 380 میلیارد ریال شده بود.این بانک در همگرایی با سیاست های دولت 
دوازدهم، برنامه فروش امالک مازاد خود را به طور جدی پیگیری نموده به نحوی که در اجرای 
بندهای 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 
1394، موفق شد تا در نیمه اول سال 95 با فروش 62 رقبه ملک به ارزش 380 میلیارد ریال 
و در نیمه دوم با فروش 85 رقبه ملک بالغ بر 490 میلیارد ریال )در مجموع 147 رقبه ملک 

به ارزش 870 میلیارد ریال( بخشی از امالک مازاد خود را بفروش برساند.

سهم بانک صنعت ومعدن در بازار اعطای تسهیالت
ایستانیوز:مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مجمع عمومی سالیانه این بانک گفت: در بین 
بانک صنعت و معدن  بازار در اعطای تسهیالت متعلق به  از سهم  بانک های کشور 19 درصد 
است.افخمی همچنین افزود: بانک صنعت و معدن طی سال 1395 معادل 900 میلیارد تومان 
به طرح های صنعتی و معدنی تسهیالت پرداخت نموده که نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش 
داشته است.وی خاطرنشان ساخت: سرمایه بانک در پایان سال 85، مبلغ 730 میلیارد تومان 
بوده است و از محل افزایش سرمایه که در سال 86، مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون دالر به بانک 
اختصاص داده شد، سرمایه بانک به 2070 میلیارد تومان رسید و همچنین در سال 95  جمعاً 4 
هزار میلیارد تومان شد.مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: سرمایه بانک صنعت و 
معدن تا پایان سال 95 به 6 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با بانک های 

توسعه ای جهان در سطح پایینی قرار دارد.

ساخت ۲۵ خانه بهداشت توسط بانک آینده
ترقی اقتصادی : در پی وقوع زلزله دلخراش در مناطق غربی کشور، به ویژه شهرهای سرپل ذهاب و 
قصرشیرین، بانک آینده، ضمن ابراز هم دردی با بازماندگان این فاجعه انسانی، آمادگی خود را برای 
پشتیبانی و یاری رساندن به هم وطنان عزیز آسیب دیده در این زلزله اعالم می دارد.به  دنبال وقوع این 
ضایعه دردناک و آسیب دیدن ساختمان ها و مراکز خدماتی و بهداشتی در این حادثه، بانک آینده در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خویش و به منظور هم دلی و همراهی با هموطنان زلزله زده، کار 
ساخت و بازسازی 25 خانه بهداشت در این مناطق را با هماهنگی مسئولین وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و دیگر سازمان های مسئول در دستور کار خود قرار داد.

اقدامات بانک رفاه برای کمک به زلزله زدگان
ترقی اقتصادی : بانک رفاه همراستا با سایر سازمان ها، ارگان ها و نهادها در یک کار ستادی 
و با مشارکت خیرخواهانه و فعال مدیریت و کارکنان به کمک آسیب دیدگان زلزله غرب کشور 
شتافت.در پی بروز زمین لرزه استان های غربی کشور و درگذشت جمعی از هموطنان به ویژه در 
شهرها و روستاهای استان کرمانشاه ، در اجرای دستور جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم کار 
و رفاه اجتماعی و دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بانک رفاه نیز همراستا با 
سایر سازمان ها، ارگان ها و نهادها در یک کار ستادی و با مشارکت خیرخواهانه و فعال مدیریت 

و کارکنان اقداماتی برای کمک به آسیب دیدگان به شرح زیر انجام داد.

محصول »فاخر« بانک قوامین به بازار آمد
ترقی اقتصادی : بانک قوامین در راستای نهادینه سازی رعایت موازین قانونی مصوب شورای محترم 
پول و اعتبار و همچنین ایجاد فضای ارزش آفرینی اقتصادی با کاهش توأمان نرخ سود سپرده و 
تسهیالت همراه با کاهش ریسک سرمایه گذاری مشتریان از طریق حفظ اصل سرمایه ایشان، محصول 
مالی، اعتباری »فاخر« را به منظور رضایت مندی مشتریان خود ارائه نموده است.مشتریان می توانند با 
سپرده گذاری در حساب های کوتاه مدت )روزشمار( و یکساله فاخر، ضمن دریافت سود ماهانه سپرده 

سرمایه گذاری، در کمترین زمان ممکن و بدون ضامن از تسهیالت دریافت نمایند.

تسهیالت حمایتی بانک ملی برای خوداشتغالی
ترقی اقتصادی :بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بالغ بر 22 هزار و 438 فقره 
تسهیالت خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
های حمایتی پرداخت کرده است. در هفت ماه ابتدای امسال تعداد 14 هزار و 809 فقره تسهیالت 
خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی )ره( به ارزش حدود 2 هزار و 332 میلیارد ریال و بالغ 
بر پنج هزار و 167 فقره تسهیالت خوداشتغالی بهزیستی به ارزش 725 میلیارد و 980 میلیون 
ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.همچنین این بانک در راستای عمل به رسالت و 
مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز 
در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، یک هزار و 99 فقره از این تسهیالت 
به ارزش 73 میلیارد و 460 میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی )ره( و 431 فقره به ارزش 

31 میلیارد و 360 میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

بازار پول5

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد: نسبت مطالبات غیرجاری این بانک نسبت به 
کل تسهیالت اعطایی آن در سال گذشته با کاهش 1.8 درصدی به 10.3 درصد در پایان اسفند 
سپه ضمن  بانک  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  در  چقازردی  کاظم  است.محمد  رسیده   1395
اظهار  با سال 1394  آن  مقایسه شاخص های  و  بانک در سال گذشته  این  فعالیت های  تشریح 
کرد: کل سپرده های بانک از مبلغ 501 هزار و 306 میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 647 
هزار و 349 میلیارد ریال در پایان اسفند 1395 رسیده است.وی با اشاره به رشد 16 درصدی 
تسهیالت اعطایی بانک سپه گفت: حجم تسهیالت اعطایی در پایان اسفند 1394 از 350 هزار 
و 184 میلیارد ریال به 407 هزار و 713 میلیارد ریال در اسفند ماه سال گذشته رسیده است.

رئیس هیات مدیره بانک سپه با اشاره به رشد 47 درصدی سرمایه بانک سپه افزود: سرمایه بانک 
از رقم 75 هزار و 532 میلیارد ریال با افزایش معادل35 هزار و 500 میلیارد ریال به 111 هزار 
و 32 میلیارد ریال رسیده که این امر بهبود نسبت کفایت سرمایه و شاخص های نظارتی را در پی 
داشته است.وی افزود: با ثبت سرمایه فوق، سرمایه نقدی بانک از 5 هزار و 138 میلیارد ریال به 
40 هزار و 638 میلیارد ریال افزایش یافته است.چقازردی به رشد 74 درصدی فعالیت های ارزی 
بانک سپه اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت های ارزی بانک در سال 1395 بالغ بر 6 میلیارد و 
600 میلیون دالر بوده است.مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک برای ایجاد رونق و خروج از رکود 
در سال گذشته حدود 29 هزار و 355 میلیارد ریال تسهیالت به سه هزار و 816 بنگاه اقتصادی 

کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

ترقی اقتصادی: مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در بازدید از شعب استان قم بر توسعه سهم بازار، وصول 
مطالبات و فروش امالک مازاد تاکید کرد.سید ضیاء ایمانی ، مدیر عامل بانک ، در این بازدیدها با بررسی 
عملکرد شعب استان برتوسعه سهم بازار، مشتری مداری، پرداخت تسهیالت، وصول مطالبات، فروش 
امالک مازاد و افزایش استفاده از خدمات کارمزدی در راستای ارتقاء سودآوری بانک تأکید کرد.وی با 
بیان اهمیت شناسایی بازارها و بنگاه های مختلف اقتصادی و جذب مشتریان کالن، گفت: توسعه سهم 

بازار در بازار پولی و مالی کشور و ارتقای سودآوری از برنامه های اصلی بانک است از اینرو همه باید تالش 
کنیم تا با افزایش بهره وری و سودآوری، جایگاه بانک را بیش از پیش ارتقاء بخشیم. ایمانی افزود: امروز 
رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار یکی از اولویت های اصلی کشور است، لذا بانک مهر اقتصاد در 
صدد است تا با طراحی محصوالت متناسب با نیاز جامعه و ارائه تسهیالت به تولید کنندگان و صنعتگران 
در رشد و شکوفائی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی سهیم باشد. مدیر عامل بانک ضمن گفتگو با همکاران 
و تقدیر از آنان به بررسی وضعیت منابع و مصارف شعب، شناسایی مسائل قابل بهبود، تبیین اهمیت 
کاهش قیمت تمام شده، افزایش نرخ بهای فروش و وصول مطالبات پرداخت و برنامه های مورد نظر 

بانک را برای همکاران تشریح نمود. 

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک توسعه تعاون از رشد حدود 80 درصدی عملکرد ارزی بانک 
خبر داد و بیان داشت: در 7 ماهه نخست سال جاری، 3 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شد.حجت اهلل مهدیان با ارایه آماری از عملکرد بانک توسعه تعاون در 7 ماهه ابتدای 
در عین  آن می گذرد؛  فعالیت  از  تنها 8 سال  و  تعاون جوان  توسعه  بانک  سال جاری، گفت: 
حال هر سال در فعالیت های این بانک جهش اتفاق افتاده است.مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
اظهارداشت: با همراهی بدنه و مدیران بانک اتفاقات خوبی در این سال ها افتاده است. ما در سال 
96 برای اولین بار به عنوان بانک عامل طرح خرید تضمینی گندم انتخاب شدیم و این تکلیف یک 
فرصتی برای تقویت عملکرد بانک محسوب می شود.مهدیان ادامه داد: در بحث اشتغال فراگیر و 
طرح دولت در ایجاد اشتغال روستایی، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل شناخته می شود. 
در عین حال به همراه بانک کشاورزی در دو طرح یاد شده حضور داریم و بزودی برنامه دولت 
در این دو طرح اشتغال اجرایی می شود.وی خاطرنشان کرد: در زمینه اعطای تسهیالت، بانک 
مطابق اساسنامه باید 70 درصد منابع را به بخش تعاون که در گرایش های مختلف از مسکن، 
صنعت، خدمات، تولید و ... فعالیت دارند، اختصاص بدهد؛ همچنین 30 درصد تسهیالت بانک 
نیز در سایر بخش ها خواهد بود.مدیرعامل بانک توسعه تعاون حجم تسهیالت پرداخت شده از 
سوی این بانک در سال گذشته را بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در سال گذشته 
منابع بانک نیز حدود 80 درصد رشد داشته است. وی از رشد فعالیت های بانک در بخش ارزی 
خبر داد و افزود:  در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 80 درصد در بخش 
عملکرد ارزی بانک رشد اتفاق افتاده و فعالیت های ارزی بانک در قالب امور بین الملل و صرافی 

بانک رشد مناسبی داشته است.

ایستانیوز: مدیرعامل بانک تجارت برنامه های این بانک برای توسعه خدمات و نقش آفرینی موثرتر 
در بازار های پولی و مالی کشور را تشریح کرد. محمدابراهیم مقدم نودهی در گفتگویی با اشاره به  
اینکه برنامه محوری توام با پویایی و انعطاف پذیری در قبال تحوالت و چالشها ، در بانک تجارت 
نهادینه شده است یادآورشد : یکی از برنامه های اصلی ما ، تکمیل سبد خدمات مالی بانک با هدف 
تامین نیازهای بنگاه های اقتصادی در راستای ارزش آفرینی و افزایش رضایت مشتریان است . بر 
همین اساس از دوسال پیش تاکنون سوپرمارکت مالی بانک کامل تر شده و اکنون می توان گفت که 
بخش های مختلف تشکیل دهنده  آن می توانند طیف گسترده ای از خدمات ویژه بانکداری شرکتی 
را به مشتریان بزرگ بانک ارائه نمایند . این اطمینان را به سپرده گذاران و سهامداران عزیز بانک می 
دهیم که بانک تجارت فرآیند تقویت و توسعه سوپرمارکت مالی خود را با هدف ارزش آفرینی برای 
مشتریان و تحصیل سود مورد انتظار ذینفعان همچنان با قوت ادامه خواهد داد.مقدم با ارائه آمار 
تسهیالت اعطایی بانک تجارت در بخش های مختلف اقتصاد کشور گفت : تا پایان شش ماهه نخست 
سالجاری مانده تسهیالت بانک تجارت در بخش صنعت و معدن 166721 میلیارد ریال  بخش 
مسکن و ساختمان 136931 میلیارد ریال ،  بخش کشاورزی  87128 میلیارد ریال  بخش صادرات 
7694 میلیارد ریال و بخش بازرگانی و خدمات به 80118 میلیارد ریال رسیده است ضمن آنکه از 
ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 12206 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه در قالب 116774 
فقره وام ازدواج و معادل 162 میلیارد ریال تسهیالت خوداشتغالی از سوی شعب این بانک در سراسر 

کشور پرداخت شده است.

ترقی اقتصادی : مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بانک ملت با حضور معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.در این مراسم، دکتر محمد 
بیگدلی به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی و از زحمات و تالش های دکتر هادی اخالقی 
فیض آثار در طول تصدی این پست قدردانی شد.دکتر عبدالرحمن ندیمی بوشهری در این مراسم با 
قدردانی از تالش های دکتر هادی اخالقی در طول دوره مدیریت عاملی بانک ملت، اظهار امیدواری 
کرد که ایشان در ادامه فعالیت های خود نیز منشاء خیر و برکت در نظام بانکی کشور باشند.وی از 
بانک ملت به عنوان یکی از بانک های خوب و تاثیرگذار کشور یاد کرد و گفت: خوشبختانه بانک ملت 
مدیران زیادی را برای نظام بانکی کشور تربیت کرده که این مدیران جزو مدیران خوشنام و توانمند 
این سیستم به شمار می روند.معاون وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از انتصاب مدیری از بدنه بانک 
ملت به عنوان مدیرعامل جدید این بانک، تاکید کرد: خوشبختانه آقای بیگدلی از سربازی در بانک 
ملت به درجه سرداری رسیده و تمامی مشاغل را در این بانک بزرگ، تجربه کرده اند .دکتر بیگدلی 
از زحمات و تالش های دکتر اخالقی فیض آثار مدیرعامل پیشین در طول زمان تصدی این پست 
تشکر کرد و گفت: ایشان از هیچ تالشی برای موفقیت بانک ملت فروگذار نکردند و در شرایط سخت 
و دشوار نظام بانکی، موفقیت های زیادی را با همکاری کارکنان شریف و خدوم، برای این بانک رقم 
زدند.مدیرعامل بانک ملت، استحکام در نیروی انسانی، ساختار مدیریت و زیرساخت های آی تی را 
از مزیت های بانک ملت برشمرد و گفت: با وجود این مزیت ها، نوسانات مقطعی نمی تواند بانک را 
از مسیر اصلی خود خارج کند.وی با بیان این نکته که بانک ملت در طول سال های فعالیت خود 
همواره نوآوری های زیادی داشته و باعث ارتقای سطح نظام بانکی کشور شده است، یادآور شد: این 

بانک همیشه رقیب خوبی برای بانک های دیگر بوده است.

مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد

کاهش ۱۰ درصدی مطالبات غیرجاری

شش برنامه بانک مهر اقتصاد برای ارتقاء سودآوری

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعالم کرد : 
رشد فعالیت های ارزی بانک توسعه تعاون 

با هدف تامین نیازهای بنگاه های اقتصادی صورت گرفت

تکمیل سبد خدمات مالی بانک تجارت

بیگدلی تشریح کرد: 
مزیت های بانک ملت نسبت به سایر بانک ها 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

بـار دیگرزمیـن خشـم خـود را نشـان داد.اینبار متاسـفانه اسـتان 
کرمانشـاه و هموطنـان عزیـز آن دیـار مـورد آمـاج ایـن خشـم 

طبیعـت قـرار گرفتنـد .
بر اسـاس اخبار رسـمی منتشـر شـده زلزله جان صدهـا هموطن 
را گرفـت و هـزاران مجروح بجای گذاشـت و قریـب صد هموطن 
قطـع نخاع شـدند و هزاران خانه و فروشـگاه روسـتایی و شـهری 

تخریـب شـد و صدهـا خودرو و امـوال منقـول از بین رفت .
در یکـی از آمـار هـا بـرآورد تقریبـی خسـارت را 1800میلیـارد 
تومـان و در یـک آمـار گفتـه شـده دولـت 659میلیـارد تومـان 
تسـهیالت بـرای بازسـازی منـازل مسـکونی تامیـن مینمایـد که 
برای سـاخت هر واحد از خانه های روسـتایی 250000000ریال 
و خانـه هـای شـهری 350000000ریال وام در نظر گرفته شـده 
که البته پرداخت این تسـهیالت به شـرط برگشـت اصل و سـود 

وام می باشـد.
ایـن آمـار هـا در واقـع برآوردهـای اولیـه از خسارتهاسـت و گویا 
شـامل محاسـبه اموال غیر منقول و عدم النفع و نیز خسـارتهای 
وارده بـه باغـات .مزارع .مجـاری آب کشـاورزی .صنایع .اصناف و 

بطور کلی خسـارتها نامشـهود نمیشـود.
 دولت محترم و سـایر سـازمانها و نهادهای رسـمی وانجمن های 
مـردم جهـت بازسـازی و یـاری هموطنـان خسـارت دیـده برای 
بازگشـت بـه شـرایط زندگی عـادی اعـالم آمادگی نمـوده اند که 

جـای قدردانی بسـیار دارد .
کـه از سـوی دیگر با وجـود صنعت بیمـه بادانـش و توانگر دارای 

سـبقه 82سـاله در کشـورمان. مشـاهده نمـودن آشـنا نبودن 
عامـه هموطنـان با محصـوالت و حمایت هـای صنعت بیمه 
کـه موجـب ایجادشـرایط عـدم ایفـای نقـش اصلـی جبران 

خسـارتها از سـوی شـرکت هـای بیمـه در بحرانهـای 
زلزلـه و...می گـردد جای تاسـف فـراوان دارد.

همیـن آمارهـای اولیه اعالم شـده برای هرکارشـناس 
مدیریـت ریسـک و بیمـه نشـان میدهـد کـه جـای 
خالـی خدمـات بیمـه بـرای حمایـت از هموطنـان در 

مقابلـه بـا پیامدهـای منفـی خسـارتها منجملـه رخـداد 
واقعا خالیسـت. زلزلـه 

واقعیـت ایـن اسـت که در صنعـت بیمه کشـورمان پتانسـیل 
و توانایـی مدیریـت علمـی -فنـی -اجرایی کافی و حتـی مکانیزم 
انتقـال علمـی و توزیـع ریسـک ها بـرای پذیرش ریسـک زلزله و 
سـایر انـواع ریسـک هـای بطور جامـع وجـود دارد .اما متاسـفانه 

بعلـت عـدم آشـنایی مدیـران دولتـی و بخـش خصوصـی و نیـز 
هموطنـان عزیزمـان بـا پوشـش هـای حمایتـی خدمـات بیمه و 
دامنـه وسـیعی کـه پشـتیبانی صنعـت بیمـه میتواند از خسـارت 
مانـدن  بهـره  بـی  و  مانـدن  مغفـول  موجـب  بنمایـد  دیـدگان 
هموطنـان از حمایـت های وسـیع صنعت بیمـه بازرگانی تاکنون 

اسـت.!!!!! شده 
خسـارتهای  صنـدوق  راه انـدازی  بـودن  مطـرح  سـالها  از  پـس 
حوادث طبیعی،در دولت و مجلس شـورای اسـالمی سـرانجام در 
سـال 1395ایـن قانـون بـه تصویب رسـید .امـا تاکنون بـه منصه 

اجـرا نگذارده شـده اسـت . 
البتـه بـا توجـه بـه میـزان حـق بیمـه تعییـن شـده بـرای منازل 
تعـداد  بـه  توجـه  بـا  و  مذکـور  طـرح  در  روسـتایی  و  شـهری 
کنـد  پذیـرش  صنـدوق  ایـن  اسـت  قـرار  کـه  هایـی  ریسـک 
انـدازی  بـاراه  .حتـی  هـا  پوشـش  دامنـه  نیـز محدودیتهـای  و 
بعنـوان  میتوانـد  حمایتـی  برنامـه  ایـن  نهایتـا  صنـدوق  ایـن 

تکمیلـی  خدمـات  شـک  بـدون  و  شـود  محسـوب  پایـه  بیمـه 
.امـوال  رشـته های  شـامل  حمایتـی  بـازه  کـه  تـر  جامـع  و 
 -اشـخاص -مسـولیت و مهندسـی می شـود کمـاکان بـر عهـده 
صنعـت بیمـه بازرگانـی کشـور باقـی می مانـد و در واقـع مکمـل 
خدمـات ایـن صنـدوق در حمایـت از خسـارت دیـدگان فجایـع 
طبیعـی خواهـد شـد. از هموطنـان عزیـزدر سراسـر کشـور .از 
دولـت محتـرم و مدیـران فرهیختـه بخـش هـای مختلـف دولتی 
و خصوصـی و نیـز نماینـدگان محتـرم مجلـس شـورای اسـالمی 
اسـتدعا دارد کـه شـرایط آشـنایی بـا خدمـات بیمـه و توانمندی 
ایـن علـم و صنعـت توانمنـد را بـرای تـک تـک هموطنـان عزیز 

نمایند. فراهـم 
صنعـت بیمه کشـورمان علی رغـم کمبود ها و نارسـایی هایی در 
برخـی از بخـش هـا دارد که این موضـوع هم بعلت عـدم حمایت 
و توجـه کافی از سـوی مسـوالن دولتـی تصمیم گیر در سـالهای 
قبـل میباشـد .یکـی از توانمنـد تریـن صنعـت بیمـه کشـورهای 
منطقـه خاورمیانـه و غـرب آسـیا بـه لحـاظ دانش فنـی .عملیات 
اجرایـی و توانایـی توزیـع و انتقـال ریسـک در داخـل .در سـطح 

منطقـه و بین المللـی می باشـد.
صنعـت بیمـه کشـورمان .در صـورت حمایـت دولـت و مجلـس 
شـورای اسـالمی از آن و نیز اسـتقبال هموطنان شـریف در خرید 
محصـوالت حمایتـی آن و انتقال ریسـک هـای خانـوار و بنگاهها 
میتوانـد منشـا  اتکایـی  و  بیمـه مسـتقیم  بـه شـرکت هـای 
خدمـات بـی نظیر بـرای اقتصـاد خانوار .بنگاه و سـطح ملی 

شد. با
صنعـت بیمـه کشـور مـا لیاقـت و توانمنـدی مقابلـه بـا 
انـواع مخاطـرات .منجملـه زلزلـه را دارد و میتوانـد پس 
از رخدادهـای فاجعـه آمیـز یـاور نظـام .دولـت و مـردم 

باشد. شـریف کشـورمان 
از هیت محترم دولت .از نمایندگان محترم مجلس شـورای 
اسـالمی .از مدیـران عزیـز بخـش دولتـی و خصوصـی.از 
اعضـا محترم شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در اقصی 
نقاط کشـور بعنـوان یک هموطن تقاضا می نمایم .شـرایط 
آشـنایی بیشـتر تـک تـک ایرانی ها بـا انواع خدمـات بیمه 
هـای بازرگانـی و نیـز تعامل شـرکت های بیمـه و اهالی آنرا 
بـا سـطوح جامعـه فراهـم آورند تـا مردم عزیـز ایران بـا مزایا 
و ارزان بـودن حـق بیمه های آن آشـنا شـوند تا خـدای ناکرده 
در فجایـع طبیعـی آتـی .ایـن صنعـت بیمـه بازرگانـی باشـد که 
بـار مدیریـت بحرانهـای مالـی و پرداخـت خسـارتها را بـر عهـده 
 داشـته باشـد و بـا افتخـار هرچـه تمامتـر در خدمـت هموطنـان 

عزیزمان باشد.

اعطای جایزه ملی مدیریت به بیمه سامان
ایستانیوز: برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور، جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به بیمه سامان تعلق 
گرفت. بیمه سامان در اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی از بین 157 شرکت دولتی و خصوصی موفق 
به دریافت جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی شد.هادی رهبری مدیر توسعه سرمایه های 
انسانی با اعالم این خبر اظهار داشت : برای دریافت نخستین جایزه مدیریت منابع انسانی 157 شرکت از 
سازمان های دولتی و خصوصی و صنایع مختلف شرکت کردند و از این تعداد 21 شرکت پس از گذراندن 
مراحل ارزیابی برای دریافت این جایزه برگزیده شدند و بیمه سامان به عنوان تنها شرکت بیمه ای موفق 
به دریافت این جایزه ارزشمند شد.مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت بیمه سامان با تشریح اهداف جایزه 
ملی مدیریت منابع انسانی تصریح کرد: از آنجا که نمی توان همه فرآیندهای منابع انسانی را در زمان کوتاه 
مستقر کرد، استاندارد 34000 به صورت تدریجی و مرحله ای طراحی شده است. هر مرحله تکاملی یک 
تغییر منحصر بفرد را در فرهنگ سازمانی می طلبد تا بتوان زمینه مناسب را برای جذب، حفظ و توسعه 
منابع انسانی فراهم کرد. یکی از ویژگی های جالب استاندارد 34000 آنست که به  عنوان یک سیستم 

یکپارچه در راستای اهداف و استراتژی ها و نیازهای سازمانی، بلوغ ایجاد می کند.

کمیته ویژه بیمه پارسیان به امور بیمه گذاران 
آسیب دیده در زلزله

ترقی اقتصادی :  ضمن عرض تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در حاثه زلزله غرب کشور و آرزوی 
بهبودی و سالمت کامل برای مصدومین به اطالع می رساند کلیه شعب بیمه پارسیان علی الخصوص شعب 
غرب کشور آماده رسیدگی فوری به پرونده های بیمه گذاران محترم این شرکت که در حادثه اخیر دچار 
زیان شده اند ، می باشند و در همین راستا نیز کمیته ویژه ای جهت بررسی کامل و تسریع در رسیدگی 

به امور بیمه گذاران آسیب دیده دراین زلزله تشکیل شده است .

 پیام تسلیت مدیرعامل بیمه معلم 
به مناسبت زلزله غرب کشور

ترقی اقتصادی : دکتر محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل شرکت بیمه معلم جان باختن تعدادی از 
هموطنان را در زلزله کرمانشاه تسلیت گفت و با بازماندگان این حادثه نیز ابراز همدردی کرد.در بخشی از 

این پیام آمده است. “باز هم خشم طبیعت داغدارمان کرد”
 وی همچنین در پیام تسلیت خود بر مشارکت جمعی کارکنان بیمه معلم در جهت کاستن از آالم  هم 

میهنان بازمانده از این حادثه دلخراش تأکید کرده است .

 بازدید رییس شعبه کرمانشاه بیمه ما 
از مناطق زلزله زده 

ترقی اقتصادی : رییس شعبه کرمانشاه بیمه »ما« به همراه تعدادی از کارشناسان فنی و ارزیابان 
رسیدگی به خسارت از مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب بازدید کرد.در این بازدید ، عبدالرضا 
احمدی با حضور در شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای آسیب دیده از نزدیک در جریان مسایل و 
مشکالت موجود در این مناطق قرار گرفت.عبدالرضا احمدی به نمایندگی از بیمه »ما« با ابراز تأسف از 
وقوع این زلزله دلخراش و اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه عنوان کرد: به محض اطالع از وقوع 
حادثه و به دستور مدیرعامل شرکت به همراه ارزیابان رسیدگی به خسارت در منطقه حاضر شدیم تا ضمن 
تشکیل کارگروه کارشناسی در محل، نسبت به پرداخت به موقع خسارت به حادثه دیدگان اقدام کنیم. وی 
همچنین افزود: در همین راستا، کارشناسان این شرکت در محل های تعیین شده که از طریق رسانه های 

جمعی و گروهی مرکز استان معرفی شده اند، مستقر و آماده ارائه خدمات به بیمه گذاران شدند.

 اهدا بودجه هدایای نوروزی بیمه البرز 
به آسیب دیدگان زلزله غرب

ترقی اقتصادی : شرکت بیمه البرز با هدف حمایت از هموطنان آسیب دیده در زلزله غرب کشور، بودجه 
تخصیصی انتشار و توزیع سررسید، تقویم و هدایای نوروزی را به این خانواده ها اهدا کرد.در پی وقوع زمین 
لرزه در کرمانشاه و آسیب دیدن تعداد زیادی از هموطنان در این حادثه تلخ، بیمه البرز بودجه تخصیصی 
اهدای سررسید، تقویم و هدایای تبلیغاتی سال 1397 خود را از طریق شعبه خود در استان کرمانشاه 
به زلزله زدگان غرب کشور به منظور تهیه اقالم مورد نیاز شامل چادر صحرایی، پتو، مواد غذایی و ... اهدا 
می کند.این گزارش حاکی است، در چند سال گذشته نیز شرکت بیمه البرز با هدف حمایت از خانواده های 
کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزیستی، بودجه تخصیصی انتشار و توزیع سررسید، تقویم و هدایای 
نوروزی را به خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان تهران و همچنین استان های محروم 

کشور اهدا می کرد.

تشکیل ستاد ویژه کمک به  زلزله زدگان در بیمه آسیا
ترقی اقتصادی : در پی دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر همکاری و همیاری مجموعه وزارت 
اقتصاد برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر، ستاد ویژه امداد رسانی و ارزیابی خسارت واحدهای 
آسیب دیده زلزله در بیمه آسیا تشکیل شد.روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیه ای ضمن ابراز همدردی 
با بازماندگان زلزله اعالم کرد: در پی وقوع زلزله و نشست فوق العاده مدیرعامل و مدیران فنی بیمه آسیا، 
اکیپ ویژه ای به منظور امدادرسانی و ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده به منطقه زلزله زده اعزام 
شد.بنابراین گزارش، رؤسای شعب بیمه آسیا در استان های کرمانشاه و ایالم  به همراه کارشناسان بیمه ای 
و شبکه فروش با حضوردر مناطق آسیب دیده ، ضمن امدادرسانی به هموطنان زلزله زده ،نسبت به ارزیابی 

خسارات اقدام خواهند کرد.

استمهال بدهی مقصران حوادث رانندگی مناطق زلزله زده
ترقی اقتصادی :مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از استمهال بدهی 8میلیارد تومانی مقصران 
حوادث رانندگی در مناطق زلزله زده غرب کشور به این صندوق خبر داد.علی جباری با ابراز همدردی با 
هم وطنان زلزله زده در مناطق غربی کشور اعالم کرد: در راستای سیاست های اعالم شده از سوی دولت 
تدبیر و امید و همچنین کمک به هم وطنان زلزله زده در غرب کشور، بدهی بیش از هزار نفر از مقصران 
حوادث رانندگی در این مناطق به مدت یک سال از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی استمهال شده 

است.وی، رقم بدهی این افراد به صندوق تامین خسارت های بدنی را بیش از 8میلیارد تومان اعالم کرد.

کمک مالی کارکنان و نمایندگان بیمه سرمد به زلزله زدگان
ترقی اقتصادی :کارکنان و نمایندگان بیمه سرمد در حرکتی انسان دوستانه و خیرخواهانه مبلغ یک 
میلیارد ریال از حقوق و درآمد ماهیانه خود را به هموطنان آسیب دیده خود تقدیم نمودند.چندی 
پس از وقوع زلزله دلخراش و غم بار زلزله در کرمانشاه، کارکنان و نمایندگان این شرکت وجوه خود 
را در قالب کمک های نقدی و غیرنقدی برای آسیب دیدگان جمع آوری و ارسال کردند.همچنین 
بر اساس این گزارش، به منظور تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان، تیم ارزیابی و خسارت 
بیمه سرمد با هدایت حسین قربانی مدیر بیمه های اموال و پیمان فتحی رییس شعبه کرمانشاه، 
ضمن حضور در شهرهای سرپل ذهاب، گیالن غرب،کرند غرب، ایالم و اسالم آباد ، نسبت به بازدید و 
ارزیابی خسارت از مناطق مسکونی و ساختمان های اداری آسیب دیده که تحت پوشش بیمه سرمد 

قرار داشتند، اقدام نمودند

بیمه   کوثر در کنار آسیب  دیدگان غرب کشور
ترقی اقتصادی: کارشناسان شرکت بیمه   کوثر به  صورت 24ساعته آماده ارایه خدمات به آسیب  دیدگان 
غرب کشور هستند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهای مالی)ایستانیوز(؛ این شرکت در ساعت های 
نخست حادثه بر اساس وظیفه ی انسانی واجتماعی خود نسبت به یاری حادثه دیدگان اقدام کرده بود 
و کمک های انسان دوستانه خود را به مناطق زلزله زده ارسال کرد و اکنون که شرایط بحرانی منطقه تا 
حدودی مدیریت شده و ساماندهی نسبی زلزله زدگان صورت گرفته است، در راستای وظیفه حرفه ای 
خود و به منظور تسریع در پرداخت خسارت به بیمه شدگان چادرهای پرداخت خسارت سیار را در 
مناطق زلزله برپا کرده است.گفتنی است؛ زیان دیدگان می توانند برای اعالم خسارت به سرپرستی و 
نمایندگی های بیمه کوثر استان، دفاتر سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کانون های بازنشستگان 
ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سراسر استان مراجعه کنند.

اخبارکوتاه

جبران  برای  بیمه ای  نظام  از  گرفتن  کمک 
خسارت حوادث طبیعی روشی آزموده شده در 
ساختمان ها  سازی  مقاوم  کنار  در  است.  جهان 
رعایت  برای  وسازها  ساخت  بر  دقیق  نظارت  و 
نامه  بیمه  ارائه  زلزله،  ایمنی  استانداردهای 

مستقل زلزله یک ضرورت است.
موجب  کشور  غرب  زلزله  دردناک  حادثه 
و  ایران شده  بزرگ   و همراهی ملت  همدردی 
کشورها  سایر  و  ایران  در  وتأثر  تألم  از  موجی 

به وجود آورد. 
طبیعی است در روزهای اولیه حادثه همه مردم 
و نهادها و ارگان ها به امر امداد و نجات مشغول 
برآورد  را  زدگان  زلزله  اولیه  نیازهای  و  شدند 
امداد  تالش های  فرونشستن  از  بعد  ولی  سازند 
و نجات موضوع تأمین مالی خسارت های ناشی 
از زلزله موضوع اصلی و مهم کشور خواهد بود. 
وام بالعوض، وام کم بهره و کمک های مختلف 
اما  می گیرد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  نهادها 
بیمه ای  با پوشش کافی  این ها می توانست  همه 

به موقع تأمین و پرداخت شود. 

حادثه زلزله کرمانشاه نه اولی است و نه آخری 
خواهد بود. تجربه دیگر کشورهای جهان را برای 
باید در دستور  بیمه ای،   نظام  از  کمک گرفتن 
سازی  مقاوم  کنار  در  دهیم.  قرار  کشور  کار 
وسازها  ساخت  بر  دقیق  نظارت  و  ساختمان ها 
ارائه  زلزله،  ایمنی  استانداردهای  رعایت  برای 

بیمه نامه مستقل زلزله یک ضرورت است.
که  طبیعی”  حوادث  بیمه  “صندوق  الیحه 
توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده سال ها بین 
صنعت بیمه، دولت، مجلس و شورای نگهبان 
به  تقریباً  و  است  برگشت  و  رفت  حال  در 
نتیجه نهایی نزدیک  شده و با یک هماهنگی 

دولت ،  مجلس و شورای نگهبان شکل گیری 
آن قابل انجام است. تأسیس این صندوق نظیر 
کشور  چند  و  آمریکا  ژاپن  ترکیه،  در  آنچه  
زلزله خیر دیگر انجام گرفته است انقالبی در 
مشارکت  و  بود  خواهد  کشورمان  زلزله  بیمه 
صنعت بیمه، دولت و مردم  در ارائه پوشش 
برای حوادث  را  اختیاری  و  اجباری  ای  بیمه 
در  آورد.  خواهد  بار  به  آمیز  فاجعه  طبیعی 
بیمه  خرید  وضعیت  به  توجه  با  حاضر  حال 
از  بیشتر  انتظاری  نمی توان  زلزله  اختیاری 
آنچه که وجود دارد از پوشش های بیمه زلزله 
داشت بیش از 85 درصد واحدهای مسکونی 

بیمه آتش سوزی را به عنوان بیمه ای که در 
برگیرنده بیمه زلزله است، ندارند. تجربه نشان 
داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از 
بیمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته 
است . بیمه های شخص ثالث حوادث راننده، 
و  آموزی  دانش  کارکنان دولت، حوادث  عمر 
از  نوعی  با  که  است  مواردی  از جمله  درمان 
یافته  رواج  در کشورمان  و  بوده  همراه  اجبار 
درصد   70 از  بیش  حاضر  حال  در  و  است 

پرتفوی بیمه ها را در بر می گیرد. 
در قانون تشکیل  صندوق بیمه حوادث طبیعی 
اختیاری  تکمیلی  و  اجباری  پایه  بیمه  نوع  دو 
تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل 
زمین  رانش  برف،  سنگینی  صاعقه،  طوفان، 
پایه  بیمه  حق  می شود.  سونامی  و  کوه  ،ریزش 
بود   خواهد  صندوق  که   - پایه  بیمه گر  تعهد  و 
و  می شود  تعیین  بیمه  عالی  شورای  توسط   -
سطح زیر بنای واحد ها  تأثیری در تعهد بیمه گر 
واحدها  این  رو  این  از  ندارد  پایه  بیمه  حق  و 
نیز  را  طبیعی  حوادث  تکمیلی  بیمه  می توانند 

از شرکت های بیمه بازرگانی خریداری نمایند.
از بیمه  اتکایی  در این قانون نحوه اخذ پوشش 
وضوح مشخص  به  بیمه  جهانی  بازار  و  مرکزی 
شده است. ضمن تسلیت مجدد به خانواده های 
آرزوی  و  کرمانشاه  استان  زلزله  حادثه  داغدار 
امیدوارم  مصدومان  سریع تر  هرچه  سالمتی  
مناسب  پوشش  بدون  زلزله  تجربه  آخرین  این 
وقوع  هنگام  که  بیمه ای  پوشش  باشد.  بیمه ای 
برای  بود  خواهد  حقی  خسارت  پرداخت  زلزله 

بیمه گذاران و نه پرداخت کمک به آن ها.

بازاربیمـــه 6

رییس کل بیمه مرکزی
عبدالناصر همتی

 ضرورت تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی
برای تامین به موقع خسارت بالیای طبیعی

ای کاش هموطنان با خدمات بیمه آشنا شوند !؟
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
حمید رضا حاجی اشرفی

ترقـی اقتصـادی : صنعـت بیمـه در ارزیابـی ریسـک در کشـور مشـکل دارد و بایـد بـه آن توجه 
شـود.  جدی 

محمـود امرالهـی، مدیـر عامـل بیمـه رازی در جریان سـخنرانی در همایش »بازاریابـی  و فروش 
بیمـه هـای زندگـی« کـه بـا حضـور برایـان تریسـی اسـتاد برجسـته بازاریابی بیـن المللـی برپا 
شـده اسـت، اعـالم کـرد: از محصـول جدیـد بیمـه رازی بـا عنـوان »بیمـه زندگـی آینده سـاز« 

رونمایـی می شـود.
وی توضیـح داد: شـرکت بیمـه رازی محصـول جدیـد خـود را کـه با خـرد جمعـی و کار گروهی 
تهیـه کـرده اسـت بـه بـازار مالـی و نسـل جـوان عرضـه خواهـد کـرد تـا آینده کشـور خـود را 
بسـازند. ایـن محصـول توسـط بیمه مرکـزی تایید شـده و همزمان با سـالروز 13آبان مـاه از آن 

رونمایـی می شـود.
مدیـر عامـل بیمـه رازی افزود: صنعت بیمه بایسـتی در زمینه بیمه های زندگی احسـاس نیاز واقعی 

را در مـردم ایجـاد کنـد که امر نیز جزوء اهداف شـرکت بیمه رازی اسـت .
امرالهـی هـدف از برگزاری همایش مذکور را اطالع رسـانی اسـتراتژیک شـرکت، شـروع آموزش 
حرفـه ای بـرای شـبکه فروش و کسـب راهنمایی از اسـتاد برجسـته »برایان تریسـی« برای این 

کـه در صنعـت بیمـه در جهـان بتوان حرفی برای گفتن داشـته باشـیم، عنـوان کرد.
 وی افـزود: در حـال حاضـر ضریـب نفـوذ بیمـه در کشـور 2.1اسـت و این بـدان معنا اسـت که 
حداکثـر 20درصـد جـان و مـال مـردم جامعه بیمه شـده اسـت در حالـی که ظرفیت گسـترش 
بیمـه اشـخاص و زندگـی در کشـور وجـود دارد و بایـد بـه آن پرداخته شـود و محصـوالت را به 

همـه عرضـه کرد.
مدیـر عامـل بیمـه رازی افـزود: سـال گذشـته 3700میلیـارد تومـان در کشـور بیمـه زندگـی 
فروختـه شـده اسـت و اگـر هر ایرانی یـک بیمه نامه زندگی داشـته باشـد می تواننـد از 20هزار 

تومـان تـا 688هـزار تومان اقسـاط پرداخـت کنند.

ایستانیوز: مدیرعامل بیمه آرمان با انتقاد از نوع و کیفیت ساختمان های مسکن مهر می گوید این 
شرکت با توجه به قراردادش با بانک مسکن، بیمه نامه عمِر مانده بدهکارِ مسکن مهر مناطق زلزله 
زده غرب ایران را تحت پوشش دارد اما آن بیمه نامه ها پوشِش زلزله ندارند در نتیجه این شرکت 
فقط نسبت به بیمه نامه مرهونات بانکی بانک مسکن، آن هم به میزان وام و بهره ای که تحت پوشش 

است مسئولیت دارد.
علیرضا بیانیان  در پاسخ به اینکه آیا بیمه آرمان، سابقا بیمه نامه مرهونات بانکی بابت وام های صادره 
در بانک مسکن )که شامل مسکن مهر هم می شود(، صادر کرده است؟ اظهار کرد: ما روی وام هایی 
از بانک مسکن گرفته شده بیمه نامه منازل مسکونی داریم. در کنار آن هم بیمه عمِر مانده بدهکار 
یا مانده زمانی سال 1392 بانک مسکن را تحت پوشش داریم. این پوشش، در واقع مانده های وام 
افرادی است که از بانک مسکن وام گرفته اند اما قبل از پرداخت کامل وام فوت کرده اند. در نتیجه 
کلیه دارندگان وام مسکن در سال 1392 از بانک مسکن تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارند اما 

این بیمه نامه پوشش زلزله ندارد.
وی ادامه داد: ما بیمه نامه مرهونات بانکی بانک مسکن را داریم و اگر مسکن که از بین برود، آن 
مسکن تا مبلغ وام و بهره ای که تحت پوشش است و پرداخت نشده، نزد ما بیمه است البته واضح 

است از آنجاکه بیمه گذار، بانک مسکن است ما مبلغ خسارت را به بانک می دهیم.
مدیرعامل بیمه آرمان با انتقاد از سازندگان مسکن مهر گفت: مسکن مهر بزرگترین آسیب را نه تنها 
به اقتصاد مملکت زد بلکه به جان و مال مردم هم آسیب زد. متاسفانه یک تیغه می کشند و به مردم 
می دهند که در آن سکونت کنند. چرا بعضی ها کاری می کنند که وقتی یک زلزله می آید نه تنها 

خانه مردم و بلکه جان شان گرفته شود؟ رییس جمهور روحانی هم به این موضوعات اشاره کرد.
بیانیان تاکید کرد: جدا از آسیبی که از نظر اقتصادی به ساکنان در مسکن مهر وارد شده، جان مردمی 
که در مسکن مهر زندگی می کردند و االن به خاطر زلزله فوت کردند چه می شود؟ این پیمانکارانی 

که مبالغ میلیاردی گرفتند و رفتند، چه زمانی می خواهند جواب بدهند؟!

در همایش بازاریابی و فروش بیمه های زندگی انجام گرفت

رونمایی از بیمه زندگی آینده ساز بیمه رازی
مدیرعامل بیمه آرمان:

بیمه نامه مانده بدهکارِ مسکن مهر، پوشش زلزله ندارد



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

برای افزایش تولید و صادرات 

صنعت
تجارت
و 7

امنیت عامل رشد صنایع داخلی است 
دیدگاه

پاکسان  شرکت  مدیرعامل   : اقتصادی  ترقی 
وجود امنیت را عامل رشد صنایع داخلی معرفی 
در  امنیت  حداقل  باید   : گفت  ادامه  ودر  کرد 
داخل کشور فراهم باشد تا شرکت های تولیدی 
بتوانند از همه ظرفیت خود برای تولید استفاده 
کنند. در بسیاری از کشورها به دلیل اهمیتی که 
صنعت برایشان دارد با وضع قوانین سختگیرانه 
کشور  داخل  در  را  امنی  نسبتا  فضای  گمرکی 
خود برای صنایع فراهم کرده اند ما نیز با توجه 
به صنعت و تولید ملی نباید بگذاریم این ظرفیت 

ها به یغما برود.
شرکت   3 حضور  به  اشاره  با  نژاد  صفوی  علی 
خارجی در بازار صنایع شوینده ایران یادآورشد: 
کردند  که  گذاری  سرمایه  با  ها  شرکت  این 
توانستند بخشی از بازار صنعت شوینده داخلی را 
تصاحب کنند.این شرکتهابااستفاده از مزیتهای 
تولید در ایران و قیمت پایین و مرغوبیت باالی 
این  که  شده  باعث  داخل،  تولید  اولیه  مواد 
شرکت ها بتوانند با موفقیت محصوالتشان را در 
کشورمان عرضه  کنند که البته در برخی موارد 
اندک  استاندارد  با  کاالهایی  تولید  شاهد  نیز 

توسط این شرکتها در داخل کشور هستیم.
وی بازار داخلی را برای تولید و عرضه محصوالت 
درایران  افزود:  و  خواند  مستعد  بسیار  شوینده 
مزیت نسبی دسترسی به مواد اولیه وجود دارد 
که به راحتی در اختیار شرکتهای خارجی قرار 
از لحاظ قیمت، قیمت های جهانی  می گیرد و 

کارگران  دستمزد  مزیت  این،  بر  عالوه  است. 
نیز وجود دارد که فضای مناسبی را برای دیگر 
در عین حال  و  آورده  به وجود  رقبای خارجی 
رقابت را برای تولید کنندگان داخلی تنگ کرده 
از  امانتی  را  پاکسان  شرکت  نژاد  صفوی  است. 
گذشته برای آیندگان توصیف کرد و یادآورشد: 
ما وامدار گذشتگان هستیم و آنچه که امروز در 
برای  ای  سرمایه  حقیقت  در  است  اختیارمان 
آیندگان ماست که باید به بهترین نحو ممکن از 
آن پاسداری و حفاظت کنیم.مقام معظم رهبری 
نیز بارها در بیانات خود تأکید زیادی بر حمایت 
از تولید ملی دارند و ما نیز انتظار داریم جامعه 
مصرفی بداند که ما صرفا نگاه سوداگرایانه نداریم 
اساسی  رکن  عنوان یک  به  را  کننده  و مصرف 
بازار  در  شرایطی  هر  در  و  گیریم  می  نظر  در 

خواهیم ماند.
کامل  طور  به  را  بازارمان  نباید  کرد  تاکید  وی 
در اختیار شرکت هایی قرار دهیم که مشخص 
کشور  اقتصادی  عرصه  در  زمانی  چه  تا  نیست 

حضور می یابند.
خاطرنشان  ادامه  در  پاکسان  مدیرعامل 
حتی  نابرابری  ازشرایط  خارجی  کرد:شرکتهای 
محصوالت  گذاری  قیمت  و  تبلیغات  عرصه  در 
نسبت به تولیدکنندگان داخلی برخوردار هستند 
نظر دسترسی  از  تفاوت هایی  باید  در حالی که 
آسان به مواد اولیه و منابع برای شرکتهای ایرانی 
وجود  دارند  فعالیت  عرصه  این  در  ها  که سال 

داشته باشد.
برای  تبلیغات  نرخ  بودن  باال  به  اشاره  با  وی 
اظهار  سیما،  و  صدا  در  داخلی  تولیدات 
محصوالتشان  خارجی  داشت:شرکتهای 
رادرشبکه های ماهواره ای تبلیغ می کنند که 
البته  شود،  می  آنها  برای  مشتری  باعث جذب 
ما خواستار تبلیغ در این شبکه ها نیستیم ولی 
با  تنها  داخلی  های  شبکه  در  تبلیغات  همین 
صرف هزینه های آنچنانی ممکن است. صدا و 
سیما باید برای تبلیغات امتیازاتی را برای شرکت 
های تولیدی داخلی در نظر بگیرد تا این رقابت 

شکل عادالنه تری بیابد.
ادامه  در  کشور  شوینده  صنایع  انجمن  عضو 
کرد:  تصریح  خبرنگاران  در جمع  سخنان خود 
سازوکاری  دنبال  به  شوینده  صنایع  درانجمن 
هستیم تا بتوانیم رابطه منطقی در قیمت گذاری 
به وجود بیاوریم. بسیاری از شرکت هایی که به 
نرخ  ابتدا  از  کنند چون  می  تولید  پودر  تازگی 
قیمت  با  نیز  اکنون  بوده  باال  گذاریشان  قیمت 
چون  و  کنند  می  عرضه  را  خود  محصول  باال 
رفتار  نحوی  به  ما  کشور  در  دارند  خارجی  نام 
وگرنه  می خرند  بهتر  را  محصول  آن  که  شده 
از  پاکسان  از محصوالت  بسیاری  با  مقایسه  در 

کیفیت پایین تری برخوردار هستند.
مدیرعامل پاکسان مصرف برند خارجی را برای 
عده ای از طبقات جامعه عامل شانیت و تفاخر 
معرفی کرد و افزود: باید برای مصرف کاالهای 
داخلی فرهنگ سازی نیز صورت گیرد.بسیاری 
از افراد جامعه به دنبال تاثیر آنی هستند بدون 
آنکه به عواقب آتی یک اقدام فکر کنند بسیاری 
بازار  در  نام خارجی  با  پودرهای شوینده که  از 
عرضه می شوند درست است که در کوتاه ترین  
این  اما  کند  می  تمیز  را  البسه  ممکن  زمان 
تمیزی به قیمت از بین رفتن بافت لباس و از 

هم گسستگی آن است.
به گفته وی، شرکتهای داخلی در قیمت گذاری 
ولی  بوده اند؛  قیمت  کنترل  تابع  محصوالتشان 
برند  تحت  اینکه  دلیل  به  خارجی  شرکتهای 
تولید می کنند، نرخ باالتری را برای تولیداتشان 
تعیین می کنند و این در حالی است که با وجود 
اما  متعهد هستند  استاندارد،  تولید  برای  اینکه 
با  مقایسه  در  یکشان  درجه  محصوالت  گاهی 
حد  در  پاکسان  شرکت  محصوالت  از  بسیاری 

نبوده  مجموعه  این  تولیدی  دو  درجه  محصول 
و از کیفیت مطلوب برخوردار نیست.

اشاره  با  ادامه  در  پاکسان  شرکت  مدیرعامل 
صنعت  تنی  هزار  و500  میلیون   4 ظرفیت  به 
شوینده ایران، گفت: میزان تولیدشرکت پاکسان 
حدود1میلیون و 350 هزار تن است که بخش 
کشور  از  خارج  به  ما  تولیدات  از  توجهی  قابل 
صادر می شود به نحوی که به عنوان مثال سهم 
و  است  17درصد  حدود  عراق  پودر  بازار  از  ما 
به سایر کشورهای آسیای میانه و افغانستان نیز 
محصوالت خود را صادر می کنیم.درترکمنستان 
نیزسهم 6 درصدی،افغانستان سهم 11 درصدی 

و تاجیکستان سهم 8 درصدی را داریم.
وی با بیان اینکه بازار صنعت شوینده نیز همچون 
سایر عرصه های صنعت کشور دچار رکود است 
فکر  به  باید  شرایطتولیدکنندگان  دراین  افزود: 
حیات  بتوانند  تا  باشند  جدید  بازارهای  کشف 
خود را حفظ کنند. شرکت پاکسان نیز در همین 
راستا با ارتقاء کیفیت محصوالت خود سعی در 

تداوم حضور در بازارهای خارجی دارد.
در  محبوبی  برند  را  برف  برند  نژاد  صفوی 
آسیای  و  ایران  شرقی  همسایه  کشورهای 
با  محصول  همین  گفت:  و  کرد  معرفی  میانه 
شده  کپی  چین  کشور  در  خوشنام  و  سابقه 
از  البته  شودکه  می  عرضه  آنها  بازارهای  در  و 
استانداردهای  و  است  برخوردار  پایینی   کیفیت 

الزم را ندارد.
صفوی نژاد مدیرعامل شرکت پاکسان از تولید 
یک محصول جدید در شرکت پاکسان خبر داد 
های  دانه  با  سپید5  بابرند  گفت:پودرشوینده  و 
صابون با بسته بندی جدید و نوآورانه به تولید 
رسیده و استانداردهای کیفی پودر شوینده در 

آن تقویت شده است.
این شرکت  درصدی  به سهم 17  اشاره  با  وی 
در بازار پودر شوینده عراق گفت: در 6ماهه اول 
سال 96توانسته ایم 66هزار تن محصول تولید 
کنیم که از این میزان 19هزارو 300تن آن صادر 

شده است . 
ایستانیوزگفت  به سوال  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
با  متناسب  شرکت  تولیدی  محصوالت  ک 
استانداردهای روز دنیا تولید می شود و تمامی 
شرایط استانداردهای زیست محیطی را رعایت 

می کنیم .

توسعه اقتصای برپایه اعتماد عمومی است
هیچ اندیشمندی در حوزه مطالعات اجتماعی و فلسفه سیاسی 
نظریه های  ژرفای  یافت که در  نمی توان  را  اخیر  در دهه های 
خود برای تبیین مناسبات اجتماعی و سیاسی و حتی فردی 
از  با حکومت  انسان ها  و  سازمان ها  و  انسان ها  باهم،  انسان ها 
اجتماعی  اندیشمندان  میان  در  باشد.  نگفته  چیزی  اعتماد 
و  میانه  سطح  در  اعتماد  درباره  بحث  بیشترین  شاید  نامدار 
فراتر از اعتماد فردی به »آنتونی گیدنز« اختصاص داشته باشد.
سهم  اما  سیاسی  اقتصاد  حوزه  در  به ویژه  و  کالن  سطح  در 
فوکویاما  است.  بوده  باالترین سهم  اخیر  »فوکویاما« در دوره 
به  این موضوع را مطرح می کند که تفاوت کشورها   )1995(
لحاظ ساختار صنعتی شان بیش از آنکه به سطح توسعه آن ها 
به  جامعه  یک  افراد  اعتمادورزی  میزان  یعنی  اجتماعی شان  سرمایه  میزان  به  باشد  داشته  ربط 
گفته  به  دارد.  بستگی  انجمن های شهروندی  و  گروه ها  تشکیل  در  آن ها  مشارکت  نیز  و  یکدیگر 
فوکویاما اعتماد حاکم بر روابط میان اعضای خانواده لزوماً به افراد جامعه سرایت نمی کند. در اینجا 
اعتماد عمومی شده مهم است؛ که به میزان اعتماد کردن مردم به افراد ناشناس سنجیده می شود. 
به گفته فوکویاما اگر اعتماد از بین افراد خانواده فراتر نرود عرضه سرمایه و همچنین حضور مدیران 

کارآمد محدود خواهد شد که این امر به نفع فعالیت بخش خصوصی نیست.
از طریق سرمایه گذاری  اقتصادی می گذارد اغلب  اثری که اعتماد بر رشد و توسعه   به این ترتیب 
است. به این معنی که اعتماد با فراهم کردن محیطی آرام و باثبات ازنظر اجتماعی و سیاسی بر 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی اثر می گذارد و به این نحو بر میزان تولید دانش و نوآوری اثرگذار 
خواهد بود. الپورتا و همکارانش در مطالعه خود از روش حداقل مربعات معمولی استفاده نمودند 
کردند.  تأیید  اقتصادی  عملکرد  و  اعتماد  میان  را  معنی دار  و  مثبت  رابطه  یک  وجود  درنهایت  و 
اینگلهارت. اگرچه در مطالعه خود اعتماد را به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی در نظر 
می گیرد و اثر آن را بر رشد اقتصادی موردبررسی قرار می دهد اما وی معتقد است بین رشد و اعتماد 
یک رابطه مثبت و دوسویه برقرار است؛ یعنی در جامعه ای که از سطح توسعه اقتصادی باالتری 
برخوردار باشد اعتماد به میزان باالیی محقق می شود. استدالل وی در این زمینه این بوده است 
که در پرتو توسعه اقتصادی هزینه ریسک ناشی از اعتماد به افراد کاهش می یابد. وی به جنبه های 
منفی اعتماد توجه بسیاری می کند که اعتماد نا به جا در سطح کشورها می تواند صدمات بسیاری 

به فرد اعتماد کننده وارد نماید.
 اعتماد در ایران

واقعیت این است که در ایران هنوز به هر دلیل موسسه های نظرسنجی غیر حکومتی زاد و رشد نکرده اند 
و ازاین جهت می توان ایران را در ردیف کشورهای توسعه نیافته در این زمینه به حساب آورد. فقدان چنین 
موسسه های غیرحکومتی که توانایی و اجازه گردآوری اطالعات واقعی از درون جامعه ایرانی و از درون 
گروه های گوناگون را داشته باشد آسیب های جدی در عرصه به دست آوردن عقاید و باورها در هر زمینه 
شده است. موسسه های نظرسنجی حکومتی معموالً دنبال این هستند که درباره هر مقوله ای چیزی را به 
دست آورند که تمایل دولت است. از سوی دیگر وقتی شهروندان ایرانی با این مقوله کمتر برخورد دارند 
و اصوالً با نهادهای نظرسنجی دولتی سروکار دارند به عمد یا ازسر احتیاط آنچه در ذهن و در دل دارند را 
پس از دست کاری ذهنی به نظرسنجان تحویل می دهند. این داستان اما در ارتباط با مسائل پیچیده ای 
ایرانیان با خارجی ها حساسیت بیشتری پیدا می کند و اغلب اوقات شاهد انحراف از  مثل دادوستد 
واقعیت ها هستیم. درباره موضوع این مقاله یعنی اینکه چرا بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی به همتاهای 
ایرانی خود اعتماد ندارند اما بازهم مسئله پیچیده تر می شود. کاش این سخن یک بازرگان باسابقه ایرانی 
را می شد با یک نظرسنجی دقیق، علمی و کارشناسانه در بوته سنجش قرارداد و به درک کامل رسید. 
این کار را می توان اکنون نیز انجام داد و با فرستادن فرم نظرسنجی علمی از اعضای ده ها هیات خارجی 
اقتصادی که پس از برجام به ایران آمدند و رفتند و دیگر برنگشتند پرسید و به یک نتیجه دقیق رسید 
و آن را در اختیار نهادهای مؤثر در اداره کشور قرارداد. اما برخی از دالیل احتمالی بی اعتمادی بازرگانان 

خارجی به همتاهای ایرانی را می توان حدس زد که به طور خالصه یادآور می شوم.

 محیط کسب وکار
شما اگر یک بازرگان باشید بخواهید به یک کشور دیگر ورود کنید و با همتایان خود به دادوستد 
بپردازید برای اطمینان از اینکه سرمایه تان در امان می ماند و سود مناسب و فعالیت کم نوسانی 
درباره  معتبر جهانی  نهادهای  از سوی  تهیه شده  اطالعات  و  آمار  به  تردید  بدون  داشت  خواهید 
فضای کسب وکار آن کشور مراجعه خواهید کرد. این کشور می تواند ایران باشد و صدها بازرگان و 
صنعتگری که به ایران آمدند و رفتند و دیگر برنگشتند به این آمار که هرسال از سوی بانک جهانی، 
مجمع جهانی داووس و سایر موسسه های اعتبار سنجی مراجعه و دیده اند که رتبه ایران جز در 
اندازه بازار که به ثروت طبیعی و جمعیت برمی گردد در سایر شاخص ها به ویژه شاخص های سیاسی 
و سیاست خارجی و تحوالت ارزی در پایین ترین رتبه ها ایستاده است. بازرگانان به این شاخص ها 
اعتماد دارند و به نهادهای معتبر رتبه بندی محیط کسب وکار اعتماد دارند. به نظر می رسد یکی از 

دالیل اعتماد ناکافی بازرگانان خارجی همین مسئله است.
 وعده های بی سرانجام

و  ارشد هستند که سخنان  مقام  دارند چند  با هر گرایش سیاسی که دولت ها  در هر سرزمینی 
رفتارشان در کانون توجه طرف های تجاری قرار دارد و از رفتار و گفتار آن ها می توانند حدس بزنند 
به جای مناسبی می روند یا خیر. رئیس جمهور هر کشور نماد اعتمادسازی یا بی اعتمادی برای ورود 
از همان روزهای شروع مذاکرات  ایران  بود. رئیس جمهور  و خروج سرمایه و سرمایه گذار خواهد 
درباره پرونده هسته ای که اکنون پاشنه آشیل ا اقتصاد ایران شده است به ایرانیان وعده می داد و 
در دیدار و گفت وگوهای خارجی بیان می کرد که همه تحریم های غرب را با کامیابی در مذاکرات 
از پیش پای اقتصاد برمی داریم. بازرگانان خارجی که تمایل داشتند با ایران همکاری کنند دیدند 
که وعده های رئیس جمهور ایران به هر دلیل محقق نشد و وی نتوانست گامی در مسیر حل مسائل 
نهایی رفع تحریم و برطرف کردن سایه تحریم ها بردارد. بازرگانان خارجی وقتی ناتوانی رئیس دولت 
ایران در تحقق وعده هایش را دیدند بی شک به سایر سخنان مقام های ایرانی نیز بی اعتماد شدند. 
به طور مثال آن ها می شنیدند که رئیس کل بانک مرکزی ایران چند ماه قبل از امضای برنامه جامع 
اقدام های مشترک از اینکه بالفاصله پس ازآن تک نرخی شدن ارز را یک اتفاق حتمی دانست اما 
هرگز به این وعده اش عمل نکرد و این برایشان عجیب بود و یک متغیر مهم در بی اعتماد شدن 
به دادوستد به حساب آمد. ایران وعده داده بود مشکل همکاری بانکی با غرب را حل می کند اما 
وعده های پرشمار داده شده از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دراین باره بی سرانجام ماند 

و این بر ضخامت بی اعتمادی افزوده است.
 راست و درست بگوییم

اقتصادی محصورشده خواهد داشت و هرروز در  با سایر کشورها  به رشد  بدون تجارت رو  ایران 
مقایسه با دیگر کشورها عقب می ماند و منزوی می شود. اگر قرار است تجار خارجی به ایران بیایند 
و به طرف ایرانی اعتماد کنند باید همه مسائل را درست و راست بیان کرد و ریسک های سیاسی و 
اقتصادی آشکار و پنهان را بازگو کرد و اعتماد را جلب کرد. اعتمادسازی فرایند پیچیده ای است 
که در این فرایند سهم و نقش مقام های سیاسی بسیار پررنگ تر و باالتر از بازرگانان است و این 
را باید به طرف خارجی منتقل کرد. از سوی دیگر باید به مقام های اداره کننده ایران باید راست و 
دست گفت که چرا خارجی نیامدند و چرا اعتماد نکردند. در این صورت است که می توان با گام های 
استوار پیش رفت و به نقطه خوبی رسید. باید بپذیریم که اعتمادسازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
است و این را در ذهن همه جا بیندازیم که روش و منش فعلی سیاست در ایران اعتماد ساز نیست.

نایب رئیس اتاق ایران
حسین سالح ورزی

ترقی اقتصادی : با گذشت هشت ماه از سال 1396 و علیرغم تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی، نه تنها ابالغیه مربوطه توسط معاون اول رییس جمهوری به مرحله اجرا در نیامده، بلکه سرنوشت 
آن نیز مشخص نیست.  براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و  بانک مرکزی در سال جاری جز وظایف این دو دستگاه 
تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابالغ برسانند، 
اتفاقی که با گذشت حدود هشت ماه از ابتدای سال تا کنون عملیاتی نشده و باید منتظر ماند و دید که آیا 
مسئوالن ذی ربط این مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را که یک تکلیف است اجرایی خواهند کرد یا خیر؟

ارائه طرح اولیه توسط وزارت صنعت
پرونده طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده ای به آن 
وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در 
خصوص لیست کاالهای مدنظر و نیز تسهیالت بانکی معترض بودند. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مرداد ماه سال جاری پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال 
1396 و 1397 به بانک مرکزی ارائه کرد که به گفته مسئوالن در آن زمان حتی توسط سازمان برنامه و بودجه 
اصالح و تایید نیز شده بود. به گفته عباس هاشمی، مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت 
معدن و تجارت در این طرح پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در دستور کار قرار گرفته و 
میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان تعریف شده بود تا در مجموع طرح مذکور به میزان 
10 هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. در نهایت طبق اعالم مدیر کل دفتر لوازم 
خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت، پس از تهیه و ارسال این طرح به بانک مرکزی، این بانک 
خود اقدام به تهیه طرحی جدید کرده تا طرح ارائه شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت مسکوت باقی بماند.

طرح بانک مرکزی جایگزین طرح وزارتخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح جدید کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی را به بانک مرکزی ارائه کرد اما این طرح در نهایت مسکوت ماند و طرح جدیدی بانک مرکزی مدنظر 
قرار گرفت تا در راستای اجرای آن اقدام شود. مسئوالن بانک مرکزی اعالم کرده بودند که تهیه طرح جدید کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال شده و منتظر تایید و تصویب در این 
کمیسیون است تا پس از آن با ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه 
و بودجه ارسال شود که در صورت تصویب نهایی آن در این سازمان طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
اجرایی می شود. طرحی که همچنان در گیر و دار و چند و چون تصمیم گیری در مورد نحوه اجرا قرار گرفته و تا 

کنون علی رغم گذشت هشت ماه از سال جاری عملیاتی نشده است.
رونمایی از طرح بانک مرکزی و اشکاالت آن

میرمحمد صادقی ، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ، اعالم کرده این بانک در حال بررسی طرح جدیدی از 
کارت های اعتباری است که فقط برای خرید کاالی ایرانی بوده و برخالف طرح شکست خورده دوره قبل قرار 
نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود این که تامین منابع این کارت ها صرفا از محل منابع خود 
بانک ها است، اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیالت خواهد بود. به گفته 
وی، بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت  در این رابطه را به دلیل وجود نقایصی که مهم ترین 
آن به عدم تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکالت آن برطرف شود. 
مهم ترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت های اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان 
تمامی تولید کنندگان را به سامانه هایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب  آنها مطمئن شد. این 
در حالی است که اکنون به غیر از چند تولید کننده معتبر مابقی به چنین سامانه ای مجهز نیستند و باید وزارت 

صمت در این باره بررسی های الزم را انجام داده و بازنگری کند.
رد ادعای بانک مرکزی توسط انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی

حمیدرضا غزنوی ، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ، ضمن رد ادعای بانک مرکزی در خصوص عدم 
تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر، با اشاره به این که با اشاره به این که بانک مرکزی در ارتباط با طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال 1396 به دنبال بهانه جویی است، اعالم کرد که به نظر می رسد این طرح در 
سال جاری اجرایی نشود. وی همچنین درباره علت تاخیر طوالنی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی در سال 1396 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد که علی رغم 
پیگیری های مختلف صورت گرفته در این رابطه، هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی 
شدن طرح کارت اعتباری کاالی ایرانی در سال 1396 صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح 

نیست و به نظر می رسد در سال جاری به نتیجه نرسد.
طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی اجرایی نمی شود؟

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی مصرفی بادوام در سال 1396 را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابالغ 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است. حال که تنها چهار ماه تا پایان سال جاری باقی 
مانده باید منتظر ماند و دید که آیا طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که به عنوان یک تکلیف بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی گذاشته شده است، 

در سال جاری اجرایی خواهد شد یا اینکه باید شاهد موکول شدن آن به سال آینده باشیم!

نامه  اقتصادی و دارایی در  مسعود کرباسیان وزیر   : ترقی اقتصادی 
مهمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه محمد باقر نوبخت که در میان 
اخبار غم انگیز زلزله کرمانشاه گم شد؛ درخواست تهاتر بدهی های دولت 
و پیمانکاران با بانک ها را با انتشار اوراق خزانه در بودجه سال آینده 
مطرح کرد؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند گره 
بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران و فعاالن بخش خصوصی را 
باز کند. موضوع تهاتر بدهی های دولت، پیمانکاران و بخش خصوصی 
و بانک ها چندسالی است مطرح است و به خصوص باتوجه به رکود و 
نبود نقدینگی کافی در کشور ) در دست دولت و بخش خصوصی ( 
بیش از گذشته مطرح شده است. یکی از گالیه های اصلی فعاالن بخش 
خصوصی و پیمانکاران در سال های گذشته همیشه از دولت این بوده 
است که زمانی که توان پرداخت بدهی های آن ها را ندارد چرا مطالبات 
خود مانند مالیات و... را از شرکت های بخش خصوصی دریافت می کند 
و حداقل آن ها را با بخشی از بدهی ها تهاتر نمی کنند و همین موضوع 
برای بانک هم مطرح است. در سال های گذشته یک چرخه معیوب 
در بدهی های دولتی، بخش خصوصی و بانک ها به وجود آمده است 
تا جایی که می بینیم دولت به بخش خصوصی و بانک ها بدهی خود 
را پرداخت نکرده است، بخش خصوصی به بانک ها و نهادهای دولتی 
مانند وزارت اقتصاد و دارائی و... مطالباتش را نداده است و بانک ها هم 

توان مالیشان به شدت کاهش یافته است. در نظر داشته باشید بسیاری 
اقتصادی و بخش خصوصی در سال های گذشته به دلیل  از فعاالن 
وصول نشدن مطالباتشان با بدهی های مالیاتی، معوقات بانکی، بدهی 
به تامین اجتماعی و... رو به رو شدند و حتی ممنوع الخروج شده و یا 
به زندان افتادند. حاال باتوجه به این شرایط وزیر اقتصادی و دارائی برای 
خروج از این شرایط پیشنهاد جدی را مطرح کرده و در خواست داده تا 
این موضوع در سال الیحه سال 97 ) سال آینده به عنوان یک قانون ( 
مطرح شود. مسعود کرباسیان با اشاره به بدهی دولت به فعاالن بخش 
خصوصی از یک طرف و مطالبات بانک ها از فعاالنب بخش خصوصی 
مانند ورشکستگی طلبکاران دولت و  از طرف دیگر که چالش هایی 
تعطیلی واحدهای صنعتی را می تواند به دنبال داشته باشد از رئیس 
سازمان برنامه و بودجه خواسته است تا مطالبات اشخاص حقیقی و 
حقوقی خصوصی و تعاوني از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک  ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر باشد. 
اما وزیر اقتصاد در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده است که آمار 
دقیقی تاکنون از میزان بدهی های دولت به پیمانکاران و فعاالن بخش 
خصوصی منتشر نشده است و پیش بینی ها نشان می دهد که حدود 
40 تا 50 میلیارد دالر دولت تنها به پیمانکاران بخش های مختلف بدهی 

داشته باشد. بدهی هایی که گاهی چندسال از پرداخت آن ها گذشته 
است و باتوجه به نرخ تورم در کشور و افزایش قیمت ارز و... پیمانکاران 
معتقدند دولت باید آن ها را به روز پرداخت کند زیرا آن ها مجبور 
هستند دیرکرد وام ها و تسهیالت بانکی و... خود را پرداخت کنند. البته 
در این بین میزان بدهی های دولت نیز به صورت دقیق تاکنون اعالم 
نشده است، علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصادی دی ماه سال گذشته 
میزان بدهی های دولت را 700 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که 
شامل بدهي هاي دولت، بدهي هاي شرکت هاي دولتي و بدهي دولت 
به شرکت هاي دولتي مي  شود. همچنین بانک مرکزي هم میزان بدهي 
بخش دولتي شامل دولت، مؤسسات و شرکت هاي دولتي به شبکه بانکي 
را تا پایان شهریورماه امسال حدود 237هزار میلیارد تومان برآورد کرده 
است که نسبت به پایان سال گذشته 8 درصد رشد داشته است. ولی با 
همه این ها براساس مصوبه مجلس سازمان حسابرسي کشور مسئولیت 
تعیین میزان دقیق بدهي دولت به شبکه بانکي را برعهده  دار و هنوز این 

سازمان برآوردي از میزان بدهي دولت به بانک ها و.. اعالم نکرده است.
اما به صورت کلی »صکوک اجاره«، »اوراق تسویه« و »اسناد خزانه« 
ابزارهای اصلی مالي مهم دولت براي پرداخت بدهي هایی هستند که با 
آن رو به رو است و البته بخشی از آن را نیز از دولت قبل به ارث برده 
است. به اعتقاد کارشناسان پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی می تواند راهی 
را برای حل چالش بدهی های دولتی و بخش خصوصی به بانک ها و... در 
کشور باز کند. البته باید منتظر بود و دید که تاثیرات این نامه در الیحه 

بودجه سال آینده چه خواهد بود.

وزارت صمت و بانک مرکزی تمکین نکردند 

ابالغیه »جهانگیری« برای خرید کاالی ایرانی روی زمین ماند 

قفل بدهی های دولتی به بخش خصوصی باز می شود



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

یادداشت  

تحلیل8

ترقی اقتصادی : فرشاد مومنی می گوید از سال های بعد از جنگ 
تحمیلی هر چه زمان گذشت سهم مولدهای اقتصاد از عامه مردم 
و فرودست ها در منافع توسعه اقتصادی کشور روبه کاهش رفت و 

سهم غیرمولدها به شکل غیرعادالنه ای افزایش یافت.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
موسسه  هفتگی  نشست  در 
درباره  اقتصاد«  و  دین   «
و  اجتماعی  »سرمایه 
در گفت: »کسانی  اقتصاد« 
که بقا و بالندگی جوامع را 
از  متنوعی  طیف  برحسب 
می دهند  توضیح  سرمایه ها 
سرمایه های  درباره  و 
زندگی  در  که  نقشی  و  اقتصادی  و  اجتماعی، سیاسی  فرهنگی، 
مسئله  این  بر  عموماً  می کنند  صحبت  می کنند  ایفا  اجتماعی 
نقش  اینکه  اعتبار  به  ما  زندگی  اجتماعی  وجه  که  دارند  توافق 
یک سطح چسب دهنده و وحدت بخش را به عهده دارد موقعیتی 
یا خوب کار  منحصربه فرد و بی بدیل دارد. به طوری که در غیاب 
نکردن این چسب سرمایه های انسانی و فیزیکی از کارکرد می افتد 
نمی توان  را  انتظاری  ثمربخشی های  و  انتظاری  دستاوردهای  و 

مشاهده کرد.«
که  دارد  وجود  ارزشمندی  بسیار  »مطالعات  گفت:  ادامه  در  او 
وقتی  علمی  پیشرفت های  به موازات  که  می کند  حکایت  این  از 
تراکم بیشتر جمعیت اتفاق می افتد که باعث پیچیدگی فزاینده 
و  است  بیشتر  پیونددهنده  این چسب  نقش  می شود  امور  همه 
می رویم  روبه جلو  که  هرقدر  شد.  خواهد  تعیین کننده  به مراتب 
عهده  به  را  مهم تر  نقشی  انسان ها  حیات  در  اجتماعی  عنصر 
در  امور کشور  اداره  تجربه  »در  کرد:  تصریح  او  گرفت.«  خواهد 
سال های بعد از انقالب به عنوان مصداق یک گواه بی بدیل داریم 
که نشان می دهد اینکه مناسبات اجتماعی به طور نسبی مبتنی 
شرایط  »در  همدلی  همین  و  بود  بیشتر  شفافیت  و  صداقت  بر 
حساس کنونی که در منطقه خاورمیانه به ویژه حاشیه های جنوبی 
و شمالی خلیج فارس شرایط پرتنشی را از سر می گذارند بازگشت 

به ذخیره دانایی آن سال ها می تواند کمک حال باشد.«
مومنی گفت: »در 10 ساله بعد از انقالب اسالمی و به طور ویژه 
طی هشت ساله دفاع مقدس امنیت ملی در ایران در یک کادر ویژه 
تعریف شده بود که بر اساس آن اتصالی بر حیات اجتماعی ایرانیان 
وجود داشت این مسئله از ابعاد گوناگون می تواند موردتوجه قرار 
گیرد و نشان دهد که وقتی در بین مردم و حکومت اعتماد متقابل 
وجود دارد چقدر اداره امور کشور باکیفیت بیشتر و هزینه کمتری 

اداره می شد.«.
او در ادامه  تصریح کرد: »اعتماد متقابل میان مسئوالن و مردم 
به ویژه در این جهت قابل بررسی است که مثاًل وقتی مردم قرار 
بود به جبهه های جنگ بروند آن ها فرزندان مسئوالن را هم آنجا 
می دیدند چنین نبود که مردم به کاری دعوت شوند و حضوری از 

مسئوالن در آن کارها نباشد.«
مومنی در ادامه گفته خود را چنین تبیین کرد: »در این اعتماد 
متقابل قوه مجریه اهتمام زیادی داشت. این استراتژی در دولت 
جنگ جواب داده است و باید آن را گرامی بداریم. ما دیدیم که در 
زمان جنگ هزینه هایی که انجام می شد و مقایسه آن با سال های 
1352 تا 1357، هزینه های به مراتب کمتری در حوزه های دفاع 
کشور انجام شده و اگر دولت می خواهد با تکیه بر هزینه های دفاعی 
همان دوران جنگ را اداره کند ممکن بود به مشکل بربخورد و به 
این معنی نقش نیروهای داوطلب در این ماجرا بسیار کمرنگ تر 
است وگرنه دولت با 50 درصد هزینه سال های 1352 تا 1357 

چگونه می تواند جنگ را اداره کند.«
و  تخصیص ها  در  دولت  جنگ  سال های  در  مؤمنی،  گفته  به 
جهت گیری ها مردم را محور قرار داده است و اعتماد متقابل بین 
که  شد  باعث  و  است  بوده  شفافیت  و  باصداقت  دولت  و  مردم 
در  کشور  اداره  و  بگیرد  صورت  مشارکت  سطوح  بی سابقه ترین 

چنین فضایی انجام شود.

او تصریح کرد: »بنابراین رابطه مردم با حکومت خیلی مهم است 
زمینه  دولت  به طور خاص  و  برخورد حکومت  که طرز  نقشی  و 
تعیین کننده  بسیار  می گیرد  عهده  به  اجتماعی  مسئولیت های 
می تواند  جامعه  در  وحدت بخش  و  پیونددهنده  چسب  و  است 
»در  گفت:  ساختاری  تعدیل  دوره  تجربه  به  اشاره  با  او  باشد.« 
آن دوران دولت ورود کرد به بحث های خصوصی سازی آموزش، 
سالمت و برخی آزادسازی ها و می بینیم که عماًل این چسب در 
ناهنجاری های  را در شاخص  تزلزل شد و خود  آن دوران دچار 
اجتماعی و شاخص هایی مانند تحوالت صدور چک های بالمحل 

خود را نشان داد.«
کیفیت  و  کمیت  در  می توان  را  وضعیت  این  مؤمنی  گفته  به 
کار  بهتر  کسی  که  هرقدر  دید.  کشور  امور  در  مردم  مشارکت 
کند اداره امور بهتر خواهد شد و مردم نیز در منافع توسعه سهم 
عادالنه ای خواهد داشت. در تعدیل ساختاری ما با گسست بزرگی 
روبرو شدیم و این موضوع در 25 سال گذشته به صورت فزاینده 
و نظام دار دیده می شود که سهم عامه مردم به ویژه فرودستان و 
بخش های مولد رو به تنزل گذاشته و سهم غیرمولدها با محوریت 

رانت خوارها و رباخوارها افزایش غیرعادی یافته است.
قلمرو تأمین اجتماعی مشخص نیست

این  در  هم  ستاری فر 
و  قبل  »چه  گفت:  نشست 
نگاه  در  انقالب  از  بعد  چه 
اشکال  دچار  صندوق ها  به 
بوده ایم، این صندوق ها بعضاً 
مشکالت  جاده صاف کن 
بوده اند،  کشور  اقتصادی 
می بایست  آن ها  درحالی که 
پوشش  افراد تحت  به  فقط 
خود متعهد باشند و همین 
کرده  روبرو  مشکالتی  با  را  صندوق ها  امروز  نابجا،  هزینه های 
می کنیم  صحبت  رفاه  از  »وقتی  کرد:  تصریح  ستاری فر  است.« 
در  که  است  دولت  سیاست های  و  دولت  رویکردهای  ما  منظور 
هر مقطعی متناسب شرایط اجتماعی و اقتصادی تغییر می کند. 
این موضوع به سوبسید ها و مساعدت های دولت برمی گردد ولی 
بحث تأمین اجتماعی از این موضوع جداست و منظور از تأمین 
اجتماعی بحث ویژه ای است که حقی همگانی به حساب می آید و 

مقوله ای کلیدی است.«
گفت:  ادامه  در  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  پیشین  رئیس 
»اکنون ما دو مشکل داریم که هرروز از عمق بیشتری برخوردار 
می شود که یکی از آن ها در ارتباط با رابطه بین توسعه اقتصادی 
توسعه  مسیر  در  ما  که  معنی  این  به  است.  اجتماعی  تأمین  و 
قرار نمی گیریم مگر اینکه مسئله تأمین اجتماعی خود را به نحو 

متناسبی حل وفصل کرده باشیم، ولی نظام حکمرانی مابعد 
از انقالب تاکنون به این موضوع اهمیت چندانی نگذاشته 

است.«
با  ارتباط  در  دیگر  بزرگ  »مشکل   : داد  توضیح  او 

است که چگونگی  این  بازنشستگی  صندوق های 
قانونی،    حقوقی،  جایگاه 

قلمرو  نهادی  و  معرفتی 

تأمین اجتماعی مشخص نیست و بررسی ها نشان می دهد که از 
این نظر نگاه به تأمین اجتماعی نگاه متناسبی نبوده و این مسئله 

به قبل از انقالب هم برمی گردد.«
و  معاونان  نیز  انقالب  از  قبل  اقتصاددان  فر،  ستاری  گفته  به 
و  تأمین می کردند  از صندوق  را  از هزینه های خود  وزرا بخشی 
مشکل  با  وقتی  دولت  مواقعی  در  که  دیدیم  هم  انقالب  از  بعد 
مشکالت  از  برخی  که  می افتاد  فکر  این  به  می شد  روبرو  مالی 
خود را از طریق سازمان اجتماعی تأمین کند. در موردی به یاد 
دارم که پنج میلیارد تومان به دستور رئیس کل بانک مرکزی از 
به  مسئوالن  به  رایزنی  با  البته  و  برداشت شده  اجتماعی  تأمین 
 ازای پنج میلیارد تومان ملک و اموال به صندوق تأمین اجتماعی 
ارائه شد. او تصریح کرد: »بااین حال این نگاه نامناسب به صندوق ها 
همواره وجود داشته است. به یاد دارم که از بعد از جنگ مسئله 
رشد جمعیت و تعداد تخت های بیمارستانی به ازای آن ها مورد 
انقالب و در  از  سؤال قرار گرفت و بررسی ها نشان داد که قبل 
بیمارستانی وجود  نفر دو تخت  ازای هر 1000  به  سال 1356 
داشته است، ولی بعد از جنگ به دلیل رشد جمعیت و مشکالت 
بهداشتی و درمانی پیش آمده به ازای هر 1000 نفر 0.9 تخت 
وجود داشت و این خیلی بد بود و در آن زمان نیازمند آن بودیم 

که 23 هزار تخت بیمارستانی اضافه شود.«
به گفته ستاری فر، در آن زمان نمایندگان مجلس بدون حضور 
سازمان تأمین اجتماعی و سایر مسئوالن تصمیم گرفتند که این 
بیمارستان ها در مناطقی ساخته شود و این بیمارستان ها نیز در 
مکان هایی احداث شد که به آن شکل بیمه نشده وجود نداشت 
و به هرحال بیمارستان ها، هزینه های بسیاری دارند و موظف اند به 

بیمه شده های خود رسیدگی کنند.
ما هیچ وقت  : »به طورکلی صندوق های  فر تصریح  کرد  ستاری 
شان دینی،   اقتصادی،   انسانی و حقوقی شان حفظ نشده است و 
بعضاً این نگاه بوده که چگونه می شود با صندوق ها اقتصاد کشور 
را هدایت کرد.« وی گفت : »در ضمن در ادبیات اقتصادی تأمین 
اجتماعی پیش نیاز توسعه اقتصادی و یکی از ابزارهای مهم توسعه 

اقتصادی صندوق ها به حساب می آیند.«
او درباره تأمین اجتماعی در ایران گفت: »نگاه تأمین اجتماعی 
در  است.  نبوده  نهادی  هیچ وقت  گذشته  سال   70  ،60 در 
کردند  اعتراض  خود  وضعیت  به  نسبت  کارگران  مصدق  زمان 
نفت  حوزه  در  نیز  پهلوی  زمان  در  گرفت.  شکل  صندوق ها  و 
در  البته  شد  گرفته  جدی  صندوق ها  بحث  و  افتاد  اتفاقاتی 
اجتماعی  تأمین  وضعیت  درباره  خارجی ها  با  ماه   9 زمان  آن 
مذاکراتی صورت گرفت که در نوع خود مثمرثمر بود. من بارها 
گفته ام که کاش دولت سال های بعد انقالب نیز اقدام به مطالعه 
بیشتری  وقت  و  می کرد  اجتماعی  تأمین  درخصوص  مذاکره   و 

برای آن می گذاشت.«
مورد  نباید  »صندوق ها  گفت:  پایان  در  ستاری فر 
و  قبل  متأسفانه  ولی  بگیرد،  قرار  دولت ها  دست درازی 
جاده صاف کن  مواردی  در  صندوق ها  پول  انقالب  از  بعد 
روبرو  بسیاری  مشکالت  با  را  ما  امروز  و  بوده  مشکالت 
خود  پوشش  تحت  افراد  به  فقط  می بایست  و  کرده اند 
متعهد باشند و همین هزینه های نابه جا امروز صندوق ها 

را با بحران روبرو کرده اند.

غیرمولدها سهم مولدهای اقتصاد را می خورندمعایب بودجه نویسی ایرانی
ستاری: پول صندوق ها نباید جاده صاف کن مشکالت شوند

فرشاد مومنی: 

یارشاطری که بار خاطرشد

از عمــر نظــام بودجه نویســی در ایــران حــدوداً 100 ســال می گــذرد 
و در ایــن دوره طوالنــی همــواره تالش هــا بــر ایــن بــوده کــه فرآینــد 
ــی  بودجه نویســی در مســیر اصــالح و تکامــل پیــش رود. برنامــه مال
دولــت اگرچــه در ابتــدا بــا حضــور مستشــاران آمریکایــی و اروپایــی 
ــر مالیــات کشــاورزی اســتوار  ــن می شــد و تکیــه اش ب ــه و تدوی تهی
بــود، امــا درگــذر زمــان و بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی به شــدت بــه 
عوایــد ناشــی از فــروش ایــن ثروت خــدادادی وابســته گردیــد. در حال 
حاضــر سیســتم بودجه نویســی کــه در کشــور پیــاده می شــود فاقــد 
ــوده و به نوعــی درصــد کمــی ازآنچــه به عنــوان  اســتانداردهای الزم ب
برنامــه مالــی یک ســاله دولــت منظــور می شــود، محقــق می  شــود. از 
ســوی دیگــر شــیوه تصویــب آن نیــز قدیمــی بــوده و درنهایــت آنچــه 
تصویــب می شــود بــا واقعیــت فاصلــه بســیاری دارد. در این یادداشــت 
ابتــدا بــه برخــی از مهم تریــن نواقــص و معایــب نظــام بودجه نویســی فعلــی اشــاره می شــود و درنهایــت بــه 

نقــش مجلــس به عنــوان قــوه ای کــه وظیفــه تصویــب و نظــارت را برعهــده دارد، اشــاره خواهــد شــد.
نــگاه بــاال بــه پاییــن: یکــی از ایــرادات اساســی سیســتم بودجه نویســی فعلــی داشــتن یــک نــگاه آبشــاری 
اســت. ایــن مســئله بــا توجــه بــه وســعت ایــران و تفــاوت اســتعداد و پتانســیل مناطــق مختلــف کشــور نهایتاً 
ــد  ــه بودجــه می توان ــه ایجــاد شــکاف در توســعه مناطــق منجــر شــده اســت. به عبارت دیگــر فراینــد تهی ب
ــراد ذی نفــوذ در ســطوح مختلــف تصمیم گیــری فراهــم ســازد. در  ــی اف ــرای چانه زن ــادی را ب زمینه هــای زی
غیــر ایــن صــورت پــس از یــک قــرن بودجه ریــزی و تخصیــص متمرکــز دخل وخــرج دولــت قاعدتــاً نبایــد 
هیــچ منطقــه محرومــی در کشــور وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن تــداوم شــیوه فعلــی هرگــز نمی توانــد بــه 

توســعه متــوازن نواحــی مختلــف کشــور بیانجامــد.
ــی: یکــی از ضعف هــای قابل توجــه نظــام بودجه ریــزی کشــور، وجــود وقفــه طوالنــی از زمــان  وقفــه زمان
تهیــه بودجــه تــا زمــان اجــرای آن اســت. بــه بیــان بهتــر هنگامی کــه دولــت بــه یــک وضعیــت نامطلــوب 
اجتماعــی یــا اقتصــادی برخــورده و قصــد واکنــش بــه آن را داشــته باشــد، بــا طــی نمــودن روال قانونــی تهیــه 
ــاز به منظــور برطــرف نمــودن معضــل  ــع موردنی ــا مناب بودجــه، شــاید بیــش از یــک ســال طــول بکشــد ت
ــا گذشــتن چنیــن زمانــی ممکــن اســت اساســاً ابعــاد معضــل  مذکــور تخصیــص داده شــود. درحالی کــه ب
بــه وجــود آمــده افزایــش یــا کاهش یافتــه و منابــع تخصیصــی نتواننــد آن را مرتفــع ســازند. ایــن خصوصیــت 
ــد.  ــش می ده ــه را به شــدت کاه ــود در جامع ــای موج ــه پدیده ه ــه هم ــت ب ــش دول ــرعت واکن ــه، س بودج
نمونه هــای بــارز آن کنــدی دولــت در مواجهــه بــا رکــود اقتصــادی و همین طــور طوالنــی شــدن چند ده ســاله 

ــره اســت. ــر ورزشــگاه ها و غی ــی نظی ــای عمران پروژه ه
نوســانات نــرخ ارز: وابســتگی دولــت بــه درآمدهــای ارزی در حــدود 5 دهــه اخیــر تــا حــد زیــادی کارایــی 
سیســتم بودجه ریــزی کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در چنیــن شــرایطی نــرخ ارز به عنــوان یکــی 
از ارکان مهــم تهیــه بودجــه محســوب می شــود. زیــرا حساســیت ســایر متغیرهــای اقتصــادی بــه نــرخ ارز 
باالســت و هرگونــه نوســان در ایــن نــرخ می توانــد تــوازن درآمدهــا و هزینه هــای دولــت را بــه هــم بریزد.ایــن 
مســئله باوجــود نــرخ ارز دونرخــی ابعــاد پیچیده تــری را نیــز بــه خــود می گیــرد. در ســال های گذشــته بــه 
علــت وجــود تــورم مــداوم و لجام گســیخته، فقــدان ثبــات سیاســی، اقتصــادی و تجــاری کشــور، تحریم هــای 
بین المللــی و برخــی مســائل دیگــر، ارز خارجــی حتــی در جایــگاه یــک کاالی ســرمایه ای در جامعــه مطــرح 
شــد کــه تبعــات آن همچنــان نیــز ادامــه دارد. لــذا پیش بینــی نــرخ ارز از یــک ســال قبــل، بــرای چنیــن 

فضــای تــوأم بــا ســوداگری و ســفته بازی، قطعــاً تحقــق اهــداف بودجــه را ناممکــن خواهــد ســاخت.
ــم انداز 1404  ــند چش ــعه و س ــاله توس ــای 5 س ــان برنامه ه ــه می ــتی: رابط ــناد باالدس ــا اس ــاط ب ارتب
ــد در  ــع بای ــت. درواق ــفاف نیس ــن و ش ــان روش ــاالنه همچن ــای س ــا بودجه ه ــتی ب ــناد باالدس ــوان اس به عن
بررســی نظــام بودجه ریــزی مشــخص شــود کــه آیــا بناســت قانــون برنامــه در کنــار قانــون بودجــه باشــد 
ــزی و افزایــش  ــی نظــام بودجه ری ــر احتمال ــال شــوند؟ تغیی ــه و مســتقل از یکدیگــر دنب ــا به طــور جداگان ی
ــد  ــاله توســعه خواه ــای پنج س ــر برنامه ه ــری ب ــه بودجــه چــه تأثی ــوط ب ــور مرب ــارات اســتان ها در ام اختی
گذاشــت؟ روشــن اســت کــه بزرگــی انــدازه دولــت باعــث شــده تــا نظــام بودجه ریــزی کشــور بــا تمرکــز بــر 
ــر  ــرد و به نوعــی حتــی در براب ــر و اصــالح را به ســادگی نپذی ــت، ریســک تغیی ــره دول ــور روزم ــق ام رتق وفت
ــه نفــع هزینه هــای  ــا بودجه هــای عمرانــی ب آن مقاومــت نمایــد. ایــن امــر در برخــی مــوارد باعــث شــده ت
ــزی  ــاری بودجه ری ــیوه ج ــدی ش ــا حــدی ناکارآم ــد ت ــن مســائلی می توان ــذا چنی ــوند. ل ــی ش ــاری قربان ج
کشــور را توضیــح دهــد امــا ادامــه چنیــن مســیری نهایتــاً بــه ناکامــی برنامه نویســی و شکســت پروژه توســعه 
کشــور منجــر خواهــد شــد. لــذا در شــرایطی کــه بنابــر قانــون اساســی امــکان بهره منــدی از خصوصیــات 
حکومــت فدرالــی مهیــا نیســت، مجلــس شــورای اســالمی به عنــوان یک نهــاد کلیــدی و مؤثــر می بایســت 
بــه دنبــال ایجــاد شــرایطی باشــد کــه بتــوان براســاس آن، کارایــی نظــام بودجه ریــزی کشــور را حداکثــر نمود. 
ــه روزآوری و اصــالح نظــام بودجه ریــزی و بودجه نویســی کشــور مطالبــه ای ضــروری اســت کــه  بازنگــری، ب
می توانــد آثــار مثبــت چشــمگیری را بــه دنبــال داشــته باشــد. افزایــش شــفافیت بودجــه، انعطــاف بخشــی 
بــه نــگاه بــاال بــه پاییــن مرســوم در بودجه ریــزی، کاهــش وابســتگی بــه منابــع نفتــی و نــرخ ارز، بازنگــری در 
ابزارهــای نظــارت بــر نحــوه تخصیــص منابــع بودجــه، اصالح نظــام مالیاتــی، ارتقــای بــار کارشناســی بودجه و 
حــذف سیســتماتیک امــکان چانه زنــی در مســیر تهیــه و تصویــب قانــون بودجــه و نهایتــاً افزایــش اختیــارات 
اســتان ها درزمینــه نحــوه تخصیــص بودجه هــای اســتانی مــواردی اســت کــه می بایســت در بازنگــری نظــام 

بودجه نویســی کشــور موردتوجــه نماینــدگان مــردم قــرار داشــته باشــد.

اقتصاد ایران در گرداب  یارانه نقدی 
پرداخت  نقدی  یارانه  حجم   : اقتصادی  ترقی 
ها  یارانه  اجرای طرح هدفمندی  ابتدای  از  شده 
تا کنون بیش از یک و نیم برابر اعتبارات عمرانی 

پرداختی در این دوره زمانی است.
بررسی ها نشان می دهد از ابتدای اجرای طرح 
طور  به  ماه  هر  کنون  تا  ها  یارانه  هدفمندی 
تومان  میلیارد   400 و  هزار   3 از  بیش  متوسط 
در  این  است  شده  نقدی  یارانه  پرداخت  صرف 
بودجه  زمانی  دوره  همین  در  که  است  حالی 
به  رقمی  عمرانی  اعتبارات  برای  یافته  تخصیص 

مراتب کمتر از این مقدار را تشکیل می دهد.
در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه 
ها تا پایان شهریور سال جاری حدود 173 هزار 
کشور  در  عمرانی  اعتبارات  بابت  تومان  میلیارد 
پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 
275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.تا کنون 
81 یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم ایران 

پرداخت شده است. اجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها آذر ماه سال 1389 در دستور کار قرار گرفت 
و هنوز تداوم دارد.نه مردمی که یارانه می گیرند 
هر  اعتبار  این  دریافت  بابت  شیرینی  و  حالوت 
ماهه زیر زبان خود احساس می کنند و نه دولت 
دلخوش به تداوم این روند است.قیمت ها پیش 
نیافتنی  ای دست  افسانه  به  این طرح  اجرای  از 
بدل شده و بسیاری معتقدند بازگشت به گذشته 
امری که میسر نیست، بهترین گزینه ممکن در 
این عرصه خواهد بود. اقتصاد ایران با اجرای این 
طرح از چاله یارانه های غیر نقدی به چاه یارانه 
از آن  افتاد و تالش برای بیرون آمدن  ها نقدی 
اعتبارات  کاهش  طلبد.  می  را  همگانی  همتی 
عمرانی  نسبت به یارانه نقدی پرداختی به عقیده 
اختاللی  دهنده  نشان  کارشناسان  از  بسیاری 
بزرگ در اقتصاد ایران است. آمارها نشان می دهد 
تامین  برای  نقدینگی  کمبود  با  ایران  همواره 

افزایش  به  امر  این  روبروست؛  عمرانی  اعتبارات 
دوره تکمیل پروژه های عمرانی از یک سو و باال 
رفتن قیمت تمام شده این پروژه ها از سوی دیگر 
منجر می شود.همچنین کمبود اعتبارات عمرانی 
در  اشتغال  ایجاد  سیاست  برای  بزرگ  تهدیدی 
های  نرخ  از  طوالنی  سالیان  که  است  اقتصادی 

دورقمی بیکاری رنج کشیده است.
 درد بزرگ

سابقه اعطای یارانه در اقتصاد ایران به اوایل قرن 
قانونی  بر می گردد؛ سال 1311با تصویب  حاضر 
تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و 
با کمبودهای  برای مقابله  از کشاورزان  خرید غله 
احتمالی در دستور کار قرار گرفت، چهار سال بعد در 
سال 1315 تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد 
زیاد شد و قیمت گندم کاهش یافت، دولت وقت با 
قیمت باال گندم را از کشاورزان خرید و نان ارزان 
را در اختیار گروه های کم درآمد شهری گذاشت. 
تا سال 1389 اما یارانه ها نه نقدی که به صورت 
غیر نقدی به اقالم مد نظر دولت تعلق می گرفت.

اولیه مشمول دریافت  نیازهای  کاالهای اساسی و 
بررسی  هفتاد  دهه  اوایل  از  چند  بودند.هر  یارانه 
طرح هدفمندی یارانه ها در دستور کار دولت ها 
قرار داشت، اما دولت دهم،سردمدار اجرای این طرح 
شد و در آذر ماه 1389 بود که رییس دولت وقت 
بر صفحه تلویزیون خبر اجرای این طرح را به ملت 
داد و آرزو کرد موعد خداحافظی ایران با مشکالت 
اقتصادی اش از راه رسیده باشد. قصه پرغصه یارانه 
ها اما نه تنها با اجرای این طرح به فاز آخر نرسید 
بلکه فرازی تازه یافت،پیچیده تر از قبل، با بحران 
هایی غیر قابل حل تر نسبت به گذشته. سنگ بنا 
کج نهاده شده بود. هر چند اعطای یارانه در دستور 

تا  اقتصادها  آزادترین  ها،در  دولت  از  بسیاری  کار 
بسته ترینشان قرار دارد اما اعطای یارانه سراسری 
به تمام اتباع، به صورت مساوی در هیچ کشوری 
آزموده نشده است.ایران تنها کشوری است که در 
دوره ای نسبتا طوالنی نسبت به پرداخت یارانه های 
سراسری به تمامی جمعیت، از برخوردار تا نیازمند 

اقدام می کند.
تخطی از قانون

قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها قانونی 5 ساله 
تصویب  و  کنندگان  تدوین  آرزوی  طبق  باشد. 
باید در سال  ایران  کنندگان این قانون، اقتصاد 
خداحافظی  پیشینش  های  بحران  از   1394
می کرد و در موقعیتی رقابتی و سالم ، حضورش 
اثبات  به  جهان  برتر  اقتصادهای  میان  در  را 
نشد،  محقق  تنها  نه  اما  آرزوها  این  می رساند. 
آن  عقبگرد  و  اقتصاد  منفی  رشد  پس  از  بلکه 
در اولین سال های دهه نود ، اقتصاد ایران یکی 
از سخت ترین سال های حیاتش را در 1394 
به نظاره نشست. به گزارش خبر آنالین ، تولید 
مردمی  خرید  قدرت  کنار  در  داخلی  ناخالص 
که حاال هر ماه 45 هزار و 500 تومان دریافت 
یار  یارانه ها نه تنها   . می کردند، آب رفته بود 
.کم  بدل شدن  بار خاطر  به  بلکه  نبودند  شاطر 
کم مبلغ 45 هزار و 500 تومان نه تنها تکافوی 
هزینه ناشی از افزایش قیمت کاالهای اساسی و 
یارانه ها را نمی داد بلکه فشار سنگینی را متوجه 
همواره  اسالفش  که  کرد  می  دولتی  بودجه 
بود.تورم  آشنایی  نام  برایشان  بودجه  کسری 
اجرای  ابتدایی  های  سال  در  داده  رخ  سنگین 
و  کرده  را  خود  کار  ها  یارانه  هدفمندی  طرح 

قدرت خرید را سنگین نشانه رفته بود.

ترقــی اقتصــادی : در ســال 2017 قیمــت بیــت کویــن شــش برابــر افزایــش یافــت و بدیــن ترتیــب ایــن 
بــه اصطــالح طــالی دیجیتــال بــه داغ تریــن ســوژه مالــی در ســال جــاری تبدیــل شــد تــا جایــی کــه حتی 
توجــه رییــس کل بانــک مرکــزی اروپــا را بــه خــود جلــب کــرد. البتــه برخــی کارشناســان معتقدنــد ایــن 
افزایــش قیمــت حبابــی اســت کــه بــه زودی مــی شــکند. هنــوز بســیاری از مــردم نمــی داننــد کــه ایــن 
افزایــش قیمــت کاذب اســت و در آینــده ممکــن اســت ایــن کاالی مجــازی نــه تنها سیســتم مالــی بلکه کل 
اقتصــاد را تخریــب کند.»ســیفیدن آمــوس« اســتاد دانشــگاه تحقیقــات زیــادی دربــاره موضــوع بیــت کویــن 
داشــته و کتابــی نیــز در ایــن مــورد بــا عنــوان« اســتاندارد بیــت کویــن« به رشــته تحریــر درآورده اســت که 
ژانویــه 2018 منتشــر خواهــد شــد. نشــریه »ایپــچ تایــم« بــا وی گفــت و گویــی انجام داده اســت کــه در این 
گفــت و گــو آمــوس توضیــح مــی دهــد کــه چــرا بیــت کویــن بــا ارزش اســت حتــی بــا ارزش تــر از طــال و 

چــرا ایــن کاالی بــا ارزش مجــازی مــی توانــد راهبــر و نگهبــان پــول در قــرن 21 باشــد.
 چه چیزی بیت کوین را مثل پول جذاب کرده است؟

 بیشــترین اهمیــت بیــت کویــن در ایــن اســت کــه ایــن کاالی مجــازی یــک شــکل جدیــد از پول اســت که 
خــارج ار کنتــرل قــدرت هــا و دولت هــا اســت و ایــن بــرای اقتصــاد جهــان بســیار مهــم اســت. در واقــع بیت 
کویــن پــول ســخت اســت در مقابــل پــول آســان.  پــول آســان بــه پولــی گفتــه مــی شــود کــه کمیتــش 
بــه آســانی و در هنــگام افزایــش تقاضــا،  قابــل افزایــش دادن اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر مــردم مــس را بــه 
جــای پــول بــکار ببرنــد معــدن داران بــه راحتــی بــا افزایــش عرضــه ســبب کاهــش قیمــت آن مــی شــوند 
کــه در نهایــت بــه ضــرر مردمــی خواهــد شــد کــه آن را بــه عنــوان یــک کاالی قیمتــی ذخیــره کــرده انــد. 
امــا ایــن موضــوع دربــاره طــال صــدق نمــی کنــد چــون ذخایــر معــادن طــال محــدود اســت و اختیــار عمــل 
معــدن داران طــال محــدود اســت. پــس مــس یــک کاالی مناســب و بــا ارزش در تجــارت و بازار مالی نیســت 
چــون بــه ســهولت تولیــد مــی شــود.  بــه همیــن خاطــر طــی چنــد قــرن اخیــر طال بــه عنــوان یــک کاالی 
بــا ارزش و قیمتــی شــناخته شــده اســت و بیــت کویــن از ایــن لحــاظ خیلــی شــبیه طــال اســت و مــی توان 
گفــت معــادل دیجیتالــی طــال اســت.  عرضــه بیــت کویــن شــدیدا محــدود اســت و در آینــده فقــط نزدیــک 
بــه 21 میلیــون بیــت کویــن وجــود خواهــد داشــت و کــدی کــه عرضــه آن را کنتــرل می کنــد بین هــزاران 
و میلیــون هــا گــره غیرمتمرکــز اســت کــه نــرم افــزار بیــت کویــن را اداره مــی کنــد. مســاله دیگــر آن کــه 
در بحــث بیــت کویــن تغیــر سیاســت پولــی غیرمحتمــل اســت حتــی تغییــرات تکنولــوژی همچــون تغییر 
ســایز بــالک هــا یــا پارامترهــای مختلــف در ســاخت بیــت کویــن غیرممکــن اســت. به عبــارت دیگــر امکان 
ســاخت یــک کپــی از بیــت کویــن وجــود دارد امــا تغییــر بیــت کویــن امــکان پذیــر نیســت. سیاســت پولی 
بیــت کویــن تغییــر ناپذیــر اســت و هــر زمــان کــه عرضــه آن محــدود شــود و شــبکه آن مختــل شــود هیــچ 
کــس نمــی توانــد آن را کنتــرل کنــد.  بــا وجــود ایــن محدودیت هــا بــه نظــر مــن بیــت کویــن یک نــوآوری 
بســیار مهــم اســت چــون ویژگــی هــای منحصربــه فــردی دارد کــه طــال نــدارد. یکــی از ایــن ویژگــی هــا 
ســهولت در انتقــال ســریع آن در کل جهــان اســت و برخــالف طــال، بــه راحتــی قابــل مصــادره نیســت. بنــا 
برایــن ایــن بــاور در مــردم بــه وجــود آمــده اســت کــه بیــت کویــن نقــش پــول را در جامعــه بــازی مــی کند.

 شما آیا احتمال می دهید که یک بیت کوین استاندارد داشته باشیم؟
ارجحیــت بیــت کویــن زمانــی مشــخص مــی شــود کــه شــما آن را بــا معامــالت پــول کاغــذی و اعتبــاری 
مقایســه کنیــد. پــول هــای رایــج و حتــی کارت هــای اعتبــاری تحــت سیســتم هــای بانکــی منتقــل و 
معاملــه مــی شــوند . طــال نیــز همینطــور اســت و بایــد بــه صــورت فیزیکــی منتقــل شــود و فرآینــد ایــن 
انتقــال هــا گــران اســت. بــرای انتقــال پــول و طــال بــا ریســک هــای امنیتــی زیــادی مواجــه هســتید و 
ممکــن اســت حتــی بــا خطــر مصــادره از ســوی دولــت مواجــه باشــید. امــا بیــت کوین تمــام این ریســک 
هــا را دور مــی زنــد. شــما مــی توانیــد 100 میلیــون دالر را در بیــت کویــن در عــرض کمتــر از 30 دقیقــه 
در ســطح جهــان انتقــال بدهیــد و هزینــه انتقــال آن تنهــا دو یــا ســه دالر خواهــد بــود.  البتــه ایــن طالی 
دیجیتــال کــه زمــان انتقالــش 30 یــا 40 دقیقــه و بــا هزینــه 2 یــا 3 دالر طــول می کشــد نمــی توانــد بــا 

یــک کارت اعتبــاری کــه می توانیــد پــول قهــوه تــان را بــا آن حســاب کنیــد رقابــت کنــد. 

آیا »بیت کوین« نگهبان پول در قرن ۲۱  است 

رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران
یلدا راهدار

رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران
یلدا راهدار



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

ترقی اقتصادی : استارت آپ ها شکل نوینی از کسب و کار مبتنی بر 
ایده است که شرایطی را فراهم می کند تا کارآفرینان و ایده پردازان 

مدل های نوینی برای کسب و کارهای مختلف ارایه و اجرایی کنند.
طی سال های اخیر با توجه به تغییر شرایط اقتصادی دنیا، کسب و 
کارهای نو فرصتی برای رشد و معرفی خود به دنیا یافتند زیرا با تغییر 
اقتصاد دنیا و پیشرفت تکنولوژی دیگر مدل های کسب و کار سنتی 

توان ادامه و پیشرفت را ندارند.
برهمین اساس، فرصت مناسبی برای معرفی استارت آپ ها به دنیا 
اما اگر بخواهیم استارت آپ را به زبانی ساده و کوتاه  ایجاد شد. 
معرفی کنیم، باید گفت: استارت  آپ به شرکت های نوپایی گفته 
می شود که با یک ایده  ساده و اولیه شروع می کنند و به سرعت 
رشد می یابند و به درآمد می رسند. استارت آپ یک تجارت نوپا در 
قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت است که در پی ایجاد و 
راه اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه  خاصی است. نوآوری به 

عنوان شاخصه  اصلی استارت آپ ها است و در باور عمومی، استارت  
آپ ها معموال ماهیتی مرتبط با فناوری دارند. اما این موضوع همیشه 
صحت ندارد و می توان شاهد فعالیت استارت آپ ها در هر زمینه ای 
بود. به اعتقاد کارشناسان این حوزه، درونمایه  یک استارت آپ در جاه 

طلبی، نوآوری و تالش برای رشد در سطح جهانی است.
از ویژگی های این استارتاپ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 پتانسیل باالی بازار هدف
 داشتن ایده  نوین یا مدل جدید کسب  و کار

 مدل کسب  و کار بسیار مقیاس پذیر
 قابلیت عملکرد سریع برای پیش افتادن از رقبا که نیازمند تحقیق 

و توسعه و استعدادیابی است
 سرمایه  خارجی قابل توجه

 ساختار سرمایه ای پیچیده در جریان چندین دور سرمایه پذیری
 اداره  تجارت بدون کنترل مؤسسان و پایه گذاران

 موفقیت یا شکست بزرگ
 نیاز به روابط عمومی قوی و پوشش گسترده در رسانه ها

فین تک ها
اما از طرفی در صنعت مالی و بانکداری نیز، طی سال های اخیر 
صحبت از فین تک ها و کسب و کارهای مالی نوین که مدلی از 
استارت آپ ها در حوزه مالی هستند،  به دفعات به گوش می رسد 
و شاهد افزایش فعالیت آنها هستیم. در تعریف فین تک ها نیز باید 
گفت: فین تک یا فناوری مالی، شرکت های متعددی را در بر می گیرد 
که برای ارائه  خدمات مالی از نرم افزار استفاده می کنند. شرکت های 
فین تک معموال از نوع استارتاپ ها هستند. این شرکت ها برای این 
به  وجود آمده اند که مدل های معمول مالی را تغییر بدهند و نیز 
شرکت های بزرگ مالیاتی را که میانه  خوبی با فناوری ندارند، دچار 
این تغییرات کنند. البته شرکت های بزرگ مالی هم اخیرا این نیاز را 
درک کرده اند و کم کم به فین تک روی می آورند تا ارائه  خدمات مالی 
خود را بهبود ببخشند. سرمایه گذاری جهانی در فین تک در سال های 
اخیر به بیشترین سطح خود رسیده است. هم  اکنون فین تک به 
یک صنعت چند میلیارد دالری تبدیل شده است. البته هنوز هم 
این صنعت را استارتاپ هایی کنترل می کنند که با استفاده از فناوری 

راه حل های جدیدی برای خدمات و محصوالت مالی ارائه می دهند.

دیدگاه 

وضعیت محیط کسب وکار ایران 
بدتر شده است؟

عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذار برای کسب وکارهای نوپا

گام های اصالحی که برای بهبود شاخص کسب و  کارباید برداشت 

پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسب وکار

استارت آپ ها فرصتی برای معرفی ایده های نوین

»فین تک ها« ابزاری برای تغییر مدل های مالی 

کسب وکار  محیط  وضعیت  از  جهانی  بانک  تازه  گزارش 
از جایگاه  پله ای  افت 4  با  ایران  رتبه  نشان می دهد که 
است  حالی  در  این  است.  کرده  تنزل   124 به   120
رتبه  بین المللی،  اقتصادی  سازمان  این  گزارش  در  که 
است.  بوده   117  ،2016 سال  در  ایران  کسب وکاری 
ایران  اوضاع  که  می دهد  نشان  اعداد  به  اجمالی  نگاه 
خراب تر شده است اما این یک دریافت سطحی از گزارش 
ارقامی است که وضعیت محیط  اعداد و  بانک جهانی و 

کسب وکار کشورها را بررسی می کند.
ایران به این معنا نیست که وضع ما خراب تر  افت رتبه 
فضای  بهبود  در  ما  از  بهتر  کشورها  دیگر  که  می دهد  نشان  رتبه  افت  این  است.  شده 
یک  سال  اول  نیمه  امتحانات  در  یک کالس،  در  کنید  فرض  کردند.  فعالیت  کسب وکار 
دانش آموز نمره 10 را کسب کند، و با این نمره در جایگاه پنجم قرار بگیرد. به طور حتم 
با پیشرفت دیگر دانش آموزان کالس، حتی اگر این دانش آموز نمره 10.5 هم بگیرد، در 
جایگاه پنجمی قرار نخواهد گرفت و ممکن است با رتبه باالتر از دوره گذشته امتحانات 
رتبه  و  نمره  حکایت  کردند.  تالش  بیشتر  رقبا  باقی  چراکه  بایستد  بدتری   جایگاه  در 
ما  هرچند  است.  همین  هم  کشورها  کسب وکارها  فضای  از  جهانی  بانک  گزارش  در  ما 
پیشرفت هایی داشتیم اما به دلیل تالش بیشتر رقبا در جایگاه بدتری نسبت به سال های 
گذشته قرار گرفتیم. ما در گزارش سال 2018 از 100نمره که به 10 آیتم داده می شود، 
نمره 56.54 را کسب کردیم درحالی که این رقم در گزارش قبلی 56.22 بود یعنی نمره 

کلی ما در شاخص های موردنظر بانک جهانی 0.26 افزایش یافته است.
در شاخص هایی مثل دریافت مجوزهای ساختمانی و اعتبار بانکی بهتر شدیم. در زمینه 
تجارت فرامرزی با توجه به گام های مثبت گمرک نمره بهتری گرفتیم اما هم چنان در 
زمینه ورشکستگی و حمایت از حقوق سهامداران خرد نمره پائینی کسب کردیم. نمره ما 
در شاخص اجرای قراردادها خوب نیست و در زمینه مالیات نمره ایران تغییری نکرده است. 
این در حالی است که می توانیم با تمرکز بیشتر روی چند شاخص رتبه ایران را به سرعت 
افزایش دهیم. به همین منظور به ریاست اتاق تهران اعالم آمادگی کردیم که کمیسیون 
با  و  بگیرد  قرار  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  کارشناسان  کنار  در  تسهیل کسب وکار می تواند 
همکاری هم برای بهبود نمره ایران راه حل های مؤثر را پیدا کرده و برای اجرای آن تالش 
کنیم. به هرحال ارزیابی ناامیدکننده از گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب وکار کشورها 
دردی را دوا نمی کند. ما پس رفت نداشتیم، اما بقیه بهتر و بیشتر کارکردند، برای مثال 
برونئی 6 نمره ترقی یافته است.  امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دولت در سال 

آینده به وضعیت بهتری برسیم.

ترقی اقتصادی : اگرچه جذب سرمایه گذار برای 
کسب وکارهای جدید یکی از دشوارترین مراحل 
کارآفرینی است، اما نکاتی در این زمینه وجود دارد 
که با رعایت کردن آنها می توان شانس بیشتری 

برای جذب سرمایه گذار داشت.
درواقع سرمایه گذاران به دنبال کارآفرینانی هستند 
در  مدتی  خود  کسب وکار  راه اندازی  از  قبل  که 
شرکت های پیشرو حضور داشته و از راهنمایی های 
این  اما  باشند؛  شده  بهره مند  تأثیرگذار  مدیران 
لزوماً بدان معنا نیست که کارآفرینانی که رزومه 
جذب  برای  شانسی  هیچ  ندارند،  پرباری  کاری 

سرمایه گذار نخواهند داشت.
کسب وکارهای  برای  سرمایه گذار  جذب  اگرچه 
یا  مؤسسان  وظایف  دشوارترین  از  یکی  جدید 
زمینه وجود  این  در  نکاتی  اما  آنهاست،  مدیران 
به جذب  می توان  آنها  کردن  رعایت  با  که  دارد 
که  کسب وکارهایی  برای  سرمایه گذار-حتی 
قوی  کاری  رزومه  از  مدیرانشان  و  مؤسسان 

برخوردار نیستند امیدوارتر بود.
1. طفره نروید؛ به اصل مطلب بپردازید

سعی کنید صحبت هایتان کوتاه و راجع به اصل 
نیست  مهم  سرمایه گذاران  برای  باشد.  موضوع 
که هوا خوب یا بد است، یا صبحانه چه چیزی 
خورده اید. آنها می خواهند بدانند شما چه برنامه ای 
برای ساخت یک شرکت فوق العاده و سود رساندن 
به همه ذی نفعان )ازجمله سرمایه گذاران( دارید. 
تشریح دقیق و ماهرانه مشخصات محصوالت و نیز 
چشم انداز شرکت برای سرمایه گذاران بالقوه باید 

اولویت اول شما باشد.
2. اندازه بازار و فرصت های موجود در آن را 

بشناسید
یک اشتباه رایج در بین بسیاری از کارآفرینان این 
است که آنها به درستی نمی دانند بازار محصولشان 
چه اندازه ای دارد و چه فرصت هایی در آن نهفته 
است. هرچه اطالعاتی که شما در مورد اندازه بازار 
و فرصت های نهفته در آن به سرمایه گذاران بالقوه 
می دهید، برای آنها وسوسه کننده تر باشد مسلماً 

شانس بیشتری برای جذب آنها خواهید داشت.
فرض کنید شما قصد دارید محصولی بسازید که 

تا  آزاد کمک می کند  ورزشکاران رشته پرش  به 
چتر نجات خود را در فضای کوچک تری جا دهند. 
این ایده اگرچه ایده خوب و مفیدی است اما باید 
در  آزاد  پرش  رشته  ورزشکاران  تعداد  که  بدانید 
جهان آن قدر زیاد نیست که بازار محصوالت مرتبط 

با آن به اندازه کافی بزرگ و مملو از فرصت  باشد.
3. واقعیات را بگویید

نمی دانید    را  پاسخش  که  سؤالی  به  هیچ وقت 
پاسخ ندهید مگر آنکه پاسخ شما جمله ای شبیه 
به این باشد: »نمی دانم، اما در اسرع وقت با شما در 
خصوص آن تماس خواهم گرفت«. این یک پاسخ 
مناسب است که به شما کمک می کند تا در نظر 
دیگران به فردی معتبر و قابل اعتماد تبدیل شوید.

باید  شما  که  نکنید  فراموش  را  نکته  این  البته 
همیشه اطالعات اساسی کسب وکارتان را در ذهن 
داشته باشید. مثاًل اگر یک سرمایه گذار بالقوه از 
شما بپرسد که شرکتتان در سال گذشته چقدر 
درآمد داشته است و شما بگویید: »نمی دانم، اجازه 
دهید بعداً در این مورد با شما تماس بگیرم«، به 
احتمال زیاد مذاکرات پایان خواهد یافت و دیگر 

خبری از آن سرمایه گذار نخواهید شنید.
4. در همان برخورد اول خود را به بهترین 

نحو معرفی کنید
کنید  سعی  و  دهید  نشان  خالقیت  خودتان  از 
کنید  معرفی  سرمایه گذار  به  نحوی  به  را  خود 

که او جذب شما شود؛ رعایت این نکته خصوصاً 
بعد  است.  مهم  بسیار  تازه کار  کارآفرینان  برای 
باید  شما  موفقیت آمیز،  و  خوب  معرفی  یک  از 
سالیق  و  عالیق  دهید.  انجام  بیشتری  کارهای 
سرمایه گذاران بالقوه را کشف کنید و کسب وکارتان 

را تا حد امکان با آنها وفق دهید.
5. بیش ازحد آماده باشید

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که »در 
تأثیرگذاری، هرگز شانس دومی نخواهید داشت«. 
پیش از اینکه با سرمایه گذاران بالقوه مالقات کنید 
کاماًل مطمئن شوید که به همه چیز مسلط هستید. 
با سرمایه گذاران  از مالقات  قبل  حتی می توانید 
یا همکاران خود بخواهید که  از دوستان  بالقوه، 
نقش یک سرمایه گذار را در مقابل شما بازی کنند 
تا شما بتوانید هر آنچه ممکن است در مذاکره 

واقعی مطرح شود را مرور نمایید.
6. وارد جزئیات غیرضروری نشوید

به  فراری  اتومبیل  یک  خرید  برای  شما  وقتی 
نمایشگاه خودرو می روید معموالً سعی می کنید 
 ... لوازم خاص و  امکانات داخلی،  در مورد رنگ، 
خودرو موردنظر اطالعاتی به دست آورید و زیاد به 
اطالعات و مفاهیم تخصصی مانند نسبت تراکم و 
یا سیستم تعلیق مک فرسون-استرات کاری ندارید. 
در کسب وکار نیز شما باید همین گونه رفتار کنید؛ 
محورهای مذاکره را در سطح مدیریتی نگاه دارید 

و تنها زمانی به جزئیات و مسائل عملیاتی بپردازید 
بخواهد.  شما  از  )سرمایه گذار(  مقابل  طرف  که 
سرمایه گذاران شما دوست دارند بدانند که چقدر 
امیدوار  شما  کسب وکار  سودآوری  به  می توانند 
باشند؛ آنها احتماالً عالقه ای به شنیدن اینکه مثاًل 
شما یک هشتم از پیچ های موردنیاز کارخانه خود 

را از هنگ کنگ تأمین می کنید، ندارند.
7. اعداد و ارقام را به صورت دقیق بیان کنید

اگر شما همه اعداد و ارقام را گرد کنید و مثاًل 
بگویید »سال گذشته حدود 3 میلیون دالر فروش 
دالر  میلیون   2 حدود  ما  »سرمایه  یا  داشتیم« 
افزایش یافته است« و یا »حدود 10 نفر نیروی کار 
در استخدام داریم«، ممکن است سرمایه گذاران 
کسب وکارتان  بر  چندان  شما  کنند  فکر  بالقوه 
تسلط ندارید؛ بنابراین تا آنجا که ممکن است از 

گرد کردن اعداد بپرهیزید.
بابت  بالقوه  سرمایه گذاران  از  هیچ وقت   .8
زمانی که در اختیار شما قرار داده اند تشکر 

نکنید!
وقت  به اندازه  نیز  شما  وقت  که  باشد  یادتان 
سرمایه گذاران بالقوه، ارزشمند و قابل احترام است. 
همواره  دارید،  سرمایه گذاران  با  که  تعامالتی  در 
تواضع و ادب را رعایت کنید و قدردان اعتمادشان 
باشید، اما هرگز از کسی بابت زمانی که در اختیار 

شما قرار داده است تشکر نکنید.
تعداد  به  که  است  این  کارشان  سرمایه گذاران 
شاید  آنها  بگویند؛  »نه«  کارآفرینان  از  زیادی 
ساالنه هزاران طرح را بررسی کنند و درنهایت تنها 
تعداد اندکی از این طرح ها را برای سرمایه گذاری 
برگزینند. بنابراین شما نباید با شنیدن پاسخ منفی 
از سرمایه گذاران بالقوه ناراحت و مأیوس شوید؛ در 
عوض بهتر است به بازخوردهایی که آنها به شما 
بازخوردها  این  از  و  بیشتر توجه کنید  می دهند 
برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود 

کمک بگیرید. 
مذاکره  میز  سر  بر  سرمایه گذاران  با  شما  وقتی 
می نشینید، ممکن است بارها با پاسخ منفی مواجه 
شوید و این یک مسئله عادی است؛ البته رعایت 
نکات فوق می تواند شانس شما را برای دریافت 

پاسخ مثبت از سرمایه گذاران افزایش دهد.

ترقی اقتصادی : گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و 
کار 2018 نشان می دهد ایران با سقوط چهارپله ای نسبت به سال 
2016، از میان 190 کشور، رتبه 124 را کسب کرده است.حجم منابع 
و ظرفیت های ایران گواه این است که این رتبه شایسته کشوری مانند 
ایران نیست و بهبود وضعیت آن تالش بیش از پیش دولت و بخش 
خصوصی و همکاری آنها را می طلبد. این سطح از رتبه یعنی محیطی 
که فضای مناسب برای کسب و کار در آن وجود ندارد، نشان می دهد 

باید برای بهبود آن چاره اندیشی کرد.
نامساعد بودن فضای کسب وکار بر عملکرد مدیران بنگاه های تولیدی 
و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه گذاران، روند تولید و فروش محصول 
و... آثار نامطلوبی برجای می گذارد. افزایش هزینه های بنگاه و سلب 
قدرت رقابت پذیری، شکل گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی جلوگیری 
از پیوند بنگاه های کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاه ها برای استفاده از 
صرفه اقتصادی و... از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای 
کسب وکار است. در مقابل، کاهش هزینه های مبادله ای، کاهش ریسک 
بستر  بودن  مساعد  و  اجتماعی  و  اقتصادی  فضای  ثبات  اقتصادی، 
جذب سرمایه گذاری خارجی را می توان از نتایج مساعد بودن فضای 

کسب وکار برشمرد.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار 
گزارش 2018 بانک جهانی از وضعیت بین المللی شاخص سهولت 
انجام کسب و کار ایران، به بررسی مهم ترین اقدامات ایران در روند 
تسهیل شروع کسب و کار در بازه زمانی 2009 تا 2018 پرداخته 
است. این تحلیل نشان می دهد که ایران در این بازه زمانی، در هشت 
به  دسترسی  »تسهیل  کار«،  و  کسب  شروع  »تسهیل  زیرشاخص 
برق«، »تسهیل اخذ اعتبار«، »حمایت از سرمایه گذار خرد«، »تسهیل 
تجارت فرامرزی«، »تسهیل اجرای قراردادها«، »اخذ مجوز ساخت« و 
»پرداخت مالیات« اقدامات موثری انجام داده تا رتبه ایران در شاخص 

فضای کسب و کار بهبود یابد.
اما در همین بازه زمانی در دو زیرشاخص »ثبت مالکیت« و »حل 
بانک  گزارش  در  ایران که  از سوی  اقداماتی  و فصل ورشکستگی« 
جهانی قابل ثبت و ارائه باشد، انجام نشده است. در این میان، بررسی 
عملکرد سایر کشورها حاکی از این است که بدون تردید انتخاب رویکرد 
بلندمدت در برنامه های اصالحی یک دولت، ترجیح منافع بلندمدت 
پایدار به جای منافع موقتی و بسنده نکردن به رشدهای باالی کم دوام، 
از جمله مواردی است که عقب ماندگی و درجازدن سایر اقتصادها را در 
برابر اقتصادهای منسجمی که منطق اقتصادی همراه با بهبود سطح 
رفاه جامعه و بهبود واقعی منزلت آنها در جوامع بین المللی حاکم است 

را داللت و پشتیبانی می کند.
براساس آخرین اطالعات بانک جهانی، مهم ترین اقداماتی که ایران در 
راستای تسهیل محیط کسب و کار طی سال های 2009 تا 2018 
صورت داده در هشت زیرشاخص تقسیم شده است. در زیرشاخص 
نخست که »تسهیل شروع کسب و کار« جانمایی شده، چهار اقدام 
موثر در فاصله سال های 2009 تا 2014 انجام شده است. »ساده سازی 
کسب و کار استارت آپ ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی« نخستین 
اقدامی است که ایران در سال 2009 در راستای تقویت محیط کسب 
و کار به آن پرداخته است. اما در سال 2010 ایران از طریق ایجاد 
پرتال های وب که امکان جست وجو و ذخیره نام انحصاری شرکت 
را برای موسسان آن فراهم می کند، شروع کسب و کار را آسان کرده 
است. در سال 2012 نیز ایران موسسان شرکت ها را ملزم به اخذ عدم 
سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت کرد، شرطی که به گفته فعاالن 
اقتصادی شروع کسب و کار در ایران را بسیار دشوار کرده و در گزارش 
بانک جهانی، این موضوع به عنوان اقدامی در جهت تضعیف وضعیت 
ایران درج شده است. »شروع یک کسب و کار ساده تر با ساده کردن 
رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت« از جمله اقدامات دیگری بود که 
ایران در سال 2014 برای تسهیل استارت یک کسب و کار در کشور 

به آن اهتمام ورزید.
اما در زیرشاخص دوم، اقدامات ایران در راستای »تسهیل دسترسی 
به برق« مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال 2014از طریق 
از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترسی 
صاحبان کسب و کار به انرژی برق را آسان کرده است. »تسهیل اخذ 
اعتبار« که تنها منجی ایران در تقویت محیط کسب و کار بوده، در 
سال های 2010 و 2017 با دو اقدام از سوی تصمیم سازان محقق 
شده است. تسهیل دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود 
وضعیت دسترسی به اطالعات اعتباری شود یکی از روش هایی بود 
که در سال 2010 کسب اعتبار در ایران را تقویت کرد. اما در اقدام 
بعدی گزارش گیری از خرده فروشان خودرو در زمینه پرداخت های 
اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطالعات اعتباری در سال 
2017 صورت گرفت؛ نقطه عطفی که باعث شد تنها رنگ سبز 
ایران به آن  افزایشی جداول زیرشاخص های جهانی کسب و کار 

اختصاص یابد.
تقویت  راستای  در  ایران  دولت  تصمیم سازان  نیز   2012 سال  در 
افشای  خرد«  سرمایه گذار  از  »حمایت  یعنی  چهارم  زیرشاخص 
فوری اطالعات طرفین معامله در ایران که بهبود وضعیت حمایت از 

سرمایه گذار را به همراه خواهد داشت، الزامی کردند.

ایران در پنجمین زیرشاخص هم که به »تسهیل تجارت فرامرزی« 
اختصاص دارد نیز اقداماتی در سال های 2009 و 2016 اجرایی کرده 
است. براین اساس در سال 2009»کاهش زمان صادرات و واردات از 
طریق نصب و راه اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی 
مجدد دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کاالهای خاص )پتروشیمی 
و شیمیایی( از کاالهای عمومی« و در سال 2016 هم »توسعه و بهبود 
خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی« از جمله گام های 
بوده که برای تسهیل تجارت فرامرزی برداشته شده است. ششمین 
ایران در  بازمی گردد.  زیرشاخص هم به »تسهیل اجرای قراردادها« 
سال 2010 از طریق ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکتریکی، بایگانی 
الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام های متنی به صورت الکترونیکی 

اجرای قراردادها را آسان کرده است.
»شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت« هفتمین زیرشاخصی است که 
ایرانی ها در جهت تسهیل محیط کسب و کار خود گام هایی برای آن 
برداشته اند. بر این اساس در سال 2009، »شرایط اخذ مجوز ساخت 
از طریق ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی در تهران«، »تسهیل فرآیند 
تکمیل  گواهی های  و  ساخت  »مجوزهای  محل«،  تاییدیه  کسب 
ساختمان« و »کاهش زمان اتصاالت آب و برق« تسهیل شده است. 
آخرین و هشتمین زیرشاخصی که تصمیم سازان ایران برای تسهیل در 
امور کسب و کارها روی آن تمرکز داشته اند، »پرداخت مالیات« بوده 
است. این زیرشاخص در کشور، با تسهیل پرداخت مالیات از سوی 
شرکت ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده 

تقویت شده است.
با این حال باید گفت شاخص های بین المللی سهولت کسب و کار 
معیار مهمی برای تصمیم گیری های اقتصادی و مدیران ارشد برای 
انجام و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف معطوف به بازار 
منطقه ای و بین المللی به شمار می روند که تحقق آن در نهایت، چهره 
مناسب اقتصاد را در تعامل با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران به ویژه 
تاثیرگذاری بخش خصوصی مولد نمایش می دهد. حال اینکه افت 
شاخص محیط کسب و کار ایران آن هم با برداشته شدن سد تحریم ها 
و باز شدن فضای بین المللی برای تقویت کسب و کار داخلی، تصویر 

مناسبی از کشور در عرصه های بین المللی ارائه نخواهد کرد.
پیش از این نیز دولت یازدهم وعده داده بود که رتبه شاخص سهولت 
کسب و کار را به زیر 100 برساند، اما متغیرهای اثرگذار در گزارش 
بانک جهانی نشان می دهد که نه تنها ایران نتوانسته مدار صعودی در 
پیش گیرد بلکه به نوعی در زیرشاخص های تاثیرگذار محیط کسب و 

کار نیز برگشت به عقب داشته است.

ترقی اقتصادی : پیشرفت فناوری و قدرت یافتن فضای اینترنت و سایر محیط های آنالین 
اکنون  شود.  گذشته  از  کم اهمیت تر  کار  مکان  و  زمان  تا  شده  باعث  اخیر  سال های  در 
از  و  اینترنتی نشان می دهند، می توان در خانه نشست  تبلیغات  از  همان طور که بسیاری 

پشت میز خود، درآمد کسب کرد. البت ...
با  بیندازید. کسب وکار جدید شما می تواند  راه  را  بلکه شما می توانید کسب وکار خودتان 
ابزارهای مختلف اینترنتی مانند وب سایت، اپلیکیشن های موبایل، رسانه های اجتماعی و... 
باشد. تفاوت چندانی بین آنها نیست و اصول کار، تقریبا یکسان است. با این حال، نیاز است 
که قبل از شروع این کار، 4 نکته را بدانید.اول و مهم تر از همه آنکه، باید نگرش درستی 
داشته باشید. شروع کردن یک کسب وکار آنالین، مانند شروع یک کسب وکار عادی است. 
کار دشواری است و باید به شدت کار کنید. باید برای به نتیجه رسیدن آن، انرژی بسیاری 
بگذارید. میزان انرژی و وقتی که برای آن می گذارید تعیین می کند که چه نتایجی خواهید 

گرفت.
همان طور که در کسب وکار و شغل های آفالین باید هر روز و هر هفته زمان بگذارید، اکنون 
نیز باید همان رفتار را داشته باشید. تنها تفاوت در آن است که اکنون محیط کار شما آنالین 
است. برای شروع کار خود باید 6 ماه تا یک سال آینده خود را تصور کنید. پس از 6 ماه در 
چه جایگاه و موقعیتی خواهید بود؟ پس از یک سال چه؟ این چشم انداز به خودی خود باعث 
می شود تا حد زیادی به جایگاهی که می خواهید برسید؛ ضمن آنکه به شما کمک می کند 
برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید.اگر تصور می کنید یک شبه پولدار می شوید، وقت خود 
تا پول دربیاورید،  اینترنتی هستید  اگر تنها به فکر کسب وکار  را تلف می کنید. همچنین 
کسب وکار آنالین گزینه مناسبی برای شما نیست.عالوه بر آن، اگر به دنبال آن هستید تا 
پول آنالین به دست بیاورید و این کار را بدون یادگیری و درک مهارت ها می خواهید انجام 

دهید، باز هم به نتیجه ای نخواهید رسید.
نکته دوم آن است که شروع یک کسب وکار آنالین، کار ساده ای است. با این حال، نیاز است 
که برخی از مهارت های پایه ای وب سایت را بیاموزید. زمانی که به وب سایت یک کسب وکار 
آنالین نگاه می اندازید، شاید پیچیده به نظر برسد. واقعا شاید پیچیده باشد اما نکته آن است 
که ایجاد و راه انداختن یک کسب وکار آنالین در وب سایت )یا هر ابزار اینترنتی دیگری( یک 
فرآیند سیستماتیک است و با طی کردن گام های الزم می توان نتیجه مورد نیاز را به دست 
آورد. اگر به درستی وب سایت و کسب وکار آنالین خود را برنامه ریزی کرده و آن را گام به 
گام پیش ببرید، خواهید توانست از آن درآمد کسب کنید.نکته سومی که باید به آن توجه 
کنید، آن است که ایجاد یک کسب وکار وب سایتی، زمان می برد. این هدف عالوه بر آنکه 
زمان می برد، به کندی هم پیش خواهد رفت. زمانی که کار را شروع می کنید، باید قبل از 
هر چیز بدانید که وارد یک مسابقه نشده اید. شما در حقیقت یک سفر را شروع کرده اید و 
خودتان هم بخشی از آن هستید.شاید شما در یک ماراتن استقامت باشید اما بدون شک در 
یک مسابقه و به ویژه مسابقه سرعت، وارد نشده اید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که 
با یادگیری مهارت های مختلف مورد نیاز، تالش خواهید کرد تا آن را به طور کامل آموخته 
و در اجرایش هم درست و مناسب عمل کنید. کیفیت را نمی توانید برای زودتر انجام شدن 

کارها فدا کنید و در غیر این صورت شکست شما حتمی خواهد بود.
آمارها نشان می دهند که میانگین زمان مورد نیاز برای آنکه هر کسب وکاری به سودآوری 
برسد، 2 سال است. با یک کسب وکار آنالین، امکان  دارد که پس از یک سال و شاید اندکی 
کمتر به سودآوری و کسب درآمد برسید. اما آنچه قصد دارم بگویم، آن است که نمی توان 
یک شبه به هدف رسید و دکمه طالیی برای رسیدن به آخر خط وجود ندارد.بسته به مقدار 
تالش و انرژی که صرف کارتان خواهید کرد، نتیجه خواهید گرفت. هر چه بکارید، در آخر 
درو خواهید کرد. اما تصور نکنید که می توانید یک وب سایت ساخته و آنگاه منتظر پول 
بمانید.نکته آخر آن است که باید وب سایت )یا ابزار اینترنتی( خودتان را داشته باشید. هر 
کسب وکار آنالینی نیاز به یک وب سایت دارد. مهم است که شیوه کار وب سایت را آموخته 
و آن را به طور کامل درک کنید. در این صورت، اگر چیزی به خطا برود، می دانید که چه 

تغییراتی باید انجام دهید، در کجا به دنبال مشکل بگردید و چگونه آن را رفع کنید.
به همین دلیل، اهمیت دارد بیاموزید چگونه یک وب سایت ایجاد کنید و از شخص دیگری 
نخواهید آن را برای شما بسازد. قرار است آن وب سایت، کسب وکار آنالین شما باشد؛ نه 
کسب وکار شخص دیگری. تنها راهی که می توانید مفاهیم و مهارت های الزم برای مدیریت 
و نظارت بر وب سایتتان را کامال آموخته و درک کنید، آن است که وب سایت را خودتان 
بسازید.متوجه هستم که فکر کردن به ساخت و راه انداختن یک وب سایت، کار هراسناک و 

استرس آوری است؛ به ویژه اگر تاکنون چنین کاری انجام نداده اید.
با این حال، نگران نباشید. این احساس، عادی است و همه ما به آن دچار می شویم. قطعا 
خود من هم زمانی که کسب وکار آنالینم را شروع کردم، با همین احساس درگیر بودم. حتی 
کسب وکارهای آنالین موفق، زمانی این احساس را تجربه کرده اند. پس بر آن غلبه کرده و 
از آنچه باید انجام دهید، شانه خالی نکنید.اما پیش از آنکه شروع کنید و وب سایتی ساخته 
و کسب وکار آنالین خود را شروع کنید، باید به این بیندیشید که قرار است چه محصول 
یا خدمتی عرضه کنید. یک گوشه اشباع نشده بازار و یک نیاز ارضانشده در مشتریان پیدا 

کنید.البته روشن است که گوشه انتخابی شما باید براساس توانمندی ها و عالیقتان باشد.
برگرفته از کتاب: شروع یک کسب وکار آنالین
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396

ترقی اقتصادی : بررسی ها نشان می دهد به رغم روند خروج 
اکنون  گذشته  سال های  در  نوظهور  اقتصادهای  از  سرمایه 
ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور تقویت شده کارشناسان 
دلیل این امر را بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای نوظهور 

می دانند.
بازارهای مالی جهان تحت تأثیر بهبود شرایط اقتصادی جهان 
کاهش نااطمینانی ها در برخی از سیاست های جهانی از اوایل 
موضع  به  آمریکا  تدریجی  حرکت  و  میالدی   2017 سال 
سیاست پولی قرار دارند. ریسک پذیری سرمایه گذاران افزایش 
پیدا کرده و بازارهای سهام نه تنها در کشورهای توسعه یافته 

بلکه در چندین اقتصاد نوظهور رشد قابل توجهی یافته اند.
انداز  چشم  از  گزارشی  اقتصاد  وزارت  اقتصادی  معاونت 
اقتصادی جهان در سال 2017 منتشر کرده که در متن آن 
آمده است: همچنین نوسانات مالی در سال 2017 میالدی 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند. وجود فضای مالی و 
نقدینگی خوش بینانه همراه با روند رو به بهبود تجارت جهانی 

به رشد اقتصادی جهان کمک می کنند.
اخیراً جریانات ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور تقویت شده 
معکوس  در سال های گذشته،  عظیم سرمایه  روند خروج  و 
در  اقتصادی  شرایط  بهبود  واسطه  به  امر  این  است.  شده 

اقتصادهای نوظهور تسهیل شده است.
ارزش پول ملی در کشورهای برزیل، روسیه، مکزیک، آفریقای 
جنوبی و ترکیه روندهای کاهشی را پشت سر گذاشته و در 
قابل  رشد  سهام  بازارهای  این،  بر  عالوه  است.  بهبود  حال 
توجهی پیدا کرده اند و شاخص MSCI برای اقتصادهای نوظهور 
در ماه سپتامبر سال 2017 میالدی به باالترین سطح خود 
در چند سال گذشته رسید که 20 درصد بیشتر از سپتامبر 

2016 میالدی بود.
گردشگری  صنعت  رشد  و  جهانی  تجارت  بهبود  با  همگام 
در  بین المللی  نقل  و  حمل  حجم  می رود  انتظار  جهان،  در 
سال های آینده به طرز قابل توجهی رشد کند. با این که از 
اقتصاد سالم تر  از یک  امیدوارکننده  نشانه  امر  این  یک سو، 
است، از سوی دیگر افزایش هزینه های زیست محیطی رشد 
انتشار دی اکسید کربن در صنایع حمل و نقل هوایی و دریایی 

را در بر خواهد داشت.
انتشار دی اکسید کربن در این شیوه های حمل و نقل در حال 
افزایش بوده است و اگر به آن رسیدگی نشود همچنان افزایش 
خواهد یافت. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتشار 
گاز دی اکسید کربن از مصرف سوخت در حمل و نقل دریایی 
و هوایی بین المللی در سال 2014 میالدی به ترتیب 69 و 95 
درصد بیشتر از سال 1990 میالدی بوده و با سرعت بیشتری 

نسبت به حمل و نقل جاده ای رشد کرده است.
در روز 20 ماه سپتامبر، فدرال رزرو آمریکا اعالم کرد که در 
ماه جاری فرآیند تدریجی کاهش اندازه ترازنامه خود را آغاز 
خواهد کرد. این امر بیانگر یک تغییر سرنوشت ساز در سیاست 
پولی آمریکا بوده و نشانه ای واضح از اعتقاد فدرال رزرو مبنی 
بر شرایط مناسب اقتصاد این کشور برای تسریع در فرآیند 
لغو اقدامات تشویقی استثنایی است که نزدیک به یک دهه 

برقرار بودند.
فعالیت های اقتصادی ژاپن در نیمه اول سال 2017 میالدی 
کمی بهبود یافت. تداوم سیاست اقتصاد کالن همساز موجب 
بهبود رشد اقتصادی این کشور به واسطه رشد سریع تقاضای 

این  خالص  صادرات  است.  بوده  آن  داخلی 
اقتصادی  رشد  به  گذشته  در  که  کشور 

دوم  فصل  در  بود  کرده  کمک 
سال جاری برای اولین بار در 
تأثیری  گذشته  فصل  چهار 
ناخالص  تولید  رشد  بر  منفی 

داخلی داشت.

فعالیت اقتصادی در اروپا همچنان قدرتمندانه دنبال می شود 
و پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال 
2018 میالدی همچنان 1.7 درصد باشد. با توجه به افزایش 
درآمدهای قابل تصرف به دلیل کاهش نرخ بیکاری، فشارهای 
مصرف  بهره،  پایین  نرخ  تداوم  و  دستمزدها  افزایش  جدید 
بخش خصوصی هنوز یکی از مهم ترین عوامل این عملکرد 

خواهد بود.
در حالی که سیاست پولی انبساطی همچنان از سرمایه گذاری 
در کسب و کار و فعالیت های ساخت و ساز حمایت می کند 

سیاست های  آغاز  می رود  انتظار 
کاهش بیشتر و قابل توجه مشوق های 
پولی توسط بانک مرکزی اروپا آثاری 
موجب  و  داشته  همراه  به  منفی 
سال  در  اقتصادی  رشد  می گردد 
به  کاهش  اندکی  با  میالدی   2019

1.6 درصد برسد.
بانک مرکزی روسیه در ماه سپتامبر 
در واکنش به تعدیل نرخ تورم، که در 
ماه آگوست به رکورد تاریخی و پایین 
3.2 درصد رسید،   نرخ بهره سیاستی 
کلیدی خود را برای چهارمین بار در 
سال 2017 میالدی کاهش داد و با 
50 صدم واحد کاهش به 8.5 درصد 
درصدی   4 تورم  که  آنجا  از  رساند. 
هدف گذاری شده، دست یافتنی است 
نرخ  تدریجی  کاهش  می رود  انتظار 
بهره با هدف کاهش نرخ بهره وام دهی 
بانک ها و تجدید جریان اعتبار کسب 
یابد.  ادامه  کننده،  مصرف  و  کار  و 
به  تاکنون  میالدی   2014 سال  از 
الزامات  و  احتیاطی  نظارت  دلیل 
مجموع  سخت گیرانه تر،  سرمایه ای 
درصد   30 روسیه  بانک های  تعداد 
کاهش پیدا کرده  و بیشتر دارایی های 
دولتی ای  بانک های  به  بانکی  بخش 
تعلق دارد که در معرض ریسک قابل 

توجهی قرار ندارند.
اقتصادی  رشد  می شود  پیش بینی 
سال  در  لیبی(  استثنای  )به  آفریقا 
2017 میالدی به 2.6 درصد برسد. 
این امر نشان می دهد رشد اقتصادی 
اقتصادی  رشد  به  نسبت  قاره  این 
 2016 سال  درصدی   1.6 اندک 
میالدی جان گرفته، اما همچنان فقط 
برآورد رشد جمعیت  از  اندکی بیش 
2.5 درصدی این قاره در سال 2017 

میالدی است.
چشم انداز کوتاه مدت رشد اقتصادی 
است  مطلوب  همچنان  آسیا  شرق 
خارجی  و  داخلی  تقاضای  رشد  و 
بخش  تقویت می کند. مصرف  را  آن 
خصوصی احتماالً کماکان عامل اصلی 
رشد اقتصادی بیشتر کشورهای این 
منطقه خواهد بود. در نیمه اول سال 
خانوارها  مخارج  میالدی،   2017
تایلند  و  جنوبی  کره  مالزی،  در 
افزایش یافت که تعدیل فشارهای 
تورمی، نرخ های بهره پایین و بهبود 
اعتماد مصرف کننده از جمله عوامل 

کمک کننده به این امر بودند.
آسیا  جنوب  کشورهای  بیشتر  در  اقتصادی  چشم انداز 
همچنان بسیار مطلوب است و مصرف خوب بخش خصوصی 
تشکیل  را  آن  زیربنای  کالن  اقتصاد  درست  سیاست های  و 
می دهند. با این وجود، تقاضای سرمایه گذاری در کشورهای 
بخش  سرمایه گذاری  دارد.  متفاوتی  روندهای  منطقه  این 
خصوصی در هند همچنان بسیار بی رمق است و یک دغدغه 

مهم اقتصاد کالن به شمار می رود.
چشم انداز اقتصادی غرب آسیا همچنان ضعیف است و تحت الشعاع 

تحوالت بازار نفت و عوامل ژئوپولتیکی قرار دارد. کشورهای مهم 
صادرکننده نفت این منطقه که عمدتاً عضو شورای همکاری خلیج 
فارس هستند، به دلیل کاهش سطح تولید نفت، رشد اقتصادی 
ضعیفی دارند. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی به دلیل بهبود 
قیمت نفت، باعث تثبیت افزایش تقاضای داخلی شده هرچند 

سرعت رشد آن کند است.
با توجه به شرایط مطلوب تر جهان، شرایط اقتصادی آمریکای 
التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب در سال 2017/2018 

میالدی اندکی بهبود خواهد یافت. 
پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این منطقه پس از 
دو سال کاهش متوالی، در سال 2017 میالدی  یک درصد 
و در سال 2018 میالدی 2.4 درصد رشد کند. این بازگشت 
به مجموع مثبت رشد اقتصادی منطقه بیشتر به آرژانتین و 

برزیل مربوط می شود چرا که آنها از رکود خارج شده اند.

بین الملل10
دیدگاه 

حضور  مزایای  از  کشورهایی  امروز  جهان  در 
فعال، پررنگ و مستمر در بازارهای بین المللی و 
منطقه ای برخوردارند که از ابزار کارآمد و کارساز 
دیپلماسی تجاری قوی و رایزن های اقتصادی 

توانمند استفاده می کنند.
کشورهای  فعال  حضور  کشورها  این  بین  در 
شاهدیم  صادرات  جهانی  بازار  در  را  کوچکی 
که حتی فاقد ذخایر نفتی هستند اما فعاالن 
قوی  دیپلماسی  با  کشورها  این  اقتصادی 
صادراتی  مشوق های  از  برخورداری  و  تجاری 
به عنوان  گمرکی  و  مالیاتی  مناسب  قوانین  و 

صادرکننده های شاخص مطرح شده اند.
اما بخش خصوصی ما در مسیر توسعه صادرات 
با انبوهی از مشکالت ناشی از کم توجهی نسبت 
به برقراری دیپلماسی تجاری مناسب و تقویت 
به  توجه  با  است.  مواجه  اقتصادی  رایزن های 
به  جمهوری  ریاست  اول  معاون  اخیر  ابالغیه 
وزارت امور خارجه، این وزارتخانه تقویت بنیه 
کارشناسی رایزنی های اقتصادی ایران در اقصی 
نقاط دنیا را در دستور کار جدی قرار داده است. 
به موجب ماده 9 قانون بهبود مستمر کسب وکار، 
ظرفیت های  شده  موظف  خارجه  امور  وزارت 
روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور 
در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و 
سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان 

کاالها و خدمات قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده 10 این قانون مذکور 
وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی 
از قبیل لغو رویداد تجاری بلندمدت و پرتردد 
رویداد  اخذ  تا  اتخاذ کند  ترتیبی  آن،  نظایر  و 
تجاری برای صادرکنندگان کاالها و خدمات فنی 
مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان 
در  آن ها  مرتبطان  و  خارجی  سرمایه گذاری 
کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن 
محقق شود. در این زمینه بخش خصوصی برای 
اقتصادی  امور  در  توانمند  کارشناسان  معرفی 
مناسب  بازاریابی  و  نیازها  بررسی  در  به ویژه 
باهدف توسعه صادرات کشورمان آماده همکاری 
همکاری،  صورت  در  اعتقادیم  این  بر  است.ما 
امور  وزارت  میان  کامل  هماهنگی  و  همراهی 
توسعه  برای  بستر  بخش خصوصی،  و  خارجه 

درحد انتظار تجارت خارجی فراهم می  شود.
در  خارجه  امور  وزارت  قوی  اراده  از  ما  البته 
جهت رفع موانع توسعه صادرات باخبریم، اما 
معتقدیم این اراده قوی تنها در صورتی عملیاتی 
و با موفقیت همراه خواهد شد که ضعف های 
نیروهای کاردان و مجرب در  از کمبود  ناشی 
تجارت خارجی برطرف شود. ما بر این باوریم 
اقتصادی  رایزنی های  برنامه ریزی های  باید  که 
اقتصادی  فعاالن  که  هدایت شود  مسیری  در 
ضمن آگاهی مستمر از نیاز بازارهای هدف، با 
قوانین و مقررات واردات و صادرات کشورهای 
مختلف نیز آشنا شوند. در این صورت است که 
بخش خصوصی با دسترسی آسان به اطالعات 
در بحث  بدون دغدغه خاطر  و صحیح  دقیق 
وارد  توان  تمام  با  و  فعاالنه  غیرنفتی  صادرات 
صحنه می شود. یکی دیگر از مشکالتی که در 
مسیر توسعه صادرات کشور به عنوان یک تهدید 
جدی مطرح است، باال بودن قیمت تمام شده 
محصوالت تولیدی است. این چالش که عمدتاً 
غذایی  محصوالت  به ویژه  تبدیلی  صنایع  در 
قیمت  بودن  باال  از  مشاهده می شود  به وضوح 
مواد خام و نیز تعرفه های باالی گمرکی ناشی 
شده است. به همین جهت این گونه محصوالت 
ایرانی که از کیفیت خوبی نیز برخوردارند در 
بسیاری از کشورها به دلیل قیمت باال مشتری 
چندانی ندارد و قابل رقابت با محصوالت مشابه 

سایر کشورها نیست.
لزوم رفع مشکالت بانکی

یکی از مشکالت دیگری که در امور صادرات 
عدم  پابرجاست،  همچنان  جامعه  واردات  و 
رفع  مسیر  در  بانکی  نظام  اصولی  برنامه ریزی 

ریشه ای مشکل گشایش ال سی است.
واقعیت این است که بدون داشتن روابط نزدیک 
بانک های کشورمان با جهان، گام برداشتن در 
مسیر توسعه اقتصاد جامعه  کارساز نخواهد بود.
البته باور داریم که دولت و بانک مرکزی تالش 
و پیگیری هایی را  در بحث رفع مشکل گشایش 
ال سی داشته، اما متأسفانه تاکنون نتیجه این 

تالش ها با موفقیت همراه نشده است.
 اکثر قریب به اتفاق بنگاه های اقتصادی کوچک و 
متوسط کشورمان برای عرضه مناسب محصوالت  
تولیدی خود در بازارهای صادرات با مشکالت 
عدیده ای مواجه هستند. کمبود نقدینگی، عدم 
در  روش های صحیح حضور  از  کافی  شناخت 
بازارهای رقابتی و نداشتن تجربه کافی در امور 
تجارت خارجی از مواردی است که  در اکثر این 
بنگاه های اقتصادی  در مسیر صادرات مشاهده 
می شود. برای رفع این مشکل تولیدکننده باید 
به جای فعالیت های حاشیه ای صرفاً در اندیشه 
امور  انجام  و  باشد  مرغوب  محصوالت  تولید 
خارج از بحث تولید و حتی تهیه مواد اولیه را 

به شرکت های تخصصی واگذار کند.

 اثرات تقویت دیپلماسی 
ایران ترمز رشد اقتصادی خاورمیانه را کشیداقتصادی برتوسعه صادرات

هشدار صندوق بین المللی پول به کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا

نوسانات مالی در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت 
تقویت ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور

مونـا مشـهدی رجبی : خاورمیانـه منطقـه ای بسـیار پرتنـش اسـت و در تمامـی 
دوره هـای تاریخـی جنـگ یـا تحول منفی منطقـه ای در این کشـورها وجود داشـته 
اسـت. یـک دلیـل مهـم بـرای این تنش هـا وجـود منابع نفـت و گاز طبیعـی در این 
منطقـه اسـت کـه باعـث هجـوم نیروهـای مختلف بـرای تصاحب ان شـده اسـت. از 
طـرف دیگـر اقتصادهـای نفـت خیـز هم آسـیب پذیر تـر هسـتند، زیرا اقتصادشـان 
وابسـته بـه یـک کاال اسـت و افـت قیمـت نفـت یـا تنـش در بـازار مـی توانـد روی 
اقتصـاد انهـا تاثیـر بگـذارد. بـه همین دلیل اسـت کـه صندوق بیـن المللی پـول در 
گـزارش اخیـر خـود در مورد رشـد پایین اقتصـادی و تبعات منفـی آن در خاورمیانه 
و شـمال افریقـا هشـدار داده اسـت.  طبـق این گـزارش در سـال 2017 میالدی نرخ 
رشـد اقتصـادی خاورمیانـه و شـمال افریقـا به همـراه افغانسـتان و پاکسـتان برابر با 
2.6 درصـد خواهـد بـود؛ در حالی کـه در سـال گذشـته اقتصاد این منطقه با سـرعت 
5 درصـد رشـد کـرده بود. نصف شـدن نرخ رشـد اقتصـادی در این منطقـه می تواند 
تبعـات مخربـی روی بـازار کار و اشـتغال و در نتیجـه فضـای اجتماعـی در کشـورها 

داشـته باشـد. امـا دلیل این مسـاله چیسـت؟
چرا نرخ رشد کمتر می شود؟

صنـدوق بیـن المللی پـول دو عامل را برای افت نرخ رشـد افتصادی منطقه در سـال 
جـاری ذکـر مـی کنـد. اول وضعیـت اقتصـادی ایـران و افت نرخ رشـد اقتصـادی ان 
در سـال جـاری.  ایـن کشـور در سـال 2016میـالدی با سـرعت بسـیار باالیی رشـد 
کـرده بـود. برداشـته شـدن تحریم هـای اقتصـادی علیـه ایـران فضـا را بـرای کار و 
کسـب درآمـد بـا ثبات تـر کرده بـود و این کشـور تـوان افزایـش تولید و صـادرات را 
بدسـت آورده بـود. ولی وضعیت در سـال جـاری تغییر کرد. از یک طـرف تنش های 
سیاسـی بیـن ایـران و امریـکا و تهدیدهـای امریکا مبنی بـر برهم زدن برجـام وجود 
دارد و از طـرف دیگـر ایـران بعد از تجربه رشـد تولید در سـال 2016میـالدی و عدم 
جـذب سـرمایه هـای کالن در صنعـت نفت، تـوان افزایش معنـادار تولیـد و صادرات 
نفـت را نـدارد. طبـق گزارش هـای موجود اقتصـاد ایـران در سـال 2016 میالدی با 
سـرعت 12.5 درصـد رشـد کرد که اصلی تریـن دلیل ان افزایش صـادرات نفت  بود. 

امـا  در خـوش بینانه تریـن حالـت سـرعت رشـد اقتصـادی ایـران در 
سـال جـاری بـه  3.5 درصد می رسـد  و در سـالهای 2018 تا 2021 
میـالدی هـم ایـن کشـور رشـدی بیـن 3.8 تـا 4.1 درصـد را تجربه 
خواهـد کـرد.  البته ایـن پیش بینی ها بر مبنای حفظ شـرایط کنونی 
و عـدم برهم خوردن توافق هسـته ای ایران و کشـورهای غربی اسـت 
. زیـرا ایـران با اسـتفاده از منافع همین توافق اسـت که توانسـته وارد 
بازارهـای بین المللـی نفـت شـود و درآمد حاصل از فـروش نفت خود 

را دریافـت کند.
 تهدیدهـای پـی در پـی رییـس جمهـوری تـازه امریـکا مبنـی بـر 
خـروج از توافـق هسـته ای  باعـث شـده اسـت تـا سـرمایه گذاران 
باشـد  داشـته  ایـران  بـه  ورود  بـرای  بیشـتری  تردیـد  خارجـی 
و فاکتـور ریسـکی کـه در تصمیـم سـرمایه گـذاری خـود لحـاظ 
مـی کننـد، بزرگتـر شـود. در نتیجه سـرعت ورود سـرمایه گذاران 
خارجـی بـه بازارهـای پـر پتانسـیل ایـران و حتی شـمار سـرمایه 
گـذاران در ایـن بـازار کمتـر خواهـد بـود. دومیـن مسـاله هـم به 
وضعیـت  بـازار نفـت باز می گـردد. کشـورهای صادر کننـده نفت 
بـه رهبـری عربسـتان سـعودی بـرای ممانعـت از کاهـش قیمـت 
نفـت اقـدام بـه کاهـش تولیـد کردنـد. کاهـش تولید نفـت در این 
کشـورها در شـرایطی کـه قیمـت نفـت هم در سـطح باالیـی قرار 
نداشـت، باعـث کاهـش درامـد و سـوداوری ایـن کشـورها شـد و 
در نتیجـه زمینـه را بـرای افـت نـرخ رشـد اقتصـادی کشـورهای 

خاورمیانـه فراهـم کـرد . کشـورهایی کـه اغلب اقتصادهای وابسـته بـه نفت دارند 
و تحـوالت بـازار نفـت در اقتصـاد انهـا بـه خوبـی نمایان اسـت.

اقتصاد خاورمیانه در سال 2018 چه وضعیتی خواهد داشت
انتظـار مـی رود اوضـاع در سـال 2018 میـالدی اندکـی بهبـود پیـدا کنـد. در ایـن 
سـال رشـد اقتصـادی خاورمیانـه و شـمال افریقا بـه 3.5درصد مـی رسـد. البته این 

پیش بینـی در شـرایطی محقـق می شـود کـه تقاضـا در کشـورهای وارد کننده نفت 
افزایـش یابـد و کشـورهای صـادر کننـده نفت هـم  تولید خـود را بیشـتر کنند.

البته وزیر نفت عربسـتان سـعودی در ماه گذشـته اعالم کرد در صورتیکه روسـیه با 
کشـورهای اوپـک همکاری کند، کشـورش آمادگـی الزم برای تمدیـد  توافق کاهش 
تولیـد نفـت تـا انتهای سـال 2018 میـالدی را دارد . مسـاله ای که مـی تواند بازهم 

فشـاری دیگـر بـه اقتصادهـای نفت خیـز وارد کند  و بـازار نفت را نیز متاثر سـازد.  
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من کتابدارم : چون کتاب جانم به نام حضرت اوست
من کتابدارم : چون آب ادبیات ونانم تاریخ

من کتابدارم : چون خانه ام جامعه شناسی است
من کتابدارم : چون پدرم فلسفه است
من کتابدارم : چون مادرم عرفان است

من کتابدارم کتابدار
احمدرضــا اســعدی کتابدار ،ناشر،نویســنده ، ویراســتار و کارشــناس 
ســینمایی بــا 10 ســال ســابقه در بنیاد فارابــی ، بازیگرتئاتروســینما 
ــت ماه 1333 در  ــودک در 14 اردیبهش ــینمای ک ــژه در س ــه  وی ب
شــهر گــرگان بــه دنیــا آمــد. بــه کودکــی مکبــر نمــاز و نوحه خــوان 
ــی  ــی بذله گوی ــه قریحــه ذات ــار ک ــاً روس تب ــادرش اصالت ــود و م ب
فرهنگــی و هنــری خاصــی برخــوردار بــود ، بــه همیــن خاطــر هنــر 
ــیقی  ــه موس ــد ب ــرد و عالقه من ــوش می ک ــوب گ ــیقی را خ موس
اصیــل ایرانــی بــود. احمدرضــا در معیــت پــدری رســتگار و صاحــب 
دل کــه بــه روایــت بــزرگان گــرگان ، جــز چهــار خیــر شــهر بــود 
رشــد و پــرورش یافــت. قریــه ذاتــی و هنــری اش را از مــادر بــه ارث 
بــرد و بــا توجــه بــه جثــه کوچکــی کــه داشــت همچــون مــادرش 

ــود.  ــو ب شــوخ و بذله گ
ــی حضــرت شــیخ عطــار نیشــابوری : عشــق  ــارف ربان ــول ع ــه ق ب
یافتنــی اســت ،نــی بافتنــی اســت ،دریافتنــی اســت ،نــی آموختنــی 
از همــان عنفــوان کودکــی اهــل تماشــای فیلــم و تعریــف کــردن آن 
بــرای هــم ســن و ســالهای خــود بــود و بــا تقلیــد از لحــن بازیگــران  

)نورمــن ویــزدوم و چیچــو و فرانکــو ( 
آنچــه می خوانیــد روایــت 49 ســال تجربــه و طــی طریــق در 
عرصــه فرهنگــی و هنریــدر زندگــی سراســر پرفرازونشــیب احمدرضا 
اســعدی )عمــو پیـــرداد( اســت کــه در یــک  گفتگــوی صمیمانــه بــا 

ترقــی اقتصــادی اســت:
ــی  ــای فرهنگ ــری  و فعالیت ه ــای  بازیگ ــن تجربه ه از اولی

ــان بگوئید؟  ــری برایم هن
ــه  ــردم. از پنب ــرکت می ک ــتانی ش ــای دبس ــه در نمایش ه در مدرس
ــالح  ــتن و به اصط ــبیل گذاش ــش و س ــرای ری ــن ب و دوده و وازلی
ــر  ــه هن ــه عرص ــم .ورود ب ــتفاده می کردی ــه اس ــر صحن ــم س گری
ــرادر بزرگتــرم محمدرضــا اســعدی کــه   ــی کــه ب نمایــش را درزمان
در ســال 1340 اولیــن مدیــر تولیــد تئاتــر گــرگان بودنــد درســال 
1347 تجربــه کــردم. بــه لطــف و محبــت اســتاد پیشکســوت هنــر 
نمایــش  ) عطــاهلل صفــر پــور ( در نمایشــنامه »تصمیــم مرجانــه« 
ــر  ــوت هن ــتاد پیشکس ــرا اس ــن اج ــتم. بعدازای ــازی داش ــار ب افتخ
ــرای نمایشــنامه »تلــه«  نمایــش کــرگان ) محمدرضــا صمیمــی (ب
ــه  ــواده را ب ــد نقــش پســر خان ــی لطــف کردن اســتاد محســن یلفان
ــود کــه از محضــر اســتاد  مــن ســپردند. بعــد از اجــرای نمایــش ب
درخواســت کــردم ) محمدرضــا صمیمــی ( کــه بــا ایشــان همــکاری 
داشــته باشــم  و از جــارو کــردن صحنــه تئاتــر شــروع کــردم . وقتــی 
ایشــان عالقه منــدی مــن را دیدنــد افتخــار منشــی صحنــه شــدن را 
بــه مــن دادنــد . ایــن زمــان فرصــت مناســبی بــود تــا  از اســتادانی 
ــا  ــم . ام ــاد می گرفت ــد ی ــس می آوردن ــرای تدری ــرگان ب ــه گ ــه ب ک
ــتقبال  ــن اس ــازی م ــدان از ب ــم چن ــواره کوچک ــد و ق ــر ق ــه خاط ب
نمی کردنــد. تــا اینکــه بــه دلیــل عالقه منــدی ام بــه کتــاب  
هنرمنــدان عالیقــدر هنــر نمایــش ) علیرضــا درویــش نــژاد و حســن 
رســتمانی ( پیشــنهاد کردنــد کــه  بــرای پیشــرفت در رشــته هنــر 
نمایــش مطالعــه کتــاب و خوانــدن نمایشــنامه های معــروف را جدی 
بگیــرم .  انــس و الفــت مــن بــه کتــاب باعــث شــد بــا عضویــت در 
کتابخانــه عمومــی شــهر گــرگان ایــن فرصت دســت داد در تابســتان 
همــان ســال بیــش از 400 نمایش نامــه معــروف در کتابخانه را شــب 
و روز بخوانــم . به مــوازات مطالعــه مســتمر و همــکاری بــا هنرمنــدان     
صاحب نــام هنــر نمایــش شهرســتان گــرگان ) اگــر نــام ایــن بــزرگان 
را نمــی ببــرم می ترســم نــام عزیــزی از قلــم بیفتــد و بنــده کمتریــن 
ــا موســیقی اصیــل ایرانــی  ــه ســبب آشــنایی ب شــرمنده شــوم، و ب
کــه همیشــه  بــه خاطــر عالقــه مــادرم در گــوش مــا روان و ســیال 
بــود بــه موســیقی نیــز توجــه خاصــی داشــتم. جــا دارد در اینجــا از 
دوســت هنرمنــدم »اســتاد محمــود پهلــوان نــژاد« و دوســت همــه 
دورانــم »فرامــرز نجاتــی راد »کــه  امیــدوارم همیشــه در ســالمت و 
ســرافراز باشــند یــاد کنــم. همچنیــن از اســتاد نامــدار  هنــر واالی 
موســیقی »جنــاب آقــای جــواد داوری  »تشــکر کنــم کــه بــه مــن 
ــه  ــه ب ــود ک ــان ب ــن زم ــد.در ای ــه تار را آموختن ــاز س ــالق  و س اخ
دلیــل عالقــه و اســتعدادی کــه در آواز ایرانــی داشــتم بعــد از ازدواج 
بــه همــراه خانــواده بــه اصفهــان رفتیــم تــا بــرای آموختــن ردیــف 
آوازی مکتــب اصفهــان نــزد »اســتاد صاحــب دل و شــیدای روزگار 
ــروم. به مــوازات فعالیــت در  ــای  محمدتقــی ســعیدی« ب جنــاب آق
هنــر نمایــش و نوشــتن اولیــن نمایشــنامه رادیویــی را بنــام« بانــگ 
خــروس« در ســال 1352 تمریــن کردیــم کــه هرگــز ضبــط نشــد.

ــن  ــه اولی ــداری ک ــاب و کتاب ــه کت ــه عرص ــاره ورود ب درب
ــازی در  ــار ب ــت ، در کن ــخصی شماس ــی ش ــه زندگ دغدغ

ــد؟ ــان بگویی ــری برایم ــای هن ــر و کاره ــر  نات هن
ــاق شایســته در  ــک اتف ــروردگار در ســال 1354 در ی ــت پ ــه عنای ب

فراخــوان آموزش وپــرورش شــرکت کــردم و از بیــن 1000 داوطلــب 
کتابــداری نفــر دوم شــدم. نفــر اول دوســتم »آقــای ســید محمــود 
ــای  ــوم »آق ــر س ــن و نف ــده کمتری ــر دوم بن ــی« نف ــر کاظم می
محمــدزاده« کــه اکنــون بازنشســته کتابــداری اســت بودنــد . چــون 
ــان  ــر آن زم ــگ و هن ــردم از طــرف اداره فرهن ــم می ک ــر ه کار تئات
ــر  ــداری را در محض ــه  دوره کتاب ــد ک ــده ش ــامل بن ــف ش ــن لط ای
ــلطانی«  ــت س ــاد »پریدخ ــتاد روانش ــی( اس ــه مل ــی کتابخان )بی ب
و »آقــای دکتــر صمیمــی« در شهرســتان  کســب فیــض کنــم.  در 
مجلــس انســی بســیار شــریف و صمیمــی بنــا بــه لطــف مدیــرکل 
آموزش وپــرورش گــرگان »جنــاب آقــای ورزیــده« توفیــق یافتــم در 
خدمــت جنــاب آقــای »اســتاد قنبــر علــی ســیفی »ریاســت محتــرم 

دانشســرای گــرگان انجــام  وظیفــه کنــم. 
ــی وارد  ــت  ...(. وقت ــب داش ــه ل ــد ب ــادمانه لبخن ــه ش )درحالی ک
ــخه  ــط 200 نس ــدم فق ــرگان ش ــی گ ــای تحصیل ــه راهنم کتابخان
ــم  ــکاری دانشــجویان فهی ــا هم ــن ب ــده کمتری ــاب داشــت و بن کت
هنــر نمایــش ) شهرســتان های شــاهرود- دامغــان و ســمنان و 
ــس دانشســرای  ــتاد ســیفی« رئی ــغ »اس ــت بی دری ــرگان و حمای گ
راهنمایــی تحصیلــی گــرگان ، نمایــش »تسلیم شــدگان« بــاز 
مجموعــه کتــاب »افســانه بــاران« اســتاد ابراهیمــی نویســنده نامــدار 
ــش(  ــتر)آفیش نمای ــم.  در پوس ــرا کنی ــی و اج ــی را کارگردان گرگان
ذکــر کردیــم : ) بــرای دیــدن ایــن نمایــش لطفــاً یــک کتــاب هدیــه 
ــای  ــب را در ســایر پوســتر )آفیــش ( نمایش ه ــن مطل ــد (   ای کنی
ــداد  ــب تع ــن ترتی ــد و بدی ــر ش ــرا می شــد ذک ــه اج ــم ک ــر ه دیگ
کتاب هــای کتابخانــه از 200 عنــوان کتــاب و  4000  عنــوان کتــاب 
ــدار  ــن کتاب ــوان بهتری ــی به عن ــرا در حکم ــن ماج ــید. بعدازای رس
دانشســرای راهنمایــی کشــور برگزیــده شــدم. از طــرف ایران شــناس 
بــزرگ نامــدار حضــرت مســیح اهلل ذبیحــی رئیــس هیئت امنــا کاخ 
ســلطنتی گــرگان افتخار مســئولیت کتابخانــه کاخ ســلطنتی گرگان 
بــه بنــده کمتریــن عنایــت شــد. بنــده کمتریــن افتخــار طبقه بنــدی 
ــه  ــرگان رادارم . ب ــه گ ــه خیری ــع و کتابخان ــجد جام ــه مس کتابخان
ــه روســتایی در  لطــف خــدا در ســال 1390 توانســتم ســه کتابخان
ــن از  ــورد-  روئی ــرگالن بجن ــه گ ــود منطق ــه صع ــتاهای »یک روس
ــرگان«  و  ــع  شهرســتان گ ــو از تواب ــع اســفراین و روســتای کل تواب
ــه امــام رضــا  ــا مشــارکت ســازمان فرهنگــی در محل ــه ای ب کتابخان

گــرگان تأســیس کنــم.
در مــورد شــخصیت و ماهیــت نــام مســتعار  ) پیـــرداد  ( 

ــد ؟ ــان بگویی برایم
ــه  ــدار نام ــام بی ــه ن ــوی ب ــوی معن ــای مثن ــر مبن ــنامه ای ب نمایش
نوشــتم  کــه 4 شــخصیت دارد.  بــرای شــخصیت ســید نــام) میــر 
شــریف ( را برگزیــدم - بــرای شــخصیت طلبــه نــام ) طرماحــاز یاران 
امــام حســین( بــرای شــخصیت  دزد نــام )حــارث( انتخــاب کــردم. 
بــرای انتخــاب شــخصیت عرفانــی مدتــی درمیــان نام هــای بــزرگان 
اندیشــه و معرفــت ایرانــی گشــتم ، مثــال : نورالدیــن، شــهاب الدین 
ــه  ــی ب ــواب بزرگ ــبی در خ ــزرگان.  ش ــامی ب ــمس الدین و  اس - ش
مــن فرمودنــد :  نامــش را »پیــرداد« بگذاریــد . پرســیدم »پیــرداد«؟ 
انگشــت نشــانه را بــه آســمان بلنــد کردنــد و فرمودنــد : »پیـــرداد« 
ــن آن  ــه یم ــارک را ب ــم مب ــن اس ــداداد«. از آن روز  ای ــی »خ یعن

ــد.  ــق هایم ش ــای  سیاه مش ــریف امض ــواب ش خ
در مورد کتاب هایتان بگویید؟

1- نمایشــنامه »طاقیــه در خــون« )نگرشــی بــه نهضــت حروفیــه(
ــین  ــای حس ــدم. » آق ــت هنرمن ــط دوس ــال 1361 توس ــه در س ک
رســتمانی« کارگردانــی شــد و بــه هنرنمایــی« گــروه تئاتــر رامیــن- 

ــی گــرگان اجــرا شــد. ــاالر فخرالدیــن اســعد گرگان مــردم »در ت
2- نمایشــنامه »صیــد غــول« بــر اســاس قصه هــای هــزار و 
یک شــب و مثنــوی معنــوی جنــاب مولــوی نــگارش شــد کــه متــن 
ــدران  ــتان مازن ــرورش اس ــب آموزش وپ ــار منتخ ــده آث ــوق برگزی ف
ــرگان و   ــش گ ــر نمای ــدان هن شــد . در ســال 1364 توســط هنرمن
بــه  کارگردانــی  دوســت  هنرمنــدم  »آقــای  غالمعلــی  رضایــی«  در 
تــاالر ســنگلج تهــران و تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی گــرگان بــه 

روی صحنــه رفــت.
3- نمایشــنامه »بافتــن تــا یافتــن« بــر اســاس قصــه شــیخ نحــوی از 
مجموعــه کتــاب »مــرده کشــان جــوزان« )اســتاد ابوالقاســم پاینــده(

کــه در ســال 1372 نگارش شــد. 
4- جمــالت قصــار نمایشــنامه نویس نامــدار نــروژی »هنریــک 

ــد. ــگارش ش ــال 1383 ن ــن« در س ــان ایبس یوه
نوجوانــی  احــواالت  از  روایتــی  دل«  »یک مشــت  داســتان   -5

هم زمــان بــا زلزلــه رودبــار و توابــع
6- مجموعه کتاب های »آدمیت هنر است  جان برادر دریاب«:

- در ساحت و اعتبار شنیدن )دانه های بلوط(
- در ساحت و اعتبار سخن گفتن )دانه های پسته(

- باهم برای هم)دانه های انار(
- تدبیر ،تغییر، تعالی )دانه های کنجد( 

ناگفتــه نماندکــه تمامــی ایــن ســیاه مشــق هابدلیــل عــدم تمکــن 
مالــی چندســال بعــداز نــگارش درســال 1395چــاپ شد.انتشــارات 
کتابخانــه پیـــرداد کــه مدیــر مســئول آن  مــی باشــم طی قــراردادی 

کلیــه ایــن ســیاه مشــق هــا را بــه ) نشــر الکترونیــک فــرا کتــاب ( 
همــکاری داریــم و عزیزانــی کــه مایــل هســتند ایــن کتــاب هــا را 
مطالعــه و یــا خریــداری کننــد بــه ســایت فــرا کتــاب مراجعــه کننــد 
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تحصیالت شما در چه رشته ای است ؟
در ســن 48 ســالگی وارد دانشــکده هنــر و معمــاری در رشــته ادبیات 
ــه ســاحت شــریف  ــم ب ــه عشــق و ارادت نمایشــی شــدم . امــا بنــا ب
ــت50  ــا موضوعی ــی ام را ب ــه تحصیل ــداری ، پایان نام ــاب و کتاب کت
ــر )1385- ــه تئات ــش و فصلنام ــه نمای ــی مجل ــال فهرست نویس س
ــا 7100  ــه ای ب ــل آن پایان نام ــه ماحص ــردم ک ــاب ک 1335(انتخ
فیــش در 500 صفحــه بــا عنــوان  ) هشــتی مجله نمایش : فهرســت 
موضوعــی مجلــه نمایــش- فصلنامــه تئاتــر )1385-1335( شــد. که 

بــه امیــد خــدا قصــد دارم تــا بــزودی آنــرا بــه چــاپ برســانم.
در حــال حاضــر مشــغول چــه کارســینمایی یــا تلویزیونــی 

هســتید ؟
فیلــم ســینمایی »حقــه بــاز دم دراز«)جــوراب شــو( بــه همــت آقــای 
ــی  ــندگی و کارگردان ــم  و نویس ــده فیل ــان تهیه کنن ــوش بابائی داری
ــه  ــریال : کهن ــران دارم و در س ــود زاده در اک ــا محم ــای علیرض آق
ســرباز بــا نویســندگی و کارگردانــی دوســت عزیــزم  آقــای علیرضــا 
محمــود زاده در نوبــت پخــش ســیما دارم  و بطور مســتمر و پیوســته 

ــن کتاب هــای خــودم . ــش چندی مشــغول ویرای
ــت  ــه تخ ــلوکی در َصف ــیر و س ــران ( س ــت ای ــتا دخ 1- ) ایلیس
ــال  ــاب در س ــن کت ــدالن آن روزگار . ای ــه صاحب ــید، جمخان جمش
1380 مجــوز چــاپ گرفــت کــه بــه دلیــل بازهــم عــدم تمکــن مالی 
ــه  ــه زودی توســط »انتشــارات کتابخان ــدوارم ب ــه امی چــاپ نشــد ک

ــه چــاپ برســانم. پیــرداد«  ب
ــن  ــا پژوهــش چندی ــر و مدیــت خویشــتن ( کــه ب 2- ) منطق الطی
ــار  ــن عط ــیخ فریدالدی ــی ش ــارف ربان ــر ع ــر منطق الطی ــاله ب س
نیشــابوری و تطبیــق بــا هنــر مدیریــت نویــن کــه امیــدوارم در آینده 

ــه پیــرداد« بــه چــاپ برســد. توســط »انتشــارات کتابخان
ــی را  ــه کتاب های ــال چ ــد تابه ح ــش ش ــت از ویرای صحب

ویرایــش کردیــد؟
16 کتــاب درزمینــه هــای هنــر مدیریــت ،طنز،پایان نامــه تحصیلــی 
ــاز اندیشــمند  ــم س ــه فیل ــی نام مقطــع کارشناســی ارشــد و زندگ
»عبــاس کیارســتمی » کــه در ســرای اهــل قلــم ثبــت و ضبط شــده 
ــارف  ــا )ع ــادم ایلی ــده ی ــدم زن ــری از فرزن ــاب دیگ ــه کت اســت.  س
بزرگــی در قامــت کــودک ( بنــام« ایلیــا پســر ایــران« داســتانهایی 
اســت کــه در 6 ســالگی تعریــف می کــردو مــن نوشــتماین کتــاب 
ــل بازهــم عــدم  ــه دلی ــت کــه ب در ســال 1380 مجــوز چــاپ گرف
تمکــن مالــی چــاپ نشــد کــه امیــدوارم بــه زودی توســط »انتشــارات 
ــرای  ــش آن ب ــه چــاپ برســانم.در حــال ویرای ــرداد« ب ــه پی کتابخان

چــاپ هســتم.
از همــکاری و ارتبــاط خودتــان بــا موسســات خیریــه مانند 

زنجیــره امیــد بگویید؟
 )بغــض مــی کنــد...( الهــی وام دار تــوام ،توفیــق احتــرام و خدمــت 
ــه عالــم موجــودات عنایــت فرمــا ، ایــن دعــا و ذکــر جلــی بنــده  ب
ــد   ــه مــن لطــف دارن ــه کــه ب کمتریــن اســت. انجمــن هــای خیری
ــم هرجــا  ــان مــی آی ــم: اگــر بکارت و مــن همیشــه عــرض مــی کن
خوانســتید از مــن بــی اعتبــار خــرج کنیــد. به  مــوازات گرچــه خودم 
ــفید  ــای س ــش ه ــت ک ــپید« دس ــتان س ــام »دس ــی دارم بن گروه
ــان زبالــه خشــک جمــع مــی  دســت مــی کنیــم در کوچــه و خیاب
ــن اســت ،دســتان  ــادر م ــران م ــن اســت:« ای ــا ای ــم . شــعار م کنی

ــاری کنیــد.« ســپید را ی
ــا  ــما ب ــی ش ــینمایی و تلویزیون ــای س ــتر فعالیت ه بیش
مضمــون : کــودک و نوجــوان دیــده شــده، راجــع بــه ایــن 

ــه برایمــان بگوییــد؟ نســیت عمیــق و کودکان
بــاور دارم شــریف تریــن منزلــت انســانی در ســاحت شــریف کــودک 
ــان  ــای ادی ــی در کتاب ه ــا تورق ــد و ب ــی کن ــروز م ــوان ب ــو ج و ن
ــران و  ــر ای ــه و هن ــزرگان اندیش ــار ب ــی و آث ــان اخالق ــمانی و ادی آس
جهــان هویداســت بــزرگ تریــن لطــف خدایــی بــه بنــده کمتریــن : 
حــال خــوش کودکــی اســت. باصطــالح خــودم : فیزیــک من 63 ســاله 
اســت و شــیمی مــن 7 ســاله اســت و مــن تــا آن جایــی کــه فرصــت 
داشــته باشــم و حــواس ظاهــر و باطنــم رخصــت بدهنــد : تــالش مــی 
کنــم تجربــه 63 ســالگی خــود را خــرج احــوال خــوش کودکیــم بکنم .
از کارگاه هــای آجیــل شــیرین ) ســاحت اخــالق در قصــه و 

حکایــت ( ویــژه کــودک و نوجــوان برایــم بگوییــد؟
قصــه و حکایــت بارقــه نورانــی اخــالق اســت و همچنــان کــه قبــآ 
عــرض کــردم  : بــا تورقــی در کتاب هــای ادیــان آســمانی و ادیــان 
ــان حضــور  ــران و جه ــر ای ــزرگان اندیشــه و هن ــار ب ــی و آث اخالق
ــوره از 114  ــال : 63  س ــت. مث ــت هویداس ــه و حکای ــی قص گرام
ســوره قــرآن حــاوی قصــه و حکایــت اســت و بدیهــی اســت کایــن 
رکاب شایســته و بایســته) قصــه و حکایــت ( ایــن اعتبــار و قابلیــت 
را داشــته اســت تــا نگیــن هــای جــاودان ) آیــات کریمــه در ســور 
قــرآن ( را  بــه تماشــای چشــمان بــا معرفــت اهــل فضیلــت بنشــاند 
ــر  ــابوری ) منطق الطی ــار نیش ــن عط ــیخ فریدالدی ــوم ش ــار منظ آث
ــر  ــرونامه( و اث ــه ، خس ــت نام ــرارنامه ، مصیب ــه ، اس ــی نام ، اله
جاودانــه منثــور حضــرت ایشــان ) تذکــره االولیــا ( منشــور منــور 
قصــه و حکایــت اســت، آثــار منظــوم شــیخ اجــل ســعدی شــیرازی 
ــا شــمع هــای قصــه  ) بوســتان و گلســتان ( چلچهــراغ معرفــت ب
ــوی  ــوی معن ــاک مثن ــار تابن ــت، آث ــه اس ــن یافت ــت آذی و حکای
ــاط قصــه و  ــوی (در رب ــن محمــد بلخــی ) مول ــا جــالل الدی موالن
حکایــت درس عشــق مــی دهــد و شــیدا مــی کنــد  و چنیــن در 
ــی  ــی م ــت  دلفریب ــه و حکای ــت قص ــش در قام ــه خوی ــه مافی فی
ــم  ــر بخواهی ــازد و اگ ــی س ــیراب م ــای تشــته را س ــد و جان ه کن
حضــور جانانــه قصــه و حکایــت را در متــون پارســی و آثــار بــزرگان 
اندیشــه و هنــر جهــان نقــل کنیــم  بیــش از 1000 نســخه کتــاب 
خواهــد شــد و امــا دریــغ و تاســف از اوقــات تلــف شــده جماعتــی 
ــه  ــرف چ ــش را ص ــی ( خوی ــای طالی ــز ) فرصت ه ــر عزی ــه عم ک
می کننــد!؟ بــازی فرزنــد 4 تــا 5 ســاله ایشــان و خــود و همسرشــان 
یــک گوشــی موبایــل اســت، بدیهــی اســت ، یکــی از مهــم تریــن 
کمبــود هــای جامعــه کنونــی ایــران ) عــدم تابــش آقتــاب تابنانــک 
معنویــت ( اســت  و ) قصــه و حکایــت (گرمــای جانانــه ای بر ســرما 
و بــرودت تــن بــی رمــق مــا مــی بخشــد اعتبــار و راوی تاریخــی 
ــزرگ  ــدر ب ــزرگ و پ ــادر ب ــوار : م ــان بزرگ ــت ایرانی ــه و حکای قص
هــم در خانــه ســالمندان بــا خاطــرات روز خــوش قصــه و حکایــت 
بــر دور کرســی و خــوردن آجیــل شــیرین در شــب یلــدا عمرشــان 
طــی مــی شــود حیــف و صــد حیــف بــا ایــن انگیــزه، کارگاه هــای 
ــژه  ــت ( وی ــه و حکای ــالق در قص ــاحت اخ ــیرین ) س ــل ش آجی
کــودک و نوجــوان را در محــل تولــدم ) گــرگان ( بــه مــدت 3 ســال 
)1394- 1391 ( برگــزار کــردم، به مــوازات طــرح جامــع ) آجیــل 
شــیرین( را ثبــت کــردم تــا بــا همــکاری حامیــان مالــی عالقه منــد 
بــه موضــوع آن را بــه صــورت وســیع و جامــع در ســاخت کتــاب و 

فیلــم بــه انجــام برســانیم.
جــا دارد در نــگارش کتیبــه شــریف و مانــدگار همــه دوران زندگــی 
مــن : بیندیــش ، بســاز و ببخــش از مهربانــوی دانشــور حــورا 
خاکدامــن و همســر فرهیختــه ایشــان جنــاب آقــای کاظمــی کــه 
در ســاحت شــریف فرهنــگ و هنــر جانانــه می کوشــند سپاســگزاری 

ــم. نمــوده و برایشــان ســالمتی و ســرافرازی آرزو  کن
ایــن کمتریــن احمدرضــا اســعدی )پیــرداد( خــاک پــای خردمنــدان 

ادب الهــی هســتم.
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در میــان دود و تیرآهــن و خانــه هــای بــی فــرم و ســلیقه پایتخــت هنــوز گوشــه ای وجــود دارد کــه 
شــبیه گوشــه هــای دســتگاه هــای موســیقی ایرانیســت،نایی دارد و نوایــی.در گوشــه ضلــع شــمالی 
خیابــان امــام خمینــی، خیابــان شــیخ هــادی خانــه ای قجــری هنــوز قلبش میتپــد گرچــه در هوای 
دودزده تهــران گاهــی بدجــور بــه نفــس نفــس میفتــد. خانــه ای قجــری بــا حــوض ســنگی آبــی 
و درختــان ســرو و اندرونــی و بیرونــی و پنجــره هــای چوبــی و ایــوان ســتون دار و  حیــاط ســنگ 
فــرش و باغچــه هایــی بــا بنفشــه هــای زنده.اینجــا خانــه احتســاب الملــک اســت خانــه پــدر حســن 
و محســن کــه امــروزه همــگان بــه نــام مــوزه مقــدم آن را میشناســند. در آیینــه آب مینگریــم و در 
اعوجــاج درخــت و ماهــی و آســمان نقبــی میزنیــم بــه صــد ســال پیــش و گوش جــان میســپاریم به 
صــدای خــش خــش قلــم کــه برکاغــذ میــدود و اولیــن نمایشــنامه مــدرن ایرانــی را برجا می گــذارد.

کمــی کــه دقیــق تــر میشــویم صــورت پســر جوانــی را در آیینــه آب میبینیــم کــه بــا نــگاه مــارا 
دنبــال میکند.مایــی کــه از آینــده آمــده ایــم تــا تمــام قــد در برابــراو بــه احتــرام بایســتیم .پــر شــر و 
شــور بــود و منتقــد نابســامانی های سیاســی و اجتماعــی ایــران امــا کمتــر از آن زندگــی کــرد کــه 
بتوانــد نمایشــنامه های خیلــی زیــادی بنویســد یــا برنامه هایــش را اجــرا کنــد. امــا محســن بــرادر 
کوچک تــر او بعــد از پایــان تحصیــالت خــود در رشــته های نقاشــی، تاریــخ هنــر و باستان شناســی در 
ســال 1315 بــه وطــن بازگشــت و بــه همــراه همســر فرانســوی خــود »ســلما« در خانه پــدری محل 
کنونــی مــوزه مقــدم ســاکن شدند.محســن مقــدم از نخســتین اســتادان آکادمیــک باستان شناســی 
ایــران بــود و در تاســیس دانشــکده  هنرهــای زیبــا و گروه باستان شناســی دانشــکده تهران مشــارکت 
بســیار فعــال و نقــش تعیین کننــده ای داشــت. از هــر زوایــه ای کــه بــه ایــن خانــه بنگریــم زیباســت. 
کاشــی های فیــروزه ای، حــوض قشــنگ وســط باغچــه و گلخانــه ای کــه در گوشــه ســاخته شــده، 
همــه چیــز زیبــا اســت، همــه چیــز روح دارد.محســن مقــدم بخشــی از خانــه را بــا الهــام از باغ هــای 
اســپانیا، ژاپــن و ... ســاخته اســت. خانــه مقــدم خانــه ای اســت بــرای آرامــش هم چــون خانه هــای 
دیگــری کــه نیــاکان مــا می ســاختند. می توانیــم ســاعت ها روی صندلی هــای آهنــی کنــار حــوض 
بنشــینیم و صــدای آب را بشــنویم. می توانیــم خودمــان را بســپاریم بــه دســت زمــان تــا مــا را ببــرد 
بــه ســال 51 کــه محســن مقــدم بــا هــدف بهره منــدی اســتادان، دانشــجویان و ســایر عالقه منــدان 
بــه تاریــخ و فرهنــگ و هنــر ایــران، خانــه پــدری و مجموعــه ی آثــار نفیــس خــود را وقــف دانشــگاه 
تهــران کــرد. او در ســال 66 درگذشــت و پــس از مــرگ همســرش »ســلما« در ســال 69 دانشــگاه 
تهــران بــه طــور مســتقیم تولیــت مــوزه مقــدم را برعهــده گرفــت. این مــوزه ســال 88 گشــایش پیدا 
کــرد و تــا بــه امــروز فعــال اســت. فضایــی کــه بــا مســاحتی برابــر بــا 2117 مترمربــع شــامل ســه 

حیــاط بیرونــی اندرونــی و ســرایداری اســت:
حیاط بیرونی: در ضلع جنوبی حیاط بیرونی واقع شده و متشکل از دو بخش است.

اتــاق پیشــخوان: بــه عنــوان اتــاق جانبــی ســالن پذیرایــی مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه  و در 
حــال حاضــر بــه معرفــی اســتاد مقــدم در قالــب عکــس، لــوازم شــخصی و در بخشــی دیگــر بــه 
نمایــش آثــار تزئینــی چوبــی، وســایل آشــپزخانه و صنــدوق خانه هــای قدیمــی پرداختــه شــده 

اســت.
اتــاق پذیرایــی )ســالن گاهنــگاری(: ایــن ســالن محــل کار، فعالیت هــای علمــی و پذیرایــی از 
مهمانــان بــوده کــه آثــار و اشــیاء ســفالینه ها، ابزارهــای ســنگی، مفرغینه هــا، شیشــه ها، مهرهــا و 

اثــر مهرهــا و اشــیاء فلــزی بــه نمایش گذاشــته شــده اســت.
حوضخانــه: در دوره مظفــری)1324-1313 هــ . ق( همزمــان بــا احــداث خانــه توســط احتســاب 
الملــک مقــدم بنــا شــده تزئینــات دیوارهــای حوضخانــه توســط اســتاد محســن مقــدم از کاشــی 
ــ .ق اســت کــه ســیر و  و قطعــات ظــروف ســفالین متعلــق بــه ســده های چهــارم تــا ســیزدهم ه

ــه نمایــش می گــذارد. تحــول صنعــت ســفال و کاشــی ایــران را ب
ــ .ش ســاخته شــده اســت. در  ــوده اســت کــه در ســال 1337 ه کارگاه: آتلیــه محســن مقــدم ب
ــا  ــه منظــور نگهــداری از کتاب هــای دکتــر مقــدم و دیگــر کتاب هــای مرتبــط ب حــال حاضــر ب
ــه  ــل ب ــل تبدی ــن مح ــردم، ای ــوم م ــگران و عم ــتفاده پژوهش ــت اس ــر جه ــی و هن باستان شناس

کتابخانــه شــده اســت.
ــی از  ــمی یک ــر ابوالقاس ــک دکت ــا کم ــ .ش ب ــال 1345 ه ــرج(: در س ــی )ب ــاختمان ارباب س
شــاگردان محســن مقــدم  در دانشــکده هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران بــه شــکل قلعه هــای قرون 
وســطی اروپــا ســاخته شــده  کــه بخش هــای مختلفــی چــون اتــاق کدخــدا، حمــام کوچــک و 
خانگــی بــا کاشــی های قاجــاری بــا مضمــون اســتحمام، اتــاق صــدف، اتــاق تدخیــن و زیرزمیــن 

ــرد. ــر می گی ــات ســفال را در ب ــا تزیین ب
ایــوان قاجــار: بــا اســتفاده از کاشــی های دوران زندیــه و قاجــار مزیــن شــده اســت. در وســط 
حوضچــه مرمــری کوچکــی متعلــق بــه حمــام فتحعلــی شــاه کار گذاشــته شــده اســت کــه آب 
ــه داخــل اســتخر می ریــزد. ایــن اســتخراز  از آن فــوران کــرده و از طریــق یــک جــوی باریــک ب
روی اســتخر و آب نماهــای بــاغ الحمــراء )باغــی از دوران صــدر اســالم اســپانیا( الگــو بــرداری و بــا 

اســتفاده از حــوض یــاد شــده و تعــدادی فــواره قدیمــی اجــرا گردیــد.
گلخانــه: در انتهــای غربــی ضلــع شــمالی خانــه گلخانــه ای مزیــن بــه کاشــی های لعابــدار قدیمی 

و ازاره هــای ســنگی حجــاری شــده زیبــا بــا مضمــون گل و گیــاه ایجاد شــده اســت.
دیــوار تجــدد:دو حیــاط اندرونــی و بیرونــی بــا دیــواری مرکــب از چنــد عــدد ســتون مارپیچــی و 
ــا تزیینــات کاشــی و پایــه ســتون های حجــاری شــده،  ــر روی ایــن ســتون ها ب تعــدادی طــاق ب
ایــن پایــه ســتون ها در هنــگام تخریــب کاخ خواهــر ناصرالدیــن شــاه بــه ایــن محــل انتقــال داده 

شــده  کــه توســط مهنــدس هوشــنگ ســیحون طراحــی و اجــرا شــده اســت.
ــی طراحــی و  ــام از باغ هــای ژاپن ــا اله ــی باغچــه و حوضــی ب ــاط بیرون ــی: در حی ــوض ژاپن ح

اجــرا شــده.
ــه عنــوان حمــام و انبــاری اســتفاده می گردیــد. در  ــه ب زیرزمیــن : در دوران اولیــه احــداث خان

حــال حاضــر بــه عنــوان گنجینــه آثــار تاریخــی مــوزه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
ایــوان: بــا نمــای بیرونــی بــه شــکل دو ســنتوری بــا گچبــری ایرانــی و بــر روی چهــار ســتون بــا 
گچبــری بــا دو رشــته پلــکان مارپیــچ از حیــاط قابــل دسترســی اســت .تزیینــات بــا اســتفاده از 
ــه و قاجــار و کاشــی های معــرق و  ــه کاری زندی ــگ( صفــوی، آین ــد رن کاشــی های کوباچــه )چن

خشــتی قاجــار و پهلــوی اول صــورت گرفتــه اســت.
اتــاق قاجــار : بــا آثــار ارزنــده ای از دوران زندیــه و قاجاریــه چــون: طاقچــه گچبــری زندیــه از 
اصفهــان، شــومینه ای از قصــر فیــروزه کاخ »فیــروزه خانــم« ســوگلی ناصرالدیــن شــاه ـ و غیــره 

تزئیــن شــده اســت .
اتــاق نشــیمن: محــل اصلــی زندگــی دکتــر محســن مقــدم و همسرشــان بــوده اســت. تعــدادی 
قلمــدان، جعبــه و گنجفه هــای )کارت هــای بــازی( پاپیــه ماشــه و نیــز نقاشــی هایی کــه توســط 

دکتــر مقــدم کشــیده شــده بــه نمایــش درآمــده اســت.
ــا کاشــی ها و  ــف ب ــه در مراحــل مختل ــوار محوطــه اســت  ک ــک دی ــرقی: شــامل ی ــع ش ضل
ــه زیبایــی، طاقنمایــی طراحــی و اجــراء  ظــروف قاجــاری آراســته و در وســط ایــن دیــوار نیــز ب

شــده اســت.
ــا محوریــت حــوض در وســط و  ــا الهــام از طــرح فرش هــای دوران صفــوی و قاجــار ب ــاط: ب حی

ــی طراحــی شــده اســت. باغچه هــای پیرامون
ســرایداری: در قســمت جنــوب شــرقی در ابتــدا بــه عنــوان مطبخ و محل ســکونت مســتخدمین 

ــا اندکــی تغییــر  و ســرایداران اســتفاده می شــده کــه بــه علــت فرســودگی بیــش از حــد ب
مرمــت و بازســازی، بــه عنــوان بخــش اداری مــوزه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
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نسرین ظهیری

روایـت خانـه هـای مشـاهیر ایران به مناسـبت 15 آبان ماه سـالروز تولد اسـتاد علی تجویدی 
سـری بـه خانـه او مـی زنیـم. گیج شـده ام.خانـم صاحب خانه دسـت هایـش را بـاال می برد 
و روی دیـوار یـک جاهایـی را نشـان مـی دهـد: »ایـن جـا را نـگاه کـن . ایـن جا سـرتا سـر 
قفسـه کتـاب هـای اسـتاد تجویـدی بـود که شـوکت خانم بعـد از خرید خانه قفسـه هـا را با 

خودشـان بردند.«
»کجـا؟« .« آهـان ... آن جـا تـوی حیـاط را ببیـن . کنار این ایوان سـرتا سـر گلخانـه ای بود 
کـه ایـن طـور که همسرشـان مـی گفتند اسـتاد نصـف عمرشـان را در میـان این گلـدان ها 
مـی گذراندنـد . خانـم نمـی دانیـد چقـدر اینجـا گلـدان بود. سرتاسـر حیـاط را هـم پیچک 
پوشـانده بودنـد. ایـن قـدر کـه نمی شـد بـه راحتی رفـت توی حیـاط. خانـه را کـه خریدیم 
مجبـور شـدیم پیچـک هـا را کوتـاه کنیم.« ایسـتاده ام وسـط خانه اسـتاد علـی تجویدی در 
خیابـان شـیراز ،کوچـه حافظیـه ،روی یکـی از گل هـای قالـی خانـم صاحبخانـه . گوشـم پر 
شـده اسـت از زمزمه های گزارش دوسـتی در سـال های نه چندان دور . در چهارشـنبه ای 
کـه تاریخـش نوشـته شـده اسـت :1382/8/12 . همسـرش مـی گفـت که سـاعت ها اسـتاد 
در ایـن اتـاق تمریـن مـی کـرد . روی هرکـدام از گل هـای قالـی وسـط اتـاق مـی ایسـتاد و 
هـر قطعـه را پنـج بـار مـی زد،بعـد روی گل بعـدی مـی ایسـتاد . ایـن کار همیشـه اش بود. 
گاهـی از صبـح زود تـا سـاعت 2:30بعدازظهـر مشـغول تمرین یک یـا دو قطعه بـود. آن قدر 
مـی زد تـا باالخـره کار همان چیزی می شـد کـه می خواست.«سـکوت در خانـه ای که همه 
پرده هایـش کشـیده بـه تیـک تـاک میدان داده اسـت . کارزار یک طرفه شـده اسـت. در اتاق 
شـخصی اسـتاد بـا هـل کـم رمقی گشـوده مـی شـود، اتاقی دلتنـگ سـازی خوش نـوا. اتاق 
مملـو از ثانیـه ،یـک اتـاق خـواب شـیک بـرای بچه هاسـت ،نه سـازی به دیـوار آویـزان و نه 
قابـی قدیمـی . صداهـا در ایـن خانه الل شـده اند: »هر گوشـه را کـه نگاه می کردیـم ،به یاد 
یکـی از اسـتادان موسـیقی مـی افتادیم. سـه تار اسـتاد احمـد عبـادی ،تنبک اسـتاد تهرانی 
،عکـس مصـدق روی کتابخانـه ،عکـس های خـان تجویـدی ،پدر اسـتاد که از خوشنویسـان 
برجسـته قاجـار اسـت . قـاب عکس هایـی که روی هـم چیده و با پارچه ای سـفید پوشـانده 
شـده انـد کـه از معرض آسـیب بـه دور باشـند. » خانـم صاحبخانـه توضیح می دهـد:« روی 
ایـن دیـوار دری بـود کـه شیشـه های رنگی داشـت. از آن شیشـه هـای خوش رنـگ و لعاب 
کـه قدیمـی هـا در معمـاری سـاختمان کار می کردنـد. چون فضا تنـگ بود ایـن دو دیوار را 
خـراب کردیـم ،امـا بـه  فضای کلـی خانه دسـت نزدیم.«هیچ ماشـینی در محوطـه پارکینگ 
پـارک نشـده اسـت . خاطـره بـی .ام.و قدیمـی تنهـا روی کفپـوش هـا جـا مانـده اسـت. در 
کـه بـاز شـد ،وارد پارکینگـی کوچـک شـدیم کـه خـودروی بـی.ام.و قدیمـی در آن پـارک 
شـده. ایـن اتومبیـل اسـتاد اسـت که سـال هـا همین جـا پـارک شـده ،درسـت از زمانی که 
بیمـاری سـراغش آمـده. صاحبخانـه کنونـی خانـه را بـه قیمت نهصـد میلیون تومـان خریده 
و می خواسـته کل خانـه را بکوبـد کـه شـرایط مهیا نشـده اسـت . با ایـن حال خانـم صابخانه 
می گویـد:« در ایـن خانـه احسـاس خاصـی دارم . گاهـی در سـکوت مـی توانـم صـدای سـاز 
اسـتاد را از در و دیـوار بشـنوم . انـگار چیـزی عجیب خـارج از درک مـن روی در و دیوار این 
خانـه جریـان دارد. امـا تـا چند مـاه دیگر این خانه را مـی کوبیم و از آن چیـزی باقی نخواهد 
مانـد.« درخـت کـم بـر و بـاری روبـروی در پارکینـگ نشسـته و پاییـز را روی شـاخه هایش 
شـانه مـی کنـد. برگ.بـه بـرگ. از قدیـم گفتـه اند کـه خانـه ای که فروختـی ،دیگـر خود را 
صاحـب آن نـدان. بـا ایـن حـال نمـی شـود از روح اسـتحاله شـده در خانه گذشـت. خانه ای 
کـه در سـال 83 آبسـتن اتفاقـات قشـنگی بـود: وارد خانه شـدیم . خانه بوی سـال های دهه 
چهـل و پنجـاه را مـی داد. صندلـی هـا ،قـاب عکـس هـا، و وسـایل خانـه قدیمـی تـر بودند. 
احتمـاالً همـان سـال های جوانی صاحبشـان خریده شـده بودند. اسـتاد با لباس سـپید روی 

صندلـی نشسـته و بـا صبـر و حوصلـه کالفگی ناشـی از بیمـاری را تحمل مـی کرد...
از چـراغ و آیینـه و سـاعت در خانـه خبـری نسـیت. همـان هایـی کـه اسـتاد خیلی دوسـت 
داشـت. نمـی توانـم زیرزمیـن خانـه را ببینـم . علـی تجویـدی سـال هـای دراز صبـح زود از 
خـواب بلنـد مـی شـد و بـا چـراغ نفتـی بـه زیرزمیـن خانـه اش مـی رفـت تـا بـدون ایجـاد 
زحمـت بـرای بچـه هـا و بیدار کردن آنها سـاز بنـوازد. حاال همه چیـز در هاله ای از سـکوت 
و فراموشـی فـرو رفتـه اسـت. اول میـدان شـهدا زندگـی مـی کـرد تـه یـک کوچـه خلـوت 
،تاریـک و آرام. در یـک خانـه دوسـت ئاشـتنی بیـن کارخانه برق و کارخانه مسلسـل سـازی 
. بـا شـلوغ شـدن اطـراف میدان شـهدای فعلـی ،حوالی یکـی از ده هـای قدیم تهـران جایی 
شـبیه تـه شـهر چنـد خانه سـاخته شـد که به مـردم امـکان زندگی مـی داد. علـی تجویدی 
آرامـش می خواسـت. او بـه جایـی حوالـی میـدان شـیراز فعلـی نقـل مـکان کـرد. حـاال از 
آرامشـی کـه او می خواسـت در اطـراف خانه ای که دیگر صاحبش هم نیسـت،خبری نیسـت. 
سـاختمان های بلنـد چنـد طبقـه خانـه را احاطه کـرده انـد و از گلخانه ای که گلـدان هایش 

را برده انـد هـم جـز خاطـره ای چیـزی باقـی نمانده اسـت. در حیاطـی با درختچـه های گل 
یـخ و خرمالـو. در کوچـه بلبـل ها شـده اند دیلماج. صـدای ترافیک تهـران را بـه آواز ترجمه 
مـی کننـد و خانمـی کـه هنگام پیـدا کردن آدرس از پشـت آیفون بـا لهجه غلیـظ گفته بود: 
»I dint know farsi« آمـده کنـار در و نـگاه مـی کند که از پشـت نرده های کنـار در پارکینگ 
قهـوه ای رنـگ کـدام خاطـره را زنده می کنـم. در کوچـه حافظیه دیگر کسـی علی تجویدی 

را نمـی شناسـد. شـوکت ،همسـر تجویـدی از خانه مـی گوید.
شوکت خانم نمی خواهد هیچ کسی را ببیند

نگهبـان مجتمعـی کـه شـوکت تجویـدی در آن زندگی می کند،می گوید:«شـما نمـی توانید 
برویـد بـاال. خانـم گفتـه انـد :جـز نـوه و دخترم هیـچ کـس را راه نده،بگـو خانه نیسـت رفته 
اسـت بیـرون.« ایـن حـرف های زنی اسـت که بعـد از مرگ اسـتاد از همه می گریـزد و دلش 
نمـی خواهـد کسـی تنهایـی اش را بـه هم بزنـد. زنی کـه حاال دیگـر صاحب خانـه تخویدی 
هـم نیسـت. خانـه ای که سـال هـا با اسـتاد در آن زندگـی می کـرد و هنگام بیماری اسـتاد 
در را بـه روی همـه مـی گشـود و به خبرنـگاران می گفـت:« در خانه ما هـر روز به روی همه 
بـاز اسـت. گاهـی کسـانی به دیـدار تجویدی مـی آیند کـه اصاًل نمـی شناسمشـان . هرکس 
خواسـت اسـتاد را ببینـد قدمش سرچشـم باز هم تشـریف بیـاورد.« اما بانوی تنهـا حاال ورود 
را بـرای غریبـه هـا و بـه خصوص خبرنگارهـا قدغن کرده اسـت. از خوش شانسـی زری خانم 
،دختـر اسـتاد سـر مـی رسـد امـا با وجـود اصرار دختـر اسـتاد باز هم شـوکت خانـم رضایت 
نمـی دهنـد. زری خانـم مـی گویـد: »مادرم بـه همه چیـز و همه کـس بدبین اسـت ،انگار از 

آدم هـای غریبه می ترسـد.« 
چرا خانه را فروختید؟

خانـه بـرای مـادرم هـم بـزرگ بـود و هم خیلـی قدیمـی و خرابه . می گفـت در و دیـوار این 
خونـخ روحـم را مـی خـورد. خانـه را فروخـت تا در یـک مجتمع بـا آرامـش زندگی کند. 

با میراث فرهنگی و شهرداری صحبت نکردید؟
بایـد کسـی مـی افتـاد دنبـال ایـن کارهـا و کار بـه خواهـش و تمنـا مـی رسـید کـه مـن 
شـخصاً ایـن کاره نبـودم. بعـد هـم آنه ها خودشـان باید سـراغ بگیرنـد و حواسشـان به خانه 

هنرمنـدان و بـزرگان کشـور باشـد نـه ما.
از بچگی هایتان بگویید با پدر کجا می رفتید برای تهران گردی؟

بچـه کـه بـودم ایـن جـا ها گنـدم زار بـود . از خانه که مـی آمدیم بیـرون می زدیـم به گندم 
زار . پـدرم چنـدان اهـل بیـرون رفتـن  از خانه نبود. فقـط ویالیی در دماوند بود که تابسـتان 

هـا که هـوا گرم بـود می رفتیـم آنجا. 
االن هیچ کس به دیدن مادرتان نمی آید؟

چـرا خانـم سـیمین، و گروهـش و بعضـی از گـروه هـای موسـیقی بانـوان مـی آینـد پیـش 
ایشـان تمریـن مـی کننـد. وسـایل پـدر را هـم نگـه داشـته ایم تـا اگر مکانـی به وجـود آمد 
بـرای ایشـان مـوزه ای روبـراه کنیـم که انـگار به این زودی ها این مسـئله میسـر نمی شـود. 

خانه استاد تجویدی اکنون تخریب شده است.

نام کتاب : واپسین وارث تخت و تاج قاجار
نویسنده : امیرسعید الهی
تعداد صفحات: 200 صفحه

اندازه کتاب: رقعی 
ناشر: ثالث

معرفی کتاب
  کتــاب واپســین وارث تخــت و تــاج قاجــار .از مجموعــه »طــرح تاریــخ شــفاهی ایــران« در مرکز 
مطالعــات خاورمیانــه دانشــگاه هــاروارد، متــن گفتگــوی »حبیــب الجــوردی« بــا »حمیــد میرزا 
قاجــار« اســت. ایــن گفتگــو در ســال 1360 خورشــیدی در لنــدن انجــام شــده و اکنون ســال ها 

پــس از درگذشــت »حمیــد میــرزا«، بــه زبــان فارســی ترجمه و منتشــر شــده اســت. 
برگی از کتاب...

حمیــد قاجــار، پســر محمــد حســن میــرزا و محتــرم الســلطنه رزاقــی، از همــان دوران 
کودکــی چــاره ای جــز انگلوفیــل شــدن نداشــت. 

او در ســال 1918 بــه دنیــا آمــد و پــس از ســه یــا چهــار ســال اقامــت در تهــران، ایــران 
را تــرک کــرد. مدتــی پیــش جــدش، محمــد علــی شــاه قاجــار مخلــوع، در اســتانبول 
ــس زندگــی  ــرزا در ســن ریمــو و پاری ــدرش، محمــد حســن می ــد و ســپس همراه پ مان
ــه انگلســتان شــد و  ــل روان ــرای تحصی ــدرش، ب ــه اصــرار پ کــرد. وی در ســال 1925 ب
ــا زبــان مــادری اش، ترکــی آذری، بیگانــه  شــد. فارســی هــم اصــال نمی دانســت و نــام  ب

مســتعار دیویــد درومانــد را بــرای خــودش برگزیــد.  
در ســال 1957، حمیــد قاجــار بــه ایــران برگشــت و چهــارده ســال شــغل های گوناگونــی 
ــرای  ــا خلقیــات ایرانیــان ب را در کنسرســیوم نفــت بــه عهــده گرفــت. در ایــن مــدت، ب
اولیــن بــار آشــنا شــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت که ایــران، اثــر خوبــی در روحیــه 
انگلیســی وی نداشــت. آنچــه چهــره ایرانیــان را در چشــم درومانــد ســیاه کــرد، فســاد 
ــه وی آن را  ــری ک ــر آدم بی خب ــوش ه ــم و گ ــده چش ــر و بازکنن ــاد همه گی ــود، فس ب
ــاز و  ــط ب ــد در محی ــرد. چــون درومان ــت مشــاهده ک ــه ســطوح  کنسرســیوم نف در کلی
بی تعــارف نیــروی دریایــی بریتانیــا- بــه قــول خودش-پــرورش یافتــه بــود، بــه رک گویــی 
ــارات پوســت کنده  ــا عب ــد خــود ب ــد تن ــار آرا و عقای ــن وی از اظه ــود. بنابرای ــل ب متمای
ــز  ــت نی ــخص اول مملک ــی ش ــاره آلودگ ــی درب ــی گاه ــه حت ــرد. چنان ک ــز نمی ک پرهی
بی پــروا حــرف هایــی مــی زد. ازایــن رو اســت کــه در»اداره اطالعــات شــهربانی«بازجویی 
ــاید  ــی می دانست.ش ــات ایران ــارز مقام ــات ب ــاکاری را از صف ــر و ری ــد تزوی ــد.  درومان ش
ــران را  ــرای خواننــده موجــب تعجــب باشــد کــه دروماند-قاجــار محیــط کار فاســد ای ب
بــه مــدت چهــارده ســال تحمــل کــرده و در تمــام ایــن مــدت زبــان فارســی را هــم یــاد 

نگرفتــه اســت.

آدم های 
خوشبخت کتاب 
می خوانند و قهوه 

می خورند

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 46 - نیمه دوم آبان 1396 

ترقی اقتصادی در 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گردد، جهت 
اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید.

آزار جنســیتی  زنــان بســته بــه نــوع محیــط و جایــگاه شــغلي 
ــگاه کالن، آزار  ــاوت اســت. در ن ــن تحصیالتشــان متف و همچنی
زنــان در محیــط کار، جزئــي از خشــونت تلقــي مــي شــود. ایــن 
خشــونت هــا مــی توانــد  فیزیکــي، روانــي، جنســي و مالي باشــد  

کــه اکثــر ایــن  آزارهــا روانــي و جنســي اســت.
مشــکلي کــه در ایــن میــان وجــود دارد، پنهــان بــودن همیــن 
ــي  ــاي جنس ــونت ه ــودن خش ــو ب ــي و تاب ــونت هاي روان خش
اســت کــه باعــث مــي شــود، کمتــر بــه ایــن مســائل پرداختــه 
ــده  ــي کار )1998( آم ــن الملل ــازمان بی ــزارش س ــود. در گ ش
ــوان  ــه عن ــد ب ــي توان اســت  : آزار جنســیتی  در محــل کار م
ــل  ــور تحمی ــه منظ ــدرت ب ــا ق ــغلي ی ــدار ش ــتفاده از اقت اس
ــا  ــتر ت ــه بیش ــود ک ــف ش ــیتی  تعری ــاي جنس ــته ه خواس
ــن  ــدن ای ــال، فهمان ــراي مث ــت؛ ب ــر اس ــه ت ــدودي زیرکان ح
مطلــب اســت کــه پذیرفتــن خواهــش هــاي جنســي، پــاداش 
هــاي دیگــري بــه همــراه خواهــد آورد یــا چنانچــه ایــن گونــه 
خواهــش هــا بــرآورده نشــود، نوعــي مجــازات ماننــد جلوگیــري 
ــی  آزارهــاي  ــال خواهــد داشــت.« بطــور کل ــه دنب ــع ب از ترفی

ــود:  ــال می ش ــف اعم ــای مختل ــه روش ه ــي ب جنس
1. آزارهــاي کالمي)داســتان هــا، شــوخي هــا و طنزهاي جنســي 
پرســیدن ســؤاالتي در مــورد زندگــي شــخصي یا جنســي فــرد و 

یــا پیشــنهاد بــراي ادامــه ارتبــاط در خــارج از فضــاي کار(، 
2. آزارهــاي غیرکالمي)نــگاه هــاي هیــز و شــهوت آلــود، چشــم 

چرانــي و چشــمک زدن(، 
ــدن و دســت  ــردن نامناســب ب ــاي فیزیکي)لمــس ک 3. آزاره
ــن کار، برخــورد جنســي  ــه زن در حی ــاد ب ــک شــدن زی نزدی
بــا زور( . بــر اســاس  بیانیــه تارنمــاي کتابخانــه حقــوق بشــر 
دانشــگاه میِنســوتا ،هــر رفتــاري کــه ماهیــت جنســي داشــته 
باشــد و یــک کارمنــد را ناراحــت کنــد، بالقــوه مي توانــد یــک 
ــایند  ــار ناخوش ــا رفت ــدام ی ــه اق ــد . هرگون ــي باش آزار جنس
جنســي در محیــط کار کــه باعــث ایجــاد محیــط تهدیدآمیــز 
آزار  مصادیــق  از  مي شــود  اهانت آمیــز  یــا  خصومت آمیــز 
جنســي اســت.موثرترین ســالح علیــه آزار جنســي، پیشــگیري 
ــار مســئولیت پیشــگیري آن  بــر دوش کارفرمــا  اســت، کــه ب
ــد  ــه خــود ناپدی ــت اســت. آزار جنســي خــود ب ــا دول و نهایت
ــه  ــکل ب ــن مش ــه ای ــیدگي ب ــدم رس ــع، ع ــود. در واق نمي ش
ــان  ــرور زم ــه م ــرده و ب ــدید ک ــتر آزار را تش ــال بیش احتم

ــردد.  ــوارتر مي گ ــي از آن دش رهای
ــر متوجــه شــدید  ــده اســت :»اگ ــه آم ــن  بیانی ــن در ای همچنی
ــه از او  ــرار گرفت ــي ق ــورد آزار جنس ــان م ــل کارت ــي در مح کس
حمایــت کنیــد. او را تشــویق کنیــد تــا دربــاره آن صحبــت کنــد 
و بــراي توقــف آزار بالفاصلــه وارد عمــل شــود.«   آزار جنســیتي 
ــه اشــکال بســیاري  در فرهنــگ ســازمانی و محیــط هــای کار ب
ــه  ــا  سرپرســت ب ــه همــکار ی ــی ک ــالً هنگام ــد. مث ــروز مي کن ب
ــا  ــظ ی ــراي حف ــه ب ــد ک ــد مي فهمان ــه کارمن ــي ب ــور تلویح ط
ــر  از حــوزه  ــی فرات ــا او ارتباطات ــد ب ــت شــغلی بای ــا  موقعی ارتق
کاری  داشــته باشــد. شــایع و عــرف شــدن آزارهــای  جنســیتی  
ــدان  ــه کارمن ــدن روحی ــراب  ش ــه  خ ــر ب ــط کار  منج در محی
ــاي  ــه به ــردد ک ــی گ ــي م ــاوي حقوق ــن و دع ــره وري پایی به
ســنگین آن را  ســازمان خواهــد پرداخــت. از جملــه واکنــش های 
بازدارنــده در فرهنــگ ســازمانی کار آگاهــی از اشــکال ظریــف آزار 
جنســیتی ،ممانعــت از  رفتارهــاي جنســیتی منفــي ،توجــه بــه 
ــگاری  ــه ان ــا دیگــران ، ســادگي ن ــا معاشــرت ب ــل ی شــیوه تعام
وشــوخی تلقــی نکــردن  رفتــار هــای آزاردهنــده ،تشــویق نکردن 
فــرد آزاردهنــده بــا  خندیــدن بــه جوک هــا یــا تحریــک متقابــل 
او بــرای ادامــه آزار ،حمایــت از فــردی کــه مــورد آزار جنســي قرار 
گرفتــه و  تشــویق بــرای بــرای  صحبــت کــردن دربــاره آن  اســت. 
بــه نظــر مــي رســد هــر چــه ســطح تخصــص و جایــگاه شــغلي 

زنــان در مشــاغل مختلــف پاییــن تــر باشــد و حمایــت کمتــري از 
طــرف خانــواده داشــته باشــند ، بیشــتر در معــرض آزار و اذیت در 
محیــط کاري قــرار مــي گیرنــد.  زنــان کارگــر از ایــن لحــاظ کــه 
معمــوالً داراي کمتریــن میــزان تحصیــالت، بیشــترین نیــاز مالــي 
ــن تخصــص شــغلي  ــد و کمتری ــي دهن ــه انجــام م ــه کاري ک ب
هســتند، بیــش از دیگــر مشــاغل در خطــر آزارهــاي جنســي قرار 
مــي گیرنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، در ایــران تا کنــون به 
صــورت جــدي بــه ایــن مســئله پرداختــه نشــده و در مــورد نــوع 
ــن آزارهــا  ــي کــه ای ــوع محیط های و میــزان آزارهــاي جنســي، ن
ــه آن اطالعــات  ــان نســبت ب در آنهــا رخ مــي دهــد، واکنــش زن

زیــادي در دســترس نیســت. 
ــه آنهــا از طریــق واگــذاري کارهــاي  ــان و توهیــن ب تحقیــر زن
ــر در  ــاي کمت ــوق و مزای ــت حق ــت ،پرداخ ــیه ای  و پس حاش
ــیتی و  ــونت جنس ــارز خش ــق  ب ــردان از مصادی ــا م ــه ب مقایس
ــا   ــه ب ــد ک ــی باش ــط کار م ــان  در محی ــا زن ــر ب ــگ نابراب جن
هــدف نگــه  داشــتن زنــان در رده هــای پاییــن شــغلی و 
ــه صــورت هــاي گوناگــون  داشــتن درآمــد پاییــن اقتصــادي ب
جلــوه مي کنــد. در آمریــکا، کانــادا و برخــي از کشــورهاي عضــو 
اتحادیــه اروپــا، کارفرمایــان مســئولند تــا بــراي کارمنــدان یــک 
محیــط کاري عــاري از تبعیــض و آزار فراهــم آورنــد. بنابرایــن 
قانــون کارفرمایــان را موظــف مي ســازد تــا آزار در محیــط 
کاري را پیشــگیري کــرده و بــا آن برخــورد کننــد. اگــر کارفرمــا 
اقدامــات الزم بــراي پیشــگیري و برخورد بــا آزار را انجــام ندهد، 
او مي توانــد بــه جهــت آزاري کــه رخ مي دهــد مقصــر شــناخته 
ــدون  ــد.  ب ــر باش ــن آزار بي خب ــود ای ــر از وج ــي اگ ــود، حت ش
ــف  ــه وظای ــان از جمل ــتغال زن ــراي اش ــت ب ــاد امنی شــک ایج
اصلــي و مهــم مســئولین و قانــون گــذاران کشــور  اســت . آشــنا 
کــردن زنــان شــاغل  بــا حقــوق  شــهروندی خــود در رابطــه بــا 
آزارهــاي جنســیتی  و مشــارکت برابــر و امــن آنهــا در عرصــه 
هــای مختلــف از جملــه ضرورت هایــی اســت  کــه احتیــاج بــه 
فرهنــگ ســازي از طریــق رســانه هــاي جمعــي ماننــد صــدا و 
ــیما  در  ــدا و س ــش ص ــالها پی ــه س ــی ک ــیما دارد .    اقدام س
زمــان جنــگ تحمیلــی  بــرای نشــان دادن حضــور برابــر زنــان 
ــر کشــید  ــه تصوی ــاع از ســرزمین کشــورمان ب ــردان در دف و م
،مــی توانــد ایــن روزهــا بــا توجــه  بــه ضــرورت هــای اجتماعــی  
روز مــورد توجــه و تبلیــغ  قــرار گیرد.بــدون  فرهنــگ ســازي، 
بازنگــري و اصــالح قوانیــن کار بــراي زنــان بــه مــوازات  قوانیــن 
ــای  ــای آزار ه ــن رد پ ــن رفت ــوان  شــاهد از بی ــي نمــی ت مدن
جنســیتی زنــان  در محیــط هــای کاری بــود و تــا رســیدن بــه 

ایــن مهــم راهــی دراز در پیــش اســت.

کافه کتاب 

جدالی نابرابر در فرهنگ سازمانی کار

کافه داستان

مـردم دزد را وقتـی داشـت قالپـاق دومـی را از چـرخ باز مـی کرد گرفتنـد . قالپاق اولـی را زیر 
بغلـش قایـم کـرده بـود و داشـت بـا پیچ گوشـتی کنـد و کو مـی کرد کـه قالپاق دومـی را هم 
بکنـد که توسـری شـکننده تلخـی رو زمین پرتابش کـرد و بعد یک لگد خورد تـو پهلویش که 
فـوری تـو دلـش پیچ افتاد و پیش چشـمانش سـیاه شـد و چندتـا اوق خشـکه زد و تو خودش 
شاشـید.مردم دورش جمـع شـدند . قالپـاق از زیـر بغلش افتـاد رو زمین و دور برداشـت و رفت 
آنطـرف تـر رو زمیـن خوابیـد .یکـی زیر بغلـش رو گرفـت و بلندش کـرد. هنوز دسـتهایش تو 
دلـش بـود. نتوانسـت راسـت بایسـتد . یک تو سـری سـنگین و چندتا کشـیده دوبـاره او را رو 
زمیـن پـرت کـرد. چهـره اش بـا درد گریه آلـودی باز و بسـته می شـد. چهـره اش زور می زد. 
سـیزده سـال داشـت و پاهـاش پتـی بـود. یک کادیـالک لپر سـیاه بـراق مثل یک خرچسـونه 
میـان جمعیـت خوابـش برده بـود و ککش هم نگزیده بود کـه قالپاقش را کنده بودند وپسـرک 
مثـل مگس امشـی خـورده میان دایره ای که دیـواری از پاهای مفلوک ناخوش دورش کشـیده 
بودنـد تـو خـودش پیـچ و تـاب مـی خـورد و حـرف هـای سـیاه سـنگین تلخـی تـو گوشـش 

می خـورد کـه نمی گذاشـت دردش تمام بشـود:
- » دزدی اونم تو روز روشن؟« 

- »اصال بگو کی پای تو رو تو این کوچه واز کرد؟«
- » تو این کوچه کسی دله دزدی یاد نداشت.«

- »حاال ماشین مال کیه؟«
- » ماشین؟نمی شناسی؟مال حاج احمد آقا رئیس صنف قصابیه.«

- »حاال آزانو صدا کنیم.«
- »آژان که نیس. خودمون ببریمش کلونتری.«

- »وختی انداختنش تو زندون و اونجا پوسید دیگه هوس دزدی نمی کنه.«
دزد زبانـش تـو دهنـش خشـکیده بـود. حـس مـی کـرد کـه بـار سـنگینی روش افتـاده بـود 
و نمی توانسـت از زیـر آن تـکان بخـورد. بـاز یکـی شـانه اش را چسـبید و بلنـدش کـرد و تـو 

صورتـش تـف انداخـت و تـو روش نعـره کشـید:
- »بگو کی پای تو رو تو این کوچه واز کرد؟«

مـردک لندهـور چشـم دریـده و یقـه چـاک بود و تـه ریش زبـری رو پوسـت صورتـش داغمه 
بسـته بـود. پسـرک مـی خواسـت راسـت بایسـتد امـا پاهـاش رو زمیـن بنـد نمی شـد. زمین 
زیرپاهـاش خالـی مـی شـد. ئـرئ کالفـه اش کـرده بـود. چهـره اش پیـچ و زور زد تا توانسـت 

بگویـد :«سـر امـام زمـون نزنیـن . من بیچـارم.«
بـاز زدنـش ،بـا مشـت و لگـد و سـرو صورتش را پـر تف کردنـد. هر جـای تنش را که می شـد 
بـا دسـت مـی پوشـاند و همـه را نمـی توانسـت بپوشـاند و ناله هایش بیـخ گلویش مـی مرد و 

دهـن و دماغـش خـون افتاده بـود و با اشـکهایش قاتی شـده بود. 
-«حاال ذر بزنیم و خود حاجی رو صداش کنیم تا حقشو کف دستش بذاره.«

ایـن را سـبزی فـروش سـر گـذر کـه خـوب حاجـی را می شـناخت گفـت و بعـد رو زمین تف 
کرد و نیشـش واز شـد. در زدند و حاجی تو زیر پیراهن و زیرشـلوارش چرک و گل و گشـادی 
آمـد دم در. شـکل دهاتـی هـا بود. سـرش طاس بـود. زیر چشـمهاش خورجین های بـاد کرده 
چیـن و چـروک دهـن واز کـرده بـود. شـکمش گنده بود. پسـر بچه اش هـم با رخـت گاوبازان 
آمریکایـی ده تیـر بدسـت آمـد جلـو پـدرش تـو درگاهـی سـبز شـد و با چشـمان کنجـکاو به 
مـردم نـگاه  کـرد. تکیـه اش بـه پدرش بود. هم سـن و سـال پسـرکی بـود که دسـت هاش تو 
شـکمش بـود و رو زمیـن دور خـودش پیـچ و تـاب مـی خـورد و اشـک و خونش تو هـم قاتی 
شـده بـود. جاجـی پرسـید:«دزد کجـاس؟«او می دانسـت دزد قالپاقـش را مردم گرفتـه  بودند 
،چـون وقتـی در زده بودنـد به چاجی پیغام داده بودند و او  می دانسـت کـه دزد را گرفته بودند 
کـه خـودش دم در آمـده بـود. مـردم راه دادنـد و حاجـی آمد تو خیابان باالی سـر پسـرک که 
دسـتش تو دلش بود و اسـفالت خیابان از شـاش و خونش تر شـده بود . حاجی رسـید و به او 
لگـدی خوابانـد تو تهیگاه پسـرک که رنگش سـیاه شـد و نفسـش پـس رفت و به تشـنج افتاد. 

- »خودشو به شغال مردگی زده.«
- »مثل سگ هفتا جون داره.«

- »باید دستشو برید تو روغن داغ گذاشت . حاال خودشو به موش مردگی زده.«
- پسـرک روی زمیـن کنجلـه شـده بود و کف خـون آلودی از گوشـه دهنش بیـرون زده بود و 

آسـفالت خیابان از پیشـاب و خونش تر و سـرخ شـده بود.

دزد قالپاق 
صادق چوبک

حورا خاکدامن/ کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی


