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رشد اقتصادی

مدیر عامل بیمه البرز خبر داد: رایزنی 
برای عرضه اوراق بهادار بیمه در بورس

بازدهی صنعت بیمه 
12درصد است

صفحه2

چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی کنند ؟

تطبیق گزارشگری مالی صنعت بیمه با استانداردهای جهان
بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته نمی توان قدم های محکمی برای توسعه کشور 
برداشت. بازار بیمه کشورمان فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به حساب می آید. 
عرصه  این  در  گذاری  سرمایه  که  دهد  می  نشان  بیمه  های  شرکت  مجامع  گزارش  به  نگاهی 
اندازی شرکت های  با بزرگتر شدن کیک صنعت بیمه و راه  سودآوری مناسبی در پی دارد که 

بیمه تخصصی و راه اندازی رشته های جدید بیمه ای  سرمایه گذاران شرایط بهتری را هم تجربه 
خواهند کرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان مطلب فوق تصریح کرد : صنعت 
بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا می کند، شرکت های بیمه، مردم و شرکت ها را در 

انتقال ریسک پشتیبانی می کنند...

رییس کل بیمه مرکزی : روابط بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه روبه رشد است 

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 4۷ - نیمه اول آذر 1396
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متغییرهای کالن تاثیرگذار 
برشاخص بورس 

پرتفوی صندوق ضمانت صادرات 
سه برابرمی شود 

»بازاربدهی« دردسر جدید 
اقتصاد جهان 

5صفحه3

صفحه7

صفحه10

ترقی اقتصادی بررسی کرد

مشروح این گزارش را در صفحه هشت بخوانید

آینده صنعت بیمه نگران کننده است
صنعت بیمه نیازمند اصالحات اساسی 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 47 - نیمه اول آذر 1396

طرح کارآمدسازی مدیریت صندوق های بازنشستگی 
ارتقای  و  سازی  کارآمد  »طرح  عنوان  با  طرحی  اخیراً 
از  جمعی  توسط  بازنشستگی«  صندوق های  مدیریت 
دنبال  به  که  است  ارائه شده  مجلس  به  محترم  نمایندگان 
حل مشکل صندوق های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر 7 ماده بوده و محورهای زیر 

را پوشش می دهد:
را  نظارت  عالی  هیئت  تشکیل  که  ماده  این  )ماده1(:  صندوق ها  بر  نظارت  بهبود     -1
مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی »سازوکارهای تدوین گزارش های مالی صندوق های 
بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر فعالیت های عملیاتی سرمایه گذاری، کیفیت 
دارایی ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص 
تأسیس  شرایط  احتیاطی،  مقررات  بازنشستگی،  صندوق  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  اعضای 
توقف، ورشکستگی، انحالل و ادغام« از طریق واگذاری آن ها به این هیئت است. عالوه بر 
این طبق بند )ج( این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق ها باید 
به صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می رسد. نهایتاً 
بند )د( این ماده مقرر می دارد که: »کلیه صندوق های بازنشستگی موظف هستند اطالعات 
گزارش های  به صورت  است  آن ها  مالی  و وضعیت  واقعی  عملکرد  مبین  که  را  و مستنداتی 
انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم ها و جداول ابالغی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

به صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.«
2- بهبود مدیریت منابع توسط صندوق ها )ماده 2(: طبق این ماده باید صندوق های 
بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. 
عالوه بر این، صندوق ها موظف اند که دارایی های خود را طی بازه زمانی ده ساله و با نرخ ساالنه 
نیاز  با  باید صندوق ها متناسب  به عبارت دیگر،  نمایند.  به دارایی های مالی تبدیل  ده درصد 
نقدینگی خود به سپرده گذاری در بانک ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه داراییها را از طریق 

مدیریت سبد دارایی های مالی انجام دهند.
3- تعیین تکلیف و پرداخت بدهی های دولت به صندوق ها )ماده 3(: طبق این ماده 
 )Actuary( دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بالفاصله با محاسبات بیمه سنجی«
پرداخت  به  نسبت  و  را روشن کرده  بازنشستگی  و صندوق های  حساب های فی مابین خود 
مطالبات آن ها اقدام کند و دولت می تواند از محل دارایی های خود )و یا دارایی های واگذار 

نشده( با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق های بازنشستگی را به بپردازد.«
4- تجدید ساختار و ادغام صندوق ها در صورت لزوم )ماده 4(: طبق این ماده ضمن 
متحدالشکل  و  یکپارچه  به صورت  باید  آن ها  مدیریت  ادغام صندوق ها،  امکان  فراهم شدن 

توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه گذاری صورت پذیرد.
این   :)5 )ماده  بورس  سازمان  ذیل  مکمل  بازنشستگی  صندوق های  تشکیل   -5
ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق های 
با صندوق های  آن ها  هماهنگی  خواستار  سو  دیگر  از  و  نماید  فراهم  را  مکمل  بازنشستگی 

بازنشستگی اصلی شده است.
6-  فراهم آوردن امکان تشکیل حساب های انفرادی پس انداز آتیه )بازنشستگی( 

)ماده 6(
از  اطالعات  وزارت  و  لشکری  بازنشستگی  صندوق های  کلیه  کردن  7-مستثنی 

شمول این قانون )ماده 7(

ترقی اقتصادی : در حالی که بسیاری از کارشناسان 
هفت  اقتصادی  رشد  سقم  و  صحت  در  اقتصادی 
از سوی مرکز آمار شبهه وارد  درصدی اعالم شده 
می کنند و معتقدند که رشد اقتصادی اعالم شده در 
زندگی مردم نمایان نیست، مرکز آمار قویا از آمارهای 
اقتصادی  رشد  می دهد  توضیح  و  کرده  دفاع  خود 
هفت درصدی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مربوط 

به صنایع بزرگ است.
نکته ای که برخی کارشناسان آن را پذیرفته و معتقدند 
در شرایط رکود حاکم بر صنایع کوچک و متوسط 
بهتر  دارد،  کار  و  سر  مردم  زندگی  با  مستقیما  که 
به رشد  مربوط  آمارهای  بر  نیز چندان  است دولت 
اقتصادی مانور ندهد. مرکز آمار ایران رشد سه ماهه 
نخست سال جاری را هفت درصد اعالم کرد. آماری 

که واکنش هایی را به ویژه از سوی کارشناسان 
اقتصادی برانگیخت. عده ای با ایجاد شبهه در 

صحت و سقم این آمار این نکته را مطرح 
کردند که باور پذیر نبودن رشد اقتصادی 

سه ماهه نخست سال جاری به ویژه در 
آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بخش 
نفت قابل بررسی است. نکته اینجا بود 

که در سال گذشته نیز وقتی رشدهای باالی ۹ درصد 
برخی  شد  اعالم  ایران  اقتصاد  برای  درصد   ۱۱ و 
کارشناسان اقتصادی در این زمینه اظهار می کردند 
که رشد اقتصادی سال ۱۳۹5 نیز چندان منطقی به 
نظر نمی رسید چون قاعدتا وقتی رشد اقتصادی ایجاد 
می شود باید تاثیر آن را در زندگی مردم و همچنین 
آمارهای مربوط به اشتغال ببینیم، ولی رشد ۱۳۹5 
از این لحاظ نتایج ملموسی در زندگی مردم نداشته 
است.  ولی با این حال اطالعات مرکز آمار نشان می داد 
که رشد اقتصادی سال ۱۳۹5 عمدتا از محل فروش 
نفت حاصل شده است که با این حساب می توان آن 
را چنین توضیح داد که  با توجه به اینکه در سال های 
تحریم بخشی از ظرفیت صنعت نفت ما بال استفاده 
مانده بود و همچنین از تمامی ظرفیت نیروی کار 
در این بخش نیز استفاده نمی شد، طبیعتا در چنین 
شرایطی انتظار ایجاد اشتغال وجود نداشته ضمن اینکه 
رشد این بخش نیز برای عموم مردم ملموس نیست 
و اگر هم بهبودی حاصل شود از این طریق است که 

عواید رشد این بخش به بخش های دیگر برسد.
رشد اقتصادی سه ماهه 96و شبهات آن

بنابر آنچه گفته شد رشد اقتصادی سه ماهه نخست 
سال ۱۳۹۶، انتقادات بیشتری را برانگیخته بود چرا 
محصوالت  رشد  شده  اعالم  رشد  جزئیات  در  که 
ناخالص داخلی با نفت ۶.5 درصد و بدون نفت هفت 

درصد اعالم شد. به این ترتیب رشد بخش های دیگر 
حتی بیشتر از بخش نفت بوده است.
ایراد کجاست؟

کارشناسان اقتصادی در این زمینه اظهار می کنند 
نمی شود رشد اقتصادی ایجاد شده باشد این رشد 
از بخشی جز نفت حاصل شده باشد و تاثیر آن در 
این  اقبال در  نیکو  جامعه احساس نشود. علی اکبر 
اقتصادی که  این رشد  اگر  توضیح می دهد:  زمینه 
به  مربوط  اخبار  شده،  محقق  واقعا  می شود  اعالم 
محسوسی  طور  به  می آید؟  کجا  از  ورشکستگی ها 
و متوسط کاهش  فعالیت های شرکت های کوچک 
یافته که اینها نشان دهنده این است رشد اقتصادی به 

اندازه ای نبوده که سطح رفاه را باال ببرد.
باید  اینکه  ابتدا  می کند:  هم  اظهار  تقوی  مهدی 
بگذاریم رشد ساالنه اعالم شود تا بعد درباره آن اظهار 
نظر کنیم که آیا چنین رشدی محقق شده است یا 
خیر؟ از آن نظر که وضعیت در بخش های مختلف 
اقتصاد در فصل های مختلف متفاوت است و ممکن 
اقتصادی  رشد  وضعیت  بعدی  فصل های  در  است 
متفاوت تر بوده و در نهایت نرخ رشد اقتصادی ساالنه 
باورپذیر تر اعالم شود. در این زمینه فرشاد مومنی 
هفت  اقتصادی  رشد  اعالم  از  انتقاد  با  دان  اقتصاد 
از یک طرف گفته می شود  بیان می کند:  درصدی 
شرط دستیابی به رشد هشت درصدی این است که 

ساالنه 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری شود و بعد 
به طور همزمان مطرح می شود که در سال ۱۳۹5 
از رشد هشت درصدی فرا رفته ایم و حتی در سه 
ماهه نخست امسال به نزدیکی های رشد سال گذشته 
که  اینجاست  سوال  رسیده ایم. 

رشد  درباره  که  آمارهایی  این  است  ممکن  چطور 
اقتصادی سه ماهه اول مطرح می شود از لحاظ عینی 
و کارکرد عینی صحیح بوده و سرمایه گذاری ضروری 

اعالم شده محقق شده باشد؟
 پاسخ مرکز آمار چیست؟

رشد  درباره  که  آمارهایی  از  قویا  ولی  آمار  مرکز 
زمینه  این  در  می کند.  دفاع  کرده  ارایه  اقتصادی 
سپیده صالحی ،مدیر کل دفتر حساب های اقتصادی 
مرکز آمار ایران در گفت وگو با ایسنا اظهار می کند: 
دیگری  عدد  و  آید  به دست  عددی  نیست  ممکن 
اعالم شود مگر این که اشتباه لفظی رخ دهد. اگر قرار 
باشد چنین اتفاقی بیفتد کارشناسان هم نسبت به 
مسووالن اعتراض خواهند کرد. صراحتا می گویم من 
تاکنون چنین موضوعی را ندیده ام و بعید می دانم که 
مسوولی تصمیم بگیرد نتیجه ای اعالم کند که با آنچه 
به دست آمده متفاوت باشد و به این ترتیب سرمایه 
اجتماعی خود را مخدوش کند. او همچنین در پاسخ 
به این مسئله که گفته می شود لزوما دروغ گویی رخ 
نمی دهد بلکه مرکز آمار ایران در نحوه ی محاسبات به 
گونه ای عمل می کند که بتواند عددی به دست بیاورد 
که به نتیجه دلخواه به مسووالن نزدیک تر است نیز 
چنین توضیح داد: درباره این که بخواهیم ریز داده ها 
را دستکاری کنیم تا عدد مورد دلخواه به دست بیاید 
باید توضیح دهم که همبستگی اعداد از سطح پایین 
کوچک ترین  بخواهیم  اگر  که  است  زیاد  قدری  به 

تغییری ایجاد کنیم مطمئنا به نتیجه دلخواه خود 
نمی رسیم مگر این که یک دانشمند اتمی مشغول به 
محاسبات باشد! به عنوان مثال در بخش های بازرگانی 
پایه داده ها تولید کاالهاست یعنی تا آن ها رشد نداشته 
باشند خدمات بازرگانی فعال نخواهد شد. به این نکته 
توجه کنید که مگر چقدر واردات می تواند کمک کند؟ 
آنچه به عنوان ارزش افزوده تولید می شود مطمئنا 
پشتوانه ای از تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی 
دارد تا بتواند رشد نشان دهد. نمی توان به اطالعات 
مثال حوزه کشاورزی دست زد بدون این که بتوان 
از نتیجه به دست آمده دفاع کرد. ممکن است گاهی 
خطاهایی رخ دهد، ولی آنچه در پروسه محاسبات رخ 

می دهد برای ما قابل دفاع است.
چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی کنند؟

اینکه مردم رشد اقتصادی را احساس نمی کنند یک 
دلیل روشن دارد و آن این است که رشد اقتصادی 
است.  بزرگ  بنگاه های  به  متعلق  درصدی  هفت 
این موضوعی است که مدیر کل دفتر حساب های 
اقتصادی مرکز آمار ایران به آن اشاره می کند و این 
توضیح را هم می دهد که  رشد عمده بخش بهار در 
بخش خودروسازی و محصوالت پتروشیمی محقق 
شده، البته سهم این بخش ها در رشد اقتصادی مهم 
 ۱۹ و   ۱8 حدود  خودروسازی ها  همچنانکه  است. 
درصد در رشد سهم دارند و رشد مثبت  آن ها تاثیر 

باالیی در رشد اقتصادی دارد.
او البته تاکید می کند که اطالعات مربوط به بنگاه های 
کوچک و متوسط در تصویر کلی که از رشد اقتصادی 
ساالنه داده می شود مستتر است و باید در نظر داشته 
باشیم که رشد اقتصادی ساالنه دیرتر به دست می آید 
و ما فرصت داریم تمامی موارد مورد بررسی را در آن 
بگنجانیم. صالحی این نکته را هم اضافه می کند که 
»بنگاه های کوچک یا متوسط گرچه با زندگی مردم 
در ارتباطند، ولی در رشد اقتصادی کل چندان تاثیری 
ندارند.« این نکته ای است که بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی آن را پذیرفته اند و البته تاکید دارند که بهتر 
است در شرایطی که مردم رشد اقتصادی را به صورت 
ملموس در زندگی خود احساس نمی کنند دولت از 
اقتصادی  به رشد  اعداد مربوط  به روی  مانور دادن 
کارشناسانی  جمله  از  افقه  مرتضی  کند.  خودداری 
است که بر روی این موضوع تاکید کرده و می گوید: 
در شرایط فعلی که رشد همراه با اشتغال قابل توجه 
و بهبود توزیع درآمد نبوده، دولت نباید روی اعداد 
مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با تبلیغات 
وسیع و پرسروصدا همراه کند، چون فرض توده مردم 
آنست که اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاده باید آنها نیز 
احساس بهبود در معیشت و رفاه خود داشته باشند 
در حالیکه به دالیل فوق الذکر چنین نیست. بنابراین 
اقتصادی  رشد  می کند  اعالم  غرور  با  دولت  وقتی 
هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن 
را احساس نکرده باشند، این امر به بی اعتمادی در 

جامعه دامن می زند

ایـــراناقتصــاد2
چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی کنند ؟

شبهه درمیزان رشد اقتصادی

ترقی اقتصادی : امروزه تمرکز 
اصلي مدیریت ریسک عمدتاً بر 
در  مقررات  بر  نظارت  و  کنترل 
مقایسه با افزایش عملکرد مالي 
با  مي باشد،  بیمه ها  و  بانکها  در 
این حال مي توان گفت مدیریت 
عملکرد  افزایش  به  ریسک 
و  مدیران  همه  هدف  که  مالي 
مي شود  منجر  است  سهامداران 
در  اساسي  مبناي  همان  این  و 
حرکت مدیران به سمت مدیریت 

ریسک در اکثر بنگاه هاي اقتصادي به شمار مي رود.
دکتر علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان مطلب 
فوق تصریح کرد :  در شرایط حاضر علي رغم ماهیت فعالیت بیمه گري در کشور 
و پیچیدگي هاي عمده موجود در حوزه کسب و کار و همچنین تغییرات عمده 
صورت گرفته در حوزه صنایع و خدمات در سایر بخش هاي اقتصادي، متأسفانه ما 
شاهد یک چالش اساسي هستیم که صنعت بیمه کشور متناسب با این چرخش 
اساسي صورت گرفته در حوزه کسب و کار و تغییرات صورت گرفته متناسب با 
ریسک هاي ایجاد شده در سطح بین المللي به ضوابط و چارچوب هاي جدید 
مدیریت ریسک در عرصه سازمان و صنعت، ابزارهاي مرتبط با ارزیابي ریسک 
خود را به روز آوري ننموده است.در ادامه مشروح گفتگوی دکتر علی جباری 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی را می خوانید :
نقش و جایگاه »مدیریت ریسك« و »علوم اکچوئرال« را در نحوه عملکرد 

و مدیریت شرکت هاي بیمه تشریح نمایید؟
در مقدمه بحث باید بدانیم که مدیریت ریسک سازماني )ERM( به عنوان یک 
چارچوب براي مدیریت ریسک جامع و یکپارچه با تأکید بر مدیریت حاکم بر 
سیستم مدیریت ریسک پدیدار شده است. بنابراینERM  باید از لحاظ تئوري، 
کاهش نوسانات جریان نقدي، خطر بنگاه و خطر اطالعات را کاهش دهد و در 
نهایت قادر باشد خطرات پیش روي شرکت را کاهش دهد. بدین ترتیب مي توان 
گفت که مدیریت ریسک سازماني ERM به عنوان چارچوبي براي مدیریت ریسک 
جامع و یکپارچه تعریف مي شود و بخشي جدایي ناپذیر از ERM کنترل داخلي 
و مدیریت سیستم مدیریت ریسک )کمیته حمایت از سازمان هاي کمیسیون 
Treadway COSO مي باشد. این مفهوم بدنبال پاسخ به شکست هاي شرکتها و 

بحران مالي )Kirkpatrick(بوده و از سال 200۹ به بعد به پیشرفت ERMکمک  
شایاني نموده است.

بنابراین مي توان گفت خطر پیش روي مفروض بر شرکت ها بعنوان یک معیار 
پیش بیني شده از احتمال پیش بیني ریسک شرکت با خطرات فعلي و آینده در 
برابر طلبکاران مي باشد. از طرفي دیگر در همین راستا رتبه بندي اعتباري نیز به 
عنوان یک پروکسي معمول در مسیر و مبناي پیش فرض  ریسک مي باشد. توضیح 
اینکه بسیاري از مطالعات رتبه بندي اعتباري بر چگونگي عوامل محاسبه شده 
و گذشته نگر، مانند نسبت هاي مالي یا عوامل اقتصاد کالن، پیش بیني اعتبارات 
مربوط به حوزه اعتباري متمرکز شده است، در حالي که این عوامل حاوي اطالعات 
زیادي هستند ، اما جنبه هاي کیفي ریسک را مدنظر قرار نداده و جنبه هاي کیفي 
بیشتري از شرکت در پیش بیني ریسک بعنوان پیش فرض اصلي نادیده گرفته 
شده است، این در حالي است که در صورت بکارگیري اکچوئري به عنوان یک متد 
پیش بیني آتي از وضعیت تعهداتشرکت را نشان مي دهد و مي تواند در صورت 
بکارگیري صحیح، حوزه ریسک سازمان را در این بخش بیش از پیش کاهش 
دهد، بر این اساسمي توان گفت که اکچوئري به عنوان یکي از ابزارهاي مدیریت 
ریسک در شرکت هاي بیمه اي تلقي مي  گردد. لذا توجه به مدیریت ریسک در 
سطح فعالیت در سطح کل شرکت امري ضروري است تا بتوان با ابزار جدید 
مدیریت ریسک را در سطح سازمان پیاده نمود، بنابراین بکارگیري علوم پیش 
بیني باعث افزایش میزان اطالعات قابل اعتماد سازمان جهت تصمیم گیري 

صحیح خواهد شد و خطرات بنگاه را کاهش خواهد داد.
جایگاه »مدیریت ریسك بنگاه )ERM(« و رابطه آن با اتخاذ تصمیمات 

بهینه در مواجهه با ریسك در شرکت هاي بیمه  را تشریح نمایید؟
جهت پاسخ به پرسش مذکور مقدمتاً  مي بایست به این مسئله مهم بپردازیم که در 
یک دهه اخیر در بازار بیمه کشور نقش آفریني در توسعه اقتصادي و تثبیت آن به 
عنوان موضوعي اصلي و مهم مطرح بوده است و اکنون مي توان گفت که صنعت 
بیمه کشور با وجود تغییرات عمده صورت گرفته در فرآیندهاي کسب و کار با 
توجه به شرایط خاص این صنعت خصوصاً در کشور ما در ابتداي این راه قراردارد. 
این موضوع نشان دهنده رشد پایین عملکرد برخي شرکتهادر هر سال نسبت به 
سال قبل مي باشد بطوریکه این شرایط منعکس کننده صرفاً افزایش کمي تعداد 
قراردادهاي بیمه اي و یا افزایش حجم حق بیمه وصولي در دوره مي باشد و به 
تعبیر دیگر پرتفوي صنعت بیمه به عنوان یک  حوزه بازار عمالً  بزرگ نمي شود 
و بلکه در بین شرکتها این پورتفوي صنعت بیمه فقط هر ساله تقسیم مي شود. 
در این شرایط باید ذکر کرد که این بخش اقتصادي با چالش هایي براي دستیابي 
بنابراین در جهت   . است  مواجه  امنیت  افزایش  و  باالتر  باکیفیت   به خدمات 
افزایش و تنوع محصوالت صنعت بیمه با بکارگیري و بهبود روش ها و مدیریت 
ریسک مي توان بدنبال دستیابي به حداکثر عملکرد ممکن در کسب و کار بود و 
همچنین اجراي این برنامه ها با بکارگیري استانداردهاي بین المللي در این زمینه 
همراه خواهد بود . بنابراین متناسب با تغییرات در حوزه کسب و کارهابسیاري 
از شرکت ها اغلب بدنبال روش هاي مدیریت ریسک در برنامه هاي خود در جهت 

بهبود عملکرد و افزایش سودآوري در سازمان ها به کار گرفته مي شود.
 Core( محوري  شایستگي  جزء  ریسك،  مدیریت  که  آن  به  توجه  با 
Competency( شرکت هاي بیمه مي باشد، این قبیل شرکت ها مي بایست 

چه اقداماتي به منظور دستیابي به شرایط مطلوب در این حوزه انجام 
دهند. مطمئن هستید مدیریت ریسك جزء شایستگي محوري است؟

شایستگي محوري به تعبیري مجموعه اي از مهارت هاي ویژه است که یک شرکت 
یا سازمان را قادر مي سازد محصوالت یا خدماتي منحصر به فرد به مشتریان 
خود ارائه نماید. این ابزار سازمان با استفاده از هماهنگي تولید، تنوع مهارت ها 
مي کند.  ایجاد  سازماني  یادگیري  امکان  متعدد  تکنولوژي هاي  یکپارچگي  و 
شایستگي محوري منجر به ایجاد مزیت رقابتي براي سازمان مي شود. استفاده 
از ابزار شایستگي محوري به سازمان ها اجازه مي دهد تا با سرمایه گذاري بر نقاط 
قوت خود تمایزي قابل توجه نسبت به رقبا ایجاد کنند و موفقیت سازمان را 
در امر بکارگیري مدیریت ریسک در قالب مدیریت ریسک یکپارچه و متناسب 
با  استراتژي سراسر سازمان داشته باشند. در همین ارتباط در برابر چالش هاي 
مختلف و متعددي که در برابر فعالیت شرکت هاي بیمه صف آرایي مي نمایند، یک 
رویکرد قوي تر در خصوص مدیریت ریسک نیاز است و آن هم توجه به شایستگي 
محوري جهت بکارگیري مناسب مدیریت ریسک است چرا که تحصیل بازده سالم 
و پایدار در یک دوره مستمر موضوعي سخت مي باشد و بازار در حال حرکت دادن 
شرکتها به سمت ریسک دارایي هاي مالي است لذا با وجود یک محیط پرچالش 
و غیرقابل پیش بیني  بسیاري از شرکت هاي بیمه اي بدنبال سیستم هاي مدیریت 
ریسک در درجه اول براي تحصیل بازدهي پایدار مي باشد و این بازدهي غیرقابل 
تحصیل است مگر با بکارگیري امر شایستگي محوري در سطوح مختلف اجرایي 
سازمان و این مهم یعني تحصیل بازدهي مناسب با استفاده از بکارگیري مناسب 

نیروي انساني در حوزه کسب و کار و در سازمانها مي باشد. 
شیوه هاي مدیریت ریسك مطلوب با توجه به شرایط کنوني صنعت بیمه 
کشور، کدامند و براي استقرار آنها چه الزاماتي باید تأمین و رعایت شود؟

امروزه تمرکز اصلي مدیریت ریسک عمدتاً بر کنترل و نظارت بر مقررات در 
مقایسه با افزایش عملکرد مالي در بانکها و بیمه ها مي باشد، با این حال مي توان 
گفت مدیریت ریسک به افزایش عملکرد مالي که هدف همه مدیران و سهامداران 
است منجر مي شود و این همان مبناي اساسي در حرکت مدیران به سمت 
مدیریت ریسک در اکثر بنگاه هاي اقتصادي به شمار مي رود؛ زیرا تطابق قانوني 
و کنترل ریسک ها باعث مي شود سازمان از انجام هزینه هاي غیرضرورپرهیز 

نماید. بنابراین در حوزه صنعت بیمه مي توان گفت که با مدیریت ریسک مدیران 
مي توانند ارزش اقتصادي شرکت را از طریق تضمین سود آوري حفظ و تداوم 
بخشند. مؤلفه هایي نظیر فقدان نقدینگي ، تحمل هزینه هاي زیاد براي ریسک 
سرمایه گذاري، مسائل مربوط به مدیریت، مشکالت مربوط به رشد سریع و یا 
گسترش فعالیت هاي غیرضرور به عنوان دالیل اصلي شکست در شرکت هاي 
بیمه مطرح است که مي بایست این عوامل توسط شرکتهاي بیمه به طور موثر 

مدیریت شوند تا از شکست مالي و ورشکستي جلوگیري گردد.
اما در ادامه پاسخ به پرسش مطروحه مي توان گفت در شرایط حاضر علي رغم 
ماهیت فعالیت بیمه گري در کشور و پیچیدگي هاي عمده موجود در حوزه کسب 
و کار و همچنین تغییرات عمده صورت گرفته در حوزه صنایع و خدمات در سایر 
بخش هاي اقتصادي، متأسفانه ما شاهد یک چالش اساسي هستیم که صنعت 
بیمه کشور متناسب با این چرخش اساسي صورت گرفته در حوزه کسب و کار 
و تغییرات صورت گرفته متناسب با ریسک هاي ایجاد شده در سطح بین المللي 
به ضوابط و چارچوب هاي جدید مدیریت ریسک در عرصه سازمان و صنعت  

ابزارهاي مرتبط با ارزیابي ریسک خود را به روز آوري ننموده است.
نحوه مواجهه شرکت هاي بیمه با ریسك هاي نوظهور را تبیین نمایید. آیا 
محصوالت بیمه اي عرضه شده در کشور پاسخگوي چنین ریسك هایي 
مي باشند یا این که باید محصوالتي جدید متناسب با ریسك هاي این 

چنیني ابداع گردد؟
و  بر عملکرد توسعه محصول جدید  استراتژي مدیریت ریسک  تأثیر  بررسي 
ریسک هاي نوظهور در سطح حوزه کسب و کاربه عنوان یافته اي جدید در عرصه  
مدیریت ریسک تلقي مي گردد. بدین ترتیب استراتژي هاي مدیریت ریسک که 
بر عوامل تکنولوژیکي ، سازماني و بازاریابي تمرکز مي کنند به صورت جداگانه 
و تعاملي عملکرد توسعه محصول جدید همچنین ریسک هاي نوظهور را بهبود 
مي بخشد با این حال چنانچه رابطه بین مدیریت ریسک و عملکرد سازماني مورد 
بررسي قرار گیرد نشان مي دهد که این رابطه بستگي به پنج عامل اصلي شرکت 
دارد: ۱- عدم اطمینان 2- محیط زیست ۳- رقابت در سطح صنعت 4- پیچیدگي 

شرکت 5- اندازه شرکت و نظارت بر هیت مدیره 
در نهایت مي توان گفت که براي اجراي ERM شرکتها باید به متغیرهاي غیرکمي 

که در اطراف شرکت وجود دارد توجه ویژه اي داشته باشند.
نقش و جایگاه مدیریت ریسك در شرکت هاي بیمه و پیوند و رابطه آن 
با صنایع پیشران اقتصاد ایران مانند نفت، پتروشیمي، گاز و ... را تبیین 

نمایید؟
بکارگیري مدیریت ریسک خصوصاً در یک شرکت بیمه اي به عنوان مهمترین 
مؤلفه هاي حفظ بقاء این شرکت تعریف مي گردد و در این ارتباط امروزه صنعت 
بیمه از عوامل و متغیرهاي اساسي توسعه اقتصادي هر کشور تلقي مي گردد 

به عنوان شاخص توسعه کشورها تلقي مي گردد.  و عمالً 
در همین ارتباط سازمان هاي بیمه اي با 
به  ریسک  از  مشخصي  سطح  پذیرش 
دنبال تحصیل بازدهي مناسب مي باشند 
آنچه در این ارتباط مهم است تحصیل 
این بازدهي زماني میسر خواهد شد که 
سازمان بتواند با در نظر گرفتن اطالعات، 

ریسک  میزان  سازماني  مدیریت  و  دانش 
پذیري در مقابل خرید تعهدات بیمه گذاران 

را بصورت مناسب پیش بیني و ارزیابي نماید. 
ریسک هاي  با  سازمان  وقتي  که  بدین ترتیب 

مختلفي مواجه است بتواند ارزیابي ریسک با استفاده از مدل هاي 
ارزیابي ریسک ضمن حفظ بقاي سازمان خود و تحصیل بازدهي براي سهامداران 
اطمینان بخشي الزم را براي بیمه گذاران ذیربط ارائه نماید. چرا که همزمان با 
موضوع بیمه مفاهیم دیگري از جمله ریسک حق بیمه، خسارت، جبران خسارت، 
بیمه گر، بیمه گذار و حق بیمه به ذهن متبادر مي شود. در همین راستا مدیریت 

ریسک به عنوان فرآیندي تلقي مي گردد که بدنبال کاهش امکان ایجاد خسارت 
زیان بار در یک فعالیت و یا از طریق اقدام پیشگیرانه با بکارگیري آگاهانه عوامل 
مي باشد. بنابراین با گذر از مقدمه فوق مي توان گفت که با توجه به اینکه صنعت 
پتروشیمي نیز یکي از حوزه  هاي صنعت مي باشد و بخودي خود حسب شرایط 
این صنعت پیچیدگي هایي در این صنعت وجود دارد و ریسک هایي حسب شرایط 
خاص اقتصادي نسبت به این صنعت در کشور عزیزمان ایران از جمله حوزه 
ریسک سیاسي و ریسک درآمدي وجود دارد، مي تواند در حوزه انتخاب مشتري 
و ریسک هاي مرتبط با آن از متدهاي علمي در حوزه جهان جهت ارزیابي ریسک 

آنها استفاده نماید.
استانداردها و چالش هاي مدیریت ریسك در صنعت بیمه ایران را تبیین 

نمایید؟
در این ارتباط برخي صاحبنظران مدیریت ریسک معتقدند که شرکتهاي بیمه 
از تکنیک هاي مختلف براي مدیریت خطرات استفاده مي کنند جانسون اظهار 
مي دارد که یک شرکت با هر سطح خطر در معرض یک فلسفه است که صراحت 
رویکرد خود را به تکنیک هاي مدیریت ریسک نشان  دهد تکنیک هاي مورد 
استفاده براي مدیریت خطرات با توجه به آنها عبارتند از : پیشگیري و کنترل از 

دست دادن، کنترل مالي، از بین رفتن زیان و اجتناب از خطر.
بدین ترتیب براي جلوگیري یا به حداقل رساندن احتمال از دست دادن شرکتهاي 
بیمه به طور کلي مي بایست اقدامات پیشگیرانه اي انجام شود ، بدین ترتیب 
شرکت هاي بیمه مي توانند اطالعات ارزشمند و فایل ها را تحصیل نمایند که 

مي تواند در ارزیابي ریسک آنها موثر باشد. 
بنابراین مي توان گفت که مدیریت یکپارچه مدیریت ریسک در سطوح گوناگون 
سازمان از جمله استراتژي و تاکتیک ها ، خطرات احتمالي و خطر را پوشش 
مي دهد پیاده سازي موثر مدیریت ریسک یکپارچه مي تواند منافعي را براي 

سازمان ایجاد کند که از فرآیند ریسک معمول محدود است. 
مدیریت ریسك از نگاه مدیرعامل یك شرکت بیمه به چه معني است؟

با توجه به جهاني شدن و رقابت شدید، خطرات در حال افزایش است و مدیریت 
ریسک به عنوان بخش جدایي ناپذیر براي موفقیت تقریباً در هر سازمان، به 
خصوص در بخش بیمه به دلیل اینکه مشاغل پر خطر به عنوان خطرات مرتبط 
با هر مشتري در کسب و کار و ریسک خود شرکت هاي بیمه مي باشد. شرکت ها 
ریسک هاي مشتریان و خطرات خود را مدیریت مي کنند این نیاز به یکپارچه 
سازي مدیریت ریسک به سیستم ها، فرآیندها و فرهنگ هاي شرکت ها دارد. 
زمینه،  ایجاد  است که  مراحل  از یک سري  فرآیند مدیریت ریسک متشکل 
شناسایي، تجزیه و تحلیل، ارزیابي، درمان، نظارت و ارتباط خطرات، که به بهبود 
مستمر تصمیم گیري اجازه مي دهد با اجراي سازمان مدیریت ریسک مي تواند 
شگفتي هاي غیرمنتظره  و گران قیمت را کاهش دهد و در تخصیص منابع 
مي تواند موثر باشد، این ارتباطات را بهبود مي بخشد و مدیریت ارشد را خالصه 
مختصري از تهدیدات مي کند که مي تواند با سازمان روبرو شود و در نهایت به آنها 

در تصمیم گیري بهتر کمک مي کند.

 کارشناس ارشد اقتصادی 
علی مروی

دیدگاه 

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی:

ضرورت به روزرسانی ابزارهاي ارزیابي ریسك در صنعت بیمه 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 47 - نیمه اول آذر 1396

امیر اسماعیل کاظمی : این روزها صنایع بورسی با 
خبرهای مثبتی رو به رو هستند که در رشد حاشیه 
سود و افزایش قیمت سهام آنها تاثیر گذار بوده است 
به طور مشخص در این میان اقدامات وزیر اقتصاد 
در مهار رشد بی ضابطه سود بانکی و کاهش آن، 
افزایش ارزش دالر و بهبود وضعیت شرکتهای صادر 
کننده افزایش بهای نفت و مواد خام در بازارهای 
ستون  با  بورس  یک  که  تهران  بورس  به  جهانی 
فقرات شرکت های تولید کننده مواد خام است کمک 
سرمایه  انتظار  فوق  موارد  به  توجه  کرد.با  شایانی 
گذاران برآورد شدن بازدهی معقولی در بازار است که 
آمار 8ماهه ابتدای سال جاری حکایت از تحقق آن 
دارد.اگر بازدهی ساالنه 20درصد را مبنا قرار دهیم 
در 8ماهه ابتدای سال، ۳۶0شرکت بورسی بازدهی 
بیش از ۱۳.۳درصد متناظر با نرخ ساالنه 20درصد 
را داشته اند. از این میان ۱8۶شرکت کمتر از این 
شانس  دیگر  عبارت  به  اند،  داشته  بازدهی  مقدار 
کسب بازدهی معقول بوده که این موضوع حکایت 
از جو کم ریسک در بازار دارد.در اینجا الزم است 
به دو مساله دیگر هم توجه کنیم. تصمیم سازمان 
بورس در مهار اعتبارهای بی ضابطه در چند ماه قبل 
به همراه موجی از عرضه های اولیه به بازار شوکهای 

مثبتی را وارد ساخت.
همچنین متغییرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ بهره 
به  بازار دارند و  اثر کلی و گسترده در فضای  یک 

صورت سیستماتیک روی همه بازار تاثیر می گذارند 
چرا که این نرخ موجب جابجایی مطلوبیت سرمایه 
گذاری برای بازار می شود.به عنوان مثال زمانی که 
بازدهی بدهد و  بازار سهام در یک سال 20درصد 
نرخ سود بانکی 25 درصد باشد، هیچ سرمایه گذاری 
نرخ  اگر  برعکس  ندارد،  بازار  به  ورود  برای  تمایلی 
بازدهی بانکی ۱5درصد باشد نرخ 20درصدی بازار 
سهام می تواند جذاب بوده و به ورود نقدینگی به 
بازار منجر شود.کاهش نرخ سود اثر فراگیر دیگری نیز 
دارد و آن بحث کاهش هزینه شرکت ها و تسریع در 
توسعه شرکت ها است.نرخ سود پایین تر به معنای 
امکان تامین مالی ارزان تر است و این تامین مالی می 
تواند به بازار برای رشد شرکتها کمک کند. در سطح 
بنگاه ها شرکت هایی که از نرخ ۱5درصد تاثیر مثبت 
می گیرند شرکتهای با بدهی بانکی باال، شرکتهای 
دارای  شرکتهای  همچنین  و  توسعه  طرح  دارای 
پرتفوی با تقسیم سود باال هستند، چرا که با کاهش 

سود بانکی ارزش سود نقدی بیشتر می شود.
موتورهای محرک بازار 

کارشناس  الدین شمس،  ، شهاب  راستا  در همین 
بازار سرمایه و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه ورود 
نقدینگی های جدید تا حدود زیادی در بازار مشهود 
است گفت : قیمت های جدید کامودیتی ها و نرخ 
هستند  بازار  روزهای  این  حرکتی  موتور  دو  دالر 
همچنین گزارش های خوب و مثبت پاالیشی ها نیز 

اتفاق دیگری بود که به روند صعودی بازار کمک کرد. 
شنیده شده که قیمت های جدید شرکت ملی پاالیش 
و پخش برای شرکت های پاالیشی حاشیه سود این 
گروه را باال می برد. بر همین اساس نرخ های فعلی 
این گروه برای خرید جذاب است.وی با اشاره به اینکه 
در سه گروه فلزات اساسی، پاالیش و پتروشیمی ها 
خبرهای مثبت منتشر شده است، گفت: این سه گروه 
بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده اند و 
باعث حرکت شاخص و ورود نقدینگی های جدید می 
شوند.وی در پاسخ به این سوال که روند بازار را تا 
پایان سال چگونه پیش بینی می کنند، گفت: بازار 
در مسیر صعودی و رو به باال در حال حرکت است اما 
قطعا در این میان استراحت و اصالح هایی نیز وجود 

خواهد داشت.
نفت موتور محرک شاخص بورس 

مدیر معامالت کارگزاری بانک رفاه کارگران نیز معتقد 
است، اصالح قوانین و مقررات سازمان بورس مانند 
هدفمندکردن عرضه های اولیه و اصالح توقف نمادها 
نسبت به رشد شاخص تا محدوده ۱00هزار واحدی 
تا پایان سال دور از ذهن نخواهد بود..علیرضا زمانی در 
خصوص رشد بازار سرمایه طی روزها ی اخیرگفت:  
با شروع افزایش قیمت جهانی نفت شاهد افزایش 
دیگر عوامل تاثیر گذار در بازار سرمایه بودیم،  یک 
عامل به رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها)مواد 
پایه و معدنی( برمی گردد، از جمله صنایع فلزی و 

پاالیشگاهی که طبیعتاً این رش قیمتی سبب افزایش 
درآمد انتظاری شرکت های این گروه ها شده است.

وی افزود: همانطور که از اطالعیه های این شرکت ها 
مشخص است  تعدیل های مثبتی که در گزارش ها 
به  با توجه  اعالم می شود،  آنها  بینی های  و پیش 
این که وزن و تاثیراین گروه ها سهم قابل توجهی از 
بازار را در اختیار دارند این رشد قیمتی را می توان 
مهمترین عامل رشد شاخص دانست.مدیرمعامالت 
کارگزاری بانک رفاه کارگران تصریح کرد: همچنین 
افزایش نرخ ارز موجب افزایش سود آوری شرکت های 
صادراتی شده و به دنبال همین افزایش نرخ شاهد 
افزایش سودآوری برخی شرکت های بورسی بودیم 
بازار سرمایه بیان داشت:  از سوی  .این کارشناس 
دیگر کاهش نرخ بهره بانکی دلیلی بر ورود نقدینگی 
به بازار سرمایه شد و قطعاً تداوم سیاست های انقباضی 
موجب  می تواند  ریسک  بدون  بازده  نرخ  کاهش  و 
افزایش نقدینگی و ورود جریان های نقدی جدید به 

بازار سرمایه شود.
عوامل تاثیر گذار در بازار سرمایه

محمود رضا الهی فرد، کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
بر اینکه آهنگ رشد شاخص بورس در آینده ای نزدیک 
کند خواهد شد، گفت: حفظ این وضعیت مثبت نیز 
بستگی به شرایط اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر بازار 
سرمایه نظیر نرخ ارز و نرخ سپرده های بانکی دارد. 
وی با تاکید بر اینکه طی شش ماهه اخیر بازار جهانی 
کاالهایی نظیر فوالد، مس ،روی و آلومینیوم افزایش 
قیمت داشته است، گفت: صادرات کاالهای مزبور طی 
سال جاری نسبت به سال های قبل رشد  داشته است 
از این رو افزایش صادرات عالوه بر کسب درآمد ارزی 
برای صادرکنندگان، موجب کاهش عرضه داخلی و 

تنظیم عرضه و تقاضا گردیده است.
تقاضای  کرد:  تصریح  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
داخلی به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور ، نسبت 
به سال های قبل کاهش یافته است؛ بنابراین شرکت 
های صنعتی بورسی فوق االشعار که قبال« بودجه 
سال ۱۳۹۶ خویش را محتاطانه تنظیم کرده بودند 
اقدام  نیمه نخست سال ۹۶،  از سپری شدن  پس 
به اصالحیه بودجه و تعدیل مثبت نمودند و همین 
موضوع موجب بروز آثار مثبت روی قیمت سهام و 

حجم معامالت آنها گردید.
وی در ادامه یادآور شد؛ افزایش قیمت دالر نیز اثرات  
مثبتی بر درآمد و ارزش سهام شرکت های صادرات 
محور گذاشت و البته   نفت نیز تاثیرمثبتی  بر درآمد 
این  و  است  داشته  پتروشیمی  و  پاالیشی  شرکت 

موضوع بر رشد شاخص نیز تاثیرگذار بوده است.

 
بازارسرمایه 3

گزارش

ترقی اقتصادی : باید برای محصوالت استراتژیکی مانند پسته و زعفران یک بازار متمرکز کاشف قیمت در بازار 
داخل ایجاد شود تا بتوانیم به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی این محصوالت در دنیا، در حوزه کشف و اعالم 
قیمت آنها  نقش موثری داشته باشیم که این اتفاق جز از مسیر یک بازار متمرکز و مبتنی بر عرضه و تقاضا مانند 

بورس کاال نمی تواند رخ دهد.
حامد سلطاني نژاد مدیر عامل بورس کاالی ایران گفت: در خصوص عرضه پسته در بورس کاالی ایران گفت: 
محصوالتی مانند پسته و زعفران جزو محصوالت ارز آور کشور بوده و به عنوان یک منبع درآمد در بازارهای جهانی 
محسوب می شوند لذا اگر به این بازارها از بعد تقویت تولید نگاه نکرده و محصوالت را به مرحله ای نرسانیم که 
تولید کننده بتواند از تجارت این محصوالت منتفع شوند، این امر موجب خواهد شد تا تولید کننده به مرور تولید 
این محصول را کنار بگذارد. وی افزود:این در حالی است که با توجه به کم بودن بهای تمام شده پسته در کشور 
این محصول با قیمت هایی به فروش می رفت که بخش عمده ای از منافع آن نصیب تولید کننده نمی شد و تولید 
کننده نمی توانست برای تولید خود برنامه ریزی داشته باشد و چرخه در آمد، پس انداز و سرمایه گذاری در این 
صنعت نمی توانست رخ دهد لذا در حال حاضر قیمتی که تولید کننده محصول خود را می فروشد بعضا نزدیک 

به بهای تمام شده بوده و باید واسطه های غیر ضروری از این میان حذف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا الزاما همه تولید کننده هایی که وارد بورس کاال می شوند، سود بیشتری کسب 
می کنند؟ گفت: تولید کننده های پسته با ورود به بورس کاال می توانند به صورت شفاف محصول خود را بفروش 
برسانند به طوری که حتی در معامالت محصوالت کشاورزی عموما این محصوالت به صورت پیش فروش، به 
فروش می رسد لذا وقتی فضایی طراحی شود که عرضه و تقاضا در تعیین قیمت نقش آفرینی کند می توانیم 
مطمئن باشیم که کشاورز یا تولید کننده بتواند محصول خود را با قیمت بهتری که ناشی از عرضه و تقاضا است 
به فروش برساند.سلطانی نژاد عنوان کرد: در حال حاضر در اقتصاد هم واسطه های ضروری وجود دارد و هم غیر 
ضروری به طوری که بسیاری از واسطه هایی که در اقتصاد کشور فعالیت می کنند لزوما واسطه های بدی نیستند 
و وجود آنها برای اقتصاد  کشور مفید و ضروری است به طوریکه آنها نقش تامین مالی و بنکداری را ایفا می کنند 
و باید وجود داشته باشند اما برخی از واسطه هایی که در بازارهای کاال فعال هستند، تنها به دنبال منفعت شخصی 

از طریق خرید محصول با حداقل قیمت و فروش با حداکثر سود هستند و این افراد به تولید لطمه می زنند.
وی اضافه کرد: لذا باید برای محصوالت استراتژیک کشور مانند پسته و زعفران یک بازار متمرکز کاشف قیمت در 
بازار داخل ایجاد شود تا بتوانیم به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی این محصوالت در دنیا، در حوزه کشف و 
اعالم قیمت آنها  نقش موثری داشته باشیم که این اتفاق جز از مسیر یک بازار متمرکز و مبتنی بر عرضه و تقاضا 
مانند بورس کاال نمی تواند رخ دهد. سلطانی نژاد تصریح کرد:این در حالی است که سیاست وزارت جهاد کشاورزی 
در خصوص محصوالتی مانند پسته و زعفران و محصوالت دیگری مانند خرما و کشمش سیاست حمایتی برای 
صادرات است. در این میان برای خرید این محصوالت بعضا بودجه هایی از منابع بانکی تحت عنوان خرید توافقی 
اختصاص داده می شود که اگر این امر از کانال بورس کاال صورت بگیرد بخش عمده ای از محصول می تواند با 

قیمت های مناسب تری توسط کشاورزان به فروش رود.
وی تاکید کرد: در خرید توافقی بخشی از محصول توسط مباشرانی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین مالی 
می شوند، خریداری و به بازار عرضه می شود و بخش دیگری از محصوالت کشاورزان در انبارهای مباشران باقی 

می ماند تا در آینده مبلغ آن پرداخت شود.
به گفته سلطانی نژاد ،در مدلی که خرید توافقی در بورس کاال انجام می شود، درصدی از محصول کشاورزان که 
قرار است پول آن توسط مباشر پرداخت شود در انباری تحت نظارت بورس قرار می گیرد و خود کشاورز در صورت 

مناسب بودن شرایط بازار ، می تواند محصول را بفروشد.
مدیر عامل بورس کاالی ایران گفت: در همین راستا و برای محصول زعفران ۳ انبار در استان خراسان رضوی 
پذیرش شده است که این انبارها این امکان را فراهم می کنند تا بخش قابل توجهی از محصول کشاورزان توسط 
خود کشاورز به فروش رود که در اولین روز از اجرایی شدن خرید توافقی زعفران ۳ کیلو از این محصول در قالب 
خرید توافقی توسط خود کشاورزان به فروش رفت و این نوید خوبی است تا کشاورزان بتوانند محصول خود را در 

بازار بورس به فروش برسانند.

ترقی اقتصادی بررسی کرد

  مزایای عرضه محصوالت در بورس کاال بررسی شد متغییرهای کالن تاثیرگذار برشاخص بورس 

افزایش انگیزه تولید پسته و زعفران 
با کشف قیمت واقعی 
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چنـدی پیش یکـی از روزنامـه های مطرح 
اقتصادی کشـور، برای چندمین بـار ابزاری 
کـه در بیـش از 40کشـور جهان اسـتفاده 
شـده اسـت را مـورد حملـه قـرار داده و در تـالش اسـت تـا از ایـن ابـزار جدید 
در کشـور اسـتفاده نشـود. تالشـهای مسـتمر ایـن روزنامـه بـرای جلوگیـری 
از ایجادکانالهـای امـن بانکـی بـر بسـتر پیمانهـای پولـی با کشـورهای مختلف 
همچنـان محل سـوال اسـت! این روزنامـه چه نفعـی در عدم اجـرای پیمانهای 
پولـی دارد؟ چـرا در هـر فضایـی و حتـی بـا اسـتفاده از نـام مسـتعار بـه طـرح 
مطالبی می پردازد که بارها و بارها توسـط کاشناسـان بانکی کشـور پاسـخ داده 

شـده اسـت؟ بـرای تنویـر افکار عمومـی، نـکات ذیل مطرح اسـت:
1- در سـرمقاله ایـن روزنامه گفته شـده اسـت کـه »طرفداران پیمـان پولی 
متـون متعـددی را تولیـد و در رسـانه ها منتشـر کرده انـد کـه عمدتا مشـابه 
هـم بـوده و جـز در نحـوه بیـان مطلب، تفـاوت چندانی بـا یکدیگـر ندارند«. 
خـوب بود نویسـنده محترم )احتماال نام مسـتعار اسـت(، بجای جسـتجو در 
منابـع فارسـی، اندکی در فضای انگلیسـی زبان به جسـتجو مـی پرداختند تا 
متوجـه شـوند پیان پولـی ابـداع ایرانیان نیسـت! تاکنون بیـش از ۶5 پیمان 
پولی بین کشـورهای متعدد امضاء شـده اسـت. کارشناسـان بانکـی در ایران 
بـا بررسـی تجربیـات کشـورهای مختلـف، دریافتند کـه بانک مرکـزی ایران 
سیاسـت »تنـوع گرایـی« در ابزارهـای پرداخـت را رعایـت نمـی کنـد. تنها 
بـه روشـهای محـدودی بسـنده کـرده که آنهـم عمدتـا تکیه بیـش از حد به 

سـامانه هایـی بوده اسـت کـه به سـادگی قابل تحریم اسـت. 
2- ایـن سـوال محـوری در سـرمقاله مطـرح شـده اسـت: »پیمـان پولـی 
چگونـه می توانـد تحریم هـا را بی اثـر کنـد؟« ابتـدا بهتر اسـت تحریـم بانکی 
را تعریـف کنیـم. مطابـق با تعریف کارشناسـانی که نسـبت به زیرسـاختهای 
نظامهـای پولـی بیـن المللـی، شـناخت کافـی دارنـد، تحریـم بانکـی یعنـی 
 )Settlement( و تسـویه )Clearing( قطـع دسترسـی به سـامانه های پایاپـای«
و سـامانه هـای پیـام رسـان )SWIFT(«. بـا توجـه بـه اینکـه عمده شـرکای 
تجـاری ایـران کشـورهای بـا ارز ضعیـف هسـتند، طبـق روال سـابق، انتقال 
وجـه در ایـن حالـت، »سـه ارز« خواهد بود. یعنـی عملیات پایاپای و تسـویه 
در کشـور دیگـری )اروپـا یـا آمریـکا( صـورت مـی گیـرد. لـذا اگـر اتاقهـای 
پایاپـای در ایـن کشـورها بـه بانکهـای ایرانـی سـرویس ندهنـد، بـه طـور 
طبیعـی انتقـال وجـه بیـن المللـی بانکهـای ایرانـی دچـار اختالل می شـود 
)کـه هـم اکنـون نیـز چنین اسـت(. بـرای حل ایـن مسـاله پیمـان پولی در 
بسـیاری از کشـورهای جهـان اجـرا شـده اسـت تـا نیاز بـه عملیـات پایاپای 
و تسـویه در کشـور ثالثـی انجـام نشـود و بانکهـای مرکـزی دو کشـور ایـن 
عملیـات را انجـام دهنـد. در پیمان پولـی دوجانبه عملیات پایاپای و تسـویه 
توسـط بانکهـای مرکزی دو کشـور و تا سـقف مقـداری و زمانـی معین انجام 

مـی شـود، نـه توسـط یک بانـک اروپایـی و بـا کارمزد بیشـتر.
3- در ایـن سـرمقاله گفته شـده اسـت »سـال ها اسـت که بانک مرکـزی ایران 
فـروش دالر بـه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری را متوقـف کـرده اسـت. در ایـن 
شـرایط، حـذف دالر از معامـالت ارزی ایران چه معنایی دارد؟« و »در شـرایطی 
کـه ایـران دسترسـی بـه سیسـتم تسـویه دالر آمریکا نـدارد، طرحـی که قصد 
آن قطـع وابسـتگی به سیسـتم تسـویه دالر آمریکاسـت چه مفهومـی می تواند 
داشـته باشـد؟« نویسـنده محتـرم اگـر آشـنایی اندکـی با علـم اقتصاد داشـته 
باشـند نیـک مـی دانند کـه پـول در اقتصـاد ۳ کارکـرد دارد: ۱. ابـزار پرداخت؛ 

2. ابـزار محاسـبات و ۳. ابـزار ذخیـره ارزش. در هـر سـه کارکـرد، »دالر« نقش 
ویـژه ای در اقتصـاد مـا ایفـا کـرده و مـی کنـد. تحریـم دالر تنهـا بـرای »دالر 
مسـتقیم« قابـل اعمال اسـت. لـذا بانکهای ایرانی همچنـان می تواننـد از »دالر 
غیرمسـتقیم«   هـم بعنـوان ابزار پرداخـت و هم بعنوان ذخیره ارزش   اسـتفاده 
کننـد. در کارکرد دوم یعنی ابزار محاسـبات نیـز »دالر« نقش کلیدی در اقتصاد 
ایـران دارد. بـرای سـال های متمادی اسـت که پـول نفت در بودجه بـا دالر درج 
شـده و مـی شـود. نقـش محاسـباتی دالر در اقتصاد ایران بسـیار زیاد اسـت؛ به 
گونـه ای کـه اگـر دالر گران شـود، محصوالتی کـه اصال به ارز نیـاز ندارند )مثل 
روغـن کنجد( نیز متناسـب با افزایش قیمت دالر گران می شـوند. لـذا بازارهای 
ایـران »دالر« را بعنـوان واحـد محاسـبات خـود پذیرفتـه انـد. ایـاالت متحده با 
آگاهـی از ایـن جایـگاه دالر در اقتصـاد ایران و با اعمال محدودیت در دسترسـی 
بـه دالر )کاهـش عرضـه(، مـی تواند به سـادگی بازارهـای ما را متالطـم نماید. 
لـذا حـذف دالر در اقتصـاد بـه معنـی حـذف دالر هـم بعنـوان ابـزار پرداخت و 
تسـویه و هم بعنوان واحد محاسـبات )که این مورد مهمتر اسـت( و هم بعنوان 

ذخیره ارزی اسـت.
4- نکته دیگر مطرح شـده عبارتسـت از: »تحریم های آمریکا باعث شـده اسـت 
کـه بانک هـای بـزرگ بین المللـی از برقـراری روابـط کارگـزاری با ایـران امتناع 
کنند ...« پاسـخ این نکته نیز در قسـمت قبل داده شـده اسـت. در پیمان پولی 
دوجانبـه عملیـات پایاپـای و تسـویه توسـط بانکهای مرکـزی دو کشـور مبدا و 
مقصـد تجـارت انجـام می شـود و نه بانکهـای دیگر کشـورها. بانکهـای بزرگ و 
معتبـر در دو کشـور طـرف تجـارت )مثـال در ایران بانـک پارسـیان و در ترکیه 

هالـک بانـک( به سـادگی عملیـات را مدیریـت می کنند.
5- نکتـه بعـدی در مـورد اتحادیه پایاپای آسـیا اسـت که اگر به اسـناد مربوط 
بـه ایـن اتحادیـه مراجعه کننـد، در می یابند که چـرا این اتحادیه نتوانسـت در 
زمـان بحـران بـه وظایفش عمل نماید؟ برای اینکه حسـاب تسـویه در نیویورک 
نگهـداری میشـد و پیـام رسـان آن سـوئیفت بـود. بنابرایـن، بـه سـادگی قابل 

تحریـم بود.
6- نویسـنده سـرمقاله ادعا کرده اسـت که پیمانهای پولی دوجانبه صرفا جنبه 
تشـریفاتی داشـته و اجـرا نمی شـوند. اگر چنین اسـت چرا تاکنون بیـش از ۶5 
مـورد پیمـان دوجانبـه در جهـان امضاء شـده اسـت؟ چـرا چین اعـالم کرد که 

بیـش از یـک چهـارم از تجـارت خـود )۱۶ برابـر کل تجـارت خارجی ایـران( را 
بـا دالر و یـورو انجـام نـداده و از پولهـای ملـی اسـتفاده کرده اسـت؟ چرا حجم 
پیمانهـا بطور مسـتمر روبـه افزایش اسـت؟ پیمان پولـی دوجانبـه کارکردهای 
متعـددی )بیـن المللـی کـردن پـول ملـی، کاهش وابسـتگی بـه ارزهـای ثالث 
مدیریـت نوسـانات نـرخ ارز با کاهـش تقاضـای ارز، کاهش اثـرات تحریم بانکی 
تامیـن نقدینگـی در زمان بحـران و ...( دارد که یکی از آنها صرفا تامین نقدینگی 

در زمـان بحران اسـت.
7- گفتـه شـده کـه پیمـان دوجانبه یـک پیمان دوطرفه اسـت. کامال درسـت 
اسـت، کال کلمه »دوجانبه« به همین موضوع اشـاره دارد. تاکنون بانک مرکزی 
ایران درخواسـت کشـورهای روسـیه، ترکیه، پاکسـتان و هند را رد کرده اسـت. 
آنهـا آمادگـی خـود را اعـالم کردند، امـا بانک مرکزی ایـران همـواره از پیگیری 

این موضـوع طفره رفته اسـت.
8- در ادامـه ایـن سـرمقاله اشـاره شـده اسـت که »نیاز اسـت تا طـرف تجاری 
مـا قبـول کنـد کـه ریـال را در ذخایـر خود هـر چند به طـور موقـت و به حجم 
پیمـان پولـی منعقد شـده، نگهـداری کنـد و به حسـاب بانک مرکـزی خود در 
بانـک مرکزی ما، حسـاب ریالی داشـته باشـد. امری که بسـیاری از کشـورهای 
طـرف تجـاری مـا آن را رد می کنند. دوم باید بدانیم داشـتن ارز محلی در ذخایر 
بانک مرکزی که جزئی از بیت المال اسـت، امر بسـیار پرریسـکی اسـت«. ظاهرا 
نویسـنده حتـی یـک مقالـه نیز راجـع به پیمـان پولـی دوجانبه مطالعـه نکرده 
اسـت. حسـابی کـه در کشـور ترکیه بـرای بانک مرکـزی ایران افتتاح می شـود 
»یـوروی غیرمسـتقیم« اسـت و نـه بـه پول ملـی ترکیه )لیـر(. نام این حسـاب 
»حسـاب مخصوص« اسـت؛ حسـابی که بصورت اعتباری بین بانکهای مرکزی 
دو کشـور ایجاد میشـود. از لحاظ مفهمومی، این حسـاب یورویی غیرمسـتقیم 
در ترکیـه، هیچ تفاوتی با حسـاب یورویی مسـتقیم در فرانکفورت نـدارد. تفاوت 
مهـم آن اینسـت کـه عملیات پایاپای و تسـویه روی این حسـاب، بجـای اینکه 
توسـط یـک بانـک - بـه قول نویسـنده بـزرگ - انجـام شـود، توسـط بانکهای 

مرکـزی دو کشـور انجام می شـود؛
9- در خصـوص عـدم تـوازن تجـارت نیز بارها در رسـانه ها مطرح شـده اسـت 
کـه تـا سـقف عدد کمتـر در تجـارت از این روش اسـتفاده می شـود و لـذا این 
روش مازادی ندارد که نیاز به محاسـبات سـرمایه گذارانه در کشـور دیگر باشـد
10- در خصـوص نـرخ کارمـزد طرفهـای تجـاری نیز بایـد گفت کـه در پیمان 
پولـی دوجانبـه کارمـزد نصـف کارمـزد اسـتفاده از روشـهای سـنتی اسـت. در 
روش هـای سـنتی، دو مرحلـه تبدیـل ارز صـورت می گیـرد، در حالیکـه در این 
روش، ارز بطـور مسـتقیم بـه یکدیگـر تبدیـل مـی شـوند و نیازی بـه پرداخت 

کارمـزد تبدیل ارز نیسـت.
جالـب اسـت که در انتهـای مقاله، نویسـنده محترم راهکار حل مشـکل تحریم 
بانکـی را »توسـعه روابـط کارگـزاری« عنـوان کردنـد. ایشـان پاسـخ ندادند که 
عملیـات پایاپـای و تسـویه قـرار اسـت در کـدام کشـور و بـه کـدام ارز انجـام 
شـود؟ آیـا اتاقهـای پایاپـای اروپـا )EuroClear و ClearStream( یـا اتـاق پایاپـای 
نیویـورک )TCH( انتقـال وجـوه بیـن المللی بانکهـای ایرانی را بـا همتایان خود 
در کشـورهای مختلـف )به ویژه شـرق آسـیا( پایاپای و تسـویه خواهنـد کرد؟ و 
اگـر نه صـرف رابطه کارگزاری چه کمکـی می نماید؟ پیام رسـان این ارتباطات 
چـه مـی شـود؟ آیـا همچنان از سـوئیفت اسـتفاده می شـود تا در قالـب برنامه 
TFTP، کل تراکنشـهای بانکهای ایرانی و ذینفعان آنها در کشـورهای مختلف در 

اختیـار وزارت خزانـه داری قـرار گیرد؟

بازار پول4

چرا به دنبال ایجادکانال های امن بانکی نیستیم 
تخریب پیمان پولی به چه قیمتی 

سکه؛ بی مالیات، بی فاکتور، پرطرفدار
بانک  طریق  از  سکه  حراج 
مرکزی  بانک  ورود  و  کارگشایی 
و  عرضه  بین  تعادل  به  بازار  به 
شد.  منجر  سکه  بازار  در  تقاضا 
در  تا  شد  عاملی  حراجی  این 
واقعی تر  شاهد  کوتاهی  مدت 
داخلی  بازار  در  سکه  نرخ  شدن 
آن  برگزاری  که  البته  و  باشیم 
در  حباب  بردن  بین  از  برای 
کمک کننده  و  مؤثر  آن  نرخ 
اثرگذاری  به  آنچه  اما  است 
سوی  از  این چنین  اقداماتی  استمرار  و  تداوم  می انجامد،  بلندمدت 
بازار  به  که  تقاضایی  با  همگام  باید  مرکزی  بانک  است.  مرکزی  بانک 
گذشته  روز  ده  در  کند.  تقویت  را  پاسخگویی  قدرت  می کند،  ورود 
فروش  سقف  گرفتن  نظر  در  بدون  و  است  آغازشده  سکه  حراج 
آن  از  امیدواریم  که  امکانی  دارد،  وجود  آن  ادامه  امکان  آینده  در 
می خرند  سکه  که  خانواده هایی  برای  سرمایه  امنیت  تا  شود   استفاده 

فراهم شود.
دلیل افزایش قیمت سکه در یک ماه اخیر را ورود خریداران غیرحرفه ای 
به بازار سکه می دانند. این یک سوی ماجراست. سوی دیگر هزینه های 
مالیاتی  بحث های  دلیل  به  طال  بخش  به  سال ها  که  است  سرباری 
ازجمله مالیات بر ارزش افزوده تحمیل شده است. مالیات یک حقه بیت 
المالی است که هر فعال اقتصادی باید آن را به دولت پرداخت کند اما 
مالیات مسئله  این  دریافت  و چگونگی  اعمال روش ها  مورد طال،   در 
با اصالح قانون و دریافت  شده است. قرار است مجلس این مسئله را 
قیمت سکه  افزایش  دالیل  از  یکی  اما  کند  منبع حل  یک  از  مالیات 
ارزش افزوده  بر  مالیات  به دلیل عدم  بازار طال  این است که مردم در 
 سکه  و معامله فاقد فاکتور، سراغ مصنوعات نمی روند و ترجیح می دهند 

سکه بخرند.
مردم  جاری،  سال  شهریورماه  در  بانکی  سپرده های  سود  کاهش  با 
افزایش  این  و  دیدند  سرمایه گذاری  برای  بخش  مناسب ترین  را  سکه 
تقاضا باعث شد کفه عرضه و تقاضا نامتعادل شود و به قیمت ها به طور 
کاذب رشد کند. این رشد کاذب قیمت ها تا حدودی مهارشده است اما 
استمرار تقویت طرف عرضه از طریق برگزاری حراج برای 

واقعی شدن قیمت ضروری است. 
مرکزی  بانک  در  طال  ذخیره 
مناسب است و در زمینه عرضه 
نداریم.  خاصی  محدودیت  طال 
بازار  شناخت  اما  مهم  نکته 
که  است  آن  مدیریت  و 
بگیرد  انجام  اگر درست 
 در میـــان  مدت شاهد 
حذف حبـــاب ســکه 

خواهیم بود.

یادداشت

 کارشناس ارشد اقتصادی
عبدالرضا آل علی

تحلیل گر بازار طال
عباداهلل محمدولی



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 47 - نیمه اول آذر 1396

بیســت و چهارمین   : اقتصــادی  ترقــی 
همایــش ملــی صنعــت بیمــه در روز بیمــه 
ــه 2  ــی ک ــد. همایش ــزار ش ــی ۱۳ آذر برگ یعن
ــای  ــالن همایش ه ــان را در س ــر میهم ــزار نف ه
بــرج میــالد گــرد هــم آورده بــود. بیمــه 
ــت گذار  ــر و سیاس ــاد ناظ ــوان نه ــزی به عن مرک
ــر  ــود. وزی ایــن صنعــت برگزارکننــده مراســم ب
نفــت، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس، رئیــس ســازمان 
ــران از  ــهر ته ــورای ش ــس ش ــداری و رئی راه
ــد. ــته بودن ــم روز گذش ــژه مراس ــان وی میهمان
در ایــن همایــش وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی بــا بیــان اینکــه ضریــب نفــوذ بیمــه از 
2.2درصــد بایــد بــه 7 درصــد در پایــان برنامــه 
ــازی  ــرد: خصوصی س ــار ک ــد، اظه ــم برس شش
در بیمه هــا را دنبــال می کنیــم و ۳ شــرکت 
ــد  ــت اســت را بای ــار دول ــه در اختی ــی ک بیمه ی

ــم. ــذار کنی واگ
مســعود کرباســیان در بیســت و چهارمیــن 
همایــش بیمــه و توســعه در تهــران اظهــار 
و  آرامــش  و  ثبــات  می توانــد  بیمــه  کــرد: 
اطمینان بخشــی را بــه ســرمایه گذار بدهــد. 
دارنــد  کــه  مــازادی  منابــع  از  بیمه هــا 
می تواننــد ســود ایجــاد کننــد و ســرمایه مــازاد 
را وارد بــازار ســرمایه کننــد؛ در ســال های 
ــل  ــی عم ــه خوب ــه ب ــای بیم ــر صندوق ه اخی
کردنــد و اطمینــان را بــه جامعــه بازگرداندنــد.
ــای  ــا صندوق ه ــه داد: حتم ــاد ادام ــر اقتص وزی
بیمــه بــه لحــاظ پوشــش ریســک می تواننــد از 
ــد. دو نقــش  ــازاد خــود اســتفاده کنن ــع م مناب
پررنــگ و دو سیاســت دربــاره اقتصــاد مقاومتــی 
ابــالغ شــده کــه یکــی تــاب آوری اقتصــاد 
کشــور و دیگــری کاهــش آســیب پذیری اســت 
ــد.  ــان می ده ــه را نش ــش بیم ــر دو نق ــه ه ک
بایــد اقتصــاد امــن را در هــر بخــش و ســازمانی 
تعریــف کنیــم ولــی ســهم بیمــه در ایــن 

ــم اســت. موضــوع مه
وی افــزود: اتفاقاتــی کــه در کشــور مــا رخ 
داده و مکــرر هــم درحــال رخ دادن اســت  
اهمیــت بیمــه را پررنگ تــر می کنــد. در حــوزه 
معــادن، ســاختمان در شــهرهای بــزرگ، نفــت 
ــوادث  ــل، ح ــل و نق ــگاه ها، حم و گاز و پاالیش
ــای  ــر بالی ــه مهم ت ــن و از هم ــی، راه آه جاده ی
طبیعــی حــوادث متعــددی رخ داده کــه صنعت 

ــته  ــری در آن داش ــش پررنگ ت ــد نق ــه بای بیم
باشــد.

ــه تاســف بار  ــه حادث ــاره ب ــا اش ــر اقتصــاد ب وزی
زلزلــه کرمانشــاه اظهــار کــرد: جــا دارد از 
مجموعــه بانک هــا و بیمه هــا تشــکر کنــم کــه 
کمــک کردنــد هــر چنــد کــه مصیبــت در جای 

ــود. ــزرگ ب خــود ب
سهم بیمه های عمرباید به 50درصد برسد 

کرباســیان گفــت: متاســفانه ســهم مــا در 
بیمه هــای زندگــی کــم اســت و در برنامــه 
ــه 50   ــی ب ــای زندگ ــد ســهم بیمه ه ششــم بای
درصــد برســد. در منطقــه خاورمیانــه هــر چنــد 
ســهم بیمه هــای زندگــی مــا باالتــر اســت ولــی 
ــه دنیــا ایــن رقــم کــم اســت و بایــد  نســبت ب

ــم. ــه آن ســمت بروی ب
وی ادامــه داد: بیمــه مرکــزی نقــش تنظیم گــر 
و سیاســت گذاری را دارد و بیمــه ایــران نیــز 
ــا  ــایر بیمه ه ــی س ــت ول ــت اس ــار دول در اختی
ــه طــور جــد پیگیــر  بایــد خصوصــی باشــند. ب
خصوصی ســازی و اصــل 44 هســتیم زیــرا 
ــه خــودم  ــن موضــوع را از وزارتخان ــد اول ای بای

ــم. ــری کن پیگی
ــرای مذاکــره  ــع ب ــه برداشــتن موان کرباســیان ب
ــد  ــی بع ــی خارج ــه اتکای ــرکت های بیم ــا ش ب
ــزود: بعــد از برجــام  از برجــام اشــاره کــرد و اف
بحــث بیمه هــای اتکایــی آغــاز شــده و بایــد بــه 

طــور جــدی پیگیــری شــود.
روند روبه رشد ضریب نفوذ بیمه 

رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا اشــاره بــه زلزلــه 
ــن  ــا ای ــرآورد م ــت: ب ــاه گف ــر در کرمانش اخی
ــارد  ــاه ۱۳0میلی ــه کرمانش ــه در زلزل ــت ک اس
ــت کــه  ــت بیمــه اس تومــان خســارت صنع
تاکنــون 25میلیــارد تومــان از ایــن خســارت ها 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
عبدالناصــر همتــی در بیســت و چهارمیــن 
همایــش بیمــه و توســعه اظهــار کــرد: در 
ــه  ــوذ بیم ــب نف ــته ضری ــه گذش ــول 2ده ط
ــی داشــته و در 24ســال گذشــته از  رشــد خوب
0.۳4 درصــد بــه 2.2 درصــد رســیده اســت کــه 
ــت  ــه ظرفی ــت بیم ــه صنع ــد ک ــان می ده نش
ــه اول  ــزود: در 8 ماه ــی دارد. وی اف ــد باالی رش
کشــور رشــد خوبــی را تجربــه کردیــم و رشــد 
ــه  ــا رشــد حــق بیم ــز متناســب ب خســارت نی
ــه  ــد ک ــا می ده ــه م ــد را ب ــن نوی ــوده و ای ب

مدیــران صنعــت بیمــه رونــد مدیریــت ریســک 
را جــدی گرفته انــد.

رییــس شــورای عالــی بیمــه بــه تصویــب 
شــورای  در  شــرکتی  حاکمیــت  آیین نامــه 
ایــن  کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  بیمــه  عالــی 
شــرکت های  می شــود،  موجــب  آیین نامــه 
ــت  ــرای مدیری ــش ب ــتم های اثربخ ــه سیس بیم
جــدی  را  داخلــی  کنترل هــای  و  ریســک 
بگیرنــد. وی مدیریــت ریســک، اکچوئــری و 
ــم  ــول مه ــه اص ــی را ازجمل ــی داخل حسابرس
آیین نامــه حاکمیــت شــرکتی عنــوان کــرد 
و  کامــل  اســتقرار  و  پیاده ســازی  گفــت:  و 
نهادینــه شــدن ایــن آیین نامــه در ســاختار 
ســازمانی شــرکت ها زمانبــر اســت؛ ممکــن 
اســت کســانی کــه بــه مدیریــت خــاص شــرکت 
بیمــه عــادت کرده انــد، اجــرای ایــن آیین نامــه 
برایشــان ســخت باشــد ولــی فکــر می کنیــم در 

ــود. ــد ب ــوب خواه ــا خ ــدت حتم بلندم
همتــی کنتــرل توانگــری مالــی را ازجملــه 
در  مرکــزی  بیمــه  دیگــر  مهــم  اقدامــات 
ــی از  ــزود: یک ــرد و اف ــوان ک ــاری عن ــال ج س
اقدامــات مــا تخصصــی کــردن  مهم تریــن 
ســمت  بــه  حرکــت  و  بیمــه  شــرکت های 
تفکیــک بیمه هــای عمــر از غیرعمــر اســت کــه 
بــه طــور جــدی پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم 
ــرای تاســیس  ــررات و تســهیالت الزم را ب و مق
شــرکت های تخصصــی بیمــه عمــر را در نظــر 
مدیریــت  یــک  داد:  ادامــه  وی  گرفته ایــم. 
ــای  ــر بیمه ه ــارت ب ــرای نظ ــز ب ــی نی تخصص
عمــر در بیمــه مرکــزی تشــکیل خواهــد شــد 
ــرج  ــوه خ ــر و نح ــای عم ــر بیمه ه ــارت ب و نظ
ــع بیمــه عمــر را تحــت  ــری از مناب و ذخیره گی

ــم آورد. ــتر در خواهی ــرل بیش کنت
همتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت های بیمــه 
ــده در  ــن ش ــرمایه تعیی ــل س ــه حداق ــد ب بای
ــرکت ها  ــرد: ش ــار ک ــد، اظه ــت یابن ــت دس دول
بــرای افزایــش ســرمایه خــود یــا بایــد ســرمایه 

ــد. ــا پوشــش اتکایــی بگیرن ــد ی ــاال ببرن را ب
رییــس کل بیمــه مرکــزی خاطرنشــان کــرد: ما 
توســعه مــداوم سیســتم ســنهاب و اجــرای کــد 
ــم  ــم و می خواهی ــتور کار داری ــا را در دس یکت
بــرای ســایر رشــته ها نیــز به تدریــج ایــن 
ــرای  ــیار ب ــه بس ــم ک ــی کنی ــوع را اجرای موض

ــم اســت. ــات مه ــری از تخلف جلوگی

شرایط مالی بیمه ها و بانك ها خوب نیست 
 رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس با اشــاره 
ــرکت های  ــی ش ــای مال ــت صورت ه ــه وضعی ب
بیمــه شــرایط صنعــت بیمــه را بســیار نامطلوب 

عنــوان کــرد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در بیســت و چهارمین 
همایــش ســاالنه بیمــه و توســعه بــا بیــان اینکه 
ماموریــت صنعــت بیمــه پوشــش ریســک اســت 
اظهــار داشــت: بنابرایــن از صنعــت بیمــه انتظار 
ــرای  ــد و ب ــک نباش ــار ریس ــود دچ ــی رود خ م
ــه نشــود.  ــش مواج ــا چال ــک ها ب پوشــش ریس
ــررات و  ــرای مق ــدم اج ــل ع ــزود: به دلی وی اف
ضعــف نظارتــی در دوره هــای مختلــف، صنعــت 
ــد  ــه نمی توان ــت ک ــرایطی اس ــه دارای ش بیم

وظایــف خــود را بــه درســتی اجــرا کنــد.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره 
ــه  ــت: بیم ــعه گف ــه توس ــتگی بیم ــه ورشکس ب
ــه  ــت بیم ــرای صنع ــی ب ــم مهلک ــعه س توس
کشــور بــود. وی ادامــه داد: گزارش هایــی کــه از 
ــان  ــد، نش ــا می رس ــی بانک ه ــای مال صورت ه
می دهــد کــه شــرایط بســیار نامطلــوب اســت و 
تــراز تلفیقــی صنعــت بیمــه در مجمــوع زیان ده 
ــی  ــن زیان ده ــی از ای ــه بخش ــه البت ــت ک اس

ــه بیمــه ایــران اســت. متعلــق ب
ــاره  ــه اش ــی ک ــرد: نکات ــه ک ــی اضاف پورابراهیم
ــی  ــی فعل ــای مال ــه صورت ه ــوط ب ــردم مرب ک
اســت و اگــر صورت هــای مالــی براســاس 
اســتانداردهای جدیــد حســابداری IFRS تدویــن 
ــاد  ــاق می افت ــن اتف ــر ای ــه اگ ــت ک ــده اس نش
هماننــد  بیمــه  صنعــت  زیان دهــی  قطعــا 
ــش  ــاد، افزای ــا افت ــرای بانک ه ــه ب ــی ک اتفاق

می یافــت.
ــم  ــک تصمی ــد ی ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اساســی بــرای اصالحــات در صنعــت بیمــه 
گرفتــه شــود، اظهــار داشــت: وقتــی صورت های 
ــم   ــه را می بین ــرکت های بیم ــی ش ــی برخ مال
ــرکت ها  ــن ش ــا ای ــه اساس ــم ک ــب می کن تعج
بــا چــه هدفــی بــه فعالیــت خــود ادامــه 
ــت  ــی در صنع ــات اساس ــر اصالح ــد. اگ می ده
ــن  ــده ای ــران آین ــد نگ بیمــه انجــام نشــود، بای

ــیم. ــت باش صنع
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
اشــاره بــه ترکیــب ســهامداری بســیاری از 
ــی  ــود برخ ــا وج ــزود: ب ــه اف ــرکت های بیم ش

ــت  ــهم دول ــت و س ــهام عدال ــا و س واگذاری ه
بــا  کــه  می بینیــم  بیمــه،  شــرکت های  در 
وجــود ظاهــر شــدن نــام شــرکت های بیمــه در 
ــورس، هنــوز مدیــران دولتــی ایــن  تابلوهــای ب
ــب  ــه ترکی ــد ک ــت می کنن ــرکت ها را مدیری ش
ــب  ــه اغل ــت ک ــی اس ــا به گونه ی ــی آنه مدیریت
ــد دو دهــه پیــش بازنشســت  ــران بای ــن مدی ای
می شــدند. وی ادامــه داد: امــروز نیروهــای 
ــد و  ــود دارن ــگاهی وج ــوان دانش ــواد و ج باس
ــو و خــالق، صنعــت  ــی ن ــا ایده های ــد ب می توانن
بیمــه را بــه پیــش ببرنــد، اما متاســفانه کســانی 
ــه  ــد ک ــت می کنن ــه را مدیری ــرکت های بیم ش
ــد. ــر می کنن ــش فک ــال پی ــبک 50 س ــه س ب

ــان   وی یکــی از اثــرات مثبــت توجــه بــه جوان
ــرمایه  ــازار س ــه در ب ــورت گرفت ــوالت ص را تح
دانســت و گفــت: قانــون بــازار ســرمایه توســط 
ــن اســت  ــا ای ــان نوشــته شــد و انتظــار م جوان
ــن پوســت اندازی را  ــم ای ــه ه ــت بیم ــه صنع ک
انجــام دهــد و بگــذارد مدیــران جــوان و افــراد 
ــرکت های  ــت در ش ــه مدیری ــوان وارد عرص ج
بیمــه شــوند. پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه 
ــف  ــرورت تعیین تکلی ــر ض ــر ب ــای اخی زلزله ه
ــرد و گفــت:  ــد ک ــازل مســکونی تاکی بیمــه من
ــت  ــی اس ــت بررس ــس در دس ــی در مجل طرح
ــش  ــت پوش ــکونی تح ــازل مس ــه من ــه هم ک
ــت و  ــا دول ــی ب ــرد کــه مذاکرات ــرار گی بیمــه ق
آقــای جهانگیــری انجــام شــده و ایشــان ضمــن 
ــر  ــه وزی ــه را ب ــه مربوط ــت، نام ــالم موافق اع
اقتصــاد ارجــاع داده اســت. رییــس کمیســیون 
ــرف  ــر ظ ــرد: اگ ــح ک ــس تصری ــادی مجل اقتص
مــدت یــک هفتــه آینــده نامــه از طــرف دولــت 
بــه مجلــس ارســال شــود، شــرایط تصویــب آن 

ــد. ــد ش ــس ایجــاد خواه در مجل
ــه گذشــت  ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی پورابراهیم

هشــت ســال از اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده، گفــت: اشــکاالت متعــدد بــر ایــن الیحــه 
وارد شــده و بــه همیــن دلیــل زمــان آن رســیده 
کــه اصالحــات مــورد نظــر انجــام شــود. رییــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریح کــرد: یکی 
از مــواردی کــه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد 
بحــث معافیــت صنعــت بیمــه از پرداخــت مالیات 
بــر ارزش افــزوده اســت، چراکــه ماموریــت صنعت 
بیمــه، کاهــش ریســک و هــدف کشــور توســعه 

صنعــت بیمــه اســت.
ــن اســت کــه  ــا ای پورابراهیمــی گفــت: نظــر م
موضــوع حــذف صنعــت بیمــه از پرداخــت 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را نهایــی کنیــم، امــا 
اگــر نظــر فعــاالن صنعــت بیمــه ایــن باشــد کــه 
بــه جــای حــذف از روش اســترداد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده اســتفاده کنیــم، مدیــران صنعــت 
بیمــه می تواننــد ایــن نظــر خــود را بــه صــورت 
مکتــوب بــه کمیســیون اقتصــادی ارائــه دهنــد 
ــه  ــا س ــدت دو ت ــم، در م ــعی می کنی ــا س و م
ــات  ــون مالی ــالح قان ــه اص ــده، الیح ــه آین هفت
ــزوده را در کمیســیون جمع بنــدی  ــر ارزش اف ب

کنیــم.
یــک جایــزه همایــش بیمــه و توســعه بــه 

دوهفتــه نامــه ترقــی اقتصــادی رســید.
در بیســت و چهارمیــن همایــش بیمه و توســعه، 
روزنامه نــگاران  آثــار  بررســی  داوران  هیــات 
رســانه های  در  بیمــه  بخــش  و خبرنــگاران 
ــون و...  ــو و تلویزی ــا، رادی ــوب، خبرگزاری ه مکت
ــوب را  ــانه های مکت ــزه در بخــش رس ــک جای ی
ــه  ــرد. ب ــدا ک ــی اقتصــادی اه ــه ســردبیر ترق ب
گــزارش خبرنــگار مــا، امیــر اســماعیل کاظمــی 
ــا عنــوان »صنعــت بیمــه فاقــد  بــا گفتگویــی ب
آینــده نگــری اســت « موفــق بــه کســب رتبــه 

ــد. ــوب ش ــانه های مکت ــش رس دوم در بخ

صنعت بیمه نیازمند اصالحات اساسی 
آینده صنعت بیمه نگران کننده است 

بازاربیمـــه5



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 47 - نیمه اول آذر 1396

صنعت  این  درصدی   2۶ رشد  از  البرز  بیمه  مدیرعامل  اقتصادی:  ترقی 
در یک دهه گذشته خبر داد و گفت: در حال رایزنی با بورس برای عرضه 

نخستین اوراق بهادار بیمه به بازار هستیم.
به  خبری  نشست  در  تاجدار  ،رسول  اقتصادی  ترقی  خبرنگار  گزارش  به 
مناسبت روز بیمه برگزار شد، افزود: اکنون سهم بیمه های عمر در سبد 
پرتفوی صنعت بیمه به ۱۳.5 درصد رسیده است که رشد قابل توجهی بوده 

اما کافی نیست.
وی گفت: رشد صنعت بیمه در کشور در شرایطی رخ داده است که تاکنون 
یک ریال از دولت دریافت نکرده و مالیات ها و عوارض مختلفی را نیز به 
های  هزینه  ای،  بیمه  های  پوشش  ارایه  با  حتی  و  است  پرداخته  دولت 

اجتماعی تحمیلی به جامعه را نیز دربرمی گیرد.
سوانح  در  هموطنان  از  نفر  هزار   ۱۶ حدود  پارسال  کرد  یادآوری  تاجدار 

رانندگی جان خود را از دست داده و ۳۳۳ هزار نفر مجروح شدند.
وی به راه اندازی سامانه نظارت الکترونیکی )سنهاب( در صنعت بیمه اشاره 
کرد و گفت: بیمه مرکزی امروز به صورت برخط بر عملکرد شرکت های 
بیمه نظارت می کند که گام مهمی برای جلوگیری از خطا و تقلب در این 

صنعت است.
وی با استقبال از تدوین آیین نامه های حاکمیت شرکتی و الزام شرکت 
های بیمه برای داشتن حاشیه توانگری از سوی بیمه مرکزی را برای بهبود 
های  شرکت  در  مسئولیت  تفکیک  افزود:  صنعت  این  در  فعالیت  شرایط 
بیمه با مالکیت آن در دنیا سابقه ۱00 ساله دارد و به نظر می رسد صنعت 
بیمه در ایران نیز باید با اجرای حاکمیت شرکتی، نظارت را از بخش اجرا 

تفکیک کند.
وی به تاکید بیمه مرکزی بر افزایش ذخایر شرکت های بیمه بویژه در رشته 
بیمه شخص ثالث اشاره کرد و آن را برای حفظ حقوق بیمه گذاران دانست.

به گفته وی، صنعت بیمه ایران به تجربه شرکت های بیمه خارجی بویژه 
در حوزه سرمایه گذاری نیازمند است تا بتواند وجوهی را که از محل بیمه 
نامه ها جمع آوری می کند، بخوبی سرمایه گذاری کند تا در آینده قادر به 

ایفای تعهدات خود باشد.
بازدهی صنعت بیمه 12 درصد است

به  شده  واگذار  دولتی  بیمه  نخستین  کرد  یادآوری  البرز  بیمه  مدیرعامل 
بخش خصوصی به شمار می رود و با 2۶0 میلیارد ریال سرمایه وارد بورس 
شد و اکنون چهار هزار میلیارد ریال سرمایه دارد و حدود ۳5 درصد بازدهی 

برای سهامدارانش داشته است.
این  از  دولت  اختیار  در  سهام  میزان  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  تاجدار 
را دولت در اختیار  البرز  بیمه  از سهام  اکنون۱7.۳5 درصد  شرکت گفت: 
دارد و می دانیم بنای دولت بر واگذاری است اما اینکه قرار است این میزان 

سهام به صورت بلوکی و مدیریتی واگذار شود یا بتدریج، مشخص نیست.
وی سهم این شرکت از بازار بیمه کشور را ۶.8 درصد اعالم کرد و گفت: 
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ۱4 هزار میلیارد ریال حق بیمه صادر و 

هشت هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شد.
میلیارد  هزار  را ۱۹  امسال  برای  این شرکت  بینی شده  پیش  بودجه  وی 
ریال اعالم کرد و افزود: نرخ بازدهی بورس 24 درصد، مسکن 27 درصد، 
بازار ارز ۱4 درصد و بانک ۱۹.5 درصد برآورد می شود، صنعت بیمه نرخ 

بازدهی ۱2 درصدی دارد.
وی اظهار داشت: بازدهی پایین صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بازارها سبب 
شده تا شرکت های بیمه طی پنج سال گذشته نتوانند افزایش سرمایه چهار 

هزار میلیارد ریالی مورد نظر دولت را محقق کنند.
بازگشت عقالنیت به صنعت بیمه

این مدیر صنعت بیمه گفت: حدود چهار سال پیش که تعرفه ها در صنعت 
بیمه برداشته شد، شاهد یک بی نظمی در بازار بودیم و برخی شرکت ها 
برای صدور بیمه نامه های بیشتر، تعرفه های نامتعارف مطرح می کردند 
که تهدیدی برای شرکت های بیمه بود اما از نیمه دوم پارسال عقالنیت به 
بازار بازگشته است و انتخاب بیمه گران نه بر مبنای قیمت بلکه بر اساس 

خدماتی که به بیمه گذار ارایه می کند، انجام می شود.
ضرورت تفکیك بیمه عمر 

مدیرعامل بیمه البرز در ادامه در پاسخ به سوالی  درباره الزام بیمه مرکزی 
برای تفکیک حساب های بیمه عمر از غیرعمر در صورت های مالی خود 
این تفکیک در دنیا تجربه شده است و در دنیا دیگر شرکت های  گفت: 
جنرال که در هر دو حوزه عمر )Life( و غیرعمر )Non-Life( را پوشش دهند 
وجود ندارد زیرا بیمه عمر حساسیت ها، تعهدات و ریسک های باالیی دارد.

وی اظهار داشت: بیمه عمر نظارت دقیق می خواهد زیرا شرکت باید برای 
20 سال آینده به بیمه گذار تعهد بدهد که این امر در کشوری چون ایران 
نرخ سود حساب های  و  تورم  تغییرات  اقتصادی خاصی چون  که شرایط 

بانکی را دارد، دشوار است.
وی یکی از اقدام های خوبی بیمه مرکزی را تعیین نرخ فنی حداکثری و 
حداقلی در بیمه های عمر عنوان کرد و گفت: وقتی صنعت بیمه در مجموع 
۱2 درصد بازدهی دارد، چگونه می تواند سود 27 درصدی در رشته بیمه 

عمر بدهد.
وی خاطر نشان کرد که بر اساس آیین نامه بیمه مرکزی، حداکثر نرخ فنی 

بیمه عمر ۱۶ درصد و حداقل ۱0 درصد محاسبه می شود.
تاجدار سهم بیمه عمر از سبد پرتفوی این شرکت را ۳.5 درصد اعالم کرد و 
گفت: منابع حاصل از بیمه عمر بیمه البرز در حساب های سپرده بلندمدت 
بانکی نگهداری می شود و سالهاست که حساب های آن از دیگر رشته ها 

مجزا شده است.
وی در پاسخ به اینکه کاهش نرخ سود در نظام بانکی، صنعت بیمه را متاثر 
می کند، گفت: این کار سبب کاهش سود 2 تا ۳ درصدی در صنعت بیمه 
شود و از این رو شرکت ها باید این کاهش را از سرمایه گذاری در بازارهای 

دیگر تامین کنند.
مدیرعامل بیمه البرز در ادامه نشست به زلزله اخیر کرمانشاه و جان باختن 
بررسی ها نشان  اشاره کرد و گفت:  این حادثه  از هموطنان در  نفر   52۱
می دهد فقط سه تا پنج درصد از واحدهای مسکونی خسارت دیده، پوشش 

بیمه داشته اند.
وی افزود: انتظار می رود در کنار گسترش چتر پوشش های بیمه ای در 
کشور، وجدان کاری و نظارت ها در ساخت و سازها در کشور نیز افزایش 
به  نیز  آن  از  ناشی  خسارات  غیرمترقبه،  حوادث  بروز  صورت  در  تا  یابد 

حداقل برسد.
صنعت  مشکالت  از  یکی  را  ها  ساختمان  مفید  عمر  بودن  پایین  تاجدار 
بیمه عنوان کرد و گفت: در حالی که عمر مفید  نیز صنعت  و  ساختمان 
ساختمان ها در برخی کشورها بیش از ۱00 سال است، در ایران زیر 25 

سال برآورد می شود.
وی با بیان اینکه بیمه البرز ۹ هزار پرونده خسارت در زمینه زلزله کرمانشاه 
داشته است که خسارت وارده به آنها از ۳ میلیون ریال تا ۳00 میلیون ریال 
را در بر می گیرد، گفت: در اسرع وقت خسارت ها را ارزیابی و بیمه گذاران 

پرداخت می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: هرچند ممکن است پرداخت خسارت به بیمه گذاران 
مطلوب نباشد اما ایفای تعهد از سوی بیمه گر می تواند آن را به ابزاری برای 

ترویج فرهنگ بیمه تبدیل کند.
حوادث  بیمه  صندوق  ایجاد  برای  دولت  الیحه  به  بیمه  صنعت  مدیر  این 
شورای  ایرادهای  برخی  دلیل  به  اینکه  یادآوری  با  و  کرد  اشاره  همگانی 
نگهبان، این الیحه هنوز نهایی نشده است، گفت: در صورت تاسیس این 
صندوق، نوعی پوشش پایه ای بیمه برای تمام ساختمان های کشور در نظر 

گرفته می شود و پوشش های تکمیلی نیز قابل خرید است.

وی ایجاد این صندوق را یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با خسارات 
ناشی از حوادث طبیعی به سازه ها در کشور دانست و گفت: طبق این الیحه 
و در صورت تصویب نهایی، طی یک دوره ۱0 ساله، تهیه پوشش بیمه نامه 

برای ساختمان های مسکونی به مردم واگذار می شود.
معافیت مالیاتی سبب گسترش صنعت بیمه می شود

خبرنگاری درباره اثر اعمال معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر 
این صنعت پرسید که تاجدار گفت: هرچند این معافیت اثر مستقیمی بر 
سود و زیاد صنعت بیمه ندارد اما سبب کاهش ۹ درصدی هزینه های بیمه 
در سبد خانوار می شود که می تواند به فروش بیشتر بیمه نامه منجر شود.
بر  در  را  بیمه  صنعت  درصد   24 که  درمان  رشته  کرد:  نشان  خاطر  وی 

می گیرد، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
لزوم ذخیره گیری مناسب در شرکت های بیمه

عضو هیات مدیره بیمه البرز درباره اصرار بیمه مرکزی برای تامین کسری 
ذخایر شرکت های بیمه اظهار داشت: مشکل عمده صنعت بیمه در کسری 
ذخایر به رشته شخص ثالث باز می گردد که حدود ۶ درصد است؛ هرچند 
این درصد جای نگرانی ندارد اما باید شرکت ها حساسیت الزم را داشته 

باشند و از منابع دیگر چون بیمه عمر این کسری را جبران نکنند.
صدور اوراق بیمه ای در آینده نزدیك

تاجدار از برنامه بیمه البرز برای صدور اوراق بهادار بیمه ای به جای واگذاری 
اکنون  گفت:  و  داد  نزدیک خبر  آینده  در  از کشور  به خارج  اتکایی  بیمه 
صنعت بیمه دنیا به جای بیمه اتکایی به صدور اوراق بهادار بیمه ای روی 

آورده است تا ریسک های وارده را به حداقل برساند.
وی افزود: در حال رایزنی با بورس هستیم تا حدود 400 میلیارد ریال اوراق 

بهادار بیمه عرضه کنیم.
برجام  از  از کشور پس  خارج  به  اتکایی  بیمه  واگذاری  درباره شرایط  وی 
گفت: به استثنای انگلیس که در نقل و انتقاالت مالی با این کشور با مشکل 
و محدودیت رو به رو هستیم، مشکلی برای مراودات مالی با دیگر کشورها 

وجود ندارد.
اظهار  ایران  در  بیمه  های  بندی شرکت  رتبه  درباره  سوالی  به  پاسخ  وی 
داشت: حدود 40 شرکت رتبه بندی بین المللی وجود دارد که ۱0 شرکت 
در  برای حضور  رغبتی  آمریکایی  داشتن سهامداران  دلیل  به  آنها  نخست 

بازار ایران ندارند.
تاجدار افزود: البته امروز بیمه البرز جلسه ای با مسئوالن شرکت کاپیتال 
اینتلیجنس که از شرکت های رتبه بندی بین المللی است، داشت تا رتبه 

اعتباری آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید رتبه بندی اقتصاد ایران در اولویت دولت باشد و سپس 
شرکت هایی که مایل به حضور در بازارهای جهانی هستند، اعتبارسنجی 
شوند، گفت: صرف داشتن رتبه بین المللی مشکلی حل نمی کند بلکه باید 
با استفاده از آن در بازار جهانی حضور یافت ؛ از خارج از کشور بیمه اتکایی 

پذیرفت و یا خدمات بیمه ای ارایه کرد.
شما  با  یا  کشورها  دیگر  باشیم،  نداشته  المللی  بین  رتبه  اگر  افزود:  وی 

همکاری نمی کنند و یا اینکه 2 برابر رقبا با شما کار می کنند.

بازاربیمـــه 6

بازدهی صنعت بیمه 12درصد است
مدیر عامل بیمه البرز خبر داد: رایزنی برای عرضه اوراق بهادار بیمه در بورس

در شش ماهه نخست سال جاری 
تشریح اقدامات و دستاوردهای بیمه سرمد 

رشد 135 درصدی در جذب پرتفوی

ترقی اقتصادی : بیمه سرمد در شش ماهه نخست سال جاری موفق 
به جذب بیش از ۱700 میلیارد ریال حق بیمه شد که نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته ۱۳5 درصد رشد را نشان می دهد. 
مدیر عامل این شرکت با اعالم این خبر افزود:این شرکت در این دوره 
با پیش  و مطابق  موفق  بسیار  نیز  ای  بیمه  پرتفوی  ترکیب  در  زمانی 
زیان ده  بیمه  رشته  دو  سهم  درحالیکه  است،  نموده  عمل  قبلی  بینی 
شخص ثالث و درمان در ترکیب کلی پرتفوی صنعت بیمه کشور، حدود 
72 درصد می باشد، سهم ایندو رشته در ترکیب کلی پرتفوی شرکت 
بیمه سرمد در ۶ ماهه نخست سال جاری کمتر از 5۳درصد بوده است. 
دکتر اسماعیل دلفراز، نسبت خسارت پرداختی شرکت به حق بیمه صادره 
در دوره زمانی مذکور را تنها 55درصد عنوان و تصریح کرد:این در حالی 
است که میانگین نسبت خسارت در صنعت بیمه کشور ۶5درصد بوده 
 است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بیمه سرمددرسال گذشته نزدیک
ماهه  درشش  میزان  این  که  داشت  سرمایه گذاری  درصدبازده   2۱/۶
اول امسال به 20 درصدرسید؛این درحالی است که برای بیمه گذاران 

عمروسرمایه گذاری سرمددرسال گذشته 25 درصدسودمحاسبه شد.
و  عمر  بیمه های  منافع  در  مشارکت  درصدی   25 سود 

سرمایه گذاری 
در  مشارکت  سود  میزان  اعالم  و  افزایش  از  سرمد  بیمه  عامل  مدیر 
منافع بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه سرمد به میزان 25 درصد 
برای سال ۱۳۹5 خبر داد و تصریح کرد: این میزان به حساب تمامی 

بیمه گذاران این رشته، منظور گردیده است.
برای  سود  مبلغ  مشاهده  داشت:  اظهار  همچنین  دلفراز  دکتر 
بیمه گذارانی که بیمه نامه های جاری آنها صادره قبل از تاریخ 2۹ اسفند 
نشانی به  زندگی  بیمه های  تخصصی  وب سایت  در  است،  شده   صادر 

/http://life.sarmadins.ir فراهم می باشد.

مجازنگهداری  ظرفیت  لحاظ  رشدبه  میزان  باالترین  اختصاص 
درصنعت بیمه

وی با بیان اینکه براساس آمارهای منتشره توسط پایگاه اطالع رسانی 
بیمه  ایران،شرکت  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بیمه  ونظارت  مقررات 
میزان  مجازنگهداری،باالترین  درصدرشددرظرفیت   ۱50.۱4 سرمدبا 
است،خاطر  داده  خوداختصاص  رابه  بیمه  درصنعت  حوزه  رشددراین 
این شرکت  مجازنگهداری  که ظرفیت  است  حالی  در  این  کرد:  نشان 
 ۳۱۱ به   ۹5 درسال  میزان  این  بودکه  میلیاردریال   ۱24  ،۹4 درسال 

میلیاردریال افزایش یافت.
کسب رتبه یك توانگری مالی برای سومین سال پیاپی

مدیر عامل بیمه سرمد در خصوص کسب توانگری این شرکت در سطح 
یک برای سومین سال پیاپی، گفت: بیمه سرمد با اعمال مدیریت صحیح 
توانگری  یک  رتبه  کسب  به  موفق  متوالی  سال  سومین  برای  ریسک 
مالی با نسبت ۱74 درصد با تایید بیمه مرکزی شد،خوشبختانه بیمه 
توانگری مالی  تاکنون در سطح یک  فعالیت خود  بدو  از  سرمدهمواره 

قرار داشته است. 
طرح های جدید بیمه ای

نام  به  بیمه ای  جدید  طرح  ارائه  از  همچنین  دلفراز  اسماعیل  دکتر 
این طرح  اساس  بر  تصریح کرد:  و  داد  بیمه« خبر  »بازاریابی عمومی 
شعب بانک صادرات با همکاری شبکه فروش شرکت از طریق نرم افزاری 

اقدام به فروش بیمه نامه می نمایند.
و  بازار  توسعه  در  را  این طرح،تحولی عظیم  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
ارائه خدمات ارزش افزوده برای مشتریان بانک در قالب سوپر مارکت 
مالی ایجادخواهدکرد، افزود: در این طرح، بانصب یک برنامه نرم افزاری 
دربرنامه اصلی بانک،تمام کارمندان وحتی بازنشستگان بانک صادرات 
می توانند نیازمشتری وشرایط بیمه ای اورا به سیستم منتقل نمایند و 
بیمه نامه توسط همکاران وشبکه فروش بیمه سرمدبرای وی صادر شود؛ 
برروی  آن  نصب  از  وبعد  است  اجرا شده  پایلوت  به صورت  این طرح 
برنامه بانک صادرات به صورت سراسری با هدف تقویت شبکه فروش 

سرمد اجرا خواهد شد.
مدیر عامل بیمه سرمد همچنین از رشد 7۶0 درصدی در بخش جذب 
حق بیمه عمر مانده بدهکار در شش ماهه نخست سال جاری درمقایسه 
مدت  در  این شرکت  کرد:  عنوان  و  داد  قبل خبر  سال  مشابه  بامدت 
مذکور موفق شد، میزان پرتفوی خود را در این رشته به 200 میلیارد 

ریال افزایش دهد.
وی ادامه داد: این شرکت همچنین موفق شد تنها با اجرای فازنخست 
طرح نسیم ازطریق شعب بانک صادرات، بیش از 40 هزارفقره بیمه نامه 

صادرکند.
افتتاح شعبه در 7 استان کشور و جذب حدود 600 نماینده فروش

دکتر دلفراز در خصوص تاسیس شعب در برخی استان های کشور در 
ماهه  بیمه سرمد در شش  نیز گفت:  ماهه نخست سال جاری  هشت 
نخست سال جاری اقدام به افتتاح 7 شعبه در استان های کشور شامل 
استان های تهران، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، اردبیل، کهکیلویه 
و بویراحمد و زنجان نمود و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 
سال جاری جهت رفاه حال هموطنان عزیز در سراسر کشور، در تمامی 

استان ها شعبه تاسیس خواهد کرد. 
نخست سال  ماهه   ۶ زمانی  دوره  در  بیمه سرمد همچنین  افزود:  وی 
فروش  نماینده   5۹4 آموزش  و  جذب  گزینش،  به  مبادرت  جاری، 
محصوالت شرکت در سراسر کشور نمود و بیش از 4200 نفر ساعت 

آموزش دیدند.
کاهش زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان

مرکزی  بیمه  آمارهای  سرمدبراساس  بیمه  اینکه  به  اشاره  با  دلفراز 
نخست  ماهه  سنهاب،درشش  سامانه  ازطریق  ایران  اسالمی  جمهوری 
سال جاری موفق به کاهش زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان به 
کمترازیک روزشد، گفت:این درحالی است که متوسط زمان پاسخگویی 

درصنعت بیمه، ۱4 روزاست.
وی ادامه داد: همچنین زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان در مدت 
همان  امورمشتریان،تاپایان  کارشناسان  باهمت  روزبودکه  سه  مشابه، 
سال این میزان به دوروزکاهش یافته ودرشش ماهه نخست سالجاری 
ارباب رجوع،پاسخگویی درست وصحیح  با هدف مشتری مداری،تکریم 
به مشتریان ورسیدگی وپرداخت خسارت به زیان دیدگان درکوتاه ترین 

زمان ممکن به کمترازیک روزرسید.

گزارش خبری 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 47 - نیمه اول آذر 1396

برنامه صندوق ضمانت صادرات برای پوشش نوسانات نرخ ارز

صنعت
تجارت
و 7

سیدعلی: پرتفوی صندوق ضمانت صادرات سه برابرمی شود 
دیدگاه

ضمانت  صندوق  مدیرعامل   : اقتصادی  ترقی 
صادرات گفت: پوشش نوسانات نرخ ارز در دستور کار 
قرار دارد که در صورت یکسان سازی نرخ ارز، پوشش 
برای  ضمانت نامه ای  داریم  قصد  و  داده  می شود 

پوشش محتوای داخلی فاینانس نیز صادر کنیم.
به گزارش خبرنگار ترقی اقتصادی ، سیدکمال سید 
صادرکنندگان  انتخاب  و  معرفی  همایش  در  علی 
نمونه استان تهران با بیان اینکه صادرات به عنوان 
داد:  ادامه  اقتصاد شناخته  می شود،  موتور محرکه 
چنانچه نرخ ارز، نرخ سود و مسایلی که میان ایران 
افغانستان  عراق،  نظیر  تجاری  همتایان  برخی  و 
انتظار  شود،  می توان  برطرف  دارد  وجود  چین  یا 

داشت که صادرات در مسیر رونق قرار گیرد.
بیمه   به کاهش70درصدی حق  اشاره  با  سیدعلی 
صادرکنندگان گفت: سرمایه بانک نیز حدود 200 
تا  یافته است. هم چنین 40  افزایش   میلیون دالر 
50 درصد حق بیمه صندوق، اگر مشمول خسارت 

نشود، به صادرکننده عودت داده خواهد شد.
مدیرعامل صندوق  ضمانت صادرات ایران، فرهنگ  بیمه ای کشور 
را ضعیف  توصیف کرد و گفت: از ۱۶ الی ۱7 شرکت صادرکننده 
برتر که  قرار است  در این مراسم  از آنها تجلیل شود، تنها 7شرکت  
 ۱0 داریم  قصد  ما  و  گرفته اند  بهره  صندوق   بیمه ای  خدمات  از 

باقیمانده را نیز دعوت و آنها را به بهره گیری از خدمات  شرکت  
و مهندسی  فنی   اگر شرکت های خدمات   صندوق  تشویق کنیم. 
از خدمات بیمه ای  نیز که خدمات خود را به عراق صادر کردند 
صندوق استفاده  می کردند، دولت مجبور نمی شد 200 میلیون دالر 
برای پوشش خسارت های آن ها اختصاص دهد. وی تاکید کرد که 

خدمات صندوق در میان مقامات دولتی و فعاالن بخش 
خصوصی ناشناخته باقی مانده است. 

سیدعلی در ادامه سخنان خود دو بال را برای صادرات  
ترسیم کرد که یکی از آنها تامین مالی بود و دیگری 
صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل  ریسک.  پوشش 
ایران با بیان اینکه سقف اعتباری بانک و ریسک کشور 
از جمله مواردی است که در دنیا  و نیز نرخ کارمزد 
مدنظر قرار  می گیرد، افزود: منطقه ما منطقه پرخطری 
شمار  در  نیز  صادراتی  هدف   کشورهای  و  است 
صندوق  آنکه،  حال  دارند.  قرار  پرریسک  کشورهای 
اصلی  پشتیبان های  از  یکی  ایران،  صادرات  ضمانت 
صادرات کشور است. البته برخی چنین تصور  می کنند 
قرض الحسنه  صندوق  صادرات،  ضمانت  صندوق  که 
است. سیدعلی در معرفی خدمات صندوق به اعطای 
نیز  بانکی  ضمانت نامه  جای  به  گمرکی  ضمانت نامه 
اشاره کرد و گفت: پرتفوی صندوق نیز به زودی سه 
برابر خواهد شد و در سال جاری دو میلیارد و ۱00 
وی  صورت  می گیرد.  بیمه ای  پوشش  دالر  میلیون 
قرار  نیز در دستورکار  ارز  نرخ  نوسانات  همچنین گفت: پوشش 
داده  پوشش  ارز،  نرخ  یکسان سازی  صورت  در  که  است  گرفته 
پوشش  برای  ضمانت نامه ای  داریم  قصد  اینکه   ضمن   می شود. 

محتوای داخلی فاینانس نیز صادر کنیم.

روزگار صادرات سیمان ایرانی به عراق
نزدیک به یک سال است که صادرات سیمان به جز به مناطق شمال 
این کشور) که در دوره برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان به مشکل 
خورده بود( ممنوع شده است.  اکنون عراق از ایران تنها کلینکر وارد 
می کند و در اصل، ما انرژی مان را مصرف می کنیم تا عراق آباد شود. 
صادرات کلینکر به عراق بارها از سوی اعضای انجمن سیمان مورد اعتراض قرارگرفته است اما بعضی 
معتقدند که به هرحال اگر عراق از ایران کلینکر دریافت نکند از جای دیگر می برد اما ازنظر من با توجه به 
قیمت سیمان، از صادرات کلینکر به عراق را ممنوع کنیم، به طور حتم این کشور مشتری سیمان ایران 
خواهد شد و البته در این شرایط، با برقراری تعرفه های خاص و دامن زدن به رقابت واردات از ایران را 
محدود می کند. نکته اما این است که عراق واردات سیمان را به طور کامل تعطیل کرده است اما برخی 
هلندینگ های ایرانی با توجه به ممنوعیت ورود سیمان به عراق، در عراق آسیاب ایجاد کردند و قرار 
است کلینکر را در این کشور و با نام کارخانه های عراقی به فروش برسانند. اولین واحد از این طرح که 

منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد شد، تا پایان امسال با ظرفیت ۶00 هزار تن به بهره برداری می رسد.
باوجود تمام مشکالت مربوط به قوانین داخلی عراق در زمینه کاهش واردات سیمان این کشور از ایران، 
هم چنان معتقدم که دیپلماسی تجاری ما لنگ می زند و باوجود خدمات جدی که به عراق و دیگر 
کشورهای همسایه ارائه می کنیم، سهمی از تجارت با آن ها نداریم یا این سهم اندک است. قرار است در 
ماه جاری نمایشگاهی در عراق برگزار شود که در حاشیه آن، فعاالن این صنعت هم با وزیر صنایع عراق 
گفت وگو کنند. از سوی دیگر سفیر ایران در عراق تغییر کرده است و فعاالنه تر نسبت به سفیر قبلی 
عمل می کند. وابسته بازرگانی هم در سفارت کشورمان در عراق مستقرشده اما هم چنان توفیقی در روند 
صادرات سیمان به این کشور حاصل نشده است. واحدهای تولید سیمان امروز با  70 درصد ظرفیت 
کار می کنند و ۳0 درصد از ظرفیت آن ها خالی است. نکته دیگر اینکه در ظاهر موانع صادرات به عراق 
ازجمله در مورد تعرفه ها برای تمام کشورها یکسان است اما در مورد سیمان، مسئله اصلی ما ممنوعیت 
است نه محدودیت تعرفه ای. بااین وجود فکر می کنم با توجه به حل موضوع داعش و آغاز بازسازی و 
نوسازی عراق، ممنوعیت واردات سیمان در این کشور لغو شود. عراق تنها ۱۳ میلیون تن سیمان تولید 
می کند درحالی که پیش از ممنوعیت واردات سیمان، ۱8 میلیون تن از ایران سیمان می خرید، میزانی 

که اکنون به ۱2 میلیون رسیده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
مرتضی لطفی

ترقی اقتصادی : بیمۀ آرمان با تدوین ماموریت و چشم انداز آینده شرکت 
و با تالش مجدانه کارکنان خود حرکت هدفمند و برنامه ریزی شده ای 
برای دستیابی به جایــگاه پیشروترین شرکت بیمه کشــور آغاز کرده است. 
بانکی، اقتصادی، صنعتی و  ارتباطی با سازمان های بزرگ  ایجاد حلقه 
تجاری در جای جای کشور، جذب پرتفوی بیمه ای با حجم و ترکیب 
مناسب و توسعه مراکز ارائه خدمات در قالب اجزای شبکه فروش از جمله 
شعب، نمایندگی ها و مراکز پرداخت خسارت از اهم فعالیت های شرکت در 

این مدت بوده است.
این شرکت برای رشد و توسعه از هیچ کوششی فروگذار نبوده و با تکیه 
بر نقشه راه و برنامه ریزی های انجام شده در پیشبرد اهداف ترسیم شدۀ 
خود که همانا رضایتمندی سهامداران، مشتریان و سایر ذینفعان است،گام 
برداشته و قطعاً دستاوردها و خدمت رسانی به مردم و بیمه گذاران نتیجۀ 
تالش، همدلی، انسجام و یکپارچگی مدیریت و کارکنان متعهد و متخصص 

این شرکت بوده است. 
به ۱500  ریال  میلیارد  از۱200  سالجاری  پایان  تا  این شرکت  سرمایه 
میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و تالش می شود طی یک برنامه دو ساله 

این سرمایه به 2000 میلیارد ریال برسد.
بیمه آرمان در سال ۱۳۹5 با رویکرد اصالح ترکیب پرتفوی، کنترل ریسک 
و جذب پرتفوی مناسب و همچنین بررسی و کنترل خسارت های اعالم 
شده، حدود 2.2۳0 میلیارد ریال حق بیمه تولیدکرده که از این رقم، 2۱۱ 
میلیارد ریال بصورت مستقیم )8.8 درصد( و 2.۱۶۳ میلیارد ریال )۹۱.2 
درصد( بصورت غیر مستقیم و از طریق شبکه نمایندگی ها و کارگزاران 

بیمه بوده است.
همچنین خسارت پرداختی سال ۱۳۹5 مبلغی حدود  ۱.50۶ میلیارد ریال 
است که در مقایسه با سال قبل از آن یک درصد کاهش داشته است. نسبت 
خسارت سال ۱۳۹5 نیز، معادل ۶8 درصد است که در مقایسه با سال 

گذشته 4 درصد رشد داشته است.

برنامه های کمی و کیفی شرکت در سال 1396

 اصالح ساختار شرکت در راستای اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی.
 انجام افزایش سرمایه شرکت از ۱200 میلیارد ریال به 2000 میلیارد 

ریال در بازه زمانی دو ساله و پیگیری مستمر مراحل افزایش آن.
 استفاده از ظرفیت ها و ارتقای خدمات رسانی بهنگام به بیمه گذاران و 

زیان دیدگان.

 اصالح حساب همه جانبه در زمینۀ کدینگ مالی.
 ادامه استقرار کمیته وصول مطالبات مبتنی بر روش های روز در این 

حوزه.
 تطبیق حساب و وصول مطالبات معوق از ایران خودرو، سایپا، بانک 

کشاورزی و بیمه گذاران بزرگ.
 راه اندازی پی سی پوز جهت سهولت در دریافت حق بیمه و تمرکز بر 

عملیات الکترونیکی در مبادالت نقدی.
 راه اندازی دریافت الکترونیک و از طریق درگاه اینترنتی جهت تسهیل 

در واریز حق بیمه ها.
 ارتقا و بروزرسانی سامانۀ امور سهامداران پورتال شرکت.

 

درج بموقع اطالعات و افزایش شفافیت مالی در سامانۀ اطالع ناشران کدال.
 تقویت بنیۀ شبکۀ فروش.

 استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد.
 طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی و بسترسازی 

استقرار مدیریت تعالی منابع انسانی.
 بازنگری فرآیندها و کاهش مدت زمان ارائه خدمات.

 آسان سازی در فرآیندهای صدور و خسارت با روش های نوین با استفاده 
از بسترهای الکترونیکی

 گسترش روابط بین المللی در عرصۀ بیمه

کارنامه و برنامه های کمی و کیفی بیمه آرمان

گفت:  آرمان  بیمه  شرکت  مدیرعامل   : اقتصادی  ترقی 
پرتفوی  به  بخشی  تنوع  بلند مدت،  ظرفیت های  ایجاد 
صنعت  از  خارج  بازاری  به  ریسک  انتقال  سرمایه گذاران، 
تامین  به  دارایی های نسبت  نقد شوندگی  افزایش  و  بیمه 
مالی از طریق افزایش سرمایه از جمله مزایای حضور صنعت 

بیمه در بازار سرمایه است.
ریسک  مدیریت  برای  که  این  به  اشاره  با  بیانیان  علیرضا 
باید مراحلی از جمله شناسایی فاکتورهای ریسک، تخمین 
احتمال رخداد ریسک و میزان تاثیر آن، ارائه راهکارهایی 
بر  نظارت  و  شده  شناسایی  ریسک های  تعدیل  جهت 
داد گفت: مدیریت  قرار  توجه  را مورد  فاکتورهای ریسک 
ریسک در جهان امروز یکی از واقعیتهایی است که شاید 
بدون آن ادامه فعالیتهای مختلف در سطوح خرد و کالن 

دلیل  همین  به  و  نباشد  میسر  سهولت  به  کشور  یک 
کشورهای مختلف برای مدیریت ریسک روش هایی چون 
این  از  اموری  و  انتقال ریسک  بحران، کاهش،  از  اجتناب 
قبیل را مورد استفاده قرار می دهند که در این میان نقش 

صنعت بیمه بیش از پیش رخ نمایان می کند.
با بیان این که وقایعی چون زلزله  مدیرعامل بیمه آرمان 
های پیاپی در کشور موضوع مدیریت ریسک و اجتناب از 
بحران را بیش از پش مورد توجه قرار می دهد افزود: به 
عنوان مثال این بیمه مبلغ ۱20 میلیارد ریال علی الحساب 
در راستای تعهدات بیمه آرمان بابت مسکن مهر کرمانشاه 
را پرداخت کرده است که در هفته اول پس از وقوع زلزله به 
طور کامل از تعداد 4۱00 واحد مسکونی بازدید و مدارک 
خسارت تکمیل شد. وی با اشاره به اینکه با هدف تسریع در 

روند عملیات بازسازی واحدهای تخریب شده و کاهش آالم 
مردم زلزله زده کرمانشاه، این مبلغ به طور علی الحساب به 
بانک مسکن بابت خسارت این واحدها پرداخت شد اظهار 
داشت: همکاری ها بابت تسریع بیشتر جهت بررسی نهایی 
ارزیابی و ارائه خدمات به حادثه دیدگان همچنان ادامه دارد. 
اساس شرایط  بر  آرمان  بیمه  داد:  ادامه  این مقام مسئول 
مبنی  ناظر  نهاد  جمله  از  مسئوالن  تاکید  و  منطقه  ویژه 
در  حادثه  دیدگان  آسیب  خسارت  پرداخت  و  بررسی  بر 
با هدف تسریع در روند عملیات  سریعترین زمان ممکن، 
بازسازی واحدهای تخریب شده و کاهش آالم مردم زلزله 

زده کرمانشاه از تشریفات قانونی معمول صرف نظر کرد.
بیانیان با تأکید بر اینکه مراحل تکمیل اطالعات تسهیالت 
گیرندگان و پرونده های خسارت دیده در جریان است گفت: 

در اسرع وقت نسبت به تعیین و پرداخت خسارات نهائی و 
تسویه آن اقدام خواهد شد. وی گفت: زلزله اخیر می تواند 
زنگ خطر و هشداری جدی باشد برای آنهایی که تاکنون از 
ظرفیت ها و قابلیت های صنعت بیمه در هنگام وارد آمدن 
خسارات سنگین، غفلت کرده اند؛ بی تردید همه آنانی که 
از حمایت بیمه ای برخوردار شده اند، اثرگذارترین سفیران 
صنعت بیمه کشور به شمار می روند و می توانند دیگران 

را هم به استفاده از ظرفیتهای این صنعت ترغیب کنند.
مدیرعامل بیمه آرمان در خصوص ریسک سرمایه گذاری 
که  معناست  بدین  موضوع  این  گفت:  نیز  این صنعت  در 
سرمایه گذاریها باید با توجه به محدوده قانونی انجام شده 
پرداخت خسارت  برای  به مقدار الزم  نقدینگی  و همیشه 
بعضی  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  وی  باشد.  دسترس  در 
از  برای رهایی  اتکایی  بیمه  بزرگ و شرکتهای  شرکتهای 
فجایع  همانند  بزرگ  ریسک های  پوشش  و  تهدیدها  این 
بازار  به  را  ریسک  بیمه ای  بهادار  اوراق  طریق  از  طبیعی، 

بورس منتقل می کنند.
بیانیان در خصوص مزایای اوراق بهادار سازی بیمه ای گفت: 
ایجاد ظرفیت های  این موضوع همین بس که  در توضیح 
به پرتفوی  امکان تنوع بخشی  بازار سرمایه،  بلند مدت در 
صنعت  از  خارج  بازاری  به  ریسک  انتقال  سرمایه گذاران، 
بیمه، افزایش نقد شوندگی دارایی های با نقدشوندگی اندک 
و تامین مالی ارزان تر نسبت به تامین مالی از طریق افزایش 
سرمایه از جمله مزایای است که بر این اساس جای خالی 

تامین مالی صنعت بیمه در بازار سهام احساس می شود.

مدیرعامل بیمه آرمان: بیمه گزاران، اثرگذارترین سفیران صنعت بیمه هستند

مزایای حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه 
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ترقی اقتصادی : بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل 
کشور  توسعه  برای  محکمی  های  قدم  توان  نمی  یافته 
سرمایه  برای  بکری  فضای  کشورمان  بیمه  بازار  برداشت. 
به  نگاهی  آید.  می  حساب  به  داخلی  و  خارجی  گذاری 
گزارش مجامع شرکت های بیمه نشان می دهد که سرمایه 
گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی دارد که با 
بزرگتر شدن کیک صنعت بیمه و راه اندازی شرکت های 
بیمه ای   جدید  های  رشته  اندازی  راه  و  تخصصی  بیمه 
سرمایه گذاران شرایط بهتری را هم تجربه خواهند کرد. 
بیان مطلب  با  مرکزی  بیمه  رئیس کل  عبدالناصر همتی 
اقتصاد  بیمه، نقش مرکزی در  : صنعت  فوق تصریح کرد 
شرکت  و  مردم  بیمه،  های  شرکت  کند،  می  ایفا  جهانی 
آنکه  ضمن  کنند  می  پشتیبانی  ریسک  انتقال  در  را  ها 
سرمایه  گذار،  سرمایه  موسسات  سایر  همانند  گران  بیمه 
از  ای  مجموعه  بنابراین  هستند.  مدت  بلند  مهم  گذاران 
سرمایه  منافع  تواند  می  مالی،  گزارشگری  استانداردهای 

گذاران  شرکت های بیمه را تضمین  کند.
وی در ادامه افزود : بعد از تحریم ها در صنعت بیمه  شاهد 
برای سرمایه  المللی  بین  روابط  در عرصه  تحوالت خوبی 
با آن ها هستیم و  گذاری در شرکت های بیمه و تعامل 
این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای 
البته طبیعت کسب و کار  المللی را بیشتر می کند.  بین 
و سرمایه  گران  بیمه  موجب می شود  بیمه  های  شرکت 
گذاران در شرکت های بیمه در معرض بسیاری از ریسک 
مالی  استانداردهای  مطلوب  اجرای  با  اما  گیرند،  قرار  ها 
این  بیمه گران تضمین می شود،   جهانی سالمت مالی  
های  ریسک  شفاف  و  موقع  به  انعکاس  نیازمند  موضوع 
اقتصاد  بر  مناسبی  تاثیر  تا  است  آن  تغییرات  و  ای  بیمه 
جهانی بگذارد. بنابراین صورت های مالی شرکت های بیمه 
تغییرات  و  ای  بیمه  های  ریسک  شفاف  انعکاس  نیازمند 
مشروح  ادامه  در  است.  حسابداری  خاص  رویه های  و  آن 
را  مرکزی   بیمه  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  گفتگوی 

می خوانید . 
 بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی 
که در سطوح بین المللی رخ داد و به خصوص پس از 
پذیرش توافق نامه برجام، درهای بسته صنعت بیمه به 
سمت بازارهای جهانی گشوده شد. شرکت های بیمه 
گر ایرانی که پیش از این با دور زدن قوانین ظالمانه 
تحریم و با سختی های خاص خود در این بازار فعالیت 
می کردند فرصت پیدا کردند تا با امضای توافقات و 
تفاهم نامه های متعدد در سطح بین المللی نیز فعالیت 
داشته باشند. شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی تا 
چه اندازه این فرایند بین المللی شدن را به نفع صنعت 
بیمه می دانید و دیدگاه دولت در این خصوص چگونه 

است؟
    بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته نمی توان 
قدم های محکمی برای توسعه کشور برداشت. ببینید، از 
نهفته در مجموعه هنگفت  میلیارد دالر ریسک  سه هزار 
آن  دالر  میلیارد  هزار  فقط  کشور  خاص  گذاری  سرمایه 
شده  باعث  مهمی  دالیل  دارد.  قرار  بیمه  پوشش  تحت 
بخش عظیمی از سرمایه کشور تحت پوشش بیمه نباشد 
برای  تقاضا  بیمه،  باالی صنعت  و علی رغم ظرفیت های 
پوشش بیمه ۳0درصد ریسکها است برای نمونه می توان 
۱۱درصدی  خودرو  بدنه  بیمه  تعداد  سهم۱۳درصدی  به 
بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و ۱4درصدی بیمه های 

عمر اشاره کرد.
در حال حاضر سهم منطقه منا از بیمه های عمر 25درصد 
و در جهان حدود ۶0درصد است که خوشبختانه در کشور 
ما نیز طی دو سال گذشته به خاطر توجه مردم به آتیه 
خود و خانواده شان 70 درصد رشد داشته است، از طرفی 
بیست  طی  ملی  ناخالص  تولید  رشد  4.5برابر  بیمه  رشد 
سال گذشته است این پتانسیل باالی صنعت بیمه را نشان 
تولید  از رشد  بیشتری  با سرعت  توانیم  می دهد که می 
ملی حرکت کنیم. بازار بیمه کشور ما فضای بکری برای 
سرمایه گذاری خارجی است و تا کنون با شرکت های طراز 
اول اتکایی جهان مذاکرات خوبی داشتیم و تمایل زیادی 

برای فعالیت در بازار ایران داشتند.
 درباره توافق نامه برجام و نقش آن در تسهیل این 

روابط بین المللی در حوزه بیمه هم بگویید؟
 بعد از برجام روابط خوبی بین صنعت بیمه کشور و شرکت 
های بیمه اروپایی شکل گرفت و برای اولین بار در سال 
گذشته مجوزپوشش بیمه عمر به یک بیمه اتکایی آلمانی 
داده شد و امسال هم برای ریسک های فاجعه آمیز پوشش 
است. شده  گرفته  فرانسوی  اتکایی  شرکت  از  الزم  های 
ایتالیایی  بیمه  از شرکت های  تقاضا  در همین راستا  دو 
و آلمانی برای خرید بخشی از سهام شرکت های بیمه را 
در دست بررسی داریم و مذاکرات جدی را شروع کردیم و 
تصمیم دولت هم بر این است که سهم دولت در دو شرکت 

بیمه آسیا و دانا واگذار شودکه زمینه خوبی برای سرمایه 
گذاری خارجی را فراهم آورده است. 

 اما در ماه های اخیر برخی عهدشکنی ها و تهدیدات 
آمریکا را شاهد هستیم، آیا این تحرکات می تواند بر 

قراردادهای بین المللی بیمه ای اثر منفی بگذارد؟
که  تنها چیزی  داریم  ها  اروپایی  با  که  قرارداد ی   طبق 
می تواند در قراردادهای بیمه ای اثر بگذارد، تحریم های 
اتحادیه اروپا و سازمان ملل است آنهم با رعایت شرایطی 
روی  دیگری  تحریم  هیچ  این  از  غیر  ؛  کردیم  تعیین  که 
قرارداد ما  اثر نمی گذارد. بیمه یک امر بین المللی است 

ولی توزیع گسترده آن مهم تر است.
باید  کنید،  بیمه می  را  بزرگی  پروژه  که یک  زمانی  شما 
این  بر  کنید؛  توزیع  در همه جهان  را  آن  ریسک  بتوانید 
اتکایی  های  پوشش  با  را  کار  نتواند  کسی  اگر  اساس، 
افزایش  تان  کاری  سوخت  عمال  کند،  کامل  بین المللی 
پیدا می کند. بعد از توافق برجام مذاکرات خوبی را شروع 
را  ها،  ریسک  توانستیم  ها  تحریم  زمان  در  البته  کردیم؛ 
پوشش دهیم، اما خطر سر جای خود باقی مانده بود. اخیرا 
توانستیم  به توافقات خوبی با بیمه گرهای بزرگ اتکایی 
برسیم؛ به هرحال بیمه باید بتواند در حوادث فاجعه آمیز 
و پروژه های بزرگ،  بیمه اتکایی بدهد و این اتفاق افتاد 
و برای اولین بار 20درصد این ریسک ها را به یک شرکت 
بیمه اتکایی دادیم. سایر شرکت ها هم آمده اند و مذاکره 
می کنند و این مبنایی برای همکاری شده است. بنابراین 
من بعید میدانم اتفاقی بیفتد و قطعا فرایند همکاری همین 
طور ادامه و توسعه پیدا می کند. فکر مي کنم در صنعت 
بیمه بعداز برجام گشایش هاي خوبي شده است ولي هنوز 
کامل نیست وتا رسیدن به شرایط ایده آل منطقایک مقدار 

زمان الزم است. 
البته  این را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکالتي 
فشارآمریکا  اینکه  آن  و  داشتیم  المللي  بین  مراودات  در 
به  بزرگ  موسسات  از  خیلي  است.  داشته  وجود  همواره 
ها  بیمه  در  وقتي  چراکه  دهند  نمي  )رتبه(   RATING ما 
المللي وجود نداشته باشد، نمي توان در سطح  رتبه بین 
برجام  به  ربطي  موضوع  این  داد.  انجام  کاري  الملل  بین 
اقدامات خصمانه  و  تصمیمات  بخاطر  بلکه  ندارد.  هم  و... 
دولت امریکاست و ما نتوانستیم این مشکل را حل کنیم 
این مشکل براي االن هم نیست حتي در دهه 70هم که 
در بیمه مرکزي بودم، این مشکل وجود داشت و علي رغم 
کنیم.  را حل  آن  نتوانستیم  داشتیم  که  فراواني  مکاتبات 
چون عمده سهامداران موسسه هاي رتبه بندي آمریکایي 

هستند.
لقب  بیمه  صنعت  سازی«  »خصوصی  مرد  شما   
در  شما  فعالیت  اول  دوره  پایان  از  بعد  گرفته اید. 
صنعت بیمه، پروژه آزادسازی تعرفه ها کلید خورد و 
مشکالتی هم در شیوه های رقابتی پدید آمد که به 
نظر می رسد صنعت بیمه هنوز با آثار و نتایج آن دست 
و پنجه نرم می کند. در این خصوص چه نظری دارید؟

 در دوره اي که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازي انجام 
کردن  آزاد  نحوه  آن  با  من  ولي  شد  آزاد  ها  نرخ  و  شد 
نرخ ها خیلي موافق نبودم؛ مي دانید که براي عرضه هر 
باشید.  داشته  یافته  تکامل  بازار  باید  اول  بازار،  به  چیزي 
اول سازو  که  است  این  مرکزي هم  بیمه  وظایف  از  یکي 
کار بازار اصالح شود بعد اجازه رقابت داده شود. وقتي این 
موضوع رعایت نشود تبدیل مي شود به رقابت هاي ناسالم 
آنهم بدون توجه به آثار و عواقب اینطور رقابت ها و شاید 
یکي از دالیل زیان ده بودن برخي از بیمه ها همین رقابت 
هاي ناسالمي بود که در چند سال گذشته وجود داشت. 
االن هم متاسفانه برخي از بیمه ها کماکان درحال رقابت 
ناسالم هستند. ولي چون  آزادسازي یک کاراصولي است 
نمي خواهیم وارد نرخ گذاري ها شویم چراکه اگر بخواهیم 
دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعني به عقب بر گشتیم  
هاي  سیاست  با  که  است  این  بر  تالشمان  رو  همین  از 
ارشادي و جلسات متعدد،  بیمه ها  را به اصالح ترغیب 
ها  رقابت  که  کنیم  مشاهده  مواردي  در  اگر  ولي  کنیم. 
نامناسب و غیرفني است حتما  تذکر داده و ورود خواهیم 
کرد.کما اینکه تا االن هم به خیلي از بیمه ها تذکر داده 
ایم. من فکر مي کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.در 
را  نکته  این  باید  ناسالم هم  رقابت های  خصوص موضوع 
بگویم که در برخي جاها که بحراني بود مثل شخص ثالث، 
بیمه مرکزي جدي ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام 
شود، در برخي رشته ها مانند درمان نیز جدي ایستادیم 
و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولي در برخي رشته ها 

متاسفانه این رقابت ها وجود دارد.
 اهالی صنعت بیمه اعتقاد دارند دوران جدید ریاست 
دارد  انکارناپذیر  اصل  مرکزی یك  بیمه  بر  کلی شما 
و آن هم موضوع نظارت است، دلیل اینهمه تاکید بر 

بخش های نظارتی بیمه را توضیح می دهید؟

در  که  است  مرکزی  بیمه  اصلی  ماموریت  نظارت  مساله 
قانون تاسیس به شکل مشخص و برجسته نسبت به آن 
مرکزی  بیمه  وجودی  فلسفه  واقع  در  است.  شده  تاکید 
همین موضوع نظارت بر شرکت های بیمه ای و چگونگی 
فعالیت آنهاست. تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت های 
بیمه به عنوان یک اصل همیشه پابرجاست اما درکنار این 
حمایت به تشدید نظارت های مالی و فنی اعتقاد داریم. 
به  و  بوده  حاکمیتی  وظایف  جزو  بیمه  بر صنعت  نظارت 
عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز 
و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مسیر نظارت 
مطلوب قرار داریم. تالش برای توسعه و بهره برداری کامل 
در  داخلی  امور  کردن  مکانیزه  برای  »سنهاب«  سامانه  از 
سطح صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است و توسعه 
آن قطعا به تکمیل فرایند نظارت بیمه مرکزی بر شرکت 
های بیمه منتهی خواهد شد. به منظور شفاف سازی، رفاه 
مردم و انتخاب شرکت بیمه مناسب اطالعات توانگری مالی 
قابل دسترسی  بیمه مرکزی  بیمه در سایت  شرکت های 
است. سامانه های نظارت بر ذخایر، سرمایه گذاری و نظارت 
و  طراحی  طوری  بیمه  های  شرکت  اتکایی  عملیات  بر 
عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطالعات از طرف 
شرکتهای بیمه، گزارش مغایرتها و تخلفات آئین نامه  های 
مربوط در سامانه سنهاب استخراج و به شرکت های بیمه 

اعالم می شود. 
 بیمه های زندگی و فاصله کشور ما با استانداردهای 
بوده  شما  جدی  های  دغدغه  از  همواره  المللی  بین 
است. چه در سیزده سال نخست ریاست کلی بر بیمه 
مرکزی و چه در دو سال اخیر،  موضوع افزایش ضریب 
نفوذ بیمه مرکزی را با حساسیت بسیاری دنبال کردید. 
آینده بیمه های عمر در کشور و شرایط فعلی آن را 

چگونه می بینید.
شرایط  ما  کشور  در  عمر  های  بیمه  است  مسلم  آنچه 
چندان مطلوبی ندارد اما دورنمای خوبی را برای آینده این 
رشته بیمه ای پیش بینی می کنم. خوشبختانه با تالش 
شرکت های بیمه و استقبال روزافزون مردم از پوشش های 
شش  در  درصدی   20 حدود  رشد  بیمه  صنعت  بیمه ای، 
با رشد 20 درصدی  ماهه اول سال را تجربه کرده است. 
حق بیمه ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع 
حق بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود 
۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت های بیمه در 
نیمه اول امسال با فروش 22 هزار میلیارد ریال بیمه عمر  
رشد ۳5 درصدی این بیمه نامه را در شش ماهه اول نسبت 
به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند. توسعه 
ریزي  برنامه  دهنده  نشان  کشور  هر  در  عمر  هاي  بیمه 
دولت و مردم براي رفاه آینده است و در حال حاضر نیز 
سیاست اصلي بیمه مرکزي صرفا اعطاي پروانه فعالیت به 
شرکت هاي بیمه تخصصي و با اولویت شرکت هاي بیمه 

زندگي است.
 مساله »اقتصاد مقاومتی« از دغدغه های جدی مقام 
معظم رهبری است وایشان بارها در دیدار با کارگزاران 
نظام نسبت به آن تاکید کرده اند. بیمه مرکزی در این 
مسیر تا چه اندازه حرکت کرده و به چه موفقیت هایی 

دست یافته است؟
اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف اقتصادی نیست و الیه 
های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. در گفتگوهای قبل نیز 
به صراحت اعالم کرده ام که صنعت بیمه را مظهر اقتصاد 
توسعه  برای  بستر خوبی  بیمه  دانم. صنعت  مقاومتی می 
قانونمداری  و  ها  تالش  مدیون  آرامش  این  و  کرده  پیدا 
فعاالن صنعت بیمه است، چرا که صنعت بیمه با جلوگیری 
از سوخت ملی، به توسعه اقتصاد ملی کمک می کند. در 
بر  بوده   دنیا  با  روابط  بر گسترش  اصل  مقاومتی  اقتصاد 
این مبنا سیاست اصلی نه ترک روابط با کشورهای دیگر 
و نه ایجاد اقتصاد ریاضتی است. حمایت از تولید داخلی و 
کارآفرینی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است و صنعت 
بیمه این پتانسیل را داردکه باارائه پوشش های بیمه ای 
هدف  این  تحقق  مسیر  در  داخلی  تولیدات  برای  مناسب 

گام بردارد
 صاحبنظران و فعاالن صنعت بیمه، اصالح قانون بیمه 
اقتصادی  دستاوردهای  بزرگترین  از  را  ثالث  شخص 
دولت تدبیر و امید ارزیابی کرده اند. اصالح این قانون 
تا چه اندازه برای بیمه گران و بیمه گذاران مفید بوده 

است؟
بیمه شخص ثالث که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه 
به همراه  زیادی  بود، مشکالت  داده  اختصاص  به خود  را 
در  اصالحات الزم  در سال ۱۳۹5  اما خوشبختانه  داشت 
این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب 
و  پیگیری  تدوین،  در  موثری  نقش  مرکزی  بیمه  شد. 
آیین نامه های  تدوین  برای  تالش  و  جدید  قانون  تصویب 
مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت. با اجرای 
این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می بینند 
به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن می رسند 
نباشد  آنان  کار  در  عمدی  چنانچه  نیز  حادثه  مقصران  و 
»بری  باشند،  نکرده  تخطی  مقررات  و  قوانین  سایر  از  یا 
الذمه« محسوب شده و تمامی تکلیف بیمه ای آنان بر عهده 
شرکت های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون 
هیچ مقصر حادثه ای زندان نمی رود. در این قانون، ضمانت 
های اجرایی الزم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و 
خالء های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات 
بیمه گر و بیمه گذار برطرف شده و اصالح معیارهای تعیین 
حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه ای، تسهیل شرایط 
تقلبات  با  مقابله  امکان  و همچنین  پرداخت خسارات  در 
بیمه ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از 
تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و 
تعیین تکالیف نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات 
کیفری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
ابتدایی هر سال و مسأله  الحاقیه درمقاطع  مشکل خرید 
»تعدد دیات« نیز حل شده و در هر دو زمینه شرکت های 
بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران 
قانون  به ماده ۱8این  نامه مربوط  آیین  شدند. در تدوین 
تالش شده سوابق رانندگی و همچنین مالحظات اجتماعی 
چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار 
بیمه  نرخ های حق  تا  قرار گیرد  بیمه مدنظر  تعرفه حق 

منصفانه تر شود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد ۳0 و 
۳ این قانون نیز تالش شده، ضمن توجه به مالحظات فنی 
ابهامات و خالء های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد 
امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های 

بیمه مد نظر قرار گیرد.
های  چهره  از  جنابعالی  که  نکته  این  به  توجه  با   
مطرح اقتصادی کشور هستید و در دو حوزه بانك و 
بیمه تجارب عملی درخشانی دارید و با در نظرگرفتن 
اندازه  چه  تا  بانکی،  سود  عرصه  در  اخیر  تحوالت 
سرمایه گذاری در صنعت بیمه را قابل دفاع می دانید؟

ببینید.همانگونه که گفته شد  بدون وجود بازارهای مالی 
برای  محکمی  های  قدم  توان  نمی  یافته  تکامل  و  جامع 
بکری  فضای  کشورمان  بیمه  بازار  برداشت.  کشور  توسعه 
برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به حساب می آید. 
نگاهی به گزارش مجامع شرکت های بیمه نشان می دهد 
که سرمایه گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی 
اندازی  راه  و  بیمه  بزرگتر شدن کیک صنعت  با  که  دارد 
شرکت های بیمه تخصصی و راه اندازی رشته های جدید 
تجربه  هم  را  بهتری  شرایط  گذاران  سرمایه   ، ای  بیمه 
خواهند کرد. صنعت بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی 
ایفا می کند، شرکت های بیمه، مردم و شرکت ها را در 
انتقال ریسک پشتیبانی می کنند ضمن آنکه بیمه گران 
همانند سایر موسسات سرمایه گذار، سرمایه گذاران مهم 
از استانداردهای  بنابراین مجموعه ای  بلند مدت هستند. 
گزارشگری مالی، می تواند منافع سرمایه گذاران  شرکت 

های بیمه را تضمین  کند.
بعد ار تحریم ها در صنعت بیمه  شاهد تحوالت خوبی در 
برای سرمایه گذاری در شرکت  المللی  بین  روابط  عرصه 
های بیمه و تعامل با آن ها هستیم و این نیاز به تطبیق 
را  المللی  بین  استانداردهای  اساس  بر  مالی  گزارشگری 
های  شرکت  کار  و  کسب  طبیعت  البته  کند.  می  بیشتر 
در  گذاران  سرمایه  و  گران  بیمه  شود  می  موجب  بیمه 
قرار  ها  ریسک  از  بسیاری  معرض  در  بیمه  های  شرکت 
جهانی  مالی  استانداردهای  مطلوب  اجرای  با  اما  گیرند، 
سالمت مالی  بیمه گران تضمین می شود،  این موضوع 
نیازمند انعکاس به موقع و شفاف ریسک های بیمه ای و 
تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. 
نیازمند  بیمه  های  شرکت  مالی  های  صورت  بنابراین 
انعکاس شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات آن و رویه 

های خاص حسابداری است.
در کشور ما حدود 70درصد دارایی های شرکت های بیمه 
فنی  ذخایر  عنوان  به  که  آنها  ای  بیمه  تعهدات  محل  از 
اینکه  به  توجه  با  تامین می شود. حال  محسوب میشود، 
سهم بازار بیمه زندگی در کشور ۱4 درصد بوده و ذخیره 
ریاضی قابل توجهی  نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست 
قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده شده 
سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می یابد و این افزایش 
موجب می شود تا سهم  و وزن استاندارد خاص بیمه ای در 

مقایسه با استاندارد های عمومی بیشتر شود.
 در روزهای اخیر که نهادها، ارگان ها و مردم درگیر 
مصیبت زلزله کرمانشاه بودند بیمه مرکزی ضمن کمك 
یك  حادثه  بازماندگان  با  همدردی  ابراز  همچنین  و 
طی  حضرتعالی  و  کرد  آغاز  هم  را  زیربنایی  حرکت 
یادداشتی به موضوعات مهمی اشاره کردید، اگر ممکن 
است به موارد مهم آن اشاره کنید و ضرورت تاسیس 

صندوق بیمه حوادث طبیعی را یادآور شوید؟
حرف من همان است که در آن یادداشت هم مطرح کرده 
ام و بازخوانی آن خالی از لطف و فایده نخواهد بود. طبیعی 
است در روزهای اولیه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان ها 
به امر امداد و نجات مشغول شدند و نیازهای اولیه زلزله 
زدگان را برآورد سازند ولی بعد از فرونشستن تالش های 
از  امداد و نجات موضوع تأمین مالی خسارت های ناشی 
زلزله موضوع اصلی و مهم کشور خواهد بود. وام بالعوض 
و  بحث  مورد  نهادها  مختلف  کمک های  و  بهره  کم  وام 
بررسی قرار می گیرد اما همه اینها می توانست با پوشش 
کافی بیمه ای به موقع تأمین و پرداخت شود. حادثه زلزله 
کرمانشاه نه اولی است و نه آخری خواهد بود. بایدتجربه 
دیگر کشورهای جهان را برای کمک گرفتن از نظام بیمه 
ای، در دستور کار کشور قرار دهیم. در کنار مقاوم سازی 
ساختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت وسازها برای رعایت 
زلزله  مستقل  نامه  بیمه  ارائه  زلزله،  ایمنی  استانداردهای 
یک ضرورت است. الیحه »صندوق بیمه حوادث طبیعی« 
که توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده سال ها بین صنعت 
و  رفت  حال  در  نگهبان  شورای  و  مجلس  دولت،  بیمه، 
برگشت است و تقریباً به نتیجه نهایی نزدیک  شده و بایک 
هماهنگی دولت، مجلس و شواری نگهبان شکل گیری آن 
قابل انجام است. تأسیس این صندوق نظیر آنچه در ترکیه 
ژاپن، آمریکا و چند کشورزلزله خیر دیگر انجام گرفته است 
مشارکت  و  بود  خواهد  کشورمان  زلزله  بیمه  در  انقالبی 
صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بیمه ای اجباری 
بار  به  آمیز  فاجعه  طبیعی  حوادث  برای  را  اختیاری  و 
خواهد آورد. در حال حاضر با توجه به وضعیت خرید بیمه 
اختیاری زلزله نمی توان انتظاری بیشتر از 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 درتوسعه 
و استفاده ازآن نقش داشته است. بیمه های شخص ثالث 
حوادث راننده، عمرکارکنان دولت، حوادث دانش آموزی و 

درمان از جمله مواردی 
از  نوعی  با  که  است 
اجبار همراه بوده و در 
یافته  رواج  کشورمان 
است و در حال حاضر 
درصد   70 از  بیش 
پرتفوی بیمه ها را در 
بر می گیرد. در قانون 
صندوق  تشکیل  
طبیعی  حوادث  بیمه 
پایه  بیمه  دونوع 
تکمیلی  و  اجباری 

اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل 
طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و 
سونامی می شود. حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه - که 
صندوق خواهد بود  - توسط شورای عالی بیمه تعیین می 
شود و سطح زیر بنای واحد ها  تأثیری در تعهد بیمه گر 
و حق بیمه پایه ندارد از این رو این واحدها می توانند بیمه 
تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت های بیمه بازرگانی 
خریداری کنند. در این قانون نحوه اخذ پوشش اتکایی از 
بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه به وضوح مشخص شده 
است. ناگفته پیداست که در این شرایط پرداخت خسارت 
حق طبیعی بیمه گذاران است و پرداخت خسارات وارده 

منتی بر آنان نخواهد بود.
البته این نکته را هم اضافه کنم که بالفاصله پس از وقوع 
زلزله به شرکت های بیمه اعالم کردم که تمامی خسارات 
بیمه گذاران  به  تشریفات معمول  بدون  و  اسرع وقت  در 
پرداخت شود که خوشبختانه شرکت های بیمه با حضور 
در محل حادثه ضمن انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود 
فروگذار  تلخ،   حادثه  این  بازماندگان  به  کمکی  هیچ  از 

نکردند.
وعده  اقتصاد  وزرای  همیشه  اخیر،  های  سال  در   
داده اند که عوارض بر صنعت بیمه لغو یا تعدیل شود 
از  بسیاری  است.  نشده  محقق  امر  این  تاکنون  ولی 
دست اندرکاران صنعت بیمه وضع این عوارض را غیر 
منطقی و کمرشکن می دانند و از سوی دیگر وزارت 
بهداشت و نیروی انتظامی که دریافت کنندگان اصلی 
این عوارض به شمار می روند گالیه هایی در خصوص 
روند پرداختی آن دارند. به اعتقاد شما در این خصوص 
باید چه راهکاری اتخاذ شود که هر سه ضلع این مثلث 

رضایت داشته باشند؟
بیمه گران باید بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت 
راستا  این  برساند.در  انجام  به  را  خود  تعهدات  منصفانه 
دولتي  هاي  بخش  سایر  و  اقتصاد  وزارت  مرکزي،  بیمه 
و  تا محیط کسب  کند  باید کمک  قضائیه  قوه  و  مجلس 
کار شرکت هاي بیمه بهبود یابد و آنها بتوانند درمحیطي 
آرام، تخصصي و حرفه اي آرامش و اطمینان خاطر را براي 

مردم به ارمغان بیاورند.
منابع  انحراف  آن  متعاقب  و  نامتعارف  عوارض  وضع 
شدگان  بیمه  هاي  خسارت  مالي  تامین  از  بیمه  صنعت 
بیمه  به  اجتماعي  نگاه صرف  تسلط  باید  نیست.  منطقی 
در نزد برخی تصمیم گیران اصالح شود و نگاه اقتصادي و 
اجتماعي توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر کل عوارض 
سود  که  حالي  در  است  ۱4درصد  معادل  بیمه  صنعت 
خالص شرکت ها از ۳۳درصد فراتر نمي رود. در خصوص 
شیوه های هزینه کرد دستگاه های دریافت کننده عوارض 
باید تاکید کنم که بیمه مرکزي در این زمینه فقط ناظر 
را  اقدامات  گزارش  باید  و  هاست  هزینه  این  عملکرد  بر 
به مقامات ناظر گزارش کند. مقرر شده است که هر سه 
ماه یکبار گزارش در خصوص هزینه کرد این عوارض به 

کمیسیون اقتصادي داده شود. 
مجروح  هزار   ۳۳0 تا   ۳00 به  ساالنه  بهداشت  وزارت 
رسیدگي مي کند که 80 درصد آنها نیز در بیمارستان هاي 
قاعدتا  بهداشت،  وزارت  بنابراین  اند.  بستري شده  دولتي 
عوارض دریافتي خود را هزینه کرده و اخیرا نیز به حوزه 
تاکنون  انتظامي  نیروي  اما  اند،  داده  گزارش  نظارت 
گزارشي در خصوص هزینه کرد عوارض به بیمه مرکزي 

نداده است.
کشور  اقتصادی  ارشد  مسئوالن  که  است  حالی  در  این 
معتقدند وضع عوارض از آغاز با هدف سرویس دهي بهتر 
به مصدومان حوادث و همچنین اصالح نقاط حادثه خیز 
و در نهایت کاهش تلفات جاده اي صورت پذیرفت و به 
که  است  بیمه  صنعت  و  دولت  مسلم  حق  خاطر  همین 
شوند.اگر  مي  هزینه  مسیري  چه  در  منابع  این  بدانند 
انحرافي در هزینه ها مشاهده شود قطعا باید براي حذف 

این عوارض تدابیري اتخاذ شود.
است.  ها خوشتر  رسانه  بگذریم سخن  هر چه  از   
کارشناسان رسانه ای شما را در لیست مسئوالن ارشد 
رسانه ای حوزه اقتصاد قرار داده اند. چقدر نقش رسانه 
ها را در پیشبرد اهداف بیمه ای خود و همکاران تان 

موثر می دانید؟
آفرینی هر چه  اقتصاد کشور در گرو نقش  پایدار  توسعه 
بیشتر رسانه هاست. این اصال شعار نیست چرا که رسانه ها 
در هزاره سوم نقش ویژه ای در پیشبرد اهداف عالی اقصاد 
هر کشوری ایفا می کنند. سطح اعتماد اجتماعی نسبت به 
هم یکی از عوامل مهم در توسعه کشور است که رسانه ها 
می توانند با اطالع رسانی صحیح و حرفه ای اعتماد را به 
جامعه برگردانند و سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، هدف 
صنعت بیمه ایجاد آرامش و امنیت و کمک به رفاه مردم 
در هنگام حوادث است و هرچه در این حوزه بیشتر اطالع 
استفاده  بیمه  مزایای  از  که  افرادی  تعداد  شود،  رسانی 
تعامل  یابد. خوشبختانه  افزایش می  می کنند در جامعه 
صنعت بیمه و رسانه ها در سال های اخیر به باالترین حد 
ممکن رسیده است و اکنون صنعت بیمه دیگر یک صنعت 

بی رسانه و بی صدا نیست.

رییس کل بیمه مرکزی : روابط بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه روبه رشد است 

تطبیق گزارشگری مالی صنعت بیمه با استانداردهای جهان
صنعت بیمه یك صنعت بی صدا نیست
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گزارش  

رونمایی ازاولین بازارگاه اینترنتی 
حمل ونقل کاالی برون شهری

راه های جدید ارتباط مستقیم با مدیران ارشد

استارت آپ ها به مهاجرت معکوس در کشور کمك کرده اند

 استارت آپ ها موتور محرک 
اقتصاد آینده ایران

شرکت  سوی  از  کاال  حمل ونقل  اینترنتی  بازارگاه  اولین  از  رونمایی  مراسم  ایستانیوز: 
از  مسئوالنی  و  رسانه  اصحاب  با حضور  و  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  در  »ترابرنت« 
عامل  مدیران  و  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  جاده ای،  و حمل ونقل  راهداری  سازمان 

شرکت های سرمایه گذار برگزار شد.
مراسم رونمایی از اولین بازارگاه اینترنتی حمل ونقل کاال از سوی شرکت »ترابر.نت« در 
معاونت علمی ریاست جمهوری و با حضور اصحاب رسانه و مسئوالنی از سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، معاونت علمی ریاست جمهوری و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذار 

برگزار شد.
برای  راهکاری  این شرکت  این که  بیان  با  »ترابر.نت«   کیوان جعفری مدیرعامل شرکت 
از  مجموعه ای  ایجاد  با  راهکار  این  گفت:  کرده  ارائه  کاال  جابجایی  فرایند  ساده سازی 
دارندگان ناوگان با گرید مناسب و با هدف حذف واسطه ها و دالل ها سعی در ارائه خدمات 

با بهترین کیفیت دارد.
اوگفت : امروز اولین مجوز رسمی به شرکت ما داده شد و این سامانه به عنوان بزرگ ترین و 
قابل اعتمادترین بنگاه ارسال کاال و بار آنالین در ایران در ابتدا از استان های تهران، فارس 

و خراسان رضوی شروع به کار خواهد کرد.
صنعت  در  بهره وری  افزایش  برای  سامانه  این  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  تشریح  به  وی 
این سامانه در  حمل ونقل پرداخت و در توضیح مشکالت فرهنگی و دشواری های قبول 
صنعت  متأسفانه  گفت:  حمل ونقلی  شرکت های  و  داران  کامیون  رانندگان  جمعیت  بین 
حمل ونقل برون شهری بسیار سنتی باقی مانده و هم راستا با سایر صنایع رشد نکرده است. 
ما با هدف ایجاد تحول جدی در این صنعت و با اولویت قرار دادن افزایش بهره وری اقدام 

به سامان دادن حمل بار در جاده های برون شهری کرده ایم.
جعفری اضافه کرد:رانندگان نگران نحوه کار با این اپلیکیشن نباشند چرا که رسالت خود 
را آموزش راننده شرکت حمل ونقلی و صاحبان کاال می دانیم که چگونه از بستر فناوری 

برای بهبود وضعیت خود استفاده کنند.
مدیرعامل ادامه داد خیلی از محموله های صاحبان کاال روی زمین می ماند و ما تمام تالش 
خود را بر این گذاشته ایم که راننده، صاحب کاال و شرکت حمل ونقل به صورت زنجیره وار 
به هم متصل شوند و کار تسهیل گری در پروسه حمل ونقل جابجایی محموله به بهترین 

شکل ممکن انجام شود.
جعفری خبر داده که برای اولین بار چندین شرکت دانش بنیان با همکاری یکدیگر و با 
به طراحی  اقدام  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  و  و شهرسازی  راه  وزارت  حمایت های 
این بازارگاه اینترنتی کرده اند که در ماه های آینده سرویس های جدید و بیش تری ازجمله 

وضعیت ترافیکی جاده های برون شهری به آن اضافه خواهد شد.
صابر سید علی ، مدیر عامل شرکت سامیکس ، در این مراسم گفت : بزرگترین مشکل 
صنعت حمل ونقل بهره وری است که با رونمایی از این بازار گاه بهره وری در حوزه حمل 

ونقل افزایش می یابد . 
وی در ادامه در خصوص مزیت های این نرم افزار گفت : در حال حاضر 20تا ۳0درصد 
هزینه تمام شده کاال هزینه حمل و نقل است که این نرم افزار باعث کاهش قیمت تمام 

شده کاال خواهد شد . 
مدیرعامل شرکت سامیکس در ادامه سخنانش تصریح کرد : نرم افزار حمل و نقل کاال تاثیر 

مستقیم در کاهش قیمت سبد مصرفی مردم خواهد شد .

تنها  نه  اجتماعی  شبکه های  اقتصادی:  ترقی 
به ابزاری برای ارتباط مستقیم با دورترین افراد 
سهامداران و مشتریان بدل شده اند، بلکه روش های 
تحلیلی و بررسی بازخوردها به مدیران این امکان 
را می دهند تا هر چه بهتر نتایج تصمیم گیری های 
خود و اتفاقات جدید را در شرکت بسنجند. به یاد 
داشته باشید که اگر شما از این ابزارها استفاده 
گرفت.  خواهند  بهره  آنها  از  شما  رقبای  نکنید، 
شرکت  از ۳0  می کند،  اعالم  فرانکفورت  بورس 
برتر آلمانی که در شاخص دکس )DAX(، وجود 
شبکه های  از  یکی  حداقل  شرکت   28 دارند، 
اجتماعی از میان لینکدین، توییتر، فیس بوک یا 
آلمان است(  لینکداین در  زینک )XING مشابه 
به شدت  را  آن  و  است  کرده  فعال  به خوبی  را 
پیگیری می کند. از میان این شرکت ها، یک سوم 
آنها از هر چهار شبکه اجتماعی استفاده می کنند. 
یک سوم از سه شبکه استفاده می کنند، یک چهارم 

نیز از دو شبکه بهره  می گیرند.
نزدیک به دو هفته پیش بود که شرکت جنرال 
بازار  ارزش  نظر  از  سال  برای ۳7  که  الکتریک، 
در بازار سرمایه آمریکا، برترین شرکت به شمار 
می رفت، با کاهش ارزش سهام خود روبه رو  شد 
جنرال  اگرچه  داد.  بوئینگ  به  را  خود  جای  و 
الکتریک تنها چند روز پس از این افت توانست 
جایگاه اولی خود را باز پس گیرد، اما این مساله 
باعث نشد که این تغییر بعد از تمامی این سال ها 
از چشم رسانه ها و طبیعتا سهامداران دور بماند. به 
دنبال انتشار این اخبار، جنرال الکتریک سعی کرد 
با انتشار حداقل یک پیام در حساب توییتر مربوط 
جریان  در  را  سهامداران  خود،  گزارش های  به 
تصمیمات آتی خود قرار دهد. در این توییت که 
از  بود،  کرده  ارسال  الکتریک  جنرال  مدیرعامل 
سهامداران خواسته شده بود تا توضیحات وی را 
درباره برنامه های این شرکت برای سال 20۱8 و 
تصمیمات جدید بررسی کنند. در عین حال که 
بسیاری از مخاطبان این توییت، از مدیرعامل به 
خاطر ارائه برنامه ها و توضیحات تشکر کرده اند، 
برخی نیز به پرسش از وی پرداخته اند. به عنوان 
مثال یکی از سواالت این بود که چرا مدیرعامل 
باید تا اواسط ماه نوامبر صبر می کرد تا برنامه های 
انتظار  حالی که  در  کند،  اعالم  20۱8را  سال 
می رفت این توضیحات زودتر به دست سهامداران 

یا تحلیلگران برسد.
شما چه راه بهتری سراغ دارید برای اینکه بتوانید 
پیام خود را به گوش مدیرعامل یکی از بزرگ ترین 

بگویید  است  ممکن  برسانید؟  دنیا  شرکت های 
که  الکتریک  جنرال  مدیرعامل  فالنری،  جان 
خود حسابش را کنترل نمی کند. در پاسخ به این 
مطلب الزم است یادآوری کنیم که علی الخصوص 
شخصی  اگر  که  است  این  بر  رسم  توییتر،  در 
مدیر  نام  نمی کند،  مدیریت  را  حسابش  خود 
اجتماعی  شبکه های  این  واقع  در  می شود.  ذکر 
نگرفته اند  شکل  کانال  یک  ایجاد  برای  صرفا 
هرچند که ممکن است برخی افراد یا شرکت ها 
تنها به این منظور از آن استفاده کنند. به بیان 
گفت وگوهای  یا  ارتباطات  شبکه ها  این  دیگر، 
شرکت های  می سازند.  ممکن  را  دیجیتالی 
بورسی آلمان، با شرکت در یک نظر سنجی اعالم 
کرده اند که برای اعالم گزارش های ساالنه خود، 
 87 می کنند.  استفاده  توییتر  از  اول  درجه  در 
از این شرکت ها توییتر را برای فرستادن  درصد 
پیام های خود انتخاب کرده اند. ۶۳ درصد از کل 
شرکت ها، لینکدین و فیس بوک را در جایگاه دوم 
بر می گزینند. شبکه های اجتماعی این فرصت را به 
شرکت ها می دهند تا پیام خود را به جوامعی فراتر 
از بازار سرمایه برسانند. با وجودی که بسیاری از 
شرکت ها در شبکه های اجتماعی فعال هستند، اما 
ارزیابی های بورس آلمان این فعالیت ها را همچنان 
مورد انتقاد قرار می دهد و بیان می کند، برای بهبود 
این ارتباطات هنوز فضای زیادی وجود دارد. یکی 
از این گزارش ها بیان می کند، شرکت ها برای انتقال 
پیام های اصلی مجموعه خود با روندی یکسان از 
این کانال ها استفاده می کنند. اما در عمل، نحوه 
ارائه این پیغام ها از ساختارهای درستی برخوردار 
نیستند. برای مثال، پیامی که برای توییتر نوشته 
می شود، باید با پیامی که برای لینکدین نوشته 
می شود متفاوت باشد، اما برخی شرکت ها عمال 
همان پیام را کپی می کنند. هشتگ ها که می توانند 
ابزاری قدرتمند برای اتصال مجموعه ای از پیام ها و 
اخبار به یکدیگر باشند، در بسیاری از موارد مورد 
استفاده قرار نمی گیرند. از آن بدتر این است که 
برای یک موضوع مشابه، هر بار هشتگی متفاوت 
در متن پیام استفاده شود یا عکسی که در کنار 
برای  مناسب  فرمت  از  می شود،  داده  قرار  پیام 
مجموعه  نیست.  برخوردار  لینکدین  یا  توییتر 
بهره وری  می تواند،  کاستی ها  یا  بی دقتی ها  این 
شبکه های اجتماعی را برای شرکت شما به شدت 
پایین بیاورد. در حقیقت، فعال نگه داشتن یک 
صفحه اجتماعی یا ارسال پیام در بازه های زمانی 
مشخص، به تنهایی باعث نمی شود تا لزوما از این 

ابزارها منتفع شوید.
برخـــی مدیــران 
ممکن اســت برای 
مدیریــت صفحات 
عـی شرکت  جتما  ا

را  جدید  نیروی  حتی 
به کار بگیرند و هزینه اضافی برای آن انجام 
دهند. اما اینکه این فرد به درستی ساز و کار 
نکته مهمی  یا خیر،  را می داند  این شبکه ها 

است که می تواند سبب شود تا این هزینه 
شرکت با بازدهی چند برابری بازگردد 

گسترش  با  دیگر،  سوی  از  خیر.  یا 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

یک  به  آنها  از  بهینه  استفاده 
در  است.  شده  بدل  حرفه 
برخی موارد، می توانید از یکی 
از افراد حرفه ای در این زمینه 

تنها به ازای چند ساعت در هفته 
بخواهید تا صفحات شما را به روز رسانی کنند و 
و  ترتیب، هم هزینه ای منطقی کرده اید  این  به 
درست  مسیر  در  که  بود  خواهید  مطمئن  هم 
بزرگ تر  شرکت های  برای  می کنید.  حرکت 
در  بیشتری  فعالیت  بخواهند  است  ممکن  که 
شبکه های مختلف داشته باشند، این امکان وجود 
دارد تا یکی از کارمندان بخش آی تی، ارتباط با 
اداره  را مسوول  روابط عمومی  یا  سرمایه گذاران 
این صفحات کند. اما چنانچه این تصمیم را اتخاذ 
می کنید، باید مطمئن شوید، فرد مورد نظر تمامی 
منظور  این  برای  می شناسد.  خوبی  به  را  نکات 
می توانید با هزینه ای ناچیز، او را در یک یا چند 
دوره مجازی برای مدیریت شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار  با  دوره ها  قبیل  این  کنید.  نام  ثبت 
شدن شبکه های اجتماعی، بیشتر، با کیفیت تر و 
کم هزینه تر شده اند. ترجیحا کارمندی را برای این 
کار برگزینید که تا حد خوبی به زبان انگلیسی 
مسلط است، به این ترتیب می توانید از دوره های 
آنالین مختلفی که ارائه می شوند بهره ببرید که 
معموال  دارند.  نیز  باالیی  بسیار  استانداردهای 
جوان ترها عالقه بیشتری نیز به این قبیل کارها 
از خود نشان می دهند. معموال آنها همچنین برای 
افرادی  از  مشتاق تر  جدید  روش های  یادگیری 
هستند که در دهه چهارم یا بیشتر از زندگی به 

سر می برند!
جوانان دهه 70 به این سو، با کامپیوتر و اینترنت 
رشد کرده اند. این نکته را نباید دست کم بگیرید 

از آنجا که این افراد بخش زیادی از زمان خود 
شبکه های  در  به خصوص  و  اینترنت  در  را 
با  ناخودآگاه  به صورت  اجتماعی می گذرانند، 
از افرادی هستند که هر  کارکرد آن آشناتر 
بار به یاد به روز رسانی صفحه شان می افتند 

عزا می گیرند! وقتی با این جوانان کمی صحبت 
کنید و ایده ای را پیشنهاد دهید، آنها می توانند 
نگاه و قضاوتی درباره آن داشته باشند که فردی 
نخواهد  است  نبوده  شبکه ها  این  در  آنقدر  که 
بازیگران  که  است  جدیدی  دنیای  این  داشت. 
اصلی آن نیز نسل های جوان تر هستند. اما برای 
رویکرد ها،  این  صحیح  کارگیری  به  و  استفاده 
الزم است آموزش های الزم نیز به آنها داده شود. 
صرف اینکه فردی در یک شبکه اجتماعی فعال 
با  ارتباط  صفحه  بتواند  نمی شود  باعث  است، 
سرمایه گذاران یک شرکت بورسی را نیز به خوبی 
باشند،  داشته  به خاطر  باید  مدیران  کند.  اداره 
دائم  یادگیری  به  را  کارمندان خود  اینکه  برای 
نوین  ایده های  طرفدار  باید  کنند، خود  تشویق 
باشند. وقتی دوره ای را می گذراند، الزم است از 
وی درباره آنچه آموخته است، سوال کنید. اما اگر 
شما به عنوان مدیر هیچ ایده ای از نحوه کارکرد 
سیستم جدید، برای مثال شبکه های اجتماعی 
محک  را  او  نمی توانید  طبیعتا  باشید،  نداشته 
بزنید. بنابراین الزم است، تا حدی هرچند اندک 
خود نیز با کارکرد این شبکه ها آشنا شوید. این 
پویایی، بدون شک شرکت شما را به جلو خواهد 
برد. در مطلب بعدی به نکاتی اشاره می کنیم که 
می توانند ایده ای درباره شبکه های اجتماعی در 

دنیای مالی به شما بدهند.

های  شرکت  اندازی  راه   : اقتصادی  ترق 
استارت آپی و دانش بنیان در کشور از حدود 
۱0 سال پیش آغاز شده و در سال های گذشته 
براساس  که  است  جایی  تا  کرده  پیدا  رواج 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  آمارهای 
هزارو  حدود   )۹5 سال   ( اخیر  سال  یک  در 
اطالعات  فناوری  حوزه  در  استارت آپ   227
واحد  دوهزارو 500  و  ایجاد شده  ارتباطات  و 
شکل  فعالیت ها  این  با  مرتبط  کار  و  کسب  
کدام  هر  در  اگر  که  واحدهایی  است،  گرفته 
در نظر بگیریم حداقل ۱0 نفر اشتغال داشته 
باشند ) که حتما چندین برابر این عدد است( 
ایجاد  کارها  و  کسب  این  که  اشتغالی  میزان 
است.  بوده  شغل  هزار   25 کم  کم،  اند  کرده 
سهم  آن  از  باالیی  درصد  که  شغلی  25هزار 
روزها  این  که  است  ای  تحصیلکرده  جوانان 
بیکاری آن ها به یکی از دغدغه های مهم در 

کشور تبدیل شده است.
امیدوار  آمارهای  از  ها یکی دیگر  براین  عالوه 
و  ایران  در  ها  آپ  استارت  رشد  به  کننده 
تاثیر آن ها در اقتصادی کشور به گزارشی باز 
مهاجرت  از  نخبگان  ملی  بنیاد  که  گردد  می 
معکوس به کشورمان منتشر کرده است. طبق 
تاثیر  استارت آپ ها  نخبگان،  ملی  بنیاد  اعالم 
معکوس  مهاجرت  و  برگشت  روند  در  مهمی 
نخبگان کشور داشته  اند. آمار این بنیاد حاکی 
از دانش  نفر  از آن است که سالی حدود صد 
آموختگان ایران که برای تحصیل به کشورهای 
دیگر رفته بودند و با پیشنهاد کار هم رو به رو 
استارت  های  اندازی شرکت  راه  برای  هستند 
آپی و یا کار کردن در یکی از استارت آپ های 

گردند.  می  باز  ایران  به  کشور  در  فعال  مهم 
آپ  استارت  چند  بررسی  با  که  مهمی  آمار 
به  تواند  فعال هستند می  اکنون  مهم که هم 
صورت مصداقی هم آن را تایید کرد. برای مثال 
استارت آپ ها مشهوری همچون دیوار، شیپور 
اندازی  راه  جوانانی  سوی  از  همگی  برگ  نت 
شده اند که بعد از تحصیل در خارج از کشور 
به ایران بازگشته اند و با کمک دانش ای که در 
زمان تحصیل در دانشگاه های معتبر جهانی به 
دست آوردند این موسسه ها و استارت آپ ها 

را راه اندازی کردند.
کنونی  وضعیت  رسد  می  نظر  به  بین  این  در 
توجه  حوزه  در  مهم  جهش  یک  شروع  تازه 
اگر چه که  باشد،  ایران  در  ها  استارت آپ  به 
که  کنند  فکر  ها  شاید خیلی  همین حاال هم 
دنیای اسارت آپ ها در کشورمان اشباه شده 
های  فرصت  گیری  امکان شکل  دیگر  و  است 
وجود  چندان  زمینه  این  در  جدیدی  شغلی 
ندارد، ولی اتفاق مهمی در راه است و آن نقش 
پذیری بیشتر استارت آپ ها در آینده اقتصاد 
به  زندگی  نوع  و  رفتارها  تغییر  حتی  و  ایران 
خاطر گسترش آن هاست. شاید خرید آنالین 
به یک چیز عادی تبدیل  برای خیلی ها  االن 
شده باشد ولی تا همین 4،5 سال پیش کاری 
بسیار عجیب محسوب می شد که افراد اعتماد 
بینیم  می  حاال  ولی  نداشتند  آن  به  چندانی 
آنالین در کشور ثبت  که روزانه هزاران خرید 
می شود و این حتما تاثیرات فراوانی در کشور 
و  بزرگ  بازار  از  اگر روزی خرید  است.  داشته 
نوبت  دیگر  روز  و  بود  فرهنگ  آن  های  داالن 
بقالی ها و فروشگاه ها رسید؛ حاال دوره زمانه 
رسیده  آنالین  خریدهای  و  ها  مارکت  هایپر 
در  روزمره  زندگی  در  تغییر  روند  این  و  است 

همه چیز قابل مشاهد است.
مسئوالن  حاال  که  رسد  می  نظر  به  البته 

اهمیت  به  هم  کشور 
اند  برده  پی  موضوع  این 
هستند  این  دنبال  به  و 
همراه  مهم  موج  این  با  تا 
تقویت  را  آن  حتی  و  شوند 
علی  محمد  پیش  روز  دو  کنند. 

تکنوکرات  از مدیران  تهران که  نجفی شهردار 
از  یکی  در  می شود  پیشرو کشور محسوب  و 
سخنرانی های خود بر اهمیت توجه به شرکت 
شهر  در  ها  آپ  استارت  و  بنیان  دانش  های 
خواهیم  می  اگر  گفت:  و  کرد  تاکید  تهران 
به  شهری  اقتصاد  در  جدی  تحولی  و  حرکت 
وجود بیاوریم باید موضوع فعالیت های دانش 
بنیان، کمک به استارت آپ ها و مسئله فناوری 
های نو را در جهات مختلف جدی بگیریم. در 
حال حاضر همه کالنشهرها در اقتصاد شهری 
خود به این سمت رفته اند و ما هم چاره ای 
جز این نداریم.« او در ادامه به اقدام هایی که 
تاکنون در این زمینه انجام گرفته اشاره کرد و 
گفت:» در این زمینه دو جلسه با معاون علمی 
موضوع  این  روی  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
به  تهران  در  را  هایی  بخش  تا  کردیم  بحث 
این  در  دهیم.  اختصاص  فناوری  های  واحد 
علمی  معاونت  با  نیز  مشترکی  کمیته  موضوع 
و  دادیم  تشکیل  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
مرکز مطالعات می تواند به پیشبرد این هدف 
محرک  موتور  ها  آپ  استارت  کند.«  کمک 
با  که  اتفاقی  بود،  خواهند  ایران  اقتصاد  آینده 
و  یافته در جهان  توسعه  به کشورهای  نگاهی 
بررسی اقتصاد آن ها به خوبی می توان متوجه 
کشوری  در  جهانی  آمارهای  طبق  شد  آن 
وسیله  به  شغل  80هزار  هندوستان  مانند 
کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطالعات در 
سال 20۱۶ ایجاد شده است و برآورد می  شود 
بین یک تا ۱.5 درصد از GDP ایاالت متحده 

مربوط به کسب  و کارهای نوپا باشد.
و   )GEM( کارآفرینی  جهانی  دیده بان  گزارش 
مؤسسه کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI که 
در سال گذشته منتشر شده و مربوط به پایان 
که  می دهد  نشان  است  میالدی   20۱۶ سال 
ایران از حیث کارآفرینی نوپا و استارت  آپ ها 
در رتبه 2۳ جهان قرار دارد و وضعیتی مشابه 
کشورهای چین و استرالیا را ایجاد کرده است.

محمدجواد آذری  جهرمی ابتدای امسال و پیش 
از اینکه وزیر ارتباطات شود، در جایگاه معاون 
این وزارتخانه گفته بود:»  شاهد تولید بیش از 
صد  هزار اپلیکیشن اندرویدی در کشور هستیم 
و 22  هزار گروه توسعه دهنده اپلیکیشن و صد  
این  در  آمار،  مرکز  گزارش  طبق  شغل،  هزار 
بخش ایجاد شده است. همچنین برنامه  ریزی 
در  ایجاد ۱۳0 هزار شغل  برای  صورت گرفته 
سال جاری و افزایش ۳0درصدی ایجاد اشتغال 

در این بخش است.

وکارکسب9



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال چهارم-شماره 47 - نیمه اول آذر 1396

به  همیشه  آسیایی ها   : اقتصادی  ترقی 
»صرفه جو« بودن معروف بوده اند. اما حاال نگاهی 
به وضعیت بدهی های خانوار نشان می دهد میزان 
در  است.  افزایش  به  رو  منطقه  این  در  مصرف 
حالی که زمانی صرفه جویی جزو ارزش های آسیا 
را  ارزش ها  این  بدهی ها  حاال  می آمد،  شمار  به 

خاموش می کنند
یکی از عقاید رایج درباره اقتصاد جهان این است 
و مناطق  به سایر بخش ها  که آسیایی ها نسبت 
و  بودن  صرفه  به  مقرون  دنبال  به  بیشتر  دنیا، 
نمونه های  در  نیز  آن  دلیل  صرفه جویی هستند. 
این منطقه خالصه  تاریخی، فرهنگی و سیاسِی 
نظریه پردازان  جمله  از  یو  کوآن  لی  می شود. 
سنگاپوری بود که همیشه اصرار داشت آسیایی ها 
ارزش های  جزو  این  و  هستند  صرفه جو  بسیار 
مهِم آسیایی به شمار می آید. نکته جالب توجه 
این است که تا سال ها داده ها نیز این طور نشان 
مراقِب  بسیار  آسیایی  خانواده های  که  می دادند 
تا جای ممکن  و  پول خرج کردِن خود هستند 
احتیاط می کنند تا چیزی اضافه خرج نشود. اما 
در چند سال اخیر مصرف گرایی موفق شده به این 
منطقه نیز سرایت کند و این مردِم صرفه جو را 
هم گرفتار کرده است. حاال خیلی ها تصور می کنند 
آن دوره صرفه جویی تنها یک دوره گذار بود که 
آسیایی ها از آن عبور کردند و حاال مانند بسیاری 
از دیگر نقاط جهان گرفتار مصرف گرایی شده اند.

پیشرفته  اقتصادهای  در  خانوار  بدهی  درصد 
نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 2008 که 
بحران بزرگ اقتصادی رخ داد همین طور کاهش 

بانک  از  به دست آمده  داده های  کرده است.  پیدا 
تأیید  را  مسئله  این  نیز  ستلمنت  بین المللی 
آسیایی  کشورهای  از  تعدادی  در  اما  می کند. 
درصِد بدهِی خانوار مسیر معکوس را در همین 
درصِد  بیشترین  کرده است.  طی  زمانی  فاصله 
افزایش مربوط به چین بوده که در آن مجموع 
4.5تریلیون  حدود  چشم بادامی  خانوارهای 
البته  دالر در یک دهه گذشته قرض گرفته اند. 
کوچکی  بسیار  رقم های  از  چینی  خانوارهای 
جنوبی،  کره  کرده اند.  شروع  را  خود  حرکت 
تایلند و مالزی به نسبت درآمد، افزایش بیشتری 
را تجربه کرده اند. مصرف کنندگان در هنگ کنگ 
و سنگاپور در همین فاصله زمانی بسیار بیشتر 

قرض گرفته اند.
افزایش بدهی تا اندازه ای مشخص به نظر پدیده ای 
سالم در هر اقتصادی می آید. یکی از نقدهایی که 
که  است  این  می شود  وارد  آسیایی  اقتصاد  به 
آنها  داشته است.  جهان  اقتصاد  در  کمتری  وزن 
کاالهای بسیار زیادی تولید می کنند اما همچنان 
به روزنه های خارجی و غربی به چشم امید برای 
فروش آن کاالها نگاه می کنند. اما افزایش بدهی 
و  کرده است  زمینه  این  در  کمک هایی  تاکنون 
هزینه  داده است.  تغییر  را  جریان  این  دینامیِک 
پنج سال  در  ژاپن  به جز  آسیا  در  خرده فروشی 
از ۱0 درصد رشد داشته است. در  گذشته بیش 
این میان، دسترسی به کارت های اعتباری برای 
خرید خانه، ماشین و پوشاک جزو مواردی است 

که به این جریان کمک کرده است.
به هر حال بدهی می تواند خطرناک باشد. صندوق 
بین المللی پول اخیراً در مقاله ای به بررسی این 

افزایش  پرداخته است.  کوتاه مدت  در  مسئله 
بدهی های مصرف کننده در کوتاه مدت برای رشد 
اقتصادی مفید است و نرخ بیکاری را پایین نگه 
می دارد. اما بعد از گذشت مدتی در درازمدت این 

روند کاماًل معکوس می شود.
بار سنگین بدهی ها بر دوش خانوار

به  و  است  برخوردار  اقتصادی  چاالکِی  از  آسیا 
همین خاطر به نظر می رسد جای نگرانِی زیادی 
در  نباشد.  خانوار  بدهی های  افزایش  مورد  در 
این  به  و  بودند  محتاط  واقعاً  خانواده ها  گذشته 
راحتی هزینه نمی کردند. در کره  جنوبی بود یا در 
سنگاپور، تفاوتی نداشت، هر خانواده ای می دانست 
حداقل و حداکثری که می تواند مصرف کند چقدر 
است. اما اکنون وضعیت تغییر کرده است. بانک ها 

یکی از مهم ترین عوامل ایجاد این تغییر بودند.
اقتصادی  کارشناسان  نگاه  از  خطر  بزرگ ترین 
نرخ بهره در آسیاست. بر اساس بررسی هایی که 
بهره  نرخ  گرفته،  صورت  منطقه  این  در  تاکنون 
ثابت برای درازمدت در این منطقه بسیار کم است. 
در این شرایط کافی است بانک مرکزی حرکتی 

داشته باشد، بدهی های خانوار ناگهان سر به فلک 
روی  مرکزی  بانک  اقدامات  واقع  در  می گذارد. 
شرایط مصرف  این  با  و  می گذارد  تأثیر  درآمدها 

اوضاع خانوار آسیایی بسیار وخیم خواهد شد.
در حال حاضر می توان به راحتی نقاط دردسرخیز 
را شناسایی کرد. دولت ها باید آنها  را هدف قرار 
بدهند. به هر حال افزایش بدهی های خانوار می تواند 
به راحتی به مشکلی بزرگ و الینحل تبدیل بشود. 
کره جنوبی  در  کم درآمد  خانواده های  از  بسیاری 
همین حاال با مشکِل بزرگ بدهی ها مواجه شده اند. 
گذر زمان، بار بدهی ها را بر دوش آنها  سنگین تر 
می کند. در این شرایط افراد فقیر چاره ای ندارند جز 
اینکه از بقیه قرض بگیرند و روزگارشان را سپری 
کنند. آنها  گاهی به هزینه های درمانی نیاز دارند 
و گاهی به هزینه خوراک و پوشاک احتیاج پیدا 
ندارند.  گرفتن  قرض  جز  چاره ای  پس  می کنند 
بدهی ها می توانند خیلی راحت ارزش های آسیایی 

را زیر سؤال ببرند. 
منبع اصلی:اکونومیست 
ترجمه: نسیم بنایی

ترقی اقتصادی : نیکوال مادورو، رییس جمهوری ونزوئال اعالم کرد 
قصد دارد یک ارز رمزنگاری شده به نام »پترو« ایجاد کند. این ارز 
قرار است به عنوان راهی برای شکست تحریم های مالی که توسط 

ایاالت متحده علیه رژیم او اعمال شده عمل کند.
)cryptocurrency(، سکه های مجازی هستند  ارز رمزگذاری شده 
الگوریتم های پیچیده استخراج می شوند.  که توسط کامپیوتر و 
شناخته شده ترین و گسترده ترین استفاده از ارز رمزگذاری شده 

بیت کوین است.
مادورو گفت: ارز رمزگذاری شده ونزوئال توسط ذخایر نفت، طال، گاز 
و الماس حمایت می شود. ونزوئال خانه بزرگترین ذخایر نفت خام 
جهان است. اما تولید آن به طور پیوسته به پایین ترین حد خود 
در ۱۳ سال گذشته رسیده است. درست بعد از اینکه شرکت ها به 

دلیل صورت حساب های پرداخت نشده، عملیات خود را متوقف 
کردند. دارایی های طال، گاز و الماس آن هم کم هستند و طبق 
محاسبه بانک مرکزی ۹.7 میلیارد دالر می رسد که مبلغ 

ناچیزی برای هر کشور محسوب می شود.
با این حال، بعید است که ارز رمزگذاری شده، مشکالت 

مالی عمیق این کشور را حل کند.
با توجه به گزارش های بین المللی، دولت ونزوئال و شرکت 
نفتی دولتی آن )PDVSA( هر دو تعهدات خود را در اوراق قرضه 
خاص در ماه نوامبر انجام نداده اند. بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند که پرداخت های خراب دولت ونزوئال به این معنی است که 
دولت روی تمام اوراق قرضه خود برای تمام بدهی هایش به میزان 
۶5 میلیارد دالر برنامه ریزی کرده است. این ماجرا احتماال به بدتر 

شدن اوضاع موادغذایی و کمبود پزشکی در کشور می انجامد.
دالر  میلیارد  حدود ۱4۱  خود  گذاران  سرمایه  به  ونزوئال  کل  در 
این   ،Moody گذاری  گزارش خدمات سرمایه  است. طبق  بدهکار 
و  نفتی  روسیه، شرکت های خدمات  از چین،  عبارتند  طلبکاران 
تعداد زیادی از نهادهای دیگر. رهبران روسیه اخیرا موافقت کرده 
اند که بدهی ۳.5 میلیارد دالری ونزوئال را تاخیر بیندازند. اما بعید 
است این تنفس هم بحران بدهی ملی این کشور امریکای جنوبی 

را حل کند.
صحبت های مادورو در حال حاضر همزمان با رشد و عالقه رو به 

رشد درباره ارزهای رمزگذاری شده نشات می گیرد.

بیت کوین که در سال جاری حدود هزار درصد رشد داشته و از این 
رشد هم خوشحال است. او سال 20۱7 را با قیمتی کمتر از هزار 
دالر آغاز کرده بود، اما در هفته گذشته به ۱۱ هزار دالر هم رسید. 
با این حال، برخی از چهره های برجسته امور مالی و اقتصاد درباره 

این حباب هشدار داده اند.
این درحالی است که در سال جاری، سقوط نفس گیر ارز ونزوئال رخ 
داده است. ابتدای سال برای خرید هر یک دالر، ۱۱ هزار بولیوار )ارز 
ونزوئال( پرداخت می شد. اما در حال حاضر هر یک دالر ۱0۳ هزار 
بولیوار قیمت دارد. یکی از کارشناسان می گوید تورم این کشور در 

سال جاری 4 هزار برابر شده است.
برای  جدید  شده  ارزرمزگذاری  کرد  اعالم  مادورو  یکشنبه  روز 
آیا  که  نیست  مشخص  اما  شد.  خواهد  استفاده  مالی  معامالت 
دارندگان اوراق قرضه مبلغ پرداختی را با دالر امریکا - ارز جهانی 

غالب- مبادله خواهند کرد یا نه.
مادورو همچنین نگفت که آیا ارزرمزگذاری شده توسط دولت برای 
خرید موادغذایی، دارو و یا مواد اساسی دیگر هم استفاده می شود 

یا خیر.
این اولین بار نیست که مادورو پول نقد برای ونزوئال خلق می کند. 
از  ارز جدیدی در سال 20۱5 خلق کرد و بعد هم  او نرخ  دولت 
آن خالص شد. دو نرخ رسمی دیگر این کشور به دلیل فروپاشی 
بیش از حد اقتصاد و فقدان اطالعات قابل اعتماد بی معنی در نظر 

گرفته می شود.
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»بازاربدهی« دردسر جدید اقتصاد جهان 
سایه تحوالت ژئوپلیتیکی بر اقتصاد جهانی 

ونزوئال دست به دامن ارز مجازی شد 

گره کور» نیکوال مادورو«

بانك ها الگوی مصرف در آسیا را تغییر دادند 

ارزش های آسیایی روبه افول 

امر  ظاهر  در  حداقل  اگرچه   : اقتصادی  ترقی 
اقتصاد  متوجه  سیاست  دنیای  جانب  از  خطری 
با  که  گرفت  نتیجه  نمی توان  اما  نیست،  جهانی 
رفع این خطر مهم دیگر هیچ عاملی منجر به بروز 
بحران اقتصادی در جهان نخواهد شد. نشانه های 
وقوع بحران در اقتصاد جهانی را باید در بازار بدهی 

)بازار اوراق قرضه( دنبال کرد.
در حالی که دنیای سیاست و ژئوپلیتیک مانند 
همیشه پرخطر و سرشار از عدم اطمینان به نظر 
می رسد، بازارهای جهانی روزهای بسیار شیرینی 
هرروز  سرمایه گذاران  و  می گذارند  سر  پشت  را 
در  تازه ای  رکوردهای  رسیدن  ثبت  به  شاهد 

شاخص بازارهای مالی و کاالیی هستند.
مرهون  زیادی  حد  تا  بازارها  قابل توجه  رشد 
بی تفاوتی  البته  است؛  جهانی  اقتصاد  بهبود 
سرمایه گذاران نسبت به تحوالت سیاسی و مواضع 
سیاستمداران نیز در این رشد بی تأثیر نبوده است. 
حتی توئیت های گاه و بیگاه دونالد ترامپ علیه 
مقامات سایر کشورها و مواضع جنجالی وی در 
از  نیز  جهان  اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  قبال 
سوی فعاالن بازارهای جهانی چندان جدی گرفته 
از  امر خطری  نمی شود. اگرچه حداقل در ظاهر 
جهانی  اقتصاد  متوجه  سیاست  دنیای  جانب 
نیست، اما نمی توان نتیجه گرفت که با رفع این 
خطر مهم، دیگر هیچ عاملی منجر به بروز بحران 
اقتصادی در جهان نخواهد شد. اما این بار شروع 
بحران از کجا خواهد بود؟ شاید محتمل ترین حوزه 
برای آغاز بحران، بازار اوراق قرضه شرکتی باشد 
و  تغییرات  شاهد  اخیر  سال   ۱0 در  که  بازاری 

نوسانات زیادی بوده است.
اقتصاد  تحلیل گر  اسالک،  تورستن  گفته  به 
بین الملل در دویچه بانک آلمان، در سال 2008 
بیش از 80 درصد از اوراق قرضه منتشر شده از 
سوی شرکت ها، رتبه اعتباری، داشته اند اما در پنج 
درصد  از ۶0  کمتر  اغلب  نسبت  این  اخیر  سال 
اوراق  ریسک  که  معناست  بدان  این  است.  بوده 

یافته  افزایش  اخیر  سال های  در  شرکتی  قرضه 
است. از طرف دیگر در قالب اصالحاتی که پس 
اغلب  مالی  نظام  در  مالی سال 2008  بحران  از 
کشورهای پیشرفته صورت گرفته است، بانک ها 
نزد خود  را  بیشتری  موظف شده اند که سرمایه 
نگه دارند. این تصمیم که البته در شرایط کنونی 
تصمیم کاماًل معقول به نظر می رسد  باعث شده 
به تزریق پول  بانک ها تمایل کمتری  است که 
قرضه  اوراق  بازار  ازجمله  مختلف  بازارهای  به 
داشته باشند؛ در نتیجه اوراق قرضه شرکتی 
در قیاس با سال های قبل از بحران مالی سال 
2008 نقدشوندگی کمتری دارند. به عبارت 
دیگر خریداران اوراق قرضه شرکتی اکنون 
یک دارایی پرخطرتر با نقدشوندگی کمتر 

را نگهداری می کنند.
معموالً افزایش ریسک نگهداری و کاهش 
می شود  باعث  دارایی ها  نقدشوندگی 
که  ریسکی  قبال  در  سرمایه گذاران  که 

باالتری داشته  بازدهی  انتظار  می پذیرند، 
باشند. در ۱0 سال اخیر اما وضعیت در بازار اوراق 
قرضه متفاوت از این بوده است به طوری که نرخ 
بازدهی اوراق قرضه دولتی به کمترین میزان خود 
اوراق  بازدهی  نرخ  و  رسیده  اخیر  دهه  چند  در 
قرضه شرکتی نیز به تبعیت از آن بسیار پایین بوده 
است. تفاوت بین نرخ بهره اوراق قرضه پرریسک 
اواخر سال  اوراق قرضه اگرچه نسبت به  و سایر 
2007 بیشتر شده است اما از سال 2000 تاکنون 
تنها در یک بازه زمانی )اواسط 2004 تا اواسط 
2007 که از آن به عنوان دوره حباب اعتبارات یاد 
می شود( از میزان کنونی آن کمتر بوده است. اگر 
جذابیت اوراق قرضه برای سرمایه گذاران کاهش 
افزایش  قرضه  اوراق  بازار  در  فروش  فشار  یابد، 
ضعیف  نقدشوندگی  به  توجه  با  و  یافت  خواهد 
این بازار در دوره کنونی، احتماالً خریداران اوراق 
قرضه، نرخ بهره باالتری را طلب خواهند کرد و 
بخش خصوصی  و  دولت  برای  استقراض  هزینه 

افزایش خواهد یافت.
البته در اینجا باید خاطرنشان ساخت که تا زمانی 
نوسانات  باشد،  بهبود  به  رو  جهانی  اقتصاد  که 
ایجاد  زیادی  مشکل  نمی تواند  قرضه  اوراق  بازار 
که  قرضه،  اوراق  پایین  بازدهی  طرفی  از  کند. 

به  است-  استقراض  هزینه  بودن  کم  معنی  به 
شرکت ها کمک می کند تا بدهی های خود تا حد 
اساس گزارش مؤسسه  بر  نمایند.  امکان تسویه 
اعتباری استاندارداند پورز )S&P( نسبت تورِش 
منفی )درصد منتشرکنندگان اوراق قرضه با 
چشم انداز اعتباری منفی( اکنون به کمترین 
میزان آن در چند سال اخیر رسیده است. 
تأکید  خود  اخیر  گزارش  در  موسسه  این 
کرده است که وضعیت اعتباری شرکت ها 
و دولت ها در حال حاضر مطلوب بوده و 
انتظار می رود که در سال های آینده نیز 

به همین صورت باشد.
می توانند  بازارها  گاهی  بااین وجود، 
همه را غافلگیر کنند؛ مثاًل اخیراً روند 
اوراق قرضه دولتی در  بازدهی  نزولی 
بازدهی  آمریکا متوقف شده و حتی 
بازدهی  با  قیاس  در  کوتاه مدت 
در  است.  یافته  افزایش  بلندمدت 
گذشته این اتفاق نشانه ای از کند شدن 
باید  اما  می شد،  محسوب  اقتصادی  رشد  روند 
اذعان کنیم که همیشه نمی توان آن را معیاری 

کاماًل قابل اتکا در نظر گرفت.
تحوالت ژئوپلیتیکی ممکن است در آینده تأثیر 
خود را بر اقتصاد جهانی نشان دهند؛ به عنوان مثال 
اگر بحران کره شمالی باعث بروز جنگ در شرق 
آسیا شود، مبادالت تجاری در منطقه دچار اخالل 
زیان  بابت  این  از  جهانی  اقتصاد  و  شد  خواهد 
خواهد دید. از طرفی اعمال سیاست های انقباضی 
ناگهانی و غیرتدریجی از سوی بانک های مرکزی 
)مانند آنچه در سال ۱۹۹4 اتفاق افتاد و به فروش 
برای  می تواند  شد(  منجر  قرضه  اوراق  گسترده 

اقتصاد جهانی دردسرساز باشد.
نشانه های  می خواهید  اگر  تفاسیر،  این  تمام  با 
وقوع بحران در اقتصاد جهانی را زودتر از دیگران 
تشخیص دهید، بازار بدهی )بازار اوراق قرضه( را 

به دقت رصد کنید.

تداوم روند مثبت در کوتاه مدت و آسیب پذیری در بلندمدت

 چشم انداز اقتصاد جهانی 
از نگاه برنده جایزه نوبل اقتصاد

ترقی اقتصادی : پروفسور مایکل اسپنس، استاد 74 ساله دانشگاه نیویورک و برنده جایزه یادبود 
نوبل در علوم اقتصادی در سال 200۱، طی مقاله ای که در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت و 
پایگاه اینترنتی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، به بررسی چشم انداز کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد 

جهانی پرداخته است.
برای اغلب کشورهای توسعه یافته سال 20۱7 با تضادی آشکار در حوزه اقتصاد و سیاست عجین 
شده است؛ سالی که در آن اغلب کشورهای پیشرفته به رغم کشمکش ها، چنددستگی ها و تنش های 

سیاسی داخلی و بین المللی، رشد اقتصادی قابل قبولی را تجربه کرده اند.
اگرچه در سالی که به پایانش نزدیک می شویم بازارهای جهانی نسبت به ریسک های سیاسی تا حدود 
زیادی بی تفاوت نشان داده اند، اما نمی توان امیدوار بود که اقتصاد جهان در بلندمدت نیز از اثرات 

منفی رخدادهای نابهنجار سیاسی و اجتماعی مصون بماند.
در حالی که انگلیس همچنان درگیری فرآیند خروج از اتحادیه اروپا است و آشفتگی ها و درگیری های 
سیاسی مختلفی را در این راه تجربه می کند، در دیگر کشور مهم اروپایی یعنی آلمان نیز اتفاقات 
سیاسی تازه ای رخ داده است و در نتیجه این اتفاقات، صدراعظم آنگال مرکل به شدت تضعیف شده و 
اینک در صدد تشکیل یک دولت ائتالفی برآمده است. این وضعیت برای انگلیسی که از اتحادیه اروپا 
خارج شده است و نیز برای سایر کشورهای اروپایی که برای اصالح اتحادیه اروپا حساب ویژه ای روی 

آلمان و فرانسه باز کرده اند، اصاًل امیدوارکننده نیست.
یکی از شوک های اقتصادی بالقوه ای که سرمایه گذاران از آن هراس دارند، احتمال اتخاذ سیاست های 
پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی اروپا )ECB( و بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرفته است. 
البته در شرایط کنونی که اقتصاد کشورهای پیشرفته در مسیر بهبود گام برمی دارد، به نظر نمی رسد 
برای  مانعی جدی  انقباضی،  پولی  به سمت سیاست های  بانک های مرکزی  تدریجی  تغییر جهت 
را دچار شوک منفی کند. همگرایی  دارایی های سرمایه ای  ارزش  و  نموده  ایجاد  بازارهای جهانی 
متغیرهای بنیادی اقتصاد جهانی به سمت باال احتماالً قادر خواهد بود ارزش کنونی دارایی ها را توجیه 

کند تا مشکلی از بابت سیاست های پولی انقباضی احساس نشود.
در آسیا، موقعیت شی جین پینگ رئیس جمهور چین اکنون مستحکم تر از هر زمان دیگری است و 
بدین ترتیب می توان انتظار داشت که مشکالت اقتصادی چین به خوبی مدیریت شود و رشد اقتصادی 
مبتنی بر مصرف و توسعه فناوری در این کشور تداوم یابد. از طرفی در هند نیز اصالحات اقتصادی 
شتاب بیشتری گرفته و نشانه های رشد پایدار در اقتصاد این کشور بزرگ آسیایی دیده می شود. تداوم 
روند مثبت کنونی در اقتصاد چین و هند، رشد اقتصادی سایر کشورهای آسیایی و حتی فراتر از آن 

را نیز در پی خواهد داشت.
در عرصه فناوری، به ویژه فناوری های دیجیتال، به نظر می رسد چین و آمریکا به لطف سرمایه گذاری 
عظیم خود درزمینه تحقیقات بنیادی و تجاری سازی نتایج این تحقیقات، همچنان قدرت های غالب 
جهان باشند. از طرفی این دو کشور با بهره گرفتن از اثرات شبکه ای، به مراکز اصلی توسعه تعامالت 
اقتصادی و اجتماعی بدل شده اند؛ گسترش روزافزون قابلیت های و کاربردهای هوش مصنوعی در 
این دو کشور، امکان دسترسی به حجم عظیمی از اطالعات ارزشمند را برای خانوارها و بنگاه های 

اقتصادی در این کشورها فراهم ساخته و شکاف اطالعاتی را کم کرده است.
تعامالت مبتنی بر فناوری اطالعات نه تنها به خودی خود سودمند هستند، بلکه فرصت های تازه ای 
را برای توسعه الگوهای جدید کسب وکار و مسائل مرتبط با آن از قبیل تبلیغات، لجستیک و تأمین 
مالی فراهم می سازند. در دنیای کنونی، کشورهایی که از مزیت یادشده بی بهره مانده اند، به نوعی 

دچار زیان شده اند.
چینی ها درزمینه استفاده از سیستم های پرداخت آنالین به کمک تلفن همراه، گوی سبقت را از 
دیگران ربوده اند. بسیاری از مردم چین نه تنها پول تا حد امکان کنار گذاشته اند، بلکه از چک و کارت 
اعتباری نیز عبور کرده و به پرداخت های آنالین به کمک تلفن همراه روی آورده اند. سیستم های 

پرداخت آنالین در چین ازلحاظ امنیت و پایداری در سطح بسیار باالیی قرار دارد.
در سال های پیش رو، هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای درحال توسعه باید تالش بیشتری 
در راستای حرکت به سمت الگوهای رشد اقتصادی فراگیر از خود نشان دهند. پیش بینی می شود در 
آینده دولت های مرکزی بخش بیشتری از اختیارات و وظایف خود را به دولت های محلی، اتحادیه های 
کارگری و مؤسسات آموزشی و غیرانتفاعی واگذار کنند؛ این رویکرد به ویژه در مناطقی که با معضل 

تنش و بی ثباتی سیاسی دست وپنجه نرم می کنند، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
انتظار می رود در سال های آتی با تداوم روند گسترش اتوماسیون شاهد تغییرات پرشتاب تری در 
تقاضای بنگاه ها برای نیروی کار در بخش های مختلف، از بخش تولید و لجستیک گرفته تا خدمات 
درمانی و حقوقی- باشیم؛ درحالی که واکنش نیروی کار به این تغییرات آهسته تر خواهد بود. در 
نتیجه این تحوالت حتی اگر کارگران تحت حمایت های الزم )در قالب حمایت های درآمدی و فراهم 
نمودن دوره های بازآموزی( قرار گیرند، باز هم شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار کار پر نخواهد شد و 

این امر به تشدید نابرابری و بروز تضادهای اجتماعی و سیاسی بیشتر کمک خواهد کرد.
در خصوص تمایل کشورها به تجارت آزاد نیز به نظر می رسد می توان تا حدی به تداوم آن خوش بین 
بود. در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور همچنان بر سر پایبندی نسبی به اصول تجارت 
آزاد اجماع وجود دارد. البته آمریکا در این میان یک استثنا به شمار می رود و هنوز مشخص نیست 
که آیا دونالد ترامپ واقعاً قصد دارد کشورش را از پیمان های بین المللی خارج کند یا اینکه مواضع 
وی تنها در راستای فشار به دیگر کشورها در راستای مذاکره مجدد بر سر مفاد این پیمان ها است. 
در هر صورت به نظر می رسد حداقل در برهه کنونی نمی توان روی آمریکا به عنوان حمایت کننده 
و معمار اصلی فرآیند جهانی شدن حساب کرد؛ هرچند این فرآیند بدون مشارکت فعال آمریکا نیز 

همچنان در جریان است.
آمریکا درزمینه مقابله جهانی با تغییرات آب و هوایی نیز رویکردی مشابه را اتخاذ کرده است. آمریکا 
اکنون تنها کشوری است که در پیمان آب و هوایی پاریس عضویت ندارد؛ پیمانی که با وجود خروج 
آمریکا از آن کماکان پابرجا مانده است. حتی در داخل خاک آمریکا نیز بسیاری از شهرها، ایالت ها، 
بنگاه های اقتصادی و نهادهای مدنی، نشانه های آشکاری از تعهد به انجام مسئولیت های اجتماعی 
آمریکا در قبال تغییرات آب و هوایی، حتی بدون حمایت دولت فدرال این کشور، از خود نشان 

داده اند.
بااین وجود، جهان هنوز راه درازی برای تحقق اهداف زیست محیطی خود پیش رو دارد، چراکه میزان 
وابستگی کشورهای جهان به زغال سنگ همچنان باال است. کارشناسان روزنامه فایننشال تایمز اخیراً 
پیش بینی کرده اند که تقاضای زغال سنگ در هند طرف ۱0 سال آینده به اوج خواهد رسید. اگرچه 
روند تقاضای زغال سنگ می تواند طی سال های آتی با توجه به کاهش سریع هزینه تولید انرژی های 
پاک، معکوس شود اما هنوز سال های زیادی تا منفی شدن نرخ رشد انتشار گازهای گلخانه ای باقی 

مانده است.
روی هم رفته می توان نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی طی ماهها و سال های آینده با چالش های جدی 
مواجه خواهد شد. در پس زمینه اقتصاد جهانی، کوهی از بدهی های کشورها می درخشد؛ بدهی هایی 
که می تواند بازارها را عصبی کند و آسیب پذیری اقتصاد جهانی را در برابر شوک های احتمالی افزایش 

دهد. البته در کوتاه مدت به نظر می رسد تداوم روند باثبات کنونی محتمل ترین سناریو باشد.
روند انتقال قدرت و تأثیرگذاری اقتصادی از غرب به شرق حداقل در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت؛ 
هرچند بسیار بعید است که در این مسیر شاهد بروز تغییرات ناگهانی در زمینه اشتغال، درآمد و 

تضادها و تنش های اجتماعی و سیاسی، به ویژه در کشورهای پیشرفته باشیم.

دیدگاه 
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رضــا براهنــی نویســنده چپگــرا، شــاعر و ناقــد ادبــی 
ــی  ــران و یک ــندگان ای ــون نویس ــو کان ــت. او عض ــی اس ایران
از چهره هایــی اســت کــه در ســال های ۱۳45 تــا ۱۳47 
ــالل آل  ــا ج ــران ب ــندگان ای ــون نویس ــکیل کان ــرای تش ب
احمــد همــکاری داشــت. او همچنیــن رئیــس ســابق انجمــن 
ــف از  ــای مختل ــه زبان ه ــار او ب ــه آث ــت ک ــادا اس ــم کان قل
ــه انگلیســی، ســوئدی و فرانســوی ترجمــه شده اســت. جمل
ــا  ــه دنی ــز ب ــیدی در تبری ــی در 2۱ آذر ۱۳۱4 خورش براهن
آمــد. خانــواده اش زندگــی فقیرانــه ای داشــتند و وی در 
ضمــن آموزش هــای دبســتانی و دبیرســتانی بــه ناگزیــر کار 
می کــرد. در 22 ســالگی ازدانشــگاه تبریــز لیســانس زبــان و 
ادبیــات انگلیســی گرفــت، ســپس بــه ترکیــه رفــت و پــس از 
دریافــت درجــه دکتــری در رشــته خــود بــه ایــران بازگشــت 
و در دانشــگاه بــه تدریــس مشــغول شــد و تــا زمــان حضــور 
ــی  ــه نویس ــعر و قص ــد، ش ــد دوره کارگاه نق ــران چن در ای
برگــزار کــرد .در ســال ۱۳5۱ خورشــیدی بــه آمریــکا رفــت 
ــه افشــاگری علیــه رژیــم شــاه و تدریــس بپــردازد. در  ــا ب ت
ــت در  ــکا رف ــه آمری ــر ب ــار دیگ ــیدی، ب ــال ۱۳5۳ خورش س
ــانی  ــوق انس ــگار حق ــن روزنامه ن ــزه بهتری ــال ۱۳5۶ جای س
ــد و روایــت  ــدان ســاواک گذران را گرفــت. او مدتــی را در زن
هــای او از زنــدان هــای ســاواک جنجــال برانگیــز شــد.کتاب 
ظــل اهلل حــاوی مقدمــه ای مفصــل دربــاره ادبیــات انقالبــی 

ــدان اســت. ــه و اشــعار زن و تجددخواهان
برچسب پان ترکیسم به براهنی 

او در مصاحبــه ماهنامــه تجربــه، در پاســخ بــه ادعــای  برخی 
ــران می دانســتند و برچســب  ــه ای ــه تجزی ــل ب کــه  او را قای
پــان ترکیســم و تجزیــه طلبــی بــه او مــی زدنــد  گفت:«مــن 

ــران  ــه ای ــد ب ــی بخواه ــر کس ــم. اگ ــا نمی کن ــن غلط ه از ای
ــن  ــه ام، اولی ــم رفت ــربازی ه ــون س ــن چ ــد، م ــه کن حمل
کســی خواهــم بــود کــه بــه آنجــا می آیــم و تفنــگ دســت 
ــد  ــم. می دانی ــاع می کن ــران دف ــای ای ــرم و از مرزه می گی
اشــخاصی کــه ســر زبان هــا هســتند ایــن نــوع مشــکل ها را 
بــا جامعــه خودشــان دارنــد. هــر کســی می خواهــد ســوراخ 
دعایــی پیــدا کنــد و از آنجــا آدم را دراز کنــد. مــن بیــش از 
هــر کــس دیگــری دربــاره مســایل مربــوط بــه حقــوق بشــر 
صحبــت کــرده ام و در نتیجــه همــه نــوع پانیســمی از طــرف 

مــن مــردود اســت. »
ــان ۱۳۹۳  ــه«، در آب ــه »مهرنام ــا مجل ــو ب ــی در گفتگ براهن
کــه در ایســنا نیــز منتشــر شــد گفت:«فارســی زبــان رســمی 
و مشــترک همــه ایــران اســت و زبــان فوق العــاده شــاهکاری 
اســت کــه مــن نویســنده آنــم، ولــی از زبــان مــادری خــودم 
ــدارم. ــادی ن ــه اعتق ــه تجزی ــداً ب ــم و اب ــاع می کن ــم دف ه
ــه ام  ــته ام و گفت ــر دور نداش ــران را از نظ ــت ای ــز تمامی هرگ
ــی  ــم ول ــرای آن می جنگ ــرم و ب ــت می گی ــلحه دس ــه اس ک
خــب عــده ای دفــاع مــن از زادگاه و زبــان مــادری ام را بــرای 
مقاصــد خودشــان بهانــه کرده انــد و نمی فهمنــد کــه وقتــی 
دم از آزادی بیــان می زنیــم نمی توانیــم بعــدش زبــان مــردم 
را ممنــوع کنیــم. حــس مــن بــه وطنــم همــان حســی اســت 

کــه در شــعرهایم بیانــش کــرده ام.«
آخرین وضعیت رضا براهنی از زبان پسرش

اُکتــای براهنــی فرزندایــن نویســنده  در گفت وگــو  بــا 
خبرگــزاری )ایســنا(، در ســال ۹۳ اظهــار کــرد: هنــوز 
کاراکتــر و شــخصیت رضــا براهنــی پابرجاســت. پــدرم 
اآلن تقریبــا 80 ســال ســن دارد و بــه عنــوان یــک آدم 

حافظــه  می طلبــد.  را  خــود  خــاص  توجه هــای  مســن 
فعــال  ولــی  اســت،  شــده  خلــل  دچــار  کوتاه مدتــش 
هیچ کــس نمی توانــد قاطعانــه دربــاره آن نظــر بدهــد.از 
ــنگدالنه  ــی س ــا براهن ــه رض ــر« ب ــه »آلزایم اآلن زدن وصل
اســت. البتــه او مشــکالتی هــم دارد و مــا نگرانیــم. مــن بــه 
ــم  ــه او می گوی ــال ب ــم و مث ــرش از راه دور نگران ــوان پس عن
ــان  ــد.او همچن ــوش نکن ــا فرام ــد ت ــش را بنویس برنامه های
ــی  ــی پیام ــیمین بهبهان ــت س ــرای درگذش ــت  ب ــال اس فع
ــن  ــد. ای ــر ش ــازی منتش ــبکه های مج ــه در ش ــتاد ک فرس
ــال  ــی رود. در ح ــخنرانی م ــرای س ــم ب ــرف ه ــرف آن ط ط
ــادی  ــی زی ــه جمــع و جــور کــردن چیزهــای خیل حاضــر ب
کــه در طــول زندگــی نوشــته مشــغول اســت کــه در 
داخــل هــم ســعی می کنیــم منتشــر شــوند. بخــش اعظــم 
فعالیتــش هــم روی شــعر اســت. از طرفــی کارهــای زیــادی 
دارد کــه بــرای چــاپ در اختیــار مــن اســت و همــه را در ۱8 
ــام  ــن اواخــر تم ــران انجــام داده اســت. ای ســال دوری از ای
ــرای  ــرار اســت ب ــه ق ــده ک ــتودیو خوان ــعرهایش را در اس ش
ــرود  ــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب گرفتــن مجــوز ب
ــود.پدرم  ــر ش ــودش منتش ــدای خ ــا ص ــعرخوانی اش ب و ش
ــی  ــو زندگ ــم در تورنت ــادر و برادرهای ــی م ــواده یعن ــا خان ب
ــرم  ــزل خواه ــی رود در من ــکا م ــه آمری ــی ب ــد و وقت می کن
اســت. یکــی دو ســال اســت از دانشــگاه تورنتــو بازنشســته 
شــده و از آن زمــان اســتاد پاره وقــت دانشــگاه یــورک 
تورنتوســت. از طرفــی ورک شــاپ هــم برگــزار می کنــد.

اعضــای خانــواده همــه کمــک می کننــد کــه چیــزی یــادش 
نــرود و بــه کارهایــش برســد. مــن از داخــل ایــران و آن هــا 
مســتقیم مواظــب هســتند. در حافظــه اش خللــی بــه وجــود 
آمــده کــه بعضــی وقت هــا ســراغش می آیــد، امــا همچنــان 
کارهایــش را انجــام می دهــد. مثــال کتــاب »طــال در مــس« 
ــود  کــه ۱0 ســال پیــش آن را در ســه جلــد چــاپ کــرده ب
قــرار اســت در پنــج جلــد در انتشــارات نــگاه منتشــر شــود. 
او در حــال بررســی دو جلــد دیگــر اســت کــه آن هــا را جمــع 
و جــور و اضافــه کنــد و ایــن خــودش فعالیــت خیلــی زیــادی 
ــه هیچ وقــت در ذهنــش  ــران ب ــه ای اســت.درباره بازگشــت ب
رفتــن بــدون بازگشــت نبــود کــه البتــه بــه دالیــل مختلــف 
دائمــا بــه تأخیــر افتــاد. طبیعــی اســت کــه مخاطبانــش در 
ــت دارد  ــا دوس ــتند. قطع ــم هس ــیار مه ــش بس ــران برای ای
ــرای  ــی ب ــه ول ــپورتش را گرفت ــم پاس ــرا ه ــردد و اخی برگ
ایــن موضــوع هیــچ زمــان مشــخصی وجــود نــدارد. البتــه مــا 
ــی دارد  ــا عالقه مندان ــردد. این ج ــه برگ ــم ک ــار می آوری فش
و در ایــن ســن و ســال بــرای هــر هنرمنــدی جــذاب اســت 

ــد. ــش باش ــان و عالقه مندان ــار مخاطب ــه در کن ک
آثار

ــاغ )۱۳4۱(،جنــگل و شــهر )۱۳4۳(،شــبی  اشــعار:آهوان ب
از نیمروز)۱۳44(،مصیبتــی زیــر آفتــاب)۱۳4۹(،گل بــر 
گســترده ماه)۱۳4۹(،ظــل اهلل)۱۳58(،نقاب هــا و بندهــا 
کنــار  بزرگ)۱۳۶۳(،بیــا  غم هــای  )انگلیســی()۱۳5۶(، 

پنجــره)۱۳۶7(. 
ــم و نویســنده اش  ــان: رازهــای ســرزمین مــن،آزاده خان رم
ــه  ــاه ب ــای ایاز،چ ــی آق ــورک،روزگار دوزخ ــاس در نیوی الی

ــه گذشــت. ــد از عروســی چ ــاه، بع چ
و  قصه نویســی،کیمیا  مــس،  در  طــال  ادبــی:  نقــد 
ــا  ــه پروانه ه ــاب ب ــالب ایران،خط ــر،در انق ــخ مذک خاک،تاری
و چــرا مــن دیگــر شــاعر نیمایــی نیســتم؟گزارش بــه نســل 

بــی ســن فــردا )ســخنرانیهاومصاحبه ها(.
جوایــز: برنــده جایــزه ادبــی یلــدا )۱۳84(، بــرای یــک عمــر 

فعالیــت فرهنگــی در زمینــه نقــد ادبــی.

فرهنگ
ادب 11

و

پرویــن بهمــن پــور- همانطــور کــه از دیربــاز کفاشــان و آهنگــران و بــزازان 
ــان،  ــان، صحاف ــود را داشتند،کتاب فروش ــه خ ــوص ب ــته مخص ــازار و راس و ... ب
ــا  ــک ج ــم در ی ــاب ه ــران کت ــان و فروشــندگان نوشــت افزار و ناش ــذ فروش کاغ
مرکزیــت یافتنــد کــه نخســتین آن هــا در بــازار بیــن الحرمیــن بــود. ســپس بــه 
علــت وجــود کتابخانــه بــزرگ و وقفــی حســین آقــا ملــک التجــار در بــازار حلبــی 
ســازها، کتاب فروشــی هایی نیــز در ایــن بــازار  پدیــد آمــد )کتاب فروشــی شــیخ 
رضــا و...(.آقــای نصــراهلل حــدادی تهرانشــناس مــی گویــد:« از آنجایــی کــه اغلــب 
ــد و  ــتی بودن ــا رش ــلمانی ه ــد و س ــی بودن ــا، مازندران ــالج ه ــا و ح ــه زن ه پنب
ــم  ــازار ه ــا در ب ــروش ه ــن کتاب ف ــده تری ــا، آذری بودند.عم ــری ه ــی برب نانوای

ــد«. خوانســاری بودن
بــه هــر روی از قدیمــی تریــن کتاب فروشــی هــای تهــران کــه هنــوز هــم نفــس 
ــازار  ــع در ب ــب االســالمیه« واق ــه »کتاب فروشــی مکت ــوان ب ــی ت ــی کشــند م م
ســلطانی و »کتاب فروشــی اســالمیه« واقــع در خیابــان ۱5 خــرداد اشــاره کــرد. 
ــه، حــر  ــوم نن ــن، کلث ــاق والدی ــاب ع ــا، کت ــن کتاب فروشــی ه ــوز هــم در ای هن
ــه  ــتفاده در مکتبخان ــورد اس ــه م ــون ک ــی و مجن ــه، لیل ــوش و گرب ــی، م ریاح
ــان  ــون ، خیاب ــی رســد.پس از تأســیس دارالفن ــروش م ــه ف ــود، ب ــم ب ــای قدی ه
ــز  ــا نی ــه ه ــن چاپخان ــد و اولی ــا درآم ــروش ه ــته کتاب ف ــه راس ــرو ب ناصرخس
ــت. پیــش از انقــالب حــدود پنجــاه  کتاب فروشــی در  ــا گرف ــان پ ــن خیاب در ای
ــای  ــی از بقای ــداد اندک ــروزه تع ــه ام ــه البت ــد ک ــال بودن ــان ناصرخســرو فع خیاب
قدیــم  چراغشــان هنــوز مــی ســوزد و بیشــتر کتــب مذهبــی و حقوقی)بــه ســبب 
وجــود کاخ دادگســتری در محــل( مــی فروشــند. در خیابــان هــای بــاب همایــون 
ــی  ــه چشــم م ــن کتاب فروشــی قدیمــی ب ــای چندی ــز بقای و  صــور اســرافیل نی
خورد.کوچــه حــاج نایــب در خیابــان ناصــر خســرو  کــه در بافــت  قدیمــی و   در 
مرکــز شــهر قــرار داشــت و از طرفــی بــه علــت نزدیکــی بــا مدرســه دارالفنــون 
ــروش  ــای ف ــی از قطــب ه ــه یک ــی ب ــه در آن حوال ــای علمی ــع حــوزه ه و تجم
ــش  ــرن پی ــک ق ــل شــد.در ی ــی در کشــور تبدی ــی در شــهر و حت ــب مذهب کت
ــد  ــه تهــران مــی آی ــروش قمــی ب ــام )حــاج رضــا نایــب( کتاب ف ــه ن شــخصی ب
ــوده، نخســتین کتاب فروشــی را ایجــاد  و  در ایــن کوچــه کــه تمامــا مســکونی ب
ــا ســی ســال بعــد از حــاج نایــب قمــی تنهــا چنــد کتاب فروشــی  مــی کنــد.  ت
در ایــن کوچــه وجــود داشــت. پــس از دهــه ۳0 بــه تأســی از ایشــان فروشــندگان 
کتــاب یکــی پــس از دیگــری خانــه هــای مســکونی ایــن کوچــه را در اجــاره و یــا 
تملــک خــود درمــی آورنــد و بــه انبــار و یــا چاپخانــه و فــروش کتــب مذهبــی 
تبدیــل مــی کننــد. تــا جایــی کــه امــروزه آخــر کوچــه دســت چــپ خانــه جلیــل 
شــهناز اســتاد مســلم موســیقی ایــران نیــز در اشــغال ایــن صنــف درآمــده اســت.

در ســال ۱۳25 چنــد کتاب فروشــی مهــم  تهــران در ایــن کوچــه فعالیــت خــود 
را اغــاز مــی کننــد. کــه شــاخص تریــن آنــان محمــد دهقــان بود کــه بعدهــا ورثه 
ایشــان پاســاژ دهقــان را در ایــن کوچــه بــه نــام پدرشــان بنــا نهادند.بعدهــا در 
دهــه بیســت و ســی اغلــب کتبــی کــه در ایــن کوچــه منتشــر و توزیــع مــی شــد، 
توســط دو ناشــر بــزرگ کــه همــان کتاب فروشــی اســالمی و انتشــارات اســالمیه 
ــه  ــق کوچ ــان اوج دوران رون ــود کتاب فروش ــه خ ــد.به گفت ــی ش ــاپ م ــود، چ ب
حاج نایــب در دهــه پنجــاه بخصــوص ســال 5۶ و 57 بــوده اســت. بــا اوج گیــری 
ــه شــکل چشــمگیری  انقــالب چــاپ و تکثیــر اعالمیــه هــا  و شــب نامــه هــا ب
افزایــش پیــدا مــی کنــد و حتــی تیــراژ بعضــی از کتــاب هــا از  یــک  میلیــون 
نســخه هــم فراتــر مــی رود.)ماننــد کتــاب هــای دکتــر علــی شــریعتی و اســتاد 
مرتضــی مطهــری، شــیخ احمــد کافــی و...( زیــرا ممیــزی بــه شــکل کنونــی در 
خصــوص کتــاب اعمــال نمــی شــد.پیش از انقــالب دو  پاســاژ بــزرگ  دهقــان و 
ــرد  ــی منف ــن ۳0 کتاب فروش ــی و همچنی ــش از 70 کتاب فروش ــا بی ــی ب خاتم
در ایــن کوچــه وجــود داشــت کــه حــدودا شــمار کتاب فروشــی هــای فعــال در 
ایــن کوچــه بــه ۱00 بــاب مــی رســید.هم اکنــون چشــم و چــراغ کتــاب فروشــان 
ایــن کوچــه حــاج آقــای ۹4 ســاله نــام آشــنایی بــه نــام بیــوک چیــت چیان)پــدر 
ــوی(  ــب مرتض ــی )مکت ــب کتاب فروش ــرو( صاح ــر نی ــان وزی ــت چی ــد چی حمی
اســت کــه در طبقــه دوم پاســاژ مجیــدی ایــن کوچــه بــا لبــاس روحانــی پشــت 
ــه  ــتد و ب ــی ایس ــق م ــوش خل ــی اش آرام و خ ــد  دوران جوان ــخوان مانن پیش

مشــتریانش کتــاب هــای دینــی و اخالقــی مــی فروشــد.
ــه  ــر مطبع ــالوه ب ــه زار ع ــی در الل ــای قدیم ــی ه ــاب فروش ــن کت ــم تری از مه
ــت و ... اشــاره  ــران، معرف ــه کتاب فروشــی شــرق،پروین، ته ــوان ب ــی ت ــاروس م ف
ــروش  ــار و ف ــراژ انتش ــن تی ــه زار باالتری ــعبانی در  الل ــی ش ــگاه مطبوعات کرد.بن
ــت.  ــود داش ــه خ ــدان را در کارنام ــی هنرمن ــف و بیوگراف ــای تصنی ــاب ه کت
ــازاری را  ــه ب ــای کوچ ــه ه ــف و تران ــای تصنی ــاب ه ــی کت ــگاه مطبوعات ــن بن ای
توســط اشــخاص خــوش صــدا بفــروش مــی رســاند. یعنــی فروشــندگان تصنیــف 
ــه  ــی خواندند.گفت ــان م ــه و خیاب ــا را در کوچ ــه ه ــن تران ــوش ای ــدای خ ــا ص ب
مــی شــود کــه بســیاری از خواننــدگان کوچــه بــازاری در ابتــدا تصنیــف فــروش 
ــه  ــوان ب ــی ت ــم م ــان فردوســی ه ــم و قدیمــی خیاب ــد.از کتاب فروشــی مه بودن
ــود  ــت وج ــه عل ــه ب ــرد ک ــاره ک ــم اش ــودا بروخی ــوود و یه ــی برنائ کتاب فروش

ــد. ــی فروختن ــب خارجــی م ــا کت ــی و ســفارتخانه ه مدرســه ســن لوئ

کتاب  فروشی های تهران قدیم

يک فنجان 
چاي در 

رضا براهنیطهران قديم
 شاعر، داستان نویس 

و منتقد ادبی

انقالب  دوران  از  ایران  زنان  اگرچه 
حضور  برای  تاکنون  مشروطه 
تالش  مختلف  عرصه های  در  فعال 
عوامل  از  مجموعه ای  اما  کرده اند، 
بودن  پایین  اقتصادی  و  فرهنگی 
سهم زنان از بازار کار را سبب شده 
است. در سال های اخیر هم با اینکه 
نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را 
زنان تشکیل می دهند درصد اندکی 
از آنها شاغل بوده و اغلب دختران و 
زنان زیر چتر پشتوانه های اقتصادی 
پدر و همسر قرار دارند. این پایین 
بودن نرخ مشارکت زنان محدودیت 
در تنوع شغل برای آنها را به همراه 
ایرانی  زنان  اگرچه  است.  داشته 
در  آموزش  و  بهداشت  لحاظ  به 
اما  می برند،  سر  به  مناسب  شرایط 
سهم  و  کار  بازار  در  نظر حضور  از 
را  جهان  در  پایینی  رتبه  درآمدی 
دارا هستند. چنانچه زنان در نگاهی 
کاری  موقعیت  یک  در  خوشبینانه 
قرار بگیرند، جایگاه پایین تر و مزد 
کمتری نسبت به مردان دارند. این 
سال های  در  که  است  حالی  در 
کار  بازار  در  ایرانی  زن  نقش  اخیر 
روستایی  ویژه در محیط  به  سنتی 
چشمگیر بوده است. آنچه در ادامه 
غیرت،  فریده  نظرات  می خوانید 
حقوقدان و فعال حقوق زنان درباره 
اطالعات  کسب  و  اشتغال  وضعیت 

زنان در جامعه امروز ایران است.
کرد  اذعان  باید  جامعه  بررسی  با 
که اطالعات زنان در حوزه حقوقی 
و قضائی اندک است. این در حالی 
است که اطالعات زنان در حوزه های 
مختلف همچون اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و نیز در مقایسه 
بیان  از  قبل  است.  اندک  مردان  با 
باید چگونگی  میزان اطالعات زنان 

بررسی  آنها در جامعه مورد  حضور 
را  آنها  وضعیت  بتوان  تا  گیرد  قرار 
با  اکنون  هم  داد.  قرار  توجه  مورد 
تاکید  باید  جامعه  زنان  بررسی 
کرد که آنها با قبول مسئولیت های 
مختلف به تعقیب مسائل اجتماعی 
همه،  این  با  هستند.  عالقه مند 
مردان  با  مقایسه  در  آنها  اطالعات 
است.  اندک  مختلف  زمینه های  در 
در  زنان  برخی  شاید  میان  این  در 
وارد  عالقه  با  تخصصی شان  رشته 
مردان  از  قوی تر  می توانند  و  شده 
از  یکی  کنند.  پیدا  ورود  مسائل  به 
مسائل اجتماعی کسب اطالعات از 
حقوقی  اطالعات  و  قضائی  مسائل 
الزمه  مسائل  این  دانستن  است. 

ادامه حیات و زندگی است. 
مسائل  گونه  این  به  اشراف  با  افراد 
خود  مسائل  سهولت  به  می توانند 
زنان  اینکه  کنند.  فصل  و  حل  را 
نسبت به مردان از اطالعات کمتری 
برخوردار هستند را می توان به چند 
برای  داد.  قرار  بررسی  مورد  دلیل 
کسب  به  نسبت  زنان  شاید  مثال 
مختلف  زمینه های  در  اطالعات 
یا  باشند  نداشته  تمایل  چندان 
در  اطالعات  کسب  به  نیازی 
وجود  برایشان  مختلف  زمینه  های 
است،  ذکر  شایان  باشد.  نداشته 

به  زنان  گرایش  اخیر  سال های  در 
مسائل اجتماعی افزایش یافته است. 
زنان  به  نسبت  امروز  زنان  واقع  در 
مختلف  مسائل  به  نسبت  گذشته 
دغدغه مندتر هستند. از سوی دیگر 
قضائی  و  حقوقی  زمینه های  در 
خانواده ها  برای  مختلفی  مسائل 
بروز می کند. آنها می توانند با کسب 
را  خود  مسائل  بیشتر  آگاهی های 
قانون  اساس  بر  و  وقت  اسرع  در 
حل و فصل کنند. بی شک هر قدر 
اطالع  کم  افراد  آگاهی  و  اطالعات 
و زنان در زمینه های مختلف اندک 
و  مشکل  معرض  در  بیشتر  باشد 

آسیب قرار می گیرند.
پیشرفت  با  جامعه  فرهنگ  وقتی 
به  حرکت  هدف  و  بوده  همراه 
بی  باشد،  تعالی  و  توسعه  سوی 
مختلف  زمینه های  در  افراد  شک 
همچون حقوقی، قضائی، بهداشت و 
درمان، اقتصادی، آموزشی، سیاسی 
و  اطالعات  کسب  به  عالقه مند  و 
که  دانست  باید  هستند.  دانش 
روزمره  زندگی  با  حقوقی  مسائل 
افراد ارتباط دارد. شاید امروزه افراد 
از دیگر مسائل جامعه نسبت  بیش 
به کسب اطالعات حقوقی و قضائی 
تمایل داشته باشند. در این وضعیت 
مختلف  زمینه های  در  اطالع رسانی 

به ویژه مسائل حقوقی باید به شکل 
مناسب انجام شود. اگر اطالع رسانی 
روند  شود  انجام  ناقص  شکل  به 
همراه  نارسایی  با  اطالعات  کسب 
قضائی  و  حقوقی  چالش های  است. 
زنان فراوان است و نمی توان در این 
بسنده  مورد  چند  به  فقط  زمینه 
در  عدیده ای  مشکالت  زنان  کرد. 
مسائل حقوقی و قضائی دارند. برای 
و  زنان  قوانین  تساوی  عدم  مثال 
موجود  چالش های  از  یکی  مردان 
زنان  قدر  هر  شرایط  این  در  است. 
و  شده  مسلط  مختلف  مسائل  به 
شناسایی  را  جامعه  کمبودهای 
رفع  برای  بتوانند  شاید  کنند، 
جامعه  و  عملکردشان  در  نواقص 

تالش کنند.
که   وضعیت  این  از  رهایی  برای 
جامعه  فرهنگ  و  جامعه  خواست 
است. در واقع این اقدام در پی سوق 
دادن جامعه برای از بین بردن عدم 

تساوی و تبعیض هاست. 
زن  یک  خواست  با  فقط  اصل  در 
موجود  وضعیت  در  تغییر  مرد  و 
ایجاد نمی شود، بلکه هرگونه تغییر 
عموم  نگرش  در  تغییر  نیازمند 
نگرش  تغییر  برای  است.  جامعه 
زمینه های  در  باید  هم  عمومی 
مسائل آموزشی و تربیتی خانواده ها 
تغییر  در  بتوان  تا  کرد  پیدا  ورود 
زهرا  بود.  تاثیرگذار  جامعه  شرایط 

سلیمانی درآرمان نوشت.

زنان مشکالت عدیده ای در مسائل حقوقی و قضائی دارند 

زنان شاغل ... 
زنانی با شانه های نحيف ولی گردنی افراشته

خسته ولی هميشه خندان
اميدوار و جسور و مستقل

و از همه مهمتر مدير و قوی ... 

حقوقدان
فریده غیرت
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نسرین ظهیری
روایـت خانه هـای مشـاهیر ایران-کوچـه خواندنی هـای خیابان فردوسـی ،تنهـا کوچه 
ای اسـت در تهـران کـه بـه نـام یـک مجلـه خوانـده مـی شـود. حـدود سـاعت شـش صبـح 
هـر روز ذبیـح اهلل منصـوری وارد ایـن کوچـه مـی شـد. اهالـی پیـر کوچـه مـی گوینـد کـه 
مـی شـد از روی زمـان آمدنـش سـاعت را تنظیـم کـرد. حـاال کوچـه کوتـاه خواندنـی ها در 
تصـرف کارگران سـاختمانی اسـت. سـاختمان های قدیمـی دوران رضاخانی یـک به یک فرو 
ریختـه انـد و قـرار اسـت برج هـا سـر در بیاورند. اما سـاختمان مجلـه خواندنی هـا همچنان 
پابرجاسـت،گرچه دودزده و زوال یافتـه . محـل مجلـه شـده  اسـت تعاونـی مصـرف کارکنان 

بانـک سـپه . در آهنـی بـاز اسـت و پلـه راهـرو باریـک و به قاعـده تاریـک و قدیمی. 
در طبقـه دوم قفسـه های اجنـاس فروشـگاه ردیـف به ردیف نشسـته اند درسـت همان جایی 
کـه تحریریـه مجلـه خواندنـی ها بود و کارگران فروشـگاه سـر تـکان می دهند و نمـی دانند 
ذبیـح اهلل منصـوری کیسـت امـا می داننـد در جـای اعضای تحریریـه یک مجله نشسـته اند. 
سـاختمان قدیمـی راهرویـی تنـگ و باریـک دارد . رد خاطرات مجله پرمشـتری از در و دیوار 
سـاختمان پـاک شـده اسـت. پلـه هـا هنـوز هم نفـس گیرنـد وقتـی مدیر فروشـگاه مـا را تا 
اتـاق مخصـوص ذبیـح اهلل منصـوری هدایـت می کند .نفـس که به شـماره می افتـد ،خاطره 
هـای ذبیـح اهلل و عالقـه اش بـه این پلـه های رنگ و رو رفتـه جان می گیرد. پلـه های مجله 
خواندنـی هـا روزی پنـج بـار زیـر قـدم هـای تند و شـتابان منصـوری مـی رفت. گفتـه اند او 
از ایـن بـاال و پاییـن هـا در دفتـرش لـذت مـی بـرد. تند مـی رفت و تنـد می آمـد. گویی که 

مـی خواسـت کار قهرمانانـه ای انجام دهد. 
خونـش بـه جریـان مـی افتـاد و پوسـت صورتـش مثـل لبـو سـرخ مـی شـد. نفـس عمیـق 
می کشـید و شـاد و سـرحال پشـت میـزش می نشسـت و مـی نوشـت . روزهای آخـر زندگی 
روزهایـی بـود کـه پاهایـش تـوان بـاال رفتـن از ایـن پلـه ها را نداشـت و بـرای این کـه لذت 
بـاال رفتـن از پلـه هـا را از دسـت ندهـد بـه کمـک یکـی از یارانـش پاسـخ مثبـت داد ،مـرد  
جوانـی او را کـول مـی کـرد و از ایـن پلـه هـا بـاال مـی بـرد. این مـرد اسـماعیل ریاحـی پور 
مدیـر مسـئول انتشـارات زریـن بـود . آقـای ریاحی همان کسـی اسـت کـه به مـا کمک کرد 
تـا ردپـای آقـای منصـوری را در تهـران جسـتجو کنیـم. طبقـه پنجـم سـاختمان یـک اتاق  
هسـت بـا ایوانکـی پهـن. اتاقـی بـا سـقف کوتـاه کـه بـه گفتـه شـاهدان روزهـا و شـب های 
زیـادی را ذبیـح اهلل در آن نوشـته و زندگـی کـرده اسـت. اتـاق حـاال در انبـوه کارتـن جنس 
هـای فروشـگاه طبقـه پاییـن بیشـتر به آشـغال دانی مـی ماند. اتاقی کـه اگـر روز روزش بود 
بایـد مـوزه ای باشـد از آنچـه ذبیـح اهلل منصـوری در دنیا باقی گذاشـته اسـت. در همین اتاق 
سـینوهه، خداونـد المـوت ،خواجه تاجدار کـه روزگاری نه چندان دور  در دسـت مردم کوچه 
و بـازار مـی چرخیـد خلـق شـده اسـت . اما اتاق حـاال زیـر انبوه گـرد و خـاک و کارتن های 
خالـی گـم شـده :« تـا دیـر وقـت در اتاقش می مانـد و کار مـی کـرد. گاه آخرین نفـری بود 

کـه از سـاختمان خـارج می شـد . 
بارهـا اتفـاق مـی افتـاد کـه شـب در همان اتاقـش روی مبلـی قدیمی کـه خیلی هـم راحت 
نبـود بـه خـواب مـی رفـت. چنـان کـه جای سـرش تـا روزی کـه تحریـره را رنـگ کردند بر 
دیـوار باقـی بـود.« آقای منصـوری در طبقـه پنجم خواندنی هـا هم کار می کـرد هم زندگی. 
ایـن جـا خانـه او هـم بـود. جایـی بود کـه در آن غـذا می خـورد ،گاه مـی خوابیـد و مهم تر 
ایـن کـه در ایـن اتـاق مـی نوشـت.از بالکن روبـروی اتاق ذبیـح اهلل هیـچ نمی تـوان دید جز 
سـاختمان نیمـه خرابـه و شـیروانی هـای زنـگ زده کـه معلـوم نیسـت در خیبان فردوسـی 
تهـران چـه مـی کننـد. از پرنده هـا هم خبری نیسـت . گنجشـکهایی که هـر روز منتظر می 
ماننـد تـا آقـای مترجـم برایشـان گندم بریـزد. این سـاختمان که حـاال در نملک بانک سـپه 
قـرار دارد همـراه با سـاختمان روبـرو متعلق بود به مجلـه و چاپخانه خواندنی ها. آقای سـراج 
کـه سـرکوچه زغـال صنعتـی می فروشـد مالک یکـی از سـاختمان هـای همسـایه خواندنی 
هاسـت. خاطـرات آقـای سـراج تازه تـوی ذهنش ردیف مـی شـوند: »صاحب روزنامـه با یک 
آهـو استیشـن مـی آمد جلـو کوچه می ایسـتاد و همـه نگاه می کردنـد. سـاختمان اینطرفی 

هـم متعلـق بـه جلیلونـد که سـناتور بـود و بعدها رسـید به صمـد کمپانی.«
کارگرهـا تـوی کوچـه خواندنـی هـا همیـن سـاختمان را تخریـب مـی کننـد. انتهـای کوچه 
هتـل فردوسـی اسـت. سـاختمان کـه معلوم اسـت جـای چاپخانـه بزرگی بـر پا شـده . دیگر 
از مغـازه هایـی مثـل میـوه فروشـی و قصابـی و لبنیاتـی خبـری نیسـت. همـان مغـازه هایی 
کـه  منصـوری از آن خریـد مـی کـرد: بیـن سـاعت ده تـا دوازده زنبیلی به دسـت می گرفت 
و بـرای خریـد مایحتـاج خانـه از اداره بیـرون مـی رفـت. معمـوال تمـام خریـد هـای خانه را 
خـودش انجـام مـی داد. فروشـگاه هـای قدیمـی و آشـنا را که جنـس مرغوب مـی فروختند 
می شـناخت. گوشـت را از یک قصابی در قوام السـلطنه می خرید. عاشـق لبنیات ،سـبزی و 

ومیـوه بـود. قاقالـی لـی را هـم خیلی دوسـت داشـت ،پسـته و خرما و کشـمش. «
از توپخانه تا امیریه پیاده می رفت

خیبـان فرهنـگ ،کوچـه صبـاح ،خانـه آقـای خلجـی . ایـن نشـانه خانـه ای اسـت کـه ذبیح 
اهلل منصـوری زیـر برگـه عضویـت در سـندیکای مطبوعات نوشـته اسـت ،البته یکـی از خانه 
هایـش. خانـه اش تـه امیریـه بـود. عادت داشـت پیـاده به خانـه بـرود. این عادت زمسـتان و 

تابسـتان هـم نداشـت. در مسـیر خانـه اش به سـه چهار دکه سـر می زد یا چیـزی می خورد 
و پولـش را آخـر هفتـه یکجـا پرداخـت مـی کـرد. مغـازه هـای سـر راهش بـه ایـن وضعیت 
عـادت کـرده بودنـد و راضی.بـا هیـچ کـس سـالم و علیـک نمی کـرد. اگـر در این مغـازه  ها 
کسـی پیـدا مـی شـد که می خواسـت سـر آشـنایی باز کند ،شـب بعـد آن محـل را از برنامه 
اش حـذف مـی کـرد. محمـود کاشـیچیمی گویـد:«از خصوصیات او ایـن بود کـه آدمی مثل 

مـن هرگـز نتوانسـت به یک چـای دعوتـش کند. 
گاهـی او را در رسـتوران هـای خیابـان منوچهـری مـی دیدم . می خواسـتم یـک جوری پول 
میـز را حسـاب کنـم ولـی اجـازه نمـی داد. چون به گارسـون ها انعـام خوبی مـی داد و آن ها 
از تـرس عصبانیـت او قبـول نمـی کردنـد کـس دیگـری پـول میـز را بپـردازد. وقتـی دوبـار 

پی درپـی مـرا در آن رسـتوران دیـد دیگـر بـه آن رسـتوران نیامد.« 
خـودش مـی گفت که »شـب سـاعت ۱۱:۱0 کارم تمام می شـود می خوابم. صبح سـاعت 
چهـار از خـواب بلنـد می شـوم . یک سـاعتی به نظافت شـخصی مـی پردازم بعـد صبحانه 
مـی خـورم . سـاعت شـش صبـح از خانـه می زنـم بیرون. خانـه مـن انتهای امیریه اسـت 
. نزدیـک راه آهـن و بـرای اینکـه دچـار شـلوغی ترافیـک نشـوم در آن سـاعت اگـر باشـد 
تاکسـی، اگـر نبـود اتوبـوس سـوار می شـوم و به محـل کارم مجلـه خواندنی ها مـی آیمو 
شـروع بـه نوشـتن مـی نـم. اگر تـا ظهر کارم تمام شـد بـرای ناهار بـه خانه مـی روم . اگر 
نشـد همیـن جـا مـی مانـم و یکسـره تـا شـب کار می کنـم. تنهـا تفریـح من پیـاده روی 
اسـت. آن هـم نـه پیـاده روی معمولـی بلکـه بصـورت صحیح و کامـل . دقت مـی کنم که 
سـرم بـه قـدری بلند باشـد کـه فاصله دویسـت متـری جلـو را ببینم. ایـن نکتـه را هم به 
شـما بگویـم کـه اولین قهرمان بوکس کشـور هم همیـن ذبیح اهلل منصوری اسـت که دارد 

بـا شـما صحبت مـی کند.« 
ماجرای کاسه پر از پول خورد

خانـم جهانگیـری همـکار قدیمـی ذبیـح اهلل منصوری مـی گفت:« ایشـان در کمـد خانه اش 
کاسـه خیلـی بـزرگ پول خورد داشـت که در آن سـکه هـای ناصرالدین شـاهی ،مظفرالدین 
شـاهی و احمـد شـاهی و سـکه هـای کنونـی را مـی ریخـت. محتـوای کاسـه به مـرور زمان 
شـاید در طـول شـصت یـا هفتاد سـال گذشـته چند کیلو شـده بـود. منصوری عادت داشـت 
کـه از خریـد بـر مـی گشـت پـول خـرد هـای خـود را در کاسـه بـزرگ بریزد.شـاید بخاطـر 
سـنگینی اش بـود و ایـن کـه آسـتر کتـش را پاره مـی کرد . این کاسـه را یک مـاه بعد مرگ 

منصـوری بـا شکسـتن در اتاقـش به سـرقت بردند.«
ماجرای پیشگویی مرگش

در مصاحبـه ای گفتـه بـود تـا چهـار روز دیگـر در هشـتاد سـالگی خواهـد مـرد کـه البتـه 
 ۱۳50 سـال  در  سـپید  و  سـیاه  مجلـه  در  منصـوری  اهلل  ذبیـح  درنیامـد.  آب  از  درسـت 
سلسـله مقاالتـی نوشـت تحـت عنـوان » دنیـای ناشـناخته سـحرو جـادو« که بیش از سـایر 
نوشـته هایش خواننـده داشـت. اسـتقبال مـردم از ایـن مطلب آنقـدر زیاد بود کـه خوانندگان 
نامـه می نوشـتند و منصـوری پاسـخ مـی داد. در همیـن مجلـه بـود کـه ایشـان زیر پوشـش 
»متخصـص جـان دیـده« عنوانـی کـه سـردبیر مجلـه بـه او داده بـود بـرای آینـده مخاطبان 

جـواب مـی نوشـت کـه در مجلـه چـاپ می شـد . 
کار پیشـگویی بـه آنجـا رسـید کـه زنـان صاحب نـام و سرشـناس مقامـات دولتی هـم بدون 
ایـن کـه او را بشناسـند تقاضـای پیشـگویی مـی کردند . این شـد کـه  از او خواسـتند درباره 

آینـده خودش هـم پیشـگویی کند.
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»تاریــخ مذکــر«، کتابــی اســت کــه رضــا براهنــی آن را در ســال ۱۳48 نوشــت؛ امــا اولیــن چــاپ 
آن در ســال ۱۳5۱ منتشــر شــد. بعــد از چــاپ اول دوبــار دیگــر بــه چــاپ رســید و بعــد از آن تــا 
ســال ها تجدیــد  چــاپ نشــد تــا اینکــه اخیــرا چــاپ تــازه ای از آن، از طــرف نشــر نــگاه منتشــر 
ــا زمانــه ای اســت کــه ایــن  شــد. بخشــی از ایــن کتــاب، طبیعتــا به طــور مســتقیم در پیونــد ب
ــه  ــه جامع ــی ســال های پیــش از انقــالب و مســائلی ک ــاب در آن نوشــته شــده اســت؛ یعن کت
ایــران در آن ســال ها بــا آنهــا دســت به گریبان بــود. »تاریــخ مذکــر«، دو نیمــه اســت؛ نیمــه اول 
آن کــه همیــن عنــوان »تاریــخ مذکــر« را بــر پیشــانی دارد، از ده بخــش و ســه یادداشــت پایانــی 
بــا عنوان هــای »حواشــی تاریــخ مذکــر«، »ازخودبیگانگــی مضاعــف شــرقیان« و »تکملــه ای بــر 
ــد از  ــد و بع ــان نمی یاب ــر پای ــخ مذک ــا تاری ــاب ب ــا کت ــر« تشــکیل شــده اســت؛ ام ــخ مذک تاری
تمام شــدن نیمــه مربــوط بــه بحــث تاریــخ مذکــر، مقاالتــی از براهنــی آمــده کــه عنــوان کلــی 
ایــن مقــاالت »فرهنــگ حاکــم و فرهنــگ محکــوم« اســت.براهنی تاریــخ مذکــر را بــا طــرح ایــن 
ایــده آغــاز کــرده اســت کــه ایرانیــان در دورانــی کــه ایــن کتــاب نوشــته شــده اســت، یعنــی 
اواخــر دهــه 40 شمســی، در دوران »تشــتت فرهنگــی« زندگــی می  کرده انــد. ایــن بخــش از 27 
مقالــه تشــکیل شــده اســت کــه عنوان هــای برخــی از آنهــا عبارتنــد از: »دانشــکده ادبیــات در 
برابــر نوجویــی«، »فلســفه بی ارتبــاط بــه زندگــی«، »نقاشــی ایــران، طفیلــی غــرب«، »شناســایی 
ــت و  ــادق هدای ــر« و »ص ــات و هن ــون ادبی ــت پیرام ــه یادداش ــروز«، »س ــات ام ــگ و ادبی فرهن
دکتــر فردیــد«.  ســاختهای عمقــی و صــوری تاریــخ مذکــر، مقایســه های فرهنگــی بیــن ایــران و 
یونــان، مســائل مربــوط بــه پســر کشــی و فرزنــد کشــی تاریخــی، ســرکوب زنــان، ســرکوب زبانها، 

مســأله ی ســرکوب فرهنگــی خلقهــای مختلــف ایــران اســت. 
برگی از کتاب ...

ــی  ــروطیت، تاریخ ــش از مش ــژه پی ــرون، به وی ــول ق ــودش، در ط ــهادت خ ــه ش ــا، ب ــخ م تاری
ــه، زور  ــوده اســت کــه همیشــه مــرد، ماجراهــای مردان ــوده اســت؛ یعنــی تاریخــی ب مذکــر ب
و ســتم ها و عــدل و عطوفت هــای مردانــه، نیکی هــا و بدی هــا، محبت هــا و پلشــتی های 
مردانــه، بــر آن حاکــم بوده انــد«. براهنــی آن گاه بــا مــروری بــر تاریــخ و ادبیــات گذشــته ایــران، 
جــای خالــی زن را در ایــن تاریــخ و ادبیــات نشــان می دهــد. ایــن ایــده در بخش هــای بعــدی 
ــا  ــن م ــگ که ــر فرهن ــم ب ــاخت های حاک ــترده تر س ــی گس ــه بررس ــد و ب ــدا می کن ــط پی بس
ــا  ــد، اینه ــه دوران مشــروطیت و آسیب شناســی آن می رســد و بع ــورد و آن گاه ب ــد می خ پیون
ــته می شــود و اینجاســت  ــر در آن نوش ــخ مذک ــه تاری ــوند ک ــه ای وصــل می ش ــه زمان ــه ب هم
ــای مســئله شــرق و غــرب و خطــر ازدســت رفتن هویــت شــرقی و مســئله اســتعمار و  کــه پ
ــی مــا، ذهنیتــی اســت غــرب زده،  ــد. ذهنیــت کنون غرب زدگــی نیــز در کتــاب به میــان می آی
بیشــتر به دلیــل ماشــین و نیــز البتــه به دلیــل اینکــه مــا از نظــر تأسیســات اداری، و اجتماعــی 
ــه  ــا رخن ــی م ــئون اجتماع ــام ش ــی در تم ــن غرب زدگ ــی همی ــده ایم و حت ــرب زده ش ــز غ نی
کــرده اســت.تجربه ی زندگــی بــه مــن آموختــه اســت کــه منــت آدمهــای بــه ظاهــر کوچــک 
ولــی در باطــن مهربــان و بــزرگ را بکشــم، ولــی هرگــز گلــه از روزگار نکنــم، حتــی اگــر روزگار 
ــنامی و  ــدر و خوش ــرای بخــت و سرنوشــت و قضــا و ق ــن ب ــا باشــد. م ــی روزگار م ــه گندگ ب
بدنامــی و گــذرا بــودن و جاودانــی شــدن و اباطیلــی از ایــن دســت تــره هــم خــرد نمی کنــم. 
ــدون  ــاوت ب ــد، قض ــنده می کش ــه نویس ــی ک ــر از نفس ــر و حیاتی ت ــه جدی ت ــاد دارم ک اعتق
ــت و  ــب خالقی ــز و نجی ــه روح عزی ــپردگی ب ــایه ی سرس ــط در س ــه فق ــت ک ــداوری اس پیش
تفکــر حاصــل می شــود. دشــمن واقعــی نویســنده ی امــروز، پیشــداوری او دربــاره ی اشــخاص 
ــد نویســندگانی هســتیم  کــه  ــا نیازمن ــاره ی اوســت. م و حــوادث، و پیشــداوری دیگــران درب
ــد  ــه مغــز و اندیشــه ی خــود زده ان جــرأت تفکــر داشــته باشــند، چفــت و بســتهایی را کــه ب
بشــکنند، از محافــل تنــگ و تاریــک دوســتی و دشــمنی بیــرون بیاینــد، قــدم در هــوای زالل 
بــدون پیشــداوری بگذارنــد، جزمیتهــای خصوصــی و قالبهــای پیــش ســاخته ی عمومــی را رهــا 

کننــد و خــود را در مســیر ســیالن آزاد اندیشــه قــرار دهنــد. در یــک کالم: تفکــر کننــد.
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کافه کتاب 

کافه داستان

آه! درد انـدام مـرا مرتعـش می کنـد. این پاداش خدماتی اسـت که بـرای یک جانور دوپـای بی مروت 
سـتمگر کشـیده ام. امـروز آخریـن روز منسـت و همیـن قلبـم را تسـلی می دهـد! بعـد از طـی یـک 
زندگانـی پـر از مـرارت و مشـقت و تحمـل بارهـای طاقـت فرسـا، ضربات پـی در پی، چـوب، زنجیر 
و دشـنام عابریـن، همیـن قـدر جـای شـکر باقی اسـت که ایـن حیـات مهیـب را وداع خواهم گفت. 
اینجـا خیابـان شـمیران اسـت. امروز بـه واسـطه بی مباالتـی صاحبـم، اتومبیلی پاهای مرا شکسـت 
و بـه ایـن روز افتـادم. بعـد از ضـرب و شـتم، جسـد مـرا بـه کنار اینجـاده کشـیدند و به حـال خود 
گذاشـتند. ممکـن اسـت فرامـوش کـرده باشـند کـه هنـوز از نعل و پوسـت مـن می توانند اسـتفاده 

کنند!گویـا به کلـی مایوس شـده اند.
آیـا خـوراک مـرا بـه موقـع خواهنـد آورد؟ نـه، بایـد در   نهایت زجر و گرسـنگی جـان داد زیـرا دیگر 

از مـن کاری سـاخته نیسـت.آه! درد زخم هـا رو بـه شـدت گذاشـته و خـون از آن هـا جاری اسـت.
آیـا ایـن چـه جانـوری اسـت که بر ما مسـلط شـده و زندگانی مـا را ننگ آلـود و چرکین و پـراز رنج 
و محنـت نمـوده، احساسـات بی آالیـش و طبیعـی مـا را خسـته سـاخته، بدن مـا را دائـم مجروح و 
سرتاسـر زندگانـی را بـر مـا تلـخ و ناگـوار نمـوده اسـت؟ ظاهراً شـباهت زیادی بـا مـا دارد و باالخره 
مثـل مـا می میـرد، از ایـن جهـت هیچ فرقـی نداریم. امـا گویابدنش را از سـنگ یا چوب سـاخته اند، 
چـون بـه مـا شـالق می زند و گمـان می کنـد ما حـس نمی کنیم. اگـر خودش هـم احسـاس درد را 
می کـرد بـر مـا رحـم می نمود.ایـن آالتی را کـه برای شـکنجه ما اسـتعمال می کنند طبیعی نیسـت 
و خودشـان سـاخته اند. مدتی اسـت در فرنگسـتان و امریکا بـرای حفظ حقوق مـا حیوانات مجامعی 
بـه نام »انسـانیت« تاسـیس کرده انـد. قوانین مخصوصـی برای دفـاع و زجر و اجحاف و ظلم نسـبت 
بـه مـا وضـع کرده انـد. آیا آن هـا هم جزء همیـن جانوراننـد؟ هرگز! اگـر آن گروه از همیـن حیوانات 

باشـند پس قلب آن ها از سـنگ نیسـت؟
علمـای علـوم طبیعـی، مـا را با خودشـان چنـدان فرقـی نمی گذارنـد و خـود را سردسـته، حیوانات 
پسـتاندار معرفـی می کننـد. امـا یکی از فالسـفه معـروف »دکارت« ، به قـول خودش ثابـت کرد که 
حیـوان بـه غیـر از یـک ماشـین متحرک چیزی نیسـت، یعنـی هر روزی کـه علم »مکانیـک« ترقی 
کـرد می شـود حیـوان سـاخت! در تعقیـب ایـن خیـال پـوچ یـک عـده از فالسـفه دیگـر بر ضـد او 
برخواسـتند، از جملـه »شـوپنهاور« از مـا طرفـداری کـرده می گویـد: »اسـاس اخالق رحم اسـت نه 
فقـط نسـبت بـه هم نـوع خود بلکه نسـبت به تمـام حیوانـات« و تا انـدازه ای احساسـات و هوش ما 
را در کتـاب اخـالق خـود شـرح می دهد. دیگری گفته اسـت: این یک تفریح اسـت برای مـادران که 
بچـه خـود را ببیننـد کـه گردن یـک پرنده را می کند و سـگ یـا گربـه را در بازی مجروح می سـازد 
ـ این هـا ریشـه فسـاد بنیـاد سـنگدلی و ظلـم و خباثـت می باشـند. حقیقتـاُ ایـن ظلمـی کـه بـر ما 
شـده و می شـود بیشـتر در نتیجـه تربیـت ظالمانـه مادران اطفال اسـت. افسـوس که مـا نمی توانیم 
حـرف بزنیـم و همیـن اسـباب بدبختی ما را فراهم آورده. فقط »ارسـطو« به حقیقـت زندگانی ما پی 
بـرده و می گویـد: »انسـان حیـوان ناطق اسـت. به واسـته همین نطق اسـت که ما دسـتخوش هوی 

و هـوس یـک عـده جانـور طماع خودپسـند شـده ایم.«چرا مـردم از این فلسـفه پیـروی نکرده اند؟
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